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مؤرشات األداء تؤكد قوة البنك وريادته

145.2 مليون دينار أرباح بنك اإلسكان للتسعة أشهر األوىل من عام 2016

بنمو نسبته %10
حقق بنك اإلسكان خالل التسعة أشهر األوىل من عام 2016 منواً يف األرباح قبل 

الرضيبة بنسبة بلغت 10% لتصل إىل 145.2 مليون دينار مقارنًة مع 132 مليون 

دينار تحققت خالل الفرتة املامثلة من العام املايض 2015، يف حني منت األرباح 

الصافية بعد الرضيبة بنسبة 8.1% حيث بلغت 100.6 مليون دينار مقارنًة مع 

93.1 مليون دينار خالل الفرتة املامثلة من عام 2015.

وتجدر اإلشارة يف هذا املجال إىل أن إجاميل الدخل خالل التسعة أشهر األوىل 

من العام الحايل بلغ 279 مليون دينار مقابل 260.4 مليون دينار خالل الفرتة 

املامثلة من العام 2015، أي بزيادة نسبتها %7.1.   

ويف معرض تعقيبه عىل هذه النتائج بني السيد إيهاب السعدي املدير العام لبنك اإلسكان أنه عىل الرغم من استمرار 

حالة عدم االستقرار األمني والسيايس يف املنطقة واآلثار السلبية الناجمة عن ذلك عىل االقتصاد األردين، إال أن البنك متكن 

من متتني وضعه املايل وتعزيز حجم أعامله يف مختلف األنشطة املرصفية، إذ بلغ مجموع املوجودات 7.6 مليار دينار، 

وبلغت أرصدة ودائع العمالء 5.4 مليار دينار، كام بلغ إجاميل رصيد محفظة التسهيالت االئتامنية 4.2 مليار دينار.

العائد عىل املوجودات »بعد  البنك، حيث ارتفع معدل  النتائج بشكل إيجايب عىل مؤرشات أداء  وقد انعكست هذه 

الرضيبة« من 1.6% عام 2015 إىل 1.7% للتسعة أشهر األوىل من عام 2016، وارتفع معدل العائد عىل حقوق امللكية 

»بعد الرضيبة« من 12.0% إىل 12.9%، وانخفضت نسبة الديون غري العاملة إىل 3.6%، وبلغت نسبة كفاية رأس املال 

16.6% وهي أعىل من الحد األدىن املطلوب من البنك املركزي األردين البالغ 12%، كام بلغت نسبة السيولة %122.8 

وهي تفوق الحد األدىن املقبول لهذه النسبة من السلطات الرقابية البالغة %100.

وبني السيد السعدي أن البنك يضع عىل سلم أولوياته توطيد العالقة مع عمالئه الحاليني وبناء عالقات عمل جيدة وقوية 

االقتصاد  بتنمية  االستمرار يف مساهمته  إىل  باإلضافة  الريادي،  موقعه  للمحافظة عىل  املستهدفني، وذلك  العمالء  مع 

البنك عىل  الوطني من خالل متويل األفراد واملؤسسات والرشكات “الكبرية والصغرية واملتوسطة الحجم”، كام يحرص 

االستمرار يف تنويع وتطوير خدماته ومنتجاته مبا يلبي احتياجات رشائح العمالء كافة ، يدعمه يف ذلك شبكة فروع 

بالدور  القطاع املرصيف األردين، وأشاد  “130 فرعاً” وشبكة أجهزة رصاف آيل“221 جهازاً”، وهام األكرب عىل مستوى 

اإليجايب ملجلس اإلدارة يف تقديم الدعم املتواصل األمر الذي يساهم يف تقدم وتعزيز مكانة البنك.  
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الناشئة مع الرشكة األردنية لضامن القروض والتي  اتفاقية ضامن مخاطر قروض املشاريع الصغرية  وقَّع بنك اإلسكان 
تقوم الرشكة مبوجبها بتقديم التغطية الالزمة للبنك عن مخاطر القروض املمنوحـة مـن بنك اإلسكان واملؤسسات املاليـة 
للمشاريع الصغرية الناشئة، وقد وقع االتفاقية السيد إيهاب السعدي مدير عام بنك اإلسكان والدكتور محمد الجعفري 
مدير عام الرشكة األردنية لضامن القروض بحضور ممثلني عن إدارة البنك والرشكة يف مقر اإلدارة العامة لبنك اإلسكان 

للتجارة والتمويل.

وجاء توقيع االتفاقية بهدف توسيع فرص العمل واملساهمة يف دفع عجلة التنمية االقتصادية من خالل تحفيز البنوك 
تقوم  بحيث  االنتاجية،  كفاءتها  رفع  أو  توسيعها،  أو  املشاريع  لتأسيس هذه  قروض  تقديـم  علـى  املالية  واملؤسسات 
“الرشكة األردنية لضامن القروض” بضامن القروض املقدمة لهذه املشاريع الناشئة )املسجلة رسمياً يف كافة القطاعات 
االقتصادية ما عدا القطاع التجاري والتي بدأت مبامرسة النشاط منذ مدة ال تتجاوز ثالث سنوات( وفقـاً ألحكام هذه 

االتفاقية ومالحقها.

وبهذه املناسبة قال السيد ايهاب السعدي مدير عام بنك اإلسكان أن توقيع االتفاقية جاء إمياناً من البنك برضورة دعم 
قطاع الرشكات الصغرية الناشئة باعتباره أحد أهم  القطاعات الحيوية والهامة التي تسهم يف دعم االقتصاد الوطني ودفع 
عجلة التنمية قدماً، معرباً عن ثقته الكبرية بالعمل مع الرشكة األردنية لضامن القروض كواحدة من أفضل الرشكات 
الرائدة يف مجال ضامن القروض لتقديم أفضل الخدمات املرصفية لعمالء البنك ومبا يعكس حرص إدارة البنك عىل تلبية 

طموحات وتطلعات العمالء من خالل أفضل الرشاكات مؤكداً عىل سعي البنك لتقديم األفضل لعمالئه.

من جانبه أكد مدير عام الرشكة االردنية لضامن القروض الدكتور محمد الجعفري سعي الرشكة إىل تقديم برامج متنوعة 
لضامن القروض خاصة ألصحاب املشاريع الصغرية الناشئة، الفتاً إىل أهمية الرشاكة االسرتاتيجية بني بنك اإلسكان والرشكة 
األردنية لضامن القروض، مثمناً انضامم بنك اإلسكان لربنامج ضامن متويل املشاريع الصغرية الناشئة ملا يتمتع به البنك 
من قاعدة عمالء واسعة عىل مستوى اململكة وسجل حافل بتمويل املرشوعات الصغرية واملتوسطة ذات القيمة املضافة 
العالية مام يدعم فرص منو االقراض املوجه للمشاريع الريادية، وبني أن الربنامج يضمن 85% من قيمة القرض املمنوح 

للمرشوع الناشئ )عدا القطاع التجاري( وبسقف يصل غىل 100 ألف دينار .

بنك اإلسكان يوقع “اتفاقية ضامن مخاطر قروض املشاريع الصغرية الناشئة”
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أعلن بنك اإلسكان عن فوز الطفل “ديفيد بشار سهاونة” بوالية والده العميل لدى 

قيمتها  والبالغة   2016 للعام  األوىل  الكربى  بالجائزة  الله غوشة”  فرع “شارع عبد 

1,111,111 دينار، وكان ذلك ضمن السحب الذي بث عىل شاشة التلفزيون األردين 

“العبديل مول” لإلعالن عن  اإلسكان يف  بنك  أقامه  الذي  الحفل  مبارشة من موقع 

اسم الفائز بالجائزة التي تعد األكرب يف األردن ولفائز واحد فقط، ومبا يعكس مدى 

الشفافية واملصداقية العالية التي يتعامل بها البنك يف السحوبات عىل جوائز التوفري 

التي يكافئ بها عمالئه.

الدائم  لوالئهم  تقديراً  عمالئه  مع  املستمر  التواصل  عىل  اإلسكان  بنك  ويحرص 

من خالل  دامئاً  البنك  املتعددة واملتميزة، حيث يسعى  وثقتهم بخدماته املرصفية 

هذه الحمالت التحفيزية إىل تشجيع العمالء الحاليني لزيادة أرصدة حساباتهم وتشجيع املواطنني من غري العمالء إىل 

فتح حسابات توفري جديدة لدى أي من فروع البنك أمالً بالفوز بالجوائز العديدة التي يوزعها البنك عىل أصحاب هذه 

الحسابات.

التوفري عىل املستوى  الرائد واملتصدر دامئاً يف مجال منح جوائز حسابات  البنك  أّن بنك اإلسكان هو  وما يجدر ذكره 

املرصيف يف األردن حيث يبلغ مجموع الجوائز النقدية التي يقدمها بنك اإلسكان لحسابات التوفري ما يزيد عن 7 ماليني 

دينار سنوياً وهي األكرب يف السوق املرصيف األردين دون منافس يفوز بها أكرث من 10 آالف فائز خالل العام 2016 علامً 

بأنه سيتم إجراء السحب عىل الجائزة الكربى الثانية 1,111,111 دينار يف نهاية  شهر كانون أول 2016.

“ديفيد بشار سهاونة” يفوز بجائزة بنك اإلسكان الكربى األوىل 
وقيمتها “1,111,111” دينار
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قام بنك اإلسكان بإطالق برنامج “شقتي” لتمويل العمالء الراغبني برشاء الشقق السكنية بالتعاون مع رشكات اإلسكان 

وذلك انطالقاً من أهمية تأسيس عالقة للبنك مع رشكات اإلسكان بصفتهم الجهة األكرب املمثلة للقطاع العقاري األردين.

وبرنامج “شقتي” هو عبارة عن برنامج تسويقي يقوم عىل أساس تقديم امتيازات تفضيلية للعمالء الراغبني بامتالك شقق 

سكنية من رشكات اإلسكان والتطوير العقاري املعتمدة، ومبا يساهم يف تشجيع العمالء عىل متويل رشاء شققهم من خالل 

بنك اإلسكان، باإلضافة إىل تحفيز رشكات اإلسكان عىل تحويل عمالئها للحصول عىل التمويل الالزم من قبل البنك.

وما مييز برنامج “شقتي” عن سائر الربامج املنافسة ما تضمنه من حوافز تشجيعية تتمثل يف أسعار الفائدة التفضيلية، 

ونسب التمويل التي تصل لغاية 100% من قيمة الشقة وملدة سداد تصل لغاية 25 سنة، والرسعة يف إجراءات منح 

القروض من خالل تطبيق آلية “إحالة الفرص البيعية” وغريها من االمتيازات.

واملغرتبني  للبنك  رواتبهم  املحولة  العمالء  لتشمل  املستهدفة  العمالء  مظلة رشائح  لتوسيع  يسعى  الربنامج  بأن  علامً 

واألجانب املقيمني يف األردن وأصحاب الدخول الحرة.

إطالق برنامج “شقتي” بالتعاون مع رشكات اإلسكان
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أصدر االتحاد الدويل لالتصاالت، وهو الوكالة املتخصصة التابعة لألمم املتحدة واملعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
تقريراً جديداً بعنوان “حقائق وأرقام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام 2016”.

وتظهر األرقام الواردة بالتقرير العديد من الحقائق أهمها:

املتاحة عىل  الهائلة  املوارد  زالوا مستبعدين من  3.9 مليار شخص( ما  العامل )حوايل  53% من سكان  أن ما نسبته   •
اإلنرتنت عىل الرغم من انخفاض أسعار خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حول العامل.

• أن البلدان النامية تضم 2.5 مليار مستخدم لإلنرتنت مقارنة مبليار مستخدم فقط يف البلدان املتقدمة.

• بلغ معدل انتشار اإلنرتنت يف البلدان املتقدمة ما نسبته 81%، مقارنة مبا نسبته 40% يف البلدان النامية و15% يف 
البلدان األقل منواً.

