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الزرق�ء، على م�س�ألتني  لق�ئه مع وجه�ء  الث�ين يف  امللك عبد اهلل  اأكد 
رئي�سيتني: الأولى : الفقر والبط�لة والث�نية : اأعب�ء اللجوء ال�سوري 
اإلى الأردن . واإذا ك�ن املوؤمتر الدويل الذي انعقد يف لندن موؤخرا ًقد 
اأعداد  يتحمله من  الذي  العبء  على  الأردن  م�س�عدة  اإمك�نية  نظر يف 
من  العديد  احلي�تيه،ف�إن  ومتطلب�تهم  ال�سوريني  لالجئني  ه�ئلة 
داخلية  م�س�ألًة  ذلك  علية معتربًة  وتغلبت  المر  يعنيه� هذا  الدول ل 

تعني ال�س�أن ال�سوري فقط  .

ال�سوؤال الذي ي�سغل عقول اجلميع دائم�ً ومنذ �سنني طويلة م�ذا عن 
وهل  لتف�قمهم�؟  حلول  من  اوجدن�  وم�ذا  والبط�لة  الفقر  م�سكلتي 
و�سلت الدول الأخرى الى حلول لهم� ؟ فط�ب لن� ان نعرتف ونتفهم 
ب�ن مثل هذه امل�س�ئل هي ق�س�ي� و�سوؤون داخلية ب�لك�مل ول يجوز لأي 
انعق�ده  خ�س�ص  دويل  موؤمتر  يوجد  فال  فيه�،  يتدخل  اأن  اآخر  طرف 
فر�ص  ب�لخ�ص  او  ك�نت  دولة  اي  يف  والبط�لة  الفقر  م�سكلتي  حلل 
ه�تني  حل  يف  ت�سهم  متالحقة  قرو�ص  او  )خ�رجية(  قّيمًة  م�س�عدات 
امل�سكلتني ، مثل هذه امل�س�كل �س�أن داخلي واحلل من داخل الدولة نف�سه� 
من خالل اخلطط املدرو�سة والربامج الت�أهيلية التي ت�سعه� حكومة 

الدولة على �سلم اولوي�ته� .

من جهة ث�نية بني امللك اأن الظروف واملع�ن�ة التى يعي�سه� املواطن يف 
حي�ته اليومية نتيجة الت�سخم يف ال�سع�ر اذا م� قورنت ب�لدخل الذي 

يتق��س�ه .

ينبغي ان نتعظ من جت�رب الغري ازاء مثل هذه الق�س�ي� ف�حلل الوحيد 

يتمثل يف تن�سيط القت�س�د وتو�سيع ق�عدته والتنويع يف بن�ئه وقواعده 
بطرق خمتلفة مت�م�ً عن الواقع احل�يل ف�لقت�س�د الوطني مل يتمكن 
حتى هذه اللحظة من حتديد هويته وعلى اي ق�عدة يرتكز يف اجت�ه�ته 
الق�دمة ف�لعتم�د املب��سر على ال�سترياد وب�سكل قليل على الت�سدير 
من  الكثري  تواجهه�  والتي  اخلفيفة  ال�سن�ع�ت  بع�ص  هن�ك  ك�ن  وان 
العقب�ت كم� ان الزراعة التي تك�د تكون معدومة ب�سبب التهمي�ص وقلة 
املوارد امل�ئية التي ادت الى �سعف النت�جية الى ج�نب التوا�سع التقني 
، فكل م� ذكر ل ميكن ان يخلق فر�ص العمل الك�فية اأو يحد من الفقر 

الذي يتف�قم وي�ستفحل ب�زدي�د البط�لة .

ف�حلكومة هي امل�سوؤولة اوًل واخرياً عن مثل هذه امل�س�كل من خالل 
ال�سن�عة  تطوير  مبداأ  على  تقوم  حقيقية  وبرامج  خطط  و�سع 
ال�سي�حة جل الهتم�م  والت�سنيع والزراعة والنقل واخلدم�ت وايالء 
وتطويره� وت�سويقه� او م� يعرف بت�سنيع القت�س�د ، دون النظر الى 

تعوي�ص ذلك على ح�س�ب معي�سة املواطن برفع ال�سع�ر ب�سكل دوري.

وحتى ل ن�ستمر يف اإ�س�عة الفر�ص و انتظ�ر امل�س�عدات وحتى تكون لن� 
برامج ن�جحة يف تخفي�ص البط�لة و حم�ربة الفقر و متكني املواطن 
امل�ستقبل  اإلى  ن�سل  وحتى  بكرامة  املعي�سة  متطلب�ت  مواجهة  من 
املزدهر الذي ي�ستحقه الأردن علين� اأن نبداأ ب�لت�سنيع ف�ل�سن�عة تقتل 

البط�لة .
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ثقافة العيب لدى قطاع عريض
 من الشباب سبب رئيس للبطالة

يجب أالّ يكون االستثمار في التعليم على حساب مخرجاته

“طبع اسمه في ذاكرة الوطن الذي ساهم في بنائه حتى غدا اسمه يتردد على شفة 
ولسن كل أردني عرفانا بانجازاته وفكره العلمي وحنكته السياسية فحين تقرأ  بعمق 

أبعاد هذه الشخصية تجد نفسك أمام فضاءات فكرية عريضة وكم هائل من االنجازات 
الوطنية تحتاج حينها إلى ذاكرة بحجم الوطن ولغة عبقرية ال تليق اال بهذا العلم البارز 

الذي ينتمي الى أسرة عميقة وتاريخ مجيد فهو قامة شامخة جذرها ثابت في تراب 
الوطن وفرعها ذاهب في فضاءات االنتماء والوالء ، انه الدكتور عبد السالم المجالي ذاك 
السياسي بامتياز ورجل الدولة من الطراز الرفيع وصاحب فكر وعلم وتجربة عميقة  . ”
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على الحكومة دعم السياحة وجعل هذا 
القطاع مصدر الدخل الرئيسي للمملكة

والذن  النف  امرا�ص  يف  يتخ�ص�ص  اردين  طبيب  اول  فهو 
واحلنجرة، و اول مدير للخدمات الطبية امللكية واأول من جعل  
عائالت الع�صكريني م�صمولة بالتاأمني ال�صحي وهو �صاحب قرار 

دخول املراأة ممر�صة يف اخلدمات الطبية.
هو  بل   ، ملرتني  الردنية  اجلامعة  رئا�صة  ت�صلم  من  اول  وهو 
اأدار اجلامعة لأربعة ع�صر عاما ، فاأدخل  الطبيب الوحيد الذي 
اللواء  تعيني  . يف عام 1969 مت  املعتمدة  ال�صاعات  نظام  عليها 
الرئي�ص  ال�صالم املجايل وزيرا لل�صحة يف حكومة  الدكتور عبد 
مدار  على  اليه  م�صندا  املوقع  هذا  ليظل   ، الرفاعي  املنعم  عبد 
وال�صاد�صة  اخلام�صة  احلكومتني  هما   ، لحقة  حكومات  ثالث 
للرئي�ص بهجت التلهوين واحلكومة الخرية للرئي�ص و�صفي التل 
الذي ا�صند له اي�صا حقيبة وزير الدولة ل�صوؤون جمل�ص الوزراء .

ووزيرًا  للوزراء  رئي�صًا   1993 فرتتني   على  احلكومة  �صكل 
يزال  ول  الدفاع  ووزير  الوزراء  رئي�ص   1997 والدفاع  للخارجية 
نبع عطائه فيا�صا حتى يوم النا�ص هذا  فهو الن ي�صغل رئا�صة 

جمعية ال�صوؤون الدولية 
و�صريته  يطول  املجايل  عبدال�صالم  الدكتور  دولة  عن  احلديث 
له  وندعو  يوفيه حقة  ل  فالكالم  والعطاءات  بالجنازات  حافلًة 
بال�صحة والعافية ، فقد حظيت جملة امل�صتثمرون بلقائه للحديث 
عما يجول بفكرة وعلمة عن ال�صتثمار » كيف ننمي هذا القطاع 
احياء  يف  الدول  عليه  ترتكز  الذي  احلياة  ع�صب  يّعد  الذي 

�صعوبها .. واملعيقات التي تواجهة وطرق تب�صيطها 
ازمات  من  املا�صية  ال�صنوات  خالل  عانى  الردن  بان  واأكد 
حكمة  بف�صل  وذلك  كبري،  بنجاح  جتاوزها  ا�صتطاع  وحتديات 

قيادته الها�صمية.
وقال خالل لقائه مع »امل�صتثمرون«، ان الردن عمل على �صناعة 
للمملكة  �صفري  خري  ليكون  واملدرب  املوؤهل  الب�صري  العن�صر 
جيد  معي�صي  مب�صتوى  الردين  املواطن  يتمتع  حيث  اخلارج،  يف 
اأحله مكانة مرموقة حتى غدا حمط  الذي  المر  راق،  وتعليمي 

اأنظار العديد من الدول املجاورة التي �صعت الى ا�صتقطابه.
ودعا املجايل احلكومة الى عدم التفرد يف �صناعة القرار الذي 
رئي�صية  اقت�صادية  منطقة  ان�صاء  على  والعمل  بالقت�صاد  يتعلق 

يتم من خاللها ت�صهيل كافة الجراءات امام رجال العمال.
كما طالب احلكومة بدعم قطاع ال�صياحة ليكون امل�صدر الرئي�صي 
للدخل يف اململكة، وال�صباب الردين الى النخراط ب�صكل اكرب يف 

�صوق العمل الردين لت�صمل كافة القطاعات.
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إقامة منطقة اقتصادية تمكن المملكة من 
أن تصبح حلقة الوصل التجارية إلى دول الجوار

وفيما يلي نص اللقاء: 

استطاع  كيف  كبيرة،  تحديات  من  عانى  األردن    
تجاوزها وتحقيق النمو االقتصادي؟

القت�صادية  والزمات  القليمي  والواقع  التحديات  فر�صتها  كبرية  حتديات 
منو  معدلت  وحقق  اقتدار  بكل  جتاوزها  ا�صتطاع  اهلل  بف�صل  لكنه  العاملية، 

�صاهمت يف رفع م�صتوى املعي�صة لدى املواطن الردين.
ذلك  قورن  اذا  �صواء  جيدا  يعترب  فانه  بالردن  املعي�صة  م�صتوى  قارنا  فاإذا 
مبقدار دخل الفرد وال�صرة، او من خالل م�صتوى التعليم، حيث ينال املواطن 
اكرث  من  الذي جعله  وهو  املراحل،  كافة  التعليم يف  م�صتويات  اعلى  الردين 

ال�صعوب العربية تعليما.
لذلك فان الردن يعترب من اجنح الدول يف �صناعة الكوادر والقوى الب�صرية 
على  لتكون  وتطويرها  الب�صرية  املوارد  بتاهيل  يقوم  حيث  واملدربة،  املوؤهلة 

التي  اجلوار  دول  الى  ايفادها  ذلك  بعد  ليتم  الحرتافية،  من  عال  م�صتوى 
تعتمد عليها كرافعة رئي�صية  يف النهو�ص بتلك الدول. 

كادرا  ميتلك  لكنه  الطبيعية،  املوارد  يف  النق�ص  من  معاناته  ورغم  فالردن 
ب�صريا هائال على م�صتوى كبري يف التعليم والتدريب والحرتافية، لذلك فان 
القوى الب�صرية الأردنية العاملة يف خمتلف الدول حول العامل يعك�صون انطباعا 
جبدا ويحققون النجاحات يف كافة امليادين والقطاعات، لذلك فانهم يعتربون 

�صفراء اململكة حول العامل ويف الدول التي يعملون بها.

  ما هو السبب الحقيقي وراء نجاح االردن في تطوير 
العنصر البشري؟

ملتهبة  به منطقة  الردن حتيط  الكبري يف  التطور  وراء  ال�صبب احلقيقي  ان 
يعود الى الأمن والأمان ا�صافة الى التناغم الكبري بني ال�صعب والقيادة، كما 
وانه يتميز مب�صتوى التناغم الكبري بني قيادته الها�صمية وال�صعب، المر الذي 

وفر البيئة احلا�صنة لتحقيق الجنازات وتطوير العن�صر الب�صري الردين.
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التي  ال�صعبة  والظروف  منها  يعاين  التي  الهائلة  التحديات  رغم  الردن  ان 
ال�صتقرار  عدم  وحالة   1990 عام  اخلليج  حرب  خا�صة  �صابقا  منها  عانى 
انه  ال  املياه،  و�صح  نق�ص  من  معاناته  الى  بال�صافة  تبعتها،  التي  ال�صيا�صي 
ا�صتطاع جتاوز كافة هذه التحديات ووا�صل حتقيق معدلت منو مرتفعة، وهذا 
يعود بطبيعة احلال الى الت�صرف احلكيم من القيادة الها�صمية التي تعاملت 
من كافة املعطيات وال�صعوبات بدقة وحكمة وعملت على اخلروج من الزمات 

باقتدار.

النفط..  أسعار  في  الكبير  التقلب  واكب  األردن    
على  تبعاته  من  التخفيف  على  العمل  باإلمكان  كيف 

المواطن والمستثمر معا؟

وهذا  الت�صدير  على  ولي�ص  ال�صترياد  على  تعتمد  دولة  باننا  نتذكر  ان  يجب 
يحكمه الو�صع العاملي، فمثال ارتفاع ا�صعار النفط قبل �صنوات اثر على الردن 

ب�صكل �صلبي وانعك�ص على  الداء القت�صادي ومعي�صة املواطن، يف حني اأدى 
بحياة  مواطنه  ويتمتع  انفا�صه  الأردن  يلتقط  اأن  الى  النفط  اأ�صعار  انخفا�ص 

معي�صة اأف�صل.
فالردن كم�صتورد يتاأثر تلقائيا بال�صعار العاملية وتقلباتها، وهذا ينعك�ص بدوره 
على معي�صة املواطن، لكن ميكن القول بان الو�صع العام ال�صائد يف اململكة ان 

المور ت�صري بال�صكل املنطقي والطبيعي واجليد بالن�صبة للمواطن وامل�صتثمر.

 .. الشباب  بين  البطالة  عن  للحديث  ينقلنا  هذا    
كيف تنظرون لهذا الموضوع المقلق؟

 ارتفاع معدلت البطالة بني ال�صباب مرده الى �صيطرة ثقافة العيب لدى قطاع 
عري�ص من ال�صباب، فجميع اخلريجني يبحثون عن وظائف عليا يف املكاتب، 
فلو انخرط ال�صباب يف مهن متوافرة يف ال�صوق الأردنية وتخلو عن ثقافة العيب 

لنخف�صت البطالة بن�صبة عالية.

زيادة  االستثمارات 
وتحسين معيشة 

المواطن أولوية 
ملكية

17 INVESTORSامل�ستثمـــــــــــرون         اأذار  ٢٠١٦



ملف العدد

فمثال العمل يف حمطات املحروقات واملطاعم والفنادق، هذه القطاعات 
ال�صباب  ي�صغلها  اأن  بالمكنت  اأنه  مع  الوافدة  العاملة  الأيدي  ت�صغلها 

الأردين.

  يشتكي المستثمر من القوانين الحكومية، ما هو 
المطلوب لتسهيل اإلجراءات أمامهم؟

النمو اذا بقيت الفردية يف   باعتقادي ان ال�صتثمارات لن حتقق املزيد من 
اتخاذ القرار موجودة وتتحكم يف العمل، لذلك ل بد من توحيد جميع ماله 
املهمات الجرائية  وي�صهل  امل�صتثمر  واحد يخدم  بال�صتثمار يف مبنى  عالقة 

امام رجال العمال وامل�صتثمرين.
تنفيذ  على  تقوم  التي  الدارية  الجهزة  يف  ولكن  بالقوانني  لي�صت  فامل�صكلة 
القوانني والت�صريعات التي تتعلق بال�صتثمار، لذلك ل بد من ان ترتقي هذه 
الجهزة الى م�صتوى امل�صوؤولية ويتم تدريبها بال�صكل ال�صحيح حتى تتمكن من 
القيام باملهام املطلوبة اجتاه القوانني املتعلقة بال�صتثمار والقوانني التي ت�صهم 

يف جذب املزيد من ال�صتثمارات وتوطينها يف اململكة.

  ماهو المطلوب إذاً من الحكومة لتنشيط الحركة 
االقتصادية وتعزيز االستثمار؟

لت�صهيل ان ت�صبح  يجب ان يكون يف الردن منطقة اقت�صادية واحد، وذلك 
ت�صهيل  الى  بال�صافة  اجلوار،  دول  كافة  الى  التجارية  الو�صل  حلقة  اململكة 
ي�صاهم  العمالت مبا  وكذلك حتويل  والت�صدير  النتاج  امل�صتثمرين يف  مهمة 

على  يعود  ان  �صاأنه  من  الذي  المر  ال�صتثمارات،  وتو�صيع  النتاج  زيادة  يف 
القت�صاد الوطني بالفائدة من حيث حتريك عجلة القت�صاد وتوفري فر�ص 

العمل التي ت�صاهم يف احلد من البطالة.

  كيف تنظرون إلى االستثمار في قطاع التعليم؟

يعترب ال�صتثمار يف قطاع التعليم كباقي ال�صتثمارات الخرى ، لكن هذا النوع 
من ال�صتثمارات يجب ان  ل يوؤثر عائده الربحي على خمرجات التعليم.

العائد  حتقيق  وهو  واحد  هدف  لها  نوعها  كان  مهما  ال�صتثمارات  جميع 
الرباح،  حتقيق  الى  اخلا�صة  اجلامعات  تنظر  ان  الطبيعي  ومن   ، الربحي 
لكن ال�صتثمار يف قطاع التعليم �صواء كانت حكوميا ام خا�صا يخ�صع لقوانني 

وانظمة حتت ما ي�صمى بالتعليم العايل ووزارة التعليم العايل والعتماد.
لذلك يجب ان ل يوؤثر هذا ال�صتثمار او العائد الربحي املتاأتي منه على ح�صاب 
خمرجات التعليم، وعلى احلكومة العمل على اخ�صاع هذه املوؤ�ص�صات التعليمية 
الق�صايا،  هذه  اجتاه  التهاون  نوع  اي  هناك  ليكون  وان  امل�صددة،  للرقابة 

فالتعليم هي الركيزة الرئي�صية التي تبني بها ال�صعوب وترتقي بها الدول.

القطاعات  أبرز  من  اليوم  السياحة  قطاع  يعتبر    
المكونة لالقتصاد، كيف باإلمكان تعزيز دوره؟

جميع  ميتلك  فالردن  الوطني،  لالقت�صاد  رئي�صيا  عن�صرا  تعترب  ال�صياحة 
تتعلق  التي  تلك  �صواء  ال�صائح  متطلبات  كافة  تلبي  التي  ال�صياحية  املقومات 
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اجلميل  الطق�ص  الى  بال�صافة  الطبيعية،  ام  الثرية  ام  بالرتفيهية 
املعتدل الذي يتمتع به وعن�صر المن والمان، وهو ما ي�صتوجب ان يكون 
يف م�صاف الدول يف املنطقة والعامل بهذا القطاع، لذلك لبد من اعادة 
اجلد  حممل  على  متطلباته  واخذ  جدي  ب�صكل  القطاع  هذا  يف  النظر 
حتى يتمكن هذا القطاع احليوي من ان يكون م�صدر الدخل الرئي�صي 

للمملكة.
ولبد من العمل بنوع من الحرتافية يف هذا القطاع، فيجب ان ننفرد 
اململكة،  بها  تتميز  التي  واحل�صرية  املتخ�ص�صة  ال�صياحية  باجلوانب 
حول  نوعها  من  فريدة  واثرية  �صياحية  مبواقع  اهلل  حباه  الردن  كون 
العامل كالبحر امليت والبرتا ، وعليه بالمكان العمل على تاأ�صي�ص موؤ�ص�صة 

تعنى بال�صياحة لهذه املنطقة وت�صوق عامليا.
بال�صافة الى ذلك فان الردن ميتلك اي�صا ال�صياحة الدينية، فلديه 65 

امل�صجد  لزيارة  الرئي�صي  الطريق  يعترب  انه  الى  ا�صافة  مقاما �صحابي 
الق�صى، كما وميتلك موقع املغط�ص الذي يعترب معلما دينيا عامليا من 

�صانه ا�صتقطاب ال�صياحة الدينية امل�صيحية من كافة دول العامل.
يروي  قدميا،  وح�صاريا  تاريخيا  اإرثا  اي�صا  ميتلك  الردن  اأن  ول�صك 
تفا�صيل حقبات تارخية متعددة، ولعل ابرزها مدينة البرتا الثرية التي 
حتكي ح�صارة النباط، ومدينتي جر�ص وام قي�ص التاريخيتني، بال�صافة 
الى العديد من املواقع الثرية الخرى، فكما هو معروف هناك اكرث من 
20 الف موقع اثري م�صجل ومعرتف به يف الردن، وجميعها عوامل من 
�صانها امل�صاعدة يف ترويج وت�صويق اململكة �صياحيا يف كافة قارات العامل، 
وتعمل على ا�صتقطاب العداد املتزايدة من ال�صياح العرب والجانب الى 
اململكة، المر الذي �صي�صاهم يف زيادة مقدار الدخل ال�صياحي وهو ما 

يعود بالفائدة الكبرية على الق�صاد الوطني.

التعليم ركيزة 
رئيسية تبنى بها 
الشعوب وترتقي 

بها الدول
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»سلطة منطقة العقبة الخاصة« ...
 تفاؤل في المستقبل

اإلفصاح عن مشروع ضخم سيمنح العقبة مزايا عديدة

“اقترن اسمة باالنجاز والحنكة في إدارة االزمات وتطوير المشاريع في كل المواقع التي عمل 
فيها وترك بصمات واضحة يشار اليها بالبنان في كل زمان ومكان إلى جانب ذلك فهو 

سياسي من الطراز األول فقد تقلد العديد من المواقع السياسية انه الدكتور هاني الملقي 
صاحب الفكر والسياسة والذي  خص مجلة المستثمرون بحديث حصري ليكون ضمن نخبة 

من البارزين الذين حرصت مجلة المستثمرون على لقائهم 
والذين اضفوا الجديد للقراء  وللمجلة” . 

الملقي: 
العقبة مقصد 
دولي ونقطة 
عبور للتجارة 
العالمية لمنطقة 
الشرق األوسط

لقاء العدد
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إقامة مصنعين صينين في العقبة

امللقي  هاين  الدكتور  اخلا�صة  العقبة  منطقة  �صلطة  مفو�صي  جمل�ص  رئي�ص  ويقول 
خالل لقائه مع »امل�صتثمرون« ان ال�صلطة وبدعم كبري من احلكومة عملت على اجناز 
العديد من امل�صاريع التطويرية والتي �صاهمت يف ا�صتكمال املنظومة ال�صتثمارية التي 

ن�صبو اليها وفق روؤية جاللة امللك عبداهلل الثاين  ملدينة العقبة .
 وقد �صهدت اعمال التطوير فيها كافة اجلوانب والقطاعات �صواء كانت �صياحية ام 
تطوير منظومة املوانىء اخلا�صة بها مبا ي�صهل من علمية التبادل القت�صادي وعمل 
ال�صرق  ملنطقة  العاملية  للتجارة  عبور  ونقطة  دويل  مق�صد  الى  العقبة  حتويل  على 

الو�صط .
وك�صف ان مدينة العقبة القت�صادية اخلا�صة عادت الى م�صارها ال�صحيح، و«نحن 

متفاوؤلون بامل�صتقبل رغم التحديات القائمة«.

وفيما يلي نص اللقاء:

*  التطور الكبير في العقبة يدفعنا للحديث عن حجم االستثمارات 
القائمة فيها... هل لكم ان تضعنا حولها؟

 قيمة ال�صتثمارات يف ميدنة العقبة القت�صادية اخلا�صة بلغت حوايل 21 مليار دينار 
لغاية هذا العام، واملنفذ منها على الر�ص حوايل 14 مليار دينار.

الدول  ت�صهدها  التي مازالت  ال�صيا�صية  القليمية وال�صرابات  وقد عملت الحداث 
املجاورة بال�صافة الى تبعات الزمات القت�صادية التي تع�صف بالقت�صاد العاملي 
احتواء  ا�صتطاعت  انها  العقبة  مييز  ما  لكن  امل�صاريع،  بع�ص  اقامة  على  جميعها 
وتعمل  كما  للعمل،  الكربى  امل�صاريع  بع�ص  اعادة  على  وعملت  الزمات  تداعيات 
عمل  تواجه  التي  والتحديات  ال�صعوبات  كافة  تذليل  على  دائم  ب�صكل  ال�صلطة 

امل�صتثمرين.

21 مليار دينار حجم االستثمارات في العقبة
 والمنفذ منها على األرض حوالي 14 مليار دينار

لقاء العدد
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المتعلقة بتطوير  الحكومي لمطالبكم  الدعم   كيف ترى 
العقبة؟

احلكومات  اأبرز  من  تعترب  الن�صور  اهلل  عبد  الدكتور  برئا�صة  احلالية  احلكومة 
البداية  من  فهي  اخلا�صة،  القت�صادية  العقبة  منطقة  �صلطة  لن�صاطات  الداعمة 
ت�صهيل  على  كبري  ب�صكل  وعملت  مطالبنا،  جلميع  ال�صتجابة  عاتقها  على  اخذت 

الطريق امام ن�صاط ال�صلطة.
فاحلكومة احلالية اأعادت 80% من ال�صالحيات والقرارات لل�صلطة خا�صة تلك التي 
تتعلق باجلمارك، وحرية تفوي�ص الرا�صي وبيعها وتخفي�ص الر�صوم، بال�صافة الى 
قطاع الطريان وما يتعلق بر�صوم املغادرة، الأمر الذي كان له نتائج ايجابية وانعك�ص 
مبا�صر على ايرادات �صلطة العقبة التي ازدادت خالل العام املا�صي 2015 بن�صبة 

.%20

معاليكم ما هو جديد العقبة على المدى القريب ؟

العقبة �صتحت�صن دومًا م�صاريع وا�صتثمارات جديدة و�صيتم يف القريب العاجل عن 
الف�صاح عن ا�صتثمار كبري �صي�صفي للعقبة ميزة فريدة من نوعها و�صيوفر الكثري 

من فر�ص العمل 
خالل  اداوؤها  و�صيكون  ال�صحيح،  م�صارها  الى  عادت  العقبة  بان  القول  وا�صتطيع 
القطاعات  كافة  على  الجنازات  من  الكثري  ويحمل  جيدا   2016 احلايل  العام 

واملجالت ، لذلك فانا متفائل بامل�صتقبل رغم عظم التحديات.

فكرة انشاء مصفاه بترول تخدم الجنوب والعقبة بشكل 
خاص ، الى اين وصلت الفكرة؟

معان  حمافظة  يف  امل�صروع  تخدم  ومب�صاحة  ار�ص  قطعة  تخ�صي�ص  مت  لقد  نعم 
منذ فرتة ولغاية هذه اللحظة مل تتبلور المور للبدء بهذا امل�صروع ولكن الفكرة ل 
تزال موجودة و�صوف ندر�ص احياءها وذلك لنه بالفعل ان�صاء م�صفاة يف املنطقة 

�صيمنحها العديد من املزايا واخلدمات امل�صافة  .

التطوير...  مشاريع  أكبر  من  الموانىء  منظومة  تعتبر 

كيف تنظرون الى ادائها؟

تزداد  عام  كل  يف  ال�صحيح،  بالجتاه  ي�صري  املوانىء  مبو�صوع  ال�صتثمار  اأن 

الموانىء األردنية باتت اليوم أكثر تميزا وتعمل 
بكفاءة عالية تضاهي نظيراتها في المنطقة

الحكومة الحالية أعادت 80% من الصالحيات والقرارات للسلطة

لقاء العدد
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بهذا  دولية  جائزة  على  احل�صول  ا�صتطاع  وقد  العقبة،  يف  احلاويات  ميناء  كفاءة 
اليوم اكرث متيزا وتعمل  باتت  املوانىء الردنية  اأن  القول  اخل�صو�ص، لذلك ميكن 
بكفاءة عالية ت�صاهي نظرياتها يف املنطقة، فميناء احلاويات ميثل نقلة نوعية على 

م�صتوى ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ص.

على  سلبي  أثر  المصرية  السويس  قناة  لتوسعة  كان  هل 
المناولة في العقبة؟

العمل  ب�صرعة  تتميز  العقبة  فموانىء  اخت�صا�صها،  منطقة  فلكل  ل...  تاكيد  بكل 
واملناولة والعمق، والأجواء قليلة الرطوبة بفعل اجتاهات الريح، مما يجعلها مكانا 
و�صع  ما  وهو  الغذائية(،  واملواد  واحلبوب  ال�صعري  )القمح  الغالل  لتخزين  مالئما 

العقبة يف موقع مميز فيما يتعلق بالتجارة الغذائية.
ونتيجة ملا متتاز به موانىء العقبة، فقد مت البدء بتخزين »الغالل« واعادة ت�صديرها 

للمنطقة، المر الذي دفع بال�صلطة الى تو�صيع �صوامع احلبوب.
وتو�صعة قناة ال�صوي�ص �صيكون له مردود ايجابي على موانىء العقبة وذلك لعمقها، 
كما تنمية حمور »القناة« �صيوؤدي الى زيادة ال�صتثمار يف العقبة ولي�ص اإلى تقنينها، 

وذلك بحكم ورود �صناعات متميزة للمدينة، وعليه فانني ادعو الى ايجاد تن�صيق 
متكامل بني الردن وكل من اململكة العربية ال�صعودية وم�صر لو�صع خطة ا�صرتاتيجية 

�صاملة للو�صول الى مفهوم التكامل القت�صادي.

في الحديث عن السياحة، كيف تنظرون الى هذا القطاع في 
ظل الظروف الصعبة؟

العاملية،  ال�صياحة  ا�صتقطاب  يف  ت�صهم  التي  العنا�صر  اأهم  على  الرتكيز  من  لبد 
ا�صتغاللها ب�صكل اكرب خا�صة يف  وهو عن�صر المن والمان، فهذه امليزة لبد من 

ا�صتقطاب ال�صياحة العربية الى مدينة العقبة.
خا�صة  الو�صط  ال�صرق  منطقة  تعي�صها  التي  ال�صعبة  احلالية  الظروف  ظل  ويف 
منطقة �صيناء والحداث التي �صيطرت عليها بعد حادثة �صقوط الطائرة الرو�صية 
والتي عملت على عزوف ال�صياحة الجنبية الوافدة للمجيىء للمنطقة كونها ل متيز 
بني العقبة و�صرم ال�صيخ وطابا، فانه لبد من اعادة الرتكيز وت�صويق انف�صنا اننا يف 
الردن دولة م�صتقرة واآمنة و�صط من منطقة ملتهبة، وانها املكان الف�صل لل�صياحة 

العربية.

األردن يتميز باألمن واألمان والبد
 من استغاللهما الستقطاب السياحة العربية

إيرادات سلطة العقبة ازدادت خالل العام الماضي بنسبة %20

لقاء العدد
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شينزن  استثمار  لغرفة  العاشر  المنتدى  في  شاركتم 
الصينية.. ماهي أبرز النتائج ؟

هذه الزيارة تعترب من اجنح الزيارات والتي �صيكون لها نتائج ايجابية على امل�صتويني 
القريب واملتو�صط، فالزيارة التي قمنا بها لل�صني جاءت متابعة وا�صتكمال لزيارة 
جاللة امللك عبداهلل الثاين وم�صاعيه الهادفة لإيجاد نقطة اقت�صادية توا�صلية بني 

�صرق اآ�صيا واملنطقة، خا�صة مع مبادرة »طريق احلرير«.
قريبة  العقبة  مدينة  اأن  نالحظ  ال�صينية  »�صينزن«  جتربة  اإلى  ننظر  وعندما 
الى  امل�صاركة  خالل  عملنا  حيث  املوؤهلة،  القت�صادية  املناطق  م�صتوى  على  منها 
على  العمل  الى  بال�صافة  الردن،  والقت�صادية يف  ال�صتثمارية  البيئة  ا�صتعرا�ص 

ا�صتقطاب ال�صتثمارات.
ملا متلكه من  العربية  الدول  وكافة  الأو�صط  ال�صرق  ملنطقة  تعترب مدخال  فاململكة 
موقع جغرايف متميز، وموقع �صيا�صي من خالل احل�صور الكبري جلاللة امللك عامليا، 
اإ�صافة اإلى ال�صتقرار القت�صادي والأمني، كما اأنها ا�صتطاعت اأن تخطو خطوات 
وا�صعة وكبرية يف جمال النمو القت�صادي يف ظل �صح امل�صادر الطبيعية الالزمة 

لهذا النمو.
لأعمال  كبرية وجمال  اإقت�صادية  نه�صة  هناك  �صيكون  انه  الى  ال�صارة  من  ولبد 
هذه  الى  للدخول  فالطريق  والعراق،  �صورية  يف  احلالية  النزاع  مناطق  يف  كبرية 
الأ�صواق �صيكون عن طريق الأردن الذي تربطه عالقات جتارية مميزة مع هذين 
»العقبة«  يف  متاحة  النقل  وقدرة  اللوج�صتية  القدرة  اأن  ذلك  اإلى  اأ�صف  البلدين، 

خا�صة بعد اإن�صاء 9 موانىء متخ�ص�صة، والعمل على بناء موانىء اأخرى، مع الإ�صارة 
هنا للقرى ال�صرتاتيجية اللوج�صتية واملدينة ال�صناعية املتميزة التي ح�صلت على 
جائزة دولية عام 2015، لإجنازاتها وقدرتها على ا�صتقطاب ال�صناعات اجلديدة.

هل من استثمارات صينية في العقبة؟

نعم ... هناك م�صنعان �صينيان مزمع اقامتهما يف العقبة، حيث مت التوقيع على 
الدولية  ال�صناعية  العقبة  املطورة ملدينة  اي«  بي  »بي  �صركة  الأولى بني  اتفاقيتني 
املحمول،  الهاتف  اأجهزة  لت�صنيع  كارويد  جمموعة  مع  �صينزن  ا�صتثمار  وغرفة 

واحلا�صوب اللوحي، وال�صاعات الذكية وملحقات احلا�صوب.
 وتن�ص التفاقية على اإن�صاء م�صنع يف مدينة العقبة ال�صناعية الدولية من املقرر 
ان يبداأ النتاج فيه يف الربع الثالث من العام اجلاري 2016 و ان ي�صل الى الطاقة 

الكاملة للت�صغيل يف غ�صون 24-36 �صهرا .
ا�صتثمار  غرفة  و  العقبة«  اي  بي  »بي  �صركة  بني  وقعت  فقد  الثانية  التفاقية  اأما 
التقنيني ومنتجي اجهزة  �صينزن مع جمموعة بويي لتكنولوجيا النارة، املبتكرين 
مدينة  يف  »بويي«  ملجموعة  م�صنع  اإن�صاء  على  التفاقية  ون�صت   ،  LED الإ�صاءة 
العقبة ال�صناعية الدولية على ان يبداأ النتاج يف منت�صف عام 2016 و ان ي�صل 
الى الطاقة الكاملة للت�صغيل يف غ�صون 24-36 �صهرا حيث �صيتم ت�صغيل ما يزيد 
عن 100 عامل و�صوف ت�صل مبيعات امل�صنع الى ما يقارب 15 مليون دولر امريكي 

�صنويا.

األداء في  2016 جيد ويحمل الكثير
 من اإلنجازات على كافة القطاعات

لقاء العدد
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»البنك العقاري المصري العربي«... 
الماضي العريق والمستقبل الواعد

“يسعى إلى توفير حلول مصرفية وبنكية مرنة وبسيطة لعمالئه، حيث يعتبر من أقدم 
البنوك العربية ويزخر حاليا بكفاءات من ذوي الخبرات المتنوعة والتي عملت في بنوك دولية 
واقليمية.البنك العقاري المصري العربي متواجد بالمملكة االردنية الهاشمية على مدار 65 

عاما بحسب مديره العام حسام ناصر، فإن البنك ملتزم بالعمل المتواصل لدعم االقتصاد 
في االردن ، ويحرص على خدمة المجتمعات المحلية التي يتواجد فيها. ويقول خالل لقائه 
مع “المستثمرون”، ان جاللة الملك عبد اهلل الثاني يسعى جاهدا على تذليل كافة العقبات 

امام المستثمرين االجانب، كما وان البنك استطاع خالل السنوات القليلة الماضية تحقيق 
النجاح والنتائج المالية المتميزة التي ستعمل على ان يستعيد مكانته التي بدأ عليها ابان 

الخمسينات من القرن الماضي، مشيرا في الوقت نفسه الى أن العام الحالي سيشهد نقلة 

نوعية لخدمات البنك..”

إستثمار مميز
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»البنك العقاري المصري العربي«... 
الماضي العريق والمستقبل الواعد

2016 سيشهد نقلة نوعية لخدمات البنك 
وسيحسن وضعه التنافسي داخل السوق

وفيما يلي نص اللقاء: 

المالية...كيف  نتائجه  بتحسين  البنك  بدأ   
استطعتم تحقيق هذا االنجاز؟

قام البنك بتغيري بع�ص قيادات ال�صف الول من الدارة وا�صتبدالها بعنا�صر 
اأكرث خربة يف خمتلف املجالت من متويل وكذلك على م�صتوى خدمة العمالء، 
احلملة  تدعيم  الى  بال�صافة  التوفري،  �صناديق  ح�صابات  اطالق  ومت  كما 
مرئية  اعالم  وو�صائل  �صحف  من  اململكة  انحاء  كافة  يف  للبنك  العالنية 

و�صمعية

وقام البنك بايفاد بع�ص املوظفني واملدراء الى دورات تدريبية بهدف �صقل 
خرباتهم التي كان لها مردود ايجابي على نتائج البنك خالل الفرتة الخرية.

  هل لك ان تضعنا امام القوة والمتانة المالية التي 
يتمتع بها البنك؟

بكل تاكيد ... لقد عانى البنك يف املا�صي من بع�ص امل�صاكل من جراء منح 
اأثر  الذي  لبثت وان تعرثت بعد منحها بوقت ق�صري، المر  التي ما  قرو�ص، 
بدوره ب�صكل �صلبي على متانة القاعدة املالية، ال انه وخالل ال�صنوات الثالث 

املا�صية وحتت قيادة جمل�ص ادارة جديد ذي باع طويل من اخلربات امل�صرفية 
 ، بنجاح  والعرثات  امل�صاكل  كافة  جتاوز  البنك  ا�صتطاع  ذلك  على  وبناء   ،
وا�صتطاع حتقيق ارباح غري م�صبوقة على مدار فرتة تواجده بالردن التي تعود 

الى 64 عاما.

   ما هو توقعاتك الداء البنك خالل العام الحالي 2016؟
و�صعه  يح�صن  ما  وهو  البنك،  خلدمات  نوعية  نقلة  �صي�صهد  احلايل  العام 
البنوك  بني  العام  الرتتيب  يف  والرتقاء  الردين  ال�صوق  داخل  التناف�صي 

الردنية.

  ماذا عن محفظة الودائع؟
التكاليف  منا�صبة  ودائع  لجتذاب  وي�صعى  تامة  بحرفية  حاليا  يعمل  البنك   

وكذلك انتقاء اأف�صل العمالء للتعامل يف جمالت الئتمان. 

 هل لك ان تضعنا حول ابرز الخدمات التي يقدمها البنك؟
البنك يعترب بنكا �صامال يقوم بتلبية جميع اخلدمات امل�صرفية من  ت�صهيالت 
لل�صركات  ت�صهيالت  وكذلك  النامية،  للم�صاريع  �صغرية  وقرو�ص  جتزئة 

إستثمار مميز
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عدد فروع البنك في األردن اليوم
 13 فرعا منتشرة في المملكة

الكربى لكافة املجالت ال�صناعية والتجارية واخلدمات وال�صياحة واملقاولت 
واخلدمات الرتفيهية.

ال�صغرية  ال�صناعات  لتمويل  متخ�ص�صة  وحدة  بان�صاء  البنك  وي�صعى  كما 
وال�صركات النا�صئة، بحيث يوفر البنك درا�صات جدوى مبدئية مل�صاريع �صغرية 
ويتيحها امام ال�صباب الذين يرغبون يف اقامة امل�صاريع والن�صاطات اخلا�صة 
من  الفئة  هذه  مل�صاعدة  والفنية«  »املالية  الدرا�صات  هذه  ت�صمل  حيث  بهم، 

�صغار رجال العمال للبدء يف م�صاريعهم على النمو الآمن والناجح.
وي�صعى البنك اي�صا الى عقد دورات تدريبية على كافة امل�صتويات لي�ص فقط 
وذلك كجزء من  الردين،  امل�صريف  القطاع  كافة موظفي  ت�صمل  بل  ملوظفيه 

دوره يف امل�صاهمه الجتماعية يف اململكة الردنية الها�صمية.

منح  في  التشدد  من  المقترضون  يشتكي   
من  تشدد  هناك  هل  برأيك  البنكية...  التسهيالت 

قبل البنوك؟
البنك يعمل من خالل �صيا�صات مدرو�صة ومتعمقه ولي�صعى يف اي حال من 
الحوال الى تعقيد المور وامنا ي�صعى جاهدا الى احلفاظ على اموال املودعني 
اأمانة، خ�صو�صا ان البنك العقاري امل�صري هو البنك الوحيد يف  والتي هي 

الردن اململوك بالكامل من قبل حكومة دولة �صقيقة وهي م�صر.
كافة  يوفر  حيث  املجتمع،  �صرائح  لكافة  كبري  وب�صكل  خدماته  يقدم  فالبنك 
اخلدمات امل�صرفية ملودعيه بال�صافة الى العديد من اخلدمات املتنوعة من 

خالل نوعية احل�صابات ال�صتثمارية والتوفري.

كذلك ي�صعى البنك الى تلبية كافة احتياجات املجتمع من قرو�ص وت�صهيالت 
ال�صغرية،  وامل�صاريع  ال�صيارات  وقرو�ص  وال�صكانية  ال�صخ�صية  تلك  �صواء 

بال�صافة الى متويل امل�صاريع الكربى وامل�صانع واملحالت التجارية.

  ماذا يتطلع البنك ان يفعل على المدى القريب؟
القرن  ابان اخلم�صينات من  بداأ عليها  التي  ي�صتعيد مكانته  ان  البنك  يتطلع 
الردنية  باململكة  الريادة  مراكز  اأحد  يحتل  البنك  فيها  كان  والتي  املا�صي 

الها�صمية .

 كيف تنظرون الى وضع السوق المصرفي واالستثمار 
باألردن؟

هو �صوق واعد وم�صجع على ال�صتثمار خ�صو�صا يف ظل ال�صتقرار ال�صيا�صي 
والمني الذي ا�صبح عملة نادرة يف منطقتنا العربية يف الوقت احلايل.

افتتاح  يف  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  خلطاب  ال�صتماع  بعد  وجدت  وانا 
الدورة الربملانية الخرية، مدى ا�صرار جاللته على تذليل كافة العقبات امام 
امل�صتثمرين الجانب، فايقنت ان جاللته و�صع يده على اأخطر واهم عوامل 
القت�صادي مبا يحقق معدلت  و�صعها  الى حت�صني  ت�صعى  دولة  النجاح لي 
منو تتما�صى مع تطلعات �صعبه الراغبة على البقاء والعمل والنجاح، كما وان 
�صيوا�صل  البنك  فان  املن�صود.وعليه  الهدف  حتقيق  نحو  ثاقبة  روؤية  هناك 
م�صرية وعمله يف اململكة التي يعتربها من اهم دول املنطقة، حيث بلغ عدد 
فروع البنك يف الردن اليوم 13 فرعا منت�صرة يف اأغلب مناطق وحمافظات 

اململكة خا�صة عمان والعقبة والزرقاء واربد واملفرق.

إستثمار مميز

امل�ستثمـــــــــــرون         اأذار   ٢٠١٦ 28INVESTORS



يقوم بتلبية جميع الخدمات المصرفية 
من تسهيالت وقروض للمشاريع النامية

إستثمار مميز
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شركة تطوير العقبة .... المطور الرئيسي
 وبوابة االستثمار للمنطقة الخاصة

نوعان من الفرص االستثمارية األولى فرص فريدة والثانية عامة

غانم: 
اهتمام واسع 
بالمنطقة المركزية 
الشمالية
 العتبارها  من أجمل 
المناطق لجلب 
االستثمار

“تمتلك شركة تطوير العقبة سلة من االصول واالراضي االستراتيجية والتي تعمل على 
تطويرها  لتعظيم العائد االقتصادي و رفد خزينة الدولة والسلطة باإليرادات وايجاد فرص 
العمل وتمكين المجتمع المحلي وإشراكه في عملية صنع القرار لرفع سوية تنافسية 

المنطقة االقتصادية الخاصة مقارنة مع المناطق االخرى المجاورة وتحقيق التطور 
المنشود للمناطق التطويرية القائمة والتي يتم استحداثها . 

وتقوم شركة تطوير العقبة بعدة اجراءات بطريقة متسلسلة وبخطوات محددة لتضمن 
تحقيق اقصى درجات الشفافية واكبر عائد اقتصادي للمنطقة ضمن معايير ذات سوية 

دولية عالية . ويقول الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم خالل 
لقائه مع »المستثمرون« ان ايجاد الفرص االستثمارية وتسهيل العملية االستثمارية من 

المهام الرئيسية في للشركة، وذلك تحقيقا للرؤية الملكية السامية الداعية الى توفير 
البيئة االستثمارية الحاضنة والداعمة .”

مشروع العدد
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وفيما يلي نص اللقاء:

       ما هي أبرز مهام شركة تطوير العقبة؟

تعمل �صركة تطوير العقبة �صمن مظلة �صلطة العقبة اخلا�صة لتوجيه عجلة ال�صتثمار بناء على 
التخطيط للمنطقة القت�صادية اخلا�صة واخلطط ال�صرتاتيجية واملخططات ال�صمولية، وذلك 

للرتكيز على اولويات القطاعات ال�صتثمارية املختلفة وال�صتخدام المثل للموارد .

تقدمها  التي  االستثمارية  الفرص  تفاصيل  في        ضعنا 

للمستثمرين ورجال االعمال؟ 
اخلا�صة  الطبيعة  ذات  او  الفريدة  .....الفر�ص  نوعني  الى  ال�صتثمارية  الفر�ص  تنق�صم 
والفر�ص العامة الهادفة لتطوير القطاعات العامة املختلفة باملنطقة اخلا�صة ح�صب اخلارطة 
ال�صتثمارية املتكاملة، حيث ت�صم هذه الفر�ص جميع القطاعات يف منطقة العقبة القت�صادية 

اخلا�صة موزعة جغرافيا ب�صكل يحقق اف�صل النتائج ال�صتثمارية . 
وتعمل �صركة تطوير العقبة ب�صكل دوري على اعداد املرجعية ل�صتدراج عرو�ص من ال�صركات 
املحلي  ال�صوق  م�صتجدات  مع  لتتالءم  ال�صتثمارية  الفر�ص  وحتديث  لتطوير  قدما  لل�صري 
والعاملي بحيث ننه�ص باملنتج بطريقة ت�صمن جذب ال�صتثمارات وا�صتدامتها من خالل ت�صهيل 
املوظفني  �صكن  م�صاريع   : املمكنة  امل�صاريع  لتوفري  بالإ�صافة  املحفزات  وتقدمي  الجراءات 
واملدر�صة الدولية والبنية التحتية املنا�صبة للقطاعات املختلفة وهي م�صاريع منها ما هو قائم 
املنطقة  جنوب  التحلية  حمطة  مثل  والتنفيذ  التخطيط  مبرحلة  اخرى  م�صاريع  وهناك  حاليا 
حل�صد  ارا�صي  وتخ�صي�ص  تخطيط  مت  فلقد  ء  للكهربا  بالن�صبة  واما  املياه،  لتوفري  اخلا�صة 
الطاقة ال�صم�صية وحتويلها لطاقة كهربائية بطريقة �صديقة للبيئة ولتوفري ا�صا�صيات ال�صتثمار 

والبنية التحتية له لتقليل الكلف الت�صغيلية . 
واملخططة  املنظمة  وامل�صاحات  الرا�صي  ت�صمل  العامة فهي  ال�صتثمارية  بالفر�ص  يتعلق  وفيما 
ال�صتخدام  لغايات معينة ح�صب �صفة  واملخ�ص�صة  والتطويرية  ال�صتثمارية  القطاعات  �صمن 
والتي قامت �صركة تطوير العقبة و�صلطة العقبة اخلا�صة باإعداد خمططات �صمولية تابعة لها 

ومكملة للمخطط ال�صمويل ملنطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة والذي مت اجنازه يف 2001 .
اما الفر�ص ال�صتثمارية الفريدة، فهي التي يتم اختيارها بناء على حاجة ال�صوق املحلي وح�صب 
اخلطط ال�صرتاتيجية واملخطط ال�صمويل للمنطقة، وذلك بعد احل�صول على احلكم التنظيمي 
واملوافقات تقوم �صركة تطوير العقبة بعمل درا�صات للجدوى القت�صادية للم�صروع �صمن �صروط 

خا�صة.

هناك اهتمام من قبلكم بالمنطقة المركزية الشمالية 
لجلب االستثمارات.. لماذا؟

تعترب املنطقة املركزية ال�صمالية من اجمل املناطق لال�صتثمار يف العقبة اخلا�صة كونها متثل 
الى  ا�صافة  الدويل  امللك ح�صني  للقادمني عرب مطار  والبوابة اجلوية  للعقبة  ال�صمالية  البوابة 
. ال�صيارات  ومواقف  اخلدمية  والطرق  احلديثة  والطرق  التحتية  البنية  خدمات  كافة   توفر 
وتعتمد عقود ال�صتثمار يف املنطقة ال�صمالية على مبداأ التطوير ونقل امللكية على ان تنقل امللكية 

الى الفريق الثاين بعد ت�صديدهم كامل ثمن الر�ص وتطوير ما ن�صبته %40 من امل�صروع.
واملميزة لال�صتثمار فيها نظرًا  الهامة  املناطق  ال�صمالية من  املركزية  املنطقة  تعترب  الى ذلك 
ملوقعها ال�صرتاتيجي �صمال مدينة العقبة حيث تتو�صط بني مطار امللك ح�صني الدويل والطريق 
احليوية  امل�صاريع  من  العديد  باملنطقة  ويحيط  اليتم  ووادي  عربه  وادي  معربي  من  الوا�صل 
ال�صكنية والتجارية ومن ابرزها مبنى �صلطة منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة والبنك العربي 
ا�صتثمارية  وم�صاريع  ها�صم  الأمري  وم�صت�صفى  التطبيقية  البلقاء  وجامعة  الردنية  واجلامعة 

الشركة تعمل بشكل دوري على إعداد المرجعية 
المناسبة الستدراج عروض الشركات
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�صركة  موظفي  و�صكن  ال�صتثماري  مرجان  وم�صروع  الدولية  ال�صناعية  املنطقة  منها  اخرى 
البداد ل�صيانة الطائرات .

�صبعة  بارتفاع  �صمحت  حيث  كبرية،  انتاجية  تعطي  باأنها  لالأر�صي  التنظيمية  الأحكام  وتتميز 
من   %  250 تعادل  الأر�ص  فوق  كلية  بناء  وبن�صبة  الأرا�صي  من   %  42 مان�صبته  على  طوابق 

م�صاحتها .
ويف �صوء الطلبات التي مت تقدميها من كثري من احل�صور الذين ح�صروا حفل اطالق الفر�ص 
ال�صتثمارية للمنطقة ، قررت �صلطة العقبة اخلا�صة وذراعها ال�صتثماري �صركة تطوير العقبة 
القادم من  العالن عن منطقة حره لتجارة املركبات وم�صتلزماتها على الطريق ال�صحراوي 

عمان وعند مدخل املدينة و�صيعلن عن تفا�صيلها لحقًا . 
وهناك منطقتني تابعتني للمنطقة ال�صمالية الولى »ال�صكن الأخ�صر« وهي فر�صة فريدة تتيح 
�صمال  التطويرية  املنطقة  �صمن  فريد  وموقع  متميزة  بيئية  طبيعة  ذات  �صكنية  مباين  ان�صاء 
العقبة، والثانية »ق�صبة العقبة« وهي فر�ص متعددة للمابني ال�صكنية اوال�صكان تتيح جمالت 

متعددة لال�صتثمار �صمن منطقة خمدومة بالبنية التحتية والطرق وعلى �صوية عالية . 

   هل من مشاريع من شانها تشجيع وزيادة حجم االستثمارات 

في منطقة العقبة؟
معان  مدينة  يف  واللوج�صتيات  النقل  يف  متخ�ص�ص  حمور  ان�صاء  العقبة  تطوير  �صركة  تعتزم 
جنوب اململكة على ان يكون قادرًا على ا�صتيعاب احلاويات والب�صائع العامة القادمة من موانئ 

العقبة واعادة توزيعها الى الدول واملناطق املجاورة .
ويتوقع زيادة يف حجم النقل للحاويات وخا�صة الرتانزيت الى العراق الأمر الذي �صيوؤدي الى 

زيادة ال�صغط على ميناء احلاويات .
1000 دومن يف منطقة » املطل« اجلبلية التي  كما وان هناك م�صروع �صياحي ترفيهي مب�صاحة 

تعتلي مدينة العقبة من جهة ال�صاطئ ال�صمايل.
و�صي�صم امل�صروع عددا من الفنادق ال�صياحية مزودة باأكرث من 15 مرفقا ترفيهيا وخدميا وعددا 
من املطاعم وامل�صارح ومراكز ت�صوق جتارية، بال�صافة الى بحرية كبرية تتو�صط مرافق ترفيهية 
امل�صروع  ي�صمل  كما   ، العقبة  بو�صط  متعرج  طريق  ويربطها  متنوعة  �صكنية  ومباين  وجتارية 
املطل  منطقة  الى  ي�صل  بتلفريك  مربوط  قوارب  ومرفاأ  اخلدمات  كافة  مع  متكاملة   مدينة 
اأكرث مناطق العقبة  ي�صار الى ان منطقة »املطل« جبلية م�صرفة على مدينة العقبة وتعترب من 
حيوية وا�صرتاتيجية ملا تتمتع به من موقع مرموق واطاللة بحرية رائعة، ويجاور منطقة »املطل« 

م�صروع مر�صى زايد اكرب امل�صاريع ال�صتثمارية يف اململكة .
ال�صفن  بناء  واعادة  ل�صيانة  جاف  حو�ص  ان�صاء  فكرة  على  العقبة  تطوير  �صركة  وتعمل  كما 
والقوارب والقطع البحرية الخرى يف امليناء الو�صط ، امل�صروع �صيعمل على تقليل الكلف املالية 

والتجارية ملثل هذه العمال .
ولت�صجيع ال�صياحة الريا�صية يف املدينة واململكة ب�صكل عام ، جاءت فكرة ان�صاء مدينة ريا�صية 
والعربية  العاملية  الريا�صية  الفرق  على جذب  لتعمل  العاملية  املوا�صفات  احدث  وعلى  متكاملة 
العقبة  مدينة  �صمال  يف  �صتقام  التي  املدينة   ، ا�صنافها  مبختلف  الريا�صية  البطولت  واقامة 
�صتكون قادرة على ا�صت�صافة البطولت العاملية والعربية و�صتكون قيمة م�صافة للقطاع ال�صياحي 

 طرح مشاريع من شأنها تشجيع وزيادة 
حجم االستثمارات في منطقة العقبة

مشروع لتطوير موقع نادي اليخوت الملكي
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من خالل ما �صيقدمه من حوافز جلذب الفرق.
ومن هذا املنرب اود الك�صف ان هناك  م�صاريع هامة قيد الجناز يف العقبة، تتمثل يف تطوير 
موقع نادي اليخوت امللكي من خالل طرح عطاء لبناء مم�صى ومر�صى ومطل بحري يحتوي على 
ال�صياحية من مقاٍه ومعار�ص وجل�صات على ال�صاطىء الو�صط خلدمة �صرائح  كافة املحفزات 

خمتلفة من الزوار وال�صواح واملواطنني.
اما امل�صروع الثاين فيتعلق بناء )مركز جتاري متكامل( تابع لال�صواق احلرة مقابل نادي المري 
امل�صتثمرين  خلدمة  ومراكز  ومقاٍه  جتارية  حمالت  على  ي�صتمل  املوانىء  ملوؤ�ص�صة  التابع  را�صد 
ومركز خدمات عامة ومراكز ريا�صية ليكون مبثابة منتج �صياحي مميز وقيمة م�صافة للمنطقة 
قريبا  يربح  قريبا  ال�صلطة  و�صتقوم  املميز،  وت�صميمه  الكبرية  م�صاحاته  خالل  من  اخلا�صة 
مدينة  و�صط  الهامة  ال�صتثمارية  الفر�صة  لهذه  ت�صميم  اف�صل  على  للح�صول  دولية  م�صابقة 

العقبة.
ت�صمل  م   4800 الدرب على م�صاحة  الرتفيهية على مم�صى  باملدينة  يتعلق  الثالث  امل�صروع  اما 
134 �صيارة  يت�صع  الى موقف �صيارات  150 م واخرى لالطفال، ا�صافة  �صالة �صينما مب�صاحة 

وتوفري كافة اخلدمات التي يحتاجها والزائر للمدينة الرتفيهية.

