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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،،

ال�سنوي  الّتقرير  حل�سراتكم  اأُقدم  اأن  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  الأخوة  عن  وبالنيابة  ي�سرين 
والذي �سوف يتّم من خالله  “الأربعني” ملوؤ�س�ستكم الرائدة “بنك الإ�سكان للّتجارة والّتمويل”، 
جاَءت  وقد   .2013 عام  خالل  حتّققت  التي  اإجنازاته  واأهم  البنك  اأعمال  نتائج  ا�ستعرا�س 
النتائج جيدة مما عزز من قوة املالَءة املالية للبنك ومنعة مركزه املايل وقاعدته الراأ�سمالية 
ا�ستمرار  الناجمة عن  الوطني  القت�ساد  اأداء  ال�سلبية على  التداعيات  الرغم من  وذلك على 
دول اجلوار  وخا�سة  العربية  املنطقة  �سهدتها  التي  ال�سعبة  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الظروف 

خالل عام 2013 والعامني ال�سابقني.

وي�ستدل من اآخر البيانات القت�سادية املتاحة اأن معدل النمو القت�سادي املتحقق يف اململكة 
لعام 2013 والبالغ نحو 2.8% ما زال متوا�سعًا رغم ارتفاعه عن مثيليه خالل العامني ال�سابقني واأن ال�سغوطات الناجمة عن ارتفاع 
عجز املوازنة العامة وما يتبع ذلك من تزايد يف حجم الدين العام ما زالت ت�سكل التحدي الأبرز جلهود ال�سالح املايل والقت�سادي 
اجلارية بخطى حثيثة يف اململكة يف الوقت احلا�سر. يف املقابل، متكن البنك املركزي من تر�سيخ اأركان ال�ستقرار النقدي يف اململكة، 
حيث وا�سلت احتياطياته من العمالت الأجنبية ارتفاعها ليتجاوز حاجز 12 مليار دولر اأمريكي ويتوقع انخفا�س عجز احل�ساب 

اجلاري مليزان املدفوعات اإىل 10.5% من الناجت املحلي الإجمايل مقابل 17.3% يف عام 2012.
الأداء املايل للبنك

عبة امل�سار اإليها من حتقيق اأرباح تفوق الأرباح التي حتّققت خالل العام   متكن بنك الإ�سكان خالل عام 2013 رغم الّظروف ال�سّ
املا�سي، حيث بلغت الأرباح قبل ال�سريبة 150.1 مليون دينار مقابل 142.2 مليون دينار يف عام 2012 اأي بزيادٍة ن�سبتها %5.6، 
وبلغت الأرباح ال�سافية “بعد اقتطاع ال�سريبة” 106.9 مليون دينار مقابل 104.5 مليون دينار حتققت يف العام ال�سابق، وتعزى 
زيادة الأرباح ب�سكل اأ�سا�سي اإىل النمو امللحوظ يف �سايف الإيرادات الّت�سغيلية التي بلغت 357 مليون دينار مقابل 327.3 مليون دينار 

يف عام 2012 اأي بزيادة ن�سبتها %9.1.
ًة يف البنود الرئي�سية منها، حيث بلغ ر�سيد املوجودات 7.2 مليار  وُتظهر البيانات املالية للبنك منّوًا يف معظم بنود امليزانية وخا�سّ
ن�سبتها  بزيادة  دينار  مليار   5.1 اإىل  لي�سل  العمالء  ودائع  ارتفع ر�سيد  فيما   ،2012 1.9% عن ر�سيد عام  ن�سبته  بارتفاع  دينار 
7.7%، وبلغ الر�سيد الإجمايل ملحفظة الت�سهيالت الئتمانية 3 مليار دينار بزيادة ن�سبتها 1.2%، فيما و�سلت حقوق امللكية اإىل 
1.1 مليار دينار. وقد حتّققت هذه النتائج الإيجابية بالّرغم من النخفا�س يف قيمة اللرية ال�سورية وتاأثري ذلك على اأر�سدة بنود 
امليزانية املجّمعة للبنك نتيجة دمج بنود ميزانية امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل / �سورية “وهو بنك تابع” �سمن البنود املقابلة 

لها يف امليزانية املوحدة للبنك.
وقد انعك�ست هذه النتائج اإيجابيًا على موؤ�ّسرات املالءة املالية الرئي�سية للبنك، اإذ بلغت ن�سبة كفاية راأ�س املال 18.8% وهي تزيد 
ب�سكل ملحوظ عن الن�سبة املقررة من جلنة بازل البالغة 8% وكذلك عن الن�سبة املطلوبة من البنك املركزي الأردين البالغة %12. 
100%، وبلغت ن�سبة �سايف  اأي�سًا عن احلّد الأدنى املطلوب من البنك املركزي البالغ  159% وهي تزيد  كما بلغت ن�سبة ال�ّسيولة 
القرو�س اإىل ودائع العمالء 52.3% وتعترب هذه الن�سبة منا�سبة اأي�سًا يف مثل هذه الظروف، وبلغ العائد على املوجودات %1.5، 
ر الكفاءة )ن�سبة امل�ساريف / الدخل( حوايل 37%، وهو من اأف�سل  يف حني بلغ العائد على حقوق امللكية 10.2%. كما بلغ موؤ�سِّ

امل�ستويات املتحققة لدى البنوك املحلية والإقليمية.
ومتّكن  جيدًا،  اأداًء  وبريطانيا”  اجلزائر  “يف  التابعة  والبنوك  والبحرين”  فل�سطني  “يف  للبنك  اخلارجية  الفروع  اأظهرت  وقد 
امل�سرف التابع للبنك يف �سورية رغم الظروف ال�سعبة يف �سورية ال�سقيقة من الّتما�سك والحتفاظ مبركز مايل جيد “ن�سبيًا”، 
ز  وقوة يف املالَءة املالية وال�سيولة، كما وا�سلت مكاتب الّتمثيل يف كل من العراق والإمارات العربية املتحدة وليبيا القيام بدور متميِّ

يف ت�سويق خدمات البنك من خالل تعزيز العالقات مع العمالء “اأفرادًا وموؤ�س�سات” يف هذه الدول. 
املوؤ�سرات  بكثري من  البنك حفاظه على مواقع متقدمة  وا�سل  امل�ستجدات  انتهجها يف ظل هذه  التي  ال�سيا�سة احل�سيفة  وبف�سل 
الإجمالية يف القطاع امل�سريف الأردين، حيث احتّل البنك املركز الأول بحجم ودائع التوفري بالعملة املحلية وبح�سة بلغت %41.4، 
ة جيدة من اإجمايل املوجودات بلغت ن�سبتها 14.8%، وح�سة بلغت 15.8% من ودائع العمالء وح�سة  وا�ستحوذ البنُك على ح�سّ
بن�سبة 11.6% من الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة “علمًا باأن عدد البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2013 بلغ 26 بنكًا”، ومما 
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يجدر ذكره يف هذا املجال اأّن القيمة ال�سوقية ”Market Capitalization“ لأ�سهم البنك يف نهاية عام 2013 بلغت 2.2 مليار 
دينار وهي ُت�سّكل ما ن�سبته 12% من اإجمايل القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�ّسركات املدرجة يف بور�سة عمان.

وعلى نحو مماثل، جنح البنك يف حتقيق العديد من الإجنازات الّنوعية، حيث مّت خالل عام 2013 تعزيز وتو�سيع قنوات تقدمي 
اخلدمات للعمالء يف ال�سوق املحّلي، حيث مّت افتتاح ثالثة فروع جديدة لي�سل بذلك عدد فروع البنك العاملة يف الأردن اإىل 119 
ة �سوقية بلغت 14.5% من اإجمايل فروع القطاع امل�سريف يف الأردن ليحافظ بذلك على مركز ال�سدارة يف هذا  فرعًا وبح�سّ
املجال، كما مّت اإ�سافة خم�سة اأجهزة �سراف اآيل جديدة لي�سل بذلك جمموع اأجهزة �سبكة ال�سراف الآيل اإىل 199 جهازًا وهي 

اأي�سًا اأكرب �سبكة يف ال�سوق املحلي وبح�سة �سوقية بلغت حوايل %15.
ويف ذات ال�سياق طرح البنك خالل هذا العام العديد من املنتجات واخلدمات امل�سرفية مبزايا تف�سيلية، �سملت تطوير منتجات 
اأي�سًا توقيع عدد من اتفاقيات الّتعاون وال�سراكة مع موؤ�س�سات دولية تهدف اإىل زيادة دور  قائمة وطرح منتجات جديدة، ومّت 
وح�سة البنك يف عمليات التبادل التجاري بني الأردن ودول العامل. ومن اأبرز هذه التفاقيات “اتفاقية �سراكة مع بنك الت�سدير 
والإ�سترياد الكوري” ليكون بنك الإ�سكان بذلك هو البنك الأول يف الأردن الذي يوقع مثل هذه الّتفاقية، و�ساد�س بنك يف منطقة 
ال�سرق الأو�سط، وقد متّكن البنك من حتقيق هذا الإجناز ملا يتمّتع به من متانة مالية قوية و�سمعة ممتازة حمليًا واإقليميًا وعامليًا.

