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أخبار البنك

2017 على عدد من الجوائز كثمرة للجهد والعمل المتواصل الذي يبذله فريق  حصد بنك اإلسكان خالل العام الحالي 
العمل في البنك لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية في السوق المصرفية األردنية.

ففي أقل من عام حصل بنك اإلسكان على العديد من الجوائز وهي:
• جائزة أفضل بنك في مجال خدمة العمالء وفقًا لجوائز "إنترناشيونال فاينانس 2017" العالمية المتخصصة 

في قطاع الشؤون المالية والمصرفية.
• جائزة أفضل بنك في مجال اإلبتكار وفقًا لجوائز "مجلة ذا بانكر الشرق األوسط 2017".

• جائزة أفضل عالمة تجارية في األردن وفقًا لجوائز "اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب 2017".

وتأتي هذه الجوائز تكريمًا لبنك اإلسكان على نوعية وجودة المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة التي يقدمها في 
السوق المصرفية األردنية، إضافة إلى تركيزه على اإلرتقاء الدائم بمستوى جودة خدمة العمالء وتلبية رغباتهم من خالل 

تقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة وريادية وبطرق سهلة وميسرة.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك االسكان السيد إيهاب السعدي: "نحن فخورون بحصولنا على 3 جوائز في أقل من عام وهي 
إن دلت على شيء فإنما تدل وتؤكد على ريادتنا في السوق المصرفية األردنية وقدرتنا على تقديم منتجات مبتكرة تلبي 
مختلف احتياجات عمالئنا، كما وتعكس هذه الجوائز المكانة والسمعة العالية للبنك على المستويات المحلية والعربية 

والعالمية، الفتًا في الوقت ذاته أن النجاح المستمر للبنك أساسه ثقة عمالئه وإخالص موظفيه وتفانيهم في العمل".
إقليمية ودولية وعالمية في تقييم ودراسة  أعاله من لجان ومؤسسات  الجوائز  القائمين على  السعدي جهود  وشكر 

برامج ومنتجات وخدمات البنوك المشاركة ضمن المنافسات.

بنك اإلسكان يحصد العديد من الجوائز
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غير  الظروف  استمرار  من  الرغم  على  جيدة  أداء  مستويات  تحقيق  مواصلة  من  والتمويل  للتجارة  اإلسكان  بنك  تمكن 

 87.4 أرباحًا قبل الضريبة مقدارها   2017 النصف األول من عام  المنطقة، حيث حقق بنك اإلسكان خالل  المواتية في 

2016، وبلغ صافي الربح  97.1 مليون دينار تحققت خالل نفس الفترة من العام  مليون دينار مقارنًة مع أرباح مقدارها 

بعد الضريبة 62.2 مليون دينار مقابل 66.4 مليون دينار للنصف األول من العام السابق. كما بلغ مجموع الدخل الشامل 

للفترة 69 مليون دينار مقابل 49 مليون دينار للنصف األول من العام السابق. 

وقال السيد عبداالله الخطيب رئيس مجلس اإلدارة إن البنك واصل مسيرته ومساهمته اإليجابية في خدمة االقتصاد 

هذه  ظل  في  الجيدة  النتائج  أن  وقال  وتحديات،  ضغوط  من  عنها  ينتج  وما  الصعبة  اإلقليمية  الظروف  رغم  الوطني 

الظروف تظهر متانة وضع البنك وقدرته على التعامل مع المتغيرات والحفاظ على دوره الريادي في القطاع المصرفي، 

بأدائه  االرتقاء  من  البنك  يمّكن  بما  االقتصادي  األداء  في  ملموسًا  تحسنًا  المقبلة  المرحلة  تشهد  بأن  أمله  عن  وأعرب 

وتعزيز منجزاته.

من جانبه بين السيد إيهاب السعدي / الرئيس التنفيذي لبنك اإلسكان بأنه إذا ما تم استثناء األرباح غير المتكررة ضمن 

النشاط التشغيلي للبنك، فإن أرباح البنك قبل الضريبة تكون قد نمت بحوالي 9% خالل النصف األول من العام 2017. 

وأضاف بأن مجموع  الموجودات قد وصل الى 7.7 مليار دينار ، وزادت أرصدة ودائع العمالء لتصل إلى 5.7 مليار دينار، فيما 

زاد إجمالي رصيد محفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة ليصل إلى 4.4 مليار دينار، ووصل إجمالي حقوق الملكية 

1.1 مليار دينار على الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها المنافسة الشديدة في السوق المصرفية المحلية، مشيدًا 

بالوقت ذاته بقوة المالءة المالية للبنك وسالمة وجودة محفظته االئتمانية ومتانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغت نسبة 

وبلغ  األردني،  المركزي  البنك  من  المطلوبة  المعدالت  من  أعلى  وهما   %122 السيولة  ونسبة   %18 المال  رأس  كفاية 

معدل العائد على الموجودات ”بعد الضريبة“ 1.6% ومعدل العائد على حقوق الملكية ”بعد الضريبة“ 12%، كما بلغت 

نسبة الديون غير العاملة NPLs 3.7%، ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة %121.

4 فروع جديدة في األردن خالل النصف األول من العام الحالي  وفي مجال التوسع فقد أشار السعدي أنه تم افتتاح 

ليصل عدد فروع البنك العاملة في المملكة إلى 134 فرعًا، كما تم افتتاح فرعين جديدين في فلسطين ليصل عدد 

الفروع العاملة هناك إلى 15 فرعًا، وبذلك يصبح عدد فروع شبكة مجموعة بنك اإلسكان محليًا وخارجيًا 189 فرعًا في 

كل من األردن وسوريـة والجزائر والمملكـة المتحدة وفلسطين والبحرين، إضافًة إلى مكاتب التمثيل في كل من العراق 

واإلمارات العربية المتحدة وليبيا.

ويذكر أن البنك تمكن خالل العام الحالي من حصد 3 جوائز من مؤسسات إقليمية ودولية وعالمية، وتأتي هذه الجوائز تكريمًا 

لبنك اإلسكان على نوعية وجودة المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة التي يقدمها في السوق المصرفية األردنية.

87.4 مليون دينار أرباح

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

قبل الضريبة خالل النصف األول

من عام 2017
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في ختام حملة جوائز حسابات التوفير لشهر رمضان المبارك
قدم بنك اإلسكان 29 كيلو ذهب لـ 29 رابحًا من عمالء حسابات التوفير

أعلن بنك االسكان عن أسماء الـ 29 رابحًا من عمالء حسابات التوفير لدى البنك والذين حصل كل منهم على 1 كيلو ذهب، 
وقد تم السحب على الجوائز وإعالن أسماء الرابحين بشكل يومي وفي كافة أيام الشهر الفضيل.

وقد أعرب الرابحون في هذه الحملة عن سعادتهم بالربح، مثمنين هذه الخطوة من بنك اإلسكان والذي يعتبر رائدًا في 
مجال جوائز حسابات التوفير وخصوصًا الجوائز الخاصة التي تقدم خالل شهر رمضان المبارك.

من  عمالئه  مع  اإلسكان  لبنك  المميز  باألداء  الرابحون  وأشاد 
الرابحون  بالوعود، ونوه  المصداقية والشفافية والوفاء  حيث 
تحسين  في  إيجابي  وبشكل  ستسهم  الجوائز  هذه  أن  إلى 

أوضاعهم المعيشية وتحقيق أحالمهم وتطلعاتهم.
السعدي:  إيهاب  السيد  اإلسكان  لبنك  التنفيذي  الرئيس  وقال 
"تقوم فكرة الجوائز التي أطلقها بنك اإلسكان منذ سنوات على 
طويلة  عالقات  وبناء  البنك  عمالء  لدى  االدخاري  الفكر  تشجيع 

األمد معهم ومنحهم فرص الربح بالجوائز على مدخراتهم". 
البنك  أطلقها  التي  الكبرى  الحملة  ضمن  الحملة  هذه  وتأتي 
في بداية العام الحالي تحت شعار "ما في شئ بعيد .. حلمك 
جاءت  والتي  التوفير  حسابات  ألصحاب  والموجهة  باإليد"  صار 
جائزة  أعاله  المبارك  رمضان  شهر  جوائز  إلى  باإلضافة  لتقدم 
كبرى في نهاية العام 2017 والبالغة قيمتها 1,250,000 دينار 
 500,000 بقيمة  االضحى  عيد  في  كبرى  وجائزة  واحد،  لرابح 
شهريًا،  واحد  لرابح  دينار  ألف   100 الـ  وجائزة  واحد،  لرابح  دينار 

إضافة الى جائزة سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2017 لرابح واحد أسبوعيًا، وجوائز لـ 9 رابحين يوميًا قيمة كل منها 999 دينار.

بنك اإلسكان يفتتح فرعه الجديد في منطقة دير غبار

ضمن استراتيجية بنك اإلسكان الهادفة إلى تعزيز وتوسعة شبكة فروعه في المملكة بهدف الوصول إلى مختلف شرائح 
افتتح  مواقعهم،  مختلف  في  لهم  المصرفية  والمنتجات  الخدمات  كافة  وتقديم  والمستهدفين  الحاليين  العمالء 
"دير  الجديد في منطقة  بنك اإلسكان  برقاوي فرع  نبيل  السيد  المصرفية لألفراد  الخدمات   / التنفيذي  الرئيس  مساعد 
غبار" ضمن موقع تجاري استراتيجي حيوي يخدم المناطق المحيطة به والتي من ضمنها )دير غبار وعبدون والصويفية(.

