
ن�سرة حتليلّية دورّية ت�سدر عن دائرِة التخطيط الإ�سرتاتيجي والأبحاث - بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل- العدد 43 اآذار 2012

الأرب��اح  بلغت  حيث   ،2011 العام  خ��ال  جيدة  نتائج   والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك  حقق 
دينار  مليون   116.4 ُمقابَل   دينار،  مليون   135.7 املخ�س�سات  وبعد  ال�سريبة  قبل  ال�سافية 
حتّققت يف ال�ّسنة ال�ّسابقة وبزيادة ن�سبتها 16.6%، كما بلغت الأرباح بعد ال�سريبة 100 مليون 
دينار ُمقابَل 88.4 مليون دينار وبزياده ن�سبتها 13.1%، وقد �سّرح معايل الّدكتور مي�سيل مارتو / رئي�س 
رغم  النتائج  ه��ذه  حتقيق  ا�ستطاع  البنك  اأن  والّتمويل  للّتجارة  الإ�سكان  بنك  اإدارة  جمل�س 
2011، حيث ا�ستمّر البنك  ببناء  عبة التي مّرت بها املنطقة والعامل خال العام  الظروف ال�سّ
�سات ا�ستناداً لل�سيا�سة احل�سيفة للبنك يف الّتعامل مع القرو�س غري العاملة.  املزيد من املخ�سّ

3.9% ع��ن  ب��ن�����س��ب��ة  امل������وج������ودات  اإرت�����ف�����اع جم����م����وع  امل���ال���ي���ة  ال���ب���ن���ك  ن���ت���ائ���ج  اأظ�����ه�����رت  وق�����د 
ح�����س��ة  ول��ت�����س��ل   2011 ال����ع����ام  ن���ه���اي���ة  دي����ن����ار يف  م���ل���ي���ار   6.9 ل��ت��ب��ل��غ  ال�������س���اب���ق  ال����ع����ام  ن���ه���اي���ة 

ل��ي�����س��ل جم��م��وع   %0.5 ب��ن�����س��ب��ة  ال��ُع��م��اء  اأر����س���دة ودائ����ع  امل��ح��ل��ي. وزادت  امل�����س��ريف  ال�����س��وق  15.1% م��ن  امل���وج���ودات  ال��ب��ن��ك مب��وؤ���س��ر 
دي��ن��ار،  م��ل��ي��ار   2.7 اإىل  ل��ت�����س��ل   %3.5 ب��ن�����س��ب��ة  الئ��ت��م��ان��ي��ة  ال��ّت�����س��ه��ي��ات  دي���ن���ار، وارت���ف���ع جم��م��وع حم��ف��ظ��ة  م��ل��ي��ار   4.8 اإىل  اأر���س��دت��ه��ا 
 .%2.4 ن�سبتها  ب��زي��ادة  اأي   ،2010 ع��ام  نهاية  يف  دي��ن��ار  مليار   1.02 مقابل  دي��ن��ار  مليار   1.05 لتبلغ  امل�ساهمني  حقوق  ارتفعت   كما 
رات املاءة املالّية الرئي�ّسية لدى البنك، حيث بلغت ن�سبة كفاية راأ�س املال 20.7% وهي تزيد عن  هذا بالإ�سافة اإىل حتقيق منّو يف موؤ�ِسّ
الن�سبة املقّررة من جلنة بازل II البالغة 8% والبنك املركزي البالغة 12%. وارتفع العائد على املوجودات من 1.4% عام 2010 اإىل %1.5 
172% وهي تفوق احلد الأدنى املقبول  9.7%. وبلغت ن�سبة ال�ّسيولة  8.9% اإىل  عام2011، كما ارتفع العائد على حقوق امللكية من 
�ّسر  51%. كما بلغ موؤ 100% وبلغت ن�سبة القرو�س اإىل الودائع حوايل  لهذه الن�سبة ح�سب تعليمات البنك املركزي الأردين والبالغ 
املحّلي.  امل�سريف  ال�ّسوق  يف  املماثلة  بالّن�سب  قيا�ساً  جيد  م�ستوى  وهو   %38.6  » الّدخل  اإجمايل  اإىل  امل�ساريف  ن�سبة   « اأي   الكفاءة 
ونتائج   ، وفل�سطني  البحرين  من  كّل  يف  اخلارجّية  البنك  فروع   نتائج  ّن  اأ مارتو  الدكتور  بنّي  اخلارجي  البنك  تواجد  جمال  ويف 
الأردن  وبنك  اجلزائر  والتمويل/  للتجارة  ال�سكان  وبنك  �سورية  والتمويل/  للتجارة  ال��دويل  وهي»امل�سرف  الّتابعة  البنوك 
 الدويل JIB / لندن «، حّققت خال عام 2011  منّواً جيداً يف الأرباح والودائع والقرو�س والّت�سهيات الئتمانية مقارنًة مع العام املا�سي. 
الئتمانية  املحافظ  و�سامة  الراأ�سمالية  قاعدته  ومتانة  املالية  البنك  مباَءة  العتزاز  على  داً  موؤٍكّ ت�سريحه  مارتو  الدكتور  واختتم 
ياأخذ  والذي  وخارجياً  داخلياً  العاقة  ذات  للظروف  الواعي  الّتخطيط  على  ذلك  حتقيق  يف  البنك  يعتمد  حيث  لديه،  وال�ستثمارية 
باحل�سبان �سرورة الّتنويع يف م�سادر الأموال، واإعادة توظيفها يف ا�ستثمارات اآمنة وذات عائد جمزي، مع تطوير و�سائل تقدمي اخلدمات  
ال�سابقة. الأع��وام  من  اأف�سل   2012 احل��ايل  العام  نتائج  تكون  اأن  ويوؤمل  هذا  مب�ستوياتها.  والرت��ق��اء  تنّوعها  ا�ستمرار  ي�سمن   مبا 

مليون دينار

اأرباح بنك الإ�سكان لعام 2011
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

الكرام،، امل�ساهمني  ح�سرات 

للتجارة  الإ���س��ك��ان  بنك  ملجموعة  وال��ث��اث��ني  الثامن  ال�سنوي  التقرير  حل�سراتكم  اأق���دم  اأن  ي�سعدين  الإدارة  جمل�س  ع��ن  بالنيابة 
كانون   31 يف  املنتهية  لل�سنة  املدققة  املوحدة  املالية  والقوائم  العام،  خال  البنك  حققها  التي  الإجن��ازات  اأه��م  مت�سمناً  والتمويل، 
احلاكمية  وقواعد  وال�سفافية  الف�ساح  متطلبات  مع  متوافقاً  التقرير  جاء  وقد  امل�ستقبلية.  البنك  وخطة   ،2011 دي�سمرب   / الأول 

العاقة. ذات  والأنظمة  القوانني  عليها  تن�س  التي  املوؤ�س�سية 

الكرام،، امل�ساهمني 

اأن  اإل   ،2008 عام  به يف  اأملت  التي  املالية  الأزمة  تداعيات  العاملي من  القت�ساد  تعايف  اأمل يف  كان هناك مامح   2011 عام  بدايات  يف 
واأج��واء  العاملية،  املالية  بالأ�سواق  ال�سديدة  التقلبات  يف  متمثلة  العام،  هذا  خال  الكبرية  القت�ساديات  اأم��ام  ظهرت  التي  امل�سكات 
ال�سيا�سية  ال�سطرابات  اإىل  بالإ�سافة  دولها،  بع�س  لدى  ال�سيادية  الديون  باأزمة  متاأثرة  اليورو،  مبنطقة  املحيطة  ال�سديد  القلق 
التي �سهدتها املنطقة العربية واآثارها على اقت�ساديات املنطقة ب�سكل عام، كل ذلك حال دون حتقق الأمل، وا�ستمرت الأزمة وتبعاتها. 
 2011 العام  املنطقة، حيث حقق خال  اقت�ساديات معظم دول  ال�سعبة، حاله يف ذلك حال  الظروف  املحلي بهذه  تاأثر القت�ساد  وقد 

 .%2.3 يقدر بحوايل  معدل منو حقيقي متوا�سع 

والإقرا�س  التمويل  ق��رارات  يف  احلذر  نحو  وا�سحاً  اجتاهاً   2011 العام  خال  اأظهر  فقد  الأردين،  يف  امل�سريف  القطاع  بالن�سبة  اأما 
التعرث. ولعل عام  املزيد من املخ�س�سات ملواجهة حالت  با�ستدراك  العام  املحلية خال هذا  البنوك  متاأثرة بذات الظروف، وا�ستمرت 

"  الثاث املا�سية.  " الأزمة  2011 كان الأ�سعب على القت�ساد وعلى البنوك يف �سنوات 

دينار  مليون   135.7 املخ�س�سات  وبعد  ال�سريبة  قبل  الأرب��اح  بلغت  حيث  عام،  ب�سكل  جيدة  اأداء  نتائج   2011 عام  خال  البنك  حقق 
وبن�سبة  دينار  مليون   100 ال�سريبة  بعد  الأرباح  وبلغت   ،%16.6 مقدارها  منو  وبن�سبة  ال�سابق  العام  يف  دينار  مليون   116.4 مقابل 
300.7 مليون دينار. وا�ستطاع البنك  13.9% لي�سل اإىل  2011 بن�سبة  13.1%، علماً باأن اإجمايل الدخل منا خال عام  منو مقدارها 

الئتمانية. املحفظة  تعرث يف  ملواجهة حالت  دينار  مليون   46 بلغت  ا�ستدراك خم�س�سات  بعد  النتائج  هذه  حتقيق 

الأن�سطة،  خمتلف  يف  اإ�سافية  اإجن��ازات  حتقيق  موا�سلة  ا�ستطاع  الراأ�سمالية،  قاعدته  و�سابة  للبنك  امل��ايل  املركز  لقوة  وا�ستناداً 
 6.9 اإىل  لي�سل  دينار  مليون   258.3 مببلغ  املوجودات  حجم  ارتفع  حيث  للميزانية،  الرئي�سية  البنود  خمتلف  على  بو�سوح  انعك�ست 
من  الرغم  على  وذل��ك  دينار،  مليار   4.8 اإىل  لي�سل  دينار  مليون   25.4 مبقدار  العماء  ودائ��ع  اأر�سدة  جمموع  وارتفع  دينار.  مليار 
ارتفع جمموع  دينار. فيما  285 مليون  يعادل  �سورية مبا   / والتمويل  للتجارة  الدويل  امل�سرف  العماء لدى  ودائع  اأر�سدة  انخفا�س 
ر�سيد  انخفا�س  رغ��م  دي��ن��ار،  مليار   2.5 اإىل  لي�سل  دينار  مليون   52.9 مببلغ   " "بال�سايف  الئتمانية  الت�سهيات  حمفظة  اأر���س��دة 
 ،2011 1.05 مليار دينار يف نهاية عام  74 مليون دينار. وارتفعت حقوق امللكية لت�سل اإىل  املحفظة الئتمانية يف �سورية مببلغ يعادل 

.2010 1.02 مليار دينار يف نهاية عام  مقابل 

علماً   ،%21.1 راأ�سمال  كفاية  ن�سبة  بلغت  حيث  للبنك،  املالية  املوؤ�سرات  من  جمموعة  على  اإيجابي  ب�سكل  الأرق��ام  هذه  انعك�ست  وقد 
بلغت  فيما  بازل،  و8% ح�سب مقررات جلنة  الأردين  املركزي  البنك  تعليمات  12% ح�سب  يبلغ  الن�سبة  لهذه  املقبول  الأدنى  باأن احلد 
مت  كما   .%100 والبالغ  الأردين  املركزي  البنك  تعليمات  ح�سب  الن�سبة  لهذه  املقبول  الأدنى  احلد  تفوق  وهي   %172 ال�سيولة  ن�سبة 
مئوية  نقطة   0.1 مبقدار  ارتفاعاً  امل��وج��ودات  على  العائد  �سجل  حيث  امللكية،  وحقوق  امل��وج��ودات  على  جيدة  عائد  معدلت  حتقيق 
الكفاءة  موؤ�سر  بلغ  كما   ،%9.7 اإىل  لي�سل  مئوية  نقطة   0.8 مبقدار  امللكية  حقوق  على  العائد  معدل  ارتفع  فيما   ،%1.5 اإىل  لي�سل 
اأف�سل امل�ستويات لدى اجلهاز امل�سريف يف الأردن. ومن دواعي  38.6%، ويعترب هذا امل�ستوى من  )ن�سبة امل�ساريف اإىل الدخل( حوايل 

للمخاطر. واعية وح�سيفة  وباإدارة  امل�سرفية،  وال�سامة  الأمن  تفريط مبعايري  دون  املعدلت حتققت من  اأن هذه  الطمئنان 

2011 على جائزة جملة البانكر" The Banker Award "كاأف�سل بنك  ومما يجدر ذكره يف هذا املجال ح�سول البنك يف نهاية عام 
يف الأردن Bank of the Year، بعد اأن ا�ستوفى �سروط التاأهيل للفوز باجلائزة، حيث يتم التاأهيل للجائزة وفق جمموعة من الأ�س�س 
اإ�سافًة  واملوؤ�سرات املالية، ومنها القدرة والنجاح يف مواجهة حتديات الفرتة، واملبادرة والبتكار يف املنتجات واخلدمات وكفاءة الأداء. 