بدال  مسال  غاز  بشبكة  المنازل  ربط  الى  تسعى     الشركة 

عن اسطوانة الغاز... ضعنا في تفاصيل هذا المشروع؟ 
تنفيذ  العقبة اخلا�صة  ل�صلطة  التطويري  الذراع  التطويري  الذراع  العقبة  تدر�ص �صركة تطوير 
م�صروع لربط منازل املدينة ب�صبكة غاز طبيعي م�صال التي يتمتع بدرجة اأمان اأعلى من الغاز 

البرتويل، بحيث يتم ال�صتغناء عن ا�صتخدام اأ�صطوانة الغاز العادية.
كما وتدر�ص ال�صركة اي�صا اإيجاد حمطات ومواقع لتحويل ال�صيارات للعمل على الغاز بدًل من 
انبوب  لتو�صيل  م�صروعا  اي�صًا  هناك  اأن  نف�صه  الوقت  يف  مبيننا  الخرى،  النفطية  امل�صتقات 
للغاز يف منطقة ال�صناعات جنوب اململكة، مما �صيعطي طاقة باأ�صعار متدنية ورخي�صة �صتوؤدي 

بالتايل اإلى زيادة جاذبية ال�صتثمار وتناف�صية املنطقة.
فوائد مبا�صرة من وجود  العقبة، وهي  �صركة تطوير  قبل  �صتدر�ص جيدًا من  امل�صاريع  اأن هذه 

ميناء ال�صيخ �صباح للغاز الطبيعي امل�صال، الذي �صعمل على توفري مبلغ 500 مليون دولر �صنويًا 
اإ�صافة اإلى الفوائِد القت�صاديِة الخرى.

    ماهي طبيعة العمل في هذا الميناء ؟

امليناء يعتمد على ا�صترياد الغاز الطبيعي امل�صال ومن ثم اعادته الى حالته الغازية، حيث يتحول 
كل 1م3 مكعب من الغاز امل�صال اإلى 600م3 مكعب من نف�ص الغاز، ويتم �صخه يف انبوب الغاز 
العربي ليتم توزيعه على حمطات توليد الكهرباء التي تقوم على اإنتاج الطاقة الكهربائية من 
الغاز الطبيعي بتكلفة اقل من مثيالتها بتوليد الكهرباء من النفط اخلام، مما �صيوفر يف فاتورة 

الطاقة على اململكة وبالتايل على املواطن.

.. ما  الجنوبية  تشهد تطورا كبيرا  الصناعية      المنطقة 

هي اهم المشاريع الجديدة فيها؟
للطاقة  �صم�صنا  م�صروع  وهم:  اجلنوبية  ال�صناعية  املنطقة  يف  جديدا  م�صروعا   12 هناك 
�صوف  والتي  ال�صم�صية  الطاقة  الكهربائية عن طريق  الطاقة  انتاج  الى  يهدف  الذي  املتجددة 
تخف�ص من فاتورة الطاقة، حيث ي�صمل امل�صروع على بناء وت�صغيل حمطة توليد كهربائية تعمل 

بالطاقة ال�صم�صية بقدرة 10 ميغا واط على ار�ص مب�صاحة 180 دومن وهو قيد الت�صغيل.
وم�صاريع اللوج�صتيات: ومن �صمن هذه امل�صاريع قرية العقبة اللوج�صتية التي تقع على م�صاحة 
نف�ص  �صمن  م�صابهة  مل�صاريع  اخرى  ارا�صي  توفري  الى  ا�صافة  الولى،  باملرحلة   147 ار�ص 

املنطقة.
الطاقة  لرفع  النتاج  التو�صع يف  كيمابكو مب�صروع  �صركة  تعمل  كيمابكو، حيث  تو�صعة  وم�صروع 
النتاجية الى 175 الف طن �صنويا من �صماد نرتات البوتا�صيوم، بكلفة تقديرية تبلغ حوايل 24 
مليون دولر، وتعترب �صركة كيمابكو مملوكة بالكامل ل�صركة البوتا�ص العربية وتقع م�صانعها يف 

مدينة العقبة وهي تعترب ثالث اأكرب منتج يف العامل ملادة �صماد نرتات البوتا�صيوم.
وهناك م�صروع حتلية مياه البحر، حيث �صيتم تنفيذ اأول حمطة لتحلية مياه البحر يف العقبة 
خالل مدة ل تتجاوز العام وعلى نظام الـ BOT ملدة 12 عاما قابلة للتمديد، وي�صمل ان�صاء وبناء 

مشروع سياحي ترفيهي بمساحة
 1000 دونم في منطقة » المطل«
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موقع  البحر يف  مياه  لتحلية  بناء حمطة  وكذلك  الالزمة  وامليكانيكية  الن�صائية  العمال  كافة 
ال�صركة وتكريب وحدات معاجلة RO ووحدات فلرتة ملعاجلة املياه مع قيام �صركة مياه العقبة 

بتنفيذ خطوط رئي�صية وناقلة وبناء خزانات.
و�صمن امل�صاربع يف املنطقة ال�صناعية اجلنوبية، م�صروع املجمع ال�صناعي اجلديد، حيث وقعت 
�صركة مناجم الفو�صفات الأردنية مذكرة تفاهم مع �صركة ت�صونغ كنغ ل�صترياد وت�صدير املعادن 
والآليات لبناء جممع �صناعي لإنتاج الأ�صمدة التي حتتاجها ال�صوق العاملية با�صتثمار يقدر بنحو 
350 مليون دولر يف مرحلته الأولى بناء املجمع ال�صناعي يف منطقة العقبة لإنتاج اأ�صمدة مركبة 

الفو�صفات  رئي�ص من  وب�صكل  اإنتاج حملية  بالعتماد على مدخالت  العاملية  الأ�صواق  حتتاجها 
والبوتا�ص الأردين، ومن املتوقع ان يبلغ كلفة امل�صروع الكلي مليار دينار.

وم�صروع املدينة ال�صناعية اللوج�صتية اجلديدة، حيث تهدف مدينة العقبة ال�صناعية الدولية 
وال�صناعات  وهند�صية  معدنية  �صناعات  من  للبيئة  ال�صديقة  لل�صناعات  عاملية  قاعدة  بناء 
املائية  والزراعة  الطاقة،  وانظمة كفاءة  املتجددة  الطاقة  بالأمن واحلماية و�صناعات  املتعلقة 
العقبة مذكرة تفاهم مع موؤ�ص�صة  اللوج�صتية، حيث وقعت �صركة تطوير  والتخزين واخلدمات 
الطريق  على  متكاملة  لوج�صتية  �صناعية  مدينة  لن�صاء  ال�صني  مع  بالألف  ال�صناعية  املدن 

اخللفي ومبا م�صاحته 1000 دومن. 
املواد  وفرز  طحن  الى  يهدف  الذي  اجلري(  )طحن  ال�صمنت  م�صنع  م�صروع  وهناك  كما 
التعدينية والطبيعية مثل اجلري والكربونات واية مواد اأخرى ن�صف م�صنعة تعدينية تدخل يف 
�صناعات متقدمة، بال�صافة الى م�صروع اقامة جممع �صناعي جديد  للكيماويات لنتاج ا�صمدة 
 MAP البوتا�صيوم )SOP(واحادي فو�صفات المونيوم  �صلفات  و�صائلة متخ�ص�صة مثل  بودرة 
وا�صمدة NPK وغريها من الأ�صمدة املتخ�ص�صة التي ل تتعار�ص او تتناف�ص مع ما تنتجه �صركة 
القطعة بحيث تكون قريبه من  الأردنية، ولهذا مت اختيار  الفو�صفات  العربية و�صركة  البوتا�ص 

موردي املواد اخلام من �صركة البوتا�ص العربية و�صركة مناجم الفو�صفات الردنية
وهناك اي�صا م�صروع تخزين الغاز الطبيعي والذي ي�صمل تنظيم قطع ارا�صي لإقامة م�صاريع 
خلزانات خا�صة لتخزين الغاز الطبيعي امل�صال ووحدات مناولة وتفريغ ووحدات تعبئة ل�صهاريج 
تركب  تبخر  ووحدات  خزانات  الى  امل�صال  الطبيعي  الغاز  وتوزيع  لنقل  خ�صي�صًا  م�صنعة 
الغاية املن�صودة لتحويل معظم ال�صناعات  الغاز مبا يحقق  خ�صي�صًا مبواقع ال�صتخدام لهذا 

ال�صغرية واملتو�صطة التي تعتمد الديزل او الغاز البرتويل امل�صال ل�صتخدام الغاز الطبيعي.
وم�صروع تخزين الغاز البرتويل، بال�صافة الى م�صاريع البنية التحتية، حيث تعكف �صركة تطوير 
والت�صالت  والتربيد  املياه  و�صبكات  والكهرباء  الطرق  ت�صمل  حتتية  بنية  ان�صاء  على  العقبة 
خلدمة ال�صتثمارات اجلديدة وحتفيز العديد من ال�صمانات وال�صتثمارات الأخرى للتوجه الى 
منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة لرفع عجلة الإنتاج مبا يوؤهل املنطقة لت�صبح مركزا اإقليميا 

�صامال لل�صناعات واللوج�صتيات.

ضعنا في جهود الشركة بتطوير مطار الملك حسين الدولي؟
لقد مت اعداد واعتماد خطة �صمولية لتطوير املطار ا�صتملت على ر�صم وتنفيذ عدد من امل�صاريع 
التطويرية ملطار امللك احل�صني الدويل بالعقبة على مدار ال�صنوات املا�صية، وذلك لتحويل املطار 
الى مركز اقليمي اقت�صادي على م�صتوى املنطقة، فقد مت تنفيذ م�صروع اأعمال املداخل املوؤقتة 
ملطار امللك احل�صني الدويل وذلك لتحقيق املتطلبات الأمنية ملداخل املطار، بحيث �صمل امل�صروع 
على توريد وتركيب غرف م�صبقة ال�صنع واأعمال املدات الأر�صية من اخلر�صانة امل�صلحة ومتديد 

الكوابل الكهربائية وتركيب ك�صافات اإنارة بالإ�صافة اإلى تنفيذ بوابات حتكم لهذه املداخل.
هذا  �صمل  حيث  الدويل  احل�صني  امللك  ملطار  والتعديالت  الإ�صافات  اأعمال  ال�صركة  ونفذت 

الشركة مستمرة في تطوير
 مطار الملك حسين الدولي
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اإن�صاء مدخل وطرق املطار ليخدم  الأرا�صي ال�صتثمارية داخل حرم املطار كما  اإلى  امل�صروع 
�صمل امل�صروع اي�صا اإن�صاء قناة ت�صريف مياها الأمطار، بالإ�صافة اإلى اأعمال الإنارة الالزمة 
وخدمات البنية التحتية لقطع الرا�صي ال�صتثمارية داخل حرم املطار خدمة للقطع ال�صتثمارية 

اخلا�صة بالأكادمييات والتدريب داخل املطار.
2009 بهدف  اأعمال قنوات ت�صريف مياه الأمطار لطريق املطار عام  ال�صركة بتنفيذ  وقامت 
لل�صارع  الغربية  اجلهة  من  العبارات  اأعمال  با�صتكمال  وذلك  الفي�صانات  من  املطار  حماية 
وحتويلها من قنوات مفتوحة اإلى عبارات �صندوقية مغلقة ومن ثم ربطها مع القناة الرئي�صية 

املوازية لل�صارع.
بداأ  كما  ال�صحن اجلوي،  لعمليات  اإقليمي  متزايدًا ل�صتخدامه كمركز  اهتمامًا  املطار  وي�صهد 
يف املطار عمليات الدعم على �صعيد تاأمني الرحالت البحرية  اجلوية للم�صاهمة يف عمليات 
امللك احل�صني  لتطوير مطار  اعتماد خمطط �صمويل  العراق. ومن هنا مت  بناء وتعمري  اإعادة 
الدويل املعد من قبل مطارات �صانغي الدولية )CAI( وذلك بهدف تطوير املطار ب�صكل م�صتدام 
على  املتزايد  الطلب  ا�صتيعاب  على  بقدرته  لالرتقاء  املبذولة  اجلهود  يعزز  مبا  واقت�صادي 

خدماته املتعددة. 
م�صتوى  يف  لالرتقاء  املطار  لعمل  الأ�صا�صية  النواحي  كافة  ال�صمولية  التطوير  خطة  وت�صمل 
خدمات الطريان وزيادة فاعليتها، اإ�صافة اإلى رفع كفاءة عمليات املطار وتوفري املرونة الالزمة 
الفرتة  النمو خالل  توقعات  وياأخذ املخطط بعني العتبار  املتوقعة  التغيريات غري  للتكيف مع 
2008 - 2028. علمًا اأن مطار امللك احل�صني الدويل يف العقبة يقع على م�صاحة قدرها )24.5 

مليون مرت مربع( ومت تخ�صي�ص ربع هذه امل�صاحة لأغرا�ص التطوير امل�صتقبلية.
العقبة  �صركة  باإن�صاء  قامت  فقد  املطار،  ا�صول  مالكة  املطار  العقبة  تطوير  �صركة  وكون 
للمطارات كخطوة لتحويل املطار نحو الأن�صطة التجارية، حيث تطمح �صركة تطوير العقبة اإلى 
تزويد العقبة مبطار حديث وذو م�صتوى عال، جمهزًا جتهيزًا كاماًل قادرًا على خدمة مدينة 

العقبة املتطورة وخططها امل�صتقبلية الطموحة.
كما وقامت ال�صركة على تنفيذ اأعمال �صيانة مدرج مطار امللك احل�صني الدويل عام -2010

القائم بطول  املدرج  تاأهيل  واعادة  للمطار  التابع  املدرج  تاأهيل  اعادة  2011 وذلك من خالل 

)3300كم( وذلك باإزالة الطبقة اخلتامية القائمة وا�صتبدالها بطبقات من اخللطة ال�صفلتية 
مدرج  على  القائمة  النارة  تاأهيل  واعادة  للت�صقق  املانعة  املواد  من  و�صبكة  املح�صنة  اخلا�صة 
ال�صمالية  اجلهة  على  جديد  اقرتاب  نظام  ان�صاء  و  املدرج  لو�صط  انارة  املطار  وا�صتحداث 
املدرج  وخمارج  اكتاف  وتو�صعة  الكرتونيا،  بالجتاهني  املدرج  ا�صتخدام  يتيح  املدرج  من 
القائم  وتهذيب الكتاف املجاورة  للمدرج وعمل ت�صويات ترابية تتنا�صب مع متطلبات �صلطة 

الطريان املدين وترفع من �صوية ت�صنيف املطار وخدماته املالحية.
احل�صني  امللك  مطار  يف  القادمني  مبنى  تاأهيل  واإعادة  بتو�صعة  العقبة  تطوير  �صركة  وقامت 
احل�صني  امللك  ملطار  القادمني  مبنى  تاأهيل  اعادة  الى  هدف  والذي  الأولى  الدويل/الرزمة 
الدويل، حيث مت افتتاح امل�صروع حتت الراعية امللكية ال�صامية خالل �صهر ايار من العام الفائت  

مبنى  اإن�صاء  واأعمال  مربع،  500مرت  مب�صاحة  القادمني  ملنطقة  تو�صعة  اأعمال  على  وا�صتمل 
خارجي خا�ص بجميع الق�صام الأمنية التابعة للمطار مب�صاحة 350 مرت مربع، واأعمال اإعادة 
تاأهيل مبنى امل�صافرين القائم مب�صاحة 900 مرت مربع، وحت�صني البنية التحتية ملنطقة القادمني 
من متديدات كهربائية و�صرف �صحي ومياه واأعمال تن�صيق واإعادة تاأهيل �صاحات ال�صطفاف 
املظهر  باملبنى وحت�صني  املركبات اخلا�صة  والر�صفة، وحركة  ال�صفلتية  ال�صاحات  ي�صمل  ومبا 

العام للمنطقة املحيطة مببنى امل�صافرين وذلك بزراعة اأ�صجار ونباتات زينة منا�صبة.
الأهداف  وخدمة  اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة  يف  اجلوية  احلركة  منو  مواكبة  ولغاية 
ال�صتثمارية للمنطقة مت اعداد الهيكل واملخطط ال�صمويل للمطار يف عام 2008 وا�صتمل على 
الربنامج التطويري للمطار ومبا يلبي متطلبات ت�صغيلية للعام 2028 وبقيمة اجمالية و�صلت الى 
60 مليون دينار وبو�صر العمل به عام 2009  وا�صتمل على تطوير اجلانب اجلوي، والعمل جار 

على حتديث مباين امل�صافرين لرفع ال�صعة ال�صتيعابية للمباين لت�صل الى مليون م�صافر �صنويًا 
ولتلبي متطلبات الت�صغيل لغاية العام 2028 . مت النتهاء من حوايل %90 من هذه املرحلة .ومن 
�صمن برنامج تو�صعة وتاأهيل مباين امل�صافرين فقد مت النتهاء من املرحلة الأولى التي ت�صمل 
1500 مرت ، ويتم الن متابعة  تو�صعة واعادة تاأهيل قاعات القادمني ومب�صاحات ا�صافية تبلغ 

تنفيذ القاعة الرئي�صية ومرافق قاعة املغادرين للتكامل مع مرافق وخدمات املطار باأكمله. 
للم�صافرين  عال  خدمة  م�صتوى  تقدمي  �صرورة  امل�صافرين  مباين  تاأهيل  اعادة  يف  روعي  وقد 
مليون  ب�صعة  القادمني  قاعات  وتنفيذ  ت�صميم  مت  وعلية   ، الدولية  املمار�صات  اف�صل  و�صمن 
م�صافر   200 مع  مقارنة  م�صافر   600 الى  الذروة  وقت  يف  ا�صتيعابية  وقدرة  �صنويا  م�صافر 
الكلية  القدرة  لتكون  اي�صًا  املغادرين  ينطبق على قاعات  التو�صعة وهذا ما  برنامج  تنفيذ  قبل 
للمطار حوايل مليون م�صافر �صنويا. ويجري حاليًا اعادة تاأهيل ال�صالت واخلدمات اخلا�صة 
املباين واخلدمات  لكافة  التو�صعة  بانتهائها تكون اعمال  والتي   cip و   vip التجارية  واخلدمات 

اخلا�صة اكتملت ومن املتوقع النتهاء منها يف الربع الول من العام املقبل.

  هل هنالك دورا للمطار في دعم القطاع االستثماري؟

نعم، فبالإ�صافة لعمل املطار كمرفق جوي فاأنه اي�صا حا�صنة للقطاع ال�صتثماري والذي تقدر 
اخلا�صة،  الطائرات  ومبنى  املدين،  الطريان  اكادميية   ( وت�صمل  دينار،  مليون   100 ب  قيمته 
الريا�صات  ونادي  امللكية،  ال�صقور  نادي  الطائرات،  �صيانة  ومرفق   ، اجلوي  ال�صحن  مرفق 
300 مليون دينار  الى  الوطني  املتوقع ان ي�صل عائد ال�صتثمار على القت�صاد  اجلوي(، ومن 

خالل مده اق�صاها �صنوات .
وتعمل �صركة تطوير العقبة و�صركة العقبة للمطارات على ا�صتمرار التطوير والتحديث يف مرافق 
ابنية التحتية ملطار امللك احل�صني الدويل لغايات ا�صتثمار البنية التحتية املتميزة وغري امل�صتغلة 
يف املطار من خالل جمموعة متثل ال�صركات ال�صتثمارية العقارية وال�صياحية و�صركات النقل 

اجلوي واخلدمات اللوج�صتية،
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الشرق العربي للتأمين ... نجاح متواصل 
وتطور مستمر في العمل

“هي من أكبر وأفضل شركات التأمين في األردن، فهي تمتلك استراتيجية واضحة 
وخطة عمل كبرى ستؤهلها لتكون في مصاف شركات التامين على مستوى المنطقة 
، الشرق العربي للتأمين التي تعتبر بحسب رئيسها التنفيذي مصطفى ملحم قصة نجاح 

أردنية، انطلقت الى العالمية بعد ان أصبحت تابعة لمجموعة الخليج للتامين والتي 
تضم اكثر من 9 شركات تأمين تعمل في الوطن العربي.”

ملحم: الشركة 
لديها قدرة هائلة على 
اكتساب ثقة الناس

أثبتت قدرتها على توفير أرقى الخدمات للعمالء وبأسعار تنافسية

أخبار قطاع التأمين
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تحتل نصيب األسد في التأمينات الصحية 
وتعتبر الرائدة في خدمات هذا القطاع

وقال خالل لقائه مع »امل�صتثمرون«، اإن ال�صرق العربي للتاأمني اأثبتت على مر 
ال�صنني، قدرتها على توفري اأرقى اخلدمات للعمالء، وباأ�صعار تناف�صية، حيث 
طبعت ا�صمها يف مقدمة ال�صركات العاملة يف قطاع التامني الردين من خالل 
اخلدمات التاأمينية املختلفة واملتنوعة التي تقدمها للعمالء، وكذلك من حيث 

جودة النتاج.
واأ�صاف ان ال�صركة تعترب الرائدة يف خدمات التاأمينات ال�صحية بني نظرياتها 
كما  القطاع،  ال�صد يف هذا  ن�صيب  املناف�صة، حيث حتتل  الخرى  ال�صركات 
يف  التو�صع  خا�صة  التامني  قطاعات  كافة  لت�صمل  التو�صع  على  حاليا  وتعمل 

التامني البحري واحلياة.

وفيما يلي نص المقابلة:

 .. الخبرة  من  طويلة  سنوات  تمتلك  الشركة   
هل لك ان تقدم لنا قراءة سريعة عن ادائها؟

كبري  ب�صكل  العمل  يف  وتقدمت  تطورت  �صركة  هي  للتاأمني«  العربي  »ال�صرق 
اململكة  يف  العاملة  التاأمينية  ال�صركات  اعرق  من  اليوم  غدت  حتى  و�صريع 
واملنطقة، حيث وا�صلت انطالقتها بثقة وريادية وجناح، وعملت على مواكبة 

التطور التكنولوجي.
فال�صركة واكبت التطورات يف �صوق الـتاأمني، وكانت دائمًا ال�صباقة ومن اأوائل 
التاأمينية  والربامج  اخلدمات  من  جمموعة  تقدم  التي  الرائدة  ال�صركات 
باإ�صتخدام اأف�صل الو�صائل التكنولوجية املتقدمة، م�صتندة يف ذلك الى م�صتوى 
ال�صركة  اأن  اإلى  م�صريا  الطويلة،  عملها  �صنوات  خالل  كونتها  التي  اخلربة 

ملتزمة باأعلى معايري اخلدمات التاأمينية.
كما واأن ال�صركة ميكن القول باأن لديها قدرة هائلة على اكت�صاب ثقة النا�ص 
وتعزيز وجودها يف ال�صوق املحلية؛ فقوتنا تكمن يف كوننا �صركة التاأمني املحلية 

املف�صلة ذات معايري عاملية.

تقدمها  التي  التامينية  الخدمات  أبرز  هي  ما   
الشركة؟

الطبية  اأبرزها  التاأمينية  اخلدمات  من  متكاملة  جمموعة  تقدم  ال�صركة 
والتامني  ال�صيارات  وتامني  العامة  التاأمينات  الى  بال�صافة  وال�صحية، 

امل�صريف وتامني ال�صفر والتامني البحري والطريان والطاقة.
واملنتجات،  ب�صكل م�صتمر على تطوير براجمنا وكافة اخلدمات  نعمل  ونحن 

وذلك بناء على احتياجات امل�صتهلك.

رئيسًا  تعيينك  وقررت  الثقة  منحتك  الشركة   
السيرة  عن  لمحة  لنا  تقدم  ان  لك  هل  تنفيذيًا، 

الذاتية الخاصة بك؟
بكل تاأكيد، فاأنا من مواليد 1970 وخريج جامعة مدريد - اإ�صبانيا لعام 1994، 
حيث كنت ا�صغل من�صب نائب الرئي�ص التنفيذي لدائرة التاأمني الطبي وتطوير 
الأعمال يف ال�صركة، وخدمة ورعاية العمالء وتكنولوجيا املعلومات منذ عام 

2010، وقد مت تعييني كمدير تنفيذي لدائرة التامني الطبي بعام 2007.
ممتلكات   - التكافلي   للتاأمني  امل�صرية  اإدارة  جمل�ص  يف  ع�صوا  وكنت  كما 
جمعية  يف  وع�صوا  للتاأمني،  اخلليج  ملجموعة  تابعة  �صركة  وهي  وم�صوؤوليات 
الأعمال الأردنية الكندية، لذلك امتلك خربة طويلة يف جمال التاأمني، حيث 
عملت يف قطاع التاأمني واإدارة التاأمني الطبي منذ عام 1997 يف الأردن ودول 
اخلليج العربي حيث �صغلت من�صب م�صت�صار ل�صركة ميونخ ري يف فرع التاأمني 
الطبي يف العديد من البلدان منها الإمارات العربية املتحدة، اململكة العربية 
اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  ع�صو  من�صب  اإلى  بالإ�صافة  املك�صيك،  ال�صعودية، 

الأردنية للتاأمينات ال�صحية لعام 2015-2014.

 ما هي خطتك في العمل؟
�صيتم موا�صلة م�صرية النجاح ال�صابقة التي حتققت خالل فرتة تويل رئي�صها 
التنفيذي ال�صابق ع�صام عبد اخلالق، الذي ا�صتطاع حتقيق م�صتويات عالية 
من  اخلالق  عبد  يعترب  فيها، حيث  عمله  �صنوات  لل�صركة خالل  الجناز  من 

رواد هذا القطاع القت�صادي احليوي ملا ميتلكه من خربة وا�صعة.
التامينية  اخلدمات  كافة  تفعيل  على  املقبلة  الفرتة  خالل  بالرتكيز  و�صاأقوم 
خا�صة تلك التي تتعلق باحلياة والبحري، حيث �صيتم تفعيلهما ب�صكل اأكرب مبا 
يخدم �صرعية اأو�صع من العمالء، حيث �صيكون هناك اهتمام وا�صع وكبري يف 

زيادة م�صتوى وانواع اخلدمات التي �صتقدمها ال�صركة على التامني البحري.
التجارة،  حتتاجها  التي  احلماية  »البحري«  التاأمني  من  النوع  هذا  و�صيوفر 
التاأمني على  حيث توؤمن الب�صائع امل�صحونة عن طريـق البحر، وين�صب هذا 
تعوي�ص اأ�صحاب الب�صائع عن اخل�صائر التي تلحق بب�صاعتهم ب�صبب تعر�صها 

لأخطار موؤّمن عليها اأثناء النـقل اأو ال�صحن .
وفيما يتعلق بالتاأمني على احلياة، فاإنه �صيتم زيادة الهتمام بتفعيل هذا النوع 
من اخلدمات، حيث �صيوفر هذا النوع من التاأمني با�صكاله املتعددة احلماية 
اإلى الأفراد من خماطر الوفاة يف �صن مبكرة اأو الو�صول اإلى �صن ال�صيخوخة 
البقاء على  للفرد يف حالة  �صيوفر �صمانة  النق�ص، كما  اإلى  الدخل  وتعر�ص 
قيد احلياة ل�صن معينة وللورثة يف حالة وفاة معيلهم وتتيح الوثائق ذات النوع 
ب�صمان  املختلفة  التزاماتهم  ملواجهة  الفراد على قرو�ص  الدخاري ح�صول 
 ، ال�صخ�صية  ، احلوادث  املختلط   ، املوؤقت  التاأمني  اأنواعه  اأهم  ومن  الوثائق 

تغطية العجز.

انطلقت إلى العالمية بعد أن أضحت اليوم تابعة لمجموعة الخليج للتأمين

أخبار قطاع التأمين
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السهل الممتنع

»ل اأظن اأن هناك امتحانًا يف الدنيا، يفوق هذا المتحان؛ اأن توؤ�صر على 
ما تعتقد اأنها املحطات الأبرز يف يف حياتك!« بهذه اجلملة ا�صتهل الأ�صتاذ 
الدكتور مروان كمال حديثه يف الندوة التكرميية التي عقدها املنتدى  له 
حول جوانب من ال�صرية الذاتية والبداعية حملت عنوان )ال�صهل املمتنع(، 

والتي اأ�صدرها منتدى الرواد الكبار �صمن من�صورات )ذاكرة ان�صان(.  

مروان  بالدكتور  فيها  عرف  عبداخلالق  غ�صان  الدكتور  ال�صدار  وافتتح 
مروان  الدكتور  �صخ�صية  وا�صفًا  عنه  تقريبية  قلمية  �صورة  وقدم  كمال، 
كمال باعتدال املزاج وال�صالبة واحرتام الخر، فهو�صاحب قدرة عجيبة 
على �صبط النفعالت وامل�صاعر ال�صخ�صية �صواء يف حال ال�صرور او الغ�صب 
وهي خ�صلة فريدة قل ان تتوفر من قادة املوؤ�ص�صات لنها حتتاج الى مران. 
وا�صارت رئي�صة املنتدى هيفاء الب�صري يف الكتاب الى ان الدكتور كمال قامة 
اكادميية وان�صانية كبرية وانه امنوذج يحتذى علما واداء وتعامال و�صلوكا 

واجنازات.

واحتوى الإ�صدار اأ�صاءت اإ�صهامات لكل من: حممد حمدان الذي اأكد اأن 
اآراء الدكتور مروان كمال وقراراته اإمنا تكون مبنية على مبادئ اأ�صا�صية 
والأحوال.  الظروف  جميع  يف  عنها  يحيد  ول  بها  يوؤمن  عامة  وقواعد 
وع�صام زعبالوي الذي و�صح اأن الدكتور كمال يوؤمن بالبناء املمنهج املبني 
وعبدالرحمن  والتحويل،   للتطبيق  قابلة  مرنة  ا�صرتاتيجية  خطط  على 
احلنيطي  الذي قال اأن الدكتور كمال يف كل من�صب يتوله، كان يعترب ذلك 
يتواجد  مكان  كل  يف  الإيجابية  ب�صماته  يرتك  وبالتايل  تكليفًا،  املن�صب 
فل�صطني،  ابن  الأردين  كمال  مبروان  اأ�صاد  الذي  املعاين  فيه،و�صلطان 
اإلى هناك..  والذي ولد بني حربني عامليتني �صرو�صني، بقي يرنو بب�صره 
فعلى مرمى ب�صره من عمان تك�صر اأ�صوار القد�ص �صمت الأ�صفار.. وتعلن 
وعمان  اأ�صوارها  بني  امل�صافة  واأن   .. لها  اأف�صح  العنبتاوية  بلكنته  كنعانيًا 

حبل الوريد. 

مع  والتفاعل  والدارة  والفكر  التدري�ص  يف  ومتنوعة  ثرية  كمال  جتربة 
ثقافية  علمية  مبادرة  �صاري:  �صامل  الدكتور  قال  كما  وتكرميه  جمتمعه، 
رائدة، وفعل تربوي جمتمعي كبري حقًا. يثبت فيه املنتدى بامتياز اأنه ويف 
اإغراءات امل�صلحية  ل�صمه ور�صالته ، م�صتقل يف خياره وقراره، بعيد عن 
واملنفعية، ونافرًا من اإغواءات املظهرية وال�صكلية. واأ�صار الدكتور عدنان 
الطوبا�صي اإلى اأن و�صفه لكمال ب »�صانع الروؤ�صاء« مل ياأت من فراغ بل هو 
واقع حقيقي لهذا الإن�صان املتوا�صع فقد �صاهم باقتدار يف اإعداد وتقدمي 

عدد من روؤ�صاء اجلامعات حمليًا وعربيًا. 

اأبلغ دليل على ما ميكن لكاتب  الذاتية،  الدكتور مروان كمال  ولعل �صرية 
ال�صرية الذاتية اأن يعاينه من حتديات لإمكاناته البيانية من جهة، وعلى ما 
ميكن لفرد ع�صامي اأن يجرتحه من اإزاحات متوالية تتجاوز حدود الطبقة 
الجتماعية واجلغرافيا القطرية والقومية، لتندفع بعيدًا جمتازة احلدود 

الزمانية واملكانية للحالة احل�صارية برمتها .. من جهة ثانية.

آراء ومقاالت

بقلــم : د.مروان كمال
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بقلــم : د.ابراهيم بدران

اإلدارات الحكومية.. والقفز عن المراحل

كل  جتاوزت  قد  املتقدمة  الدول  فاإن  راأيه  وح�صب 
اإقت�صاد  و  ال�صريعة  والطرق  الطائرات  ،اإلى  ذلك 
اإن   : قائاًل  واأ�صاف  املعلومات.  تكنولوجيا  و  املعرفة 
حديديًا  خطًا  تن�صئ  مل  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
منذ عام 1950. و رمبا، للمرة العا�صرة يقول اخلرباء 
يزدهر  و  ينه�ص  اأن  لبلد  اأنه ل ميكن  نقول معهم،   و 
بامل�صتوى  مواطنوه  ينعم  و  املجتمعي،  الأمن  فيه 
اجلهود  تركزت  اإذا  اخلدمات،  و  املعي�صة  من  الالئق 
بينما بقيت املحافظات  الإ�صتثمارات يف جزء فقط  و 
و   ، امل�صاريع  ندرة  من  تعاين  الأطراف  و  والأرياف 
 . امل�صاريع  اأ�صحاب  عزوف  و  العمل،  فر�ص  �صاآلة 
ميثل  النقل  قطاع  ،اأن  اأي�صا  نقول  ثانية،  جهة  ومن 
اأو  ركنًا اقت�صاديًا بالغ الأهمية �صواء من حيث كلفته 
نتخيل حركة  اأن  امل�صافة. ول ميكن  القيمة  من حيث 
خمتلف  يف  العمران  وا�صتمرار  داخلية  اجتماعية 
جتارة  ومراكز  مزدهرة  وجتارة  والأطراف  القرى 
اأن يكون الأردن دون قطاع  اإقليمية ودولية كما ن�صعى 
من  اأف�صل  هناك  ودائم.ولي�ص  ومنظم  قوي  نقل 
الوليات  متتلك  الذي  الوقت  ففي  احلديد.  ال�صكة 
ال�صفن   و  وللطائرات  لل�صواريخ  حركة  اأكرب  املتحدة 
والركاب يف العامل فاإن لديها اأكرب �صبكة �صكة حديد 
يف العامل يتجاور طولها )220( األف كم وتنقل �صنويا 
على  ينطبق  وما  كم.  طن  مليار   2400 الب�صائع  من 
وعلى  بكاملها،  اأوروبا  على  ينطبق  املتحدة  الوليات 
ال�صني التي تبلغ طول �صبكتها احلديدية 120 األف كم،  
الدول  وعلى  والهند  اأملانيا  و  كم  األف   )80( ورو�صيا  
احلديد  �صبكة  و  الدمنارك  مثل  ال�صغرية  املتقدمة 
وهولندا  كم   3529 وبلجيكا  كم  بطول    2131  لديها 
2800 كم والنم�صا وغريها. ويبلغ معدل اأطوال ال�صكة 
مرت  100كيلو  لكل  4كم  املتحدة  الوليات  يف  احلديد 
مربع من امل�صاحة . وهذا يعادل ما يقرب من 3600كم 
اإلى م�صتوى الوليات املتحدة  اإذا كان الأردن �صي�صل 
لنقل  الأولى  بالدرجة  فهي  الطائرات  اأما  الأمريكية. 
الثمن.  غالية  الب�صائع  من  حمدودة  وكميات  الركاب 
بال�صكة  امل�صافرين  اأعداد  اأن  اإلى  ن�صري  اأن  ويكفي 
اإلى  ي�صل  �صوي�صرا  مثل  بلد �صغري  �صنويًا يف  احلديد 

475 مليون م�صافر  وهولندا 340 مليون واإ�صرائيل 49 
اإلى  .  يتبادر  م�صافر  مليون   20 وللوك�صمبورغ  مليون 
دائمًا  العرب  واملخططني  امل�صوؤولني  من  الكثري  ذهن 
قبلها.  ما  وتن�صخ  ومت�صح  تلغي  املتقدمة  املرحلة  اأن 
ب�صكل  بناوؤها  يتم  احل�صارية  املراحل  اأن  واحلقيقة 
يف  انطلق  الذي  فالت�صنيع  الغائي.  ولي�ص  تراكمي 
القرنني الثامن ع�صر والتا�صع ع�صر، ل يزال هو اأ�صا�ص 
واإن  املعرفة،  اإقت�صاد  اأ�صا�ص  و  الإقت�صادات احلديثة 
و  الت�صنيع  كان  والأنظمة.و  والآلت  الأمناط  تغريت 
الذي  الأ�صا�ص  ،هو  يزال  ل  و  ال�صناعي،  الإقت�صاد 
انتهاء  و  اليابان  من  ابتداء  الدول  نه�صة  عليه  تقوم 
يف  هذا  اأوروبا.  و  اآ�صيا  يف  بينهما  ما  و  بالربازيل 
اليوم  حتى  العربية  احلكومات  تنظر   ل  الذي  الوقت 
اإلى الت�صنيع باأي اهتمام . والنقل هو اأ�صا�ص العمران 
و�صائله،  تغريت  واإن  املجتمعية  واحلركية  والتجارة 
ومكانتها  دورها  لي�ص  احلديد  ال�صكة  يف  تغري  وما 
املركزية واإمنا التكنولوجيا اخلا�صة بها من حمركات 
يعترب  العربي  امل�صوؤول  و  ووقود.  �صرعات  و  وقاطرات 
النقل م�صاألة اعتيادية  .  كيف تتوقع  الدوائر امل�صوؤولة 
اأي  من  املحافظات  وتنمية  وال�صتثمار  القت�صاد  عن 
لبناء  الأردنية  الأرا�صي  عمق  اإلى  يذهب  اأن  م�صتثمر 
مطمئنًا  يكن  مل  اإذا  حديثة  مزرعة  اأو  هناك  م�صنع 
اإلى وجود ترتيب لنقل منتجاته وعماله يف نظام دقيق 
وفعال مثل ال�صكة احلديد ؟ كيف ميكن اإعمار و تطوير  
هذه امل�صاحات ال�صخمة من الأرا�صي دون نقل و مياه  
و طاقة؟ والأمثلة اأكرث من اأن يتم تعدادها . اإن الكلفة 
املبا�صرة وغري املبا�صرة لقطاع النقل يف بلدنا تقرتب 
من 3000 مليون دينار �صنويًا . ومن املتوقع اأن ت�صاعد 
هذه  من   %30 اإلى   %20 توفري  على  احلديد  ال�صكة 
دينار  مليون   900 اإلى  مليون   600 بني   ما  اأي  الكلفة 
�صنويًا. وهذه املبالغ لو مت التعامل معها بحكمة و ذكاء 
لبعث احلياة  الإجتماعي، كافية  الإقت�صاد  اإطار  و يف 
يف تنمية املحافظات والبوادي و الأرياف واإن�صاء اآلف 
امل�صانع و مئات ال�صدود واحلفائر و مرافق  احل�صاد 
املائي و  مراكز ال�صتمطار و توليد ع�صرات الآلف من 
ما  اإن  اإليها.  احلاجة  باأم�ص  نحن  التي  العمل  فر�ص 

تاأخرنا يف بنائه ل يعني يف معظم  اأو  فاتنا القيام به 
واإمنا  اإليه،  بحاجة  نعد  ومل  جتاوزناه  اأننا  الأحيان 
علينا امل�صارعة يف بنائه وتدارك ما فات، لكي ن�صيف 
يف  و  الدميوقراطية،  يف  تاأخرنا  جديدة.  مرحلة  اإليه 
و  العلمي  البحث  يف  و  الإدارة  تطوير  يف  و  الأحزاب 
و  الزراعة  الت�صنيع ويف تطوير  و يف  التعليم،  اإ�صالح 
يف حماربة التطرف و الف�صاد.. الخ الخ . فهل ن�صتطيع 
ما  كل  اإجناز  من  بد   كال..ل  ذلك؟   كل  عن  القفز 
تاأخر، و لكن بكلفة اأعلى . و الوا�صح اأن التفكري العربي 
ي�صع م�صتقبل البالد يف �صرداب ي�صعب اخلروج منه . 
فهناك اإ�صرار على اإن�صاء املحطة النووية بكلفة 10 اإلى 
12 و رمبا 15  مليار دولر دون اأن تتوفر لها املياه يف 
حالة احلوادث، ودون اأن ي�صتفاد منها يف حتلية املياه، 
و على ح�صاب املياه التي يجب اأن تذهب اإلى الزراعة، 
و دون اأن تكون هناك حاجة حقيقية لهذه املحطة. لقد 
تراجع ن�صيب الفرد من املياه يف الأردن اإلى ما يقرب  
ال�صنوي  العجز  ويبلغ  �صنويًا  مكعبًا  مرتًا   )100( من 
مكعب.وهناك   مرت  مليون   )250( من  اأكرث  املياه  يف 
بالطاقة  املياه  حتلية  حمطات  باإن�صاء  اهتمام   عدم 
ال�صم�صية يف العقبة رغم ا�صتعداد امل�صتثمرين لذلك. 
وهناك اإ�صرار على عدم اإن�صاء �صكة حديد ونقل عام 
�صراكة  يف  للدخول  امل�صتثمرين  ا�صتعداد  رغم  منظم 
مع احلكومة يف هذه امل�صاريع الكربى. ويف نف�ص الوقت 
هناك اإ�صطرار واإ�صرار على ال�صتمرار يف القرتا�ص 
و  للم�صتثمرين  دعوة  وهناك  العام.  الدين  وزيادة 
حماولة لجتذابهم. و هذا اأمر جيد و �صحيح و ي�صتحق 
الثناء، و لكننا يف نف�ص الوقت ل نحاول حل م�صكالت 
عمالها  اأطلقت  و  اأبوابها  اأغلقت  التي  امل�صانع  مئات 
ل�صبب اأو لآخر. وي�صتمر الق�صاء على حاله دون تعزيز 
واملياه  والنقل  الطاقة  تكاليف  وتت�صاعد  م�صاندة،  و 
امل�صتثمر  بدفع  كفيل  ذلك  وكل  مقنعة.  غري  مبعدات 
اإلى الرتدد. هل تتوقع احلكومات العربية، ونحن منها، 
فقط  م�صرق  مزدهر  م�صتقبل  اإلى  الأجيال  ت�صل  اأن 
النظر  وغ�ص  التنفيذ؟  واجبة  مرحلة  كل  عن  بالقفز 
عنها ؟ذلك نوع من الوهم الذي يجب التخل�ص منه. 

تلك هي امل�صاألة.

“يبدو أن هناك فهمًا ملتبسًا لدى اإلدارات الحكومية  و في كثير من األقطار 
العربية ألساسيات التطور الحضاري، و وسائل الخروج من مأزق التخلف و 

اإلعتماد على المساعدات إلى حالة بناء القدرات الوطنية و اإلعتماد على الذات. 
و هناك عدم تدقيق لدى المسؤول العربي عمومًا في عمق المتطلبات الواجب 

تنفيذها و بشكل متسلسل إلحداث تغيير نوعي في الحياة اإلقتصادية 
اإلجتماعية و رفع مستوى معيشة المواطن و اللحاق بالدول الناهضة. أحد 

الشخصيات السياسية المرموقة علق على الدعوة إلى االهتمام بالسكة 
الحديد وتنمية المحافظات بأنه موضوع  متخلف عن المرحلة، وتفكير 

بالتكنولوجيا القديمة مثل السكة الحديد والقطار والمقاربات التقليدية مثل 

التنمية الجهوية و تطوير المحافظات.”

وجهة نظر 
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السر العميق !

حتى اأولئك الذين يعتقدون اأنهم يعرفون الأردن جيدا ، يكت�صفون من وقت لآخر اأنهم مل 
يدركوا �صره العميق بعد ، فهو يفاجئهم مبا ل يخطر على بال ، فما بالك مبن ل يعرفون 
الداخلية  ال�صعاب  على  التغلب  �صبيل  يف  ينا�صل   ، املوارد  حمدود  �صغري  بلد  اأنه  �صوى 
تلك  يرونه �صامدا يف وجه كل  به حني  ، وهم كذلك معجبون  والتهديدات اخلارجية   ،
التحديات ، �صابرا مرابطا ، مثل جندي يحفظ كلمة ال�صر يف عقله وقلبه  ول ينطق بها 

لعدو ول �صديق اأبدا .

انظر اإليهم وهم يحتارون يف تف�صري ا�صت�صهاد الرائد البطل را�صد ح�صني الزيود لأنهم 
قد ل يعلمون الكثري عن اجلي�ص العربي والأجهزة الأمنية ، ول عن عقيدتهم امل�صتمدة 
من اأول جي�ص من جيو�ص النبي العربي الها�صمي حممد �صلوات اهلل و�صالمه عليه ، حيث 
القائد يف املقدمة ، هو اأول املهاجمني ، فاإن انت�صر اأو ا�صت�صهد فكل من خلفه كاأنهم هو 

يوا�صلون املعركة حتى ينالوا اإحدى احل�صنيني ، الن�صر اأو ال�صهادة !

تلك العقيدة تف�صر ذلك ال�صر يف اأن يحر�ص القائد الأعلى للقوات امل�صلحة  جاللة امللك 
عبداهلل الثاين بن احل�صني على مواراة �صهيده الرثى بنف�صه ، ي�صتح�صر يف وجدانه وقوف 
النبي الكرمي يدفن ال�صهداء ويقول » اأنا �صهيد على هوؤلء يوم القيامة » ويبعث لالأ�صرار 

ر�صالته باأن دم �صهيدنا لن يذهب هدرا . 

وما �صر هذه اجلموع الزاحفة اإلى م�صارب ع�صائر الزيود ، وقبلها اإلى م�صارب ع�صائر 
الك�صا�صبة حني ا�صت�صهد البطل الطيار معاذ على يد اجلماعة الآثمة ذاتها ؟ ال�صر هو اأن 
الأردنيني جميعا اأهل لكل �صهيد ، لأنه البن  البار �صحى بدمه من اأجل �صالمتهم واأمنهم 

وم�صتقبل اأبنائهم .

اأهلنا يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة الذين يقدمون ال�صهداء كل يوم ، حتى  وماذا عن 
اأنهم اعتادوا ال�صهادة فال يهزهم الفقد ، فاإذا بهم يفتحون بيوت العزاء لبنهم  ظننا 
را�صد الزيود ، ويطلقون ا�صمه على امليادين وال�صوارع ، وكاأنهم يقولون باأعلى �صوت نحن 
اأهله وع�صريته ، وهو �صهيدنا كذلك ، فكل �صهدائنا يرتقون اإلى ال�صموات العال يف موكب 

واحد .

ما زال ال�صر اأعمق من اأن ينك�صف ، وما ذلك اإل مفتاح �صغري !

آراء ومقاالت

الدكتور يعقوب ناصر الدين 
yacoub@meuco.jo

www.yacoubnasereddin.com
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حداد: النتائج تشير إلى أن الشركة باتت اليوم 
أقوى على تلبية متطلبات مرحلة النمو

اأن  حداد،  مالك  ال�صركة  عام  مدير  وقال 
على  بظاللها  القت  القليمية  الظروف 
على  خا�صة  القت�صادية  القطاعات  كافة 
على  عملت  حيث  والنقل،  ال�صياحة  قطاعي 
الجنبية  ال�صياحية  املجموعات  عزوف 

اململكة. الى  املجيىء 
ان  ال  التحديات،  هذه  رغم  اأنه  وا�صاف 
امل�صتجدات  مع  التاأقلم  ا�صتطاعت  ال�صركة 

التو�صع  من  ومتكنت  واملحلية،  القليمية 
نفوذها  وزيادة  مرافقها  وتو�صيع  عملها  يف 
وا�صلت  كما  املناطق،  كافة  يف  وانت�صارها 
وتقدمي  واملتنوعة  املختلفة  خدماتها  تقدمي 

الت�صجيعية. العرو�ص  كافة 
 2015 يف  ال�صركة   اداء  ان  قائال  وتابع 
اقدر  اليوم  باتت  ال�صركة  ان  الى  ي�صري 
النمو  مرحلة  متطلبات  تلبية  على  واقوى 

امل�صتقبل  نحو  والنطالق  والتطور  والتو�صع 
جميع  اأن  نف�صه  الوقت  يف  موؤكدا  ثقة،  بكل 
جمهزة  ال�صركة  متلكها  التي  احلافالت 
وتنقل  والآمان،  الراحة  و�صائل  باأرقى 
وا�صعة  ودولية  �صبكة حملية  امل�صافرين عرب 
التطورات  جميع  تواكب  حيث  النت�صار، 
اأمناطه  النقل بجميع  التي حتدث يف جمال 

الركاب. اأو نقل  ال�صياحي  النقل 

756.5 ألف دينار أرباح »جت« في 2015

اإلستثمار في قطاع النقل

“بلغت أرباح شركة النقليات 
السياحية االردنية)جت( بعد 
الضريبة خالل العام الماضي 
2015  ما مجموعه 756.526 

الف دينار .
وحسب البيانات المالية 

للشركة، فقد بلغت األرباح 
قبل الضريبة خالل العام 

الماضي 2015 حوالي 1.2 مليون 
دينار، في الوقت الذي بلغ فيه 

صافي االيرادات التشغيلية 
حوالي 14.7 مليون دينار.”
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اإلستثمار في قطاع النقل

بنكي  اتفاقية قر�ص جتمع  التوقيع على  الأردنية عن  امللكية  اأعلنت �صركة اخلطوط اجلوية 
بقيمة 275 مليون دولر، وقد جنحت هذه ال�صفقة يف اإيجاد هيكلية م�صرتكة جتمع ما بني 

طريقتي التمويل التقليدي والإ�صالمي لتلبية متطلبات امللكية الأردنية املختلفة .
ومت التوقيع مع �صبعة بنوك تقع مقراتها يف الأردن والمارات العربية املتحدة وقطر وتت�صمن 
كاًل من بنك امل�صرق )امل�صرق(، والبنك العربي، وبنك اخلليج التجاري )اخلليجي( ، وبنك 
وبنك  منتدب،  م�صوؤول  منظم  ب�صفة  يعمل  الذي  قطر  التجاري/  والبنك  الإ�صالمي،  دبي 
ال�صتثمار العربي الأردين الذي يعمل ب�صفة منظم م�صوؤول وبنك الحتاد ب�صفة منظم. كما 

تولى امل�صرق دور املن�صق احل�صري امل�صوؤول عن اإ�صدار القر�ص.
و�صت�صتخدم امللكية الأردنية عائدات التمويل من هذا القر�ص الذي ميتد خلم�ص �صنوات يف 
اإعادة متويل الديون احلالية على ال�صركة وتوفري املزيد من �صبل الدعم للنمو الإ�صرتاتيجي 

املتوا�صل وتعزيز خططها على املديني الق�صري واملتو�صط . 
وقد جتاوت قيمة م�صاركات البنوك املذكورة املبلغ الذي كان مطلوبًا للقر�ص يف البداية، وهو 
الوطني  الناقل  ب�صفتها  الأردنية  امللكية  مكانة  املالية يف  واملوؤ�ص�صات  البنوك  ثقة  يعك�ص  ما 
لالأردن وو�صوح الروؤية امل�صتقبلية لل�صركة، �صيما وهي تطبق حماور خطة الأعمال الرئي�صية 

التي ت�صكل خارطة الطريق لل�صنوات القادمة .
توقيع  يف  جنحت  ال�صركة  اأن  اأو�صح  احلافظ  �صليمان  الأردنية  امللكية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
اإطار عملية التحول الإ�صرتاتيجي ورفع راأ�ص  ياأتي يف  اتفاقية هذا القر�ص امل�صرتك والذي 
�صواء  املدرو�ص  والتو�صع  للنمو  خططها  تنفيذ  من  ميكنها  مبا  ديونها  متويل  واإعادة  املال 
�صتوا�صل  ال�صركة  اأن  اإلى  لفتًا  الطائرات،  اأ�صطول  حتديث  اأو  اخلطوط  �صبكة  �صعيد  على 
حتديث اأ�صطولها باإدخال املزيد من طائرات البوينغ 787 مع نهاية العام احلايل �صمن خطة 
الطراز  2014 خم�ص طائرات من هذا  العام  اأدخلت يف  قد  كانت  اأن  بعد  مو�صوعة م�صبقًا 

املتطور .
�صليمان عبيدات عن  الكابنت  الأردنية  للملكية  التنفيذي  الرئي�ص  العام /  املدير  بدوره عرّب 

امللكية  جانب  واإلى  معًا  للعمل  حر�صها  مقدرًا  القر�ص،  يف  امل�صاركة  البنوك  جلميع  �صكره 
ك�صركة  دورها  ويعزز  الأردنية  امللكية  قدرات  �صيدعم  الذي  القر�ص  هذا  لإ�صدار  الأردنية 
طيــران رائدة يف منطقة ال�صرق الأو�صط، وتوفري املزيد من فر�ص النجاح لها ومتكينها من 

تقديــم اأف�صل اخلدمات للم�صافرين .
كانت  لقد   : قائاًل  ال�صمهوري  وليد  العربي  البنك  الأردن/  منطقة  مدير  علق  جانبه  من 
امللكية الردنية دائما، وما زالت،  احد العمالء البارزين لدى جمموعة البنك العربي وتاأتي 
م�صاركتنا يف هذا التمويل كمنظمي القر�ص امل�صوؤولني املنتدبني لتعك�ص ا�صرتاتيجية البنك 
العربي طويلة املدى جتاه دعم عمالئنا من ال�صركات املتميزة وتزويدهم مبجموعة متكاملة 

من احللول التمويلية لتلبية احتياجاتهم املختلفة.
ويف معر�ص حديثه عن اإبرام التفاقية، اأكد �صلمان غولزار رئي�ص ق�صم الأعمال امل�صرفية 
لل�صركات يف بنك امل�صرق قطر قائاًل: اإن جناح امل�صرق يف اإمتام ال�صفقة يف هذه الظروف، 
ال�صمعة  ذات  القوية  ال�صركات  دعم  يف  امل�صاركة  الأطراف  جميع  ثقة  مدى  على  يدل،  اإمنا 
ين الإقليمي والعاملي. ونحن ل نزال  الطيبة العاملة يف منطقة ال�صرق الأو�صط يف �صوق الدَّ
ملتزمني بالعمل جنبًا اإلى جنب مع عمالئنا املتميزين من اأمثال امللكية الأردنية لتنفيذ حلول 
مالية مبتكرة تهدف اإلى دعم خطط اأعمالها، ونود اأن ن�صكر امللكية الأردنية مرة اأخرى للثقة 
اإلى  اأننا تو�صلنا معًا  اإياها يف اأن نكون املنظم امل�صوؤول املنتدب، ونحن �صعداء  التي منحتنا 

اإبرام هذه ال�صفقة الهامة.
تفتتح خطًا جويًا اإلى جوانزو 

اإلى مدينة  اأول رحلة للملكية الأردنية من عمان  اآذار  انطلقت يف احلادي والع�صرين من �صهر 
جوانزو ال�صينية ال�صهرية، معلنًة تد�صني خط جوي منتظم جديد بني املدينتني، وبواقع ثالث 

رحالت اأ�صبوعيًا . 
ياأتي  اجلوية  خطوطها  �صبكة  على  جوانزو  و�صع  اأن  �صحفي  بيان  يف  الأردنية  امللكية  وقالت 

الملكية األردنية توقع اتفاقية قرض
 تجمع بنكي بقيمة 275 مليون دوالر
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اإلستثمار في قطاع النقل

الن�صاط  �صوء  يف  وال�صني  الأردن  بني  املتنامية  اجلوي  النقل  حلركة  ال�صركة  من  ا�صتجابًة 
التجاري امللحوظ لرجال الأعمال الأردنيني والذين ت�صكل جوانزو بالن�صبة لهم حمطة جتارية 

رئي�صية، �صيما جتار احلياكة والألب�صة والإلكرتونيات والألعاب وغريها . 
واأو�صحت اأن جوانزو، واملعروفة اأي�صًا با�صم كانتون، وهي ثالث اأكرب مدينة يف ال�صني، وعا�صمة 
ال�صينية  املطارات  اأكرث  ثاين  باأنُه  الدويل  ي�صنف مطارها  للبالد  الو�صطى  املنطقة اجلنوبية 
ازدحامًا ويحتل املرتبة ال�صاد�صة ع�صرة عامليًا من حيث عدد امل�صافرين الذين يعربونُه �صنويًا 

والذين يتجاوز عددهم 55 مليون م�صافر.
عن  اأعرب  عبيدات  �صليمان  كابنت  الأردنية  للملكية  التنفيذي  الرئي�ص   / العام  املدير  واأعرب 

�صعادته باإ�صافة جوانزو اإلى وجهات امللكية الأردنية، لتكون املحطة الثانية لل�صركة يف ال�صني 
واخلام�صة يف منطقة ال�صرق الأق�صى اإلى جانب هونغ كونغ وبانكوك وكوالملبور وجاكرتا التي 

بداأت امللكية بخدمتها بخط  جوي منتظم اأواخر العام املا�صي . 
وقال اأن هذه اخلطوة تاأتي يف اإطار الإ�صرتاتيجية التي تنفذها امللكية الأردنية يف هذه املرحلة 
من  التاأكد  بعد  واعدة  جديدة  اأ�صواق  وفتح  اخلطوط  �صبكة  مراجعة  حماورها  اأحد  ويت�صمن 
واخلم�صني  ال�صاد�صة  املحطة  وهي  جوانزو  ت�صكل  باأن  تفاوؤله  عن  معربًا  الإقت�صادية،  جدواها 
الأردنيني،  الأعمال  ورجال  التجار  متطلبات  وتلبي  ال�صبكة  اإلى  نوعية  اإ�صافة  الأردنية  للملكية 
جوانزو  باعتبار  وفل�صطني  والعراق  وال�صعودية  وم�صر  لبنان  من  الأعمال  اأ�صحاب  عن  ف�صاًل 

مركزًا مهمًا لل�صناعات املختلفة وميناًء حيويًا للتبادل التجاري .
واأكد الكابنت عبيدات اأن امللكية الأردنية �صتعمل بالتعاون مع اجلهات املعنية يف القطاع ال�صياحي 
�صي�صهل  اأن هذا اخلط  اإلى  م�صريًا  البلدين،  بني  ال�صياحية  لتعزيز احلركة  وال�صيني  الأردين 
انتقال ال�صياح ويفتح منافذ جديدة الى هواة ال�صفر واكت�صاف احل�صارات والثقافات اجلديدة، 
�صيما واأن جوانزو واملناطق املحيطة بها تعترب من نقاط اجلذب ال�صياحية العاملية ال�صهرية، كما 
يتمتع الأردن مبنتج �صياحي واأثري وطبيعي متميز �صيعمل على ا�صتقطاب ال�صياح ال�صينيني بعد 

ت�صغيل الرحالت اجلوية املبا�صرة بني البلدين . 
و�صت�صغل املكية الأردنية خلدمة هذا اخلط طائرات كبرية احلجم من الطرازين اأيربا�ص 330 

اأو بوينغ 787 )درمي ليرن( بواقع ثالث رحالت اأ�صبوعيًا مرورًا بالعا�صمة التايلندية بانكوك.
يذكر اأن امللكية الأردنية فتحت خالل ال�صهور الثمانية املا�صية اأربع حمطات جديدة اأخرى غري 
جوانزو، هي النجف وتبوك واأنقرة وجاكرتا، بينما اأغلقت حمطات اأخرى عديدة لأ�صباب اأمنية 

اأو اقت�صادية .