وقال برقاوي إن افتتاح الفرع الجديد يأتي تنفيذًا لخطة البنك الهادفة إلى تقديم خدمات البنك ومنتجاته المصرفية في جميع 
مناطق المملكة وذلك من خالل افتتاح فروع ومكاتب جديدة مزودة بالكوادر البشرية المؤهلة لخدمة كافة شرائح العمالء 
الحاليين والمستهدفين وتسهيل معامالتهم واختصار الجهد والوقت عليهم، كما وتتميز فروع بنك اإلسكان بتصاميمها 

العصرية التي تهدف إلى راحة العمالء وتلبية احتياجاتهم.
من  األول  النصف  خالل  تم  قد  أنه  إليه  اإلشارة  تجدر  ومما 
مواقع  عدة  في  جديدة  فروع   4 افتتاح   2017 الحالي  العام 
وفرع  مأدبا،   / األردنية  األلمانية  الجامعة  فرع  وهي:  حيوية، 
غبار،  دير  وفرع  مول،  العبدلي  وفرع  البيادر،  الروابي/  حي 
الريادي في المملكة من  البنك على موقعه  وبذلك يحافظ 
134 فرعًا )بما فيها البنك الفوري(،  حيث عدد الفروع والبالغ 
باإلضافة إلى أكبر شبكة من أجهزة الصراف اآللي والتي تبلغ 

231 جهازًا تنتشر في كافة أنحاء المملكة.
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وقع بنك اإلسكان اتفاقية شراكة وتعاون مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وذلك في إطار الجهود 
المبذولة لدعم تنفيذ برامج تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة.

ووقع االتفاقية عن بنك اإلسكان كل من مساعد الرئيس التنفيذي / الخدمات المصرفية لألفراد ومدير المنتجات والخدمات 
المصرفية وعن صندوق تشجيع الطاقة المتجددة المدير التنفيذي الدكتور رسمي حمزة، بحضور ممثلين عن البنك والصندوق.

وبموجب بنود االتفاقية سيتمكن بنك اإلسكان وبالتعاون مع الصندوق من منح قروض ميسرة خاصة ببرامج أنظمة الطاقة 
المتجددة وأنظمة ترشيد الطاقة، فيما يقوم الصندوق بسداد الفوائد التي تترتب على هذه القروض نيابًة عن المستفيدين.

وتتضمن شرائح المستفيدين من هذه التمويالت القطاع المنزلي لغايات تركيب الخاليا الشمسية وقروض بغرض تركيب 
المؤسسات  هذه  منح  سيتم  حيث  والمتوسطة،  الصغيرة  المؤسسات  قطاع  تمويل  إلى  إضافة  الشمسية،  السخانات 

قروض لغايات تمويل منتجات الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
برقاوي:  نبيل  السيد  لألفراد  المصرفية  الخدمات  لشؤون  اإلسكان  لبنك  التنفيذي  الرئيس  مساعد  قال  المناسبة  وبهذه 
"تأتي هذه االتفاقية ضمن برامج البنك الهادفة إلى تحفيز المواطنين على استخدام وسائل الطاقة المتجددة وترشيد 
البيئة وخفض فاتورة االستهالك"، وأضاف برقاوي أن توقيع اتفاقية الشراكة  استهالك الطاقة بما ينعكس إيجابًا على 
االستراتيجية مع الصندوق تهدف إلى تلبية احتياجات عمالء البنك واستحداث برامج تمويلية في قطاع الطاقة المتجددة 

وترشيد استهالك الطاقة والتي تتوافق ورسالة البنك البيئية.
من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة الدكتور رسمي حمزة: "إننا نسعى ومن خالل برامج 
صندوق الطاقة المتجددة في الوزارة للوصول الى كافة شرائح المجتمع وقطاعات األعمال وتطبيق وسائل ترشيد الطاقة 
والطاقة المتجددة. واليوم نحن سعداء بتوقيع هذه االتفاقية الهامة مع بنك االسكان وبرعاية ودعم البنك المركزي 
والشركة األردنية لضمان القروض بهدف تقديم حزمة شاملة ومتكاملة من الحلول المالية لتمويل البرامج المختلفة 
الصغيرة  الشركات  سواء  الشرائح  مختلف  من  للمستفيدين  الدعم  ولتقديم  المتجددة  الطاقة  صندوق  ينفذها  التي 
والمتوسطة أو القطاع المنزلي، أو المؤسسات الحكومية. وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن خطة عمل معتمدة لألعوام 
2017-2020 تستهدف العديد من القطاعات المتمثلة في القطاع المنزلي، وقطاع الفنادق، وقطاع المباني الحكومية، 
وتزويدها  المدارس  تدفئة  في  الملكية  المبادرة  تنفيذ  إلى  إضافة  والمتوسطة،  الصغيرة  الصناعات  وقطاع  والمساجد، 

بالطاقة الشمسية، بالتوازي مع برنامج شامل للتوعية ولتسويق أفكار ووسائل ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة".

بنك اإلسكان يوقع اتفاقية تعاون وشراكة مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة 
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اختتام بطولة خماسي كرة القدم لموظفي بنك اإلسكان

المشاركة في األنشطة االجتماعية والرياضية،  التفاعل بين موظفي بنك اإلسكان من خالل  في إطار تعزيز وتشجيع 
البنك خالل شهر نيسان الماضي على  النشاط االجتماعي بتنظيم بطولة خماسي كرة القدم لموظفي  قامت لجنة 
مالعب أكاديمية Champions بمشاركة 24 فريق من مختلف دوائر وفروع البنك، حيث شهدت البطولة أجواء تنافسية 
رائعة أسفرت عن فوز فريق التدريب والتطوير بلقب البطولة بعد تغلبه في الدور النهائي على فريقي الكواكب بنتيجة 
)6-2( واالتحاد بنتيجة )9-5(، فيما حل فريق الكواكب بالمركز الثاني بعد تغلبه على فريق االتحاد بنتيجة )8-4(، ليحتل 

بذلك فريق االتحاد المركز الثالث.
هداف  كأس  بتسليم  البطولة،  مشرفي  قام  الختام،  وفي 
البطولة وأفضل حارس مرمى لمستحقيها، ليصار بعد ذلك 
إلى تسليم الميداليات ألصحاب المراكز الثالثة األولى وكأس 

البطولة لفريق التدريب والتطوير.
والجدير بالذكر أن بنك اإلسكان يسعى دائمًا لدعم التواصل 
األنشطة  من  العديد  تنظيم  خالل  من  موظفيه  بين 
والفعاليات مثل دعم الرحالت السياحية الداخلية والخارجية 

أواصر  لتعميق  االجتماعية  بمناسباتهم  الموظفين  جميع  ومشاركة  السنة  ورأس  المبارك  رمضان  شهر  إفطار  ودعم 
المودة والتآخي وتعميق العالقات بين أسرة البنك الواحدة.

بنك اإلسكان يكرم قدامى الموظفين في فلسطين 

مجموعة  بتكريم  فلسطين  في  اإلسكان  بنك  إدارة  قامت 

وفروع  اإلقليمية  اإلدارة  في  العاملين  الموظفين  من  جديدة 

البنك المنتشرة في فلسطين ممن أمضوا خمسة عشر عامًا 

في خدمة البنك، وقد حضر الحفل ممثلون عن اإلدارة العامة.

للبنك  االقليمي  المدير  البرغوثي  السيد محمد  من جانبه أكد 

مضيفًا  الجانب،  لهذا  البنك  إدارة  توليها  التي  األهمية  على 

به  تميز  الذي  المخلص  والجهد  للتفاني  جاء  التكريم  هذا  بأن 

القدامى  للموظفين  البرغوثي  وبارك  البنك،  في  الموظفون 

وتأهيل  تدريب  في  اإلستمرار  ضرورة  على  وأكد  جهودهم 

المتنوعة  واإلدارية  المصرفية  المهارات  الكتساب  الموظفين 

في  تحمل  القادمة  العمل  مرحلة  أن  إلى  أشار  حيث  المصرفي،  العمل  في  المستمر  التطور  مواكبة  من  تمكنهم  التي 

طياتها كثيرًا من التحديات التي تستوجب مزيدًا من الحرص والعطاء والوالء ومزيدًا من اإلهتمام بالعمالء.

الخارجية والشركات  الفروع  دائرة   / التنفيذي  والمدير  لفروع فلسطين  اإلقليمي  المدير  الحفل قام كل من  وفي ختام 

التابعة والمدير التنفيذي / دائرة المؤسسات المالية بتسليم الهدايا النقدية والشهادات التقديرية على مستحقيها.

بذل  واستمرار  العطاء  دوام  على  مؤكدين  االهتمام،  وهذا  المبادرة  لهذه  تقديرهم  عن  الموظفين  عبر  جهتهم،  ومن 

الجهود بوالء تام إلى مؤسستهم العريقة، والتي واكبوها منذ بدايات عملها في فلسطين واستمروا معها بحب وانتماء.
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ال زال االقتصاد األردني يأمل بالعودة إلى مسار النمو المستدام وبما يكفل له المرونة الكافية والمناعة في مواجهة 
األحداث السياسية التي تشهدها المنطقة، كما أن آفاق النمو المستقبلي لالقتصاد األردني محاطة بقدر كبير من عدم 
اليقين، حيث تعتمد على ما ستؤول إليه االضطرابات السياسية التي تحدث في البيئة المحيطة من جهة ومدى نجاح 
صندوق  مع  عليه  المتفق  واالقتصادية  المالية  للسياسات  اإلصالحي  والبرنامج   2022-2018 االقتصادي  التحفيز  خطة 

النقد الدولي بموجب تسهيالت القرض الممتد لثالث سنوات من جهة ثانية. 

النمو االقتصادي 
سجل االقتصاد األردني نمو حقيقي خالل الربع األول من العام 2017 نسبته 2.2% مقارنة مع 2.3% خالل الفترة المماثلة 
المماثلة من  الفترة  3.8% خالل  3.9% مقارنة مع  2017 حوالي  الربع األول  النمو اإلسمي خالل  2016، وبلغ  العام  من 
العام 2016، هذا وقد بلغ حجم االقتصاد المحلي باألسعار الجارية خالل الربع األول 2017 حوالي 6.5 مليار دينار )أو ما 
يعادل 9.2 مليار دوالر أمريكي( مقابل 6.2 مليار دينار )أو ما يعادل 8.7 مليار دوالر( خالل الفترة المماثلة من العام 2016.

ومما تجدر اإلشارة إليه أن جميع القطاعات االقتصادية سجلت خالل الربع األول 2017 نموًا حقيقيًا موجبًا ما عدا قطاع 
اإلنشاءات الذي سجل انخفاضًا نسبته 1.5%، بينما سجل قطاع التعدين أكبر نسبة نمو وبحوالي %14.7.

