
ن�سرة حتليلّية دورّية ت�سدر عن دائرِة التخطيط الإ�سرتاتيجي والأبحاث - بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل- العدد 47 متوز 2013

النافذة االقت�صادية

ال�سريبة" مقدارها )73(  املخ�س�سات وقبل  " بعد  اأرباحاً   2013 الأول من عام  الّن�سف  ال�سكان خالل  بنك  حّقق 
مليون دينار، مقارنة مع اأرباح مقدارها )70( مليون دينار خالل الن�سف الأول من العام املا�سي ، كما بلغت الأرباح 
�سات وبعد ال�سريبة )52.5( مليون دينار، ُمقارنًة مع )51.2( مليون دينار خالل الن�سف الأول  افية بعد املخ�سّ ال�سّ
ر اأرباح البنك برتاجع نتائج اأعمال امل�سرف الدويل  من العام املا�سي ، وقد مت حتقيق هذه النتائج على الرغم من تاأُثّ

للتجارة والتمويل/�سورية، "م�سرف تابع" وذلك ب�سبب الأو�ساع التي متر بها �سورية.

بلغ )200(  العام احلايل  الأول من  الّن�سف  الت�سغيلية خالل  الإي��رادات  اأن �سايف  اإىل  املجال  الإ�سارة يف هذا  وجتدر 
مليون دينار مقابل )162( مليون دينار حتققت خالل الفرتة نف�سها من عام 2012، اأي بزيادة مقدارها )38( مليون 
دينار ، كما ارتفع �سايف اإيرادات الفوائد خالل هذه الفرتة ليبلغ )125( مليون دينار مقابل )116( مليون دينار خالل  

الفرتة املماثلة من العام ال�سابق ، اأي بزيادة ن�سبتها )%8(.

اأ�ساد الدكتور مي�سيل مارتو رئي�س جمل�س الإدارة مبتانة الو�سع املايل للبنك وقوة ميزانيته ، حيث بلغ جمموع  ويف معر�س التعقيب على هذه النتائج 
املوجودات )7( مليار دينار، وبلغت اأر�سدة ودائع العمالء )4.9( مليار دينار، كما بلغ اإجمايل حمفظة الّت�سهيالت الئتمانية )2.9( مليار دينار، وقد حتققت 
يمًة بالدينار الأردين نتيجة لالنخفا�س احلاد يف �سعر �سرف اللرية ال�سورية، علماً  هذه الأرقام رغم انخفا�س اأرقام ميزانية امل�سرف الدويل / �سورية مَقّ
باأن فروع البنك يف الأردن والتي ت�سكل ميزانيتها حوايل )86.2%( من حجم ميزانية جمموعة بنك الإ�سكان قد حققت اأرباحاً قبل ال�سريبة خالل الن�سف 
الأول من هذا العام بقيمة )54.1( مليون دينار مقابل )48.5( مليون دينار خالل الفرتة املماثلة من العام املا�سي اأي بزيادة ن�سبتها )12%( ، وزاد جمموع 
اأر�سدة ودائع العمالء مببلغ )306( مليون دينار ومبا ن�سبته )8%( لي�سل اإىل )4.2( مليار دينار، اإ�سافة اإىل منو اإجمايل حمفظة الت�سهيالت الئتمانية 

بن�سبة )2%( لي�سل جمموعها اإىل )2.2( مليار دينار.

." الأردين  املركزي  البنك  "بعد" من  عليها  موافق  وغري  اأّولية  النتائج  هذه  باأن  " علماً 
وقد انعك�ست هذه النتائج ب�سكل اإيجابي على موؤ�ّسرات الأداء لدى البنك، حيث بلغت ن�سبة كفاية راأ�س املال )18.5%( ، وهي اأعلى من احلد الأدنى املطلوب 
من البنك املركزي الأردين البالغ )12%( ، كما ا�ستمر البنك بالحتفاظ مب�ستويات �سيولة مرتفعة اإذ بلغت )151%( وهي تفوق احلد الأدنى املقبول لهذه 
اإىل الدخل( من )35.2%( خالل الن�سف الأول من عام  ن موؤ�ّسر الكفاءة )ن�سبة امل�ساريف  ، كما حت�َسّ البالغة )%100(  ال�سلطات الرقابية  الن�سبة من 

، ويعترب هذا امل�ستوى من اأف�سل امل�ستويات لدى اجلهاز امل�سريف يف الأردن. 2012 لي�سل اإىل )32.4%( خالل الّن�سف الأول من عام 2013 

ويف جمال التواجد اخلارجي للبنك بنّي الدكتور مارتو اأّن نتائج فروع البنك اخلارجية يف كٍل من البحرين وفل�سطني ونتائج البنوك الّتابعة يف كٍل من 
اجلزائر وبريطانيا، قد حّققت خالل هذه الفرتة م�ستويات جيدة من الإجناز.

اأّما يف جمال التو�ّسع الداخلي يف الأردن، فقد و�سل عدد الفروع العاملة يف الأردن اإىل )117( فرعاً، وي�ساند هذه الفروع يف تقدمي جمموعة متكاملة من 
اخلدمات امل�سرفية  للعمالء )194( جهاز �سراف اآيل، وبذلك يبقى البنك مت�سّدراً للقطاع امل�سريف يف الأردن بعدد الفروع وعدد اأجهزة ال�سّراف الآيل، 
وما يجدر ذكره يف هذا املجال اأن لدى بنك الإ�سكان �سبكة فروع حملية ودولية ي�سل عددها اإىل )166( فرعاً ، اإ�سافة اإىل مكاتب التمثيل يف كل من العراق 

والإمارات العربية املتحدة وليبيا.

وبهذه املنا�سبة اأّكد الدكتور مارتو على العتزاز بال�سيا�سات احلكيمة واملتحفظة املعتمدة يف جمال الئتمان وال�ستثمار ، كما توقع الدكتور مارتو اأن يتمكن 
البنك من حتقيق  نتائج اأف�سل خالل الّن�س����ف الثاين من هذا العام.

ريبة 73 مليون دينار اأرباح بنك الإ�ضكان قبل ال�ضّ
للّن�ضف الأّول من عام 2013
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بنك الإ�ضكان يطلق منتج " مركبات  الأعمال " 
الأن�سطة  لتطور  مبواكبتها  تتميز  جديدة  م�سرفية  وخدمات  منتجات  تقدمي  يف  الإ�سكان  بنك  عمل  لإ�سرتاتيجية  ا�ستكماًل 
من  عدد  وح�سور  الأردن  جتارة  غرفة  مع  " بالتعاون  اجلديد  الأعمال  " مركبات  منتج  اإطالق  مت  فقد  املختلفة،  القت�سادية 

ممثلي القطاع اخلا�س من �سركات ومدار�س وم�ست�سفيات وبع�س مالكي ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة و�سركة اأوراجن.

و�سيوفر املنتج اجلديد التمويل املنا�سب ل�سرائح "ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة واملهنيني واحلرفيني واأ�سحاب الأعمال الأفراد "، 
لتمكينهم من امتالك مركبات الأعمال احلديثة اأو امل�ستعملة وعلى اختالف اأنواعها واأحجامها، التي ت�ستخدم خلدمة خمتلف 
اأعمالهم   اإجن��از  من  الأعمال  هذه  اأ�سحاب  ميكن  مبا  وغريها  واخلدمية  واحلرفية  وال�سناعية  التجارية  والأعمال  الأن�سطة 

بكفاءة وفاعلية وبالتايل زيادة الطاقة الإنتاجية مل�ساريعهم. 
واأكد نائب رئي�س غرفة جتارة الأردن يف كلمته التي األقاها يف حفل اإطالق املنتج على ان�سجام املنتج مع متطلبات ال�سوق احلالية 
ودوره يف حتريك عجلة القت�ساد الوطني، معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها بنك الإ�سكان لطرح منتجات م�سرفية تخدم 

خمتلف القطاعات القت�سادية يف اململكة.
بينما اأ�سار نائب مدير عام بنك الإ�سكان لالأعمال امل�سرفية يف كلمته اإىل اأن ت�سميم و�سياغة منتج "مركبات الأعمال" جاء بعد 
التمويلية  لهم احللول  يوفر  التمويل، مبا  النوع من  لهذا  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  درا�سة عميقة لحتياجات ومتطلبات 

املنتج. املنا�سبة، وا�ستعرا�س مزايا وتفا�سيل 
للموؤ�س�سات  جيدة  وب�سروط  املنا�سب  التمويل  لتوفري  البنك  توجهات  مع  ان�سجاماً  العمال"   "مركبات  منتج  اإط��الق  وياأتي 
وال�سركات �سغرية ومتو�سطة احلجم، وذلك تقديراً لأهمية الدور الذي ميكن اأن تقوم به تلك ال�سركات يف دعم وتنمية وحتريك 

القت�ساد الوطني، هذا ويتم تقدمي منتج مركبات الأعمال من خالل كافة فروع البنك املنت�سرة يف جميع اأنحاء اململكة.