"  بهذه اجلائزة. " الفائزة  للموؤ�س�سات  املالية  املراكز  اأخرى تعك�س قوة و�سامة  ملوؤ�سرات 



3

امل�ساهمني،، ح�سرات 
لل�سوق  �سدارته  على  البنك  حافظ  املحلي  ال�سعيد  فعلى  ودولياً،  واإقليمياً  حملياً  ح�سوره  تر�سيخ   2011 عام  خال  البنك  وا�سل 
الفروع  عدد  بذلك  لي�سل  جديدين،  فرعني  افتتاح  خال  من  الفروع  �سبكة  تعززت  حيث  املوؤ�سرات،  من  كثري  يف  الأردن  يف  امل�سريف 
ال�سرافات  اأجهزة  من  �سبكة  اأكرب  الفروع  هذه  وي�ساند   ،" التاأ�سي�س  حتت  فروع  خلم�سة  " اإ�سافًة  فرعاً   112 اإىل  الأردن  يف  العاملة 
2011، وحر�س البنك على اأن تكون موا�سفات هذه الأجهزة  11 جهازاً مت اإ�سافتها خال عام  198 جهازاً، منها  الآلية البالغ عددها 
وبطاقات  الئتمانية  البطاقات  �سوق  يف  متقدمة  ح�سة  على  البنك  حافظ  كما  امل�سرفية.  التكنولوجيا  اإليه  تو�سلت  ما  اأحدث  وفق 
املحلية  بالعملة  التوفري  ودائع  �سوق  يف  طويلة  �سنوات  منذ  يحتله  الذي  املتميز  مبوقعه  البنك  احتفاظ  ذلك  ورافق  اإلكرتون  الفيزا 
موجودات  اإج��م��ايل  من   %15.1 البنك  ح�سة  وبلغت  الأردن.  يف  امل�سريف  القطاع  ل��دى  التوفري  ودائ��ع  اإج��م��ايل  من   %41.6 وبن�سبة 
البنوك، و15.9% من اإجمايل ودائع العماء، و11.9% من الت�سهيات الئتمانية املبا�سرة، وهي تزيد عن ح�س�س البنك يف ال�سنة ال�سابقة.

خال  من  البنك  متكن  فقد  املنطقة،  يف  تع�سف  التي  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأح��داث  ورغم  وال��دويل،  الإقليمي  ال�سعيد  على  اأما 
للتجارة  الدويل  امل�سرف  نتائج جيدة، حيث حقق  التابعة من حتقيق  بالفروع اخلارجية والبنوك اخلارجية  املتمثل  تواجده اخلارجي 
 2011 اأف�سل مما حتقق يف العام املا�سي، كما حقق بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل يف اجلزائر خال عام  اأرباحاً  والتمويل يف �سورية 
حت�سناً  البنك  هذا  نتائج  اأظهرت  حيث  لندن   / الدويل  الأردن  لبنك  بالن�سبة  الأمر  وكذلك  والأرب��اح،  الأداء  �سعيد  على  كبرية  قفزة 
والبحرين حت�سناً  فل�سطني  كل من  اخلارجية يف  البنك  فروع  ال�سابقة. وحققت  ال�سنوات  يف  ما حتقق  مع  مقارنة  اأرباحه  يف  ملحوظاً 
يف الأرباح ومبوؤ�سرات مالية عديدة اأخرى. كما ا�ستمرت مكاتب التمثيل " Representative Offices "يف كل من العراق والإمارات 
يف  العاقة  ذات  الأطراف  مع  العاقات  عزز  مما  تواجدها  اأماكن  يف  البنك  خدمات  ت�سويق  يف  ر�سالتها  باأداء  وليبيا  املتحدة  العربية 

هذه الدول " بنوك وعماء ".
عن  امل�ساهمني  على  اأرباح  بتوزيع  للم�ساهمني  العامة  للهيئة  يو�سي  الإدارة  جمل�س  فاإن  البنك،  حققها  التي  اجليدة  للنتائج  وا�ستناداً 

املا�سي. العام  توزيعها يف  التي مت  الن�سبة  ذات  لل�سهم، وهي  ال�سمية  القيمة  25% من  بن�سبة   2011 العام 
،، الكرام  امل�ساهمني 

التحكم  لدليل  وامل�ستند  البنك،  لدى  " املعتمد   Corporate Governance " املوؤ�س�سي  التحكم  ميثاق  بن�سو�س  البنك  اإدارة  تلتزم 
املالية. الأوراق  ال�سادر عن هيئة  ال�سركات  قواعد حوكمة  ودليل  الأردين  املركزي  البنك  ال�سادر عن  املوؤ�س�سي 

الأن�سطة  لدعم  والإجن���ازات  امل��ب��ادرات  من  باملزيد  ق��ام  حيث  املجتمعية،  م�سوؤولياته  لتحمل  البنك  موا�سلة  الع��ت��زاز  م�سادر  وم��ن 
والثقافية  والتعليمية  ال�سحية  واملوؤ�س�سات  امل��راك��ز  م��ن  للعديد  وال��ت��ربع  ال��دع��م  تقدمي  ال��ع��ام  خ��ال  مت  اإذ  والجتماعية،  الوطنية 
التي  والفكرية  العلمية  والندوات  املوؤمترات  بع�س  ودعم  رعاية  اإىل  بالإ�سافة  والبيئية،  والريا�سية  والإن�سانية  والجتماعية  والفنية 

وغاياتها. اأن�سطتها  مبختلف  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  وتطوير  خدمة  ت�ستهدف 
 ،2012 للعام  للبنك  التقديرية  امليزانية  ترجمتها  طموحة  عمل  خطة  البنك  تبنى  فقد  وتعزيزها  الإجنازات  هذه  على  وللمحافظة 
حيث مت بناء هذه امليزانية على اأ�س�س علمية وواقعية، اأخذت بالعتبار �سرورة حتقيق معدلت منو مقبولة يف اأن�سطة البنك املختلفة، 
يف  البنك  ينتهجها  التي  احل�سيفة  بال�سيا�س�ات  تفريط  غري  من  وذلك  امل�سريف،  ال�سوق  يف  الرئي�سية  الأن�سطة  من  ح�سته  وحت�سني 
اأنواعها، م�ستندين يف ذلك اإىل  اأعمال البنوك بكل  " التي تواجه  " لتجنب املخاطر  الإقرا�س وال�ستثمار مع مراعاة العناية الازم�ة 

.II بازل  وتعليمات  املخاطر  اإدارة  العاملية يف جمال  املمار�سات  اأف�سل 
،، وبعد 

اأغتنم هذه الفر�سة لأعرب عن بالغ ال�سكر والتقدير للبنك املركزي الأردين على تعاونهم ودعمهم امل�ستمر للقطاع امل�سريف يف الأردن 
اإدارة �سوق  اأقدم ال�سكر لهيئة الأوراق املالية حلر�سهم على  مبا مكن هذا القطاع من التما�سك يف الظروف ال�سعبة التي مر بها، كما 
من  للعمل  لنا  رئي�سياً  حافزاً   تبقى  التي  الغالية،  ثقتهم  على  الأعزاء  البنك  وعماء  للم�ساهمني  اخلا�س  وال�سكر  بعناية.  املال  راأ�س 
�سبيل  املتوا�سل يف  ودعمهم  دورهم  الإدارة على  اأع�ساء جمل�س  الزماء  والتقدير لاأخوة  الثناء  وكل  الثقة.  املحافظة على هذه  اأجل 
املخل�سة  الدائمة وجهودهم  " على مثابرتهم  " مدراء وموظفني  التنفيذية  ازدهاره، وال�سكر مو�سول لاإدارة  البنك وا�ستمرار  تقدم 

تطورها. وا�ستمرار  ورفعتها  تقدمها  ي�سمن  مبا  املوؤ�س�سة  هذه  خدمة  يف 
احلديثة،  الأردن  دولة  بناء  راعي  احل�سني،  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلالة  �ساحب  بقيادة  وا�ستقراره،  البلد  هذا  اأمن  اهلل  حمى 

واأمتنا. لبلدنا  ذخراً  اهلل  حفظه 
والل�ه ويل التوفيق

                                  د. مي�سيل مارتو                   
رئي�س جمل�س الإدارة
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قائمة املركز املايل املوحد كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب 2011
20112010

دينــــاردينــــار
املوجــودات:-

1,103,176,8801,560,185,378نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية

962,413,497780,109,396�أر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

29,664,974107,963,062�يد�عات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

81,379,22640,539,333موجود�ت مالية حمددة بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل 

2,502,052,8662,449,148,398ت�صهيالت �ئتمانية مبا�صرة - بال�صايف

-614,253موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�صامل �لآخر

-2,017,089,174موجود�ت مالية �خرى بالتكلفة �ملطفاأة

130,253-موجود�ت مالية للمتاجرة

932,475,022-موجود�ت مالية متوفرة للبيع

600,167,401-موجود�ت مالية حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�صتحقاق 

110,644,071102,914,317ممتلكات ومعد�ت - بال�صايف 

8,886,8615,901,181موجود�ت غري ملمو�صة - بال�صايف

22,249,37217,672,877موجود�ت �صريبية موؤجلة

99,798,51382,453,825موجود�ت �أخرى
6,937,969,6876,679,660,443جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية:-
املطلوبات :-

541,044,519405,352,656ود�ئع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

4,833,916,1354,808,562,716ود�ئع عمالء

333,320,855295,034,707تاأمينات نقدية

-10,138,185�أمو�ل مقرت�صة

25,128,73622,342,648خم�ص�صات متنوعة 

39,841,65732,236,421خم�ص�ص �صريبة �لدخل

700,000652,748مطلوبات �صريبية موؤجلة

7,868,7537,885,154قرو�ص م�صاندة

97,375,22983,665,127مطلوبات �أخرى
5,889,334,0695,655,732,177جمموع املطلوبات

حقوق امللكية:-
حقوق م�ساهمي البنك

252,000,000252,000,000ر�أ�ص �ملال �ملكتتب به و�ملدفوع

357,925,469357,925,469عالوة �ل�صد�ر

117,202,264106,409,104�حتياطي قانوين

33,222,06833,222,068�حتياطي �ختياري

23,674,27922,450,000�حتياطي خماطر م�صرفية عامة

-779,347�حتياطي خا�ص

)980,308()7,670,194(فروقات ترجمة عمالت �أجنبية

-)286,779(�حتياطي �لقيمة �لعادلة/ بال�صايف

332,052-�لتغري �ملرت�كم يف �لقيمة �لعادلة / بال�صايف 
161,798,637148,771,404�أرباح مدورة

938,645,091920,129,789جمموع حقوق م�ساهمي البنك
109,990,527103,798,477حقوق غري امل�سيطرين
1,048,635,6181,023,928,266جمموع حقوق امللكية

6,937,969,6876,679,660,443جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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قائمة الدخل املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الول / دي�سمرب 2011
20112010

دينــــاردينــــار
292,416,961281,129,562�لفو�ئد �لد�ئنة

)91,560,962()90,896,732(�لفو�ئد �ملدينة

201,520,229189,568,600    �سايف اإيرادات الفوائد

35,086,39232,242,372�صايف �إير�د�ت �لعمولت

236,606,621221,810,972    �سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

19,932,04811,112,025�رباح عمالت �أجنبية

)256,983(-)خ�صائر( موجود�ت مالية للمتاجرة

13,510,492310,550�رباح موجود�ت مالية حمددة بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل 

6,744,248-�رباح موجود�ت مالية متوفرة للبيع

30,653,88524,296,242�ير�د�ت �خرى

300,703,046264,017,054    اإجمايل الدخل

61,657,33452,094,075نفقات �ملوظفني

12,637,96811,736,843��صتهالكات و�إطفاء�ت

39,207,93434,670,317م�صاريف �أخرى

46,347,88846,193,594خم�ص�ص تدين �لت�صهيالت �لإئتمانية �ملبا�صرة

-2,500,000خم�ص�ص تدين موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة

2,650,5342,920,257خم�ص�صات متنوعة 

165,001,658147,615,086    اإجمايل امل�سروفات

135,701,388116,401,968الربح قبل ال�سرائب  

35,699,09027,964,730�صريبة �لدخل                    

100,002,29888,437,238    الربح لل�سنة            

ويعود �ىل:

87,848,23378,976,269    م�ساهمي البنك

12,154,0659,460,969    حقوق غري امل�سيطرين

100,002,29888,437,238

احل�سة ال�سا�سية واملخف�سة لل�سهم من ربح ال�سنة العائد اىل 
0.313 دينار0.349 دينارم�ساهمي البنك
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 كاأف�سل بنك يف " الأردن "
 " The Banker "  بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل يفوز بجائزة ذا بانكر

 "  Bank of the Year – Jordan "  2011 فاز بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل بجائزة جملة ذا بانكر كاأف�سل بنك يف الأردن للعام
اأف�سل جمموعة �سحفية معنية ب�سوؤون املال والقت�ساد على  باأن جملة ذا بانكر التابعة ملجموعة الفاينان�سال تاميز تعترب  علماً 

م�ستوى العامل. 
وقد مت اإعان فوز البنك باجلائزة خال حفل كبري اأقيم يف 30 ت�سرين ثاين / نوفمرب املا�سي يف لندن بح�سور مدراء وقياديني ملا 
يزيد عن 112 بنكاً وموؤ�س�سة مالية ميثلون موؤ�س�ساتهم الفائزة من خمتلف دول العامل علماً باأن اجلائزة متنح لبنك واحد فقط يف 

