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اآفاق االقت�صاد العاملي
ركود  �أ�سو�أ موجة  �لأمريكي  �لعقاري  �لرهن  �سوق  �نهيار  �لعاملي جر�ء  بالقت�ساد  �أملت  �لتي  �لعاملية  �ملالية  �لأزمة  تعد 
يتعر�ض لها �لعامل منذ �لك�ساد �لكبري يف ثالثينيات �لقرن �ملا�سي، فبدًل من �خلروج من عنق �لأزمة و�لعودة �إلى �لنمو 
من جديد، �إجته �لإقت�ساد �لعاملي نحو مرحلة جديدة من مر�حل �لأزمة، �إذ �نتقلت �ل�سكوك من قدرة �لبنوك و�ملوؤ�س�سات 
�ملالية على حتمل تد�عيات �لأزمة �إلى مدى قدرة �حلكومات على ذلك يف �لوقت �لر�هن، و�زد�دت هذه �ل�سكوك ب�سبب 

�ملع�سالت �لتي مير بها �لقت�ساد �لعاملي ب�سكل عام و�لقت�ساديات �لكبرية ب�سكل خا�ض، و�لتي من �أهمها:
من  بورز  �أند  �ستاندرد  �لدولية  �لت�سنيف  وكالة  من  �لأمريكية  �ملتحدة  للوليات  �لئتماين  �لت�سنيف  • تخفي�ض 

.AA+ إلى م�ستوى� AAA م�ستوى
من  �لكثري  قدرة  وعدم  �ليورو(  منطقة  دول  يف  خا�ض  )وب�سكل  �لعامة  �ملالية  �أو�ساع  ب�ساأن  �ليقني  عدم  • زيادة 

�لدول على تثبيت دينها �لعام.
�ليابان. �أ�سابا  �للذ�ن  �لت�سونامي  وموجة  �ملدمر  • �لزلز�ل 

وقد جاء تقرير » �آفاق �لقت�ساد �لعاملي« �ل�سادر عن �سندوق �لنقد �لدويل يف �أو�خر �سهر �أيلول من هذ� �لعام ليوؤكد 
�سعوبة �لأو�ساع �لر�هنة �لتي يعي�سها �لقت�ساد �لعاملي و�سعوبة عودته يف �لقريب �لعاجل �إلى ما كان عليه قبل �لأزمة، 

و�أبرز ما ت�سمنه تقرير �ملوؤ�س�سة �لدولية ما يلي:

اأواًل: على �صعيد النمو االقت�صادي، فمن �ملتوقع تر�جع �لنمو �لقت�سادي �حلقيقي �لعاملي لي�سل �إلى حو�يل %4 
خالل عام 2011 �أي برت�جع قدره 1.1 نقطة مئوية عن �ملتحقق عام 2010، ويتوقع ثبات هذ� �لنمو عند نف�ض �مل�ستوى 
خالل �لعام �لقادم 2012، وفيما يتعلق بتطور�ت �لنمو على م�ستوى �أهم �ملناطق و�لدول يف �لعامل، فقد جاءت على 

�لنحو �لأتي:

1. من �ملتوقع للناجت �ملحلي �لإجمايل �لأمريكي �أن يرت�جع �لنمو فيه بحو�يل �لن�سف عن م�ستوى �لنمو �ملتحقق 
خالل �لعام 2010 لي�سل �إلى 1.5% خالل �لعام �حلايل 2011 على �أن يتح�سن هذ� �لنمو ب�سكل طفيف خالل 

�لعام 2012 لي�سل �إلى %1.8.

�أن ي�سل  يتوقع  بالعام �ملا�سي، حيث  �لنا�سئة و�لنامية رغم تر�جعه مقارنة  �لنمو قويًا يف �لقت�ساديات  2. بقاء 
2010، على �أن ي�سهد  7.3% خالل عام  6.4% مقابل  2011 حو�يل  معدل منو هذه �لقت�ساديات خالل �لعام 

تر�جعًا مبقد�ر 0.3 نقطة مئوية خالل عام 2012.