أما على صعيد آفاق المستقبل، فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تحسن النمو االقتصادي الحقيقي في عامي 
2017 و2018 ليبلغ 2.3% و2.5% على التوالي.

المستوى العام لألسعار
 2017 عام  من  األول  النصف  خالل   %3.7 حوالي  المستهلك(  أسعار  في  النسبي  بالتغير  )مقاسًا  التضخم  معدل  بلغ 
2016، فيما بلغ معدل التضخم األساسي )بعد استبعاد السلع األكثر تذبذبًا بأسعارها  بالفترة ذاتها من عام  مقارنة 
لمجموعة الغذاء والوقود واإلنارة والنقل( حوالي 3%، هذا وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل التضخم 

سيصل لعام 2017 كاماًل حوالي %2.3.

هي:   2017 األول  النصف  خالل  لألسعار  العام  المستـوى  بارتفاع  ساهمت  التي  السلعية  المجموعات  أبرز  أن  ويذكر 
مجموعة "النقل" التي ارتفعت بنسبة 14.3%، مجموعة "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 14.2%، مجموعة 
2.2%، في حين  بنسبة  "االيجارات"  9.2%، مجموعة  بنسبة  "التبغ والسجائر"  9.6%، مجموعة  بنسبة  والترفية"  "الثقافة 
كان من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها مجموعة "اللحوم والدواجن" بنسبة 7%، مجموعة "الفواكة 

والمكسرات" بنسبة 4%، مجموعة "المالبس" بنسبة 3.2%، ومجموعة "األلبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة %0.4.  

معدل البطالة
قامت دائرة اإلحصاءات العامة بتطوير منهجية جديدة لمسح قوة العمل ابتداًء من عام 2017، لتتماشى مع التوصيات 
الجديدة لمنظمة العمل الدولية والتي من أهمها تضييق مفهوم المشتغلين من خالل إستثناء العاملين بدون أجر من 
18.2%، وفيما يلي أهم  2017 ما نسبته  للربع األول  البطالة  بلغ معدل  المشتغلين، وبناًء على ما تقدم فقد  تعريف 

المؤشرات المتعلقة بمعدل البطالة خالل الربع األول 2017:

أداء االقتصاد األردني 
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• حسب الجنس: بلغ معدل البطالة للذكور 13.9%، ولإلناث %33.
39.5% و%35.4  )15-19 عامًا، و20-24 عامًا( حوالي  العمـريتين  للفئـتين  البطالـة  معدل  بلغ  العمرية:  الفئة  حسب   •

لكل منهما على التوالي.
26.2%، وأدنى مستوى بطالة  • حسب المحافظات: سجل أعلى مستوى للبطالة في محافظة معان وبنسبة بلغت 

تم تسجيله في محافظة جرش وبنسبة بلغت %15.5.

القطاع الخارجي
الفترة  مع  مقارنة   %5.2 نسبته  بما   2017 األولى  أشهر  الخمسة  خالل  التجاري  الميزان  عجز  ارتفع  التجاري:  الميزان   •
المماثلة من العام 2016 ليبلغ 3.9 مليار دينار، وقد جاء هذا االرتفاع نتيجة لزيادة كل من الصادرات الكلية )الصادرات 

الوطنية والمعاد تصديره( بنسبة بلغت 0.9%، وزيادة المستوردات الكلية بنسبة %3.7.
2017 انخفاضًا كبيرًا وبنسبة  • ميزان المدفوعات: سجل عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات خالل الربع األول 
بلغت حوالي 23.2% مقارنة بالربع األول 2016 ليصل إلى 788 مليون دينار، مدفوعًا بنمو الصادرات والدخل السياحي 

وحواالت العاملين.
• االحتياطيات األجنبية: وصل رصيد االحتياطيات األجنبية لدى البنك المركزي األردني في نهاية شهر 2017/6 إلى حوالي 
8.1 مليار دينار )ما يعادل 11.4 مليار دوالر أمريكي( وذلك بانخفاض نسبته 11.8% عن نهاية عام 2016، وتكفي هذه 

االحتياطيات لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لحوالي 6.5 شهرًا )نسبة تغطية شهر 2017/5(.

المالية العامة 
سجلت الموازنة العامة خالل النصف األول 2017 عجزًا ماليًا بعد المساعدات بلغ مقداره 303 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ 

3.9% عن الفترة المماثلة من العام 2016، أما على صعيد تحليل البيانات التفصيلية للمالية العامة فكانت كما يلي:
• انخفاض اإليرادات العامة خالل النصف األول من عام 2017 بما نسبته 2.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2016، 
اإليرادات  ارتفاع  نتيجة  االنخفاض  هذا  وجاء  دينار،  مليار   3.4 حوالي  الخارجية  والمنح  العامة  اإليرادات  إجمالي  ليبلغ 

المحلية بما نسبته 1.2%، وانخفاض المنح الخارجية بما نسبته %50.9. 
• انخفاض النفقات العامة خالل النصف األول من عام 2017 بما نسبته 1.8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2016، 
الجارية  النفقات  3.7 مليار دينار، وقد جاء هذا االنخفاض نتيجة انخفاض كل من  ليبلغ حجم االنفاق الكلي حوالي 

بنسبة 1.4%، والنفقات الرأسمالية بنسبة %5.4. 
• انخفاض نسبة تغطية اإليرادات الكلية إلى النفقات الكلية خالل النصف األول من عام 2017 بحوالي 0.5 نقطة مئوية 
النفقات  إلى  الكلية  اإليرادات  تغطية  نسبة  انخفاض  ويشير   ،%91.9 لتبلغ   2016 العام  من  المماثلة  بالفترة  مقارنة 

الكلية إلى اتساع فجوة تغطية اإليرادات للنفقات. 

الدين العام 
 25 2016 ليصل إلى  3.9% عن رصيد نهاية العام  2017/6 بما نسبته  ارتفع رصيد صافي الدين العام في نهاية شهر 
مليار دينار)ما يعادل 35.3 مليار دوالر أمريكي(، وشكل ما نسبته 89.2% من الناتج المحلي اإلجمالي المقدر للعام 2017 

مقابل 87.7% لعام 2016، وفيما يلي التفاصيل التي شهدتها المديونية:
 2016 العام  2.5% عن رصيد نهاية  بما نسبته   2017/6 شهر  نهاية  في  الداخلي  العام  الدين  صافي  رصيد  ارتفاع   •
اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   %50.3 نسبته  ما  أي  أمريكي(،  دوالر  مليار   19.9 يعادل  )ما  دينار  مليار  إلى14.1  ليصل 

المقدر للعام 2017.
2017/6 بما نسبته 5.9% عن رصيد نهاية عام 2016 ليصل إلى 10.9  • ارتفاع رصيد الدين العام الخارجـي بنهاية شهر 

مليار دينار )ما يعادل 15.4 مليار دوالر أمريكي( أي ما نسبته 38.9% من الناتج المحلي اإلجمالي المقدر للعام 2017.
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أظهر تقرير مستجدات آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر 2017/7 بأن االقتصاد العالمي 
يسير على طريق التعافي، حيث ُيتوقع أن ينمو االقتصاد العالمي بمعدل 3.5% فى 2017 و 3.6% فى عام 2018 مقارنة 

مع 3.2% في عام 2016.
وبين التقرير أن من أهم أولويات صناع السياسات في دول العالم هي تشجيع التعاون العالمي والتجارة الحرة والعادلة، 
وضمان جعل النمو صلبًا ومتوازنًا عن طريق دعم اإلنتاجية وتخفيض االختالالت الخارجية، كما بين التقرير أن هناك عدد 

من المخاطر تهدد قوة تعافي االقتصاد العالمي وديمومته، منها: 
النمو االئتماني المفرط في الصين.   •

التوترات الجغرافية - السياسية المتصاعدة، وضعف الحوكمة والفساد.  •
وجود سياسات حمائية عديدة وعدم وجود إصالحات للسوق، مما سيؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية العالمية وارتفاع   •

أسعار السلع االستهالكية التجارية لتصبح بعيدًا عن متناول المستهلكين.
استمرار عدم اليقين بشأن السياسات لفترة طويلة والمتمثلة في مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي،   •

وسياسات اإلدارة األمريكية الجديدة، مما يؤثر بشدة على الثقة ويكبح االستثمار الخاص وبالتالي إضعاف النمو.

أواًل: النمو االقتصادي العالمي 
أما بالنسبة للتوقعات االقتصادية على مستوى المناطق والدول، فقد جاءت على النحو التالي:

على مستوى االقتصادات المتقدمة:
وأن   ،2017 عام  خالل   %2 حوالي  قدره  نموًا  المتقدمة  االقتصادات  تسجيل  إلى  الدولي  النقد  صندوق  توقعات  تشير 
المجموعة  هذه  في  المؤثرة  االقتصادات  صعيد  وعلى   ،%1.9 حوالي  إلى   2018 العام  خالل  طفيف  بشكل  ينخفض 

يتوقع ما يلي: 
الواليات المتحدة األمريكية: يتوقع أن يسجل االقتصاد األمريكي نموًا قدره 2.1% خالل عام 2017، على أن يستقر   -

عند نفس المستوى خالل العام 2018.
2017 أعلى من  االتحاد األوروبي: يتوقع القتصادات دول مجموعة اليورو أن تحقق معدالت نمو جيدة في العام   -

تلك المتحققة في العام 2016 ، إذ يتوقع أن يبلغ النمو 1.9%، ثم ينخفض إلى حوالي 1.7% عام 2018.
على مستوى االقتصادات الصاعدة: 

من المتوقع أن يشهد النمو االقتصادي في االقتصادات الصاعدة والنامية تحسنًا من 4.3% عام 2016 ليصل إلى %4.6 
عام 2017 ويستمر هذا التحسن خالل العام 2018 ليصل إلى 4.8%، ويعود هذا التحسن إلى تراجع أسعار السلع األولية 

الذي بدوره أدى إلى تحسن النمو في البلدان المصدرة للسلع األولية. 

