
النافذة االقت�صادية

ن�شرة حتليلّية دورّية ت�شدر عن دائرِة التخطيط الإ�شرتاتيجي والأبحاث - بنك الإ�شكان- العدد 48 ت�شرين ثاين 2013

مليون دينار اأرباح بنك الإ�شكان للت�شعة اأ�شهر الأوىل من عام 2013
ريبة مقدارها  حقق بنك الإ�ضكان خالل الت�ضعة اأ�ضهر الأوىل من عام 2013 اأرباحاً قبل ال�ضّ
)110.2( مليون دينار مقارنة مع )107.2( مليون دينار خالل الفرتة املماثلة من العام املا�ضي.
التفا�ضيل �ص 3

رقم IBAN يف الأردن
طلب البنك املركزي الأردين من كافة البنوك العاملة يف اململكة اتخاذ الإجراءات الالزمة بهدف بدء 
IBAN حر�ضاً من البنك املركزي على اعتماد اأف�ضل املمار�ضات العاملية يف  تطبيق معايري نظام الـ 

القطاع امل�ضريف، لكي يدخل حيز التطبيق اإعتباراً من الثاين من �ضهر �ضباط 2014.
التفا�ضيل �ص 4

 )Interbank Credit Facility Agreement( اتفاقية  الإ�ضكان  بنك  وّقع 
. )KEXIM(مع بنك الت�ضدير وال�ضترياد الكوري

التفا�ضيل �ص12

بنك الإ�شكان يوقع اتفاقية �شراكة  مع بنك الت�شدير وال�شترياد الكوري

بنك الإ�شكان يطلق خدمة الإ�شكان موبايل
 ، �ضعياً من بنك الإ�ضكان يف مواكبة كل ما هو جديد يف جمال التكنولوجيا امل�ضرفية 
فقد قام البنك بتعزيز قنواته الإلكرتونية من خالل اإطالق التطبيق املجاين املتكامل 

خلدمة الإ�ضكان موبايل .
التفا�ضيل �ص10

”The Banker“  بنك الإ�شكان يفوز بجائزة  ذا بانكر
فاز بنك الإ�ضكان بجائزة جملة ذا بانكر “The Banker” كاأف�ضل بنك يف الأردن

.  ”Bank of the Year 2013 – Jordan“ للعام2013 
التفا�ضيل �ص 2
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فاز بنك الإ�ضكان بجائزة جملة ذا بانكر “The Banker” كاأف�ضل بنك يف الأردن“ Bank of the Year 2013 – Jordan  ”علماً 
باأن جملة ذا بانكر " التابعة ملجموعة الفاينان�ضال تاميز" تعترب اأف�ضل جمموعة �ضحفية معنية ب�ضوؤون املال والقت�ضاد على 

م�ضتوى العامل .
وقد مّت اإعالن فوز البنك باجلائزة خالل حفل اأقيم يف 30 ت�ضرين ثاين / نوفمرب احلايل يف لندن بح�ضور مدراء وقياديني ملا 
يزيد عن )112( بنكاً وموؤ�ض�ضة مالية ميثلون املوؤ�ض�ضات الفائزة من خمتلف دول العامل حيث اأن اجلائزة متنح لبنك واحد فقط 
يف كل دولة ، وقد ت�ضّلم اجلائزة الدكتور مي�ضيل مارتو/ رئي�ص جمل�ص الإدارة بح�ضور ال�ضيد عمر ملح�ص املدير العام وعدد من 

امل�ضوؤولني يف البنك .
ويعترب الفوز بجوائز “The Banker” والحتفال بتوزيعها ، اأحد اأبرز الأحداث التي ترتقبها البنوك ، للتعريف باأف�ضل البنوك 
واملوؤ�ّض�ضات املالية التي فازت باجلائزة ، َكْون هذا احلفل يعترب تكرمياً للبنوك الفائزة وذلك اعرتافاً من اإدارة املجلة بالّنجاحات 
والإجنازات املتمّيزة التي حّققتها هذه البنوك خالل العام، كما يوفّر الحتفال فر�ضة لاللتقاء والتعارف بني كبار امل�ضوؤولني 

امل�ضرفيني واملاليني الذين ميّثلون موؤ�ض�ضاتهم يف هذا الحتفال.
وُيذكر يف هذا املجال اأّن البنك فاز بجائزة “The Banker” كاأف�ضل بنك يف الأردن للعام 2013   بعد اأَن ا�ضتوفى �ضروط التاأهيل 
للفوز باجلائزه ، حيث يتّم التاأهيل وفق جمموعة من الأ�ض�ص واملوؤ�ّضرات املالية ومن هذه املوؤ�ضرات : القدرة والنجاح يف مواجهة 
و  على منتجات  اأو تطوير  و/  " منتجات وخدمات جديدة  واخلدمات  املنتجات  والبتكار يف جمال  واملبادرة   ، الفرتة  حتّديات 
خدمات قائمة " ومن هذه املوؤ�ضرات اأي�ضاً كفاءة الأداء وجمموع حقوق امللكية وقوة موؤ�ضر كفاية راأ�ص املال واإجمايل املوجودات 
ون�ضبة حقوق امللكية لإجمايل املوجودات ومعدل العائد على املوجودات ، اإىل غري ذلك من املوؤ�ضرات الإيجابية التي تدل على 

�ضالبة و�ضالمة املركز املايل للموؤ�ّض�ضات " الفائزة".
بهذه اجلائزة  التهنئة  ولتقدمي  الإ�ضكان  بنك  بقوة موؤ�ض�ضة  العتزاز  للتعبريعن  املنا�ضبة فر�ضة ً  الدكتور مارتو هذه  واعترب 
يف  �ضركاء  اجلميع  اأّن  باعتبار   ، البنك  وموظفني" ولعمالء  "اإدارة  البنك  ولأ�ضرة  الإدارة  جمل�ص  اإىل  باجلائزة  الفوز  واإهــداء 
هاً يف هذا املجال اإىل خطط طموحة يتبناها البنك يف جمال تطوير اأنظمة املعلومات والرتكيز  ا�ضتحقاق البنك لهذا الفوز، منِوّ
 ، الكبرية  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  لدورالبنك يف خدمة  اغفال  دون  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  للموؤ�ض�ضات  املميزة  على تقدمي اخلدمة 

وا�ضتمرار العمل على تر�ضيد الإنفاق وتعزيز �ضبكة تقدمي اخلدمات للعمالء " فروع واأجهزة �ضراف اآيل" .
واأنهى الدكتور مارتو تعقيبه على هذا احلدث الهام باأّن فوز البنك بهذه اجلائزة جاء تقديراً لأدائه واإجنازاته ، و�ضيكون ذلك 
حافزاً لتحقيق املزيد من الجنازات يف خمتلف الأن�ضطة ، حتى يبقى البنك مب�ضتوى ثقة امل�ضتثمرين امل�ضاهمني والعمالء من 

مودعني ومقرت�ضني .

”The Banker“  بنك الإ�شكان يفوز بجائزة  ذا بانكر
كاأف�شل بنك يف الأردن للعام 2013
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ريبة مقدارها )110.2( مليون دينار مقارنة مع  حقق بنك الإ�ضكان خالل الت�ضعة اأ�ضهر الأوىل من عام 2013 اأرباحاً قبل ال�ضّ
ريبة )78.8( مليون دينار مقابل  )107.2( مليون دينار خالل الفرتة املماثلة من العام املا�ضي. وبلغت الأرباح ال�ضافية بعد ال�ضّ
مبلغ )78.6( مليون دينار يف الفرتة املماثلة، علماً باأّن اأرباح البنك يف الأردن بعد ال�ضريبة قد حققت خالل هذه الفرتة زيادة 
ن�ضبتها )9%(. وقد مت حتقيق هذه النتائج على الرغم من الأثر ال�ضلبي الّناجت عن ا�ضتمرار الأو�ضاع ال�ضائدة يف �ضورية، حيث 

�ضات الكافية هناك. مّت اأخذ املخ�ضّ
ويف تعقيبه على هذه النتائج بني الّدكتور مي�ضيل مارتو رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك اأنها حتقّقت نتيجة للنمو يف اإجمايل الّدخل 
بزيادة  اأي  املماثلة،  الفرتة  دينار خالل  )240.7( مليون  دينار مقابل  )274( مليون  اإىل  لي�ضل  الفرتة  ارتفع خالل هذه  حيث 

ن�ضبتها )%13.8(. 
واأ�ضاد الدكتور مي�ضيل مارتو مبتانة الو�ضع املايل للبنك وقوة ميزانيته، حيث بلغ جمموع املوجودات )7.2( مليار دينار، وبلغ 

جمموع اأر�ضدة ودائع العمالء )5( مليار دينار، كما بلغ اإجمايل حمفظة الّت�ضهيالت الئتمانية )2.9( مليار دينار. 
وقد انعك�ضت النتائج اأعاله ب�ضكل اإيجابي على جمموعة من موؤ�ّضرات الأداء لدى البنك، حيث بلغت ن�ضبة اإجمايل القرو�ص اإىل 
ودائع العمالء )58%( وبلغت ن�ضبة كفاية راأ�ص املال )18.6%( وهي اأعلى من متطلبات البنك املركزي الأردين ومقررات جلنة 
ن موؤ�ّضر الكفاءة )ن�ضبة امل�ضاريف اإىل الدخل( من )35.2%( خالل الت�ضعة اأ�ضهر الأوىل من عام 2012 لي�ضل اإىل  بازل، كما حت�َضّ

)34.9%( خالل الت�ضعة اأ�ضهر الأوىل من عام 2013 وُيعترب هذا امل�ضتوى من اأف�ضل امل�ضتويات لدى اجلهاز امل�ضريف يف الأردن.

