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حضرات السادة املساهمني الكرام،،
باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن اإلخوة أعضاء مجلس اإلدارة يسعدني أن أقدم حلضراتكم التقرير السنوي الثاني واألربعني 
جملموعة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل، متضمناً القوائم املالية املوحدة وأهم إجنازات البنك للسنة املنتهية في 31 كانون 
األول/ ديسمبر 2015 وخطة البنك املستقبلية للعام 2016، حيث حتقق خالل العام مزيداً من اإلجنازات في مختلف األنشطة 
مبا مكن البنك من حتقيق نسب منو جيدة في بنود امليزانية الرئيسية، وحتقيق أرباح مناسبة قياساً بالظروف الصعبة التي ما 
زالت متر بها دول املنطقة بشكل عام، وقد جاءت هذه النتائج بفضل استراتيجية عمل البنك الناجحة وسياساته احلكيمة 
وانتهاجه ملعايير العمل املصرفي وفق أحدث التطورات واملمارسات مبا عزز قوة املالءة املالية للبنك ومتانة قاعدته الرأسمالية 

وسالمة وجودة احملافظ االئتمانية واالستثمارية لديه.

البيئة االقتصادية احمللية
على الرغم من استمرار الظروف غير املواتية نتيجة حالة االضطرابات التي تشهدها املنطقة، أظهر االقتصاد األردني قدرته 
على التكيف في مواجهة حتديات كثيرة، حيث يقدر معدل النمو االقتصادي احلقيقي بحوالي 2.5% لعام 2015، وبلغت 

احتياطيات األردن من العمالت األجنبية ما يعادل حوالي 14 مليار دوالر أمريكي.
الودائع والتسهيالت االئتمانية، وكان للبنك  2015 معدالت منو جيدة في  العام  كما حقق القطاع املصرفي األردني خالل 
املركزي األردني دوراً أساسياً بدعم هذا القطاع من خالل السياسات احلصيفة التي يعتمدها حيث متت احملافظة على استقرار 

سعر صرف الدينار واحملافظة على مستويات األسعار بشكل عام.

أداء مالي قوي ومنو في كافة أعمال البنك
واصل البنك خالل العام 2015 مسيرته في اإلجناز والنمو حيث زادت األرباح قبل الضريبة لتصل إلى 177 مليون دينار أي 
دينار  124.7 مليون  األرباح الصافية بعد الضريبة  2014، وبلغت  9.2% عن عام  دينار ونسبتها  15 مليون  بزيادة مقدارها 
2014، ويعود السبب مبحدودية الزيادة في األرباح بعد الضريبة بشكل أساسي إلى  123.9 مليون دينار خالل عام  مقابل 

ارتفاع نسبة ضريبة الدخل مبا يعادل 16%، حيث ارتفعت من 30% عام 2014 إلى 35% اعتباراً من بداية عام 2015.
كما وصل مجموع موجودات البنك في نهاية العام 2015 إلى 7.9 مليار دينار أي بزيادة  نسبتها 4.3% مقارنة مع نهاية 
عام 2014، وارتفعت أرصدة ودائع العمالء لتبلغ 5.8 مليار دينار أي بزيادة نسبتها 6.4%، كما ارتفع صافي رصيد محفظة 
ليبلغ  الرأسمالية  قاعدته  تعزيز  من  البنك  ومتكن   ،%28.6 نسبتها  وبزيادة  دينار  مليار   3.5 ليبلغ  االئتمانية  التسهيالت 

إجمالي حقوق امللكية 1039 مليون دينار.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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وقد انعكست هذه النتائج بشكل إيجابي على عدد من املؤشرات األساسية ألداء البنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس املال 
17% وبلغت نسبة السيولة 144.5% وهما أعلى من النسب املطلوبة من البنك املركزي األردني، وارتفع معدل العائد على 
 املوجودات قبل الضريبة من 2.2% عام 2014 إلى 2.3% عام 2015، وارتفع معدل العائد على حقوق امللكية قبل الضريبة 
غير  للديون  اخملصصات  تغطية  نسبة  وحتسنت   ،%4.8 إلى  العاملة  غير  الديون  نسبة  وانخفضت   ،%17 إلى   %15.5 من 
العاملة لتصل إلى نسبة 112% مقابل 107% عام 2014، كما بلغت نسبة صافي القروض إلى ودائع العمالء حوالي %60.

الريادة في القطاع املصرفي واحلصة السوقية
وفي ضوء النمو الذي شهدته البنود الرئيسية للميزانية استطاع البنك احملافظة على حصته السوقية بحجم املوجودات 
بنسبة 15%، وزيادة حصته من ودائع العمالء لتصل إلى 15.5% مقابل 15.3% في عام 2014، وزيادة حصته من التسهيالت 

االئتمانية املباشرة لتصل إلى 13.6% مقابل %11.3.
وبهذه النتائج أكد البنك قدرته على تعزيز موقعه في القطاع املصرفي األردني، حيث استطاع احملافظة على املركز األول في 
العديد من املؤشرات ومن ذلك: استحواذ البنك على احلصة األكبر من ودائع التوفير بالعملة احمللية، وامتالك البنك ألكبر 
شبكة فروع محلية وصلت إلى 126 فرعاً، وميتلك أيضاً أكبر شبكة أجهزة صراف آلي في اململكة بلغت 214 جهازاً، هذا 
الثاني  2015 املركز  إضافًة إلى احملافظة على صدارته لسوق بطاقات الفيزا إلكترون، في حني احتل البنك في نهاية عام 
مبؤشر القيمة السوقية ألسهم البنك مببلغ 2.4 مليار دينار وهي تشكل ما نسبته 13.2% من إجمالي القيمة السوقية 

ألسهم الشركات املدرجة في بورصة عمان.
وتقديراً للجهود واإلجنازات التي حتققت خالل العام حصل البنك على عدة جوائز محلية وإقليمية وعاملية منها جائزة مجلة 
البانكر The Banker Award كأفضل بنك في األردن Bank of the Year 2015، كما حصل البنك على جائزة البنك األكثر إصداراً 

للبطاقات االئتمانية للعام 2015 من شركة الدفع اإللكتروني في األسواق الناشئة EMP وذلك تقديراً ملنجزاته في هذا اجملال.

توزيع األرباح على املساهمني
العام  أرباح على املساهمني عن  بتوزيع  العامة”  “للهيئة  اإلدارة  البنك فقد أوصى مجلس  التي حققها  للنتائج  واستناداً 

2015 بنسبة 32% من القيمة االسمية للسهم.

احلاكمية املؤسسية 
تضمن هذا التقرير ما يعكس حرص البنك على االلتزام التام بكافة متطلبات تعليمات احلاكمية املؤسسية الصادرة عن 

البنك املركزي األردني ووفق أفضل املعايير التي تنص عليها القوانني واألنظمة الدولية ذات العالقة.

املسؤولية اجملتمعية
واصل البنك القيام بدوره الرائد مبمارسة مسؤولياته اجملتمعية، حيث قام خالل عام 2015 بالعديد من املبادرات واإلجنازات 
لدعم األنشطة ذات الطابع اإلنساني واالجتماعي، إذ مت تقدمي الرعاية والدعم والتبرع للعديد من املؤسسات واملراكز الصحية 
املؤمترات  من  عدد  ودعم  رعاية  إلى  باإلضافة  والبيئية،  والرياضية  واإلنسانية  واالجتماعية  والفنية  والثقافية  والتعليمية 

والندوات العلمية والفكرية التي تستهدف خدمة وتطوير مؤسسات اجملتمع املدني مبختلف أنشطتها وغاياتها. 

شكر وتقدير 
التي جنحت  احلكيمة  األردني على سياساته  املركزي  للبنك  والتقدير  الشكر  بالغ  عن  لإلعراب  املناسبة  اغتنام هذه  أرجو 
باحملافظة على االستقرار النقدي وعلى دعمه املستمر للقطاع املصرفي األردني مبا مكن هذا القطاع من احملافظة على قوته 
اخلاص  والشكر  بعناية وكفاءة،  املال  رأس  إدارة سوق  املالية حلرصها على  األوراق  الشكر لهيئة  أقدم  بنيانه، كما  وسالمة 
للمساهمني وعمالء البنك األعزاء على ثقتهم الغالية التي تبقى حافزاً رئيسياً لنا ملواصلة بذل املزيد من اجلهود اخمللصة 

للمحافظة على هذه الثقة وتعزيزها. 
وكل الشكر والتقدير لإلخوة أعضاء مجلس اإلدارة على دعمهم املتواصل للبنك والشكر موصول لإلدارة التنفيذية على 

اجلهود التي يبذلونها في خدمة هذه املؤسسة لضمان استمرار تقدمها وازدهارها.
2016 والسنوات الالحقة، خدمًة  بتحقيق نتائج أفضل في العام  ملزيد من اإلجنازات أمالً  سائلني املولى أن يوفقنا جميعاً 
لبلدنا العزيز في ظل قيادة صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني راعي مسيرة البناء والتحديث حفظه اهلل ورعاه.

واللـه ولي التوفيق

                                                        د. ميشيل مارتو    
رئيس مجلس اإلدارة



4

6

قائمة املركز املالي املوحد كما في 31 كانون األول / ديسمبر 2015

20152014
دينــــاردينــــار

املوجــودات:-
1,037,131,4931,619,961,866نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

655,755,916513,613,066أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
24,624,58923,147,561ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

22,222,61623,166,520موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
3,494,685,8202,716,539,690تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي

580,524656,357موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
2,365,183,4902,391,960,440موجودات مالية اخرى بالتكلفة املطفأة - بالصافي

158,572,865141,904,780ممتلكات ومعدات - بالصافي
24,803,74923,711,557موجودات غير ملموسة - بالصافي

36,856,46436,097,883موجودات ضريبية مؤجلة
102,281,202104,169,747موجودات أخرى

7,922,698,7287,594,929,467مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية:-

املطلوبات :-

535,535,925603,476,645ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
5,809,753,8635,459,896,679ودائع عمالء

279,108,487237,460,878تأمينات نقدية
31,030,47521,698,428أموال مقترضة

44,248,42335,719,559مخصصات متنوعة 
45,101,56243,543,517مخصص ضريبة الدخل

2,056,7122,056,712مطلوبات ضريبية مؤجلة
136,523,026152,678,920مطلوبات أخرى

6,883,358,4736,556,531,338مجموع املطلوبات
حقوق امللكية:-

حقوق مساهمي البنك

252,000,000252,000,000رأس املال املكتتب به واملدفوع
357,925,469357,925,469عالوة االصدار

172,277,768155,006,478احتياطي قانوني
33,222,06833,222,068احتياطي اختياري

32,401,00029,101,000احتياطي مخاطر مصرفية عامة
7,272,6036,426,421احتياطي خاص

)62,331,553()89,872,167(فروقات ترجمة عمالت أجنبية
)266,054()349,012(احتياطي القيمة العادلة - بالصافي

225,919,340213,731,123أرباح مدورة
990,797,069984,814,952مجموع حقوق مساهمي البنك

48,543,18653,583,177حقوق غير املسيطرين
1,039,340,2551,038,398,129مجموع حقوق امللكية

7,922,698,7287,594,929,467مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
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قائمة الدخل املوحد للسنة املنتهية في 31 كانون األول / ديسمبر 2015

20152014
دينــــاردينــــار

382,040,859383,607,423الفوائد الدائنة      

)118,298,439()116,037,812(الفوائد املدينة

266,003,047265,308,984صافي إيرادات الفوائد
28,343,56535,047,095صافي إيرادات العموالت

294,346,612300,356,079صافي إيرادات الفوائد والعموالت
21,855,41515,213,091ارباح عمالت أجنبية

296,945)427,873()خسائر( ارباح موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

30,495,07830,409,533ايرادات اخرى

346,269,232346,275,648إجمالي الدخل
71,782,28771,808,849نفقات املوظفني

14,097,23313,418,316استهالكات وإطفاءات

49,007,60355,873,478مصاريف أخرى

20,176,20138,061,952مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية املباشرة

14,185,7925,010,031مخصصات متنوعة  

169,249,116184,172,626إجمالي املصروفات
177,020,116162,103,022الربح قبل الضرائب 

)38,185,793()52,292,082(ضريبة الدخل 

124,728,034123,917,229الربح للسنة
ويعود الى:

121,768,520120,238,415مساهمي البنك

2,959,5143,678,814حقوق غير املسيطرين

124,728,034123,917,229
0.477 دينار0.483 ديناراحلصة االساسية واخملفضة للسهم من ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك
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بنك اإلسكان يفتتح مكتب ضاحية األمير راشد

افتتح مديرعام بنك اإلسكان بالوكالة السيد إيهاب السعدي، مكتب ضاحية األمير راشد انطالقاً من سعي البنك إلى 
تقدمي املزيد من اخلدمات واملنتجات املصرفية لعمالئه القائمني واحملتملني، حيث يعمل البنك دائماً على استكشاف فرص 

للنمو والتوّسع من خالل افتتاح فروع ومكاتب جديدة في املناطق احليوية والتجارية.

والتجهيزات  الديكورات  وبأحدث  املؤهلة  البشرية  بالكوادر  الفروع مزودة  أن تكون هذه  بنك اإلسكان على  إدارة  وحترص 
املكتبية واألنظمة التقنية، باإلضافة إلى متيزها بتصاميم عصرية وملسة جمالية، ومبا يعكس سياسات واجراءات البنك 
في سهولة تقدمي اخلدمات والعمل على راحة العمالء وتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم، إذ تأمل إدارة البنك أن يكون في 

ذلك ما يعزّز تواجد البنك »محلياً« ويعمق دوره في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في بلدنا العزيز.

وجتدر اإلشارة إلى أن هذه اخلطوة تأتي انسجاماً مع استراتيجية البنك، التي تستهدف الوصول إلى العمالء أينما وجدوا 
وتقدمي مختلف اخلدمات واملنتجات املصرفية لهم بكفاءة عالية، ومبا يلبي احتياجاتهم ويتجاوز توقعاتهم، عالوةً على 
تعزيز دور البنك في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في السوق احمللي األردني، حيث ميتلك البنك أكبر عدد من 
الفروع داخل اململكة وتبلغ 129 فرعاً باإلضافة إلى أكبر شبكة من أجهزة الصراف اآللي  )ATM( وتبلغ 214 جهازاً تنتشر 

في جميع أنحاء اململكة.

أخبار البنك
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ً  تكرمي موظفي البنك الذين أمضوا 15 عاما
في اخلدمة

مجلس  رئيس  مارتو  ميشيل  الدكتور  معالي  رعاية  حتت 
تكرمي” جملموعة من  “حفل  البنك  أقام  اإلسكان  بنك  إدارة 
عشر  خمسة  أمضوا  ممن  البنك،  في  العاملني  املوظفني 
عاماً في اخلدمة وذلك انسجاماً مع ما تنص عليه أنظمة 
هذه  مارتو  الدكتور  معالي  واغتنم  الداخلية،  البنك 
احملتفى  للموظفني  وتقديره  عن شكره  لإلعراب  املناسبة 
التكرمي، مبا حتمله  بهم وهنأهم على استحقاقهم لهذا 
وما  طوال  سنوات  امتدت  خلدمات  تقدير  من  املناسبة 
تعنيه خدمة مقدارها “خمسة عشر عاماً” من صدق في 

الوالء واالنتماء للبنك. 