3. من �ملتوقع �أن ي�سجل �لقت�ساد �ل�سيني �نخفا�سًا يف �لنمو قدره 0.8 نقطة مئوية عن منو �لعام 2010 لي�سل �إلى 
9.5% خالل �لعام 2011، مع توقع ��ستمر�ر هذ� �لنخفا�ض خالل �لعام 2012 لي�سل �إلى %9.0.

معدلت �لنمو �لقت�سادي �لعاملي
%

2012 2011 2010 2009
4.0 4.0 5.1 -0.7 العامل

1.9 1.6 3.1 -3.7 االقت�صاديات املتقدمة:

1.8 1.5 3.0 -3.5 �لوليات �ملتحدة

1.1 1.6 1.8 -4.3 منطقة �ليورو

2.3 -0.5 4.0 -6.3 �ليابان

6.1 6.4 7.3 2.8 االقت�صاديات النامية والنا�صئة:

8.0 8.2 9.5 7.2 اآ�صيا النامية:

9.0 9.5 10.3 9.2 �ل�سني

7.5 7.8 10.1 6.8 �لهند

3.6 4.0 4.4 2.6 ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا:

3.9 4.9 4.4 - �لدول �مل�سدرة للنفط

2.6 1.4 4.5 - �لدول �مل�ستوردة للنفط
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لأ�سعار  �لعام  �مل�ستوى  يرتفع  �أن  �لدويل  �لنقد  �سندوق  توقعات  فت�سري  الت�صخم،  معدالت  �صعيد  على  ثانياً: 
�مل�ستهلك يف �لقت�ساديات �ملتقدمة و�لنامية على حد �سو�ء بن�سب قدرها 2.6% و7.5% على �لتو�يل عام 2011، على 
�أن ترتفع بن�سب �أقل خالل �لعام 2012 لالقت�ساديات �لنا�سئة و�لنامية لت�سل �إلى 1.4% و5.9% على �لتو�يل، و�أما 
بخ�سو�ض �أ�سعار �لنفط �لعاملية فيتوقع �أن ي�سل متو�سط �سعر برميل �لنفط يف نهاية �لعام �حلايل 2011 �إلى حو�يل 
103.2 دولر �أمريكي بارتفاع قدره 24.17 دولر �أمريكي، على �أن ينخف�ض �ل�سعر يف �لعام 2012 لي�سل �إلى 100 دولر.

معدلت �لت�سخم �لعاملية
%

2012 2011 2010 2009

1.4 2.6 1.6 0.1 �لقت�ساديات �ملتقدمة:

1.2 3.0 1.6 -0.3 �لوليات �ملتحدة

1.5 2.5 1.6 0.3 منطقة �ليورو

-0.5 -0.4 -0.7 -1.4 �ليابان

5.9 7.5 6.1 5.2 �لقت�ساديات �لنامية و�لنا�سئة:

8.3 8.4 7.5 10.6 �إفريقيا �ل�سحر�ء �لكربى

8.7 10.3 7.2 11.2 دول �لكمنولث

5.1 7.0 5.7 3.1 �آ�سيا �لنامية:

3.3 5.5 3.3 -0.7 �ل�سني

8.6 10.6 12.0 10.9 �لهند

7.6 9.9 6.8 6.6 �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا

ثالثاً:على �صعيد التجارة العاملية، فمن �ملتوقع �أن ي�سجل حجم �لتجارة �لعاملية)�ل�سادر�ت و�مل�ستورد�ت( منوً�َ 
ن�سبته 7.5% خالل عام 2011 وهو �أقل من �مل�سجل خالل عام 2010 و�لبالغ 12.8%، ويتوقع لهذ� �لنمو �أن ي�سل يف 

�لعام �لقادم 2012 �إلى %5.8. 

