
ن�شرة حتليلّية دورّية ت�شدر عن دائرِة التخطيط الإ�شرتاتيجي والأبحاث - بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل- العدد 45 ت�شرين ثاين 2012

" بعد املخ�ش�شات وقبل ال�شريبة"  حقق بنك الإ�شكان خالل الت�شعة اأ�شهر الأوىل من عام 2012 اأرباحاً 
املا�شي  العام  من  املماثلة  الفرتة  يف  دينار  مليون   )102.5( مع  مقارنة  دينار،  مليون   )107.2( مقدارها 
" )78.6( مليون  ريبة  �شات وبعد ال�شّ "بعد املخ�شّ وبزيادة ن�شبتها )4.6%(. كما بلغت الأرب��اح ال�شافية 

دينار، ُمقارنًة مع )75.7( مليون دينار يف الفرتة املماثلة من العام املا�شي. 
ويف تعقيب على هذه النتائج بني الّدكتور مي�شيل مارتو / رئي�س جمل�س اإدارة البنك اأنها حتققت نتيجة للنمو يف اإجمايل الّدخل حيث ارتفع 
من )221.7( مليون دينار خالل الت�شعة اأ�شهر الأوىل 2011 اإىل )240.7( مليون دينار خالل الت�شعة اأ�شهر الأوىل 2012، اأي بزيادة ن�شبتها 

)8.6%(، حيث ارتفع �شايف اإيرادات الفوائد من )145.6( مليون دينار اإىل )175.9( مليون دينار، اأي بزيادة ن�شبتها )%20.8(. 
وقد �شمل النمو خالل هذه الفرتة خمتلف بنود امليزانية، حيث بلغ جمموع موجودات البنك )7.3( مليار دينار وبزيادة ن�شبتها )%4.7( 
عن نهاية عام 2011، وبلغ جمموع اأر�شدة ح�شابات الودائع )5.7( مليار دينار وبزيادة ن�شبتها )7%(، كما بلغ ر�شيد حمفظة الّت�شهيالت 
البنود لدى امل�شرف  اأر�شدة هذه  باأن هذه الأر�شدة حتققت رغم انخفا�س  الئتمانية )2.8( مليار دينار وبزيادة ن�شبتها )2.7%(، علماً 

الدويل / �شورية، ورغم اأثر انخفا�س �شعر �شرف اللرية ال�شورية على اأرقام هذه البنود يف ميزانية امل�شرف مقيمة بالدينار الأردين. 
وقد انعك�شت النتائج اأعاله ب�شكل اإيجابي على جمموعة من موؤ�ّشرات الأداء لدى البنك، حيث بلغت ن�شبة كفاية راأ�س املال )19%( كما بلغت 
ن�شبة ال�شيولة )161%( وجاءت هذه الن�شب اأعلى كثرياً من احلدود الدنيا املقبولة ح�شب متطلبات البنك املركزي الأردين ومقررات جلنة 
ن موؤ�ّشر الكفاءة )ن�شبة امل�شاريف اإىل الدخل( من )38.9%( خالل الت�شعة اأ�شهر الأوىل من عام 2011 لي�شل اإىل )%35.2(  بازل، كما حت�َشّ

خالل الت�شعة اأ�شهر الأوىل من عام 2012 وُيعترب هذا امل�شتوى من اأف�شل امل�شتويات لدى اجلهاز امل�شريف يف الأردن.
كما بني الدكتور مارتو اأن نتائج البنوك التابعة يف كل من �شورية واجلزائر ولندن، وفروع البنك اخلارجّية يف كل من البحرين وفل�شطني، 

حّققت خالل هذه الفرتة م�شتويات جيدة من الإجناز.
اأّما يف جمال التو�ّشع الداخلي يف الأردن، فقد مّت خالل هذه الفرتة من عام 2012 افتتاح اأربعة فروع جديدة لي�شبح عدد الفروع العاملة 
يف الأردن )116( فرعاً. وي�شاند هذه الفروع يف تقدمي جمموعة من اخلدمات امل�شرفية  للعمالء )198( جهاز �شراف اآيل، وبهذا الو�شع 

حافظ البنك على موقع ال�شدارة للقطاع امل�شريف يف الأردن بعدد الفروع وعدد اأجهزة ال�شراف الآيل.
وبهذه املنا�شبة اأّكد الدكتور مارتو على العتزاز بقّوة املالءة املالّية ومتانة القاعدة الراأ�شمالية للبنك، و�شالمة وجودة املحافظ الئتمانية 

وال�شتثمارية لديه، متوّقعاً نتائج اأف�شل يف الربع الأخري من هذا العام.

 مليون دينار
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يف اإطار تقدمي خدمات م�ضرفية متكاملة
بنك الإ�ضكان يوقع اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وّقع بنك الإ�شكان اتفاقية برنامج ت�شهيل التجارة الدولية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية )EBRD( ، وقام 
بتوقيع الإتفاقية كل من الدكتور مي�شيل مارتو رئي�س جمل�س الإدارة، وال�شيد فران�شي�س ماليج مدير املوؤ�ش�شات املالية 

يف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

وتعليقاً على هذه التفاقية، قال الدكتور مارتو رئي�س جمل�س اإدارة بنك الإ�شكان  "يطمح البنك اإىل خدمة القطاعات 
القت�شادية املختلفة من خالل املبادرة يف توقيع اتفاقيات مع موؤ�ش�شات م�شرفية معتمدة وذات مكانة دولية مرموقة"، 
"اإن هذا الربنامج جاء ل�شمان عمليات التجارة الدولية وذلك بني البنوك امل�شرتكة يف هذا الربنامج والدول  واأ�شاف 
التي يغطيها بالتايل ت�شهيل عمليات التبادل التجاري بني الأردن وهذه الدول، بالإ�شافة اإىل تقدمي خدمات م�شرفية 
ارتفاع  ح��ال  يف  خا�شة  اخلارجية  معامالتهم  ت�شهيل  ي�شمن  مبا  العمالء  احتياجات  لتلبية  مبتكرة  وحلول  متكاملة 

خماطر البنوك اخلارجية".
" ان   : والتنمية  الإعمار  لإع��ادة  الأوروب��ي  البنك  املالية يف  املوؤ�ش�شات  ، مدير  ماليج  فران�شي�س  ال�شيد  قال  ومن جانبه 
الدخول  ا�شتمرارية  على  املحافظة  اإىل  يهدف  والتنمية  الإعمار  لإع��ادة  الأوروب��ي  البنك  لدى  التجارة  ت�شهيل  برنامج 
يف  الإ�شكان  بنك  لإن�شمام  �شرورنا  عن  ونعرب  امل�شاركني،  من  متنوعة  قاعدة  اأك��رب  لت�شم  التجارة  متويل  عمليات  يف 
الأردن اإىل ال�شبكة العاملية للتجارة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبداية التعاون فيما بيننا بتوقيع هذه 

اليوم.  التفاقية 

وجتدر الإ�شارة اأن بنك الإ�شكان هو البنك الأول يف الأردن الذي ين�شم اإىل برنامج ت�شهيل التجارة التابع للبنك الأوروبي 
لإعادة الإعمار والتنمية  "كبنك معّزز"  منذ قيام البنك الأوروبي بال�شتثمار باملنطقة موؤخرا ، وذلك يف خطوة رائدة من 

املتوقع اأن ت�شهم يف تعزيز م�شتويات التجارة الدولية لل�شركات الأردنية ويف تنمية القت�شاد الأردين.