كل دولة، حيث ت�سلم اجلائزة هن���اك الدكتور مي�سيل مارتو / رئي�س جمل�س اإدارة البنك.
ويعترب الفوز بجوائز "  The Banker " والحتفال بتوزيعها، اأحد اأبرز الأحداث التي ترتقبها البنوك، للتعريف باأف�سل البنوك 
واملوؤ�س�سات املالية التي فازت باجلائزة كون هذا احلفل ي�سكل منا�سبة لاحتفال بالنجاحات والإجنازات املتميزة التي حققتها البنوك 
واملوؤ�س�سات املالية " الفائزة باجلائزه " خال العام، كما يوفر فر�سة لالتقاء والتعارف بني كبار امل�سوؤولني امل�سرفيني واملاليني 

الذين ميثلون موؤ�س�ساتهم يف هذا الحتفال.
ويذكر يف هذا املجال اأن البنك فاز بجائزة " The Banker " ال�سنوية  بعد اأن ا�ستوفى �سروط التاأهيل للفوز باجلائزة، حيث يتم 
والبتكار يف  واملبادرة  الفرتة،  والنجاح يف مواجهة حتديات  القدرة  ومنها  املالية  واملوؤ�سرات  الأ�س�س  وفق جمموعة من  الت�سنيف 
املنتجات واخلدمات وكفاءة الأداء اإ�سافة ملوؤ�سرات تعود اإىل جمموع حقوق امللكية وقوة موؤ�سر كفاية راأ�س املال واإجمايل املوجودات 
ون�سبة حقوق امللكية لإجمايل املوجودات ومعدل العائد على املوجودات اإىل غري ذلك من املوؤ�سرات التي تدل على �سابة و�سامة 

املركز املايل للموؤ�ّس�سات " الفائزة ".
" ولعماء البنك،  " اإدارة وموظفني  وبهذه املنا�سبة اأهدى الدكتور مارتو الفوز بهذه اجلائزة اإىل جمل�س الإدارة ولأ�سرة البنك 
باعتبار اأن جميع هوؤلء �سركاء يف التاأهيل لتحقيق الفوز، منوهاً اإىل اأن فوز البنك بهذه اجلائزة قد جاء تقديراً لأدائه واإجنازاته، 
كما �سيكون حافزاً لتحقيق املزيد من الإجن��ازات، من خال تطوير اخلدمات والرتقاء مب�ستويات تقدميها، وفق اأحدث املعايري 

امل�سرفية العاملية، حتى يبقى البنك مب�ستوى ثقة امل�ساهمني والعماء من مودعني ومقرت�سني.
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بنك الإ�سكان ير�سم الإبت�سامة على وجوه الأمهات و يوّزع
باقات الورود " بعيد الأم "

�سارك بنك الإ�سكان اأبناء املجتمع احتفالتهم بعيد " الأم "، وذلك بقيام جمموعات من موظفي وموظفات البنك يف الإدارة وفروع 
البنك املنت�سرة يف خمتلف اأنحاء اململكة ، بزيارات اإىل عدد من دور الأيتام وامل�سنني واجلمعيات اخلريية وقرى الأطفال ، لتقدمي 
الهدايا الرمزية والدعم املادي والدعم املعنوي ملختلف هذه املراكز ، كما قامت الفروع  بتقدمي باقات الّزهور وال��ورود اإىل كافة 

الأمهات " من عماء البنك " الاتي ت�سادفت زيارتهن للفروع يف هذا اليوم.

وجاء يف بيان �سادر عن بنك ال�سكان بهذه املنا�سبة ، اأن عيد" الأم " واحد من اأهم املنا�سبات الجتماعية التي يحر�س البنك على 
الحتفال بها ، لي�سارك الأ�سرة الأردنية بر�سم البت�سامة على وجوه الأمهات. وتاأتي هذه املبادرة باعتبار اأّن البنوك عن�سر رئي�سي 
اأ�سا�سياً يف عملية التنمية  اأنها  ت�سكل عن�سراً  يف البناء القت�سادي ، وبهذا فاإن لها دور رئي�سي يف تطوير وخدمة املجتمع ، حيث 

الإجتماعية ول يقت�سر دورها على اخلدمات امل�سرفية التقليدية.

من جهة اأخرى اأ�سادت الأمهات اللواتي ت�سادفت زيارتهن للفروع مببادرة البنك ، حيث قالت   اإحدى العميات اأن بنك الإ�سكان 
، فاإن يف ذلك خري دليل على تقديره لدور  اإذ ي�سارك الأم يف عيدها من خال هذه الورود اجلميلة  ، وهو  مميز يف كل �سيء 
الأم " كمدر�سة اأوىل يف بناء املجتمعات " . كما اأ�ساد م�سوؤولو دور الأيتام واجلمعيات وقرى الأطفال التي مت زيارتها مب�ساركة بنك 
الإ�سكان لهم الحتفال بهذه املنا�سبة ، مقدرين اأن ذلك يعك�س مدى تفاعل البنك مع خمتلف فئات املجتمع وحر�سه على اغتنام 

الفر�س للتعبريعن ذلك .
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بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل / اجلزائر
اأحد البنوك التابعة لبنك الإ�سكان

اأواخ��ر  يف  اجل��زائ��ر   / والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك  تاأ�سي�س  مت 
للتجارة  الإ���س��ك��ان  لبنك  ت��اب��ع  كبنك   2002 ع��ام  م��ن  ���س��ب��اط  �سهر 
ج�زائ�ري،  دين�ار  م�لي�ار   2.4 ق�دره  وبراأ�سمال  الأردن   / والتمويل 
�سهر  م��ن  ع�سر  التا�سع  يف   امل��سرف�ي  ن��س�اطه  ال�بن�ك  با�سر  وق�����د 
متنوعة  جمموعة  البنك  يقدم  حيث   ،2003 ع��ام  من  اأول  ت�سرين 
ومم��ي��زة م��ن اخل���دم���ات امل�����س��رف��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة ل��ل��ع��م��اء يف ق��ط��اع��ي 

�سواء. وال�سركات على حد  الأفراد 
للتجارة  الإ�سكان  بنك  مال  لراأ�س  الأوىل  الزيادة   2006 عام  �سهد 
اإل�ى  لي�س�ل  دينار ج�زائري  300 مليون  اجل�زائ�ر مب�قدار  والتمويل 
 2009 عام  يف  املال  لراأ�س  الثانية  الزيادة  وجاءت  دين�ار  م�لي�ار   2.7
مبقدار 7.3 مليار دينار لي�سل اإىل 10 مليار دينار، وقد جاءت هذه 

10 مليار دينار جزائري،  الزيادة يف راأ�س املال ا�ستجابة لقرار البنك املركزي اجلزائري برفع احلد الأدنى لروؤو�س اأموال البنوك اإىل 
امل�سرفية. واأعماله  اأن�سطته  خمتلف  يف  البنك  قدرات  على  اإيجابي  ب�سكل  الزيادة  هذه  انعك�ست  وقد 

اجلزائر  والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك  يف  امل�ساهمني  اأب��رز  ومن  الرئي�س  املوؤ�س�س  الأردن   / والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك  يعد 
العربية،  ال�ستثمارية  املوؤ�س�سات  من  نخبة   %39.8 البالغة  الن�سبة  باقي  ويتملك  املال  راأ�س  اإجمايل  من   %61.2 بلغت  ملكية  بن�سبة 

اجلزائري. القطاع  يف  امل�ستثمرين  ومن 
جمل�س اإدارة البنك 

/ اجلزائر من: والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك  اإدارة  يتاألف جمل�س 
• الإدارة	 جمل�س  رئي�س  مارتو:  مي�سيل  الدكتور  معايل 
• الإدارة	 رئي�س جمل�س  نائب  ال�سعودي:  اهلل  ال�سيد عادل عبد 
• اإدارة	 جمل�س  ع�سو  املنيفي:  �سعد  حممد  ال�سيد 
• اإدارة	 يو�سف: ع�سو جمل�س  بن  ال�سيد حممد حممد علي 
• اإدارة	 العلي: ع�سو جمل�س  الدين  ال�سيد حمي 
• اإدارة	 ال�سيد حممد عبد اهلل املربوك: ع�سو جمل�س 

للتجارة  الإ���س��ك��ان  لبنك  ال��ع��ام  امل��دي��ر  من�سب   2010 ع��ام  م��ن  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  �سهر  ب��داي��ة  منذ  حنا�سي  ح�سني  ال�سيد  وي�سغل  ه��ذا 
اجلزائر.  / والتمويل 

ن�ساطات البنك 
بالعتبار جودة اخلدمة اآخذاً  املتميزة،  امل�سرفية  واملنتجات  اخلدمات  اجلزائر جمموعة من   / والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك  يقدم 
اأبرز اخلدمات واملنتجات التي و�سرعة الإجناز ودقة الأداء، ومب�ا يكفل تلبية الحتياجات املتنوعة ملختلف ال�سرائح من العم�اء، ومن 

يلي: ما  البنك يف اجلزائر  يقدمها 
• الأجنبية.	 وبالعمات  اجلزائري  بالدينار  الودائع  خدمات 
• ال�ستهاكية.	 ال�سخ�سية  القرو�س 
• املبا�سرة.	 وغري  املبا�سرة  الئتمانية  والت�سهيات  التجارية  القرو�س 
• الإلكرتونية.	 البطاقات  اإ�سدار 
• املختلفة.	 الأجنبية  بالعمات  ال�سرافة  باأعمال  القيام 

5 فروع وهي: دايل اأعماله امل�سرفية من خ�ال �سبكة فروعه البالغ عددها  ه�ذا وي�مار�س بن�ك الإ�سكان للتجارة والتمويل / اجلزائر 
اإىل زيادة التو�سع يف �سبكة فروع اإدارة البنك م�ستقبًا  اإبراهيم / اجلزائر العا�سمة، البليدة، وهران، �سطيف، ودار البي�ساء، وتتطلع 

اجلزائر. اأخرى يف  مناطق حيوية  لتغطي  البنك 

�سعر �سرف الدينار اجلزائري مقابل الدولر المريكي يف نهاية عام 2011 ي�ساوي 75.3 دينار لكل دولر )*(

)*(
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الأداء املايل للبنك 
امل�سريف  ال�سوق  يف  مكانته  تعزيز  يف  �ساهم  مما  متميزة  اأعمال  نتائج  تاأ�سي�سه  منذ  اجلزائر   / والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك  حقق 

الأخرية. الأربع  ال�سنوات  الكمية خال  النتائج  تدلل عليه  ما  اجلزائري، وهذا 
• مليون 	  1519 اإىل  لت�سل   ،)2011-2008 ال�فرتة  )خ�ال  ال��سري�بة  ق�بل  الأرب�اح  يف   %330 ن�س�بته  ن�مو  م�ع�دل  م�تو�س�ط  ت�حقيق 

.2011 دينار جزائري خال عام 
• مليون 	  1089 اإىل  لت�سل   ،)2011-2008 الفرتة  )خ�ال  ال��س�ري�بة  ب�عد  الأرب�اح  يف   %465 ن�س�بته  ن�م�و  م�ع�دل  م�تو�سط  ت�حقي�ق 

.2011 دينار جزائري خال عام 
• دينار 	 مليون   28141 اإىل  لت��س�ل   ،)2011-2008 ال�فرتة  )خ�ال  امل�وج�ودات  يف   %43 ن��سب�ته  ن�مو  م�ع�دل  مت�و�سط  ت�حق�ي�ق 

.2011 جزائري خال عام 
• 9454 مليون دينار جزائري 	 2008-2011(، لت�سل اإىل  29% يف ودائع العماء )خال الفرتة  حتقيق متو�سط معدل منو ن�سبته 

.2011 خال عام 
• ت�حقي�ق م�تو�س�ط م�عدل ن�مو ن��س�بته 25% يف ال�ت�سهيات الئ�تمانية ب�ال�سايف )خ�ال ال�فرتة 2008-2011(، لت�سل اإىل 9788 مليون 	

 دينار جزائري خال عام 2011.

