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امللقي  هاين  حكومة  اولويات  يف  ،جاء  تدريجياً  يرتفع  الذي  البطالة  حجم      
ا�سا�سي   ركن  وهو  والتاهيل  التدريب  يف  االهتمام  خالل  من  وذلك   . تتناولها  اأن 
ا�ستثمارات  عن   ،والبحث  وتطويرها  القائمة  امل�ساريع  فتحفيز  البطالة،  ملواجهة 
كربى ذات انتاج  ، وايجاد فر�ص مهنية وحرفية لل�سباب ، يعترب اجناز للمواجهة 
الياأ�ص  حالة  من  وخروجخم  ال�سباب  معنويات  الفقر،ورفع  م�ساحات  لتقلي�ص  ،و 
.واال �سوف تت�سخم البطالة وترتفع الن�سبة من �سنة الى اخرى ، وتتحول من فئة 
 ، اأخرى، كما هي احلال االآن بني ال�سباب الذين يحملون �سهادة البكالوري�ص  اإلى 

حيث تعدت ن�سبة البطالة 29 % .. الى ان تعدى البطالة 14% باملجموع العام
وكذلك  االآف  الى  و�سل  والذي  ال�سركات  من  العديد  هناك  يوجد  وامللفت،       
من  العديد  واجهة  خا�سة  او  م�ساهمة  كانت  �سواء  وانواعها  باأحجامها  امل�سانع 
فيه  تتطلع  الذي  الوقت  يف  خمتلفة  ال�سباب  واغلقت  مب�سريتها  وتعرثت  امل�ساكل 
املوؤ�س�سات الر�سمية وتتفرج وكاأن االمر طبيعياً ولي�ست معنيًة بالتدخل النقاذها.
و  هنا  فردية  خا�سة  لي�ص حالة  معتاد،و  امراً  اأ�سبح  التعرث حتى  تعمق       وقد 
اإال  االيراد  يحقق  ال  بع�سها  فيها،و  العمل  ت�ساءل حجم  ال�سركات  فبع�ص  هناك. 
ما يغطي مكافاآت و رواتب جزء من العاملني، و بع�سها تعرثت واالخرى تراكمت 

عليها الديون ب�سبب �سعف االإدارة،اأو اإن�سداد ا�سواق الت�سديرو غريذلك الكثري.
 وهذا من منظور اإدارة الدولة، موؤ�سرخطري على غياب اأو �سبابية مفهوم الرثوة 
،و  العام  املوظف  و  الر�سمية  املوؤ�س�سة  لدى  االإقت�ساد  تنمية  ومتطلبات  الوطنية 

غياب اآليات القيا�ص و االإنذار عند احلكومة... متى تتدخل ،و متى تبقى بعيدة.
،وتعود  مل�ساهمني  اأو  اأ�سخا�ص،  اإلى  تعود  وامل�سانع  ال�سركات  هذه  اإن  .�سحيح 
م�سوؤولياتها على مالكوها ، ولكن كل هذه املوؤ�س�سات تعترب جزًء ا�سا�سياً ي�ساهم يف 
تنمية الرثوة الوطنية واحلد من عن�سر البطالة وتوفر فر�ص العمل واال�ستقرار 
هذه  اجتاه  احلكومات  تدخل  ي�ستدعي  الذي  االمر   ، ال�سباب  طموح  يلبي  الذي 
املوؤ�س�سات مبا ي�سمن ا�ستمرار م�سرياتها بل دفعها الى االمام لتنمية ا�ستثماراتها 
الإجتذاب  ت�سعى  ،وبذات  االيادي  تبقى مكتوفة  اأن  هنا ال ميكن  احلكومات  ،ومن 

 . امل�ستثمرين 
     فال�سوؤال الذي يطرح نف�سة من امل�ستثمر الذي �سوف يجازف باموالة يف ا�سثمار 
توقفت  وم�سانع  باالغالق  مهددة  وطنية  حملية  ا�ستثمارات  امامه   وي�ساهد  ما 
امل�ستثمر   ، منه  االقرتاب  او  االفال�ص  ب�سبب  للرحيل  ت�ستعد  وخرى  العمل  عن 

�سواء كان حملياً او اجنبياً يبحث عن ا�ستثمار اآمن وبيئة طيبة خ�سبة يتطلع من 
خاللها الى عائد من ا�ستثماره .

   وال نن�سى بان ال�سركات ال�سغرية واملتو�سة حتتل ن�سيب اال�سد بني اال�ستثمارات 
من حيث عدد ال�سركات يف جميع انحاء العامل وت�ستوعب اعداد هائلة من القوى 
التمويل  �سعف  مقدمتها  يف  امل�ساكل  من  العديد  من  تعاين  ذلك  ومع   ، العاملة 
اقت�سادية  الر�سمية و�سعف يف احلاكمية يف ظل غياب خطة  والتعقيدات االدارية 

ميكن التما�سي معها .
باب اال�سترياد وتعوميه دون �سبط وربط من احلكومات ولكافة      وكذلك فتح 
وانتهاًء  الربازيل  من  والدجاج  م�سر  من  الب�سل  حبة  من  ابتداًء  املنتجات 
املحلي  امل�ستثمر  امام  الفر�سة  فاين   ، ورو�سيا  امريكا  من  والطائرات  بال�سواريخ 
فتعرث   « وتوطينه،  اال�ستثمار  بتحفيز  فيه   نطالب  الذي  الوقت  يف  املناف�سة  على 
م�سوؤولياتها  تخلي  فهي   « املتعاقبة  حكوماتنا  يد  يف  بات  وتطفي�سها  اال�ستثمارات 
الذي  املغفل  امل�ستثمر  ومن  ذلك  ي�سدق  عقل  فاي  جديدة  با�ستثمارات  وتطالب 

�سيقع �سحية ذلك .
     واخرياً ومن باب احلر�ص على املحافظة علة ما هو موجود من ا�ستثمارات او 
ت�سجيع ا�ستثمارات قادمة يجب على احلكومة التدخل املبا�سر يف ت�سهيل وتب�سيط 
تنمية  يف  الدول  بع�ص  فعلت  كما  ومتزامنة  متكاملة  منظومة  يف  االجراءات 

اقت�سادها ولعل من اهمها :
ا�ستثمارتهم  متويل  من  امل�ستثمرين  متكن  والبنوك  احلكومة  بني  اتفاقيات     
الب�سيطة  الزراعية  وامل�ساريع  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  بذات  ونخ�ص 
منح  التمويل  و�سركات  البنوك  على  وكذلك   ، املعقدة  ال�سمانات  من  والتخفيف 
متويالت بفوائد خمف�سة ، عقد اجتماعات دورية مع ال�سركات وامل�سانع املتعرثة 
وامل�ساهمة يف بع�ص احللول التي ت�ساهم يف ا�ستمراريتها ، ان�ساء مراكز متخ�س�سة 
بني احلكومة والقطاع اخلا�ص ت�ساهم يف التدريب والتاهيل والتي تعود بالفائدة 
ذلك  كل   ، فيه  واالبداع  العمل  على  قادرة  كوادر  توفري  من  ال�سركات  هذه  على 
يراها  جاذبة  ا�ستثمارية   بيئة  وخلق  جديدة  ا�ستثمارات  جذب  يف  موؤثر  �سيكون 

امل�ستثمر اجلديد ب�سورة عملية ولي�ص ي�سمع عنها فال يقتنع .
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الملك يحل ضيف شرف رئيسيًا
 على مهرجان أدنبره الملكي العسكري

خالل رعايته فعاليات قلعة أدنبره التاريخية في اسكتلندا

حل جاللة الملك عبداهلل الثاني، ترافقه جاللة الملكة رانيا العبداهلل، ضيف شرف رئيسيًا على مهرجان 
أدنبره الملكي العسكري، الذي تقام فعالياته في قلعة أدنبره التاريخية، بمشاركة فرق عسكرية من 
مختلف دول العالم. وكان في استقبال جاللة الملك، لدى وصوله قلعة أدنبره، وزير الدفاع البريطاني 

مايكل فالون، وحاكم قلعة أدنبره اللواء مايك ريدل ويستر، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين 
البريطانيين، والسفير األردني في لندن مازن الحمود.

وتابع جاللته، بحضور مستشاره للشؤون العسكرية/ رئيس هيئة األركان المشتركة الفريق أول 
الركن مشعل محمد الزبن، عروضا عسكرية وموسيقية تضمنها المهرجان، الذي يعد أكبر عرض 

للموسيقات العسكرية في العالم، وتتزامن فعالياته هذا العام 
مع احتفاالت المملكة بمئوية الثورة العربية الكبرى.
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الفرق  من  التحية  الرئي�صية  املن�صة  من  العر�ص،  فعاليات  خالل  جاللته،  وتلقى 
الع�صكرية امل�صاركة، والتي متثل العديد من الدول، من �صمنها الأردن، والتي قدمت 

عرو�صا ومعزوفات مو�صيقية وع�صكرية.
ت�صمنت  خمتلفة،  ومو�صيقية  ع�صكرية  عرو�ص  واحل�صور،  جاللته  اأمام  وقدمت، 
فرق  نفذتها  واخليالة،  الهجانة  وعرو�ص  ومعزوفات،  �صامتة،  ع�صكرية  حركات 

ع�صكرية ومو�صيقية لكل من الدول امل�صاركة.
مو�صيقات  من  فريق  العام،  هذا  املهرجان  فعاليات  يف  الأردنية،  امل�صاركة  ومثل 
القوات امل�صلحة الأردنية - اجلي�ص العربي، وجمموعة حر�ص ال�صرف، ممثلة بفريق 

امل�صاة ال�صامتة ووحدة فر�صان احلر�ص امللكي، بالإ�صافة اإلى احلر�ص ال�صرك�صي.
وقدمت الفرق الأردنية عرو�صا ومعزوفات مو�صيقية متنوعة م�صتوحاة من الرتاث 
ا�صتعرا�صات  جانب  اإلى  الكربى،  العربية  الثورة  م�صرية  ومن  الأردين،  الع�صكري 

ع�صكرية قدمتها جمموعة حر�ص ال�صرف.
ومتيزت احلركات الع�صكرية، التي عر�صتها فرق امل�صاة ال�صامتة، ووحدة فر�صان 
احلر�ص امللكي، اإلى جانب احلر�ص ال�صرك�صي، بالإتقان والت�صاق واجلمالية التي 

نالت اإعجاب احل�صور.
تكرميا  اأدنربه  قلعة  حاكم  اأقامه  الذي  ال�صتقبال  حفل  امللك  جاللة  وح�صر  كما 

جلاللته، بح�صور نحو 120 �صخ�صا.
للمرة  تعود  الع�صكري  امللكي  اأدنربه  مهرجان  يف  الأردنية  امل�صاركة  اأن  اإلى  ي�صار 
امل�صاة  ووحدات  امل�صلحة،  القوات  مو�صيقات  فرق  خالل  من   ،1963 للعام  الأولى 

وحر�ص ال�صرف.
وكان جاللة امللك التقى، قبيل انطالق فعاليات مهرجان اأدنربه امللكي الع�صكري، 
عالقات  تعزيز  �صبل  بحث  جرى  حيث  فالون،  مايكل  الربيطاين  الدفاع  وزير 
التعاون الأردنية الربيطانية يف املجالت الع�صكرية والدفاعية والتدريبية، والدعم 

الربيطاين للمملكة يف هذه املجالت.
كما مت، خالل اللقاء، ا�صتعرا�ص جممل التطورات على ال�صاحة الإقليمية، خ�صو�صا 

اجلهود املبذولة ملكافحة الإرهاب، �صمن نهج �صمويل و�صراكة اإقليمية ودولية.
وكان قد ح�صر اللقاء م�صت�صار جاللة امللك لل�صوؤون الع�صكرية، رئي�ص هيئة الأركان 

امل�صرتكة، وال�صفري الأردين يف لندن.
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البخيت: القيادة الهاشمية 
الحكيمة عنوان االستقرار واألمان

الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء األسبق في حوار مع »المستثمرون« 

االهتمام 
في قطاعات 
السياحة 
واالتصاالت 
والزراعة 
لتحقيق 
التنمية 
االقتصادية 
المنشودة

لقاء العدد
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البخيت: األردن يمتلك كوادر بشرية
 هائلة على مستوى كبير في التعليم

 والتدريب واالحترافية

 طبع اسمه في قائمة الرجال األوفياء الذين عاهدوا اهلل بصدق
 وأمانه واقتدار على تحمل المسؤولية والمحافظة على المال العام، فأصبح اسمه يقترن 

بأمانته ونظافته واخالصة للوطن، واستطاع المساهمة بشكل كبير في دعم مسيرة 
التنمية السياسية واالقتصادية بكفاءة عالية. 

فهو رجل ترعرع في الميادين العسكرية وتبوأ المراكز القيادية باقتدار وحكمة
 وعمل في السلك الدبلوماسي وترك بصمات مؤثرة، ووصل بثقة

 الى رئاسة الحكومة فكان رجل السياسة المخضرم واالقتصادي والمفكر فتمكن من 
تجاوز العقبات بحنكته.  

لقاء العدد
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إعادة النظر بالتشريعات والقوانين
 التي تمنح األمان للمستثمرين 

اجلرنال دولة معروف البخيت حر�صت جملة امل�صتثمرون 
ال�صابقني  الوزراء  روؤ�صاء  كوكبة  الى  لين�صم  لقائه  على 
اجلديد  لقرائها  لي�صيف  املجلة،  ا�صت�صافتهم  الذين 
بفكره وتطلعاته وروؤيته القت�صادية وال�صتثمارية يف ظل 
التحديات احلالية املوجودة التي تعاين منها جميع دول 

العامل. 
الول  والنائب  الأ�صبق  الوزراء  رئي�ص  دولة  يحمل   
درجة  البخيت  معروف  الدكتور  الأعيان  جمل�ص  لرئي�ص 
البكالوريو�ص من اجلامعة الردنية واملاج�صتري يف العلوم 
ال�صيا�صية والدارة العامة من جامعة كاليفورنيا ، ودرجة 
لندن   الدرا�صات ال�صرتاتيجية من جامعة  الدكتوراة يف 

  kings college.
الذي  البخيت  الدكتور  �صغلها  التي  املنا�صب  واهم 
مواقع  هي  الردنية  امل�صلحة  بالقوات   1964 عام  التحق 
جمل�ص  وع�صو   2005 عام  الدفاع  ووزير  الوزراء  رئي�ص 
والرابع  والع�صرين،  والثالث   ، والع�صرين  الثاين  العيان 
جاللة  مكتب  ومدير  الوطني  الأمن  ومدير  والع�صرين، 

امللك بالوكالة. 
ويف عام 2002 عمل �صفريا فوق العادة للمملكة يف تركيا 
وعمل عام 1999 ع�صوا ومقررا للجنة التوجيهية العليا 

واملن�صق العام لعملية ال�صالم يف ال�صرق الو�صط. 
امل�صلحة  القوات  من  التقاعد  الى  اأحيل   1999 عام  ويف 
 1991  -  1990 عام  خدم  حني  يف  لواء،  برتبة  الردنية 
لل�صوؤون  موؤتة  رئي�ص جامعة  نائب  يف عدة منا�صب منها 
الع�صكرية ومدير التطوير والدرا�صات ، مدير امل�صرتيات 
، مدير �صوؤون الفراد يف القيادة العامة للقوات امل�صلحة 

الأردنية.
القيادة  كلية  يف  الدورات  من  العديد  البخيت  وح�صر 
الت�صلح  من  احلد  مباحثات  يف  الأردن  ومثل  والأركان 
املتعددة  العمل  جمموعات  �صمن  من  القليمي  والأمن 
التي انطلقت من مدريد ، وهو يحمل اأربعة ع�صر و�صاما 

اأردنيا.
الأردن  اأن  »امل�صتثمرون«  مع  حواره  خالل  البخيت  واكد 
جنح وب�صهادة املجتمع الدويل يف التعامل مع التحديات 
عالية  وكفاءة  باقتدار  ال�صورية  الزمة  خا�صة  القليمية 
يف الوقت الذي ف�صلت يف ذلك دول عظمى، م�صريا الى 
ال�صتقرار  عنوان  تعترب  احلكيمة  الها�صمية  القيادة  اأن 

والأمان يف الأردن.

لقاء العدد
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على الحكومات إيالء المنظومة
 االستثمارية جل االهتمام  

وفيما يلي نصل الحوار:  

الظروف  ظل  في  األردن  أداء  الى  تنظرون        كيف 
االقليمية الصعبة؟

والأمان  ال�صتقرار  عنوان  تعترب  احلكيمة  الها�صمية  القيادة  اأن  اجلميع  يدرك   
يف الأردن، ففي الوقت الذي نوا�صل جهودنا يف اجراء ال�صالحات القت�صادية 
عربية  دول  تعاين  املقابل  ففي  الدميوقراطية،  النتخابات  واجراء  وال�صيا�صية 
وهذا  واخلراب،  الفو�صى  وتعي�ص  ال�صطرابات  من  لنا  وجماورة  علينا  عزيزة 
دليل على جناح ال�صيا�صة الردنية يف التعامل مع كافة الظروف التي حتيط به، 

ومدى ا�صتقراره النابع من متتعه بنعمة الأمن والأمان. 
ماليني  ا�صتقبال  ا�صتطاع  انه  ال  موارده،  وقلة  الأردن  امكانيات  �صح  فرغم 
عربية  دول  ومن  والفل�صطينيني  والعراقيني  ال�صوريني  ال�صقاء  من  الالجئني 
متييز،  دون  وحرية  بكرامة  ار�صه  على  اليوم  الالجئون  هوؤلء  ويعي�ص  اأخرى، 
كل ذلك جاء يف الوقت الذي ف�صلت فيه الدول العظمى يف التعامل مع حركات 
الى  ي�صري  الذي  المر  اأمنية،  وم�صاكل  ازمات  من  رافقها  وما  ال�صورية  اللجوء 
حقيقة واحدة مفادها ان الردن واحة المان وال�صتقرار و�صط منطقة ملتهبة، 
وهذا نابع من عدة عوامل رئي�صة اأهمها حكمة قيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين 
املعظم، كما ل ن�صطيع اخفاء مدى وعي ال�صعب الردين ب�صعوبة املرحلة ووقوفه 

على الدوام خلف قيادته الر�صيدة. 

لقاء العدد
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التي  الطريقة  يف  والتميز  بالكفاءة  لالردن  اليوم  الكربى  الدول  جميع  وت�صهد   
يتعامل بها مع التحديات القليمية املفرو�صة عليه، ل بل باتت هذه الدول حُتج 
ال�صيا�صي  ال�صتقرار  حتقيق  يف  اتباعتها  التي  الآلية  ودرا�صة  للتعلم  اململكة  الى 
ماليني  ا�صتقبال  يف  الن�صانية  جهودها  توا�صل  الذي  الوقت  يف  والقت�صادي 
الالجئني ال�صوريني، وذلك رغم تقاع�ص املجتمع الدويل يف حتمل م�صوؤولياته من 

هذه الق�صية. 
الزمات،  مع  الناجح  التعامل  يف  طويل  باع  لالأردن  ان  الى  ال�صارة  من  بد  ول 
فقد عانى يف ال�صابق من تبعات حرب اخلليج عام 1990 وحالة عدم ال�صتقرار 
ال�صيا�صي يف املنطقة، بال�صافة الى معاناته من نق�ص و�صح املياه، ال انه ا�صتطاع 
جتاوز كافة هذه التحديات ل بل وا�صل حتقيق معدلت منو مرتفعة، وهذا يعود 
بطبيعة احلال الى الت�صرف احلكيم من القيادة الها�صمية التي تعاملت مع كافة 

املعطيات وال�صعوبات بدقة وحكمة وعملت على اخلروج من الزمات باقتدار. 

األردني  االقتصادي  الواقع  عن  للحديث  ينقلنا       هذا 

شأنها  من  التي  السبل  هي  ما  ...برأيك  اليوم 
المساهمة في النهوض به؟

 رغم ما يتمتع به الأردن من اأمن وا�صتقرار اللذين يعتربان من اأهم العوامل التي 
من �صانها جلب ال�صتثمارات، ال انه على احلكومات موا�صلة العمل على حتقيق 

املزيد من ال�صالحات وتطوير املنظومة ال�صتثمارية. 
من  املزيد  امل�صتثمر  لتعطي  بها  املعمول  القوانني  حتديث  احلكومات  فعلى 
الطماأنينة واحلرية يف العمل، ا�صافة الى تذليل كافة املعيقات التي يواجهونها، 
خمتلف  ومن  احلايل  الوقت  يف  امل�صتثمرين  من  عدد  اأكرب  جلب  بهدف  وذلك 
القت�صادي  النمو  حتقيق  يف  ي�صاهم  مبا  واخلدمية،  القت�صادية  القطاعات 

الوطني ال�صامل ويوفر احلياة الكرمية للمواطن. 

االهتمام في قطاعات السياحة واالتصاالت والزراعة 
لتحقيق التنمية االقتصادية المنشودة

لقاء العدد
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األردن نجح في 
التعامل مع التحديات 
اإلقليمية في الوقت 

الذي عجزت عنه دول 
عظمى



 يتعين استغالل نعمة
 األمن واألمان لكسب ثقة المستثمرين

 وتنشيط السياحة

 فامل�صتثمر اليوم يبحث عن ال�صتقرار يف الدولة التي يرغب بالعمل بها، كما 
على  ما  وهذا  ممكنة،  فرتة  لطول  وال�صتمرار  البقاء  دميومة  عن  ويبحث 
احلكومة الرتكيز عليه، وا�صتغالل ما يتميز به الردن يف هذا اجلانب كونها 

الدولة الوحيدة امل�صتقرة يف املنطقة. 
وباعتقادي ان ال�صتثمارات لن حتقق املزيد من النمو اذا بقيت الفردية يف 
ماله  كل  توحيد  من  بد  ل  لذلك  العمل،  يف  وتتحكم  موجودة  القرار  اتخاذ 
عالقة بال�صتثمار يف مبنى واحد يخدم امل�صتثمرين ورجال الأعمال وي�صهل 

املهمات الجرائية اأمامهم. 
فامل�صكلة لي�صت بالقوانني وحدها فقط ولكن يف الجهزة الدارية التي تقوم 

على تنفيذ القوانني والت�صريعات التي تتعلق بال�صتثمار، لذلك ل بد من ان 
ال�صحيح  بال�صكل  تدريبها  ويتم  امل�صوؤولية  م�صتوى  الى  الجهزة  هذه  ترتقي 
بال�صتثمار  املتعلقة  القوانني  اجتاه  املطلوبة  باملهام  القيام  من  تتمكن  حتى 
والقوانني التي ت�صهم يف جذب املزيد من ال�صتثمارات وتوطينها يف اململكة.  

وانا اأقول اأنه يجب ان يكون يف الردن منطقة اقت�صادية واحد، وذلك لت�صهيل 
ان ت�صبح اململكة حلقة الو�صل التجارية الى كافة دول اجلوار، بال�صافة الى 
العمالت مبا  والت�صدير وكذلك حتويل  النتاج  امل�صتثمرين يف  ت�صهيل مهمة 
ي�صاهم يف زيادة النتاج وتو�صيع ال�صتثمارات، المر الذي من �صاأنه ان يعود 
وتوفري  القت�صاد  عجلة  حتريك  حيث  من  بالفائدة  الوطني  القت�صاد  على 

لقاء العدد
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فر�ص العمل التي ت�صاهم يف احلد من البطالة. 
 

لجلب  عليها  التركيز  البد  التي  القطاعات  هي       ما 

االستثمارات وتحقيق النمو االقتصادي المنشود؟
 ميتلك الأردن العديد من القطاعات القت�صادية املهمة والتي تتميز على م�صتوى 
املزيد  ا�صتقبال  وبامكانها  واعد  م�صتقبلها  القطاعات  فهذه  والعامل،  املنطقة 
الى  بال�صافة  والزراعة  وال�صياحة  الت�صالت  اأبرزها  ومن  ال�صتثمارات،  من 

القطاعات اخلدمية.
واملواقع  املقومات  من  الكثري  من  الردن  ميتلك  مثال،  ال�صياحة  قطاع  ففي   

واثري  وترفيهي  طبي  هو  ما  منها  العاملي،  ال�صعيد  على  الفريدة  ال�صياحية 
املنتج  التنوع يف  الى  ا�صافة  الأردنية  ال�صياحة  التنوع يف  فهذا  وديني،  وتاريخي 
ال�صياحي املقدم لل�صائح وهو ما يعطي ميزة للمملكة تتفرد فيها على امل�صتويني 

الدويل والقليمي.

 لكن يف املقابل وعلى الرغم من النمو الذي حققه هذا القطاع »ال�صياحة« خالل 
ال�صنوات الع�صر املا�صية، ال انه تعر�ص لنتكا�صة خالل ال�صنوات الربع الأخرية 
نتيجة تاأثره بالحداث القليمية خا�صة احلرب القائمة يف �صوريا والتي اأدت الى 
تراجع اعداد ال�صياح الجانب القادمني الى اململكة، وهو ما يحتم على القطاعني 
العام واخلا�ص ايجاد ال�صيغة التوافقية فيما بينهم للنهو�ص بالقطاع والعمل على 

لقاء العدد
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تخطي التحديات املفرو�صة.
ل  التي  القطاعات  اهم  من  وهو  حاليا  الدول  م�صتقبل  يعترب  ال�صياحة  فقطاع   
بها  املعمول  القوانني  املزيد من الهتمام وتطوير  الى  متوت، لذلك فهو بحاجة 
ي�صتوعب  القطاع  فهذا  ال�صتثمارات،  من  املزيد  ا�صتقطاب  للم�صاعدة يف  حاليا 
املواطن  على  اليجابية  بنتائجها  �صتعود  التي  نوعها،  كان  مهما  ال�صتثمارات 
النهو�ص  وبالتايل  البطالة  م�صكلة  على  والق�صاء  العمل  فر�ص  توفري  خالل  من 

بالقت�صاد الوطني.
 كما وان قطاع الت�صالت ل يقل اهمية عن ال�صياحة، فالردن ميتلك التكنولوجيا 
املنطقة  يت�صدر  فهو  احليوي،  القطاع  هذا  يف  والجناز  النمو  لتحقيق  املطلوبة 
من حيث التطور التكنولوجي، كما ميتلك العن�صر الب�صري املوؤهل واملدرب الذي 

تعترب من اهم العوامل التي ت�صاعد يف جلب ال�صتثمارات يف هذا القطاع.
يف  الو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  الدول  اوائل  من  يعترب  الأردن  اأن  معلوم  ومن    
تتعلق بقطاع الت�صالت والنرتنت، بال�صافة  التي  التكنولوجيا خا�صة  ت�صدير 
الى العقل الب�صري، فهناك العديد من اخلرباء الردنيني يف هذا اجلانب يحتلون 

مراكز قيادية كبرية يف دول اخلليج العربي.
 ورغم معاناته من النق�ص يف املواد الطبيعية، ال اأن الأردن ميتلك كوادر ب�صرية 
القوى  فان  لذلك  والحرتافية،  والتدريب  التعليم  يف  كبري  م�صتوى  على  هائلة 
طيبا  انطباعا  تعك�ص  العامل  حول  الدول  خمتلف  يف  العاملة  الأردنية  الب�صرية 
حول  للمملكة  �صفراء  وتعترب  والقطاعات،  امليادين  كافة  يف  النجاحات  وحتقق 

العامل ويف الدول التي يعملون بها.
يف  الزراعية  واملحا�صيل  املنتجات  جودة  يعرف  فاجلميع  الزراعة،  قطاع  اما   
الردن والتي و�صلت لكافة دول العامل، لكن هذا القطاع يعاين من حتديات جمة 
تتطلب من احلكومة الوقوف عليها وايجاد احللول لها، ومن بني هذه احللول فتح 
باب ال�صتثمار وت�صهيل الجراءات امام رجال العمال يف هذا القطاع الهام الذي 
من �صانه تو�صيع امل�صاحات الزراعية وزيادة كميات النتاج من خمتلف ا�صناف 
الفواكة واخل�صار، ول بد يف هذا ال�صياق من ال�صادة مب�صتوى التطور الكبري الذي 
و�صلت اليه زراعة التمور يف الأردن والتي باتت اليوم حتتل مكانة متقدمة بني دول 

العامل يف جودة التمور.

لقاء العدد
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البخيت :القوى 
البشرية األردنية العاملة

تعكس انطباعا طيبا 
وتحقق النجاحات في كافة 

الميادين والقطاعات



لقاء العدد
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البخيت للمستثمرون: نتمنى لمجلتكم
 مزيداً من التقدم واإلزدهار 



»المستثمرون« تحاور مدير عام مدارس النظم الحديثة

العفوري: على المدراس بشكل عام مواكبة الغد 
واالستجابة لتغيراته وللتحديات التي ترافقه

استثمار مميز

من حق كافة 
فئات المجتمع 
الحصول 
على التعليم 
الضروري والجيد

يؤمن انه من حق كافة فئات المجتمع الحصول على التعليم الضروري والجيد، وانه 
النجاح العملية التربوية في المملكة البد من تضافر الجهود بين القطاعين العام 

والخاص في هذا االتجاه.
 وعلى هذا االساس انشأ مدرسة تعتبر من أبرز المدارس في القطاع الخاص والعاملة 

في االردن، والتي تتميز بالمستوى الراقي والسمعة الطيبة محليا واقليميا، هدفها 
تخريج الطلبة المتميزين ومن اصحاب الكفاءات العالية.
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البد من من إحداث التغيير في العملية التربوية باتباع خطوات عديدة

مدارس النظم الحديثة تتبنى برنامجا تربويا مميزا 
يعتبر األحدث من نوعه في المنطقة العربية

استثمار مميز

 الدكتور م�صطفى العفوري املدير العام ملدار�ص النظم احلديثة، الذي يعترب من ابرز رجال 
العملية الرتبوية يف الردن، اكد خالل حديثه لـ»امل�صتثمرون«  ان على اجلهاز احلكومي ابداء 
الهتمام الكرب بالعملية الرتبوية ب�صكل عام، منتقدا يف الوقت نف�صه الطريقة التي تتعامل 

فيها مع املدار�ص اخلا�صة.
 

وفيما يلي نصل اللقاء:
 

* لنبدأ بالحديث عن ؤريتك للعملية التربوية في مدارس 
المملكة؟

اليوم تعترب متطورة، لكن لبد من الهتمام بها ب�صكل  العملية الرتبوية يف املدار�ص  - ان 
اإن�صاء جيل تربوي موؤهل يتحمل  التحديث، وذلك بهدف  لعملية  اكرث،  من اجل مواكبتها 

امل�صوؤوليات يف امل�صتقبل.
ونظرا للواقع الرتبوي والتعليمي اليوم، فانه لبد للمدر�صة اأن توافق الغد وتواكب معطياته 

تتيح  التي  املوؤ�ص�صة  هي  املن�صودة  فاملدر�صة  ترافقه،  التي  وللتحديات  لتغرياته  وت�صتجيب 
على  وقادرين  امل�صكالت،  وحل  التحديات  ملواجهة  ومهيئني  مبدعني  يكونوا  اأن  لطالبها 

التحليل والرتكيب واإحداث تغيريات ثرية يف البناء املعريف.
بال�صافة الى ذلك فانه من املطلوب من املدر�صة اليوم اأن يكون معلموها اأ�صرب واأقدر على 
الإ�صغاء واملالحظة، والتفكري، واأكرث مرونة يف التعامل مع املواد، ويف توظيف التكنولوجيا 
وا�صرتاتيجيات التعليم والتعّلـم، ويف اجلهود املبذولة لتحقيق ان�صباط الطالب وتوجيههم .

برايك ما هو المطلوب اليوم لتطوير العملية التربوية؟
 لبد من من احداث التغيري يف العملية الرتبوية، باتباع خطوات عديدة، فاإحداث التغيري 
وتتعاظم  وتت�صابك  متعددة،  واأن�صطة  وتقنيات  وخطوات  مراحل  على  تنطوي  كربى  عملية 
بقدر اأهمية التغيري املن�صود، حيث يتفق املربون فيما بينهم، على اجناز مراحل اأو خطوات 
واإعداد  للتغيري،  احلاجة  وعي   (: هي  اخلطوات  وهذه  الرتبوي،  التغيري  لإحداث  رئي�صة 
م�صروع التغيري والبدائل املتاحة، والإعالم وتهيئة العاملني لتنفيذ امل�صروع، وماأ�ص�صة التغيري 
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تفوق مدارس النظم الحديثة هو أمر طبيعي لجهودها التي قامت بها

اإلجراءات الحكومية مع المدارس الخاصة ال تتناسب 
مع حجم اإلنجازات التي ساهمت فيها هذه المدارس

واللتزام به، وحتويل التغيري اإلى تقليد را�صخ جديد، والتنفيذ والتقومي والتعديل(.

هل من رسالة توجهونها للحكومة في هذا المجال؟
- بكل تاكيد فالجراءات التي تتبعها احلكومة مع املدار�ص اخلا�صة اليوم ل تتنا�صب 
يف  الرتبوية  العملية  تطوير  يف  املدار�ص  هذه  فيها  �صاهمت  ايل  الجنازات  حجم  مع 
يف  املدار�ص  هذه  دور  على  للحفاظ  املتبعة  �صيا�صتها  يف  النظر  اعادة  وعليها  اململكة، 

اعداد الجيال املتعلمة واملثقفة.
هدف  لتحقيق  وت�صعيان  البع�ص،  بع�صها  تكمل  اليوم  واحلكومية  اخلا�صة  فاملدار�ص 
م�صرتك ول بد ان تعتربه �صريكا وطنيا هاما، وعلى احلكومة ان تعي هذا املو�صوع ب�صكل 

جدي فال تناف�ص بني املدار�ص العامة واخلا�صة اليوم.

اثر  الخاصة  المدارس  بين  التنافس  ان  يقول  من  هناك 
سلبا على العملية التربوية؟

 هذا الكالم غري �صحيح فالتناف�ص بني املدار�ص اخلا�صة كان له اثار جدا ايجابية على 
ي�صجع  فالتناف�ص  عام،  ب�صكل  التعليم  قطاع  على  بالفائدة  عاد  فقد  الرتبوية،  العملية 
اأن القطاع  اإلى  العمل وتقدمي املزيد لإثراء هذا امليدان، ولبد من ال�صارة  التميز يف 

مازال يحتاج اإلى كثري من املدار�ص اخلا�صة.

لننتقل بالحديث عن مدارس النظم الحديثة، ضعنا في 
ابرز ما تتميز به عن نظيراتها؟
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المدارس الخاصة والحكومية تكمالن بعضها
 البعض وتسعيان لتحقيق هدف مشترك

لطلبتها  الفائقة  العناية  النظم احلديثة تويل  مدار�ص 
على اختالف م�صتوياتهم واهتماماتهم ليغدو كل منهم 
اخلا�صة  العناية  وتويل  كما  متميزًا،  متوازنًا  اإن�صانًا 
رة،  باملوهوبني علميًا وباأ�صحاب امليول والقدرات املب�صِّ
واملو�صيقي   والعلمي  والأدبي  الريا�صي  املجال  يف 

والفني.
طبيعي  امر  هو  احلديثة  النظم  مدار�ص  ومتيز  فتفوق 
عائد جلهودها التي تقوم بها والهداف التي و�صعتها، 
عاتقها  على  اأخذت  احلديثة  النظيم  مدار�ص  فادارة 
توفري كافة متطلبات التعليم للطلبة من كافة ال�صرائح، 
عملها  ا�صرتاتيجية  وتغيري  تعديل  بعدم  والتزامها 

واأ�صعارها.
الطالب  بناء  على  عملت  احلديثة  النظم  فمدار�ص 
مواجهة  يف  ومتكينه  و�صلوكيًا  ووجدانيًا  معرفيًا 
من  وذلك  واملت�صارعة،  املعا�صرة  احلياة  متطلبات 
خالل عدة حماور، اأهمها تاأهيل كوادرها الب�صرية ومن 
ت�صاعد  التي  والتجهيزات  التقنية  املتطلبات  توفري  ثم 
واأن�صطة  برامج  و�صع  اإلى  بالإ�صافة  ذلك،  حتقيق  يف 
يف  وت�صاعد  العمرية  املرحلة  مع  تتنا�صب  متنوعة 
حتقيق الأهداف من خالل طاقم اإداري وفني متميــــــز 
مدار�ص  و�صع  الذي  الأمر  مهامه،  اأداء  من  ومتمكن 
النظم احلديثة يف الكوكبة الأولى من مدار�ص الوطن 

املميزة.

بها  تنفرد  خاصة  آلية  من  هل 
أعداد  في  الحديثة  النظم  مدارس 

طلبتها المتميزين؟
برناجما  تتبنى  التي  احلديثة  النظم  فمدار�ص  نعم، 
تربويا مميزا الذي يعترب الحدث من نوعه يف املنطقة 
العربية، فهي على �صبيل املثال اختارت ا�صمها اإدراكنا 
منها اأن الأنظمة واحلداثة تواأمان ل ينف�صالن، وهو ما 

�صكل هوية املدار�ص.
ولوعي مدار�ص النظم احلديثة باهمية ال�صري قدما يف 
العملية الرتبوية خا�صة يف ظل الظروف احلالية التي 
اأثرت ب�صكل مبا�صر على مقدرة املواطن املالية وارتفاع 
كلفة التعليم يف الردن، فقد اآثرنا املحافظة على نف�ص 
ارتفاع  فاتورة  كامل  متحملني  زيادة  دون  الأق�صاط 
التكاليف، وذلك اميانًا من قبل الدارة بدورها يف دعم 
املجتمع املحلي، وحق كل فئات املجتمع احل�صول على 

التعليم الالزم واجليد .
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بقلــم : د.ابراهيم بدران

العمالة المحلية.... والعمالة الوافدة

اجور  ان  يلي:اأوًل:  ما  مالحظة  من  لبد  وهنا   
العامل الوافد  قد ارتفعت لتتعدى راتب املوظف 
بني  البطالة  ان  ثانيًا:  وظيفته.  بدايات   يف 
ت�صل  ال�صباب  بني  وهي   %14 تتعدى  الردنيني 
الى 29% للذكور و 45% لالناث ثالثًا: ان العمالة 
الوافدة تتزايد �صنويا بن�صبة 1.6% الأمر الذي 
الوطني،  القت�صاد  على  متزايدا  عبئا  يجعلها 
اذا  خا�صة  الوطنية،  للعمالة  �صديدا  ومناف�صا 
اخذنا بعني العتبار العمالة ال�صورية. ويف اطار 
منو  معدلت  بطء  ،واأهمها  احلالية  املعطيات 
القت�صاد الوطني و هي يف حدود 3%، فاإن قدرة 
القت�صاد على توليد فر�ص عمل جديدة �صتكون 
يف  فر�صة،   األف   20 تتعدى  ل  متاما،  حمدودة 
عمل  فر�صة  األف   )80( عن  احلديث  اأن  حني 
فاإن  اآخر  جانب  ومن  �صنويًا.  مطلوبة  جديدة 
عملية الحالل تتطلب خطة وا�صحة ومربجمة 
النهائي  الهدف  يكون  �صنوات   )10( مدى  على 
الوافدة  العاملة  القوى  تتجاوز  ل  ان  للخطة 
وهذا  الوطنية.  العاملة  القوى  من   )%10(
اأوًل:   التايل:  الطار  يف  رمبا  التحرك   يتطلب 
منظمة  و  ر�صمية  وموؤ�ص�صة  وزارة  كل  تقوم  اأن 
ال�صناعة  ،كغرف  عالقة  ذات  مدين  جمتمع 
والتجارة والإحتادات املهنية و النوعية، بدرا�صة 
بها  اخلا�ص  القطاع  يف  الوافدة  للعمالة  معمقة 
،�صواء من حيث العداد او الجور او الكلفة غري 
املنظورة وغري املبا�صرة التي يتحملها القت�صاد 
التي  والعوامل  ال�صباب  حتديد  ثانيًا:  الوطني. 
جتعل العمالة الردنية عازفة عن النخراط يف 
القطاع  ذلك  يف  الوافدة  العمالة  مقابل  العمل 
على التحديد. ثالثًا:   و�صع منظومة من البدائل 
وال�صافات والرتتيبات والتعوي�صات التي ميكن 

للعمالة  جاذبة  املتاحة  العمل  فر�ص  جتعل  ان 
املتعرثة  ال�صركات  م�صاعدة  رابعًا:  الوطنية. 
وامل�صانع املتوقفة على اخلروج من اأزمتها وفق 
�صروط تعاقدية بينها وبني احلكومة يكون ت�صغيل 
العمالة الوطنية واحدًا من بنودها خام�صًا: و�صع 
برامج م�صرتكة ما  بني موؤ�ص�صة التدريب املهني 
و املوؤ�ص�صات املهنية املتخ�ص�صة و وزارة التعليم 
العايل من جهة، وبني ال�صركات وامل�صانع التي 
توظف قوى عمل اجنبية لل�صروع بتدريب وتاأهيل 
احتياجات  ت�صد  متخ�ص�صة  وطنية  عمالة 
الإيفاد  ذلك  يف  مبا  وامل�صانع،  ال�صركات  تلك 
الناجحة  الدول  جتارب  من  الإفادة  و  للخارج، 
يف هذا امل�صمار. �صاد�صًا: ان�صاء »دائرة التطوير 
،بالتعاون  تتولى  كي  وزارة  كل  يف  التكنولوجي« 
على  ،العمل  النوعية  و  املهنية  الإحتادات  مع 
و  والتكنولوجي  ال�صناعي  بامل�صتوى  الرتقاء 
الذي  القطاع  يف  الأعمال  و  للوظائف  الأدائي 
اكرث  الوظائف  ت�صبح  حتى  مظلتها،  حتت  يقع 
مما  انتاجية،  واأف�صل  مردودا  واأعلى  جاذبية 
والعامل  املجتمع  نظر  يف  موقعها  من  �صريفع 
النتاج  تكثيف  الى  النتقال  �صابعًا:  الوطني. 
ال�صناعات  و  النتاجية   امل�صاريع  خالل  من 
العاملة،  لالأيدي  الإ�صتعمال  وكثيفة  الإحاللية 
حمل  منتجاتها  ،لتحل  املحافظات  يف  خا�صة 
الب�صائع امل�صتوردة اجلاهزة. فالقت�صاد القائم 
اأ�صا�صا على التجارة وال�صترياد ل ميكنه توليد 
فر�ص عمل جديدة ال يف ا�صيق احلدود. ثامنُا: 
الفردية.  الوطنية  العمالة  او�صاع  ترتيب  اعادة 
هي  الوافدة  العمالة  من  كبريا  جزء  ان  ذلك 
عمالة فردية ولي�ص موؤ�ص�صية، تتعامل مع افراد 
يف اعمال �صغرية او مهام موؤقتة . وهذا يتطلب 

اأو �صمن  الوطنية حتت مظالت  العمالة  جتميع 
العمل«  »تعاونيات  مثل  تاأهيلية   جتميعية  اأطر 
اآخر  ا�صم  اأي  اأو  التعاونية«  العمل  »جمعيات  اأو 
بحيث تكون التعاونية مركز الت�صال و التاأهيل 
تا�صعًا:  الوطنية.  العمالة  بتوظيف  يرغب  ملن 
العمالة  لدعم  حكومي  وطني  �صندوق  ان�صاء 
الجور  يف  الفروق  الدعم  هذا  ليغطي  الوطنية 
اأو تكاليف املعي�صة. ومن املمكن للدعم ان يكون 
على �صكل تاأمني �صحي او اجتماعي اأو اإ�صكاين 
باأن ل  التزام احلكومة  او حتى ادخار. عا�صرًا: 
تقل ن�صبة العمالة الوطنية العاملة يف اأي مرفق 
لرتتفع  القادمة  �صنوات  اخلم�ص  يف   %50 عن 
بعدها الى 80% وتنتهي عام 2025 بن�صبة %90. 
جاد  وطني  برنامج  تنفيذ  دون  فاإنه  واخريا، 
مل�صاعفة معدل النمو الإقت�صادي ليتجاوز حاجز 
القطاعات  ت�صنيع  على  العمل  دون  و   %6 ال 
و  التكنولوجي  م�صتواها  رفع  و  الإقت�صادية 
الدخول  دون  و  لالإ�صتثمار،  احلقيقي  الت�صحيع 
القت�صاد  دفع  ،ودون  القطاعية  التفا�صيل  يف 
ا�صتريادا  واقل  انتاجا  اكرث  لي�صبح  الوطني 
»تتابع  �صامل   زمني  بربنامج  اللتزام  ،ودون 
الوزراء«،  رئا�صة  يف  متخ�ص�صة  وحدة  تنفيذه 
التفاقم  من  مزيدا  �صي�صهد  امل�صتقبل  فاإن 
للبطالة و ات�صاعا مل�صاحات الفقر، و قد ي�صبح 
الوافدة  العمالة  حمل  الوطنية  العمالة  احالل 
ال  مدى  على  وانه  خا�صة  ال�صعوبة،  يف  غاية 
املهارات  الكثري من  تراحعت  املا�صية   �صنة   20
لدى الطبقة العاملة الوطنية.، اإما ب�صبب هجرة 
املتميزين منها الى اخلارج،و اإما ب�صبب الإبتعاد 
عن املمار�صة. فهل نبداأ اليوم قبل غد ؟ تلك هي 

امل�صاألة.  

