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النافذة
االقت�صادية

افية لبنك اال�سكان 61.1 مليون دينار االأرباح ال�سّ
 للّن�سف االأّول من عام 2014

افية بن�سبة  حّقق بنك �لإ�سكان خالل �لّن�سف �لأول من عام 2014 منو�ً بالأرباح �ل�سّ
 )61.1( �ل�سريبة"  وبعد  �ملخ�س�سات  "بعد  �ل�سافية  �لأرباح  بلغت  حيث   )  %16.4(

مليون دينار مقارنًة مع )52.5( مليون دينار حتققت خالل �لّن�سف �لأول من �لعام 
�ملا�سي، مبا يوؤكد قوة �ملركز �ملايل للبنك وقدرته على �ل�ستمر�ر بتحقيق �ملزيد من 

�لجناز�ت ومعدلت �لنمو مبختلف �لأن�سطة.
ويف تعقيبه على هذه �لنتائج بني �لدكتور مي�سيل مارتو رئي�س جمل�س �لإد�رة �أن �لنتائج �ملتحققة  جاَءت من�سجمة مع 
��سرت�تيجية �لعمل �لتي يعتمدها �لبنك، و�لتي �أ�سا�سها ��ستقطاب �ملزيد من م�سادر �لأمو�ل وتوظيفها بكفاَءة عالية 
وذلك يف �إطار �إد�رة ح�سيفة للمخاطر ، حيث و�سل جمموع �ملوجود�ت يف نهاية �لّن�سف �لأول من عام 2014 �إىل )7.6( 
مليار دينار �أي بزيادة  ن�سبتها )5%( عن نهاية عام 2013 و�رتفعت �أر�ســـدة ود�ئع �لعمالء لتبلغ )5.3( مليار دينار �أي 
بزيادة ن�سبتها )3.6%( ، كما ز�د �سايف ر�سيد حمفظة �لّت�سهيالت �لئتمانية ليبلغ )2.8( مليار دينار، �أي بزيادة ن�سبتها 

)5.2%( مقارنة مع نهاية عام 2013 . 

�أن �لبنك حقق نتائج �يجابية مبختلف موؤ�سر�ت �لأد�ء، حيث بلغت ن�سبة كفاية  ويف هذ� �ملجال بني �لدكتور مارتو 
ر�أ�س �ملال )17.6%( ، وهي �أعلى من �حلد �لأدنى �ملطلوب من �لبنك �ملركزي �لأردين �لبالغ )12%(، وبلغت ن�سبة �سايف 

�لت�سهيالت �إىل ود�ئع �لعمالء )53%( مبا مّكن �لبنك من �لحتفاظ ب�سيولة مرتفعه.
�أّن حتقيق هذه  ويف معر�س تعبريه عن �لرتياح للنتائج �لتي حققها �لبنك خالل هذه �لفرتة بني �لدكتور مارتو 
�لنتائج �ليجابية جاَء �سمن توّقعات �لإد�رة وبحدود �لأهد�ف �ملعتمدة ، وقد حتّقق ذلك نتيجة �ل�ستمر�ر بتقدمي 
ُيلبي �حتياجات  �أف�سل �ملنتجات و�خلدمات �مل�سرفية، وتطبيق �ملزيد من �حللول و�خلدمات �مل�سرفية �ملبتكرة مبا 
�لعمالء �حلاليني ويعزز �لعالقة معهم، ومبا ُيكِّن من ��ستقطاب عمالء جدد ، ومبنا�سبة �حلديث عن نتائج �لبنك 
خالل �لن�سف �لأول من عام 2014 عّب �لدكتور مارتو عن توقعاته بتحقيق نتائج �أف�سل خالل �لّن�سف �لّثاين من 

هذ� �لعام ."علماً باأن هذه �لنتائج �أّولية وغري مو�فق عليها "بعد" من �لبنك �ملركزي �لأردين ".
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النمو االقت�سادي 
عن  مئوية  نقطة   0.1 وبزيادة   2013 عام  خالل   %2.8 ن�سبته  حقيقي  �قت�سادي  منو  معدل  حتقيق  من  �ملحلي  �لقت�ساد  متكن 

�مل�ستوى �ملتحقق عام 2012، وخالل �لربع �لأول 2014 �سجل �لقت�ساد �لأردين �أد�ًء �إيجابياً مقارنة مع �لفرتة �ملماثلة من �لعام 

2013، �إذ بلغت ن�سبة �لنمو �حلقيقي 3.2% مقارنة مع %2.6. 

هذ� ويذكر �أن حجم �لقت�ساد بالأ�سعار �جلارية بلغ حو�يل 5.7 مليار دينار )�أو ما يعادل 8 مليار دولر �أمريكي( خالل �لربع �لأول 

2014 مقابل 5.3 مليار دينار )�أو ما يعادل 7.5 مليار دولر( خالل �لفرتة �ملماثلة من �لعام 2013.

امل�ستوى العام للأ�سعار
بلغ �مل�ستوى �لعام لأ�سعار �مل�ستهلك خالل عام 2013 حو�يل 5.6% م�سجاًل �إرتفاعاً عن م�ستو�ه يف عام 2012 و�لبالغ 4.7%، وخالل 

�سهد �مل�ستوى �لعام لالأ�سعار �رتفاعاً بن�سبة 3.2% مقارنة بالفرتة ذ�تها من �لعام �ملا�سي، ومن �أبرز  �لن�سف �لأول من عام 2014 

�ملجموعات �ل�سلعية �لتي �ساهمت بارتفاع �مل�ستـوى �لعام لالأ�سعار هي: جمموعة " �لتبغ و�ل�سجائر " �لتي �رتفعت �أ�سعارها بن�سبة 

12.9% وجمموعة �ملالب�س و�لأحذية بن�سبة 9.3%، وجمموعة " �لإيجار�ت " بن�سبة 7.5%، وجمموعة �لتعليم بن�سبة 5.6%، بينما 

كانت �أبرز �ملجموعات �ل�سلعية �لتي �نخف�ست �أ�سعارها هي: جمموعة " �لعناية �ل�سخ�سية " �لتي تر�جعت �أ�سـعارها بن�سـبة %2.1، 

وجمموعة " �لزيوت و�لدهون " بن�سبة 1.1%، وجمموعة " �لثقافة و�لرتفيه " بن�سبة 0.8% وجمموعة  " �للحوم و�لدو�جن "  

بن�سبة %0.4.

معدل البطالة
بلغ معدل �لبطالة 12.6% خالل عام 2013 �أي بارتفاع قدره 0.4 نقطة مئوية عن �لعام 2012، �أما خالل �لربع �لثاين من �لعام 

2014 فقد بلغ معدل �لبطالة 12% بانخفا�س قدره 0.6 نقطة مئوية عن �لربع �لثاين من �لعام �ملا�سي.

املالية العامة
�لفرتة  26.1% عن  ن�سبته  2014 مبا  �لعام  �لأوىل من  �أ�سهر  �لعامة خالل �خلم�سة  �لإيـــر�د�ت  �إجمايل  �لعامة:�رتفع  �لإيـــر�د�ت 

�ملماثلة من �لعام �ملا�سي 2013، لي�سل �إجمايل �لإير�د�ت �لعامة �إىل 2.9 مليار دينار، وجاء �لرتفاع نتيجة زيادة كل من �لإير�د�ت 

�ملحلية مبا ن�سبته 26.1% لت�سل �إىل 2.6 مليار دينار وزيادة �ملنح �خلارجية مبا ن�سبته 26.1% لت�سل �إىل 275 مليون دينار. 

�لنفقات �لعامة:�رتفعت �لنفقات �لعامة خالل �خلم�سة �أ�سهر �لأوىل من �لعام 2014 مبا ن�سبته 12.4% عن �لفرتة �ملماثلة من 

بن�سبة  �لنفقات �جلارية  �رتفاع كل من  نتيجة  �لزيادة  جــاءت  وقد  دينار،  مليار   3.1 �إىل  �لكلي  �لنفاق  لي�سل حجم   ،2013 �لعام 

12.2% لت�سل �إىل 2.8 مليار دينار، و�رتفاع �لنفقات �لر�أ�سمالية بن�سبة 14.4% لت�سل �إىل 309 مليون دينار.

�لعجز �ملايل على �أ�سا�س �ل�ستحقاق :�سجل عجز �ملو�زنة �لعامة بعد �ملنح �نخفا�ساً من 1.8 مليار دينار يف نهاية عام 2012 �إىل 1.3 

مليار دينار يف نهاية عام 2013 �أي بانخفا�س ن�سبته 28.3%، و�سكل عجز �ملو�زنة كن�سبة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل 5.5% عام 

2013 مقابل عجز ن�سبته 8.3% عام 2012، وخالل �خلم�سة �أ�سهر �لأوىل من عام 2014 �نخف�س �لعجز �ملايل بعد �ملنح على �أ�سا�س 

�ل�ستحقاق بن�سبة 55.2% عن �لفرتة �ملماثلة من �لعام 2013 لي�سل �إىل 206 مليون دينار.

اأداء االقت�ساد االأردين
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املديونية 
• �ملديونية �لد�خلية:�رتفع ر�سيد �سايف �لدين �لعام �لد�خلي بنهاية �سهر 5/2014 مبا ن�سبته 3.1% عن ر�سيد نهاية �لعام 2013 	

لي�سل �إىل 12.2 مليار دينار، �أو ما ن�سبته 47.8% من �لناجت �ملحلي �لإجمايل �ملقدر للعام 2014 مقابل 47.7% عام 2013.

• �ملديونية �خلارجية:�رتفع ر�سيد �لدين �لعام �خلارجـي بنهاية �سهر 5/2014 مبا ن�سبته 6.3% عن ر�سيد �لعام 2013 لي�سل �إىل 	

7.7 مليار دينار �أو ما ن�سبته 30% من �لناجت �ملحلي �لإجمايل �ملقدر للعام 2014 مقابل 30.3% عام 2013.

• �سايف �لدين �لعام: �رتفع �سايف �لدين �لعام للمملكة يف نهاية �سهر 5/2014 بن�سبة 4.3% عن ر�سيد نهاية �لعام 2013 لي�سل �إىل 	

19.9 مليار دينار، �أو ما ن�سبته 77.8% من �لناجت �ملحلي �لإجمايل �ملقدر للعام 2014 مقابل 80% لعام 2013.

التجارة اخلارجية
• �ل�سادر�ت �لكلية )�ل�سادر�ت �لوطنية و�ملعاد ت�سديره(: �رتفعت �ل�سادر�ت �لكلية )�ل�سادر�ت �لوطنية و�ملعاد ت�سديره( خالل 	

�خلم�سة �أ�سهر �لأوىل من عام 2014 بن�سبة بلغت 6.8% عن �لفرتة �ملماثلة من �لعام 2013 لت�سل �إىل 2.4 مليار دينار.

• �مل�ستورد�ت �لكلية:�رتفعت �مل�ستورد�ت �لكلية خالل �خلم�سة �أ�سهر �لأوىل من عام 2014 بن�سبة 6.4% عن �لفرتة �ملماثلة من �لعام 	

2013 لت�سل �إىل 6.7 مليار دينار.

• �مليز�ن �لتجاري: �رتفع عجز �مليز�ن �لتجاري خالل �خلم�سة �أ�سهر �لأوىل من �لعام 2014 مبا ن�سبته 6.1% مقارنة مع �لفرتة 	

�ملماثلة من �لعام 2013 لي�سل �إىل 4.3 مليار دينار، ويذكر �أن �لعجز �لتجاري �رتفع بن�سبة 8.5% خالل عام 2013 عن عام 2012 

لي�سل �إىل 9.9 مليار دينار.

• ميز�ن �ملدفوعات :�سجل عجز �حل�ساب �جلــاري يف ميز�ن �ملدفوعات خالل �لربع �لأول من �لعام �حلايل 2014 �رتفاعاً كبري�ً 	

وبن�سبة بلغت حو�يل 47% مقارنة بالفرتة �ملماثلة من �لعام 2013 لي�سل �إىل 232 مليون دينار، ويذكر �ن �لعجز يف ميز�ن 

�حل�ساب �جلاري كن�سبة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل بالأ�سعار �جلارية قد بلغ يف نهاية �لعام 2013 ما ن�سبته 10% �أي بانخفا�س 

قدره حو�يل 5.2 نقطة مئوية عن عام 2012، ويذكر �أن عجز �حل�ساب �جلاري �نخف�س بن�سبة 28.7% خالل عام 2013 عن عام 

2012 لي�سل �إىل 2.4 مليار دينار.

االحتياطيات االأجنبية 
�رتفع ر�سيد �لحتياطيات �لأجنبية لدى �ململكة بن�سبة قدرها 19.2% يف نهاية �لن�سف �لأول 2014 عن ر�سيد نهاية �لعام 2013، 

لي�سل ر�سيد تلك �لحتياطيات �إىل حو�يل 10.2 مليار دينار �أو ما يعادل 14.4 مليار دولر �أمريكي. 