”The Banker“  الفوز بجائزة
وتتويجًا جلملة الإجنازات التي حتّققت خالل هذا العام، فاز البنك بجائزة اأَف�سل بنك يف اململكة الأردنية الها�سمية لعام 2013 
”Bank of the Year 2013“ من جملة البانكر ” The Banker “، التابعة ملجموعة الفاينان�سال تاميز، وذلك بعد اأن ا�ستوفى 
البنك �سروط التاأهيل للفوز بهذه اجلائزة والتي من اأهمها القدرة والنجاح يف مواجهة حتديات الفرتة، واملبادرة والبتكار يف 

املنتجات واخلدمات، وكفاءة الأداء، اإ�سافًة ملوؤ�سرات تعِك�س قوة و�سالمة املركز املايل للبنك.
ويف �سوء النتائج التي حتققت هذا العام، اأو�سى جمل�س الإدارة للهيئة العامة مل�ساهمي البنك بتوزيع اأرباح على امل�ساهمني عن 

العام 2013 بن�سبة 30% من القيمة ال�سمية لل�سهم مقابل ن�سبة 25% مت توزيعها يف العام ال�سابق. 
ومن اجلدير ذكره يف هذا املجال باأن اإدارة البنك ملتزمة بتطبيق ن�سو�س ميثاق التحّكم املوؤ�ّس�سي املعتمد لدى البنك، وامل�ستند لدليل 

ادر عن هيئة الأوراق املالية يف الأردن. ادر عن البنك املركزي الأردين ودليل قواعد حوكمة ال�سركات ال�سّ التحّكم املوؤ�س�سي ال�سّ
وي�سرين قبل اأن اأختتم كلمتي بالإ�سادة والعتزاز مبوا�سلة البنك ا�سطالعه مب�سوؤولياته املجتمعية ودوره الرائد يف هذا امل�سمار، 
حيث قام البنك خالل عام 2013 بالعديد من املبادرات والإجنازات لدعم الأن�سطة ذات الّطابع الإن�ساين والجتماعي، اإذ مّت 
والإن�سانية  والجتماعية  والفنية  والثقافية  والتعليمية  ال�سحية  واملراكز  املوؤ�س�سات  من  للعديد  والتربع  والدعم  الرعاية  تقدمي 
وتطوير  خدمة  ت�ستهدف  التي  والفكرية  العلمية  والّندوات  املوؤمترات  بع�س  ودعم  رعاية  اإىل  بالإ�سافة  والبيئية،  والريا�سية 

موؤ�س�سات املجتمع املدين مبختلف اأن�سطتها وغاياتها.

يف اخلتام، ا�سمحوا يل اأن اأغتنم هذه الفر�سة لأعرب عن بالغ ال�ّسكر والتقدير للبنك املركزي الأردين على الدعم امل�ستمر الذي 
يقدمه للقطاع امل�سريف يف الأردن مما �ساعد هذا القطاع على احلفاظ على قوّته املالية والقيام بدوره على اأكمل وجه خلدمة 
اقت�سادنا الوطني يف ظل هذه الظروف ال�سعبة، كما اأقدم ال�سكر لهيئة الأوراق املالية حلر�سها على اإدارة �سوق راأ�س املال بعناية 
وكفاءة، وال�سكر اخلا�س للم�ساهمني وعمالء البنك الأعزاء على ثقتهم الغالية، التي تبقى حافزًا رئي�سيًا لنا لنوا�سل بذل املزيد 

من اجلهد املخل�س من اأجل املحافظة على هذه الثقة وتعزيزها. 
وا�ستمرار  البنك  تقدم  �سبيل  املتوا�سل يف  وَدْعمهم  دورهم  على  الإدارة  اأع�ساء جمل�س  الّزمالء  لالأخوة  والتقدير  ال�سكر  وكّل 
على مثابرتهم الدائمة  ازدهاره، كما اأّن ال�سكر مو�سول للجهود املتميزة التي بذلتها الإدارة التنفيذية “اإدارة عليا وموظفني”، 
لعمالئه  يقدمها  التي  باخلدمات  والرتقاء  تطوره  وا�ستمرار  ورفعته  تقّدمه  ل�سمان  البنك  هذا  خدمة  يف  املخل�سة  وجهودهم 

وتطوير منتجاته.
هذا ويتطلع البنك اإىل بذل املزيد من اجلهود خلدمة بلدنا الغايل وتعزيز م�سار التقدم والزدهار لقت�سادنا الوطني يف ظل 

قيادة �ساحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني راعي م�سرية البناء والتحديث حفظه اهلل ورعاه.

واللـه ويل التوفيق

                                                                                                د. مي�سيل مارتو
                                                                                                                          رئي�س جمل�س الإدارة
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املوجــودات:-
1,212,222,9311,043,819,775نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

523,170,889856,146,761اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
-21,812,000ايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

24,105,31156,024,227موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
2,662,847,9492,683,882,296ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة / بال�سايف

587,198589,254موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر
2,498,555,4802,195,482,801موجودات مالية اخرى بالتكلفة املطفاأة

119,625,128117,056,900ممتلكات ومعدات - بال�سايف
19,699,06713,333,626موجودات غري ملمو�سة - بال�سايف

25,199,43221,957,096موجودات �سريبية موؤجلة
119,264,970103,334,873موجودات اأخرى

7,227,090,3557,091,627,609جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية:-
املطلوبات :-

592,859,602839,568,059ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
5,093,448,0454,727,188,041ودائع عمالء

227,876,049260,717,509تاأمينات نقدية
17,004,72431,299,471اأموال مقرت�سة

32,001,38825,643,913خم�س�سات متنوعة 
42,065,59236,265,160خم�س�س �سريبة الدخل
1,762,8961,762,896مطلوبات �سريبية موؤجلة

7,859,199-قرو�س م�ساندة 
162,976,532114,658,399مطلوبات اأخرى

6,169,994,8286,044,962,647جمموع املطلوبات

حقوق امللكية:-
حقوق م�ساهمي البنك

252,000,000252,000,000راأ�س املال املكتتب به واملدفوع
357,925,469357,925,469عالوة ال�سدار

141,068,190128,758,427احتياطي قانوين
33,222,06833,222,068احتياطي اختياري

26,844,72426,333,079احتياطي خماطر م�سرفية عامة
5,689,4234,996,017احتياطي خا�س

)25,903,209()42,274,698(فروقات ترجمة عمالت اأجنبية
)311,778()388,830(احتياطي القيمة العادلة / بال�سايف

197,730,117173,822,610اأرباح مدورة
971,816,463950,842,683جمموع حقوق م�ساهمي البنك

85,279,06495,822,279حقوق غري امل�سيطرين
1,057,095,5271,046,664,962جمموع حقوق امللكية

7,227,090,3557,091,627,609جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

قائمة املركز املايل املوحد كما يف 31 كانون الأول / دي�سمرب 2013
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364,915,097336,437,636الفوائد الدائنة      

)98,229,873()107,298,100(الفوائد املدينة

257,616,997238,207,763�سايف اإيرادات الفوائد

33,522,76433,386,951�سايف اإيرادات العمولت

291,139,761271,594,714�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

27,159,71524,134,579ارباح عمالت اأجنبية

)178,872(1,341,553 ارباح )خ�سائر( موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

37,334,92431,745,843ايرادات اخرى

356,975,953327,296,264اإجمايل الدخل

69,132,88263,760,335نفقات املوظفني

11,388,37411,752,010ا�ستهالكات واإطفاءات

46,214,12041,224,266م�ساريف اأخرى

74,733,73164,776,588خم�س�س تدين الت�سهيالت الإئتمانية املبا�سرة

2,272,500-خم�س�س تدين موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

5,379,8431,269,761خم�س�سات متنوعة

206,848,950185,055,460اإجمايل امل�سروفات

150,127,003142,240,804الربح قبل ال�سرائب  

)37,752,192()43,200,374(�سريبة الدخل 

106,926,629104,488,612الربح لل�سنة 

ويعود اىل:

99,781,47794,064,334م�ساهمي البنك

7,145,15210,424,278حقوق غري امل�سيطرين

106,926,629104,488,612

اىل  العائد  ال�سنة  ربح  من  لل�سهم  واملخف�سة  ال�سا�سية  احل�سة 
0.373 دينار0.396  دينارم�ساهمي البنك

قائمة الدخل املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الول / دي�سمرب 2013
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20092010201120122013البيان / ال�سنة