معدلت منو حجم �لتجارة �لعاملية 
%

2012 2011 2010 2009

5.8 7.5 12.8 -10.7 حجم التجارة العاملية

امل�صتوردات:

4.0 5.9 11.7 -12.4 االقت�صاديات املتقدمة

8.1 11.1 14.9 -8.0 االقت�صاديات النامية والنا�صئة

ال�صادرات:

5.2 6.2 12.3 -11.9 االقت�صاديات املتقدمة

7.8 9.4 13.6 -7.7 االقت�صاديات النامية والنا�صئة
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بارتفاع ن�شبته 24% يف ت�شعة �أ�شهر

�سوق العقار يف الأردن ي�سجل 5 مليار دينار  

ال�سابق، وذلك بعد  العام احلايل م�سرتجعًا الزخم الذي متيز به يف  العقار يف الأردن حركة ن�سطة خالل  �سهد �سوق 
اأقرتها  التي  الإ�سافية  الإعفاءات  نتيجة  الطلب املحلي  ارتفاع  العاملية، م�ستفيدًا من  املالية  الأزمة  مروره بركود جراء 
احلكومة منذ عام 2009 وكان اآخرها يف �سهر متوز 2011. وفيما يلي حتليل لأهم التطورات التي �سهدها القطاع العقاري 

يف اململكة: 
�أوًل: حجم �لتد�ول وعدد �ل�شقق و�لأر��شي �ملباعة 

اأ�سهر الأولى من العام احلايل  على �سعيد حجم التداول، فقد �سجل حجم تداول العقار يف اململكة خالل الت�سعة   •
2011 ارتفاعًا بلغ %24.2 مقارنة بالفرتة املماثلة من عام 2010 ليبلغ 4950 مليون دينار نتيجة ارتفاع مبيعات ال�سقق 

والأرا�سي يف العام احلايل.
• على �سعيد حركة بيع ال�سقق، فقد ارتفع عدد ال�سقق املباعة خالل الت�سعة اأ�سهر الأولى من العام احلايل بن�سبة بلغت 
30% عن الفرتة املماثلة من العام املن�سرم لي�سل عددها اإلى 20907 �سقة ومن اجلدير ذكره اأن ال�سقق املباعة داخل 

العا�سمة عمان قد �سكلت حوايل 70.6% من اإجمايل عدد ال�سقق املباعة والن�سبة الباقية توزعت على باقي حمافظات 
اململكة.

الأرا�سي، فقد �سجل عدد معامالت الأرا�سي املباعة خالل الت�سعة اأ�سهر الأولى من العام  بيع  حركة  �سعيد  • على 
احلايل ارتفاعًا بن�سبة بلغت 12.5% عن الفرتة املماثلة من العام املن�سرم لي�سل عددها اإلى 55196 معاملة، وقد 
�سكلت الأرا�سي املباعة داخل العا�سمة عمان حوايل 31.7% من اإجمايل عدد الأرا�سي املباعة والن�سبة الباقية توزعت 

على باقي حمافظات اململكة.
• على �سعيد حجم التداول لغري الأردنيني، فقد جاءت اجلن�سية العراقية يف املرتبة الأولى من حيث حجم ال�ستثمار يف 
الت�سعة اأ�سهر الأولى من العام احلايل ومببلغ 195.4 مليون دينار اأو ما ن�سبته 60% من حجم القيمة ال�سوقية لبيوعات 
غري الأردنيني، تالها امل�ستثمرين من اجلن�سية ال�سعودية ومببلغ 28.6 مليون دينار اأو ما ن�سبته 9% من حجم القيمة 
ال�سوقية لبيوعات غري الأردنيني، ثم حل ثالثًا امل�ستثمرين من اجلن�سية الأمريكية 13.2 مليون دينار اأو ما ن�سبته %4 

من حجم القيمة ال�سوقية لبيوعات غري الأردنيني. 
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ثانياً: ن�شاط البناء 
• على �سعيد رخ�ص البناء: فقد ارتفع عدد الرخ�ص املمنوحة للبناء خالل الت�سعة اأ�سهر الأولى من العام احلايل بـن�سبة 
17.1% مقارنة بالفرتة املماثلة من عام 2010 ليبلغ عدد الرخ�ص املمنوحة للبناء 23398 رخ�سة من بداية العام حتى 