على  مركزاً  املكرمني  املوظفني  الدكتور  معالي  وخاطب 
الصادق  والوالء  واجلهد  املتميز  باألداء  االستمرار  ضرورة 
والعطاء املوصول للبنك، حتى يبقى مبستوى ثقة اجلميع 
من مساهمني وعمالء مؤكداً على أن تضامن جهود اجلميع 
بنك  مؤسسة  أوصل  الذي  األساس  هو  وموظفني  إدارة 
اإلسكان إلى املكانة املرموقة واملوقع املتقدم الذي يتبوأه 

في القطاع املصرفي في األردن وعلى مستوى املنطقة .

العام  املدير  السعدي  إيهاب  السيد  االحتفال  حضر 
لهم  ومتنى  املكرمني،  املوظفني  بدوره  هنأ  الذي  بالوكالة 
التوفيق في خدمة مؤسستهم املتميزة بإجنازاتها، والتي 
اعتادت رصد اجلهود الصادقة املثمرة ومقابلتها باملكافأة 
والتقدير في البعدين املادي واملعنوي، وفي نهاية احلفل قام 
الدكتور مارتو بتوزيع الهدايا التقديرية املعتمدة ملثل هذه 

املناسبة والتقاط الصور التذكارية مع املوظفني.

 بنك اإلسكان يطلق تطبيق
 HBTF Visa Explore

أطلق بنك اإلسكان تطبيق HBTF Visa Explore بالتعاون 
التطبيق  هذا  إطالق  وجاء  العاملية،  فيزا  شركة  مع 
استكماالً الستراتيجية بنك اإلسكان في إطالق املنتجات 
واخلدمات املصرفية اجلديدة وخصوصاً في مجال بطاقات 
بطاقات  حملة  ميكن  والذي  واالئتمانية،  املباشر  الدفع 
عالم  اكتشاف  من  أنواعها  مبختلف  اإلسكان  بنك  فيزا 
من املميزات املذهلة مع العديد من العروض واخلصومات 
والسفر الترفيه،  التسّوق،  املطاعم،  على   املتنوعة 

حول العالم. 

ومينح التطبيق حملة بطاقات فيزا بنك اإلسكان مبختلف 
أنواعها خدمات ومميزات كاالطالع على العروض واخلصومات 
بحيث  البطاقة  حلامل  املتاحة  والدولية  احمللية  اخملتلفة 
يتم عرض هذه اخلصومات والعروض حسب نوع البطاقة 
واملوقع )املكان اجلغرافي(، باإلضافة إلى اطالع العمالء على 
مبختلف  اإلسكان  بنك  فيزا  بطاقات  وخصائص  مميزات 
أنوعها، وحيث ميكن االستدالل على مواقع صرافات بنك 

اإلسكان في األردن والصرافات األخرى حول العالم. 

وأكد السيد أمين عبد اهلل مساعد املدير العام/ للخدمات 
املصرفية لألفراد للبنك أن بنك اإلسكان هو البنك األول في 
منطقة الشرق األوسط الذي يطلق هذا التطبيق بنسخة 
مخصصة للبنك جتمع بني اخلدمات واملميزات املقدمة من 
من  املقدمة  واملميزات  العالم  حول  العاملية  فيزا  شركة 
أنواعها، حيث  بنك اإلسكان مبختلف  خالل بطاقات فيزا 
الهواتف  أجهزة  على  وقت  أي  في  التطبيق  حتميل  ميكن 

الذكية من خالل Google Play و App Store مجاناً. 
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بنك اإلسكان يطلق حملة القروض السكنية بأقل سعر فائدة %5.99
القرض السكني في  العروض ملنتج  أقوى  والتي تعد  للقروض السكنية  واملتميزة  أطلق بنك اإلسكان حملته اجلديدة 
وذلك  املنح،  وإعفاء من عمولة  الرهن  إعفاء من رسوم  5.99% مع  األردن  فائدة في  وبأقل سعر  األردني  املصرفي  السوق 
انطالقاً من إستراتيجية البنك الهادفة إلى رفد السوق احمللي بخدمات ومنتجات مصرفية مميزة وذات قيمة مضافة عالية 

وخاصة في مجال القروض العقارية، ومتاشياً مع احتياجات العمالء املصرفية املتنوعة.

وبهذه املناسبة صرح السيد إيهاب السعدي مدير عام بنك اإلسكان / بالوكالة : “ أن إطالق حملة منتج القرض السكني 
اجلديدة يأتي انطالقاً من حرص البنك على دعم احلركة االقتصادية خملتلف القطاعات ومبا يدعم القطاع العقاري بشكل 
خاص، إذ تهدف احلملة الستقطاب شرائح جديدة لالنتفاع والتمتع بالعديد من املزايا التي يقدمها بنك اإلسكان لعمالئه، 
وذلك من خالل األسعار وامليزات احلصرية واملنافسة التي تتمتع بها احلملة، والتي تسهم وبشكل مباشر في حتقيق عدد 

من األهداف االجتماعية. 

إذ يتميز القرض السكني من بنك اإلسكان بسعر فائدة يعتبر األقل على القروض السكنية في األردن ومبا نسبته %5.99، 
إلى جانب مزايا حصرية كإعفاء العميل من رسوم الرهن وعمولة املنح، إضافة إلى العديد من املزايا التنافسية والتي من 
خاللها يوفر بنك اإلسكان ومبجرد حتويل الراتب متويالً قد يصل لغاية 100% ودون وجود سقف محدد للقرض وبدون كفيل، 
وفترة سداد مرنة قد تصل إلى 25 عاماً، مع إمكانية شراء القروض املمنوحة من البنوك األخرى، إذ يشمل هذا العرض 
القروض التي ستمنح اعتباراً من  2016/1/17 ولغاية 2016/6/30 واملوافق عليها واخلاضعة لشروط وأحكام البنك، هذا 
باإلضافة إلى ما يتميز به القرض السكني من تقدمي خدمات القيمة املضافة، إذ يوفر تأميناً مجانياً على احلياة، ومينح 

املقترض بطاقة ائتمان مجانية معفاة من رسوم اإلصدار.

مما يؤكد أن القرض السكني من بنك اإلسكان من أكثر العروض جاذبيًة ومنافسًة في السوق املصرفي األردني ويحقق 
تطلعات العمالء في امتالك منزل أحالمهم، وذلك ضمن سعي بنك اإلسكان الدائم واملتواصل الرضاء عمالئه القائمني 
احتياجاتهم يلبي  ومبا  عالية،  وكفاءة  مبهنية  لهم  اخملتلفة  املصرفية  واملنتجات  اخلدمات  تقدمي  خالل  من   واحملتملني 

ويتجاوز توقعاتهم.
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أطلق بنك اإلسكان حملة جوائز حسابات التوفير اجلديدة 
وبدل   .. الفائز  على  بتدور  دينار   1,111,111(  2016 لعام 
اجلائزة عنا جائزتني( ، وبهذا تستمر اجلوائز على حسابات 
التوفير املقدمة من بنك اإلسكان لتكون هي اجلوائز األكبر 
في األردن من حيث مجموع قيمة اجلوائز اإلجمالية ومن 
حيث عدد اجلوائز وقيمة اجلائزة االفرادية أيضا، حيث يجري 
مرتني  ديناراً(   1,111,111( الكبرى  اجلائزة  على  السحب 
واحد  ولفائز  متوز  شهر  بنهاية  األولى    2016 العام  خالل 
فقط، والثانية بنهاية شهر كانون أول ولفائز واحد فقط.

وما يجدر ذكره أن بنك اإلسكان هو البنك الرائد واملتصدر 
دائماً في مجال منح جوائز حسابات التوفير على املستوى 
النقـدية  اجلـوائز  يبلغ مجموع  األردن حيث  في  املصرفي 
التي يقدمها البنك حلسابات التوفير ما يزيد عن 7 ماليني 
دون  األردني  املصرفي  السوق  األكبر في  وهي  دينار سنوياً 
منافس ويفوز بها أكثر من 10 آالف فائز خالل العام 2016 
موزعني على جوائز يومية بقيمة 10 آالف دينار، وشهرية 
كبرى بقيمة 100 ألف دينار، باإلضافة إلى اجلوائز الشهرية 
األخرى من فئة 750 دينار يفوز بها 50 فائز وجوائز من فئة 
 1,111,111 الكبرى  واجلائزة  فائز   925 بها  يفوز  دينار   100
دينار والتي سيتم السحب عليها مرتني خالل العام احلالي.

ويحرص بنك اإلسكان على التواصل املستمر مع عمالئه 
املصرفية  بخدماته  وثقتهم  الدائم  لوالئهم  تقديراً 
املتعددة واملتميزة، حيث يسعى البنك دائما من خالل هذه 
لزيادة  احلاليني  العمالء  تشجيع  إلى  التحفيزية  احلمالت 
أرصدة حساباتهم وتشجيع املواطنني من غير العمالء إلى 
أمالً  البنك  فروع  أي من  لدى  توفير جديدة  فتح حسابات 
البنك على أصحاب  يوزعها  التي  العديدة  باجلوائز  بالفوز 

هذه احلسابات.

بنك اإلسكان يطلق حملته الترويجية ... أكبر جائزة توفير في األردن 1,111,111 دينار



10

بنك اإلسكان يطلق منتج “حماية بيتي” بالتعاون مع شركة األردن الدولية للتأمني
وقّع بنك اإلسكان اتفاقية تعاون مع شركة األردن الدولية للتأمني سيتم مبوجبها إطالق البنك ملنتج التأمني املصرفي 
اجلديد “حماية بيتي” ضمن فروع التأمينات العامة، وذلك انطالقاً من سعي البنك لتقدمي األفضل لعمالئه واستكماالً 

إلستراتيجيته في مواكبة التطور والتحديث في إطالق املنتجات واخلدمات املصرفية اجلديدة.

يذكر أن منتج “حماية بيتي” هو تأمني مصرفي سيتم بيعه وتسويقه عبر قنوات البنك الفوري وبعض الفروع اخملتارة ومبا 
ميكن العمالء من احلصول على تغطية تأمينية ضد العديد من األخطار الطبيعية وغير الطبيعية )احلريق والصواعق، 
السرقة، العواصف واألعاصير، اإلضرابات واالضطرابات( وغيرها، إذ تشمل التغطية كل من البناء واحملتويات واملسؤولية 

القانونية جتاه املالك أو اجملاورين واملسؤولية املدنية جتاه الزوار وميزات أخرى عديدة .

ويستهدف منتج “ حماية بيتي “ كافة عمالء البنك احلاليني واحملتملني من أصحاب العقارات سواء مالكني أو مستأجرين 
مقابل استيفاء أقساط سنوية ميسرة، ال سيما أنه يتميز بسهولة بيعه وتقدميه للعمالء باإلضافة إلى إمكانية إجراء 

املعاملة كاملة من خالل مركز اخلدمة الهاتفية Call Center دون احلاجة لقيام العمالء مبراجعة الفروع.

وبهذه املناسبة قال السيد أمين عبداهلل مساعد مدير عام بنك اإلسكان للخدمات املصرفية لألفراد “نقّدر شراكتنا مع 
التأمني املصرفي لنقّدم لعمالئنا أفضل  الرائدة في مجال  للتأمني كواحدة من أفضل الشركات  الدولية  األردن  شركة 
تلبية طموحات وتطلعات عمالئنا من خالل أفضل  الذي يعكس بشكل مباشر حرصنا على  األمر  املصرفية،  اخلدمات 
الشراكات، وأضاف أن البنك يسعى دوماً لشراكات استراتيجية مع قطاعات حيوية في األردن من بينها قطاع التأمني 

لتقدمي خدمات مبتكرة ضمن أفضل املعايير العاملية”.

ومن جانبه، أشاد السيد فارس قموة، املدير العام لشركة األردن الدولية للتأمني، بهذه االتفاقية قائالً “نقدر الشراكة التي 
جتمعنا مع بنك اإلسكان، البنك الذي يضم أكبر قاعدة عمالء في األردن حيث سيحصل عميل بنك اإلسكان على أفضل 
التأمينيه املميزة ألفضل شركة تأمينية في  التأمينية وأكثرها تطوراً في السوق احمللي، مستفيداً من اخلبرة  اخلدمات 

.”MENA Insurance Review األردن لعام 2015 حسب مجلة
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بنك اإلسكان و “ كريف األردن”  يوقعان اتفاقية 
خدمة االستعالم االئتماني

االئتماني  االستعالم  خدمة  اتفاقية  اإلسكان  بنك  وقع 
تقوم  االئتمانية،  للمعلومات  األردن”  “كريف  شركة  مع 
االئتماني   االستعالم  خدمة  بتقدمي  مبوجبها  الشركة 
اخلدمات  إلى  والشركات  األفراد  وصول  تسهيل  بهدف 
عام  مدير  السعدي  إيهاب  السيد  االتفاقية  ووقع  املالية، 
بنك اإلسكان / بالوكالة والسيد أحمد عامودي مدير عام 

شركة “ كريف األردن”.

البنك   مواكبة  من  انطالقاً  االتفاقية  هذه  توقيع  ويأتي 
االئتمان،  مخاطر  إدارة  عملية  في  جديد  هو  ما  لكل 
والسرعة في اتخاذ القرار االئتماني، ورفع مستوى اخلدمات 
االئتمانية، وسعيه الدؤوب في تقدمي األفضل لعمالئه مبا 

يحقق رغباتهم ويلبي طموحاتهم .

عام  مدير  السعدي  إيهاب  السيد  قال  املناسبة  وبهذه 
بنك اإلسكان / بالوكالة أن توقيع االتفاقية جاء إمياناً من 
البنك بضرورة دعم قطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة 
باعتباره أحد أهم القطاعات احليوية والهامة التي تسهم 
قدماً،  التنمية  عجلة  ودفع  الوطني  االقتصاد  دعم  في 
معرباً عن ثقته الكبيرة بالعمل مع شركة “كريف األردن“ 
بتقليل  السهامها  االئتماني  االستعالم  خدمة  وتطبيق 

مخاطر االئتمان وتوفير املعلومات االئتمانية .  

شركة  عام  مدير  عامودي  السيد  أعرب  جهته  ومن 
أحد  مع  الشراكه  بهذه  واعتزازه  فخره  عن  األردن  كريف 
أكبر الصروح املصرفية في اململكة مقدراً جميع اجلهود 
التي مت بذلها من قبل فريق العمل في البنك إلجناح هذه 
الشراكة، كما أضاف بأننا سنسعى دائما لتقدمي أفضل 
خدمات استعالم إئتماني ضمن أعلى املعايير العاملية مبا 
يعكس العديد من الفوائد على القطاع املالي واملصرفي .

 اإللتقاء بكبار عمالء البنك
في منطقة العقبة

بهدف التواصل مع عمالء البنك واطالعهم على املنتجات 
فرص  خلق  بهدف  البنك  يقدمها  التي  املميزة  واخلدمات 
بيعيه جديدة مت عقد لقاء مع عدد من كبار عمالء البنك 
مدينة  في  فرعنا  لدى  املعتمدة  الشركات  ومسؤولي 
مدير  السادة  وبحضور  أوريكس/العقبة،  بفندق  العقبة 
تنفيذي دائرة فروع األردن، مدير مركز القروض الشخصية، 

مدير منطقة اجلنوب، مدير وحدة البيع املباشر.

يقدمها  التي  واخلدمات  املنتجات  عرض  اللقاء  خالل  ومت 
البنك ومت إظهار املميزات اخلاصة لتلك اخلدمات باإلضافة 

إلى اإلجابة على كافة االستفسارات واملالحظات.