جمموع املوجودات
6,090.46,679.76,938.0  7,091.67,227.1

ودائع العمالء
4,430.44,808.64,833.9  4,727.25,093.4

القرو�س والت�سهيالت الإئتمانية )بال�سايف(
2,368.62,449.12,502.1  2,683.92,662.8

حقوق امللكية
966.51,023.91,048.6  1,046.71,057.1

اإجمايل الدخل
260.4264.0300.7  327.3357.0

الربح قبل ال�سريبة
97.0116.4135.7  142.2150.1

الربح بعد ال�سريبة
66.688.4100.0  104.5106.9

الأرباح النقدية املوزعة
50.463.063.063.0**75.6

0.2380.3130.3490.3730.396احل�سة الأ�سا�سية لل�سهم من ربح ال�سنة EPS )دينار(

ح�سة ال�سهم من الأرباح املوزعة )دينار(
0.2000.2500.2500.250**0.300

�سعر ال�سهم يف نهاية العام )دينار(
7.1508.1008.00  8.2508.700

* الدينار الأردين = 1.4104 دولر اأمريكي
** اأرباح مقرتح توزيعها على امل�ساهمني عن عام 2013 بن�سبة 30% من القيمة الأ�سمية لل�سهم.
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تاأ�ص�ص بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل عام 1973 ك�صركة اأردنية م�صاهمة عامة حمدودة، ليكون اأول بنك متخ�ص�ص يف جمال التمويل 
الإ�صكاين يف اململكة الأردنية الها�صمية براأ�صمال قدره ن�صف مليون دينار، ويف عام 1997، اأي بعد مرور 24 عاماً على تاأ�صي�صه، بداأت مرحلة 
عمل جديدة يف م�صرية البنك عندما حتول اإىل بنك جتاري �صامل، وقد مّتت زيادة راأ�صماله اأكرث من مرة خالل الأعوام املا�صية كان اآخرها 

يف عام 2006 حيث اأ�صبح راأ�صمال البنك 252 مليون دينار اأردين.
وقد اأ�صبحت هذه املوؤ�ص�صة �صرحاً اقت�صادياً �صاخماً، حيث متكن البنك على مدار العقود الأربعة املا�صية من زيادة حجم اأعماله واأرباحه 
وتدعيم دوره يف خدمة املجتمع وعمل على توفري جمموعة �صاملة من اخلدمات واملنتجات امل�صرفية املتطورة وذلك بف�صل ثقة العمالء 

وامل�صاهمني واإ�صرتاتيجيته الوا�صحة ودعم جمال�ص الإدارة املتعاقبة واجلهود املخل�صة لالإدارة التنفيذية والعاملني.
وينفرد بنك الإ�صكان حملياً باأكرب �صبكة فروع ي�صاندها اأكرب �صبكة اأجهزة �صراف اآيل، اإىل جانب �صبكة فروع خارجية يف كل من فل�صطني 
والبحرين ومكاتب متثيل يف كل من العراق وليبيا والإمارات العربية املتحدة هذا بالإ�صافة اإىل البنوك التابعة يف كل من �صوريا واجلزائر 

وبريطانيا.
واأطلق البنك العديد من املبادرات الريادية، فقد كان بنك الإ�صكان هو البنك الأول الذي طبق نظام جوائز ح�صابات التوفري يف الأردن، واأول 

بنك يف الأردن والعامل العربي يوؤ�ص�ص فرعاً لالأطفال، وفرعاً متنقاًل.
مثل  املتخ�ص�صة  العاملية  التقييم  موؤ�ص�صات  من  العديد  من  متقدمة  ائتمانية  ت�صنيفات  عدة  على  م�صريته  خالل  الإ�صكان  بنك  وح�صل 
)Moody's، Standard & Poor’s(، اإ�صافة اإىل فوز البنك بعدد من اجلوائز ال�صادرة عن جمالت متخ�ص�صة ب�صوؤون املال والقت�صاد 
" جملة Euromoney وجملة  The Banker "، كما حاز البنك على ال�صعيدين املحلي والدويل على جمموعة من اجلوائز والأو�صمة 

و�صهادات التقدير كان من اأهمها جائزة امللك عبد اهلل الثاين للتميز وو�صام الكوكب الأردين من الدرجة الأوىل.

عامًا من العطاء



8

املنطقة عامة ودول اجلوار  امل�صتقرة يف بع�ص دول  والأمنية غري  ال�صيا�صية  الأو�صاع  ا�صتمرار  الأردن يعاين من  زال  ل 
اأعداد كبرية من الالجئني ال�صوريني وما جنم  اأداء القت�صاد الوطني جراء ا�صت�صافة  خا�صة وتداعياتها ال�صلبية على 

عن ذلك من �صغوط كبرية على املوارد الأ�صا�صية وخا�صة يف جمالت الطاقة واملياه.
68 من  املرتبة  الأردن  احتالل   2013-2014 العاملي  التناف�صية  تقرير  اأظهر  فقد  عام،  ب�صكل  العمل  بيئة  �صعيد  وعلى 
بني 148 دولة يف موؤ�صر التناف�صية العاملي، اإ�صافة اإىل احتالل الأردن مراتب جيدة يف املوؤ�صرات الرئي�صية والعديد من 

اأهمها: الفرعية  املوؤ�صرات 
الرئي�سية املوؤ�سرات 

• 76 يف موؤ�صر املتطلبات الرئي�صية.	 املرتبة 
• 70 يف موؤ�صر تعزيز الفعالية.	 املرتبة 
• املرتبة 51 يف موؤ�صر البتكار والبداع. 	

الفرعية املوؤ�سرات 
• 7 يف موؤ�صر توافرية العلماء واملهند�صني. 	 املرتبة 
• املرتبة 13 يف موؤ�صر غياب اجلرمية املنظمة. 	
• 27 يف موؤ�صر ا�صتيعاب املوؤ�ص�صات للتكنولوجيا. 	 املرتبة 
• 34 يف موؤ�صر �صهولة احل�صول على التمويل. 	 املرتبة 
• 38 يف موؤ�صر نوعية البنية التحتية.	 املرتبة 
• يف موؤ�صر نوعية التعليم الأ�صا�صي.	  44 املرتبة 
• 48 يف موؤ�صر ا�صتقالل الق�صاء.	 املرتبة 

القت�سادي النمو 
2013 من  متكن القت�صاد الأردين خالل عام 
اإىل حد ما نتيجًة  اآثار الأزمة ال�صورية  جتاوز 
لعدة اأ�صباب منها انتعا�ص ال�صتثمارات العامة 
املمولة من قبل املنح املقدمة من دول جمل�ص 
القت�صاد  �صجل  وق��د  ه��ذا  اخلليجي،  التعاون 
 %2.8 ن�صبته  ب��ل��غ��ت  ح��ق��ي��ق��ي��اً  من����واً  الأردين 
 2013 العام  الت�صعة الأوىل من  الأ�صهر  خالل 
 ،2012 م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رتة امل��م��اث��ل��ة م��ن ال��ع��ام 

اأمريكي.  دولر  مليار   11.4 يعادل  ما  اأو  دينار  مليار   8.1 اإىل  الثابتة  بالأ�صعار  الإجمايل  املحلي  الناجت  حجم  لي�صل 
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وح�صب اآخر البيانات القت�صادية املتاحة يتوقع اأن يبلغ معدل النمو القت�صادي يف اململكة لعام 2013 نحو %3.
الأوىل  الت�صعة  الأ�صهر  9% خالل  ن�صبته  الأردين منواً  القت�صاد  ال�صمي فقد �صجل  القت�صادي  النمو  اأما على �صعيد 
لي�صل حجم القت�صاد الأردين بالأ�صعار اجلارية 17.5 مليار  مقارنة بالفرتة املماثلة من العام 2012  من العام 2013 

مليار دولر اأمريكي.  دينار اأو ما يعادل 24.7 

الت�سخم  معدل 
بتخفي�ص  املتعلق  الأردن���ي���ة  احل��ك��وم��ة  ل��ق��رار  ك��ان 
وارتفاع  جهة  من  والنفط  للكهرباء  املقدم  الدعم 
من  الطلب  زي���ادة  ونتيجة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد  اأ���ص��ع��ار 
وا�صحاً  اأث��راً  ثانية  جهة  من  ال�صوريني  الالجئني 

على املعدل العام لالأ�صعار يف اململكة، ارتفع معدل الت�صخم )مقا�صاً بالتغري يف متو�صط الرقم القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك( 
اأبرز املجموعات ال�صلعية التي �صاهمت  2012. وكانت  4.7% عام  5.6% مقارنة مع  2013 بن�صبة مقدارها  خالل العام 
بارتفاع م�صتوى الأ�صعار خالل عام 2013 هي: جمموعة " الوقود والإنارة " بن�صبة 19.7%، وجمموعة الفواكه بن�صبة 
 ،%4.5 بن�صبة  الإيجارات  وجمموعة   ،%11.4 بن�صبة  النقل  وجمموعة   ،%14.3 بن�صبة  اخل�صروات  وجمموعة   ،%17

بينما كانت اأبرز املجموعات ال�صلعية التي انخف�صت اأ�صعارها هي: جمموعة " التبغ وال�صجائر " التي انخف�صت اأ�صعارها 
1.4%، وجمموعة احلبوب  1.5%، وجمموعة الزيوت والدهون بن�صبة  8.5%، وجمموعة العناية الطبية بن�صبة  بن�صبة 