امل�ساريع امل�ستفيدة من قانون ت�سجيع اال�ستثمار  
بلغ حجم �ل�ستثمار�ت �لتي تقدمت لال�ستفادة من قانون ت�سجيع �ل�ستثمار 1.9 مليار دينار �أردين خالل �لعام 2013 �أي بارتفاع ن�سبته 

19.5% عن عام 2012، هذ� وقد بلغت �ل�ستثمار�ت �ملحلية حو�يل 797 مليون دينار �أو ما ن�سبته 41% من حجم �ل�ستثمار�ت �لكلية.

وتوزعت �ل�ستثمار�ت �مل�ستفيدة على خمتلف �لقطاعات �لقت�سادية، �إذ �حتل �لقطاع �ل�سناعي �ملرتبة �لأوىل با�ستثمار�ت تقدر قيمتها 

بـ 1.1 مليار دينار، تاله قطاع مدن �لت�سلية و�لرتفيه �ل�سياحي با�ستثمار�ت تقدر قيمتها بـ 527 مليون دينار، ومن ثم قطاع �لفنادق 

با�ستثمار�ت تقدر قيمتها بـ 142 مليون دينار، فقطاع �لنقل �لبحري و�لبي �ملتخ�س�س با�ستثمار�ت تقدر قيمتها بـ 82 مليون دينار، 

وقطاع �مل�ست�سفيات با�ستثمار�ت بلغت 34 مليون دينار، و�أخري�ً قطاع �لزر�عة 19 مليون دينار.
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افتتاح مبنى االإدارة االإقليمية اجلديد وفرع املا�سيون يف رام اهلل
جمال  يف  �لإ�سكان  بنك  �إ�سرت�تيجية  مع  �ن�سجاماً 

�لــتــفــّرع و�لــتــو�ــســع �ملــ�ــســريف، �فــتــتــح �لــدكــتــور جهاد 

خالل  �لفل�سطينية  �لنقد  �سلطة  حمافظ  �لــوزيــر 

�سهر حزير�ن مبنى �لإد�رة �لإقليمية �جلديد لبنك 

�لإ�ــســكــان وفـــرع �ملــا�ــســيــون يف مــديــنــة ر�م �هلل، وقــد 

ح�سر �لحتفال بهذه �ملنا�سبة �إىل جانب �مل�سوؤولني 

حمافظ  غنام  ليلى  �لدكتورة  �لإقليمية  �لإد�رة  يف 

�لأعمال  رجــال  من  كبري  وح�سد   ، �هلل  ور�م  �لبرية 

و�ل�سعبية. �لر�سمية  و�ل�سخ�سيات 

وتاأتي هذه �خلطوة يف �إطار �سعي �لبنك �إىل تعزيز مركزه �ملايل و�مل�سريف يف �ملنطقة، بالإ�سافة �إىل تقدمي �ملزيد من �خلدمات 

�لقائمني و�ملحتملني ومبا يلبي �حتياجاتهم وطموحاتهم. و�ملنتجات �مل�سرفية لعمالئه 

و�أ�ساد �ل�سيد حممد �لبغوثي �ملدير �لإقليمي لفروع �لبنك يف فل�سطني بهذه �ملنا�سبة بالتعاون �ملثمر بني �لبنك و�سلطة �لنقد 

يف  �لتو�سع  �إىل  �لر�مية  �لبنك  �إد�رة  توّجهات  يج�سد  فل�سطني  يف  جديدة  فروع  �فتتاح  �أن  �إىل  �لبغوثي  نوه  كما  �لفل�سطينية، 

كافة  تو�جده يف  تعزيز  وذلك من خالل  �لفل�سطيني،  �لقت�ساد  فل�سطني ومبا يخدم  �ملناطق يف  ملختلف  �لبنك  تقدمي خدمات 

حمافظات وبلد�ت فل�سطني لتوفري منافذ �خلدمة �مل�سرفية يف هذه �ملو�قع .

وخالل كلمته �لفتتاحية، هناأ �لدكتور جهاد �لوزير بنك �لإ�سكان بافتتاح �ملبنى �جلديد لالإد�رة �لإقليمية وفرع �ملا�سيون حيث 

�أهمية �سيا�سة �لتفرع ودورها  �أكد على  �أعمالها يف فل�سطني، كما  تز�من ذلك مع مبا�سرة �ملوؤ�س�سة �لفل�سطينية ل�سمان �لود�ئع 

�ل�سغرية،  �مل�ساريع  وتنمية  �لتمويل  م�سادر  �إىل  �لو�سول  بت�سهيل  �سي�ساهم  مما  �ملناطق  ملختلف  �مل�سرفية  �خلدمات  باإي�سال 

و�أ�سار �لوزير �إىل �أهمية �فتتاح �ملزيد من �لفروع �لتي ت�ساهم بتوفري فر�س عمل للخريجني، وعب معايل �ملحافظ عن �سروره 

و�عتز�زه بالعالقات �لوطيدة بني �سلطة �لنقد و�إد�رة بنك �لإ�سكان ممثلة مبعايل رئي�س جمل�س �لإد�رة �لدكتور مي�سيل مارتو.

و�أكدت �لدكتورة ليلى غنام على �أهمية دعم �ل�ستثمار�ت يف فل�سطني، معتبًة �لقطاع �خلا�س �لذر�ع �لأين لل�سلطة �لوطنية 

�لفل�سطينية، و�أهمية هذه �ل�ستثمار�ت ودورها يف تعزيز عملية �لتنمية �لقت�سادية، وبينت �أن وجود �سرح �قت�سادي كبري

 " بنك �لإ�سكان " على �أر�س فل�سطني  دليل على ثقة �مل�ستثمر بالأمن و�لأمان، كما �أ�سارت غنام بثقتها و�أملها باأن تكون �خلطوة 

�لقادمة لبنك �لإ�سكان بالتو�جد يف عا�سمة فل�سطني �لقد�س �حلبيبة.

ومما يجدر ذكره �أن فرع �ملا�سيون هو �لفرع �لثالث ع�سر لبنك �لإ�سكان يف فل�سطني، حيث �سبقه �فتتاح عدد من �لفروع يف عدة 

مدن " ر�م �هلل ، نابل�س، �خلليل، غزة، بريزيت، حلحول، جنني، بيت حلم، خان يون�س، �لظاهرية، يطا وترم�سعيا ".

اأخبار البنك
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بنك االإ�سكان يفتتح ثلثة فروع جديدة
�سعياً من �إد�رة �لبنك �إىل تقدمي �ملزيد من �خلدمات و�ملنتجات 

�مل�سرفية لعمالئه �لقائمني و�ملحتملني، و�نطالقاً من حر�سه 

�فتتاح فروع  �لنمو و�لتو�سع من خالل  ��ستك�ساف فر�س  على 

فرع  �فتتاح  مت  فقد  و�لــتــجــاريــة،  �حليوية  �ملناطق  يف  جــديــدة 

�تو�سرت�د �لزرقاء وفرع �سارع �سليمان �لنابل�سي يف عمان وفرع 

�لتفرع  �إ�سرت�تيجية  �سمن  وذلــك  �ملــفــرق،  يف  �لغربي  �ملجمع 

�لد�خلي �لتي يعتمدها �لبنك.

وحتر�س �إد�رة بنك �لإ�سكان على متيز هذه �لفروع بت�سميم ع�سري ومل�سة جمالية، و�أن تكون مزودة باأحدث �لديكور�ت و�لتجهيز�ت 

�ملكتبية �إ�سافة �إىل �أجهزة �ل�سر�ف �لآيل، ومبا يعك�س �سيا�سات و�إجر�ء�ت �لبنك يف �سهولة تقدمي �خلدمات ور�حة �لعمالء.

�أن يكون يف ذلك ما يعّزز  �إد�رة �لبنك  �أن �ملرحلة �لقادمة �ست�سهد �فتتاح فروع جديدة يف خمتلف حمافظات �ململكة، وتاأمل  علماً 

تو�جد �لبنك "حملياً" ويعمق دوره يف عملية �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية يف بلدنا �لعزيز.

بنك االإ�سكان يعلن عن ت�سغيل " الفرع املتنقل "
�لــتــي يعتمدها بنك  �لــد�خــلــي  �لــتــفــرع  �إ�ــســرت�تــيــجــيــة  �ــســمــن 

و�سعياً  مو�قعهم،  خمتلف  يف  �لعمالء  �إىل  للو�سول  �لإ�سكان 

�إد�رة �لبنك لتقدمي �خلدمات و�ملنتجات �مل�سرفية لأكب  من 

عــــدد ممــكــن مـــن �لــعــمــالء �لــقــائــمــني و�ملــحــتــمــلــني يف جميع 

بت�سيري  �لأردن  �لبنك ولأول مرة يف  �ململكة، فقد قام  مناطق 

�لديكور�ت  بــاأحــدث  تــزويــده  مت  �ملتنقل" �لــذي  "�لفرع  با�س 

و�لتجهيز�ت �ملكتبية و�لأنظمة �لآلية �لتي تتنا�سب مع �لعمل 

�مل�سريف �ملتطور، كما مت ت�سيري ثالث مركبات متنقلة يف كافة 

�أرجاء �ململكة تقدم خدمة �ل�سر�ف �لآيل و�لتي �ستعزز بدورها �سهولة تقدمي �خلدمات و�حلر�س على ر�حة �لعمالء.

وما يجدر ذكره �أن " �لفرع �ملتنقل " يعمل طيلة �أيام �لأ�سبوع مبا فيها �أيام �لعطل و�لأعياد من �ل�ساعة �لثامنة �سباحاً وحتى �ل�ساعة 

�ل�ساد�سة م�ساًء، وتاأتي مبادرة ت�سغيل �لفرع �ملتنقل ترجمة و�قعية لإ�سرت�تيجية �لبنك �لتي ت�ستهدف �لو�سول �إىل �لعمالء �أينما 

وجدو�، وتقدمي خمتلف �خلدمات و�ملنتجات �مل�سرفية لهم بكفاءة عالية، مبا يلبي �حتياجاتهم ويرقى مل�ستوى توقعاتهم.

وتاأمل �إد�رة �لبنك �أن يكون يف ذلك ما يعّزز تو�جد �لبنك حملياً وُيعّمق دوره يف عملية �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية يف كافة 

�أنحاء �ململكة، ولتبقى �سبكة �لفروع �ملنت�سرة يف �أرجاء �ململكة نقطة جذب د�ئمة للمحافظة على �لعمالء �حلاليني و��ستقطاب �ملزيد 

من �لعمالء �مل�ستهدفني، حيث يتلك �لبنك �أكب عدد من �لفروع �لعاملة د�خل �ململكة وتبلغ حالياً )123( فرعاً بالإ�سافة �إىل �أكب 

�سبكة من �أجهزة �ل�سر�ف �لآيل )ATM(  يبلغ عددها )209( جهاز�ً.
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اإدارة قر�ض جتمع بنكي ل�سالح اأمانة عمان الكربى

�ملا�سي  �أيـــار  �سهر  �لإ�ــســكــان خــالل  بنك  قــام 

ل�سالح  بنكي  جتمع  قر�س  وترتيب  بـــاإد�رة 

�أمـــانـــة عــمــان �لــكــبى وبــالــتــعــاون مــع عــدد 

��ستثمار  و�ــســنــدوق  �لــتــجــاريــة  �لــبــنــوك  مــن 

�أمـــــو�ل �لــ�ــســمــان �لجــتــمــاعــي، حــيــث جــرى 

�لــقــر�ــس يف مبنى  �تــفــاقــيــة  �لــتــوقــيــع عــلــى 

�لبنوك  كافة  عن  ممثلني  وبح�سور  �لأمانة 

�أمــني  مــعــايل  وبح�سور  �مل�ساركة  �لتجارية 

عــمــان �لـــكـــبى ومـــديـــر �ــســنــدوق ��ــســتــثــمــار 

خلدمة  وبر�جمها  خططها  تنفيذ  من  �لأمانة  �ستمكن  �لتفاقية  هذه  �أن  �لأمني  معايل  و�أكد   ، �لجتماعي  �ل�سمان  �أمو�ل 

مدينة عمان ومو�طنيها وبالتخفيف من عبء �ملديونية على مو�زنتها للعامني �لقادمني.

وتقدم معايل �لأمني بال�سكر با�سمه وبا�سم مو�طني عمان �إىل كافة �لبنوك �مل�ساركة يف هذ� �لقر�س، وما متتعت به من ح�س 

عال بامل�سوؤولية �ملجتمعية ونظرتها لأمانة عمان كموؤ�س�سة وطنية ر�ئدة تخدم �ملجتمع �ملحلي.