نسمة(  مليارات   7 )حوايل  العامل  من سكان   %95 أن  إذ  كاملة،  شبه  اليوم  باتت  املحمولة  الهواتف  تغطية  أن   •
يعيشون يف مناطق تغطيها شبكة خلوية أساسية متنقلة من الجيل الثاين )2G(، يف حني وصلت شبكات املحمول 
ذات النطاق العريض 3G( Mobile-broadband networks أو أعىل( إىل 84% من سكان العامل، منهم 67% من 

سكان املناطق الريفية.

• انترشت شبكات النطاق العريض املتنقل املتقدمة )LTE( برسعة خالل السنوات الثالث املاضية وباتت تشمل اليوم 4 
مليارات نسمة تقريباً أي ما نسبته 53% من سكان العامل.

ويف حني تزايد عدد االشرتاكات يف النطاق العريض املتنقل يف البلدان النامية ليصل إىل معدل انتشار يبلغ 41% تقريباً، 
تراجع منو انتشار النطاق العريض املتنقل بوجه عام، وعىل الصعيد العاملي، من املتوقع أن يصل مجموع االشرتاكات يف 

النطاق العريض املتنقل إىل 3.6 مليار اشرتاك يف نهاية عام 2016، مقارنة بعدد 2.3 مليار يف نهاية عام 2015.

• يتوقع أن يبلغ عدد االشرتاكات يف النطاق العريض الثابت عىل الصعيد العاملي نحو 12 اشرتاكاً لكل 100 شخص يف عام 
2016، وأن تسجل مناطق أوروبا واألمريكيتني ودول الكومنولث أعىل املعدالت من حيث االنتشار.

ويتيح النمو الكبري الذي تشهده الصني دخول النطاق العريض الثابت إىل آسيا ومنطقة املحيط الهادئ، حيث يتوقع 
أن تتجاوز معدالت منوه 10% قبل نهاية عام 2016.

ويف ظل الهبوط املستمر ألسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يستطيع اليوم نحو مليار أرسة يف العامل النفاذ إىل 
اإلنرتنت، ومن بينها 230 مليون أرسة يف الصني، و60 مليون أرسة يف الهند، و20 مليون أرسة يف أقل البلدان منواً والتي 

يبلغ عددها 48 بلداً.

• تبلغ نسبة األرس املوصولة بخدمات اإلنرتنت يف أوروبا 84% من إجاميل عدد األرس، يف حني تبلغ 15.4% يف 
املنطقة اإلفريقية.

حقائق وأرقام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام 2016 
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• وعن معدالت انتشار اإلنرتنت بني الرجال والنساء، أوضح التقرير حصول الرجال عىل نسب أعىل مقارنة بالنساء يف 
مناطق العامل كافة، وقد ازدادت الفجوة بني الجنسني من مستخدمي اإلنرتنت يف العامل من 11% عام 2013 إىل %12 
عام 2016، يف حني كانت الفجوة بني الجنسني عىل الصعيد اإلقليمي هي األكرب يف إفريقيا إذ تبلغ 23%، بينام كانت 

هي األقل يف األمريكيتني إذ تبلغ 2% فقط.

أما عىل الصعيد املحيل فقد صنف التقرير الصادر عن االتحاد الدويل لالتصاالت يف نهاية العام 2015، األردن من بني 
أعىل 20 دولة يف العامل )الدول ذات الدخل املتوسط( بنسبة انتشار اإلنرتنت.

وأشاد االتحاد بنسب انتشار اإلنرتنت يف األردن، معترباً أن ارتفاع نسب االنتشار يقدم فرصة للدول لالنتقال ملفهوم 
املدن الذكية.

وأوضح التقرير أن نسبة انتشار اإلنرتنت والخلوي يف األردن جاءت أعىل من املعدل العاملي، حيث أن املعدل العاملي 
النتشار اإلنرتنت لكل 100 مستخدم سجل 41%، فيام سجل باململكة %53.4.

بينام املعدل العاملي النتشار الخلوي 112.4% لكل 100 مستخدم، فيام بلغ باألردن 179.4%.  ووفقاً لإلحصائيات 
الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع االتصاالت حتى نهاية الربع األول من العام الحايل 2016، فقد ارتفع عدد مستخدمي 

اإلنرتنت يف اململكة ليصل إىل 8.1 مليون مستخدم، مقابل 7.9 مليون مستخدم يف نهاية 2015.

- بحلول نهاية عام 2016، سيبقى 53% من سكان العا� غ� مستخدم� لإلنرتنت.
- يف األمريكيت� ودول الكومنولث، سيبقى ثلث السكان غ� مستخدم� لإلنرتنت.

- يف أفريقيا، ستبلغ نسب غ� املستخدم� حوايل 75% من السكان، بين� تصل إىل 21% يف أوروبا. 
- يف آسيا واملحيط الهادي ستبلغ نسبة غ� املستخدم� 58.1%، وبنسبة مشابهة تقريباً يف الدول العربية %58.4.
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اقرتحت دراسة بحثية أعدها منتدى االسرتاتيجيات األردين خالل شهر متوز 2016 ثالثة سيناريوهات كبدائل لرفع أسعار 
عىل  السيناريوهات  هذه  صياغة  يف  االعتامد  تم  كام  منفردة،  أو  مجتمعه  السيناريوهات  تطبيق  ميكن  حيث  الكهرباء، 

الفرضيات التالية:
• اعتامد تكلفة إنتاج كل كيلو واط / ساعة واصل من املشتقات النفطية لعام 2015 بحوايل 11 قرشاً.

• اعتامد تكلفة إنتاج كل كيلو واط / ساعة واصل من الطاقة املتجددة لعام 2015 بحوايل 7 قروش.
• اعتامد تكاليف الصيانة والتشغيل والتوزيع لكل كيلو واط / ساعة بحوايل قرشني.

• اعتامد معدل أسعار النفط للربميل الواحد لعام 2015 بحوايل 50.8 دوالر أمرييك.

حيث يرى املنتدى بأن الحل يجب أن يوازن ما بني احتياجات املستهلكني ألسعار كهرباء مناسبة من جهة وبني احتياجات 
الحكومة مع عدم تعريض الخزينة إىل عجوزات مفاجئة تزيد من مديونيتها من جهة أخرى. 

كام أن هذه السيناريوهات ميكن لرشكة الكهرباء الوطنية استغاللها عوضاً عن زيادة أسعار الكهرباء من أجل رأب فجوة 
العجز يف ميزانيتها، ويويص املنتدى يف دراسته الستغالل السيناريوهات التي يطرحها والتي تصب مبجملها يف تحقيق 

جميع املبادئ الرئيسية التي يؤمن بها ويعتربها هامة واسرتاتيجية والتي ستمكن عند استغاللها من:

1- استمرار رشكة الكهرباء الوطنية بتسديد تكلفة الكهرباء وتجنب العودة إىل حالة العجز يف امليزانية ما أمكن.

2- دعم العديد من القطاعات الداعمة لالقتصاد الوطني مام سيؤدي إىل ازدهارها وبعث الشعور بالرخاء الذي سينعكس 

إيجاباً عىل فرص العمل والناتج القومي اإلجاميل.

3- تخفيض مستوردات األردن من الطاقة وكل انعكاساته اإليجابية من:

• توفري طاقة محلية.
• تقليل االعتامد املميت عىل االسترياد.

• رفع الناتج املحيل اإلجاميل.
• توفري فرص عمل جديدة وتحريك االقتصاد.

4- تحقيق رؤية األردن 2025 بالتوجه نحو اقتصاد أخرض ومستدام وزيادة لفرص العمل ورفع للناتج املحيل اإلجاميل.

السيناريوهات البديلة لرفع أسعار الكهرباء 
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وتتلخص السيناريوهات الثالثة والتي تطرحها دراسة املنتدى فيام ييل:

الرشكات  االتصاالت،  رشكات  )البنوك،  الكبار  املستهلكني  تحول  عن  الناتجة  الخسائر  معالجة  األول:  السيناريو 
االستخراجية والتعدين( إىل الطاقة املتجددة.

والتعدين  االستخراجية  الصناعات  االتصاالت ورشكات  البنوك ورشكات  لقطاعات  الكهرباء  توليد  أن  إىل  الدراسة  تشري 
تكلف ما مجموعه 74 مليون دينار سنوياً تدفعها الحكومة ممثلة برشكة الكهرباء الوطنية، بينام تبيعه لهؤالء املستهلكني 
بحوايل 181 مليون دينار سنوياً، وبذلك يكون دخل الحكومة من الدعم البيني حوايل 107 ماليني دينار سنوياً، وإذا ما 
استمرت أسعار الكهرباء عىل هذا النحو يتوقع أن تتحول جميع هذه الرشكات إىل توليد استهالكها من الطاقة املتجددة 

وبالتايل خسارة الحكومة 107 ماليني دينار سنوياً.

وملواجهة وتقليل خسائر رشكة الكهرباء الوطنية بسبب تبني املستهلكني الكبار ملشاريع الطاقة املتجددة يقرتح املنتدى 
بأن يتم تعديل التعليامت الناظمة لتوليد الكهرباء من الطاقة املتجددة لغاية استخدامها بحيث يصبح متطلباً أن تنتج 
هذه الرشكات أكرث من معدل استهالكها السنوي بنسبة معينة )حيث متت دراسة 4 سيناريوهات وتم بعدها اعتامد 
الزيادة بنسبة 15%( فتستمر بذلك يف دعمها للحكومة، لكن وبدالً من أن تدعم سعر كهرباء مولدة باستخدام النفط 
املستورد، فإنها تدعم توليد كهرباء محلية خرضاء ليتم استخدام الكهرباء الفائضة التي تنتجها تلك القطاعات من قبل 

املستهلكني الصغار الذين هم بحاجة إىل الدعم.

ميكن  سيناريوهات(   4 دراسة  )بعد  تخزين  كرسوم  ك.و.س  لكل  قرش  يعادل  رسم  فرض  يتم  أن  املنتدى  يقرتح  كام 
التكاليف املتأتية من تخزين  استغالله لبناء محطات لتخزين الكهرباء املولدة من الطاقة املتجددة، وذلك للحد من 

الكهرباء عىل الحكومة.

وعند حساب أثر هذا املقرتح عىل املستهلكني والحكومة، تبني أن ذلك سيخفض الخسارة السنوية للحكومة من 107 ماليني 
إىل 88 مليون دينار، أي توفري ما يقارب 19 مليون سنوياً، كام سيتم تخفيض التكلفة السنوية عىل جميع البنوك ورشكات 

االتصاالت ورشكات الصناعات االستخراجية والتعدين من 181 مليون إىل 62 مليون أي بتوفري حوايل 119 مليون دينار.

يزيد  للذين  املقدم  الدعم  بإيقاف  وذلك  املنزليني  املشرتكني  من  فقط  ملستحقيه  الدعم  توجيه  الثاين:  السيناريو 
استهالكهم عن 600 ك.و.س شهرياً.

بحسب بيانات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملعادن التي اسرتشد بها املنتدى، فإن هناك 152 ألف مشرتك من حوايل 
1.5 مليون مشرتك مبا معدله حوايل 10% من املشرتكني والذين يستهلكون أكرث من 600 ك.و.س ويدفعون 50 دينار أو 

أكرث يف الشهر، علامً بأن الحكومة تدعم فاتورة الكهرباء الشهرية لهؤالء املشرتكني بقيمة 22 دينار تقريباً، وبذلك يكون 
حجم الدعم املقدم من الحكومة سنوياً بحوايل 40 مليون دينار.