اأخبار البنك
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جوائز ح�ضابات التوفري ل�ضهر رم�ضان الف�ضيل
اململكة، فقد  التوفري يف  ادخاري حل�سابات  كاأكرب وعاء  الإ�سكان ومبا يحافظ على �سدارته  بنك  وتناف�سية  تعزيز مكانة  بهدف 
وزيادة  عمالئه  قاعدة  تو�سيع  من  البنك  ميكن  ومبا   ،" الف�سيل  رم�سان  ل�سهر  التوفري  ح�سابات  " جوائز  حملة  البنك  اأطلق 

ح�سته ال�سوقية يف ح�سابات التوفري.

التوفري  امل�ستمر لربنامج جوائز ح�سابات  التطوير  اإطار  " يف  الف�سيل  ل�سهر رم�سان  التوفري  " جوائز ح�سابات  وجاءت حملة 
املنتج  تعزيز هذا  2013 يف جمال  لعام  البنك  وا�ستكماًل خلطة  العمالء،  �سرائح  احتياجات وتطلعات خمتلف  ين�سجم مع  ومبا 

والتي حتمل �سعار " ح�سابك التوفري طريقك للتغيري ". 
و�سيت�سمن برنامج جوائز ح�سابات التوفري ل�سهر رم�سان لهذا العام تخ�سي�س مبلغ 500 األف دينار �ستوزع على النحو التايل: 
15 األف دينار جائزة يومية وعددها 20 جائزة، و200 األف دينار اجلائزة الكربى يربحها فائز واحد يف نهاية ال�سهر الف�سيل.

بنك الإ�ضكان يطلق حملة
 " اإحمل ما�ضرت كارد على ال�ضوق، ميكن BMW ت�ضوق " 

بفئاتها  والئتماين  املبا�سر  الدفع  بنوعيها  اجلديدة  بحلتها  كارد  ما�سرت  بطاقات  منتج  طرح  عن  الإ�سكان  بنك  اإعالن  اإطار  يف 
BMW ت�سوق " بدءاً من  ميكن  ال�سوق،  على  كارد  ما�سرت  " اإحمل  حملة  باإطالق  البنك  قام  البالتينية  الذهبية،  " الف�سية، 
15/9/2013" بهدف حتفيز العمالء على اقتناء هذه البطاقات وا�ستخدامها يف امل�سرتيات، كما �ستوفر  ولغاية   18/6/2013
 "  MEPS " الدفع  الأو�سط خلدمات  ال�سرق  التعاون مع �سركة  بطاقات ما�سرت كارد خيارات وا�سعة من منتجاتها من خالل 

ومبا يتنا�سب مع احتياجات ومتطلبات كافة �سرائح العمالء.
هذا ومتتاز بطاقات ما�سرت كارد اجلديدة بتوفري حماية اإ�سافية للعمالء مبا يتوافق مع معايري ومتطلبات البطاقات الذكية 
والتي تتطلب اإدخال الرقم ال�سري للبطاقة عند تنفيذ اأية حركة على البطاقة، بالإ�سافة اإىل العديد من المتيازات اخلا�سة 

البالتينية. البطاقات  حلملة 

اأخبار البنك
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يهدف  والذي   2012 العامل  يف  التجزئة  لبنوك  التا�سع  التقرير   Capgemini كابجميني  العاملية  ال�ست�سارات  �سركة  اأ�سدرت 
اإىل القاء نظرة معمقة على تف�سيالت العمالء وتوقعاتهم فيما يخ�س ال�سناعة امل�سرفية، وذلك بح�سب ال�ستق�ساء الذي مت 
اجراوؤه على حوايل 18000 عميل موزعني على 35 دولة �سمن �ستة مناطق حول العامل )اأوروبا الغربية، و�سط اأوروبا، اأمريكا 

اأمريكا الالتينية، ال�سرق الأو�سط واأفريقيا(.  اآ�سيا،  ال�سمالية، 
م�ضتوى الثقة يف ال�ضناعة امل�ضرفية العاملية

اأظهر التقرير تدين م�ستوى الثقة يف ال�سناعة امل�سرفية حول العامل ب�سكل عام، حيث اأن 15.3% من حجم العينة لديهم ثقة 
31% لي�س لديهم ثقة " بدرجة عالية وبدرجة  العاملية مقارنة مع  امل�سرفية  ال�سناعة  " يف  " بدرجة عالية وبدرجة عالية جداً 
"،  يف حني كان 54% من حجم العينة من فئة " حمايد، اإىل حد ما موافق، اإىل حد ما غري موافق "، وعند حتليل  عالية جداً 
�سجلت  حيث  طفيف،  ب�سكل  املناطق  بع�س  لدى  حت�سنها  تبنّي  فقد  التقرير  �سملها  التي  املناطق  م�ستوى  على  الثقة  م�ستويات 
بنوك منطقة اآ�سيا املحيط الهادي اأدنى ن�سبة ثقة حول العامل وبن�سبة  بلغت عام 2012 حوايل 6% من العمالء وبانخفا�س بلغ 
العامل  اأعلى م�ستوى ثقة حول  الغربية  اأوروبا  2011، بينما �سجلت بنوك  ال�سابق  العام  امل�سجل يف  امل�ستوى  3 نقاط مئوية عن 
وبن�سبة بلغت 23% وبارتفاع بلغ 3 نقاط مئوية عن امل�ستوى امل�سجل يف العام املا�سي، والر�سم البياين التايل يبني م�ستوى الثقة 

العاملية. ال�سناعة امل�سرفية  يف 
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م�ضتوى ولء العمالء للبنوك التي يتعاملون معها حول العامل 
من املعروف اأن عبارة " ولء العميل " تعني ا�ستمرار العميل يف التعامل مع م�سرفه حتى مع وجود ال�سعوبات والعقبات التي 
اأف�سل لدى البنوك الأخرى، ولكن  اأو ا�ستمرار تعامله مع م�سرفه على الرغم من وجود مزايا وحوافز  تعرت�س هذا التعامل 
فعلياً لي�س بال�سرورة اأن تعني كلمة " ولء العميل " ا�ستمراره يف التعامل مع م�سرفه بل يتعدى هذا الأمر باأن يعزز من تعامله 
اأو اأن يقوم بالرتويج ملنتجات وخدمات البنك لدى الأخرين من معارفه واأ�سدقائه، وقد اأظهر التقرير اأن ن�سبة العمالء الذين 
ينوون البقاء مع بنوكهم خالل �ستة اأ�سهر قادمة بلغت 51%. وبلغت ن�سبة العمالء غري املتيقنني من بقاءهم اأو تركهم لبنوكهم 
التي يتعاملون معها يف اأية حلظة 40%، والن�سبة املتبقية من العمالء والبالغة 9% ترى اأنها ترغب بتغيري البنك الذي تتعامل 

معه خالل ال�ستة اأ�سهر القادمة.  
درجة ر�ضا العمالء عن ال�ضناعة امل�ضرفية 

 2012 65% عام  بلغت  العاملية  امل�سرفية  ال�سناعة  " عن  " بدرجة را�سي، ورا�سي جداً  العمالء  ن�سبة ر�سا  اأن  النتائج  اأظهرت 
باملقارنة مع 59% للعام 2011، بينما 4% من العمالء غري را�سني " بدرجة غري را�سي، وغري را�سي جداً " وهو نف�س م�ستوى 
العام 2011، وعند حتليل درجات ر�سا العمالء على م�ستوى املناطق التي �سملتها الدرا�سة فقد ات�سح اأن بنوك اأمريكا ال�سمالية 
قد �سجلت اأعلى م�ستويات الر�سا وبن�سبة بلغت 80%، فيما �سجلت بنوك اآ�سيا املحيط الهادي اأقل درجات الر�سا وبحوايل 53%.