�سركة فيزا العاملية تكرم بنك االإ�سكان
�ملا�سي  �أيـــار  �سهر  خــالل  �لإ�ــســكــان  بنك  ح�سل 

عــلــى درع تــكــريــي مـــن �ــســركــة فـــيـــز� �لــعــاملــيــة 

تقدير�ً جلهوده يف �إطالق �أف�سل حملة �إعالنية 

لعام  �لأردن  يف  فــيــز�  بطاقات  لبيع  وترويجية 

�جلهود  �لعاملية  فيز�  �سركة  ثمنت  وقد   ،2013

�لإ�ــســكــان لتطوير �خلــدمــات  بــنــك  بــذلــهــا  �لــتــي 

و�حللول ملنتج بطاقات �لفيز� باأنو�عها.

يقّدم  �أردين  بنك  �أول  �لإ�ــســكــان  بنك  �أن  يــذكــر 

�ملــــــزودة  �لآيل  ـــر�ف  �لـــ�ـــس بـــطـــاقـــات  لــعــمــالئــه 

بال�سريحة �لذكية و�لتي ت�سدر من كافة فروع �لبنك عند فتح �لعميل حل�ساب �سخ�سي، كما يقدم �لبنك لعمالئه بطاقات 

معايري  �أعلى  وحتقق  �ملز�يا  من  �لعديد  �لعميل  متنح  " و�لتي  �لبالتينية   ، �لذهبية   ، " �لف�سية  بفئاتها  �لئتمانية  فيز� 

�ل�سالمة لعمليات �ل�سحب من �ل�سر�ف �لآيل و�ل�سر�ء من جميع نقاط �لبيع و�لت�سوق �سو�ًء من د�خل �أو خارج �لأردن.
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التفرع امل�سريف 
• بلغ عدد �لبنوك �لعاملة يف �لأردن 26 بنكاً يف نهاية عام 2013 موزعني على �لنحو �لآتي:	

-  عدد �لبنوك �لتجارية �لأردنية 13 بنكاً   

-  عدد �لبنوك �لإ�سالمية �لأردنية 3 بنوك

-  عدد �لبنوك �لعربية و�لأجنبية 10 بنوك

• 	 ،2012 عــام  عن  25 فرعاً  بزيادة قدرها   2013 عــام  نهاية  يف  739 فرعاً  �ململكة  �لعاملة يف  �ملرخ�سة  �لبنوك  فــروع  عــدد  بلغ 

و�نخف�س عدد مكاتب �لبنوك �ملرخ�سة بـ 3 مكاتب لي�سل عددها �إىل 81 مكتباً، وبذلك بلغ �إجمايل �سبكة فروع ومكاتب �لبنوك 

�ملرخ�سة �لعاملة يف �ململكة 820 فرعاً ومكتباً، موزعني على �لنحو �لتايل:

-   فروع ومكاتب �لبنوك �لتجارية �لأردنية 625.

-   فروع ومكاتب �لبنوك �لإ�سالمية �لأردنية 132.  

-   فروع ومكاتب �لبنوك �لعربية و�لأجنبية 63. 

هذ� ومن �جلدير ذكره هنا �أن بنك �لإ�سكان للتجارة و�لتمويل يحتل �ملركز �لأول على �سعيد �لتفرع �مل�سريف، حيث ��ستحوذ على 

ما ن�سبته 14.5% من �إجمايل عدد فروع �لبنوك �لعاملة يف �ململكة يف نهاية عام 2013، وهو �ملركز �لذي متكن �لبنك من ��ستمر�ر 

�حلفاظ عليه منذ عام 1978 �أي بعد �أقل من �أربعة �أعو�م على تاأ�سي�سه.

• بلغ موؤ�سر �لكثافة �مل�سرفية " عدد �ل�سكان �إىل �إجمايل عدد �لفروع و�ملكاتب" يف �ململكة يف نهاية عام 2013 حو�يل 8 �لآف 	

ن�سمة وهو نف�س م�ستوى عام 2012. 

• بلغ عدد �أجهزة �ل�سر�ف �لآيل �لعاملة يف �ململكة 1346 جهاز�ً يف نهاية عام 2013 مقارنة مع 1291 جهاز�ً يف نهاية عام 2012 	

�لأول على �سعيد  �ملركز  و�لتمويل يحتل  للتجارة  �لإ�سكان  �أن بنك  55 جهاز�ً، هذ� ومن �جلدير ذكره هنا  بزيادة قدرها  �أي 

�سبكة �ل�سر�فات �لآلية، حيث ��ستحوذ على ما ن�سبته 14.8% من �إجمايل عدد �سر�فات �لبنوك �لعاملة يف �ململكة يف نهاية عام 

.2013

• بلغ موؤ�سر " عدد �ل�سكان �إىل �إجمايل عدد �أجهزة �ل�سر�ف �لآيل " يف �ململكة 4.9 �ألف ن�سمة لكل جهاز �سر�ف �آيل يف نهاية عام 	

2013 وهو نف�س م�ستوى عام 2012. 

املوجودات امل�سرفية: 
• 2013 لت�سل �إىل 	 3% عن عام  1.3 مليار دينار وبن�سبة  2014/6 مبقد�ر  �رتفعت موجود�ت �لبنوك �ملرخ�سة يف نهاية �سهر 

44.1 مليار دينار �أردين. 

• بلغت ن�سبة �ملوجود�ت �لأجنبية �إىل �إجمايل �ملوجود�ت يف نهاية �سهر 2014/6 ما ن�سبته 11.8% مقابل 12% يف نهاية عام 2013.	

الودائع امل�سرفية: 
• 6.5% عن عام 	 1.8 مليار دينار وبن�سبة  2014/6 مبقد�ر  �ملرخ�سة يف نهاية �سهر  �لبنوك  �لعمالء لدى  �رتفع ر�سيد ود�ئع 

2013 لي�سل �إىل 29.4 مليار دينار.

اأداء القطاع امل�سريف االأردين
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• �سكلت �لود�ئع لأجل ما ن�سبته 55.5% من �إجمايل ود�ئع �لعمالء يف نهاية �سهر 2014/6 مقابل 56% يف نهاية عام 2013، 	

%14.1  يف  13.8% مقابل  29.9%، و�سكلت ود�ئع �لتوفري ما ن�سبته  30.7% مقابل  فيما �سكلت �لود�ئع �جلارية ما ن�سبته 

نهاية عام 2013.

• �سكلت �لود�ئع �لأجنبية ما ن�سبته 21.6% من �إجمايل ود�ئع �لعمالء يف نهاية �سهر 2014/6 مقابل ما ن�سبته 23.9% يف نهاية 	

عام 2013.

• 64.5% يف 	 2014/6 مقابل ما ن�سبته  �إجمايل موجود�ت �لبنوك يف نهاية �سهر  66.7% من  �سكلت ود�ئع �لعمالء ما ن�سبته 

نهاية عام 2013.

الت�سهيلت االئتمانية املبا�سرة: 

• �رتفع ر�سيد �لت�سهيالت �لئتمانية �ملبا�سرة يف نهاية �سهر 2014/6 مبا مقد�ره 120 مليون دينار �أو ما ن�سبته ٪0.6 عن ر�سيد 	

عام 2013 لي�سل �إىل 19.1 مليار دينار. 

• �سكلت �لقرو�س و�ل�سلف ما ن�سبته 85.3% من �إجمايل �لت�سهيالت �لئتمانية �ملبا�سرة يف نهاية �سهر 2014/6 مقابل 86% يف 	

نهاية عام 2013، فيما �سكل �جلاري مدين ما ن�سبته 13.4% مقابل 12.6%، و�سكلت �لكمبيالت و�لأ�سناد �ملخ�سومة ما ن�سبته 

1.3% مقابل %1.4.

• �سكلت �لت�سهيالت �لئتمانية �ملبا�سرة ما ن�سبته 64.9% من �إجمايل ود�ئع �لعمالء يف نهاية �سهر 2014/6 مقابل ما ن�سبته 	

68.6% يف نهاية عام 2013.

• �سكلت �لت�سهيالت �لئتمانية �ملبا�سرة ما ن�سبته 43.3% من �إجمايل موجود�ت �لبنوك يف نهاية �سهر 2014/6 مقابل ما ن�سبته 	

44.2% يف نهاية عام 2013.

هام�ض الفائدة امل�سرفية: 

• بلغ هام�س �لفائدة �مل�سرفية �ملرجح 6.19%  يف نهاية �سهر 2014/6 بارتفاع بلغ مقد�ره 0.14 نقطة مئوية عن نهاية �مل�ستوى 	

�مل�سجل يف نهاية عام 2013. 

موؤ�سرات املتانة املالية: 

• بلغت ن�سبة �لديون غري �لعاملة من �إجمايل �لت�سهيالت �لئتمانية 7% يف نهاية عام 2013  م�سجلة حت�سناً بلغ 0.7 نقطة 	

مئوية عن �لن�سبة �مل�سجلة يف نهاية عام 2012 �لبالغة %7.7. 

• بلغت ن�سبة كفاية ر�أ�س �ملال 18.4% يف نهاية نهاية عام 2013 بانخفا�س بلغ 0.6 نقطة مئوية عن �لن�سبة �مل�سجلة يف نهاية 	

عام 2012. 

• بلغ �لعائد على �ملوجود�ت 1.2% يف نهاية عام 2013 مقابل 1.1% يف عام 2012.	

• بلغ �لعائد على حقوق �مللكية 9.9% يف نهاية عام 2013 مقابل 8.6% يف عام 2012. 	
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ال�سعوب االأكرث �سعادة وال�سعوب االأكرث تعا�سة يف العامل
142 دولة  2013 وي�سمل  �لإزدهــار )The Legatum Prosperity Index( لعام  ملوؤ�سر  �ل�سنوي  �أ�سدر معهد ليغاتوم1  تقريره 

موزعة على �لقار�ت �خلم�س تغطي 96% من �سكان �لعامل، ويبني �لتقرير من هي �أكرث �ل�سعوب �سعادة ومن هي �أقلها �سعادة عن 

طريق ترتيب �ل�سعوب وفق موؤ�سر �لإزدهار.

وما ييز �ملعهد عن باقي �ملوؤ�س�سات �لدولية �لتي ت�سدر تقارير عن �لتنمية و�لزدهــار هو ��ستخد�مه 89 متغري�ً ما بني �سيا�سي 

�لتعليم،  �حلوكمة،  �لفر�س،  ��ستغالل  وح�سن  �لأعمال  ريــادة  �لقت�ساد،  هي:  حمــاور  ثمانية  على  موزعة  و�قت�سادي  و�جتماعي 

�ل�سحة، �لأمن و�لأمان، �حلرية �ل�سخ�سية، ر�أ�س �ملال �لإجتماعي. 

اأ�سعد 5 �سعوب يف العامل 
)�للتان  وكند�  �سوي�سر�  يليها  �لأر�ــس،  وجه  على  �سعادة  �لأكــرث  �ل�سعوب  �سد�رة  يف  �لرنويجي  �ل�سعب  جاء  فقد  للتقرير  وفقاً 

تخطتا �لدمنارك و�ل�سويد(، وبقي ترتيب نيوزيالند� بدون تغيري عن �لتقرير �ل�سابق يف �ملركز �خلام�س.

وبح�سب تقرير ليغاتوم ملوؤ�سر �لإزدهار متتلك �لرنويج �أقوى �أد�ء �قت�سادي، بينما تعتب لوك�سمبورغ �لأكرث متتعاً بال�سحة على 

وجه �لأر�س، فيما تعد هونغ كونغ �لأكرث �أمناً و�أماناً يف �لعامل.

ويذكر �أن �لوليات �ملتحدة �لأمريكية قد �حتلت �ملرتبة 11 يف تقرير �لعام 2013 و�ملرتبة 12 يف تقرير �لعام 2012 وهي �ملرة 

�لثانية �لتي ل تكون فيها �لوليات �ملتحدة �سمن قائمة �أ�سعد 10 �سعوب يف �لعامل.

اأ�سعد 5 �سعوب يف العامل 
ترتيب 2012 ترتيب 2013

1 1  �لرنويج

9 2 �سوي�سر�

6 3 كند�

3 4 �ل�سويد

5 5  نيوزيالند�

اأتع�ض 5 �سعوب يف العامل
وعلى �جلانب �لآخر، فقد كانت ت�ساد �أتع�س �ل�سعوب يف �لعامل من جهة و�لأقل متتعاً بال�سحة من جهة �أخرى، وبح�سب �لتقرير 

�أي�ساً فقد �سجلت هايتي �أ�سو�أ �أد�ء �قت�سادي بني �سعوب �لعامل، فيما تعد �لكونغو �لديقر�طية �لأقل �أمناً و�أماناً يف �لعامل.

)Sub-Saharan Africa( قد جاءت �سمن  �ل�سحر�ء  �أفريقيا جنوب  �سعباً من منطقة   20 �أن  �لتقرير  �أو�سح  �ل�سدد  ويف هذ� 

�أتع�س 25 �سعباً يف �لعامل.

