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بقلـــم رئيـس التحريــر : علــي العمايـــرة االفتتــاحيـة

الن�شامى يف  امل�شتثمرون  ان ولدت فكرة ا�شدار جملة    منذ 
اال�شتثمار  ب�ش�ؤون  تعنى  دورية  اقت�شادية  كمجلة   2007 عام 
فان اليقني كان ينتابني بانها �ش�ف ترى الن�ر لتك�ن ابداعا 
متميزا يلبي حاجات ورغبات ال�ش�ق ب�شكل عام وامل�شتثمرين 
على وجه اخل�ش��ض من �شتى املنابت على ار�ض اردننا االآمن 

امل�شتقر .

  فمن هنا فقد قطعنا على عاتقنا العهد بان ن�اكب التط�ر 
لهذه  نقدمه  الذي  العام  بامل�شت�ى  يرقى  الذي  والطم�ح 
الفئة التي تعترب الركن اال�شا�شي يف دوران عجلة االقت�شاد 
املجلة  ر�شمت  فقد  وبحمدهلل   ، الدول  عليه  تبنى  الذي 
ال�ا�شحة يف م�شريتها على مدار ت�شعة  اخلط�ط العري�شة 
اع�ام فا�شبحت حمط انظار جميع امل�شتثمرين كما ر�شخت 
وامل�شاكل  الق�شايا  من  العديد  طرح  يف  مرم�قة  مكانة  لها 
يف  امل�شاعدة  عن  فيه  تغفل  مل  الذي  ال�قت  يف  اال�شتثمارية 

طرح احلل�ل واملقرتحات التي تنمي اال�شتثمار .

�شمن  ي�شجل  جديدا  اجنازا  املجلة  ت�شطر  �ش�ف  الي�م    
يف  وكعادتها  اع�ام  ت�شعة  مدار  على  بالنجاح  تكللت  م�شرية 
يف  وتعزيزاً  الع�شرية  احلياة  ومتطلبات  التط�ر  م�اكبة 
ا�شتثمارية  �شرائح  ت�شتهدف  التي  االعالمية  خدماتها  رفد 

متن�عة وم�شتثمرين يداأب�ن على جناح ا�شتثمارتهم.

على  قطعنا  االول  با�شدارها  الن�ر  املجلة  راأت  ان  فمنذ    
املتعلقة باال�شتثمار  الق�شايا  انف�شنا عهدا بان نتناول جميع 
بكل �شفافية وم�شداقية وفق معايري مهنية عالية حتت �شعار 

»انطالقة واثقة بروؤية ع�شرية«تخدم اجلميع .
  فالعدد القادم �شيرتجم افكاراً جديدة ور�شالة حملتها ادارة 
النجاح  طريق  لتعزيز  ن�عية  قفزة  نح�  عاتقها  على  املجلة 
من  ركن  اهم  خدمة  يف  اليها  نتطلع  التي  الثاقبة  والروؤية 
وه�  اقت�شادها  يف  العامل  دول  علية  ت�شتند  الذي  االركان 

»اال�شتثمار« .

يف  فّعال  ح�ش�ر  من  امل�شتثمرون  �شتمكن  القفزة  هذه  ان    
املحافل العربية والدولية من خالل ت�اجدها يف اكرب اربعة 
معار�ض بال�شرق االو�شط وذلك من خالل ر�شالة وا�شحة عن 
املناخ اال�شتثماري واملزايا اال�شتثمارية التي يتمتع بها االردن 

ويف مقدمتها االمن واالمان حتت ظل قيادة ملكية حكيمة .

  العدد القادم والذي يحمل الرقم » 38 « �شيختتم العام التا�شع 
من عمر املجلة كما تزين باحتفال ح�شره كبار رجال الدولة 
، كما  و�شخ�شيات �شيا�شية وم�شتثمرون من الدرجة ااالولى 
حيث  العا�شر  عامها  املجلة  دخ�ل  يف  فارقة  عالمة  �شيك�ن 
باذن  و�شيلبي  واالجنليزية  العربية  باللغتني  العدد  �شي�شدر 
العرب واالجانب  امل�شتثمرين  اهلل حاجات ورغبات وتطلعات 

مبا يع�د باملنفعة على اجلميع واهلل ويل الت�فيق .

»المستثمرون«...
مسيرة نجاح متواصلة

aliamaireh@yahoo.com
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ومنها:  الروابدة،  الروؤوف  عبد  دولة  على  اأطلقت  كثرية  اأو�صاف 
احلكيم، البلدوزر، فهو رجل ع�صامي، �صليل ا�صرة قروية متو�صطة، 
لكنه خالل م�صرية حياته العملية حقق ح�صورًا على امل�صتوى العام 
على خمتلف امل�صتويات ال�صيا�صية والجتماعية والثقافية، الر�صمية 

منها وال�صعبية.
عبد الروؤوف الروابدة الذي له من ا�صمه ن�صيب، روؤوف، وله من 
، وخطيب  ملاح، متحدث  البديهة،  »ع�صاميته«، حا�صر  ابنه  ا�صم 

مفوه، ميتلك لغة �صليمة، وهو �صاحب نكتة.
قارئ نهم يف حقول املعرفة املختلفة، بني العلم بحكم تخ�ص�صه يف 
ال�صيدلة، علم الدواء، ومن هنا جاءت معرفته اأن »لكل علة دواء«، 
وبحكم ثقافته املتنوعة، وخ�صو�صًا ال�صعبية منها، يعرف اأن كثريًا 
من الأمرا�ص حتتاج لآخر العالج بـ«الكي« فيكون موقفه �صارمًا ، 

�صلبًا، ول يجامل.
الدر�ص  بني  متنوعة  وجتارب  بقراءات  وخطابه  لغته  تعززت 
الأكادميي والتجارب احلزبية واقرتابه من املجال�ص، ف »املجال�ص 
والدته، فحفظها عن ظهر  من  �صمعها  و�صية  ورمبا هي  مدار�ص« 
»معجم  فيها  له  �صدر  التي  بالأن�صاب  اهتمامه  كان  ومنها  قلب، 

الع�صائر الأردنية وهو اإلى ذلك قارئ يف الرواية  ويقر�ص ال�صعر، 
اأو كان يكتب ال�صعر ، لكن روحه مل تغادر ذلك الف�صاء الذي مينح 

النف�ص مزاجها ال�صويف.
دربه  رفيقة  ذلك  يف  ت�صاعده  ورمبا  بدقة،  مالب�صه  يختار  اأنيق، 
وهو  العربي،  الزي  يف  براحة  ي�صعر  البيت  يف  ولكنه  ع�صام،  اأم 
من  واأكرث  »املحننات«  بال�صبايا  ويرفق  اأ�صرته،  يحب  م�صياف، 

ذلك لأحفاده الكرث.
يف  كما  الدرا�صة  يف  وتفوق  ببريوت  الأمريكية  اجلامعة  يف  در�ص 
بامل�صاريع  كثريًا  يحلم  العربي  الوطن  فيها  كان  وقت  ويف  احلياة، 
القومية، كان اأبو ع�صام واقعيًا دون اأن ين�صى احللم، واقرتب من 
النا�ص  من  ت�صربه  الذي  اإميانه  يغادر  ومل  القومية،  الأطروحات 
واحل�ص  ال�صعبي  للوجدان  ممثاًل  فكان  ال�صريح،  يف  الب�صطاء 

الإن�صاين.
مكانها،  يف  �صيدليته  زالت  وما  ال�صيدلة  يف  العملية  حياته  بداأ 
فنائبًا  ال�صت�صاري،  الوطني  املجل�ص  يف  ال�صيا�صية  وحياته 
 1989 النواب  جمل�ص  يف  ع�صوا  ثم  لعمان،  واأمينًا  للرئي�ص، 
ال�صحة،  الوزرات،منها:  من  عددًا  وت�صلم  الدورات،  من  ولعدد 

دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة



15 INVESTORSامل�شتثمـــــــــــرون         كان�ن االأول  20١٥

لقاء العدد

العامة  والأ�صغال  والتعليم  الرتبية  واملوا�صالت،  النقل 
اململكة  يف  للوزراء  رئي�ص  اأول  من�صب  �صغل  والإ�صكان، 
الرابعة يف عهد جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�صني.
اأ�ص�ص حزب اليقظة، وت�صلم اأمانته العامة 1993 ، وكان 
نائب الأمني ورئي�ص الدائرة ال�صيا�صية يف احلزب الوطني 
والنقابات  الهيئات  يف  وله   ،1997-1996 الد�صتوري 
والأندية وموؤ�ص�صات املجتمع املدين ح�صور كبري، وهو ما 
عزز معرفته املتنوعة يف مفا�صل املجتمع، وهو اإلى ذلك 
ميتاز باحليوية واملثابرة، وهو ن�صيط اجتماعيًا ول يتاأخر 
عن اأي منا�صبة يف اأفراح الأ�صدقاء والأقارب واأتراحهم.
الفل�صطينة،  الق�صية  يف  ال�صم�ص  كنور  وا�صح  موقف  له 
والعالقة بني ال�صعبني ال�صقيقني، تقوم على خيار الوحدة 
والتكامل ، وخ�صو�صًا يف هذه الظروف التي تعاين فيها 

الأمة من الوهن وال�صعف.
ت�صلم جمل�ص امللك، رئي�صًا ملجل�ص الأعيان، وهو بحكمته 
يف  الأمان  بر  اإلى  املركب  يقود  وحنكته  وا�صت�صرافاته 
مدركًا  الأحداث،  بها  وحتيط  الأمواج  تتقاذفها  منطقة 

متامًا »قدرة الأردن وقدره«.
والرتبية  والأدب  العلم  بني  املتنوعة،  املعارف  يف  كتب 
موؤلفاته  ومن  وال�صيا�صة،  والأن�صاب،  ال�صعبية  والثقافة 
 ،1981  ،1965 طبعات«  الدواء«ثالث  عامل  يف  :«الوجيز 
1988«، »علم ال�صيدلة مل�صاعدي ال�صيادلة 1965«،«علم 
 ،1965 طبعات«  ال�صيادلة«اربع  مل�صاعدي  اجلراثيم 
مل�صاعدي  الف�صيولوجي  1989«،«علم   ،1988  ،1982
ال�صيادلة 1965«،«الدميوقراطية بني النظرية والتطبيق 
 ،« والتطبيق1992  النظرية  بني  1992«،«النتخابات 

و«لرتبية واللم�صتقبل )وجهة نظر اأردنية( 1996«.
والعربية  الوطنية  الرفيعة  الأو�صمة  من  عدد  على  وحاز 
الدرجة  من  الأردين  الكوكب  و�صام  ومنها:  والعاملية، 
الأولى عام1976 ، و�صام ال�صرف برتبة �صابط اأكرب من 
اجلمهورية الإيطالية عام 1983 ، و�صام ال�صتحقاق من 
جمهورية اأملانيا الحتادية 1984 ، و�صام ال�صرف الف�صي 
، و�صام الرتبية  النم�صا عام 1987  الأكرب من جمهورية 
املمتاز عام1978 ، و�صام النه�صة الأردين الأول عام1999 
من  العظيم  ال�صليب  بدرجة  كاتوليكا  ايزابيال  و�صام   ،
من  الرنويجي  التفوق  و�صام   ،1999 الأ�صبانية  اململكة 
الوطني  ال�صتحقاق  و�صام   ،  2000 عام  الأولى  الدرجة 

الفرن�صي من الدرجة الأولى عام 2000 . 
يقول اأحد اأ�صدقائه ان النائب الوحيد الذي مل يغب عن 
جل�صة واحدة ومل يغب عن اجتماع جلنة  واحدة من جلان 
املجل�ص التي مل يكن ع�صوا فيها، كان هو نائب حمافظة اربد 
 عن الدائرة الثانية والذي ا�صمه عبد الروؤوف الروابدة..!
ابن  هو  الذي  الروابدة  احمد  القدمي  �صديقي  ويقول 
�صقيقته للروابدة يعني مازال الروابدة ) يعايد  اأمه يف 
العيدين ، والذي خلف الروابدة يف �صيدليته ال�صهرية ، 
يقول ان الروابدة ذات مرة قال خلليل ال�صامل  اذا كانت 
ي�صري  ان  الفالح  لبن  املمكن  من  انه  �صليمة-  ذاكرتي 

رئي�صا للوزراء. 



أصيلة،  أردنية  حكاية  الروابدة،  الرؤوف  عبد 
»النشامى« التقته، وكان هذا الحوار:

  األحداث المحيطة وتأثيرها على االستثمار
 في األردن؟

يدور  وما  وال�صيا�صية  الأمنية  والأو�صاع  بالأردن  املحيطة  الظروف  قراءة  ان 
يف املنطقة من اأحداث و�صراعات وقلق، توحي باأن الأردن مل يعد  جاذبا لأي 
ا�صتثمار، لكن احلقيقة اأن الأردن رغم الأحداث املحيطة التي ت�صكل عوامل 

�صرخ يف اجلغرافيا ال�صيا�صية، فاإن الأردن بحكمة قيادته ومتا�صك �صعبه بقي 
واحة اأمن وا�صتقرار ، وهذا يوؤهله ، وحتديدًا يف هذه املرحلة اأن يكون املركز 

الرئي�صي لال�صتثمارات.
لكن ل ميكن اأن ت�صري الأمور بطريقة ميكانيكية ، اأو بعامل الت�صيري الذاتي، 
منو  عملية  جتعل  التي  الإدارية  الإجراءات  توفر  اأن  الأردنية  الدولة  على  بل 
ومو�صوعية،  �صهلة  عملية  واأي�صًا،  ومتنامية،  مطردة  عملية  ال�صتثمارات 
وهذا يتاأتى من خالل وجود  القوانني العامة وال�صاملة وامل�صتقرة التي توفر 
وم�صمونة  وا�صتقرار،  اأمان  يف  ا�صتثماراته  اأن  لي�صعر  للم�صتثمر،  الطماأنينة 
ملدى من الزمن، وخ�صو�صًا يف ظل هذه الظروف التي متتاز بالقلق، وي�صل 
الأردن  فاإن  ذلك،  على  يدل  ل  املنطقة  يف  الأمن  حال  اأن  رغم  قناعة  اإلى 
الت�صهيالت  فاإن  ذلك  عن  وعدا  الأمد،  طويلة  مب�صروعات  للقيام  خياره  هو 

والعمالة والت�صريعات ميكن اأن تخدم م�صروعاته.
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لقاء العدد

األردن تحمل العبء األكبر من اللجوء، والبركة
 قد جعلته قادراً على استيعابيهم بكرامة

اإلدارة هي الناقل الحقيقي لسياسة الدولة وخططها ونجاحها



لها  التي  الأ�صياء  اأولوياتها يف جمالت  ت�صع  اأن  »احلكومة«  الدولة  على  لكن 
الختيارات  خالل  من  القومي  للدخل  املهم  الو�صط  هذا  يف  خا�صة  ميزة 
الدولة  ل�صيا�صة  احلقيقي  الناقل  هي  فالإدارة   ، الإدارة  وح�صن  الأف�صل 
وخططها ، من خالل و�صع خطط واقعية ميكن حتقيق النجاح على ال�صعيد 

القت�صادي والجتماعي.
ومن املوؤكد اأن ت�صرب الوهن لقلوب امل�صوؤولني، اأو �صعف الإدارة وعدم الهتمام 
بتلك اخلطط ي�صعف اأثرها ويف�صل نتائجها يف كل مناحي احلياة ، وعلينا اأن 
نقر اأن اأزمة الدولة العربية، هي اأزمة اإدارية، وت�صبق كل ما ميكن اأن يحدث 
من اأزمات �صيا�صية واقت�صادية، بل هي املوؤ�صر الذي ميكن من خالله قراءة 
واأي دولة ترغب  وامل�صوؤولني فيها،  واإداراتها  واأداء قطاعاتها  الدولة  م�صتقبل 
اأن يتم ذلك عرب الأمنيات، بل  يف النتقال الواقعي مل�صتقبل جديد، ل ميكن 
من خالل الإدارة الناجعة التي تقوم على التخطيط واملرونة والرقابة وو�صع 

باإدارتها وبالأداء  النظر  اإعادة  املوازنات، ودميومة املراجعة، لأنه  ل بد من 
والنتائج ، ونظريًا ميكن القول: اإن ما كان ي�صلح يف املا�صي، ويف عمر الدولة 
والأجيال  فاملعطيات  احلا�صر،  الوقت  يف  �صاحلا  يكون  اأن  ميكن  ل  �صابقًا 
وال�صيا�صات والربامج والتقنيات تتغري بعد فرتة من الزمن. والأهم من ذلك 

اأن تلك التغيريات تتم ب�صرعة، ول تنتظر من يتقاع�ص.

  ما هي االقتراحات التي تراها لتطوير االستثمار 
في ظل هذه الظروف؟

جهات  قبل  من  ال�صتثمار  معيقات  بدرا�صة  القيام  ال�صروري  من  اأن  اأعتقد 
الكتفاء  وعدم  الأبد،  واإلى  احدة  مرة  ناجحة  حلول  تقدم  متخ�ص�صة 

 »الحكومة«يجب أن تضع في أولوياتها 
المجاالت التي لها ميزة خاصة

17 INVESTORSامل�شتثمـــــــــــرون         كان�ن االأول  20١٥

لقاء العدد

القوانين العامة والشاملة والمستقرة توفر الطمأنينة للمستثمر



لقاء العدد

باإ�صالحات جتميلية ذات اأثر موؤقت، وتلبي مطالب البع�ص، ولي�ص 
مطالب اجلميع وم�صلحة الوطن.

ل �صك اأن الأحداث يف املنطقة قد اأثرت تاأثريًا �صلبيًا، وب�صكل كبري 
العراق  تاأثر جتاريا، وخ�صو�صًا مبا يحدث يف  الذي  الأردن  على 
و�صوريا، وب�صبب تلك الأحداث يف �صوريا فقد اقت�صرت م�صتورداته 
جتارة  وتاأثرت  الدول،  من  والعديد  لبنان  من  باملرور  و�صادراته 
اأن  ال�صعودية.وكما  عرب  الأردن  اإلى  تاأتي  كانت  التي  الرتانزيت 
بني  البينية  التجارة  على  اأثرت  العراق  يف  امل�صتمرة  الحداث 

البلدين..
والظروف  العربي  الوطن  يف  القلقة  احلالة  اأن  ذلك  من  والأهم 
الأردن  ال�صتثمار يف  واقع  اأثرت على  التي  والأحداث هي  الأمنية 
اإلى  ينظرون  لأنهم  وال�صياح،  امل�صتثمرين  من  العديد  واأبعدت 

املنطقة كوحدة واحدة.

لنا مصلحة أساسية في استقرار  األوضاع 
في المنطقة، وحل قضاياها بالطرق السلمية

اإلدارة هي الناقل الحقيقي لسياسة الدولة وخططها ونجاحها

من الضروري قيام 
دراسة معيقات 
االستثمار من قبل 
جهات متخصصة 
تقدم حلوال 
ناجحة مرة واحدة 
وإلى األبد، وعدم 
االكتفاء بإصالحات 
تجميلية.

امل�شتثمـــــــــــرون         كان�ن االأول   20١٥ 18INVESTORS



لقاء العدد

  ما الذي ينبغي على الحكومة القيام به لتطوير 
االستثمار؟

ويعم  املنطقة  ت�صتقر  اأن  الأردن  فاإن من م�صلحة  ال�صتثمار  قبل ذلك، وقبل 
بالأمن،  و�صعوبها  ال�صقيقة  البلدان  تنعم  واأن  اجلوار،  دول  يف  ال�صتقرار 
قادرة  ودميقراطية،  م�صتقرة  حكم  اأنظمة  تقوم  اأن  الأردن  م�صلحة  ومن 
تنمية  ت�صهم يف  التي  امل�صتقرة  وامل�صروعات  امل�صالح  وقيام   التعاون،  على 
يف  الأو�صاع  ا�صتقرار   يف  اأ�صا�صية  م�صلحة  لنا  اأن  املوؤكد  ومن  املنطقة.. 
القوى  جميع  تعاون  اإلى  و�صوًل  ال�صلمية  بالطرق  ق�صاياها  وحل  املنطقة، 

والفعاليات يف كل دولة لقيام حكم عادل وم�صتقر ، قابل للتطور ومواجهة 
حاجات امل�صتقبل.

اأن من اأهم نتائج الأحداث يف املنطقة اأنها قد اأدت اإلى جلوء املاليني اإلى 
ا�صتقبل  اأنه  اإل  اإمكانياته  �صح  رغم  الذي  الطيب-  الوطن  -هذا  الأردن 
الذين  ا�صتيعاب  املاليني من الالجئني، ولكن الربكة قد جعلته قادرًا على 

جاءوا اإليه والعي�ص فيه بكرامة اإلى اأن يعودوا لال�صتقرار يف اأوطانهم.
ولقد حتمل الأردن تكاليف اللجوء، يف الوقت الذي مل يكن العامل يقف اإلى 
جانب هوؤلء املهاجرين اإل يف تغطية جزء ي�صري من تكاليف معي�صتهم، بينما 
حتمل الأردن الآثار املرتتبة على ذلك، وبخا�صة يف بنيته الأ�صا�صية، وحياة 

النا�ص اليومية.

األردن يقوم على موارد الزراعة والسياحة والخدمات، وهي 
جوانب أساسية لموارده وتأهيل قطاعاته اإلنتاجية ، وأي 

تفكير خارج هذا اإلطار، هو إضاعة للوقت
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  ما هي خطوط االستثمار األمثل في األردن التي 
يمكن أن يقدمها  لرجال األعمال والمستثمرين؟

جوانب  وهي  واخلدمات،  وال�صياحة  الزراعة  موارد  على  يقوم  الأردن  اإن 
اأ�صا�صية ملوارده وتاأهيل قطاعاته النتاجية والعمالة، واأن اأي تفكري خارج 
هذه  يف  التوجه  ال�صتثمارات  على  واأن  للوقت،  اإ�صاعة  هو  الإطار،  هذا 
الجتاهات الثالثة، ومن املوؤكد اأن لدينا القدرة على الإنتاج الزراعي الذي 
ي�صغل اجلزء الأكرب من عدد ون�صب القوى العاملة، وفر�ص جناح القطاع 
الزراعي تتمثل يف ال�صتفادة من املناخ الذي يجعل الإنتاج على مدار العام، 
على هذه  دليل  ال�صمالية خري  البادية  الزراعي يف  القطاع  وال�صتثمار يف 

النجاحات ولأ�صباب عديدة.
اأما ال�صياحة، فهي يف بلدنا تغطي جميع املناطق يف الأردن، ول يوجد قرية 

اأو مدينة اإل وبها �صاهد على اأثر ، حتى قيل اأن الأردن »متحف كبري«.
والعالجية  الف�صول،  لتنوع  نظرا  املناخية  بني  ال�صياحة  تتنوع  حيث 
والطبية والدينية والتاريخية، كما تتنوع الت�صاري�ص بني ال�صهول واجلبال 
التي  واملناخات  املعدنية  املياه  بني  امل�صادر  طبيعة  وتتنوع  وال�صحراء، 
ت�صل اإلى اأخف�ص منطقة يف العامل.ويرفد مثل هذه ال�صياحة تقدم م�صتوى 
وم�صتوى  الخت�صا�صات،  خمتلف  يف  ماهرة  قطاعات  يوفر  الذي  التعليم 
ا�صتغالل  واإن  والت�صالت،  واملوا�صالت  وامل�صت�صفيات،  ال�صحة  يف  راقيا 
هذه املوجودات واملعطيات، وبخا�صة احل�صارية منها يغدو واجبًا اأ�صا�صيًا، 

ولكن ما تزال الدولة ل تعطيها الهتمام الكايف.  

لقاء العدد

لدينا القدرة على اإلنتاج الزراعي، وفرص نجاحه
 تتمثل في االستفادة من المناخ الذي يدعم اإلنتاج 
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تحت رعاية دولة عبد الرؤوف الروابدة 
وفي حفل حضره كبار الشخصيات السياسية ورجال األعمال

مجلة »المستثمرون« 
تحتفل بعامها التاسع بروية جديدة
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ملف العدد

ثمانية أعوام تكّللت بالنجاح ..وتستمر المسيرة



»المستثمرون« سلطت الضوء على منظومة

 استثمارات متنوعة في المملكة وخارجها

“ أقامت مجلة “المستثمرون” ضمن مواصلة احتفالها بعيدها 
التاسع ، حفل عشاء حضره العديد من الشخصيات السياسية 
واالفتصادية في المملكة، وقد رعى الحفل دولة رئيس الوزراء 

االسبق/ رئيس مجلس األعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة.  ”
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تميزت بإجراء المقابالت الحصرية مع العديد

 من السياسيين ورجال األعمال العرب والمحليين

ومعايل  كمال،  مروان  الدكتور  معايل  احلفل  وح�صر   
العني  املهند�ص  ومعايل  بدران،  ابراهيم  الدكتور 
رئي�ص  حجازي  ع�صام  و�صعادة  هديب،  ابو  �صحادة 
مالك  و�صعادة  وغو�صة،  حجازي  �صركة  ادارة  جمل�ص 
حداد املدير العام ل�صركة جت، و�صعادة القا�صي جميل 
التنفيذي  الرئي�ص  املجايل  �صادي  و�صعادة  الرحامنة، 
ل�صركة الروؤية احلديثة، و�صعادة �صاكر فاخوري رئي�ص 
حممد  الكابنت  و�صعادة  الردن،  بنك  ادارة  جمل�ص 
امللكية  الطريان  لكادميية  العام  املدير  اخلوالدة 

جملة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  الى  بال�صافة  الردنية، 
ورئي�ص  العمايرة،  �صريف  الن�صامى«  »امل�صتثمرون 

حتريرها علي العمايرة.
 ،2007 عام  يف  اعدادها  باول  انطلقت  املجلة  وكانت 
يف  اعداد  اأربعة  من  ف�صلية  اقت�صادية  جملة  لتكون 
له  ي�صار  متميزًا  حترير  كادر  ت�صم  الواحد،  العام 
العمايرة،  علي  برئا�صة  اململكة،  م�صتوى  على  بالبنان 
ومدير التحرير يا�صر مهيار، وم�صت�صار التحرير طارق 
املومني، حيث حققت م�صتويات عالية من النجاح، ملا 

قامت به من تغطيات اعالمية واعداد لقاءات ح�صرية 
اململكة، حيث  وال�صيا�صيني يف  امل�صتثمرين  مع خمتلف 
نالت اعدادها اعجاب ال�صيا�صيني والقت�صاديني كونها 
تناولت خمتلف الق�صايا التي تتعلق مب�صتوى ال�صتثمار 

يف اململكة، واملعيقات التي تواجه رجال الأعمال.
با�صدار  قامت  الت�صع،  املجلة  عمل  �صنوات  وخالل 
وامل�صاريع  الق�صايا  اأبرز  فيها  تناولت  عددا،   37
كما  الها�صمية،  الردنية  اململكة  يف  ال�صتثمارية 
احل�صرية  اللقاءات  من  العديد  باجراء  وانفردت 
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اإلى  ا�صافة  والعرب،  املحليني  العمال  رجال  كبار  مع 
اعدادها  اول  اأ�صدرت  فقد  ال�صيا�صي،  القرار  �صناع 
العدد  هذ  يف  ال�صوء  بت�صليط  وقامت   ،2008 عام  يف 
م�صروع  على  امل�صتثمرين،  اعجاب  نال  الذي  املتميز 
الذي  الندل�صية«  »فلل  القاب�صة  الأردنية  تعمري  �صركة 
كان  حيث  الغالف،  لعدد  المامية  الواجهة  على  كان 
والتي  اململكة،  يف  العقارية  امل�صاريع  اكرب  من  يعترب 
اأما  الردين،  العقار  لقطاع  النوعية  ال�صافة  اعطت 
�صركة  م�صروع  ت�صمن  فقد  اخللفي  الغالف  طية  على 
اأهل  م�صروع  اجنزت  الذي  الدولية،  الإماراتية  تعمري 

العزم يف حمافظة الزرقاء، حيث كانت تعترب ال�صركة 
التي  والعربية  القليمية  ال�صركات  اكرب  من  وقتها  يف 

تدخل ال�صوق الردين وت�صتثمر يف قطاع العقار.
نالت  التي  القوية  انطالقتها  يف  املجلة  وا�صتمرت   
يف  وامل�صتثمرين  العقاريني  املطورين  كبار  ا�صتح�صان 
وتناولت  الثاين  العدد  با�صدار  قامت  حيث  الردن، 
اململكة،  يف  العمالقة  ال�صتثمارية  امل�صاريع  اأبرز  فيه 
�صواء تلك التي كانت تتعلق بقطاع العقار اأو البنوك اأو 
اجلامعات والتامني، حيث �صلطت املجلة يف هذا العدد 
ال�صوء على م�صروع �صرايا العقبة العمالق، الذي يعترب 

من اكرب امل�صاريع العقارية وال�صياحية يف اململكة، �صواء 
من حيث حجم امل�صروع ب�صكل عام والكلفة الجمالية 
له، وكان الرتكيز على هذا امل�صروع العمالق ملا له من 
مدينة  يف  ال�صياحة  بقطاع  النهو�ص  يف  كربى  اهمية 

العقبة.
ال�صياحة وال�صفر،   ف�صركة �صرايا هي رائدة يف قطاع 
عرب  املمتلكات،  واإدارة  العقارات  تطوير  يف  ت�صتثمر 
الفخمة ورفدها باخلدمات  ال�صياحة  الوجهات  تطوير 
ووجهات،  م�صاريع  عدة  �صرايا  متلك  حيث  الراقية، 
»�صرايا  الأردن  الأول يف  الريادي  م�صروعها  اأن  فرغم 
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ساهمت في طرح حلول

 وقضايا متعلقة باالستثمار



م�صروع  ذلك  اإلى  بالإ�صافة  متلك  اأنها  اإل  العقبة”، 
جزر �صرايا يف اإمارة راأ�ص اخليمة يف الإمارات العربية 
املتحدة، و�صرايا بندر ج�صة يف �صلطنة ُعمان، و�صرايا 

اأكتاو يف كازاخ�صتان، و�صرايا �صوت�صى يف رو�صيا.
املدينة  قلب  يف  الواقع  العقبة  �صرايا  وم�صروع   
بني  باملزج  يتمّيز  الذي  امل�صروع  ذلك  هو  ال�صاحلية، 
الع�صرية،  والفخامة  القدمي،  العمراين  الطراز 
من  يتكون  حيث  اجلمال،  من  املزيد  للعقبة  ي�صيف 
 1200 غرف  بعدد  بوتيك  وفندقي  رئي�صية  فنادق   4
وحديقة  للموؤمترات  مركز  اإلى  اإ�صافة  فندقية،  غرفة 

يعك�ص  �صرايا  و�صوق  �صاطئي،  ناد  جانب  اإلى  مائية 
القدمية وخا�صة يف منطقة  العربية  اأ�صلوب احل�صارة 
بالد ال�صام، مع 770 وحدة �صكنية اأخرى من خمتلف 
هاو�صز  والتاون  والفلل  فلل  اجلراند  من  الأحجام 
خمتلف  لتلبي  واملوا�صفات  الأحجام  خمتلفة  وال�صقق 

الأذواق والرغبات.
بتغطية  الهتمام  »امل�صتثمرون«  جملة  ت�صتثن  ومل   
يف  العايل  التعليم  بقطاع  تتعلق  التي  ال�صتثمارات 
عددها  يف  الرئي�صي  املو�صوع  تناول  حيث  الأردن، 
احدى  تعترب  التي  اخلا�صة،  الزرقاء  جامعة  الثامن 

من  كبرية  بدرجة  تتمتع  التي  الأكادميية  املوؤ�ص�صات 
اأكرب  ثاين  من  م�صتوحى  فا�صمها  الذاتي،  ال�صتقالل 
حمافظة اأردينة وهي الزرقاء ، حيث ت�صعى اإلى توفري 
جمالت  يف  اجلامعة  طلبة  جلميع  بنوعيه  التعليم 

تخ�ص�صهم وعلى جميع امل�صتويات.
 فهدفها هو اإعداد جيل مدرب متعلم مثقف، وال�صعي 
باجلوانب  معزز  اأكادمييًا،  متفوق  جيٍل  تخريج  الى 
مبادئ  فيه  مر�صخًة  الرفيعة  والروحية  الأخالقية 
ق�صة  تعترب  فانها  لذلك  وال�صرف،  والأمانة  الكرامة 
جناح ذاتية ج�صدت من خالل اجنازاتها اعلى درجات 
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المجلة بها حضور فّعال

في أكبر المعارض في الشرق األوسط



حيث  اليها،  للو�صول  جامعة  اي  ت�صعى  التي  التطور 
باتت اليوم تعترب من اكرب اجلامعات الأردنية وتعتمد 
حتتاجها  التي  م�صتلزماتها  ت�صنيع  يف  �صواعدها  على 
الفنيني  من  العديد  فيها  هند�صية  م�صاغل  خالل  من 
ملختلف  ال�صيانة  اأعمال  جميع  لإجناز  املتخ�ص�صني 
والدوائر  العمادات  وتزويد  ومبانيها  اجلامعة  مرافق 

مبا حتتاجه من اأثاث ولوازم.
املو�صوع  على  النقل  قطاع  يف  ال�صتثمار  وا�صتحوذ   
الثالث، حيث مت احلديث  للمجلة يف عددها  الرئي�صي 
باململكة  النقل  قطاع  يف  العاملة  ال�صركات  اكرب  عن 

وهي �صركة »جت«، التي انطلقت لتقدم اأبرز اخلدمات 
املتعلقة يف نقل الركاب »النقل العام والنقل ال�صياحي«، 
م�صتندة على ما متتلكه من ا�صطول كبري من احلافالت 
التي تتمع مبوا�صفات عاملية، فهي اليوم تتميز بامل�صتوى 
الى  بال�صافة  تقدمها  التي  اخلدمات  من  العايل 
اجلودة والنوعية يف البا�صات التي تقوم بخدمة كافة 

�صرائح املجتمع مبا فيها طبقة رجال الأعمال.
 وركز العدد ال�صاد�ص ع�صر على ال�صتثمار يف القطاع 
وغالفه  مو�صوعه  يف  العدد  تناول  حيث  امل�صريف، 
ال�صوق الردين  العاملة يف  البنوك  اأهم  اأحد  الرئي�صي 

قيا�صية  فرتة  خالل  ا�صتطاع  الذي  الحتاد،  بنك  وهو 
امل�صريف  القطاع  اداء  يف  الريادية  املراكز  احتالل 
يقدمها  التي  املتنوعة  اخلدمات  خالل  من  الردين 

للعمالء.
خدمات  لتقدمي  دوما  ي�صعى  الذي  الحتاد  فبنك   
مالية وم�صرفية عالية اجلودة لعمالئه و�صركائه، قام 
لدعم  املوؤ�ص�صية  وهويته  ا�صرتاتيجيته  بلورة  باإعادة 
املوؤ�ص�صية  اإحياء هويته  اإعادة  وقد جاء  امل�صتمر،  منوه 
وجتديدا  البنك  مل�صاعي  مكّمال  التجارية  وعالمته 

لإلتزامه نحو عمالئه وتعهدًا مب�صتقبل م�صرق وواعد.
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»المستثمرون« نالت جوائز مكنتها من احتالل

 مرتبة الريادة على مستوى المنطقة



 هوية البنك م�صتوحاة من الأردن وما ميّثله من طموح 
الأردن  طبيعة  من  ا�صتلهمت  ولقد  وح�صارة،  وعراقة 
العلم  جنمة  من  الفريدة،  اجلغرافية  وت�صكيالته 
ال�صباعية رمز العزة، من تالل عّمان ال�صبعة، من دفء 
الروابط الأ�صرية والقيم الأردنية، ومن �صراكات قوّية 

بنيت لتدوم وتزدهر وتبقى.
 وفيما يتعلق بال�صتثمار يف القطاع الطبي، فقد تناول 
العدد التا�صع ع�صر من جملة »امل�صتثمرون« اأحد اأعمدة 
الذي  ال�صراء،  م�صت�صفى  وهو  الأردين  الطبي  القطاع 
تقدمي  جمال  يف  والريادة  التفوق  اإلى  دائما  يتطلع 

اأف�صل اخلدمات والرعاية ال�صحَية املتميزة وت�صخي�ص 
الأطباء  من  نخبة  اأيدي  على  وعالجها،  الأمرا�ص 
حملَية  �صهرة  ذوي  اخت�صا�صهم،  حقول  يف  الرَواد 
الخت�صا�صات  خمتلف  يف  متمَر�ص  وفريق  ودولَية، 

التمري�صية والفنية والإدارية.
 ومَت جتهيز امل�صت�صفى باأحدث ما تو�صل اإليه العلم من 
جتهيزه  مَت  كما  العاملية،  املوا�صفات  وباأعلى  تقنيات 
خمتلف  ت�صمل  والتي  التخ�ص�صية  واملراكز  بالعيادات 
الأجهزة  باأحدث  واملزَودة  الطبية،  الخت�صا�صات 
ال�صحَية  الرعاية  م�صتوى  ورفع  تطوير  يف  ت�صهم  التي 

نفو�ص  يف  والطماأنينة  الراحة  يبعث  مما  والعالجية، 
املر�صى.

دائما على جتهيز  امل�صت�صفى  القائمون على   ويحر�ص 
وتاأهيل الأق�صام العاملة فيه وتزويدها بكل ما هو جديد 
اأنحاء  كافة  من  املر�صى  ل�صتقطاب  وذلك  ومتطور، 
العامل العربي والقليمي، حيث اأقيم امل�صت�صفى يف موقع 
حيوي يف العا�صمة عمان ويعمل بطاقة ا�صتيعابية تبلغ 

200 �صرير.
جوانب  كافة  لتناول  املجلة  خطط  و�صمن  املقابل  يف   
يف  ال�صوء  القت  فقد  اململكة،  يف  ال�صتثمارات  وانواع 
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أصدرت 37 عدداً تناولت فيها كل ما يتعلق

 بالبيئة االستثمارية في األردن
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اأكرب ال�صركات العمالقة يف  عددها الثامن ع�صر على 
 31 اليوم  حتت�صن  التي  نقل«،  »جمموعة  وهي  الأردن 
زهاء 3000 موظف  فيها  يعمل  وعاملية  اإقليمية  �صركة 
العامل،  اأرجاء  يف  موظف   5500 من  واأكرث  الأردن  يف 
اأنحاء  دولة يف جميع   45 لأكرث من  منتجاتها  وت�صدر 

العامل.
ملتزمة  رائدة  موؤ�ص�صة  اليوم  باتت  نقل  فمجموعة   
كما  اجلودة،  عالية  ومنتجات  متميزة  خدمة  بتقدمي 
والأ�صول  وال�صلوكيات  املبادئ  م�صتويات  باأعلى  تلتزم 
كافة  يف  النجاح  حتقيق  اإلى  وتهدف  التعــــامل،  يف 

ا�صتثماراتها، وت�صع �صمن اأهم اأولوياتها ال�صتثمار يف 
املوارد الب�صرية وخدمة املجتمع.

الدفاعية  ال�صناعات  قطاع  يف  لال�صتثمار  وكان   
والع�صكرية جانب كبري يف التغطيات العالمية باملجلة 
كادبي  جمموعة  عن  احلديث  مت  حيث  »امل�صتثمرون«، 
لتعمل   2010 عام  يف  تاأ�ص�صت  التي  ال�صتثمارية، 
الثاين  امللك عبداهلل  ملركز  وا�صتثماري  كذراع جتاري 
للت�صميم والتطوير وال�صركات التابعة له، حيث ت�صعى 
والأمنية  الدفاعية  املجالت  يف  �صراكات  تاأ�صي�ص  اإلى 

وال�صناعات املختلفة املكملة لها.

املجموعة  �صركات  تغطيه  الذي  العمل  نطاق  وي�صمل   
وال�صناعات  الآليات  يف  تتمثل  القطاعات  من  عددا 
الثقيلة ومعدات القوات والأ�صلحة والذخرية، بالإ�صافة 
للخدمات امل�صاندة، حيث تتم اإدارة املجموعة با�صراف 
الأنظمة  تطبيق  وبا�صتمرار  يتابع  فعال  اإدارة  جمل�ص 
دورية  اأداء  تقارير  وتقدمي  ال�صرتاتيجية  وال�صيا�صات 

مع تو�صيات ل�صمان دميومة احلوكمة املوؤ�ص�صية.
 وتتمثل ر�صالة املجموعة باأن تكون جمموعة ا�صتثمارية 
ال�صناعات  قطاع  وحتفيز  لتمكني  عاملية  مبوا�صفات 
الدفاعية والأمنية يف الأردن. وتهدف املجموعة لإدارة 
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تبني  خالل  من  وال�صركات  املركز  اأعمال  وتطوير 
وا�صتثمارية  العملياتية  وال�صيا�صات  ال�صرتاتيجيات 
والتي ت�صمن حتقيق الأهداف ال�صرتاتيجية املو�صوعة 

وبكفاءة عالية.
على  للوقوف  املجلة  من  اخرى ويف حماولة   من جهة 
اقت�صاديا،  الأردن  حققتها  التي  الجنازات  اأبرز 
مع  احل�صرية  اللقاءات  باجراء  »امل�صتثمرون«  قامت 
اأبرز  وكان  اململكة،  يف  وال�صا�صة  العمال  رجال  كبار 
طاهر  ال�صبق  الوزراء  رئي�ص  دولة  مع  اللقاءات  تلك 
امل�صري، ومع رئي�ص املجل�ص القت�صادي والجتماعي 

الدكتور جواد العناين.
الوزراء  رئي�ص  دولة  اكد  الثالثني،  املجلة  عدد  ففي   
اليوم  الأردين  الأقت�صاد  اأن  امل�صري،  طاهر  ال�صبق 
يعاين من حتديات كبرية، دفعت احلكومة للتفكري يف 
فر�ص املزيد من ال�صرائب على املواطنني والرتكيز يف 

جباية وحت�صيل الموال على معاجلة الختاللت.
اإلى  دفعها  احلكومي  النفاق  حجم  ارتفاع  اأن  وقال   
زيادة اعتمادها على القرتا�ص على امل�صتويني الداخلي 
بات  القت�صادية  الأو�صاع  ان  اإلى  م�صريا  واخلارجي، 
اإلى معاجلة حكيمة وفعالة والبحث عن  بحاجة ما�صة 

القت�صادي،  امللف  اإدارة  يف  جديدة  اإدارة  اأ�صاليب 
خا�صة يف مو�صوع ايجاد م�صادر بديلة للطاقة.

 واأ�صاف اأن الأخطار وامل�صاعب التي يواجهها الردن 
اقت�صاديا ب�صكل عام ل تقت�صر على الت�صخم املتنامي 
كون  ذلك  من  اكرث  هناك  بل  فقط،  منه  تعاين  الذي 
من  العديد  يها  ترتبط  واملالية  القت�صادية  الزمات 
الخر،  على  منها  كل  توؤثر  التي  واملعطيات  المور 
يزداد  انفاق حكومي مرتفع  تعاين من حجم  فاململكة 
كل عام ب�صكل يثري القلق، وهو ما يتطلب من احلكومة 
على  للوقوف  وفورية  �صريعة  وتدابري  اجراءات  اتخاذ 
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احتياجات  يلبي  وما  القت�صادية  التحديات  هذه 
ومتطلبات املجتمع.

اأ�صار  ال�صعب،  القت�صادي  الو�صع  من  وللخروج   
امل�صري خالل اللقاء الى ان على احلكومة ال�صتمرار  
يف البحث عن م�صادر بديلة للطاقة لي�ص فقط النفط 
والطاقة  ال�صخري  والزيت  الغاز  فهناك  والبرتول، 

املتجددة  الطاقة  يف  ميزة  الردن  ففي  ال�صم�صية، 
ودعم  ا�صتغالل  من  فالبد  ا�صتغاللها،  يجب 

خالل  من  وتطويرها  املحلية  القدرات 
ا�صترياد التكنلوجيا والعلم، وذلك لبناء 

تكنلوجيا متطورة يف الطاقة املتجددة  
املوارد  من  ا�صا�صيا  عن�صرا  تكون 

الوطنية.
ا�صتغالل عن�صر  من  بد  ل  كما،   
به  ينعم  الذي  وال�صتقرار  المن 
كافة  يف  العمل  لتطوير  الردن، 
املجالت والقطاعات خا�صة التي 
فاململكة  ال�صياحة،  بقطاع  تتعلق 

بامكانها ان تكون دولة رئي�صية على 
امل�صتوى الدويل يف هذا القطاع البالغ 

منطقة  يف  الريادة  و�صاحب  الهمية 
اخلدمات  تقدمي  يف  الو�صط  ال�صرق 

وير«  »�صوفت  والتكنلوجية  والتعليمية  الطبية 
يف  موجودة  المتيازات  هذه  فجميع  والبنكية، 

ا�صتغالل  من  لبد  لذلك  املواطن،  بها  ويتمتع  الردن 
وحت�صني  الوطني  بالقت�صاد  للنهو�ص  امليزات  هذه 
معي�صة املواطن وايجاد امل�صاريع ذات القيمة امل�صافة.

الناجحة  امل�صاريع  دعم  احلكومة  على  ان  واأ�صاف   
امل�صتوى  والنجاح  الرقي  من  بلغت  التي  والقطاعات 

العاملي، خ�صو�صا قطاع الدوية الذي يعترب من اأجنح 
هذه  يف  امل�صافة  فالقيمة  وال�صتثمارات،  القطاعات 
يف  التعليمي  القطاع  وان  كما  جدا،  عالية  ال�صناعات 
لالقت�صاد  املكونة  القطاعات  اهم  من  يعترب  الردن 

المثل،  بال�صكل  وا�صتغالله  تطويره  من  ولبد  الوطني 
وامل�صلمني  العرب  الطالب  من  الف  ع�صرات  فهناك 
ممن يدر�صون يف الردن وينفقون ع�صرات املاليني من 

الدولرات.
 يف املقابل اأكد رئي�ص املجل�ص القت�صادي والجتماعي 
جملة  مع  مقابلته  خالل  العناين  جواد  الدكتور 
لبيئة  للرتويــج  التحرك  �صرورة  »امل�صتثمرون«، 
املالية  الأزمة  اأن  وان  اململكة،  يف  املناف�صة  ال�صتثمار 

والقت�صادية يف الأردن قابلة للحل.
ان  العناين  الدكتور  اأكد  الطاقة،  جمال  ففي   
األف   30 باإنتاج   2017 عام  �صيبداأ يف  الأردن 
برميل من النفط يوميا، كما �صيتم توليد 
من  ميجاواط   400 بطاقة  الكهرباء 
�صتوؤمن  حيث  الزيتي،  ال�صخر 
الأردن  حاجة  امل�صروعات  هذه 
الرئي�صية والأ�صا�صية من الطاقة 

وبكلفة معقولة.
احللول  اإيجاد  خالل  ومن   
�صيتم  فانه  الطاقة،  مل�صكلة 
عن  املياه  اإنتاج  م�صكلتي  حل 
واإعادة  والتكرير  التحلية  طريق 
التدوير، خا�صة مبا يخدم القطاع 
الزراعي، اإ�صافة اإلى م�صكلة زيادة 
واحليواين،  احلقلي  الغذائي  الإنتاج 
الأردن  م�صتوردات  من  �صيقلل  ما  وهو 
من الغذاء والطاقة مبقدار 3-4 بليون دينار 

�صنويا، اإ�صافة اإلى زيادة �صادراتها.
 هذا وتناول عدد املجلة 31 ابرز مالمح م�صروع �صمارة 
املجلة  تغطية  اطار  يف  وذلك  امليت،  البحر  منتجع 
املدير  اكد  حيث  اململكة،  يف  ال�صياحية  لال�صتثمارات 
ال�صياحية  لال�صتثمارات  امليت  البحر  ل�صركة  العام 
امل�صروع  هذا  بان  اخلالدي  نا�صر  املهند�ص  والعقارية 
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الأردن،  يف  الع�صرية  للحياة  منوذجا  يعترب  ال�صخم 
على  نوعه  من  وفريد  متكامل  تطويري  م�صروع  وهو 
�صياحيا  �صكنيا  جمتمعا  يقدم  فهو  العامل،  م�صتوى 
خا�صا، يقع يف واحدة من اأجمال بقاع العامل، يف اأدنى 
نقطة على �صطح الأر�ص وعلى بعد م�صافة ق�صرية من 

العا�صمة الأردنية عمان. 
ويقدم امل�صروع العديد من اخل�صائ�ص واملميزات، 

ل  م�صافة  يبعد  الذي  احليوي  املوقع  منها 
ان،  عمَّ العا�صمة  عن  دقيقة   45 تتجاوز 

منها خيارًا منوذجيًا جلميع  يجعل  مبا 
بال�صكن  الراغبني  �صواء  العمالء 

ثان  منزل  باقتناء  اأو  املنطقة  يف 
حياة  باأمناط  والتمتع  للعطالت 
تتوفر  التي  الرائعة  املنتجعات 
كما  امليت،  البحر  منطقة  يف 
بكونها  امل�صروع  �صقق  تتميز 
العديد  وت�صم  لل�صكن،  جاهزة 

من املرافق الع�صرية، اإلى جانب 
�صواطئ  على  ال�صاحرة  اإطاللتها 

البحر امليت.
فامل�صروع »�صمارة منتجع البحر امليت« 

�صياحية  �صكنية  �صققا  للعمالء  يقدم 
لدول  املعماري  الطراز  على  مبنية  فاخرة 

البحر املتو�صط، ميتع باإطاللت رائعة على البحر 
امليت، ويقدم للعمالء اأفخم ال�صقق ال�صكنية ال�صياحية 
كاملة الت�صطيب التي ت�صم غرفة نوم واحدة اأو اثنتني 
اأو ثالث، ترتاوح م�صاحاتها بني 76 و148 مرتا مربعا.

ويقوم م�صروع �صمارة على م�صاحة 400 دومن يف منطقة 
منتجع  »�صمارة  م�صروع  وي�صم  كما  امليت،  البحر 

البحر امليت« جمموعة من املرافق ال�صكنية والتجارية 
م�صمونه  يف  وين�صجم  امل�صتوى،  عاملية  والرتفيهية 
واأهدافه مع �صيا�صات التطوير القت�صادي التي و�صع 
والتي  للتنمية  الثاين  اهلل  عبد  امللك  �صندوق  اأ�ص�صها 

ها  كة تنفذ �صر

توجها  هنالك  ان  اإلى  لفتا  الردن،  الدولية  اإعمار 
ارتفاع  نتيجة  للمنتجع،  التابعة  ال�صقق  اأعداد  لزيادة 
اعداد  لزيادة  املنتجع  وحاجة  املنتجع  ا�صغال  ن�صب 

ال�صقق.
يف املقابل تناول عدد املجلة 33 لقاء ح�صريا ووا�صعا 
الذي  الفايز،  في�صل  ال�صبق  الوزراء  رئي�ص  دولة  مع 
اأكد ان الردن ميتلك العديد من املقومات والمتيازات 
الطفرة  احداث  يف  امل�صاعدة  �صانها  من  التي 
الظروف  هذه  ظل  يف  خا�صة  املطلوبة،  القت�صادية 

ال�صيا�صية والقت�صادية ال�صعبة.
وقال ان الإقت�صاد الردين يعاين من خماطر 
املتنامي  الت�صخم  اأبرزها  عدة  وحتديات 
الذي  احلكومي  النفاق  حجم  وزيادة 
يزداد كل عام ب�صكل مقلق،  بال�صافة 

اإلى ارتفاع فاتورة الطاقة.
التي  الكربى  التحديات  هذه 
الوطني  بالقت�صاد  حتيط 
اتخاذ  احلكومة  من  تتطلب 
اجراءات وتدابري �صريعة وفورية 
احلكومة  فجهود  عليها،  للوقوف 
ايجاد  على  ترتكز  ل  احلالية 
والزمات  امل�صاكل  ملعاجلة  احللول 
ايجاد  يف  تن�صب  بل  القت�صادية 
حتى  اليرادات  حجم  لزيادة  ال�صبل 
حجم  لتغطية  الموال  توفري  من  تتمكن 

انفاقها املتنامي.
كما ويعاين القت�صاد الردين من م�صكلة حقيقية 
من  القرتا�ص  الى  حاجتها  تنامي  وهي  »خطرية«، 
�صيا�صتها  خالل  فمن  واخلارجية،  املحلية  البنوك 
احلكومة  �صحبت  فقد  الداخلي  بالقرتا�ص  املتعلقة 
لتغطية  املحلي  املايل  ال�صوق  من  كبرية  �صيولة 
بكل  ال�صوق  تركت  فقد  وبذلك  املالية،  احتياجاتها 
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نق�ص  من  يعاين  ال�صتثماري  القطاع  خا�صة  مكوناته 
وال�صتثمار  الفائدة  اأ�صعار  على  اأثر  مما  ال�صيولة  يف 

والن�صاط القت�صادي ب�صكل عام.
والنمو  التطور  �صمان  اجل  من  انه  الى  وا�صار 
عدة  على  الرتكيز  من  بد  ل  الأردن،  يف  القت�صادي 
اأهمها تعزيز الأمن ال�صتقرار التي تتمتع بها  عوامل، 
تناف�صية  الأردن يعترب ميزة جذب  اململكة، فالأمن يف 
فانه  امليزة   هذه  على  احلفاظ  خالل  فمن  عظمى، 
�صيتم زيادة حجم ال�صتثمارات القادمة اإلى اململكة من 
خمتلف الدول العربية والعاملية خا�صة اخلليجية منها، 
بال�صافة اإلى تطوير العمل يف القطاع العام مبا يخدم 
القت�صاد الوطني وي�صاعد رجال العمال وامل�صتثمرين 
خالل  من  اململكة  يف  م�صاريعهم  واجناح  اقامة  على 

تقدمي ومنح خمتلف الت�صهيالت.
كما ا�صتعر�ص عدد املجلة 34  م�صروع العبديل، الذي 
بوليفارد  �صركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  بح�صب  يعترب 
العبديل  �صركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  العبديل 
اأكرب  حدادين  منذر  الدكتور  والتطوير،  لال�صتثمار 
يف  �صي�صاهم  ال�صتخدامات،  متعدد  اإمنائي  م�صروع 
عاملية متزج  وجهة  واإ�صافة  الع�صري،  الطابع  اإ�صفاء 
واحد  اإطار  والرتفيهية، يف  واحل�صرية  املهنية  احلياة 
عمان،  للعا�صمة  والقت�صادي  ال�صياحي  الوجه  يعزز 

وحت�صني الوجه ال�صياحي والقت�صادي لها.
ي�صم  ع�صري،  مدينة  و�صط  عن  عبارة  هو  فامل�صروع 
تزويد  لي�صمن  الت�صالت  من  متطورة  حتتية  بنية 
التجارية  واملحالت  واملكاتب  ال�صكنية  املجمعات 
باأحدث الو�صائل التكنولوجية، منا يوفر امل�صروع حلول 
بيئة  ل�صمان  للغاز  مركزية  واأنظمة  املركزية  للطاقة 

�صحية والتوفري يف الطاقة.
لذلك فانه يعترب الو�صط اجلديد ملدينة عمان، و�صي�صم 
العقار،  باإدارة  اخلا�صة  التكنولوجية  نظمة  الأ اأحدث 
من وال�صالمة العامة،  اأنظمة احلماية من احلريق والأ
وحلول  للم�صاة  طرقا  ان�صاء  امل�صروع  �صي�صمن  كما 
مرورية، ل�صمان حياة مرنة ملئة األف  �صخ�ص بني مقيم 
وعامل وزائر يوميا عند انتهاء امل�صروع، ّ وب�صكل عام، 
متطلبات  تلبي  متطورة  مدينة  ي�صكل  العبديل  م�صروع 
حياة  يف  والراغبني  للعمل  متقدمة  بيئة  عن  الباحثني 
�صافة اإلى اأنه يخلق فر�ص عمل ويفتح  ع�صريةـ هذا بالإ
مل  واملنطقة  ردن  الأ من  ا�صتثمارية  لتدفقات  بواب  الأ

ي�صبق لها مثيل.
امليت،  البحر  بورتو  م�صروع  تناول  فقد   35 العدد  اما 
فوؤاد  فخري  ادارته  جمل�ص  رئي�ص  بح�صب  يعترب  الذي 
مفهوما جديدا لإ�صتمتاع الأ�صرة باأجمل اأوقات يف اأكرب 
مق�صد �صياحي متكامل يف اململكة، حيث يتيح لالأ�صرة 
كافة  تقدميه  خالل  من  باحلياة  ال�صتمتاع  فر�صة 
اخلدمات ال�صياحية والرتفيهية التي حتتاجها العائلة.

