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116.4 مليون دينار اأرباح بنك الإ�صكان قبل ال�صريبة وبعد املخ�ص�صات  لعام  2010

�سرح الدكتور مي�سيل مارتو / رئي�س جمل�س اإدارة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل اأن البنك حقق نتائج  جيدة 

خالل العام 2010، حيث بلغت الأرباح ال�سافية قبل ال�سريبة وبعد املخ�س�سات 116.4 مليون دينار مقابل 

97 مليون دينار حتققت يف ال�سنة ال�سابقة وبزيادة ن�سبتها 20%، كما بلغت الأرباح بعد ال�سريبة 88.4  
مليون دينار مقابل 66.6 مليون دينار وبزياده ن�سبتها 32.9%، وقد ا�ستطاع البنك من حتقيق هذه النتائج 

رغم الظروف ال�سعبة التي مرت خالل العام 2010، حيث ا�ستمر البنك ببناء املزيد من املخ�س�سات ا�ستنادًا 

لل�سيا�سة املتحفظة للبنك يف التعامل مع القرو�س غري العاملة، حيث مت اأخذ خم�س�سات جديدة خالل عام 

2010  مببلغ 46.2 مليون دينار.
وقد اأظهرت نتائج البنك املالية ارتفاع جمموع املوجودات بن�سبة 9.7% عن نهاية العام ال�سابق لتبلغ 6.7  

مليار دينار يف نهاية العام 2010، وزادت ار�سدة ودائع العمالء بن�سبة 8.5% لي�سل جمموع اأر�سدتها اإىل 4.8 مليار دينار، وارتفع جمموع 

حمفظة الت�سهيالت الئتمانية " بال�سايف " بن�سبة 3.4% لت�سل اإىل 2.4 مليار دينار، كما ارتفعت حقوق امل�ساهمني لتبلغ  1023.9 مليون 

دينار مقابل 966.5  مليون دينار يف نهاية عام 2009، اأي بزيادة ن�سبتها %5.9. 

 هذا بالإ�سافة اإىل حتقيق منو يف موؤ�سرات املالءة املالية الرئي�سية لدى البنك، حيث بلغت ن�سبة كفاية راأ�س املال 22.5% وهي تزيد عن الن�سبة 

املقررة من جلنة بازل II البالغة 8% والبنك املركزي البالغة 12%. وارتفع العائد " قبل ال�سريبة " على املوجودات من 1.68% عام 2009 

اإىل 1.82%، كما ارتفع العائد " قبل ال�سريبة " على حقوق امللكية من 10.33% اإىل 11.7%. وبلغت ن�سبة ال�ّسيولة واملعرب عنها مبجموع 

ذونات اخلزينة 55%وبلغت ن�سبة القرو�س اإىل الودائع 50%. وحافظ موؤ�سر 
ُ
الأر�سدة النقدية والأر�سدة لدى البنوك وال�سـندات احلكومية واأ

الكفاءة اأي " ن�سبة امل�ساريف اإىل اإجمايل الدخل" على نف�س امل�ستوى املتحقق يف العام ال�سابق وبن�سبة 38%، وهو م�ستوًى منا�سب قيا�سًا بالن�سب 

املماثلة يف ال�سوق امل�سريف املحلي. 

العمالء، و11.5% من  اإجمايل ودائع  املوجودات، و15.8% من  اإجمايل  14.5% مبوؤ�سر  ال�سوق امل�سريف املحلي  البنك من  وبلغت ح�سة 

اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة، وتعك�س هذه املوؤ�سرات يف جمملها �سالمة ا�سرتاتيجية البنك يف النمو، وقدرته على مواجهة التحديات 

القائمة يف التعامل مع ظروف ال�سوق.   

 ويف تعقيبه على �سالمة ومتانة املحفظة الئتمانية للبنك بني الدكتور مارتو اأن ذلك يعود ب�سكل رئي�سي اإىل �سيا�سة التحوط واحلذر التي اعتمدها

لتغطية خماطر قد واإمنا حتوط  لي�ست خ�سارة متحققة  املخ�س�سات  باأن مبالغ  بالعتبار  اآخذين  العاملة،  القرو�س غري  التعامل مع   البنك يف 

حت�سل، وميكن عودتها لاليرادات يف حال زوال اأ�سبابها.

وا�ستنادًا لهذه الّنتائج فقد اأو�سى جمل�س الدارة للهيئة العاّمة املقّرر عقدها بتاريخ 2011/3/31 بتوزيع اأرباح على امل�ساهمني بن�سبة %25.

دًا على اعتزاز البنك مبالءته املالية ومتانة القاعدة الراأ�سمالية لديه و�سالمة املحافظ الئتمانية وال�ستثمارية،  واختتم الدكتور مارتو ت�سريحه موؤٍكّ

 حيث يتبنى البنك خططًا ا�سرتاتيجية مبختلف اأماكن تواجده، ت�ستهدف تعزيز هذا التواجد، وتطوير وتنويع اأ�ساليب اخلدمات ملختلف العمالء

الذين يعتز البنك بثقتهم وولئهم.
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

ح�سرات امل�ساهمني الكرام،،

با�سم اأع�ساء جمل�س الإدارة وبا�سمي ي�سعدين اأن اأقدم حل�سراتكم خال�س التحّية والتقدير، واأن اأ�سع  بني 

اإجنازه  والتمويل، مت�سمنًا ما مت  للتجارة  الإ�سكان  والثالثني ملجموعة بنك  ال�سابع  ال�سنوي  التقرير  اأيديكم 

البنك  وخطة   ،2010 الأول  كانون   31 يف  املنتهية  لل�سنة  املوحدة  املالّية  والقوائم   ،2010 العام  خالل 

امل�ستقبلية، وي�ستمل التقرير على جميع متطلبات ال�سفافية ويلبي قواعد احلاكمية اجليدة وفق اأعلى املعايري 

ويلتزم بجميع ال�سروط والقواعد التي تن�س عليها القوانني والنظمة .

امل�ساهمني الكرام،،

كان لالإجراءات التي اتخذتها ال�سلطات النقدية واملالّية يف الأردن اأثرًا يف جتاوز تبعات الأزمة املالية العاملية، حيث بداأ القت�ساد الأردين خالل 

العام بالتعايف، متاأثرًا بتح�سن الظروف الإقليمية والعاملية ومنو القطاعات الت�سديرية واخلدمية، بالإ�سافة اإىل حت�سن ملمو�س يف معدلت منو 

الئتمان امل�سريف. وقد �ساعد يف ذلك ا�ستمرار البنك املركزي الأردين بالإجراءات التو�ّسعية التي بداأها يف عام 2009 والتي متثلت ب�سكل رئي�سي 

بخف�س اأ�سعار الفائدة، وتخفي�س ن�سبة الحتياطي النقدي الإلزامي. وقد نتج عن هذه العوامل اأن القت�ساد املحلي متكن من حتقيق معدل منو 

حقيقي خالل عام 2010 يرتاوح حول %3.

وبهذه الظروف حققت جمموعة البنك اأرباحًا �سافية قبل ال�سريبة وبعد املخ�س�سات مقدارها 116.4 مليون دينار، اأي بزيادة عن العام ال�سابق 

مقدارها 19.4 مليون دينار، ون�سبتها 20%. كما بلغت الأرباح بعد ال�سريبة 88.4 مليون دينار، وبزيادة مقدارها 21.9 مليون دينار ون�سبتها 

32.9%. وقد حتققت هذه النتائج على الرغم من ا�ستدراك خم�س�سات اإ�سافية يف هذا العام بلغت 46.2 مليون دينار، ا�ستمرارًا لنهج اإدارة 

البنك باعتماد مبداأ ال�سفافية والتحفظ يف التعامل مع القرو�س املتعرثة وبناء املخ�س�سات الالزمة لها. وبهذه النتائج تكون حقوق امللكّية قد 

تعززت مببلغ اإ�سايف قدره 57.5 مليون دينار ون�سبته 5.9% ، ليبلغ جمموعها 1.024 مليار دينار يف نهاية العام.

كما حقق البنك اإجنازات اإيجابية يف خمتلف بنود امليزانية الرئي�سية، اإذ ارتفع حجم املوجودات مع نهاية العام ليبلغ 6.7 مليار دينار، اأي بزيادة 

مقدارها 589.3 مليون دينار وبن�سبة 9.7%. وزادت اأر�سدة ودائع العمالء مببلغ 378.2 مليون دينار، وبن�سبة 8.5% ، لي�سل جمموعها اإىل 4.8 

مليار دينار. وارتفع ر�سيد حمفظة الت�سهيالت الئتمانية “بال�سايف” لي�سل اإىل 2.4 مليار دينار، اأي بزيادة مقدارها 80.5 مليون دينار وبن�سبة 

.%3.4

وقد انعك�ست النتائج املالية التي مت حتقيقها خالل عام 2010 اإيجابيًا على جمموعة من املوؤ�سرات املالية، اإذ بلغت ن�سبة كفاية راأ�س املال %22.5، 

وهي تفوق الن�سبة املحددة من البنك املركزي الأردين البالغة 12%، ومتطلبات جلنة بازل البالغة 8%. وبلغت ن�سبة ال�سيولة 182.2% وهي 

تفوق اأي�سًا احلد الأدنى املطلوب من البنك املركزي البالغ 100%. وبلغت ن�سبة القرو�س اإىل الودائع 50%. كما ارتفع العائد “قبل ال�سريبة” 

على املوجودات من 1.68% عام 2009 اإىل 1.82% عام 2010. وارتفع معدل العائد “قبل ال�سريبة”على حقوق امللكية من 10.33% اإىل 

11.7%. وحافظ موؤ�سر الكفاءة اأي “ن�سبة امل�ساريف اإىل اإجمايل الدخل”على م�ستواه يف العام ال�سابق اأي ن�سبة 38%، وهو م�ستوًى منا�سب 

قيا�سًا بالن�سب املتحققة لدى اجلهاز امل�سريف املحلي. وتعك�س هذه املوؤ�سرات يف جمملها �سالمة ا�سرتاتيجية البنك يف النمو، و�سالبة قاعدته 

املالية والئتمانية ، وقدرته على مواجهة التحديات القائمة يف التعامل مع ظروف ال�سوق 

ح�سرات امل�ساهمني،،

مت خالل عام 2010 افتتاح 7 فروع جديدة لريتفع عدد فروع البنك العاملة يف الأردن اإىل 110 فرعًا، وبذلك يكون البنك قد حافظ على �سدارته 

لل�سوق امل�سريف املحلي من حيث عدد الفروع العاملة. كما مت خالل العام اإ�سافة 25 جهازًا جديدًا ل�سبكة ال�سرافات الآلية، لي�سبح بذلك عدد 

ال�سرافات الآلّية العاملة يف اململكة 187 جهازًا، وهي اأي�سًا اأكرب �سبكة اأجهزة �سراف اآيل يف اململكة.