.%1 بن�صبة  ومنتجاتها 
البطالة معدل 

مع  مقارنة   %11 اإىل  لي�صل  مئوية  نقطة   1.5 مبقدار   2013 العام  من  الرابع  الربع  خالل  البطالة  معدل  انخف�ص 
ت�صجيل  م��ع   ،2012 ال��ع��ام  م��ن  امل��م��اث��ل��ة  ال��ف��رتة 
 )%18.7( ل��الإن��اث  بالن�صبة  اأعلى  بطالة  معدل 
ت�صجيل  مت  ك��م��ا   ،)%9.5( ال���ذك���ور  ل���دى  م��ن��ه��ا 
 15( العمريتني  الفئتني  يف  بطالة  معدل  اأعلى 
– 19 عاماً، و20 – 24 عاماً(، حيث بلغ %33.2 

بلغت  ك��م��ا  ال��ت��وايل،  ع��ل��ى  منهما  ل��ك��ل  و%27.6 
البكالوري�ص  حملة  من  الذكور  املتعطلني  ن�صبة 

فاأكرث %26.9 مقابل 76.6% لدى الإناث
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العامة املالية 
�صهدت املالية العامة للمملكة تطورات عدة خالل الأحد ع�صر �صهراً الأوىل من العام 2013 مقارنة بالفرتة املماثلة من 

العام 2012، وفيما يلي حتلياًل لأهم تلك التطورات:
الإيرادات العامة

ارتفعت الإيرادات العامة بن�صبة 13.2% خالل الأحد ع�صر �صهراً الأوىل من العام 2013 مقارنة مع الفرتة املماثلة من 
العام املا�صي لت�صل اإىل 5.1 مليار دينار. وجاء هذا الرتفاع نتيجة زيادة امل�صاعدات اخلارجية بن�صبة 500% لت�صل اإىل 

579 مليون دينار، وزيادة الإيرادات املحلية بن�صبة 2.6% لت�صل اإىل 4.5 مليار دينار. 

العامة النفقات 
ارتفعت النفقات العامة خالل الأحد ع�صر �صهراً الأوىل من العام 2013 بحوايل 4.5% مقارنة مع الفرتة املماثلة من 
عام 2012 لت�صل اإىل 6.2 مليار دينار. ويعزى هذا الرتفاع يف النفقات العامة اإىل زيادة النفقات اجلارية بن�صبة %1.3 

لت�صل اإىل 5.5 مليار دينار، وزيادة النفقات الراأ�صمالية بن�صبة 38.9% لت�صل اإىل 712 مليون دينار.
العجز املايل عل اأ�سا�س ال�ستحقاق

امل�صاعدات اخلارجية  بعد  املايل  العجز  ارتفع  العامة، فقد  والنفقات  العامة  الإيرادات  �صهدتها  التي  التطورات  يف �صوء 
خالل  دينار  مليار   1.4 مايل  بعجز  مقارنة   2013 العام  من  الأوىل  �صهراً  ع�صر  الأح��د  يف  دينار  مليار   1.1 اإىل  لي�صل 

 .%22.9 2012، وبانخفا�ص بلغت ن�صبته  الفرتة املماثلة من العام 
هذا وت�صعى احلكومة الأردنية حالياً اإىل تخفي�ص العجز املايل من خالل �صن قانون جديد ل�صريبة الدخل قبل نهاية 

العام احلايل، وهذا الأمر �صي�صاهم يف رفع الإيرادات املتاأتية من ال�صريبة ب�صكل كبري.

املديونية 
الداخلية املديونية 

 %1.8 ن�صبته  بلغت  ارتفاعاً   2013 العام  من  ثاين  ت�صرين  �صهر  نهاية  يف  الداخلي  العام  للدين  القائم  الر�صيد  �صجل 
الناجت  من  كن�صبة  الداخلي  الدين  ر�صيد  وانخف�ص  دينار،  مليار   11.9 اإىل  لي�صل   2012 العام  نهاية  بر�صيد  مقارنة 

املحلي الإجمايل من 53% لي�صل اإىل 49.4% يف نهاية �صهر ت�صرين ثاين 2013. 
اخلارجية املديونية 

 %46 ن�صبته  بلغت  ارتفاعاً   2013 العام  من  ثاين  ت�صرين  �صهر  نهاية  يف  اخلارجي  العام  للدين  القائم  الر�صيد  �صهد 
7.2 مليار دينار، كما بلغ ر�صيد الدين اخلارجي كن�صبة من الناجت املحلي  مقارنة بر�صيد نهاية العام 2012 لي�صل اإىل 
يف  ال��دويل  البنك  وياأتي   ،2012 العام  نهاية  يف   %22.5 ب�  مقارنة   2013 ثاين  ت�صرين  �صهر  نهاية  يف   %30 الإجمايل 
 ،%10.5 الياباين وبن�صبة  الدين  الدين اخلارجي، تاله  اإجمايل  11.1% من  املقر�صة للمملكة وبنحو  مقدمة اجلهات 

ومن ثم �صندوق النقد الدويل بن�صبة %10.3.



11

�سايف الدين العام  
بلغ �صايف الدين العام يف نهاية �صهر ت�صرين ثاين من العام 2013 حوايل 19.1 مليار دينار مقارنة مع 16.6 مليار دينار 
يف نهاية العام 2012 وبن�صبة منو بلغت 15%، وبلغت ن�صبته اإىل الناجت املحلي الإجمايل 79.4% يف نهاية �صهر ت�صرين 

ثاين 2013 مقارنة ب� 75.5% يف نهاية عام 2012. 
التجارة اخلارجية

ال�سادرات الكلية )ال�سادرات الوطنية واملعاد ت�سديره(
ارتفعت ال�صادرات الكلية خالل العام 2013 بن�صبة 0.3% لت�صل اإىل حوايل 5.6 مليار دينار )منها 812 مليون دينار معاد 

.%4.5 1.2% وانخفا�ص املعاد ت�صديره بن�صبة بلغت  ت�صديره(. وجاء هذا الرتفاع نتيجة زيادة ال�صادرات الوطنية بن�صبة 

الكلية امل�ستوردات 
15.5 مليار دينار. وجاء هذا الرتفاع على  5.4% لت�صل اإىل حوايل  2013 بن�صبة  ارتفعت امل�صتوردات الكلية خالل عام 
الرغم من انخفا�ص قيمة امل�صتوردات من النفط اخلام وم�صتقاته بن�صبة 12.2%، علماً اأن قيمة م�صتوردات النفط اخلام 

وم�صتقاته بلغت 3.9 مليار دينار اأو ما ن�صبته 25.2% من اإجمايل امل�صتوردات الأردنية خالل العام 2013.
 امليزان التجاري

 2013 عام  خالل  التجاري  امليزان  عجز  ارتفع  فقد  وامل�صتوردات،  ال�صادرات  من  كل  �صهدتها  التي  التطورات  �صوء  يف   
بن�صبة 8.5% لي�صل اإىل حوايل 9.9 مليار دينار.

الأجنبية الحتياطيات 
لقد �صاهمت الثقة بالدينار الأردين اإىل حد كبري يف تعزيز الحتياطات الأجنبية لدى البنك املركزي الأردين، اإذ ارتفعت 
 12 يعادل  اأو ما  دينار  8.5 مليار  اإىل  لت�صل   2013 العام  نهاية  الأردين يف  املركزي  البنك  الأجنبية لدى  الحتياطيات 
يكفي  اإذ  جيداً  الحتياطيات  من  امل�صتوى  هذا  ويعد   ،2012 العام  عن   %81 بلغت  ارتفاع  وبن�صبة  اأمريكي  دولر  مليار 

لتمويل م�صتوردات اململكة من ال�صلع واخلدمات ملدة ت�صل اإىل حوايل 6.4 �صهراً.
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قراءة يف تداولت �سوق العقار الأردين لعام 2013
ثقة  من  ع��ززت  مرتفعة  باأ�صعار  مقروناً  التداول  عمليات  يف  وا�صحاً  ارتفاعاً   2013 عام  يف  الأردين  العقار  �صوق  �صهد 
الأداء  يف  التح�صن  مع  بالتوازي  العقاري  التداول  عمليات  يف  الرتفاع  هذا  وجاء  القطاع،  بهذا  واملقاولني  امل�صتثمرين 
اأ�صهر الأوىل من العام املا�صي  القت�صادي للمملكة حيث بلغت ن�صبة النمو احلقيقي يف الناجت املحلي الإجمايل للت�صعة 
بقيادة القطاعات التالية: املالية والتاأمني والعقارات والأعمال، كما �صاهم ا�صتقرار الأو�صاع ال�صيا�صية والأمنية   %2.8

بالإ�صافة  العقارات،  العربية نحو قطاع  ال�صتثمارات  تدفق  املجاورة يف  الدول  ال�صائدة يف  الأو�صاع  باململكة مقارنة مع 
اإىل نزوح اأكرث من مليون لجئ �صوري اإىل اململكة، حيث ا�صتاأثر �صوق العقار لعام 2013 بحظ وافر يف تداولته من غري 

الأردنيني، وفيما يلي قراءة تو�صح اأبرز مالمح اأداء �صوق العقار الأردين لعام 2013 مقارنة بعام 2012:
اأوًل: حجم التداول العقاري

مليار دينار بارتفاع مقداره 800 مليون دينار  بلغ حجم التداول يف �صوق العقار يف اململكة خالل عام 2013 حوايل 6.3 
2012، وا�صتحوذت العا�صمة عّمان على احل�صة الأكرب من عمليات �صوق العقار يف اململكة، حيث  13% عن عام  ون�صبته 
ن�صبته  ما  اأو  دينار  مليار   4.7 مقداره  ما  الرئي�صي  واملركز  العا�صمة  حمافظة  ت�صجيل  مديريات  يف  التداول  حجم  بلغ 

75% من حجم التداول خالل عام 2013.