اأّما يف جمال التو�ّضع الداخلي يف الأردن فقد و�ضل عدد الفروع العاملة اإىل )117( فرعاً، وي�ضاند هذه الفروع يف تقدمي جمموعة 
من اخلدمات امل�ضرفية  للعمالء )200( جهاز �ضراف اآيل، ليبقى البنك بذلك مت�ضّدراً للقطاع امل�ضريف يف الأردن بعدد الفروع 
وعدد اأجهزة ال�ضّراف الآيل، وما يجدر ذكره يف هذا املجال اأّن لدى بنك الإ�ضكان �ضبكة فروع حملية ودولية و�ضل عددها اإىل 
)166( فرعاً يف الأردن و�ضورية واجلزائر ولندن وفل�ضطني والبحرين، اإ�ضافة اإىل مكاتب التمثيل يف كل من العراق والإمارات 

العربية املتحدة وليبيا.
واغتنم الدكتور مارتو هذه املنا�ضبة للتاأكيد على العتزاز بقّوة املالءة املالّية ومتانة القاعدة الراأ�ضمالية للبنك، و�ضالمة وجودة 
املحافظ الئتمانية وال�ضتثمارية لديه، وتعود هذه الإجنازات للموقف الداعم من جمل�ص الإدارة وللجهود املخل�ضة من الإدارة 

التنفيذية " اإدارة عليا وموظفني "، متوّقعاً نتائج اأف�ضل يف الربع الأخري من هذا العام .

مليون دينار اأرباح بنك الإ�شكان
للت�شعة اأ�شهر الأوىل من عام 2013
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IBAN رقم احل�شاب الدويل املوحد
IBAN تعريف رقم

يعرف الـ International Bank Account Number( IBAN( باأنه تركيبة من الأرقام ت�ضتخدم لدى البنك لتمييز ح�ضابات العمالء 
البنوك،  لدى  العمالء  ح�ضابات  خانات  لعدد  وطنياً  توحيداًَ  يحقق  مبا  احل�ضابات  باأرقام  اخلا�ضة  الدولية  املعايري  موا�ضفات  على  مبنية 

ويحقق متييزاً دولياً لرقم احل�ضاب البنكي.
 )International Standardization Organization( للمعايري  الدولية  املنظمة  قبل  من  البنكي  للح�ضاب  الدويل  الرقم  ت�ضميم  مت 
ح�ضب املعيار رقم )ISO 13616( ، والـIBAN لي�ص رقم ح�ضاب بنكي جديد بل هو �ضيغة مطورة لرقم ح�ضاب العميل احلايل، حيث ي�ضهل 

عمل الأنظمة البنكية وميكنها من معاجلة التحويالت امل�ضرفية دون اأخطاء.
حالياً ي�ضتخدم IBAN اأكرث من 60 دولة حول العامل من �ضمنها دول الحتاد الأوروبي، والعديد من الدول العربية )ال�ضعودية، الكويت، 

لبنان، الإمارات العربية املتحدة، تون�ص، فل�ضطني( ويجري العمل حالياً على تطبيقه يف الأردن مطلع العام القادم 2014.

IBAN مكونات رقم
اأما  34 خانة، ويتفاوت طول رقم احل�ضاب من دولة اإىل اأخرى،  IBAN من خم�ضة مقاطع، واحلد الأق�ضى لطول الرقم هو  يتكون رقم 

املقاطع التي يتكون منها فهي على النحو الآتي: 
رمز الدولة، ويتكون من حرفني. . 1
رمز الإثبات، ويتكون من خانتني رقميتني ويتم احت�ضابه وفق عملية ح�ضابية بهدف التحقق من �ضحة الرقم الدويل للح�ضاب البنكي . 2

.)ISO 7064( ومدى مالءمته لإجراء اأي عمليات عليه والذي يتغري من ح�ضاب عميل لآخر وفق املعيار الدويل
رقم احل�ضاب البنكي الأ�ضا�ضي BBAN، ويتكون من:. 3

• الرمز التعريفي للبنك، ويتكون من اأربع خانات رقمية.	
• الرمز التعريفي لفرع البنك، ويتكون من اأربع خانات رقمية.	
• رقم ح�ضاب العميل، على اأن ي�ضاف اإىل رقم ح�ضاب العميل يف البنك اأ�ضفار اإىل اجلهة الي�ضرى منه لإ�ضتكمال احلد الأق�ضى	

من عدد اخلانات لي�ضل اإىل احلد الأق�ضى لعدد خانات الـ IBAN البالغ 34 خانة.

             رقم ح�ضاب العميل                            رمز الفرع                    رمز البنك           رمز الإثبات                 رمز الدولة

رقم IBAN يف الأردن
 IBAN الـ  نظام  بدء تطبيق معايري  بهدف  الالزمة  الإجــراءات  اتخاذ  اململكة  العاملة يف  البنوك  كافة  الأردين من  املركزي  البنك  طلب 
حر�ضاً من البنك املركزي على اعتماد اأف�ضل املمار�ضات العاملية يف القطاع امل�ضريف، لكي يدخل حيز التطبيق اإعتباراً من الثاين من �ضهر 

�ضباط 2014.
باأنه �ضيتم رف�ص تنفيذ  العلم  الثابتة مع  IBAN لكافة احلوالت ال�ضادرة والواردة واأوامر الدفع  ا�ضتخدام  ويتوجب على كافة العمالء 

 .IBAN اأي حوالة مالية �ضادرة اأو واردة واأي اأمر دفع ثابت بعد التاريخ املذكور اأعاله يف حال عدم ا�ضتخدام

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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و�ضدد البنك املركزي على دور البنوك يف هذا املجال من حيث: 
تزويد العمالء بالأرقام الدولية حل�ضاباتهم وعقد حمالت التوعية لهم وتثقيفهم.. 1
تدريب موظفيها على هذه الغاية. . 2
وح�ضب . 3 احلاليني  بعمالئها  اخلا�ضة  الدولية  احل�ضابات  اأرقــام  اإ�ضدار  على  قــادرة  الأنظمة  هذه  تكون  بحث  البنكية  اأنظمتها  تهياأة 

املوا�ضفات التي مت و�ضعها على امل�ضتوى الوطني.
ويتوجب على جميع العمالء تزويد اأرقام احل�ضابات امل�ضرفية الدولية اخلا�ضة بهم لالأطراف الأخرى الذين يتوقعون منهم حتويالت مالية. 

هذا ومن اجلدير ذكره اأن الرقم الدويل للح�ضاب البنكي املوحد اخلا�ص بالأردن يتكون من 30 خانة، ويق�ضم على النحو التايل:
.)JO( خانتني  الدولة:  رمز   .1

رقميتني.  خانتني  الإثبات:  رمز   .2
BBAN، ويتكون من: الأ�ضا�ضي  البنكي  احل�ضاب  رقم   .3

• رمز البنك: اأربع خانات رقمية.	
• رمز الفرع: اأربع خانات رقمية.	
• رقم ح�ضاب العميل: يو�ضع رقم ح�ضاب العميل يف البنك ويتم اإ�ضافة اأ�ضفار اإىل اجلهة الي�ضرى منه للو�ضول اإىل احلد الأق�ضى 	

والبالغ 18 خانة يف حالة الأردن. 

