
ن�سرة حتليلّية دورّية ت�سدر عن دائرِة التخطيط الإ�سرتاتيجي والأبحاث - بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل- العدد 46 اآذار 2013

�سّرح الّدكتور مي�سيل مارتو / رئي�س جمل�س اإدارة بنك الإ�سكان اأّن البنك حّقق خالل عام 2012 نتائج اأف�سل مما 
كانت عليه يف العام ال�سابق، حيث بلغت الأرباح ال�سافية قبل ال�سريبة ) 142.2 ( مليون دينار، ُمقابَل )135.7( مليون 
دينار حتّققت يف ال�ّسنة ال�ّسابقة، وبلغت الأرباح ال�سافية بعد ال�سريبة ) 104.5 ( مليون دينار ُمقابَل )100( مليون 

دينار حتّققت يف ال�سنة ال�سابقة. 

بناء  يف  ال�ستمرار  مّت  العاملة  غري  القرو�س  مع  الّتعامل  يف  البنك  ينتهجها  التي  املتحفظة  بال�سيا�سة  وعماًل 
�سات مريحة وكافية ملواجهة اأّية خماطر قد تنجم عن تعّث بع�س القرو�س. خم�سّ

اأظهرت البيانات املالية للبنك ارتفاع جمموع املوجودات بن�سبة )2.2%( لتبلغ )7.1( مليار دينار. فيما ارتفع اإجمايل ودائع العمالء بن�سبة )%3.6( 
لي�سل اإىل )5.6( مليار دينار ، وارتفع �سايف حمفظة الّت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة بن�سبة )7.3%( لت�سل اإىل )2.7( مليار دينار، كما بلغت حقوق 
امللكية )1.05( مليار دينار. وقد حتّققت هذه النتائج الإيجابية بالرغم من انخفا�س قيمة اللرية ال�سورية وتاأثري ذلك على اأر�سدة البنود املقابلة لها 
يف ميزانية امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل/�سورية " وهو بنك تابع "، حيث انخف�ست قيمة اللرية ال�سورية خالل عام 2012 بن�سبة قدرها )%28(. 

رات املالءة املالّية لدى البنك، حيث بلغت ن�سبة كفاية راأ�س املال )19%( وهي تزيد عن الن�سبة املقّررة  اإىل جانب هذه الإجنازات حتقق منّو يف موؤ�ِسّ
من جلنة بازل 2 البالغة )8%( وعن الن�سبة املطلوبة من البنك املركزي الأردين البالغة )12%( مما يعك�س متانة البنك وقوة مركزه املايل. وارتفع 
العائد على املوجودات اإىل )1.49%(، كما ارتفع العائد على حقوق امللكية اإىل )10%(. وبلغت ن�سبة ال�ّسيولة )148%( بزيادة )48%( عن احلد الأدنى 
املقبول ح�سب تعليمات البنك املركزي، وبلغت ن�سبة القرو�س اإىل ودائع العمالء )56.8%(. كما حت�سن موؤ�سر الكفاءة )ن�سبة امل�ساريف / الدخل( من 

)38.6%( خالل عام 2011 اإىل )36.1%( خالل العام 2012، وهو م�ستوى جيد قيا�ساً بامل�ستويات املتحققة لدى البنوك املحلية والإقليمية. 

2012 منّواً جيداً وارتفاعاً يف الأرب��اح والودائع  اأّن الفروع اخلارجية للبنك يف كّل من البحرين وفل�سطني حّققت خالل عام  وبنّي الدكتور مارتو 
والقرو�س والّت�سهيالت الئتمانية مقارنًة مع ما كانت عليه يف العام املا�سي، وجاءت نتائج البنوك الّتابعة يف اجلزائر وبريطانيا جيدة اأي�ساً، اأما 
بالن�سبة للبنك التابع يف �سورية " امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل " فقد تاأثر اأداوؤه كما هو متوقع نتيجة الظروف ال�سعبة التي جتتازها ال�سقيقة 

�سورية، لكن املركز املايل لهذا امل�سرف بقي �سليماً حيث يحتفظ مبالءة جيدة ون�سبة �سيولة منا�سبة. 

وا�ستناداً اإىل هذه النتائج اجليدة فقد اأو�سى جمل�س الإدارة يف اجتماعه الأخري للهيئة العامة للم�ساهمني بتوزيع اأرباح على امل�ساهمني عن العام 
2012 مببلغ )63( مليون دينار اأي بن�سبة )25%( من القيمة ال�سمية لل�سهم.

واأكد الدكتور مارتو بهذه املنا�سبة على اأّن حتقيق هذه النتائج اليجابية جاء نتيجة ال�سيا�سات احلكيمة واملحاِفظة التي ينتهجها البنك بالتعامل 
مع الظروف املختلفة وامل�ستجدة، واإىل التو�سع يف حجم الأعمال يف اإطار �سيا�سة ح�سيفة لإدارة املخاطر، وللم�ستوى املتطّور يف اأداء اخلدمات املقدمة 

لعمالء البنك واجلهود املتميزة التي يبذلها موظفو البنك على جميع امل�ستويات. 

وعرب الدكتور مارتو يف نهاية ت�سريحه عن العتزاز مبالَءة البنك املالية ومتانة قاعدته الراأ�سمالية و�سالمة حمافظه الئتمانية وال�ستثمارية، 
ووجه �سكراً خال�ساً لعمالء البنك وثقتهم بخدماته املتميزة ولكافة موظفي البنك الذين اأظهروا كفاءة عالية يف خدمة العمالء.

  مليون دينار اأرباح بنك الإ�سكان قبل 
ال�سريبة لعام 2012

النافذة االقت�صادية



2

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

ح�سرات امل�ساهمني الكرام،،
للتجارة  الإ�سكان  بنك  ملجموعة  والثالثني  التا�سع  ال�سنوي  التقرير  حل�سراتكم  اأُق��دم  اأن  ي�سرين  الإدارة  جمل�س  عن  بالنيابة 
لتعزز  العام مب�ستويات جيدة  اأرباح هذا  2012، حيث جاءت  العام  البنك خالل  التي حّققها  الإجنازات  اأهّم  والتمويل، مت�سّمناً 
موقع البنك و�سالبة مركزه املايل وقوة قاعدته الراأ�سمالية، وتوؤكد على التح�سن امل�ستمر يف م�ستويات جودة اأ�سوله، وما كان 

لهذه الإجنازات اأن تتحقق اإل بالإدارة احل�سيفة والولء املتزايد من عمالء البنك واملوظفني.
للعمل العامة  البيئة 

اأزمة الديون ال�سيادية يف  2012، حيث تفاقمت  عبة خالل عام  ا�ستمّر تاأثري الّظروف ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية ال�سّ
اأوروبا وما ترتب عليها من خف�س الت�سنيف الئتماين للعديد من دول جمموعة الحتاد الأوروبي التي كاد بع�سها اأن يدخل يف 
اأ�سعار الّنفط عاملياً لتزيد من معدلت الت�سخم يف كثري من الدول، وتباطاأت وترية النمو  مرحلة النكما�س، وارتفعت جمّدداً 

القت�سادي يف بع�س الدول العربية نتيجة عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي والأمنّي فيها.
ال�سلبية  الآث��ار  العديد من  لها  كان  والتطورات حيث  الأح��داث  تلك  مبناأًى عن   2012 العام  الأردين خالل  القت�ساد  يكن  ومل 
املركزي  البنك  اأر�سدة الحتياطيات الأجنبية لدى  املديونية وتراجع  املوازنة والزيادة يف حجم  اأبرزها تفاقم عجز  عليه، ومن 

الأردين. ورغم ذلك، فاإنه ُيتوقع اأن ي�سجل القت�ساد الأردين منواً حقيقياً قدره %3.
الأداء املايل للبنك

 142.2 ال�سريبة  ال�سافية قبل  الأرب��اح  بلغت  ال�سابق، حيث  العام  كانت عليه يف  اأف�سل مما  نتائج   2012 البنك خالل عام  حّقق 
دينار  مليون   104.5 ال�سريبة  بعد  ال�سافية  الأرباح  وبلغت  ال�ّسابقة،  ال�ّسنة  يف  حتّققت  دينار  مليون   135.7 ُمقابَل  دينار  مليون 
القرو�س  الّتعامل مع  البنك يف  ينتهجها  التي  املتحفظة  بال�سيا�سة  ال�سابقة. وعماًل  ال�سنة  دينار حتّققت يف  100 مليون  ُمقابَل 
�سات مريحة وكافية ملواجهة اأّية خماطر قد تنجم عن تعّث بع�س القرو�س، حيث مّت  غري العاملة مّت ال�ستمرار يف بناء خم�سّ

64.8 مليون دينار. �سات اإ�سافية مببلغ  ر�سد خم�سّ
 2012 ع��ام  نهاية  يف  دينار  مليون   7091.6 امل��وج��ودات  ر�سيد  بلغ  اإذ  امل��ايل،  مركزه  ومتانة  ق��وة  للبنك  العامة  امليزانية  وُتظهر 
وبارتفاع مقداره 153.7 مليون دينار ون�سبته 2.2% عن العام املا�سي، وبلغ ر�سيد اإجمايل الودائع 5566.8 مليون دينار وبارتفاع 
مقداره 191.8 مليون دينار ون�سبته 3.6%، فيما بلغ �سايف حمفظة الت�سهيالت الئتمانية 2683.9 مليون دينار وبارتفاع مقداره 
الإيجابية  النتائج  هذه  حتّققت  وقد  دينار.  مليون   1046.7 امللكية  حقوق  ر�سيد  بلغ  بينما   ،%7.3 ون�سبته  دينار  مليون   181.8

بنود ميزانية  الإ�سكان نتيجة دمج  املجمعة لبنك  امليزانية  وتاأثري ذلك على  ال�سورية،  اللرية  �سعر �سرف  انخفا�س  بالرغم من 
امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل / �سورية " وهو بنك تابع " �سمن البنود املقابلة لها يف امليزانية املوحدة لبنك الإ�سكان، حيث 

