
حقق بنك الإ�ضكان خالل الن�ضف الأول من عام 2015 منواً يف الأرباح قبل ال�ضريبة 
بن�ضبة 5.3 % حيث بلغت 86.4 مليون دينار مقارنًة مع 82.1 مليون دينار حتققت 
 61.6 ال�ضريبة  بعد  ال�ضافية  الأرباح  املا�ضي، وبلغت  العام  الأول من  الن�ضف  خالل 
مليون دينار مقارنًة مع 61.1 مليون دينار خالل الفرتة املماثلة من عام 2014 حيث 
% اعتباراً من بداية  % عام 2014 اإىل 35  اأن ن�ضبة �ضريبة الدخل ارتفعت من 30 

عام 2015.

الإدارة  جمل�س  رئي�س  مارتو  مي�ضيل  الدكتور  بني  املتحققة  النتائج  على  تعقيبه  ويف 
وانتهاجه  و�ضيا�ضاته احل�ضيفة  الناجحة  البنك  ا�ضرتاتيجية عمل  اأنها جاءت بف�ضل 
حيث  لعمالئه،  واملنتجات  اخلدمات  اأف�ضل  لتقدمي  املتطورة  امل�ضريف  العمل  ملعايري 
و�ضل جمموع املوجودات يف نهاية �ضهر حزيران من عام 2015 اإىل 7.8 مليار دينار 
% عن نهاية عام 2014 وارتفعت اأر�ضـــدة ودائع العمالء لتبلغ  اأي بزيادة  ن�ضبتها 3.3 
%، كما زاد  % وبح�ضة �ضوقية مقدارها 16  5.8 مليار دينار اأي بزيادة ن�ضبتها 6.7 
 �ضايف ر�ضيد حمفظة الت�ضهيالت الئتمانية ليبلغ 3.2 مليار دينار اأي بزيادة ن�ضبتها

.% % مقارنة مع نهاية عام 2014 وبح�ضة �ضوقية مقدارها 12.7   19.3 

وقد انعك�ضت هذه النتائج على موؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية يف البنك مبا يوؤكد متانتها 
 ،%  17.8 املال  راأ�س  كفاية  ن�ضبة  بلغت  حيث  القائمة،  بالظروف  قيا�ضاً  ومالءمتها 
املركزي  البنك  املطلوبة من  املعدلت  اأعلى من  % وهما   153 ال�ضيولة  ن�ضبة  وبلغت 
% والعائد على حقوق امللكية 12 %، كما  الأردين، وبلغ العائد على املوجودات 1.6 

.% بلغت ن�ضبة �ضايف الت�ضهيالت الئتمانية اإىل ودائع العمالء 55.6 

بداية  العاملة منذ  البنك  زاد عدد فروع  الأردن فقد  الداخلي يف  التو�ضع  ويف جمال 
العام لت�ضل اإىل 125 فرعاً، وزاد عدد اأجهزة ال�ضراف الآيل لي�ضل اإىل 214 جهازاً، 
وعدد  الفروع  بعدد  الأردن  يف  امل�ضريف  للقطاع  �ضدارته  على  البنك  حافظ  وبذلك 
�ضبكة  الإ�ضكان  بنك  لدى  اأّن  املجال  هذا  يف  ذكره  يجدر  وما  الآيل،  ال�ضراف  اأجهزة 
فروع حملية ودولية و�ضل عددها اإىل 176 فرعاً يف الأردن و�ضورية واجلزائر ولندن 
 وفل�ضطني والبحرين اإ�ضافًة اإىل مكاتب التمثيل يف كل من العراق والإمارات العربية 

املتحدة وليبيا.

مكانته  بتعزيز  البنك  عمل  ا�ضرتاتيجية  مع  من�ضجمة  الإجنازات  هذه  جاءت  وقد 
والرتقاء بجودة خدماته ملا َيرقى لتطلعات العمالء ويلبي احتياجاتهم ويعزز العالقات 
معهم، ومبنا�ضبة احلديث عن نتائج البنك خالل الن�ضف الأول من عام 2015 عرب 
الدكتور مارتو عن توّقعاته بتحقيق نتائج اأف�ضل خالل الن�ضف الثاين من هذا العام. 
" علماً باأن هذه النتائج اأولية وغري موافق عليها بعد من البنك املركزي الأردين ".

اإقراأ يف هذا العدد
• اأخبار البنك	
• حول 	 الدويل  البنك  تقرير 

الأو�صاع القت�صادية يف الأردن
• لقطاع 	 العاملي  التناف�صية  تقرير 

ال�صياحة وال�صفر
• اأقوى ال�صركات يف العامل العربي	
• اأداء القطاع امل�صريف الأردين	
• اأزمة الديون اليونانية 	
• امل�صوؤولية الجتماعية	
• حتفيز القطاع العقاري	
• ن�صاط مركز التدريب والتطوير	
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اأخبار البنك
120 مليون دولر ل�صركة فجر الأردنية امل�صرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي قر�ض جتمع بنكي بقيمة 

وقع بنك الإ�ضكان ومب�ضاركة عدد من البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية الأردنية اتفاقية قر�س جتمع بنكي بقيمة 120 مليون دولر ل�ضالح 

�ضركة فجر الأردنية امل�ضرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي وذلك لتغطية الحتياجات التمويلية املختلفة لل�ضركة.

الإ�ضكان و�ضندوق  به كل من بنك  �ضارك  الذي  القر�س  اإدارة وتنظيم هذا  الإ�ضكان توىل مهمة  اأن بنك  اإليه  الإ�ضارة  ومما جتدر 

ا�ضتثمار اأموال ال�ضمان الجتماعي وبنك عودة وبنك املال الأردين وبنك القاهرة عمان وبنك ال�ضتثمار العربي الأردين وبنك اأبو 

ظبي الوطني وبنك �ضو�ضيته جرنال- الأردن.

ومبوجب الإتفاقية �ضيتم التمويل بالتزامن مع بدء عمليات �ضخ الغاز الطبيعي عرب ميناء العقبة ب�ضورته امل�ضالة وحتويله اإىل غاز 

و�ضخه عرب اأنابيب �ضركة فجر الأردنية امل�ضرية اإىل حمطات توليد الكهرباء داخل اململكة.

واأ�ضاد مدير عام بنك الإ�ضكان عمر ملح�س، خالل حفل التوقيع بالعالقة التاريخية ل�ضركة فجر الأردنية امل�ضرية مع بنك الإ�ضكان 

معرباً عن تقديره للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية امل�ضاركة على تعاونهم ومتمنياً  لل�ضركة النجاح يف م�ضاريعها.

من جانبه اأ�ضاد رئي�س هيئة مديري �ضركة فجر الأردنية امل�ضرية املهند�س فوؤاد ر�ضاد باملهنية العالية لبنك الإ�ضكان يف اإجناز التمويل 

واتفاقية القر�س كما �ضكر جميع البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية امل�ضاركة على ثقتهم بال�ضركة ودعا اإىل املزيد من التعاون بني اأطراف 

التفاقية ملا فيه امل�ضلحة امل�ضرتكة.

وجتدر الإ�ضارة اإىل اأنه مت تغطية ما يقارب �ضعفي قيمة القر�س املمنوح من قبل البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية امل�ضاركة، الأمر الذي 

يدل على متانة التمويل واأهمية القر�س.

الطبيعي،  الغاز  لنقل وتوريد  امل�ضرية  الأردنية  الإ�ضكان و�ضركة فجر  بنك  الطيبة بني  للعالقات  تتويجاً  التفاقية  وياأتي توقيع 

وتاأكيداً لدور البنك بالتعاون مع البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية يف دعم القت�ضاد الوطني.
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بنك الإ�صكان يفوز بجائزة " البنك الأول مبعيار عدد الفروع واأجهزة ال�صراف الآيل " يف الأردن
الــفــروع  عــدد  الأول مبعيار  " البنك  بــجــائــزة  الإ�ــضــكــان  بنك  فــاز 

واأجهزة ال�ضراف الآيل " يف الأردن واملقدمة من الحتاد الدويل 

للم�ضرفيني العرب، جاء ذلك على هام�س املوؤمتر امل�ضريف العربي 

للعام 2015 الذي نظمه احتاد امل�ضارف العربية بالقاهرة بح�ضور 

من  والرقابية  الدولية  وال�ضخ�ضيات  امل�ضرفيني  من  كبري  ح�ضد 

املوؤ�ض�ضات الدولية والإقليمية.

ويعد بنك الإ�ضكان البنك الأو�ضع انت�ضاراً يف الأردن حيث و�ضلت 

اململكة،  اأنــحــاء  بجميع  منت�ضرة  فــرعــاً   125 اإىل  فــروعــه  �ضبكة 

اخلدمات  متكاملة من  تقدمي جمموعة  الفروع يف  هذه  وي�ضاند 

بنك  يبقى  وبــذلــك  اآيل،  �ــضــراف  جهاز   214 للعمالء  امل�ضرفية 

وعدد  الفروع  بعدد  الأردن  يف  امل�ضريف  للقطاع  مت�ضّدراً  الإ�ضكان 

اأجهزة ال�ضّراف الآيل، هذا بالإ�ضافة اإىل ا�ضتحداث البنك خلدمة 

" الفرع املتنقل " الذي يجوب جميع مناطق اململكة لتقدمي اخلدمات امل�ضرفية لأكرب عدد ممكن من العمالء يف اأماكن تواجدهم. 
وما يجدر ذكره يف هذا املجال اأّن لدى جمموعة بنك الإ�ضكان �ضبكة فروع حملية ودولية ي�ضل عددها اإىل 176 فرعاً، اإ�ضافًة اإىل 

مكاتب التمثيل يف كلٍّ من العراق والإمارات العربية املتحدة وليبيا. 

رفع راأ�صمال فروع بنك الإ�صكان يف فل�صطني اإىل 60 مليون دولر
وافـــقـــت �ــضــلــطــة الــنــقــد الــفــلــ�ــضــطــيــنــيــة على 

طــلــب بــنــك الإ�ـــضـــكـــان لــلــتــجــارة والــتــمــويــل 

فل�ضطني  يف  العاملة  فــروعــه  راأ�ــضــمــال  لــرفــع 

اإىل اأمريكي لي�ضل  10 ماليني دولر   مببلغ 

جــاءت هذه  وقــد  اأمريكي،  دولر  مليون   60  

راأ�ــضــمــال فــروع فل�ضطني يف �ضوء  الــزيــادة يف 

الفروع من جهة  هذه  اأعمال  النمو يف حجم 

ولتعزيز املتانة املالية لها من جهة اأخرى.

وممــا جتــدر الإ�ـــضـــارة اإلــيــه اأن بنك الإ�ــضــكــان 

13 فرعاً  املختلفة يف فل�ضطني من خالل  ال�ضاملة لالأفراد وللقطاعات القت�ضادية  امل�ضرفية  للتجارة والتمويل يقدم اخلدمات 

تغطي املحافظات ال�ضمالية واجلنوبية، كما اأنه يعترب من البنوك العربية الرائدة وهو من اأكرب البنوك يف اململكة الأردنية الها�ضمية.  
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بنك الإ�صكان يطلق بطاقة  World Elite ما�صرتكارد الئتمانية لعمالء النخبة
اأطلق بنك الإ�ضكان بطاقة World Elite ما�ضرتكارد الئتمانية، والتي تعترب مبثابة منتج فريد يقدمه البنك لعمالئه املميزين، 

ليح�ضلوا على مزايا فريدة وخدمات عالية امل�ضتوى يف جميع اأنحاء العامل.

و�ضيح�ضل حامل البطاقة على خدمات وميزات عديدة وذلك للتمتع بتجارب فريدة خالل ال�ضفر والت�ضوق وارتياد املطاعم وغريها 

ومتتاز هذه البطاقة بقبولها الوا�ضع حول العامل.

 World Elite بطاقة  اأن  الإ�ضكان  لبنك  لــالأفــراد  امل�ضرفية  للخدمات  العام  املدير  م�ضاعد  �ضرح  البطاقة،  اإطــالق  حفل  ويف 

ما�ضرتكارد الئتمانية هي بطاقة متكن حاملها من الو�ضول املبا�ضر اإىل عامل النخبة من ما�ضرتكارد، فهي ترتقي اإىل امل�ضتوى 

الذي يتطلع اإليه عمالوؤنا من املزايا واخلدمات، خا�ضة فيما يتعلق باحل�ضول على جتربة فريدة وراحة مثالية وعامل من الرفاهية 

والتي متنح حاملها جتارب ح�ضرية وعاملية ل تن�ضى، وتفتح املجال حل�ضور اأهم الفعاليات والأحداث العاملية. كما �ضيحظى حاملي 

هذه البطاقة بخدمات امل�ضاعد ال�ضخ�ضي ومزايا احل�ضول على الأولوية واإمكانية الدخول اإىل قاعات كبار العمالء يف اأكرث من 

700 مطار حول العامل من خالل ال�ضرتاك التلقائي يف برنامج )Priority Pass(، اإىل جانب احل�ضول على اخلدمات ال�ضاملة 

وال�ضخ�ضية يف اأي وقت واأي مكان.