كما حافظ البنك على احل�سة الأكرب من ودائع التوفري بالعملة املحلية وبن�سبة 41.9%. اإىل جانب ال�ستحواذ على ح�س�س منا�سبة، يف ال�سوق 

امل�سرفية بلغت 14.5% من اإجمايل املوجودات، و15.8% من ودائع العمالء، و11.5% من الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة.
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    د. مي�سيل مارتو

رئي�س جمل�س الإدارة

ويف جمال ن�ساط البنك اخلارجي فقد حقق امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل يف �سورية خالل العام 2010 اإجنازات متميزة يف خمتلف الأن�سطة، 

حيث متكن من زيادة الأرباح والودائع والقرو�س بن�سب جيدة . وزاد عدد فروعه العاملة يف �سورية اإىل 30 فرعا. كما حقق بنك الإ�سكان للتجارة 

والتمويل يف اجلزائر وفروع البنك اخلارجية يف كل من فل�سطني والبحرين اأرباحًا جيدة قيا�سًا مبا حتقق يف ال�سنوات ال�سابقة واإجنازات مر�سية 

ومنا�سبة يف ن�ساطي الودائع والقرو�س. وحققت ال�سركات التابعة - ال�سركة املتخ�س�سة للتاأجري التمويلي و�سركة املركز املايل الدويل - نتائج 

جيدة.

اأما مكاتب التمثيل يف الإمارات العربية املتحدة وليبيا والعراق فقد وا�سلت مهامها يف جمال ت�سويق خدمات ومنتجات البنك يف اأماكن تواجدها، 

مبا �ساعد يف تعزيز وتطوير عالقات العمل بني البنك والعمالء احلاليني وامل�ستهدفني يف تلك املناطق.

ة موؤثرة من راأ�سمال بنك الأردن الدويل “JIB” يف  يف جمال التو�سع اخلارجي، قام البنك خالل عام 2010 باإمتام �سفقة ال�ستحواذ على ح�سّ

لندن، لت�سبح 68.57% من راأ�سماله. ويوؤمل اأن تعزز هذه اخلطوة تواجد البنك يف ال�سوق الأوروبي والدويل، واأن تهيئ فر�سًا جديدة اأخرى للنمو 

والتو�سع اخلارجي القليمي والدويل يف الأوقات والظروف املنا�سبة.

وا�ستنادًا للنتائج اجليدة التي حققها البنك، فاإن جمل�س الإدارة يو�سي للهيئة العامة للم�ساهمني بتوزيع اأرباح على امل�ساهمني عن العام 2010 

بن�سبة 25% من القيمة ال�سمية لل�سهم.

امل�ساهمني الكرام ،،

تلتزم اإدارة البنك بن�سو�س ميثاق التحكم املوؤ�س�سي املعتمد لدى البنك، وامل�ستند لدليل التحكم املوؤ�س�سي ال�سادر عن البنك املركزي الأردين، 

ودليل قواعد حوكمة ال�سركات ال�سادر عن هيئة الأوراق املالية.

واإميانا مب�سوؤولية البنك جتاه املجتمع املحلي، فقد قام باملزيد من املبادرات والإجنازات لدعم الأن�سطة الوطنية والجتماعية، حيث مت خالل العام 

تقدمي الدعم والتربع للعديد من املراكز واملوؤ�س�سات ال�سحية والتعليمية والثقافية والفنية والجتماعية والن�سانية والريا�سية والبيئية، بالإ�سافة 

اإىل رعاية ودعم بع�س املوؤمترات والندوات الفكرية التي ت�ستهدف خدمة وتطوير موؤ�س�سات املجتمع املدين مبختلف غاياتها.

2011، فقد بنيت هذه   وللمحافظة على هذه الإجنازات وتعزيزها فقد تبنى البنك خطة عمل طموحة ترجمتها املوازنة التقديرية للبنك لعام 

ال�سوق  املختلفة، وحت�سني ح�سته يف  البنك  اأن�سطة  �سحية يف  معدلت منو  �سرورة حتقيق  بالعتبار  اأخذت  وواقعية،  علمية  اأ�س�س  على  املوازنة 

“املخاطر” التي  العناية الالزمة لتجنب  اإعطاء  البنك يف ال�ستثمار والقرا�س، مع  التي ينتهجها  بال�سيا�سات املتحفظة  امل�سريف، دون تفريط 

.II تواجه عمل البنك بكل اأنواعها ا�ستنادًا اإىل تعليمات بازل

الخوة امل�ساهمني،،

املحافظة على  اأ�سهم يف  امل�سريف، مبا  للقطاع  تعاونه ودعمه  الأردين على  املركزي  للبنك  والتقدير  ال�سكر  لتقدمي خال�س  املنا�سبة  اأغتنم هذه 

�سعر �سرف  ا�ستقرار  على  النقدية، مبا حافظ  ال�سيا�سة  اإدارة  على  القائمني  بحكمة  ال�سادة  �سوى  ي�سعني  ول  وا�ستقراره،  القطاع  �سالمة هذا 

الذين  لعمالئنا  والتقدير  ال�سكر  وكل  ودراية،  املال بحكمة  راأ�س  �سوق  اإدارة  املالية على دورها يف  الأوراق  لهيئة  اأي�سا  وال�سكر م�ستحق  الدينار. 

نعتز بثقتهم وولئهم لهذا البنك. ول يفوتني اأن اأقدم خال�س ال�سكر والتقدير اإىل كافة الزمالء يف جمل�س الإدارة على دورهم احليوي ومواقفهم 

احلكيمة، والثناء والتقدير مو�سولن اأي�سا لإدارة البنك التنفيذية “اإدارة عليا وموظفني” على تفانيهم واإخال�سهم مبا مكن البنك من حتقيق 

هذه النتائج.

اهلل  حفظه  احلديثة،  الأردن  دولة  بناء  راعي  احل�سني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ساحب  بقيادة  وا�ستقراره  البلد  هذا  اأمن  اهلل  حمى 

ورعاه.

واللـه ويل التوفيق
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قائمة املركز املايل املوحد كما يف 31 كانون الول / دي�صمرب 2010                  

31 كانون الول /دي�صمرب2010

ديـــنار

31 كانون الول /دي�صمرب2009

ديـــنار

املوجــودات:-

1,560,185,3781,478,337,776نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

780,109,396689,876,798اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

107,963,06253,097,828ايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

130,2531,495,880موجودات مالية للمتاجرة

-40,539,333موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

2,449,148,3982,368,648,748ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة   بال�سايف

932,475,022581,008,188موجودات مالية متوفرة للبيع

600,167,401744,569,957موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق 

102,914,31793,025,899ممتلكات ومعدات 

5,901,1813,176,127موجودات غري ملمو�سة

17,672,8779,199,723موجودات �سريبية موؤجلة

82,453,82567,900,813موجودات اأخرى

6,679,660,4436,090,337,737جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية :-

املطلوبات :-

405,352,656284,067,286ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

4,808,562,7164,430,410,552ودائع عمالء

295,034,707289,680,522تاأمينات نقدية

22,342,64818,719,304خم�س�سات متنوعة 

32,236,42131,339,932خم�س�س �سريبة الدخل

652,7481,006,216مطلوبات �سريبية موؤجلة

-7,885,154قرو�س م�ساندة

83,665,12768,641,153مطلوبات اأخرى

5,655,732,1775,123,864,965جمموع املطلوبات

حقوق امللكية :-

حقوق م�صاهمي البنك

252,000,000252,000,000راأ�س املال املكتتب به واملدفوع

357,925,469357,925,469عالوة ال�سدار

106,409,10496,660,257احتياطي قانوين

33,222,06833,222,068احتياطي اختياري

22,450,00022,450,000احتياطي خماطر م�سرفية عامة

1,733,632)980,308(فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

)2,840,657(332,052التغري املرتاكم يف القيمة العادلة بال�سايف

148,771,404129,917,723اأرباح مدورة 

920,129,789891,068,492جمموع حقوق م�صاهمي البنك

103,798,47775,404,280حقوق غري امل�صيطرين

1,023,928,266966,472,772جمموع حقوق امللكية

6,679,660,4436,090,337,737جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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 قائمة الدخل املوحد لل�صنة املنتهية يف 31 كانون الول / دي�صمرب 2010 

2010

ديـــنار

2009

ديـــنار

281,129,562292,906,561الفوائد الدائنة      

)102,100,602()91,560,962(الفوائد املدينة

189,568,600190,805,959    �صايف اإيرادات الفوائد

32,242,37233,451,519�سايف اإيرادات العمولت

221,810,972224,257,478    �صايف اإيرادات الفوائد والعمولت

11,112,0259,815,541ارباح عمالت اأجنبية

94,989)256,983()خ�سائر( ارباح موجودات مالية للمتاجرة

ارباح موجودات مالية حمددة بالقيمةالعادلة من خالل 

قائمة الدخل

ـ310,550

6,744,2481,967,649ارباح موجودات مالية متوفرة للبيع

24,296,24224,289,226ايرادات اخرى

264,017,054260,424,883    اإجمايل الدخل

52,094,07549,504,875نفقات املوظفني

11,736,84311,361,148ا�ستهالكات واإطفاءات

34,670,31734,121,557م�ساريف اأخرى

46,193,59464,542,482خم�س�س تدين الت�سهيالت الإئتمانية املبا�سرة

2,920,2573,880,697خم�س�سات متنوعة 

147,615,086163,410,759    اإجمايل امل�صروفات

116,401,96897,014,124الربح قبل ال�صرائب 

27,964,73030,451,614�سريبة الدخل 

88,437,23866,562,510    الربح لل�صنة

ويعود اىل:

78,976,26959,896,310    م�صاهمي البنك

9,460,9696,666,200    حقوق غري امل�صيطرين

88,437,23866,562,510

احل�صة ال�صا�صية و املخف�صة لل�صهم من ربح 

ال�صنة العائد اىل م�صاهمي البنك
0.238 دينار0.313 دينار
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حمافظًا على مركز �سدارته من حيث �سبكة الفروع

بنك الإ�صكان يفتتح فرع �صارع مكة  ومكتب �صارع الأمري نايف

يف  ال�سوقية  ح�سته  وزيادة  التناف�سية  مكانته  تعزيز  اإىل  الهادفة  والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك  لإ�سرتاتيجية  تطبيقًا 

خمتلف الأن�سطة والأعمال امل�سرفية، فقد مت خالل �سهر كانون ثاين من العام احلايل افتتاح فرع �سارع مكة يف العا�سمة 

106 فروع  عمان ومكتب �سارع الأمري نايف يف حمافظة اربد لي�سل العدد الإجمايل ل�سبكة البنك املنت�سرة حمليًا اإىل 

و6 مكاتب، علمًا باأن الفرع واملكتب جمهزة باأحدث الديكورات والتجهيزات املكتبية، وقد مت احلر�س على توفري مواقف 

خا�سة ل�سيارات العمالء، وتتميز مقار فروع البنك ومكاتبه بلم�سة جمالية وت�سميم ع�سري تعك�س ال�سورة العامة للبنك 

واأهدافه الرامية اإىل �سهولة التوا�سل مع العمالء وتوفري اأكرب قدر من الراحة لهم عند اإجناز اأعمالهم امل�سرفية.