نقلت عملياتها في مطار دبي إلى المبنى )D( الجديد

عملياتها  الأردنية  امللكية  اجلوية  اخلطوط  �صركة  نقلت 
مبنى  اإلى   )C( املبنى  من  الدويل  دبي  مطار  يف 
الأردنية  امللكية  كانت  حيث   ، اجلديد   )D(الكونكور�ص
�صركتني  اأول  الربيطانية  اجلوية  اخلطوط  جانب  الى 
لت�صهيل  تد�صينه  مت  الذي  اجلديد  املبنى  ت�صتخدمان 
�صركات  �صتوايل  فيما  امل�صافرين،  اخلدمات  تقدمي 
املبنى  هذا  اإلى  خدماتها  نقل  الأخرى  العاملية  الطريان 

خالل الفرتة املقبلة . 
األف مرت   65 اإلى   وميتد املبنى )D( على م�صاحة ت�صل 
مربع وهو عن�صر اأ�صا�صي يف اخلطة الإ�صرتاتيجية ملطار 
لأكرث  اخلدمات  توفري  ت�صتهدف  والتي   2020 للعام  دبي 
لهذا  ا�صتيعابية  بطاقة  عاملية  طريان  �صركة   100 من 
التو�صعة  �صرتفع  فيما  راكب،  مليون   18 اإلى  ت�صل  املبنى 
اجلديدة �صعة مطار دبي وهو الأكرب يف العامل من حيث 

عدد امل�صافرين الى 90 مليون م�صافر �صنويًا. 

و�صيتمكن م�صافرو امللكية الأردنية يف دبي من ال�صتفادة 
الوقت  عليهم  �صيوفر  الذي  اجلديد  املبنى  ت�صمم  من 
ال�صري  م�صافات  ق�صر  �صوء  يف  ملحوظ  ب�صكل  واجلهد 
بوابات  اإلى  و�صوًل  دي«  »الكونكور�ص  عرب  الأقدام  على 
ال�صعود اإلى الطائرة، حيث يرتبط املبنى D(( مع املبنى 
امل�صافرين  لنقل  متطورة  حديدية  ب�صكة  للمطار   )1(
5 عربات  خالل دقيقتني بوا�صطة قطار �صريع مكون من 

ت�صتوعب 300 راكب.
جميع  اإلى  الو�صول  ب�صهولة  اجلديد  املبنى  يتميز  كما 
مرافقه الأخرى ذات امل�صتوى العاملي املتميز، من مطاعم 
اإلى  اإ�صافة  عديدة،  اأخرى  وخدمات  ومتاجر  ومقاهي 
قاعات  منها خم�ص  املبنى،  قاعات جديدة يف  ت�صع  توفر 
خلطوط الطريان وقاعة لال�صرتاحة، وقاعتان لفندق دبي 

الدويل وقاعة مل�صافري الدرجات املميزة.
وقالت ال�صركة امل�صغلة اإن)كونكور�ص دي(ي�صم 21 ج�صر 

العمالقة من طراز  للطائرات  تت�صع  اأربعة  منها  حتميل، 
ايربا�ص 380 وبوينج 747 بال�صافة الى 11 بوابة اأخرى 
مت ت�صميمها ل�صتيعاب 18 مليون م�صافر يف هذا املبنى، 
املعايري  اأعلى  مع  دي«  »الكونكور�ص  مبنى  يتوافق  كما 
البيئية،  وال�صتدامة  الطاقة  كفاءة  جمال  يف  العاملية 
حماية  جتاه  الأمد  طويل  دبي  مطار  التزام  من  انطالقًا 

البيئة.
دبيبول  ملطارات  التنفيذي  الرئي�ص  توقع  جهته  من 
جريفيث، اأن ي�صل عدد الركاب عرب مطار دبي يف عام 
مليون   85 اجلديداإلى  الكونكور�ص  اإ�صافة  بعد   2016
راكب، لفتًا يف هذا املجال الى اأن حجم احلركة ال�صنوية 
يف مطار دبي الدويل كان قد ارتفعمن 70.5 مليون راكب 

يف عام 2014 اإلى 78 مليون راكب يف عام 2015.
بني  يوميًا  رحالت  ثالث  ت�صغل  الردنية  امللكية  اأن  يذكر 

عمان ودبي يف الوقت احلا�صر.
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اإلستثمار في تدريب الطيران

أكاديمية الطيران الملكية األردنية...      
            األولى في عالم تدريب الطيران 

الخوالدة:
 األكاديمية ترفد 
المنطقة بطيارين 
مهرة  

تعترب الف�صل والبرز يف تدريب الطريان يف ال�صرق 
يعنى  املنطقة  يف  معهد  اأول  تعترب  فهي  الو�صط،  

بالتدريب يف جمال الطريان.
اأكادميية الطريان امللكية الأردنية ت�صعى للمحافظة 
على مركز الريادة يف التدريب على خمتلف جمالت 
والإقليمية  املحلية  اجلوية  اخلطوط  لرفد  الطريان 
والعاملية بطيارين يتمتعون مب�صتوى عال من الكفاءة 
يف  الطلبة   وتاأهيل  تدريب  اإلى  بالإ�صافة  واملهارة، 
واإلكرتونيات  الطائرات  �صيانة  هند�صة  جمالت 

الطائرات  طبقا لأعلى املقايي�ص العاملية.
امللكية  الطريان  لأكادميية  العام  املدير  ويقول 
حديثه  خالل  اخلوالدة  حممد  الكابنت  الأردنية 
عاتقها  على  اأخذت  الكادميية  اأن  لـ»امل�صتثمرون«، 
لزياد  نتيجة  وذلك  واقليميا،  حمليا  على  التو�صع 
املنطقة،  يف  الطريان  تدريب  على  الطلب  حجم 
اليوم  باتت  كونها  املرموقة  �صمعتها  الى  ا�صافة 

�صاحبة الخت�صا�ص يف هذا املجال.
وتدريب  اعداد  على  تقوم  الأكادميية  اأن  وي�صيف 
اخوانهم  جانب  الى  العرب  للطلبة  الطريان  علوم 
الوافدين  الطلبة  ن�صبة  ي�صكل  حيث  الأردنيني، 
يتم  حيث  الطلبة،  اعداد  من   %  60 الكادميية  الى 

خالل  من  الطريان  على  الأكادميية  يف  التدريب 
خمتلفة  طائرة   )19( من  مكون  حديث  اأ�صطول 

الطراز.
فازت  الأكادميية  اأن  الى  اخلوالدة  الكابنت  وي�صري 
بعقود تدريب كبرية بعد مناف�صات كبرية مع معاهد 
الطريان العاملية، حيث متتلك عقودا لتدريب العديد 
وذلك  العراقية،  بينها  من  العربية  اجلن�صيات  من 
مب�صتوى  يتمتعون  بطيارين  العراق  جمهورية  لرفد 

عال من الكفاءة واملهارة.
افتتحت  الأردنية،  امللكية  الطريان  اأكادميية  وكانت 
باقليم كرد�صتان  اأربيل  موؤخرا فرعا  لها يف مدينة 
العراق، وذلك نتيجة لل�صمعة الطيبة التي حتظى بها 

والتو�صع احلا�صل يف �صناعة الطريان يف املنطقة.
وقال اأن فرع الكادميية يف اقليم كرد�صتان العراق، 
تو�صيع  يف  الأكادميية  و�صيا�صة  خطة  �صمن  ياأتي 
بحيث  القليمي،  امل�صتوى  على  ون�صاطاتها  اعمالها 
ت�صعى للو�صول لأكرب عدد من الدول العربية لتخريج 
طيارين يتمتعون مب�صتوى عال من الكفاءة واملهارة، 
�صيانة  هند�صة  جمالت  يف  الطلبة  وتاأهيل  وتدريب 
لأعلى  طبقا  الطائرات  واإلكرتونيات  الطائرات 

املقايي�ص العاملية.
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اإلستثمار في قطاع التأمين

الأردنية  التاأمني  �صركة  اأرباح  بلغت 
خالل  ال�صريبة(  )بعد  ال�صافية 
مليون   2 حوايل   2015 املا�صي  العام 

دينار.
فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  ح�صب 
خالل  ال�صريبة  قبل  الأرباح  بلغت 
العام املا�صي 2015 لتبلغ حوايل 2.7 
مليون دينار، كما بلغ �صايف اليرادات 
الت�صغيلية خالل فرتة القيا�ص حوايل 

5.1 مليون دينار.
وبلغت اق�صاط التامني املتحققة للعام 
املا�صي 65.5 مليون دينار نتج عنها 
مليون   3.7 بلغت  �صافية  فنية  ارباح 

دينار.
التاأمني  ل�صركة  العام  املدير  وقال 
اإن  اخلالق  عبد  عماد  الأردنية 

والإف�صاحات  املالية  البيانات  قراءة 
ال�صركة  اأن  اإلى  ت�صري  لها  امل�صاحبة 
بلغت  جيدة  فنية  اأرباحًا  حققت  قد 
اأف�صل  من  وهي  دينار  مليون   4.5
امل�صتويات املحققة مقارنة مع �صركات 
بينما  الأردن  يف  الأخرى  التاأمني 
خارج  ال�صركة  فروع  نتائج  جاءت 
ب�صبب  املطلوب  امل�صتوى  دون  الأردن 
الظروف ال�صعبة التي مير فيها قطاع 
خ�صرت  حيث  الفروع  بهذه  التاأمني 

الفروع مبلغ 750 الف دينار .
ال�صركة  ا�صتثمارات  ان  الى  وا�صار 
العقارية قيمت مببلغ 39 مليون دينار 
قيمتها  فيه  تعترب  الذي  الوقت  يف 
تكون  وبهذا  مليون   18 الدفرتية 
ومتينة  قوية  لل�صركة  املالية  املالءمة 

وهو ما يعزز املركز املايل لل�صركة.
الأردنية  التاأمني  �صركة  اأن  واأ�صاف 
خدمات  تطّور  مواكبة  على  حتر�ص 
ب�صورة  وتعمل  عامليًا،  التاأمني 
التطور  هذا  عك�ص  على  متوا�صلة 
املقدمة  التاأمينية  خدماتها  باقة  يف 
لعمالئها يف الأردن وخارجه، م�صخرة 

خرباتها الطويلة يف �صناعة التاأمني.
من  الرغم  على  اخلالق  عبد  وا�صار 
ان  ال  ال�صعبة  القت�صادية  الظروف 
على  ترتكز  الأردنية  التاأمني  �صركة 
متكن  موؤهلة  وخربات  ثابتة  قواعد 
ا�صافة  امل�صتمر  التقدم  من   ال�صركة 
الى ثقة عمالءها باملنتجات التاأمينية 
كافة  احتياجات  تلبي  والتي  املتطورة 

العمالء .

2 مليون دينار صافي أرباح
 »التأمين األردنية« في 2015

عبد الخالق: الشركة 
تحرص على مواكبة 

تطّور خدمات التأمين 
عالميًا
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اإلستثمار في قطاع التأمين

ال�صافية  للتاأمني  الفرن�صية  الأردنية  ال�صركة  اأرباح  قفزت 
اإلى 1.2 مليون  املا�صي 2015  العام  ال�صريبة( خالل  )بعد 
الذي  للعام  دينار  مليون   1.12 حوايل  مع   باملقارنة  دينار 

�صبقه 2014.
وك�صفت البيانات املالية لل�صركة اأرتفاع الأرباح قبل ال�صريبة 
دينار  مليون   1.9 حوايل  لتبلغ    2015 املا�صي  العام  خالل 
بلغ  كما   ،2014 للعام  دينار  مليون   1.15 حوايل  مع  مقارنة 
 21 حوايل  القيا�ص  فرتة  خالل  الت�صغيلية  اليرادات  �صايف 
مليون دينار مقارنة مع حوايل 19.3 مليون دينار للعام الذي 

�صبقه 2014.
مليون   25 حوايل  املا�صي  للعام  الكتتابات  اجمايل  وبلغت 
دينار مقارنة مع حوايل 23.3 مليون دينار للعام الذي �صبقه 

.2014
ال�صركة  العام  املدير  الدارة/  جمل�ص  ع�صو  وقال  وقال 
اأن   ، زعرب  وائل  وليد  الدكتور  للتامني  الفرن�صية  الأردنية 
ال�صركة ا�صتطاعت ال�صمود والتعامل بنجاح كبري يف التعامل 
تلك  خا�صة  القليمية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  الطورف  مع 
قوتها  مدى  ال�صركة  اثبتت  حيث  اجلوار،  دول  يف  احلا�صلة 

وجناحة قراراتها.
املا�صي  العام  خالل  املتحققة  املالية  النتائج  ان  وا�صاف 
2015 تربهن على قدرة ال�صركة يف التعامل مع كافة الظروف 
م�صددا  التامينية،  اخلدمات  خمتلف  تقدمي  يف  وال�صتمرار 
ال�صركة �صتوا�صل العمل على حتقيق  يف الوقت نف�صه الى ان 
باملنفعة على حقوق  يعود  والرباح مبا  املزيد من الجنازات 

امل�صاهمني.
وتابع قائال ان ال�صركة الأردنية للتاأمني متتلك البنية التحتية 
القوية والفاعلة، وهو الذي مكنتها من جتاوز كافة التحديات 

التي ا�صابت �صركات التاأمني خالل ال�صنوات ال�صابقة .

بلغت اأرباح �صركة ال�صرق الو�صط للتامني ال�صافية )بعد ال�صريبة( خالل 
 2.2 حوايل  مع  مقارنة  دينار،  مليون   2.21 اإحوايل   2015 املا�صي  العام 

مليون دينار للعام الذي �صبقه 2014.
ح�صب البيانات املالية لل�صركة، فقد بلغت الأرباح قبل ال�صريبة خالل العام 
املا�صي 2015  حوايل 2.38 مليون دينار، كما بلغ �صايف اليرادات الت�صغيلية 

خالل فرتة القيا�ص حوايل 3.4 مليون دينار مقارنة.
وبلغ اجمايل الق�صاط املكتتبة خالل العام املا�صي 2015 حوايل 37.5 مليون 
املا�صي  العام  خالل  امللكية  حقوق  �صايف  فيه  ارتفع  الذي  الوقت  يف  دينار، 
2015 ليبلغ حوايل 37.4 مليون دينار مقارنة مع حوايل 34.6 مليون دينار 

للعام الذي �صبقه 2014.
رجائي  الدكتور  للتامني  الو�صط  ال�صرق  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 
وتـوازن  تنـوع  وعلى  الإيجابية  النتائج  على  حافظت  ال�صركة  اأن  �صوي�ص، 

اإيراداتها من الأق�صاط.
ال�صيا�صية  بالتحديات  حافال  كان   2015 املا�صي  العام  ان  وا�صاف 
الو�صط  ال�صرق  �صركة  لكن  القليمي،  الواقع  فر�صها  التي  والقت�صادية 
التحديات  هذه  حتويل  من  موظفيها  وكافة  ادارتها  بجهود  متكنت  للتامني 
نتائجها  على  احلفاظ  ا�صتطاعت  حيث  القوي،  ادائها  وموا�صلة  فر�ص  الى 

اليجابية ومكانتها املتميزة يف النواحي التاأمينية واملالءة املالية.
و�صركة  للتامني  الولى  ال�صركة  جنحت   2015 املا�صي  العام  خالل  انه    
الريموك للتامني يف القيام باول عملية اندماج اختيارية بني �صركات التاأمني 
ال�صركة  هي  للتامني  الولى  ال�صركة  تكون  بحيث  عقود،  منذ  الردن   يف 
بنوعيه،  التكافلي  التامني  ال�صركة  متار�ص  ان  على  الندماج  عن  الناجتة 

التامينات العامة والتامني على احلياة.
بني  للتامني  الولى  ال�صركة  مكانة  �صتعزز  الندماج  عملية  ان  وا�صاف 
وا�صحاب  والعمالء  امل�صاهمني  ثقة  من  وتزيد  الردين  ال�صوق  ال�صركات يف 
امل�صالح يف متانة وقوة املركز املايل لل�صركة، وقدرتها على الوفاء بالتزامتها.
املا�صي،  العام  خالل  ال�صركة  حققتها  التي  النتائج  هذه  ان  الوزين  واكد 
تن�صجم مع خطة عملها التي و�صعتها للعام 2015، كما وتب�صر بنتائج اإيجابية 
للعام احلايل 2016 خ�صو�صا يف ظل خطة التو�صع اجلغرايف وتعزيز منافذ 

التوزيع الذي توليه ال�صركة اأهمية ق�صوى خالل هذا العام.

1.2 مليون دينار أرباح 
لـ »األردنية الفرنسية 

للتأمين« في 2015

2.2 مليون دينار صافي 
أرباح لـ »الشرق األوسط 

للتأمين« في 2015

زعرب: الشركة 
ستواصل تحقيق 

اإلنجازات بما 
يعود بالمنفعة 

على حقوق 
المساهمين

صويص: 
الشركة حولت 

التحديات الى 
فرص وواصلت 

أداءها القوي
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اإلستثمار في قطاع التأمين

4.3 مليون دينار صافي أرباح
» الشرق العربي للتأمين« في 2015

اللوزي: الشركة ماضية في 
تطوير خططها الطموحة 

في زيادة اإلنتاج

الأول  اجتماعه  العربي  ال�صرق  اإدارة  جمل�ص  عقد 
اجلل�صة  تلك  يف  املجل�ص  اأقر  وقد   ،2016 ل�صنة 
يف  املنتهية  للفرتة  لل�صركة  العمومية  امليزانية 
للهيئة  التن�صيب  املجل�ص  قرر  كما   ،2015/12/31
العامة لل�صركة بتوزيع اأرباح نقدية بن�صبة 15% من 

راأ�ص املال وتدوير باقي الأرباح.
باأن  اللوزي  نا�صر  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  و�صرح 
بلغت  العام 2015 قد  الفنية خالل  ال�صركة  اأرباح 
 102 املكتتبة  الأق�صاط  وبلغت  دينار  مليون   9.7
للعام  دينار  مليون   94 مع  مقارنة  دينار  مليون 
2014 بزيادة ن�صبتها 8%،  كما بلغ �صايف الربح قبل 
ال�صريبة 5.6 مليون دينار مقارنة مع 6.4 مليون 
دينار ل�صنة 2014 ، اأما �صايف الربح بعد ال�صريبة 
مليون   5 مع  مقارنة  دينار  مليون   4.37 بلغ  فقد 

دينار ل�صنة 2014.
دينار  ماليني   9 مبقدار  املوجودات  زادت  وقد 
ماليني   103 بلغت  حيث   2015 العام  نهاية  حتى 
دينار،مقارنة مع 94 مليون دينار يف بداية العام، 
بزيادة ن�صبتها 9% عن العام ال�صابق 2014 ، فيما 
دينار  مليون   1.6 مبقدار  البنكية  الودائع  زادت 
 35.35 لت�صل   2014 ال�صابق  العام  عن  اأردين 

مليون دينار.
تطوير  يف  ما�صية  ال�صركة  باأن  اللوزي  واأ�صاف 
خططها الطموحة يف زيادة الإنتاج واإ�صافة املزيد 
من املنتجات الـتاأمينية التي تخدم املواطن وحتقق 
رغباته يف �صمان �صحته وممتلكاته بطريقة اآمنة 

لدى �صركة تتمتع بامل�صداقية والريادة.
وتعمل ال�صركة �صمن مظلة gig│ جمموعة اخلليج 
للتاأمني املتواجدة يف �صبع دول عربية، الأمر الذي 
�صاهم يف دعم اخلدمات واملنتجات التاأمينية التي 
تقدمها  على  احلفاظ  دعم  كما  ال�صركة،  تقدمها 

ت�صنيف  جتديد  مت  وقد  هذا  امل�صتمر،  جناحها  و 
العاملية  الت�صنيف  وكالة  مع   2015 للعام  ال�صركة 
درجة  على  ال�صركة  حافظت  حيث   A.M. Best
 +bbb ت�صنيف ائتماين بتاريخ 2015/6/4 لتبقى
املالءة  قوة  على  واحلفاظ   ،2015 العام  خالل 
املالية لل�صركة بدرجة B++، ومبنظور م�صتقر لكال 
م�صتوى  على  الأعلى  الت�صنيف  وهو  الت�صنيفني، 
لل�صنة  املحلي  ال�صوق  يف  العاملة  التاأمني  �صركات 

العا�صرة على التوايل.
جتاوزت  للتوزيع  املتاحة  الأرباح  باأن  �صرح  كما   
ن�صب  الإدارة  جمل�ص  اأن  اإل  املال  راأ�ص  25%من 
فقط  املال  راأ�ص  من   %15 بتوزيع  العامة  للهيئة 
لل�صركة  املايل  للمركز  تقوية  الأرباح  باقي  وتدوير 

القوي اأ�صاًل .
لل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  �صرح  املقابل  يف 
م�صطفى ملحم باأن هذه النتائج الفنية القيا�صية 
يف تاريخ ال�صركة تاأتي من�صجمة مع اجلهود الكبرية 
 ، املوؤهل  ال�صركة  كادر  يبذلها  التي  واملتوا�صلة 
يف  الإقت�صادية  الأو�صاع  �صعوبة  من  بالرغم 
املنطقة، وقد قامت ال�صركة بدفع مبالغ تعوي�صات 
 71.7 جتاوزت   2015 ال�صنة  خالل  للمت�صررين 
مليون دينار، ودون اأن يوؤثر ذلك على ن�صبة ال�صيولة 
اأو الربحية لل�صركة، كما مل يتم ا�صتخدام اأي مبالغ 
من الودائع الثابتة لل�صركة ، وهو موؤ�صر كبري على 
تعوي�صات،مما  مبالغ  اأي  دفع  على  ال�صركة  قدرة 
للمن�صاآت  اأمانا  والأكرث  الأف�صل  اخليار  يجعلها 
مكانة  الكربى،ويعزز  واملوؤ�ص�صات  وال�صركات 
ال�صركة الأكرث ربحية والأكرث انتاجا ومالءة مالية 

غري م�صبوقة يف ال�صوق املحلي .
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اإلستثمار في قطاع التأمين

ال�صافية  للتاأمني  الردنية  العربية  املجموعة  �صركة  اأرباح  بلغت 
)بعد ال�صريبة( خالل العام املا�صي 2015 ما جمموعه 610999 

دينارا.
وح�صب البيانات املالية لل�صركة، فقد اأرتفاع الأرباح قبل ال�صريبة 
خالل العام املا�صي 2015  لتبلغ ما جمموعه 603499 دينار، كما 
جمموعه  ما  القيا�ص  فرتة  خالل  الت�صغيلية  اليرادات  �صايف  بلغ 

934207 دنانري.
وبلغت اجمايل الق�صاط لل�صركة خالل العام املا�صي 2015 حوايل 

13.4 مليون دينار.
للتامني  الردنية  العربية  للمجموعة  ل�صركة  العام  املدير  وقال 
 2015 املا�صي  للعام  املالية  النتائج  اإن  جعنينة،  ا�صامة  املهند�ص 
تعرب عن مدى املالءة املالية التي تتمتع بها ال�صركة وتعك�ص الداء 
التي  وال�صيا�صية  القت�صادية  الو�صاع  ظل  يف  لل�صركة  اجليد 

ت�صهدها املنطفة.
ال�صركة  توجهات  �صحة  على  املتحققة  املالية  النتائج  توؤكد  كما 
وفل�صفتها يف ال�صيا�صة الكتتابية، ومتيزها بامل�صداقية وال�صفافية 

والوفاء بكافة تعهداتها جتاه زبائنها.
واكد جعنينة اأن ال�صركة ت�صعى دائما لإيجاد طرق جديدة لتوزيع 
منتجاتها وخدماتها ملختلف عمالئها، حيث ت�صخر احدث التقنيات 
الوقت  يف  م�صددا  ق�صوى،  بكفاءة  اأهدافها  لتحقيق  التكنولوجية 
نف�صه الى ان ال�صركة �صتوا�صل العمل بكفاءة عالية وتقدمي اعلى 

م�صتويات اخلدمات التامينية للعمالء.

ال�صافية  للتاأمني  الوروبية  العربية  املجموعة  �صركة  اأرباح  بلغت 
)بعد ال�صريبة( خالل العام املا�صي 2015 ما جمموع 720.021 

الف دينار.
وح�صب البيانات املالية لل�صركة، فقد اأرتفاع الأرباح قبل ال�صريبة 
الف   934.658 جمموعه  ما  لتبلغ    2015 املا�صي  العام  خالل 
دينار، كما بلغ �صايف اليرادات الت�صغيلية خالل فرتة القيا�ص ما 

جمموعه 798.592 دينار.
 2015 املا�صي  العام  خالل  اق�صاط  اجمايل  ال�صركة  وحققت 
حوايل 21.7 مليون دينار مقارنة مع حوايل 18.4 مليون دينار 
للعام الذي �صبقه يف 2014، كما وبلغت اجمايل املوجودات خالل 

العام املا�صي حوايل 3.4 مليون دينار .
للتامني  الوروبية  العربية  املجموعة  ل�صركة  العام  املدير  وقالت 
لنا بدر، ان النتائج الإيجابية التي حققتها ال�صركة خالل العام 
وبذلك  التقديرية،  الأرقام  مع  من�صجمة  جاءت   2015 املا�صي 
تكون ال�صركة حققت الهداف التي ر�صمتها لهذا العام، وا�صارت 
تاأمني حملية حت�صل على على  اأول �صركة  ال�صركة تعترب  اأن  اإلى 

ت�صنيف +BB كم وكالة �صتاندرد اأند بورز العاملية.
والتجديد  البتكار  وراء  دائم  ب�صكل  ت�صعى  ال�صركة  ان  وقالت 
للعمالء،  املنا�صبة  التاأمينية  التغطية  وتقدمي  التاأمني،  �صوق  يف 
الأردن  املف�صلة يف  التاأمني  ت�صعى لأن ت�صبح �صركة  فانها  لذلك 
من خالل تقدميها ملجموعة متكاملة ومبتكرة من برامج التاأمني 
العدالة  متيزها  والتي  التكافل  مبادئ  على  املرتكزة  التكافلي 

وال�صفافيةـ

610 آالف دينار أرباح 
»المجموعة العربية

 األردنية للتأمين« في 2015

720 ألف دينار أرباح 
»المجموعة العربية االوروبية 

للتامين« في 2015

جعنينة: أداء 
الشركة تميز 

بالمصداقية 
والوفاء بكافة 
تعهداتها تجاه 

العمالء 

النا بدر:  الشركة 
تسعى ألن تصبح 

شركة التأمين 
المفضلة في 

األردن
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بني مدير عام �صركة املنارة للتاأمني ال�صيد فادي �صعاده ان البيانات 
نتائج  يف  حت�صنا  اظهرت   2015/12/31 يف  كما  لل�صركة  املاليه 
اعمال ال�صركة حيث انخف�صت اخل�صارة الفنية بواقع )465( الف 
دينار، و بلغت اخل�صارة الفنية خالل عام 2015 )169( الف دينار 
 )634( الفنية  اخل�صائر  فيه  بلغت  الذي   2014 عام  مع  باملقارنة 
خالل  ال�صركة  انتاج  حجم  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف  دينار،  الف 

2015 حوايل )8.3( مليون دينار.
بلغت  حيث  املا�صي  العام  خالل  ال�صركة  خ�صائر  انخف�صت  كما 

)214( الف دينار مقارنة مع )511(  الف دينار عام 2014.
»لقد كان عام 2015 عامًا  للتامني  املنارة  وقال مدير عام �صركة 
بالجنازات  حافال  ال�صركة  اعمال  نتائج  يف  حت�صنا  و�صهد  جيدا 

ل�صركتنا«. 
 2015 املا�صي  العام  خالل  املتحققة  املالية  النتائج  ان  وا�صاًف 
ت�صري الى ان ال�صركة ت�صري بالجتاه ال�صحيح لتعزيز مكانتها يف 

ا�صواق التاأمني وحت�صني نتائج اعمالها. 
عديدة  تاأمينية  حلول  بتوفري  تتميز  ال�صركة  ان  �صعادة  واأ�صار 
وتنفرد  واأفراد،  موؤ�ص�صات  من  ال�صوق  احتياجات  كافة  وتنا�صب 
بقدرات  يتمتع  كادر  واحرتاف من خالل  بخدمة عمالئنا مبهنية 

وخربات ادارية وفنية عالية.
روؤيتها يف  تعمل نحو حتقيق  للتامني  املنارة  �صركة  ان  قائال  وتابع 
ان تكون اخليار الف�صل للعمالء يف اخلدمات التاأمينية، وان تقدم 
اأف�صل حلول التاأمني والتي تتنا�صب مع الأو�صاع القت�صادية لكافة 
�صرائح املجتمع وتطبيق املعايري العامليه واأف�صل املمار�صات املهنيه 
يف تقدمي اخلدمات املختلفه جلميع املتعاملني مع ال�صركة، واإقامة 
تقدمي  خالل  من  العمالء  مع  املتبادلة  الثقة  على  مبنية  عالقة 
عمالئها،  خلدمة  الآليات  اأف�صل  وتوفري  اجلودة  عالية  خدمات 
اقت�صادية  واأهداف  والنمو  ال�صتمرارية  حتقيق  الى  بال�صافة 

طويلة الأمد مل�صاهميها. 

اإلستثمار في قطاع التأمين

انخفاض خسائر شركة المنارة 
للتأمين بواقع 297 ألف دينار 

في عام 2015 مقارنة مع العام السابق

)بعد  ال�صافية  »ميدغلف«  للتاأمني  واخلليج  املتو�صط  اأرباح  بلغت 
الف   94.165 جمموع  ما   2015 املا�صي  العام  خالل  ال�صريبة( 
دينار مقارنة مع خ�صائر خالل العام الذي �صبقه 2014 مقدارها 

674.8 الف دينار.
ال�صريبة  الأرباح قبل  بلغت  لل�صركة، فقد  املالية  البيانات  وح�صب 
الف   291.290 جمموعه  ما  لتبلغ    2015 املا�صي  العام  خالل 
دينار، كما بلغ �صايف اليرادات الت�صغيلية خالل فرتة القيا�ص ما 

جمموعه 336.998 الف دينار.
املا�صي 2015 حوايل 17  العام  املكتتبة يف  اق�صاط  اجمايل  بلغت 
مليون دينار، كما حققت ال�صركة ارباحا فنية بلغت 336 الف دينار 

مقمارنة مع خ�صائر يف العام 2014 بلغت 654 الف دينار.
وقال املدير العام ل�صركة ميدغلف عالء عبد اجلواد، ان ال�صركة 
انتقلت العام املا�صي الى حتقيق الربحية والنتائج املالية املتميزة، 
حيث حافظت على ن�صبة منو جيدة يف الإنتاج، وذلك رغم الظروف 

القت�صادية وال�صيا�صية ال�صعبة التي حتيط باملنطقة.
تاكيد  وا�صلت  ال�صركة  اأن  اإلى  اأ�صارت  املالية  النتائج  ان  واأ�صاف 
مكانتها املرموقة يف ال�صوق، حيث ا�صتطاعت جتاوز كافة التحديات 

واخلروج منها ب�صكل منهجي ومدرو�ص.
فريق عمل مكونا من  ال�صركة متتلك  ان  الى  واأ�صار عبد اجلواد، 
لتقدمي  واملهنية،  التقنية  درجات  باأعلى  وموؤهلة  مدربة  جمموعة 
ت�صمل  حيث  التاأمني،  مل�صاكل  خ�صي�صًا  امل�صّممة  احللول  اأمثل 
ال�صركة طيفا وا�صعا من املنتجات املعقدة املخاطر، وهو  خدمات 
ما زاد من ثقة العمالء يف ال�صركة ومب�صتوى خدماتها التي تقدمها.

94 الف دينار أرباح 
»ميدغلف« في 2015

عبدالجواد:
الشركة استطاعت 

تجاوز كافة 
التحديات والخروج 

منها بشكل 
منهجي ومدروس

سعادة:
العام الماضي 
شهد تحسنا 

في نتائج أعمال 
الشركة
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ال�صريبة(  )بعد  ال�صافية  الوطنية  التاأمني  �صركة  اأرباح  بلغت 
خالل العام املا�صي 2015 حوايل 1.28 مليون دينار.

وح�صب البيانات املالية لل�صركة، فقد اأرتفاع الأرباح قبل ال�صريبة 
خالل العام املا�صي 2015  لتبلغ حوايل 1.6 مليون دينار مقارنة 
بلغ  للعام الذي �صبقه 2014، كما  مع حوايل 1.57 مليون دينار 
 13.8 حوايل  القيا�ص  فرتة  خالل  الت�صغيلية  اليرادات  �صايف 

مليون دينار.
وبلغت الق�صاط املكتتبة للعام املا�صي 2015 حوايل 19.5 مليون 

دينار مقابل 21.1 مليون دينار للعام الذي �صبقه 201.
انها  جرار،  منال  الوطنية  التاأمني  ل�صركة  العام  املدير  وقالت 
ا�صتطاعت املحافظة على اداء ال�صركة املتميز خالل العام املا�صي 
على  املحافظة  ا�صتطاعت  كما  اجليدة،  النتائج  وحتقيق   2015
الردين،  التامني  �صوق  يف  العاملة  ال�صركات  بني  ال�صركة  مكانة 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  والأزمات  التحديات  خمتلف  ومواجهة 

التي حتيط باملنطقة بكفاءة عالية.
كانت  املا�صي  العام  خالل  املتحققة  املالية  النتائج  ان  واأ�صافت 
جيدة، حيث مت حتقيق الرباح املالية وحتقيق الجنازات العديدة 

مبا يعود باملنفعة على حقوق امل�صاهمني.
واأ�صارت جرار اأن ال�صركة ما�صية يف م�صاعفة جهودها يف تطوير 
الأعمال املبا�صرة وغري املبا�صرة على ال�صواء، بالإ�صافة للم�صي 
قدمًا يف تطوير قدرات موظفيها الذين يعدون من النخبة الأولى 
على م�صتوى قطاع التامني، م�صرية الى اأن ال�صركة ت�صعى جاهدة 
ال�صوق  التامينية يف  التميز يف تقدمي خمتلف اخلدمات  لتحقيق 

الردين.

1.2 مليون دينار أرباح 
»التأمين الوطنية« 

في 2015

2.4 مليون دينار أرباح 
»النسر العربى للتأمين« 

في 2015

سابيال: إدارة 
الشركة ركزت 

على الممارسات 
اآلمنة إلدارة 

المخاطر 

جرار: الشركة 
استطاعت 

المحافظة على 
مكانتها وتحقيق 
النتائج المتميزة 

اإلستثمار في قطاع التأمين

ال�صريبة(  )بعد  ال�صافية  للتاأمني  العربى  الن�صر  �صركة  اأرباح  قفزت 
 1.97 مع  باملقارنة  دينار  مليون   2.4 اإلى   2015 املا�صي  العام  خالل 

مليون دينار للعام الذي �صبقه 2014 بارتفاع ن�صبته 23 باملئة.
خالل  ال�صريبة  قبل  الأرباح  اأرتفاع  لل�صركة  املالية  البيانات  وك�صفت 
العام املا�صي 2015  لتبلغ حوايل 3.15 مليون دينار مقارنة مع حوايل 
بلغ  كما  باملئة،   17.9 ن�صبته  بارتفاع   2014 للعام  دينار  مليون   2.6
�صايف اليرادات الت�صغيلية خالل فرتة القيا�ص حوايل 3.8 مليون دينار 

مقارنة مع حوايل 3.4 مليون دينار للعام الذي �صبقه 2014.
ما   2015 املا�صي  العام  خالل  الق�صاط  اجمايل  ال�صركة  وحققت 
مقداره 29.893 مليون دينار بن�صبة زيادة بلغت 16 باملئة، كما اجمايل 
باملئة   15.4 ن�صبتها  بزيادة  دينار  مليون   66.958 ال�صركة  موجودات 

عن العام الذي �صبقه 2014.
اإن  �صابيال  يعقوب  للتاأمني  العربي  الن�صر  ل�صركة  العام  املدير  وقال 
وانتهاج  املخاطر،  لإدارة  الآمنة  املمار�صات  على  ركزت  ال�صركة  اإدارة 

ا�صرتاتيجيات ا�صتثمارية متنوعة، وتطبيق تقنيات مبتكرة.
�صل�صلة  تطبيق  نتيجة  كان  ال�صركة،  حققته  الذي  النجاح  اأن  واأ�صاف 
عاما  بتنفيذها  قام  التي  الناجحة  واملبادرات  ال�صرتاتيجيات  من 
النتائج الطيبة، حيث ا�صتطاعت  اإلى حتقيق هذه  بعد عام ويف �صبيله 
حتقيق النجاح والتميز يف الداء رغم التحديات والظروف القت�صادية 

ال�صعبة التي �صهدها العام املا�صي 2015.
وتابع قائال ان ال�صركة �صتوا�صل عملها لتبقى يف مركز الريادة يف �صوق 
التامني الردين والعمل على تقدمي خمتلف اخلدمات التامينية وحتقيق 
املزيد من النجاح والرباح خالل العام احلايل 2016، م�صددا يف الوقت 
نف�صه الى اأن ال�صركة تعترب من ال�صركات الأ�صرع منوا يف الأردن وهي 
ال�صوق  يف  العاملة  نظرياتها  بني  املالية  للمالءة  م�صتوى  باأف�صل  تتمتع 

الردنية.
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انتهاء امتياز المصفاة سيعمل على زيادة المنافسة محليًا في مجال التوزيع

مصفاة البترول الوطنية ...
 الرائدة في مجال الطاقة

إستثمار مميز

العالوين: الشركة 
عملت على وقف 
االعتماد الكامل على 
استيراد المشتقات 
النفطية ذات الكلفة 
العالية

تعود فكرة ان�صاء م�صفاة البرتول الردنية الى ما يزيد عن الن�صف قرن حني 
اأهمية �صناعة  اآنذاك وكان هناك اجماع على  تبنتها وزارة القت�صاد الوطني 
التكرير كم�صدر طاقة رئي�صي ملعظم الفعاليات القت�صادية وكم�صاهم يف رفع 

عائدات اململكة.
رئي�صها  بح�صب  انها  ال  الردن،  يف  الوحيدة  امل�صفاة  كونها  من  الرغم  وعلى 
ال�صوق  بتزويد  تقوم  ان  ا�صتطاعت  العالوين  الكرمي  عبد  املهند�ص  التنفيذي 
املحلي بكافة احتياجاته من امل�صتقات النفطية املختلفة على مدار اأكرث من 55 

عامًا.

وقف  على  عملت  ال�صركة  ان  »امل�صتثمرون«،  مع  لقائه  خالل  العالوين  ويقول 
مما  العالية،  الكلفة  ذات  النفطية  امل�صتقات  ا�صترياد  على  الكامل  العتماد 
واتاح  الردين،  الوطني  القت�صاد  على  ال�صعبة  العملة  من  كبرية  مبالغ  وفر 
الباب امام �صناعات اخرى جديدة،  فر�ص العمل لآلف املواطنني، كما وفتح 
و�صاهم يف دعم قطاعات اقت�صادية هامة كقطاع الكهرباء والنقل وال�صناعة 

والن�صاءات.
كما تعترب امل�صفاة م�صدرًا للكفاءات والكوادر املدربة يف جمالت الخت�صا�ص 
بهذه  العربية  الدول  م�صايف  من  العديد  برفد  ال�صركة  قامت  حيث  املختلفة، 
الكفاءات، بال�صافة الى دورها الكبري يف �صبط ايقاع ال�صوق املحلي من حيث 
الكميات وتوفر امل�صتقات النفطية دون مبالغة يف الأ�صعار، حيث �صاهمت وب�صكل 

كبري لتبقى اأـ�صعار امل�صتقات النفطية معقولة.
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الشركة لها دور كبير في ضبط إيقاع السوق

4 ماليين طن استهالك السوق األردني سنويا من 
المشتقات النفطية ال يشكل حافزاً  لبناء مصفاة ثانية

إستثمار مميز

وفيما يلي نص اللقاء:

ما هو طبيعة عمل الشركة؟
اعمال  الى  بال�صافة  وتكريره،  النفط  با�صترياد  يتلخ�ص  ال�صركة  عمل  جمال 

التخزين وتوزيع الزيوت املعدنية وتعبئة الغاز امل�صال.
ال�صركة  فان  للمجتمع،  اأف�صل  بتقدمي حياة  امل�صاهمة  و�صعيًا منا لال�صتمرار يف 
اتفاقيات  عقد  طريق  عن  ن�صاطاتها  وتنويع  عملياتها  نطاق  تو�صعة  الى  ت�صعى 
�صراكه مع اأطراف معروفة لزيادة القدرة الت�صويقية ملنتجاتها اإقليميًا، والرتكيز 
وتعظيم  الإنتاج  كفاءة  لرفع  املتطورة  التقنية  واعتماد  امل�صتمر  الإبداع  على 

الربحيــــــــة.
فر�ص  واإتاحة  ملوظفيها  والفنية  العلمية  القدرات  ل�صقل  ال�صركة  ت�صعى  كما 
التدريب املتخ�ص�ص لهم وتوفري احلوافز واملكافاآت من اجل اجناز الف�صل، كما 
البيئــــــة  على  املحافظـــة  مع  منتجاتها  من  املجتمع  احتياجات  تلبية  على  تعمل 
وال�صالمة العامة يف كل مرافق عملنا  ، لذلك فان ال�صركة هي رائدة ومتنوعة 
متميزة  باحليوية،  ناب�صة  الإقليمي،  امل�صتوى  على  الطاقة  جمال  يف  الأن�صطة 

باأدائها التناف�صي وجودة منتجاتها و خدماتها.
في  ثانية  مصفاة  وجود  يستوجب  انه  تعتقد  هل 

االردن لتلبية الطلب؟
امل�صتقات  من  �صنويا  طن  مليون   4 بحدود  وا�صتهالكه  حمدود  الردين  ال�صوق 

النفطية مما ل ي�صكل حافزًا لبناء م�صفاة ثانية تناف�ص على �صوق حمدود. 
كما وان املناف�صة يف ال�صوق الردين حم�صورة حاليا يف جمال التوزيع، و�صتمتد 
من  امل�صفاة  وانتاج  ال�صتهالك  بني  الفرق  ا�صترياد  عملية  لت�صمل  م�صتقبال 
امل�صتقات النفطية من مواد البنزين والكاز ومادة الديزل، هذا و�صت�صهد املناف�صة 
ازديادًا خالل املرحلة املقبلة لأن ح�صرية �صركات الت�صويق الثالث �صتنتهي مع 
اإمكانية دخول �صركات ت�صويق جديدة بعد  نهاية �صهر ني�صان القادم مما يعني 

ذلك التاريخ. 

ما هي نقاط القوة التي تتمتع بها المصفاة؟
تتمتع �صركة م�صفاة الرتول الوطنية بالعديد من المتيازات التي ميكن و�صفها 
بنقاط القوة، اولها انها من�صاأة قائمة ومتتلك اخلربات الفنية الالزمة للم�صايف، 
الطلبات  كافة  توفري  على  تعمل  حيث  ال�صتهالك،  مركز  يف  وقوعها  والثانية 

بحرفية عالية.

فا�صترياد امل�صتقات النفطية اجلاهزة لل�صوق، يرتتب عليه كلف عالية، بدءًا من 
�صراء املادة النفطية من ال�صوق العاملي ثم �صحنها بحرا الى العقبة ثم دفع ر�صوم 
ال�صتهالك  مراكز  الى  و�صول  الربي  والنقل  التخزين  وكلف  العقبة  املناولة يف 
التي تقع معظمها يف �صمال وو�صط اململكة، جميعها معطيات ت�صجع كثريا على 
امل�صي قدما يف تو�صعة امل�صفاة احلالية، وذلك لتحقيق جملة من الهداف وهي 
الى  الوقود  زيت  فائ�ص  وحتويل   املنتجات  بع�ص  نوعية  وحت�صني  النتاج  زيادة 

منتجات عالية القيمة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات.

هذا يدفعنا للحديث الى اين وصلت المصفاة في مشروع 
التوسعة؟

مت اجناز درا�صة جدوى اقت�صادية مل�صروع التو�صعة بداية عام 2015 والتي بينت 
بجدوى  يتمتع  دولر  مليون   1600 بحوايل  كلفته  تقدر  الذي  امل�صروع  هذا  ان 

اقت�صادية ممتازة.
من�صاآت  وتراخي�ص  ال�صا�صية  بالت�صاميم  للقيام  عرو�ص  ا�صتالم  ومت  كما 
امل�صروع، ويجري العمل حاليا على تقييمها، يف املقابل يقوم امل�صت�صار املايل بتقيم 
اأم من  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  كان عن طريق  �صواء  امل�صروع  بدائل متويل هذا 

خالل القرتا�ص من البنوك او خليط من هذين البديلني.

هل لك أن تقدم لنا موجزا عن الوضع المالي للشركة؟
متكنت ال�صركة متكنت من رفع را�صمالها من 32 مليون دينار الى 75 مليون دينار 

خالل ال�صنوات الربع املا�صية وذلك بر�صلمة جزء من الرباح ال�صنوية.

وحتقق ال�صركة �صنويا ارباح تكرير بقيمة  15 مليون دينار و10 مليون دينار ارباح 
من ن�صاط الزيوت املعدنية، ا�صافة الى حوايل 6 مليون دينار ارباح من اعمال 

التوزيع.

االردن  النفطية في  المشتقات  تزال أسعار  لماذا ما 
مرتفعة رغم تراجع اسعار النفط عالميا؟

هبوط ا�صعار النفط هو موؤ�صر ولي�ص مقيا�صا ل�صعار امل�صتقات النفطية، وهناك 
ا�صعار  تزيد كثريا عن هبوط  بن�صب  النفط  ا�صعار  ان هبوط  امثلة عديدة على 
الى  بال�صافة  الثابتة  الكلف  احت�صاب  دون  ال�صعار  فهذه  النفطية،  امل�صتقات 

ال�صرائب احلكومية املفرو�صة على املنتج.

الى ماذا تتطلع المصفاة في المستقبل.
يتم  وان  التو�صعة  اإجناز م�صروع  الى حتقيقها هي  امل�صفاة  تتطلع  التي  الولوية 
من  او  العقبة  من  كان  �صواًء  الأنابيب  بوا�صطة  بامل�صفاة  اخلام  النفط  ا�صتالم 
التي يرتتب عليها كلف عالية بال�صافة الى  النقل الربي  العراق لتجنب تبعات 

كلف الطرق واحلوادث واخلطورة على ال�صالمة العامة.
اآثار  من  لذلك  ملا  باململكة  املحيطة  للمناطق  ال�صتقرار  عودة  اإلى  تتطلع  كما 
فر�صًا  ويوفر  الوطني  القت�صاد  انتعا�ص  يف  وي�صاهم  اململكة  على  اإيجابية 
للقطاعات القت�صادية املختلفة مبا يف ذلك اإمكانية قيام امل�صفاة بتزويد بع�ص 

هذه املناطق بامل�صتقات النفطية والزيوت املعدنية.  

الشركة تحقق سنويًا أرباح تكرير 
بقيمة 15 مليون دينار إضافة إلى 16 

مليون دينار سنويًا
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

15.7 مليون دينار صافي أرباح البنك التجاري األردني في 2015

14.3 مليون دينار أرباح البنك االستثماري في 2015

بلغت اأرباح البنك التجاري الأردين ال�صافية )بعد 
ال�صريبة( خالل العام املا�صي 2015 حوايل 15.7 
مليون دينار، مقارنة مع حوايل 11.7 مليون دينار 

من العام الذي �صبقه 2014.
وح�صب النتائج املالية للبنك، فقد بلغت ارباح البنك 
واملخ�ص�صات  ال�صريبة  قبل  الأردين  التجاري 
مليون   24.1 حوايل   2015 املا�صي  العام  خالل 
من  دينار  مليون   15.5 حوايل  مع  مقارنة  دينار 

العام الذي �صبقه 2014.
�صايف  ان  الى  للبنك  املالية  النتائج  وا�صارت 
املا�صي  العام  الت�صغيلية املتحققة خالل  اليرادات 
2015 بلغ حوايل 64 مليون دينار مقارنة مع حوايل 
 ،2014 �صبقه  الذي  العام  من  دينار  مليون   44.8
املنتهية  لل�صنة  البنك  موجودات  جمموع  وبلغ  كما 
يف 31 كانون الول من 2015 حوايل 1.488 مليار 
للعام  دينار  مليون   322 حوايل  مع  مقارنة  دينار 

2014 بارتفاع 27.7 باملئة.
بتاريخ  املبا�صرة  الئتمانية  الت�صهيالت  �صايف  وبلغ 

2015/21/31 مبلغ 599 مليون دينار بارتفاع 75 
باملئة، كما وبلغ جمموع  بن�صبة 14.4  مليون دينار 
 1.041 ذاتها  القيا�ص  فرتة  خالل  العمالء  ودائع 
مليار دينار بارتفاع 231 مليون دينار وبن�صبة 28.5 

باملئة. 
وقال رئي�ص جمل�ص ادارة البنك مي�صيل ال�صايغ، ان 
العام املا�صي 2015 على متتني  البنك عمل خالل 
املوؤ�صرات  يف  ملمو�صا  تطورا  وحقق  املايل،  مركزه 
قبل  الت�صغيلي  الربح  زاد  حيث  الرئي�صية،  املالية 

املخ�ص�صات وال�صرائب وزادت الرباح ال�صافية.
اأن النتائج املالية املتزية واملتحققة خالل  واأ�صاف 
على  الرتكيز  بعد  جاءت   2015 املا�صي  العام 
التميز يف جودة اخلدمات املقدمة للعمالء وعملية 

الت�صويق وتطوير وحتديث الفروع والدارة العامة.
 2015 عام  خالل  حقق  البنك  اأن  الى  واأ�صار 
مقارنة  مرتفعة  منو  ون�صب  مميزة  اجنازات 
الو�صع  الرغم من  الردين على  امل�صريف  بالقطاع 
القت�صادي ال�صائد يف املنطقة، المر الذي يعك�ص 
مدى املالءة املالية التي يتمتع بها البنك ومدى ثقة 

العمالء مب�صتوى اخلدمات التي يقدمها. 

ارتفعت اأرباح البنك ال�صتثماري ال�صافية )بعد ال�صريبة( 
خالل العام املا�صي 2015 ن�صبته 3ر15 باملئة، الى  3ر14 

مليون دينار مقارنة مع 4ر12 مليون دينار للعام 2014.
البنك  اأرباح  ارتفاع  الأولية،  املالية  البيانات  واأظهرت 
ال�صتثماري قبل ال�صريبة بن�صبة 5ر29 % يف العام 2015 
اإلى 6ر20 مليون دينار مقارنة مع 9ر15 مليون دينار للعام 

.2014
الت�صغيلية ارتفع يف العام  اإن �صايف العمليات  وقال البنك 
2015 اإلى 2ر39 مليون دينار مقارنة مع 7ر35 مليون دينار 

يف عام 2014.
اإجمايل  اإلى  العاملة  الت�صهيالت غري  ن�صبة  اإلى ان  وا�صار 
حمفظة الت�صهيالت انخف�صت اإلى 79ر4 باملئة مقابل 5ر7 
و�صلت  املال  راأ�ص  كفاية  ن�صبة  وان  املقارنة،  ل�صنتي  باملئة 
اإلى 18 باملائة وهي اأعلى من املتطلبات التنظيمية للبنك 

املركزي ومتطلبات بازل الدولية.
كما ا�صارت البيانات املالية الى اأن اإجمايل املوجودات يف 
البنك ال�صتثماري الذي يبلغ راأ�صماله 100 مليون دينار/

 2015 نهاية  يف  دينار  مليون   845 اإلى  ارتفعت  �صهم، 
مقارنة مع 805 ماليني دينار يف نهاية 2014.

وقال رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك ال�صتثماري، ب�صر جردانة 
اأن البنك وا�صل حتقيق النجاح والجنازات بوترية ثابتة، 
العام  خالل  متميزة  مالية  نتائج  حتقيق  ا�صتطاع  حيث 

املا�صي 2015.
وا�صاف ان النتائج املالية للبنك، تظهر كفاءة يف عمليات 
الت�صغيل وتوليد الأرباح، م�صريا اإلى جناعة ال�صرتاتيجية 
التي تبناها البنك خالل الأعوام املا�صية والتي بداأت توؤتي 

ثمارها.
املعايري  اأف�صل  تبني  يف  م�صتمر  البنك  اأن  جردانه  وبني 
البنك  وعمليات  اأعمال  ت�صيري  يف  امل�صرفية  الدولية 
كاأ�صا�صيات �صمن تركيزه على اللتزام مببادىء احلوكمة 
والبنوك  عام  ب�صكل  العامة  امل�صاهمة  لل�صركات  الر�صيدة 
ب�صكل خا�ص وعلى راأ�صها ف�صل امللكية عن الدارة وتبني 
اخلدمة  متيز  الى  تهدف  وا�صحة  ا�صرتاتيجية  فل�صفة 
وتوحيد وتركيز وت�صافر اجلهود لتعظيم الفائدة والقيمة 
من  بالبنك  العالقة  ذوي  الطراف  لكافة  امل�صافة 

م�صاهمني وعمالء وموظفني.