              رقم ح�ضاب العميل                            رمز الفرع                    رمز البنك           رمز الإثبات                 رمز الدولة

IBAN طرق عر�ض
يوجد طريقتني لعر�ض IBAN وهما:

- ال�ضكل الإلكرتوين: وهنا ل يتم ترك فراغات بني مقاطع IBAN، وهكذا يتم اإدخاله داخل الأنظمة البنكية املختلفة.
.IBAN ال�ضكل الورقي: يتم ترك فراغ ما بني كل مقطع من مقاطع -

IBAN مزايا ا�شتخدام
الإلكرتونية. الدفع  اأنظمة  كفاءة  رفع  خالل  من  املالية  التحويالت  لتنفيذ  اليدوية  العمليات  تقليل   .1

اخلارجية. اأو  الداخلية  �ضواء  التحويالت  �ضري  عملية  ت�ضهيل   .2
احل�ضاب. رقم  �ضحة  عدم  عن  الناجتة  املالية  التحويالت  اأخطاء  من  احلد   .3

الت�ضغيلية. الكفاءة  وحت�ضني  التكاليف  تخفي�ص   .4
IBAN مثال على IBAN طول الدولة

FR1420041010050500013M02606 27 فرن�ضا
IT60X0542811101000000123456 27 اإيطاليا
CH9300762011623852957 21 �ضوي�ضرا
GB29NWBK60161331926819 22 بريطانيا
DE89370400440532013000 22 اأملانيا
LB30099900000001001925579115 28 لبنان
EG1100006001880800100014553 27  م�ضر
AE260211000000230064016 23 الإمارات
DZ4000400174401001050486 24 اجلزائر
SA0380000000608010167519 24 ال�ضعودية

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxJO
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العاملية التجارة الإلكرتونية 
الإلكرتونية  التجارة  ن�ضاط  على �ضعيد  متزايداً  املتخ�ض�ضة منواً  والدولية  الإقليمية  والتقارير  الدرا�ضات  العديد من  اأظهرت 
الذي اأ�ضبح من اأهم املنافذ الت�ضويقية لالأن�ضطة التجارية خا�ضة يف جمال بيع التجزئة نظراً للمزايا املتمثلة يف انخفا�ص كلف 
نتيجة  الإلكرتونية  التجارية  التعامالت  اأنواع  تعددت  حيث  امل�ضتهلكني،  �ضرائح  ملختلف  والأو�ضع  الأ�ضرع  والو�ضول  الت�ضويق، 
لت�ضاع قاعدة م�ضتخدمي الإنرتنت خا�ضة يف ظل ظهور الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، لت�ضمل هذه التعامالت �ضراء تذاكر 
�ضركات الطريان، �ضراء الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية واأجهزة احلا�ضوب، حجوزات الفنادق، �ضراء الكتب والربجميات، �ضراء 

املالب�ص والإك�ض�ضوارات والأحذية، و�ضراء اأ�ضرطة الفيديو والألعاب.
وب�ضكل عام يتاأثر معدل انت�ضار ن�ضاط التجارة الإلكرتونية بتح�ضن الظروف القت�ضادية وال�ضيا�ضية، وامل�ضتويات املعي�ضية التي 

من �ضاأنها اأن تعزز قاعدة م�ضتخدمي الإنرتنت.
العاملية التجارة الإلكرتونية 

• يتوقع اأن يبلغ اإجمايل مبيعات التجارة الإلكرتونية العاملية يف عام 2012 حوايل 1120 مليار دولر اأمريكي مقابل 960 	
مليار دولر اأمريكي يف عام 2011، اأي بزيادة قدرها 17%، علماً باأن ن�ضبة النمو امل�ضجلة لعام 2011 بلغت حوايل %20 

عن عام 2010.
• التجارة الإلكرتونية 	 اإجمايل مبيعات  العامل يف  املتحدة الأمريكية يف ريادة دول  ا�ضتمرت الوليات  على �ضعيد الدول فقد 

من  اأكــرث  منت  حيث  الإلكرتونية  التجارة  مبيعات  يف  النمو  معدلت  اأعلى  ال�ضني  �ضجلت  كما  واليابان،  بريطانيا  تلتها 
2012، يف حني يتوقع ملعدل النمو لكل من فرن�ضا  90% يف عام  2011 ويتوقع لها اأن ت�ضجل منواً ن�ضبته  130% يف عام 

واإيطاليا واإ�ضبانيا اأن يكون الأ�ضرع يف اأوروبا.
خمتلف  يف   )B2C( امل�ضتهلكني  اإىل  ال�ضركات  من  متت  التي  الإلكرتونية  التجارة  مبيعات  اإجمايل  التايل  اجلدول  ويو�ضح 

العامل:  مناطق 
مليار دولر اأمريكي

2012 2011 اجلغرافية املنطقة 

353 307 الوليات املتحدة الأمريكية

390 353 اأوروبا

278 220 اآ�ضيا واملحيط الهادي

54 43 اأمريكا الالتينية

التجارة الإلكرتونية يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا
• �ضهدت منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا )MENA( عام 2012 منواً يف مبيعات التجارة الإلكرتونية بن�ضبة قدرها 	

لي�ضل اإجمايل مبيعات التجارة الإلكرتونية اإىل 9 مليار دولر اأمريكي مقابل 7 مليار دولر اأمريكي يف عام 2011،   %29
انت�ضار  معدل  لرتفاع  نظراً  العربي  اخلليج  دول  بقيادة   2015 عام  اأمريكي  دولر  مليار   15 اإىل  ت�ضل  اأن  يتوقع  حني  يف 
اأفريقيا  �ضمال  لــدول  الإلكرتونية  التجارة  مبيعات  تاأثرت  حني  يف  العمرية،  الفئات  متو�ضط  وانخفا�ص  فيها،  الإنرتنت 

ال�ضيا�ضية الأخرية وعدم ال�ضتقرار. بال�ضطرابات 
العقبات  اأفريقيا يواجه عدد من  الأو�ضط و�ضمال  ال�ضرق  الإلكرتونية يف منطقة  التجارة  ن�ضاط  اأن  اإىل  بالإ�ضارة  ومن اجلدير 

التي تقف عائقاً اأمام ات�ضاعه وتتمثل يف انعدام الثقة، والدفع الآمن، وخيارات الت�ضليم.
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• اأظهر موؤ�ضر جلوبل كريين العاملي تطور جتارة التجزئة عرب الإنرتنت يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط خا�ضة يف كل من الإمارات 	
العربية املتحدة و�ضلطنة عمان والكويت واململكة العربية ال�ضعودية وقطر التي تعد من اأف�ضل اأ�ضواق العامل النا�ضئة التي 

تو�ضعت يف هذا املجال.  

مبيعات التجارة الإلكرتونية يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 

التجارة الإلكرتونية يف الأردن
• املت�ضارع يف 	 النمو  التجارة الإلكرتونية يف الأردن منواً ملحوظاً على الرغم من كونها م�ضنفة ك�ضوق نا�ضئة، نتيجة  ت�ضهد 

معدل انت�ضار الإنرتنت الذي و�ضل يف نهاية الربع الثاين من عام 2013 اإىل %70.
• يقدر اإجمايل مبيعات التجارة الإلكرتونية يف الأردن لعام 2011 حوايل 350 مليون دولر اأمريكي مبعدل منو بلغ %50 	

عن عام 2010، حيث ما زال املجتمع الأردين يف�ضل التعامل النقدي املبا�ضر خوفاً من عمليات الحتيال، ي�ضاف اإىل ذلك 
الإجراءات اجلمركية التي تعيق من خيارات الت�ضليم.

امل�ضادر:
�ضركة الفيزا العاملية .. 1
�ضركة Pay Pal خلدمات الدفع الإلكرتوين .. 2
 �ضركة جو – جلف لتطبيقات الويب .. 3
 هيئة تنظيم قطاع الت�ضالت الأردنية .. 4

20152014201320122011

15.0 bn

12.8 bn

11.2 bn

9.0 bn

7.0 bn
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يف لقاء تعريفي
مدير عام ال�شركة املتخ�ش�شة للتاأجري 

التاأجري  التمويلي ي�شتعر�ض مزايا 
التمويلي

بالتعاون مع  التمويلي  للتاأجري  املتخ�ض�ضة  ال�ضركة  عقدت 
جمعية امل�ضتثمرين بقطاع الإ�ضكان خالل �ضهر ت�ضرين اأول 
املا�ضي، لقاًء تعريفياً ل�ضركات الإ�ضكان العاملة يف حمافظة 

اإربد حول " اآليات ومزايا التاأجري التمويلي ".
كمال  الإ�ــضــكــان  بــقــطــاع  امل�ضتثمرين  جمعية  رئــيــ�ــص  وقـــال 
العواملة خالل اللقاء " اإن التمويل يعد من اأبرز الق�ضايا 
لل�ضركات  كان  �ضواء  الأردن  يف  الإ�ضكان  قطاع  تواجه  التي 
اإىل  �ضكنية  �ضقة  بتملك  الــراغــبــني  لــالأفــراد  اأو  الإ�ضكانية 
مع  قيا�ضاً  ال�ضكنية  القرو�ص  على  الفوائد  ارتــفــاع  جانب 