ومن جانبه، �ضرح ال�ضيد با�ضل التل مدير �ضركة ما�ضرتكارد يف منطقة امل�ضرق العربي باأن ال�ضركة ملتزمة بتقدمي حلول الدفع 

 World Elite املالية ال�ضهلة والآمنة والتي تلبي احتياجات حاملي بطاقاتنا، وي�ضعدنا التعاون مع بنك الإ�ضكان لإطالق بطاقة

ما�ضرتكارد الئتمانية، حيث �ضيحظى حاملو هذه البطاقة بعرو�س ومميزات عديدة جتعل من ا�ضتخدام بطاقاتهم جتربة فريدة 

ل تقدر بثمن.

وياأتي اإطالق بطاقة  World Elite ما�ضرتكارد الئتمانية اجلديدة متا�ضياً مع �ضيا�ضة البنك والتي ت�ضتهدف تقدمي اخلدمات 

املتميزة والفريدة لعمالء البنك وخ�ضو�ضاً النخبة وذلك لالرتقاء باخلدمات واحللول امل�ضرفية لأعلى امل�ضتويات.
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ال�صحب على اجلوائز الكربى حل�صابات التوفري
قام بنك الإ�ضكان باإجراء ال�ضحب على اجلائزة الكربى مبنا�ضبة عيد الفطر والتي بلغت قيمتها 200 األف دينار اأردين وفازت بها 

ال�ضيدة " علياء اإبراهيم اأحمد الرياطي " �ضاحبة ح�ضاب التوفري لدى فرع العقبة، كما �ضبق واأن قام البنك بال�ضحب على اجلائزة 

 " اأحمد ح�ضني عــالوي  " عائ�ضة  ال�ضيدة  وفــازت بهذه اجلائزة  دينار  األــف   200 اأي�ضاً  ال�ضتقالل وقيمتها  الكربى مبنا�ضبة عيد 

�ضاحبة ح�ضاب التوفري لدى فرع الفحي�س.

وتاأتي حمالت جوائز ح�ضابات التوفري " اليومية والأ�ضبوعية وال�ضهرية وال�ضنوية " حر�ضاً من بنك الإ�ضكان على التوا�ضل امل�ضتمر 

مع عمالئه تقديراً لولئهم الدائم وثقتهم بخدماته امل�ضرفية املتعددة واملتميزة، حيث ي�ضعى البنك دائماً من خالل هذه احلمالت 

التحفيزية اإىل ت�ضجيع العمالء احلاليني لزيادة اأر�ضدة ح�ضاباتهم وت�ضجيع املواطنني من غري العمالء اإىل فتح ح�ضابات توفري 

جديدة لدى اأي من فروع البنك اأماًل بالفوز باجلوائز العديدة التي يوزعها البنك على اأ�ضحاب هذه احل�ضابات.
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التقرير الف�صلي للبنك الدويل حول الأو�صاع القت�صادية يف الأردن 
اأعلن البنك الدويل يف بداية �ضهر حزيران املا�ضي نتائج التقرير الف�ضلي حول الأو�ضاع القت�ضادية يف الأردن، وعر�س التقرير 

الذي اأعده البنك الدويل بال�ضراكة مع احلكومة الأردنية ووزارة التخطيط والتعاون الدويل حتديثاً لأهم التطورات القت�ضادية 

وال�ضيا�ضات لآخر 6 �ضهور، واآخر ا�ضتنتاجات البنك الدويل حول القت�ضاد الأردين، وتقييم كيفية تاأثري هذه التطورات على م�ضتقبل 

القت�ضاد، وفيما يلي اأبرز ما ت�ضمنه تقرير البنك الدويل:

التحديات التي يواجهها القت�صاد الأردين
فوفقاً للتقرير فاإن القت�ضاد الأردين يواجه حتديني رئي�ضيني هما:

التحدي الأمني من جراء الأو�ضاع املحيطة بالأردن ويف املنطقة والتي جنم عنها نزوح اأكرث من 620 األف لجئ للمملكة.. 1

حتدي الرتفاع يف اأ�ضعار النفط، حيث اأن ت�ضريع تنفيذ تنويع م�ضادر الطاقة اأمر يف غاية الأهمية.. 2

القت�صادي النمو 
ي�ضري التقرير اإىل اأن القت�ضاد الأردين ي�ضتمر بالتعايف من تداعيات الربيع العربي على نحٍو بطيء ولكن على خطى ثابتة، وت�ضمل 

هذه التداعيات ال�ضطراب احلا�ضل يف اإمدادات الغاز امل�ضري، وال�ضراع يف �ضوريا والعراق وما نتج عنهما من تطورات اأمنية، مبيناً 

% يف عام 2014، اأي بزيادة 30  اأنه وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد �ضجل الناجت املحلي الإجمايل منواً حقيقياً ن�ضبته 3.1 

املتحقق يف  النمو  اأف�ضل من معدل  التوايل، وهو  الرابع على  النمو للعام  ا�ضتمرار  2013، مما يعني  بالعام  اأ�ضا�س مقارنًة  نقطة 

البناء،  بن�ضاط كل من قطاع  القت�ضادي مدفوعاً  النمو  %. وقد جاء هذا   1.2 والبالغ  اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة 

وجتارة اجلملة وجتارة التجزئة، والتمويل والتاأمني، مع بع�س التقدم يف قطاعي املعادن واملقالع، بالإ�ضافة اإىل ال�ضتثمارات املمولة 

يف معظمها من قبل دول جمل�س التعاون اخلليجي. 

البطالة معدل 
2013 اإىل  % يف عام   12.6 �ضاهم ا�ضتمرار النتعا�س القت�ضادي يف خف�س معدلت البطالة، حيث انخف�س معدل البطالة من 

% يف عام 2014، ولكن هذا النخفا�س ل يعك�س زيادة يف فر�س العمل لأن �ضببه هو النخفا�س احلا�ضل يف ن�ضبة م�ضاركة   11.9

اأدنــى معدل منذ 2014، وهو  % يف عام   36.4 اإىل   2013 % يف عام   37.1 العمل والتي انخف�ضت من  العاملة يف �ضوق   القوى 

عام 2007، وقد يعود ذلك اإىل الإرباك احلا�ضل ب�ضبب املناف�ضة التي يواجهها املواطن الأردين يف �ضوق العمل من قبل الالجئني، 

اإ�ضافة اإىل �ضيا�ضة احلد من التوظيف يف القطاع العام بهدف �ضبط اأو�ضاع املالية العامة.

العامة املالية 
اأدى التو�ضع يف القت�ضاد وموا�ضلة اجلهود يف �ضبط اأو�ضاع املالية العامة اإىل خف�س العجز املايل الكلي كن�ضبة من الناجت املحلي 

الإجمايل خالل العام 2014 مقارنًة مع العام 2013، ويعود ذلك يف الأغلب اإىل الت�ضدد يف حت�ضيل الإيرادات من جهة )واملتمثلة 

يف اإلغاء بع�س الإعفاءات ال�ضريبية وتعديل تعرفة الكهرباء(، و�ضبط النمو يف الإنفاق من جهة اأخرى.

بلغ  املحلي والتي  ال�ضعيد  اأذون اخلزينة وال�ضندات على  اإ�ضدار  2014 بزيادة  اإليه قيام احلكومة خالل عام  الإ�ضارة  ومما جتدر 

دولية  �ضندات  باإ�ضدار   2014 عام  الأردنية خالل  قامت احلكومة  فقد  اأمــا خارجياً  اأمريكي،  دولر  مليار   6.3 جمموعها حــوايل 

)Eurobond( ب�ضمانة اأمريكية قيمتها مليار دولر اأمريكي ت�ضتحق خالل خم�ضة �ضنوات من تاريخ الإ�ضدار. 
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اأما على �ضعيد اإجمايل الدين العام الذي وا�ضل ارتفاعه للعام ال�ضاد�س على التوايل، فقد ارتفع بن�ضبة 2.9 نقطة مئوية عن نهاية 

% من الناجت املحلي الإجمايل ال�ضنوي يف نهاية 2014.  عام 2013 لي�ضل اإىل 89.6 

القطاع اخلارجي
2014 ب�ضبب  2013 و  % بني عامي   7.1 % اإىل   10.3 انخف�س عجز احل�ضاب اجلاري كن�ضبة من الناجت املحلي الإجمايل من 

% ب�ضبب الرتفاع يف ا�ضترياد مواد  ارتفاع الإيرادات املتعلقة بال�ضفر، وات�ضع العجز يف ميزان جتارة ال�ضلع ب�ضكل �ضئيل وبن�ضبة 1.3 

.% الطاقة بن�ضبة 6.4 

كما اأن التطورات الأمنية يف العراق، البلد الذي يعترب �ضريك الأردن الأول يف جمال الت�ضدير، اأدت اإىل نتائج �ضلبية، لكن بقيت تلك 

التداعيات حمدودة على عك�س ما كان متوقعاً، بحيث ا�ضتمرت العمليات التجارية واإن كانت بكلفة اأعلى.

الت�صخم معدل 
وا�ضل البنك املركزي الأردين �ضيا�ضته التو�ضعية، حيث انخف�س الت�ضخم اإىل اأدنى م�ضتوى له منذ كانون الأول 2009 وما قام به 

البنك املركزي موؤخراً، حتديداً يف 3 �ضباط 2015، يعترب خطوة جريئة يف ما يتعلق بتخفي�س اأ�ضعار الفائدة، حيث قام بخف�س 

اأ�ضعار الفائدة على اأدوات ال�ضيا�ضة النقدية مبقدار 25 نقطة اأ�ضا�س، ليعود البنك املركزي بتاريخ 9 متوز 2015 بخف�س الأ�ضعار 

مرة اأخرى مبقدار 25 نقطة اأ�ضا�س على اأدوات ال�ضيا�ضة النقدية، حيث انخف�س امل�ضتوى العام لأ�ضعار امل�ضتهلك خالل الن�ضف الأول 

% مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املا�ضي.. من عام 2015 بن�ضبة 0.6 

امل�صتقبلية التوقعات 
التطورات  لكن  الإ�ضالحية،  ال�ضيا�ضات  تنفيذ  مع  بالتزامن  وذلك  بالت�ضاعد،  القت�ضادي  الن�ضاط  وترية  ت�ضتمر  اأن  املتوقع  من 

املحلي الإجمايل  الناجت  اأن يبلغ معدل منو  املتوقع  النمو القت�ضادي. ومن  الأهم يف وجه  املخاطر  ت�ضكل  النفط  واأ�ضعار  الأمنية 

% يف العام 2015  ب�ضبب قوة ال�ضتهالك اخلا�س وزيادة ال�ضتثمار، ويعود ذلك جزئياً اإىل انخفا�س اأ�ضعار النفط  احلقيقي 3.5 

وتزايد امل�ضاريع ال�ضتثمارية يف جمال الطاقة، كما اأنه من املتوقع اأن تنخف�س ن�ضبة الدين العام اإىل الناجت املحلي الإجمايل، نظراً 

لرتفاع النمو وا�ضتمرار �ضبط اأو�ضاع املالية العامة، اأما بالن�ضبة للمخاطر الأ�ضا�ضية، فهي تكمن يف اإمكانية تفاقم الأزمات ال�ضورية 

والعراقية اإ�ضافًة اإىل احتمال ارتفاع اأ�ضعار النفط:

اأهم املوؤ�صرات القت�صادية الأردنية )2013 – 2016(

2015 20132014املوؤ�ضر  
)املتوقع(

 2016
)املتوقع(

%معدل منو الناجت املحلي الإجمايل بالأ�ضعار الثابتة  2.8%  3.1%  3.5%  3.9

23.925.327.729.5الناجت املحلي الإجمايل بالأ�ضعار اجلارية )مليار دينار(

%معدل منو ح�ضة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل بالأ�ضعار الثابتة  0.6%  0.9%  2.3%  1.6

%معدل الت�ضخم  5.6%  2.8%  1.0%  2.0

%اإجمايل الدين العام كن�ضبة من الناجت املحلي الإجمايل  86.7%  89.6%  88.8%  85.7

)1.6 %()2.8 %()9.2 %()11.4 %(العجز املايل )بعد املنح( كن�ضبة من الناجت املحلي الإجمايل

)5.2 %()5.7 %()7.1 %()10.3 %(عجز احل�ضاب اجلاري كن�ضبة من الناجت املحلي الإجمايل

5.96.87.87.7تغطية الحتياطيات الأجنبية للم�ضتوردات )بالأ�ضهر(

Source: Jordan Economic Monitor، Persisting Forward Despite Challenges / World Bank، Spring 2015
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التناف�صية العاملي لقطاع ال�صياحة وال�صفر تقرير 
اأ�ضدر املنتدى القت�ضادي العاملي تقرير تناف�ضية قطاع ال�ضياحة وال�ضفر على امل�ضتوى العاملي للعام 2015، وقـد �ضمل التقرير 141 

تناف�ضية قطاع  امل�ضاركة، على موؤ�ضر  الدول  وال�ضفر يف  ال�ضياحة  لتناف�ضية قطاع  التقرير يف حتليله  ردن، ويعتمد  الأ بينها  دولة من 

ال�ضياحة وال�ضفر والذي يق�ضم اإىل 4 موؤ�ضرات رئي�ضة تق�ضم بدورها اإىل 14 موؤ�ضراً فرعياً كما يلي:

 موؤ�ضر بيئة متكني الأعمال لقطاع ال�ضياحة وال�ضفر، وي�ضتمل على املوؤ�ضرات الفرعية التالية: بيئة املعلومات يف القطاع، والأمن . 1

والأمان، وال�ضحة العامة، وجاهزية بيئة تكنولوجيا املعلومات، واملوارد الب�ضرية و�ضوق العمل. 