انخف�ست قيمة اللرية ال�سورية خالل عام 2012 بن�سبة %28.
19% وهي تزيد  رات املالءة املالّية لدى البنك، حيث بلغت ن�سبة كفاية راأ�س املال  اإىل جانب هذه الإجنازات حتقق منّو يف موؤ�ِسّ
12% مما يعك�س متانة  8% وعن الن�سبة املطلوبة من البنك املركزي الأردين البالغة  عن الن�سبة املقّررة من جلنة بازل البالغة 
البنك وقوة مركزه املايل. وارتفع العائد على املوجودات اإىل 1.49%، كما ارتفع العائد على حقوق امللكية اإىل 10%. وبلغت ن�سبة 
ال�ّسيولة 148% بزيادة 48 % عن احلد الأدنى املقبول ح�سب تعليمات البنك املركزي، وبلغت ن�سبة القرو�س اإىل ودائع العمالء  
56.8%. كما حت�سن موؤ�سر الكفاءة )ن�سبة امل�ساريف / الدخل( من 38.6% خالل عام 2011 اإىل 36.1% خالل العام 2012، وهو 

م�ستوى جيد قيا�ساً بامل�ستويات املتحققة لدى البنوك املحلية والإقليمية.
اأّما على �سعيد ن�ساط البنك خارج الأردن، فقد حققت الفروع اخلارجية يف كّل من البحرين وفل�سطني خالل عام 2012 منّواً 

نتائج  املا�سي، وجاءت  العام  الأرباح والودائع والقرو�س والّت�سهيالت الئتمانية مقارنًة مع ما كانت عليه يف  وارتفاعاً يف  جيداً 
 " " امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل  اأما بالن�سبة للبنك التابع يف �سورية  اأي�ساً،  البنوك الّتابعة يف اجلزائر وبريطانيا جيدة 



3

فقد تاأّثر اأداوؤه كما هو متوّقع نتيجة الظروف ال�سعبة التي متر بها ال�سقيقة �سورية، لكن املركز املايل لهذا امل�سرف بقي �سليماً 
حيث يحتفظ مبالءة جيدة ون�سبة �سيولة منا�سبة. كما وا�سلت مكاتب التمثيل يف كل من العراق والإمارات وليبيا القيام بدور 

مميز يف ت�سويق خدمات البنك من خالل تعزيز العالقات مع العمالء. 
خالل  من  البنك  ومنتجات  خدمات  مظلة  تو�سيع  العام  خالل  مت  فقد  املحّلي،  امل�سريف  ال�سوق  يف  الرائد  البنك  لدور  وتاأكيداً 
تطوير وطرح العديد من املنتجات واخلدمات اجلديدة مبا يتنا�سب مع احتياجات العمالء مبختلف �سرائحهم، كما قام البنك 
و�سل  اآيل  �سراف  �سبكة  باأكرب  مدعومة  فرعاً،   116 اإىل  فروعه  عدد  اإجمايل  لي�سل  جديدة  فروع  خم�سة  بافتتاح  العام  خالل 
عددها اإىل 194 جهازاً يف نهاية عام 2012، حيث اأكد البنك بذلك �سدارته لل�سوق امل�سريف يف الأردن يف جمال التفرع الداخلي. 
 ،%42.2 بلغت  بح�سة  املحلية  بالعملة  التوفري  ودائع  الأول يف حجم  باملوقع  البنك  احتفاظ  اإىل  الإ�سارة  العتزاز  ومن م�سادر 
15.5% من اإجمايل موجودات القطاع امل�سريف يف  كما متكن من احل�سول على ح�سة جيدة مبوؤ�سر اإجمايل املوجودات وبن�سبة 

الأردن، و15.8% من ودائع العمالء، و12.2% من الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة.
وا�ستناداً للنتائج اجليدة التي حّققها البنك، فاإن جمل�س الإدارة يو�سي للهيئة العامة للم�ساهمني بتوزيع اأرباح على امل�ساهمني 

عن العام 2012 مببلغ 63 مليون دينار اأي بن�سبة 25% من القيمة ال�سمية لل�سهم.
املوؤ�س�سية احلاكمية 

واأعماله  اأن�سطته  الدولية، ويعتمد يف ممار�سة  واملمار�سات  املعايري  اأف�سل  املوؤ�س�سية وفق  البنك بتطبيق قواعد احلاكمية  يلتزم 
درجة عالية من ال�سفافية والإف�ساح والنزاهة جتاه املجتمع وامل�ساهمني والعمالء، بالإ�سافة اإىل تبّني �سيا�سات ح�سيفة يف اإدارة 
ال�سلطات  تن�سجم مع متطلبات  الإرهاب  الأموال ومتويل  �سيا�سات مكافحة غ�سل  وتبني  داخلية  رقابة  اأنظمة  واعتماد  املخاطر 

الدولية.  الرقابية واملعايري 

خدمة املجتمع املحلي 

2012 بالعديد من املبادرات  ومن م�سادر اعتزاز اإدارة البنك موا�سلة القيام بامل�سوؤوليات املجتمعية، حيث قام البنك خالل عام 
والإجنازات لدعم الأن�سطة ذات الطابع الجتماعي، اإذ مّت تقدمي الدعم والتربع لعدد من املراكز واملوؤ�س�سات ال�سحية والتعليمية 
والثقافية والفنية والجتماعية والإن�سانية والريا�سية والبيئية، بالإ�سافة اإىل رعاية ودعم بع�س املوؤمترات والندوات العلمية 

اأن�سطتها وغاياتها. والفكرية التي ت�ستهدف خدمة وتطوير موؤ�ّس�سات املجتمع املدين مبختلف 
امل�ستمر للقطاع امل�سريف يف  ال�سكر والتقدير للبنك املركزي الأردين على دعمهم  اأن اغتنم هذه الفر�سة لأعرب عن بالغ  اأرجو 
املالية  الأوراق  لهيئة  ال�سكر  اأقدم  كما  ال�سعبة،  الظروف  املالية يف هذه  قّوته  على  املحافظة  القطاع من  �ساعد هذا  الأردن مبا 
التي  الغالية،  ثقتهم  على  الأع��زاء  البنك  وعمالء  للم�ساهمني  اخلا�س  وال�سكر  بعناية.  امل��ال  راأ���س  �سوق  اإدارة  على  حلر�سهم 
الإدارة  اأع�ساء جمل�س  الزمالء  لالأخوة  والتقدير  ال�سكر  وكّل  الثقة.  على هذه  املحافظة  اأجل  للعمل من  رئي�سياً  تبقى حافزاً  
مبختلف  التنفيذية  ل��الإدارة  مو�سول  ال�سكر  اأن  كما  ازده��اره،  وا�ستمرار  البنك  تقدم  �سبيل  يف  املتوا�سل  ودعمهم  دوره��م  على 
م�ستوياتها، على مثابرتهم الدائمة وجهودهم املخل�سة يف خدمة هذه املوؤ�س�سة مبا يهدف تقدمها ورفعتها وا�ستمرار تطورها.

اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ساحب  بقيادة  وال�سوؤدد  والرفعة  والزده��ار  التقدم  من  مبزيد  العزيز  لبلدنا  الأم��اين  خال�س  مع  هذا 
الثاين ابن احل�سني، راعي بناء دولة الأردن احلديثة، حفظه اهلل ذخراً لبلدنا واأمتنا.

والل�ه ويل التوفيق

د. مي�سيل مارتو
رئي�س جمل�س الإدارة



4

قائمة املركز املايل املوحد كما يف 31 كانون الأول / دي�سمرب 2012

20122011

دينــــاردينــــار
املوجــودات:-

1,043,819,7751,103,176,880نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية

856,146,761962,413,497�أر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

29,664,974          -�يد�عات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

56,024,22781,379,226موجود�ت مالية حمددة بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل 

2,683,882,2962,502,052,866ت�صهيالت �ئتمانية مبا�صرة - بال�صايف

589,254614,253موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�صامل �لآخر

2,195,482,8012,017,089,174موجود�ت مالية �خرى بالتكلفة �ملطفاأة

117,056,900110,644,071ممتلكات ومعد�ت - بال�صايف

13,333,6268,886,861موجود�ت غري ملمو�صة - بال�صايف

21,957,09622,249,372موجود�ت �صريبية موؤجلة

103,334,87399,798,513موجود�ت �أخرى

7,091,627,6096,937,969,687جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية:-
املطلوبات :-

839,568,059541,044,519ود�ئع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

4,727,188,0414,833,916,135ود�ئع عمالء

260,717,509333,320,855تاأمينات نقدية

31,299,47110,138,185�أمو�ل مقرت�صة

25,643,91325,128,736خم�ص�صات متنوعة 

36,265,16039,841,657خم�ص�ص �صريبة �لدخل

1,762,896700,000مطلوبات �صريبية موؤجلة

7,859,1997,868,753قرو�ص م�صاندة 

114,658,39997,375,229مطلوبات �أخرى

6,044,962,6475,889,334,069جمموع 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

128,758,427117,202,264�حتياطي قانوين

33,222,06833,222,068�حتياطي �ختياري

26,333,07923,674,279�حتياطي خماطر م�صرفية عامة

1,232,220779,347�حتياطي خا�ص

)7,670,194()25,903,209(فروقات ترجمة عمالت �أجنبية

)286,779()311,778(�حتياطي �لقيمة �لعادلة - بال�صايف

177,586,407161,798,637�أرباح مدورة

950,842,683938,645,091جمموع حقوق م�ساهمي البنك

95,822,279109,990,527حقوق غري امل�سيطرين

1,046,664,9621,048,635,618جمموع حقوق امللكية

7,091,627,6096,937,969,687جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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قائمة الدخل املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول / دي�سمرب 2012