م�ضتوى ر�ضا العمالء عن قنوات التوزيع امل�ضرفية
لنتائج  ووف��ق��اً  الأر���س��ي��ة(،  الهواتف  اخللوية،  الهواتف  الإن��رتن��ت،  الآل��ي��ة،  ال�سرافات  )ال��ف��روع،  التوزي�ع  قن�وات  اأهمية  وح��ول 

ا�ستق�ساء العمالء امل�س�سار اإليه �سابقاً، فاإن اجلدول التايل يبني ر�سا العمالء عن قنوات التوزيع املختلفة حول العامل:

الفرع النرتنت الهاتف الأر�ضي الهاتف اخللوي
الـدولــة

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

%59 %62 %60 %63 %49 %48 %39 %37 اأمريكا ال�سمالية

%42 %49 %52 %56 %28 %34 %26 %35 و�سط اأوروبا

%42 %43 %47 %49 %29 %31 %24 %28 اأوروبا الغربية

 N.A. %44   N.A. %46   N.A. %32  N.A. %34 ال�سرق الأو�سط واأفريقيا

%44 %46 41 %45 %30 %31 %26 %31 اأمريكا الالتينية

%37 %42 %39 %42 %27 %30 %26 %30 اآ�سيا املحيط الهادي

ومع التطور الهائل يف �سناعة الهواتف اخللوية وبالأخ�س الهواتف الذكية Smart Phones، ومع ازدياد انت�سارها يف خمتلف 
اأنه  اإذ  التقليدية،  التوزيع  قنوات  تناف�س  توزيع  كقناة  اخللوية  الهواتف  اأهمية  ازدي��اد  يتوقع  فاإنه  كبري،  ب�سكل  العامل  اأنحاء 
هواتفهم  عرب  امل�سرفية  اخلدمات  ا�ستخدام  �سيف�سلون  العامل  ح��ول  العمالء  من   %60 من  اأك��ر  ف��اإن   2015 العام  وبحلول 

اخللوية.
جودة اخلدمة اأهم اأ�ضباب التوقف عن التعامل امل�ضريف 

اأن  اأظهرت الدرا�سة  التعامل مع م�سرفه على م�ستوى العامل، فقد  اإىل توقف العميل عن  لدى حتليل الأ�سباب التي قد توؤدي 
العمولت  الأهمية  امل�ستجيبني، تاله من حيث  العمالء  53% من  وبن�سبة  الأوىل  املرتبة  تدين جودة تقدمي اخلدمة جاءت يف 

.%50 وبن�سبة بلغت 

ر�ضا العمالء لدى بنوك التجزئة يف العامل 
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الأول من  للربع   Credit Market Analysis Ltd ) CMA  ( اأظهر تقرير موؤ�س�سة 
العام احلايل 2013 اأخر التطورات على ت�سنيف الديون ال�سيادية يف العامل، ومن اجلدير 
ذكره اأن الدول امل�سمولة يف التقرير يتم ت�سنيفها تبعاً لالحتمال الرتاكمي للتوقف عن 
Cumulative Probability of Default ) CPD ويتم احت�ساب هذا املوؤ�سر  ال�سداد ) 
على  الدولة  قدرة  عدم  احتمال  املوؤ�سر  ويقي�س  الغاية،  لهذه  معياري  منوذج  طريق  عن 

�سداد التزاماتها )دينها العام( خالل فرتة خم�س �سنوات قادمة.
ال�ضيادية اأف�ضل الديون 

ووفقاً للتقرير فقد بقيت قائمة اأف�سل خم�س ديون �سيادية يف العامل كما هي دون اأي تغيري مع حدوث تبادل يف مراكز الرنويج 
وال�سويد، اإذ احتلت الرنويج املرتبة الأوىل عاملياً من حيث اأف�سل الديون ال�سيادية  يف الربع الأول 2013 وبن�سبة 1.9%، تلتها 

.%2 ال�سويد وبن�سبة 
اأف�ضل خم�س ديون �ضيادية على م�ضتوى العامل

الربع الأول 2013 الربع الرابع 2012
الدولة

الرتتيب CPD الرتتيب CPD

1 %1.9 2 %1.7 الرنويج

2 %2.0 1 %1.6 ال�سويد

3 %2.9 3 %2.6 فنلندا

4 %3.1 4 %2.9 الدمنارك

5 %3.3 5 %3.3 الوليات املتحدة الأمريكية

اأخطر الديون ال�ضيادية 
دخول  �سوى  يذكر  تغيري  دون  العاملي  الرتتيب  دول يف  اأ�سواأ خم�س  بقيت  فقد  العامل،  ال�سيادية يف  الديون  اأخطر  وعلى �سعيد 
حول  ال�سيادية  الديون  اأخطر  حيث  من  الأوىل  املرتبة  الأرجنتني  احتالل  ا�ستمر  حيث  اأوكرانيا،  من  بدًل  القائمة  اإىل  م�سر 

العامل يف الربع الأول من العام 2013، تلتها من حيث اخلطر قرب�س  التي تعاين من م�ساكل يف املالية العامة.
اأخطر خم�س ديون �ضيادية على م�ضتوى العامل

الربع الأول 2013 الربع الرابع 2012
الدولة

الرتتيب CPD الرتتيب CPD

1 %84.5 1 %61.4 الأرجنتني

2 %70.0 2 %60.5 قرب�س

3 %49.9 3 %42.8 الباك�ستان

4 %41.3 4 %37.4  فنزويال

5 %39.1 7 %30. م�سر

ال�ضيادية الديون 
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العربية  ال�ضيادية  الديون 

الأوىل  املرتبة  ال�سعودية  العربية  اململكة  احتلت  وقد  ودبي،  اأبوظبي  اإماراتي  اإىل  بالإ�سافة  دول عربية  ثمانية  التقرير  ت�سمن 
من حيث اأف�سل الديون ال�سيادية بني الدول العربية واملرتبة ال�ساد�سة ع�سر من بني الدول التي �سملها التقرير البالغ عددها 
69 دولة وذلك خالل الربع الأول من العام 2013 اإذ بلغ موؤ�سر CPD لديها حوايل 4.9%، بينما كانت اأخطر الديون ال�سيادية 
العربية من ن�سيب م�سر وبن�سبة بلغت 39.1% وبذلك دخلت �سمن اأكر خم�سة ديون �سيادية خطرة حول العامل، مع الإ�سارة 

اإىل اأن التقرير مل يت�سمن الديون ال�سيادية لالأردن.
الديون ال�ضيادية على م�ضتوى الدول العربية

الربع الأول 2013 الربع الرابع 2012
الدولة

الرتتيب CPD الرتتيب CPD

16 %4.9 16 %5.0 ال�سعودية

17 %4.9 21 %5.9 اأبوظبي

18 %4.9 19 %5.8 قطر

44 %13.7 45 %12.7  البحرين

47 %14.6 48 %15.4 املغرب

49 %15.5 49 %15.4 دبي

60 %24.8 57 %22.3 تون�س

61 %26.3 60 %27.5 لبنان

62 %28.9 61 %28.1 العراق

65 %39.1 62 %30.4 م�سر

ال�ضيادية الديون 
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اآمنة  ا�ستثمارية  بيئة  باعتباره  املحلي  لالقت�ساد  املحفزة  الرئي�سية  القطاعات  من  الأردن  يف  العقارات  قطاع  يعترب 
�سنوات  اخلم�س  خالل  �سهد  القطاع  هذا  اأن  اإل  وخارجه،  الأردن  داخل  من  للم�ستثمرين  جذب  نقطة  منه  جعلت 
ال�سابقة حالت من املد واجلزر، كحال العديد من القطاعات القت�سادية الأخرى، وقد مر هذا القطاع بفرتات من 

النتعا�س تلتها فرتات من الركود نتيجة عدة عوامل �سلبية واإيجابية متثلت فيما يلي:
اأوًل: العوامل ال�ضلبية

الأزمة املالية العاملية التي بداأت يف الوليات املتحدة الأمريكية يف عام 2007، اإل اأنها ظهرت ب�سكل وا�سح خالل . 1
عام 2008 وامتدت للعديد من الدول مما اأدى فيما بعد اإىل ما يعرف باأزمة الرهن العقاري، الأمر الذي دفع 
البنوك املرخ�سة يف اململكة نحو تعديل قراراتها املتعلقة مبنح الئتمان عموماً ومنح الئتمان للقطاع العقاري 

خ�سو�ساً لت�سبح اأكر ت�سدداً حتى ل متتد النهيارات املالية العاملية اإليها.
عالية، . 2 مبعدلت  واحلديد  وال�سمنت  البناء  وم�ستلزمات  مواد  اأ�سعار  وارتفاع  وال�سقق،  الأرا�سي  اأ�سعار  ارتفاع 

بالإ�سافة اإىل اأثر ارتفاع اأ�سعار املحروقات على مدخالت الإنتاج يف القطاع العقاري.
اأقرته يف . 3 150م2 والذي  الت�سجيل لأول  ال�سقق من ر�سوم  اإعفاء  بالعمل بقانون  توقف احلكومة عن ال�ستمرار 

 2012 عام  بداية  ا�ستبداله يف  العقاري، حيث مت  القطاع  تبنتها لدعم  التي  2010 �سمن حزمة احلوافز  العام 
بقرار اإعفاء ال�سقق من ر�سوم الت�سجيل لأول 120م2.