موؤ�ضر �ضيا�ضة قطاع ال�ضياحة وال�ضفر، وي�ضتمل على املوؤ�ضرات الفرعية التالية: اأولويات قطاع ال�ضياحة وال�ضفر، والنفتاح العاملي، . 2

وتناف�ضية الأ�ضعار يف قطاع ال�ضياحة، والبيئة امل�ضتدامة.

موؤ�ضر البنية التحتية، وي�ضتمل على املوؤ�ضرات الفرعية التالية: بنية النقل اجلوي ، وبنية النقل الرب ، وبنية اخلدمات ال�ضياحية. . 3

موؤ�ضر املوارد الطبيعية والثقافية، وي�ضتمل على املوؤ�ضرات الفرعية التالية: املوارد الطبيعية، واملوارد الثقافية.. 4
الدول الع�صر الأوىل يف موؤ�صر تناف�صية قطاع ال�صياحة وال�صفر

تقرير 2015
)�ضمل 141 دولة(

تقرير 2013
)�ضمل 140 دولة(

الرتتيب الدولةالرتتيبالدولة
1�ضوي�ضرا1اإ�ضبانيا
2اأملانيا2فرن�ضا
3النم�ضا3اأملانيا

4اإ�ضبانيا4الوليات املتحدة
5اململكة املتحدة5اململكة املتحدة

6الوليات املتحدة6�ضوي�ضرا
7فرن�ضا 7ا�ضرتاليا
8كندا8اإيطاليا
9ال�ضويد9اليابان
10�ضنغافورة10كندا

  جتدر الإ�ضارة اإىل اأن دورية اإ�ضدار هذا التقرير غري منتظمة، حيث اأن التقرير ال�ضابق هو تقرير 2013
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ترتيب الدول العربية يف موؤ�صر تناف�صية قطاع ال�صياحة وال�صفر
ق�ضم تقرير التناف�ضية العاملي لقطاع ال�ضياحة وال�ضفر الدول العربية التي �ضملها اإىل ثالث جمموعات على النحو التايل:

املجموعة الأوىل: وهي الدول التي �ضنعت بيئة اأعمال قوية، وطورت بنيتها التحتية، وحافظت على وجهاتها اآمنة، وت�ضمل . 1

)الإمارات، قطر، البحرين، املغرب، ال�ضعودية(.

املجموعة الثانية: الدول التي ت�ضكل نقطة جذب �ضياحية ولكنها تواجه �ضعوبات تتعلق بالأمن والأمان، اأو م�ضاكل يف البنية . 2

التحتية، وت�ضمل)م�ضر، الأردن، لبنان(.

املجموعة الثالثة: وهي الدول التي مل تطور قطاع ال�ضياحة اخلا�س بها، وهي الدول التي مل ت�ضملها املجموعتني الأوىل اأو . 3

الثانية ال�ضابقتني.
تقرير 2015

)�ضمل 141 دولة(
 2013 تقرير

)�ضمل 140 دولة(
الرتتيب عاملياًالرتتيب عربياًالدولةالرتتيب عاملياًالرتتيب عربياًالدولة

128الإمارات124الإمارات
241قطر 243قطر 

355البحرين360البحرين
457عمان462املغرب

560الأردن564ال�ضعودية
662ال�ضعودية665�ضلطنة ُعمان

769لبنان777الأردن
871املغرب879تون�س
985م�ضر983م�ضر
10101الكويت1094لبنان

11132اجلزائر11103الكويت
12133موريتانيا12123اجلزائر

13134اليمن13137موريتانيا
---14138اليمن

  تقرير عام 2013 مل يت�ضمن تون�س.
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اأقوى ال�صركات يف العامل العربي 2015
اأ�ضدرت جملة “ فورب�س ال�ضرق الأو�ضط” قائمتها ال�ضنوية لأقوى ال�ضركات يف العامل العربي لعام 2015، وقد ا�ضتندت املجلة يف ت�ضنيفها 

على اأربعة معايري وهي: الإيرادات، �ضايف الأرباح، الأ�ضول، والقيمة ال�ضوقية، مع اإعطاء اأوزان ن�ضبية مت�ضاوية لهذه املعايري.

القائمة، كما  التي �ضملتها  القطاعات القت�ضادية  املالية يف �ضدارة  البنوك واخلدمات  ال�ضنوية فقد جاء قطاع  القائمة  ملا ت�ضمنته  ووفقاً 

6 بنوك بقيادة بنك قطر الوطني، وجاء القطاع ال�ضناعي يف املرتبة الثانية، يف حني جاء قطاع العقار  10 �ضركات الأقــوى  جاء �ضمن الـ 

نتائج  الأو�ضط” وفق  ال�ضرق  “فورب�س  2015 ح�ضب  لعام  العربي  العامل  �ضركات يف   10 اأقــوى  يلي  ، وفيما  الثالثة  املرتبة  والإن�ضاءات يف 

اأعمالها لعام 2014:

�سابك  1 #

القيمة ال�سوقية: 64 مليار دوالر.الدولة: ال�سعودية

�سايف االأرباح: 6.2 مليار دوالر.االإيرادات: 50.4 مليار دوالر.

االأ�سول: 90.9 مليار دوالر.

الوطني قطر  بنك   2 #

القيمة ال�سوقية: 36.7 مليار دوالر.الدولة: قطر

	  

	  

�سايف االأرباح: 2.9 مليار دوالر.االإيرادات: 6.1 مليار دوالر.

االأ�سول: 133.6 مليار دوالر

للإت�ساالت االإمارات   3 #

القيمة ال�سوقية: 26.6 مليار دوالر.الدولة: االمارات

�سايف االأرباح: 2.4 مليار دوالر.االإيرادات: 13.3 مليار دوالر.

االأ�سول: 33.1 مليار دوالر.

ال�سعودية االإت�ساالت   4 #
القيمة ال�سوقية: 32.8 مليار دوالر.الدولة: ال�سعودية

	  

	  

�سايف االأرباح: 2.9 مليار دوالر.االإيرادات: 12.3 مليار دوالر.

االأ�سول: 24.2 مليار دوالر.

للكهرباء ال�سعودية   5 #

القيمة ال�سوقية: 18.8 مليار دوالر.الدولة: ال�سعودية

�سايف االأرباح: 963 مليون دوالر.االإيرادات: 10.3 مليار دوالر.

االأ�سول: 84.7 مليار دوالر.
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التجاري االأهلي  البنك   6 #

القيمة ال�سوقية: 31.9 مليار دوالر.الدولة: ال�سعودية

�سايف االأرباح: 2.3 مليار دوالر.االإيرادات: 5 مليار دوالر.

االأ�سول: 115.9 مليار دوالر.

الراجحي م�سرف   7 #

القيمة ال�سوقية: 24.5 مليار دوالر.الدولة: ال�سعودية

�سايف االأرباح: 1.8 مليار دوالر.االإيرادات: 3.7 مليار دوالر.

االأ�سول: 82 مليار دوالر

الوطني اأبوظبي  بنك   8 #
القيمة ال�سوقية: 17 مليار دوالر.الدولة: االمارات 

�سايف االأرباح: 1.5 مليار دوالر.االإيرادات: 3.6 مليار دوالر.

االأ�سول: 102.4 مليار دوالر.

الوطني دبي  االإمارات  بنك   9 #
القيمة ال�سوقية: 13.6 مليار دوالر.الدولة: االمارات 

�سايف االأرباح: 1.3 مليار دوالر.االإيرادات: 4.7 مليار دوالر.

االأ�سول: 98.8 مليار دوالر.

االأول اخلليج  بنك   10 #
القيمة ال�سوقية: 18.3 مليار دوالر.الدولة: االمارات 

�سايف االأرباح: 1.5 مليار دوالر.االإيرادات: 2.9 مليار دوالر.

االأ�سول: 57.8 مليار دوالر.

وعلى �ضعيد الأردن فقد �ضملت القائمة 9 �ضركات اأردنية منها 5 بنوك، و�ضركتني يف القطاع ال�ضناعي، و�ضركة من قطاع الت�ضالت 

و�ضركة من قطاع البرتوكيماويات، وجاء يف مقدمة ال�ضركات الأردنية امل�ضمولة بالقائمة البنك العربي، تاله بنك الإ�ضكان للتجارة 

القائمة  املدرجة يف  الأردنية  لل�ضركات  ال�ضوقية  القيمة  الأو�ضط  ال�ضرق  فورب�س  العربية، وقدرت جملة  البوتا�س  و�ضركة  والتمويل 

بحوايل 14.6 مليار دولر، وباإيرادات بلغت 12.5 مليار دولر، وب�ضايف اأرباح بلغ 1.2 مليار دولر، ومبجموع اأ�ضول بلغ حوايل 75.5 

مليار دولر، ومن اجلدير ذكره اأن بنك الإ�ضكان جاء يف املرتبة 79 �ضمن ال�ضركات الـ 100 الأقوى.
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 2015 احلالي• العام• من• األولى• أشهر• اخلمسة• خالل• األردني• املصرفي• القطاع• سجل•

نتائج•إيجابية•ملموسة،•ويظهر•ذلك•جلياً•في•ارتفاع•نسب•النمو•ألبرز•مؤشرات•القطاع•

املصرفي•ممثلة•في•املوجودات،•والودائع،•والتسهيالت•االئتمانية،•وفيما•يلي•قراءة•ملخصة•

للنتائج•واإلجنازات•الكمية•والنوعية•التي•حققها•القطاع•املصرفي•األردني•خالل•اخلمسة•

أشهر•األولى•من•العام•2015 وفق•البيانات•الصادرة•عن•البنك•املركزي•األردني:

هيكل اجلهاز امل�صريف 
• و4 	 وأجنبية،• عربية• جتارية• و8 بنوك• أردني،• جتاري• 13 بنك• منها• 25 بنكاً• من• األردني• املصرفي• القطاع•  يتكون•

بنوك•إسالمية.

• في•	 739 فرعاً• مع• مقارنة• 767 فرعاً• 2014 إلى• العام• نهاية• في• اململكة• في• العاملة• البنوك• فروع•  ارتفع•عدد•

 2014 78 مكتباً•في•نهاية•عام• إلى• البنوك•املرخصة•ليصل• 2013،•في•حني•انخفض•عدد•مكاتب• العام• نهاية•

مقابل•81 مكتباً•في•نهاية•عام•2013،•وبالتالي•فقد•ارتفع•إجمالي•عدد•فروع•ومكاتب•البنوك•من•820 في•عام•

التالي:  النحو• 2014 توزعت•على• في•نهاية•عام• ومكتباً• 845 فرعاً• 2013 إلى•

625 فرعاً• 2014،•مقابل• في•نهاية•عام• ومكتباً• 640 فرعاً• األردنية• التجارية• البنوك• بلغ•عدد•فروع•ومكاتب•  -

ومكتباً•في•نهاية•عام•2013.