و�صيت�صمن م�صروع بورتو البحر امليت 5 فنادق ا�صافة 
الى ال�صقق الفندقية املوجودة يف املنتجع، وهذا يتطلب 
املدربة،  الردنية  العاملة  اليدي  من  كبريا  عددا 
والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  اتفاقية  توقيع  مت  حيث 
جدا  القريبة  �صومية  مبنطقة  فندقية  مدر�صة  لن�صاء 
من  كبرية  اعداد  بتخريج  �صتقوم  حيث  امل�صروع،  من 
وامل�صاريع  املنتجع  هذا  لدارة  الكفاءات  ا�صاحب 

املجاورة باملنطقة.
عمل  فر�صة  الف   3 حوايل  �صيوفر  امل�صروع  ان  وقال 

مبا�صرة بال�صافة الى العمالة غري املبا�صرة.

ي�صابه  امليت  البحر  بورتو  م�صروع  ان  الى  فوؤاد  ونوه 
الواقع  ال�صخنة  بورتو  ومنتجع  م�صروع  كبري  حد  الى 
يف منطقة العني ال�صخنة يف جمهورية م�صر العربية، 
من حيث املوقع على البحر والطبيعة اجلبلية للمنطقة 
كبريا  اقبال  امل�صروع  هذا  يالقي  ان  متوقعا  اخللفية، 
جديدة  فكرة  يعترب  كونه  املواطنني  قبل  من  ووا�صعا 
لل�صائح ق�صاء  العائلة بالكامل وتتيح  يف اململكة تخدم 
اوقات ممتعة لكافة العمار وبا�صعار تتنا�صب مع كافة 

الفئات والطبقات املوجودة يف الردن.
وا�صتعر�ص فوؤاد مكونات امل�صروع، الذي اكد انه يتكون 
من 330 غرفة فندقية، و 11 الف �صقة باإدارة فندقية، 
باإجمالى  وذلك  جتاري  حمل  و  كافيه  و  مطعم  و250 
باإجمالى  ريا�صى  ونادى  مربع،  مرت  الف   18 م�صطح 
ومالهى  األعاب  ومدينة  مربع،  مرت   28000 م�صطح 
األعاب  وجممع  مربع،  مرت   30000 م�صطح  باإجمالى 

واأن�صطة لالأطفال باإجمالى م�صطح 3000 مرت مربع .
كما ويت�صمن امل�صروع جولف اأكادميى مب�صطح 25000 
مرت   1000 مب�صطح  عالجى  �صحى  ونادى  مربع،  مرت 
مربع،  مرت   5000 مب�صطح  ترفيهى  و�صاطئ  مربع، 
مرت   3000 م�صطح  باإجمالى  عالجى  نقاهة  ومركز 

مربع .
يف املقابل تناول عدد املجلة 37 لقاء ح�صريا مع رئي�ص 
علي  الدكتور  ال�صناعية  املدن  �صركة  ادارة  جمل�ص 
املدادحة، الذي اكد ان ال�صركة اأن�صئت عام 1980 كاأحد 
م�صريتها  خالل  حققت  وقد  الوطني  القت�صاد  روافد 
التي جتاوزت ربع قرن اأداًء تنمويًا وا�صرتاتيجيًا فعاًل، 
ترويج  يف  اخلا�ص  القطاع  مع  وثيق  بتن�صيق  عملت  اإذ 

الأردن كبيئة مالئمة ومتميزة لال�صتثمار.
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للمدن  ال�صمويل  املفهوم  وفق  ال�صركة  وتعمل 
ال�صناعية وخدمات البنية التحتية احلديثة وتوفري 
خلدمة  جاهزة  �صناعية  ومبان  مطورة  اأرا�ص 
للمدن  كمطور  الثقة  على  حازت  وقد  امل�صتثمرين، 
ال�صناعية يف الأردن بف�صل خربات كر�صت لتقدمي 
وعلى   ISO اجلودة  �صهادة  على  وح�صلت  الأف�صل 
الثاين  امللك عبد اهلل  الأول جلائزة  املركز  ذهبية 
اإلى عدة  اإ�صافة  لتميز الأداء احلكومي وال�صفافية 

جوائز و�صهادات تقدير حملية ودولية. 
ال�صناعية  املدن  اإن�صاء  فل�صفة  ان  املدادحة،  وقال 
ال�صتثمارية  البيئة  تهيئة  يف  امل�صاهمة  على  تعتمد 
ال�صناعية  ال�صتثمارات  جذب  مقومات  وتعزيز 

املتكاملة  التحتية  البنية  عنا�صر  توفر  خالل  من 
واخلدمات الالزمة ل�صتقطاب ال�صتثمارات يف ظل 
النفتاح القت�صادي الذي ت�صهده اململكة، وتعظيم 
فر�ص ال�صتفادة من التفاقيات الإقليمية والدولية 

التي وقعها الأردن.
تنموية  مناطق  بان�صاء  ال�صركة  روؤية  وتتلخ�ص 
اما  ال�صتثمارات،  اأنواع  لكافة  حا�صنة  متكاملة 
وا�صتدامتها  التنموية  املناطق  اإدارة  فهي  ر�صالتها 
واخلدمية  التحتية  للبنى  الدولية  املعايري  ح�صب 
ومواكبة  لال�صتثمارات  داعمة  تكون  بحيث 
جتارية  اأ�ص�ص  وفق  �صراكات  واإيجاد  للتطورات، 
�صتعمل  حيث  حمفزة،  تف�صيلية  ومزايا  عادلة 

ال�صركة على التو�صع يف ان�صاء مناطق تنموية، وفتح 
جمالت ل�صتثمارات متنوعة نوعا و حجما، وتنويع 
املوجودات  هيكلة  اعادة  الدخل،  م�صادر  زيادة  و 

واملطلوبات.
من خالل اعداد املجلة 37 املا�صية والتي ا�صتمرت 
لتغطية  الدوؤوب  العمل  �صنوات من  ت�صع  مدار  على 
املقابالت  واجراء  ال�صتثمارية  امل�صاريع  اأبرز 
وال�صيا�صة  العمال  رجال  كبار  مع  ال�صخ�صة 
من  عاتقها  على  املجلة  اأخذت  والعربية،  الأردنية 
كافة  بتناول  با�صدارها  قامت  التي  العداد  خالل 
ا�صتثناء،  دون  اململكة  يف  ال�صتثمارية  القطاعات 
تعنى  التي  الحداث  كافة  تغطية  الى  بال�صافة 
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تناولت  كما  والدويل،  املحلي  القت�صادي  بال�صان 
وب�صكل كبري التحديات التي يعاين منها القت�صاد 
ليجاد  منها  م�صاهمة  يف  وال�صتثمارات،  الوطني 
يف  ال�صتثمار  بواقع  بالنهو�ص  الكفيلة  احللول 
تعاين  التي  واملعيقات  التحديات  وجتاوز  اململكة 
منها طبقة رجال العمال، حيث �صاهمت بت�صليط 
على  �صهل  ب�صكل  الق�صايا  خمتلف  على  ال�صوء 
ملعاجلة  احللول  ايجاد  الحيان  بع�ص  يف  احلكومة 

العديد من امل�صاكل.
على  واجنازاتها  عملها  لتطور  ونظرا  فاملجلة   
امل�صتوى املحلي، اأولت الهتمام الكبري يف نقل واقع 
اململكة  بها  تتمتع  التي  ال�صتثمارية  البيئة  و�صورة 

الأردنية الها�صمية الى امل�صتوى القليمي من خالل 
اقليمة  معار�ص  اأربعة  يف  دائم  وب�صكل  م�صاركتها 
ذات �صبعة دولية والتي تعنى بال�صتثمار العقاري، 
ظبي،  اأبو  �صكيب  و�صتي  دبي،  �صكيب  �صتي  اأبرزها 
 Big5 ومعر�ص  الريا�ص،  �صكيب  �صتي  ومعر�ص 
دبي، يف حماولة منها يف ت�صويق اململكة وامل�صاهمة 
يف جلب ال�صتثمارات املختلفة �صواء العقارية منها 

او ال�صياحية.
 هذا الجناز مكن جملة »امل�صتثمرون« وبكل جدارة 
اقت�صادية  اأف�صل جملة  على جائزة  من احل�صول 
وعلى جائزة  الأردن،  العربية يف  باللغة  ا�صتثمارية 
اأعلى م�صاركة vip، وهي م�صتمرة يف حتقيق املزيد 

خالل  من  املقبلة  ال�صنوات  خالل  الجنازات  من 
والذي  املتميز  التحريري  كادرها  على  العتماد 
يتمتع باخلربات الكبرية يف العمل ال�صحفي ب�صكل 

عام والقت�صادي بال�صكال اخلا�ص.
خمتلف  اعدادها،  خالل  من  املجلة  وتناولت   
هناك  كان  عدد  كل  ففي  ال�صتثمارية،  امل�صاريع 
القطاع  يف  ال�صتثمار  بواقع  متخ�ص�صة  اأبواب 
امل�صريف، حيث قامت بنقل م�صتوى الجنازات التي 
نتائجها  خالل  من  �صواء  الأردنية  البنوك  حققتها 
على  وح�صولها  الجنازات  خالل  من  ام  املالية 
جوائز دولية، وهنالك اأبواب تتعلق بواقع ال�صتثمار 
ن�صاطات  ابراز  ي�صمل  حيث  التاأمني،  قطاع  يف 

ملف العدد
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للمجلة
 بصمات واضحة 

 على قطاع
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واجنازات �صركات التامني الأردنية بال�صافة الى 
ي�صتوجب  التي  واحللول  تواجهها  التي  التحديات 

على احلكومة اتخاذها حلماية هذا القطاع.
 كما وتتناول اأعداد املجلة باب يتعلق يف ال�صتثمار 
بقطاع التعليم واجلامعات التي ت�صتهر به اململكة، 

كافة  الباب  املجلة من خالل هذا  حيث غطت 
اجلامعات  بها  تقوم  التي  املنا�صبات 

اإلى  بال�صافة  اخلا�صة،  الأردنية 
احتفالتها  تغطية  يف  م�صاركتها 

اأفواج  من  العديد  بتخريج 
يف  للعمل  واعدادهم  طلبتها 

والقليمي،  املحلي  ال�صوق 
يتعلق  بابا  هناك  انا  كما 
واأبرز  اأكرب  بعر�ص 
العقارية  امل�صاريع 
اململكة،  يف  وال�صياحية 
تزوال  التي  تلك  �صواء 

اأم مازالت ب�صدد  اعمالها 
الن�صاء، والوقوف على اأبرز 

التي  والهداف  ن�صاطاتها 
القريب  املديني  على  �صتحققها 

والبعيد.
»امل�صتثمرون«  جملة  وقامت  كما   

النقل،  قطاع  يف  كبري  وب�صكل  بالهتمام 
املهم  القطاع  هذا  يف  ال�صتثمار  وحجم 

عدد  كل  يف  خ�ص�صت  حيث  الوطني،  لالقت�صاد 
ال�صركات  اأبرز  عن  للحديث  وا�صعة  م�صاحات  لها 
النقل  يف  العاملة  �صواء  القطاع،  هذا  يف  العاملة 
على  والوقوف  البحري،  ام  ال�صياحي  ام  الربي 

اأبرز  ومن  حققتها،  التي  والجنازات  التحديات 
جت  و�صركة  الأردنية،  )امللكية  ال�صركات  هذه 
للنقل، و�صركة �صارية، واكادميية الطريان امللكية(.

وتناولت  اأعداد   كافة 

ملجلة  ا
ال�صتثمارية  ال�صركات  اأكرب  انطالقتها،  منذ 
�صركة  البوتا�ص،  �صركة  اأبرزها  اململكة  يف  العاملة 

وجمموعة  ال�صناعية،  املدن  و�صركة  الفو�صفات، 
والوطنية  الردنية،  الكربونات  و�صركة  نقل، 
البحر  و�صركة  العقبة،  تطوير  و�صركة  للدواجن، 
امليت لال�صتثمارات ال�صياحية والعقارية. فت�صمنت 
لكبار  ح�صرية  مقالت  جميعها  املجلة  اأعداد 
القت�صادي  ال�صاأنني  يف  والعاملني  املخت�صني 
من  العديد  اإلى  بال�صافة  وال�صيا�صي، 
هناك  كان  اإ�صدارة  كل  ففي  امللفات، 
من  يتم  للعدد،  رئي�صي  ملف 
الرئي�صي  املو�صوع  تناول  خالله 
جوانبه،  كافة  وا�صتعرا�ص 
يتم  الذي  العدد  وم�صروع 
م�صروع  تناول  خالله  من 
حتت  كبري  ا�صتثماري 
الن�صاء،  ب�صدد  اأو  الن�صاء 
جانب  العدد  ويت�صمن  كما 
ا�صتثمار«  لـ»ابرز  خم�ص�ص 
متخ�ص�صة  زاوية  وهي 
املتميزة  ال�صتثمارات  لعر�ص 
والفريدة،، بال�صافة اإلى زاوية 
وهي  العدد«،  »لقاء  م�صمى  حتت 
ا�صت�صافة  خاللها  من  يتم  زاوية 
ال�صيا�صية  املحلية  ال�صخ�صيات  كبار 
الدرجة  من  م�صتثمر  او  والقت�صادية، 
الق�صايا  اأبراز  عن  للحديث  وذلك  الولى، 
املحلي  القت�صاد  منها  يعاين  التي  والتحديات 
القطاعني  على  يجب  التي  واحللول  والدويل، 
بكافة  للنهو�ص  اتخاذها  املحليني  واخلا�ص  العام 

القطاعات. 

ملف العدد

امل�شتثمـــــــــــرون         كان�ن االأول   20١٥ 42INVESTORS



IN
VE

ST
O

R
S

ملف العدد

43 INVESTORSامل�شتثمـــــــــــرون         كان�ن االأول  20١٥

كبار المسؤولين
 ورجال األعمال 

يشيدون
 بانجازات مجلة 
»المستثمرون«
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المجلة تستقطب 
على مشاركة

VIP 
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دولة
 الروابدة يضفي 
 على اللقاء جواً

من المرح











        أربتك جردانة...
سنوات من الخبرة والعطاء               

“تعتبر واحدة من الشركات اإلقليمية ذات وجود دولي، ويتم تصنيفها كواحدة من بين 
اكثر 200 شركة عالمية في مجال االستشارات الهندسية وللسنة الخامسة على التوالي.
ويقول مدير عام االسواق والعمالء في مجموعة اربتك جردانة المهندس حمزة عواد 

خالل حديثه لـ”المستثمرون”، ان الشركة تتواجد في مختلف الدول االقليمية، حيث 
تم تصنيفها من قبل )ENR( وهو تصنيف دولي يصدر عن الواليات المتحدة االمريكية 

للشركات المتخصصة في مجال االستشارات الهندسية انها من أكثر 200 شركة 
عالمية متخصصة في هذا المجال وللعام الخامس على التوالي .”

مشروع العدد

عواد:
الشركة ستكون خالل 
السنوات الخمس 
المقبلة من أبرز 
الشركات اإلقليمية في 
العديد من القطاعات
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الشركة تم تصنيفها كواحدة من بين أكثر 200 
شركة عالمية في مجال االستشارات الهندسية

تتواجد  جردانة  اربتك  جمموعة  ان  وا�صاف 
اليوم يف كل من اململكة العربية ال�صعودية ودولة 
و  عمان  �صلطنة  ويف  املتحدة  العربية  المارات 
الى  بال�صافة  العراق،  كرد�صتان  و  قطر  دولة 
ان  حيث  والدولية،  القليمية  الدول  من  العديد 
و  25 باملئة من حجم اعمالها هو داخل الردن 

75 باملئة هو يف اخلارج.
اربتك جردانة  ا�صرتاتيجية عمل  ان  الى  وا�صار 
خالل 15 �صنة الخرية، اعتمدت ب�صكل عام على 
ت�صدير جزء ل باأ�ص به من اعمالها الى اخلارج، 
حيث بداأ ح�صورها على امل�صتوى القليمي يوزاي 
مكاتبها  خالل  من  اململكة  داخل  ح�صورها 

املعتمدة.
ب�صكل  تدر�ص  جردانة  اربتك  جمموعة  ان  واكد 
م�صتفي�ص ال�صوق املزمع العمل به ومن ثم تقوم 
بت�صجيل مكتب مهني متكامل يف عا�صمة الدولة 
تقوم  حيث  بها،  العمل  واملراد  تختارها  التي 

مشروع العدد

مشروع فندق وقصر كراون بالزا - مسقط -سلطنة عمان

مشروع مستشفى المرجان - جدة -السعودية
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الشركة متواجدة بشكل قوي في المنطقة 
و25% أعمالها داخل األردن و75% في الخارج

بتعيني خربات حملية من نف�ص الدولة التي تعمل 
املجموعة  مكتب  من  بخربات  و»تطعيمها«  بها 
املوجود يف الردن، بهدف نقل اخلربة والنظمة 

وحفظ اجلودة.
ومثال على ذلك فرع ال�صركة يف اململكة العربية 
ال�صعودي  ال�صوق  درا�صة  متت  حيث  ال�صعودية، 
حتليل  مت  وبعدها  كامل،  عام  ملدة  دقيق  ب�صكل 
اخلربات املتوفرة ومن ثم حتديد �صريك �صعودي 
يف  متخ�ص�صة  �صعودية  �صركة  لتاأ�صي�ص  مهني 

جمال ال�صت�صارات الهند�صية.
ال�صعودية  يف  ال�صركة  بتاأ�صي�ص  قامت  ان  وبعد 
من  متتلكها  التي  اخلربات  بنقل  ال�صركة  بداأت 
مكتبها يف الردن الى مكتبها يف ال�صعودية، ونقل 
واملهنية  والدارية  املعلوماتية  النظمة  وتطبيق 
ال�صركة  جعل  ما  وهو   ، ال�صعودي  ال�صوق  الى 
القطاع  هذا  يف  الرائدة  ال�صركات  من  واحدة 
يف ال�صعودية خالل فرتة وجيزة، وباتت تناف�ص 
منذ  ال�صوق  هذا  يف  املوجودة  ال�صركات  كربى 

مشروع العدد

مدير عام األسواق والعمالء المهندس حمزة عواد خالل حديثه لـ»المستثمرون«

أبوظبي بالزا  - كازخستان
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يعترب  الردين  ال�صوق  ان  عاما.واكد   60 و   50
املجالت  يف  امل�صاريع  تنوع  حيث  من  مميزا 
امل�صاريع  وكمية  بحجم  حمدود  ولكنه  املختلفة، 
ال�صركات  من  كبري  عدد  عليها  يتناف�ص  التي 
ي�صهد  ان  نف�صه  الوقت  يف  متوقعا  الهند�صية، 
ال�صنوات  ملمو�صا خالل  الردين حت�صنا  ال�صوق 
اخلم�ص املقبلة، بال�صافة الى ذلك فان املنطقة 
�صتكون مقبلة على املزيد من الزدهار والتطور 
وما �صيوؤهل املهند�ص الردين للم�صاركة يف البناء 
لل�صركة،  امل�صتقبلية  التطلعات  والتعمري.وحول 
القليمية  مكانتها  لتعزيز  ت�صعى  اأنها  عواد  اأكد 
يف ال�صواق احلالية املوجودة فيها بال�صافة الى 
ال�صواق اجلديدة التي تتطلع الى التواجد فيها، 

لتعزيز مكانة ال�صركة يف ال�صوق العاملي.
واكد ان اربتك جرادنة �صتكون خالل ال�صنوات 
ال�صركات  واقوى  اأبرز  من  املقبلة  اخلم�ص 
البنية  قطاعات  يف  املنطقة  يف  القليمية 
امل�صاريع  وقطاع  التحتية  والبنية  وال�صحة 

امل�صتدامة. 
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الحبيبة عمان !

�صبعة  على  قائمة  هي  هكذا   ، امليالد  قبل  �صنة  اآلف  �صبعة   ، عمان 
تالل ، وقد �صميت عرب التاريخ مبدينة التالل ال�صبعة ، التي تطورت 
اإذا  فتلك طبيعتها   ، تتبدل  ول  تتغري  ل  لكن جغرافيتها    ، وتو�صعت 
اأمطرت �صماوؤها انحدر املاء انحدارا من اجلبال اإلى الأودية ، واإذا 
يهدد   ، خطرا  النزلق  ي�صري  �صوارعها  وجتمدت   ، ثلوجها  هطلت 

�صالمة ال�صاعدين اأو الهابطني عرب الطريق ، راكبني اأو راجلني .
يف الأيام املقبلة املا�صية هطلت ال�صماء مباء يزيد عن قدرتها على 
بيوتا  وداهمت   ، باملاء  �صوارعها  ففا�صت   ، اعتادت  كما  ا�صتقباله 
وحمالت جتارية ، وخلفت �صحايا ، واأ�صرارا كثرية وموؤملة ، ورحنا 
كالعادة نبحث عن جهة اأو اأكرث لنحملها م�صوؤولية ما حدث ، ودائما 
جند من نحمله م�صوؤولية م�صكلة اأو كارثة معينة ، متاما مثل النفجار 
موقعه  اأن  على  اجلميع  يتفق  الذي  عمان،  جمرك  يف  وقع  الذي 

وجتهيزاته قد جتاوزها الزمن !
على  لتكون  لها  خطط  قد  عمان  باأن  يدعي  اأن  منا  اأي  باإمكان  هل 
 ، باإرادتها  وتو�صعت  كربت  اأنها  اأم   ، اليوم  عليها  هي  التي  احلالة 
وفر�صت الأمر الواقع يف غياب اإ�صرتاتيجية مو�صوعة ؟ فنحن نعرف 
بحكم انتمائنا وحبنا لها اأن معظم خمططات تنظيمها كان لحقا ملا 

هو قائم ، ولي�ص العك�ص !
نحن ل نتعلم الدر�ص لأننا نعترب ما جرى حدثا ا�صتثنائيا قد ل يتكرر 
اأنها تكلف  ، ولأننا ل نريد اأن نفكر يف احللول ، فنحن نعرف �صلفا 
مليارات لي�صت يف جيبنا ، ولكن ما منلكه حتما هو قدرتنا على و�صع 
حدها  يف  الأ�صرار  جلعل  اأ�صا�صها  على  نت�صرف   ، للطوارئ  خطط 
الأدنى ، ففي كل �صتاء هنالك م�صاكل متكررة ، �صواء ب�صبب هطول 
يف  اأخرى  تارة  ونف�صل   ، تارة  ننجح   ، الثلوج  ت�صاقط  اأو  الأمطار 

مواجهتها كما ينبغي .
واإل   ، ال�صرتاتيجي  والتفكري   ، ال�صرتاتيجي  التخطيط  من  لبد 
اأ�صخا�ص  على  باللوم  ونلقي   ، املربرات  اإلى  ون�صتمع   ، نتهم  �صنظل 
بناء على  فيها  النظر  نعيد  اأجل  ف�صل خطة معينة من  ولي�ص على   ،
ل  �صخ�صيا  واأنا   ، املوقف  ونقدر   ، احلقائق  نفهم  اأن  اأو   ، التجربة 
اأتردد يف القول اأن حجم املياه التي هطلت ب�صكل غري عادي ، و�صرعة 
انحدارها ل ميكن اإل اأن يوؤدي اإلى تلك النتيجة املوؤ�صفة ، اأما كيف 
تعاملت الأجهزة مع هذا الو�صع فهو ما يجب اأن يكون حمل بحث ، 

لن�صكرها ، اأو نطلب منها اإعادة النظر يف خطتها !

آراء ومقاالت

الدكتور يعقوب ناصر الدين 
yacoub@meuco.jo

www.yacoubnasereddin.com
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بقلــم : د.ابراهيم بدران

أزمة البطالة ..... و مواجهة التحدي

األف عام  العمل من 120  العاطلني عن  ارتفع عدد  اإذ   
يعادل  ما  اأي  مواطنة،  و  مواطن  األف   228 اإلى   1990
البالغني  املدار�ص  طلبة  ا�صتثنيا  واإذا  تقريبًا.  ال�صعف 
�صن  يف  اأنهم  يفرت�ص  ول  والذين  ال�صكان،  من   %27
من  للقلق  م�صدرًا  ي�صبح  البطالة  م�صتوى  فاإن  العمل، 
منظور اإقت�صادي و اإجتماعي و اأمني. و بالتايل ينبغي اأن 
تكون  هناك حمفزاًت على العمل ملواجهة هذا التحدي 
املتدهورة  الأو�صاع  واأن  خا�صة   ، خمتلفة  بطريقة 
لالأقطار العربية املحيطة بالأردن ت�صببت يف جلوء مئات 
العمالة  اأ�صبحوا يزاحمون  الذين  الآلف من الالجئني 
الأردنية يف جمالت كثرية . حينما ا�صتقلت ماليزيا قبل 
اأكرث من 50 عاما كان رقم البطالة احلقيقي يف ماليزيا 
اآنذاك، اأي الذين ل يعملون ولي�ص جمرد الباحثني عن 
اأخذنا  اإذا  رقم %35  لدينا  يقابله  و رمبا  العمل، %70. 
بعني الإعتبار الن�صاء اللواتي ل يعملن  و املتقاعدين يف 
�صن مبكر. و عندما ت�صلم مهاتري حممد رئا�صة الوزراء 
معدلت  كانت  عاما   )35( من  اأكرث  قبل  ماليزيا  يف 
البطالة هي التي �صدمته، وغريت من تفكريه، و اأحدثت 
انقالبا يف �صيا�صاته . كانت ماليزيا دولة اأ�صيوية نامية 
عام  دولر   300 عن  فيها  الفرد  دخل  متو�صط  يزيد  ل 
فرد(.  لكل  دولر   350 اآنذاك  بالأردن  مقارنة   (1960
للفرد  دولر   1892 اإلى   1981 عام  ماليزيا   يف  ارتفع 
اإجابة  للفرد. ومل يجد مهاتري  الأردن 1893 دولر  ويف 
حول حتدي تخفي�ص حجم البطالة �صوى اإجابة واحدة 
ودعوة  الإنتاجية  امل�صاريع  يف  ال�صتثمار  ت�صعيد    :
امل�صتثمرين الوطنيني والأجانب لال�صتثمار ل يف العقار 
وفنادق  اأرا�صي  من  املوجودات  ل�صراء  ول  والأ�صهم، 
ومرافق و�صركات، واإمنا لإن�صاء م�صاريع اإنتاجية جديدة 
اإنطالقا من مواجهة  يف املواقع املختلفة من البالد.  و 
البطالة و توفر الإرادة ال�صيا�صية و الوطنية للخروج من 
الأزمة، راحت �صل�صلة الإ�صالحات تاأخذ مكانها وتتزايد 
حلقاتها و تدور ب�صرعة اأكرب، عاما بعد عام .فقد تبني 
اأن يقبل امل�صتثمرون على  اأنه ل ميكن  ل مهاتري حممد 

املخاطرة باأموالهم دون اإدارة حكومية نزيهة و ايجابية  
و  م�صتقل  ق�صاء  دون  و   ، والعمل  لال�صتثمار  وم�صجعة 
واإمنا،  العليا فقط،  امل�صتويات  لي�ص على  نزيه.  و  ناجز 
اأي  الدنيا  و  الو�صطى  امل�صتويات  الأهم،على  هو  هذا  و 
مهاتري  حكومة  فعملت   العاديني.  املوظفني  م�صتوى 
من  حت�صينه  و  متكينه  و  الق�صاء  اإ�صالح  على  حممد 
ال�صتثمار  على  الإقبال  جناح  بني  الربط   على  جهة،و 
اأخرى.  وبني حت�صني رواتب واأو�صاع املوظفني من جهة 
وتبني اأن املوظفني بحاجة اإلى توعية و تثقيف و تدريب، 
فاأن�صاأت احلكومة  املراكز التدريبية و الربامج التثقيفية 
التعليم  اإ�صالح  اأن  وات�صح  املتخ�ص�صة.  التوعوية  و 
و  العلمي  البحث  ويف  فيه  الكايف  الإ�صتثمار  و  وتطويره 
التطوير التكنولوجي، �صرط جوهري لإنتاج قوى عاملة 
لتبدع  و  اجلديدة،  امل�صاريع  لتدخل  ومدربة  موؤهلة 
احللول املبتكرة لل�صناعات النا�صئة . فاأدخلت احلكومة 
اإ�صالحات جذرية على املدار�ص واملعاهد واجلامعات و 
اأ�ص�صت املراكز البحثية ال�صناعية و الزراعية ، وربطت 
و  جهة،  من  البحث  مراكز  و  املعاهد  و  اجلامعات  بني 
اأ�صحاب امل�صاريع  وامل�صتثمرين من جهة اأخرى . ثم تبني 
امل�صاريع  متطلبات  مع  التعامل  ت�صتطيع  ل  احلكومة  اأن 
الإبداعية،  والأفكار  املتزايدة  وال�صتثمارات  اجلديدة 
والو�صائل احلديثة  واخلدمات املتطورة، و قوى العمال 
يذلك   املاليزية  احلكومة  فاأقرت  مبفردها،  ال�صاعدة  
و قامت باإن�صاء  جمال�ص �صراكة بني احلكومة والقطاع 
اخلا�ص ا�صماها مهاتريال�صراكة الذكية . وكانت �صراكة 
جميع  �صاعدت  دعاوية،  اأو  �صورية  ولي�صت  حقيقية، 
الأطراف على النجاح. و رغم ثقة مهاتري بنف�صه، فقد 
اأدرك اأنه دون الإ�صتعانة بالعلماء و اخلرباء و املفكرين 
القادرين على التفكري الواقعي وامل�صتقبلي، فلن يتمكن 
هي  و  عينيه  ن�صب  و�صعها  التي  الأهداف  حتقيق  من 
املتنامي  اإقت�صادها  اإلى دولة �صناعية ي�صتطيع  التحول 
للعمالة  فقط  لي�ص  اجليدة  العمل  فر�ص  يولد  اأن 
العلماء  و  اجلامعيني  للخريجني  اإمنا  و   ، الب�صيطة 

ال�صبان و الباحثني واملخرتعني النا�صئني. وهكذا توالت 
و  مرفق  و  زاوية  كل  يف  التحديث  و  الإ�صالح  ف�صول  
يف  القت�صادي  والنمو  النهو�ص  �صريورة  لتعزز  قطاع 
و�صل  حتى  عقد،  بعد  وعقدًا  �صنة،  بعد  �صنة  ماليزيا 
األف دولر.  الفرد فيها عام 2014 حوايل )11(  دخل 
مقابل )5.5( األف دولر يف الأردن. وهكذا من خالل 
قبول التحدي الوطني ملواجهة البطالة،لي�ص عن طريق 
املعونات واإمنا عن طريق  ا�صتقطاب الإ�صتثمار وت�صنيع 
الإقت�صاد الوطني،و لي�ص عن طريق ان�صحاب احلكومة 
وامل�صاركة  الإنخراط  خالل  من  اإمنا  و  املواجهة  من 
املاليزي  الفرد  دخل  ت�صاعف  اجلميع،   بني  املتكافئة 
انخف�صت  اليوم  و  عامًا.   )55( مدى  على  مرة   )37(
اأقل من 3%، وو�صلت م�صاركة  اإلى  البطالة يف ماليزيا 
العمل  قوى  من    %37.5 اإلى  العاملة  القوى  يف  املراأة 
كوريا  يف  الأمر  كان  وهكذا  الأردن.  يف   %15 مقابل 
وال�صني والهند و�صنغافورة والربتغال وايرلندا وغريها 
حيث انطلقت كل دولة من ق�صية حمورية كانت مبثابة 
اأ�صفنا  فاإذا    . التغيري  و  لالإ�صالح  الرئي�صية  البوابة 
اإلى اأخطار ا�صتمرار البطالة ،اإمكانية اندفاع العاطلني 
و  العنف  نحو  الإجنرار  و  التطرف  و  الإحباط  نحو 
الإرهاب،من جهة، و زيادة العنف �صد املراأة من جهة 
ملاذا   ، وحائرُا  عالقًا  يبقى  الذي  ال�صوؤال  فاإن  ثانية، 
اأحد  يتوقع  ل   اإذ  الأمم؟  جتارب  من  نحن  ن�صتفيد  ل 
اأو  اآلف  ع�صرة  توظيف  مبجرد  البطالة  تنخف�ص  اأن 
اأن حاجة  األف يف منا�صبات خمتلفة، يف حني  ع�صرين 
 )100( تتعدى  ال�صائدة  الظروف  يف  و  �صنويًا  الأردن 
األف فر�صة عمل. لي�ص هناك  من طريق اآخر ملواجهة 
الأخرى  الدول  �صلكته  الذي  الطريق  غري  البطالة 
الإنتقال  و  اجلديدة،  الإنتاجية  امل�صاريع  بذلك  ونعني 
و  العلمي  والبحث  بالتعليم  ال�صناعي  الإقت�صاد  اإلى 
بال�صناعة و الزراعة والنقل وال�صياحة و كل قطاع . اإن  
فر�ص النجاح كبرية، و امل�صتقبل مفتوحة اأبوابه بالعلم 

والعقل والإرادة .

“تشير أرقام دائرة اإلحصاءات العامة أن معدل البطالة
 في المملكة للربع الثالث من العام الحالي هو 13.8% وهي للذكور %11.1 

مقابل 25.1% لإلناث. كما يبين التقرير أن الجزء األكبر من العاطلين 
عن العمل أي ما نسبته 61.7% هم من حملة الشهادة الثانوية العامة 

والشهادات الجامعية. أما معدالت البطالة في المحافظات فقد كان أعالها 
في محافظة الكرك وبلغ 18.8% . هذا في الوقت الذي يبلغ فيه المعدل 

العالمي للبطالة 10%.  إن أرقام البطالة تتأرجح حول 13% منذ 25 عامًا. وهذا 
يعني أن طريقًا فعااًل لمواجهة هذه المشكلة لم يتم الوصول إليه على 

الرغم من أن أعداد العاطلين عن العمل هم في تزايد متواصل.”

وجهة نظر 
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اكادميية ال�صرق الو�صط للطريان، بح�صب رئي�ص جمل�ص ادارتها حممد عودة هي 
يف  كوادرها  لتدريب  والعاملية  العربية  الطريان  �صركات  من  العديد  لدى  معتمدة 
جمالت الطريان التجاري وهند�صة و�صيانة الطائرات، ويلتحق بها حاليا اأكرث من 
800 متدرب ومتدربة يدر�صون علوم الطريان التجاري الآيل والكرتونيات الطريان 
�صركات  لدى  يعملون  خريجيها  من  املئات  ان  كما  الطائرات،  حمركات  و�صيانة 

الطريان املحلية والعربية والعاملية يف هذه املجالت بكل مهنية وكفاءة واقتدار.
وقال خالل حديثه لـ»امل�صتثمرون«، اأن اأكادميية ال�صرق الأو�صط للطريان تاأ�ص�صت يف 
عام 2000 حيث كانت اأول موؤ�ص�صة مملوكة من قبل القطاع اخلا�ص متخ�ص�صة يف 
جمال تدريب الطيارين و�صيانة الطائرات، تقع و�صط العا�صمة عمان  مطار ماركا. 
اأيام ال�صنة وتعترب الأكادميية رائده  حيث ي�صود املناخ املنا�صب للطريان على مدار 

على م�صتوى الردن ومنطقه ال�صرق الأو�صط.
من  توؤهل  تدريبية  دورات  تعقد  حيت  الحرتايف  التدريب  بتوفري  الأكادميية  وتقوم 
هيئه  وقوانني  معايري  ح�صب  و  الطائرات  �صيانة  فني  و  حمرتفني  طيارين  خاللها 
تنظيم الطريان املدين الردين ، م�صتخدمة بذلك اأحدث املعدات والأجهزة التقنية 

املتطورة.
اأكادميية ال�صرق الو�صط للطريان عبد اهلل طوير�ص،  يف املقابل ك�صف  مدير عام 
لها  جديدة  فروع  فتح  خالل  من  امكانياتها  تطوير  الى  دوما  ت�صعى  الأكادميية  اأن 
العاملية  الكفاءات  من  هم  فخريجوها  املتدربني،  من  املتزايد  العدد  ل�صتيعاب 
اكادمييا وعلميا كون املدربني املعتمدين مت تاأهيلهم وفق اأعلى امل�صتويات وبناء على 

الحتياجات الدولية، م�صددا يف الوقت نف�صه الى اأنها حتت�صن مدربني ذوي كفاءة 
وخربة وا�صعة وطويلة مما ي�صيف بعدا جديدا للم�صتوى التعليمي.

املوا�صفات  �صمن  وا�صعا  مبنى  ت�صم  للطريان  الأو�صط  ال�صرق  اكادميية  اأن  وقال 
الدولية ويف اأكرث من موقع باململكة، فهناك مبنى لها يف عمان وداخل مطار عمان 
املدين، ويف مدينة العقبة )داخل مطار امللك ح�صن الدويل(، كما وت�صم ا�صطول من 
ذات  الطائرات  املطلوبة من  املالحية  الأجهزة  باحدث  املزودة  الطائرات احلديثة 
املحرك الواحد واملحركني وجهازي طريان ت�صبيهي حديثني من �صنع فرن�صي وهما 

اول جهازين من نوعهما على م�صتوى منطقة ال�صرق الو�صط.
الهند�صي  التدريب  لغايات  بيوجن  طائرة  ا�صطولها  �صمن  الكادميية  وت�صم  كما 
طلبة  لتدريب  وم�صاغل  هناجر  امتالكها  الى  بال�صافة  اجلوية،  ال�صيافة  ودورات 

الهند�صة.
تدريب  يتم  حيث  ا�صرتايل(،  )كو�صت  اجنليزية  لغة  معهد  الكادميية  يف  ويوجد 
لدرا�صة  ويوؤهلهم  ي�صاعدهم  مبا  اللغة  تعلم  من  يتمكنوا  حتى  مكثف  ب�صكل  الطلبة 
كما  بالطريان،  املتعلقة  وامل�صطلحات  الجنليزية  باللغة  املقدم  الدرا�صي  املنهاج 
 sight and( وت�صم اي�صا �صفوفا درا�صية مزودة باأحدث اجهزة ال�صوت وال�صورة

.)sound
لتدريب  معتمدا  مركزا  تعترب  للطريان  الو�صط  ال�صرق  اكادميية  اأن  واكد طوير�ص 
دورات الحتاد الدويل  للنقل اجلوي ) الياتا( ومركزها يف مدينة مونرتيال بكندا، 
حيث تقوم الكادميية بتدريب التخ�ص�صات الرئي�صية مثل ادارة املطارات وال�صياحة 

أكاديمية الشرق األوسط للطيران ... 
التميز في العمل والتطور المستمر

تعمل على توفير تدريب احترافي وعقد دورات تؤهل من خاللها طيارين محترفين
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األكاديمية تحتضن 
مدربين ذوي كفاءة 
وخبرة واسعة وطويلة
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جميع  ان  الى  م�صريا  اجلوي،  وال�صحن  وامل�صيفات  امل�صيفني  وتاهيل  وال�صفر 
ال�صهادات هي معتمدة دوليا وت�صدر من الياتا يف كندا.

وت�صم الكادميية عددا من الطلبة ميثلون 15 دولة عربية و�صديقة واجنبية، كما 
العامل، حيث  انحاء  التي متنحها الكادميية معتمدة يف كافة  الرخ�ص  وان جميع 
يعمل عدد كبري من خريجيها يف خطوط الطريان العاملية وذات ال�صمعة وال�صهرة 
با�صتيعاب  الأردنية قامت  امللكية  الطريان  �صركة خطوط  ان  موؤكدا  دوليا،  العالية 

عدد كبري من خريجي الكادميية .
الطريان  قطاع  اهمية  ان  للطريان،  الو�صط  ال�صرق  لأكادميية  العام  املدير  واكد 
من  املوؤهلة  باخلربات  املنطفة  ا�صواق  لرفد  ملحة  واحلاجة  يوم  بعد  يوما  تزداد 
طيارين ومهند�صني �صيانة طائرات بال�صافة الى التخ�ص�صات الداعمة لل�صوقني 

املحلي واخلارجي.
يعترب موؤ�صرا  الطريان فان هذا  وال�صريع يف قطاع  الهائل  للتطور  نتيجة  انه  وقال 

عودة: خريجو األكاديمية أصحاب كفاءة 
ويعملون لدى شركات الطيران المحلية والعربية والعالمية

تعمل على توفير تدريب احترافي وعقد دورات تؤهل من خاللها طيارين محترفين
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تعتبر مركزا معتمدا لتدريب دورات
 االتحاد الدولي  للنقل الجوي ) االياتا(

تضم اسطوال من الطائرات الحديثة المزودة باحدث األجهزة المالحية
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وا�صحا الى �صرورة ايجاد مراكز تدريب متخ�ص�صة ت�صتطيع من خاللها ا�صتيعاب 
الطلب املتزايد على هذه املهن خا�صة وان الدول امل�صنعة تنتج �صنويا اعدادا هائلة 
من الطائرات مبختلف انواعها كما وت�صتقبلها ال�صواق وال�صركات، فالح�صائيات 
ت�صري الى ان منطقة ال�صرق الو�صط لوحدها حتتاج الى 13 الف طيار جديد خالل 

العوام الربعة املقبلة.

واكد ان املناف�صة بني ال�صركات العاملة يف ال�صوق املحلي عادلة وت�صاهم يف حت�صني 
من  كوكبة  تخريج  املا�صية  الفرتة  خالل  تطلب  الذي  المر  اخلدمة،  وتطوير 
الطيارين والفنيني من ا�صحاب الكفاءة، ونحن نتناف�ص اليوم بقوة على امل�صتويني 
حيث  الطيارين  تدريب  يف  طيبة  �صمعة  متتلك  ال�صركة  باتت  وقد  والدويل،  املحلي 
متكنت الكادميية من احل�صول على عقود من اكرث من دولة ومت تنفيذها جميعها.
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 قرر جمل�ص اإدارة �صركة اخلطوط اجلوية امللكية الأردنية اإنتخاب الكابنت �صليمان 
اإدارة امللكية الأردنية وانتدابه من املجل�ص لتويل مهام  عبيدات ع�صوًا يف جمل�ص 
املدير العام / الرئي�ص التنفيذي لل�صركة اعتبارًا من تاريخ 2015/10/27 ولفرتة 

اإنتقالية مدتها ثالثة �صهور . 
 كما قرر املجل�ص قبول اإ�صتقالة املدير العام / الرئي�ص التنفيذي ال�صابق لل�صركة 

الكابنت هيثم م�صتو اعتبارًا من تاريخ 2015/10/26 .
 ويتمتع الكابنت �صليمان عبيدات بخربة عملية طويلة يف جمالت خمتلفة من قطاع 
الطريان املدين كان اآخرها رئي�ص ملجل�ص املفو�صني يف هيئة تنظيم الطريان املدين 
بني الأعوام    2007 ــ 2010 ومديرًا عامًا ل�صلطة الطريان املدين من عام 2004 
الت�صبيهي  والتدريب  الطريان  تدريب  �صركة  يف  املديرين  لهيئة  ورئي�صًا   2007 ــ 
)جات�ص( بني عامي 2000 ــ 2005 ونائبًا ملدير عام امللكية الأردنية لل�صوؤون الفنية 
بني عامي 2002-2004 ونائبًا ملدير عام امللكية الأردنية للعمليات اجلوية من عام 
2000 ــ 2002، بالإ�صافة اإلى تويل وظائف اإدارية وفنية خمتلفة يف دائرة العمليات 

اجلوية يف امللكية الأردنية منذ اإلتحق للعمل بال�صركة كطيار يف عام 1984 .
 

وكان الكابتـــن عبيدات قد عمل كطيار يف �صالح اجلو امللكي الأردين بني عامــي 
1965 ــ 1983 وهو حا�صل على درجة البكالوريو�ص يف العلوم الع�صكرية و�صارك يف 
العديد من الدورات التدريبية املتخ�ص�صة يف جمالت القيادة والإدارة والطريان 
يف  ع�صو  كذلك  وهو  وغريها،  والأردن  الأمريكية  املتحدة  والوليات  بريطانيا  يف 

العديد من منظمات وهيئات الطريان املدين العربية والعاملية .
 

   اختارت اأنظمة ARINC GLOBALinkSM املتطورة 
لالإت�سال الرقمي بالطائرات

 ARINC اأنظمة  اختارت  اأنها  الأردنية  امللكية  اجلوية  اخلطوط  �صركة  واأعلنت   
Rockwell Collins  العاملية املتخ�ص�صة بتطوير  GLOBALinkSM  من �صركة 
اأنظمة الت�صالت والطريان وذلك لتغطية متطلبات الت�صال الرقمي مع طائرات 

امللكية الأردنية.
 )HF( و�صيمكن هذا النظام الذي ُبو�صر بتطبيقه با�صتخدام املوجات عالية الرتدد 
العمليات  ومراكز  الطائرة  قائد  بني  والبيانات  الر�صائل  تبادل  من  الأردنية  امللكية 
تتبع م�صار طائرات  اإمكانية  الى  بالإ�صافة  والعامل بكفاءة عالية  الأردن  اجلوية يف 

امللكية الأردنية يف الأجواء العاملية.
 وقال املدير العام / الرئي�ص التنفيذي للملكية الأردنية الكابنت �صليمان عبيدات قال 
ال�صركة  ياأتي انطالقًا من حر�ص  التعاون مع �صركة )روكويل كولينز( املتطورة  اأن 
اأحدث  لتطبيق  و�صعيها  اجلوي  النقل  خدمات  يف  والتو�صع  احلداثة  مواكبة  على 
احللول الإلكرتونية التي تتما�صى مع الأنظمة التقنية املعتمدة لديها ولدى �صركات 
اأول  باأن تكون امللكية الأردنية  الطريان العاملية الأخرى، معربًا عن �صعادة ال�صركة 

�صركة طريان يف ال�صرق الأو�صط ت�صتخدم هذا النظام العاملي املتطور 
 واأ�صاف اأن طائرات امللكية الأردنية حتلق على مدار ال�صاعة فوق خمتلف املناطق، 
مبا يف ذلك ال�صحارى واملحيطات، ولذلك نحن بحاجة الى �صبكة ات�صالت فعالة 
وذات تغطية وجودة عاليتني ت�صمل جميع مناطق العامل، �صيما واأن جميع طائراتنا 

 تكليف الكابتن سليمان عبيدات للقيام 
بمهام مدير عام الملكية األردنية

اختارت أنظمة ARINC GLOBALinkSM المتطورة لإلتصال الرقمي بالطائرات
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من طراز بوينغ 787 وايربا�ص مزودة بجهاز ُم�صتقبل ملوجات )HF( والذي يعتمد 
عليه نظام ARINC ــ اأحد اأكرث نظم الإت�صالت واملالحة والإ�صتطالع تطورًا حتى 

الآن.
 وبني الكابنت عبيدات اأن هذه اخلطوة �صتلبي متطلبات الرحالت اجلوية من ناحية 
الت�صالت التقنية ب�صكل اأف�صل وبتكلفة اأقل ما ي�صاعد امللكية الأردنية على املزيد 

من التو�صع والنمو.
رئي�صي  كمزود   ARINC GLOBALinkSM اأنظمة  الأردنية  امللكية  وتعتمد   
باملوجات  الت�صال  نظام  الى  فبالإ�صافة  الرقمية،  الت�صالت  بخدمة  لطائراتها 
عالية الرتدد )HF(، هناك حزمة متنوعة من النظمة التي ت�صتخدم اثناء الطريان 
مثل الت�صال باملوجات ذات الرتدد العايل جدًا VHF، ونظام الت�صال عرب الأقمار 
اأي مكان  يتيح تغطية جيدة وم�صتمرة للطائرات يف  SATCOM والذي  ال�صناعية 
يف العامل، وكذلك نظام OpCenter املحو�صب لتبادل الر�صائل بني قادة الطائرات 
وطواقم العمليات اجلوية الأر�صية، ف�صاًل عن نظام تتبع الطائرات اثناء الرحالت 

. WebASD اجلوية
التجاري  الطريان  ل�صوؤون  العام  املدير  نائب  جورج  دي  مايك  قال  جهته  من   
ات�صالت  ل�صكبة  امللحوظ  التو�صع  اأن   Rockwell Collins �صركة   يف  وال�صبكات 
عنه  الإعالن  مت  والذي  واإفريقيا  الو�صط  وال�صرق  اأوروبا  يف  العامليه   ARINC
تلبي  �صاملة  تغطية  تقدمي  لنا  اأتاحت  رئي�صية  بداية  نقطة  العام كان  بداية هذا  يف 
متطلبات امللكية الأردنية و�صركات اأخرى يف املنطقه، ونحن �صعداء باأن تكون امللكية 
ت�صتخدم  العربي  واخلليج  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  طريان  �صركة  اأول  الأردنية 
اأنظمتنا، فيما نتوقع اأن تلحق بها �صركات طريان اأخرى من املنطقة. وتعترب �صركة 

»روكويل كوليننز« رائدة يف تطوير ون�صر حلول اإلكرتونية مبتكرة لالت�صال والطريان 
األف موظف يف 150  لكٍل من التطبيقات احلكومية والتجارية، حيث يقوم نحو 20 
دولة موزعني عرب �صبكة خدمات لتقدمي الدعم الفني وللم�صاعدة يف اإيجاد احللول 
التقنية يف جمالت عديدة اأبرزها اإلكرتونيات مق�صورة القيادة، وكابينة امل�صافرين، 

واإت�صالت الرحالت اجلوية، واإدارة املعلومات، واملحاكاة والتدريب.

الحافــظ يرأس إجتماعًا إلدارة الملكية األردنية

 واأكد رئي�ص جمل�ص اإدارة امللكية الأردنية �صليمان احلافظ 
على  تقوم  ورائدة  وطنية عريقة  �صركة  الأردنية  امللكية  اأن 
ر�صالتها  اأداء  يف  الإ�صتمرارية  على  املبني  املوؤ�ص�صي  العمل 
كناقل وطني يربط الأردن بالعامل اخلارجي وتقدم خدمات 

نقل جوي باأرفع م�صتويات الراحة وال�صالمة والأمان .
امللكية  دوائر  م�صوؤويل  مع  اإجتماعًا  تروؤ�صه  خالل  وقال   
الكابنت  بح�صور  الدويل  علياء  امللكة  مطار  يف  الأردنية 
للقيام  املنتدب  الإدارة  جمل�ص  ع�صو  عبيدات  �صليمان 
مبهام املدير العام / الرئي�ص التنفيذي للملكية الأردنية اأن 
الإجناز الذي حققته ال�صركة خالل ال�صهور الت�صعة الأولى 
بلغ 27  ربح �صايف  بت�صجيل  والذي متثل  العام احلايل  من 
مواقع  كافة  ويف  جميعًا  اأبنائها  ب�صواعد  جاء  دينار  مليون 

عملهم.
واأكد �صعي امللكية الأردنية بكل امكاناتها ملوا�صلة م�صرية   
تنفذها  التي  الإ�صرتاتيجية  اخلطة  بح�صب  الإجنازات 
لالأعوام 2015-2020 والتي ترتكز على متكني ال�صركة من 

العودة اإلى الربحية عرب اعادة الهيكلة.
املتقدمة  باخلربات  اإعتزازه  عن  احلافظ  واأعرب   
خمتلف  يف  الأردنية  امللكية  يف  العاملون  بها  يتميز  التي 
للملكية  �صتكفل  والتي  واملالية  والتجارية  الفنية  القطاعات 
تت�صمنها  التي  والأفكار  للخطط  الأمثل  التطبيق  الأردنية 
اإلى  م�صريًا  وامل�صتقبلية،  احلالية  ال�صركة  اإ�صرتاتيجية 
اأهمية روح الفريق التي ت�صود بني العاملني والتي تعترب اأحد 
العوامل الرئي�صية لتمكني ال�صركة من جتاوز التحديات التي 

متر بها وموا�صلة املناف�صة بكفاءة وفعالية .
جمل�ص  لثقة  تقديره  عن  عبيدات  الكابنت  عرب  بدوره   
عام  مدير  مبهام  للقيام  بتكليفه  الأردنية  امللكية  اإدارة 

البناء  ال�صركة  عزم  موؤكدًا  املرحلة،  هذه  خالل  ال�صركة 
عامًا  خم�صني  خالل  اأبناوؤها  حققها  التي  الإجنازات  على 
ودورها  الوطنية  يليق مبكانتها  الذي  وبال�صكل  من عمرها 
رئي�صي  وم�صغل  الأ�صا�صية  الوطني  الإقت�صاد  اأعمدة  كاأحد 
على  عبيدات  الكابنت  و�صدد  اململكة.  يف  العاملة  لالأيدي 

اإ�صتثمار عامل الوقت يف متكني امللكية الأردنية من  اأهمية 
الإنطالق جمددًا نحو مزيد من النمو والتطور والتميز يف 
الفريق  بروح  اجلاد  العمل  خالل  من  امل�صافرين  خدمات 
جميع  يف  والكفاءة  اجلودة  عوامل  على  والرتكيز  الواحد 

مراحل عملية ال�صفر .