بلغ اإجمايل معامالت بيع العقار يف اململكة خالل عام 2013 ما جمموعه 98581 معاملة توزعت على 37911 معاملة 
.%62 38%، و60670 معاملة لباقي املحافظات وبن�صبة  يف حمافظة العا�صمة وبن�صبة 

معاملة   3180 منها  معاملة   4962 جمموعه  ما   2013 ع��ام  خ��الل  اأردن��ي��ني  غري  مل�صتثمرين  العقار  بيوعات  ع��دد  بلغ 
1782 معاملة لالأرا�صي. لل�صقق و 

• جاءت اجلن�صّية العراقية يف بيوعات عام 2013 باملرتبة الأوىل مبجموع 1796 معاملة، واجلن�صّية ال�صعودية باملرتبة 	
657 معاملة، تلتها باملرتبة  معاملة، فيما جاءت اجلن�صية الكويتية باملرتبة الثالثة مبجموع   863 الثانية مبجموع 

376 معاملة. الرابعة اجلن�صية ال�صورية مبجموع 
حركة بيع العقار يف اململكة خالل عامي 2012 – 2013

ن�سبة التغري%  عدد معامالت البيع / 2013 الت�سنيف عدد معامالت البيع / 2012

اأرا�سياملحافظة �سقق اأرا�سي �سقق اأرا�سي �سقق

4 16 17119 20792 16399 17897 حمافظة العا�صمة

)27( 27 51082 9588 70379 7537 باقي حمافظات اململكة

)21( 19 68201 30380 86778 25434 املجموع

)12( 98581 112212 املجموع الإجمايل



13

• اأما من حيث حجم ال�صتثمار فقد جاءت اجلن�صّية العراقية اأي�صاً باملرتبة الأوىل بحجم ا�صتثمار بلغ 204.8 مليون 	
50% من حجم القيمة ال�صوقية لبيوعات غري الأردنيني، واجلن�صّية ال�صعودية باملرتبة الثانية مبيلغ  دينار بن�صبة 
مليون دينار وبن�صبة 5.8%، تلتها  58.6 مليون دينار وبن�صبة 14%، تلتها يف املرتبة الثالثة اجلن�صية ال�صورية 23.7 

 .%5.6 22.8 مليون دينار وبن�صبة  باملرتبة الرابعة وبفارٍق ب�صيٍط جداً اجلن�صية الأمريكية 
ثانيًا: حجم الإن�ساءات العقارية

• الإ�صكان يف نهاية عام 	 امل�صتثمرين يف قطاع  الإ�صكان وامل�صجلة لدى جمعية  امل�صجلة يف قطاع  ال�صركات  بلغ جمموع 
2013 حوايل 2700 �صركة، حيث ترتكز الن�صبة الأكرب منهم يف العا�صمة عمان وبواقع 70%، وحمافظة اإربد على 

15%، والزرقاء 10% يف حني توزعت الن�صب الباقية على باقي حمافظات اململكة. 

• بعام 	 مقارنة   %3 بن�صبة   2013 عام  خالل  للبناء  املمنوحة  الرخ�ص  عدد  انخف�ص  فقد  البناء،  رخ�ص  �صعيد  على 
اجلدير  ومن   ،2013 عام  نهاية  حتى  العام  بداية  من  رخ�صة   34311 للبناء  املمنوحة  الرخ�ص  عدد  ليبلغ   2012

ذكره اأن العا�صمة عمان قد ا�صتحوذت على ما يقارب 44.4% من اإجمايل عدد رخ�ص البناء املمنوحة يف اململكة.
• 2% خالل 	 بن�صبة بلغت  امل�صاحات املرخ�صة للبناء انخفا�صاً ملحوظاً  امل�صاحات املرخ�صة للبناء، �صجلت  على �صعيد 

عام 2013 عن العام املا�صي 2012 لي�صل عدد امل�صاحات املرخ�صة للبناء 16992 م2، ومن اجلدير ذكره اأن العا�صمة 
عمان قد ا�صتحوذت على اأكرث من ثلثي امل�صاحات املرخ�صة للبناء يف اململكة.

ثالثًا: الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة لقطاع الإن�ساءات
• بلغ ر�صيد الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة لقطاع الإن�صاءات يف اململكة 4.1 مليار دينار يف نهاية عام 2013 وبن�صبة 	

لقطاع  املمنوحة  الئتمانية  الت�صهيالت  اأن  ذك��ره  اجلدير  ومن   ،2012 العام  نهاية  ر�صيد  عن   %11 بلغت  ارتفاع 
21.6% من اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة. الإن�صاءات ت�صكل حوايل 
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املالية  اأو�صاعه  ومتانة  �صالمة  على  عام  ب�صكل  املحافظة  2013 من  املا�صي  العام  الأردين خالل  امل�صريف  القطاع  متكن 
والإدارية على الرغم من تداعيات الأزمات املالية والقت�صادية العاملية املتعاقبة وظروف الربيع العربي وعدم ال�صتقرار 
والودائع  املوجودات  على �صعيد  القطاع منوا ملمو�صاً  �صجل  رافقها من خماطر وحتديات كبرية، حيث  املنطقة وما  يف 
والت�صهيالت، وفيما يلي قراءة ملخ�صة للنتائج والإجنازات الكمية والنوعية التي حققها القطاع امل�صريف الأردين خالل 

عام 2013: 
على �سعيد هيكل اجلهاز امل�سريف 

• يتكون القطاع امل�صريف الأردين من 26 بنكاً منها 13 بنك جتاري اأردين، و9 بنوك جتارية عربية واأجنبية، و3 بنوك 	
اإ�صالمية اأردنية، وبنك اإ�صالمي عربي.

• ارتفع عدد فروع البنوك العاملة يف اململكة يف نهاية العام 2013 اإىل 739 فرعاً مقارنة مع 714 فرعاً يف نهاية العام 	
2012، حيث مت افتتاح 20 فرعاً جديداً يف خمتلف حمافظات ومناطق اململكة، يف حني انخف�ص عدد مكاتب البنوك 

املرخ�صة لي�صل اإىل 81 مكتباً يف نهاية عام 2013 مقابل 84 مكتباً يف نهاية عام 2012، وبالتايل فقد ارتفع اإجمايل 
فرعاً ومكتباً يف نهاية عام 2013. عدد فروع ومكاتب البنوك من 798 يف عام 2012 اإىل 820 

• حافظ بنك الإ�صكان على مركز ال�صدارة من حيث �صبكة فروعه ومكاتبه والبالغ عددها 119 فرعاً، وبح�صة �صوقية 	
بلغت 14.5%، وهو املركز الذي تبواأه البنك منذ عام 1978، اأي بعد اأقل من اأربعة اأعوام على تاأ�صي�صه.

على �سعيد اإجمايل املوجودات
• ارتفعت موجودات البنوك املرخ�صة العاملة يف اململكة يف نهاية عام 2013 مبقدار 3.5 مليار دينار اأردين وبن�صبة منو 	

قدرها 9% عن نهاية عام 2012 لت�صل اإىل حوايل 42.8 مليار دينار اأردين )60.4 مليار دولر اأمريكي(.
• �صكلت املوجودات املحلية )بالدينار الأردين( ما ن�صبته 88% من اإجمايل املوجودات يف نهاية عام 2013، مقارنة مع 	

83.8% يف نهاية العام 2012.

على �سعيد ودائع العمالء
• 10.5% عن نهاية 	 2013 بن�صبة منو قدرها  العاملة يف اململكة يف نهاية عام  البنوك املرخ�صة  ارتفعت ودائع عمالء 

عام 2012 لت�صل اإىل حوايل 27.6 مليار دينار اأردين )38.9 مليار دولر اأمريكي(.
• العام 	 نهاية  يف   %63.6 مقابل   ،2013 نهاية  يف  )امل��وج��ودات(  املطلوبات  اإجمايل  من   %64.5 العمالء  ودائ��ع  �صكلت 

.2012

• �صكلت ودائع العمالء بالدينار الأردين ما ن�صبته 76.1% من اإجمايل ودائع العمالء يف نهاية 2013، مقابل %70.9 	
يف نهاية عام 2012.