الصايغ: البنك عمل 
على تمتين مركزه 

المالي والتركيز على 
جودة الخدمات

جردانة: البنك واصل 
تحقيق نتائجه المالية 

بوتيرة ثابتة
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

124.7 مليون دينار صافي أرباح بنك اإلسكان لعام 2015

24 مليون دينار أرباح  بنك ABC في 2015

قبل  اأرباحًا   2015 عام  نهاية  مع  الإ�صكان  بنك  حّقق 
ريبة مقدارها 177 مليون دينار مقارنًة مع 162.1  ال�صّ
بزيادة  اأي  املا�صي،  العام  خالل  حتققت  دينار  مليون 
ريبة  ال�صّ بعد  افية  ال�صّ الأرباح  وبلغت   ،%9.2 ن�صبتها 
124.7 مليون دينار مقابل مبلغ 123.9 مليون دينار يف 

عام 2014، اأي بزيادة مقدارها 800 األف دينار.
ويعود ال�صبب مبحدودية الزيادة يف الأرباح بعد ال�صريبة 
اإلى ارتفاع ن�صبة �صريبة الدخل من %30  اأ�صا�صي  ب�صكل 

عام 2014 اإلى 35% اعتبارًا من بداية عام 2015.
وتعقيبًا على هذه النتائج بني الدكتور مي�صيل مارتو رئي�ص 
جمل�ص الإدارة اأّن النتائج جاءت بف�صل ا�صرتاتيجية عمل 
ملعايري  وانتهاجه  احلكيمة  و�صيا�صاته  الناجحة  البنك 
العمل امل�صريف وفق اأحدث التطّورات واملمار�صات، حيث 
اإلى  نهاية عام 2015  البنك يف  و�صل جمموع موجودات 
مع  مقارنة   %4.3 ن�صبتها  بزيادة  اأي  دينار  مليار   7.9
نهاية عام 2014، وارتفعت اأر�صـــدة ودائع العمالء لتبلغ 
ارتفع  كما   ،%6.4 ن�صبتها  بزيادة  اأي  دينار  مليار   5.8
 3.5 ليبلغ  الئتمانية  الّت�صهيالت  حمفظة  ر�صيد  �صايف 

مليار دينار اأي بزيادة ن�صبتها %28.6.
من  عدد  على  اإيجابي  ب�صكل  النتائج  هذه  وانعك�صت 
املالءة  قّوة  عّزز  مبا  البنك  لأداء  الأ�صا�صية  املوؤ�ّصرات 
املالّية للبنك ومتانة قاعدته الراأ�صمالية، و�صالمة وجودة 
هذه  مع  خا�صة  لديه  وال�صتثمارية  الئتمانية  املحافظ 
املال  راأ�ص  كفاية  ن�صبة  بلغت  حيث  ال�صعبة،  الظروف 

17% وبلغت ن�صبة ال�صيولة 147% وهما اأعلى من املعدلت 
املطلوبة من البنك املركزي الأردين، وارتفع معدل العائد 
على املوجودات قبل ال�صريبة من 2.2% عام 2014 اإلى 
2.3% عام 2015، وارتفع معدل العائد على حقوق امللكية 
ن�صبة  وانخف�صت   ،%17 اإلى   %15.5 من  ال�صريبة  قبل 
ن�صبة  وحت�صنت   ،%4.8 اإلى   NPLs العاملة  غري  الديون 
تغطية املخ�ص�صات للديون غري العاملة اإلى 112% مقابل 
اإلى  القرو�ص  �صايف  ن�صبة  بلغت  كما   ،2014 عام   %107
الداخلي  التو�صع  جمال  60%.ويف  حوايل  العمالء  ودائع 
حت�صني  ا�صتمرار  على  البنك  حر�ص  فقد  واخلارجي 
م�صتوى خدماته من خالل تعزيز قنوات التوزيع املختلفة 
الأردن  يف  العاملة  البنك  فروع  عدد  و�صل  حيث  لديه، 
ليبقى  اآيل،  ي�صاندها 214 جهاز �صّراف  اإلى 126 فرعًا 
بعدد  الأردن  امل�صريف يف  للقطاع  بذلك مت�صّدرًا  البنك 
ذكره  يجدر  وما  الآيل،  ال�صّراف  اأجهزة  وعدد  الفروع 
اأّن لدى بنك الإ�صكان �صبكة فروع حملية  يف هذا املجال 
و�صورية  الأردن  يف  فرعًا   178 اإلى  عددها  و�صل  ودولية 
اإلى  اإ�صافًة  والبحرين،  وفل�صطني  وبريطانيا  واجلزائر 
العربية  والإمارات  العراق  من  كّل  يف  التمثيل  مكاتب 
املتحدة وليبيا، علمًا باأن نتائج الفروع اخلارجية والبنوك 
التابعة جاءت جيدة قيا�صًا بالأو�صاع ال�صائدة يف مناطق 

تواجدها.
عام  خالل  حتققت  التي  والإجنازات  للجهود  ونقديرًا 
واإقليمية  حملية  جوائز  عدة  على  البنك  ح�صل   2015
 The Banker Award وعاملية منها جائزة جملة البانكر

.2015 Bank of the Year كاأف�صل بنك يف الأردن

املالية  البيانات  الأردن   ABC بنك  ادارة  جمل�ص  اأقر 
لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015، حيث حقق البنك 
دينار  مليون   23.9 بلغت  ال�صريبة  قبل  �صافية  اأرباحا 
بزيادة  اأي   ،2014 للعام  دينار  19.3مليون  مع  مقارنة 

ن�صبتها %24.
�صائل  الأردن،   ABC بنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأعرب 
الوعري، عن �صروره بتحقيق هذه النتائج خ�صو�صًا واأنها 
ال�صوق ل�صغوط كبرية، حيث  تتعر�ص فيه  تاأتي يف وقت 
تراجعت معدلت النمو يف العديد من القطاعات ب�صبب 

الأو�صاع ال�صيا�صية-القت�صادية ال�صائدة يف املنطقة.
واأ�صاف اأن الأداء املمتاز للبنك يوؤكد �صالمة ا�صرتاتيجية 
املنتجات  تنويع  زيادة  الى  والهادفة  املتبعة  الأعمال 
العمالء.  اأكرب من  ل�صرائح  وتقدميها  املالية  واخلدمات 
البنك  يف  احلوكمة  هيكل  متانة  الأداء  هذا  يوؤكد  كما 

وفعالية اإدارة املخاطر لديه.
العام  املدير  ب�صوتي  �صيمونا  اأو�صحت  جهتها  من 
خالل  البنك  حققها  التي  الإيجابية  النتائج  باأن  للبنك 

البنك  انتهجها  التي  ال�صيا�صة  عن  تعرب   2015 العام 
البنك  خطط  وتنفيذ  النمو  موا�صلة  الى  تهدف  والتي 
من  ال�صوقية  ح�صته  زيادة  يف  واملتمثلة  ال�صرتاتيجية 
واملوؤ�ص�صات  التجزئة  قطاعي  �صيما  ول  القطاعات  كافة 
تنويع  على  العمل  خالل  من  واملتو�صطة  ال�صغرية 
عمالئه  قاعدة  وتو�صيع  امل�صرفية  ومنتجاته  خدماته 
بطرح خدمات ومنتجات مبتكرة يف ال�صوق، وا�صتهداف 

�صريحة اأو�صع من العمالء.
و�صل اإجمايل دخل بنك ABC الأردن خالل العام 2015 
دينار  مليون   44.3 مع  مقارنة  دينار  مليون   47.7 اإلى 
 .%7.6 ن�صبتها  بلغت  بزيادة  اأي   2014 املن�صرم  للعام 
نهاية  يف  دينار  مليار   1.029 البنك  موجودات  وبلغت 

العام 2015.
وارتفعت حمفظة الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة بن�صبة 
4.4% يف نهاية العام 2015 لت�صل اإلى 525 مليون دينار 
مقارنة بـ503 مليون دينار يف نهاية العام 2014. وعلى 
يف  دينار  مليون   651 بلغت  فقد  العمالء  ودائع  �صعيد 
نهاية العام 2015. علمًا باأن هذه البيانات املالية تعترب 

اأولية وخا�صعة ملوافقة البنك املركزي الردين.

مارتو: النتائج عززت 
قّوة المالءة المالّية 

للبنك ومتانة قاعدته 
الرأسمالية

بشوتي: البنك عمل 
على تنويع خدماته 

ومنتجاته المصرفية 
وتوسيع قاعدة عمالئه
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

48.7 مليون دينار صافي
 أرباح البنك اإلسالمي األردني في 2015 

حقق البنك الإ�صالمي الأردين يف نهاية عام 2015 ارباحًا  
مقابل63،9مليون  دينار،  74،7مليون  بلغت  ال�صريبة  قبل 
كما   ،%17 حوايل  بلغت  منو  بن�صبة  عام2014   يف  دينار 
بلغت الأرباح ال�صافية بعد ال�صريبة  48،7 مليون دينار، 
منو  بن�صبة  عام2014   خالل  دينار  مليون  مقابل45،1 

بلغت%8.
الردين  ال�صالمي  للبنك  الدارة  جمل�ص  رئي�ص  واعرب 
البحرين  امل�صرفية/  الربكة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص 
حققها  التي  للنتائج  ارتياحه  عن  يو�صف  احمد  عدنان 
اخلطط  مع  متوافقة  جاءت  2015والتي  للعام  البنك 
للمخاطر  وادارته  املعدة   ال�صرتاتيجية  وال�صيا�صة 
وائتماين  مايل  مركز  على  املحافظة  مع  عالية  بكفاءة 
العاملة  امل�صارف  بني  الردين  ال�صالمي  للبنك  قوي 
الت�صنيفات  و  اجلوائز  من  املزيد  وح�صد  الردن  يف 
الدولية  الإ�صالمية  الوكالة  تثبيت  اآخرها  كان  العاملية 
ال�صرعية  للجودة  البنك  ت�صنيف   )IIRA(للت�صنيف
))SQR  AA وذلك للعام ال�صابع على التوايل وح�صوله 
من املوؤمتر العاملي  للم�صارف ال�صالمية على   جائزتي 
اأف�صل اأداء لبنك اإ�صالمي  يف الردن ومنطقة بالد ال�صام 
فعالية  توؤكد على  التي  لعام 2015  وغريها من اجلوائز 
البنك  والعاملني يف  التنفيذية  الإدارة  العايل من  الداء  
اجلودة  مبعايري  اللتزام  منهجية  تطبيق  على  وحر�صهم 
ال�صرعية والئتمانية وفق  مبادئ احلوكمة  لتحقيق املزيد 

من الجنازات.
والهيئات  الردين  املركزي  البنك  بجهود  وا�صاد 
الردين  امل�صريف  للجهاز  الداعمة  الر�صمية  واملوؤ�ص�صات  
ب�صكل عام وامل�صرفية ال�صالمية ب�صكل خا�ص وامل�صاهمة 

يف تطوره ومنوه.
وحول ابرز املوؤ�صرات املالية للبنك الإ�صالمي الأردين قال 
الرئي�ص التنفيذي املدير العام  للبنك مو�صى �صحادة، اإن 
النمو الذي حققه البنك يف اأرباحه جاء نتيجة ل�صتمرار 
النمو يف خمتلف موؤ�صراته املالية مما عزز من موقعه يف 
الجنازات  من  املزيد  حمققًا  الأردين  امل�صريف  القطاع 
بلغت  فقد   ، الردين  الوطني  القت�صاد  تخدم  التي 
ال�صتثمار  )ح�صابات  فيها  مبا  املوجودات  يف  النمو  ن�صبة 
ال�صتثمار  وح�صابات  املقار�صة  و�صندات  املخ�ص�ص 
بالوكالة( حوايل8،2%  لت�صل اإلى حوايل4،17 مليار دينار 
مقابل 3،86مليار دينار يف نهاية عام 2014 بزيادة بلغت 

حوايل 315 مليون دينار .
مبا  للعمالء  املمنوحة  الت�صهيالت  يف  النمو  ن�صبة  وبلغت  
املقار�صة  و�صندات  املخ�ص�ص  ال�صتثمار  فيها )ح�صابات 
الى  لت�صل   %20 حوايل  بالوكالة(  ال�صتثمار  وح�صابات 
دينار  حوايل2،63مليار  مقابل  دينار  مليار  حوايل3،15 

يف نهاية عام 2014 بزيادة بلغت حوايل 524مليون دينار 
التي  واجلغرايف  القطاعي  التنوع  ل�صيا�صة  تطبيقًا  وذلك 
ينتهجها البنك يف تنمية التمويالت وال�صتثمارات املقدمة 
لالأفراد و املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة و ال�صركات  مع 

املحافظة على حتقيق عوائد جمزية .
فيها  مبا  العمالء  ودائع  يف  النمو  ن�صبة  ان  �صحادة  وبني 
املقار�صة  و�صندات  املخ�ص�ص  ال�صتثمار  ح�صابات   (
لت�صل    %  8 بلغت حوايل  بالوكالة(  ال�صتثمار  وح�صابات 
يف  دينار  3،47مليار  مقابل  دينار  3،75مليار  حوايل  الى 

نهاية عام 2014 بزيادة بلغت حوايل 276 مليون دينار .
وانعكا�صًا  م�صرفنا  متعاملي  ثقة  لتعزيز  تاأكيدًا  وذلك 
م�صرفية  خلدمات  وتقدميه  ال�صتثمارية  لأن�صطته  

متطورة تتوافق مع احكام ومبادئ ال�صريعة ال�صالمية .
اي�صّا  جاء  امليزانية   حجم  يف  النمو  ان  �صحادة  واو�صح 
منوها  ن�صبة  بلغت  والتي  اليرادات  يف   للنمو  انعكا�ص 
 188،4 مقابل  دينار  مليون   200،3 الى  لت�صل   %6،3
مليون دينار يف نهاية عام 2014 بزيادة بلغت حوايل 12 
مليون دينار ، كما بلغت  ن�صبة النمو يف ارباح ال�صتثمار 
 %6،6 حوايل  التوزيع  قبل   2015 عام  نهاية  يف  امل�صرتك 
لت�صل الى177،4 مليون دينار مقابل 166،4 مليون دينار 
يف نهاية 2014 بزيادة بلغت حوايل 11 مليون دينار  مما 
الأداء  قوة  وحت�صني  امل�صتمرة  الربحية  تعزيز  يف  �صاعد 

الت�صغيلي  والن�صاط التمويلي وال�صتثماري للبنك .
 %10،3 حوايل   امل�صاهمني  حقوق  يف  النمو  ن�صبة  وبلغت 
حوايل  مقابل  دينار  مليون  حوايل311  اإلى  لت�صل  
282مليون دينار يف نهاية عام 2014 . وبلغ معدل العائد 
حوايل  ال�صريبة  بعد   امل�صاهمني  حقوق  متو�صط  على 

.%16،42
موؤ�ّصرات  على   ايجابي  ب�صكل  النتائج  هذه  انعك�صت  كما 
املال  راأ�ص  كفاية  ن�صبة  بلغت  فقد  م�صرفنا  لدى  الأداء 
)CAR( 21،11% وذلك  يف نهاية عام 2015  وبلغ معـدل 
موؤ�صر  وبلغ     %1،33 املوجودات  متو�صط  على  العـائد 
الكفـاءة  39،15% وبلغـت ن�صبة الديون غري العاملة %3،87 

وبلغت ن�صبة تغطيتها %106،9.
النت�صار  يف     2015 عام  وخالل  م�صرفنا   متيز  كما   
الردنية  اململكة   اأنحاء  جميع  يف  اجلغرايف  والتو�صع 
الها�صمية ِبـــ 93 فرعًا ومكتبًا  وذلك بافتتاح فروع ومكاتب 
جهاز   170 يدعمها  فروع  الى  مكاتب  حتويل  او  جديدة 

�صراف اآيل.
يف  ال�صتمرار  على  البنك  حر�ص  على   �صحادة  واكد 
النت�صار  اجلغرايف مبزيد من الفروع واملكاتب ، مع  ال�صعي 
لتحقيق املزيد من التقدم والجنازات وتقدمي اخلدمات  
واملنتجات امل�صرفية اجلديدة التي تلبي احتياجات ال�صوق 
وتتوافق  التكنولوجية  التطورات  احدث  وتواكب  امل�صريف 

مع اأحكام ومبادئ ال�صريعة الإ�صالمية. 

شحادة: البنك سيسعى 
لتحقيق المزيد من 

اإلنجازات وتقديم 
الخدمات والمنتجات 

المصرفية الجديدة
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442 مليون دوالر صافي أرباح البنك العربي في 2015

اعلنت جمموعة البنك العربي عن حتقيق ارباح اإجمالية قبل 
لعام 2015  مليار دولر  بلغت 1ر1  وال�صرائب  املخ�ص�صات 
امل�صاهمني  على  نقدية  ارباح  توزيع  عن  اعلنت  فيما  دولر، 
مليون  2ر160  تعادل  البنك  راأ�صمال  من  باملئة   25 بن�صبة 

دينار.
على  نقدية  اأرباح  بتوزيع  البنك  اإدارة  جمل�ص  واأو�صى 
8ر640  البالغ  املال  راأ�ص  من  باملئة   25 بن�صبة  امل�صاهمني 

مليون دينار/ �صهم عن نتائج البنك للعام 2015.
بعد  ال�صافية  الرباح  اأن  اأ�صدره،  بيان  يف  البنك  وقال 
املخ�ص�صات وال�صرائب بلغت 442 مليون دولر لعام 2015 

مقارنة مع 577 مليون دولر يف العام 2014.
املخ�ص�صات  اإلى  ال�صافية  الرباح  تراجع  البنك  وعزا 
يف  �صده  املرفوعة  الق�صية  مقابل   2015 عام  يف  املقتطعة 
اإجمايل  اأن  اإلى  والبالغة 349 مليون دولر، منوها  نيويورك 
املخ�ص�صات التي اخذها البنك يف الأعوام الربعة املا�صية 

بلغت مليار دولر. 
البنك  و�صع  متانة  لتثبت  تاأتي  النتائج  هذه  اأن  البنك  واأكد 
املايل ولتوؤكد قدرته على التو�صع والنمو وحتقيق الربحية يف 
خمتلف الظروف، حيث بلغت حقوق امللكية 8 مليارات دولر 

كما يف نهاية العام 2015. 
وبح�صب البيان، فقد بلغ اجمايل الت�صهيالت الئتمانية 8ر23 
العام  بنهاية  دولر  مليار  2ر35  العمالء  وودائع  دولر  مليار 
ال�صرف،  ا�صعار  يف  التغري  اثر  با�صتثناء  اإنه  وقال   .2015
الت�صهيالت الئتمانية وودائع العمالء  فقد اظهرت حمفظة 

ارتفاعا بن�صبة 3 باملئة لكل منهما مقارنة مع العام ال�صابق.
نيويورك  البنك يف  املقامة �صد  املدنية  الق�صية  وبخ�صو�ص 
دون  الت�صوية  اتفاق  جاء  اإنه  البنك  قال   ،2004 عام  منذ 
مقبولة  �صروط  ووفق  املدعني  جتاه  م�صوؤولية  باأي  القرار 
على  يرتتب  ما  واإن  ويحميها،  البنك  م�صالح  يحقق  ومبا 
انتهاء هذه الق�صية �صيكون له اأثر ايجابي على قدرة البنك 

اجلهد  من  املزيد  و�صيوفر  خ�صو�صا  والنمو،  التو�صع  على 
اأحد  على  تزيد  لفرتة  امتدت  والتي  وامل�صاريف  والنفقات 
ع�صر عاما. واأكد البنك اأنه بنى خم�ص�صات كافية لتغطية 
الحتمالت املتوقعة مبوجب اتفاق الت�صوية مع املحافظة على 

قوة اأدائه ومركزه املايل.
النتائج  اإن  البنك �صبيح امل�صري  اإدارة  وقال رئي�ص جمل�ص 
املتحققة توؤكد قدرة البنك على موا�صلة النمو وحتقيق اأداء 
المثل  وال�صتغالل  القوة  نقاط  تعزيز  وال�صتمرار يف  قوي، 
املنت�صرة  تواجداته  من  وال�صتفادة  املتنوعة  الدخل  مل�صادر 
اأف�صل  بتحقيق  ما�ص  البنك  اأن  وخارجيا،موؤكدا  حمليا 
النتائج من خالل الرتكيز على الرباح الت�صغيلية امل�صتدامة 
ا�صرتاتيجياته  مع  متا�صيا  قوي  مايل  مركز  على  واملحافظة 

احل�صيفة واملبنية على اأ�ص�ص متينة. 
النتائج  اأف�صل  على حتقيق  العربي  البنك  بقدرة  ثقته  واأكد 
املنطقة  م�صتوى  على  الريادي  موقعه  على  واملحافظة 
بالإ�صافة الى قدرته على حتقيق الهداف املرجوة واملتمثلة 

بتوا�صل النمو واملحافظة على اأموال املودعني وامل�صاهمني.
ال�صباغ،  نعمه  العربي،  للبنك  التنفيذي  العام  املدير  وقال 
القدرة  يعك�ص  ما  الت�صغيلية  بالأرباح  منوا  حقق  البنك  اإن 
انت�صاره  من  وم�صتفيدا  الأرباح،  توليد  على  للبنك  امل�صتمرة 
العربي  اخلليج  اأ�صواق  وخ�صو�صا  ال�صواق  من  العديد  يف 
اإفريقيا الأمر الذي مكنه من تنويع م�صادر الدخل  و�صمال 

واملحافظة على منو م�صتدام يف الرباح.
الت�صغيلية من خالل  كفاءته  البنك حافظ على  ان  واأ�صاف 
ن�صبة  بلغت  حيث  الت�صغيلية  امل�صاريف  على  ال�صيطرة 
البنك  موؤكدا حر�ص  باملئة  اليرادات 3ر42  الى  امل�صاريف 

على املحافظة على اأف�صل املوؤ�صرات املالية.
وانخف�صت ن�صبة القرو�ص املتعرثة اإلى اإجمايل القرو�ص اإلى 
8ر4 باملئة، وبلغت ن�صبة تغطية املخ�ص�صات للديون املتعرثة 
�صيولة  بن�صبة  البنك  احتفاظ  الى  بالإ�صافة  باملئة   109
باملئة  الودائع 6ر67  الى  القرو�ص  ن�صبة  بلغت  مرتفعة حيث 

ون�صبة كفاية راأ�ص املال بلغت 2ر14 باملئة.

المصري: النتائج 
المتحققة تؤكد قدرة 

البنك على مواصلة 
النمو وتحقيق أداء قوي

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

32.5 مليون دينار أرباح البنك األهلي لعام 2015

املالية  نتائجه  عن  الأردين  الأهلي  البنك  اأعلن 
لل�صنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2015، حمققًا 
اأرباحًا من العمليات امل�صتمرة بلغت قبل ال�صريبة 
)32،5( مليون دينار ، وم�صجاًل �صمنها ارتفاعًا 
بعد  اأرباحه  يف  ارتفاع  ت�صجيل  مع   ،%50 بن�صبة 
ال�صريبة من العمليات امل�صتمرة بن�صبة 45% عن 

العام 2014.
هذا وبلغ �صايف الإيرادات الت�صغيلية من العمليات 
)106( مليون دينار، اأي بزيادة بلغت ن�صبتها %4 
عن العام 2014، وقد مت ال�صتفادة من جزء من 
اأدى  للبنك مما  هذه الأرباح لتعزيز الحتياطي 
م�صجلة  امل�صاهمني،  حقوق  اإجمايل  حت�صن  اإلى 
راأ�ص  كفاية  رفع  وبالتايل  مليون   )314( حوايل 

املال اإلى 16،3% مقارنة بـ 14،3% للعام 2014.
هذا و�صمل النمو خالل فرتة املقارنة ذاتها كافة 
الت�صهيالت  حجم  زاد  حيث  البنك؛  قطاعات 
حوايل  بال�صايف  فبلغ  املبا�صرة،  الئتمانية 
)1،2( مليار دينار، كما زاد حجم ودائع العمالء 
بلغت  منو  وبن�صبة  دينار  مليار   )1،8( بلغ  حتى 
17% عن نهاية العام 2014. واإ�صافة اإلى ذلك، 
فقد انخف�صت ن�صبة الديون غري العاملة بن�صبة 
0.6% عن العام 2014. وقد جاءت هذه الن�صب 
جميعها لتعك�ص مدى الكفاءة يف اإدارة املوجودات 

واملطلوبات وجودة التوظيف لدى البنك.
ح�صة  يف  ارتفاعًا  املالية  النتائج  اأظهرت  وقد 
ال�صهم من الربح املتاأتي من العمليات امل�صتمرة 
 0.130 بلغت  حيث  البنك؛  مل�صاهمي  والعائد 
مقارنة مع 0.090 دينار للعام 2014، علمًا باأن 
 %7،3 بلغت  امل�صاهمني  على حقوق  العائد  ن�صبة 

ون�صبة العائد على املوجودات بلغت%0.94.
وبهذه املنا�صبة، اأعرب رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك 
بهذه  �صعادته  عن  الرزاز  عمر  الدكتور  الأهلي، 
النتائج الإيجابية التي تاأتي لتكلل الفرحة بالعيد 
اجلديدة  باحلقبة  التفاوؤل  وتعزز  للبنك  ال�صتني 
كفاءة  على  تربهن  اأنها  مبينًا  البنك،  عمر  من 
ال�صتني  بعد  ملا  وا�صرتاتيجياته  خططه  ومرونة 
واملت�صمة بالتكيف والقدرة على احتواء املتغريات 
املتعلقة بال�صوق والقت�صاد العام واأمناط الطلب 
والحتياجات لتلبيتها ب�صكل ا�صتباقي، كما تدلل 
على قوة الإدارة والتنفيذ لديه خا�صة فيما يتعلق 

باإدارة املخاطر وتنويع م�صادر الدخل.
عام  خالل  حر�ص  البنك  اأن  اإلى  الرزاز  واأ�صار 
والبتكار  التميز  اتخاذ  موا�صلة  على   2015
بالأداء  الرتقاء  طريق  على  له  عنوانًا  والتنويع 
حقوق  حماية  على  ينعك�ص  الذي  املوؤ�ص�صي 
ومنحهم  العمالء  قاعدة  وتو�صيع  امل�صاهمني 
لروؤيته  بلوغه  ت�صهيل  وبالتايل  كل ما هو جديد، 
ي�صبح  لأن  والرامية   2016 لعام  الطموحة 
ت�صكيل  قيادة  يتولى  الذي  الرائد  املحلي  البنك 

التوجهات يف القطاع امل�صريف.
الرئي�ص  العام/  املدير  اأو�صح  جانبه،  ومن 
مو�صى  حممد  الأردين،  الأهلي  للبنك  التنفيذي 
اأبرزتها  التي  املالية  والقوة  املتانة  باأن  داود، 
ال�صتغالل  نتيجة  جاءت  للبنك  املالية  النتائج 
الذكي لفر�ص النمو يف جمالت وقطاعات بنكية 
مل يتم ا�صتغاللها ب�صكل فعال من قبل، وللخطة 
من  الأ�صعدة  خمتلف  يف  املنتهجة  التو�صعية 
اخلدمات  يف  والتو�صع  والنت�صار  التواجد  حيث 
جانب  اإلى  امل�صوؤولة،  امل�صرفية  وغري  امل�صرفية 

التفوق يف رعاية العمالء.
التي  ال�صرتاتيجية  اإلى  بالإ�صارة  داود  واختتم 
�صت�صهم  والتي  روؤيته  لبلوغ  البنك  �صيتبعها 
من  الرائدة  البنوك  اأكرث  من  واحدًا  جعله  يف 
الأ�صواق  يف  والربحية  ال�صوقية  احل�صة  حيث 
اأنها �صرتكز على عدة حماور  مبينًا  امل�صتهدفة، 
تنوعًا،  اأكرث  خيارات  تقدمي  يف  تتمثل  اأ�صا�صية 
غري  مبنهجية  واملنتجات  اخلدمات  وتقدمي 
على  الرتكيز  �صيتم  الذين  للعمالء  م�صبوقة 
هذا  واأو�صع،  خمتلف  نحو  على  معهم  العالقة 
اإلى جانب التنويع يف عمليات البنك ون�صاطاته، 
اإطار  يف  ذلك  كل  الب�صرية،  طاقاته  وتطوير 
املواكبة لالأنظمة  اأنظمته  عملي وبالعتماد على 

العاملية.
ويتميز البنك الأهلي الأردين بامتالكه لقطاعات 
بنكية عديدة متخ�ص�صة تقدم خدمات مبتكرة 
بال�صركات  اخلا�صة  امل�صرفية  كاخلدمات 
الكبرية وال�صركات ال�صغرية ومتو�صطة احلجم، 
ال�صتثمارية،  واخلدمات  الأفراد،  وخدمات 
واخلدمات  ال�صخ�صية،  امل�صرفية  واخلدمات 
امل�صرفية اخلا�صة، وخدمات التاأمني امل�صريف، 
ال�صغري،  التمويل  وخدمات  التمويلي،  والتاأجري 

وغريها من اخلدمات الأخرى.

الرزاز: النتائج تبرهن 
على كفاءة ومرونة 

خططه واستراتيجياته
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39.4 مليون دينار صافي أرباح البنك األردني الكويتي لعام 2015

اأعلن البنك الأردين الكويتي نتائج اأعماله لعام 2015، 
فقد بلغت اأرباح ال�صنة قبل ال�صريبة 56.5 مليون دينار، 
فيما بلغ �صايف الربح بعد ال�صريبة 39.4 مليون دينار. 

يف  املنتهية  لل�صنة  املوحدة  املالية  القوائم  اأظهرت  وقد 
 2844.7 اإلى  البنك  موجودات  اإرتفاع   2015/12/31
 ،2014 عام  عن   %9 قدرها  منو  بن�صبة  دينار  مليون 
بال�صايف  املبا�صرة  الإئتمانية  الت�صهيالت  وبلغت  كما 
عن   %  5.1 قدره  منوا  حمققة  دينار،  مليون   1372.8
العمل على حت�صني جودة  نهاية عام 2014 مع موا�صلة 
منوا  العمالء  ودائع  �صجلت  فيما  الإئتمانية،  املحفظة 
جيدا بحوايل 13.8% وبلغت 1901 مليون دينار يف نهاية 

العام.
بلغ  فقد  الرئي�صية  البنك  اأعمال  لنتائج  وكمح�صلة 
اإجمايل الدخل لعام 2015 حوايل 127.9 مليون دينار 

مقابل 124.1 مليون يف عام 2014. 
وقد ارتفع جمموع حقوق اامللكية بن�صبة 4% وبلغ 454.3 
وموؤ�صرات  العوائد  معدلت  حافظت  وقد  دينار،  مليون 
املعيارية  الن�صب  �صمن  املرتفعة  م�صتوياتها  على  الأداء 

الدولية، وكمح�صلة لل�صيا�صات احل�صيفة التي يعتمدها 
املركز  ومتانة  واملطلوبات  املوجودات  ادارة  يف  البنك 
املايل للبنك، ارتفعت ن�صبة كفاية را�ص املال بنهاية عام 
2015 لتبلغ 18.27% مقارنة مع ن�صبة 16.68% بنهاية 

العام 2014. 
للبنك  الراأ�صمالية  القاعدة  قوة  الن�صبة  هذه  وتوؤكد 
منذ  وجاهزيته،   ،)Well Capitalized( واعتباره 
الآن، لال�صتجابة ملتطلبات بازل 3 بخ�صو�ص راأ�ص املال 

التنظيمي املقرر تطبيقها على بيانات 2016/6/30.
واأعلن رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك عبد الكرمي الكباريتي 
اأنه وبالنظر اإلى هذه النتائج الطيبة، فاإن جمل�ص الإدارة 
ارباح  توزيع  للم�صاهمني  العامة  للهيئة  التو�صية  قرر 
نقدية بن�صبة 20% من راأ�ص املال تعادل 20 مليون دينار. 
وقال انن نتائج البنك خالل العام املا�صي 2015 جاءت 
الإقت�صادي  الو�صع  بالعتبار  اآخذين  التوقعات  �صمن 
اإ�صافة  املنطقة  يف  وال�صيا�صية  الأمنية  والظروف  العام 
وجودة  �صالمة  على  املحافظة  مبتطلبات  الإلتزام  اإلى 

ا�صتثمارات البنك واملحفظة الإئتمانية.

الكباريتي: نتائج البنك 
جاءت ضمن التوقعات

اإلستثمار في القطاع المصرفـي

In
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 B
an

ki
ng

 S
ec

to
r

41.2 مليون دينار أرباح بنك القاهرة عمان في 2015

للعام  نتائجه  عمان  القاهرة  بنك  اإدارة  جمل�ص  اقر 
حتقيق  يف  ي�صتمر  اأن  البنك  ا�صتطاع  حيث   ،2015
�صمن  متوقعا  كان  ما  جتاوزت  متميزة  مالية  نتائج 

املوازنة التقديرية لل�صنة.
للعام  دينار  مليون   60.3 ال�صريبة  قبل  الربح  وبلغ 
 2014 للعام  دينار  مليون   62.5 مع  مقارنة   2015
بانخفا�ص ن�صبته 3.5 %، بالإ�صافة اإلى حتقيق �صايف 
اأرباح بقيمة 313 األف دينار نتجت عن بيع موجودات 
مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل 
قيدت ب�صكل مبا�صر حل�صاب الأرباح املدورة ومل تظهر 

�صمن قائمة الدخل.
 2015 للعام  الدخل  �صريبة  بعد  البنك  اأرباح  وبلغت 

مبلغ 41.2 مليون دينار. 
ت�صجيل  نتيجة  رئي�صي  ب�صكل  النخفا�ص  هذا  ونتج 
من  بعدد  اخلا�صة  املحققة  غري  التقييم  خ�صائر 
ا�صتثمارات البنك امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الدخل بقيمة 1.2 مليون دينار للعام احلايل، 
مقابل اأرباح تقييم مببلغ 9 اآلف دينار للعام ال�صابق، 
 %  30 من  الدخل  �صريبة  ن�صبة  زيادة  اإلى  بال�صافة 

اإلى 35 %.
لتبلغ   %  4.2 بن�صبة  الأخرى  البنك  اإيرادات  ومنت 

8.2 مليون دينار.

الفوائد  من  الت�صغيلية  البنك  اإيرادات  تزال  وما 
الدخل  اإجمايل  من  الأكرب  اجلزء  ت�صكل  والعمولت 
للعام   %  91.4 ن�صبة  مع  مقارنة   %  92.3 بن�صبة 
قبل  امللكية  حقوق  على  عائدا  البنك  وحقق  ال�صابق، 
�صريبة الدخل بن�صبة 20.1 %، وهي من اأعلى العوائد 

يف القطاع امل�صريف للعام 2015.
يف املقابل، انخف�ص اإجمايل امل�صروفات، مبا يف ذلك 
وخم�ص�ص  الإئتمانية  الت�صهيالت  تدين  خم�ص�ص 
تدين املوجودات امل�صتملكة، بن�صبة 3.4 % ليبلغ 71.7 

مليون دينار.
يزيد  عمان  القاهرة  بنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
البنك  النتائج جاءت بف�صل �صيا�صة  ، ان هذه  املفتي 
اإجمايل  ارتفع  وقد  الت�صهيالت،  منح  يف  احل�صيفة 
املوجودات اإلى 2532.1 مليون دينار بارتفاع 178.1 
منوا  وحمققا  ال�صابق،  العام  نهاية  عن  دينار  مليون 
حمفظة  اإجمايل  �صهدت  حني  يف   ،%  7.6 بن�صبة 
مليون   122.6 مببلغ  ارتفاعا  الئتمانية  الت�صهيالت 
وبن�صبة  دينار  مليون   1200.8 اإلى  لت�صل  دينار 
11.4 %، هذا وقد حافظ البنك على جودة حمفظة 
�صايف  ن�صبة  انخف�صت  حيث  الئتمانية،  الت�صهيالت 
من   %  3.94 ن�صبته  ما  الى  العاملة  غري  الت�صهيالت 
ال�صابق،  للعام   %  4.49 مقابل  الت�صهيالت  اإجمايل 
العاملة  غري  للديون  املخ�ص�صات  تغطية  ن�صبة  وتبلغ 

.% 97

المفتي :هذه النتائج 
جاءت بفضل سياسة 

البنك الحصيفة في منح 
التسهيالت

77 INVESTORSامل�ستثمـــــــــــرون         اأذار  ٢٠١٦



اإلستثمار في القطاع المصرفـي

In
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 B
an

ki
ng

 S
ec

to
r

40 مليون دينار صافي أرباح بنك األردن في 2015

ال�صريبة(  )بعد  ال�صافية  الأردن  بنك  اأرباح  بلغت 
خالل العام املا�صي 2015 حوايل 40 مليون دينار.

بنك  ارباح  بلغت  فقد  للبنك،  املالية  النتائج  وح�صب 
العام  خالل  واملخ�ص�صات  ال�صريبة  قبل  الردن 
مع  مقارنة  دينار  مليون   62 حوايل   2015 املا�صي 

حوايل 60 مليون دينار من العام الذي �صبقه 2014.
فقد  ال�صنوية،  نتائجه  عن  للبنك  اإف�صاح  وبح�صب 
املا�صي  العام  خالل  املتحقق  الدخل  اجمايل  بلغ 
2015 حوايل 125.2 مليون دينار مقارنة مع حوايل 
 ،2014 �صبقه  الذي  العام  من  دينار  مليون   124.6
املنتهية يف  لل�صنة  البنك  كما وبلغ جمموع موجودات 
31 كانون الول من العام املا�صي 2015 حوايل 2.2 
دينار  مليار   2.19 حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليار 

للعام 2014.
وقال رئي�ص جمل�ص ادارة البنك/ املدير العام �صاكر 

كمح�صلة  حتققت  النتائج  هذه  اأن  فاخوري،  توفيق 
للتقدم املتوا�صل يف الأداء وتنويع م�صادر الإيرادات 
اإلى جانب تطبيق اأحدث النماذج والأنظمة املالية يف 
اإدارة الأ�صول واملطلوبات، وال�صتفادة من التحديات 

والعمل على حتويلها اإلى فر�ص لتطوير الأعمال.
نتائج  حتقيق  ا�صتطاع  البنك  ان  فاخوري  واأ�صاف 
املايل   ومركزه  البنك  قوة  مدى  الى  ت�صري  ايجابية 

ون�صب املالءة والكفاءة ملجموعة بنك الأردن.
النمو  البنك يحر�ص على حتقيق مزيٍد من  واكد ان 
اإلى  والو�صول  بها  يعمل  التي  الأ�صواق  يف  والريادة 
 2016 �صنة  ت�صهد  اأن  وياأمل  فيها،  متقدمة  مراكز 
يف  وا�صتقرارًا  املحلي  القت�صادي  الو�صع  يف  حت�صنًا 
البنك  اأن�صطة  تو�صيع  يف  ي�صهم  مبا  الإقليمي  الو�صع 

على م�صتوى خمتلف القطاعات.
الكفاءة  ومعدلت  الأداء  موؤ�صرات  حافظت  لقد   
اأف�صل  �صمن  م�صتوياتها  على  معظمها  يف  والت�صغيل 

الن�صب واملعايري املحددة حمليًا وعامليًا.
فاخوري: البنك استفاد 

من التحديات وعمل 
على تحويلها إلى فرص 

لتطوير األعمال

23 مليون دينار صافي أرباح بنك االستثمار العربي األردني في 2015

بلغت اأرباح بنك ال�صتثمار العربي الردين ال�صافية 
)بعد ال�صريبة( خالل العام املا�صي 2015 حوايل 

23.1 مليون دينار.
وح�صب النتائج املالية للبنك، فقد بلغت ارباح بنك 
العام  خالل  واملخ�ص�صات  ال�صريبة  قبل  الردن 

املا�صي 2015 حوايل 33.4 مليون دينار.
فقد  ال�صنوية،  نتائجه  عن  للبنك  اإف�صاح  وبح�صب 
املا�صي  العام  خالل  املتحقق  الدخل  اجمايل  بلغ 
2015 حوايل 68.5 مليون دينار مقارنة مع حوايل 
الذي �صبقه 2014، كما  العام  60 مليون دينار من 
املا�صي  العام  البنك خالل  موجودات  وبلغ جمموع 
حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليار   1.8 حوايل   2015

1.75 مليار دينار للعام 2014.
لبنك  التنفيذي  العام/الرئي�ص  املدير  وقال 

ال�صتثمار العربي الردين هاين القا�صي، اأن البنك 
تابع يف عام 2015 انتهاج �صيا�صة متوازنة يف تنمية 
اأعماله وذلك ب�صبب الظروف ال�صيا�صية التي تدور 
ال�صتثماري  املناخ  على  توؤثر  والتي  املنطقة  يف 
البنك  اأولوية  متثلت  حيث  عام،  ب�صكل  وال�صيا�صي 
املدرو�صة  املخاطر  �صمن  الت�صغيلية  الأرباح  بتنمية 
واملقبولة مع املحافظة على ن�صب �صيولة تلبي وتفوق 

يف جمملها متطلبات اجلهات الرقابية.
ومعدلت  الأداء  موؤ�صرات  حافظت  لقد  وا�صاف 
الكفاءة والت�صغيل يف معظمها على م�صتوياتها �صمن 
وعامليًا،  حمليًا  املحددة  واملعايري  الن�صب  اأف�صل 
لذلك ويف ظل الظروف القليمية ال�صعبة فان هذه 
النتائج املتحققة ت�صري الى مدى قوة البنك ومركزه 

القاضي: البنك انتهج املايل.
سياسة متوازنة في 

تنمية أعماله
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28.8 مليون دينار صافي أرباح بنك االتحاد في 2015

ال�صريبة(  )بعد  ال�صافية  الأردن  بنك  اأرباح  بلغت 
مليون   28.8 حوايل   2015 املا�صي  العام  خالل 
خالل  دينار  مليون   26.4 حوايل  مع  مقارنة  دينار، 

العام الذي �صبقه 2014 بزيادة 9 باملئة.
بنك  ارباح  بلغت  فقد  للبنك،  املالية  النتائج  وح�صب 
العام  خالل  واملخ�ص�صات  ال�صريبة  قبل  الردن 
مقارنة  دينار  مليون    44.2 حوايل   2015 املا�صي 
مع حوايل 35.1 مليون دينار من العام الذي �صبقه 

.2014
وبح�صب اإف�صاح للبنك عن نتائجه ال�صنوية، فقد بلغ 
�صايف اليرادات الت�صغيلية خالل العام املا�صي 2015 
حوايل 85.5 مليون دينار مقابل 76.23 مليون دينار 

بزيادة 12 باملئة، كما وبلغ جمموع موجودات البنك 
خالل العام املا�صي 2015 حوايل 2.389 مليار دينار 

مقارنة مع حوايل 2.256 مليار دينار للعام 2014.
ال�صلفيتي،  ع�صام  البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
ان النتائج املالية املتحققة خالل العام املا�صي 2015 
رغم التحديات تعك�ص ثقة العمالء وجناعة اخلطط 
يف  امل�صتهدف  للنمو  البنك  اإدارة  و�صعتها  التي 
ا�صرتاتيجيته، والتي تقوم على تقدمي اأف�صل احللول 
لل�صيا�صة  وانعكا�صًا  العمالء،  خدمة  يف  امل�صرفية 

املتحّوطة يف اإدارة املخاطر.
النتائج  البنك ما�ص يف حتقيق  اأن  �صلفيتي  وا�صاف 
اجليدة ب�صكل يحافظ على حقوق املودعني، بالإ�صافة 
تقدميها  على  يحر�ص  التي  الجتماعية  للم�صوؤولية 
للمجتمع يف اإطار م�صاهمته بتحقيق التنمية ال�صاملة. سلفيتي: النتائج 

تعكس ثقة العمالء 
ونجاعة الخطط التي 

وضعتها اإلدارة
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المقدمة من مجلة إيميا فاينانس العالمّية

البنك العربي يحصد جائزة »أفضل برنامج للمسؤولية 
االجتماعّية للشركات« في الشرق األوسط للعام 2015

لل�صركات«  الجتماعّية  للم�صوؤولية  برنامج  »اأف�صل  جائزة  على  موؤخرًا  العربي  البنك  حاز 
تقديرًا  وذلك  العاملّية،  فاينان�ص  اإمييا  واملقدمة من جملة  للعام 2015  الأو�صط  ال�صرق  يف 
ال�صاملة  ا�صرتاتيجيته  اطار  �صمن  املجال  هذا  يف  البنك  حققها  التي  املميزة  لالإجنازات 

لال�صتدامة. 
وياأتي فوز البنك العربي بهذه اجلائزة بناًء على النهج ال�صرتاتيجي ال�صامل الذي يتبناه 
البنك يف جمال امل�صوؤولية الجتماعّية لل�صركات والذي يندرج �صمن حمور التعاون املجتمعي. 
حيث يعترب هذا املحور اأحد املحاور اخلم�صة الرئي�صية التي ترتكز عليها ا�صرتاتيجية البنك 
لال�صتدامة وهي:التمويل امل�صوؤول ومتكني املوّظفني والتقارير ال�صّفافة والو�صول اإلى النظام 
حتقيق  نحو  العربي  البنك  اأداء  املحاور  هذه  كلمن  يعزز  حيث  املجتمعي،  والتعاون  الأمثل 

روؤيته التاأ�صي�صّية، والتي تتمّثل يف دعم عمالئه وامل�صاهمة يف حتقيق طموحاتهم.
اإدارة  مدير  اأول   رئي�ص  نائب  ح�صن  احلاج  طارق  �صّرح  الإجناز،  هذا  على  تعليقه  ويف 
الرباندجن يف البنك العربي: » لقد كان البنك العربي ومنذ تاأ�صي�صه، �صريكًا فّعاًل يف خدمة 
يعك�ص مدى الهتمام  املرموقة،  العاملية  واإن ح�صولنا على هذه اجلائزة  وتنميته،  املجتمع 
اخلا�ص الذي يوليه البنك باجلانب ال�صرتاتيجي مل�صوؤوليته الجتماعية حيث نوا�صل العمل 
البنك  اأعمال  ال�صامل �صمن  ال�صتدامة مبعناها  لتفعيل ودمج مفهوم  وا�صحة  وفقًا خلطة 

واأن�صطته وممار�صاته اليومية.«
واأو�صح: »تتمحور ر�صالة البنك لال�صتدامة على خلق قيم م�صتدامة مالية وغري مالية طويلة 
الأمد للبنك وللجهات ذات العالقة. وت�صم ال�صرتاتيجية جمموعة من الأهداف الرئي�صية 
التي مت حتديدها بناء على اأولويات واحتياجات املجتمع املحلي، وب�صكل ي�صمن ال�صتغالل 

الأمثلللموارد لتحقيق هذه الأهداف«. 
العربي  البنك  لقد مت منح   « فاينان�ص:  اإمييا  نا�صر جملة  قال كري�صتوفر مور،  من جانبه، 
جائزة »اأف�صل برنامج للم�صوؤولية الجتماعيةلل�صركات«، تقديرًا لإجنازاته الرائدة يف جمال 
ال�صتدامة، حيث ُتعد هذه اجلائزة واحدة من بني عدد حمدود من جوائز ال�صرق الأو�صط 
التي نقدمها. ويعترب البنك العربي مثال يحتذى به يف هذا املجال من حيث تطبيقه واإدارته 
الذي  والدور احليوي  املجتمعية  الربامج  لأهمية هذه  امل�صوؤولية الجتماعية، نظرًا  لربامج 

تلعبه ب�صكل متزايد يف املوؤ�ص�صات امل�صرفية.«
تقريره اخلام�ص  العام  بداية هذا  اأ�صدر  كانقد  العربي  البنك  اأّن  اإلى  الإ�صارة هنا  وجتدر 
التي   G4 الرابع  اجليل   - اجلديدة  التوجيهية  للمبادئ  وفقًا   2014 العام  عن  لال�صتدامة 
اأقرتها موؤخرًا مبادرة التقارير العاملية )GRI( ليكون بذلك اأولبنكفياململكة يقوم باإ�صدار 

هذا النوع من التقارير العاملية، الأمر الذي يج�صد حر�ص البنك العربي على موا�صلة دوره 
الرائد ونهجه املوؤ�ص�صي على ال�صعيد القت�صادي والجتماعي والبيئي. 

اتفاقية تعاون مع »اإجناز« 

ع البنك العربي وموؤ�ّص�صة اإجناز موؤخرًا اتفاقية تعاون تقوم على تبني تطبيق برنامج  وقَّ
تنمية  بهدف  وذلك  حكومية،  مدار�ص  خم�ص  يف  تنفيذه  �صيتم  والذي  وجهتك«  ه  »وجِّ

التفكري الإبداعي وتعزيز البتكار لدى الطلبة.
على  املدار�ص  طلبة  ي�صجع  تدريبيًا  تعليميًا  برناجمًا  وجهتك«  ه  »وجِّ برنامج  ويعترب   
علمّي  اإطار  يف  التحديات  و�صياغة  الرتكيز  خالل  التعليميةمن  العملية  يف  ال�صتمتاع 
يدمج مبادئ )العلوم، والتقنية، والهند�صة، والريا�صيات، والفنون اجلميلة، واخلدمة 
تزيد  وعاملّية  واقليمّية  حملّية  م�صابقات  تنفيذ  الربنامج  يت�صمن  الجتماعية(.حيث 
زرع  اإلى  يهدف  كما  العامل،  اأنحاء  كل  من  جديدة  تفكري  طرق  حول  الطلبة  وعي  من 
امل�صكالت  حلل  الفريق  �صمن  التعاون  روح  وتعزيز  والناقدة  الإبداعّية  التفكري  طرق 

املطروحة.
اإدارة  مدير  اأول،  رئي�ص  نائب  ح�صن  احلاج  طارق  قال  التعاون  هذا  على  تعليقه  ويف 
البنك  توجه  اإطار  �صمن  التفاقية  هذه  توقيع  ياأتي   « العربي:  البنك  يف  الرباندجن 
موؤ�ّص�صة  مع  املثمر  لتعاوننا  ا�صتمرار  املجتمعيوهو  والتعاون  لال�صتدامة  ال�صرتاتيجي 
يف  ت�صاهم  واجتماعي  تنموي  ُبعد  ذات  ن�صاطات  �صل�صلة  دعم  اإلى  والهادف  اإجناز، 
تعزيز وتنمية قدرات ال�صباب، �صمن برامج متنوعة ترتكز على حبال ا�صتطالع وتعزيز 

اح�صا�صهم بامل�صوؤولية جتاه العامل املحيط بهم.« 
ي�صتند   « اإجناز:  يف  املهارات  بناء  وحدة  مدير  احلياري،  طارق  اأ�صاف  جانبه  من 
اأعوام  ال�صباب، فعلى مدى  تنمية  الأهداف عند  العربي على تالقي  البنك  تعاوننا مع 
وجه  برنامج  طبقت  قد  اإجناز  وكانت  والفعاليات،  الأن�صطة  من  العديد  �صويا  طبقنا 
 Destination( وموؤ�ص�صة   )ALF( حدود  بال  الفي�صل  موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  وجهتك 
ورفع  الربنامج  تطوير  على  بالرتكيز  العام  هذا  وقمنا  املا�صي  للعام   )  Imagination

عدد الطلبة واملدار�ص امل�صتفيدة لهذا العام بدعم من البنك العربي«.

رعى املوؤمتر الوطني االأول للمحميات الطبيعية يف االأردن
نظمت اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة ووزارة البيئة وبرعاية البنك العربي، املوؤمتر الوطني 
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الأول للمنافع القت�صاديةالجتماعية للمحميات الطبيعية يف الأردن، والذي ت�صعى اجلمعية 
من خالله اإلى اإبراز دور املحميات يف التنمية القت�صاديةوالجتماعية للمجتمعات املحلية.

اأبرز امل�صكالت والتحديات التي تواجه املحميات الطبيعة،  و�صلط هذا املوؤمتر ال�صوء على 
والقت�صادية  الجتماعية  املنافع  احت�صاب  كيفية  للنقا�ص،  املطروحة  املوا�صيع  اأبرز  ومن 

واأهميتها لهذه املحميات واملنت�صرة يف خمتلف مناطق اململكة.  
وقال رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية خالد الإيراين، »اأن اأحد اأهداف املوؤمتر - والذي يعقد 
لأول مرة - هو ت�صليط ال�صوء على املنافع القت�صاديةوالجتماعية التي تتحقق للمجتمعات 
املحلية التي تقطن بالقرب من املحميات من الربامج املختلفة التي تنفذها املحميات من 
برامج احلماية اأو ال�صياحة البيئية اأو امل�صاغل وامل�صاريع التي تنعك�ص ب�صكل مبا�صر على ابناء 

املجتمعات املحلية.
واأ�صاف ايراين، »اأن هذا املوؤمتر ي�صكل فر�صة للتعريف بدور املحميات يف الإ�صهام بخدمة 
اأبناء املجتمعات املحلية ف�صال عن دورها الأ�صا�ص يف احلفاظ على الطبيعة والتنوع احليوي.
الرباندجن يف  اإدارة  اأول- مدير  رئي�ص  نائب  ال�صيد طارق احلاج ح�صن   ومن جانبه �صرح 
على  امل�صتمر  حر�صه  من  انطالقًا  املوؤمتر  لهذا  العربي  البنك  رعاية  تاأتي  العربي:  البنك 
امل�صاهمة ب�صكل فاعل يف جهود حتقيق التنمية البيئية والقت�صادية والجتماعية امل�صتدامة 
يف اململكة، حيث ت�صكل البيئة اأحد الركائز الأ�صا�صية يف ا�صرتاتيجية البنك العربي يف جمال 

ال�صتدامة انطالقًا من م�صوؤولية البنك الجتماعية جتاه املجتمع والوطن.
 واأ�صاف : نعتز بتعاوننا املتوا�صل ومبادراتنا امل�صرتكة مع اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة 
التنمية  معايري  تطبيق  جهود  اطار  يف  ثماره  اأحد  املوؤمتر  هذا  ي�صكل  والتي  البيئة،  ووزارة 

امل�صتدامة وتعزيز دورها يف احلفاظ على التوازن البيئي.

البنك يفتتح فروع املدينة الريا�سية واأبون�سري ومعان يف مواقع جديدة

افتتح البنك العربي موؤخرًا فرعه يف منطقة املدينة الريا�صية يف موقعه اجلديد والواقع يف 
�صارع ال�صهيد، وفرعه يف منطقة اأبو ن�صري يف موقعه اجلديد والواقع يف ال�صارع الرئي�صي- 
بناية رقم 218، كما افتتح البنك فرعه يف حمافظة معان يف موقعه اجلديد والواقع يف �صارع 

اجلامعة جممع عبدالرزاق اأبو �صالح .
فروعه  �صبكة  وتطوير  لتعزيز  الرامية  البنك  ا�صرتاتيجية  اإطار  يف  الفروع  افتتاح  وياأتي 

العاملة يف اململكة ولتعزيز التوا�صل مع خمتلف �صرائح العمالء على اختالف مواقعهم.

وبهذه املنا�صبة، قال يعقوب معتوق مدير دائرة اخلدمات امل�صرفية لالأفراد يف البنك العربي 
الأردن: » نوا�صل جهودنا يف البنك العربي لتقدمي اأف�صل اخلدمات امل�صرفية لعمالئنا من 
اأرجاء اململكة بال�صكل الذي يعزز من توا�صلنا  خالل التواجد يف مواقع مميزة وحيوية يف 

معهم وي�صهم يف خدمتهم وفق اأعلى م�صتوى ممكن من اجلودة والتميز.«
الكادر  جانب  اإلى  الالزمة  والتقنيات  بالو�صائل  اجلديدة  الفروع  جتهيز  مّت  لقد  واأ�صاف« 
املخت�ص ل�صمان  توفري جتربة م�صرفّية فريدة ومتميزة لعمالئنا تلبياحتياجاتهم  املتنامية 

بفاعلية و�صهولة وي�صر، و�صمن اأعلى املعايري واملقايي�ص.«
وجتدر الإ�صارة هنا اإلى اأّن الفروع اجلديدةتقدم جمموعة متكاملة من اخلدمات امل�صرفّية 
و�صراء  بيع  النقدي،  والإيداع  ال�صحب  اأنواعها،  مبختلف  احل�صابات  فتح  مثل  املعتادة 
العمالت، دفع الفواتري واخلدمات التجارية كقبول طلبات الكفالت واحلوالت والعتمادات 
واإ�صدار وقبول ال�صيكات، واإ�صدار ك�صوف ح�صابات العمالء، طلبات القرو�ص ال�صخ�صية، 

قرو�ص ال�صيارات والقرو�ص ال�صكنية وبطاقات الئتمان، وغريها من اخلدمات. 