انخفا�ص مدته ".
ت�ضدد  مــوؤخــراً يف تخفيف  ن�ضبي  انــفــراج  اإىل حــدوث  واأ�ــضــار 
اإىل �ضرورة اإطالق  البنوك مبنح القرو�ص العقارية، داعياً 
برامج متويلية طويلة الأجل وتفعيل دور ال�ضركة الأردنية 
لعـــادة متــويــل الــرهــن الــعــقــاري بــزيــادة راأ�ــضــمــالــهــا وو�ــضــع 

حوافز واأدوات جديدة يف جمال التمويل.
البنك  لــدى  املخ�ض�ضة  الن�ضبة  بــزيــادة  الــعــوامــلــة  وطــالــب 
الــبــنــوك �ضمن  مــن  املــقــدمــة  الــعــقــاريــة  للمحفظة  املــركــزي 
�ــضــقــوف الــتــ�ــضــهــيــالت وتــخــفــيــ�ــص الــفــوائــد عــلــى الــقــرو�ــص 
ال�ضكنية ل �ضيما امل�ضكن الأول والإعفاء من ر�ضوم الت�ضجيل 
لأول 120 مرتاً مربعاً من ال�ضقق بغ�ص النظر عن �ضرائها 

من �ضركات اإ�ضكان اأو اأفراد.
للتاأجري  املتخ�ض�ضة  الــ�ــضــركــة  مــبــادرة  الــعــوامــلــة  واعــتــرب 
ق�ضايا  على  التغلب  يف  احلديثة  ال�ضبل  اإحـــدى  التمويلي 
التمويل نظراً للمزايا التي توفرها للم�ضتاأجر وم�ضاهمتها 

يف �ضراء الأر�ص التي يقام عليها امل�ضروع ال�ضكني.
وا�ــضــتــعــر�ــص مـــديـــر عــــام الــ�ــضــركــة املــتــخــ�ــضــ�ــضــة لــلــتــاأجــري 
الــتــمــويــلــي اأجمـــد الــ�ــضــائــح، اآلــيــات ال�ــضــتــفــادة مــن برنامج 

مبيناً  للم�ضتاأجر،  يوفرها  التي  واملزايا  التمويلي  التاأجري 
كلفة  مـــن   %100 نــ�ــضــبــة  اإىل  يــ�ــضــل  الــتــمــويــل  بــرنــامــج  اأن 
املــوؤجــر كم�ضدر  الــعــقــاري والعــتــمــاد على الأ�ــضــل  املــ�ــضــروع 
التاأجري  ق�ضط  قيمة  وتنا�ضب  رئي�ضة  وك�ضمانة  لل�ضداد 
الإنتاجي  العمر  مع  وتنا�ضبه  للعميل  النقدي  التدفق  مع 
اإمكانية  اإىل  اإ�ضافة  بدائل متويلية  وتوفري  املوؤجر  لالأ�ضل 

متويل 50% من قيمة الر�ص املقام عليها امل�ضروع.
التاأجري  مــن  امل�ضتفيدة  القطاعات  اأن  اإىل  ال�ضائح  واأ�ــضــار 
والــ�ــضــنــاعــة  الــنــقــل  ت�ضمل  الأفـــــراد  اإىل  اإ�ــضــافــة  الــتــمــويــلــي 
واملـــقـــاولت والــ�ــضــيــاحــة والــتــعــلــيــم والتــ�ــضــالت، لفــتــاً اإىل 
الإ�ضكان  بنك  ر�ضالة  با�ضتكمال  تتمثل  ال�ضركة  اأهــداف  اأن 
باعتبارها اأحد اذرعه التمويلية يف تقدمي خدمات م�ضرفية 
ومتــويــلــيــة مــبــتــكــرة وذات جــــودة عــالــيــة ودعــــم الأنــ�ــضــطــة 

والتحديث. التو�ضع  القت�ضادية وت�ضجيع عمليات 
ونوه اإىل اأن ال�ضركة ب�ضدد فتح فرع لها يف حمافظة اإربد يف 
اإطار خطتها لتو�ضيع قاعدة عملياتها خارج حدود العا�ضمة 
املــحــافــظــة،  تــ�ــضــهــده  الـــذي  املــلــفــت  ال�ضكني  للن�ضاط  نــظــراً 
م�ضرياً اإىل اأن 240 �ضركة اإ�ضكان تعمل يف حدود بلدية اإربد 

الكربى.
اأن ال�ضركة املتخ�ض�ضة للتاأجري التمويلي هي ع�ضو  ويذكر 
جمموعة بنك الإ�ضكان للتجارة والتمويل، وقد مت تاأ�ضي�ضها 

خالل عام 2005 براأ�ضمال مقدراه 30 مليون دينار.
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يف اإطار تو�شيع �شبكة فروعه
بنك الإ�شكان يفتتح مكتب �شارع ال�شهيد

 و�شفي التل / الرمثا
�ضمن ا�ضرتاتيجية التفرع الداخلي التي يعتمدها بنك الإ�ضكان 
عام  مدير  افتتح  مواقعهم   خمتلف  يف  العمالء  اإىل  للو�ضول 
بــنــك الإ�ــضــكــان وبــحــ�ــضــور الــنــائــب فــــواز الــزعــبــي مــكــتــب �ــضــارع 
ال�ضهيد و�ضفي التل / الرمثا،  وي�ضعى بنك الإ�ضكان من خالل 
واملنتجات  اخلدمات  من  املزيد  تقدمي  اإىل  الفروع  هذه  افتتاح 
البنك  يعمل  حيث   ، واملحتملني  القائمني  لعمالئه  امل�ضرفية 
افتتاح  خالل  من  والتو�ّضع  للنمو  فر�ص  ا�ضتك�ضاف  على  دائماً 

فروع ومكاتب جديدة يف املناطق احليوية والتجارية. 
اأن تكون هذه الفروع مزودة باأحدث  اإدارة البنك على  وحتر�ص 
الــديــكــورات والــتــجــهــيــزات املــكــتــبــيــة والأنــظــمــة الــتــقــنــيــة ، ومبــا 
اخلدمات  تقدمي  �ضهولة  يف  البنك  واإجـــراءات  �ضيا�ضات  يعك�ص 
وراحة العمالء ، بالإ�ضافة اإىل متيزها بت�ضاميم ع�ضرية ومل�ضة 
تواجد  يعّزز  ما  ذلك  يف  يكون  اأن  البنك  اإدارة  وتاأمل   ، جمالية 
القت�ضادية  التنمية  عملية  يف  دوره  ويعمق  "حملياً"  البنك 

والجتماعية يف بلدنا العزيز. 
ان�ضجاماً  تاأتي  اخلطوة  هذه  اأن  املجال  هذا  يف  ذكره  يجدر  وما 
العمالء  اإىل  الو�ضول  ت�ضتهدف  التي  البنك  ا�ضرتاتيجية  مع 
امل�ضرفية  واملنتجات  اخلــدمــات  خمتلف  وتــقــدمي  وجــدوا  اأينما 
لهم بكفاءة عالية،   ومبا يلبي احتياجاتهم ويتجاوز توقعاتهم، 
القت�ضادية  التنمية  عملية  يف  البنك  دور  تعزيز  على  عـــالوًة 
البنك  ميتلك  حيث  الأردين،  املحلي  ال�ضوق  يف  والجتماعية  
فرعاً   )117( تبلغ  والــتــي  اململكة  داخــل  الــفــروع  مــن  عــدد  اأكــرب 
 )ATM( الآيل  ال�ضراف  اأجهزة  من  �ضبكة  اأكــرب  اإىل  بالإ�ضافة 

التي تبلغ )200( جهاز تنت�ضر يف جميع اأنحاء اململكة. 