البنك  إدارة  شاكرين  اللقاء  هذا  واملدعوين  احلضور  وثمن 
حرصها املستمر على التواصل مع العمالء وتقدمي أفضل 

املنتجات واخلدمات مبستوى متميز من اجلودة. 
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بنك اإلسكان جتربة رائدة في مجال الشمول املالي
رائدة  والتمويل كتجربة  للتجارة  اإلسكان  بنك  جتربة  تقدمي  مت 
في مجال الشمول املالي في الوطن العربي، وذلك في ملتقى 
عقده  الذي  العربية،  املصارف  في  بالتجزئة  الصيرفة  رؤساء 
خالل              بيروت  اللبنانية  العاصمة  في  العربية  املصارف  إحتاد 

الفترة 3–4 / 2 / 2016. 
لدائرة  التنفيذي  املدير  عبيد  أبو  جمال  الدكتور  عرض  وقد 
هذا  في  البنك  جتربة  واألبحاث  االستراتيجي  التخطيط 
واحملاور  املرتكزات  تضمنت  شاملة  عمل  ورقة  خالل  من  اجملال 
الرئيسية إللتزام البنك في مجال الشمول املالي، ومن اجلدير 
ذكره أن هذا امللتقى عقد برعاية معالي وزير اإلقتصاد والتجارة 
80 مشاركاً من  اللبناني السيد آالن حكيم وحضره أكثر من 

املصارف العربية.

وفيما يلي ملخصاً عن ورقة العمل التي قدمها الدكتور جمال أبو عبيد في امللتقى:

مفهوم الشمول املالي
توفير اخلدمات واملنتجات املالية واملصرفية خملتلف فئات اجملتمع بأسعار مقبولة وبشروط عادلة تتميز بالشفافية، وتشمل 

اخلدمات املصرفية ما يلي: 

● اإلدخار.
● احلصول على االئتمان.

● احلواالت وتسديد املدفوعات.
 .SMEs  متويل املشاريع الصغيرة و املتوسطة ●

املالي اإلقصاء  ومشكلة  ظاهرة  ملعاجلة   )Financial Inclusion( املالي  الشمول  مبوضوع  االهتمام   جاء 
)Financial Exclusion(، وتتمثل هذه املشكلة بحرمان فئات من ذوي الدخل املتدني والفئات املهمشة من احلصول على 

اخلدمات املالية واملصرفية، وكذلك حرمان املناطق األقل منواً من هذه اخلدمات.

مبادرات بنك اإلسكان في إطار تطبيق مفهوم الشمول املالي 
يعتبر بنك اإلسكان منوذجاً جيداً في مجال تطبيق قواعد وأسس الشمول املالي، ويتضح ذلك مما يلي:

أوالً: في مجال متكني كافة فئات اجملتمع من احلصول على اخلدمات املالية واملصرفية 

اإلسكان  بنك  ساهم  عاماً،   24 ومدتها  اإلسكاني  التمويل  في  متخصص  كبنك  بها  عمل  التي  الفترة  خالل   ●
ما نسبته متويلها  في  التي ساهم  املساحات  األردن، حيث شكلت  في  السكن  في معاجلة مشكلة  فاعل   بشكل 

 21.4% من إجمالي مساحات البناء املرخصة في اململكة.

● بلغ إجمالي عدد الوحدات التي ساهم البنك في متويلها 157 ألف وحدة سكنية.
● بلغ إجمالي عدد القروض التي منحها البنك 107 آالف قرضاً، بقيمة إجمالية مقدارها 2.3 مليار دينار، أي ما يعادل 3.2 

مليار دوالر.

املزايا، وخاصة ذوي الدخل احملدود واملتدني، حيث كان يتم إعفاء املقترض من  البنك للمقترضني مجموعة من  منح   ●
رسوم الرهن وفك الرهن للعقارات املرهونة للبنك ضماناً لألموال املقترضة، وكان يتم االعتراف مببلغ الفوائد املدفوعة 
على القرض السكني كنفقة مقبولة ضريبياً، باإلضافة إلى منح ذوي الدخل احملدود واملتدني سعر فائدة يقل بحوالي 

2 نقطة مئوية عن سعر الفائدة في السوق املصرفي.
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ساهم البنك بشكل فاعل في جناح مشاريع مؤسسة اإلسكان والتطوير احلضري، حيث كان البنك يقدم التمويل   ●
الالزم للمؤسسة لتمكينها من إنشاء مشاريعها، ومن ثم يساهم في متكني ذوي الدخل احملدود واملتدني من شراء 

الوحدات السكنية من هذه املشاريع من خالل منحهم التمويل الالزم بشروط ميسرة وبأسعار فائدة مدعومة .

املدخرين  صغار  على  التركيز  مع  معه  املتعاملني  قاعدة  وتوسيع  املصرفي  الوعي  تنمية  استراتيجية  البنك  يتبنى   ●
وتنمية وتشجيع عادة اإلدخار لدى املواطنني. 

● طبق البنك منذ عام 1977 جتربة رائدة وفريدة في األردن والوطن العربي متثلت بتبني نظام جلوائز حسابات التوفير، يتم 
من خالله إجراء سحب يانصيب على حسابات التوفير املفتوحة لديه.

التفرع، متثلت بضرورة تأسيس شبكة واسعة من  البنك استرتيجية واضحة في مجال  بداية تأسيسه طبق  منذ   ●
الفروع تساعد في ايصال اخلدمات املصرفية للمواطنني في أماكن تواجدهم دون تكليفهم املزيد من اجلهد واملال، 

حيث بلغ عدد فروع البنك في نهاية عام 2015 ما مجموعه 126 فرعاً.

● تعتبر شبكة فروع البنك األكثر انتشاراً وتغطية لكافة املناطق في اململكة وخاصة املناطق النائية )األقل حظاً( ، وهي 
التي يطلق عليها مفهوم املناطق املهمشة.

● ساهم وجود فروع للبنك في بعض املناطق وخاصة الفقيرة منها، في حتقيق تنمية حقيقية في هذه املناطق، وذلك 
من خالل تشجيع الشركات واملؤسسات واألنشطة املهنية واحلرفية ألخرى على التواجد في املنطقة.

● في سعيه للتسهيل على املواطنني للحصول على اخلدمات املصرفية بعد انتهاء ساعات عملهم، طبق البنك في 
السنوات األولى دوام الفترتني )من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء، وفي ضوء قرار البنك املركزي توحيد 
دوام البنوك )8 - 3.30(، قام البنك بافتتاح 6 فروع في بعض مراكز التسوق/ املوالت تقدم خدماتها للعمالء طيلة أيام 

السنة وحتى الساعة العاشرة مساء. 

● طبق البنك في عام 1975 جتربة رائدة وفريدة في األردن والوطن العربي )وقد تكون من التجارب الرائدة في العالم( متثلت 
بالفرع املتنقل، إليصال خدمات البنك إلى املواطنني في املناطق احملرومة من اخلدمات املصرفية، والتي ال يكون حجم 

الفكرة  كانت  وقد  ثابتة،  فروع  إلنشاء  مبرراً  فيها  العمل 
التي العمل  وآليات  التقنيات  ضوء  في  بسيطة   آنذاك 

كانت مطبقة.

في عام 2014 مت تطبيق فكرة الفرع املتنقل بحلتها اجلديدة،   ●
التي متثلت بتجهيز حافلة بأحدث ما توصلت إليه تقنيات 
العمل املصرفي وتقنيات االتصاالت، ويعمل الفرع على مدار 
ويقدم كافة  املناطق غير اخملدومة مصرفياً،  ويزور  األسبوع، 

اخلدمات التي يتم تقدميها من خالل الفروع العادية. 

تقدمي  من  متكنه  التي  القنوات  توفير  على  البنك  حرص   ●
املنطلق سعى  خدماته لعمالئه بسهولة ويسر، ومن هذا 
في  اآللي  الصراف  أجهزة  من  شبكة  أكبر  المتالك  البنك 
األردن، حيث بلغ عدد هذه األجهزة 214 جهازاً في نهاية عام 

2015 منها 4 صرافات آلية متنقلة.

يوجد لدى البنك اتفاقيات مع مجموعة من املؤسسات احمللية والعربية والدولية تهدف إلى تسهيل نشاط البنك في   ●
مجال متويل الشركات الصغيرة واملتوسطة، يذكر منها توقيع اتفاقية مع البنك املركزي األردني بقيمة 7 مليون دينار 

إلعادة إقراضها للمشاريع الصغيرة واملتوسطة واملتناهية الصغر.
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ثانياً : في مجال التثقيف املالي واملصرفي

 1993 عام  والتمويل في  للتجارة  اإلسكان  بنك  أدخل   ●
املصرفي  العمل  مجال  في  أخرى  وفريدة  رائدة  جتربة 
أم على مستوى  األردن  أكان ذلك على مستوى  سواء 
لألطفال  فرع  بإفتتاح  وذلك  عام،  بشكل  املنطقة 
ويستهدف  عمان،  مدينة  في  الثقافي  هيا  مركز  في 
البنك من وراء هذه التجربة غرس عادة اإلدخار وتنمية 
من  وذلك  األطفال،  لدى  املصرفية  والثقافة  الوعي 
خالل تدريبهم على القيام ببعض العمليات املصرفية 
إدخال  الى  باإلضافة  هذا  ومبسط،  سهل  بأسلوب 
العامة  الثقافة  مواضيع  ضمن  األطفال  فرع  نشاط 

التي يوفرها مركز هيا الثقافي لألطفال. 

تقدمي محاضرات في املدارس، لتعريف الطالب باملفاهيم املصرفية األساسية واخلدمات التي تقدمها املصارف، ويتم   ●
التركيز في ذلك على املدارس في املناطق النائية واألقل حظاً .

التعاون مع بعض اجلامعات األردنية لتوضيح اإلطار العملي لتطبيق املفاهيم األكادميية للمواد املالية واملصرفية   ●
التي يتم تدريسها لطالب هذه اجلامعات، باإلضافة إلى التدريب العملي وامليداني لطلبة املعاهد واجلامعات.

املشاركة في احلوارات والنقاشات املتعلقة بالثقافة املالية واملصرفية من خالل القنوات التلفزيونية.  ●
املساهمة في متويل مشروع نشر الثقافة املالية واملصرفية )الذي يطبقه البنك املركزي األردني بالتعاون مع وزارة   ●

التربية والتعليم( من خالل تدريس مادة الثقافة املالية كمادة أساسية للطلبة اعتباراً من الصف السابع. 

ثالثاً : في مجال الشفافية والعدالة في التسعير

يلتزم البنك بتعليمات البنك املركزي األردني املتعلقة بالتعامل مع العمالء بعدالة وشفافية، حيث يتم اإلفصاح   ●
على املوقع اإللكتروني للبنك عن ما يلي:

- الرسوم والعموالت التي يتقاضاها على مختلف اخلدمات.

- أسعار الفوائد على الودائع بأنواعها اخملتلفة وفق الشرائح اخملتلفة لألرصدة.

- أسعار الفوائد على كافة أنواع القروض والتسهيالت.

- أمثلة عملية لكيفية احتساب سعر الفائدة الفعلي على القروض املوجهة لألفراد . 

يقوم البنك بوضع قائمة بأسعار الفوائد والعموالت في كافة فروعه، وذلك إلطالع العمالء.  ●
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أظهر تقرير “ اآلفاق االقتصادية العاملية “ الصادر في شهر كانون ثاني 2016 عن البنك الدولي تراجع أداء االقتصاد العاملي 
0.4 نقطة  بواقع  العاملي  االقتصادي  للنمو  تقديراته  الدولي  البنك  2.4%، حيث خفض  نسبته  منواً  2015 محققاً  لعام 
أسعار  العاملي بشدة جراء هبوط  االقتصادي  النشاط  لتضرر  نتيجة  وذلك   2015 توقعاته في شهر حزيران  مئوية عن 

السلع األولية، وتراجع تدفقات التجارة ورؤوس األموال، وتقلبات األسواق املالية.
وذكر التقرير الدولي أن االقتصاد العاملي ما زال يترنح حتت وطأة استمرار انخفاض أسعار النفط الناجمة عن اختالالت 
جانبي الطلب والعرض مع تباين آثار هذا االنخفاض على االقتصادات املتقدمة والنامية على حد سواء، فروسيا والبرازيل 
للنفط  املصدرة  الرئيسية  البلدان  وبعض  السعودية  العربية  اململكة  تتعرض  كما  اقتصادي،  ركود  حالة  في  تزال  ما 

لضغوط من جراء هذا االنخفاض الذي أثر سلباً على موازين مدفوعاتها. 

في حني أن تدهور آفاق النمو في األسواق النامية، وال سيما الصني، زاد اخملاوف من أن ينسحب هذا الوضع على االقتصادات 
العاملية، ال سيما أنها استفادت في منوها وإلى حد بعيد من هذه الطفرة في النمو الصيني، باإلضافة إلى أثر حالة عدم 
االستقرار األمني والسياسي في منطقة الشرق األوسط وأماكن أخرى من العالم، كما أشار التقرير إلى أن الضعف 
املتزامن في معظم األسواق النامية الرئيسية )التي يقطنها أكثر من 40% من فقراء العالم( يدعو إلى القلق فيما يتعلق 

بجهود حتقيق هدفي تخفيف حدة الفقر وتعزيز الرخاء.
ويتوقع أن ترتفع وتيرة النمو العاملي خالل عام 2016 لتبلغ 2.9%، وسيعتمد حتسن النمو في املستقبل على استمرار زخم 
النشاط في البلدان مرتفعة الدخل، واستقرار أسعار السلع األولية، وجناح الصني في االنتقال التدريجي نحو منوذج منو 
أكثر استناداً إلى االستهالك واخلدمات، باإلضافة إلى مضي الواليات املتحدة األمريكية في تشديد سياستها النقدية، 

وفيما يلي آفاق التوقعات اإلقليمية االقتصادية:

على صعيد النمو االقتصادي

2015 بفضل قوة الطلب احمللي وحتسن  اقتصادياً في عام  الدول املتقدمة زخماً  النمو في  الرغم من اكتساب  على   ●
ظروف االئتمان، إال أن التوقعات اخلاصة لعام 2016 في هذه الدول شهدت تعديالت بالنقصان بواقع 0.2 نقطة مئوية 
عن التقديرات السابقة بشهر حزيران 2015 لتصل إلى 2.1% نتيجة ألثر تباطؤ حركة التجارة في آسيا على اليابان، وأثر 
ارتفاع قيمة صرف الدوالر على الواليات املتحدة األمريكية، حيث يتوقع أن حتقق الواليات املتحدة األمريكية منواً نسبته 

2.7%، في حني سينكمش نشاط االقتصاد الروسي بنسبة %0.7.
إلى   2016 العام  النمو في  بأن يتحسن معدل  التوقعات  اليورو هشه، حيث تشير  النمو مبنطقة  أوضاع  تبدو  فيما 
1.7% مقابل 1.5% في 2015 نتيجة ارتفاع االستهالك اخلاص بدعم من انخفاض أسعار النفط الذي بدوره سيعوض 

االنخفاض في صافي الصادرات، وقد يشهد النمو تعافياً طفيفاً في حال استقرار أسعار السلع األولية.