األمير رعــد بن زيد يزور الملكية األردنية

اإلتقى  اإلى املكتب الرئي�صي للملكية الأردنية   قام الأمري رعد بن زيد كبري الأمناء بزيارة 
خاللها رئيـ�ص جمل�ص اإدارة ال�صركة �صليمان احلافظ .

 وا�صتمع المري من احلافظ اإلى اإيجاز عن واقع امللكية الأردنية يف هذه املرحلة وم�صتقبلها 
واخلطة الإ�صرتاتيجية التي تنفذها ال�صركة لل�صنوات اخلم�ص املقبلة والتي تركز على اإعادة 
الهيكلة وزيادة الإيرادات وخف�ص التكاليف، كما ا�صتعر�ص النتائج املالية الإيجابية لل�صركة 
خالل ال�صهور الت�صعة الأولى من العام احلايل والتي اأظهرت حتقيق اأرباح �صافية بلغت 27 

مليون دينار  .
وكذلك   الربحية  نحو  ال�صريع  التحول  على  ال�صركة  بقدرة  اإعجابه  رعد عن  الأمري  وعبّر   
التي تقدمها مل�صافريها، �صيما مع ت�صغيل  امل�صتوى املتميز من اخلدمات اجلوية والأر�صية 
اأحدث الطائرات التي بينها خم�ص طائرات من طراز بوينغ 787 )درمي ليرن( كانت قد 

اإن�صمت لالأ�صطول مع نهاية العام املا�صي وهي الأكثــر تطورًا يف العامل .
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ربحًا  الأردنية  امللكية  اجلوية  اخلطوط  �صركة  حققت   
احلايل  العام  من  اأيلول  �صهر  نهاية  حتى  بلغ  �صافيًا 
مقداره 27 مليون دينار قبل ال�صريبة بن�صبة منو و�صلت 
اخل�صارة  قيمة  مليون  7ر15  بـ  مقارنة  باملئة،   272 اإلى 

ال�صافية لل�صركة خالل نف�ص الفرتة من عام 2014.
وبلغ �صايف ربح ال�صركة بعد ال�صريبة لت�صعة �صهور الأولى 
من هذا العام 4ر21 مليون دينار بن�صبة ارتفاع عن فرتة 

املقارنة من العام املا�صي مبعدل 236 باملئة.
�صليمان  الأردنية  امللكية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
النتائج  هذه  ان   ، ال�صركة  عن  �صادر  بيان  يف  احلافظ 
ت�صكل نقلة نوعية يف م�صرية ال�صركة خالل هذه املرحلة 
التي ما تزال حركة النقل اجلوي فيها تعاين من تبعات 
بالأردن،  دول عديدة حتيط  الأمني يف  ال�صتقرار  عدم 
اإلى  وال�صياحة  ال�صفر  ن�صاط  تراجع  على  �صلبًا  وتوؤثر 
اأن هذه  اململكة ومنطقة ال�صرق الأو�صط عمومًا، موؤكدًا 
الهيكلة  اإعادة  ا�صتكمال  على  ال�صركة  �صت�صاعد  النتائج 

التي تنفذها حاليًا.
املالية  النتائج  يف  امللحوظ  التح�صن  احلافظ  واأرجع 
روؤية  تنفيذ  العاملني وحر�صهم على  اإلى كفاءة  لل�صركة 
و�صعها  التي  ال�صرتاتيجية  واخلطة  الإدارة،  جمل�ص 
اخلم�ص  لل�صنوات  احلايل  العام  مطلع  منذ  املجل�ص 
املقبلة والتي تركز على اإعادة الهيكلة مبختلف اجلوانب، 
الت�صغيلية،  التكاليف  وتقليل  الإيرادات،  وتعظيم 
تقدمها  التي  اخلدمات  من  املتميز  بامل�صتوى  والنهو�ص 
ال�صركة مل�صافريها، واملحافظة على املكانة التي تتبواأها 
جوي  وناقل  العربي  امل�صرق  يف  رائدة  طريان  ك�صركة 

وطني كفوؤ للمملكة منذ 52 عامًا.
باأنه  يتميز  امل�صافرين  حركة  يف  الن�صاط  اأن  اإلى  واأ�صار 

وكذلك  الطريان  �صركات  اأن  حيث  مو�صمية،  طبيعة  ذو 
امللكية الأردنية عادة ما حتقق نتائج مالية اأف�صل خالل 
الربع الثاين والربع الثالث والذي ي�صهده مو�صم ال�صيف 
من كل عام، فيما يرتاجع الن�صاط يف حركة ال�صفر ب�صكل 
عام،  كل  من  الأخري  والربع  الأول  الربع  خالل  ملحوظ 
اأرباحها يف  اأف�صل  اأن �صركات الطريان جتني  اإلى  لفتًا 

موا�صم الذروة والعطالت.
وبني اأن �صيا�صة �صبط التكاليف التي انتهجتها ال�صركة 
اأدت اإلى تقليل جممل التكاليف الت�صغيلية خالل ال�صهور 
الت�صعة الأولى من العام احلايل مبعدل 22 باملئة مقارنة 
جممل  اأن  اإلى  لفتًا  املا�صي،  العام  من  ذاتها  بالفرتة 
دينار  مليون   434 بلغ  الفرتة  لهذه  الت�صغيلية  التكاليف 
بذلك  حمققًة  مليـــونا   519 اإلى  و�صلت  اإيرادات  مقابل 
جممل ربح بلغ نحو 85 مليون دينار وبزيادة 95 باملئة عن 

ذات الفرتة من عام 2014 .
احلايل  العام  خالل  الوقود  اأ�صعار  انخفا�ص  اإن  وقال 
تراجع  حيث  من  النتيجة  لهذه  بالتو�صل  اأي�صًا  اأ�صهم 
لكفاءة  اأي�صًا  وا�صح  دور  هناك  كان  اأنه  اإل  النفقات، 
عدد  اإغالق  مالحمها  اأبرز  من  كان  التي  الت�صغيل 
اجلدوى  �صعف  �صوء  يف  ال�صبكة  على  الوجهات  من 

القت�صادية لها وتخفي�ص عدد الطائرات تبعًا لذلك.
نهاية  منذ  قامت  الأردنية  امللكية  اأن  احلافظ  واأو�صح 
دلهي  من  كل  يف  حمطاتها  باإغالق  املا�صي  العام 
والإ�صكندرية  وميالنو  واأكرا  ولغو�ص  وكوملبو  وبومباي 
والعني، كما فتحت اأ�صواقًا جديدة يف املنطقة اإلى تبوك 
والنجف وخف�صت عدد طائراتها مبا يتنا�صب مع �صبكة 
اخلطوط التي توا�صل اإعادة النظر فيها مبا ين�صجم من 

ا�صرتاتيجيتها احلالية وامل�صتقبلية.

احلايل  العام  خالل  اأي�صًا  عززت  امللكية  اأن  الى  واأ�صار 
الى  الرحالت  عدد  زيادة  خالل  من  اجلوية  �صبكتها 
�صيما  ال�صفر  للطلب على  ا�صتجابًة  املحطات  الكثري من 
يف موا�صم الذروة، بالإ�صافة اإلى زيادة عدد رحالتها اإلى 
العقبة من 11 رحلة اأ�صبوعيًا اإلى 16 مع تعديل مواعيد 

بع�ص الرحالت مبا يتنا�صب مع رغبات امل�صافرين.
واأ�صاف، ان ال�صركة ب�صدد فتح حمطات عاملية جديدة 
اإلى  امل�صافرين  طموحات  تلبي  احلايل  العام  نهاية  قبل 
مدن عاملية خمتلفة، م�صريًا اإلى اأن ثماين حمطات على 
ال�صبكة ما يزال الت�صغيل اإليها معلقًا لأ�صباب اأمنية هي 
وم�صراطة  وبنغازي  وطرابل�ص  واملو�صل  وحلب  دم�صق 

و�صنعاء وعدن.
الأردنية  امللكية  تبقى  اأن  على  احلر�ص  احلافظ  واأكد 
مبا  البارزة  العريقة  الأردنية  النجاح  ق�ص�ص  اإحدى 
يتمتع به اأبناوؤها من خربات وقدرات كبرية على موا�صلة 
تاريخها  عرب  واجهتها  طاملا  التي  التحديات  جتاوز 
الطويل، م�صتعر�صًا العديد من الجراءات التي اتخذتها 
حتقيق  اإلى  للتو�صل  املا�صية  ال�صهور  خالل  ال�صركة 

الأرباح.
املتتابعة  التحديات  بالرغم من  ال�صركة �صتظل  اأن  وبني 
يف بحث دائم عن فر�ص جديدة واعدة لزيادة ايراداتها 
النقل  �صناعة  اأ�صواق  يف  التناف�صية  مكانتها  وتعزيز 
اجلوية  خدماتها  وحت�صني  والعاملية  الإقليمية  اجلوي 
والأر�صية لتوفري رحالت جوية اآمنة ومريحة حتقق ر�صا 
امل�صافرين، معربًا عن اعتزاز العاملني باأن تبقى ال�صركة 
جاللة  وتوجيهات  قيادة  ظل  يف  لالأردن  الوطني  الناقل 
القيام بدورها كاأحد  واأن توا�صل  الثاين،  امللك عبداهلل 

اأعمدة القت�صاد الوطني الرئي�صية.

 الحافظ: هذه النتائج تشكل نقلة نوعية
 في مسيرة الشركة خالل هذه المرحلة

21 مليون دينار صافي أرباح »الملكية« في 9 شهور
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وقعت اتفاقية مع جامعة غرب اسكتلندا 

»جامعة الشرق األوسط«
تحتفل بتخريج طلبتها  2015/2014

احتفلت جامعة ال�صرق الأو�صط بتخريج الفوج التا�صع لطلبة املاج�صتري وال�صاد�ص 
للبكالوريو�ص للعام اجلامعي 2014 - 2015.

واقيم احلفل يف حرم اجلامعة برعاية من رئي�ص جمل�ص امناء اجلامعة الدكتور 
يعقوب نا�صر الدين وبح�صور رئي�ص اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور ماهر �صليم ، لطلبة 
الف�صل  على  تخرجهم  واملتوقع  والثاين  الول  للف�صول  والبكالوريو�ص  املاج�صتري 

ال�صيفي.

افتتحت اأول برنامج ماج�ستري ت�سميم
 اجلرافيك على م�ستوى اجلامعات

باب   2016-2015 احلايل  الدرا�صي  الف�صل  الو�صط  ال�صرق  جامعة  وافتتحت 
القبول يف برنامج  ماج�صتري ت�صميم اجلرافيك يف كلية العمارة والت�صميم، وهو 

الول من نوعةعلى م�صتوى اجلامعات الأردنية.
ت�صميم  ماج�صتري  برنامج  اإن  �صليم  ماهر  الدكتور  ال�صتاذ  رئي�ص اجلامعة  وقال 
اجلرافيك هو نقلة نوعية يف اخلطة الدرا�صية وخطوة على طريق تاهيل طلبة كلية 
العمارة والت�صميم للمناف�صة يف �صوق العمل مبا ين�صجم مع روؤية اجلامعة ور�صالتها 
باعتبارها جامعة جادة ملتزمة و�صاعية للتعلم وقد ا�صتقطبت له نخبة من العلماء 
املخت�صني يف هذا املجال، م�صريا اإلى اأن اجلامعة لن تاألوا جهدا يف توفري وتنويع 

اخليارات امام طلبتها الذين يتميزون يف املجالت التي يعملون بها. 
من جهته قال عميد كلية العمارة والت�صميم الدكتور رائد قاقي�ص اأن الكلية ت�صعى 
الإبداع  يف  والع�صرين  الواحد  القرن  متطلبات  يواءم  تعليمي  م�صتوى  تقدمي  اإلى 
والبحث  بالتدري�ص  يتميز  الكلية امنوذجا علميا  والقيادة بحيث ت�صبح  والأ�صالة 

العلمي وخدمة املجتمع ويف طليعة الكليات املماثلة اأردنيًا واإقليميًا وعامليًا. 

توؤكد التزامها باحل�سول على �سهادة
 �سمان اجلودة يف الف�سل الدرا�سي احلايل

واأكد رئي�ص جامعة ال�صرق الو�صط التزام اجلامعة باحل�صول على �صهادة �صمان 
اجلودة يف الف�صل الدرا�صي احلايل. 

الدين،  نا�صر  الدكتور يعقوب  اأمناء اجلامعة  لقاء ح�صره رئي�ص جمل�ص  وقال يف 
هيئة  واأع�صاء  الكليات  وعمداء  �صقوارة  �صناء  الدكتورة  املديرين  هيئة  ورئي�صة 
التدري�ص، اإن اجلامعة �صتنتهي يف هذا الف�صل من �صروط احل�صول على �صهادة 

االستثمار في القطاع التعليمي
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�صمان اجلودة. 
هذه  وتنفيذ  اللتزام  تعني  اجلودة  �صمان  �صهادة  ان  توؤمن  اجلامعة  اإن  واأ�صاف 
العمل  يف  اجلدية  اإلى  اجلميع  داعيا  ال�صهادة،  على  احل�صول  بعد  حتى  املعايري 

والتعليم وحتى الرتقاء باملحتوى التدري�صي. 
ودعا الدكتور �صليم اإلى التعامل باإيجابية ونبذ الفردية وتبني روح الفريق الواحد 
كمنهج للو�صول اإلى هدف �صبط اجلودة، راف�صا اأي �صلبية قد تخلق واقعا �صلبيا 

يعيق العمل والجناز. 
�صمان  �صهادة  على  احل�صول  ملتطلبات  �صليم  الدكتور  عر�ص  ال�صدد  هذا  ويف 
للطلبة،  التناف�صية  القدرة  ووزيادة  املوؤ�ص�صي،  الداء  كفاءة  رفع   : ومنها  اجلودة 
العلمي،  البحث  وتطوير  والدارية،  التدري�صية  الهيئتني  اأع�صاء  قدرات  وتنمية 
م�صريا اإلى اأن اأي جامعة تلتزم بقواعد ثالث هي التعليم والبحث العلمي وخدمة 

املجتمع. 
واأ�صاف يف اإطار عر�صه للمتطلبات ب�صرورة تنفيذ تقييم ذاتي والقيام مبجموعة 

من الجراءات يلتزم بها الفراد يف اجلامعة ا�صتنادا ملعايري �صمان اجلودة. 
ومنها  اجلامعة  يف  امل�صتحدثة  الكادميية  للربامج  �صليم  الدكتور  عر�ص  كما 
اجلامعات  م�صتوى  على  نوعه  من  الول  وهو  اجلرافيكي   الت�صميم  ماج�صتري 
الداخلي، والهند�صة  الت�صميم  ا�صتقبال الطلبات فيه، وبكالوريو�ص  الأردنية وبداأ 

الكهربائية ، مبينا اأن اجلامعة ب�صدد ا�صتحداث تخ�ص�ص هند�صة البرتول . 

اتفاقية مع جامعة غرب ا�سكتلندا 

واأطلقت جامعة ال�صرق الو�صط  وغرب ا�صكتلندا برنامج �صراكة يف تخ�ص�صات 
العمال واإدارة العمال على م�صتوى البكالوريو�ص واملاج�صتري والدكتوراة.

املعايري  وفق  الربيطانية،  ال�صهادة  نيل  والعرب  الردنيني  للطلبة  الربنامج  ويتيح 
الأكادميية يف البلدين، كما يتيح فر�صة تبادل اخلربات بني اأع�صاء هيئة التدري�ص 

من اجلانبني ، ون�صر البحوث امل�صرتكة ، وتطوير املهارات والربامج الإبداعية.
الطروانة، ومندوب  املهند�ص عاطف  النواب  رئي�ص جمل�ص  وح�صر حفل الطالق 
الدكتور  العايل   التعليم  رئي�ص جمل�ص  نائب  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير 
اأمني م�صاقبة، وع�صو جمل�ص اللوردات الربيطاين م�صت�صار جاللة امللكة اليزابيث 
اللورد جون توملين�صون وال�صفري الربيطاين يف الردن اإدوارد اأوكدن و�صفري �صلطنة 

عمان خمي�ص بن حممد الفار�صي وعدد من وزراء التعليم العايل ال�صابقني وعدد 
من امللحقني الثقافيني العرب  والأجانب . 

ال�صرق  اأهداف الربنامج الذي ين�صجم وروؤية جامعة  وجرى خالل احلفل عر�ص 
،  ف�صال عن تطلعات جامعتي غرب  العاملية  واأجنازاتها وتطلعاتها نحو  الو�صط 
العامل  دول  من  عدد  يف  م�صرتكة  برامج  تقيمان  اللتني  للتجارة  ولندن  ا�صكتلندا 

خارج بريطانيا .
وقال رئي�ص جمل�ص اأمناء جامعة ال�صرق الو�صط الدكتور يعقوب نا�صر الدين اإن 
الربنامج ي�صعى لتج�صري الهوة بني اجلامعات الردنية والربيطانية من وحي روؤية 
اجلامعة واإميانها العميق باملعاين الن�صانية التي ت�صعى اجلامعات لتج�صيدها يف 

خدمة الب�صرية واملجتمعات الإن�صانية .
واأ�صاف نحن نعي�ص يف عامل اأ�صبح فيه عامل الزمن ق�صريا جدا ، والأطراف التي 
اأن  باإمكانها  للم�صتقبل  وا�صحة  روؤية  ومتلك   ، العامل  هذا  وقدرتها  بعقلها  تدرك 

حتدد م�صاريعها امل�صرتكة وم�صاحلها املتبادلة ، وتنفذها على الفور .
بني  امل�صرتك  الربنامج  خالله  انطلق  الذي  الحتفال  هذا  ذلك  على  دليل  واأكرب 
والأمل  بالتفاوؤل  ن�صعر  ، ونحن  ا�صكتلندا  ، وجامعة غرب  الأو�صط  ال�صرق  جامعة 
بنجاح هذا امل�صروع الذي حقق الكثري من الأهداف قبل اأن يبداأ، وهي يف معظمها 
تتعلق باإ�صرتاتيجية هذه اجلامعة التي ت�صعى اإلى التعلم ، واإلى العاملية ، واإلى ج�صر 
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التي كانت وما  ، وخا�صة بريطانيا  اأوروبا  التعليم يف منطقتنا وبني  الهوة بني 
تزال وجهة الأردنيني ، ومنها عاد اإلينا جيل من الرواد من اأبناء الأردن الذين 

�صاهموا يف نهو�ص موؤ�ص�صات الدولة وقطاعاتها املختلفة .
دفعت  التي  الهداف  يف  ي�صب  الربنامج  هذا  اأن  اإلى  ال�صياق  هذا  يف  واأ�صار 
اإلى  الن�صمام لوثيقة املاجنا كارتا التي جت�صد القيم  جامعة ال�صرق الو�صط 
امل�صرتكة ، ومن اأهمها اأن اجلامعة حا�صنة  للقيم والعادات الإن�صانية ، وت�صعى 
وتوؤثر  بينها  الثقافات يف ما  العامل وتبادل  العلم واملعرفة على م�صتوى  لتعميم 
اأن هذا الربنامج ي�صيع روح المل لدى  اأي�صا يف بع�صها البع�ص، م�صددا على 
ال�صباب يف العمل والعي�ص بكرامة من وحي توجيهات امللك عبداهلل الثاين الذي 
اأكد على دور  اجلامعات يف خدمة املجتمع واأطالق الطاقات البداعية اخلالقة. 
على  لندن  جامعة  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  توملين�صون،  جون  اللورد  �صدد  بدوره 
اإلى نظام  �صرورة العمل بني اجلامعات على حتديد الولويات ومنها الو�صول 
لتحقيق  وذلك  واملنتجة  والفاعلة  ال�صابة  لالأجيال  البداع  على  حمفز  تعليمي 

�صراكة موؤثرة يف البناء ومن ثم مواطنة اأف�صل. 
اأهمها  عديدة  عنا�صر  من  املكونة  اللغة  نف�ص  متلك  اجلامعات  اإن  وقال 
بها  تنادي  التي  واملباديء  بالقيم  توؤمن  اأف�صل  مواطنة  لنتاج  الخالقيات 
والهدف  الروؤية  نف�ص  حتقيق  يف  ننخرط  اأن  جميعا  ن�صتطيع  لذلك  اجلامعات 

من التعليم. 
بدوره قال الدكتور اأمني امل�صاقبة، مندوب وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
نائب رئي�ص جمل�ص التعليم العايل، اإن هذا التعاون ميثل نقلة نوعية يف م�صرية 
التعليم اجلامعي  يف الردن وت�صجع عليه وزارة التعليم العايل، م�صيدا بالتقدم 
امل�صطرد الذي ت�صهده جامعة ال�صرق الو�صط والتي و�صعت نف�صها يف مقدمة 

اجلامعات الردنية. 
الربنامج   بهذا  اأوكدن  اإدوارد  الردن  يف  الربيطاين  ال�صفري  اأ�صاد  ناحيته  من 
التعليم  اإن  وقال  املتحدة،  واململكة  الردن  بني  التعاون  م�صتوى  يعرب عن  الذي 
مهم لأنه يف املراحل التعليمية الولى يتعلم الطالب مباذا يفكر لكنه يف املرحلة 

اجلامعية يتعلم كيف يفكر، وكيف يجد احللول للتحديات. 

واأ�صاف :هذا التعاون بني اجلامعات مهم لنه ياأتي يف مرحلة دقيقة يواجه فيه 
بلدينا التطرف الذي ي�صتهدف ال�صباب الذين هم باأم�ص احلاجة لحياء المل 

لديهم حتى جننبهم التاأثر بالفكر املتطرف. 
وكان رئي�ص جامعة ال�صرق ال�صتاذ الدكتور ماهر �صليم قد قدم عر�صا عن روؤية 
ور�صالة واأهداف اجلامعة ، وانفتاحها على العامل العربي من خالل ع�صويتها 
يف احتاد اجلامعات العربية التي رئ�صته دورتها العام املا�صي ، وكذلك انفتاحها 
على العامل من خالل ع�صويتها يف منظومة املغانا كارتا الأوروبية ، واتفاقيات 
على  م�صممة  اجلامعة  اإن  وقال   ، الدولية  اجلامعات  من  العديد  مع  التعاون 
جت�صيد ق�صة جناح من خالل هذا الربنامج الذي يعك�ص ا�صرتاتيجية اجلامعة 
وروؤيتها باعتبارها جامعة جادة وملتزمة و�صاعية للتعلم وت�صبو نحو رفع جودة 

الداء وجتويد املخرجات. 
التي  للقيم  كريغ موهاين  الدكتور  ا�صكتلندا  رئي�ص جامعة غرب  بدوره عر�ص 

توؤمن بها اجلامعة وخ�صو�صا حرية التعبري املج�صدة واملطبقة يف اجلامعة .
وقال اإن الربنامج ي�صكل اأر�صية م�صرتكة لالنطالق نحو  مزيد من ال�صراكات 

مع اجلامعات الردنية ذات القيم امل�صرتكة. 
اندرادي  متوثي  الدكتور  لندن  جلامعة  التنفيذي  املدير  عر�ص  جهته  من 
والوروبية،  والردنية  العربية  اجلامعات  مع  جامعته  تربط  التي  لل�صراكات 
م�صريا اإلى اأنه رغم اختالف الثقافات من بلد لآخر اإل اأنه يف ظل العوملة �صار 

هناك انفتاح وتوا�صل يج�صر الهوة ويكر�ص الروابط. 
واإدخال  اخلربة   واكت�صاب  التعلم  الربنامج  هذا  وراء  من  التطلعات  وبني 
التكنولوجيا وح�صول الطالب على اكتفاء من الدرا�صة يف هذه التخ�ص�صات.  

غرب  جامعة  مع  تعاون  اتفاقية  على  التوقيع  الطالق  حفل  نهاية  يف  وجرى 
واإدارة العمال على  التدري�ص يف تخ�ص�صات العمال  ا�صكتلندا يتم مبوجبها 
الو�صط  ال�صرق  جامعة  يف  والدكتوراه  واملاج�صتري  البكالوريو�ص  م�صتويات 

وباللغة الجنليزية ووفق املناهج الربيطانية املعتمدة .
مع  بالتعاون  ا�صكتلندا  غرب  جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  من  اأع�صاء  و�صيتولى 

نظرائهم يف جامعة ال�صرق الو�صط مهمة التدري�ص والبحث العلمي. 

اإلستثمار في القطاع التعليمي
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توقع وثيقة املاجنا كارتا

اإلى وثيقة  املاجنا كارتا  التي وقعت  ان�صمت جامعة ال�صرق الأو�صط  ر�صميا 
عليها اأكرث من 800 جامعة اأوروبية منذ اإن�صائها عام 1988 مببادرة من جامعة 
بولونيا  اليطالية وبالتعاون مع احتاد اجلامعات الأوروبية من اأجل تكري�ص قيم 
التقدم  وتاأكيد دور اجلامعات يف حتقيق   ، العلمي  التعليم اجلامعي  والبحث 
العلمي والثقايف واملعريف على امل�صتوى الدويل ، واأهمية �صمان ا�صتقالليتها يف 

حتديد دورها وو�صائلها يف خدمة املجتمع الإن�صاين .
الدكتور  بح�صور  اجلامعة  رئي�ص  �صليم  ماهر  الدكتور  الأ�صتاذ  الوثيقة  ووقع 
يعقوب نا�صر الدين رئي�ص جمل�ص الأمناء والرئي�ص التنفيذي للمجل�ص العربي 
حلوكمة اجلامعات العربية ، والدكتور �صلطان اأبو عرابي الأمني العام لحتاد 
اجلامعات العربية ، وذلك خالل احلفل الذي اأقيم مبنا�صبة الذكرى ال�صابعة 
اأتاحت  والع�صرين لتوقيع الوثيقة من قبل روؤ�صاء اجلامعات الأوروبية ، والتي 
فر�صة الن�صمام اإليها اأمام جميع اجلامعات التي توؤمن بقيم التعليم ودوره يف 

تطوير احلياة الإن�صانية والنهو�ص احل�صاري .
وتعترب جامعة بولونيا التي تبنت الوثيقة واحدة من اأقدم اجلامعات الأوروبية 
العلماء  اأبرز  من  كبري  عدد  اإليها  وينتمي   ، قرون  ت�صعة  قبل  اأ�ص�صت  حيث 

واملفكرين الأوروبيني .
العاملية  اجلامعات  بني  امل�صرتكة  املبادئ  من  جمموعة  اإلى  الوثيقة  وت�صتند 
الثقافة  تقدم  على  كبرية  بدرجة  �صيعتمد  الب�صرية  م�صتقبل  اأن  اأ�صا�ص  على 
والعلوم والتكنولوجيا ، ون�صر املعارف على نطاق وا�صع لتحقيق التقدم الثقايف 

والقت�صادي وهو ما يتطلب اأعلى درجات ال�صتثمار يف التعليم امل�صتمر .
وتوؤكد الوثيقة على اأن اجلامعة ينبغي اأن تكون موؤ�ص�صة م�صتقلة عن كل نفوذ 
الوفاء  تتمكن من  ، حتى  باحلرية  تتمتع  واأن   ، اقت�صادية  اأو �صغوط  �صيا�صي 
 ، والتعليم  العلمي  الثقافة والبحث  اإنتاج وحتليل ون�صر  بالتزاماتها من خالل 
مبا يلبي حاجة ال�صعوب ومتطلبات املجتمع ، ومواكبة التقدم العلمي والثقايف .

وتلتزم اجلامعات املن�صمة اإلى تلك الوثيقة بو�صع اأ�ص�ص لختيار اأع�صاء هيئة 
التدري�ص وحقوقهم وواجباتهم ، واحرتام حرية الطلبة يف حتقيق طموحاتهم 
واحل�صول على التعليم والتدريب املنا�صبني ، وكذلك تبادل اخلربات والوثائق 
واملعلومات بني اجلامعات الأع�صاء واإن�صاء امل�صاريع امل�صرتكة من اأجل تطوير 
على  العلمية  واملنح  التبادل  وت�صجيع   ، العلمي  والتقدم  التعليمية  العملية 
م�صتوى الطلبة واأع�صاء هيئة التدري�ص ، معادلة الدرجات العلمية والوظيفية 

والمتحانات املتناظرة .

بحثت �سبل التعاون الأكادميي مع اجلامعة الها�سمية

هاين،  بني  الدين  كمال  الدكتور  الأ�صتاذ  الها�صمية  اجلامعة  رئي�ص  بحث 
اأمناء جامعة ال�صرق الأو�صط/رئي�ص املجل�ص العربي حلاكمية  ورئي�ص جمل�ص 
اجلامعات العربية الدكتور يعقوب نا�صرالدين والأ�صتاذ الدكتور ماهر �صليم 
رئي�ص جامعة ال�صرق الأو�صط �صبل اإقامة عالقات تعاون علمي وبحثي م�صرتك 
والتدري�ص،  التدريب  جمالت  يف  التعاون  اإمكانية  بحث  اجلامعتني.ومت  بني 
امل�صرتكة  املتخ�ص�صة  العلمية  والندوات  املوؤمترات  وعقد  العلمي،  والبحث 
بينها، حيث ح�صر اللقاء الدكتور وليد الرتك عميد كلية ال�صيدلة، والأ�صتاذ 
الإعالم  مدير  فريج  كمال  والأ�صتاذ  اجلامعة،  رئي�ص  م�صت�صار  مرقه  جرير 
والعالقات العامة يف جامعة ال�صرق الأو�صط.وقال الدكتور بني هاين اإن هذه 
بني  بالتعاون  احل�صني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  روؤية  اإطار  يف  تاأتي  اخلطوة 
اإلى  نتطلع  اأننا  واأ�صاف  الوطن،  م�صلحة  فيه  ملا  واخلا�ص  العام  القطاعني 
املزيد من التعاون خا�صة يف املجالت ذات الهتمام امل�صرتك مبا يخدم م�صرية 

التعليم العايل يف الأردن.
واأكد اجلانبان على �صرورة اللتزام يف بلورة هذا التعاون اإلى �صراكة موؤ�ص�صية 
العربية  املجتمعات  م�صرية  تخدم  فاعلة  ثنائي  تعاون  واتفاقيات  حقيقية 

واملحلية.
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»جامعة فيالدلفيا«
تحتفل بتخريج الفوج 22  الفصل الصيفي من طلبتها

الف�صل  والع�صرين/  الثاين  الفوج  بتخريج  فيالدلفيا  جامعة  احتفلت 
رئي�ص  �صرف  ليلى  رعاية  حتت  وذلك  اجلامعة،  طلبة  من  ال�صيفي 
اأهايل  الأمناء وجمع غفري من  اع�صاء جمل�ص  وبح�صور  الأمناء  جمل�ص 
اخلريجني، وقد �صلم الأ�صتاذ الدكتور معتز ال�صيخ �صامل رئي�ص اجلامعة 

ال�صهادات للخريجني .
ويف م�صتهل احلفل األقى الدكتور م�صطفى اجلالبنة عميد �صوؤون الطلبة 
كلمة اجلامعة وقال فيها: هذه جامعُة فيالدلفيا درُة اجلامعاِت اخلا�صِة 
الأردنية ومت�صدرُتها بكفاءِة براجِمها ونوعيِة خرّيجيها وبن�صبِة امللتحقني 
منهم ب�صوِق العمِل داخَل الوطِن وخارَجُه تدفُع للوطِن بكوكبٍة جديدٍة من 
�صخ�صياُتُهم  قلْت  �صُ والذين  واملعرفَة،  العلَم  نهُلوا منها  الذين  فر�صاِنها 
بناًة  ليكونوا  بهم  تدفُع  امل�صوؤوليِة.  ِل  حتمِّ على  قادرين  �صبابًا  ليكونوا 

حقيقيني من اأجِل اأردنٍّ اأقوى وم�صتقبٍل م�صرٍق.

اإلستثمار في القطاع التعليمي
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اقامت ندوة بعنوان اعادة بناء الدولة العربية احلديثة

برعاية  فيالدلفيا  جامعة  رئي�ص  �صامل   ال�صيخ  معتز  الدكتور  ال�صتاذ  وافتتح  
ليلى �صرف رئي�صة جمل�ص المناء الندوة الفكرية التي اقامها مركز الدرا�صات 

امل�صتقبلية يف اجلامعة بعنوان اعادة بناء الدولة العربيةاحلديثة.
وكان القا�صم امل�صرتك بني الباحثني واملعقبني  يف الندوة -التي ادارها الدكتور 
هي  والدميقراطية  ال�صيا�صية  وال�صراكة  واملوؤ�ص�صيّة  املواطنة  ان  بدران  ابراهيم 
للدول  ا�صبحت �صرورة حيوية  التي  الدولة احلديثة،  بناء  الرئي�صية يف  الركان 
العربية القائمة. وهي الفكرة التي اكد عليها ال�صتاذ الدكتور  رئي�ص اجلامعة يف 
م�صتهل كلمة الفتتاح، م�صيفا : ان املنطقة العربية مل متر يف تاريخها يف ظروف 
ال�صيا�صية  الحداث  ك�صفته  ما  اهم  الراهنة،وان  املرحلة  يف  به  متر  مما  اعقد 
التي ما زالت تتفاعل ي�صكل ماأ�صاوي هو ه�صا�صة بع�ص الدول العربية التي كانت 
تعانيه  ملا  نظرا  والف�صل،   لله�صا�صة  منوذجا  وا�صبحت   ، والتما�صك  للقوة  مثال 
العام  والنظام  القانون  �صلطة  وانهيار  م�صلحة،  ومذهبية  طائفية  �صراعات  من 
واملوؤ�ص�صات العامة ، وتف�صي الفو�صى والف�صاد يف مفا�صل الدولة العربية القائمة .

حما�سرة بعنوان: »الإدارة الناجحة:
 الإنتماء للموؤ�س�سة وحتفيز اأعمالها«

جامعة  يف  الدولية  للعالقات  الرئي�ص  م�صت�صار  بدران  ابراهيم  الدكتور  واألقى 
فيالدلفيا حما�صرة بعنوان: »الإدارة الناجحة: الإنتماء للموؤ�ص�صة وحتفيز اأعمالها« 
�صمن �صل�صلة املحا�صرات التي تقوم بها عمادة التطوير واجلودة، ح�صرها اأع�صاء 

الهيئة التدري�صية يف اجلامعة. 
الأكادمييا،  الإدارة،  الأكادميية:  املوؤ�ص�صات  اإ�صكالية  اإلى  بدران  الدكتور  واأ�صار 
حملية  )جامعات  املناف�صني  خ�صو�صية  ومتطلباتها:  املهنة  وخ�صو�صية  الطلبة، 
ودولية(، خ�صو�صية الأطراف  امل�صاركة )الأ�صاتذة والطلبة(، خ�صو�صية ال�صوق 

وم�صتوى الطلبة والتخ�ص�صات املطلوبة. 

العامة  الأهداف  و�صوح  يف  تتمثل  التي  الناجحة  الإدارة  اأ�صا�صيات  بدران  وبني 
لدى الإدارة والعاملني، وو�صوح الأهداف املحلية لدى الإدارة والعاملني، وو�صوح 
وفق  الأداء  وقيا�ص  الأداء،  ومتابعة  الأهداف،  لتحقيق  الالزمة  والآليات  الأدوات 
النجاح  اأ�صا�صيات   واأن  العمل.  اأثناء  الأداء واخلطة  معايري متفق عليه، وحت�صني 
هي  الإنتاجية والإنتاج، الإبداع والتجديد، �صالمة التنظيم الهيكلي وفعالية خطوط 

التوا�صل، الف�صاءات  اليجابية، والبعد الإن�صاين واجلمايل. و
وعقود  العمل،  منظومة  فعالية  يف:  يتمثل  املوؤ�ص�صي  الإنتماء  اأن  بدران  واو�صح 
املوؤ�ص�صة  واأجواء  والأدوات الالزمة،  والتمكني  والتدريب  والإثراء  والتاأهيل  العمل، 
واملكتب، والدعم والثقافة املوؤ�ص�صية والتعوي�ص واملنافع، وامل�صاركة الفاعلة، وتقدير 
الأداء واجلهود، والتقدير املادي واملعنوي، والعالقات املهنية والإن�صانية، والأجواء 
واملرح.  واليجابية  والتقدير  والإعرتاف  والتجديد  والتناف�ص  والتحدي  العامة، 
واحلزم  واجلدية  والعدل  والإحرتام  والثقة  بالنزاهة  تتمتع  الناجحة  والقيادة 

والروؤية والتفاوؤل، والقدوة وروح الفريق.
واأكد اأن حتفيز العاملني يتم من خالل التعرف على املوظفني ) اأفرادا(، والتعرف 
ومكافاة  ومعنوية،  مادية  للمتميزين  واملكافاآت  )جمموعات(،  املوظفني  على 
العاملني على اجلهد ال�صاق والإ�صايف، واإعطاء املكانة للموظف، والثقة واملرونة، 
واأن التحفيز امل�صاد )الإحباط( �صببه غياب التعاطف واملودة، واإ�صتخدام ال�صلطة 
الإدعاء  والهدوء،  ال�صرب  ال�صرورة، فقدان  املوظف عند  الإحرتام، خذلن  لعدم 

مبا اأجنزه الآخرون. 
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»جامعة عمان العربية«
      تستحدث خمسة تخصصات جديدة

ا�صتحدثت  اجلامعة  اأن  اجلراح  عمر  الدكتور  العربية  عمان  جامعة  رئي�ص  اأكد 
درجتي  م�صتوى  على  فريدة  تخ�ص�صات  منها  تخ�ص�صات جديدة   5 احلايل  العام 

البكالوريو�ص واملاج�صتري.
العام  من  اعتبارًا  بها  التدري�ص  �صيبداأ  للهند�صة  كلية  ا�صتحداث  مت  اإنه  واأ�صاف 
بالعنف  ي�صمى  ما  من  خالية  اجلامعة  اأن  الى  م�صريا   ،2016 اجلامعي  الدرا�صي 

اجلامعي متاما.
جاء ذلك خالل موؤمتر �صحفي عقد باجلامعة لعر�ص اإجنازات عمان العربية للعام 

املا�صي وخطتها امل�صتقبلية لالأعوام املقبلة.
املحا�صبة  هي:  جديدة،  تخ�ص�صات   5 احلايل  العام  ا�صتحدثت  اجلامعة  اإن  وقال 
اأول  وهو  النقالة  واحلو�صبة  الربجميات،  هند�صة  الريا�صيات،  الأعمال،  وقانون 
وتعمل  املاج�صتري  لدرجة  الب�صرية  املوارد  اإدارة  بالأردن،وبرنامج  يطلق  برنامج 

اجلامعة على ا�صتكمال ا�صتحداث كلية لل�صيدلة.
واأكد اأن اجلامعة تتميز عن بقية اجلامعات اخلا�صة الأخرى بدعم الطالب الفقري، 
اإذ قامت خالل الفرتة املا�صية، ومن خالل تربع اأهل اخلري، بتاأمني نحو 75باملئة 
من الر�صوم الدرا�صية للطلبة ال�صوريني والبالغ عددهم مئة طالب وطالبة، ومثلهم 

للطلبة الأردنيني.
وذكر اجلراح اأنه مت اإعداد خطة ا�صرتاتيجية لالأعوام 2014 - 2017، متت املبا�صرة 
بتنفيذها وتت�صمن 10 حماور اأهمها: اجلودة والنوعية، البحث العلمي، والدرا�صات 

العليا.
واأ�صاف اإن جودة خمرج التعليم اجلامعي الأردين بداأت �صورته تهتز، عازيًا �صبب 

ذلك اإلى قبول اأعداد كبرية من الطلبة يف اجلامعات.

العلمي  البحث  لتعزيز  واأجنبية  حملية  جامعات  مع  اتفاقيات  توقيع  مت  اأنه  وذكر 
والريادة يف  للتميز  �صعي اجلامعة  اأكد  التدري�ص.كما  هيئة  واأع�صاء  الطلبة  وتبادل 
ف�صاًل  املحلي،  املجتمع  وخدمة  العليا  والدرا�صات  العلمي  والبحث  التعليم  جودة 
موؤهلة،  بكوادر  العمل  �صوق  ورفد  التغيري،  على  قادرة  بقيادات  املجتمع  تزويد  عن 

للم�صاعدة يف احلد من البطالة.
وفيما يتعلق بتوظيف التعليم الإلكرتوين، قال اجلراح اإنه مت توظيفه ب�صكل فعال منذ 
اإلى بيئة ذكية  اإلكرتونيًا، ما يعزز الو�صول  اإذ يتم عقد المتحانات  العام املا�صي، 

وخ�صراء �صديقة للبيئة.
واأو�صح اجلراح اأن اجلامعة، التي يوجد بها 112 ع�صو هيئة تدري�ص و116 اإداريا، 
عملت على توظيف التكنولوجيا يف كل مناحي احلياة اجلامعية، بهدف اإيجاد بيئة 
جامعية ذكية، وتوظيف الطاقة ال�صم�صية يف توليد الطاقة الكهربائية، بالإ�صافة اإلى 

اإن�صاء حمطة تنقية.
والأجانب  العرب  الأول مكتب  الطلبة،  �صوؤون  ا�صتحداث مكتبني يف عمادة  وزاد مت 
بهدف تقدمي اخلدمات التي يحتاجها الطلبة العرب والأجانب الدرا�صني يف اجلامعة 
ومتابعة  الوظيفي  الإر�صاد  مكتب  هو  ذلك،والثاين  وغري  واإقامات  تاأ�صريات  من 
ومعرفة  اجلامعية  الدرا�صة  بعد  اخلريجني  متابعة  اإلى  يهدف  والذي  اخلريجني، 

نقاط ال�صعف والقوة لدى اخلريجني يف �صوق العمل.
اإفطارات  بعمل  تقوم  اجلامعة  اإن  اجلراح  قال  املجتمعية،  امل�صوؤولية  وبخ�صو�ص 
اأيام طبية جمانية، ف�صاًل عن عقد  واإقامة  وتوزيع طرود خري،  لالأيتام،  رم�صانية 
ور�ص وندوات وحما�صرات تعزز �صمود الأهل يف فل�صطني املحتلة. اإلى جانب اإقامة 
يوم للجاليات العربية بهدف اإبراز هويتهم الثقافية.وقال اجلراح اإن اجلامعة ت�صعى 

اإلى بناء م�صجد داخل احلرم اجلامعي.

اإلستثمار في القطاع التعليمي

إنفردت في تخصصات قانون األعمال والموارد البشرية والحوسبة النقالة
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»ماج�ستري اإدارة املوارد الب�سرية« يف جامعة عمان العربية
 

الب�صرية يف درجة  املوارد  اإدارة  القبول لربنامج  باب  العربية  افتحت جامعة عمان 
اأردنية  جامعة  العربية  عمان  جامعة  تعترب  حيث  الأعمال،  لكلية  التابع  املاج�صتري 

خا�صة معتمدة اعتمادا عامًا وخا�صًا، وع�صو يف احتاد اجلامعات العربية والعاملية.
وجاء اإفتتاح هذا التخ�ص�ص نتيجة عمل اجلامعة الدوؤوب لتقدمي كل ما هو جديد 

من علوم ومعارف يف �صتى املجالت.
اأهم الوظائف الإدارية التي ت�صعى  اإدارة املوارد الب�صرية من  ويف ذات ال�صياق تعد 
ال�صركات الى حت�صينها وتعزيزها فيها، وهذا ما دفع اجلامعة الى امل�صي قدمًا يف 
تدري�ص هذا التخ�ص�ص احلديث، حيث يرتبط هذا التخ�ص�ص مع �صوق العمل ب�صكل 
مبا�صر وعليه فاإن متطلبات الع�صر تقت�صي يف الهتمام باملوارد الب�صرية لأنها املورد 
الأول يف جميع املنظمات واملتمثل يف ا�صتقطاب العاملني وحفزهم وتطوير خرباتهم 

وتاأهيلهم العلمي والعملي .
واأ�صار الأ�صتاذ الدكتور عمر اجلرّاح رئي�ص جامعة عمان العربية ب�صرورة تقدمي هذا 
التخ�ص�ص ب�صكل معمق لإتاحة الفر�صة للطلبة يف درا�صته وممار�صته يف ال�صركات 

الأردنية والعربية ا�صتكماًل ملا تعلموه يف درجة البكالوريو�ص.
وا�صاف اأن جناح هذا التخ�ص�ص يعني جناح موؤ�ص�صاتنا الوطنية يف حتقيق رفاهية 
املوظف وحثه على تقدمي كل ما هو اف�صل، عندما نتمكن من تقدمي كل ما يحتاجه 

من رغبات واحتياجات والتي تاأتي حتت نطاق اإدارة املوارد الب�صرية 
وعليه فاإن هذا الربنامج يهدف الى العديد من املوا�صيع والتي من اأهمها احلث على 
والتحليل  البحث  مهارات  وتعزيز  الب�صرية،  املوارد  اإدارة  العلمي يف  جمال  البحث 
وتعزيز  معارفهم  وجتديد  قدراتهم  وتنمية  التخ�ص�ص  هذا  جمال  يف  الطلبة  لدى 
�صياغة  يف  والإبداع  والتجريب  للبحث  لهم  الفر�صة  واإتاحة  والبتكار  املبادرة  قيم 
وتطبيق ا�صرتاتيجيات و�صيا�صات اإدارة املوارد الب�صرية اإ�صافة الى الت�صدي الناجح 
املعاجلات  واقرتاح  التطبيقية  بالدرا�صات  والقيام  باأ�صلوب علمي  املجتمع  مل�صكالت 

العلمية لق�صايا املوارد الب�صرية ول �صيما الق�صايا الأخالقية يف هذا احلقل.
اإدارة  تخ�ص�ص  باأن  مقدادي  يون�ص  الدكتور  الأ�صتاذ  الأعمال  كلية  عميد  وي�صري 
يف  لتدري�صه  العريقة  العاملية  اجلامعات  جميع  له  تتوجه  تخ�ص�ص  الب�صرية  املوارد 
درجة املاج�صتري مل�صاعدته على النهو�ص العلمي واملعريف بالطلبة والرتقاء بهم الى 
م�صتوى يواكب تطورات املنظمات يف ممار�صات اإدارة املوارد الب�صرية، ويلبي حاجة 
املجتمع املحلي اإلى املتخ�ص�صني يف حقل اإدارة املوارد الب�صرية باعتباره حقاًل علميًا 

تطبيقيًا ميار�ص يف جميع املنظمات العامة واخلا�صة.

جامعة عمان العربية ت�ستقبل امللحق الثقايف الُعماين

ال�صيد  �صعادة  الأردن  يف  الُعماين  الثقايف  امللحق  العربية  عمان  جامعة  ا�صتقبلت 
ا�صماعيل بن عبد اهلل البلو�صي، حيث التقى مع رئي�ص اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور عمر 

اجلراح وعدد من عمداء الكليات يف اجلامعة .
بني  التوا�صل  عملية  وتن�صيق  اخلربات  تبادل  اللقاء  خالل  اجلانبان  وبحث 
العمانيني  الطلبة  يخدم  مبا  الأكادميي  التعاون  اأطر  وتعزيز  اجلامعةوامللحقية 

والعرب يف اجلامعة .
ومت عر�ص موجز وايف عن م�صرية اجلامعة منذ تاأ�صي�صها وحتى اليوم  والتطورات 
اجلامعة  تنوي  التي  امل�صتقبلية  امل�صاريع  اإلى  والإ�صارة   ، اجلامعة  بها  مرت  التي 

طرحها.
ويف ختام الزيارة، اأ�صاد امللحق الثقايف بالإجنازات التي حققتها اجلامعة، وبطبيعة 

النظام التعليمي احلديث الذي تتبعه.

وقعت على مذكرة تفاهم مع اأكادميية الطريان امللكية 

حيث  امللكيةـ  الطريان  اأكادميية  مع  تفاهم  مذكرة  العربية  عمان  جامعة  يف  وقعت 
بينهما،  التعاون فيما  اأوا�صر  بتوثيق  الفريقني  اإطار اهتمام  جاءت هذه املذكرة يف 
وتبادل اخلربات العلمية والأكادميية بغية حتقيق اأهدافهما امل�صرتكة املتمثلة يف فتح 
برامج م�صرتكة يف علوم الطريان؛ تتمثل يف فتح برنامج بكالوريو�ص يف علوم الطريان 

وفروعها.
وقع املذكرة عن جامعة عمان العربية رئي�صها ال�صتاذ الدكتور عمر اجلراح، فيما 
وقعها عن اأكادميية الطريان امللكية الردنية الكابنت املهند�ص حممد فيا�ص اخلوالده 
مدير الأكادميية العام، كما وح�صر توقيع التفاقية نائب رئي�ص جامعة عمان العربية 
الأ�صتاذ  الدكتور غ�صان كنعان والدكتور ح�صني معايطة عميد كلية امللكة نور الفنية 

للطريان املدين.
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»جامعة عمان األهلية« توّقع اتفاقية تعاون 
مشترك مع جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية

اتفاقية  توقيع  الأهلية  عمان  جامعة  يف  مت 
العلوم  وجامعة  اجلامعة  بني  م�صرتك  تعاون 
والتكنولوجيا اليمنية وذلك انطالقًا من مبداأ 
امل�صرتك  الأكادميي  التعاون  اأوا�صر  تعزيز 
اآليات التعاون الثنائي  اإلى تاأطري  التي تهدف 

بني اجلامعتني مبا يخدم العملية التعليمية.
الأ�صتاذ  وقعها  التي  التفاقية  وت�صمنت 
الدكتور �صادق حامد رئي�ص اجلامعة والأ�صتاذ 
العلوم  جامعة  رئي�ص  عقالن  حميد  الدكتور 
التي  البنود  من  العديد  اليمنية  والتكنولوجيا 
من  املمكنة  الت�صهيالت  كل  تقدمي  �صاأنها  من 
درا�صية  قاعات  من  ومرافق  اأكادميية  كوادر 
لطلبة  الفر�صة  اإتاحة  بهدف  وخمتربات 
ا�صتئناف  من  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة 
التي  والأحداث  للظروف  نظرًا  درا�صتهم 
كان  والتي  اليمنية  اجلمهورية  ت�صهدها 

احلياة  مناحي  كافة  على  �صلبيًا  تاأثريًا  لها 
وخ�صو�صًا التعليمية.

وخالل حفل التوقيع اأكد اأ.د حامد على عزم 
كافة  وتقدمي  اإمكانياتها  و�صع  من  اجلامعة 
يف  الأ�صقاء  خلدمة  وامل�صاندة  الدعم  اأ�صكال 
اجلمهورية اليمنية، وبدوره اأعرب اأ.د عقالن 
كل  على  اجلامعة  لرئي�ص  وتقديره  �صكره  عن 
�صيكون  وت�صهيالت  خدمات  من  لهم  قدم  ما 
الطلبة  م�صرية  على  الإيجابي  انعكا�صها  لها 

اليمنيني الدار�صني يف عمان الأهلية.

مذكرة تفاهم مع جمعية 
اأ�سدقاء اللويبدة الثقافية

عت يف جامعة عمان الأهلية يف اإطار �صعيها  وقِّ
املوؤ�ص�صات  مع  التعاون  عرى  وتعزيز  لتوثيق 

اأ�صدقاء  جمعية  مع  تفاهم  مذكرة  الثقافية 
اللويبدة.

�صادق  الدكتور  ال�صتاذ  التفاقية  ووقع 
حياة  اجلمعية  ورئي�صة  اجلامعة  رئي�ص  حامد 
اخلربات  تبادل  اإلى  تهدف  حيث  النا�صر، 
فيما يتعلق بالرتاث املعماري وت�صجيع الن�صيج 
اإلى  بالإ�صافة  الطبيعية  والبيئة  احل�صري 
الهادفة جلعل منطقة جبل  املبادرات  ت�صجيع 

اللويبدة منطقة جاذبة للن�صاطات الثقافية.
العديد  على  التفاهم  مذكرة  ت�صمنت  كما 
اجلهود  تن�صيق  اإلى  تهدف  التي  البنود  من 
والجتماعية  الثقافية  الأن�صطة  م�صتوى  على 
وبرامج  درا�صات  باإعداد  والقيام  والبيئية 
وتر�صيخ  اللويبدة  حي  توثيق  مل�صروع  تنفيذية 
للمحافظة  واملهنية  اجلمالية  القيم  ومتكني 

على البعد احل�صاري للحي.

اإلستثمار في القطاع التعليمي
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تقديم كل التسهيالت الممكنة
 للطلبة اليمنيين الستئناف دراستهم

اإلستثمار في القطاع التعليمي

ورشة عمل لدعم مشاريع التخرج في الجامعة 

 / الأهلية  عمان  جامعة  اأقامت 
الثاين  عبداهلل  امللك  �صندوق 
مركز  مع  وبالتعاون  للتنمية 
للت�صميم  الثاين  عبداهلل  امللك 
للتعريف  عمل  ور�صة  والتطوير 
التخرج  مل�صاريع  املقدم  بالدعم 
هذه  واأهمية  التقدمي  واآلية 
به،  للنهو�ص  املجتمع  يف  امل�صاريع 
تهدف  �صامية  ملكية  روؤية  وهو 
الأردين لزيادة  بال�صباب  للنهو�ص 
وعيهم واإدراكهم وحتويل اأفكارهم 
الواقع  اأر�ص  على  م�صاريع  اإلى 
وحتفيز املبدعني واملبتكرين منهم 
طرح  على  اجلامعة  طلبة  وحث 
وال�صتفادة  التخرج  م�صاريعهم 
ال�صندوق  من  املقدم  الدعم  من 
التخ�ص�صات.ح�صلت  مبختلف 
م�صابقة  يف  الثاين  املركز  على 

»الفاعلية والفلم الق�صري«
الأهلية  عمان  جامعة  وح�صلت 

م�صابقة  يف  الثاين  املركز  على 
عن  الق�صري«  والفلم  »الفاعلية 
ال�صري«،  قانون  يف  »حقوقي  حملة 
برنامج  تخريج  وذلك خالل حفل 
املعهد  نظمه  والذي  اأ�صارك 
 )NDI( الوطني  الدميقراطي 
الأمريكية  الوكالة  من  وبدعم 
يف    )USAID(الدولية للتنمية 
ومب�صاركـة  العني،  راأ�ص  هنجر 
الطلبة الفائزين )طارق خري�صات 
غنيمات،  اآلء  احلياري،  ورود 
م�صاعد  وبح�صور  ر�صا(  حممود 
عميد �صوؤون الطلبة الدكتور عماد 

املعال. 
الربنامج  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
اأقيم مب�صاركة 21 جامعة حكومية 
م�صاركة  تاأتي  حيث  وخا�صة، 
التعاون  لتفاقية  تفعياًل  اجلامعة 
الوطني  الدميقراطي  املعهد  مع 

وبرنامج »اأنا اأ�صارك«.
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»جامعة إربد األهلية «
تحتفل بتخريج الفوج 18 من طلبتها

احتفلت جامعة اإربد الأهلية حتت رعاية رئي�صها الأ�صتاذ الدكتور زياد الكردي بتخريج 
الفوج الثامن ع�صر من طلبة اجلامعة ملرحلتي البكالوريو�ص واملاج�صتري من خمتلف 

الكليات للف�صل الدرا�صي الثاين وال�صيفي من العام اجلامعي 2015/2014.
العربي  الوطن  ترفد  وهي  اجلامعة  يف  تكتمل  الفرحة  اأن  اإلى  الكردي  الدكتور  وقال 
والعمل  �صنوات من اجلد  بعد  العمل،  ف�صاءات  اإلى  لينطلقوا  و�صابات  ب�صبان  الكبري 

والدرا�صة، م�صلحني بالعلم والإميان واملعرفة خلدمة الوطن والأمة.  