م موظفني اأم�شوا 15  "الإ�شكان" ُيَكِرّ
عامًا يف البنك

املــوّظــفــني  مــن  تكرمي" ملــجــمــوعــة  "حفل  الإ�ــضــكــان  بــنــك  اأقــــام 
العاملني يف البنك ، ممن اأم�ضوا خم�ضة ع�ضر عاماً يف اخلدمة 

الداخلية. البنك  اأنظمة  عليه  تن�ص  ما  مع  ان�ضجاماً  وذلك 
وقد مت الحتفال بهذه املنا�ضبة برعايـة الدكتور مي�ضيل مارتو 
لالعراب  املنا�ضبة  اغتنـم  الــذي  البنــك  اإدارة  جملـ�ص  رئيـ�ص 
على  وهــنــاأهــم  بــهــم  املــحــتــفــى  للموظفني  وتــقــديــره  �ــضــكــره  عــن 
تقدير  من  املنا�ضبة  حتمله  مبا   ، التكرمي  لهـذا  ا�ضتحـقـاقهـم 
مقدارهــا خـدمـة  تعنيــه  ومـا  طــوال  �ضنـوات  امتــدت  خلدمـات 

للبنك.  والنتماء  الولء  يف  �ضدق  " من  عاماً  ع�ضر  " خم�ضة 
وقــد خــاطــب الــدكــتــور مــارتــو املــوظــفــني املــكــّرمــني مــرّكــزاً على 
ال�ضادق  والـــولء  واجلــهــد  املتميز  بـــالأداء  ال�ضتمرار  �ــضــرورة 
اجلميع  ثقة  مب�ضتوى  يبقى  حتى  للبنك،  املو�ضول  والعطاء 
على  مــوؤّكــداً  ومقرت�ضني"  "مودعني  وعــمــالء  م�ضاهمني  مــن 
الذي  الأ�ضا�ص  هو  وموظفني  اإدارة  اجلميع  جهود  ت�ضامن  اأّن 
للبنك  املــرمــوقــة  املــكــانــة  اإىل  الإ�ــضــكــان  بــنــك  مــوؤ�ــضــ�ــضــة  اأو�ــضــل 
واملــوقــع املــتــقــدم الـــذي يــتــبــواأه يف الــقــطــاع املــ�ــضــريف يف الأردن 

املنطقة. م�ضتوى  وعلى 
هناأ  الــذي  الــعــام  املــديــر  ملح�ص  عمر  ال�ضيد  الحــتــفــال  ح�ضر 
ــــَدْوره املــوّظــفــني املــكــّرمــني ، ومتــّنــى لــهــم الــتــّوفــيــق يف خدمة  ٍب
اجلهود  ر�ضد  اعتادت  والتي   ، باإجنازاتها  املتميزة  موؤ�ّض�ضتهم 
البعدين  يف  والتقدير  بــاملــكــافــاأة  ومقابلتها  املثمرة  ال�ضادقة 

واملعنوي. املادي 
املعتمدة  التقديرّية  الهدايا  بتوزيع  مارتو  الدكتور  قــام  ثم 
ملــثــل هـــذه املــنــا�ــضــبــة ، ومّت الــتــقــاط الــ�ــضــور الــتــذكــاريــة لــهــذه 

. الهامة  املنا�ضبة 
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يف اإطار تقدمي منتجات متميزة بنك 
الإ�شكان يطلق اأربع بطاقات ما�شرتكارد

اأعلن كل من بنك الإ�ضكان اأكرب بنك يف جمال اخلدمات امل�ضرفية 
الأو�ــضــط و ما�ضرت  ال�ضرق  البنوك يف منطقة  اأهــم  لــالأفــراد واأحــد 
كارد  عن اإتفاقية تعاون �ضتتيح للبنك اإطالق اأربعة اأنواع بطاقات 
ما�ضرت كارد، و�ضتكون هذه اأول مرة يقدم فيها بنك الإ�ضكان حلول 
ال�ضوق  يف  كــارد  ما�ضرت  بطاقات  وا�ضتخدام  لإ�ــضــدار  متكاملة  دفــع 

الأردنية.
بطاقات  على  احل�ضول  اإمكانية  لعمالئه  الإ�ــضــكــان  بنك  و�ضيتيح 
ما�ضرت كارد الئتمانية البالتينية والذهبية والف�ضية، اإ�ضافة اإىل 

بطاقات الدفع املبا�ضر، وذلك بهدف تلبية احتياجاتهم اليومية.
ال�ضراف  �ضبكة  اأجهزة  ا�ضتخدام بطاقة ما�ضرتكارد على  و�ضي�ضكل 
قبول  زيــادة  يف  نوعية  نقلة  انت�ضاراً  الأو�ــضــع  الإ�ضكان  لبنك  الآيل 

وا�ضتخدام بطاقات ما�ضرتكارد يف ال�ضوق الأردنية.
من جهته، قال ال�ضيد عمر ملح�ص املدير العام لبنك الإ�ضكان :

40 عاماً على منح عمالئه بالأردن  مدار  على  الإ�ضكان  بنك  " داأب 
من  حمفظتنا  لتو�ضيع  نتطلع  ونــحــن  ممــيــزة،  وخــدمــات  منتجات 
العديدة  املــزايــا  كــارد، وف�ضاًل عن  التعاون مع ما�ضرت  هــذا  خــالل 
ا�ضتخدامهم  عند  ما�ضرتكارد  بطاقات  حاملو  عليها  يح�ضل  التي 
مب�ضرتياتهم  القيام  بفر�ضة  الآن  عمالوؤنا  �ضيحظى  لبطاقاتهم، 

اليومية بطرق �ضهلة واآمنة وفعالة من اأي مكان من العامل ".
ما�ضرت  مدير  التل  با�ضل  ال�ضيد  قــال  املو�ضوع،  هــذا  على  وتعليقاً 
كارد يف منطقة ال�ضرق العربي " ي�ضرنا اأن نتعاون مع بنك الإ�ضكان 
قيامهم  عــنــد  للم�ضتهلكني  ومــريــحــة  اآمــنــة  دفـــع  و�ــضــائــل  لــتــوفــري 
البنك  مع  تعاوننا  لتعزيز  نتطلع  اأننا  كما  يومية،  �ضراء  بعمليات 
من  املــزيــد  للم�ضتهلكني  توفر  مبتكرة  دفــع  بــرامــج  تطوير  بهدف 
اإطالقنا  ومــع  اليومية،  واحتياجاتهم  متطلباتهم  وتلبي  املكافاآت 
اليوم لأربع بطاقات، اأ�ضبح باإمكان العمالء اختيار حل دفع منا�ضب 

لهم وم�ضمم خ�ضي�ضاً ليلبي متطلباتهم اليومية".

بنك الإ�شكان يطلق خدمة الإ�شكان موبايل
جمال  يف  جديد  هو  ما  كل  مواكبة  يف  الإ�ضكان  بنك  من  �ضعياً 
التكنولوجيا امل�ضرفية، فقد قام البنك بتعزيز قنواته الإلكرتونية 
الإ�ضكان  خلدمة  املتكامل  املجاين  التطبيق  اإطالق  خالل  من 
لتقدمي   )Housing Bank Mobile Banking( موبايل 
والأجهزة  الذكية  الهواتف  من�ضات  عرب  امل�ضرفية  خدماته 
ال�ضتخدام،  و�ضهل  اآمن  ب�ضكل   iPhone / Android اللوحية 
املتعلقة  التفا�ضيل  كافة  متابعة  من  عمالئه  �ضيمكن  والذي 
اأو  اململكة  داخل  مكان من  اأي  ومن  الأوقات  كافة  بح�ضاباتهم يف 
خارجها جماناً، حيث يت�ضمن التطبيق باقة وا�ضعة ومتنوعة من 

اخلدمات امل�ضرفية الآمنة والع�ضرية واملتمثلة يف املزايا التالية:
•  الإطالع على ر�ضيد احل�ضاب واحلركات التي متت عليه	
•  طلب دفرت �ضيكات ، واإيقاف �ضيك	
• التحويل املايل بني ح�ضابات العميل	
• الــتــحــويــل املـــايل بــني حــ�ــضــابــات الــعــمــالء داخـــل فـــروع بنك 	

الإ�ضكان بالأردن 
•  �ضراء البطاقات املدفوعة م�ضبقا )زين/ اأورجن/ اأمنية(	
•  ال�ضتعالم عن البطاقات الئتمانية	
•  اإيقاف بطاقة فيزا اإلكرتون اأو ما�ضرت كارد	
•  ت�ضديد الفواتري ) زين، مياهنا، واأورجن(	
•  ت�ضديد البطاقات الئتمانية	
•  اإر�ضال ا�ضتف�ضار من العميل اإىل البنك 	
•  ال�ضتعالم عن  اأ�ضعار �ضرف العمالت	
•  ال�ضتعالم عن  اأ�ضعار الودائع لأجل	
•  تغيري الرقم ال�ضري خلدمة الإ�ضكان موبايل  	
•  حتديد مواقع ال�ضرافات الآلية والفروع واأقربها اإىل مكان 	

العميل. تواجد 
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"الراعي الر�شمي"  بنك الإ�شكان 
الثدي للم�شابقة الإعالمية ل�شرطان 