تزامنت حالة التباطؤ في معدالت التجارة العاملية، وتقلبات األسواق املالية، وانخفاض تدفقات رأس املال مع تدهور   ●
األوضاع االقتصادية في الدول النامية، حيث يتوقع أن حتقق اقتصادات األسواق النامية منواً نسبته 4.8% لعام 2016، 
وهو أقل مما أشارت إليه التنبؤات السابقة في حزيران 2015 مبقدار 0.6 نقطة مئوية، ولكنه أعلى من املستوى املتدني 

املتوقع في العام 2015 والبالغ %4.3.
عام  في   %6.3 إلى  ليصل  تراجعه  الهادئ  واحمليط  آسيا  منطقة شرق  في  النمو  معدل  يواصل  أن  التوقعات  وتشير 
 2016 في   %6.7 إلى  الصني  في  االقتصادي  النمو  معدل  يتراجع  أن  يتوقع  كما   ،2015 في   %6.4 مع  مقارنة   2016
2015، في حني تشكل منطقة جنوب آسيا، بقيادة الهند، نقطة مشرقة في توقعات 6.9% في   مقارنة مبا نسبته 

االقتصاد العاملي.
وتوقع تقرير البنك الدولي تزايد معدل النمو في إفريقيا جنوب الصحراء إلى 4.2% في 2016 مقابل 3.4% في 2015 
في حال استقرار أسعار السلع األولية، ويتوقع أن تسجل أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي تعافياً طفيفاً من 

حالة الكساد في 2016 ليبلغ 0.1% بعد انكماش نسبته 0.7% في 2015.

آفاق االقتصاد العالمي
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على صعيد التجارة العاملية
أثرت التوترات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق األوسط وانخفاض حجم طلب األسواق النامية وزيادة العقوبات 
على روسيا، سلباً على حجم التدفقات االستثمارية وحركة السياحة وتعطل التجارة وزيادة العوائق أمام حركة عوامل 
اإلنتاج، حيث ألقت جميع هذه العوامل بظاللها على حركة التجارة العاملية والتي أدت إلى انخفاضات حادة في أسعار 
 2015 السلع األولية وعائدات التصدير، حيث عدل البنك الدولي توقعاته حلجم التجارة العاملية )سلع وخدمات( لعام 
بالنقصان بـ 0.8 نقطة مئوية عن توقعاته في شهر حزيران 2015، ليبلغ معدل النمو 3.6% لعام 2015 ثم يرتفع في العام 

الذي يليه 2016 إلى %3.8.

على صعيد مستويات األسعار
في ظل زيادة عرض السلع األولية وضعف الطلب في األسواق النامية فقد شهد النصف الثاني من العام 2015 انخفاض 
األسعار بشكل أكبر من النصف األول لنفس العام، وبحلول نهاية 2015 بلغ معدل االنخفاض في مؤشرات أسعار السلع 
األولية الرئيسية )الطاقة، واملعادن، واملواد الزراعية األولية( حوالي 45% منذ ذروتها في عام 2011، في حني تشير توقعات 
البنك الدولي وفق أحدث نشرة آلفاق السلع األولية إلى مزيد من االنخفاض لعام 2016 من خالل تعديل أسعار 37 سلعة 

أولية بالنقصان من أصل 46 سلعة أولية.

 2015 عام  نهاية  النفط في  أسعار  أن  إال  الزيتي  الصخر  املتحدة في مشاريع  الواليات  استثمار  تراجع  الرغم من  على 
46.5%، ويعزى االنخفاض الكبير في أسعار النفط إلى اختالالت جانبي العرض والطلب، حيث  سجلت تراجعاً نسبته 
انخفض خام برنت في منتصف كانون الثاني 2016 إلى ما دون الـ 30 دوالراً للبرميل، خاصة في الوقت الذي تستعد فيه 
أسواق النفط العاملية لزيادة في صادرات إيران من النفط اخلام بعد رفع العقوبات االقتصادية املفروضة عنها، يرافق ذلك 
استمرار أعضاء منظمة األوبك بزيادة معدالت املعروض النفطي، باإلضافة إلى ضعف الطلب من الصني وتباطؤ النمو 

في منطقة اليورو. 

 تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة األمريكية إلى أن أسعار النفط لعام 2016 قد تبلغ في 
املتوسط نحو 40 دوالراً للبرميل، في حني توقع البنك الدولي أن أسعار النفط ستبلغ باملتوسط نحو 37 دوالراً للبرميل، 

على أن يرتفع إلى 48 دوالراً للبرميل في عام 2017 .

معدالت النمو االقتصادي العاملي
)%(

201420152016
2.62.42.9العالم

1.71.62.1االقتصاديات المتقدمة
2.42.52.7الواليات المتحدة

0.91.51.7منطقة اليورو
0.81.3(0.1)اليابان

2.92.42.4المملكة المتحدة
(0.7)(3.8)0.6روسيا

4.94.34.8االقتصاديات النامية
6.86.46.3شرق آسيا والمحيط الهادئ

7.36.96.7الصين
2.52.55.1الشرق األوسط وشمال إفريقيا

6.87.07.3جنوب آسيا
7.37.37.8الهند

4.63.44.2إفريقيا جنوب الصحراء
0.1(0.7)1.5أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

2.32.13.0شرق أوروبا ووسط آسيا
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اقتصادياً  واقعاً  والتي فرضت معها  وإقليمياً  اجلديدة محلياً  والتحديات  األحداث  العديد من   2015 املاضي  العام  حمل 
جديداً للمملكة، وتشكل حالة عدم االستقرار واالضطرابات الشديدة التي تشهدها املنطقة في الوقت الراهن التحدي 
األبرز الذي يواجه االقتصاد األردني والتي انعكست سلباً على البيئة االستثمارية في اململكة، األمر الذي زاد من الضغوط 
على معدالت النمو االقتصادي، وارتفاع معدالت الدين العام، وزيادة معدالت البطالة خاصة بعد نزوح أكثر من 1.3 مليون 

الجئ سوري للمملكة، وفيما يلي أبرز التطورات التي شهدها االقتصاد األردني لعام 2015 :

النمو االقتصادي

سجل االقتصاد األردني خالل عام 2015 منو حقيقي في الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 2.4%  لعام 2015 مقابل 3.1% خالل 
2014، ليصل حجم الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار الثابتة إلى 11.4 مليار دينار أو ما يعادل 16.1 مليار دوالر أمريكي. أما 
على صعيد النمو االقتصادي االسمي فقد بلغ ما نسبته 4.7% خالل عام 2015 مقابل 6.6% خالل عام 2014 ليصل حجم 

االقتصاد األردني باألسعار اجلارية إلى 26.6 مليار دينار أو ما يعادل 37.5 مليار دوالر أمريكي.  

وفيما يتعلق باآلفاق املستقبلية لالقتصاد الوطني، فتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن االقتصاد األردني سينمو 
العام احلالي 2016 بنسبة 3.2% و3.7% للعام 2017، وهي أقل من نسب النمو املتوقعة في موازنة احلكومة األردنية لعام 
2016، حيث أشارت تقديرات املوازنة إلى أن االقتصاد الوطني سينمو بنسبة 3.7% للعام احلالي 2016، و 4.5% للعام القادم 

.2017

وصرحت رئيسة بعثة الصندوق لألردن كريستينا كوستيال، أن النشاط االقتصادي في األردن من املتوقع أن يتسارع خالل 
العامني املقبلني ما لم تزداد األوضاع اإلقليمية سوءاً، مشيرة إلى أن انخفاض أسعار النفط العاملية والتحسن التدريجي 

في ثقة املستثمرين بسبب االستقرار سيكون عامالً محفزاً للنمو.

وجتدر اإلشارة إلى أن احلكومة قامت خالل عام 2015 بعدد من اإلصالحات الهيكلية واملتمثلة في تدشني ميناء الشيخ 
صباح للغاز الطبيعي املسال، ورصيف اخلدمات البحرية ملنظومة موانئ الطاقة في ميناء العقبة، واللذين سيسهمان 
أمن  وتعزيز  اخلاصة،  االقتصادية  العقبة  واخلدمات في منطقة  والتجارة  االقتصاد  بيئة  تطوير  في  وفعال  بشكل كبير 
نوعه  والوحيد من  األول  يعد  الذي  املتجددة،  للطاقة  الطفيلة  رياح  مت إطالق مشروع  اململكة، كما  بالطاقة في  التزود 
الطاقة وحتسني لتنويع مصادر  اململكة  مع خطط  تنفيذه متاشياً  يأتي  والذي  األوسط  والشرق  اململكة   على مستوى 

بيئة األعمال.

معدل التضخم

انعكس االنخفاض الكبير في أسعار النفط العاملية وما رافقه من انخفاض في كلف التشغيل واإلنتاج على معدل 
التضخم للمملكة، إذ بلغ معدل التضخم )مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي ألسعار املستهلك( خالل عام 

2015 رقماً سالباً نسبته 0.9% باملقارنة مع تضخم نسبته 2.9% في عام 2014.

ومن أبرز اجملموعات السلعية التي انخفضت أسعارها مجموعة “النقل” بنسبة 14.2%، “الوقود واإلنارة” بنسبة %13.3، 
“األمتعة الشخصية” بنسبة 3.5%، “املشروبات واملرطبات” بنسبة 1.5%، في حني كان من أبرز اجملموعات السلعية التي 
ارتفعت أسعارها مجموعة “االيجارات” بنسبة 4.9%، “الفواكه واملكسرات” بنسبة 4.8%، “التبغ والسجائر” بنسبة %3.5، 

“التعليم” بنسبة %3.1.

االحتياطيات األجنبية

ارتفع رصيد احتياطيات البنك املركزي من العمالت األجنبية في نهاية عام 2015 مبا نسبته 0.5% عن رصيد نهاية عام 
2014 ليصل إلى حوالي 10 مليار دينار أو ما يعادل 14.1 مليار دوالر أمريكي، ويغطي هذا الرصيد حوالي 7.8 شهور من 

مستوردات اململكة من السلع واخلدمات.

أداء االقتصاد األردني لعام  2015
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معدل البطالة

ارتفع معدل البطالة للربع الرابع من عام 2015 مبقدار 1.3 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2014 ليبلغ 13.6%، وجاء 
هذا االرتفاع نتيجة املنافسة التي يواجهها املواطن األردني في سوق العمل من قبل الالجئني السوريني بشكل خاص، 

إضافة إلى سياسة احلد من التوظيف في القطاع العام بهدف ضبط أوضاع املالية العامة.

ارتفع معدل  إذ  األردني  العمل  ثقيالً على كاهل سوق  السوري عبئاً  اللجوء  العمل فقد شكل  وزارة  ووفقاً إلحصائيات 
البطالة بني األردنيني منذ اندالع األزمة السورية من 14% إلى 22% خاصة في احملافظات التي يتركز فيها الالجئون السوريون. 

وبينت دراسة أجرتها غرفة جتارة عمان حول مدى األثر املباشر لألحداث السورية على االقتصاد الوطني منذ اندالع األزمة 
في العام 2011 ولغاية العام 2015، أن االقتصاد الوطني فقد ما يقارب 150 ألف فرصة عمل منذ بداية تدفق الالجئني 

السوريني إلى األردن، جراء إحالل العامل السوري مكان العامل األردني .

املالية العامة

حالت األحداث اإلقليمية ومستويات التمويل الضئيلة في حتسن املؤشرات املالية للمملكة من ناحية ودعم جهود األردن 
في استضافة الالجئني من ناحية ثانية، حيث بلغ عجز املوازنة في نهاية العام املاضي 2015 بعد املنح اخلارجية 928.6 
مليون دينار أو ما نسبته 3.4% من الناجت احمللي اإلجمالي املقدر لعام 2015 مقابل عجز بلغ 583.5 مليون دينار في نهاية 

عام 2014 أو ما نسبته 7.2% من الناجت احمللي اإلجمالي لعام 2014.

لكن يسجل للمملكة جناحها في كسب الثقة العاملية باالقتصاد احمللي ويتضح ذلك من زيادة إصداره لسندات دولية 
الكبير من  اإلقبال  نتيجة  10 سنوات، متت تغطيتها  دوالر ألجل تستحق خالل  500 مليون  بقيمة  العاملية  السوق  في 

املستثمرين العامليني بقيمة 2.6 مليار دوالر وبواقع 5.2 مرة من قيمة اإلصدار.

وحافظت وكالة ستاندراند بورز العاملية للتصنيف االئتماني في تقريرها االئتماني حول األردن من وجهة نظر مستقبلية 
على مستوى مستقر وذلك الستمرار التحسن في األوضاع املالية والتزام احلكومة باإلصالحات االقتصادية التي أقرها 

صندوق النقد الدولي للملكة منذ عام 2012 .

الدين العام

نتيجة للتطورات التي شهدتها املديونية الداخلية واخلارجية أظهر إجمالي صافي الدين العام للمملكة في نهاية عام 
2015 ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2014 مبقدار 2292.4 مليون دينار أو ما نسبته 11.2% وذلك لتمويل كل من عجز 
املوازنة العامة والقروض املكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة املياه ليصل إلى حوالي 22847.9 مليون 
أو ما  دينار  20555.5 مليون  بلوغه حوالي  2015 مقابل  املقدر لعام  احمللي اإلجمالي  الناجت  84.2% من  أو ما نسبته  دينار 

نسبته 80.8% من الناجت احمللي اإلجمالي لعام 2014 أي بارتفاع مقداره 3.4 نقطة مئوية. 

القطاع اخلارجي

واملستوردات  الكلية  الصادرات  قيمة  بني  )الفرق  التجاري  امليزان  عجز  بانخفاض  عاملياً  النفط  أسعار  انخفاض  ساهم 
الكلية( لعام 2015 بنسبة 14%، حيث بلغت قيمة العجز 8.8 مليار دينار مقارنة مع 10.3 مليار دينار لعام 2014.

ويشير تقرير دائرة اإلحصاءات العامة حول التجارة اخلارجية في األردن إلى أن قيمة الصادرات الكلية خالل عام 2015 قد 
بلغت 5.6 مليار دينار بإنخفاض نسبته 6.6% مقارنة بعام 2014، أما املستوردات الكلية فقد بلغت قيمتها 14.4 مليار 

دينار خالل عام 2015 بإنخفاض نسبته 11.3% مقارنة بعام 2014.
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)مليون دينار(

20112012201320142015اإلنتاج واألسعار

20,47721,96623,85225,43726,637الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

2.4%3.1%2.8%2.7%2.6%معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة

(0.9%)2.8%5.6%4.7%4.4%معدل التضخم

13.6%*11.9%12.6%12.2%12.9%معدل البطالة

20112012201320142015المالّية العاّمة

5,4135,0545,7587,2686,796إجمالي اإليرادات والمنح

6,7976,8787,0777,8517,725إجمالي النفقات

(929)(583)(1,319)(1,824)(1,384)الوفر )العجز( المالي بعد المنح

20112012201320142015الدين العام

8,91511,64811,86212,52513,457صافي الدين العام الداخلي

4,4874,9327,2358,0309,391الدين العام الخارجي

13,40216,58019,09720,55522,848إجمالي صافي الدين العام

20112012201320142015القطاع الخارجي

5,6855,6005,6185,9535,558الصادرات الكلية

11,94613,08615,66716,28014,436المستوردات الكلية

(8,878)(10,327)(10,049)(7,486)(6,261)الفائض )العجز( التجاري

20112012201320142015النقدية والمصرفية

)M2( 24,11924,94527,36329,24031,606السيولة المحلية

7,4654,7038,5129,98210,035االحتياطيات األجنبية

37,68639,27542,80344,86847,133الموجودات المصرفية

24,37824,97027,59330,26132,599الودائع المصرفية

15,85117,83018,94019,27521,104التسهيالت المصرفية

* الربع الرابع 2015

أهم المؤشرات االقتصادية والمصرفية األردنية )2011 – 2015(
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متكن القطاع املصرفي األردني خالل العام املاضي 2015 من احملافظة بشكل عام 
على سالمة ومتانة أوضاعه املالية على الرغم من حالة عدم االستقرار التي ما 
زالت تشهدها املنطقة وما رافقها من مخاطر وحتديات كبيرة، وتعكس مؤشرات 
جهة  من  احمللي  االقتصاد  تنشيط  في  يلعبه  الذي  الدور  أهمية  القطاع  هذا 
واحملافظة على االستقرار النقدي من جهة أخرى، حيث واصل هذا القطاع حتقيق 
منو قوي على أكثر من صعيد، ومما جتدر اإلشارة إليه أن عام 2015 شهد إطالق أولى 
شركات املعلومات االئتمانية في األردن، وهي نقلة نوعية للقطاع املالي واملصرفي 
وذلك لنوعية وجودة املعلومات التي ستوفرها ملانحي االئتمان، مما سيعمل على 
زيادة كفاءة عمليات الوساطة املالية في االقتصاد بصورة عامة وكفاءة وسالمة 

النظام املالي بصورة خاصة.

