
ن�صرة حتليلّية دورّية ت�صدر عن د�ئرة �لتخطيط �لإ�صرت�تيجي و�لأبحاث  بنك �لإ�صكان للتجارة و�لتمويل �لعدد 51 ت�صرين ثاين 2014




 مليون دينار
اأرباح بنك االإ�صكان للت�صعة اأ�صهر االأوىل من عام 2014

ريبة مقد�رها  �ل�صّ قبل  �أرباحاً   2014 �أ�صهر �لأوىل من عام  �لت�صعة  �لإ�صكان خالل  حقق بنك 
)122.2( مليون دينار مقارنة مع )110.2( مليون دينار خالل �لفرتة �ملماثلة من �لعام �ملا�صي 
ريبة )90.2( مليون دينار مقابل  �أي بزيادة ن�صبتها )11%(، وبلغت �لأرباح �ل�صافية بعد �ل�صّ

مبلغ )78.8( مليون دينار يف �لفرتة �ملماثلة من عام 2013 �أي بزيادة ن�صبتها )14.5 %(.
جاءت  �لنتائج  �أن  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  مارتو  مي�صيل  �لدكتور  بني  �لنتائج  هذه  على  وتعقيباً 
�صمن توقعات �لإد�رة وبحدود �لأهد�ف �ملعتمدة ، و�لتي ت�صعى �إىل ��صتقطاب �ملزيد من م�صادر 
�لثالث  �لربع  �لبنك يف نهاية  �لأمو�ل وتوظيفها بكفاءة عالية، حيث و�صل جمموع موجود�ت 

من عام 2014 �إىل )7.5( مليار دينار �أي بزيادة ن�صبتها )4 %( عن نهاية عام 2013، و�رتفعت �أر�صدة ود�ئع �لعمالء لتبلغ )5.4( مليار 
دينار بزيادة ن�صبتها )6.1 %( عن نهاية �لعام �ل�صابق، كما �رتفع �صايف ر�صيد حمفظة �لّت�صهيالت �لئتمانية ليبلغ )2.8( مليار دينار 

بزيادة ن�صبتها )6.4%( عما كان عليه يف نهاية عام 2013. 
وقد �نعك�صت هذه �لنتائج ب�صكل �إيجابي على جمموعة من موؤ�ّصر�ت �لأد�ء لدى �لبنك، حيث بلغت ن�صبة كفاية ر�أ�س �ملال ) 17.6%( وهي 
�أعلى من ن�صبة �حلد �لأدنى �ملطلوب من �لبنك �ملركزي �لأردين �لبالغة )12 %(، وبلغت ن�صبة �ل�صيولة )166 %( وهي �أي�صا تزيد عن 
ن�صبة �حلد �لأدنى �ملطلوبة من �لبنك �ملركزي و�لتي تبلغ )100 %(، وبلغ معدل �لعائد على �ملوجود�ت )1.6 %( وبلغ معدل �لعائد على 

حقوق �مل�صاهمني )11.2 %(، كما بلغت ن�صبة �إجمايل �لقرو�س �إىل ود�ئع �لعمالء )57.5 %(.
وبني �لدكتور مارتو �أن �لبنك ي�صعى دوماً �إىل تطوير منتجاته وحت�صني م�صتوى خدمة عمالئه وتعزيز قنو�ت �لتوزيع �ملختلفة لديه، 
حيث و�صل عدد فروع �لبنك �لعاملة يف �لأردن �إىل )124( فرعاً ي�صاندها )209( جهاز �صّر�ف �آيل، ليبقى �لبنك بذلك مت�صّدر�ً للقطاع 
�أّن لدى بنك �لإ�صكان �صبكة فروع حملية  �أجهزة �ل�صّر�ف �لآيل، وما يجدر ذكره يف هذ� �ملجال  �مل�صريف يف �لأردن بعدد �لفروع وعدد 
ودولية و�صل عددها �إىل )174( فرعاً يف �لأردن و�صورية و�جلز�ئر ولندن وفل�صطني و�لبحرين، �إ�صافة �إىل مكاتب �لتمثيل يف كل من 

�لعر�ق و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وليبيا.
و�صالمة  �لر�أ�صمالية،  قاعدته  ومتانة  للبنك  �ملالّية  �ملالءة  بقّوة  �لعتز�ز  على  مارتو  �لدكتور  �أكد  �لبنك  نتائج  على  تعقيبه  ختام  ويف 
وجودة �ملحافظ �لئتمانية و�ل�صتثمارية لديه، وتعود هذه �لإجناز�ت للموقف �لد�عم من جمل�س �لإد�رة وللجهود �ملخل�صة من �لإد�رة 

�لتنفيذية " �إد�رة عليا وموظفني "، متوّقعاً نتائج �أف�صل يف �لربع �لأخري من هذ� �لعام.
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النمو االقت�صادي 
•  �صجل �لقت�صاد �لأردين خالل �لن�صف �لأول من هذ� �لعام 2014 �أد�ًء �إيجابياً مقارنة مع �لفرتة �ملماثلة من �لعام 2013، �إذ 	

% وبزيادة 0.2 نقطة مئوية عن �مل�صتوى �ملتحقق يف  متكن �لقت�صاد �ملحلي من حتقيق معدل منو �قت�صادي حقيقي ن�صبته 3 

.% %، ويتوقع �أن ي�صل �لنمو �حلقيقي لعام 2014 كاماًل حو�يل 3.5  �لن�صف �لأول من عام 2013 و�لبالغ 2.8 

•  بلغ حجم �لقت�صاد بالأ�صعار �جلارية خالل �لن�صف �لأول 2014 حو�يل 11.8 مليار دينار )�أو ما يعادل 16.6 مليار دولر 	

�أمريكي( مقابل 11.1 مليار دينار )�أو ما يعادل 15.7 مليار دولر( خالل �لفرتة �ملماثلة من �لعام 2013 .

معدل الت�صخم
•  بلغ معدل �لت�صخم مقا�صاً بالتغري يف �لرقم �لقيا�صي لأ�صعار �مل�صتهلك 3.1 % خالل �لت�صعة �أ�صهر �لأوىل من عام 2014 	

مقارنة مع �لفرتة �ملماثلة من �لعام 2013، ويتوقع له �أن ي�صل �إىل 3 % لعام 2014 كاماًل.

• �أ�صعارها 	 "�لتبغ و�ل�صجائر" �لتي �رتفعت  �أ�صعار �مل�صتهلك جمموعة  باإرتفاع متو�صط  �ل�صلعية �لتي �صاهمت  �أبرز �ملجموعات   

بن�صبة 13.7 %، جمموعة "�ملالب�س و�لأحذية" بن�صبة 10.3 %، جمموعة "�لإيجار�ت" بن�صبة 7.1 %، وجمموعة �لتعليم 

بن�صبة 5.2 %، بينما كانت �أبرز �ملجموعات �ل�صلعية �لتي �نخف�صت �أ�صعارها جمموعة "�خل�صرو�ت" �لتي تر�جعت �أ�صـعارها 

بن�صبة 1.4 %، جمموعة "�لعناية �ل�صخ�صية" بن�صـبة 0.8 %، وجمموعة "�لزيوت و�لدهون" بن�صبة 0.7 %.

معدل البطالة
•  �نخف�س معدل �لبطالة للربع �لثالث من عام 2014 مبقد�ر 0.6 نقطة مئوية عن �لربع �لثاين 2014 لي�صل �إىل 11.4 %، 	

% مقابل 22.0 % لالإناث. حيث بلغ معدل �لبطالة للذكور 9.2 

•  �ُصجل �أعلى معدل للبطالة يف حمافظة �ملفرق بحو�يل 15.5 %، يف حني �ُصجل �أدنى معدل يف حمافظة �لبلقاء بحو�يل 8.7 %.	

املالية العامة
• االإيرادات العامة: �رتفع �إجمايل �لإير�د�ت �لعامة خالل �لثمانية �أ�صهر �لأوىل من �لعام 2014 مبا ن�صبته 12.6 % عن �لفرتة 	

�ملماثلة من �لعام �ملا�صي 2013، لي�صل �إجمايل �لإير�د�ت �لعامة �إىل 4.4 مليار دينار، وجاء �لرتفاع نتيجة زيادة �لإير�د�ت �ملحلية 

مبا ن�صبته 16.2 % لت�صل �إىل 3.9 مليار دينار، يف حني بلغت �ملنح �خلارجية خالل هذه �لفرتة حو�يل 469.1 مليون دينار 

بانخفا�س ن�صبته 10.6  % عن �لفرتة �ملماثلة لها يف عام 2013.

• النفقات العامة: �رتفعت �لنفقات �لعامة خالل �لثمانية �أ�صهر �لأوىل من �لعام 2014 مبا ن�صبته 13.4 % عن �لفرتة �ملماثلة من 	

�لعام 2013، لي�صل حجم �لنفاق �لكلي �إىل حو�يل 5 مليار دينار، وقد جاءت �لزيادة نتيجة �رتفاع كل من �لنفقات �جلارية بن�صبة 

% لت�صل �إىل 554 مليون دينار.  % لت�صل �إىل 4.4 مليار دينار، و�رتفاع �لنفقات �لر�أ�صمالية بن�صبة 19.7   12.7

• العجز املايل على اأ�صا�س اال�صتحقاق: �أ�صفرت تطور�ت �ملالية �لعامة عن ت�صجيل عجز مايل بعد �ملنح يف �ملو�زنة �لعامة خالل �لأ�صهر 	

�لثمانية �لأوىل من �لعام �حلايل بحو�يل 591 مليون دينار مقابل 492.4 مليون دينار خالل نف�س �لفرتة من �لعام �ل�صابق، 

بارتفاع ن�صبته 20 %.

اأداء االقت�صاد االأردين
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املديونية 
•  املديونية الداخلية: �رتفع ر�صيد �صايف �لدين �لعام �لد�خلي يف نهاية �صهر 8 /2014 مبا ن�صبته 2 % عن ر�صيد نهاية �لعام 2013 	

لي�صل �إىل 12.1 مليار دينار، �أو ما ن�صبته 47.3 % من �لناجت �ملحلي �لإجمايل �ملقدر لعام 2014 مقابل 49.7 % عام 2013.

• /2014 مبا ن�صبته 14.7 % عن ر�صيد �لعام 2013 	  املديونية اخلارجية: �رتفع ر�صيد �لدين �لعام �خلارجـي بنهاية �صهر 8 

% عام 2013. % من �لناجت �ملحلي �لإجمايل �ملقدر للعام 2014 مقابل 30.3  لي�صل �إىل 8.3 مليار دينار �أو ما ن�صبته 32.4 

• % عن ر�صيد نهاية �لعام 2013 لي�صل 	  �صايف الدين العام: �رتفع �صايف �لدين �لعام للمملكة يف نهاية �صهر 8 /2014 بن�صبة 6.8 

% من �لناجت �ملحلي �لإجمايل �ملقدر للعام 2014 مقابل  �إىل 20.4 مليار دينار )28.8 مليار دولر �أمريكي(، �أو ما ن�صبته 79.7 

% لعام 2013.  80.1

التجارة اخلارجية
•  ال�صادرات الكلية )ال�صادرات الوطنية واملعاد ت�صديره(: �رتفعت �ل�صادر�ت �لكلية )�ل�صادر�ت �لوطنية و�ملعاد ت�صديره( خالل 	

% عن �لفرتة �ملماثلة من �لعام 2013 لت�صل �إىل 3.4 مليار دينار. �لثمانية �أ�صهر �لأوىل من عام 2014 بن�صبة بلغت 7 

• % عن �لفرتة �ملماثلة من 	  امل�صتوردات الكلية: �رتفعت �مل�صتورد�ت �لكلية خالل �لثمانية �أ�صهر �لأوىل من عام 2014 بن�صبة 4.8 

�لعام 2013 لت�صل �إىل 10.8 مليار دينار، وعلى �صعيد �آخر فقد �صجلت م�صتورد�ت �لنفط �خلام وم�صتقاته �رتفاعاً خالل هذه 

% من �إجمايل �مل�صتورد�ت. % لت�صل �إىل حو�يل 3 مليار دينار �أو ما ن�صبته 28.1  �لفرتة بلغت ن�صبته 18.7 

• % مقارنة مع �لفرتة 	  امليزان التجاري: �رتفع عجز �مليز�ن �لتجاري خالل �لثمانية �أ�صهر �لأوىل من �لعام 2014 مبا ن�صبته 4.1 

�ملماثلة من �لعام 2013 لي�صل �إىل 6.8 مليار دينار.