وي�شم برنامج ت�شهيل التجارة حالياً اكرث من )100( بنك يف ع�شرين دولة ميار�س فيها البنك الأوروبي عملياته ومببالغ 
مالية اجمالية تتجاوز حدود )2( مليار يورو، بالإ�شافة اىل ما يزيد عن )800( بنك معّزز يف جميع اأنحاء العامل.
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بنك الإ�ضكان يوقع اتفاقية املرحلة الثانية 
لتطبيق نظام بنكي جديد للحلول امل�ضرفية 

Infosys   املتكاملة مع �ضركة
اأعلن بنك الإ�شكان عن توقيع اتفاقية املرحلة الثانية 
 Core Banking اجل��دي��د  البنكي  النظام  لتطبيق 
 ،Infosys Limited �شركة  م��ن  وامل��ق��دم   ،  System
للبنك  العامة  الإدارة  مقر  يف  التفاقية   وق��ع  وق��د 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  مارتو  مي�شيل  الدكتور  معايل 
رئي�س   Haragopal Mangipudi وال�شيد  البنك 

.Infosys Limited شركة�
وتاأتي هذه اخلطوة �شمن �شعي البنك للتميز بتقدمي اأف�شل اخلدمات للعمالء، من خالل ا�شتخدام اأحدث ما تو�شلت اإليه 
التكنولوجيا امل�شرفية يف جمال الأنظمة الآلية، وقد مت اختيار تطبيق هذا النظام باعتباره اأحد اأ�شهر الأنظمة امل�شرفية 
العاملية والأكرث تطوراً و�شموًل، وملقدرته على توحيد الأنظمة املعمول بها لدى الفروع اخلارجية والبنوك التابعة لبنك 
الإ�شكان، الأمر الذي يوؤمل معه ارتقاء م�شتويات تقدمي خدمات البنك وات�شاع �شموليتها، ومبا ي�شتجيب ملتطلبات العمالء 

ويحقق طموحاتهم وتطلعاتهم احلالية وامل�شتقبلية.
بنك الإ�ضكان يطلق منتج قرو�ض ال�ضيارات اجلديد وحملة " مولها .. واربحها "

يف اإطار اإ�شرتاتيجية عمل البنك يف جمال تطوير منتجاته وخدماته امل�شرفية، فقد قام باإطالق منتج جديد يف جمال 
الأجانب  والعمالء  واملغرتبني  املقيمني  الأردنيني  الأفراد  العمالء  من  ال�شرائح  لكافة  موجه   " ال�شيارات  قرو�س   "
وامل�شتعملة  اجلديدة  ال�شيارات  لمتالك  املنا�شب  التمويل  توفري  اأ�شا�س  على  الربنامج  يقوم  حيث  الأردن،  يف  املقيمني 

والعائلية. ال�شخ�شية  لال�شتخدامات 
األف   100 ولغاية  ال�شينية  ال�شيارات  فيها  وامل�شتعملة مبا  ال�شيارات اجلديدة  اأنوع  كافة  : متويل  املنتج  ومن مزايا هذا 
دينار، واإمكانية منح التمويل بدون كفيل بن�شبة متويل ت�شل لغاية 100% من القيمة التقديرية لل�شيارة، وت�شل فرتة 

10 �شنوات، وي�شمل التمويل تغطية نفقات التاأمني ال�شامل وم�شاريف الرتخي�س ونقل امللكية. ال�شداد لغاية 
تقدمي  اإىل  اإ�شافة  ال�شيارة،  قر�س  قيمة  تعادل  بقيمة  املقرت�س  حياة  على  املجاين  التاأمني  خدمة  تقدمي  ت�شمل  كما 
Credit Card معف�اة من ر�شوم الإ�ش�دار طول عمر الق�ر�س ، وتقدمي خدم�ة م�شاعدة ال�شيارات على  بطاقة ائتمانية 

الطرق " كخدمة جمانية ". 
كما يقدم الربنامج للمقرت�س بطاقة الدفع اللكرتوين E-Fill للتحكم مب�شروف بنزين ال�شيارة بدون ر�شوم اإ�شدار، 

وت�شتخدم هذه البطاقة  لدى حمطات املنا�شري للزيوت واملحروقات. 
التاأهيل  فر�س  من  ال�شتفادة  ال�شيارات  قرو�س  منتج  من  امل�شتفيدين  للعمالء  الفر�شة  الربنامج  ه��ذا  �شيتيح  كما 

للم�شاركة بال�شحوبات على العديد من اجلوائز النقدية بقيمة ت�شل اإىل 10 األف دينار لكل جائزة.
اإ�شرتاتيجية جديدة يف عملية  " يقوم على تبني  " منتج قرو�س ال�شيارات اجلديد  اأن  ومما يجدر ذكره يف هذا املجال  
متويل قرو�س ال�شيارات، تقوم على اأ�شا�س اإتاحة الفر�شة للعمالء للح�شول على املوافقة الئتمانية املبدئية من البنك 
التمويل  مببلغ  العميل  تعريف  بهدف  وذلك  �شراوؤها،  املنوي  ال�شيارة  وحتديد  باختيار  العميل  قيام  قبل  التمويل،  على 
الذي ميكن احل�شول عليه، ليقوم العميل باملبا�شرة باختيار وحتديد ال�شيارة التي يرغب بامتالكها �شمن حدود املوافقة 
التمويل  الثقة بح�شولهم على عملية  الإ�شرتاتيجية توفر للعمالء درجة عالية من  باأن هذه  املبدئية، علماً  الئتمانية 

من البنك، ومبا يعزز قدرتهم التفاو�شية اأثناء عملية ال�شراء.

اأخبار البنك



4

اأم�ضوا  من  يكرم  الإ�ضكان  بنك 
البنك خدمة  يف  عامًا  ع�ضر  خم�ضة 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  مارتو  مي�شيل  الدكتور  رعى 
جديدة  جمموعة  تكرمي"  "حفل  ال�شكان  بنك 
اإدارات  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ع���ام���ل���ني  امل���وظ���ف���ني  م����ن 
عاماً  ع�شر  خم�شة  اأم�شوا  مم��ن  البنك،  وف��روع 

اخلدمة. يف 
وق���د ع��ق��ب ال��دك��ت��ور م��ارت��و ع��ل��ى ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة 
خلدمات  تقديراً  ياأتي  التكرمي  هذا  اأن  معترباً 
اأ�شحابها  معها  ا�شتحق  طويلة  �شنوات  ام��ت��دت 
خم�شة  مدتها  خ��دم��ة  تعنيه  مب��ا  ال��ت��ك��رمي،  ه��ذا 
ع�شر عاماً من �شدق يف الولء والنتماء للبنك.

ال�شتمرار  �شرورة  على  وركز  الرمزية،  املنا�شبة  بهذه  وهناأهم  بهم  املحتفى  املكرمني  املوظفني  مارتو  الدكتور  خاطب  وقد 
مودعني  من  والعمالء  امل�شاهمني  ثقة  مب�شتوى  يبقى  حتى  للبنك،  املو�شول  والعطاء  ال�شادق  وال��ولء  املتميز  ب��الأداء 
املكانة  اإىل   " ���ش��ك��ان  الإ بنك   " اأو���ش��ل  ال��ذي  ���ش��ا���س  الأ ه��و  اجلميع  جهود  ت�شافر  اأن  على  م��وؤك��داً  ومتعاملني،  ومقرت�شني 

الأردين. امل�شريف  اجلهاز  يف  يتبواأه  الذي  املتقدم  واملوقع  املرموقة 
خدمة  يف  التوفيق  لهم  ومتنى  بهم  املحتفى  املوظفني  بدوره  هناأ  والذي  العام،  املدير  ملح�س  عمر  ال�شيد  احلفل  ح�شر  كما 
بت�شليم  مارتو  الدكتور  قام  احلفل  ختام  ويف   ، واملعنوي  املادي  والتقدير  باملكافاأة  املثمر  اجلهد  مقابلة  يتم  حيث  موؤ�ش�شتهم 

مل�شتحقيها. التقديرية  الهدايا 

حملة �ضمن  الفائزين  تكرمي 
 " بيع اأكرث " 

ع��ل��ى ���ش��وء ال��ن��ت��ائ��ج امل��ت��م��ي��زة حل��م��ل��ة ال��ب��ط��اق��ات 
بنك  ق��ام   ،" اأك��رث  بيع   " الت�شويقية  الئتمانية 
����ش���ك���ان ب��ال��ت��ع��اون م���ع ���ش��رك��ة ف���ي���زا ال��ع��امل��ي��ة  الإ
ي���ل���ول م���ن ال���ع���ام احل����ايل و���ش��م��ن  خ���الل ���ش��ه��ر اأ
الفائزين  املوظفني  بتكرمي  خا�س  ع�شاء  حفل 
 2011 ب��داي��ة ع���ام  ان��ط��ل��ق��ت يف  ال��ت��ي  يف احل��م��ل��ة 
بهدف  اجل��وائ��ز  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��ق��دمي  واملت�شمنة 
يف  اجلهود  من  املزيد  بذل  على  املوظفني  حتفيز 
ي�شاهم  مبا  الئتمانية  البطاقات  وت�شويق  بيع 