20122011

دينــــاردينــــار

336,437,636292,416,961�لفو�ئد �لد�ئنة      

)90,896,732()98,229,873(�لفو�ئد �ملدينة

238,207,763201,520,229�سايف اإيرادات الفوائد

33,386,95135,086,392�صايف �إير�د�ت �لعمولت

271,594,714236,606,621�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

24,134,57919,932,048�رباح عمالت �أجنبية

13,510,492)178,872()خ�صائر(�رباح موجود�ت مالية حمددة بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل 

31,745,84330,653,885�ير�د�ت �خرى

327,296,264300,703,046اإجمايل الدخل

63,760,33561,657,334نفقات �ملوظفني

11,752,01012,637,968��صتهالكات و�إطفاء�ت

41,224,26639,207,934م�صاريف �أخرى

64,776,58846,347,888خم�ص�ص تدين �لت�صهيالت �لإئتمانية �ملبا�صرة

2,272,5002,500,000خم�ص�ص تدين موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة

1,269,7612,650,534خم�ص�صات متنوعة 

185,055,460165,001,658اإجمايل امل�سروفات

142,240,804135,701,388الربح قبل ال�سرائب  

)35,699,090()37,752,192(�صريبة �لدخل 

104,488,612100,002,298الربح لل�سنة 

ويعود �ىل:
94,064,33487,848,233م�ساهمي البنك

10,424,27812,154,065حقوق غري امل�سيطرين

104,488,612100,002,298

0.349 دينار0.373 ديناراحل�سة ال�سا�سية واملخف�سة لل�سهم من ربح ال�سنة العائد اىل م�ساهمي البنك
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اأداء القت�ساد الأردين

الأردين  القت�ساد  وا�سل  املنطقة،  دول  بع�س  يف  امل�ستقرة  غري  والأمنية  ال�سيا�سية  الأو�ساع  ا�ستمرار  ظل  يف 
تاأثره بتداعيات تلك الأو�ساع مما �ساهم يف ت�ساعد حدة التحديات وال�سغط ب�سكل كبري على موارده، الأمر 
اأهمها: تفاقم عجز املوازنة وزيادة  الذي كان له العديد من الآثار ال�سلبية على القت�ساد الأردين والتي من 
الأردين  املركزي  البنك  لدى  الأجنبية  الحتياطيات  اأر�سدة  وتراجع  واخلارجية  الداخلية  املديونية  حجم 
وارتفاع معدل البطالة. هذا بالإ�سافة اإىل ال�سغوطات الكبرية على املوارد الأ�سا�سية لالأردن وخا�سة يف جمال 

الطاقة واملياه نتيجة ا�ست�سافة اأعداد كبرية من الالجئني ال�سوريني. 

القت�سادي النمو 
2012 مقارنة بالفرتة املماثلة  2.8% خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل من العام  �سجل القت�ساد الأردين منواً حقيقياً بلغت ن�سبته 
من العام 2011، لي�سل حجم القت�ساد املحلي بالأ�سعار الثابتة اإىل 7.8 مليار دينار اأو ما يعادل 11 مليار دولر اأمريكي. وح�سب 

توقعات �سندوق النقد الدويل فاإنه يتوقع اأن ي�سجل القت�ساد الأردين منواً حقيقياً قدره 3% للعام 2012 كاماًل.
اأما على �سعيد النمو القت�سادي ال�سمي فقد �سجل القت�ساد الأردين منواً ن�سبته 7.6% خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل من العام 
2012 مقارنة ب� 9% خالل الفرتة املماثلة من العام 2011 لي�سل حجم القت�ساد الأردين بالأ�سعار اجلارية 16.1 مليار دينار اأو 

ما يعادل 22.7 مليار دولر اأمريكي.
الت�سخم  معدل 

 %4.4 مع  مقارنة   %4.8 بن�سبة مقدارها   2012 العام  ارتفاعاً خالل  امل�ستهلك  لأ�سعار  القيا�سي  الرقم  متو�سط  التغري يف  �سهد 
" الألبان  جمموعة  هي:   2012 عام  خالل  الأ�سعار  م�ستوى  بارتفاع  �ساهمت  التي  ال�سلعية  املجموعات  اأب��رز  وكانت   .2011 عام 
" الوقود  وجمموعة   ،%6.4 " بن�سبة  وال��دواج��ن  " اللحوم  وجمموعة   ،%9 بن�سبة  والنقل   %13 والبي�س" بن�سبة  ومنتجاتها 
 " ومنتجاتها  " احلبوب  اأ�سعارها هي: جمموعة  انخف�ست  التي  ال�سلعية  املجموعات  اأبرز  كانت  بينما   .%4.1 " بن�سبة  والإن��ارة 

.%0.1 1.3%، وجمموعة النفقات املتعلقة بالت�سالت بن�سبة  اأ�سعارها بن�سبة  التي انخف�ست 
البطالة معدل 

ارتفع معدل البطالة خالل الربع الرابع من العام 2012 مبقدار 0.4 نقطة مئوية لي�سل اإىل 12.5% مقارنة مع الفرتة املماثلة 
اأعلى  ت�سجيل  مت  كما   ،)%10.8( الذكور  لدى  منها   )%19.9( لالإناث  بالن�سبة  اأعلى  بطالة  معدل  ت�سجيل  مع   ،2011 العام  من 
31.8% و28.8% لكل منهما على التوايل، كما  – 24 عاماً(، حيث بلغ  – 19 عاماً، و20  معدل بطالة يف الفئتني العمريتني )15 

بلغت ن�سبة املتعطلني الذكور من حملة البكالوري�س فاأكث 23.3% مقابل 67.9% لدى الإناث.
العامة املالية 

العام  املماثلة من  2012 مقارنة بالفرتة  العام  الأوىل من  العامة للمملكة تطورات عدة خالل الأحد ع�سر �سهراً  املالية  �سهدت 
2011، وفيما يلي حتلياًل لأهم تلك التطورات:

• مع 	 مقارنة   2012 العام  الأوىل من  �سهراً  ع�سر  الأحد  9.5% خالل  بن�سبة  العامة  الإي��رادات  انخف�ست  العامة:  الإي��رادات 
امل�ساعدات اخلارجية  انخفا�س  نتيجة  النخفا�س  دينار. وجاء هذا  مليار   4.5 اإىل  لت�سل  املا�سي  العام  املماثلة من  الفرتة 

بن�سبة 91.2% لت�سل اإىل 97 مليون دينار، يف حني ارتفعت الإيرادات املحلية بن�سبة 13.7% لت�سل اإىل 4.4 مليار دينار. 
• النفقات العامة: ارتفعت النفقات العامة خالل الأحد ع�سر �سهراً الأوىل من العام 2012 بحوايل 3.6% مقارنة مع الفرتة 	

اجلارية  النفقات  ارتفاع  اإىل  العامة  النفقات  يف  الرتفاع  هذا  ويعزى  دينار.  مليار   5.9 اإىل  لت�سل   2011 عام  من  املماثلة 
بن�سبة 8.2% لت�سل اإىل 5.4 مليار دينار، يف حني انخف�ست النفقات الراأ�سمالية بن�سبة 28.4% لت�سل اإىل 513 مليون دينار.

• العجز املايل عل اأ�سا�س ال�ستحقاق: يف �سوء التطورات التي �سهدتها الإيرادات العامة والنفقات العامة، فقد ارتفع العجز 	
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املايل بعد امل�ساعدات اخلارجية اإىل م�ستويات قيا�سية غري م�سبوقة لي�سل اإىل 1.4 مليار دينار يف الأحد ع�سر �سهراً الأوىل 
من العام 2012 مقارنة بعجز مايل 746 مليون دينار خالل الفرتة املماثلة من العام 2011، وبارتفاع بلغت ن�سبته %91.3. 

املديونية 
الداخلية املديونية 

 %28.8 ن�سبته  بلغت  كبرياً  ارتفاعاً   2012 العام  من  ثاين  ت�سرين  �سهر  نهاية  يف  الداخلي  العام  للدين  القائم  الر�سيد  �سجل 
املحلي  الناجت  كن�سبة من  الداخلي  الدين  ر�سيد  اأي�ساً  وارتفع  دينار،  مليار   11.5 اإىل  لي�سل   2011 العام  نهاية  بر�سيد  مقارنة 
الإجمايل من 43.5% لي�سل اإىل 51.7% يف نهاية �سهر ت�سرين ثاين 2012. ويذكر اأن ارتفاع املديونية جاء نتيجة ارتفاع حجم 
مديونية �سركة الكهرباء الوطنية نتيجة انقطاع اإمدادات الغاز الطبيعي من م�سر مما ا�سطرها اإىل توليد الكهرباء با�ستخدام 

اأ�سعاره. املرتفعة  النفط 
اخلارجية املديونية 

مقارنة   %8.5 ن�سبته  بلغت  ارتفاعاً   2012 العام  من  ثاين  ت�سرين  �سهر  نهاية  يف  اخلارجي  العام  للدين  القائم  الر�سيد  �سهد 
الإجمايل  املحلي  الناجت  من  كن�سبة  اخل��ارج��ي  الدين  ر�سيد  بلغ  كما  دي��ن��ار،  مليار   4.9 اإىل  لي�سل   2011 العام  نهاية  بر�سيد 
للمملكة  املقر�سة  ال��دول  مقدمة  يف  اليابان  وتاأتي   ،2011 العام  م�ستوى  نف�س  وهو   2012 ثاين  ت�سرين  �سهر  نهاية  يف   %21.9

وبنحو 19.8% من اإجمايل الدين اخلارجي، تالها البنك الدويل بن�سبة 16.2%، ومن ثم ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي 
.%11.3 والجتماعي بن�سبة 

�سايف الدين العام  
بلغ �سايف الدين العام يف نهاية �سهر ت�سرين ثاين من العام 2012 حوايل 16.3 مليار دينار مقارنة مع 13.4 مليار دينار يف نهاية 
73.6% يف  2011 اإىل  65.5% يف نهاية عام  22%، وازدادت ن�سبته اإىل الناجت املحلي الإجمايل من  2011 وبن�سبة منو بلغت  العام 

نهاية �سهر ت�سرين ثاين 2012.
التجارة اخلارجية

• 1.5% لت�سل 	 2012 بن�سبة  ال�سادرات الكلية )ال�سادرات الوطنية واملعاد ت�سديره(: تراجعت ال�سادرات الكلية خالل العام 
من  كل  لنخفا�س  نتيجة  النخفا�س  ه��ذا  وج��اء  ت�سديره(.  معاد  دينار  مليون   848 )منها  دينار  مليار   5.6 ح��وايل  اإىل 

ال�سادرات الوطنية واملعاد ت�سديره بن�سب بلغت 1.2% و3.5% على التوايل.
• وجاء 	 دينار.  مليار   14.7 حوايل  اإىل  لت�سل   %9.3 بن�سبة   2012 عام  خالل  الكلية  امل�ستوردات  ارتفعت  الكلية:  امل�ستوردات 

م�ستوردات  قيمة  اأن  علماً   ،%24.4 بن�سبة  وم�ستقاته  اخلام  النفط  من  امل�ستوردات  لرتفاع  نتيجة  اأ�سا�سي  ب�سكل  الرتفاع 
النفط اخلام وم�ستقاته بلغت 4.5 مليار دينار اأو ما ن�سبته 30.8% من اإجمايل امل�ستوردات الأردنية خالل العام 2012.