آفاق االقتصاد العالمي

االقتصاديات المتقدمة العالماالقتصاديات الصاعدة والنامية

النمو االقتصادي العالمي
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توقعات معدالت النمو االقتصادي الحقيقي
2015201620172018المؤشر

3.6%3.5%3.2%3.4%العالم

1.9%2.0%1.7%2.1%االقتصاديات المتقدمة

2.1%2.1%1.6%2.6%الواليات المتحدة

1.7%1.9%1.8%2.0%     منطقة اليورو

0.6%1.3%1.0%1.1%اليابان

1.5%1.7%1.8%2.2%المملكة المتحدة

4.8%4.6%4.3%4.3%االقتصاديات الصاعدة والنامية

2.1%1.7%0.4%(2.2)%دول الكمنولث

1.4%1.4%(0.2)%(2.8)%روسيا

6.5%6.5%6.4%6.8%آسيا النامية، منها:

6.4%6.7%6.7%6.9%الصين

7.7%7.2%7.1%8.0%الهند
3.2%2.3%3.8%2.1%الشرق األوسط وشمال افريقيا*

المصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير مستجدات آفاق االقتصاد العالمي 2017/7.

* المصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2017/7.

ثانيًا: التضخم
يتوقع لمعدل التضخم في االقتصادات المتقدمة أن يرتفع بـ 1.1 نقطة مئوية خالل العام 2017 ليصل إلى %1.9،   •

وان ينخفض خالل عام 2018 ليصل إلى %1.8.
يتوقع لمعدل التضخم أن يرتفع بـ 0.2 نقطة مئوية في االقتصادات الصاعدة خالل العام 2017 ليصل إلى %4.5،   •

وأن يرتفع أيضًا خالل عام 2018 ليصل إلى %4.6.
2017 ارتفاعًا عن المستوى المسجل خالل عام 2016 بمقدار 9.1  يتوقع أن يسجل سعر برميل النفط خالل العام   •

دوالر أمريكي أو ما نسبته 21.3% ليصل إلى مستوى 51.9 دوالر / برميل، وأن يرتفع بشكل طفيف خالل عام 2018 
ليصل إلى 52 دوالر أمريكي/ برميل. 

توقعات معدالت التضخم*

2015201620172018المؤشر

1.8%1.9%0.8%0.3%االقتصاديات المتقدمة

4.6%4.5%4.3%4.7%االقتصاديات الصاعدة والنامية

المصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير مستجدات آفاق االقتصاد العالمي 2017/7.

* مقاسة بالتغير النسبي في أسعار المستهلكين.

ثالثًا: معدالت الفائدة على الودائع 
0.5 نقطة  يتوقع ألسعار الفائدة السائدة بين البنوك في لندن )اليبور( للودائع بالدوالر األمريكي أن ترتفع بحوالي   •

مئوية خالل العام 2017 لتصل إلى 1.6%، وأن تستمر باالرتفاع خالل العام 2018 لتصل إلى %2.2.
العام  خالل  تستقر  أن  الياباني  والين  باليورو  للودائع  )اليبور(  لندن  في  البنوك  بين  السائدة  الفائدة  ألسعار  يتوقع   •
2017 عند نفس مستوى العام 2016 البالغ سالب 0.3% و0% على التوالي، على أن ترتفع في العام 2018 لتصل 

إلى سالب 0.2% للودائع باليورو و0.1% للودائع بالين الياباني. 
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International Data Corporation (IDC) األمريكية المتعلقة بسوق الهواتف  أظهرت األرقام الصادرة عن مجموعة 

3.4% عن  344.3 مليون جهاز وبنمو نسبته  2017 بشحن  األول من عام  الربع  الهواتف قامت خالل  الذكية أن شركات 

الفترة المماثلة من العام السابق.

الحصة السوقية للشركات المصنعة
أظهرت األرقام امتالك شركة سامسونغ )Samsung( أكبر حصة سوقية في سوق الهواتف الخلوية العالمية وبنسبة 

بلغت 23.3% خالل الربع األول من العام 2017، تلتها شركة آبل وبحصة سوقية بلغت 14.7%، وفيما يلي تطور الحصة 

السوقية ألهم الشركات المصنعة: 

أخرىفيفو Vivo أوبو Oppoهواويأبلسامسونغ الفترة

42.1%4.4%5.9%8.4%15.4%23.8% الربع األول 2016

45.0%4.8%6.6%9.3%11.7%22.7% الربع الثاني 2016

44.3%5.9%7.1%9.3%12.5%20.9% الربع الثالث 2016

40.2%5.7%7.3%10.5%18.2%18.0% الربع الرابع 2016

39.0%5.5%7.5%10.0%14.7%23.3% الربع األول 2017

الحصة السوقية ألنظمة التشغيل
يهيمن نظام تشغيل االندرويد )Android( على سوق األجهزة الخلوية العالمي وبحصة سوقية بلغت حوالي 85% خالل 

iOS بحصة  التشغيل  ثانيًا نظام  2016، وحل  العام  الرابع من  الربع  81.4% خالل  2017 مقارنة مع  الربع األول من عام 

بلغت حوالي 14.7% خالل الربع األول 2017 مقارنة مع 18.2% خالل الربع الرابع من العام 2016، وفيما يلي تطور الحصة 

السوقية ألنظمة التشغيل العاملة: 

أخرى ويندوز فون iosاندرويد  الفترة

0.4%0.8%15.4%83.4% الربع األول 2016

0.3%0.4%11.7%87.6% الربع الثاني 2016

0.4%0.3%12.5%86.8% الربع الثالث 2016

0.2%0.2%18.2%81.4% الربع الرابع 2016

0.1%0.1%14.7%85.0% الربع األول 2017

الحصص السوقية للهواتف الذكية في العالم
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2016"، إذ أن هذا المؤشر يقوم على  أصدر معهد بازل للحوكمة تقريره الخامس "لمؤشر بازل لمكافحة غسل األموال 

تقييم مخاطر الدول في مجال غسل األموال وتمويل اإلرهاب، من خالل اعتماد 5 مؤشرات رئيسية هي: 

من   %65 نسبية  وبأهمية  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مخاطر   -1

إجمالي المؤشر.

مخاطر الفساد وبأهمية نسبية 10% من إجمالي المؤشر.  -2

الشفافية المالية وبأهمية نسبية 15% من إجمالي المؤشر.  -3

المحاسبة والشفافية العامة وبأهمية نسبية 5% من إجمالي المؤشر.  -4

المخاطر السياسية وبأهمية نسبية 5% من إجمالي المؤشر.  -5

خطرًا  األقل  الصفر  الرقم  يمثل  حيث  درجات   10 من  المؤشر  ويتألف 

ورقم 10 األكثر خطرًا، هذا وقد شمل التقرير 149 دولة، تصدرت فنلندا 

الدول التي شملها المؤشر بدرجة 3.05 نقطة، فيما تذيلت إيران القائمة بدرجة 8.61 نقطة. وفيما يلي ملخص ألهم ما 

تضمنه التقرير:

أواًل: عالميًا 
ترتيب أفضل عشر دول في مؤشر مكافحة غسل األموال

الترتيبالدرجة الدولة

3.051فنلندا

3.622ليتوانيا

3.823استونيا

3.834بلغاريا

3.865نيوزيلندا

4.066سلوفينيا

4.087الدنمارك

4.158هنغاريا

4.159كرواتيا

4.1610جامايكا

مؤشر بازل لمكافحة غسل األموال 2016
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ترتيب أسوأ عشر دول في مؤشر مكافحة غسل األموال

الترتيبالدرجة الدولة

8.611إيران

8.512افغانستان

8.193طاجيكستان

8.014أوغندا

7.995غينيا بيساو

7.896كمبوديا

7.897موزمبيق

7.868مالي

7.859السودان

7.7110ميانمار

ثانيًا: عربيًا 
شمل التقرير 13 دولة عربية وقد حلت تونس في صدارة ترتيب الدول العربية فيما حلت السودان في ذيل القائمة. 

ترتيب الدول العربية في مؤشر مكافحة غسل األموال

الترتيب عالميًاالترتيب عربيًاالدرجة الدولة

4.62121تونس

4.74228مصر

4.88335األردن

4.9437قطر

5.34559السعودية

5.54667الكويت

5.59768البحرين

5.59870المغرب

5.98985اإلمارات

6.51099الجزائر

6.6911110اليمن

7.0212122لبنان

7.8513141السودان 

ثالثًا: محليًا 
أظهر المؤشر احتالل المملكة المرتبة 35 عالميًا من أصل 149 دولة شملها التقرير لعام 2016، وفيما يلي ترتيب المملكة 

في المؤشر منذ عام 2012 أي من بداية إصدار التقرير: 

المرتبةالدرجةعدد الدول التي شملها التصنيف السنة
20121445.5562

20131495.5459

20141625.0241

20151524.9136

20161494.8835
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األول  النصف  خالل  األردني  العقار  سوق  أداء  يكن  لم 

على  المأمول  بالمستوى   2017 الحالي  العام  من 

بالموافقة  المتعلق  الوزراء  مجلس  قرار  من  الرغم 

المفروزة  السكنية  الوحدات  جميع  إعفاء  تمديد  على 

من  منفردة  ومساكن  شقق  من  انشائيًا  والمكتملة 

رسوم التسجيل وتوابعها حتى 2017/11/30، على أن 

 150 على  المنفرد  المسكن  أو  الشقة  مساحة  تزيد  ال 

متر مربع غير شاملة الخدمات وبذلك تم رفع مساحة 

الشقة أو المنزل المنفرد المعفاة من رسوم التسجيل 

مساحة  زادت  وإذا  مربعًا،  مترًا   150 إلى  مترًا   120 من 

غير  مربعًا  مترًا   150 عن  المنفرد  المسكن  أو  الشقة 

ذلك  عن  الزائدة  المساحة  تخضع  الخدمات  شاملة 

مربعًا،  مترًا   180 ولغاية  التسجيل  رسوم  إلى  فقط 

المنفرد على  أو المسكن  إذا زادت مساحة الشقة  أما 

180 مترًا مربعًا فان كامل مساحة الشقة أو المسكن 

المنفرد تخضع لرسوم التسجيل.