•  ميزان املدفوعات: �صجل عجز �حل�صاب �جلاري يف ميز�ن �ملدفوعات خالل �لن�صف �لأول من �لعام �حلايل 2014 �رتفاعاً كبري�ً 	

% مقارنة بالفرتة �ملماثلة من �لعام 2013 لي�صل �إىل 1179.3 مليون دينار، ويذكر �أن �لعجز يف  وبن�صبة بلغت حو�يل 97.2 

ميز�ن �حل�صاب �جلاري كن�صبة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل بالأ�صعار �جلارية للن�صف �لأول من �لعام �حلايل 2014 قد بلغ ما 

% يف نهاية �لعام 2013 �أي بانخفا�س قدره 0.3 نقطة مئوية. % مقابل 10.3  ن�صبته 10 

االحتياطيات االأجنبية 
• % يف نهاية �صهر 9 /2014 عن ر�صيد نهاية �لعام 2013، 	 �رتفع ر�صيد �لحتياطيات �لأجنبية لدى �ململكة بن�صبة قدرها 19.3 

لي�صل ر�صيد تلك �لحتياطيات �إىل حو�يل 10.2 مليار دينار )14٫4 مليار دولر �أمريكي(.

• يوفر ر�صيد �لحتياطيات �لأجنبية �لدعم ل�صتقر�ر �صعر �صرف �لدينار من جهة ومينح �لقت�صاد �ملحلي مرونة يف مو�جهة �لآثار 	

�ل�صلبية من جهة �أخرى يف حال حدوثها، كما يكفي ر�صيد �لحتياطيات �لأجنبية متويل م�صتورد�ت �ململكة من �ل�صلع و�خلدمات 

ملدة 7.4 �صهر�ً.
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�صجل �لقطاع �مل�صريف �لأردين خالل �لت�صعة �أ�صهر �لأوىل من �لعام �حلايل 2014 منو�ً ملمو�صاً يف خمتلف �ملوؤ�صر�ت �لكمية وفيما 

يلي قر�ءة ملخ�صة لالإجناز�ت �لتي حققها �لقطاع:

املوجودات امل�صرفية
• % عن عام 2013 لت�صل 	 /2014 مبقد�ر 1.6 مليار دينار وبن�صبة 3.8  �رتفعت موجود�ت �لبنوك �ملرخ�صة يف نهاية �صهر 9 

�إىل 44.4 مليار دينار �أردين، �أو ما يعادل 62.6 مليار دولر �أمريكي. 

• % يف نهاية	 % مقابل 12   بلغت ن�صبة �ملوجود�ت �لأجنبية �إىل �إجمايل �ملوجود�ت يف نهاية �صهر 9 /2014 ما ن�صبته 10.2 

عام 2013

الودائع امل�صرفية
• % عن عام 	 /2014 مبقد�ر 2.2 مليار دينار وبن�صبة 7.8  �رتفع ر�صيد ود�ئع �لعمالء لدى �لبنوك �ملرخ�صة يف نهاية �صهر 9 

2013 لي�صل �إىل 29.7 مليار دينار، �أو ما يعادل 41.9 مليار دولر �أمريكي.

• % يف نهاية عام 2013، 	 % من �إجمايل ود�ئع �لعمالء يف نهاية �صهر 9 /2014 مقابل 56  �صكلت �لود�ئع لأجل ما ن�صبته 54.9 

%، و�صكلت ود�ئع �لتوفري ما ن�صبته 13.7 % مقابل 14.1 %  % مقابل 29.9  فيما �صكلت �لود�ئع �جلارية ما ن�صبته 31.4 

يف نهاية عام 2013.

• % يف 	 % من �إجمايل ود�ئع �لعمالء يف نهاية �صهر 9 /2014 مقابل ما ن�صبته 23.9  �صكلت �لود�ئع �لأجنبية ما ن�صبته 21.5 

نهاية عام 2013.

• /2014 مقابل ما ن�صبته 64.5 % 	 �صكلت ود�ئع �لعمالء ما ن�صبته 66.9 % من �إجمايل موجود�ت �لبنوك يف نهاية �صهر 9 

يف نهاية عام 2013.

الت�صهيالت االئتمانية املبا�صرة 
• % عن 	 /2014 مبا مقد�ره 450 مليون دينار �أو ما ن�صبته 2.4  �رتفع ر�صيد �لت�صهيالت �لئتمانية �ملبا�صرة يف نهاية �صهر 9 

ر�صيد عام 2013 لي�صل �إىل 19.4 مليار دينار، �أو ما يعادل 27.4 مليار دولر �أمريكي.

• �صكلت �لقرو�س و �ل�صلف ما ن�صبته 85.4 % من �إجمايل �لت�صهيالت �لئتمانية �ملبا�صرة بنهاية �صهر 9 /2014 مقابل 86 % 	

يف نهاية عام 2013، فيما �صكل �جلاري مدين ما ن�صبته 13.3 % مقابل 12.6 %، و�صكلت �لكمبيالت و�لأ�صناد �ملخ�صومة ما 

ن�صبته 1.3 % مقابل 1.4 %.

• % من �إجمايل ود�ئع �لعمالء يف نهاية �صهر 9 /2014 مقابل ما ن�صبته 	 �صكلت �لت�صهيالت �لئتمانية �ملبا�صرة ما ن�صبته 65.2 

% يف نهاية عام 2013.  68.6

• /2014 مقابل ما 	 % من �إجمايل موجود�ت �لبنوك يف نهاية �صهر 9  �صكلت �لت�صهيالت �لئتمانية �ملبا�صرة ما ن�صبته 43.6 

% يف نهاية عام 2013  ن�صبته 44.2 

اأداء القطاع امل�صريف االأردين
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اأهم املوؤ�صرات االقت�صادية وامل�صرفية االأردنية )2010 – 2014(
)مليون دينار(

20102011201220132014االإنتاج واالأ�صعار
11,830*18,76220,47721,96623,852�لناجت �ملحلي �لإجمايل بالأ�صعار �جلارية

3.0 %*2.8 %2.7 %2.6 %2.3 %معدل منو �لناجت �ملحلي �لإجمايل بالأ�صعار �لثابتة

3.1 %**5.6 %4.7 %4.4 %5.0 %معدل �لت�صخم

11.4 %***12.6 %12.2 %12.9 %12.5 %معدل �لبطالة

�لثمانية �أ�صهر �لأوىل 20102011201220132014املالّية العاّمة

4,6635,4135,0545,7584,378�إجمايل �لإير�د�ت و�ملنح

5,7086,7976,8787,0654,969�إجمايل �لنفقات

)591()1,307()1,824()1,384()1,045(�لوفر )�لعجز( �ملايل بعد �ملنح

آب 20102011201220132014الدين العام

6,8528,91511,64811,86212,094�صايف �لدين �لعام �لد�خلي

4,6114,4874,9327,2358,302�لدين �لعام �خلارجي

11,46313,40216,58019,09720,396�إجمايل �لدين �لعام

79.7 %80.1 %75.5 %65.4 %61.1 %�إجمايل �لدين �لعام / �لناجت �ملحلي �لإجمايل

�لثمانية �أ�صهر �لأوىل 20102011201220132014القطاع اخلارجي

4,9905,6855,6005,6173,931�ل�صادر�ت �لكلية

9,81411,94613,08613,76010,754�مل�صتورد�ت �لكلية

)6,823()8,144()7,486()6,261()4,824(�لفائ�س )�لعجز( �لتجاري

أيلول 20102011201220132014النقدية وامل�صرفية
)M2( 22,30724,11924,94527,36329,167�ل�صيولة �ملحلية

8,6797,4654,7038,51210,158�لحتياطيات �لأجنبية

34,97337,68639,27542,80344,447�ملوجود�ت �مل�صرفية

22,50524,37824,97027,59329,746�لود�ئع �مل�صرفية

14,45115,85117,83018,94019,390�لت�صهيالت �مل�صرفية

6.37 %6.05 %6.44 %6.48 %6.76 %هام�س �لفائدة �مل�صرفية

* �لن�صف �لأول 2014 مقارنة مع �لن�صف �لأول 2013

** �لت�صعة �أ�صهر �لأوىل  2014 مقارنة مع �لفرتة �ملماثلة 2013 

*** �لربع �لثالث  2014
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بنك االإ�صكان  يوقع مذكرة تفاهم مع موؤ�ص�صة احل�صني لل�صرطان
ملوؤ�ص�صة  �مل�صتمر  �لإ�ــصــكــان  بنك  ودعــم  تــعــاون  �إطــار  يف 

مذكرة  و�لــبــنــك  �ملوؤ�ص�صة  وقــعــت  لل�صرطان  �حل�صني 

برنامج  �إىل  بالإن�صمام  �لبنك  مبوجبها  يقوم  تفاهم 

خالل  من  للموؤ�ص�صة  �لتابع  و�لت�صريف"  "�لت�صمية 
"وحدة  لت�صمية   ديــنــار  �ألـــف  خم�صني  مببلغ  �لــتــرع 

ملركز  �جلــديــدة  �لتو�صعة  مــ�ــصــروع  يف  مركزة"  عناية 

�حل�صني لل�صرطان �لتي ت�صعى �ملوؤ�ص�صة �إىل ��صتكمالها 

ل�صتيعاب �لأعد�د �ملتز�يدة من مر�صى �ل�صرطان من 

�لأردن و�لوطن �لعربي.

�ملجتمعية  م�صوؤوليته  ممار�صة  يف  �لبنك  لروؤية  للمركزجت�صيد�ً  �لتابع  �جلديد  �ملبنى  تو�صعة  مل�صروع  �لإ�صكان  بنك  دعم  وياأتي 

وتاأكيد�ً من �لبنك على �أهمية دور�ملوؤ�ص�صات �خلا�صة يف دعم �مل�صاريع ذ�ت �خلدمات �ملجتمعية مبختلف �أهد�فها وغاياتها.

وبهذه �ملنا�صبة، �أعربت �صمو �لأمرية دينا مرعد عن �صكرها لبنك �لإ�صكان وقالت" نحن يف موؤ�ص�صة ومركز �حل�صني لل�صرطان 

�أو كبري�ً، خا�صة و�أن هذ� �لدعم ياأتي يف وقت منر  نقّدر ونثّمن كل ترع ي�صاعدنا على �ل�صتمر�ر يف كفاحنا، مهما كان �صغري�ً 

به يف �أوقات ع�صيبة، و�أ�صبحنا نعاين من �صغوط هائلة جد�ً حيث نعمل جاهدين على �صد �لفجوة �ملالية �لكبرية �لتي نو�جهها 

وذلك لإ�صتكمال م�صروع �لتو�صعة �جلديدة".

ويذكر �أن بنك �لإ�صكان يعتر �أحد �لد�عمني �لرئي�صيني و�مل�صتمرين ملوؤ�ص�صة �حل�صني لل�صرطان، حيث يقوم �لبنك �صنوياً بدعم 

�صيقوم  كما  �لثدي.  ل�صرطان  �لأردين  للرنامج  �لإعالمية  و�مل�صابقة  �لوطنية  �حلملة  دعم  مثل  �ملوؤ�ص�صة  �أن�صطة  من  �لعديد 

�لبنك بالترع مببلغ ثالثني �ألف دينار �صنوياً وملدة ثالث �صنو�ت �عتبار�ً من عام 2015.