لبتكار  وال�شعي  والعاملية،  املحلية  امل�شرفية  التوجهات  مع  وان�شجاماً  بينهم،  الإيجابية  واملبادرة  التناف�س  روح  خلق  يف 
وتوقعاتهم. احتياجاتهم  وتلبي  العمالء  رغبات  مع  تتوافق  متجددة  ت�شويقية  اآليات 

و�شهادات  اجل��وائ��ز  بتوزيع  امل�شرفية  ل��الأع��م��ال  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  ال�شيد  ق��ام  الغاية  ل��ه��ذه  اأق��ي��م  ال��ذي  احل��ف��ل  خ��ت��ام  ويف 
يف  عقدها  مت  والتي  خارجية  تدريبية  دورة  حل�شور  الكربى  باجلائزة  الفائزين  اإيفاد  مت  كما  م�شتحقيها،  على  التقدير 
البالتينية  ال�شهادة  منحهم  اإىل  بالإ�شافة   ،2012/9/26 ولغاية   2012/9/23 من  الفرتة  خالل  – تركيا  ا�شطنبول  مدينة 

بالأداء.  للتميز  الذهبية  ال�شهادة  احلملة  �شمن  الفائزين  باقي  منح  اإىل  اإ�شافة  بالأداء  للتميز 

اأخبار البنك
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يف اإطار تعزيز �ضبكة فروعه املحلية
اجليزة  فرعي  يفتتح  الإ�ضكان  بنك 

الثالثني  و�ضارع 
يطبقها  ال��ت��ي  ال��داخ��ل��ي  ال��ت��ف��رع  خ��ط��ة  اإط����ار  يف 
التناف�شية  مكانته  تعزيز  اإىل  تهدف  والتي  البنك 
وزي�����ادة ح�����ش��ت��ه ال�����ش��وق��ي��ة يف خم��ت��ل��ف الأن�����ش��ط��ة 
والأعمال امل�شرفية، فقد مت افتتاح فرعي اجليزة 
فروع  عدد  بذلك  لي�شل  اإربد   / الثالثني  و�شارع 
وليبقى  فرعاً،   117 اإىل  اململكة  العاملة يف  البنك 
البنك يحتل املرتبة الأوىل بني البنوك يف الأردن 
مب��ع��ي��ار ع���دد ال���ف���روع، وم���ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن 

198 جهازاً. ال�شراف الآيل )ATM( والبالغ عددها  اأجهزة  اأكرب �شبكة من  البنك ميتلك كذلك 

قاعدة  تو�شيع  اإىل  اململكة  اأنحاء  �شائر  يف  والتجارية  احليوية  املناطق  يف  التفرع  �شيا�شة  تطبيق  خ��الل  من  البنك  وي�شعى 
دوره يف عملية  تعزيز  ي�شاهم يف  تواجدهم، ومبا  اأماكن  لهم يف  امل�شرفية  وت�شهيل عملية تقدمي خدماته ومنتجاته  عمالئه، 

اململكة. يف  والجتماعية  القت�شادية  التنمية 
اإليه  تو�شلت  ما  باأحدث  تزويدها  مت  حيث  البنك،  و�شمعة  م�شتوى  اإىل  يرقى  مبا  الفروع  تلك  جتهيز  على  البنك  وحر�س 
جمالية  ومل�شة  ع�شرية  بت�شاميم  تتميز  التي  والديكورات  املكتبية  والتجهيزات  التقنية  والأنظمة  امل�شرفية  التكنولوجيا 

توقعاتهم. ويتجاوز  عمالئه  احتياجات  يلبي  ومبا  ال�شيارات،  مواقف  توفري  على  عالوة  رائعة، 

الإ�ضكان يكرم عمالء فرع  بنك 
الطبية  املدينة 

واإ�شعارهم  بالبنك  العمالء  ثقة  تعميق  بهدف 
امل�����ش��ت��م��ر معهم  ال��ت��وا���ش��ل  ع��ل��ى  اإدارت����ه  ب��ح��ر���س 
فرع  عمالء  ���ش��ك��ان  الإ بنك  ك��رم  بهم،  واله��ت��م��ام 
امل��دي��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة م��ن خ��الل ح��ف��ل ال��ع�����ش��اء ال��ذي 
الإدارة  عن  وممثلني  العام  املدير  بح�شور  اأقيم 

. لعليا ا
على  فيها  اأكدت  كلمة  الفرع  مديرة  األقت  حيث 
ال��ق��ي��ادة  ذات  ���ش�����ش��ات  امل��وؤ م��ن  ���ش��ك��ان  الإ ب��ن��ك  اأن 
وال���ري���ادة يف ال�����ش��وق امل�����ش��رف��ي��ة، مل��ا ي��ق��دم��ه من 
اأج��ل  م��ن  م��ت��ط��ورة،  ع�شرية  وخ��دم��ات  منتجات 

بعمالئه  الع��ت��ن��اء  على  ال��دائ��م  احل��ر���س  م��ن  ان��ط��الق��اً  وذل��ك  الأف�����ش��ل،  اإىل  ب��ه  والرت��ق��اء  املتميز  امل�شتوى  على  احل��ف��اظ 
الإدارة  بني  والتوا�شل  التعاون  ج�شور  وبناء  امل�شتمرة  اللقاءات  خالل  من   ، املختلفة  البنك  اأعمال  لتنمية  اأ�شا�شي  كمرتكز 
متطلباتهم. وتلبية  اإر�شائهم  على  والعمل  واحتياجاتهم،  تطلعاتهم  مع  تتنا�شب  التي  اخلدمة  توفري  اأجل  من  والعمالء، 
ذات  باخلدمة  ���ش��ادوا  واأ البنك،  اإدارة  م��ن  الكرمية  اللفتة  لهذه  وامتنانهم  �شكرهم  ع��ن  العمالء  ع��رب  اأخ��رى  ناحية  م��ن 
اإدارة  للبنك  متمنني  امل��ح��ل��ي��ة،  امل�����ش��رف��ي��ة  ال�����ش��وق  يف  ���ش��ك��ان  الإ ب��ن��ك  ب��ه��ا  يتمتع  ال��ت��ي  ال��ط��ي��ب��ة  وال�����ش��م��ع��ة  ال��ع��ال��ي��ة  اجل���ودة 

والزدهار.  والنجاح  التقدم  من  مزيداً  وموظفني 

اأخبار البنك
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القطاع امل�ضريف

اأداء القطاع امل�ضريف الأردين
�شجل القطاع امل�شريف الأردين خالل الت�شعة اأ�شهر الأوىل من العام احلايل 
النمو  ن�شب  ارت��ف��اع  يف  جلياً  ذل��ك  ويظهر  ملمو�شة،  اإيجابية  نتائج   2012
لأبرز موؤ�شرات القطاع امل�شريف ممثلة يف املوجودات، والودائع، والت�شهيالت 
الئ��ت��م��ان��ي��ة، وت��ع��زى ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا ال��ق��ط��اع اإىل الإج�����راءات 
التحديات  كافة  ملواجهة  الأردين  املركزي  البنك  اتخذها  التي  الحرتازية 
للنتائج  ملخ�شة  ق���راءة  يلي  وفيما  وامل���ايل،  الق��ت�����ش��ادي  ال�شعيدين  على 
الت�شعة  خ��الل  الأردين  امل�شريف  القطاع  حققها  التي  الكمية  والجن����ازات 

اأ�شهر الأوىل من العام احلايل 2012:
على �ضعيد املوجودات امل�ضرفية

• عام 	 من  اأيلول  �شهر  نهاية  يف   %4 قدرها  بن�شبة  اململكة  يف  العاملة  املرخ�شة  البنوك  موجودات  ارتفعت 
2012 عن نهاية عام 2011 لت�شل اإىل حوايل 39.2 مليار دينار اأردين )55.3 مليار دولر اأمريكي(.

• اأيلول 	 نهاية  يف  املوجودات  اإجمايل  من   %82.2 ن�شبته  ما  الأردين(  )بالدينار  املحلية  املوجودات  �شكلت 
2012، مقارنة مع 83.3% يف نهاية العام 2011.

