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بنمو نسبته 12.4 %

97.1 مليون دينار أرباح بنك اإلسكان للنصف األول من عام 2016

حقق بنك اإلسكان خالل النصف األول من عام 2016 نموًا في األرباح قبل الضريبة بنسبة 12.4% حيث 
بلغت 97.1 مليون دينار مقارنًة مع 86.4 مليون دينار تحققت خالل النصف األول من العام الماضي 
2015، في حين نمت األرباح الصافية بعد الضريبة بنسبة 7.9% حيث بلغت 66.4 مليون دينار مقارنًة مع 
61.6 مليون دينار خالل الفترة المماثلة من عام 2015، كما ارتفع إجمالي الدخل خالل النصف األول 

من هذا العام 2016 بمبلغ 21.5 مليون دينار أو ما نسبته 12.5% حيث بلغ 193.5 مليون دينار.

أنها  اإلسكان  لبنك  العام  المدير  السعدي  إيهاب  السيد  بين  المتحققة  النتائج  على  تعقيبه  وفي 
العمل  لمعايير  وانتهاجه  الحصيفة  وسياساته  الناجحة  البنك  عمل  استراتيجية  بفضل  جاءت 
المصرفي المتطورة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعمالئه، حيث وصل مجموع الموجودات 
في نهاية شهر حزيران من عام 2016 إلى 7.7 مليار دينار، وبلغت أرصدة ودائع العمالء 5.5 مليار دينار 
وبحصة سوقية مقدارها 14.6%، كما بلغ إجمالي رصيد محفظة التسهيالت االئتمانية 4 مليار دينار 

وبحصة سوقية مقدارها %13.8.

بما يؤكد متانتها ومالءمتها  البنك  الرئيسية في  األداء  النتائج على مؤشرات  انعكست هذه  وقد 
 %135 السيولة  نسبة  وبلغت   ،%17.2 المال  رأس  كفاية  نسبة  بلغت  حيث  القائمة،  بالظروف  قياسًا 
وهما أعلى من المعدالت المطلوبة من البنك المركزي األردني، وبلغ العائد على الموجودات %1.7 

والعائد على حقوق الملكية %13.

وفي مجال التوسع الداخلي في األردن فقد زاد عدد فروع البنك العاملة منذ بداية العام لتصل 
إلى 129 فرعًا، وزاد عدد أجهزة الصراف اآللي ليصل إلى 216 جهازًا، وبذلك حافظ البنك على صدارته 
هذا  في  ذكره  يجدر  وما  اآللي،  الصراف  أجهزة  وعدد  الفروع  بعدد  األردن  في  المصرفي  للقطاع 
األردن  في  فرعًا   181 إلى  عددها  وصل  ودولية  محلية  فروع  شبكة  اإلسكان  بنك  لدى  أن  المجال 
العراق  من  كل  في  التمثيل  مكاتب  إلى  إضافًة  والبحرين  وفلسطين  ولندن  والجزائر  وسورية 

واإلمارات العربية المتحدة وليبيا.

وأضاف السيد السعدي أن البنك يسعى دومًا لزيادة قاعدة عمالئه من األفراد والمؤسسات وتلبية 
احتياجاتهم وتعزيز العالقة معهم، وأعرب عن توقعاته بتحقيق نتائج أفضل خالل النصف الثاني 

من هذا العام. 

“علمًا بأن هذه النتائج أولية وغير موافق عليها بعد من البنك المركزي األردني ” .



2

بنك اإلسكان يوقع اتفاقية شراكة مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
الطالق قروض في القطاع السياحي 

وقع بنك اإلسكان اتفاقية شراكة مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ونصت االتفاقية على إطالق البنك 
في  يساهم  بما  السياحي  القطاع  في  التجارية  األعمال  لدعم  المخصص  الجديد  السياحي  القرض  لمنتج 

زيادة فرص البناء والتوسعة في هذا القطاع. 

ويأتي ذلك كجزء من الجهود المبذولة من قبل مشروع السياحة لتعزيز االستدامة االقتصادية في األردن، 
والمتوسطة  الصغيرة  السياحية  للمشاريع  تمويل  لتوفير  الدولية،  للتنمية  األمريكية  الوكالة  من  الممول 

والكبيرة خاصة خارج العاصمة عمان.

األردن  الدولية في  للتنمية  األمريكية  الوكالة  االقتصادية والطاقة في  التنمية  باور مدير مكتب  وقال روس 
العمل  شراكة  ستساعد  حيث  للسياح  مميزة  تجربة  المحلية  المجتمعات  إلى  المستندة  السياحة  “توفر 
ايجابي  آثارها بشكل  الصغيرة والمتوسطة، والتي سوف تنعكس  الجديدة هذه على تشجيع نمو األعمال 
على المجتمعات المحلية والسياح على حد سواء، وسيفتح هذا المنتج الجديد الباب أمام المجتمعات المحلية 

لتحقيق استفادة مباشرة من القطاع السياحي”.

من جانبه قال إيهاب السعدي مدير عام بنك اإلسكان “أن توقيع االتفاقية جاء إيمانًا من البنك بضرورة دعم 
الوطني  االقتصاد  دعم  في  تسهم  التي  والهامة  الحيوية  القطاعات  أهم  أحد  باعتباره  السياحة  قطاع 
ودفع عجلة التنمية قدمًا. مؤكدًا على سعي البنك لتقديم األفضل لعمالئه ويأتي هذا اإلطالق استكمااًل 
الجديدة  المصرفية  والخدمات  المنتجات  إطالق  في  والتحديث  التطور  مواكبة  إلى  الهادفة  الستراتيجّيته 

والتي تلبي احتياجات النمو والتطور االقتصادي في المملكة”.

وسيقدم المشروع المساعدة التقنية للشركات في إعداد طلبات القروض وتعزيز قدرتها على إدارة العمليات، 
وذلك بهدف تحسين استعداد البنوك لتقديم قروض للمشاريع السياحة واألعمال التجارية، وتشجيع أصحاب 

تلك المشاريع لتقديم طلبات القروض، وتعزيز االقتصادات المحلية في جميع أنحاء األردن.

أخبار البنك
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“ديفيد بشار سهاونة” يفوز بجائزة بنك اإلسكان الكبرى األولى وقيمتها 
“1.111.111” دينار 

غوشة”  اهلل  “عبد  فرع  لدى  العميل  والده  بوالية  سهاونة”  بشار  “ديفيد  الطفل  فوز  عن  االسكان  بنك  أعلن 
بالجائزة الكبرى األولى للعام 2016 والبالغة قيمتها 1,111,111 دينار  ، كان ذلك ضمن السحب الذي بث على 
شاشة التلفزيون األردني مباشرة من موقع الحفل الذي أقامه بنك اإلسكان في “ العبدلي مول” لإلعالن عن 
اسم الفائز بالجائزة التي تعد األكبر في األردن ولفائز واحد فقط ، وبما يعكس مدى الشفافية والمصداقية 

العالية التي يتعامل بها البنك في السحوبات على جوائز التوفير التي يكافئ بها عمالئه .

ويحرص بنك اإلسكان على التواصل المستمر مع عمالئه تقديرًا لوالئهم الدائم وثقتهم بخدماته المصرفية 
المتعددة والمتميزة، حيث يسعى البنك دائما من خالل هذه الحمالت التحفيزية إلى تشجيع العمالء الحاليين 
إلى فتح حسابات توفير جديدة لدى أي من  العمالء  المواطنين من غير  لزيادة أرصدة حساباتهم وتشجيع 

فروع البنك أماًل بالفوز بالجوائز العديدة التي يوزعها البنك على أصحاب هذه الحسابات .

وما يجدر ذكره أّن بنك االسكان هو البنك الرائد والمتصدر دائمًا في مجال منح جوائز حسابات التوفير على 
اإلسـكـان لحسابات  بنك  التي يقدمها  النقـدية  الجـوائز  يبلغ مجموع  األردن حيث  المصرفي في  المستوى 
التوفير ما يزيد عن 7 ماليين دينار سنويًا وهي األكبر في السوق المصرفي األردني دون منافس وسيفوز بها 
أكثر من 10 آالف فائز خالل العام 2016  علمًا بأنه سيتم إجراء السحب على الجائزة الكبرى الثانية 1,111,111 

دينار في نهاية  شهر كانون أول 2016.
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بنك اإلسكان يفوز بجائزة “ البنك الرائد في 
الوطن العربي في الشمول المالي “

الوطن  في  الرائد  البنك   “ جائزة  على  اإلسكان  بنك  حاز 
االتحاد  من  والمقدمة   “ المالي  الشمول  في  العربي 
هامش  على  ذلك  جاء  العرب،  للمصرفيين  الدولي 
نظمه  الذي   2016 للعام  العربي  المصرفي  المؤتمر 
كبير  حشد  بحضور  لبنان  في  العربية   المصارف  اتحاد 
من  والرقابية  الدولية  والشخصيات  المصرفيين  من 

المؤسسات الدولية واإلقليمية.

ومما تجدر اإلشارة اليه أن بنك اإلسكان هو أول بنك في 
النوعية،  الجائزة  العربي يحصل على مثل هذه  الوطن 
فئات  لكافة  خدماته  بتقديم  اهتمامه  نتيجة  وذلك 
هذه  وايصال  المتدني،  الدخل  ذوي  وخاصة  المجتمع 
باإلضافة  المملكة،  مناطق  معظم  إلى  الخدمات 
التثقيف  مجال  في  البنك  به  يقوم  الذي  الدور  إلى 
مجال     في  الفاعلة  ومساهمته  والمصرفي،  المالي 

المسؤولية االجتماعية.

إذ يحرص البنك على تقديم كافة الخدمات والمنتجات 
في  وشركات(  )أفراد  العمالء  شرائح  ولجميع  بفاعلية 
مختلف مناطق تواجدهم، ويسعى دومًا إلى تحسين 
التوزيع  قنوات  تعزيز  خالل  من  خدماته  مستوى 
العاملة  البنك  فروع  عدد  وصل  حيث  لديه،  المختلفة 
جهاز   216 يساندها  فرعًا   129 إلى  حاليًا  األردن  في 
صراف آلي، إضافة إلى خدمة البنك المتنقل الذي يقدم 
بأن  علمًا  المملكة،  محافظات  في  للعمالء  الخدمة 
عدد الفروع المحلية والخارجية لمجموعة البنك وصل 
إلى 181 فرعًا، هذا إضافة إلى مكاتب التمثيل في كل 

من العراق واإلمارات العربية المتحدة وليبيا. 

 بنك اإلسكان “ أفضل بنك في األردن
للعام 2016” 

في  بنك  أفضل   “ جائزة  على  اإلسكان  بنك  حصل  
األردن للعام 2016” والمقدمة من مجلة “بانكر الشرق 
الصادرة عن مؤسسة   “  Banker Middle East األوسط 
CPI Financial ، ضمن حفل تكريم خاص أقيم للبنوك 
الفائزة في دبي بحضور أبرز المصرفيين ومجموعة من 
المصرفية  الصناعة  قطاع  في  واالستشاريين  الخبراء 

والمالية.

جائزة على  حاز  البنك  أن  المجال  هذا  في   ويذكر 
“ أفضل بنك في األردن للعام 2016” ، بعد أن استوفى 
شروط الفوز بالجائزه عن أدائه المتميز ودوره الرائد في 
القطاع المصرفي األردني، والذي تم تقييمه بعد إجراء 
دراسة تحليلية أجرتها المجلة حول البنوك في منطقة 
الشرق األوسط، والتي تركز على مجموعة من المعايير 

واألسس المتعلقة باألداء المالي. 

وبهذه المناسبة ذكر السيد إيهاب السعدي مدير عام 
إضافة  جاء  الجائزة  بهذه  البنك  فوز  أن  اإلسكان  بنك 
وتقديرًا  الحافلة  ومسيرته  البنك  سجل  إلى  جديدة 
وسيكون  الريادي،  موقعه  وتعزيز  وإنجازاته  ألدائه 
مختلف  في  اإلنجازات  من  المزيد  لتحقيق  حافزًا  ذلك 
المستثمرين  ثقة  بمستوى  البنك  يبقى  حتى  األنشطة 

المساهمين والعمالء من مودعين ومقترضين.

حصل  قد  كان  اإلسكان  بنك  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
مؤخرًا على جائزة “ أفضل بنك في األردن للعام 2015” 
من مجلة The Banker ، وجائزة “ البنك الرائد في الوطن 
اتحاد  من  والمقدمة   “ المالي  الشمول  في  العربي 

المصرفيين العرب.
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بالشراكة مع بنك اإلسكان ... واحة أيلة تطلق برنامج “ع  األصول”
أطلقت شركة واحة أيله للتطوير، مطور مشروع أيلة في العقبة، بالشراكة مع بنك اإلسكان برنامج “ع  األصول” 
ويوفر  األردن  في  نوعه  من  األول  البرنامج  يعتبر  إذ  أيلة/العقبة،  واحة  مشروع  في  سكنية  وحدات  شراء  لتمويل 

للراغبين بالتملك آلية تمويل عقاري آمنة ومبتكرة من شأنها تعزيز الثقة في سوق العقار األردني.