في تصريح قبل ايام، أكد رئيس الوزراء د. هاني الملقي »ان اعداد العمال 
الوافدين تعدت  مليون شخص«.و مع احترامنا لكل الوافدين، فقد أصبحت 

العمالة الوافدة تعادل 57% من كامل القوى العاملة األردنية أو 90% من 
العمالة االردنية خارج الوظيفة الحكومية.وهي متغلغلة في مختلف 
القطاعات االنتاجية والخدمية، وتنتشر في جميع انحاء المملكة. وأكد 
رئيس الوزراء، أنه البد من السير في عملية احالل للعمالة الوطنية محل 

العمالة الوافدة  وفق خطة موضوعية و زمنية محكمة

وجهة نظر 
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خالل حوار مع »المستثمرون«

  أكاديمية الشرق األوسط للطيران...
 الكفاءة العالية والسمعة الطيبة

إستثمار مميز في خدمة الطيران

طويرش: 
األكاديمية تتميز 
بتخريجها طيارين 
محترفين وفنيي 
صيانة طائرات 
مؤهلين

تتميز بتخريجها طيارين محترفين وفنيين صيانة طائرات مؤهلين، وذلك حسب معايير 
وقوانين هيئه تنظيم الطيران المدني االردني.

أكاديمية الشرق األوسط للطيران  التي تعمل على توفير التدريب االحترافي، يتمع خريجوها 
بحسب مديرها العام عبد اهلل طويرش، بالكفاءات العالمية اكاديما وعلميا، كون المدربين 

المعتمددين تم تاهيلهم وفق أعلى المستويات وبناء على االحتياجات الدولية.
ويقول خالل لقائه مع »المستثمرون« أن األكاديمية تحتضن مدربين ذو كفاءة وخبرة واسعة 
وطويلة مما يضيف بعدا جديدا للمستوى التعليمي، وان الطلب على دراسة تخصصات قطاع 

الطيران يشهد اقباال متزايدا كون الدراسات تشير الى ان هناك حاجة ملحة لرفد اسواق 
المنطقة بالخبرات المؤهلة من طيارين والمهندسين.
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تحتضن مدربين ذوي 
كفاءة وخبرة واسعة وطويلة

إستثمار مميز في خدمة الطيران

وفيما يلي نص اللقاء:

 هل لك ان تقدم لنا لمحة سريعة عن تاريخ األكاديمية؟
اأكادميية ال�صرق الأو�صط للطريان تاأ�ص�صت يف عام 2000، حيث كانت اأول موؤ�ص�صة مملوكة 
تقع  الطائرات،  و�صيانة  الطيارين  تدريب  جمال  يف  متخ�ص�صة  اخلا�ص  القطاع  قبل  من 

و�صط العا�صمة عمان  مطار ماركا.
والكادميية باتت اليوم معتمدة لدى العديد من �صركات الطريان العربية والعاملية لتدريب 
كوادرها يف جمالت الطريان التجاري وهند�صة و�صيانة الطائرات، لذلك فانها تعترب رائدة 

على م�صتوى الردن ومنطقه ال�صرق الأو�صط.
 

 ما هو الدور الذي تقوم به األكاديمية؟
توؤهل من خاللها  تدريبية  تعقد دورات  التدريب الحرتايف، حيت  بتوفري  الكادميية  تقوم 
تنظيم  هيئه  وقوانني  معايري  ح�صب  وذلك  الطائرات،  �صيانة  وفني  حمرتفني  طيارين 
املتطورة،  التقنية  والأجهزة  املعدات  اأحدث  بذلك  م�صتخدمة   ، الردين  املدين  الطريان 
الآيل  التجاري  الطريان  علوم  يدر�صون  ومتدربة  متدرب   800 من  اأكرث  بها  يلتحق  واليوم 

والكرتونيات الطريان و�صيانة حمركات الطائرات.

اأكادميية ال�صرق الأو�صط بتزويد �صركات وخطوط الطريان مبئات الطيارين  وعليه قامت 
والفنيني املهرة على مدار الع�صر �صنوات املا�صية على امل�صتويني املحلي والقليمي، كما ان 
املئات من خريجيها اليوم يعملون لدى �صركات الطريان املحلية والعربية والعاملية يف هذه 

املجالت بكل مهنية وكفاءة واقتدار.

 ضعنا في اسطول الطائرات التي تكله االكاديمية
وا�صع  مبنى  ت�صم  للطريان  الأو�صط  ال�صرق  اكادميية  اأن  الى  ال�صارة  من  لبد  البداية  يف 
وداخل  لها يف عمان  مبنى  فهناك  باململكة،  موقع  اأكرث من  ويف  الدولية  املوا�صفات  �صمن 

مطار عمان املدين، ويف مدينة العقبة )داخل مطار امللك ح�صن الدويل(.

وت�صم الكادميية ا�صطول من الطائرات احلديثة املزودة باحدث الأجهزة املالحية املطلوبة 
من الطائرات ذات املحرك الواحد واملحركني وجهازي طريان ت�صبيهي حديثني من �صنع 
وت�صم  كما  الو�صط،  ال�صرق  منطقة  م�صتوى  على  نوعهما  من  جهازين  اول  وهما  فرن�صي 
طائرة بيوجن لغايات التدريب الهند�صي ودورات ال�صيافة اجلوية، بال�صافة الى امتالكها 

هناجر وم�صاغل لتدريب طلبة الهند�صة.

 برأيك هل يشهد الطلب على دراسة تخصصات قطاع 
الطيران اقباال؟

ان  الى  ت�صري  فالح�صائيات  يوم،  بعد  يوما  تزداد  الطريان  قطاع  اهمية  فان  تاكيد  بكل 
منطقة ال�صرق الو�صط لوحدها حتتاج الى 13 الف طيار جديد خالل العوام املقبلة، لذلك 
املوؤهلة من طيارين ومهند�صني �صيانة  ا�صواق املنطفة باخلربات  فان احلاجة ملحة لرفد 

طائرات بال�صافة الى التخ�ص�صات الداعمة لل�صوقني املحلي واخلارجي.

وهذا يعترب موؤ�صرا وا�صحا الى �صرورة ايجاد مراكز تدريب متخ�ص�صة ت�صتطيع من خاللها 
ا�صتيعاب الطلب املتزايد على هذه املهن خا�صة وان الدول امل�صنعة تنتج �صنويا اعدادا هائلة 

من الطائرات مبختلف انواعها كما وت�صتقبلها ال�صواق وال�صركات.
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بداأت �صركة اخلطوط اجلوية امللكية الأردنية بتوفري خدمة الت�صوق يف اجلو مل�صافريها 
طائراتها  منت  على  احلرة  الأ�صواق  مبيعات  عر�ص  خالل  من  واملغادرين  القادمني 

اعتبارًا من اخلام�ص ع�صر من �صهر اآب املا�صي .
احلرة  الأ�صواق  ُتبيعها  التي  املواد  �صراء  امل�صافرين  مبقدور  اأ�صبح  فقد  وبذلك 
واختيار  مناف�صة  وباأ�صعار  الأردنية  امللكية  مع  �صفرهم  اأثناء  الدولية  املطارات  يف 

احتياجاتهم من بني جمموعة وا�صعة من العالمات التجارية العاملية املعروفة.
وتتوفر خدمات الت�صوق يف الأجواء على منت غالبية طائرات امللكية الأردنية، �صيما الى 
اخلطوط البعيدة ومتو�صطة املدى، وذلك مبوجب اتفاقية م�صرتكة عقدتها امللكية مع 
املتخ�ص�صة  الدولية  ال�صركات  اأكرب  من  كواحدة  امل�صهورة  العاملية   DFASS جمموعة 
ب�صلع  الأردنية  امللكية  املجموعة  و�صتزود  الطائرات،  على  احلرة  الأ�صوق  مببيعات 
الطائرات،  على  وجودهم  امل�صافرين خالل  ورغبات  احتياجات  تلبي  متميزة  وب�صائع 
من  احلرة  الأ�صواق  يف  للتب�صع  يبذلونه  كانوا  الذي  واجلهد  الوقت  عليهم  يوفر  ومبا 

خمتلف مطارات العامل.
اخلا�ص  الكتيب  خالل  من  م�صبق  ب�صكل  م�صرتياتهم  اختيار  امل�صافرون  ي�صتطيع  كما 
العاملية  العطور  من  منتقاة  جمموعة  ويت�صمن  الطائرات  على  واملوجود  باملبيعات 
اإلى  اإ�صافة  ال�صم�صية،  والنظارات  واملجوهرات  وال�صاعات  التجميل  وم�صتح�صرات 

للم�صافرين  ميكن  فيما  ال�صركة،  و�صعار  ا�صم  حتمل  التي  الأردنية  امللكية  منتجات 
دفع قيمة م�صرتياتهم بوا�صطة اأنواع عديدة من البطاقات الئتمانية اأو نقدًا بالدينار 

الأردين اأو الدولر الأمريكي اأو اليورو اأواجلنيه ال�صرتليني.
وقال املدير العام / الرئي�ص التنفيذي للملكية الأردنية كابنت �صليمان عبيدات اأن امللكية 
من  اطار  يف  لعمالئها  متكاملة  �صفر  خدمات  تقدمي  موا�صلة  على  حري�صة  الأردنية 
الراحة والرفاهية تقدمها طواقم �صيافة جوية مدربة وموؤهلة، م�صريًا اإلى اأن من �صاأن 
هذه اخلطوة اإتاحة الفر�صة اأمام امل�صافرين لختيار ما ينا�صبهم من احتياجات خالل 
ال�صعود  للت�صوق قبيل  الوقت واجلهد املخ�ص�ص  الأردنية وتوفري  امللكية  رحالتهم مع 

الى الطائرة.
التي  الأردنية  للملكية  املالية  تعزيزالإيرادات  يف  �صت�صاهم  املبيعات  هذه  اأن  واأ�صاف 
والعمل  امل�صافرين  وخدمات  والأر�صية  اجلوية  خدماتها  لتطوير  حثيث  ب�صكل  ت�صعى  
يف الوقت ذاته على ايجاد و�صائل نوعية مبتكرة تدعم املركز املايل لل�صركة واجلهود 

الرامية لتحقيق املزيد من النمو والنهو�ص باخلدمات ب�صكل عام .
وكانت امللكية الأردنية قد وقعت عقدًا مع جمموعة » ديفا�ص« العاملية بعد طرح عطاء 
الت�صويق  و�صائل  وجود  اأهمها  عديدة  معايري  العتبار  بعني  اآخذة  الغر�ص  لهذا  دويل 
واملبيعات املتعددة والبنية التحتية املنا�صبة وتقنيات املعلومات والقدرة على ال�صتمرار 

»الملكية األردنية« تتيح لمسافريها
 خـدمة التسوق فـي الجو
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بتوفري �صلع ومواد متجددة تلبي احتياجات امل�صافرين ورغباتهم.

امللكية تنقل البطل اأحمد اأبو غو�س

عرب عدد من موظفي امللكية الأردنية عن اعتزازهم مبرافقة البطل الأردين اأحمد اأبو 
اأقلته  مع مدربه فار�ص الع�صاف واأع�صاء  غو�ص على منت طائرة امللكية الأردنية التي 

.RJ118  الوفد الأوملبي الأردين من باري�ص اإلى عمان يف الرحلة رقم
الغامرة  �صعادتهم  وطاقمها اجلوي عن  ال�صحن  الكابنت هيثم  الطائرة  قائد  واأعرب 
اأثلج  الذي  الأردين  النجم  م�صافريها  بني  �صمت  التي  املميزة  التاريخية  الرحلة  بهذه 
اأوملبياد »ريو 2016« بالفوز بامليدالية  �صدور الأردنيني بعد اأن كللَّ م�صاركة الأردن يف 
الألعاب  الأردن يف  يحرزها  التي  الأولى  الذهبية  لتكون  التايكوندو  بطولة  الذهبية يف 

الأوملبية منذ بدء م�صاركته فيها عام 1980.
واحتفى موظفو حمطة امللكية الأردنية يف باري�ص بالبطل اأبو غو�ص قبيل �صعوده واأفراد 
البعثة الأوملبية الأردنية على الطائرة، كما احتفل بهذا الإجناز الرفيع طاقم الطائرة 
الدرجتني  امل�صافرين يف  الرحلة على جميع  اأثناء  الأردنية  التقليدية  بتوزيع احللويات 
بهذه  فرحهم  عن  اأي�صًا  امل�صافرون  عرب  حيث   ، )كراون(  الأعمال  ورجال  ال�صياحية 

املنا�صبة.
اأبو غو�ص واأع�صاء الوفد الأوملبي الأردين على العلم اخلا�ص بامللكية  اأحمد   وقد وقع 
الأردنية، مقدرين مبادرة ال�صركة با�صت�صافتهم واحلفاوة بهم على الطائرة ويف حمطة 
ال�صركة مبطار �صارل ديغول، موؤكدين اعتزازهم بالناقل الوطني لالأردن وبدور امللكية 
الأردنية يف دعم كل الإجنازات الوطنية التي يحققها ال�صباب الأردنيون املبدعون يف 

جميع املجالت، �صيما الريا�صيون.
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 أكاديمية الطيران الملكية األردنية تحتفل بعيدها الخمسين

الخوالدة: األكاديمية ساهمت في االقتصاد 
الوطني بنحو نصف مليار دوالر

مندوبًا عن �صمو الأمري احل�صني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، رعى نائب رئي�ص الوزراء 
وزير ال�صناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناين، احتفال اأكادميية الطريان امللكية 

الأردنية بالعيد اخلم�صني لتاأ�صي�صها.
الحتفال اخلم�صني  اإن  له،  كلمة  اخلوالدة، يف  الكابنت حممد  الأكادميية  عام  مدير  وقال 
يف  املتخ�ص�صة  التدريب  معاهد  قائمة  على  متقدمة  مكانة  على  حتظى  التي  لالأكادميية 
جمال علوم الطريان وتفرعاته، ياأتي بالتزامن مع احتفالت اململكة مبئوية الثورة العربية 

الكربى.
القطاع اخلا�ص مب�صاريع  باإ�صراك  النهج احلكومي  الأكادميية، ومتا�صيًا مع  اأن  اإلى  ولفت 
اإلى م�صاهمة عامة مملوكة للحكومة يف مطلع عام  التنمية، مت حتويلها من موؤ�ص�صة عامة 
2002، يف حني حتولت يف مطلع عام 2003 من قطاع عام اإلى قطاع خا�ص من خالل بيع 

جميع اأ�صهمها.
كلية  ا�صتحداث  من  بدءا  الأكادميية  م�صرية  يف  الإجناز  مراحل  اأبرز  اخلوالدة  وعر�ص 
لتدريب و�صيانة الطائرات يف الهياكل واملحركات يف عام 1998، واإ�صافة �صنف اإلكرتونيات 

الطريان يف عام 2003، لتكون اأول اأكادميية متخ�ص�صة يف هذا املجال بال�صرق الأو�صط.
وقال، يف هذا ال�صدد، اإنه مت يف عام 2005 �صراء رخ�صة الأجنحة العربية املخت�صة بخدمة 
رجال الأعمال، مثلما مت يف عام 2007 �صراء كلية امللكة نور الفنية للطريان املدين، اإلى اأن 
تو�صعت الأكادميية با�صتثماراتها يف عام 2008 لتفتح فرعًا لتدريب الطريان يف مطار امللك 

احل�صني الدويل بالعقبة.
اإمارة  الأعمال يف  اأجنحة اخلليج خلدمة رجال  �صركة  تاأ�صي�ص  الأكادميية،  اإجنازات  ومن 
ال�صارقة بدولة الإمارات يف عام 2010، وافتتاح معهد لتدري�ص اللغة الإجنليزية يف العراق 
يف عام 2015، وت�صجيل اأكادميية للطريان وال�صيانة يف اململكة املغربية، والتي من املرجح 

اأن يبداأ العمل بها مع نهاية العام احلايل.
واكد اخلوالدة ان الأكادميية خرجت، نحو 10 اآلف طالب من 40 دولة عربية واأجنبية، فيما 
متتلك 22 طائرة، وخم�صة اأجهزة ت�صبيهية، و70 �صفًا درا�صيًا، وم�صاغل هند�صية للهياكل 

واملحركات والإلكرتونيات.
كما وزادت كوادرها لت�صل 288 موظفا ن�صفهم من املتقاعدين الع�صكريني ذوي اخلربات 
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املرتاكمة يعملون جميعًا مبخزون فكري عّز نظريه يف الأكادمييات 
العاملية، وي�صاف اإليهم 250 مّوظفا يف ال�صركات التابعة، وبذلك 
امل�صتوى  وحت�صني  الأردنية  الأيادي  ت�صغيل  يف  �صاهمنا  قد  نكون 

املعي�صىي ملا يقارب 500 عائلة.
خالل  الوطني  القت�صاد  يف  �صاهمت  الأكادميية  اأن  اإلى  ولفت 
الع�صر �صنوات الأخرية بنحو ن�صف مليار دولر اأمريكي من خالل 

الت�صغيل وم�صروفات الطلبة الأجانب يف اململكة.
املهنية  الرخ�ص  منح  تتخطى  ان  الأكادميية  طموح  اأن  واكد 
ملعظم  متطلبًا  اأ�صبحت  والتي  اجلامعّية  ال�صهادة  اإلى  والدبلوم، 
�صركات الطريان الدّولّية، وقال نحن ن�صري بخطى حثيثة نحو هذا 
الهدف ول زالت حماولتنا مع وزارة التعليم العايل تراوح مكانها 
لنكون  النور  حماولتنا  ترى  اأن  الآمل  ويحدونا  التوّجه،  هذا  يف 
اإفريقيا،  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  طريان  جامعة  اأول 
وليكون الأردن هو ال�صّباق دومًا يف التطّور وله ال�صبق، كما كان يف 
تكنولوجيا علوم الطريان، م�صتذكرين اأن اخلطوط اجلوية امللكية 
القارة  اإلى  الأطل�صي  املحيط  يعرب  عربي  ناقل  اأول  هي  الأردنية 

الأمريكية يف منت�صف ال�صبعينات من القرن املا�صي.
اأحمد  الدولية  الأجنحة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  األقى  بدوره، 
حممد  الأكادميية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  عن  بالإنابة  غزالة،  اأبو 
اإليه  الذي و�صلت  بالإجناز  اأبو غزالة، كلمة عرب فيها عن فخره 

الأكادميية يف جمايل التعليم والطريان.
ن�صاأة  عن  ق�صري  فيلم  عر�ص  تخلله  الذي  احلفل،  نهاية  ويف 
وجمموعة  احلفل  راعي  تكرمي  مت  تطورها،  ومراحل  الأكادميية 
ممن �صاهموا ببناء الأكادميية منُذ انطالقتها، ف�صاًل عن تكرمي 

العاملني فيها الذين جتاوزت مدة خدمتهم 15 عامًا.
النقل  وزراء  الك�صبي وعدد من  يحيى  النقل  وزير  وح�صر احلفل 

ال�صابقني، وال�صفراء العرب املعتمدين لدى اململكة. 
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الردنية)جت(  ال�صياحية  النقليات  �صركة  اأرباح  بلغت 
عام  من  الول  الن�صف  خالل  ال�صريبة  بعد  ال�صافية 
مع  مقارنة  دينار  الف   847.375 جمموعه  ما    2016
املا�صي  العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  الف   308.187

.2015
ارباح  بلغت  فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب 
ال�صركة قبل ال�صريبة حوايل 1.1 مليون دينار، مقارنة 
العام  من  الول  للن�صف  دينار  الف   557.996 مع 
الربح  بلغ فيه اجمايل  الذي  الوقت  املا�صي 2015، يف 
 2016 احلايل  العام  من  الولى  ال�صتة  ال�صهر  خالل 

حوايل 2.5 مليون دينار.

موجودات  جمموع  اأن  الى  املالية  البيانات  واأ�صارت 
العام احلايل 2016  الول من  الن�صف  ال�صركة خالل 

بلغت حوايل 21.1 مليون دينار.
الردنية  ال�صياحية  النقليات  �صركة  عام  مدير  وقال 
الظروف  من  الرغم  على  انه  حداد،  مالك  )جت( 
عام  ب�صكل  ال�صياحي  بالقطاع  حتيط  التي  ال�صعبة 
ان  ال  اخل�صو�ص،  وجه  على  ال�صياحي  النقل  وقطاع 
واملتنوعة  املختلفة  خدماتها  تقدمي  وا�صلت  ال�صركة 
يف  وجنحت  كما  الت�صجيعية،  العرو�ص  كافة  وتقدمي 
وانت�صارها  ب�صكل كبري وزيادة نفوذها  تو�صيع مرافقها 
ا�صتطاعت  ال�صركة  اأن  املناطق.وا�صاف  كافة  يف 

وبف�صل ا�صرتاتيجيتها املرنة ال�صتمرار يف العمل وفقا 
ال�صناعة  هذه  يف  والتميز  الحرتاف  معايري  لأعلى 
القت�صادية  الظروف  ظل  يف  وذلك  املتخ�ص�صة، 
يف  ال�صيا�صية  ال�صطرابات  عن  الناجمة  ال�صعبة 
منطقة ال�صرق الو�صط والتي عملت على تراجع اعداد 

ال�صياح القادمني الى اململكة.
جمهزة  ال�صركة  حافالت  جميع  اأن  الى  حداد  واأ�صار 
عرب  امل�صافرين  تنقل  والآمان  الراحة  و�صائل  باأرقى 
�صبكة حملية ودولية وا�صعة النت�صار، حيث تواكب جميع 
اأمناطه  بجميع  النقل  التي حتدث يف جمال  التطورات 

النقل ال�صياحي اأو نقل الركاب.

اإلستثمار في قطاع النقل

847 ألف دينار أرباح »جت« للنصف األول

حداد: 
الشركة نجحت 

في توسيع 
مرافقها 

وزيادة نفوذها 
وانتشارها
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)بعد  ال�صافية  الردنية  التامني  �صركة  اأرباح  بلغت 
الن�صف  خالل  دينار  مليون   1.6 حوايل  ال�صريبة( 

الأول من العام احلايل 2016 .
جمموع  بلغ  فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب 
الرباح قبل ال�صريبة خالل الن�صف الول من العام 

احلايل 2016 حوايل 2.1 مليون دينار.
الول من  للن�صف  لل�صركة  املالية  البيانات  واأظهرت 
العام احلايل 2016، اإرتفاع الإيرادات اإلى حوايل 21 
مليون دينار مقابل حوايل 19.9 مليون دينار خالل 
الفرتة املقارنة من العام املا�صي 2015، وبلغ  �صافى 

الأق�صاط املكتتبة حوايل 19.7 مليون مليون دينار، يف 
املقابل بلغ جمموع موجودات ال�صركة لنهاية حزيران 

من العام احلايل 2016 حوايل 79.3 مليون دينار.
عماد  الردنية  التامني  ل�صركة  العام  املدير  وقال 
عبد اخلالق، اإن النتائج التي حققتها ال�صركة خالل 
الن�صف الول من العام احلايل 2016 رغم الأزمات 
توؤكد  باملنطقة  حتيط  التي  وال�صيا�صية  القت�صادية 
التحديات  مع  التعامل  على  ال�صركة  وقدرة  كفاءة 

املفرو�صة.
خدمة  يف  املهم  دورها  متيز  اأكدت  ال�صركة  اأن  وبني 

احتياجات  تلبية  خالل  من  الوطني  القت�صاد 
املواطنني الراغبني يف احل�صول على ارقى اخلدمات 

التامينية.
يف  قدما  �صتم�صي  ال�صركة  اأن  اخلالق  عبد  واكد 
التاأمني  خدمات  تقدمي  يف  ور�صالتها  روؤيتها  حتقيق 
و�صتوا�صل  كما  العمالء،  احتياجات  خمتلف  لتلبي 
التامني بنف�ص الوترية التي انتهجتها  العمل يف �صوق 
طرح  موا�صلة  النجاح،  حققت  والتي  تاأ�صي�صها  منذ 
متطلبات  تواكب  التي  املتنوعة  التامينية  الربامج 

الع�صر واملرحلة.

عبد الخالق: الشركة 
ستمضي قدما لتحقيق 

رسالتها في تقديم 
خدمات التأمين
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بلغت اأرباح ال�صركة الردنية الفرن�صية للتامني ال�صافية )بعد ال�صريبة( 
ما جمموعه 714.577 الف دينار خالل الن�صف الأول من العام احلايل 
من  ذاتها  للفرتة  دينار  الف   526.547 جمموعه  ما  مع  مقارنة   ،  2016

العام املا�صي 2015.
وح�صب البيانات املالية لل�صركة، فقد بلغ جمموع ارباحها خالل الن�صف 

الول من العام احلايل 2016 ما جمموعه 836.272 الف دينار.
واأظهرت البيانات املالية لل�صركة للن�صف الول من العام احلايل 2016، 
اإرتفاع الإيرادات اإلى حوايل 10.5 مليون دينار مقابل حوايل 9.6 مليون 
دينار خالل الفرتة املقارنة من العام املا�صي 2015، وبلغ  �صافى الأق�صاط 
املكتتبة حوايل 8.5 مليون مليون دينار، يف املقابل بلغ جمموع موجودات 
ال�صركة لنهاية حزيران من العام احلايل 2016 حوايل 26.5 مليون دينار.
وقال املدير العام  لل�صركة الردنية الفرن�صية للتامني الدكتور وليد زعرب، 
الأو�صاع  من  الرغم  على  ا�صتطاعت  حيث  باأدائها،   تفتخر  ال�صركة  اأن 

املحيطه باملنطقة ال�صتمرار يف اأدائها اليجابي.
ر�صمتها،  التي  واهدافها  خططها  تنفيذ  وا�صلت  ال�صركة  ان  وا�صاف 
ال�صوق  الى  املختلفة  التاأمينية  اخلدمات  تقدمي  يف  ال�صتمرار  خالل  من 
الردين ب�صكل مميز المر الذي انعك�ص ب�صكل ملحوظ على اعمال ال�صركة 
ونتائجها، منوها يف الوقت نف�صه الى ان ال�صركة الأردنية الفرن�صية باتت 
بعد  خ�صو�صا  التاأمني  �صركات  بني  ومميزا  مرموقا  مكانا  حتتل  اليوم 
النجاحات املالية املتوا�صلة واملرتاكمة واملتحققة خالل ال�صنوات املا�صية.

زيادة  على  �صاعدت  تنتهجها  التي  ال�صركة  ا�صرتاتيجية  ان  الى  واأ�صار 
حجم اعمالها وعملت على حتقيق هذه النتائج املالية الطيبة، المر الذي 

�صينعك�ص ايجابًا على الداء املايل لل�صركة للعام احلايل 2016.
واكد ان ال�صركة ا�صتطاعت احلفاظ على دورها الريادي يف دعم العملية 
التنموية وحت�صني م�صتوى اخلدمات التاأمينية املقدمة للمواطنني والتي تعد 

من اأهم القيم املوؤ�ص�صية لل�صركة الردنية الفرن�صية للتاأمني.

)بعد  ال�صافية  للتامني  الو�صط  ال�صرق  �صركة  اأرباح  بلغت 
من  الأول  الن�صف  خالل  دينار  مليون   5.2 حوايل  ال�صريبة( 
العام احلايل 2016 ، مقارنة مع حوايل 1.5 مليون دينار للفرتة 

ذاتها من العام املا�صي 2015.
وح�صب البيانات املالية لل�صركة، فقد بلغ جمموع ارباحها خالل 
الن�صف الول من العام احلايل 2016 حوايل 6.3 مليون دينار 
مقارنة مع حوايل 1.7 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 

.2015
واأظهرت البيانات املالية لل�صركة للن�صف الول من العام احلايل 
مقابل  دينار  مليون   15.8 حوايل  اإلى  الإيرادات  اإرتفاع   ،2016
حوايل 10.8 مليون دينار خالل الفرتة املقارنة من العام املا�صي 
2015، وبلغ  �صافى الأق�صاط املكتتبة حوايل 9 مليون مليون دينار، 
يف املقابل بلغ جمموع موجودات ال�صركة لنهاية حزيران من العام 

احلايل 2016 حوايل 86.4 مليون دينار.
الدكتور  للتامني  الو�صط  ال�صرق  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 
رجائي �صوي�ص، ان اداء ال�صركة منذ بداية العام متيز بالبداع 
ال�صتة  ال�صهر  نتائج مبهرة، فخالل  ال�صركة حتقيق  وا�صتطاعت 
الولى من العام 2016 ارتفعت ارباح ال�صركة بن�صبة  234 باملئة 

مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املا�صي 2015.
واأ�صاف اأن هذه النتائج تعترب دليل وا�صح على مدى قوة ال�صركة 
باخلدمات  العمالء  ثقة  مدى  الى  بال�صافة  املالية،  ومالءتها 

التامينية التي تقدمها.
وتابع قائال ان �صركة ال�صرق الو�صط للتاأمني �صتوا�صل م�صريتها 
والإرتقاء  ال�صناعة  هذه  تطوير  على  عازمة  فهي  الناجحة، 
ا�صرتاتيجية  ان  الى  نف�صه  الوقت  يف  م�صريا  التاأمني،  بخدمات 
غريهم  عن  ال�صركة  عمالء  متييز  على  ترتكز  ال�صركة  عمل 
لرعاية  الهادفة  املتكاملة  التاأمينية  اخلدمات  بتقدميها  وذلك 

م�صاحلهم

714 ألف دينار أرباح 
»األردنية الفرنسية 

للتأمين« للنصف األول

5.2 مليون دينار أرباح  

»الشرق االوسط للتامين« 
للنصف األول

زعرب: 
استراتيجية 

الشركة التي 
وضعتها ساعدت 

الشركة على 
زيادة حجم 

أعمالها

صويص: أداء 
الشركة منذ 

بداية العام 
تميز باالبداع
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3.7 مليون دينار صافي أرباح

 »الشرق العربي للتأمين« النصفية

ملحم: الشركة هي الخيار 
األفضل واألكثر أمانًا 

للمنشأت والمؤسسات 
والشركات الكبرى

للتاأمني  العربي  ال�صرق   |  gig �صركة  اأعلنت 
بنهاية  ال�صريبة  بعد  اأرباح  �صايف  حتقيق  عن 
العام احلايل  3.7  مليون  الن�صف الول من 
دينار مقارنة مببلغ 3.2 مليون دينار يف العام 

ال�صابق 2015، بن�صبة منو بلغت 17 %. 
العربي  ال�صرق   |  gig اإدارة  جمل�ص  وعقد 
للتاأمني اجتماعه الرابع  ل�صنة 2016، برئا�صة 
وح�صور  ملحم،  م�صطفى  املجل�ص  رئي�ص 
التنفيذي  والرئي�ص  الإدارة،  جمل�ص  اأع�صاء 

لل�صركة م�صطفى ملحم .
وبحث املجل�ص النتائج املالية للربع الثاين كما 

يف 2016/06/30، والذي �صهد اأف�صل النتائج 
الفنية  والأرباح  املكتتبة  الأق�صاط  حيث  من 
النتائج  اأو  املحلي  ال�صوق  م�صتوى  على  �صواء 
على  الأف�صل  كانت  حيث  لل�صركة  الداخلية 

م�صتوى ال�صوق املحلي .
وقال ملحم »باأن اأعمال ال�صركة يف نهاية الربع 
الثاين من العام احلايل كانت جيدة حيث بلغت 
مع  مقارنة  دينار  مليون   62 املكتتبة  الأق�صاط 
العام  من  الفرتة  بنف�ص  دينار  مليون   54.9
كما   ،%13 ن�صبتها  بلغت  بزيادة   2015 ال�صابق 
دينار  مليون   42 املدفوعة  التعوي�صات  بلغت 

اأما   ،2015 ب�صنة  دينار  مليون   32 مع  مقارنة 
البيانات املالية فت�صري اإلى ن�صبة منو يف الأرباح 
الفنية الت�صغيلية بلغت 21 % عن العام ال�صابق«.
لل�صركة  املالية  الودائع  زادت  »لقد  واأ�صاف 
كبري  موؤ�صر  وهو   ، دينار  مليون   35.93 لتبلغ 
مما  املالية،  ومالءتها  ال�صركة  قدرة  على 
يجعلها اخليار الأف�صل والأكرث اأمانًا للمن�صاأت 
مكانة  ويعزز  الكربى،  وال�صركات  واملوؤ�ص�صات 
وامل�صاهمني  العمالء  ثقة  ومتانة  ال�صركة 
املايل  املركز  واإ�صتقرار  ثبات  يف  والعاملني 

لل�صركة.
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بلغت اأرباح �صركة املجموعة العربية الردنية للتامني ال�صافية )بعد ال�صريبة( 
548.371 الف دينار خالل الن�صف الأول من العام احلايل 2016، مقارنة مع 

244.065 الف دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2015.
وح�صب البيانات املالية لل�صركة، فقد بلغت اأرباح »قبل ال�صريبة« خالل الن�صف 
الول من العام احلايل 2016 ما جمموعه 689.100 الف  دينار، مقارنة مع 

266.365 الف دينار للن�صف الول من العام املا�صي 2015.
العام احلايل 2016، فقد  للن�صف الول من  لل�صركة  املالية  البيانات  وح�صب 
بلغ جمموع الإيرادات حوايل 6 مليون دينار وهي مماثلة ملا حققته خالل العام 
املا�صي 2015، كما وبلغ  �صافى الأق�صاط املكتتبة حوايل 5.9 مليون دينار، يف 
املقابل بلغ جمموع موجودات ال�صركة لنهاية حزيران من العام احلايل 2016 

حوايل 18.8 مليون دينار.
ا�صامه  املهند�ص  للتامني  الردنية  العربية  املجموعة  �صركة  عام  مدير  وقال 
التاأمينية  النواحي  يف  املتميزة  مكانتها  على  حافظت  ال�صركة  ان  جعنينه، 
�صركات  الريادي بني  احتفاظها على موقعها  التي مكنتها من  املالية  واملالءة 
التامني الردنية، وهذا يوؤكد �صالمة ال�صيا�صات التي تتبعها ال�صركة يف اأدائها 

وقدرتها على حتقيق النتائج الإيجابية.
وا�صاف ان النتائج املالية للن�صف الول من العام احلايل 2016 كانت �صمن 
تعي�صها  التي  وال�صيا�صية  القت�صادية  الظروف  ظل  يف  المثل  وهي  التوقعات 

املنطقة والعامل.
وا�صار الى ان ال�صركة ا�صتطاعت امل�صي قدما يف حتقيق اهدافها، موؤكدا ان 
امام  قطعته  التي  عهدها  على  �صتبقى  للتاأمني«  الأردنية  العربية  »املجموعة 

عمالئها بال�صتمرار يف تقدمي كل ما هو متميز من خدمات التاأمني.
اأ�صاليب  ايجاد  ا�صتدعى  املنطقة  دول  ت�صهدها  التي  الزمات  طبيعة  اأن  واكد 
للمواجهة اثارها وهو ما مكن ال�صركة من حتقيق النتائج الطيبة واحلفاظ على 

مكانتها الريادية بني ال�صركات العاملة يف القطاع. 

الأوروبية  العربية  املجموعة  ل�صركة  املالية  البيانات  اأظهرت 
اأرباحًا   2016 احلايل  العام  من  الأول  الن�صف  خالل  للتاأمني 

بقيمة 373257 الف دينار.
الأوروبية  العربية  املجموعة  �صركة  عام  مدير  مع  حديث  يف 
اأداء ال�صركة خالل  اأن  للتاأمني الدكتورة لنا بدر، فقد �صرحت 
فقد  بالإيجابية،  يت�صم   2016 احلايل  العام  من  الأول  الن�صف 
ا�صتطاعت ال�صركة اأن حتتل املكانة املنا�صبة لها يف �صوق التاأمني 
املحلي ح�صب البيانات املالية لل�صركة يف الن�صف الأول من العام 
احلايل 2016، حيث بلغ  جمموع الأق�صاط   حوايل10.3 مليون 
دينار، يف املقابل بلغ جمموع موجودات ال�صركة لنهاية حزيران 

من العام احلايل 2016 حوايل 28.9 مليون دينار.
املالية  و�صيا�صاتها  ال�صركة  ا�صول  وبف�صل  باأنه  بدر  د.  واأ�صافت 
�صركائها  جميع  مع  القوية  عالقاتها  الى  ا�صافة  وال�صتثمارية 
والقدرة  لل�صركة  املالية  املالءة  وبف�صل  والدوليني  املحليني 
ال�صتيعابية العالية واخلربه الطويله متكنت ال�صركة من تقدمي 
فروعها  خالل  من  الردين  لل�صوق  املميزة  التاأمينية  اخلدمات 
ا�صتطاعت  الردن-حيث  داخل  املنت�صرين  ووكالئها  ومكاتبها 
التطوير  خالل  من  العمالء  كافة  احتياجات  تلبي  ان  ال�صركة 
مع  تتالءم  التي  اجلديدة  املنتجات  وابتكار  ملنتجاتها  امل�صتمر 

احتياجات الأفراد وال�صركات وطموحاتهم.

548 ألف دينار صافي أرباح  

»المجموعة العربية األردنية 
للتأمين« النصفية 

373 ألف دينار أرباح »شركة 

المجموعة العربية األوروبية 
للتأمين« النصفية

جعنينه: قمنا 
بايجاد أساليب 

جديدة لمواجهة 
آثار االزمات التي 

تشهدها دول 
المنطقة 

النا بدر: 
الشركة تسعى 

لتكون الشريك 
األنسب للعمالء

In
ve

st
m

en
t I

n 
Th

e 
IN

SU
R

A
N

C
E 

Se
ct

or

In
ve

st
m

en
t I

n 
Th

e 
IN

SU
R

A
N

C
E 

Se
ct

or

47 INVESTORSامل�ستثمـــــــــــرون         اأيلول  2٠1٦



ال�صريبة(  )بعد  ال�صافية  الوطنية  التامني  �صركة  اأرباح  بلغت 
546.641 الف دينار خالل الن�صف الأول من العام احلايل 2016.
وح�صب البيانات املالية لل�صركة، فقد بلغت اأرباح »قبل ال�صريبة« 
جمموعه  ما   2016 احلايل  العام  من  الول  الن�صف  خالل 

692.802 الف  دينار.
البيانات املالية لل�صركة للن�صف الول من العام احلايل  وح�صب 
2016، فقد بلغ جمموع الإيرادات حوايل 7.1 مليون دينار وهي 
�صافى  وبلغ   كما  املا�صي 2015،  العام  خالل  حققته  ملا  مماثلة 
الأق�صاط املكتتبة حوايل 6.15 مليون مليون دينار، يف املقابل بلغ 
جمموع موجودات ال�صركة لنهاية حزيران من العام احلايل 2016 

حوايل 25.3 مليون دينار.
وقالت املدير العام ل�صركة التامني الوطنية منال جرار، ان النتائج 
التي حققتها ال�صركة يف الن�صف الول من العام احلايل 2016 كان 
جيدة وجاءت نتيجة اجلهود التي بذلتها ادارة وموظفي ال�صركة 
واحلر�ص على تطبيق خطة العمل التي مت و�صعها يف بداية هذا 

العام.
بخطى  وال�صري  دعائمها  تر�صيخ  على  تعمل  ال�صركة  ان  وا�صافت 
ثابتة وزيادة ح�صتها يف ال�صوق املحلي رغم املناف�صة ال�صديدة بعد 

ان مت جتاوز العقبات التي اعاقت م�صريتها خالل الفرتة املا�صية.
وا�صارت جرار ان ادارة �صركة التاأمني الوطنية تنظر بتفاوؤل كبري 

ملا �صيتم اجنازه وحتقيقه خالل الفرتة املقبلة من العام 2016. 

اإلستثمار في قطاع التأمين

546 ألف دينار صافي 
أرباح »التأمين الوطنية« 

للنصف األول

جل�صته  يف  الردن   - العربية  التامني  �صركة  ادارة  جمل�ص  �صادق 
املنعقدة بتاريخ 2016/07/28 على البيانات املالية لل�صركة لل�صتة 
بلغت  قيا�صية  ارباح  اظهرت  والتي  العام 2016  من  الولى  ا�صهر 
700 الف دينار مقابل 58 الف دينار خالل نف�ص الفرتة من العام 

املا�صي.
واظهرت النتائج ارتفاع يف الق�صاط بن�صبة 10% مقابل انخفا�ص 
يف �صايف التعوي�صات بن�صبة 10% اي�صًا وبلغت الرباح الفنية لدوائر 

ال�صركة املختلفة 709 الف دينار.
وا�صاد جمل�ص الدارة باجلهود الكبرية التي بذلتها ادارة ال�صركة 
والكادر الوظيفي للو�صول الى هذه النتائج املميزة والتطور الذي 

حتقق يف كافة عمليات ال�صركة.
العربية - الردن ر�صيد  التامني  من جانبه قال مدير عام �صركة 
الهباب، ان ال�صركة ت�صعى با�صتمرار لتعزيز نقاط القوة التي يتمتع 
بها منوذج اعمال ال�صركة وال�صتفادة منها لتحقيق اف�صل النتائج 
موا�صلة  لها  ي�صمح  الذي  بال�صكل  ا�صرتاتيجيتها  تنفيذ  اجل  ومن 
وتقدمي  املحلية  ال�صوق  موقعها يف  وتعزيز  امل�صتدام  النمو  م�صرية 
اأرقى اخلدمات التامينية لعمالئها مبا يعك�ص مكانة ال�صركة الرائدة 

و�صمعتها املرموقة.
يذكر ان �صركة التامني العربية الردن قد تا�ص�صت يف العام 1975 
والتجارية  البنكية  املوؤ�ص�صات  من  عدد  ادارتها  جمل�ص  وي�صم 

وال�صناعية املعروفة ا�صافة الى عدد من كبار رجال العمال.

الهباب: 
الشركة تسعى 

باستمرار 
لتعزيز نقاط 

القوة التي تتمتع 
بها

جرار: الشركة 
تعمل على 

السير بخطى 
ثابتة وزيادة 

حصتها في 
السوق
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700 ألف دينار أرباح 
»التأمين العربية - 

األردن« للنصف األول
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ال�صريبة(  )بعد  ال�صافية  للتامني  املنارة  �صركة  اأرباح  بلغت 
97.341 الف دينار خالل الن�صف الأول من العام احلايل 2016.