معهد ليغاتوم: منظمة م�ستقلة غري حزبية، مقرها لندن، وتعنى بالأبحاث و�ملن�سور�ت و�لب�مج و�ل�سيا�سات لدعم جمتمعات حرة ومزدهرة يف جميع �أنحاء �لعامل.. 1
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اأتع�ض 5 �سعوب يف العامل

ترتيب 2012 ترتيب 2013

137 138  بوروندي

140 139 �أفغان�ستان

141 140 �لكونغو �لديقر�طية

142 141 �أفريقيا �لو�سطى

139 142 ت�ساد

ترتيب ال�سعب االأردين 
77 عام  �ملركز  2013 مقارنة مع  88 عام  �ملركز  �لعامل ليحل يف  �لدول يف  �ل�سنوية لأ�سعد  �لقائمة  �لأردن على  تر�جعت مرتبة 

2012، �إل �أنه حافظ على ترتيبه �خلام�س عربياً، ويعود �ل�سبب يف ذلك �إىل تر�جع ترتيب �ململكة يف جميع �ملوؤ�سر�ت �لفرعية ما 

عد� موؤ�سري " ريادة �لأعمال وح�سن ��ستغالل �لفر�س " و�حلوكمة �لذين حت�سن ترتيب �ململكة فيهما ب�سكل طفيف.

ترتيب ال�سعب االأردين 

ترتيب 2012 ترتيب 2013

100 110  �لقت�ساد

65 64 ريادة �لأعمال وح�سن ��ستغالل �لفر�س

59 58   �حلوكمة

53 64  �لتعليم

62 66 �ل�سحة

75 77 �لأمن و�لأمان

133 136  �حلرية �ل�سخ�سية

92 108  ر�أ�س �ملال �لإجتماعي

77 88 �لرتتيب �لإجمايل
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العربية ال�سعوب  اأ�سعد 
وفيما يخ�س �ملنطقة �لعربية، فقد ت�سمن �لتقرير 15 �سعباً عربياً، وقد حافظت دولة �لإمار�ت على ترتيبها يف �ملركز �لأول من 

– للعام �خلام�س على �لتو�يل- و�ملرتبة 28 عاملياً، فيما كانت �ليمن �أتع�س �ل�سعوب �لعربية.  حيث �لأ�سعد عربياً 

العربية ال�سعوب  اأ�سعد 

ترتيب 2012 ترتيب 2013

29 28 �لإمارت �لعربية �ملتحدة

38 33  �لكويت

52 50  �ل�سعودية

73 82  �ملغرب

77 88 �لأردن

78 91 تون�س

85 98  لبنان

100 99 �جلز�ئر

106 108  م�سر

121 120  جيبوتي

113 122  �سوريا

122 125 موريتانيا

125 128  �ل�سود�ن

131 130  �لعر�ق

134 136 �ليمن
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تقييم الطبقة الو�سطى يف االأردن
�ملاهرة  للعمالة  م�سدر�ً  باعتبارها  �أهميتها  وتبز  �ملجتمع،  بناء  يف  ت�ساهم  و�جتماعية  �قت�سادية  قوة  �لو�سطى  �لطبقة  تعتب 

و�لكو�در �لعلمية �ملوؤهلة، بالإ�سافة �إىل كونها �أحد م�سادر �لقوة �ل�سر�ئية �لتي حتفز وتدفع �لقت�ساد وحترك �لطلب �ملحلي، 

ف�ساًل عن ميولها �لديقر�طية يف تنمية �حلياة �لقت�سادية و�ل�سيا�سية على حد �سو�ء.

ت�سري جتربة �لأردن يف هذ� �ملجال �إىل �أن منو �لطبقة �لو�سطى خالل عقدي �ل�سبعينات و�لثمانينات كان نتيجة �لنمو �لقت�سادي 

و�رتفاع معدلت �لتعليم، وتو�سيع نطاق �لتوظيف يف �لقطاع �لعام و�لهجرة �إىل �خلليج �لعربي، �إل �أن نهاية �لثمانينات �سهدت 

تعر�س هذه �لطبقة �إىل �ل�سغط نتيجة تر�كم �ملديونية و�نخفا�س حجم �لإنفاق �حلكومي وزيادة �ل�سر�ئب.

حجم الطبقة الو�سطى يف االأردن
�أظهرت �أحدث در��سة قامت بها د�ئرة �لإح�ساء�ت �لعامة بالتعاون مع وز�رة �لتخطيط و�لتعاون �لدويل تاآكل حجم �لطبقة 

 %29.3 2008 تر�جعت لت�سل �إىل  41% من �سكان �ململكة عام  �لو�سطى يف �لأردن، فبعد �أن كانت ت�سكل هذه �لطبقة حو�يل 

.2010 عام 

ووفقاً للمنهجية �ملتبعة فقد مت �عتبار �لأ�سر �لتي �إنفاقها �لفردي �ل�سنوي يرت�وح بني �سعفني و�أربعة �أ�سعاف خط �لفقر �لعام 

�لو�سطى. �لطبقة  �سمن 

خ�سائ�ض الطبقة الو�سطى يف االأردن
و��ستناد�ً �إىل در��سة د�ئرة �لإح�ساء�ت �لعامة �لتي �سدرت موؤخر�ً فاإن �لطبقة �لو�سطى يف �لأردن متتاز بعدة خ�سائ�س �أهمها:

• من 	  %21.2 نحو  �لقطاع  هذ�  يف  �لعاملون  ي�سكل  �إذ  و�لتجزئة،  �جلملة  جتارة  جمال  يف  قطاعياً  �لو�سطى  �لطبقة  ترتكز 

وقطاع   ،%12 بن�سبة  �ل�سناعي  �لقطاع  ثم   ،%20 بن�سبة  و�لدفاع  �لعامة  �لإد�رة  قطاع  يتبعها  �لو�سطى،  �لطبقة  �إجمايل 

 %3 على  تزيد  ل  بن�سبة  و�ملقالع  �لتعدين  وقطاع  �لزر�عي  �لقطاع  ن�سبة  تتدنى  فيما   ،%10.1 بن�سبة  و�لت�سالت  �لنقل 

و2% على �لتو�يل.

• مع 	 مقارنة   2010 عــام  يف  �لو�سطى  �لطبقة  من   %41.9 ن�سبته  ما  فاأعلى  �لثانوية  �سهادة  على  �حلا�سلني  ن�سبة  ت�سكل 

47.6% يف عام 2008.
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• يقدر حجم �لأ�سرة يف �لطبقة �لو�سطى 4.7 يف عام 2010 مقارنة مع 4.5 يف عام 2008.	

• يتلك ما ن�سبته 78% من �لأ�سر يف �لطبقة �لو�سطى منازلهم يف عام 2010 مقابل 76% يف عام 2008.	

• بلغت ن�سبة �لعاملني باأجر من �لطبقة �لو�سطى 70.6% يف عام 2010 مقابل 70% يف عام 2008، يف حني تبلغ ن�سبة �أرباب 	

و�لعاملون حل�سابهم   %16.2 �لعمل  �أرباب  ن�سبة  بلغت  2008 بحيث  بعام  16% مقارنة  و�لعاملون حل�سابهم   %12 �لعمل 

.%13.6

• يف 	  %37.2 بن�سبة  مقارنة   2010 عام  �لو�سطى يف  �لطبقة  27% من حجم  باأجر  يعملون  �لذين  و�لفنيون  �ملهنيون  ي�سكل 

عم 2008.

• بلغت ن�سبة �لأ�سر �لتي تعيلها ن�ساء وتنتمي �إىل �لطبقة �لو�سطى 12% من جمموع �لأ�سر �لتي تقع �سمن هذه �لطبقة، يف 	

.%25.3 حني بلغت ن�سبة �لأ�سر �لتي تعيلها ن�ساء وتنتمي �إىل �لطبقة �لغنية حو�يل 

• �إىل 	  %34.3 ينتمي  حني  يف  �لو�سطى،  �لطبقة  �إىل  �لبكالوريو�س  درجــة  على  �حلا�سلني  �لأ�سر  �أربــاب  من   %43.8 ينتمي 

38.7%، يف حني بلغت ن�سبة �حلا�سلني  �لطبقة �لغنية، و�سكل �حلا�سلون على درجة �ملاج�ستري من �لطبقة �لو�سطي نحو 

40.9%، يف  �لو�سطى  �لطبقة  �لدكتور�ه من  �سهادة  ن�سبة حملة  وبلغت   ،%40.9 �لغنية  �لطبقة  �ملاج�ستري من  درجة  على 

حني كان 45.8% من حملة �لدكتور�ه من �لطبقة �لغنية.

• ت�ستهلك �لطبقة �لو�سطى )ت�سكل 29% من �لأ�سر( ما ن�سبته 37.1% من �إجمايل �ل�ستهالك مقارنة مع 24.7% للطبقة 	

8.1% من �لأ�سر(. �لغنية )ت�سكل 

• حتقق �لطبقة �لو�سطى ما ن�سبته 35.1% من �إجمايل �لدخل مقارنة مع 25.6% للطبقة �لغنية.	

• �سكل �إنفاق �لأ�سر من �لطبقة �لو�سطى على �لطعام 39.7% من �إجمايل �لنفقات مقابل 60.3% على غري �لطعام، وبلغت 	

ن�سبة �لإنفاق على �لنقل و�ملو��سالت 13.6% و�لت�سالت %3.
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البنك املركزي يطلق نظام عر�ض وحت�سيل الفواتري اإلكرتونيًا
حت�سيل  خدمة  لتوفري  �لنظام  ويهدف   ،  eFAWATEERcom �إلكرتونياً  �لفو�تري  حت�سيل  نظام  �ملركزي  �لبنك  �أطلق 

يلكون  ممن   " �ملو�طنني  وجميع  و�ملفوترين  �لدفع  خدمات  ومقدمي  �لبنكية  �ملوؤ�س�سات  من  لكل  �إلكرتونياً  �لفو�تري 

دفع  قنو�ت  عب  �لفو�تري  وحت�سيل  عر�س  عملية  وت�سريع  ت�سهيل  عب  وغريهم  يلكون"  ل  �لذين  �أو  بنكية  ح�سابات 

متعددة. 

له. �لتنظيمية  �لأ�س�س  و�سع  �إىل  بالإ�سافة  �لنظام  على  و�لرقابة  �لإ�سر�ف  م�سوؤولية  �ملركزي  �لبنك  و�سيتوىل 

و�لبنك  �لحتاد،  بنك  هي:  �لنظام  على  بالربط  قامت  �لتي  �لبنوك  فاإن  حزير�ن  �سهر  نهاية  حتى  �أنه  ذكره  �جلدير  ومن 

�لقاهرة  وبنك  �لإ�سكان،  وبنك  �لعربي،  و�لبنك  �لأردين،  �لتجاري  و�لبنك  �مل�سري  �لعقاري  و�لبنك  �لأردين،  �لإ�سالمي 

�لعربية  �ملوؤ�س�سة  وبنك  جرن�ل،  �سو�سيتيه  وبنك  �لإ�سالمي،  دبي  وبنك  �لإ�سالمي،  �لعربي  و�لبنك  �لأردن،  وبنك  عمان، 

�لأردين. �لأهلي  و�لبنك  ظبي،  �أبو  وبنك  �مل�سرفية، 

و�سيتم   ،" زيــن  �أور�جن،  �أمنية،   " �ململكة  يف  �لعاملة  �لثالثة  �لت�سالت  و�سركات  �لأردنــيــة  �جلــمــارك  ربــط  �أي�ساً  مت  كما 

�لنظام. خالل  من  م�سبقا  �ملدفوعة  و�لإنرتنت  �لنقالة  �لهو�تف  بطاقات  �سحن  خدمة  بتقدمي  �لبدء  قريباً 

مبا�سر غري  اأو  مبا�سر  ب�سكل  النظام  يف  امل�ساركة  االأطراف 
4- مقدم خدمة �لدفع 3- م�سغل ومدير �لنظام                 2- �لبنوك                 1- �لبنك �ملركزي              

7- �أي جهة �أخرى يتم �إ�سافتها لحقاً. 6- �لعمالء               5- �ملفوتر                        

املتاحة  الدفع  قنوات 
مثل: للبنوك  �لعائدة  �لإلكرتونية  �لدفع  قنو�ت  جميع  �لنظام  يتيح 

نــرتنــت �ملــ�ــســرفـــــي، �لــدفـــــع مــن خـــــالل �لــهــاتـــــف �لــنــقـــــال، و�أجــهــزة  �لــفــروع، �أجــهــزة �لــ�ــســر�ف �لآيل، �لــهــاتــف �ملــ�ــســريف، �لإ

وغريها.   ،)kiosk(

 eFAWATEERcom بخدمة  اال�سرتاك 
رقم  و�إدخــال  لبنكه  و�لتابعة  �ملتاحة  �لبنكية  �لقنو�ت  �إحدى  �إىل  �لدخول  �لعميل  من  ذلك  يتطلب  باخلدمة  لال�سرت�ك 

ح�ساب  ببناء  �لقيام  يكنه  كما   ،eFAWATEERcom خدمة  على  بدفعها  يرغب  و�لتي  فقط  �لأوىل  للمرة  �لفاتورة 

�أن�ساأه. �لذي  ح�سابه  رقم  �إدخال  هو  عليه  ما  كل  فو�تريه  جميع  عن  �ل�ستعالم  �أر�د  حال  ويف  به  خا�س 

�ملدفوعات �حلكومية  با�ستثناء  ��ستخد�م هذه �خلدمة  لقاء  �أية عمولت  دفع  عليه  �لعميل ل يرتتب  �أن  ذكره  ومن �جلدير 

�لفاتورة  قيمة  معرفة  من  �لعميل  و�سيتمكن  جد�ً  ب�سيطة  بن�سب  وتكون  وغريها  و�ل�سر�ئب  و�ملخ�لفات  �مل�سقفات  مثل 

�لإ�ستعالم. عند  عليها  �ملرتتبة  �لعمولة  وقيمة  �لأ�سلية 
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اأنواع الفواتري واملدفوعات التي �سيتم التعامل معها
ويتيح  ينا�سبه،  �لذي  �لوقت  �لأردن يف  د�خل وخارج  �لأ�سبوع من  �أيام  �ل�ستعالم ودفع فو�تريه طيلة  �لعميل من  �لنظام  يكن 

�لنظام خدمة عر�س ودفع جميع �أنو�ع �ملدفوعات، وهي: 

• �لفو�تري و�ملدفوعات �لدورية كفو�تري �ملياه و�لكهرباء و�لهاتف و�مل�سقفات.	