الذي . 4 الأم��ر  بالدينار  ودائعها  اإجمايل  من   %20 عن   يزيد  ل  مبا  للبنوك  العقارية  القرو�س  حمفظة  حتديد 
تلك  على  الفائدة  اأ�سعار  ارتفاع  اإىل  بالإ�سافة  املجال،  هذا  يف  الإقرا�س  بعمليات  التو�سع  على  قدرتها  من  حّد 

القرو�س.
باأربعة طوابق . 5 العمودي  التو�سع  الكلية نتيجة وجود تعليمات حتدد  البناء  ارتفاع كلفة الأر�س كن�سبة من كلفة 

50%-40%، بالإ�سافة اإىل قلة الأرا�سي املخدومة والقابلة للبناء �سمن املخطط  لترتاوح هذه الن�سبة ما بني 
ال�سقق يف كل طابق  يرافق ذلك حتديد عدد  اأرا�سي جديدة،  باإدخال  التو�سع  للعا�سمة عمان، وعدم  التنظيمي 
بالرغم من عدم وجود ن�س يف قانون الأبنية يلزم بذلك مما دفع العديد من امل�ستثمرين يف قطاع العقارات اإىل 

التوقف عن بناء م�ساريع جديدة.
عدم وجود موؤ�سر عقاري متخ�س�س بتداولت امل�ستثمرين يف كل ما يتعلق بقطاع العقارات، مبا ي�ساهم يف دعم . 6

�سحة القرار ال�ستثماري يف هذا القطاع �سواء بالبيع اأو ال�سراء، وعلى غرار ما هو مطبق يف دبي.

ثانيًا: العوامل الإيجابية
�سجع على . 1 املجاورة  الدول  ال�سائدة يف  الأو�ساع  والأمنية مقارنة مع  ال�سيا�سية  الأو�ساع  با�ستقرار  الأردن  متيز 

الفرتة احلالية،  العقارات والإن�ساءات يف  بانتعا�س قطاعي  ايجابي  اأثر  له  العربية، مما كان  تدفق ال�ستثمارات 
العقبة،   / زاي��د  مر�سى  م�سروع  عمان،   / العبديل  تطوير  م�سروع  ال�ستثمارات  تلك  على  احلية  الأمثلة  وم��ن 

م�سروع مدينة امللك عبداهلل بن عبد العزيز / الزرقاء، م�سروع �سرايا / البحر امليت. 
دينار . 2 مليار   2 لتتجاوز   2011 ع��ام  عن   %3.6 ن�سبته  مبا   2012 ع��ام  يف  الأردن��ي��ني  املغرتبني  حتويالت  ارتفاع 

اأردين، والتي يكون جزءاً منها موجهاً نحو قطاعي العقارات والإن�ساءات.
تطوير حزمة من القوانني املحفزة لقطاع العقارات ومنها قانون التاأجري التمويلي رقم 45 لعام 2008 والذي . 3

العقار يعترب  التمويلي كون  التاأجري  �سركات  انت�سار  اإىل  اأدى  والعقار، مما  الإ�سكان  نقلة نوعية يف جمال  �سكل 
من الأ�سول املالئمة و�سماناً جيداً لعملية التاأجري التمويلي.

ن�ساط . 4 على   2011 عام  نهاية  حتى  وامتدت   2010 عام  خالل  اأق��رت  التي  احلكومية  للحوافز  الإيجابي  الأث��ر 
القطاع العقاري واملتعلقة بر�سوم نقل امللكية.

قطاع العقارات يف الأردن
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م�ضاهمة قطاعي العقارات والإن�ضاءات يف القت�ضاد الوطني
2011 ومنواً  2.2% عن عام  2012 منواً ن�سبته  �سجلت القيمة امل�سافة لقطاع العقارات بالأ�سعار الثابتة خالل عام 
7.5% بالأ�سعار اجلارية، وبذلك بلغت ن�سبة م�ساهمة هذا القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة  ن�سبته 

باأ�سعار الأ�سا�س اجلارية. حوايل 12.4% وما ن�سبته %8.7 
عام  عن   %1 ن�سبته  تراجعاً   2012 عام  خالل  الثابتة  بالأ�سعار  الإن�ساءات  لقطاع  امل�سافة  القيمة  �سجلت  حني  يف 
الإجمايل  املحلي  الناجت  القطاع يف  هذا  م�ساهمة  ن�سبة  بلغت  وبذلك  اجلارية،  بالأ�سعار   %8.3 ن�سبته  2011 ومنواً 

بالأ�سعار الثابتة حوايل 5.3% وما ن�سبته 5% باأ�سعار الأ�سا�س اجلارية.

املوؤ�ضرات الرئي�ضية لقطاعي العقارات والإن�ضاءات
 )مليون دينار(

2012 2011 2010 2009 2008

961.7 888.0 896.2 887.9 697.9 القيمة امل�ضافة لقطاع الإن�ضاءات بالأ�ضعار اجلارية

)%1.0( )%4.3( )%4.6( %13.2 %13.4 معدل النمو بالأ�ضعار الثابتة

%5.0 %4.9 %5.5 %5.9 %5.0 اجلارية % الأ�ضا�س  باأ�ضعار  الإجمايل  املحلي  الناجت  من 

1682.0 1564.9 1432.8 1300.6 1215.9 القيمة امل�ضافة لقطاع العقارات بالأ�ضعار اجلارية

%2.2 %2.8 %4.7 %4.8 %2.6 معدل النمو بالأ�ضعار الثابتة

%8.7 %8.7 %8.7 %8.6 %8.7 اجلارية % الأ�ضا�س  باأ�ضعار  الإجمايل  املحلي  الناجت  من 

 امل�سدر : دائرة الإح�ساءات العامة 

وجتدر الإ�سارة يف هذا املجال اإىل الدور الكبري لقطاعي العقارات والإن�ساءات يف توفري فر�س العمل التي من �ساأنها 
اأن تخفف من معدلت البطالة، حيث بلغت م�ساهمة قطاعي العقارات والإن�ساءات يف ت�سغيل العمالة الأردنية يف عام 

2012 ما ن�سبته 6.5% من اإجمايل عدد امل�ستغلني يف اململكة.

قطاع العقارات يف الأردن



10

بنك الإ�ضكان يوا�ضل حمالت التربع بالدم 
نظم بنك الإ�سكان حملة للتربع بالدم بالتعاون مع مديرية املركز الوطني لبنك الدم وباإ�سراف كادر طبي متخ�س�س، 
حتمل  تعك�س  خطوة  �سمن  الإداري��ة  م�ستوياتهم  اختالف  على  البنك  موظفي   من  عدد  التربع  بحملة  �سارك  وقد 

البنك مل�سوؤولياته الجتماعية والإن�سانية، ومبا يدعم ج�سور الثقة والتعاون بني البنك واملجتمع املحلي.

اإدارة  الإ�سكان  الدم، عن �سكرهم وتقديرهم لأ�سرة بنك  القائمون على تنظيم احلملة يف بنك  اأخرى عرب  من جهة 
عليا وموظفني على مبادراتهم املتكّررة باإقامة حمالت التربع بالدم، مقّدرين لإدارة البنك اهتمامها ورعايتها لهذا 
تاأكيداً  اإىل واقع عملي، حيث جاءت هذه احلملة  الإن�ساين وترجتمه  املتمثل بالإ�ستجابة لهذا املطلب  النبيل  العمل 
الواقع من خالل مثل  اأر�س  امل�سوؤوليات على  اأبناء املجتمع والقيام بتفعيل هذه  البنك مل�سوؤولياته جتاه  على تلم�س 

هذه املبادرات التطوعية يف خدمة املجتمع واأبنائه.