يدفع مستهلك  أن  املنتدى هو  الحكومة، ومقرتح  لدعم  بحاجة  وليسوا  املقتدرين  املنزليني من  املشرتكني  ويعترب هؤالء 
الكهرباء الذي يزيد استهالكه الشهري عن 600 ك.و.س كامل تكلفة الكهرباء لكامل استهالكه تحت 600 ك.و.س، وذلك 
أسوة بفاتورة املياه التي تتبع هذا األسلوب مام سيعني زيادة مبلغ 22 ديناراً عىل الفاتورة التي تتعدى 600 ك.و.س شهرياً.
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السيناريو الثالث: توجيه الدعم املمنوح لقطاعي الزراعة والفنادق لتوليد الكهرباء من الطاقة املتجددة.

إذ تدعم الحكومة كل من املزارعني والفنادق يف سعر الكهرباء بحوايل 42 مليون دينار سنوياً أي ما نسبته 40% من إجاميل 
تكلفة الكهرباء املزودة يف السنة، وذلك بسبب بيع الكهرباء لهؤالء املستهلكني بأقل من الكلفة، ويقرتح منتدى االسرتاتيجيات 
األردين بأن تقوم الحكومة وبدالً من دعم مثن الكهرباء املولدة من النفط والغاز املستورد بتوجيه نفس الدعم ولكن لتوليد 
الكهرباء برتكيب أنظمة لتوليدها من الطاقة الشمسية، فحالياً تدعم الحكومة استهالك كل كيلو واط ساعة للمزارعني بـ 
5 قروش، واملقرتح هو دعم إنتاج كل كيلو واط ساعة من الطاقة املتجددة بـ 5 قروش وذلك ملدة 5 سنوات يسدد خاللها 
املزارع مثن النظام من خالل منح ائتامن ميرس، وينطبق ذلك عىل الفنادق أيضاً مع اختالف قيمة الدعم، وبذلك تستمر 
التي يتم فيها تسديد مثن أنظمة الطاقة بالتشارك ما بني  5 سنوات وهي املدة  الحكومة بدفع قيمة الدعم الحايل ملدة 

املستهلك والحكومة ومن ثم يستمر املستهلك بتوفري مايحتاجه من الكهرباء دون تكلفة تذكر له أو للحكومة.

وإذا ما تم احتساب تكلفة هذه األنظمة )528.9 مليون دينار( وتقسيمها عىل 25 عاماً والتي متثل صالحية هذه األنظمة، 
وعىل اعتبار أن الحكومة تقوم حالياً بدعم ما نسبته 40% من إجاميل فاتورة الكهرباء السنوية للقطاعني، فستكون قيمة 
الدعم السنوي املطلوب من الحكومة لهذه الفئات حوايل 8.4 مليون دينار، أي توفري حوايل 32.4 مليون دينار سنوياً، كام 
سيوفر ذلك عىل املستهلكني يف هذه الفئة ما مقداره 45 مليون دينار سنوياً، وبذلك يكون الدعم وخالل الخمسة أعوام 

القادمة هو دعامً مستداماً وليس دعامً دامئا لقطاعي الزراعة والسياحة.

وخلصت الدراسة إىل أنه يف حال تطبيق جميع السيناريوهات املقرتحة، فإن رشكة الكهرباء الوطنية ستتمكن من تحقيق 
وفر يعادل 92 مليون دينار سنوياً، باإلضافة إىل مكتسبات أخرى هي تخفيض كامل الخسائر الناجمة من تحول املشرتكني 
الكبار والداعمني للتعرفة اىل الطاقة املتجددة، وتحويل جزء كبري من الكهرباء املستهلكة يف األردن إىل الطاقة املتجددة، 
من  والتحرر  الذايت  االكتفاء  إىل  والتحول  املتجددة،  الطاقة  خليط  وتنويع  الطاقة  أمن  املساهمة يف حفظ  جانب  إىل 
االعتامد عىل أسعار الكهرباء بالنسبة للرشكات، وآخرها تلبيه التزامات الكهرباء الوطنية للربنامج الذي أطلقته الحكومة 

مع صندوق النقد الدويل دون أن ترفع من سعر الكهرباء.
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Financial Literacy Around the World
معدالت الثقافة املالية حول العامل

بعنــوان                                   املاليـــة  الثقافـــة  الــدويل وجامعــة جــــورج واشنطــن دراســــة حــــول  البنـك  أصــدرت مجمـوعــة 
“Financial Literacy Around the World”، وتأيت أهمية هذه الدراسة عىل اعتبار أن املعرفة املالية أصبحت أمراً يف 

غاية األهمية خاصة يف ظل تنوع املنتجات املرصفية واملالية، باإلضافة إىل سعي الحكومات إىل محو األمية املالية وتعزيز 
الخدمات  بتلك  الجهل  أن  املايل(، حيث  )الشمول  ويرس  سهولة  بكل  املالية  الخدمات  عىل  املستهلكني  فرص حصول 
واملنتجات كالفائدة املركبة عىل سبيل املثال سيرتتب عنه تحمل تكاليف كبرية نتيجة الفشل يف اتخاذ القرار االئتامين 

للمستهلكني وعدم مقدرتهم عىل تنويع وتوزيع املخاطر التي تواجههم. 
واستندت الدراسة التي أجريت عام 2014 إىل طرح 4 أسئلة تم توجيهها إىل 150 ألف شخص بالغ )15 سنة فأكرث(، من 

143 دولة تم اختيارهم عشوائياً كان منها 14 دولة عربية، وغطت هذه األسئلة املفاهيم التالية:

تنويع االستثامرات واملخاطر: لو كان لديك مبلغ من املال هل تستثمره يف مرشوع واحد، أم يف عدة مشاريع، أم • 
أنك ال تعلم؟

التضخم: إذا تضاعفت األسعار خالل السنوات العرش القادمة وبنفس الوقت تضاعف دخلك، فهل ستكون قادر عىل • 
رشاء نفس ما تشرتيه اليوم، أو أقل ، أم أنك ال تعلم؟

الفائدة البسيطة: إذا اقرتضت من البنك 100 دوالر وكان سعر الفائدة 3% فهل ستسدد للبنك 105 دوالر أو 103 • 
دوالر، أم أنك ال تعلم؟

الفائدة املركبة: إذا أودعت لدى البنك مبلغ من املال ملدة سنتني بفائدة سنوية نسبتها 15%، فإن مبلغ الفائدة للسنة • 
الثانية أكرب من مبلغ الفائدة للسنة األوىل، أو أنه يساويه، أم أنك ال تعلم؟

وتم اعتبار من أجاب عىل ثالثة أسئلة عىل األقل بأنه مثقف مالياً، وقد تبني من الدراسة أن 33% ممن شملتهم الدراسة 
مثقفون مالياً وقادرين عىل اتخاذ القرارات املتصلة باإلدارة املالية كاإلدخار واالستثامر واالقرتاض، وهذا يعني أن حوايل 
3.5 مليار من البالغني عىل مستوى العامل، معظمهم يف البلدان النامية، يفتقرون إىل فهم املفاهيم املالية األساسية األربعة 

التي شملتها الدراسة.

وبالنظر إىل نسب البالغني امللمني بتلك املفاهيم األربعة التي تضمنها االستبيان، فقد كانت اإلجابات عىل النحو التايل:

الدول الناشئة الرئيسية**الدول املتقدمة الرئيسية*عاملياًاملفهوم

28%64%35%تنويع املخاطر   
46%58%50%التضخم           

48%58%49%الفائدة البسيطة %
Xn   44%55%45%الفائدة املركبة

* تشمل: اسرتاليا، كندا، الدمنارك، فنلندا، أملانيا، إرسائيل، هولندا، الرنويج، السويد، اململكة املتحدة وأمريكا.

** تشمل: الربازيل، روسيا، الهند، الصني وجنوب أفريقيا.
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ينحرص  الفئات مل  بأن هذه  املالية، علامً  باألمية  تتسم  التي  الفئات  أكرث  املتعلمني من  والفقراء وغري  النساء  كانت   •
تواجدها بالدول النامية فقط حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود هذه الفئات يف الدول املتقدمة أيضاً، وليس أدل عىل 
ذلك أن 38% من التباين يف معدالت الثقافة املالية حول العامل مرده إىل أن الدول التي تحظى مبعدالت مرتفعة من 
الدخل أو مبعدل الناتج املحيل اإلجاميل للفرد الواحد  قد حازت عىل أعىل نسب الثقافة املالية، بينام كانت العوامل 

املرتبطة بالتعليم وحامية املستهلك من بني أكرث العوامل تفسرياً لتباين تلك املعدالت.

• عىل صعيد الدول املتقدمة الرئيسية، فقد بلغ معدل الثقافة املالية ما نسبته 65%، حيث سجلت أعىل معدالت املعرفة 
والثقافة املالية لدى البالغني يف اسرتاليا، كندا، الدمنارك، فنلندا، أملانيا، إرسائيل، هولندا، الرنويج، السويد، اململكة املتحدة 
25%. أما عىل  وأمريكا، بينام سجلت أقل املعدالت يف االقتصاديات املتقدمة لدى دول جنوب آسيا ومبعدل نسبته 
صعيد الدول الناشئة الرئيسية، فقد بلغ معدل الثقافة املالية للفئة العمرية التي استهدفتها الدراسة ما نسبته %28.  

• من حيث الجنس، فإن 35% من الذكور عىل مستوى العامل يتمتعون بالثقافة املالية، مقارنة مبا نسبته 30% من اإلناث.

• عربياً، فقد جاءت تونس يف صدارة الدول العربية التي شملتها الدراسة والبالغ عددها 14 دولة، بينام جاءت اليمن 
يف املرتبة األخرية، ويوضح الجدول التايل نسب الثقافة املالية لدى فئة البالغني يف الدول العربية التي شملتها الدراسة:

معدل الثقافة املاليةالرتتيب عربياًالدولة
45%1تونس

44%2الكويت
44%2لبنان

40%4البحرين
38%5اإلمارات
33%6الجزائر

33%6موريتانيا
31%8السعودية

27%9مرص
27%9العراق

25%11الضفة الغربية وغزة
24%12األردن

21%13السودان
13%14اليمن

الثقافة املالية يف  البنك املركزي األردين بأهمية موضوع  ويف ظل املرتبة املتواضعة التي سجلها األردن، وإمياناً من 
اململكة؛ فقد بادر البنك بإطالق مرشوع لنرش وتعميق الثقافة املالية يف اململكة بهدف متكني املواطن األردين من 
إدراك املبادئ واملفاهيم األساسية يف املجال املايل واملرصيف، وإدارة مدخراته وممتلكاته الشخصية واستثامرها بالشكل 

األمثل وصوالً إىل زيادة الشمول املايل وتعزيز االستقرار املايل واالقتصادي واالجتامعي يف اململكة.

لذا فإن املرشوع يستهدف عدة قطاعات رئيسية يف املجتمع، من خالل عدة برامج، حيث تم البدء بالربنامج الرئييس 
املتمثل بالتعليم املايل يف املدارس وذلك بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ومؤسسة إنجاز )مؤسسة أردنية غري ربحية(.
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أظهر تقرير التنافسية العاملية 2016 - 2017 الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي خالل شهر أيلول من العام الحايل 
احتالل سويرسا املركز األول عىل سلم ترتيب مؤرش التنافسية العاملي للسنة الثامنة عىل التوايل، حيث أن أدائها القوي يف 
جميع الفئات الرئيسية الـ 12 ملؤرش التنافسية عكس مرونة اقتصادها الكبري تجاه األزمات وتداعياتها الالحقة، وجاءت 

سنغافورة يف املركز الثاين، تلتها الواليات املتحدة األمريكية يف املركز الثالث. 