وفيما يلي قراءة ملخصة للنتائج واإلجنازات الكمية التي حققها القطاع املصرفي األردني خالل عام 2015

هيكل اجلهاز املصرفي  

بنوك  و3  وأجنبية،  عربية  جتارية  بنوك  و8  أردني،  جتاري  بنك   13 منها  بنكاً   25 من  األردني  املصرفي  القطاع  يتكون   ●
إسالمية أردنية، وبنك إسالمي عربي. 

ارتفع عدد فروع البنوك العاملة في اململكة في نهاية العام 2015 إلى 786 فرعاً مقارنة مع 767 فرعاً في نهاية العام   ●
2014، في حني ارتفع عدد مكاتب البنوك املرخصة ليصل إلى 84 مكتباً مقابل 78 مكتباً، وبالتالي فقد ارتفع إجمالي 

عدد فروع ومكاتب البنوك من 845 في عام 2014 إلى 870 فرعاً ومكتباً في نهاية عام 2015.

املوجودات املصرفية  

ارتفعت موجودات البنوك املرخصة في نهاية عام 2015 مبقدار 2.3 مليار دينار وبنسبة 5% عن رصيد نهاية عام 2014   ●
لتصل إلى 47.1 مليار دينار )ما يعادل 66.4 مليار دوالر(. 

شكلت املوجودات األجنبية ما نسبته 9.9% من إجمالي املوجودات في نهاية عام 2015 مقابل 10.5% في نهاية عام   ●
2014، علماً بأن املوجودات األجنبية تراجعت في نهاية عام 2015 مبقدار 46.6 مليون دينار أو ما نسبته 1% عن رصيدها 

في نهاية عام 2014

أداء القطاع المصرفي األردني لعام  2015
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الودائع املصرفية 

 ● ارتفع رصيد ودائع العمالء لدى البنوك املرخصة في نهاية عام 2015 بحوالي 2.3 مليار دينار وبنسبة 7.7% عن رصيد 
نهاية عام 2014 ليصل إلى 32.6 مليار دينار )46 مليار دوالر(.

 ● شكلت ودائع العمالء ما نسبته 69.2% من إجمالي موجودات البنوك املرخصة في نهاية عام 2015 مقابل ما نسبته 
67.4% في نهاية عام 2014.

 ● بلغ رصيد الودائع ألجل 18.1 مليار دينار أو ما نسبته 55.4% من رصيد ودائع العمالء في نهاية عام 2015، فيما بلغ 
رصيد الودائع اجلارية 9.9 مليار دينار أو ما نسبته 30.5% من رصيد ودائع العمالء، وبلغ رصيد ودائع التوفير 4.6 مليار 

دينار أو ما نسبته 14.1% من رصيد ودائع العمالء.

 ● بلغ رصيد الودائع بالعملة احمللية 26 مليار دينار أو ما نسبته 79.8% من إجمالي ودائع العمالء في نهاية عام 2015 
مقابل 79.4% في نهاية عام 2014.

 ● بلغ رصيد ودائع القطاع اخلاص حوالي 29.9 مليار دينار أو ما نسبته 91.7% من إجمالي ودائع العمالء في نهاية عام 
2015 مقابل 91.8% في نهاية عام 2014

التسهيالت االئتمانية املباشرة 

 ● بلغ رصيد التسهيالت االئتمانية املباشرة 21.1 مليار دينار )29.8 مليار دوالر( في نهاية عام 2015 أي بارتفاع مقداره 
1.8 مليار دينار ونسبته 9.5% عن رصيد نهاية عام 2014. 

 ● شكلت التسهيالت االئتمانية املباشرة ما نسبته 64.7% من إجمالي ودائع العمالء في نهاية عام 2015 مقابل ما 
نسبته 63.7% في نهاية عام 2014.

 ● شكلت التسهيالت االئتمانية املباشرة ما نسبته 44.8% من إجمالي موجودات البنوك في نهاية عام 2015 مقابل 
ما نسبته 43% في نهاية عام 2014.

املباشرة في  التسهيالت االئتمانية  65.4% من إجمالي  أو ما نسبته  دينار  13.8 مليار  القروض والسلف   ● بلغ رصيد 
نهاية عام 2015، وبلغ رصيد ذمم البنوك اإلسالمية 4.7 مليار دينار أو ما نسبته 22.2%، وبلغ رصيد اجلاري مدين 2.2 
مليار دينار أو ما نسبته 10.5%، وبلغ رصيد الكمبياالت واألسناد اخملصومة 256 مليون دينار أو ما نسبته 1.2%، فيما 

بلغ رصيد بطاقات االئتمان 133 مليون دينار أو ما نسبته %0.6.

 ● بلغ رصيد التسهيالت االئتمانية املباشرة املمنوحة بالعملة احمللية 18.3 مليار دينار أو ما نسبته 86.6% من إجمالي 
التسهيالت االئتمانية املباشرة في نهاية عام 2015

هامش الفائدة املصرفية 

 ● بلغ هامش الفائدة املصرفية املرجح 6.34% في نهاية عام 2015 بارتفاع بلغ مقداره 0.01 نقطة مئوية عن املستوى 
املسجل في نهاية عام 2014.

 ● بلغ سعر اإلقراض ألفضل العمالء 8.37% في نهاية عام 2015 بانخفاض بلغ مقداره 0.35 نقطة مئوية عن املستوى 
املسجل في نهاية عام 2014.
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نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015

العام  التعداد  نتائج  عن  العامة  اإلحصاءات  دائرة  أعلنت 
للسكان واملساكن الذي نفذته الدائرة خالل الفترة ما بني 
العام  األول من  10 كانون  املاضي وحتى  الثاني  30 تشرين 
2015 مبشاركة 24 ألف باحث وباحثة، وجتدر اإلشارة إلى أن 
هذا التعداد هو السادس من سلسلة التعدادات السكانية 
الذي نفذته الدائرة منذ تأسيس اململكة، حيث يتم تنفيذ 
تعداد  آخر  نفذ  حيث  سنوات،   10 كل  التعداد  عملية 

للسكان واملساكن عام 2004.

دقيقة  إحصائية  بيانات  توفير  إلى  التعداد  ويهدف 
الدميوغرافية  السكان وخصائصهم  وحديثة وشاملة عن 
عن  بيانات  توفير  وكذلك  واالقتصادية،  واالجتماعية 
الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها وأوضاعها ذات 

الصلة باألحوال املعيشية.

ويشمل التعداد جميع األفراد املتواجدون على أراضي اململكة وفي املياه اإلقليمية واملطارات واملناطق احلدودية، في وقت 
التعداد، كما يشمل أيضاً كل من األردنيني وغير األردنيني سواًء املقيمني أو الزائرين.

علماً بأن وزارة التخطيط واملؤسسات املعنية في اململكة ستقوم بترجمة البيانات واملؤشرات التي أفرزتها نتائج التعداد 
تنمية  وبرامج  التنفيذي  التنموي  البرنامج  مراجعة  خالل  من  حتتية  وبنية  واجتماعية  اقتصادية  إصالحات  حزمة  إلى 

احملافظات لألعوام 2016-2018 ومبا ينسجم مع وثيقة األردن 2025 وأهداف التنمية املستدامة ومؤشراتهما.

وحسب نتائج التعداد لعام 2015 فقد بلغ إجمالي عدد سكان اململكة حوالي 9.5 مليون نسمة، أي بزيادة نسبتها %86.8 
عن نتائج التعداد الذي نفذته دائرة اإلحصاءات العامة عام 2004، كما تضاعف عدد سكان اململكة أكثر من 10 مرات 

خالل 55 عام، وفيما يلي أبرز النتائج التي أظهرها التعداد لعام 2015 :

بلغ عدد السكان األردنيني حوالي 6.6 مليون نسمة أي ما نسبته 69.4% من إجمالي عدد سكان اململكة، فيما بلغ   ●
عدد السكان غير األردنيني حوالي 2.9 مليون نسمة أي ما نسبته 30.6% من إجمالي عدد السكان.

بلغ إجمالي عدد األسر في اململكة 1.977 مليون أسرة، حيث أظهرت نتائج التعداد انخفاض متوسط حجم األسرة   ●
من 5.4 فرد في عام 2004 إلى 4.8 فرد لعام 2015. 

احتلت العاصمة عّمان على املرتبة األولى من حيث التوزيع السكاني على احملافظات اإلثنا عشر، حيث بلغ إجمالي   ●
حني  في  اململكة،  سكان  عدد  إجمالي  من   %42 نسبته  ما  شكلوا  نسمة  ماليني   4 حوالي  فيها  السكان  عدد 
إجمالي عدد 1% من  نسبته  ومبا  ألف نسمة   96 والبالغ  السكان  بعدد  األخيرة  املرتبة  الطفيلة   احتلت محافظة 

سكان اململكة.
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توزيع السكان األردنيني وغير األردنيني حسب احملافظة

المحافظة

الفئة
اإلجمالي

غير أردنيينأردنيين

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

42.04%49.784,007,526%38.631,452,603%2,554,923عمان
18.57%15.541,770,158%19.91453,540%1,316,618إربد

14.32%15.121,364,878%13.97441,226%923,652الزرقاء
5.77%8.08549,948%4.75235,784%314,164المفرق
5.16%3.25491,709%6.0094,770%396,939البلقاء
3.32%1.51316,629%4.1244,180%272,449الكرك
2.49%2.38237,059%2.5469,308%167,751جرش
1.98%1.11189,192%2.3732,405%156,787مأدبا

1.97%1.82188,160%2.0453,115%135,045العقبة
1.85%0.65176,080%2.3818,918%157,162عجلون
1.51%0.55144,082%1.9416,093%127,989معان

1.01%0.2196,291%1.366,183%90,108الطفيلة
100 %1009,531,712 %1002,918,125 %6,613,587المملكة

● حوالي نصف السكان من غير األردنيني يقطنون في محافظة العاصمة، ويعود ذلك إلى أن العاصمة تعتبر احملافظة 
األكثر جذباً لألردنيني وللقادمني إلى اململكة من غير االردنيني، تليها محافظة إربد بنسبة 15.5%، ثم الزرقاء بنسبة 

15.1%، في حني لم تتجاوز 1% في محافظات عجلون ومعان والطفيلة.

● احتلت اجلنسية السورية املرتبة األولى من حيث عدد سكان اململكة من غير األردنيني بحوالي 1.3 مليون سوري، في 
حني بلغ عدد املصريني حوالي 636 ألف، فيما بلغ عدد الفلسطينيني الذين ال يحملون رقماً وطنياً 634 ألف.

● أظهرت نتائج التعداد أن 55% من سكان اململكة مشمولني بالتأمني الصحي، بينما وصلت نسبة األردنيني املشمولني 
بالتأمني مشمولني  منهم  و%12.4  الصحة،  وزارة  بتأمني  مشمولني   %41.7 منهم  كان   %68 الصحي   بالتأمني 

الصحي اخلاص.

● تباينت معدالت املشاركة االقتصادية بني الذكور واإلناث، حيث بلغت 71% للذكور، في حني بلغت 21% فقط لإلناث.
● 51% من إجمالي امللتحقني بالتعليم هم من الذكور، مقابل 49% من اإلناث، في حني بلغت نسبة األمية ممن أعمارهم 

13 سنة فأكثر 9.1% من إجمالي عدد سكان اململكة، فيما بلغت نسبة األمية بني األردنيني %6.7.

على  تزيد  التي  العمرية  للفئة  اإلناث  بعدد  مقارنة  الذكور  عدد  زيادة  إلى  اجلنس  حسب  السكاني  التوزيع  يشير   ●
عشرين عاماً، ويعزى ذلك إلى أن غالبية العمالة الوافدة من الذكور هم من هذه الفئة، أما بالنسبة لألعمار دون سن 
العشرين فإن نسبة الذكور إلى اإلناث تكاد تكون متقاربة، حيث أن اجلزء األكبر من الهجرات القصرية كان جلها من 

األطفال والنساء خاصة فيما يتعلق باللجوء السوري.

● بلغ متوسط عمر الزواج عند األردنيني الذكور حوالي 25.5 سنة، وعند اإلناث حوالي 21.2 سنة.
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نشاطاً  2015 شهد  عام  أن   2016/1 لألبحاث خالل شهر  العاملية  الصادر عن شركة سافيليس  التقرير  نتائج  أظهرت 
آمنة جعلت منها نقطة جذب للمستثمرين في  بيئة استثمارية  باعتبارها  العقارية  لالستثمار في األصول  ملحوظاً 
مختلف أنحاء العالم، خاصة بعد أحداث األزمة املالية العاملية في عام 2008 التي غيرت من األمناط االستثمارية، وتراجع 
مستوى الثقة في األسواق املالية والتوجه نحو االستثمار في قطاع العقارات الذي أصبح من القطاعات الرئيسية احملفزة 

لالقتصادات احمللية.

أبرز احلقائق التي أظهرها التقرير حول قطاع العقارات العاملي

● شهدت الدول التي عانت من الركود االقتصادي عمليات تداول عقارية كبيرة نتيجة انخفاض قيمة األصول العقارية 
فيها مقارنة مع الدول المتقدمة، حيث اجتاحت رؤوس األموال أسواق العقار في الدول النامية ونما نشاط العقارات 
العابر للحدود )cross-border(، وارتفع النمو في قيمة الصفقات المنجزة عالمياً من قبل المستثمرين من %17 
في عام 2009 إلى 20% في عام 2015، ويعزى ارتفاع الطلب على األصول العقارية بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار 

الفائدة عالمياً والتسهيالت المقدمة في عمليات اإلقراض..

● ارتفاع الطلب على العقارات أدى إلى تضخم أسعار األصول العقارية عالمياً لترتفع من 65 تريليون دوالر أمريكي 
في عام 2009 إلى 217 تريليون دوالر أمريكي في عام 2015 أي بزيادة نسبتها 334%، وتشمل هذه األصول العقارات 
السكنية الفردية، الفنادق، األراضي الزراعية، المكاتب الصناعية والتجارية، هذا وقد أشار التقرير إلى أن حوالي ثلث 

قيمة العقارات العالمية قابلة لالستثمار بسهولة على نطاق واسع.