بلغ•عدد•فروع•ومكاتب•البنوك•االسالمية•147 فرعاً•ومكتباً•في•نهاية•عام•2014 ،•مقابل•135 فرعاً•ومكتباً•  -

في•نهاية•عام•2013.

2014 ،•مقابل• عام• نهاية• في• ومكتباً• 58 فرعاً• واألجنبية• العربية• التجارية• البنوك• ومكاتب• فروع• - بلغ•عدد•

.2013 في•نهاية•عام• ومكتباً• 60 فرعاً•

• بلغ•عدد•أجهزة•الصراف•اآللي•في•اململكة•1434 جهازاً•في•نهاية•عام•2014 مقارنة•مع•1346 جهازاً•في•نهاية•	

العام•2013،•وتوزعت•أجهزة•الصراف•اآللي•على•النحو•التالي:

 1035 2014 مقابل• عام• نهاية• في• 1104 جهازاً• األردنية• التجارية• للبنوك• اآللي• الصراف• أجهزة• عدد• بلغ•  -

جهازاً•في•نهاية•عام•2013.

في• 223 جهازاً• 2014 مقابل• عام• نهاية• في• 261 جهازاً• اإلسالمية• للبنوك• اآللي• الصراف• أجهزة• عدد• بلغ•  -

نهاية•عام•2013.

2014 عام• نهاية• في• جهازاً•  69 واألجنبية• العربية• التجارية• للبنوك• اآللي• الصراف• أجهزة• عدد• بلغ•  - 

مقابل•88 جهازاً•في•نهاية•عام•2013 .

اأداء القطاع امل�صريف الأردين
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امل�صرفية  املوجودات 
• ارتفعت•موجودات•البنوك•املرخصة•في•نهاية•شهر•2015/5 مبقدار•1.1 مليار•دينار•وبنسبة•2.5 % عن•رصيد•نهاية•	

عام•2014 لتصل•إلى•حوالي•46 مليار•دينار•)ما•يعادل•64.9 مليار•دوالر(. 

• مقابل	  %  10 نسبته• ما•  2015/5 شهر• نهاية• في• املوجودات• إجمالي• من• كنسبة• األجنبية• املوجودات•  شكلت•

133 مليون• 2015/5 مبقدار• بأن•املوجودات•األجنبية•تراجعت•في•نهاية•شهر• 2014،•علماً• 10.5 % في•نهاية•عام•

دينار•أو•ما•نسبته•2.8 % عن•رصيدها•في•نهاية•عام•2014 .

امل�صرفية  الودائع 
• 	 % 4.7 وبنسبة• دينار• 1.4 مليار• 2015/5 مبقدار• نهاية•شهر• املرخصة•في• البنوك• لدى• العمالء• ودائع•  ارتفع•رصيد•

عن•رصيد•نهاية•عام•2014 ليصل•إلى•31.7 مليار•دينار•)44.7 مليار•دوالر(.

•  شكلت•ودائع•العمالء•ما•نسبته•68.9 % من•إجمالي•موجودات•البنوك•املرخصة•في•نهاية•شهر•2015/5 مقابل•	

ما•نسبته•67.4 % في•نهاية•عام•2014.

•  بلغ•رصيد•الودائع•ألجل•17.8 مليار•دينار•أو•ما•نسبته•56.1 % من•رصيد•ودائع•العمالء•في•نهاية•شهر•2015/5،•	

فيما•بلغ•رصيد•الودائع•اجلارية•9.6 مليار•دينار•أو•ما•نسبته•30.3 % من•رصيد•ودائع•العمالء،•وبلغ•رصيد•ودائع•التوفير•

العمالء. ودائع• 13.6 % من•رصيد• أو•ما•نسبته• دينار• 4.3 مليار•

• بلغ•رصيد•الودائع•األجنبية•6.4 مليار•دينار•أو•ما•نسبته•20.2 % من•إجمالي•ودائع•العمالء•في•نهاية•شهر•2015/5 	

مقابل•20.6 % في•نهاية•عام•2014.

• 90.9 % من•إجمالي•ودائع•العمالء•في•نهاية•شهر•	 أو•ما•نسبته• 28.8 مليار•دينار•  بلغ•رصيد•ودائع•القطاع•اخلاص•

.2014 91.8 % في•نهاية•عام• 2015/5 مقابل•

املبا�صرة  الئتمانية  الت�صهيالت 
• بارتفاع•	 2015/5 أي• نهاية•شهر• دوالر( في• )28.2 مليار• دينار• 20 مليار• املباشرة• االئتمانية• التسهيالت• رصيد• بلغ•

مقداره•711 مليون•دينار•ونسبته•3.7 % عن•رصيد•نهاية•عام•2014. 

• شكلت•التسهيالت•االئتمانية•املباشرة•ما•نسبته•63.1 % من•إجمالي•ودائع•العمالء•في•نهاية•شهر•2015/5 مقابل•	

ما•نسبته•63.7 % في•نهاية•عام•2014.

• شكلت•التسهيالت•االئتمانية•املباشرة•ما•نسبته•43.4 % من•إجمالي•موجودات•البنوك•في•نهاية•شهر•2015/5 	

مقابل•ما•نسبته•43 % في•نهاية•عام•2014.

• بلغ•رصيد•القروض•والسلف•13 مليار•دينار•أو•ما•نسبته•65.2 % من•إجمالي•التسهيالت•االئتمانية•املباشرة•في•نهاية•	

شهر•2015/5،•وبلغت•رصيد•ذمم•البنوك•اإلسالمية•4.3 مليار•دينار•أو•ما•نسبته•21.7 %،•وبلغ•رصيد•اجلاري•مدين•2.2 

مليار•دينار•أو•ما•نسبته•11.2 %،•وبلغ•رصيد•الكمبياالت•واألسناد•اخملصومة•248 مليون•دينار•أو•ما•نسبته•1.2 %،•

فيما•بلغ•رصيد•بطاقات•االئتمان•131 مليون•دينار•أو•ما•نسبته•0.7 %.
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• بلغ•رصيد•التسهيالت•االئتمانية•املباشرة•املمنوحة•بالعملة•األجنبية•2.8 مليار•دينار•أو•ما•نسبته•14.1 % من•إجمالي•	

التسهيالت•االئتمانية•املباشرة•في•نهاية•شهر•2015/5.

• بلغ•رصيد•التسهيالت•االئتمانية•املباشرة•املمنوحة•للقطاع•اخلاص•17.8 مليار•دينار•أو•ما•نسبته•88.9 % من•إجمالي•	

التسهيالت•االئتمانية•املباشرة•في•نهاية•شهر•2015/5 .

امل�صرفية  الفائدة  هام�ض 
• بلغ•هامش•الفائدة•املصرفية•املرجح•6.2 % في•نهاية•نهاية•شهر•2015/5 بانخفاض•بلغ•مقداره•0.1 نقطة•مئوية•	

عن•نهاية•املستوى•املسجل•في•نهاية•عام•2014.

• بلغ•سعر•اإلقراض•ألفضل•العمالء•8.51 % في•نهاية•نهاية•شهر•2015/5 بانخفاض•بلغ•مقداره•0.21 نقطة•مئوية•	

عن•نهاية•املستوى•املسجل•في•نهاية•عام•2014 .

ال�صيكات  تقا�ض 
• نسبته	 مبا•  2015 احلالي• العام• من• األولى• اخلمسة• األشهر• خالل• للتقاص• املقدمة• الشيكات• عدد•  انخفض•

الشيكات• قيمة• ارتفعت• حني• في• شيك،• مليون•  4.4 حوالي• لتبلغ• املاضي• العام• من• املماثلة• الفترة• عن•  % 0.2

املقدمة•للتقاص•مبا•نسبته•2.2 % لتبلغ•حوالي•19.7 مليار•دينار.

• عن•	  %  3.3 نسبته• مبا•  2015 احلالي• العام• من• األول��ى• اخلمسة• األشهر• خالل• املعادة• الشيكات• عدد• ارتفع•

املعادة الشيكات• قيمة• ارتفعت• حني• في• شيك،• ألف•  223 حوالي• لتبلغ• املاضي• العام• من• املماثلة•  الفترة•

مبا•نسبته•5.2 % لتبلغ•قيمتها•حوالي•715 مليون•دينار.

• ارتفعت•نسبة•قيمة•الشيكات•املعادة•إلى•قيمة•الشيكات•املتداولة•)املقدمة•للتقاص( خالل•األشهر•اخلمسة•األولى•	

من•العام•احلالي•2015 إلى•3.6 % مقارنة•مع•3.5 % للفترة•نفسها•من•العام•املاضي.

• ارتفعت•نسبة•عدد•الشيكات•املعادة•إلى•عدد•الشيكات•املتداولة•)املقدمة•للتقاص( خالل•األشهر•اخلمسة•األولى•من•	

العام•احلالي•2015 إلى•5 % مقارنة•مع•4.9 % للفترة•نفسها•من•العام•املاضي.

• من•	 األولى• اخلمسة• األشهر• خالل• دينار• مليون•  399 من• الرصيد• كفاية• لعدم• املعادة• الشيكات• قيمة• ارتفعت•

بارتفاع أي• •،2015 احلالي• العام• من• األولى• اخلمسة• األشهر• خالل• دينار• مليون•  399.8 إلى•  2014 املاضي•  العام•

نسبته•0.2 %.
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اأهم املوؤ�صرات القت�صادية وامل�صرفية الأردنية )2011 – 2015(
)مليون دينار(

20112012201320142015الإنتاج والأ�صعار

6,020*20,47721,96623,85225,437الناجت املحلي الإجمايل بالأ�ضعار اجلارية

2.0 %**3.1 %2.8 %2.7 %2.6 %معدل منو الناجت املحلي الإجمايل بالأ�ضعار الثابتة

)0.6 %(***2.9 %4.8 %4.5 %4.2 %معدل الت�ضخم

12.9 %*11.9 %12.6 %12.2 %12.9 %معدل البطالة

الثلث الأول 20112012201320142015املالّية العاّمة

5,4135,0545,7587,2682,420اإجمايل الإيرادات واملنح

6,7976,8787,0777,8532,255اإجمايل النفقات

165)585()1,319()1,824()1,384(الوفر )العجز( املايل بعد املنح

ني�ضان 20112012201320142015الدين العام

8,91511,64811,86212,52513,029�ضايف الدين العام الداخلي

4,4874,9327,2358,0308,076الدين العام اخلارجي

13,40216,58019,09720,55521,105اإجمايل الدين العام

77.8 %80.8 %80 %75.5 %65.4 %اإجمايل الدين العام / الناجت املحلي الإجمايل

اخلم�ضة اأ�ضهر الأوىل 20112012201320142015القطاع اخلارجي

5,6855,6005,6185,9542,172ال�ضادرات الكلية

13,44014,73415,66716,1465,817امل�ضتوردات الكلية

)3,645()10,192()10,049()9,134()7,755(الفائ�س )العجز( التجاري

أيار 20112012201320142015النقدية وامل�صرفية

)M2( 24,11924,94527,36329,24030,567ال�ضيولة املحلية

7,4654,7038,5129,9829,708الحتياطيات الأجنبية

37,68639,27542,80344,86846,007املوجودات امل�ضرفية

24,37824,97027,59330,26131,684الودائع امل�ضرفية

15,85117,83018,94019,27519,985الت�ضهيالت امل�ضرفية

6.2 %6.33 %6.05 %6.44 %6.48 %هام�س الفائدة امل�ضرفية

*  الربع الأول 2015   
** منو الربع الأول 2015 مقارنة مع الفرتة املماثلة عام 2014 

*** الن�ضف الأول  2015
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اأزمة الديون ال�صيادية اليونانية
تعرف•الديون•السيادية•بأنها•الديون•املترتبة•على•احلكومات•ذات•السيادة،•

وعادًة•ما•تتخذ•هذه•الديون•شكل•سندات،•حيث•تقوم•احلكومات•بإصدار•

في• للمستثمرين• موجهة• وتكون• احمللية• عملتها• غير• بعملة• سندات•

يطلق• الدين• وهذا• اليورو• أو• األمريكي• بالدوالر• تكون• ما• وعادًة• اخلارج•

عليه•ديناً•سيادياً.