ويقوم برنامج “ع  األصول” بمنح المشتري الراحة واالطمئنان وضمان مبالغ الدفعات التي يقدمها من خالل حفظها 
وإداراتها في حساب تأمينات خاص بها لدى بنك اإلسكان، حيث تبقى المبالغ بالحساب لحين إتمام عمليات البناء 
والفرز ونقل ملكية الوحدة السكنية باسم المشتري، مما يتيح التملك والتمويل من خالل بنوك مشاركة في هذا 
المنتج التمويلي في أي من مشاريع أيلة المميزة لمستويات متنوعة من الدخل دون تقديم ضمانات عقارية لحين 
على  باالعتماد  المحدد  بالموعد  السكنية  الوحدات  تسليم  للتطوير  أيلة  واحة  شركة  تضمن  كما  الملكية،  نقل 

مصادرها المالية الخاصة دون المساس بالدفعات المقدمة لها من المشترين. 

والجدير بالذكر أن شركة واحة أيلة قد أتمت البنية التحتية لكامل المشروع بما يشمل البحيرات ومالعب الجولف 
والخدمات بتكلفة تتجاوز 300 مليون دينار وذلك قبل المباشرة بعرض الوحدات السكنية للبيع.

للتطوير،  أيلة  واحة  لشركة  التنفيذي  المدير  صرح  األصول”  “ع   برنامج  من  االستفادة  جدوى  على  تعقيبه  وفي 
المهندس سهل دودين، أن الشراكة االستراتيجية مع بنك اإلسكان قائمة على حلول مبتكرة تؤكد حرص الطرفين 
البرنامج، وذلك من خالل حفظ  التي يستهدفها  الراغبين من تملك الشقق والفلل  على توفير تمويل آمن ُيمكن 

مدفوعات المشترين في حساب أمانات مفتوح لدى بنك اإلسكان لحين إتمام البناء والتنازل للمشتري. 

من جانبه أعرب السيد إيهاب السعدي مدير عام بنك اإلسكان عن ثقته وأمله في أن يالقي هذا البرنامج “ع  األصول” 
والذي يتم إطالقه ألول مرة في المملكة على مستوى البنوك وشركات التطوير العقاري والسياحي نجاحًا وإقبااًل 
من المشترين، لما للبرنامج من مزايا تخدم المشتري والشركة والممول وفقًا لشروط وأحكام االتفاقية بين البنك 
تمويلية  قروض  على  الحصول  من  المشترين  سيمكن  البنك  فإن  ذلك  الى  باإلضافة  للتطوير،  أيلة  واحة  وشركة 
تناسب ومستويات متنوعة من الدخل وذلك في إطار سعي البنك الدائم لتقديم منتجات مبتكرة تتصف بمهنية 
وكفاءة عاليتين لتلبية متطلبات عمالء البنك القائمين والمحتملين وبما يرقى لمستويات توقعاتهم وتطلعاتهم.
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من  العديد  تقدم  والتي  القطرية،  الجوية  الخطوط  مع  المشتركة   Signature فيزا  بطاقة  اإلسكان  بنك  أطلق 
الحماية  وخدمات   ،LoungeKey وبرنامج   ،Concierge Service الشخصي  المساعد  كخدمة  والمزايا  الخدمات 

والتأمين، وعروض وخصومات على الفنادق الفاخرة والعديد من المزايا األخرى.

باإلضافة الى االشتراك في برنامج االمتياز Privilege Club من الخطوط الجوية القطرية الكتساب األميال، حيث أن 
كل دينار مشتريات على نقاط البيع للبطاقة الرئيسية أو تابعة يقدم لك 2 ميل، ويمكن استبدال األميال المجمعة 
بتذاكر سفر أو بترقية درجة السفر لدرجة أعلى أو حقائب اضافية مع الخطوط الجوية القطرية. وسيحصل حامل 

البطاقة على 4000 ميل ترحيبي عند إصدار البطاقة ألول مرة.

لبنك  لألفراد  المصرفية  للخدمات   / العام  المدير  مساعد  عبداهلل  أيمن  السيد  صرح  البطاقة،  إطالق  حفل  وفي 
اإلسكان أن بطاقة فيزا Signature المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية هي بطاقة السفر األولى من نوعها 
في المملكة حيث تقدم لحاملها العديد من المميزات والخدمات مع برنامج االمتياز Privilege Club من الخطوط 
الجوية القطرية، وتوفر باقة استثنائية من مزايا ومكافآت السفر الحصرية وتضفي رونقًا خاصًا ال مثيل له يتخطى 
التوقعات باإلضافة إلى برنامج LoungeKey الذي يمنح حامل البطاقة الدخول المجاني ألكثر من 500 صالة مطار 

حول العالم.

ومن جانبه، صرح السيد إشفاق جالل، نائب الرئيس لمنطقة الخليج وبالد الشام والعراق وإيران واليمن للخطوط 
الجوية القطرية: “في الخطوط الجوية القطرية، نحن نتطلع باستمرار إلى تعزيز شراكاتنا لتقديم خدمات إضافية 
Signature المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية من بنك اإلسكان  وتجارب ال تنسى. وجاء إطالق بطاقة فيزا 
لتقديم فرصة لالستفادة من مجموعة واسعة من االمتيازات الخاصة لمسافرينا. باإلضافة ألى أنه مع بطاقة فيزا 
 Privilege المشتركة الجديدة يمكن لمسافرينا تعظيم القيمة المضافة من خالل برنامج نادي االمتياز Signature

Club من الخطوط الجوية القطرية.

استراتيجية  مع  تماشيًا  الجديدة  القطرية  الجوية  الخطوط  مع  المشتركة   Signature فيزا  بطاقة  إطالق  ويأتي 
البنك والتي تستهدف تقديم الخدمات المتميزة والفريدة لعمالء البنك وتلبية توقعات العمالء المختلفة.

بنك اإلسكان يطلق البطاقة االئتمانية فيزا Signature المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية
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بنك اإلسكان يفتتح الموقع الجديد لفرع األطفال بمركز هيا الثقافي 
بنك  عام  مدير  السعدي  إيهاب  السيد  افتتح 
الجديد  موقعه  في   “ األطفال  فرع   “ اإلسكان 
الكائن في مركز هيا الثقافي في عمان، وذلك 
إيمانًا من البنك بضرورة استمرارية تطبيق التجربة 
اإلسكان  بنك  أطلقها  التي  والفريدة  الرائدة 
متخصصًا  فرعًا  يقيم  بنك  كأول  السابق  في 
وتنمية  اإلدخار  معنى  ترسيخ  بهدف  لألطفال 
من  األطفال،  لدى  المصرفية  والثقافة  الوعي 
العمليات  ببعض  القيام  على  تدريبهم  خالل 

المصرفية بأسلوب سهل ومبسط.

ويأتي افتتاح “فرع األطفال” بموقعه الجديد في 
مركز هيا الثقافي انطالقًا من حرص البنك على 

التواجد في األماكن الحيوية التي تخدم الفئة المستهدفة لفروعه المختلفة، حيث سيتم إدراج نشاط فرع األطفال 
ضمن مواضيع الثقافة العامة التي يوفرها مركز هيا الثقافي لألطفال مما يسهم في رفع الوعي المصرفي لدى 

األطفال ويوسع أفقهم.

وبمختلف  وجدوا  أينما  العمالء  إلى  الوصول  تستهدف  التي  البنك،  استراتيجية  مع  انسجامًا  الخطوة  هذه  وتأتي  
ويتجاوز  احتياجاتهم  يلبي  بما  و  عالية،  بكفاءة  لهم  المصرفية  والمنتجات  الخدمات  مختلف  لتقديم  الشرائح 
األردني،  المحلي  السوق  في  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  عملية  في  البنك  دور  تعزيز  على  عالوًة  توقعاتهم، 
أجهزة  من  شبكة  أكبر  إلى  باإلضافة  فرعًا   )129( وتبلغ  المملكة  داخل  الفروع  من  أكبرعدد  البنك  يمتلك  حيث 

الصراف اآللي )ATM(  وتبلغ )216( جهاز.

اختتام بطولة خماسي كرة القدم لموظفي بنك اإلسكان 
في إطار تعزيز وتشجيع التفاعل بين موظفي بنك اإلسكان من خالل المشاركة في األنشطة االجتماعية والرياضية، 

قامت لجنة النشاط االجتماعي لموظفي البنك 
شارك  القدم  كرة  لخماسي  بطولة  بتنظيم 
فيها 27 فريقًا تمثل مختلف فروع ودوائر البنك، 
رائعة  تنافسية  أجواء  البطولة  شهدت  حيث 
أسفرت عن فوز فريق فرع إيدون بلقب البطولة، 
فريق  على  النهائية  المباراة  في  تغلبه  بعد 

قدامى الالعبين.

النشاط  لجنة  رئيس  مندوب  قام  الختام،  وفي 
بتسليم  البطولة،  ومشرف  االجتماعي 
مرمى  حارس  وأفضل  البطولة  هداف  كأس 
لمستحقيها والميداليات الفضية لفريق قدامى 
فرع  فريق  تتويج  إلى  ذلك  بعد  ليصار  الالعبين، 

إيدون بالميداليات الذهبية وكأس البطولة.

اإلجتماعي  النشاط  لجنة  تقوم  حيث  موظفيه  بين  التواصل  لدعم  دائمًا  يسعى  اإلسكان  بنك  أن  بالذكر  والجدير 
بتنظيم العديد من األنشطة والفعاليات مثل دعم القيام بالرحالت السياحية الداخلية والخارجية وعمل بطولة 
كرة القدم السنوية بين مراكز العمل ودعم إفطار شهر رمضان المبارك ورأس السنة ومشاركة جميع الموظفين 

بمناسباتهم اإلجتماعية لتعميق أواصر المودة والتآخي وتعميق العالقات بين أسرة البنك الواحدة.
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أداء االقتصاد األردني

النمو االقتصادي
2015، إذ  2016 أداًء جيدًا مقارنة مع الفترة المماثلة من العام  سجل االقتصاد األردني خالل الربع األول من العام 
حقق معدل نمو اقتصادي حقيقي نسبته 2.3% مقابل 2% خالل الربع األول من عام 2015، وبلغ حجم االقتصاد 
 6 2016 مقابل  8.7 مليار دوالر أمريكي( خالل الربع األول  6.2 مليار دينار )أو ما يعادل  بأسعار السوق الجارية حوالي 

مليار دينار )أو ما يعادل 8.5 مليار دوالر( خالل الفترة المماثلة من العام 2015.

االقتصاد  ينمو  أن  يتوقع  الدولي  النقد  صندوق  فإن  مؤخرًا،  األردن  تبناه  الذي  االقتصادي  االصالح  برنامج  وحسب 
األردني في العام الحالي 2016 بنسبة 2.8%، و 3.3% للعام 2017.

معدل التضخم
بلغ معدل التضخم )مقاسًا بالتغير النسبي في الرقم القياسي ألسعار المستهلك( رقمًا سالبًا خالل النصف األول 
من العام 2016 بما نسبته 1.4% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2015، وفيما يتعلق بمعدل التضخم األساسي 
)الذي يقاس بعد استبعاد السلع األكثر تذبذبًا بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود واإلنارة والنقل( فقد بلغ %2.1 

مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2015. 

 ،%8.1 بنسبة  والدواجن”  “اللحوم  مجموعة  االنخفاض  هذا  في  ساهمت  التي  السلعية  المجموعات  أبرز  ومن 
ومجموعة “الوقود واإلناره” بنسبة 7.8%، ومجموعة “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 7.2%،  ومجموعة 
7.0%، ومجموعة “الفواكه والمكسرات” بنسبة 4.7%، في حين كان من أبرز المجموعات السلعية  “النقل” بنسبة  
ومجموعة   ،%3.6 بنسبة  “المالبس”  ومجموعة   ،%5.1 بنسبة  والترفيه”  “الثقافه  مجموعة  أسعارها  ارتفعت  التي 

“االيجارات” بنسبة 3.0%، ومجموعة “التبغ والسجائر” بنسبة %1.6.  

2016 ما نسبته  الحالي  الدولي إلى أن معدل التضخم في المملكة سيبلغ للعام  النقد  وتشير توقعات صندوق 
0.2%، و 2.1% للعام 2017.

االحتياطيات األجنبية
انخفاضًا   2016 عام   العام  من  أيار  شهر  نهاية  في  األجنبية  العمالت  من  المركزي  البنك  احتياطيات  رصيد  سجل 
نسبته 7.4% عن رصيد نهاية عام 2015 ليصل إلى حوالي 9.3 مليار دينار )ما يعادل 13.1 مليار دوالر أمريكي(، ويغطي 

هذا الرصيد حوالي 7.3 شهور من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

الذهب  من  الرسمية  االحتياطيات  إجمالي  في  عربيًا   8 والـ  عالميًا   50 المرتبة  تحتل  المملكة  أن  ذكره  يجدر  ومما 
بمجموع بلغ حوالي 40 طنًا، وذلك وفق البيانات الصادرة عن المجلس العالمي للذهب.