• %، اأما 	 �صكلت الودائع لأجل ما ن�صبته 56% من اإجمايل الودائع، يف حني �صكلت الودائع حتت الطلب ما ن�صبته 29.9 
ودائع التوفري فقد �صكلت الن�صبة الباقية البالغة 14.1% وكما هو الو�صع يف نهاية 2013.

اأداء القطاع امل�سريف الأردين خالل عام 2013
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املبا�سرة الت�سهيالت الئتمانية  على �سعيد 
• عام 	 نهاية  6.2% يف  بن�صبة منو قدرها  اململكة  العاملة يف  املرخ�صة  للبنوك  املبا�صرة  الئتمانية  الت�صهيالت  ارتفعت 

2013 عن نهاية عام 2012 لت�صل اإىل حوايل 18.9 مليار دينار اأردين )26.7 مليار دولر اأمريكي(.

• يف 	  %45.4 مقابل  املوجودات  اإجمايل  من   %44.2 ن�صبته  ما   2013 نهاية  يف  املبا�صرة  الئتمانية  الت�صهيالت  �صكلت 
نهاية عام 2012، و�صكلت هذه الأر�صدة حوايل 68.6% من اإجمايل ودائع العمالء يف نهاية عام 2013 مقابل %71.4 

يف نهاية عام 2012.
• ومن اجلدير ذكره اأن الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة بالدينار الأردين �صكلت ما ن�صبته 77.5% من ودائع العمالء 	

بالدينار الأردين يف نهاية العام 2013، مقابل 87.7% يف نهاية العام 2012.
• ما 	 مدين  اجل��اري  و�صكل  املبا�صرة،  الئتمانية  الت�صهيالت  اإجمايل  من   %86 ن�صبته  ما  وال�صلف  القرو�ص  �صكلت 

ن�صبته 12.6%، اأما الكمبيالت والإ�صناد املخ�صومة فقد �صكلت ما ن�صبته 1.4% يف نهاية العام 2013.
على �سعيد هيكل اأ�سعار الفائدة

• املرجح 	 املتو�صط  بلغ  بينما   ،2013 عام  نهاية  يف   %3.02 العمالء  ودائ��ع  على  الفائدة  لأ�صعار  املرجح  املتو�صط  بلغ 
 %6.05 اأن هام�ص الفائدة امل�صرفية )املرجح( بلغ  اأي   ،%9.07 لأ�صعار الفائدة على الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة 

يف نهاية عام 2013 مقابل 6.44% يف نهاية عام 2012.
• ارتفع �صعر فائدة الإقرا�ص لأف�صل العمالء يف نهاية عام 2013 مبقدار0.17 نقطة مئوية لي�صل اإىل 8.85% مقابل 	

8.68% يف نهاية عام 2012.

على �سعيد ن�ساط تقا�س ال�سيكات
• 	 ،%2.6 ن�صبته  بانخفا�ص  �صيك  10.9 مليون  2013 حوايل  العام  للتقا�ص خالل  املقدمة  ال�صيكات  اإجمايل عدد  بلغ 

وبقيمة اإجمالية بلغت 42.9 مليار دينار اأردين وبنمو ن�صبته 7.6% مقارنة مع العام 2012.
• انخف�ص عدد ال�صيكات املعادة من 589 األف �صيك يف نهاية عام 2012 اإىل 537 األف �صيك يف نهاية عام 2013 وبن�صبة 	

نهاية  ال�صيكات يف  اإجمايل قيمة  لي�صل   %2.1 انخف�صت مبقدار  املعادة فقد  ال�صيكات  اأما على �صعيد قيمة   ،%8.8

عام 2013 حوايل 1.5 مليار دينار.
• 	 ،%3.6 اإىل   2013 العام  خالل  للتقا�ص  املقدمة  ال�صيكات  قيمة  اإجمايل  اإىل  املعادة  ال�صيكات  قيمة  ن�صبة  تراجعت 

مقارنة مع 3.9% العام 2012، يف حني �صكل عدد ال�صيكات املعادة ما ن�صبته 4.9% من اإجمايل عدد ال�صيكات املقدمة 
للتقا�ص يف نهاية عام 2013 مقابل 5.3% يف نهاية عام 2012.

• مليون دينار خالل العام 2012 اإىل 863 مليون دينار 	 انخف�صت قيمة ال�صيكات املعادة لعدم كفاية الر�صيد من 915 
خالل العام 2013، اأي بانخفا�ص ن�صبته %5.7.

• 2013 اإىل 	 تراجعت ن�صبة قيمة ال�صيكات املعادة لعدم كفاية الر�صيد اإىل اإجمايل قيمة ال�صيكات املعادة خالل العام 
56.6%، مقارنة مع 58.7% العام 2012.
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يف اإطار خطة التفرع الداخلي
بنك الإ�سكان يفتتح فرعني جديدين " احل�سينية " و " جالرييا مول " 

امل��زي��د من  ل��ت��ق��دمي  ال��ب��ن��ك  اإدارة  ���ص��ع��ي��اً م��ن 
اخل���دم���ات وامل��ن��ت��ج��ات امل�����ص��رف��ي��ة ل��ع��م��الئ��ه 
حر�صه  من  وانطالقاً  واملحتملني،  القائمني 
والتو�ّصع  النمو  ف��ر���ص  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  على 
م��ن خ��الل اف��ت��ت��اح ف���روع ج��دي��دة يف املناطق 
احل��ي��وي��ة وال��ت��ج��اري��ة، ف��ق��د مت اف��ت��ت��اح ف��رع 
جالرييا  وف��رع  معان  حمافظة  يف  احل�صينية 
م���ول يف ع��م��ان، وذل���ك ���ص��م��ن اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

التفرع الداخلي التي يعتمدها البنك.
هذه  متيز  على  الإ�صكان  بنك  اإدارة  وحتر�ص 

اأجهزة  اإىل  اإ�صافة  املكتبية  والتجهيزات  الديكورات  باأحدث  م��زودة  تكون  واأن  جمالية،  ومل�صة  ع�صري  بت�صميم  الفروع 
ال�صراف الآيل، ومبا يعك�ص  �صيا�صات واإجراءات البنك يف �صهولة تقدمي اخلدمات وراحة العمالء.

 وما يجدر ذكره اأن فرع احل�صينية هو الفرع امل�صريف الوحيد يف الأردن الذي يخدم منطقة احل�صينية وبذلك ي�صبح عدد 
فروع بنك الإ�صكان يف حمافظة معان 6 فروع.
اف��ت��ت��اح  �صت�صهد  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  اأن  ع��ل��م��اً 
اململكة،  حمافظات  خمتلف  يف  جديدة  ف��روع 
اأن يكون يف ذلك ما يعّزز  اإدارة البنك  وتاأمل 
يف  دوره  وي��ع��م��ق  "حملياً"  ال��ب��ن��ك  ت���واج���د 
يف  والجتماعية  القت�صادية  التنمية  عملية 

العزيز. بلدنا 
وتاأتي هذه اخلطوة ان�صجاماً مع اإ�صرتاتيجية 
العمالء  اإىل  الو�صول  ت�صتهدف  التي  البنك، 
اأي��ن��م��ا وج�����دوا وت���ق���دمي خم��ت��ل��ف اخل��دم��ات 

يف  البنك  دور  تعزيز  على  ع��الوًة  توقعاتهم،  ويتجاوز  احتياجاتهم  يلبي  ومبا  عالية،  بكفاءة  لهم  امل�صرفية  واملنتجات 
داخل  الفروع  من  عدد  اأك��رب  البنك  ميتلك  حيث  الأردين،  املحلي  ال�صوق  يف  والجتماعية   القت�صادية  التنمية  عملية 

اململكة وتبلغ )120( فرعاً بالإ�صافة اإىل اأكرب �صبكة من اأجهزة ال�صراف الآيل )ATM(  وتبلغ )204( جهازاً.

اأخبار البنك
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بنك الإ�سكان يطلق �سفحاته الإعالنية على مواقع التوا�سل الجتماعي
الإعالنية  �صفحاته  باإطالق  الإ�صكان  بنك  قام  الوا�صعة  عمالئه  قاعدة  مع  التوا�صل  تعزيز  اإىل  الرامية  جهوده  �صمن 

والرتويجية على عدد من مواقع التوا�صل الجتماعي وا�صعة النطاق وهي:
• 	www.facebook.com/thehousingbank :  الفي�ص بوك
• 	www.twitter.com/thehousingbankbank : تويرت
• 	www.linkedin.com/company/housing-bank-for-trade-and-finance : لينكد اإن

خالل  من  واجلمهور  العمالء  مع  والدائم  الفعال  التوا�صل  اإىل  الإعالنية  ال�صفحات  هذه  خالل  من  البنك  ويهدف 
البنك  التي يقدمها  اإطالع دائم على كافة اخلدمات واملنتجات  ا�صتف�صاراتهم ومالحظاتهم واإبقائهم على  الإجابة على 

لهم ومبا يعزز ال�صورة الذهنية عنه.