تتميز•الديون•السيادية•بشكل•عام•بانخفاض•درجة•مخاطرها•واستقرار•

من• حاملها• متكن• عالية• سيولة• من• به• تتمتع• ما• إلى• إضافة• عائدها•

تسييلها•في•أي•وقت،•ولكن•في•ظل•األوضاع•االقتصادية•السيئة•التي•شهدها•العالم•بعد•األزمة•العاملية•في•عام•2008 

حدث•تغيير•في•مفهوم•الديون•السيادية•ليصبح•مرادفاً•خملاطر•التعثر•وعدم•السداد،•خاصة•بعد•تعرض•اليونان•)العضو•في•

منطقة•اليورو( خملاطر•التوقف•عن•سداد•االلتزامات•املترتبة•عليها•نحو•ديونها•السيادية.

تطور الأزمة القت�صادية اليونانية
• أخذت•األزمة•اليونانية•منعطفاً•حرجاً•في•تشرين•األول•2009،•عندما•اعترفت•احلكومة•اليونانية•آنذاك•بأن•احلكومة•	

نسبتها وديوناً• •،%  13.6 نسبته• املوازنة• في• عجزاً• تعاني• احلكومة• وأن• القومية،• احلسابات• زيفت• سبقتها•  التي•

الناجت•احمللي•اإلجمالي. 115 % من•

• تلك•	 األوروبية•مع•عجزها•عن•سداد• الدول• االقتراض•من• نتيجة•استمرار•احلكومة•في• ارتفاعها• اليونان• ديون• واصلت•

الديون•لتبلغ•في•نهاية•النصف•األول•من•هذا•العام•2015 إلى•حوالي•320 مليار•يورو،•لتمثل•مانسبته•175 % من•

الناجت•احمللي،•وقد•رافق•ذلك•انخفاض•معدالت•اإلنتاج•وارتفاع•نسبة•البطالة•إلى•25 %.

• رفض•وزراء•املال•في•منطقة•اليورو•الطلب•الذي•تقدمت•به•حكومة•اليونان•لتمديد•العمل•ببرنامج•اإلنقاذ•املالي•والذي•	

انتهى•العمل•به•في•نهاية•شهر•حزيران•2015،•مما•وضع•احلكومة•اليونانية•في•مأزق•كبير،•لتصنف•اليونان•على•أنها•

أفقر•دولة•في•االحتاد•األوروبي.

برنامج النقاذ
أقرت•دول•االحتاد•األوروبي•أكثر•من•خطة•إلنقاذ•اليونان•من•خالل•فرض•مجموعة••من•السياسات•على•أثينا،•تتضمن•شروطاً•

وإجراءات•تقشفية•اعتبرتها•اليونان•قاسية•جداً•وال•تؤمن•احلد•األدنى•من•التمويل•املطلوب،•والتي•جاءت•على•النحو•التالي:

• حزمة•اإلنقاذ•األولى•)أيار•2010( : تضمنت•منح•اليونان•مزيداً•من•الوقت•لتصحيح•اقتصادها•باإلضافة•إلى•تخفيض•	

أسعار•الفوائد.

• حزمة•اإلنقاذ•الثانية•)حزيران•2011( : حيث•أقر•االحتاد•األوروبي•وصندوق•النقد•الدولي•برنامج•مساعدات•مببلغ•130 	

مليار•يورو•والذي•استمر•حتى•عام•2014 تسلمت•اليونان•مبوجبه•7.5 % من•إجمالي•احلزمة،•كما•تضمنت•احلزمة•إقرار•

خطة•تقشفية•شملت•تخفيض•الرواتب•وإغالق•عدد•من•املؤسسات•احلكومية•واملدارس•واملتاحف•وإعادة•هيكلة•بعض•

املؤسسات،•باإلضافة•إلى•زيادة•الضرائب•على•املمتلكات•بهدف•تخفيض•عجز•امليزانية.
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• حزمة•اإلنقاذ•الثالثة: تواجه•هذه•احلزمة•صعوبة•بالغة•في•تطبيقها•بعدما•خضعت•لتصويت•البرملان•اليوناني•والتي•	

قوبلت•بالرفض•نتيجة•فرض•املزيد•من•اإلجراءات•التقشفية•على•االقتصاد•اليوناني،•كما•رفضتها•أيضاً•نتائج•االستفتاء•

العام•الذي•أجرته•اليونان•يوم•5 متوز•2015.

تداعيات اإفال�ض اليونان
• خروج•اليونان•من•منطقة•اليورو،•وبالتالي•بدء•انفراط•العقد•األوروبي•خاصة•في•ظل•زيادة•حدة•تأثير•األزمة•اليونانية•على•	

كل•من•إيطاليا•وإسبانيا•وإيرلندا•والبرتغال•وسلوفاكيا•على•وجه•اخلصوص.

• تدهور•األسواق•املالية•العاملية•خاصة•األوروبية•واألسيوية،•حيث•انخفضت•أسعار•األسهم•كرد•فعل•لتفاقم•األزمة،•	

كما•تضررت•بنوك•جنوب•أوروبا•بعدما•أغلقت•اليونان•مصارفها•في•بداية•األزمة.

• زيادة•اخملاوف•األمريكية•من•تفاقم•األزمة•املالية•اليونانية•بأن•تأخد•منحى•سياسي•واقتصادي.	

اأبرز الدول واملوؤ�ص�صات الدائنة لليونان
تعتبر•أملانيا•وفرنسا•أكبر•دائنني•اليونان•مبا•يعادل•نصف•الديون•األوروبية•لليونان،•لكن•هذه•الديون•ضئيلة•بالنسبة•إلى•حجم•

ناجتيهما•القوميني،•وعلى•الرغم•من•أنهما•ستكونان•اخلاسرين•األكبرين•في•حال•تعثر•صفقة•اإلنقاذ•األخيرة•)الثالثة( إال•أن•

أملانيا•وفرنسا•لن•تتضررا•باحلجم•الذي•ستضرر•به•االقتصادات•اإليطالية•والبرتغالية•واإلسبانية•التي•متلك•ديوناً•أقل•لكنها•

كبيرة•بالنسبة•إلى•نواجتها•القومية،•وفيما•يلي•أبرز•الدول•واملؤسسات•الدائنة•لليونان:

يورو. 68.2 مليار• أملانيا•مببلغ•  - 1

يورو. 43.8 مليار• فرنسا•مببلغ•  - 2

يورو. 38.4 مليار• إيطاليا•مببلغ•  - 3

يورو. 25 مليار• إسبانيا•مببلغ•  - 4

يورو. 21.4 مليار• الدولي•مببلغ• النقد• صندوق•  - 5

يورو. 18.1 مليار• األوروبي•مببلغ• املركزي• البنك•  - 6
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امل�صوؤولية الجتماعية / الأردن
بنك الإ�صكان راعيًا ملهرجان جر�ض 

في• والفنية• الثقافية• األنشطة• دعم• إطار• في•

رعاية• في• اإلسكان• بنك• شارك• فقد• اململكة،•

فعاليات•مهرجان•جرش•لصيف•عام•2015.

وتأتي•رعاية•البنك•لهذا•املهرجان•عمالً•مبسؤوليته•

لها• أنشطة• بدعم• وإسهاماً• األردني،• اجملتمع• جتاه•

املهرجان• أنشطة• تساهم• حيث• اقتصادي،• مردود•

بتسويق•األردن•سياحياً•مبا•يوفره•من•برامج•ثقافية•وفنية•متميزة•"محلية•وخارجية".

من•جانبه•شكر•محمد•أبو•سماقة•املدير•التنفيذي•ملهرجان•جرش•بنك•اإلسكان•على•دعمه•للمهرجان•مثمناً•دوره•في•هذا•

اجملال•ومقّدراً•للبنك•رعايته•ودعمه•السنوي•املتجدد•للمهرجان،•إمياناً•منه•بأن•ملهرجان•جرش•رسالة•وجتارب•ناجحة•تستحق•

ملستويات• يرقى• مبا• والعروض• االحتفاالت• إلقامة• الالزمة• واخلدمات• التحتية• البنى• املهرجان• يوفر• حيث• والدعم،• الرعاية•

الفنية• والفعاليات• الفقرات• من• العديد• مبشاهدة• ومفيداً• ممتعاً• وقتاً• لهم• ويوفر• مواطنني•وسياح• الزائرين•من• وتطلعات•

والثقافية•املتنوعة•واملتميزة•.

بنك الإ�صكان يرعى موائد الرحمن لتكية ام علي 
رعى•بنك•اإلسكان•خيمة•اإلفطار•الرمضانية•التي•

أقامتها•تكية•أم•علي•ضمن•حملتها•الرمضانية•

ومبشاركة•  " أموالكم• زكاة• من• نطعمكم•  "

موظفي•بنك•اإلسكان•في•سكب•طعام•اإلفطار•

للعائالت•الفقيرة.

حيث•قدم•بنك•اإلسكان•دعمه•السنوي•لتكية•أم•

التبرع•برعاية•مائدة•رحمن•وتوزيع• علي•من•خالل•

عدد•من•طرود•اخلير،•جتسيداً•لرؤية•البنك•بأهمية•

دعم•املؤسسات•التي•تعنى•بالفقراء•واحملتاجني.

حيث•اعتاد•البنك•على•دعم•املؤسسات•واجلمعيات•اخليرية•التي•تستهدف•مختلف•جوانب•العمل•اخليري•واإلنساني،•وذلك•

من•خالل•املشاركة•بتنفيذ•مشروعات•رائدة•تتجسد•فيها•صور•التكافل•والتراحم•في•مجتمعنا•األردني،•لتحقيق•مزيداً•من•

األمن•واالستقرار•واالزدهار•لبلدنا•العزيز.
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الرعاية الربونزية حلفل تكرمي الفائزين مب�صابقة الر�صم البيئي 
الفائزين• للطلبة• التكرميي• احلفل• اإلسكان• بنك• رعى•

مبسابقة•الرسم•البيئي•للرزنامة•السنوية•لعام•2015 

والذي•نظمتها•جمعية•أصدقاء•البيئة•األردنية•بالتعاون•

مع•وزارة•التربية•والتعليم•حتت•عنوان•)أطفالنا•يدرسون•

ويحللون•البيئة•األردنية•– مشروع•جلوب•األردن(.

وقامت•سمو•األميرة•بسمة•بنت•علي•رئيسة•جمعية•

أصدقاء•البيئة•األردنية•بتكرمي•عدد•من•الطالب•واملدارس•

مركز• في• أقيم• الذي• التكرميي• احلفل• في• املشاركة•

لالجئني• الدولية• الغوث• ووكالة• مدرستي• مبادرة• عن• وممثلني• البيئة• ووزير• والتعليم• التربية• وزير• بحضور• الثقافي• هيا•

الفلسطينيني،•ومبشاركة•أولياء•أمور•الطلبة•الفائزين•والهيئات•التدريسية.

وتأتي•رعاية•بنك•اإلسكان•لهذا•احلفل•تأكيداً•على•حرصه•املستمر•لتنمية•الوعي•البيئي•لدى•الطلبة•وحثهم•على•وضع•حد•

للتجاوزات•البيئية•والتعاون•من•أجل•بيئة•صحية•وسليمة.

يذكر•أن•جمعية•أصدقاء•البيئة•األردنية•تسعى•إلى•خلق•جيل•واع•بيئياً•وتعزيز•روح•العمل•اجلماعي•من•خالل•اتباع•أساليب•

تربوية•تعمل•على•خلق•روح•اإلبداع•والنمو•الفكري•وتشجيع•القطاع•اخلاص•للمساهمة•في•رفع•مستوى•الوعي•البيئي•وحث•

الطلبة•على•احلوار•الهادف•لدعم•قضايا•البيئة.

بنك الإ�صكان يرعى موؤمتر اليوبيل البيئي
البيئي• اليوبيل• مؤمتر• برعاية• اإلسكان• بنك• قام•

رعاية• حتت• اليوبيل• مدرسة• نظمته• الذي• الرابع•

معالي•وزير•البيئة•الدكتور•طاهر•الشخشير،•وتأتي•

التوعية• عملية• لدعم• املؤمتر• لهذا• البنك• رعاية•

درجة• ورفع• املدارس• طلبة• لدى• وتطويرها• البيئية•

بضرورة• وإميانه• األردني،• اجملتمع• في• البيئي• الوعي•

تكاتف•كافة•اجلهود•للتوعية•حول•موضوع••البيئة•

وأهميتها•لألجيال•القادمة.