● شكلت قيمة األصول العقارية العالمية لعام 2015 ما يقارب 60% من قيمة إجمالي األصول العالمية  والبالغة 372 
تريليون دوالر، في حين شكلت ما يوازي 2.7 مرة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.

● تتأثر آفاق االستثمار العقاري العالمي على المدى الطويل لمعدالت النمو السكاني وما يترتب عليها من زيادة في 
السكنية على  العقارات  العالم فقد استحوذت  2.5 مليار أسرة حول  المساكن، ومع حقيقة وجود  الطلب على 
 75% من إجمالي قيمة العقارات العالمية في عام 2015، فيما شكلت العقارات التجارية ما نسبته 13%، و %12 

للعقارات الزراعية .

القطاع العقاري العالمي لعام 2015
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● بالنظر إلى أهمية التوزيع النسبي للعقارات السكنية 
دوالر  تريليون   162 قيمتها  والبالغة  عالمياً  المتداولة 
أمريكي، فقد استحوذت مناطق شرق أسيا والمحيط 
تلك  قيمة  إجمالي  من   %44 نسبته  ما  على  الهادي 
 ،%24 على  أوروبا  استحوذت  حين  في  العقارات، 
الرغم  )على   %21 على  الشمالية  أمريكا  واستحوذت 
في  يعيشون  العالم  سكان  من  فقط   %5 وجود  من 
والشرق  الجنوبية  أمريكا  واستحوذت  المناطق(،  هذه 
الرغم  )على  11% فقط  أفريقيا على  األوسط وشمال 
هذه  في  يعيشون  العالم  سكان  من   %28 وجود  من 
دخل  معدل  انخفاض  إلى  ذلك  يعزى  حيث  المناطق( 

الفرد في هذه المناطق.

● هيمنة العقارات التجارية في االقتصادات المتقدمة على حصة األسد من قيمة األصول التجارية المتداولة عالمياً 
والبالغة قيمتها 29 تريليون دوالر أمريكي، حيث استحوذت أمريكا الشمالية على 45% من إجمالي تلك األصول، في 
حين استحوذت أوروبا 28%، و 22% في شرق آسيا والمحيط الهادي، فيما تبقى 5% ألمريكا الجنوبية والشرق األوسط 

وشمال أفريقيا، ومن الجدير ذكره بأن التقرير لم يشمل العقارات التجارية غير المسّجلة رسمياً.

● تقدر قيمة األراضي الزراعية في العالم بحوالي 26 تريليون دوالر، تعود ملكية النسبة األكبر منها والبالغة %70 
لكيانات غير استثمارية والتي تتواجد بشكل رئيسي في الدول النامية، فيما استحوذت كبرى الشركات االستثمارية 

على 30% منها.

تزيد  )التي  الكبيرة  العالمية  العقارية  الصفقات  إجمالي  27% من  على  الصينية  العقارية  الصفقات  استحوذت   ●
قيمتها عن 10 مليون دوالر أمريكي( والمبرمة من العام 2007 وحتى العام 2015. 

● سجل أكبر تدفق لرؤوس األموال عبر الحدود في القطاع العقاري خالل عام 2015 لمشترين من أمريكا الشمالية 
في أوروبا بما قيمته 75 مليار دوالر، وهو ضعف حجم الصفقات المنجزة في أمريكا الشمالية من قبل األمريكيين 
تقريباً والبالغة قيمتها 32 مليار دوالر، وأكبر من المبلغ المستثمر في أوروبا من قبل األوروبيين أنفسهم والبالغ 68 

مليار دوالر.

● احتلت أمريكا الشمالية المرتبة األولى عالمياً في مجال شراء األصول العقارية بقيمة 121 مليار دوالر، كان منها 
74% استثمارات عقارية خارج أمريكا الشمالية، فيما بلغت قيمة االستثمارات المحلية حوالي 32 مليار دوالر وبما 

نسبته 26% من إجمالي انفاقها على شراء األصول العقارية.

التوجهات املستقبلية لإلستثمار العقاري العاملي

ال تزال املدن العاملية ذات الطابع التجاري )لندن، دبي، مدريد، 
مانشستر، برشلونة، شيكاغو( هي املقصد األول والرئيسي 
للمستثمرين، وعلى الرغم من اتخاذ أسعار األصول العقارية 
بوصلة  حتدد  زالت  ما  أنها  إال  قوية  تصاعدية  وتيرة  فيها 
العقارية  أصولها  في  االستثمار  في  العالم  أثرياء  توجهات 

خاصة التجارية منها.

إلى  التقرير  الذي تضمنه  االستطالع  نتائج  أشارت  في حني 
أن نوايا املستثمرين قد تتجه نحو مراكز عاملية جتارية أخرى، 
بروكسل،  أوسلو،  )أمستردام،  مدن  أوروبا  في  تظهر  حيث 
برلني(، وفي آسيا )طوكيو وسنغافورة(، وفي أمريكا الالتينية 
)مكسيكو سيتي وميندوزا في األرجنتني(، ومن املرجح خالل 
اخلمس سنوات القادمة أن يزيد النشاط االستثماري املوجه 

نحو القارة اإلفريقية خاصة في مدن )نيروبي وكيب تاون(.
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لم يكن أداء سوق العقار األردني لعام 2015 باملستوى املأمول 
باملوافقة على  املتعلق  الوزراء  قرار مجلس  الرغم من  على 
إعفاء جميع الوحدات السكنية املفروزة واملكتملة انشائياً 
من شقق ومساكن منفردة من رسوم التسجيل وتوابعها، 
على أن ال تزيد مساحة الشقة أو املسكن املنفرد على 150 
متر مربع غير شاملة اخلدمات وبذلك مت رفع مساحة الشقة 
120 متراً  أو املنزل املنفرد املعفاة من رسوم التسجيل من 
150 متراً مربعاً، وإذا زادت مساحة الشقة أو املسكن  إلى 
تخضع  اخلدمات  شاملة  غير  مربعاً  متراً   150 عن  املنفرد 
املساحة الزائدة عن ذلك فقط إلى رسوم التسجيل ولغاية 
املسكن  أو  الشقة  مساحة  زادت  إذا  أما  مربعاً،  متراً   180
املنفرد على 180 متراً مربعاً فان كامل مساحة الشقة أو 
املسكن املنفرد تخضع لرسوم التسجيل، حيث دخل القرار 

حيز التنفيذ اعتباراً من الثلث األخير من شهر متوز 2015.

كما تراجع نشاط قطاع اإلنشاءات نتيجة تأثره بارتفاع أسعار األراضي ومستلزمات البناء واالسمنت واحلديد األمر الذي 
أدى إلى انخفاض عدد املستثمرين في هذا القطاع احليوي وتوجههم لالستثمار في دول أخرى.

أوالً: مؤشرات القطاع العقاري

بالظروف  خضع سوق العقار األردني حاله كحال باقي األسواق في املنطقة لعوامل العرض والطلب التي تأثرت سلباً 
السياسية واالقتصادية التي تشهدها املنطقة، وفيما يلي قراءة توضح أبرز مالمح أداء سوق العقار األردني لعام 2015 

مقارنة بعام 2014 :

● على صعيد حجم التداول: بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خالل عام 2015 حوالي 7.6 مليار دينار 
بانخفاض مقداره 156 مليون دينار ونسبته 2% عن عام 2014، واستحوذت العاصمة عّمان على الحصة األكبر من 
والمركز  العاصمة  محافظة  تسجيل  مديريات  في  التداول  حجم  بلغ  حيث  المملكة،  في  العقار  سوق  عمليات 

الرئيسي ما مقداره 5.7 مليار دينار أو ما نسبته 74% من حجم التداول خالل عام 2015.

● على صعيد حركة بيع العقار: بلغ إجمالي معامالت بيع العقار في المملكة خالل عام 2015 ما مجموعه 108026  
معاملة مسجلة نمواً بسيطاً عن عام 2014 بلغت نسبته 0.2%، حيث توزعت تلك البيوعات على 43984 معاملة 

في محافظة العاصمة وبنسبة 41%، و 64042 معاملة لباقي المحافظات وبنسبة %59.

حركة بيع العقار في اململكة خالل عامي 2014 – 2015

التصنيف
نسبة التغير %عدد معامالت البيع / 2015عدد معامالت البيع / 2014

أراضيشققأراضيشققأراضيشقق

)10(24,87118,51527,39616,58810محافظة العاصمة

)6(11,33750,92016,41647,62645باقي محافظات إململكة

)8(36,20869,43543,81264,21421اجملموع

105,643108,0260.2اجملموع اإلجمالي

نشاط قطاعي العقارات واإلنشاءات في األردن لعام  2015
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● على صعيد بيوعات األراضي والشقق لغير األردنيين: بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خالل عام 2015 
ما مجموعه 4729 معاملة منها 3481 معاملة للشقق و 1248 معاملة لألراضي، حيث بلغت قيمة تلك البيوعات 
التقديرية 423.2 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته 14% عن عام 2014، حيث جاءت الجنسّية العراقية في بيوعات 
عام 2015 بالمرتبة األولى بمجموع 2076 معاملة، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 918 معاملة، 
فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 377 معاملة، تلتها بالمرتبة الرابعة الجنسية السورية 

بمجموع 223 معاملة.

أما من حيث حجم االستثمار فقد جاءت الجنسّية العراقية أيضاً بالمرتبة األولى بحجم استثمار بلغ 215.1 مليون 
دينار بنسبة 51% من حجم القيمة السوقية لبيوعات غير األردنيين، والجنسّية السعودية بالمرتبة الثانية بمبلغ 
66.4 مليون دينار وبنسبة 16%، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الكويتية بمبلغ 22.9 مليون دينار وبنسبة %5.4، 
اليمينة  الجنسية  4.1%، فيما جاءت  دينار وبنسبة  17.5 مليون  السورية بمبلغ  الجنسية  الرابعة  بالمرتبة  تلتها 

بالمرتبة الخامسة بمبلغ 17.3 مليون دينار وبنسبة %4.1.

● على صعيد الرقم القياسي ألسعار األصول العقارية: شهد عام 2015 ارتفاع أسعار العقار السكني وغير السكني 
إلى جانب ارتفاع أسعار األراضي مقارنة مع العام  الماضي 2014، وأظهرت بيانات الرقم القياسي ألسعار األصول 
العقارية في المملكة ارتفاع الرقم العام للمؤشر من 115.1 نقطة في عام 2014 إلى 119.0 نقطة في العام 2015 

أي بزيادة نسبتها %3.3.

غير  للعقارات  و%2.1  السكنية،  للعقارات   %43.6 إلى  المؤشر  في  العقارية  لألصول  النسبية  األهمية  وتوزعت 
السكنية، و54.3% لألراضي.

أما حسب المحافظات، فقد ارتفعت أسعار العقار في 10 محافظات في العام الماضي 2015، فيما كان االستثناء 
الوحيد بانخفاض األسعار في محافظة عجلون بينما حافظت محافظة جرش على نفس مستوى األسعار المسجل 

لعام 2014، يذكر أن العاصمة عّمان استحوذت على األهمية النسبية األكبر في المؤشر وبما نسبته %74.3.

ثانياً: مؤشرات قطاع اإلنشاءات

9.6% مقارنة بعام  2015 بنسبة  على صعيد رخص البناء: فقد انخفض عدد الرخص الممنوحة للبناء خالل عام   ●
2014، وبلغ عدد الرخص الممنوحة للبناء 35,775 رخصة من بداية العام حتى نهاية عام 2015، ومن الجدير ذكره أن 

العاصمة عمان قد استحوذت على ما يقارب 25% من إجمالي عدد رخص البناء الممنوحة في المملكة.

ملحوظاً  انخفاضاً   2015 لعام  للبناء  المرخصة  المساحات  سجلت  للبناء:  المرخصة  المساحات  صعيد  ●  على 
بنسبة بلغت 12.5% عن العام الماضي 2014 ليصل عدد المساحات المرخصة للبناء 13,122.8 م2، حيث استحوذت 

العاصمة عمان على ما يقارب نصف المساحات المرخصة للبناء في المملكة.

الممنوحة  االئتمانية  التسهيالت  رصيد  ارتفع  اإلنشاءات:  لقطاع  الممنوحة  االئتمانية  التسهيالت  صعيد  ●  على 
لقطاع اإلنشاءات في المملكة في نهاية عام 2015 بنسبة 7.7% عن رصيد نهاية العام 2014 ليصل إلى 4.9 مليار 
23.2% من إجمالي  اإلنشاءات تشكل حوالي  الممنوحة لقطاع  االئتمانية  التسهيالت  أن  الجدير ذكره  دينار، ومن 

التسهيالت االئتمانية المباشرة.

●  على صعيد الشركات المسجلة في قطاع المقاوالت: حسب البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة في نهاية 
عام 2015 بلغ مجموع الشركات المسجلة في قطاع المقاوالت 148 شركة برأس مال بلغ 7.7 مليون دينار مقابل 

224 شركة برأس مال بلغ 11.1 مليون دينار في نهاية عام 2014. 
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باإلحباط،  الناس يستسلم ويشعر  اخلبرة، فالكثير من  للتعلم واكتساب  التجربة وهو سبيل  الفشل جزاًء من  يعتبر 
وآخرون يتجاوزون التجربة ويتابعون حياتهم وهناك فئة أخرى القت في فشلها عبرة وفرصة، فكان طموحهم وإصرارهم 
أكبر من أية عقبات، فجّدوا واجتهدوا لتسطر أسماؤهم في لوائح التاريخ، ولنستعرض بعضاً من الشخصيات العاملية 
التي عانت في البداية، فسقطت وتعرضت ألقسى الظروف ولكن إرادتهم ورغبتهم في حتقيق النجاح كانت أكبر من كل 

العثرات ليغدوا بعدها من أكثر األشخاص جناحاً وشهرةً على مستوى العالم.

توماس أديسون )1847 – 1931(

شيء،  أي  تعلم  يستطيع  ال  أنه  لدرجة  غبي  أنه  مدرسوه  عنه  قال  أمريكي،  أعمال  ورجل  مخترع 
لكنه صاحب ما يزيد عن 1000 براءة اختراع، فبعض هذه االختراعات غيرت العالم وأهمها املصباح 

الكهربائي وكاميرا األفالم وبطارية األلكاالين .

ألبرت أينشتاين )1879 – 1955(

عالم فيزياء أملاني املولد، سويسري وأمريكي اجلنسية ، واجه أينشتاين منذ صغره صعوبة كبيرة 
في التواصل مع الناس والتعلم بالطريقة التقليدية، لكن هذا على ما يبدو لم يكن مؤشراً على 
أحد  النسبية  النظرية  باكتشافه  الزمن  أثبته مع  ما  وهو  أمام جناحه  يكن عائقاً  ولم  ذكائه  قلة 
أهم أعمدة الفيزياء احلديثة، وحصوله عام 1921 على جائزة نوبل في الفيزياء عن مساهمته في 
لنظرية  األساس  شكلت  التي  الكهروضوئية  للظاهرة  اكتشافه  وخصوصاً  الفيزيائية  النظريات 

الكم.