بنك االإ�صكان ي�صارك يف ور�س ولقاءات عمل حول متويل امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة

• �لوكالة 	 نظمتها  و�لتي  �إربد  و�ل�صغرية يف حمافظة  �ملتو�صطة  �مل�صاريع  بور�صة عمل حول متويل  �لإ�صكان  بنك  �صارك   

�لأمريكية للتنمية �لدولية )USAID( بح�صور عدد كبري من �أ�صحاب �مل�صاريع �ملتو�صطة و�ل�صغرية.

• مارك 	 لند  فندق  يف  عقد  " �لــذي  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �مل�صاريع  ومتويل  �لريادية  " �ملنظومة  لقاء  يف  �لبنك  �صارك   

وبتنظيم من مركز تطوير �لأعمال وبدعم من �صندوق �ل�صر�كة �لعربية �لريطانية، وتاأتي م�صاركات بنك �لإ�صكان يف 

هذه �لور�س و�للقاء�ت �نطالقاً من �صعيه �لد�ئم و�ملتو��صل يف تعزيز عالقات �لتعاون مع خمتلف �لقطاعات �لقت�صادية 

و�لتجارية يف �ململكة، ملا لها من دور فعال يف دعم �لقت�صاد �لوطني و�لرتقاء به �إىل �أعلى �مل�صتويات.

اأخبار البنك
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بنك االإ�صكان يرعى ندوة جمعية رجال االأعمال االأردنيني 
نظمتها جمعية  �لتي  �حلو�رية  �لندوة  �لإ�صكان  بنك  رعى 

رجــــال �لأعــــمــــال �لأردنــــيــــني حتـــت عـــنـــو�ن " �لــقــ�ــصــاء يف 

ب�صام  �لدكتور  �لأعمال" بح�صور  بيئة  على  و�أثــره  �لأردن 

رجال  جمعية  منت�صبي  من  وعــدد  �لعدل  وزيــر  �لتلهوين 

�لأعمال و�لتي عقدت يف فندق �ملاريوت / عمان .

وقد جاءت هذه �لفعالية لإعطاء �لفر�صة لرجال �لأعمال 

�لتي  �ملحاور  ملناق�صة  �لعدل  وزير  مع  �لتو��صل  �لأردنيني 

ت�صمنتها �لندوة و�ملتمثلة يف �إجر�ء�ت �لتقا�صي يف �ملحاكم 

�ملتخ�ص�صة  �لإقت�صادية  �ملحاكم  و�إقامة  �لإقت�صادية  �لت�صريعات  لتعديل  �لــوز�رة  وخطط  �لأعمال،  بيئة  على  و�أثرها  �لأردنية 

و�لتحكيم يف �لأردن، بالإ�صافة �إىل فتح �ملجال �أمام جمتمع �لأعمال �لردين ووز�رة �لعدل ملا لهذه �ملو��صيع من �أهمية خا�صة 

ملجتمع �لأعمال و�لقت�صاد �لوطني مبختلف قطاعاته .

وتاأتي رعاية بنك �لإ�صكان لهذه �لندوة �نطالقاً من دور �لبنك وحر�صه على دعم �لندو�ت �لإقت�صادية �لهادفة، و�صعيه �لد�ئم 

و�ملتو��صل لتعزيز عالقات �لتعاون بني �لبنك وخمتلف �لقطاعات �لقت�صادية و�لتجارية و�لهيئات �ملحلية �ملختلفة، مبا يخدم 

ويدعم �لإقت�صاد �لوطني ويعمل على �لإرتقاء به �إىل م�صتويات �أف�صل، حيث ثمن �حل�صور و�لقائمني على �لندوة �لدور �لريادي 

لبنك �لإ�صكان و�ملتمثل بالرعاية للكثري من �لفعاليات �لتي تهم خمتلف �لقطاعات يف �لأردن.

Akhtaboot / امل�صاركة يف املعر�س الوظيفي اخلام�س
�صارك بنك �لإ�صكان يف �ملعر�س �لوظيفي �خلام�س �لذي نظمته �صركة )Akhtaboot( وبالتعاون مع وز�رة �لعمل وذلك 

خالل �لفرتة من 2014/10/22 ولغاية 2014/10/23 و�لذي عقد يف �ملدينة �لريا�صية / قاعة عمان �لكرى ومب�صاركة 

100 �صركة وموؤ�ص�صة حملية وعاملية. �أكرث من 

و�ملنتجات  للخدمات  ترويجي  �صتاند  حت�صري  �إىل  بالإ�صافة  �لب�صرية  �ملو�رد  د�ئرة  موظفي  مب�صاركة  �لبنك  ح�صور  ومتثل 

��صتالم  مت  كما  للعمالء،  �لبنك  يقدمها  �لتي  �ملميزة 

فر�س  عــن  �لباحثني  مــن  �ملــقــدمــة  �لتوظيف  طلبات 

�ملعر�س  يف  �لإ�صكان  بنك  م�صاركة  لقت  حيث  �لعمل، 

و�ل�صابات  �ل�صباب  من  �حل�صور  ��صتح�صان  �لوظيفي 

عمل  بيئة  �صمن  جــديــدة  عمل  فــر�ــس  عــن  �لباحثني 

مميزة.  
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"املتخ�ص�صة للتاأجري التمويلي" تد�صن اأول فروعها يف اإربد 
�حــتــفــلــت �لــ�ــصــركــة �ملــتــخــ�ــصــ�ــصــة لــلــتــاأجــري 

�لإ�صكان"  بنك  جمموعة  "ع�صو  �لتمويلي 

�لعا�صمة عمان  فروعها خارج  �أول  بافتتاح 

يف مدينة �إربد.

وقد مت �فتتاح فرع �ل�صركة يف مدينة �إربد 

حتت رعاية عطوفة �ل�صيد ح�صن ع�صاف / 

�لفعاليات  �إربد وح�صور عدد من  حمافظ 

�ملــحــافــظــة  ـــاديـــة يف  ــعــبــيــة و�لقـــتـــ�ـــص �لــ�ــص

ومدير  �ل�صركة  عــام  مدير  �إىل  بالإ�صافة 

فرع بنك �لإ�صكان يف �ملنطقة.

و�عتر ع�صاف �أن توجه �ل�صركة لفتح �أول فرع لها يف حمافظة �إربد لتقدمي خدمات �لتاأجري �لتمويلي للم�صتثمرين يوؤكد �لثقة 

�لتي تتمتع بها �ل�صركة بني �أو�صاط �مل�صتثمرين ورجال �لأعمال وتقدير�ً حلجم �ل�صتثمار وقوته يف �ملحافظة �لتي ت�صهد منو�ً 

مت�صارعاً. ��صتثمارياً 

من جهته بني �ل�صيد �أجمد �ل�صائح �أن �فتتاح مكتب لل�صركة يف مدينة �إربد يعتر �أول تو�صعة لها خارج �لعا�صمة عمان خلدمة 

لهم  �ل�صرورية  �لت�صهيالت  وتوفري  مو�قعهم  يف  �مل�صتثمرين  �إىل  و�لو�صول  �ل�صمال  �إقليم  يف  �ملختلفة  �لقت�صادية  �لقطاعات 

�ل�صتثمارية  �حلركة  �ل�صائح  وو�صف  �إربــد،  مكتب  خالل  من  �لتمويل  طلبات  �إجــر�ء�ت  بتنفيذ  عليهم  و�جلهد  �لوقت  وتوفري 

و�لعقارية يف �إربد بالن�صطة و�مل�صجعة لفتاً �إىل �أنها ت�صهد معدلت منو مرتفعة ينظر �إليها بتفاوؤل يف دفع عجلة �لتنمية قدماً 

كاأحد �لرو�فد �ملهمة و�لرئي�صة ملنظومة �لقت�صاد �لوطني وتوفري فر�س عمل �أو�صع و�أف�صل للباحثني عنها.

30 مليون دينار وهي مملوكة بالكامل لبنك �لإ�صكان وتقدم  2005 بر�أ�صمال مقد�ره  و�أو�صح �ل�صائح �أن �ل�صركة �لتي تاأ�ص�صت عام 

جمموعة متكاملة من خدمات �لتاأجري �لتمويلي ي�صتفيد منها �لأفر�د و�ل�صركات �ل�صغرية و�ملتو�صطة و�لكبرية لتمويل �حتياجاتهم 

من �لأ�صول �لثابتة، لفتاً �إىل �أن �ل�صركة مولت م�صاريع ��صتثمارية يف حمافظة �ربد بحجم ز�د عن 3 ماليني دينار.

��صتثمارية  مل�صاريع  �لتمويلي  �لتاأجري  خدمات  توفري  يف  وجهودها  �ل�صركة  بدور  �إربد  حمافظة  من  م�صتثمرون  �أ�صاد  بدورهم   

متنوعة يف �ملحافظة ل�صيما قطاع �لإ�صكان �لذي يحتاج ملثل هذ� �لنوع من �خلدمات مبا ميكنه من مو�جهة �لطلب �ملتز�يد على 

�ل�صكن و�لعقار يف �ملحافظة.
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اإطالق موعة من احلمالت االإعالنية والويجية
• �أطـــلـــق بــنــك �لإ�ـــصـــكـــان �حلــمــلــة �لــرتويــجــيــة 	

�ملخ�ص�صة  �لكرى  �لتوفري  ح�صابات  جلائزة 

مليون  ن�صف  قيمتها  و�لبالغ  �لأردن  لفروع 

ديـــنـــار يــربــحــهــا فـــائـــز و�حـــــد و�لـــتـــي �صيتم 

�ل�صحب عليها بتاريخ 2014/12/31، وتاأتي 

” �ليومية  �لتوفري  ح�صابات  جو�ئز  حمالت 

”حر�صاً  و�ل�صنوية  و�ل�صهرية  و�لأ�صبوعية 

من �لبنك على �لتو��صل �مل�صتمر مع عمالئه 

بخدماته  وثقتهم  �لــد�ئــم  لــولئــهــم  تــقــديــر�ً 

�مل�صرفية �ملتعددة و�ملتميزة، حيث ي�صعى �لبنك د�ئماً من خالل هذه �حلمالت �لتحفيزية �إىل ت�صجيع �لعمالء �حلاليني لزيادة 

�أر�صدة ح�صاباتهم وت�صجيع �ملو�طنني من غري �لعمالء �إىل فتح ح�صابات توفري جديدة لدى �أي من فروع �لبنك �أماًل بالفوز 

باجلو�ئز �لعديدة �لتي يوزعها �لبنك على �أ�صحاب هذه �حل�صابات.

وجتدر �لإ�صارة �إىل �أن جمموع �جلو�ئز �لنقـدية �لتي يقدمها �لبنك حل�صابات �لتوفري تزيد عن )�صبعة ماليني( دينار �صنوياً 

وهي �لأعلى يف �لأردن على م�صتوى مبلغ �جلائزة و�ملبالغ �ل�صنوية �ملوزعة.

• �لإ�صكان 	 بنك  مع  "حول  عنو�ن  حتت  يونيون  �لوي�صرتن  �لنقدية  �حلــو�لت  خلدمة  �لرتويجية  �حلملة  باإطالق  �لبنك  قام 

و�صارك بربح �لكا�س" وت�صمل �حلملة كافة حو�لت وي�صرتن يونيون )�ل�صادرة و �لو�ردة( و�لتي يتم تنفيذها من خالل �صبكة 

فروع �لبنك ووكالئه �لفرعيني ومن خالل �لبنك �لفوري )Call Center( وت�صتمر �حلملة لغاية 2014/12/31، حيث 

�صيجري �ل�صحب يف 2015/1/6 على خم�صة جو�ئز نقدية قيمة كل منها 2000 دولر �أمريكي لكل فائز، وتاأتي هذه �حلملة 

�نطالقاً من حر�س �لبنك على ت�صجيع م�صتخدمي خدمة �لوي�صرتن يونيون �صو�ء من عمالء �لبنك �أو غري �لعمالء لزيادة 

عدد �حلو�لت �لتي يتم �إر�صالها �أو ��صتالمها من خالل �صبكة فروع �لبنك ووكالئه �لفرعيني.