على �ضعيد الودائع امل�ضرفية

• ارتفعت ودائع عمالء البنوك املرخ�شة العاملة يف اململكة يف نهاية �شهر اأيلول من عام 2012 بن�شبة قدرها 	
5% عن نهاية عام 2011 لت�شل اإىل حوايل 25.6 مليار دينار اأردين )36.1 مليار دولر اأمريكي(.

• �شكلت ودائع العمالء 65.2% من اإجمايل املطلوبات )املوجودات( يف نهاية اأيلول 2012، مقابل 64.7% يف 	
نهاية العام 2011.

• �شكلت الودائع لأجل ما ن�شبته 55% من اإجمايل الودائع، و�شكلت الودائع حتت الطلب ما ن�شبته %30.4، 	
اأما ودائع التوفري فقد �شكلت الن�شبة الباقية البالغة 14.6% وكما هو الو�شع يف نهاية اأيلول 2012.

• 	 ،2012 اأيلول  نهاية  يف  ال��ودائ��ع  اإجمايل  من   %73.5 ن�شبته  ما  الأردين  بالدينار  العمالء  ودائ��ع  �شكلت 
مقابل 78.4% يف نهاية عام 2011

املبا�ضرة الت�ضهيالت الئتمانية  على �ضعيد 

• �شهر 	 نهاية  يف   %10 قدرها  بن�شبة  اململكة  يف  العاملة  املرخ�شة  للبنوك  الئتمانية  الت�شهيالت  ارتفعت 
17.4 مليار دينار اأردين )24.5 مليار دولر  2011 لت�شل اإىل حوايل  2012 عن نهاية عام  اأيلول من عام 

اأمريكي(.
• 	 %68.1 و  املوجودات،  اإجمايل  44.3% من  ن�شبته  2012 ما  اأيلول  نهاية  الئتمانية يف  الت�شهيالت  �شكلت 

و65% على التوايل يف نهاية العام 2011. من اإجمايل ودائع العمالء، مقابل ن�شبة بلغت %42.1 
• بلغت ن�شبة الت�شهيالت الئتمانية املمنوحة بالدينار الأردين ما ن�شبته 82.2% من ودائع العمالء بالدينار 	

الأردين يف نهاية �شهر اأيلول من العام 2012، مقابل 73.5% يف نهاية العام 2011.
• اجل��اري 	 و�شكل  املبا�شرة،  الئتمانية  الت�شهيالت  اإجمايل  من   85.8 ن�شبته  ما  وال�شلف  القرو�س  �شكلت 

مدين ما ن�شبته 12.5%، اأما الكمبيالت واإ�شناد خم�شومة فقد �شكلت الن�شبة الباقية البالغة 1.7% وكما 
هو الو�شع يف نهاية اأيلول 2012.
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ال�ضيكات امل�ضرفية على �ضعيد 

• ارتفعت قيمة ال�شيكات املقدمة للتقا�س خالل الأ�شهر الت�شعة الأوىل من العام احلايل مبا ن�شبته %4.6 	
عن الفرتة املماثلة من العام املا�شي لت�شل اإىل حوايل 29.2 مليار دينار.

• عن 	  %1.2 ن�شبته  مبا  احل��ايل  العام  من  الأوىل  الت�شعة  الأ�شهر  خالل  املعادة  ال�شيكات  قيمة  انخف�شت 
الفرتة املماثلة من العام املا�شي لت�شل اإىل 1.2 مليار دينار.

• 708 مليون دينار خالل الأ�شهر الت�شعة الأوىل 	 انخف�شت قيمة ال�شيكات املعادة لعدم كفاية الر�شيد من 
من العام املا�شي اإىل 694 مليون دينار خالل الفرتة املماثلة من العام احلايل، اأي بانخفا�س ن�شبته %2.

• تراجعت ن�شبة قيمة ال�شيكات املعادة اإىل قيمة ال�شيكات املتداولة خالل الأ�شهر الت�شعة الأوىل من العام 	
احلايل اإىل  4%، مقارنة مع 4.2% للفرتة نف�شها من العام املا�شي 2011.

• تراجعت ن�شبة قيمة ال�شيكات املعادة لعدم كفاية الر�شيد اإىل قيمة ال�شيكات املعادة خالل الأ�شهر الت�شعة 	
الأوىل من العام احلايل اإىل 59.3%، مقارنة مع 59.8% للفرتة نف�شها من العام املا�شي 2011.

على �ضعيد هيكل اأ�ضعار الفوائد

• 	 ،%2.39 العام احلايل  اأيلول من  �شهر  نهاية  العمالء يف  ودائع  الفائدة على  لأ�شعار  املرجح  املتو�شط  بلغ 
لهذه  ونتيجة   ،%8.89 املبا�شرة  الئتمانية  الت�شهيالت  على  الفائدة  لأ�شعار  املرجح  املتو�شط  بلغ  بينما 
6.50% يف  2011 اإىل  6.48% يف نهاية عام  التطورات فقد ارتفع هام�س الفائدة امل�شرفية )املرجح( من 

نهاية �شهر اأيلول من العام احلايل اأي بزيادة 0.02 نقطة مئوية.
• بلغ �شعر فائدة الإقرا�س لأف�شل العمالء يف نهاية �شهر اأيلول من العام احلايل لعمليات الئتمان املمنوح 	

من قبل البنوك املرخ�شة 8.38% مقابل 8.22% يف نهاية عام 2011.

اأ�ضعار الفوائد هيكل 

اأيلول 20112012البيان 
0.44%0.43%حتت الطلب 

0.72%0.70%توفري 

3.92%3.46%لأجل 

2.39%2.22%�ضعر الفائدة املرجح على الودائع 

9.13%8.80%جاري مدين 

8.85%8.67%قرو�س و�شلف 

9.39%9.34%كمبيالت واأ�شناد خم�شومة

8.89%8.70%�ضعر الفائدة املرجح على الت�ضهيالت الئتمانية 
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موؤ�ض�ضات دولية

اأوجه الإختالف بني �ضندوق النقد الدويل والبنك الدويل
اأوًل : �ضندوق النقد الدويل

الن�ضاأة
اإطار  1944 عندما اتفق ممثلو خم�س واأربعني حكومة على  تبلورت فكرة �شندوق النقد الدويل يف عام 
للتعاون القت�شادي ي�شتهدف جتنب تكرار كارثة ال�شيا�شات القت�شادية الفا�شلة التي اأ�شهمت يف حدوث 

الك�شاد الكبري، ويف دي�شمرب 1945، جاء �شندوق النقد الدويل اإىل حيز الوجود.
الأهداف

ت�شجيع التعاون الدويل يف امليدان النقدي.. 1
تي�شري التو�شع والنمو املتوازن يف التجارة الدولية.. 2
العمل على حتقيق ال�شتقرار يف اأ�شعار ال�شرف واملحافظة على ترتيبات �شرف منتظمة بني البلدان الأع�شاء، وجتنب . 3

التخفي�س التناف�شي يف قيم العمالت.
وعلى . 4 الأع�شاء،  البلدان  بني  اجلارية  باملعامالت  يتعلق  فيما  الأط��راف  متعدد  مدفوعات  نظام  اإقامة  على  امل�شاعدة 

اإلغاء القيود املفرو�شة على عمليات ال�شرف التي حتد من منو التجارة العاملية.
من . 5 تتمكن  كي  كافية،  ب�شمانات  موؤقتاً  العامة  م��وارده  ا�شتخدام  لها  متيحاً  الأع�شاء،  البلدان  ل��دى  الثقة  تدعيم 

ت�شحيح الختاللت يف موازين مدفوعاتها.
الهيكل التنظيمي

يف . 1 ويجتمع  ال�شندوق،  اإدارة  يف  العليا  ال�شلطة  �شاحب  وهو  الأع�شاء،  الدول  لكل  ممثلني  ي�شم  املحافظني:  جمل�س 
العادة مرة واحدة �شنوياً خالل الجتماعات ال�شنوية ل�شندوق النقد الدويل والبنك الدويل. 