كّرم موظفيه املتطوعني حتت مظلة برنامج »معًا« للم�سوؤولية االجتماعية

العام  املدير  بح�صور  للبنك  العامة  الإدارة  مبنى  يف  خا�صًا  حفاًل  العربي   البنك  اأقام 
التنفيذي نعمة �صباغ ونائب املدير العام التنفيذي رندة ال�صادق، وعدد من مدراء الأق�صام 
مدار  على  �صاركوا  والذين  املتطوعني  البنك  موظفي  من  عدد  تكرمي  مّت  حيث  واملوظفني، 
العام مبجموعة من الن�صاطات واملبادرات الرامية اإلى خدمة املجتمع املحلي يف العديد من 

املجالت منها: ال�صحة وحماية البيئة ومكافحة الفقر والتعليم ودعم الأيتام.
وجاء احلفل تقديرًا للدور الكبري الذي يقوم به موظفو البنك العربي املتطوعون يف برنامج 
البنك للم�صوؤولية الجتماعية »معًا«، وتزامنًا مع اليوم العاملي للمتطوعني الذي اأقرته الأمم 

املتحدة يف العام 1985،
ويف كلمته بهذه املنا�صبة، �صكر نعمة �صباغ املوظفني املتطوعني على جهودهم التي بذلوها 
يف خدمة جمتمعهم، وقال:«تتزايد التحديات الجتماعّية والقت�صادية والبيئّية التي تواجه 
اآثار هذه  للحد من  وفّعالة  فورّية  اإجراءات  اتخاذ  مّنا  يتطّلب  �صريع، مما  ب�صكل  جمتمعنا 
من  جمموعة  لتحقيق  لال�صتدامة  ا�صرتاتيجّيتنا  بتطوير  قمنا  فقد  هنا  ومن  التحديات 
اأولوّيات اجلهات ذات العالقة مع �صمان  الأهداف الرئي�صّية والتي مّت حتديدها بناًء على 

التوظيف الفّعال ملواردنا من اأجل حتقيق هذه الأهداف.
»واأ�صاف »نفخر اليوم مبا مت حتقيقه على مدار العام من م�صاهمات ون�صاطات جمتمعية 
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البنك العربي يرعى يوما وظيفيا لمركز تطوير األعمال

عقد مركز تطوير الأعمال يوما وظيفيا برعاية البنك العربي 
موجه خلريجي برنامج »مهارات«من جامعة الطفيلة التقنية، 
وذلك ملقابلة عدد من ال�صركات من خمتلف القطاعات والتي 
ترغب يف توظيف اخلريجني �صمن قطاعات الهند�صة والبنوك 

والتمويل والتاأمني.
وتاأتي هذه املبادرة تطبيقًا لتفاقية التعاون املربمة بني البنك 
العربي ومركز تطوير الأعمال، والتي تهدف اإلى رعاية برنامج 
الوظيفية  الأيام  تعترب  حيث  الطفيلة.  حمافظة  يف  »مهارات« 
مع  اخلريجني  ربط  اإلى  والهادفة  املركز  مبادرات  اإحدى 
فر�ص  توفري  خالل  من  وذلك  بالتوظيف،  الراغبة  ال�صركات 

عمل للخريجني واإجراء مقابالت عمل معهم.
اإدارة  مدير  اأول   رئي�ص  نائب  ح�صن،  احلاج  طارق  وقال 

مع  العربي  البنك  تعاون  »ياأتي  العربي:  البنك  يف  الرباندجن 
لال�صتدامة  البنك  ا�صرتاتيجية  �صمن  الأعمال  تطوير  مركز 
قدرات  بناء  باأهمية  اإميانه  من  وانطالقًا  املجتمعي،  والتعاون 
ال�صباب من الطلبة واخلريجني اجلدد يف املحافظات وتطوير 
لدخول  فر�صهم  من  يعزز  الذي  بال�صكل  وقدراتهم  مهاراتهم 

�صوق العمل.« 
بتعاوننا مع موؤ�ص�صات حملية رائدة يف  »اننا فخورون  واأ�صاف 
تطوير  كمركز  والتعليم  بال�صباب  ُتعنى  والتي  املجتمعي  العمل 
التدريبية  الربامج  هذه  ملثل  رعايتنا  و�صنوا�صل  الأعمال، 
واملبادرات الهادفة ذات البعد التنموي والجتماعي التي ت�صب 

يف تـنمية املجتمع وتطـويره.«
من جانبه قال نايف ا�صتيتية، الرئي�ص التنفيذي ملركز تطوير 

مركز  توجه  �صمن  هي  العربي  البنك  مع  »�صراكتنا  الأعمال 
والتي  املتميزة  الردنية  ال�صركات  لإ�صراك  الأعمال  تطوير 
لإ�صراكها  باملحافظات  وخا�صة  املحلي  املجتمع  خلدمة  تهدف 
يف العملية التنموية التي نقوم بها من خالل براجمنا املختلفة 
و�صراكتنا مع البنك العربي هي �صمن م�صوؤولية البنك لرعاية 
وتاأهيلهم  الفر�صة  واعطاءهم  الطفيلة  حمافظة  يف  ال�صباب 

ل�صوق العمل«
وجتدر ال�صارة هنا الى اأّنه قد ا�صتفاد منذ بداية العام احلايل 
اأكرث من 350 طالبا وطالبة من حمافظة الطفيلة من ور�صات 
بني  الفجوة  ج�صر  اإلى  والهادفة  التدريبية  »مهارات«  عمل 
مفاهيم  تطوير  اإلى  اإ�صافًة  العمل  و�صوق  الأكادميية  املرحلة 

الريادة ال�صبابية.
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متنوعة �صمن برنامج امل�صوؤولية الجتماعية »معًا«، والذي اأثمر عدة اإجنازات ملحوظة يف 
اجمايل الأن�صطة التطوعية، اإ�صافة اإلى الزيادة امللفتة يف اأعداد املتطوعني، والتيانعك�صت 
�صموليتهاخمتلف  بلغت  بحيث  املحلي،  املجتمع  اأفراد  من  امل�صتفيدين  اأعداد  على  اإيجابًا 
العام،  لهذا  الربنامج  فعاليات  �صمن  البنك  موظفي  م�صاركة  اململكة.وحول  حمافظات 
اإدارة الرباندجن: » ارتفع عدد املبادرات  اأول- مدير  قال طارق احلاج ح�صن  نائب رئي�ص 
مبادرة   51 اإلى  لت�صل  العام  هذا  خالل  العربي  البنك  متطوعو  نفذها  التي  املجتمعية 
اأكرث  اأثرت هذه املبادرات بحياة  مب�صاركة 360موظفا من خمتلف الدوائر والأق�صام، وقد 
حتت  الواقعة  امل�صتورة  العائالت  ت�صمل  والتي  املحتاجة  الفئات  من  م�صتفيدًا   85،000 من 
تعليمهم  اكمال  اإلى  بحاجة  هم  ممن  والأيتام  والطالب  ال�صرطان  مر�صى  و  الفقر،  خط 
الأ�صا�صي واجلامعي.«ويف نهاية حفل التكرمي اأعرب املوظفون املكّرمون عن �صكرهم العميق 
واعتزازهم الكبري بالتقدير الذي تلقوه من البنك، معتربين ذلك الأمر ا�صتمرارية مل�صرية 
جناح موؤ�ص�صتهم، موؤكدين على التزامهم امل�صتمر يف امل�صاركة بكافة الن�صاطات الرامية اإلى 

تطوير جمتمعهم املحلّي.
توزيع ١٢85 بطانية على االأ�سر العفيفة

قام البنك العربي وبالتعاون مع تكية اأم علي للعمل اخلريي بتوزيع 1285 بطانية على الأ�صر 
املنتفعة من تكية اأم علي يف حمافظات اربد والكرك والعقبة والعا�صمةعمان �صمن مبادرة 
»مل�صة دفا«، حيث �صت�صمل عمليات التوزيع يف كل من حمافظات جر�ص واملفرق والزرقاء، 
اإلى كادر  البنك بالإ�صافة  التوزيع عدد من املتطوعني من موظفي  وقد �صارك يف حمالت 

التكية. 
وبهدف  »معًا«  الجتماعية  للم�صوؤولية  العربي  البنك  برنامج  اإطار  يف  املبادرة  هذه  وتاأتي 
التعاون مع التكية يف جمالت حت�صني م�صتوى املعي�صة يف مناطق جيوب الفقر يف اململكة ومد 

يد العون للمحتاجني يف خمتلف الظروف وعلى مدار العام. 
ال�صر  على  طارئة  غذائية  طرود  اإلى  بالإ�صافة  بطانية   300 توزيع  املبادرة  هذه  و�صملت 
املنكوبة واملت�صررة من ال�صيول يف الأغوار ال�صمالية كاإغاثة طارئة للم�صاهمة يف التخفيف 
من معاناتهم، كما تقوم تكية اأم علي يف الوقت احلايل بدعم 18،300 اأ�صرة تقع حتت خط 
الفقر الغذائي يف كافة حمافظات اململكة. وت�صتلم هذه الأ�صر طرود �صهرية حتتوي على 22 

مادة غذائية تفي مبتطلبات الأ�صرة الغذائية على مدار ال�صهر.
ويف تعليقه على هذه املبادرة، قال طارق احلاج ح�صن  نائب رئي�ص اأول مدير اإدارة الرباندجن 
يف البنك العربي: » نوا�صل تعاوننا ال�صرتاتيجي مع تكية اأم علي وللعام الرابع على التوايل، 
انطالقا من امل�صوؤولية الجتماعية للبنك والذي كان ومنذ تاأ�صي�صه، �صريكًا فّعاًل يف خدمة 

املجتمع وتنميته، وداعمًا للعمل اخلريّي.« 
واأ�صاف: »ياأتي دعم جيوب الفقر يف اململكة ومد يد العون وامل�صاعدة لالأ�صر العفيفة وتوفري 
تعاوننا  ثمار  اإحدى  املبادرة  هذه  ومتثل  املجتمعية  اأولوياتنا  �صلب  يف  لها  الكرمي  العي�ص 

امل�صتمر مع تكية اأم علي .«
الكرمية  العربي على مبادرته  البنك  بلقر  اأم علي �صامر  من جانبه، �صكر مدير عام تكية 
وقال«ان تكية اأم علي توؤمن باأهمية ال�صراكة مع املوؤ�ص�صات التي تقوم بدعمها، وت�صاهم يف 
حتقيق روؤيتها املتمثلة بالو�صول اإلى كافة الأ�صر التي تقع حتت خط الفقر الغذائي يف جميع 
اأنحاء اململكة، وم�صاعدتها �صمن برنامج الدعم الغذائي امل�صتدام والعمل على توفري بع�ص 
املتطلبات من خالل التعاون مع موؤ�ص�صات املجتمع املدين«، موؤكدًا على اأن هذا التعاون يعك�ص 
اإميانهم املطلق بالهدف الذي ت�صعى اليه تكية اأم علي وهو الو�صول الى اأردن خال من اجلوع.

اأعلن ا�سم الفائز  باجلائزة الكربى مع ح�ساب 
�سباب - �سيارة كيا �سرياتو كوب  ٢٠١5 

اأعلن البنك العربي موؤخرًا عن ا�صم الفائز باجلائزة الكربى مع ح�صاب �صباب -  �صيارة كيا 
�صرياتو كوب موديل 2015  وهو قتيبة عبد الكرمي خري�صات من فرع ال�صلط، والذي فاز بها 
�صمن حملة اجلائزة الكربى التي اأطلقها البنك  يف  �صهر كانون الثاين وا�صتمرت حتى نهاية 

�صهر كانون الأول من العام 2015. 
»تتوا�صل  العربي:  البنك  امل�صرفية لالأفراد يف  يعقوب معتوق مدير دائرة اخلدمات  وقال 
حمالت البنك العربي الرتويجية على مدار العام، وذلك بهدف ت�صجيع العمالء ومكافاأتهم 
اخلدمات  من  متكاملة  جمموعة  لتقدمي  خ�صي�صًا  وامل�صمم  �صباب  بح�صاب  وتعريفهم 
امل�صرفية وغري امل�صرفية، بالإ�صافةاإلى �صحوبات دورية ت�صمل جوائز �صهرية نقدية قيمة 
كل منها 300 دينار، و�صحوبات ربع �صنوية لرحلة مدفوعة التكاليف اإلى عامل فرياري  اأبو 

ظبي،وبرامج خ�صومات خا�صة.« 
واأ�صاف: »ُيقدم ح�صاب �صباب العديد من املزايا، منها: بطاقة فيزا اإلكرتون �صباب وبطاقة 
امل�صرفية  اخلدمات  من  ال�صتفادة  اإمكانية  اإلى  بالإ�صافة  جمانًا  الإنرتنت  عرب  ت�صّوق 
املبا�صرة وت�صمل، »عربي اأون لين« و«عربي موبايل« واخلدمة امل�صرفية الهاتفية »هالعربي« 

وخدمة الر�صائل الق�صرية عرب الهاتف اخللوي، وخدمات ال�صرافات الآلية.«  

أطلق حملة »فيزا البنك العربي
  الملكية األردنية« االئتمانية

احلاليني  عمالئه  ملكافاأة  امل�صتمر  �صعيه  اإطار  يف  الأردنية  امللكية  مع  بالتعاون  البنك  اأطلق 
ترويجّية  حملة  الئتمانية،  الأردنية«  امللكية  العربي-  البنك  »فيزا  بطاقة  َحَمَلة  من  واجلدد 
خا�صة يقدمان من خاللها »اأميال« جمانية عرب برنامج امل�صافر الدائم )رويال بال�ص( حلملة 

فيزا امل�صرتكة عند ا�صتخدام البطاقة. 
و�صيح�صل َحَمَلة البطاقة فيزا البنك العربي- امللكية الأردنية الئتمانية يف نهاية احلملة على 
فر�صة الدخول على �صحب يوؤهلهم لربح عدد من اجلوائز، وذلك يف كل مرة ي�صتخدمون فيها 
البطاقة لل�صراء بقيمة 100 دينار اأو ما يعادلها بالعمالت الأخرى، حيث يبلغ جمموع الأميال 
املمنوحة ن�صف مليون ميل موزعة على النحو التايل:)اجلائزة الكربى 200،000 ميل والثانية 
150،000 ميل، اأّما اجلوائز الثالثة والرابعة فتبلغ 75،000 ميل لكل جائزة(. هذا و�صيتم منح 
كافة حاملي البطاقات الذهبية اجلدد 10،000 ميل رويال بال�ص عند اأول ا�صتخدام للبطاقة، 
الذهبّية  بالبطاقة  الكال�صيكّية  بطاقاتهم  با�صتبدال  �صيقومون  الذين  العمالء  اإلى  بالإ�صافة 
البنك  يعقوب معتوق، مدير دائرة اخلدمات امل�صرفية لالأفراد يف  خالل فرتة احلملة.وقال 
العربي: »تاأتي هذه احلملة ان�صجامًا مع ا�صرتاتيجية البنك العربي يف تقدمي عرو�ص خا�صة 
وممّيزة لعمالئه، بحيث حر�صنا يف هذه احلملة على تزويد عمالئنا احلاليني واجلدد باأعلى 
قيمة ميكنهم احل�صول عليها من خالل بطاقاتهم الئتمانية«. واأ�صاف معتوق »ن�صعى يف البنك 
عمالئنا  تطّلعات  لتلبية  مميزة  م�صرفية  وخدمات  منتجات  توفري  اإلى  دائم  ب�صكل  العربي 

الكرام، ا�صافًة اإلى تقدمي جتارب ح�صرية ومكافاآت جمزية لهم خالل نهاية العام«. 
من  املزايا  من  العديد  ت�صم  الأردنية  امللكية   - العربي  البنك  بطاقة  اأن  ذكره،  اجلدير  ومن 
برنامج  النقدية،  لل�صحوبات  وحد مرتفع  مناف�صة  فائدة  اأ�صعار  وعاملي،  قبول حملي  �صمنها: 
الت�صديد املريح باأ�صعار فائدة مناف�صة ابتداًء من 0% بالإ�صافة اإلى خيارات مرنة لل�صداد وفرتة 

�صماح لغاية 45 يومًا بالإ�صافة اإلى فريق مبيعات خمت�ص خلدمتكم.
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أخبار البنوك

البنك العقاري امل�سري العربي ي�سلم الفائز 
باجلائزة الكربى ملنتج ح�سابات التوفري جائزته

الطفل زيد  الكربى  الفائز باجلائزة  بت�صليم  املوافق 2016/2/15  يوم الثنني  العربي  العقاري امل�صري  البنك  قام 
العابد جائزته والتي هي عبارة عن �صيارة رينو فلون�ص 2015 يف مقر ال�صركة.

اأن  ال�صابقة حيث  العربي على مدار العوام  العقاري امل�صري  البنك  التعامل مع  والد الطفل �صعادته يف  اأبدى  وقد 
التعامل على حد تعبريه: » فيه من ال�صال�صة وال�صهولة ما يجعل العميل ي�صعر اأنه يف بيته ».

ويف خ�صم احلدث علق ال�صيد ح�صام الدين نا�صر املدير القليمي للبنك قائال: » اأن الهدف ال�صا�صي للبنك العقاري 
امل�صري العربي هو راحة عمالئه و�صعورهم بالر�صا وقد جاءت هذه اجلائزة ككلمة �صكر وتقدير للعمالء الذي هم 

ال�صا�ص يف جناح البنك وا�صتمراره على مدى 136 عاما ».

»زياد فطاير« مساعدا للمدير اإلقليمي إلدارة 
التجزئة والفروع في البنك العقاري المصري العربي

اأعلن البنك العقاري امل�صري العربي عن ان�صمام 
الإقليمي  للمدير  كم�صاعد  لأ�صرته،  فطاير  زياد 
لإدارة التجزئة والفروع، وذلك يف اإطار �صعي البنك 
العمالء  احتياجات  مع  لتتما�صى  منتجاته  لتطوير 
وتقدمي احللول امل�صرفية املتطورة التي حتقق لهم 

الراحة وال�صهولة وفق خطط ا�صرتاتيجية مبتكرة.
واأم�صى فطاير اأكرث من 27 عاما يف العمل يف جمال 
هذه  اكت�صب  حيث   ، امل�صرفية  اخلدمات  تطوير 
املعرفة من خالل العمل يف عدد من البنوك الدولية 
 ،ABN- AMRO ،الإقليمية واملحلية مثل: �صيتي بنك ،
بنك امل�صرق، البنك العربي، اأمالك للتمويل، بنك 
القطري،  الليبي  البنك  الأو�صط،  وال�صرق  الكويت 

بنك الأردن، البنك التجاري. 
�صهادة  يحمل  فهو  العلمية  �صهاداته  عن  اأما 

املاج�صتري يف الت�صويق )1989(، والبكالوريو�ص يف 
يف  بونا  جامعة  من   )  1987( والتدقيق  املحا�صبة 
دبلوم  على  حا�صل  فهو  ذلك  اإلى  بالإ�صافة  الهند  
معهد  من  والإعالن  والدعاية  الرتويج  يف  عايل 

نيودلهي للدرا�صات العليا يف الهند.
املدير  نا�صر  الدين  اأعرب ح�صام  ال�صياق  ويف هذا 
فطاير  زياد  بالأ�صتاذ  ترحيبه  عن  للبنك  الإقليمي 
يف  معروفة  �صخ�صية  بان�صمام  نت�صرف   « قائال: 
تطوير  يف  كبري  ب�صكل  �صاهمت  امل�صريف  القطاع 
ال�صرتاتيجي  الأفق  يف  ب�صمة  وترك  القت�صاد 
لدى خرباته ال�صابقة يف املوؤ�ص�صات التي عمل بها ، 
فمرحبا بال�صيد زياد فطاير كفرد من اأفراد اأ�صرة 
البنك العقاري امل�صري العربي لي�صارك يف م�صرية 

حتقيق النمو والتطوير للبنك«. 

البنك العقاري امل�سري العربي الراعي 
الف�سي ملعر�س اجلامعات ال�سنوي

قام البنك العقاري امل�صري العربي برعاية 
معر�ص اجلامعات ال�صنوي الذي اأقيم يومي 
 2016 فرباير   25 و   24 واخلمي�ص  الربعاء 
ال�صاعة  من  عمان  الالندمارك  فندق  يف 
الثامنة  ال�صاعة  الى  والن�صف  الرابعة 

والن�صف م�صاءا.
الدولية  اأقامته  الذي  احلدث  �صم  وقد 
اأكرث من 30  الكادميية  لتج�صري اخلدمات 
الوليات  بريطانيا،  من  جلامعات  ممثال 
املتحدة المريكية، كندا، ا�صرتاليا، تركيا، 

نيوزيالندا.
طالب   3000 من  اأكرث  املعر�ص  ح�صر  وقد 
اأف�صل  من  الطالب  هوؤلء  ياأتي  حيث 
املدار�ص يف عمان يف الفئة العمرية بني 17-
50 �صنة ممن لديهم الهتمام للدرا�صة يف 

هذه اجلامعات الجنبية.
الدين  ح�صام  ال�صيد  قال  ال�صياق  هذا  ويف 
دعم  اإن   «  : للبنك  القليمي  املدير  نا�صر 
املجتمع،  لبناء  ال�صا�صيات  من  هو  التعليم 
العربي  امل�صري  العقاري  البنك  اأن  ومبا 
يهدف  م   1880 عام  تاأ�صي�صه  بداية  ومنذ 
كان  به  والرتقاء  املجتمع  خدمة  الى 
ورعاية  التعليم  دعم  يف  ال�صا�صي  اهتمامه 

مثل هذه املعار�ص«.
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فاز بجائزة مجلة ذا بانكر كأفضل بنك في األردن للعام 2015

إيهاب السعدي مديراً عامًا
 لبنك اإلسكان بالوكالة

قرر جمل�ص اإدارة بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل تعيني اإيهاب غازي ال�صعدي مديرًا 
عامًاللبنك بالوكالة اعتبارًا من 2015/11/15 واإلى اإ�صعار اآخر.

امل�صرفية  لالأعمال  البنك  عام  مدير  نائب  من�صب  ي�صغل  كان  ال�صعدي   اأن  يذكر 
“CBO” ويحمل �صهادة املاج�صتري يف »الإدارة املالية « من الوليات املتحدة الأمريكية 

 Investment Banking املحا�صبية ، ولديه خربة وا�صعة يف جمال الـ  CPA و�صهادة ،
مبا يف ذلك متويل امل�صاريع الكربى وعمليات الندماج والتملك وال�صت�صارات املالية، 
حيث بداأ ال�صعدي م�صريته العملية مع �صركة Grant Thorton يف �صيكاغو ومن ثم 

عمل لدى �صركة اآرثر اأندر�صن يف عمان ودبي .
ومن اجلدير ذكره اأن ال�صعدي كان قد بداأ العمل لدى بنك الإ�صكان مبن�صب مدير 
تنفيذي / ال�صتثمار ومتويل امل�صاريع الكبرية خالل الفرتة 2001 – 2008 ثم نائبًا 
العديد من ع�صويات هيئات  “ كما �صغل   CBO  “ العام لالأعمال امل�صرفية  للمدير 
وجمال�ص اإدارة ل�صركات كربى منها �صركة �صرايا العقبة ممثاًل عن �صندوق ا�صتثمار 

فل�صطني  و�صركة   ، التمويلي  للتاأجري  املتخ�ص�صة  وال�صركة   ، الجتماعي  ال�صمان 
للتنمية وال�صتثمار ، و�صركة جوردانف�صت وغريها ممثاًل عن بنك الإ�صكان .

 )JIB( لندن   – الدويل  الأردن  بنك  اإدارة   جمل�ص  حاليًاع�صوية   ال�صعدي  وي�صغل 
املتخ�ص�صة   “  CRIF Jordan  “ -الأردن  كريف  �صركة  اإدارة  جمل�ص  وع�صو   ،

بال�صتعالم الئتماين .

فاز بجائزة كاأف�سل بنك يف االأردن للعام٢٠١5
“The Banker” كاأف�صل بنك يف الأردن  فاز بنك الإ�صكان بجائزة جملة ذا بانكر 
تعترب  تاميز«  الفاينان�صال  ملجموعة  »التابعة  بانكر  ذا  جملة  باأن  علمًا  للعام2015 

اأف�صل جمموعة �صحفية معنية ب�صوؤون املال والقت�صاد على م�صتوى العامل .
ومّت اإعالن فوز البنك باجلائزة خالل حفل اأقيم  يف لندن بح�صور مدراء وقياديني 
لبنك  متنح  اجلائزة  اأن  حيث  العامل،  دول  خمتلف  من  الفائزة  املوؤ�ص�صات  ميثلون 

أخبار البنوك
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واحد فقط يف كل دولة ، وقد ت�صّلم اجلائزة عن بنك ال�صكان راكان الطراونة نائب 
رئي�ص جمل�ص اإدارة بنك الأردن الدويل )JIB(  يف لندن الذي ميلك بنك الإ�صكان ما 

ن�صبته 75% من راأ�صماله ، وبح�صور عدد من امل�صوؤولني يف البنك .
ويعترب الفوز بجوائز “The Banker” والحتفال بتوزيعها ، اأحد اأبرز الأحداث التي 
باأف�صل البنوك واملوؤ�ّص�صات املالية التي فازت باجلائزة  للتعريف   ، ترتقبها البنوك 
املجلة  اإدارة  من  اعرتافًا  وذلك  الفائزة  للبنوك  تكرميًا  يعترب  احلفل  هذا  َكْون   ،
يوفّر  العام، كما  البنوك خالل  التي حّققتها هذه  املتمّيزة  بالّنجاحات والإجنازات 
الحتفال فر�صة لاللتقاء والتعارف بني كبار امل�صوؤولني امل�صرفيني واملاليني الذين 

ميّثلون موؤ�ص�صاتهم يف هذا الحتفال.
بنك يف  كاأف�صل   ”The Banker“ البنك حاز على جائزة  اأّن  املجال  ُيذكر يف هذا 
الأردن للعام 2015   بعد اأَن ا�صتوفى �صروط التاأهيل للفوز باجلائزه  يف اأدائه املتميز 
م�صرفية  خدمات  توفري  وا�صتطاعته   ، الأردين  امل�صريف  القطاع  يف  الرائد  ودوره 
وال�صركات  واملوؤ�ص�صات  الأفراد  قطاعات  يف  لعمالئه  عالية  جودة  ذات  مبتكرة 
متيز  على  يدل  مما  الجتماعية  امل�صوؤولية  جمال  يف  الفاعل  دوره  اإلى  بالإ�صافة 

و�صالبة و�صالمة املركز املايل للبنك .
بنك  موؤ�ص�صة  بقوة  العتزاز  للتعبري عن  املنا�صبة فر�صة  مارتو هذه  الدكتور  اعترب 
الإ�صكان ولتقدمي التهنئة بهذه اجلائزة واإهداء الفوز باجلائزة اإلى جمل�ص الإدارة 
يف  �صركاء  اجلميع  اأّن  باعتبار   ، البنك  ولعمالء  وموظفني«  »اإدارة  البنك  ولأ�صرة 
هًا يف هذا املجال اإلى خطط طموحة يتبناها البنك  ا�صتحقاق البنك لهذا الفوز، منوِّ
يف جمال تطوير اأنظمة املعلومات والرتكيز على تقدمي اخلدمة املميزة للموؤ�ص�صات 
ال�صغرية واملتو�صطة دون اغفال دور البنك يف خدمة ال�صركات واملوؤ�ص�صات الكبرية ، 
وا�صتمرار العمل على تر�صيد الإنفاق وتعزيز �صبكة تقدمي اخلدمات للعمالء » فروع 

واأجهزة �صراف اآيل« .
البنك بهذه اجلائزة  باأّن فوز  الهام  الدكتور مارتو تعقيبه على هذا احلدث  واأنهى 
جاء تقديرًا لأدائه واإجنازاته ، و�صيكون ذلك حافزًا لتحقيق املزيد من الجنازات 
يف خمتلف الأن�صطة ، حتى يبقى البنك مب�صتوى ثقة امل�صتثمرين امل�صاهمني والعمالء 

من مودعني ومقرت�صني .

أخبار البنوك

االعالن عن الفائز بجائزة البنك الكبرى

اأعلن بنك الإ�صكان عن نتائج ال�صحب على جائزته الكربى نهاية العام 2015 
واحد  ولرابح  دينار  مليون  ن�صف  قيمتها  تبلغ  والتي  التوفري  ح�صابات  على 
فقط، حيث فاز بها: » نزيه عيد يعقوب حبايبه«  وهو �صاحب ح�صاب توفري 

لدى بنك الإ�صكان فرع الفحي�ص .
وقام البنك ببث ال�صحب كامال على �صا�صة التلفزيون الأردين والذي اأعلن من 
خالله ا�صم الفائز و مت اأجراء مقابلة مبا�صرة مع العميل الفائز » نزيه حبايبه 
« بجائزة الن�صف مليون الذي عرّب عن فرحه ال�صديد واملفاجاأة غري املتوقعة 

لفوزه بجائزة بنك الإ�صكان الكربى والبالغة  » ن�صف مليون دينار«.
واأعرب حبايبه عن �صكره اجلزيل  لبنك الإ�صكان ملا �صت�صاهم به هذه اجلائزة 
يف حتقيق اأحالمه موؤكدًا اأن  بنك الإ�صكان هو البنك الرائد واملت�صدر دائمّا 
يف جمال منح جوائز ح�صابات التوفري على امل�صتوى امل�صريف يف الأردن وملا 

يتمتع به البنك من �صمعة جيدة على م�صتوى الأردن والوطن العربي.
وحث الفائز »نزيه حبايبه« اجلميع على فتح ح�صابات توفري لدى بنك الإ�صكان 
التوفري  ح�صابات  يف  ال�صهرية  ايداعاتهم  وزيادة  لعائالتهم  و  لهم  والدخار 

لزيادة فر�صهم بالفوز باإحدى جوائز ح�صابات التوفري.   
وتاأتي حمالت جوائز ح�صابات التوفري حر�صًا من بنك الإ�صكان على التوا�صل 
امل�صتمر مع عمالئه تقديرًا لولئهم الدائم وثقتهم بخدماته امل�صرفية املتعددة 
واملتميزة ، حيث ي�صعى البنك دائما من خالل هذه احلمالت التحفيزية اإلى 
من  املواطنني  وت�صجيع  ح�صاباتهم  اأر�صدة  لزيادة  احلاليني  العمالء  ت�صجيع 
اأماًل  البنك  اأي من فروع  لدى  توفري جديدة  اإلى فتح ح�صابات  العمالء  غري 

بالفوز باجلوائز العديدة التي يوزعها البنك على اأ�صحاب هذه احل�صابات .
يذكر بهذه املنا�صبة بـاأن جمموع اجلـوائز النقـدية التي يقدمها بنك ال�صـكـان 
يف  الأعلى  وهي  �صنويًا  دينار  ماليني(  )�صبعة  عـن  تزيـد  التوفري  حل�صابات 
الأردن على م�صتوى جمموع املبالغ ال�صنوية املوزعة واأن عدد الفائزين مع بنك 
ال�صكان هو الأكرب اأي�صا يف اململكة حيث زاد عدد الفائزين عن 13 األف فائز 
�صنويا خالل العام 2015، ووعد بنك الإ�صكان عمالئه بالعديد من املفاجئات 

و اجلوائز املميزة للعام اجلديد 2016.
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»كابيتال بنك« يطلق عصراً جديداً في خدماته 
التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة

 اعلن كابيتال بنك عن اطالق ع�صر جديد يف 
بت�صميم  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات  خدمة 
وذلك  عديدة  لأن�صطة  خا�صة  متويلية  عرو�ص 
لأهمية هذا القطاع يف حتقيق النمو القت�صادي. 
جهود  مع  متا�صيًا  احلملة  هذه  اطالق  وياأتي 
اأن  اأهدافه يف  اأحد  البنك امل�صتمرة نحو حتقيق 
ي�صبح اخليار الول لأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية 
واملتو�صطة ، موؤكدًا اأن هذه اخلطوة اأتت لأهمية 
القطاع  هذا  يلعبه  الذي  والهام  الكبري  الدور 

املحرك  وكونها  الوطني،   القت�صاد  دعم  يف 
عمل  فر�ص  توفري  يف  واإ�صهامه  لنموه  الرئي�صي 
لراأ�ص  الأمثل  ال�صتثمار  على  وكفاءتها  وقدرتها 

املال العامل.
ان  قمحية   هيثم  بنك  كابيتال  عام  مدير  وقال 
ال�صركات  دعم  يف  كبريًا  اهتماما  يويل  البنك 
الطلب  تنامي  بعد  وذلك  واملتو�صطة  ال�صغرية 
من  العمالء  قاعدة  وزيادة  الت�صهيالت  على 
هذه ال�صريحة التي تعد عماد القت�صاد الوطني 

ال�صركات  عدد  من  باملئة   98 حوايل  وت�صكل 
العاملة يف اململكة .

وا�صار قمحية الى ان البنك و�صمن ا�صرتاتيجية 
التي ينتهجها يقدم خيارات متويلية متخ�ص�صة 
ال�صناعية  واملجالت  الأن�صطة  ملختلف  ووا�صعة 
حتت  ت�صنف  والتي  املهنية  والأعمال  والتجارية 
وت�صتمل  واملتو�صطة   ال�صغرية  ال�صركات  قطاع 
حتويل  مقابل  واملبيعات  الثابتة  ال�صول  متويل 
مقابل  واملبيعات  وخا�صة  حكومية  م�صتحقات 

قمحية:  نقدم 
منتجات تمويلية 
متخصصة وحصرية 
لتنمية ودعم القطاع

أخبار البنوك
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وال�صكانات،  ال�صيكات  وخ�صم  �صداد  �صيكات 
وباأ�صعار  املركزي  البنك  �صلف  خالل  من  �صواء 
تف�صيلية وفرتة �صداد طويلة ومرنه او من خالل 
هذه  ا�صحاب  �صيتمكن  حيث  مبا�صرة  البنك 
امل�صاريع من احل�صول على موافقة البنك لتمويل 
م�صاريعهم خالل 72 �صاعه للربامج املتخ�ص�صة   
لهذه  �صمان  على  احل�صول  الى  بالإ�صافة   ،
القرو�ص من خالل موؤ�ص�صات حملية ودولية مثل 
القرو�ص   ل�صمان  الردنية  وال�صركة   ،  OPIC
للم�صاريع   %60 تعادل  ن�صبة  مقابل   ،  JLGC

داخل عمان ، 75% للم�صاريع خارج عمان  
تقدمي  اأهمية  نتفهم  نحن  قمحية   وا�صاف 
خدمات مميزة و�صريعة لتطوير وتنمية الأعمال 
هذه  خالل  عليه  الرتكيز  مت  ما  بالتحديد  وهذا 
الفرتة  ، حيث يتطلع العميل اليوم للح�صول على 
نف�ص  يف  مبتكرة  مالية  وحلول  متقدمة  خدمات 
املكان، ولهذا فان اإدارة البنك عملت على تفعيل 
خلدمة  متخ�ص�صة  كمراكز  الفروع  بع�ص  دور 
والتي  خمتلفة  مناطق  لتغطية  القطاع  هذا 
ال�صغرية  لل�صركات  ن�صاط   حجم  فيها  يتواجد 

واملتو�صطة وذلك ل�صمان ت�صهيل اإجراءاتهم :  . 
واأ�صاف اإننا نفتخر يف كابيتال بنك باإطالق مثل 
كخدمة  واحل�صرية  املتخ�ص�صة  الربامج  هذه 
اإ�صافية لأ�صحاب ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 
اإلى  م�صريًا  احتياجاتهم،  لتلبية  تطويرها  بعد 
املنتجات  من  املزيد  طرح  اإلى  يهدف  البنك  اأن 
واخلدمات التي يوليها لهذا القطاع ، وذلك وفقا 
القطاعات  و�صهلة  تخدم خمتلف  وا�صحة  لآلية 

التي متثلها هذه ال�صركات  . 

أخبار البنوك
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البنك األردني الكويتي يعلن الفائز الثالث
 بحملة »نشارككم أجمل اللحظات«

اأعلن البنك الأردين الكويتي عن الفائز بال�صحب 
اللحظات«  اأجمل  »ن�صارككم  حملة  �صمن  الثالث 
والتي اأطلقها البنك حلاملي بطاقات ما�صرتكارد 
وفل�صطني  الأردن  يف  بل�ص  اآند  وفالي  الئتمانية 
خالل الفرتة من 1 ت�صرين الأول ولغاية 31 كانون 

الثاين 2016.

وفاز مراد حممد علي اأبو رحمة من فرع الزرقاء 
باجلائزة الثالثة، وهي عبارة عن رحلة ل�صخ�صني 
دو  �صريك  عر�ص  حل�صور  التكاليف  مدفوعة 

�صوليه العاملي يف لندن.
العامة  الإدارة  مبنى  يف  اجلائزة  ت�صليمه  ومت 
للبنك حيث اأعرب ال�صيد مراد عن �صعادته بهذه 

الكويتي  الأردين  للبنك  وتقديره  و�صكره  اجلائزة 
متميزة  وجوائز  م�صرفية  خدمات  من  يقدمه  ملا 

للعمالء.
م�صتمرة،  احلملة  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
و�صوف يكون هناك فائز رابع يف رحلة  اإلى جزيرة 

بوكيت يف تايلند.

أخبار البنوك
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البنك االستثماري يدعم أنشطة الجمعية 
الوطنية للمحافظة على البترا

اخلدمات  تقدمي  يف  ال�صتثماري  البنك  وقع 
منت�صر  العام  مبديره  ممثال  املبتكرة،  امل�صرفية 
دَوا�ص اتفاقية مع اجلمعية الوطنية للمحافظة على 
معر�ص  لقامة  فرا�ص  دانا  بالأمرية  ممثلة  البرتا 
مب�صاركة  البرتا«  عبق  »من  بعنوان  فنية  لوحات 
اربعة فنانني ت�صكيليني حمليني وع�صرين يافعا من 

الفئة العمرية 16-18 �صنة من قرى البرتا.
املوروث  مفهوم  تعزيز  اإلى  امل�صروع  هذا  ويهدف 

احل�صاري من خالل الر�صم والتعبري الفني، حيث 
�صيتم ا�صراك جمموعة من اليافعني وبناء قدراتهم 
موروثهم  بعك�ص  ليقوموا  الر�صم،  جمالت  يف 
احل�صاري واملتمثل مبدينة البرتا من خالل لوحات 
لهذه  اجلمالية  اجلوانب  عر�ص  الى  تهدف  فنية 
الفنية  اللوحات  بيع  و  و�صيتم عر�ص  املدينة. هذا 
بالتعاون  الت�صكيليني  والفنانني  باليافعني  اخلا�صة 

مع دار الأندى.

منت�صر  ال�صتثماري  البنك  عام  مدير  وقال 
دّوا�ص: »نحن نوؤمن باأن ال�صباب هم عماد التغيري، 
يف  ا�صتمرارنا  على  تاأكيدا  املبادرة  هذه  وجاءت 
ال�صباب  دعم  على  املجتمعية  م�صوؤوليتنا  اإطار 
بطموحاتهم  والأخذ  جهة  من  ابداعاتهم  لتنمية 
كمعلم  الوردية  املدينة  بيئة  خلدمة  وتطلعاتهم 
واإرث ح�صاري وعاملي من جهة اأخرى. متمنني اأن 

نحقق معا اأهداف هذا امل�صروع.«

أخبار البنوك
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بالشراكة مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين و»آيريس غارد«

»القاهرة عمان« يطلق أحدث تكنولوجيا 
مصرفية لمساعدة الالجئين في االردن

 UNHCR اأطلقت املفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني يف الردن
بال�صراكة مع بنك القاهرة عمان )CAB( واآيري�ص غارد م�صروع اآيكالود، اأحدث 
الى الالجئني و�صرفها عن طريق  املالية  امل�صاعدة  ابتكار تكنولوجي يف اي�صال 
ب�صمة العني من خالل ال�صرافات الآلية وباأ�صرع وقت وبطريقة حتفظ كرامتهم.

ويعتمد هذا امل�صروع الأول من نوعه يف العامل الذي ي�صتخدمه بنك القاهرة عمان 
على بيانات الت�صجيل للقيا�صات احليوية لدى املفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة 

ل�صوؤون الالجئني UNHCR لال�صرتاك يف برنامج امل�صاعدة املالية. 
وتربز اهميته يف انه و�صع معيارًا جديدًا فيما يتعلق بالتدخالت املدعومة نقدًا 
والتي ت�صاعد الالجئني يف احل�صول على امل�صاعدة املالية عدا عن م�صاهمته يف 

تخفي�ص التكاليف العامة وامل�صاءلة املتزايدة.
من  املالية  للم�صاعدة  الأ�صا�صي  البتكار  على  ي�صتند  الذي  )اآيكالود(  وم�صروع 
معيارًا  و�صع  احليوية،  بالقيا�صات  اخلا�صة  وتلك  امل�صرفية  التكنولوجيا  خالل 

اأعلى مل�صاعدة اجليل القادم. 
وانبثق امل�صروع بعد ال�صتماع الى اوجه الهتمام لدى الالجئني، وحاجتهم الى 
على  للح�صول  و�صائل  ويوفر  كرامتهم  تعزيز  الى  يوؤدى  وا�صح  نقدي  برنامج 
امل�صاعدة دون حاجة لإتباع الأ�صلوب التقليدي كال�صطفاف يف طابور خارج وكالة 

امل�صاعدة للح�صول على مواد اإغاثة.
الأكرث �صعفًا  الالجئون  يعاين  لن  التاريخ  ابتداء من هذا  فانه  الباب  ومن هذا 
من  يعانون  الذين  والأ�صخا�ص  واملر�صى  ال�صن  وكبار  الأرامل  برفقة  والأطفال 
امل�صروع  بهذا  م�صمولة  ال�صهرية  املالية  م�صاعداتهم  ا�صبحت  بعدما  الإعاقة 

امل�صريف الفريد.
ومن مزايا امل�صروع ان الالجئني لن يحتاجوا بعد اليوم اي�صا الذهاب الى البنك 
يف  لال�صرتاك  النتظار  فرتات  وجود  الغاء  يعني  الذي  المر  الت�صجيل،  لغر�ص 
النظام البنكي. كما يتيح اإ�صافة �صهلة للم�صاعدة ملرة واحدة اأو تغيري امل�صتفيدين 
عدا عن انه �صيعمل على الغاء احلاجة الى بطاقات ال�صراف الآيل لعتماده على 

ب�صمة العني. 
حماكاة  من  الآيل  ال�صراف  اجهزة  �صيمكن  انه  )اآيكالود(  نظام  وجديد 
ال�صامية  املفو�صية  بيانات  قاعدة  الى  بال�صتناد  وذلك  مبا�صرة  امل�صتفيدين 
لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني التي جمعتها اثناء الت�صجيل والتحقق من اوراق 
الالجئني املعتمدة  برم�صة عني  دون احلاجة الى اعادة التحقق من تلك الهويات 

وذلك با�صتخدام تقنية ب�صمة العني.
وقال ممثل املفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني UNHCR ملكتب 
الأردن  اآندروهاربار: يريد اجلميع التاأكد من اأن الأموال التي يف عهدتنا ت�صتخدم 
بالطريقة الأكرث فعالية قدر الإمكان، والأهم اأن تتناول احتياجات الالجئني. يف 
ان  الأمر،  حقيقة  يف  ولكن  غرينا  من  اأكرث  نعلم  باأننا  نعتقد  الأحيان  من  كثري 
الدعم املادي ميكن الالجئني من اختيار ما هو اأف�صل لهم ولعائالتهم بطريقة 

كرمية.
�صتعمل   UNHCR الالجئني  ل�صوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�صامية  املفو�صية  ان  واكد 
العاملة  الأخرى  الوكالت  لتمكن    ©EyeCloud اآيكالود  خدمة  تو�صعة  على 
م�صاعدة  لتقدمي  احليوية  القيا�صات  نظام  ا�صتخدام  من  الإن�صاين  املجال  يف 

أخبار البنوك
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اخلا�صة  املعلومات  كافة  حتمي  اجلديدة  املن�صة  ان  هاربار  واو�صح  لالجئني. 
الآمنة  وال�صبكة  البيانات  قاعدة  خالل  من  وال�صخ�صية  احليوية  بالقيا�صات 

امل�صفرة لدى املفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني.
وتابع هاربار  نحن نعمل على ال�صتفادة من اأحدث التقنيات لتحقيق هذا. وتعترب 
تقنية اآيكالود بالفعل برنامج النقد الأكرث تقدمًا لالجئني، وذلك مب�صاركة الأردن 
الرائد يف جميع اأنحاء العامل يف جمال دعم لالجئني املتواجدين خارج املخيمات.

من جانبه اأكد مدير عام بنك القاهرة عمان كمال البكري بان الظروف احلياتية 
عليهم  فر�صت  وامنا  ايديهم  �صنع  من  لي�صت  الالجئون  يعي�صها  التي  ال�صعبة 
نتيجة حروب و�صراعات اهلية ت�صتوجب من اجلميع العمل على حت�صني فر�صهم 

من احلياة كل وفق اخت�صا�صه وقدراته.
واأ�صاف اأن الالجئني ال�صوريني هم فئة من فئات املجتمع الأردين ولبد من و�صول 
اأو اإي�صال اخلدمات املالية لهم ب�صكل عادل و�صفاف وبتكاليف معقوله لنهدف الى 
املايل  ال�صتقرار  حتقيق  الى  و�صوًل  والقت�صادية  الجتماعية  ظروفهم  حت�صني 
 Financial( اأهداف ال�صتمال املايل الفئة وهذا ين�صجم مع  والجتماعي لهذه 

Inclusion  ( التي منها رفع م�صتوى ونوعية املعي�صة لأفراد املجتمع.
الردنية  الوطنية  املوؤ�ص�صات  من  يعد  عمان  القاهرة  بنك  ان  البكري  واو�صح 
احلري�صة على النهو�ص بدورها جتاه املجتمع املحلي ومكوناته وت�صخري خدماته 
ومنتجاته امل�صرفية خلدمته مبا ي�صاهم يف تعزيز المن الجتماعي والقت�صادي.

واكد ان البتكار امل�صريف اجلديد والفريد واملتمثل يف نظام )اآيكالود( دليل على 
جهود البنك التي اوجدت لالجئني طريقة خا�صة بهم للح�صول على م�صاعداتهم 

بعيدا عن الجراءات التقليدية التي تزيد ماأ�صاتهم تعقيدا.
ويح�صل الالجئون على امل�صاعدات اخلا�صة بهم من املفو�صية ال�صامية ل�صوؤون 
اأكرث من 50 جهاز �صراف  الالجئني من خالل خدمة ب�صمة العني املتوفرة يف 
اآيل لدى بنك القاهرة عمان يف خمتلف حمافظات اململكة مبا فيها مناطق تواجد 

الالجئني ال�صوريني.
وزاد البكري بان هذا النظام يتمتع بقدرات امنية قوية ي�صتبعد فيها اي حماولة 

لالحتيال او تعري�ص الالجئ امل�صتفيد من اخلدمة للخطر.
بدوره اكد عماد ملح�ص املوؤ�ص�ص والرئي�ص التنفيذي ل�صركة اير�ص جارد نحن يف 
ال�صامية  املفو�صية  جهود  دعم  يف  لدورنا  والعتزاز  بالفخر  ن�صعر  جارد  اير�ص 
�صبكة  خالل  من  ايكالود  وتقنية  العني  ب�صمة  خدمة  لتقدمي  الالجئني  ل�صوؤون 

ال�صرافات اللية اخلا�صة ببنك القاهرة عمان املنت�صرة يف ارجاء اململكة.
تقدمي  من  الالجئني  ل�صوؤون  ال�صامية  املفو�صية   EyeCloud نظام  مكن  لقد 
معونات مالية م�صرفية لالأ�صخا�ص اللذين ل ميتلكون ح�صابات م�صرفية ب�صكل 
رقم  او  بطاقة  ا�صتخدام  الى  احلاجة  بدون  واحرتام  كرامة  بكل  وامن  فعال 
�صري، حيث ان الغاية ال�صا�صية من نظام EyeCloud هي تقدمي خدمات مالية 

م�صرفية لالأ�صخا�ص الذين ل ميتلكون ح�صابات بنكية يف العامل.
عام   UNHCR الالجئني  ل�صوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�صامية  املفو�صية  وا�صتطاعت 
2015 من تقدمي الدعم ملا يزيد عن ثلث الالجئني والذين هم �صمن الأكرث �صعفًا 
املتواجدين خارج املخيمات، وذلك مبنع العديد منهم من اللجوء الى اآليات تعامل 

خطرة.
هي  نقديا  امل�صاعدات  على  احل�صول  ان  ال�صامية  املفو�صية  درا�صات  واظهرت 

الطريقة الأمثل لالجئني للح�صول على امل�صاعدة. 
وا�صارت الى ان رغبة الالجئ باحل�صول على امل�صاعدات نقديا لأ�صباب عديدة 
للحماية،  اداة  هو  اي�صًا  ولكن  فقط  املاأوى  احتياجات  يغطي  ل  النقد  ان  منها 
كون 40 باملائة من الأ�صر امل�صجلة لدى املفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون 
الالجئني هي اأ�صر تكون فيها املراأة هي العائل الوحيد ا�صافة الى ذلك، ان عددًا 

كبريًا من الالجئني لديهم اعاقات وجرحى ويعاين منهم من امرا�ص مزمنة عدا 
عن الهتمام املتزايد بالزواج املبكر وعمالة الأطفال التي جتعل من النقد �صكاًل 

اأ�صا�صيًا من اأ�صكال الدعم.

جامعتي االأمرية �سمية جامعة والريموك تن�سمان
 الى عامل بطاقات بنك القاهرة عمان الذكية

ان�صمت جامعة المرية �صمية للتكنولوجيا الى عامل بنك القاهرة عمان للبطاقات 
التدري�صية  والهيئتني  للطلبة  الهوية اجلامعية  لتحويل  اتفاقية  باإبرامهما  الذكية 

والدارية الى تعريفية وم�صرفية ذكية.
وجامعة الأمرية �صمية للتكنولوجيا ثالث جامعة اأردنية تدخل بوابة بنك القاهرة 

عمان الى عامل اخلدمات الذكية بعد الردنية والريموك.
البكري وعن جامعة  العام كمال  القاهرة عمان مديره  التفاقية عن بنك  ووقع 
الأمرية �صمية للتكنولوجيا رئي�صها الدكتور م�صهور الرفاعي والتي ي�صتبدل البنك 
ذكية  اجلامعةببطاقات  يف  والعاملني  الطلبة  لكافة  اجلامعية  الهوية  مبوجبها 

متعددة ال�صتخدامات.

أخبار البنوك

افتتاح فرع المحطة بحلته الجديدة

بداأ بنك القاهرة عمان فرع املحطة الواقع يف �صارع امللك عبداهلل الأول، 
عمالئه  باإ�صتقبال  موؤخرًا  الأردنية  الكهرباء  �صركة  بجانب  كلبونه،  بناية 
من جديد بعد ال�صيانة والتو�صعة ال�صاملة للفرع وتزويد الفرع ب�صرافني 
اإدارة البنك على تلبية طلبات الأفراد وال�صركات  اآليني وذلك حر�صًا من 
ومتكينهم  واملميزة  املتنوعة  امل�صرفية  وخدماته  منتجاته  على  املتزايدة 
من الو�صول اإليها بكل ي�صر و�صهولة، لتتوافق مع هوية البنك ال�صاعية اإلى 

التطور والتميز والنمو. 
وين�صم هذا الفرع اإلى �صل�صلة فروع بنك القاهرة عمان املنت�صرة يف خمتلف 
اإ�صت�صاريًا ليتما�صى بذلك  مناطق اململكة والبالغ عددها 87 فرعًا ومكتبًا 
مع �صيا�صة البنك التو�صعية والتي تهدف اإلى الو�صول اإلى خمتلف �صرائح 
املجتمع واإ�صتقطاب اأكرب عدد ممكن من العمالء ورفع م�صتوى الر�صى عن 

اخلدمة لديهم وحت�صني جودة اخلدمات امل�صرفية ب�صكل م�صتمر.
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وتتميز البطاقات الذكية باأنها جتمع بني العديد من امليزات، فهي بطاقة تعريفية وبطاقة 
دخول الى اجلامعة ومرافقها املختلفة، بالإ�صافة الى كونها بطاقة دفع  متكن حاملها من 
اأي مكان يتوفر به و�صائل الدفع الإلكرتوين داخل الأردن وخارجه وعلى  ا�صتخدامها يف 

ال�صبكة العنكبوتية )الإنرتنت(.
عند  خ�صومات  على  احل�صول  من  حاملها  متكن  بطاقة  باأنها  البطاقة  هذه  تتميز  كما 
ا�صتخدامها �صمن �صبكة وا�صعة من املحال التجارية املتعاقدة مع البنك واملنت�صرة يف كافة 
اأرجاء اململكة.وقال الدكتور الرفاعي ان توقيع هذه التفاقية ياأتي �صمن �صيا�صة اجلامعة 
احل�صن  بنت  �صمية  الأمرية  �صمو  اجلامعة  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  روؤى  تطبيق  يف  واإدارتها 
يف  منها  وال�صتفادة  اخلربات  وتبادل  املحلي  املجتمع  موؤ�ص�صات  مع  التعاون  يف  املعظمة 

تطوير وحت�صني اخلدمات املقدمة لدى الطرفني.
واكد ان توقيع اجلامعة لهذه التفاقية ل بد وان ينعك�ص ايجابيا على م�صاعي اجلامعة يف 

جمال تطوير اخلدمة اجلامعية للطلبة وللعاملني فيها من مدر�صني وموظفني اداريني.
�صواء  اجلامعة  تعي�صه  الذي  التطور  مع  تتوافق  التفاقية  هذه  ان  الى  الرفاعي  وا�صار 
والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا  تخ�ص�صات  يف  الدرا�صية  خططها  متيز  �صعيد  على 
اأبرمتها مع  التي  الدولية  التفاقيات  الدويل من خالل  البعد  اوتركيزها على  والعمال، 

جامعات عربية واأجنبية، واجلوائز العاملية التي ح�صلت عليها.
برنامج  للتكنولوجيا  �صمية  الأمرية  جامعة  اعتماد  مع  التفاقية  هذه  توقيع  ويتزامن 
يف    ABET المريكي  العتماد  على  وح�صولها  احلا�صوب،  علم  تخ�ص�ص  يف  الدكتوراه 
تخ�ص�صات الهند�صة وعلوم احلا�صوب، وال�صرتاك يف اعتماد  AACSB  يف تخ�ص�صات 
اأ�صل 70 م�صروعًا تتم دعمها  اأوروبيًا من  اإلى م�صاركتها بـ30 م�صروعًا  اإ�صافة  الأعمال، 
والطلبة  العاملني  يجعل  مما  اأوروبية،  م�صاريع   5 لـ  قيادتها  و  الأردنية  اجلامعات  لكافة 

بحاجة اإلى الإ�صتفادة من خدمات هذه البطاقة داخل وخارج الأردن.
الرفيع  بامل�صتوى  البكري  الأ�صتاذ كمال  القاهرة عمان   بنك  ا�صاد مدير عام  من جهته 
وم�صتوى  املطروحة،  براجمها  يف  املتميزة  و�صمعتها  للتكنولوجيا  �صمية  الأمرية  جلامعة 

خريجيها.
ويف �صياق روؤيا بنك القاهرة عمان التي ا�صتعر�صها ال�صتاذ كمال البكري يف حفل التوقيع، 
املايل  ال�صمول  باأهمية  الردين  املركزي  البنك  روؤى  تطبيق  اطار  يف  تتمحور  انها  قال 
و  النمو  و حت�صني معدلت  الردين  القت�صاد  فوائده على  يعك�ص  والذي  املايل  ال�صتمال 
تقليل م�صتويات البطالة عن طريق ادخال �صريحة وا�صعه الى قطاع املدفوعات امل�صريف 
و بالتايل توفري املعلومات الكفيلة بخلق و ا�صتحداث منتجات م�صرفية وفقا لحتياجات 

هذه ال�صريحة.
وا�صار الى ان هذه ال�صمولية ترتكز على ا�صتخدام اخلدمات املالية والبنكية او خدمات 
الدفع لالأ�صخا�ص غري املتعاملني مع البنوك والذي حتققه هذه البطاقات بتحويل املجتمع 
داخل  فقط  لي�ص  البطاقات  با�صتخدام  والت�صوق  النقد  ا�صتخدام  من  تقلل  بيئة  الى 

اجلامعات امنا داخل و خارج الردن.
مع  اإتفاقية  توقيعها  خالل  من  الذكية  البطاقات  لعامل  اإن�صمت  الريموك  جامعة  وكانت 
التدري�صية  الهيئتني  اأع�صاء  ولكافة  للطلبة  الهوية اجلامعية  لتحويل  القاهرة عمان  بنك 

والإدارية يف اجلامعة اإلى بطاقات ذكية متعددة الإ�صتخدامات.
ووقع الإتفاقية كل من رئي�ص اجلامعة الدكتور رفعت الفاعوري واملدير العام لبنك القاهرة 

عمان كمال البكري بح�صور عدد كبري من امل�صوؤولني يف اجلامعة والبنك.
واأكد رئي�ص اجلامعة خالل حفل توقيع الإتفاقية اأن توفري البطاقة الذكية ياأتي جت�صيدًا 
خلطط اجلامعة الرامية اإلى مواكبة امل�صتجدات والتطورات التي ي�صهدها العامل يف هذا 
يف  نوعية  نقلة  تعترب  وباأنها  واجلهد،  الوقت  توفري  يف  اأهمية  من  لها  ملا  اإ�صافة  املجال، 
اخلدمات التي تقدمها اجلامعة لطلبتها وكافة كوادرها وتاأتي تتويجًا للعالقة الت�صاركية 
و اخلا�ص مبا يج�صد  العام  القطاعني  التعاون ما بني  تعترب منوذجًا يف  والتي  الإيجابية 
توجيهات امللك عبد اهلل الثاين يف ت�صجيع ال�صراكة بينهما مبختلف املجالت احلياتية. و 

مبا ي�صب يف م�صلحة الوطن ويعود بالنفع على موؤ�ص�صاته واأبنائه.
واأ�صاد الدكتور الفاعوري بامل�صتوى اخلدماتي املتميز لبنك القاهرة عمان الذي يعد اأحد 
اأن توقيع هذه الإتفاقية يعد مثاًل  اإلى  اأهم الدعائم الأ�صا�صية لالإقت�صاد الوطني، لفتًا 

على ال�صراكة احلقيقية الناجحة.
بها  حتظى  التي  والطيبة  الرفيعة  الأكادميية  بال�صمعة  البكري  ال�صيد  اأ�صاد  جانبه  من 
جامعة الريموك حمليًا وعربيًا، لفتًا اإلى متيز خريجيها الذين اأثبتوا كفاءتهم يف خمتلف 
لعالقة  ح�صاد  هي  التفاقية  هذه  باأن  البكري  واملحلية.واأكد  الإقت�صادية  املوؤ�ص�صات 
دعم  يف  البنك  به  يقوم  الذي  الفاعل  الدور  اإلى  م�صريًا  واجلامعة  البنك  بني  تاريخية 
اجلامعة واأهدافها، كما اأنها تاأتي يف �صياق �صعي البنك امل�صتمر الى تو�صيع قاعدة ال�صمول 
املايل ورفع م�صتوى الإقبال على اإ�صتخدام و�صائل الدفع الإلكرتوين والتقليل من اإ�صتخدام 

النقد يف التعامالت املالية.
مبوجب هذه الإتفاقية يقوم البنك باإ�صتبدال الهوية اجلامعية لكافة الطلبة والعاملني يف 
اجلامعة ببطاقات ذكية متعددة الإ�صخدامات، حيث تتميز هذه البطاقات الذكية باأنها 
جتمع بني العديد من املميزات، فهي بطاقة تعريفية وبطاقة دخول الى اجلامعة ومرافقها 
املختلفة، بالإ�صافة الى كونها بطاقة دفع  متكن حاملها من اإ�صتخدامها يف اأي مكان يتوفر 

به و�صائل الدفع الإلكرتوين داخل الأردن وخارجه وعلى ال�صبكة العنكبوتية )الإنرتنت(.
عند  خ�صومات  على  احل�صول  من  حاملها  متكن  باأنها  اأي�صًا  البطاقة  هذه  وتتميز 
ا�صتخدامها �صمن �صبكة وا�صعة من املحال التجارية املتعاقدة مع البنك واملنت�صرة يف كافة 
اأرجاء اململكة، واإ�صتخدام مثل هذه البطاقة كبطاقات دفع الكرتونية تعترب اخلطوة الأولى 
يف توفري اخلدمات واملنتجات املالية لهذه الفئة مما �صيعك�ص ذلك على حت�صني ظروفهم 
الإجتماعية والإقت�صادية وحتقيق ال�صتقرار املايل والإجتماعي لهم مما �صيعك�ص اإيجابًا 

على القت�صاد الكلي.