نهاية �سهر اأيلول 2011، ومن اجلدير ذكره اأن العا�سمة عمان قد ا�ستحوذت على ما يقارب 45.7% من اإجمايل عدد 
رخ�ص البناء املمنوحة يف اململكة تلتها حمافظة اإربد بن�سبة قدرها 14.4%، فيما توزعت باقي الن�سب على املحافظات 

الأخرى.
 %42.9 بلغت  بن�سبة  ملحوظًا  ارتفاعًا  للبناء  املرخ�سة  امل�ساحات  �سجلت  للبناء:  املرخ�سة  امل�ساحات  �سعيد  على   •
خالل الت�سعة اأ�سهر الأولى من العام 2011 عن الفرتة املماثلة من العام املا�سي لي�سل اإجمايل امل�ساحات املرخ�سة 
للبناء 12004 م2، ومن اجلدير ذكره اأن العا�سمة عمان قد ا�ستحوذت على اأكرث من ثلثي امل�ساحات املرخ�سة للبناء 

يف اململكة تلتها حمافظة اإربد بحوايل 8.5%، فيما توزعت باقي الن�سب على املحافظات الأخرى.

2011/9 2010 2009 2008 2007

عدد الرخ�ص
%39.6 %38.6 %37.7 %45.5 %45.7 عمان 
%16.6 %17.2 %17.5 %13.5 %14.4 اربد 
%13.4 %10.8 %10.1 %8.7 %10.3 الزرقاء
%30.5 %33.3 %34.6 %32.3 %29.6 اأخرى

امل�ساحة
%63.7 %63.4 %59.8 %65.5 %67.6 عمان 
%8.3 %8.3 %8.3 %7.8 %8.5 اربد 
%10.3 %8.5 %9.4 %6.1 %6.9 الزرقاء
%17.7 %19.9 %22.5 %20.5 %17.0 اأخرى

ثالثاً: الت�شهيالت االئتمانية املمنوحة للقطاع
اأيلول من العام  3.3 مليار دينار يف نهاية �سهر  الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة لقطاع الإن�ساءات يف اململكة  بلغ ر�سيد 
احلايل وبن�سبة ارتفاع بلغت 5.9% عن ر�سيد نهاية العام 2010، ومن اجلدير ذكره اأن الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة 

لقطاع الإن�ساءات ت�سكل حوايل 21.6% من اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة.
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وفق تقرير تكنولوجيا املعلومات العاملي

الأردن يحتل املرتبة 50 من بني 138 دولة �شملها التقرير

�سوي�سرا  دافو�س-  يف  العاملي  االقت�سادي  املنتدى  عن  ال�سادر   2011-2010 العاملي  املعلومات  تكنولوجيا  تقرير  اأظهر 
احتالل االأردن للمرتبة 50 �سمن موؤ�سر اجلاهزية الرئي�سي )Networked Readiness Index( من بني 138 دولة �سملها 
التقرير بعد ت�سجيله للمرتبة 44 من بني 133 دولة �سملها تقرير 2009-2010، ويق�سم موؤ�سر اجلاهزية الرئي�سي اإلى ثالثة 

موؤ�سرات على النحو االآتي:
واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ستخدام  درجة  املوؤ�سر  هذا  يقي�س  التكنولوجي:  اال�ستخدام  موؤ�سر   •

وتطبيقاتها من قبل م�ستويات اال�ستخدام املختلفة )اأفراد، موؤ�س�سات، حكومة(.
• موؤ�سر اجلاهزية التكنولوجية: يقي�س هذا املوؤ�سر مدى قدرة م�ستويات اال�ستخدام املختلفة )اأفراد، موؤ�س�سات، 