الرعايات• وتعتبر•هذه• واخلاصة،• اجلهات•احلكومية• للعديد•من• والرعاية• الدعم• تقدمي• بنك•اإلسكان•على• ويحرص•

في• البنك• لرؤية• وترجمة• اجملتمع• في• املستدامة• التنمية• لتحقيق• البنك• يتبناها• التي• الوسائل• من• واملشاركات•

التزامه•مبسؤوليته•االجتماعية.
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مديرية الأمن العام تكرم بنك الإ�صكان يف حملة " الأم وطن ... الكرامة عنوان ... البيئة اأمان " 
كرمت•مديرية•األمن•العام•بنك•اإلسكان•ضمن•احلملة•

البيئية•"األم•وطن•... الكرامة•عنوان... البيئة•أمان" التي•

أقيمت• والتي• البيئة• حلماية• امللكية• اإلدارة• نظمتها•

منطقة• في• األم• ويوم• الكرامة• معركة• ذكرى• مبناسبة•

البحر•امليت،•وذلك•تقديراً•لدور•البنك•في•دعم•احلمالت•

العام•في• األمن• الدائمة•مع•مديرية• والشراكة• البيئية•

مختلف•الفعاليات.

احلملة• هذه• في• ومشاركته• البنك• رعاية• وج��اءت•

األم• ويوم• اخلالدة• الكرامة• معركة• ذكرى• مع• واملتزامنة•

انسجاماً•مع•استراتيجيته•الرامية•للمساهمة•بشكل•فاعل•في•التصدي•للتحديات•البيئية•التي•تواجه•اململكة•وفي•إيجاد•

حلول•فاعلة•لها•ليس•فقط•داخل•مبانيه،•بل•وعلى•نطاق•البيئة•احمليطة،•وذلك•في•إطار•االلتزام•بحماية•البيئة•واحلفاظ•

عليها•من•أجل•األجيال•القادمة•وذلك•ملا•لها•من•أهمية•بيئية•واقتصادية.

وثمن•مدير•األمن•العام•جهود•املشاركني•واملنظمني•للحملة•والتي•ستكون•انطالقة•حلمالت•أخرى•مشابهة•في•جميع•أنحاء•

اململكة•مبشاركة•أبناء•اجملتمع•أنفسهم،•ليبقى•األردن•كما•هو•على•الدوام•جميالً•ومقصدا•للسياحة•الداخلية•واخلارجية.

بنك الإ�صكان ي�صارك يف موؤمتر " القمة الأردنية الدولية للطاقة "
األردنية• القمة• مؤمتر•  " في• اإلسكان• بنك• شارك•

الدولية•للطاقة•" الذي•نظمته•وزارة•الطاقة•والثروة•

 2015/4/20-19 بني• الواقعة• الفترة• في• املعدنية•

حتت•رعاية•الدكتور•عبد•اهلل•النسور•رئيس•الوزراء.

للتعرف• رسمية• منصة• القمة• هذه• تعتبر• إذ•

حيث• الطاقة،• مجال• في• الدولية• الشركات• على•

شخصية•  500 من• أكثر• القمة• هذه• استقطبت•

احملليني• واملسؤولني• التنفيذيني• املديرين• كبار• من•

واألجانب،•إضافة•إلى•عدد•من•املهتمني•مبجال•الطاقة•

والتعدين،•مبا•في•ذلك•مشاريع•رئيسية•مثل•الغاز،•والغاز•الطبيعي•املسال،•والطاقة•النووية،•والطاقة•املتجددة،•والتعدين•

والصخر•الزيتي،•إضافة•إلى•تهيئة•فرص•االستثمار•في•اخلامات•احمللية•التي•مت•طرحها•ومناقشتها•خالل•املؤمتر. 

وما•يجدر•ذكره•في•هذا•اجملال•أن•رعاية•بنك•اإلسكان•ومشاركته•في•القمة•جاءت•إمياناً•منه•بضرورة•تكاتف•اجلهود•في•إبراز•

هذا•احلدث•الدولي•الذي•يسلط•الضوء•على•األردن•كدولة•مستقرة•ومتطورة•وجاذبة•للمشاريع•اإلستثمارية،•والتركيز•على•

املراحل•التي•وصلت•اليها•العديد•من•مشاريع•الطاقة•واملشاريع•التعدينية•في•األردن.
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بنك الإ�صكان يرعى موؤمتر " ابتكار اأف�صل تكنولوجيا ملعاجلة املياه  يف منطقة البحر املتو�صط " 
رعى•بنك•اإلسكان•مؤمتر•" ابتكار•أفضل•تكنولوجيا•

والذي• •،" املتوسط• البحر• منطقة• في• املياه• ملعاجلة•

الصغيرة• الصناعية• الشركات• جمعية• نظمته•

التابع• األوروبي• املشروع• مع• بالتعاون• واملتوسطة•

مشروع• في• الشريكة• والدول• األوروبية• للمفوضية•

حوض•البحراألبيض•املتوسط•في•األردن.

إقليمية• املؤمتر•استراتيجيات• وناقش•املشاركون•في•

املمارسات• وأفضل• األردن• في• املياه• ملعاجلة•مشاكل•

املياه• استخدامات• وفرص• والتهديدات• واحللول•

بالزراعة•والعالقة•بني•العناصر•البيئية•وتشجيع•التفاعل•وتعزيز•التعاون•بني•الشركاء•باملشروع،•كما•شهدت•أعمال•املؤمتر•

مشاركة•عدة•دول•مثل•إسبانيا•وإيطاليا•وتونس•ومصر•وفلسطني•باعتبارهم•شركاء•باملشروع•األوروبي•إلى•جانب•خبراء•

بقطاع•املياه•ومراكز•البحوث•وشركات•من•القطاع•اخلاص•العاملة•بقطاع•املياه•في•اململكة.

وما•يجدر•ذكره•في•هذا•اجملال•أن•بنك•اإلسكان•هو•الراعي•الوحيد•واحلصري•من•فئة•البنوك•لهذا•املؤمتر•وذلك•انطالقاً•من•سعي•

البنك•الدائم•واملتواصل•في•تعزيز•عالقات•التعاون•مع•مختلف•القطاعات•االقتصادية•والهيئات•احمللية•والعربية•في•اململكة،•

ملا•لها•من•دور•فعال•في•دعم•االقتصاد•الوطني•واالرتقاء•به•إلى•مستويات•أعلى،•وملا•لهذا•املؤمتر•من•أهمية•في•تطبيق•افضل•

التقنيات•املتاحة•والربط•مع•مراكز•األبحاث•واجلامعات•ملعاجلة•املياه•وادارتها•في•منطقة•دول•البحر•االبيض•املتوسط.

رعاية الأن�صطة والفعاليات الريا�صية يف عدد من املدار�ض
الذي• القدم• لكرة• والعشرين• احلادي• العصرية• املدارس• دوري• اإلسكان• بنك• رعى•

شاركت•به•عشرة•فرق،•وذلك•مساهمًة•من•البنك•في•االرتقاء•بالتربية•البدنية•

للجميع• الرياضية• الثقافة• وترسيخ• نشر• في• لدوره• ومواصلًة• املدارس،• لطلبة•

بالتركيز•على•األطفال.

وتخلل• كامبريدج،• ملدرسة• القدم• كرة• دوري•صغار• البنك• رعى• آخر• على•صعيد•

البنك• رعى• كما• اخملتلفة،• الرياضية• والفقرات• النشاطات• من• العديد• الدوري•

فعاليات•اليوم•املفتوح•للمدارس•األردنية•الدولية.

ومن•اجلدير•بالذكر•أن•بنك•اإلسكان•يولي•القطاع•الرياضي•اهتماماً•كبيراً•نظراً•ملا•

يسهم•به•النشاط•الرياضي•املوجه•للصغار•في•غرس•وتعزيز•األسس•الصحيحة•

إلى• الرياضي،• للهرم• أساسياً• رافداً• التي•تشكل• الرياضية• البدنية،•ومهاراتهم•ومواهبهم• بلياقتهم• يتعلق• لديهم•فيما•

جانب•قيمهم•اإليجابية،•األمر•الذي•ميكن•من•بنائهم•بشكل•متوازن•وفقاً•لنمط•صحي•وسلوكي•مثالي.
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بنك الإ�صكان الراعي املا�صي ملوؤمتر اإربد الدويل التا�صع ع�صر لطب الأ�صنان  
رعى•بنك•اإلسكان•مؤمتر•إربد•الدولي•التاسع•عشر•لطب•االسنان•" طب•األسنان•تطور•وإبداع•" بحضور•نقيب•أطباء•األسنان•

الدكتور•ابراهيم•الطراونة،•ومبشاركة•ما•يزيد•عن•800 طبيب•أسنان•من•القطاع•اخلاص•ووزارة•الصحة•واخلدمات•الطبية•

امللكية•وخريجي•اجلامعات•األردنية•باإلضافة•إلى•مشاركة•واسعة•من•محاضرين•محليني•وعرب•ودوليني.

موضوعات• تناولت• احملاضرين،• من• عدد• قدمها• القيمة• العمل• وورش• احملاضرات• من• وعدد• علمية• فعاليات• املؤمتر• وتضمن•

متعددة•تهم•أطباء•األسنان•وتساعدهم•في•اإلطالع•على•آخر•التطورات•وما•توصلت•إليه•األبحاث•في•كافة•اجملاالت•النظرية•

والعملية•خملتلف•تخصصات•طب•األسنان.

وعلى•هامش•املؤمتر•مت•تنظيم•معرض•متخصص•شارك•فيه•بنك•اإلسكان•إلى•جانب•أكثر•من•40 شركة•طبية•متخصصة•

من•خالل•جتهيز•جناح•خاص•للبنك•مبوقع•مميز،•مت•تزويده•بالبروشورات•اخلاصة•مبنتجات•وخدمات•البنك•وبتواجد•مميز•لفريق•

البيع•املباشر.

اإدارة ال�صري تكرم بنك الإ�صكان يف حفل جلنة الإعداد ليوم املرور العاملي 
كرمت•مديرية•األمن•العام•بنك•اإلسكان•ضمن•حفل•جلنة•اإلعداد•ليوم•املرور•العاملي•وأسبوع•املرور•العربي•والذي•عقد•حتت•

لدور•البنك•في•دعم•حمالت•التوعية•املرورية•ومبادرات•السالمة•على• "،•وذلك•تقديراً• .. كن•ملتزماً• " ابدأ•بنفسك• شعار•

الطرقات•التي•تنظمها•إدارة•السير•املركزية•سنوياً.

البنك•في• املرورية،•كخطوٍة•من•سلسلة•مشاركات• والسالمة• التوعية• ورعاية•حمالت• البنك•في•دعم• وجاءت•مساهمة•

مختلف•الفعاليات•التي•تخدم•اجملتمع،•حيث•تعددت•وتكررت•رعاية•البنك•لدعم•برامج•احلمالت•اإلرشادية•والتوعية•ضد•

حوادث•الطرق،•انطالقاً•من•مبدأ•السالمة•املرورية•مسؤولية•اجلميع.

وعلى•صعيد•آخر•فقد•شارك•بنك•اإلسكان•في•املؤمتر•السابع•للسالمة•املرورية•/ األردن•2015 الذي•نظمه•املعهد•املروري•

األردني•التابع•إلى•مديرية•األمن•العام•خالل•الفترة•من•2015/5/13-12.

املواطنني،•وحتفزهم• املروري•لدى• الوعي• إلى•رفع•مستوى• التي•تهدف• البنك•على•املشاركة•مبختلف•احلمالت• اعتاد•  حيث•

على•االلتزام•بقانون•وأنظمة•السير،•حفاظاً•على•حياتهم•وحياة•اآلخرين•من•مستخدمي•الطرق•وتأكيداً•على•التعاون•بني•

بنك•اإلسكان•واإلدارات•املرورية•منذ•سنوات.

بنك الإ�صكان يرعى ملتقى املراأة الأردنية  
شارك•بنك•اإلسكان•في•رعاية•ملتقى•املرأة•األردنية•" الواقع•،•التحديات•،•املستقبل•"،•والذي•نظمته•مديرية•الثقافة•في•

العاملي• املرأة• يوم• مبناسبة• املرأة• دراسات• ومركز• املرأة• لشؤون• األردنية• الوطنية• اللجنة• مع• بالتعاون• الكبرى• عمان• أمانة•

وبحضور•أمني•عمان•عقل•بلتاجي.