ومن اجلدير ذكره يف هذا الإطار اأن بنك الإ�سكان يحتل املرتبة الأوىل بني البنوك العاملة يف اململكة من حيث عدد الفروع، 

مرتبعًا على مركز ال�سدارة من حيث �سبكة فروعه املحلية منذ العام 1978.

ويذكر اأن البنك ي�سعى من وراء تطبيق اإ�سرتاتيجية النت�سار الوا�سع اإىل تر�سيخ تواجده يف �سوق اخلدمات امل�سرفية وتعزيز 

عليها  ي�ستحوذ  التي  املوؤثرة  احل�سة 

اخلدمات  �سعيد  على  ال�سوق  هذا  من 

واخلدمات   Retail لالأفراد امل�سرفية 

 Corporate امل�سرفية املوجهة لل�سركات

وذلك من خالل تلبية احتياجات عمالءه 

وتو�سيع  امل�ستقبلية  وتطلعاتهم  احلالية 

خمتلف  اإىل  و�سوًل  عمالئه،  قاعدة 

من  الأردين  املجتمع  عمالء  �سرائح 

ولتكون  واملوؤ�س�سات،  وال�سركات  الأفراد 

من  جذب  نقطة  الوا�سعة  فروعه  �سبكة 

خالل تقدمي اأف�سل اخلدمات واملنتجات 

تو�سلت  ما  باأحدث  مقرتنة  امل�سرفية 

ومعززة  امل�سرفية  التكنولوجيا  اإليه 

الآيل  ال�سراف  لأجهزة  �سبكة  باأكرب 

على ال�سعيد املحلي والبالغ عددها 192 

جهاز �سراف اآيل.

فرع �سارع مكـــة

مكتب �سارع الأمري نايف
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ا�ستمرارًا ل�سيا�سة تكرمي قدامى املوظفني

بنك الإ�صكان يكرم من اأم�صى خم�صة ع�صر عامًا يف خدمة البنك

 رعى الدكتور مي�سيل مارتو رئي�س جمل�س اإدارة بنك الإ�سكان " حفل تكرمي " جمموعة جديدة من املوظفني العاملني يف

خمتلف اإدارات وفروع البنك، ممن اأم�سوا خم�سة ع�سر عامًا يف اخلدمة وهذا تقليد درج عليه البنك منذ �سنوات طويلة.

اأن هذا التكرمي هو تكرمي للعمل الدوؤوب واجلهد املخل�س يف خدمة  وقد عقب الدكتور مارتو على هذه املنا�سبة معتربًا 

 املوؤ�س�سة والعمل على اإجناحها. وهناأ املوظفني " املكرمني " وبارك لهم جهودهم، حيث ا�ستطاع موظفو البنك بف�سل متيز

 اأدائهم وح�سن انتمائهم، اأن ي�سلوا مبوؤ�س�ستهم " بنك الإ�سكان " اإىل هذه املكانة املرموقة واملرتبة املتقدمة يف اجلهاز

امل�سريف.

 وقد خاطب الدكتور مارتو املوظفني املحتفى بهم وهناأهم مبنا�سبة ا�ستحقاقهم لهذا التكرمي، موؤكدًا على �سرورة ال�ستمرار

 بالأداء املتميز، والولء ال�سادق، والعطاء املو�سول، حتى يبقى البنك " بهمة وعطاء " اجلميع مب�ستوى ثقة العمالء "مودعني

ومقرت�سني ".

 وقد ح�سر احلفل ال�سيد عمر ملح�س املدير العام، الذي بارك بدوره للموظفني املحتفى بهم ومتنى لهم التوفيق. ثم قام

الدكتور مارتو بت�سليم الهدايا التقديرية مل�ستحقيها.
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فرع �سارع املدينة الطبية

يفوز باملرتبة الأوىل لعام 2010

الإ�سكان  لبنك  العام  ملح�س/املدير  ال�سيد عمر  املتميز رعى  الأداء  وتقدير  مكافاأة  اإىل  الهادفة  البنك  �سيا�سة  اإطار  يف 

للتجارة والتمويل حفل تكرمي فرع �سارع املدينة الطبية حل�سوله على املرتبة الأوىل يف الأداء لعام 2010، وح�سر الحتفال 

نائب املدير العام/العمليات وم�ساعد املدير العام ل�سوؤون اخلدمات امل�سرفية لالأفراد ومدير فروع الأردن وعدد من املدراء 

�ساهمت يف  متميزة  من جهود  بذلوه  ما  على  فيه  والعاملني  الفرع  اإدارة  ملح�س  ال�سيد  �سكر  وقد  البنك،  التنفيذيني يف 

ح�سول الفرع على اجلائزة الأوىل لعام 2010، وحثهم على ا�ستمرار بذل اجلهود والتفاين يف العطاء للم�ساهمة يف حتقيق 

الأهداف الإ�سرتاتيجية للبنك ل�سمان بقائه  يف موقع الريادة يف القطاع امل�سريف الأردين.

من جهتها فقد تقدمت الآن�سة روىل ن�سري/مديرة الفرع بال�سكر اجلزيل اإىل اإدارة البنك على اهتمامها ورعايتها وت�سجيعها 

وحتفيزها لالأداء املتميز، كما تقدمت بال�سكر اجلزيل اإىل كافة العاملني يف الفرع على ما بذلوه من جهود خمل�سة �ساهمت 

اأدى اإىل تكاثف جهود جميع العاملني يف الفرع  اأن العمل بروح الفريق  اإليه الفرع من نتائج، واأكدت  يف حتقيق ما و�سل 

خلدمة العمالء على اأف�سل واأح�سن وجه، ومكن الفرع من تعزيز اإمكانياته وقدراته على الحتفاظ بعمالئه وزيادة تعاملهم 

معه من جهة، وا�ستقطاب عمالء جدد من جهة ثانية. 
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معدل الت�صخم

ح�صاد القت�صاد الأردين لعام 2010

جتاوز القت�ساد الأردين خالل عام2010  عدد من الختبارات التي خلفتها الأزمة املالية والقت�سادية العاملية وذلك 

بحزمة تدابري مالية واقت�سادية متعددة، اإذ مت حتقيق انفراجات ل ميكن اإغفالها على عدد من الأ�سعدة اأهمها ارتفاع 

بف�سل  وذلك  النقدي  ال�ستقرار  على  واملحافظة  �سواء،  حٍد  على  والثابتة  اجلارية  بالأ�سعار  القت�سادي  النمو  معدل 

ال�سيا�سات احلكيمة التي تبناها البنك املركزي على مدار العام .

ورغم ذلك ل زال طريق النمو امل�ستدام يف اململكة يواجه حتديات كبرية تتمثل يف ارتفاع عجز املوازنة، وحجم املديونية 

الكبري. وبالإ�سافة اإىل هذين التحديني، فقد �سكل العتماد الكبري على امل�ساعدات اخلارجية الآخذة بالرتاجع، وحتويالت 

املغرتبني، ومعدلت البطالة املرتفعة م�ساكل اأخرى ت�ساف لتلك التحديات التي يواجهها القت�ساد الوطني، وفيما يلي 

قراءة خمت�سرة لأرقام ومعطيات العام 2010:

النمو القت�صادي

بعد اأن �سهد القت�ساد الأردين تراجعًا كبريًا يف معدلت النمو القت�سادي خالل عام 2009  ب�سبب تداعيات الأزمة املالية 

العاملية، اإل اأنه �سجل خالل العام 2010  م�ستويات منو اإيجابية واأف�سل مقارنة بالعام 2009 ، حيث منا الناجت املحلي 

الإجمايل بالأ�سعار الثابتة بن�سبة 2.8%  خالل الت�سعة اأ�سهر الأوىل من عام 2010 مقارنة بـ 2.5%  يف الفرتة املماثلة من 

عام 2009 ، بينما �سجل الناجت املحلي بالأ�سعار اجلارية منوًا بن�سبة 8.4% مقارنة بنمو قدره %11.2.

ويف �سوء هذه املعدلت من النمو القت�سادي، فقد بلغ الناجت املحلي بالأ�سعار اجلارية 14.3 

مليار دينار و7.3 مليار دينار بالأ�سعار الثابتة خالل الت�سعة اأ�سهر الأوىل من عام 2010.

قطاع  وبخا�سة  ال�سناعي  القطاع  بانتعا�س  مدفوعًا  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  النمو  وجاء 

ال�سناعات الإ�ستخراجية.

وقد �ساهمت �سل�سلة الإجراءات التي اتخذتها احلكومة يف اإطار الربنامج الوطني لالإ�سالح 

وكبح  النفقات  و�سبط  العامة  املوازنة  عجز  معاجلة  اإىل  هدفت  والتي  والقت�سادي  املايل 

القرتا�س، اإىل عودة النمو القت�سادي اإىل م�ساره ال�سحيح.

الت�صخم 

بعد اأن اقرتب معدل الت�سخم من م�ستوى ال�سفر )�سالب 0.7%( يف عام 2009 عادت الأ�سعار لرتتفع جمددًا يف عام 

2010 ، مدفوعة بزيادة اأ�سعار املواد الغذائية واأ�سعار النفط العاملية، لت�سل اإىل م�ستوى 5%، وهو اأقل من املعدل الذي 

توقعه �سندوق النقد الدويل والبالغ %5.5.

ومن اأبرز املجموعات ال�سلعية التي �ساهمت بارتفاع املوؤ�سر يف العام 2010 جمموعة اخل�سراوات 

بن�سبة 12.9%، وجمموعة النقل بن�سبة 12.7%، وجمموعة التبغ وال�سجائر بن�سبة %12.1، 

التي  ال�سلعية  املجموعات  اأبرز  من  كان  حني  يف   .%6 بن�سبة  والدواجن  اللحوم  وجمموعة  

والبي�س  ومنتجاتها  الألبان  5%، وجمموعة  بن�سبة  الت�سالت  اأ�سعارها جمموعة  انخف�ست 

بن�سبة 1.8%، وجمموعة الثقافة والرتفيه بن�سبة 1.2%، وجمموعة احلبوب ومنتجاتها بن�سبة 

قدرها %0.4.

ويذكر اأن احلكومة الأردنية قامت خالل العام 2010  برفع اأ�سعار امل�ستقات النفطية ت�سع مرات مقابل ثالث تخفي�سات، 

علمًا باأن احلكومة اأقرت منذ منت�سف العام نف�سه �سريبة خا�سة على مادة البنزين بن�سبة 24% يف اإطار خطة اإ�سالح 

لتخفي�س عجز املوازنة.

%2.8

معدل النمو

الإقت�صادي
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 %12.5
معدل

البطالة

البطالة

حول  ترتاوح  وبقيت  كبريًا  تغريًا  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خالل  البطالة  معدلت  تظهر  مل 

13%، اإذ اأظهرت م�سوحات العمالة والبطالة الر�سمية تراجع معدل البطالة يف الأردن من 

12.9% عام 2009 اإىل 12.5% عام 2010.