ترتيب أفضل 10 اقتصاديات حسب مؤرش التنافسية

ترتيب 2015 - 2016 )من أصل 140 دولة(ترتيب 2016 - 2017 )من أصل 138 دولة(الدولة

11سويرسا 

22سنغافورة 

33الواليات املتحدة 

45هولندا

54أملانيا

69السويد 

710اململكة املتحدة

86اليابان 

97هونغ كونغ 

108فنلندا

اإلنتاجية واالزدهار يف  التي تسهم يف دفع عجلة  للعوامل  تقييم سنوية  العاملي مبثابة عملية  التنافسية  تقرير  ويعد 
ويتم  العاملي،  التنافسية  مؤرش  إىل  التقرير  يف  الدول  تنافسية  ترتيب  ويستند  العامل،  حول  الدول  اقتصاديات  غالبية 
احتساب درجات املؤرش عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة املتعلقة بنحو 12 فئة أساسية، متثل الدعائم األساسية 
للتنافسية، والتي تكون جميعها صورة شاملة للوضع التنافيس للدولة، وهذه الدعامات هي: املؤسسات، والبنية التحتية، 
وكفاءة سوق  السلع،  أسواق  وكفاءة  والتدريب،  الجامعي  والتعليم  األسايس،  والتعليم  والصحة  الكيل،  االقتصاد  وبيئة 

العمل، وتطوير سوق املال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور األعامل، واالبتكار.

عىل صعيد املنطقة العربية
شمل التقرير 14 دولة عربية، حيث احتلت دولة اإلمارات العربية ترتيب دول املنطقة وجاءت يف املركز 16 عاملياً، تلتها 

قطر التي حلت يف املركز الثاين عربياً واملركز 18 عاملياً، تلتها السعودية يف املركز الثالث عربياً واملركز 29 عاملياً.  
وبني التقرير أنه ويف ظل الرصاع الجيوسيايس والتهديدات اإلرهابية التي تحيط باملنطقة، فإنه يتوجب عىل دول املنطقة 

الرتكيز عىل تطبيق السياسات اإلصالحية الفعالة ملعالجة بيئة األعامل، وتقوية القطاع الخاص.

تقرير التنافسية العاملي 2016 - 2017 
تحسن ترتيب األردن يف مؤشـر التنافسية 
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ترتيب أفضل 10 اقتصاديات عيل صعيد املنطقة العربية 2016 - 2017

عىل الصعيد العامليعىل صعيد املنطقة العربيةالدولة

116اإلمارات العربية 
218قطر

329السعودية 
438الكويت 
548البحرين 

663األردن
766ُعامن 

870املغرب 
987الجزائر 
1095تونس
11101لبنان
12115مرص 

13137موريتانيا 
14138اليمن 

ترتيب األردن
احتلت األردن املرتبة 6 عىل صعيد املنطقة العربية واملرتبة 63 عاملياً بتقدم مرتبة واحدة عن ترتيب العام السابق مع 

اإلشارة إىل أن ترتيب العام السابق قد شمل 140 دولة وليس 138 دولة كام يف مؤرش العام الحايل.

68 (148)

64 (144)

64 (144)

64 (140)
63 (138)

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

تطور ترتيب األردن يف مؤرش التنافسية
(األرقام ب� األقواس  ثل عدد الدول التي شملها التقرير)
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يشكل االستثامر األجنبي املبارش أهمية خاصة للدول كافًة متقدمة كانت أم نامية، ملا له من دور فاعل يف دفع عجلة 
التنمية االقتصادية من خالل خلق فرص عمل جديدة ورفع معدالت اإلنتاج ودعم القدرات التنافسية للمنتجات املحلية.

وقد أظهر تقرير االستثامر العاملي 2016 الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(  ما ييل:
تدفقات االستثامر األجنبي املبارش الواردة عىل الصعيد العاملي

• ارتفعت تدفقات االستثامر األجنبي املبارش الواردة عاملياً بنسبة 38% خالل عام 2015 عن عام 2014 لتصل إىل 1.8 
تريليون دوالر، وبذلك بلغ رصيد االستثامر األجنبي املبارش الوارد عاملياً حوايل 25 تريليون دوالر يف نهاية عام 2015. 

• استحوذت الدول املتقدمة عىل ما نسبته 55% من إجاميل تدفقات االستثامر األجنبي املبارش الوارد خالل عام 2015 
يف حـني استحـوذت الدول الناميـة عىل ما نسبتـه 43%، واستحوذت الدول املتحولة )Transition Economy( عىل 
النسبة املتبقية البالغة 2%، ويتوقع التقرير انخفاض تدفقات االستثامر األجنبي املبارشة الواردة خالل العام 2016 

بنسبة ترتاوح بني %10 - %15.

الدول العرش األكرب من حيث تدفقات االستثامر األجنبي الواردة خالل عام 2015

املبلغ )مليار دوالر(الرتتيبالدولة

1380الواليات املتحدة 
2175هونغ كونغ 

3136الصني 
4101ايرلندا 
573هولندا

669سويرسا  
765سنغافورة
865الربازيل 

949كندا 
1044الهند

تدفقات االستثامر األجنبي املبارش الواردة عىل صعيد الدول العربية
• أظهر التقرير األممي انخفاض تدفقات االستثامر األجنبي املبارش الواردة عربياً بنسبة 10% خالل عام 2015 عن عام 
2014 لتصل إىل 40 مليار دوالر، وبذلك بلغ رصيد االستثامر األجنبي املبارش الوارد عربياً حوايل 821 مليار دوالر يف 

نهاية عام 2015. 

• للعام الثالث عىل التوايل استحوذت كالً من اإلمارات والسعودية عىل النسبة األكرب من تدفقات االستثامر األجنبي 
التدفقات يف حني  27.1% من إجاميل هذه  العربية، إذ استحوذت اإلمارات عىل ما نسبته  الوارد إىل الدول  املبارش 

استحوذت السعودية عىل ما نسبته %20.1.

تدفقات االستثامر األجنبي
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الدول العربية العرش األكرب من حيث تدفقات االستثامر األجنبي الواردة خالل عام 2015

املبلغ )مليون دوالر(الرتتيبالدولة

 10,976 1اإلمارات
 8,141 2السعودية

 6,885 3مرص
 3,469 4العراق
 3,162 5املغرب
 2,341 6لبنان

 1,737 7السودان
 1,275 8األردن
 1,071 9قطر

 101,002تونس

تدفقات االستثامر األجنبي املبارش الواردة عىل صعيد األردن
• انخفضت تدفقات االستثامر األجنبي الواردة إىل اململكة بنسبة 36% خالل عام 2015 عن عام 2014 لتصل إىل 1.3 مليار 

دوالر، وبذلك بلغ رصيد االستثامر األجنبي املبارش الوارد محلياً حوايل 30 مليار دوالر يف نهاية عام 2015.

• شكلت تدفقات االستثامر األجنبي املبارش الواردة إىل اململكة ما نسبته 3.2% من إجاميل التدفقات الواردة إىل الدول 
العربية واحتلت املرتبة الثامنة.

-40.0%

-30.0%
-36.5%

11.3%
19.3%

1.8%

-12.0%

2,100
2,000
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

      -  

1,275

2,009
1,805

1,5131,486

2011 2012 2013 2014 2015

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

تدفقات اإلستث�ر األجنبي املبارش إىل األردن 2015-2011
(مليون دوالر)

تدفقات االستث�ر األجنبينسبة النمو
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سجل القطاع املرصيف األردين خالل الثامنية أشهر األوىل من العام 
الحايل 2016 نتائج جيدة، ويظهر ذلك جلياً يف ارتفاع نسب النمو 
والودائع،  املوجودات،  يف  ممثلة  املرصيف  القطاع  مؤرشات  ألبرز 
والتسهيالت االئتامنية، وفيام ييل قراءة ملخصة للنتائج واالنجازات 

الكمية التي حققها القطاع املرصيف األردين خالل تلك الفرتة:

عىل صعيد املوجودات املرصفية

ارتفعت موجودات البنوك املرخصة العاملة يف اململكة بنسبة قدرها 1.2% يف نهاية شهر آب من عام 2016 عن نهاية • 
عام 2015 لتصل إىل حوايل 47.7 مليار دينار أردين )67.3 مليار دوالر أمرييك(.

شكلت املوجودات املحلية )بالدينار األردين( ما نسبته 89.4% من إجاميل املوجودات يف نهاية آب 2016، مقارنة مع • 
90.1% يف نهاية العام 2015.

عىل صعيد الودائع املرصفية

ارتفعت ودائع عمالء البنوك املرخصة العاملة يف اململكة يف نهاية شهر آب من عام 2016 بنسبة قدرها 2% عن نهاية • 
عام 2015 لتصل إىل حوايل 33.3 مليار دينار أردين )47 مليار دوالر أمرييك(.

شكلت ودائع العمالء 69.7% من إجاميل املطلوبات )املوجودات( يف نهاية آب 2016، مقابل 69.2% يف نهاية العام 2015.• 

شكلت الودائع ألجل ما نسبته 53.7% من إجاميل الودائع، وشكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 31.1%، أما ودائع • 
التوفري فقد شكلت النسبة الباقية البالغة 15.2% وكام هو الوضع يف نهاية آب 2016.

شكلت الودائع بالعملة املحلية ما نسبته 79.2% من إجاميل الودائع )79.8% عام 2015(، وشكلت الودائع بالعمالت • 
األجنبية ما نسبته 20.8% يف نهاية شهر آب 2016 )20.2% عام 2015(.

عىل صعيد التسهيالت االئتامنية املبارشة

ارتفعت التسهيالت االئتامنية للبنوك املرخصة العاملة يف اململكة بنسبة قدرها 5.7% يف نهاية شهر آب من عام 2016 • 
عن نهاية عام 2015 لتصل إىل حوايل 22.3 مليار دينار أردين )31.5 مليار دوالر أمرييك(.

شكلت التسهيالت االئتامنية يف نهاية آب 2016 ما نسبته 46.8% من إجاميل املوجودات، و67.1% من إجاميل ودائع • 
العمالء، مقابل نسبة بلغت 44.8% و64.7% عىل التوايل يف نهاية العام 2015.

شكلت التسهيالت االئتامنية املمنوحة بالدينار األردين ما نسبته 74.1% من ودائع العمالء بالدينار األردين يف نهاية • 
شهر آب من العام 2015، مقابل 70.4% يف نهاية العام 2015.

شكلت القروض والسلف ما نسبته 87.5% من إجاميل التسهيالت االئتامنية املبارشة، وشكل الجاري مدين ما نسبته • 
11.4%، أما الكمبياالت وإسناد مخصومة فقد شكلت النسبة الباقية البالغة 1.1% وكام هو الوضع يف نهاية آب 2016.

أداء القطاع املرصيف األردين
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عىل صعيد هيكل أسعار الفائدة

بلغ املتوسط املرجح ألسعار الفائدة عىل ودائع العمالء يف نهاية شهر آب 2016 ما نسبته 1.75%، بينام بلغ املتوسط • 
املرجح ألسعار الفائدة عىل التسهيالت االئتامنية املبارشة 7.99%، ونتيجة لذلك فقد انخفض هامش الفائدة املرصفية 
)املرجح( من 6.34% يف نهاية عام 2015 إىل 6.24% يف نهاية شهر آب من العام الحايل أي بانخفاض 0.1 نقطة مئوية.

بلغ سعر فائدة اإلقراض ألفضل العمالء يف نهاية شهر آب 2016 لعمليات االئتامن املمنوح من قبل البنوك املرخصة • 
8.39% مقابل 8.37% يف نهاية عام 2015.

هامش الفائدة عىل الودائعهامش الفائدة عىل التسهيالت هامش الفائدة املرصفية

22..5566%%  33..0022%%  
22..5566%%  11..8888%%  

11..7755%%  

9.00%  9..07%  8.89% 8.22% 7..99%  

66..4444%%   66..0055%%   66..3333%%   66..3344%%   
6 2244%%   

2012 2013 2014 2015 Aug-16

..