وتناول•امللتقى•العديد•من•احملاور•املعنية•بشؤون•املرأة•ومنها•: املرأة•في•القوانني•والتشريعات•الوطنية•والدولية•،•املرأة•األردنية•

في•احملافل•الدولية•،•صورة•املرأة•في•العادات•والتقاليد•األردنية،•مشاركة•املرأة•األردنية•في•احلياة•العامة،•وجاء•على•هامش•

امللتقى•افتتاح•معرض•الفن•التشكيلي•" املرأة•بعني•فنان•"  مت•خالله•تسليم•اجلهات•املشاركة•دروع•تكرميية.
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بنك الإ�صكان يرعى موؤمتر " نظرية النحو العربي بني املوروث وامل�صتحدث "يف جامعة اآل البيت 
رعى•بنك•اإلسكان•فعاليات•املؤمتر•الدولي•الثالث•في•اللغويات•الذي•نظمته•كلية•اآلداب•في•جامعة•آل•البيت،•والذي•عقدته•

اجلامعة•مبشاركة•عدد•من•األساتذة•والباحثني•واألكادمييني•في•مجال•اللغة•العربية،•وجاء•املؤمتر•الذي•حمل•عنوان•" نظرية•

النحو•العربي•بني•املوروث•واملستحدث•" فرصة•إللتقاء•املشاركني••لتبادل•اخلبرات•واألبحاث•واإلستفادة•من•املؤمتر•الذي•سعى•

لتحقيق•مجموعة•أهداف•منها:  معاجلة•املكون•النحوي•في•املنظومة•اللغوية•للعربية•تراثياً،•ومعاجلة•املكون•النحوي•في•

املنظومة•اللغوية•العربية•معاجلة•لسانية•حديثة،•وتوضيح•العالقة•بني•التنظير•النحوي•والتعليم•التربوي•السليم،•واإلفادة•

من•املنجزات•الصوتية•والداللية•والصرفية•التي•تؤكد•على•صفة•التكامل•بني•فروع•اللغة•العربية.

بنك الإ�صكان يرعى موؤمتر اأنظمة الدفع الإلكرتوين عرب الهواتف الذكية   
اإللكتروني• الدفع• أنظمة• مؤمتر• اإلسكان• بنك• رعى•

عبر•الهواتف•الذكية•والذي•نظمته•شركة•املرشدين•

العرب•وحتت•رعاية•سمو•األميرة•سمية•بنت•احلسن•

رئيس•اجلمعية•العلمية•امللكية.

وتأكيدا• البنك• من• دعماً• للمؤمتر• البنك• رعاية• وتأتي•

للدور•الذي•يقوم•به•من•خالل•رعاية•مثل•هذه•املؤمترات•

التي•تناقش•التوجهات•واملستجدات•في•عالم•احللول•

اإللكترونية• املدفوعات• وأنظمة• االلكترونية• املالية•

وانطالقاً•من•رؤية•البنك•في•مواكبة•آخر•املستجدات•في•التكنولوجيا•املصرفية•واحللول•املالية،•ومتثل•احلضور•بالعديد•من•

الدولية،•اإلقليمية• األردني•والعاملني•في•قطاع•تكنولوجيا•املعلومات•واحللول•اإللكترونية• املهتمني•من•القطاع•املصرفي•

والدولية•وشركات•االتصاالت•ومبشاركة•مجموعة•من•موظفي•البنك•من•عدة•دوائر•ومراكز•عمل•مختلفة.

امل�صاركة يف اليوم الوظيفي للتاأهيل الوظيفي / اجلامعة الأملانية الأردنية
شارك•بنك•اإلسكان•ضمن•فعاليات•اليوم•الوظيفي•

األملانية• اجلامعة• في• أقيم• الذي• الوظيفي• للتأهيل•

واملؤسسات• الشركات• كبرى• ومبشاركة• األردنية•

احمللية•والعاملية.

وتأتي•مشاركة•البنك•بهذا•املعرض•تأكيداً•على•حتمل•

الطالب• ثمن• وقد• االجتماعية،• ملسؤولياته• البنك•

واحلضور•تواجد•بنك•اإلسكان•في•مثل•هذه•النشاطات•

وأبدو•حماساً•وتفاعالً•واضحاً•مع•ممثلي•البنك.
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امل�صوؤولية الجتماعية / فل�صطني
بنك ال�صكان يرعى "حفل اختتام الأ�صبوع الأوملبي الريا�صي املدر�صي الأول" يف ترم�صعيا

ترمسعيا• بلدية• مع• وبالتعاون• اإلسكان• بنك• رعى•

ومدرسه•بنات•ترمسعيا•الثانوية•ومجلس•أولياء•الطلبة•

األول• املدرسي• الرياضي• األوملبي• األسبوع• اختتام• حفل•

على•مالعب•مدرسة•بنات•ترمسعيا•الثانوية،•وبحضور•

اجمللس• ورئيس• البلدة• في• اإلسكان• بنك• فرع• مدير•

األعلى•للشباب•والرياضة•الفلسطيني•ورئيس•البلدية•

ومديرة•املدرسة•وممثالً•عن•وزارة•الشباب•والرياضة•وممثالً•

عن•وزارة•ومديرية•التربية•والتعليم•واملدارس•املشاركة•

واللجنة•األوملبية•الفلسطينية•ومجلس•أولياء•األمور•وحضور•كبير•من•أهالي•بلده•ترمسعيا•والقرى•اجملاورة.

وقد•شارك•في•األوملبياد•17 مديرية•تربية•من•جميع•محافظات•الضفة،•بدءاً•من•جنني•وحتى•جنوب•اخلليل•مبا•فيها•القدس•

وضواحيها•وأريحا•واألغوار،•هذا•وتنافس•أكثر•من•320 طالبة•على•املراكز•الثالثة•األولى•في•كل•لعبة•من•ألعاب•القوى،•حيث•

أظهرت•تلك•الفعاليات•طاقات•كبيرة•للطلبة•ومدى•أهمية•رعاية•املواهب•منهم،•بهدف•التقدم•مبستوى•ألعاب•القوى•في•

الوطن•واملشاركة•في•املسابقات•العاملية،•ومن•جانبه•أكد•السيد•محمد•البرغوثي•املدير•اإلقليمي•للبنك•على•أن•هذا•الدعم•

يأتي•ضمن•سياسة•البنك•في•دعم•مؤسسات•اجملتمع•احمللي•وكافة•أنشطتها•الرياضية•والثقافية•والتعليمية،•كما•أشار•إلى•

أهمية•تنظيم•مثل•هذه•املسابقات•بشكل•مستمر•لدورها•الفعال•في•صقل•شخصية•الطالب•وتنمية•مواهبهم•وقدراتهم.

بنك الإ�صكان ي�صاهم بتجهيز ملعب اأطفال يف بلدة خارا�ض
بتقدمي• خاراس• بلدية• مع• وبالتعاون• اإلسكان• بنك• قام•  

البلدة،• في• أطفال• حديقة• جتهيز• بهدف• مالية• مساهمة•

احلديقة• عليها• املقامة• األرض• قطعة• وقد•خصصت• هذا•

توفير• أجل• من• اجلهود• تضافرت• حيث• البلدية،• قبل• من•

بأوقاتهم• االستمتاع• على• األطفال• تساعد• صاحلة• بيئة•

أفكارهم• وتثري• العنف،• عن• بعيدة• تنشئة• إلى• وتقودهم•

وتضفي•الفرح•والسرور•إلى•قلوبهم.

وأكدت•إدارة•العالقات•العامة•واالعالم•في•البلدية،•أن•املساهمة•املقدمة•من•بنك•اإلسكان•والتي•خصصت•لتجهيز•احلديقة،•

والتثقيفية،• التعليمية• التحتية•واملراكز• البنية• البلدية•لتطوير•كافة•مرافق• التي•تقوم•بها• تأتي•ضمن•املشاريع•احليوية•

واحلدائق•العامة،•وأضاف•بأن•احلديقة•تعتبر•األولى•في•املنطقة.
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بنك ال�صكان ي�صاهم برعاية اليوم املفتوح يف كلية الرتبية / جامعة بريزيت
في• التربية• كلية• • مع• وبالتعاون• اإلسكان• بنك• ساهم•

جامعة•بيرزيت،•برعاية•بعض•أنشطة•اليوم•املفتوح•الذي•

أقامته•الكلية،•وبحضور•عدد•كبير•من•الطلبة•واملدرسني•

ثقافي،• اجلامعة•مهرجان• والزوار،•حيث•شهدت•ساحات•

واجلامعة• التربية• به•طالب•كلية• وفني•ساهم• ورياضي،•

دعم• في• بيرزيت• جلامعة• الطليعي• الدور• أبرزت• والتي•

اليوم• تضمن• وقد• املواهب،• ورعاية• الطالبية• النشاطات•

عمل• فرص• وإيجاد• والطلبة،• احمللي• اجملتمع• بني• التواصل• زيادة• إلى• هدفت• التي• واألنشطة• الفعاليات• من• عدداً• املفتوح•

للخريجني•وإظهار•إمكانياتهم•املتميزة•باملشاركة•واإلنتاج•في•مختلف•اجملاالت. 

ومن•جانبه•فقد•وجه•عميد•كلية•التربية•في•اجلامعة•الشكر•إلى•بنك•اإلسكان•على•هذه•املساهمة•التي•تعبر•عن•مدى•

حرص•البنك•على•التواصل•مع•املؤسسات•احمللية،•وبشكل•داعم•ملسيرة•الشباب•والتعليم•في•الوطن. 

بنك الإ�صكان يرعى بطولة خما�صيات كرة القدم العا�صرة يف مدر�صة ذكور الظاهرية الثانوية
القدم• كرة• خماسيات• بطولة• اإلسكان• بنك• رعى•

العاشرة•في•مدرسة•ذكور•الظاهرية•الثانوية،•والتي•

وتأتي• املدرسة،• في• دراسي• 15 صف• فيها• تنافس•

هذه•الرعاية•ضمن•رؤية•إدارة•البنك•في•مجال•خدمة•

الرياضية،• النشاطات• في• وحتديداً• الشباب• قطاع•

الرياضي• القطاع• جتاه• اخلاص• القطاع• دور• وتفعيل•

والشبابي،•حيث•أظهرت•البطولة•الطاقات•الكبيرة•

للطلبة•ومدى•أهمية•رعاية•املواهب•منهم،•بهدف•

التقدم•مبستوى•لعبة•كرة•القدم•في•الوطن.

التربية• وامليداليات•في•حفل•حضره•كل•من•مدير• الدروع• وتقدمي• الفائزين• بتكرمي• اإلسكان• بنك• قام• التتويج• وخالل•حفل•

والتعليم•ملديرية•جنوب•اخلليل،•ورئيس•وأعضاء•بلدية•الظاهرية،•والهيئة•اإلدارية•في•نادي•شباب•الظاهرية،•وعدد•من•رجال•

األعمال•ومدراء•املدارس•في•البلدة،•وممثل•مجلس•التعليم•اجملتمعي،•واشتمل•احلفل•عدد•من•الفقرات•تخللها•تكرمي•الطلبة•

األوائل•في•املدرسة.

هذا•وقد•عبر•مدير•املدرسة•عن•سروره•وامتنانه•ألسرة•بنك•اإلسكان،•مؤكداً•على•عمق•العالقة•ودور•البنك•الفعال•في•خدمة•

القطاع•الشبابي•والرياضي.
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بنك ال�صكان يدعم م�صروع حت�صني البيئة املدر�صية يف مدر�صة ذكور عابود الثانوية
قام•بنك•اإلسكان•ومن•واقع•املسؤولية•االجتماعية•وضمن•سياسة•التعاون•املشترك•بني•البنك•ومؤسسات•اجملتمع•احمللي،•

بدعم•مشروع•حتسني•البيئة•املدرسية•وجعلها•جاذبة•للطالب•واملعلم•حيث•مت•تقدمي•الدعم•ملدرسة•ذكور•عابود•الثانوية•

لتحسني•البيئة•املدرسية•في•املرحلة•األولى،•وقد•أوضح•املدير•االقليمي•لبنك•اإلسكان•بأن•هذا•التبرع•يعكس•حرص•البنك•

على•التزامه•باملسؤولية•االجتماعية،•وضمن•سياسته•في•دعم•مؤسسات•اجملتمع•احمللي•وخاصة•القطاع•التعليمي،•كما•

أشار•الى•أهمية•ايجاد•البيئة•املدرسية•السليمة•املناسبة•للتعليم•والتعلم.

وبدوره•شكر•كل•من•مدير•مدرسة•ذكور•عابود•الثانوية•والهيئة•التدريسية•ومجلس•أولياء•األمور•بنك•اإلسكان•على•دعمه•

السخي،•حيث•ساعدت•هذه•املبادرة•على•ادخال•الفرحة•للطلبة•ووفرت•لهم•اجلو•السليم•لتطوير•العملية•التعليمية.