اجلامعية  ال�سهادات  حملة  بني  البطالة  معدل  اأن  اإىل  ذاتها  امل�سوحات  نتائج  اأ�سارت  كما 

)بكالوريو�س فاأعلى( بلغ 15.5% عام 2010  )16.2% عام 2009(، واأن معدل البطالة بني 

الذكور بلغ 10% وبني الإناث 20.1% )12.1% و 22.8% على التوايل عام 2009(، علمًا 

باأن حوايل 53% من املتعطلني هم من حملة ال�سهادة الثانوية فاأعلى.

هذا وتكمن م�سكلة البطالة يف الأردن باأن �سوق العمل الأردين يولد فر�سًا للعمل، ولكن جزءًا كبريًا منها يكون من ن�سيب 

غري الأردنيني نتيجة عزوف الكثري من الأردنيني عن العمل يف بع�س املهن.

الحتياطيات الأجنبية

قدره  م�سبوق  غري  قيا�سي  م�ستوى  اإىل  لي�سل  م�سطرد  ب�سكل  الأجنبية  الحتياطيات  من  املركزي  البنك  ر�سيد  تزايد 

8.7 مليار دينار اأو ما يعادل 12.2 مليار دولر اأمريكي، وهو م�ستوى اآمن ووفر الدعم الكايف 

ل�ستقرار �سعر �سرف الدينار الأردين من جهة ومنح القت�ساد الأردين املحلي مرونة اأكرث يف 

مواجهة ال�سدمات ال�سلبية املحتملة من جهة اأخرى.

هذا ويكفي ر�سيد الحتياطيات الأجنبية لدى البنك املركزي لتمويل م�ستوردات اململكة من 

ال�سلع واخلدمات ملدة ت�سل اإىل 8.5 �سهرًا.

ومن الأ�سباب الرئي�سية لتزايد ر�سيد احتياطيات البنك املركزي الأردين من العمالت الأجنبية 

هو منو الدخل املتاأتي من القطاع ال�سياحي وارتفاع م�ستوى تدفق حتويالت الأردنيني العاملني 

يف اخلارج.

املالية العامة

على  وا�سح  اأثر   2010 العام  اتخذتها احلكومة خالل  التي  والتدابري  الإجراءات  كان جلملة 

 463 بلغ حوايل  امل�ساعدات مبقدار  بعد  الذي تراجع  املايل  العجز  النفقات وتخفي�س  �سبط 

مليون دينار وبن�سبة 30.7% خالل عام 2010 عن عام 2009 لي�سل اإىل 1046 مليون دينار اأو 

مان�سبته 5.4% من الناجت املحلي الإجمايل املقدر لعام 2010 مقارنة مع امل�ستوى غري امل�سبوق 

الذي مت ت�سجيله خالل عام 2009 والبالغ 1509 مليون دينار وبن�سبة 8.5% من الناجت املحلي 

الإجمايل.

)الإيرادات  العامة  الإيرادات  ارتفاع  نتيجة  للمملكة  املايل  العجز  يف  النخفا�س  هذا  وجاء 

وامل�ساعدات اخلارجية( من 4.5 مليار دينار عام 2009 اإىل 4.7 مليار دينار عام 2010، اأي بارتفاع مقداره 140 مليون 

دينار ون�سبته 3.1%، بينما تراجعت النفقات العامة من 6.0 مليار دينار اأردين اإىل 5.7 مليار دينار خالل عام 2010، اأي 

برتاجع مقداره 323 مليون دينار ون�سبته %5.4.

الحتياطات 

الأجنبية 

جتاوزت 12 

مليار دولر

5.4% ن�صبة 

العجز من 

الناجت املحلي
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ن�صبة املديونية 

اإىل الناجت املحلي 

تقرتب من احلد 

الأدنى امل�صموح 

به يف قانون 

الدين العام

موؤ�صرات القطاع 

اخلارجي حتقق 

منوًا على كافة 

ال�صعد

املديونية

اإل اأن حجم   ،2010 رغم املوؤ�سرات الإيجابية التي حققها القت�ساد املحلي خالل العام 

املديونية العامة – اإىل جانب عجز املوازنة - بقي ميثل التحدي الأ�سعب اأمام ال�سيا�سات 

القت�سادية الأردنية، خا�سة واأن حجم املديونية ياأخذ اجتاهًا ت�ساعديًا مع ارتفاع حجم 

عجز املوازنة.

بن�سبة  دينار  مليون   1803 مببلغ  العامة  املديونية  �سايف  ارتفاع  اإىل  الأرقام  وت�سري  هذا 

دولر  مليار   16.2( دينار  مليار   11.5 بلغ  جديد  قيا�سي  م�ستوى  من  مقرتبة   %18.7

اأمريكي( يف نهاية عام 2010 مقابل 9.7 مليار دينار )13.7 مليار دولر اأمريكي( عام 

2009، اأما ن�سبة املديونية اإىل الناجت املحلي الجمايل فقد بلغت 59.1% يف نهاية عام 

2010 وذلك مقابل 59.6% عام 2009، اأي بانخفا�س مقداره ن�سف نقطة مئوية.

مليار   5.5( دينار  مليار   3.9 من  ر�سيدها  ارتفع  فقد  اخلارجية،  املديونية  �سعيد  وعلى 

دولر اأمريكي( عام 2009 اإىل 4.6 مليار دينار )6.5 مليار دولر اأمريكي( عام 2010، 

اأي بارتفاع قدره 742 مليون دينار وبن�سبة 19.2%. اأما ن�سبة الدين اخلارجي اإىل الناجت املحلي الإجمايل، فقد انخف�س 

ب�سكل طفيف من 23.9% عام 2009 اإىل 23.8% عام 2010.

القطاع اخلارجي

اأظهرت املوؤ�سرات املتعلقة باأداء القطاع اخلارجي يف اململكة ت�سجيل حتويالت املغرتبني الأردنيني العاملني باخلارج زيادة 

ن�سبتها 1% خالل الت�سعة اأ�سهر الأوىل من عام 2010 لي�سل اإجمايل تلك التحويالت اإىل 

حوايل 1.7 مليار دينار )2.4 مليار دولر اأمريكي(.

وفيما يتعلق بالدخل ال�سياحي فقد �سجل زيادة ن�سبتها 20.1% خالل الت�سعة اأ�سهر الأوىل 

من عام 2010 لي�سل اإجمايل الدخل املتاأتي للمملكة من قطاع ال�سياحة اإىل حوايل 1.9 

مليار دينار )2.6 مليار دولر اأمريكي(.

اأما على �سعيد جتارة الأردن مع دول العامل اخلارجي، فقد مت ت�سجيل زيادة ن�سبتها %10  

خالل عام 2010 لي�سل حجم التجارة اخلارجية اإىل 15.1 مليار دينار، وكانت ال�سادرات  

الكلية قد زادت بن�سبة 10.2% لت�سل اإىل 5 مليار دينار، بينما زادت امل�ستوردات الكلية بن�سبة 7.2% لتبلغ 10.8 مليار 

اأن ن�سبة تغطية  5.8 مليار دينار. ويذكر  4.8% ليبلغ حوايل  دينار، الأمر الذي �ساهم يف زيادة العجز التجاري بن�سبة 

ال�سادرات للم�ستوردات بلغت 46% خالل عام  2010 م�سجلة ارتفاعًا مقداره 1.2 نقطة مئوية عن م�ستوى عام 2009 

البالغ %44.8.
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البلدان املتقدمة

ال�سرق الأدنى و�سمال اأفريقيا

اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

اأفريقيا جنوب ال�سحراء

اآ�سيا واملحيط الهادي

التوزيع اجلغرايف لعدد ناق�صي التغذية 2010

%62.4
%25.8

%5.7
%4

%2.1

العامل ... جزيرة اأغنياء حتيط بها بحار من الفقراء

لقد اأ�سبح العامل اليوم اأقرب ما يكون فعليًا لو�سف الرئي�س اجلنوب اأفريقي ال�سابق ثابو مبيكي" Thabo Mbeki " باأنه 

"جزيرة اأغنياء حتيط بها بحار من الفقراء "، ولتقريب ال�سورة ب�سكل اأو�سح واأدق، فقد اأظهر تقرير الرثاء العاملي الرابع 
ع�سر  وتقرير انعدام الأمن الغذائي الثاين  ما يثري املزيد من القلق واملخاوف حول ات�ساع الفجوة بني الأغنياء والفقراء 

على كوكب الأر�س.

ونورد فيما يلي اأهم املفارقات التي ظهرت يف التقريرين امل�سار اإليهما اأعاله:

• بلغ عدد الأغنياء HNWI )الذين ميلكون مليون دولر اأو اأكرث( 10 ماليني غني عام 2009 بزيادة ن�سبتها 17.1% عن
     العام 2008، وميتلكون ثروة قدرها 39 تريليون دولر اأمريكي بزيادة ن�سبتها 18.9% عن العام 2008.

• بلغ عدد كبار الأغنياء  Ultra-HNWI)الذين ميلكون على الأقل 30 مليون دولر( حوايل 93.1 األف غني بزيادة ن�سبتها
      19.4% عن العام 2008، وميتلكون 13.8 تريليون دولر اأمريكي بزيادة ن�سبتها 21.5% عن عام 2008، وبذلك �سكل  

     عدد كبار الأغنياء 0.9%  من اإجمايل عدد اأغنياء العامل، بينما ت�سكل ثرواتهم35.5%  من ثروات الأغنياء.

• على �سعيد املنطقة العربية فقد �سجلت اململكة العربية ال�سعودية املرتبة الأوىل من حيث عدد الأغنياء وبعدد بلغ 104.7 
    األف غني يف عام 2009 بن�سبة زيادة بلغت 14.3% عن عام 2008، وحل يف املرتبة الثانية دولة الإمارات العربية 

    املتحدة بعدد بلغ 54.5 األف غني وبن�سبة انخفا�س بلغت %18.8.

• قدر عدد ناق�سي التغذية بـ 1023 مليون �سخ�س عام 2009، ويقدر اأن يرتاجع هذا العدد بن�سبة 9.6% يف عام 2010 
     لي�سل اإىل 925 مليون �سخ�س.

• احتل اإقليم اأو منطقة اآ�سيا واملحيط الهادي املرتبة الأوىل من حيث عدد ناق�سي التغذية بن�سبة 62.4% من اإجمايل 
    عدد ناق�سي التغذية يف العامل، بينما حلت ذات املنطقة يف املرتبة الثانية من حيث عدد الأغنياء وبن�سبة 29.7% من 

    اإجمايل عدد الأغنياء يف العامل. 

التوزيع اجلغرايف لعدد الأغنياء 2009

اأفريقيا

ال�سرق الأو�سط

اأمريكا الالتينية

اآ�سيا واملحيط الهادي

اأوروبا

اأمريكا ال�سمالية

%30.7

%29.7

%29.7

%5%4

%1
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امل�صتوى الأمثل لالحتياطيات الدولية

ما هي الحتياطيات الدولية؟

عند  الحتياطيات  بناء  �سرورة  على  اتفقت  اأنها  اإل  )الأجنبية(،  الدولية  الحتياطيات  مفهوم  حول  الدرا�سات  اختلفت 

م�ستويات ميكن من خاللها جتنب الكثري من امل�ساكل التي قد ت�سيب ميزان املدفوعات اأو �سعر �سرف العملة.