عقدت ور�سة عمل لتهيئة اأع�ساء هيئة التدري�س اجلدد

تدريبية  عمل  ور�صة  الأهلية،  اإربد  جامعة  يف  اجلودة  و�صمان  العتماد  مركز  ونظم 
لأع�صاء هيئة التدري�ص اجلدد، ملدة اأربعة اأيام.

واأ�صارت الدكتورة وفاء الأ�صقر/ مديرة مركز العتماد و�صمان اجلودة يف اجلامعة، 
باأنه حر�صًا من املركز على تقدمي موجز عملي لأع�صاء الهيئة التدري�صية اجلدد يف 
هيئة  ع�صو  مهام  بني  التوازن  حتقيق  بهدف  الور�صة،  هذه  تنظيم  مت  فقد  اجلامعة 

التدري�ص كاأ�صاتذة متميزين ودورهم كباحثني.
واأكدت باأن اجلامعة �صتدعم امل�صاريع البحثية اخلا�صة بهم من خالل عمادة البحث 
العلمي والدرا�صات العليا، مع �صرورة اإلقاء ال�صوء من قبل املحا�صرين يف املركز على 

اجلوانب املتعلقة بالأنظمة والتعليمات والقوانني املطبقة يف اجلامعة.
ورحب الأ�صتاذ الدكتور الكردي رئي�ص اجلامعة يف جل�صته الأولى لور�صة العمل باأع�صاء 
لأ�صرة  النخبة  هذه  بان�صمام  �صعادته  عن  معربًا  اجلامعة  يف  اجلدد  التدري�ص  هيئة 
اإربد الأهلية موؤكدًا حر�ص اجلامعة  اأ�صرة جامعة  اإلى  اجلامعة، وهناأهم بالن�صمام 
على اإقامة مثل هذه الور�ص التي تهدف اإلى تعزيز فاعلية اأع�صاء هيئة التدري�ص يف 
الأ�صا�صية  املهارات  واإك�صابهم  املختلفة،  ال�صفية  واملواقف  الطلبة  مع  التعامل  كيفية 

الالزمة يف العملية التدري�صية.
واأ�صاف الدكتور الكردي اأن اجلامعة حتر�ص على اختيار نوعية متميزة من اأع�صاء 
هيئة التدري�ص فيها نظرًا لدورهم الكبري يف حت�صني خمرجات العملية التعليمية والتي 
تنعك�ص اإيجابًا على ال�صمعة الأكادميية للجامعة، م�صيدًا بالربامج التي يعقدها مركز 
التعليمية  للعملية  الناظمة  والتعليمات  بالقوانني  تعريفهم  اإلى  تهدف  التي  اجلودة 

واإلقاء ال�صوء على بع�ص املهارات التدري�صية والبحثية.

اإلستثمار في القطاع التعليمي
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الجامعة تشارك في  اليوم المفتوح لجائزة الحسن 
للشباب وفي المؤتمر الدولي للرياضيات واإلحصاء

الأنظمة  بعنوان  ورقة  الأول،  اليوم  يف  الور�صة  برنامج  �صمن  اجلامعة  رئي�ص  وقدم 
والتعليمات ويف اليوم الثاين قدم الأ�صتاذ الدكتور اأمين الأحمد/ عميد البحث العلمي 
والدرا�صات العليا/ عميد كلية الآداب والفنون، ورقة بعنوان تعليمات ت�صجيع البحث 
ويف  واجلودة،  العتماد  بعنوان  ثانية  ورقة  الأ�صقر  وفاء  الدكتورة  وقدمت  العلمي، 
اليوم الثالث قدم الدكتور �صمري عيلبوين/ كلية العلوم الرتبوية ورقة بعنوان القيا�ص 
والتقومي ويف اليوم الرابع قدم الدكتور طالب عبابنة/ عميد �صوؤون الطلبة ورقة بعنوان 

التعليمات الطالبية.
وفاء  والدكتورة  اجلامعة،  رئي�ص  الكردي  زياد  الدكتور  الأ�صتاذ  قام  الور�صة  وبنهاية 
بالدورة  امل�صاركني  اجلدد  التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء  على  ال�صهادات  بتوزيع  الأ�صقر 

والبالغ عددهم )17(.

امل�ساركة يف املوؤمتر الوطني الأول لالأمن الفكري

لالأمن  الأول  الوطني  املوؤمتر  يف  اجلامعة  يف  الطلبة  �صوؤون  عمادة  من  وفد  �صارك 
بالتعاون  الوطني  التوجيه  مديرية  لل�صباب/  الأعلى  املجل�ص  نظمه  الذي  الفكري 
الكربى/ مدينة احل�صني  اأمانة عمان  قاعة  الوطني يف  الأمن  اأ�صدقاء  موؤ�ص�صة  مع 

لل�صباب.
يف  وال�صتقرار  والطماأنينة  الأمن  وحتقيق  العام  النظام  حفظ  اإلى  املوؤمتر  وهدف 
الوطني  الأمن  مقومات  من  وغريها  والقت�صادية  والجتماعية  ال�صيا�صية  احلياة 
الو�صطية  اأو اخلروج عن  النحراف  ال�صباب من  فكر  الأردين، من خالل حت�صني 

والعتدال يف فهمهم لالأمور الدينية وال�صيا�صية والجتماعية.

اإلستثمار في القطاع التعليمي

الدكتور  مبكتبه  الأهلية  اإربد  جامعة  رئي�ص  وا�صتقبل 
حممد دهيم الظفريي، رئي�ص املكتب الثقايف الكويتي/ 
رئي�ص جمل�ص امل�صت�صارين وامللحقني الثقافيني العرب/ 

�صفارة دولة الكويت/ الأردن.
ويف بداية اللقاء قام الدكتور الظفريي بتهنئة الدكتور 
وبحث  للجامعة،  رئي�صًا  اجلديد  مبن�صبه  الكردي 
اجلانبان خالل اللقاء عددًا من املوا�صيع التي تخت�ص 

بالربامج الدرا�صية يف اجلامعة واعتماداتها.
واأ�صاد الظفريي مب�صتوى التخ�ص�صات التي تدر�ص يف 
كليات اجلامعة، واأكد على ا�صتمرار التوا�صل واللقاءات 
مب�صتوى  والرتقاء  الأمام  اإلى  الطلبة  م�صرية  لتعزيز 

الربامج املقدمة لهم.
اللقاء  خالل  الكردي  الدكتور  اأ�صاد  جانبه  من 
الكويت  ودولة  الأردن  تربط  التي  الطيبة  بالعالقات 
كافة  لتقدمي  ال�صتعداد  اأمت  على  اجلامعة  باأن  وقال   ،
الدار�صني  الطلبة  يحتاجها  التي  املمكنة  الت�صهيالت 
يف اجلامعة، مثمنًا هذه الزيارة التي تدل على حر�ص 

املكتب الثقايف يف ال�صفارة الكويتية على متابعة اأحوال 
واأو�صاع الطلبة الكويتيني.

ومنهم  اجلامعة  يف  املغرتبني  العرب  الطلبة  باأن  وقال 
والهتمام  العناية  كل  لهم  يقدم  الكويتيون،  الطلبة 
بني  وكاأنهم  ي�صعرون  بحيث  والأكادميي،  الإن�صاين 
اأيدي  بني  وباأنهم  وببلدهم،  لهم  اأخوة  ومع  اأهلهم 
باأنظمة وقوانني  الطلبة  التزام  اأهمية  اأمينة.واأكد على 
اجلامعة، واللتزام بالدوام، وبني بان اجلامعة تتعامل 

العالمة  على  احل�صول  يف  و�صوا�صية  بعدل  الطلبة  مع 
تخ�ص  التي  املالحظات  بع�ص  اإلى  وا�صتمع  امل�صتحقة، 

الطلبة من ت�صجيل للمواد، واأمور مالية. 
�صعادته  الظفريي، عن  الدكتور  اأعرب  اللقاء،  وبنهاية 
لرئا�صة  �صكره  وقدم  اإربد،  جلامعة  الزيارة  بهذه 
من  الكويتيني  الطلبة  يلقاه  ما  على  اجلامعة،  ولكوادر 
اأداء  بتح�صني  اجلامعة  ولهتمام  بهم،  خا�صة  عناية 
الطلبة الأكادميي لإخراجهم م�صتقباًل اإلى �صوق العمل.

رئي�س املكتب الثقايف الكويتي يزور اجلامعة

81 INVESTORSامل�شتثمـــــــــــرون         كان�ن االأول  20١٥





جامعة الزيتونة  تحتفل بالطلبة
 الجدد للعام الدراسي 2015 - 2016

الزيتونة  جامعة  يف  الطلبة  �صوؤون  عمادة  اأقامت 
الأردنية بالتعاون مع جمل�ص الطلبة حفال للرتحيب 

بالطلبة اجلدد للعام الدرا�صي 2016/2015.
رئي�ص  عبيدات  تركي  الدكتور  الأ�صتاذ  ورحب 
يف  ح�صهم  على  معول  اجلدد،  بالطالب  اجلامعة  
والوطنية،  والإجتماعية  اجلامعية  امل�صوؤولية  حتمل 

فهم بناة احلا�صر وامل�صتقبل.
الإطالع على دليل  الدكتور عبيدات الطالب  وحث 
الطالب اجلامعي والقوانني والأنظمة التي يت�صمنها 
الدرا�صية  اخلطة  اإلى  بالإ�صافة  بها،  والإلتزام 
ليتخرج  تخ�ص�ص  لكل  الإ�صرت�صادي  والربنامج 

الطالب من اجلامعة بالوقت املحدد.
والأ�صتاذ  الطالب  بني  التوا�صل  اأهمية  على  و�صدد 
وحتى  الأكادميية  التوجيهات  على  للح�صول 

او�صح  كما  اأمامهم،  العقبات  ولتذليل  الإجتماعية 
كل  وحماربة  الآخر  الراأي  واحرتام  احلوار  اأهمية 
بيئة  خللق  للجامعة  اأوالإ�صاءة  العبث  يحاول  من 
�صجع  كما  الأكادميي،  للتح�صيل  م�صجعة  �صليمة 
اجلامعية  الإنتخابات  يف  امل�صاركة  على  الطالب 
لختيار ممثليهم يف جمل�ص الطلبة الذي هو برملان 
الن�صاطات  يف  الإنخراط  اإلى  بالإ�صافة  الطالب، 
من  والإ�صتفادة  العمادة  تقدمها  التي  الالمنهجية 

جميع مرافق اجلامعة. 
عميد  عفي�صات  منري  الدكتور  عرف  جانبه  من 
العمادة  توفرها  التي  باخلدمات  الطلبة  �صوؤون 
للطالب فمن اأهم واجبات العمادة تقدمي اخلدمات 
و�صجع  اخلدمات،  هذه  جودة  ومراقبة  الطالبية 
الطالب على الإطالع على مرافق اجلامعة خا�صة 

والعامل  الأردن  م�صتوى  على  تتميز  التي  املكتبة 
العربي.

وقال الطالب اأحمد تيم ممثل جمل�ص الطلبة نا�صحا 
اأخوانه الطلبة األ يبخلوا على اجلامعة باوقاتهم ول 
باأنف�صهم، واأن يجعلوا لها �صيئا خا�صا بهم لتهبهم 
ذكرى  مكان  كل  يف  في�صنعوا  عندها،  ما  عظيم 

تخلد الوجود لهم، فيكونوا ب�صمة ل متحى.
اجلامعة  عميد  نائب  ح�صره  الذي  احلفل  وت�صمن 
حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  الإن�صانية  الكليات  ل�صوؤون 
الهيئتني  واأع�صاء  العمداء  من  وعدد  املجايل 
العديد  الطالب  والعديد من  والإدارية   التدري�صية 
التي  وامل�صرحية  الغنائية  الفنية  الفقرات  من 
�صاركت فيها فرقة اجلامعة، كما مت تقدمي اجلوائز 

لطالب ال�صنة الأولى. 

اإلستثمار في القطاع التعليمي
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اإلستثمار في قطاع التأمين

التاأمني  ل�صركة  ال�صافية  الأرباح  بلغت 
العام  من  الثالث  الربع  خالل  الأردنية 

احلايل 2015 حوايل 2.3 مليون دينار.
وبح�صب بيانات ال�صركة املالية، فقد بلغت 
ارباح �صركة التامني الردنية لنهاية ايلول 
ال�صريبة  قبل   2015 احلايل  العام  من 
حوايل 2.9 مليون دينار، كما وبلغ جمموع 
القيا�ص  فرتة  خالل  املتحققة  اليرادات 
حوايل   2015 احلايل  العام  من  ذاتها 
حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   29.5
26.2 مليون دينار للربع الثالث من العام 

املا�صي 2014.

وارتفع �صايف الأق�صاط املكتتبة الى 25.4 
دينار  مليون   22.8 مقابل  دينار  مليون 
للربع الثالث من العام احلايل 2015، يف 
املقابل بلغ جمموع موجودات البنك خالل 
 2015 احلايل  العام  من  الثالث  الربع 
حوايل  مقابل  دينار  مليون   81.9 حوايل 
الول  كانون  لنهاية  دينار  مليون   77.7

.2014
التامني الردنية  وقال املدير العام �صركة 
من  الرغم  وعلى  انه  اخلالق  عبد  عماد 
الظروف الإقت�صادية وال�صيا�صية ال�صعبة 
ال�صركة  ان  ال  منطقتنا،  ت�صهدها  التي 

ا�صتطاعت املحافظة على ن�صبة منو جيدة 
يف الإنتاج والنتائج املتحققة.

وا�صاف ان »التامني الردنية« ا�صتطاعت 
املالية  الأ�صواق  تقلبات  مع  التعامل 
يف  م�صددا  اإيجابية،  بنتائج  واخلروج 
�صتوا�صل  ال�صركة  ان  الى  نف�صه  الوقت 
الوترية  بنف�ص  التامني  �صوق  يف  العمل 
التي انتهجتها منذ تاأ�صي�صها والتي حققت 
التامينية  النجاح، موا�صلة طرح الربامج 
الع�صر  متطلبات  تواكب  التي  املتنوعة 

واملرحلة.

2.3 مليون دينار أرباح 
»التأمين األردنية« للربع الثالث 

عبد الخالق: الشركة 
استطاعت التعامل مع 

تقلبات األسواق المالية 
والخروج بنتائج إيجابية
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اإلستثمار في قطاع التأمين

بلغت الأرباح ال�صافية ) بعد ال�صريبة واملخ�ص�صات( لل�صركة 
الردنية الفرن�صية للتاأمني خالل الربع الثالث من العام احلايل 
جمموعه  ما  مع  مقارنة  دينار  مليون   1.01 حوايل   2015

770.060 الف دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2014.
ال�صركة  ارباح  بلغت  فقد  املالية،  ال�صركة  بيانات  وبح�صب 
الردنية الفرن�صية للتامني لنهاية ايلول من العام احلايل 2015 
قبل ال�صريبة حوايل 1.5 مليون دينار مقارنة مع 869.619 

مليون دينار لنهاية ايلول من العام املا�صي 2014.
العام  من  الثالث  الربع  خالل  ال�صركة  ايرادات  جمموع  وبلغ 
احلايل 2015 حوايل 14.8 مليون دينار مقابل 13.5 مليون 
�صايف  وارتفع   ،2014 املا�صي  العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار 
الأق�صاط املكتتبة الى 13.6  مليون دينار مقابل 13.2 مليون 

دينار للربع الثالث من العام املا�صي 2014.
يف املقابل بلغ جمموع موجودات البنك خالل الربع الثالث من 
 23.7 مقابل  دينار  مليون   26.3 حوايل   2015 احلايل  العام 

مليون دينار لنهاية كانون الول 2014.
الدكتور  للتامني  الفرن�صية  الردنية  لل�صركة  العام  املدير  وقال 
وليد زعرب، باأن هذه النتائج املالية التي مت حتقيقها توؤكد على 
ان ال�صركة ا�صتطاعت جتاوز التحديات التي فر�صتها الو�صاع 
وانها  املنطقة،  دول  ت�صهدها  التي  امل�صتقرة  غري  القليمية 

مت�صي قدما نحو املزيد من الجنازات والنجاحات.
ت�صمنته  ما  اأبرز  حتقيق  وا�صلت  ال�صركة  اأن  واأ�صاف 
ا�صرتاتيجيتها على املديني املتو�صط والبعيد من تر�صيخ ملكانتها 
نف�صه  الوقت  يف  م�صددا  العمالء،  خدمة  جمال  يف  املتميزة 
التاأمينية  اخلدمات  اأف�صل  تقدمي  �صتوا�صل  ال�صركة  اأن  الى 
يتواجد  التي  املناطق  جميع  يف  املنت�صرة  فروعها  خالل  من 
احتياجات  وتلبية  على خدمة  الرتكيز  على  �صتعمل  بها، حيث 

العمالء.

واملخ�ص�صات(  ال�صريبة  )بعد  ال�صافية  الأرباح  بلغت 
من  الثالث  الربع  خالل  للتاأمني  الأو�صط  ال�صرق  ل�صركة 

العام احلايل 2015 حوايل 1.3 مليون دينار.
وبح�صب بيانات ال�صركة املالية، فقد بلغت اأرباح ال�صركة 
قبل ال�صريبة واملخ�ص�صات خالل الربع الثالث من العام 
احلايل 2015 حوايل 1.4 مليون دينار، كما وبلغ  جمموع  

ايراداتها حوايل 15.2 مليون دينار.
وا�صارت البيانات املالية الى ان �صايف الأق�صاط املكتتبة 
لنهاية ايلول من العام احلايل 2015 بلغت حوايل 11.9 
ال�صركة خالل  بلغ جمموع موجودات  فيما  دينار،  مليون 
فرتة القيا�ص ذاتها من العام احلايل 2015 حوايل 83.1 
مليون دينار مقارنة مع حوايل 81.3 مليون دينار لنهاية 

كانون الول من العام املا�صي 2014.
للتاأمني  الأو�صط  ال�صرق  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 
اليجابية  النتائج  هذه  ان  �صوي�ص،  رجائي  الدكتور 
نتائج  على  اثرت  والتي  القليمية  التحديات  رغم  تاأتي 
التحديات  هذه  رغم  ال�صركة  �صتوا�صل  حيث  ال�صركات، 

العمل على زيادة النتاج.
اهدافها  جميع  لتحقيق  العمل  �صتوا�صل  وا�صاف 
املو�صوعة للعام احلايل 2015، اهمها العمل وال�صعي من 
اجل حتقيق ربحية عالية للنتائج الفنية واملتعلقة باعمال 
التامني املختلفة، واللتزام بتقدمي خدمات تامينية ذات 
ا�صافة  العمالء،  وتوقعات  حاجات  تلبي  عالية  جودة 

لال�صتمرار يف الن�صاط الت�صويقي لل�صركة.

1 مليون دينار أرباح 
»االردنية الفرنسية 

للتأمين« للربع الثالث 

1.3 مليون دينار أرباح 
»الشرق األوسط للتأمين« 

للربع الثالث 

زعرب: الشركة 
استطاعت 

تجاوز التحديات 
التي فرضتها 

األوضاع 
االقليمية

صويص: الشركة 
ستواصل العمل 

على زيادة 
االنتاج رغم 

التحديات
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اإلستثمار في قطاع التأمين

3.3 مليون دينار صافي أرباح
 »الشرق العربي للتأمين« للربع الثالث

اللوزي: أعمال الشركة 
غير المدققة لنهاية ايلول 

كانت قياسية

للتاأمني  العربي  ال�صرق  �صركة  اأرباح  بلغت 
للربع  واملخ�ص�صات(  ال�صريبة  )بعد  ال�صافية 
 3.3 حوايل   2015 احلايل  العام  من  الثالث 
مليون دينار مقارنة مع حوايل 3.2 مليون دينار 

للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2014.
ال�صركة  ارباح  ان  الى  املالية  البيانات  وا�صارت 
ايلول من  )قبل ال�صريبة واملخ�ص�صات( لنهاية 
دينار  مليون   4.2 حوايل   2015 احلايل  العام 
مقارنة مع حوايل 4 مليون دينار لنهاية ايلول من 

العام املا�صي 2014.
العربي  ال�صرق  �صركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
للتاأمني )gig( نا�صر اللوزي باأن اأعمال ال�صركة 
العام  من  الثالث  الربع  نهاية  يف  املدققة  غري 
الأق�صاط  بلغت  حيث  قيا�صية  كانت  احلايل 
املكتتبة 73.4 مليون دينار مقارنة 56.9 مليون 
 2014 ال�صابق  العام  من  الفرتة  بنف�ص  دينار 

بزيادة بلغت ن�صبتها 11.4 %.
ال�صركة  اإدارة  جمل�ص  عقد  خالل  ذلك  جاء 
اللوزي،  برئا�صة   2015 ل�صنة  الرابع  اجتماعه 
وح�صور كافة اأع�صاء جمل�ص الإدارة، كما ح�صر 
خليل  لل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  الجتماع 

خمو�ص، ب�صبب تعذر ح�صور الرئي�ص التنفيذي.
وبحث املجل�ص النتائج الأولية غري املدققة للربع 
الثالث كما يف 2015/9/30، والذي �صهد اأف�صل 
والأرباح  املكتتبة  الأق�صاط  حيث  من  النتائج 
الفنية �صواء على م�صتوى ال�صوق املحلي اأو النتائج 
تاريخ  الأف�صل يف  لل�صركة، حيث كانت  الداخلية 
نائب  الإجتماع  من  جانبًا  ح�صر  كما  ال�صركة، 
م�صطفى  الطبي  للتاأمني  التنفيذي  الرئي�ص 

ملحم الذي قدم عر�صًا موجزًا عن نتائج التاأمني 
التدريجي لهذا  النمو  اإ�صتمرار  اأكد  الطبي الذي 
التاأمني الذي ي�صكل الن�صبة الأكرب يف  الفرع من 

حمفظة ال�صركة وكذلك حجم ال�صوق املحلي. 
بلغت  املدفوعة  التعوي�صات  ان  اللوزي  وا�صاف 
دينار  مليون   53 مع  مقارنة  دينار  مليون   51.8

ب�صنة 2014.
اللوزي،  وفق  املدققة،  غري  املالية  البيانات  اأما 
فت�صري الى ن�صبة منو يف الأرباح الفنية الت�صغيلية 
يوؤثر  اأن  قبل  ال�صابق  العام  عن   %70 جتاوزت 
عليها هبوط القيمة العادلة لال�صتثمارات املالية 
هبوط  ب�صبب  دينار  مليون   1.2 عن  يقارب  مبا 

اأ�صعار الأ�صهم يف �صوق عمان املايل.
باأكرث  زادت  لل�صركة  املالية  الودائع  اأن  وبني 
موؤ�صر  وهو  دينار،  مليون   36 لتبلغ   %  7 من 
مما  املالية،  ومالءتها  ال�صركة  قدرة  على  كبري 
للمن�صاآت  اأمانًا  والأكرث  الأف�صل  اخليار  يجعلها 
مكانة  ويعزز  الكربى،  وال�صركات  واملوؤ�ص�صات 
ال�صركة ومتانة ثقة العمالء وامل�صاهمني والعاملني 

يف ثبات وا�صتقرار املركز املايل لل�صركة.
وا�صتمع املجل�ص لكل من مدير تنفيذي اأول املوارد 
الب�صرية يزن اخل�صاونة ومدير تنفيذي لل�صوؤون 
واملدير  عماري  طارق  التاأمني  واإعادة  الفنية 
رامي  والتعوي�صات  العمالء  لكبار  التنفيذي 
دبابنة واملدير التنفيذي للمالية �صعد فرح؛ حيث 
قدم كال منهم عر�صًا موجزًا عن ن�صاط الدوائر 
التابعة لكل منهم، واأثنى املجل�ص على ال�صتقرار 
وثبات ن�صبة النمو لكافة ن�صاطات ال�صركة ب�صكل 

م�صطرد.
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اإلستثمار في قطاع التأمين

ل�صركة  واملخ�ص�صات(  ال�صريبة  )بعد  ال�صافية  الأرباح  بلغت 
العام  من  الثالث  الربع  خالل  للتاأمني  الردنية  العربية  املجموعة 

احلايل 2015 ما جمموعه 426.731 الف دينار.
املجموعة  �صركة  ارباح  بلغت  فقد  املالية،  ال�صركة  بيانات  وبح�صب 
قبل   2015 احلايل  العام  من  ايلول  لنهاية  للتامني  الردنية  العربية 

ال�صريبة ما جمموعه 526.521 الف دينار.
العام احلايل  الثالث من  الربع  ال�صركة خالل  ايرادات  وبلغ جمموع 
2015 حوايل 8.7 مليون دينار مقابل 8.1 مليون دينار للفرتة ذاتها 
  9.4 الى  املكتتبة  الأق�صاط  �صايف  وارتفع   ،2014 املا�صي  العام  من 
مليون دينار مقابل 8.2 مليون دينار للربع الثالث من العام املا�صي 

.2014
يف املقابل بلغ جمموع موجودات البنك خالل الربع الثالث من العام 
احلايل 2015 حوايل 17.3 مليون دينار، مقابل 15.5 مليون دينار 

لنهاية كانون الول 2014.
وقال املدير العام للمجموعة العربية الردنية املهند�ص ا�صامة جعنينه، 
اأن ال�صركة بجهود اإدارتها وكافة موظفيها ووكالئها، وبدعم متوا�صل 

من جمل�ص الإدارة، ا�صتطاعت املحافظة على النتائج الإيجابية.
العام احلايل  الثالث من  للربع  املالية  النتائج  انه بناء على  وا�صاف 
النواحي  يف  املتميزة  املكانة  على  ال�صركة  حافظت  فقد   ،2015
موقعها  على  احتفاظها  من  مكنتها  التي  املالية  واملالءة  التاأمينية 
الريادي بني �صركات التامني الردنية، وهذا يوؤكد �صالمة ال�صيا�صات 
التي تتبعها ال�صركة يف اأدائها وقدرتها على حتقيق النتائج الإيجابية.
املوظفني  تطوير  على  الرتكيز  يف  ا�صتمرت  ال�صركة  باأن  قائال  وتابع 
تدريب  �صيا�صة  باعتماد  عالية،  مهنية  م�صتويات  اإلى  بهم  والإرتقاء 
العلمية  ال�صهادات  وت�صجيعهم على احل�صول على  املوظفني  وتطوير 
موظفي  من  املوؤهلني  ن�صبة  وارتفعت  التاأمني،  حقل  يف  املتخ�ص�صة 

ال�صركة والتي اأ�صبحت تفوق مثيالتها يف معظم ال�صركات.

ل�صركة  واملخ�ص�صات(  ال�صريبة  )بعد  ال�صافية  الأرباح  بلغت 
املجموعة العربية الوروبية للتاأمني خالل الربع الثالث من العام 

احلايل 2015 ما جمموعه 247.533 الف دينار.
وبح�صب بيانات ال�صركة املالية، فقد بلغت ارباح املجموعة العربية 
قبل   2015 احلايل  العام  من  ايلول  لنهاية  للتامني  الوروبية 

ال�صريبة ما جمموعه 310.621 الف دينار.
وبلغ جمموع ايرادات ال�صركة خالل الربع الثالث من العام احلايل 
2015 حوايل 13.7 مليون دينار مقابل 11.2 مليون دينار للفرتة 
املكتتبة  الأق�صاط  �صايف  وارتفع   ،2014 املا�صي  العام  من  ذاتها 
الثالث  للربع  الى 13.8  مليون دينار مقابل 12.2 مليون دينار 

من العام املا�صي 2014.
من  الثالث  الربع  خالل  البنك  موجودات  جمموع  بلغ  املقابل  يف 
العام احلايل 2015 حوايل 28 مليون دينار، مقابل 24.8 مليون 

دينار لنهاية كانون الول 2014.
للتامني  الوروبية  العربية  املجموعة  ل�صركة  العام  املدير  وقال 
خالل  لل�صركة  املالية  النتائج  جاءت  لقد  حدادين   خلف  با�صم 
ال�صيا�صية  الو�صاع  رغم   2015 احلايل  العام  من  الثالث  الربع 
والقت�صادية ال�صعبة التي متر بها املنطقة من�صجمة مع توقعات 

ال�صركة والتي تنبئ بنتائج مميزة خالل العام احلايل .
من  ومتكنت  املتميز  ادائها  على  حافظت  ال�صركة  ان  وا�صاف 
ايراداتها  جمموع  يف  زيادة  خالل  من  اجناز  معدلت  حتقيق 
املتحققة، بال�صافة الى حتقيقها منوا يف موجوداتها، مما مينح 
الوفاء  على  ال�صركة  وقدرة  الثقة  وم�صاهميها  ال�صركة  عمالء 

بالتزماتها.

426.7 الف دينار أرباح 
»المجموعة العربية االردنية 

للتأمين« للربع الثالث 

247.5 ألف دينار أرباح 
»المجموعة العربية األوروبية 

للتأمين« للربع الثالث 

جعنينة: الشركة 
حافظت على 

موقعها الريادي 
بين شركات 

التأمين األردنية

حدادين:  أداء 
الشركة يمنح 

عمالؤها 
ومساهميها 
الثقة وقدرة 
الشركة على 

الوفاء بالتزاماتها
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بلغ �صايف اأرباح ال�صركة الأولى للتاأمني بعد ال�صريبة خالل الربع الثالث 
من العام احلايل 2015 حوايل 1.2 مليون دينار مقارنة مع حوايل 1 مليون 

دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2014.
وح�صب البيانات املالية للربع الثالث من العام احلايل 2015، فقد بلغت 
اأرباح ال�صركة قبل ال�صريبة حوايل 1.6 مليون دينار مقارنة مع حوايل 1.4 
مليون دينار، يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع موجودات ال�صركة لنهاية ايلول 
من العام احلايل 2015 حوايل 53.2 مليون دينار مقارنة مع حوايل 40.9 

مليون دينار لنهاية كانون الول من العام املا�صي 2013.
واكد الرئي�ص التنفيذي لل�صركة الدكتور علي الوزين ان النتائج الإيجابية 
للربع الثالث من هذا العام جاءت من�صجمة مع الأرقام التقديرية، ويحقق 
الهداف التي ر�صمتها ال�صركة لهذا العام، م�صريا اإلى اأن ال�صركة تعترب من 
ال�صركات الأ�صرع منوا يف الأردن خالل العوام املا�صية وهي تتمتع باأف�صل 

م�صتوى للمالءة املالية بني نظرياتها العاملة يف ال�صوق الردنية.
وقال ان ال�صركة ت�صعى لأن تكون �صركة التاأمني املف�صلة يف الأردن من خالل 
تقدميها ملجموعة متكاملة ومبتكرة من برامج التاأمني التكافلي املرتكزة 
درجات  واأعلى  وال�صفافيةـ  العدالة  متيزها  والتي  التكافل  مبادئ  على 
احلماية التاأمينية والتي تلبي احتياجات ومتطلبات ال�صوق الأردنية، بحيث 
يتم حتقيق ذلك يف بيئة عمل �صحية، ترتكز على اأعلى معايري التكنولوجيا 

وحتاكي تطلعات العمالء.
الولى  �صركة  منحت   )A.M. Best( العاملية  الت�صنيف  وكالة  ان  يذكر 
للقدرة  ت�صنيفًا  للتامني  الأولى  �صركة  التوايل  على  الرابع  للعام  للتاأمني 
املالية ب ++ مبنظور م�صتقر، كاأعلى ت�صنيف للقدرة املالية مينح ل�صركة 

تامني اأردنية.
 وبني تقرير �صادر عن الوكالة ان ال�صركة و�صعت لنف�صها مكانًة ثابتة يف 
�صوق التاأمني الأردين منذ تاأ�صي�صها وكما هو متوقع لها فاإن ال�صركة تقود 
اليوم �صناعة التامني التكافلي يف الأردن اإذ متكنت من احلفاظ على ذات 

امل�صتوى املتفوق من معدلت النمو.
 وذكر التقرير ان ال�صركة تتمتع بو�صع مايل مميز يدعم ذلك قاعدة راأ�ص 

املال ال�صلبة والأداء املايل اجليد من جميع النواحي.

اإلستثمار في قطاع التأمين

1.2 مليون دينار أرباح 
»األولى للتأمين« 

للربع الثالث
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ل�صركة  واملخ�ص�صات(  ال�صريبة  )بعد  ال�صافية  الأرباح  بلغت 
ميدغلف - الردن خالل الربع الثالث من العام احلايل 2015 ما 

جمموعه 140.541 الف دينار.
قبل  ال�صركة  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  ال�صركة  بيانات  وبح�صب 
احلايل  العام  من  الثالث  الربع  خالل  واملخ�ص�صات  ال�صريبة 
دينار  الف   348.115 مع  مقارنة   373.153 جمموعه  ما   2015

للفرتة ذاتها من العام املا�صي2014.
خالل  ال�صركة  ايرادات  جمموع  ان  الى  املالية  البيانات  وا�صارت 
مليون   13.4 حوايل  بلغ   2015 احلايل  العام  من  الثالث  الربع 
لنهاية  املكتتبة  الأق�صاط  �صايف  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف  دينار، 
فيما  دينار،  مليون   12.2 حوايل   2015 احلايل  العام  من  ايلول 
بلغ جمموع موجودات ال�صركة خالل فرتة القيا�ص ذاتها من العام 
احلايل 2015 حوايل 26.8 مليون دينار مقارنة مع حوايل 25.5 

مليون دينار لنهاية كانون الول من العام املا�صي 2014.
ان  الردن عالء عبد اجلواد   ل�صركة ميدغلف  العام  املدير  وقال 
الربع الثالث من هذا العام كان مليئا بالتحديات ، ال ان ال�صركة 
�صاعفت جهودها يف ال�صتمرار يف تطوير اعمالها وحتقيق اهدافها 
املعدة م�صبقا حيث تعد هذه النتائج اجنازا كبريا حتققه ال�صركة 
بالرغم من ال�صعوبات والو�صاع القت�صادية وال�صيا�صية املتقلبة 
يف املنطقة والتي اثرت يف كافة القطاعات القت�صادية وخ�صو�صا 

يف قطاع التاأمني.
وا�صاف اأن هذه النتائج تدل على قوة ال�صركة من نواح عدة اهمها 

التقدير اجليد للمخاطر و قوة الداء الفني لل�صركة .
اأن ال�صركة ت�صعى الى خدمة القت�صاد الأردين وذلك  واأ�صار الى 
وحتقيق  ومتطورة،  جديدة  تاأمينية  تغطيات  تقدمي  يف  بامل�صاهمة 
مكانة متقدمة لل�صركة من خالل زيادة ح�صتها يف ال�صوق، والتو�صع 
يف ال�صتثمار يف جمالت لها مردود مرتفع تكون م�صاندة لن�صاط 

التامني، والتو�صع يف تدريب كوادر ال�صركة يف كافة امليادين.

140.5 ألف دينار أرباح 
»ميدغلف  - األردن« 

للربع الثالث 

عبدالجواد:
الشركة ستواصل 

خدمة االقتصاد 
الوطني بتقديم 

تغطيات تأمينية 
جديدة ومتطورة
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الوزني:
الشركة تعتبر من 

الشركات األسرع 
نموا في األردن
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خالل  الوطنية  التاأمني  ل�صركة  ال�صافية  الأرباح  بلغت 
العام احلايل 2015 حوايل 925.899  الثالث من  الربع 

الف دينار.
�صركة  ارباح  بلغت  فقد  املالية،  ال�صركة  بيانات  وبح�صب 
التامني الوطنية لنهاية ايلول من العام احلايل 2015 قبل 
جمموع  وبلغ  كما  دينار،  مليون   1.19 حوايل  ال�صريبة 
العام  القيا�ص ذاتها من  املتحققة خالل فرتة  اليرادات 

احلايل 2015 حوايل 10.5 مليون دينار مقارنة.
دينار  مليون   9.16 حوايل  املكتتبة  الأق�صاط  �صايف  وبلغ 
بلغ  املقابل  يف   ،  2015 احلايل  العام  من  الثالث  للربع 
العام  من  الثالث  الربع  خالل  البنك  موجودات  جمموع 
حوايل  مقابل  دينار  مليون   24.6 حوايل   2015 احلايل 

24.5 مليون دينار لنهاية كانون الول 2014.
التامني الوطنية منال جرار،  العام ل�صركة  وقالت املدير 
مب�صتوى  للنهو�ص  جهودها  جميع  كر�صت  ال�صركة  ان 
بتقدمي  يف  الرتقاء  ا�صتطاعت  حيث  املقدمة،  اخلدمات 

اأف�صل اخلدمات التامينية وفق اعلى امل�صتويات.
وا�صافت اأن »التامني الوطنية« ومن خالل النتائج املالية 
التي حققتها خالل الربع الثالث من العام احلايل 2015، 
ال�صركات  �صدارة  يف  مركزها  على  املحافظة  ا�صتطاعت 

العاملة يف �صناعة التاأمني الردنية.

925.9 ألف دينار أرباح 
»التأمين الوطنية« 

للربع الثالث 

2 مليون دينار أرباح 
»النسر العربي للتأمين« 

للربع الثالث 

جرار: الشركة استطاعت 
المحافظة على مركزها في صدارة 

الشركات العاملة في صناعة 
التأمين

سابيال:النتائج 
المالية دليل 

واضح على سالمة 
سياساتها في 
مختلف فروع 

التأمين

اإلستثمار في قطاع التأمين

بلغت الأرباح ال�صافية ل�صركة الن�صر العربي للتاأمني خالل الربع 
الثالث من العام احلايل 2015 حوايل 2 مليون دينار مقارنة مع 

حوايل 1.7 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2014.
الن�صر  �صركة  ارباح  بلغت  فقد  املالية،  ال�صركة  بيانات  وبح�صب 
العربي للتامني لنهاية ايلول من العام احلايل 2015 قبل ال�صريبة 
دينار  مليون   2.3 حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   2.7 حوايل 

لنهاية ايلول من العام املا�صي 2014.
العام  من  الثالث  الربع  خالل  ال�صركة  ايرادات  جمموع  وبلغ 
احلايل 2015 حوايل 16 مليون دينار مقابل 14.2 مليون دينار 
الأق�صاط  �صايف  وارتفع   ،2014 املا�صي  العام  من  ذاتها  للفرتة 
للربع  دينار  مليون   16.4 مقابل  دينار  مليون    20 الى  املكتتبة 

الثالث من العام املا�صي 2014.
للتاأمني يعقوب �صابيال،  وقال املدير العام ل�صركة الن�صر العربي 
العام  من  الثالث  الربع  خالل  لل�صركة  املالية  النتائج  كانت  لقد 
خمتلف  يف  �صيا�صاتها  �صالمة  على  وا�صحا  دليال   2015 احلايل 

فروع التاأمني، خا�صة يف ظل الظروف القت�صادية احلالية.
واأ�صاف ان النتائج املالية والتي اأ�صارت الى حتقيقها منوا ممتازا 
و�صعتها  التي  اخلطة  �صمن  �صمن  ياأتي  ال�صعدة،  كافة  على 
ال�صركة لعام 2015، وهو ما �صي�صاعد ال�صركة على حتقيق املزيد 

من النمو والنجاح.
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تسعى إلى الدخول ألسواق جديدة غير تقليدية وصناعة مواد ذات قيمة مضافة

الشركة األردنية إلنتاج األدوية
30 عاما من اإلنجاز

إستثمار مميز

بدوان:
الخبرة التي بنتها 
الشركة على مر السنين 
باتت مصدرا  للمعرفة 
ونقل التقنية إلى 
الشركات األخرى
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تاريخها ميتد لأكرث من ثالثة عقود  يف ال�صناعة 
من  هاما  معلما  منها  جعل  الأردن  يف  الدوائية 
الناحيتني الإقت�صادية والإجتماعية ، اإ�صافة اإلى 
باتت  علمية  اأ�ص�ص  على  املبنية  املهنية  اخلربات 
ال�صركة معها بيتا من بيوت اخلربة حمليا وعربيا 

وعامليا. 
تتمتع  التي  الأدوية  لإنتاج  الأردنية  ال�صركة 
منتجاتها بال�صمعة الطيبة متتلك بح�صب مديرها 
العام الدكتور عدنان بدوان العديد من الفرع يف 
خمتلف ال�صواق العربية والجنبية، حيث تتلخ�ص 
احل�صول  من  النا�ص  جميع  يتمكن  بان  ر�صالتها 
باإ�صهاماتنا  النوعية  ال�صحية  الرعاية  على 

النوعية واملبتكرة يف ال�صناعات ال�صحية.

رسالة الشركة
 تتلخص بالسماح

 لجميع الناس بالحصول
 على الرعاية الصحية

 النوعية



الشركة تعتبر اليوم بالمرتبة األولى في دولة البوسنة 
والهرسك وتضم كادراً متميزاً يتجاوز 500 موظف

إستثمار مميز

هي  ال�صركة  ان  لـ»امل�صتثمرون«  حديثه  خالل  ويقول 
لأول  كنتيجة   2004 عام  تا�ص�صت  عامة  م�صاهمة 
الأردن  يف  الدوائية   ال�صناعة  �صهدتها  اإندماج  عملية 
الطبية  واملعدات  الأدوية  لإنتاج  الأردنية  ال�صركة  بني 
)تاأ�ص�صت 1978( و�صركة الرازي لل�صناعات الدوائية.
ال�صركة  راأ�صمال  بلغ  وقد   ،  )1993 عام  )تاأ�ص�صت 
 2005 عام  يف  زيادتها  متت  دينار  مليون   16 اجلديدة 
ال�صركة  قررت   2013 عام  .ويف  �صهم  مليون   20 اإلى 
زيادة راأ�صمالها اإلى 40 مليون دينار ، وقد مت الإكتتاب  
الإتفاق  ، كما مت  �صهم  مليون  بحوايل خم�صة وع�صرين 
بحوايل  البو�صنة  من  ا�صرتاتيجي  �صريك  دخول  على 

خم�صة ع�صر مليون دينار. 
يف  الت�صنيعية  ال�صركة  عمليات  معظم  اأن  واأ�صاف 
اأجهزة  ي�صم  الذي  العمد  اأم  منطقة  يف  الرازي  موقع 
والتطوير،  والبحث  الدوائية  والرقابة  للت�صنيع  حديثة 
اجليد   الت�صنيع  واأ�صول  مباديء  املوقع  هذا  ويعتمد 
رقابية  الإعتماد من جهات  وقد حاز على   ،)GMP(
الدواء  موؤ�ص�صة  اإلى  فبالإ�صافة   ، متعددة  وقانونية 
امل�صتمرة  الرقابة  متار�ص  والتي  الأردن  يف  والغذاء 
ال�صركة  الدوائي، فقد ح�صلت  الت�صنيع  على  �صركات 
الأردنية لإنتاج الأدوية على الإعتماد من موؤ�ص�صة الغذاء 
جنوب   ومن  ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  والدواء 
الإعتماد من منظمة  موؤخرا على  اأفريقيا كما ح�صلت 
ال�صحة العاملية وهي الأولى يف الأردن يف احل�صول على 

هذا الإعتماد.
يف  ال�صيدلنية  املنتجات  م�صرية  ان  بدوان  ويقول 
تخ�صع  والتطوير حيث  البحث  دائرة  من  تبداأ  ال�صركة 
لدرا�صة  البحوث  من  ل�صل�صلة  والأدوية  الأولية  املواد 

موا�صفات امل�صتخدمة وال�صتح�صرات الناجتة على حد 
التي  للغاية  ومالءمتها  �صالمتها  مدى  لنحديد  �صواء 
املوا�صفات  هذه  ثبات  من  والتاأكد  اأجلها  من  اأنتجت 
طيلة العمر املحدد لهذا املنتج، وقد باتت م�صتح�صرات 
هامة  مرتبة  لتحتل  اأهال  بف�صل جودتها  ال�صركة   هذه 

باعتبارها البديل الأول للمنتج الأ�صلي .
وقد فتح التميز يف م�صتوى اجلودة الطريق اأمام ال�صركة 
لت�صجيل م�صتح�صراتها يف اأكرث من 35 دولة يف قارات 
بنتها  التي  اخلربة  اأن  كما  واأوروبا،   وافريقيا  اآ�صيا 
ال�صركة على مر ال�صنني قد باتت م�صدرا للمعرفة ونقل 
ال�صركة  اأجنزت  وقد  الأخرى،  ال�صركات  اإلى  التقنية 
ع�صرات العقود يف هذا املجال ويف �صياق حتقيقها للتنوع 
فرعية  �صركات  ثالثة  تاأ�صي�ص  اإلى  ال�صركة  بادرت  فقد 
اأراجن  و�صركة  النباتية.  للمنتجات  دل�ص  �صركة  هي: 
الأولية  املواد  لإنتاج  �صواغ  و�صراكة  احليوية  للتقانة 

املبتكرة.
فروعها  يف  الأدوية  الأردنيةلإنتاج  ال�صركة  وت�صم 
املختلفة اإ�صافة اإلى الأ�صواق اخلارجية ما يقارب 500 
موظفة وموظف ، ومتتاز ال�صركة بتحقيق امل�صاواة بني 
املوظفات واملوظفني فقد بلغت املوظفات ن�صبة تراوحت 
بني 48-50%  من اإجمايل املوظفني ، ومتتد هذه الن�صبة 
اإلى   و�صول  الوظيفي  ال�صلم  م�صتويات  خمتلف  على 
ال�صيدات العديد من املواقع  العليا حيث �صغلت  الإدارة 
�صيدة  اأحدهما  حيث  العام  املدير  نائبا  مثل  القيادية 
الإدارات  من  وعدد   ، الفني  املدير  موقع  اإلى  اإ�صافة 

التنفيذية.
وتابع قائال، انه خالل 30 عاما املا�صية مل ي�صبق لها ان 
العالية  ب�صبب اجلودة  الدوية  اعيد احد منتجاتها من 

التي تتمع بها فهي اليوم باملرتبة الولى يف دولة البو�صنة 
عام  ب�صكل  الردنية  الدوية  ان  الى  م�صريا  والهر�صك، 
على  وا�صع  �صدى  وذات  طيبة  ب�صمة  تتمع  اخلارج  يف 
امل�صتوى القليمي والدويل، فالدوية الأردنية تتواجد يف 
وم�صر  واجلزائر  ال�صعودية  مثل  العربية  الدول  معظم 
وال�صودان ولبنان، بال�صافة الى بع�ص الدول الفريقية 

وامريكا والوروبية.
يف  موظفيها  بتدريب  تهتم  ال�صركة  ان  بدوان  وي�صري 
التدريب  هذا  ويتنوع  الوظيفي،  ال�صلم  م�صتويات  جميع 
العمل  موقع  يف  املبا�صر  والعملي  النظري  التدريب  من 
واخلارجية  الداخلية  التدريبية  الدورات  بعقد  مرورا   ،
ول  واملوؤمترات،  الندوات  يف  امل�صاركة  عن  ناهيك 
ن�صتطيع اأن نغفل دور ال�صركة يف موا�صلة التعليم بكافة 
واملوظفني  للموظفات  يقدم  الذي  والدعم  م�صتوياته 
على  واجلامعات  للمعاهد  الإبتعاث  خالل  من  �صواء 
واملوظفني  املوظفات  انت�صاب  بت�صهيل  اأو  ال�صركة،  نفقة 
خالل  من  بها  التحاقهم  وت�صهيل  الدرا�صية  للربامج 
اأوقات م�صتقطعة من وقت العمل، موؤكدا اأن هذا امل�صتوى 
من التاأهيل والتدريب جعل  ملنت�صبي هذه ال�صركة رواجا 

للتوظيف لدى ال�صركات واملوؤ�ص�صات الأخرى .
وحول تطلعات ال�صركة امل�صتقبلية، اكد بدوان اأننا ن�صعى 
من  تتمكن  حتى  ال�صركة  راأ�صمال  هيكلة  اعادة  الى 
الدخول الى اأ�صواق جديدة غري تقليدية و�صناعة مواد 

ا�صافية لها ذات قيمة م�صافة عالية.
وقال ان ال�صوق الردين واعد ويعتمد على الت�صدير كما 
انه يتو�صع ويكرب با�صتمرار، فدخول �صركات جديدة من 
م�صتوى اجلودة يف  ويرفع من  املناف�صة  يحفز  ان  �صانه 

النتاج. 
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

11.7 مليون دينار صافي أرباح »التجاري األردني« للربع الثالث 

9 ماليين أرباح »االستثماري« لنهاية أيلول

للبنك  ال�صريبة(  )بعد  ال�صافية  الأرباح  بلغت 
العام  من  الثالث  الربع  خالل  الردين  التجاري 
احلايل 2015 حوايل 11.7 مليون دينار مقارنة 
من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   4.4 حوايل  مع 

العام املا�صي 2014.
وبح�صب البيانات املالية، فقد بلغت ارباح البنك 
احلايل  العام  من  ايلول  لنهاية  الأردين  التجاري 
دينار  مليون   18.5 حوايل  ال�صريبة  قبل   2015
مقارنة مع حوايل 6.8 مليون دينار لنهاية ايلول 

من العام املا�صي 2014.
الربع  خالل  للبنك  املتحقق  الدخل  اجمايل  وبلغ 
 51.5 حوايل   2015 احلايل  العام  من  الثالث 
دينار  مليون   30.6 حوايل  مقابل  دينار  مليون 
للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2014، يف املقابل 
الثالث  الربع  البنك خالل  بلغ جمموع موجودات 
من العام احلايل 2015 حوايل 1.4 مليار دينار.

وقال رئي�ص جمل�ص ادارة البنك التجاري الأردين 

مي�صيل ال�صايغ باأن هذه النتائج املالية الإيجابية 
وا�صرتاتيجياته  البنك  خطط  كفاءة  مدى  تظهر 
املالية والنقدية والإدارية ومرونتها جتاه خمتلف 

الظروف.
العام  من  املنق�صية  اأ�صهر  الت�صعة  اأن  واأ�صاف 
على  قطاعات  عدة  يف  حت�صن  عالمات  اأظهرت 
الرغم من اأن الأداء الإقت�صادي الكلي مل يتعاف 
اأن  الى  نف�صه  الوقت  يف  م�صددا  بالكامل،  بعد 
البنك �صيوا�صل تقدمي اأف�صل اخلدمات من خالل 
يتواجد  التي  املناطق  جميع  يف  املنت�صرة  فروعه 
بها، حيث �صيعمل على الرتكيز على خدمة وتلبية 

احتياجات العمالء.
املالية  باملالءة  اعتزازه  على  ال�صايغ  و�صدد 
للبنك ومتانة قاعدته الراأ�صمالية و�صالمة وجودة 
امل�صتندة  لديه  وال�صتثمارية  الئتمانية  املحافظ 
بالعتبار  تاأخذ  ا�صرتاتيجية مدرو�صة  الى خطط 
واإعادة  وكلفتها  الأموال  م�صادر  يف  التنوع 
والرتقاء  للعمالء  اخلدمات  وتنويع  توظيفها 

مب�صتويات تقدميها.

 حقق البنك ال�صتثماري �صايف ارباح خالل الربع الثالث 
العام احلايل 2015 حوايل 9 ماليني دينار، مقارنة  من 
العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   6.3 حوايل  مع 

املا�صي 2014.
نهاية  يف  ال�صريبة  قبل  ال�صتثماري  البنك  اأرباح  وبلغت 
 8.4 مقابل  دينار  مليون   12.4 احلايل  العام  من  اأيلول 
كما   ،2014 املا�صي  العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون 
بلغ اإجمايل موجودات البنك 817.2 مليون دينار يف نهاية 
اأيلول من العام احلايل مقارنة مع حوايل 805.1 مليون 

ددينار لنهاية كانون الول 2014.
الى  و�صلت  حيث  امللكية  حقوق  يف  منوًا  البنك  وحقق 
الت�صهيالت  149 مليون دينار، يف حني بلغت قيمة �صايف 

العام  من  اأيلول  نهاية  يف  دينار  مليون   446 الإئتمانية 
احلايل.

وقال رئي�ص جمل�ص ادارة البنك ال�صتثماري ب�صر جردانه، 
خطط  مع  متوافقة  تاتي  للبنك  املميزة  النتائج  هذه  ان 
جانب  الى  البنك،  ادارة  بتنفيذها  تقوم  التي  التو�صع 
تلبي  متنوعة  م�صرفية  خدمات  تقدمي  على  تركيزها 

احتياجات الفراد وال�صركات وفقا لأف�صل املمار�صات.
وا�صاف اأن هذه النتائج جاءت كمح�صلة للجهود املبذولة 
اإدارة  التي و�صعتها  من كافة املوظفني لتحقيق الأهداف 
منتجات  وتقدمي  الت�صغيلية  العمليات  لتعزيز  البنك 
الى  م�صريا  ال�صوق،  احتياجات  تلبي  مبتكرة  م�صرفية 
اليجابي  امل�صار  يعك�ص  الثالث  للربع  الرباح  �صايف  ان 
الذي اتخذه البنك يف حتقيق الرباح ومبا ُيْنبئ بتوقعات 

متفائلة حتى نهاية العام.