• �لفو�تري و�ملدفوعات غري �لدورية مثل ر�سوم �جلمارك وخمالفات �ل�سري.	

• �لفو�تري و�ملدفوعات �لتي ل تكون �سمن �سجالت �ملفوتر عند �لدفع بل يتم �لبدء بها من قبل �لعميل.	

• �لفو�تري و�ملدفوعات �لناجتة عن عمليات �لتجارة �لإلكرتونية.	

• �لر�سوم �جلامعية و�ملدر�سية، �أق�ساط �لتاأمني، ر�سوم �لنت�ساب للنقابات، تذ�كر �ل�سفر، �إ�سرت�كات �ل�سمان �لجتماعي �لطوعي.	

اأهم املنافع العائدة على العملء
• توفري �لوقت و�جلهد �مل�ستغرق يف عملية ت�سديد �لفو�تري.	

• تنوع قنو�ت �لدفع �لآمنة و�نت�سارها دون ح�سرها ببنك �أو مقدم خدمة دفع معني.	

• توفري قاعدة معلومات عن �لفو�تري �مل�سددة وغري �مل�سددة.	

اأهم املنافع العائدة على املفوتر
• �سرعة حت�سيل �ملبالغ �لناجتة عن عملية ت�سديد �لفو�تري.	

• �نخفا�س ر�أ�س �ملال �لت�سغيلي وحتقيق �ملزيد من �لوفور�ت �ملالية.	

• �لربط مع جهة و�حدة بدًل من �لربط مع عدة جهات.	

• مركزية عمليات �ملطابقة من خالل نقطة �رتباط وحيدة.	

اأهم املنافع العائدة على البنك ومقدم خدمة الدفع
• حتقيق عو�ئد مالية جمدية.	

• توفري نقطة �ت�سال و�حدة مع جميع �ملفوترين �مل�ساركني يف �لنظام.	

• تقليل حجم �لعمل �لناجت عن حركات �لدفع لدى �لفروع .	

• رفع م�ستوى �خلدمات �للكرتونية و�لرتقاء مب�ستوى خدمة �لعمالء.	

اأهم املنافع العائدة على البنك املركزي
• �لإ�سهام يف حتقيق �أهد�ف �لبنك �ملركزي من خالل �إيجاد نظام مدفوعات �آمن وفعال وذو موثوقية عالية.	

• �سبط عمليات �لإ�سر�ف و�لرقابة على �أنظمة �لدفع �لعاملة يف �ململكة.	

• �لتقليل من عمليات تزوير �لنقد نتيجة ��ستخد�م �لو�سائل �للكرتونية للدفع.	

• �سمان �لت�سوية �لنهائية للمدفوعات لدى �لبنك �ملركزي.	
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اأهم املنافع العائدة على االقت�ساد الوطني
• �سرعة دور�ن �لنقد و�أثر ذلك على �لنمو �لقت�سادي.	

• �إن�ساء بيئة تناف�سية د�خل �ململكة يت�سابق فيها �ملفوترين خلدمة عمالئهم و�ل�سعي لر�حتهم عب تقدمي حلول �لت�سديد 	

�لإلكرتونية با�ستخد�م نظام موحد لعر�س ودفع �لفو�تري و�ملدفوعات �لأخرى وعك�س ذلك على �لن�ساط �لقت�سادي.

• حتويل عملية ت�سديد �لفو�تري من �لطريقة �لتقليدية �إىل �لطريقة �لإلكرتونية، مما يوؤدي �إىل توفري �لوقت ورفع 	

كفاءة �لعمل لعموم �لقت�ساد.

• بناء قاعدة بيانات �ساملة للعمليات �لتي تنفذ من خالل �لنظام.	

بنك االإ�سكان يطلق " خدمة فواتريكم "
باإطالق  �لإ�سكان  بنك  قام   ،eFAWATEERcom �إلكرتونياً  �لفو�تري  نظام حت�سيل  �ملركزي  �لبنك  �إطالق  بالتز�من مع 

 " �لوطني  �ملــدفــوعــات  نظام  مــع  تن�سجم  و�لــتــي  �لذكية  �لهو�تف  على  موبايل  �إ�سكان  تطبيق  خــالل  مــن  فو�تريكم  خدمة 

فو�تريكم "، ومتتاز هذه �خلدمة بال�سرعة و�ل�سهولة يف ت�سديد �لفو�تري ومن �ملخطط لها �أن تت�سع مظلة خدمتها لت�سم 

معظم �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �حلكومية و�خلا�سة �لتي ت�سدر عنها �لفو�تري.
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بنك االإ�سكان ي�سارك يف رعاية املوؤمتر امل�سريف العربي ال�سنوي 
�سارك بنك �لإ�سكان  يف رعاية �ملوؤمتر �مل�سريف �لعربي �ل�سنوي للعام 2014 و�لذي نظمه �حتاد �مل�سارف �لعربية حتت عنو�ن

عبد�هلل  �لدكتور  دولــة  برعاية   �لأردن  يف  �لعام  لهذ�  �ملوؤمتر  �نعقاد  " وجــاء  �لعربية  بالقت�ساد�ت  �لنهو�س  " ��سرت�تيجيات   

�لن�سور رئي�س �لوزر�ء حيث �أناب عنه يف هذه �لرعاية معايل �لدكتور زياد فريز حمافظ �لبنك �ملركزي، و�سارك باملوؤمتر ممثلني 

عن موؤ�س�سات �لقطاع �مل�سريف �لأردين و�لعربي و�لدويل.

�لنهو�س  يف  �مل�ساهمة  �ساأنها  من  �لتي  �لقت�سادية  و�لإ�سالحات  بالت�سريعات  �ملتعلقة  �لعمل  �أور�ق  من  عدد  مناق�سة  مت  حيث 

للنهو�س  رئي�سي  كعامل  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�سروعات  عن  �حلديث  �لأور�ق  هذه  من  عدد  تناول  كما  �لعربية،  بالقت�ساد�ت 

�ملطلوب. �لقت�سادي 

�لبنك على �سرف  �أقامه  �لذي  �لغد�ء  �لإ�سكان يف حفل  �إد�رة بنك  �لدكتور مي�سيل مارتو رئي�س جمل�س  �ألقاها معايل  ويف كلمة 

�ملدعوين رحب بامل�ساركني ونوه بدور �حتاد �مل�سارف �لعربية يف خدمة �لقطاع �مل�سريف �لعربي لتمكينه من مو�كبة �لتطور�ت 

يف �ل�سناعة �مل�سرفية �لعاملية، م�سيد�ً باملو�سوعات و�لأفكار �لتي تناولها �ملوؤمتر و�لتي يتوقع منها �أن توؤدي للم�ساعدة بانتهاج 

�لطرق و�إتباع �لو�سائل �لتي ت�ساهم يف �لو�سول �إىل " �لنهو�س �لقت�سادي �ملن�سود " و�لذي يوؤمل �أن تكون حا�سنته �لأ�سا�سية 

و�ل�سيد  �ملناعي  �لدكتور جا�سم  بتكرمي كل من  �سعادته  �لدكتور مارتو عن  �أعرب  �ملنطقة. كما  و�لأمني يف  �ل�سيا�سي  �ل�ستقر�ر 

�إبر�هيم دبدوب ملا حتقق على يدي كل منهما من �إجناز�ت متميزة و�سعتهما مب�ستوى �ل�ستحقاق.

وجاءت رعاية بنك �لإ�سكان لهذ� �ملوؤمتر �نطالقاً من حر�سه على دعم �ملوؤمتر�ت �لقت�سادية �لهادفة، و�سعيه �لد�ئم و�ملتو��سل 

�لقت�ساد  يدعم  و  يخدم  مبا  �ملنطقة،  ودول  �لأردن  يف  �لقت�سادية  �لقطاعات  وخمتلف  �لبنك  بني  �لتعاون  عالقات  لتعزيز 

�لوطني ويعمل على �لرتقاء به �إىل م�ستويات �أف�سل.

امل�سوؤولية االجتماعية يف االأردن
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بنك االإ�سكان " الراعي الذهبي " للموؤمتر االإقليمي للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة
رعــــى بــنــك �لإ�ـــســـكـــان مــلــتــقــى �لــ�ــســنــاعــات 

�لـــوطـــنـــيـــة �لـــــذي نــظــمــتــه غـــرفـــة �ــســنــاعــة 

�لــ�ــســنــاعــات  �حتــــاد  مـــع  بــالــتــعــاون  �لأردن 

للتخطيط،  �لــعــربــي  و�ملــعــهــد  �لــدمنــاركــيــة 

�لن�سور  �هلل  عبد  �لــدكــتــور  �فتتحه  و�لــذي 

رئـــيـــ�ـــس �لـــــــــوزر�ء ومبـــ�ـــســـاركـــة مــــا ل يــقــل 

�لأردن  مــن  ومــ�ــســارك  حمــا�ــســر   300 عــن 

و�لــــكــــويــــت ومـــ�ـــســـر وتـــركـــيـــا و�لـــبـــحـــريـــن 

�إ�سافة  ومــالــيــزيــا،  و�لــدمنــارك  و�لإمــــار�ت 

�إىل ممــثــلــي غـــرف �لــ�ــســنــاعــة و�لــتــجــارة يف 

�إفريقيا  و�سمال  �لأو�ــســط  �ل�سرق  منطقة 

�مل�ساريع  �ملانحة. وياأتي �لهتمام بقطاع  �ملالية و�جلهات  �لأكاديي و�لبنوك و�ملوؤ�س�سات  و�لحتاد�ت و�جلمعيات و�لقطاع 

�لأو�سط  �ل�سرق  �لعاملة يف منطقة  �ملن�ساآت  �إجمايل  95% من  ت�سكل حو�يل  �مل�ساريع  و�ملتو�سطة نظر�ً لأن هذه  �ل�سغرية 

�إفريقيا.  و�سمال 

�لبنك  لدور  جت�سيد�ً  �مللتقى  لهذ�  �لإ�سكان  بنك  رعاية  وتاأتي 

بــدعــم خمــتــلــف �ملــوؤ�ــســ�ــســات �لقــتــ�ــســاديــة وخــا�ــســة �ملــوؤ�ــســ�ــســات 

لأهمية  �لبنك  مــن  �إدر�كــــاً  و�ملــتــو�ــســطــة،  �ل�سغرية  �ل�سناعية 

 . وطنية  تنموية  كر�فعة  �لقت�سادي  ودورها  �ل�سناعات  هذه 

ومتـــثـــلـــت مـــ�ـــســـاركـــة �لـــبـــنـــك يف �ملــلــتــقــى يف ورقـــــة عـــمـــل حـــول 

�ملختلفة  �لتمويل  وموؤ�س�سات  �لبنوك  تو�جهها  �لتي  �لتحديات 

قدمها  و�لتي  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�ساريع  متويل  جمال  يف 