2012201320142015Aug-16

1.75%1.88%2.56%3.02%2.56%هامش الفائدة عىل الودائع 

7.99%8.22%8.89%9.07%9.00%هامش الفائدة عىل التسهيالت 

6.24%6.34%6.33%6.05%6.44%هامش الفائدة املرصفية 

عىل صعيد الشيكات املرصفية

أوالً: أعداد وقيم الشيكات املقدمة للتقاص

انخفض عدد الشيكات املقدمة للتقاص خالل التسعة أشهر األوىل من عام 2016 مبا نسبته 5.2% عن الفرتة املامثلة • 
من عام 2015 لتصل إىل 7.7 مليون شيك.

انخفضت قيمة الشيكات املقدمة للتقاص خالل األشهر التسعة األوىل من العام الحايل مبا نسبته 5.6% عن الفرتة • 
املامثلة من العام املايض لتصل إىل حوايل 34.3 مليار دينار.
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ثانياً: أعداد وقيم الشيكات املعادة

انخفض عدد الشيكات املعادة خالل التسعة أشهر األوىل من عام 2016 مبا نسبته 9% لتصل إىل 363 ألف شيك، • 
وشكلت ما نسبته 4.7% من إجاميل عدد الشيكات املقدمة للتقاص.

ارتفعت قيمة الشيكات املعادة خالل األشهر التسعة األوىل من العام الحايل مبا نسبته 1.3% عن الفرتة املامثلة من • 
العام املايض لتصل إىل 1.3 مليار دينار، وشكلت ما نسبته 3.9% من إجاميل قيمة الشيكات املقدمة للتقاص.

ثالثاً: أعداد وقيم الشيكات املعادة لعدم كفاية الرصيد

انخفض عدد الشيكات املعادة لعدم كفاية الرصيد خالل التسعة أشهر األوىل من عام 2016 مبا نسبته 9.7% لتصل إىل • 
219 ألف شيك، وشكلت ما نسبته 60.3% من إجاميل عدد الشيكات املعادة.

ارتفعت قيمة الشيكات املعادة لعدم كفاية الرصيد خالل األشهر التسعة األوىل 2016 مبا نسبته 1.3% لتصل إىل 716 • 
مليون دينار، وشكلت ما نسبته 53.5% من إجاميل قيمة الشيكات املعادة.
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النمو االقتصادي 
واألحداث  للمتغريات  السلبي  التأثري  استمرار  من  الرغم  عىل 
األردين  االقتصاد  أن  إال  املنطقة  الحالية عىل  والدولية  اإلقليمية 
منوه  وترية  عىل  الحايل  العام  من  األول  النصف  خالل  حافظ 
مع  مقارنة   %2.1 بلغ  الثابتة  باألسعار  منواً  سجل  إذ  اإليجايب، 
2.2% خالل الفرتة املامثلة من العام 2015، هذا ومن املتوقع أن 
يبلغ النمو االقتصادي الحقيقي للعام 2016 كامالً 2.8% يرتفع 

يف العام 2017 ليصل إىل %3.3.

هذا وقد سجل الناتج املحيل باألسعار الجارية خالل النصف األول من عام 2016 منواً بلغ 3.5% عن الفرتة املامثلة من 
العام 2015 ليبلغ 12.8 مليار دينار أو ما يعادل 18.1 مليار دوالر أمرييك.

وقد حققت معظم القطاعات االقتصادية منواً موجباً باألسعار الثابتة باملقارنة مع الفرتة املامثلة من العام 2016، إذ احتل 
قطاع الكهرباء واملياه املرتبة األوىل من بني القطاعات االقتصادية من حيث نسبة النمو باألسعار الثابتة وبنمو %14.5، 

تاله قطاع الزراعة بحوايل 6.7%، ومن ثم قطاع خدمات املال والتأمني بحوايل %5.3.

الصناعة  قطاع  مساهمة  جاءت  فقد  الجارية  باألسعار  اإلجاميل  املحيل  الناتج  يف  القطاعات  مساهمة  أما عىل صعيد 
التحويلية يف املرتبة األوىل وبنسبة مساهمة بلغت 16.7% من إجاميل الناتج املحيل للنصف األول 2016، تاله قطاع 

النقل والتخزين واالتصاالت بنسبة مساهمة بلغت 14.5%، ومن ثم جاء قطاع خدمات املال والتأمني بنسبة %12.2.

معدل التضخم 
تراجع الرقم القيايس ألسعار املستهلك خالل التسعة أشهر األوىل من العام الحايل 2016 بنسبة قدرها 1.1% مقارنة 

بالفرتة ذاتها من العام املايض.

ومن أبرز املجموعات السلعية التي ساهمت يف هذا االنخفاض مجموعة “اللحوم والدواجن” بنسبة 9.4%، “النقل” 
بنسبة 6.5%، ومجموعة “الوقود واإلناره” بنسبة 6.2%، ومجموعة “الخرضوات والبقول الجافة واملعلبة” بنسبة %2.7، 

ومجموعة “االلبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة %2.0. 

ومن أبرز املجموعات السلعية التي ارتفعت أسعارها مجموعة “الثقافه والرتفيه” بنسبة 4.1%، ومجموعة “االيجارات” 
بنسبة 2.7%، ومجموعة “التبغ والسجائر” بنسبة 2.7%، ومجموعة ”التعليم” بنسبة %1.3.

وفيام يتعلق بالرقم القيايس األسايس ألسعار املستهلك خالل التسعة أشهر األوىل 2016، والذي يقاس بعد استبعاد السلع 
األكرث تذبذباً بأسعارها ملجموعة الغذاء والوقود واإلنارة والنقل، فقد ارتفع مبا نسبته 2% مقارنة بالفرتة املامثلة من 

العام 2015.

أداء االقتصاد األردين
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معدل البطالة
تشري آخر مسوحات العاملة والبطالة الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة إىل ارتفاع معدل البطالة مبقدار 2.8 نقطة 

مئوية من 11.9% خالل الربع الثاين من العام 2015 إىل 14.7% يف الربع الثاين من العام 2016، مع تسجيل معدل 

بطالة أعىل بالنسبة لإلناث 22.8% منها إىل الذكور 12.9%، كام ترتفع نسبة البطالة بني الفئتني العمريتني )15 – 19 

عاماً، و20 – 24 عاماً(، حيث بلغت 40.2% و33.3% لكل منهام عىل التوايل.

املالية العامة
شهدت املالية العامة يف اململكة تطورات عدة خالل الشهور الثامنية األوىل من العام الحايل مقارنة بالفرتة املامثلة من 

العام 2015، وفيام ييل تحليالً ألهم تلك التطورات:

اإليرادات العامة: ارتفعت اإليرادات العامة بنسبة 8.7% خالل الشهور الثامنية األوىل من العام الحايل مقارنة مع • 

الفرتة املامثلة من العام 2015 لتصل إىل 4.7 مليار دينار. وجاء هذا االرتفاع نتيجة زيادة اإليرادات املحلية بنسبة 

10.9% لتصل إىل 4.4 مليار دينار، وانخفاض املساعدات الخارجية بنسبة 17.3% لتصل إىل 281 مليون دينار. 

النفقات العامة: ارتفعت النفقات العامة خالل الشهور الثامنية األوىل بحوايل 3.9% مقارنة مع الفرتة املامثلة من العام • 

املايض لتصل إىل 5.1 مليار دينار. ويعزى هذا االرتفاع يف النفقات العامة إىل ارتفاع النفقات الجارية بنسبة 5.1% لتصل 

إىل 4.5 مليار دينار، وانخفاض النفقات الرأساملية بنسبة 4.6% لتصل إىل 553 مليون دينار.

العجز املايل عىل أساس االستحقاق: يف ضوء التطورات التي شهدتها اإليرادات العامة والنفقات العامة فقد سجلت • 

املوازنة العامة للمملكة عجز مايل بعد املساعدات الخارجية مقداره 370 مليون دينار خالل الشهور الثامنية األوىل 

من العام 2016 مقارنة بعجز مايل 555 مليون دينار خالل الفرتة املامثلة من العام 2015، وبانخفاض نسبته %33.3. 

املديونية
شهد الرصيد القائم للدين العام الداخيل يف نهاية شهر آب من العام الحايل ارتفاعاً بنسبة بلغت 8.2% مقارنة برصيد نهاية 

العام 2015 ليصل إىل 14.6 مليار دينار، وارتفع رصيد الدين الداخيل كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل من 50.5% ليصل 

إىل 53% يف نهاية شهر آب 2016، وشهد الرصيد القائم للدين العام الخارجي يف نهاية شهر آب من العام الحايل ارتفاعاً 

طفيفاً بنسبة بلغت 0.4% مقارنة برصيد نهاية العام 2015 ليصل إىل 9.4 مليار دينار، وانخفض رصيد الدين الخارجي 

كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل من 35.3% ليصل إىل 34.3% يف نهاية شهر آب 2016، ومحصلة لهذه التغريات فقد 

شهد رصيد صايف الدين العام ارتفاعاً يف نهاية شهر آب 2016 مبا نسبته 5% ليصل إىل حوايل 24 مليار دينار، وارتفع رصيد 

صايف الدين العام كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل من 85.8% ليصل إىل 87.3% يف نهاية شهر آب 2016.    
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القطاع الخارجي
فيام ييل تحليالً ألهم التطورات التي شهدتها التجارة الخارجية 

خالل الشهور السبعة األوىل من العام الحايل باملقارنة مع الفرتة 

املامثلة من العام 2015: 

الصادرات الكلية )الصادرات الوطنية واملعاد تصديره(: سجلت • 

الصادرات الكلية انخفاضاً بنسبة بلغت 7.3% لتصل إىل حوايل 

2.9 مليار دينار )منها 476 مليون دينار معاد تصديره(. وجاء 

 %9.3 بنسبة  الوطنية  الصادرات  النخفاض  نتيجة  االنخفاض 

وارتفاع املعاد تصديره بنسبة %4.8.

املستوردات الكلية: انخفضت املستوردات الكلية بنسبة 7.3% لتصل إىل حوايل 7.8 مليار دينار. وجاء االنخفاض بشكل • 

أسايس نتيجة النخفاض املستوردات من البرتول الخام بنسبة 35.3%، علامً أن قيمة مستوردات البرتول الخام بلغت 

حوايل مليار دينار أو ما نسبته 12.8% من إجاميل املستوردات األردنية خالل الشهور السبعة األوىل من العام 2016.

 امليزان التجاري: أظهرت الشهور السبعة األوىل انخفاضاً يف عجز امليزان التجاري بلغت نسبته 7.2% ليصل إىل حوايل • 

4.8 مليار دينار.

 الحساب الجاري: أظهرت بيانات ميزان املدفوعات للنصف األول من عام 2016 ارتفاع عجز الحساب الجاري للمملكة • 

بنسبة 39% مقارنة بالفرتة املامثلة من العام 2015 ليصل إىل 1.6 مليار دينار، وهو ما يعكس ارتفاع تكاليف االسترياد 

والتباطؤ يف منو قيمة الصادرات.