بنك ال�صكان يقدم الدعم لالأطفال الأيتام يف مدينة نابل�ض
انطالقاً•من•مبدأ•الشراكة•االجتماعية•في•اجملتمع•قام•بنك•اإلسكان•للتجارة•والتمويل•وبالتنسيق•مع•جمعية•التضامن•

اخليرية•في•مدينة•نابلس•باملساهمة•بإقامة•يوم•ترفيهي•وافطار•جماعي•لألطفال•األيتام•واألمهات•األرامل•في•املدينة،•وذلك•

في•اطار•اجلهود•واملساعي•الرامية•ملساندة•ودعم•املؤسسات•واجلمعيات•التي•تعتني•بالفئات•احملتاجة. 

قرطاسية• هدايا• الزيارة• نهاية• في• قدم• والذي• االقليمي• املدير• عن• ممثالً• نابلس• في• البنك• فرع• مدير• احلفل• وحضر•  

باملسؤولية• املساهمة• على• البنك• حرص• واقع• من• يأتي• الدعم• هذا• بأن• مؤكداً• اجلمعية،• الطفال• دراسية• ومستلزمات•

وأكد• كما• احملتاجة،• والفئات• األيتام• األطفال• تستهدف• التي• تلك• وخاصة• اهتماماته،• أوائل• من• تعتبر• والتي• االجتماعية•

على•أهمية•الشراكة•والتعاون•وتوحيد•اجلهود•في•العمل•اخليري•واخلدمة•اجملتمعية،•بحيث•يترتب•على•اجلميع•التعاضد•ورفع•

اسمى•قيم•التآخي•واملشاركة•مع•أبناء•الوطن•الواحد.

وبدوره•شكر•رئيس•اجلمعية•البنك•على•زيارته•وتبرعه•السخي•مثمناً•مبادرة•البنك•لتقدمي•الدعم•املعنوي•واملادي•للجمعية،•

األمر•الذي•يسهم•في•تطوير•خدماتها•التأهيلية•ومتكينها•من•الوصول•الى•أكبر•شريحة•من•األيتام•واحملتاجني. 

رعاية حفل تخريج طلبة الثانوية العامة يف مدر�صة الرعاة الأثوذك�صية الثانوية
برعاية•بنك•اإلسكان•احتفلت•مدرسة•الرعاة•األرثوذكسية•الثانوية•في•بيت•

"التوجيهي"  طلبة• خريجيها• من• عشر• السادس• الفوج• بتخريج• ساحور،•

فلسطني• أعمال• وسائر• املقدسة• املدينة• بطريرك• ممثل• من• كل• وبحضور•

في• البطريركية• مدارس• ومدير• البطريركية،• مدارس• جلنة• ورئيس• واألردن،•

فلسطني،•ونائب•رئيس•بلدية•بيت•ساحور،•ورئيس•بلدية•بيت•حلم•األسبق،•

ومدير•شرطة•بيت•ساحور•ومدير•فرع•البنك•في•بيت•حلم،•وكافة•املعلمني•

ومدراء• والراهبات• الدين• ورجال• الكهنة• من• وجمع• املدرسة،• في• واملشرفني•

املدارس•وممثلي•املؤسسات•وأهالي•اخلريجني.
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بهدف حتفيز القطاع العقاري
اإقرار عدد من الإعفاءات للوحدات ال�صكنية

يعتبر•قطاع•العقارات•في•األردن•من•القطاعات•الرئيسية•

آمنة• استثمارية• بيئة• باعتباره• احمللي• لالقتصاد• احملفزة•

األردن• داخل• من• للمستثمرين• جذب• نقطة• منه• جعلت•

وخارجه،•إال•أن•هذا•القطاع•وكحال•العديد•من•القطاعات•

في• ساهمت• سلبية• لعوامل• تعرض• األخرى• االقتصادية•

إيجابية• وعوامل• العاملية،• املالية• األزمة• مثل• تارة• ركوده•

احلوافز• منها• يذكر• أخ��رى• ت��ارة• بانتعاشه• ساهمت•

القرارات• 2015/7/22 مجموعة•من• بتاريخ• الوزراء• األردنية•مؤخراً،•حيث•أصدر•مجلس• أقرتها•احلكومة• التي• واإلعفاءات•

الهادفة•لتحفيز•القطاع•العقاري•وتنشيطه•واملتمثلة•فيما•يلي:

• الشقق•	 تشمل• والتي• وتوابعها• التسجيل• رسوم• من• إنشائياً• واملكتملة• املفروزة• السكنية• الوحدات• جميع• إعفاء•

واملساكن•املنفردة•بغض•النظر•عن•البائع•" شخصاً•عادياً•أم•شركة•إسكان•" على•أن•ال•تزيد•مساحة•الشقة•أو•املسكن•

املنفرد•على•150 م2 غير•شاملة•اخلدمات،•وبذلك•مت•رفع•مساحة•الشقة•أو•املنزل•املنفرد•املعفاة•من•رسوم•التسجيل•

150 م2.  من•120 م2 الى•

• إذا•زادت•مساحة•الشقة•أو•املسكن•املنفرد•على•150 م2 غير•شاملة•اخلدمات•تخضع•املساحة•الزائدة•عن•ذلك•فقط•	

إلى•رسوم•التسجيل•ولغاية•180 م2،•أما•إذا•زادت•مساحة•الشقة•أو•املسكن•املنفرد•على•180 م2 فإن•كامل•مساحة•

الشقة•أو•املسكن•املنفرد•تخضع•لرسوم•التسجيل.

• السماح•لألشخاص•غير•األردنيني•وللشركات•املتعثرة•بالبيع•قبل•إنتهاء•املدد•املنصوص•عليها•في•قانون•إيجار•األموال•	

غير•املنقولة•رقم•47 لسنه•2006 وبيعها•لغير•األردنيني•واألشخاص•املعنويني•على•إعتبار•أن•الظروف•احلالية•استثنائية•

ولتمكينهم•من•استكمال•إجناز•مشاريعهم•األخرى.

•  إعفاء•األشخاص•غير•األردنيني•واألشخاص•املعنويني•من•الغرامات•املنصوص•عليها•في•املادة•13 من•القانون•لغايات•	

التصرف•بعقاراتهم،•وتنص•هذه•املادة•أنه•على•من•يتملك•ماالً•غير•منقول•وفقاً•ألحكام•هذا•القانون•إجناز•مشروعه•

كان• إذا• وخالل•خمس•سنوات• العمل• مزاولة• أو• السكن• لغايات• التملك• كان• إذا• متلكه• تاريخ• من• ثالث•سنوات• خالل•

التملك•ألي•غرض•آخر.

يشار•إلى•أن•احلكومة•كانت•اتخذت•مجموعة•من•اإلجراءات•التي•من•شأنها•أن•تساهم•في•حتفيز•النمو•االقتصادي،•حيث•

أقرت•في•بداية•العام•أسس•اإلعفاء•من•الغرامات•املتحققة•على•ضرائب•الدخل•واملبيعات•والرسوم•اجلمركية•وعلى•الضرائب•

القطاعات• التي•من•شأنها•حتفيز•بعض• اإلجراءات• من• تبني•عدداً• إلى• باإلضافة• واألراضي•وغيرها،• األبنية• املتحققة•على•

والضرائب• التأشيرة• رسوم• من• واإلعفاءات• الفنادق• على• الكهرباء• تعرفة• تخفيض• في• واملتمثلة• السياحة• قطاع• ومنها•

األخرى•للمجموعات•السياحية•والذي•بدوره•سيسهم•في•حتسني•النمو•االقتصادي•خالل•الفترة•املقبلة.



28

ن�صاط مركز التدريب والتطوير خالل الن�صف الأول من عام 2015

الفروع• كافة• في• موظفيه• ومهارات• كفاءات• تنمية• في• قدماً• 2015 املضي• عام• من• األول• النصف• خالل• البنك• واصل•

والدوائر•لتتواكب•مع•متطلبات•العمل•املصرفي•وتطوراته،•حيث•وفر•البنك•ما•مجموعه•262 دورة•وندوة•تدريبية•داخلية•

ومحلية•وخارجية•شارك•بحضورها•4568 موظفاً•خالل•هذه•الفترة،•وكانت•موزعة•على•النحو•التالي:

الدورات الداخلية
أبرز•الدورات•التدريبية•التي•عقدها•مركز•التدريب•والتطوير•التابع•للبنك•خالل•النصف•األول•لعام•2015: 

• البرنامج•التدريبي•الشامل•للموظفني•اجلدد•)الصرافني(: حيث•مت•عقد•6 برامج•تدريبية•خالل•النصف•األول•من•هذا•	

كفاءاتهم• ورفع•مستوى• املصرفي• العمل• جوانب• على•مختلف• املشاركني• إطالع• إلى• البرنامج• هذا• ويهدف• العام،•

الفكرية•والعملية•وتعريفهم•بأخالقيات•املهنة•املصرفية•ومختلف•اجلوانب•املتعلقة•بالعمليات•املصرفية•الداخلية•

واخلارجية•والتشريعات•املصرفية•وآليات•الكشف•عن•التزوير•والتزييف•املصرفي•إضافة•إلى•مفهوم•البيع•والتسويق•

املصرفي•والتميز•في•خدمة•العمالء. 

• البرنامج•الشامل•لتأهيل•موظفي•خدمة•العمالء: حيث•مت•عقد•4 برامج•تدريبية•خالل•النصف•األول•من•هذا•العام•	

حيث•اشتمل•البرنامج•على•13 دورة•تدريبية•هدفت•إلى•تنمية•مهارات•املشاركني•في•مجال•خدمة•العمالء•خاصة•

فيما•يتعلق•بقروض•األفراد•والكفاالت•املصرفية•وتوثيق•العقود•وتطوير•مهارات•البيع•املباشر.

• تنظيم•عدداً•من•الدورات•التي•تهدف•إلى•تطوير•وتنمية•مهارات•موظفي•البنك•في•عدة•مجاالت•يذكر•منها:	

االئتمان. ضباط• تأهيل• برنامج•  -

البديلة. والقنوات• اإللكترونية• البطاقات•  -

املتقدمة.  والتزيف• التزوير• عن• الكشف•  -

املصرفية. الكفاالت•  -

.)LOS( القروض• إصدار• نظام•  -

.)NPL( عاملة• الغير• القروض•  -

التحصيل. وبوالص• املستندية• االعتمادات•  -
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املصرفية. واخلدمات• الودائع•  -

العاطفي. الذكاء•  -

االخرين. مع• التعامل• كيفية•  -

الفريق. وروح• اجلماعي• للعمل• عمل• ورشة•  -

العصبية. والبرمجة• الذات• إدارة• مهارات•  -

واإلدارية. القيادية• املناصب• لشغل• املرشحني• باملوظفني• اخلاص• األول• امللتقى•  -

الدورات املحلية واخلارجية
قام•البنك•بإيفاد•1477 موظفاً•حلضور•106 دورة•تدريبية•محلية•وخارجية،•يذكر•منها:

املشتركة. اجلهود• لدى•مجموعة• International Finance Reporting Standards IFRS التي•عقدت•  -

املشتركة. اجلهود• مجموعة• لدى• عقدت• التي• الدولي• والبرتوكول• االتيكيت• فن• دورة•  -

املشتركة. اجلهود• مجموعة• لدى• عقدت• التي• التنظيمية• الهياكل• وبناء• إعداد• دورة•  -

املشتركة. اجلهود• مجموعة• لدى• عقدت• التي• األمني• للتخطيط• املتكاملة• املنظومة• دورة•  -

باملصارف. للعاملني• العامه• النقابة• لدى• عقدت• Basel 3 التي• دورة•  -

العربية. املصارف• إحتاد• لدى• عقدت• FATCA التي• التسجيل• إلجراءات• العملية• التطبيقات• دورة•  -

. Sanaya لدى•شركة• Interviewing skills workshop التي•عقدت• دورة•  -

األردن. في• البنوك• جمعية• لدى• عقدت• التي• بالديون• املتعلقة• املركزي• البنك• تعليمات• دورة•  -

البشرية.  املوارد• لتنمية• النيرة• العقول• لدى•شركة• املستقبل• إدارة• في• واالبداع• التفوق• مفاهيم• دورة•  -

واألعمال. االقتصاد• مع•شركة• بالتعاون• بيروت• في• العربي• االقتصاد• منتدى• في• املشاركة•  -

.IIA مع• وبالتعاون• دبي• في• السنوي• اإلقليمي• التدقيق• مؤمتر• في• املشاركة•  -

.MEIRC مع•شركة• وبالتعاون• دبي• Creative Problem Solving  في• دورة•  -