�لتخطيط  لد�ئرة  �لتنفيذي  �ملدير  عبيد  �أبــو  جمال  �لدكتور 

�لــبــنــك �لــد�ئــم  �ل�ــســرت�تــيــجــي و�لأبـــحـــاث �نــطــالقــاً مــن �سعي 

�لقطاعات  خمتلف  مع  �لتعاون  عالقات  تعزيز  يف  و�ملتو��سل 

�لقت�سادية و�لتجارية يف �ململكة، ملا لها من دور فّعال يف دعم 

لهذ�  وملا  �أعلى،  م�ستويات  �إىل  به  و�لرتقاء  �لوطني  �لقت�ساد 

�لتناف�سية  قدرته  وزيــادة  �لنمو  على  وحتفيزه  �خلا�س  �لقطاع  دور  وتعزيز  �لأعمال  بيئة  حت�سني  يف  �أهمية  من  �مللتقى 

�ملحلية.  للمنتجات  و�لرتويج 
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بنك االإ�سكان ي�سارك يف معر�ض ال�سناعات االأردنية ال�سامل
�ل�سامل  �لأردنية  �ل�سناعات  معر�س  يف  �لإ�سكان  بنك  �سارك 

�لـــذي �أقــيــم بــرعــايــة دولـــة رئــيــ�ــس جمل�س �لأعـــيـــان �لــدكــتــور 

عبد�لروؤوف �لرو�بدة، وبح�سور عدد كبري من ممثلي غرف 

و�لعرب،  �ملحليني  و�لتجار  و�ل�سناعيني  و�لتجارة  �ل�سناعة 

حــيــث يــثــل �ملــعــر�ــس حــدثــاً جتـــاريـــاً مــهــمــاً بــهــدف �لــرتويــج 

�ملحلية. �لأردنية  للمنتجات 

وتــاأتــي مــ�ــســاركــة بــنــك �لإ�ــســكــان بــهــذ� �ملــعــر�ــس �لـــذي تــز�مــن 

مــع �حــتــفــالت �لأردن مبــنــا�ــســبــات وطــنــيــة عــديــدة جتــ�ــســيــد�ً 

لأهمية  منه  و�إدر�كـــاً  �ملجتمعية،  م�سوؤوليته  يف  �لبنك  لــدور 

�ل�سناعات �ملحلية ودورها يف تنمية �لن�ساط �لقت�سادي ، و�سهد �مللتقى عر�س فر�س �أعمال جديدة، و�أتاح �ملجال �أمام �أ�سحاب 

�لعام  �لقطاعني  �لعقود من  �مل�سرتيات وروؤ�ساء دو�ئر  �للتقاء مبا�سرة مع مدر�ء  �مل�سروعات فر�سة  و�أ�سحاب  �ملحلية  �ل�سناعة 

و�خلا�س بغية تطوير عالقات عمل م�ستد�مة بينهم، وذلك من خالل �لتعريف مبنتجات �ل�سركات �ملحلية لدى �أ�سحاب �لقر�ر 

مبختلف هذه �لقطاعات من كبار �مل�سدرين و�ملوزعني �ملحليني ومدر�ء �لأ�سو�ق �لتجارية و�ملولت �لكبى �ملوجودة يف �لأردن. 

بنك االإ�سكان يرعى حفل ع�ساء جمعية امل�سدرين االأردنيني
وزير  �أمية طوقان  �لدكتور  �لأردنيني بح�سور معايل  �مل�سدرين  �مل�سدر" �لذي نظمته جمعية  "ع�ساء  �لإ�سكان حفل  بنك  رعى 

�إد�رة  جمل�س  رئي�س  مارتو  مي�سيل  �لدكتور  ومعايل  �ملالية 

و�خلا�س  �لعام  �لقت�سادي  �لقطاع  ونخبة من  �لإ�سكان  بنك 

يف �لأردن .

�لد�ئم للتو��سل  �لبنك  وتاأتي رعاية هذ� �حلفل �سمن �سعي 

�ململكة،  يف  و�لــتــجــاريــة  �لقت�سادية  �لقطاعات  خمتلف  مــع 

و�حلفاظ على �لعالقات مع كبار رجال �لأعمال و�مل�سّدرين، 

�لوطني و�لرتقاء به  ملا لهم من دور فّعال يف دعم �لقت�ساد 

�إىل �أعلى �مل�ستويات.

وقد تناول �لدكتور طوقان يف كلمة �ألقاها �أثر �لبنامج �لقت�سادي �لإ�سالحي يف تخفي�س ن�سبة �لعجز، حيث تظهر �ملوؤ�سر�ت 

�أن �لو�سع �ملايل جيد و�أن عجز �ملو�زنة بلغ 4% من �لناجت �ملحلي �لإجمايل وهو �أقل مما كان عليه �لعام �ملا�سي.

من جانبه �أ�ساد �ل�سيد عمر و�ساح رئي�س جمعية �مل�سدرين �لأردنيني بدور بنك �لإ�سكان ودعمه �مل�ستمر جلمعية �مل�سدرين وقال 

�لقطاعات  خمتلف  مع  �لتعاون  تعزز  �أن  �ساأنها  من  �لتي  �لفعاليات  خمتلف  يف  د�ئم  وم�سارك  كد�عم  متو�جد  �لإ�سكان  بنك  �أن 

�لقت�سادية، ومبا ي�سهم يف دعم �لقت�ساد �لوطني وتطويره.
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اإدارة ال�سري تكرم بنك االإ�سكان لرعايته ور�سة العمل الوطنية "االإعلم واالإعاقة .. ر�سالة وم�سوؤولية" 
كرمت مديرية �لأمن �لعام / �إد�رة �ل�سري �ملركزية بنك 

بعنو�ن    �لوطنية  �لعمل  ور�سة  �فتتاح  �سمن  �لإ�سكان 

"�لإعالم و�لإعاقة .. ر�سالة وم�سوؤولية " و�لتي �أقيمت 

برعاية نائب مدير �لأمن �لعام �للو�ء حممد �لزعبي 

هذ�  وجــاء  للمكفوفني،  �لثقايف  �مللتقى  مع  وبالتعاون 

�لتكرمي تقدير�ً لدور �لبنك يف دعم حمالت �ل�سالمة 

حتقق  �لتي  �خلا�سة  �لحتياجات  ذوي  لفئة  �ملرورية 

لهم �لعدل و�مل�ساو�ة وحتر�س على �سون كر�متهم. 

وتاأتي مبادرة بنك �لإ�سكان بدعم �لفعاليات و�لأن�سطة 

�لتي تقوم بها �إد�رة �ل�سري، تاأكيد�ً على حتّمل �لبنك مل�سوؤولياته �ملجتمعية، جتاه ذوي �لحتياجات �خلا�سة ويف مقدمتهم )�ملكفوفني( 

�لذين هم جزء من �أبناء �ملجتمع ولهم حق �مل�ساعدة بالوقوف �إىل جانبهم، ومر�عاة ظروفهم وتذليل �ل�سعوبات �أمامهم، بالإ�سافة �إىل 

�سرورة �حلفاظ على �أمنهم �ملروري من خالل �ل�ستخد�م �لآمن للطرقات ووقايتهم من �حلو�دث، وتاأكيد�ً للتعاون �مل�ستمر مع �إد�رة 

�ل�سري يف مديرية �لأمن �لعام ملا يحقق �لأمن و�ل�سالمة و�ملرورية للمو�طنني.

االأمرية ب�سمة تكرم بنك االإ�سكان مل�ساركته الفاعلة يف حملة الرب واالإح�سان
�للجنة  رئي�سة  طــالل  بنت  ب�سمة  �لأمــرية  �سمو  كرمت 

تقدير�ً  �لإ�ــســكــان،  بنك  و�لإحــ�ــســان  �لــب  حلملة  �لعليا 

لدوره يف دعم �حلملة �لتي ت�ستهدف تقدمي يد �لعون 

و�مل�ساعدة لكافة �ملحتاجني يف خمتلف مناطق �ململكة .

و�أعــــربــــت �ــســمــوهــا خــــالل حــفــل �لــتــكــرمي عـــن �سكرها 

�إىل  م�سرية  للحملة،  و�ملتبعني  للد�عمني  وتقديرها 

و�أن  �لأردنيني،  �سيم  و�لإن�ساين من  �خلريي  �لعمل  �أن 

�أهــد�فــهــا،  مــن  �لكثري  حقق  للحملة  �ملتو��سل  دعمهم 

�ململكة  مــنــاطــق  �إىل خمــتــلــف  �لـــو�ـــســـول  مـــن  ومــكــنــهــا 

 ، �لقائمني عليها  للعمل �خلريي و�لإن�ساين بف�سل جهود  �لنائية، وتعتب حملة �لب و�لإح�سان م�سروعاً خريياً ومنوذجاً  وخ�سو�ساً 

حيث يتم حتويل عطاء �ملح�سنني �إىل مناذج و�سور فاعلة �أ�سبحت حمط �لدر��سات و�لهتمام . 

وتاأتي مبادرة بنك �لإ�سكان بدعم حملة �لب و�لإح�سان، تاأكيد�ً على حتمل �لبنك مل�سوؤولياته �ملجتمعية، و�سعياً منه لتطبيق منهج �لتكافل 

�لجتماعي ل�سد حاجة فئات كبرية من �ملجتمع، حيث �عتاد �لبنك على �مل�ساركة مبختلف �حلمالت �لتي تغطي خمتلف جو�نب �لعمل 

�خلريي و�لإن�ساين بتنفيذ م�سروعات ر�ئدة ت�سكل �سورة من �سور �لتكافل و�لرت�حم يف جمتمعنا �لأردين لتحقيق �لأمن و�ل�ستقر�ر 

و�لزدهار لوطننا �حلبيب.
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بنك االإ�سكان راعيًا ملهرجان جر�ض
�لبنك من  رعــايــة  وجــاءت  �لــعــام،  لهذ�  فعاليات مهرجان جر�س  رعــايــة  �لإ�ــســكــان يف  بنك  �ــســارك 

منطلق حر�سه على �لقيام مب�سوؤوليته جتاه �ملجتمع �لأردين وملا لهذ� �ملهرجان من دور هام يف 

من  �ملهرجان  يّكن  ومبا  و�لفنية،  �لثقافية  �لأن�سطة  من  جمموعة  متثل  وطنية  فعاليات  دعم 

�مل�ساهمة بت�سويق �لأردن �سياحياً ورفع مكانته وتعزيز 

حــ�ــســوره مبـــجـــالت مــتــعــددة يف مــقــدمــتــهــا �جلــو�نــب 

�أثـــره  �لــثــقــافــيــة و�لــفــنــيــة و�لأدبــــيــــة، بــالإ�ــســافــة �إىل 

�لأردين،  �ملجتمع  مــن  كــثــرية  �ــســر�ئــح  على  �ليــجــابــي 

وفــرق  �ــســنــويــاً جمــمــوعــات  �ملــهــرجــان  ي�ستقطب  حــيــث 

و�لثقافية  �لفنية  �لفعاليات  يف  �ملبدعني  من  متميزة 

�مل�ستويات �ملحلية و�لعربية و�لعاملية. �ملختلفة على 

�لتنفيذي  �ملــديــر  �سماقة  �أبــو  حممد  �سكر  جانبه  مــن 

ملــهــرجــان جــر�ــس بــنــك �لإ�ــســكــان مــثــمــنــاً دوره يف هــذ� 

�ملجال ومقدر�ً للبنك رعايته ودعمه �ل�سنوي �ملتجدد للمهرجان، �إياناً منه باأن ملهرجان جر�س ر�سالة وجتارب ناجحة ت�ستحق 

مل�ستويات  يرقى  مبا  و�لعرو�س  �لحتفالت  لإقامة  �لالزمة  و�خلدمات  �لتحتية  �لبنى  �ملهرجان  يّوفر  حيث  و�لدعم،  �لرعاية 

وتطلعات �لز�ئرين من مو�طنني و�سياح مبا �سيوفره لهم من �أوقات وحلظات ممتعة مب�ساهدة �لعديد من �لفقر�ت و�لفعاليات 

و�ملتميزة. �ملتنوعة  و�لثقافية  �لفنية 

اأمانة عمان الكربى وبنك االإ�سكان يوقعان اتفاقية ال�ستمرار تطوير واإدارة حديقة عبدون
وقعت �أمانة عمان �لكبى و�سركة �لإ�سكان لإد�رة �حلد�ئق �ململوكة لبنك �لإ�سكان �تفاقية  لتطوير و�إد�رة " م�سروع حديقة عبدون"، 

وكان بنك �لإ�سكان قد تبع بتمويل �إن�ساء هذه �حلديقة و�ملر�فق �لتابعة لها ومنها "كر�ج / مر�آب لل�سيار�ت ومر�فق �أخرى" وبلغت 

تكاليف �إن�سائها وتطويرها ما يقارب )6.2( مليون دينار.