قبل  ارباح  جمموع  بلغ  فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب 
ال�صريبة خالل الن�صف الول من العام احلايل 2016 ما جمموعه 

105.548 الف دينار.
احلايل  العام  من  الول  للن�صف  لل�صركة  املالية  البيانات  وح�صب 
وبلغ    ، دينار  مليون  الإيرادات حوايل 3.4  �صايف  بلغ  فقد   ،2016
�صافى الأق�صاط املكتتبة حوايل 3.4 مليون مليون دينار، يف املقابل 
احلايل  العام  من  حزيران  لنهاية  ال�صركة  موجودات  جمموع  بلغ 

2016 حوايل 19.4 مليون دينار.
وقال املدير العام ل�صركة املنارة للتاأمني فادي جميل �صعادة،  نحن 
نعتز بالنتائج التي حققتها ال�صركة خالل الن�صف الول من العام 
مقارنة  ال�صركة  اعمال  يف  كبريا  حت�صنا  اأظهرت  حيث   ،2016

بالفرتة ذاتها من العام املا�صي 2015.
وا�صاف ان ال�صركة و�صعت خطه ا�صرتاتيجية للعام 2016 - 2018 
حتقيق  على  والعمل  اخل�صائر  اطفاء  وهي  متكاملة  جملة  لتحقيق 
للتامني، وحت�صني  ال�صوقية ل�صركة املنارة  الرباح، وزيادة احل�صة 
 Brand اتفاقيات اعادة التاأمني، وحت�صني اتفاقيات اعادة التاأمني

Awareness، بال�صافة الى حت�صني وتطوير بيئة العمل .
وا�صار الى الى ان النتائج التي حققتها �صركة املنارة للتاأمني رغم 
الأزمات التي حتيط باملنطقة، توؤكد انها ت�صري بالطريق ال�صحيح 
نحو حتقيق املزيد من النجاحات خالل الن�صف الثاين من العام 

.2016

97 ألف دينار أرباح 
»المنارة للتأمين« 

للنصف األول

1.3 مليون دينار صافي 
أرباح »النسر العربي 

للتأمين« للنصف األول

سابيال: 
النتائج أكبر 

دليل على 
ما تتمتع به 

الشركة من 
سمعة طيبة

اإلستثمار في قطاع التأمين

بلغت اأرباح �صركة الن�صر العربي للتامني ال�صافية )بعد ال�صريبة( حوايل 
1.3 مليون دينار خالل الن�صف الأول من العام احلايل 2016 ، مقارنة مع 

حوايل 1.2 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2015.
خالل  ال�صريبة«  »قبل  اأرباح  بلغت  فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب 
الن�صف الول من العام احلايل 2016 حوايل 1.7 مليون دينار مقارنة مع 

حوايل 1.6 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2015.
واأظهرت البيانات املالية لل�صركة للن�صف الول من العام احلايل 2016، 
 10.6 حوايل  مقابل  دينار  مليون   11.3 حوايل  اإلى  الإيرادات  اإرتفاع 
مليون دينار خالل الفرتة املقارنة من العام املا�صي 2015، وبلغ  �صافى 
الأق�صاط املكتتبة حوايل 14.1 مليون مليون دينار، يف املقابل بلغ جمموع 
موجودات ال�صركة لنهاية حزيران من العام احلايل 2016 حوايل 69.6 

مليون دينار.
اإن هذه  �صابيال،  يعقوب  للتامني  العربي  الن�صر  ل�صركة  العام  املدير  وقال 
للجهود  طبيعية  نتيجة  تاأتي  �صعبة  �صنة  يف  حتققت  التي  املميزة  النتائج 
الكبرية التي بذلتها الإدارة التنفيذية وكوادر ال�صركة بتوجيه من جمل�ص 

الإدارة.
 ،2016 العام احلايل  من  الول  الن�صف  ال�صركة خالل  اداء  ان  وا�صاف 
اكرب دليل على ما تتمتع به ال�صركة من خربات فنية رفيعة و�صمعة طيبة 
اأو  الوثائق  حلملة  �صواء  حقه  حق  ذي  كل  اإعطاء  فى  تتوانى  مل  حيث   ،
امل�صتفيدين منها او موظفي ال�صركة نف�صها وهذا هو �صر جناحها الباهر 

بني نظرياتها .
املو�صوعة،  للخطة  وفقًا  م�صبقًا  املعدة  اأهدافها  حققت  ال�صركة  ان  واكد 
وغري  املبا�صرة  الأعمال  تطوير  يف  جهودها  م�صاعفة  يف  ما�صية  وهي 
املبا�صرة على ال�صواء، بالإ�صافة للم�صي قدمًا يف تطوير قدرات موظفيها 

الذين يعدون من النخبة الأولى على م�صتوى قطاع التامني.
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سعادة:النتائج 
تشير الى ان 

الشركة  تسير 
بالطريق 
الصحيح
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

3.8 مليون دينار صافي أرباح البنك التجاري األردني النصفية

7 ماليين دينار صافي أرباح البنك االستثماري النصف السنوية

ان�صطته  تنمية  يف  الردين  التجاري  البنك  ا�صتمر 
لالرتقاء  الدارة  خطة  �صمن  ال�صا�صية  البنكية 
متطلبات  تلبي  والتي  املقدمة  البنكية  باخلدمات 

العمالء وال�صوق امل�صريف. 
وقال البنك اإن الرباح ال�صافية بعد ال�صريبة وا�صتبعاد 
العمليات غري املتكررة منت بواقع 63 باملئة، فيما بلغت 
الرباح ال�صافية بعد ال�صريبة 8ر3 مليون دينار لل�صهور 

ال�صتة الأولى من العام احلاليز
اإن  اإدارة البنك، مي�صيل ال�صايغ،   وقال رئي�ص جمل�ص 
املدرو�ص  النمو  نتيجة  جاءت  اليجابية  النتائج  هذه 
املتحقق يف حجم الت�صهيالت الئتمانية ال�صافية مببلغ 
ودائع  ومنو  دينار،  مليون   645 اإلى  دينار  مليون  5ر45 
العمالء مببلغ 3ر23 مليون دينار اإلى مليار و65 مليون 

دينار لنهاية حزيران.
ن�صبة  رفع  اإلى  اأدى  العمالء  ودائع  ارتفاع  اأن  وا�صاف 
الت�صهيالت اإلى ودائع العمالء من 6ر60 باملئة  يف نهاية 
حزيران املا�صي مقارنة مع 5ر57 باملئة يف نهاية 2015، 

وهو موؤ�صر يعك�ص ال�صتغالل المثل مل�صادر الموال.

تخفيف  املقابل،  يف  ا�صتطاع،  البنك  اأن  ال�صايغ  واأكد 
على  انعك�ص  والذي  لديه  البنوك  ودائع  يف  الرتكز 

التوظيفات يف �صوق النقد متدنية العوائد.
وبني اأن اجمايل املوجودات و�صل اإلى مليار و361 مليون 
مقابل  احلايل  العام  من  الأول  الن�صف  بنهاية  دينار 

مليار و488 مليون دينار بنهاية 2015. 
واأ�صار اإلى انعكا�ص النمو يف حجم الت�صهيالت وتخفيف 
تكلفة ودائع العمالء على الرباح الت�صغيلية حيث منت 
�صايف ايرادات الفوائد بن�صبة 3ر17 باملئة ومببلغ 9ر2 
مليون دينار، كما منا اجمايل الدخل قبل العمليات غري 

املتكررة بن�صبة 4ر6 باملئة.
ونوه اإلى اأن البنك ا�صتمر يف نهجه املتحفظ يف التحوط 
بناء  طريق  عن  وال�صتثمارات  الئتمانية  للت�صهيالت 
املخ�ص�صات املطلوبة ح�صب التعليمات البنكية النافذة.
خدماته  وتقييم  مراجعة  يف  امل�صتمر  نهجه  اطار  ويف 
البنك  طور  وال�صركات،  لالأفراد  املقدمة  ومنتجاته 
التوفري  بح�صابات  اخلا�ص  منتجه  الردين  التجاري 
)جتاري توفريي( وذلك من خالل زيادة عدد اجلوائز 
من  بدل  �صهريا  كربى  جوائز  ثالث  لت�صبح  ال�صهرية 

واحدة ا�صافة الى زيادة قيمة اجلوائز اليومية.

اأرباحا  ال�صتثماري(  )البنك  بنك  انفي�صت  حقق 
ال�صريبة  قبل  دينار  1ر10مليون  بلغت  اإجمالية 
العام  من  الأول  الن�صف  نهاية  يف  واملخ�ص�صات 
احلايل  مقارنة مع 9ر7 مليون دينار يف الفرتة ذاتها 

من 2015 بارتفاع ن�صبته 6ر43 باملئة.
بعد  ال�صافية  الأرباح  اإن  البنك  اأ�صدره  بيان  وقال 
ماليني   7 اإلى  باملئة  8ر45  بن�صبة  ارتفعت  ال�صريبة 
املقارنة  لفرتة  دينار  مليون  8ر4  مع  مقارنة  دينار 
ذاتها، موؤكدا اأن هذه النتائج الإيجابية جاءت متوافقة 
جانب  اإلى  الإدارة،  تنفذها  التي  التو�صع  خطط  مع 
تلبي  متنوعة  م�صرفية  خدمات  تقدمي  على  تركيزها 
احتياجات الأفراد وال�صركات وفقا لأف�صل املمار�صات 

العاملية.
وبلغ جمموع املطلوبات وحقوق امللكية 851 مليون دينار 
مقارنة  احلايل،  العام  من  الأول  الن�صف  نهاية  يف 
اأظهرت  فيما   ،2015 نهاية  يف  دينار  مليون   845 مع 
الئتمانية  الت�صهيالت  جمموع  ارتفاع  البنك  بيانات 

دينار  مليون   494 باملئة مبقدار  7ر8  بن�صبة  بال�صايف 
البيان  يف  البنك  اأكد  حيث  املا�صي،  حزيران  بنهاية 
اأنه م�صتمر يف رفع وحت�صني جودة حمفظة الت�صهيالت 
�صيا�صته  خالل  من  املايل  مركزه  ومتانة  الئتمانية 

الئتمانية املتما�صية واملتوافقة مع ا�صرتاتيجيته.
اإن  جردانة،  ب�صر  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
اأعلى  مع  متوافقة  البنك  تبناها  التي  ال�صرتاتيجية 
املخاطر،  واإدارة  امل�صريف  العمل  حتكم  التي  املعايري 
للبنك  الت�صغيلية  العمليات  تعزيز  عن  اأثمرت  والتي 
على كافة الأ�صعدة، وانعك�صت على النتائج الإيجابية 
هذا  منت�صف  حتى  وا�صتمرت   ،2015 العام  نهاية  يف 
للبنك  والرقابي  التنظيمي  الدور  اإلى  م�صريا  العام، 
املركزي الذي �صاهم يف دعم ح�صانة البنوك للتعامل 

مع التحديات ال�صيا�صية والأمنية املحيطة.
من  العمالء  قاعدة  تو�صيع  يف  جنح  البنك  ان  وتابع، 
تعزيز  مع  يتوافق  مبا  جديدة  منتجات  طرح  خالل 
اخلدمات  وتنويع  اململكة  يف  الإلكرتوين  الدفع  بيئة 
املنتجات  طرح  يف  البتكار  على  والرتكيز  امل�صرفية 

واخلدمات.

جردانه: البنك نجح في 
توسيع قاعدة العمالء 

من خالل طرح منتجات 
جديدة
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هذه الصايغ: 
النتائج االيجابية جاءت 
نتيجة النمو في حجم 
التسهيالت االئتمانية 

الصافية
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

66.4 مليون دينار صافي أرباح بنك اإلسكان للنصف األول

حقق بنك الإ�صكان خالل الن�صف الأول من عام 2016 
حيث   %12.4 بن�صبة  ال�صريبة  قبل  الأرباح  يف  منوًا 
بلغت 97.1 مليون دينار مقارنًة مع 86.4 مليون دينار 
حتققت خالل الن�صف الأول من العام املا�صي 2015، 
بن�صبة  ال�صريبة  بعد  ال�صافية  الأرباح  منت  حني  يف 
7.9% حيث بلغت 66.4 مليون دينار مقارنًة مع 61.6 

مليون دينار خالل الفرتة املماثلة من عام 2015.
من  الأول  الن�صف  خالل  الدخل  اإجمايل  ارتفع  كما 
هذا العام 2016 مببلغ 21.5 مليون دينار اأو ما ن�صبته 

12.5% حيث بلغ 193.5 مليون دينار.
ويف تعقيبه على النتائج املتحققة بني املدير العام لبنك 
الإ�صكان اإيهاب ال�صعدي اأنها جاءت بف�صل ا�صرتاتيجية 
وانتهاجه  احل�صيفة  و�صيا�صاته  الناجحة  البنك  عمل 
اأف�صل  لتقدمي  املتطورة  امل�صريف  العمل  ملعايري 
جمموع  و�صل  حيث  لعمالئه،  واملنتجات  اخلدمات 
املوجودات يف نهاية �صهر حزيران من عام 2016 اإلى 
العمالء 5.5  ودائع  اأر�صدة  وبلغت  دينار،  مليار   7.7
مليار دينار وبح�صة �صوقية مقدارها 14.6%، كما بلغ 
اإجمايل ر�صيد حمفظة الت�صهيالت الئتمانية 4 مليار 

دينار وبح�صة �صوقية مقدارها %13.8.

وانعك�صت هذه النتائج على موؤ�صرات الأداء الرئي�صية 
قيا�صًا  ومالءمتها  متانتها  يوؤكد  مبا  البنك  يف 
بالظروف القائمة، حيث بلغت ن�صبة كفاية راأ�ص املال 
17.2%، وبلغت ن�صبة ال�صيولة 135% وهما اأعلى من 
وبلغ  الأردين،  املركزي  البنك  من  املطلوبة  املعدلت 
حقوق  على  والعائد   %1.7 املوجودات  على  العائد 

امللكية %13.
زاد عدد  الأردن فقد  الداخلي يف  التو�صع  ويف جمال 
فروع البنك العاملة منذ بداية العام لت�صل اإلى 129 
اإلى  لي�صل  الآيل  ال�صراف  اأجهزة  عدد  وزاد  فرعًا، 
�صدارته  على  البنك  حافظ  وبذلك  جهازًا،   216
للقطاع امل�صريف يف الأردن بعدد الفروع وعدد اأجهزة 

ال�صراف الآيل.
وما يجدر ذكره يف هذا املجال اأن لدى بنك الإ�صكان 
 181 اإلى  عددها  و�صل  ودولية  حملية  فروع  �صبكة 
وفل�صطني  ولندن  واجلزائر  و�صورية  الأردن  يف  فرعًا 
من  كل  يف  التمثيل  مكاتب  اإلى  اإ�صافًة  والبحرين 

العراق والإمارات العربية املتحدة وليبيا.
واأ�صاف ال�صعدي اأن البنك ي�صعى دومًا لزيادة قاعدة 
احتياجاتهم  وتلبية  واملوؤ�ص�صات  الأفراد  من  عمالئه 
بتحقيق  توقعاته  عن  واأعرب  معهم،  العالقة  وتعزيز 

نتائج اأف�صل خالل الن�صف الثاين من هذا العام.

السعدي:  البنك حافظ 
على صدارته للقطاع 

المصرفي في األردن
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11.7 مليون دينار أرباح بنك ABC األردن للنصف األول

�صرح رئي�ص جمل�ص اإدارة بنك ABC الأردن �صائل 
عام  من  الأول  الن�صف  اعمال  نتائج  ان  الوعري، 
بلغت  ال�صريبة  قبل  �صافية  ارباحا  حققت   2016
دينار  مليون   11.4 مع  مقارنة  دينار  مليون   11.7
بزيادة  اأي  ال�صابق  العام  من  الفرتة  نف�ص  خالل 

ن�صبتها %3.
اليرادات  ارتفعت  فقد  املالية  النتائج  �صعيد  وعلى 
 21.2 الى  لت�صل  البنكية  والعمولت  الفوائد  من 
نف�ص  خالل  دينار  مليون   20.2 مقابل  دينار  مليون 
الفرتة من العام ال�صابق اأي بزيادة مقدارها %4.9.

رئي�ص  اأكد  فقد  املايل  املركز  قائمة  �صعيد  على  اما 
و�صل  حيث  البنك  وتطور  منو  على  الإدارة  جمل�ص 
اجمايل املوجودات الى 1.073مليار دينار، يف حني 
اإلى  لت�صل  الئتمانية  الت�صهيالت  حمفظة  ارتفعت 

كما  دينار  مليون   525 مع  مقارنة  دينار  مليون   569
يف نهاية العام ال�صابق. اما على �صعيد ودائع العمالء 
ودائع  من  متينة  قاعدة  على  البنك  حافظ  فقد 
العمالء حيث و�صلت الى 637 مليون دينار مقارنة مع 

651 مليون دينار كما يف نهاية العام ال�صابق.
من جهتها اأو�صحت املدير العام للبنك �صيمونا ب�صوتي 
خالل  البنك  حققها  التي  الإيجابية  النتائج  باأن 
ال�صيا�صة  عن  تعرب   2016 العام  من  الأول  الن�صف 
التي انتهجها البنك والتي تهدف الى موا�صلة النمو 
يف  واملتمثلة  ال�صرتاتيجية  البنك  خطط  وتنفيذ 
زيادة ح�صته ال�صوقية من كافة القطاعات ول �صيما 
قطاعي التجزئة واملوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة من 
خالل العمل على تنويع خدماته ومنتجاته امل�صرفية 
ومنتجات  خدمات  بطرح  عمالئه  قاعدة  وتو�صيع 
من  اأو�صع  �صريحة  وا�صتهداف  ال�صوق،  يف  مبتكرة 

العمالء.

بشوتي: النتائج تعبر عن 
السياسة التي انتهجها 

البنك والتي تهدف الى 
مواصلة النمو
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

27.9 مليون دينار صافي
 أرباح البنك اإلسالمي األردني للنصف األول

بعد  ال�صافية  الردين  ال�صالمي  البنك  اأرباح  بلغت 
من  الأول  الن�صف  خالل  واملخ�ص�صات  ال�صريبة 
دينار  مليون   27.9 حوايل  الى   2016 احلايل  العام 
من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   25 حوايل  مع  مقارنة 

العام املا�صي 2015.
 وح�صب البيانات املالية، فقد فقد بلغت ارباح البنك 
من  الأول  للن�صف  ال�صريبة  قبل  الردين  ال�صالمي 
مع  مقارنة  دينار  مليون   42.4 حوايل  احلايل  العام 
العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   37.2 حوايل 

املا�صي 2015.
الول  الن�صف  خالل  املتحقق  الدخل  اجمايل  وبلغ   
دينار  مليون   74.7 حوايل   2016 احلايل  العام  من 
مقارنة مع حوايل 65.5 مليون دينار للفرتة ذاتها من 
العام املا�صي 2015، يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع 

العام  من  القيا�ص  فرتة  خالل  البنك  موجودات 
احلايل  ذاتها حوايل 3.9 مليار دينار.

مو�صى  قال  للبنك  الن�صفية  املالية  النتائج  وعن   
للبنك  العام  املدير  التنفيذي  الرئي�ص  �صحادة/ 
الن�صفية  املالية  النتائج  ان   الردين،  ال�صالمي 
املالية،  املوؤ�صرات  ملعظم  ارتفاعًا  اأظهرت  مل�صرفنا 
مما يوؤكد ا�صتمرار تقدم البنك ومنوه ليعزز موقعه يف 

القطاع امل�صريف الأردين .
اأن  توؤكد  الطيبة  النتائج  هذه  ان  �صحادة  واأ�صاف  
و  والتطور  النمو  نحو  واثقة  خطوات  يخطو  البنك 
يف  منو  ن�صب  على  املحافظة  يف  اإ�صرتاتيجيته  تطبيق 
اأعماله مع مواكبة كل ما ي�صتجد يف ال�صناعة  جميع 
ببذل  ال�صتمرار  على  موؤكدا  الإ�صالمية  امل�صرفية 
وم�صاهمينا  متعاملينا  ثقة  لتعزيز  اجلهد  من  املزيد 
للو�صول اإلى حتقيق اأف�صل النتائج  والجنازات وفق 

ال�صوابط ال�صرعية.

شحادة: النتائج تؤكد 
استمرار تقدم البنك 
ونموه ليعزز موقعه 
في القطاع المصرفي 

األردني

In
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 B
an

ki
ng

 S
ec

to
r

In
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 B
an

ki
ng

 S
ec

to
r

21.4 مليون دينار صافي أرباح بنك األردن للنصف األول

 
امل�صتثمرون

ال�صريبة  بعد  ال�صافية  الأردن  بنك  اأرباح  بلغت 
واملخ�ص�صات خالل الن�صف الأول من العام احلايل 
2016 الى حوايل 21.4 مليون دينار مقارنة مع حوايل 
املا�صي  العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   18.3

.2015
بنك  ارباح  ارتفعت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب   
الحتاد قبل ال�صريبة اإلى 31.4 مليون دينار للن�صف 
الأول من العام احلايل مقارنة مع حوايل 29.8 مليون 
 5.3 ن�صبته  بارتفاع   ،2015 من  ذاتها  للفرتة  دينار 

باملئة.
الول  الن�صف  خالل  املتحقق  الدخل  اجمايل  وبلغ   
دينار  مليون   63.7 حوايل   2016 احلايل  العام  من 
مقارنة مع حوايل 62.2 مليون دينار للفرتة ذاتها من 
بلغ فيه جمموع  الذي  الوقت  املا�صي 2015، يف  العام 
موجودات البنك خالل فرتة القيا�ص من العام احلايل  

ذاتها حوايل 2.4 مليار دينار.
 وقال رئي�ص جمل�ص ادارة / املدير العمام لبنك الردن 
حققها  التي  اليجابية  النتائج  ان  فاخوري،  �صاكر 

البنك انعك�صت وب�صكل اإيجابي على موؤ�ّصرات الأداء.
ت�صمنته  ما  اأبرز  تنفيذ  ا�صتطاع  البنك  ان  واأ�صاف   
من  والبعيد  املتو�صط  الأمدين  على  ا�صرتاتيجيته 
العمالء،  خدمة  جمال  يف  املتميزة  ملكانته  تر�صيخ 
م�صددا يف الوقت نف�صه الى اأن البنك �صيوا�صل تقدمي 
اأف�صل اخلدمات امل�صرفية من خالل فروعه املنت�صرة 
يف جميع املناطق التي يتواجد بها، حيث �صيعمل على 

الرتكيز على خدمة وتلبية احتياجات العمالء.
على  قادر  البنك  اأن  فاخوري  اأكد  اخلتام  ويف   
م�صرية  وموا�صلة  الريادية  مكانته  على  املحافظة 
اف�صل  تقدمي  خالل  من  واإقتدار  كفاءة  بكل  النجاح 
يف  املنت�صرة  فروعه  �صبكة  عرب  امل�صرفية  اخلدمات 
كافة املحافظات، وحتقيق اأف�صل النتائج بف�صل متانة 
ثقة  تعزيز  على  الدائم  حر�صه  مع  املالية  موؤ�صراته 

العمالء بالبنك.

فاخوري: البنك قادر على 
المحافظة على مكانته 

الريادية ومواصلة 
مسيرة النجاح
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425 مليون دوالر أرباح 
»مجموعة العربي« للنصف األول 

بعد  �صافية  اأرباحًا  العربي  البنك  جمموعة  حققت 
دولر  مليون   424.9 بلغت  واملخ�ص�صات  ال�صرائب 
للفرتة املنتهية يف 30 حزيران 2016 مقارنة بـ 422.9 
مليون دولر يف الفرتة املقابلة لعام 2015، وجاءت هذه 
الرباح لتوؤكد قدرة البنك على ال�صتمرار بتحقيق نتائج 
ايجابية بكافة الظروف مع املحافظة على جودة ا�صوله.
وبلغت الت�صهيالت الئتمانية 24.2 مليار دولر اأمريكي 
مليار   34.8 على  العمالء  ودائع  ا�صتقرت  حني  يف   ،
دولر امريكي كما يف 30 حزيران 2016. وبا�صتثناء اثر 
التغري يف ا�صعار ال�صرف، اظهرت حمفظة الت�صهيالت 
الئتمانية وودائع العمالء ارتفاعا بن�صبة 3%لكل منهما 

مقارنة مع نف�ص الفرتة من العام ال�صابق.
رئي�ص  اأ�صار  البنك  التيحققها  النتائج  على  تعليقه  ويف 
اأن  اإلى  امل�صري،  �صبيح  العربي  البنك  اإدارة  جمل�ص 
نتيجة  جاءت  البنك  حققها  التي  اليجابية  النتائج 
امل�صرفية  عملياته  واإدارة  احل�صيفة  ا�صرتاتيجيته 

وال�صيا�صة املحافظة جتاه املخاطر.
موقعه  على  للمحافظة  �صعيه  ويف  البنك  باأن  واأ�صاف 
املتميز وزيادة ح�صته ال�صوقية عمل على تو�صيع ن�صاطه 
العام  يف  جديدة  فروعًا  ا�صتحدث  حيث  اجلغرايف، 

2016 يف العديد من البلدان يف الردن واملنطقة.
واأكد امل�صري اأن البنك قادر على املحافظة على مكانته 
واإقتدار  كفاءة  بكل  النجاح  م�صرية  وموا�صلة  الريادية 
من خالل تقدمي اف�صل اخلدمات امل�صرفية عرب �صبكة 
وحتقيق  والجنبية،  العربية  الدول  يف  املنت�صرة  فروعه 
اأف�صل النتائج بف�صل متانة موؤ�صراته املالية مع حر�صه 

الدائم على تعزيز ثقة العمالء بالبنك.
للبنك  التنفيذي  العام  املدير  بني   ، جانبه  من 
من  الرغم  وعلى  البنك  اأن   ، ال�صباغ  نعمة  العربي، 

الجنبية  العمالت  لبع�ص  ال�صرف  ا�صعار  تغري  اأثر 
انه حقق منوا  ال  املالية  بال�صواق  والنخفا�صاحلا�صل 
يف اليرادات الت�صغيلية نتيجة للزيادة يف �صايف ايرادات 
امل�صاريف  �صبط  يف  وال�صتمرار  والعمولت  الفوائد 

الت�صغيلية.
والتي  ينتهجها  التي  �صيا�صته  وا�صل  البنك  اأن  وا�صاف 
الدخل  تنويع م�صادر  على  املحافظة  ا�صا�ص  على  تقوم 
وتقدمي احللول التمويلية املنا�صبة التى تلبى اإحتياجات 

العمالء الفعلية.
�صالمة  على  حافظ  البنك  اأن  الى  ال�صباغ  وا�صار 
تغطية  بلغت  حيث  ا�صوله،  وجودة  الئتمانية  حمفظته 
الديون غري العاملة اأكرث من 105% وذلك دون احت�صاب 
قيمة ال�صمانات. بال�صافة الى احتفاظه بن�صبة �صيولة 
دعامة  ي�صكل  يزال  ول  كان  الذي  الأمر  وهو  مرتفعة 
اإجمايل  بلغ  حيث  للبنك  املايل  املركز  ملتانة  رئي�صية 
احتفاظه  وكذلك   %69.5 الودائع  الى  الت�صهيالت 
 8.1 امللكية  حقوق  بلغت  حيث  قوية  راأ�صمالية  بقاعدة 
عام  من  الول  الن�صف  نهاية  يف  امريكي  دولر  مليار 

.2016
الحتاد  من  املتحدة  اململكة  خروج  على  تعليقه  ويف 
الوروبي اأ�صار نعمة ال�صباغ اأن البنك مل يتاأثر واأنه من 
اقت�صاد  على  �صواء  الدائم  الو�صع  على  احلكم  املبكر 
اململكة املتحدة اأو على اقت�صاد الحتاد الأوروبي والذي 

قد ياأخذ فرتة من الوقت.
خالل  حاز  العربي  البنك  اأن  اإلى  ذكره  اجلدير  ومن 
هذا العام على جائزة  اأف�صل بنك يف ال�صرق الأو�صط 
للعام 2016 من جملة غلوبال فاينان�ص، املجلة العاملية 

املتخ�ص�صة بال�صوؤون املالية ومقرها نيويورك.

المصري: البنك وفي 
سعيه للمحافظة على 

موقعه استحدث فروعًا 
جديدة في العديد من 

الدول

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

10 ماليين دينار أرباح البنك األهلي للنصف األول

من  الأولى  اأ�صهر  لل�صتة  الأردين  الأهلي  البنك  حقق 
منه،  حزيران   30 يف  واملنتهية   2016 احلايل  العام 

ن�صب منو مرتفعة يف كافة موؤ�صراته.
 2.74 اإلى  و�صلت  حيث  موجوداته  حجم  ارتفع  فقد 
بنهاية  دينار  مليار   2.49 مع  مقارنة  دينار  مليار 
حققت  فيما   ،%10 بلغت  منو  بن�صبة  اأي   ،2015 عام 
ن�صب  العمالء  وودائع  الئتمانية  الت�صهيالت  من  كّل 
يف  النمو  ن�صب  كبري  ب�صكل  فاقت  م�صبوقة  غري  منو 
القطاع امل�صريف، وذلك اإثر منو حمفظة الت�صهيالت 
مليون   224 مببلغ  )بال�صايف(  املبا�صرة  الئتمانية 
 ،2015 عام  نهاية  عن   %18 بلغت  منو  وبن�صبة  دينار 
مليون   210 بقيمة  العمالء  ودائع  ارتفاع  جانب  اإلى 
دينار وبن�صبة منو بلغت 12% عن نهاية العام 2015، 
البنوك  مقدمة  الأردين يف  الأهلي  البنك  يجعل  مما 

الأردنية يف ن�صب النمو للعام احلايل.
وقد �صّرح رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك الأهلي الأردين، 
الن�صف  خالل  البنك  اأداء  باأن  الرزاز  عمر  الدكتور 
اإدارة  يف  الكفاءة  يعك�ص   2016 عام  من  الأول 
املرتفعة  النمو  ن�صب  واأن  واملطلوبات،  املوجودات 
�صوف توؤتي ثمارها خالل املرحلة القادمة، م�صيفًا اأن 
حتققت  قد  التي  الإجنازات  مبثابة  تعد  النتائج  هذه 
بالرغم من التحديات ال�صعبة الناجتة عن الأو�صاع 

ال�صيا�صية والقت�صادية التي حتيط باملنطقة.
اإلى جناح البنك يف املحافظة  واأ�صار الدكتور الرزاز 
على وترية النمو يف حجم عملياته امل�صرفية؛ موؤكدًا 
يقدمها  التي  امل�صرفية  اخلدمات  يف  التنوع  اأن  على 
كالأفراد،  القطاعات  خمتلف  من  لعمالئه  البنك 
وال�صركات، واملوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة، وقطاع 
التقدم  هذا  حتقيق  يف  رئي�صًا  عاماًل  كان  ال�صتثمار 

تنمية  على  وتركيزه  البنك  حر�ص  مبينًا  املطرد، 
وتعزيز  قاعدتها  وتو�صيع  املتنوعة  القطاعات  هذه 
اخلدمات املقدمة لها �صمانًا ملوا�صلة حتقيق الأرباح 

ب�صكل �صحي و�صليم.
العام  املدير  التنفيذي   الرئي�ص  اأكد  جانبه،  ومن 
باأن  داود  مو�صى  حممد  الأردين،  الأهلي  للبنك 
مليون   10 بلغت  جيدة  اأرباح  حتقيق  ا�صتطاع  البنك 
دينار بالرغم من حتوط البنك يف بناء خم�ص�صات 
بع�ص  وظروف  املرحلة  متطلبات  ملواجهة  كافية 
الئتمانية  املحفظة  جودة  حت�صني  وبهدف  العمالء، 
وتقليل املخاطر؛ حيث مت اقتطاع خم�ص�صات ديون 
مليون   16.5 بحدود  عقارات  تدين  وخم�ص�صات 
دينار اأردين يف الن�صف الأول من عام 2016 مقابل 
ال�صابق،  العام  من  الفرتة  لنف�ص  دينار  مليون   8.3
للعام  مليون   4.7 بقيمة  فوائد  تعليق  اإلى  بالإ�صافة 
العام  من  الفرتة  لنف�ص  مليون   3.1 مقابل  احلايل 

ال�صابق.
اإل  هو  ما  النتائج  باأن حتقيق هذه  قائاًل  داود  وتابع 
الإدارة  جمل�ص  بها  قام  التي  امل�صنية  للجهود  ثمرة 
بالرغم  البنك  وكوادر  اأطقم  كافة  فيها  و�صاركت 
جتاه  البنك  ينتهجها  التي  املتحفظة  ال�صيا�صة  من 
و�صالمة  جودة  على  وحر�صه  املخاطر  اأنواع  كافة 
ومالءة  �صيولة  ن�صب  على  واملحافظة  موجوداته، 
خطته  تنفيذ  البنك  موا�صلة  اإلى  م�صريًا  منا�صبة، 
ل  اأمواله،  تعزيز م�صادر  واملتمثلة يف  ال�صرتاتيجية 
�صيما من ودائع العمالء وزيادة ح�صته ال�صوقية من 
اإلى  عددها  و�صل  التي  الفروع  فتح  موا�صلة  خالل 
)56( فرعًا، اإلى جانب زيادة عدد اأجهزة ال�صراف 
خدماته  باقة  وتنويع  �صراف،   )104( اإلى  الآيل 
امل�صرفية وطرح منتجات مبتكرة خلدمة عمالئه ل 
�صيما قطاع الأفراد الذي يحقق معدلت منو مرتفعة.

الرزاز: البنك حقق نسب 
نمو غير مسبوقة في 

التسهيالت والودائع 
وحجم الموجودات
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15.5 مليون دينار صافي أرباح البنك األردني الكويتي للنصف األول

بعد  ال�صافية  الكويتي  الأردين  البنك  اأرباح  بلغت 
ال�صريبة واملخ�ص�صات خالل الن�صف الأول من العام 

احلايل 2016 الى حوايل 15.5 مليون دينار.
البيانات املالية، فقد فقد بلغت ارباح البنك   وح�صب 
الأردين الكويتي قبل ال�صريبة للن�صف الأول من العام 

احلايل حوايل 22.2 مليون دينار.
 وبلغ اجمايل الدخل املتحقق خالل الن�صف الول من 
يف  دينار،  مليون   59.7 حوايل   2016 احلايل  العام 
خالل  البنك  موجودات  جمموع  فيه  بلغ  الذي  الوقت 
 2.7 حوايل  ذاتها  احلايل   العام  من  القيا�ص  فرتة 

مليار دينار.
 وقال رئي�ص جمل�ص ادارة البنك الأردين الكويتي عبد 
ائتمانية  �صيا�صة  انتهج  البنك  ان  الكباريتي،  الكرمي 
ووا�صحة  حمددة  معايري  واعتمد  ومتزنة،  ح�صيفة 
اإلى  بالإ�صافة  حالة،  لكل  الئتماين  القرار  حتكم 
والتح�صيل  واملتابعة  املراقبة  اإجراءات  يف  الت�صدد 

والتوثيق.

ال�صيا�صة  تنفيذ  وا�صلت  البنك  اإدارة  ان  واأ�صاف   
التي مت اعتمادها بالتزامن مع بدء انعكا�صات الأزمة 
اأهم  من  والتي  الوطني،  الإقت�صاد  على  العاملية 
عمالئه  جانب  اإلى  بالوقوف  البنك  اإلتزام  عنا�صرها 
ح�صاباتهم  وتعرثت  ن�صاطهم  تراجع  الذين  وخا�صة 
نتيجة للظروف الراهنة، حيث مت ت�صويب و�صع عدد 
�صمن  م�صارها  الى  واعادتها  احل�صابات  تلك  من 

الديون العاملة.
تعزيز  على  الدائم  الإدارة  حر�ص  الكباريتي  واأكد   
حقوق  تنمية  على  بالرتكيز  البنك  راأ�صمال  قاعدة 
املال  راأ�ص  يف  الأهم  العن�صر  متثل  التي  امل�صاهمني 
التخ�صي�ص  �صيا�صة  انتهاج  خالل  من  التنظيمي 
املتوازن لالأرباح والتنويع بني التوزيع النقدي والتدوير.
عمالء  مع  العالقة  لتعزيز  اجلهود  موا�صلة  اأكد  كما   
تدعم  التي  والأفكار  احللول  بطرح  واملبادرة  البنك 
تطوير  يف  وت�صاعد  اإحتياجاتهم  وتلبي  اأعمالهم 
يف  ي�صهم  ومبا  والتجارية،  ال�صتثمارية  م�صاريعهم 
الإ�صالح  خطط  واإجناح  الوطني  الإقت�صاد  تن�صيط 

والتنمية.

الكباريتي: البنك 
انتهج سياسة ائتمانية 

حصيفة ومتزنة

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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18.5 مليون دينار صافي أرباح »القاهرة عمان« للنصف األول

بعد  ال�صافية  عمان  القاهرة  بنك  اأرباح  بلغت 
 2016 احلايل  العام  من  الأول  الن�صف  يف  ال�صريبة 

حوايل 18.5 مليون دينار.
الول  الن�صف  للبنك خالل  املالية  البيانات   وح�صب 
»القاهرة  اأرباح  بلغت  فقد  العام احلايل 2016،  من 

عمان« قبل ال�صريبة حوايل 6ر26 مليون دينار.
من  حزيران  لنهاية  املتحقق  الدخل  اجمايل  وبلغ   
يف  دينار،  مليون   64.5 حوايل   2016 احلايل  العام 
الوقت الذي بلغ فيه جمموع موجودات البنك للفرتة 

ذاتها حوايل 2.4 مليار دينار.
يزيد  القاهرة عمان  بنك  ادارة  رئي�ص جمل�ص  وقال   
املفتي يف تعليقه على هذه النتائج ان املوؤ�صرات املالية 

للبنك ت�صري الى حتقيق اداء متميز يف الوقت الذي ما 
القطاعات القت�صادية خا�صة امل�صرفية  زالت كافة 
التي  وال�صيا�صية  القت�صادية  بالأو�صاع  متاأثرة  منها 

ت�صهدها اأ�صواق املنطقة.
 واأ�صاف ان النتائج املالية التي حققها البنك جاءت 
البنك،  اتبعها  التي  الئتمانية  ال�صيا�صة  بف�صل 
بال�صافة الى تطور ممار�صات ادارة املخاطر ب�صكل 
جودة  يف  التح�صن  ا�صتمرار  الى  ادت  والتي  كبري 

حمفظة الت�صهيالت الئتمانية.
ورفع  العمال  تطوير  على  �صيعمل  البنك  ان  واكد   
من  الداء  كفاءة  وزيادة  املقدمة  اخلدمات  م�صتوى 
خالل زيادة النت�صار اجلغرايف وفتح فروع جديدة ، 
راأ�ص املال مبا ميكن  انه وبهدف تدعيم قاعدة  وبني 

المفتي: البنك طور البنك من تعزيز قدرته على التو�صع واملناف�صة .
ممارسات إدارة 

المخاطر بشكل كبير
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

13.7 مليون دينار صافي أرباح بنك االتحاد للنصف األول

11 مليون دينار صافي أرباح بنك االستثمار العربي األردني للنصف األول

 
ال�صريبة  بعد  ال�صافية  الحتاد  بنك  اأرباح  بلغت 
العام  من  الأول  الن�صف  خالل  واملخ�ص�صات 
احلايل 2016 الى حوايل 13.7 مليون دينار مقارنة 
مع حوايل 10.4 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام 

املا�صي 2015.
بنك  ارباح  ارتفعت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب   
الحتاد قبل ال�صريبة اإلى 6ر20 مليون دينار للن�صف 
الأول من العام احلايل مقارنة مع 9ر15 مليون دينار 
للفرتة ذاتها من 2015، بارتفاع ن�صبته 5ر29 باملئة.

الول  الن�صف  خالل  املتحقق  الدخل  اجمايل  وبلغ   
من العام احلايل 2016 حوايل 49.03 مليون دينار 
ذاتها  للفرتة  دينار  مليون  مع حوايل 41.5  مقارنة 
فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف   ،2015 املا�صي  العام  من 
من  القيا�ص  فرتة  خالل  البنك  موجودات  جمموع 

العام احلايل  ذاتها 2.4 مليار دينار.
ع�صام  الحتاد  بنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال   

مع  متوافقة  جاءت  البنك  نتائج  باأن  �صلفيتي  
على  ايجابا  انعك�ص  مما  املر�صومة  الأهداف 

املوؤ�صرات امل�صتهدفة للعام احلايل.
النتائج  حتقيق  يف  ما�ص  البنك  اأن  �صلفيتي  واأكد 
املودعني،  حقوق  على  يحافظ  ب�صكل  اجليدة 
على  يحر�ص  التي  الجتماعية  للم�صوؤولية  بال�صافة 
تقدميها للمجتمع يف اطار م�صاهمته بتحقيق التنمية 

ال�صاملة.
 واكد اأن البنك تابع بثقة تنفيذ خطته ال�صرتاتيجية 
التي تهدف الى حتقيق منو م�صطرد، وتطوير اأعماله 
املختلفة وتقدمي خدمات ف�صلى ومنتجات م�صرفية 
يف  التمويلية  الحتياجات  خمتلف  تلبي  متطورة 
قطاعات التجزئة ومنح الئتمان لالفراد وال�صركات 
معدلت  حتقيق  العتبار  بعني  والخذ  واملوؤ�ص�صات، 

منو واقعية وطموحة.
اخلدمات  كافة  توفري  على  الحتاد  بنك  ويعمل   
توفري  بهدف  ع�صري  باأ�صلوب  امل�صرفية  واحللول 

كافة احللول املميزة لعمالئه.

الأردين  العربي  ال�صتثمار  بنك  اأرباح  بلغت 
من  الأول  الن�صف  خالل  ال�صريبة  بعد  ال�صافية 

العام احلايل 2016 حوايل  11مليون دينار.
الول  الن�صف  خالل  املالية  البيانات  وح�صب   
بنك  ارباح  حامت  فقد   ،2016 احلايل  العام  من 
قبل  ال�صنوية  ن�صف  الأردين  العربي  ال�صتثمار 
ال�صريبة حول م�صتواها للعام املا�صي وبلغت 2ر16 

مليون دينار.
 وبلغ اجمايل الدخل املتحقق لنهاية حزيران من 
دينار،  مليون   33.2 حوايل   2016 احلايل  العام 
البنك  فيه جمموع موجودات  بلغ  الذي  الوقت  يف 

للفرتة ذاتها حوايل 1.8 مليار دينار.
لبنك  التنفيذي  الرئي�ص   / العام  املدير  وقال 
اإن  القا�صي،  هاين  الردين  العربي  ال�صتثمار 
خالل  البنك  حققها  التي  الإيجابية  النتائج 
ال�صيا�صة  تعرّب عن  الأول من عام 2016  الن�صف 
موا�صلة  الى  تهدف  والتي  البنك  انتهجها  التي 

واملتمثلة  ال�صرتاتيجية  البنك  وتنفيذ خطة  النمو 
القطاعات  كافة  يف  ال�صوقية  ح�صته  زيادة  يف 
ومنتجاته  خدماته  تنويع  على  العمل  خالل  من 
امل�صرفية وتو�صيع قاعدة عمالئه وتعزيز جتربتهم 

امل�صرفية.
 واأ�صاف اأن هذه النتائج جاءت لتوؤكد على قدرة 
النمو وزيادة م�صادر الدخل  البنك على موا�صلة 
من خمتلف الأن�صطة امل�صرفية مع املحافظة على 
اأعلى درجات الأمان امل�صريف، وذلك ان�صجاما مع 
�صيا�صة البنك القائمة على التعامل ب�صكل متحفظ 

جتاه كافة اأنواع املخاطر.
 واأ�صار اإلى اأن البنك ا�صتطاع التعامل بحكمة مع 
تبعات الزمات التي ت�صهدها دول القليم والعامل، 
وحيث حافظ على ادائه القوي من خالل تقدميه 
الوقت  يف  موؤكدا  امل�صرفية،  اخلدمات  خمتلف 
نف�صه على متانة املركز املايل للبنك ومتتعه بن�صب 

�صيولة مرتفعة.