•  امليزان التجاري: ويف �سوء التطورات التي �سهدتها كل من ال�سادرات وامل�ستوردات، فقد ارتفع عجز امليزان التجاري خالل 	
لي�سل اإىل حوايل 9.1 مليار دينار. عام 2012 بن�سبة %17.2 

الأجنبية الحتياطيات 
 6.6 اأو ما يعادل  4.7 مليار دينار  2012 لت�سل اإىل  انخف�ست الحتياطيات الأجنبية لدى البنك املركزي الأردين يف نهاية العام 
مليار دولر اأمريكي وبن�سبة انخفا�س بلغت 37% عن العام 2011، ويعد هذا امل�ستوى من الحتياطيات مقبول اإذ يكفي لتمويل 
م�ستوردات اململكة من ال�سلع واخلدمات ملدة ت�سل اإىل حوايل 3.7 �سهراً، ومن اجلدير ذكره يف هذا املجال اأن ر�سيد الحتياطيات 

عاد لريتفع خالل الأ�سهر الأوىل من عام 2013 ليتخطى حاجز 8 مليار دولر. 
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منظمة التجارة العاملية

الن�ساأة
منظمة التجارة العاملية )World Trade Organization( هي اجلهة العاملية الوحيدة املخت�سة 
من  قدر  باأكرب  التجارة  ان�سياب  �سمان  ويعترب  ال��دول،  بني  بالتجارة  املعنية  الدولية  بالقوانني 

ال�سال�سة والي�سر واحلرية من اأهم مهام املنظمة.
1995 يف مدينة جنيف يف �سوي�سرا خلفاً لالتفاقية العامة  مت تاأ�سي�س هذه املنظمة يف بداية عام 
اأعقاب احلرب العاملية الثانية،  اأن�سئت يف  للتعرفة اجلمركية والتجارة / اجلات )GATT( والتي 

وبذلك فاإن منظمة التجارة العاملية هي واحدة من اأ�سغر املنظمات العاملية عمراً. 
وتعمل املنظمة جاهدة لتحقيق الأهداف التي اأ�س�ست من اأجلها ويف مقدمتها ت�سهيل عمليات التجارة الدولية، وقد 
تواجه حركة  التي  الق�سايا  العديد من  ناق�ست  التي  واملوؤمترات  املفاو�سات  العديد من جولت  الغاية  لهذه  عقدت 
التجارة الدولية ومن اأهم هذه الق�سايا: خف�س التعرفة اجلمركية، ومقاومة الإغراق، والتجارة البنكية والتاأمني 

والأوراق املالية واملعلومات املالية، والتجارة الإلكرتونية العاملية، والزراعة واخلدمات.

جمالت عمل املنظمة

اإن اأهم اأهداف منظمة التجارة العاملية هو �سمان ان�سياب التجارة باأكرب قدر من ال�سال�سة والي�سر واحلرية، وتقوم 
املنظمة بذلك عن طريق: اإدارة التفاقيات اخلا�سة بالتجارة، وف�س املنازعات املتعلقة بالتجارة، ومراجعة ال�سيا�سات 
خالل  من  التجارية  وال�سيا�سات  بالتجارة  املتعلقة  املوا�سيع  يف  النامية  الدول  ومعاونة  بالتجارة،  املتعلقة  القومية 

امل�ساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب، والتعاون مع املنظمات الدولية الأخرى. 
مزايا النظام التجاري ملنظمة التجارة العاملية: 

• يدعم نظام ال�سالم ويعززه. 	
• جتري معاجلة النزاعات بطريقة بناءة. 	
• يوؤدي اإر�ساء الأ�س�س والقواعد اإىل جعل احلياة اأي�سر للجميع. 	
• يخف�س نظام التجارة الأكث حترراً تكاليف احلياة. 	
• يو�سع نظام التجارة الأكث حترراً من نطاق اخليارات يف املنتجات ونوعياتها. 	
• تزيد التجارة احلرة من الدخل. 	
• حتفز التجارة احلرة النمو القت�سادي. 	
• وجود قواعد واأ�س�س للتجارة يجعل احلياة اأجدى واأنفع. 	
• يحمي نظام التجارة احلرة احلكومات من وجود التحزب والتجمعات. 	
• ي�ساعد نظام التجارة احلرة على وجود حكومات قوية. 	

املنظمة ع�سوية 

جتارتهم  حجم  وميثل   ،2013/3/2 يف  الو�سع  هو  كما  وذلك  ع�سواً   159 العاملية  التجارة  منظمة  اأع�ساء  عدد  يبلغ 
اأكث من 90% من اإجمايل حجم التجارة العاملية. كما اأن العديد من الدول الأخرى تتفاو�س بخ�سو�س الن�سمام 

اإىل املنظمة. 
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للمنظمة التنظيمي  الهيكل 
العليا: الهيئة 

القرارات  باتخاذ  الأقل. وتخت�س  �سنتني على  العاملية وتنعقد مرة كل  التجارة  الوزاري ملنظمة  املوؤمتر  تعد مبثابة   
يف املنظمة.

العام: املجل�س 
ي�سم ال�سفراء وروؤ�ساء الوفود يف مقر املنظمة يف جنيف واأحياناً ي�سم م�سوؤولني من عوا�سم الدول الأع�ساء، وينعقد 
ف�س  وهيئة  التجارية  ال�سيا�سات  مراجعة  هيئة  ب�سفته  املجل�س  هذا  وينعقد  املنظمة،  مقر  يف  العام  يف  م��رات  عدة 

املنازعات. 
جمال�س اأخرى:

يوجد عدد اأخر من املجال�س كمجل�س الب�سائع وجمل�س اخلدمات وجمل�س امللكية الفكرية والتي ترفع تقاريرها اإىل 
املجل�س العام، اإ�سافة اإىل وجود العديد من اللجان املتخ�س�سة وفرق العمل التي تتعامل مع الإتفاقيات، وموا�سيع 

اأخرى مثل البيئة والتنمية وطلبات الع�سوية واتفاقيات التجارة الإقليمية. 

للمنظمة العامة  الأمانة 
 600 حوايل  املوؤ�س�سة  يف  املوظفني  عدد  ويبلغ  فقط  جنيف  يف  العاملية  التجارة  ملنظمة  العامة  الأمانة  مكاتب  توجد 

موظف نظامي ميثلون حوايل 60 جن�سية ويراأ�سها املدير العام للمنظمة، ول توجد لالأمانة �سلطة اتخاذ القرار. 
وتتمثل واجبات الأمانة العامة يف توفري الإ�سناد الفني واملهني للمجال�س واللجان املختلفة، وتوفري امل�ساعدة الفنية 
الإع��الم،  وو�سائل  للجمهور  املعلومات  وتوفري  العاملية،  التجارة  يف  التطورات  وحتليل  ومراقبة  النامية،  للبلدان 
النزاعات  ت�سوية  عملية  يف  القانونية  امل�ساعدة  اأ�سكال  بع�س  اأي�ساً  الأمانة  توفر  كما  ال��وزاري��ة.  املوؤمترات  وتنظيم 

وتقدم امل�سورة للحكومات الراغبة يف اأن ت�سبح اأع�ساء يف منظمة التجارة العاملية. 
كيفية اتخاذ القرار داخل املنظمة

يتم اتخاذ القرارات داخل املنظمة باإجماع اأ�سوات الدول الأع�ساء، ثم يتم الت�سديق على هذه القرارات عن طريق 
اإىل  فاإنه يتم الحتكام  املنظمة  الأع�ساء يف  الدول  التي تن�ساأ بني  التجارية  اأما اخلالفات  الأع�ساء.  الدول  برملانات 
اآلية ت�سوية املنازعات املتبعة يف املنظمة، بحيث يتم الحتكام اإىل الإتفاقيات واملعاهدات ل�سمان اأن النظم وال�سيا�سات 

التجارية للدول تتوافق معها.