هذا وتعرف الطبعة ال�ساد�سة من " دليل ميزان املدفوعات " ال�سادر عن �سندوق النقد الدويل الحتياطيات الدولية باأنها 

"تلك الأ�سول اخلارجية التي تكون متاحة لل�سلطات النقدية والتي تتحكم  فيها من اأجل متويل اختاللت ميزان املدفوعات، 
والتدخل يف اأ�سواق ال�سرف للتاأثري يف �سعر �سرف العملة اأو لأغرا�س اأخرى".

اأهمية الحتياطيات الدولية

تكت�سب الحتياطيات الدولية اأهمية بالغة ملا لها من دور كبري يف جتنب كثري من امل�ساكل التي قد ت�سيب ميزان املدفوعات، 

وتعزيز الثقة بقوة القت�ساد وقدرته على الوفاء بالتزاماته الداخلية واخلارجية، وتكمن اأهمية تلك الحتياطيات بالنقاط 

التالية: 

1- متويل حالت اخللل يف ميزان املدفوعات

2- الإيفاء بالتزامات الديون اخلارجية بالعمالت الأجنبية

3- تعزيز الثقة ب�سيا�سات اإدارة �سعر �سرف العملة املحلية وبالتايل احليلولة دون تدهوره

4- توفري مناخ اآمن للم�ستثمرين الأجانب

5- ا�ستقرار اجلهاز املايل وامل�سريف املحلي

ونتيجة لذلك حتتم على ال�سلطات النقدية يف كل دولة اأن حتدد احلجم املالئم لحتياطياتها، والذي ميكنها من مواجهة 

الحتياجات الدورية وامت�سا�س ال�سدمات اخلارجية واملتمثلة يف:

1- ارتفاع اأ�سعار الواردات

2- نق�س ح�سيلة ال�سادرات

3- �سعوبات القرتا�س اخلارجي

4- ارتفاع اأ�سعار الفائدة

5- تدهور �سروط التبادل التجاري



مقايي�س امل�صتوى الأمثل لالحتياطيات

يوجد عدة مقايي�س اأو موؤ�سرات لقيا�س امل�ستوى الأمثل لالحتياطيات الدولية وهي:

1- ن�سبة الحتياطيات الدولية اإىل امل�ستوردات 

2- ن�سبة الحتياطيات الدولية اإىل القرو�س اخلارجية ق�سرية الأجل

3- ن�سبة الحتياطيات الدولية اإىل عر�س النقد باملفهوم الوا�سع 

4- ن�سبة الحتياطيات الدولية اإىل الودائع بالعملة الأجنبية

"ن�سبة  الأوىل  الن�سبة  اأو  املقيا�س  هو  النامية  للدول  ومالئمًة  �سيوعًا  املقايي�س  اأكرث  اأن  اإىل  املختلفة  الدرا�سات  وت�سري 

مب�ستويات  ول�سلتها  املدفوعات  ميزان  بنود  اأهم  ت�سكل  امل�ستوردات  لأن  وذلك  امل�ستوردات"،  اإىل  الدولية  الحتياطيات 

ال�ستهالك املحلي والإنتاج والنمو القت�سادي، وي�سري ارتفاع هذه الن�سبة اإىل قدرة الدولة على اإدارة مدفوعاتها اخلارجية 

بدون �سغوط تقلل من كفاءتها يف اإدارة هذه املدفوعات على نحو �سحيح.

ويجب على الدولة اأن تاأخذ بعني العتبار عند حتديد امل�ستوى الأمثل لالحتياطيات الدولية تكلفة الفر�سة البديلة والت�سحية 

باملنافع املتاأتية من املوارد التي �سيتم الحتفاظ بها على �سكل احتياطيات، وعلى هذا الأ�سا�س تكمن اأهمية العتماد على 

غري  ال�سيا�سات  وتفادي  ال�سرورية،  الواردات  تدفق  �سمان  يف  طارئ  عجز  حالة  يف  الدولة  وقوع  حالة  يف  الحتياطيات 

املرغوب فيها يف حالة عدم كفايتها.

و�سمن هذا ال�سياق فاإن احلد الأدنى املتعارف عليه دوليًا للم�ستوى )احلجم( الأمثل لالحتياطيات الدولية هو 3 �سهور 

لتمويل امل�ستوردات.

اأكرب 5 دول يف العامل من حيث الحتياطيات

يو�سح اجلدول التايل اأكرب 5 بنوك مركزية يف العامل من حيث الحتياطيات كما هو الو�سع يف نهاية عام 2010:

مليار دولر اأمريكي

الحتياطيات الر�سمية*الدولة  الرتتيب

2847.3ال�سني1

1096.2اليابان2

479.4رو�سيا3

445.1ال�سعودية4

382.0تايوان5

* امل�سدر: البنوك املركزية للدول الواردة يف اجلدول

هذا ومن اجلدير ذكره يف هذا الإطار اأن ر�سيد الحتياطيات الدولية )الأجنبية( لدى البنك املركزي الأردين بلغ 8.7 

مليار دينار اأردين )12.2 مليار دولر اأمريكي( وهي تكفي لتمويل م�ستوردات اململكة من ال�سلع واخلدمات ملدة ت�سل اإىل 

8.5 �سهرًا، وهو اأعلى من احلد الأدنى املتعارف عليه عامليًا البالغ 3 �سهور.
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اأداء القطاع امل�صريف الأردين 

حقق القطاع امل�سريف الأردين عام 2010 نتائج متميزة على �سعيد الأداء موؤكدًا بداية تعافيه وقدرته على جتاوز تبعات 

الأزمة املالية العاملية التي واجهها القت�ساد الأردين على وجه العموم وال�سناعة امل�سرفية املحلية على وجه اخل�سو�س، 

وتعزى النتائج املهمة التي حققها هذا القطاع احليوي اإىل امتالكه ملقومات النجاح وال�ستقرار والكفاءة العالية وتطبيقه 

لأف�سل املمار�سات وفق املعايري الدولية عالوة على الرقابة الفعالة وال�سيا�سات احل�سيفة التي تبناها البنك املركزي الأردين 

للنتائج والإجنازات  اآمنًا للمدخرات والتوظيفات وال�ستثمارات، وفيما يلي قراءة ملخ�سة  مما جعل هذا القطاع مالذًا 

الكمية التي حققها القطاع امل�سريف الأردين خالل العام املن�سرم 2010:

على �صعيد هيكل اجلهاز امل�صريف الأردين

يتكون اجلهاز امل�سريف الأردين من البنك املركزي الأردين وعدد من البنوك التجارية باأحجام و�سيغ وجن�سيات متعددة، 

البنوك  القطاع امل�سريف، فقد و�سل عدد  اإىل  الإ�سالمي  الأردن دبي  الوطني وبنك  اأبو ظبي  ان�سمام كل من بنك  فبعد 

املرخ�سة العاملة يف اململكة اإىل 25 بنكًا موزعة على النحو الآتي: 13 بنكًا جتاريًا اأردنيًاً، و3 بنوك اإ�سالمية اأردنية، و9 بنوك 

عربية واأجنبية. 

على �صعيد �صبكة الفروع امل�صرفية

1. زاد عدد فروع البنوك املرخ�سة العاملة يف اململكة خالل عام 2010 بـ 44 فرعًا لي�سل عددها اإىل 663 فرعًا وزاد عدد  

مكاتب البنوك املرخ�سة بـ 5 مكاتب لي�سل عددها  اإىل 71 مكتبًا،  وتتوزع �سبكة الفروع امل�سرفية العاملة يف اململكة على النحو 

فرعـًا  و94  الأردنية،  التجارية  للبنوك  فرعًا   521 الآتي: 

العربيـــة  للبنـوك  و48 فرعًا  الأردنية،  الإ�سالمية  للبنـوك 

والأجنبية.

2. حت�سن موؤ�سر عدد ال�سكان اإىل اإجمايل عدد فروع البنوك 

9.7 األف ن�سمـــة لكل فـرع يف نهاية     العامــلة من حوايل 

عام 2009 اإىل حوايل 9.2 األف  ن�سمة لكل فرع يف نهاية 

عام 2010. 

3. ا�ستحوذت العا�سمة عمــان على مــا ن�سبته 62.5% مـــن 

2009، يف حــني    اإجمايل �سبكة الفروع امل�سـرفية عـــام 

توزعت باقي الفروع على باقي حمافظات اململكة، وذلك 

وفقًا للبيانات املتوفرة.

تطور �صبكة الفروع
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على �صعيد �صبكة اأجهزة ال�صراف الآيل

1. زاد عدد اأجهزة ال�سراف الآيل للبنوك املرخ�سة بـ 54 جهــازًا لي�سل عددها اإىل 1023 جهازًا يف نهاية عـــام 2009 

وذلك وفقــًا للبيانات املتوفــرة، وتتوزع اأجهــزة ال�سراف الآيل للبنوك العاملة يف اململكة على النحو الآتي: 857 جهازًا 

للبنوك التجارية الأردنية)اأي ما ن�سبته 83.8% مــن اإجمايل عدد الأجهزة(، و94 جهازًا للبنوك الإ�سالمية الأردنية، 

)اأي ما ن�سبته9.2% مــن اإجمايل عدد الأجهزة(و72 جهازًا للبنوك العربية والأجنبية )اأي ما ن�سبته7% مــن اإجمايل 

عدد الأجهزة(.

2. حت�سن موؤ�سر عدد ال�سكان اإىل اإجمايل عدد اأجهزة 

ال�سراف الآيل من 6 الآف ن�سمة لكل جهاز عام 2008 

عام  نهـاية  يف  جهاز  لكل  ن�ســمة  األف   5.8 اإىل 

 .2009

3. ا�ستحوذت العا�سمة عمان على ما ن�سبته 65.8% مــن 

 ،2009 الآيل عام  ال�ســراف  اأجهزة  �سبكة  اإجمايل 

يف حني توزعت باقي اأجهزة ال�سراف الآيل علـى باقي 

حمافظات اململكة. 

على �صعيد املوجودات امل�صرفية

    3016.2 1.ارتفعت موجودات البنوك املرخ�سة  مبقدار 

لت�سل   2009 عام  عن   %9.4 وبن�سبة  دينار   مليون 

   اإىل حوايل 35 مليار دينار اأردين يف نهاية عام 2010.

2. ارتفعت املوجودات امل�سرفية كن�سبة من الناجت املحلي 

اإىل   2009 العـام  يف   %179.4 حوايل  من  الإجمايل   

لعام  املقدر  الإجمايل  املحلي  الناجت  من   %180.3

.2010

3. �سكلت املوجودات املحلية ما ن�سبته حوايل 82.5%من  

   اإجمايل  املوجودات امل�سرفية اأو ما قيمته  28.9 مليار 

ديناريف نهاية عام 2010  مقابل 83.4% اأو ما قيمته  26.6 مليار ديناريف نهاية العام 2009.