بنك الإ�ضكان يرعى موؤمتر " تكامل خمرجات التعليم مع�ضوق العمل يف القطاعني احلكومي واخلا�س" 

رعى بنك الإ�سكان فعاليات موؤمتر " تكامل خمرجات التعليم مع �سوق العمل يف القطاعني العام واخلا�س " ، والذي 
نظمته كلية التخطيط والإدارة يف جامعة البلقاء التطبيقة مب�ساركة عدد من القيادات والعاملني يف جميع الوزارات 
موؤ�س�سات  والكليات وعدد من  اأ�ساتذة اجلامعات  اإىل جمموعة من  بالإ�سافة  والقطاع اخلا�س  والإدارات احلكومية 

الدرا�سات والبحوث واملعاهد املهنية.
اإقامة �سراكة فاعلة بني موؤ�س�سات التعليم املختلفة يف القطاعني العام واخلا�س لإعادة ت�سميم  ويهدف املوؤمتر اإىل 
برامج التعليم العام والعايل واملهني مبا يتنا�سب مع متطلبات �سوق العمل، لإيجاد بيئات عمل تعاونية وديناميكية 
بني موؤ�س�سات التعليم العام والعايل واملهني وبني موؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�س، بالإ�سافة اإىل تاأ�سيل املعرفة 
لدى املوؤ�س�سات املعنية بهدف خلق عالقة تكاملية ما بني املوؤ�س�سات التعليمية واحتياجات �سوق العمل من املوؤهالت 

املختلفة.  واملهنية  العلمية 
وت��اأت��ي رع��اي��ة بنك الإ���س��ك��ان ل��ه��ذا مل��وؤمت��ر ان��ط��الق��اًَ م��ن اإمي��ان��ه ب�����س��رورة دع��م امل��وؤمت��رات ذات ال��ط��اب��ع الجتماعي 
والقت�سادي والتعليمي، وترجمة لر�سالة البنك ودوره يف امل�سوؤولية الجتماعية واإميانه باأهمية دعم م�سرية البحث 
العلمي، ولأهمية هذا املوؤمتر يف خدمة خمتلف القطاعات، وتعزز ال�سراكة بني الأطراف ذات العالقة يف تنظيم �سوق 
التخ�س�سات  خمتلف  من  احتياجاته  تلبية  يف  ال�سوق  هذا  خلدمة  التعليمية  املوؤ�س�سات  ت�سخري  خالل  من  العمل، 

واملهنية.  العلمية 

امل�ضوؤولية الجتماعية يف الأردن
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بنك الإ�ضكان يرعى حفل ع�ضاء جمعية امل�ضدرين الأردنيني
من  ونخبة  الربيطاين  ال�سفري  بح�سور  الأردنيني  امل�سّدرين  جمعية  نظمته  الذي  الع�ساء  حفل  الإ�سكان  بنك  رعى 
اىل  �سادراتنا  ل��زي��ادة  اجلهود  تركيز  اإىل  الأردن��ي��ني  امل�سدرين  جمعية  رئي�س  دع��ا  .حيث  الأردن  يف  الأع��م��ال  قطاع 
بريطانيا ل �سيما واأن هناك فر�ساً للتطوير والنمو، وعلى اجلميع العمل على تعزيز التبادل التجاري بني البلدين، 

كما توجه بال�سكر اإىل بنك الإ�سكان على دعمه املو�سول جلمعية امل�سدرين الأردنيني.

يوليها  التي  للبنك  الجتماعية  امل�سوؤولية  اإط��ار  يف  الأردنيني  امل�سّدريني  جمعية  حلفل  الإ�سكان  بنك  رعاية  وتاأتي 
القت�سادية  القطاعات  خمتلف  مع  التعاون  عالقات  لتعزيز  واملتوا�سل  الدائم  �سعيه  من  وانطالقاً  اهتمامه،  جّل 
دعم  يف  فّعال  دور  من  لهم  ملا  وامل�سّدرين،  الأع��م��ال  رج��ال  كبار  مع  العالقات  على  واحلفاظ  اململكة،  يف  والتجارية 

القت�ساد الوطني والرتقاء به اإىل م�ستويات اأعلى. 

بنك ال�ضكان "الراعي الر�ضمي " للم�ضابقة الإعالمية ل�ضرطان الثدي
رعى بنك الإ�سكان امل�سابقة الإعالمية اخلام�سة ل�سرطان الثدي، والتي تنظمها موؤ�س�سة ومركز احل�سني لل�سرطان،  
وتهدف امل�سابقة  اإىل رفع م�ستوى الوعي لدى اجلمهور حول �سرطان الثدي، واأهمية دعم الرجل للمراأة يف اتخاذ 

قرار القيام بالك�سف املبكر مما ي�ساهم يف اإنقاذ حياتها.

وتاأتي م�ساركة بنك الإ�سكان برعاية هذه امل�سابقة �سمن �سيا�سة البنك يف ممار�سة دوره املجتمعي، واهتمامه برعاية 
ت�سهم  امل�سابقة  هذه  واأّن  خا�سة  املجتمع،  على  اإيجابية  اآث��اراً  تعك�س  التي  الهادفة  والربامج  الفعاليات  كافة  ودع��م 

وب�سكل فاعل يف زيادة ن�سبة ال�سفاء وتقليل تكاليف العالج .

ومن اجلدير ذكره، اأن البنك و�سمن اإطار ممار�سة م�سوؤوليته الإجتماعية، يتواجد با�ستمرار كراع وداعم وم�سارك 
ال��دور  بهذا  القيام  على  ويحر�س  والثقافية،  والريا�سية  والإجتماعية  ال�سحية  وال��ربام��ج  الفعاليات  من  للكثري 
الثقة  ببناء ج�سور من  ي�سهم  والّعامة ومبا  والقطاعات اخلا�سة  املوؤ�س�سات  امل�سرتك مع خمتلف  التعاون  من خالل 

والتعاون مع خمتلف �سرائح وفئات املجتمع الأردين الكرمي .
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بنك الإ�ضكان »الراعي الذهبي« لفعاليات امللتقى
\ال�ضتثماري الأردين الكرد�ضتاين

الأردن  جتارة  غرفة  نظمته  الذي  الكرد�ستاين«  الأردين  ال�ستثماري  املنتدى   « ملتقى  فعاليات  الإ�سكان  بنك  رعى 
اإقليم كرد�ستان وجمعية الإخاء الأردنية العراقية ، وقد افتتح دولة  بالتعاون مع احتاد غرف التجارة وال�سناعة يف 
كرد�ستان  اإقليم  الأعمال يف  فيه عدد من رجال  �سارك  الذي  امللتقى  اأعمال  الن�سور  اهلل  الدكتور عبد  الوزراء  رئي�س 
اإىل عدد من م�سوؤويل غرفة جتارة الأردن وممثلني عن عدد من الهيئات القت�سادية واملالية وموؤ�س�سات  بالإ�سافة 

القطاع اخلا�س يف الأردن. 

وتطوير  لتوثيق  اآل��ي��ات  اإي��ج��اد  بهدف  امللتقى  ه��ذا  عقد  ج��اء  وق��د 
القت�سادية  املجالت  خمتلف  يف  الكرد�ستانية  الأردنية  العالقات 
وال��ت��ج��اري��ة وال���س��ت��ث��م��اري��ة ، وزي����ادة ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات ح���ول ه��ذه 
القطاعات والت�سريعات الناظمة لها مبا يوفر بيئة منا�سبة لإقامة 
القت�سادية  العالقات  يعزز  ومبا  م�سرتكة،  ا�ستثمارية  م�سروعات 

بني اأ�سحاب الأعمال يف البلدين. 
على  حر�سه  من  انطالقاً  امللتقى  لهذا  الإ�سكان  بنك  رعاية  وتاأتي 
تعزيز عالقات التعاون بني البنك وخمتلف القطاعات القت�سادية 
والتجارية يف الأردن ودول املنطقة، ومبا يخدم و يدعم القت�ساد 

الوطني ويعمل على الرتقاء به اإىل م�ستويات اأف�سل.
التخطيط  ل��دائ��رة  التنفيذي  امل��دي��ر   / عبيد  اأب��و  جمال  الدكتور  ق��دم  امل��وؤمت��ر  فعاليات  يف  البنك  م�ساركة  و�سمن 
واإقليم  الأردن  بني  التعاون  عالقات  تعزيز  يف  امل�سريف  القطاع  دور   : بعنوان  عمل  ورق��ة  والأب��ح��اث  ال�سرتاتيجي 