حكومة( على تطوير االإمكانات الواعدة لتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت.
التكنولوجية: يقي�س هذا املوؤ�سر مدى درجة متيز البيئة التي توفرها الدولة لتطوير وا�ستخدام  البيئة  • موؤ�سر 

التكنولوجيا ب�سكل فعال.
ثالثة  على  الدول  بني  الرقمية  الفجوة  تناق�س  اأو  تزايد  مدى  قيا�س  على  ي�ساعد  الرئي�سي  اجلاهزية  موؤ�سر  اأن  يذكر 

م�ستويات وهي م�ستوى ا�ستخـدام االأفراد وم�ستوى ا�ستخدام االأعمال وم�ستوى ا�ستخدام احلكومة.
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عربيًا الأردن  • ترتيب 
احتل االأردن املرتبة ال�سابعة بني الدول العربية التي �سملها تقرير 2010-2011 البالغ عددها 15 دولة يف موؤ�سر اجلاهزية 

الرئي�سي اأي برتاجع مركز واحد عن تقرير 2010-2009.

الترتيب في تقرير 2010-2009

)133 دولة(
الترتيب في تقرير 2011-2010

)138 دولة(
الدولة

23 24 االإمارات 

30 25 قطر 

29 30 البحرين

38 33  ال�سعودية

39 35 تون�س

50 41  عمان

44 50 الأردن

70 74  م�سر

76 75  الكويت

88 83  املغرب
مل ي�سملها التقرير  95  لبنان

113 117  اجلزائر

105 124  �سوريا

103 126  ليبيا

102 130  موريتانيا

عامليًا الأردن  • ترتيب 
احتل االأردن ملراتب متقاربة للموؤ�سرات الفرعية التي �سملها موؤ�سر اجلاهزية الرئي�سي يف تقرير 2010-2011، ولكن مع 

مالحظة انخفا�س ترتيب اململكة عن تلك املراتب املتحققة يف تقرير العام 2010-2009.

الترتيب في تقرير -2009 2010 الترتيب في تقرير 2011-2010 املؤشـــــر

41 49 البيئة التكنولوجية 

40 52 اجلاهزية التكنولوجية

51 53 اال�ستخدام التكنولوجي

عامليًا الأولى  اخلم�س  • الدول 
بلدًا   138 والبالغة   2011-2010 عام  تقرير  �سملها  التي  الدول  قائمة  العاملي يف  الرتتيب  ال�سويد على �سدارة  حافظت 
اأي�سًا على  تلتها �سنغافورة والتي حافظت بدورها  الريادة يف هذا املجال،  التقرير، حمافظة بذلك على مركز  �سملها 

و�سافة الرتتيب العاملي.

الترتيب في تقرير 2010-2009 الترتيب في تقرير 2011-2010 الدولة

1 1 ال�سويد 

2 2 �سنغافورة

6 3 فنلندا

4 4  �سوي�سرا

5 5 الواليات املتحدة
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الن�ساط التدريبي لبنك الإ�سكان

وا�ستمرارًا  عطائه،  م�سرية  موا�سلة  يف  الأثر  بالغ  لهما  ملا  امل�ستمرين،  والتطوير  التدريب  باأهمية  البنك  من  اإدراكًا 
لهذا النهج فقد وا�سل البنك خالل الربع الثالث من العام احلايل 2011 عقد الربامج والدورات التدريبية امل�سرفية 
املتخ�ش�شة لكافة موظفي البنك يف مراكز العمل املختلفة، واجلدول التايل يبني الن�شاط التدريبي للبنك خالل الربع 

الثالث 2011: 

عدد املشاركني عدد الدورات البيـــــــــان

453 27 الدورات والندوات الداخلية

76 32 الدورات املحلية

4 4 الدورات اخلارجية 

533 63 املجموع

العديد من  للبنك  التابع  والتطوير  التدريب  الداخلية فقد عقد يف مركز  الدورات  فعلى �صعيد 
الدورات، من اأهمها: 