اإن�سمام الأردن اإىل منظمة التجارة العاملية
اأدخل عدداً  اأن  2000/4/11، وذلك بعد  136 يف منظمة التجارة العاملية وكان ذلك بتاريخ  اأ�سبح الأردن الع�سو رقم 
ا�ستحداث عدد من  املنظمة، ومت  اتفاقيات  التجاري مبا ين�سجم مع  القانونية لنظامه  البيئة  التغيريات �سملت  من 
املتعلقة باملوا�سفات واملقايي�س  امللكية الفكرية، كما مت تعديل القوانني  التي تتعلق مبجال  القوانني وبالأخ�س تلك 
والزراعة وحماية الإنتاج املحلي وال�سريبة العامة على املبيعات واجلمارك وال�سترياد والت�سدير، اىل جانب نظام 

ا�ستثمارات غري الأردنيني.
وعلى اثر ان�سمام الأردن اإىل املنظمة فقد قام بتحرير عدد من القطاعات اخلدمية مبا ميكن امل�ستثمرين الأجانب 
التزام الأردن بتخفي�س ن�سب التعرفة اجلمركية  اإىل ال�سوق الأردين. واأي�ساً  من الدول الأع�ساء يف املنظمة النفاذ 
2005 واأخرياً و�سلت اإىل  25% يف العام  2000 ثم انخف�ست تدريجياً لت�سل اإىل  30% يف عام  لتكون بحدها الأعلى 

م�ستوى 20% يف العام 2010 ، مع ا�ستثناء بع�س ال�سلع من هذا التخفي�س. 
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اأداء القطاع امل�سريف الأردين

وقوة مراكز  متانة  الأداء عك�ست  اإيجابية على �سعيد  نتائج   2012 املا�سي  العام  الأردين خالل  امل�سريف  حقق اجلهاز 
جدارته  الأردين  امل�سريف  القطاع  اأثبت  النتائج  هذه  �سوء  ويف  اململكة،  يف  العاملة  املرخ�سة  للبنوك  املالية  الأو�ساع 
باإدارة الأزمات مبا ميتلك من عنا�سر القوة والكفاءة و�سالمة املمار�سات وح�سافة ال�سيا�سات الئتمانية، وقد �سكلت 
راأ�س  وكفاية  املخاطر  لإدارة  و�سيا�ساتها  الئتمانية  �سيا�ساتها  ملراجعة  الأردنية  للبنوك  فر�سة  العاملية  املالية  الأزمة 
الأزمات  على مواجهة  الأردين  امل�سريف  اجلهاز  قدرة  لتعزيز  الكافية  املخ�س�سات  ور�سد  املتعثة  الديون  واإدارة  املال 
املختلفة، وفيما يلي قراءة ملخ�سة للنتائج والإجنازات الكمية التي حققها القطاع امل�سريف الأردين خالل عام 2012:

على �سعيد هيكل اجلهاز امل�سريف 
• واأجنبية، و3 	 اأردين، و9 بنوك جتارية عربية  13 بنك جتاري  بنكاً منها   26 الأردين من  امل�سريف  القطاع  يتكون 

بنوك اإ�سالمية اأردنية، وبنك اإ�سالمي عربي.

• 695 فرعاً يف نهاية 	 719 فرعاً مقارنة مع  2012 اإىل  ارتفع عدد فروع البنوك العاملة يف اململكة يف نهاية العام 
مكاتب  ع��دد  ارتفع  كما  اململكة،  ومناطق  حمافظات  خمتلف  يف  جديداً  فرعاً   24 افتتاح  مت  حيث   ،2011 العام 
فقد  وبالتايل   ،2011 عام  نهاية  يف  75 مكتباً  2012 مقابل  عام  نهاية  يف  85 مكتباً  اإىل  لي�سل  املرخ�سة  البنوك 

ارتفع اإجمايل عدد فروع ومكاتب البنوك من 770 يف عام 2011 اإىل 804 فرعاً ومكتباً يف نهاية عام 2012.

• وبح�سة 	 فرعاً،   116 عددها  والبالغ  ومكاتبه  فروعه  �سبكة  حيث  من  ال�سدارة  مركز  على  الإ�سكان  بنك  حافظ 
�سوقية بلغت 14.4%، وهو املركز الذي تبواأه البنك منذ عام 1978، اأي بعد اأقل من اأربعة اأعوام على تاأ�سي�سه.

على �سعيد اإجمايل املوجودات
• ارتفعت موجودات البنوك املرخ�سة العاملة يف اململكة يف نهاية عام 2012 مبقدار 1.6 مليار دينار اأردين وبن�سبة 	

منو قدرها 4.2% عن نهاية عام 2011 لت�سل اإىل حوايل 39.3 مليار دينار اأردين )55.4 مليار دولر اأمريكي(.

• �سكلت املوجودات املحلية )بالدينار الأردين( ما ن�سبته 83.8% من اإجمايل املوجودات يف نهاية عام 2012، مقارنة 	
مع 83.3% يف نهاية العام 2011.

على �سعيد ودائع العمالء
• ارتفعت ودائع عمالء البنوك املرخ�سة العاملة يف اململكة يف نهاية عام 2012 بن�سبة منو قدرها 2.4% عن نهاية 	

عام 2011 لت�سل اإىل حوايل 25 مليار دينار اأردين )35.3 مليار دولر اأمريكي(.

• �سكلت ودائع العمالء 63.6% من اإجمايل املطلوبات )املوجودات( يف نهاية 2012، مقابل 64.7% يف نهاية العام 2011.	

• �سكلت ودائع العمالء بالدينار الأردين ما ن�سبته 71% من اإجمايل ودائع العمالء يف نهاية 2012، مقابل %78.4 	
يف نهاية عام 2011.

• ن�سبته 	 م��ا  الطلب  ال��ودائ��ع حت��ت  �سكلت  ال��ودائ��ع، يف ح��ني  اإج��م��ايل  م��ن   %55.3 ن�سبته  م��ا  ال��ودائ��ع لأج��ل  �سكلت 
29.8%، اأما ودائع التوفري فقد �سكلت الن�سبة الباقية البالغة 14.9% وكما هو الو�سع يف نهاية 2012.
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املبا�سرة الت�سهيالت الئتمانية  على �سعيد 

• نهاية 	 12.4% يف  بن�سبة منو قدرها  اململكة  العاملة يف  املرخ�سة  للبنوك  املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت  ارتفعت 
عام 2012 عن نهاية عام 2011 لت�سل اإىل حوايل 17.8 مليار دينار اأردين )25.1 مليار دولر اأمريكي(.

• 	 %42.1 مقابل  املوجودات  اإجمايل  من   %45.4 ن�سبته  ما   2012 نهاية  يف  املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت  �سكلت 
يف نهاية عام 2011، و�سكلت هذه الأر�سدة حوايل 71.4% من اإجمايل ودائع العمالء يف نهاية عام 2012 مقابل 

65% يف نهاية عام 2011.

• ودائ��ع 	 من   %87.6 ن�سبته  ما  �سكلت  الأردين  بالدينار  املمنوحة  الئتمانية  الت�سهيالت  اأن  ذك��ره  اجلدير  وم��ن 
العمالء بالدينار الأردين يف نهاية العام 2012، مقابل 73.5% يف نهاية العام 2011.

• 85.8% من اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة، و�سكل اجلاري مدين ما 	 �سكلت القرو�س وال�سلف ما ن�سبته 
ن�سبته 12.7%، اأما الكمبيالت وال�سناد املخ�سومة فقد �سكلت ما ن�سبته 1.5% يف نهاية العام 2012.

على �سعيد هيكل اأ�سعار الفائدة

• املرجح 	 املتو�سط  بلغ  بينما   ،2012 نهاية عام  2.56% يف  العمالء  ودائع  الفائدة على  املرجح لأ�سعار  املتو�سط  بلغ 
لأ�سعار الفائدة على الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة 9%، اأي اأن هام�س الفائدة امل�سرفية )املرجح( بلغ 6.44% يف 

مقابل 6.48% يف نهاية عام 2011. نهاية العام 2012 

• 	 %8.68 اإىل  لي�سل  0.46 نقطة مئوية  2012 مبقدار  عام  نهاية  العمالء يف  الإقرا�س لأف�سل  فائدة  �سعر  ارتفع 
مقابل 8.22% يف نهاية عام 2011.

على �سعيد ن�ساط تقا�س ال�سيكات

• 	 ،%2.1 ن�سبته  بارتفاع  �سيك  مليون   11.1 2012 حوايل  العام  للتقا�س خالل  املقدمة  ال�سيكات  اإجمايل عدد  بلغ 
وبقيمة اإجمالية بلغت 39.8 مليار دينار اأردين وبنمو ن�سبته 6.3% مقارنة مع العام 2011 .

• انخف�س عدد ال�سيكات املعادة من 603.8 األف �سيك يف نهاية عام 2011 اإىل 589.1 األف �سيك يف نهاية عام 2012 	
وبن�سبة 2.4%، اأما على �سعيد قيمة ال�سيكات املعادة فقد انخف�ست مبقدار 0.6% لي�سل اإجمايل قيمة ال�سيكات 

يف نهاية عام 2012 حوايل 1.6 مليار دينار.

• 	 ،%3.9 اإىل   2012 العام  ال�سيكات املقدمة للتقا�س خالل  اإجمايل قيمة  اإىل  املعادة  ال�سيكات  تراجعت ن�سبة قيمة 
ال�سيكات  عدد  اإجمايل  من   %5.3 ن�سبته  ما  املعادة  ال�سيكات  عدد  �سكل  حني  يف   ،2011 العام   %4.2 مع  مقارنة 

املقدمة للتقا�س يف نهاية عام 2012 مقابل 5.5% يف نهاية عام 2011.

• مليون 	  915 اإىل   2011 العام  دينار خالل  مليون   939 الر�سيد من  كفاية  لعدم  املعادة  ال�سيكات  قيمة  انخف�ست 
دينار خالل العام 2012، اأي بانخفا�س ن�سبته %2.5.

• تراجعت ن�سبة قيمة ال�سيكات املعادة لعدم كفاية الر�سيد اإىل اإجمايل قيمة ال�سيكات املعادة خالل العام 2012 اإىل 	
58.7%، مقارنة مع 59.9% العام 2011.
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�سناعة الأدوية يف الأردن

يعترب قطاع �سناعة الأدوية يف الأردن من اأهم القطاعات التي تلعب دور حيوي يف دعم عجلة القت�ساد منذ عام 1962، واقرتن 
تطور هذا القطاع بتطور قطاع اخلدمات الطبية الذي جعل من الأردن مق�سداً لل�سياحة العالجية وخا�سة بني دول املنطقة، 

مما مكن قطاع �سناعة الأدوية من اأخذ موقع هام بني القطاعات القت�سادية يف اململكة.