كرد�ستان ، حيث ا�ستعر�س يف هذه الورقة هيكل القطاع امل�سريف 
القطاع  هذا  حققها  التي  والنوعية  الكمية  والإجن��ازات  الأردين 
، والأهمية التي يلعبها القطاع امل�سريف  ال�سنوات الأخرية  خالل 
كما   ، والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  الأردين يف حت��ق��ي��ق 
ا�ستعر�س الدكتور اأبو عبيد جتربة بنك الإ�سكان يف جمال التعاون 
بني  امل�ستقبلي  التعاون  واآف��اق   ، كرد�ستان  يف  العاملة  البنوك  مع 

القطاع امل�سريف يف كل من الأردن واإقليم كرد�ستان .  
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60 �ضركة حملية مب�ضاركة 
بنك الإ�ضكان " الراعي الذهبي " مللتقى ال�ضناعات الوطنية للم�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة 

الوطنية  ال�سناعات  ملتقى  الإ���س��ك��ان  بنك  رع��ى 
وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزي���ر  بح�سور  اأق��ي��م  ال���ذي 
الدكتور حامت احللواين ومب�ساركة م�سوؤولني من 
لتطوير  الأردنية  واملوؤ�س�سة  عمان  �سناعة  غرفة 
امل�����س��اري��ع الإق���ت�������س���ادي���ة )ج���دك���و( وال�����س��ن��دوق 
الوطني لدعم املوؤ�س�سات )ناف�س( ، بالإ�سافة اإىل 
م�ساركة 60 �سركة حملية من خمتلف القطاعات 

 . ال�سناعية 

املحلية  بال�سناعات  التعريف  اإىل  امللتقى  ويهدف 
والرتويج لها وعر�س منتجاتها واإظهار امل�ستوى 

املتقدم الذي و�سلت اإليه، كما يهدف اىل مناق�سة التحديات التي تواجه ال�سناعة املحلية بخا�سة تلك املتعلقة منها 
ال�سناعة  اأن  والتاأكد من  التجارية  والقطاعات  ال�سناعيني  �سراكات جتارية بني  اإىل خلق  وال�سعي   ، الطاقة  باأ�سعار 

الوطنية تلبي احتياجات ال�سوق املحلية من ال�سلع واملنتجات املختلفة.

منها  الأخ�س  وعلى  الإقت�سادية  املوؤ�س�سات  خمتلف  بدعم  البنك  ل��دور  جت�سيداً  امللتقى  لهذا  البنك  رعاية  وتاأتي 
كرافعة  القت�سادي  ودوره��ا  ال�سناعات  هذه  لأهمية  البنك  من  اإدراك��اً  واملتو�سطة،  ال�سغرية  ال�سناعية  املوؤ�س�سات 

وطنية.  تنموية 

اأعمال جديدة متيحاً  لفر�س  " ، وعرو�ساً  " للموردين وامل�سرتين  اأعمال جديدة  لفر�س  امللتقى عرو�ساً  وقد �سهد 
امل�سرتيات بهدف تطوير عالقات عمل  امل�ساريع لاللتقاء مبا�سرة مع مدراء  ال�سناعة املحلية واأ�سحاب  اأمام  املجال 
ذات  الأط��راف  من  القرار  اأ�سحاب  لدى  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سناعية  ال�سركات  مبنتجات  والتعريف   ، م�ستدامة 

العالقة " موردين وموزعني وم�ستهلكني " .

وتعبرياً عن اهتمام بنك الإ�سكان بهذه القطاعات احليوية والهامة، قام البنك با�ستحداث دوائر متخ�س�سة بالأعمال 
ذات الأحجام ال�سغرية واملتو�سطة وزوّدها بالكفاءات الالزمة ، وقّدم جمموعة من اخلدمات امل�سرفية واعتمد عدداً 
من ال�سيا�سات امل�سرفية املرنة التي ت�ستجيب لحتياجات ومتطلبات هذه ال�سريحة مبا ميك�ّنها من اإ�ستثمار الفر�س 

الالزمة ل�ستمرار منوها وتطورها .

ومما يجدر ذكره يف هذا املجال اأن البنك قام يف الفرتة الأخرية بتطوير منتجات متويلية خا�سة بالأعمال ال�سغرية 
وا�سعة  �سريحة  خلدمة  املخ�س�سة  املنتجات  من  �سل�سلة  �سمن  الأع��م��ال  مركبات  بتمويل  خا�سة  اأخ��رى  ومنتجات 
ال�سناعية  الأن�سطة  ملجالت  وا�سعة  متويلية  خيارات  خاللها  من  البنك  وفر  واملتو�سطة"  "ال�سغرية  الأعمال  من 

والتجارية والأعمال املهنية .

الدائم  البنك  �سعي  من  وانطالقاً  الجتماعية،  م�سوؤوليته  ممار�سة  اإط��ار  يف  امللتقى  يف  البنك  م�ساركة  وتاأتي  كما 
واملتوا�سل يف تعزيز عالقات الّتعاون مع خمتلف القطاعات الإقت�سادية والّتجارية يف اململكة ، ملا لها من دور فّعال يف 
دعم القت�ساد الوطني والرتقاء به اإىل م�ستويات اأعلى  ، ملا لهذا امللتقى من اأهمية يف حت�سني بيئة الأعمال وتعزيز 

دور القطاع اخلا�س وحتفيزه على النمو وزيادة قدرته التناف�سية والرتويج للمنتجات املحلية . 
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بنك الإ�ضكان يرعى حفل تكرمي الطالبات املتفوقات يف مدر�ضة الكرمل
رعى البنك حفل تكرمي الطالبات املتفوقات يف مدر�سة الكرمل 
الطالبات  اأم���ور  اأول��ي��اء  بح�سور  وذل���ك  ن��اب��ل�����س،  يف  الأ���س��ا���س��ي��ة 

املدر�سة. التدري�سية ومدير  والهيئة 
حيث �سكرت مديرة املدر�سة البنك على رعايته والتزامه الدائم 
بدعم مثل هذه الأن�سطة ورعايتها انطالقاً من الدور احلقيقي 
الطلبة  ومهارات  ق��درات  وتطوير  تعزيز  يف  البنك  يلعبه  ال��ذي 
الطالبات  وع��ن  واملعرفة،  العلم  نيل  موا�سلة  على  وحتفيزهم 
تقدمت الطالبة �سند�س الزربا ب�سكرها وامتنانها لبنك الإ�سكان 

للحفل. لرعايته 
ويف ختام احلفل مت توزيع الهدايا و�سهادات التقدير على الطالبات املتفوقات، وقد عرب اأولياء الأمور عن �سعادتهم 

باجناز بناتهم، وعن خال�س �سكرهم لإدارة بنك الإ�سكان على دعمها املتوا�سل للم�سرية التعليمية يف فل�سطني.

يف اأوىل مبارياته �ضمن كاأ�س فل�ضطني .. بنك الإ�ضكان يرعى نادي �ضباب يطا 
اأوىل مبارياته يف دوري كاأ�س فل�سطني مع احتاد بيت لقيا، بح�سور  رعى البنك فريق نادي �سباب يطا الريا�سي يف 

مدير فرع البنك يف يطا، ورئي�س النادي ن�سال الهدار واأع�ساء جمل�س اإدارة النادي. 
البنك  بني  امل�سرتك  التعاون  با�ستمرار  الإ�سكان  بنك  اإدارة  توجيهات  على  يطا  يف  البنك  فرع  مدير  اأكد  جهته  من 
واملوؤ�س�سات الأهلية والريا�سية، م�سرياً اإىل اأهمية العمل املتوا�سل للنهو�س بالنوادي الريا�سية اإىل اأعلى امل�ستويات 

مبا ي�سمن تقدمي الأف�سل من ناحية الأداء الذي �سي�ساهم يف دعم احلركة الريا�سة يف فل�سطني.
اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  املتوا�سل  بال�سعي  املميز  الإ�سكان  بنك  دور  على  موؤكداً  الدعم،  بهذا  الهدار  رحب  ب��دوره 

للمواطنني، مثمناً دوره الريادي يف دعم املوؤ�س�سات الأهلية والريا�سية.