تكرمي فرع الدوار اخلام�س 
2013 ومبا يعزز من  يف اإطار تكرمي اجلهود املبذولة من قبل الفروع املتميزة يف جودة اخلدمة والعناية بالعمالء لعام 
العام لالأعمال  املدير  نائب  ال�صيد  الأردين، رعى  امل�صريف  يتبواأه يف اجلهاز  الذي  املتقدم  واملوقع  املرموقة  البنك  مكانة 

)اخلدمات  اخلام�ص  ال��دوار  ف��رع  تكرمي  حفل  امل�صرفية 
التقييم  عالمات  اأعلى  على  حاز  الذي  اخلا�صة(  البنكية 

يف املعايري التالية:
• املظهر العام للفرع.	
• املوظف.	 مظهر 
• التوا�صل مع العميل. 	
• كفاءة اأداء اخلدمة ومهارات البيع.	
• امل�صرفية.	 العملية  اإنهاء 

املدير  ال�صيد نائب  اإلقاء كلمة من قبل  الدوار اخلام�ص، ومت خالل احلفل  التكرميي تقدمي درع لفرع  وت�صمن احلفل 
التقدم والعطاء، وكلمة من  املزيد من  املبذولة مطالباً  امل�صرفية عرب فيها عن �صكره وامتنانه للجهود  العام لالأعمال 
من  املبذولة  للجهود  وتقديره  �صكره  فيها  عرب  لالأفراد  امل�صرفية  اخلدمات  ل�صوؤون  العام  املدير  م�صاعد  ال�صيد  قبل 
العمالء  على  احلفاظ  على  وتاأثريها  بالعمالء  والعناية  اخلدمة  جودة  اأهمية  على  الكلمة  هذه  يف  واأكد  املوظفني  قبل 

احلاليني وا�صتقطاب العمالء اجلدد متمنياً املزيد من التقدم والعطاء ملوظفي الفرع.
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اإدارة ال�سري تكرم بنك الإ�سكان
لبنك  ت��ك��رمي��ي��اً  درع����اً  امل��رك��زي��ة  ال�����ص��ري  اإدارة  ق��دم��ت 
الإ�����ص����ك����ان ت���ق���دي���راً ل�����دور ال���ب���ن���ك يف دع�����م ح��م��الت 
الطرقات  على  ال�صالمة  ومبادرات  املرورية  التوعية 
وحتقيقاً  �صنوياً،  املركزية  ال�صري  اإدارة  تنظمها  التي 
لالإ�صرتاتيجية الوطنية للحد من احلوادث املرورية 
ون�صر التوعية التي ت�صتهدف جميع �صرائح املجتمع.

وج�����اءت م�����ص��اه��م��ة ال��ب��ن��ك يف دع���م ورع���اي���ة ح��م��الت 
التوعية وال�صالمة املرورية، كخطوٍة من �صل�صلة م�صاركات البنك يف خمتلف الفعاليات التي تخدم املجتمع، حيث تعّددت 
ال�صالمة  مبداأ  اأن  من  انطالقاً  الطرق،  والتوعية �صد حوادث  الإر�صادية  برامج احلمالت  لدعم  البنك  رعاية  وتكّررت 

املرورية م�صوؤولية اجلميع.
املواطنني،  ل��دى  امل���روري  ال��وع��ي  م�صتوى  رف��ع  اإىل  تهدف  التي  احل��م��الت  مبختلف  امل�صاركة  على  البنك  اع��ت��اد  حيث   
وتاأكيداً  الطرق  م�صتخدمي  من  الآخرين  وحياة  حياتهم  على  حفاظاً  ال�صري،  واأنظمة  بقانون  اللتزام  على  زهم  ِفّ وحتحُ

على التعاون بني الإ�صكان و الإدارات املرورية منذ �صنوات.
اأّن  باعتبار  العربي،  امل��رور  واأ�صبوع  العاملي  امل��رور  ليوم  الإع��داد  جلنة  يف  وفاعل  رئي�صي  م�صارك  الإ�صكان  بنك  ��ذك��راأّن  ويحُ
للحّد من  وموؤ�ص�صات" تكثيف اجلهود  "مواطنني  يحُحّتم على اجلميع  واجب وطني  ال�صري،  م�صوؤولية احلّد من حوادث 

احلوادث املرورية.

بنك الإ�سكان يطبق النظام البنكي الإلكرتوين اجلديد
اإىل م�صتوى  الريادة وحر�صاً منه على تطوير خدماته والرقي بها  الدائم للتميز واحلفاظ على موقع  اإطاره �صعيه  يف 
الإلكرتوين  البنكي  النظام  بتطبيق  احل��ايل  العام  من  �صباط  �صهر  بداية  مع  الإ�صكان  بنك  قام  فقد  عمالئه،  تطلعات 

املتكاملة. امل�صرفية  اجلديد للحلول 
وتعد �صركة Infosys Technologies LTD التي قامت بتطبيق النظام لدى البنك من اأكرث ال�صركات العاملية الرائدة 
يف جمال احللول امل�صرفية املتطورة للبنوك واأمتتة اأعمالها امل�صرفية، حيث تعمل على ا�صتخدام اأحدث ما تو�صلت اإليه 
30 دولة لبناء م�صاريع م�صتقبلية ناجحة. التكنولوجيا العاملية لتقدمي اخلدمات الرائدة مل�صاعدة العمالء يف اأكرث من 

ويهدف البنك من خالل تطبيق هذا النظام الذي يعترب الأكرث تطوراً و�صموًل اإىل اإيجاد بنية حتتية تكنولوجية قوية 
التكنولوجيا امل�صرفية  اإليه  اأحدث ما تو�صلت  للبنك متكنه من تقدمي خدماته امل�صرفية املتطورة بكفاءة عالية ووفق 

العاملية، وت�صاعده كذلك يف اإدخال املزيد من اخلدمات واملنتجات امل�صرفية.
املوقع  على   Iskan Online بوابة  لالأفراد من خالل  املقدمة  الإلكرتونية  وتطوير خدماته  بتحديث  البنك  قام  كما 
www.hbtf.com ومتتاز اخلدمات املقدمة عرب هذه البوابة ب�صهولة التعامل معها وارتفاع درجة  الإلكرتوين للبنك 

الأمان فيها.



19

اإطالق حملة ال�سورة الذهنية
" بنك الإ�سكان ... بنكي للحياة "

مت اإطالق حملة جديدة للعام احلايل 2014 بهدف البناء على مفهوم ال�صراكة ال�صابق وتعظيم املنفعة للعمالء 
واإمكاناته  البنك  قيم  من  نابعة  ن�صية  عبارات  وبا�صتخدام  جديد  اإع��الين  ببعد  للبنك  الريادي  ال��دور  وتر�صيخ 
يرافق  "�صريك  ال�صراكة  مفهوم  من  انتقلنا  حيث   ، عمالوؤه  تطلعات  وحتاكي  البنك  عن  اإيجابية  �صورة  وتعك�ص 

حياتك" اإىل مفهوم امللكية " بنكي... للحياة "
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بنك الإ�سكان يرعى وي�سارك يف ملتقى اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة
امل�صاريع  واإدراك�����اً م��ن��ه لأه��م��ي��ة  ل���دوره  جت�����ص��ي��داً 
كرافعة  القت�صادي  ودورها  واملتو�صطة  ال�صغرية 
تنموية وطنية، فقد �صارك بنك الإ�صكان يف رعاية 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�����ص��اري��ع  اأ���ص��ح��اب  ملتقى 
بح�صور وزير ال�صناعة والتجارة حامت احللواين.

 وجاء امللتقى لعر�ص اآلية عمل م�صروع ت�صهيالت 
���ص��م��ان ال��ق��رو���ص مل�����ص��اع��دة امل�����ص��اري��ع ال�����ص��غ��رية 
من  املزيد  وخلق  والتو�صع  النمو  على  واملتو�صطة 
بالتعاون  ق��ام��ت احل��ك��وم��ة  ال��ع��م��ل، ح��ي��ث  ف��ر���ص 
م���ع ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص ب��و���ص��ع وت��ن��ف��ي��ذ ���ص��ي��ا���ص��ات 

اقت�صادية ت�صاهم يف تعزيز القطاع ال�صناعي الأردين ومتكينه من اخرتاق الأ�صواق غري التقليدية ودفعه للتغلب على 
معيقات احل�صول على التمويل والقرو�ص املي�صرة بالأدوات املالية املنا�صبة. 