أواًل: مؤشرات القطاع العقاري
خضع سوق العقار األردني حاله كحال باقي األسواق في المنطقة لعوامل العرض والطلب التي تأثرت سلبًا بالظروف 

السياسية واالقتصادية التي تشهدها المنطقة، وفيما يلي قراءة توضح أبرز مالمح أداء سوق العقار األردني خالل 

النصف األول من العام الحالي 2017:

على صعيد حجم التداول: بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خالل النصف األول من العام الحالي   •

2017 حوالي 2.9 مليار دينار بانخفاض نسبته 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، واستحوذت العاصمة عّمان على 

الحصة األكبر من عمليات سوق العقار في المملكة، حيث بلغ حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة 

72% من حجم التداول خالل النصف األول من العام الحالي  2.1 مليار دينار أو ما نسبته  والمركز الرئيسي ما مقداره 

.2017

• على صعيد حركة بيع العقار: بلغ إجمالي معامالت بيع العقار في المملكة خالل النصف األول من العام الحالي 

2016، حيث  7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  60462 معاملة بانخفاض بلغت نسبته  2017 ما مجموعه 

توزعت تلك البيوعات على 23030 معاملة في محافظة العاصمة وبنسبة 38.1%، و37432 معاملة لباقي المحافظات 

وبنسبة %61.9.

نشاط قطاعي العقارات واإلنشاءات في األردن 
خالل النصف األول 2017
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نسبة التغير % عدد معامالت البيع / 2017عدد معامالت البيع / 2016                       التصنيف

أراضيشققأراضيشققأراضيشققالمحافظة     

(2)(9)12067122821095612074محافظة العاصمة

(7)(12)579134695508232350باقي محافظات إلمملكة

(5)(10)17858469771603844424المجموع

(7)6483560462المجموع اإلجمالي

• على صعيد بيوعات األراضي والشقق لغير األردنيين: بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خالل النصف 
920 معاملة للشقق و333 معاملة لألراضي، حيث  1253 معاملة منها  2017 ما مجموعه  األول من العام الحالي 
بلغت قيمة تلك البيوعات التقديرية 155.4 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته 16% مقارنة بنفس الفترة من العام 
الماضي 2016، حيث جاءت الجنسّية العراقية في البيوعات بالمرتبة األولى بمجموع 464 عقارًا، والجنسية السعودية 

بالمرتبة الثانية بمجموع 279 عقارًا، فيما جاءت الجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع 129 عقارًا.
أما من حيث حجم االستثمار فقد جاءت الجنسّية العراقية أيضًا بالمرتبة األولى بحجم استثمار بلغ 66.3 مليون دينار 
بنسبة 43% من حجم القيمة التقديرية لبيوعات غير األردنيين، والجنسّية السعودية بالمرتبة الثانية بمبلغ 39.1 مليون 

دينار وبنسبة 25%، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السورية بمبلغ 9.1 مليون دينار وبنسبة %6.
على صعيد الرقم القياسي ألسعار األصول العقارية: انخفض الرقم القياسي ألسعار األصول العقارية )السكني وغير 
119.6 نقطة في الربع األول من العام  120.6 نقطة في الربع األول من العام الماضي إلى  السكني واألراضي( من 

الحالي 2017 وبما نسبته %0.8.
وتوزعت األهمية النسبية لألصول العقارية في المؤشر إلى 43.6% للعقارات السكنية، و 2.1% للعقارات غير السكنية، 

و54.3% لألراضي.
أما حسب المحافظات، فقد انخفضت أسعار العقار في 9 محافظات في الربع األول من العام الحالي 2017، فيما 
3 محافظات وهي الطفيلة ومادبا وعجلون، يذكر أن العاصمة عّمان استحوذت على األهمية  ارتفعت األسعار في 

النسبية األكبر في المؤشر وبما نسبته %74.3.

ثانيًا: مؤشرات قطاع اإلنشاءات
 %19.4 2017 بنسبة  • على صعيد رخص البناء: فقد ارتفع عدد الرخص الممنوحة للبناء خالل الربع األول من العام الحالي 
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016، وبلغ عدد الرخص الممنوحة للبناء 10327 رخصة منذ بداية العام الحالي 2017، 
ومن الجدير ذكره أن العاصمة عمان قد استحوذت على ما نسبته 20.7% من إجمالي عدد رخص البناء الممنوحة في المملكة.
 2017 الحالي  العام  من  األول  الربع  خالل  المرخصة  المساحات  سجلت  للبناء:  المرخصة  المساحات  صعيد  على   •
ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة بلغت 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016 ليصل عدد المساحات المرخصة للبناء 
3519.1 م2، حيث استحوذت العاصمة عمان على ما نسبته 41.4% من إجمالي المساحات المرخصة للبناء في المملكة.
الممنوحة  االئتمانية  التسهيالت  رصيد  ارتفع  اإلنشاءات:  لقطاع  الممنوحة  االئتمانية  التسهيالت  صعيد  على   •
لقطاع اإلنشاءات في المملكة في نهاية شهر أيار من العام الحالي 2017 بنسبة 6.9% عن رصيد نهاية العام 2016 
ليصل إلى 6.2 مليار دينار، ومن الجدير ذكره أن التسهيالت االئتمانية الممنوحة لقطاع اإلنشاءات تشكل حوالي %26.2 

من إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة.
بلغ  والتجارة  الصناعة  وزارة  الصادرة عن  البيانات  المقاوالت: حسب  قطاع  في  المسجلة  الشركات  صعيد  على   •
 1.5 65 شركة برأس مال بلغ  الثلث األول من العام الحالي  مجموع الشركات المسجلة في قطاع المقاوالت خالل 

مليون دينار مقابل 54 شركة برأس مال بلغ 2.2 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016. 

حركة بيع العقار في المملكة خالل النصف األول من عامي 2016 – 2017
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توقعات إيرادات السوق االستهالكية لالقتصاد الرقمي (ا�رقام بالمليار دوالر)

الصينالواليات المتحدةاالتحاد ا�وروبي
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أصبح االقتصاد الرقمي المزدهر محركًا رئيسيًا لنمو االقتصادات العالمية أكثر من أي وقت مضى، حيث تسعى العديد 
من الدول إلى تعزيز تطوير التصنيع الذكي واإلنترنت الصناعي واالقتصاد التشاركي ورقمنة الصناعات التقليدية، إذ أن 
االقتصاد الرقمي أصبح قطاعًا يمكن من خالله تحقيق اختراق للتحول إلى النمط التنموي االقتصادي والترقية الصناعية 

باإلضافة إلى مقدرته على خلق العديد من فرص العمل بشكل كبير.
ويستند االقتصاد الرقمي إلى تكنولوجيات الحوسبة الرقمية، ويشمل نماذج األعمال الجديدة مثل التجارة اإللكترونية 
الرقمي في  التعليم  إلى  الذكية إضافة  الدفع  اإللكتروني، واستخدام بطاقات  الدفع  والحوسبة السحابية وخدمات 

المدارس والجامعات....
أن  بداًل من  الصيني  رئيسي لالقتصاد  الرقمي محور  االقتصاد  التي جعلت من  المتميزة  للدول  الصين مثال واضح  وتعتبر 

يكون عاماًل تكميليًا، حيث خلقت التجارة اإللكترونية في الصين معايير أعمال جديدة وحولت المشهد االقتصادي للبالد.
ويشير تقرير شركة Statista األلمانية الصادر في شهر أبريل 2017 إلى تزايد حجم التجارة المحلية واإلقليمية والدولية التي 
تجري عبر منصات متنوعة على شبكة اإلنترنت، مضيفًا أن هذه الطريقة الجديدة في إدارة األعمال على المنصة الرقمية 

قادرة على تمكين المزيد من الدول والشركات ورجال األعمال من المشاركة في التجارة العالمية وجني ثمار العولمة.

وفيما يلي أبرز مستجدات االقتصاد الرقمي على الساحة العالمية:

االقتصاد الرقمي الصيني يتجاوز 3 تريليونات دوالر في 2016
نما االقتصاد الرقمي الصيني بنسبة 18.9% في عام 2016 ليصل إلى 22.6 تريليون يوان )3.35 تريليون دوالر أمريكي(، مشكاًل 

ما نسبته 30.3% من إجمالي الناتج المحلي الصيني.

المعلومات  وتكنولوجيا  الصناعة  ووزارة  واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  الصينية  األكاديمية  عن  الصادرة  لألرقام  ووفقًا 

الصينية، فقد ساهم االقتصاد الرقمي بنسبة 69.9% في نمو الناتج المحلي اإلجمالي.

الناتج  إجمالي  من   %35 لتمثل  يوان  تريليون   32 حوالي  الصين  في  ستبلغ  الرقمي  االقتصاد  قيمة  أن  األكاديمية  وتوقعت 

المحلي بحلول عام 2020 ثم 50% في عام 2030، حيث أصبح االقتصاد الرقمي ضمن استراتيجيات التنمية الكبيرة في الصين.

االقتصاد الرقمي العالمي
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الصين أكبر سوق رقمي في العالم بحلول عام 2018
وفقًا لتقديرات Statista يتوقع أن تهيمن الصين بحلول عام 2018 على االقتصاد الرقمي العالمي، حيث ستتفوق على 

منافستها الواليات المتحدة األمريكية، وتشير توقعات إيرادات السوق االستهالكية لالقتصاد الرقمي لعام 2018 إلى أن 

الصين ستحقق حوالي 765 بليون دوالر، في حين ستحقق الواليات المتحدة األمريكية حوالي 698 بليون دوالر، ويتضمن 

السوق الرسمي بحسب Statista كافة اإليرادات المتأتية من التجارة اإللكترونية وحجوزات السفر والخدمات اإللكترونية 

ووسائل اإلعالم الرقمية وسوق السيارات عبر المنصات اإللكترونية.

 

االقتصاد الرقمي يحقق 30 مليون وظيفة جديدة للصين
أصبح االقتصاد الرقمي ذو تأثير في النمو العالمي أكثر من أي وقت مضى، إذ إنه يسهم في خلق فرص العمل بشكل 

"أليزيال" الصيني خالل  بابا" العمالقة للتجارة اإللكترونية، ونشره موقع  كبير، بحسب تقرير بحثي أعدته مجموعة "علي 

شهر أيار الماضي، فقد أشار إلى أن منصات البيع بالتجزئة على اإلنترنت في الصين وحدها قد استحدثت في عام 2016 

حوالي 30 مليون فرصة عمل خاصة بين رواد األعمال الشباب والمجتمعات الريفية والفئات المحرومة.