ل�ضرطان  اخلــامــ�ــضــة  الإعــالمــيــة  امل�ضابقة  الإ�ــضــكــان  بــنــك  رعــى 
الثدي، والتي نظمها مركز احل�ضني لل�ضرطان. وتهدف امل�ضابقة 
الثدي،  �ضرطان  حــول  اجلمهور  لــدى  الوعي  م�ضتوى  رفــع  اإىل 
واأهمية دعم الرجل للمراأة يف اتخاذ قرار القيام بالك�ضف املبكر 

مما ي�ضاهم يف اإنقاذ حياتها.
التي رعاها بنك ال�ضكان، قالت مديرة  امل�ضابقة  وحول �ضروط 
يف  عقد  الــذي  ال�ضحفي  املوؤمتر  يف  قطام�ص  ن�ضرين  الربنامج 

فندق مرييديان اأنه يحق للم�ضاركني يف امل�ضابقة التقدم خالل ثالثة اأ�ضهر باإحدى املواد الإعالمية التى تتناول �ضرطان 
الثدي وكيفية الك�ضف املبكر عنه ومبا يخدم هدف امل�ضابقة، حيث تّقدم الأعمال املن�ضورة منذ الآن وحتى الثامن ع�ضر من 

اأيلول.
وبيانات  اإح�ضائيات  ال�ضحة  وزارة  ال�ضارية يف  الأمرا�ص غري  ق�ضم  رئي�ص  الطراونة  الدكتور حممد  ا�ضتعر�ص  من جانبه 

خا�ضة باأعداد املر�ضى ، م�ضرياً اإىل دور التوعية باحلّث على الك�ضف املبكر الذي ي�ضهم وب�ضكل فاعل يف ال�ضفاء.
وتاأتي م�ضاركة بنك الإ�ضكان برعاية هذه امل�ضابقة �ضمن �ضيا�ضة البنك يف ممار�ضة دوره املجتمعي، واهتمامه برعاية ودعم 
كافة الفعاليات والربامج الهادفة التي تعك�ص اآثاراً اإيجابية على املجتمع، خا�ضة  واأّن هذه امل�ضابقة ت�ضهم وب�ضكل فاعل يف 

زيادة ن�ضبة ال�ضفاء وتقليل تكاليف العالج.
با�ضتمرار كراع وداعم وم�ضارك  ، يتواجد  الإجتماعية  اإطار ممار�ضة م�ضوؤوليته  الإ�ضكان و�ضمن  اأن بنك  بالذكر  واجلدير 
للكثري من الفعاليات والربامج ال�ضحية والإجتماعية والريا�ضية والثقافية، ويحر�ص البنك على القيام بهذا الدور من 
والتعاون  الثقة  ببناء ج�ضور من  ي�ضهم  والّعامة ومبا  اخلا�ضة  والقطاعات  املوؤ�ض�ضات  امل�ضرتك مع خمتلف  التعاون  خالل 

مع خمتلف �ضرائح وفئات املجتمع الأردين الكرمي.

الأمرية ب�شمة تكرم بنك الإ�شكان مل�شاركته الفاعلة يف م�شابقة الأمرية 
الجتماعية  للم�شوؤولية  علياء 

كرمت �ضمو الأمرية ب�ضمة بنك الإ�ضكان، تقديراً لدوره يف دعم م�ضابقة امللكة علياء للم�ضوؤولية الجتماعية 2013/2012 
التي ينظمها �ضنويا ال�ضندوق الردين الها�ضمي للتنمية الب�ضرية، يف احلفل الذي �ضم اجلهات الداعمة وامل�ضاركة بامل�ضابقة 

والتي كان مو�ضوعها )التدوير فوائد كثرية.. حماية البيئة والتوفري( .
واأكدت �ضموها خالل احلفل الذي اأقيم يف املركز الثقايف امللكي اأن الإن�ضان هو حمور التنمية وحمركها وهو �ضريك فاعل 
يف �ضنعها ولي�ص منتفعاً بها فقط، لأن احرتام وحماية جمتمع احلياة املتنوع يف جميع �ضورها على الأر�ص بتفهم وحمبة 
هي م�ضوؤولية تتوارثها الأجيال لبيئة م�ضتدامة حفاظاً على موارد الأر�ص وجمالها من اأجل الأجيال احلالية وامل�ضتقبلية. 
البيئي  الوعي  ن�ضر  يف  بامل�ضاهمة  منه  و�ضعياً  املجتمعية،  مل�ضوؤولياته  البنك  حتّمل  تاأكيداًعلى  الإ�ضكان،  بنك  مبادرة  وتاأتي 
لها  ملا  البيئية  بالتوعية  تعنى  التي  امل�ضاركة مبختلف احلمالت  البنك على  اعتاد  امل�ضابقة، حيث  امل�ضتهدفة يف  الفئة  لدى 
من فوائد كثرية تعود على الوطن واملواطن، ومنها مو�ضوع امل�ضابقة الذي ركز على التوعية بكيفية الفرز وفوائد التدوير 
النفايات  اإدارة  يف  املحلي  واملجتمع  املواطنني  م�ضاهمة  لزيادة  البيئي  الوعي  رفع  بهدف  والقت�ضادية  وال�ضحية  البيئية 

. بطريقة م�ضتدامة 
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بنك الإ�شكان يوقع اتفاقية �شراكة  مع بنك الت�شدير وال�شترياد الكوري
 )The Export Import Bank of Korea KEXIM(

وّقع بنك الإ�ضكان اتفاقية )Interbank Credit Facility Agreement( مع بنك الت�ضدير وال�ضترياد الكوري)KEXIM( ، وقد وقع 
التفاقية يف مقر الإدارة العامة لبنك الإ�ضكان الدكتور مي�ضيل مارتو رئي�ص جمل�ص الإدارة والدكتور يونغوان كيم رئي�ص جمل�ص اإدارة 

.)KEXIM(  بنك الت�ضدير وال�ضترياد الكوري
وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن  بنك الإ�ضكان هو البنك الأول يف الأردن الذي يوقع هذه التفاقية و�ضاد�ص بنك يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط بعد 

البنوك الرتكية.
اتفاقيات مع موؤ�ض�ضات م�ضرفية ذات مكانة دولية  الإ�ضكان يطمح من خالل توقيع  اأّن بنك  اإىل  املنا�ضبة  ونّوه الدكتور مارتو بهذه 
ت�ضهيل  ي�ضهم يف  �ضوف  التفاقية  توقيع هذه  اأن  الأردنــيــة، حيث  القت�ضادية  القطاعات  ملختلف  تقدمي خدمة مميزة  اإىل  مرموقة 
عمليات التبادل التجاري بني الأردن و كوريا، ويفتح فر�ضاً جديدة يف جمال  تقدمي خدمات م�ضرفية متكاملة تلبي احتياجات العمالء 

الذي يرتبطون بعالقات جتارية مع موؤ�ض�ضات كورية وت�ضهل معامالتهم التجارية اخلارجية مع كوريا.
من جانبه اأعرب الدكتور كيم عن اعتزازه بتوقيع هذه التفاقية مع بنك الإ�ضكان ملا يتمتع به من مكانة متقدمة يف الو�ضط امل�ضريف 
املحّلي والإقليمي والدويل خا�ضة اأن بنك الإ�ضكان هو اأول بنك يف الأردن يوقع هذه التفاقية، موؤكداً �ضعي بنك الت�ضدير وال�ضترياد 

الكوري اإىل اإدخال التفاقية حيز التنفيذ يف اأقرب فر�ضة ب�ضورة حتقق تطلعات ورغبات بنك الإ�ضكان وعمالئه. 
وجتدر الإ�ضارة يف هذا املجال اإىل اأّن بنك الإ�ضكان يقّدم خدمات بنكية جتارّية �ضاملة وميتلك اأكرب �ضبكة لتقدمي اخلدمات امل�ضرفية 
من خالل )117( فرعاً و)200( جهاز �ضراف اآيل، ويبلغ راأ�ضمال البنك )252( مليون دينار بينما تبلغ حقوق امل�ضاهمني ما يزيد على 
مليار دينار، وللبنك ح�ضور متميز على امل�ضتويات املحّلية والإقليمية والدولية، ملا له من �ضمعة ممتازة ي�ضندها مالَءة مالية عالية اإىل 
دارة يف الأردن بعدد من موؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية. جانب قوة يف قاعدته الراأ�ضمالية ،  حيث يحتل البنك ومنذ �ضنوات طويلة مركز ال�ضّ

كما اأن ما يجدر التنويه اإليه هنا اأن لبنك الت�ضدير وال�ضترياد الكوري )KEXIM( ن�ضاط يف اأكرث من 46 دولة منت�ضرة حول العامل 
منها اليابان واأمريكا واأملاين وال�ضني وبريطانيا وا�ضرتاليا والهند، من خالل تعامالت جتارية قائمة بحجم يتجاوز )5( مليار دولر، 