سلفيتي: البنك تابع 
بثقة تنفيذ خطته 
االستراتيجية التي 

تهدف إلى تحقيق نمو 
مضطرد

القاضي: البنك استطاع 
التعامل بحكمة مع 
األزمات وحافظ على 

أدائه القوي
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أخبار البنوك

أطلق عرضًا خاصًا على القروض الشخصية

»البنك العربي« األفضل في الشرق األوسط 
لخدمات التمويل التجاري وإدارة النقد

ح�صل البنك العربي موؤخرًا على جائزة اأف�صل بنك يف جمال خدمات اإدارة النقد يف 
املنطقة من جملة اإمييا فاينان�ص العاملية، وكذلك جائزة اأف�صل بنك متويل جتاري يف 
ال�صرق الأو�صط للعام 2016 من جملة تريد اآند فورفايتنج ريڤيو العاملية املتخ�ص�صة يف 

قطاع الأعمال. 
الأداء  معايري  من  جمموعة  على  بناء  العاملية  اجلوائز  بهذه  العربي  البنك  فوز  وياأتي 
والتنظيم مثل احل�صة ال�صوقّية والنمو والبتكار وال�صرتاتيجية وا�صتنادًا اإلى حتليالت 

واآراء املخت�صني يف هذا املجال و نتائج ال�صتطالعات ال�صنوية املتخ�ص�صة. 
اإّن ح�صولنا على  وقال نائب املدير العام التنفيذي يف البنك العربي رندة ال�صادق: » 
هذه اجلوائز العاملية املرموقة يج�صد مكانة البنك العربي الريادية على �صعيد ال�صناعة 
امل�صرفية حمليًا واإقليميًا. فمن خالل النت�صار الوا�صع ل�صبكة فروع البنك العاملية ن�صع 
يف متناول عمالئنا من قطاع ال�صركات جمموعة وا�صعة من احللول امل�صرفية املتكاملة 
الدول  خمتلف  عرب  وفاعلية  بكفاءة  وتطلعاتهم  احتياجاتهم  لتلبية  �صممت  والتي 

واملناطق حول العامل.« 
من جهتها قالت نائب رئي�ص اأول مديرة اإدارة النقد والتمويل التجاري يف البنك العربي 
ناديا التلهوين: » اإننا فخورون بهذا التكرمي والإجناز والذي جاء تاأكيدا للتزام البنك 
املنطقة.  يف  لل�صركات  امل�صرفية  اخلدمات  معايري  اأعلى  بتقدمي  املتوا�صل  العربي 
اأف�صل اخلدمات واحللول  توفري  املتخ�ص�صة على  العمل من خالل كوادرنا  و�صنوا�صل 

امل�صرفية ليبقى البنك العربي يف مقدمة امل�صارف الرائدة يف املنطقة .« 
وجتدر الإ�صارة اإلى اأن البنك العربي كان قد ح�صل خالل الن�صف الأول من هذا العام 
على العديد من اجلوائز العاملّية من بينها: جائزة اأف�صل بنك يف ال�صرق الأو�صط للعام 
2016 و جائزة اأف�صل بنك متويل جتاري يف منطقة ال�صرق الأو�صط من جملة غلوبال 

غلوبال  جمالت:  من  الأردن  يف  بنك  اأف�صل  جائزة  الى  بالإ�صافة  العاملّية،  فاينان�ص 
فاينان�ص و يورومني.

افتتاح فرع جديد يف العبديل مول
افتتح البنك العربي موؤخرًا فرعًا جديدًا يف العبديل مول، وذلك يف اإطار خطة البنك 
ال�صرتاتيجية لتعزيز �صبكة فروعه والو�صول اإلى اأكرب �صريحة من العمالء يف خمتلف 

مواقعهم. 
وقال مدير دائرة اخلدمات امل�صرفية لالأفراد يف البنك العربي الأردن يعقوب معتوق: 
»يعك�ص افتتاح الفرع اجلديد �صعي البنك الدائم الى تقدمي اأف�صل اخلدمات امل�صرفية 
لعمالئه من خالل التواجد يف مواقع مميزة وحيوية ب�صكل يعزز التوا�صل الفعال معهم 

وي�صمن خدمتهم على اأعلى م�صتوى ممكن من اجلودة والتميز. » 
اخلدمات  من  العديد  بتقدمي  مول،  العبديل  يف  اجلديد  البنك  فرع  يتميز  واأ�صاف:« 
اأيام اجلمع وال�صبت وب�صاعات  اأيام الأ�صبوع مبا فيها  امل�صرفية لعمالئنا الكرام طيلة 
امل�صرفية  معامالتهم  اإجناز  من  ليتمكنوا  م�صاًء  العا�صرة  ال�صاعة  لغاية  متتد  دوام 

مبنتهى ال�صهولة والراحة ويف الأوقات التي تنا�صبهم.« 
ويقدم الفرع اجلديد لعمالئه �صمن بيئة عمل متطورة، العديد من اخلدمات امل�صرفية 
املميزة مثل توفري فريق متخ�ص�ص وخلدمة عمالء برامج اإيليت وعربي برمييوم. كما 
يقّدم جمموعة متكاملة من اخلدمات امل�صرفّية املعتادة مثل فتح احل�صابات مبختلف 
التمويل  وخدمات  الفواتري  ودفع  العمالت  و�صرف  والودائع  النقدي  ال�صحب  اأنواعها، 

وبطاقات الئتمان.
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أخبار البنوك

اطلق عر�سا خا�سا على القرو�س ال�سخ�سية
اأطلق البنك العربي موؤخرًا عر�صًا خا�صًا على القرو�ص ال�صخ�صية �صمن برنامج »عربي 
برمييوم«، قدم من خالله لعمالء برنامج »عربي برمييوم« احلاليني واجلدد هدية فورية 

عبارة عن �صا�صة �صام�صوجن ، عند ح�صولهم على قر�ص �صخ�صي من البنك.
وقال مدير دائرة اخلدمات امل�صرفية لالأفراد يف البنك العربي الأردن يعقوب معتوق: 
اإ�صافية  قيمة  ت�صكل  والتي  العام  مدار  على  العربي  البنك  وعرو�ص  حمالت  »تتوا�صل 
لرباجمنا امل�صممة خ�صي�صًا لتلبية الحتياجات امل�صرفية للعمالء من خمتلف الفئات.«

فر�صة  برمييوم  عربي  لعمالء  ح�صريًا  نقدمه  الذي  العر�ص  هذا  مينح  واأ�صاف:« 
ال�صتفادة من قرو�صنا ال�صخ�صية مبا تقدمه من مزايا واإجراءات تف�صيلية اإلى جانب 

احل�صول على هدية قيمة مع كل قر�ص �صخ�صي تقديرًا لهم.«
املزايا  من  �صاملة  جمموعة  يقّدم  برمييوم«  »عربي  برنامج  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
الإداريني  املوظفني  احتياجات  لتلبية  خ�صي�صًا  �صممت  التي  امل�صرفية  واخلدمات 
العديد  لعمالئه  الربنامج  ويوّفر  احلرة،  الأعمال  واأ�صحاب  واملهنيني  الأعمال  ورواد 
و  مميزة  م�صرفية  جتربة  متنحهم  اأن  �صاأنها  من  التي  القيمة  واخلدمات  املزايا  من 
فعالة توفر وقتهم وجهدهم، ومن بني هذه املزايا تخ�صي�ص م�صوؤول لعالقات العمالء 
خمت�ص خلدمتهم وال�صتفادة من خيارات قرو�ص وا�صعة واإجراءات تف�صيلية ومي�صرة، 
بالإ�صافة اإلى جمموعة وا�صعة من احل�صابات امل�صرفية مبزايا تف�صيلية و بطاقة ائتمان 
فيزا بالك من البنك العربي، وبطاقة ال�صراف الآيل اخلا�صة بربنامج عربي برمييوم. 
كما ويوفر الربنامج لعمالئه تاأمني جماين على احلياة والعجز الكلي والعديد من املزايا 

الأخرى.

اأ�سدر تقريره ال�ساد�س لال�ستدامة
اأ�صدر البنك العربي موؤخرًا تقريره ال�صنوي ال�صاد�ص لال�صتدامة، والذي ُيعد ملخ�صًا 
للعام 2015  والقت�صادية  والبيئية  الجتماعية  املجالت  البنك �صمن  واإجنازات  لأداء 

والتي يتم تطبيقها على م�صتوى اململكة.
ويقدم التقرير عر�صا لعمليات البنك يف خمتلف جمالت ال�صتدامة والتي تاأتي ان�صجامًا 
مع �صيا�صة ال�صفافية التي ينتهجها البنك العربي، وذلك بهدف تعزيز التوا�صل الإيجابي 

مع كافة اجلهات ذات العالقة.
ويتمّيز تقرير البنك العربي لال�صتدامة للعام 2015 بان�صجامه مع املبادئ التوجيهية - 
اجليل الرابع G4 املحدثة التي و�صعتها مبادرة التقارير العاملية )GRI(، والتي ت�صتند 
للموؤ�ص�صات  اأهمية  الأكرث  اجلوانب  حول  التقارير  واإعداد  حتديد  عملية  على  اأ�صا�صًا 
اإعداد  بالرتكيز على الأثار الجتماعية والقت�صادية والبيئية الأ�صا�صية، والتي ت�صمن 
املعلومات  اإيجاد  �صهولة  عن  ف�صاًل  وم�صداقية،  دقة  واأكرث  ا�صرتاتيجية  اأكرث  تقارير 

والت�صفح بالن�صبة للقارئ.
اإن  العربي طارق احلاج ح�صن  البنك  الرباندجن يف  اإدارة  اأول مدير  رئي�ص  نائب  وقال 
يف  ال�صتدامة  �صعيد  على  الريادي  العربي  البنك  ملوقع  جت�صيدًا  »ياأتي  التقرير  هذا 
قطاع البنوك يف اململكة، حيث يعترب البنك العربي اأول بنك يف اململكة ي�صدر تقارير 
ال�صتدامة وفقا لأحدث املبادئ التوجيهية العاملية  اجليل الرابع )G4( للمبادرة العاملية 

لإعداد التقارير«.
ا�صرتاتيجي  نهج  اأنها  على  لال�صتدامة  ينظر  العربي  »البنك  اإن  ح�صن  احلاج  واأكد 
العربي  البنك  حر�ص  بيان  خالل  من  النهج  لهذا  امتدادًا  ميثل  ال�صاد�ص  وتقريرنا 
املو�صول على تف�صيل ودمج مفهوم ال�صتدامة �صمن اأعمال البنك واأنظمته وممار�صاته 

اليومية«.  
 وتظهر املوؤ�صرات الواردة يف تقرير البنك العربي عن العام 2015 اأن البنك قد حقق 
العديد من الإجنازات خالل العام املا�صي �صواء على ال�صعيد القت�صادي اأو الجتماعي 
اأو البيئي، حيث يعر�ص التقرير املبادرات التي نفذها البنك بال�صرتاك مع اجلهات ذات 
العالقة يف اإطار ا�صرتاتيجيته اخلا�صة بال�صتدامة والنتائج التي حققتها هذه املبادرات 

�صمن كل حمور من حماور ال�صرتاتيجية. 
البنك  بها موظفو وموظفات  قام  التي  التطوعية  والأن�صطة  املبادرات  التقرير  ويعر�ص 
خالل العام، حيث ي�صري التقرير الى ازدياد عدد املوظفني املتطوعني بن�صبة 19 % عرب 
م�صاركة 360 موّظف يف اأكرث من 51 ن�صاط، وب�صاعات تطّوعية بلغت 2،257 �صاعة على 

مدار العام املا�صي.

جتدر الإ�صارة هنا الى اأن تقرير ال�صتدامة املتوفر على املوقع اللكرتوين للبنك العربي 
الن�صاطات  اأثر  عن  لالإف�صاح  �صنوي،  ب�صكل  ي�صدر  والجنليزية  العربية  باللغتني 
واملبادرات التي مت تنفيذها يف جمالت عملها، حيث ميثل التقرير و�صيلة لقيا�ص الأداء 
يف  املوؤ�ص�صة  م�صوؤولية  من  انطالقًا  ال�صتدامة  جمال  يف  املوؤ�ص�صة  دور  عن  والإف�صاح 
تعزيز التزامها جتاه توقعات اجلهات ذات العالقة مثل املوظفني وامل�صاهمني واملجتمع 

املحلي والبيئة والعمالء.

وقع مع »كريف االأردن« اتفاقية خدمة اال�ستعالم االئتماين
وقع البنك العربي اتفاقية خدمة ال�صتعالم الئتماين مع �صركة »كريف الأردن«، وهي 
�صركة املعلومات الئتمانية الأولى املرخ�صة مبوجب قانون املعلومات الئتمانية من قبل 
البنك املركزي الردين يف اململكة، واملتخ�ص�صة يف جمال تطوير واإدارة نظم التقارير 

الئتمانية وخدمات املعلومات الئتمانية. 
ومبوجب التفاقية التي وقعها من جانب البنك العربي املدير العام التنفيذي نعمة �صباغ، 
اإلى  البنك  ين�صم  عامودي،  اأحمد  العام  مديرها  الأردن«،  »كريف  �صركة  جانب  ومن 
خدمة ال�صتعالم الئتماين التي توفرها »كريف الأردن« من خالل من�صتها الإلكرتونية. 
واأو�صح نعمة �صباغ باأن توقيع هذه التفاقية ياأتي يف اإطار ا�صتمرار البنك العربي مبواكبة 
يف  الئتماين  ال�صتعالم  خدمة  اأهمية  ملدى  واإدراكه  امل�صريف  العمل  جمال  يف  التطور 
اإدارة خماطر الئتمان ورفع م�صتوى اخلدمات الئتمانية بالإ�صافة اإلى تعزيز عمليات 

متويل الأفراد وامل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة. 
واأ�صاف: »�صتدعم هذه اخلدمة جهود البنك على �صعيد اإدارة خماطر الئتمان وتطوير 
منتجات جديدة تغطي احتياجات الفئات املختلفة من املجتمع وخا�صة فئة ال�صباب ملا 
يف  �صت�صهم  حيث  املايل،  ال�صمول  ملبداأ  وحتقيقًا  كبرية  اقت�صادية  اأهمية  من  ذلك  يف 
تطوير عملية اتخاذ القرار اخلا�ص بعمليات الئتمان لدى البنك من خالل رفع الكفاءة 

وت�صهيل الو�صول اإلى منافذ التمويل.« 
ومن جهته اأفاد عامودي عن فخره بان�صمام البنك العربي اإلى خدمات كريف الأردن 
للجهود  تتويجًا  التفاقية  هذه  توقيع  وياأتي  اململكة.  يف  العاملة  البنوك  اأعرق  كونه 
امل�صرتكة بني الفريقني حيث �صتقوم من خاللها �صركة كريف الأردن بتقدمي خدماتها 
و�صمن  الئتمانية.  املعلومات  خدمات  يف  العاملية  امل�صتويات  اإلى  يرتقي  متطور  ب�صكل 

اطلق حملة ترويجية خاصة
 ببطاقة VISA االئتمانية

اأطلق البنك موؤخرًا حملة ترويجية خا�صة بطاقة VISA الئتمانية تت�صمن جوائز 
قيمة للعمالء عند ا�صتخدامهم البطاقة خالل فرتة احلملة.

 2016/08/15 لغاية  وا�صتمرت   2016/06/15 بتاريخ  احلملة  هذه  وانطلقت 
حيث ح�صل حاملو بطاقات VISA الئتمانية من البنك العربي على العديد من 
وت�صمنت  احلملة،  فرتة  خالل  لبطاقاتهم  ا�صتخدامهم  عند  امل�صمونة  اجلوائز 
ق�صائم �صرائية جمانية بقيمة ت�صل لغاية 200 دينار ُت�صرف يف نهاية احلملة، 
الأردن  خارج  من  اأو  النرتنت  عرب  امل�صرتيات  تق�صيط  امكانية  جانب  اإلى  هذا 
وال�صرتاك  الرتحيبية  النقاط  اإلى  بالإ�صافة  اأ�صهر  �صتة  وملدة  �صفر%  بفائدة 

التلقائي يف برنامج مكافاآت العربي. 
وقال مدير دائرة اخلدمات امل�صرفية لالأفراد يف البنك العربي - الأردن يعقوب 
حلملة  واملمّيزة  اخلا�صة  عرو�صه  تقدمي  موا�صلة  العربي  البنك  ي�صر   « معتوق: 
بطاقاته على مدار العام، والتي تاأتي ان�صجامًا مع ا�صرتاتيجية البنك الرامية اإلى 

تعزيز عالقته بعمالئه ومكافاأتهم عند ا�صتخدام بطاقاتهم الئتمانية«. 
واأ�صاف »ت�صكل هذه احلملة فر�صة مثالية لعمالئنا لال�صتفادة من املزايا املتعددة 
والتي  الئتمانية  العربي  البنك  بطاقات  لهم  تقدمها  التي  احل�صرية  والعرو�ص 

تعترب الو�صيلة الأمثل للدفع«. 
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وب�صكل  م�صافة  قيمة  ذات  منتجات  طرح  �صيتم  ال�صركة  منظومة  وتطوير  عمل  خطة 
تدريجي ويتما�صى مع منو قاعدة بيانات ال�صركة وذلك خالل امل�صتقبل القريب.

وقع اتفاقية متويل �سراء وحدات 
�سكنية مع »اإيجل هيلز االأردن«

وقعت اإيجل هيلز الأردن، �صركة ال�صتثمار والتنمية العقارية اخلا�صة ومقرها اأبوظبي 
اتفاقية مع البنك العربي، يف خطوة تهدف لتي�صري متويل �صراء الوحدات ال�صكنية يف 
م�صاريع اإيجل هيلز يف الأردن، واملتمثلة يف قرية الراحة يف مر�صى زايد و�صرايا العقبة 

ورزيدن�صز �صانت ريجي�ص عّمان. 
الفائدة  اأ�صعار  من  ال�صتفادة  فر�صة  �صكنية  وحدات  ب�صراء  للراغبني  التفاقية  وتتيح 
ال�صقف  �صنويًا وعدم وجود ر�صوم عمولة، ف�صاًل عن  ن�صبة %6.5  املتمثلة يف  املناف�صة 
التمويلي الذي ي�صل اإلى 80% من �صعر ال�صراء للوحدة ال�صكنية وفرتة ال�صداد املمتدة 

على 30 عامًا. 
هذه  »تاأتي  البطاينة:  عالء  املهند�ص  الأردن،  هيلز  لإيجل  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 
باإتاحة الفر�صة لأكرب �صريحة ممكنة من املهتمني ليكونوا  التزامنا  اإطار  التفاقية يف 
العربي  البنك  مع  ال�صرتاتيجية  اتفاقيتنا  اإن  املتفردة.  ال�صكنية  جمتمعاتنا  من  جزءًا 
من �صاأنها اأن تتيح لنا توفري حلول متويل مي�صرة لعمالئنا امل�صتقبليني، لي�ص فقط ليكون 
باإمكانهم امتالك منزل الأحالم، بل ليكونوا الأوائل يف ال�صتمتاع بنمط احلياة يف ظّل 

م�صتقبل العقارات واملجتمعات ال�صكنية اخلا�صة اأي�صًا.« 
»يزخر  بقوله:  ال�صباغ،  نعمة  العربي،  للبنك  التنفيذي  العام  املدير  �صرح  بدوره 
امل�صهد العقاري يف الأردن حاليًا مبجموعة من امل�صاريع الرئي�صية قْيد التطوير، الأمر 
الأمن  اململكة يف �صوء  العقاري يف  القطاع  يقدمها  التي  املتنوعة  الفر�ص  يعك�ص  الذي 
وال�صتقرار اللذْين تنعم بهما البالد.« واأ�صاف ال�صباغ: »نقدم يف البنك العربي حلوًل 
ممت لتلبية احتياجات عمالئنا املتجددة يف هذا  متويلية متكاملة لالأفراد وال�صركات �صُ
القطاع احليوي. حيث ت�صكل هذه التفاقية ال�صرتاتيجية مع اإيجل هيلز الأردن خطوة 
هامة يف هذا الجتاه من خالل توفري برامج متويل عقاري منا�صبة وذات قيمة م�صافة.« 
وياأتي توقيع التفاقية بني اإيجل هيلز الأردن والبنك العربي يف وقت حترز فيه الأولى 
مبيعات  مركزْي  افتتاحها  ومع  وعّمان.  العقبة  يف  م�صاريعها  خمتلف  يف  كبريًا  تقدمًا 
ومناذج وحدات �صكنية يف م�صروعْيها يف العقبة موؤخرًا، ت�صري اإيجل هيلز الأردن بخطى 
ثابتة باجتاه ت�صليم جزء من مكونات م�صاريعها يف املوعد املقرر يف عام 2017، ف�صاًل 
عن تاأ�صي�صها مكانة را�صخة يف ال�صوق العقارية حمليًا واإقليميًا، جم�صدة بذلك التزامها 
باإمكانيات غري  لي�ص جتاه عمالئها امل�صتقبليني فح�صب، بل جتاه الأردن كوجهة تتمتع 

حمدودة اأي�صًا.

بالتعاون مع البنك العربي واالأمانة..
 »جتارة عمان« توا�سل اإ�ساءة �سوارع جتارية يف عمان

التوايل مبادرتها لإ�صاءة �صوارع متعددة  للعام الثاين على  وا�صلت غرفة جتارة عمان 
تزامنت  اأ�صهر، حيث  اأربعة  اأمتدت على مدار  التجارية يف عمان  املناطق  يف عدد من 
ال�صيف وحتى عيد  اأ�صهر  وامتدت طوال  املبارك  الفطر  مع حلول �صهر رم�صان وعيد 

الأ�صحى املقبل، وذلك بالتعاون مع البنك العربي واأمانة عمان الكربى.

وكانت الغرفة قد اأعلنت عن تنظيمها لأول مهرجان للت�صوق يف الأردن بالتعاون مع عدد 
الفرتة ما بني اخلام�ص  املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة امتدت على مدار �صهر يف  من 
ع�صر من متوز وحتى اخلام�ص ع�صر من اآب املا�صي يف جميع حمافظات اململكة، ليكون 
اأول تظاهرة �صاملة من نوعها يف اململكة و�صتت�صمن فعاليات جتارية وثقافية وفنية يف 

الوقت نف�صه.
وتاأتي هذه املبادرات بهدف تن�صيط احلركة التجارية، حيث تزامنت مع مو�صم ال�صيف 
والربامج  الفعاليات  من  العديد  تنظيم  مت  حيث  العائلية،  بال�صياحة  الأردن  يف  املميز 
اململكة  داخل  من  واملت�صوقني  ال�صياح  من  متزايدة  اأعداد  ا�صتقطاب  بهدف  الرتفيهية 

وخارجها، ومبا ي�صهم يف دعم القت�صاد الوطني.
وقال رئي�ص غرفة جتارة عمان عي�صى مراد اأن الغرفة اطلقت عددا من املبادرات هذا 
العام مبا يهدف اإلى تعزيز احلركة التجارية والإ�صهام يف حتقيق منو اإقت�صادي، م�صريا 
الى اأن مبادرة اإ�صاءة �صوارع و�صط البلد يف العام املا�صي لقت جناحا واعجابا كبريا 
ال�صهر  اأجواء  مع  يتنا�صب  رونقا جماليا  اأ�صفت  اململكة حيث  وزوار  املواطنني  قبل  من 
الف�صيل و�صجعت املواطنني على اإرتياد هذه املنطقة احليوية مما �صكل دافعا اإلى تعزيز 
هذه املبادرة واإ�صافتها على املزيد يف عدد من اأبرز ال�صوارع التجارية احليوية يف اململكة 
يف و�صط البلد وجبل احل�صني وت�صم �صارع امللك في�صل ومطعم ها�صم، ومطعم القد�ص 

والها�صمي و�صاحة امل�صجد احل�صيني.
وبني مراد اأن الغرفة اإلى جانب تركيزها على م�صالح اأع�صائها وتعزيز دورهم يف خدمة 
املتعلقة  الخرى خ�صو�صا  اأن�صطتها  تفعيل  تدخر جهدا يف  ل  فاإنها  الوطني  القت�صاد 

مبجال امل�صوؤولية الجتماعية والتي ت�صب يف م�صلحة الوطن.
للنمو  رئي�صي  كمحرك  وتفعيلها  الداخلية  ال�صياحة  اأهمية  على  تركيزه  مراد  وجدد 

القت�صادي اإلى جانب القطاعات الأخرى.
على  للرتكيز  ولقاءاتها  زيارتها  خالل  الدوام  على  تعمل  التجارة  غرفة  اأن  الى  واأ�صار 
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للقدوم  واأمان والرتكيز مع اجلهات اخلارجية وحتفيزها  اأمن  ما تتمتع به اململكة من 
للمملكة وزيارة خمتلف املواقع.

من جانبه عرب مدير اإدارة الرباندجن يف البنك العربي طارق احلاج ح�صن عن اإعتزاز 
النوع من  لتقدمي هذا  التوايل  الثاين على  للعام  بتعاونه مع غرفة جتارة عمان  البنك 
املبادرات التي ت�صفي رونقا على الأ�صواق التجارية و تنع�ص احلركة التجارية وال�صياحية 

خا�صة يف ف�صل ال�صيف الذي ي�صهد توافد اأعداد كبرية من ال�صياح واملغرتبني.

»العربي« ُي�سارك يف رعاية فعاليات �سوق جارا
�صارك البنك يف رعاية فعاليات �صوق جارا، والذي ُيقام يف كل عام يف قلب مدينة عمان 
خالل فرتة ال�صيف وي�صتقطب الزوار من داخل الأردن وخارجه، ويركز اهتمام ال�صوق 
الت�صكيلي من خالل عر�ص  والفن  والعربي  املحلي  ال�صعبي  والفن  الفلكلور  تقدمي  على 
املتنوعة  واملاأكولت  املعرو�صات  من  اليدوية وغريها  والأ�صغال  الفنية  الأعمال  خمتلف 
اإلى توفري م�صاحات اآمنة للعب الأطفال، وت�صتمر فعاليات ال�صوق حتى �صهر  بالإ�صافة 

اأيلول من العام احلايل. 
يعقوب  الأردن  العربي  البنك  يف  لالأفراد  امل�صرفية  اخلدمات  دائرة  مدير  واكد 
معتوق:«اننا �صعيدون مب�صاركتنا �صمن فعاليات �صوق جارا املميزة، والتي تاأتي ان�صجامًا 
العمرية، وذلك من  الفئات  التوا�صل مع خمتلف  ا�صتمرارية  البنك بتحقيق  مع حر�ص 
وتعريفهم  العائالت  ل�صتقبال  خم�ص�ص  بفريق  ممثال  للبنك  ق�صم  تخ�صي�ص  خالل 

حول الربامج واحل�صابات التي ُيقدمها البنك.«

�سارك  يف رعاية دوري »فو�سبول العمالقة« ب�سيتي مول
�صارك البنك العربي يف رعاية حتديات دوري »فو�صبول العمالقة« والتي اأقيمت فعالياتها 

موؤخرًا يف مركز �صيتي مول التجاري.
و�صارك حمّبو وحمرتفو لعبة الفو�صبول يف نوع جديد من التحديات، والتي ت�صم طاولة 

اأكرب 12 مرة من طاولة الفو�صبول املتعارف عليها. 
ختام  يف  ومت  ال�صبابية،  الفرق  من  جمموعة  بني  كبرية  مناف�صة  التحديات  و�صهدت 

البطولة تكرمي الفرق الثالثة الرابحة يف الت�صفيات النهائية.
وقال مدير دائرة اخلدمات امل�صرفية لالأفراد يف البنك العربي الأردن يعقوب معتوق: 
»تعك�ص رعاية البنك العربي لفعاليات دوري »فو�صبول العمالقة« حر�ص البنك املتوا�صل 
مُتثل  كما  ال�صباب،  بفئة  اخلا�صة  والرتفيهية  الريا�صية  الن�صاطات  ودعم  رعاية  على 
الفئات  ملختلف  املخ�ص�صة  وبراجمه  البنك  مبنتجات  للتعريف  فر�صة  املنا�صبات  هذه 

العمرية«. 

البنك العربي الراعي الذهبي ملاراثون عّمان ٢٠١٦
جدد البنك العربي واجلمعية الأردنية للماراثونات لل�صنة الثامنة على التوايل اتفاقية 
 28 بتاريخ  العام  هذا  �صيجري  والذي   ،2016 الدويل  عّمان  ملاراثون  الذهبية  الرعاية 

ت�صرين الثاين.
وقع الإتفاقية كل من املدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات لينا الكرد، ونائب رئي�ص 
هذا  ياأتي  حيث  ح�صن،  احلاج  طارق  العربي  البنك  يف  الرباندجن  اإدارة  مدير   - اأول 
ودعم  الجتماعية  امل�صوؤولية  �صعيد  على  املتوا�صل  العربي  البنك  دور  اإطار  التعاون يف 

املبادرات املجتمعية التنموية. 
و�صكرت لينا الكرد الدعم الكبري الذي يقدمه البنك العربي وجهوده الرامية الى ت�صجيع 
النا�ص وحثهم على ممار�صة الريا�صة، وقالت :« نتوجه بجزيل ال�صكر للبنك العربي على 
الثقة  ونعتز بهذه  ل�صام�صوجن ماراثون عمان منذ انطالقه،  امل�صتمر  الذهبي  الدعم  هذا 
الأحداث  اأهم  لإجناح  امل�صرتك  العمل  من  �صنوات  ثمانية  مدار  على  اياها  مينحنا  التي 

الريا�صية الوطنية. 
املوؤ�ص�صات  اأبرز  العربي لكونه واحدا من  البنك  التعاون مع  :« نفخر بهذا  الكرد  وتابعت 
للتعاون ما  ناجح  التي متثل مثال  و  والتنموي،  املجتمعي  امل�صتوى  النا�صطة على  الأردنية 
بني خمتلف القطاعات يف �صبيل خدمة املجتمع املحلي، وهو ما ن�صعى دائما يف اجلمعية 
يف  والتطور  للتو�صع  والعمل  اجلهد  من  املزيد  نبذل  حيث  لتعميمه  للماراثونات  الردنية 

فعاليات اجلمعية الريا�صية«. 
اأن جندد دعمنا لهذا احلدث الريا�صي  :« ي�صعدنا  من جانبه، قال طارق احلاج ح�صن، 
املتوا�صلة  العربي  البنك  رعاية  �صمن  ياأتي  والذي  التوايل  على  الثامنة  لل�صنة  املميز 
لالأن�صطة والفعاليات الريا�صية والتي ت�صاهم يف ت�صجيع اأ�صلوب احلياة ال�صحي بني اأفراد 
يقام  الذي  احلدث  هذا  مثل  يج�صده  الذي  واحل�صاري  ال�صياحي  للدور  وتاأكيدًا  املجتمع 

�صنويًا يف قلب العا�صمة عمان.« 
واأ�صاف:« كل ال�صكر والتقدير لكافة اجلهات القائمة على هذا املاراثون ملا يبذلونه من 
م�صاركة  عام  كل  يف  ت�صهد  والتي  الرائدة  الوطنية  املبادرة  هذه  لإجناح  مميزة  جهود 
وا�صعة من خمتلف قطاعات املجتمع والتي باتت حتتل مكانة متقدمة على �صعيد ريا�صة 

املاراثونات يف املنطقة.«

�سارك  لل�سنة الثانية على التوايل
 يف رعاية اأ�سبوع االأردن لالألعاب االإلكرتونية

 Jordan الإلكرتونية  لالألعاب  الأردن  اأ�صبوع  فعاليات  رعاية  يف  موؤخرًا  البنك  �صارك 
اإك�صبو  اأقيم موؤخرًا يف معر�ص زارة  التوايل، والذي  الثانية على  لل�صنة   Games Week

 . Power League Gamingبتنظيم من �صركة
وعلى غرار العام املا�صي �صهد »اأ�صبوع الأردن لالألعاب الإلكرتونية« لهذا العام م�صاركة 
من  الإلكرتونية  بالألعاب  واملهتمني  والهواة  املحرتفني  الالعبني  من  العديد  من  مميزة 

خمتلف الفئات العمرية اإلى جانب ال�صركات املطورة لهذه الألعاب حتت مظلة واحدة. 
يف  تطور  من  الإلكرتونيات  عامل  ي�صهده  ما  باأحدث  التعريف  اإلى  احلدث  هذا  ويهدف 
جمال األعاب الفيديو حول العامل، من خالل جمموعة من الفعاليات التي ت�صمنت معر�ص 
تنا�صب  التي  الألعاب  وبطولت  الرتفيهية  الأن�صطة  من  والعديد  الإلكرتونية  لالألعاب 
اأ�صبوع  فعاليات  ت�صمنت  كما  احلية.  العرو�ص  اإلى  بالإ�صافة  العمرية  الفئات  خمتلف 
الألعاب اللكرتونية مناف�صات قوية بني الالعبني، ومت تقدمي العديد من اجلوائز القّيمة 

للفائزين. 
يعقوب معتوق:  الأردن  العربي  البنك  امل�صرفية لالأفراد يف  دائرة اخلدمات  وقال مدير 
الثانية  لل�صنة  الإلكرتونية  لالألعاب  الأردن  اأ�صبوع  فعاليات  �صمن  ن�صارك  ان  ي�صعدنا   «
على التوايل، والذي ياأتي يف اطار �صعينا الدائم للتوا�صل مع فئة ال�صباب والأطفال من 
التوا�صل  مهارات  وتعزيز  املختلفة  هواياتهم  و�صقل  مواهبهم  تنمية  يف  امل�صاهمة  اأجل 

الجتماعي لديهم بال�صافة الى بث روح املناف�صة اليجابية فيما بينهم.« 
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بنك اإلسكان يوّقع شراكة مع الوكالة األمريكّية 
للتنمية الدولّية إلطالق قروض في القطاع السياحي

للتنمية  الأمريكّية  الوكالة  مع  �صراكة  اتفاقية  والتمويل  للتجارة  الإ�صكان  بنك  وّقع 
ت التفاقية على اإطالق البنك ملنتج القر�ص ال�صياحي اجلديد  الدولّية، حيث ن�صّ
املخ�ص�ص لدعم الأعمال التجارّية يف القطاع ال�صياحي مبا ي�صاهم يف زيادة فر�ص 

البناء والتو�صعة يف هذا القطاع.
وياأتي ذلك كجزء من اجلهود املبذولة من قبل م�صروع ال�صياحة لتعزيز ال�صتدامة 
القت�صادية يف الأردن، املمّول من الوكالة الأمريكّية للتنمية الدولّية، لتوفري متويل 

ة خارج العا�صمة عّمان. للم�صاريع ال�صياحّية ال�صغرية واملتو�ّصطة والكبرية خا�صّ
اإميانًا من  »اأن توقيع التفاقية جاء  الإ�صكان  ال�صعدي مدير عام بنك  اإيهاب  وقال 
البنك ب�صرورة دعم قطاع ال�صياحة باعتباره اأحد اأهم القطاعات احليوية والهامة 
التي ت�صهم يف دعم القت�صاد الوطني ودفع عجلة التنمية قدمًا. موؤكدًا على �صعي 
البنك لتقدمي الأف�صل لعمالئه وياأتي هذا الإطالق ا�صتكماًل ل�صرتاتيجّيته الهادفة 
امل�صرفية اجلديدة  املنتجات واخلدمات  اإطالق  والتحديث يف  التطّور  اإلى مواكبة 

والتي تلبي احتياجات النمو والتطور القت�صادي يف اململكة.

الوكالة  يف  والطاقة  القت�صادية  التنمية  مكتب  مدير  باور  رو�ص  قال  جانبه  من 
الأمريكية للتنمية الدولّية يف الأردن »توفر ال�صياحة امل�صتندة اإلى املجتمعات املحلّية 
ت�صجيع  على  هذه  اجلديدة  العمل  �صراكة  �صت�صاعد  حيث  لل�صّياح  مميزة  جتربة 
ايجابي على  ب�صكل  اآثارها  تنعك�ص  والتي �صوف  واملتو�ّصطة،  ال�صغرية  الأعمال  منو 
املجتمعات املحلّية وال�صياح على حد �صواء و�صيفتح هذا املنتج اجلديد الباب اأمام 

املجتمعات املحلية لتحقيق ا�صتفادة مبا�صرة من القطاع ال�صياحي.
وتعزيز  القرو�ص  طلبات  اإعداد  يف  لل�صركات  التقنية  امل�صاعدة  امل�صروع  و�صيقّدم 
قدرتها على اإدارة العمليات، وذلك بهدف حت�صني ا�صتعداد البنوك لتقدمي قرو�ص 
لتقدمي  امل�صاريع  تلك  اأ�صحاب  وت�صجيع  التجارية،  والأعمال  ال�صياحية  للم�صاريع 

طلبات القرو�ص، وتعزيز القت�صادات املحليه يف جميع اأنحاء الأردن.

االإعالن عن الفائز باجلائزة الكربى
واأعلن بنك ال�صكان عن فوز الطفل ديفيد ب�صار �صهاونة بولية والده العميل لدى فرع 
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البنك يسعى إلى دعم القطاع السياحي من خالل 
المساهمة في زيادة فرص البناء والتوسعة فيه 

عبد اهلل غو�صة باجلائزة الكربى الأولى للعام 2016 والبالغة قيمتها 1،111،111 
دينار.

من  مبا�صرة  الأردين  التلفزيون  �صا�صة  على  بث  الذي  ال�صحب  �صمن  ذلك  وكان 
موقع احلفل الذي اأقامه بنك الإ�صكان يف  العبديل مول لالإعالن عن ا�صم الفائز 
باجلائزة التي تعد الأكرب يف الأردن ولفائز واحد فقط ، ومبا يعك�ص مدى ال�صفافية 
وامل�صداقية العالية التي يتعامل بها البنك يف ال�صحوبات على جوائز التوفري التي 

يكافئ بها عمالئه .
الدائم  لولئهم  تقديرًا  عمالئه  مع  امل�صتمر  التوا�صل  على  الإ�صكان  بنك  ويحر�ص 
وثقتهم بخدماته امل�صرفية املتعددة واملتميزة، حيث ي�صعى البنك دائما من خالل 
هذه احلمالت التحفيزية اإلى ت�صجيع العمالء احلاليني لزيادة اأر�صدة ح�صاباتهم 

من  اأي  لدى  جديدة  توفري  ح�صابات  فتح  اإلى  العمالء  غري  من  املواطنني  وت�صجيع 
اأ�صحاب هذه  البنك على  التي يوزعها  العديدة  بالفوز باجلوائز  اأماًل  البنك  فروع 

احل�صابات .

اأّن بنك ال�صكان هو البنك الرائد واملت�صدر دائمًا يف جمال منح  وما يجدر ذكره 
جوائز ح�صابات التوفري على امل�صتوى امل�صريف يف الأردن، حيث يبلغ جمموع اجلـوائز 
النقـدية التي يقدمها بنك ال�صـكـان حل�صابات التوفري ما يزيد عن 7 ماليني دينار 
�صنويًا وهي الأكرب يف ال�صوق امل�صريف الأردين دون مناف�ص و�صيفوز بها اأكرث من 10 
اآلف فائز خالل العام 2016  علما باأنه �صيتم اجراء ال�صحب على اجلائزة الكربى 

الثانية 1،111،111 دينار يف نهاية  �صهر كانون اأول /2016 .
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»البنك االسالمي األردني«
 يحصد جائزة المسؤولية االجتماعية للمصارف العربية واالسالمية

امل�صوؤولية  جائزة  التوايل  على  الثاين  للعام  الأردين  الإ�صالمي  البنك  ح�صد 
العربية  املنظمة  من    2016 للعام  وال�صالمية  العربية  للم�صارف  الجتماعية 

للم�صوؤولية الجتماعية يف دورتها العا�صرة
من  التدريجي  النتقال  خارطة  حول  القليمي  امللتقى  اعمال  هام�ص  على  وذلك  
-30 الفرتة  خالل  وذلك  الجتماعية  امل�صوؤولية  برامج  الى  املجتمعية  امل�صاهمات 
2016/8/31 يف مدينة �صرم ال�صيخ ومب�صاركة �صخ�صيات قيادية وادارية رائدة يف 

جمال امل�صوؤولية الجتماعية على م�صتوى املنطقة العربية.
وقال الأ�صتاذ بيار مكرزل  رئي�ص املنظمة العربية للم�صوؤولية الجتماعية ان ح�صول 
البنك ال�صالمي الردين على هذه اجلائزة جاء تقديرًا للجهود واملبادرات املتميزة  
تقرير�صنوي  ول�صداره  املجتمعية  امل�صاهمات  جمال  يف  لجنازاته  وتتويجًا  للبنك 
لن�صاطاته الجتماعية ولتكون حافزًا لالخرين برفع  م�صتوى التعاطي مع امل�صوؤولية 
الجتماعية وحتويلها الى م�صتوى املفهوم ال�صرتاتيجي يف قطاع امل�صارف والبنوك 

ال�صالمية واملوؤ�ص�صات املالية وتعزيزها من خالل الدارة احلكيمة .