تطور املوجودات

تطور �صبكة اأجهزة ال�صراف الآيل
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على �صعيد الودائع امل�صرفية

1. ارتفع ر�سيد ودائع العمالء لدى البنوك املرخ�سة مبقدار 2206.4 مليون دينار وبن�ســـبة 10.9% عن عام 2009 لي�سل 

   اإىل حوايل 22.5 مليار دينار يف نهاية عام 2010، وتعك�س هذه الزيادة ثقة املودعني يف النظام امل�سريف ب�سـكل عـــام 

   والبنوك العاملة يف اململكة ب�سكل خا�س، وقدرة البنوك  

   على جذب املزيد من الودائع.

املحلي  الناجت  من  كن�سبة  العمــــالء  ودائع  ارتفعت   .2

   الإجمالـي من 113.9% يف العــــــام 2009 اإلــى %116 

   مـــن الناجت املحلي الإجمايل املقدر لعام 2010. 

3. �سكلت ودائع العمالء ما ن�سبته 64.3% من املطلوبات 

   )املوجودات( مقابل 63.5% عام 2009.

4. �سكـلت الودائع لأجل ما ن�ســـبته 60.3% من اإجمــايل    

    الودائع ، و�سكلت الودائع حتت الطلب  26.5%، بينما   

      �سكلت ودائع التوفري13.2%  وذلك يف نهاية   عام2010.

5. ا�ستــحوذت العا�ســمة عـــمان على مــا ن�ســبته 84% من اإجمايل اأر�سدة ودائع العمالء عام 2010 مقــابل %83.8 

   عام 2009، يف حني توزعت باقي الأر�سدة على باقي حمافظات اململكة.

على �صعيد الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة

1. ارتفع اإجمايل ر�ســـيد الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة املقـدمة من البنوك املرخ�سة مبقدار 1134.1 مليون دينار وبن�ســبة

    8.5% عن عام 2009 لي�سل اإىل حوايل 14.5 مليار

    دينار يف نهاية عام 2010.

2. تراجعت الت�سهيالت الئتمــانية املبا�ســرة كن�سبـــه من

    الناجت املحلي الإجمــــايل من 74.8% يف العــام 2009 

    اإىل  74.5% من الناجت املحلي الإجمــــايل املقدر لعام 

    2010    

3. �سكلت الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة كن�سبه من ودائع 

   العمالء 64.2% عـــام 2010 مقابل 65.6% يف العام 

.2009   

4. �ســــكلت الت�ســهيالت الئتمــانية املبا�سرة من اإجمــايل 

   املوجودات امل�سـرفية 41.3% عام 2010 مقابل %41.7 

   يف العــام 2009.

5. ا�ستحوذت العا�سمة عمان على ما ن�سبته 87.1% من   اإجمايل اأر�سدة الت�ســـهيالت الئتمـــانية املبا�سرة عام 2010  مقابل

2009، يف حني توزعت باقــي الأر�سدة على باقي حمافظات اململكة.  87.6% عام     

تطور الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة
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على �صعيد ال�صيكات املقدمة للتقا�س وال�صيكات املعادة

1. تراجعت ال�سيكات املقدمة للتقا�س من حيث عددها ومبالغها وبن�سب 8.6% و 1.5% على التوايل لت�سل اإىل حوالـــي 

    10.5 مليون �سيك وبقيمة اإجمالية بلغت حوايل 34.3 مليار دينار يف نهاية عام 2010.

2. تراجعت ال�سيكات املعادة من حيث عددها ومبالغها وبن�سب 3.5% و 11.8% على التوايل لت�سل اإىل حوايل 713 األـــف 

    �سيك وبقيمة اإجمالية بلغت حوايل 1.9 مليار دينار يف نهاية عام 2010.

3. ارتفعت اأعداد ال�سيكات املعادة كن�سبة من اإجمايل اأعداد ال�سيكات املقدمة للتقا�س مبقدار 0.4 نقطة مئوية لت�ســل اإىل 

    6.8% عام 2010، وتراجعت قيم ال�سيكات املعادة كن�سبة من اإجمايل قيم ال�سيكات املقدمة للتقا�س مبقدار 0.6 نقـــطة 

    مئوية لت�سل اإىل %5.5. 

4. تراجعت اأعـداد ال�ســـيكات املعادة لعدم كفاية الر�سيد كنــــ�سبة من اإجـمايل اأعداد ال�سيكات املقدمة للتقا�س مبقدار0.1 

   نقطة مئوية لت�سل اإىل 3.9%، وتراجعت كن�سبة من اإجمايل اأعداد ال�سيــكات املعادة  مبقدار 5.7 نقطة مئوية لت�سـل اإىل 

    56.9% يف نهاية عام 2010.

5. تراجعت قيم ال�سيكات املعادة لعدم كفــاية الر�سيد كن�سبة من اإجمايل قيم ال�سيكات املقدمة للتقا�س مبقدار 0.8  نقطة 

   مئوية لت�سل اإىل 3.1%، وتراجعها كن�سبة من اإجمايل قيم ال�سيكــات املعادة مبقدار 5.7 نقطة مئوية لت�سل اإىل %57.5 

    يف نهاية العام 2010

على �صعيد هيكل اأ�صعار الفائدة

وا�سل هام�س الفائدة امل�سرفية )الفائدة على القرو�س وال�سلف – الفائدة على الودائع لأجل( ارتفاعه للعام الثالث على 

التوايل من حوايل  3.3% عام 2007 اإىل 3.82% عام 2008 ثم اإىل 4.84% عام 2009 لي�سل اإىل 5.61%  يف نهاية 

عام 2010. 

 
تطور هام�س الفائدة امل�صرفية
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امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل
اأحد البنوك التابعة لبنك الإ�سكان

ن�صاأة وتاأ�صي�س امل�صرف

ك�سركة  والتمويل  للتجارة  الدويل  امل�سرف  تاأ�س�س 

م�ساهمة مغفلة يف 4 كانون الأول 2003 وذلك مبوجب 

مال  وبراأ�س   2001 لعام   28 رقم  امل�سارف  قانون 

قدره  1.5مليار لرية �سورية، هذا ويعترب  امل�سرف 

الدويل للتجارة والتمويل الذي با�سر عمله خالل �سهر 

حزيران من عام 2004 من اأوائل امل�سارف اخلا�سة 

من  امل�سرف  ويتخذ  �سورية،  يف  افتتاحها  مت  التي 

العا�سمة ال�سورية دم�سق مركزًا رئي�سًا له. 

ويف عام 2007 متت زيادة راأ�س مال امل�سرف لأول 

3 مليار لرية �سورية ومن ثم لي�سل  مرة لي�سل اإىل 

اإىل 5 مليار لرية �سورية يف عام 2010 مق�سم اإىل 10 

�سورية  لرية   500 قدرها  ا�سمية  بقيمة  �سهم  مليون 

لل�سهم الواحد ويجري العمل حاليًا على زيادة راأ�س 

املال لي�سبح 7.5 مليار لرية �سورية.

بن�سبة  والتمويل  للتجارة  الدويل  امل�ساهمني يف امل�سرف  اأبرز  الرئي�س ومن  املوؤ�س�س  والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  يعد بنك 

ملكية بلغت 49% من اإجمايل راأ�س املال ويتملك باقي الن�سبة البالغة 51% �سخ�سيات �سورية طبيعية واعتبارية ت�سم 

جمموعة من كبار رجال الأعمال وامل�ستثمرين، وقد �سدرت موؤخرًا موافقة جمل�س الوزراء على رفع ح�سة بنك الإ�سكان يف 

راأ�س املال اإىل %60 

جمل�س اإدارة امل�صرف

يتاألف جمل�س الإدارة من:

1. معايل الدكتور مي�سيل مارتو: رئي�س جمل�س الإدارة

2. ال�سيد جنيب الع�ساف: نائب رئي�س جمل�س الإدارة

3. ال�سيخ علي بن جا�سم اآل ثاين: ع�سو جمل�س اإدارة

4. ال�سيد يو�سف حممود ح�سني النعمة: ع�سو جمل�س اإدارة

5. ال�سيد عمر ملح�س: ع�سو جمل�س اإدارة 

6. الدكتور م�سطفى العبد اهلل الكفري: ع�سو جمل�س اإدارة

7. ال�سيد جورج تفنكجي: ع�سو جمل�س اإدارة

8. ال�سيد نادر حداد: ع�سو جمل�س اإدارة

9. ال�سيدة هال حممد النا�سر: ع�سو جمل�س اإدارة

هذا وي�سغل ال�سيد �سلطان الزعبي من�سب الرئي�س التنفيذي للم�سرف منذ تاأ�سي�سه. 
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اأهداف امل�صرف

مبختلف  امل�سرفية  الأعمال  كافة  فرعًا   30 البالغة  فروعه  �سبكة  خالل  من  والتمويل  للتجارة  الدويل  امل�سرف  ميار�س 

اأنواعها وفقًا للقوانني والأنظمة املعمول بها يف �سورية، ومنها: 

- قبول الودائع باللرية ال�سوريه والعمالت الأجنبية.

- تقدمي القرو�س والت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة مبختلف اأنواعها.

- تقدمي الت�سهيالت الئتمانية غري املبا�سرة مثل الكفالت والعتمادات امل�ستندية والبوال�س.

- اإ�سدار البطاقات الإلكرتونية 

- القيام باأعمال ال�سرافة بالعمالت الأجنبية املختلفة.

الإجنازات املالية للم�صرف

حقق امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل منذ تاأ�سي�سه نتائج اأعمال متميزة مما �ساهم يف تعزيز مكانته يف ال�سوق امل�سرفية 

ال�سورية، وهذا ما تدلل عليه النتائج الكمية خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية.

36.6% يف الأرباح قبل ال�سريبة )خالل الفرتة 2006-2010(، لت�سل اإىل 1.2 مليار لرية  ن�سبته  متو�سط منو  • حتقيق 
    �سورية خالل عام 2010.

35.3 %يف الأرباح بعد ال�سريبة )خالل الفرتة 2006-2010(، لت�سل اإىل 914 مليون لرية  ن�سبته  • حتقيق متو�سط منو 
    �سورية خالل عام 2010.

38.7% يف املوجودات )خالل الفرتة 2006-2010(، لت�سل اإىل 78.3 مليار لرية �ســـورية  ن�سبته  منو  متو�سط  • حتقيق 
    يف نهاية عام 2010.

42% يف ودائع العمالء )خالل الفرتة 2006-2010(، لت�سل اإىل 63.5 مليار لرية �سورية  ن�سبته  منو  متو�سط  • حتقيق 
    يف نهاية عام 2010.

51.1% يف الت�سهيالت الئتمانية بال�سايف )خالل الفرتة 2006-2010(، لت�سل اإىل 33.1  ن�سبته  متو�سط منو  • حتقيق 
    مليار لرية �سورية يف نهاية عام 2010.