البنوك  مع  باملقارنة  جيدة  اأداء  موؤ�سرات  اجلزائر   / والتمويل  للتجارة  الإ�س�ك�ان  ب�نك  ح�ق�ق  ف�قد  املت�ميزة  ال�نتائج  ه�ذه  �س�وء  ويف 
عل�ى  العائد  معدل  بلغ  بينما   ،2011 عام   %4.2 امل��وج��ودات  م�تو�سط  ع�لى  ال�عائد  م�عدل  ب�لغ  ح�يث  ال�جزائ�ر،  يف  ال�ع�ام�ل�ة  الأخ��رى 

.%10.9 ح�وال�ي  املال  راأ�س  م�تو�س�ط 

اخلطة امل�ستقبلية 
تنمية  خال  من  اجلزائري  امل�سريف  القطاع  يف  ومكانته  املايل  مركزه  تعزيز  اإل�ى  لل�بنك  امل�س�تقبلية  الإ�سرتاتي�جية  ال�خطة  ته�دف 
واإخ�ا�س  وتف�اين  امل�س�اهمني،  ودع�م  وث�قة  معهم،  املتميزة  وعاقاته  ال�عم�اء  ولء  ا�ست��مرار  ع�لى  ب�ذل�ك  م�ع�تمداً  ال�س�وقية،  ح�سته 

ال�خ�ط�ة: ل�ه�ذه  الأ�س�ا�س�ية  امل�رتك�زات  ي�لي  وف�يما  ع��مل�ه�م،  يف  امل�وظفني 
• البنك 	 مك�انة  وتدعيم  املوجودات  ع�لى  العائد  وتعظيم معدلت  امللكية  العائد على حقوق  م�س�تدام يف  عل�ى حتق�يق من�و  الع�مل   

الرئي�سية. املوؤ�سرات  م�ختلف  يف  امل�الية 
• تائم 	 عالية  جودة  وذات  وال�سركات  واملوؤ�س�سات  الأفراد  قطاعي  يف  للعماء  مبتكرة  توزيع  وقنوات  ومنتجات  خدمات  توفري 

القطاعات. تلك  يف  العماء  ورغبات  احتياجات 
• العائد.	 وزيادة يف  التكاليف  الأداء وقلة يف  �سرعة يف  اإىل  امل�سرفية و�سوًل  املعلومات  تكنولوجيا  ال�ستمرار يف  تكثيف   
• امل�ستمر 	 والتدريب  املتميزين،  ا�ستقطاب  وذلك من خال  البنك  ال�عاملني يف  والأف�راد  الق�يادات  عل�ى م�س�توى  التم�يز   حتقي�ق 

الواحد. الفريق  بروح  والعمل  املتميز،  الأداء  ومكافاأة 

عنوان البنك
16 �سارع اأحمد واكد - دايل اإبراهيم الإدارة العامة - اجلزائر - 

الهاتف: 918881 21 213+ 
www.housingbankdz.com الإلكرتوين:  املوقع 

 housingbank@housingbankdz.com الإلكرتوين:  الربيد 

ن�سبة النمو عام 2011البيان / ال�سنة 20072008200920102011
 املوجودات

 ودائع العماء
 الت�سهيات الئتمانية بال�سايف 

 راأ�س املال
الربح قبل ال�سريبة
الربح بعد ال�سريبة

7572 
2921 
5373 
2700 
323 
229 

17932 
                                                     4483  

5852 
10000 

57 
28 

                                                       24026 
6822 
6222 

10000 
724 
513 

%17
%39
%57

ـ

%110
%112

2700
  

10000

ملخ�س نتائج اأعمال البنك خال ال�سنوات )2007 – 2011(
)مليون دين�ار جزائري(

9156
4060

                                                       4274 

145
111

                                                       28141 
9454 
9788 

1519 
1089 
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حمافظًا على مركز �سدارته من حيث �سبكة الفروع
بنك الإ�سكان يفتتح فرعي بوابة ال�سلط وال�سويخ مول / العقبة 

الأن�سطة  ال�سوقية يف خمتلف  وزي��ادة ح�سته  التناف�سية  مكانته  تعزيز  اإىل  الهادفة  والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك  لإ�سرتاتيجية  تطبيقاً 
والأعمال امل�سرفية، فقد مت خال الربع الأول من العام احلايل افتتاح فرعي بوابة ال�سلط وال�سويخ مول / العقبة لي�سل العدد الإجمايل 
ل�سبكة فروع البنك املنت�سرة حملياً اإىل 114 فرعاً،  ويذكر اأن اأوقات عمل " فرع ال�سويخ مول / العقبة " خلدمة اجلمهور، �سوف تغطي طيلة 

اأيام الأ�سبوع مبا يف ذلك اأيام العطل والأعياد.
مت جتهيز الفرعني باأحدث الديكورات والتجهيزات املكتبية، وقد مت احلر�س على توفري مواقف خا�سة ل�سيارات العماء، وتتميز مقار فروع 
البنك بلم�سة جمالية وت�سميم ع�سري تعك�س ال�سورة العامة للبنك واأهدافه الرامية اإىل �سهولة التوا�سل مع العماء وتوفري اأكرب قدر من 

الراحة لهم عند اإجناز اأعمالهم امل�سرفية.
امل���م���ل���ك���ة  يف  ال����ع����ام����ل����ة  ال�����ب�����ن�����وك  ب������ني  الأوىل  امل�����رت�����ب�����ة  ي���ح���ت���ل  الإ�������س������ك������ان  ب����ن����ك  اأن  الإط�������������ار  ه��������ذا  يف  ذك���������ره  اجل������دي������ر  وم��������ن 
 م������ن ح����ي����ث ع��������دد ال��������ف��������روع، م�����رتب�����ع�����اً ع����ل����ى م�����رك�����ز ال�������������س������دارة م������ن ح����ي����ث ����س���ب���ك���ة ف������روع������ه امل����ح����ل����ي����ة م����ن����ذ ال������ع������ام 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 احل�سة املوؤثرة 
 Corporate واخلدمات امل�سرفية املوجهة لل�سركات Retail التي ي�ستحوذ عليها من هذا ال�سوق على �سعيد اخلدمات امل�سرفية لاأفراد
وذلك من خال تلبية احتياجات عماءه احلالية وتطلعاتهم امل�ستقبلية وتو�سيع قاعدة عمائه، و�سوًل اإىل خمتلف �سرائح عماء املجتمع 
الأردين من الأفراد وال�سركات واملوؤ�س�سات، ولتكون �سبكة فروعه الوا�سعة نقطة جذب من خال تقدمي اأف�سل اخلدمات واملنتجات امل�سرفية 
مقرتنة باأحدث ما تو�سلت اإليه التكنولوجيا امل�سرفية ومعززة باأكرب �سبكة لأجهزة ال�سراف الآيل على ال�سعيد املحلي والبالغ عددها 198 

جهاز �سراف اآيل.

بنك الإ�سكان ُيطلق " برنامج تق�سيط امل�سرتيات ال�سخ�سية واملنزلية " بدون فائدة وبال�سعر النقدي

اأطلق بنك الإ�سكان  منتج " برنامج تق�سيط امل�سرتيات ال�سخ�سية واملنزلية " بح�سور ال�سيد حيدر مراد وال�سيد نائل الكباريتي رئي�س غرفة 
جتارة الأردن بالإ�سافة اإىل عدد من ممثلي �سركات وموؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�س  يف قاعة ق�سر املوؤمترات يف فندق مرييديان / عمان. 
�سرائح  تنا�سب خمتلف  منتجات م�سرفية  احلالية وطرح  القت�سادية  الأو�ساع  مع  بالتعامل  الإ�سكان  بنك  بدور  مراد  ال�سيد حيدر  واأ�ساد 
املجتمع ، ومن جانبه اأكد ال�سيد نائل الكباريتي رئي�س غرفة جتارة الأردن على اأهمية اإطاق منتجات م�سرفية تراعي احتياجات ذوي الدخل 

املحدود وت�ساهم يف دفع عجلة القت�ساد يف ال�سوق املحلية. 
ويندرج منتج " برنامج تق�سيط امل�سرتيات ال�سخ�سية واملنزلية " �سمن اإ�سرتاتيجية عمل البنك الّرامية اإىل تقدمي املزيد من املنتجات واخلدمات 

امل�سرفية اجلديدة لعمائه، خا�سة باأنه مّوجه لقطاع املوظفني العاملني يف القطاعني العام و اخلا�س، وللمتقاعدين املدنيني والع�سكريني. 
وتقوم فكرة الربنامج على اأ�سا�س " توفري التّمويل املنا�سب بدون فائدة وبال�سعر النقدي / �سعر ال� Cash  " ل�سراء وجتديد ال�سلع املنزلية 
والأجهزة الكهربائية . وقد مت الرّتتيب عند اإطاق هذا الربنامج مع نخبة من ال�سركات واملوؤ�ّس�سات التي متتلك اأف�سل الوكالت واملاركات 
الّتجارية ملختلف اأنواع هذه ال�سلع من اأدوات كهربائية ومنزلية ، مبا يقدم للم�ستهلكني من جميع ال�سرائح القت�سادية والجتماعية ، اأف�سل 

عرو�س ال�سراء باأ�سعار مناف�سة ومبوا�سفات مميزة ومبا يوؤمل معه تلبية احتياجاتهم ورغباتهم. 
هذا ويوّفر " برنامج تق�سيط امل�سرتيات ال�سخ�سية واملنزلية " امتيازات و�سروط متويلية مي�ّسرة ، تتمّثل بتمويل ي�سل لغاية خم�سة األف 
دينار، ولفرتة �سداد ت�سل لغاية 5 �سنوات، على اأ�سا�س ال�سعر النقدي /  �سعر ال� Cash  بدون فوائد وبدون كفيل، اإ�سافة اإىل تاأمني جّماين 

على حياة املقرت�س مببلغ التمويل. 
وياأتي اإطاق هذا الربنامج " برنامج تق�سيط امل�سرتيات ال�سخ�سية واملنزلية " تعزيزاً لدور البنك بال�سطاع مب�سوؤوليته الجتماعية من 

حيث تخفي�س كلفة ال�سراء واأعباء القرتا�س املرتّتبة على العماء وبنف�س الوقت خدمة القت�ساد الوطني. 
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الن�ساط التدريبي لبنك الإ�سكان

املختلفة،  العمل  البنك يف مراكز  املتخ�س�سة ملوظفي  امل�سرفية  التدريبية  وال��دورات  الربامج  ع��دداً من  للبنك  التابع  التدريب  عقد مركز 
واجلدول التايل يبني الن�ساط التدريبي خال الربع الأول من عام 2012:

هذا وقد وا�سل مركز التدريب عقد الربنامج التدريبي ال�سامل للموظفني اجلدد )ال�سرافني(، بهدف تاأهيل وتنمية مهارات هذه الفئة من 
املوظفني على خمتلف جوانب العمل امل�سريف نظرياً وعملياً.

كما ركزت بع�س الدورات التدريبية على تعزيز ثقافة خدمة العماء خ�سو�ساً لدى موظفي الفروع، ومنها: الدورة امل�سرفية ال�ساملة ملوظفي 
خدمة العماء والتي هدفت اإىل تهيئة عدد من موظفي ال�سراف لوظيفة خدمة العماء يف الفروع، ودورة خدمة العماء املتقدمة، بالإ�سافة 

اإىل دورة مبادئ واأ�سول منح الئتمان التجاري ومتويل امل�ساريع ال�سغرية واملتو�س�طة "SB" التي �سارك فيها عدد من موظفي الفروع.

ومن ناحية ثانية، مت عقد دورة متقدمة يف جمال الئتمان بالتعاون مع �سيتي بنك، و�سارك فيها عدد من موظفي دوائر مراجعة الئتمان، 
والأعمال امل�سرفية لل�سركات، والفروع اخلارجية وال�سركات التابعة، وال�ستثمار ومتويل امل�ساريع الكبرية. 

كما مت عقد ور�سة عمل داخلية حول مراقبة المتثال ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب والتعرف على العماء، حيث تناولت الور�سة  
ملحة تاريخية عن عمليات غ�سل الأموال واجلرائم التي تن�ساأ عنها والآثار القت�سادية والإجتماعية لعمليات غ�سل الأموال.

وعلى �سعيد الدورات اخلارجية، فقد �سارك عدد من موظفي البنك يف موؤمتر MENA SME Banking Conference الذي عقد يف لبنان، 
كم �سارك عدد اآخر من املوظفني يف ور�سة العمل التي عقدت يف لبنان اأي�ساً حول فعالية ون�ساط املوارد الب�سرية يف امل�سارف العربية.
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بنك الإ�سكان يكرم قدامى املوظفني وخريجي اجلامعات واملعاهد
ممن   ، البنك  يف  العاملني  املوظفني  من  جديدة  جمموعة  الإ�سكان  بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  مارتو  مي�سيل  الدكتور  ك��ّرم 
املوظفني ممن  تكرمي عدد من  اإىل   بالإ�سافة   ، وفروع(  )اإدارة  العمل  باخلدمة يف خمتلف مراكز  عاماً  ع�سر  اأم�سوا خم�سة 

جديدة. عليا  ودرا�سات  مهنية  و�سهادات  علمية  موؤهات  على  ح�سلوا 

" مبا تعنيه مدة  " ملدة اخلدمة يف البنك  اإدارة البنك  اأّن هذا التكرمي ياأتي تقديراً من   ، وبهذه املنا�سبة قال الدكتور مارتو 
والتدريب  التعّليم  تقدير  التكرمي من معاين يف  هذا  يحمله  ما  اإىل  اإ�سافة   ، للموؤ�س�سة  والنتماء  الولء  اخلدمة من معاين 

. املوؤ�ّس�سة  باأداء  والرتقاء  املوظف  اأداء  واأثرهما على حت�سني م�ستوى 

النتائج  هذه  انعك�ست  ، حيث   2011 العام  يف  البنك  حّققها  التي  بالجنازات  للتنويه  الفر�سة  هذه  مارتو  الدكتور  اغتنم  كما 
وملراكز  لاأ�سخا�س  الأداء  م�ستويات  على  اعتمادها  اأ�س�س  ا�ستندت  التي   ، الوظيفية  واملكافاآت  املزايا  من  بعدد  املوظفني  على 
اأف�سل  نتائج  ومتّنى   ، والإقليمي  املحلي  امل�سريف  ال�سوق  يف  البنك  يحتله  ال��ذي  املتقدم  املوقع  اإىل  بالعتزاز  ون��ّوه  العمل، 
2012 ، من خال تكاتف اجلهود وتوجيهها يف خدمة املوؤ�س�سة ، و�سوًل اإىل تقدمي اخلدمات التي يحتاجها  خال هذا العام 

اأداء مميز . العماء مب�ستوى 

لدى  حتّققت  التي  النتائج  اإىل  بالو�سول  اأ�سهمت  التي  جهودهم  على  للجميع  ال�ّسكر  مارتو  الدكتور  وّجه  حديثه  نهاية  ويف 
ختام  ويف   ، عليها  ح�سلوا  التي  العلمية  بالدرجات  اجلامعات  خريجي  وهناأ  املنا�سبة"  "بهذه  بهم  للمحتفى  وب��ارك   ، البنك 