والبيع. العمالء  خدمة  حت�شني  • دورة 
العمالت. وتزييف  امل�شتندات  تزوير  عن  الك�شف  • دورة 

املتقدم.   املايل  التحليل  • دورة 
النقدي. والتدفق  الئتماين  التحليل  • دورة 

الئتمانية. املحافظ  اإدارة  • دورة 
موظفي  من  عدد  اإيفاد  ومت 
من  عدد  حل�صور  البنك 
الدورات التدريبية املنعقدة يف 
مراكز التدريب املحلية، ومن 

اأهمها: 
املالية  التقارير  بنية  تطوير  • دورة 

يف اأعقاب الأزمة املالية العاملية.
• دورة اإدارة امل�شرتيات والعطاءات.

الئتمانية. الت�سهيالت  • دورة 
كما مت اإيفاد عدد من املوظفني 
الدورات  من  عدد  حل�صور 
يف  املتخ�ص�صة  اخلارجية 
املعلومات  تكنولوجيا  جمال 

متثلت بالآتي: 
.JBS وعقدت يف م�سر بالتعاون مع �سركة IBM Tivoli Storage Manager 6.2 Advanced Administration • دورة 

IBM Tivoli Storage Productivity Center 4.1 Administration and Operation وعقدت يف م�سر بالتعاون مع  • دورة 
.JBS سركة�

.FAST LANE عقدت يف الإمارات العربية املتحدة بالتعاون مع �سركة Deploying Cisco ASA VPN Solution • دورة 
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امل�سوؤولية االجتماعية 

تاأكيدًا لر�شالة البنك وتر�شيخًا لدوره يف خدمة وطنه وجمتمعه املحلي، فقد وا�شل البنك خالل الربع الثالث من عام 
2011 دعم ورعاية خمتلف الفعاليات والربامج ال�شحية واالجتماعية والريا�شية والثقافية.

ومن اأبرز الن�شاطات التي قام بها البنك يف هذا املجال هي رعاية موؤمتر »االأزمة املالية العاملية .. درو�س االأم�س وحتديات 
امل�ستقبل« الذي عقد يف جامعة االأمرية �شمية مب�شاركة عدد من الباحثني واالأكادمييني من عدة دول اآ�شيوية واأوروبية 

اإ�شافة اإلى االأردن، وتاأتي رعاية البنك ملا يف هذا املوؤمتر من اأهمية تخدم خمتلف القطاعات االقت�شادية واملالية. 
وقام البنك اأي�شًا برعاية امل�شابقة االإعالمية الثالثة ل�شرطان الثدي التي تنظمها موؤ�ش�شة ومركز احل�شني لل�شرطان من 
خالل تقدمي اجلوائز النقدية للفائزين بامل�شابقة التي ت�شتمر ثالثة اأ�شهر، وت�شتمل على ثالث جوائز لالإعالم املكتوب  
يف ال�شحف املحلية واملجالت واملواقع االلكرتونية وهي جائزة التحقيق ال�شحفي، وجائزة الق�شة االإخبارية وجائزة 

التقرير ال�شحفي ، بينما مت تخ�شي�س جائزة واحدة لالإعالم املرئي واأخرى لالإعالم امل�شموع.

وت�شجيعًا ملفهوم العمل التطوعي، فقد اأقام البنك حملة للتربع بالدم بالتعاون مع مديرية بنك الدم، حيث �شارك موظفو 
االجتماعية  مل�شوؤولياتهم  وموظفيه  البنك  تعك�س حتمل  االإدارية �شمن خطوة  م�شتوياتهم  اختالف  على  بالتربع  البنك 

والإن�سانية.
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اأداء القطاع امل�صريف الأردين