• �أطلق �لبنك وبال�صرت�ك مع تاج مول حملة ترويجية مبتكرة لت�صويق منتج )قر�س �ل�صيار�ت( و�لتي تهدف �إىل زيادة �لو�صول 	

و�لنت�صار للبنك �صمن �لفئات �مل�صتهدفة من �لعمالء، حيث متثلت م�صاركة �لبنك يف هذه �حلملة �لتي �أطلقها تاج مول )�لفوز 

ب�صيارة BMW موديل 2014( من خالل جتهيز جناح ترويجي مميز للبنك لت�صويق منتج قر�س �ل�صيار�ت.

• �أطلق �لبنك حملة �إعالنية ودعائية للرتويج عن منتج )قر�س �أعمايل / �صركات( �لتي ت�صتهدف �ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات �ل�صغرية 	

و�ملتو�صطة �لتي تعنى بقطاعات �لتجارة و�خلدمات و�لقطاعات �ل�صناعية و�لإن�صائية و�لقطاع �لعام.

افتح حساب توفير بحٍد أدنى 200 دينار
أو غِذ حسابك لتزيد فرصك بالفوز معنا.

تفّضـل ا�ن بزيارة أقرب فرع إليك
 أو اتصـل على البنك الفوري: 5200400-06 أو الرقم المجاني 080022111

* با�ضافة إلى جائزتنا اليومية ١٠,٠٠٠دينار وا�سبوعية ١٥,٠٠٠دينار والشهرية ١٥٠,٠٠٠ دينار وجوائز الترضية ٢٠٠,٠٠٠ دينار يربحها ١٢٠٠فائز 
* يشارك بالسحب حسابات التوفير التي يساوي أو يزيد الحد ا�دنى لرصيدها خالل الشهر عن ٢٠٠ دينار

* كلما زاد رصيدك زادت فرصك بالفوز معنا
* يجري السحب بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١

* الجوائز خاضعة لضريبة الدخل على الجوائز بنسبة ١٠٪

دينار
نصف مليون
بتقلب حياة رابح واحد
مع جائزة نهاية العام لحسابات التوفير

توفـيري
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الفرن�صي جان تريول
يفوز بجائزة نوبل لالقت�صاد

جائزة  للعلوم  �ل�صوي�صرية  �مللكية  �لأكادميية  منحت 

تــــريول لي�صبح  �لــفــرنــ�ــصــي جـــان  نــوبــل لــالقــتــ�ــصــادي 

بــذلــك �لــفــرنــ�ــصــي �لــثــالــث �لـــذي يــفــوز بــهــذه �جلــائــزة 

بف�صل �أبحاثه �ملتنوعة حول قوة �لأ�صو�ق �ملالية و�صبل 

�أليه  تنظيمها، وكان جري�ر دوبرو )1983( وموري�س 

)1988( �لفرن�صيان �لوحيد�ن �للذ�ن حاز� على هذه 

�جلائرة.

وورد ��صم جان تريول )61 عاماً( بني �لأكرث ترجيحاً 

للفوز بجائزة نوبل منذ ب�صع �صنو�ت كا�صم بارز يف �لأبحاث �ملتعلقة بقدرة �ل�صوق و�لتنظيم.

وقدم تريول �لعديد من �مل�صاهمات �لهامة و�لبحوث �لنظرية يف عدد من �ملجالت، �إل �أن  �أهم خم�س م�صاهمات نظرية قام 

بها تريول متثلت يف تنظيم �ل�صوق، و�لتنظيم �ل�صناعي، وفقاعات �لأ�صول، و�إنقاذ �لبنوك، و�لفخ �لتنظيمي.

من جهتها ذكرت �لأكادميية �مللكية للعلوم باإيجاز �أن " �أف�صل تنظيم �أو �صيا�صة يف جمال �ملناف�صة يجب �أن تتكيف بعناية مع 

�ل�صيا�صات وطبقه على عدد من �لقطاعات  لفهم مثل تلك  �إطار�ً عاماً  �لظروف �ملحددة لكل قطاع، حيث ر�صم جان تريول 

بدء�ً من �لت�صالت حتى �مل�صارف".

و�أ�صافت " با�صتلهامها من هذه �لآفاق �جلديدة �لتي ر�صمها جان تريول، فاإنه ميكن للحكومات �أن ت�صجع �ل�صركات �لكرى 

ب�صكل �أف�صل لت�صبح �أكرث �إنتاجية، ويف �لوقت نف�صه ملنعها من �لإ�صاءة �إىل �ملناف�صني لها و�مل�صتهلكني ".

وح�صل تريول على ثمانية ماليني كورون )878 �لف يورو( وهي �ملرة �لأوىل منذ 2008 �لتي متنح جائزة نوبل �إىل خبري 

�قت�صادي و�حد، و�ملرة �لأوىل منذ 1999 �لتي مل يح�صل عليها �أمريكي، ويخلف بذلك تريول ثالثة �أمريكيني هم يوجني 

فاما، لر�س بيرت هان�صن، وروبرت �صيلر، �لذين كانو� ينطلقون من فر�صيات متعار�صة ل�صرح تطور �لأ�صو�ق �ملالية.

وتدل هذه �جلائزة على �صالمة �لأبحاث �لقت�صادية يف فرن�صا، حيث �أوردت �لن�صرة �ل�صهرية ل�صندوق �لنقد �لدويل �أ�صماء 

25 �لو�عدين. �صبعة فرن�صيني بني �خلر�ء �لقت�صاديني �لـ

يذكر �أن جائزة نوبل يف �لعلوم �لقت�صادية، �أو ر�صمياً جائزة بنك �ل�صويد يف �لعلوم �لقت�صادية، هي جائزة متنح لالإجناز�ت 

من  و�حــدة  ر�صمياً  لي�صت  وهــي  �لقت�صاد،  يف  نوبل  جائزة  با�صم  خمت�صر  ب�صكل  وتعرف  �لقت�صاد،  علوم  حقل  يف  �ملتميزة 

نوبل  �ألفريد  قــام  و�لتي  و�ل�صالم(  �لأدب،  �لطب،  �لكيمياء،  �لفيزياء،  جمــالت  )يف  نوبل  جو�ئز  �مل�صماة  �خلم�س  �جلو�ئز 

بتاأ�صي�صها يف �لعام 1895، علماً باأنه قد مت �لبدء بالعمل بجائزة نوبل لالقت�صاد يف �لعام 1968 يف �لذكرى 300 لتاأ�صي�س 

بنك �ل�صويد �ملركزي وهي ممولة من هذ� �لبنك.
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الفائزين بجائزة نوبل لالقت�صاد يف الع�صر �صنوات املا�صية

الدولةاال�صمال�صنة

فرن�ساجان تريول2014

2013
يوجني فاما

الوليات املتحدة الأمريكية لر�س بيرت هان�سن

روبرت �سيلر

2012
الفن روث

الوليات املتحدة الأمريكية
لويد �سابلي

2011
توما�س جي �سارجنت

الوليات املتحدة الأمريكية
كري�ستوفر ايه �سيمز

2010
بيرت داميوند

الوليات املتحدة الأمريكية
دايل مورتن�سن

قرب�س/ بريطانياكري�ستوفر بي�ساريد�س

2009
الينور او�سرتوم

الوليات املتحدة الأمريكية
اوليفر وليام�سون

الوليات املتحدة الأمريكيةبول كروغمان2008

2007
ليونيد هورفيتز

الوليات املتحدة الأمريكية اريك ما�سكني

روجر ماير�سن
الوليات املتحدة الأمريكيةادموند فيلب�س2006

2005
توما�س �سيلينغ

الوليات املتحدة الأمريكية
وروبرت جاي اومان
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قطاع �صناعة االأدوية يف االأردن
يــعــتــر قـــطـــاع �ــصــنــاعــة �لأدويـــــــة مـــن �أهـــــم رو�فــــد 

�لقطاع  هـــذ�  �أهــمــيــة  وتــقــرتن  �لأردين،  �لقــتــ�ــصــاد 

�ل�صحية  و�لرعاية  �لطبية  �خلدمات  قطاع  بتطور 

�لتي جعلت من �لأردن مق�صد�ً لل�صياحة �لعالجية 

�لــدول  �صنوياً خا�صة من  و�فــد  �ألــف   100 حلــو�يل 

�لأردن  �لإعــالن موؤخر�ً عن فوز  �ملجاورة، حيث مت 

للعام  �لعالجية(  لل�صياحة  مق�صد  )�أف�صل  بجائزة 

�لــ�ــصــرق �لأو�ــــصــــط و�ــصــمــال  2014 عــلــى مــ�ــصــتــوى 

�لعالجي  �ل�صفر  �أعلنته �صحيفة  ما  �أفريقيا ح�صب 

�لدولية �ملنظمة للجائزة ومقرها لندن.

�ل�صناعية  �لقطاعات  ��صرت�تيجي وحيوي بني  يتبو�أ موقع  �أن  �ملا�صية من  عاماً  �لأدوية خالل �خلم�صني  ومتكن قطاع �صناعة 

تقلي�س  يف  لي�صاهم  �لوطنية  �ل�صادر�ت  �إجمايل  دعم  �إىل  بالإ�صافة  �لإجمايل،  �ملحلي  �لناجت  يف  م�صاهمته  خالل  من  �لأردنية 

�لعجز يف �مليز�ن �لتجاري، بالإ�صافة �إىل دوره يف تخفي�س �لفاتورة �لعالجية للمملكة.

واقع قطاع ال�صناعة الدوائية وال�صيدالنية يف االأردن
• يف 	 �لقطاع  هذ�  وي�صاهم  و�خلارجي،  �ملحلي  �ل�صعيدين  على  �ملتقدمة  �ل�صناعات  من  �لأردن  يف  �لدو�ئية  �ل�صناعة   تعتر 

عالجي  م�صتح�صر  �ألفي  من  باأكرث  �ملحلي  �لدو�ئي  �ل�صوق  ترفد  حيث  للمملكة،  �لذ�تي  و�لكتفاء  �لدو�ئي  �لأمن  حتقيق 

عام  �ل�صادر  �لوطنية  �ل�صحية  للح�صابات  تقرير  �أحــدث  وي�صري  �ملتز�يدة،  �ملحلي  �ل�صوق  �حتياجات  من  كبري  جزء  تغطي 

% من �إجمايل �لإنفاق �ل�صحي �لبالغ 1.7 مليار دينار عام 2012،  2012 �أن ن�صبة �إنفاق �ململكة على �لدو�ء بلغت 26.8 

يف حني بلغت ح�صة �لفرد من �لإنفاق على �لدو�ء حو�يل 70 دينار �صنوياً.

• ي�صاهم قطاع �صناعة �لأدوية يف تعزيز �صادر�ت �لقت�صاد �لوطني حيث يحتل �ملرتبة �لثالثة يف قائمة �ل�صادر�ت �لوطنية 	

دولة   65 �أكرث من  �أ�صو�ق  �صملت  تقليدية  �أ�صو�ق غري  �إىل  �لو�صول  �لأردين من  �لدو�ء  و�لبوتا�س، ومتكن  �لفو�صفات  بعد 

�أمام  �لعربية  �لأ�صو�ق  بع�س  �إغالق  �لرغم من  وعلى  �لالتينية،  و�أمريكا  �آ�صيا  �صرق  ودول يف  و�أفريقيا  و�أمريكا  �أوروبــا  يف 

منتجات هذ� �لقطاع نتيجة تد�عيات �لربيع �لعربي �إل �أن هذ� �لقطاع متكن من فتح �أ�صو�ق جديدة وو�صع من حجم تعامله 

مع �لأ�صو�ق �لقائمة.