االحتياطيات األجنبية
انخفضت االحتياطيات األجنبية لدى البنك املركزي لتصل إىل 9 مليار دينار أو ما يعادل 12.7 مليار دوالر أمرييك، 

وهذا املستوى من االحتياطيات يوفر الدعم الستقرار سعر رصف الدينار األردين من جهة ومينح االقتصاد املحيل 

مرونة أكرث يف مواجهة اآلثار السلبية من جهة أخرى حال حدوثها. ويكفي رصيد االحتياطيات األجنبية لدى البنك 

املركزي لتمويل مستوردات اململكة من السلع والخدمات ملدة تصل إىل حوايل 7.1 شهور.
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)مليون دينار(

20122013201420152016اإلنتاج واألسعار

2.1%*2.4%3.1%2.8%2.7%معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الثابتة

14.7%**13.0%11.9%12.6%12.2%معدل البطالة

)1.1%(***)0.9%(2.8%5.6%4.7%معدل التضخم

الثامنية أشهر األوىل 20122013201420152016املالّية العاّمة

5,0545,7587,2686,7964,690إجاميل اإليرادات واملنح

6,8787,0777,8517,7235,060إجاميل النفقات

)370()927()583()1,319()1,824(الوفر )العجز( املايل بعد املنح

آب 20122013201420152016الدين العام

11,64811,86212,52513,45714,557صايف الدين العام الداخيل

4,9327,2358,0309,3919,425الدين العام الخارجي

16,58019,09720,55522,84823,982إجاميل صايف الدين العام

87.3%85.8%80.8%80%75.5%إجاميل صايف الدين العام / الناتج املحيل اإلجاميل

السبعة أشهر األوىل 20122013201420152016القطاع الخارجي

5,6005,6185,9535,5582,947الصادرات الكلية

13,08615,66716,28014,4367,787املستوردات الكلية

)4,840()8,878()10,327()10,049()7,486(الفائض )العجز( التجاري

آب 20122013201420152016النقدية واملرصفية

)M2( 24,94527,36329,24031,60632,606السيولة املحلية

4,7038,5129,98210,0358,981االحتياطيات األجنبية

39,27542,80344,86847,13347,698املوجودات املرصفية

24,97027,59330,26132,59933,260الودائع املرصفية

17,83018,94019,27521,10422,313التسهيالت املرصفية

6.24%6.34%6.33%6.05%6.44%هامش الفائدة املرصفية

* النصف األول 2016 مقارنة مع الفرتة املامثلة من عام 2015

** الربع الثاين 2016

*** التسعة أشهر األوىل 2016 مقارنة مع الفرتة املامثلة من عام 2015.

أهم املؤرشات االقتصادية واملرصفية األردنية )2012 – 2016(
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النقد  صندوق  عن  الصادر  العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير  أظهر 
الدويل يف شهر ترشين أول من العام الحايل تخفيض التوقعات 
ولالقتصاديات  عموماً  العاملي  االقتصادي  بالنمو  يتعلق  فيام 
املتقدمة خصوصاً، حيث يتوقع أن يبقى النمو االقتصادي العاملي 
املتحدة  الواليات  يف  االقتصادي  النشاط  تباطؤ  نتيجة  ضعيفاً، 
االتحاد  بالخروج من  بريطانيا  تصويت  نتائج  األمريكية وظهور 
األورويب مام سيلقي مبزيد من الغموض عىل شكل عالقة بريطانيا 
االستثامر  يف  ضعف  عنه  سينجم  مام  األخرى  االتحاد  دول  مع 

وتوظيف العاملة يف مختلف أنحاء أوروبا.

وفيام ييل أبرز ما تضمنه هذا التقرير الدويل:

عىل مستوى العامل
النمو االقتصادي: يتوقع أن يسجل معدل منو االقتصاد العاملي انخفاضاً خالل العام الحايل 2016 مبقدار 0.1 نقطة 
النمو لالرتفاع بشكل  3.1%، عىل أن يعود  النمو عند مستوى  2015 ليبقى  العام  مئوية عن املستوى املسجل خالل 

طفيف قدره 0.3 نقطة مئوية خالل العام 2017 ليصل إىل %3.4.

التجارة العاملية: من املتوقع أن يسجل معدل منو حجم التجارة العاملية انخفاضاً قدره 0.3 نقطة مئوية عن مستوى عام 
2015 ليصل إىل 2.3% خالل عام 2016، ويتوقع أن يرتفع  خالل العام القادم 2017 ليصل إىل %3.8. 

42.96 دوالر  15.4% لتصل إىل  العاملية أن تنخفض مبا نسبته  النفط  العاملية: يتوقع ملعدالت أسعار  النفط  أسعار 
أمرييك للربميل خالل العام 2016 عىل أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً خالل العام 2017 مبا نسبته 17.9% لتصل إىل 

50.64 دوالر للربميل.

أسعار الفائدة السائدة بني البنوك يف لندن )اليبور(: يتـوقع ألسعار الفائدة السائدة بني البنوك يف لندن )اليبور( 
أن تشهد خالل العام الحايل 2016 ارتفاعاً عىل الودائع بالدوالر األمرييك لتصل إىل 1% وأن تستمر باالرتفاع خالل عام 
2017 لتصل إىل 1.3%، يف حني يتوقع ألسعار الفائدة أن تنخفض عىل الودائع باليورو لتصل إىل سالب 0.3% وأن تستمر 

باالنخفاض لتصل إىل سالب 0.4% خالل العام القادم 2017، أما بالنسبة للودائع بالني الياباين فيتوقع لها أن تستقر عند 
مستوى 0% خالل عام 2016 وأن تنخفض خالل عام 2017 لتصل إىل سالب %0.1.

عىل مستوى االقتصادات املتقدمة
النمو االقتصادي: يف ظل استمرار الركود يف االقتصادات املتقدمة، فقد خفض صندوق النقد الدويل توقعاته الصادرة 
خالل شهر ترشين أول من العام 2016 عن التوقعات الصادرة خالل إبريل املايض مبقدار 0.3 نقطة مئوية لعام 2016 
و0.2 لعام 2017، وبذلك تصبح توقعات النمو يف هذه االقتصادات 1.6% خالل عام 2016 وأن ترتفع خالل عام 2017 
لتصل إىل 1.8% وهذه املعدالت أقل من املعدل املسجل يف عام 2015 البالغ 2.1%، ومن أهم التوقعات عىل مستوى 

دول هذه االقتصاديات ما ييل:

انخفاض معدل النمو االقتصادي يف الواليات املتحدة مبقدار نقطة مئوية واحدة عن عام 2015 ليصل معدل النمو • 
خالل عام 2016 إىل 1.6%، عىل أن يعود لالرتفاع يف عام 2017 ليصل إىل %2.2.

آفاق االقتصاد العاملي 
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النمو •  0.3 نقطة مئوية عن  2016 قدره  االقتصادي خالل عام  النمو  يف  انخفاضاً  اليورو  أن تشهد منطقة  يتوقع 
املتحقق خالل عام 2015 ليصل إىل 1.7%، وأن يستمر هذا االنخفاض خالل عام 2017 ليصل إىل %1.5.

يتوقع أن يستقر النمو االقتصادي يف اليابان خالل عام 2016 عند املستوى املسجل خالل عام 2015 البالغ %0.5، • 
عىل أن يرتفع النمو خالل عام 2017 ليصل إىل %0.6.

التضخم: يتوقع ملستويات التضخم يف االقتصاديات املتقدمة أن ترتفع خالل العامني 2016 و2017 عن املستوى املسجل 
خالل عام 2015 لتصل إىل 0.8% و 1.7% عىل التوايل مقارنة مع 0.3% عام 2015، ويعكس هذا االرتفاع يف التوقعات 

املخاوف من الركود املزمن الذي تعاين منه هذه االقتصاديات.

عىل مستوى االقتصاديات الناشئة والنامية
النمو االقتصادي: يتوقع للنشاط االقتصادي يف الدول الناشئة والنامية أن يبقى قوياً نسبياً، ومل يخفض صندوق النقد 
الدويل توقعاته الصادرة خالل شهر ترشين أول بشأن اقتصاديات هذه الدول، هذا ويتوقع أن يرتفع النمو االقتصادي 
خالل العام 2016 مبقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إىل 4.2%، وأن يستمر باالرتفاع خالل العام 2017 ليصل إىل %4.6، 

ومن أهم التوقعات عىل مستوى دول هذه االقتصاديات ما ييل:

يتوقع أن يسجل االقتصاد الصيني انخفاضاً يف منو ناتجه املحيل اإلجاميل خالل العامني 2016 و2017 مبقدار 0.3 و0.7 • 
نقطة مئوية عىل التوايل عن املستوى املسجل يف العام 2015 ليصل إىل 6.6% خالل العام 2016 و6.2% خالل العام 2017.

يتوقع أن يستقر النمو االقتصادي للهند خالل العامني 2016 و2017 عند املستوى املسجل خالل العام 2015 البالغ %7.6.• 

املستوى  عن  و2017   2016 العامني  خالل  تنخفض  أن  الناشئة  االقتصاديات  يف  التضخم  ملستويات  يتوقع  التضخم: 
املسجل خالل عام 2015 البالغ 4.7%، لتصل إىل 4.5% و4.4% عىل التوايل. 

النمو االقتصادي العاملي
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العا� االقتصاديات املتقدمة االقتصاديات الناشئة والنامية
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أكرث 50 شخصية مؤثرة يف العامل العريب

بينت القامئة السنوية التي تصدرها مجلة “ميدل إيست” االلكرتونية قامئة الشخصيات الخمسني األكرث تأثرياً يف العامل 
العريب للعام 2016، وأشارت املجلة إىل أن عدداً كبرياً من الشخصيات قد دخلت القامئة ألول مرة، وتم التوصل لهذه 

القامئة بعد استطالع أجرته املجلة عىل اإلنرتنت لهذا الغرض.

ومن بني الشخصيات الخمسني التي تم اختيارها حلت األردنية ريم خوري يف املرتبة 27، وفيام ييل القامئة الكاملة كام 
وردت يف املجلة: 

األمري الوليد بن طالل )السعودية(، وهو صاحب مجموعة رشكات “اململكة”، ومالك مجموعة قنوات “روتانا”.  -1

راشد بن محمد الزبري )ُعامن(، وهو رئيس مجموعة الزبري التعاونية، ورئيس مجلس إدارة بنك ُعامن العريب، وهو   -2

أحد أهم رموز القطاع املايل واملرصيف يف سلطنة عامن.

خلدون مبارك )اإلمارات(، وهو رئيس مجلس إدارة نادي “مانشسرت سيتي” الربيطاين.  -3

يسعد ربراب )الجزائر(، وهو ملياردير ورجل أعامل جزائري معروف، بدأ حياته كمدرس إلدارة األعامل واملحاسبة.  -4

لبنى سليامن عليان )السعودية(، وهي الرئيسة التنفيذية لرشكة عليان املالية، وواحدة من أهم املتحدثات عن   -5

حقوق املرأة يف العامل العريب والناشطات يف هذا املجال.

الشيخة بدور القاسمي )اإلمارات(، وهي سيدة أعامل إماراتية أسست يف الشارقة رشكة “كلامت للنرش” يف العام 2007.   -6

إييل صعب )لبنان(، وهو أحد أشهر مصممي األزياء يف العامل العريب.   -7

نبيلة رمضاين )الجزائر(، صحفية جزائرية تقيم يف بريطانية، مولودة يف فرنسا، تعمل لحسابها الخاص، وتختص يف   -8

القضايا االسالمية وقضايا العامل العريب.

عادل عيل )اإلمارات(، وهو الرئيس التنفيذي لرشكة طريان العربية، وهو أول طريان اقتصادي يف املنطقة.  -9

.)MBI( وهو أحد أشهر رجال األعامل يف املنطقة، ويرأس رشكة ،)الشيخ محمد بن عيىس الجابر )السعودية  -10

وضاح خنفر )فلسطني(، وهو أحد أهم االعالميني يف العامل العريب وشغل لعدة سنوات منصب رئيس شبكة قنوات   -11

الجزيرة القطرية، قبل أن يؤسس منتدى الرشق االعالمي ويتفرغ له.

حنان الشيخ )لبنان(، وهي واحدة من أكرث الكتاب حصداً للمعجبني يف العامل العريب.  -12

لهذه  ويُنسب  أبوظبي،  يف  الحرة  االعالمية  املنطقة  لسلطة  التنفيذية  الرئيسة  وهي  )اإلمارات(،  الكعبي  نورة   -13

السيدة الفضل يف تطوير قطاع اإلعالم اإلمارايت.

محمد العبار )اإلمارات(، وهو رئيس مجلس إدارة رشكة “إعامر” العقارية اململوكة لحكومة ديب، وهي الرشكة   -14

التي طورت أعىل برج موجود يف العامل حالياً، وهي أكرب رشكة تطوير عقاري يف العامل.