أخبار البنوك
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بالتعاون مع الشركة األمريكية للتأمين على الحياة

بنك االستثمار العربي األردني
BANCASSURANCE  يطلق خدمة 

مع  تعاون  اإتفاقية  الأردين  العربي  ال�صتثمار  بنك  وقع 
يف    MetLife(( احلياة  على  للتاأمني  الأمريكية  ال�صركة 
م�صرفية  تاأمني  خدمات  تقدمي  اإلى  تهدف  والتي  الأردن 
وا�صتثمارية )BANCASSURANCE(  خالل عام 2016 
�صمن  العالية  املالية  املالءة  ذوي  النخبة  البنك  لعمالء 
م�صرفية  جتربة  للعمالء  توفر  والتي   Prestige الـ  خدمة 

ا�صتثنائية.
املدير  القا�صي  ال�صيد هاين  من  كل  الإتفاقية  بتوقيع  وقام 
العام/الرئي�ص التنفيذي لبنك AJIB وال�صيد مهند �صحادة 

مدير عام �صركة  MetLife يف الأردن.
هذه  خالل  من  الأردين  العربي  ال�صتثمار  بنك  و�صيقدم 
الـ  لعمالء  التاأمني  خدمات  من  متميزة  جمموعة  ال�صراكة 
خدمات  برامج  من  متنوعة  باقة  ت�صمل  والتي    Prestige

التاأمني على احلياة وبرامج التقاعد التي تهدف الى توفري 

�صبل الراحة والأمان للعميل ولأ�صرته، بالإ�صافة الى برامج 
التخطيط  عملية  ت�صّهل  والتي  لالأبناء  اجلامعي  التعليم 
تعليمهم،  مب�صتوى  والإرتقاء  اجلامعية  التكاليف  لتغطية 
كاًل  العمالء  تطلعات  لتلبية  الإ�صتثمارية  الربامج  واأخريًا، 
حتمله  ومدى  ال�صتثمارية  واحتياجاته  طموحاته  ح�صب 

للمخاطرة.
لبنك  التنفيذي  العام/الرئي�ص  املدير  قال  املنا�صبة،  وبهذه 
ال�صتثمار العربي الأردين �صرح هاين القا�صي: »اأولويتنا يف 
اخلدمات  اأف�صل  نقدم  اأن  الأردين  العربي  ال�صتثمار  بنك 
مع  الإتفاقية  وهذه  لعمالئنا،  امل�صرفية  وغري  امل�صرفية 
�صركة MetLife ، الرائدة يف جمال تقدمي خدمات التاأمني 
امل�صريف، توؤكد حر�صنا والتزامنا بتلبية احتياجات عمالئنا 

احلالية وامل�صتقبلية .
ل�صركة  العام  املدير  �صحادة،  مهند  اأ�صاد  جانبه  ومن 

هذا  �صياأتي  قائاًل:  التفاقية  بهذه  الأردن،  يف   MetLife

راأ�صهم  وعلى  الأطراف  لكافة  م�صافة  بقيمة  التعاون 
�صيح�صلون  الذين  الردين  العربي  ال�صتثمار  بنك  عمالء 
يف  تطورًا  واأكرثها  التاأمني  وبرامج  خدمات  اأف�صل  على 
املتخ�ص�صة  العاملية  باخلربة  م�صتفيدين  املحلي،  ال�صوق 
اإحتياجاتهم  لتلبية  الأردن    MetLife تتمتع بها �صركة  التي 
تطلعاتهم  مع  ومتوافق  متكامل  نحو  على  والتاأمينية  املالية 

امل�صتقبلية .
الأمريكية  ال�صركة  وعراقة  خربة  مكنت  لقد   « واأ�صاف: 
منذ  الأردنية  ال�صوق  يف    MetLife احلياة  على  للتاأمني 
ت�صميم  من  لدينا  الت�صويق  خرباء  عامًا  خم�صني  من  اأكرث 
وتطوير وتقدمي حزمة متكاملة من الربامج التاأمينية التي 
اإحتياجات املواطن الأردين على اختالف فئات دخله  تلبي 

واهدافه وطموحاته .
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اإلستثمار في القطاع السياحي

معايعة: 
على الحكومة 
إعادة النظر في 
سياسة الضريبة 
المفروضة على 
القطاع

تعترب من اأبرز ال�صركات التي تعنى بال�صياحة يف الردن، حيث تتلخ�ص اعمالها 
ب�صناعة  تتعلق  التي  املن�صاآت  وكافة  واملطاعم  الفنادق  وبناء  باإن�صاء  بالقيام 

ال�صياحة.
القطاع  بواقع  النهو�ص  بهدف  تاأ�ص�صت  للفنادق  الدولية  العربية  املجموعة 
ال�صياحي الأردين الذي يعترب اهم القطاعات الرافدة خلزينة الدولة والداعم 

لالقت�صاد الوطني.
املدير العام املجموعة العربية الدولية للفنادق ب�صام معايعة، قال ان الحداث 
ا�صغال  ن�صب  يف  كبري  تراجع  على  عملت  اجلوار  دول  يف  تلك  خا�صة  القليمية 
الفنادق نتيجة لالنخفا�ص احلاد يف املجموعات ال�صياحية القادمة الى اململكة.

وا�صاف خالل لقائه مع »امل�صتثمرون«، ان القطاع الفندقي الذي يعترب من اكرب 

مكونات القطاع ال�صياحي الأردين اليوم يعاين من حتديات جمة، ولبد للحكومة 
من اعادة النظر يف هذا القطاع باعطائه املزيد من الهتمام.

وفيما يلي نص اللقاء

* كيف كان اداء الفنادق يف ٢٠١5؟
 كان العام املا�صي 2015 �صعبا على قطاع ال�صياحة، حيث واجهت كافة الفنادق 
ال�صياحية  الفواج  اأعداد  لرتاجع  نتيجة  كثرية  حتديات  اململكة  يف  العاملة 

الجنبية القادمة الى اململكة والتي تراجعت بن�صبة 32 باملئة.
الفنادق  عليها  تعتمد  التي  ال�صياحية  املجموعات  يف  الكبري  الرتاجع  ويعود 

المجموعة العربية الدولية للفنادق ... 
عالمة بارزة في صناعة السياحة األردنية

2015 كان صعبا على الفنادق نتيجة التراجع في المجموعات السياحية
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اإلستثمار في القطاع السياحي

ارتفاع أسعار الكهرباء يؤثر سلبا
 على أداء القطاع الفندقي

األحداث واالضطرابات في دول الجوار عملت على تراجع أداء القطاع السياحي

واملنتجعات الردنية الى ال�صباب المنية والحداث التي حت�صل يف الدول املجاورة، 
التي انعك�صت �صلبا على الردن.

*هل لك ان حتدثنا عن اأبرز التحديات التي تواجه القطاع الفندقي؟
بال�صافة الى التحديات المنية والظروف التي ت�صهدها دول املنطقة خا�صة املجاورة 
وال�صياحة  الفنادق  قطاع  واجهت  التي  الكبرية  التحديات  من  فان  للمملكة،  منها 
الت�صغيلية  الكلف  على  مبا�صرة  بطريقة  اأثر  الذي  الكهرباء  ا�صعار  ارتفاع  الردنية، 
مما ادلى الى احلاق اخل�صائر بالقطاع الفندقي يف ظل تراجع اأعداد ال�صياح، وهو 
ما حدى باحلكومة الى ان تعيد النظر يف التعرفة الكهربائية املفرو�صة على القطاع 

قطاع  مبعاملة  اأ�صوة  الفنادق  معاملة  قررت  حيث   ،2016 احلايل  العام  نهاية  لغاية 
ال�صناعات املتو�صطة.

ما هو املطلوب من احلكومة للنهو�س بالقطاع ال�سياحي؟
لبد من اعادة النظر يف ال�صرائب املفرو�صة على القطاع خا�صة �صريبة الدخل 
حتقيق  يف  امل�صاهمة  �صانها  من  التي  الجراءات  كافة  يف  والقيام  واملبيعات، 
ال�صيا�صات  ايجاد  وكذلك  الردين،  ال�صياحة  لقطاع  املطلوبة  امل�صتدامة  التنمية 
الت�صويقية غري التقليدية للم�صاهمة يف ترويج وت�صويق اململكة �صياحيا يف خمتلف 

دول العامل.
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توأمة بين جامعتي الشرق األوسط والقدس

اأبرمت جامعة ال�صرق الو�صط مذكرة نفاهم لتاأ�صي�ص تواأمة مع نظريتها جامعة القد�ص، 
وذلك يف اأطار اجلهود الردنية لدعم ال�صعب الفل�صطيني وحتديدا الهل يف القد�ص الذي 

يواجهون الن هجمة �صهيونية �صر�صة. 
النائب  برئا�صة  النيابية  فل�صطني  جلنة  بح�صور  اجلامعتني  بني  تفاهم  مذكرة  واأبرمت 
يحيى ال�صعود وع�صوية النائبني: ردينة العطي وجناح العزة ، و ح�صور النائب العربي يف 
والكاتب  الطيبي  اأحمد  الدكتور  امل�صرتكة  العربية  القائمة  ال�صرائيلي« ع�صو  »الكني�صت 

والباحث املتخ�ص�ص يف ال�صوؤون الفل�صطينية حمادة فراعنة. 
ون�صر  واإعداد  والدارية  الكادميية  اجلوانب  جميع  يف  تواأمة  تاأ�صي�ص  املذكرة  وت�صمنت 
البحوث العلمية امل�صرتكة والتدريب والتاأهيل العلمي جلميع التخ�ص�صات، وفتح برامج 
اكادميية م�صرتكة يف الدرجات العلمية املختلفة، وتبادل ال�صاتذة واملحا�صرين، وتبادل 
امل�صرتك على  وال�صراف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  املعلومات واخلربات يف جمال 

البحاث والدرا�صات والر�صائل العلمية وامل�صاركة يف جلان التحكيم. 
ويف هذا ال�صدد قال رئي�ص جامعة ال�صرق الو�صط الدكتور ماهر �صليم ،الذي وقع املذكرة 
مع نظريه رئي�ص جامعة القد�ص الدكتور عماد اأبوك�صك، اإن املذكرة جت�صد التاحلم بني 
الأ�صقاء يف  الثاين يف دعم  امللك عبداهلل  لروؤى  والفل�صطيني وتكري�صا  ال�صعبني الردين 

الداخل بكل و�صيلة ممكنة«. 
واأ�صاف اإن هذه املذكرة ت�صب يف خدمة الطلبة املقد�صيني الذي يواجهون �صتى �صنوف 
القمع واحلرمان من قبل الحتالل ال�صرائيلي عرب تي�صري عملية التعليم والنخراط يف 
برامج علمية م�صرتكة بني اجلامعتني، م�صددا على �صرورة مد يد العون لالأهل يف القد�ص 

ال�صامدين واملرابطني. 

من جهته قال رئي�ص جلنة فل�صطني النيابية النائب يحيى ال�صعود اإن هذه اخلطوة ت�صب 
»اأهلي يف الداخل وحتديدا يف  يف جهود تقودها اململكة قائدا وحكومة و�صعبا يف خدمة 
القد�ص املرابطني والثائرين وال�صامدين يف وجهة النتهاكات ال�صهيونية اليومية والتي 

طالت حتى حق الطلبة املقد�صني يف التعليم الذي يحرمون منه«. 
اإن الردن »مل ولن ياألو جهدا يف دعم �صعبنا الفل�صطيني، وما هذه املذكرة يف  واأ�صاف 
مثل هذا الوقت الع�صيب اإل جت�صيد حلجم التالحم والن�صهار بني ال�صعبني يف مواجهة 

ممار�صات الحتالل«. 
الدكتور  امل�صرتكة  العربية  القائمة  ع�صو  ال�صرائيلي«  »الكني�صت  يف  العربي  النائب 
واجلامعات  الردن  بدور  اعتزازه  اأعرب عن  املذكرة  توقيع  الذي ح�صر  الطيبي،  اأحمد 
لدعم  اأبوابه  فتح  من  هو  الردن  »تاريخيا  وقال  الفل�صطينني  الطالب  دعم  يف  الردنية 
الطلبة الفل�صطينيني وحتديدا طلبة الـ 48 وهذا يج�صد حجم وم�صتوى العالقة الثاقبة بني 

ال�صعبني الردين والفل�صطيني. 
بدوره اأ�صاد رئي�ص جامعة القد�ص الدكتور عماد اأبو ك�صك بجهود الردن يف دعم الق�صية 
املقد�صيني  الطلبة  م�صاكل  حلل  مبادرة  مبثابة  هي  املذكرة  هذه  اإن  وقال   ، الفل�صطينية 
ا�صم  حتمل  جامعتهم  اأن  اأبرزها  لكن  عديدة  والأ�صباب  التعليم  من  يحرمون  الذين 
القد�ص، مبينا اإن املقد�ص�صني يثمنون عاليا ويلم�صون اجلهود الردنية ال�صيا�صية والر�صمية 
وامليدانية يف دعم اأهلهم يف القد�ص لتعزيز �صمودهم يف مواجهة الآلة ال�صهيونية التي 

ت�صعى لتهويد القد�ص. 
واثنى الدكتور اأبوك�صك باملذكرة التي ت�صمنت تدري�ص م�صاق عن القد�ص واعتباره م�صاقا 

اإجباريا لأهمية املعرفة التاريخية يف مواجهة التزوير اليهودي للتاريخ. 
    

االستثمار في القطاع التعليمي
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مذكرة تفاهم بجدول زمني حمدد مع جامعة لفربه الربيطانية

 Loughborough لفربه  جامعة  مع  تفاهم  مذكرة  الو�صط  ال�صرق  جامعة  واأبرمت 
الربيطانية، تت�صمن خطة عمل حمددة بجدول زمني ل�صمان التنفيذ والجناز. 

لفربه  ورئي�ص جامعة  �صليم،  ماهر  الدكتور  الو�صط  ال�صرق  رئي�ص جامعة  املذكرة  ووقع 
الدكتور روبرت الي�صون.

اإيديرازينج جرى  اإيران  الدكتور  وعقدت حمادثات يف اجلامعة مع ممثل جامعة لفربه 
والتنمية  التدريب  حول  تتمحور  والتي  العمل  وخطة  املذكرة   بنود  على  التفاق  خاللها 

وتطوير عملية البحث العلمي وتبادل الطالب واأع�صاء هيئة التدري�ص و الباحثني. 
كلية  وعميد  الكايد  اأحمد  الدكتور  املعلومات  تكنولوجيا  كلية  عميد  املباحثات  وح�صر 
ق�صم  ورئي�ص  املتجددة  الطاقة  هند�صة  ق�صم  ورئي�ص  الرتك،  وليد  الدكتور  ال�صيدلة 
الهند�صة الكهربائية الدكتور عمار النت�صة ومدير مكتب العالقات الدولية ال�صتاذة �صارة 

نا�صرالدين.
تطلع  عن  �صليم  ماهر  الدكتور  الو�صط  ال�صرق  جامعة  رئي�ص  اأعرب  ال�صدد  هذا  ويف 
اجلامعة لال�صتفادة من اخلربات الربيطانية يف جمال التدري�ص والبحث العلمي، وقال 
اإن اجلامعة »تعتز ب�صراكاتها الوطيدة مع جامعات اأمريكية وبريطانية على غرار جامعة 

غرب ا�صكتلندا وجامعة ويلز وجامعة دال�ص«. 
توؤمن مببداأ املعرفة قوة وتتم�صك بروؤية ت�صبو  التي  ال�صرق الو�صط  اإن جامعة  واأ�صاف 
اإليها يف اجلدية وااللتزام وال�صعي نحو التعلم ل ترتدد يف الدخول ب�صراكات مع جامعات 
عاملية ل�صمان نقل اخلربة واملعرفة لأع�صاء هيئة التدري�ص والطلبة لديها واإن�صاء برامج 
م�صرتكة ومنها هذه املذكرة التي نوقعها اليوم والتي توؤ�ص�ص لربامج م�صرتكة مع جامعة 

عريقة كجامعة لفربه. 
من جهته اأعرب الدكتور اإيديرازينج عن ثقته بنجاح الربامج امل�صرتكة مع جامعة ال�صرق 
الو�صط خ�صو�صا واأنها هذه املرة خمتلفة كونها تت�صمن خطة تنفيذ بجدول زمني حمدد 
الهداف ي�صمن التنفيذ والجناز، وكون اخلربات الكادميية الردنية متقدمة ومتطورة 

يف جمالت العلوم املختلفة. 
وت�صمل الإتفاقية التعاون يف جمالت العلوم والتكنولوجيا على م�صتوى البكالوريو�ص من 
خالل برنامج )1+3( حيث يدر�ص الطالب ثالث �صنوات يف جامعة ال�صرق الأو�صط على 
اأمن  جمال  يف  م�صرتك  ماج�صتري  وبرامج  لفربه،  جامعة  يف  الخرية  ال�صنة  يدر�ص  ان 

بريطانيا  يف  و�صنة  الأردن  يف  �صنة  الطالب  يق�صي  بحيث  املتعددة  والو�صائط  املعلومات 
على اأن يح�صل الطالب على �صهادة من اجلامعتني. 

وت�صمل الإتفاقية اأي�صًا برنامج م�صرتك على م�صتوى الدكتوراة بحيث يح�صل الطالب على 
�صهادتني من اجلامعتني على اأن يق�صي �صنة ون�صف يف الأردن و�صنة ون�صف يف بريطانيا.

يف  الواقعة  لفربه  جامعة  يف  امل�صتويات  خمتلف  يف  بريطانيا  يف  الدرا�صة  و�صتكون 
لندن  مدينة  يف  الواقع  والنوعي  اجلديد  اجلامعة  حرم  الى  بالإ�صافة  لي�صرت،  مقاطعة 

.Loughborough University in London

�سراكة مع اجلامعات القرب�سية

وفد  الدين  نا�صر  يعقوب  الدكتور  الأو�صط  ال�صرق  جامعة  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  تراأ�ص 
اجلامعة لإجراء مباحثات اأكادميية وعلمية وبحثية مع عدد من اجلامعات القرب�صية يف 

اإطار انفتاحها على اجلامعات العاملية.
و�صم الوفد يف ع�صويته رئي�ص اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور ماهر �صليم و م�صاعد الرئي�ص 
ل�صوؤون العالقات اخلارجية عميد كلية العمارة والت�صميم الدكتور رائد قاقي�ص ومديرة 

مكتب العالقات الدولية �صارة نا�صر الدين.
الربفي�صور  القرب�صي  والثقافة  التعليم  وزير  مع  مباحثات  زيارته  خالل  الوفد  واأجرى 
كو�صتا�ص كادي�ص متحورت حول تعاون جامعة ال�صرق الأو�صط مع اجلامعات القرب�صية يف 

جمالت تبادل الأبحاث والدرا�صات وتبادل الطلبة واأع�صاء هيئة التدري�ص.
واأ�صاد الوزير بالنه�صة التعليمية الكربى التي ت�صهدها اململكة الأردنية الها�صمية بقيادة 
امللك عبد اهلل الثاين م�صريا الى اأن هناك قرار �صيا�صي يق�صي ب�صرورة التعاون العلمي 
اجلامعات  مع  وثيقة  اأكادميية  عالقات  بناء  خالل  من  الأردن  مع  والأكادميي  والبحثي 

الأردنية وامل�صوؤولني يف قطاع التعليم العايل الأردين .
كما اأجرى الوفد مباحثات مع عدد من اجلامعات القرب�صية تركزت على تعزيز التعاون 
املجتمعني  تلبية لحتياجات  العلمي  البحث  وتنمية  امل�صرتكة،  الربامج  وتطوير  امل�صرتك 

الردين والقرب�صي.
ويف هذا ال�صدد اأبرمت جامعة ال�صرق الو�صط وجامعة اأوكالن الربيطانية فرع قرب�ص 
 ، واخلربات  الدرا�صات  وتبادل  والأكادميية  البحثية  املجالت  تفاهم،للتعاون يف  مذكرة 
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ف�صال عن فتح برنامج م�صرتك يف بع�ص التخ�ص�صات �صمن مرحلة املاج�صتري، وتنظيم 
زيارات م�صرتكة للطلبة واأع�صاء هيئة التدري�ص.

درا�صات  مركز  ان�صاء  ب�صدد  انها  الو�صط  ال�صرق  جامعة  اأعلنت  مت�صل  �صعيد  وعلى 
م�صرتك مع جامعة �صرق البحر املتو�صط القرب�صية يعنى بق�صايا ال�صرق الو�صط، حيث 

اتفق على ان ي�صبق اإن�صاء هذا املركز عقد موؤمتر بحلول نهاية عام 2016.
وقال رئي�ص جمل�ص اأمناء جامعة ال�صرق الو�صط الدكتور يعقوب نا�صر الدين اإن اجلامعة 
ل تاألو جهدا يف بناء التعاون مع اأي جامعة اأوروبية قد تخدم من خالله طالبنا الردين 
والعربي عرب الطالع على التجارب العاملية يف التعليم، مبينا اأن اجلامعة �صتواظب على 
بناء �صراكات وعمل ما يف و�صعها للتج�صري مع هذه اجلامعات يف اإطار �صعيها نحو العاملية.
من جهته قال رئي�ص اجلامعة الدكتور ماهر �صليم اإن اجلدية وال�صعي نحو التعليم لي�ص 
يف  اجلامعة  ترتدد  ل  حيث  الواقع،  اأر�ص  على  يتج�صد  عمل  منهاج  هي  بل  روؤية  جمرد 
ال�صعي نحو املعرفة حيثما كانت وهذا التعاون اجلديد ما هو اإل دليل على ذلك، م�صريا 
مع  امل�صرتك  التعاون  وتطوير  لتعزيز  بها  امل�صهود  خرباتها  �صت�صع  اجلامعة  اأن  اإلى 

اجلامعات القرب�صية.

االن�سمام للمعهد الدويل الإدارة الفنادق

اأجرت جامعة ال�صرق الو�صط مباحثات مع املعهد الدويل لإدارة الفنادق يف دلهي بالهند 
عمل  فر�ص  وتوفري  والفندقة،  ال�صياحة  عامل  يف  التطورات  مواكبة  يف  رغبتها  اإطار  يف 

لطلبتها.
واألتقى رئي�ص اجلامعة الدكتور ماهر �صليم، بح�صور املدير التنفيذي ملجموعة يان الدكتور 
احمد نا�صر الدين ورئي�صة ق�صم الإدارة ال�صياحية الدكتورة �صائدة عفانة، والدكتور �صليم 
خنفر من ق�صم الإدارة ال�صياحية ومديرة مكتب العالقات الدولية �صاره نا�صر الدين وفدا 

هنديا ميثل املعهد برئا�صة املدير امل�صاعد يف املعهد عبداهلل اأحمد.
كلية  يف  ال�صياحية  الإدارة  بق�صم  ممثلة  اجلامعة،  ان�صمام  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 

العمال، لل�صبكة العاملية للمعهد الدويل لإدارة الفنادق وتبادل الطلبة واأتاحة فر�صة 
التعلم والتدريب على اأحدث المناط اجلديدة يف ال�صيافة واإدارة الفنادق.

ويوفر املعهد الذي يرتبط بعالقات �صراكة مع موؤ�ص�صات ومعاهد متخ�ص�صة يف التعليم 
�صهادة   ، الهند  وحتى  وماليزيا  وفرن�صا  اأمريكا  مثل  دولة   51 يف  وال�صياحة  الفندقي 

اأكادميية معتمدة من بريطانيا.
فر�صة  خالله  من  له  تتاح  �صنوات  لثالث  ميتد  برنامج  يف  للدرا�صة  الطالب  ويخ�صع 
التعلم والتدريب يف دولة مثل اأمريكا وفرن�صا. كذلك تتاح للطلبة من خالل التعلم عن 

بعد فر�صة درا�صة م�صاقات واخل�صوع لختبارات دون احلاجة لل�صفر.
ويف هذا ال�صدد قال الدكتور ماهر �صليم الذي عر�ص لروؤية اجلامعة باعتبارها جامعة 
جادة وملتزمة و�صاعية للتعلم اإن اجلامعة تتطلع لالن�صمام لل�صبكة العاملية التي يتيحها 
وقدرات  مهارات  �صقل  على  تعمل  التي  اجلامعة  اأهداف  يف  ي�صب  باعتباره  املعهد، 

طلبتها وتاأهيلهم ل�صوق العمل.
النوعية  باخلطوات  اأحمد  عبداهلل  الدويل  للمعهد  التنفيذي  امل�صاعد  اأ�صاد  بدوره 
التي تخطوها جامعة ال�صرق الو�صط نحو مواكبة اأحدث املناهج والنخراط يف اأكرب 
امل�صاريع التي تعود بالفائدة على الطلبة وتتيح لهم فر�صة العمل لي�ص يف الردن فقط 

بل يف اخلارج وحتديدا يف اأوروبا.
الفنادق  لإدارة  العاملي  املعهد  يتطلع  اأول جامعة  الو�صط هي  ال�صرق  اإن جامعة  وقال 

لالرتباط معها بعالقات �صراكة يف منطقة ال�صرق الو�صط.
واأ�صاف اأن الربنامج الكادميي الذي مدته ثالث �صنوات يتيح فر�صة التعلم على اإدارة 
الفنادق �صمن مناهج جديدة وبكلف اأقل ،فبدل من الذهاب لأوروبا ،�صيدر�ص الطالب 
اأول يف بلده ثم ينخرط يف برنامج ملدة �صتة ا�صهر يف برنامج تدريبي يف اخلارج وقد 

تتاح له يف فر�صة العمل لقاء اأجر، ثم يعود ليكمل متطلبات ال�صهادة.
واطلع  ال�صياحة  ق�صم  وحتديدا  اجلامعة،  مرافق  على  الوفد  جال  اللقاء،  وعقب 
املركز  غرار  على  الطلبة  تدريب  يف  املتخ�ص�صة  واملراكز  واملختربات،  الق�صام  على 

العالمي.
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جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ...
 التميز والريادة في التعليم

التميز  بني  جتمع  رائدة،  تعليمية  موؤ�ص�صة  هي  للتكنولوجيا  �صمية  الأمرية  جامعة 
من  عاٍليا  م�صتوى  الطلبة  منح  على  تركز  حيث  الدرا�صة،  جمالت  يف  والبتكار 
املجتمع  بناء  يف  للم�صاهمة  يوؤهلهم  مما  جميعها،  التخ�ص�صات  يف  التدري�ص 

ومواكبة التطور العاملي امل�صتمر. 
وتقدم اجلامعة بح�صب رئي�صها الدكتور م�صهور الرفاعي جمموعة من التخ�ص�صات 
الأكادميية التي �صممت خ�صي�صًا لتوائم ميول ال�صباب يف هذه املرحلة، ولتمكنهم 
اأكادميية متينة، وهو ما يحقق  اأ�ص�ص  اأهدافهم وبناء م�صتقبلهم على  من حتقيق 
روؤى الأمرية �صمية بنت احل�صن رئي�ص جمل�ص اأمناء اجلامعة، يف ت�صجيع الإبداع 
الذي  التكنولوجي  التطور  تواكب  وتخريج كفاءات متميزة يف تخ�ص�صات فريدة 

ي�صهده عامل التكنولوجيا واملعرفة.
التميز،  اليوم على عر�ص  ويقول خالل لقائه مع »امل�صتثمرون« ان اجلامعة ترتبع 
حيث حققت العديد من الجنازات التي ي�صار لها بالبنان، موؤكدا انها ت�صعى دوما 
على ا�صتحداث الربامج التعليمية التي تلبي حاجة �صوق العمل، وهو ما مكنها من 

احل�صول على العديد من �صهادات اعتماد دولية.

وفيما يلي نص اللقاء:

كيف تقيمون امل�ستوى الذي و�سلت اليه اجلامعة؟
جامعة الأمرية �صمية للتكنولوجيا حققت العديد من النجاحات منذ تاأ�صي�صها، فقد 
امتحان  الدقيقة يف  بالتخ�ص�صات  الأولى  املرتبة  ح�صل 73% من براجمها على 
تخ�ص�صات  يف  الأولى  املركز  على  اجلامعة  ح�صلت  حيث  اجلامعي،  الكفاءة 
اإدارة  املحا�صبة،  الربجميات،  هند�صة  احلا�صوب،  علم  احلا�صوبي،  الر�صم  علم 

الأعمال، نظم املعلومات الإدارية، هند�صة احلا�صوب، والقدرة والطاقة الكهربائية 
يف امتحان الكفاءة الذي عقدته هيئة اعتماد موؤ�ص�صات التعليم العايل، يف دورته 

الأخرية.
وكذلك ح�صلت اجلامعة على املرتبة الثانية بني اجلامعات الأردنية يف تخ�ص�صي 
هند�صة  تخ�ص�ص  يف  الثالثة  املرتبة  وعلى  الإلكرتونية،  والهند�صة  الت�صويق، 
 41 بني  من  العام  امل�صتوى  يف  الثالث  املركز  اجلامعة  اأحرزت  كما  الإت�صالت. 
امل�صتوى  يف  ح�صلت  فقد  ذلك  الى  بال�صافة  الأردن،  يف  جامعية  وكلية  جامعة 
املتو�صط على املرتبة الثانية يف تخ�ص�ص الأعمال، واملرتبة الثالثة يف تخ�ص�صي 

الهند�صة واحلا�صوب.
كما متيزت جامعة الأمرية �صمية للتكنولوجيا عن نظرياتها بعقد امتحان قبول يف 
�صات بهدف ا�صتقطاب الطلبة املتمّيزين. وكانت ن�صبة الرف�ص لهذا  كافة التخ�صّ
العام تتعدى 65%، وهذا ما هو معمول به يف اف�صل اجلامعات العاملية، حيث كانت 
مرتفعة  ن�صبة   ، العامة  الثانوية  يف  واملتفوقني  العام  لهذا  املقبولني  الطلبة  ن�صبة 
نوعّية  �صات  وتخ�صّ برامج  طرح  يف  دائما  �صباقة  جامعة  اأنها  اإلى  اإ�صافة  جدًا. 

وغري تقليدية على م�صتوى الأردن.
تقديرًا  الأولى،  الدرجة  من  ال�صتقالل  و�صام  على  ح�صلت  قد  اجلامعة  وكانت 
تاأ�صي�صها عام  واملنطقة منذ  الأردن،  الذي حّققته على م�صتوى  املتقّدم  للم�صتوى 
1991م، وم�صاهمتها املتمّيزة يف بناء قطاعات تكنولوجيا املعلومات والت�صالت 
يف  التمّيز  وكذلك  نوعها،  من  فريدة  �صات  تخ�صّ وطرح  الأردن،  يف  والأعمال 
ف�صاًل  الطلبة  لدى  والبتكارات  البداعات  وتر�صيخ  والبحثّية،  العلمّية  املجالت 
عن رفد ال�صوق املحّلي والإقليمي والعاملي بكفاءات علمّية وتقنية عالية امل�صتوى. 
اإ�صافة اإلى تركيز اجلامعة على الربامج الدولّية والربامج امل�صرتكة دوليًا، حيث 
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 73% من برامجها حصلت على المرتبة األولى 
بالتخصصات الدقيقة في امتحان الكفاءة الجامعي

ترتبط اجلامعة بهذا املجال مع جامعات عاملية وحملّية، كما ح�صلت اجلامعة على 
العتماد الدويل ABET لأربعة برامج يف تخ�ص�صات الهند�صة وعلم احلا�صوب. 

وتعك�ص هذه النتائج املتميزة لطلبة اجلامعة والتي جاءت امتدادًا للنتائج الباهرة 
يف  الأول  املركز  ح�صدت  اإذ   - ال�صابقة  ال�صنوات  مدار  على  طلبتها  حققها  التي 
عامي 2005 و 2006 يف امتحان الكفاءة الأردين لتخ�ص�ص علم احلا�صوب، وهو 
و�صع  يف  اجلامعة،  اأمناء  رئي�ص  احل�صن،  بنت  �صمية  الأمرية  �صمو  روؤى  مايحقق 
تركز  العامل، فاجلامعة  اأرقى جامعات  بها بني  الالئقة  املكانة  دائمًا يف  اجلامعة 
على النوع ل الكم لتحقيق ر�صالتها ال�صامية يف تخريج طلبة متميزين ورفد �صوق 

العمل املحلي والعاملي بجيل من ال�صباب الواعي واملبدع، املوؤمن بوطنه واأمته.

عن  متيزت  مباذا  برايك  اجلامعة،  يف  احلا�سل  الكبري  للتطور  نظرا 
نظرياتها؟

والتميز، وقطعت يف ذلك �صوطا  الريادة  تاأ�صي�صها طريق  اإختطت اجلامعة ومنذ 
بني  الأرفع  املكانة  الى  اأو�صلتها  رفيعة،  م�صتويات  ذات  اإجنازات  وحققت  بعيدا، 

اجلامعات الأردنية، ومن اأبرز الإجنازات، التي اأدت الى متيز اجلامعة ما يلي: -
�صات نوعّية وفريدة من نوعها وبع�صها يعترب  اول اأنها باتت تطرح برامج وتخ�صّ
�صات غري تقليدّية، وغري مطروحة  فريدا من نوعه على م�صتوى الأردن، فهي تخ�صّ

يف اجلامعات الأخرى.
ا�صتحداث برامج ذات حمتوى تكنولوجي مبتكر،  اإلى  با�صتمرار  فاجلامعة ت�صعى 
الربامج  كافة  تخ�صع  وبحيث  ذلك؛  يف  ال�صّباقة  دائمًا  وكانت  الأردن  يف  وفريدة 
هذه  خلريجي  التوظيف  ن�صبة  تكون  واأن  ال�صوق،  حاجات  لدرا�صة  امل�صتحدثة، 
�صات،  التخ�صّ اختيار مثل هذه  و�صت�صتمر اجلامعة يف  �صات عالية جدًا،  التخ�صّ

والعمل دائمًا على اإجناحها؛ وتوفري الإمكانات التي تكفل حتقيق ذلك، وت�صتثمر 
ل�صمان  ال�صناعية،  املوؤ�ص�صات  مع  الدائم  للتوا�صل  امكانياتها  كافة  اجلامعة 
بنية  ولبناء  خريجيها،  م�صتوى  وحت�صني  التخ�ص�صات،  هذه  بتحديث  ال�صتمرار 
مب�صاكل  وتعريفهم  الفعلية،  ال�صوق  خربات  على  الطلبة  لتدريب  منا�صبة،  حتتية 

العامل احلقيقية. 

هذا ينقلنا للحديث عن اأبرز التخ�س�سات التي تقدمها اجلامعة؟
من  العديد  يف  والدكتوراة  واملاج�صتري  البكالوريو�ص  درجات  تقدم  اجلامعة 
التخ�ص�صات، حيث متنح درجة البكالوريو�ص يف كل من )علم الر�صم احلا�صوبي، 
علم احلا�صوب.، هند�صة الربجميات، هند�صة اأمن ال�صبكات واملعلومات، هند�صة 
الهند�صة  الت�صالت،  هند�صة  احلا�صوب،  هند�صة  الكهربائية،  والطاقة  القدرة 
اللكرتونية، حما�صبة، اإدارة العمال، الت�صويق اللكرتوين والتوا�صل الجتماعي، 

نظم املعلومات الإداري، وتكنولوجيا معلومات العمال(.
نظم  اأمن  احلا�صوب،  )علم  من  كل  يف  املاج�صتري  درجة  اجلامعة  متنح  كما 
اجلامعة  مع  بالتعاون  املوؤ�ص�صات،  نظم  هند�صة  الرقمّية،  واجلرائم  املعلومات 
الأعمال  اإدارة  وماج�صتري  الكهربائية،  الهند�صة  وماج�صتري  الأملانية،  الأردنية 
الدولية، بال�صرتاك مع جامعة لنك�صرت يف بريطانيا، ماج�صتري ريادة الأعمال(، 

بال�صافة الى درجة الدكتوراة يف علم احلا�صوب. 

يف  �سعنا  دولية،  اكادميية  بربامج  ترتبط  اليوم  اجلامعة 
تفا�سيلها؟

ركّزت اجلامعة على الربامج الدولّية والربامج امل�صرتكة دوليًا، وترتبط اجلامعة 

تهدف إلى رفد سوق العمل المحلي والعالمي بجيل من الشباب الواعي والمبدع
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مع  بالتعاون   ،GMBA برنامج  فهناك  وحملّية؛  عاملية  جامعات  مع  املجال  بهذا 
جامعة لنك�صرت، وبرنامج ماج�صتري نظم املعلومات الإدارية، بالتعاون مع جامعة 
اجلامعة  مع  بال�صرتاك  املوؤ�ص�صات  نظم  هند�صة  ماج�صتري  وبرنامج  ها�صلت، 
�صات  الأملانّية الأردنّية، وت�صعى اجلامعة قريبًا ل�صتحداث برامج م�صرتكة يف تخ�صّ
مع  احلو�صبة  لعلوم  احل�صني  امللك  وكلية  والتكنولوجيا  لالأعمال  طالل  امللك  كلية 
 ،)3+1( اأو   )2+2( نظام  على  وكندية  اأمريكّية  جامعات  ومع  لنك�صرت،  جامعة 

بحيث يح�صل الطالب على �صهادتي بكالوريو�ص )�صهادة من كل طرف(.

* ما هي اأبرز �سهادات االعتماد التي ح�سلت عليها اجلامعة؟
- ا�صتطاعت اجلامعة احل�صول على اعتماد عاملي لبع�ص براجمها، فقد ح�صلت 
الت�صالت،  هند�صة  احلا�صوب،  )علم  هي  برامج  لأربعة   ABET اعتماد  على 
الأردن  يف  الوحيدة  اجلامعة  وهي  الكمبيوتر(،  وهند�صة  اللكرتونية،  والهند�صة 

احلا�صلة على هذا العتماد.
كما ان�صمت كلّية الأعمال يف اجلامعة اإلى ع�صوية AACSB؛ �صعيًا من اجلامعة 
للح�صول على اعتماد دويل لربامج كلية الأعمال، لت�صبح جميع كليات اجلامعة 
كلّيات  رابطة  يف  الع�صو  الوحيدة  الأردنية  اجلامعة  وهي  دوليًا،  اعتمادًا  معتمدة 

.AACSB الأعمال الآ�صيوية
بال�صافة الى ذلك ا�صتطاعت اجلامعة احل�صول على دعم لعّدة م�صاريع من قبل 
دعم  على  اجلامعة  وح�صلت  وغريها،   FB7 و   Tempus مثل  الأوروبي  العتماد 
الأردنية،  اجلامعات  جلميع  دعمها  مت  م�صروعًا   70 اأ�صل  من  م�صروعًا  لع�صرين 

وت�صرف اجلامعة على اإدارة خم�صة من هذه امل�صاريع.

*�سعنا يف م�ستوى خريجي اجلامعة، ومدى موؤهالتهم يف �سوق العمل؟
- ا�صتطاع بع�ص طلبة اجلامعة يف حتقيق اجنازات كبرية، والفوز بجوائز حملّية 
وعاملّية مهمة، منها جائزة Imagine Cup، من �صركة مايكرو�صوفت، وم�صابقات 
يف  طلبتها  بع�ص  ا�صتطاع  كما   ،IEEEXtreme وم�صابقة   ،ACM الربجمة 
احل�صول مراكز عاملية متقّدمة جّدًا، المر الذي انعك�ص هذا على توظيف الطلبة؛ 
حيث بلغت ن�صبة توظيف خريجي اجلامعة ن�صبة عالية، جتاوزت 85% من جمموع 

اخلريجني.
لدى  والبداعّية  الريادّية  الأفكار  وتبّني  والبتكار  للريادة  اجلامعة  من  وت�صجيعًا 
مركزًا  2004م  عام  اجلامعة  اأن�صاأت  فقد  ورعايتها؛  وت�صجيعها  الأرديّن  ال�صباب 

فيها، با�صم مركز امللكة رانيا للريادة. 
م�صرفة يف  نتائج  على  ا�صتطاع طلبة اجلامعة احل�صول  فقد  ذلك  الى  بال�صافة 
امتحان الكفاءة اجلامعية، حيث ح�صلت اجلامعة على املراكز املركز الأول على 
م�صتوى اجلامعات الأردنية يف تخ�ص�صات تكنولوجيا املعلومات، واملركز الأول على 
م�صتوى  على  الأول  واملركز  الهند�صة،  تخ�ص�صات  الأردنية يف  م�صتوى اجلامعات 
املركز  على  اجلامعة  ح�صلت  كما  العمال،  تخ�ص�صات  يف  الأردنية  اجلامعات 

الثاين يف امل�صتوى العام لالمتحان.
ما هي اأبرز ن�ساطات جامعة االمرية �سمية

رعت اجلامعة املوؤمتر الوطني مل�صروع متبو�ص الأوروبي »تيج TEJ« الذي يعد 
جزءًا من برنامج بولونيا الذي ياأتي �صمن مبادرة جامعة بولونيا.

ويهدف امل�صروع اإلى اإ�صالح التعليم العايل وتبادل منح الدرا�صات اجلامعية 
من خالل التعاون وال�صراكة مع املوؤ�ص�صات الأكادميية يف الدول الأع�صاء من 
املجموعة الأوروبية ودول ال�صرق الأو�صط، ودعم الأبحاث العلمية امل�صرتكة، 
ومناق�صة املوا�صيع املخ�ص�صة للتوظيف ، والبتكار، والت�صويق ، وحقوق امللكية 

الفكرية، ونقل التكنولوجيا.
يف  اجلامعية  املوؤ�ص�صات  حتالف  �صرورة  على  احلفل  خالل  التاأكيد  مت  وقد 

والإقت�صادية،  الجتماعية  والبيئة  اجلامعات  بني  العالقة  وتعزيز  الأردن، 
وزيادة جودة املنتجات، وخلق فر�ص عمل للطلبة املزودين باملعارف واملهارات 
مع  ين�صجم  ما  وهو  والدويل،  والقليمي  املحلي  العمل  �صوق  تلبي حاجة  التي 

.TEJ اهداف امل�صروع الأوروبي تيج
كما مت التنويه اإلى اأن ربط القطاع الأكادميي يف اجلامعات بالقطاع ال�صناعي 
ليجاد حلول للم�صكالت ال�صناعية من خالل م�صاريع بحثية نوعية ي�صتوجب 
ا�صتحداث مكاتب متخ�ص�صة للقيام بهذا الدور، اإذ اأن القيام باإعداد بحوث 
لهذ  متويل  م�صادر  وجود  �صرورة  ُيحتم  جامعتنا  يف  متميزة  نوعية  علمية 
البحوث، وميكن الإعتماد يف ذلك على بع�ص امل�صادر، ومنها الحتاد الوروبي 
كما هو احلال يف م�صروع TEJ، و�صندوق دعم البحث العلمي يف وزارة التعليم 
البحث  عمادات  موازنات  يف  البحوث  وخم�ص�صات  العلمي،  والبحث  العايل 
اأنها تبقى  الأ  العلمي يف اجلامعات، وعلى الرغم من �صح هذه املخ�ص�صات 
ذات قيمة اإذا ما ا�صتثمرت ب�صكل جيد ومت الرتكيز فيها على الأبحاث النوعية 
ل�صركات  اأولية  مناذج  اإلى  حتويلها  يتم  التي  الوطنية  احلاجات  تلبي  التي 

نا�صئة.
كما عقدت اجلامعة اليوم العلمي الأول لربنامج الدكتوراه يف علم احلا�صوب، 
الف�صل  خالل  العلمي  نتاجهم  الدكتوراه  طلبة  ا�صتعرا�ص  الى  يهدف  والذي 
يف  لهم  درا�صي  ف�صل  اأول  من  متميزة  علمية  اأبحاث  قدموا  حيث  الأول، 
الدكتور  احلو�صبة  لعلوم  احل�صني  امللك  كلية  عميد  ح�صره  والذي  اجلامعة، 
والبحث  العليا  للدرا�صات  الأول  عبداهلل  امللك  كلية  وعميد  عوجان  عرفات 
العلمي الدكتور نهاد اليو�صف، وروؤ�صاء الأق�صام واأ�صاتذة الكلية، وطلبة برنامج 

الدكتوراة، وعدد من طلبة اجلامعة.
ومت ا�صتعر�ص م�صرية اجلامعة ومدى متيز خططها الدرا�صية يف تخ�ص�صات 
البعد  على  اجلامعة  وتركيز  والأعمال،  والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا 
عربية  جامعات  مع  اأبرمتها  التي  الدولية  التفاقيات  خالل  من  الدويل 
واأجنبية، واأمريكية، واجلوائز العاملية التي ح�صلت عليها، حيث متت ال�صارة 

اإلى اعتماد برنامج الدكتوراة موؤخرًا يف تخ�ص�ص علم احلا�صوب.
جامعة  يف  احلا�صوب  علم  يف  الدكتوراة  برنامج  ان  بالذكر،  اجلدير  ومن 
الدرا�صي  العام  بداية  مع  الطلبة  با�صتقبال  بداأ  للتكنولوجيا  �صمية  الأمرية 
احلايل بعد ح�صوله على الأعتماد من هيئة اعتماد موؤ�ص�صات التعليم العايل 
ووزارة التعليم العايل، حيث مت قبول يف الربنامج 10 طلبة مت اختيارهم من 
كاملة  منحا  اجلامعة  قدمت  كما  بالربنامج،  لاللتحاق  قدمت  طلب   87 بني 

وجرايات جلميع الطلبة املتفرغني الذين مت قبولهم تناف�صيا يف الربنامج. 
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»فيالدلفيا« تحتل المرتبة األولى على مستوى 
الجامعات األردنية الخاصة

اخلا�صة،  الأردنية  اجلامعات  م�صتوى  على  الأولى  املرتبة  فيالدلفيا  جامعة  احتلت 
واملرتبة الرابعة على م�صتوى اجلامعات الأردنية كافة واملرتبة 30 على م�صتوى الوطن 

العربي وذلك يف تقييم webometrics الذي اعلنت نتائجه 2016/1/30.
واأ�صاد رئي�ص اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور معتز ال�صيخ �صامل بهذا الإجناز موؤكدًا �صعي 
البحثية وبيئتها  اجلامعة امل�صتمر لتطوير وحت�صني براجمها الكادميية ون�صاطاتها 
التعليمية التعلمية لتلبي احتياجات الطلبة وترفد الوطن بالكفاءات العلمية املتميزة.

مبواقع  متخ�ص�صًا  عامليًا  ت�صنيفًا  يعترب   »webometrics  « ت�صنيف  اأن  يذكر 
للمجل�ص  التابع  اللكرتونية  املقايي�ص  خمترب  عن  ي�صدر  اللكرتونية  اجلامعات 
ب�صكل  اإ�صبانيا   للبحوث يف  عامة  هيئة  اأكرب  يعد  الذي  الإ�صبانية   للبحوث  القومي 

دوري كل �صتة اأ�صهر معتمدًا على اأربعة مقايي�ص وهي:
والتقارير  والدرا�صات  العلمية  الأبحاث  عدد  ميثل   )Excellence( الأول  املعيار 

املن�صورة اإلكرتونيًا �صمن نطاق موقع اجلامعة اللكرتوين، وله )%30(.
املعيار الثاين )Presence( ميثل عدد �صفحات املوقع اللكرتوين وزخم املعلومات 

بحيث يعك�ص الأداء الأكادميي والعلمي للجامعة، وله )%10(.
املعيار الثالث )Openness( ميثل عدد امللفات الغنية باملعلومات واملتعلقة باملواد 

الأكادميية مبختلف اأنواعها والتي تنتمي ملوقع اجلامعة، وله )%10(.
موقع  اإلى  ت�صري  التي  اخلارجية  الروابط  عدد  ميثل   )Impact( الرابع  املعيار 

اجلامعة و�صهولة الو�صول اإلى املوقع اللكرتوين من خالل حمركات البحث العاملية، 
وله )%50(.

ا�ستقبلت وفدًا من البنك الدويل

والعداد  الردن  يف  التعليم  حول  الدويل  البنك  بها  يقوم  التي  الدرا�صة  اطار  ويف 
اليزابيث  اآن  من  يتاألف  البنك  من  وفد  زار  التعليم،  تطوير  حول  جديد  مل�صروع 
فالجنان وغادة �صقور جامعة فيالدلفيا للتباحث حول التعليم وب�صكل خا�ص التعليم 

العايل وو�صائل تطويره. 
�صامل  ال�صيخ  معتز  الدكتور  ال�صتاذ  من  كل  اجلامعة  جانب  من  اللقاء  يف  و�صارك 
ابراهيم  والدكتور  عواد  حممد  والدكتور  اجلامعة  م�صت�صار  كمال  مروان  والدكتور 

بدران م�صت�صارا الرئي�ص. 
جامعة  اجتازتها  التي  والإدارية  الأكادميية  املراحل  ا�صتعرا�ص  الجتماع  يف  ومت 
ا�صتعرا�ص  الى  واإ�صافة  حاليا  بها  تتمتع  التي  املرتبة  الى  و�صلت  حتى  فيالدلفيا 
اأع�صاء  اأو  الطلبة  اأعداد  حيث  من  �صواء  باجلامعة  احلا�صة  الح�صائية  الرقام 
هيئة التدري�ص اأو الباحثني اأو دور املراكز العلمية املتخ�ص�صة اأو م�صاهمة اجلامعة 
يف تطوير املجتمع انطالقًا من امل�صوؤولية املجتمعية للجامعة، اإ�صافة اإلى ذلك كان 
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او  العلمي  البحث  او  التدري�ص  حيث  من  �صواء  اجلامعية  البيئة  على  تركيز  هناك 
اجلامعة  تتبناها  التي  الربامج  ا�صتعرا�ص  مت  كما  الطلبة.  لدى  البداع  حمفزات 
التوظيف لدى  لزيادة فر�ص  للطلبة وذلك  والتخ�ص�صية  املهارات احلياتية  لتعزيز 

خريجيها وحت�صني دليل التوظيفية . 
ومن جانبه ا�صتو�صح وفد البنك الدويل عن مكونات اجل�صم الطالبي ولفت انتباه 
اليها من بلدان  الوافدين  الوفد ان اجلامعة ت�صم اكرث من 35 جن�صية من الطلبة 
اآخر بني  خمتلفة ا�صافة الى ن�صبة الناث يف الطلبة والتي تتعدى 25%. من جانب 
للح�صول  وامريكا  اوروبا  الى  البعثات  ار�صال  رئي�ص اجلامعة حر�ص اجلامعة على 

على درجة الدكتوراة يف التخ�ص�صات املختلفة وخا�صة التخ�ص�صات العلمية. 
الكادميية  الربامج  ودعم  اجلامعة.  يف  تتم  التي  العلمية  البحاث  دعم  وكذلك 

امل�صرتكة كما هو احلال مع جامعة بوخوم الملانية يف برنامج امليكاترونيك�ص مثاًل.

�ساركت يف الدورة الريا�سية ال�ستوية الـ ١5

بافتتاح  �صارك  �صامل  ال�صيخ  معتز  الدكتور  الأ�صتاذ  فيالدلفيا  جامعة  رئي�ص  وكان 
الدورة الريا�صية ال�صتوية اخلام�صة ع�صرة، والتي نظمها الحتاد الريا�صي للجامعات 
ولغاية 2016/2/4،  الفرتة ما بني 2016/1/30  العقبة خالل  الأردنية، يف مدينة 

ومب�صاركة )17( جامعة ر�صمية حكوية وخا�صة.
واأكد ال�صيخ �صامل على اأهمية امل�صاركة يف مثل هذه الن�صاطات، حيث قال اإن الريا�صة 
لها دورها يف تنمية الطاقات وبعث روح احلما�ص واحلياة ويف ملء الفراغ وال�صحة 
الدعم  �صبل  كل  وتوفري  بال�صباب  الهتمام  �صرورة  اإلى  م�صريًا  والبدنية،  النف�صية 
لهم للظهور بال�صورة املثلى الالئقة لأن الريا�صة جمال حيوي مهم يحظى باملتابعة 

الوا�صعة داخليا واإقليميا ودوليا.
وتت�صمن الدورة الريا�صية ال�صتوية اخلام�صة ع�صرة للجامعات الأردنية، عقد عدد 
من البطولت الريا�صية والتي ت�صمل )بطولة خما�صي كرة القدم / طالب، بطولة 
�صباق ال�صاحية / طالبات، بطولة كرة الطاولة / طالبات، بطولة الري�صة الطائرة 
 ( وهي  امل�صاركة،  اجلامعات  طلبة  من  مكونة  جمموعات  على  موزعة  طالبات(   /
بن  احل�صني  موؤتة،  البيت،  اآل  والتكنولوجيا،  العلوم  الريموك،  الأردنية،  اجلامعة 
طالل، الها�صمية، البلقاء التطبيقية، الطفيلة التقنية، العلوم الإ�صالمية، الزرقاء، 
جامعة  فيالدلفيا،  الأردنية،  الأملانية  اجلامعة  التطبيقية،  العلوم  الأهلية،  اإربد 

الأمرية �صمية للتكنولوجيا، البرتا(.
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املعلمني  نقابة  مع  م�صرتك  تعاون  اتفاقية  العربية  عمان  جامعة  وقعت 
اجلراح  عمر  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  جانب  عن  وقع  حيث  الأردنيني، 

رئي�ص اجلامعة والدكتور ح�صام م�صه عن جانب النقابة.
وجاءت هذه التفاقية �صمن ما تقوم به اجلامعة من برامج متنوعة لتحقيق 

امل�صوؤولية الجتماعية جتاه املجتمع واأفراده.
وتهدف هذه التفاقية اإلى متكني املعلمني وذويهم من ا�صتكمال درا�صتهم 
من خالل قبولهم لدرا�صة درجة البكالوريو�ص بالربامج الأكادميية املتاحة 
يف اجلامعة اإ�صافة اإلى برنامج املاج�صتري والدبلوم ، وذلك لإتاحة الفر�صة 
باملعارف  وتزويدهم   ، املهني  منوهم  لتحقيق  املعلمني  نقابة  ملنت�صبي 

واملهارات الالزمة لتمكينهم من الإ�صهام يف تنمية املجتمع.
يف  املعلمني  دور  الى  اجلّراح  الدكتور  اأ�صار  التفاقية  توقيع  هام�ص  وعلى 
يف   ، الطلبة  اأبناءنا  جتاه  جهد  من  يبذلونه  ما  خالل  من  املجتمع  نه�صة 
حني اأ�صاد النقيب م�صه الى اإجنازات جامعة عمان العربية على ال�صعيدين 

العملي والعلمي الأكادميي. 
رفد  يف  روؤيتها  �صمن  تقوم  العربية  عمان  جامعة  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
منذ  العايل  امل�صتوى  ذات  العلمية  الكفاءات  يف  والقليمي  املحلي  املجتمع 
امل�صوؤولية  مبادئ  لرت�صخ  التفاقية  هذه  وتاأتي   ، 1999م  عام  تاأ�صي�صها 

الجتماعية بني القطاعات املختلفة.

مذكرة تفاهم مع موؤ�س�سة امللكة رانيا للتعليم والتنمية 

والتنمية  للتعليم  رانيا  امللكة  موؤ�ص�صة  مع  تفاهم  مذكرة  اجلامعة  ووقعت 
بهدف التعاون على تطوير م�صاقات اإلكرتونية يتم طرحها لطلبة اجلامعة 
املوؤ�ص�صة  مبادرات  اإحدى  اإدراك، وهي  اإدراك من خالل من�صة  ومتعلمي 

للم�صاقات الإلكرتونية مفتوحة امل�صادر )موك�ص(.
البحث  حول  تطوير م�صاقات  على  اإدراك  مع  بالتعاون  و�صتقوم اجلامعة 
العلمي والريادة والبداع والأ�صا�صيات واملهارات املعرفية ومهارات احلياة .
الطلبة  »�صيتمكن  اجلراح:  عمر  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  رئي�ص  وقال 
اإدراك من مناق�صة حمتوى  والتعاون مع مبادرة  التفاقية  من خالل هذه 
مما  للم�صاق،  الإلكرتوين  ال�صق  يف  تغطيتها  �صيتم  التي  والأفكار  املنهاج 
�صي�صمح لهم بالتفاعل ب�صكل اأكرب مع منهاج املادة مع اأ�صاتذتهم وزمالئهم 
بالإ�صافة الى اكت�صاب مهارات هامة جدّا مثل مهارات التحاور والتوا�صل، 

ومهارات التحليل والتفكري الناقد وغريها.«
�صياء  هيفاء  رانيا  امللكة  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص  اأكدت  جهتها  من 
ياأتي  العربية  عمان  وجامعة  اإدراك  مبادرة  بني  التعاون  هذا  اأن  العطية، 
كخطوة ا�صرتاتيجية يوؤمل لها اأن توفر منوذجًا عمليًا لل�صراكة بني من�صة 
اإدراك وموؤ�ص�صات التعليم العايل الأردنية يتم من خاللها ت�صخري التعليم 

اإلستثمار في القطاع التعليمي

»جامعة عمان العربية« توقع اتفاقية
 تعاون مع نقابة المعلمين 

لتمكين المعلمين وذويهم من استكمال دراستهم
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اإلستثمار في القطاع التعليمي

اللكرتوين لتخفيف الأعباء املرتتبة على اجلامعات ب�صبب الطلب املتزايد 
على التعليم العايل بالإ�صافة الى رفد اجلامعات بحلول مبتكرة وم�صتدامة 
تدعم مهمتها يف توفري تعليم نوعي ذو جودة عالية يواكب التطورات التي 

ي�صهدها العامل يف جمال التعليم يف �صبيل بناء قدرات ال�صباب الأردين.
امللكة  جاللة  من  بروؤية  انطلقت  اإدراك  من�صة  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
للم�صاقات  ربحية  كاأول من�صة عربية غري   2014 العبداهلل يف عام  رانيا 
اإدك�ص  تكنولوجيا  وت�صتخدم  )موك�ص(  امل�صادر  مفتوحة  اللكرتونية 
املفتوحة التي مت تطويرها من قبل موؤ�ص�صة اإدك�ص وهي حتالف بني جامعة 
هارفرد ومعهد ما�ص�صو�صت�ص للتكنولوجيا. وقد بلغ عدد املتعلمني امل�صجلني 
على املن�صة حتى اليوم اأكرث من 400 األف متعلم من خمتلف اأنحاء العامل 
العلمية  27 م�صاقًا يف خمتلف املجالت  اأكرث من  اأن مت طرح  العربي بعد 

والن�صانية والريادة والأعمال وغريها. 

 Science Café اطلقت اول
دمج  ليتم   « عندك  من  يبداأ  »احلل  �صعار  العربية  عمان  جامعة  اطلقت 
لها،  املنا�صبة  احللول  وايجاد  م�صاكلها  واهم  الوطنية  بالق�صايا  الطلبة 

وذلك بهدف جت�صيد العمل اجلماعي والفريق الواحد.
وقامت اجلامعة وبالتعاون مع الحتاد الوروبي وجمعية امل�صاريع املتو�صطة 
وال�صغرية باإطالق اول Science Cafe للبحث مب�صكلة املياه يف الردن، 
ملدة  النقا�ص  ومت  كما  الفعالية،  بهذه  الطلبة  من  كبري  عدد  �صارك  وقد 

�صاعتني حول هذه الق�صية املهمة والهم على م�صتوى الوطن والعامل.
بت�صكيل  تبلورت  والتي  واحللول  القرتاحات  العديد من  الطلبة  قام  وقدم 
جلنة طالبية من جامعة عمان العربية وطلبة اجلامعات الردنية من اجل 
لقاءات  وعمل   ، اململكة  انحاء  كافة  املياه يف  لأهمية  توعوية  اطالق حملة 

دورية داخل اجلامعة لتداول اهم ق�صايا املياه .