يف . 2 م��رات  ثالث  املجل�س  يجتمع  ما  وع��ادة  لل�شندوق  العام  املدير  ويراأ�شه  مديراً،   24 من  يتكون  التنفيذي:  املجل�س 
املتحدة،  )ال��ولي��ات  ال�شندوق  يف  الكربى  اخلم�شة  امل�شاهمة  للدول  املجل�س  يف  م�شتقلة  مقاعد  وتخ�ش�س  الأ�شبوع 

واليابان، واأملانيا، وفرن�شا، واململكة املتحدة(، بالإ�شافة اإىل ال�شني، ورو�شيا، واململكة العربية ال�شعودية.
املدير العام: يتم اختيار املدير العام لل�شندوق عن طريق املجل�س التنفيذي، ويعني ملدة خم�س �شنوات قابلة للتجديد، . 3

وي�شاعده يف عمله نائب اأول ونائبان اآخران.
املوظفون: يبلغ عدد املوظفني العاملني يف ال�شندوق حوايل 2800 موظف.. 4

م�ضادر الأموال
حني  بدفعها  الأع�����ش��اء  البلدان  تقوم  التي  امل��ال(  راأ���س  )اأو  احل�ش�س  ا���ش��رتاك��ات  ه��و  ال�شندوق  مل��وارد  الرئي�شي  امل�شدر 
الن�شمام اإىل ع�شوية ال�شندوق اأو يف اأعقاب املراجعات الدورية التي تزاد فيها ح�ش�س الدول الأع�شاء. وعادة ما تدفع 
الني  اأو  الأمريكي  كالدولر  الرئي�شية  العمالت  باإحدى  اأو  اخلا�شة  ال�شحب  بحقوق  ح�ش�شها  من  كن�شبة   %25 البلدان 
الياباين، ومتثل احل�ش�س حجم البلد الن�شبي يف القت�شاد العاملي، فكلما ازداد حجم اقت�شاد الع�شو وازداد ات�شاع جتارته 

وتنوعها، ازدادت باملثل ح�شته يف ال�شندوق.
ا�ضتخدامات الأموال

ي�شاعد �شندوق النقد الدويل اأع�شاءه عن طريق ما يلي: 
ب�شاأن �شيا�شاتهم القت�شادية. . 1 امل�شورة لالأع�شاء  تقدمي 
م�شكالت . 2 ت�شحيح  ت�شتهدف  التي  والإ�شالح  بالتعديل  املعنية  �شيا�شاتهم  لدعم  ال�شعبة  بالعمالت  الأع�شاء  اإقرا�س 

ميزان املدفوعات وت�شجيع النمو القابل لال�شتمرار. 
تقدمي جمموعة متنوعة من اأ�شكال امل�شاعدة الفنية وتوفري التدريب للعاملني يف احلكومات والبنوك املركزية.. 3
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موؤ�ض�ضات دولية

اأوجه الإختالف بني �ضندوق النقد الدويل والبنك الدويل
ثانيِاًً : البنك الدويل

الن�ضاأة
البنك الدويل هو جمموعة دولية موؤلفة من خم�س منظمات عاملية هي: " البنك الدويل 
التمويل  وموؤ�ش�شة   ،)IDA(للتنمية الدولية  واملوؤ�ش�شة   ،)IRBD( والتعمري  لالإن�شاء 
الدولية )IFC(، والوكالة الدولية ل�شمان ال�شتثمار )MIGA(، واملركز الدويل لت�شوية 

منازعات ال�شتثمار )ICSID("، وقد بداأ ممار�شة اأعماله يف عام 1946.
الأهداف

امل�شاعدة يف تعمري وتنمية اأقاليم الدولة الع�شو وحتقيق معدلت منو اقت�شادي اأعلى .. 1

ت�شجيع ال�شتثمارت الأجنبية اخلا�شة عن طريق ال�شمان اأو امل�شاهمة يف القرو�س .. 2

امل�شاعدة يف حتقيق النمو املتوازن يف الأجل الطويل للتجارة الدولية .. 3

عالج الختاللت الهيكلية يف ميزان املدفوعات للدول النامية .. 4

�شورة . 5 يف  �شواء  الأم��وال  لروؤو�س  الدولية  بالتحركات  يتعلق  ما  كل  يف  ال��دويل  امل��ايل  للنظام  ال�شلوك  قواعد  تر�شيخ 
قرو�س اأو ا�شتثمارات اأجنبية مبا�شرة اأو غري مبا�شرة. 

الهيكل التنظيمي
جمل�س املحافظني: يتكون جمل�س حمافظي جمموعة البنك من ممثلني لكل الدول الأع�شاء، وعادة ما يجتمع مرة . 1

واحدة �شنوياً تتزامن مع اجتماعات �شندوق النقد الدويل.
تنفيذياً، ويتم . 2 25 مديراً  اإىل  البنك  القيام  بواجبات ومهام جمموعة  املحافظني  التنفيذي: يفو�س جمل�س  املجل�س 

تعيني مدير ميثل كل بلد من البلدان اخلم�شة التي متتلك اأكرب عدد من اأ�شهم راأ�س مال البنك، يف حني يتم متثيل 
البلدان الأع�شاء الآخرين عن طريق 20 مديراً تنفيذياً.

جمل�س . 3 قبل  من  للتجديد  قابلة  �شنوات  خم�س  لفرتة  البنك  جمموعة  رئي�س  انتخاب  يتم  الدويل:  البنك  رئي�س 
املحافظني.

املوظفون: يبلغ عدد العاملني يف جمموعة البنك الدويل حوايل 9 اآلف موظف. . 4
م�ضادر الأموال

البنك  الدويل ) البنك الدويل لالإن�ضاء والتعمري( من احتياطيات تراكمت عرب ال�شنوات واأموال  يتكون راأ�س مال 
يدفعها م�شاهمو البنك من البلدان الأع�شاء.

40 بلداً مانحاً يتم جتديدها كل ثالث  املوؤ�ض�ضة الدولية للتنمية فاإن مواردها تتمثل يف م�شاعدات من  اأما ما يخ�س 
�شنوات، وجزء من املوارد ياأتي من �شداد اأ�شل القرو�س.

ا�ضتخدامات الأموال
املالية  الأ�شواق  ائتماين من مرتبة )AAA( يف  بت�شنيف  تتمتع  �شندات  الدويل لالن�ضاء والتعمري بطرح  البنك  يقوم 

العاملية، ويقوم اأي�شاً باإقرا�س راأ�س املال اخلا�س به. 
اأما املوؤ�ض�ضة الدولية للتنمية فاإنها تقوم باإقرا�س قرو�س طويلة الأجل مدتها ترتاوح ما بني 35 اإىل 40 عاماًَ بن�شبة 

فائدة ب�شيطة وتقوم اأي�شاً بطرح قرو�س من دون فائدة.
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على هام�ض اجتماعات �ضندوق النقد الدويل 
اآفاق النمو القت�ضادي العاملي خميبة لالآمال

ما زالت احتمالت التح�شن يف منو الناجت املحلي الإجمايل العاملي �شئيلة، وخا�شة يف القت�شاديات املتقدمة، وذلك نتيجة 
ازدياد املخاوف من املخاطر املرتبطة با�شتمرارية منطقة اليورو، وتعاظم م�شاكل املالية العامة يف الوليات املتحدة والعديد من 
الدول الأخرى خارج منطقة اليورو، وازدياد معدلت عدم اليقني، وهو ما اأجرب العديد من الدول اإىل تبني املزيد من اجراءات 

التق�شف املايل واملزيد من اإجراءات تقوية النظم املالية لديها.
واأظهر تقرير اآفاق القت�شاد العاملي ال�شادر عن �شندوق النقد الدويل يف �شهر ت�شرين اأول املا�شي تخفي�س التوقعات فيما 
يتعلق بالنمو القت�شادي العاملي ككل ولالقت�شاديات املتقدمة والقت�شاديات النا�شئة والنامية على حد �شواء، وفيما يلي اأبرز ما 

ت�شمنه هذا التقرير الدويل:
على م�ضتوى العامل

النمو القت�ضادي: يتوقع اأن ي�شجل معدل منو القت�شاد العاملي انخفا�شاً خالل العام احلايل 2012 مبقدار 0.5 نقطة مئوية 
عن امل�شتوى امل�شجل خالل العام 2011 ليبقى النمو حمدوداً ن�شبياً عند م�شتوى 3.3%، على اأن يعود النمو لالرتفاع ب�شكل 
طفيف قدره 0.3 نقطة مئوية خالل العام 2013 لي�شل اإىل 3.6%، ومن اجلدير ذكره اأن هذه التوقعات اأقل من التوقعات 
ال�شادرة عن ال�شندوق خالل �شهر متوز املا�شي مبقدار 0.2 و0.3 نقطة مئوية لعامي 2012 و2013 على التوايل، وذلك ب�شبب 

تراجع اأو�شاع املالية العامة لدى القت�شاديات النا�شئة واملتقدمة على حد �شواء.
التجارة العاملية: من املتوقع اأن ي�شجل معدل منو حجم التجارة العاملية تراجعاً مبقدار 2.6 نقطة مئوية عن م�شتوى العام 

ال�شابق لي�شل اإىل 3.2% خالل عام 2012 على اأن يعود لالرتفاع  خالل العام 2013 اإىل %4.5. 
اأ�ضعار النفط العاملية: يتوقع ملعدلت اأ�شعار النفط العاملية اأن ترتفع من 104.01 دولر اأمريكي للربميل خالل العام 2011 
اإىل 106.18 دولر خالل عام 2012، ثم تعود الأ�شعار لالنخفا�س خالل العام القادم 2013 لت�شل اإىل 105.1 دولر للربميل.