كما وصلت وصلت مبيعات التجارة اإللكترونية في الصين إلى 5.16 تريليون يوان )749 مليار دوالر(، ما يمثل 15.5% من 

مبيعات التجزئة الوطنية.

وتعد الصين موطنًا لما يقرب من 40 مليون شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، ومنها تنخرط 5 ماليين شركة 

في التجارة الدولية مساهمًة بنحو 60% من إجمالي حجم الصادرات والواردات الصينية.

توقعات إيرادات السوق االستهالكية لالقتصاد الرقمي (ا�رقام بالمليار دوالر)

الصينالواليات المتحدةاالتحاد ا�وروبي
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روسيا تعزز اقتصادها الرقمي
أعلنت روسيا خالل شهر تموز بأن السلطات الفدرالية واإلقليمية ستنفق خالل العام الجاري 2017 حوالي 200 مليار روبل 

)حوالي 3.3 مليار دوالر( على تكنولوجيا المعلومات.

ودعا الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى ضرورة إيجاد آلية فعالة تعزز االقتصاد الرقمي، وكذلك إزالة الحواجز القانونية، 

وإطالق أدوات لدعم الشركات المحلية المتخصصة في مجال التقنيات الرقمية، حيث أكد بأن بناء االقتصاد الرقمي هو 

مسألة تتعلق باألمن القومي.

الالسلكية،  العريض والشبكات  النطاق  اإلنترنت ذي  انتشار  العالم على صعيد  الرائدة في  الدول  بين  وتعتبر روسيا من 

فقد ارتفعت في الفترة 2010-2016 نسبة األسر ذات الوصول إلى اإلنترنت إلى 74.8% من إجمالي عدد األسر في البالد، 

فضاًل عن ارتفاع متوسط سرعة اإلنترنت في روسيا بنسبة 29% عام 2016، وهو ذات المستوى في فرنسا وإيطاليا.

المشغالت الرقمية تسيطر على سوق األسهم العالمي
نشرت مجلة "Harvard Business Review" خالل شهر تموز الماضي تقريرًا يتناول بالتحليل مؤشر التطور الرقمي لبعض 

 )Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook( دول العالم، كما أظهر التقرير استحواذ المشغالت الرقمية

الخمس  الشركات  2017، حيث كانت هذه  إلى أسعار أسهمها خالل شهر تموز  العالمي استناًدا  على سوق األسهم 

األعلى من حيث القيمة السوقية على مستوى العالم، فيما احتلت شركة علي بابا جروب – عمالق التجارة اإللكترونية 

الصينية – المركز السابع واألعلى قيمة من بين الشركات غير األمريكية.

الصينيون هم األكثر إنفاقًا عبر األسواق الرقمية المختلفة
الصين  في  الواحد  للفرد  المنزلي  االستهالك  إجمالي  من  كنسبة  الرقمي  اإلنفاق  استحوذ   Statista إلحصائيات  وفقًا 

لعام 2016 على النسبة األكبر بين نظرائه في الواليات المتحدة األمريكية ودول االتحاد األوروبي وكما هو مبين بالرسم 

البياني التالي:
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50% من سكان العالم يمكنهم الوصول لإلنترنت 
تلعب السياسة واللوائح المنظمة ومستويات التنمية االقتصادية دورًا رئيسيًا في تشكيل الصناعة الرقمية وجاذبيتها 

في  إنترنت  مستخدمي  عدد  بأكبر  األول  المركز  الصين  احتلت   internetlivestats.com لموقع  فوفقًا  السوقية، 

العالم  في  اإلنترنت  مستخدمي  إجمالي  من   %21.1 نسبته  وبما   2016 عام  نهاية  في  مليونًا   721 والبالغ  العالم 

البالغ 3.4 مليار مستخدم.

فيما حلت الهند بالمركز الثاني، ومع عدد مستخدمي اإلنترنت لديها البالغ 462 مليون مستخدم، وبذلك يمكن القول 

متعددة  بلغات  العمل  تحدي  تواجه  أنها  إال  العالمية،  للشركات  سوقية  إمكانية  أعظم  يمثل  الرقمي  اقتصادها  إن 

وتحديات عدة في البنية التحتية، على الرغم من أن الحكومة قد اتخذت إجراءات شاملة تؤثر على السوق الرقمي.

أما االتحاد األوروبي الذي يبلغ عدد مستخدمي اإلنترنت لديه 412 مليون مستخدم، فسوقه الرقمي مجزأ، وال يزال في 

طور السعي إلنشاء سوق رقمي موحد، أما على مستوى العالم فإن الوصول الرقمي نفسه أبعد ما يكون عن اعتباره 

موحًدا، إذ بالكاد يمكن لـ 50% من سكان العالم فقط الوصول لإلنترنت اليوم.

وعلى صعيد األردن فقد بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت حوالي 3.5 مليون مستخدم وبما نسبته 45.7% من إجمالي عدد 

سكان المملكة.

الترتيب عالميًاالترتيب عربيًاالدرجة الدولة

52.2%721.4الصين1#

34.8%462.1الهند2#

88.5%286.9أمريكا3#

66.4%139.1البرازيل4#

91.1%115.1اليابان5#

71.3%102.3روسيا6#

46.1%86.2نيجيريا7#

88.0%71.0ألمانيا8#

92.6%60.3المملكة المتحدة9#

45.1%58.0المكسيك10#

ترتيب الدول العشرة األولى من حيث عدد مستخدمي اإلنترنت لعام 2016
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عمان  حياة  جراند  فندق  في  األردني  االستراتيجيات  منتدى  نظمها  التي  المغلقة  الحوارية  الجلسة  اإلسكان  بنك  رعى 

بعنوان "منظومة السلوك والنزاهة؛ وسيلة لمكافحة الفساد" حيث أدار السيد عبد اإلله الخطيب رئيس الهيئة اإلدارية 

هيئة  رئيس  المختلفة  جوانبها  استعرض  والتي  أعاله  بالجلسة  الخاص  الحوار  مجريات  األردني  االستراتيجيات  لمنتدى 

النزاهة ومكافحة الفساد السيد محمد العالف.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك اإلسكان، السيد إيهاب السعدي: "تأتي رعاية هذه الجلسة الهامة تأكيدًا من البنك على أهمية 

هذه المنظومة ودورها في تعزيز القيم اإليجابية وأسس وقواعد الشفافية ومنهجية الحكم الرشيد في المجتمع".

ودأب بنك اإلسكان كعادته على تقديم دعمه ورعايته للعديد من الفعاليات والنشاطات اإلجتماعية واالقتصادية والتي تشكل 

قيمة مضافة لالقتصاد الوطني، وتؤكد على دور البنك كداعم وشريك رئيسي للعديد من مؤسسات المجتمع المحلي.

المسؤولية االجتماعية في األردن

بنك اإلسكان يرعى الجلسة الحوارية حول منظومة السلوك والنزاهة 
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للعام الثالث على التوالي، قدم بنك اإلسكان رعايته الحصرية لفعاليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي والذي 
نَظمته مديرية األمن العام بهدف التوعية بمشكالت حوادث المرور وااللتزام بقواعد السير.

وجاءت هذه الرعاية إيمانًا من بنك اإلسكان بضرورة نشر ثقافة السالمة على الطرقات وإستمرارًا لدوره الفاعل في دعم 
حمالت التوعية المرورية التي تنظمها المؤسسات الوطنية المختصة.

الدرع  استلم  حيث  االحتفالية  لهذه  رعايته  على  اإلسكان  بنك  الفقيه  سرحان  أحمد  الركن  اللواء  الحفل  راعي  وكرم 
التكريمي الرئيس التنفيذي لبنك اإلسكان السيد إيهاب السعدي.

المرورية لمختلف األعمار،  وخالل مشاركته في االحتفال، أكد السيد إيهاب السعدي على أهمية نشر ثقافة السالمة 
نظرًا إلى أن مشكلة حوادث السير في األردن تتسب في خسائر فادحة في األرواح فضاًل عن الخسائر المادية الكبيرة.

ونَوه السعدي بالدور الذي يلعبه بنك اإلسكان في رعاية الحمالت التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين 
وتحفيزهم على االلتزام بقانون السير حفاظًا على حياتهم حياة االخرين.

الظاهرة  للحد من هذه  بدورها  القيام  الجهات  السير تعتبر هّمًا وطنيًا وعلى جميع  بأن حوادث  بنك اإلسكان  ويؤمن 
العام والخاص إضافة إلى  بيئة مرورية آمنة من خالل تكثيف الجهود والتعاون ما بين مؤسسات القطاعين  وتحقيق 

مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الشعبية وذلك إنطالقًا من أن مبدأ " السالمة المرورية هي مسؤولية الجميع ".
  

للعام الثالث على التوالي بنك اإلسكان يقدم رعايته الحصرية إلحتفال األمن العام 
بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي 2017 



22

رعى بنك اإلسكان خالل شهر أيار الماضي مؤتمر السياسات الصحية حول "التأمين الصحي الشامل" برعاية رئيس الوزراء الدكتور 

هاني الملقي وحضور صاحبة السمو الملكي األميرة دينا مرعد والذي انعقد في فندق كمبنسكي – البحر الميت.

الصحية،  للتأمينات  األردنية  الجمعية  نظمته  الذي  المؤتمر  وتناول 

السبل الكفيلة في دعم التأمين الصحي على المستوى الوطني 

وإمكانيات الوصول إلى مظلة التأمين الصحي الشامل في األردن، 

ودور زيادة التغطية التأمينية على مختلف األنشطة االجتماعية.

"إن  السعدي:  إيهاب  السيد  اإلسكان  لبنك  التنفيذي  الرئيس  وقال 

أهمية هذا المؤتمر تأتي من مناقشته لموضوع التغطية التأمينية 

الوطني  الصعيد  على  األهمية  بالغة  المواضيع  من  تعتبر  والتي 

ولها تأثير مباشر على حياة األفراد ونمو وازدهار المجتمعات وأكد 

دعم  بضرورة  إليمانه  تأتي  البنك  قبل  من  المؤتمر  رعاية  أن  أيضًا 

كافة الجهود الوطنية الكفيلة برفع سوية القطاع الصحي على 

مستوى األفراد والمجتمع ككل".