• �تفاقية 	 منها  �تفاقيات  توقيع عدة  �لأمو�ل من خالل  لروؤو�س  ��صتثمارية جاذبة  كبيئة  �لأردن  ترويج  على  د�أبت �حلكومة 

�ملحلية  �لــدو�ء  �صناعة  مكن  �لذي  �لفكرية  �مللكية  حقوق  قانون  �إ�صد�ر  �إىل  بالإ�صافة   ،WTO �لدولية  �لتجارة  منظمة 

و�لتحالفات  �لتجارية  �لعالقات  �إقــامــة  من  �لأردنــيــة  �لأدويـــة  �صركات  مكن  مما  عاملية،  �خــرت�ع  بــر�ء�ت  عــدة  ت�صجيل  من 

�ل�صرت�تيجية �مل�صرتكة مع �ل�صركات �لأجنبية �لكرى، وهو ما �صاهم يف نقل �ملعرفة �لفنية و�لتكنولوجيا �إىل هذ� �لقطاع، 

عالوة على �لنت�صار و�لتفرع �خلارجي لل�صركات �لأردنية عربياً وعاملياً و�متالكها وم�صاهمتها يف �لعديد من �ل�صركات.

جاللة امللك عبد اهلل الثاين خالل زيارته الأحد م�صانع االأدوية



13

• وذلك 	 و�لتجارة،  �ل�صناعة  ووز�رة  �ل�صحة  وز�رة  يف  ممثاًل  �حلكومي  و�لهتمام  بالدعم  �لأردن  يف  �لدو�ئي  �لقطاع  يحظى 

من خالل تقدمي �حلو�فز �لت�صجيعية و�لمتياز�ت لل�صركات �ل�صناعية �لعاملة يف هذ� �لقطاع و�لبالغة 20 �صركة م�صجلة 

لدى وز�رة �ل�صناعة و�لتجارة بر�أ�صمال يبلغ حو�يل 250 مليون دينار تقدر قيمتها �ل�صوقية مبا يزيد عن مليار دينار، هذ� 

بالإ�صافة �إىل �لعديد من �ل�صركات �لعاملية و�لإقليمية �لتي تتو�جد يف �ململكة باأ�صكال خمتلفة.

• �صاهمت �جلهات و�ملوؤ�ص�صات �لرقابية ممثلة بوز�رة �ل�صحة و�ملوؤ�ص�صة �لعامة للغذ�ء و�لدو�ء يف تطور هذ� �لقطاع، و�لتي مل 	

يقت�صر دورها على �لعملية �لرقابية فح�صب حيث كان لها دور بارز يف تقدمي �لن�صح و�لإر�صاد.

• ت�صجياًل 	 �لعربية  �لدو�ئية  �ل�صناعات  �أكرث  من  تعتر  حيث  �لفكرية  �مللكية  بقو�نني  �لأردنية  �لدو�ئية  �ل�صناعات  تلتزم 

�جلــودة  مــن  عــال  مب�صتوى  ومتيزها  �لطليعة،  يف  وبقائها  مكت�صباتها  على  �ملحافظة  مــن  مكنها  ممــا  �لخـــرت�ع،  لـــر�ء�ت 

و�لنوعية وب�صعر مناف�س، وتغطي �لأدوية �لأردنية معظم �لأمر��س �لطارئة و�مل�صتع�صية كامل�صاد�ت �حليوية و�أدوية �لقلب 

و�ل�صر�يني و�لأدوية �لنف�صية و�جللدية و�أدوية �جلهاز �له�صمي و�لغدد و�مل�صكنات و�لفيتامينات و�أدوية �ل�صرطان. 

• �لتطوير و�لدر��صات يف جمال 	 �أبحاث  �ل�صنوية على  �إجمايل مبيعاتها  % من   4 �لأردنية حو�يل  �لدو�ئية  �ل�صناعات  تنفق 

�ل�صناعة �لدو�ئية، وجتدر �لإ�صارة �إىل وجود 7 مر�كز متخ�ص�صة يف �لأبحاث �ملخرية وهي ن�صبة عالية مقارنة مع �لدول 

�لعربية �لأخرى، وي�صاندها يف ذلك �جلامعات �لأردنية �لتي توؤهل بدورها خمرجات علمية كفوؤة.
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م�صاهمة القطاع الدوائي يف االقت�صاد االأردين
�أهمية �صناعة �لأدوية يف جانبني، �جلانب �ل�صرت�تيجي �ملتمثل يف تغطية جزء كبري من �حتياجات �ململكة من �ملنتجات  تكمن 

�لقت�صاد  دفع عجلة  �لأردنية يف  �لدو�ئية  �ل�صناعات  �صاهم قطاع  �لقت�صادي حيث  �لد�ئم، و�جلانب  �ل�صتخد�م  ذ�ت  �لدو�ئية 

رئي�صياً  ر�فد�ً  لت�صكل  �لوطنية،  �ل�صادر�ت  وزيادة  �لأردنية  �لعاملة  �لأيدي  ت�صغيل  يف  �لفاعلة  م�صاهمته  خالل  من  �لأردين 

�لأجنبية. للعمالت 

وت�صري �أرقام �مليز�ن �لتجاري لل�صناعات �لدو�ئية )�ل�صادر�ت – �مل�صتورد�ت( خالل عام 2013 ت�صجيلها فائ�صاً و�صل �إىل 53.9 

�لدو�ئية  �ل�صادر�ت  �رتفاع  نتيجة  �ملنطقة، وقد حتقق ذلك  ت�صهدها  �لتي  �ل�صيا�صية  �لرغم من �ل�صطر�بات  دينار على  مليون 

%، وثبات �مل�صتورد�ت �لدو�ئية �صمن حدودها يف عام 2012. خالل عام 2013 بن�صبة 14.9 

�أما عن �أهم �لأ�صو�ق �لت�صديرية للدو�ء �لأردين فقد متثلت يف ليبيا، و�لعر�ق، ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي و�جلز�ئر �لتي 

�حتل فيها �لدو�ء �لأردين �ملرتبة �لثانية بعد �لدو�ء �لفرن�صي، فيما متكنت �صركات �لأدوية �لأردنية خالل �لأعو�م �ملا�صية من 

وبع�س  �ل�صوفيتي،  �لحتاد  عن  ��صتقلت  �لتي  �لدول  �صيما  ل  و�لأجنبية  �لعربية  �لأ�صو�ق  يف  لها  جديدة  ت�صديرية  �أ�صو�ق  فتح 

�لإفريقية. �لدول 

)مليون دينار(م�صاهمة ال�صناعة الدوائية وال�صيدالنية يف التجارة اخلارجية

2014 *2010201120122013�لبند

423.2354.7382.0438.7219.2�صادر�ت �ملنتجات �لدو�ئية و�ل�صيدلنية

8.6 %9.1 %8.0 %7.4 %10.0 %�ل�صادر�ت �لدو�ئية / �ل�صادر�ت �لوطنية

343.9376.2385.0384.9195.7م�صتورد�ت �ملنتجات �لدو�ئية و�ل�صيدلنية

2.4 %2.5 %2.6 %2.8 %3.1 %�مل�صتورد�ت �لدو�ئية / �إجمايل �مل�صتورد�ت

112.0 %114.0 %99.2 %94.3 %123.1 %�ل�صادر�ت �لدو�ئية / �مل�صتورد�ت �لدو�ئية

53.923.5)3.0()21.5(79.3�مليز�ن �لتجاري )�ل�صادر�ت – �مل�صتورد�ت(

767.1730.9767.0823.7414.9�لتجارة �خلارجية )�ل�صادر�ت + �مل�صتورد�ت(

3.9 %4.0 %3.9 %4.0 %5.0 %�لتجارة �خلارجية لل�صناعات �لدو�ئية / �إجمايل �لتجارة �خلارجية

3.5 %3.5 %3.5 %3.6 %4.1 %�لتجارة �خلارجية لل�صناعات �لدو�ئية / �لناجت �ملحلي �لإجمايل

* �لن�صف �لأول 2014
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قراءة يف تداوالت �صوق العقار االأردين
�أ�صهر  �لع�صرة  خــالل  �لأردين  �لعقار  �صوق  �صهد 

يف  ـــحـــاً  و��ـــص �رتــــفــــاعــــاً   2014 عـــــام  مــــن  �لأوىل 

عام  مــن  �لــفــرتة  بنف�س  مقارنة  �لــتــد�ول  عمليات 

ثقة  مــن  عــززت  مرتفعة  باأ�صعار  مــقــرونــاً   2013

هذ�  وجــاء  �لقطاع،  بهذ�  و�ملقاولني  �مل�صتثمرين 

�لرتفاع يف عمليات �لتد�ول �لعقاري بالتو�زي مع 

�لتح�صن يف �لأد�ء �لقت�صادي للمملكة حيث بلغت 

�لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  يف  �حلقيقي  �لنمو  ن�صبة 

%، كما �صاهم   3 للن�صف �لأول من �لعام �حلايل 

��صتقر�ر �لأو�صاع �ل�صيا�صية و�لأمنية باململكة مقارنة مع �لأو�صاع �ل�صائدة يف �لدول �ملجاورة يف تدفق �ل�صتثمار�ت �لعربية نحو 

قطاع �لعقار�ت، بالإ�صافة �إىل نزوح �أكرث من مليون لجئ �صوري �إىل �ململكة، حيث ��صتاأثر �صوق �لعقار خالل هذه �لفرتة بحظ 

و�فر يف تد�ولته من غري �لأردنيني.

وفيما يلي قر�ءة تو�صح �أبرز مالمح �أد�ء �صوق �لعقار �لأردين خالل �لع�صرة �أ�صهر �لأوىل من عام 2014 مقارنة بنف�س �لفرتة 

من عام 2013:

•  �رتفاع حجم �لتد�ول خالل �لع�صرة �أ�صهر �لأوىل من عام 2014 بن�صبة 21% مقارنة بنف�س �لفرتة من عام 2013؛ ليبُلغ 	

6.4 مليار دينار �أردين تقريباً، وبارتفاع بلغت ن�صبته 44% مقارنًة بنف�س �لفرتة من عام 2012.

• ليبلغ 	 2013؛  عام  �ل�صهر من  بنف�س  مقارنًة   %9 بن�صبة   2014 عام  �لأول من  ت�صرين  �صهر  �لتد�ول خالل   �رتفاع حجم 

582 مليون دينار �أردين تقريباً، وبارتفاع بلغت ن�صبته 2% مقارنًة ب�صهر ت�صرين �لأول من عام 2012.

•  �رتفاع حركة بيع �لعقار خالل �لع�صرة �أ�صهر �لأوىل من عام 2014 بن�صبة 6%، حيث �رتفعت بيوعات �ل�صقق بن�صبة %17، 	

يف حني طر�أ �رتفاع ب�صيط يف عدد بيوعات �لأر��صي عما كانت عليه يف نف�س �لفرتة من عام 2013.