وتعبرياً عن اهتمامه بهذه القطاعات احليوية والهامة، قام البنك با�صتحداث دوائر متخ�ص�صة بالأعمال ذات الأحجام 
ال�صيا�صات  من  عدداً  واعتمد  امل�صرفية  اخلدمات  من  جمموعة  وقّدم  الالزمة،  بالكفاءات  وزوّدها  واملتو�صطة  ال�صغرية 
امل�صرفية املرنة التي ت�صتجيب لحتياجات ومتطلبات هذه ال�صريحة مبا ميكنها من ا�صتثمار الفر�ص الالزمة ل�صتمرار 

منوها وتطورها.
اأن البنك قام  امل��ج��ال  ومم��ا ي��ج��در ذك��ره يف ه��ذا 

متويلية  منتجات  بتطوير  الأخ���رية  ال��ف��رتة  يف 

خ��ا���ص��ة ب��الأع��م��ال ال�����ص��غ��رية وم��ن��ت��ج��ات اأخ���رى 

�صل�صلة  �صمن  الأعمال  مركبات  بتمويل  خا�صة 

وا�صعة  �صريحة  خلدمة  املخ�ص�صة  املنتجات  من 

البنك  واملتو�صطة" وّفر  "ال�صغرية  الأعمال  من 

م��ن خ��الل��ه��ا خ��ي��ارات مت��وي��ل��ي��ة وا���ص��ع��ة مل��ج��الت 

الأن�صطة ال�صناعية والتجارية والأعمال املهنية.

اإط��ار  للملتقى يف  الإ���ص��ك��ان  ب��ن��ك  رع��اي��ة  وت��اأت��ي 
ممار�صة م�صوؤوليته الجتماعية، وانطالقاً من �صعيه الدائم واملتوا�صل يف تعزيز عالقات الّتعاون مع خمتلف القطاعات 

القت�صادية والّتجارية يف اململكة، ملا لها من دور فّعال يف دعم القت�صاد الوطني والرتقاء به اإىل اأعلى امل�صتويات.

الجتماعية امل�سوؤولية 
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بنك الإ�سكان الراعي الذهبي ملنتدى قانون المتثال ال�سريبي
رعى بنك الإ�صكان منتدى "قانون المتثال ال�صريبي على 
فعالياته  ا�صتمرت  ال��ذي  فاتكا"   / الأمريكيني  ح�صابات 
اأي���ام يف ف��ن��دق ال��ك��راون ب��الزا / البحر  على م��دار ث��الث��ة 
مناق�صة  املنتدى  �صهدها  التي  املو�صوعات  اأهم  ومن  امليت 
املرحلة الأخرية لقانون  النهائية وم�صتجدات  الت�صريعات 
 )FATCA( المتثال ال�صريبي على ح�صابات الأمريكيني
2015، هذا  اآذار  الذي �صيدخل حيز التنفيذ يف الأول من 
و�صيتجاوز حدود تطبيق القانون الوليات املتحدة، ومتيز 

املنتدى بح�صور العديد من م�صوؤويل وممثلي البنوك املحلية بالإ�صافة اإىل ال�صركات املتخ�ص�صة بالأنظمة ذات العالقة 
واحتاد  البنوك،  وجمعية  الأردين،  املركزي  البنك  من  كل  ممثلي  وبح�صور  وال�صريبي  الداخلي  والتدقيق  بالمتثال 
امل�صارف العربية، والإحتاد الدويل للم�صرفيني العرب، ويف ختام املنتدى مّت تقدمي درع الراعي الذهبي لبنك الإ�صكان.

بنك الإ�سكان يوا�سل حمالت التربع بالدم 
اأقام بنكحُ الإ�صكان حملة للتربع بالدم بالتعاون مع مديرية 
وقد  متخ�ص�ص،  ك��ادر  وباإ�صراف  ال��دم  لبنك  الوطني  املركز 
�صارك بحملة التربع عدد من موظفي البنك على اختالف 
البنك  حت��ّم��ل  تعك�صحُ  خ��ط��وة  �صمن  الإداري�����ة  م�صتوياتهم 

والإن�صانية. الجتماعية  مل�صوؤولياته 
و�صمن هذا الإطار فقد اعتاد موظفو البنك على امل�صاهمة 
مبا�صر  ب�صكل  املحّلي  املجتمع  خدمات  وفعاليات  اأن�صطة  يف 

ملمار�صة  وا�صتعداِدهم  رغبتهم  عن  منهم  تعبرياً  بالدم" وذلك  "التربع  حمالت  الفعاليات  هذه  اأهّم  ومن  مبا�صر،  وغري 
م�صوؤولياِتهم جتاه اأبناء جمتمعنا العزيز، ومبا يحُّدعم ج�صور الّثقة والتعاون بني البنك واملجتمع املحّلي.

هناَك  فلي�َص  واأبنائه،  الغايل  للوطن  وال��ولء  النتماء  ح�صن  بالدم،  الترّبِع  على  البنك  ملوظفي  الكبري  الإقبال  ويعك�ص 
اأغلى من الّدم تعبرياً عن ذلك، ومبا يحمله التربع من معاين �صامية يف الّتكاتف والرّتاحم بنَي اأفراِد املجتمع الواحد.

اإدارة عليا  من جهة اأخرى عرب القائمون على تنظيم احلملة يف بنك الدم، عن �صكرهم وتقديرهم لأ�صرة بنك الإ�صكان 
العمل  اهتمامها ورعايتها لهذا  البنك  بالدم، مقّدرين لإدارة  التربع  باإقامة حمالت  املتكّررة  وموظفني على مبادراتهم 
النبيل املتمثل بال�صتجابة لهذا املطلب الإن�صاين وترجمته اإىل واقع عملي، حيثحُ جاَءت هذه احلملة تاأكيداً على تلّم�ص 
املبادرات  هذه  مثل  خالل  من  الواقع  اأر�ص  على  امل�صوؤوليات  هذه  بتفعيل  والقيام  املجتمع  اأبناء  جتاه  مل�صوؤولياته  البنك 

التطوعية يف خدمة املجتمع واأبنائه الجتماعية.
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البا�سات  ومواقف  احلكومية  باملدار�س  مظالت  اإن�ساء  يف  الإ�سكان" ي�ساهم  "بنك 
اأ�ص�ص بنك الإ�صكان مفهوماً جديداً خلدمة املجتمع والتفاعل 
م��ع ه��ي��ئ��ات��ه وم��وؤ���ص�����ص��ات��ه، م��ن خ���الل م�����ص��اه��م��ات��ه وت��ربع��ات��ه 
للعديد من اجلهات من مدار�ص وجامعات وبلديات يف خمتلف 

املحافظات ومن �صمال اململكة اإىل جنوبها.
ح��ي��ث ق���ام ال��ب��ن��ك ب��ت��ق��دمي ال��دع��م امل���ادي لإن�����ص��اء امل��ظ��الت يف 
اإط��ار  يف  البا�صات  وم��واق��ف  احلكومية  امل��دار���ص  م��ن  العديد 
اجل���ه���ود ال���رام���ي���ة ل��ت��ع��زي��ز ال�����ص��راك��ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 
البنك على حت�صني اخلدمات  وانطالقاً من حر�ص  واخلا�ص 

املقدمة للمواطنني واإميانه ب�صرورة تكاتف اجلهود لتقدمي اخلدمة الأف�صل جلميع املواطنني يف خمتلف املجالت.
اإذ يحر�ص البنك على تقدمي الدعم والرعاية لهذه اجلهات، كاإحدى الو�صائل التي يتبناها البنك للم�صاهمة يف حتقيق 
اأن دوره ل  امل�صتدامة يف املجتمع وترجمة لروؤيته يف التزاماته مب�صوؤوليته الجتماعية، حيث يوؤكد البنك على  التنمية 
ملختلف  وامل�صاعدة  العون  يد  البنك  يقدم  حيث  بكثري  ذلك  يتخطى  بل  فح�صب،  اقت�صادية  موؤ�ص�صة  كونه  على  يقت�صر 

املجتمع. فئات 

بنك الإ�سكان يقدم معدات طوارئ لبلدية حلحول ملواجهة الأحوال اجلوية

الأح��وال  مواجهة  على  ت�صاعد  التي  والأجهزة  املعدات  من  عدد  اخلليل  حمافظة   / حلحول  لبلدية  الإ�صكان  بنك  قدم 
التعاون امل�صرتك بني البنك  امل�صوؤولية الجتماعية و�صمن �صيا�صة  اإدارة البنك ومن واقع  اجلوية ال�صعبة، حيث قامت 
مت  والتي  املنطقة،  �صادت  التي  املناخية  والظروف  اجلوية  الأح��وال  ظل  يف  خا�صة  املدينة،  وموؤ�ص�صات  حلحول  وبلدية 
حتديدها من قبل بلدية حلول اعتماداً على الحتياجات الواجب توفرها وتفتقدها البلدية، لتعك�ص هذه املبادرة مفهوم 

التنمية امل�صتدامة وروح امل�صوؤولية الجتماعية يف كافة املجالت.
و بدوره اأكد ال�صيد وجدي ملحم رئي�ص بلدية حلحول على تكامل الأدوار بني جميع القطاعات مبا فيها القطاع اخلا�ص 
انطالقاً من امل�صوؤولية الجتماعية والوطنية جتاه اأبناء ال�صعب الفل�صطيني �صاكراً بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل على 

هذه املبادرة الطيبة.
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