البوليفارد، والذي افتتحه رئيس  2017 في  الربيع  الماضي فعاليات مهرجان  رعى بنك اإلسكان في أواخر شهر نيسان 

التنفيذي  الرئيس  البوليفارد" وبحضور كل من  بالربيع في  لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة تحت شعار "حّلق 

لمجموعة شركات العبدلي السيد عمر آغا والسيد محمد القريوتي مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون األعمال المصرفية 

للشركات نيابة عن الرئيس التنفيذي لبنك اإلسكان.

وقد صرح السيد محمد القريوتي: "إن هذه الرعاية تهدف إلى 

تعزيز تواجد بنك اإلسكان في الفعاليات الكبرى التي تهدف 

الترفيهية  السياحة  وخاصة  السياحي،  القطاع  تنشيط  إلى 

يسهم  بما  المملكة،  وخارج  داخل  من  الزوار  تستقطب  التي 

في تحريك عجلة االقتصاد الوطني ودعا السيد القريوتي زوار 

المهرجان لزيارة الستاند الترويجي المميز لبنك اإلسكان والذي 

يعرض البنك من خالله العديد من المنتجات والخدمات التي 

يقدمها للعمالء".

من  واسعة  وحزمة  موسيقية  وعروض  منوعة  ترفيهية  فقرات  على  البوليفارد  في  الربيع  مهرجان  شمل  وقد  هذا 

األلعاب والفعاليات تستقطب اآلالف من المواطنين والسياح األجانب، كما امتدت الفعاليات على مدى 20 يومًا وبجدول 

من األنشطة الترفيهية والتسويقية المنوعة المخصصة لكافة أفراد العائلة.

بنك اإلسكان يرعى مؤتمر السياسات الصحية 

بنك اإلسكان الراعي البالتيني لفعاليات مهرجان الربيع 2017 في البوليفارد
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بنك اإلسكان الراعي الذهبي للمؤتمر العربي للمقاوالت واالستثمار العقاري والمصارف

واالستثمار  للمقاوالت  العربي  المؤتمر  اإلسكان  بنك  رعى 
 3-2 الفترة  خالل  عمان  في  انعقد  والذي  والمصارف  العقاري 
الملقي  هاني  الدكتور  الوزراء  رئيس  رعاية  تحت  الماضي  أيار 
المستثمرين  وجمعية  العرب  المقاولين  اتحاد  من  وبتنظيم 

في قطاع اإلسكان األردني ووزارة األشغال العامة واإلسكان.
لبنك  التنفيذي  الرئيس  عن  نيابة  االفتتاح  حفل  حضر  وقد 
التنفيذي  الرئيس  مساعد  القريوتي  محمد  السيد  اإلسكان 
بدوره  تسلم  والذي  للشركات  المصرفية  األعمال  لشؤون 
الدرع التكريمي في نهاية الحفل، وأشار القريوتي: "إلى أن بنك 
اإلسكان يلعب دورًا مهمًا في مجال تمويل قطاعي المقاوالت 
من  مباشر  اهتمام  على  يستحوذان  حيث  العقاري  واالستثمار 

واالستثمار  المقاوالت  قطاعي  من  كل  ويحظى  االقتصادي،  النمو  مجال  في  الحيوي  لدورهما  المختلفة  البنك  إدارات 
العقاري ببرامج تمويلية خاصة ومميزة يقدمها البنك لدورهما في تشييد البنى التحتية الضرورية للتنمية الشاملة".

القطاع  مع  والتوافق  العربي،  العالم  في  والمقاوالت  اإلسكان  لقطاع  المستقبلية  الرؤى  المؤتمر  فعاليات  وناقشت 
شركات  تمويل  في  البنوك  ودور  المنطقة  في  التحتية  البنى  مشاريع  على  اإلنفاق  وتحديات  التأمين  وشركات  البنكي 

المقاوالت وتلك العاملة في قطاع الطاقة المتجددة ومشاريع القطاعين العام والخاص.
العالمية  التأمين  وشركات  المتجددة  الطاقة  وشركات  العربية  البنوك  من  كبير  عدد  عن  ممثلين  المؤتمر  في  وشارك 

والشركات العاملة في قطاع اإلسكان، إضافة إلى ممثلي االتحاد الدولي للمقاولين واتحاد المقاولين العرب.
واألنشطة  القطاعات  مختلف  دعم  في  الدائمة  البنك  مساعي  ضمن  تأتي  للمؤتمر  اإلسكان  بنك  رعاية  أن  إلى  ويشار 
االقتصادية المحلية، ودور هذا المؤتمر في الخروج بتوصيات تدعم قطاعي المقاوالت واالستثمار العقاري على المستوى 

المحلي والعربي.

بنك اإلسكان يرعى مؤتمر "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" 

والذي  االجتماعية"  والعدالة  االقتصادية  التنمية  إلى  الطريق  والمتوسطة؛  الصغيرة  "المشروعات  مؤتمر  اإلسكان  بنك  رعى 
افتتحه وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة في فندق اإلنتركونتينتال والذي أقيم يومي 19-20/ تموز 2017 بحضور 

مساعد الرئيس التنفيذي / األعمال المصرفية للشركات السيد محمد القريوتي نيابة عن الرئيس التنفيذي لبنك اإلسكان.
البنك  بالتعاون مع  العربية  المصارف  اتحاد  بتنظيم من  الذي عقد  المؤتمر  ويهدف 
وتطوير  تنمية  أن  على  التأكيد  إلى  األردن  في  البنوك  وجمعية  األردني  المركزي 
في  القرار  صناع  لدى  كبيرة  أهمية  تحتل  أصبحت  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع 

الدول المتقدمة والنامية.
تحقيق  في  المساهمة  في  المشروعات  هذه  دور  من  المؤتمر  أهمية  وتبرز  كما 
ألنها  العاملة  لأليدي  الكبيرة  اإلستيعابية  قدرتها  إلى  إضافة  االقتصادية،  التنمية 
تشكل ميدانًا لتطوير المهارات اإلدارية والفنية واإلنتاجية والتسويقية وتفتح مجاالت 

وا سعة أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي.
المصرفية  األعمال   / التنفيذي  الرئيس  مساعد  قال  الرعاية،  هذه  على  وتعقيبًا 
الصغيرة  المشروعات  أهمية  اإلسكان  بنك  "يدرك  اإلسكان:  بنك  في  للشركات 
االقتصاد  على  اإليجابية  وتأثيراتها  االقتصادي  النمو  قاطرة  باعتبارها  والمتوسطة 
الوطني جراء مساهمتها في تقليص معدالت البطالة والفقر إثر استحداثها لفرص 

عمل عديدة".
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بنك اإلسكان يرعى مائدة الرحٰمن لتكية أم علي

شارك  حيث   ،» رحمة  زكاتك   « الرمضانية  حملتها  ضمن  علي  أم  تكية  أقامتها  التي  الرحٰمن  مائدة  اإلسكان  بنك  رعى 
موظفي البنك بتقديم وجبات اإلفطار للعائالت المحتاجة.

الطرود  من  عدد  وتوزيع  رحٰمن  مائدة  برعاية  التبرع  خالل  من  علي  أم  لتكية  السنوي  دعمه  اإلسكان  بنك  قدم  حيث 
الغذائية على األسر المحتاجة، تجسيدًا لرؤية البنك بأهمية دعم المؤسسات التي تعنى بالفقراء والمحتاجين.

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

لبلدنا العزيز.
أول منظمة غير حكومية تقدم وجبات  وتعد تكية أم علي 
من  والمحتاجين  للفقراء  يومي  بشكل  إنسانية  ومساعدات 

أبناء المجتمع األردني في كافة مواقعهم، ويعد هدف "نحو أردن خال من الجوع" الذي تسعى التكية إلى تحقيقه 
متناغمًا مع أهداف بنك اإلسكان القائمة على دعم المجتمعات التي يعمل فيها. 

بنك اإلسكان يرعى مؤتمر آفاق األردن االقتصادي التاسع

رعى بنك اإلسكان مؤتمر آفاق األردن االقتصادي التاسع الذي انعقد هذا العام تحت عنوان: »الريادة وأثرها على االقتصاد«، 
المحليين  والخبراء  االقتصادية  القيادات  من  عدد  بمشاركة  المعارض،  وتنظيم  لإلعالم  آفاق  مؤسسة  نظمته  والذي 

والعرب وبرعاية ذهبية من بنك اإلسكان.
السيد يعرب  والتجارة  الصناعة  وزير  بالنيابة عنه معالي  الوزراء وافتتحه  رئيس  برعاية رسمية من دولة  المؤتمر  وحظي 
مجال  في  والريادة  الريادية،  المشروعات  دعم  في  المانحة  والجهات  التمويل  مؤسسات  دور  المؤتمر  وتناول  القضاة، 

والقوانين  والتشريعات  والطاقة،  المعلومات  تكنولوجيا 
وأثرها على المشروعات الريادية، إضافة إلى دور المرأة العربية 

في المشروعات الريادية.
للشركات  المصرفية  لألعمال  التنفيذي  الرئيس  مساعد  وصرح 
المؤتمر  أهمية  "إن  القريوتي:  محمد  السيد  اإلسكان  بنك  في 
تأتي من تركيز البنك على المشروعات الريادية التي باتت تشكل 
على  الضوء  ولتسليط  الوطني،  االقتصاد  في  أساسيًا  ركنًا 
الريادية  المشروعات  معها  وتحولت  تحققت  التي  النجاحات 
المشروعات  تناول  أن  القريوتي،  إلى مشروعات كبرى"، وأضاف 
مع  خصوصًا  كبرى  أهمية  يكتسب  الوقت  هذا  في  الريادية 
ارتفاع معدالت البطالة، والتي تستدعي توفير فرص اقتصادية 
جديدة لفئة الشباب، حيث حقق العديد من الرياديين األردنيين 

الشباب قصص نجاح مهمة على مستوى المنطقة.  
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رعى بنك اإلسكان اليوم المفتوح الذي أقامته مدرسة راهبات ماريوسف في رام اهلل للصفوف األساسية األربعة األولى، 

وذلك بمشاركة أكثر من 300 طالبة من المدرسة، اللواتي شاركن في كافة األنشطة التي خصصت لهذا اليوم، وبحضور 

مديرة المدرسة وممثل بنك اإلسكان وأولياء األمور، وبإشراف الهيئة التدريسية.