واقع ال�سناعة الدوائية وال�سيدلنية يف الأردن

الأردن  يف  ال��دوائ��ي��ة  ال�سناعة  تعترب 
جناحات  حققت  التي  ال�سناعات  من 
ك����ب����رية ع���ل���ى ال�������س���ع���ي���دي���ن امل��ح��ل��ي 
اإذ بلغ حجم ال�ستثمار يف  واخلارجي، 
دولر،  مليار   1.5 حوايل  القطاع  هذا 
حتقيق  يف  القطاع  هذا  اأهمية  وتكمن 
من  الذاتي  والكتفاء  الدوائي  الأمن 
الوطنية  ال�����س��ادرات  وت��ع��زي��ز  ج��ان��ب، 
م��ن ج��ان��ب اآخ���ر، ح��ي��ث ت��رف��د ال�سوق 
باأكث من  املحلي واخلارجي  الدوائي 

األفي م�ستح�سر عالجي. 
وي��ح��ظ��ى ق��ط��اع ���س��ن��اع��ة الأدوي������ة يف 
احلكومي  واله��ت��م��ام  بالدعم  الأردن 

ممثاًل يف وزارة ال�سحة وموؤ�س�سة ت�سجيع ال�ستثمار، وذلك من خالل تقدمي احلوافز الت�سجيعية والمتيازات العديدة لل�سركات 
ال�سناعية العاملة يف هذا القطاع والبالغة 20 �سركة م�سنعة، هذا بالإ�سافة اإىل العديد من وكالء ال�سركات العاملية والإقليمية 

التي تتواجد يف اململكة باأ�سكال خمتلفة.
اتفاقيات  الأموال من خالل توقيع عدة  ا�ستثمارية جاذبة لروؤو�س  اململكة عاملياً كبيئة  الأردنية على ترويج  داأبت احلكومة  كما 
مما  الفكرية،  امللكية  حقوق  قانون  مبوجبها  �سدر  والتي   )WTO( الدولية  التجارة  منظمة  اإىل  الن�سمام  اتفاقية  منها  مهمة 
�سمح ل�سركات الأدوية الأردنية باإن�ساء عالقات جتارية كالتحالفات الإ�سرتاتيجية امل�سرتكة مع ال�سركات الأجنبية الكربى مما 
الأردنية عربياً  لل�سركات  والتفرع اخلارجي  النت�سار  و�ساعد على  القطاع،  اإىل هذا  والتكنولوجية  الفنية  املعرفة  نقل  �ساهم يف 

وعاملياً من خالل امتالكها وم�ساهمتها يف العديد من ال�سركات.
كما �ساهمت اجلهات واملوؤ�س�سات الرقابية ممثلة بوزارة ال�سحة واملوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء يف تطور هذا القطاع، والتي مل 
يقت�سر دورها على العملية الرقابية فح�سب بل كان لها دور بارز يف تقدمي الن�سح والإر�ساد والتوجيه القائم على اأ�س�س علمية.
التطوير  اأبحاث  على  ال�سنوية  مبيعاتها  اإجمايل  من   %4 ح��وايل  تنفق  الأردن��ي��ة  الدوائية  ال�سناعات  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  وجت��در 
البحث  على  جمتمعة  العربية  ال��دول  تنفقه  ما  مع  مقارنة  عالية  الن�سبة  هذه  وتعد  الدوائية  ال�سناعة  جمال  يف  والدرا�سات 
القطاع  لهذا  ي�سجل  بدورها خمرجات علمية كفوؤة، حيث  توؤهل  التي  الأردنية  وي�ساندها يف ذلك اجلامعات  العلمي،  والتطوير 

ا�ستيعابه حلوايل 10 األف عامل يف خمتلف املجالت املتعلقة بقطاع �سناعة الأدوية.
الدوائية  ال�سناعات  اأكث  من  تعترب  حيث  الفكرية  امللكية  بقوانني  التزامها  الأردنية  الدوائية  ال�سناعة  اعتزاز  م�سادر  ومن 
الطليعة، ومتيزها مب�ستوى عال من  وبقائها يف  املحافظة على مكت�سباتها  ت�سجياًل لرباءات الخرتاع، مما مكنها من  العربية 

اجلودة والنوعية وب�سعر مناف�س.
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�سناعة  قطاع  ويتكون  م�ستودعاً،   359 الأدوية  م�ستودعات  عدد  بلغ  بينما  �سيدلية،   2000 من  اأكث  في�سم  ال�سيدلة  قطاع  اأما 
والتجارة  ال�سناعة  وزارة  لدى  وبراأ�س مال م�سجل  وم�ستح�سراتها  الب�سرية  لالأدوية  �سركة م�سنعة   20 اململكة من  الأدوية يف 

يبلغ حوايل 250 مليون دينار، فيما تزيد قيمتها ال�سوقية عن مليار دينار.
م�ساهمة ال�سناعة الدوائية وال�سيدلنية يف دعم القت�ساد الأردين

تكمن اأهمية �سناعة الأدوية يف اأي دولة يف حمورين هما؛ املحور ال�سرتاتيجي بتحقيق الكتفاء الذاتي من املنتجات الدوائية 
عجلة  دف��ع  يف  الأردن��ي��ة  الدوائية  ال�سناعات  قطاع  �ساهم  فقد  فيه  �سك  ل  ومم��ا  القت�سادي  وامل��ح��ور  ال��دائ��م،  ال�ستخدام  ذات 

القت�ساد الأردين من خالل م�ساهمته الفاعلة يف زيادة معدل ال�سادرات الوطنية، واحلد من معدلت البطالة.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن الأردن ي�سدر ما يزيد عن 80% من اإنتاج ال�سناعات الدوائية لديه، لت�سكل بذلك رافداً رئي�سياً للعمالت 
2010، وعلى الرغم   -  2008 اأرقام امليزان التجاري اإىل ت�سجيل ال�سناعات الدوائية فائ�ساً خالل الفرتة  الأجنبية، هذا وت�سري 
اأن  اإل   2012  –  2011 الفرتة  خ��الل  واليمن  وتون�س  وليبيا  و�سوريا  م�سر  اأ���س��واق  يف  العربي  الربيع  عن  الناجمة  الآث��ار  من 
2012، مقابل  لعام  للمملكة  الوطنية  ال�سادرات  اإجمايل  8.1% من  ن�سبته  �سكلت ما  الأردنية  وال�سيدلنية  الدوائية  ال�سادرات 
 2012 عام  خالل  دينار  مليون   382.3 بلغت  فقد  الوطنية  وال�سيدلنية  الدوائية  ال�سادرات  حجم  عن  اأم��ا   ،2011 عام   %7.4

وبن�سبة منو بلغت 7.8% عن عام 2011.
اأما عن اأهم الأ�سواق الت�سديرية للدواء الأردين فقد متثلت يف ليبيا، والعراق، ودول جمل�س التعاون اخلليجي واجلزائر التي 
احتل فيها الدواء الأردين املرتبة الثانية بعد الدواء الفرن�سي، فيما متكنت �سركات الأدوية الأردنية خالل الأعوام املا�سية من 

فتح اأ�سواق ت�سديرية جديدة لها يف الأ�سواق العربية والأجنبية ل �سيما دول اأوروبا ال�سرقية، وبع�س الدول الإفريقية.

م�ساهمة ال�سناعة الدوائية وال�سيدلنية يف التجارة اخلارجية
)مليون دينار(

2012 2011 2010 2009 2008 الـبـنــــــــــد

382.3 354.7 423.2 334.2 353.1 �سادرات املنتجات الدوائية وال�سيدلنية

% 8.1 % 7.4 % 10.0 % 9.3 % 8.0 ال�سادرات الدوائية وال�سيدلنية / ال�سادرات الوطنية

385.0 376.2 343.9 306.8 321.2 م�ستوردات املنتجات الدوائية وال�سيدلنية

% 2.6 % 2.8 % 3.1 % 3.0 % 2.7 امل�ستوردات الدوائية وال�سيدلنية / اإجمايل امل�ستوردات

-2.7 -21.5 79.3 27.4 31.9 امليزان التجاري للمنتجات الدوائية وال�سيدلنية

767.3 730.9 767.1 641.0 674.3 التجارة اخلارجية للمنتجات الدوائية وال�سيدلنية

% 4.0 % 4.0 % 5.0 % 4.7 % 4.1 التجارة اخلارجية لل�سناعات الدوائية وال�سيدلنية / اإجمايل التجارة اخلارجية
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امل�سوؤولية الجتماعية يف الأردن وفل�سطني

بنك الإ�سكان يرعى البازار اخلريي ال�سنوي جلمعية احل�سني لرعاية و تاأهيل ذوي التحديات احلركية

الأم��ن��اء  زي��د كبري  ب��ن  رع��د  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  رع��اي��ة �ساحب  حت��ت 
لرعاية  احل�سني  جمعية  رئي�سة  رع��د  ماجدة  الأم��رية  �سمو  وبح�سور 
وت��اأه��ي��ل ذوي ال��ت��ح��دي��ات احل��رك��ي��ة، ���س��ارك ب��ن��ك الإ���س��ك��ان " ال��راع��ي 
البالتيني " يف فعاليات البازار اخلريي ال�سنوي الذي اأقامته اجلمعية 
ال�سيدات،  ون��وادي  الدبلوما�سية  الهيئات  من  جمموعة  مع  بالتعاون 
الأفراد  امل�سوؤولية الجتماعية جتاه  دور  اإبراز  اإىل  البازار  حيث يهدف 
ل��دع��م الأن�����س��ط��ة املختلفة  ، وي��ع��ود ري��ع��ه  م��ن ذوي الإع��اق��ة احل��رك��ي��ة 

جلمعية احل�سني لرعاية وتاأهيل ذوي التحديات احلركية.