7.3 مليار لرية  2006-2010(، لت�سل اإىل  38.7% يف حقوق امل�ساهمني )خالل الفرتة  ن�سبته  منو  متو�سط  حتقيق   •
    �سورية يف نهاية عام 2010. 

ويف �سوء هذه النتائج املتميزة فقد حقق امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل موؤ�سرات اأداء جيدة باملقارنة مع امل�سارف 

بلغ  2010، بينما  1.7% عام  ال�سريبة" حوايل  "قبل  العائد على متو�سط املوجودات  بلغ معدل  اخلا�سة الأخرى، حيث 

معدل العائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني "قبل ال�سريبة" حوايل 20.5%، كما بلغ موؤ�سر الكفاءة %34.4.

ومن اجلدير ذكره اأن جمل�س اإدارة امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل قد اأو�سى للهيئة العامة للم�ساهمني بتوزيع اأرباح 

ن�سبتها 8% من القيمة الإ�سمية لل�سهم عن عام 2010، وهي من اأعلى ن�سب التوزيع بني امل�سارف اخلا�سة العاملة يف 

�سورية
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ملخ�س نتائج اأعمال امل�سرف خالل ال�سنوات )2006 – 2010(

)املبالغ مباليني اللريات ال�سورية(

ن�سبة النمو عام 200620072008200920102010البيان / ال�سنة

14%2940348971520986867178294املوجودات

14%2353235379411625557863458ودائع العمالء

الت�سهيالت الئتمانية

 " بال�سايف "
587111969190362713533078%22

67%15003000300030005000راأ�س املال

54%18823875421147607319حقوق امل�ساهمني

6%37958285311701236الربح قبل ال�سريبة

8%282435583850914الربح بعد ال�سريبة

11%90240300360400الأرباح النقدية املوزعة

ن�صاطات امل�صرف 

ترتكز ا�سرتاتيجية عمل امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل على تر�سيخ وتو�سيع قاعدة العمالء من خالل ما يلي:

جدد. عمالء  مع  م�ستقبلية  عالقات  وبناء  احلاليني  العمالء  مع  العالقات  • حت�سني 
�سرائحهم. مبختلف  للعمالء  املقدمة  اخلدمات  ونوعية  جودة  • حت�سني 

متنوعة. م�سرفية  ومنتجات  جديدة  عمل  جمالت  لت�سمل  الن�ساطات  يف  • التو�سع 
ومما ل �سك فيه اأن زيادة راأ�س املال التي قام بها امل�سرف خالل عامي 2007 و2010 قد �سكلت قاعدة را�سخة للتو�سع 

يف عملياته ورفع �سقوف الإقرا�س والتوظيفات لديه، حيث �ساهم امل�سرف خالل �سنوات ن�ساطه يف دفع عجلة التنمية 

القت�سادية الوطنية من خالل متويل العديد من م�ساريع البنى التحتية والتنمية التي تقام يف �سورية مما اأتاح له زيادة 

ح�سته من ال�سوق امل�سريف ب�سكل ملحوظ، ولعل اأبرز الإجنازات على �سعيد قطاعات العمل املختلفة، ما يلي:

 • منح القرو�س طويلة الأجل واإطالق برنامج القرو�س ال�سكنية )بيت العمر( والتي متتد لفرتات ترتواح من ع�سر �سنوات 

    اإىل خم�سة ع�سر �سنة.

 • اإجناز اأول عملية متويل تتم بقر�س جتمع بنكي من خارج �سورية للقطاع اخلا�س عندما قامت جمموعة من البنوك 

   العربية والأوروبية بقيادة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل / الأردن مبنح ال�سركة الوطنية لل�سكر )التي تعترب واحدة 

   من اأكرب م�سانع ال�سكر يف ال�سرق الأو�سط( قر�س بقيمة 60 مليون دولر اأمريكي، حيث كان امل�سرف الدويل للتجارة 

    والتمويل وكياًل ومديرًا لهذا القر�س. 

 • متويل جتارة ال�سيارات والآليات من خالل فتح العتمادات امل�ستندية اأو تقدمي التمويل املبا�سر اإ�سافة اإىل متويل 

    ا�سترياد املواد الأولية ملعامل جتميع ال�سيارات املن�ساأة حديثًا يف ال�سوق املحلية. 

 • منح القرو�س الالزمة لتمويل راأ�س املال العامل واملواد الأولية لأبرز املن�ساآت ال�سناعية وخا�سة منها ال�سناعات الثقيلة 

   كاحلديد وال�سلب والكابالت ومعامل ت�سنيع مواد البناء والألواح اخل�سبية اإ�سافة اإىل ال�سناعات الغذائية والتحويلية.

• متويل امل�ستوردات وعمليات التجارة اخلارجية لتلبية احتياجات عدد كبري من امل�ستوردين املحليني وتاأمني موارد   

    العمالت الأجنبية الالزمة وفقًا للقوانني والأنظمة النافذة يف جمال متويل امل�ستوردات.
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 • اإدارة خدمات الأفراد وت�سكيل فرق البيع وزيادة عدد الفروع وطرح باقة جديدة من املنتجات واخلدمات املبتكرة 

    وتطوير القنوات اللكرتونية وزيادة عدد اأجهزة ال�سراف الآيل.

ملا  النظري  منقطع  رواجًا  لقت  والتي  التوفري  ح�سابات  جوائز  برنامج  يطرح  �سورية  يف  م�سرف  اأول  امل�سرف  • كان 
    متنحه من جوائز عينية قيمة للفائزين اإ�سافة اإىل الفوائد التي يح�سلون عليها.

�صبكة الفروع

يف اإطار �سعي امل�سرف لتو�سيع ح�سته من ال�سوق امل�سريف ال�سوري واإي�سال خدماته اإىل كافة املناطق واملحافظات ذات 

الن�ساط التجاري والكثافة ال�سكانية، وتعميق الوعي امل�سريف لدى املواطنني، فقد قام امل�سرف بتو�سيع �سبكة فروعه ب�سكل 

م�سطرد على مدار �سنني عمله، لي�سل اإىل 30 فرعًا كما يف نهاية العام 2010 موزعة على النحو الآتي:

دم�سق حمافظة  يف  فرعًا  ع�سر  • اأحد 
دم�سق ريف  حمافظة  يف  فروع  • اأربعة 

حلب حمافظة  يف  فروع  • خم�سة 
حماة حمافظة  يف  • فرعني 

اإىل  اإ�سافة  والقام�سلي،  وال�سـويداء،  واحل�ســكة،  ودرعـا،  وطرطـو�س،  والالذقية،  حمـ�س،  حمافظات  من  كل  يف  • فرع 
    دير الزور.

ويتطلع امل�سرف م�ستقباًل اإىل زيادة التو�سع يف �سبكة فروعه، حيث يجري العمل حاليًا على تاأ�سي�س عدد من الفروع. 

اأداءه يف بور�صة دم�صق

مت اإدراج اأ�سهم امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل يف �سوق دم�سق لالأوراق املالية اعتبارًا من 2009/3/31 وتبلغ القيمة 

ال�سوقية لل�سهم الواحد 1504.89 لرية " اأي ما يعادل ثالثة اأ�سعاف القيمة ال�سمية لل�سهم " يف نهاية عام 2010 مقابل 

1400 لرية يف نهاية عام 2009، وبن�سبة منو بلغت 7.5 % .ويعترب امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل امل�سرف اخلا�س 
الوحيد يف �سورية الذي قام بتوزيع اأرباح نقدية على م�ساهميه على مدى خم�س �سنوات متتالية وبن�سب بلغ جمموعها %41 

من راأ�س املال، ومت التو�سية مل�ساهمي امل�سرف بتوزيع اأرباح نقدية عن عام 2010 بن�سبة 8% من راأ�س املال.

اخلطة امل�صتقبلية

ولتح�سني مركزه التناف�سي بني امل�سارف العاملة يف �سورية فقد تبنى امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل خطة عمل طموحة 

ترتكز على ما يلي:

- التح�سري لزيادة راأ�س املال للمرة الثالثة لي�سبح 7.5 مليار لرية �سورية يف منت�سف العام 2011.

- التفرع يف كافة اأرجاء املحافظات ال�سورية.

- زيادة الهتمام بقطاع ال�سركات على اختالفها من كبرية ومتو�سطة و�سغرية لجتذاب روؤو�س الأموال املحلية التي ل زالت 

    تتعامل مع م�سارف خارج �سورية ومنحها فر�سًا اأف�سل و�سروطًاً مناف�سة. 

- ال�سعي لأن يكون امل�سرف اأكرب م�سرف لتمويل قطاع الأفراد والرتكيز على القرو�س الإ�سكانية والعقارية التي يتميز بها 

    موؤ�س�س امل�سرف )بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل – الأردن(.

-  تاأهيل وتطويـــر الكوادر الب�سرية املحلية والرتقاء بها، حيث داأب امل�سرف منذ تاأ�سي�سه على ا�ستقطاب الكفاءات املحلية 

    من خريجي اجلامعات واملعاهـــد ال�سورية، واإيفاد العديد منهم اإلــى دورات تدريبية متخ�ســ�سة داخل وخارج �ســـــورية 

    ملواكبة اأحدث امل�ستجدات العاملية ومعايري العمل امل�سريف احلديثة.

عنوان امل�صرف
الإدارة العامة – دم�سق – ال�سبع بحرات - �سارع الباك�ستان / �س.ب 10502 

 www.ibtf.com.sy:املوقع الإلكرتوين

info@ibtf.com.sy :الربيد الإلكرتوين

الهاتف: 23880000 11 963 +
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قراءة موجزة يف: 

اتفاقية التجارة احلرة بني الأردن وتركيا 
البينية فقد دخلت  ال�ستثمارات  وزيادة  التجاري  التبادل  دفع  ي�سهم يف  الثنائي مبا  القت�سادي  التعاون  تعزيز  اإطار  يف 

اتفاقية ال�سراكة لإقامة منطقة جتارة حرة بني الأردن وتركيا حيز التنفيذ ابتداءًا من �سهر اآذار من العام احلايل، وكان 

قد مت التوقيع على هذه التفاقية بني اجلانبني الأردين والرتكي يف العا�سمة الأردنية عمان يف عام 2009.

وياأتي توقيع هذه التفاقية يف اإطار متطلبات اإعالن بر�سلونة والذي يهدف اإىل اإقامة منطقة جتارة حرة يورومتو�سطية 

بحلول عام 2012 والذي يتطلب اإبرام اتفاقيات جتارة حرة بني الحتاد الأوروبي ودول املتو�سط حيث وقعت تركيا على 

اتفاقيات جتارة حرة خالل ال�سنوات املا�سية مع معظم الدول العربية ومنها �سوريا وم�سر وتون�س واملغرب وفل�سطني.

اأهداف التفاقية 

1. زيادة وتعزيز التعاون القت�سادي بني الطرفني ورفع م�ستوى معي�سة البلدين.

2. العمل ب�سكل تدريجي على اإزالة املعيقات والقيود اأمام حركة جتارة الب�سائع مبا يف ذلك املنتجات الزراعية.