. م�ستحقيها  على  الّتقديرّية  الهدايا  مارتو  الدكتورمي�سيل  �سّلم  احلفل 
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بنوك الظل

اإن  العاملي  القت�ساد  لها  تعر�س  التي  الأزمات  اأ�سواأ  من   )2008( العام  خال  العامل  اأ�سابت  التي  العاملية  املالية  الأزمة  تعد 
كال�سيا�سات  تافيها  على  العمل  ومت  منها  بع�ساً  ُعرف  عديدة  خلفها  الكامنة  الأ�سباب  اأن  اإل  الإطاق،  على  الأ�سواأ  تكن  مل 
احلكومية اخلاطئة، والبع�س الأخر ما زال القت�ساد العاملي يكافح جاهداً للحد منها و�سبطها، واأحد هذه الأ�سباب ن�ساطات 

.)Shadow Banking( وممار�سات بنوك الظل 

ما هي بنوك الظل؟

الرقابة  التقليدية ولكنها ل تخ�سع مل�ستويات مماثلة من  البنوك  اأعمال  التي متار�س  املالية  املوؤ�س�سات  بنوك الظل: هي تلك 
التقليدية  البنوك  منها  ت�ستفيد  التي  املزايا  من  ال�ستفادة  اأي�ساً  ت�ستطيع  ول  التقليدية،  البنوك  لها  تخ�سع  التي  امل�سرفية 
اأخري لاقرتا�س يف حالة احتياجها لل�سيولة، الأمر الذي يعر�س بنوك الظل لأنواع   البنك املركزي كملجاأ  اإىل  اللجوء  مثل 
على  احل�سول  قدرتها  ع��دم  ح��ال  ففي  وبالتايل  التقليدية،  البنوك  لها  تتعر�س  التي  تلك  تفوق  املخاطر  من  وم�ستويات 
عام. ب�سكل  ككل  والقت�ساد  خا�س  ب�سكل  املايل  القطاع  �سامة  على  �سيوؤثر  مما  املايل  لاإع�سار  تتعر�س  قد  فاإنها   التمويل 
العاملي  املايل  ال�ستقرار  جمل�س  م�سوؤولو  اأعد  فقد  الظل،  بنوك  واأعمال  باأن�سطة  املتعلقة  واملتنوعة  الكبرية  املخاطر  وب�سبب 
كما  الظل،  بنوك  قطاع  واإدارة  لل�سيطرة  كربى  كاقت�سادات  جمتمعة  تعمل  اأن  الع�سرين  ملجموعة  ميكن  كيف  حول  تقريراً 
 " " النظامية  امل�سرفية  غري  باملوؤ�س�سات  قائمة  املتحدة  الوليات  يف  ال�ستقرار  على  للرقابة  الفدرايل  املجل�س  لدى  يوجد 

القيود.  وت�سديد  للتدقيق  �ستخ�سع  التي  برمته(  املايل  النظام  تهدد  التي  تلك  )اأي 

حجم ن�ساط بنوك الظل

على مدى ال�سنوات املا�سية منا ن�ساط بنوك الظل وات�سع لي�سمل العديد من القطاعات املالية، اإذ ت�سري الإح�سائيات ال�سادرة عن 
جمل�س ال�ستقرار املايل العاملي اأن حجم ن�ساط بنوك الظل قد زاد من 27 تريليون دولر اأمريكي يف عام 2002 اإىل 60 تريليون 
دولر يف عام 2007 لينخف�س بعدها يف عام 2008 اإىل 56 تريليون دولر ومن ثم عاد يف عام 2010 لارتفاع اإىل م�ستوى العام 
30% من جممل النظام املايل العاملي.   2007 البالغ  60 تريليون دولر، هذا وي�سكل حجم ن�ساط بنوك الظل ما بني 25% ـ 

 2010 24 تريليون دولر يف عام  ويذكر اأن ن�ساط بنوك الظل قد تركز يف الوليات املتحدة الأمريكية بحجم موجودات بلغ 
 .2007 25 تريليون دولر يف عام  مقابل 

مكونات بنوك الظل

والأوراق  وامل�ستقات،  ال�����س��راء،  اإع���ادة  باتفاقيات  املختلفة  ن�ساطاتها  يف  ال��ظ��ل  ب��ن��وك  ت�ستخدمها  ال��ت��ي  الأدوات  اأه��م  تتمثل 
ب���اأ����س���ول. امل���دع���وم���ة  ال��ت��ج��اري��ة  والأوراق   ،)Unsecured Commercial Paper( امل�����س��م��ون��ة  غ���ري   ال��ت��ج��اري��ة 
هذا واختلفت الآراء بخ�سو�س اأ�سكال واأنواع بنوك الظل وخماطرها، ومن اأهم الأمثلة على هذه املوؤ�س�سات ما يلي: �سناديق 
ذات  ا�ستثمارية  وموؤ�س�سات  ال�ستثمار،  وبنوك  التمويل،  و�سركات  التحوط،  و�سناديق  امل�سرتك(،  )ال�ستثمار  املال  راأ�س  �سوق 

.)Special Purpose Vehicle( اأغرا�س خا�سة

Financial Stability Board, April 2011 امل�سدر: 

)1(

)1(
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                       اآفاق القت�ساد العاملي
اأظهر تقرير )م�ستجدات اآفاق القت�ساد العاملي ( ال�سادر يف �سهر كانون ثاين/ يناير 2012 عن  

�سندوق النقد الدويل، تعر�س التعايف القت�سادي العاملي للخطر نتيجة عدم اليقني ال�سائد 
يف عدد كبري جداً من البلدان مما ت�سبب يف تخفي�س الطلب وتقييد الرغبة يف الإقرا�س، 
 بالإ�سافة اإىل ا�ستمرار الأثر ال�سلبي لأعباء الديون العامة واخلا�سة على التوقعات القت�سادية.

ه���ذا وق���د اأب�����دت امل���دي���رة ال��ع��ام��ة ل�����س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال�����دويل خم��اوف��ه��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��خ��اط��ر 
ال��ت��ي حت��ي��ط ب��الق��ت�����س��ادات الأوروب����ي����ة وال��ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث ���س��رح��ت )اأن����ه مم��ا ل ���س��ك ف��ي��ه اأن 

ال��ت��ن��ب��وءات  ه���ذه  وح��ت��ى  بالتخفي�س  تعديلها  �سيتم  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  معظم  يف  للنمو  ت��ن��ب��وءات��ن��ا 
 .) الإط���اق  على  احل�سول  م��وؤك��د  غ��ري  اأم��ر  وه��و  ال��ب��ن��اءة  لل�سيا�سات  م�سار  انتهاج  تفرت�س   املخف�سة 

حيث  العاملي،  الن�ساط  تباطوؤ  اإىل  العاملي  القت�ساد  فاق  لآ )املعدلة(  اجلديدة  التوقعات  �سارت  اأ فقد  ذلك  �سوء  ويف 
 2011 ال��ع��ام  امل�����س��ج��ل خ��ال  امل�����س��ت��وى  2012 ع��ن  ال��ع��ام  ن��ق��ط��ة م��ئ��وي��ة يف  ب��ن�����س��ف  ال��ع��امل��ي  ال��ن��اجت  ان��خ��ف��ا���س من��و  ي��ت��وق��ع 
ب��ت��وق��ع��ات  م��ق��ارن��ة  م��ئ��وي��ة  ن��ق��ط��ة   0.75 ال�����س��اب��ق��ة مب��ق��دار  ل��ل��ت��وق��ع��ات  م��ا مي��ث��ل خ��ف�����س��اً  3.3% )وه��و  اإىل ح��وايل  ل��ي�����س��ل 
.%3.9 2013 لي�سجل ن�سبة منو مقدارها حوايل  / 2011( ثم يعود معدل منو القت�ساد العاملي لارتفاع يف العام  يلول  اأ  �سهر 
�س�سة  تقريراملوؤ اأظهر  فقد  والنامية(،  )النا�سئة  والدول  املتقدمة  للدول  القت�سادية  التوقعات  اآفاق  �سعيد  على  واأما 

يلي: ما  الدولية 

القت�سادي النمو  �سعيد  على 

منو  م�ستوى  لي�سجل  املتقدمة  القت�ساديات  لدى   2012 احلايل  العام  يف  احلقيقي  القت�سادي  النمو  انخفا�س  يتوقع   -
احلالية  التوقعات  ت�سري  كما   ،2011 العام  خال  امل�سجل  النمو  م�ستوى  عن  مئوية  نقطة   0.4 ب�  مرتاجعاً   %1.2 ن�سبته 
قدره  بانخفا�س  اإىل)-%0.5(،  لي�سل   2012 عام  يف  الطفيف  الركود  من  حالة  يف  اليوور  منطقة  اقت�ساد  دخ��ول  اإىل 
العام  اأوائل  يف  الت�سحيح  م�سار  اإىل  القت�سادي  النمو  يعود  اأن  على   ،  2011/ اأيلول  �سهر  توقعات  عن  مئوية  نقطة   1.6

 .%0.8 اإىل  لي�سل   2013

وتريته  بعد  وذل��ك  والنا�سئة(  )النامية  القت�ساديات  ل��دى  احل��ايل  العام  يف  القت�سادي  الن�ساط  منو  تباطوؤ  يتوقع   -
خال  امل�سجل  النمو  م�ستوى  عن  مئوية  نقطة   0.8 ب�  مرتاجعاً   %5.4 ن�سبته  منو  م�ستوى  لي�سجل  ال�سابقة  ال�سريعة 
التخفي�س  هذا  يف  ال�سبب  ويرجع    ،)2011/ اأيلول  �سهر  توقعات  عن  مئوية  نقطة   0.7 قدره  )بانخفا�س   2011 العام 
ومن  الرئي�سية،  النا�سئة  القت�ساديات  يف  املحلي  الطلب  وتباطوؤ  اخلارجية  بالبيئة  املتعلقة  التقديرات  تراجع  اإىل 

 .%5.9 اإىل  لي�سل   2013 العام  يف  جمدداً  القوي  الرتفاع  اإىل  القت�سادي  النمو  يعود  اأن  املتوقع 

العاملية التجارة  �سعيد  على 

النمو  3.1 نقطة مئوية عن م�ستوى  ب�   2012 العام احلايل  )�سلع وخدمات( يف  العاملية  التجارة  تراجع منو حجم  - يتوقع 
 .%5.4 اإىل   2013 يليه  الذي  العام  يف  يرتفع  ثم   2012 عام   %3.8 ن�سبته  منواً  لي�سجل   2011 العام  يف  امل�سجل 

بن�سبة  ال�سادرات  تنمو  اأن  فيتوقع  املتقدمة،  القت�سادات  ل��دى  العاملية  التجارة  حجم  منو  م�ستويات  بخ�سو�س  اأم��ا    -
عام  خال   %2 بن�سبة  منواً  ت�سجل  اأن  للم�ستوردات  يتوقع  حني  يف   ،2013 العام  يف   %4.7 وبن�سبة   2012 العام  يف   %2.4

.2013 العام  3.9% يف  وبن�سبة   ،2012

اأن  لل�سادرات  فيتوقع  والنامية(،  )النا�سئة  القت�سادات  لدى  العاملية  التجارة  حجم  منو  مب�ستويات  يتعلق  فيما  اأم��ا   -
 ،%7.1 بن�سبة  تنمو  اأن  للم�ستوردات  يتوقع  بينما   ،2013 العام  يف   %7 وبن�سبة   2012 العام  يف   %6.1 بن�سبة  منواً  ت�سجل 

.2013 العام  يف   %7.7 وبن�سبة 
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2010201120122013
العامل

القت�ساديات املتقدمة:
الوليات املتحدة
منطقة اليورو

اليابان
اململكة املتحدة

القت�ساديات النامية والنا�سئة:
اإفريقيا جنوب ال�سحراء

دول الكمنولث
اآ�سيا النامية:

ال�سني
الهند

ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا

5.2 
3.2 
3.0 
1.9 
4.4 
2.1 
7.3 
5.3 
4.6 
9.5 

10.4 
9.9 
4.3 

3.8 
1.6 
1.8 
1.6 
-0.9 
0.9 
6.2 
4.9 
4.5 
7.9 
9.2 
7.4 
3.1

3.3 
1.2 
1.8 
-0.5 
1.7 
0.6 
5.4 
5.5 
3.7 
7.3 
8.2 
7.0 
3.2 

3.9 
1.9 
2.2 
0.8 
1.6 
2.0 
5.9 
5.3 
3.8 
7.8 
8.8 
7.3 
3.6 

معدلت النمو القت�سادي العاملي

على �سعيد م�ستويات ال�سعار
تلك  تراجع  زي��ادة  يتوقع  فاإنه  العاملي،  الطلب  م�ستوى  �سعف  نتيجة  الأول��ي��ة  ال�سلع  اأ�سعار  يف  تراجعاً   2011 ع��ام  �سهد  اأن  بعد    -
الأ�سعار نتيجة ا�ستمرار زيادة العر�س والتباطوؤ يف الطلب العاملي، حيث ت�سري التوقعات اإىل تراجع يف اأ�سعار ال�سلع الأولية بن�سبة 

ال�ستهاكية.  العاملية  الأ�سعار  انح�سار ت�سخم  يتوقع  فاإنه  الرتاجع  2012، ويف �سوء هذا  14% يف عام 

العام  الأ�سعار )الت�سخم( خال  النمو يف  ن�سبة  تبلغ  اأن  املتقدمة، فيتوقع  العام لاأ�سعار لدى القت�سادات  بامل�ستوى  -  وفيما يتعلق 
اأن  يتوقع  كما   ،2011 عام  خال  الأ�سعار  يف  امل�سجلة  النمو  ن�سبة  عن  مئوية  نقطة   1.1 مقداره  تراجعاً  م�سجلة   %1.6 احل��ايل 

 .%1.3 اإىل  لت�سل   2013 العام  بالنخفا�س خال  الأ�سعار  ن�سبة منو  ت�ستمر 
اأن تبلغ ن�سبة النمو يف الأ�سعار يف العام احلايل  اأما بالن�سبة للم�ستوى العام لاأ�سعار يف القت�سادات )النا�سئة والنامية(، فيتوقع    -
الأ�سعار  النمو يف  ن�سبة  ت�سل  اأن  ويتوقع   ،2011 العام  امل�سجل يف  امل�ستوى  واحدة عن  تراجعاً مقداره نقطة مئوية  6.2% م�سجلة 

.%5.5 2013 اإىل  خال العام 

النمو القت�سادي العاملي

)%(
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ر�سى العمالء لدى بنوك التجزئة يف العامل
 

دول�����ة �س���م���ن خ���م���س م��ن�اط��ق ح��ول ال�ع�ال��م: )اأوروبا الغربية، و�سط اأوروبا، اأمريكا ال�سمالية، اآ�سيا، اأمريكا الاتينية(.