بنك الإ�ضكان يقدم الدعم ملجموعة اأرثوذك�ضي بري زيت 
وقدم الهدار �سكره وعظيم امتنانه لإدارة بنك الإ�سكان على 
الوطني  املتوا�سل �سمن واجبهم  الكبرية ودعمهم  جهودهم 
جت���اه امل��وؤ���س�����س��ات ال��ري��ا���س��ي��ة. ب��ن��ك الإ���س��ك��ان ي��ق��دم ال��دع��م 

ملجموعة اأرثوذك�سي بري زيت
اأرث��وذك�����س��ي ب��ري زي���ت، وذل��ك  ق���دم ال��ب��ن��ك ال��دع��م ملجموعة 
ق��دم  ح��ي��ث  للمجموعة،  ال��ت��اب��ع��ة  الك�سفية  ال��ف��رق��ة  ل�سالح 
الفرقة  ب��ه��ا  ���س��ارك��ت  وق��د  م��ت��ن��وع��ة،  ك�سفية  م��ع��دات  ال��ب��ن��ك 
ب��اح��ت��ف��ال اأع���ي���اد ال��ف�����س��ح امل��ج��ي��دة، وذل����ك ب��اأك��ر م��ن 150 
الزهرات  وباقة  والك�سافة  واملر�سدات  اجلوالة  من  عن�سراً 

والأ�سبال والرباعم.
وخالل حفل ت�سليم املعدات اأ�سار مدير فرع البنك يف بري زيت باهتمام اإدارة البنك بدعم ورعاية الأندية والن�ساطات 
ملا لهذه  املنتجة والتوعوية،  ال�سباب للقيام بالربامج والن�ساطات  اإمكانيات  الك�سفية منها، وتعزيز  ال�سبابية وخا�سة 

الربامج والأن�سطة من اأهمية تنعك�س على جيل ال�سباب الذين ي�سكلون اأمل امل�ستقبل.
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امل�ضوؤولية الجتماعية يف فل�ضطني
مع  القائم  التعاون  على  مثنياً  الكرمي،  دعمه  على  الإ�سكان  بنك  املجموعة  رئي�س  عبداهلل  انطون  �سكر  جهته،  من 
اإىل الأثر اليجابي لهذا الدعم، والذي �ساعد على تنفيذ العديد من الأن�سطة وتوفري  البنك بكل املجالت، م�سرياً 

احتياجات املجموعة الك�سفية يف البلدة.

بنك الإ�ضكان يدعم عيادة الأ�ضنان يف املركز ال�ضحي العربي
قام البنك بدعم املركز ال�سحي العربي/ جامعة القد�س يف البرية من خالل امل�ساهمة يف اإعادة تاأهيل عيادة الأ�سنان 
وتزويدها ببع�س املواد والأدوات والأجهزة الالزمة �سمن تطبيق خطة املركز التطويرية الهادفة لإعادة اإطالقه من 
اأجل الرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة يف املركز، وذلك من خالل �سيانة املركز واإعادة تاأهيله مبا يلزم وا�ستقطاب 

الكوادر الطبية والفنية والإدارية من ذوي ال�سهادات العليا واخلربة املتميزة يف جمالتهم. 
للمركز  تربعهم  على  الإ�سكان  لبنك  والمتنان  ال�سكر  بفائق  حلو  اأب��و  ر�سمي  الدكتور  للمركز  العام  املدير  وتقدم 
يف  املحلي  املجتمع  مل�ساعدة  هادفة  م�ستمرة  ل�سراكة  بفكرتهم  للمركز  زيارتهم  اأثناء  البنك  اإدارة  توجه  على  واأثنى 

ال�سحي.  املجال 

�ضمن فعاليات الأ�ضبوع امل�ضريف
بنك الإ�ضكان يقدم �ضا�ضة )LCD( ملدر�ضة الأندل�س للبنات

ال���ذي مت  امل�����س��ريف،  الأ���س��ب��وع  بفعاليات  ال��ب��ن��ك  م�����س��ارك��ة  �سمن 
�سا�سة  البنك  قدم  الفل�سطينية،  النقد  �سلطة  قبل  من  تنظيمه 
لأغرا�س  ا�ستخدامها  بهدف  الأندل�س،  بنات  ملدر�سة   )LCD(

علمية يف غرفة جمهزة للعر�س.
حيث قام مدير فرع البنك يف الظاهرية بت�سليم ال�سا�سة ملديرة 
ال�سف  لطالبات  ملحا�سرة  البنك  ت��ق��دمي  بعد  وذل��ك  امل��در���س��ة، 
الثامن، ب�سرح وايف للن�سرة التثقيفية امل�سرفية املوحدة ال�سادرة 
من  العديد  زي��ارت��ه  خ��الل  البنك  وق��دم  ه��ذا  النقد،  �سلطة  عن 

للطالبات. الهدايا 
بدورها قدمت مديرة املدر�سة جزيل �سكرها لإدارة بنك الإ�سكان 

خالل  البنك  به  قام  ال��ذي  التثقيفي  ال��دور  لأهمية  منوهة  التعليمية،  العملية  خدمة  يف  جهود  من  تبذله  ما  على 
الأ�سبوع امل�سريف، موؤكدة ا�ستفادة الطالبات من املحا�سرة.

بنك الإ�ضكان يرعى اأوملبياد األعاب القوى للمدار�س يف ترم�ضعيا
رعى البنك وبالتعاون مع بلدية ترم�سعيا وجمل�س اأولياء طلبة مدر�سة البلدة، انطالق اأوملبياد العاب القوى التا�سع 
ع�سر على مالعب مدر�سة ترم�سعيا الثانوية للبنني، وبح�سور مدير فرع بنك الإ�سكان يف ترم�سعيا، ورئي�س البلدية 
16 مديرية من مديريات  ومدير املدر�سة، وممثلي مديرية الرتبية والتعليم واملدار�س امل�ساركة، و�سارك بالأوملبياد 

240 طالباً. الرتبية والتعليم، ومب�ساركة اأكر من 
والتي عربت عن مدى حر�س  الرعاية،  على هذه  الإ�سكان  بنك  املدر�سة  ومدير  البلدية  رئي�س  كل من  �سكر  بدوره 

البنك على التوا�سل مع املوؤ�س�سات املحلية، وب�سكل داعم مل�سرية ال�سباب والريا�سة والتعليم يف الوطن.
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وا�سل البنك امل�سي قدماً يف تنمية كفاءات ومهارات املوظفني لديه يف كافة الفروع والدوائر لتتواكب مع متطلبات 
العمل امل�سريف وتطوراته، وذلك من خالل عقد العديد من الندوات والدورات وور�س العمل املتخ�س�سة يف جمالت 
مهارات  اإىل  بالإ�سافة  اخلدمات،  وتقدمي  البيع  مهارات  �سقل  على  الرتكيز  مع  املختلفة،  والإداري  امل�سريف  العمل 
اللغة الإجنليزية والكمبيوتر، كما ي�سجل للبنك باأنه كان م�ساهماً فاعاًل يف خدمة املجتمع املحلي من خالل مركز 

والتطوير. التدريب 

اأوًل: الدورات والندوات التدريبية

حملية،  )داخلية،  تدريبية  ون��دوة  دورة   )123( عقد  الثاين  الربع  خ��الل  والتطوير  التدريب  مركز  ن�ساط  تخلل 
خارجية( �سارك بح�سورها )1876( موظفاً كما هو مبني يف اجلدول التايل:

عدد امل�ضاركنيعدد الدوراتالبيان

531439الدورات الداخلية

9287الندوات

57143الدورات املحلية

47الدورات اخلارجية

1231876املجموع

ال�سامل  التدريبي  الربنامج  البنك:  ملوظفي  والتطوير  التدريب  مركز  عقدها  التي  التدريبية  ال��دورات  اأبرز  ومن 
امل�سريف  والت�سويق  البيع  مهارات  تطوير  اإىل  تهدف  دورات  عقد  اإىل  بالإ�سافة  ال�سرافني(،   ( اجل��دد  للموظفني 

والتميز يف خدمة العمالء، ودورة ك�سف التزوير والتزييف امل�سريف، ودورة اإدارة خماطر الئتمان.

الن�ضاط التدريبي لبنك الإ�ضكان
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الن�ضاط التدريبي لبنك الإ�ضكان

املف�سلة  الج��ت��م��اع��ي  ال�����س��ل��وك  ���س��ول  واأ م��ب��ادئ  جم��ال  يف  متخ�س�سة  ون���دوات  دورات  ب��ع��ق��د  ال��ب��ن��ك  ق��ام  ك��م��ا 
)HBTF Business Etiquette( والتي �سارك بح�سورها عدد كبري من موظفي البنك، كما عقدت دورات تهدف 

اإىل تطوير املهارات الإ�سرافية والقيادية، واملقدرة على حل امل�سكالت واتخاذ القرارات والتعامل مع �سغوطات العمل 
واإدارة الوقت.