نانيس عجرم )لبنان(، وهي فنانة ومطربة لبنانية باتت مؤخراً تستحوذ عىل اهتامم الشباب والشابات العرب.  -15
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الدكتور سلطان أحمد الجابر )اإلمارات(، وهو الرئيس التنفيذي لرشكة “مصدر”، وهي الرشكة اململوكة لحكومة   -16

أبوظبي واملعنية بتطوير وسائل الطاقة النظيفة املمكن استخدامها مستقبالً. 

عمر سمرة )مرص(، وهو مغامر ومتسلق جبال ورجل أعامل، وكان أول شاب عريب يتسلق إىل قمة إيفرست يف العام 2014.   -17

محمد الشيباين )اإلمارات(، وهو املدير العام لديوان حاكم ديب، والرئيس التنفيذي ملركز ديب املايل العاملي.  -18

فوزي أحمد كانو )البحرين(، وهو رجل أعامل مشهور يف البحرين، وابن الجيل الخامس من عائلة “كانو” الرثية   -19

واملشهورة يف البحرين.

عثامن بن جلون )املغرب(، وهو رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك )BMCE(، كام أنه أحد أشهر رجال   -20

األعامل يف اململكة املغربية.

جواد نابليس )مرص(، وهو خبري يف قطاع األعامل، ويف األعامل االجتامعية.   -21

منيب املرصي )فلسطني(، أحد أشهر رجال األعامل يف األرايض الفلسطينية.  -22

الرشكات  أنجح  الشايع”، وهي واحدة من  التنفيذي لرشكة “مجموعة  الرئيس  )الكويت(، وهو  الشايع  محمد   -23

العاملة يف قطاع التجزئة بالكويت ومنطقة الخليج.

نوال السعداوي )مرص(، وهي كاتبة وروائية مرصية.   -24

محمد لطيف جميل )السعودية(، وهو رجل أعامل يعمل يف العقارات والتمويل واالعالن واالعالم ويف تجارة التجزئة.   -25

هالل املري )اإلمارات(، وهو الرجل الذي لعب دوراً محورياً ومهامً يف متكني إمارة ديب بالفوز يف استضافة “إكسبو 2020”.  -26

ريم خوري )األردن(، ظلت خوري تتوىل منصباً رفيع املستوى يف رشكة “أرامكس” حتى كانون أول/ ديسمرب من   -27

العام 2013 حيث غادرت الرشكة وأسست مرشوعها الخاص.

الشيخة لبنى بنت خالد بنت سلطان القاسمي )اإلمارات(، وهي أول امرأة تتوىل منصب وزير يف تاريخ دولة   -28

اإلمارات، كان ذلك يف نوفمرب 2014 عندما أصبحت وزيرة التجارة الخارجية.

إبراهيم دبدوب )الكويت(، وهو الرئيس التنفيذي ملجلس األعامل العريب التابع للمنتدى االقتصادي العاملي.   -29

فريوز )لبنان(، فنانة لبنانية معروفة، ويحلو لكثريين أن يطلقوا عليها لقب “جوهرة لبنان”.   -30

عمرو الدباغ )السعودية(، مرصيف سعودي، نجح يف تبوؤ منصب رفيع يف “مرييل لينش” يف نيويورك.   -31

خلف الحبتور )اإلمارات(، هو الرئيس التنفيذي ملجموعة الحبتور، وهو أحد أثرى أثرياء اإلمارات والعامل العريب.  -32

عمر الغانم )الكويت(، يقود مجموعة الغانم منذ العام 2006 بعد أن حصل عىل شهادته الجامعية من جامعة “هارفارد”.  -33

الرئيسات  لقب “سيدة  2006 عىل  العام  )قطر(، وحصلت يف  ثاين  آل  بن خالد  نارص  بنت  الشيخة هنادي   -34

التنفيذيات”، وساهمت بشكل كبري يف تطوير الحياة االقتصادية واالجتامعية بدولة قطر.
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فريد بوغدير )تونس(، وهو أحد أعضاء هيئة التحكيم يف مهرجان “كان” السيناميئ، ومهرجان الفلم الدويل يف برلني.  -35

سلطان سعود القاسمي )اإلمارات(، هو أحد الكتاب البارزين يف جريدة “ذا ناشيونال” اإلنجليزية التي تصدر يف   -36
أبوظبي، كام أن له العديد من املقاالت يف جريدة “الغارديان” الربيطانية وغريها.

سليامن الراجحي )السعودية(، رئيس مجلس إدارة أكرب بنك اسالمي يف العامل، وهو مرصف الراجحي.  -37

مريم أبو عطيوي )فلسطني(، وهي شابة غزاوية تبلغ من العمر 25 عاماً فقط، مبدعة، وأصبحت سيدة أعامل بعد   -38
أن متكنت من ابتكار تطبيق عىل الهاتف النقال داخل فلسطني يُشبه تطبيق “أوبر” العاملي الشهري، وأطلقت عليه 

إسم )وّصلني(.

ماجد جعفر )اإلمارات(، وهو العقل املدبر وراء ما يُسمى “خطة االستقرار العريب”، وهي خطة ترمي للقضاء عىل   -39
البطالة يف أوساط الشباب بالعامل العريب.

رونالدو موشاوار )اإلمارات/ سوريا(، ولد يف مدينة حلب بسوريا، قبل أن ينتقل اىل دولة اإلمارات ويؤسس فيها   -40
أكرب متجر إلكرتوين عريب، وهو “سوق.كوم”.

الدكتورة أمينة الرستامين )اإلمارات(، وهي الرئيسة التنفيذية لرشكة “تيكوم” اململوكة لحكومة ديب، وهي مظلة   -41
لتسعة مناطق حرة يف االمارة.

محمد الربواين )سلطنة ُعامن(، وهو الذي أسس رشكة )MB( القابضة والتي تعمل يف مجال الخدمات النفطية   -42
منذ العام 1982. 

أكرب الباكر )قطر(، وهو الرئيس التنفيذي لرشكة الخطوط الجوية القطرية.  -43

القايض خلود الفقيه )فلسطني(، وقد صنعت هذه السيدة التاريخ عندما أصبحت أول قاضية رشعية يف فلسطني،   -44
وذلك يف العام 2009.

سلطان أحمد بن سلّيم )اإلمارات(، وهو املدير التنفيذي لرشكة موانئ ديب العاملية والتي تقوم يف الوقت الراهن   -45
بتشغيل 70 ميناًء يف مختلف أنحاء العامل.

الشيخة مياسة بنت حمد آل ثاين )قطر(، وهي شقيقة أمري قطر الشيخ متيم، وترأس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر.   -46

ُسمية جربيت )السعودية(، وهي أول سيدة تشغل منصب رئيس تحرير يف السعودية، وقد تولت رئاسة تحرير   -47
جريدة “سعودي غازيت” االنجليزية يف العام 2014. 

الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاين )قطر(، وأصبح رئيس هيئة قطر لالستثامر اعتباراً من نهاية العام   -48
2014، ويُدير هذا الرجل استثامرات تزيد قيمتها عن 300 مليار دوالر لصالح دولة قطر.

الدكتور محمد نارص األحبايب )اإلمارات(، وهو رئيس وكالة اإلمارات للفضاء، ويقود جهود بحثية جبارة يف مجال   -49
الفضاء والتكنولوجيا.

الشيخة هيا راشد آل خليفة )البحرين(، وهي واحدة من السيدات األوائل اللوايت أصبحن محاميات يف البحرين،   -50
وهي ثالث امرأة ترتأس الجمعية العامة لألمم املتحدة.
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بنكي...اخترت
للتطّور

�ن في الحياة تحديات كثيرة

بنكي...اخترت
للمكافآت

�ن في الحياة لحظات تسعدنا

بنك اإلسكان “الراعي الرسمي” للمسابقة اإلعالمية الثامنة لرسطان الثدي

رعى بنك اإلسكان للتجارة والتمويل املسابقة اإلعالمية الثامنة لرسطان الثدي، والتي نظمتها مؤسسة ومركز الحسني 

للرسطان، والتي تهدف  إىل رفع مستوى الوعي لدى الجمهور حول رسطان الثدي، واستمرار تفعيل دور اإلعالم يف التأثري 

عىل الرأي العام يف املجتمع املحيل وتشجيع السيدة وحثها عىل إجراء فحوصات الكشف املبكر عن رسطان الثدي.

وحول رشوط املسابقة التي يرعاها بنك اإلسكان للسنة الثامنة عىل التوايل، يحق للمشاركني يف املسابقة التقدم خالل 

االعالم  وسائل  لجميع  املنشورة  األعامل  تّقدم  الثدي، حيث  تتناول رسطان  التي  اإلعالمية  املواد  بإحدى  أشهر  ثالثة 

املقروءة واملسموعة واملرئية واملواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل االجتامعي املختلفة.

وتأيت مشاركة بنك اإلسكان برعاية هذه املسابقة ضمن مامرسة دوره املجتمعي، واهتاممه برعاية ودعم كافة الفعاليات 

والربامج الهادفة التي تعكس آثاراً إيجابية عىل املجتمع.

والجدير بالذكر، أن بنك اإلسكان وضمن إطار مامرسة مسؤوليته اإلجتامعية، يتواجد باستمرار كراع وداعم ومشارك 

للكثري من الفعاليات والربامج الصحية واإلجتامعية والرياضية والثقافية، ويحرص البنك عىل القيام  بهذا الدور من خالل 

الثقة والتعاون مع  ببناء جسور من  الخاصة والعامة ومبا يسهم  التعاون املشرتك مع مختلف املؤسسات والقطاعات 

مختلف رشائح وفئات املجتمع األردين الكريم.

املسؤولية االجتامعية
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بنك اإلسكان يشارك يف املعرض الوظيفي السابع لرشكة أخطبوط
شارك بنك اإلسكان يف املعرض الوظيفي املنظم من قبل رشكة أخطبوط للتوظيف والذي انعقد يف املدينة الرياضية يف 
قاعة عامن الكربى تحت عنوان )املعرض الوظيفي السابع لرشكة أخطبوط( وذلك خالل شهر 2016/9 ومبشاركة أكرث 

من 350 رشكة محلية وعاملية.

وتأيت مشاركة البنك ضمن املعرض الوظيفي السادس تأكيداً عىل تحمل البنك ملسؤوليته االجتامعية تجاه فئة الشباب 
الباحثني عن فرص مميزة للعمل، واملساهمة يف الحد من نسب البطالة املرتفعة، وقد تم تحضري ستاند ترويجي خاص 
بالبنك وبإرشاف دائرة املوارد البرشية، حيث شهدت أيام املعرض زيارة أكرث من 15 ألف شاب / شابة من الباحثني عن 
فرص عمل جديدة ومميزة، وقد القت مشاركة بنك اإلسكان يف املعرض استحسان الحضور والزائرين الذين أبدو حامساً 

وتفاعالً واضحاً مع ممثيل البنك. 
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تجهيز مخترب حاسوب يف مدرسة الروضة اإلسالمية يف البرية 

يف إطار سياسة التعاون املشرتك بني البنك ومؤسسات املجتمع املحيل، فقد قام بنك اإلسكان باملساهمة يف تجهيز مخترب 
وطالبة من صفوف  250 طالباً  البالغ عددهم  املدرسة  لطلبة  البرية خدمة  الروضة اإلسالمية يف  الحاسوب يف مدرسة 

الروضة والصفوف األساسية.

دعم  عىل  البنك  حرص  يعكس  التربع  هذا  بأن  الربغويث  محمد  اإلسكان  لبنك  اإلقليمي  املدير  رصح  جانبه  ومن 
مؤسسات املجتمع املحيل وخاصة القطاع التعليمي، كام أشار إىل أهمية إيجاد البيئة املدرسية السليمة واملتطورة 

لخدمة التعليم والتعلم.