والرسم  واالستعراضية  الرياضية  منها  أطفالهم،  األهالي  بها  شارك  ومسابقات  تربوية  فقرات  المفتوح  اليوم  وتخلل 

وقدموا مسرحية وأغاني طفولية عديدة، وأبهروا الجمع بالمعرض الفني والعلمي الخاص بهم.

هذا ومن جهتها شكرت السيدة شرين مغنم مديرة المدرسة بنك اإلسكان على رعايته الكريمة لليوم المفتوح، مؤكدة 

على عمق العالقة مع البنك، وأكدت حرص إدارة المدرسة على رفع مستوى األطفال أكاديميًا وتربويًا، مشيرة إلى أن 

مثل هذه النشاطات تمنح أطفالنا فرصة للتعبير عن أفكارهم وإطالق إبداعاتهم وتوسيع مداركهم، وتبني جيل مبدع 

خالق يخدم وطنه وأبناء شعبه في المستقبل.

وفي نهاية الحفل عبر أولياء األمور عن سعادتهم، حيث لمسوا فرحة أبنائهم وتطورهم الفكري والعلمي، متمنين 

االستمرار بمثل هذه األنشطة المميزة، والتي ترسم الفرحة والسعادة على وجوه األطفال، وتساعد على النمو العقلي 

نحو االفضل.

المسؤولية االجتماعية في فلسطين

بنك االسكان يرعى اليوم المفتوح في مدرسة راهبات ماريوسف 
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ساهم بنك اإلسكان برعاية المؤتمر التربوي لمدرسة خولة بنت األزور الذي عرض مبادرات المعلمات وأنشطة الطالبات 
تكريم  تم  حيث  والزوار،  والمدرسات  الطالبات  من  كبير  وعدد  والتعليم  التربية  وزير  معالي  بحضور  وذلك  التربوية، 

المعلمات وتقديم الدروع لهن.
وكلمة  المدرسة  مديرة  من  ترحيبية  بكلمة  ابتداًء  الثقافية  واألنشطة  الفعاليات  من  عددًا  المؤتمر  تضمن  وقد  هذا 

لمعالي الوزير، باإلضافة لعرض فيلم يعكس إنجازات المدرسة ومبادراتها المميزة. 
من جانبها شكرت مديرة المدرسة السيدة ماجدة الفار بنك اإلسكان على هذا الرعاية، والتي عبرت فيها عن مدى حرص 
البنك على التواصل مع المؤسسات المحلية، وأكدت أن لبنك اإلسكان دورًا فعااًل بتحقيق أهداف المؤتمر المتمثلة في 

تشجيع التميز ورفع التحصيل بين المعلمات والطالبات.
كافة  في  المحلي  المجتمع  مؤسسات  دعم  على  حرصه  واقع  من  المؤتمر  في  اإلسكان  بنك  مساهمة  وتأتي  هذا 
القطاعات، وتأكيدًا لمساهمته الحقيقية في المسؤولية االجتماعية والتي تعتبر من أوائل اهتماماته، وخاصة بما يخدم 

المسيرة التعليمية.

ساهم بنك اإلسكان برعاية حفل تخريج الفوج التقني الحادي والعشرين )فوج الحرية والكرامة( لكلية فلسطين التقنية 
"العروب« في شمال الخليل، وذلك بحضور معالي وزير التربية والتعليم الدكتور صبري صيدم، وعطوفة محافظ الخليل 
كامل حميد، والسيد نسيم مشعل مدير فرع حلحول ممثاًل عن المدير اإلقليمي لبنك اإلسكان، باإلضافة إلى ممثلي 
األجهزة األمنية، وممثلي المؤسسات المحلية والخاصة واللجان المختلفة في المنطقة، وأعضاء ورؤساء بعض البلديات 

والمجالس القروية لمحافظة الخليل، وموظفي وعمداء الكليات وأهالي الطلبة الخريجين.
من جانبه رحب عميد الكلية الدكتور مهيب ابو لوحة بالحضور وأشاد بدور بنك اإلسكان في دعم ورعاية احتفال خريجي 
الفقرات  من  عدد  الحفل  تخلل  وقد  الجميع،  على  التعليم  ومسؤولية  الشراكة  بمبدأ  البنك  إيمان  يجسد  بما  الكلية، 
من  أجواء  وسط  الحفل  وانتهى  للخريجين،  الشهادات  تقديم  وتم  والمسؤولين،  الحضور  إعجاب  نالت  التي  المنوعة 

الفرحة بين أولياء األمور والحضور.
وبدوره أكد السيد نسيم مشعل مدير فرع حلحول على حرص بنك اإلسكان الدائم على دعم النشاطات التعليمية في 
كافة أرجاء الوطن، لتعزيز رؤية تنموية منبثقة من مفهوم التنمية المستدامة وروح المسؤولية في عدة مجاالت، حيث 
جاءت هذه الرعاية ضمن سلسلة من النشاطات التي يقوم البنك برعايتها سنويًا بمختلف المجاالت، من صحة، وتنمية، 

وتعليم، وغيرها الكثير من األنشطة.

ومن الجدير بالذكر بأن بنك االسكان يساهم برعاية حفل التخريج للسنة الرابعة على التوالي.

بنك اإلسكان يساهم برعاية المؤتمر التربوي لمدرسة خولة بنت األزور

بنك اإلسكان يساهم برعاية حفل تخريج الفوج الـ 21 في كلية فلسطين التقنية "العروب"
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بنك اإلسكان يساهم في صندوق منح الطلبة لذوي اإلعاقة في جامعة النجاح الوطنية   

قام بنك اإلسكان بتقديم مساهمة لصندوق المنح الدراسية للطلبة ذوي اإلعاقة في جامعة النجاح الوطنية، علمًا أن 

الصندوق يهدف إلى توفير منح دراسية كلية أو جزئية لهذه الفئة، أو للطلبة ممن أولياء أمورهم من ذوي اإلعاقة.

ومن الجدير بالذكر أن الصندوق قد تم إنشاؤه ضمن مشاريع مكتب رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة في الجامعة، وهو أحد 

المرافق التي تم إضافتها إلى مجموعة المرافق الجامعية، وذلك لتقديم الخدمات والتوعية والثقافة الخاصة لهؤالء 

الطلبة وأهاليهم، علمًا أن المسجلين في الجامعة لهذا العام بلغ 137 حالة منها 15 حالة بصرية إضافة إلى 45 حالة 

ممن أولياء أمورهم من ذوي اإلعاقة.

ويركز المكتب في عمله على العديد من القضايا الحقوقية ألصحاب اإلعاقة، كما أنه يشدد على الحق في التعليم 

عامة، والتعليم العالي خاصة، وذلك من باب رؤيته بأن فتح باب التعليم على مصراعيه يعد أحد أهم القضايا التي إذا 

تحققت، ستعمل على تغيير واقع هذه الفئة.

هذا وتأتي مساهمة بنك اإلسكان من واقع حرصه على المساهمة الفعالة بالمسؤولية االجتماعية، والتي تعتبر من 

أوائل اهتماماته، وحرصه على إتمام المسيرة التعليمية لكل الطلبة تحت أي ظرٍف كان، وذلك بهدف مساعدتهم في 

إبراز قدراتهم ومواجهة التحديات والصعوبات التي تواجههم.

بنك اإلسكان يساهم بدعم صندوق الطالب المحتاج في جامعة الخليل  

بها  تبرعات قام  الخليل، وذلك ضمن سلسلة  المحتاج بجامعة  الطالب  بالمساهمة بدعم صندوق  بنك اإلسكان  قام 

التعليمية لكافة الطلبة  البنك للجامعات الفلسطينية عامة ولجامعة الخليل خاصة، حرصًا منه على اتمام المسيرة 

تحت أي ظرٍف كان.

وبدوره شكر رئيس الجامعة الدكتور صالح الزرو بنك اإلسكان على هذه المساهمة وأكد على أن ذلك ليس بجديد على 

البنك الذي عرف بعطائه وانسجامه مع المجتمع ودوره المميز في مساعدة الحاالت اإلنسانية والتنموية، ومن جانبه 

صرح المدير اإلقليمي للبنك لفروع فلسطين السيد محمد البرغوثي أن هذا الدعم يأتي من واقع حرص البنك على تعزيز 

مشاركته المجتمعية وتوحيد الجهود في العمل الخيري والخدمة المجتمعية.

الجامعيين  الطلبة  لدعم  وتخصيصها  التبرعات  لجمع  الصندوق،  هذا  بإنشاء  قامت  الجامعة  بأن  ذكره  الجدير  ومن 

المحتاجين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة تعيق إكمال مسيرتهم التعليمية.

بنك اإلسكان يساهم في صيانة نادي اتحاد بني زيد

قام بنك اإلسكان بالمساهمة في صيانة نادي اتحاد بني زيد، والذي يعتبر من أهم المؤسسات العاملة والفاعلة في 

منطقة شمال غرب رام اهلل، وهو نادي رياضي ثقافي اجتماعي يهدف إلى خلق جيل رياضي مثقف.

ومن جانبه أكد المدير اإلقليمي لبنك اإلسكان -فروع فلسطين السيد محمد البرغوثي »أن دعم النادي جاء انطالقًا من 

رؤية بنك اإلسكان في دعم األنشطة الشبابية والرياضية، وجزء من مساهمات البنك المتعددة في مجال المسؤولية 

االجتماعية والتي تعتبر ركيزة أساسية لتوجهات اإلدارة«.

وبدوره شكر رئيس النادي السيد »محمد الريماوي« إدارة بنك اإلسكان على الدعم المقدم، مثمنًا دور البنك في دعم 

األندية الرياضية في فلسطين لالرتقاء بدور الشباب الفاعل بمجتمع صحي، داعيًا مؤسسات المجتمع المحلي الخاصة 

والعامة لدعم الشباب والرياضة للوصول ألجيال قادرة على تحمل عبئ ومسؤوليات النهضة المجتمعية.
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