اأ�ضعار الفائدة ال�ضائدة بني البنوك يف لندن )ليبور(: يت�وقع لأ�شعار الفائدة ال�شائدة بني البنوك يف لندن )ليبور( اأن 
ت�شهد خالل العام احلايل ارتفاعاً على الودائع بالدولر الأمريكي والني الياباين لت�شل اإىل 0.7% و0.4% على التوايل )مقابل 
0.5% و0.3 %عام 2011(، وانخفا�شها على الودائع باليورو لت�شل اإىل 0.6% )مقابل 1.4% عام 2011(، اأما خالل العام القادم 
2013 فيتوقع لهذه الأ�شعار اأن تنخف�س على الدولر الأمريكي واليورو والني الياباين لت�شل اإىل 0.6% و0.2 % و0.3% على 

التوايل.

على م�ضتوى القت�ضادات املتقدمة
النمو القت�ضادي: يف �شوء التق�شف املايل وا�شتمرار �شعف النظام املايل يف بع�س البلدان، فاإنه من املتوقع اأن يتباطئ 
النمو القت�شادي يف الدول املتقدمة خالل عام 2012 مبقدار 0.3 نقطة مئوية عن عام 2011 لي�شل اإىل 1.3%، اأما خالل 
عام 2013 فاإنه يتوقع اأن يرتفع معدل النمو ب�شكل طفيف لي�شل اإىل 1.5%، ومن اأهم التوقعات على م�شتوى دول هذه 

القت�شاديات ما يلي:
• ارتفاع معدل النمو القت�شادي يف الوليات املتحدة مبقدار 0.4 نقطة مئوية عن عام 2011 لي�شل اإىل 2.2% عام 2012، يف 	

حني ينخف�س اإىل 2.1% يف عام 2013 .
• يتوقع اأن ت�شجل منطقة اليورو منواً اقت�شادياً �شالباً خالل العام 2012 قدره 0.4%، نتيجة اأزمة الديون ال�شيادية وتزعزع 	

الثقة والتق�شف املايل يف بع�س البلدان، على اأن تعود اقت�شاديات هذه املنطقة جمتمعة لت�شجيل م�شتويات منو اإيجابية لكن 
�شعيفة قدرها 0.2% خالل العام 2013.

الت�ضخم : يتوقع مل�شتويات الت�شخم يف القت�شاديات املتقدمة اأن تنخف�س خالل العامني 2012 و2013 عن امل�شتوى امل�شجل 
خالل عام 2011 لت�شل اإىل 1.9% و 1.6% على التوايل مقارنة مع 2.7% عام 2011.

القت�ضادي العاملي
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على م�ضتوى القت�ضاديات النا�ضئة والنامية
النمو القت�ضادي: يتوقع للن�شاط القت�شادي يف القت�شاديات النا�شئة والنامية اأن يبقى قوياً ن�شبياً على الرغم من تراجعه خالل 
لي�شل اإىل 5.6%، ويتوقع اأن ي�شجل  العام 2012 مبقدار 0.9 نقطة مئوية لي�شل اإىل 5.3%، ثم يعود لالرتفاع خالل العام 2013 
لي�شل اإىل  القت�شاد ال�شيني انخفا�شاً يف منو ناجته املحلي الإجمايل مبقدار 1.4 نقطة مئوية عن امل�شتوى امل�شجل يف العام 2011 

7.8% خالل العام 2012، ويرتفع يف العام 2013 لي�شل اإىل %8.2.

الت�ضخم: يتوقع مل�شتويات الت�شخم يف القت�شاديات النا�شئة اأن تنخف�س خالل العامني 2012 و2013 عن امل�شتوى امل�شجل خالل عام 
2011 لت�شل اإىل 6.1% و 5.8% على التوايل مقارنة مع 7.2% عام 2011.

معدلت النمو القت�ضادي العاملي
) % (

201120122013

3.83.33.6العامل
1.61.31.5القت�ضاديات املتقدمة:

1.82.22.1الوليات املتحدة
0.40.2-1.4منطقة اليورو

0.82.21.2-اليابان
0.41.1-0.8اململكة املتحدة

6.25.35.6القت�ضاديات النا�ضئة والنامية:
5.15.05.7اإفريقيا ال�شحراء الكربى

4.94.04.1دول الكمنولث
7.86.77.2اآ�ضيا النامية:

9.27.88.2ال�شني
6.84.96.0الهند

3.35.33.6ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا:
3.96.63.8الدول امل�شدرة للنفط

1.41.23.3الدول امل�شتوردة للنفط

القت�ضادي العاملي

النمو القت�شادي العاملي

القت�شاديات النا�شئة والنامية             القت�شاديات املتقدمة             العامل
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قطاع جتارة ال�ضيارات وقطع غيارها يف الأردن 
واقع جتارة ال�ضيارات وقطع غيارها

ي��ع��د ق���ط���اع جت�����ارة ال�������ش���ي���ارات وق���ط���ع غ��ي��اره��ا 
على  الهامة  التجارية  القطاعات  من  ولوازمها 
يف  وا�شع  بانت�شار  يتمتع  حيث  اململكة،  م�شتوى 
خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة اجل��غ��راف��ي��ة وب��ع��دد ل 
ي�شتهان به من ال�شركات واملوؤ�ش�شات التي تتعامل 
ب�����ش��ت��ى الأن�����ش��ط��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���وك���الت ال�����ش��ي��ارات 
ال��غ��ي��ار ول��وازم��ه��ا  ب���واق���ع )22( وك���ي���ل، وق��ط��ع 
اجل��دي��دة وب��واق��ع )165( وك��ي��ل، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
والبطاريات  والزيوت  امل�شتعملة  القطع  حمالت 

والإك�ش�شوارات. والإطارات 
ال�����ش��ي��ارات بني  ق��ط��اع  العاملني يف  ع��دد  ي���رتاوح 

)10( اآلف و)12( األف عامل على م�شتوى اململكة، وكغريه من القطاعات التجارية الرئي�شة يف اململكة، فقد ظهر ن�شاط 

هذا القطاع ب�شكل ملمو�س منذ نهاية اخلم�شينيات من القرن املا�شي.
يعترب الأردن ثاين اأكرب م�شتورد لل�شيارات امل�شتعملة يف العامل والتي يعاد ت�شدير جزء كبري منها، حيث تعترب املنطقة 
احلرة يف الزرقاء مركزاً اإقليمياً لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة، ومن اجلدير ذكره باأن الأردن ي�شتورد جميع اأنواع ال�شيارات 
اأنواع  املحلي  ال�شوق  يف  يتوفر  القت�شادية، حيث  لالأغرا�س  اأو  الرفاهية  لغر�س  �شواء  حمركاتها  �شعة  اختالف  وعلى 
ويلعب  وغريها.  واليابانية،  والأملانية،  والأمريكية،  الكورية،  ال�شيارات  خا�شة  العاملية،  ال�شيارات  ماركات  من  عديدة 
قطاع ال�شيارات ولوازمها دوراً مهماً يف الن�شاط القت�شادي الأردين ب�شكل عام، والتجاري ب�شكل خا�س، وذلك من حيث 
ارتفاع ن�شبه اإ�شهامه يف حركة التجارة اخلارجية الأردنية، اإ�شافة اإىل اأنه ي�شم اأن�شطة اقت�شادية فرعية اأخرى، اإذ تقدر 