والت ديزني )1901 – 1966(

بداية  في  ديزني  طرد  متحركة،  رسوم  وأخصائي  وسينارست،  ومخرج  ومنتج  أمريكي  أعمال  رجل 
حياته العملية من إحدى الصحف لضيق مخيلته وعجزه عن ابتكار قصص جديدة، تعرض االستديو 
اخلاص به لإلفالس عام 1924 بعد عامني فقط من إنشائه وكان على وشك اإلفالس مرة أخرى عام 

1937 قبل أن ينقذه إنتاجه لفيلم الكرتون سنو وايت واألقزام السبعة.

الكولونيل هارالند ساندرز ديفيد )1890 – 1980(

متعهد أمريكي مؤسس سلسلة مطاعم كنتاكي األمريكية )KFC(، ترك ساندرز دراسته ليخرج 
الى سوق العمل، فعمل كرجل إطفاء ثم بائع لشركات التأمني، ثم بائع إلطارات السيارات وعامل 
في محطة محروقات ووظائف أخرى عديدة، تعرض ساندرز للطرد من العمل عشرات املرات، وتعرض 
ما لبث أن أغلقه  1939 ليؤسس مكانهما مطعماً جديداً  فندقه الصغير ومطعمه للحريق عام 
مع انطالق احلرب العاملية الثانية ليعود للعمل من جديد موظفاً في أحد املطاعم، ثم سافر حول 
الواليات املتحدة ليبيع امتياز استخدام وصفته السرية للدجاج املقلي، فتمكن من بيعه عام 1952 
ألول مرة، أما اليوم وبعد وفاته الكثر من خمسة وثالثون عاماً فإن سلسلة دجاج كنتاكي لديها أكثر 

من 16000 مطعم حول العالم .

ستيفن سبيلبرغ )1946 – حتى اآلن(

مخرج وكاتب سيناريو ومنتج سينمائي أمريكي، رفض طلبه لاللتحاق بجامعة بجنوب كاليفورنيا 
لفنون األفالم مرتني ليختار الدراسة في جامعة لونغ بيتش بوالية كاليفورنيا، وبدأ مشواره العملي 
بالعمل 7 أيام في األسبوع وبدوام كامل وبدون راتب في يونيفيرسال ستوديوز، بعد أن أصبح مشهوراً 
قامت جامعة جنوب كاليفورنيا مبنحه درجة الشرف عام 1994 وأصبح أحد أعضاء مجلس أمنائها 

عام 1996، وقد حصل سبيلبرغ في مشواره الفني على 3 جوائز أوسكار.

شخصيات عالمية تعرضت للفشل قبل نجاحها الباهر
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هنري فورد )1863 – 1947(

اقتصادي أمريكي بارز ومؤسس شركة فورد للسيارات، فشل فورد عام 1901 في إعادة إنتاج منوذجه 
األول لسيارة مبحرك يعمل على الوقود ليقرر املستثمرون حل الشركة، فعاد بعدها فورد ومتكن من 
إقناع بعض املستثمرين باالستثمار في فكرته مرة أخرى، فقد تعلم من جتربته األولى الكثير فتعرض 
إلى مضايقات وتدخالت كثيرة في عمله األمر الذي دفعه إلى ترك العمل على مشروعه، واستمرت 
محاوالت فورد إلى أن وجد الشريك املثالي وهو أليكساندر مالكومسون لينشأ خطاً لإلنتاج ويصمم 
سيارة من ابتكاره بالكامل، فكانت سيارة فورد موديل A التي بدأت معها رحلة شركة فورد العاملية.

جيمس دايسون )1947 – حتى اآلن(

تطوير  من  يتمكن  أن  قبل  أولياً  منوذجاً   5126 جتربة  دايسون  على  كان  بريطاني،  وصناعي  مخترع 
عن  الشوائب  فصل  على  وتعمل  للمخلفات  لكيس  حتتاج  ال  التي  الكهربائية  داوسون  مكنسة 
الهواء بتقنية الفصل األعاصيري، وخسر دايسون جميع مدخراته خالل 15 عاماً لتصبح دايسون 
من أكثر العالمات التجارية مبيعاً للمكانس الكهربائية اخلالية من األكياس في الواليات املتحدة، 

وتقدر ثروة دايسون بحوالي 4.5 مليار دوالر.

إسحاق نيوتن )1643 – 1727(

الثورة  الفيزياء والرياضيات عبر العصور وأحد رموز  العلماء مساهمة في  أبرز  عالم إجنليزي يعد من 
مزرعة  في  ليعمل  املدرسة  من  بإخراجه  فقامت  الزراعة  مجال  في  يعمل  أن  والدته  أرادت  العلمية، 
الدراسة ومن ثم  إلى مقاعد  ذريعاً، وعاد بعدها بوساطة مدير مدرسته  العائلة، لكنه فشل فشالً 
التحق بجامعة كامبريدج ليمضي في بحثه العلمي وليصبح واحداً من أكثر العلماء تأثيراً في تاريخ 

البشرية، يذكر منها قوانني احلركة الثالثة الشهيرة في كتابه األصول الرياضية. 

جاك ما )1964 – حتى اآلن(

16 مرة بطلب من  تقدم  بها، فقد  يقوم  الفشل في كل خطوة  يحالفه  أعمال صيني كان  رجل 
اجلامعات  إلى  التحاق  30 طلب  له  رفض  رفضت جميعها، كما  ولكنها  أمريكا  إلى  الهجرة  أجل 
األمريكية، إال أنه متكن من تأسيس مجموعة شركات جتارية ناجحة على شبكة اإلنترنت، حيث 
شغل منصب الرئيس التنفيذي سابقاً جملموعة علي بابا التي أنشأها والتي متلك أهم موقع جتاري 
إلكتروني يعرف باسم علي بابا، يذكر أن جاك هو أول رجل أعمال صيني آسيوي يظهر على غالف 

مجلة فوربس األمريكية. 

سويتشيرو هوندا )1906 – 1991(

مهندس وصناعي ياباني، ولد هوندا من عائلة فقيرة جداً في مقاطعة هماماتسو البعيدة في اليابان 
وكان من شدة فقر عائلته أن خمسة من إخوانه توفوا نتيجة سوء التغذية والنعدام املوارد املادية 
إلى  ثم ترك قريته وتوجه  15 عاماً  1922 وكان عمره حينها  واالقتصادية، فترك هوندا املدرسة عام 
أول محل  ليفتتح  ماالً  يقترض  أن  قبل  6 سنوات،  ملدة  السيارات  لتصليح  طوكيو وعمل في محل 
لتصليح السيارات عام 1928، فحصل هوندا في السنة نفسها على براءة اختراع لتصميمه مكابح 
معدنية للسيارات بعد أن كانت تصنع من اخلشب، وسجل هوندا حافل بأكثر من 470 ابتكار وأكثر 

من 150 براءة اختراع باسمه.
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بنك اإلسكان يرعى لقاء غرفة التجارة األمريكية

األمريكية في  التجارة  لقاء غرفة  بنك اإلسكان  رعى 
النقل  األردن بحضور معالي السيد أمين حتاحت وزير 
وأعضاء  عمان  في  األمريكية  السفيرة  ويلز  وأليس 
القطاعات  ممثلي  من  عدد  إلى  باإلضافة  الغرفة 
ورجال  اخملتلفة  والتجارية  والصناعية  االقتصادية 
األعمال وذلك ملناقشة خطة تطوير العالقات األردنية 
وكيفية  النقل  سياسات  في   2016 للعام  األمريكية 

تطوير شبكة النقل في األردن. 

وتأتي رعاية بنك اإلسكان لهذا اللقاء انطالقاً من دور 
البنك وحرصه على دعم املؤمترات االقتصادية الهادفة، 

وسعيه الدائم واملتواصل لتعزيز عالقات التعاون بني البنك ومختلف القطاعات االقتصادية والتجارية في اململكة، مبا 
يخدم ويدعم االقتصاد الوطني ويعمل على االرتقاء به إلى مستويات أفضل. 

وفي نهاية اللقاء مت تسليم السيد إيهاب السعدي مدير عام بنك اإلسكان / بالوكالة الدرع التكرميي ملشاركة البنك 
 في دعم اللقاء تقديراً ملساهمة البنك ورعايته املستمرة للنشاطات والفعاليات التي تعقدها غرفة التجارة األمريكية

في األردن. 

رعاية حفل جمعية األعمال األردنية األوروبية

أقامته  الذي  االستقبال  حفل  اإلسكان  بنك  رعى 
مبناسبة  )جيبا(  األوروبية  األردنية  األعمال  جمعية 
مرور عشرين عاماً على بدء إطالق اجلمعية نشاطاتها 
ماثيو  أندريا  األوروبي  االحتاد  سفير  وبحضور  باألردن، 
اجلمعية  منتسبي  من  مجموعة  ومبشاركة  فونتانا 
باإلضافة إلى عدد رجال األعمال واالقتصاديني األردنيني 

واألوروبيني.

وتأتي رعاية بنك اإلسكان لهذا احلفل انطالقاً من دور 
وسعيه  األعمال،  جمعيات  دعم  على  وحرصه  البنك 
البنك  بني  التعاون  عالقات  لتعزيز  واملتواصل  الدائم 
والهيئات  والتجارية  االقتصادية  القطاعات  ومختلف 

احمللية اخملتلفة، مبا يخدم و يدعم اإلقتصاد الوطني ويعمل على اإلرتقاء به إلى مستويات أفضل. 

وفي نهاية احلفل مت تسليم السيد إيهاب السعدي مدير عام بنك اإلسكان / بالوكالة الدرع التكرميي للجمعية تقديراً 
املتواصل  بدعمه  واملتمثل  اإلسكان  لبنك  الريادي  الدور  احلفل  على  القائمني  ثمن  إذ  للحفل،  ورعايته  البنك  ملساهمة 

لألنشطة والفعاليات االقتصادية التي تسهم في دفع عجلة النمو االقتصادي وتعزز فرص االستثمار في اململكة.

المسؤولية االجتماعية في األردن و فلسطين
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بنك اإلسكان يرعى رحلة  ترفيهية ملبرة أم احلسني
التي  املؤسسات  دعم  بأهمية  اإلسكان  بنك  لرؤية  جتسيداً 
مبرة  ترفيهية ألطفال  رحلة  برعاية  البنك  قام  باأليتام،  تعنى 
البهجة  إدخال  في  ساهم  مما  العقبة،  مدينة  إلى  احلسني  أم 

والسرور إلى قلوب األيتام املقيمني في املبرة.

واجبه  تأدية  في  البنك  استراتيجية  ضمن  الدعم  هذا  ويأتي 
حتمله  على  تأكيداً  اجملتمع،  أبناء  من  الفئة  هذه  جتاه  الوطني 
التكافل  منهج  لتطبيق  منه  وسعياً  اجملتمعية،  ملسؤولياته 
االجتماعي، حيث اعتاد البنك على دعم املؤسسات واجلمعيات 
اخليري  العمل  جوانب  مختلف  تستهدف  التي  اخليرية 
رائدة  بتنفيذ مشروعات  املشاركة  وذلك من خالل  واإلنساني، 
األردني،  مجتمعنا  في  والتراحم  التكافل  صور  فيها  تتجسد 

لتحقيق مزيد من األمن واالستقرار واالزدهار لبلدنا العزيز لهذا العمل من جانب خيري وفائدة صحية للموظفني واجملتمع. 

وتأتي هذه احلملة في إطار تعزيز دور البنك وموظفيه جتاه اجملتمع احمللي ومتاشياً مع الدور اإلنساني واملسؤولية اجملتمعية 
للبنك في إطار شراكته وتعاونه مع املؤسسات الوطنية اخملتلفة .

برعاية بنك اإلسكان منتدى االستراتيجيات يطلق مؤشر االزدهار األردني 
رعى بنك اإلسكان حفل اطالق مؤشر االزدهار األردني والذي يعد األول من نوعه في األردن، ويشكل هذا املؤشر أداةً لتقييم 
املستوى املعيشي للمواطن األردني حيث يغطي النواحي االقتصادية والبيئية واالجتماعية، كما يساعد املؤشر صناع 
القرار في تتبع أداء اململكة على العديد من األصعدة مما يساعد في تقييم أثر العوامل اخلارجية والداخلية على ازدهار 

معيشة املواطن األردني ووضع السياسات واتخاذ القرارات املناسبة لدفع عجلة االزدهار.

هذا وقد حضر فعالية اطالق مؤشر االزدهار التي نظمها منتدى 
االقتصاديني  من  مدعو   120 من  أكثر  األردني  االستراتيجيات 
األردنيني وصناع القرار وممثلي شركات القطاع اخلاص من أعضاء 
بالشأن  املهتمني  واإلعالميني  الصحافيني  إلى  إضافًة  املنتدى، 

االقتصادي.

وجاءت رعاية بنك اإلسكان لهذا املؤمتر انطالقاً من دوره اجملتمعي، 
وحرصه على دعم املؤمترات اإلقتصادية الهادفة، وسعيه الدائم 
واملتواصل لتعزيز عالقات التعاون بني البنك ومختلف القطاعات 
االقتصادية في األردن ودول املنطقة، مبا يخدم ويدعم االقتصاد 

الوطني ويعمل على اإلرتقاء به إلى مستويات أفضل.
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 احتفال بنك اإلسكان / فرع البحرين بيوم
املرأة العاملي

تقديراً ملبادرة صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة بنت 
ورئيسة  البحرين  مملكة  عاهل  قرينة  خليفة،  آل  إبراهيم 
اجمللس األعلى للمرأة في إطالق يوم املرأة البحرينية اعتراًفا 
بدور املرأة في اجملتمع وتخصيص هذا العام بشعار »املرأة 
فرع   / اإلسكان  بنك  أقام  واملصرفي«،  املالي  القطاع  في 
تقديرًا  املناسبة  بهذه  للموظفات  تكرمي  حفل  البحرين 

لدور املرأة في نهضة البحرين اقتصاديًا واجتماعًيا.

وقد أقيم احلفل في مبنى البنك باملنامة، وبحضور جميع 
املوظفات بالبنك، باإلضافة إلى اإلدارة العليا، حيث مت توزيع 

هدايا تقديرية للموظفات.

وألقى املدير اإلقليمي/ خالد البلوشي كلمة خالل احلفل 
أشاد فيها بجهود اجمللس األعلى للمرأة في حتقيق رؤيته 
والقضاء  متكافئة  شراكة  إلى  الوصول  في  الطموحة 
على التمييز بني اجلنسني، كما أشاد بالدور الذي تقوم به 
يبذلنه  الذي  الدؤوب  والعمل  البنك،  املوظفات في  جميع 

من أجل االرتقاء بعمل البنك.

األميرة دينا تكرم “ بنك اإلسكان” لرعايته 
املسابقة اإلعالمية لسرطان الثدي 

كرمت سمو األميرة دينا مرعد )مدير عام مؤسسة احلسني 
للكشف  الوطنية  للجنة  الفخري  والرئيس  للسرطان(، 
حصري  كراٍع  اإلسكان  بنك  الثدي،  سرطان  عن  املبكر 
السادسة  للسنة  الثدي  لسرطان  اإلعالمية  للمسابقة 

على التوالي.

البرنامج  أقامها  التي  احلوارية  اجللسة  ضمن  ذلك  وكان 
األردني لسرطان الثدي في فندق الشيراتون ملناقشة نتائج 
حملة تشرين األول للتوعية حول سرطان الثدي حتت شعار 
“خليكي بحياتي.. إفحصي”  ، التي ألقت الضوء على أهم 
املاموجرام  وحدات  وتكرمي  احلملة،  ومخرجات  نشاطات 
في عدة مستشفيات في اململكة وتكرمي شركاء احلملة 
املؤسسة  تطلقها  التي  اإلعالمية  باملسابقة  والفائزين 

سنوياً برعاية بنك اإلسكان.