الصايغ: النتائج دليل 
على كفاءة خطط 

البنك واستراتيجياته 
المالية والنقدية 

واإلدارية

جردانه: البنك عمل على 
تقديم كافة الخدمات 

المصرفية التي تلبي 
احتياجات العمالء
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

93.1 مليون دينار صافي أرباح بنك اإلسكان لنهاية أيلول

14.5 مليون دينار أرباح »كابيتال بنك« في 9 أشهر

واملخ�ص�صات  ال�صريبة  قبل  الإ�صكان  بنك  اأرباح  ارتفعت 
الثالث  الربع  اإلى 132 مليون دينار لنهاية  باملئة  بن�صبة 8 
من العام احلايل، مقارنة مع 2ر122 مليون دينار للفرتة 

ذاتها من عام 2014.
وقال البنك يف بيان له، اإن الأرباح ال�صافية بعد ال�صريبة 
واملخ�ص�صات بلغت 1ر93 مليون دينار مقابل 2ر90 مليون 

دينار بزيادة ن�صبتها 2ر3 باملئة لفرتة املقارنة ذاتها.
ونوه البنك يف البيان اإلى اأن ن�صبة �صريبة الدخل ارتفعت 
يف العام احلايل 2015 اإلى 35 باملئة، ح�صب قانون �صريبة 
الدخل لعام 2014، مقارنة مع 30 باملئة الن�صبة املقررة يف 

القانون ال�صابق.
وقال رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك الدكتور مي�صيل مارتو اإن 
الناجحة  البنك  عمل  ا�صرتاتيجية  »بف�صل  جاءت  النتائج 
امل�صريف  العمل  ملعايري  وانتهاجه  احل�صيفة  و�صيا�صاته 
لعمالئه«. واملنتجات  اخلدمات  اأف�صل  وتقدمي  املتطورة، 
واأ�صاف، ان جمموع موجودات البنك و�صل يف نهاية الربع 
الثالث من عام 2015 اإلى 8 مليارات دينار بزيادة ن�صبتها 
7ر4 باملئة عن نهاية عام 2014، وارتفعت اأر�صـــدة ودائع 
باملئة   6 ن�صبتها  بزيادة  دينار  مليار  8ر5  لتبلغ  العمالء 
عن نهاية العام املا�صي، كما ارتفع �صايف ر�صيد حمفظة 
التّ�صهيالت الئتمانية ليبلغ 6ر3 مليار دينار بزيادة ن�صبتها 

2ر34 باملئة عما كان عليه يف نهاية عام 2014.
واأكد اأن هذه النتائج انعك�صت ب�صكل اإيجابي على جمموعة 
و�صعه  و�صالمة  متانة  يوؤكد  مبا  البنك  اأداء  موؤ�صرات  من 

كفاية  ن�صبة  بلغت  حيث  القائمة؛  بالظروف  قيا�صا  املايل 
باملئة،   13 ال�صيولة  ن�صبة  وبلغت  باملئة،  5ر17  املال  راأ�ص 
املركزي  البنك  من  املطلوبة  املعدلت  من  اأعلى  وهما 
بلغ  املوجودات  على  العائد  معدل  اأن  اإلى  الأردين.واأ�صار 
باملئة،  امللكية 1ر12  العائد على حقوق  ومعدل  باملئة  6ر1 
كما بلغت ن�صبة اإجمايل القرو�ص اإلى ودائع العمالء حوايل 
68 باملئة.وقال الدكتور مارتو اإن البنك ي�صعى اإلى تطوير 
منتجاته وحت�صني م�صتوى خدماته من خالل تعزيز قنوات 
التوزيع املختلفة لديه؛ حيث و�صل عدد فروع البنك العاملة 
يف اململكة اإلى 125 فرعا و213 جهاز �صرّاف اآيل، ليبقى 
بعدد  الأردن  يف  امل�صريف  للقطاع  مت�صدرا  بذلك  البنك 

الفروع وعدد اأجهزة ال�صرّاف الآيل.
ومتانة  للبنك  املالية  املالءة  بقوة  اعتزازه  عن  واأعرب 
الئتمانية  املحافظ  وجودة  و�صالمة  الراأ�صمالية،  قاعدته 
وال�صتثمارية لديه، وقال »هذه الإجنازات تعود لل�صيا�صات 
من  الداعمة  وللمواقف  البنك  يعتمدها  التي  احل�صيفة 
التنفيذية  الإدارة  من  املخل�صة  وللجهود  الإدارة  جمل�ص 
اإدارة عليا وموظفني« متوقعا نتائج اأف�صل يف الربع الأخري 

من هذا العام.
ودولية  حملية  فروع  �صبكة  الإ�صكان  بنك  لدى  اأن  يذكر 
و�صل عددها اإلى 176 فرعا يف الأردن و�صورية واجلزائر 
وبريطانيا وفل�صطني والبحرين، اإ�صافة اإلى مكاتب التمثيل 
وليبيا، وقد  املتحدة  العربية  والإمارات  العراق  يف كل من 
جيدة  التابعة  والبنوك  اخلارجية  الفروع  نتائج  جاءت 

قيا�صا بالأو�صاع ال�صائدة يف مناطق تواجدها.

بلغت ارباح كابيتال بنك خالل الربع الثالث من 
العام احلايل 2015 حوايل 14.5 مليون دينار

وبح�صب البيانات املالية للبنك  فقد بلغ اجمايل 
الدخل لبنك كابيتال بنك لنهاية ايلول من العام 
يف   ، دينار  مليون   55.4 حوايل   2015 احلايل 
البنك  موجودات  جمموع  فيه  بلغ  الذي  الوقت 
 2015 احلايل  العام  من  الثالث  الربع  خالل 
حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليار   2.08 حوايل 
املا�صي  العام  من  الول  كانون  لنهاية   2.06

.2014
ال�صاملة  امل�صرفية  باخلدمات  البنك  ويقوم 
وتقدمي  ال�صتثمارية،  اأو  كالتمويلية  للعمالء 
اخلدمات امل�صرفية املبتكرة واحلديثة يف اأ�صواق 
املال يف  اأ�صواق  وامل�صاهمة يف تطوير  ال�صتثمار، 

الأردن.
با�صم  بنك  كابيتال  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  قال 

البنك  اتبعها  التي  ال�صيا�صات  اإن  ال�صامل  خليل 
انعك�صت اإيجابا وب�صكل مبا�صر على نتائجه املالية 
اجليدة والتي حتققت مع نهاية الربع الثالث من 
حتقيق  وا�صل  البنك  اأن  اإلى  م�صريا  العام،  هذا 
النتائج املالية املمزية رغم الظروف القت�صادية 
منطقة  دول  ت�صهدها  التي  ال�صعبة  وال�صيا�صية 

ال�صرق الو�صط.
امل�صي  �صيوا�صل  البنك  اأن  ال�صامل  واأ�صاف 
والنجاحات  الجنازات  من  املزيد  نحو  قدما 
بال�صافة  املودعني،  حقوق  على  يحافظ  ب�صكل 
للم�صوؤولية الجتماعية التي يحر�ص على تقدميها 
التنمية  بتحقيق  م�صاهمته  اطار  يف  للمجتمع 
لكابيتال  املالية  النتائج  ان  قائال  ال�صاملة.وتابع 
للعام  ميزانيته  على  اإيجابيا  �صتنعك�ص  بنك 
مركزه  وتقوية  تدعيم  �صيوا�صل  حيث  احلايل، 
املايل من ناحية وزيادة ربحية اأن�صطته من ناحية 
العراقية،  اأو  الأردنية  ال�صوق  يف  �صواء  اأخرى 

لري�صخ مكانته كبنك اإقليمي.

مارتو: النتائج تؤكد 
متانة وسالمة وضع 

البنك المالي قياسا 
بالظروف القائمة

السالم: البنك 
سيواصل المضي 

قدما نحو المزيد من 
اإلنجازات والنجاحات
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

15.8 مليون دينار أرباح »األهلي األردني« للربع الثالث

29 مليون دينار صافي أرباح بنك األردن لنهاية أيلول

حقق  اأنه   -  )AHLI( الأردين  الأهلي  البنك  قال 
اأرباحا �صافية )بعد ال�صريبة واملخ�ص�صات( بقيمة 

15.8 مليون دينار عن 9 اأ�صهر من عام 2015.
اأرباح  ارتفعت  فقد  للبنك  املالية  البيانات  وبح�صب 
ايلول  البنك )قبل ال�صريبة واملخ�ص�صات( لنهاية 
دينار  مليون   24.1 الى   2015 احلايل  العام  من 
للفرتة ذاتها  مقارنة مع حوايل 19.5 مليون دينار 

من العام املا�صي 2014.
من  الثالث  الربع  خالل  البنك  دخل  اجمايل  وبلغ 
العام احلايل 2015 حوايل 86 مليون دينار مقارنة 
من  الثالث  للربع  دينار  مليون   81.3 حوايل  مع 
العام املا�صي 2014، يف الوقت الذي بلغ فيه جمايل 
موجودات البنك خالل فرتة القيا�ص ذاتها من العام 

احلايل 2015 حوايل 2.3 مليار دينار.
البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  �صرح  املنا�صبة  وبهذه 
النتائج  ان  الرزاز،  عمر  الدكتور  الردين  الهلي 
من  الثالث  الربع  خالل  البنك  حققتها  التي  املالية 

العام احلايل 2015 تعترب جيدة، كما اأنها تتما�صى 
من  الرغم  على  وذلك  البنك،  وخطط  توقعات  مع 
التباطوؤ  اأهمها  من  يعترب  التي  املختلفة  التحديات 
القت�صادي واملايل الذي ت�صهده املنطقة، وتداعيات 

الظروف الأمنية وال�صيا�صية يف املنطقة.
واأ�صاف باأن هذه النتائج املالية الإيجابية تظهر مدى 
كفاءة خطط البنك وا�صرتاتيجياته املالية والنقدية 
والتي  الظروف،  خمتلف  جتاه  ومرونتها  والإدارية 
والذي  للتغيري(  قوتي   ( �صعاره  جمملها  يف  جت�صد 
للمحافظة  عليه  والقائمني  للبنك  يعد مبثابة حافز 
على م�صار النمو املوؤ�ص�صي واملايل امل�صتدام، وبالتايل 
امل�صاركة يف املحافظة على �صالمة اجلهاز امل�صريف 
املحلية  امل�صرفية  ال�صناعة  تطوير  ويف  ومتانته، 
القت�صاد  ا�صتدامة  ي�صمن  مبا  العمالء  وخدمة 

الكلي وتنميته.
واكد التزام البنك بالعمل على نف�ص النهج من اأجل 
واملوظفني،  والعمالء  امل�صاهمني  ثقة  على  احلفاظ 
وامل�صي قدمًا يف الو�صول بهم اإلى اأق�صى م�صتويات 

الر�صا.

ال�صريبة(  )بعد  ال�صافية  الأردن  بنك  اأرباح  بلغت 
حوايل   2015 احلايل  العام  من  الثالث  الربع  خالل 

29 مليون دينار.
ارباح  ارتفعت  فقد  للبنك،  املالية  النتائج  وح�صب 
بنك الردن قبل ال�صريبة واملخ�ص�صات خالل الربع 
الثالث من العام احلايل 2015 بن�صبة 6ر5 باملئة اإلى 
46 مليون دينار كما يف نهاية اأيلول من العام احلايل 
مقارنة مع 5ر43 مليون دينار للفرتة ذاتها من 2014.
وبح�صب اإف�صاح للبنك عن نتائجه ربع ال�صنوية ن�صره 
دينار  مليون   29 ال�صافية  الأرباح  بلغت  فقد  موؤخرا 

مقابل 4ر31 مليون دينار لفرتة املقارنة ذاتها.
ايلول  لنهاية  الأردن  وبلغ جمموع املوجودات يف بنك 
دينار  مليار   2.2 حوايل   2015 احلايل  العام  من 
كانون  لنهاية  دينار  مليار   2.19 حوايل  مع  مقارنة 

الول 2014.
العام  املدير  البنك/  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
موؤ�صرات  حافظت  لقد  فاخوري،  توفيق  �صاكر 
على  معظمها  يف  والت�صغيل  الكفاءة  ومعدلت  الأداء 
املحددة  واملعايري  الن�صب  اأف�صل  �صمن  م�صتوياتها 

حمليًا وعامليًا.
وا�صاف اأن هذه النتائج ت�صري الى ان البنك يحتفظ 
م�صتمرة  منو  وترية  على  احلفاظ  يف  عالية  بقدرة 
من  �صيمكنه  الذي  المر  امليزانية،  بنود  خمتلف  يف 
حتقيق نتائج اف�صل يف نهاية العام احلايل والعوام 
بني  الوثيقة  والعالقة  ال�صراكة  روح  بف�صل  املقبلة، 

البنك وجمهور املتعاملني معه.
واكد فاخوري ا�صتمرار �صعي البنك مل�صاعدة عمالئه 
ال�صوق  يف  تواجدهم  وتعزيز  ن�صاطهم  موا�صلة  على 
من  الرغم  على  جديدة  اعمال  فر�ص  عن  والبحث 

الو�صاع ال�صائدة.

الرزاز: البنك ملتزم 
بالحفاظ على ثقة 

المساهمين والعمالء 
والموظفين

فاخوري: البنك 
سيواصل مساعدته 

للعمالء على مواصلة 
نشاطهم وتعزيز 

تواجدهم في السوق
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35.2  مليون دينار صافي أرباح »البنك اإلسالمي« للربع الثالث
 

بن�صبة  الإجمالية  الأردين  الإ�صالمي  البنك  اأرباح  ارتفعت 
اإلى 54  4ر14 باملئة يف نهاية الربع الثالث من العام احلايل 

مليون دينار مقابل 47 مليون دينار للفرتة ذاتها من 2014.
فاإن  ال�صنوية،  ربع  نتائجه  حول  البنك  اأ�صدره  بيان  وبح�صب 
باملئة   6 بن�صبة  ارتفعت  واملخ�ص�صات  ال�صريبة  بعد  الأرباح 
لفرتة  دينار  مليون  1ر33  مقابل  دينار  مليون  2ر35  اإلى 
الإ�صالمي  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ذاتها.وقال  املقارنة 
التنفيذي  الرئي�ص  يو�صف،  احمد  عدنان  الدكتور  الأردين، 
ملجموعة الربكة امل�صرفية اإن نتائج اأعمال البنك حتى نهاية 
املايل  الو�صع  قوة  على  توؤكد  احلايل  العام  من  الثالث  الربع 
تعتمد  التي  احل�صيفة  �صيا�صته  وجناح  للبنك  والئتماين 
واملحافظة على  املخاطر  اإدارة  وكفاءة عالية يف  فعالة  اإدارة 
بجهود  الأردن.واأ�صاد  يف  العاملة  البنوك  بني  مميزة  مكانه 
والهيئات  واملوؤ�ص�صات  الإدارة  وجمل�ص  التنفيذية  الإدارة 
بالنظام  الرتقاء  يف  الأردين  املركزي  والبنك  الر�صمية 
وتطورها،  ودعمها  الإ�صالمية  وامل�صرفية  الأردين  امل�صريف 
»التي  الإ�صرتاتيجية  خطته  تنفيذ  يف  البنك  موا�صلة  موؤكدا 
املالية  املوؤ�صرات  ابرز  كبريا«.وحول  جناحا  الآن  حتى  اأثبتت 
الإ�صالمي  للبنك  العام  املدير  التنفيذي،  الرئي�ص  قال 
النتائج املالية التي حققها البنك  اإن  الأردين مو�صى �صحادة 
العام احلايل، حققت منوا يف خمتلف  اأيلول من  نهاية  حتى 
يف  املميزة  امل�صرفية  مكانته  على  البنك  ليحافظ  بنودها 
الوطني  لالقت�صاد  والداعمة  الإ�صالمي  امل�صريف  العمل 

اإيجابا  انعك�صت  والتي  املعدة  والأهداف  الروؤى  واملتوافقة مع 
على املوؤ�صرات املتحققة لهذه الفرتة.واأ�صاف اأن ن�صبة النمو 
يف موجودات البنك، مبا فيها ح�صابات ال�صتثمار املخ�ص�ص 
و�صندات املقار�صة وح�صابات ال�صتثمار بالوكالة، منت بن�صبة 
9ر3  مقابل  دينار  مليار  1ر4  حوايل  اإلى  لت�صل  باملئة  4ر6 
�صيا�صة  اأن  �صحادة  2014.وبني  عام  نهاية  يف  دينار  مليار 
وجغرافيا  قطاعيا  وال�صتثمارات  التمويالت  وتنمية  تنويع 
اأو لأفراد وتوظيفها  اأو موؤ�ص�صات �صغرية ومتو�صطة  ل�صركات 
وا�صتثمارية  م�صرفية  �صيا�صة  اعتماد  مع  منتجة  قنوات  يف 
لتحقيق  الأردين  الإ�صالمي  البنك  ثوابت  من  هي  حمافظة، 
عوائد جمزية على توظيف الأموال.واأ�صار اإلى اأن الت�صهيالت 
املخ�ص�ص  ال�صتثمار  ح�صابات  فيها  مبا  للعمالء،  املمنوحة 
و�صندات املقار�صة وح�صابات ال�صتثمار بالوكالة، منت بن�صبة 
8ر11 باملئة لت�صل اإلى حوايل 9ر2 مليار دينار مقابل حوايل 
ودائع  منو  اإلى  2014.ولفت  عام  نهاية  يف  دينار  مليار  6ر2 
و�صندات  املخ�ص�ص  ال�صتثمار  ح�صابات  فيها  مبا  العمالء، 
املقار�صة وح�صابات ال�صتثمار بالوكالة، بن�صبة 3ر6 باملئة اإلى 
حوايل 7ر3 مليار دينار مقابل 5ر3 مليار دينار يف نهاية عام 
اأن حقوق امللكية منت بن�صبة 5ر5 باملئة لت�صل  2014،موؤكدا 
اإلى حوايل298 مليون دينار يف نهاية اأيلول من العام احلايل 
مقابل حوايل 282مليون دينار يف نهاية عام 2014 .واو�صح 
�صحادة اإن هذه النتائج، انعك�صت ب�صكل اإيجابي على موؤ�صرات 
الأداء لدى البنك الإ�صالمي الأردين؛ حيث بلغت ن�صبة كفاية 
العاملة  غري  الديون  ون�صبة  باملئة،  25ر20  حوايل  املال  راأ�ص 

52ر4 باملئة، ون�صبة التغطية 97 باملئة.

شحادة: البنك حافظ 
على مكانته المميزة 

في العمل المصرفي 
اإلسالمي

615.1  مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي 
لألشهر التسعة األولى لعام 2015

للت�صعة  متميزة  مالية  نتائج  حتقيق  العربي  البنك  وا�صل 
بعد  الرباح  بلغت  فقد  احلايل،  العام  من  الولى  ا�صهر 
ال�صرائب 615.1 مليون دولر مقابل 614.2 مليون دولر 
قبل  الرباح  بلغت  كما  املا�صي،  العام  الفرتة من  نف�ص  عن 
ال�صرائب 818.7 مليون دولر. وجاءت هذه النتائج لتوؤكد 
الرباح  وحتقيق  النمو  يف  ال�صتمرار  على  البنك  قدرة 
حقوق  بلغت  حيث  املايل  مركزه  تعزيز  يف  وامل�صاهمة 
 امللكية 8.2 مليار دولر اأمريكي كما يف نهاية اأيلول 2015. 
اإلى  لت�صل  الئتمانية  الت�صهيالت  اجمايل  وارتفعت  هذا 
 34.8 العمالء  ودائع  وبلغت  اأمريكي  دولر  مليار   23.6
اثر  وبا�صتثناء   .2015 ايلول  بنهاية  اأمريكي  دولر  مليار 
الت�صهيالت  حمفظة  اظهرت  ال�صرف،  ا�صعار  يف  التغري 
 %5 و   %2 بن�صبة  ارتفاعا  العمالء  ودائع  و  الئتمانية 
ال�صابق.  العام  من  الفرتة  نف�ص  مع  مقارنة  التوايل   على 
امل�صري  �صبيح  ال�صيد  �صرح  النتائج،  هذه  على  وتعليقًا 
رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك ان اداء البنك خالل هذه الفرتة 
يف  وا�صتمراره  البنك  عليها  يقوم  التي  الأ�ص�ص  متانة  يوؤكد 
تنفيذ روؤيته الطموحة بهدف حتقيق منو م�صتدام من خالل 

جودة اخلدمات واملنتجات التي يقدمها ومن خالل الرتكيز 
الفر�ص  من  وال�صتفادة  للبنك  ال�صا�صية  العمال  على 
وخارجيًا.  حمليًا  البنك  تواجد  مناطق  جميع  يف   املتاحة 
ومن جهته، قال ال�صيد نعمه ال�صباغ  املدير العام التنفيذي 
خالل  من  حتققت  للبنك  املالية  النتائج  ان  العربي  للبنك 
الرتكيز امل�صتمر على تنويع م�صادر الدخل وال�صتفادة من 
قوة املركز املايل واجلهود الفعالة يف اإدارة املخاطر، الأمر 
الذي مكن البنك من حتقيق اأف�صل مقايي�ص اجلودة الإئتمانية 
يف القطاع امل�صريف، وانعك�ص ذلك من خالل انخفا�ص ن�صبة 
ون�صبة   % اإلى4.8  القرو�ص  اإجمايل  اإلى  املتعرثة  القرو�ص 
معدل تغطية تزيد عن 100%، بال�صافة الى احتفاظه بن�صبة 
 %63.1 الودائع  الى  القرو�ص  بلغت  حيث  مرتفعة  �صيولة 
 . بلغت14.02%  املال  راأ�ص  بن�صبة كفاية  احتفاظه   وكذلك 
على  البنك  قدرة  الى  امل�صري  �صبيح  ال�صيد  ا�صار  كما 
النتائج  اف�صل  لتحقيق  ا�صرتاتيجيته  بتنفيذ  اللتزام 
عمل  اطار  خالل  من  التحديات  مواجهة  من  ولتمكينه 
احليوية  يوفر  مما  �صلبة  مالية  ا�ص�ص  على  يعتمد  وا�صح 
لتعزيز  ال�صواق  يف  ال�صريعة  التطورات  ملواكبة  الالزمة 
 موقعه فيها ومبا يعك�ص مكانة البنك الرائدة اإقليميا وعامليا. 

المصري: البنك قادر 
على االلتزام بتنفيذ 

إستراتيجيته لتحقيق 
افضل النتائج ولتمكينه 

من مواجهة التحديات

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

30.7 مليون دينار صافي أرباح »القاهرة عمان« للربع الثالث

11.4 مليون دينار صافي أرباح بنك المؤسسة العربية المصرفية  للربع الثالث

اأرباحًا  حقق  انه  عمان  القاهرة  بنك  قال 
اأ�صهر   9 يف  دينار  مليون   30.7 بقيمة  �صافية 

من عام 2015.
الربع  خالل  للبنك  املالية  البيانات  وبح�صب 
بلغت  فقد   ،2015 احلايل  العام  من  الثالث 
واملخ�ص�صات  ال�صريبة  قبل  البنك  ارباح 
الذي  الوقت  يف  دينار  مليون   44.7 حوايل 
القيا�ص  فرتة  خالل  املتحقق  الدخل  اجمايل 
 98.2 حوايل   2015 احلايل  العام  من  ذاتها 

مليون دينار.
وا�صارت البيانات املالية الى ارتفاع موجودات 
العام  من  ايلول  لنهاية  عمان  القاهرة  بنك 
دينار  مليار   2.5 حوايل  لتبلغ   2015 احلايل 
لنهاية  دينار  مليار   2.3 حوايل  مع  مقارنة 

كانون الول 2014.
 وقال رئي�ص جمل�ص ادارة بنك القاهرة عمان 
اإدارته  بف�صل  متكن  البنك  ان  املفتي،  يزيد 
بالإ�صافة  النتائج  هذه  حتقيق  من  احل�صيفة 
الى حتقيق منو يف معظم املوؤ�صرات الت�صغيلية.

معايري  باف�صل  التزامه  بف�صل  باأن  وا�صاف 
تطوير  خالل  وا�صل  فقد  امل�صريف،  العمل 
والرتقاء  التناف�صي  مركزه  تعزيز  و  اأعماله 

بجودة خدماته من خالل تنويع ا�صتثماراته.
تنفيذ  يف  �صي�صتمر  البنك  اأن  اإلى  املفتي  ونوه 
�صيا�صته وخطته الإ�صرتاتيجية يف تطوير اأعماله 
من خالل املحافظة على ن�صب ال�صيولة املرتفعة 
الى  الئتمانية،بالإ�صافة  املحفظة  وعلى جودة 
من  كجزء  املحلي  املجتمع  دعم  يف  امل�صاهمة 

م�صوؤولية البنك الإجتماعية .

امل�صرفية  العربية  املوؤ�ص�صة  بنك  اأرباح  ارتفعت 
)ABC( قبل ال�صريبة واملخ�ص�صات بن�صبة 28 % 
لنهاية الربع الثالث من العام احلايل اإلى 18 مليون 
دينار مقارنة مع 14 مليون دينار للفرتة ذاتها من 

.2014
ال�صنوية،  الربع  للبنك  املالية  البيانات  وبح�صب 
ال�صريبة  )بعد  ال�صافية  الأرباح  بلغت  فقد 
7ر9  مقابل  دينار  مليون  4ر11  واملخ�ص�صات( 
مليون دينار لفرتة املقارنة ذاتها من العام املا�صي 

2014، بارتفاع ن�صبته 5ر%17.
اجمايل  ان  الى  للبنك،  املالية  البيانات  وا�صارت 
العام  من  الثالث  الربع  خالل  املتحقق  الدخل 
دينار  مليون   35.2 حوايل  بلغ   2015 احلايل 
مقارنة مع حوايل 32.6 مليون دينار للربع الثالث 
فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف   ،2014 املا�صي  العام  من 
جمموع موجودات البنك خالل فرتة القيا�ص ذاتها 

من العام احلايل 2015 حوايل 1.08 مليار دينار.
وقالت املدير العام لبنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية 
جاءت  اليجابية  النتائج  هذه  اأن  �صابيال،  �صيمونا 
لتوؤكد على قدرة البنك على موا�صلة النمو وزيادة 
امل�صرفية  الأن�صطة  خمتلف  من  الدخل  م�صادر 
امل�صريف،  الأمان  درجات  اأعلى  على  املحافظة  مع 
على  القائمة  البنك  �صيا�صة  مع  ان�صجاما  وذلك 

التعامل ب�صكل متحفظ جتاه كافة اأنواع املخاطر.
القت�صادية  الظروف  من  وبالرغم  باأنه  وا�صافت 
الثار  من  احلد  ا�صتطاع  البنك  ان  ال  ال�صعبة، 
جتاه  املتحفظة  �صيا�صته  بف�صل  لالأزمات  ال�صلبية 
توجيه  باأعادة  قام  حيث  املخاطر،  انواع  كافة 
ان�صطته التمويلية بعيدا عن القطاعات القت�صادية 
�صيا�صته  ومراجعة  املالية  بالأزمات  تاأثرت  التى 
تنفيذ  موا�صلة  البنك  ا�صتطاع  كما  ال�صتثمارية، 
م�صادر  تعزيز  يف  واملتمثله  ال�صرتاتيجية  خطته 
امواله وزيادة ح�صته ال�صوقية وتنويع باقة خدماته 

امل�صرفية وطرح منتجات مبتكرة.

المفتي : البنك واصل 
االرتقاء بجودة خدماته 

المقدمة

سابيال: البنك عمل 
على زيادة حصته 

السوقية وتنويع باقة 
خدماته المصرفية 

وطرح منتجات مبتكرة
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

18 مليون دينار أرباح بنك االتحاد 
الصافية لنهاية أيلول

16.6 مليون دينار صافي أرباح بنك 
االستثمار العربي األردني للربع الثالث

 
بعد  ال�صافية  الحتاد  بنك  اأرباح  بلغت 
دينار  مليون  واملخ�ص�صات 8ر17  ال�صريبة 
لنهاية الربع الثالث من العام احلايل 2015 
مقارنة مع 6ر18 مليون دينار للفرتة ذاتها 

من العام املا�صي 2014.
بلغت  فقد  للبنك،  املالية  البيانات  وح�صب 
وهي  دينار  مليون  7ر26  الإجمالية  الأرباح 
من  املماثلة  للفرتة  تقريبا  القيمة  بنف�ص 
جمموع  وبلغ  كما   ،2014 املا�صي  العام 
العام  من  ايلول  لنهاية  البنك  موجودات 
دولر  مليار   2.4 حوايل   2015 احلايل 
مقارنة مع حوايل 2.2 مليار دولر لغاية 31 

كانون الول 2014.
الحتاد  بنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
جاءت  البنك  نتائج  »باأن  �صلفيتي  ع�صام 
متوافقة مع الأهداف املر�صومة مما انعك�ص 
للعام  امل�صتهدفة  املوؤ�صرات  على  ايجابا 

احلايل«.
الحتاد  بنك  ان  الى  ال�صلفيتي  و�صدد 
كافة اخلدمات  توفري  على  العمل  �صيوا�صل 
واحللول امل�صرفية باأ�صلوب ع�صري بهدف 

توفري كافة احللول املميزة لعمالئه.

العربي  ال�صتثمار  بنك  اأرباح  بلغت 
ال�صرائب  قبل  دينار  مليون  4ر24  الأردين 
من  الثالث  الربع  نهاية  يف  واملخ�ص�صات 
دينار  مليون  8ر23  مع  مقارنة  احلايل  العام 
البيانات  2014.وبح�صب  من  ذاتها  للفرتة 
للبنك  ال�صافية  الأرباح  بلغت  فقد  املالية، 
اأيلول  لنهاية  واملخ�ص�صات(  ال�صريبة  )بعد 
دينار.وبلغ  6ر16مليون  احلايل  العام  من 
العربي  ال�صتثمار  لبنك  املوجودات  جمموع 
الأردين خالل الربع الثالث من العام احلايل 
2015 حوايل 1745 مليون دينار مقابل 1750 
2014وقال  الول  كانون  لنهاية  دينار  مليون 
لبنك  العام  املدير  ادارة/  جمل�ص  رئي�ص 
القا�صي  هاين  الأردين  العربي  ال�صتثمار 
يف  قدما  مي�صي  ان  ا�صتطاع  البنك  ان 
الريادي  موقعه  وتعزيز  ا�صرتاتيجيته  حتقيق 
الت�صغيلية  ايراداته  تنمية  الى  بالإ�صافة 
من  العديد  يف  منوه  خالل  من  وتنويعها، 
املناطق التي يتواجد فيها. واأو�صح اأن البنك 
و�صيا�صاته  اإ�صرتاتيجياته  تطبيق  يف  ما�ص 
مر  على  جناحها  اأثبتت  التي   ، املحافظة 
ال�صنني وذلك بخطى ثابتة وطموحه لتحقيق 

املزيد من النجاحات والتقدم .

السلفيتي: سنواصل 
العمل على توفير كافة 

الخدمات والحلول 
المصرفية بأسلوب 

عصري

القاضي: البنك 
سيواصل المضي قدما 

في تحقيق استراتيجيته 
وتعزيز موقعه الريادي
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27 مليون دينار صافي 
أرباح »األردني الكويتي« 

للربع الثالث 

الردين  للبنك  ال�صريبة(  )بعد  ال�صافية  الأرباح  بلغت 
 2015 احلايل  العام  من  الثالث  الربع  خالل  الكويتي 

حوايل 27 مليون دينار.
وبح�صب بيانات ال�صركة املالية، فقد بلغت ارباح البنك 
 2015 احلايل  العام  من  ايلول  لنهاية  الكويتي  الردين 
قبل ال�صريبة حوايل 38 مليون دينار، كما وبلغ اجمايل 
احلايل  العام  من  الثالث  الربع  خالل  املتحقق  الدخل 

2015 حوايل 90.2 مليون دينار.
الربع  خالل  البنك  موجودات  جمموع  بلغ  املقابل  يف 
الثالث من العام احلايل 2014 حوايل 2.7 مليار دينار 
مقابل حوايل 2.6 مليار دينار لنهاية كانون الول 2014.
الكويتي  الردين  البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
خالل  وا�صلت  البنك  اإدارة  اأن  الكباريتي  الكرمي  عبد 
وجودة  �صالمة  على  باملحافظة  التزامها  الفرتة  هذه 
اآخذة  اإدارتها  وح�صن  وا�صتثماراته  البنك  موجودات 

بالعتبار متطلبات النمو والو�صع القت�صادي العام.
من  املنق�صية  الفرتة  خالل  جنح  البنك  اإن  واأ�صاف، 
حيث  املايل،  وا�صتقراره  متانة  على  املحافظة  يف  العام 
مواكبة  لغايات  ا�صرتاتيجية  خطوات  عدة  باتخاذ  قام 
كفاءته  من  رفع  مما  الإقت�صادي  الو�صع  تطورات 

واإنتاجيته وخف�ص كلف الأموال لديه.
الأردين  البنك  اأن  الكباريتي  اأكد  حديثه  ختام  ويف   
النتاج  قطاعات  كافة  بدعم  التزامه  �صيوا�صل  الكويتي 
القت�صاد  عجلة  حتريك  يف  ت�صهم  التي  وال�صتثمار 

الوطني كما �صي�صتمر بالوقوف اإلى جانب عمالئه.

الكباريتي: البنك قام 
باتخاذ عدة خطوات 
إستراتيجية لغايات 

مواكبة تطورات الوضع 
االقتصادي



البنك العربي يحصل على جائزة
 »أفضل بنك على شبكات التواصل االجتماعي« 

 )Global Finance( العامليّة  فاينان�ص«  »غلوبال  جملة  منحت 
البنك العربي موؤخرًا جائزة »اأف�صل بنك على �صبكات التوا�صل 

الجتماعي« يف ال�صرق الأو�صط وافريقيا للعام 2015. 
وقد مت اختيار البنك العربي من قبل جلنة حتكيم عامليّة ت�صم 
والتكنولوجيا والدعم اخلارجي،  خرباء من قطاع ال�صت�صارات 

بالإ�صافة اإلى فريق املحررين املخت�صني يف املجلة. 
بناًء على جمموعة من  العربي بهذه اجلائزة  البنك  وياأتي فوز 
املعايري املتخ�ص�صة من بينها قوة التواجد عرب �صبكات التوا�صل 

الجتماعي وفاعلية التطبيقات امل�صتخدمة. 
نائب  ح�صن  احلاج  طارق  �صرّح  الإجناز،  هذا  على  تعليقه  ويف 
لقد   « العربي:  البنك  يف  الرباندجن  اإدارة  مدير  اأول   رئي�ص 
التوا�صل  �صبكات  عرب  تواجده  يف  �صباقًا  العربي  البنك  كان 
للبنك  ال�صبكات من دور تفاعلي يتيح  تلعبه هذه  الجتماعي ملا 
التوا�صل مع قطاعات وا�صعة من عمالئه واجلمهور يف خمتلف 

الأ�صواق التي يتواجد بها. 
واأ�صاف: »ياأتي ح�صول البنك العربي على مثل هذه اجلائزة من 
�صعيد  على  الرائدة  البنك  جلهود  تقديرًا  مرموقة  عاملية  جهة 
تبني و�صائل التوا�صل املتطورة التي تواكب انت�صار البنك وتلبي 

توقعات عمالئه. 
   جتدر الإ�صارة هنا اإلى اأن البنك العربي متواجد على �صبكات 
خالل  من   2010 العام  منذ  بفاعلية  الجتماعي  التوا�صل 
الفي�صبوك  على  �صباب  و�صفحة  للبنك  الر�صمية  ال�صفحة 

بالإ�صافة اإلى ح�صابه على التويرت و »لنكد- اإن« وقناة يوتيوب.

اأول بنك يف املنطقة يطلق تطبيق 
»دليل العرو�س« احل�سري حلاملي بطاقات فيزا

عامليًا يف  الرائدة  فيزا  مع  تعاونه  العربي عن  البنك  اأعلن  كما 

عرو�ص  لدليل  تطبيق  اأول  لإطالق  اللكرتوين،  الدفع  تقنيات 
اأنواعها  فيزا يف املنطقة، والذي يتيح حلاملي البطاقات بكافة 

امكانية الو�صول الى العرو�ص احل�صرية املتوفّرة حول العامل. 
املوقع  على  ال�صتعمال  �صهل  تطبيق  هو  العرو�ص«  »دليل 
حلاملي  املتاحة  العرو�ص  ويت�صمن  العربي،  للبنك  اللكرتوين 
بطاقات الئتمان والدفع املبا�صر من فيزا ال�صادرة من البنك 
اأي  املختلفة يف  والوجهات  الرتفيه  ومرافق  املطاعم  العربي يف 

مكان يف العامل. 
ويف تعليقه على هذه املبادرة قال يعقوب معتوق  مدير اخلدمات 
البنك  يف  نحن   « الأردن:  يف  العربي  للبنك  لالأفراد  امل�صرفية 
العربي نحر�ص دائمًا على تقدمي احللول واخلدمات امل�صرفية 
ا�صتمرارًا  املبتكر  الدليل  هذا  اإطالق  وياأتي  لعمالئنا،  املتطورة 
لتعاوننا املثمر مع فيزا، ويف اإطار جهودنا احلثيثة لتقدمي مزايا 

ح�صرية حلملة بطاقاتنا.« 
وا�صعة  جمموعة  ن�صدرها  التي  فيزا  بطاقات  »تتيح  واأ�صاف 
اململكة  داخل  احل�صرية  والعرو�ص  اخل�صومات  من  ومتنوعة 
حاملو  �صيتمكّن  اجلديد،  الدليل  هذا  خالل  ومن  وخارجها. 
البطاقات من الطالع ب�صهولة على العرو�ص املتاحة يف اأي مكان 

يف العامل وال�صتفادة منها عرب من�صة واحدة.« 
»ي�صرّنا  الأردن:  يف  فيزا  مدير  �صواحلة،  �صليم  قال  جانبه  من 
الذي  العربي  البنك  مثل  عاملية  مالية  موؤ�ص�صة  مع  التعاون 
يف  بنك  اأول  اليوم  وهو  التقني،  البتكار  يف  الروؤية  يقا�صمنا 
التطبيق م�صمم  يتيح دليل عرو�ص فيزا. هذا  الأو�صط  ال�صرق 
�صهلة  بطريقة  العمالء  تزويد  على  املالية  املوؤ�ص�صات  مل�صاعدة 
بطاقات  على  املتاحة  امل�صوقة  العرو�ص  على  لالطالع  ومالئمة 
فيزا، من خالل نقرات ب�صيطة. اإ�صافة الى �صمان اأمان و�صالمة 
التعامالت مع فيزا، ي�صتمتع حاملو البطاقات بخ�صومات كبرية 
يف العديد من املرافق التجارية يف الأردن، وعرب منطقة ال�صرق 

الأو�صط ويف اأي مكان يف العامل«.

اإطالق حملة ترويجية خا�سة مل�سرتكي
 اخلدمات امل�سرفية املبا�سرة

وكان البنك العربي قد اأطلق موؤخرًا حملة ترويجية حتت �صعار » 
خدماتنا داميًا جنبك لتوفر وقتك وجهدك..«.

امل�صرفية  اخلدمات  مل�صرتكي  املميزة  احلملة  هذه  وتتيح 
املبا�صرة من العمالء احلاليني واجلدد فر�صة لربح العديد من 
اجلوائز ال�صهرية للدخول يف ال�صحب ال�صهري على جوائز قيمة 

ت�صمل اأجهزة iPad iPhone 6 و ق�صائم ت�صوق عديدة. 
العام  ولنهاية  اآب   1 تاريخ  من  متتد  التي  احلملة  هذه  وخالل 
احلايل 2015، �صيتاأهل للدخول يف ال�صحب العمالء امل�صرتكني 
احلاليني واجلدد بخدمة/ اخلدمات امل�صرفية املبا�صرة والذين 
يقومون بتنفيذ حركات مالية )حركة واحدة على الأقل( خالل 
الى  العربي من خالل هذه احلملة  البنك  فرتة احلملة.وي�صعى 
تعريف العمالء مبزايا هذه اخلدمات امل�صرفية املبا�صرة والتي 
امل�صرفية  املعامالت  واإجناز  واجلهد  الوقت  توفري  اإلى  تهدف 
حيث  والأمان.  ال�صهولة  مبنتهى  ال�صاعة  مدار  على  لالأفراد 
ت�صمل هذه اخلدمات تطبيق عربي موبايل واخلدمة امل�صرفية 
الهاتفية  امل�صرفية  واخلدمة  لين«  اأون  »عربي  النرتنت  عرب 
»هال عربي« وخدمة الر�صائل الق�صرية عرب الهاتف اخللوي، و 
الراحة  املبا�صرة  الآلية. وتوفّر اخلدمات امل�صرفية  ال�صرافات 
واملرونة الق�صوى مل�صتخدميها وتتيح لهم فر�صة تنفيذ جمموعة 
وا�صعة من العمليات امل�صرفية، والتي تت�صمن اإدارة ح�صاباتهم 
الآيل  وال�صحب  الإيداع  بعمليات  والقيام  الئتمانية  وبطاقاتهم 
والتربعات  الفواتري  وت�صديد  احلوالت،  اأنواع  وكافة  املبا�صر 

وغريها من العمليات. 

أخبار البنوك
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ويف تعليقه على هذه احلملة، قال نعيم احل�صيني  نائب رئي�ص تنفيذي  مدير جمموعة اخلدمات 
تقدمي  على  با�صتمرار  نحر�ص  العربي  البنك  يف  اننا   « العربي:  البنك  يف  لالأفراد  امل�صرفية 
اخلدمات املبتكرة وتبني قنوات الت�صال املتطورة لتح�صني خدمة العمالء �صمن م�صتوى عاٍل من 

الراحة والأمان.« 
واحللول  اخلدمات  اأف�صل  عمالئنا  متناول  يف  لن�صع  اجلهود  كافة  بذل  »�صنوا�صل  واأ�صاف: 
�صبكتنا  عرب  وذلك  امل�صتقبلية،  وتطلعاتهم  احتياجاتهم  تواكب  التي  املتطورة  الرقمية  امل�صرفية 

امل�صرفية الوا�صعة.« 

ويرعى حملة  »مدر�ستي فرحتي«

والتي  فرحتي«  »مدر�صتي  حلملة  رعايته  التوايل  على  ال�صاد�ص  وللعام  العربي  البنك  وا�صل  كما 
التزامه يف خدمة املجتمعات  اإطار  ال�صري املركزيّة، وذلك �صمن  اإدارة  بالتن�صيق مع  مت اطالقها 

املحلية.
والقواعد  املروريّة  ال�صالمة  مفهوم  حول  املدار�ص  طالب  وعي  زيادة  اإلى  احلملة  هذه  وتهدف 

الرئي�صيّة لعبور ال�صارع لتجنيبهم املواقف اخلطرة على الطرقات. 
طالب  على  مدر�صية  حقيبة   5000 توزيع  خالل  من  احلملة  لهذه  العربي  البنك  رعاية  وتتمثّل 
اململكة، حيث حتتوي احلقيبة  مناطق  الفقر يف خمتلف  وجيوب  القل حظا  املناطق  املدار�ص يف 

على قرطا�صية ودفرت مالحظات ودفرت تلوين وكتيب مدر�صتي فرحتي الذي يت�صمن على عدد من 
القواعد والإر�صادات التي ت�صهم يف الوقاية من خطر الطريق وبلغة �صهلة جتذب انتباه الطلبة . 

الهادفة  التوعوية  »ياأتي دعم هذه احلملة  قال طارق احلاج ح�صن:  تعليقه على هذه احلملة  ويف 
للعام ال�صاد�ص على التوايل ا�صتمرارًا لنهج ال�صتدامة الذي يتبناه البنك العربي ويف اإطار برناجمه 

للم�صوؤولية الجتماعية »معا«.
واأ�صاف: » ي�صعى البنك من خالل جتديد تعاونه مع مديرية المن العام / ادارة ال�صري املركزية 
الطلبة  اأبنائنا  بني  املروري  والوعي  الثقافة  ن�صر  يف  امل�صاهمة  الى  فرحتي«  »مدر�صتي  حملة  عرب 

وجتنيبهم خماطر احلوادث املرورية.
ويف ال�صياق ذاته قال العقيد يا�صر احلراح�صة مدير ادارة ال�صري املركزية:« ان ادارة ال�صري املركزية 
�صت�صتمر وبالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم والبنك العربي يف عمل مثل هذه احلمالت التوعوية 
الوعي  م�صتوى  ورفع  الطلبة  ابنائنا  تثقيف  الى  تهدف  حيث   ، اململكة  اأنحاء  كافة  �صت�صمل  والتي 
لها  تطمح  التي  للروؤية  حتقيقا   ، منها  الده�ص  وخا�صة  ال�صري  حوادث  من  للحد  لديهم  املروري 

مديرية المن العام وهي الو�صول اإلى بيئة مرورية اآمنة خالية من احلوادث. 

اجلمعية الأردنية للماراثونات جتدد �سراكتها الذهبية مع البنك العربي

اأعلنت اجلمعية الردنية للماراثونات Run Jordan عن جتديد ال�صراكة مع البنك العربي، ليكون 
للعام  الدويل  عمان  ماراثون  ل�صام�صوجن  التوايل  على  ال�صابعة  لل�صنة  الذهبي  الراعي  مبوجبها 
رعاية  يف  رائدة  اأردنية  كموؤ�ص�صة  العربي  البنك  دور  على  تاأكيدًا  التعاون  هذا  ياأتي  حيث   ،2015
مثل هذه الأن�صطة التي حتث املجتمع على اتباع ا اأ�صلوب حياة �صحي من خالل ممار�صة الريا�صة. 
وقال نائب رئي�ص اأول - مدير اإدارة الرباندجن يف البنك العربي طارق احلاج ح�صن: »يوا�صل البنك 
العربي دعمه لالأن�صطة واملبادرات الوطنية الهادفة على خمتلف الأ�صعدة وذلك يف اإطار م�صوؤوليته 
املجتمعية وم�صاهماته التنموية.« واأ�صاف :« ميثل ماراثون عمان تظاهرة ريا�صية و�صحية و�صياحية 
ملختلف  الوا�صعة  امل�صاركة  احلبيبة من خالل  لعا�صمتنا  امل�صرق  الوجه احل�صاري  تعك�ص  وثقافية 
قطاعات املجتمع بالإ�صافة اإلى نخبة من العدائيني العامليني. وي�صعدنا اأن نرى توا�صل جناح هذا 
احلدث البارز بف�صل التنظيم املميز من قبل اجلمعية الأردنية للماراثونات وجهود كافة اجلهات 
املعنية، الأمر الذي ي�صهم ب�صكل فاعل يف ن�صر الوعي باأهمية احلياة ال�صحية وتر�صيخ الريا�صة 

كنمط حياة و�صلوك ح�صاري اجتماعي �صحي«. 
وكما حتدثت لينا الكرد املدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات قائلة: » نتوجه بجزيل ال�صكر 
العربي على هذا الدعم الذهبي امل�صتمر ل�صام�صوجن ماراثون عمان منذ انطالقه، ونفخر  للبنك 
�صام�صوجن  تاألق  يوؤكد  كما  اجتماعيًا.  الفعالة  الردنية  املوؤ�ص�صات  اأبرز  من  لكونه  ال�صراكة  بهذه 
ماراثون عمان على مدار ال�صنوات ال�صابقة على املكانة املرموقة التي و�صل اإليها املاراثون اليوم، 
التي تدعم  املحلية  واملوؤ�ص�صات  بال�صركات  التي ربطت اجلمعية  العديدة  ال�صراكات  بف�صل  وذلك 

هذا احلدث الوطني الكبري«.

دعم اطالق موؤ�س�سة رنني جمموعتها الق�س�سية امل�سموعة اخلام�سة

يف املقابل احتفلت موؤ�ص�صة رنني موؤخرًا باإطالق جمموعتها الق�ص�صية امل�صموعة اخلام�صة 
بدعم من البنك العربي والذي ياأتي كجزء من برنامج البنك للم�صوؤولية الجتماعية »معًا« 

وانطالقًا من دوره يف خدمة املجتمع املحلي. 
وقد اأقيمت هذه الفعالية على مدار يوميني متتاليني وذلك مب�صاركة جمموعة من الفنانني 
منطقة  يف  املكفوفني  اأكادميية  يف  اطالقها  مت  التي  للق�ص�ص  ال�صوتي  بالأداء  الأردنيني 
طرببور يف العا�صمة عمان. وت�صتمل جمموعة رنني الق�ص�صية اخلام�صة على خم�ص ق�ص�ص 
مرافقة  مع  العربية  باللغة  درامي  ب�صكل  ت�صجيلها  مت  لبنان  و  و�صوريا  الأردن  من  لكتاب 
من  عدد  تنمية  يف  الق�ص�صية  املجموعة  هذه  ت�صاهم  بحيث   ، �صوتية  موؤثرات  و  ملو�صيقى 
القيم الإن�صانية والرتبوية لدى الأطفال مثل: تقبل الخر والنتماء للوطن والعدل والتعاون 
والعتماد على الذات يف حل امل�صكالت. كما قدمت هذه الفعالية قراءات جهرية لق�ص�ص 
املجموعة، بالإ�صافة اإلى اإقامة جمموعة من جل�صات ال�صتماع وذلك مب�صاركة 200 طالب 
البنك  م�صاهمة  رنني  وموؤ�ص�ص  مدير  بركات  روان  وثمنت  املكفوفني.  الطلبة  من  وطالبة 
العربي بدعم كافة مبادرات املوؤ�ص�صة وم�صاركتهم باإنتاج املجموعة الق�ص�صية و التي �صترثي 
املكتبة ال�صوتية، كما اأ�صافت: »نطمح ل�صراكات م�صتقبلية تفيد الطلبة املكفوفني وغريهم 

يف اململكة«. 
حر�ص  اإطار  يف  ياأتي  رنني  موؤ�ص�صة  مع  التعاون  هذا  اأن  ح�صن،  احلاج  طارق  اأكد  بدوره 
البنك املتوا�صل على دعم املبادرات والربامج التعليمية اخلالقة و الهادفة والتي من �صاأنها 

امل�صاهمة يف الرتقاء بامل�صتوى التعليمي والثقايف والإبداعي لدى اأبنائنا الطلبة.

أخبار البنوك

البنك الـراعي االستـراتيجي لمؤتمر 
»نحو عالمية مهنة المحاسبة والتدقيق«

من جهة اخرى �صارك البنك العربي موؤخرًا كراٍع ا�صرتاتيجي يف فعاليات املوؤمتر العلمي 
املهني الدويل احلادي ع�صر بعنوان »نحو عاملية مهنة املحا�صبة والتدقيق«، والذي اأقيم يف 
املحا�صبني  جمعية  من  بتنظيم  الن�صور  عبداهلل  الدكتور  الوزراء  رئي�ص  رعاية  حتت  عمّان 
القانونيني الردنيني، وبالتعاون مع احتاد املحا�صبني واملراجعني العرب، وبح�صور حمافظ 
البنك املركزي الدكتور زياد فريز، وعدد كبري من امل�صاركني املتخ�ص�صني يف هذا املجال 

من الأردن ومن الدول العربية والأجنبية. 
العرب ورئي�ص جمعية  القوا�صمي رئي�ص احتاد املحا�صبني واملراجعني  املوؤمتر حامت  وافتتح 
الدولية ملهنة  القانونيني الأردنيني، وقد �صلط هذا املوؤمتر ال�صوء على املعايري  املحا�صبني 

املحا�صبة والتدقيق يف العامل. 
دعم  على  وحر�صه  املجتمعي  دوره  من  انطالقا  املوؤمتر  لهذا  العربي  البنك  رعاية  وتاأتي 
املتخ�ص�ص  املهني  التطور  دفع عجلة  ي�صهم يف  الهادفة مبا  املهنية  والفعاليات  املوؤمترات 

وامل�صاهمة يف حتقيق التنمية القت�صادية واملجتمعية حمليًا واإقليميًا. 
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بنك اإلسكان »الراعي الماسي«
 لمؤتمر التأجير التمويلي

رعى بنك الإ�صكان »موؤمتر التاأجري التمويلي« الذي نظمته اجلمعية الأردنية ل�صركات 
التاأجري التمويلي يف الأردن بالتعاون مع موؤ�ص�صة التمويل الدولية)IFC( ، بح�صور 
مندوب وزير ال�صناعة والتجارة املهند�صة مها علي، وم�صاركة العديد من �صركات 
التاأجري التمويلي والبنوك وغرف ال�صناعة والتجارة واملوؤ�ص�صات الوطنية واملهتمني 
بتطوير هذا القطاع ، اإلى جانب موؤ�ص�صات ت�صارك من دول املنطقة لتبادل اخلربات 

والتجارب العملية يف هذا املجال .
وناق�ص املوؤمتر على مدى يومني عدة موا�صيع واأوراق عمل مقدمة من خرباء دوليني 
العملية  واملمار�صات  وال�صريبية  واملحا�صبية  القانونية  النواحي  ت�صمل  وحمليني 
التاأجري  وغريها من املوا�صيع املتعلقة بالتاأجري التمويل  ، مبا يربز حجم وانت�صار 
واملتو�صطة  الكبرية  لل�صركات  املتاحة  الرئي�صية  التمويل  اأدوات  من  كاأداة  التمويلي 
وال�صغرية والأفراد ، وما ميثله هذا الن�صاط من مزايا لالأطراف املختلفة وم�صاهمته 

يف تنمية ودعم النمو الإقت�صادي .

 ، املجتمعي  دوره  من  انطالقًا  املوؤمتر  لهذا  املا�صية  الإ�صكان  بنك  رعاية  وجاءت 
وحر�صه على دعم املوؤمترات الإقت�صادية الهادفة ، و�صعيه الدائم واملتوا�صل لتعزيز 
عالقات التعاون بني البنك وخمتلف القطاعات القت�صادية يف الأردن ودول املنطقة، 

مبا يخدم و يدعم الإقت�صاد الوطني ويعمل على الإرتقاء به اإلى م�صتويات اأف�صل.