وي�ضعى هذا البنك للتو�ّضع يف التعامل مع البنوك العاملة يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال افريقيا.
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بنك الإ�شكان داعم 
ملنتخب " الن�شامى " 

ردنــيــة   �ــضــرة الأ �ــضــكــان  الأ بــنــك الإ �ــضــارك 
ـــكـــرة  ل الــــوطــــنــــي  ملــــنــــتــــخــــب  ا رعـــــايـــــة  يف 
املــ�ــضــارك   ،" الــنــ�ــضــامــى  " مــنــتــخــب  لــــقــــدم  ا
اإىل نــهــائــيــات كــاأ�ــص  يف الــتــ�ــضــفــيــات املــوؤهــلــة 
عن   البنك  من  تعبرياً  وذلك   ،2014 العامل 
الفخر والعتزاز باملنتخب الوطني ملا قدمه 
وتــقــديــراً  ومتميز،  رائـــع  اأداء  مــن  ويــقــدمــه 
املنتخب  لــالعــبــي  والــــــدوؤوب  لــلــعــمــل اجلـــاد 
البنك  ودعماً من  والإداري،  الفني  واجلهاز 
يراأ�ضه  الــذي  القدم  لكرة  الأردين  لالإحتاد 

�ضمو الأمري علي بن احل�ضني.
نهائيات  اإىل  املوؤهلة  الت�ضفيات  يف  املنتخب  اأظهره  الذي  الرائع  للم�ضتوى  تقديراً  الن�ضامى  ملنتخب  البنك  رعاية  وتاأتي 
كاأ�ص العامل 2014 والذي من �ضاأنه اأن ي�ضاهم يف رفع مكانة الأردن وتعزيز ح�ضوره على ال�ضعيد الريا�ضي، ونظراً لأهمية 

تكاتف املوؤ�ض�ضات الوطنية لتقدمي الدعم الالزم للمنتخب الوطني ملا له من اجنازات  ت�ضجل يف تاريخ الكرة الأردنية .
اإىل تاأكيد دوره يف التعاون مع كافة املوؤ�ض�ضات الوطنية امل�ضاندة للمنتخب الوطني،   وي�ضعى بنك الإ�ضكان من هذا الدعم 
مبا يعرب عن �ضيا�ضة البنك يف جت�ضيد دوره الجتماعي جنباً اإىل جنب مع دوره القت�ضادي واملايل، وتاأتي امل�ضاركة بدعم 

املنتخب ترجمة لهذا النهج باأهدافه الرامية اىل خدمة بلدنا العزيز وبدعم م�ضريته الريا�ضية. 

وزير ال�شحة يكرم بنك الإ�شكان باليوم 
العاملي للمتربعني بالدم

كـــرم وزيـــر الــ�ــضــحــة الــدكــتــور جمــلــي حمــيــالن بــنــك الإ�ــضــكــان 
العاملي للمتربعني بالدم تقديراً جلهود البنك  اليوم  مبنا�ضبة 

املتوا�ضلة يف هذا املجال. 
بالدم  للمتربعني  العاملي  باليوم  الحتفال  �ضمن  ذلــك  وكــان 
 ،" بـــالـــدم يــهــب احلـــيـــاة  اأقـــيـــم حتـــت �ضعار" كـــل تـــربع  والـــــذي 
ال�ضحة  ومنظمة  بالدم  للتربع  الأهلية  اجلمعية  مع  بالتعاون 

العاملية والهيئة العربية خلدمات نقل الدم.
هذه  اأهم  ومن  مبا�ضر،  وغري  مبا�ضر  ب�ضكل  املحّلي  املجتمع  خدمات  وفعاليات  اأن�ضطة  يف  امل�ضاهمة  الإ�ضكان  بنك  اعتاد  حيث 
الغايل  للوطن  والــولء  النتماء  ح�ضن  وتعك�ص  املجتمعية،  البنك  م�ضوؤولية  جت�ضد  التي  بالدم"  "التربع  حمالت  الفعاليات 
واأبنائه، ملا يحمله التربع من معاين �ضامية يف الّتكاتف والرّتاحم بني اأفراد املجتمع الواحد، وباعتباره واجب وطني واإن�ضاين .
والإن�ضايِنّ  البعد الجتماعِيّ  باأهمية  اإمياناً  بالدم  التربع  اأ�ضا�ضياً يف دعم حمالت  الإ�ضكان يعد م�ضاركاً  بنك  اأن  اجلدير ذكره 
ملثل هذه الأن�ضطة التي متّثل واجباً وطنياً، والتي تعد انعكا�ضاً لروؤية اإدارة البنك بامل�ضاهمة املبا�ضرة باأن�ضطة خدمات املجتمع 

الإن�ضانية، مّما يّدعم ج�ضور الّثقة بني البنك واملجتمع املحّلي.
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بنك الإ�شكان يرعى حفل ختام
 فعاليات املخيم ال�شيفي

فل�شطني( )طيور 
حتــت رعــايــة بــنــك الإ�ــضــكــان اخــتــتــم مــركــز ن�ضوي 
فـــقـــوعـــة خمــيــمــه الــ�ــضــيــفــي )طـــيـــور فــلــ�ــضــطــني(، 
بلدة  مــن  وطفلة  طفل   130 مــن  اأكــرث  ومب�ضاركة 
هذا  ويــاأتــي  يــومــاً،   20 ملــدة  ا�ضتمر  والـــذي  فقوعة 
املخيم بهدف رفع امل�ضتوى الثقايف والريا�ضي لدى 

امل�ضاركني. الأطفال 
ملخ�ضاً  مــهــرجــانــاً  اخلــتــام  حــفــل  تخلل  وقـــد  هـــذا 
للن�ضاطات والأعمال الفنية التي قام بها الأطفال، 

والقيام بالعرو�ص الريا�ضية املميزة، بالإ�ضافة اإىل معر�ص للر�ضومات وامل�ضغولت الفنية املتنوعة، والتي نالت ا�ضتح�ضان 
احل�ضور من اأهايل امل�ضاركني واأبناء البلدة واحل�ضور.

التي تتعلق ب�ضريحة الأطفال  الأن�ضطة  بالأن�ضطة الجتماعية، خا�ضة تلك  الفعالة  امل�ضاهمة  الإ�ضكان على  ويحر�ص بنك 
وتعزز  واإدراكــهــم  وعيهم  تنمية  يف  فعال  ب�ضكل  وت�ضهم  الأطفال،  لدى  والثقافية  الفنية  القدرات  تطوير  يف  ت�ضهم  والتي 

باملجتمع. اندماجهم 
متويله  على  الإ�ضكان  بنك  امل�ضرتكني  اأهايل  بح�ضور  مت  الذي  الختتام  حفل  خالل  املخيم  على  القائمون  �ضكر  بدورهم، 

ودعمه للمخيم ال�ضيفي، هذا وقد وزعت الهدايا على جميع الأطفال مما اأ�ضفى البهجة وال�ضرور يف قلوبهم.

برعاية بنك الإ�شكان ... بلدية نعلني تكرم خريجي اجلامعات واأوائل الطلبة
اجلامعات  وخريجي  القرية  مدار�ص  يف  الأوائــل  لتكرمي  ال�ضنوي  احتفالها  نعلني  بلدية  نظمت  الإ�ضكان  بنك  رعاية  حتت 

والبالغ  العامة  الثانوية  بامتحانات  والناجحني 
عددهم 315 طالباً وطالبة.

البلدية  اجنازات  اأهم  البلدية  رئي�ص  وا�ضتعر�ص 
عـــلـــى �ــضــعــيــد دعـــــم املـــــدار�ـــــص مـــبـــاركـــاً لــلــطــلــبــة 
الــنــاجــحــني واملــتــفــوقــني ولــذويــهــم هـــذا الــنــجــاح، 
العملية  اإجنــاح  �ضبيل  يف  املعلمني  بجهود  واأ�ــضــاد 
الرتبوية، ومثمناً دور بنك الإ�ضكان املميز لتبنيه 

رعاية الحتفال على مدار ال�ضنوات املا�ضية.
مــن جــانــبــه بـــارك مــديــر فـــرع الــبــنــك يف رام اهلل 
على  البنك  حر�ص  موؤكداً  نعلني  ولبلدة  للطلبة 
هذا  الأ�ضعدة،  كافة  على  التعليمية  امل�ضرية  دعم 
والفرق  لالأطفال  فنية  فقرات  احلفل  �ضهد  وقد 

الرتاثية، ويف ختام احلفل مت تقدمي الدروع واملكافاآت املالية على املتفوقني، وعرب جموع احل�ضور عن �ضرورهم وامتنانهم 
للبنك على الدعم املتوا�ضل لهذا احلفل ال�ضنوي.   