3. تنمية عالقات اقت�سادية متناغمة بني الطرفني من خالل زيادة التجارة املتبادلة بينهما.

4. توفري الظروف العادلة للمناف�سة يف التجارة ما بني الطرفني.

5. خلق ظروف مواتية لزيادة وت�سجيع ال�ستثمارات وعلى الأخ�س تطوير امل�ساريع ال�ستثمارية امل�سرتكة يف كال الدولتني.

6. تنمية التجارة والتعاون ما بني الطرفني يف اأ�سواق دول ثالثة.

مراحل التفاقية

وفور دخول التفاقية حيز النفاذ �ستدخل املنتجات الأردنية الأ�سواق الرتكية معفاة من جميع الر�سوم اجلمركية با�ستثناء 

القائمة ال�سلبية واملكونة من 110 بنود جمركية، ووفق التفاقية �سيكون دخول املنتجات الرتكية الأ�سواق الأردنية معفاة من 

الر�سوم اجلمركية وفق فرتة انتقالية مدتها ثمان �سنوات ومق�سمة على ثالث مراحل.

املرحلة الأوىل: يبداأ العمل فيها بداية العام 2011 وتنتهي نهاية العام 2014، وت�سم قائمتها 192 بندًا جمركيًا منها 

البحرية  واملحركات  العيون  واأجهزة فح�س  الت�سوير  واأجهزة  والعطور  الطبية  والأدوية  وامل�ستح�سرات  ال�سمنت  منتجات 

والأقم�سة.

املرحلة الثانية: يبداأ العمل فيها بداية العام 2012 وتنتهي يف العام 2017، وت�سم قائمتها 1320 بندًا جمركيًا �سيتم 

اإعفاوؤها من الر�سوم اجلمركية ب�سكل تدريجي خالل �ستة �سنوات ومنها ملح الطعام ور�سف الطرق وزيوت الت�سحيم والغاز 

الطبيعي ومواد البناء والأدوات الكهربائية املنزلية.

املرحلة الثالثة: يبداأ العمل فيها بداية العام 2013 وتنتهي بنهاية العام 2018، وت�سم قائمتها 254 بندًا جمركيًا 

وحديد  الأبواب  ومنها  �سنوات  �ست  ملدة  اأي�سا  تدريجي  وب�سكل  جمركيا  اإعفاء  الرتكي  املن�ساأ  ذات  الب�سائع  منح  �سيتم 

الت�سليح واملوا�سري امل�ستعملة للتمديدات الكهربائية.

اإذا ما مت تطوير اجلودة  و�ستوفر هذه التفاقية فر�سًا جيدة وتعطي قيمة م�سافة لل�سناعة الوطنية على املدى الطويل 

واملوا�سفات الفنية لل�سناعة املحلية، واإيجاد اآليات التكيف والتعامل مع التفاقية لغايات تعظيم ال�ستفادة منها، لتاليف 

اخل�سائر التي ميكن اأن تلحق بال�سناعة الأردنية نتيجة ات�ساع الفارق يف التبادل التجاري بني الأردن وتركيا والذي بلغ 

502 مليون دولر يف عام 2010. خا�سة واأن ال�سناعة الرتكية متتلك التكنولوجيا املتقدمة بالإ�سافة اإىل توفر م�سادر 

املياه والطاقة ومتتع منتجاتها باجلودة العالية ودخولها الأ�سواق العاملية ف�ساًل عن الدعم املبا�سر وغري املبا�سر املقدم لها 

من احلكومة الرتكية.
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امل�صوؤولية الجتماعية 
جهوده  ت�سخري  خالل  من  وذلك  الجتماعية،  امل�سوؤولية  جمال  يف  ينتهجها  التي  العطاء  م�سرية  الإ�سكان  بنك  وا�سل 

واإمكانياته خلدمة املجتمع وامل�ساهمة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة ومن اأبرز الن�ساطات التي قام بها البنك يف هذا املجال 

خالل الربع الأول من العام 2011 هي: اإقامة حملة للتربع بالدم �سارك فيها موظفو البنك وعلى اختالف م�ستوياتهم 

الإدارية، وذلك احتفاًل بعيد ميالد جاللة امللك، ورعاية املوؤمتر الدويل الثاين " الأزمة املالية العاملية... درو�س الأم�س 

وحتديات امل�ستقبل "، والذي عقد يف جامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا، ورعاية امللتقى الطالبي والذي اأقيم يف اجلامعة 

الها�سمية مبنا�سبة عيد ميالد جاللة امللك حتت عنوان " الوئام بني الأديان " )تعظيم اجلوامع واحرتام الفوارق(.

لتعزيز  واملتوا�سل  الدائم  �سعيه  من  انطالقًا  وذلك  الأردنيني  امل�سدرين  جمعية  ع�ساء  حفل  برعاية  البنك  قام  كما 

عالقات التعاون مع خمتلف القطاعات القت�سادية والتجارية يف اململكة، واحلفاظ على العالقات مع كبار رجال الأعمال 

وامل�سدرين، ملا لهم من دور فعال يف دعم القت�ساد الوطني والرتقاء به اإىل م�ستويات اأعلى.

وتعزيزًا لدوره الجتماعي قام بنك الإ�سكان بتقدمي الدعم جلمعية ال�سلط اخلريية يف �سبيل رعاية الأيتام وم�ساعدة 

الأ�سر الفقرية وتعليم الطلبة املحتاجني، كما قدم الدعم مل�سروع مكتبة الأ�سرة الأردنية بهدف تعميق الوعي ورفع امل�ستوى 

املعريف لدى اأفراد املجتمع، والتربع للجمعية الأردنية للعون الطبي للفل�سطينيني وذلك دعمًا للمراكز الطبية التابعة لها 

يف خميمي حطني وجر�س، كذلك كان لبنك الإ�سكان ن�ساط متميز على ال�ساحة الريا�سية متثل يف دعم الحتاد الأردين 

لريا�سة املعوقني.
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الن�صاط التدريبي لبنك الإ�صكان

وا�سل البنك امل�سي قدمًا يف تنمية كفاءات ومهارات املوظفني يف الفروع والإدارات لتتواكب مع متطلبات العمل وتطوراته، 

وذلك من خالل عقد العديد من الندوات والدورات وور�س العمل املتخ�س�سة يف جمالت العمل امل�سريف والإداري املختلفة، 

مع الرتكيز على �سقل مهارات البيع وتقدمي اخلدمات، بالإ�سافة اإىل مهارات اللغة الإجنليزية والكمبيوتر. و�سمن هذا 

الإطار، مت منذ بداية عام 2011 وحتى منت�سف �سهر اآذار عقد 38 دورة تدريبية �سارك بح�سورها 714 موظفًا.

عدد امل�ساركنيعدد الدورات البيان

30690الدورات الداخلية

723الدورات املحلية

11الدورات اخلارجية

38714املجموع

هذا وقد عقد مركز التدريب والتطوير التابع للبنك برناجمًا تدريبيًا �ساماًل للموظفني اجلدد )ال�سرافني(، كما مت تنظيم 

ور�سة عمل بعنوان اأخالقيات املهنة امل�سرفية، ولتاأهيل وتطوير كفاءة مدراء الفروع مت عقد دورة اإعداد خطط الت�سويق 

امل�سريف.

كما ركزت بع�س الدورات التدريبية على تعزيز ثقافة خدمة العمالء خ�سو�سًا لدى موظفي الفروع، ومنها: دورة الت�سويق 

ومبادئ  اأ�سول  ودورة  البيع،  اإدارة  ودورة  املتقدمة،  الإ�سرافية  املهارات  ودورة  املالية،  واملوؤ�س�سات  البنوك  يف  امل�سريف 

الئتمان التجاري ومتويل ال�سركات ال�سغرية.

وعلى �سعيد اآخر، فقد مت عقد دورة اإدارة اخلزينة ” Treasury Management “وح�سرها موظفني من دوائر اخلزينة 

والعمليات واملالية والمتثال والأنظمة واملوؤ�س�سات املالية، اإىل جانب عقد دورة ” Business Process Analysis “ والتي 

عقدت بالتعاون مع موؤ�س�سة ”Transition Tech “ وح�سرها موظفني من دوائر الأنظمة وتطوير وهند�سة العمليات واملوارد 

الب�سرية واملوؤ�س�سات املالية.

 “ The Highly Productive and Effective Administrator ”وفيما يتعلق بالدورات اخلارجية، فقد مت عقد دورة

والتي عقدت بالتعاون مع موؤ�س�سة MEIRC يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
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حتى تكون مديرًا متميزًا يف موؤ�ص�صة رائدة، فاإن عليك اأن: 

1. توؤمن باأنك اأنت ربان ال�سفينة وقائدها ، واأنك تتحمل م�سوؤوليتها.

2. ل تتهرب من امل�ساكل التي تواجه موؤ�س�ستك، ولكن طور قدراتك وقدرات موؤ�س�ستك، لتكون اأكرب من امل�سكلة.

3. ل تغرق نف�سك بامل�ساكل، لأن معظمها لي�س له وجود اإل يف خميلتك.

4. تتخلى عن بع�س طرق تفكريك القدمية، واأن تتبنى طرقًا جديدة.

5. ل تن�ساق وتنجرف مع الآخرين . 

6. تتخل�س من اأفكارك ال�سلبية، واأن تتبنى اأفكارًا اإيجابية، " كما تعَتقد تكون ".

7. تهتم مبوظفيك والعاملني معك ، لأنهم راأ�سمالك احلقيقي " اأطعم اجلياد، وتخل�س من ال�سالحف ".

8. اأن تكون متفاعاًل اإيجابيًا مع بيئتك واأن تكون مبادرًا.

9. حتر�س على اأن يكون معدل التطور والتغيري يف موؤ�س�ستك، اأعلى مما هو لدى الآخرين.  

حتى تكون موظفًا ناجحًا يف عالقتك مع مديرك، عليك: 

1. معرفة توقعاته منك، حتى تعمل على حتقيقها.

2. معرفة كيف يحب اأن ُتْنَجْز وتدار الأمور.

3. حتديد الوقت املنا�سب للحديث معه ومناق�سته .

4. جتنب املناق�سات البيزنطية " التي ل تو�سل اإىل نتيجة ".

5. احتفظ بخيارات متعددة حلل املوا�سيع التي تناق�سها معه.

6. تقبل وادعم الأفكار والقرارات اجليدة التي ت�سدر عنه ، وكن معه دائما بالجتاه ال�سحيح.

7. اأطلعه على كل الأمور التي يجب اإطالعه عليها.

8. اأن تكون عالقتك معه عالقة ت�ساركيه ت�ساحليه ل �سداميه.

9. اأن تكون �سريحًا واأن تبتعد عن املراوغة.

10. ل تقحمه يف امل�ساكل الب�سيطة التي ميكن اأن حتلها بعيدًا عنه، فلديه م�ساغل كثرية.

11. اأن تكون �سندًا وداعمًا له " كن معه على احلق ول تكن عليه ".

12. اأن تكون مبادرًا لتقدمي احللول ول تكن م�سدرًا للم�ساكل. 