�سارك يف ملتقى امل�سوؤولية الجتماعية الرابع 
الذي نظمته جمعية البنوك الأردنية

اأعمال امللتقى الرابع للم�صوؤولية الجتماعية الذي نظمته  و�صارك بنك الإ�صكان يف 
جمعية البنوك الأردنية يف مقرها ، حتت رعاية الدكتور زياد فريز حمافظ البنك 

املركزي وم�صاركة العديد من ممثلي البنوك العاملة يف اململكة .
املحلية  املجتمعية،  امل�صوؤولية  يف  امل�صتجدات  اأحدث  امللتقى  يف  امل�صاركون  وتناول 

أخبار البنوك
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املجتمعية  امل�صوؤولية  وتقارير  الأردن،  يف  للبنوك  املجتمعية  امل�صوؤولية  والدولية، 
التجارية  من  اململكة  يف  العاملة  البنوك  من  عدد  وجتارب  الدولية،  للمعايري  وفقا 

والإ�صالمية، وجتارب ال�صركاء الإ�صرتاتيجيني مع البنوك.
وعر�ص املدير التنفيذي لدائرة التخطيط ال�صرتاتيجي والأبحاث يف بنك الإ�صكان  
جتربة البنك يف جمال امل�صوؤولية الجتماعية ، حيث اأو�صح اأن البنك يويل مو�صوع 
امل�صوؤولية املجتمعية اأهمية خا�صة تنبع من اإميان البنك بدوره يف امل�صاهمة يف حتقيق 

التنمية ال�صاملة ب�صقيها القت�صادي والجتماعي.
وا�صتعر�ص اأي�صًا املبادرات الريادية التي قام بها البنك وفق عدة حماور �صملت كل 
من خدمة املجتمع ومبادرات ال�صحة والرتبية والتعليم والثقافة والفنون والريا�صة 

وال�صباب، بالإ�صافة اإلى حماية البيئة وتعميق الوعي املروري .
وياأتي امللتقى الرابع للم�صوؤولية املجتمعية للبنوك كمبادرة �صنوية من جمعية البنوك 
يف الأردن �صعيا منها لإبراز ودعم وتعزيز اأدوار امل�صوؤولية املجتمعية للبنوك العاملة 
يف الأردن، ولتدار�ص اجنازاتها وتوجهاتها يف امل�صوؤولية املجتمعية، وتبادل التجارب 

واخلربات، وبحث �صبل تطوير وتفعيل هذه الأدوار.

أخبار البنوك

أعاد افتتاح فرعه في مدينة 
معان بحلته الجديدة

وافتتح مدير عام بنك الإ�صكان مبنى البنك يف مدينة  معان ، بعد اإعادة حتديثه وجتهيزه 
نواب  احلفل  معان، حيث ح�صر  اأبناء حمافظة  ليخدم  واملقايي�ص  املوا�صفات  اأحدث  وفق 
البنك ووجهاء و�صيوخ مدينة  امل�صوؤولني ورجال الأعمال وكبار عمالء  املحافظة وعدد من 

معان .
وجاءت هذه اخلطوة ان�صجامًا مع �صيا�صات البنك وا�صرتاتيجيات عمله التي تواكب تقدمي 
يلبي  ومبا  وجدوا  اأينما  لعمالئه  عالية  بكفاءة  امل�صرفية  واملنتجات  اخلدمات  خمتلف 
وتاأكيدًا   ، والتحديث  التو�صع  يف  البنك  خلطة  ،وا�صتكماًل  توقعاتهم  ويتجاوز  احتياجاتهم 

على دور البنك يف دفع عجلة التنمية القت�صادية يف اململكة.
كما �صهد احلفل لقاء بني اإدارة البنك واحل�صور لالإ�صهام يف توطيد عالقة البنك باملجتمع 
املحلي مما لقى اقباًل وترحيبًا مميزًا من نواب املحافظة و�صخ�صيات اقت�صادية و�صناعية 
وجتارية ووجهاء و�صيوخ املدينة والفعاليات ال�صعبية وعمالء البنك واأهايل املنطقة الذين 
لمتام  املتطورة  اخلدمات  و�صائل  بكافة  وتزويده  معان  فرع  افتتاح  باإعادة  البنك  هناأوا 

املعامالت امل�صرفية بكل ي�صر و�صهولة .
بالقيام  وا�صتمراره  واأبنائها  الإ�صكان يف خدمة حمافظة معان  وثمن احل�صور عطاء بنك 

بدوره مبا يحافظ على الثقة املتبادلة بينهم وبني موؤ�ص�صتهم بنك الإ�صكان
يف  الرئي�صيني  امل�صاهمني  اأبرز  باعتباره  الإ�صكان  ببنك  واعتزازهم  �صكرهم  عن  وعربوا 
التنمية القت�صادية والجتماعية للوطن ب�صكل عام ومعان ب�صكل خا�ص ، حيث و�صل عدد 
فروع البنك التي تخدم املحافظة اإلى 6 فروع متواجدة يف مدينة معان وال�صوبك والبرتاء 

وال�صيدية واحل�صينية واملدورة .
ويف نهاية احلفل اأكد مدير عام بنك الإ�صكان اعتزاز البنك بالقيام مب�صوؤولياته  املجتمعية 
يف املنطقة و�صعي البنك الدائم لتقدمي اأف�صل اخلدمات امل�صرفية التي تواكب التكنولوجيا 

املتطورة والتقنيات احلديثة لنيل ر�صا العمالء .
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افتتح مكتبًا جديداً في وادي السير

»البنك اإلسالمي« يقدم النقوط
 للعرسان المشاركين بحفل الزفاف الجماعي 23

للعر�صان  النقوط  تقدميه  الأردين  الإ�صالمي  البنك  وا�صل 
امل�صاركني بحفل الزفاف اجلماعي الثالث والع�صرين والذي 

تنظمه جمعية العفاف اخلريية �صنويًا.
حممد  الأردين  الإ�صالمي  للبنك  العام  املدير  نائب  و�صلم 
دينار  مئتي  بواقع  دينار  اآلف  اأربعة  نقوط   هدية  عالن  
بلغ عددهم 40  لكل عرو�صني م�صاركني  يف احلفل والذين 
عري�صا وعرو�صا وذلك يوم اجلمعة 2015/9/18 يف مدار�ص 

دار الأرقم .
الإ�صالمي  للبنك  العام  املدير  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 
الأردين مو�صى �صحادة  ان موا�صلة م�صرفنا لتقدمي الدعم 
نقدية   هدية  تقدمي  خالل  من  اجلماعي  الزفاف  حلفل 
للعر�صان امل�صاركني بال�صافة الى القر�ص احل�صن الذي قدم 
تاأكيد لدور م�صرفنا  بالتعاون مع جمعية العفاف، هو  لهم 
الجتماعية  الن�صاطات  ملختلف  رئي�صي  داعم  دائمًا  ليكون 
التي جت�صد دوره يف حتمله مل�صوؤولياته الجتماعية جتاه اأبناء 

املجتمع الأردين.
بالتن�صيق  املقدمة  احل�صنة  القرو�ص  اإجمايل  ان  وا�صاف 
مع اجلمعية بلغت حوايل خم�صة ماليني  دينار موزعة على 
و�صل   فقد  وحده   2014 عام  خالل  واأما  م�صتفيدًا   9،021
األف دينار ا�صتفاد  اإلى حوايل 138  مبلغ القرو�ص احل�صنة 
يرغب  من  متويل  اإلى  بالإ�صافة  هذا  م�صتفيدًا    198 منها 

منهم باملرابحة ل�صراء الأثاث واحلاجيات املختلفة، اإ�صافة 
اإلى م�صاهمة البنك بتقدمي  القرو�ص احل�صنة بدون مقابل 
للمواطنني مل�صاعدتهم يف مواجهة ما تتطلبه بع�ص احلالت 
الجتماعية كالعالج والتعليم والزواج من نفقات حيث بلغ 
تاأ�صي�صه  البنك منذ  التي قدمها  القرو�ص احل�صنة  جمموع 
ا�صتفاد  دينار  مليون   216 حوايل   2014 عام  نهاية  وحتى 

منها حوايل 382 األف مواطن .
رئي�ص  عربيات  اللطيف  عبد  الدكتور  اعرب  جانبه  من 
جمعية العفاف اخلريية عن �صكره وتقديره للبنك الإ�صالمي 
الأردين وال�صراكة املميزة التي جتمع جمعية العفاف بالبنك 
ن�صاطات  بدعم  البنك  �صارك  حيث  اجلمعية  تاأ�صي�ص  منذ 
اجلمعية و جميع حفالت الزفاف اجلماعية وتقدمي النقوط 
ال�صراكة  هذه  اأثمرت  وقد   ، للعر�صان  احل�صنة   والقرو�ص 
بامل�صاهمة يف زفاف 1440عري�ص عرو�ص �صاركوا يف جميع 

حفالت الزفاف اجلماعي منذ تاأ�صي�ص اجلمعية.

مكتب جديد يف وادي ال�سري

منطقة  يف  ا�صتقبال  حفل  الأردين  الإ�صالمي  البنك  اأقام 
مكتبه  افتتاح  مبنا�صبة  العا�صمة  حمافظة  ال�صري/  وادي 

يف وادي ال�صري الكائن يف �صارع عراق الأمري والتابع لفرع 
البنك العامل يف بيادر وادي ال�صري.

وعرب مو�صى  �صحادة  الرئي�ص التنفيذي املدير العام للبنك 
البنك  الأردين راعي احلفل عن �صعادته بنجاح  الإ�صالمي 
بافتتاح    2015 للعام  التفرع  خطة  بتنفيذ  ال�صتمرار  يف 
ال�صري  وادي  منطقة  يف  الأردين  الإ�صالمي  للبنك  مكتب 
للبنك  فرع  اأول  افتتاح  ذكرى  اقرتاب  مع  يتزامن  والذي 
يف 1979/9/22 ليحتفل البنك بذكرى مرور 36 عامًا من 
العمل امل�صريف الإ�صالمي مع الحتفال الذي مت اي�صاّ يوم 
2015/9/20  يف حمافظة اربد بتحويل مكتبنا يف منطقة 
 92 للبنك  لي�صبح  كنانه  بني  لواء  فرع  اإلى  الرو�صان  �صما 
اململكة  اأنحاء  خمتلف  يف  منت�صرة  م�صرفيًا  ومكتبًا  فرعًا 

الأردنية الها�صمية.
حاليًا)�صاماًل  الأردين  الإ�صالمي  البنك  موجودات  تبلغ  و 
املقار�صة  و�صندات  املخ�ص�ص  ال�صتثمار  ح�صابات 
واحل�صابات  دينار  مليار   3،9 بالوكالة(حوايل  وال�صتثمار 
و�صندات  املخ�ص�ص  ال�صتثمار  ح�صابات  )�صاماًل  والودائع 
دينار  مليار   3،6 حوايل  بالوكالة(  وال�صتثمار  املقار�صة 
ال�صتثمار  ح�صابات  )�صاماًل  والتمويل  ال�صتثمارات  و 
بالوكالة( وال�صتثمار  املقار�صة  و�صندات  املخ�ص�ص 

حوايل2،8 مليار دينار.        

أخبار البنوك
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كما ح�صل البنك الإ�صالمي الأردين على العديد من اجلوائز العاملية والت�صنيفات الئتمانية 
وال�صرعية من عدة جهات وموؤ�ص�صات ت�صنيف عاملية منها جائزة امل�صرف الأقوى عربيًا يف 
 The Banking Executive اخلدمات امل�صرفية الإ�صالمية لعام 2015 من جملة 
وجائزة اأف�صل بنك اإ�صالمي يف الأردن لعام 2015وغريها من اجلوائز ولأكرث من مرة من 
املجالت التالية )ورد فاينن�ص،جلوبل فاينن�ص، بانكر، اأكادميية تتويج، امييا فاينن�ص(، كما 
ح�صل على جائزة املنظمة العربية للم�صوؤولية الجتماعية على م�صتوى املنطقة العربية لعام 

2015 وح�صل على ر�صالة تقدير من منظمة اليزو الدولية  مل�صاركته والتزامه يف م�صروع  
.26000 ISO امل�صوؤولية املجتمعية ح�صب املوا�صفة القيا�صية

 واكد ا�صتمرارية �صري البنك على نف�ص النهج  بتحقيق املزيد من الجنازات و بافتتاح املزيد 
من الفروع واملكاتب  للبنك وذلك من خالل تلم�ص احتياجات املواطنني ورغباتهم يف تواجد 
احدث  تواكب  والتي  الإ�صالمية  امل�صرفية  للخدمات  وتوفريه  منهم  دائمًا  القريب  البنك 

اخلدمات التكنولوجية واملتوافقة مع اأحكام ومبادئ ال�صريعة الإ�صالمية .

أخبار البنوك

البنك شريك استراتيجي لمؤتمر الحوكمة  اإلدارية للمؤسسات المالية اإلسالمية

من  والرعاية  الدعم  الأردين  الإ�صالمي  البنك  وقدم 
للبنوك  العام  املجل�ص  مع   الإ�صرتاتيجية  �صراكته  خالل 
لتنظيم  الدويل  والبنك  الإ�صالمية  املالية  واملوؤ�ص�صات 
وعقد املوؤمتر الدويل حول » احلوكمة الإدارية للموؤ�ص�صات 
التطورات  من  امل�صتفادة  الدرو�ص  الإ�صالمية:  املالية 
الدولية احلديثة »  والذي عقد يف عمان برعاية  الدكتور 
وال�صيخ  الأردين  املركزي  البنك  حمافظ  فريز  زياد 
للبنوك  العام  املجل�ص  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  كامل  �صالح 

واملوؤ�ص�صات املالية  الإ�صالمية  يوم 2015/9/15.
وا�صتمر املوؤمتر ملدة يومني ومب�صاركة عدد من ال�صخ�صيات 
امل�صرفية املميزة من خمتلف املنظمات الدولية والهيئات 
القرار  و�صناع  واملحلي   الدويل  ال�صعيد  على  الرقابية 
املالية  اخلدمات  مو�صوع  يف  والباحثني  والأكادمييني 
الإ�صالمية للتعرف على دور املالية الإ�صالمية يف التنمية 
للحوكمة  الر�صيدة  املمار�صات  تطبيق  ودور  القت�صادية 
ما  يف  الإ�صالمية  املالية  ال�صناعة  قطاع  يف  املوؤ�ص�صية 
يحيط العامل من تطورات �صيا�صية واقت�صادية وتاأثرياتها 

املختلفة على هذه ال�صناعة .
العام  املدير  التنفيذي  الرئي�ص  �صحادة  مو�صى  واألقى 
مرحبًا  املوؤمتر  افتتاح  يف  كلمة  الأردين  الإ�صالمي  للبنك 
املجل�ص  مع  الإ�صرتاتيجية  بال�صراكة  وم�صيدًا  بامل�صاركني 
هذا  لعقد  الإ�صالمية  املايل  واملوؤ�ص�صات  للبنوك  العام 
واحلوارات  الآراء  لتبادل  من�صة  يوفر  الذي  املوؤمتر 
الهادفة والبناءة للهيئات الرقابية والإ�صرافية واملوؤ�ص�صات 
ذات العالقة وخرباء ال�صناعة املالية الإ�صالمية  للخروج 
الإ�صالمية   املالية   للموؤ�ص�صات  مهمًا  دعمًا  ت�صكل  بنتائج 
على  والفائدة  بالنفع  تعود  الإدارية  احلوكمة  جمال  يف 

اجلميع.
التي  املوؤمتر  جل�صات  اإحدى  �صحادة   مو�صى  تراأ�ص  كما  
ومتطلبات  وال�صفافية  املخاطر  اإدارة  مو�صوع  تناولت 
يف  الأردين  الإ�صالمي   البنك  جتربة  مبينًا  الإف�صاح 
اإدارة  يف  البنك  دور  و  املوؤ�ص�صية  احلوكمة  مبادئ  تطبيق 
ال�صليمة  املوؤ�ص�صة  احلاكمية  ممار�صات  وتبني  املخاطر 
اإدارة  ل�صوابط  الإر�صادية  املبادئ  مع  يتوافق  وب�صكل 

املالية  اخلدمات  جمل�ص  عن  ال�صادرة  املوؤ�ص�صات 
الأردين  املركزي  البنك  )IFSB(وتعليمات  الإ�صالمية 
2008من  عام  من  اعتبارًا  الدولية  املمار�صات  واأف�صل 
املوؤ�ص�صية  احلاكمية  دليل  وتطبيق   باإعداد  قيامه   خالل 

واللتزام مبا ورد فيه  .
من جهته  اأعرب عبد الإله بلعتيق الأمني العام للمجل�ص 
�صكره  عن  الإ�صالمية  املالية  واملوؤ�ص�صات  للبنوك  العام 
الدعم  لتقدميه  الأردين  الإ�صالمي  للبنك  وتقديره 
جتربته  وو�صع  املوؤمتر  هذا  فعاليات  لإجناح  اللوج�صتي 
احلاكمية  تطبيق  يف  مميز  منوذج  تعد  والتي  الرائدة 
عليها  الإ�صالمية لالطالع  امل�صارف  املوؤ�ص�صة  يف جمال 

وال�صتفادة منها.
هو  الدويل  املوؤمتر  هذا  لعقد  الأردن  اختيار  ان  وبني 
الإ�صالمية  املالية  ال�صناعة  يف  املميزة  ملكانته   تاأكيد 
عمل  تدعم  التي  الدولية  اللقاءات  ملختلف  وبا�صت�صافته 
من  الأردن  به  يحظى  وملا  الإ�صالمية  املالية  املوؤ�ص�صات 

توفريه املناخ املنا�صب والآمن  لعقد هذه اللقاءات .
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»العربي اإلسالمي« و»حنانيا« يوقعان مذكرة 
تفاهم لتقسيط السخانات الشمسية للعمالء

اتفاقية  بتوقيع  الإ�صالمي  العربي  البنك  قام 
ال�صم�صية)  للطاقة  املثالية  ال�صركة  مع  تعاون 
اإحدى �صركات جمموعة حنانيا(  املتخ�ص�صة يف 
جمال الطاقة املتجددة بهدف تق�صيط ال�صخانات 
ال�صم�صية للعمالء الأفراد ملدة ت�صل اإلى 24 �صهرا 

وبنف�ص ال�صعر النقدي. 
البنك  جلهود  ا�صتمرارا  اخلطوة  هذه  وجائت 
تقدمي  اإلى  ال�صاعية  الدويل  الإ�صالمي  العربي 
احللول البيئية املتنوعة التي تهدف اإلى املحافظة 
على البيئة وتخفيف الآثار القت�صادية الناجتة عن 

كلفة الطاقة على الأفراد واملجتمع.
العربي  للبنك  العام  املدير  الع�صلي  اإياد  وقال 
جاء  املنتج  هذا  اإطالق  باأن  الدويل  الإ�صالمي 
مكمال حللول الطاقة املتجددة وكفاءة ا�صتخدام 

الطاقة التي اأطلقها البنك موؤخرا واملوجهة للعمالء 
ال�صركات والأفراد بهدف حماية البيئة وتخفي�ص 
انبعاثات الكربون،  م�صيدا بدور ال�صركة املثالية 
اأبرز ال�صركات  للطاقة ال�صم�صية ب�صفتها اإحدى 
العاملة يف جمال ال�صخانات ال�صم�صية يف اململكة 
موؤكدا باأن البنك العربي الإ�صالمي الدويل ي�صعى 
تقدمي  الطاقة من خالل  توفري  ثقافة  ين�صر  باأن 
ومزايا  �صروط  �صمن  املنا�صبة  التمويلية  احللول 

مناف�صة.
 واأ�صاف باأن البنك قد قام موؤخرا بتوقيع اتفاقية 
وكالة ا�صتثمار مع البنك املركزي لتقدمي التمويل 
متويل  بهدف  ال�صركات  لعمالء  خمف�صة  بعوائد 
ا�صتخدام  وكفاءة  املتجددة  الطاقة  م�صروعات 

الطاقة.

ومن جانبه اأعرب جورج حنانيا مدير عام ال�صركة 
املثالية للطاقة املتجددة عن �صعادته بتوقيع هذه 
التفاقية مع اأحد اأهم البنوك الإ�صالمية العاملة 
الإ�صالمي  العربي  البنك  باأن  م�صيفا  اململكة  يف 
احللول  تقدمي  يف  فريدا  منوذجا  قدم  الدويل 
واأن  مي�صرة  �صروط  �صمن  املبتكرة  واملنتجات 
ال�صركة ت�صعى من خالل هذه التفاقية اإلى زيادة 
يف  ال�صم�صية  الطاقة  �صخانات  ا�صتخدام  انت�صار 
الأردن ملا لها من اآثار اإيجابية �صواء من الناحية 
كلفة  تق�صيط  باأن  وقال  والقت�صادية  البيئية 
ال�صعر  بنف�ص  العميل  على  ال�صم�صي  ال�صخان 
النقدي ي�صاعد الأفراد يف حتقيق ال�صتفادة من 
مزايا ا�صتخدام الطاقة ال�صم�صية وبكلف تتنا�صب 

مع دخولهم ال�صهرية.
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»االستثماري« يطلق مبادرة صحية توعوية 
لموظفيه بعنوان»صار الزم تتغير«

اخلدمات  تقدمي  يف  الرائد  ال�صتثماري(،  )البنك  اأطلق 
عنوان  حتت  ملوظفيه  توعوية  �صحية  حملة  املبتكرة،  امل�صرفية 
»�صار لزم تتغري« عرب »�صندوق ال�صم�ص« يف اإطار برنامج البنك 

للم�صوؤولية الجتماعية اجتاه املوظفني. 
ويهدف هذا اجلهد اإلى ت�صجيع موظفي البنك على تبني عادات 
�صحية و�صديقة للبيئة يف مكان العمل وخارجه وخلق بيئة عمل 

حتفيزية لهم.
لفعالية  البنك  اقامة  تتغري«  لزم  »�صار  حملة  اطالق  وت�صمّن 
 ،MedLabs خمتربات  خاللها  ا�صت�صاف  الرئي�صي  مقره  يف 
واجلمعية امللكية حلماية الطبيعة، وموؤ�ص�صة احل�صني لل�صرطان، 
Fitness First، و�صيدلة  واملجل�ص الأردين لالأبنية اخل�صراء، و 
الطبيعية  الغذائية  للمواد  ال�صحية  وال�صركة  ون،  فارم�صي 
واملرجع  �صويحات،  رزان  التغذية  واأخ�صائية  جذور،  والع�صوية 
للمطبوعات. حيث قامو بتقدمي امل�صورة املجانية ملوظفي البنك، 
اإلى  بال�صافة   ، ال�صحية  والن�صائح  الطبية  والفحو�صات 

ت�صجيلهم باأعمال تطوعية. 
كما اأ�صاف البنك عبارات حتفيزية ون�صائح على اجلدران والتي 

الفريق.  بروح  والتحلي  اجلماعي  العمل  على  املوظفني  ت�صجع 
وقد تفاعل املوظفون ب�صكل ايجابي مع هذه احلملة وتوقفوا عن 
قال  احلملة،  هذه  على  الكهربائية.وتعليقا  امل�صاعد  ا�صتخدام 
باأن  نوؤمن  نحن  دوّا�ص:  منت�صر   ،INVESTBANK عام  مدير 
التغيري الفعّال واحلقيقي يبداأ داخل املنظمات نف�صها. وموظفونا 
هم موردنا الأكرث قيمة، وبالتايل فاإننا ن�صعى لتكثيف ا�صتثمارنا 
البيئة  ثقافة  تعزيز  نحو  اأن�صطتنا  لتوجيه  داخليا  وم�صوؤوليتنا 
اأداء عمل  على  ايجابا  توؤثر  والتي  العمل  مكاتب  داخل  ال�صحية 

املوظفني ب�صكل ملحوظ.
للم�صوؤولية  البنك  ا�صرتاتيجية  مع  احلملة  هذه  وتتما�صى 
الجتماعية، والتي تركز على العناية بالبيئة وت�صجيع ال�صعي وراء 
 INVESTBANK اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  �صحية.  حياة  منط 
ال�صحية  اجلهود  يف  موظفيه  ا�صراك  على  دائمًا  حري�ص 
النظام  تبنت  التي  البنوك  اأوائل  من  وهو  للبيئة.  وال�صديقة 
مقر  يف  النظام  هذا  يطبق  بنك  واأول  الأردن  يف  الكهرو�صوئي 
والذي  وا�صع،  نطاق  على  العامة  الإدارة  الرئي�صي/مبنى  البنك 
الجتماعية  مب�صوؤوليته  اخلا�صة  البنك  ا�صرتاتيجية  مع  يتوائم 

وا�صتغاللها  ال�صم�صية  املوارد  على  بالعتماد  للبيئة  والداعمة 
ور�صات  بعقد  �صابقا  البنك  قام  وقد  النظيفة.  الطاقة  لتوليد 
اخل�صراء  لالأبنية  الأعلى  املجل�ص  مع  بالتعاون  ملوظفيه  تدريبية 
وتر�صيد  اخل�صراء  بالأبنية  املتعلقة  املمار�صات  ثقافة  لدخال 

ا�صتهالك الطاقة واعادة تدوير الأوراق. 
بيئيًا  اإقت�صاديًا  اإجتماعيًا  م�صروعًا  اأطلق،  قد  البنك  وكان 
�صيدات جبة اخلريية. ومبوجب هذه  بيارق  بالتعاون مع جمعية 
املبادرة مت اإنتاج الع�صل الطبيعي من الأزهار الربية يف املنطقة، 
ل�صوق  الع�صوية  املنتجات  بدعم   INVESTBANK يقوم  كما 

ال�صم�ص البلدي والذي يعر�ص منتجاته اأ�صبوعيا يف عمّان.
الدعم  انواع  خمتلف  على  املطلق  ال�صم  هو  ال�صم�ص  و�صندوق 
يف  املبذولة  اجلهود  البيئية   INVESTBANK ملبادرات  املقدمة 

نطاق التمكني املجتمعي.
و�صوف يقوم البنك بعقد ن�صاطات �صهرية خمتلفة ملوظفيه �صمن 
تتغري،  لزم  �صار  بعنوان  ملوظفيه  التوعوية  ال�صحية  مبادرته 
ال�صحية  احلياة  منط  حول  الوعي  م�صتوى  رفع  بهدف  وذلك 

وممار�صاتها.
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احتفل مع موظفيه بالذكرى الستين لتأسيسه

محمد داود مديراً عامًا ورئيسًا 
تنفيذيًا جديداً للبنك األهلي األردني

ورئي�صًا  عامًا  مديرًا  داود  مو�صى  حممد  تعيني  عن  الأردين  الأهلي  البنك  اأعلن 
تنفيذيًا جديدًا له خلفًا لـ مروان عو�ص الذي اختتم مهمته التي ا�صتمرت لقرابة 

الع�صر �صنوات يف البنك.
وتولى داود مهام من�صبه اجلديد اعتبارًا من الثامن من �صهر ت�صرين الثاين من 
الإيجابية  والتغيريات  التقدم  البنك نحو املزيد من  ليقود  العام احلايل 2015، 
خالل املرحلة املقبلة التي تتزامن مع احتفاء البنك بالذكرى ال�صتني لتاأ�صي�صه، 

ومع خمططاته الطموحة ملا بعد ال�صتني.
عن  الرزاز،  عمر  الدكتور  الأردين،  الأهلي  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأعرب 
يعد مك�صبًا  الأمر  اأن هذا  البنك، موؤكدًا على  اأ�صرة  اإلى  �صعادته لن�صمام داود 
للبنك واإ�صافة نوعية وقيّمة لطاقاته الب�صرية، مبينًا اأن تعيينه جاء ملا ميتلكه من 
خربات ومهارات متنوعة �صتمكنه من اإحداث التغيريات ال�صرتاتيجية املخطط 
لي�صبح خالل  وكفوؤ  بنهج جديد  اأهدافه  بلوغ  من  البنك  على طريق متكني  لها 
ال�صنوات القليلة القادمة يف م�صاف البنوك الرائدة على م�صتوى منطقة ال�صرق 

الأو�صط.

واختتم الدكتور الرزار حديثه بالثناء على جهود مروان عو�ص طيلة فرتة خدمته 
التي  النجاحات  على  البناء  على  �صتعمل  اجلديدة  الإدارة  اأن  مبينًا  للبنك، 
اأ�صهم يف حتقيقها لتعزيز اإرث البنك العريق وتعميق ب�صمته املميزة يف �صناعة 

امل�صارف املحلية والإقليمية.
ومن جانبه، �صرح داود بقوله: اإنه لفخر كبري يل اأن اأحمل م�صوؤوليات من�صبي 
لإ�صافة  وحتفزين  م�صريتي  �صترثي  جتربة  باعتباره  اإليه  اأنظر  الذي  اجلديد 
جناحات اأخرى اإليها كون البنك الأهلي الأردين يعد اليوم من من اأهم املوؤ�ص�صات 
املالية وامل�صرفية ذات الإرث العريق بال�صافة الى انني اأتطلع للعمل جنبًا اإلى 
جنب مع زمالئي اجلدد الذين اأثق بقدراتهم، واأنا على يقني تام باأننا �صنتمكن 
�صويًة وبجهود م�صرتكة من ا�صتكمال م�صرية البنك املميزة والنتقال بها اإلى اآفاق 

اأخرى جتعل منه البنك الداعم اقت�صاديًا وامل�صوؤول جمتمعيًا وال�صديق للبيئة. 
وميتلك داود احلا�صل على �صهادة البكالوري�ص يف تخ�ص�ص الريا�صيات/ فرعي 
اإدارة الأعمال من اجلامعة الأردنية، خربة ودراية كبرية يف ال�صناعة امل�صرفية، 
اكت�صبها خالل م�صريته املهنية الطويلة التي متتد ملا يزيد على 37 �صنة، اأم�صاها 
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بالإ�صافة  العربي،  البنك  يف  املتنوعة  والإدارية  العليا  املنا�صب  من  عدد  ب�صغل 
القت�صادية  املوؤ�ص�صات  من  جمموعة  اإدارة  جمال�ص  من  عدد  لع�صويات  ل�صغله 
املتنوعة، هذا ف�صاًل عن عمله كمحا�صر يف معهد الدرا�صات امل�صرفية يف جمال 

الئتمان وقرو�ص التجمع البنكي.
والتنويع  والبتكار  التميز  من  يتخذ  الذي  الأردين  الأهلي  البنك  باأن  ويذكر 
اأ�صا�صية  حماور  عدة  على  للعمل  ال�صتني  بعد  ملا  يخطط  يقدمه،  ما  لكل  عنوانًا 
تتمثل يف تقدمي خيارات اأكرث تنوعًا وغنى، وتقدمي اخلدمات واملنتجات مبنهجية 
غري م�صبوقة للعمالء الذين �صيتم الرتكيز على العالقة معهم على نحو خمتلف 
لتطوير  بالإ�صافة  ون�صاطاته،  البنك  التنويع يف عمليات  اإلى جانب  واأو�صع، هذا 
عملي  اإطار  يف  ذلك  كل  معا�صرة،  وباأ�صاليب  اأكرب  برتكيز  الب�صرية  طاقاته 

وبالعتماد على اأنظمته املواكبة لالأنظمة العاملية.

احتفل بالذكرى ال�ستني لتاأ�سي�سه وخطط جديدة للم�ستقبل

موظفيه  كافة  اإليه  دعى  خا�صًا  حفاًل  موؤخرًا  اأقام  الأردين  الأهلي  البنك  وكان 
لالحتفال معهم مبنا�صبة الذكرى ال�صتني لتاأ�صي�صه. 

امللهمة  الرحلة  على  ال�صوء  �صلطت  التي  الفعاليات  من  العديد  احلفل  و�صهد 
عما  ملحة  اأعطت  كما  املا�صية،  ال�صتني  ال�صنني  مر  على  الأردين  الأهلي  للبنك 
�صتحمله رحلة البنك امل�صتقبلية ملا بعد ال�صتني، متطرقة لروؤاه واأهدافه وخططه 

امل�صتقبلية. 
للموظفني  تكرميية  واأخرى  ترفيهية  فعاليات  عدة  اأي�صًا  احلفل  وتخلل  هذا 

القدامى الذين م�صى على خدمتهم للبنك 30 �صنة فاأكرث. 
الإدارة،  جمل�ص  رئي�ص  من  كل  األقاهما  بكلمتني  ا�صتهلت  قد  الفعاليات  وكانت 
الدكتور عمر الرزاز، والرئي�ص التنفيذي/ املدير العام مروان عو�ص حول ر�صالة 
وم�صوؤولية البنك الأخالقية جتاه موظفيه منذ تاأ�صي�صه والتي تقوم على منظومة 
قيمه تنادي بامل�صاواة والأمان الوظيفي واملودة يف التعامل وامل�صاركة امل�صوؤولة يف 

ظل بيئة عمل م�صتدامة ومت�صمة بالإيجابية وال�صفافية.
نف�ص  حاماًل  عمله  موا�صلة  على  البنك  عزم  احلفل عن  الإعالن خالل  وقد مت 
الر�صالة وامل�صوؤولية الأخالقية لكن �صمن ا�صرتاتيجيات جديدة �صتنتقل بالبنك 
اأق�صى  لبلوغ  �صمانًا  املوارد  هذه  رعاية  اإدارة  اإلى  الب�صرية  املوارد  اإدارة  من 
بقالب  ال�صرتاتيجيات  تطبيق  ظل  يف  خا�صة  لديها،  والنتماء  الر�صى  درجات 
ن املوظفني وحتويل النجاح بالن�صبة اإليهم اإلى معادلة �صهلة  من �صاأنه تعزيز متكُّ

تتجاوز حتقيق الإجناز ومتتد لت�صمل الإبداع. 
هذا و�صُيكمل البنك م�صريته وفقًا خلطة جديدة تركز على عدة حماور اأ�صا�صية 
تتمثل يف تقدمي خيارات اأكرث تنوعًا وغنى، وتقدمي اخلدمات واملنتجات مبنهجية 
غري م�صبوقة للعمالء الذين �صيتم الرتكيز على العالقة معهم على نحو خمتلف 
لتطوير  بالإ�صافة  ون�صاطاته،  البنك  التنويع يف عمليات  اإلى جانب  واأو�صع، هذا 
عملي  اإطار  يف  ذلك  كل   ، معا�صرة  وباأ�صاليب  اأكرب  برتكيز  الب�صرية  طاقاته 
روؤيته  حتقيق  من  ليتمكن  العاملية  لالأنظمة  املواكبة  اأنظمته  على  وبالعتماد 
لل�صنوات اخلم�ص القادمة و ذلك باأن ي�صبح يف طليعة البنوك الرائدة يف املنطقة. 

�صرق  يف  تاأ�ص�ص  وطني  بنك  اأول  كان  الذي  الأردين  الأهلي  البنك  باأن  يذكر 
الأردن، و�صاد�ص �صركة م�صاهمة عامة يف اململكة، بات اليوم كيانًا اقت�صاديًا له 
م�صاهمات فاعلة يف دعم القت�صاد الوطني، وبح�صور جغرايف يغطي كافة اأنحاء 
اململكة ب�صبكة من الفروع التي ت�صم 57 فرعًا اإلى جانب 100 جهاز �صراف اآيل، 
متنامية  وبقاعدة موظفني  فل�صطني وقرب�ص،  كل من  تو�صعه يف  الى  وبال�صافة 

ت�صم 1432 موظفًا وموظفة يعملون بدوام كامل.

افتتح اأبواب فرعه ٥7 يف منطقة طرببور

وذلك �صمن  منطقة طرببور،  واخلم�صني يف  ال�صابع  فرعه  موؤخرًا  البنك  افتتح 
عو�ص  مروان  للبنك  العام  املدير  التنفيذي/  الرئي�ص  بح�صور  اأقيمت  احتفالية 
وذلك تزامنا مع احتفالت البنك مبنا�صبة مرور 60 عاما على تا�صي�صه ، معززًا 

بذلك �صبكة فروعه املنت�صرة يف اأنحاء اململكة. 
وحول هذا ال�صاأن، اأكد عو�ص بان افتتاح فرع طرببور جاء جت�صيدًا ل�صرتاتيجية 
البنك التي متثل اإ�صافة هامة له نحو تنفيذ خطته لالنت�صار والتواجد امل�صريف 
يف مناطق الكثافة ال�صكانية والو�صول للعمالء �صمن اأماكن تواجدهم يف جميع 
املتكاملة  امل�صرفية  اخلدمات  واأرقى  باأف�صل  تزويدهم  اأجل  من  اململكة  انحاء 

مبنتهى ال�صرعة وال�صهولة، وذلك �صمانًا لراحتهم وتوفريًا لوقتهم وجهدهم. 
الأهلي  البنك  باقة  للعمالء  ليقدم  عاليًا  جتهيزًا  اجلديد  الفرع  جتهيز  مت  وقد 
العمل  اأيام  امل�صرفية طيلة  واملنتجات  واخلدمات  احللول  املتكاملة من  الأردين 
فرعًا  موؤخرًا  افتتح  قد  الأردين  الأهلي  البنك  اأن  يذكر  الر�صمية.  الأ�صبوعية 
جديدًا له يف مدينة جنني، لي�صبح عدد فروعه املنت�صرة يف فل�صطني 6 فروع، هذا 
الكربى  ال�صركات  البنك قطاع  القليمي يف قرب�ص. ويخدم  ف�صاًل عن ح�صوره 
خالل  من  الأفراد  قطاع  اإلى  بالإ�صافة  واملتو�صطة،  ال�صغرية  املن�صاآت  وقطاع 
خدماته امل�صرفية، وال�صتثمارية، وال�صخ�صية، واخلدمات امل�صرفية اخلا�صة، 

وخدمات التاأمني امل�صريف، والتاأجري التمويلي، وغريها من اخلدمات الأخرى.

اختتم رعايته ملهرجان »حكايا«

انطلقت  التي  الثامنة  دورته  يف  »حكايا«  ملهرجان  املا�صية  رعايته  البنك  اختتم 
العربي  الرتبوي  وامللتقى  البلد  وبتنظيم من م�صرح  الكربى  اأمانة عمان  برعاية 
وفرقة الور�صة امل�صرحية واملركز العربي للتدريب امل�صرحي، والتي توا�صلت على 
اأيام متتالية يف عمان واملحافظات.ويف تعليق لها حول هذه الرعاية،  مدى �صتة 
اأعربت اإدارة البنك الأهلي الأردين عن �صعادة البنك بدعمه للمهرجان، مبينًة 
اأنها جاءت يف اإطار �صل�صلة رعاياته الداعمة للمن�صات الثقافية والفنية وللمواهب 
ال�صبابية، واملنبثقة من ا�صرتاتيجيته للم�صوؤولية املجتمعية الرامية للم�صاهمة يف 
النهو�ص مبختلف القطاعات والفئات، هذا ف�صاًل عن كونها جاءت انطالقًا من 
حر�ص البنك على التواجد يف املحافل الوطنية، خا�صة الثقافية منها، وذلك ملا 
لالأن�صطة الثقافية من اأهمية ومن اآثار اإيجابية ل تقت�صر على تطوير الفرد، بل 
وعلى املجتمع؛ حيث اأنها ت�صهم يف الرتقاء بامل�صهد الثقايف والرتفيهي الهادف 
مبثابة  حكايا،  مهرجان  وفنية.ويعد  ثقافية  لبوابة  اململكة  حتويل  طريق  على 
برنامج يربط ما بني منظمات واأفراد وجمموعات خمتلفة توؤمن مبركزية الق�صة 
�صبع  احلالية خال�صة  دورته  واملجتمعات، مقدمًا يف  لالأفراد  ال�صحي  النمو  يف 

�صنوات - منذ اإطالقه - من التعاون واحلوار بني هذه اجلهات املختلفة.
 ويحتفي م�صروع حكايا منذ اأعوام عدة بـفن احلكي يف امل�صرح، الفنون، وت�صجيع 

القراءة والكتابة، وت�صكيل الهوية واحلوار بني الثقافات.
من  �صل�صلة  �صملت  التي  الفعاليات  من  العديد  العام  هذا  املهرجان  قدم  وقد 
التوثيق،  ي�صتحق  ما  وطرحت  الإن�صانية  التجارب  التي حاكت  املتنوعة  العرو�ص 
لل�صباب  التدريبية  والور�ص  وق�ص�ص احلكواتيني،  احلكايات،  �صينما  ف�صاًل عن 
واللقاءات  الكتب  اإطالق  اإلى  بالإ�صافة  هذا  الأفالم،  وعرو�ص  وال�صابات، 

والندوات الفكرية، والعرو�ص امل�صرحية وغريها.

أخبار البنوك
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»كابيتال بنك« و»إنتاج« 
يوقعان اتفاقية لتمويل قطاع تكنولوجيا المعلومات

جمعية  مع  اتفاقية  توقيع  عن  بنك  كابيتال  اأعلن 
�صركات تقنية املعلومات والت�صالت -انتاج، لإزالة 
التحديات وتقدمي التمويل الالزم لقطاع تكنولوجيا 
املعلومات ولفتح املجال امام امل�صتثمرين لال�صتثمار 
الوطني  القت�صاد  دعم  يف  م�صاهمته  وتعزيز  فيه 
ال�صوق  يف  الأردنية  ال�صركات  تناف�صية  حت�صني  و 

العاملي.
وياأتي توقيع هذه التفاقية عقب �صدور قرار البنك 
�صلف  منح  برنامج  مظلة  بتو�صيع  الردين  املركزي 
لي�صمل  القت�صادية  للقطاعات  الأجل  متو�صطة 
كفالت  بتقدمي   ، املعلومات  تكنولوجيا  قطاع 
للعطاءات باأ�صكالها املختلفة مقابل التزام �صاحب 
اأو  �صمانات  دون  من  امل�صتحقات  بتحويل  العمل 
التي  ال�صروط  اأف�صل  وح�صب  خمف�صة  ب�صمانات 
يقدمها البنك ، بالإ�صافة الى م�صاعدة هذا القطاع  
يف املفا�صلة بني خيارات التمويل املتاحة لهم وتفهم 

تلك اخليارات.
ووقع التفاقية نيابة عن البنك هيثم قمحية مدير 
املعلومات  تقنية  �صركات  جمعية  وعن  البنك  عام 
الهدهد  خالد  املهند�ص  -«اإنتاج«  والت�صالت 
الدكتور ب�صار  التنفيذي للجمعية، بح�صور  الرئي�ص 
احلوامدة رئي�ص جمل�ص ادارة اجلمعية واع�صاء من 

الدارة التنفيذية للجهتني.
ويف هذا ال�صاأن �صرح قمحية : نفتخر اليوم بان نكون 
اول بنك يوقع اتفاقية مع جمعية انتاج للم�صاهمة يف 
دعم هذا القطاع من خالل ازالة التحديات وتقدمي 
للبنك  الخري  القرار  �صدور  عقب  الالزم  التمويل 
املركزي الردين ب�صمول قطاع تكنولوجيا املعلومات 

يف برنامج �صلف البنك املركزي .
املركزي  البنك  اتخذها  التي  باخلطوة  وا�صاد 
خطوة  فهي  بالتحديد  الوقت  هذا  ويف  الردين 
جلعل  القطاع  هذا  لتحفيز  ال�صحيح  الجتاه  يف 
املعلومات  تكنولوجيا  لقطاع  اإقليميا  مركزا  الأردن 
احلكومة  ان  على  تاأكيد  لهو  هذا  وان  املنطقة،  يف 
من  بغرية  ا�صوة  القطاع  بهذا  كبريًا  اهتمامًا  تويل 
وم�صاهمته  لأهميته  وذلك  القت�صادية  القطاعات 
وتخفيف  وتوظيف  الوطني  القت�صاد  دعم  يف 

م�صكلة البطالة.
اوائل  من  كان  بنك  كابيتال  اأن  الى  قمحية  وا�صار 
البنوك الردنية التي قامت بالرتويج ل�صلف البنك 
ت�صمل  والتي  القطاعات  وملختلف  الردين  املركزي 
والقطاع  البديلة  الطاقة  ال�صناعة،  قطاعات 
تف�صيلية  وباأ�صعار  الزراعي  والقطاع  ال�صياحي 
احل�صول  الى  بالإ�صافة  هذا  طويلة،  �صداد  وفرتة 

موؤ�ص�صات حملية،  للقرو�ص من خالل  �صمان  على 
مثل ال�صركة الردنية ل�صمان القرو�ص ودولية مثل 

. OPIC
منذ  تعمل  انتاج«  ان  الى  الهدهد   بني   جانبه  من 
على  الأخرى،  اأعمالها  �صمن  املا�صي  العام  نهاية 
تكنولوجيا  قطاع  تواجه  التي  التحديات  حتديد 
املعلومات يف احل�صول على التمويل البنكي والعمل 
حيث  التحديات،  تلك  لتذليل  العالقة  اأ�صحاب  مع 
واجلهات  املحلية  البنوك  من  مع عدد  التوا�صل  مت 
الدولية  املالية  واجلهات  والرقابية  التنظيمية 
للتو�صل الى جمموعة منتجات بنكية وبرامج خا�صة 

لتمويل �صركات تكنولوجيا املعلومات.
بنك  كابيتال  مع  التفاقية  هذه  توقيع  ان  واأ�صاف 
تكنولوجيا  �صركات  ح�صول  �صمان  �صبيل  يف  كان 
املخف�صة  الفائدة  ون�صب  احلوافز  على  املعلومات 

التي يقدمها البنك املركزي.
قيام  تت�صمن  التفاقية  اأن  اإلى  الهدهد  واأ�صار 
البنك بتقدمي تغذية راجعه للجمعية حول حتديات 
العر�ص والطلب التي ل زالت تواجه تلك ال�صركات 
ب�صكل عام يف احل�صول على التمويل الالزم لتمكني 
اجلمعية من ال�صتمرار بح�صد الراأي لدى اجلهات 

املعنية لتذليل تلك التحديات.

أخبار البنوك
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»بنك األردن« والتعليم العالي يطلقان 
منح صندوق بنك األردن للعام الدراسي  2015 -2016

وقع بنك الأردن اتفاقية تنفيذ منح جامعية مع وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي يقدم من خاللها البنك 
البكالوريو�ص  درجة  مل�صتوى  درا�صية  منحة   )32(
الأردنية  اجلامعات  يف  الدار�صني  الردنيني  للطلبة 
التي  ال�صروط  الأولى و�صمن  ال�صنة  الر�صمية مل�صتوى 

حددها البنك.
العام  املدير  م�صاعد  البنك  عن  التفاقية  ووقع 
التنفيذي لإدارة قطاع الأعمال نقول بهو وعن الوزارة 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  لوزارة  العام  الأمني 
بح�صور  وذلك   ، ال�صمور  هاين  الدكتور  الأ�صتاذ 

ممثلني من كال اجلانبني.
قطاع  لإدارة  التنفيذي  العام  املدير  م�صاعد  وقال 
العمال، نقول بهو: ياأتي اإطالق �صندوق بنك الأردن 
للمنح اجلامعية اإميانًا مب�صوؤوليته املجتمعية يف دعم 

بناء  يف  الرئي�صي  الطريق  باعتباره  التعليم  قطاع 
جمتمع راٍق ومزدهر.

واأ�صاف: ي�صعدنا امل�صاركة يف تنفيذ املباردات الهادفة 
ال�صرتاتيجية  ال�صراكات  وبناء  التعاون  تعزيز  اإلى 
ذات  الأن�صطة  على  والرتكيز  الوطنية  املوؤ�ص�صات  مع 

التنمية امل�صتدامة.
من جانبه قال اأمني عام وزارة التعليم العايل والبحث 
القطاع اخلا�ص  مع  توقع  التي  التفاقيات  اأن  العلمي 
العام  القطاعني  بني  ما  ال�صراكة  يف  اأمنوذجا  متثل 
اخلا�ص  القطاع  موؤ�ص�صات  جميع  ودعا  واخلا�ص 
املبادرات  هذه  مثل  يف  العام  القطاع  مع  لالندماج 

خلدمة املجتمع الردين،
الطلبة  جميع  باإمكان  اأن  ال�صمور  الدكتور  واأ�صاف 
الر�صمية  الأردنية  الدار�صني يف اجلامعات  الأردنيني 

التقدم لال�صتفادة من هذه املنح مع بقية املنح املنفذة 
من خالل الوزارة.

البنك قد عمل على حتديد  اأن  بالذكر  ومن اجلدير 
عدد من التخ�ص�صات التي �صت�صملها املنح الدرا�صية 
يف  للمتفوقني  الأعمال  كليات  يف  معظمها  كانت 

ال�صهادة الثانوية العامة للعام الدرا�صي 2015. 
وي�صار اإلى اأن امل�صوؤولية املجتمعية لبنك الردن باتت 
ت�صكل ثقافة ونهجا موؤ�ص�صيا حيث نفذ البنك العديد 
املجتمعيةالتي  امل�صوؤولية  برامج  �صمن  املنح  من 
 King’s Academy يتبناها، وهي منحة درا�صية يف
الأيتام،  مل�صتقبل  الأمان  ل�صندوق  درا�صية  منح  و10 
�صندوق  اإطالق  يف  موؤخرًا  م�صاركته  اإلى  بالإ�صافة 
ال�صهيد معاذ الك�صا�صبة للمنح الدرا�صية بالتعاون مع 

جمعية البنوك يف الأردن.
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موظفو بنك عوده يشاركون
 في سامسونج ماراثون عّمان - 10 كلم

مارثون  �صام�صوجن  يف  عوده  بنك  موظفو  �صارك 
دعم  يف  منه  م�صاهمة  وذلك  كلم(،   10( عمّان 
احل�صني  موؤ�ص�صة  توؤديه  الذي  الإن�صاين  العمل 
به  تقوم  الذي  الكبري  لدورها  وتفهمًّا   ، لل�صرطان 
والتاآزر  التكافل  باأهمية  املجتمع  توعية  اأجل  من 

ملحاربة هذا املر�ص
املارثون،  هذا  يف  البنك  م�صاركة  اأ�صباب  وعن 
لبنك  الإقليمي  املدير   - الن�صور  يو�صف  حتدّث 
بنك  يف  »ن�صعى  قائاًل:  الأردن(   )فروع  عوده 

الن�صاطات  خمتلف  يف  امل�صاركة  اإلى  دومًا  عوده 
التي تعزّز روؤيتنا اخلا�صة بامل�صوؤولية الجتماعية، 
وعلى راأ�صها الن�صاطات التي ُتعنى ب�صحّة الفرد، 
التي  الأمرا�ص  ملواجهة  ال�صحي  وعيه  من  وترفع 
الذي  ال�صرطان،  مر�ص  وخا�صة   ، بها  ُي�صاب  قد 

ت�صعى موؤ�ص�صة احل�صني لل�صرطان ملكافحته«. 
فرحتهم  عن  البنك  موظّفو  عبّر  جانبهم،  ومن 
ر�صالة  يحمل  الذي  املارثون،  هذا  يف  بامل�صاركة 
اإن�صانية تهدف اإلى دعم موؤ�ص�صة احل�صني لل�صرطان 

يف عالج امل�صابني بهذا املر�ص، ومنحهم الفر�صة 
لعي�ص حياٍة �صحيّة.

خالل  �صاهم  عوده  بنك  ان  اإلى  الإ�صارة  وجتدر 
املجتمعية،  الن�صاطات  من  العديد  يف  العام  هذا 
اختالفها،  على  الإن�صانية  اجلوانب  تدعم  التي 
ومتنح اأ�صحابها الفر�صة يف تلقي الدعم والرعاية 
الالزمنْي لفتح �صفحة جديدة م�صرقة مع احلياة، 
خمتلف  يف  الوطن  بناء  يف  الفاعل  دورها  وتاأدية 

املجالت.
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بتنظيم من غرفة تجارة االردن

البنك التجاري األردني الراعي لمنتدى 
»التواصل االقتصادي األردني الخليجي«

التوا�صل  منتدى  برعاية  الأردين  التجاري  البنك  قام 
عمان  يف  عقد  والذي  اخلليجي  الردين  القت�صادي 
خالل الفرتة 2-2015/9/3 بتنظيم من غرفة جتارة 
الردن وبالتعاون مع المانة العامة لحتاد غرفة جمل�ص 

التعاون اخلليجي.

عبداهلل  امللك  عن  مندوبًا  املنتدى  بافتتاح  قام  وقد 
ن�صور،  عبداهلل  الدكتور  الوزراء  رئي�ص  دولة  الثاين 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ال�صايغ  مي�صيل  تكرمي  مت    حيث 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  وبح�صور  الردين  التجاري  البنك 
الدارة  اأع�صاء  من  وعدد  العام  واملدير  البنك  اإدارة 

التنفيذية. 
واملوا�صيع  املحاور  من  العديد  املنتدى  وتناول 
كال�صرتاتيجيات والآليات املتبعة لدعم وتنمية امل�صاريع 
التنمية  امل�صروعات يف  ودور هذه  واملتو�صطة  ال�صغرية 

القت�صادية والجتماعية وتنمية البداع والبتكار.

اعلن الفائزين في السحب الخاص بمناسبة العودة للمدراس مع برنامج “تجاري توفيري”

عن  الأردين  التجاري  البنك  اأعلن  اخرى  جهة  من 
وفل�صطني يف  الأردن  فروعه يف  لدى  الرابحة  احل�صابات 
ال�صحب اخلا�ص مبنا�صبة العودة للمدار�ص على ح�صابات 
اأقيم  والذي  منفعة  اأو  بولية  لالأطفال  توفريي«  »جتاري 
بتاريخ 2015/9/30، حيث قدم البنك بهذه املنا�صبة 66 

جائزة نقدية قيمة كل منها 250 دينارا. 

وياأتي ذلك من حر�صه على التخفيف عن عمالئه اأعباء 
املو�صم  بداية  مع  يتحملونها  التي  املدر�صية  امل�صاريف 
عليه  لالقبال  اأطفالهم  ولت�صجيع  اجلديد  الدرا�صي 
بحما�ص وتفاوؤل. ومن اجلدير بالذكر اأن ال�صحب اخلا�ص 
مبنا�صبة العودة للمدار�ص هو واحد من احلمالت اخلا�صة 
التي يطلقها البنك التجاري الأردين كل عام يف املنا�صبات 

ال�صنوية اخلا�صة كعيد العمال وعيد الأم �صمن برناجمه 
من  جمموعة  يقدم  والذي  توفريي«  »جتاري  الدخاري 
من  للعمالء  املميزة  والدخارية  امل�صرفية  املكافاآت 
وربات  واملتقاعدين  واملتزوجني  كالعاملني  الفئات  جميع 
البيوت واملغرتبني الأردنيني والوافدين وطالب اجلامعات 

واملدار�ص والأطفال بولية اولياوؤهم.

احتفل بفائز الجائزة الكبرى لحسابات »تجاري توفيري« لمنتصف شهر 2015/9
الكربى  اجلائزة  بفائز  الردين  التجاري  البنك  واحتفل 
 ،2015/9 �صهر  ملنت�صف  توفريي«  »جتاري  حل�صابات 
بتاريخ  القوي�صمة  فرعه  يف  اأقامها  اإحتفالية  يف  وذلك 
2015/9/21 وبح�صور عدد من عمالء البنك وموظفيه.