وبدوره شكر مدير املدرسة السيد نادر سالمة بنك اإلسكان عىل دعمه السخي، بحيث عملت هذه املساهمة عىل إدخال 
الفرحة للطلبة ووفرت لهم الجو السليم لتطوير العملية التعليمية، وأشار إىل أهمية تجهيز املخترب ملا سيعود بالفائدة 
عىل الطالب وتحصيلهم العلمي، والذي بدوره سيساعد أيضاً عىل تطوير مداركهم ومواكبة التطور التكنولوجي الحاصل. 

وتأيت هذه املبادرة ضمن دور بنك اإلسكان لتعزيز رؤية تنموية منبثقة من مفهوم التنمية املستدامة وروح املسؤولية يف 
عدة مجاالت، والتي تعترب من أوائل اهتامماته، وحرصه عىل امتام املسرية التعليمية لكافة الطلبة.
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للمرة الثانية عىل التوايل...

رعاية حفل تخريج الفوج العرشون لكلية فلسطني التقنية “العروب”
ساهم بنك اإلسكان يف حفل تخريج الفوج العرشون التقني لكلية فلسطني التقنية “العروب” يف شامل الخليل، بحضور 
وزير الرتبية والتعليم صربي صيدم وعطوفة محافظ الخليل كامل حميد، وممثيل األجهزة األمنية، والسيد وائل الرشوف 
مدير فرع بنك اإلسكان / حلحول، باإلضافة إىل ممثيل املؤسسات املحلية والخاصة واللجان املختلفة يف املنطقة، وأعضاء 

ورؤساء بعض البلديات واملجالس القروية ملحافظة الخليل، وموظفي وعمداء الكليات وأهايل الطلبة الخريجني.    

من جانبه رحب عميد الكلية د. مهيب أبو لوحة بالحضور وأشاد بدور بنك اإلسكان يف دعم ورعاية احتفال خريجي 
الكلية، مبا يجسد إميان البنك مببدأ الرشاكة ومسؤولية التعليم عىل الجميع. وقد تخلل الحفل عدد من الفقرات املنوعة 
التي نالت إعجاب الحضور واملسؤولني، وتم تقديم الشهادات للخريجني، وانتهى الحفل وسط أجواء من الفرحة بني 

أولياء األمور والحضور.

وبدوره أكد املدير االقليمي لفروع فلسطني السيد محمد الربغويث عىل حرص بنك اإلسكان الدائم عىل دعم النشاطات 
التنمية املستدامة وروح املسؤولية يف عدة  تنموية منبثقة من مفهوم  لتعزيز رؤية  الوطن،  التعليمية يف كافة أرجاء 
مجاالت، حيث جاءت هذه  الرعاية ضمن سلسلة من النشاطات التي يقوم البنك برعايتها سنوياً مبختلف املجاالت، 

وضمن سياسته الرامية إىل تنمية قطاع التعليم بشكل خاص.
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رعاية حفل تكريم مديرية تربية شامل الخليل ملتفوقي الثانوية العامة
رعى بنك اإلسكان حفل تكريم الطلبة املتفوقني بالثانوية العامة، والذي أقامته مديرية الرتبية لشامل الخليل بهدف 
يف  البنك  فرع  مدير  من  كل  الحفل  وحرض  لتطلعاتهم،  تسمو  بنجاحات  والتميز  األفضل  تقديم  عىل  الطالب  حث 
حلحول وممثل محافظة الخليل ورئيس بلدية حلحول ورؤساء البلديات واملجالس القروية لشامل الخليل ومدير أوقاف 
شامل الخليل باإلضافة إىل ممثيل املؤسسات وبعض الرشكات الخاصة ومديري ومديرات الرتبية ومدارس شامل الخليل 

وموظفي املديرية وأهايل الطلبة املكرمني. 

ورحب مدير تربية شامل الخليل بالحضور مشيداً بجهود الطالب ودعم األهايل، مؤكداً حاجة الوطن لكفاءات تبني 
وتعمر، كام أشاد بدور بنك اإلسكان السباق دامئاً لدعم املديرية وتكريم األوائل بالثانوية العامة منذ تأسيسها.

بدوره أكد السيد وائل الرشوف مدير فرع بنك اإلسكان / حلحول بأن هذه الرعاية تأيت إمياناً من البنك بأهمية التعليم 
ورؤيته برضورة مساندة القطاع الخاص يف هذا املجال، مهنئاً الطلبة وأهاليهم عىل النجاح متمنياً لهم دوام التوفيق.

ومن جهة أخرى شدد ممثل محافظة الخليل ورئيس بلدية حلحول السيد وجدي ملحم عىل رضورة االستمرار بالعملية 
التعليمية رغم كل الصعاب ملا فيها من ثبات وجهاد ملستقبل مرشق وحياة كرمية، مشدداً عىل رضورة تكاثف كل الجهود 
لالرتقاء بالعملية التعليمية وضامن استمرارها ونجاحها، مؤكداً عىل أهمية هذا التكريم ملا فيه من تحفيز للطلبة عىل 

النجاح واملثابرة للوصول إىل مبتغاهم.

ومن الجدير بالذكر أن بنك االسكان قام باملساهمة برعاية الحفل عىل مدار الست سنوات املاضية، إمياناً من البنك مببدأ 
املسؤولية االجتامعية وتفعيل دوره بدعم العملية التعليمية، وتوفري سبل نجاحها بتحفيز  الطالب عىل التقدم بالتعليم 

ليصب يف رفعة وخدمة املجتمع. 
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أنشطة التدريب والتطوير

يف إطار سعي البنك إىل تعزيز االستثامر يف العنرص البرشي وتطوير املهارات املهنية ملوظفيه، فقد تم خالل التسعة أشهر 
األوىل من هذا العام 2016 توفري مجموعة كبرية من الربامج الريادية يف مجال التدريب كان من أهمها برنامج تأهيل 
املرشحني لشغل  املوظفني  تأهيل  برنامج  إىل  إضافة  العمالء،  تأهيل موظفي خدمة  التعيني وبرنامج  الرصافني حديثي 
املناصب القيادية واإلدارية، ويركز التدريب املكثف يف هذه الربامج عىل إرشاك املوظفني يف أنشطة متخصصة تضمن 

زيادة تأهيلهم وإحاطتهم بالعمل املرصيف وتعزيز قيم وأخالقيات العمل لديهم ومبا يتفق مع رؤية البنك وتطلعاته.

حيث عقد مركز التدريب والتطوير خالل التسعة أشهر األوىل من العام الحايل 342 دورة وندوة داخلية ودورات تدريبية 
محلية وخارجية، شارك بحضورها 1810 موظفاً وبواقع 6150 فرصة تدريبية، حيث توزعت عىل النحو التايل:

عدد املوظفنيعدد الفرص التدريبيةعدد الدوراتالبيان

18155391458الدورات والندوات الداخلية

142586330الدورات املحلية

192522الدورات الخارجية

34261501810املجموع

وفيام ييل أبرز الدورات التدريبية التي عقدها مركز التدريب والتطوير التابع للبنك خالل هذه الفرتة: 

الربنامج التدريبي الشامل للموظفني الجدد )الرصافني(: حيث تم عقد 5 برامج تدريبية تم مبوجبها تأهيل 84 • 
موظف لشغل وظيفة رصاف أو ضابط عمالء النخبة، ويهدف هذا الربنامج إىل إطالع املشاركني عىل مختلف جوانب 
الجوانب  املرصفية ومختلف  املهنة  بأخالقيات  وتعريفهم  والعملية  الفكرية  كفاءاتهم  املرصيف ورفع مستوى  العمل 

املتعلقة بالعمليات املرصفية.

الربنامج الشامل لتأهيل موظفي خدمة العمالء: حيث تم مبوجب هذا الربنامج تأهيل 38 موظفاً لشغل هذه • 
الوظيفة، حيث اشتمل الربنامج عىل أبرز املحاور املرصفية والسلوكية والرقابية التالية: 

- خدمات الودائع والقروض.

- االعتامدات املستندية وبوالص التحصيل  والكفاالت املرصفية.

- توثيق العقود والتعامل مع الوكاالت.

.SB مبادئ منح االئتامن التجاري -

- الضامنات املرصفية / عمليات الخزينة.

- مهارات االتصال والتفاوض.
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برنامج تأهيل املوظفني املرشحني لشغل املناصب القيادية واإلدارية )Talent Pool(: استمراراً لخطة التدريب • 
من  لعدد  دورات  عدة  عقد  تم  فقد  البنك،  لدى  واإلدارية  القيادية  املناصب  لشغل  املرشحني  للموظفني  والتطوير 

املوظفني ضمن الربنامج متثلت مبا ييل:  

- Coaching Skills: شارك بحضورها 195 موظفاً.

- Effective Teams Management: شارك بحضورها 195 موظفاً.

- Effective Meetings: شارك بحضورها 20 موظفاً.

- Setting Goals & Prioritizing: شارك بحضورها 183 موظفاً.

- Time Management & Overcome Procrastination: شارك بحضورها 187 موظفاً.

- Resolving Conflict: شارك بحضورها 20 موظفاً.

الدورات الوظيفية املتخصصة: عقد مركز التدريب والتطوير خالل التسعة أشهر األوىل من العام الحايل عدداً من • 
الدورات التدريبية املتخصصة يف مجال عمل الفروع واإلدارات، وكان من أبرزها:

- الكشف عن التزييف والتزوير.

- القروض غري العاملة.

- إدارة عمليات الخزينة والسوق األجنبي.

- البطاقات اإللكرتونية والقنوات البديلة.

HR Development Strategies & Integration Workshop -

دورات اللغة اإلنجليزية وتطبيقات الحاسوب: يف إطار سياسة البنك الهادفة إىل تطوير املهارات األساسية ملوظفيه • 
باللغة اإلنجليزية وتطبيقات الكمبيوتر استمر البنك يف عقد الدورات التدريبية التالية:

- برنامج كامربدج ملهارات تقنية املعلومات.

- دورات اللغة اإلنجليزية واللغة الفرنسية لدى املعاهد املتخصصة.

.Microsoft Excel دورات -

الندوات التدريبية وورش العمل، وكان أبرزها:  • 

.Stress Testing ندوة اختبارات األوضاع الضاغطة -

- ندوة مكافحة غسل االموال واالشتباه املايل.

- ندوة تعريفية حول الرشكات الصغرية.

- معيار اإلفصاح املايل الدويل رقم 9.
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الدورات املحلية والداخلية: حرصاً عىل مواكبة آخر املستجدات املرصفية قام البنك بإيفاد عدد من موظفي البنك • 
للمشاركة بحضور الدورات التدريبية املنعقدة لدى معاهد التدريب املحلية والداخلية، وكان أبرزها:  

 .Cyber Security in Banks -
- التوثيق االئتامين للعقود املرصفية.

- املعاير الدولية إلعداد التقارير املالية.
- امللتقى اإلقليمي لتأمني املشاريع اإلنشائية.

- تحديات متويل املرشوعات الصغرية واملتوسطة.
- تطبيق معيار التقرير املايل الدويل.

- تطوير القنوات اإللكرتونية لدى الرشكات.
- ورشة عمل دور البنوك ومؤسسات ضامن القروض.

.Job Evaluation -
.Reward Management -

 .Share Point Foundation 2013 - Advanced Level -

الدورات الخارجية: قام البنك بإيفاد عدد من موظفي البنك للمشاركة بحضور دورات تدريبية عقدت خارج األردن • 
والتي جاءت عىل النحو التايل:

- إدارة التعرضات الكبرية واملنهجيات وفق معيار IFRS9 / جمهورية مرص العربية.
- Implementing Advanced Cisco ASA Security Training / اإلمارات العربية املتحدة.

- IT Financial, Procurement & Asset Management Summit / اململكة املتحدة.
- مؤمتر SIBOS / سويرسا.

- مؤمتر التكامل املرصيف العريب / لبنان.