•  �رتفاع حركة بيع �لعقار خالل �صهر ت�صرين �لأول من عام 2014 بن�صبة 3%، حيث �رتفعت بيوعات �ل�صقق بن�صبة 3%، يف 	

حني �رتفعت بيوعات �لأر��صي بن�صبة 2% مقارنًة بنف�س �لفرتة من عام 2013

بيوعات العقار اإىل غري االأردنيني خالل الع�صرة اأ�صهر االأوىل من االأعوام )2012 – 2013 – 2014(

جمموع عدد �ل�صقق و�لأر��صيعدد �لأر��صيعدد �ل�صقق�لقيمة�ل�صهر

398,167,6912,8991,3644,263�لع�صرة �أ�صهر �لوىل من عام 2014

336,775,1072,6101,5404,150�لع�صرة �أ�صهر �لوىل من عام 2013

354,322,5362,5701,5454,115�لع�صرة �أ�صهر �لوىل من عام 2012
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• 	 2899 4263 معاملًة منها   بلغ عدد بيوعات �لعقار مل�صتثمرين غري �أردنيني خالل �لع�صرة �أ�صهر �لأوىل من �لعام �حلايل 

% مقارنًة بنف�س  معاملًة لل�صقق و 1364 معاملًة لالأر��صي، قيمتها �لتقديرية 398 مليون دينار، بارتفاع بلغت ن�صبته 18 

.% �لفرتة من �لعام �ل�صابق منها: 256 مليون دينار لل�صقق بن�صبة 64%، و 142 مليون دينار لالأر��صي بن�صبة 36 

• �ل�صعودية 	 و�جلن�صّية  عقار�ً،   1829 مبجموع  �لأوىل  باملرتبة  �لأوىل  �أ�صهر  �لع�صرة  بيوعات  يف  �لعر�قية  �جلن�صّية  جــاءت 

�جلن�صية  جــاءت  فيما  عــقــار�ً،   399 مبجموع  �لثالثة  باملرتبة  �لكويتية  و�جلن�صية  عــقــار�ً،   647 مبجموع  �لثانية  باملرتبة 

377 عقار�ً. �ل�صورية باملرتبة �لر�بعة مبجموع 

• 	 %  57 227 مليون دينار بن�صبة   من حيث �لقيمة فقد جاءت �جلن�صّية �لعر�قية �أي�صاً باملرتبة �لأوىل بحجم ��صتثمار بلغ 

 ،%9 بن�صبة  دينار  37 مليون  �لثانية مببلغ  باملرتبة  �ل�صعودية  و�جلن�صّية  �لأردنيني،  لبيوعات غري  �لتقديرية  �لقيمة  من 

.%6 24 مليون دينار بن�صبة  تلتها يف �ملرتبة �لثالثة �جلن�صية �ل�صورية مببلغ 

• بلغت 	  بارتفاع 87709 معاملًة  �لعام �حلايل  �لأوىل من  �أ�صهر  �لع�صرة  �ململكة خالل  �لعقار يف  بيع  �إجمايل معامالت  بلغ   

 ،%  42 بن�صبة  �لعا�صمة  حمافظة  يف  معاملًة   36466 على  توزعت  �ل�صابق،  �لعام  من  �لفرتة  بنف�س  مقارنًة   %6 ن�صبته 

 .% و 51243 معاملًة لباقي �ملحافظات بن�صبة 58 

hbtf.com

ّحول راتبك واحصل على قرضك السكني بأفضل المزايا

تفّض�ل اآلن بزيارة أقرب فرع إليك أو اتص�ل على البن�ك الف�وري�- ������� ��  أو الرقم المجاني ���������   

•  تمويل يصل إلى ��� ٪ من قيمة العقار 

•  سعر فائدة بنسبة � ٪

• عمولة بنسبة �٪ للسنة األولى فقط

•  فترة سداد تصل لغاية �� سنة 

 ٪�,�¤ (APR) النسبة المئوية السنوية الفعلية  •

القروض السكنية

•  هذا العرض ساري حتى �¤/��/����٭ خاضع لشروط وأحكام البنك
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خطر االإغالق يهدد 24 بنكًا اأوروبيًا
�أخفق 24 بنكاً �أوروبياً يف �إختبار�ت �لتمويل �لتي �أجرتها 

هيئة �مل�صارف �لأوروبية للوقوف على قدرتها �لتمويلية، 

�أن تـــعـــزز قــدر�تــهــا  ويــتــعــني عــلــى هــــذه �لـــبـــنـــوك حـــالـــيـــاً 

�لتمويلية خالل ت�صعة �أ�صهر و�إل و�جهت خطر �لإغالق.

وجتري هيئة �مل�صارف �لأوروبية �إختبار �لقدرة على 123 

ت�صتطيع  كانت  �إذ�  ما  لتحديد  �لأوروبــي  �لحتــاد  يف  بنكاً 

تلك �لبنوك �ل�صمود �أمام �أي �أزمة مالية �أخرى، و�تخذت 

�لــوقــت  يف  ميز�نيتها  لتعزيز  �إجــــر�ء�ت  منها  بــنــوك   10

�حلايل، مع �لعلم باأن بقية �لبنوك �لبالغ عددها 14 بنكاً تقع يف منطقة �ليورو.

ول ت�صم قائمة تلك �لبنوك �أياً من �لبنوك �لريطانية، كما �عتمد تقييم تلك �لختبار�ت على �لقدرة �ملالية للبنوك حتى نهاية 

عام 2013، وت�صم قائمة �لبنوك �لـ 14 �لأوروبية �أربعة بنوك �إيطالية وبنكني يونانيني وبنكني بلجيكيني وبنكني �صلوفينيني، 

وكانت �أ�صد �لبنوك ت�صرر�ً بنك "مونتي دي با�صي" �لإيطايل �لذي عانى من عجز يف ر�أ�س �ملال بقيمة 2.6 مليار دولر.

يف  �ملالية  �لأزمــة  يف  رئي�صياً  عن�صر�ً  كانت  �لبنوك  ب�صاأن  �ملخاوف  �إن  �صي(  بي  بي  لدى  �لقت�صادي  )�ملحرر  وو�كــر  �أنــدرو  وقــال 

بريطانية  بنوك  �أربعة  وخ�صعت  �لقت�صادي،  �لنمو  يكبح  �لبنوك  تلك  �صعف  ز�ل  وما  �لأخــرى،  �لــدول  وبع�س  �ليورو  منطقة 

لختبار هيئة �مل�صارف �لأوروبية وهي "رويال بنك �أوف ��صكوتالند" و "�إت�س �إ�س بي �صي" و "لويدز بنكينج جروب" و "باركليز"، 

ومل تخفق �أي من تلك �لبنوك يف �لختبار، غري �أن بنك "لويدز" تخطى �لختبار�ت بفارق ب�صيط.

يف  �أخفقو�  بنكاً   25 �أن  و�ت�صح  �ليورو،  منطقة  يف  بنكاً   130 �صملت  در��صة  �لوقت  ذ�ت  يف  �لأوروبــي  �ملركزي  �لبنك  �أجــرى  كما 

12 بنكاً منها �تخذت بالفعل �إجر�ء�ت �إ�صالح، ورحبت �ملفو�صية �لأوروبية بنتائج �ختبار�ت هيئة �مل�صارف  �لختبار يف حني �أن 

�لأوروبية و�لبنك �ملركزي �لأوروبي، وو�صفت �لختبار�ت باأنها قوية وغري م�صبوقة يف نطاقها وتعد من بني �أقوى �لدر��صات يف 

�لتي تعد مكوناً رئي�صياً يف �صيا�صات �حتاد  �آلية �لإ�صر�ف �ملوحدة  �لعامل، و�عترت �ملفو�صية تلك �لختبار�ت خطوة مهمة نحو 

�مل�صارف �ملزمع �إن�صاءه لالحتاد �لأوروبي.

�أنه �صيك�صف عن نتائج �لتدقيق �ملايل مبنطقة �ليورو قبل �أن يت�صلم مهام �لرقابة فيها،  و�أعلن �لبنك �ملركزي �لأوروبي موؤخر�ً 

وياأتي ذلك �لإجر�ء �صمن �صالحيات جديدة منحت للبنك ب�صبب �لأزمة �ملالية �لتي ت�صهدها منطقة �ليورو، ويتوقع �أن يتخذ 

�لبنك �إجر�ء�ت �أكرث �صر�مة، لر�صد نقاط �صعف �لبنوك.

ويركز �لبنك �ملركزي �لأوروبي يف تدقيقه على جمال�س �إد�رة �لبنوك، وما �إذ� كانت بحاجة �إىل تعزيز قو�عد روؤو�س �أمو�لها، على 

�عتبار �أن �لهدف �لرئي�صي هو �صمان حتمل �لبنوك لأي هز�ت �أو فقد�ن �لثقة بها، وبعد ن�صر �لتقريرين يتحتم على �لبنوك �أن 

تقدم �إىل �لبنك �ملركزي خططها يف مدة ل تزيد عن �أ�صبوعني لتح�صني و�صعها ومطابقة ما جاء يف �لتقرير، ويتوقع �أن تر�عي 

�لأ�صو�ق �ملالية يف تعامالتها بدقة نتائج تقرير �لبنك �ملركزي �لأوروبي.

BBC مل�صدر : �ملوقع �لإلكرتوين لهيئة �لإذ�عة �لريطانية�
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بنك االإ�صكان يرعى الوفد امل�صارك يف موؤمتر " االأ�صبوع العاملي للمياه " يف �صنغافورة 
تعزيز�ً للتبادل �لثقايف و�لعلمي لل�صباب �لأردين يف خمتلف �أنحاء �لعامل، رعى بنك �لإ�صكان �لوفد �ل�صبابي �مل�صارك و�ملنتدب من 

" �لأ�صبوع �لعاملي للمياه" �لذي عقد يف �صنغافورة مب�صاركة �صمو �لأمري ح�صن رئي�س جمل�س  جائزة �حل�صن لل�صباب يف موؤمتر 

�إد�رة �لأمم �ملتحدة و�لأمني �لعام �ل�صت�صاري �ملعني باملياه.

ومتكني  �لأردين،  �ملجتمع  عن  و�مل�صرقة  �حلقيقية  �ل�صورة  تقدمي  يف  للم�صاهمة  �لبنك  �صعي  من  �نطالقا  �لرعاية  هذه  وتاأتي 

�صبابه من �لطالع على جتارب �لآخرين و�إطالع �لدول �مل�صاركة باملوؤمتر على �لتجربة �لأردنية يف �لعديد من �ملجالت كاملجال 

�لتعليمي و�لعلمي و�لقت�صادي و�لتجاري وغريها.

دعم  يف  منه  م�صاركة  وذلك  �ملختلفة،  �ملجتمعية  و�ل�صر�ئح  و�لقطاعات  و�لر�مج  �ملبادر�ت  دعم  على  يحر�س  �لبنك  باأن  ويذكر 

�لعملية �لتنموية �ل�صاملة، حيث تعتر هذه �لرعاية و�حدة من �صل�صلة �لرعايات �لتي يقدمها �لبنك للن�صاطات �ل�صبابية.