ومن خالل التعاون مع البنك املركزي الأردين مت عقد دورة )Basel II & III( والتي �سارك بح�سورها جمموعة 
العمليات  وهند�سة  تطوير  دائ��رة  العمليات،  دائ��رة  الئتمان،  مراجعة  دائ��رة  الداخلي،  التدقيق  دائ��رة  موظفي  من 

ودائرة املخاطر.

ثانيًا: خدمة املجتمع املحلي

خالل  من  البنك  قام  حيث  املجالت،  خمتلف  يف  املحلي  املجتمع  بخدمة  الدائم  التزامه  البنك  اعتزاز  م�سادر  من 
مركز التدريب والتطوير خالل عام 2013 بالعديد من املبادرات والجنازات لدعم الأن�سطة ذات الطابع الجتماعي 

والتي متثلت يف:

• تدريب اأكر من )225( طالب / طالبة من اجلامعات الأردنية لدى فروع ودوائر البنك كمتطلب تخرج.	

• للتنمية 	 الثاين  عبداهلل  امللك  �سندوق  مع  بالتعاون  لل�سباب  القيادية  امل��ه��ارات  تطوير  برنامج  يف  امل�ساركة 
)ICAIP( وموؤ�س�سة )Inspirational Development Group( حيث مت اإعداد برنامج تدريبي لطالبني من 

امل�سرتكني بالربنامج للتدرب لدى بع�س دوائر البنك ملدة اأ�سبوعني.

• امل�ساركة بربنامج التدريب ال�سيفي )درب( والذي تنظمه موؤ�س�سة )Loyac / الأردن( حيث يتم حالياً تدريب 	
)16( طالباً وطالبة مت توزيعهم على خمتلف فروع البنك وت�ستمر فرتة التدريب ملدة )6( اأ�سابيع.
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باملتغريات  ت��اأث��ره  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  مت��ي��زاً،  واأك��ره��ا  احليوية  القطاعات  اأه��م  م��ن  الأردن  يف  امل�سريف  القطاع  يعد 
اأثر هذه املتغريات على القطاع امل�سريف كان  اأن  اإل  وال�سغوطات التي عاي�سها القت�ساد الأردين يف الآونة الأخرية، 
امل�سريف  القطاع  �سجل  فقد  لذلك  وكنتيجة  املركزي،  البنك  طبقها  التي  احل�سيفة  ال�سيا�سة  بف�سل  وذلك  �سعيفاً 
قراءة  يلي  وفيما  الكمية  املوؤ�سرات  خمتلف  يف  ملمو�ساً  من��واً   2013 احل��ايل  العام  من  الأوىل  اأ�سهر  اخلم�سة  خالل 

ملخ�سة لالإجنازات التي حققها القطاع:
هيكل القطاع امل�ضريف

بلغ عدد البنوك العاملة يف الأردن 26 بنكاً يف نهاية عام 2012 موزعني على النحو الآتي:. 1
• عدد البنوك التجارية الأردنية 13 بنكاً   	
• عدد البنوك الإ�سالمية الأردنية 3 بنوك	
• 10 بنوك	 عدد البنوك العربية والأجنبية 

بلغ عدد فروع البنوك املرخ�سة العاملة يف اململكة 714 فرعاً يف نهاية عام 2012 بزيادة قدرها 19 فرعاً عن عام . 2
2011، كما زاد عدد مكاتب البنوك املرخ�سة ب� 9 مكاتب لي�سل عدد املكاتب اإىل 84 مكتباً، لي�سل اإجمايل �سبكة 

فروع ومكاتب البنوك املرخ�سة العاملة يف اململكة اإىل 798 فرعاً ومكتباً، موزعني على النحو التايل:

• فروع ومكاتب البنوك التجارية الأردنية 609.	

• فروع ومكاتب البنوك الإ�سالمية الأردنية 128.  	

• 	.61 فروع ومكاتب البنوك العربية والأجنبية 

بلغ عدد اأجهزة ال�سراف الآيل العاملة يف اململكة 1290 جهازاً عام 2012 مقارنة مع 1219 جهازاً يف عام 2011 . 3
اأي بزيادة قدرها 71 جهازاً.

حت�سن موؤ�سر الكثافة امل�سرفية " عدد ال�سكان اإىل اإجمايل عدد الفروع واملكاتب" يف اململكة ب�سكل طفيف، اإذ بلغ . 4
حوايل 8 اآلف ن�سمة  يف نهاية عام 2012، مقابل 8.1 األف ن�سمة يف نهاية عام 2011. 

حت�سن موؤ�سر " عدد ال�سكان اإىل اإجمايل عدد اأجهزة ال�سراف الآيل " يف اململكة، اإذ بلغ نحو 5 اآلف ن�سمة لكل . 5
جهاز �سراف اآيل يف نهاية عام 2012، مقابل 5.1 األف ن�سمة لكل جهاز يف نهاية عام 2011. 

اأداء القطاع امل�ضريف الأردين
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موجودات البنوك

عن نهاية . 1  2013  / ارتفعت موجودات البنوك املرخ�سة العاملة يف اململكة بن�سبة قدرها  3.6% يف نهاية �سهر 5 
عام 2012 لت�سل اإىل حوايل 40.7 مليار دينار اأردين )57.4 مليار دولر اأمريكي(.

2 . ،2013  / �سكلت املوجودات املحلية 85.1% من اإجمايل املوجودات لت�سل اإىل 34.6 مليار دينار يف نهاية �سهر 5 
% اأو ما قيمته 32.9 مليار دينار يف نهاية العام 2012. مقارنة مع 83.8 

ودائع العمالء

2013 عن نهاية . 1  / % يف نهاية �سهر5  ارتفعت ودائع عمالء البنوك املرخ�سة العاملة يف اململكة بن�سبة قدرها 5 
عام 2012 لت�سل اإىل حوايل 26.2 مليار دينار اأردين )37 مليار دولر اأمريكي(.

لت�سل اإىل . 2  2013  /  5 % من اإجمايل ودائع العمالء يف نهاية �سهر   73.7 �سكلت ودائع العمالء بالعملة املحلية 
% اأو ما قيمته 17.7 مليار دينار يف نهاية العام 2012. 19.3 مليار دينار، مقابل 70.9 

% يف . 3  63.6 2013 مقابل   / اإجمايل املوجودات / املطلوبات يف نهاية �سهر5  % من   64.4 �سكلت ودائع العمالء 
نهاية العام 2012.

الئتمانية الت�ضهيالت 

% يف نهاية �سهر . 1  2.6 ارتفعت الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة للبنوك املرخ�سة العاملة يف اململكة بن�سبة قدرها 
عن نهاية عام 2012 لت�سل اإىل حوايل 18.3 مليار دينار اأردين )25.8 مليار دولر اأمريكي(.   2013  /  5

2 . % �سكلت الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة69.8%من اإجمايل ودائع العمالء يف نهاية �سهر 5/2013 مقابل71.4 
يف نهاية عام 2012. 

اإىل . 3 لت�سل  الئتمانية  الت�سهيالت  اإجمايل  من   %  86.5 املحلية  بالعملة  املمنوحة  الئتمانية  الت�سهيالت  بلغت 
% اأو ما قيمته 15.5 مليار دينار )21.9 مليار دولر  15.8 مليار دينار )22.3 مليار دولر اأمريكي(، مقابل 87.1 

اأمريكي( يف نهاية عام 2012.

الأجنبية  الحتياطيات 

2013 عن ر�سيد نهاية   / % يف نهاية �سهر 4  انخف�س ر�سيد الحتياطيات الأجنبية لدى اململكة بن�سبة قدرها 46.7 
اأمريكي، وتغطي هذه  9.7 مليار دولر  اأو ما يعادل  6.9 مليار دينار  2012، ليبلغ ر�سيد الحتياطيات حوايل  العام 

5.2 اأ�سهر.  الحتياطيات م�ستوردات اململكة من ال�سلع واخلدمات حلوايل 

الفائدة اأ�ضعار 

2013، يف حني بلغ �سعر الفائدة املرجح على الت�سهيالت  بلغ �سعر الفائدة املرجح على الودائع2.99% يف نهاية �سهر5/ 
2013 لي�سجل   / %، نتيجة لذلك فقد بلغ هام�س الفائدة امل�سرفية املرجح6.11 % يف نهاية �سهر 5  الئتمانية 9.10 

انخفا�ساً بلغ 0.33 نقطة مئوية عن نهاية العام 2012. 

اأداء القطاع امل�ضريف الأردين