اجلائزة  رابح   ، زيد  اأبو  �صالح  عفا�ص  عارف  وا�صتلم 
القوي�صمة،  فرع  اأيلول/  �صهر  منت�صف  ل�صحب  الكربى 
»جتاري  برنامج  �صمن  دينار  األف   25 والبالغة  جائزته 
العالن  مت  والتي  التوفري،  بح�صابات  اخلا�ص  توفريي« 
مت  كما  املحلية،  والعالمية  العالنية  الو�صائل  يف  عنها 

والبالغة  املتو�صطة  النقدية  اجلوائز  نتائج  عن  العالن 
النقدية  اجلوائز  الى  بال�صافة  جائزة  لكل  دينار   500

ال�صغرى والبالغة 100 دينار لكل جائزة. 
الرابح عارف عفا�ص عن فرحه  املنا�صبة، عرب  ويف هذه 
و�صكره العميق للبنك الذي يكرم عمالئه بتقدمي العديد 
قبل  من  املميزة  باملعاملة  واأ�صاد  القيمة  اجلوائز  من 

املوظفني واملدراء.
يذكر اأن برنامج ح�صابات »جتاري توفريي« الذي ينفرد به 
البنك التجاري الأردين يقدم جائزة نقدية كل 3 �صاعات 

يف  و�صغرى  ومتو�صطة  كربى  جوائز  الى  بال�صافة  عمل 
منت�صف كل �صهر ل�صرائح عديدة من اأ�صحاب ح�صابات 

التوفري من عمالء البنك. 
ومن جهته �صرّح زياد فطاير/ م�صاعد مدير عام اأعمال 
م�صرفية اأفراد وفروع يف البنك التجاري الأردين قائاًل: 
وتعزيز  الفائز  للعميل  تكرميا  تاأتي  الحتفالية  هذه  »اإن 
عالقة الفرع بعمالئه حيث يقيم البنك التجاري الأردين 
وب�صكل �صهري هذه الحتفالية تعزيزًا ل�صعاره اأقرب اإليك 

ولتقدمي ال�صكر لعمالئه على تعامالتهم مع البنك«.

أخبار البنوك

117 INVESTORSامل�شتثمـــــــــــرون         كان�ن االأول  20١٥



حرصا منه على التواصل مع كافة فئات المجتمع المحلي

بنك ABC يواصل دعمه لجمعية هدية الحياة 
الخيرية والرابطة العربية للنساء الموسيقيات

 ABC امل�صرفية  العربية  املوؤ�ص�صة  بنك  وا�صل 
تقدمي دعمه املادي جلمعية هدية احلياه اخلريية 
كم�صاهمة مميزة تعك�ص م�صاركته الإن�صانية كراع 

ر�صمي ملثل هذه املبادرات النبيلة.
باأهمية  البنك  لروؤية  جت�صيدًا  الدعم  هذا  وجاء 
على  الأطفال  بفئة  تعنى  التي  املوؤ�ص�صات  دعــم 
اأمل اأن ت�صاهم مبادرته هذه يف اإنقاذ حياة هوؤلء 

الأطفال.
وقد اأعربت �صيمونا ب�صوتي املدير العام للبنك عن 
�صعادتها البالغة بدعم اجلمعية والذي ياأتي �صمن 
البنك مب�صوؤوليته الجتماعية نحو املجتمع  التزام 

ب�صكل عام ونحو فئة الأطفال ب�صكل خا�ص.

احلياة  هدية  جمعية  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
اخلريية »GOLA« قد تاأ�ص�صت عام 2006 كجمعية 
هدية  من  هدفها  م�صتلهمة  ربحية،  غري  خريية 
احلياة العاملية وهي جمعية تقوم على دعم عمليات 
جراحية لالأطفال ممن يعانون من ت�صوهات خلقية 
يف القلب والتي جترى لالأطفال ممن ل ت�صاعدهم 
وال�صرق  الأردن  يف  لأجرائها  املادية  ظروفهم 
الأو�صط وهدفها هو جمع الأموال الكافية لإجراء 
يف  خمتلفة  مناطق  من  لأطفال  العمليات  هذه 

امل�صت�صفيات الأردنية.
يف املقابل وا�صل بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية 
ABC دعمه للرابطة العربية للن�صاء املو�صيقيات، 

وال�صتمرار  اهدافها  حتقيق  يف  مل�صاعدتها  وذلك 
يف اجناز الربامج التي تنوي تنفيذها.

البنك  حر�ص  من  انطالقًا  اخلطوة  هذه  وجائت 
للتوا�صل مع كافة فئات املجتمع املحلي وذلك ومن 
خالل دعم خمتلف اجلهات والهيئات، حيث يعترب 
اخلري  عمل  مع  الفن  به  ميتزج  الذي  الدعم  هذا 
منوذج يحتذى به لعمل اخلري الذي يقوم به البنك 
الفئات  جلميع  الو�صول  خالله  من  يهدف  والذي 
الجتماعية يف جمتمعنا املحلي وانطالقا من كون 
املو�صيقى لغة عاملية ان�صانيه تعك�ص ح�صارة وهويه 
الفنية  احلركة  وتطور  بناء  يف  وت�صاهم  ال�صعوب 

والثقافية يف العامل .

أخبار البنوك

امل�شتثمـــــــــــرون         كان�ن االأول   20١٥ 118INVESTORS



نظم برنامج “لويــاك” للعام 2015

البنك األردني الكويتي أفضل بنك
 في األردن للعام 2015 في عدة مجاالت

واملراجعة  العاملية  امل�صرفية  الهيئة  اأعلنت 
 Global Banking and Finance( املالية 
Review (، اأحد اأبرز املواقع الإلكرتونية العاملية 
اخلدمات  قطاع  اأخبار  كافة  بن�صر  تنفرد  التي 
الكويتي  الأردين  البنك  فوز  واملالية،  امل�صرفية 
كاأف�صل بنك  يف ثالثة جمالت وهي: اأف�صل بنك 
اإلى  اإ�صافة  الرثوات،  لإدارة  بنك  اأف�صل  جتزئة، 
الأردن  يف  الإجتماعية  امل�صوؤولية  يف  بنك  اأف�صل 

للعام 2015.
جلهود  تقديرًا  جتزئة  بنك  اأف�صل  جائزة  جاءت 
احللول  اإيجاد  يف  الكويتي  الأردين  البنك 
احتياجات  لتلبية  املبتكرة  امل�صرفية  واخلدمات 
عمالئه  املتنوعة ، وذلك من خالل �صبكة فروعه 
الإلكرتونيه،  وقنواته  الآيل  ال�صراف  واأجهزة 
ا�صافة الى  جودة اخلدمات واملنتجات امل�صرفيه 
والذي  لعمالئه يف جو مريح  البنك  يوفرها  التي 
�صعاره  جت�صيد  يف  البنك  ا�صرتاتيجية  مع  يتوائم 

املوؤ�ص�صي اأكرث من بنك.
اأف�صل  جائزة  الثانية،  اجلائزة  وبخ�صو�ص 
تاأ�صي�ص  مت  فقد  الأردن،  يف  الرثوات  لإدارة  بنك 
البنك  يف  خا�صة  م�صرفية  خدمات  وحدة  اأول 
بناء  وا�صتطاع   ،2006 عام  يف  الكويتي  الأردين 
واملوؤ�ص�صات  الدولية  البنوك  مع  قوية  عالقات 

اأجل  من  والعاملية  الإقليمية  املتخ�ص�صة  املالية 
اأن يوفر لعمالئه جمموعة متكاملة من اخلدمات 
يعطي  ومبا  الرثوات،  اإدارة  يف  والإ�صت�صارات 

اأف�صل العوائد يف جو من الثقة واخل�صو�صية.

نال جائزة اأف�سل بنك
 للم�سوؤولية الإجتماعية

اأما اجلائزة الثالثة، جائزة اأف�صل بنك للم�صوؤولية 
تاأتي اعرتافًا  الإجتماعية يف الأردن لعام 2015، 
م�صاهماته  يف  الكويتي  الأردين  البنك  بجهود 
وحت�صني  الجتماعي  دوره  تعزيز  يف  والتزامه 
العالقات مع املجتمع املحلي وامل�صاهمة يف حتقيق 
مع  ك�صريك  والجتماعية  القت�صادية  التنمية 
يف  الدولة  لدور  ومكمل  الوطنية  املوؤ�ص�صات  باقي 
امل�صاهمات  تقدمي  خالل  من  وذلك  املجال  هذا 
ملنفعة  تعود  والتي  والأن�صطة  للفعاليات  والدعم 
والتاأهيل  والتعليم  البيئة  وحماية  املحلي  املجتمع 

والثقافة وتنمية القت�صاد الوطني.
الكويتي  الأردين  البنك  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
اأف�صل  التوايل جائزة  على  الرابعة  لل�صنة  ح�صد 
الثالثة  وال�صنة  الأردن   يف  الرثوات  لإدارة  بنك 
واأف�صل  بنك جتزئة  اأف�صل  التوايل جائزتي  على 

بنك للم�صوؤولية الجتماعية يف الأردن.

برامج تدريبية لتاأهيل ال�سباب
 للدخول يف �سوق العمل

الكويتي  الأردين  البنك  قام  اخرى  جهة  من 
الربنامج  بتنظيم  التوايل  على  الثامنة  ولل�صنة 
تطوير  مب�صروع  واخلا�ص   2015 لعام  التدريبي 
الوطني  »درب«  برنامج  �صمن  ال�صباب  وتاأهيل 
لتدريب طالب اجلامعات والذي يقوم على تنفيذه 
�صندوق امللك عبداهلل الثاين بالتعاون مع موؤ�ص�صة 

لوياك الأردن.
ال�صباب  تاأهيل  اإلى  الربنامج  هذا  ويهدف 
العمل  �صوق  يف  اأف�صل  فر�صًا  ومنحهم  لتمكينهم 
على  يحتوي  �صامل  تدريبي  برنامج  خالل  من 
برامج  اإلى  بالإ�صافة  وعملية،  نظرية  اأجزاء 

لتطوير املهارات ال�صخ�صية. 
كما �صهد الربنامج لهذا العام تدريب 15 م�صاركًا 
متدربني   9 منهم  اململكة  من خمتلف حمافظات 
بالإ�صافة  الرئي�صية يف عمان،  الإدارة  يف مكاتب 
البنك  بفروع  التحقوا  متدربني   6 ا�صت�صافة  اإلى 
يف  منهم  كل  تدريب  مت  حيث  املحافظات،  يف 

حمافظته.

أخبار البنوك
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رئيس الوزراء يتابع سير العمل 
بمشروعات تنموية في العقبة

“تابع رئيس الوزراء الدكتور عبد اهلل النسور خالل زيارته الى العقبة مؤخرا سير العمل في 
عدة مشروعات تنموية من شأنها المساهمة في تحقيق انطالقة جديدة لمنطقة العقبة 
االقتصادية الخاصة وتنفيذ الرؤية الملكية السامية بجعل العقبة ميناء اقليميا في مجاالت 

النقل والخدمات واللوجستيات. فقد دشن رئيس الوزراء قاطرات وقوارب القطر واالرشاد 
التابعة لشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية والتي تم بناؤها خصيصا لميناء الشيخ 

صباح االحمد الجابر الصباح للغاز الطبيعي، حيث تم بناء أربع قاطرات بحرية، وقارب إرشاد 
وقاربي ربط بكلفة إجمالية بلغت 40 مليون دينار، لتنفيذ متطلبات تقديم الخدمات البحرية 
لمشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال من قبل شركة تطوير العقبة ووزارة الطاقة والثروة 

المعدنية وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية.”

أخبار اقتصادية
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البحرية  والقوارب  القاطرات  هذه  بناء  وياأتي 
نوعي  م�صتوى  الى  لالرتقاء  اخلدمة  يف  وادخالها 
القطع  من  متطور  بحري  ا�صطول  با�صافة  كبري 
حجما  كبرية  امكانيات  ذات  اململكة  يف  البحرية 
وقوة يف خدمة ال�صفن وقدرات ا�صافية يف التعامل 
العقبة ودعم جمال  الطوارئ يف خليج  مع حالت 
املالحة البحرية وال�صناعات البحرية يف اململكة، 
وحمفزًا للم�صتثمرين يف جمال بناء و�صيانة ال�صفن 
الى ال�صتثمار يف ميناء العقبة لإن�صاء مرافق بناء 
البيئة  لل�صفن والقطع البحرية وعن توفر  و�صيانة 

املالئمة لال�صتثمار بهذا املجال. 
املتكاملة  وتعد هذه اخلطوة مكملة لال�صرتاتيجية 
املينائية  املنظومة  لتطوير  والهادفة  التنفيذ  قيد 
القت�صاد  اعمدة دعم  احد  �صت�صكل  والتي  للعقبة 
الوطني، و�صتدفع بعجلة التنمية القت�صادية قدما 
البحرية  ال�صناعات  لتطوير  جديدة  اآفاق  وتفتح 
القت�صادية  املنطقة  مكانة  يعزز  ما  الردن،  يف 

على اخلريطة العاملية، بال�صافة الى اإن منظومة 
خا�صة  ومتابعة  باهتمام  حتظى  الأردنية  املوانئ 
من جاللة امللك عبداهلل الثاين، باعتبارها حمورا 
القت�صادية  املنطقة  باأداء  الرتقاء  يف  رئي�صا 
كمق�صد ا�صتثماري مهم على الراأ�ص الثاين للبحر 

الأحمر.
البحرية  والقوارب  القاطرات  هذه  و�صكلت 
لتعزيز امن  التطوير  اجلزء املكمل لأكرب م�صاريع 
منطقة  �صلطة  تقودها  التي  اململكة  يف  الطاقة 
التنفيذي  وذراعها  اخلا�صة  القت�صادية  العقبة 
الطاقة  وزارة  مع  وبالتن�صيق  العقبة  تطوير  �صركة 
والرثوة املعدنية والتي �صيكون لها انعكا�ص ايجابي 
اقت�صادي كبري على تخفي�ص فاتورة الطاقة التي 
الغاز  ا�صترياد  لنقطاع  نتيجة  اململكة  تتحملها 

الطبيعي امل�صال من م�صر.
وقال رئي�ص جمل�ص ادارة �صركة اخلطوط الردنية 
ان�صمام  اأن  عرمو�ص  احمد  امل�صتثمر  الوطنية 

ياأتي �صمن  ال�صركة  اأ�صطول  اإلى  قاطرات جديدة 
وحتديث  لتطوير  املدى  بعيدة  اإ�صرتاتيجية  خطة 
وزيادة اأ�صطولها خلدمة املوانىء يف مدينة العقبة 
�صيما  ل  العمل  ومتطلبات  التطورات  وملواكبة 
يف  وبناوؤهما  ت�صميمهما  مت  اإذ  الطاقة،  موانىء 
مدينة ا�صطنبول الرتكية وفقا لأحدث املوا�صفات 
مع  اجلودة  عالية  بحرية  خدمات  لتقدمي  العاملية 
اأعلى م�صتويات ال�صالمة واحلفاظ  املحافظة على 

على البيئة. 
البحرية  اخلدمات  ر�صيف  ان  عرمو�ص  وبني 
ملنظومة موانئ الطاقة والذي افتتحه جاللة امللك 
اإلى  ي�صعى  موؤخرا  احل�صني  ابن  الثاين  اهلل  عبد 
الغاز  �صفن  وتفريغ  ل�صتقبال  فنية  من�صة  توفري 
الطبيعي امل�صال يف ميناء العقبة، وتقدمي اخلدمات 
امل�صتويات  اأعلى  على  لها،  املتخ�ص�صة  البحرية 
العاملية يف جمال القطر والإر�صاد وتوفري متطلبات 

ال�صالمة البحرية.

أخبار اقتصادية

دشن قاطرات وقوارب القطر واإلرشاد التابعة 
لشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية
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أخبار اقتصادية

البطاينة: المشروع سيضيف
 800 غرفة فندقية بنهاية 2017

“افتتح الرئيس التنفيذي لشركة ايجل هيلز األردن المهندس عالء البطاينة  مركز 
المبيعات الخاص بشركة سرايا العقبة، حيث اكد ان المشروع سيوفر 800 غرفة 

فندقية نهاية العام 2017 لتضاف الى بقية الغرف الفندقية في العقبة والبالغة حاليًا 4200.
وبين البطاينة خالل جولة صحفية نظمتها الشركة وشاركت “المسثتمرون” بها، أنه 

سيتم توفير ما يزيد عن 1115 غرفة فندقية من خالل 4 فنادق عالمية تدار من شركات 
عالمية، إضافة الى توفير 850 شقة سكنية بمختلف المساحات تتراوح بين 36 مترا 
مربعا و 850 مترا مربعا ليشكل مشروع سرايا مدينة متكاملة للعيش والعمل .”
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أخبار اقتصادية

 100 و  مليارا  كلفته  البالغة  امل�صروع،  ان  وبني 
من  باأكرث  ا�صتيعابية  بطاقة  يعمل  دينار،  مليون 
3000 فر�صة عمل اغلبها للعمالة املحلية، موؤكدًا 
فر�صة   2000 �صتوفر  الدائمة  الت�صغيل  فرتة  ان 

عمل.
الولى  احلزمة  من  النتهاء  �صيتم  انه  واو�صح 
من امل�صروع نهاية عام 2017 ونهاية عام 2019 
اإلى  م�صريا  النهائية،  واملرحلة  الجناز  �صيكتمل 
املقبلة عن مركز مبيعات  الفرتة  الإعالن خالل 
يف  ال�صكنية  الوحدات  مناذج  من  وجمموعة 
على  التعرّف  والزوار  للعمالء  يتيح  ما  امل�صروع، 

تفا�صيله ومكوناته.
ومناذج  اجلديد  املبيعات  مركز  افتتاح  و�صيمهد 
العقبة  �صرايا  لإر�صاء م�صروع  ال�صكنية  الوحدات 
مبوقعه املتفرد يف قلب املدينة ال�صاحلية الوحيدة 

التي  ال�صاطئية،  البحرية  ان  موؤكدًا  الأردن،  يف 
حوايل  �صت�صيف  العقبة،  �صرايا  قلب  يف  تقع 
العقبة،  ل�صواطئ  املائية  الواجهة  اإلى  كم   1.5
الوحدات  من  متنوعًا  مزيجًا  امل�صروع  ويت�صمن 
واملطاعم،  التجارية  واملحال  الفاخرة  ال�صكنية 
بالإ�صافة اإلى حديقة مائية ومدرج مك�صوف وناد 
الرتفيهية  املرافق  من  وغريها  لل�صكان،  �صاطئي 
اأول مركز موؤمترات  التي ت�صمّ  ومرافق الأعمال 

يف املدينة.
امل�صروع  من  الأولى  املرحلة  ان  البطاينة  وقال 
جمريا  جمموعة  تديرها  فنادق  عدة  تت�صمن 
للفنادق  العاملية  و�صتاروود  واملنتجعات  للفنادق 
ترفيهية  مرافق  اإلى  بالإ�صافة  واملنتجعات، 
من  وجمموعة  جتارية،  وحمال  اأعمال  ومرافق 
املرحلة  تت�صمن  حني  يف  ال�صكنية،  الوحدات 

الثانية تطوير واإجناز بقية مكوّنات امل�صروع.

والتنمية  ال�صتثمار  �صركة  هيلز،  اإيجل  ان  يذكر 
العقارية اخلا�صة ومقرها اأبوظبي، تدير م�صروع 
�صرايا العقبة، وهي متخ�ص�صة بتطوير م�صاريع 
عقارية وا�صعة النطاق، وتتولى اإيجل هيلز مهمة 
ال�صتخدامات،  متعددة  مرافق  وتنفيذ  ت�صميم 
من  كل  يف  م�صاريع  تطوير  على  حاليًا  وتعمل 

البحرين والأردن واملغرب و�صربيا ونيجرييا.
واإدارة  بتطوير  هيلز  اإيجل  تقوم  الأردن،  ويف 
ورزيدن�صز  فندق  هي:  رئي�صية،  م�صاريع  اأربع 
عمّان  وفندق  عبدون  يف  عمّان  ريجي�ص  �صانت 
طموحني  م�صروعني  اإلى  بالإ�صافة  العبديل،  يف 
ومتعددي ال�صتخدامات يف مدينة العقبة، مر�صى 

زايد و�صرايا العقبة.
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رئيس الوزراء: المجلس اتخذ واحدا من أهم القرارات وربما 
بمنح قطاع تكنولوجيا المعلومات إعفاءات وتسهيالت غير مسبوقة

“اعلن رئيس الوزراء الدكتور عبداهلل النسور ان مجلس االستثمار قرر حزمة من 
االجراءات والقرارات التي من شانها تحفيز البيئة االستثمارية واالقتصادية في المملكة . 

وقال النسور خالل مؤتمر صحفي عقده في مبنى هيئة االستثمار، ان المجلس اتخذ واحدا 
من اهم القرارات وربما االهم منذ سنوات بمنح قطاع تكنولوجيا المعلومات اعفاءات 

وتسهيالت غير مسبوقة . وتضمن القرار اضافة انشطة خدمات قطاع تكنولوجيا 
المعلومات لالستفادة من الحوافز واالعفاءات المنصوص عليها في قانون االستثمار 

وليصبح القطاع التاسع الذي يستفيد من قانون االستثمار .”

أخبار اقتصادية

خالل مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء في مبنى هيئة االستثمار

اإلعالن عن حزمة من اإلجراءات والقرارات لتحفيز 
البيئة االستثمارية واالقتصادية في المملكة
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تخفيض ضريبة الدخل بنسبة 30% على أنشطة تكنولوجيا المعلومات

العقلة: منح مزايا إضافية لقطاع نقل الركاب 
بهدف تطويره وتحسين مستوى الخدمات

ومبوجب القرار مت اعفاء ال�صلع الالزمة ملمار�صة ان�صطة خدمات قطاع تكنولوجيا 
املعلومات من الر�صوم اجلمركية واخ�صاعها لل�صريبة العامة على املبيعات بن�صبة 
ال�صفر واخ�صاع جمموعة من اخلدمات الالزمة ممار�صة هذه الن�صطة لل�صريبة 
العامة على املبيعات بن�صبة ال�صفر وتخفي�ص �صريبة الدخل امل�صتحقة على هذه 
الن�صطة بن�صبة 30باملئة يف جميع مناطق اململكة ملدة ع�صر �صنوات قابلة للتجديد.
واكد الن�صور ان قطاع تكنولوجيا املعلومات من ابرز القطاعات التي يراهن عليها 
جاللة امللك لفتا الى ان هذا القطاع يعد منطلقا للعديد من القت�صادات الكربى 

يف العامل .
وامنا  كبري  راأ�صمال  ول  معدنية  ثروات  الى  يحتاج  ل  القطاع  هذا  ان  الى  وا�صار 
التعليم  بقطاعي  اي�صا  مرتبط  القطاع  هذا  ان  لفتا  املعرفة  الى  فقط  يحتاج 

والتعليم العايل الذي توليه جاللة امللكة رانيا العبداهلل اهمية خا�صة .
�صتحظى  ال�صتثمار  جمل�ص  اتخذها  التي  القرارات  هذه  بان  ثقته  عن  واعرب 
مبوافقة جمل�ص الوزراء ول�صيما انه ي�صم نحو ن�صف اع�صاء جمل�ص الوزراء مبن 
ازالت اي  القرارات تكون  الوزراء القت�صاديون موؤكدا ان احلكومة وبهذه  فيهم 

حواجز تقف عائقا امام تطوير هذا القطاع.
ولفت الن�صور الى ان تخفي�ص �صريبة الدخل بن�صبة 30باملئة على ان�صطة تكنولوجيا 

املعلومات هي مزية اعطيت لهذا القطاع فقط.
من جانبها اعربت وزيرة الت�صالت وتكنولوجيا املعلومات جمد �صويكة عن ثقتها 
يف  ي�صهم  مبا  الردنية  والطاقات  للكفاءات  العنان  �صتطلق  الجراءات  هذه  بان 
حتقيق روؤية جاللة امللك بجعل الردن مركزا اقليميا لقطاع تكنولوجيا املعلومات 
يف ظل توفر البيئة الالزمة لنمو هذا القطاع الذي ت�صكل م�صاهمته يف القت�صاد 

الوطني بني 12-13 باملئة من الناجت املحلي الجمايل.
وا�صارت الى ان الن�صطة التي �صت�صتفيد من املزايا التي يوفرها قانون ال�صتثمار 
الهواتف  ن�صبة  ان  ول�صيما  النقال  الهاتف  تطبيقات  وتطوير  الربجميات  ت�صمل 
النقالة يف اململكة ت�صل الى نحو 150باملئة من عدد ال�صكان 70باملئة منها هواتف 

ذكية .
اخلارجي  التفاعل  ،خدمات  التفاعلية  النرتنت  بوابات   : الن�صطة  ت�صمل  كما 
هناك  يكون  ان  اهمية  ،موؤكدة   ) البحث  )حمركات  العربي  الرقمي  واملحتوى   ،

حمرك بحث اردين على غرار حمركات البحث العاملية .
بدوره اكد رئي�ص هيئة ال�صتثمار الدكتور منت�صر العقلة ان جمل�ص ال�صتثمار قرر 
منح مزايا ا�صافية لقطاع تكنولوجيا املعلومات �صندا لأحكام املادة 8/اأ من قانون 
ال�صتثمار وذلك ادراكا من احلكومة لأهمية هذا القطاع ودوره املتنامي يف خلق 
يف  العالية  وم�صاهمته  ال�صادرات  وزيادة  الردنية  للكفاءات  جديدة  عمل  فر�ص 

القت�صاد الوطني .
وغري  الردنية  ال�صتثمارات  دعم  يف  احلكومة  من  اميانا  الجراءات  هذه  وتاأتي 
الردنية يف هذا القطاع ومتكينه من ال�صتمرار يف التطور لو�صع اململكة يف م�صاف 
الدول احلا�صنة لتكنلوجيا املعلومات لفتا الى ان الن�صطة التي �صت�صتفيد من هذه 
الهاتف  تطبيقات  و  ورخ�صها  وتطبيقاتها  الربجميات  تطوير  ت�صمل  العفاءات 
النقال وبوابات النرتنت واملحتوى وخدمات مراكز التعاقد اخلارجي )التعهيد ( 
واملحتوى الرقمي واللعاب اللكرتونية ومعاجلة البيانات الرقمية وتدريب قطاع 

تكنولوجيا املعلومات والتعليم والتدريب اللكرتوين .
فرتة  ومتديد  الركاب  نقل  لقطاع  ا�صافية  مزايا  منح  ال�صتثمار  جمل�ص  وقرر 
يف  العفاء  مدة  خالل  التنفيذ  ت�صتكمل  مل  التي  ال�صتثمارية  للم�صاريع  العفاء 
الت�صريعات ال�صابقة واعفاء الن�صاط التجاري يف املناطق احلرة من �صريبة الدخل 
ومنح اعفاءات لل�صركات الناجتة عن اندماج �صركات التاأمني مثلما قرر املوافقة 

على ان�صاء منطقة تنموية لت�صويق وجتارة املوا�صي .
نقل  لقطاع  ا�صافية  مزايا  منح  قرر  ال�صتثمار  جمل�ص  ان  الى  العقلة  وا�صار 
�صملت  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  م�صتوى  وحت�صني  تطويره  بهدف  الركاب 
الر�صوم  من  اململكة  مدن  بني  ال�صريع  الرتدد  حلافالت  امل�صغلة  ال�صركات  اعفاء 
اجلمركية و�صريبة املبيعات كما قرر اعفاء ال�صركات العاملة على خطوط النقل 
العام للركاب من الر�صوم اجلمركية و�صربية املبيعات �صريطة ان تكون ال�صركات 
املالكة امل�صغلة حلافالت النقل العام على اخلطوط املنتظمة بحد ادنى 20 حافلة 
وان تكون �صنة �صنع احلافالت من موديل �صنة الت�صجيل وان يكون متو�صط العمر 
ال�صتثمار  فرتة  طيلة  �صنوات   10 عن  يقل  ل  لديها  العامل  لال�صطول  الت�صغيلي 

والت�صغيل .
وا�صار رئي�ص الوزراء بهذا ال�صدد الى ان قطاع نقل الركاب يحتاج الى معاجلة 
ان  الى  لفتا  املجال  هذا  يف  العاملي  امل�صتوى  عن  متاأخرين  زلنا  ما  اننا  حيث 
املطلوبة  التطويرات  ت�صتطيع اجناز  ل  القت�صادية  الظروف  الدولة يف ظل هذه 
لهذا القطاع والف�صل ان ترتك هذه املهمة للقطاع اخلا�ص بعد منحه العفاءات 
الالزمة.كما ا�صار الى ان هذه العفاءات ت�صمل حافالت الرتدد ال�صريع يف عمان 
وحافالت الرتدد ال�صريع ما بني عمان والزرقاء التي �صيتم طرح عطاوؤها خالل 
�صهر .من جانبها قالت وزيرة النقل لينا �صبيب ان الوزارة عملت خالل ال�صنتني 
املا�صيتني على تطوير هيكلة قطاع نقل الركاب التي تبلغ ملكية الفراد فيه نحو 80 
باملئة.وا�صارت الى ان قرار اعفاء ال�صركات العاملة يف قطاع نقل الركاب ي�صمل 
وان  تكون جديدة  ان  �صريطة  الدنى وهو 20 حافلة  التي متتلك احلد  ال�صركات 
ليزيد متو�صط عمر احلافة خالل فرتة ال�صتثمار عن 10 �صنوات وان يكون لها 

�صجل نظيف يف حوادث الطرق وموا�صفات �صديقة للبيئة . 
وا�صافت ان احلافالت التي �صيتم ا�صتخدامها يف م�صروعي الرتدد ال�صريع داخل 
م�صاريع  اعفاء  مت  ولذلك  مكلفة  حافالت  هي  والزرقاء  عمان  وبني  عمان  امانة 
جمل�ص  قرر  املبيعات.كما  و�صريبة  اجلمركية  ال�صرائب  من  اجلماعي  النقل 
التنفيذ  ت�صتكمل  مل  التي  ال�صتثمارية  للم�صاريع  العفاء  فرتة  متديد  ال�صتثمار 
خالل مدة العفاء املمنوحة لها يف الت�صريعات ال�صابقة وعددها 76 �صركة بحيث 
تبقى تتمتع بنف�ص العفاءات �صريطة اكتمال هذه امل�صاريع . وقرر املجل�ص اعفاء 
الن�صاط التجاري يف املناطق احلرة من �صريبة الدخل بحيث يعفى الدخل املتاأتي 
الن�صطة  اأن  علما  الدخل  �صريبة  من  احلرة  املناطق  يف  التجاري  الن�صاط  من 
ال�صتثمار  قانون  الواردة يف  بالعفاءات  م�صمولة  املناطق احلرة  القت�صادية يف 
ولكن الن�صاط التجاري لي�ص من �صمنها حيث جاء القرار اليوم ب�صموله بالعفاء.
وا�صار رئي�ص الهيئة الى ان املجل�ص قرر املوافقة على جمموعة من م�صاريع النظمة 
املنبثقة عن قانون ال�صثثمار ورفعها الى جمل�ص الوزراء لل�صري باجراءاتها وهي 
نظام تخفي�ص �صريبة الدخل يف املناطق القل منوا الذي يهدف الى تعزيز وتوطني 
ال�صتثمار يف املاطق القل منوا يف اململكة حيث مت ت�صنيف املناطق القل منوا يف 
التي تقام فيها تخفي�صا  اربع مناطق ومت منح الن�صطة القت�صادية  الى  اململكة 
على �صريبة الدخل يرتاوح بني 30 باملئة يف حده الدنى و80 باملئة يف حده الق�صى 
.ومن امل�صاريع التي اقرها املجل�ص م�صودة نظام تنظيم ا�صتمثارات غري الردنيني 
اذ مت مبوجبه الغاء القيد الوارد على احلد الدنى لن�صبة متلك غري الردنيني الذي 
كان يبلغ 50 الف دينار كما اقر املجل�ص م�صودة نظام القامة والعمل والعمال يف 
والعمال  العمل  يعمل على تنظيم م�صائل  الذي  واملناطق احلرة  التنموية  املناطق 
و�صيكون هناك  الردنية  للعمالة  العمل  الولوية يف  يعطي  املناطق بحيث  يف هذه 
مهن مغلقة امام غري الردنيني، مثل ما اقر املجل�ص م�صودة نظام ان�صاء املناطق 

التنموية واملناطق احلرة .
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“هاجسها النهوض بمستوى الخدمات المقدمة، وهو ما حققته خالل فترة وجيزة، حيث 
تم احداث نقلة نوعية في جودة الخدمة، االمر الذي حول الشركة من مؤسسة مدعومة 

سنويا من الحكومة الى مؤسسة ذات ربحية متميزة.
شركة كهرباء اربد التي حصلت على اعلى مراتب التميز والنجاح بشهادة العديد من 
المؤسسات الدولية واالعالمية، استطاعت في الفترة األخيرة بحسب مديرها العام 

المهندس أحمد ذينات في ارضاء معظم مشتركيها من خالل دراساتها قصيرة وطويلة 
األجل وخطط متطورة سهلة التنفيذ، وتأهيل وتدريب كادرها البشري وزرع روح االنتماء 

الوطني فيه، وصهر قدرات الموظف وتجسيد روح العمل كفريق واحد ليبقى دائما الهدف 
االسمى وهو القدرة العالية من قبل الكوادر البشرية على خدمة المشترك والقيام بدور 

الشركة بالمشاركة في تنمية وازدهار الوطن. .”

أخبار اقتصادية

»كهرباء إربد«... األنموذج الرائد في تقديم 
الخدمات الكهربائية بمواصفات عالية
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ذينات:
الشركة تعمل على 
تطوير خدماتها 
وتعميمها في جميع 
المناطق التابعة لها



االولى وطنيا والخامسة عربيا لمجال الطاقة لعام 2014 بحسب مجلة »فوربس«

الشركة استطاعت رفع كفاءتها واإليفاء 
بمتطلبات العمل وفقا ألفضل المعايير الدولية

روؤية  اأن  لـ«امل�صتثمرون«  حديثه  خالل  ذينات  ويقول 
خدمة  بتقدمي  رائدًا  اأمنوذجًا  ت�صبح  اأن  هي  ال�صركة 
تتوافق  مميزة  عالية  وموا�صفات  جودة  ذات  كهربائية 
مع املعايري الدولية الف�صلى يف منطقة ال�صرق الأو�صط، 
و�صمان  دعم  يف  بامل�صاهمة  فتتلخ�ص  ر�صالتها  اما 
التنمية القت�صادية والجتماعية من  ا�صتمرارية عجلة 
خالل تقدمي خدمة كهربائية متميزة ذات جودة عالية 
مبوا�صفات عاملية يف جميع اأنحاء منطقة عمل ال�صركة، 
ملتزمني بال�صتثمار يف تطوير العن�صر الب�صري من اجل 
رفع كفاءته وتنمية قدراته لتحقيق اف�صل خدمة وعائد 
يلبي ويفوق التوقعات للعاملني والعمالء وجميع املعنيني 

بال�صركة.
من  جملة  لتحقيق  ت�صعى  ال�صركة  ان  ذينات،  وي�صيف 
اخلدمة  وتطوير  حت�صني  على  العمل  وهي  الهداف 
التابعة  املناطق  للم�صرتكني وتعميمها يف جميع  املقدمة 
لل�صركة، وتعزيز عملية تطوير الأداء العام وحت�صينه من 
املتاحة  للموارد  الأمثل  وال�صتغالل  الكفاءة  رفع  خالل 
ب�صكل اقت�صادي يوؤدي اإلى رفع املردود، ودعم القت�صاد 
الوطني من خالل الوفاء مبتطلبات القطاعات التنموية 
املالية  املوارد  على  اعتمادا  الكهربائية  الطاقة  من 
قوية  اأداء  معدلت  حتقيق  الى  بال�صافة  الذاتية، 
قوي  مايل  مبركز  م�صحوبة  عالية  نوعية  قيمة  وذات 
اأهدافها  وبلوغ  توجهاتها  حتقيق  من  ال�صركة  ميكن 

الإ�صرتاتيجية.
ويقول املدير العام، ان ال�صركة تاأ�ص�صت عام 1957 حتت 
ا�صم �صركة كهرباء اربد الهلية و�صدر قانون امتيازها 
با�صم �صركة كهرباء لواء عجلون يف العام 1961 والذي 
وتوزيع  ونقل  توليد  حق  على  ال�صركة   ح�صلت  مبوجبه 
الطاقة الكهربائية لكامل منطقة المتياز والتي �صمت 
حمافظات ال�صمال كافة )املفرق، جر�ص، عجلون، اربد، 
التق�صيمات  �صوء  ويف   ،) البلقاء  حمافظة  من  واأجزاء 
الدارية التي حدثت يف اململكة يف عام 1967 مت تغيري 

اربد  حمافظة  كهرباء  �صركة   ( لي�صبح  ال�صركة  ا�صم 
امل�صاهمة العامة املحدودة (.

�صمال  اقليم  جناحيها  حتت  حتوي  ال�صركة  فان  لذلك 
الف   )  400  ( عن  م�صرتكيها  عدد  ويفوق  اململكة، 

م�صرتك يتمتعون بخدمة كهربائية ذات جودة عالية.
ال�صركة  عمل  خلطط  ونتيجة  انه  الى  ذينات  وي�صري 
املعدة من قبل اأ�صحاب الخت�صا�ص ا�صتطاعت مواجهة 
وغري  العتيادية  الظروف  جميع  كافة  مع  والتعامل 
واليفاء  كفاءتها  رفع  ا�صتطاعت  حيث  العتيادية، 
الذي  المر  املعايري،  لأف�صل  وفقا  العمل  مبتطلبات 
والدولية  املحلية  المتياز  �صهادات  من  العديد  منحها 
 ( اقوى  قائمة  على   2014 عام  يف  ت�صنيفها  وابرزها 
500 ( �صركة يف )11( بلد عربي عن خمتلف جمالت 
العمال بح�صب درا�صة ملجلة فورب�ص العاملية، وذلك وفقا 
لأربعة معايري هي مبيعات ال�صركات واأرباحها املتحققة 
وقيمة اأ�صولها وقيمتها ال�صوقية على املرتبة الولى بني 
واملرتبة اخلام�صة  اململكة  العاملة يف  الكهرباء  �صركات 

على م�صتوى �صركات الكهرباء يف العامل العربي.
وكانت املجلة قد �صنفت ال�صركة يف عام 2011 املرتبة 
العربية  ال�صركات  لأقوى  املجلة  قائمة  �صمن  الولى 
القيمة  يف  منو  ن�صبة  اعلى  لتحقيقها  الطاقة  قطاع  يف 
من  �صركة   )  324  ( الدرا�صة  �صملت  وقد  ال�صوقية، 
وقطر  وعمان  والمارات  والكويت  وم�صر  ال�صعودية 
ال�صنة  نف�ص  يف  العام  مديرها  ت�صدر  كما  ولبنان، 
املهند�ص احمد ذينات قائمة اأقوى مدير عام يف الأردن 

يف جمال الطاقة وفق الدرا�صة نف�صها.
ويقول مدير عام �صركة كهرباء حمافظة اربد املهند�ص 
لالنفاق  خطة  خ�ص�صت  ال�صركة  ان  الذينات،  احمد 
دينار  مليون  للعام احلايل حوايل) 5ر26(  الراأ�صمايل 
لتمويل م�صروعات م�صاهمات امل�صرتكني وكهربة الريف 

وحت�صني وتطوير ال�صبكات واملوجودات الثابتة.
ولفت الى ان اخلطة خ�ص�صت حوايل ) 5ر2 ( مليون 

اجلهد  خطوط  لتمويل  الريف  كهربة  مل�صروعات  دينار 
حتويل  حمطات  وان�صاء  الهوائية  واملنخف�ص  املتو�صط 
اجلهد  خلطوط  ار�صية  كوابل  الى  ا�صافة  جديدة، 
املنخف�ص يف مناطق امتياز عمل ال�صركة، كما خ�ص�صت 
م�صروعات  لغايات  دينار  ماليني   )5( مبلغ  ال�صركة 
خطوط  م�صروعات  على  توزعت  امل�صرتكني  م�صاهمات 
التحويل  حمطات  وان�صاء  واملنخف�ص  املتو�صط  اجلهد 
وتركيب عدادات جديدة وا�صتبدال اخرى قدمية ، لفتا 
الى ان اخلطة ت�صمنت تخ�صي�ص حوايل) 15 ( مليون 
دينار مل�صروعات حت�صني اداء ال�صبكات العاملة ابرزها 
ال�صبكات  وتو�صيع  خليل  ال�صيخ  حتويل  حمطة  ان�صاء 

وغريها .
دينار  الف   )24 حوايل)  حتديد  مت  انه  ذينات  وقال 
ال�صركة  على  الق�صاء  لدى  املرفوعة  الق�صايا  لغايات 

واملتوقع ان تنتهي خالل العام احلايل .
وحول حت�صني املوجودات الثابتة لل�صركة، قال الذينات 
لهذه  دينار  ماليني   )4( حاليا  خ�ص�صت  اخلطة  ان 
الغاية ا�صافة الى حت�صني ورفع �صوية البنية والن�صاءات 
واجهزة  واثاث  واليات  ارا�صي  و�صراء  القائمةعليها 
وبدل  العمل  احتياجات  وح�صب  جديدة  حوا�صيب 
ا�صت�صارات متخ�ص�صة مبا ورد يف رخ�صة التوزيع التي 

متلكها ال�صركة.
يف املقابل ا�صتعر�ص الذنيات خطط ال�صركة امل�صتقبلية 
على  بالعمل  وذلك  واملتو�صط،  الق�صري  املديني  على 
كهربائية  خدمة  تقدمي  ل�صمان  احلديثة  التقنية  توفري 
التيار  ا�صتمرار  يف  دميومة  وذات  وموثوقة  امنة 
وخف�ص  والطارئة  العتيادية  الظروف  يف  الكهربائي 
متعددة  عوامل  عن  الناجم  الكهربائي  الفاقد  ن�صب 
لزيادة  وال�صتعداد  الكهربائية  النقطاعات  وتقليل 
وتقوية  املختلفة  لال�صتثمارات  الكهرباء  على  الطلب 
مركز ال�صركة املايل ليحقق تطلعات امل�صاهمني ويحقق 

مردودا ايجابيا لهم .
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منري  املهند�ص  مياهنا  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  �صرح 
ول  ومريح  مطمئن  الأردن  يف  املائي  الو�صع  باأن  عوي�ص 
يوجد اأي نوع من القلق اأو الرباك الذي ميكن اأن يواجه 
يف  ال�صدود  اأن  منبهًا  القادكمة  املرحلة  خالل  الأردن 
الأمطار  بف�صل  اهلل  بحمد  الأردن متتلك خمزونًا طيبًا 
التي �صهدتها اململكة خالل املرحلة املا�صية هذا من جهة 
ومن جهة اأخرى فان امل�صاريع املائية املوجودة يف الأردن 
امل�صاريع  عن  ناهيك  املواطنني  حاجات  بتغطية  كفيلة 
تنفيذها    املزمع  احلكومة  اليها  تتطلع  التي  امل�صتقبلية 

لتكون معززا ورافدا لال�صتهالك امل�صتقبلي.
 وتعترب »مياهنا« �صركة وطنية حمدودة امل�صوؤولية تزاول 
تعمل  حيث  الردنية  والنظمة  للقوانني  طبقًا  اعمالها 
حتت مظلة جمموعة من التفاقيات املربمة مع احلكومة 
تقدمي  خاللها  من  ال�صركة  لتتولى  املياه  ب�صلطة  ممثلة 
العا�صمة  يف  ال�صحي  وال�صرف  املياه  خدمات  واإدارة 
عمان وبع�ص املناطق الأخرى خارج حدود العا�صمة اإلى 

ما يقارب )2.6( مليون مواطن.
الو�صع  اأن  »امل�صتثمرون«  لـ  حديثه  خالل  عوي�ص  ويقول 
�صخ  بعد  ومريح  مطمئن  العام  لهذا  الردن  يف  املائي 
مياه الدي�صي، فقد ارتفعت �صاعة التزويد من 20 اإلى 60 

�صاعة وليوجد موؤ�صرات �صلبية على ذلك.
ارتفعت  فقد  الدي�صي  تو�صيل خط  وبعد  املقابل  لكن يف 
ان  بعد  باملئة   34 اليوم  بلغت  حتى  الفاقد  املياه  كميات 
كانت يف ال�صابق 31 باملئة، كما وان 70 باملئة من جمموع 
يف  ا�صرافا  ولي�ص  �صرقة  تذهب  فقدها  يتم  التي  املياه 

ال�صتعمال.
اإلى انه من يتم �صبطه يقوم ب�صرقته املياه، يتم  وي�صري 
بتحديد  بدورها  تقوم  التي  املخت�صة  للجهات  حتويله 
حتديد  يتم  ثم  ومن  منف�صل  ب�صكل  حالة  كل  ودرا�صة 
مت  احلالت  فبع�ص  املخالف،  على  املفرو�صة  العقوبة 
حتويلها للق�صاء للبت فيها والبع�ص الخر مت ت�صويبها 

وايجاد احللول املقبولة مع ال�صركة.
التنفيذي  رئي�صها  ح�صب  مياهنا   - الأردن  مياه  �صركة 
يف  اجلودة  م�صتويات  اعلى  حتقيق  تراعي  عوي�ص  منري 

اخلدمات املقدمة واآلية التعامل مع املواطنني من خالل 
اداراتها املختلفة وكوادرها الب�صرية يف �صعييها الدوؤوب 
وتخفي�ص  ال�صتجابة،  و�صرعة  اخلدمة،  جودة  لرفع 
من  امل�صتخدمة  الدولية  املعايري  وفق  املائي  الفاقد 
مطابقة  �صرب  مياه  �صخ  للمياه،  العاملية  اجلمعية  قبل 
رقابي  برنامج  بتطبيق  الردنية  القيا�صية  للموا�صفات 
)420،000(فح�ص  يقارب  ما  اجراء  يت�صمن  �صارم 
الى نظام �صبط اجلودة وفقًا  خمربي �صنويًا بال�صافة 
الدويل  العتماد  ومعايري   )17025( الأيزو  ملتطلبات 
يعتمد  نهجا  ال�صركة  تتبنى  روؤيتها  ومن   .)UKAS(
فتح قنوات ات�صال باملواطنني �صمانًا ل�صفافية وان�صيابية 
يف  اجلودة  معايري  اأعلى  حتقيق  نحو  �صعيًا  املعلومات 

تقدمي اخلدمات.
يف  »هوايات«  بو�صع  اليوم  تقوم  ال�صركة  ان  وي�صيف 
جميع مناطق توزيع املياه وتركيب بع�صها الخر بجانب 
داخل اخلط  الهواء  دخول  ملنع  الرئي�صية  املياه  عدادات 
الهواء  دخول  منع  بهدف  العداد،  مع  الوا�صل  املنزيل 
الفاتورة  قيمة  تزيد من  دورات  واحت�صاب  العداد  داخل 
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شركة مياه األردن....
تميز الخدمة يرقى إلى طموح المستهلك

عويس:
الوضع المائي
 في األردن 
مطمئن ومريح
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امل�صدرة للم�صرتك.
بعمل  العام  مدار  على  م�صتمر  ب�صكل  ال�صركة  تقوم  كما 
من  للتاكد  املياه  عدادات  على  دائمة  تفتي�صية  حمالت 
ممن  امل�صرتكني  نف�صه  الوقت  يف  داعيا  �صالحيتها، 
ير�صدون ارتفاعا يف قراءة العدادات اخلا�صة مبنازلهم 
ذلك،  من  للتحقق  ال�صركة  مراجعة  ا�صرتاكاتهم  او 
ال�صكاوى  جميع  ملتابعة  متخ�ص�ص  ق�صم  ال�صركة  ففي 
املرتفعة  الفواتري  يف  النظر  يتم  حيث  واملالحظات، 
واملنخف�صة القيمة.ويوؤكد الرئي�ص التنفيذي ل�صركة مياه 
الردن »مياهنا«، اأن اللية التي تتبعها ال�صركة يف توزيع 
املياه تقوم على مبدء توزيع املناطق اإلى زونات، فمثال يف 
العا�صمة عمان  يتم توزيع املياه من خالل تق�صميها الى 

325 زونا موزعة على 44 منطقة توزيع.
من  فهي  اململكة  يف  ال�صحي  ال�صرف  خدمات  اما 
م�صوؤولية �صلطة املياه ولي�ص ال�صركة التي تغطي 82 باملئة 
ال�صحي،  ال�صرف  يف  العا�صمة  �صكان  م�صرتكي  من 
ان  والبعيد  القريب  امل�صتويني  على  ال�صركة  ت�صعى  حيث 
تقوم ب�صمول كافة مناطق عمان وتغطية باقي امل�صرتكني 

بالكامل.



»العقبة الصناعية«... األولى عالميًا بجائزة 
المناطق الخاصة والمدن الصناعية

فازت مدينة العقبة ال�صناعية الدولية املدارة من 
باجلائزة  الولى  باملرتبة  العقبة   PBI �صركة  قبل 
العاملية �صمن قائمة املناطق القت�صادية اخلا�صة 

واملدن ال�صناعية.
القائمة  املرافق  تطوير  فئات  عن  وجاءالفوز 
امل�صتقبلية  التحتية  البنية  خدمات  نوعية  وتطوير 
وخلق وتنفيذ ا�صرتاتيجيات العمال مع جمهورية 
ال�صني ال�صعبية، علما ان مدينة العقبة ال�صناعية 
الدولية هي املنطقة الوحيدة التي مت تر�صيحها من 

الردن على تلك القائمة العاملية.
النجاحات  من  �صل�صلة  بعد  الجناز  هذا  وياتي 
ال�صناعية على  املدينة  التي حققتها  والجنازات 
خاللها  من  جنحت  �صابقة  �صنوات  ت�صع  مدار 
من  مربع  مرت  الف   700 م�صاحته  ما  بت�صويق 
الأرا�صي املطورة بالإ�صافة الى تطوير ما م�صاحته 
الأرا�صي جميعها  اأخرى من  الف مرت مربع   500
زال  ول  التحتية،  البنية  خدمات  بكامل  مزودة 
لديها ما م�صاحته 500 الف مرت مربع كاإحتياطي 
تطويرها  على  جار  والعمل  مطورة  غري  اأرا�ص 

وجتري  الغر�ص،  لهذا  معد  برنامج  ح�صب 
مرت  مليون  م�صاحته  ما  لإ�صافة  الن  املباحثات 
ال�صناعية  العقبة  ملدينة  كتو�صعة  جديدة  مربع 

الدولية.
لبناء  الدولية  ال�صناعية  العقبة  مدينة  وتهدف 
من  للبيئة،  ال�صديقة  لل�صناعات  عاملية  قاعدة 
املتعلقة  وال�صناعات  وهند�صية  معدنية  �صناعات 
املتجددة  الطاقة  و�صناعات  واحلماية  بالأمن 
وانظمة كفاءة الطاقة، والزراعة املائية والتخزين 

واخلدمات اللوج�صتية.
وتعترب مدينة العقبة ال�صناعية الدولية واحدة من 
امل�صاريع الإقليمية القليلة التي متكن امل�صتثمرين، 
من  الردنيني(  غري  امل�صتثمرين  ذلك  يف  )مبا 
ال�صجل  يف  وت�صجيلها  متلكها  الأرا�صي،  �صراء 
ال�صتئجار  خيار  توفر  الى  بالإ�صافة  العقاري. 
وامل�صاندة  الدعم  العقبة   PBI �صركة  وتوفر  كما 
وامل�صاعدة للم�صتثمرين قبل وبعد البدء يف عملية 

الت�صغيل.
العقبة  مدينة  التي حققتها  الجنازات  ابرز  ومن 

 70 يقارب  ما  على  التوقيع  الدولية،  ال�صناعية 
باإجمايل  متعددة  ون�صاطات  لإ�صتثمارات  عقدا 
توقعات  مع  دولر،  مليون   300 فاق  ا�صتثمارات 
ال�صناعية  املدينة  ال�صتثمارات يف  بو�صول حجم 
ال�صغال  حال  يف  دولر  مليون   700 يقارب  الى 
الكلي للمدينة وتوفري ما يقارب الف فر�صة عمل 
العدد  ان ي�صل  توقعات  و�صط  الآن  مبا�صرة حتى 
الكلي الى ما يقارب 3 الف فر�صة عمل يف مرحلة 
�صراكة  اتفاقية  وتوقيع  للم�صروع  الكاملة  الت�صغيل 
مع غرفة ا�صتثمار مقاطعة �صينزن و�صلطة منطقة 
وت�صجيع  لت�صويق  اخلا�صة  القت�صادية  العقبة 
ودعم ال�صتثمار حيث مت افتتاح مكتب لهذه الغاية 
مقاطعة  يف  �صينزن  ا�صتثمار  غرفة  مع  بالتعاون 

�صينزن ال�صينية .
وغرفة  العقبة   PBI �صركة  توقيع  الى  ا�صافة 
مذكرة  العقبة  تطوير  و�صركة  �صينزن  ا�صتثمار 
مدينة  تو�صعة  م�صروع  وت�صويق  لتطوير  تفاهم 
عليها  �صيطلق  والتي  الدولية  ال�صناعية  العقبة 
ال�صناعية  �صينزن-العقبة  )مدينة  ا�صم 
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ال�صناعية  العقبة  مدينة  وقيام  اللوجي�صتية( 
العقبة  مبنطقة  للتعريف  خا�صة  مببادرة  الدولية 
القت�صادية اخلا�صة لقطاع ال�صتثمار يف مقاطقة 
يف  اخرى  مدن  الى  بالإ�صافة  ال�صينية  �صينزن 

جنوب �صرق جمهورية ال�صني ال�صعبية.
القت�صادية  العقبة  منطقة  �صلطة  رئي�ص  وثمن 
اخلا�صة الدكتور هاين امللقي الجناز الكبري الذي 
حققته مدينة العقبة ال�صناعية الدولية معتربا ان 
ذلك ميثل ر�صالة قوية لكافة امل�صتثمرين والباحثني 
عن فر�ص ا�صتثمارية بقدرة العقبة خا�صة واململكة 
عامة على رعاية ال�صتثمارات وتوفري كافة ا�صباب 
النجاح لها ل�صيما يف العقبة اخلا�صة التي متتلك 
وجتارية  وتخزينية  ومينائية  لوج�صتية  امكانات 

قادرة على مناف�صة كافة املناطق يف العامل. 
ال�صغرية  امل�صاريع  قدرة  على  امللقي  واكد 
املناف�صة  على  اخلا�صة  العقبة  يف  واملتو�صطة 
العاملية يف كافة املجالت مبا ي�صمن اثراء م�صرية 
يف  وجعلها  ولوج�صتيا  اقت�صاديا  اخلا�صة  العقبة 

م�صاف املناطق املتقدمة.
العقبة  منطقة  �صلطة  رئي�ص  وافق  املقابل  يف 
على  امللقي  هاين  الدكتور  اخلا�صة  القت�صادية 
طلب النقابة العامة لتجار املواد الغذائية بالعداد 
جمل�ص  ت�صكيل  لغايات  تفاهم  مذكرة  لتوقيع 
�صراكة وتعيني �صابط ارتباط بني اجلانبني وفتح 

فرع للنقابة هناك.
اخريا  امللقي  جمع  لقاء  خالل  اجلانبان  واتفق 
مع نقيب جتار املواد الغذائية خليل احلاج توفيق 
على  النقابة  ادارة  جمل�ص  اع�صاء  من  وعددا 

�صرورة اقامة اكرب منطقة تخزين للمواد الغذائية 
لدول  الت�صدير  اعادة  خاللها  من  يتم  بالعقبة 
املنطقة وتوفري خمزون ا�صرتاتيجي اآمن للمملكة 

من الغذاء.
القت�صادية  ال�صوؤون  ملفو�ص  امللقي  واوعز 
بالتن�صيق مع النقابة لقامة امل�صروع املهم وتزويد 
لتتمكن  الالزمة  والبيانات  باملعلومات  النقابة 
اع�صائها  من  اجلادة  العرو�ص  ا�صتدراج  من 

وم�صتثمرين لتنفيذ امل�صروع.
واكد امللقي حر�ص ال�صلطة على التعاون مع النقابة 
الغذائية  املواد  على  التخلي�ص  اجراءات  لت�صهيل 
وتاأمني  للمملكة  الغذائي  المن  على  للحفاظ 
الغذائية  املواد  من  اآمن  ا�صرتاتيجي  خمزون 

وت�صهيل اجراءات ت�صديرها.
ال�صلطة  اتخذتها  التي  الجراءات  الى  وا�صار 
خا�صة  العقبة  من  التهريب  ظاهرة  على  للق�صاء 
والبهارات  واملك�صرات  كالقهوة  الغذائية  للمواد 
و�صع  خالل  من  بالتهريب  ال�صماح  عدم  موؤكدا 
عمليات  وت�صديد  ال�صترياد  يرغب  ملن  �صروط 

املعاينة.
نقل  اجراءات  الى  اللقاء  خالل  امللقي  ولفت 
كل  وتقدمي  العقبة  ل�صلطة  اجلمارك  �صالحيات 
الت�صهيالت للم�صتثمرين وامل�صتوردين وامل�صدرين، 
م�صريا الى قرار و�صيك �صي�صدر لتوحيد عمليات 
املعاينة بني اجلمارك والغذاء والدواء واملوا�صفات 
واملقايي�ص ووزارة الزراعة لخت�صارخت�صار وقت 
املعاينة والتخلي�ص على احلاويات وت�صريع خروج 

احلاويات من امليناء .