ارتفاع م�ستوى عدم الثقة يف ال�سناعة امل�سرفية العاملية
اأعلى  الاتينية  اأمريكا  منطقة  �سجلت  حيث  العامل،  حول  امل�سرفية  ال�سناعة  يف  الثقة  عدم  م�ستويات  ارتفاع  التقرير  اأظهر 
بنوك  �سجلت  فيما   ،%58 بلغت  بن�سبة  اآ�سيا  منطقة  تلتها  الع�ماء  م�ن   %68 وبن�سبة  امل�س�ريف  نظ�امها  يف  ثقة  عدم  ن�سبة 
م�ستوى  يبني  التايل  البياين  وال�ر�س�م   ،%36 بل�غت  وال�تي  ال�ع�امل  ح��ول  البنوك  بي�ن  ث�ق�ة  ع�دم  ن�س�بة  اأق�ل  الغربية  اأوروبا 

العاملية. امل�سرفية  ال�سناعة  يف  الثقة  

هل لديك ثقة يف ال�سناعة امل�سرفية يف بلدك؟

اأعلى درجات ر�سا العماء كانت لدى البنوك الأمريكية وال�سوي�سرية
العماء غ�ري را�س�ني، وعند  4% م�ن  بين�ما   ،%59 بلغت  الع�املية  امل�سرفية  ال�سناعة  العم�اء عن  ن��سبة ر�س�ا  اأن  الن�تائج  اأظه�رت 
حتليل درجات ر�س�ا الع�ماء ع�ل�ى م��ست�وى امل�ناطق التي �سملتها الدرا�سة فقد ات�سح اأن بنوك الوليات املتحدة الأمريكية والبنوك 
ال�سوي�سرية قد �سجلت اأعلى م�س�توي�ات ال�ر�سا وب�ن�س�بة ب�لغت 73%، ف�يما �س�جل�ت الب�نوك الي�ابانية وبنوك هونغ كونغ اأقل درجات 

الر�سا وبنحو %25.

 2011 ال���ع�ال��م  ف��ي  ال����تج��زئ��ة  ل��بن��وك  ال��ث�امن  ال��تق��رير  اأظ�ه���ر 
�س��رك��ة  ت��س�دره  ال���ذي   World Retail Banking Report

م�س�ت�وى  ت�دن�ي   Capgemini ك�اب�ج�مي�ني  ال�عاملية  ال�س��ت�س�ارات 
ال��ع��امل�ي�ة  امل��سرف�ي�ة  ال��سناع�ة  اأو  امل��سرف�ي  ال�ن�ظ�ام  يف  ال�ث���ق�ة 
اج�����راوؤه  ت��م  ال��ذي  ال�س�ت�ق���س�اء  ب����ح��س��ب  وذل���ك  ع���ام،  ب��س��ك��ل 
وع����س��ري���ن  خ��م���س  ع���ل���ى  م�����وزع���ني  14الفع����م��ي����ًا  ن��ح����و  ع����ل��ى 
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الفرع والإنرتنت اأهم قنوات التوزيع امل�سريف
 وحول اأهمية قن�وات التوزي�ع )الفروع، ال�سرافات الآلية، الإنرتنت، الهواتف اخللوي�ة، الهواتف الأر�سية(، ووفقاً لنت�ائج ا�س�تق��ساء الع�م�اء 
امل��سار اإل�يه �س�ابقاً، ت�بني م�ا يلي: اأن اأه�م قن�وات ال�توزيع املف��سلة للع�ماء هي الفرع والإنرتنت فيما حل الهاتف اخللوي يف امل�رتب�ة الأخ�رية 
وذل�ك ل�كافة القطاعات امل�سرفية يف املناطق التي �سملها ال�ستق�ساء واأن العماء من كبار ال�سن مييلون اإىل التعامل مع الفرع ب�سكل اأكرب 
بالهواتف اخللوية  متمثلة  الأكرث تطوراً  التوزيع  ا�ستخدام قنوات  اإىل  ال�سن مييلون  العماء �سغار  اأن  ال�سن، يف حني  العماء �سغار  من 

والإنرتنت.

تطور دور الفروع امل�سرفية كقناة توزيع 
وفي�ما يت�ع�لق ب��دور الف�روع امل�سرفية تاريخياً اأظهر تقرير بنوك التجزئة العاملي 2011 ع�ودة الف�روع كم�حور اأ�سا�سي يف قنوات التوزيع لدى 

ال�سناعة امل�سرفية العاملية.

جودة اخلدمة اأهم اأ�سباب التعامل امل�سريف
وعند حتليل دوافع التعامل امل�سريف عاملياً، اأظهرت النتائج اأن اأهم الأ�سباب التي دفعت العماء للتعامل مع البنوك كانت جودة اخلدمة وحيث 
كانت جودة اخلدمة هي ال�سبب الرئي�سي للتعامل مع البنوك لدى 55% من اإجمايل العماء الذين �سملتهم الدرا�سة، تاه من حيث الأهمية 

�سهولة التعامل وبن�سبة بلغت 51%، فيما حلت اجلوائز واملناف�سني اأقل الأ�سباب من حيث الأهمية وبن�سب بلغت 24% و19% على التوايل.

ترتيب دوافع التعامل مع البنوك
%55

    %51

      %50

        %49

             %45

             %45

                 %39

                     %36

                     %36

                      %35

                               %27

                                    %24

                                             %19
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الديون ال�سيادية
الأون��������ة  يف  ك����ب����ري  ب�������س���ك���ٍل  امل�����ت�����داول�����ة  امل�������س���ط���ل���ح���ات  م�����ن   Sovereign Debts ال���������س����ي����ادي����ة  ال������دي������ون  ك���ل���م���ة  اأ�����س����ب����ح����ت 
الأخ����������رية وخ����ا�����س����ة ب����ع����د ت����ع����ر�����س ال����ي����ون����ان – ال���ع�������س���و يف م���ن���ط���ق���ة ال������ي������ورو- مل����خ����اط����ر ال����ت����وق����ف ع�����ن ������س�����داد الل����ت����زام����ات 
ت����ع����اين م��ن��ه��ا. اأ����س���ب���ح���ت  ال����ع����امل  ال�������س���ن���اع���ي���ة يف  ال��������دول  اأن م���ع���ظ���م  ال�������س���ي���ادي���ة، ع�������اوة ع���ل���ى  ن���ح���و دي����ون����ه   امل����رتت����ب����ة ع���ل���ي���ه 

الحتاد  لتما�سك  تهديد  اإىل  اليورو  يتحول  باأن  جداً  �سعب  و�سع  يف  اليورو  منطقة  ا�ستمرارية  ال�سيادية  الديون  اأزمة  و�سعت  وقد 
من  اأكرث  اإق��رار  خال  من  الأزم��ة  لهذه  املدى  وطويل  منا�سب  حل  عن  البحث  املنطقة  هذه  دول  على  حتم  ما  وهو  برمته،  الأوروب��ي 
الأزم��ة  انت�سار  ملنع  جتنباً  وذل��ك  ال�سيادية،  ديونه  �سراء  اإع��ادة  خ��ال  من  اليونان  اخل�سو�س  وج��ه  وعلى  الحت��اد  دول  لإن��ق��اذ  خطة 
ال�سيادية  الديون  اأزم��ة  حلل  �ساملة  هيكلية  واإ�ساحات  دائمة  اآلية  اإيجاد  على  موؤخراً  التفاق  ومت  املنطقة،  هذه  دول  من  للعديد 
طريق  عن  الأوروب��ي  الحت��اد  يف  حالياً  بها  املعمول  امل��ايل  ال�ستقرار  اآلية  على  العتماد  خال  من   2013 العام  منت�سف  من  اعتباراً 

ب�سروط �سارمة. ولكن  الدولية،  الأ�سواق  ال�ستدانة من  ت�ستطيع  التي ل  الحتاد  لدول  الازم  التمويل  تقدمي 

تعريف الديون ال�سيادية
وعندما  �سندات،  �سكل  ال��دي��ون  ه��ذه  تتخذ  ما  وع��ادًة  ال�سيادة،  ذات  احلكومات  على  املرتتبة  ال��دي��ون  باأنها  ال�سيادية  ال��دي��ون  تعرف 
ت��ق��وم احل��ك��وم��ات ب��اإ���س��دار ه���ذه ال�����س��ن��دات ف��اإن��ه��ا ت��ت��ب��ع اأ���س��ل��وب��ني ل��ذل��ك، اأول��ه��م��ا ط���رح ���س��ن��دات ب��ال��ع��م��ل��ة امل��ح��ل��ي��ة وت��ك��ون م��وج��ه��ة 
عملتها  غري  بعملة  �سندات  احلكومات  اإ���س��دار  هو  الثاين  والأ�سلوب  حكومياً،  ديناً  عليه  يطلق  الدين  وه��ذا  املحليني  للم�ستثمرين 
�سيادياً. ديناً  عليه  يطلق  الدين  وهذا  اليورو  اأو  الأمريكي  بالدولر  تكون  ما  وع��ادًة  اخل��ارج  يف  للم�ستثمرين  موجهة  وتكون   املحلية 

ب������ه م���ن  ت���ت���م���ت���ع  اإىل م������ا  اإ������س�����اف�����ة  ب����ان����خ����ف����ا�����س درج���������ة خم�����اط�����ره�����ا وا������س�����ت�����ق�����رار ع�����ائ�����ده�����ا  ال���������س����ي����ادي����ة  ال�������دي�������ون  ت���ت���م���ي���ز 
ب��ال��ت��غ��ري  اأخ��������ذت  ق�����د  الأخ����������رية  الآون����������ة  يف  الأو�������س������اع  اأن  اإل  وق�������ت،  اأي  يف  ت�����س��ي��ي��ل��ه��ا  م�����ن  ح���ام���ل���ه���ا  مت���ك���ن  ع���ال���ي���ة  ����س���ي���ول���ة 
 ����س���ي���ئ���اً ف�������س���ي���ئ���اً ن����ح����و الأ���������س��������واأ، ح����ي����ث اأ�����س����ب����ح م����ف����ه����وم ال������دي������ون ال���������س����ي����ادي����ة م�������رادف�������اً مل����خ����اط����ر ع�������دم ال�����������س�����داد وال����ت����ع����رث.

العامل،  ال�سيادية يف  الديون  ت�سنيف  يبني  تقرير  باإعداد  ربعي  ب�سكل   )  CMA ( Credit Market Analysis Ltd موؤ�س�سة  وتقوم 
عن  املوؤ�سر  هذا  احت�ساب  ويتم   CPD ال�سداد  عن  للتوقف  الرتاكمي  لاحتمال  تبعاً  التقرير  يف  امل�سمولة  ال��دول  ت�سنيف  يتم  حيث 
العام( خال فرتة خم�س  )دينها  التزاماتها  �سداد  على  الدولة  قدرة  احتمال عدم  املوؤ�سر  ويقي�س  الغاية،  لهذه  معياري  طريق منوذج 

قادمة. �سنوات 

ال�سيادية الديون  اأف�سل 
قائمة  بقيت  فقد  العامل،  يف  ال�سيادية  الديون  اأف�سل  ترتيب  تطور  اجتاهات  عن  الأخري  تقريرها  يف   CMA موؤ�س�سة  اأعلنته  ملا  ووفقاً 
الرنويج   وا�سلت  اإذ  وال�سويد،  �سوي�سرا  مراكز  يف  تبادل  حدوث  مع  تغيري  اأي  دون  هي  كما  العامل  يف  �سيادية  ديون  خم�س  اأف�سل 
3.9% ، تلتها الوليات  CPD قدرها  2011 وبن�سبة  احتالها املرتبة الأوىل عاملياً من حيث اأف�سل الديون ال�سيادية  يف الربع الرابع 
ت�سنيفها  تخفي�س  من  موؤخراً  املتحدة  الوليات  لها  تعر�ست  التي  امل�ساكل  من  الرغم  على  وذلك   %4.3 وبن�سبة  المريكية  املتحدة 