ممارسة  إطار  وضمن  اإلسكان  بنك  أن  بالذكر،  واجلدير 
وداعم  كراع  باستمرار  يتواجد  اإلجتماعية،  مسؤوليته 
ومنها  للسرطان  احلسني  مؤسسة  أنشطة  من  للعديد 
إلى  باإلضافة  الثدي  لسرطان  اإلعالمية  املسابقة 
إنضمامه إلى برنامج التسمية والتشريف الذي أطلقته 
املؤسسة مؤخراً وذلك من خالل تبرعه ببناء غرفة عناية 
حثيثة بالتوسعة اجلديدة، ودعمه للعديد من الفعاليات 

اخملتلفة التي يقيمها مركز احلسني للسرطان.
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البازار السنوي جلمعية احلسني /مركز األردن للتدريب والدمج الشامل 
ــر  ــي األمي ــمو امللك ــب الس ــة صاح ــت رعاي حت
رعــد بــن زيــد، رعــى بنــك اإلســكان البــازار 
األردن  مركــز   / احلســني  جلمعيــة  الســنوي 
ــي  ــور ممثل ــامل وبحض ــج الش ــب والدم للتدري
ــة  ــة العاملي ــية واألندي ــات الدبلوماس ــن الهيئ ع
واجلاليــات األجنبيــة فــي األردن واملهتمــة بدعــم 
برامــج التأهيــل الشــامل، وتأتــي رعايــة البنــك 
ــل  ــازار لدعــم برامــج التأهي ــة لهــذا الب احلصري
احلســني  تقدمهــا جمعيــة  التــي  الشــامل 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وباألخــص األطفــال.

بنك اإلسكان يشارك في املعرض الوظيفي لوزارة العمل

شارك بنك اإلسكان في املعرض الوظيفي الذي نظمته وزارة العمل والذي عقد في مبنى مديرية تشغيل عمان األولى 
األردنية الستالم طلبات توظيف من حملة الشهادات  اجلامعية للعمل في قطاع  البنوك  العبدلي ومبشاركة كبرى   /
مبشاركة  البنك  حضور  ومتثل  االجتماعية،  ملسؤولياته  حتمله  على  تأكيداً  املعرض  بهذا  البنك  مشركة  وتأتي  البنوك، 

موظفي مركز التوظيف / دائرة املوارد البشرية الستالم طلبات التوظيف املقدمة من احلضور.  

طالب “ إجناز فلسطني “ في زيارة ميدانية إلى بنك اإلسكان
ــك  ــع بن ــاون م ــطني “ بالتع ــاز فلس ــة “ إجن ــت مؤسس نظم
اإلســكان فــي رام اهلل زيــارة ميدانيــة لطــالب مدرســة الوحــدة 
ــة  ــم التدريبي ــتكماالً لدورته ــك اس ــني وذل ــية للبن األساس
ــن  ــاً م ــارة 30 طالب ــتهدفت الزي ــث اس ــة”، حي ــي املالي “ قرارات

ــع.  ــف التاس ــالب الص ط

وتضمنــت الزيــارة جولــة داخــل أقســام البنــك اخملتلفــة 
ــى  ــة إل ــة باإلضاف ــة والوظيفي ــر اإلداري ــى الدوائ ــرف عل للتع
ــى أرض  ــوك عل ــل البن ــل داخ ــواء العم ــة بأج ــف الطلب تعري
ــا مت أخــذه  ــة وتشــغيلية وتطبيقــاً مل ــة إداري الواقــع مــن ناحي

ــة.   ــة النظري ــدورة التدريبي بال
ومــن طرفــه، قــام الســيد جونــي غنــامي / رئيــس وحــدة 
التســويق والعالقــات العامــة فــي بنــك اإلســكان بتقــدمي نبذة 
عــن نشــأة البنــك وأقســامه اخملتلفــة وإجنازاتــه وجناحاتــه واإلجابــة عــن استفســارات الطلبــة، ثــم مت تقــدمي هدايــا 
رمزيــة مــن البنــك للطــالب، وفــي نهايــة اجلولــة قــام مســؤول عمليــات مؤسســة “ إجنــاز / رام اهلل “، بشــكر بنــك 
اإلســكان علــى تعاونهــم مــع املؤسســة إلجنــاح برامجهــا التدريبيــة باملــدارس وعلــى حســن االســتقبال والضيافــة. 
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جتهيز مختبرات حاسوب لعدد من املدراس

اإلسكان  بنك  بني  املشترك  التعاون  سياسة  ضمن 
ومؤسسات اجملتمع احمللي، قام البنك باملساهمة في جتهيز 
عدد من مختبرات احلاسوب في عدة مدارس منها: مدرسة 
األساسية  االستقالل  ومدرسة  الثانوية،  املغير  ذكور 
املدرسة  لطلبة  خدمة  وذلك  جماعني  ببلدة  اخملتلطة 
البالغ عددهم 113 طالباً وطالبة من الصف األول وحتى 

الصف الرابع األساسي.

ومن جانبه صرح املدير االقليمي لبنك اإلسكان / رام اهلل بأن 
هذا التبرع يعكس حرص البنك على إلتزامه باملسؤولية 
مؤسسات  دعم  في  سياسته  وضمن  االجتماعية، 
إلى  أشار  كما  التعليمي،  القطاع  وخاصة  احمللي  اجملتمع 
 أهمية ايجاد البيئة املدرسية السليمة واملتطورة خلدمة

التعليم والتعلم.

وبدورهم شكر مدراء املدراس البنك على دعمه السخي، 
بحيث عملت هذه املساهمة على ادخال الفرحة للطلبة 
التعليمية،  العملية  لتطوير  السليم  اجلو  لهم  ووفرت 
ستعود  والتي  اخملتبرات  هذه  جتهيز  أهمية  على  مؤكدين 
خالل  من  العلمي  وحتصيلهم  الطالب  على  بالفائدة 

مواكبة التطور التكنولوجي احلاصل.

بنك اإلسكان يرعى برنامج التعليم املساند 
ملدرسة رام اهلل الثانوية للبنات

انطالقاً من رؤيته في دعم العملية التعليمية، رعى بنك 
اإلسكان بالتعاون مع إدارة مدرسة بنات رام اهلل الثانوية 
العلمي  عشر  الثاني  لطالبات  املساند  التعليم  برنامج 
والتجاري في املدرسة، ويهدف البرنامج إلى املساهمة في 
حتسني مستوى التحصيل العلمي لدى الطالبات في كل 
قام  حيث  االجنليزية،  واللغة  الكيمياء  الفيزياء،  مادة  من 

البنك بتغطية نفقات حصص إضافية لهذه املواد.

ومن جانبه أكد السيد كمال طايع مدير فرع  بنك اإلسكان 
في مدينة رام اهلل  أن هذا الدعم يأتي ضمن سياسة البنك 
في دعم العملية التعليمية ومبا يساهم في رفع املستوى 
من  لتمكينهم  للطلبة  األكادميي  والتحصيل  العلمي 

اجتياز امتحان الثانوية العامة بأعلى الدرجات.

بنك  خورية   تغريد  املدرسة  مديرة  شكرت  وبدورها 
اإلسكان على هذه املبادرة الطيبة ومتنت التقدم واالزدهار 
املنهجية  النشاطات  لدعم  دائماً  يسعى  والذي  للبنك 

والالمنهجية في املدارس الفلسطينية.
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بنك اإلسكان يتبرع مبظلة انتظار ملدرسة تل الثانوية للبنات
ــة  ــداً خلدم ــاً جدي ــكان مفهوم ــك اإلس ــس بن أس
اجملتمــع والتفاعــل مــع هيئاتــه ومؤسســاته، مــن 
ــد مــن  خــالل مســاهمات وتبرعــات البنــك للعدي
ــدمي  ــك بتق ــام البن ــار ق ــذا اإلط ــي ه ــات، وف اجله
مظلــة انتظــار ملدرســة تــل الثانويــة للبنــات 
ــني  ــن املرحلت ــة م ــن 350 طالب ــر م ــدم أكث لتخ

ــة. ــة والثانوي اإلعدادي

ــر  ــوب مدي ــه أكــد الســيد حافــظ حال ومــن جانب
ــى  ــس عل ــة نابل ــي مدين ــكان ف ــك اإلس ــرع  بن ف
اجلهــود الراميــة لتعزيــز الشــراكة بــني القطاعــني 
العــام واخلــاص إنطالقــاً مــن حــرص البنــك علــى 

حتســني اخلدمــات املقدمــة للمواطنــني وإميانــه بضــرورة تكاتــف اجلهــود لتقــدمي اخلدمــة األفضــل جلميــع املواطنــني 
فــي مختلــف اجملــاالت.

ــت  ــة ومتن ــادرة الطيب ــذه املب ــى ه ــكان عل ــك اإلس ــي بن ــاح اخلليل ــة كف ــة الفاضل ــرة املدرس ــكرت مدي ــا ش وبدوره
ــا. ــر احتياجاته ــطينية وتوفي ــدارس الفلس ــم امل ــا لدع ــعى دائم ــذي يس ــك وال ــار للبن ــدم واالزده التق

ومــن اجلديــر بالذكــر بــأن بنــك اإلســكان يحــرص علــى  تقــدمي الدعــم والرعايــة خملتلــف اجلهــات، كإحــدى الوســائل 
التــي يتبناهــا البنــك لتحقيــق التنميــة املســتدامة فــي اجملتمــع، وترجمــة لرؤيــة البنــك فــي التزامــه مبســؤوليته 
االجتماعيــة، حيــث يؤكــد البنــك علــى أن دوره ال يقتصــر علــى كونــه مؤسســة اقتصاديــة فحســب، بــل يتخطــى 

ذلــك بكثيــر بتقدميــه يــد العــون واملســاعدة خملتلــف فئــات اجملتمــع.

دعم نادي رافات لكرة القدم
قــدم بنــك اإلســكان دعمــاً لتغطيــة احتياجــات فريــق كــرة القــدم لنــادي شــباب رافــات بهــدف مســاعدتهم فــي 

إكمــال مســيرتهم الرياضيــة التــي تكللــت بالنجــاح بالعديــد مــن احملطــات املهمــة خــالل الســنوات املاضيــة.
وخــالل تقــدمي الدعــم أكــد املديــر اإلقليمــي لفــروع فلســطني 
الســيد محمــد البرغوثــي علــى رؤيــة اإلدارة بدعــم األنشــطة 
الشــبابية والرياضيــة ضمــن مســاهمات البنــك املتعــددة فــي 
مجــال املســؤولية االجتماعيــة، والتــي تعتبــر ركيزة أساســية 

لتوجهــات الغــدارة.
ــك  ــي بن ــان الرفات ــيد نعم ــادي الس ــس الن ــكر رئي ــدوره ش وب
ــم  ــال دع ــي مج ــز ف ــك املمي ــى دور البن ــد عل ــكان، وأك اإلس
األنديــة والرياضــة فــي فلســطني، وفــي ذات الســياق نــوه إلــى 
ــة  ــا بكاف ــز عالقته ــى تعزي ــاً إل ــعى دوم ــق تس أن إدارة الفري
املؤسســات احملليــة لتفعيــل دور الرياضــة، التــي تصقــل 
ــود  ــم، وتع ــم وعطائه ــع كفائته ــباب وترف ــخصيات الش ش

ــات. ــعوب واجملتمع ــر الش ــاء حتض ــي بن ــدة ف بالفائ
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أنشطة مركز التدريب والتطوير خالل عام 2015

واصل البنك خالل عام 2015 سياسته باالستثمار في موارده البشرية من مختلف املستويات اإلدارية وتطوير مستقبلهم 
الوظيفي وتنمية مهاراتهم الشخصية واملهنية مبا ميكنهم من إجناز األعمال املوكلة إليهم بالشكل املطلوب ومبا ينعكس 

إيجابياً على منو أعمال البنك. 

وشملت املبادرات الرئيسية في مجال التدريب والتطوير خالل العام ما يلي:

تأهيل 32 موظفاً لشغل وظائف قيادية و 170موظفاً لشغل مواقع إدارية من مستويات مختلفة، إذ مت إيفاد هؤالء   ●
املوظفني حلضور دورات وورشات عمل متخصصة محلياً وخارجياً.

تأهيل  وبرامج  )الصرافني(،  اجلدد  املوظفني  لتأهيل  الشامل  البرنامج  أهمها:  الوظيفي  التأهيل  برامج  عقد عدد من   ●
ضباط االئتمان، وبرنامج تأهيل موظفي خدمة العمالء، وبرنامج تأهيل مدراء الفروع املتخصص بهدف إعداد املدراء 
وبرنامج  املصرفية  والتشريعات  بالعمليات  املتعلقة  اجلوانب  املصرفية ومختلف  املهنة  قدراتهم في مجال  وتطوير 
آليات الكشف عن التزوير والتزييف ومفهوم البيع والتسويق املصرفي والتميز في خدمة العمالء وغيرها من البرامج 

التدريبية املتخصصة، حيث مت عقد ندوات داخلية متخصصة في مجال العمل املصرفي شارك فيها 574 موظفاً. 

املهنية الشهادات  على  واحلصول  موظفاً   11 لـ  األكادميية  الشهادات  لنيل  االلتحاق  فرصة  العام  خالل  البنك  وفر   ● 
لـ 15 موظفاً.

جامعة  امتحانات  هيئة  من  واملعتمد  املعلومات  تقنية  ملهارات  كامبردج  دبلوم  على  للحصول  موظفاً   252 تأهيل   ●
كامبردج في اململكة املتحدة. 

إطالق مبادرة لتطوير قدرات املوظفني في اللغة اإلجنليزية، حيث مت إيفاد 621 موظفاً لتطوير قدراتهم في مجال اللغة   ●
اإلجنليزية بالتعاون مع املعهد الثقافي البريطاني.

وفي هذا اإلطار فقد مت توفير 9200 فرصة تدريبية شارك بها 2174 موظفاً داخل وخارج اململكة، حيث غطت هذه الدورات 
اجملاالت اإلدارية واملالية واحملاسبية والتدقيق واالئتمان املصرفي واملهارات السلوكية والعالقات العامة والعمليات املصرفية 

واخلزينة واالستثمار واحلاسوب الشخصي.
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وفيما يلي جدوالً يبني الدورات التي مت عقدها خالل العام 2015

عدد الفرص التدريبيةالبيان

1414الدورات الداخلية / مركز التدريب

160الدورات السلوكية

621الدورات اإلدارية

390دورات اللغة اإلجنليزية

Microsoft Office 4432دورات تطبيقات الـ

1409الدورات الوظيفية املتخصصة للفروع 

774الدورات الوظيفية املتخصصة لإلدارات 

300أخرى 

9200المجموع

وفي إطار ممارسة مسؤوليته االجتماعية، قام البنك خالل العام بتدريب عدد كبير من طلبة اجلامعات الرسمية واخلاصة 
On Job Training في عدد من دوائر وفروع البنك من أجل إكسابهم اخلبرة العملية في العمل املصرفي من خالل التدريب 

العملي، وقد أثبتت هذه املبادرة بأنها أداة فعالة في تقليص الفجوة بني القطاع املصرفي وبني املؤسسات التعليمية. 