بنك االإ�صكان ي�صارك يف رعاية حفل توزيع جائزة امللك عبداهلل الثاين للعمل والريادة لدورته التا�صعة
�لإ�صكان يف رعاية حفل توزيع  �صارك بنك 

�حلر  للعمل  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جائزة 

و�لــــريــــادة يف دورتـــهـــا �لــتــا�ــصــعــة بــحــ�ــصــور 

دولــــة رئــيــ�ــس �لــــــوزر�ء �لـــدكـــتـــور عــبــد�هلل 

�لــنــ�ــصــور و�لــدكــتــور نــ�ــصــال قــطــامــني وزيــر 

عام  مدير  فريج  عبد�هلل  و�ملهند�س  �لعمل 

و�لت�صغيل. �لتنمية  �صندوق 

جت�صيد�ً  �حلفل  لهذ�  �لبنك  رعاية  وتاأتي 

وخا�صة  �ملوؤ�ص�صات  خمتلف  بدعم  لــدوره 

�ملـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــات �ملـــعـــنـــيـــة بــــدعــــم �لقـــتـــ�ـــصـــاد 

وطنية.  تنموية  كر�فعة  �لقت�صادي  ودورها  �ملوؤ�ص�صات  هذه  لأهمية  منه  و�إدر�كاً  �لوطني، 

�لأحجام  ذ�ت  بالأعمال  متخ�ص�صة  دو�ئــر  با�صتحد�ث  �لبنك  قــام  و�لهامة،  �حليوية  باملوؤ�ص�صات  �هتمامه  عن  وتعبري�ً 

�ل�صيا�صات  من  عدد�ً  و�عتمد  �مل�صرفية  �خلدمات  من  جمموعة  وقّدم  �لالزمة،  بالكفاء�ت  وزوّدهــا  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية 

�لفر�س �لالزمة ل�صتمر�ر  ��صتثمار  �ل�صريحة مبا ميّكنها من  �لتي ت�صتجيب لحتياجات ومتطلبات هذه  �ملرنة  �مل�صرفية 

وتطورها. منوها 

رئي�س  كــرم  كما  �لــفــائــزة،   �مل�صاريع  �أ�صحاب  على  �لتقديرية  و�ل�صهاد�ت  �جلــو�ئــز  �لــوزر�ء  رئي�س  وزع  �حلفل  نهاية  ويف 

للجائزة. �لد�عمة  �لوطنية  و�ملوؤ�ص�صات  �جلهات  و�لريادة  �حلر  للعمل  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جائزة  �أمناء  جمل�س 

امل�صوؤولية االجتماعية لبنك االإ�صكان  يف االأردن
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برعاية مدير االأمن العام ... �صارك بنك االإ�صكان بامللتقى الوطني االأول للمجال�س املحلية 
�لأول  �لوطني  �مللتقى  يف  �لإ�صكان  بنك  �صارك 

لــلــمــجــالــ�ــس �ملــحــلــيــة / �إقــلــيــم �لــعــا�ــصــمــة �لــذي 

�أول  �لفريق  �لــعــام  �لأمـــن  مــديــر  برعاية  �أقــيــم 

عقد  و�لــذي  �لطو�لبة  توفيق  �لدكتور  �لركن 

�مللكي. �لثقايف  �ملركز  يف 

هــذ�  ورعــايــة  دعــم  �لــبــنــك يف  م�صاهمة  وجـــاءت 

خمتلف  يف  م�صاركاته  �صل�صلة  �صمن  �مللتقى، 

تعّددت  حيث  �ملجتمع،  تخدم  �لتي  �لفعاليات 

رعـــايـــتـــه لـــدعـــم �لـــفـــعـــالـــيـــات و�لــــر�مــــج �لــتــي 

تهدف  و�لــتــي  �لــعــام،  �لأمـــن  مــديــريــة  تنظمها 

�لتعاون  على  وتاأكيد�ً  و�ملو�طن،  �لوطن  خدمة 

و�لأهمية  �لدعم  كامل  �لأمني  �ل�صاأن  و�إعطاء  �صنو�ت  منذ  �ملختلفة  باإد�ر�تها  �لعام  �لأمــن  ومديرية  �لإ�صكان  بنك  بني 

�مللتقى. لهذ�  ودعمه  �لإ�صكان  لبنك  �لريادي  �لدور  و�حل�صور  �حلفل  ر�عي  ثمن  حيث  �ملجتمعية،  مل�صوؤوليته  جت�صيد�ً 

وزير ال�صحة يكرم بنك االإ�صكان باليوم العاملي للمتربعني بالدم
�لإ�صكان  بنك  �ل�صحة  وزير  عن  مندوباً  �ل�صحة  وز�رة  �مل�صت�صفيات يف  �إد�رة  كرم مدير  بالدم  للمترعني  �لعاملي  �ليوم  مبنا�صبة 

مبنا�صبة تقدير�ً جلهوده �ملتو��صلة يف هذ� �ملجال، حيث �أقيم �لحتفال بهذه �ملنا�صبة حتت �صعار " لنعط  �لدم لالأمهات �لالتي 

يعطني �حلياة " وبح�صور �ملدير �لإقليمي ملنظمة �ل�صحة �لعاملية لل�صرق �لأو�صط، وبالتعاون مع �جلمعية �لأهلية للترع بالدم 

ومديرية بنك �لدم.

وتاأتي م�صاهمات �لبنك يف �أن�صطة وفعاليات خدمات �ملجتمع �ملحلي ب�صكل مبا�صر وغري مبا�صر، ومن �أهم هذه �لفعاليات حمالت 

"�لترع بالدم" �لتي جت�صد م�صوؤولية �لبنك �ملجتمعية، وتعك�س ح�صن �لنتماء 
و�لولء للوطن �لغايل و�أبنائه، ملا يحمله �لترع من معاين �صامية يف �لتكاتف 

و�لرت�حم بني �أفر�د �ملجتمع �لو�حد، وباعتباره و�جب وطني و�إن�صاين.

حمالت  دعــم  يف  �أ�صا�صياً  م�صاركاً  يعد  �لإ�ــصــكــان  بنك  �أن  ذكــره  �جلــديــر  ومــن 

�لــتــرع بــالــدم �إميـــانـــاً مــنــه بــاأهــمــيــة �لــبــعــد �لجــتــمــاعــي و�لإنــ�ــصــاين ملــثــل هــذه 

�لأن�صطة �لتي متثل و�جباً وطنياً، و�لتي تعد �نعكا�صاً لروؤية �إد�رته بامل�صاهمة 

بني  �لثقة  ج�صور  يدعم  ممــا  �لإن�صانية،  �ملجتمع  خــدمــات  باأن�صطة  �ملبا�صرة 

�ملحّلي. �لبنك و�ملجتمع 
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SOS بنك االإ�صكان يجدد دعمه ال�صنوي لقرى االأطفال
 /  SOS �لأطفال  لقرى  �ل�صنوي  دعمه  �لبنك  قدم  بالأيتام،  تعنى  �لتي  �ملوؤ�ص�صات  دعم  باأهمية  �لإ�صكان  بنك  لروؤية  جت�صيد�ً 

�لأردن بالترع بالأمو�ل �لالزمة لتغطية �مل�صاريف �جلارية لأحد بيوت قرى �لأطفال SOS، من خالل تاأمني جميع �حتياجات 

�لأطفال �لأيتام �لذين ياأويهم هذ� �لبيت وعددهم ت�صعة �أطفال.

وياأتي هذ� �لدعم �صمن ��صرت�تيجية �لبنك يف تاأدية و�جبه �لوطني جتاه هذه �لفئة من �أبناء �ملجتمع، تاأكيد�ً على حتمل �لبنك 

مل�صوؤولياته �ملجتمعية، و�صعياً منه لتطبيق منهج �لتكافل �لجتماعي، حيث �عتاد �لبنك على دعم �ملوؤ�ص�صات و�جلمعيات �خلريية 

�لتي ت�صتهدف خمتلف جو�نب �لعمل �خلريي و�لإن�صاين، وذلك من خالل �مل�صاركة بتنفيذ م�صروعات ر�ئدة تتج�صد فيها �صور 

�لتكافل و�لرت�حم يف جمتمعنا �لأردين، لتحقيق مزيد�ً من �لأمن و�ل�صتقر�ر و�لزدهار لبلدنا �لعزيز.

فيها  يعي�س  �لتي  �ملجتمعات  خدمة  يف  دوره  ممار�صة  على  د�ئما  يحر�س  �لإ�صكان  بنك  �أن  �ملجال  هــذ�  يف  �لتنويه  ي�صتحق  ومــا 

�إحدى هذه �لو�صائل، �لتي  بو�صائل خمتلفة، ولعل �لدعم �ملادي و�ملعنوي لقرى �لأطفال �ليتام وتبني �أحد بيوت �لأيتام �صنوياً 

هذه  على  عالة  ولي�صو�  جمتمعاتهم  يف  فاعلة  عنا�صر  ليكونو�  ودعمهم،  �ليتام  لالأطفال  �لكرمي  �لعي�س  �صبل  توفري  ت�صتهدف 

�ملجتمعات.

بنك االإ�صكان يرعى ندوة غرفة التجارة االأمريكية
رعـــى بــنــك �لإ�ــصــكــان �لـــنـــدوة �خلــا�ــصــة مبــو�ــصــوع 

�لأمــريــكــيــني بح�صور  عــلــى حــ�ــصــابــات  �لــ�ــصــريــبــة 

�لــ�ــصــفــري �لأمـــريـــكـــي يف عــمــان �ــصــتــيــوريــت جــونــز 

وبـــحـــ�ـــصـــور عـــــدد كـــبـــري مــــن �أعــــ�ــــصــــاء �جلـــالـــيـــة 

يف  عــقــدت  و�لــتــي  �لأردن  يف  �ملقيمني  �لأمــريــكــيــة 

�ل�صري�تون. فندق 

وقــــد جـــــاءت هــــذه �لــفــعــالــيــة لإعــــطــــاء �لــفــر�ــصــة 

�لأمريكية،  �لتجارة  غرفة  يف  �لأع�صاء  لل�صركات 

�لأمريكية بهدف  �ل�صفارة  للتو��صل مع م�صوؤويل 

�ل�صريبية  باملتطلبات  �للــتــز�م  قــانــون  تو�صيح 

للح�صابات �لأجنبية �ل�صادرة عن حكومة �لوليات �ملتحدة �لأمريكية )فاتكا( بالن�صبة لالأعمال �مل�صرفية، بالإ�صافة �إىل فتح �ملجال 

�أمام جمتمع �لأعمال �لأردين و�أع�صاء غرفة �لتجارة �لأمريكية لاللتقاء و�لتعاون �مل�صتمر ملا فيه من م�صالح م�صرتكة.

و�ملتو��صل  �لد�ئم  و�صعيه  �لهادفة،  �لقت�صادية  �لندو�ت  دعم  على  وحر�صه  دوره  من  �نطالقاً  �لفعالية  لهذه  �لبنك  رعاية  وتاأتي 

�لوطني  �لقت�صاد  يدعم  و  يخدم  مبا  �ململكة،  يف  و�لتجارية  �لقت�صادية  �لقطاعات  وخمتلف  �لبنك  بني  �لتعاون  عالقات  لتعزيز 

و�ملتمثل  �لإ�صكان  لبنك  �لريادي  �لــدور  �لندوة  على  و�لقائمني  �حل�صور  ثمن  حيث  �أف�صل،  م�صتويات  �إىل  به  �لرتقاء  على  ويعمل 

بالرعاية للكثري من �لفعاليات �لتي تهم �جلاليات �ملقيمة يف �لأردن.
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موظفي بنك االإ�صكان يتربعون براتب يوم عمل ل�صالح اأهلنا يف قطاع غزة
�لإغاثية  للجهود  و��صتكماًل  غزة،  قطاع  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أبناء  جتاه  و�لإن�صانية  �لجتماعية  �مل�صوؤولية  من  �نطالقاً 

وموظفوه  �لإ�صكان  بنك  قرر  غزة،  قطاع  يف  �أهلنا  لدعم  و�ل�صركات  �ملحلي  �ملجتمع  وموؤ�ص�صات  �لإ�صكان  بنك  بها  قام  �لتي 

�لطبية  �لإغاثة  موؤ�ص�صة  ترعاها  و�لتي  غزة  يف  �أهلنا  لإغاثة  �لوطنية  �حلملة  �صمن  يقدم  بحيث  عمل،  يوم  ر�تــب  تقدمي 

�لفل�صطينية، وذلك عن طريق تزويد �ملر�كز �ل�صحية بامل�صتلزمات �لطبية �لالزمة، بهدف �مل�صاعدة يف تخفيف حدة �لأزمة 

�لن�صانية �لقائمة خا�صة مع �لنق�س �حلاد بالأدوية وتف�صي �لأمر��س و�لأوبئة بني �أهلنا يف �لقطاع. 

و�ل�صعور  �لإن�صانية  لند�ء  تلبية  تاأتي  �ملبادرة  هذه  بــاأن  للبنك،  �لقليمي  �ملدير  �لرغوثي  حممد  �ل�صيد  �صرح  جهته  من 

وتلبية  غزة  يف  �أهلنا  لدعم  �لبنك  م�صاهمات  �صمن  تقع  �مل�صاعد�ت  هذه  �أن  �إىل  م�صري�ً  �لبنك،  موظفي  قبل  من  بالو�جب 

لحتياجاتهم، مثمناً دور موظفي �لبنك باإجناح �ملبادرة و�صعورهم �لإن�صاين �لعميق.