الطلبة القطريون يحتفلون بالعيد الوطني لدولتهم

واحتفل الطلبة القطريون بجامعة عمان العربية بالتعاون مع عمادة �صوؤون 
الطلبة بالعيد الوطني لدولة قطر الذي ي�صادف 18 دي�صمرب من كل عام، 

وذلك برعاية الأ�صتاذ الدكتور عمر اجلراح رئي�ص اجلامعة.
وح�صر احلفل العميد حمد حممد الهاجري �صابط ارتباط �صوؤون الطلبة 
طلبة  من  وا�صعة  م�صاركة  و�صط  له،  املرافق  والوفد  قطر  دولة  �صفارة  يف 
اجلامعة واع�صاء الهيئتني التدري�صية والدارية، حيث ا�صتمل احلفل على 
فقرات تراثية قطرية وق�صائد واغان قدمها الطلبة القطريون عربت عن 

املنا�صبة الوطنية. 
ا�صرة  م�صاركة  ان  اجلراح  عمر  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  رئي�ص  وقال 
اجلامعة طلبتها القطريون احتفالهم الوطني ياأتي يف اطار حر�ص اجلامعة 
على ن�صر اللفة واملحبة والخاء بني جميع طلبتها من خمتلف اجلن�صيات 
موؤكدا ان طلبة اجلامعة الوافدين جزء ل يتجزاأ من اجل�صم اجلامعي فيها 
النتمائي  احل�ص  ميليها  الوطنية  احتفالتهم  وم�صاركتهم  تكرميهم  وان 

للجامعة.
قطر  لدولة  بالتهنئة  يتقدمون  عام  ب�صكل  اجلامعة  ا�صرة  ان  واأ�صاف 
واأبناءها بعيدهم الوطني متمنني لهم املزيد من التقدم والعطاء الوطني .
من جانبه قال العميد حمد الهاجري اأن كل قطري ياأمل اأن يخدم بلده من 
الوطنية،  للم�صتقبل وروؤيتها  ال�صاملة  روؤيتها  اإلى  البالد  موقعه حتى ت�صل 
كما و�صكر اإدارة اجلامعة والقائمني عليها مبا تقدمه من ريادة ومتيز اإلى 

طلبتها.
لدى  ترمز  املنا�صبة  هذه  اأن  كلمتهم  يف  القطريون  الطلبة  اأكد  بدورهم 
والجتماعية  ال�صيا�صية  املجالت  كافة  والتنمية يف  التطور  اإلى  كل قطري 
من  الإجنازات  من  للعديد  قطر  حتقيق  ظل  يف  تاأتي  انها  كما  والثقافية، 

خالل نه�صة غري م�صبوقة داخليا وخارجيا.
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أمين عام اتحاد الجامعات العربية
 يزور جامعة إربد األهلية

الشارقة المبكر في مدينة  الخاصة والتدخل  التربية  شاركت في مؤتمر 

اإلى  بزيارة  العربية  اجلامعات  احتاد  عام  اأمني  عرابي  اأبو  �صلطان  الدكتور  الأ�صتاذ  قام 
جامعة اإربد الأهلية، ا�صتقبله خاللها الأ�صتاذ الدكتور زياد الكردي رئي�ص اجلامعة.

اأن�صطة  يف  للم�صاركة  والحتاد،  اجلامعة  بني  التعاون  اأوجه  يف  التداول  الزيارة  خالل  ومت 
الحتاد من اأع�صاء الهيئات التدري�صية والإدارية وطلبة اجلامعة، واأكد الدكتور عرابي على 

دعم الحتاد لالأن�صطة التي تقام يف اجلامعة.

قائد اأمن اإقليم ال�سمال يزور اجلامعة 
الركن  العميد  قام  الأردنية،  اجلامعات  مع  للتوا�صل  العام  الأمن  مديرية  �صيا�صة  و�صمن 
حممد املالحيم قائد اأمن اإقليم ال�صمال بزيارة اإلى جامعة اإربد الأهلية، ا�صتقبله خاللها 

الأ�صتاذ الدكتور زياد الكردي رئي�ص اجلامعة.
اجلامعات  يخدم  مبا  العام  الأمن  ومديرية  اجلامعة  بني  التعاون  �صبل  الطرفان  وتبادل 

الأردنية، حيث اتفقى يف النهاية على اإقامة العديد من الأن�صطة والربامج التوعية للطلبة.
ويف نهاية الزيارة قام الدكتور الكردي بت�صليم درع اجلامعة لل�صيف.

نظمت حما�سرة ملدير عام غرفة �سناعة االأردن
 نظمت كلية العلوم الإدارية واملالية يف اجلامعة ندوة ملدير عام غرفة �صناعة الأردن الدكتور 
ماهر املحروق بعنوان: دور احلاكمية يف اأداء القطاع ال�صناعي يف الأردن، بح�صور الدكتور 
�صامل الرحيمي عميد كلية العلوم الإدارية واملالية، وعمداء الكليات، وجمع كبري من اأع�صاء 

الهيئات التدري�صية والإدارية وطلبة اجلامعة، يف مدرج الكندي.
وجاءت هذه اخلطوة �صمن روؤى جامعة اإربد الأهلية وتوجهاتها يف تطوير املنظومة املعرفية 
لطلبة اجلامعة واإر�صاء قواعد ال�صراكة مع اجلهات ذات العالقة، وبرعاية الأ�صتاذ الدكتور 

زياد الكردي رئي�ص اجلامعة.
ويف بداية اللقاء قام الدكتور الرحيمي بالرتحيب بال�صيف، وقدم كلمة تناول فيها نبذة عن 

�صرية الدكتور املحروق ومنجزاته.
والتحديات  الأردن،  يف  ال�صناعي  القطاع  وتطور  ن�صاأة  كلمته  يف  املحرق  الدكتور  وتناول 
التي تواجهه والروؤى امل�صتقبلية للنهو�ص به، وعن دور احلاكمية يف تطوير الأداء يف جميع 
القطاعات واأهميتها يف خلق التنمية امل�صتدامة، وبنهاية حديثه اأبدى ا�صتعداد غرفة �صناعة 

اإلستثمار في القطاع التعليمي
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لطلبة  التدريب  برامج  التدري�صية، ودعم  الهيئة  البحثية لأع�صاء  امل�صاريع  الأردن يف دعم 
اجلامعة وتوجيههم نحو املجالت العملية.

وبنهاية الندوة قام الدكتور الكردي راعي اللقاء ب�صكر املحا�صر والقائمني على اإقامة هذا 
الن�صاط املميز واملعلومات القيمة التي مت طرحها، و�صلم درع اجلامعة لل�صيف.

افتتاح معر�س للفنون الت�سكيلية يف اجلامعة
رعى رئي�ص جامعة اإربد الأهلية الأ�صتاذ الدكتور زياد الكردي موؤخرا، افتتاح معر�ص الفنون 
الت�صكيلية الذي اأقامه طلبة نادي املر�صم اجلامعي يف عمادة �صوؤون الطلبة يف قاعة مر�صم 
اجلامعة، بح�صور عميد �صوؤون الطلبة الدكتور طالب عبابنة، وعمداء الكليات، وجمع كبري 

من اأع�صاء الهيئات التدري�صية والإدارية وطلبة اجلامعة.

اأعجب  التي  الت�صكيلية  اللوحات  املعر�ص، عدد من  امل�صاركون يف  الفنانون  الطلبة  وعر�ص 
بها احل�صور.

امل�ساركة يف موؤمتر الرتبية اخلا�سة والتدخل املبكر يف مدينة ال�سارقة
الرتبوية يف  العلوم  كلية  القدومي من  بالدكتورة خولة  الأهلية ممثلة  اإربد  �صاركت جامعة 
موؤمتر الرتبية اخلا�صة والتدخل املبكر، والذي عقد حتت �صعار »مكعبات ملونة« بدعوة من 

مدينة ال�صارقة للخدمات الإن�صانية ومركز التدخل املبكر.
بنهاية  مت  وقد  التوحد«،  طيف  ا�صطراب  »ت�صخي�ص  بعنوان  عمل  ورقة  الدكتورة  وقدمت 
املوؤمتر ت�صليم الدكتورة القدومي �صهادة تقدير على م�صاركتها وم�صاهمتها الفاعلة يف اإجناح 

املوؤمتر.

اإلستثمار في القطاع التعليمي
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»التأمين الوطنية«.... أفضل وأجود الخدمات التأمينية

تتطلع الى اأن تكون من ال�صركات الرائدة واملتميزة يف الأردن واأن تخدم كافة القطاعات 
بال�صكل ال�صحيح.

�صركة التامني الوطنية بح�صب مديرها العام منال جرار، فان ر�صالتها تتلخ�ص يف تقدمي 
يف  املناف�صة  الى  ت�صعى  حيث   املجتمع،  �صرائح  لكافة  التامينية  اخلدمات  واجود  اف�صل 
والتي  �صتقدمها  التي  بل يف م�صتوى اخلدمات  ال�صعار  لي�ص فقط يف  ب�صكل كبري  ال�صوق 

�صتكون �صاملة لكافة النواع.
وقالت جرار لـ »امل�صتثمرون«، ان قطاع التامني يف الردن يعاين من جملة من التحديات 
�صانها  من  التي  الجراءات  من  املزيد  اتخاذ  يتطلب  الذي  تهدد، )دميومتة(المر  التي 
النهو�ص به مثل ت�صجيع الندماج بني ال�صركات والعمل على حترير �صوق التامني اللزامي.

وفيما يلي نص اللقاء: 
هي  ما  بالثبات..  الماضية  السنوات  خالل  الشركة  اداء  تميز    

االجراءات التي اتبعتموها في ذلك؟
رغم الظروف القت�صادية وال�صيا�صية ال�صعبة التي �صهدتها اململكة ب�صكل خا�ص واملنطقة 
قائمة  يف  نف�صها  ت�صع  ان  ا�صتطاعت  الوطنية  التامني  �صركة  ان  ال  عام،  ب�صكل  والعامل 
اف�صل ال�صركات املوجودة والعاملة يف الردن، فمن حيث لغة الرقام حققت العديد من 

الجنازات.
كما وان ال�صركة متيزت بانها واكبت التطور وتعاملت مع التحديات بنجاح كبري فاق جميع 
التوقعات، فا�صتمرت بطرح اخلدمات التامينية املختلفة التي تلبي كافة �صرائح املجتمع، 
من  املزيد  حتقيق  يف  قدما  ال�صري  �صتوا�صل  الوطنية  التامني  بان  القول  ميكن  لذلك 
الجنازات و�صتعمل خالل املرحلة املقبلة اي�صا على طرح املزيد من املنتجات واخلدمات 

التامينية.

التامين  التي تواجه قطاع  المعيقات  أبرز  ان تضعنا في    هل لك 
في األردن؟

اكرب م�صكلة يواجهها قطاع التامني يف الردن ترتكز يف التامني ال�صحي وتامني ال�صيارات 

اجلانبني،  هذين  يف  العمل  التامني  �صركات  اغلب  وتركز  جدا  خطريين  قطاعني  وهما 
لذلك فان ال�صركة التي تعتمد على التامني ال�صحي وال�صيارات دون العتماد على غريها 

من انواع التامينات الخرى �صيكون م�صريها النهيار.

  هذا مؤشر خطير ... برايك ما هو الحل ؟
انا ارى ان حترير �صوق التامني اللزامي لل�صيارات او رفع اجور التامني هو احلل المثل، 
التامني،  �صركات  عمل  تواجه  التي  ال�صعوبات  من  �صيزيد  حاليها  على  المور  بقاء  لن 
فخ�صائر التامني اللزامي ترتواح ما بني 130-120 باملئة واذا مل يتم حترير ال�صوق، فان 

ال�صركات لن ت�صتطيع تعوي�ص هذه اخل�صائر الكبرية.
كما وان التامني ال�صحي يعترب مطلبا ا�صا�صيا والزاميا لكل مواطن، فانا ادعو احلكومة 
العمل على توفري تامني �صحي �صامل لكل مواطن، وذلك من باب ان املواطن الردين يعترب 
من اكرث ال�صعوب الذي يدفع ال�صرائب امل�صتحقة عليه، وبناء على ذلك فانه من حقه ان 

يكون مغطى بتامني �صحي �صامل.
فالتامني ال�صحي ال�صامل لكل مواطن يعمل على الرتقاء يف عمل �صركات التامني والتقليل 

من حدية املناف�صة وزيادة وعي مقدمي اخلدمات.

يطالب  من  هناك  القطاع،  تواجه  التي  التحديات  لعظم  نتيجة    
باندماج شركات التامين.. ما رايك؟

الندماج ظاهرة �صحية تعمل على النهو�ص بعمل القطاع وت�صاعد الى حد كبري يف انتعا�ص 
�صركات التامني واحياء ال�صوق من جديد، كما وانه يولد التناف�ص القوي املبني على ا�صا�ص 

توفري اخلدمات ول يقت�صر فقط على قيمة الق�صاط

  كيف تصف لنا المنافسة بين شركات التامين؟
تعترب املناف�صة يف ال�صركات املحلية ظاهرة غري �صحية، وذلك ب�صبب زيادة اعداد �صركات 
التامني العاملة يف اململكة عن الطاقة ال�صتيعابية التي ي�صتوعبها ويحتاجها ال�صوق املحلي، 

لذلك فانا ا�صجع وب�صكل قوي على الندماج بني ال�صركات العاملة يف ال�صوق.

االندماج بين الشركات العاملة في السوق تصب في مصلحة القطاع

جرار: الشركة تسعى 
الى المنافسة في السوق 
ليس فقط في األسعار بل 
في مستوى الخدمات

أخبار قطاع التأمين
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سالم: الشركة باتت تعتبر االختيار األول
 للمستهلك لما تتمتع به منتجاتها من جودة عالية

ارباح  بلغت  فقد  ال�صركة  بيان  وبح�صب 
واملبيعات  ال�صريبة  قبل  للدواجن«  »الوطنية 
خالل العام املا�صي 2015 حوايل 5.4 مليون 
دينار، يف الوقت الذي بلغ فيه �صايف ايرادات 
ال�صركة املتحققة5.4 مليون دينار يف 2105 .
للدواجن  الوطنية  ل�صركة  العام  املدير  وقال 
حققتها  التي  النتائج  ان  �صامل،  اأبو  فخري 
الى  ت�صري   2015 املا�صي  العام  ال�صركة خالل 
الثقة  ومدى  متميزة  نتائج  حققت  ال�صركة  ان 

العمالء. قبل  بها من  التي حتظى  الكبرية 

حلوم  من  ال�صركة  انتاج  ال�صركة  ان  وا�صاف 
بلغ   2015 املا�صي  العام  خالل  الدواجن 
العام  عن  طنا   30629 مقايل  طنا   30365
مبيعات  وبلغت  كما   ،2014 �صبقه  الذي 
من   2015 املا�صي  العام  خالل  ال�صركة 
 31780 مقابل  طنا   30552 الدواجن  اللحوم 

طن.
حلقة  بامتالكها  تتميز  ال�صركة  ان  �صامل  واكد 
التفريخ  بي�ص  اإنتاج  من  تبداأ  متكاملة،  اإنتاج 
تنتج  التي  الفّقا�صات  اإلى  الأمهات،  مزارع  يف 

اإلى  ير�صل  الذي  الواحد،  اليوم  ذا  الطري 
اإلى  وزنه  ي�صل  حتى  الالحم،  الدجاج  مزارع 
اإلى  اإر�صاله  بعد  فيما  ليتم  املطلوب،  احلجم 

ال�صركة.  من  اململوك  امل�صلخ 
تعترب  باتت  ال�صركة  منتجات  ان  واأ�صاف 
وتعتمد  للم�صتهلك  الول  الختيار  تعترب  اليوم 
واملبادىء،  القيم  من  جمموعة  على  عملها  يف 
واجلودة  العمل،  يف  والأمانة  وامل�صداقية 
تتميز  كما  الفريق،  بروح  والعمل  النتاج  يف 

املتغرية. الظروف  مع  التكيف  على  بقدرتها 

4.8 مليون دينار أرباح »الوطنية للدواجن« في 2015

“قالت الشركة 
الوطنية للدواجن أنها 
حققت صافي أرباح بعد 
الضريبة والمخصصات 

بقيمة 4.88 مليون 
دينار خالل العام 
الماضي 2015..”

اإلستثمار في قطاع الغذائي
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»تطوير المناطق التنموية األردنية« ... 
رؤية جديدة بال حدود

أخبار اقتصادية

خطة تسويقية لألعوام الثالثة المقبلة تشمل حمالت تسويق إلكترونية

الحاج حسن: 
نسعى إلى تطبيق 

الرؤى الملكية 
وتحقيق نهضة 

عمرانية واقتصادية

امليت  البحر  منطقة  تطوير  يف  ال�صامية  امللكية  الروؤى  حتقيق  الى  ت�صعى 
ومنطقة عجلون كمناطق تنموية وحتقيق نه�صة عمرانية واقت�صادية فيها من 
خالل النهو�ص باإمكانات املكان وجعله موقعا منا�صبا للعمل وللحياة باأبعادها 

الثالثة احلياة املنا�صبة والبيئة النظيفة والتنمية امل�صتدامة.
�صركة تطوير املناطق التنموية الردنية تهدف بح�صب مديرها العام املهند�ص 
املناطق  الى  املتنوعة  ال�صتثمارات  ل�صتقطاب  ح�صن  احلاج  ع�صام  حمزة 
الوقت  يف  و  ال�صتثمار  كفاءة  ي�صمن  مبا  وعجلون  امليت  البحر  يف  التنموية 
اإطار  �صمن  والطبيعية  البيئية  ومميزاتهما  املنطقتني  على  احلفاظ  نف�صه 

تنمية م�صتدامة ومتوازنة.
ا�صلوب جديد يف  باتباع  �صتقوم  ال�صركة  ان  »امل�صتثمرون«،  وقال يف حوار مع 
طرح عقود ال�صتثمار مبا يتالئم مع ما هو مطبق دوليا، كا�صفا النقاب عن 

وجود خطة ت�صويقية لل�صركة �صتطلها لالعوام الثالثة املقبلة.

وفيما يلي نص المقابلة:

في  االستثمارات  الستقطاب  وضعت  خطة  من  هل   
منطقة البحر الميت؟

رجال  جللب  ال�صتثمارية  العقود  من  جديد  نوع  اطالق  تعتزم  ال�صركة  نعم 
العمال لال�صتثمار يف امل�صاريع ال�صياحية يف اململكة، فالعقود يف ال�صابق كانت 
على نوعني الولى هي عقد ايجار مع خيار ال�صراء والثاين عقد البيع بالكامل، 
الى  والتوجه  البيع  عن  البتعاد  يف  يتلخ�ص  وامل�صتقبلي  اجلديد  التوجه  اأما 
عقود اليجار طولة الأمد التي قد متتد بح�صب قانون ال�صتثمار اإلى 90 عامًا 
اأو عقود ال�صتثمار وال�صراكة بحيث يبقى ن�صبة من ايرادات ال�صتثمار لل�صركة 

وذلك التوجه �صي�صمن جدوى اأف�صل للم�صتثمرين
وبناء على العقود اجلديدة فان الفائدة �صت�صمل الطرفني »ال�صركة وامل�صتثمر 
معا«، لذلك فاأنني اتوقع ان يزداد القبال على ال�صتثمار يف امل�صاريع املطروحة 
بناء على النماذج اجلديدة ب�صكل اأكرب مما كان يف ال�صابق، كون هذه مناذج 
وانها  كما  واملمولني،  البنوك  لدى  املف�صل  النوع  من  تعترب  اجلديدة  العقود 

مطبقة ومعمول بها دوليا.
تطلعات  مع  وتتنا�صب  مالئمة  اجلديدة  ال�صتثمارية  النماذج  تعترب  وعليه 
يجدر  كما  امل�صاريع،  وت�صغيل  تطوير  يف  يرغيون  ممن  امل�صتثمرين  ورغبات 
وهناك  متقدما  ع�صريا  قانونا  يعترب  احلايل  ال�صتثمار  قانون  باأن  الإ�صارة 
تن�صيق دائم مع هيئة ال�صتثمار والتي تعترب ال�صريك الأ�صا�صي لل�صركة واملنظم 

لعملية ال�صتثمار مما ي�صمن ت�صهيل معاملة امل�صتثمر باحلد الأق�صى.
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أخبار اقتصادية

اطالق نوع جديد من العقود
 االستثمارية لجلب المستثمرين

الشركة ستقوم خالل العام الحالي 2016 بطرح مشروعي “المطل والشاطىء العام”

سيتم  او  استقطابها  تم  جديدة  مشاريع  من  هل   
اقامتها في المستقبل القريب؟

بكل تاكيد .... فال�صركة �صتقوم خالل العام احلايل 2016 بطرح م�صروعني، 
�صيتم  اإذ  املبعرثة  الأك�صاك  ظاهرة  حلل  �صوق  عن  عبارة  وهو  املطل  الول 
جمع الك�صاك غري املنظمة على الطريق الرئي�صي للبحر امليت، وذلك لتاحة 
�صي�صمن  كما  املنطقة  هذه  يف  يومي  ب�صكل  للتنزه  املحافظات  لأهل  الفر�صة 

فر�ص عمل لأهل املنطقة يف الأك�صاك.
اما امل�صروع الثاين فهو ال�صاطىء العام، الذي �صيتم تطويره مبا يلبي رغبات 

ال�صياح واملواطنني.
كما و�صتقوم ال�صركة باقامة وتاأ�صي�ص البنى التحتية ال�صا�صية مل�صاريع املنطقة 
التنموية يف البحر امليت من مياه وكهرباء وطرق، وهناك توجه حقيقي وهو 
مبثابة اولوية لل�صركة لطرح م�صاريع ا�صتثمارية يف املنطقة التنموية بعجلون، 
بيئي  وفندق  بيئية  اكواخ  على  ي�صمل  متكامل  �صياحي  م�صروع  لن�صاء  وذلك 
بالطبيعة  ال�صتتماع  والزوار  ال�صياح  امام  الفر�صة  لتاحة  ومقاهي  ومطاعم 
واملناظر اخلالبة التي تتمع بها املنطقة، حيث ان الهدف من ذلك هو حتقيق 
تنمية �صاملة يف املحافظة مبا ي�صاهم يف خلق فر�ص عمل لبناء املنطقة، وان 
منطقة  ان  اذ  الطوائف،  وزوارها من خمتلف  لبنائها  متنف�صا جديدا  يكون 
وطق�صها  اخلالية  واطاللتها  ومناظرها  املعمرة  با�صجارها  تتميز  عجلون 
املنتجعات  واكرب  اأهم  موجود  هو  ما  يفوق  بل  ل  ي�صاهي  الذي  املنا�صب 

ال�صياحية البيئة يف العامل.

البحر  في  الكورنيش  مشروع  عن  للحديث  ينقلنا  هذا   
الميت .... اين وصلت أعمال التطوير؟

بقيمة 4 ماليني  الكورني�ص  تطوير  الولى من م�صروع  انهت احلزمة  ال�صركة 
دينار، والتي �صملت ان�صاء بع�ص عنا�صر البنية التحتية، فامل�صروع يتكون من 
اإلى  ال�صغري  احلجم  من  ا�صتثمارية  قطعة   59 و�صيوفر  كم   2 بطول  مم�صى 

املتو�صط لن�صاء م�صاريع جتارية وفنادق و�صقق فندقية.

بداأ  والتي  امل�صروع  من  الثانية  احلزمة  تنفيذ  طرح  يف  ال�صركة  وقامت  كما 
 18 بقيمة  ون�صف  عامني  ملدة  و�صت�صتمر  تقريبًا  اأ�صهر  �صتة  قبل  بها  العمل 
مليون دينار، وذلك لكمال اعمال البنية التحتية واملم�صى الواقع من منطقة 
الفنادق الى املنطقة ال�صمالية يف الكوني�ص، بال�صافة الى ان�صاء مدرج مطل 

على البحر امليت، واكمال البنية التحتية للم�صروع.
وبذلك يكون امل�صروع »الكورني�ص« جاهزا ل�صتكمال اقامة ال�صتثمارات، وقد 
بدات ال�صركة با�صتقبال طلبات الهتمام على القطع ال�صتثمارية التي حددتها 
ا�صتثمارية  عقود   4 على  موؤخرا  وقعت  حيث  الكورني�ص،  منطقة  يف  وطورتها 

بقيمة ا�صتثمار ت�صل اإلى 250 مليون دينار.
وجتدر ال�صارة الى ان م�صروع الكورني�ص وامل�صاريع ال�صتثمارية القائمة عليه 
ت�صتهدف امل�صتثمرين من الفئة املتو�صطة، كما و�صيتيح الفر�صة امام الزوار 
البحر امليت وق�صاء الجازات  املتو�صط واملتدين بزيارة  من ا�صاحب الدخل 

والوقات املمتعة.
ومل تن�صى ال�صركة ابناء املجتمع املحلي يف املنطقة، فهناك خطة لدعم ابناء 
املجتمع املحلي يف بلدية �صومية، حيث �صيتم ان�صاء جممع متعدد ال�صتخدامات 
برامج  و�صيتم عمل  كما   ، درا�صية  اعطاء منح  و�صيتم  �صومية،  بلدية  خلدمة 

لطعام ال�صر الفقرية وكفالة اليتام.

 ما هي الخطة التسويقية التي ستتبعها الشركة؟
على  و�صترتكز  املقبلة،  الثالثة  لالعوام  ت�صويقية  بعمل خطة  ال�صركة  �صتقوم 
امليت   بالبحر  والراغبني يف ال�صتثمار  للم�صتثمرين املحتملني  تنظيم زيارات 
الكرتونية من  ت�صويق  بعمل حمالت  و�صتقوم  كما  العربي،  يف منطقة اخلليج 

خالل ا�صتخدام و�صائل التوا�صل الجتماعي املتعددة.
الواقع  ار�ص  ا�صتثماري على  ال�صركة عمل موؤمتر  تدر�ص  الى ذلك  بال�صافة 
من خالل خماطبة م�صتثمرين مهتمني حل�صور فعالياته وامل�صاركة به، يتخلله 
لل�صركة  ليت�صنى  امليت،  البحر  تنظيم جولت ميدانية مطولة لهم يف منطقة 
عر�ص املزايا التي تتمع بها املنطقة التنموية، كما و�صيتم طرح كافة الربامج 

والفر�ص ال�صتثمارية امامهم.
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الفاقد واالنقطاعات في الشركة يعتبران األقل على مستوى األردن

شركة كهرباء إربد... 
          خدمة المواطنين هي غايتها

ذينات: نتعهد 
بإيصال التيار الكهربائي 
للمشتركين بشكل 
مستمر دون انقطاع

تركيب كاشفات 
أعطال أوتوماتيكية 
على الشبكات مهمتها 
تحديد موقع األعطال

“تتميز بخاصية توفير التيار الكهربائي دون انقطاع، حيث تتعامل بجدية مع االعطال 
وتقوم باجراء اعمال الصيانة لشبكات الكهرباء الحية، وهو ما يضع الشركة في مقدمة 

الشركات العاملة في المنطقة.
شركة كهرباء محافظة اربد التي تحمل شعار خدمة المواطنين غايتنا، تسعى وحسب 

مدير مديرها العام المهندس أحمد ذينات الى أن تصبح أنموذجًا رائداً بتقديم خدمة 
كهربائية ذات جودة ومواصفات عالية مميزة تتوافق مع المعايير الدولية.. ويقول خالل 

لقائه مع »المستثمرون«، ان الشركة تمتلك عددا كبير من الموظفين المؤهلين 
والمدربين، باالضافة الى المعدات المتنوعة، وهو ما يعتبر سر نجاح الشركة، كما 

وتتميز بسرعة الوصول الى االعطال وتحديدها والعمل على اصالحها بوقت قياسي.”
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توفر خدمة توزيع الكهرباء ألربع محافظات »ربع مساحة المملكة«

لديها 110 موظفا وعدد مشتركيها 
يبلغ 460 ألف مشترك

وفيما يلي نص اللقاء:
  

 تعتبر من أنجح الشركات العاملة في القطاع.. ما الذي 
يميز »كهرباء اربد « عن نظيراتها؟

دوليا،  بها  واملعمول  املطبقة  املوا�صفات  اعلى  وفق  خدماتها  خمتلف  تقدم  ال�صركة 
فتوفر خدمة توزيع الكهرباء لربع حمافظات، اي مبا يعادل ربع م�صاحة اململكة، كما 
وانها متتلك اطول �صبكة لتو�صيل الكهرباء تبلغ اكرث من 20 الف كلم، وعدد م�صرتكيها 

يبلغ 460 الف م�صرتك.
ويبلغ عدد موظفي ال�صركة 110موظفا موزعني بني فني ومايل واداري و�صائق، يقدمون 
خمتلف اخلدمات، حيث تعترب اخلدمات التي تقدمها �صركة كهرباء اربد الف�صل يف 
اململكة من حيث املوؤ�صرات املتعلقة بالداء، فالفاقد والنقطاعات يعتربان القل على 
م�صتوى الردن، كما وان ال�صركة ملتزمة بتوفري اعلى وارقى اخلدمات واملحددة من 

قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن.
كما وان ن�صبة التح�صيل تعد الف�صل، حيث تزيد عن 95 باملئة وهذا ناجت عن النتماء 
باملئة وهي  العدادات  98  ن�صبة قراءة  تعترب  ال�صركة، حيث  والولء من قبل موظفي 

العلى ولميكن لي �صركة الو�صول اليها. 
 WORK( املحو�صبة  نظام  بادخال  اربد  كهرباء  �صركة  متتاز  ذلك  الى  بال�صافة 
للمرا�صالت  ال�صرتاك  وطلبات  قراءة  من  بها  تقوم  التي  اعمالها  لكافة   )FLOUR
الداخلية واخلارجية، وف�صل التيار الكهربائي وكذلك اعادته، حيث يتم كل ذلك من 
خالل تطوير ذاتي من قبل مركز احلا�صوب بال�صركة وباعرتاف م�صت�صاريها، فمركز 

احلا�صوب يف ال�صركة الذي متتلكه يعد فعال وقوي ووفق املعايري الدولية.

الظروف  ظل  في  خاصة  الشركة  أداء  تفاصيل  في  ضعنا   
الجوية الصعبة؟

وما  انخفا�صها  او  احلرارة  دارجات  بارتفاع  كانت  �صواء  اجلوية  الحوال  ملجابهة   
يتبعها من عوا�صف وثلوج وامطار ورياح �صديدة، وما ميكن ان يت�صبب من اعطال فنية 

بدورها  التي  ال�صوارع،  يف  املقاولون  بها  يقوم  التي  واحلفريات  كاحلوادث  وخارجية 
هذه  كافة  مع  تتعامل  ال�صركة  فان  الر�صية،  الكوابل  يف  ال�صرر  احداث  يف  ت�صبب 

احلالت وفق ثالثة مراحل:
على  العمل  ال�صركة  تبداأ  حيث  ال�صيف،  ف�صل  يف  تكون  التي  تلك  املراحل  هذه  اول 
ال�صالك  با�صتبدال  القيام  والثانية  الكهرباء،  ا�صالك  مع  املت�صابكة  ال�صجار  ازالة 
املك�صوفة واملعراة بكوابل جديدة وحديثة معزولة جمولة، اما املرحلة الثالثة فتتلخ�ص 
برفع قدرة حمطات التمويل ملجابهة الحمال الكبرية يف اجواء العوا�صف، كما وتقوم 
ال�صركة بغ�صل العوازل لزالة امللوثات التي ترتاكم على العوازل والتي ت�صبب العطال، 

فجميع هذه اخلطوات تقوم بها ال�صركة قبل دخول ف�صل ال�صتاء.
كما وتقوم ال�صركة برتكيب كا�صفات اعطال اوتوماتيكية على ال�صبكات مهمتها حتديد 
واي�صال  اوتوماتيكيا  العطل  عزل  يتم  احلالة  وبهذه  امل�صرتكني،  على  العطال  موقع 

التيار الكهربائي الى امل�صرتكني غري املتاثرين بالعطل الذي ح�صل.

ومعالجتها...  االعطال  الى  الوصول  بسرعة  تتميزون   
ما السبل التي تتبعونها في ذلك؟

 �صحيح.. نقوم بالو�صول الى العطال با�صرع ما ميكن واعادة التيار الكهربائي الى 
املواطنني وامل�صرتكني ب�صرعة قيا�صية كون خدمة املواطنني هي غايتنا.

بوا�صطة  العطال  مكان  حتديد  يف  ال�صركة  بها  تتمع  التي  المكانيات  الى  ونظرا 
الكا�صفات، فانه ي�صهل مهمة ا�صالح هذه العطال ويبقى مهمة الو�صول اليها، وهي 
الثلوج  لغايات  متخ�ص�صة  اآليات  بتجهيز  ال�صركة  قامت  ان  بعد  خا�صة  ب�صهولة  تتم 
والعوا�صف، فقد مت �صراء 3 جرافات خا�صة بال�صركة ومت التعاقد مع مقاولني لتزويد 
ال�صركة بالليات عند الطلب، كما ومت جتنيد اكرث من 400 فني وباجمايل 350 موظفا 
الظروف  او  اأي حادث طارىء  ملواجهة  ال�صتعداد  لغايات  التخ�ص�صات  من خمتلف 

اجلوية ال�صعبة.
ونتعهد  كما  املواطنني،  ظن  ح�صن  عند  نكون  ان  التجهيزات  هذه  خالل  من  ونامل 
الكهربائي  التيار  للمواطنني واي�صا  لتحقيق اعلى م�صتويات اخلدمة  العمل  مبوا�صلة 

ب�صكل م�صتمر دون انقطاع.

أخبار اقتصادية
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حتاحت: منافذ برية جديدة إلزالة
 العراقيل أمام حركة النقل

قال وزير النقل، اأمين حتاحت، اإن الوزارة تعمل 
حركة  لتعوي�ص  جديدة  برية  منافذ  اإيجاد  على 
النقل التي ت�صررت جراء ال�صطرابات ال�صيا�صية 

التي حدثت يف املنطقة.
واأ�صاف، اأن الوزارة قامت خالل الفرتة املا�صية 
بالتوا�صل مع اجلانب الفل�صطيني لإزالة املعيقات 
التي تعرت�ص عملية النقل ما بني البلدين وت�صهيل 
عملية الت�صدير وال�صترياد للب�صائع الفل�صطينية 

عرب الأرا�صي الأردنية.
الفل�صطيني  تتوا�صل مع اجلانب  الوزارة  اأن  وبني 
اخلام  املواد  من  ب�صائعها  ا�صترياد  على  حلثها 
ال�صاحنات  بوا�صطة  ونقلها  العقبة  ميناء  عرب 
»ترانزيت«  الفل�صطينية  الأرا�صي  الى  الردنية 
وت�صدير ب�صائعها الى خمتلف الدول التي ت�صدر 
اليها الب�صائع الفل�صطينية وامل�صنعة يف فل�صطني 
ميناء  الى  و�صول  ح�صني  امللك  ج�صر  معرب  عرب 

العقبة لغايات الت�صدير.
جميع  ازالة  على  عملت  الوزارة  ان  الى  واأ�صار 

ما  النقل  حركة  تعزيز  امام  تقف  التي  العراقيل 
»املا�صح  جهاز  تركيب  خالل  من  البلدين  بني 
تفريغها من  بدل من  الب�صائع  لتفتي�ص  ال�صوئي« 
ت�صريع  منه  والهدف  ال�صرائيلي  اجلانب  قبل 
حركة التجارة ما بني البلدين خالل الفرتة املقبلة 
مبثابة  �صتكون  اخلطوة  هذه  ان  الى  م�صريا   ،
والتي  للنقل  املخ�ص�صة  ال�صاحنات  لقطاع  انقاذ 
ت�صررت نتيجة اغالقات احلدود ب�صبب الو�صاع 
ال�صورية  كاحلدود  املنطقة  يف  الدائرة  المنية 
ال�صاحنات  متنع  الوزارة  مازالت  التي  والعراقية 
لال�صباب  العراقية  احلدود  دخول  من  الردنية 
امنية.وقال حتاحت ان حركة ال�صاحنات ت�صررت 
 ، التوقف  العديد منها على  ب�صكل كبري ما اجرب 
منافذ  ايجاد  على  تعمل  الوزارة  ان  الى  م�صريا 
من  الردنية  ال�صاحنات  ت�صتطيع  جديدة  برية 
اغلقها  مت  التي  املعابر  وتعوي�ص  عليها  العمل 
ال�صائقني  مئات  تعطل  يف  ت�صبب  مما  وجهها  يف 

وال�صخا�ص الذين يرتزقون من خاللها.

يف  تعمل  التي  ال�صاحنات  عدد  ان  الى  وي�صار 
األف   17 حوايل  الأردن  يف  الربي  ال�صحن  قطاع 
غري  تقديرات  ح�صب  خ�صائرها  �صاحنة،و�صلت 
دولر  مليار  الى  بالقطاع  م�صوؤولني  من  ر�صمية 

ب�صبب الحداث الدائرة يف املنطقة.
وانخف�صت قيمة ال�صادرات الكلية للمملكة خالل 
الى 5558.4  لت�صل  بن�صبة %6.6  املا�صي  العام 
مليون دينار مقارنة بنف�ص الفرتة من عام 2014، 
وبلغت قيمة ال�صادرات الوطنيةخالل عام 2015 
باإنخفا�ص  دينار  مليون   4795.2 مقداره  ما 
عام  من  الفرتة  بنف�ص  مقارنة   )%7.1( ن�صبته 
 763.2 ت�صديره  املعاد  قيمة  وبلغت   ،2014
ن�صبته  بانخفا�ص   2015 عام  خالل  دينار  مليون 
 .2014 عام  من  الفرتة  بنف�ص  مقارنة   )%3.4(
 14436.0 قيمتها  بلغت  فقد  امل�صتوردات،  اأما 
ن�صبته  باإنخفا�ص   2015 عام  خالل  دينار  مليون 
عام  من  الفرتة  نف�ص  مع  مقارنة   )%11.3(

.2014
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لل�صركة  ال�صافية  الأرباح  املايل 2015، حيث منت  للعام  نتائجها  العربية  البوتا�ص  �صركة  اأعلنت 
بن�صبة31% لت�صل الى )130.8( مليون دينار مقارنة ب )99.7( مليون دينار للعام 2014 علمًا 
بان اأرباح ال�صركة قبل ال�صريبة و�صلت الى )162.8( مليون دينار مقارنة بـــ)110( مليون دينار 

للعام 2014.
 كما بلغ خم�ص�ص �صربية الدخل )32( مليون دينار تقريبا خالل العام 2015 اأي �صعفي ما مت 
بتكاليف  النخفا�ص  الى  الأرباح  يف  النمو  لهذا  الرئي�صي  ال�صبب  ويعود   .2014 للعام  تخ�صي�صه 
التي   2015 للعام  الإنتاج  كميات  ارتفاع  اإلى  بالإ�صافة  احلفر  عمليات  وتاأخري  وال�صحن  الوقود 
ن�صبته %12.6  اأي ما  للعام 2014  األف طن  بــ )2،091(  األف طن مقارنة  الى )2،355(  و�صلت 
علمًا باأن حجم النتاج املتحقق يف عام 2015 ميثل رقم قيا�صي على م�صتوى كميات الإنتاج ال�صنوية 

يف ال�صركة.
وقال رئي�ص جمل�ص ادارة �صركة البوتا�ص العربية جمال ال�صرايرة، جاءت هذه النتائج الإيجابية 
الإقليمي  امل�صتوى  فعلى  ال�صركات،  من  كثري  نتائج  تعرث  �صهد  عام  يف  العربية  البوتا�ص  ل�صركة 
املنتجة  ال�صركات  اأكرب  من  واحدة  تعد  والتي  »�صافكو«،  العربية  الأ�صمدة  �صركة  اأرباح  انخف�صت 
لالأ�صمدة الكيماوية )اليوريا والأمونيا( يف العامل بن�صبة قدرها 33% يف العام 2015 مقارنة بنف�ص 
الفرتة من عام 2014 حيث عزت ال�صركة �صبب انخفا�ص الأرباح اإلى انخفا�ص اأ�صعار البيع ملنتجات 
�صركات  اأكرب  اإحدى   ”Mosaic“ �صركة  اأعلنت  فقد  العاملي  امل�صتوى  على  اأما  ال�صركة.وا�صاف: 
الأ�صمدة يف العامل عن انخفا�ص الربح الت�صغيلي لقطاع للبوتا�ص بن�صبة 51% خالل الربع الرابع 
من عام 2015 مقارنة بنف�ص الفرتة من العام 2014 بينما انخف�صت مبيعات البوتا�ص بن�صبة %25 
العام  العام 2015 مقارنة بنف�ص الفرتة من  الرابع من  الربع  لت�صل الى 572 مليون دولر خالل 
حتاول  حيث  العاملي  امل�صتوى  على  القت�صادي  للتباطئ  نتيجة  ال�صلبية  النتائج  هذه  تاأتي   .2014
ال�صني الإبقاء على ن�صبة النمو يف الناجت املحلى الجمايل من خالل دفع النمو من خالل قطاع 
اأعلن �صناع ال�صيا�صات يف ال�صني  اخلدمات نظرًا للتباطئ الذي ي�صهده القطاع ال�صناعي حيث 
حدا  �صت�صع  بكني  اأن  مفادها  واخلارج  الداخل  يف  القلقني  للم�صتثمرين  واحدة  جماعية  بر�صالة 
لتباطوؤ القت�صاد و�صتحافظ على ا�صتقرار عملتها وا�صتقرار الوظائف رغم ما ت�صهده ال�صناعات 

املت�صخمة من عمليات اإعادة هيكلة. 
اأما يف اأوروبا فقد اأعلن البنك املركزي الوروبي عن �صيا�صات حتفيزية للنمو بالقت�صاد الوروبي 
ورفع ن�صبة الت�صخم كما اأكد رئي�ص البنك عن تنوع الأدوات املتوفرة لتحفيز الإقت�صاد التي ميكن 
الفدرايل  الإحتياطي  اأعلن  فقد  املتحدة  الوليات  ويف  ذلك.  الأمر  تطلب  حال  يف  ا�صتخدامها 
الأمريكي عن نيته الرتوي قبل اأخذ اأي قرار برفع ن�صبة الفائدة جمددا هذا العام وهو الأمر الذي 
يعطي موؤ�صرات على عدم تعايف القت�صاد المريكي ب�صكل تام وعدم الثقة باملتانة املالية لل�صركات 

والثبات يف النمو القت�صادي من قبل الإحتياطي الفدرايل الأمريكي.
وعلى الرغم من ايجابية النتائج املتحققة للعام 2015 فاإنه يجب النتباه على ما اأعلنت عنه �صركة 
األف  البوتا�ص العربية فيما يتعلق بالكميات املباعة حيث بلغت كميات البوتا�ص املباعة )2،189( 
طن للعام 2015 مقارنة بــ )2،239( األف طن لنف�ص الفرتة من العام املا�صي، وبانخفا�ص بلغت 
ن�صبته 2% وهو موؤ�صر على �صعف الطلب العاملي على البوتا�ص حيث اأعلنت دائرة ال�صماد يف الهند 
“Department of Fertilizers” عن انخفا�ص �صادرات البالد من البوتا�ص يف �صهر كانون الثاين 

للعام 2016 بن�صبة 38% مقارنة بنف�ص الفرتة من العام قبل املا�صي. 
ومن الأمور التي فاقمت �صعف الطلب على البوتا�ص �صعف العمالت للدول امل�صتورة كال�صني والهند 
حيث اخف�صت قيمة اليوان ال�صيني بن�صبة 5.6% خالل العام 2015 بينما انخف�صت قيمة الروبية 
الهندية بن�صبة 4.7% مع العلم باأن مبيعات البوتا�ص العربية لل�صني والهند ت�صكل اأكرث من %50 
من الجمايل الكلي ملبيعات ال�صركة. هذا ال�صعف يف الطلب على البوتا�ص اأثر ب�صكل وا�صح على 
اأ�صعاره حيث و�صلت الأ�صعار يف بع�ص نقاط البيع يف اأمريكا ال�صمالية الى حدود 200 دولر للطن 
الواحد وهو الأمر الذي �صيوؤثر على ا�صتمرار ربحية ال�صركة يف حال و�صلت ا�صعار البيع يف القارة 
الآ�صيوية اإلى هذا احلد.و�صاهم انخفا�ص تكاليف الوقود وال�صحن وتاأخري عمليات احلفر م�صحوبًا 
باإرتفاع كميات الإنتاج بارتفاع اأرباح �صركة البوتا�ص العربية للعام 2015 على الرغم من انخفا�ص 
كميات البيع. ويف ظل الرتباط اليجابي لتكاليف الوقود وال�صحن با�صعار النفط التي و�صلت الى 
م�صتويات متدنية تاريخية فاإن اي ارتداد يف ا�صعار النفط �صيوؤثر ب�صكل �صلبي على هوام�ص ربحية 
التباطئ  ا�صتمر  اذا  وخ�صو�صا  وال�صحن  الوقود  تكالبف  ارتفاع  حال  يف  العربية  البوتا�ص  �صركة 
القت�صادي العاملي الذي من �صاأنه اأن ي�صعف الطلب على البوتا�ص وبالتايل النخفا�ص يف اأ�صعاره 

الأمر الذي �صيوؤدي الى احلد من ايرادات ال�صركة خالل الفرتة املقبلة.

الصرايرة: هذه النتائج اإليجابية جاءت
 في عام شهد تعثر الكثير من الشركات
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املوقر  ا�صتثمار جديدة يف مدينة  اتفاقية  توقيعها  الأردنية عن  ال�صناعية  املدن  �صركة  اأعلنت 
من  وانواع  وال�صوكولته  املك�صرات  منتجات  ب�صناعة  متخ�ص�ص  م�صنع  لإقامة  ال�صناعية 

احللويات والقهوة على م�صاحة 18 دومن وبقيمة ا�صتثمار تقارب 15 مليون دينار. 
و�صيوفر امل�صنع الذي تقيمه �صركة برافو للمك�صرات 50 فر�صة عمل خالل املرحلة الأولى من 

الإنتاج فيما �صيوفر قرابة 250 فر�صة عمل مع اكتمال مراحل امل�صروع.
وقع  الذي  الدبعي  جالل  الدكتور  الأردنية  ال�صناعية  املدن  ل�صركة  التنفيذي  للرئي�ص  ووفقا 
الإ�صتثمار  هذا  فاإن  مرقة،  خمي�ص  للمك�صرات  بارفو  �صركة  عام  مدير  مع  الإ�صتثمار  اتفاقية 
اإلى مدينة  التي ا�صتقطبتها �صركة املدن ال�صناعية  اإلى �صل�صلة الإ�صتثمارات اجلديدة  ي�صاف 
املوقر ال�صناعية التي باتت اليوم ت�صكل عالمة متميزة يف القت�صاد الردين نظرا لإ�صتقطابها 

لكربى الإ�صتثمارات يف خمتلف القطاعات.
اأن �صركة املدن ال�صناعية الأردنية ومن خالل توفريها لكافة متطلبات العملية   وبني الدبعي 
العديد  دفع  مما  الأ�صعار  على  والتخفي�صات  احلوافز  من  املزيد  اقرار  فيها  مبا  الإ�صتثمارية 
املوقر  ومبدينة  عام  ب�صكل  ال�صناعية  باملدن  الإ�صتثمار  بجدية  جديا  للتفكري  امل�صتثمرين  من 
ال�صناعية ب�صكل خا�ص، حيث تتميز مبوقعها اجلغرايف القريب من احلدود العراقية وال�صعودية 
، م�صريا اإلى اأن املدينة التي افتتحت مطلع العام 2011 برعاية ملكية ت�صم لغاية اليوم 51 �صركة 

�صناعية وفرت قرابة 1600 فر�صة عمل لالأردنيني.

ملدينة  التناف�صية  امليزة  اإن  مرقة،  للمك�صرات خمي�ص  برافو  �صركة  عام  مدير  قال   من جانبه 
املوقر ال�صناعية/ التنموية ومنحها للمزايا التي مينحها قانون الإ�صتثمار اجلديد جعل خيارات 
اأن امل�صنع �صيتخ�ص�ص ب�صناعة منتجات  املوقر، موؤكدا  ت�صتقر لالإ�صتثمار يف مدينة  ال�صركة 
املك�صرات وال�صوكولته وانواع من احللويات والقهوة، مبينا اأن هذه الإتفاقية تعد اخلطوة الأولى 

لفتح عدة فروع لل�صركة يف مدينة املوقر ال�صناعية خالل امل�صتقبل القريب.
اأن �صركة املدن ال�صناعية الأردنية طرحت موؤخرا حزمة حوافز جديدة ت�صتهدف  اإلى   ي�صار 
امل�صانع القائمة خارج املدن ال�صناعية الأردنية وترغب بالإنتقال اإلى داخل املدينة ال�صناعية، 
ال�صناعية  املوقر  مدينتي  الأرا�صي  يف  اأ�صعار  على   10% بن�صبة  تخفي�ص  تقدمي  �صملت  حيث 
واحل�صني بن عبداهلل الثاين يف الكرك، بحيث يدفع امل�صتثمر %20 كدفعة اأولى عند توقيع عقد 
5 �صنوات مبوجب  الباقي على )60( دفعة �صهرية مت�صاوية  وعلى مدار  البيع يف حني يق�ّصط 

�صيكات اآجلة وبدون فوائد.
وت�صكل هذه احلوافز التي اأقرها جمل�ص الإدارة موؤخرا وت�صري لغاية �صنتني اعتبار من تاريخ 
11/8/2015 ا�صافة جديدة حلزمة احلوافز والتخفي�صات التي تقرها ال�صركة عاما بعد عام 

بهدف خلق بيئة اإ�صتثمارية جاذبة لالإ�صتثمارات ال�صناعية، داخل املدن ال�صناعية القائمة يف 
كل من عمان واملوقر واربد والكرك واملفرق.

استثمار جديد في »الموقر 
الصناعية« يوفر 250 فرصة عمل

يضاف إلى سلسلة االستثمارات التي استقطبتها شركة المدن الصناعية

أخبار اقتصادية
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وقعت اإتفاقية تطوير اأنظمة الأعمال اإلكرتونيا
اإتفاقية تقدمي خدمات تطوير وتنفيذ وت�صغيل الأنظمة  الأردنية  وقعت �صركة املدن ال�صناعية 
التكنولوجي، وذلك  التطوير  املتخ�ص�صة يف جمال  املحلية  ال�صركات  اأحد  لديها مع  املحو�صبة 

بهدف تطوير اأنظمة الأعمال وحو�صبتها ومواكبة اآخر م�صتجدات اأمتتة العمل.
اأن توقيع هذه  وقال الدكتور جالل الدبعي الرئي�ص التنفيذي ل�صركة املدن ال�صناعية الأردنية 
الإتفاقية مع �صركة دلتا للحا�صبات يندرج حتت بند تطوير الأعمال وحو�صبتها ب�صكل يعمل على 
تب�صيط املهام والت�صريع يف الإجناز، م�صريا اأن مواكبة احلداثة �صمة تنظر اإليها ال�صركة بعني 

الإهتمام حتى تنعك�ص يف النهاية على خدمة امل�صتثمر وزيادة احلوافز املقدمة له.
املتاحة،  والتطبيقات  الأنظمة  جميع  بني  التكامل  حتقيق  على  الرتكيز  �صيتم   اأنه  واأ�صاف 
زيادة  وبالتايل  العمل؛  ومتطلبات  احتياجات  على  بناءًا  معا  كل ذلك  ربط وجتميع  عن طريق 
�صنع  وعمليه  الهامة  التقارير  لإ�صدار  ا�صتخدامها  عند  املعلومات  ودقة  وموثوقية  م�صداقية 

القرار.
اإدارة  بني  الداخلية  الت�صالت  حت�صني  على   �صيعمل  التطوير  هذا  اأن  الدبعي  الدكتور  واأ�صار 
ال�صركة مع اإدارات املدن ال�صناعية واأي�صا الت�صالت اخلارجية مع الأطراف الأخرى واأهمها 

امل�صتثمرين واملوؤ�ص�صات والوزارات والقطاع اخلا�ص، مع اإمكانية وجود الربط الإلكرتوين بينهما 
لت�صريع الإجراءات واتخاذ القرارات ،والتقليل من التكاليف عند ال�صتفادة من جميع املعلومات 

واملوارد املادية والب�صرية وغريها على نحو فعال.
ل�صمان  البيانات  وقواعد  املعلومات  اأمن  حتقيق  على  �صتعمل  اجلديدة  الأنظمة  هذ  اأن  واأ�صار 
يف  ال�صناعية  املدن  واإدارات  ال�صركة  دوائر  خمتلف  يف  املعلومات  وتوافر  و�صالمة  �صرية 

املحافظات، ومنع التالعب بالبيانات واإحباط التهديدات التي ميكن مواجهتها.
وبني الدكتور جالل الدبعي اأن هذه الإتفاقية �صتعمل على تعزيز الأداء الوظيفي لأفراد ال�صركة 
الأداء  فائقة  تكنولوجيا  وذات  جديدة  باإجراءات  ورفدها  القدمية  الإجراءات  تخت�صر  بحيث 
اإلكرتونيا، و�صتقوم ال�صركة بعد هذا التطوير مبتابعة  اأداء املوظفني الوظيفي  مما �صيعزز من 
امل�صتجدات املتعلقة بالتطور املتعلق بال�صاأن التكنولوجي ورفعه وتطويره مبا يتنا�صب مع و�صعه 
والتحليل  الت�صميم  اأهمها  النطاقات  من  العديد  على  الفني  التطوير  اإتفاقية  احلايل.وت�صمل 
اإدارة  لنظام  التابع  املوؤ�ص�صي  بالعمل  املتعلقة  الربامج  وتطبيق  الأنظمة  وجتربة  والتطوير 
لل�صركة،  جديد  اإلكرتوين  موقع  وت�صميم  الأردنية  ال�صناعية  املدن  ل�صركة  اجلديد  املعلومات 

والعمل على تدريب موظفي ال�صركة على اإ�صتخدام الأنظمة اجلديدة.

نظمت لقاء لمناقشة تحديات االستثمار الصناعي

جمعية  من  وكل  الردنية  ال�صناعية  املدن  �صركة  نظمت 
وزير  بح�صور  عمان  �صناعة  وغرفة  الأردنية،  امل�صتثمرين 
العمل الدكتور ن�صال القطامني، ووزيرة ال�صناعة والتجارة 
مها العلي ورئي�ص هيئة ال�صتثمار ثابت الو لقاء للبحث يف 

مطالب عدد من امل�صتثمرين يف القطاع ال�صناعي.
الدكتور  ال�صناعية  املدن  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 
جالل الدبعي، اإن ثمة حاجة اإلى زيادة اخلدمات يف املدن 
ال�صناعية، وهو ما ا�صتدعى دعوة امل�صتثمرين اإلى الإ�صهام 
يف ذلك لي�ص من باب اجلباية، بل من باب تقدمي خدمات 

منوذجية.
الأمنية  الإجراءات  زيادة  مبكان  الأهمية  من  اأنه  واأ�صاف 
وتركيب  املناطق،  هذه  يف  واملبيت  واخلروج  الدخول  لدى 
كامريات مراقبة، وغريها من الإجراءات،موؤكدا اأن �صركة 
تواجه  اإ�صكاليات  اأي  حل  عن  تتوانى  ل  ال�صناعية  املدن 

امل�صتثمرين، �صمن حدود �صالحياتها واإمكانياتها.
القطامني  ن�صال  الدكتور  العمل  وزير  اعلن  املقابل  يف 
ت�صم ممثلني عن جمعية  لت�صكيل جلنة  الوزارة  توجه  عن 
املعنية  اجلهات  وخمتلف  ال�صناعة،  وغرف  امل�صتثمرين 
الكفيلة  الإجراءات  لدرا�صة  واخلا�ص،  العام  القطاعني  يف 
�صمن  الأردنيني  تدريب  م�صاريع  زيادة  اأمام  الآفاق  بفتح 
مدعومة  تكون  بحيث  ال�صناعي،  القطاع  يحتاجها  مهن 

من وزارة العمل، اإ�صافة اإلى منح القطاع بع�ص �صالحيات 
الوزارة فيما يتعلق بعمليات التفتي�ص الذاتي، وافتتاح معهد 
يف جمعية امل�صتثمرين لل�صالمة وال�صحة املهنية، وال�صماح 
اأن  �صريطة  ال�صورية  العمالة  با�صتخدام  ال�صناعي  للقطاع 
الوافدة،  العمالة  الن�صب امل�صموحة له من  يتم ذلك �صمن 
الـ  ن�صبة  ح�صاب  على  ال�صوريني  ت�صغيل  يكون  اأن  مبعنى 
ن�صبة     ح�صاب  على  ولي�ص  الوافدة،  العمالة  من  باملئة   20

خط  الأخرية  بو�صف  الأردنية،  للعمالة  املقررة  80باملئة 

اأحمر ل ميكن التفاو�ص ب�صاأنه، اإل على قاعدة زيادة هذه 
لدى  قبول  جتد  التي  والقطاعات  املهن  بع�ص  يف  الن�صبة 

العامل الأردين.
المتيازات  زيادة  اإلى  ال�صناعي  القطاع  القطامني  ودعا 
يف  النخراط  على  لت�صجيعهم  الأردنيني  اأمام  واحلوافز 
بالن�صبة  والبعد اجلغرايف، خا�صة  القرب  العمل، ومراعاة 
ل�صكان املحافظات واملناطق النائية، م�صريا اإلى اأن نحو 51 
باملئة من العاطلني عن العمل يحملون �صهادة التوجيهي فما 
دون، وهو نف�ص املوؤهل الذي يحمله معظم العمال الوافدين، 
العمالة  الن�صبة على الأقل حمل  اإحالل هذه  فلماذا ل يتم 
الوافدة، لي�صبح مبقدورنا القول اأننا عاجلنا ن�صف الن�صبة 

الكلية للبطالة بني الأردنيني.
ومالحظات  مداخالت  على  اإجاباتها  معر�ص  ويف 

من  حزمة  اتخذت  الوزارة  اإن  العلي  قالت  امل�صتثمرين، 
الإجراءات الكفيلة بت�صجيع ال�صتثمار املحلي وال�صناعات 
متديد  احل�صر،  ولي�ص  املثال  �صبيل  على  منها  الوطنية، 
وح�صر  �صنوات،  ثالث  ملدة  ال�صادرات  دعم  برنامج 
ال�صلع  من  عدد  �صمن  العام  القطاع  موؤ�ص�صات  م�صرتيات 
لل�صناعة  ثابتة  ن�صبة  وحتديد  الأردنية،  املنتجات  على 
املزيد  واتخاذ  املتجدد،  الطاقة  م�صاريع  �صمن  املحلية 
املحلي،  الإنتاج  مدخالت  باإعفاء  الكفيلة  الإجراءات  من 
موؤكدة اأن 63 باملئة من املنتجات التي تعر�صها املوؤ�ص�صات 

ال�صتهالكية املدنية، هي منتجات حملية املن�صاأ.
ال�صتثمار  بنجاح  معنية  الهيئة  اإن  الور،  قال  جهته  من 

املحلي، لأن ذلك خري و�صيلة جلذب ال�صتثمار الأجنبي.
واأكد اأن الهيئة تعكف حاليا على درا�صة املخالفات امل�صجلة 
املتوقع  ومن  الغاية،  لهذه  خمت�صة  جلنة  خالل  من  لديها 
اأن تنهي اللجنة اأعمالها قبل نهاية العامل احلايل، و�صتعمل 
ت�صجيع  ي�صهم يف  اأو�صاع هذه املخالفات مبا  على ت�صويب 
م�صريا  امل�صتثمرين،  اأمام  الإجراءات  وتب�صيط  ال�صتثمار، 
اإلى اأن الهيئة با�صرت بالفعل يف اإعادة هند�صة الإجراءات 
ب�صرعة  املعامالت  اإجناز  املتخذة من طرفها، على قاعدة 
اأن  ميكن  معقدة  اإجراءات  اأو  معيقات  اأي  واإزالة  فائقة، 

توؤدي اإلى تاأخري املعامالت.