وا�ستملت معرو�سات الأجنحة امل�ساركة يف البازار الذي مت تنظيمه يف قاعات فندق لند مارك و�سارك فيها العديد 
من الهيئات الدبلوما�سية واملنظمات الدولية على منتجات غذائية واألب�سة وعطور ومواد تراثية وخزفية ومنحوتات 

لأغرا�س الزينة مبا يعك�س جماليات وتراث كل دولة.

 بنك الإ�سكان يرعى حفل نادي احلديقة واملنزل مبنا�سبة عيد الأم

الأم،  ب��الزا مبنا�سبة عيد  ك��راون  وامل��ن��زل يف فندق  ن��ادي احلديقة  اأق��ام��ه  ال��ذي  اخل��ريي  الإ�سكان احلفل  بنك  رع��ى 
بح�سور اأع�ساء الهيئة العامة للنادي ونخبة من �سيدات املجتمع املدين.

بالإ�سافة  والفقرية   املحتاجة  الأ�سر  مب�ساعدة  املتمثلة  النادي  اأهداف  لتحقيق  التربعات  جمع  اإىل  احلفل  ويهدف 
واملحا�سرات  الندوات  خالل  من  ثقافياً،  اجتماعياً،  اقت�سادياً،  النواحي؛  جميع  من  الأردنية  امل��راأة  كفاءة  رفع  اإىل 

واحلوارات والفعاليات، التي يقيمها النادي يف املنا�سبات املختلفة. 
واأ�سارت منتهى نغوي رئي�سة النادي اإىل اأن احلفل موجه جلميع اأبناء املجتمع الأردين مبنا�سبة عيد الأم، معربة عن 

امتنانها لرعاية بنك الإ�سكان لهذا احلفل الذي يقيمه النادي يف كل عام مبنا�سبة عيد الأم.
اجلمعيات  وم�ساندة  بدعم  الجتماعية  م�سوؤوليته  يف  البنك  ب��دور  اإمياناً  احلفل  لهذا  الإ�سكان  بنك  رعاية  وج��اءت 

اخلريية يف حتقيق اأهدافها  ملا لها من اأثر وا�سح يف التنمية ومبا ينعك�س اإيجاباً على املجتمع ككل.

برعاية بنك الإ�سكان .. مديرية ال�سوؤون الجتماعية تنظم يومًا ترفيهيًا للم�سنني

للم�سنني  الرتفيهي  اليوم  الإ�سكان  بنك  للم�سنني رعى  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 
اأكث  ال�سوؤون الجتماعية يف حمافظة نابل�س مب�ساركة  الذي نظمته مديرية 

من 100 م�سن وم�سنة.

وقال مدير عام املديرية اإن وزارة ال�سوؤون الجتماعية تويل اهتماماً بامل�سنني 
من خالل براجمها وخططها الإ�سرتاتيجية ودعم الفئات املهم�سة وال�سعيفة 
بالتن�سيق مع موؤ�س�سات املجتمع املدين وجهات الخت�سا�س، معرباً عن تقديره 

للمبادرة والدعم الذي قدمه بنك الإ�سكان.
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لل�سنة الثالثة على التوايل  .. بنك الإ�سكان يرعى نادي �سباب الظاهرية

بهدف تنمية قطاع ال�سباب والريا�سة وتوفري املتطلبات الالزمة 
للنهو�س بهذا القطاع احليوي، رعى بنك الإ�سكان لل�سنة الثالثة 
على التوايل فريق نادي �سباب الظاهرية، حيث قوبل الدعم املقدم 
النادي وجماهريه، ويف هذا الإطار عرب  اأ�سرة  من البنك بارتياح 
رئي�س جمل�س اإدارة النادي عن خال�س �سكره وامتنانه لإدارة بنك 
على عمق  املوؤ�س�ستني موؤكداً  ال�سراكة بني  ا�ستمرار  الإ�سكان على 
اإىل دعم ومواكبة  داعياً القطاع اخلا�س  التي جتمعهما،  العالقة 
الريا�سة الفل�سطينية  م�سرية  ت�سهده  ال��ذي  الريا�سي  التطور 

وو�سعها على خارطة الريا�سة الإقليمية والدولية.

بنك الإ�سكان يلبي منا�سدة طالبة لإمتام درا�ستها

لبى بنك الإ�سكان منا�سدة الطالبة روان حممد قبها التي اأطلقتها عرب �سحيفة 
م�سريتها  موا�سلة  على  املقدرة  عدم  مبنا�سدتها  اأو�سحت  اأن  بعد  وذلك  القد�س، 
 ،%96 م��ع��دل  ع��ل��ى  ح�سولها  رغ��م  ال�سعبة  امل��ادي��ة  ال��ظ��روف  ب�سبب  التعليمية 
وبالتعاون مع �سعبة العالقات العامة والإعالم يف قيادة الأمن الوطني قدم بنك 
يف  ت�سجيلها  مت  اأن  بعد  الأول  للف�سل  اجلامعي  الق�سط  قيمة  للطالبة  الإ�سكان 

اجلامعة الأمريكية يف جنني.
لها  تربعه  على  الإ���س��ك��ان  لبنك  ال�سكر  بجزيل  روان  الطالبة  تقدمت  وق��د  ه��ذا 
يف  حامد  ع��ادل  النقيب  اأثنى  وب��دوره  التعليمية،  م�سريتها  ملوا�سلة  وم�ساعدتها 
قيادة الأمن الوطني على عطاء بنك الإ�سكان املميز للنهو�س بالعملية التعليمية 

للم�سرية التعليمية. ب�سفته الداعم الأول دائماً 

مب�ساهمة من بنك الإ�سكان .. اإطالق مهرجان " ليايل الطرب يف قد�س 
العرب "

 ،" العرب  " ليايل الطرب يف قد�س  الإ�سكان مهرجان  رعى بنك 
للمو�سيقى،  الوطني  �سعيد  اإدوارد  معهد  قبل  من  نظم  وال��ذي 
ه��ذا وان��ط��ل��ق امل��ه��رج��ان م��ن م��دي��ن��ة ال��ق��د���س ق��ب��ل الن��ت��ق��ال اإىل 
اخلليل،  من  كل  يف  اأخ��رى،  فل�سطينية  م��دن  يف  عرو�سه  تقدمي 

وطولكرم، ونابل�س، واأريحا، وبيت حلم.
ويهدف املهرجان الذي اأقيم خالل �سهر ت�سرين ثاين من العام 
املا�سي اإىل اإتاحة الفر�سة لأكرب عدد من حمبي الطرب العربي 
احلياة  اإن��ع��ا���س  يف  اأهميته  اإىل  اإ���س��اف��ة  ب��ه،  لال�ستمتاع  الأ���س��ي��ل 
للن�ساطات  مهما  مركزا  كانت  التي  القد�س،  مدينة  يف  الثقافية 

الثقافية على �سعيد املنطقة، كما ي�سكل هذا املهرجان فر�سة كبرية للتعريف بالفرق امل�ساركة وانتاجاتها الفنية. 
هذا وقد �سكرت اإدارة املهرجان بنك الإ�سكان على م�ساهمته ورعايته الدائمة للثقافة يف فل�سطني، واجلدير بالذكر 

باأن البنك قد قدم العديد من التربعات وامل�ساعدات للمعهد على مدار الأعوام ال�سابقة.
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بنك الإ�سكان يوقع اتفاقية تعاون مع ال�سندوق
 ال�سعودي للتنمية

ندوق ال�سعودي للتنمية " برنامج ال�سادرات ال�سعودي " ، وقد  اأعل����ن بنك الإ�سكان عن توقيع اتفاقي����ة تعاون مع ال�سّ
اأحمد بن حممد  الإدارة وال�سيد  الدكتور مي�سيل مارتو رئي�س جمل�س  للبنك  العامة  الإدارة  وّقع التفاقية  يف مقّر 

ادرات ال�سعودي وبح�سور ممثلني عن اإدارة الطرفني . الغنام مدير عام برنامج ال�سّ

عمليات  متويل  يف  متخ�س�ساً  ب��رن��اجم��اً   " ال�سعودي  ال�����س��ادرات  برنامج   / للتنمية  ال�سعودي  ال�سندوق  وُيعترب" 
وقطع  �سناعية  خام  وم��واد  غذائية  وم��واد  ا�ستهالكية  �سلع  ذلك  وي�سمل   ، ال�سعودية  العربية  اململكة  من  ال�سترياد 
امل�سافة  القيمة  تّقل  اأّل  �سريطة   ، عليها  التفاق  يّتم  اأخرى  اأو خدمات  �سلع  اأية  اأو  مالية  راأ�س  و�سلع  هند�سية  غيار 

% كحد اأدنى. املحلية لها عن 25 

وتقوم فكرة الربنامج على ت�سجيع التجار يف الأردن على ا�سترياد و�سراء ال�سلع واخلدمات من ال�سعودية ، بحيث يتم 
متويل عمليات ال�سترياد وفق ترتيبات و�سروط  حمددة .

وبهذه املنا�سبة عرّب الدكتور مارتو رئي�س جمل�س اإدراة بنك الإ�سكان عن �سعادته لتوقيع التفاقية ،  واأعرب عن اأمله 
باأن يالقي الربنامج جناحاً ملا له من مزايا تخدم القطاعات التجارية وال�سناعية واخلدمية يف البلدين ال�سقيقني .

العالقات  اإط��ار  يف  تاأتي  التفاقية  هذه  اأّن  ال�سعودي  ال�سادرات  برنامج  عام  مدير  الغنام  اأحمد  اأو�سح  جانبه  ومن 
التجارية املتميزة واملتطورة بني الأردن وال�سعودية ، وتندرج �سمن اجلهود املتوا�سلة التي يبذلها ال�سندوق لتن�سيط 
التجارة البينية مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة ، م�سيداً بال�سمعة التي يتميز بها بنك الإ�سكان يف ال�سوق امل�سرفية .