للبنك  العام  املدير  التنفيذي  الرئي�ص  �صحادة  مو�صى  ال�صتاذ  قال  جانبه  من 
ال�صالمي الردين ان ا�صتمرارية ح�صد م�صرفنا للجوائز يوؤكد على �صري م�صرفنا 
يف الجتاه ال�صحيح يف تطبيق ا�صرتاتيجته الهادفة للبقاء يف الريادة والتميز وقد 
جاءت هذه اجلائزة لتوؤكد جناح الدور الجتماعي للبنك ال�صالمي الردين ومتيزه 
جناح  على  موؤكدًا  املجتمع  اطياف  خمتلف  جتاه  الجتماعية  مل�صوؤولياته  حتمله  يف 
اآن  يف  واملجتمع  لالقت�صاد  خدمة  ادوارها  خمتلف  تاأدية  يف  ال�صالمية  امل�صارف 

واحد .
وقد ت�صلم الدرع الذهبي و�صهادة التميزعن البنك  ال�صيد احمد عبد الكرمي مدير 

العالقات العامة .
ومن اجلدير بالذكر ان البنك الإ�صالمي الأردين  كان قد ح�صل خالل عام 2015 
مل�صاركته  /جنيف   العاملية  اليزو  منظمة  من    26000  ISO تقدير  �صهادة  على 
والتزامه يف ا�صتخدام توجيهات اليزو مل�صروع  امل�صوؤولية الجتماعية �صمن منطقة 

ال�صرق الو�صط و�صمال افريقيا.
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الهيئة العامة لـ »كابيتال بنك« 
تصادق على البيانات المالية السنوية

 ك�صف رئي�ص جمل�ص اإدارة كابيتال بنك، با�صم خليل ال�صامل خالل الجتماع ال�صنوي للهيئة 
اإلى اأن الأرباح ن�صف ال�صنوية للعام 2016 ملجموعة  اأن النتائج الأولّية ت�صري  العامة للبنك 
كابيتال بنك من املتوقع اأن ت�صل اإلى 25 مليون دينارقبل احت�صاب ال�صرائب واملخ�ص�صات 

مقارنة مع 22 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي.
للعام  للبنك  املالية  والقوائم  ال�صنوي  التقرير  الجتماع على  العامة خالل  الهيئة  و�صادقت 
2015، وبح�صور اأع�صاء جمل�ص اإدارة البنك واملدير العام وم�صاهمني يحملون اأ�صهما اأ�صالة 

ووكالة ي�صكلون ما ن�صبته 89% من راأ�ص املال، وبح�صور مندوب مراقب عام ال�صركات .
واأو�صح ال�صامل خالل الجتماع الى اأن اأداء جمموعة كابيتال بنك جاء ايجابيا عام 2015 
ل �صيما من ناحية العمليات الت�صغيلية. وركز ال�صامل يف حديثه للهيئة العامة على ا�صتثمار 
كابيتال بنك يف امل�صرف الأهلي العراقي، والذي ميتلك فيه كابيتال بنك ما ن�صبته 62% من 
راأ�صماله وهو البنك الأردين الوحيد املتواجد يف العراق. وقام بتو�صيح كافة التفا�صيل املتعلقة 
باأر�صدة امل�صرف املودعة لدى فروع البنك املركزي العراقي املتواجدة يف اإقليم كرد�صتان، 
والتي بلغت كما يف نهاية العام 2015 حوايل 134 مليون دينار اأردين، حيث كان لعدم قدرة 
والتحوط  املخ�ص�صات  باقتطاع  البنك  قيام  يف  الكرب  الأثر  بها  الت�صرف  على  امل�صرف 
املركزي  والبنك  احل�صابات  مدققي  مع  بالتن�صيق  وذلك  العراق  يف  بنك  كابيتال  ل�صتثمار 
ل  املخ�ص�صات  اإلى معظم هذه  ال�صامل  واأ�صار  الدولية.  املحا�صبية  للمعايري  ووفقا  الردين 

تعترب خ�صارة وامنا ميكن ا�صرتدادها عند زوال الأ�صباب التي اأدت اإلى ر�صدها.
امل�صوؤولني  مع  والت�صالت  اللقاءات  من  للعديد  ولحقا  ال�صدد  بهذا  اأنه  ال�صامل  واأ�صاف 
بتلك  امل�صرف  حق  على  اأكدوا  فقد  كرد�صتان،  اإقليم  وحكومة  العراقي  املركزي  البنك  يف 
الأر�صدة واأن الظرف ال�صيا�صي والقت�صادي الذي يواجهه العراق ب�صكل عام والقليم ب�صكل 
وعدت  وقد  كما  كرد�صتان،  حكومة  لدى  ال�صيولة  �صح  اإلى  اأدى  ا�صتثنائي  ظرف  هو  خا�ص 
حكومة القليم بحل املو�صوع باأ�صرع وقت ممكن بالإ�صافة الى تعوي�ص امل�صرف عن الأرباح 
الفائتة نتيجة لذلك ، وخ�صو�صا يف ظل التح�صن يف اأ�صعار النفط العاملية وتوقيع اتفاقيات 
متويل دولية والتي منها �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل. وا�صار ال�صامل باأن تلك اجلهود 

من هذا  نهاية حزيران  كما يف  مليون   124 اإلى  لت�صل  الأر�صدة  تلك  بتخفي�ص  اأثمرت  قد 
العام.

يف  املنت�صرة  فروعه  خالل  من  طبيعي  ب�صكل  يعمل  العراقي،  الأهلي  امل�صرف  اأن  اإلى  ونوه 
خمتلف حمافظات العراق ويقوم بتقدمي كافة اخلدمات الرئي�صية واأهمها متويل التجارة من 
خالل فتح العتمادات امل�صتندية حيث يعترب اليوم يف مقدمة البنوك العراقية اخلا�صة من 
حيث العتمادات ال�صادرة والتي تخدم ال�صركات العراقية والأردنية على حد �صواء. واأ�صار 
خالل  اأردين  دينار  مليون   4.7 بحوايل  اأرباحا  حقق  قد  العراقي  الأهلي  امل�صرف  اأن  الى 

الن�صف الأول من العام احلايل.
واأ�صار اإلى اأنه ونظرا لثقة اأكرب البنوك العاملية مبجموعة كابيتال بنك من جهة وبامل�صرف 
الأهلي العراقي من جهة اأخرى فقد مت تعزيز العمل مع هذه البنوك العاملية من خالل تقدمي 
العاملة بالعراق من خالل امل�صرف الأهلي  ال�صركات النفطية  اخلدمات امل�صرفية لكربى 

العراقي وبحجم عمل �صهري يقارب 40 مليون دولر.
اأرباح  ملمو�ص  اأثر  لها  كان  العراق  يف  التواجد  يف  بنك  كابيتال  ا�صرتاتيجية  اأن  واأ�صاف 
اأرباح املجموعة  املجموعة حيث �صكلت الأرباح املتحققة من العراق حوايل 25% من �صايف 
خالل الع�صر �صنوات املا�صية وبحيث ظهر الأثر جليا خالل اخلم�ص �صنوات الأخرية حيث بلغ 
الربح املتاأتي من العراق حوايل 40 مليون دينار اأي ما ن�صبته 40% من اأرباح املجموعة والتي 

بلغت حوايل 100 مليون دينار اأردين .
وتطرق ال�صامل، خالل حديثة اأمام م�صاهمي البنك ، اأنه وبالرغم من اقتطاع خم�ص�صات 
بلغت قيمتها حوايل 21.5 مليون دينار اأردين مقابل خماطر ال�صتثمار بالعراق، فان اأداء 
جمموعة كابيتال بنك جاء اإيجابيا عام 2015 ل�صيما من ناحية العمليات الت�صغيلية ، فقد 
نتائج املحفظة  ا�صتثناء  بعد  ت�صغيلية بحوايل 79 مليون دينار  اأرباح  البنك حتقيق  ا�صتطاع 
ال�صتثمارية، بالإ�صافة اإلى املحافظة على ن�صبة الديون غري العاملة بحوايل 5.8% يف حني 
ارتفعت ن�صب ال�صيولة لت�صل اإلى حوايل 154% وهي اأعلى من الن�صبة املطلوبة من قبل البنك 

املركزي الأردين.
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اإربد  �صناعة  غرفة  مع  وبالتعاون  الحتاد  بنك  عقد 
ل�صيدات  امل�صرفية  »احللول  بعنوان  نقا�ص  حلقة 
والتي ح�صرها عدد كبري  بنك الحتاد«،  الأعمال من 
اإربد،  يف  الأردنيات  الأعمال  ورياديات  �صيدات  من 
لتبادل  كمن�صة  »�صروق«  مكانة  على  التاأكيد  بهدف 

اخلربات واملعارف.
وخالل حلقة النقا�ص، مت ا�صتعرا�ص احللول امل�صرفية 

البنك  يقدمها  التي  املالية  وغري  املالية  واخلدمات 
يف  النا�صئة  امل�صاريع  و�صاحبات  الأعمال  لرياديات 
لقاءات  �صل�صلة  اإقامة  تاأتي  حيث  اإربد،  حمافظة 
الحتاد  بنك  اإميان  اإطار  يف  »�صروق«  نقا�ص  وحلقات 
الأعمال  رياديات  متتلكها  التي  الكبرية  بالإمكانيات 
لقاء  فر�صة  ومنحهن  مل�صاندتهن،  و�صعيه  اململكة،  يف 
�صوق  يف  م�صاركتهن  يحّفز  مبا  واخلرباء،  املخت�صني 

العمل وامل�صاهمة يف دعم القت�صاد الأردين.
ومن اجلدير بالذكر اأن »�صروق« هو عبارة عن جمموعة 
خ�صي�صًا  امل�صّممة  امل�صرفية  احللول  من  متكاملة 
اأواخر  يف  الحتاد  بنك  اأطلقه  وقد  الأردن،  يف  للمراأة 
ا�صتقالليتها  وحتقيق  املراأة  متكني  بهدف   2014 عام 
حياتها  واأ�صلوب  منط  مع  يتنا�صب  مبا  املادي  واأمانها 

ويليق بتطلعاتها.

بنك االتحاد يعقد حلقة نقاش عن 
»الحلول المصرفية لسيدات األعمال«
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الدارة  مبنى  يف  الردين  التجاري  البنك  اأحتفل 
وموظفيه،  البنك  عمالء  من  عدد  وبح�صور  العامة 
ح�صابات  مع   2016 يار�ص  تويوتا  �صيارة  برابح 

»جتاري توفريي«.
خري�ص  عدنان  مروان  يامن  الطفل  الرابح  وا�صتلم 
بولية والده مروان خري�ص من فرع �صارع ايدون / 

اربد، جائزته وهي �صيارة تويوتا يار�ص 2016 والتي 
قدمها البنك له �صمن ال�صحوبات ال�صهرية لعمالء 

ح�صابات جتاري توفريي. 
ح�صابات  مكافاآت  برنامج  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
التجاري  البنك  به  ينفرد  والذي  توفريي«  »جتاري 
الأردين يقدم �صيارتني تويوتا يار�ص 2016 و 25 األف 

جوائز  الى  بال�صافة  كربى،  �صهرية  كجوائز  دينار 
نقدية يومية قيمتها 300 دينار لعمالءه من اأ�صحاب 

ح�صابات جتاري توفريي لدى فروع الأردن. 
ويف هذه املنا�صبة عرّب والد الطفل يامن عن فرحه 
و�صكره العميق للبنك،ى كما اأ�صاد باملعاملة املميزة 

من قبل فريق عمل البنك.

»البنك التجاري األردني« يحتفي برابح سيارة 
تويوتا يارس 2016 مع حسابات »تجاري توفيري«
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»البنك العقاري المصري العربي« يوقع
 اتفاقية الربط اإللكتروني مع »الجمارك« للكفاالت

اطار  يف  العربي  امل�صري  العقاري  البنك  قام   
مع  بالتعاون  واخلا�ص  العام  القطاع  بني  ال�صراكة 
اللكرتوين  للربط  اتفاقية  بتوقيع  اجلمارك،  دائرة 
الكفالت، وذلك حتقيقا لف�صل م�صتوى  مبا يخ�ص 
و�صرعة  الكفاءة  وحتقيق  ومتيزهم  العمالء  خلدمة 

يف الجنازات.
العقاري  للبنك  الدعم  اإدارة  تنفيذي  مدير  وقال   
امل�صري العربي ب�صام البيطار:  نت�صرف بالتعاون مع 
القطاع العام، وخا�صة يف املوا�صيع التي توفر �صهولة 
يف املعامالت املقدمة الى اجلمهور، حيث اأن التعاون 
الكفالت  يخ�ص  مبا  العامة  اجلمارك  دائرة  مع 
�صيعمل على توفري الوقت واجلهد ويقل�ص العناء على 

العمالء يف اجناز معامالتهم الر�صمية .
جهاد  للدائرة  العام  املدير  م�صاعد  اكد  املقابل  يف   
من  العربي  امل�صري  العقاري  البنك  يعترب  �صواقد: 
من  كل  ون�صكر  التفاقية،  هذه  توقيع  يف  ال�صباقني 
�صاهم يف اجناح هذا امل�صروع الذي �صي�صاهم ب�صكل 
كبري يف �صرعة اجناز الكفالت و�صرعة التعامل معها 

من حيث اللغاء والتعديل .
 من جهة اأخرى وقع البنك العقاري امل�صري العربي 
�صركة  مع  ا�صرتاتيجية  اإلكرتونية  �صراكة  اتفاقية 
طق�ص العرب والتي تعترب الأولى من نوعها يف اململكة 
اأنها  الى  بال�صافة   ، واملنطقة  الها�صمية  الأردنية 
التطور  فائقة  والتكنولوجيا  التقنية  بني  ما  جمعت 

والتي اأ�صبحت �صركة طق�ص العرب متتلكها.
 وُتتيح هذه ال�صراكة الإلكرتونية ال�صرتاتيجية للبنك 
متلكها  التي  املتطورة  التكنولوجيا  من  الإ�صتفادة 
يف  عنها  الناجتة  ال�صخمة  والبيانات  العرب  طق�ص 
ي�صمن  ب�صكل  للبنك  الرتويجية  الإعالنية  احلمالت 

ال�صتهداف الدقيق والفعال.
ال�صرتاتيجية  الإلكرتونية  ال�صراكة  وتت�صمن   
امل�صري  العقاري  للبنك  الرتويج  الطرفني  بني 
عدد  يبلغ  التي  العرب  طق�ص  من�صات  عرب  العربي 
الأردن،  من  م�صتخدم  مليون    6.2 م�صتخدميها 
طق�ص  قبل  من  الهام   واملحتوى  املعلومات  واإي�صال 
العرب اإلى ُم�صتخدمي البنك،  اإ�صافة اإلى ا�صتخدام 

وكذلك  اجلغرايف  الإعالين  ال�صتهداف  تقنيتي 
بالدقة  متتازان  واللتني  اجلوية  بالأحوال  اخلا�ص 
اأي�صًا  اللكرتونية  ال�صراكة  تت�صمن  كما   ، الفائقة 
العربي  امل�صري  العقاري  للبنك  الفر�صة  اإتاحة 
تطوير احللول  الذروة من خالل  اأوقات  الإعالن يف 

الإعالنية اخلالقة والتفاعلية.
للبنك  الإقليمي  املدير  من  كل  التفاقية  هذه  ووقع   
الدين  ح�صام  الأردن  يف  العربي  امل�صري  العقاري 
نا�صر، وعن طق�ص العرب الرئي�ص التنفيذي لل�صركة 
حممد ال�صاكر، وذلك  يف مقر �صركة طق�ص العرب 
ح�صور  و�صط  لالأعمال،  احل�صني  امللك  جممع  يف 
لإدارة  الإقليمي  املدير  م�صاعد  فطاير  زياد  من  كل 
البنك  فروع  من  عدد  ومدراء  والفروع  التجزئة 
طق�ص  جانب  من  اأّما  العربي،  امل�صري  العقاري 
العرب فقد ح�صر كل من املدير الإقليمي يف الأردن 
�صعبان  فار�ص  التجاري  واملدير  الطريفي  اأ�صامة 

ومدير ال�صراكات ال�صرتاتيجية احل�صن اأبو غنيمة.
نا�صر:   الدين  ح�صام  للبنك  القليمي  املدير  وقال   

أخبار البنوك
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أخبار البنوك

كونها  العرب  طق�ص  �صركة  مع  بالتعاون  نت�صرف 
خالل  من  املحلي  املجتمع  تخدم  وطنية  موؤ�ص�صة 
حالة  عن  و�صوحا  اأكرث  ب�صورة  املواطنني  تزويد 
امل�صتقبلي  التخطيط  يف  لت�صاعدهم  الطق�ص 
من  واحدة  اأ�صبحت  اأنها  الى  بال�صافة  مل�صاريعهم 
التنبوؤات  جمال  يف  العامل  يف  تطورًا  ال�صركات  اأكرث 
ُتقدم  ولكونها  ُبعد،  عن  ال�صت�صعار  واأنظمة  اجلوية 
والبحرية  الربية  املالحة  قطاعات  اإلى  خدماتها 
هذه  اأن  اإلى  م�صرًيا  العربية،  املنطقة  يف  واجلوية 
اإلى  الو�صول  للبنك  �صتتيح  الإلكرتونية  ال�صراكة 
املُ�صتخدمني عرب حمالت اإعالنية وترويجية مت�صلة 
بقواعد البيانات ال�صخمة التي متتلكها طق�ص العرب 

ب�صكل ي�صمن ال�صتهداف الدقيق والفعال.
 ويف هذا ال�صياق قال م�صاعد املدير الإقليمي لإدارة 
التجزئة والفروع زياد فطاير: يعترب دعم ال�صركات 
متتلكه  ملا  العامل  اأمام  الأردن  �صرفت  الوطنية،التي 
اأ�صا�صي  هدف  هو  ومثقفة  متعلمة  فتية  قدرات  من 

للبنك وتكري�صا لواجبه الوطني جتاه جمتمعه.
ال�صرتاتيجية  الإلكرتونية  ال�صراكة  هذه  ُتعترب  و 
باإ�صتخدام ما قد طّورته  البنك  للبنك حيث �صيقوم 
اإعالنية  تقنية  هي  و  موؤخرًا  العرب  طق�ص  �صركة 
جديدة مبنية على قاعدة البيانات اجلغرافية فائقة 
الدقة املحلية و التي �صُتمكن البنك من ال�صتهداف 

البنك  �صيقوم  و  بعينها،  ملناطق  املعريف  و  العالين 
على  املُ�صتخدمني  لتعريف  التقنية  هذه  با�صتخدام 
بناء  اإليهم  الأقرب  الآيل  ال�صراف  و  الفروع  اأماكن 

على مناطق ُم�صتخدمي طق�ص العرب.
امل�صري  العقاري  البنك  يوؤمن  فطاير  واأ�صاف   
العربي باأهمية احلفاظ على �صالمة عمالئه وتوفري 
العمالء  خدمة  اأنواع  من  كنوع  لهم  املُحتويات  اأهم 
ال�صراكة  هذه  جاءت  ُهنا  ومن  بهم.  والهتمام 
العقاري  للبنك  لُتتيح  ال�صرتاتيجية  الإلكرتونية 
م�صتجدات  اآخر  توفري  فر�صة  العربي  امل�صري 
التنبيهات  اإلى  بالإ�صافة  اجلوية  والأحوال  الطق�ص 
وُم�صتخدميه  البنك  ُعمالء  اإلى  املُختلفة  والن�صائح 
اخلا�صة  الإجتماعي  الت�صال  و�صائل  عرب  وذلك 
به   اخلا�ص  الإلكرتوين  املوقع  اإلى  بالإ�صافة  بالبنك 
كل ذلك عرب التقنيات املطورة من قبل �صركة طق�ص 

العرب.
طق�ص  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  قال  جهته  ومن   
يوؤثر ب�صكل كبري  اإن الطق�ص  ال�صاكر   العرب حممد 
اأن  حيث  وامل�صتهلكني،  امل�صتخدمني  على  وجوهري 
الأطعمة  وكذلك  املالب�ص،  نوعية  على  يوؤثر  الطق�ص 
القرارات  اتخاذ  الطرق،املوا�صالت،  وامل�صروبات، 
الأمزجة وخمططاته،  على  يوؤثر  اأنه  وحتى  املختلفة 
وخ�صائر  اإيرادات  على  اأثر  للطق�ص  اأن  اإلى  م�صرًيا 

من  الأخري  الربع  يف  الأردن  يف  ال�صركات  من   %70
عام 2015 يف درا�صة اأجراها طق�ص العرب.

بني  ما  رابط  اإيجاد  فكرة  انبثقت  فقد  هنا  ومن    
والرتويجية  الإعالنية  واحلمالت  الطق�ص  بيانات 
قاعدة  على  بناًء  امل�صتهلكني  ا�صتهداف  وكيفية 
البيانات ال�صخمة التي متتكلها �صركة طق�ص العرب 
من  تريابايت   2 جمموعه  ما  تبادل  يتم  )حيث 

املعلومات يوميًا(.
 واأ�صار ال�صاكر لأحدث التقنيات التي طّورتها �صركة 
جديدة  اإعالنية  تقنية  وهي  موؤخرًا  العرب  طق�ص 
مبنية على حالة الطق�ص من خالل ربط الإعالنات 
املُتوقعة، فمثاًل  الطق�ص  الرتويجية بحالة  والر�صائل 
يظهر  الباردة  والأجواء  الأمطار  هطول  حال  يف 
اإعالن خُمتلف عن الإعالن الذي �صيظهر يف الأجواء 

الربيعية الدافئة.
العقاري  البنك  فاإن  التفاقية،  هذه  خالل  ومن   
عرب  التقنية  هذه  من  �صي�صتفيد  العربي  امل�صري 
ال�صتهداف الإعالين و املعريف حلالت جوية بعينها.
 ي�صار اإلى اأن �صركة طق�ص العرب متتلك فريقا خا�صا 
يقوم  والذي  والتفعالية  اخلالقة  الإعالنية  للحلول 
ت�صميمها.  وطريقة  الإعالنات  مفهوم  بتغيري  حاليًا 
اإذ يعمل على تطوير ما ُي�صمى بالإعالنات التفاعلية 
واحلوا�صيب  الذكية  الهواتف  وجود  من  ت�صتفيد  والتي 

وقع اتفاقية شراكة إلكترونية
 استراتيجية مع »طقس العرب«
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يتيح  الذي  الأمر  املُ�صتخدمني.   مع  لتتفاعل  اللوحية 
اإمكانية  لحقًا  العربي  امل�صري  العقاري  للبنك 

احل�صول على مثل هكذا اإعالنات خالقة وتفاعلية.
 

�سارك يف احتفاالت اململكة مبئوية الثورة 
العربية الكربى والعيد ال�سبعني لال�ستقالل

الحتفال  يف  العربي  امل�صري  العقاري  البنك  �صارك 
ال�صبعني  والعيد  الكربى  العربية  الثورة  مبئوية 
لال�صتقالل، بالتعاون مع مئات من ال�صركات اخلا�صة 
يف  التواجد  خالل  من  املحلي  املجتمع  وموؤ�ص�صات 
حيث   ،2016/6/3 اجلمعة  يوم  ح�صني  امللك  حدائق 
بتوزيع  العربي  امل�صري  العقاري  البنك  موظفو  قام 
تزويدهم  الى  بال�صافة  الحتفالية  زوار  على  املياة 

بالقبعات املطبوع عليها �صعار البنك.
امل�صري  العقاري  البنك  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن   
العربي قام برفع علم اململكة الردنية الها�صمية وعلم 
الثورة العربية الكربى اأمام مبنى الفرع الرئي�صي، وقد 
خمتلف  من  موظفيه  جميع  املرا�صم  هذه  يف  �صارك 

الفروع والدارات.
التجزئة  لدارة  القليمي  املدير  م�صاعد  قال  وقد   
والفروع زياد فطاير:  العياد الوطنية هي نب�ص ال�صعب 
الردين، وهي منا�صبة لظهار م�صاعر احلب والحرتام 
التي يكنونها لوطنهم الغايل والبنك العقاري امل�صري 
العربي هو جزء من هذه امل�صاعر املوجودة دائما والتي 

تاأخذ �صكلها الحتفايل يف مثل هذه املنا�صبات .

ح�صام  للبنك  القليمي  املدير  قال  ال�صياق  هذا  ويف   
الكربى  العربية  الثورة  مئوية  تعترب  نا�صر:   الدين 
منا�صبة عظيمة كونها �صاهمت يف تغيري م�صري املنطقة 
امل�صاركة يف مثل هذه الحتفالت  باأكملها، لذلك فان 
هو واجب وطني وجزء من الولء والنتماء الذين يدين 
الردنية  اململكة  ظل  يف  يعي�ص  اردين  مواطن  كل  به 

الها�صمية .
 

عقد دورات تدريبية ملوظفيه
البنك  يف  الب�صرية  للموارد  املعريف  التطوير  اطار  يف 
موظفيه  بايفاد  البنك  قام  العربي،  امل�صري  العقاري 
حل�صور العديد من الدورات التدريبية، حيث مت ايفاد 
املعهد  يف  امل�صريف   الئتمان   دورة   حل�صور  موظف 
ايفاد موظفة  امل�صري، ومت  املركزي   البنك  امل�صريف 
النقابه  يف  العمالء    خدمة  يف  التميز  دورة  حل�صور 
موظف  ايفاد  ومت  كما  امل�صارف،  يف  للعاملني  العامة 
الباترو�ص  مركز  يف  املخاطر   ادارة  موؤمتر  حل�صور 

لال�صت�صارات.
يف  الدولية  املعايري  دورة  حل�صور  موظفني  ايفاد  ومت   
امل�صبوهة   العمليات  متويل  و  الموال  غ�صل  مكافحة 
موظف   ايفاد  ومت  امل�صرفية،  الدرا�صات  معهد  يف 
حل�صور دورة  الكفالت امل�صرفية  يف معهد الدرا�صات 
امل�صرفية يف العقبة، كما مت ايفاد موظف حل�صور دورة  
الدرا�صات  معهد  يف  النقدي  ال�صوق  بادوات  التداول 
 foreign“  امل�صرفية، ومت ايفاد موظف حل�صور دورة

exchange market “ يف معهد الدرا�صات امل�صرفية.
 بال�صافة الى ذلك فقد مت ايفاد موظف حل�صور دورة 
وخدمة  التوا�صل  و  الت�صال  ومهارات  الذات  ادارة 
العمالء يف معهد الدرا�صات امل�صرفية، كما ومت ايفاد 
موظف حل�صور جل�صة  م�صاورات حول متويل املوؤ�ص�صات 

ال�صغرية و املتو�صطة  يف جمعية البنوك يف الردن.
  

اأقام حفل افطار ملوظفيه
قام البنك العقاري امل�صري العربي وكجزء من الجواء 
الحتفال  خالل  من  موظفيه  بها  يعي�ص  التي  العائلية 
يف  رم�صان  افطار  حفل  باقامة  املختلفة؛  باملنا�صبات 

فندق النرتكونتينينتال/ مطعم برج احلمام.
 و�صادت الجواء العائلية �صمن حفل الفطار من خالل 
اندماج خمتلف املوظفني من جميع الفروع والدارات 
التي  مع بع�صهم، يف اطار بعيد عن الجواء الر�صمية 

ت�صود اأوقات العمل.
 

دعا اأيتام جمعية 
اإبداع اخلريية على االإفطار

حفل  برعاية  العربي  امل�صري  العقاري  البنك  قام 
مقر  يف  اخلريية  ابداع  جمعية  بايتام  خا�ص  افطار 
وذلك  ال�صابع،  الدوار  منطقة  يف  الكائن  اجلمعية 
للبنك،  الجتماعية  امل�صوؤولية  برنامج  من  كجزء 
قلوب  على  وال�صرور  البهجة  ادخال  على  وحلر�صه 

اليتام يف �صهر رم�صان املبارك.

أخبار البنوك
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بنك األردن 
يطلق عرضًا جديداً لقرض التكسي

مبزايا  التك�صي  قر�ص  حملة   موؤخرًا  الأردن  بنك  اأطلق 
قر�ص  على  احل�صول  ال�صهل  من  اأ�صبح  بحيث  عديدة 
وب�صعر  لتجديده  اأو  الطبعة  مع  التك�صي  �صيارة  لتمويل 
ي�صل  5.75%وبتمويل  من  ابتداء  ثابت  مناف�ص  فائدة 

لغاية 100% من قيمة الهيكل ولغاية 30،000 دينار.
الربنامج  هذا  �صمم  الذي  الوحيد  الردن  بنك  ويعد 
لإتاحة الفر�صة  لأ�صحاب التكا�صي لتح�صني دخلهم عن 
املالية  لتفادي اخل�صارة  �صياراتهم  اإتاحة جتديد  طريق 
الغيار  قطع  وا�صتبدال  ال�صيانة  اأعطال  عن  الناجتة 
واجلديد  احل�صري  التك�صي  قر�ص  خالل  من  وذلك 
 6 اإلى  ت�صل   �صداد  وبفرتة  و�صريعة  �صهلة  باإجراءات 
ب�صمان رهن  اإمكانية منح قر�ص �صخ�صي  �صنوات، مع 

�صيارة التك�صي.
اإلى  دائما  يتطلع  الأردن  بنك  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
املتجددة  امل�صرفية  اخلدمات  اأف�صل  وتقدمي  ابتكار 
لتلبية احتياجات العمالء يف جميع املجالت، بالإ�صافة 
للعديد من اخلدمات امل�صرفية ال�صاملة التي تخدم كافة 
فروعه  �صبكة  عرب  وذلك  امل�صتهدفني  العمالء  �صرائح 

املنت�صرة يف جميع اأرجاء اململكة والقنوات الإلكرتونية .

طبق نظام اإدارة خماطر
)VRM( بطاقات فيزا 

بطاقات  خماطر  اإدارة  نظام  بتطبيق  الردن  بنك  قام 
هذا  يطبق  بنك  اأول  يعترب  بذلك  وهو   )VRM( فيزا 

النظام �صمن البنوك العاملة يف الأردن.
ويوفر تطبيق هذا النظام العديد من املزايا للعمالء، من 
اأبرزها زيادة الأمان يف التعامل ببطاقات الفيزا، حيث 
يتيح هذا النظام حتّري عمليات الحتيال املحتملة على 
البطاقات الإئتمانية وبطاقات الفيزا الكرتون والتعامل 

معها ب�صرعة وديناميكية. 
اخلدمات  لإدارة  التنفيذي  املدير  �صرح  جانبه  من 
تطبيق  :اإن  جويد  اأبو  خالد  الأردن  بنك  يف  امل�صرفية 
نظام VRM   ين�صجم مع ا�صرتاتيجية البنك يف مواكبة 
مبنظومة  الرتقاء  �صبيل  يف  احلديثة  امل�صتجدات  اآخر 
الدفع الإلكرتونية، وتفعيل النواحي الأمنية، ومبا ي�صهم 
الذي  الأمر  لعمالئه؛  اآمنة  مالية  خدمات  تقدمي  يف 

عرب  امل�صرفية  تعامالتهم  زيادة  على  العمالء  يحفز 
خمتلف قنوات الدفع الإلكرتونية با�صتخدام البطاقات 

الئتمانية. 
يف  العربي  امل�صرق  ملنطقة  العام  املدير  قال  بدوره 
�صعداء  نحن   « طبارة:  نبيل  انرتنا�صونال  فيزا  �صركة 
جدا باإطالق بنك الأردن لهذا النظام الذي من �صاأنه 
الأمان  من  املزيد  لهم  ويتيح  العمالء  ثقة  يعزز  اأن 
الربنامج  هذا  �صمم  وقد  معامالتهم.  اإجراء  عند 
اإليه التكنولوجيا ملراقبة  كافة  وفق اأحدث ما تو�صلت 
اللكرتونية  باملدفوعات  املتعلقة  الحتيال  عمليات 
عمليات  ومكافحة  وتتبع  املعلومات  توفري  يف  وي�صاهم 
النرتنت  عرب  �صواء  الإلكرتونية،  واجلرائم  الحتيال 
لتطوير  دائم  �صعي  يف  نحن  واأ�صاف:  خارجها.  اأم 
املزيد من هذه الربامج للمحافظة على �صالمة نظام 
 VAA( التطبيق  هذا  ي�صجع  اأن  وناأمل  املدفوعات. 
ي�صتمّر يف حتديث  لكي  املالية  VRM(قطاع اخلدمات 

وتطوير ممار�صات اإدارة املخاطر لتعزيز اأمان م�صتقبل 
املدفوعات الإلكرتونية. 

فرصة جديدة تتيح ألصحاب التكاسي تجديد سياراتهم وتحسين دخلهم

أخبار البنوك
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املالية  بجائزته  الفائزين  باول  العبديل  بوليفار  يف  عمان  القاهرة  بنك  احتفل 
الكربى البالغة اكرث من مليون دينار.

وابت�صم احلظ للدكتور علي ح�صن العتوم �صاحب ح�صاب توفري يف فرع بنك القاهرة 
عمان باأ�صواق ال�صالم بالعا�صمة عمان لي�صبح اول مليونريا بفوزه بهذه اجلائزة.

انتظروا  الذين  عمان  القاهرة  بنك  يف  التوفري  ح�صابات  ا�صحاب  احد  والفائز 
ب�صغف العالن عن ا�صم اول مليونري منهم لعام 2016.

الى  البكري اجلائزة الكربى  القاهرة عمان ال�صتاذ كمال  و�صلم مدير عام بنك 
فقرات  �صيقة  وتخلله  فيه عدد كبري من احل�صور  احت�صد  الفائز يف حفل �صخم 

عديدة وجوائز نقدية.
الفوز بهذه اجلائزة وان فرحته ل تو�صف  يتوقع  بانه مل يكن  العتوم  الفائز  وقال 

بهذا احلدث الكبري الذي �صيغري حياته الى الف�صل.
والفريدة  املميزة  امل�صرفية  وبخدماته  عمان  القاهرة  بنك  يف  ثقته  بان  وا�صاف 

جعلته يعترب هذا الفوز برهانا ودليال على ان البنك قادر على تغيري حياة عمالئه 
الى الف�صل واكرث مما يتوقعون.

قيمتها  1،010،101دينار  والبالغة  الكربى  اجلائزة  عمان  القاهرة  بنك  واطلق 
�صمن برنامج جوائز ح�صابات التوفري لعام 2015 و2016 .

يف  بداأت  11  �صهرا  مدى  على  �صهرية  جائزة  تخ�صي�ص  على  الربنامج  وا�صتمل 
حزيران املا�صي 2015 وهي عبارة عن �صيارة 520i BMW موديل 2016.

بداأ ا�صتقبال عمالئه يف فرعه اجلديد يف ام اذنية

بداأ بنك القاهرة عمان ا�ستقبال عمالئه
 يف فرعه اجلديد مبنطقة ام اذينة غرب العا�سمة

وقرر البنك افتتاح هذا الفرع حلاجة املنطقة الى بنك يخدمها وبناء على الطلب 
املتزايد على خدماته امل�صرفية الفريدة واملميزة التي يقدمها �صواء على م�صتوى 

»بنك القاهرة عمان« 
يحتفل بأول مليونير يفوز بالجائزة الكبرى
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البنك سلم الفائز جائزته  
خالل حفل ضخم في بوليفار العبدلي

الفراد او ال�صركات وتتميز املنطقة بوجود ا�صواق جتارية يردتادها عدد كبري من 
النا�ص .

وزود بنك القاهرة عمان فرعه اجلديد ب�صراف ايل لتقدمي خدماته الى عمالئه 
على مدار 24 �صاعة.

خدماته  تقدمي  يف  التو�صع  جديدة  فروع  افتتاح  من  عمان  القاهرة  بنك  ويهدف 
والت�صهيل على عمالئه والو�صول الى اكرب عدد من العمالء على م�صتوى اململكة.

�سارك يف موؤمتر عاملي ان�ساين يف ا�سطنبول لدعم الالجئني
�صارك بنك القاهرة عمان يف موؤمتر القمة العاملي للعمل الإن�صاين الذي عقد يف 
واملنظمات  واحلكومات  الدول  روؤ�صاء  من  كبري  عدد  بح�صور  تركيا   - ا�صطنبول 
الدولية ملناق�صة خطط عمل املجتمع الدويل من اأجل منع املعاناة الإن�صانية وذلك 

بال�صتعداد لالأزمات وال�صتجابة لها.

وعر�ص البنك بالتعاون مع بعثة املفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني 
املوؤمتر  اأعمال  هام�ص  على  عقد  الذي  اخلا�ص  اجلناح  يف  الأردن  يف   UNHCR
اأجهزة  �صبكة  عرب  الأردن  يف  لالجئني  النقدية  امل�صاعدات  اي�صال  يف  جتربته 
ال�صراف الآيل التابعة للبنك واملنت�صرة يف خمتلف اأنحاء اململكة با�صتخدام تقنية 

ب�صمة العني والذي يعترب من اأجنح م�صاريع اي�صال امل�صاعدات مل�صتحقيها. 
وقد لقى اجلناح الذي تواجد به البنك اإقبال كبريا من امل�صاركني يف املوؤمتر الذين 
اأبدوا اعجابا مب�صتوى اخلدمات املقدمة لالجئني وبالتوظيف الناجح للتكنولوجيا 

يف الت�صهييل على الالجئني. 
القاهرة  بنك  مع  بال�صراكة  احلايل  العام  مطلع  اأطلقت  قد  املفو�صية  وكانت 
ابتكار  كاأحدث   EyeCloud كالود  اآي  م�صروع   IrisGuard غارد  واآيري�ص  عمان 
ب�صمة  طريق  عن  و�صرفها  الالجئني  الى  املالية  امل�صاعدة  اي�صال  يف  تكنولوجي 
العني من خالل ال�صرافات الآلية وباأ�صرع وقت عن طريق الربط املبا�صر مع بيانات 

أخبار البنوك
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املفو�صية. 
على  التعرف  تقنية  يدخل  العامل  يف  بنك  اأول  كان  عمان  القاهرة  بنك  اأن  يذكر 
اأعماله امل�صرفية، حيث يتم ا�صتخدامها حاليا  العمالء بوا�صطة ب�صمة العني يف 
من قبل عمالء البنك يف الفروع ومن خالل اجهزة ال�صراف الآيل ومبا يحقق اأعلى 

درجات احلماية للعمالء و�صرعة اخلدمة.

جالريي بنك القاهرة عمان ينظم
 الدورة الثانية من �سمبوزيوم الفنون الدويل

الثانية  الدورة  ر�صم  ور�صات  �صقره  بوادي  عمان  القاهرة  بنك  غالريي  نظم 
ل�صمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدويل للفنون الت�صكيلية مب�صاركة 20 فنانًا، من 

الردن والدول العربية والوروبية وال�صيوية.

و�صو�صن  �صماحه  و�صماح  �صادق  حممود  الفنانون  الردن  من  امللتقى  يف  و�صارك   
ال�صرم وب�صمه النمري ومن فل�صطني جواد ابراهيم ومن م�صر اميان ا�صامه ووائل 
املك�صيك  ومن  حممد  فاخر  و  الدباغ  �صامل  و  عيتاوي  لطيف  العراق  ومن  دروي�ص 
ك�صندرا دي �صانتياغو  واينزو مارينو من ايطاليا ومن �صوريا ا�صماعيل الرفاعي  
ومن املغرب حممد مرابطي ومن جمهورية بيالرو�صيا اك�صانا يادكيمنكا ومن الهند 
ومنى  حموده  بن  حممد  الدكتور  والناقد  الفيل�صوف  تون�ص  ومن  �صاندريكا  بونام 

قا�صم من ال�صودان.
 وقال م�صوؤول الفنون، مدير جالريي بنك القاهرة عمان الفنان حممد اجلالو�ص اأن 
امللتقى ميثل نهجا فنيا يف تنويع اهتمامات اجلالريي بالنفتاح على خمتلف الأنواع 
الفنية وامللتقى عبارة عن ور�صات ر�صم يف اخلارج لفنانني من خمتلف اأنحاء العامل 

وينتمون ملدار�ص فنية متنوعة قدموا من كل العامل، اإ�صافة اإلى ندوة نقدية حول 
الفن املغاربي واأم�صية �صعرية لل�صاعر زهري اأبو �صايب.

واأ�صاف اإن ال�صمبوزيوم �صيتوج باملعر�ص الفني اخلا�ص بالأعمال الفنية املنجزة 
يف دورته الثانية، بح�صور الفنانني امل�صاركني و�صت�صاف الأعمال ملجموعة البنك 

اخلا�صة. 
وقد جاء يف كلمة اجلالريي »�صنحر�ص كما فعلنا بالدورة الأولى، على توفري كافة 
احتياجات النجاح لهذا اللقاء والذي له خ�صو�صية احلوار وما يوؤثثه من نقا�صات 
وتفاعل ثقايف، على اأكرث من م�صتوى، فلي�ص الر�صم والعمل الفني هو الهدف الأول 
لل�صمبوزيوم، بل مبا يخلقه من تفاعل تقني واإن�صاين، يحتاجه الفنان، وهو الذي 
ميتلك مر�صمه اخلا�ص، وميار�ص فيه العمل على مدار العام، اإنها م�صاحة خا�صة 
يراجع فيها الفنان تقنياته وروؤاه و املحيطني به يف اللقاء، والذي يتجاوز حدود 

العمل الت�صكيلي، ويوؤ�ص�ص حلوار هو هدف امللتقى وغايته النبيلة .
الأردين  الت�صكيلي  الفنان  اأمام  �صيكون  لل�صمبوزيوم  الثانية  الدورة  بانعقاد 
والفنانني املقيمني يف الأردن من اجلن�صيات الأخرى التعرف اإلى فنون وجتارب 
عاملية من خالل ور�ص عمل فنية للفنانني الع�صرين امل�صاركني، ف�صال عن ذلك 
اآخر  مكان  اكت�صاف  فر�صة  اأخرى  دول  من  القادمني  للفنانني  امللتقى  �صيوفر 
عرب  والفكرية  الفنية  الروؤية  لديهم  يعزز  مما  خمتلفة  ومدن  اأخرى  وطبيعة 
التاريخية  وال�صواهد  والطبيعة  والتقاليد  والفنون  الأردنية  الثقافة  اإلى  التعرف 

والأثرية«.
ي�صار الى ان اجلالريي نظم الدورة الولى العام املا�صي اي�صا مب�صاركة 17 فنانا 

وفنانه من خمتلف انحاء العامل. 
وتاتي م�صاهمة البنك جتاه امل�صهد الفني يف الردن، منطلقة من روؤية بعيدة املدى 
لن الفنون والثقافة ركيزتان ا�صا�صيتان يف بناء الفكر وال�صخ�صية لدى كل الجبال.
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العوامل األساسية التي تتحكم في أسعار النفط 
الخام ومدى تأثيرها على األسعار خالل الفترة 

المتبقية من عام 2016

لقاءات اقتصادية

محمد  الدكتور  اإلقتصادي  الخبير  مع  مقابلة  في 
الغنايم التي حرصت المجلة على استضافته في مقرها  
أسعار  وإرتفاع  هبوط  أثر  ومناقشة  إستعراض  تم 
والعالمية  المحلية  اإلقتصاديات  على  الخام  النفط 
سواًء أكانت دواًل مستوردة أو مصدرة للنفط الخام . 
كذلك تم إستعراض ومحاولة الوقوف على مستويات 

أسعار النفط خالل الجزء المتبقي من عام 2016 .

خالل ال�صهر املا�صية من عام 2016 نالحظ اأن �صعر برميل النفط اخلام يرتاوح 
ما بني 40-50 دولرا للربميل الواحد بعد اأن هبط الى م�صتويات اأقل من 30 دولر 
يف نهاية عام 2015 ماهي العوامل الرئي�صية التي ادت الى هذا النخفا�ص احلاد يف 

�صعر برميل النفط بعد جتاوزه للمائة دولر يف بدايات عام 2014 ؟
ماهو  ومنها  اإقت�صادي  ماهو  منها  عدة  بعوامل  اخلام  النفط  برميل  �صعر  يتاأثر 
�صيا�صي واإجتماعي و�صوقي . لكن وبالتحديد كان نزول اأ�صعار النفط التي ت�صري اليه 

ناجتًا عن عدة عوامل اأهمها :
1. هبوط ن�صبة النمواملتوقع يف الطلب على النفط اخلام من دول رئي�صية كال�صني 

واليابان مثاًل نظرًا لتباطوؤ النمو يف اإقت�صاديات هذه الدول .
2. ثبات كميات النفط اخلام املعرو�صة من قبل الدول املنتجة بل حماولة زيادتها 
على  الإتفاق  على  الدول  هذه  مقدرة  ناهيك عن عدم  الوبك  كدول  دولة  قبل  من 

تخفي�ص الإنتاج بغية تعادل الطلب مع العر�ص على هذه ال�صلعة .
3. دخول كميات نفط خام الى الأ�صواق منتجة من م�صادر نفطية جديدة من اأهمها 
ب�صكل  املتحدة  الوليات  وذلك يف  الزيتي  ال�صخر  تك�صري  الناجت عن طريق  النفط 

رئي�صي .
4. اإرتفاع قيمة الدولر الأمريكي اأمام العمالت الأخرى حيث اأنه يتم ت�صعري النفط 
بالدولر المريكي ، الأمر الذي يوؤدي اإلى تقنني عملية الطلب على النفط من قبل 

الدول امل�صتوردة له مبا يتنا�صب مع اخل�صائر املالية املحتملة من ذلك .
املنتجة  الدول  لغالبية  الن�صبي  الإ�صتقرار  من  نوعًا  هناك  اأن  يبدو   ، كذلك   .5
للنفط وخا�صة دول الوبك ، المر الذي يبعث على الطماأنينة من عدم ح�صول اأي 
والعراق  واإيران  كال�صعودية  فدول  املعرو�صة  النفط  كميات  يف  م�صتقبلية  ت�صنجات 
وليبيا جميعها تعمل جاهدة على زيادة كميات النفط اخلام املنتجة من قبل كل منها 
بغية احل�صول على التمويل الالزم لتفيذ خططها القت�صادية والتنموية الق�صرية 

والطويلة الأجل.
اأدت الى النخفا�ص احلاد يف �صعر برميل النفط اخلام  كل هذه العوامل جمتمعة 
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د. محمد غنايم
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على امل�صتوى العاملي .