معدل البطالة
بلغ معدل البطالة خالل الربع األول من عام 2016  ما نسبته  14.6% أي بارتفاع مقداره 1.6 نقطة مئوية عن الفترة 

المماثلة من العام 2015، وفيما يلي أبرز التطورات التي شهدها معدل البطالة خالل الربع األول 2016:

● معدل البطالة حسب الجنس: للذكور 12.7% مقابل 23.7% لإلناث لنفس الفترة.

● معدل البطالة حسب الفئة العمرية: للفئة العمرية 15 – 19 سنة بلغ 42.6% )وهي األعلى بين الفئات العمرية(، 
و33% للفئة العمرية 20 – 24 سنة.

18.5% )وهو األعلى بين المحافظات(، وبلغ  اربد  معدل البطالة على مستوى المحافظات: بلغ في محافظة   ●
في العاصمة 11% )وهو األدنى بين المحافظات(.
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المالية العامة
شهد الثلث األول من العام الحالي 2016 تسجيل الموازنة العامة عجزًا ماليًا قدره 22 مليون دينار بعد المنح و 174 

مليون دينار قبل المنح، أما على صعيد تحليل بيانات المالية العامة فكانت كما يلي:

● على جانب اإليرادات العامة: ارتفع إجمالي اإليرادات العامة بشكل طفيف خالل الثلث األول من العام 2016 بما 
2.4 مليار دينار، وجاء هذا  2015، ليصل إجمالي اإليرادات العامة إلى  0.5% عن الفترة المماثلة من العام  نسبته 
االرتفاع نتيجة ارتفاع اإليرادات المحلية بما نسبته 4.9% لتصل إلى 2.3 مليار دينار وانخفاض المساعدات الخارجية 

بما نسبته 38.4% لتصل إلى 152 مليون دينار. 

● على جانب النفقات العامة: ارتفع إجمالي النفقات العامة خالل الثلث األول من العام 2016 بما نسبته 8.8% عن 
الفترة المماثلة من العام 2015، ليصل حجم إجمالي النفقات العامة إلى 2.5 مليار دينار، وقد جاء هذا االرتفاع 
نتيجة ارتفاع النفقات بشقيها الجاري والرأسمالي بنسب بلغت 8% لتصل إلى 2.2 مليار دينار و18.7% لتصل إلى 

206 مليون دينار على التوالي. 

نقطة   8.2 مقداره  بما  الكلية  النفقات  إلى  الكلية  اإليرادات  تغطية  نسبة  انخفاض  للنفقات:  اإليرادات  تغطية   ●
مئوية خالل الثلث األول 2016 عن الفترة المماثلة من العام 2015 لتصل إلى %99.1.

الدين العام
سجل إجمالي صافي الدين العام للمملكة في نهاية شهر نيسان من العام الحالي 2016 ارتفاعًا عن مستواه في 
نهاية عام 2014 بمقدار 510 مليون دينار أو ما نسبته 2.2% ليصل إلى حوالي 23.4 مليار دينار أو ما نسبته 86.3% من 

الناتج المحلي اإلجمالي المقدر للعام 2016 مقارنة مع 85.8% في نهاية عام 2015. 

الخارجية  المديونية  ارتفعت  إذ  والداخلية،  الخارجية  المدينونية  جانبي  على  للتطورات  نتيجة  االرتفاع  هذا  وجاء 
2.9% ليصل  9.5 مليار دينار، وارتفاع المدينوينة الدالخلية للمملكة بما نسبته  1.2% لتصل إلى  للمملكة بما نسبته 

إلى 13.9 مليار دينار. 

القطاع الخارجي

2016 ليصل إلى 3.1 مليار  العام  الثلث األول من  10.3% خالل  ارتفاعًا بلغت نسبته  التجاري للمملكة  العجز  سجل 
دينار، وقد جاء هذا العجز نتيجة للتطورات التالية:

● انخفاض الصادرات الكلية خالل الثلث األول 2016 بما نسبته 9.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2015، لتبلغ 
تصديره  المعاد  وارتفاع   ،%11.9 بنسبة  الوطنية  الصادرات  تراجع  نتيجة  االنخفاض  جاء  دينار)  مليار   1.6 قيمتها 

بنسبة %2.6(.

● ارتفاع المستوردات الكلية بما نسبته 2.8%، لتبلغ 4.7 مليار دينار خالل الثلث األول 2016. 

الثلث األول من عام  33.1% خالل  ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 
2016، مقابل 37.7% خالل نفس الفترة من عام 2015 أي بإنخفاض مقداره 4.6 نقطة مئوية.

.
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جاء  الذي  الملقي  هاني  الدكتور  لحكومة  التنفيذي  للبرنامج  األكبر  االهتمام  على  االقتصادي  الجانب  استحوذ 
ترجمة لكتاب التكليف السامي، حيث تبنت الحكومة العديد من اإلجراءات في هذا المجال والتي من شأنها تحفيز 
المناخ االستثماري واالنطالق باالقتصاد من أجل محاربة آفتي الفقر والبطالة في مختلف مناطق المملكة، وتتمثل 

اإلجراءات االقتصادية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها خالل المرحلة القادمة بما يلي:

مشروعها  الحكومة  قدمت  حيث  الدولي،  النقد  صندوق  مع  وهيكلي  مالي  إصالح  برنامج  اتفاق  توقيع   ●
لإلصالحات المطلوبة خالل عام 2016 والسنوات األربع الالحقة بهدف تقليص العجز في الموازنة وزيادة نسبة 

النمو االقتصادي.

مع  عالقاتها  الحكومة  وستعزز  القادمة،  األربع  السنوات  خالل  قصوى  أهمية  األردني  االستثمار  صندوق  إيالء   ●
األشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي في شتى المجاالت االقتصادية واالستثمارية نظرًا 

لما سيقوم به هذا الصندوق من مشروعات ذات أهمية كبرى لالقتصاد األردني.

إرساء عالقات متميزة مع دول إفريقيا ووسط آسيا وأمريكا الالتينية، مستندة إلى جهود جاللة الملك في هذا   ●
الدول  هذه  مع  واالستثمارية  والتجارية  االقتصادية  العالقات  لتوثيق  الحكومة  تسعى  سوف  وعليه  المجال، 

وفق برنامج زمني يتماشى مع تطور العالقات السياسية والدبلوماسية معها.

تفعيل خارطة استثمارات أساسية في مختلف محافظات المملكة خارج محافظة العاصمة، وإعداد دراسات   ●
فيها،  للشباب  العمل  فرص  وتوفير  محافظة،  لكل  النسبية  الميزة  من  االستفادة  بهدف  المطلوبة  الجدوى 
التدريب المهني والحرفي إلعداد  البشرية لهذه المشروعات وبدء برامج  بحيث يجري تحديد متطلبات القوى 

الكوادر المطلوبة للعمل في هذه المشروعات.

متابعة تطبيق قانون االستثمار، وتعزيز عمل الهيئة المنبثقة بموجبه، حتى تسهل على المستثمرين عملهم   ●
فرصًا  وتفوت  االستثمارية  المشاريع  بعض  تنفيذ  دون  تحول  التي  والعوائق  العقبات  من  وتقلل  األردن،  داخل 
استثمارية كبيرة على األردن، وسيتم دعم هيئة االستثمار وسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وغيرها 
من المناطق االقتصادية والتنموية وتقديم الدعم الكافي لها وتيسير إجراءات االستثمار ودراسة المعوقات 

التي تقف أمام تنفيذها.

المرتكزات االقتصادية التي تضمنها البرنامج التنفيذي للحكومة
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الحكومية  المباني  وصيانة  وإنشاء  تمويل  في  االجتماعي  الضمان  وصندوق  الخاص  القطاع  مشاركة  دعم   ●
بعد  للحكومة  ملكيتها  نقل  ثم  ومن  للحكومة  وتأجيرها  والمحاكم  والصحة  التعليم  مجال  في  خاصة 

انتهاء مدة التأجير.

التي  العوائق  وإزالة  اإلجراءات،  تلك  وتسهيل  وبيعه  العقار  شراء  على  المفروضة  والقيود  اإلجراءات  مراجعة   ●
تحول دون إقبال الشركات واألردنيين وغيرهم من االستثمار في هذا القطاع الحيوي، والنظر في تخفيف روتين 

التراخيص لألبنية وإزالة غير الضروري منها.

خالل  من  وذلك  خاصًا،  اهتمامًا  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  أساسي  كمساهم  السياحة  بقطاع  االهتمام   ●
اإلعداد النهائي لالستراتيجية الوطنية للسياحة، والتركيز على أنماط سياحية واعدة للسياحة الوافدة والمحلية 

على حد سواء.

دراسة مؤسسات التمويل القائمة والتي تمول المشروعات االستثمارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   ●
بهدف تنسيق العمل فيما بينها، ورفع كفاءة استخدام األموال المتاحة فيها، ومنع االزدواجية في أعمالها 

وإخضاعها لرقابة مالية موحدة، وذلك عن طريق إصدار قانون لهذه الغاية وتشكيل لجنة إلعداده.

إصدار قانون لمراقبة صناديق االستثمار واإلدخار غير الخاضعة للرقابة بهدف تحسين أدائها وتعزيز الحاكمية   ●
فيها ورفع مستوى التنسيق بينها منعا للهدر واالزدواجية.

رأس  توفير  بهدف  لمتقاعديها  شخصية  وقروض  سلف  بمنح  االجتماعي  للضمان  العامة  المؤسسة  مباشرة   ●
المال الضروري لهم ليتمكنوا من إنشاء مشاريع خاصة بهم تمكنهم من رفع مستوى معيشتهم.

إنشاء لجنة دائمة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، للنظر في مشاكل الشركات المتعثرة والعمل معها   ●
ومع غرف الصناعة والتجارة لحلها وتمكين هذه الشركات من النهوض وتحقيق النمو المستدام.

األعمال،  لرياديي  جاذبة  بيئة  خلق  خالل  من  المعلومات،  لتكنولوجيا  إقليميًا  مركزًا  األردن  جعل  إلى  السعي   ●
وجذب االستثمارات لهذا القطاع وتشجيع الصادرات من اقتصاد المعرفة والخدمات من خالل تقديم الدعم 

المناسب بما في ذلك إعفاء أرباح هذه الشركات من الضرائب.

باألسهم والسندات عن طريق  التعامل  المالي، وزيادة  لتنشيط سوق عمان  الالزمة  التدابير  اتخاذ  العمل على   ●
هيكلة  وإعادة  المساهمين،  صغار  وحماية  المتعثرة،  الشركات  مشكالت  وحل  المشتركة  الصناديق  إنشاء 
رؤوس أموالها والنظر في وضع التشريع المناسب لتحويل سوق عمان المالي إلى شركة مساهمة خالل ستة 

أشهر.

وضع األسس الضرورية إلصدار سندات حكومية )شهادات إيداع أو شهادات ادخار( بمبالغ كبيرة ال تقل عن 50   ●
ألف دينار للشهادة الواحدة.

تطوير آليات تعزيزية للحد من التهرب الضريبي وتحسين التحصيل الضريبي، من خالل تطبيق اإلجراءات القانونية   ●
للتحصيل والبيع في المزاد العلني.

إنشاء صندوق للمشاريع الريادية اإلبداعية، للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المبتدئة بحيث يكون مقر   ●
الصندوق لدى شركة ضمان القروض على أن تتولى إدارة الصندوق لجنة من القطاع الخاص.

كما تضمن البرنامج التنفيذي للحكومة العديد من اإلجراءات التي تستهدف بناء القدرة التنافسية لألردن، وجعله 
اإلنتاج اإلعالمي  الحكومة مجاالت  البشرية، كما ستعزز  العالم، واالستفادة من طاقاته  انفتاحًا على أسواق  أكثر 
والسينمائي والتصنيع الزراعي بأعلى المستويات، باإلضافة إلى تحفيز قطاع البناء والهندسة واإلسكان من خالل 
رفع كفاءة المقاول والمهندس األردني الكتساب القدرات للمنافسة على مستوى اإلقليم، وستستمر الحكومة 

بالتواصل مع األردنيين العاملين في الخارج والمستثمرين العرب واألجانب، بهدف جذبهم لالستثمار في األردن.
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األردن يتبنى برنامجًا جديدًا لإلصالح االقتصادي 2016 – 2019

بهدف تخفيض عجز الموازنة وحفز النمو االقتصادي 
أكد صندوق النقد الدولي في بيانه الصادر بتاريخ 2016/6/20 دعمه لجدول أعمال الحكومة الطموح على مستوى 
االقتصاد الكلي واإلصالح الهيكلي للسنوات الثالث المقبلة، والذي يرتكز على رؤية األردن عام 2025 التي تم إقرارها 
العام الماضي، وبالتزامن مع إعالن صندوق النقد الدولي توصله التفاق مع األردن حول برنامج جديد مع المملكة، 
البرنامج، إذ كشفت عن سلسلة من الخطوات واإلجراءات الفورية  أعلنت حكومة الدكتور هاني الملقي تفاصيل 

والمستقبلية لتوفير 154 مليون دينار كإيرادات جديدة، أو ما نسبته 0.55% من الناتج المحلي اإلجمالي.