الإجمايل. املحلي  الناجت  اإىل  املديونية  ن�سبة  وازدياد  الئتماين 

اأف�سل خم�س ديون �سيادية على م�ستوى العامل 

الدولة
الربع الثالث 2011الربع الرابع 2011

CPDالرتتيبCPDالرتتيب

4.41%3.91%�لرنويج

4.62%4.32%�لوليات �ملتحدة �لأمريكية

6.24%5.93%�صوي�صر�

5.13%6.64%�ل�صويد

6.85%6.75%فنلند�

* CMA Global Sovereign Credit Risk Report, 4th quarter 2011

*
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اأخطر الديون ال�سيادية
مراكز  تبادل  �سوى  يذكر  تغيري  دون  العاملي  الرتتيب  يف  دول  خم�س  اأ�سواأ  بقيت  فقد  العامل،  يف  ال�سيادية  الديون  اأخطر  �سعيد  وعلى 
اأخطر الديون ال�سيادية حول العامل يف الربع الرابع من العام  ثاث دول فيها، حيث ا�ستمر احتال اليونان املرتبة الأوىل من حيث 
اعفائها من جزء وجدولة اجلزء  اأجل  دائنيها من  العالية ودخولها يف مفاو�سات مع  ا�ستمرار م�ساكل مديونيتها  2011 وذلك نتيجة 

اأقل منها. بدرجة  كانت  واإن  اليونان  تعاين منها  التي  امل�ساكل  نف�س  تقريباً من  تعاين  التي  الربتغال  تلتها من حيث اخلطر  املتبقي، 

العربية ال�سيادية  الديون 
اأف�سل  حيث  من  الأوىل  املرتبة  قطر  دول��ة  احتلت  وق��د  ودب��ي،  اأبوظبي  اإم��ارات��ي  اإىل  بالإ�سافة  عربية  دول  ثمانية  التقرير  ت�سمن 
دولة وذلك خال   68 البالغ عددها  التقرير  �سملها  التي  الدول  واملرتبة احلادية ع�سر من بني  العربية  الدول  ال�سيادية بني  الديون 
8.7%، بينما كانت اأخطر الديون ال�سيادية العربية من ن�سيب م�سر  CPD لديها حوايل  اإذ بلغ موؤ�سر   2011 الربع الرابع من العام 

العامل.  �سيادية خطرة حول  ديون  اأكرث ع�سرة  وبذلك دخلت �سمن   %36.3 بلغت  وبن�سبة 

اأخطر خم�س ديون �سيادية على م�ستوى العامل

الدولة
الربع الثالث 2011الربع الرابع 2011

CPDالرتتيبCPDالرتتيب

90.61%93.81%�ليونان

61.32%60.82%�لربتغال

51.85%50.93%�لباك�صتان

58.73%49.44%فنزويال

53.24%49.25%�لأرجنتني

* CMA Global Sovereign Credit Risk Report, 4th quarter 2011

الديون ال�سيادية على م�ستوى الدول العربية

الدولة
الربع الثالث 2011الربع الرابع 2011

CPDالرتتيبCPDالرتتيب

8.411%8.711%قطر

8.410%8.812%�أبوظبي

8.49%8.913%�ل�صعودية

17.236%17.135%تون�ص

17.235%17.837%�ملغرب

23.348%24.347%�لبحرين

25.451%26.652%�لعر�ق

26.653%27.654%لبنان

30.459%28.055%دبي

28.556%36.361%م�صر

* CMA Global Sovereign Credit Risk Report, 4th quarter 2011

*

*
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2011 اأداء القت�ساد الأردين عام 
وتعقيد  �سعوبة  يف  �ساهم  ومم��ا   ،2008 العاملية  امل��ال��ي��ة  الأزم���ة  ت��داع��ي��ات  مب��واج��ه��ة   2011 ع��ام  خ��ال  الأردين  الق��ت�����س��اد  ا�ستمر 
املطالبة  ال�سعبية  واحل��رك��ات  ال��ث��ورات  ع��ن  جنمت  �سلبية  ث��ار  اآ م��ن  الأردين  بالقت�ساد  حل��ق  م��ا  الأردن  يف  الق��ت�����س��ادي��ة  الأو���س��اع 

العربي. بالربيع  ت�سميته  على  اأ�سطلح  ما  اإطار  يف  ال�سامل  بالإ�ساح 

القت�سادي النمو 
�سجل القت�ساد الأردين معدل منو حقيقي متوا�سع بلغ 2.4% خال الت�سعة الأ�سهر الأوىل 2011 مقارنة مع 2% خال الفرتة املماثلة من 
 العام 2010، هذا ووفقاً لتقديرات �سندوق النقد الدويل فاإنه من املتوقع اأن يبلغ النمو القت�سادي احلقيقي للعام 2011 كامًا %2.5.
مقارنة   %9 بلغ  من��واً   2011 ال��ع��ام  م��ن  الأوىل  ���س��ه��ر  اأ الت�سعة  خ��ال  �سجل  فقد  اجل��اري��ة  ���س��ع��ار  ب��الأ الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  اأم��ا 
اأم��ري��ك��ي. دولر  م��ل��ي��ار   21 ي��ع��ادل  م��ا  اأو  دي��ن��ار  م��ل��ي��ار   14.9 ح���وايل  ل��ي��ب��ل��غ   2010 ال��ع��ام  م��ن  امل��م��اث��ل��ة  ال��ف��رتة  خ���ال   %9.8  م��ع 

مع  باملقارنة   2011 عام  من  الأوىل  اأرباع  الثاثة  خال  الثابتة  بالأ�سعار  موجباً  منواً  القت�سادية  القطاعات  معظم  حققت  وقد 
حيث  من  القت�سادية  القطاعات  بني  من  الأوىل  املرتبة  ال�ستخراجية  ال�سناعات  قطاع  احتل  اإذ   ،2010 العام  من  املماثلة  الفرتة 
قطاع  م�ساهمة  جاءت  فقد  املحلي  الناجت  يف  القطاعات  م�ساهمة  �سعيد  على  اأما   ،%21.5 بحوايل  الثابتة  بالأ�سعار  النمو  ن�سبة 

 .%20.3 بلغت  وبن�سبة  الأوىل  املرتبة  يف  التحويلية  ال�سناعات 

الت�سخم معدل 
 تراجع معدل الت�سخم يف الأردن مقا�ساً بالتغري يف متو�سط الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك  من 5% عام 2010 اإىل 4.4% عام 2011.

وكانت اأبرز املجموعات ال�سلعية التي �ساهمت بارتفاع الأ�سعار هي: جمموعة " اللحوم والدواجن " التي ارتفعت اأ�سعارها بن�سبة %7.6، 
 وجمموعة النقل بن�سبة 6.8%، و" املاب�س والأحذية " بن�سبة 6.2%، وجمموعة التعليم بن�سبة 5%، وجمموعة الإيجارات بن�سبة %4.8.

 ،%4.8 بن�سبة  اأ�سعارها  انخف�ست  التي  اخل�سروات  جمموعة  هي:  اأ�سعارها  انخف�ست  التي  ال�سلعية  املجموعات  اأبرز  كانت  بينما 
.%1.9 بن�سبة  الت�سالت  وجمموعة   ،%2.5 بن�سبة   " ومنتجاتها  احلبوب   " وجمموعة 

البطالة معدل 
نقطة   0.4 مب��ق��دار  البطالة  معدل  ارت��ف��اع  اإىل  العامة  الإح�����س��اءات  دائ��رة  ع��ن  ال�����س��ادرة  والبطالة  العمالة  م�سوحات  اآخ��ر  ت�سري 
)21.2%( منها  بالن�سبة لاإناث  اأعلى  2011، مع ت�سجيل معدل بطالة  العام  12.9% يف  اإىل   2010 العام  12.5% خال  مئوية من 
 %36.2 بلغت  حيث  عاماً(،   24  – و20  عاماً،   19  –  15( العمريتني  الفئتني  بني  البطالة  ن�سبة  ترتفع  كما   ،)%11( الذكور  اإىل 

التوايل. على  منهما  لكل  و%28.3 

العامة املالية 
ي���رادات  الإ يف  النمو  و�سعف  ال�سلع  على  ال��دع��م  زي��ادة  ج��راء   2011 ع��ام  خ��ال  اإ�سافية  �سغوطاً  اململكة  يف  العامة  املالية  �سهدت 
الأوىل  �سهراً  ع�سر  الأحد  خال  دينار  مليون   739 مقداره  اخلارجية  امل�ساعدات  بعد  مايل  عجز  ت�سجيل  عنه  نتج  ما  وهو  املحلية، 
 .%7.8 ن�سبته  وبانخفا�س   ،2010 العام  من  املماثلة  الفرتة  خال  دينار  مليون   802 مقداره  مايل  بعجز  مقارنة   2011 العام  من 

:2011 العام  من  الأوىل  �سهراً  ع�سر  الأحد  خال  العامة  املالية  �سهدتها  التي  التطورات  لأهم  حتليل  يلي  وفيما 

• 2011 مقارنة مع الفرتة 	 20.3% خال الأحد ع�سر �سهراً الأوىل من العام  الإيرادات العامة:ارتفعت الإيرادات العامة بن�سبة 
0.8% لت�سل  5 مليار دينار، وجاء هذا الرتفاع نتيجة زيادة الإيرادات املحلية بن�سبة  2010 لت�سل اإىل حوايل  املماثلة من العام 
اأن اململكة العربية  1.1 مليار دينار، ويذكر  اإىل  281.6% لت�سل  3.9 مليار دينار، وزيادة امل�ساعدات اخلارجية بن�سبة بلغت  اإىل 
املحروقات.  دعم  �ساهم يف متويل  ما  وهو  اأمريكي  دولر  مليار   1.4 يعادل  العامة مببلغ  املوازنة  لدعم   ال�سعودية قدمت منحة 

• مع 	 م��ق��ارن��ة   %15.8 ب��ح��وايل   2011 ال��ع��ام  م��ن  الأوىل  ���س��ه��راً  ع�سر  الأح��د  خ��ال  ال��ع��ام��ة  النفقات  العامة:ارتفعت  النفقات 
النفقات  زي��ادة  اإىل  العامة  النفقات  يف  الرت��ف��اع  ه��ذا  ويعزى  دي��ن��ار.  مليار   5.7 اإىل  لت�سل  املا�سي  العام  من  املماثلة  الفرتة 
 715 حوايل  اإىل  لت�سل   %2.3 قدرها  بن�سبة  الراأ�سمالية  النفقات  وتراجع  دينار،  مليار   5 اإىل  لت�سل   %18.9 بن�سبة  اجلارية 

دينار. مليون 
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العامة املديونية 
18.5 مليار دولر اأمريكي( يف نهاية  13.1 مليار دينار )اأي ما يعادل  14% لي�سل اإىل حوايل  اأظهر الدين العام للمملكة ارتفاعاً بن�سبة 
�سهر 11/ 2011، وبذلك ارتفع ر�سيد الدين العام كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل مبقدار 2.9 نقطة مئوية لي�سل اإىل 64% يف نهاية 
ت�سرين الثاين 2011 )وهذه الن�سبة اأعلى من احلد الأعلى املن�سو�س عليه يف قانون الدين العام البالغ 60% كن�سبة من الناجت املحلي(، 

وفيما يلي حتليل للتطورات التي �سهدتها املديونية العامة الأردنية كما هو الو�سع يف نهاية �سهر ت�سرين ثاين 2011:
• ارتفاعاً 	  2011 العام  من  ثاين  ت�سرين  �سهر  نهاية  يف  الداخلي  العام  للدين  القائم  الر�سيد  �سايف  �سهد  الداخلية:  املديونية 

من  كن�سبة  الداخلي  الدين  ر�سيد  وارتفع  دينار،  مليار   8.6 اإىل  لي�سل   2010 العام  نهاية  بر�سيد  مقارنة   %24.8 بلغت  بن�سبة 
من  اأعلى  الن�سبة  )وهذه   2011 الثاين  ت�سرين  نهاية  يف   %41.9 اإىل  لي�سل  مئوية  نقطة   5.4 مبقدار  الإجمايل  املحلي  الناجت 

الإجمايل(. املحلي  الناجت  كن�سبة من   %40 البالغ  العام  الدين  قانون  املن�سو�س عليه يف  الأعلى  احلد 

• بن�سبة 	 تراجعاً   2011 العام  من  ثاين  ت�سرين  �سهر  نهاية  يف  اخلارجي  العام  للدين  القائم  الر�سيد  �سهد  اخلارجية:  املديونية 
الناجت  من  كن�سبة  اخلارجي  الدين  ر�سيد  تراجع  كما  دينار،  مليار   4.5 اإىل  لي�سل   2010 العام  نهاية  بر�سيد  مقارنة   %2 بلغت 
املحلي مبقدار 2.5 نقطة مئوية لي�سل اإىل 22.1% يف نهاية ت�سرين الثاين 2011 )وهذه الن�سبة اأقل من احلد الأعلى املن�سو�س 
اليابان يف مقدمة الدول املقر�سة  40% كن�سبة من الناجت املحلي(، وتاأتي الديون املقدمة من  البالغ  عليه يف قانون الدين العام 
العربي لاإمناء  ال�سندوق  ثم   14.8%، ومن  بن�سبة  الدويل  البنك  الدين اخلارجي، تاها  اإجمايل  23.8% من  وبنحو  للمملكة 

 .2011/11 �سهر  نهاية  الو�سع يف  12.9%، وذلك كما هو  القت�سادي والجتماعي وبنحو 

اخلارجي القطاع 
امل�ستوردات  فاتورة  يف  كبرية  زي��ادة  قابله  ذلك  اأن  اإل   2011 عام  جيداً  اأداًء  للمملكة  الت�سديري  الن�ساط  فيه  �سهد  ال��ذي  الوقت  يف 
القطاع  التي �سهدتها موؤ�سرات  التطورات  العاملني يف اخلارج، وفيما يلي حتليل لأهم  ال�سياحي وحوالت  الدخل  النفطية وتراجع يف 