الخام  النفط  سعر  لهبوط  المباشرة  التاثيرات  ماهي 
على إقتصاديات الدول المصدرة والمستوردة له ؟

مما ل�صك فيه ، اأن هبوط اأو تدين اأ�صعار النفط اخلام �صيكون ذا اأثر اإيجابي على 
منو الناجت املحلي الإجمايل يف الدول امل�صتوردة له ، حيث �صيوؤدي ذلك الى حت�صن 
يف امليزان التجاري وميزانيات املدفوعات لهذه الدول ، هذا بالإ�صافة اإلى زيادة يف 
ال�صتهالك الفردي من جهة ثانية ، وكل هذه المور يف حالة ح�صولها �صتوؤدي الى 

ن�صب منو اأف�صل يف الناجت الإجمايل املحلي للدول امل�صتوردة للنفط .
اأثر  �صتكون ذات  النفط  اأ�صعار  اإنخفا�ص  فاإن   ، للنفط  امل�صدرة  للدول  بالن�صبة  اأما 
الناجت الإجمايل  املنتجة وامل�صدرة له، حيث �صيمنى  الدول  اإقت�صاديات  �صلبي على 
تعتمد  الدول  هذه  كانت  اإذا  وخا�صة  �صالبة  تكن  مل  اإذا  �صئيلة  منو  بن�صب  املحلي 
بن�صب عالية على اإيرادتها من العوائد النفطية المر الذي �صيوؤدي الى اإنخفا�ص يف 
اإنخفا�ص يف  الى  وبالإ�صافة  احلكومة  واإنخفا�ص يف م�صاريف  الفردي  ال�صتهالك 

الإ�صتثمار ونتيجة لذلك ، وقوع الثار ال�صلبية على ميزان املدفوعات .

وبقية  النفط  سعر  بين  الروابط  ماهي  هذه  والحالة 
والعرض  الطلب  حيث  من  االخرى  اإلقتصاد  قطاعات 

والتضخم والسياسات النقدية ؟
بالن�صبة للطلب ، فاإن اإنخفا�ص �صعر النفط �صيكون ذو اأثر فعال يف توفري قوة �صرائية 
جديدة من قبل امل�صتهكني ليقومو باإ�صتغاللها و�صرفها يف قطاعات القت�صاد الخرى 
غري النفطية . بالن�صبة للعر�ص فاإن ال�صتثمار يف جمال ال�صناعة النفطية ا�صبح يف 
الونة الخرية يعتمد ب�صكل فعال على �صعر النفط اخلام ، فكلما ارتفع �صعر النفط 

كلما اإزداد الإ�صتثمار يف هذه ال�صناعة ، والعك�ص �صحيح .

�صعودًا  النفط  �صعر  ان  فيه  �صك  ل  فمما   ، النقدية  وال�صيا�صات  للت�صخم  بالن�صبة 
ارتفع  النفط  �صعر  اإرتفع  فكلما   ، الت�صخم  معدل  على  مبا�صر  ب�صكل  يوؤثر  وهبوطًا 
معدل الت�صخم وهذا المر �صيوؤثر مبا�صرة على املوؤ�صرات القت�صادية الخرى من 

مالية ونقدية ويف املحاولت واملمار�صات التعديلية لذلك ، �صيوؤثر ذلك
البنوك  قبل  من  القائم  الفائدة  ومعدل  املعتمدة  النقدية  ال�صيا�صات  طبيعة  على   

املركزية يف الدول املعنية المر الذي قد ينعك�ص �صلبًا على اأ�صعار �صرف العمالت .

الحالية  الفترة  خالل  النفط  ألسعار  توقعاتكم  ماهي 
وحتى نهاية عام 2016 ؟

العاملية بدون  ال�صواق  الى عر�ص نفطها اخلام يف  اإيران  الإعتبار عودة  اأخذين يف 
اإلكرتاث مب�صتويات الأ�صعار ، وحماولة رو�صيا �صخ اكرب كمية ممكنة من النفط يف 
ال�صواق العاملية كذلك ، اإ�صافة الى عدم وجود اأي موؤ�صرات تفيد باأن منظمة دول 
الوبك �صتكون قادرة على اإتخاذ قرارات حتد من م�صتوى النتاج النفطي لدولها ، 
اأ�صعار50  م�صتوى  بعد  ال�صخري  الزيت  من  جديد  نفط  اأي  اثر�صخ  اأن  عن  ناهيك 
النفط اخلام  ، كل ذلك �صيبقى �صوق  النفط اخلام  دولر �صيكون كارثيًا على �صعر 
�صوق م�صرتين ولي�ص �صوق بائعني اأي اأن ن�صبة منو عر�ص النفط اخلام �صتكون اأعلى 

من ن�صبة منو الطلب عليه خالل الفرتة املتبقية من عام 2016 .
انتعا�ص  فرتة  عادًة  ميثل   2016 عام  من  املتبقي  اجلزء  اأن  من  الرغم  وعلى  وعليه 
ا�صعار النفط وم�صتقاته نظرًا لالجواء الباردة التي ت�صود �صمال الكرة الأر�صية ، اإل 
اأنه يف اإعتقادي ، وب�صبب تباطوؤ النمو املتوقع يف الإقت�صاد العاملي �صيبقى �صعر النفط 
اخلام خالل اجلزء املتبقي من عام 2016 يتقلب �صعودًا وهبوطًا يف نطاق 50-40 

دولر امريكي للربميل للواحد .
The .dr. ghanayem@Gmail .com
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حصلت مؤخرا على اإلعتماد من منظمة الصحة العالمية وهي األولى في األردن

الشركة األردنية إلنتاج األدوية
باتت مصدرا للمعرفة ونقل التقنية إلى الشركات األخرى

بني الدكتور عدنان بدوان اأن ال�صركة الأردنية لنتاج 
قطاع  يف  املناف�صة  ال�صركات  اأعرق  من  باتت  الأدوية 
الهتمام  عاتقها  على  ت�صع  والتي  الأدوية  ت�صنيع 
والرعاية يف الدرجة الأولى ب�صحة املواطن وان يلقى 

املواطن الرعاية ال�صحية التامة.
على  مبا�صرة  ب�صورة  تعتمد  ال�صركة  ان  وا�صار 
وان  الأدوية  ت�صنيع  يف  والأبحاث  الدرا�صات 
الأ�صواق  يف  ومناف�صة  عالية  جودة  ذات  خمرجاتها 
املحلية والأوروبية وكل ذلك منح ال�صركة الثقة ور�صخ 

جذورها يف الأ�صواق.
اأما فيما يتعلق يف اجلانب الت�صويقي ا�صار ان الو�صع 
القت�صادي الذي يعاين منه جميع دول العامل كان له 

اثر �صلبي على كل القطاعات ول ينح�صر على قطاع 
معني .

وبني بدوان ان ال�صركة تاريخها ميتد لأكرث من ثالثة 
منها  جعل  الأردن  يف  الدوائية  ال�صناعة  يف  عقود  
والإجتماعية  الإقت�صادية  الناحيتني  من  هاما  معلما 
اأ�ص�ص  على  املبنية  املهنية  اخلربات  اإلى  اإ�صافة   ،
علمية باتت ال�صركة معها بيتا من بيوت اخلربة حمليا 

وعربيا وعامليا. 
ال�صركة  ان  لـ»امل�صتثمرون«  حديثه  خالل  ويقول 
كنتيجة   2004 عام  تا�ص�صت  عامة  م�صاهمة  هي 
يف  الدوائية   ال�صناعة  �صهدتها  اإندماج  عملية  لأول 
واملعدات  الأدوية  لإنتاج  الأردنية  ال�صركة  بني  الأردن 

الطبية )تاأ�ص�صت 1978( و�صركة الرازي لل�صناعات 
راأ�صمال  بلغ  وقد   ،  )1993 عام  الدوائية.)تاأ�ص�صت 
يف  زيادتها  متت  دينار  مليون   16 اجلديدة  ال�صركة 
عام 2005 اإلى 20 مليون �صهم .ويف عام 2013 قررت 
ال�صركة زيادة راأ�صمالها اإلى 40 مليون دينار ، وقد مت 
الإكتتاب  بحوايل خم�صة وع�صرين مليون �صهم ، كما 
مت الإتفاق على دخول �صريك ا�صرتاتيجي من البو�صنة 

بحوايل خم�صة ع�صر مليون دينار. 
يف  الت�صنيعية  ال�صركة  عمليات  معظم  اأن  واأ�صاف 
موقع الرازي يف منطقة اأم العمد الذي ي�صم اأجهزة 
حديثة للت�صنيع والرقابة الدوائية والبحث والتطوير، 
اجليد   الت�صنيع  واأ�صول  مباديء  املوقع  هذا  ويعتمد 

بدوان:
المواصفات المستخدمة والمستحضرات الناتجة تخضع 

لسلسلة من البحوث والدراسة لضمان سالمتها ومالءمتها
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تسعى إلى زيادة مستوى التدريب والتأهيل

دخول شركات جديدة من شأنه أن يحفز 
المنافسة ويرفع من مستوى الجودة

)GMP(، وقد حاز على الإعتماد من جهات رقابية وقانونية متعددة ، فبالإ�صافة 
اإلى موؤ�ص�صة الدواء والغذاء يف الأردن والتي متار�ص الرقابة امل�صتمرة على  �صركات 
من  الإعتماد  على  الأدوية  لإنتاج  الأردنية  ال�صركة  فقد ح�صلت  الدوائي،  الت�صنيع 
كما  اأفريقيا  جنوب   ومن  ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  والدواء  الغذاء  موؤ�ص�صة 
ح�صلت موؤخرا على الإعتماد من منظمة ال�صحة العاملية وهي الأولى يف الأردن يف 

احل�صول على هذا الإعتماد.
البحث  دائرة  من  تبداأ  ال�صركة  يف  ال�صيدلنية  املنتجات  م�صرية  ان  بدوان  ويقول 
والتطوير حيث تخ�صع املواد الأولية والأدوية ل�صل�صلة من البحوث لدرا�صة موا�صفات 
امل�صتخدمة وامل�صتح�صرات الناجتة على حد �صواء لتحديد مدى �صالمتها ومالءمتها 
للغاية التي اأنتجت من اأجلها والتاأكد من ثبات هذه املوا�صفات طيلة العمر املحدد 
لهذا املنتج، وقد باتت م�صتح�صرات هذه ال�صركة  بف�صل جودتها اأهال لتحتل مرتبة 

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

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

حيث اأحدهما �صيدة اإ�صافة اإلى موقع املدير الفني ، وعدد من الإدارات التنفيذية.
اعيد احد منتجاتها من  ان  لها  ي�صبق  املا�صية مل  انه خالل 30 عاما  وتابع قائال، 
دولة  يف  الولى  باملرتبة  اليوم  فهي  بها  تتمع  التي  العالية  اجلودة  ب�صبب  الدوية 
البو�صنة والهر�صك، م�صريا الى ان الدوية الردنية ب�صكل عام يف اخلارج تتمع ب�صمة 
طيبة وذات �صدى وا�صع على امل�صتوى القليمي والدويل، فالدوية الأردنية تتواجد يف 
معظم الدول العربية مثل ال�صعودية واجلزائر وم�صر وال�صودان ولبنان، بال�صافة 

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

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

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

النتاج. 

رسالة الشركة
مواصلة التعليم بكافة 

مستوياته وتقديم الدعم 
سواء من خالل اإلبتعاث 

للمعاهد والجامعات
على نفقة الشركة



الجامعة تؤكد على مواكبة احتياجات سوق العمل عبر فتح تخصصات جديدة

جامعة الشرق األوسط تباشر باستقبال
 طلبة الفصل الدراسي األول )2016\2017(

با�صرت جامعة ال�صرق الو�صط با�صتقبال الطلبة اجلدد للف�صل الدرا�صي الول )2016 - 
2017( لدرجتي البكالوريو�ص و املاج�صتري.

وت�صم اجلامعة التي توؤمن ب�صعار )املعرفة قوة( ثماين كليات هي : احلقوق، الداب والعلوم، 
العلوم الرتبوية، تكنولوجيا املعلومات، الهند�صة، ال�صيدلة، العالم، العمال، وكلية العمارة 

والت�صميم. 
بتخ�ص�صاتها  اجلامعة  تواكب  وذويهم،  بالدرا�صة  الراغبني  تطلعات  تلبية  من  وانطالقا 
وخططها الدرا�صية واأ�صلوب التدري�ص ونوعية اع�صاء الهيئتني التدري�صية والدارية املتمتعني 

باجلدارة والكفاءة. 
العلمي  والبحث  وخمرجاته،  مبدخالته  املتميز  التعليم  هي   : قيم  بثالث  اجلامعة  وتوؤمن 
الذي يلبي احتياجات الوطن يف املعرفة والتطور وخدمة املجتمع الذي يعد احد اهم اهداف 

اجلامعة اأي�صا وي�صتهدف من نواحي عديدة اهمها الت�صغيل. 
كما ويعرف عن اجلامعة انها رائدة ومتخ�ص�صة باحلاكمية الر�صيدة لي�ص حمليا فقط واأمنا 
عربيا، اإذا ان اجلامعة حتت�صن املجل�ص العربي للحوكمة، و�صاهمت عرب فريق متخ�ص�ص 
يف  احلاكمية  تطبيق  لغايات  واأجرائي  اأ�صرت�صادي  دليل  بو�صع  التدري�ص  هيئة  اع�صاء  من 

اجلامعات العربية. 
وتوؤكد اجلامعة اأنها تزخر بالعديد من التخ�ص�صات، التي تنتهج م�صارا يواكب احتياجات 
الو�صول  روؤية  ال�صيدلة  كلية  تتبنى  وتخ�ص�صاتها، حيث  كلياتها  العمل، متج�صدا يف  �صوق 
ا�صتحداث  وتهدف اجلامعة من خالل  دولية.  اعتماد  ومعايري  نوعية مبوا�صفات  كلية  اإلى 
زيادة  خالل  من  التطبيق  نحو  ال�صيدلية  واملمار�صة  ال�صيدلة  علوم  نقل  اإلى  الكلية  هذه 
الكت�صافات العلمية ، واأبحاث اخلدمات ال�صحية، وتاأهيل الطلبة عمليا من خالل التدريب 

امليداين املكثف يف امل�صت�صفيات وامل�صانع.
والهند�صة  املتجددة  الطاقة  هند�صة  تخ�ص�صي  اجلامعة  ا�صتحدثت  الهند�صة  كلية  ويف 
والهند�صة  املدنية  الهند�صة  وهي  الكلية  يف  الأخرى  التخ�ص�صات  الى  لي�صافا  الكهربائية 

والتزاما  املعرفة،   ن�صر  ب�صرورة   اجلامعة  اميان  منطلق  من  البناء،  وانظمة  املعمارية 
مب�صوؤوليتها الجتماعية يف ال�صهام يف  اإثراء عملية  البحث عن م�صادر بديلة للطاقة التي 

ترتكز يف اخلطة  ال�صرتاتيجية للحكومة يف بحثها عن م�صادر طاقة  حملية بديلة.
حيث  اجلامعات،  م�صتوى  على  نوعه  من  الول  املتجددة  الطاقة  هند�صة  تخ�ص�ص  ويعد 
مثل:  فيها  مهمة  جمالت  الطلبة  تدري�ص  على  ويركز  املتجددة،  الطاقة  بتدري�ص  يخت�ص 

الطاقة ال�صم�صية، وطاقة الرياح والطاقة احلرارية النابعة من الر�ص.
  كما ت�صنف كلية العالم، كاأول كلية يف جامعة خا�صة يف اململكة متنح درجة املاج�صتري 
يف الإعالم، حيث ت�صعى اإلى النفتاح على املجتمع املحلي والتعاون معه وخدمته يف املجالت 
التي تتوافق مع حاجاته التي منها تقدمي خدمة الخبار الذاعية، خ�صو�صا واأن  اجلامعة 

تقنيا جاهزة للبدء بهذا البث وننتظر فقط املوافقات الر�صمية.

االستثمار في القطاع التعليمي
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وتطمح الكلية لن تكون كلية متميزة يف جمال الإعالم من خالل اكت�صاب طلبتها املعرفة 
الوا�صعة، واخلربة الكافية، واملهارات الإعالمية الالزمة ليتمكنوا من اأن يكونوا اإعالميني 
ناجحني على امل�صتويني املحلي والعربي وخري دليل على ذلك انخراط العديد من طلبة الكلة 

بدورات اأو م�صاقات عملية يف مركز التدريب العالمي.
اإعالمي  م�صروع  �صمن  فرن�صية  جامعة  مع  تفاهم  مذكرة  موؤخرا  وقعت  اجلامعة  ان  كما 
�صخم تنفذه اليون�صكو �صيبا�صر به قريبا، �صمن مرحلته الثانية بعد ان فرغت اليون�صكو من 

اإعداد درا�صة حتليل للم�صهد العالمي الردين وتقييم احتياجاته.  
وتخ�ص�ص  العمارة  هند�صة  تخ�ص�صاتها  يف   ، والت�صميم  العمارة  كلية  �صعت  بدورها 
تقدمي  اإلى  واملاج�صتري،  البكالوريو�ص  ملرحلتي  اجلرافيكي  والت�صميم  الداخلي  الت�صميم 
متكن  خالل  من  الكلية  يف  يتج�صد  فالتميز  لطلبتها.   والتاأهيل  التعليم  من  جديد  نوع 
جمالت  يف  املتحركة  للر�صوم  احلديثة  والو�صائل  املرئية  املطبوعات  ت�صميم  من  الطلبة 
الإعالم والإعالن املختلفة، مع دراية الطالب بكل التقنيات وامل�صتجدات احلديثة يف جمال 

الربجميات ذات العالقة بالتخ�ص�ص.
وت�صم كلية الأعمال ق�صم الإدارة ال�صياحية بالإ�صافة لتخ�ص�صات ادارة الأعمال والت�صويق 

واملحا�صبة والتمويل 
ويتميز ق�صم الإدارة ال�صياحية الذي يتولى مهام ت�صب يف اجتاه  زيادة الوعي ال�صياحي لدى 
اللجان على غرار  الفريق الوطني  الق�صم بكوادره يف كثري من  اإذ ين�صط  املجتمع املحلي، 
لتاأليف النتاجات العامة واخلا�صة ملنهاج املرحلة الثانوية العامة للفرع الفندقي وال�صياحي 
يف وزارة الرتبية والتعليم الأردنية، وجلان اعتماد تخ�ص�صات ال�صياحة والفنادق يف وزارة 

التعليم العايل، وغريها من اللجان. 
بدورها، تتميز كلية احلقوق يف اجلامعة يف خطتها الدرا�صية لكن اأكرث ما مييزها  الجنازات 
على �صعيد امتحان الكفاءة اجلامعية. بل اإن الكلية توؤمن بالتميز يف تدري�ص القانون والبحث 
العلمي من خالل ر�صالة تعميق املعرفة القانونية النظرية واملهارات العملية، ويف هذا ال�صدد 
يتاح لطلبة كلية احلقوق فر�صة امل�صاركة يف حماكمات �صورية حتاكي املحاكمات احلقيقية 

يف اإطار تاأهيل الطلبة للعمل كمحامني متمر�صني عقب تخرجهم. 
وتوؤكد اجلامعة اأنها تفتخر باأنها متميزة مبقايي�ص عديدة لعل اأبرزها ح�صولها على مراكز 
متميزة يف امتحان الكفاءة اجلامعية على م�صتوى اجلامعات احلكومية واخلا�صة يف اململكة 
ح�صلت  حيث   ،2015 اول  كانون  يف  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  اعتماد  هيئة  عقدته  الذي 
اجلامعة على املركز الأول يف حقول احلا�صوب وتكنولوجيا املعلومات و العمارة والت�صميم 

اجلرافيكي واحلقوق ، و املركز الثالث يف علوم الإدارة والأعمال باللغة العربية على م�صتوى 
اجلامعات احلكومية و اخلا�صة يف اململكة.

وت�صري اجلامعة الى انه ل ميكن لعملية التطوير ان تكتمل اإل ان يواكب هذا التميز الكادميي 
بنية حتتية وفوقية موؤهلة لحت�صان هذا التطوير.

اأهم املراجع   فعلى م�صتوى البنية التحتيه فقد قامت اجلامعة ببناء مكتبة م�صتقلة حتوي 
البيانات  قواعد  من  بعدد  ا�صرتاكها  الى  بالإ�صافة   ، العلمية  والدوريات  واملجالت  والكتب 
والإدارية  التدري�صية  الهيئتني  واأع�صاء  للطلبة  الفر�صة  تتيح  التي  العاملية  الإلكرتونية 

لالإ�صتفادة منها من داخل اجلامعة وخارجها من خالل البوابة الإلكرتونية للجامعة.
املجمع  ومنها  الريا�صية يف اجلامعة  واملرافق  املختربات  بناء  كذلك عمدت اجلامعة على 

الثقايف والريا�صي وخمتربات توليد الطاقة ال�صم�صية وطاقة الرياح  

توفر خدمة االإر�ساد للطلبة امل�ستجدين
خدمة  بالت�صجيل  الراغبني  امل�صتجدين  للطلبة  توفر  انه  الو�صط  ال�صرق  جامعة  اعلنت 

الر�صاد والتوجيه لهم ولأولياء اأمورهم.  
اخلدمة  هذه  توفري  مهمة  ارتباط  ك�صباط  لكلياتهم  ممثلني  تدري�ص  هيئة  اأع�صاء  ويتولى 
عرب التواجد يف دائرة القبول والت�صجيل على مدار ال�صاعة، وذلك يف اإطار نهج اجلامعة يف  
تقدمي الن�صح والر�صاد للطلبة نحو طبيعة التخ�ص�صات وامل�صاقات الدرا�صية التي تت�صمنها 

اخلطط الدرا�صية والفر�ص التي تتيحها هذه التخ�ص�صات ح�صب احتياجات �صوق العمل. 
وت�صرف على هذا العمل جلنة الإر�صاد الأكادميي برئا�صة ال�صتاذ يف كلية العالم  الدكتور 

�صليم �صريف، ونخبة من اأع�صاء الهيئتني التدري�صية والدارية يف اجلامعة. 
اأع�صاء هيئة التدري�ص من خريجي  ويف هذا ال�صياق ا�صتقطبت اجلامعة نخبة جديدة من 
واخلربات  الكفاءة  ذوي  الداريني  من  عددا  ا�صتقطبت  كما  املرموقة،  العاملية  اجلامعات 
ال�صرق الو�صط على مواكبة احتياجات  التعليمية.   وداأبت جامعة  العملية  العلمية خلدمة 
�صوق العمل عرب فتح تخ�ص�صات جديدة مثال- كهند�صة الطاقة املتجددة الأول من نوعة 
الداخلي  والت�صميم  وال�صيدلة  الكهربائية  والهند�صة  الأردنية  اجلامعات  م�صتوى  على 
والت�صميم اجلرافيكي لدرجة املاج�صتري، اأو عرب الدمج بني امل�صارين النظري والعملي يف 

العملية التعليمية التعلمية، ل�صمان خلق ميزة تناف�صية لدى طلبتها. 
ويف هذا ال�صدد تلتزم اجلامعة بالدرا�صات التي ت�صدر عن هيئة اإعتماد موؤ�ص�صات التعليم 
الطاقة  حجم  على  املتغريات  حتدد  التي  املدنية  اخلدمة  وديوان  جودتها  و�صمان  العايل 
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التخ�ص�صات  نحو  التوجه  ب�صرورة  عادة  وتو�صي  واجلامعات،  للتخ�ص�صات  ال�صتيعابية 
املهنية وجتنب التخ�ص�صات الراكدة اأو امل�صبعة. 

وهياأت اجلامعة بنيتها التحتية والفوقية لإ�صتقبال املزيد من الطلبة عرب اإقامة مبنى م�صتقل 
خ�ص�ص ملكتبة حتتوي بني جنباتها اأهم املراجع واملجالت والدوريات وتوفر قاعدة بيانات 
ملراجع عاملية تتيح الفر�صة للطلبة واأع�صاء الهيئة التدري�صية والباحثني للدخول عليها من 
داخل اجلامعة وخارجها من خالل بوابة األكرتونية توفرها اجلامعة، كما اأن�صاأت خمتربات 
مغلقة   ريا�صية  و�صالة  مالعب  من  الريا�صية  واملرافق  واحلا�صوب،  والهند�صة  ال�صيدلة 

املجمع الثقايف والريا�صي  .

وفد بريطاين يزور جامعة ال�سرق االأو�سط
الدكتور   ”QAA “ الربيطانية  وكالة العتماد  اأكادميي بريطاين ي�صم ممثال عن  زار وفد 
الدكتور  وال�صراكات  العلمي  والبحث  لالبتكار  ويلز  جامعة  رئي�ص  نائب  و   ، جونز  ادوارد 
مايك فيليب�ص ، جامعة ال�صرق الأو�صط بهدف الإطالع على الرتتيبات القانونية والأكادميية 
الأعمال يف �صهادات  اإدارة  التي تتخذها اجلامعة لحت�صان برنامج  واللوج�صتية  والإدارية 

البكالوريو�ص واملاج�صتري والدكتوراه .
الدكتور حممد  الأ�صتاذ  بالوكالة  الوفد فريقا من اجلامعة برئا�صة رئي�ص اجلامعة  والتقى 
  ، الدولية  العالقات  ومديرة   ، ل�صوؤون اجلودة  الرئي�ص  وم�صاعد  ، �صم يف ع�صويته  احليلة 
وم�صوؤويل اخلدمات والبنية التحتية ، كما تبادل الوفد احلديث مع عدد من اأع�صاء الهيئتني 

التدري�صية والإدارية والطلبة خالل جولته يف اأرجاء اجلامعة .
اإمكانات واأجواء وبيئة  واأعرب الوفد الربيطاين عن �صعادته لهذه الزيارة وما �صاهده من 
جامعية ذات موا�صفات عاملية .ومن ناحيته اأ�صار رئي�ص اجلامعة بالوكالة اإلى اأن هذه اأول 
يخدم  الذي  التعاون  من  النوع  هذا  ملثل  والربيطاين  الأردين  اجلانبان  فيها  يتو�صل  مرة 
العملية الأكادميية يف البلدين، من خالل نقل املعرفة وتوطينها ، وتبادل التجارب الأكادميية 
، واإتاحة الفر�صة للطلبة العرب لالن�صمام اإلى اأحد التخ�ص�صات الأكادميية جلامعة ويلز 
من العا�صمة الأردنية عمان ، موؤكدا على حر�ص اجلامعة لإجناح هذه التجربة التي تن�صجم 

مع روؤية جاللة  امللك عبداهلل الثاين جتاه النهو�ص بالتعليم اجلامعي .
جامعة  بني  املوقع  التفاق  على  وافقت  قد   ، العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  وكانت 
العلمية  الأعمال بدرجاته  اإدارة  للبدء باحت�صان تخ�ص�ص  ، وجامعة ويلز  الأو�صط  ال�صرق 

كخطوة اأولى ، ومبا يتفق مع ا�ص�ص القبول ومعايري العتماد يف البلدين .

خرباء فرن�سيون يطلعون على احتياجات قطاع
 االإعالم التدريبية يف اجلامعة

التقى  حيث  الإعالم،  قطاع  احتياجات  الأو�صط  ال�صرق  جامعة  يف  اأعالم  خرباء  �صخ�ص 
اأع�صاء الهيئة التدري�صية لكلية الإعالم يف اجلامعة، خرباء اإعالم فرن�صيني �صمن م�صروع 

اليون�صكو لدعم و�صائل الإعالم واملوؤ�ص�صات التعليمية املعنية يف تدري�ص الإعالم.
وقيم اخلرباء يف اللقاء قطاع التعليم املخت�ص يف الإعالم وعر�صوا لت�صور مبدئي لل�صعوبات 

التي تواجه املوؤ�ص�صات التعليمية، ونقاط ال�صعف والفجوات بني التعليم والواقع العملي.
التعليمي،  كليتهم  واقع  الإعالم  كلية  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�صاء  �صخ�ص  ال�صدد  هذا  ويف 
�صوء  على  امل�صروع  من  الثانية  املرحلة  خطة  تنفيذ  وكيفية  لالحتياجات  عر�صا   وقدموا 

الحتياجات بهدف حت�صني خمرجات العملية التعليمة يف الكلية.
 كما عر�صوا الإ�صتعدادات والتجهيزات التي تتوفر يف جامعة ال�صرق الو�صط، ومنها مركز 
الهيئة  لأع�صاء  تدريبية  دورات  عقد  �صرورة  على  م�صددين  الإعالمي،  والتطوير  التدريب 
التدري�صية على علوم ال�صحافة احلديثة واملتطورة عمليا ملواكبة �صرعة التطور الذي ي�صهده 
وتلبي  التعليمية  العملية  تخدم  �صاملة  مطورة  درا�صية  خطط  لو�صع  بالإ�صافة  املجال  هذا 

حاجة �صوق الإعالم وال�صحافة العاملية. 
وعلوم  ال�صحافة  معهد  الإعالم يف  امل�صروع خبري  على  القائمني  من جانب  اللقاء  وح�صر 
الأخبار يف تون�ص الدكتور توفيق يعقوب ونائب مدير معهد ليل لل�صحافة الفرن�صي هاريف 
دينون�ص، ومدير م�صروع تطوير الإعالم يف ال�صرق الأو�صط ) قناة فرن�صا الدولية ( نيكول�ص 
�صان�صون وهي اجلهة التي �صتنفذ امل�صروع بتمويل وتن�صيق من اليون�صكو، وعن اجلامعة عميد 
الكلية بق�صميها  التدري�صية يف  الهيئة  واأع�صاء  الدكتور عزت حجاب  الأ�صتاذ  كلية الإعالم 
الإذاعة والتلفزيون وال�صحافة ومديرة مكتب العالقات الدولية �صارة نا�صر الدين ومدير 
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مركز التدريب والتطوير الإعالمي الدكتور احلاكم م�صعود.

�ساركت يف معر�س التعليم
الأو�صط  ال�صرق  اأمناء جامعة  رئي�ص جمل�ص  العربية،  العام حلوكمة اجلامعات  الأمني  زار 
من  لعدد  الأوائل  جمموعة  تنظمه  الذي  التعليم  معر�ص  الدين  نا�صر  يعقوب  الدكتور 

اجلامعات وموؤ�ص�صات التعليم العايل الأردنية يف زارا اك�صبو.
وجال الدكتور يعقوب نا�صر الدين جناح اجلامعة، واطلع على اخلدمات التي يقدمها للطلبة 
واأولياء اأمورهم، لفتا اإلى اأن التعليم اجلامعي ل ميثل ا�صتثمارًا ماليًا، بل هو ا�صتثمار يف 
املعرفة والفر�ص، ويعرب عن منط ثقايف لتوطني البحث العلمي، ويعد جزءًا مهما وفاعاًل يف 

عملية التنمية والنه�صة التي تعود على املجتمع بالنفع والتطور.
وقال اإن املوؤ�ص�صات الأكادميية الأردنية حتظى ب�صمعة طيبة يف الوطن العربي، وهي ف�صاًل 

عن دورها التنويري، فهي ت�صاهم بحجم كبري يف عجلة الإنتاج الوطني والقومي.
التعاون  اأوا�صر  لتوثيق  تهدف  العربية  اجلامعات  حلوكمة  العامة  الأمانة  اأن  اإلى  واأ�صار 
اجلامعات  مع  العالقات  لتعزيز  وت�صعى  بينها،  اجلهود  وتن�صيق  العربية  اجلامعات  بني 
واملوؤ�ص�صات الإقليمية والدولية ذات ال�صلة، وخا�صة فيما ي�صاير م�صتجدات الع�صر وتقنيات 

التعليم واأمناطه احلديثة. 
ودعا اإلى �صرورة  ادخال م�صاقات تركز على البعد الإن�صاين وال�صلوك الب�صري لفهم بيئة 
العمال املعقدة وتر�صيد اتخاذ القرارات، واإعطاء وزن اأكرب يف اخلطط الدرا�صية للم�صاقات 
الأ�صا�صية التي تك�صب مهارات حل امل�صاكل والتوا�صل والقيادة، ومتكني عدد من اخلريجني 
اقامة م�صاريع �صغرية مدرة للدخل بتمويل ذاتي او من خالل �صناديق وموؤ�ص�صات التمويل اأو 

ا�صتيعاب عدد منهم يف امل�صانع واملن�صاآت التي قامت بتدريبهم. 
وعاملية  وعربية  حملية  وبحثية  اأكادميية  وموؤ�ص�صة  جامعة  �صتني  نحو  املعر�ص  يف  و�صاركت 

اتاحت للمواطنني الطالع على فر�ص اللتحاق باجلامعات واكمال درا�صتهم .

وزار املعر�ص الذي ا�صتمر على مدار يومني جموع كبرية من الطلبة واأولياء اأمورهم ، الذين 
خرباء  با�صراف  الأو�صط  ال�صرق  جامعة  توفره  الذي  الأكادميي  الإر�صاد  بخدمة  اأ�صادوا 

وخمت�صني يف التخ�ص�صات املختلفة.

�سراكة مع تكية اأم علي للنهو�س بالعمل التطوعي
التطوعي  للعمل  علي  اأم  تكية  جمعية   مع  تعاون  مذكرة  الو�صط  ال�صرق  جامعة  اأبرمت 

واخلريي للم�صاهمة يف تر�صيخ فكرة العمل التطوعي وامل�صاركة يف الربامج التطوعية.
ووقع املذكرة عن جامعة ال�صرق الو�صط رئي�صها بالوكالة ال�صتاذ الدكتور حممد احليلة، 

وعن جمعية تكية اأم علي مديرها العام �صامر بلقر .
ويهدف التعاون لإ�صراك اجلامعة بالربامج التطوعية وخدمة املجتمع التي تقدمها تكية اأم 
علي باإن�صاء جلنة من طلبة اجلامعة ليكونوا �صفراء لعمل اخلري وتقدمي امل�صاعدات لالأ�صر 
بني  الفكرة  وتر�صيخ  التطوع  ثقافة  ن�صر  بهدف  واأن�صطة  ور�صات  لعقد  بالإ�صافة  العفيفة، 

ال�صباب.
الو�صط  ال�صرق  جامعة  اأن  احليلة  حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  بالوكالة  اجلامعة  رئي�ص  وقال 
حتر�ص على دعم العمل التطوعي وتثمن دورموؤ�ص�صات املجتمع املدين يف خدمة الوطن وكافة 
و  واملحتاجة  العفيفة  ال�صر  مع  تتوا�صل  بدورها  التي  علي  اأم  تكية  �صيما جمعية  �صرائحها 

املناطق الكرث فقرا يف حمافظات اململكة.
من  تعد  والتي  للجامعة  املجتمعية  امل�صوؤولية  لتج�صيد  فر�صة  يعد  التعاون  هذا  اأن  واأ�صاف 
احدى وظائف اجلامعات التثقيفي والإر�صادي وامل�صاركة الفاعلة اجلادة يف تقدمي اخلدمات 
للمجتمع وتفعيل م�صاركة ال�صباب يف خدمة املجتمع والعمل التطوعي. ومن جانبة اأكد مدير 
التعليمية ودورها بخلق  املوؤ�ص�صات  ال�صراكة مع  اأهمية  اأم علي- �صامر بلقر على  عام تكية 
من  العديد  يف  امل�صاركة  خالل  من  التغيري  على  بقدرتة  وموؤمن  جمتمعة  بواقع  واٍع   جيٍل 
الفعاليات والأن�صطة التطوعية اخلا�صة بتكية اأم علي مما ي�صب يف خدمة املجتمع املحلي. 
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»جامعة  فيالدلفيا« األولى بين الجامعات 
الخاصة حسب مقياس ويبومتركس

ح�صلت  جامعة فيالدلفيا على املرتبة الأولى بني اجلامعات الأردنية اخلا�صة 
يف  وذلك  واخلا�صة  احلكومية  كافة  الأردنية  اجلامعات  بني  الرابعة  واملرتبة 

ت�صنيف ويبومرتك�ص الدويل  لتقييم اجلامعات واملعاهد العاملية.
واأعلن ت�صنيف الويبومرتك�ص الذي ي�صدره املركز الوطني للبحوث يف مدريد 
اجلامعات  بني  الولى  املرتبة  على  فيالدلفيا  جامعة  حافظت  وقد  نتائجه، 
الأردنية اخلا�صة واملرتبة الرابعة بني اجلامعات الأردنية الر�صمية واخلا�صة، 
وذلك وفقا ملعايري عاملية تتناول البيئة اجلامعية وامل�صاركة يف البحث والتطوير 
ومرافق اجلامعة واخلدمات الإلكرتونية  واخلدمات املقدمة للطلبة وغري ذلك.
اأما على امل�صتوى العربي الذي �صم 971 جامعة ومعهدَا فقد جاء ترتيب جامعة 
فيالدلفيا يف املرتبة ال 31 وعلى م�صتوى ال�صرق الأو�صط من بني 1266 جامعة 

ومعهد جاء ترتيب فيالدلفيا يف املرتبة 117.
ويقوم ت�صنيف  ويبومرتك�ص بتقييم اأكرث من 26 الف جامعة ومعهد يف العامل 

وكان ترتيب جامعة فيالدلفيا يف املرتبة ال1994 على امل�صتوى العاملي.

ومن اجلدير بالذكر اأن هذه هي ال�صنة الثامنة على التوايل التي تظهر جامعة 
متيز  عن  يعرب  مما  والعربية  الأردنية  اجلامعات  اأف�صل  قائمة  يف  فيالدلفيا 

اجلامعة بني  اجلامعات املرموقة على امل�صتويات الوطنية والدولية.

اجلامعة تن�سم اإلى جمعية تطوير كليات اإدارة االأعمال
اإلى جمعية  موؤخرًا  فيالدلفيا  واملالية يف جامعة  الإدارية  العلوم  كلية  ان�صمت 
ومواكبة  فيها  التعليم  تطوير  ملواكبة   ،AACSB الأعمال  اإدارة  كليات  تطوير 

امل�صتجدات يف جمال �صمان اجلودة. 
على  الفقهاء  جنيب  ع�صام  الدكتور  واملالية  الإدارية  العلوم  كلية  عميد  واأكد 
اإدارة  قطاع  يف   وتطورات  اإجنازات  من  ي�صتجد  ملا  اجلامعة  مواكبة  اأهمية 
تتوافق  اإيجابية  نتائج  التعليم  يف حتقيق  ينعك�ص على خمرجات  الأعمال، ما 
التزام  يعك�ص  وما  الطلبة  طموحات  حتقيق  يف  فيالدلفيا  جامعة  تطلعات  مع 

اجلامعة بوجود �صوابط حمددة خا�صة باملهنية. 
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ومتجددًة  ن�صطة  تعليمية  بيئة  توفري  الدوام  اأن اجلامعة حتر�ص على  واأ�صاف 
املدربة  للكفاءات  ومتطلباته  والعربي  الأردين  ال�صوق  حاجات  مع  من�صجمة 

امل�صلحة بالتجارب العلمية والعملية.

امللحق الثقايف العراقي يبحث اآفاق التعاون مع فيالدلفيا
امللحق  �صامل  ال�صيخ  معتز  الدكتور  الأ�صتاذ  فيالدلفيا  جامعة  رئي�ص  ا�صتقبل 
يف  العامة  العالقات  مدير  ورافقه  عبد،  ح�صن  فالح  الدكتور  العراقي  الثقايف 

ال�صفارة، حيث جرى خالل اللقاء بحث �صبل التعاون بني الطرفني. 
وعن  ومراكزها  وكلياتها  فيالدلفيا  جامعة  عن  نبذة  اجلامعة  رئي�ص  وقدم 
التعليمية  والبيئية  املثالية  الأجواء  على  موؤكدًا  اجلامعة  و�صلتها  التي  املرحلة 
املميزة لطلبة العراق مبا يتفق و�صيا�صة اجلامعة بالتعليم النوعي واحلر�ص على 

تخريج املوؤهلني لل�صوق املحلي والعربي يف خمتلف املجالت. 
عن  كمال  مروان  الدكتور  الأ�صتاذ  معايل  اجلامعة  م�صت�صار  اأعرب  وبدوره 

ا�صتعداد اجلامعة للتعاون البناء مع اجلامعات واملوؤ�ص�صات الأكادميية العراقية 
وروؤية  اأهداف  يحقق  مبا  والبحثية  والثقافية  العلمية  املجالت  خمتلف  يف 
اأي مذكرات تفاهم ت�صهم يف حتقيق  الطرفني وعن ا�صتعداد اجلامعة لتوقيع 

هذه الأهداف. 
واأكد امللحق الثقايف العراقي الدكتور فالح ح�صن عبد على �صرورة التعاون مبا 
يخدم اجلوانب العلمية والتعليمية البحثية لدى الطرفني ل �صيما يف امل�صاريع 
امل�صتقبلية كما اأبدى �صعادته فيما يتعلق باأو�صاع الطلبة العراقيني يف اجلامعة 
بالإ�صافة  وعرب عن �صعادته بزيارة جامعة فيالدلفيا وما تطرحه من برامج 
اإليه،  تو�صلت  الذي  العلمي  وامل�صتوى  التعليمية  والبيئة  التعلمية  املرافق  اإلى 
املرتبة  على  بح�صولها  نوعية  قفزة  من  فيالدلفيا  جامعة  حققته  مبا  م�صيدًا 
كافة  الأردنية  اجلامعات  بني  الرابعة  واملرتبة  اخلا�صة  اجلامعات  بني  الأولى 
حكومية وخا�صة ح�صب ت�صنيف ويبومرتك�ص العاملي لتقييم اجلامعات واملعاهد 

العاملية. 
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جامعة إربد األهلية تستعد الستقبال الطلبة 
للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 2016/ 2017

والذين  اجلدد  الطلبة  ل�صتقبال  الأهلية  اإربد  جامعة  يف  ال�صتعدادات  بداأت 
به  التدري�ص  �صيبداأ  والذي  الدرا�صي 2016/ 2017  للعام  �صيلتحقون باجلامعة 

بتاريخ 2017/10/16. 
وقال الأ�صتاذ الدكتور زياد الكردي رئي�ص اجلامعة باأنه قد مت ت�صكيل عدة جلان 
�صوؤون  والت�صجيل، وعمادة  القبول  بالتعاون مع دائرة  الطلبة اجلدد،  ل�صتقبال 

الطلبة، ودائرة العالقات العامة والإعالم يف اجلامعة.
حيث  اجلدد،  الطلبة  قبول  اإجراءات  لإمتام  متكامال  برناجمًا  اللجان  واأعدت 
واإر�صادهم  اجلدد،  الطلبة  ا�صتف�صارات  على  للرد  خا�صة  �صالة  تخ�صي�ص  مت 
يف  ت�صهم  التي  باملن�صورات  وتزويدهم  اجلامعة،  تطرحها  التي  للتخ�ص�صات 
الإلكرتوين،  الت�صجيل  بنظام  وتعريفهم  يحتاجونها،  التي  املعلومات  تقدمي 

وتي�صري وت�صهيل عملية اإجراءات الت�صجيل عليهم. 
واملعرفة  بالعلم  مزودين  خريجني  اإعداد  اإلى  ت�صعى  اجلامعة  باأن  واأ�صاف 
مواجهة  على  والقدرة  امل�صتمر  للتعلم  الدافعية  ولديهم  والقيم،  واملهارات 
برامج  وتعزيز  العليا،  والدرا�صات  العلمي  بالبحث  والرتقاء  الع�صر،  متطلبات 

الإبداع وبناء �صراكة مثمرة مع املجتمع.
اإربد الأهلية وهي ترفد الوطن العربي  اأن الفرحة تكتمل يف جامعة  اإلى  واأ�صار 
العمل، بعد �صنوات من  اإلى ف�صاءات  لينطلقوا  الكبري كل عام ب�صبان و�صابات 

اجلد والعمل والدرا�صة، م�صلحني بالعلم والإميان واملعرفة خلدمة الوطن والأمة. 
تخ�ص�صًا  ع�صر  و�صبعة  كليات  خم�ص  ت�صم  اجلامعة  اأن  الكردي  الدكتور  واكد 
وت�صم  والفنون،  الآداب  كلية   -1 هي:  واملاج�صتري،  البكالوريو�ص  ملرحلتي 
كلية   -  2 واآدابها.  الإجنليزية  واللغة  واآدابها،  العربية  اللغة  الآتية:  الأق�صام 
العلوم وتكنولوجيا املعلومات والتمري�ص، وت�صم الأق�صام الآتية: علم احلا�صوب، 
واملاج�صتري،  البكالوريو�ص  ملرحلتي  والريا�صيات  احلا�صوبية،  املعلومات  ونظم 
والتمري�ص. 3- كلية العلوم الرتبوية وت�صم الأق�صام الآتية: معلم �صف، والرتبية 
اخلا�صة، والإر�صاد النف�صي والرتبوي. 4 - كلية العلوم الإدارية واملالية، وت�صم 
املالية  والعلوم  واملاج�صتري،  البكالوريو�ص  ملرحلتي  املحا�صبة  الآتية:  الأق�صام 
املعلومات  ونظم  والت�صويق،  ال�صياحية،  والإدارة  الأعمال،  واإدارة  وامل�صرفية، 
القانون  ق�صم  وت�صم  القانون:  كلية   -5 الإدارية.  املعلومات  ونظم  املحا�صبية، 

ملرحلتي البكالوريو�ص واملاج�صتري. 
التالية  املحافظات  اإلى  املوا�صالت  بتاأمني  تقوم  اجلامعة  بان  الكردي  وبني 
اجلامعة  وباأن  واملفرق،  وجر�ص،  وعجلون،  واإربد،  والزرقاء،  عمان،  واألويتها: 
تقدم خ�صومات خا�صة للطلبة املتفوقني يف الثانوية العامة، وللحالت الإن�صانية، 
بن�صبة  تخفي�ص  مبنح  اجلامعة  وتقوم  الر�صوم،  دفع  يف  ت�صهيالت  اإلى  اإ�صافة 
اأع�صاء  ولأبناء  الأمنية،  والأجهزة  امل�صلحة  القوات  املتقاعدين من  لأبناء   %10

اإلستثمار في القطاع التعليمي

الجامعة تضم »5« كليات و»17«تخصصًا لمرحلتي البكالوريوس والماجستير
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النقابات الأردنيني، ولأبناء العاملني يف املجل�ص الأعلى لل�صباب، جلميع الف�صول 
الدرا�صية.