اإجمايل املبالغ التي تنفق فقط على قطع ال�شيارات ولوازمها بنحو )150( مليون دينار �شنوياً.
حجم الت�ضهيالت املمنوحة لتجارة ال�ضيارات وقطع غيارها

يف  دينار  مليون   )463.5( من  غيارها  وقطع  ال�شيارات  جتارة  لقطاع  املمنوحة  الئتمانية  الت�شهيالت  ر�شيد  ارتفع 
نهاية العام 2011 اإىل )477.2( مليون دينار يف نهاية �شهر حزيران من العام احلايل، حيث �شكلت ما ن�شبته )%12.6( 
الئتمانية  الت�شهيالت  اإجمايل  من   )%2.9( ن�شبته  ومبا  العامة،  التجارة  لقطاع  املمنوحة  الئتمانية  الت�شهيالت  من 
ال�شنوات  ال�شيارات وقطع غيارها خالل اخلم�س  املمنوحة لتجارة  الت�شهيالت  التايل حجم  املبا�شرة، ويو�شح اجلدول 

ال�شابقة.
مليون دينار 

حزيران 20082009201020112012

الت�شهيالت الئتمانية املمنوحة لتجارة 
ال�شيارات وقطع غيارها

475.1386.8452.7463.5477.2

12.6%12.3%12.7%12.0%16.5% ن�شبة من التجارة العامة

 ن�شبة من اإجمايل الت�شهيالت 
الئتمانية

%3.7%2.9%3.2%2.9%2.8

امل�شدر : البنك املركزي الأردين

درا�ضات اإقت�ضادية
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�ضـوق الــــ�ضــيارات فــي املنـطــقــة الــحــرة / الــزرقــــاء
يلعب �شوق ال�شيارات يف املنطقة احلرة / الزرقاء دورا هاماً يف تن�شيط وت�شجيع احلركة التجارية الأردنية )ال�شترياد 

لل�شوق املحلي، اإعادة الت�شدير(، خا�شة واأن هذا ال�شوق يعد حلقة و�شل هامة بني الأردن وخمتلف دول العامل.

الزرقاء   / احلرة  املنطقة  يف  ال�شتثمار  حجم  جتاوز  فقد  الأردنية،  احلرة  املناطق  م�شتثمري  هيئة  اإح�شائيات  وبح�شب 
املليار دينار باعتبارها من اأكرب املناطق احلرة يف املنطقة وبن�شبة اإ�شغال قاربت )100%(، حيث بلغ عدد معار�س ال�شيارات 

يف املنطقة احلرة نحو )800( معر�س، يف حني يبلغ عدد جتار ال�شيارات نحو )4( اآلف تاجر.
ووفق م�شادر الهيئة فقد بلغ عدد ال�شيارات التي مت التخلي�س عليها اإىل ال�شوق املحلية وامل�شدرة خلارج الأردن خالل 

بانخفا�س  املحلي،  لل�شوق  �شيارة  األف   )48( منها  �شيارة  األف   )158( حوايل   2012 العام  هذا  من  الأوىل  اأ�شهر  الت�شعة 
ن�شبته )1.5%( مقارنة بالفرتة املماثلة من العام املا�شي.

العام  نهاية هذا  �شنوات مع  يزيد عمرها عن خم�س  التي  ال�شيارات  املنطقة احلرة من  نفاذ خمزون  املخت�شون  ويتوقع 
ال�شيارات اخلا�شعة للبند اجلمركي )8703( والتي م�شى على تاريخ ت�شنيعها مدة تزيد  ا�شترياد  اأثر قرار حظر  على 
ال�شيارات  اأعداد  انخفا�س  اإىل  القرار  �شيوؤدي هذا  2012، كما  العام  �شهر متوز من هذا  وال�شادر يف  �شنوات  على خم�س 
امل�شتوردة لل�شوق املحلي بحوايل )20%( ب�شبب عدم قدرة �شريحة كبرية من الأردنيني على اقتناء �شيارات يقل عمرها 

عن خم�س �شنوات.
ت�شهدها  التي  ال�شيا�شية  بالظروف  الت�شدير  يتاأثر حجم  �شيارة حيث مل  اآلف  امل�شدرة )110(  ال�شيارات  بلغ عدد  فيما 
بن�شبة  احل��ايل  العام  من  الأوىل  اأ�شهر  الت�شعة  خالل  اخلارجية  الأ�شواق  اإىل  امل�شدرة  املركبات  عدد  ارتفع  اإذ  املنطقة، 
ت�شدير  اإع��ادة  يتم  التي  الأ�شواق  اأهم  من  العربية  الأ�شواق  وتعترب  املا�شي،  العام  من  املماثلة  بالفرتة  مقارنة   )%41(
والليبي  العراقي  ال�شوق  ا�شتحوذ  حيث  واليمن(،  وم�شر،  العربي،  واخلليج  وليبيا،  )العراق،  وبالأخ�س  اإليها  ال�شيارات 
فقد  منها  الأردن  ي�شتورد  التي  ال��دول  اأه��م  اإىل  وبالن�شبة  ال�شيارات،  من  اململكة  ���ش��ادرات  من   )%80( ن�شبته  ما  على 
�شكلت ال�شيارات الكورية ما ن�شبته )60%(، تلتها ال�شيارات الأمريكية )20%(، فيما �شكلت ال�شيارات اليابانية )%10( 

والأوروبية )%10(.

درا�ضات اإقت�ضادية



14

بنك الإ�ضكان يرعى م�ضروع املدر�ضة املجتمعية
الإ�شكان  بنك  قام   ،)IRD( الدولية  والتنمية  الإغاثة  تنظمه منظمة  الذي   )CMP( املجتمعية  املدر�شة  م�شروع  اإط��ار  يف 

بتقدمي الدعم ملكتبة مدر�شة عثمان بن عفان الأ�شا�شية للبنني / �شحاب والتي مت افتتاحها موؤخراً.
حيث تقوم منظمة الإغاثة والتنمية الدولية )IRD( بتنفيذ م�شروع املدر�شة املجتمعية بال�شراكة مع وزارة الرتبية والتعليم، 
ويعمل امل�شروع على تفعيل اأفراد املجتمع للدخول يف عالقة �شراكة مع 65 مدر�شة حكومية موزعة يف جميع انحاء اململكة، 

وذلك لتعزيز امل�شوؤولية امل�شرتكة نحو التعليم  بني )املعلمني، والآباء، والطالب، والقطاع اخلا�س، واملجتمع ككل(.
وقد جاءت رعاية بنك الإ�شكان لإجناح هذا امل�شروع يف اإطار �شعي البنك لتعزيز وتر�شيخ مفهوم امل�شوؤولية الجتماعية، 
للبنك مبادرات يف  الطابع الجتماعي، حيث كان  ذات  التنمية  القطاع اخلا�س يف دفع عملية  وذلك من خالل م�شاركة 

خدمة املجتمع يف كافة املجالت التعليمية، والثقافية، وال�شحية والبيئية، والريا�شية.