ومبوجب �لتفاقية �جلديدة �لتي وّقعها �أمني عمان �ل�سيد عقل بلتاجي عن �لأمانة وعن �ل�سركة رئي�س جمل�س �إد�رة  بنك �لإ�سكان 

�لدكتور مي�سيل مارتو و�فق �لبنك على �لتبع مببلغ �سنوي لأمانة عمان بدل رعاية للحديقة وملدة ع�سرين �سنة �عتبار�ً من توقيع 

ت �لتفاقية على ��ستمر�ر ت�سمية �حلديقة با�سم ) حديقة بنك �لإ�سكان ( وملدة 20 �سنة. �لتفاقية، كما ن�سّ

من جانبه �أكد �لدكتور مارتو �أّن �لبنك كان قد تّبع باإن�ساء �حلديقة �نطالقاً من م�سوؤوليته �لجتماعية، و�إياناً منه ب�سرورة �أن 

تبقى عمان �لعا�سمة "�ملدينة �خل�سر�ء و�لنظيفة د�ئماً" ومن �أجل �مل�ساهمة بتحقيق ذلك جاءت مو�فقة �لبنك على �لتّبع مببلغ 

�سنوي كرعاية من �لبنك للحديقة، مع �ليقني باأّن �أمانة عمان قادرة بحكم خبتها على �إد�مة تطوير و�إد�رة �حلديقة بامل�ستوى 

�لذي يحّقق �لأهد�ف �لتي ترقى مل�ستوى مدينتنا �حلبيبة " �لعا�سمة عمان ".
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حتت �سعار" ال�سيخوخة وال�سحة " بنك االإ�سكان ي�سارك يف ملتقى القمة ال�سحي االول 
�لأول  �ل�سحي  �لقمة  ملتقى  رعاية  يف  �لإ�سكان  بنك  �سارك 

حتت �سعار " �ل�سيخوخة و�ل�سحة "  بح�سور �سمو �لأمرية 

غيد�ء طالل رئي�سة هيئة �أمناء موؤ�س�سة �حل�سني لل�سرطان 

و�أمني عام وز�رة �ل�سحة �لدكتور �سيف �هلل �للوزي مندوباً 

�ل�سحة  موؤ�س�سة  من  كرية  ومبــبــادرة   ، �ل�سحة  وزيــر  عن 

للجميع و�أمانة عمان.

تغطي  كمبادرة وطنية جمتمعية مميزة  �مللتقى  وجــاء هذ�   

�ملـــجـــالت �لــوقــائــيــة و�لــعــالجــيــة و�لـــدو�ئـــيـــة و�لــتــعــلــيــمــيــة 

بني  و�خلــب�ت  �ملعارف  تبادل  �إىل  �مللتقى  ويهدف  وغريها،  و�لعالمية  و�ل�سناعية  و�لتاأهيلية  و�لتثقيفية  و�لبيئية  و�لتطوعية 

�مل�ساركني حول �أحدث �لتطور�ت �لعلمية وتعزيز �لدور �لطليعي ملكانة �لأردن يف جمال �ل�سياحة �لعالجية، وحت�سني نوعية خدمات 

كبار �ل�سن وت�سويق و�إبر�ز �لمكانات �لنوعية للموؤ�س�سات �مل�ساركة و�لد�عمة. 

وعلى هام�س �مللتقى مت تنظيم معر�س متخ�س�س �سارك بنك �لإ�سكان به من خالل جتهيز جناح خا�س للبنك مبوقع مميز ومت 

تزويده بالبو�سور�ت �خلا�سة مبنتجات وخدمات �لبنك وبتو�جد مميز لفريق �لبيع �ملبا�سر، وتاأتي رعاية بنك �لإ�سكان للملتقى 

يف �إطار م�سوؤوليته �ملجتمعية، و�نطالقاً من �سعي �لبنك �لد�ئم لبر�ز دوره �لد�ئم يف دعم �لقطاع �ل�سحي و�لتعليمي وملا لهما من 

دور �إيجابي يف �لتاأثري على �ملجتمع �ملحلي. 

بنك االإ�سكان ي�سارك يف رعاية معر�ض " برتا معجزة ال�سحراء "
برت�   " معر�س  �فتتاح  حفل  رعاية  يف  �لإ�سكان  بنك  �سارك 

بح�سور  �لأردن،  �أقيم يف متحف  " �لــذي  �ل�سحر�ء  معجزة 

�ملتحف  ومــديــرة  �ملعظمة  �حل�سن  بنت  �سمية  �لأمـــرية  �سمو 

�ل�سريفة نوفة بنت نا�سر و�أمني عمان �لكبى معايل عقل 

يف  �ملعتمدين  و�لدبلوما�سيني  �ل�سفر�ء  مــن  وعــدد  بلتاجي 

�لأردن.

معجزة  "برت�  ��سم  حتــت  رحلته  بــد�أ  �ملعر�س  �أن  �إىل  ي�سار 

بــازل   مــديــنــة  يف  �لــقــديــة  �لآثــــار  متحف  �ل�سحر�ء" يف  يف 

�ل�سوي�سرية عام 2012، ثم �نتقل �إىل �ملتحف �لوطني �لهولندي يف مدينة ليدن عام 2013، ومن �ملنتظر �أن يجوب �ملعر�س �لعديد 

من مدن �لعامل للتعريف باأحد �ملعامل �لتاريخية و�حل�سارية لأردننا �لعزيز وهي مدينة �لبرت�ء �لأثرية.

هذ� ويعتب بنك �لإ�سكان من �لد�عمني ملتحف �لأردن، و�لذي ل يقت�سر دوره على تقدمي �ملنتجات و�حللول و�خلدمات �مل�سرفية، 

بل يتجاوزه لتقدمي بر�مج موؤثرة يف جمال �مل�سوؤولية �لجتماعية وخدمة �ملجتمع �ملحلي وتنميته.
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لل�سنة الرابعة على التوايل .. بنك االإ�سكان يرعى نادي �سباب الظاهرية
و�لأندية  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سباب  قطاع  خدمة  بهدف 

�لر�بعة  لل�سنة  �لإ�ــســكــان  بنك  و��ــســل  �لــريــا�ــســيــة، 

�لظاهرية، حيث  نادي  �لتو�يل رعايته لفريق  على 

مب�سوؤولياته  �لبنك  ��ــســطــالع  �لــتــبع  هــذ�  ج�سد 

قوبل  و�لــذي  كافة،  �ملجتمع  فئات  جتاه  �ملجتمعية 

بارتياح �أ�سرة �لنادي وجماهريه.

�ل�سيد  �لــنــادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  عب  وقــد  هــذ� 

بنك  لأ�سرة  و�متنانه  �سروره  عن  عــالن  �أبــو  با�سم 

�أثنى  حيث  �لــعــالقــة،  عمق  على  مــوؤكــد�ً  �لإ�ــســكــان، 

�لذي  �لريا�سي  �لتطور  ملو�كبة  �خلا�س  �لقطاع  د�عياً  و�لريا�سي،  �ل�سبابي  �لقطاع  خدمة  يف  �ملعطاءة  �لبنك  مبادر�ت  على 

�لوطن. ي�سهده 

بنك االإ�سكان  ي�ساهم برعاية اليوم املفتوح يف كلية االآداب/ جامعة بريزيت
يف  �لآد�ب  كلية  مــع   وبالتعاون  �لإ�سكان  بنك  �ساهم 

جامعة بري زيت، برعاية بع�س �أن�سطة �ليوم �ملفتوح 

�لــــذي �أقــامــتــه �لــكــلــيــة و�ملـــوجـــه لــــذوي �لحــتــيــاجــات 

�خلا�سة، وبح�سور عدد كبري من �لطلبة و�ملدر�سني 

و�لزو�ر، وقد ت�سمن �ليوم �ملفتوح عدد�ً من �لفعاليات 

لــذوي  موجه  جليلة  ر�سالة  حملت  �لتي  و�لأن�سطة 

�لحتياجات �خلا�سة، و�أظهرت �إمكانياتهم �لعظيمة 

بامل�ساركة و�لإنتاج يف خمتلف �ملجالت.

ومـــن نــاحــيــة �أخــــرى ويف كــلــمــة �لــ�ــســيــد عــمــيــد كلية 

مع  �لتو��سل  على  �لبنك  و�لتي عبت عن مدى حر�س  �مل�ساهمة،  على هذه  �لإ�سكان  لبنك  �سكره  وجه  �جلامعة  �لآد�ب يف 

�ملوؤ�س�سات �ملحلية، وب�سكل د�عم مل�سرية �ل�سباب و�لتعليم يف �لوطن.

�لجتماعية،  بامل�سوؤولية  �مل�ساهمة �حلقيقة  �لبنك على  و�قع حر�س  �ملفتوح من  �ليوم  �لإ�سكان يف  بنك  وتاأتي م�ساهمة  هذ� 

و�لتي تعتب من �أو�ئل �هتماماته، وحر�سه على �إمتام �مل�سرية �لتعليمية لكافة �لطلبة حتت �أي ظرف كان، كما يويل �لبنك 

�لتحديات  ومو�جهة  قدر�تهم  �إبــر�ز  يف  م�ساعدتهم  بهدف  وذلك  �خلا�سة،  �لحتياجات  ذوي  ن�ساطات  دعم  يف  كبرية  عناية 

تو�جههم. �لتي  و�ل�سعوبات 

امل�سوؤولية االجتماعية يف فل�سطني
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بنك االإ�سكان يقدم م�ساعدة مالية الإغاثة االأهل يف قطاع غزة
�ملخ�س�سة  �لإغاثة  بر�مج  �سمن  وذلــك  غــزة،  قطاع  يف  لأهلنا  عاجلة  مالية  م�ساعدة  و�لتمويل  للتجارة  �لإ�سكان  بنك  قدم 

�إطار �جلهود  �مل�ساهمة يف  �لفل�سطينيني )UNRWA(، وتاأتي هذه  �ملتحدة لإغاثة وت�سغيل �لالجئني  من قبل وكالة �لأمم 

�لتي  �ل�سعبة  �لظروف  مو�جهة  يف  مل�ساندتهم  �لعاجلة  �مل�ساعد�ت  وتقدمي  غــزة،  يف  �أهلنا  مع  للتو��سل  �لر�مية  و�مل�ساعي 

�لتحتية، و�لعديد من  �لبيوت و�لبنية  و��سعاً يف  �لذي يتعر�سون له، و�لذي خلف دمار�ً  �مل�ستمر  �لعدو�ن  يعي�سونها، يف ظل 

�مل�سابني من �لأطفال و�لن�ساء و�ل�سيوخ. 

دعم االإبداعات الطلبية 
حـــر�ـــســـاً مــنــه عــلــى دعــــم �لإبـــــد�عـــــات �لــ�ــســبــابــيــة 

قـــام �لبنك  �ملـــجـــالت  �لــالمــنــهــجــيــة يف خمــتــلــف 

�سفر فريق مدر�سة  تكاليف  بامل�ساهمة يف تغطية 

طالبات   6 مــن  �ملــكــون  للبنات  �لثانوية  �لقبيبة 

�لــعــربــيــة  �لــبــطــولــة  لــلــمــ�ــســارك يف  و3 مــعــلــمــات 

�ل�سابعة �ملفتوحة للروبوت �لتي �أقيمت فعالياتها 

للمرة  �مل�سابقة  يف  �لفريق  �سارك  وقد  بالدوحة، 

�ملا�سي  �لعام  حقق  حيث  ودولــيــاً،  حملياً  �لثانية 

�مل�ستوى �لأول على �سعيد فل�سطني وتوج بطلها، مما �أهله للم�ساركة يف دولة م�سر حيث حقق نتائج متقدمة. 

كما رعى �لبنك مهرجان �لإبد�عات �لطالبية ملد�ر�س بيتونيا، و�لذي �سارك فيه 100 طالب من 7 مد�ر�س يف �لبلدة و�لقرى 

�ملجاورة، وعلى �سعيد �آخر قام �لبنك بامل�ساهمة يف رعاية م�سروع جولة يف ربوع �لوطن، و�لذي �ساركت فيه طالبات من مدر�سة 

هو�ري بو مدين يف ر�م �هلل، بالإ�سافة �إىل رعاية �لبنك حلفل تخريج �لفوج �خلام�س ع�سر من خريجي طلبة " �لتوجيهي " 

ملدر�سة �لرعاة �لأرثوذك�سية �لثانوية يف بيت �ساحور. 

اإعادة ترميم واإ�سلح ق�سم االإطفاء يف مركز دفاع مدين جنني
قام بنك �لإ�سكان بتقدمي م�ساهمة مالية لإعادة ترميم و�إ�سالح ق�سم �لإطفاء يف مركز دفاع مدين جنني، وذلك �سمن خطة 

�لدفاع �ملدين يف تطوير مر�كزه، وبدوره �سكر مدير �لدفاع �ملدين يف حمافظة جنني بنك �لإ�سكان على هذه �ملنحة �ل�سخية، 

و�لتي �سيكون لها �أثر كبري على �ملركز و�خلدمة �ملقدمة للجمهور.