يقوم برنامج التصحيح المالي والهيكلي لألعوام 2016 – 2019، على ثالثة محاور أساسية هي:

زيادة المنح والمساعدات.   ●
تقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خالل تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم.  ●

إجراءات إصالحية لموارد الدولة.  ●
يهدف البرنامج االقتصادي إلى تعزيز الظروف المالئمة لنمو أكثر شمواًل ال سيما في ضوء التحديات التي تفرضها 
الحفاظ على  الهدف من خالل  العمل، وسيتم تحقيق هذا  الصادرات واالستثمار وسوق  اإلقليمية على  الصراعات 
استقرار االقتصاد الكلي، في حين ستدفع اإلصالحات الهيكلية في مختلف المجاالت نحو تشجيع االستثمار وزيادة 

فرص العمل، وسوف تركز هذه اإلصالحات على ما يلي:

تعزيز بيئة األعمال.  ●
استدامة قطاعي الطاقة والمياه.  ●

تقوية الحوكمة الرشيدة والمساءلة.  ●
توفير ظروف أفضل في سوق العمل.  ●

استمرار المحافظة على سالمة ومتانة القطاع المصرفي.  ●
علمًا بأن البرنامج سيأخذ بعين االعتبار حماية الفئات األكثر ضعفًا من السكان، ودعم جهود األردن في استضافة 

الالجئين السوريين.

أسعار  رفع  عن  الحكومة  الحالي  العام  من  المقبلة  األشهر  في  الحكومة  ستتخذها  التي  الخطوات  وستغني 
ورسوم  سلع  أسعار  رفع  يجري  أن  على  المقبل،  العام  مطلع  حتى  الكهرباء  تعرفة  زيادة  قرار  وتأجيل  الكهرباء، 
الصندوق هو خيار  إليه مع  بأن ما توصلت  الحكومة  الصندوق، حيث أكدت  المطلوب من  المبلغ  لتوفير  متعددة 

ضروري للحفاظ على االستقرار المالي والنقدي.
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االجراءات التفصيلية لقرارات الرفع بموجب البرنامج
تضمن االتفاق سلسلة من القرارات تهدف الى تحقيق إيرادات بمقدار 154 مليون دينار والتي تمثلت فيما يلي:

بمنطقة  فلس   100 و  المملكة(  أراضي  )داخل  الجمركية  المنطقة  في  فلسًا   50 بواقع  السجائر  أثمان  زيادة   ●
العقبة االقتصادية الخاصة.

● زيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي، على أن يكون مقدار الزيادة 50 دينارًا 
للسيارات التي تقل فيها سعة المحرك عن 1500 سي سي، و 100 دينار حتى 2000 سي سي، و 400 دينار للسيارات 
حتى 3000 سي سي، و 550 دينار للسيارات حتى 4000 سي سي و 700 دينار للسيارات التي تزد سعة محركها 

على 4000 سي سي.

● زيادة 25 فلسًا على سعر بيع كل لتر من السوالر والكاز والبنزين بأنواعه.

● زيادة الضريبة الخاصة على الكحول واألنبذة إلى 5.5 دينار من أصل 3.75 دينار لكل لتر بالمنطقة الجمركية.

● تخفيض نسب االستهالك على السيارات المستعملة المستوردة لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم.

● إلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على األلبسة واألحذية من عام 2015.

● وضع إطار جديد لإلعفاءات الضريبية تتقلص بموجبه إعفاءات األفراد، حيث سيتم إعداد قانون ضريبي جديد 
يراعي أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.

في حين أعلنت الحكومة عن عدم نيتها رفع أسعار الكهرباء هذا العام إال أنها بينت بأنه مع نهاية كانون األول 
المقبل سيتم ربط أسعار التعرفة الكهربائية ارتفاعًا وهبوطًا مع أسعار الغاز والنفط عالميًا.

نتائج البرنامج المتوقعة
تشير توقعات صندوق النقد الدولي، بحسب ما أعلنت عنها الحكومة، بأن تفضي االجراءات وااللتزام بالتخفيضات 
وضبط النفقات الى تحويل الموازنة بنهاية 2021 من العجز الى الفائض والذي يقدر بأن يصل إلى 183 مليون دينار، 
وتخفيض المديونية بحلول ذلك العام إلى  77.2% من الناتج المحلي االجمالي، لكنه من ناحية الرقم المطلق سيصل 
 إلى 29.4 مليار دينار مقارنة 26.3 مليار دينار بنهاية العام 2016 أو ما نسبته 94 % من الناتج المحلي اإلجمالي لهذا العام.

مليار دينار

201620172018201920202021

4.0%4.0%4.0%3.8%3.3%2.8%نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة

28.029.631.433.535.738.1الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

26.327.728.628.929.229.4إجمالي الدين العام

77.2%81.7%86.3%91.0%93.7%93.9%إجمالي الدين العام / الناتج المحلي اإلجمالي

170177183(322)(753)(918))عجز) فائض الموازنة )مليون دينار)

0.5%0.5%0.5%(1.0%)(2.5%)(3.3%)عجز) فائض الموازنة / الناتج المحلي اإلجمالي)
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)مليون دينار)

20122013201420152016اإلنتاج واألسعار

2.3%*2.4%3.1%2.8%2.7%معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة

14.6%*13.0%11.9%12.6%12.2%معدل البطالة

(1.4%)**(0.9%)2.8%5.6%4.7%معدل التضخم

الثلث األول 2012201320142015المالّية العاّمة
2016

5,0545,7587,2686,7962,431إجمالي اإليرادات والمنح

6,8787,0777,8517,7232,453إجمالي النفقات

(22)(927)(583)(1,319)(1,824)الوفر )العجز) المالي بعد المنح

نيسان 20122013201420152016الدين العام

11,64811,86212,52513,45713,853صافي الدين العام الداخلي

4,9327,2358,0309,3919,504الدين العام الخارجي

16,58019,09720,55522,84823,357إجمالي صافي الدين العام

86.3%85.8%80.8%80%75.5%إجمالي صافي الدين العام / الناتج المحلي اإلجمالي

الثلث األول 2012201320142015القطاع الخارجي
2016

5,6005,6185,9535,5581,553الصادرات الكلية

13,08615,66716,28014,4364,691المستوردات الكلية

(3,138)(8,878)(10,327)(10,049)(7,486)الفائض )العجز) التجاري

أيار 20122013201420152016النقدية والمصرفية

(M2( 24,94527,36329,24031,60631,997السيولة المحلية

4,7038,5129,98210,0359,295االحتياطيات األجنبية

39,27542,80344,86847,13347,234الموجودات المصرفية

24,97027,59330,26132,59932,850الودائع المصرفية

17,83018,94019,27521,10421,881التسهيالت المصرفية

6.31%6.34%6.33%6.05%6.44%هامش الفائدة المصرفية

أهم المؤشرات االقتصادية والمصرفية األردنية )2012 – 2016(

* الربع األول 2016                     ** النصف األول 2016 مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2015  
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العربي لعام  العالم  العربية في  الشركات  السنوية ألقوى  األوسط( عن قائمتها  الشرق  كشفت مجلة )فوربس 
العامة  والمؤسسات  للشركات  التنفيذيين  الرؤساء  أهم  من  نخبة  حضرها  متميزة  احتفالية  فى  وذلك   ،2016
والخاصة في دولة اإلمارات وكافة دول المنطقة، حيث تم تصنيف الشركات من خالل 4 معايير )اإليرادات، وصافي 

األرباح، والقيمة السوقية، واألصول(.
األردن، مصر،  ُعمان،  السعودية، قطر،  العربية  المملكة  1316 شركة مساهمة عامة في كل من  الدراسة  شملت 
الكويت، البحرين، اإلمارات العربية المتحدة )أبو ظبي ودبي(، لبنان، المغرب، تونس، كما تما استثناء الشركات المدرجة 
التابعة للشركات األم المتداولة بأسواق المال، والشركات الموقوفة عن التداول، فضاًل عن الشركات التي لم تفصح 

عن بياناتها المالية المدققة لعام 2015.
صنفت المجلة الشركات في 4 قوائم منفصلة لكل من اإليرادات وصافي األرباح والقيمة السوقية واألصول، وتم 

استخدام الحدود الدنيا التالية:
● 916.9 مليون دوالر لإليرادات

● 156.1 مليون دوالر لصافي األرباح 

● 5.1 مليار دوالر إلجمالي األصول

● 1.75 مليار دوالر للقيمة السوقية

وبذلك تحصل كل شركة على 4 درجات منفصلة استنادًا إلى تلك المعايير، ولتأهل الشركات كان عليها تلبية الحد 
األدنى من المتطلبات لمعيار واحد على األقل، وتحصل الشركة على درجة صفر إذا كانت أقل من مستوى الحد 

المعلن عنه.
واحتل قطاع المصارف والخدمات المالية صدارة أقوى 100 شركة عربية لعام2016  وبما مجموعه 49 شركة، تليها 
دول  من  كانت  القائمة  تضمنتها  التي  الشركات  أغلب  أن  علمًا  واإلنشاءات،  العقارات  وشركات  االتصاالت،  شركات 

الخليج العربي.
وعلى الرغم من أن سوق األسهم السعودي كان في العام  2016 هو األكثر تضررًا، حيث انخفضت قيمتها السوقية 
بنسبة 29.5% عن العام الماضي 2015، إال أن الشركات السعودية ال تزال تهيمن على القائمة، حيث تشكل أكثر من 

ثلث أقوى 100 شركة في العالم العربي، كما أن 5 شركات سعودية ضمن المراكز العشرة األولى.
قطر  بنك  وحل  دوالر،  مليار   60.4 سوقية  بقيمة  األولى  المرتبة  )سابك(  السعودية  البتروكيماويات  شركة  واحتلت 
الوطني )QNB( ثانيًا بقيمة سوقية 31.8 مليار دوالر، فيما حل البنك األهلي التجاري في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية 

21.2 مليار دوالر.

ترتيب الشركات العشرة األولى

األصولصافي األرباحاإليراداتالقطاعالدولةالشركةالترتيب
القيمة 

السوقية

39.5587.560.4البتروكيماوياتالسعوديةالسعودية للصناعات األساسية ) سابك)1
6.43.1147.931.8البنوك والخدمات الماليةقطرمجموعة بنك قطر الوطني2
5.32.4119.821.2البنوك والخدمات الماليةالسعوديةالبنك األهلي التجاري3
14.12.634.944.4اإلتصاالتاإلماراتاتصاالت4
5.21.9110.711.6البنوك والخدمات الماليةاإلماراتبنك اإلمارات دبي الوطني5
3.71.984.222.9البنوك والخدمات الماليةالسعوديةمصرف الراجحي6
3.71.4110.712.4البنوك والخدمات الماليةاإلماراتبنك أبوظبي الوطني7
13.52.525.832.4اإلتصاالتالسعوديةاالتصاالت السعودية7
3.11.661.915.6البنوك والخدمات الماليةاإلماراتبنك الخليج األول9

11.10.41195.517.9المرافق والخدماتالسعوديةالشركة السعودية للكهرباء10

أقوى 100 شركة في العالم العربي لعام 2016

مليار دينار
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أما الشركات التي ظهرت للمرة األولى على قائمة أقوى 100 شركة عربية فهي موبايلي 54، جرير للتسويق 67، بوبا 
العربية 75، البنك األهلي / قطر 77، جلوبال تليكوم القابضة 85، إسمنت المنطقة الجنوبية 87، زين السعودية 92، 

اإلسمنت السعودية 93، الخطوط السعودية للتموين 99، البوتاس العربية 100.

مصرفان وشركة أردنية ضمن قائمة فوربس السنوية
ضمت قائمة أقوى 100 شركة عربية لعام 2016 مصرفان وشركة أردنية والمتمثلة في البنك العربي وبنك اإلسكان 
وشركة البوتاس العربية، حيث جاء البنك العربي في المرتبة 23 مقارنة بالمرتبة 26 في العام 2015، بينما حل بنك 
 100 أقوى  قائمة  مرة   ألول  العربية  البوتاس  شركة  دخلت  حين  في   ،79 بالمرتبة  مقارنة   71 المرتبة  في  اإلسكان 

شركة عربية لتحتل المرتبة األخيرة في القائمة بعد أن كانت في المرتبة 110 في قائمة العام 2015.

الترتيب
القيمة السوقيةاألصولصافي األرباحاإليراداتالقطاعالشركة

20152016
 5.4 49 0.442 2.6البنوك والخدمات الماليةالبنك العربي2623
0.6530.17611.23.3البنوك والخدمات الماليةبنك اإلسكان7971
 1.42.2 0.7450.185الصناعةالبوتاس العربية110100

مليار دينار



17

“هونج كونج” األولى عالميًا و “دبي” األولى عربيًا
لشركة والعشرين  الثاني  السنوي  للمسح   وفقًا 
الخاص  البشرية  الموارد  الستشارات  العالمية   ”Mercer“
بأعلى المدن تكلفة أمام الوافدين األجانب، فقد جاءت 
مدينة “ هونج كونج “ في المركز األول عالميًا لعام 2016، 
من حيث تكلفة المعيشة للمقيمين األجانب، في حين 

جاءت “ دبي “ في المركز األول عربيًا.