بنك الإ�ضكان يقيم حملًة للتربع بالدم يف اإطار م�ضوؤولياته الجتماعية
وا�شل بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل خالل الربع الثالث من العام احلايل التزامه مب�شوؤولياته املجتمعية جتاه اأفراد 
وباإ�شراف  الأردين  ال��دم  بنك  مديرية  مع  بالتعاون  بالدم  للتربع  حملًة  البنك  اأق��ام  حيث  املحلي،  املجتمع  وموؤ�ش�شات 

احلملة  ه��ذه  يف  �شارك  وق��د  متخ�ش�س،  ك��ادر 
م�شتوياتهم  اخ��ت��الف  وع��ل��ى  ال��ب��ن��ك  م��وظ��ف��و 

الإدارية.
وت���اأت���ي ه����ذه احل��م��ل��ة ا����ش���ت���م���راراً ل��ل��ح��م��الت 
ال�شابقة التي نظمها البنك يف اإطار م�شوؤوليته 
الج��ت��م��اع��ي��ة، وال��ت��ي لق���ت اإق���ب���ال ك��ب��ري من 
تلبية  بدمائهم  ال��ت��ربع  على  البنك  موظفي 
ال���واج���ب وذل����ك رغ��ب��ة م��ن��ه��م بتحمل  ل���ن���داء 

املحلي. املجتمع  م�شوؤولياتهم جتاه 
وق���د ع��رب م�����ش��وؤول��وا ب��ن��ك ال���دم ع��ن �شكرهم 
كانت  والتي  الإ�شكان  بنك  لأ�شرة  وتقديرهم 
اأول موؤ�ش�شة وطنية تنفذ حملة التربع بالدم 

لهذا العام.
الأمرية ب�ضمة تكرم بنك الإ�ضكان مل�ضاركته الفاعلة يف حملة الرب والإح�ضان

قامت �شمو الأمرية ب�شمة بنت طالل رئي�شة اللجنة العليا حلملة الرب والإح�شان بتكرمي بنك الإ�شكان تقديراً لدوره يف 
دعم احلملة التي ت�شتهدف تقدمي يد العون وامل�شاعدة لكافة املحتاجني يف خمتلف مناطق اململكة.

واأعربت �شموها خالل التكرمي عن �شكرها وتقديرها للداعمني واملتربعني للحملة، واأن دعمهم املتوا�شل للحملة حقق 
الكثري من اأهدافها، ومكنها من الو�شول اإىل خمتلف مناطق اململكة وخ�شو�شاً النائية.

للداعمني  املو�شولة  اجلهود  بف�شل  والإن�شاين  للعمل اخلريي  ومنوذجاً  م�شروعاً خريياً  والإح�شان  الرب  وتعترب حملة 
اأ�شبحت حمط  فاعلة  اإىل مناذج و�شور  املح�شنني  بتحويل عطاء  القائمون على احلملة  يعمل  ، حيث  عليها  والقائمني 

الهتمام.
منه  و�شعياً  املجتمعية،  مل�شوؤولياته  البنك  حتمل  على  تاأكيداً  والإح�شان،  الرب  حملة  بدعم  الإ�شكان  بنك  مبادرة  وتاأتي 
لتطبيق منهج التكافل الجتماعي يف ظل الظروف ال�شعبة ل�شد حاجات فئات كبرية من املجتمع، حيث اعتاد البنك على 
امل�شاركة مبختلف احلمالت التي تغطي خمتلف جوانب العمل اخلريي والإن�شاين بتنفيذ م�شروعات رائدة ت�شكل �شورة 

من �شور التكافل والرتاحم يف جمتمعنا الأردين لتحقيق الأمن وال�شتقرار والزدهار لوطننا احلبيب .

خدمة املجتمع املحلي
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ن�ضاط مركز التدريب
عقد مركز التدريب والتطوير يف البنك خالل الربع الثالث من العام احلايل 2012 عدداً من الدورات التدريبية املحلية 

واخلارجية والتي بلغ عددها 130 دورة �شارك بح�شورها 1788 متدرباً كما هو مبني يف اجلدول التايل:

ومن اأبرز الدورات التدريبية التي عقدت داخل مركز التدريب والتطوير: 
على . 1 امل�شاركني  اإط��الع  زي��ادة  اإىل  الربنامج  ويهدف  ال�شرافني(:    ( اجل��دد  للموظفني  ال�شامل  التدريبي  الربنامج 

امل�شرفية  املهنة  باأخالقيات  وتعريفهم  والعملية  الفكرية  كفاءاتهم  م�شتوى  ورف��ع  امل�شريف  العمل  جوانب  خمتلف 
التزوير  عن  الك�شف  واآل��ي��ات  امل�شرفية  والت�شريعات  واخلارجية  الداخلية  امل�شرفية  بالعمليات  املتعلقة  واجل��وان��ب 

والتزييف امل�شريف اإ�شافة اإىل مفهوم البيع والت�شويق امل�شريف والتميز يف خدمة العمالء.
موظفي  . 2 من  عدد  تهيئ�ة  بهدف  ال��دورة  هذه  عق�دت  العمالء:  خدمة  موظفي  لتاأهيل  ال�شاملة  امل�شرفي�ة  ال�دورة 

لربنامج  اإخ�شاعه�م  خ�الل  من  الوظيفة  اأعم�ال  على  وتدريبهم  العمالء  خدمة  وظيفة  ل�شغ�ل   "  Teller  " التلر 
" مكثف. " نظري وعملي  تدريب 

ال��دورة عدة . 3 ت�شمنت  وقد  الفروع،  ال��دورة مب�شاركة عدد من موظفي  املتقدمة:  مت عقد هذه  العمالء  دورة خدمة 
موا�شيع اأهمها: قرو�س الأفراد، اأ�شباب تعرث القرو�س ال�شخ�شية وطرق معاجلتها، توكيد جودة الئتمان.

 دورة الودائع واخلدمات امل�شرفية: عقدت هذه الدورة مب�شاركة عدد من من موظفي فروع اجلنوب، وهدفت الدورة . 4
اإىل تعريف امل�شاركني مبفهوم واأنواع الكفالت امل�شرفية وخ�شائ�شها، اإ�شافة اإىل اإجراءات اإ�شدار الكفالت واإجراءات 

واإلغائها. ت�شديدها 
دورة اإدارة املوارد الب�شرية ال�شرتاتيجية: عقدت هذه الدورة بح�شورعدد من موظفي دائرة املوارد الب�شرية و�شملت . 5

املوا�شيع التالية :الكفاءات، التدريب والتطوير، املزايا واملنافع، نظام املوارد الب�شرية اجلديد. 
ومن اأبرز الدورات التدريبية التي ح�ضرها عدد من موظفي البنك يف مراكز التدريب املحلية: 

1 . Certified Public Relations Manager " CPRM  " دورة
2 .Corporate Client Relationship Management دورة
امل�شت�شار ال�شتثماري.. 3 برنامج تدريب وتاأهيل 

ومن اأبرز الدورات التدريبية اخلارجية التي مت ايفاد عدد من موظفي البنك حل�ضورها، ما يلي:
1 . International Banking Seminar ندوة
2 .Credit Rating & Bank Analysis دورة
3 . Visa Cards Product Knowledge & Selling Skills Training Program دورة
1 .SME Credit Risk Workshop ور�شة
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الن�ضاط التدريبي
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تفضل اآلن بزيارة أقرب فرع إليك لطلب تمويل سيارة أحالمك، فالعديد من فرص الربح بانتظارك حيث يجري السحب األول بتاريخ 2012/10/31

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على البنك الفوري 5200400   06  أو الرقم المجاني  080022111

شريك يمّول سيارة أحالمك ويكافئك بجوائز قّيمة   

hbtf.com

شريك يرافق حياتك

• تمويل االقتراض الجماعي

• التأمين على الحياة مجاناً

• بطاقة ائتمانية برسوم إصدار مجاناً طول عمر القرض

• خدمة المساعدة على الطريق مجاناً

• بطاقة الدفع اإللكتروني E-Fill للتحكم بمصروف بنزين السيارة

   برسوم إصدار مجاناً تستخدم لدى محطات المناصير للزيوت والمحروقات

كل  تجري  التي  بالسحوبات  وتشارك  لتتأهل  كفيل،  وبدون   %  4.5 من  يبدأ  فائدة  بسعر  اإلسكان  بنك  من  أحالمك  سيارة  مّول 

يقدمها  التي  الجديدة  اإلضافية  باالمتيازات  الواحدة µµوتمتع  للجائزة  دينار  آالف   10 بقيمة  النقدية  الجوائز  من  العديد  على  شهور   3
السيارات قروض  منتج 

• تمويل 100  % للسيارات الجديدة والمستعملة

• تمويل يصل لغاية 100 ألف دينار

• فترة سداد تصل لغاية  10 سنوات

• تمويل كافة أنواع السيارات بما فيها السيارات الصينية

• تمويل التأمين الشامل ومصاريف الترخيص ونقل الملكية

• إمكانية تمويل السيارات المملوكة حالياً للعمالء

• إمكانية الحصول على الموافقة االئتمانية قبل اختيار السيارة

• التأمين الشامل بأسعار تفضيلية مميزة