وتاأتي هذه �ملبادرة �سمن دور بنك �لإ�سكان يف تعزيز روؤية تنموية منبثقة من مفهوم �لتنمية �مل�ستد�مة وروح �مل�سوؤولية يف 

عدة جمالت.
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اأن�سطة مركز التدريب والتطوير خلل الن�سف االأول
�لفروع  كافة  يف  لديه  �ملوظفني  ومهار�ت  كفاء�ت  تنمية  يف  قدماً  �مل�سي   2014 عام  من  �لأول  �لن�سف  خالل  �لبنك  و��سل 

�لأول من  �لن�سف  و�لتطوير خالل  �لتدريب  �أحلق مركز  �مل�سريف وتطور�ته، حيث  �لعمل  لتتو�كب مع متطلبات  و�لدو�ئر 

، كانت موزعة  )120( دورة وندوة تدريبية د�خلية وحملية وخارجية  للم�ساركة يف  )2047( موظفاً  �لعام ما جمموعه  هذ� 

على �لنحو �لتايل:

عدد امل�ساركني عدد الدورات البيان

1809 62 �لدور�ت �لد�خلية

134 48 �لدور�ت �ملحلية

13 10 �لدور�ت �خلارجية

91 - دور�ت �للغة �لجنليزية

2047 120 املجموع

ومن اأبرز الدورات التدريبية التي عقدها مركز التدريب والتطوير التابع للبنك: 
•  دورة تاأهيل مدراء الفروع 	

تهدف �لدورة �إىل تاأهيل جمموعة من موظفي مدر�ء �لعمليات لوظيفة مدير فرع، حيث �سارك بح�سورها )20( 

موظفاً من موظفي �لفروع.

•  برنامج تاأهيل �سباط االئتمان	
"�سابط �ئتمان" بهدف رفد دو�ئر �لئتمان يف  �إىل تاأهيل جمموعة من موظفي �لبنك لوظيفة  يهدف �لبنامج 

�لبنك ب�سباط ومدر�ء �ئتمان �أكفياء وموؤهلني، حيث ي�ستمر �لبنامج ملدة )6( �سهور.

•  الربنامج التدريبي ال�سامل للموظفني اجلدد )ال�سرافني(	
�لفكرية  كفاء�تهم  م�ستوى  ورفع  �مل�سريف  �لعمل  جو�نب  خمتلف  على  �مل�ساركني  �إطالع  �إىل  �لبنامج  هذ�  يهدف 

�لد�خلية  �مل�سرفية  بالعمليات  �ملتعلقة  �جلــو�نــب  وخمتلف  �مل�سرفية  �ملهنة  بــاأخــالقــيــات  وتعريفهم  و�لعملية 

�لبيع  مفهوم  �إىل  �إ�ــســافــة  �مل�سريف  و�لتزييف  �لــتــزويــر  عــن  �لك�سف  و�آلــيــات  �مل�سرفية  و�لت�سريعات  و�خلــارجــيــة 

و�لت�سويق �مل�سريف و�لتميز يف �خلدمة.

و�لت�سويقية  �لئتمانية  �لبنك  موظفي  مهار�ت  وتنمية  تطوير  �إىل  تهدف  �لتي  �لــدور�ت  من  عــدد�ً  ذلــك  �إىل  ي�ساف 

و�لتحليل  �لنقدية  �لتدفقات  �إد�رة  دورة  �مل�ساريع،  تقييم  دورة  منها  يذكر  �لعمالء،  خدمة  من  تعزز  �لتي  و�لقيادية 

�لئتماين، ندوة حول قانون �لمتثال �ل�سريبي، دورة �لقيادة، دورة �لئتمان �لتجاري ومتويل �مل�ساريع �ل�سغرية .
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على �سعيد الدورات املحلية واخلارجية
قام �لبنك باإيفاد عدد�ً من موظفيه حل�سور عدد من �لدور�ت و�ملوؤمتر�ت �ملحلية و�خلارجية، يذكر منها:

•  �مل�ساركة بح�سور �ملنتدى �ل�سنوي لإد�رة �ملخاطر �لذي عقد يف �حتاد �مل�سارف �لعربية يف بريوت / لبنان.	

•  دورة �لتعليمات �ملرتبطة بالعمليات �مل�سرفية و�لتي عقدت يف جمعية �لبنوك يف �لأردن.	

•  دورة " �ل�سرت�تيجيات �لعاملية لإد�رة �لتغيري" و�لتي عقدت يف جمعية �لبنوك يف �لأردن.	

•  دورة �إد�رة �ملوجود�ت و�ملطلوبات يف �ملوؤ�س�سات �ملالية و�مل�سرفية و�لتي عقدت يف �لنقابة �لعامة للعاملني يف �مل�سارف 	

و�لتاأمني و�ملحا�سبة يف �لأردن.

•  دورة " �لتاأمني �لبحري وفتح �لعتماد�ت �مل�ستندية " �لتي مت عقدها لدى �لحتاد �لأردين ل�سركات �لتاأمني يف �لأردن.	

•  دورة " �إد�رة �ملخاطر يف �لبنوك " �لتي مت عقدها لدى �سركة �لباترو�س لال�ست�سار�ت.	

• هيئة 	 يف  عقدت  و�لتي   ”Equity Valuation & an Introduction to Portfolio Management  “ دورة   

�لأور�ق �ملالية.
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النفقات اال�ستدامة وتر�سيد 
�لأوقــات  يف  خا�سًة  و�ل�ستمر�رية،  للبقاء  �سرورياً  �إجـــر�ًء  �أ�سبح  بل  خــيــار�ً  �ل�ستد�مة  مبد�أ  يعد  مل  �حلديث  عاملنا  يف 

منذ  وم�ستخدمة  موجودة  �ل�ستد�مة  �إجــر�ء�ت  �أن  �إىل  �لإ�سارة  وجتــدر   ، �حلــادة  �ملناف�سة  ظل  ويف  �ل�سعبة  �لقت�سادية 

�لجتماعية  �مل�سوؤولية  مثل:  بــاآخــر  �أو  ب�سكل  �لإجـــر�ء�ت  هــذه  تبنت  قــد  �لناجحة  �ملوؤ�س�سات  غالبية  و�أن   ، طويل  وقــت 

�لنفقات  �إن مفهوم تر�سيد  �ل�سركات.  �أ�سباب جناح هذه  �أهم  �لنفقات، و كان ذلك من  �لبيئي، وتر�سيد  لل�سركات، و�لوعي 

�مل�ستخدمة  �ملــو�رد  تقليل  يعني  �لنفقات  تخفي�س  مفهوم  �إن  حيث   ، �لنفقات  تخفي�س  مفهوم  عن  يختلف  )�لتكاليف( 

للمو�رد  �لأمثل  �ل�ستخد�م   : �لنفقات  تر�سيد  مفهوم  يعني  حني  يف  عنها،  �ل�ستغناء  يكن  تكاليف  �أية  من  �لتخل�س  و 

�لإنتاجية.  وزيادة  �لهدر  تقليل  بهدف  �ملتوفرة 

�أن  يجب  ثقافة  هي  بل  منظمة،  �أو  موؤ�س�سة  �أي  لدى  و�ل�سيا�سات  �لأو�مر  �إتباع  يف  تنح�سر  ل  �لتكاليف  تر�سيد  مبادئ  �إن 

و�لذي  �ملوظفني  �ملبادرة لدى  لروح  بل ويجب ت�سمينها   ، به وحتى يف منزله  يقوم  �أي عمل  ويتبناها كل فرد يف  يتعلمها 

بيئيا  م�ستد�مة  تعتب  �لتي  �ملفاهيم  �بتكار  على  �ملوظفني  ت�سجيع  يجب  لذ�   ، �ملوؤ�س�سة  مــو�رد  من  مــورد  ذ�تــه  بحد  هو 

�لعملية.  هذه  يف  وم�ساهمة 

�ملتمثلة  �لتقليدية  �لو�سائل  ��ستخد�م  تكاليف  قلت  �ملختلفة  �لإلكرتونية  للقنو�ت  �ملجتمع  �أفر�د  ��ستخد�م  ز�د  كلما  فمثال 

يف تكاليف �لورق و �حلب و غريها.

الكهربائية الطاقة  ا�ستهلك  تر�سيد 
�ملوؤ�س�سة  �ملتوفرة و�لالزمة لت�سغيل  ��ستهالك �لطاقة �لكهربائية هو �ل�ستخد�م �لأمثل ملو�رد �لطاقة �لكهربائية  تر�سيد 

فيها. �مل�ستخدمة  و�ملعد�ت  �لأجهزة  بكفاءة  �مل�سا�س  �أو  �إنتاجيتهم  �أو  م�ستخدميها  بر�حة  �مل�سا�س  دون 

الكهربائية الطاقة  ا�ستهلك  تر�سيد  يف  عامة  قواعد 
• على 	 �إيجاباً  يوؤثر  وبالتايل   ، �لنفطية  �مل�ستقات  ��ستري�د  فاتورة  قيمة  تقليل  �إىل  يوؤدي  �لكهرباء  ��ستهالك  تر�سيد   

�لأجنبية. �لعمالت  من  و�لحتياطيات   ، �ملدفوعات  وميز�ن  �لتجاري  �مليز�ن 

• و�لتبذير. 	 �لإ�سر�ف  عك�س  وهو  و�لعقالين  �ملعتدل  �ل�ستخد�م  هو  �لرت�سيد   

• 	. �لربحية  ويح�سن  �لنفقات  يقلل من  فهو  وبالتايل   ، �لكهرباء  فاتورة  قيمة  يقلل من  �لكهرباء  ��ستهالك  تر�سيد   

• �سلوك جيد مطلوب من كل 	 ، وهو  دليل وعي و�هتمام، وهو يثل ظاهرة ح�سارية  �لكهرباء  ��ستهالك   �لقت�ساد يف 

�ملجتمع.  �أفر�د 

• للكهرباء. 	 تر�سيد�  �أكرثها  تقدما  �لدول  �أكرث   

• كاملة. 	 لتغذية مدينة   تكفي  يوفر طاقة كهربائية كبرية  / مكتب  بيت  و�حد من كل  �إطفاء م�سباح   

• �لبيئي.  	 �لتلوث  تقليل  يف  ي�ساهم  �لكهرباء  ��ستهالك  تر�سيد   
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النفقات اإر�سادات عامة يف جمال تر�سيد 
��ستخد�مها.. 1 �لعمل عند عدم  �لأنو�ر يف غرف و مر�كز  �إطفاء 

، كلما كان ذلك ممكناً.. 2 �لعامة  �لإ�ساءة  �ملوجهة بدل من  �لإ�ساءة  ��ستخد�م 

3 .. �لإ�ساءة نظيفة  �لإبقاء عل معد�ت 

للطاقة.. 4 كهربائية موفرة  مب�سابيح  �لكهربائية �لعادية  �مل�سابيح  ��ستبد�ل 

�ل�ستعمال.. 5 قيد  تكون  ل  عندما  �حلا�سوب  �سا�سات  �إطفاء 

�لإبقاء . 6 �لعمل  ظروف  تتطلب  مل  ما   ، �لدو�م  �نتهاء  عند  �لأخرى  و�ملعد�ت  �لكمبيوتر  �أجهزة  �إغالق  من  �لتاأكد 

تعمل. عليها 

�أجهزة �لتكييف باملحافظة على درجة حر�رة �لغرفة ثابتة، وذلك من خالل �سبط درجة حر�رة . 7 تر�سيد ��ستخد�م 

�ستاًء.  درجة مئوية  وما بني )26-28(   ، درجة مئوية �سيفاً  �ملكتب ما بني  )22-24( 

�لتكييف.. 8 جلهاز  �لدورية  �ل�سيانة  عملية  متابعة 

�ليوم.. 9 �ملياه يف نهاية  �إيقاف مبد 

�لوثائق.. 10 ومر�جعة  للمر��سالت  �لإلكرتونية  �لو�سائل  ��ستخد�م  على  �لعتماد 

�لت�سوير.. 11 �أو  �لطباعة  عند  �لورقة  وجهي  ��ستخد�م 

�ل�سرورة. . 12 �إل عند  �لطباعة  �لألو�ن يف  ��ستخد�م  عدم 

�جلو.. 13 �سافية  �لأيام  يف  للكهرباء  كبديل  �ل�سم�س  �سوء  من  �ل�ستفادة 

14 .. �لقرطا�سية  ��ستخد�م  يف  �لرت�سيد 

15 .. كان ذلك ممكناً  كلما  �مل�سعد  �لدرج بدل  ��ستخد�م 

�ل�سيف.. 16 فرتة  يف  �لكهربائية  �ل�سخانات  ت�سغيل  عدم 
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