يعد القطاع امل�سريف يف الأردن من اأهم القطاعات واأكرثها متيزًا، فعلى مر ال�سنني ا�ستطاع هذا القطاع اكت�ساب خربات 
هائلة وكفاءة عالية، مكنته من جتاوز الأزمات املختلفة املحلية منها والعاملية على حد �سواء بكل اقتدار، وذلك نتيجة 
لل�سيا�سة احلكيمة والرقابة الفعالة التي انتهجها ول يزال ينتهجها البنك املركزي الأردين. هذا وعند احلديث عن اأخر 
التطورات التي �سهدها القطاع امل�سريف الأردين جند اأنه �سجل خالل الت�سعة اأ�سهر الأولى من عام 2011 منوًا ملمو�سًا 

يف خمتلف املوؤ�سرات الكمية، وفيما يلي قراءة ملخ�سة لالإجنازات التي حققها هذا القطاع:

هيكل القطاع امل�صريف
�سهد العام 2011 ان�سمام م�سرف الراجحي اإلى القطاع امل�سريف املحلي لي�سل عدد البنوك يف الأردن اإلى 26 بنكًا تعمل 
من خالل �سبكة فروع عددها 752 فرعًا كما هو الو�سع يف نهاية �سهر 6 / 2011، موزعة على النحو التايل: 13 بنكًا جتاريًا 

اأردنيًا، 3 بنوك اإ�سالمية اأردنية، 10 بنوك عربية واأجنبية. 

املوجودات امل�صرفية 
2011 عن نهاية عام  اأيلول  6.2% يف نهاية �سهر  ارتفعت موجودات البنوك املرخ�سة العاملة يف اململكة بن�سبة قدرها 
2010 لت�سل اإلى حوايل 37.1 مليار دينار )حوايل 52.3 مليار دولر اأمريكي(. هذا وقد �سكلت املوجودات املحلية %81.8 

من اإجمايل املوجودات لت�سل اإلى 30.4 مليار دينار يف نهاية �سهر اأيلول 2011، مقارنة مع 82.5% اأو ما قيمته 28.9 مليار 
دينار يف نهاية العام 2010.

ودائع العمالء
ارتفعت ودائع عمالء البنوك املرخ�سة العاملة يف اململكة بن�سبة قدرها 6.8% يف نهاية �سهر اأيلول 2011 عن نهاية عام 
2010 لت�سل اإلى حوايل 24 مليار دينار )33.8 مليار دولر(. هذا وقد �سكلت ودائع العمالء بالعملة املحلية 77.9% من 

اإجمايل ودائع العمالء يف نهاية �سهر اأيلول 2011 لت�سل اإلى 18.7 مليار دينار، مقابل 78.3% اأو ما قيمته 17.6 مليار 
دينار يف نهاية العام 2010. �سكلت ودائع العمالء 64.7% من اإجمايل املوجودات / املطلوبات مقابل 64.3% يف نهاية 

العام 2010.

الت�صهيالت االئتمانية
اأيلول2011 عن  7.7% يف نهاية �سهر  ارتفعت الت�سهيالت الئتمانية للبنوك املرخ�سة العاملة يف اململكة بن�سبة قدرها 
نهاية عام 2010 لت�سل اإلى حوايل 15.6 مليار دينار )22 مليار دولر(. وقد �سكلت الت�سهيالت الئتمانية %41.9 من 
الت�سهيالت  2010. بينما �سكلت  41.3% يف نهاية عام  2011 مقابل  اأيلول  اإجمايل املوجودات امل�سرفية يف نهاية �سهر 
الئتمانية 64.7% من اإجمايل ودائع العمالء يف نهاية �سهر اأيلول 2011 مقابل 64.2% يف نهاية عام 2010. كما �سكلت 
الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة بالعملة املحلية حوايل 73.7% من اإجمايل ودائع العمالء بالعملة املحلية مقابل %72.4 

يف نهاية عام 2010. 
�سكلت الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة بالعملة املحلية %88.7 من اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية لت�سل اإلى 13.8 مليار 

دينار )19.5 مليار دولر(، مقابل 88.2% اأو ما قيمته 12.8 مليار دينار )18.1 مليار دولر( يف نهاية عام 2010.
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اأ�صعار الفائدة
بلغ هام�ض الفائدة امل�سرفية )الفائدة على القرو�ض وال�سلف – الفائدة على الودائع لأجل( 5.27% يف نهاية �سهر اأيلول 

2011 م�سجاًل انخفا�سًا بلغ 0.34 نقطة مئوية عن نهاية العام 2010 وذلك بعد ارتفاع دام لثالثة �سنوات على التوايل. 