مراكز  أهم  من  تعتبر  التي   “ كونج  هونج   “ وتقدمت 
 2016 عام  الترتيب  لصدارة  العالم  في  المالي  النشاط 
بداًل من العاصمة اإلنجولية “ لواندا “ التي حلت ثانية في 
النفطية  الدولة  عاصمة  وتصدرت  العام،  لهذا  الترتيب 

رفع  في  أسهم  كونج  هونج  دوالر  قيمة  ارتفاع  لكن  متتالية،  سنوات  لثالث   Mercer شركة  ترتيب   “ لواندا   “ أنجوال 
ترتيب المدينة اآلسيوية.

ويدرس  قارات،   5 في  مدن   209 في  المعيشة  تكاليف  رصد  على  بناًء  إعداده  تم  قد  التقرير  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
التقرير تكلفة أكثر من 200 عنصر مؤثر على معيشة األجانب تدخل ضمنها تكاليف السكن والمواصالت والمالبس 

واألدوات المنزلية ووسائل الترفيه وقضاء أوقات الفراغ. 

أغلى 10 مدن للوافدين األجانب عام 2016

الترتيبالدولةالمدينة
1هونج كونجهونج كونج

2أنجواللوندا

3سويسرازيورخ

4سنغافورةسنغافورة

5اليابانطوكيو

6الكونغوكينشاسا

7الصينشنغهاي

8سويسراجنيف

9تشادأنجمينا

10الصينبكين

وأسهم ارتفاع قيمة الين الياباني في رفع ترتيب طوكيو  6 مراكز لتصبح خامس أغلى مدينة أمام الوافدين األجانب 
في تقرير 2016.

الترتيب  5 مراكز إلى  كذلك تسببت قوة الدوالر األمريكي في رفع ترتيب المدن األمريكية، حيث تحركت نيويورك 
إلى  9 مراكز  أنجلوس  السادس والعشرين، ولوس  الترتيب  إلى  11 مركزًا  الحادي عشر، ومدينة سان فرانسيسكو 

الترتيب السابع والعشرين.

وتجدر اإلشارة إلى تراجع العاصمة الروسية موسكو من مرتبة متقدمة في قائمة أغلى مدن العالم بسرعة بسبب 
المنخفض  فالروبل  القائمة،  على   17 المرتبة  تحتل  كانت  أن  بعد   67 المرتبة  موسكو  فاحتلت  الروبل،  قيمة  تدني 
يتيح لألجانب القاطنين في مدينة الثلوج أن يستمتعوا بالعيش في المدينة التي مازالت غالية بالنسبة للكثير من 

الوافدين األجانب.

المدن األغلى معيشة على مستوى العالم
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وفيما يخص المدن العربية، من المالحظ تسارع وتيرة تحرك دبي ضمن قائمة المدن األغلى أمام الوافدين األجانب، 
فقد قفز ترتيبها من السابع والستين عام 2014 إلى الثالث والعشرين في 2015 قبل أن تنتقل إلى المركز الحادي 

والعشرين في ترتيب هذا العام 2016، لتكون المدينة األغلى بالنسبة لألجانب في منطقة الشرق األوسط.

وكذلك مدينة أبوظبي فقد تحركت من المركز الثامن والستين عام 2014 إلى الثالث والثالثين العام الماضي، قبل 
أن تقفز إلى الترتيب الخامس والعشرين 2016.

وبهذا تظل دبي المدينة األغلى في منطقة الشرق األوسط أمام الوافدين األجانب بالمقارنة مع العاصمة اللبنانية 
األقل  المدن  من  ظلت  التي  السعودية  جدة  ومدينة   ،50 المركز  في  جاءتا  اللتان  عّمان  األردنية  والعاصمة  بيروت 

تكلفة في المنطقة رغم تحركها ثالثين مركزًا إلى الترتيب 121 عام 2016 من 151 عام 2015.

تراجع  بالتزامن مع  الماضي  العام  الـ120  الترتيب  العام من  الـ91 هذا  إلى  القاهرة  المصرية  العاصمة  ترتيب  وقفز 
قيمة الجنيه أمام الدوالر، في الوقت الذي ارتفع فيه ترتيب الدوحة  إلى الـ76 من الـ99 والعاصمة العمانية مسقط 

إلى الـ94 من الـ117.

بالمقابل فقد جاءت العاصمة التونسية في صدارة ترتيب أرخص المدن العربية للوافدين األجانب لعام 2016، تلتها 
العاصمة الجزائرية، فيما حلت مدينة نواكشوط عاصمة موريتانيا في المركز الثالث. 

أغلى 10 مدن عربية للوافدين األجانب عام 2016

الترتيب عربيًاالترتيب عالميًاالدولةالمدينة
211اإلماراتدبي

252اإلماراتأبوظبي

403جيبوتيجيبوتي

504لبنانبيروت

504األردنعّمان

576السعوديةالرياض

717البحرينالمنامة

768قطرالدوحة

919مصرالقاهرة

9410سلطنة عمانمسقط
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' ايليا نقل' و 'اإلسكان' يوقعان اتفاقية لتقديم منح دراسية لطلبة الجامعات 

في خطوة من شأنها تعزيز التعاون والشراكة بين مؤسسة 
في  واالسهام  المملكة  في  المصرفي  والقطاع  نقل  ايليا 
طموحاتهم  تحقيق  على  ومساعدتهم  الشباب  تمكين 
اتفاقية  المؤسسة  وقعت  الجامعي،  تعليمهم  باكمال 
بموجبها  البنك  يقدم  مؤخرًا  اإلسكان  بنك  مع  شراكة 
في نقل  ايليا  مؤسسة  طلبة  من  لعدد  دراسية   منحًا 

الجامعات الرسمية.
التخصصات  على  تركز  التي  الدراسية،  المنح  هذه  وتشتمل 
الرسوم  كافة  تغطية  على  المصرفي،  بالقطاع  المرتبطة 

الجامعية باإلضافة إلى المصروف الشهري للطلبة.
السعدي  ايهاب  السيد  وقعها  التي  الشراكة  هذه  وتسعى 
مجلس  رئيس  نقل  غسان  والسيد  اإلسكان  بنك  عام  مدير 

األمناء لمؤسسة ايليا نقل إلى زيادة عدد المستفيدين من المنح الدراسية التي تقدمها المؤسسة لطلبة الجامعات 
نجاح  قصص  خلق  شأنه  من  والذي  الجامعية،  دراستهم  اتمام  على  الطلبة  أولئك  من  ممكن  عدد  أكبر  ومساعدة 

جديدة وتنمية المجتمع األردني.
وفي تعليق له بهذه المناسبة أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة ايليا نقل، السيد غسان نقل على أن مؤسسة إيليا نقل 
تقوم باشراك الطلبة في كافة برامج التطوير المقدمة من المؤسسة باإلضافة إلى التدريبات المنهجية والالمنهجية 
لتنمية مهاراتهم وتهيئتهم لدخول سوق العمل بما يساعد في رفد المجتمع بكفاءات علمية ومهنية قادرة على 

العطاء والبذل.
على  تأكيدًا  تأتي  البرنامج  هذا  في  البنك  مشاركة  أن  اإلسكان  بنك  عام  مدير  السعدي  ايهاب  السيد  أكد  جانبه  من 
والمحرك  بناء مجتمع متميز،  الرئيسي في  الطريق  باعتباره  التعليم  المجتمعية في دعم قطاع  التزامه بمسؤوليته 

الحيوي لمختلف األعمال، فالتقدم والتطور انعكاس لعوامل عديدة ابرزها التعليم.

بنك اإلسكان يشارك في “ المؤتمر الدولي الخامس للعلوم االنسانية”

تحت رعاية سمو األمير حسن وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات وأمين عام منتدى 
الفكر العربي الدكتور محمد أبو حمور، والعديد من الشخصيات الفكرية واالكاديمية واالقتصادية والسياسية، وممثلي 
جامعات ومراكز بحوث في األردن والخارج، شارك بنك اإلسكان في المؤتمر الدولي الخامس للعلوم االنسانية، الذي 
جاء بعنوان “ االتجاهات المعاصرة في مؤسسات التعليم... إصالح وتطوير “ الذي نظمه منتدى الفكر العربي ومركز 
على  العمل  إلى  المؤتمر  خالل  طالل  بن  الحسن  األمير  سمو  ودعا  لندن،  االجتماعية/  واالستشارات  للدراسات  البحوث 
فكر  كمؤسسات  واالجتماعية،  الثقافية  والتنمية  االقتصادي،  النمو  دعم  في  دور  من  لها  لما  بحثية،  جامعات  إنشاء 

وتنوير متقدمة.
وتضمن المؤتمر 27 بحثًا ناقش مختلف جوانب تحديات اإلصالح في منظومة التعليم، بهدف االرتقاء بدور المؤسسات 
هي  التعليمية  المؤسسات  وأن  سيما  ال  أبنائه،  طاقات  وتفعيل  العربي  المجتمع  وخدمة  العلمي  والبحث  التعليمية 

األساس والعمود الفقري للحداثة والتطوير، وهي أحوج ما تكون لإلصالح بمحاورها المختلفة.
بمسؤوليته  إيمانًا  بالتعليم  الصلة  ذات  بالجوانب  المستمر  اهتمامه  من  انطالقًا  اإلسكان  بنك  ورعاية  مشاركة  وتأتي 
االجتماعية وواجبه الوطني، وبما يسهم في رفع الوعي والتعليم في المجتمع نتيجة لما يعيشه العالم من تحديات 
وتداعيات تجعل من عملية التعليم وهدفها اإلنسان قاعدة لمواجهة التحديات إضافة إلى مشاركة البنك بأوراق عمل 

في المؤتمر.

المسؤولية االجتماعية في األردن و فلسطين
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علي   أم  لتكية  الرحٰمن  مائدة  يرعى  اإلسكان  بنك 
ضمن حملتها الرمضانية “ زكاتك رحمة “

أم  تكية  أقامتها  التي  الرحٰمن  مائدة  اإلسكان  بنك  رعى 
علي ضمن حملتها الرمضانية “ زكاتك رحمة “ وبمشاركة 
اإلفطار  طعام  سكب  في  اإلسكان  بنك  موظفي 

للعائالت االمحتاجة.
حيث قدم بنك اإلسكان دعمه السنوي لتكية أم علي من 
الطرود  برعاية مائدة رحٰمن وتوزيع عدد من  التبرع  خالل 
الغذائية على األسر المحتاجة، تجسيدًا لرؤية البنك بأهمية 

دعم المؤسسات التي ُتعنى بالفقراء والمحتاجين.
تأدية  في  البنك  استراتيجية  ضمن  الدعم  هذا  ويأتي 
 ، المجتمع  أبناء  من  الفئة  هذه  تجاه  الوطني  واجبه 
المجتمعية، وسعيًا منه  تأكيدًا على تحمله لمسؤولياته 
لتطبيق منهج التكافل االجتماعي، حيث اعتاد البنك على 
تستهدف  التي  الخيرية  والجمعيات  المؤسسات  دعم 
مختلف جوانب العمل الخيري واإلنساني، وذلك من خالل 
صور  فيها  تتجسد  رائدة  مشروعات  بتنفيذ  المشاركة 
مزيد  لتحقيق  األردني،  مجتمعنا  في  والتراحم  التكافل 

من األمن واالستقرار واالزدهار لبلدنا العزيز.
وتعد تكية أم علي أول منظمة غير حكومية تقدم وجبات 
والمحتاجين  للفقراء  يومي  بشكل  إنسانية  ومساعدات 
ويعد  مواقعهم،  كافة  في  األردني  المجتمع  أبناء  من 
هدف “نحو أردن خال من الجوع” الذي تسعى التكية إلى 
على  القائمة  اإلسكان  بنك  أهداف  مع  متناغمًا  تحقيقه 

دعم المجتمعات التي يعمل فيها.

أنظمة  ربط  لمؤتمر  الماسي  الراعي  اإلسكان  بنك 
الطاقة المتجددة الكبيرة 

الطاقة  أنظمة  ربط  مؤتمر  في  اإلسكان  بنك  شارك 
المتجددة الكبيرة على شبكات النقل والتوزيع في األردن 
وزير  رعاية  تحت  عمان،   / ميريديان  فندق  في  أقيم  الذي 
الوزراء،  رئيس  عن  مندوبًا  سيف  ابراهيم  الدكتور  الطاقة 
عن  المنبثقة  الوطنية   “ سيجري   “ لجنة  نظمته  والذي 
والمتضمنة  الكبرى  الطاقة  ألنظمة  العالمي  المجلس 
كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركات الكهرباء 
بما فيها شركة كهرباء محافظة القدس وهيئة تنظيم 
وبعض  المهندسين  ونقابة  والمعادن  الطاقة  قطاع 

.  ABB الجامعات وشركة الكوابل وشركة

ناقشتا  عمل  ورشتي  عقد  تم  المؤتمر  هامش  وعلى 
الطاقة  لمحطات  النهائية  االستالم  “فحوصات 
الكهربائية  الشبكة  لمشاكل  "حلول  و  الشمسية“، 
المعرض  افتتاح  تم  كما  الرياح”  محطات  مع  المربوطة 
المصاحب للمؤتمر لعرض أبرز التكنولوجيات المتخصصة 
في قطاع الطاقة المتجددة التي توصلت اليها الشركات 

المشاركة.