بينما  دينار  مليون   )252( راأ�سماله  ويبلغ   ، �ساملة  بنكية جتارّية  يقّدم خدمات  الإ�سكان  بنك  اأّن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
تبلغ حقوق امل�ساهمني ما يزيد عن املليار دينار ، وللبنك ح�سور متميز على امل�ستويات املحّلية والإقليمية والدولية ، 
دارة بعدد من موؤ�سرات الأداء املعروفة يف ال�سوق امل�سريف املحلي . حيث يحتل البنك ومنذ �سنوات طويلة مركز ال�سّ
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بنك الإ�سكان ُيطلق حملة "ح�سابك التوفري طريقك للتغيري" 

اأطلق بنك الإ�سكان بداية هذا العام حملة "ح�سابك الّتوفري طريقك للتغيري"، وقد ت�سّمنت احلملة اجلديدة جلوائز 
البنك منذ  تبواأه  الذي  الريادي  املوقع  يعزز  قيمة اجلوائز، ومبا  وزيادة يف  الفوز،  زيادة يف فر�س  التوفري  ح�سابات 

اأكث من ثالثني عاماً يف جمال ودائع 
التوفري.

ت�سجيع  ب���ه���دف  امل����ب����ادرة  ه����ذه  وت���اأت���ي 
القائمني  البنك  عمالء  ل��دى  الدخ���ار 
وامل��ح��ت��م��ل��ني وم��ن��ح��ه��م ف��ر���س ج��دي��دة 
ل��ل��ف��وز ب��ج��وائ��ز ح�����س��اب��ات ت��وف��ري بنك 
اأحالمهم  حتقق  التي  املجزية  الإ�سكان 
اإحداث  من  ميكنهم  ومبا  وطموحاتهم 

تغيري يف حياتهم وحياة عائالتهم.

لربنامج  امل�ستمر  ال��ت��ط��وي��ر  اإط���ار  ويف 
ين�سجم  مب��ا  ال��ت��وف��ري  ح�سابات  ج��وائ��ز 
مع احتياجات وتوقعات خمتلف �سرائح 
البنك  عمالء  منح  �سيتم  فاإّنه  العمالء 
م��ن امل��ّدخ��ري��ن ف��ر���س ال��ف��وز  "بجائزة 
 " دي���ن���ار  اآلف   10 م���ق���داره���ا  ي���وم���ي���ة 
األ���ف   15 ب��ق��ي��م��ة  اأ���س��ب��وع��ي��ة  و"جائزة 
 150 بقيمة  �سهرية  و"جائزة  دينار" 
ج��وائ��ز  ج��ان��ب  اإىل  ه���ذا  دينار"،  األ����ف 
100 األف دينار. تر�سية �سهرية بقيمة 

وجتدر الإ�سارة اإىل اأّن هذه احلملة �سوف 
باأكمله،   2013 ع��ام  م��دى  على  ت�ستمر 
ح�سابات  اأ�سحاب  جميع  يكون  و�سوف 
بال�سحوبات  للدخول  موؤهلني  التوفري 
اليومية  احلملة  هذه  بجوائز  اخلا�سة 
والأ���س��ب��وع��ي��ة وال�����س��ه��ري��ة، اإ���س��اف��ة اإىل 
�سة  خم�سّ اأخ�����رى  و���س��ح��وب��ات  ج���وائ���ز 
ال��ع��ام،  امل��ب��ارك ون��ه��اي��ة  ل�سهر رم�����س��ان 
اجلوائز  هذه  عن  الإع��الن  �سيتم  حيث 

يف حينه.
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حت�سني  بهدف  كفاءتهم  ورف��ع  املوظفني  ق��درات  تطوير  يف  ودوره  التدريب  باأهمية  البنك  اإدارة  قناعة  من  انطالقاً 
الربامج  من  وا�سعة  جمموعة   2013 عام  من  الأول  الربع  خالل  البنك  وفر  فقد  للعمالء،  اخلدمة  تقدمي  م�ستوى 
التدريب  امل�ستويات، ويف هذا الإطار فقد عقد مركز  البنك على كافة  اإدارات وفروع  التدريبية للموظفني يف خمتلف 
والتطوير التابع للبنك اأكث من )50( دورة وندوة تدريبية داخلية وحملية �سارك بح�سورها اأكث من  )1000( موظفاً، 
حيث وا�سل مركز التدريب والتطوير عقد الربنامج التدريبي ال�سامل للموظفني اجلدد )ال�سرافني( والذي يهدف 
اإىل زيادة اإطالع امل�ساركني على خمتلف جوانب العمل امل�سريف ورفع م�ستوى كفاءاتهم العملية وتعريفهم باأخالقيات 
واآليات  امل�سرفية  والت�سريعات  واخلارجية  الداخلية  امل�سرفية  بالعمليات  املتعلقة  اجلوانب  وخمتلف  امل�سرفية  املهنة 
الك�سف عن التزوير والتزييف امل�سريف اإ�سافة اإىل تطوير مهارات البيع والت�سويق امل�سريف والتميز يف خدمة العمالء. 
كما نظم مركز التدريب الدورة امل�سرفية ال�ساملة لتاأهيل موظفي خدمة العمالء والتي عقدت على مدى )20( يوماً، 
"خدمة العمالء"  اأعمال وظيفة  "Teller" وتدريبهم على  اإىل تهيئة )22( موظفاً من �ساغلي وظيفة  وهدفت الدورة 
على  اأ�سرف  حيث  والفروع،  التدريب  مركز  لدى  مكثف  وعملي  نظري  تدريب  لربنامج  امل�ساركني  اإخ�ساع  خالل  من 
اإدارتها نخبة متميزة من موظفي البنك املتمر�سني يف جمال العمليات امل�سرفية، هذا بالإ�سافة اإىل عقد دورة الودائع 
الكرك  حمافظة  يف  موؤتة  فرع  يف  نظمت  التي  البديلة  والقنوات  اللكرتونية  البطاقات  ودورة  امل�سرفية،  واخلدمات 

�سارك بح�سورها عدد من موظفي فروع اإقليم اجلنوب.
ويف جمال الئتمان مت عقد العديد من الدورات من اأهمها دورة القرو�س ال�سخ�سية وال�سلف التي �سارك بح�سورها 
عدد من موظفي الفروع، ودورة اإدارة التدفقات النقدية والتحليل الئتماين والتي �سارك بح�سورها عدد من موظفي 
ال�سركات  ومتويل  التجاري  الئتمان  وم��ب��ادئ  اأ���س��ول  ودورة  لل�سركات،  امل�سرفية  والأع��م��ال  الئتمان  متابعة  مركز 

ال�سغرية �سارك بح�سورها موظفني من خمتلف فروع ودوائر البنك.
كما وا�سل البنك ن�ساطه يف جمال تطوير وتاأهيل القيادات الإدارية يف البنك من خالل اإحلاقهم بدورات متخ�س�سة 
ودورة  الإ�سرافية،  املهارات  ودورة  القرارات،  واتخاذ  امل�سكالت  حل  دورة  مثل  والإ�سرافية  القيادية  املهارات  جمال  يف 

احل�سم يف اتخاذ القرارات.

الن�ساط التدريبي لبنك الإ�سكان
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بنك الإ�سكان يوقع اتفاقية تعاون مع �سركة اأمريكان
 اإك�سرب�س ال�سرق الأو�سط

اإك�سرب�س ال�سرق الأو�سط اتفاقية �سراكة تتيح للبنك تقدمي " بطاقات اأمريكان  وقع بنك الإ�سكان و�سركة اأمريكان 
الئتمانية  اإك�سرب�س  بطاقة  اأو  الأمريكي  بالدولر  والبالتينية  الذهبية  الدفع  بطاقات  �سواء  " لعمالئه  اإك�سرب�س 

الذهبية بالدينار الأردين.

وتتيح البطاقة البالتينية " احلائزة على جائزة اأف�سل بطاقة " لعمالء النخبة ال�ستفادة مما يقدمه فريق اخلدمات 
ال�سخ�سية املتميزة واملزايا احل�سرية عند ال�سفر يف العديد من الفنادق واملنتجعات الفاخرة حول العامل، والدخول 
الراقية،  الع�سرية  احلياة  متطلبات  تلبي  التي  اخلدمات  من  العديد  جانب  اإىل  املطارات  يف  ال�سرتاحة  قاعات  اإىل 

بالإ�سافة اإىل التاأمني ال�سامل خالل ال�سفر.

املزايا  وا�سعة من  باقة  فتقدم حلاملها  باهتمام كبري  التي حتظى  الئتمانية  الذهبية  اإك�سرب�س  اأمريكان  بطاقة  اأما 
يف  ال�سرتاحة  قاعات  اإىل  ال��دخ��ول  ذل��ك  يف  مبا  للعمالء،  اخلدمة  م�ستويات  اأف�سل  تقدمي  اإىل  اإ�سافة  وامل��ك��اف��اآت، 
املطارات والتاأمني املجاين على احلوادث، كما توفر البطاقة الذهبية الئتمانية للعمالء خيارات مرنة ل�سداد كامل 

املبلغ �سهرياً، اأو �سداد احلد الأدنى ودفع املبلغ املتبقي لحقاً، بدون ر�سوم اإ�سافية خالل اأول 56 يوماً.

كما تتيح بطاقات  "  اأمريكان اإك�سرب�س  "  جلميع حامليها ال�سرتاك بربنامج الولء الذي تطبقه ال�سركة  
" للح�سول على نقاط ترحيبية جمانية ميكن ا�ستبدالها برحالت ال�سفر، والإقامة يف   Membership Rewards "

الفنادق، وق�سائم الت�سوق والعديد من املكافاآت الأخرى، بالإ�سافة اإىل عدم ترتب اأية فوائد اإ�سافية عند �سداد كامل 
املبلغ امل�ستحق يف املوعد املحدد لل�سداد.