أخبار اقتصادية
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»إل جي إلكترونيكس« تكشف 
عن أرقى تشكيلة من أجهزتها المتنوعة

اإطار  يف  اإلكرتونيك�ص«  جي  »اإل  �صركة  ك�صفت 
ال�صتهالكية الإلكرتونيات  م�صاركتها يف معر�ص 
منتجاتها  من  ت�صكيلة  اأرقى  عن   2016  CES
Signature، حيث  اجلديدة د�صنته حتت �صعار 
اأرقى  من  وا�صعة  ت�صكيلة  خالله  من  قدمت  

منتجاتها من الأجهزة الإلكرتونية واملنزلية.
لأف�صل  بجمعها  اجلديدة  املنتجات  وتتميز 
التقنيات والت�صاميم لدى اإل جي، وقد جاء خط 
املنتجات اجلديد انطالقًا من حر�ص اإل جي على 
احلفاظ على مكانتها املتفردة والرفيعة وامللتزمة 

جتاه اجلوهر املتميز لكل منتج من منتجاتها.
العالمة  �صمن  جي«  »اإل  اأجهزة  ت�صكيلة  و�صمت 
بدقة   OLED تلفاز  اأجهزة  من  كل  اجلديدة 
 ،HDR العايل  الديناميكي  املدى  وبتقنية   4K
 Twin وغ�صالت املالب�ص بنظام الغ�صل املزدوج  
Door- املح�صنة واملطورة، وثالجات ™Wash
اأجهزة  اإلى  بالإ�صافة  املتطورة،   ™in-Door
تنقية الهواء الهجينة، والأفران املزدوجة، ف�صاًل 
التجفيف  بتقنية  ال�صحون  غ�صالت  اأحدث  عن 
ال�صريع بالبخار TurboSteam™، هذا وتعتزم 

ت�صمها  التي  الأجهزة  ت�صكيلة  تو�صيع  جي«  »اإل 
عالمتها اجلديدة SIGNATURE م�صتقباًل.

جي  اإل  اأكادميية  ا�صت�صافت  اخرى  جهة  من 
موؤخرًا  املركزي  التكييف  لأنظمة  اإلكرتونيك�ص 
عددًا من طلبة الهند�صة امليكانيكية من اجلامعة 

الأردنية يف ور�صة عمل تدريبية.
التعاون  برامج  اإطار  يف  اخلطوة  هذه  وجاءت 
التي جتمع كل من اإل جي بال�صراكة مع موزعها 
 Multi طراز  من  ملكيفاتها  واحل�صري  املعتمد 
لأنظمة  النموذجية  ال�صركة  اململكة،  يف   V4
برامج  من  وكجزء  واجلامعة،  الهواء،  تكييف 
خمرجات  بنوعية  لالرتقاء  الرامية  الأكادميية 

التعليم.
وهدفت ور�صة العمل التي جاءت امتدادًا لور�صة 
�صابقة اأقيمت يف حرم اجلامعة لتقلي�ص الفجوة 
الهند�صة  لطلبة  والعملي  الأكادميي  بني اجلانب 
امليكانيكية من خالل تعزيز خرباتهم العملية يف 
 Multi اأنظمة   خا�صة  املركزي  التكييف  اأنظمة 
 ،VRF املجهزة بتقنية تدفق التربيد املتباين V4
التكييف  بهند�صة  تخرجهم  م�صاريع  وربط 

اإعداد  طريق  على  وذلك  واأنظمتها،  والتربيد 
املجال  للعمل يف هذا  املوؤهلة  الوطنية  الكفاءات 
الذي يتميز باأهميته يف خدمة املجتمع ويف دعم 

عملية التنمية يف جمالت عدة.
وكانت ور�صة العمل قد ا�صتملت على العديد من 
متنوعة  حما�صرات  ت�صمنت  التي  الفعاليات 
ومدير  الإقليمي  التقني  املدير  من  كل  قدمها 
املركزي،  التكييف  لأنظمة  جي«  »اإل  اأكادميية 
ح�صام عبيني، والدكتور اأ�صامة عّيادي من جهة 
ال�صركة  من  �صوي  حممد  واملهند�ص  اجلامعة، 
النموذجية لأنظمة تكييف الهواء، هذا بالإ�صافة 
اإلى تدريبات فنية على املعدات اخلا�صة باأنظمة 
التدريبات  عن  ف�صاًل  وتطبيقاتها،   Multi V4
جتهيز  بربامج  منها  جزء  اخت�ص  التي  العملية 
 Multi V4 لأنظمة  الت�صميمية  املخططات 
فيما   ،LATS Multi V كربنامج  وبرجمياتها 
من  والت�صغيل  الرتكيب  بعمليات  الآخر  اخت�ص 
املتاحة  النماذج  على  املحاكاة  تدريبات  خالل 
حماكاة  اأبرزها  من  كان  والتي  الأكادميية  يف 

ت�صميم عملية مل�صروع افرتا�صي.

2016 CES خالل معرض

أخبار اقتصادية
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خواطر

 الفراااغ القاتل الذي ي�ستاأجره الوقت عليك ....
انه البعبع الذي �سيطالك الحقا عندما تكرب ....عندما �سيتغري 

كل �سيء حولك ....عندما تختلف االماكن و يتبدل غريك .....
لتكت�سف ان الفراغ حالة زمنية بداأت معك منذ كنت �سابا ...منذ 

كان حديثك مق�سورا على تفا�سيل يومك التي �ستغيب الحقا و 
 تتبدل فت�سبح �سغرية و قليلة ال تكفي لتعد لك حديثا كامال ....
منذ كنت ال تقراأ ....بل ت�سمع ....منذ كنت حم�سورا باأهلك ....

منذ كنت تتعلم ال تتثقف ....منذ كنت تقود �سيارتك ال مت�سي ....
منذ كنت تاأكل ال تطهو ....منذ كنت �سغريا و مل يكرب فيك اال 

 ج�سدك ...
امالأ عقلك و روحك اوال قبل وقتك منذ �سغرك ...الن الوقت 

 �سيتخلى عنك عندما تكرب كثريا فيبقيك فارغا متاما ....
تبحث عن مر�س ي�سليك ...و علة ت�ستمتع بها ....و تذمر فارغ و 

مقارعة بلهاء تق�سي منها يومك و تق�سي بها على غريك .....
كانت اإمراأة ذكية عندما اإ�ستبدلت الليمون بالربتقال ....حتى 

تدرك اأن حالوة الفاكهة لي�ست باالأمر امل�ستحيل.....كل ما هناك 
ان االكت�ساف يحتاج الى نهاية ذاكرة ...مبجرد اخلروج من املكان 

... 
لكن هذا ال يعني انها احبت الربتقال ...هي م�ست الى نوع اخر....

 يخرتق عادة الفاكهة ...
»تعامل مع جراحك بذكاء« ....

 عندما ميطر اذار ....
 االبي�س بالثالث ....

 ال�سباب....
 الزهر ...

 و راأ�سك ....
 عندها ت�ستعل ال�سماء ...

 ال�سجرة ...
و اأنا ....

لي�س بال�سيء املثري ان يحب االردين بلده و قد تتلمذ دمه على 
الوطن العربي ...فكان لقلبه من كل ار�س ن�سيب ....لكنه يحفر 

قربه يف اأردنه ....حتى ال تزهق روح التني .....يف كل حبة ياأكلها 
 ابنه تخرب عن كل �سهيد ....

 و ين�سد ريقه ....
 من اأجل الوطن خلق الرتاب على عجل ... ....

اأنا حّي ...اأنا االردن ...اأنا التني ....
 اأيها الربد....

 يا ولع ال�ستاء ...
 و لوعة ا�سابعه....

 هات يديه ....
فقط حان قطافها ....

انتِق خيانتك ...حتى  باخليانات هناك اماكن نظيفة و اخرى 
 ملوثة ....

 على االقل لتحتفظ ب�سيء ما يبقي عليك خائنا �سريفا....
ال ت�سقط حتى بخيانتك.....كن خائنا طيبا....

نظرية املوؤامرة و العدائية التي ترعرع عليها العرب يجب ان 
تنتهي و قد حان ق�سها متاما ليواكبوا التح�سر و النجاح و البناء 

 .....لرنتقي ....
ان تهاجم خ�سارتك او فقدك ال يعني ان تقاتل ما حولك بل ان 

 تتعلم مهما كانت لذة الطبق الذي اأمامك ...
لن تدرك لذته اال عندما ت�ستهيه .....

ال�سوق مرتبط بالقرب و االقرتاب اننا بالبعد ال ن�ستاق بل نفتقد 
....

 ماااذا....
 لو رفعت من كتفها طرفه علني اأمل�س هذا اخليال ....

 اال�سود على النحر االبي�س �سحر �ساحر ، حكاية تليق باملدينة ...
 ماذا لو اأنني اتنف�س ...

 األتقط هذا الهواء املمتد بني العنق و الكتف ....
 اأ�ستدير ميينا و اأ�سقط بال�سمال .....

 ماذا لو كانت يل يد بحجم �سهقة و اأقرتب هناك اأكرث ....
 األتحف املكان ....

 ماذا لو اأن يل فم و بع�س �سفاه ..
 األثم كل ما ال ُيرى و ما ُيك�سف ...

 كلما ابتلعت ريقي يف حم�س ا�ستهاء اأجوف ...
 ماذا لو اأن يل ل�سان ....

 الأنادي....
 و اأ�سرخ ....

 عـــمــان .....
 خـذيني ....

اأنـا ال�سال ....

بقلــم : هديل الرحامنة

رصاصيات
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الصعوب: 
بدأنا ببــاخرات 
مستـأجـرة واليـوم
لدينا أسطولنا 
الخاص لنقل 
الركاب والبضائــع

تعترب �صركة اجل�صر العربي للمالحة 
يف  الرائدة  املالحة  �صركات  من 
العملية  للخربة  نظرًا  املنطقة، 
الذي  اإدارتها  فريق  واحرتاف 

ي�صاهم يف حتقيق نتائج باهرة. 
 1985 عام  يف  تاأ�صي�صها  فمنذ 
وم�صر  الأردن  حكومات  قبل  من 
العام  مديرها  بح�صب  والعراق، 
املهند�ص ح�صني ال�صعوب، وهي متثل 
والغرب،  ال�صرق  بني  الو�صل  حلقة 
الرعاية  وموظفيها  زبائنها  مولية 
جملة  من  تقّدمه  ما  عرب  الكاملة، 
�صركات  خدمات  ت�صاهي  خدمات 

املالحة العاملية.
يتناول املهند�ص ال�صعوب يف حديثه 
لـ »امل�صتثمرون« تاريخ �صركة اجل�صر 
ومهامها،  وقيمها  وروؤيتها  العربي، 
ما  و�صلت  اأن  اإلى  تطّورها  ومراحل 
و�صلت اإليه اليوم من متّيز وتطّور يف 
امل�صتثمرون  جملة  مع  خا�صة  مقابلة 

يف عددها القادم.

أخبار اقتصادية

»الجسر العربي للمالحة« 
حلقــــــة الوصـــل بين الشـــرق والغـــــرب
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829 ألف دينار أرباح 
»بندار للتجارة واالستثمار« في 2015

2.2 مليون دينار أرباح »التسهيالت التجارية« في 2015

اإرتفعت اأرباح �صركة بندار للتجارة وال�صتثمار بعد ال�صريبة 
دينار  الف    829.166 الى   2015 املا�صي  العام  خالل 
باملقارنة مع 346.527 الف دينار للعام الذي �صبقه 2014.

قبل  الأرباح  بلغت  فقد  لل�صركة،  املالية  النتائج  وح�صب 
 1.714.912 حوايل   2015 املا�صي  العام  خالل  ال�صريبة 
الذي  للعام  دينار  الف  مع 745.468  مقارنة  دينار،  مليون 
لل�صركة  الت�صغيلية  اليرادات  �صايف  بلغ  كما    ،2014 �صبقه 
مع  مقارنة  دينار  مليون   2.437.403 حوايل   2015 خالل 

2.017.006 مليون دينار للعام 2014.
نبيل  وال�صتثمار  للتجارة  بندار  �صركة  العام  املدير  وقال 
�صعبان، ان العام املا�صي �صهد حتقيق العديد من الجنازات 
مليون   5 قيمته  قر�ص  ا�صناد  على  ح�صلت  حيث  لل�صركة، 
دينار، كما ا�صتطاعت خالل العام املا�صي 2015 من تو�صعة 
املدينة  منطقة  يف  جديد  فرع  افتتاجها  خالل  من  اعمالها 
والعمل  المتتة  اعمال  من  النتهاء  على  وعملت  الريا�صية، 

بالنظام اجلديد.

الوفاء  املا�صي 2015  العام  ال�صركة خالل  وا�صتطاعت  كما 
بكافة التزامتها يف املوعد املحدد.

مع  من�صجمة  جاءت  املتحققة  الإيجابية  نتائج  اأن  واأ�صاف، 
الأرقام التقديرية مما يعزز من تفاوؤل ال�صركة بنتائج العام 
احلايل، حيث �صيتم الرتكيز على ال�صتمرار باإ�صرتاتيجيتها 

الهادفة اإلى تنويع منافذ التوزيع، فال�صركة �صتوا�صل توفري 
اأف�صل اخلدمات التمويلية وال�صت�صارية للعمالء، م�صريا اإلى 
ان �صركة بندار تتميز بتحقيق التوازن بني م�صادر الأموال 
وا�صتخداماتها، مما اأظهر كفاءتها يف الوفاء بالتزاماتها مع 

ال�صتغالل الأمثل لراأ�ص املال وال�صيولة املتوفرة.

يف  الأردنية  التجارية  الت�صهيالت  �صركة  حققت 
ال�صريبة  بعد  �صافية  اأرباحًا   2015 العام  نهاية 
مقارنة  دينار   2،227،777 مببلغ  واملخ�ص�صات 
مع مبلغ 2751،479، دينار يف نهاية العام 2014، 
املوجودات  بلغت اجمايل  بن�صبة منو 50.6%. وقد 
مقارنة   2015 عام  نهاية  يف  دينار   39،312،625
 2014 عام  نهاية  يف  دينار   33،677،110 بـ 
وبن�صبة منو 16.7% و بلغ �صايف حقوق امل�صاهمني 
مقارنة   2015 عام  نهاية  يف  دينار   21،391،847
بـ 20،270،870 دينار يف نهاية عام 2014 بزيادة 
ن�صبتها 5.5% ،وبذلك اأ�صبح العائد على راأ�ص املال 

كما يف نهاية العام 2015 ما ن�صبته %13.8 .
وهذا اإمنا يعك�ص ال�صيا�صة الطموحة لل�صركة لتحتل 
اململكة  يف  مناف�صيها  بني  والقوية  الثابتة  املكانة 

الأردنية الها�صمية.
ويف معر�ص تعبريه عن الرتياح للنتائج التي حققتها 
ال�صركة خالل هذه الفرتة، اأكد ال�صيد/ اإياد جرار 
اأنه بالرغم من وجود العديد  لل�صركة  املدير العام 
من التحديات يف ال�صوق اإل اأن ال�صركة ا�صتطاعت 
اإنعك�ص  مما  الت�صغيلية  الرباح  يف  منوا  حتقق  اأن 
بال�صافة  امل�صاهمني.  حقوق  على  اإيجابي  ب�صكل 

الى ذلك فان اجنازات ونتائج ال�صركة خالل العام 
2015 والتي مل تقت�صر على النمو يف �صايف الأرباح 
املوؤ�صرات  اإلى زيادة وحت�صني كافه  بل تعدت ذلك 

املالية والتي تعزز متانة املركز املايل لل�صركة«.
العام  خالل  اإ�صتطاعت  ال�صركة  ادارة  اأن  واأ�صاف 
واأهمها  املهمة  الهداف  من  جملة  حتقيق   2015
وتعزيز  امل�صاريف  و�صبط  اليرادات  زيادة 
جودة  وحت�صني  املايل  املركز  لتقوية  املخ�ص�صات 

املحفظة التمويلية.«
ال�صركة  فقد حر�صت  العمالء  �صعيد خدمة  وعلى 
اإلى دورات متخ�ص�صة وذلك  اإيفاد موظفيها  على 

لتقدمي اأف�صل م�صتوى من اخلدمة لعمالئها.
وتتطلع ال�صركة يف العام املقبل على حت�صني جودة 
اأدائها مبايلبي جميع اخلدمات املطلوبة من جميع 

ال�صرائح امل�صتهدفة

جرار: الشركة 
استطاعت تحقيق 
جملة من األهداف 

المهمة رغم 
الظروف الصعبة

اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري

شعبان: الشركة 
ستواصل توفير 
أفضل الخدمات 

التمويلية 
واالستشارية 

للعمالء
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3.7 أرباح »األولى للتمويل« في 2015

ال�صريبة  بعد  للتمويل  الأولى  �صركة  اأرباح  اإرتفعت 
دينار  مليون    3.7 الى   2015 املا�صي  العام  خالل 
�صبقه  الذ�ص  للعام  دينار  مليون   3.5 مع  باملقارنة 

.2014
وح�صب النتائج املالية لل�صركة، فقد بلغت الأرباح قبل 
ال�صريبة خالل العام املا�صي 2015 حوايل 4.3 مليون 
لل�صركة  الت�صغيلية  اليرادات  �صايف  بلغ  كما  دينار، 

خالل 2015 حوايل 6.6 مليون دينار.
ارتفعت  امل�صاهمني  حقوق  ان  اإلى  النتائج  وا�صارت 
العام  عن  باملئة   8 بن�صبة   2015 املا�صي  العام  خالل 

الذي �صبقه 2014.
الدكتور  للتمويل  الولى  ل�صركة  العام  املدير  وقال 
هيثم اأبو خديجة، هذه النتائج اليجابية التي حققتها 
ال�صوق  فيه  تتعر�ص  وقت  يف  تاأتي    2015 يف  ال�صركة 
ل�صغوط كبرية ب�صبب الأو�صاع ال�صيا�صية-القت�صادية 

ال�صائدة يف املنطقة.

متميزة  نتائج  ا�صتطاعت حتقيق  ال�صركة  ان  واأ�صاف 
هيكل  ومتانة  املتبعة  �صيا�صيتها  جناحه  على  توؤكد 

احلوكمة يف ال�صركة وفعالية اإدارة املخاطر لديها.
واأ�صار الى ان ال�صركة م�صتمرة يف تطبيق خطط النمو 
اجلغرايف  التو�صع  اإلى  تهدف  والتي  و�صعتها  التي 

متطلبات  لتلبية  اململكة  يف  املدن  من  العديد  وتغطية 
املختلفة  ن�صاطاتها  يف  للتو�صع  اإ�صافة  هذا  العمالء، 
لنعمل  ومتطورة،  جديدة  وخدمات  منتجات  وتقدمي 
يف  والتميز  الأعمال  يف  النمو  حتقيق  �صعار  حتت 

اخلدمات التمويلية الإ�صالمية.

أبو خديجة: الشركة 
مستمرة في 

تطبيق خطط النمو 
والتوسع الجغرافي

اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري
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لقطات مصورة...
شخصيات مرموقة

 تشيد بالمستوى العام للمجلة



قضــــايــــــا استثمـــــاريــــــة ملفـــات اقتصادية ساخنة  
خدمات إعالمية وإعالنيـــة استثمارات كبرى متنوعة  

مجلة اقتصادية دورية تعنى بشؤون االستثمار

شخصيات مرموقة
 تشيد بالمستوى العام للمجلة
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in Jordan and boost its position among banks in Jordan. 

Future plans

Nasser said the bank intends to set up a unit to offer 
loans to small enterprises and start-ups by providing 
feasibility studies for small-sized projects and offer them 
to youth who want to start their own businesses. 
Nasser described the banking sector in Jordan as 
promising and encouraging for investments as Jordan 
enjoys stability and security, which he said have become 
rare in the region currently. 
The bank will continue its journey in Jordan as it is one of 
the most important markets in the region, adding EALB 
has 13 branches across the Kingdom.

2016 WILL NEW SERVICES TO BOOST ITS 
COMPETITIVENESS IN LOCAL MARKET 

THE BANK HAS 
13 BRANCHES 
ACROSS THE 
KINGDOM 



Egyptian Arab Land Bank (EALB) is working 
to offer new banking and financing tools to its 
clients as it is one of the oldest Arab banks. 
EALB Director general Hussam Nasser is 

committed to support the economies of all Arab countries 
and is keen to offer services to local communities. 
In an interview with “Investors Magazine” Nasser said 
that His Majesty King Abdullah works hard to remove all 
obstacles facing investors, adding the bank has been 
able over the past few years to achieve distinguished 
financial results  that will bring it back to its position as a 
leading bank in the region. 
The bank was established in the 1950s and now seeks 
to offer new services to enhance its competiveness in 
the market. 
On how the bank made better financial results, Nasser 

said EALB has made changes in the leading positions 
of the management and replaced them with people who 
have more expertise in the fields of financing and client 
service, adding the bank has also launched intensive 
promotional campaigns in newspapers and magazines. 
Nasser said that in the past the bank suffered from 
extending loans that turned to be non-performing, which 
affected its financial soundness but over the past three 
years the bank appointed a new board of directors with 
long expertise in the field of building a sound track for 
financial institutions. 
The bank was able to overcome all challenges and 
setbacks and achieved unprecedented profits over its 
64 years of presence in the Jordanian market, he said.  
On expectations for 2016, Nasser said this year will see 
the launch of new services that will be its competitiveness 

EGYPTIAN ARAB LAND BANK … 
GLORIOUS PAST AND BRIGHT 
FUTURE

A
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CAPITAL BANK HERALDS 
NEW ERA OF BANKING SERVICES 
TARGETING SMES 

apital Bank has recently launched new 
financing services for small and medium-
sized enterprises (SMEs) that seek to 
boost the contribution of the sector in 
Jordan’s economic growth. 

The launch of the services is part of the Capital 
Bank’s strategy to the first choice for SMEs owners, 
said Capital Bank Director General Haytham 
Kamhiya, who noted that the step comes from the 
bank’s belief in the importance of the SMEs sector 
in accelerating economic growth in Jordan. 
SMEs represent around 98 percent of the overall 
number of businesses operating in the Kingdom, 
Kamhiya said, adding Capital Bank offers a 
wide range of services to all economic sectors 
classified as SMEs that include financing fixed 
assets and sales with favourable interest rates and 

long maturity periods. 
“We realize the importance of offering special 
services to develop business and that is what the 
bank has been focusing on recently,” he said. 
Clients want to receive advanced and innovative 
financing solutions in one place and Capital 
Bank management worked on enforcing the 
role of some branches as centres specialized in 
offering services to the business sector across 
the Kingdom, especially areas that lack financing 
services to SMEs. 
“We at Capital Bank are proud of launching 
such exclusive and specialized services for 
SME owners,” he said, adding the bank aims at 
providing more services and products targeting 
the sector. 

C
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KAMHIYA OUR SERVICES ARE EXCLUSIVE TO 
DEVELOP THE SECTOR 
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LG Electronics has recently participated 
in the Consumer Electronics Show 
(CES) 2016 and revealed latest variety 
of new electronic and home appliance 
products it launched under the slogan of 
“Signature”. 
The new products are made according to 
best technology methods and design to 
meet LG strategy to remain a distinguished 
producer of quality electronics. 
The new variety of products included TV 
set of OLED of high dynamic resolution 
(HDR) and developed Twin Wash 
technology of washing machines in 
addition to refrigerators (Door-in-Door) 
and hybrid air conditioning units. 

It also included state-of-the-art ovens and 
dish washing machines working on the 
technology of TurboSteam. 
LG said it is planning to expand it line of 
products under the new trade mark of 
“Signature” in the near future. 
LG Electronics Academy for central air 
conditioning has recently hosted a group 
of mechanic engineering students at the 
University of Jordan as part of a training 
workshop for the students. 
The workshop aimed at reducing the gap 
between academic and practical aspects 
for students to boost their expertise in air 
conditioning technology, particularly the 
Multi V4 system.    

LG ELECTRONICS REVEALS 
VARIETY OF DEVICES AT CES 2016



JETT GENERATES 
JD756,526 IN NET 
PROFITS IN 2015
 

Investment in the aviation sector
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The Jordan Express Tourist 
Transportation (JETT) after tax 
profits reached JD756,526 in 
2015, the company announced 
recently. 
The financial statements of the 
company indicated that pre-tax 
profits in 2015 were JD1.2 million, 
while operational revenues were 
JD14.7 million. 
JETT director general Malek 
Haddad said that regional 
conditions have affected 
economic sectors in Jordan, 
particularly the transportation and 
tourism sectors, by holding back 
tourist from coming to Jordan. 
Despite challenges JETT was 
able to cope with regional 
and local developments 
and managed to expand its 
operations and facilities across 
Jordan, Haddad said, adding 
that Jordan’s leading transport 
company provided a variety of 
services and promotional offers. 
Haddad said that the fleet 
of buses owned by JETT is 
equipped with latest safety 
and luxury means, adding the 
company has become stronger 
to meet growth and expansion 
requirements. 



size of the Kingdom. 
The power network, Theinat says is around 20,000 
kilometers, adding the number of subscribers is 
around 460,000. 
IDEC employs currently around 110 technical and 
administrative people. 
The director general of the company says that the 
quality of services offered by IDEC is considered the 
best in Jordan in terms of power loss and outages, 
noting that rate of collecting bills is also the highest in 
Jordan as it reaches 95 per cent. 
Responding to a question on how the company deals 
with difficult weather conditions, Theinat says the 
company has action plans to deal with hard weather 
conditions whether in winter or summer. 
The plans include renovating and maintaining networks 
and raising electricity generation capacities to meet 
rising load on the grid when there are snow storms or 
heat waves. 
Theinat says the company is known for reaching 
electricity failures quickly to solve problems and to 
keep subscribers connected with power. 
He indicates that the company has recently boosted 
its equipment and machineries to deal with weather 
conditions in addition to signing partnership deals with 
contractors to provide the company with machineries 
when there is a need for that. 

Economic news
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ELECTRICITY LOSS 
AND OUTAGES ARE 
THE LEAST IN THE 
KINGDOM 
THE COMPANY 
PROVIDES FOUR 
GOVERNORATES, 
OR QUARTER OF 
THE COUNTRY, WITH 
ELECTRICITY



 

ne of the main strengths of Irbid District 
Electricity Company (IDEC) is that it provides 
power to its subscribers without outages as it 
seriously deals with power failures and carries 

out periodic maintenance to its networks. 
It is one of leading electricity companies in the region.  
IDEC director general engineer Ahmad Theinat says 
the company’s slogan is that serving the people is its 
ultimate goal as it thrives to be a pioneering electricity 
provider not only in Jordan but in the region. 
During his interview with “Investors magazine”, Theinat 
says that the company is equipped with skilled and 
qualified cadres and advanced equipment, which he 
says are the success secret of the company that offers 
power to the four northern goverorates of Irbid, Mafraq, 
Ajloun and Jerash. 
The four governorates represent around quarter of the 

IRBID DISTRICT ELECTRICITY 
COMPANY … SERVING PEOPLE IS THE 
ULTIMATE OBJECTIVE 

Economic news
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O THEINAT:
WE THRIVE TO 
PLEDGE TO KEEP 
SUBSCRIBERS 
CONNECTED TO 
POWER



more than 35 countries in Asia, Africa and Europe. 
Due to its decades long expertise the company has 
become a source of knowledge and technology. 
It has signed contracts with tens of companies 
in the field to share with them the expertise and 
knowledge. 
In a bid to achieve more diversity in its products, 
JPM has established three subsidiaries: Delass 
Natural Product Ltd. was launched in 1999 with 
the objective of developing and commercializing 
medicines, dietary supplements, functional foods, 
skincare products, and cosmetics derived from 
natural sources; AraGen Biotechnology Ltd which 
is specializing in biotechnology and engaged in 

the development and manufacture of proprietary 
diagnostic test kits; and Suwagh Excipients and 
Drug Delivery Systems Ltd that is focusing on 
the development of proprietary, specialized drug 
delivery systems and pharmaceutical additives that 
improve drug delivery and improve the patient’s 
quality of life.
In its branches, JPM employs around 500 
professionals with a focus on gender equality as 48 
per cent of total employees are women. 
The company vision also extends to offering 
theoretical and practical training to its staff in 
addition to participating in local and international 
training workshops. 

Special Investment
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JORDANIAN
PHARMACEUTICAL 
MANUFACTURING CO (JPM)



JORDANIAN
PHARMACEUTICAL 
MANUFACTURING CO (JPM)

ordanian Pharmaceutical Manufacturing 
Co (JPM) was established in 2004 
as a result of the first merger in the 
pharmaceutical sector between the 

Jordanian Pharmaceutical Manufacturing and 
Medical Equipment, which as established 
in1978 as a private shareholding company, and 
Al-Razi pharmaceutical Co, founded in 1993.
It became a public shareholding company 
with paid capital of JD16 million. In 2013 the 
capital was raised to JD40 million, JD25 million 
was covered by public offering while the JD15 
million were secured through a strategic partner 
from Bosnia. 

The core operations of JPM are as a developer 
and producer of brand-generics in its facilities 
in Um Al Amad area in Amman. The facility is 
accredited by by various monitoring and legal 
bodies in addition to the Jordan Food and Drug 
Administration. 
JPM has also won the accreditation of food 
and drug authorities in Saudi Arabia and South 
Africa and became recently the first Jordanian 
pharmaceutical company to be accredited by 
the World health Organization. 
As innovation and quality is the main corporate 
growth and expansion driver, the group’s 
pharmaceutical products are now registered in 

J
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BADWAN:
JPM PHARMACEUTICAL 
PRODUCTS ARE NOW 
REGISTERED IN MORE 
THAN 35 COUNTRIES 
IN ASIA, AFRICA AND 
EUROPE.
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Investment In The INSURANCE Sector

Middle East Insurance Company has 
announced that its net profits reached 
JD2.2 million in 2015, while before tax 
profits reached JD2.38 million and 
operational revenues amounted to JD3.4 
million. 
Overall value of premiums during 2015 was 
around JD37.5 million, said the company, 
which added that equity rights went up to 

JD37.4 million from JD34.6 million in 2014. 
Middle East Insurance Company Executive 
Director Rajai Sweis said the company 
maintained positive results and a balance 
of its revenues from premiums. 
He described 2015 as a year full of political 
and economic challenges due to regional 
instability, but the firm was able to turn 
challenges into opportunities. 

Middle East Insurance Company
 million in net profits makes JD2.2 
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Jordan Insurance Company (JIC) has 
announced that its after tax profits 
reached JD2 million in 2015, while 
before tax profits were JD2.7 million and 
operational revenues amounted to JD5.1 
million. 
Insurance premiums generated in 2015 
valued at JD65.5 million resulted in 
underwriting profit of JD3.7 million. 

JIC director general Imad Abdel Khaleq 
said that company is keen to continue 
coping with developments in insurance 
services globally and works to reflect 
such development in its services package 
offered to the Jordanian market. 
Abdel Khaleq said the profits generated 
in 2015 will boost the financial position of 
the company.

Jordan Insurance Company records
 JD2 million in net profits in 2015
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makes JD40 million in 
net profits in 2015

Investment In The Banking Sector

Bank of Jordan has announced 
that its net profits, after tax, 
reached JD40 million in 2015. 
The bank said profits before 
tax and provisions were JD62 
million compared to JD60 
million in 2014, adding that 
overall income generated in 
2015 amounted to JD125.2 
million higher than the JD124.6 
million the year before. 
The bank’s assets in 2015 

reached JD2.2 billion. 
Bank of Jordan Chairman 
and director general Shaker 
Fakhoury said the results were 
achieved because of positive 
performance and the diversity 
of revenue sources, in addition 
to applying best financial and 
administrative systems. 
The results reflect the bank’s 
strong status and its financial 
soundness, he added.

Jordan Ahli Bank has recently 
announced that its profits 
before tax reached JD32.5 
million by the end of 2015, 
generating a 50 per cent 
increase over 2014. 
The bank said its net profits 
went up by 40 per cent when 
compared with 2014. 
Operational revenues in 2015 
reached JD106 million, higher 
by 4 per cent than revenues 
made in 2014, according to the 
bank disclosure, which said 

that part of profits were used 
to boost the bank’s reserves, 
which will be reflected positively 
on shareholders’ equity. 
Credit facilities in 2015 were 
around JD1.2 billion, while 
deposits of clients reached 
JD1.8 billion, higher by 17 per 
cent over 2014. 
Jordan Ahli Bank Chairman 
Omar Razzaz said the figures 
show the efficiency and 
flexibility of the bank’s strategic 
plans.

Jordan Ahli Bank
profits rise to JD32.5 million
in 2015
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Arab Bank 
records 442$m 
in net profits in 2015

Investment In The Banking Sector
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The Arab Bank’s pre-tax and 
provisions profits reached $1.1 
billion in 2015 with the Board 
of Directors recommending the 
payment of cash dividends of 
25%.
Arab Bank said in a statement 
that net income after tax and 
provisions reached $442 million 
compared to $557 million in 2014, 
attributing the drop in net profits 
to the  $349 million provisions for 
the legal settlement for the legal 
case that was filed against the 
Bank in New York 11 years ago. 
The Bank said it has been setting 

aside provisions for the case 
during the past several years 
which at the end of 2015 stood 
at $1 billion and which will cover 
the expected obligations under 
the settlement agreement. 
The statement stressed the 
strong performance of the Bank 
in 2015 as credit facilities grew 
by 3% to reach $23.8 billion and 
deposits grew by 3% to reach 
$35.2 billion. 
The Bank said that total group 
equity stands at $8 billion and 
the capital adequacy ratio is at a 
healthy level of 14.2%. 

Arab Banking Corporation Bank 
in Jordan (ABC) registered after 
tax profits of JD15.6 million in 
2015 compared to JD13.4 million 
in 2014, a 16.4 per cent increase. 
According to its financial 
statements, ABC Bank’s before 
tax and provisions profits reached 
JD23.9 million in 2015, while in 
2014 the profits stood at JD19.3 
million. 
Operational revenues in 2015 

were JD47.5 million higher by 7.6 
per cent over the JD44.3 million 
recorded the year before. 
Simona Sabella, General 
Manager of ABC Bank, said the 
positive results of 2015 reflect 
the bank’s policy that seeks to 
continue growth and to achieve 
its strategy to increase the bank’s 
share in the domestic market 
through a diversity of products 
and services. 

Profits of ABC Bank reach 
JD15.6 million in 2015
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JD41.2 million profits of 
Cairo Amman Bank
The Board of Directors of 
Cairo Amman Bank (CAB) has 
approved the 2015 financial 
results of the bank, which showed 
that the bank continued to record 
distinguished performance. 
Pre-tax profits in 2015 reached 
JD60.3 million down by 3.5 per 
cent from the JD62.5 million 
registered in 2014, while after 
tax profits were put at JD41.2 
million last year. 
The bank attributed the drop in 

profits to devaluation in some 
investments at JD1.2 million and 
to the increase in income tax 
rate from 30 per cent to 35 per 
cent.
CAB reported a drop in 
operational costs and provisions 
against credit facilities. 
 CAB Chairman Yazeed Al Mufti 
said the bank’s assets went up 
by JD178.1 million to JD2.532 
billion, which he said a 7.6 per 
cent rise over 2014.

Arab Jordan Investment Bank 
(AJIB) has announced that its 
after tax profits reached JD23.1 
million in 2015, while profits 
before tax and provisions were 
JD33.4 million. 
In its annual disclosure, 
AJIB said overall income in 
2015 reached JD68.5 million 
compared to JD60 million in 
2014, while the bank’s assets 
increased to JD1.8 billion from 
JD1.75 billion in 2014. 

AJIB executive director 
Hani Al Qadi said the bank 
followed a balanced policy in 
its operations in 2015 due to 
political conditions in the region 
that affected the investment and 
political environment in Jordan, 
adding the bank’s priority was 
to boost operational profits in 
accordance with risks studied 
thoroughly and to keep liquidity 
levels that meets the standards 
of monitoring bodies. 

AJIB   makes JD23 million
 in profits in 2015



businesspeople to render their projects success 
and urged the government to improve the 
performance of public sector agencies by boosting 
the capabilities of employees to be able to deal 
with private businesses by easing obstacles facing 
them. 
Bank al Etihad activities 
Salfiti said that Bank al Etihad is now one of the 
biggest banks in Jordan and among top banks 
in terms of development in its activities and 
investments. 
“The bank is continuing to develop its products and 
services to meet the needs of clientsin accordance 
with best international banking standards,” he said. 

The bank continues to invest in its human resources 
and seeks to boost its revenues while reducing its 
operational costs to achieve an added value for 
shareholders, he indicated. 
Salfiti said that the Bank has built its identity from 
the identity of Jordan which is based on ambition 
and civilization. 
What makes Bank al Etihad special is its flexibility in 
dealing with clients as we deal with them in a smart 
way to cope with regional development to be able to 
respond to the needs of the clients very efficiently, 
he added. 
“We deal with clients in a transparent manner and 
respect and we make sure to follow best professional 

Bank news
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SALFITI:
THE IDENTITY OF THE 
BANK COMES FROM 
JORDAN’S AMBITIONS AND 
CIVILIZATION 

JORDAN OWNS HUGE 
ADVANTAGES TO ATTRACT 
INVESTMENTS 



ank al Etihad Chairman Issam Salfiti said 
in an interview with “Investors Magazine” 
that Jordan has become a safe haven for 
investments in the Middle East due to its 

security and stability, which makes it necessary for 
the government to take advantage of this feature to 
boost the national economy. 
Political stability is the key for economic growth 
across the world and Jordan has this advantage and 
this should be a priority in promoting the Kingdom 
for investors, particularly investors from the Gulf 
region, Salfiti said. 
In addition to security and stability, Jordan enjoys 
a strategic location that links the Gulf region with 
Europe, he said, adding that Jordan is also home 
to unique tourism sites that can meet the desires of 
Gulf and European tourists. 
Salfiti said that Jordan is also known for its qualified 
human resources capabilities, which can be an 
attraction for international investments. 
He called for more investment incentives for 

BANK AL ETIHAD … CREDIBILITY 
IN FINANCIAL AND BANKING 
TRANSACTIONS 
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SALFITI:
THE BANK 
DISTINGUISHES ITSELF 
THROUGH FLEXIBILITY 
WITH CLIENTS AND 
THROUGH SERVICES

B



necessary to enable the economy to use the surplus 
of capital to its maximum advantage.
There is also a lack of general education, a lack of 
technical and administrative skills, and an inability 
to replace traditional outlook with that more suit-
able to a growing economy.
The problem of absorptive capacity has become 
paramount among these countries which aspire 
to become as an industrialized countries.  For in-
stance, usually, the economic development plans of 
these countries are built around the following eco-
nomic objectives: 
-  Maintain a high rate of economic growth by de-
veloping economic resources, maximizing earnings 
form oil over the long term, and conserving deplet-
able resources.
Reduce economic dependence on export of crude 
oil. - Develop human resources by education, train-
ing, and raising standards -Of health.
- Increase the well-being of all groups within the so-
ciety and foster social stability under circumstances 
of rapid social change.
- Develop the physical infrastructure to support 
achievement of the above goals.
 More or less, the weak points of Arabian Gulf crude 
oil producing countries are an insufficiency of man-
power and skilled labor at all levels, the existence of 
a relatively small market and the inadequacy of the 
infrastructure.
History has proved that, finance is not a constraint 
on GNP growth of oil- rich Arabian Gulf countries, 
but its capital abundance in no way implies that the 
economic and political development of their area 
will proceed unconstrained 
All these countries need managers, skilled tech-
nicians, and trained Administrative personnel. It 

seem clear that the major economic development 
obstacle facing countries such as Saudi Arabia, Ku-
wait and 
 United Arab Emirates lies in their inability to obtain 
all needed factors of production from abroad.
 All governmental development literature of these 
countries have supported that the availability of 
funds for investment is important to generate eco-
nomic growth, but what matters more is how much 
of the available funds a country actually spends for 
investment. The Saudi Arabia government’s appro-
priation for capital formation is a concrete example 
of an economy with limited absorptive capacity, if 
for no other reason. In addition to the shortage of 
complementary inputs such as skilled workers and 
efficient decision makers.
Also, it has been admitted that technological and 
marketing (not to mention other well- known socio-
political constraints) are no less necessary factors, 
and even more difficult to acquire. 
Stressing upon the fact that, if such economies are 
to borrow these factors from abroad and rapidly 
increase their capacity for additional investment, 
the facts of life point – whether they like it or not 
–primarily to the achievements and capabilities of 
one of the most dynamic forms of economic orga-
nization in the modern world, that is the interna-
tional giant firms or the so- called “multinational 
“corporations. These powerful engines of growth 
could significantly increase their absorption capac-
ity by easing their shortages of some of the most 
important factors: entrepreneurial and managerial 
capabilities, technical know- how, marketing and 
demand opportunities, and even the availability of 
material and financial resources.  
Note: To be continued in the next edition                  
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o get a reasonable and logical answer to 
the above mentioned dilemma, two major 
issues have to be investigated in details. The 
first one is the core economic problems fac-

ing the Arabian Gulf crud oil producing countries, 
and the second issue is the capital measurement 
and capital surpluses of these economies.

Core economic problems

There have been a number of trends in the past 
forty years that have contributed to the general 
interest in foreign trade and investment. On the 
one hand, there has been a growth in world de-
mand for raw materials, an increase in the demand 
among less developed countries for goods and 
services produced by developed nations, and rise 
of international and national institutions which fa-
cilitate these types of commercial transactions. On 
the other hand, a growing number of less devel-
oped countries   have become major world energy 
sources. These countries are usually called small 
open petroleum economies. The main character-
istics of these economies are (i) their exports con-

sist largely of petroleum, (ii) such exports are very 
profitable, and (iii) government expenditures are 
largely financed by petroleum revenues.
A perfect example of such countries is the kingdom 
of Saudi Arabia, state of Kuwait and United Arab 
Emirates. Up until now in these countries the sup-
ply of capital is not a major constraint on the speed 
of development, unlike the case in most less devel-
oped economies.
 In economic theory and practice, it is well under-
stood that, the productivity of resources depends 
upon the availability of complementary resources 
and a market for the output.  This is as true of cap-
ital as it is of natural resources. There are countries 
which cannot use all the capital to which they have 
access on easy terms; there is an insufficiency of 
suitable opportunities for the profitable employ-
ment of available funds and of personnel with re-
quired experience and skills.
 That is, the absorptive capacities of these develop-
ing countries are considered the main obstacle to 
absorb the accumulated foreign exchange generat-
ed form the petroleum revenues.
There is a lack of some or all the skills and services 

UPS AND DOWNS
IN CRUDE OIL PRICES!!!
DOSE IT REALY MATTER TO THE ECONOMICS
OF A SALES AGENCY MODEL???

THE CASE FOR ARABIAN GULIF CRUDE OIL
PRODUCING COUNTRIES
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Ghanem:
A RECREATIONAL 
TOURISM PROJECT 
ON 1,000 DUNUMS ON 
MATAL AREA 

coming from Aqaba ports to be redistributed to regional 
markets. 
Ghanem says that the ADC is also planning a recreational 
project on 1,000 dunums in hilly Matal area in Aqaba. 
He indicates that project will include hotels and more than 
15 recreational facilities in addition to restaurants and 
theatres and shopping centers. 
It will also include a lagoon and residential properties. 
Ghanem says there are plans to establish a facility to 
maintain and build ships and cruises. ADC also plans to 
construct a sporting city to attract international teams to 
play in the city and to organize sport tournaments. 
Ghanem pointed out that ADC, which is the development 
arm of the Aqaba Special economic Zone Authority, plans 
to implement a project to link houses with a network 
of liquid natural gas, so households no longer use gas 
cylinders. 
He also said that the company is working on a study to 
transform cars to be run by natural gas instead of fuel. 

Ghanem said that there are 12 new projects in the 
southern industrial estate in the fields of solar power, 
logistics, fertilizers, cement, and natural gas storage and 
water desalination.   
On development at King Hussein Airport, Ghanem said 
there is a comprehensive plan to expand the airport in 
order to turn it into a regional transit destination, adding 
gates were developed to reach higher security standards 
in addition to other infrastructure projects. 
The expansion projects seek to also transfer the airport 
into a hub for cargo, adding that quarter of the land of 
the airport, which around 24.5 million kilometers, were 
allocated for development and expansion schemes. 
He noted to the work to rehabilitate the buildings of 
arrivals and departures and run ways that cost tens of 
millions of dinars. 
Ghanem said the airport is very important for the 
investment sector in the city, noting the value of the 
airport is over JD100 million as it includes an aviation 
academy, cargo facility and a facility for maintenance of 
planes. 
Ghanem said the investment return at King Hussein 
Airport is estimated to pump around JD300 million to the 
economy in the coming three years. 
The ADC director said will continue to upgrade the 
facilities and the infrastructure of the airport and to invest 
in the infrastructure that still unused through a group of 
real estate and tourism investors. 
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AQABA DEVELOPMENT CORPORATION … THE MAJOR 
DEVELOPER AND THE GATE FOR INVESTMENTS 

GHANEM: UNIQUE INVESTMENT   
OPPORTUNITIES IN AQABA
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he Aqaba Development Corporation (ADC) 
owns assets and lands that will be developed to 
maximize the economic and financial returns to 
the city and to the treasury, which will also create 

jobs and enable the local community in the decision-
making process. 
ADC Executive Officer Ghassan Ghanem says to “Investors 
Magazine” that offering investment opportunities and 
facilitating the business environment is one of the key 
missions of the corporation, which is working to achieve 
the vision of His Majesty King Abdullah. 
Ghanem says that there are two types of investment 
opportunities in Aqaba; unique opportunities for privately-
owned facilities and public opportunities public facilities 
that are included in the investment map of the city. 
He says that ADC works on a periodic basis to attract offers 
from companies to carry our investments that meet local 
and international markets, adding the company’s task also 
entails facilitating the business and investment measures 

in addition to offering incentives. 
Ghanem indicates that there are various projects currently 
being implemented in the fields of water, renewable 
energy and housing. 
Responding to a question on ADC interest to develop the 
northern central region in Aqaba, Ghanem says it is one 
of the most area in the southern governorate as it is the 
gate for people coming from the north and the air gate for 
passengers to King Hussein Airport. 
He says the area has all infrastructure services as new 
roads and car parking lots. 
Investment contracts in the northern part of Aqaba, 
Ghanem says are on the ofm of Build Operate and Transfer 
(BOT) but before the transfer, developers have to pay the 
price of the land and have to develop 40 per cent of the 
project. 
On future projects, Ghanem says that the ADC is planning 
to set up a project for transportation and logistics in Maan 
Governorate to be as a hub for containers and goods 
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JD21 BILLION WORTH OF INVESTMENTS IN AQABA

ASEZA REVENUES INCREASED
 BY 20% LAST YEAR

and secure country in a troubled region 
and that it is the best destination for 
Arab tourism,” he said. 
Mulki said that ASEZA has recently 
participated in a forum for Shenzhen 
investment chamber in China, which 
he said was a follow up on the visit of 
His Majesty King Abdullah that aimed 
at connecting East Asia with the region 
in terms of economic and investment 
cooperation. 
During the forum, we displayed 
Aqaba investment and economic 
opportunities in addition to attracting 
investments from there. 
Jordan is a gateway for the Middle East 
and Arab markets due to its strategic 
location and stability, he said, adding 
the Kingdom has made long strides 
in economic growth despite limited 

natural resources. 
Mulki said when Iraq and Syria 
restore their stability there will be 
huge economic opportunities as the 
two countries will be working on 
reconstruction, adding entering these 
two markets will be through Jordan. 
Logistic and transport capabilities in 
Aqaba are huge as the city now has 
nine specialized ports and work in 
underway to build more ports. 

Chinese investment in Jordan 
Mukli said there are two industrial 
factors to be established in Aqaba in 
the fields of mobile phones and tablets 
and in the field of smart watchs. 
An agreement was signed recently to 
set up a factory in Aqaba industrial zone 
that is expected to start production in 

the third quarter of this year and to 
reach full capacity in 36-24 months, 
the ASEZA chief commissioner said. 
The second agreement entails setting 
up a factory for light devices (LED) and 
it is expected to start production in 
the first half of this year and to reach 
full capacity in 36-24 months and to 
employ more than 100 employees. 
Mulki said the sales of this factory are 
expected to reach 15$ million a year. 
Aqaba future is promising and 
expected to be prosperous as there 
are large development and investment 
opportunities in all sectors, he said, 
adding ASEZA will work continuously 
to achieve its objective of turning 
the city into a regional centre and 
destination for investments and 
tourism. 
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AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY … 
OPTIMISTIC ABOUT THE FUTURE

MULKI: WE PLACED AQABA
 BACK ON RIGHT TRACK 
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qaba Special Economic Zone 
Authority (ASEZA) Chief 
Commissioner Hani Mulki 
said in an interview with 

“Investors Magazine” that the authority 
has implemented large development 
schemes in the city in various sectors 
such as tourism and ports to boost 
commercial and economic exchange 
and to turn Aqaba into a gate to 
international trade targeting the region.
“Aqaba is now on right track and we are 
very optimistic about the future despite 
challenges,” said Mulki.
The ASEZA chief said that the value of 
investments in the city are worth JD21 
billion with investments worth JD14 
billion are implemented on the ground. 
The regional events and political 
instability in neighbouring countries 
the repercussions of economic 

problems facing the global economy 
have hindered some projects but what 
made Aqaba special is its ability to 
weather these challenges and to bring 
back some large projects to the  city, he 
said, adding that ASEZA works day and 
night to remove difficulties that may 
face investors. 
On a question about government 
support related to the development 
of Aqaba, Mulki said the current 
government of Abdullah Ensour is one 
of the most supportive governments to 
the authority work as it gave back 80 
percent of the jurisdiction  and decision 
making to ASEZAespecially those 
related to customs, land lease and sale 
and aviation and fees, which he said 
reflected positively on ASEZA revenues 
that went up by 20 percent last year. 
Mulki said the efficiency of Aqaba 

Container Terminal is improving every 
year due to investments in the ports 
sector, which has become a regional 
hub. 

Tourism in Aqaba 
The ASEZA chief said the authority 
is focusing on the tourism sector as 
Jordan has the advantage of security 
and stability despite troubles in the 
region, adding there will be campaigns 
to attract Arab and foreign tourists to 
the port city. 
Regional instability and the downing 
of the Russian airplane over Egypt late 
last year made foreign tourists hesitate 
to come to Jordan as tourists do not 
distinguish between Aqaba and other 
resorts in region. 
“We have to promote Jordan as a stable 
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INVESTMENTS IN EDUCATION SHOULD NOT 
AFFECT NEGATIVELY OUTCOME

“Jobs in these sectors can be filled 
by Jordanians,” he added. 

Investors and government decision
In a bid to facilitate investments, Majali said that 
all government agencies in charge of investment 
should be merged in one entity to serve investors 
and to ease the business environment. 
The problem is not in laws but instead it is 
about public administration that applies the law 
and legislation, so government departments 
should improve their work to carry out their 
responsibilities to attract investments to Jordan. 

Investment in education
 Majali said that investing in the education system 
should not be on the expense of the outcome 
and the government has to place educational 
institutes to strict monitoring because education 
is the true asset of Jordan. 
”All investments have one objective; which is to 

generate profits and it is natural that universities 
either public or private seek profits but 
investments in this sector should be monitored 
closely by authorities.“

Tourism 
Jordan has a diversity of tourist attractions, 
whether natural, entertainment or historical, that 
meet the desire of tourists in addition to security 
and stability. 
The government has to take the demands of the 
tourism sector seriously to enable it become a 
major source of income. 
Jordan has unique places such as Petra and 
the Dead Sea. Jordan is also home to religious 
tourist sites as there are 65 shrines in addition 
to the Baptist Site, which should be promoted 
further to attract Christian tourists. 
Majali said that there are over 20,000 
archeological sites in Jordan, adding all these 
features should help in promoting the country 
internationally. 
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Jordan is one of the most successful countries in 
qualifying its human resources to offset shortage 
in natural resources, Majali said, adding that 
Jordanian professionals abroad reflect a 
great image about the Kingdom as they make 
achievements in all fields. 
”They are the best ambassadors for Jordan 
abroad,“ Majali said. 
On the reason for success in human resources, 
the former prime minister said it related to the 
security and stability of Jordan in a troubled region 
and due to harmony between the Hashemite 
leadership and the people, which he said offered 
an incubator for achievements and development. 
Jordan and volatile oil price
As an importer of oil, Jordan gets affected by 
volatility in oil prices because it affects the living 

standards of the people. The rise in oil prices 
few years ago have a negative impact on Jordan 
and its economic performance, he said, while the 
recent drop in oil prices gave the country more 
space in the living conditions of the people. 

Unemployment among youth 
Majali said the rising unemployment among the 
youth can be blamed on the culture of shame as 
most graduates seek office jobs, adding if youth 
accept jobs in all professions unemployment 
rates would be very low. 
Majali cited the sectors of gas stations, 
restaurants and hotels as filled by guest workers 
because Jordanians turn down opportunities in 
these fields. 
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ormer Prime Minister Abdul 
Salam Al Majali is the first 
Jordanian otolaryngolgist and the 
first director of the Royal Medical 

Services who included the families of 
military servicemen in health insurance 
and was the man to allow women as 
nurses. 
He is also the first president of the 
University of Jordan for two tenures and 
the first doctor to head the university for 
14 years. 
In 1969 he was appointed as health 
minister and kept the post in three 
consecutive governments. 
 In 1993, he formed the government 
and held the portfolios of foreign and 

defence ministries. In 1997 he formed 
the government again. 
Majali says that over the past years 
Jordan suffered from challenges that 
managed to overcome due to the 
wisdom of its leadership. 
In his interview with ”Investors 
Magazine“  Majali said that Jordan 
worked on qualifying and training the 
human resources who reflected the 
great image of Jordan outside, adding 
that the advanced level of education 
for Jordanians made them the focus of 
attention of neighbouring countries. 

F
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A MAJOR SOURCE OF INCOME FOR THE COUNTRY  
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JORDAN IS ONE OF THE MOST 
SUCCESSFUL COUNTRIES IN 

QUALIFIED HUMAN RESOURCES 
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Industry And Unemployment 

His Majesty King Abdullah highlighted in his meeting with dignitaries from Zarqa recently on tow issues: 
the first was poverty and unemployment, while the second was burdens of hosting Syrian refugees. 

As the recent London conference stressed the need to support Jordan in coping with the refugee burden, 
many other countries are not concerned with this issue because they look at it as an internal issue. 

The question here remains what authorities have done to combat poverty and unemployment. Jordan 
needs to be creative in finding practical solutions for the unemployment issue. 

Another issue King talked about is the rising cost of living, which is mainly related to inflation in prices 
when compared to income. 

The solution to address unemployment and poverty can only be reached through stimulating the 
economy and to identify its identity. 

Jordan’s economy can focus on industry, agriculture, transport and services and by giving the tourism 
sector more attention. 

But the industrial sector should be the main sector to receive the attention of decision makers by turning 
our economy into industrialization. 

Rising prices or taxes cannot be the solution to address shortfall in public finances. Revenues can be 
generated through creating jobs and stimulating economic growth. 

The industrial sector is the true killer of unemployment and poverty in Jordan.   



Edition 39 

INVESTORS

Head Office: Amman – Jordan
Madina Monawarah St – Saad 1
 Commercial Complex – 2nd floor 

Tel: 00962 6 5625653
Fax: 00962 6 5625654
P.O. Box 962725 Amman 11196 Jordan 
Email” aliamaireh@yahoo.com
Website: nashamamag.com

Copy right reserved 

Opinions in the magazine do not necessarily 
reflect the opinion of the magazine  

Distribution outside Jordan:
 Egypt, United Arab Emirates, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar 

A quarterly magazine to cover investment news and issues

The Investors Magazine 
Year 9
MARCH 2016 General Manager

 Nour Rahamneh

Executive Director
 Sharif Amayreh

Editor-in-Chief
 Ali Amayreh

Managing Editor
 Yasser Mihyar

Public relations
 Ziad Amayreh 
Cell: 0795 600 817

Photography
- Yousef Allah 

-Abdullah Ayoub

Senior Designer & Director 
Dheia AlHourani

Proofreading
 Salameh Jadoun