الكردي يوؤكد على �سـرورة اإعادة
 النظر ب�سيا�سات القبول اجلامعي

�صرورة  اإلى  الكردي  زياد  الدكتور  الأ�صتاذ  الأهلية  اإربد  جامعة  رئي�ص  دعا 
اآلف فر�ص العمل  التعليم العايل الذي يوفر  احلفاظ على ال�صتثمار يف قطاع 

لأكادمييني واإداريني.
وبني اأن تراجع ن�صبة املقبولني يف اجلامعات اخلا�صة يف ال�صنوات الأخرية يوؤ�صر 
اإلى اأن ال�صتثمار يف هذا القطاع على اأبواب اأزمٍة قد توؤدي اإلى ال�صتغناء عن 
خدمات الكثريين من العاملني فيه من اأكادمييني واإداريني، الأمر الذي �صوف 
الأردنية  الدولة  اأذرع  جميع  ت�صعى  التي  والبطالة  الفقر  ظاهرتي  من  يعمق 

ملحاربتها واحلد منها.
الدرا�صي  العام  يف  اجلامعة  يف  قبلوا  الذين  الطلبة  عدد  ان  اإلى  واأ�صار 
2015/2014 )1330( طالبا وطالبة، واملقبولني يف العام الدرا�صي 2016/2015 
)600( طالب وطالبة، واأن هذا الرتاجع يعطي موؤ�صرًا �صلبيًا للتعليم اجلامعي يف 
القطاع اخلا�ص و�صيوؤثر على الطلبة غري الأردنيني يف اجلامعات، مبينًا باأن عدد 
الطاقة  واأن  وطالبة،  الأردنيني يف اجلامعة عددهم )952( طالبًا  الطلبة غري 

ال�صتيعابية للجامعة هي )3511( طالبًا وطالبة واأن العدد احلايل )2670(.
اجلامعي  القبول  ب�صيا�صات  النظر  اإعادة  �صرورة  اإلى  الكردي  الدكتور  ودعا 
لتتمكن اجلامعات بالقطاع اخلا�ص من خدمة جمتمعها وتطوير هذا ال�صتثمار 
الهام يف القت�صاد والذي تتجاوز قيمته املليار دينار ، والذي يخلق الآف فر�ص 

العمل ويعمل على تدوير املال يف حركة دوران القت�صاد الأردين.
ونوه اإلى اأن اجلامعة قبل عدة �صنوات فكرت بزيادة قدرتها ال�صتيعابية الطالبية 
وال�صتثمار يف اأبينة حديثة تتالءم والبيئة اجلامعية وفق املعايري العاملية لتوفري 
فر�ص تعليم متميزة للطلبة، وخلق املزيد من فر�ص العمل غري اأن كل ذلك تاجل 

حلني ات�صاح الأمور ب�صكل اأف�صل.
وا�صتعر�ص الدكتور الكردي خطط اجلامعة امل�صتقبلية نحو التميز والريادة من 
خالل ح�صولها على العديد من �صهادات اجلودة والجتهاد يف العمل املوؤ�ص�صي 
وتطوير البنية التحتية اجلامعية و�صيانتها وحتديث خمترباتها وكافة مرافقها 
اجلامعات  اأرقى  اإلى  املميزين  الطلبة  من  عدد  بابتعاث  الهتمام  اإلى  اإ�صافة 

العاملية، وان اجلامعة ر�صدت يف العام احلايل )120( األف دينار لهذه الغاية.
وبني بان للجامعة ديونا على طلبتها ت�صل حوايل )2( مليون دينار ، واأن اجلامعة 
العلمي  البحث  لغايات   )%5( الطلبة  ر�صوم  من  هي  التي  موازنتها  من  تر�صد 
الذي تبلغ موازنته )150( األف دينار و )100( األف دينار ملوازنة الإيفاد، وبني 
باأن اجلامعة قد ر�صدت  )226( األف دينار مب�صروع الطاقة ال�صم�صية التي بداأت 

اجلامعة العمل عليه منذ حوايل 3 اأ�صهر لتوفري كلف الطاقة الكهربائية العالية.

عقدت ور�سة عمل بعنوان التعلم االلكرتوين
رعى الأ�صتاذ الدكتور زياد الكردي رئي�ص جامعة اإربد الأهلية، ور�صة عمل يف 

اجلامعة، بعنوان التعلم اللكرتوين - 
 CONTEMPORARY ISSUES IN APPLING E- LEARNING(  
COURSES AT UNIVERSITY LEVELS(  - والتي نظمتها كلية العلوم 
الأردن،  ايرازمو�ص/  مكتب  مع  بالتعاون  والتمري�ص  املعلومات  وتكنولوجيا 
والدكتور  اجلامعة،  رئي�ص  نائب  املحاميد  حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  بح�صور 
احمد العودات عميد كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات والتمري�ص، وعمداء 
ومدراء  التدري�صية،  الهيئة  واأع�صاء  الأكادميية،  الأق�صام  وروؤ�صاء  الكليات، 

الدوائر الإدارية، يف القاعة الها�صمية.
التبادل  اإمكانية  اإلى  اللقاء  راعي  الكردي  الدكتور  دعا  الور�صة  بداية  ويف 
اجلامعة  يف  والطالبية  التدري�صية  الهيئتني  لأع�صاء  والأكادميي  الثقايف 
الور�ص  هذه  مثل  لإقامة  اجلامعة  كليات  ودعا  كما  الأوروبية،  اجلامعات  مع 
مكتب  مع  والفعاليات  اللقاءات  من  املزيد  تكرار  متمنيا  الهامة،  الأكادميية 

ايرازمو�ص/ الأردن.
وحتدث خالل الور�صة الدكتور )انتوين روزي( اخلبري يف التعليم اللكرتوين، 
متطرقًا ملو�صوعني تناول يف الأول: كيفية ت�صميم برامج التعليم اللكرتوين 
ايجابيات  والتقييم، ركز خاللها على  والأداء  والت�صميم  من خالل احلافز 
املعكو�ص  التعليم  برنامج  وخ�صو�صًا  اللكرتوين،  التعليم  برنامج  و�صلبيات 
الغرفة  خارج  املوا�صيع  عن  مقدمة  بدرا�صة  الطالب  خالله  يقوم  والذي 

ال�صفية، وبعدها يتم املناق�صة  للموا�صيع والأ�صئلة داخل الغرفة ال�صفية.
اللكرتوين، حيث  التعليم  املعا�صرة يف  الق�صايا  الثاين:  املو�صوع  وتناول يف 
التعليم  يف  احلا�صوبية  الربامج  تطبيقات  حول  مف�صاًل  �صرحًا  خالله  قدم 
اللكرتوين للعملية التعلمية التعليمية من اجلانبني النظري والعملي، وعر�ص 
للح�صور بع�صًا من امل�صاريع يف اجلامعات الأوروبية، وعر�ص لكيفية تطبيق 

مثل هذه امل�صاريع يف اجلامعة.
مكتب  يف  امل�صاريع  م�صوؤولة  اخل�صر  رمي  الدكتورة  قدمت  جانبها  من 
ممثلة  الأهلية  اربد  جامعة  بدايتها  يف  �صكرت  كلمة  الأردن،  ايرازمو�ص/ 
برئي�صها، واهتمام كوادرها بالتعاون امل�صتمر منذ �صنوات مع املكتب، وتناولت 
الحتاد  من  واملدعومة  الأردن  قبل  من  املقدمة  امل�صاريع  من  عددًا  خاللها 

الأوروبي خالل ال�صنوات املا�صية.
خالل  تنفيذها  و�صيتم  قبولها،  مت  م�صروعًا   )16( هناك  اأن  اإلى  واأ�صارت   

ال�صنة املقبلة.
وبنهاية اللقاء اأكد امل�صاركون على اأهمية عقد مثل هذه الور�ص يف اجلامعة ملا 

لها من نتائج ايجابية يف رفع الأداء والكفاءة املوؤ�ص�صية.

99 INVESTORSامل�ستثمـــــــــــرون         اأيلول  2٠1٦

اإلستثمار في القطاع التعليمي



100 جامعة عربية  حققت جامعة عمان العربية اجنازًا جديدًا بدخولها �صمن قائمة اأف�صل 
وفقًا لت�صنيف كيو ا�ص العاملي للجامعات العربية متقدمة 120 مرتبة عن العام املا�صي وحلت 
يف املرتبة ال�صابعة حمليًا بني اجلامعات الأردنية التي دخلت الت�صنيف هذا العام والثالثة على 

م�صتوى اجلامعات اخلا�صة الردنية.
وتعتمد كيو ا�ص ت�صعة معايري تت�صمن ال�صمعة الأكادميية للجامعة وال�صمعة التوظيفية للخريجني 
ون�صبة اأع�صاء هيئة التدري�ص اإلى الطلبة ون�صبة الطلبة الدوليني ون�صبة اأع�صاء هيئة التدري�ص 
للجامعة وعدد  اللكرتوين  واملوقع  التدري�ص  اأع�صاء هيئة  الدكتوراه من  ون�صبة حملة  الدوليني 

البحاث املن�صورة وعدد ال�صت�صهادات بها.
 ويعد هذا الجناز �صهادة عاملية جلودة خمرجات جامعة عمان العربية ولكفاءة املدر�صني واهتمام 

الدارة بالتح�صني امل�صتمر وميثل ذلك جت�صيدا ل�صعار الريادة والتميز الذي تبنته اجلامعة. 
حاليًا  وتعكف  الإدارة،  يف   9001 الآيزو  �صهادة  على  ح�صلت  اجلامعة  اأن  بالذكر  اجلدير 
يف  ترتيبها  حت�صني  على  وتعمل  الكادميية  براجمها  يف  الدويل  العتماد  على  احل�صول  على 

الت�صنيفات العاملية.
تخريج الفوج الثاين يف برنامج تعليم 

اللغة العربية للناطقني بغريها
ال�صهادات  بتوزيع  العربية  رئي�ص جامعة عمان  نائب  نزيه حمدي  الدكتور حممد  الأ�صتاذ  قام 

على عدد من الطلبة من كوريا اجلنوبية الذين اأمّتوا دورة تدريبية يف اللغة العربية كلغة ثانية.
وا�صتملت الدورة على برنامج مكثف باللغة العربية والتاريخ العربي للطلبة الذي و�صل عددهم 

الى ثمانية طالب. 
وقد تولى تنفيذ الربناجمني كل من مدير برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الدكتور 
حممد اجلاغوب، ومدر�ص اللغة العربية يف كلية الآداب الأ�صتاذ احمد طالفحة، وذلك بتن�صيق 

من دائرة العالقات العامة والإعالم.

وقعت اتفاقية مع جامعة ال�سباب العربي
برامج  تقدمي  بهدف  العربي  ال�صباب  جامعة  مع  تعاون  اتفاقية  العربية  عمان  جامعة  وقعت 
جمالت  يف  الطرفني  بني  للتعاون  رحبة  اآفاق  وفتح  العربية  عمان  جامعة  لطالب  متخ�ص�صة 

متكني ال�صباب العربي.
ووقع التفاقية عن اجلامعة ال�صتاذ الدكتور عمر اجلراح رئي�ص اجلامعة فيما وقعها عن 

جانب جامعة ال�صباب رئي�صها حذيفة هطيف . 
وتعترب جامعة ال�صباب العربي هي منظمة دولية تهدف اإلى متكني وتنمية ال�صباب يف جميع 

املجالت وتعزيز قيم الت�صامح وال�صالم ومكافحة التطرف والإرهاب. 
ال�صكر  احمد  الدكتور  وال�صت�صارات  التدريب  مركز  مدير  من  كل  التفاقية  توقيع  وح�صر 
ح�صر  العربي  ال�صباب  جامعة  طرف  ومن  اإ�صماعيل،  جالل  الأ�صتاذ  املركز  مدير  ونائب 
امل�صت�صار  ال�صرا�صي  ال�صالم  عبد  والدكتور  اجلامعة  عام  اأمني  احلبي�صي  علي  الأ�صتاذ 

الأكادميي واأمل هنداوي.

وقعت اتفاقية �سراكة مع كلية �سانت كلري للعلوم التطبيقية يف كندا

تنفيذ  الى  الكندية تهدف  اتفاقية �صراكة مع كلية �صانت كلري  العربية  وقعت يف جامعة عمان 
اأرقى معايري اجلودة العاملية حيث  برامج اكادميية تالم�ص احتياجات ال�صوق الأردين وتواكب 

تعترب كلية �صانت كلري احدى اأرقى واأقدم املوؤ�ص�صات التعليمية الكندية.
وقام بتوقيع التفاقية رئي�ص اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور عمر اجلراح عن جانب اجلامعة والدكتور 
ب�صار املجايل ممثل الكلية يف الأردن بح�صور مدير مركز الدرا�صات الدكتور احمد ال�صكر ونائب 

املدير جالل اإ�صماعيل وعن دائرة العالقات العامة ال�صيد و�صاح م�صمار.
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»عمان األهلية« تحتفل بتخريج طلبة الفصل 
الدراسي الثاني من الفوج الثالث والعشرين 

العمل بسوق  المطروحة  التخصصات  ربط  بضرورة  الملكية  التوجهات  تواكب  الجامعة 

جمل�ص  رئي�ص  برعاية  الأهلية  عمان  جامعة  احتفلت 
الفوج  بتخريج  الكباريتي  عبدالكرمي  اجلامعة  اأمناء 
الثالث والع�صرين من خريجي الف�صل الدرا�صي الثاين 
من العام اجلامعي 2015 - 2016 على م�صرح الأرينا.

الذكر  اآيات من  امللكي ثم تالوة  بال�صالم  وبداأ احلفل 
احلكيم، ثم تالها كلمة لالأ�صتاذ الدكتور �صادق حامد 
الريادية  رئي�ص اجلامعة، حتدث خاللها عن اخلطوة 
الدكتور  الراحل  اجلامعة  موؤ�ص�ص  حلم  حولت  التي 
عمان  جامعة  اإن�صاء  يف  حقيقة  اإلى  احلوراين  اأحمد 
الأردن  يف  نوعها  من  الأولى  اجلامعة  لتكون  الأهلية 

الوطن العربي. 
ال�صامية  امللكية  التوجهات  تواكب  اجلامعة  اأن  وقال 
ب�صرورة اإعادة النظر يف اخلطط والربامج الدرا�صية 
فيها  املطروحة  التخ�ص�صات  وربط  للجامعات 

باحتياجات �صوق العمل.
من  جاداهلل  مو�صى  اأحمد  الطالب  األقى  املقابل  يف 
الطلبة  بالنيابة عن  كلمة  واملالية  الإدارية  العلوم  كلية 

اخلريجني حتدث فيها عن �صعوبة وقفتهم وهم الذين 
التحقوا بهذا ال�صرح العلمي ال�صاهق حمملني باأحالٍم 
كبرية، و ت�صوراٍت عديدة عن م�صتقبلهم، وعـن جتربٍة 
واإداريني  اأ�صاتذًة  ليودَعوا  ُتن�َصـى  ول  ُتعاُد  ل  ثـريٍة 
الآباء  ولي�صكر  الكبري،  الأثر  بداخلهم  تركوا  وعاملـني 
خريج  كل  بجانب  وقفوا  الذين  والأ�صدقاء  والأمهات 

و�صاندوه يف م�صريته.

بحثت �سبل تعزيز التعاون مع عدد من 
امللحقيات الثقافية العربية

الدكتور  الأ�صتاذ  الأهلية  عمان  جامعة  رئي�ص  بحث 
الثقافيني  وامللحقني  امل�صت�صارين  مع  حامد  �صادق 
وبني  بينهم  التعاون  تعزيز  �صبل  عمان  يف  العرب 

اجلامعة ملا فيه م�صلحة الطلبة.
جاء ذلك بعد ان وجه رئي�ص اجلامعة الدكتور �صادق 
الثقافيني  وامللحقني  امل�صت�صارين  الى  دعوة  حامد 
العرب يف عمان لزيارة اجلامعة، حيث مت التباحث يف 

�صبل تعزيز العالقات الثنائية بني اجلامعة وامللحقيات 
الثقافية.

قدمت الرعاية املا�سية للمعر�س البي�ساوي 
واملنتدى العاملي للتعليم العايل

قدمت جامعة عمان الأهلية الرعاية املا�صية للمعر�ص 
البي�صاوي واملنتدى العاملي للتعليم العايل، حيث قدمت 
منحتني درا�صيتني كاملتني للطالب الذين امتوا مرحلة 

الثانوية العامة .
وافتتح املعر�ص يف جممع امللك ح�صني لالأعمال برعاية 
المري رعد بن زيد، وهو معر�ص جتتمع فيه اجلامعات 
الطالب  تعريف  وهدفه  الردن  وخارج  داخل  من 

باجلامعات وما هي الربامج التي تقدمها.
وح�صر املعر�ص رئي�ص اجلامعة الدكتور �صادق حامد 
والدكتور  الرب�صي  جنم  الدكتور  احلقوق  كلية  وعميد 
نور فني�ص، وعن دائرة العالقات العامة والدولية منى 

عابد وخالد الزعبي.

اإلستثمار في القطاع التعليمي
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التذكارية وو�صع  اللوحة  ال�صتارة عن  امللقي  الدكتور هاين  الوزراء  ازاح رئي�ص 
حجر ال�صا�ص مل�صروع مدينة ال�صلط ال�صناعية.

يف  وزيرا   12 يرافقه  الوزراء  رئي�ص  بها  قام  ميدانية  جولة  خالل  ذلك  جاء 
حمافظة البلقاء ، تفقد خاللها عددا من امل�صروعات التنموية واخلدمية التي 

تنفذ بحجم ا�صتثمار ي�صل الى 143 مليون دينار.
وجاءت هذه اجلولة تنفيذا لتوجيهات امللك عبداهلل الثاين للحكومة يف كتاب 
التكليف ال�صامي وخالل تروؤ�ص جاللته لجتماع جمل�ص الوزراء موؤخرا، ب�صرورة 
احتياجاتهم  وتلم�ص  املواطنني  مع  مبا�صرة  والتوا�صل  امليدان  اإلى  النزول 
واخلدمات املقدمة لهم، ل�صمان ال�صتجابة ال�صريعة والعادلة لق�صايا املواطنني 

يف جميع املحافظات.
التنموية  امل�صروعات  هذه  يف  والجناز  العمل  �صري  على  الوزراء  رئي�ص  واطلع 
ال�صلط اجلديد  م�صت�صفى  ومبنى  الرتاثي  ال�صلط  بيت  �صملت  والتي  واخلدمية 
�صاحة  وم�صروع  الدائري  الطريق  وم�صروع  ال�صناعية  ال�صلط  مدينة  وم�صروع 

عقبة بن نافع وفندق �صالتو�ص لالإدارة الفندقية والتدريب املهني.
واأكد رئي�ص الوزراء اأن م�صروع مدينة ال�صلط ال�صناعية �صيعود بفوائد اقت�صادية 
التي  ال�صتثمارات  ا�صتقطاب  خالل  من  و�صكانها  املحافظة  على  واجتماعية 
الثانية  املرحلة  اإجناز  يف  الإ�صراع  اأهمية  على  و�صدد  كما  العمل،  فر�ص  تولد 
ال�صناعية  املدينة  اإلى  الو�صول  �صهولة  ل�صمان  الدائري  الطريق  م�صروع  من 

و�صرورة ربطها بالطرق الرئي�صية يف اململكة لإي�صال منتجاتها اإلى الأ�صواق.

�سركة حملية تنقل اإ�ستثمارها 
الى مدينة املوقر ال�سناعية

املحلية  ال�صركات  احدى  مع  اتفاقية  الأردنية  ال�صناعية  املدن  �صركة  وقعت 
ال�صخمة واملتخ�ص�صة بتنقية وحتلية وفلرتة ومعاجلة املياه بنقل اإ�صتثمارها من 

اإحدى مناطق العا�صمة عمان الى مدينة املوقر ال�صناعية.
وبذلك توا�صل ال�صركة م�صريتها الإنتاجية من داخل املدينة ال�صناعية يف املوقر 
على م�صاحة تبلغ )5280( م2 وبحجم اإ�صتثمار يبلغ )3( ماليني دينار و�صريتفع 
خالل املرحلة الثانية للم�صروع، م�صتفيدة من احلوافز التي تقدمها �صركة املدن 
ال�صناعية للم�صتثمرين الذين ينقلون اإ�صتثماراتهم الى داخل املدن ال�صناعية.
جالل  الدكتور  الأردنية  ال�صناعية  املدن  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 
الدبعي عقب توقيع التفاقية اأن هذا الإ�صتثمار يعترب تاأكيدًا وا�صحًا و�صريحًا 
ال�صركة موؤخرا قد �صاهمت ب�صكل كبري يف خلق  اأقرتها  التي  على ان احلوافز 
احلوافز  هذه  من  جعل  مما  ال�صناعية،  املدن  �صمن  جاذبة  اإ�صتثمارية  بيئة 
امل�صاريع ال�صتثمارية ويحظى بقبول  ا�صتثماريا جاذبا وم�صجعا لإقامة  ا�صا�صا 
ت�صجيعا  احلوافز  هذه  من  الهدف  اأن  مل�صوا  الذين  ال�صناعيني  امل�صتثمرين 

حقيقيا ويحقق امل�صلحة ال�صناعية وير�صي رغبات ال�صناعيني.
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ظل  يف  الأمثل  التوجه  هو  عام  ب�صكل  ال�صناعي  الإ�صتثمار  اأن  الدبعي  واأكد 
الظروف احلالية وما رافقها من حتفيز لل�صناعيني، م�صريا الى اأن �صركة املدن 
ال�صناعية قد عززت من ثقة امل�صتثمر باملناخ الإ�صتثماري يف املدن ال�صناعية 
مما اإنعك�ص على جناح ال�صركة يف اإ�صتقطاب العديد من الإ�صتثمارات ال�صناعية  
منذ بداية العام احلايل، وذلك بف�صل البيئة الإ�صتثمارية اجلاذبة التي تتمتع 
بها املدن ال�صناعية ذات الفاعلية يف الت�صهيل على كافة جن�صيات الإ�صتثمارات 
ال�صناعية ، م�صريا اأنه يتم حاليا التباحث مع عدد من ال�صركات العاملية بهدف 

الإ�صتثمار اجلاد يف املدن ال�صناعية.
ومن جانبه اأ�صاد مدير عام �صركة مياه الزهراء املهند�ص اإح�صان فهد العالف 
من  توفره  مبا  ال�صناعية  املوقر  مدينة  بها  تتمتع  التي  الإ�صتثمارية  بالبيئة 
خدمات بنية حتتية عالية امل�صتوى، وحيث اأن طبيعة عمل ال�صركة هو يف جمال 
املياه املحالة واأن مدينة املوقر متتاز بوفرة املياه التي تزودها للم�صتثمرين و 

هو مطلبنا الأ�صا�صي لإعتماد �صناعتنا على املياه.
اأ�صار  فقد  امل�صروع  هذا  لإقامة  ال�صناعية  املوقر  مدينة  اإختيار  �صبب  وحول 
للم�صتثمر  اإ�صافية متنح  اإ�صتثمارية  باأنه قد علمنا عن وجود حوافز  العالف 
ومدينة  ال�صناعية  املوقر  مدينة  الى  اإ�صتثماره  بنقل  قام  اذا  ال�صناعي 
راأيناه  ما  الى  بالإ�صافة  الكرك،  يف  ال�صناعية  الثاين  اهلل  عبد  بن  احل�صني 
خالل زيارتنا للمدينة من بنية حتتية عالية امل�صتوى والإعفاءات والت�صهيالت 
نتخذ  جعلنا  الذي  الأمر  املتكاملة،  واخلدمات  ال�صناعي  لالإ�صتثمار  املقدمة 
قرار الإنتقال الى مدينة املوقر جنبا الى جنب تزويد �صركتنا باملياه الالزمة 
واملتوفرة بكميات كبرية والتي هي اأ�صا�ص �صناعتنا قد وّلد القناعة لدينا اأن 

الأمثل  املكان  هي  خا�ص  ب�صكل  املوقر  ومدينة  عام  ب�صكل  ال�صناعية  املدن 
لإقامة امل�صاريع ال�صناعية و�صمان جناحها.

واأ�صاف باأنه قد بداأنا نعاين من م�صكلة وتاأثريات الإمتداد العمراين املحيط 
مب�صنعنا يف موقعه القدمي بالإ�صافة الى الرتاخي�ص املفرو�صة علينا و�صبل 
التي نح�صل عليها يف  املياه  احل�صول عليها من عدة جهات و حمدودية كم 
والإمارات  فل�صطني  وت�صمل  قليلة  لدينا  الت�صدير  ا�صواق  كانت  فقد  ال�صابق، 
الى  انتقالنا  وبعد  الآن  اما  املحلي،  ال�صوق  الى  بالإ�صافة  والكويت  والبحرين 
مدينة املوقر ال�صناعية فاإننا �صنح�صل على اأ�صعاف ما كنا نح�صل عليه من 
املياه ب�صكل يلبي اإحتياجنا كمدخل اأ�صا�صي لل�صناعة فاإننا على ثقة عالية بفتح 
قنوات ت�صديرية جديدة وهو اأمر تعك�صه املدن ال�صناعية واإدارتها يف توفري 
كافة اإحتياجات امل�صتثمرين وتعزيز ال�صناعة الوطنية ب�صكل يعمل على تقوية 
اأداء ال�صركات ال�صناعية وتو�صعها ومنوها، ل �صيما ان هذا امل�صروع  وتعزيز 
�صيوفر قرابة )65( فر�صة عمل )85%( منها �صتكون حملية و�صيزيد عددها 

خالل املرحلة الثانية للم�صروع.
ال�صناعية  املدن  خارج  ال�صناعيني  امل�صتثمرين  الدبعي  جالل  الدكتور  ودعا 
لالإطالع على الفر�ص الإ�صتثمارية املتاحة يف املدن ال�صناعية وما تقدمه من 
خدمات �صموليه وحوافز اإ�صافية واإعفاءات الى جانب توفري كافة اإحتياجات 
امل�صتثمرين لنجاح ال�صناعة الوطنية وجعلها �صناعة مناف�صة عامليا، م�صريا 
بحجم  �صناعية   �صركة   )62( تبلغ  املوقر  مدينة  يف  الإ�صتثمارات  عدد  اأن 
يف  عمل  فر�صة   )1900( قرابة  وفرت  دينار  مليون   )415( يقارب  ا�صتثمار 

حني جتاوزت �صادراتها )11( مليون دينار.
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الحاج حسن مديراً عامًا للمجموعة
 األردنية للمناطق الحرة والتنموية

قرر جمل�ص اإدارة املجموعة الأردنية للمناطق احلرة والتنموية تعيني املهند�ص حمزة احلاج 
ح�صن مديرا عاما للمجموعة.

وكانت احلكومة قررت دمج �صركة املناطق احلرة و�صركة تطوير املناطق التنموية يف �صركة 
واحدة حتمل م�صمى »املجموعة الأردنية للمناطق احلرة والتنموية« بهدف توحيد العمل يف 
ظل وجود ت�صابه يف اأعمال وغايات دمج �صركة املناطق احلرة و�صركة تطوير املناطق التنموية 

الأردنية.
ي�صار الى اأن احلاج ح�صن الذي عمل مديرا لوحدة الإجناز احلكومي يف رئا�صة الوزراء، كان 

يتولى اإدارة �صركة املناطق التنموية الأردنية.
وكان احلاج ح�صن حقق جناحا كبريا يف ادارته ل�صركة تطوير املناطق التنموية الأردنية من 
رجال  على  الت�صهيل  �صانها  التي من  ال�صتثمارية  القطع  لقانون جديد لدارة  و�صعه  خالل 

العمال ال�صتثمار يف منطقة البحر امليت.

بال�صتثمار  الراغبني  للم�صتثمرين  لاليجارتتيح  جديدة  بعقود  اجلديد  القانون  ويتمثل 
ا�صتئجار القطع ملدة 90 �صنة وبايجار �صنوي رمزي يرتواح ما بني 20-15 الف دينار �صنويا.
امل�صاركة  القطع ال�صتثمارية من خالل نظام  الى ذلك و�صع نظام جديد لدارة  بال�صافة 
اليراد  من  ون�صبة  جزء  لها  يتاأتى  حني  يف  بالأر�ص  ال�صركة  ت�صارك  بحيث  اليرادات،  يف 
الإجمايل للم�صروع، كما و�صع نظام اخر يتمثل يف توفري عقود البناء والت�صغيل ونقل امللكية 
لل�صركة  عليها  وما  اعادتها  ثم  ومن  وتطويرها  للم�صتثمر  الأر�ص  اإعطاء  يتم  بحيث   ،BOT
وذلك ح�صب عقود البناء والت�صغيل ونقل امللكية،  ويتم التفاق على ايجار اأو ن�صبة من اليراد 

لل�صركة خالل فرتة الت�صغيل.
هذه الت�صهيالت املمنوحة للم�صتثمرين تاتي عو�صا عن �صراء القطع ال�صتثمارية التي تثقل 
يرغبها  التي  الرا�صي  تاجري  �صيتم  حيث  الدنانري،  مباليني  تقدر  والتي  امل�صتثمر  كاهل 

امل�صتثمر بكل �صهولة وبعقد �صنوي يرتاوح من 15 الف دينار الى 20 الف دينار.
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17.5 مليون دينار أرباح »المصفاة« نصف السنوية

بن�صبة  العام احلايل  الأول من  الن�صف  الأردنية يف  البرتول  اأرباح �صركة م�صفاة  ارتفعت 
3ر6 باملئة اإلى 5ر17 مليون دينار، مقارنة مع 4ر16 مليون دينار للفرتة ذاتها عام 2015.

اأرباح ن�صاط التكرير وتعبئة ا�صطوانات  للبيانات املالية ال�صادرة عن ال�صركة، فاإن  ووفقا 
دينار،  مليون  9ر5  املعدنية  الزيوت  و�صناعة  دينار،  مليون  5ر7  �صجل  ال�صريبة  بعد  الغاز 

وت�صويق املنتجات البرتولية 1ر4 مليون دينار.
وبلغ اجمايل مبيعات ال�صركة يف الن�صف الأول نحو 829 مليون دينار، حيث بلغت مبيعات 
م�صنع  مبيعات  دينار،  مليون   626 الغاز  ا�صطوانات  وتعبئة  التكرير  ن�صاط  من  ال�صركة 

الزيوت 5ر16 مليون دينار، مبيعات ت�صويق وبيع املنتجات البرتولية 8ر185 مليون دينار.
وعلى ذات ال�صعيد، طالبت ال�صركة دوائر وموؤ�ص�صات حكومية و�صركات بنحو 9ر448 مليون 

دينار يف الن�صف الأول من العام احلايل.
بلغت  احلكومة  بكفالة  اأو  حكومية  جهات  من  املطلوبة  املدينة  الذمم  اأن  البيانات  وذكرت 
9ر231 مليون دينار، فيما ت�صمل الذمم املدينة مبالغ مطلوبة من �صركاء يف �صركات تابعة 
بقيمة 65ر1 مليون دينار، حيث مت توقيع اتفاقيات مع هوؤلء ال�صركاء لت�صديد تلك الذمم 

ب�صمانات عقارية مع حتويل الرباح الناجتة عن اعمال تلك ال�صركات لل�صركة.
وا�صارت البيانات الى ان تكلفة برميل النفط خالل الن�صف الول من العام احلايل بلغت 
56 دولرا، وبلغت قيمة �صريبة املبيعات العامة وال�صريبة اخلا�صة والطوابع حوايل 9ر87 

مليون دينار لنهاية حزيران املا�صي.
مت  اأنه  البرتول،  م�صفاة  ل�صركة  املالية  البيانات  اأو�صحت  واملعدات،  للممتلكات  وبالن�صبة 
حتويل 4ر1 مليون دينار من امل�صروعات قيد التنفيذ الى املمتلكات واملعدات، والتي تتمثل 

ب�صكل ا�صا�صي بغالية البخار وامل�صخات.
تتمثل  الول،  للن�صف  دينار  مليون  6ر13  واملعدات  املمتلكات  على  ال�صايف  �صايف  و�صجل 

ب�صكل ا�صا�صي يف ارا�صي ومباين ال�صركات التابعة التي مت توحيدها خالل هذه الفرتة.

ونوهت اإلى اأن ال�صركة وقعت يف اذار من العام احلايل اتفاقية ت�صوية للمديونية القائمة 
على �صركة امللكية الأردنية يتم مبوجبها جدولة ت�صديد الديون امل�صتحقة ل�صالح امل�صفاة 

وت�صديد اثمان امل�صحوبات من الوقود اأوًل باأول واأن امللكية ملتزمة بالتفاقية.
وقررت الهيئة العامة يف اجتماعها العادي وغري العادي املنعقدين يف 28 ني�صان من العام 
اجلاري املوافقة على ر�صملة 25 مليون دينار من الرباح املدورة على راأ�ص املال لي�صبح 
كاأ�صهم جمانية على  وتوزيعها  دينار،  مليون  واملدفوع 100  به  امل�صرح  ال�صركة  راأ�ص مال 
امل�صاهمني، وتوزيع ارباح نقدية بن�صبة 10 باملئة اي ما يعادل 5ر7 مليون دينار وحتويل مبلغ 

9ر1 مليون دينار من الحتياطي الختياري يف الرباح املدورة.
العام  من  حزيران   30 يف  كما  دينار  مليون  7ر8  املدورة  والرباح  الفرتة  ارباح  وت�صمل 
احلايل، تتمثل يف قيمة املوجودات ال�صريبية املوؤجلة واملقيدة الت�صرف مبوجب تعليمات 

هيئة الوراق املالية.
وقال الرئي�ص التنفيذي لل�صركة املهند�ص عبدالكرمي العالوين ان ال�صركة توا�صل الجناز 
الن�صف  خالل  باملئة   6 من  باأكرث  الرباح  ن�صبة  ارتفاع  ان  مبينا  امل�صاهمني،  وعدت  كما 
توا�صل  ال�صركة  ان  الى  ال�صعي نحو مزيد من الجناز، م�صريا  تاأكيد حقيقي على  الول، 
حتديث معداتها لتقدمي منتج مميز للمواطنني، �صواء على م�صتوى ن�صاط تكرير امل�صتقات 
النفطية اأو على م�صتوى الزيوت املعدنية جوبرتول التي ا�صبحت الآن تناف�ص اأف�صل الزيوت 

يف العامل.
الردنية  البرتول  م�صفاة  ل�صركة  اململوكة  البرتولية  املنتجات  ت�صويق  �صركة  توا�صل  كما 

التو�صع يف ان�صاء حمطات حمروقات جديدة اأو امل�صاركة اأو �صمان حمطات قائمة.
وعلى �صعيد م�صروع التو�صعة الرابع للم�صفاة، قال العالوين اإن تقييم عرو�ص الرتاخي�ص 
والت�صاميم ال�صا�صية جترى حثيثا، كما اأن الت�صالت م�صتمرة مع العديد من ال�صركات 

املهتمة بتنفيذ ومتويل امل�صروع.

العالوين:
الشركة
 تواصل االنجاز
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»الفوسفات« تقدم دعما لجمعيات
 في لوائي الحسا والقطرانة

قدمت �صركة مناجم الفو�صفات الأردنية دعما نقديا لعدد 
يف  والقطرانة  احل�صا  لوائي  يف  الفاعلة  اجلمعيات  من 
حمافظة الكرك، وذلك يف اإطار حر�ص ال�صركة على دعم 
مبحافظات  النتاج  مناطق  يف  خ�صو�صا  املحلي  املجتمع 

اجلنوب.
خدمة  يف  ال�صركة  لدور  ا�صتكمال  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
للهيئات  ماليا  دعما  ال�صركة  قدمت  حيث  املجتمع، 
حمافظة  يف  العاملة  املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  اخلريية 
معان، �صمل 30 جمعية وهيئة، بهدف متكينها من القيام 
ينعك�ص  مبا  اأدائها  �صوية  ورفع  اأهدافها  وحتقيق  بدورها 

على الواقع التنموي ملجتمعات املحافظة.
الأ�صقر  �صفيق  الدكتور  لل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 
اإن ال�صركة عملت وتعمل ب�صكل وثيق مع ال�صلطات املحلية 
البلديات  وروؤ�صاء  واملت�صرفني  املحافظني  راأ�صهم  وعلى 
ومديريات التنمية الجتماعية، لتقدمي الدعم للجمعيات 

دورها  وتعزيز  املحلي،  املجتمع  خدمة  يف  النا�صطة 
ولتحفيز باقي اجلمعيات على بذل جهود مماثلة.

�صبيل  تاألو جهدا يف  ل  ال�صركة  اأن  الأ�صقر  الدكتور  واأكد 
تعمل  التي  املناطق  يف  خ�صو�صا  املحلي،  املجتمع  دعم 
بها ال�صركة، يف معان والعقبة والكرك والر�صيفة، منوها 
مع  بالتعاون  ال�صركة  �صتنفذه  الذي  الكبري  امل�صروع  اإلى 
بيئيا  وتاأهيلها  الر�صيفة  تالل  لتطوير  املعنية  اجلهات 
واقت�صاديا وتوفري البنية التحتية لتمكني املجتمع املحلي 

هناك من اإقامة م�صروعات �صغرية فيها.
بتحقيق  دورها  يف  ت�صهم  الفو�صفات  �صركة  اأن  وبني 
التنمية وتوزيع مكا�صبها على خمتلف حمافظات اململكة 
مع الرتكيز على حمافظات اجلنوب، وتوفر فر�ص العمل 

لأبناء الوطن.
احل�صا  منطقتي  يف  املدين  املجتمع  فعاليات  وثمنت 
خدمة  يف  الفو�صفات  مناجم  �صركة  جهود  والقطرانة 

اجتماعيا  النا�صطة  اجلمعيات  وت�صجيع  املحلي،  املجتمع 
هاتني  يف  ن�صاطاتها  وتو�صيع  بدورها  القيام  على 

املنطقتني.
احلبا�صنة  �صالح  الدكتور  احل�صا  لواء  مت�صرف  واأ�صاد 
املحلي  املجتمع  دعم  يف  الفو�صفات  مناجم  �صركة  بدور 
تقدمها  التي  اخلدمات  م�صتوى  على  ايجابا  ينعك�ص  مبا 

للمواطنني.
ال�صليمات  غالب  القطرانة  لواء  مت�صرف  اثنى  بدوره، 
على جهود �صركة مناجم الفو�صفات يف التوا�صل امل�صتمر 
و�صفه  الذي  املحلي  املجتمع  ودعم  الأهايل  مع  والفعال 
تعزيز  من  الن�صيطة  اجلمعيات  لتمكني  بالالحمدود 

جهودها وحتقيق ر�صالتها يف خدمة املجتمع.
يذكر اأن �صركة مناجم الفو�صفات الأردنية وبالتعاون مع 
تكية اأم علي نفذت يف �صهر رم�صان املا�صي حملة توزيع 

طرود اخلري �صملت جميع حمافظات اململكة.