وما يجدر ذكره في هذا المجال أن مشاركة ورعاية بنك 
الدائم  البنك  انطالقًا من سعي  للمؤتمر جاءت  اإلسكان 
مختلف  مع  التعاون  عالقات  تعزيز  في  والمتواصل 
المختلفة  المحلية  والهيئات  االقتصادية  القطاعات 
االقتصاد  لها من دور فعال في دعم  لما  المملكة،  في 
لهذه  لما  و  أعلى،  مستويات  إلى  به  واالرتقاء  الوطني 
الخاصة  األعمال  بيئة  تحسين  في  أهمية  من  المؤتمر 

بقطاع الطاقة. 



21

إدارة السير تكرم بنك اإلسكان في حفل لجنة اإلعداد ليوم المرور العالمي 2016

اللــواء عاطــف الســعودي  كــرم مديــر األمــن العــام 
بنــك اإلســكان ضمــن حفــل لجنــة اإلعــداد ليــوم المــرور 
العالمــي وأســبوع المــرور العربــي / األردن 2016، والــذي 
ــرًا  ــك تقدي ــا “، وذل ــالمتك .. تهمن ــعار “ س ــت ش ــد تح عق
المروريــة  التوعيــة  حمــالت  دعــم  فــي  البنــك  لــدور 
ومبــادرات الســالمة علــى الطرقــات التــي تنظمهــا إدارة 

ــنويًا. ــير س الس
وجــاءت مســاهمة البنــك فــي دعــم ورعايــة حمــالت 
التوعيــة والســالمة المروريــة، كخطــوة مــن سلســلة 
مشــاركات البنــك فــي مختلــف الفعاليــات التــي تخــدم 

المجتمــع، حيــث تعــددت وتكــررت رعايــة البنــك لدعــم برامــج الحمــالت اإلرشــادية والتوعيــة  ضــد حــوادث الطــرق، انطالقــًا مــن 
ــات”.  ــن ومؤسس ــع “مواطني ــؤولية الجمي ــة مس ــالمة المروري ــدأ الس مب

ــن،  ــدى المواطني ــروري ل ــي الم ــتوى الوع ــع مس ــى رف ــدف إل ــي ته ــالت الت ــف الحم ــاركة بمختل ــى المش ــك عل ــاد البن ــث اعت  حي
ــة منــذ  ــاة اآلخريــن مــن مســتخدمي الطــرق وتأكيــدًا علــى التعــاون بيــن البنــك واإلدارات المروري حفاظــًا علــى حياتهــم وحي

ــم. ــل الدع ــروري كام ــأن الم ــاء الش ــنوات، وإعط س
يذكــر أن بنــك اإلســكان مشــارك رئيســي وفاعــل فــي لجنــة اإلعــداد ليــوم المــرور العالمــي وأســبوع المــرور العربــي، باعتبــار أن 

مســؤولية الحــد مــن حــوادث الســير، واجــب وطنــي يحتــم علــى الجميــع تكثيــف الجهــود للحــّد مــن الحــوادث المروريــة.
 بنك اإلسكان يشارك في “القمة األردنية الدولية الثانية للطاقة”

شــارك بنــك اإلســكان فــي “ مؤتمــر القمــة األردنيــة الدوليــة الثانيــة للطاقــة “ الــذي نظمتــه وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة فــي 
الفتــرة الواقعــة بيــن 16-5/17 /2016 تحــت رعايــة الدكتــور عبــد اهلل النســور رئيــس الــوزراء األســبق ومندوبــًا عــن جاللــة الملــك، 

بحضــور وزيــر الطاقــة وعــدد مــن وزراء الطاقــة العــرب.
إذ تعتبــر هــذه القمــة منصــة رســمية للتعــرف علــى الشــركات الدوليــة لتقديــم العــروض المتعلقــة بمشــاريع الطاقــة 
الحاليــة والمســتحدثة فــي المملكــة، حيــث اســتقطبت أكثــر مــن 500 شــخصية مــن كبــار المديريــن التنفيذييــن والمســؤولين 
المحلييــن واالجانــب، إضافــة إلــى عــدد مــن المهتميــن بمجــال الطاقــة والتعديــن بمــا فــي ذلــك مشــاريع رئيســية مثــل الغــاز، 
الغــاز الطبيعــي المســال، الطاقــة النوويــة، الطاقــة المتجــددة، التعديــن والصخــر الزيتــي، إضافــة إلــى تهيئــة فــرص االســتثمار 

فــي الخامــات المحليــة التــي تــم طرحهــا ومناقشــتها خــالل المؤتمــر. 
بنك اإلسكان يرعى دوري مدارس كلية الفرير دي ال سال

ــر دي الســال  رعــى بنــك اإلســكان دوري كــرة القــدم  لطلبــة مــدارس كليــة الفري
ــاء  ــي االرتق ــك ف ــن البن ــاهمًة م ــك مس ــة، وذل ــب المدرس ــي مالع ــم ف ــذي أقي ال
ــة  ــيخ الثقاف ــر وترس ــي نش ــدوره ف ــًة ل ــدارس، ومواصل ــة الم ــة لطلب ــة البدني بالتربي

ــال. ــة واألطف ــى الطلب ــز عل ــع بالتركي ــة للجمي الرياضي
ــرًا  ــًا كبي ــي اهتمام ــاع الرياض ــي القط ــكان يول ــك اإلس ــر أن بن ــر بالذك ــن الجدي وم
نظــرًا لمــا يســهم بــه النشــاط الرياضــي الموجــه للصغــار فــي غــرس وتعزيــز 
ومهاراتهــم  البدنيــة،  بلياقتهــم  يتعلــق  فيمــا  لديهــم  الصحيحــة  األســس 
ومواهبهــم الرياضيــة التــي تشــكل رافــدًا أساســيًا للهــرم الرياضــي، إلــى جانــب 
قيمهــم اإليجابيــة، األمــر الــذي يمكــن مــن بنائهــم بشــكل متــوازن وفقــًا لنمــط 
صحــي وســلوكي مثالــي، وقــد ثمنــت إدارة مــدارس كليــة الفريــر دي الســال دعــم 
بنــك اإلســكان هــذا النشــاط الرياضــي الــذي ينعكــس إيجابــًا علــى الطلبــة وينمــي 

ــم .  ــم وقدراته طاقاته
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بنك اإلسكان الراعي الذهبي لملتقى االمتثال 
ودوره في التطوير المؤسسي

المالية  األوراق  رئيس هيئة  الحوراني  السيد محمد  برعاية 
في  ودوره  اإلمتثال   “ ملتقى  في  اإلسكان  بنك  شارك  
اليوم  األردن  مركز  نظمه  الذي   “ المؤسسي  التطوير 
االستراتيجي،  الشريك    GCE شركة  مع  بالتعاون  للتنمية 
وشركات  البنوك  وموظفي  مدراء  من  نخبة  وبمشاركة 
الرقابية  الحكومية  والهيئات  والتأمين  الصرافة 
ومؤسسات  شركات  في  المعنية  والدوائر  والتنظيمية، 
وشمولية  ألهمية  نظرًا  المعنيين  من  وغيرهم  اإلتصاالت 

المواد المطروحة للنقاش وتبادل الخبرات.

ويهدف الملتقى إلى إبراز أهمية تدعيم أسس ومفاهيم 
الرشيدة  المؤسسية  الحاكمية  في  الممارسات  وأفضل 
تدفع  متكاملة  وتشغيلية  إدارية  عملية  إلى  وصواًل 
بالمؤسسة قدمًا إلى األمام وبشكل متصاعد ومستدام.

من  انطالقًا  الملتقى  لهذا  اإلسكان  بنك  رعاية  وتأتي 
والمؤتمرات  المنتديات  دعم  على  وحرصه  الرائد،  دوره 
اإلقتصادية الهادفة والهامة، وسعيه الدائم والمتواصل 
القطاعات  ومختلف  البنك  بين  التعاون  عالقات  لتعزيز 
االقتصاد  ويدعم  يخدم  بما  المملكة،  في  االقتصادية 
أفضل  مستويات  إلى  به  اإلرتقاء  على  ويعمل  الوطني 

إضافة إلى مشاركة البنك بأوراق عمل في الملتقى.

بنك اإلسكان يرعى جلسة حوارية لمنتدى 
االستراتيجيات األردني

التي نظمها منتدى  الحوارية  الجلسة  بنك اإلسكان  رعى 
االتصاالت  وزيرة  استضاف  والذي  األردني،  االستراتيجيات 
عن  للحديث  شويكة  مجد  المعلومات  وتكنولوجيا 
مجال  في  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة 
ومشاركة  بحضور  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 

أعضاء المنتدى والعديد من الخبراء والمختصين.

القطاعين  بين  الشراكة  عن  الحديث  الجلسة  وتناولت 
المستمر  والتواصل  التنسيق  وضرورة  والخاص،  العام 
الحقيقية  الشراكة  مفهوم  تطبيق  بهدف  بينهما 
االتصاالت  قطاع  تطوير  في  يسهم  الذي  بالشكل 
وتكنولوجيا المعلومات ودعم نموه، ال سيما أنه يعد من 
أهم القطاعات االقتصادية لما يوفره من دعم أساسي 

للقطاعات األخرى. 

وتأتي رعاية بنك اإلسكان لهذه الفعالية انطالقًا من دور 
البنك وحرصه على دعم الفعاليات اإلقتصادية الهادفة، 
بين  التعاون  عالقات  لتعزيز  والمتواصل  الدائم  وسعيه 
البنك ومختلف القطاعات االقتصادية والتجارية والهيئات 
المحلية المختلفة، بما يخدم و يدعم االقتصاد الوطني 
ثمن  حيث  أفضل،  مستويات  إلى  به  اإلرتقاء  على  ويعمل 
لبنك  الريادي  الدور  الفعالية  على  والقائمين  الحضور 
اإلسكان والمتمثل بدعمه المتواصل لعدد من النشاطات 
االستراتيجيات  منتدى  ونشاطات  االقتصادية  والفعاليات 
النمو االقتصادي  التي تسهم في دفع عجلة   األردني و 

وتعزز فرص االستثمار في المملكة.
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رئيس الوزراء يكرم بنك اإلسكان في حفل جائزة الملك عبداهلل للعمل الحر والريادة 

النســور  اهلل  عبــد  الدكتــور  األســبق  الــوزراء  رئيــس  كــرم 
ورئيــس مجلــس أمنــاء جائــزة الملــك عبــداهلل الثانــي للعمــل 
الحــر والريــادة  بنــك اإلســكان تقديــرًا لــدوره الداعــم لجائــزة 
ــك  ــاء ذل ــادة، وج ــر والري ــل الح ــي للعم ــداهلل الثان ــك عب المل
ــباب  ــين للش ــة الحس ــي مدين ــم ف ــذي أقي ــل ال ــن الحف ضم
نضــال  الدكتــور  وبحضــور  بالجائــزة،  الفائزيــن  لتكريــم 
القطاميــن وزيــر العمــل والدكتــور عبــد اهلل فريــج مديــر 
المؤسســات  مــن  والعديــد  والتشــغيل  التنميــة  صنــدوق 

والمشــاركة.  الداعمــة 
والشــهادات  الجوائــز  بتوزيــع  الــوزراء  رئيــس  قــام  حيــث 
وتكريــم  الفائــزة،  المشــاريع  أصحــاب  علــى  التقديريــة 

أفضــل ثالثــة مشــاريع تمكيــن للمــرأة، والمشــاريع التــي حققــت أفضــل إنجــاز علــى مســتوى كل محافظــة مــن كال الجنســين، 
إلــى تكريــم الجهــات والمؤسســات الوطنيــة الداعمــة للجائــزة. إضافــة 

ويأتــي دعــم بنــك اإلســكان المتواصــل للجائــزة تجســيدًا لــدور البنك بدعــم مختلف المؤسســات الوطنيــة وخاصة المؤسســات 
التــي تســهم فــي دعــم وتنميــة االقتصــاد الوطنــي، إدراكًا مــن البنــك ألهميــة هــذه المؤسســات ودورهــا االقتصــادي كرافعــة 

ــة وطنية.  تنموي
ومــا يجــدر ذكــره اهتمــام بنــك اإلســكان بالمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة والرياديــة، مــن خــالل اســتحداث دوائــر متخصصــة 
باألعمــال ذات األحجــام الصغيــرة والمتوســطة وتزويدهــا بالكفــاءات الالزمــة، وتقديــم مجموعــة مــن الخدمــات المصرفيــة 
ــرص  ــتثمار الف ــن إس ــا م ــا يمكنه ــريحة بم ــذه الش ــات ه ــات ومتطلب ــتجيب الحتياج ــي تس ــة الت ــة المرن ــات المصرفي والسياس

الالزمــة الســتمرار نموهــا وتطورهــا.