:2010 2011 باملقارنة مع العام  اخلارجي خال العام 
• اإىل 	 لت�سل   %13.3 بلغت  بن�سبة  ارتفاعاً  ت�سديره(  واملعاد  الوطنية  )ال�����س��ادرات  الكلية  ال�سادرات  الكلية:�سجلت  ال�سادرات 

الوطنية  ال�سادرات  من  كل  زي��ادة  نتيجة  الرتفاع  هذا  وجاء  ت�سديره(،  معاد  دينار  مليون   874 )منها  دينار  مليار  حوايل5.7 
التوايل. و13% على   %13.4 بلغت  بن�سب  ت�سديره  واملعاد 

• اأ�سا�سي 	 ب�سكل  الرتفاع  وجاء  دينار،  مليار   13 حوايل  اإىل  لت�سل   %17.6 بن�سبة  الكلية  امل�ستوردات  الكلية:ارتفعت  امل�ستوردات 
مليار   3.5 بلغت  املادة  هذه  من  امل�ستوردات  قيمة  اأن  علماً   ،%58.1 بن�سبة  وم�ستقاته  اخلام  النفط  من  امل�ستوردات  لزيادة  نتيجة 

 .2011 العام  امل�ستوردات الأردنية خال  اإجمايل  26.6% من  اأو ما ن�سبته  دينار 

• 	 7.3 حوايل  اإىل  لي�سل   2010 عام  عن   %21.1 بن�سبة  التجاري  امليزان  عجز  منو   2011 عام  بيانات  اجلاري:اأظهرت  احل�ساب 
اأ�سهر  الت�سعة  خال  وذلك  دينار  مليار   1.3 اإىل  لي�سل   %98.5 بن�سبة  للمملكة  اجل��اري  احل�ساب  عجز  ارتفع  كما  دينار،  مليار 

.2011 الأوىل من العام 

• الدخل ال�سياحي:لقد كان من الطبيعي لنتفا�سات الربيع العربي اأن توؤثر �سلباً على اأداء القطاع ال�سياحي يف اململكة الذي تراجع 	
2010، حيث بلغ حوايل  17.7% مقارنة مع الفرتة املماثلة من العام  ب�سكل حاد، اإذ �سجل الدخل ال�سياحي انخفا�ساً بن�سبة قدرها 

1.5 مليار دينار.

• 3.6% خال الأرباع الثاثة الأوىل 	 حتويات العاملني :تراجعت حتويات املغرتبني الأردنيني العاملني يف اخلارج بن�سبة 
من عام 2011 عن الفرتة املماثلة من العام 2010، حيث بلغ اإجمايل تلك التحويات حوايل 1.6 مليار دينار.

الأجنبية الحتياطيات 
7.4 مليار دينار )10.5 مليار دولر اأمريكي( يف نهاية  14.1% لت�سل اإىل  انخف�ست الحتياطيات الأجنبية لدى البنك املركزي بن�سبة 
العام 2011 مقابل 8.7 مليار دينار )12.2 مليار دولر( عام 2010، ويعزى هذا الرتاجع يف الحتياطيات الأجنبية اإىل عدة اأ�سباب اأهمها: 
 تراجع حوالت العاملني الأردنيني املغرتبني، وانخفا�س الدخل ال�سياحي، بالإ�سافة اإىل ارتفاع قيمة امل�ستوردات من النفط وم�ستقاته. 
اأكرث  مرونة  املحلي  القت�ساد  ومينح  جهة  من  الأردين  الدينار  �سرف  �سعر  ل�ستقرار  الدعم  يوفر  الحتياطيات  من  امل�ستوى  وهذا 
ال�سلع  من  اململكة  م�ستوردات  متويل  الحتياطيات  هذه  ر�سيد  يكفي  كما  حدوثها،  حال  اأخرى  جهة  من  ال�سلبية  الآث��ار  مواجهة  يف 

6.5 �سهراً. اإىل حوايل  واخلدمات ملدة ت�سل 
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اأداء القطاع امل�سريف الأردين
 ،2011 عام  يف  البنوك  بعمل  اأحاطت  التي  ال�سعاب  ا�ستمرار  رغم  اجليد  الأداء  موا�سلة  على  قدرته  الأردين  امل�سريف  القطاع  اأثبت 
فقد  عام  وب�سكل  ال�سعاب.  تلك  ث��ار  اآ من  التقليل  يف  وا�سحاً  ث��راً  اأ الأردين  املركزي  البنك  طبقها  التي  احلكيمة  لل�سيا�سات  وكان 

.2010 عام  اأداء  من  اأف�سل  اململكة  يف  العاملة  املرخ�سة  البنوك  اأداء  نتائج  جاءت 

امل�سريف القطاع  هيكل  �سعيد  على 
متعددة، . 1 وجن�سيات  و�سيغ  باأحجام  التجارية  البنوك  من  وع��دد  الأردين  املركزي  البنك  من  الأردين  امل�سريف  اجلهاز  يتكون 

26 بنكاً يف نهاية عام  فبعد ان�سمام م�سرف الراجحي اإىل القطاع امل�سريف، و�سل عدد البنوك املرخ�سة العاملة يف اململكة اإىل 
الآتي:   النحو  2011، موزعة على 

2010، كما زاد عدد . 2 32 فرعاً عن عام  2011 بزيادة قدرها  695 فرعاً عام  بلغ عدد فروع البنوك املرخ�سة العاملة يف اململكة 
فروع  عدد  اإجمايل  اإىل  ال�سكان  عدد  موؤ�سر  حت�سن  التطور  وبهذا  مكتباً،   75 اإىل  لي�سل  مكاتب   4 ب�  املرخ�سة  البنوك  مكاتب 

.2011 األف ن�سمة يف نهاية عام   8.1 2010 اإىل  األف ن�سمة عام   8.3 ومكاتب البنوك من 
الآيل ال�سراف  اأجهزة  �سبكة  �سعيد  على 

2009 لي�سل . 1 ع���ام  106 ج��ه��ازاً ع��ن  ب���  امل��رخ�����س��ة  ل��ل��ب��ن��وك  الآيل  ال�����س��راف  اأج��ه��زة  ع���دد  زي���ادة  اإىل  امل��ت��وف��رة  ال��ب��ي��ان��ات  ت�����س��ري 
للبنوك  939 جهازاً  الآتي:  النحو  اململكة على  العاملة يف  للبنوك  الآيل  ال�سراف  اأجهزة  وتتوزع   ،2010 1129 عام  عددهااإىل 

والأجنبية. العربية  للبنوك  جهازاً  و79  الأردنية،  الإ�سامية  للبنوك  جهازاً  و111  التجاريةالأردنية، 
حت�سن موؤ�سر عدد ال�سكان اإىل اإجمايل عدد اأجهزة ال�سراف الآيل من 5.8 األف ن�سمة لكل جهاز عام 2009 اإىل 5.4 األف ن�سمة . 2

.2010 لكل جهاز يف نهاية عام 
عام . 3  %65.8 مقابل   2010 ع��ام  الآيل  ال�سراف  اأجهزة  �سبكة  اإجمايل  من   %66.3 ن�سبته  ما  على  عمان  العا�سمة  ا�ستحوذت 

اململكة. باقي حمافظات  الباقية على  الن�سب  توزعت  2009، يف حني 

امل�سرفية املوجودات  �سعيد  على 
37.7 مليار دينار  . 1 2010 لت�سل اإىل حوايل  7.8% عن عام  2.7 مليار دينار وبن�سبة  ارتفعت موجودات البنوك املرخ�سة مبقدار 

.2011 53.2 مليار دولر اأمريكي( يف نهاية عام  اأردين )اأو ما يعادل 
2 ..2010 82.5% عام  اإجمايل املوجودات مقارنة مع  83.3% من  �سكلت املوجودات بالدينار الأردين ما ن�سبته 

امل�سرفية الودائع  �سعيد  على 
حوايل  . 1 اإىل  لي�سل   2010 عام  عن   %8.3 وبن�سبة  دينار  مليار   1.9 مبقدار  املرخ�سة  البنوك  لدى  العماء  ودائع  ر�سيد  ارتفع 

وقدرة  املودعني  ثقة  الزيادة  هذه  وتعك�س   ،2011 عام  نهاية  يف  اأمريكي(  دولر  مليار   34.4 يعادل  ما  )اأو  دينار  مليار   24.4
الودائع. املزيد من  البنوك  على جذب 

2 ..2010 64.3% عام  2011 مقابل  64.7% من املطلوبات )املوجودات( عام  �سكلت ودائع العماء ما ن�سبته 
78.3% يف . 3 2011 مقابل  العام  نهاية  العماء يف  ودائع  اإجمايل  78.4% من  ن�سبته  ما  الأردين  بالدينار  العماء  ودائع  �سكلت 

.2010 العام  نهاية 
مقابل . 4  2011 العام  نهاية  يف  العماء  ودائع  اإجمايل  من   %92.6 ن�سبته  ما  مقيم(  وغري  )مقيم  اخلا�س  القطاع  ودائع  �سكلت 

.2010 92.2% عام 

ا�ستحوذت الودائع لأجل على احل�سة الأكرب من اإجمايل الودائع وبن�سبة بلغت 58% تلتها ودائع حتت الطلب وبن�سبة 28.2%ومن . 5
.2011 بنهاية عام  13.8%، وذلك  التوفري وبن�سبة  ثم ودائع 

13
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املبا�سرة الئتمانية  الت�سهيات  �سعيد  على 
ارتفع اإجمايل ر�سيد الت�سهيات الئتمانية املبا�سرة املقدمة من البنوك املرخ�سة مبقدار 1.4 مليار دينار وبن�سبة 9.7% عن عام  . 1

2010 لي�سل اإىل حوايل 15.9 مليار دينار )اأو ما يعادل 22.4 مليار دولر اأمريكي( يف نهاية عام 2011.

�سكلت الت�سهيات الئتمانية املبا�سرة من اإجمايل املوجودات امل�سرفية 42.1% عام 2011 )41.3%: عام 2010(، يف حني �سكلت . 2
كن�سبه من ودائع العماء 65% )64.2%: عام 2010(.

�سكلت الت�سهيات الئتمانية املبا�سرة بالعملة املحلية كن�سبه من ودائع العماء بالعملة املحلية 73.5% عام 2011 )72.4%:عام . 3
 .)2010

تلتها . 4  ،%85.4 بلغت  وبن�سبة  النوع  املبا�سرة ح�سب  الئتمانية  الت�سهيات  الأكرب من  وال�سلف على احل�سة  القرو�س  ا�ستحوذت 
.%1.8 املخ�سومة  والأ�سناد  للكمبيالت  بلغت  بينما   ،%12.8 وبن�سبة  مدين  اجلاري  ت�سهيات 

وبن�سبة . 5 القت�سادي  الن�ساط  ح�سب  املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيات  من  الأك��رب  احل�سة  على  العامة  التجارة  قطاع  ا�ستحوذ 
.%21.9 بلغت  بن�سبة  الإن�ساءات  الثانية قطاع  املرتبة  23.8%، تاه يف  بلغت 

واملعادة للتقا�س  املقدمة  ال�سيكات  �سعيد  على 
1 . 10.9 3.9% و9.2% على التوايل لت�سل اإىل حوايل  ارتفعت ال�سيكات املقدمة للتقا�س من حيث عددها ومبالغها وبن�سب بلغت 

.2011 نهاية عام  دينار يف  37.4 مليار  بلغت حوايل  اإجمالية  �سيك وبقيمة  مليون 

�سيك . 2 األف   604 اإىل حوايل  لت�سل  التوايل  على  و%16.6   %15.3 وبن�سب  ومبالغها  املعادة من حيث عددها  ال�سيكات  تراجعت 
.2011 نهاية عام  دينار يف  1.6 مليار  بلغت حوايل  اإجمالية  وبقيمة 

3 . %5.5 1.3 نقطة مئوية لت�سل اإىل  تراجعت اأعداد ال�سيكات املعادة كن�سبة من اإجمايل اأعداد ال�سيكات املقدمة للتقا�س مبقدار 
اأي�ساً  مئوية  نقطة   1.3 للتقا�س مبقدار  املقدمة  ال�سيكات  قيم  اإجمايل  كن�سبة من  املعادة  ال�سيكات  قيم  وتراجعت   ،2011 عام 

.%4.2 اإىل  لت�سل 

لت�سل . 4 مئوية  نقاط   4 مبقدار  املعادة  ال�سيكات  اأعداد  اإجمايل  من  كن�سبة  الر�سيد  كفاية  لعدم  املعادة  ال�سيكات  اأعداد  ارتفعت 
اإىل %60.9.

لت�سل   . 5 مئوية  نقطة   2.4 مبقدار  املعادة  ال�سيكات  قيمة  اإجمايل  من  كن�سبة  الر�سيد  كفاية  لعدم  املعادة  ال�سيكات  قيمة  ارتفعت 
.2011 59.9% يف نهاية العام  اإىل 

الفائدة اأ�سعار  هيكل  �سعيد  على 
عن  مئوية  نقطة   0.4 مبقدار  لأجل(  الودائع  على  – الفائدة  وال�سلف  القرو�س  على  )الفائدة  امل�سرفية  الفائدة  هام�س  انخف�س 

 .2011 5.21% يف نهاية العام  2010 لي�سل اإىل  عام 

امل�سرفية الفائدة  هام�س  تطور 
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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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