التربع ل�صندوق منح االحتياجات اخلا�صة يف جامعة النجاح الوطنية   
ل�صندوق  م�صاهمة  بتقدمي  �لإ�صكان  بنك  قام 

�لحتياجات  ذوي  من  للطلبة  �لدر��صية  �ملنح 

و�لــذي  �لوطنية،  �لنجاح  جامعة  يف  �خلا�صة 

يهدف من خالله �إىل توفري منح در��صية كلية 

�أولياء  ممن  للطلبة  �أو  �لفئة،  لهذه  جزئية  �أو 

�أمورهم من ذوي �لحتياجات �خلا�صة.

علماً باأن �ل�صندوق �أن�صاأ �صمن م�صاريع مكتب 

�جلامعة،  �خلا�صة يف  �لحتياجات  ذوي  رعاية 

و�لثقافة  و�لتوعية  �خلــدمــات  تــقــدمي  بــهــدف 

يف  �مل�صجلني  �أن  عــلــمــاً  �لــفــئــة،  بــهــذه  �خلــا�ــصــة 

�لحتياجات  ذوي  من  �أمــورهــم  �أولــيــاء  ممن  حالة   65 �إىل  �إ�صافة  ب�صرية  حالة   15 منها  حالة   76 �لعام  هــذ�  يف  �جلامعة 

�خلا�صة.

ويركز �ملكتب عمله يف �لعديد من �لق�صايا �حلقوقية لذوي �لحتياجات �خلا�صة، كما �أنه ي�صدد على �حلق يف �لتعليم ب�صكل 

عام، و�لتعليم �لعايل ب�صكل خا�س و�لذي من �صاأنه تغيري و�قع هذه �لفئة نحو �لأف�صل.

بهدف  وذلــك  �خلا�صة،  �لحتياجات  لــذوي  �لتعليمية  �مل�صرية  �متــام  على  حر�صه  من  �نطالقاً  �لبنك  م�صاهمة  وتاأتي  هذ� 

�إبر�ز قدر�تهم ومو�جهة �لتحديات و�ل�صعوبات �لتي تو�جههم. م�صاعدتهم يف 

امل�صوؤولية االجتماعية لبنك االإ�صكان يف فل�صطني
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بنك االإ�صكان ي�صاهم يف حملة " �صل�صلة املحبة والكرامة " لدعم �صمود ن�صاء غزة
�صاهم �لبنك يف حملة "�صل�صلة �ملحبة و�لكر�مة" �لتي �أطلقتها جمعية �ملر�أة �لعاملة بهدف توفري �حتياجات ن�صاء قطاع غزة، 

وتاأتي هذه �مل�صاهمة يف �إطار �جلهود و�مل�صاعي �لر�مية للتو��صل مع �أهلنا يف غزة، وتقدمي �مل�صاعد�ت �لعاجلة مل�صاندتهم يف 

مو�جهة �لأو�صاع �ل�صعبة �لتي يعي�صوها يف ظل �لعدو�ن �مل�صتمر �لذي يتعر�صون له.

ومن جهتها �صكرت �ملدير �لعام للجمعية �ل�صيدة �آمال خري�صة بنك �لإ�صكان لتفاعله مع حملة �صل�صلة �ملحبة و�لكر�مة �لتي 

�ملو�د  من  رزمة  تقدمي  على  تركزت  و�لتي  غزة،  قطاع  يف  و�لفتيات  �لن�صاء  �صمود  لتعزيز  جهودها  �صمن  �جلمعية  �أطلقتها 

�ل�صحية و�ل�صخ�صية للن�صاء �للو�تي هجرن من بيوتهن بفعل �لعدو�ن �لإ�صر�ئيلي، و�أ�صارت خري�صة باأن هذ� �لترع يعك�س 

روح �مل�صوؤولية �لجتماعية من قبل �لبنك عر �لتكافل و�لتعا�صد بني �ل�صعب �لفل�صطيني.

بنك اال�صكان يقدم م�صاعدة مالية عاجلة الإحدى العائالت املحتاجة
قدم بنك �ل�صكان وبالتن�صيق مع �صركة �لوعي �لفل�صطيني حلقوق �لإن�صان وجمل�س حملي قرية مر�ح معال من قرى بيت 

�أبناء  مع  للتو��صل  �لر�مية  و�مل�صاعي  �جلهود  �إطار  يف  وذلك  �ل�صركة  تتبناها  �لتي  �لعائالت  لإحدى  م�صتعجاًل  دعماً  حلم، 

�ملجتمع، وتقدمي �مل�صاعد�ت �لعاجلة مل�صاندتهم يف مو�جهة �لأو�صاع �لتي يعي�صونها.

و�صكرت �صركة �لوعي �لفل�صطيني ممثلة مبديرها �لتنفيذي �ل�صيد �صامر عريقات بنك �لإ�صكان على ترعه �ل�صخي، موؤكد�ً 

�لن�صانية  �حلــالت  م�صاعدة  يف  �ملميز  ودوره  �ملجتمع  مع  و�ن�صجامه  بعطائه  عرف  �لــذي  �لبنك  على  جديد�ً  لي�س  ذلك  �أن 

و�لتنموية.

�أهمية  �أكــد  كما  �لن�صاين،  �ملنطلق  من  �نبثقت  �مل�صاعدة  هــذه  �أن  �لرغوثي  حممد  �ل�صيد  للبنك  �لقليمي  �ملدير  و�صرح 

�ل�صر�كة و�لتعاون وتوحيد �جلهود يف �لعمل �خلريي و�خلدمة �ملجتمعية، بحيث يرتتب على �جلميع �لتعا�صد ورفع ��صمى 

قيم �لتاآخي و�مل�صاركة مع �أبناء �لوطن �لو�حد.

يذكر �أن �صركة �لوعي �لفل�صطيني حلقوق �لن�صان، �صركة غري ربحية تقوم بجمع �لترعات وتخ�صي�صها للحالت �لن�صانية 

يف �لقرى �لنائية و�لتي تعاين من ظروف �صحية و�قت�صادية �صعبة.



23

�لفروع  كافة  يف  لديه  �ملوظفني  ومهار�ت  كفاء�ت  تنمية  يف  قدماً  �مل�صي   2014 عام  من  �لثالث  �لربع  خالل  �لبنك  و��صل 

�لفرتة من  و�لتطوير خالل هذه  �لتدريب  �لتحق مبركز  �مل�صريف وتطور�ته، حيث  �لعمل  لتتو�كب مع متطلبات  و�لدو�ئر 

عدد  �إجمايل  لي�صبح  وخارجية،  وحملية  د�خلية  تدريبية  ونــدوة  دورة   47 يف  للم�صاركة  موظفاً   808 جمموعه  ما  �لعام 

وكانت موزعة على  2855 موظفاً  بها  �صارك  167 دورة  2014 ما جمموعه  �لعام  بد�ية  �لبنك منذ  �لتي عقدها  �لدور�ت 

�لتايل: �لنحو 

عدد �مل�صاركنيعدد �لدور�ت�لبيان

942591�لدور�ت �لد�خلية

55147�لدور�ت �ملحلية

1826�لدور�ت �خلارجية

91-دور�ت �للغة �لجنليزية

1672855املجموع

وفيما يلي �أبرز �لدور�ت �لتدريبية �لتي عقدها مركز �لتدريب و�لتطوير �لتابع للبنك خالل �لربع �لثالث: 

• خمتلف 	 على  �مل�صاركني  �إطالع  �إىل  �لرنامج  هذ�  يهدف  )�ل�صر�فني(:  �جلدد  للموظفني  �ل�صامل  �لتدريبي  �لرنامج 

وخمتلف  �مل�صرفية  �ملهنة  باأخالقيات  وتعريفهم  و�لعملية  �لفكرية  كفاء�تهم  م�صتوى  ورفــع  �مل�صريف  �لعمل  جو�نب 

�جلو�نب �ملتعلقة بالعمليات �مل�صرفية �لد�خلية و�خلارجية و�لت�صريعات �مل�صرفية و�آليات �لك�صف عن �لتزوير و�لتزييف 

دورة   15 على  �لرنامج  ��صتمل  �لعمالء، حيث  و�لتميز يف خدمة  �مل�صريف  و�لت�صويق  �لبيع  �إىل مفهوم  �إ�صافة  �مل�صريف 

غطت كافة هذه �جلو�نب. 

• مهار�ت 	 تنمية  �إىل  هدفت  دور�ت   7 على  �لرنامج  ��صتمل  حيث  �لعمالء:  خدمة  موظفي  لتاأهيل  �ل�صامل  �لرنامج 

و�لتعامل  �لعقود  وتوثيق  �مل�صرفية  و�لكفالت  �لأفر�د  بقرو�س  يتعلق  فيما  �لعمالء خا�صة  �مل�صاركني يف جمال خدمة 

مع �لوكالت وتطوير مهار�ت �لبيع �ملبا�صر. 

• ي�صاف �إىل ذلك عدد�ً من �لدور�ت �لتي تهدف �إىل تطوير وتنمية مهار�ت موظفي �لبنك يذكر منها دور�ت �لقرو�س 	

�إد�رة خماطر �لئتمان، ندوة حول قانون �لمتثال  �ل�صخ�صية و�ل�صلف، ندوة تعزيز �لدور �لرقابي ملدر�ء �لفروع، دورة 

�ل�صريبي" FATCA "، دورة �إد�رة �ملخاطر، ندوة حول �لوكالت وكيفية �لتعامل معها.

اأن�صطة مركز التدريب والتطوير
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الدورات املحلية واخلارجية

قام �لبنك باإيفاد 13 موظفاً حل�صور 6 دور�ت تدريبية حملية، وهي:

•  دورة " تطبيقات قانوين �صريبة �لدخل و�ملبيعات " �لتي عقدت لدى مركز �لأردن �ليوم للتنمية.	

•  دورة " The Power Of Shared Leadership " �لتي عقدت لدى مركز م�صارق لال�صت�صار�ت.	

•  ندوة " �إعالنات �جلودة �خلا�صة بالعمل �لح�صائي " �لتي عقدت لدى د�ئرة �لح�صاء�ت �لعامة.	

•  ور�صة " بد�ئل متويل م�صاريع �لطاقة �ملتجددة " �لتي عقدت لدى جمعية �لبنوك يف �لأردن.	

•  ور�صة " �لتحليل �ملايل و�لتدفقات �لنقدية لغايات �قرت��صية " �لتي عقدت لدى �لنقابة �لعامة للعاملني يف �مل�صارف 	

و�ملحا�صبة. و�لتاأمني 

• FATCA "  �لتي عقدت لدى �لنقابة 	  ور�صة " قانون �للتز�م باملتطلبات �ل�صريبية للح�صابات �لأجنبية و�لأمريكية 

�لعامة للعاملني يف �مل�صارف و�لتاأمني و�ملحا�صبة.

وعلى �صعيد �لدور�ت �خلارجية قام �لبنك باإيفاد 13 موظفاً للم�صاركة يف �لدور�ت و�ملوؤمتر�ت �لتالية:

• نيويورك 	  / �لأمريكية  �ملتحدة  �لــوليــات  يف  عقد  و�لــذي   North eastern Regional Conference 2014  

IIA و�صارك بح�صورها موظفني من د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي. بالتعاون مع جمعيه �ملدققني �لد�خليني 

• The 4th EFG Hermes London MENA Conference و�لذي عقد يف لندن خالل �لفرتة بالتعاون مع 	  

EFG Hermes و�صارك بح�صورها �ل�صيد م�صاعد مدير عام ل�صوؤون �خلزينة.

• �لعام 	 �ملدير  م�صاعد  بح�صورها  و�صارك   Euro money مع  بالتعاون  لندن  يف  عقدت  و�لتي   CRO Academy  

�لئتمان. ل�صوؤون 
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