بنك اإلسكان الراعي البرونزي للمؤتمر الثالث إلدارة المخاطر في البنوك 
شــارك بنك اإلســكان كراعــي برونزي للمؤتمــر الثالــث إلدارة المخاطر 
فــي البنــوك بحضــور الدكتــور عــادل شــركس نائــب محافــظ البنــك 
ــًا عــن المحافــظ، وبمشــاركة عــدد مــن مســؤولي  المركــزي مندوب

الســلطات الرقابيــة والبنــوك.
وقــد ســلط المؤتمــر الضــوء علــى التحديــات الرئيســية التــى تواجــه 
ــراءات  ــات واإلج ــى اآللي ــر، وعل ــا الحاض ــى وقتن ــة ف ــارف العربي المص
الرقابيــة االحترازيــة الكليــة الالزمــة للتطبيــق والممارســات الســليمة 
إلدارة المخاطــر وفقــًا للمتطلبــات الجديــدة لتوصيــات بــازل، بهــدف 
ــك  ــة تل ــى مواجه ــي عل ــي العرب ــاع المصرف ــدرة القط ــين ق تحس

ــات. التحدي
ــوء  ــى ض ــة عل ــة واالقليمي ــادرات الدولي ــى المب ــالت عل ــن تعدي ــل م ــا أدخ ــر م ــم وآخ ــى أه ــرف عل ــال للتع ــاح المج ــه أت ــا وأن كم
األزمــة الماليــة العالميــة وتداعياتهــا، مســتعرضًا بعــض التجــارب الرقابيــة فــى العالــم العربــى، وأفضــل الممارســات فــي إدارة 
المخاطــر، وذلــك علــى أيــدي نخبــة مختــارة ومتميــزة مــن خبــراء العالــم العربــى وبعــض المؤسســات الدوليــة المتخصصــة.

وقــد شــارك بنــك اإلســكان بورقــة عمــل نقاشــية قدمهــا الســيد عــادل أســعد مســاعد المديــر العــام / المخاطــر، ومشــاركة 
عــدد مــن مــدراء اإلدارات ذات العالقــة فــي البنــك.

ــة  ــة الهادف ــرات االقتصادي ــم المؤتم ــى دع ــه عل ــد، وحرص ــن دوره الرائ ــًا م ــر انطالق ــذا المؤتم ــكان له ــك اإلس ــة بن ــي رعاي وتأت
والهامــة ، وســعيه الدائــم والمتواصــل لتعزيــز عالقــات التعــاون بيــن البنــك ومختلــف القطاعــات االقتصاديــة فــي األردن ودول 

المنطقــة، بمــا يخــدم و يدعــم االقتصــاد الوطنــي ويعمــل علــى اإلرتقــاء بــه إلــى مســتويات أفضــل.



24

بنك اإلسكان يوقع اتفاقية المنحة الفرنسية لتطوير القطاع الخاص الفلسطيني 

بيــن  التــي وقعــت  التمويــل  العمــل علــى منظومــة  إطــار  فــي 
الحكومــة الفرنســية والســلطة الوطنيــة الفلســطينية، قــام بنــك 
اإلســكان للتجــارة والتمويــل ممثاًل بالســيد محمــد البرغوثــي المدير 
االقليمــي للبنــك بتوقيــع اتفاقيــة “ اعتمــاد المنحــة الفرنســية “ 
مــع القنصليــة الفرنســية وذلــك بحضــور الملحــق التجــاري للبعثــة 
ليتــم  وذلــك  عصفــور،  نديــم  الســيد  الفرنســية  االقتصاديــة 
والموجهــة  معتمــدة،  كمؤسســة  البنــك  خــالل  مــن  تقديمهــا 
لشــركات القطــاع الخــاص الفلســطيني بغــرض تطويرهــا وتحفيــز 
نموهــا وبالتالــي انعــكاس اثارهــا االيجابيــة علــى نمــو االقتصــاد 

الفلســطيني بشــكل عــام. 

وبــدوره صــرح الســيد محمــد البرغوثــي المديــر اإلقليمــي لبنــك االســكان عقــب توقيــع اإلتفاقيــة، أن هــذا البرنامــج يتوافــق 
مــع رؤيــة البنــك المتمثلــة فــي دوره الريــادي فــي خدمــة وتطويــر شــتى القطاعــات االقتصاديــة العاملــة باالقتصــاد 
الفلســطيني، إلــى جانــب حرصــه الدائــم والمســتمر علــى تطويــر خدماتــه مــن أجــل توفيــر وتقديــم أفضــل خدمــة تمويــل 
ــات  ــن الخدم ــتفادة م ــركات اإلس ــن الش ــدة م ــريحة جدي ــن ش ــاق يمك ــذا اإلتف ــأن ه ــا ب ــد أيض ــطيني، وأك ــن الفلس للمواط
التمويليــة المقدمــة وخاصــة مــن أصحــاب المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم، ال ســيما فــي ظــل األوضــاع السياســية 
ــع  ــاون م ــه للتع ــذ تأسيس ــعى ومن ــك يس ــأن البن ــي ب ــاف البرغوث ــطيني، وأض ــعب الفلس ــها الش ــي يعيش ــة الت واالقتصادي
ــال ــد والم ــت والجه ــه الوق ــر ل ــهيالت توف ــطيني تس ــن الفلس ــح المواط ــات لمن ــف القطاع ــي مختل ــات ف ــن الجه ــدد م  ع

 أينما يتواجد.
يذكــر أن الحكومــة الفرنســية قدمــت هــذه المنحــة خصيصــًا لدعــم القطــاع الخــاص الفلســطيني كدعــم مالــي لتطويــر 
المؤسســات العاملــة فــي إطــاره وخاصــة فــي مدينــة بيــت لحــم الصناعيــة، والتشــجيع إلنشــاء شــركات ومشــاريع جديــدة 
ــي  ــاد الوطن ــر االقتص ــعيا لتطوي ــك س ــة، وذل ــطينية قائم ــاريع فلس ــم مش ــة أو لدع ــة المتنوع ــات االقتصادي ــي القطاع ف

وتحقيــق النمــو بالناتــج المحلــي اإلجمالــي.

بنك اإلسكان يرعى مشروع “ إفطار الصائم “ في الجمعية الفلسطينة للرعاية والتنمية  

رعــى بنــك اإلســكان اإلفطارالرمضانــي الــذي أقامتــه الجمعيــة الفلســطينية للرعايــة والتنميــة فــي مخيــم األمعــري، والتــي 
تتبنــى عــدة برامــج ومشــاريع كموائــد الرحمــن وإفطــار الصائــم والطــرود الغذائيــة، واإلشــراف علــى العديــد مــن النشــاطات 

والفعاليــات الرياضيــة والثقافيــة ألبنــاء المخيــم.

ــاج الــذي  ــر مــن 300 شــخص ضمــن مشــروع إفطــار الصائــم المحت ويأتــي هــذا اإلفطــار الرمضانــي الخيــري الــذي قــدم ألكث
تنظمــه الجمعيــة منــذ عشــر ســنوات، والقائــم علــى جهــود مجموعــة مــن المتطوعيــن فــي الجمعيــة، بحيــث يتــم طهــو 
الطعــام علــى يــد مجموعــة مــن المتطوعــات مــن نســاء المخيــم، وبتمويــل مــن مؤسســات القطــاع الخــاص وتبرعــات 

ــة. ــاء الجمعي ــي وأصدق ــع المحل المجتم

ــهر  ــالل الش ــد خ ــوم واح ــار لي ــة اإلفط ــوم برعاي ــث يق ــكان حي ــك اإلس ــي لبن ــى التوال ــة عل ــاركة الخامس ــذه المش ــر أن ه يذك
ــة فــي المســؤولية االجتماعيــة، هــذا وشــارك موظفــي البنــك  الفضيــل، وذلــك ضمــن رؤيتــه للمشــاركة والمســاهمة الفعال

ــروع. ــن المش ــتفيدين م ــال والمس ــات لألطف ــل الوجب ــم وتوصي ــة بتقدي الجمعي

مــن جانبــه أعــرب الســيد أحمــد طميليــه رئيــس الجمعيــة عــن الشــكر والتقديــر لبنــك اإلســكان علــى رعايتــه ودعمــه المتواصــل 
ــود الجمعية. لجه
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بنك االسكان يشارك في أسبوع التوظيف بجامعة بيرزيت

ضمــن رؤيتــه االســتراتيجية، شــارك بنــك اإلســكان في أســبوع 
التوظيــف الــذي عقدتــه جامعــة بيرزيــت، والتــي دعــت فيــه 
الخريجيــن للمشــاركة فيــه لتقديــم أنفســهم  طلبتهــا 
المحليــة  والهيئــات  للمؤسســات  الذاتيــة  وســيرهم 

المشــاركة.

وبــدوره أشــار الســيد محمــد البرغوثــي المديــر االقليمــي 
بــاب  مــن  تأتــي  المشــاركة  هــذه  أن  اإلســكان  لبنــك 
دعــم نشــاطات مؤسســات المجتمــع المحلــي وخاصــة 
التعليميــة، والمســاهمة فــي تقليــل نســبة البطالــة مــن 
ــد أن  ــا وأك ــدد، كم ــن الج ــل للخرجي ــرص عم ــر ف ــالل توفي خ

المشــاركة فــي هــذا اليــوم تعتبــر فرصــة مهمــة فــي التواصــل مــع الخريجيــن الجــدد بهــدف اســتقطاب الكفــاءات المناســبة 
والتــي تلبــي احتياجــات البنــك مــن الكــوادر البشــرية. 

ــاح  ــى جن ــن عل ــل الخريجي ــن قب ــر م ــال الكبي ــى االقب ــت عل ــي بيرزي ــك ف ــرع البن ــر ف ــالن مدي ــعد ع ــيد س ــد الس ــه أك ــن جانب وم
ــن  ــات م ــة الطلب ــة كاف ــيتم دراس ــث س ــف، حي ــات التوظي ــة طلب ــة وتعبئ ــيرهم الذاتي ــم س ــى تقدي ــوا عل ــن عمل ــك، والذي البن
قبــل المــوارد البشــرية لــدى البنــك، والتــي ســتعمل بدورهــا علــى فــرز الكفــاءات مــن المتقدميــن والتواصــل معهــم حــال توفــر 

ــة. ــب أو طالب ــص كل طال ــب تخص ــواغر تناس ش

ــة،  ــك المختلف ــج البن ــات وبرام ــى منتج ــرف عل ــن التع ــن م ــالب الخريجي ــت الط ــاركة مكن ــذه المش ــر أن ه ــر بالذك ــن الجدي وم
وفتحــت لهــم األبــواب اليجــاد فــرص عمــل فــي أحــد فروعــه الثالثــة عشــر إضافــة إلــى فروعــه الجديــدة المنــوي افتتاحهــا 

ــرة القدمــة. فــي فلســطين خــالل الفت

غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل تعقد ورشة عمل بالتعاون مع بنك اإلسكان 

عقــدت غرفــة تجــارة وصناعــة وزراعــة شــمال الخليــل بالتعــاون مــع بنــك اإلســكان ورشــة عمــل فــي مقــر الغرفــة فــي حلحــول 
حــول ســبل تطويــر ودعــم وتمويــل المشــاريع الصناعيــة واإلنتاجيــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز مســتوى األعمــال وتطويــر الصناعــات 
اإلنشــائية والمشــاريع الصغيــرة فــي المدينــة، والعمــل علــى توعيــة المســتثمرين باالمكانيــات والخدمــات المصرفيــة المتاحــة 

وكيفيــة التعامــل معهــا للنهــوض باســتثماراتهم قدمــًا.

حيــث افتتــح الورشــة الســيد نــور الديــن جــردات رئيــس الغرفــة التجاريــة لشــمال الخليــل ورحــب بالضيــوف الكــرام وقــدم نبــذة 
عــن الغرفــة وطبيعــة األنشــطة االقتصاديــة فــي المناطــق التــي تخدمهــا، وأكــد علــى أهميــة الشــراكة القائمــة بيــن الغرفــة 
ــن  ــة م ــبين  للغرف ــاء المنتس ــن األعض ــي تمك ــل، والت ــمال الخلي ــق ش ــي مناط ــادي ف ــاع االقتص ــر القط ــكان لتطوي ــك اإلس وبن
الوصــول إلــى تمويــل ســهل لتطويــر مشــاريعهم وتمكــن البنــك مــن مســاعدة المشــاريع الرائــدة والناميــة ذات الجــدوى واألثــر 
اإليجابــي علــى االقتصــاد المحلــي والتــي تهــدف بالمحصلــة لتطويــر االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني، كمــا وأكــد علــى ضــرورة 
ــل  ــن أج ــاراتهم م ــم واستفس ــى مقترحاته ــتماع إل ــدف االس ــة، به ــاء الغرف ــك وأعض ــن البن ــترك بي ــاون المش ــل والتع التواص

تطويــر الخدمــات المطروحــة بشــكل مســتمر وبمــا يتناســب مــع متطلبــات أعمالهــم وطبيعتهــا.