امل�شوؤولية الجتماعية يف فل�شطني
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اأكرب 100 عالمة جتارية
اأ�ضدرت �ضركة اإنرتبراند )Interbrand( الأمريكية املتخ�ض�ضة يف جمال العالمات التجارية تقريرها ال�ضنوي لأكرب 100 
Best Global Brands، ويذكر اأن Interbrand تقوم باإ�ضدار هذا التقرير ب�ضكل �ضنوي  عالمة جتارية عاملية ل�ضنة 2013 

منذ عام 2000.
امل�ضتهلكني  خيارات  على  التاأثري  يف  ودورها  لل�ضركة،  املايل  الأداء  من  مزيج  على  قائمتها  اإعداد  يف   Interbrand وت�ضتند 
ال�ضركة كي  الواجب توافرها يف  ال�ضروط  اأهم  الأرباح، ومن  التحكم بالأ�ضعار وحتقيق  التجارية يف  ومدى جناح العالمة 

تتاأهل للدخول يف القائمة ما يلي: 

اأن يكون ثلث اأرباحها على الأقل من خارج الدولة الأم التي تعمل بها.. 1

اأن ميتد ح�ضورها يف ثالث قارات على الأقل.. 2

اأن تكون معروفة خارج قاعدة عمالئها.. 3

اأن تقوم بالإعالن عن بياناتها املالية. . 4

لعائداتها  املئوية  الن�ضبة  حتديد  خالل  من  احت�ضابها  يتم  التي  لقيمتها  وفقاً  التجارية  العالمات  ت�ضنيف  يتم  ثم  ومن 
وانت�ضارها  وا�ضتقرارها  ال�ضوق  يف  ريادتها  العتبار  بعني  الأخذ  اإىل  اإ�ضافة  املتوقعة،  اأرباحها  على  املخاطر  وحتديد حجم 

على م�ضتوى العامل.
هذا وقد اأظهرت نتائج التقرير ما يلي:

• ت�ضدرت �ضركة اآبل )Apple( املركز الأول كاأكرب عالمة جتارية خلفاً ل�ضركة كوكا كول )Coca Cola( التي تربعت على 	
راأ�ص القائمة منذ بدء اإعدادها يف عام 2000، حيث قدرت القيمة التجارية ل�ضركة Apple بـ 98.3 مليار دولر اأمريكي 

.)Google( وبن�ضبة زيادة 28% عن عام 2012، تلتها يف املرتبة الثانية �ضركة جوجل
• 	 Apple اإ�ضافة اإىل �ضركتي  اأنه  اإذ  اأ�ضل املراكز الع�ضر الأوىل،  6 مراكز من  �ضيطرة �ضركات تكنولوجيا املعلومات على 

 Samsung �ضركتي  وجاءت  اخلام�ضة،  املرتبة  يف   Microsoft تلتها  ثم  الرابع،  باملركز   IBM �ضركة  جاءت   Googleو
واإنتل Intel باملركزين الثامن والتا�ضع على التوايل.

• اأ�ضول 	 �ضركات هي من   10 اأ�ضل  8 من  اأن  اأكرب ع�ضر عالمات جتارية، حيث  قائمة  الأمريكية على  ال�ضركات  �ضيطرة 
اأمريكية، يف حني احتلت �ضركة Samsung الكورية اجلنوبية املرتبة الثامنة وToyota اليابانية املرتبة العا�ضرة.

• ت�ضدرت �ضركة American Express املركز الأول �ضمن اأكرب ع�ضر عالمات جتارية يف قطاع اخلدمات   واملرتبة 23 	
�ضمن اأكرب 100 عالمة جتارية عاملية. 

Brands

Top
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اأكرب ع�شر عالمات جتارية لعام 2013 

ن�ضبة التغري  %قيمة العالمة التجارية )مليار $(الرتتيبالعالمة التجارية

apple198.328

 Google293.334

 Coca Cola379.22

  IBM478.84

 Microsoft559.53

 GE646.97

 McDonald's742.05

 Samsung839.620

 Intel937.3-5

 Toyota1035.317

اأكرب ع�شر عالمات جتارية يف قطاع اخلدمات املالية

الرتتيب �ضمن قطاع العالمة التجارية
اخلدمات املالية

الرتتيب �ضمن اأكرب 
100 عالمة جتارية 

قيمة العالمة 
التجارية )مليار $(

ن�ضبة التغري %

 American
Express12317.612

HSBC23212.27

J.P.Morgan33311.50

 Goldman
Sachs4448.512

Citi5488.05

AXA6597.15

Allianz7636.78

 Morgan
Stanley8715.7-21

Visa9745.511

Santander10844.7-2
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الن�شاط التدريبي لبنك الإ�شكان
2013 امل�ضي قدماً يف تنمية كفاءات ومهارات املوظفني لديه يف كافة الفروع والدوائر  وا�ضل البنك خالل الربع الثالث من عام 
حملية،  )داخلية،  تدريبية  دورة   )66( والتطوير  التدريب  مركز  عقد  حيث  وتــطــوراتــه،  امل�ضريف  العمل  متطلبات  مع  لتتواكب 

خارجية( يف خمتلف جمالت العمل امل�ضريف والإداري، والتي �ضارك بح�ضورها )518( موظفاً، وكما هو مبني يف اجلدول التايل:

عدد امل�ضاركنيعدد الدوراتالبيان

29454الدورات الداخلية

3357الدورات املحلية

47الدورات اخلارجية

66518املجموع

ومن اأبرز الدورات التدريبية التي عقدها مركز التدريب والتطوير ملوظفي البنك: 

)ال�شرافني( اجلدد  للموظفني  ال�شامل  التدريبي  الربنامج   -  1
العمل  جوانب  خمتلف  على  امل�ضاركني  اإطــالع  اإىل  الربنامج  هــذا  يهدف 
باأخالقيات  وتعريفهم  والعملية  الفكرية  كفاءاتهم  ورفع م�ضتوى  امل�ضريف 
الداخلية  امل�ضرفية  بالعمليات  املتعلقة  اجلوانب  امل�ضرفية وخمتلف  املهنة 

اخلدمة. يف  والتميز  امل�ضرفية  والت�ضريعات  واخلارجية 

العمالء خدمة  موظفي  لتاأهيل  ال�شاملة  امل�شرفية  الدورة   -  2
البنك  موظفي  مــن  عــدد  تهيئة  اإىل  الـــدورة  هــذه  خــالل  مــن  البنك  ي�ضعى 
الرتكيز على خدمات  العمالء" مع  "خدمة  اأعمال وظيفة  وتدريبهم على 

الــكــفــالت  املــ�ــضــتــنــديــة،  العــتــمــادات  والــ�ــضــلــف،  ال�ضخ�ضية  الــقــرو�ــص 
ال�ضركات  ومتــويــل  الــتــجــاري  الئــتــمــان  ومــبــادئ  واأ�ــضــول  امل�ضرفية، 
لربنامج  امل�ضاركني  اإخ�ضاع  خــالل  من  وذلــك  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 

تدريب نظري وعملي مكثف.

فروع( )مدراء  املتقدمة  القيادية  املهارات  دورة   -  3
هدفت الدورة اإىل تزويد امل�ضاركني باملهارات الالزمة لإدارة وممار�ضة 
وامل�ضوؤوليات  الإداريــة  بــالأدوار  وتعريفهم  والإ�ضرافية  الإداريــة  املهام 
عالية،  بكفاءة  واإدارتها  العمل  فرق  وتطوير  عاتقهم،  على  تقع  التي 

حتفيز  باأ�ضاليب  امل�ضاركني  تعريف  اإىل  الـــدورة  هدفت  كما 
وتنمية  الإنتاجية  مــن  عالية  م�ضتويات  لتحقيق  املوظفني 

مهارات الت�ضال الفعال والتاأثري بالآخرين.
كما عقد مركز التدريب والتطوير العديد من الدورات التي 
واإدارة  امل�ضريف،  والت�ضويق  البيع  مهارات  تطوير  اإىل  تهدف 
الــوقــت، وتــطــويــر فـــرق الــعــمــل، بــالإ�ــضــافــة اإىل عــقــد دورات 
الــفــائــدة،  واأ�ــضــعــار  الئــتــمــان،  توثيق  عمليات  يف  متخ�ض�ضة 
اإىل تــعــريــف مــوظــفــي الــبــنــك يف  كــمــا مت عــقــد دورات تــهــدف 

واإدارة املخاطر. الت�ضريعات امل�ضرفية، 
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