باعفائهم من  امل�صتوردين  يتعلق مبطالبات  وفيما 
غرامات التاأخري التي دفعوها للفرتة التي �صبقت 
ال�صلطة  ان  امللقي  اكد  املا�صي  رم�صان  �صهر 
حاليا  ويجري  امل�صتوردين  من  طلب   3000 تلقت 
و�صيتم  خا�صة  جلنة  قبل  من  وحتليلها  درا�صتها 
اللجنة  النتهاء  فور  �صفافية  بكل  نتائجها  اعالن 
من عملها .ولفت رئي�ص ال�صلطة الى ر�صد ميزانية 
ل�صمان  حيان  ابن  خمتربات  لتطوير  كبرية 
تقدميها اف�صل اخلدمات وال�صراع يف ظهور نتائج 
الفحو�صات وت�صليمها الى املوؤ�ص�صة العامة للغذاء 

والدواء.
بتزويد  املختربات  ملدير  اوعز  ال�صدد  هذا  ويف 
النقابة بك�صف يت�صمن املعامالت التي مت النتهاء 
بها  النقابة  من فحو�صات عيناتها لبالغ اع�صاء 
بهدف ال�صرعة يف ا�صتكمال الجراءات ومتابعتها 

ل�صمان عدم التاأخري اجنازها .
احلوار  اهمية  توفيق  احلاج  اكد  جانبه  من 
وت�صهيل  املعوقات  جميع  لزالة  اجلانبني  بني 
لل�صوق  ال�صلع  ان�صياب  �صهولة  ل�صمان  الجراءات 

املحلية بجودة عالية وا�صعار مناف�صة.
واكد ان النقابة حري�صة على �صمعة ميناء العقبة 
والرتويج لال�صتثمار يف منطقة العقبة القت�صادية 
من  تلقتها  التي  للمالحظات  م�صريا  اخلا�صة 
والتخلي�ص  املعاينة  باجراءات  وتتعلق  اع�صاءها 
على احلاويات والغرامات التى تكبدها امل�صتوردون 
الزمة  خالل  فر�صها  مت  التي  احلاويات  واعطال 
وكذلك  احلاويات  ميناء  �صهدها  التي  الخرية 

املالحظات املتعلقة مبختربات ابن حيان .
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املدن  ل�صركة  تنفيذيا  رئي�صا  اعماله  الدبعي  جالل  الدكتور  با�صر 
ال�صناعية الردنية، التي ت�صم قرابة 702 �صركة �صناعية.

ووفقا لبيان �صادر عن ال�صركة ، فاإن الدبعي احلا�صل على �صهادة 
الوزارات  من  عدد  يف  منا�صب  عدة  تقلد  التمويل  يف  الدكتوراة 

واملوؤ�ص�صات احلكومية ويتمتع مبهارات قيادية وا�صتثمارية عالية.
القائمة  ال�صناعية  اإنه �صيويل ال�صتثمارات  الدبعي،  الدكتور  وقال 
جل اهتمامه اإ�صافة اإلى ال�صعي ل�صتقطاب املزيد من الإ�صتثمارات 
ال�صناعية والرتويج للبيئة ال�صتثمارية يف املدن ال�صناعية الأردنية 
مبا يتوافق مع الروؤى امللكية ال�صامية والتوجيهات احلكومية اخلا�صة 
ب�صيا�صة جذب الإ�صتثمار، اإ�صافة اإلى تنفيذ اخلطط الإ�صرتاتيجية 

لل�صركة.
مدن  خم�ص  وتدير  متلك  التي  ال�صركة  قيادة  الدبعي  و�صيتولى 
والعقبة،  والكرك  واربد  واملوقر  �صحاب  هي  اململكة  يف  �صناعية 
ال�صركة  تنوي  التي  اجلديدة  ال�صناعية  املدن  م�صاريع  اإلى  اإ�صافة 
)البلقاء  من  كل  يف  موؤخرا  عنها  واأعلن  �صعودي  بتمويل  تنفيذها 

وجر�ص وماأدبا والطفيلة(.
 702 قرابة  ت�صم  لل�صركة  التابعة  ال�صناعية  املدن  اأن  اإلى  ي�صار 
�صركة �صناعية وفرت قرابة 45 الف فر�صة عمل يف خمتلف املهن 
والتخ�ص�صات ال�صناعية لأبناء وبنات املحافظات، و�صمن خططها 
من  املزيد  ل�صتقطاب  ت�صعى  ال�صركة  فاإن  والت�صويقية  الرتويجية 
املزيد من فر�ص  وتوفري  والأجنبية،  والعربية  املحلية  الإ�صتثمارات 
ال�صتثمار  ومزايا  اجلغرايف  اململكة  موقع  من  وال�صتفادة  العمل 
ب�صكل  ال�صناعية  واملدن  عام  ب�صكل  الأردن  مينحها  التي  املتميزة 

خا�ص لكافة ال�صتثمارات ال�صناعية.

أخبار اقتصادية
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»المدادحة« رئيسا 
لمجلس إدارة

»المدن الصناعية«
 لدورة جديدة

»الدبعي« رئيسًا تنفيذيًا
 للمدن الصناعية

انتخب جمل�ص اإدارة �صركة املدن ال�صناعية الأردنية الدكتور 
علي املدادحة رئي�صا له لدورة جديدة. 

اأن املرحلة القادمة �صت�صهد  وقال املدادحة يف بيان لل�صركة 
العديد من الإجنازات يف جمال املدن ال�صناعية، خا�صة واأن 
جر�ص  يف  جديدة  �صناعية  مدن  اربع  لإقامة  تتجه  ال�صركة 

والبلقاء وماأدبا والطفيلة بتمويل �صعودي مت توقيعه موؤخرا.
قدما  للم�صي  ال�صركة  �صعي  للبيان  وفقا  املدادحة  وجدد 
بخططها الرتويجية داخليا وخارجيا لإ�صتقطاب العديد من 
الإ�صتثمارات ال�صناعية والإ�صتفادة من احلواز والإعفاءات 

التي اقرها قانون الإ�صتثمار.
التنفيذي  الرئي�ص  الدبعي  جالل  الدكتور  رحب  جانبه،  من 
رئي�صا،  املدادحة  انتخاب  باعادة  املجل�ص  بقرار  لل�صركة 
م�صيدا بذات الوقت باجلهود املتوا�صلة التي بذلها املدادحة 
اأن الفرتة املقبلة �صت�صهد بذل  خالل الفرتة املا�صية، مبينا 
ال�صناعي  الإ�صتثمار  بواقع  للنهو�ص  اجلهود  من  املزيد 
الأردن  موقع  من  والإ�صتفادة  الأردنية  ال�صناعية  املدن  يف 
اجلغرايف والظروف الإقليمية جلعل اململكة بوؤرة لالإ�صتثمار.
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24.1 مليون دينار صافي أرباح الفوسفات لنهاية أيلول

ارتفعت اأرباح �صركة مناجم الفو�صفات الأردنية قبل 
اإلى 2ر42 مليون دينار لنهاية الربع  �صريبة الدخل 
مليون  2ر13  مع  مقارنة  احلايل  العام  من  الثالث 

دينار للفرتة ذاتها من 2014.
لنهاية  املالية  النتائج  حول  بيان  يف  ال�صركة  وقالت 
اأيلول من العام احلايل، اإن الأرباح ال�صافية ارتفعت 
دينار  مليون  1ر24  اإلى  لت�صل  باملائة   176 بن�صبة 

مقارنة مع 7ر8 مليون دينار لفرتة املقارنة ذاتها.
زيادة  رغم  الأرباح  �صايف  ارتفاع  ال�صركة  وعللت 
 14 مع  مقارنة  باملائة   24 اإلى  الدخل  �صريبة  ن�صبة 
باملائة يف العام 2014، بزيادة قيمة املبيعات لت�صل 

الى 554 مليون دينار.
عامر  املهند�ص  ال�صركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
اأهمية  توؤكد  الثالث  للربع  ال�صركة  نتائج  اإن  املجايل 
بتعظيم  الأخرية  ال�صنوات  يف  اختطته  الذي  النهج 

وال�صادرات  املنتجات  وزيادة  امل�صافة  القيمة 
اأخرى  ا�صواق  وا�صتعادة  جديدة  ا�صواق  وا�صتهداف 

خرجت ال�صركة منها.
خططها  تطبيق  يف  ما�صية  ال�صركة  اأن  واأ�صاف 
ال�صراكات  وتعزيز  والت�صويقية  النتاجية 
ال�صرتاتيجية �صواء مع ال�صوق الهندية اأو مع ال�صواق 

ال�صيوية و يف مقدمتها ال�صوق الندوني�صية.
الدكتور  لل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  اأكد  جانبه،  من 
يف  النمو  هذا  حققت  ال�صركة  اأن  الأ�صقر  �صفيق 
�صريبة  م�صروفات  ارتفاع  من  الرغم  على  الأرباح 
الدخل بعد رفع ن�صبة �صريبة الدخل اإلى 24 باملائة، 
دينار  مليون  1ر18  ال�صريبة  م�صروف  بلغ  حيث 
5ر4  مع  مقارنة  احلايل  العام  من  اأيلول  لنهاية 
الى  منوها   ،2014 من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون 
اهمية توقف قيد خم�ص�صات متعلقة بحوافز نهاية 
على  منها،  الغاية  لنتهاء  اخلدمة  نهاية  مكافاأة 
ال�صركة  اأن  ال�صدد  هذا  يف  الرباح.واأكد  م�صتوى 

التزمت مبتطلبات نظام ل�صندوق التعوي�ص و الوفاه 
العام  يف  لها  خ�ص�صت  حيث  التعوي�صية  املكافاأة  و 
قيمة  من  خف�صت  دينار  مليون  25ر11  مبلغ   2015

�صايف ارباح ال�صركة.
انتاج  كميات  ارتفاع  اإلى  الأ�صقر  الدكتور  واأ�صار 
احلايل  العام  من  الثالث  الربع  لنهاية  الفو�صفات 
 5045 مع  مقارنة  طنا   6048 اإلى  باملائة   20 بن�صبة 

طنا للفرتة ذاتها من 2014.
بيعها  مت  التي  الفو�صفات  كميات  اأن  اأكد  باملقابل، 
مقابل  طنا   5862 اإلى  باملائة  3ر13  بن�صبة  ارتفعت 

5173 طنا لفرتة املقارنة ذاتها.
واعرب عن �صكره للعاملني يف كل مواقع الإنتاج على 
اجلهود التي يبذلونها لزيادة انتاج ال�صركة وتعظيم 
الوطني،  القت�صاد  يف  للفو�صفات  امل�صافة  القيمة 
والنوعيات  الكميات  توفري  يف  ال�صعوبات  رغم 
املتاحة  باخلامات  الكميات  تراجع  بعد  املطلوبة، 

لال�صتغالل.

المجالي: الشركة 
ماضية في تطبيق 
خططها اإلنتاجية 
والتسويقية
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حققت �صركة »البوتا�ص العربية« اأرباحًا �صافية يف حتى نهاية الربع الثالث من 
العام احلايل بلغت حوايل 96 مليون دينار بعد اقتطاع ال�صريبة واملخ�ص�صات 
وعوائد التعدين. وت�صكل هذه الأرباح زيادة ن�صبتها 37باملئة عن الفرتة املماثلة 

من العام ال�صابق 2014، حيث بلغ �صايف الأرباح 7ر69 مليون دينار.
وقال رئي�ص جمل�ص الإدارة جمال ال�صرايرة ان ال�صركة حققت حت�صنًا ملمو�صًا 
على �صعيد كلف النتاج حيث انخف�صت كلفة اإنتاج الطن الواحد حتى نهاية الربع 
الثالث ب�صكل ملحوظ نتيجة لتاأجيل عمليات حفر التكتالت امللحية بالإ�صافة اإلى 

الكفاءة يف الإنتاج واإدارة الكلف.
اإلى  العاملي،  البوتا�ص  بيع  �صعر  بالإرتفاع يف  ال�صيا�صات، مقرونة  اأدت هذه  وقد 
يف  باملئة   40 لت�صبح  ال�صابق  العام  يف  23باملئة  من  الربح  هام�ص  ن�صبة  زيادة 
العام احلايل واأدت اإلى زيادة الأرباح على الرغم من انخفا�ص كميات واإيرادات 

املبيعات عن نف�ص الفرتة للعام املا�صي.
واأ�صار اإلى اأن ال�صوق العاملي للبوتا�ص تاأثر يف الربع الثالث بالظروف القت�صادية 
عمالتها  �صرف  �صعر  انخفا�ص  ذلك  يف  مبا  والربازيلية  الآ�صيوية  الأ�صواق  يف 

ن�صبة اإلى الدولر الأمريكي.
وقد ا�صتقر ال�صوق يف الأ�صابيع الأخرية، وبداأت تظهر بوادر طلبات جديدة من 
عام  يف  العاملية  ال�صحنات  تقديرات  وت�صري  اآ�صيا،  يف  املحلية  املناق�صات  خالل 
يتم  م�صتوى  اأعلى  ثاين  �صيكون  امل�صتوى  وهذا  طن  مليون   60/  59 اإلى   2015

حتقيقه على الطالق.
وتوا�صل �صركة البوتا�ص العربية عمليات ل�صحن الكميات املتعاقد عليها اإلى الهند 
العام  م�صتويات  مع  احلايل  العام  م�صتوياتها  تتما�صى  اأن  يتوقع  حيث  وال�صني، 
اتفاقيات  اأهمية  بو�صوح  تظهر  احلالية  ال�صوق  اأو�صاع  اأن  مبينا  املا�صي 2014، 

املبيعات ال�صنوية مع عمالئنا يف ال�صني والهند.
الدولة  املتوقع دفعها خلزينة  املبالغ  امللحوظة يف  الزيادة  اإلى  ال�صرايرة  واأ�صار 
مقارنة بالعام املا�صي، حيث ارتفعت �صريبة الدخل لت�صبح حوايل 4ر22 مليون 
دينار حتى نهاية الربع الثالث باملقارنة مع مبلغ 7ر8 مليون دينار عن نف�ص الفرتة 
للعام املا�صي، وارتفعت عوائد التعدين لت�صبح حوايل 17 مليون دينار حتى نهاية 
الربع الثالث باملقارنة مع مبلغ 5ر8 مليون دينار عن نف�ص الفرتة للعام املا�صي، ما 

يعزز مكانة ال�صركة ودورها الريادي يف رفد خزينة اململكة بالواردات والعوائد.
وحت�صني  التنموية  العملية  دعم  يف  الريادي  دورها  على  ال�صركة  حافظت  وقد 
م�صتوى اخلدمات للمجتمعات املحلية والتي تعد من اأهم القيم املوؤ�ص�صية ل�صركة 
برنامج  خم�ص�صات  رفع  على  الإدارة  جمل�ص  وافق  حيث  العربية،  البوتا�ص 
امل�صوؤولية الجتماعية من5ر7 مليون دينار اإلى 10 ماليني دينار خالل عام 2015 
ذات  امل�صتدامة  امل�صاريع  على  يركز  الذي  الجتماعية  امل�صوؤولية  برنامج  �صمن 
مت  ما  مع  تتكامل  جديدة  م�صاريع  وا�صتحداث  للمواطنني،  املدى  طويلة  الفائدة 

اجنازه يف العوام املا�صية.
وبني ال�صرايرة اإن ال�صركة تعمل على تنفيذ اخلطط امل�صتقبلية والتي تركز على 
ال�صتثمار يف تو�صيع قاعدة اأ�صول ال�صركة يف م�صانعها جنوب الأردن، حيث مت 
يف  تبلغ  م�صتقبلية  راأ�صمالية  مل�صاريع  التقديرية  املوازنة  يف  خم�ص�صات  ر�صد 

جمملها حوايل مليار دولر اأمريكي �صيتم اإكمالها على مدى الأعوام القادمة.
الإنتاجية  الطاقة  لرفع  البوتا�ص  مادة  اإنتاج  يف  التو�صع  امل�صاريع  هذه  اأهم  ومن 
مبقدار 245 األف طن، بالإ�صافة الى م�صروع رفع الطاقة النتاجية من البوتا�ص 
احلبيبي بكمية 250 الف طن �صنويا، كما اأقرت �صركة كيمابكو )اململوكة بالكامل 
البوتا�صيوم  نرتات  �صماد  اإنتاج  يف  التو�صع  خطط  العربية(  البوتا�ص  �صركة  من 

لرفع الطاقة الإنتاجية من 135 الف طن �صنويا اإلى 175 األف طن �صنويا.

أخبار اقتصادية

الصرايرة: الشركة حققت 
تحسنًا ملموسًا على صعيد كلف االنتاج

96 مليون دينار أرباح البوتاس في نهاية الربع الثالث
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إرادة ملكية بتعيين
 أيمن حتاحت وزيراً للنقل

�صدرت الإرادة امللكية ال�صامية، بتعيني معايل اأمين عبدالكرمي حتاحت وزيرا للنقل، 
ن�ص  وتاليا  الن�صور،  عبداهلل  الدكتور  حكومة  على  تعديل  اإجراء  على  املوافقة  بعد 

الإرادة:
نحن عبداهلل الثاين ابن احل�صني، ملك اململكة الأردنية الها�صمية، مبقت�صى املادة 

)35( من الد�صتور، وبناء على تن�صيب رئي�ص الوزراء، ناأمر مبا هو اآت:
1- يعني معايل ال�صيد عمر زهري ملح�ص وزيرا للمالية.

2- يعني معايل ال�صيد اأمين عبدالكرمي حتاحت وزيرا للنقل.
 1437 �صنة  حمرم  من  والع�صرين  ال�صابع  يف  العامر  رغدان  ق�صرنا،  عن  �صدر 

هجرية، املوافق التا�صع من �صهر ت�صرين الثاين 2015 ميالدية.
احل�صينية   ق�صر  يف  امللك  جاللة  اأمام  الد�صتورية  اليمني  اجلدد  الوزراء  اأدى  وقد 
بح�صور رئي�ص الوزراء، ورئي�ص الديوان امللكي الها�صمي، ومدير مكتب جاللة امللك.

حتاحت يدعو اإلى تخفي�س
 اأ�سعار الكهرباء على القطاع ال�سناعي

دعا امين حتاحت احلكومة يف وقت �صابق عندما كان رئي�صًا لغرفة �صناعة عمان قبل 
�صدور الإرادة امللكية ال�صامية بتعيينه وزيرا للنقل الى تخفي�ص ا�صعار الكهرباء على 

القطاع ال�صناعي، ا�صتجابة لنخفا�ص اأ�صعار النفط عامليا.
الى  احلاجة  بام�ص  اأ�صبح  الوقت احلايل  ال�صناعي يف  القطاع  اأن   ، واأكد حتاحت 
التي  ال�صواق  لتلك  وبديلة  جديدة  ا�صواق  دخول  على  مل�صاعدته  تناف�صيته  تعزيز 
اغلقت امام ال�صادرات الوطنية وابرزها العراق و�صوريا ولبنان بال�صافة ل�صعوبة 

الت�صدير الى تركيا بريا ما يزيد من الكلف عليها.
برفع  تتمثل  اليوم  ال�صناعي  القطاع  تواجه  التي  التحديات  ابرز  اأن  حتاحت  وبني 
اخرى  دول  �صناعات  اأمام  تناف�صيتها  من  يجعل  ما  منتجاتها  على  الطاقة  فاتورة 
اليوم  الردن  يريد  التي  ال�صواق  يف  وخا�صة  ال�صعوبة  منتهى  يف  امر  مناف�صة 

ا�صتهدافها.
واأ�صاف اإن الكهرباء تعترب مدخال اأ�صا�صيا يف العملية الإنتاجية لعدد من القطاعات 
التي  الكبرية  التحديات  ظل  -يف  رفعها  حال  يف  �صيوؤدي  ما   ، الفرعية  ال�صناعية 
يعي�صها القطاع -الى تكاليف اإ�صافية تفقدها مزيدًا من تناف�صيتها يف ال�صوق املحلي 

والأ�صواق الإقليمية والدولية.
وقال ان القطاع ال�صناعي يلعب دورا حموريا يف عملية التنمية القت�صادية، وي�صكل 
يزيد عن 40% من  مبا�صر ومبا  ب�صكل  الجمايل  املحلي  الناجت  اأكرث من 25 % من 

الناجت املحلي الجمايل ب�صكل مبا�صر وغري مبا�صر.
اأكرث  بن�صبة  الوطنية  الوطنية ت�صاهم يف ال�صادرات  اأن ال�صناعة  واأ�صاف حتاحت 
العام احلايل،  الأولى من  ال�صبعة  الأ�صهور  دينار خالل  مليار  لتبلغ 2.7  من 90 % 
مع العلم باأن ال�صادرات الوطنية بلغت خالل عام 2014 كاماًل حوايل 5.2 مليار 
دينار، مما يوؤكد على ان القطاع ال�صناعي هو الرافد الأول من العملة ال�صعبة التي 

يحتاجها القت�صاد الوطني.
واأو�صح اأن ال�صناعة الوطنية ت�صغل حوايل 250 الف عامل وعاملة اي ما يزيد على 
18 % من القوى العاملة يف الردن، م�صريا الى اأن القطاع ال�صناعي ا�صتحدث حوايل 
40 الف فر�صة عمل خالل ال�صنوات اخلم�ص املا�صية ليكون بذلك ثالث اكرب قطاع 

م�صتحدث لفر�ص العمل بعد قطاعي ال�صحة والتعليم



1.06 مليون دينار صافي أرباح »بندار للتجارة 
واالستثمار« للربع الثالث

1.8 مليون دينار أرباح »التسهيالت التجارية« لنهاية أيلول

حققت �صركة بندار للتجارة وال�صتثمار اأرباحا �صافية 
بعد )ال�صريبة واملخ�ص�صات( خالل الربع الثالث من 
العام احلايل 2015 حوايل 1.06 مليون دينار مقارنة 
مع حوايل 140.845 الف دينار للفرتة ذاتها من العام 

املا�صي 2014.
من  ايلول  لنهاية  لل�صركة  املالية  البيانات  وح�صب 
ارباحا  ال�صركة  حققت  فقد   ،2015 احلايل  العام 
مليون   1.7 حوايل  بلغت  واملخ�ص�صات  ال�صريبة  قبل 
للفرتة  دينار  الف   414.697 حوايل  مع  مقارنة  دينار 
ذاتها من العام املا�صي 2014، وقد بلغ اجمايل الربح 
 3.9 حوايل  احلايل  العام  من  الثالث  للربع  الت�صغيلي 

مليون دينار.
جمموع  ان  الى  لل�صركة  املالية  البيانات  وا�صارت 
موجودات �صركة بندار للتجارة وال�صتثمار خالل الربع 
الثالث من العام احلايل بلغ حوايل 39.1 مليون دينار 
لنهاية كانون الول  مقارنة مع حوايل 37 مليون دينار 

من العام املا�صي 2014.

وال�صتثمار  للتجارة  بندار  ل�صركة  العام  املدير  وقال 
املركز  قوة  توؤكد  املتحققة  النتائج  ان  �صعبان،  نبيل 
املايل لل�صركة وقدرتها يف ال�صتمرار بتحقيق املزيد من 

الجنازات ومعدلت النمو مبختلف الن�صطة.
اليجابية  النتائج  هذه  حققت  ال�صركة  اأن  واأ�صاف 

ال�صعبة  والقت�صادية  القليمية  الظروف  هذ  ظل  ويف 
الدوؤوب  العمل  نتيجة  ذلك  حتقّق  وقد   ، اجنازا  يعترب 
اخلدمات  الى  بال�صافة  ال�صركة  موظفي  جميع  من 
التمويلية املتميزة و تطبيق املزيد من احللول واخلدمات 

التمويلية املبتكرة مبا ُيلبي احتياجات العمالء .

لنهاية  الردنية  التجارية  الت�صهيالت  �صركة  حققت 
اأيلول اأرباحًا ت�صغيلية بلغت 2،341 مليون دينار ،فيما 
بلغ �صايف ربح بعد املخ�ص�صات وال�صريبة بلغ 1،781 
مليون دينا و بن�صبة منو 54% مقارنة بذات الفرتة من 

العام املا�صي.
النتائج  اأن  الى  ال�صركة،  عن  �صدر  بيان  واأ�صار 
ال�صهم  اليجابي على ح�صة  الأثر  لها  كان  املتحققة 
الى  دينار   0.070 من  الفرتة  لنف�ص  الأ�صا�صية 
ال�صركة  ايرادات  اجمايل  بلغت  وقد   ، 0.108دينار 
لغاية نهاية الربع الثالث من هذا العام 5،440 مليون 

دينار.
النتائج  ان  جرار  اياد  الدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
املحققة جاءت من�صجمة مع ا�صرتاتيجية العمل التي 

تعتمدها ادارة ال�صركة موؤكدًا على قوة املركز املايل 
لل�صركة ، كما اكد على قدرة ال�صركة على ال�صتمرار 
النمو  معدلت  و  الجنازات  من  املزيد  بتحقيق 

اليجابية مبختلف الن�صطة.
من جانبه ، بني حممد جرار اأن ال�صركة حققت نتائج 
ايجابية مبختلف موؤ�صرات الأداء، حيث منت اجمايل 
 ، دينار  مليون   38.2 الى  لت�صل  ال�صركة  موجودات 
مقارنة مع 33.9 مليون دينار يف نهاية العام املا�صي.
كانت  اليجابية  النتائج  هذه  حتقيق  اأنّ  جرار  واكد 
ال�صركة  موظفي  جميع  من  الدوؤوب  للعمل  نتاجًا 
والروؤية ال�صائبة لالإدارة اجلديدة وذلك من خالل 
بزيادة  لالإ�صهام  جديدة  متويلية  منتجات  طرح 
احل�صة ال�صوقية لل�صركة يف ظل وجود مناف�صة قوية 

يف هذا املجال.

اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري

شعبان: النتائج 
المتحققة تؤكد 

قوة المركز المالي 
للشركة
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جرار: الشركة قاردة 
على االستمرار 

بتحقيق المزيد من 
اإلنجازات



2.7 مليون دينار أرباح »األولى للتمويل« للربع الثالث

اأرباحا  حتقيق  عن  للتمويل  الأولى  �صركة  اأعلنت 
�صافية )بعد ال�صريبة واملخ�ص�صات( نحو 2.7  
اجلاري  العام  من  الثالث  الربع  فى  دينار  مليون 
من  املقابلة  الفرتة  فى  دينار  مليون   2.5 مقابل 

العام املا�صى 2014.
بلغ اجمايل  لل�صركة فقد  املالية  البيانات  وح�صب 
 3.7 حوايل  الفرتة  خالل  املتحققة  اليرادات 
جمموع  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف  دينار  مليون 
العام  الثالث من  الربع  ال�صركة خالل  موجودات 

احلايل 2015 حوايل 64 مليون دينار.
وقال املدير العام ل�صركة الولى للتمويل الدكتور 
هيثم اأبو خديجة، باأن ال�صركة ت�صعى على الدوام 
الى توفري اأف�صل اخلدمات التمويلية وال�صت�صارية 
من  املزيد  حتقيق  على  �صيعمل  ما  وهو  للعمالء، 
عام  ب�صكل  ال�صركة  اأداء  على  اليجابية  النتائج 

والنتائج املالية املتحققة ب�صكل خا�ص.
واأ�صاف اأن ال�صركة ومن خالل نتائجها املتحققة 
منذ بداية العام احلايل 2015، توؤكد مدى  قوتها 
ومالئتها املالية، حيث ت�صعى دائما لحتالل مركز 

الردن  يف  الإ�صالمي  املايل  العمل  يف  الريادة 
والإ�صتثمار  التمويل  منتجات  بتقدمي  ذلك  و 
الإ�صالمية مب�صتوى  ال�صريعة  اأحكام  املتوافقة مع 
ومبا  وال�صركات،  لالأفراد  اخلدمة  من  متميز 
اإحرتامًا  و  تقديرًا  املالية  املوؤ�ص�صات  اأكرث  يجعلنا 

يف اأعني املتعاملني معنا.
 2006 عام  يف  للتمويل  الأولى  ال�صركة  وتاأ�ص�صت 

متار�ص  عامة(  م�صاهمة  اأردنية  )�صركة  وهي 
ال�صريعة  احكام  وفق  الن�صطة  من  العديد 
املبا�صر  التمويل  ومنها  ال�صمحاء  ال�صالمية 
العقاري  التمويل   ، املعمرة  ال�صتهالكية  لل�صلع 
واملباين  وال�صكان  الرا�صي  متويل  ذلك  يف  مبا 
خمتلف  يف  املقاولني  وعقود   ، والن�صاءات 

القطاعات القت�صادية .

أبو خديجة: الشركة 
تسعى دائما الحتالل 

مركز الريادة في 
العمل المالي 

اإلسالمي باالردن

اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري
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مجلة اقتصادية دورية تعنى بشؤون االستثمار
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yla Oasis is expected to play a major role in 
enabling the Aqaba Special Economic Zone 
Authority (ASEZA) in achieving its vision to turn 
the harbor city into a centre for businesses and 

an international destination for tourists. 
The gated-community project, which offers residents 
privacy and security, is built on 432 hectares with an 
overview of the Aqaba Gulf of 235 metres. 
Ayla managing director Sahl Dudin told Investors 
Magazine that Ayla Oasis is a unique project with 
distinguished architecture and high quality services, 
adding the project is expected to boost economic 
growth in the city of Aqaba and will help attract local and 
international investments. 
The project includes artificial lakes, hotels, residential 
apartment s, public parks and beach clubs in addition to 
the first Gold pitch in Jordan. 
Dudin the design of the project allows residents and 
guest to enjoy panoramic view, which he described as 
breathtaking, for 17 kilometres of seaside and natural 

views. 
Ayla includes 300 yacht docking areas and facilities for 
storing the yachts in addition to maintenance services, 
Dudin said, adding the first phase of the project will see 
186 docking platforms will be ready that will be able to 
receive boats with length of up to 20 metres and depth 
of four metres. 
The project also includes luxury, residential, entertainment 
and commercial facilities, he added, saying the project 
also hosts five-star hotels. 
By the beginning of 2017, Dudin said that Ayla will see the 
establishment of Marsa Island, a project he described as 
full of life as 120 residential apartments will be built in the 
middle of water to form a residential island. 
Dudin said the colourful project will be a place for major 
seasonal and cultural events in the Kingdom. 
Ayla Oasis has an important development ability to 
accelerate economic growth in Jordan as it employs 
around 1000 people, around 70 percent of whom are 
skilled Jordanian labourers.      

Ayla Oasis … 
A Tourist Landmark For Jordan

A
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Rudain Kawar, chairman of the Kawar Group, a partner 
in the consortium of private companies managing the 
project, said the project was built according to a Royal 
vision to make Aqaba a regional logistic hub, adding 
the level of services offered by the company in the 
first phase attracted a number of international firms in 
the fields of chemicals and textile to use Aqaba as a 
distribution centre for their products in neighbouring 
countries and international markets. 

ALV General Manager Hakam Abul Feilat said the 
village was built to provide multiple logistic services in 
one place, noting that ALV provides storage services 
on racks in warehouses, ground storage, and storage 
in covered yards and open yards.

Within a few years, the facility has become an “important 
centre” for collecting small merchandise for export in 
what is known as less than a container load, he noted, 
adding that the service was not provided before the 
inauguration of ALV.

ALV also contributes to employing important sectors 
in the Kingdom, including some 500 light and medium 
transportation vehicles that carry around 15,000 
shipments annually, he said, adding that the facility 
also receives some 3,800 shared containers in a year 
representing a total of 200,000 individual shipments.

Abul Feilat said Phase 2 provides a warehouse for 
commercial purposes, ground storage and large open 

yards that can handle heavy equipment.
“Phase 1 of the ALV included a deconsolidation 
service which means receiving one container that 
includes products for up to 15 customers, where ALV 
deconsolidates the cargo on its racks and delivers it to 
each customer individually,” he noted.

ALV is the only company in the region that has 16 mobile 
ramps to offload and load trucks and containers, Abul 
Feilat added.

Economic news
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rime Minister Abdullah Ensour has recently 
checked on the progress of work at several 
development projects in the Aqaba Special 
Economic Zone.

Ensour attended the unfolding of trailers and towing 
and guiding boats belonging to the Aqaba Port Marine 
Service Company (APMSC). Built at a cost of JD40 
million, the vessels will serve the Sheikh Sabah Al 
Ahmad Al Sabah liquefied natural gas.

The launch of trailers and boats seeks to improve 
the quality of services at APMSC as it will enable the 
company to deal with emergencies and to support 
maritime in the Kingdom. 

Chairman of Jordan National Shipping Lines Ahmad 
Armoush said the joining of new trailers to the fleet of 
the company is part of its long-term strategy to develop 

and boost its fleet to serve ports in Aqaba and to cope 
with latest developments in services at Gas terminals. 

The trailers were designed and built in Turkey 
according to best international standards, he added. 

Ensour also attended a ceremony to launch the second 
phase of Aqaba Logistics Village (ALV) at cost of $6.2 
million with the total cost of the scheme’s first two 
phases amounting to JD17 million.

Aqaba Logistics Village aims at making Aqaba a 
regional logistics hub that contributes to supporting 
the national economy as it is built on a total plot of 
land of 470,000 square metres to establish the ALV 
over three phases to provide logistics solutions to all 
local and international manufacturing and distributing 
companies

Ensour Checks On 
Development Schemes
IN AQABA 

P
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The companies must also enjoy a clean record with 
regard to traffic accidents and violations.

The premier said the Kingdom’s public transport 
system lags behind other nations and the incentives 
would encourage private sector investment that would 
in turn improve services. 

Tax exemptions and incentives were also extended to a 
number of projects that benefited from the previous tax 
law, enabling the purchase of fixed assets to establish 
the projects, according to Ensour. 

JIC President Montaser Oqlah said there are 76 such 
investments. 

The council also decided to exempt profits generated 
from commercial activities in free zones from income 
tax.

The prime minister said in the next 10 to 20 years, 
income tax on investment projects in remote areas will 
be reduced by between 30 and 80 per cent, explaining 
that the measure seeks to encourage investors to 
expand into areas considered less developed. 

He elaborated that these less-developed areas were 
classified into four zones. 
The Investment Council also decided to allow non-
Jordanians to have ownership in land transport 

provided their share does not exceed 49 per cent. 
Ensour added that the latest decisions also included 
new regulations for labour and work permits in free 
and development zones, limiting some professions to 
Jordanians only. 

One of the main measures Ensour announced was 
exempting insurance firms willing to merge, from 
income tax for three years in addition to exemptions 
on fees for registering ownership, and transferring and 
raising capital. 

The council also approved a request by the Hashemite 
Fund for Development of Jordan Badia to establish a 
development zone in Maan for livestock. 

The project will be built on 1,500 dunums of land in 
the Mohammadiya area in the southern governorate 
to set up a regional hub for livestock trading and 
marketing animals, with the first phase implemented in 
coordination with Saudi Arabia, the premier explained.
 
The second phase will include breeding and facilities 
for re-export, slaughterhouses, factories for preparing 
meat for domestic and international markets, a 
recycling plant laboratories, and large livestock yards. 

Oqlah said the value of the project would be around 
$1 billion (around JD700 million) and it is expected to 
generate over 700 jobs.

Economic news
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The government has recently announced a package 
of tax incentives and decisions to enhance investment 
environment in the Kingdom and stimulate the 
performance of the economy. 
At a press conference, Prime Minister Abdullah Ensour 
said the Investment Council, which he chairs, decided 
to grant tax incentives and exemptions to the ICT 
sector to increase its contribution to the economy.

The incentives, Ensour told reporters at the 
headquarters of the Jordan Investment Commission 
(JIC), are also aimed at creating new jobs and boosting 

ICT exports.
Under the decision, services related to software 
development, mobile apps, website portals, 
outsourcing, digital content and electronic games, 
information technology training and e-learning will 
be exempted from sales tax and customs duties, the 
premier said. 
Goods and services necessary for ICT services will 
also be subject to a zero sales tax rate, ICT Minister 
Majd Shweikeh said, adding that income tax rates on 
such services will be reduced by 30 per cent for 10 
years, a move that could be extended. 

Ensour also announced a package of tax incentives for 
the transportation sector in an attempt to improve its 
performance and passenger experience. 
Companies operating Bus Rapid Transit services 
between cities will be exempt from paying sales tax 
and customs duties, he said, explaining that similar 
exemptions will be given to firms operating at least 20 
public transport buses that are brand new at the time 
of applying for registration, and the vehicles should be 
environment-friendly. 

Gov’t unveils Tax Incentives 
To Boost Economy

The sector’s 
contribution is 

currently estimated 
at 12 per cent. 
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RJAA director general Mohammad 
Al Khawaldeh says in an interview 
with the Investors Magazine that 
the academy is expanding locally 
and regionally to meet rising 
demand on aviation training in the 
Middle East. 
He says that 60 percent of the 
students at the academy are non-
Jordanians, adding that RJAA fleet 

includes 19 planes from different 
models. Al Khawaldeh indicates 
that after strong competition 
with international institutions, the 
academy has won several contracts 
to offer training to pilots from various 
nationalities, particularly from Iraq. 
The academy has recently opened 
a branch in Iraq’s Erbil due to the 
good reputation RJAA enjoys in the 

field. Al Khawaldeh says that branch 
in Erbil is part of RJAA’s strategy 
to expand to other markets in the 
region to provide local, regional 
and international airways with highly 
skilled and efficient pilots in addition 
to training and qualifying students in 
the fields of Aeronautical engineering 
and aircraft electronics according to 
best international standards. 

Investment in aviation training
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The Royal Jordanian
Air Academy ...
 THE BEST IN THE MIDDLE EAST

Al Khawaldeh: 
we work on providing 
local, regional and 
international airlines 
with highly-qualified 
pilots

he Royal Jordanian Air Academy 
(RJAA) is considered as a 
regional leader in the Middle 
East. It is the first aviation training 
academy in the region. RJAA 

seeks to remain the leader in training on 
all aviation fields to provide local, regional 
and international airways with highly 
skilled and efficient pilots in addition to 
training and qualifying students in the 
fields of Aeronautical engineering and 
aircraft electronics according to best 
international standards”   

T

Investment in aviation training
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Investment In The INSURANCE Sector

Jordan Insurance Company (JIC) profits 
in the third quarter of 2015 reached JD2.3 
million. 
According to financial statements of the 
company, pretax profits reached JD2.9 
million by the end of September, while overall 
revenues were JD29.5 million compared with 
JD26.2 million generated in the third quarter 
of 2014.
Net written premiums were JD25.4 million 
in the third quarter of this year compared 
with JD22.8 million in the same period of last 

year. JIC assets increased to JD81.9 million 
from JD77.7 million registered by the end of 
2014. 
JIC Managing Director mad Abdel Khaleq 
said that despite difficult economic and 
political conditions in the region, the 
company was able to maintain a fair growth 
rate in productivity and results. 
He added that JOC weathered fluctuations 
in financial markets and will continue to 
offer a variety of insurance services to meet 
customers’ needs of advanced services.  

Jordan Insurance Company’s 
profits up to JD2.3 million in Q3
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The Housing Bank’s pretax profit increased by 8 per 
cent to JD132 million by the end of the third quarter 
of 2015, compared with JD122.2 million recorded 
during the corresponding period of last year. 
 
“Net profit after tax amounted to JD93.1 million, 3.2 
per cent higher than the JD90.2 million in the same 
period of 2014,” the bank said in a statement, noting 
that the income tax rate rose from 30 per cent in 2014 
to 35 per cent this year.
 
Chairman Michel Marto attributed the results to 
the successful operations that relied on a prudent 
strategy. According to the statement, total assets went 
up to JD8 billion, an increase of 4.7 per cent from the 
end of 2014, customer deposits rose 6 per cent to 
JD5.8 billion, and net credit facilities portfolio surged 
34.2 per cent to JD3.6 billion.
 
Performance indicators showed capital adequacy at 
17.5 per cent and liquidity ratio at 137 per cent, higher 
than the rates required by the Central Bank of Jordan. 
Return on assets came at 1.6 per cent, return on equity 
at 12.1 per cent, as the ratio of total loans to customer 
deposits was about 68 per cent.

Housing Bank
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Ups Net Profit To JD93.1 
Million in Q3

Investment In The Banking Sector
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Arab Bank Jordan Kuwait Bank

In
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 B
an

ki
ng

 S
ec

to
r

In
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 B
an

ki
ng

 S
ec

to
r

Net Profits Reach JD27 
Million in Q3

Investment In The Banking Sector

Jordan Kuwait Bank net profits, 
after tax provisions, reached 
JD27 million during the third 
quarter of 2015. 
According to the bank’s 
financial statements, profits
before taxes were JD38 million 
in the third quarter of this year 
while overall revenues reached 
JD90.2 million. 
The bank’s assets by the end of 
September were JD2.7 billion 
compared with JD2.6 billion 
registered by the end of 2014. 
Chairman of Jordan Kuwait 
Bank Abdul Karim Kabariti said 
the management of the bank 
continued its commitment to 
maintain the soundness and 

the quality of the assets of 
the bank and its investments 
taking into consideration growth 
requirements and the general 
economic conditions in the 
country. 
The Bank was successful in 
protecting its financial stability 
and soundness as it has taken 
several strategies to cope with 
economic developments that 
resulted in boosting the bank’s 
efficiency and productivity in 
addition to reducing costs of 
deposits, Kabariti said, adding 
the bank will continue to support 
all investment and production 
sectors that can accelerate 
Jordan’s economic growth.  

Capital Bank profits reach 
JD14.5 million in the third quarter 
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Capital Bank announced that its 
profits reached JD14.5 million in 
the third quarter of 2015. 
According to financial 
statements of Capital Bank, 
overall income registered by the 
end of September was JD55.4 
million, while its assets were 
JD2.08 billion compared to 
JD2.06 billion recorded by the 
end of 2014. 
Capital Bank Chairman Bassem 
Al Salem said the policies of the 
bank reflected positively on its 
financial performance which 
he described as good that 
were achieved during the third 
quarter of this year, indicating 

that the bank continued to make 
outstanding financial results 
despite the difficult economic 
and political circumstances in 
the Middle East. 
He added that the bank will 
continue to accomplish more 
achievements in a way that 
protects the equity of depositors 
in addition to the corporate 
social responsibility services 
that the bank offer to the society 
as part of its contribution to 
comprehensive development. 
The financial results will be 
reflected positively on the 
bank’s budget of this year, Al 
Salem said. 



The Arab Bank continued to achieve outstanding 
financial performance after its net profit after taxes 
reached $615.1 million in the first nine months of 2015 
compared with $614.2 in the same period of last year.
Profit before-tax and provisions during the first three 
quarters of this year amounted to $818.7 million. The 
figures reflect the Bank’s sound performance to grow 
and achieve higher profits as shareholders equity stood 
at $8.2 billion by the end of September of 2015. 

Credit facilities grew to $23.6 billion while customers’ 
deposits also increased to $34.8 billion. 
Excluding the effect of exchange rate devaluations, 
loans and customer deposits increased by 2 per cent 
and 5 per cent respectively.
In the press statement, Arab Bank Chairman Sabih 
Masri stated: “The financial performance during the first 
half reaffirms the bank’s progress in implementing its 
successful strategy.”

Arab Bank’s Chief Executive Officer Nemeh Sabbagh 
stressed the bank’s focus on its core banking activities 
as well as its efficient asset allocation, pointing out that 
the rate of non-performing loans to credit facilities went 
down 4.8 per cent. 

“The bank continues to maintain comfortable liquidity 
ratios as a strategic goal with a loan-to-deposit ratio of 
63.1 per cent,” Sabbagh said.
In regards to the lawsuit in New York which resulted 
in a settlement with plaintiffs, the Arab Bank assured  
shareholders of its financial soundness.
  
The bank said the settlement was agreed as part of its 
efforts to protect its interests and that it comes in line 
with its prudent and precautionary policies.

Arab Bank 
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Generates $615.1m During First 
9 Months Of 2015

Investment In The Banking Sector
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Bank as one of the most important 
banks operating in the Kingdom. 
As part of its endeavor to shed light 
on the most prominent economic 
achievements in Jordan, Investors 
Magazine has interviewed ex-prime 
minister and former Senate president 
Taher al-Masri and former president 
of the Social and Economic Council 
Jawad Annani.
In its 30th publication, the Magazine 
interviewed al-Masri who said that 
the government was forced to rethink 
imposing extra taxes on citizens to 
address the tremendous economic 
challenges. He added that the huge 
public spending has also forced the 
government to increase its reliance 
on internal and external borrowing 
and versify its energy supplies to 
address the energy bill. 
For Anani, there is a need to 
promote the Kingdom’s competitive 
investment environment in a bid 
to address its economic woes, 
underling that the persisting 
economic problem can be solved. 

13INVESTORS December 2015
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and tourism projects in the kingdom in 
terms of size and total cost.
In its eighth publication, Investors 
Magazine shed light on Zarqa Private 
University as part of its coverage of 
investments in the education sector. The 
Zarqa-based University is considered 
to be one of the most self-independent 
academic institutions which offer 
quality education to students of various 
majors and on all levels with the aim of 
preparing highly qualified generations 
with knowledge as well as ethics. 
Investment in the transportation sector 
has been also a major issue the 
magazine has been focusing on. In its 
third publication, Investors Magazine 
has set aside a large proportion to 
talk about Jordan Express Tourist 
Transportation (JETT) as being the 
biggest transport company in the 
country. With its large fleet of modern 
buses, JETT offers quality services to 
passengers.
In its 16th publication, Investors 
Magazine has focused on investments 
in the banking sector, tackling Itihad 
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he nine-year-old magazine has succeeded 
in shedding light on all kinds of investment 
in the Kingdom and in conducting exclusive 
interviews with several politicians, Arab 

businessmen and analysts. Investors Magazine 
enjoys a wide presence inside and outside 
Jordan and in international exhibitions, enabling 
it to secure a pioneering position thanks to its 
qualified editorial team.  

The dinner banquet was attended by their 
excellencies Marwan Kamal, Ibrahim Badran 
Shahadeh Abu Hdeib, Issam Hijaji, Chairman 
of Board ofHijazi & Ghosheh Group, Malek 
Haddad, Director General of the Jordan Express 
Tourist Transportation (JETT), Judge Jamil 
Rahamneh, Shadi Majali, Executive Director 
of Modern Vision Company, Shaker Fakhouri, 
Chairman of Board of the Bank of Jordan, Captain 
Mohammad Khawaldeh, Director General of the 

Royal Jordanian Air Academy in addition to Ali 
Amaireh, Editor-in-Chief of Investors Magazine.
The Magazine was launched in 2007 as 
an economic periodical and has issued 37 
publications so far that tackled the most 
important issues and investment ventures in 
Jordan. 

The magazine has conducted several exclusive 
interviews with prominent Jordanian and Arab 
businessmen and politicians. The magazine 
continued demonstrating a strong show that 
found admiration of major developers and 
investors in Jordan with its second publication 
which tackled the mega investment projects in 
Jordan whether those in the real estate, banking, 
universities or insurance sectors. In its second 
publication, Investors Magazine shed light on 
Saraya Aqaba Development Project which is 
considered to be one of the largest real estate 

T
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Under the patronage of ex-prime minister and former Senate president 
Abdul Rauf al-Rawab, Investors Magazine held a dinner banquet, 
attended by high-ranking officials, notables and businessmen, as 
part of the celebrations of the 9th anniversary of its establishment.

          INVESTORS Magazine
Celebrates 9th Anniversary 

Celebrate  



Issue Meeting

scarce resources and had to shoulder the 
main burden of such crises. 

What can Jordan offer to businesspeople 
and investors?

Agriculture, tourism and services sectors 
are the most important most promising 
fields. 
Agriculture is the sector that can create 
job opportunities for Jordanians and has a 
large potential to grow. 

Tourism is also a promising sector because 
Jordan is full of attractions and historical 
sites.

There is a diversity in the tourism sector as 
the Kingdom’s weather is unique because 
in winter you still can find warm places to 
go to. 

Jordan enjoys high reputation in medical 
tourism due to quality health facilities in 
addition to historical and religious tourism. 

  

Agricultural Sector Can 
Be More Promising 

JORDAN
 Has Shouldered 
Largest Burden
 Of Refugees
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Government Has To  Set priorities 
For Added-Value Sectors

He says that Arab countries suffer from administrative 
crises as officials fail to predict the future of their 
countries, adding sound managements are the key 
for securing a better future and not security measures. 

What are the suggestions you may have for enhancing 
investments in light of regional conditions?

I think it is important to study thoroughly obstacles to 
investments and that can be achieved by developing 
permanent solutions and not through cosmetic 
measures that aim at meeting the requirements 
of certain segments. Measures should serve the 
interests of all people and the country. 

 Regional instability hit investment potential in 
Jordan as well as it trade with neighbouring markets. 
Regional troubles affected Jordan because investors 
and tourists look at the region as w whole. 

What is required to improve investment environment?

Before anything, the main interest of Jordan is to see 
the region stabilize again and to see people enjoy 
security. Jordan’s interest is to stable and democratic 
regimes in the region that can cooperate with. 

Jordan has received millions of refugees despite 
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JORDAN Can Become Main 
Centre For Investments 

The Investors Magazine had this dialogue with 
Rawabdeh. 

He says that regional troubles may send a message 
that Jordan is no longer attractive for investments, but 
the truth is that the Kingdom is still an oasis of stability 
thanks to the wisdom of its leader and people. Jordan 
can be a hub for investments in the region. 

He says the government has to offer administrative 

procedures to guarantee the growth of investments, 
which be achieved through a set of stable legislation 
that can send positive signals to investors by 
assuring them that Jordan is an ideal place for their 
businesses. 

Rawabdeh believes that the government has to set 
priorities for added-value sectors by developing 
realistic plans to achieve economic and social 
progress. 

INVESTORS December 2015
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president Abdur- Rau’f  Al Rawabdeh

ormer prime minister and former 
Senate president Abdur- Rau’f  Al 
Rawabdeh has been described 
by many as ‘the wise”, “the 

bulldozer” as he is a self-made man 
who comes from a middle-income rural 
family. 

Studied at the American University 
of Beirut, he started his career life as 
a pharmacist and his political life as 
member of the national consultative 
council  and then as Amman Mayor. 
He then was elected as member of the 

Parliament in 1989 to be re-elected for 
several other terms. He was appointed 
a minister for several portfolios that 
include health, transport, education, 
public works and housing. 

Rawabdeh was the first prime minister 
during His Majesty King Abdullah’s 
accession to the Throne. 

He was also appointed as Senate 
president. He was awarded several 
national and international decorations 
and orders of merit. 

F

5INVESTORS December 2015



4 INVESTORS December 2015

Issue Meeting

Interveiw with former prime minister and former Senate 
president Abdur- Rau’f  Al Rawabdeh

Despite Regional Events, Jordan 
Remained Strong and an oasis of Stability Thanks to 
Wisdom of Leadership



Edition 38 EDITOR,S LETTER 

aliamaireh@yahoo.com

   Since the establishment of the Investors 
Magazine in 2007, we have always worked 
on being a platform for local, regional and 
international businesspeople who have 
investments in Jordan. 

The magazine seeks to provide an exciting 
overview of business activities in the Kingdom. 

Every three months we tell the dynamic 
stories of how Jordanian businesspeople and 
Jordan-based companies are emerging and 
establishing themselves in the country, which 
they see as an oasis of stability. 

We also highlight business news, trends and 
profiles of successful people and businesses, 
and feature major projects, investments and 
business leaders. 

As the magazine celebrates its 9th anniversary, 
the 38th edition will represent an quality leap 
by to serve the business sector in Jordan. 

The latest edition will be published in Arabic 
and English to meet the desire and needs 
of Arab and international investors to serve 
the interests of both the magazine and the 
business community. 
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