وبــدوره أكــد الســيد حســين اشــتيه مديــر دائــرة أعمــال الشــركات فــي اإلدارة اإلقليميــة علــى أهميــة الورشــة والتواصــل 
الدائــم مــع التجــار واصحــاب المشــاريع وقــدم الســيد ســليمان حزينــة عــرض وافــي عــن الخدمــات المتنوعــة التــي يقدمهــا 
بنــك اإلســكان، والتــي شــملت اقتراحــات مختلفــة لتعزيــز ســبل التعــاون بيــن كافــة األطــراف ســعيًا لتطويــر القطــاع التجــاري 
والصناعــي واالنشــائي فــي محافظــة الخليــل عامــة ومناطــق شــمال الخليــل خاصــة علــى أســاس وعــي المســتثمر بالتســهيل 

المناســب الحتياجاتــه وبمــا يدعــم نجاحاتــه.
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انتخاب المدير االقليمي لبنك اإلسكان رئيسًا لمجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين 

ــًا  ــي رئيس ــد البرغوث ــيد محم ــكان الس ــك اإلس ــي لبن ــر االقليم ــطين المدي ــي فلس ــوك ف ــة البن ــة لجمعي ــة العام ــت الهيئ انتخب
لمجلــس إدارة الجمعيــة، وذلــك فــي االجتمــاع العــادي الســنوي للهيئــة العامــة المنعقــد بتاريــخ 2016/05/29 بمقــر الجمعيــة 

بحضــور ممثلــي كل مــن ســلطة النقــد ووزارة االقتصــاد الوطنــي والمدقــق الخارجــي والمستشــار القانونــي للجمعيــة.

ــًا  ــان نائب ــرة عم ــك القاه ــًا وبن ــكان رئيس ــك اإلس ــي: بن ــو التال ــى النح ــة عل ــدورة القادم ــد لل ــس الجدي ــكل المجل ــث سيتش حي
للرئيــس، وعضويــة كل مــن البنــك األردنــي الكويتــي، البنــك األهلــي األردنــي، والبنــك العربــي، والبنــك التجــاري األردنــي، البنــك 

ــطيني. ــتثمار الفلس ــك االس ــدس، وبن ــك الق ــطين، وبن ــك فلس ــطيني، وبن ــالمي الفلس ــك اإلس ــي، البن ــالمي العرب اإلس

بنك اإلسكان يقدم دعمًا لمكتبة مدرسة هواري بو مدين في رام اهلل

فــي إطــار الخطــة اإلســتراتيجية لبنــك اإلســكان، وحرصــًا منــه علــى دعــم النشــاطات التعليميــة والثقافيــة، قــام البنــك 
بتقديــم الدعــم لمكتبــة مدرســة هــواري بــو مديــن، وذلــك مــن خــالل التبــرع بقصــص وكتــب لخدمــة طلبــة المدرســة والبالــغ 
عددهــم أكثــر مــن 400 طالــب وطالبــة مــن المرحلــة األساســية، وقــد جــاء هــذا التبــرع ضمــن مشــروع تحــدي القــراءة العربــي 
الهــادف لتشــجيع المطالعــة ومناقشــة العبــر المســتفادة منهــا، والــذي يهــدف لتشــجيع الطلبــة علــى زيــارة المكتبــة بشــكل 

متواصــل لتنميــة عــادة القــراءة.

وبدورهــا شــكرت مديــرة المدرســة غديــر عابــد التبــرع المقــدم مــن البنــك، وأثنــت علــى دور المؤسســات الخاصــة فــي دعــم 
األنشــطة التعليميــة والثقافيــة فــي المــدارس، وأكــدت علــى أن القصــص المقدمــة أثــرت مكتبــة المدرســة وجعلتهــا قــادرة 
ــر مــن الطلبــة، وفــي ذات االطــار وبعــد إطــالع مجموعــة كبيــرة مــن الطلبــة علــى الكتــب والقصــص  علــى خدمــة عــدد أكب
الجديــدة أبــدوا ســعادتهم لمــا تــم تقديمــه، حيــث اعتبــروا ذلــك محفــزًا جديــد لهــم لالســتمتاع بقــراءة القصــص الشــيقة 

والحديثــة التــي تناســبهم.
ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا الدعــم يأتــي ضمــن سلســلة مــن التبرعــات التــي يقــوم البنــك بتقديمهــا ســنويًا بمختلــف 

المجــاالت ومنهــا قطــاع التعليــم بشــكل خــاص. 

رعاية حفل تخريج طلبة الثانوية العامة في مدرسة الرعاة األثوذكسية الثانوية 

ــن  ــر م ــابع عش ــوج الس ــج الف ــاحور، بتخري ــت س ــي بي ــة ف ــية الثانوي ــاة األرثوذكس ــة الرع ــت مدرس ــكان احتفل ــك اإلس ــة بن برعاي
خريجيهــا طلبــة “ التوجيهــي “ وبحضــور كل مــن صاحــب الغبطــة كيريــوس كيريــوس ثيوفيلــوس الثالــث بطريــرك المدينــة 
المقدســة وســائر أعمــال فلســطين واألردن ، األرشــمندريت يورنيمــوس رئيــس لجنــة مــدارس  الــروم األرثوذكس في فلســطين، 
األســتاذ ســامي مــروه مديــر التربيــة والتعليــم، الســيد جــورج غطــاس القائــم بأعمــال رئيــس بلديــة بيــت ســاحور، الســيد وليــد 
أبــو ســعدي مديــر بنــك اإلســكان فــرع بيــت لحــم ممثــال عــن الســيد محمــد البرغوثــي المديــر االقليمــي لبنــك اإلســكان، وكافــة 
المعلميــن والمشــرفين فــي المدرســة، وجمــع غفيــر مــن الكهنــة ورجــال الديــن والراهبــات ومــدراء المــدارس ورؤســاء وممثلــي 

المؤسســات وأهالــي الخريجيــن.

هــذا وقــد رحــب مديــر المدرســة المهنــدس جورج ســعادة بالحضــور، وهنــأ الخريجين واصفــًا تخريجهــم بالعرس الفلســطيني 
متمنيــًا لهــم حيــاة ملؤهــا النجــاح واالبــداع، كمــا وتقــدم بالشــكر لبنك اإلســكان على تبرعهــم ودعمهــم المتواصل للمســيرة 

التعليميــة، داعيــًا مؤسســاتنا الخاصــة لتســليط دعمهــا على الجيــل القادم لرفــع المســتوى التعليمــي والثقافي.
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أنشطة مركز التدريب والتطوير خالل النصف األول لعام 2016

واصل البنك خالل النصف األول من العام الحالي 2016 االستثمار في موارده البشرية من مختلف المستويات اإلدارية 
وتطوير مستقبلهم الوظيفي وتنمية مهاراتهم الشخصية والمهنية بما يمكنهم من إنجاز األعمال الموكلة إليهم 
بالشكل المطلوب وبما ينعكس إيجابيًا على نمو أعمال البنك، حيث عقد مركز التدريب والتطوير خالل النصف األول 
1674 موظفًا وبواقع  220 دورة وندوة داخلية ودورات تدريبية محلية وخارجية، شارك بحضورها  من العام الحالي 

3889 فرصة تدريبية، حيث توزعت على النحو التالي:

عدد الدوراتالبيان
عدد الفرص 

التدريبية
عدد 

الموظفين

12835441419الدورات والندوات الداخلية

77328239الدورات المحلية

151716الدورات الخارجية

22038891674المجموع

وفيما يلي أبرز الدورات التدريبية التي عقدها مركز التدريب والتطوير التابع للبنك خالل النصف األول لعام 2016: 

 البرنامج الشامل لتأهيل موظفي خدمة العمالء: 

المحاور  أبرز  على  البرنامج  اشتمل  حيث  الوظيفة،  هذه  لشغل  موظفًا   42 تأهيل  البرنامج  هذا  بموجب  تم  حيث 
المصرفية والسلوكية والرقابية التالية: 

●    خدمات الودائع والقروض
●    الكفاالت المصرفية

●    االعتمادات المستندية وبوالص التحصيل
●    توثيق العقود والتعامل مع الوكاالت
●    عمليات البطاقات وتسويق المنتجات

SB مبادئ منح االئتمان التجاري    ●
●    الضمانات المصرفية عمليات الخزينة

●    مهارات االتصال والتفاوض
●    تطوير مهارات البيع المباشر

Credit Scoring & Loan Origination System LOS    ●

 :)Talent Pool(  برنامج تأهيل الموظفين المرشحين لشغل المناصب القيادية واإلدارية 
استمرارًا لخطة التدريب والتطوير للموظفين المرشحين لشغل المناصب القيادية واإلدارية لدى البنك، فقد تم 

عقد عدة دورات لعدد من الموظفين ضمن البرنامج تمثلت بما يلي:  

●    Effective Meetings: حضرها 20 موظف.
●    Setting Goals & Prioritizing: حضرها 153 موظف.

●    Time Management & Overcome Procrastination: حضرها 151 موظف.
●    Resolving Conflict: حضرها 19 موظف.
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 البرنامج التدريبي الشامل للموظفين الجدد )الصرافين(: 

كفاءاتهم  مستوى  ورفع  المصرفي  العمل  جوانب  مختلف  على  المشاركين  إطالع  إلى  البرنامج  هذا  ويهدف 
المصرفية  بالعمليات  المتعلقة  الجوانب  ومختلف  المصرفية  المهنة  بأخالقيات  وتعريفهم  والعملية  الفكرية 
الداخلية والخارجية والتشريعات المصرفية وآليات الكشف عن التزوير والتزييف المصرفي إضافة إلى مفهوم البيع 

والتسويق المصرفي والتميز في خدمة العمالء. 

 الدورات الوظيفية المتخصصة: 

عقد مركز التدريب والتطوير خالل النصف األول لعام 2016 عدد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال عمل 
الفروع واإلدارات، وكان من أبرزها:

●    البطاقات االلكترونية والقنوات البديلة.
●    الحواالت السريعة.

●    الجوانب القانونية في العمليات المصرفية.
●    مراقبة االمتثال ومكافحة غسل األموال.

●    أخالقيات المهنة والحس المصرفي.
●    مهارات البيع المتقاطع.

●    السلف والقروض الشخصية.
●    توثيق االئتمان.

.)CRM( إدارة عالقات العمالء    ●

●    مقدمة في سوق العمالت.
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 الندوات التدريبية وورش العمل، وشملت ما يلي:
.ALC التدريب على نظام الـ    ●

●    التدريب على نظام كنز.
●    التعريف بمنتجات مركز خدمات االستثمار.

●    ندوة مكافحة غسل االموال واالشتباه المالي.
●    ورشة عمل نتائج المتسوق الخفي.

 الدورات المحلية والداخلية: 

حرصًا على مواكبة آخر المستجدات المصرفية قام البنك بإيفاد عدد من موظفي البنك للمشاركة بحضور الدورات 
التدريبية المنعقدة لدى معاهد التدريب المحلية والداخلية، وكان أبرزها:  

MCSE 2012 Training    ●
●    معيار اإلفصاح المالي الدولي رقم 9

Certified Management Accountant    ●
 Certified Trainer Program    ●

Digital Financial Services Forum    ●
Euromoney Jordan Conference    ●

HR Business Partner    ●

 دورات اللغة اإلنجليزية وتطبيقات الحاسوب: 

الكمبيوتر  وتطبيقات  اإلنجليزية  باللغة  لموظفيه  األساسية  المهارات  تطوير  إلى  الهادفة  البنك  سياسة  إطار  في 
استمر البنك في عقد الدورات التدريبية التالية:

●    برنامج كامبردج لمهارات تقنية المعلومات.
Microsoft Advanced Excel    ●

●    دورات اللغة اإلنجليزية واللغة الفرنسية لدى المعاهد المتخصصة.

 الدورات الخارجية: 

قام البنك بإيفاد 10 موظفين للمشاركة بحضور دورات تدريبية عقدت خارج األردن والتي جاءت على النحو التالي:
●    Certificate in Learning & Development Management / دبي.

●    Compliance Workshop / قطر ، بنك قطر الوطني.
●    Compliance Training Event / اإلمارات العربية المتحدة.

●    De - Risking And Correspondent Banking / أمريكا.
●    ILM Customer Service & Business Communication / اإلمارات العربية المتحدة.

●    IFRS 9 / International Financial Reporting Standards  / دبي.
●    Helaba`s International Banking Seminar 2016 والتي أقيمت بالتعاون مع Helaba Bank فرانكفورت / ألمانيا.

●    Moody`s Analytics Risk and Performance: والتي عقدت بالتعاون مع شركة Moody`s   في ليماسول / قبرص.
●    Regional Compliance Workshop والذي عقد بالتعاون مع بنك Standard Chartered / لبنان.

 visa business school  والتي عقدت بالتعاون مع شركة  IBMS VISA international bank card management school    ●
فلوريدا / الواليات المتحدة االمريكية.