ال�صيكات املقدمة للتقا�ص وال�صيكات املعادة
•ارتفعت ال�سيكات املقدمة للتقا�ض خالل الت�سعة اأ�سهر الأولى من العام احلايل 2011 من حيث عددها ومبالغها وبن�سب 
4.2% و9.6% على التوايل مقارنة بالفرتة املماثلة من العام 2010 لت�سل اإلى حوايل 8.2 مليون �سيك وبقيمة اإجمالية 

بلغت حوايل 27.9 مليار دينار.
• تراجعت ال�سيكات املعادة خالل الت�سعة اأ�سهر الأولى من عام 2011 من حيث عددها ومبالغها وبن�سب 16.3% و%16.8 
على التوايل مقارنة بالفرتة املماثلة من العام 2010 لت�سل اإلى حوايل 454 األف �سيك وبقيمة اإجمالية بلغت حوايل 1.2 

مليار دينار.
• تراجعت اأعداد ال�سيكات املعادة كن�سبة من اإجمايل اأعداد ال�سيكات املقدمة للتقا�ض خالل الت�سعة اأ�سهر الأولى 2011 
2010، وتراجعت هذه الن�سبة من حيث  5.5% مقارنة بالفرتة املماثلة من العام  اإلى  1.4 نقطة مئوية لت�سل  مبقدار 

القيمة لنف�ض الفرتة مبقدار 1.4 نقطة مئوية لت�سل اإلى %4.2. 
خالل  للتقا�ض  املقدمة  ال�سيكات  اأعداد  اإجمايل  من  كن�سبة  الر�سيد  كفاية  لعدم  املعادة  ال�سيكات  اأعداد  تراجعت   •
الت�سعة اأ�سهر الأولى من العام 2011 مبقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالفرتة املماثلة من العام 2010 لت�سل اإلى %3.4، 

بينما ارتفعت كن�سبة من اإجمايل اأعداد ال�سيكات املعادة مبقدار 5.2 نقطة مئوية لت�سل اإلى %60.9.
• تراجعت قيم ال�سيكات املعادة لعدم كفاية الر�سيد كن�سبة من اإجمايل قيم ال�سيكات املقدمة للتقا�ض خالل الت�سعة 
اأ�سهر الأولى 2011 مبقدار 0.7 نقطة مئوية لت�سل اإلى 2.5%، وارتفاعها كن�سبة من اإجمايل قيم ال�سيكات املعادة اأي�سًا 

مبقدار 3.1 نقطة مئوية لت�سل اإلى %59.8.
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شريك يرافق حياتك

وجود من يصغي إليك ويتفّهم إحتياجاتك جيداً هو أبسط معاني الشراكة الملهمة لنصنع من الحلم والعمل وجودة الخدمة قصة نجاح وإنجاز�

نحن في بنك اإلسكان نلتزم بتقديم األفضل لعمالئنا وتمكينهم من تحقيق أحالمهم ورغباتهم واالرتقاء بحياتهم وأعمالهم إلى أعلى مستوى

شبكة فروع إقليمية وبنوك خارجية تابعة وشقيقة لتلبية طلباتك�

قاعدة رأسمالية متنامية وصلت إلى حوالي مليار دينار تدعم استمرار توسيع

الخدمات وعمليات التطوير واالنتشار الجغرافي داخلياً وخارجياً�

أكثر من 2000 موظفاً في خدمتك�

خدمات مالية ومصرفية شاملة وعروض منافسة تلّبي إحتياجاتك�

أكثر من 112 فرعاً و 200 صرافاً آلياً في خدمتك على مدار الساعة� 
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 •

 •
 •

 •