أخبار اقتصادية
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أخبار اقتصادية

 الفوسفات تدرب عددا من المهندسين
 الجيولوجيين في مواقع العمل واإلنتاج

نقابة  مع  الأردنية  الفو�صفات  مناجم  �صركة  قعت  و
ال�صركة  مبوجبها  تقوم  اتفاقية  الأردنيني  جليولوجيني  ا
مواقع  يف  اجليولوجيني  املهند�صني  من  جمموعة  تدريب  ب

النتاج التابعة لها.
ووقع التفاقية الرئي�ص التنفيذي ل�صركة مناجم الفو�صفات 
اجليولوجيني  نقيب  النقابة  وعن  الأ�صقر  �صفيق  لدكتور  ا

الأردنيني املهند�ص اجليولوجي �صخر الن�صور.
مهند�صا   20 تدريب  ال�صركة  تتولى  التفاقية،  مبوجب  و
وتوفر  والنتاج  العمل  مواقع  يف  �صنة  ملدة  يولوجيا  ج
للمهند�صني  متنحه  رمزيا  وراتبا  �صحيا  تاأمينا  هم  ل

اجليولوجيني املتدربني.
واأعرب الدكتور الأ�صقر عن تقديره لنقابة اجليولوجيني 
جمال  يف  بناء  معول  كانوا  الذين  مهند�صيها  هود  ج و
ام�صوا  مباركة  جهود  وهي  العمل،  بداية  منذ  تنقيب  ل ا
خامات  عن  البحث  يف  العمل  �صاعات  األف  اللها  خ
اجناز  وكان  قليلة،  وامكانات  �صعبة  بظروف  لفو�صفات  ا
�صناعة  تاج  يعدون  والذين  الأردن  جليولوجي  �صجل  ي

التعدين يف اململكة. وقال اإن جيولوجي الأردن هم ر�صيد 
�صناعة التعدين وبدونهم ل ميكن اثبات اخلامات اأو عمل 

الدرا�صات التي توؤدي اإلى ال�صتثمار الأمثل لها.
يف  اجليولوجية  الدرا�صات  اأق�صام  الأ�صقر  الدكتور  ث  وح
اجلامعات الأردنية على التوا�صل مع ال�صركة لتكون �صاحة 
بحث علمي لهم وليتمكنوا من تنفيذ م�صروعاتهم البحثية 

والتطبيقية وم�صروعات التخرج.
ودعا اأن يكون للنقابة دور فاعل يف هذا اجلانب وحتفيز 
طالب هند�صة اجليولوجيا يف اجلامعات لزيارة ال�صركة 
وكوادرها  ال�صركة  تعاون  موؤكدا  اعمالها،  على  والطالع 
تقدمي  يف  اجليولوجيني  املهند�صني  خ�صو�صا  الفنية 
املحلية  العمل  ل�صوق  وتهيئتهم  الطلبة  لهوؤلء  اخلربة 
اأن  الفو�صفات  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  والعربية.واأكد 
توجيهات جمل�ص  مع  ان�صجاما  ياأتي  التفاقية  توقيع هذا 
البحثية  املراكز  مع  العالقة  تعزيز  يف  ال�صركة  اإدارة 

والكادميية املتخ�ص�صة يف حمال التعدين.
الثانية  التفاقية  هذه  اإن  الن�صور  املهند�ص  قال  بدوره، 

اهتمام  على  يدل  ما  النقابة،  مع  ال�صركة  توقعها  التي 
الإدارة العليا يف ال�صركة وتقديرها للقوى الب�صرية املوؤهلة 
الفو�صفاتية،  ال�صمدة  �صناعة  تطوير  يف  �صاهمت  التي 
لالقت�صاد  الفقري  العمود  الأردن  برتول  وا�صتخراج 

الردين، والتي انعك�صت على املجتمع باأكمله.
تتعامل  الفو�صفات  مناجم  �صركة  ادارة  اإن  واأ�صاف 
بح�صافة مع املوارد الب�صرية بالرتكيز على تطوير القوى 
الب�صرية وتدريب املهند�صني اأع�صاء النقابة ليكونوا رديفا 
للخرباء احلاليني ومتكينهم من ايجاد فر�ص عمل �صواء 
على  فيها  الطلب  يزداد  التي  العربية  اأم  املحلية  بال�صوق 
خلربتهم  ال�صمدة  �صناعة  جمال  يف  الأردنية  اخلربات 

وكفاءتهم العالية.
يف  الفو�صفات  �صركة  دور  على  الن�صور  املهند�ص  واأثنى 
العام  القطاعني  موؤ�ص�صات  بني  التكاملية  العالقة  تعزيز 

واخلا�ص واملجتمع املدين كما ارادها جاللة امللك.
 وح�صر توقيع التفاقية مدير التنقيب يف �صركة الفو�صفات 

املهند�ص حممد اأبو هزمي وعدد من امل�صوؤولني الإداريني. 
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جمال  العربية  البوتا�ص  �صركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  قال 
العامني  تواجه حتديات كبرية خالل  ال�صركة  اإن  ال�صرايرة 
احلايل والقادم ب�صبب انخفا�ص اأ�صعار البوتا�ص عامليا نتيجة 

املناف�صة بني املنتجني الدوليني.
ان  )برتا(  الردنية  النباء  وكالة  مع  مقابلة  يف  وا�صاف 
ال�صعار العاملية للبوتا�ص انخف�صت مبا يقارب 105 دولرات 
ارباح يف ظل  ت�صتطيع حتقيق  لن  ال�صركة  ان  يعني  للطن ما 
هذا النخفا�ص وانخفا�ص الطلب العاملي، مو�صحا ان ال�صوق 
حمدود  طلب  على  حادا  تناف�صا  ت�صهد  للبوتا�ص  العاملية 
يف  امل�صتخدمة  واملياه  الطاقة  كلفة  ارتفاع  الى  بالإ�صافة 

الإنتاج.
تدعم  �صتبقى  بها  متر  التي  الظروف  رغم  ال�صركة  ان  وبني 
امللكية خلدمة  للتوجهات  الوطنية تنفيذا  املوؤ�ص�صات  خمتلف 
يف  امل�صغلني  اأكرب  من  واحدة  �صتبقى  كما  واملواطن،  الوطن 

اجلنوب حيث يبلغ عدد موظفي ال�صركة حوايل 2000.
اأرباحا  دينار  مليون  7ر28  حققت  ال�صركة  ان  وا�صاف، 

للن�صف الأول من العام اجلاري بعد ال�صريبة واملخ�ص�صات 
وعوائد التعدين بانخفا�ص ن�صبته 53باملئة عن اأرباح الن�صف 
الول من العام املا�صي والتي بلغت 9ر60 مليون دينار، مبينًا 
ال�صركات  اأن�صطة  من  تاأتى  الأرباح  لهذه  ال�صركة  حتقيق  ان 
من  الأخرى  الإيرادات  اإلى  بالإ�صافة  واحلليفة  التابعة 

الن�صاطات غري الت�صغيلية.
ال�صركة  اأن  يتبني  الن�صاط  ح�صب  النتائج  حتليل  عند  وقال، 
تكبدت خ�صائر ت�صغيلية من عمليات الإنتاج والبيع تبلغ 7ر7 
 56 بـ  مقارنة  العام  من  الأول  الن�صف  خالل  دينار  مليون 
من  الأول  الن�صف  خالل  حتقيقه  مت  ت�صغيليا  ربحا  مليونا 
رئي�ص  ب�صكل  نتج  النخفا�ص  هذا  ان  مبينا  املا�صي،  العام 
ب�صبب انهيار اأ�صعار البوتا�ص العاملية لأدنى م�صتوياتها خالل 
العمالت  �صرف  �صعر  وانخفا�ص  املا�صية،  الع�صرة  الأعوام 
مقابل الدولر الأمريكي ما اأدى اإلى انخفا�ص القوة ال�صرائية 
البوتا�ص  اأ�صواق  اأهم  من  تعد  التي  البلدان  من  كثري  لدى 

وانخفا�ص الطلب.
من  عال  خمزون  لديها  والهند  كال�صني  دول  اأن  اإلى  واأ�صار 
خالل  البوتا�ص  ا�صترياد  على  تباطوؤا  انعك�ص  البوتا�ص، 

الن�صف الأول من العام، مو�صحا ان هذه الظروف تزامنت 
مع ارتفاع اأ�صعار الكهرباء على قطاع التعدين يف اململكة )39 
فل�صا للكيلو واط( مقابل 8 فل�صات يف بع�ص الدول، اأي بفارق 
موحد  البوتا�ص  طن  �صعر  ان  مالحظة  مع  ا�صعاف،   3-2

عامليا.
وبني ان ال�صركة جتري مباحثات مع احلكومة لتخفي�ص كلفة 
الكهرباء، وال�صري بخطة ل�صراء مولدات بهدف خف�ص كلف 
القادم،  العام  خالل  امل�صروع  ا�صتكمال  املتوقع  ومن  الطاقة 
على  واحلفاظ  النفقات  لتقلي�ص  خطة  انتهاج  مبوازاة 

م�صتويات ربحية معقولة.
وفيما يخ�ص م�صري ال�صركات التابعة للبوتا�ص العربية، اكد 
ان �صركة امللح التابعة للبوتا�ص يف طريقها للت�صفية النهائية 
والفران  واملولدات  الجهزة  من  ال�صتفادة  طريق  عن 
و�صركة  كيمابكو  و�صركة  البوتا�ص  �صركة  وامل�صخات يف عمل 
الربومني، وبيع باقي موجودات ال�صركة �صكراب، وفيما يتعلق 
ب�صركة مغني�صيا الردن، فقد مت طرحها بعطاء دويل لبيعها 

ك�صركة ولي�ص ك�صكراب.
م�صروعا  هناك  ان  بني  العقبة،  يف  ال�صركة  م�صاريع  وحول 

أخبار اقتصادية

 »البوتاس« تواجه تحديات
 انخفاض األسعار عالميا

الصرايرة: الشركة 
حققت األرباح 
على الرغم من 
المنافسة التي 
اوجدتها ارتفاع 
أسعار الكهرباء في 
المملكة
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بلغت ارباح �صركة البوتا�ص العربية 7ر28 مليون دينار اأرباحا للن�صف الأول من العام 
احلايل.

وبح�صب البيانات التي اأعلنت عنها ال�صركة، فاإن قيمة الأرباح ال�صافية قبل �صريبة 
الدخل للن�صف الأول من العام احلايل بلغت 3ر30 مليون دينار.

وبلغت كمية البوتا�ص املنتجة يف الن�صف الأول من العام احلايل 807 اآلف طن، حيث 
تتوقع ال�صركة ان ي�صل الإنتاج الى 1970 األف طنا مع نهاية العام احلايل.

وبلغت كمية البوتا�ص املباعة 782 األف طن يف ال�صتة �صهور الأولى من العام احلايل، 
فيما بلغت اإيرادات املبيعات لذات الفرتة 156 مليون دينار.

لهذه  ال�صركة  ال�صرايرة، ان حتقيق  ال�صركة جمال احمد  اإدارة  وقال رئي�ص جمل�ص 
الأرباح يعود لنهيار اأ�صعار النفط البوتا�ص العاملية، وانخفا�ص �صعر �صرف العمالت 
مقابل الدولر الأمريكي مما اأدى اإلى انخفا�ص القوة ال�صرائية لدى كثري من البلدان 

التي تعد من اأهم اأ�صواق البوتا�ص واأدى اإلى انخفا�ص الطلب.
التي  املناف�صة  نتيجة  من  الرغم  على  اأرباح  حتقيق  ا�صتطاعت  ال�صركة  ان  واأ�صاف 
اوجدها ارتفاع اأ�صعار التعرفة الكهربائية يف اململكة مقارنة بنحو 2-3 ا�صعاف ال�صعر 

يف الدول املنتجة جماورة املناف�صة بنحو 4 ا�صعاف ال�صعر املحلي.
واأ�صار اإلى اأن دول كال�صني والهند لديهم خمزون حايل من البوتا�ص مبعدلت مرتفعة 
، م�صريا الى ان ا�صترياد البوتا�ص لهاتني الدولتني تباطاأ ب�صكل كبري توقفتا تقريبا عن 

ا�صترياد البوتا�ص خالل الن�صف الأول من العام.

..وان�ساء م�سنع جديد
اأعلنت �صركة البوتا�ص العربية عن احالة عطاء لبناء وحدة »ر�ص جديدة« مل�صاعفة 

الطاقة الإنتاجية من مادة البوتا�ص احُلبّيبي، مبقدار 250 األف طن �صنويا.
ان  بيان �صحايف،  ال�صرايرة يف  العربية جمال  البوتا�ص  اإدارة  وك�صف رئي�ص جمل�ص 
ال�صركة قد قامت موؤخرا باإحالة عطاء بناء وتركيب وحدة الر�ص اجلديدة وح�صب 

اأنظمة وتعليمات العطاءات املعمول بها يف ال�صركة.
وقال ال�صرايرة ان مادة البوتا�ص احُلبّيبي �صنف عايِل املوا�صفات، ويتم حتويله من 
مادة اخلام البوتا�ص وي�صتهلك ب�صكل رئي�صي يف اأ�صواق اأوروبا وافريقيا واأ�صواق اخرى.
واأ�صار الى ان اإجناز هذا امل�صروع، ميثل ا�صتكمال �صركة البوتا�ص العربية ل�صيا�صتها 
الإجناز  هذا  ان  مبينا  والفريقي،  الأوروبي  ال�صوقني  يف  ح�صتها  وزيادة  الت�صويقية 
ياأتي �صمن ا�صرتاتيجية ال�صركة يف تنويع اأ�صواقها والبحث عن اأ�صواق جديدة ب�صكل 

م�صتمر.
يذكر ان ال�صركة البوتا�ص العربية حتوّل ما مقداره 250 األف طن من خام البوتا�ص 
الى مادة البوتا�ص احُلبّيبي والوحدة اجلديدة �صتعمل على زيادة التحويل مبقدار 250 

األف طن لتبلغ القدرة التحويلية الإنتاجية ن�صف مليون طن �صنويا.
اما بخ�صو�ص اأ�صعار البوتا�ص العاملية، فبني ال�صرايرة ان املعطيات الأولية ت�صري الى 
ا�صتقرار اأ�صعار البوتا�ص عند م�صتوياتها الدنيا والتي ترتاوح بني 219 الى 227 دولرا 

للطن وا�صل العميل.
العربية  البوتا�ص  ل�صركة  التعاقدات  خالل  من  ال�صحن  حركات  ان  ال�صرايرة  واكد 
ن�صطت ب�صكل كبري خالل الن�صف الثاين من العام اجلاري، بعد ا�صتقرار الأ�صعار يف 

ال�صوقني الهندي وال�صيني.
اخلطة  �صمن  ال�صركة،  انتاج  غالبية  احلالية  التعاقدات  تغطي  ان  املرجح  ومن 
البوتا�ص  �صركة  ان  ال�صرايرة  لل�صركة يف عام 2016.واأ�صاف  والت�صويقية  الإنتاجية 
العربية ت�صعى جاهدة الى مواجهة انخفا�ص الأ�صعار عامليا امل�صحوبة بارتفاع الكلف 
بني  التعرفات  اعلى  تعترب من  التي  الكهربائية  بالتعرفة  يتعلق  الإنتاجية خا�صة مبا 
الدول املنتجة مما ي�صع ال�صركة يف و�صع تناف�صي �صلبي مع املنتجني الآخرين الذين 
يتمتعون بكّلف اقل متكنهم من املناف�صة خالل فرتة انخفا�ص الأ�صعار عامليا، ولكن 
ادارة ال�صركة على ثقة تامة بقدرتها على مواجهة تلك التحديات التي فر�صتها عليها 
عوامل خارجة عن �صيطرة ال�صركة من خالل �صيا�صات �صبط النفقات التي طبقتها 

ال�صركة.
من  العديد  املا�صيني  العامني  خالل  �صهدت  العاملية  البوتا�ص  �صناعة  ان  الى  ي�صار 
الكربى  املنتجة  الدول  بع�ص  يف  للعمالة  كبري  وت�صريح  رئي�صية  ملناجم  الغالقات 

كا�صتجابة ملواجهة حتديات انخفا�ص الأ�صعار العاملية وارتفاع الكّلف الإنتاجية.
يذكر ان م�صروع وحدة الر�ص اجلديد هو اأحد م�صاريع املوازنة الراأ�صمالية التي اقرها 
جمل�ص ادارة البوتا�ص للخم�ص �صنوات القادمة، والتي ت�صمل تنفيذ عدد من امل�صاريع 
الراأ�صمالية الكربى بقيمة اجمالية تناهز املليار دولر، يرتكز معظمها يف ال�صتثمار 
على تو�صعة النتاج وتعزيز البنية التحتية يف ا�صول ال�صركة وا�صتدامة عملياتها، وما 
منتجاتها  بت�صدير  اخلا�صة  املوانئ  تطوير  يف  ال�صركة  احتياجات  من  عليه  يرتتب 

وا�صتيعاب القدرة النتاجية امل�صتقبلية لل�صركة.
مظلة  حتت  تندرج  اخرى  م�صاريع  درا�صة  ب�صدد  العربية  البوتا�ص  �صركة  ان  كما 
ال�صناعات امل�صتقة من مادة البوتا�ص واملعادن الخرى املتوفرة يف البحر امليت ا�صافة 

مل�صاريع لوج�صتية متنوعة.

...وتحقق 28،7 مليون دينار ارباح نصفية

أخبار اقتصادية

الفو�صفات،  �صركة  مع  بالتعاون  جديد  �صناعي  ميناء  لبناء 
وهناك درا�صة حول جدوى ان�صاء �صكة حديد لنقل البوتا�ص، 
الثقيل،  وللماء  للكلورين  جديد  م�صنع  ان�صاء  الى  بالإ�صافة 
ملواجهة  وا�صرتاتيجية  خطة  لديها  ال�صركة  اأن  مو�صحا 
�صوء  على  العاملي  البوتا�ص  �صوق  ي�صهدها  التي  التحديات 

انخفا�ص اأ�صعاره.وبني ان كمية البوتا�ص املنتجة يف الن�صف 
الأول من العام اجلاري بلغت 807 اآلف طن مقارنة بـ 1ر1 
مليون طن خالل نف�ص الفرتة من العام املا�صي، وبلغت كمية 
العام  من  الأول  الن�صف  يف  طن  األف   782 املباعة  البوتا�ص 
من  الفرتة  نف�ص  خالل  طن  مليون  1ر1  ب  مقارنة  اجلاري 

خالل  املوحدة  املبيعات  اإيرادات  بلغت  فيما  املا�صي،  العام 
الن�صف الول من العام احلايل 156 مليون دينار مقارنة بـ 
مو�صحا  املا�صي،  العام  من  الفرتة  نف�ص  خالل  مليونا   264
اأن ال�صركة تنتهج خطة تو�صعية لإنتاج 250 الف طن بوتا�ص 

وان�صاء م�صنع جديد.
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خواطر

ابداأ يف اأي �سيء من حيث تفقد كل �سيء , لتح�سل على �سيء , 

ا�سنع اال�سياء  اجلديدة عندما ال تقدر ان تعيد اأ�سياءك , احلياة 

لي�ست مغرمة بنا لكن هناك مت�سع من احلب لنا يف اأح�سائها ....

دائما يبداأ من جديد

- - هل يعقل ان ترتكيه فقط النه ال يحب القهوة حلوة كما 

حتبينها ...!

- االمر ال يتعلق مبذاق الهوة ان كانت حلوة او ُمرة بل بال�سكر , 

النه لن يعنيه ان كان موجودا او مل يتوفر مبجرد ان ال يحبه , 

الرجل ال يوفر �سيئا للمراأة اال من اأجله هو فعندما ال يعنيه لن 

ياأبه الأمره , فكان ال�سكر دائما ناق�سا يف كل �سيء بيننا ....و اأنا 

اأحبه ....

هل يعقل ان ترتكها النها ال تهتم ابدا بوجود ال�سمعه ...!

- املراأة ال يكفي ان تتعلم على اال�سياء بل عليها ان تفطن كيف 

تقدمها , النه من فعل اأنوثتها , و املراأة ال تقدر ان تكون اأنثى من 

اأجل الرجل بل عليها ان متار�سها من اأجلها حتى ال ت�سبح قاحلة 

و ممله , فت�سطنع دورا ان مل متار�سه مع نف�سها بارداتها �سي�سري 

عبئا على املخده و مند�سا ....االنوثة �ُسقيا روح الرجل , فكانت 

ال�سمعة دائما ناق�سة يف كل �سيء بيننا , اإما ال�سوء الذي ال 

نتعرى امامه او العتمه التي ال نرى بها �سيئا ....

- امليت ال يعود حيا بل ميتا اآخر من جديد ...

- هل جربت مثلي طعم الريق 

انه ال ُيتناول بالُقبل بل باحلديث ...

- ال�سقاء عادة تالزمنا عندما نوؤمن باقتفاء اأثر احلظ ال 

باقتنا�س الفر�س ...

- هاِت امل�سط ..

دعيني اأ�سرح وجه عمان ..ارخي لها اجلديلة و اأفرد لكتفي 

العنان , فاأ�سري عري�سا طويال قائما جميال فعل وقت و حت�سيل 

زمان ..

هاِت يدك ...اأتوق للتحليق على طريف اجلديلة ...اأنـا اأتنف�س 

عمان ...

- ال مكان يل اال ال�سرفات , حيث يكون القدر م�ستعارا , ال هو 

داخل البيت وال يف رحم احلديقه .....

- من الذي زرع يف جيبي تلك التينة حتى اأحبك بكل هذا الع�سل 

....

- احلب تف�سيلة �سغرية لكنها بدينة  , ت�ساب بالرتهل ان �سارت 

قليله فتفقد حوا�سها ال�سبعه ....

- ان اأكرث ال�سر �سرا هو ان ُت�ستغل اال�سياء اجلميلة فت�سري عبثا 

على ا�سحابها , ان ي�ستغل الوقح املوؤدب , و البخيل الكرمي , و 

اللئيم الطيب ...

- كلما �سقيُت لك خاطرا نبت يل جربا مك�سورا ....

- يا لهفة الرمان ....

ان االردن تدلل ....

يكون ال�سكر فجرا و امل�ساء عطرا ...

فيفرط الرمان قلبه باالأحمر ....

- اأحيانا يكون كل ما يلزمنا اأن ناأتي االماكن بالنهار حتى ندرك 

حجم احلقيقة ...

- ال �سيء يقدر ان يثري رجولتك كما ان تكون مع امراأة حتبك 

...تع�سق وجهك ...

و اأنت ت�سري با�سبعك ت�سعر  انها �ستلتهمك كامال حتى وان كانت 

بقمة ال�سبع ..ترت�سف �سوتك كاأمنا ُتطهو حنجرتك على 

ل�سانها , ت�ستاقك وانت يف �سرب اأغوراها فتنت�سي بك ......عندها 

�سيعجبك كم هو جميل ان اهلل خلقك رجال ...لو كان فقط من 

اجل امراأة واحدة مثلها ف�سيكون ذلك كافيا ....

بقلــم : هديل الرحامنة

رصاصيات
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877 ألف دينار أرباح 
»بندار للتجارة واالستثمار« للنصف األول

1.1 مليون دينار أرباح »التسهيالت التجارية« للنصف األول

بلغت اأرباح �صركة بندار للتجارة وال�صتثمار ال�صافية )بعد 
ال�صريبة( ما جمموعه 877.122 الف دينار خالل الن�صف 
الأول من العام احلايل 2016، مقارنة مع 684.036 الف 

دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2015.
قبل  الأرباح  بلغت  فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب 
 2016 احلايل  العام  من  الول  الن�صف  خالل  ال�صريبة 

حوايل 1.2 مليون دينار.
العام  للن�صف الول من  لل�صركة  املالية  البيانات  واأظهرت 
اإلى  الت�صغيلية  الإيرادات  جمموع  اإرتفاع   ،2016 احلايل 
دينار  مليون   2.6 حوايل  مقابل  دينار  مليون   2.7 حوايل 
املقابل  املا�صي 2015، يف  العام  املقارنة من  الفرتة  خالل 
العام  من  حزيران  لنهاية  ال�صركة  موجودات  جمموع  بلغ 

احلايل 2016 حوايل 29.2 مليون دينار.
نبيل  وال�صتثمار  للتجارة  بندار  ل�صركة  العام  املدير  وقال 
توليها  التي  الثقة  حجم  تعك�ص  النتائج  هذه  ان  �صعبان، 

العداد املتزايدة لعمالء ال�صركة، كما وتعك�ص حجم 

امل�صداقية التي تتمتع بها �صركة بندار للتجارة وال�صتثمار 
يف �صوق التمويل املحلي.

وا�صاف ان ال�صركة �صتقوم بتو�صيع وتنويع قاعدة عمالئها، 
يتالءم  مبا  ال�صركة  مال  راأ�ص  لتعزيز  ال�صعي  الى  ا�صافة 

با�صتثمارات  ال�صركة  اأن�صطة  وتعزيز  املالية،  حاجاتها  مع 
وم�صاهمات جديد.

الأقوى،  نكون  اأن  ت�صعى  ال�صركة  ان  الى  �صعبان  واأ�صار 
املختلفة،  القطاعات  لحتياجات  نظرا  والأبعد  والأجنع، 
على م�صتوى املنطقة يف �صوق التمويل من خالل توفري حلول 

�صهلة وخدمات متويلية عالية اجلودة وبكفاءة متميزة.

)بعد  ال�صافية  التجارية  الت�صهيالت  اأرباح  بلغت 
ال�صريبة( حوايل 1.1 مليون دينار خالل الن�صف 

الأول من العام احلايل 2016.
وح�صب البيانات املالية لل�صركة، فقد بلغت الأرباح 
قبل ال�صريبة خالل الن�صف الول من العام احلايل 

2016 حوايل 1.4 مليون دينار.
واأظهرت البيانات املالية لل�صركة للن�صف الول من 
اإلى حوايل  الإيرادات  اإرتفاع  العام احلايل 2016، 
دينار  مليون  مقابل حوايل 3.5  دينار  مليون   3.7
 ،2015 املا�صي  العام  من  املقارنة  الفرتة  خالل 
لنهاية  ال�صركة  موجودات  جمموع  بلغ  املقابل  يف 
 40.4 حوايل   2016 احلايل  العام  من  حزيران 

مليون دينار.
وقال رئي�ص جمل�ص ادارة �صركة الت�صهيالت التجارية 
حممد امل�صري، اأّن حتقيق هذه النتائج جاَء �صمن 
وقد  املعتمدة،  الأهداف  وبحدود  الإدارة  توّقعات 
حتّقق ذلك نتيجة العمل الدوؤوب من جميع موظفي 
ال�صركة بال�صافة الى اخلدمات التمويلية املتميزة 
التمويلية  واخلدمات  احللول  من  املزيد  تطبيق  و 

املبتكرة مبا ُيلبي احتياجات العمالء .
مع  من�صجمة  جاءت  املتحققة  النتائج  ان  واأ�صاف 
ال�صركة  ادارة  تعتمدها  التي  العمل  ا�صرتاتيجية 
يف  م�صددا  لل�صركة،  املايل  املركز  قوة  على  موؤكدًا 
الوقت نف�صه على  قدرة ال�صركة ال�صتمرار بتحقيق 
مبختلف  النمو  ومعدلت  الجنازات  من  املزيد 

الن�صطة.

اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري

شعبان: الشركة 
ستقوم بتوسيع 

وتنويع قاعدة 
عمالئها وستعمل 

لتكون األفضل

المصري: الشركة 
ستواصل تحقيق 

اإلنجازات والنمو
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1.7 مليون دينار صافي أرباح » األولى للتمويل« للنصف األول

بلغت اأرباح �صركة الولى للتمويل ال�صافية )بعد 
ال�صريبة( حوايل 1.7 مليون دينار خالل ن�صف 

الأول من العام احلايل 2016.
وح�صب البيانات املالية لل�صركة، فقد بلغت اأرباح 
العام  من  الول  الن�صف  خالل  ال�صريبة«  »قبل 
دينار مقارنة  مليون   احلايل 2016 حوايل 2.2 
املا�صي  العام  من  ذاتها  للفرتة   1.9 حوايل  مع 

.2015
وح�صب البيانات املالية لل�صركة للن�صف الول من 
الإيرادات  بلغ جمموع  العام احلايل 2016، فقد 
 2 حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   3.1 حوايل 
مليون دينار خالل الفرتة ذاتها من العام املا�صي 
ال�صركة  بلغ جمموع موجودات  املقابل  2015، يف 
حوايل   2016 احلايل  العام  من  حزيران  لنهاية 

68.3 مليون دينار.
وقال املدير العام ل�صركة الولى للتمويل ابراهيم 
عبد اهلل اأبو خديجة، ان اإجنازات ونتائج ال�صركة 
خالل الن�صف الول من العام 2016 مل تقت�صر 
على النمو يف الأرباح، بل تعدت ذلك اإلى زيادة 

وحت�صني املوؤ�صرات املالية كافة والتي تعزز متانة 
املركز املايل لل�صركة.

يف  ال�صركة  حققتها  التي  النتائج  ان  واأ�صاف 
الن�صف الول من العام احلايل 2016 كان جيدة 
وجاءت نتيجة اجلهود التي بذلتها ادارة وموظفي 
التي  العمل  خطة  تطبيق  على  واحلر�ص  ال�صركة 

مت و�صعها يف بداية هذا العام.

واأ�صار الى ان اإدارة ال�صركة ا�صتطاعت خالل 
ال�صهر ال�صتة الولى من العام 2016  حتقيق 
الظروف  رغم  املهمة  الأهداف  من  جملة 
ال�صعبة والتحديات؛ واأهمها زيادة الإيرادات 
املخ�ص�صات  وتعزيز  امل�صاريف  و�صبط 
املحفظة  جودة  وحت�صني  املايل  املركز  لتقوية 

التمويلية.

أبو خديجة: الشركة 
استطاعت تحقيق 
جملة من األهداف 

رغم الظروف 
الصعبة 

اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري
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Economic news

he Potash company profits reached JD 28.7 
million in the first half of 2016 and according 
to the financial statement , the pre-tax net 
profits reached JD 30.3 million in the first half 

of this year. 
The Potash produced amount reached 807,000 
tons in the first half of 2016 . by the end of this year , 
the expected production will be 1970,000 tons.
The Potash sold amount reached 782,000 tons in the 
first half of this year while sales revenues reached 
156,000 tons in the same period.
Potash Company Chairman Jamal Al Saraireh said 
these profits due to the collapse of oil prices and 
low currency exchange rate against Us Dollar which 
reduced the demand to Potash in many countries 
especially those which are rich in Potash.
He indicated that exporting Potash to India and 
China had relatively stopped in the first half of this 
year.

 Arab  Potash Company
Net Profits Reach JD 28.7 Million 
In The First Half Of 2016

T
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he company’s net profits after taxes 
reached was about JD 1.1 million in the first 
half of 2016 and according to the financial 
statements the pre-tax profits were about 

JD 1.4 million.
The financial statements showed the rise in 
revenues to JD 3.7 million in first half of this year  
compared with JD 3.5 million  in same period of 
2015 while the company’s overall assets reached 
JD 40.4  in the end of last April.

 Company’s Chairman of Board of Directors 
Muhammed Al Masri said that the results were 
as expected and as a result of staff hardworking 
and the financial brilliant services besides the 
implementing of creative solutions which meet the 
customers’ needs.
He added that the achieved results and work 
strategy were in harmony stressing the desire of 
more achievements and more growth ratios in 
different activities.

Jordan Trade Facilities 
Company
Nets Profits Reach JD 1.1 
Million In The First Half of 2016

Economic news

T
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 Mr. Al Afouri who highly contributed to
 the educational process stresses that government
 must support the educational process meanwhile
 he criticises the way the government  deals with the
 .private schools

Special Investment

process.

Do the competitive private schools affect the 
educational process? 
The competition between private schools improves 
the educational process through encouraging the staff 
to be more creative and productive.

 
“ MMS applies a modern plan to improve the 
educational process “

What makes the MMS  a pioneering school?

MMS supports the talented students in science , sport 
, literature music and arts and it encourages them be 
more creative . 
always tries to meet the students’ needs . The MMS 
is committed not to change the prices as well as the 
work strategy it follows. 

Is there any special mechanism the school apply to 
have top graduate students?
Yes, the school adopted an advanced educational 
programme which makes it the best in the region. The 
name of the school was chosen since systems and 
modernism never separate.  
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The schools must follow up the changes in educational 
field and accept the challenges that may appear. 
The ideal school is that which come up with creative 
students who can face challenges and solve problems 
. in addition , the teachers must be more patient 
and capable to think and listen to others. They must 
apply technology and modern learning and teaching 
strategies while teaching their students.

“ It is important to boost the educational process 
through certain steps”

What is required to improve the educational 
process?
Several actions must be taken to improve the 

educational process . these actions include a variety of 
activities , stages , steps and techniques that integrate 
to develop the education system. Examples of these 
steps are : the awareness of the need for change , 
preparing the plan for change and suggesting the 
alternatives….etc .

“ The government last actions against private 
school wasn’t fair “

Do you have any messages to convey to the 
government ?

The new actions the government have lately taken 
to deal with private schools neglected the great 
contribution of these schools to the educational 

MMS , which is one of the most 
distinguished schools in Jordan and in the 
region ,aimed at having highly qualified 
graduate students.

Special Investment
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Mr. Mustafa Al Afouri the Director 
General of the Modern Systems Schools 
believes that all people have the right to be 
well-educated 

AL AFOURI
and that both public 
and private sectors 
should integrate to get 
an efficient educational 
process.

he investors had the following 
dialogue with Mr. Al Afouri:

“ Schools in Jordan should be 
up-to-date “

What is your vision about the 
educational process in Jordan?
Actually , we have an advanced 
educational process in Jordan , but in 
order to get a well-educated , qualified 
and responsible generation , improving 
the educational process must be a 
priority .

T

Special Investment
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Investment In The INSURANCE Sector

Net Profits Reach JD 1.6 Million
 In The First Half of 2016

Net Profits Reach JD 5.2 million
 In The First Half of 2016

Middle East Insurance Company’s 
after taxes net profits reached 
JD 5.2  million in the first half of 
this year compared with JD 1.5 
million in same period of 2015, 
and according to the financial 
statements , the pre-tax profits 
reached JD 6.3 million in the first 
half of 2016 compared with JD  1.7 
million in 2015.
The financial statements indicated 
that the overall revenues reached 
JD 15 million compared with JD 
10.8  in the same period of 2015 
while the net written premiums 
reached JD 9 million and the overall 
assets reached JD 86.4 million .

The company’s Chief Executive 
Officer Dr. Raja’e Swais said 
the bank showed a creative 
performance which lead to 
amazing results. The company’s 
profits rose to 23.4% in the first six 
months of this year.
He added these results reassure 
the company’s soundness and the 
customers’ trust in its insurance 
services.
Mr. swais assured that the company 
will continue to provide the best 
and accumulative services to the 
customers and it will continue to 
achieve more positive results in the 
future.

Jordan insurance company 
(  JIC ) profits in the first half 
of 2016 after tax reached 1.6 
million . According to a financial 
statement of the company , 
pre-tax profits reached 2.1   
million  , while overall revenues 
were 21   million compared 
with 19.9   million generated in 
the first half of 2015.
Net written premiums were 
19.7   million  in the first half of 
2016. JIC Assets reached 79.3 
million.

JIC Managing Director Emad 
Abdelkhaleq said that despite 
difficult economic and political 
conditions in the region , the 
company was able to maintain 
a fair growth rate in productivity 
and results.
He added that JIC has been 
efficiently playing a crucial 
role in supporting the national 
economy and that it will 
continue to offer the best 
insurance services to the 
customers.

In
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 IN
SU

R
A

N
C

E 
Se

ct
or

In
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 IN
SU

R
A

N
C

E 
Se

ct
or

Jordan Insurance Company

Middle East Insurance Company
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Net Profits Reach JD 3.7 Million
 In The First Half Of 2016

Net Profits Reach JD 97 Thousand
 In The First Half Of 2016

Al Manarah Insurance Company’s 
net profits after taxes reached JD 
97.341 thousand in the first half 
of 2016 and according to the 
financial statements the overall 
profits before taxes reached JD 
15.548 thousand in the first half 
of this year.
The net revenues reached JD 
3.4 million in the first half of 
2016 according to the financial 
statements and the net written 
premiums reached JD 3.4 million 
while the overall assets reached 
JD 19.4  in the end of April.
The company’s Director 
General Fadi Jameel Sa’ deh 

said they are proud to achieve 
these results which showed 
a significant progress in 
company’s business compared 
with the corresponding period of 
the last year.
He added the company 
developed a plan to reduce 
loss and increase profits . this 
plan also aimed at improving 
reinsurance agreements and 
business environment.
Mr. Fadi indicated that despite 
the difficult conditions in the 
region , the company will continue 
to achieve more success in the 
next half of the year.

Arab Orient Insurance 
Company after taxes net 
profits reached JD 3.7 millions 
compared with JD 3.2 million in 
the first half of 2015. the Board 
of Directors held the fourth 
meeting in 2016  to discuss the 
financial results of the first half 
of the year which witnessed 
the best written premium and 
technical profits in local market.
Arab Orient Insurance 
Company’s Chairman Mustafa 
Melhem said that the company’s 
businesses   in the end of 
the second quarter of 2016 
were acceptable . the written 
premium in this period reached 

JD 62 million compared with JD 
45.9 million in the same period 
of 2015 with increase by 13% .
The paid compensations 
reached JD 24 million 
compared with JD 32 million 
in 2015 while the financial 
statements showed that the 
operating technical profits 
growth went to 21%.
Melhem added that the 
company’s financial deposits 
reached JD 35.93 million 
which indicates the company’s 
soundness . this why the 
company has becomethe best 
choice for customers and big 
companies and foundations.
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Investment In The INSURANCE Sector

Arab Orient Insurance Company

Al Manarah Insurance Company
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The Housing Bank
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Net Profits Reach JD 66.4 Million 
In The First Half Of 2016

Investment In The Banking Sector

The Housing Bank pre-tax reached JD97.1 
million in the first half of 2016 compared to 
JD86.4 million in same period of 2015 i.e. the 
Bank profits growth increased by 12.4 % .
After tax profits reached JD66.4 million 
compared with JD 61.6 million in the same 
period of 2015 and the net profits increased by 
7.9%.
The gross income reached JD million in the first 
half of 2016 with increase by 12.5%.
The bank Managing Director Mr. Ehab AL 
Sa’di announced that the bank assets reached 
JD 7.7 billion at the end of last April and the 
customer deposits reached JD 5.5 billion with 
about 14.6% market share . the  credit facilities 
portfolio reached JD 4 billion with about 13.8% 
market share. According to Mr. Ehab the bank’s 
advanced banking strategy was behind these 
wonderful results .
Performance indicators showed capital 
adequacy at 17.2 % and liquidity ratio at 135% 
higher than the rates required by the Central 
Bank of Jordan. 
Return on assets came at 1.7% and return on 
equity 13%.
More than 129 branches of the Housing Bank 
are now available in Jordan with 216 ATMs . the 
Bank branches are now available in most of the 
Arab countries like , Syria , Algeria , Palestine 
and Bahrain.  Some representative offices of the 
bank are opened in Iraq , UAE , and Libya.
Mr. Al Sa’di added that the bank always seeks 
for more customers and offer them the best 
services which meet their needs. He expected 
more amazing results in the end of this year.

The Arab Bank 
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Arab Bank after tax net profits reached $ 424 million in 
the end of last April compared with $ 422.9 million in the 
corresponding period of 2015. These figures reflect the 
bank’s sound performance to grow and achieve higher 
profits.
The Credit facilities reached $ 24.2 billion while 
customers’ deposits stood at $ 34 billion in the end of 
last April. 
Excluding the effect of exchange rate devaluations , 
loans and customers’ deposits increased by 3% in the 
end of last April. 
Arab Bank chairman Sabih Al Masri  stated that the 
financial performance during the first half reaffirms the 
Bank’s progress in implementing its successful strategy. 
“ the bank’s prudent and precautionary policies are 
behind the wonderful financial results the bank achieved 
“ Mr. Sabih said.
The bank established new branches in Jordan and 
in other regional countries in order to stay at top  and 
increase its market share.
Al Masri asserted that offering the best banking services 
to the customers and achieving amazing results leaded 
the bank to be a pioneering one.
Arab Bank Executive Officer Nemmeh Sabagh declared 
that despite the effect of exchange rates of some foreign 
currencies and the decline in the financial markets  the 
bank operating revenues increased as a result of the 
increase in net revenues of  profits and commissions 
and regulating the operating expenses.
He added that the bank continued implementing its 
strategy which based on maintaining the diversification 
of income sources and offering suitable financing 
solutions which meet the real customers’ needs.
Mr. Al Sabagh indicated that the bank continued to 
maintain the soundness of its Credit portfolio and the 
quality of assets . The non-performing loans went to 
105% excluding the safeguards amount . In addition , 
the bank continued to maintain high liquidity ratio which 
reinforces its financial soundness . The facilities to loans 
went to 69.5 % and the bank continued to have strong 
capital base . The  bank equity reached $ 8.1 billion in 
the end of the first half of 2016. 

The Arab Bank 
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Investment In The Banking Sector

Net Profits Reach JD 425 Million
In The First Half of 2016
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The Jordan Ahli Bank
Net Profits Reach JD 10 Million
 In The First Half Of 2016
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Jordan Islamic Bank

Jordan Islamic Bank net profits after 
taxes were about JD 27.9 million 
in the first half of 2016 compared 
with about JD 25 million in the 
corresponding period of 2015.
According to the financial 
statements , the pre-tax net profits 
were about JD 42.4 million in the 
first half of the this year compared 
with about JD 37.2 million in the first 
half of 2015.
The overall revenues were about 
JD 74.7  in the first half of 2016 
compared with about JD 65.5 
million in the first half of last year, 
meanwhile , the overall assets were 
about JD 3.9 million .
 Regarding the first half financial 

results , Jordan Islamic Bank 
Chief Executive officer Musa 
Shihatah said that these results 
showed the rise of most financial 
indicators which indicate the bank’s 
continuous progress to enhance its 
position in the Jordanian banking 
sector. He added that these good 
results reassure that the bank 
continued its growth and progress 
and maintaining growth ratios in its 
financial dealings by keeping pace 
with banking industry . 
Mr. Shihatah stressed that the 
bank seeks the best results 
and achievements by making 
its customers and shareholders 
believe the bank is trustworthy.

Jordan Ahli Bank’s assets reached JD 
2.74 billion in the first half of this year 
compared with JD 2.49 billion in the 
end of 2015, meanwhile, the credit 
facilities and deposits to customers 
achieved big growth ratios which 
exceeded the growth in the banking 
sector this was due to the growth 
of the direct credit portfolio which 
amounted to JD 224 million with 
growth rate at 12% compared with 
the end of the last year which means 
that it is the top bank in Jordan.
The bank’s the Chairman of the 
Board of Directors Dr. Omar Al Razaz 
said that the bank’s performance 
in the first half of this year reflects 
the efficiency of managing the 
assets , adding that despite difficult 
conditions in the region , the bank 
achieved these amazing results.
He indicated that the main factors 

behind the bank’s success were 
the variety of banking services the 
bank provided to its customers 
and companies. Showing that the 
bank will continue to attract more 
customers through achieving more 
profits.
The bank’s managing Director 
Muhammed Musa Daoud  the 
hardworking of the bank’s staff led 
to these positive results in spite of 
conservative policy regarding all 
kinds of risks. Indicating that the bank 
will continue to implement its strategic 
plan which aimed at enhancing its 
financing sources especially the 
deposits to customer and increasing 
the bank’s market share by opening 
more branches which are ( 56 ) 
and increasing the number of ATMs 
besides offering creative products to 
the customers.

The Jordan Ahli Bank
Net Profits Reach JD 10 Million
 In The First Half Of 2016
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Investment In The Banking Sector

Net Profits Reach JD 27.9 Million 
In The First Half Of 2016
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Jordan Kuwait Bank
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Net profits reach JD 15.5 million 
in the first half of 2016

Investment In The Banking Sector

Jordan Kuwait Bank net profits 
after tax reached JD 27 million 
during the first half of 2016. 
According to the bank’s financial 
statement , profits before tax 
reached JD 22.2 million in the 
first half of this year while the 
overall revenues reached JD 
59.7 million during the same 
period of this year. The bank’s 
assets in the first half of 2016 
were JD 2.7 billion. 
Chairman of Jordan Kuwait Bank 
Abdul Karim Kabariti said the 
bank applied a wise and balanced 
policy and based on clear and 
specific criteria which regulate 
the Credit decision in addition 
to firm procedures regarding 
monitoring , documentation and 

collecting .
He said that the policy of the 
bank is to help its customers 
who stumbled by taking certain 
procedures which may help them 
improve their financial situations.
Alkabariti added that the bank 
capital should be enhanced by 
developing the shareholders 
equity which the base of the 
bank capital. 
He stressed that the bank should 
offer solutions and ideas to 
meet the customers’ needs and 
help expand their commercial 
and investing schemes which 
in the end help in boosting the 
national economy and support 
the development and reformation 
plans.

Bank of Jordan
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Bank al Etihad
Net Profits Reach JD 13.3 
Million In The First Half Of 2016
Bank al Etihad net profits after taxes 
and provisions reached JD 13.7 
million in the first half of this year 
compared with JD 10.4 million in the 
same period of 2015 and according 
to the financial statements the pre-
tax profits reached JD 20.6 million 
compared with JD 15.9 million in the 
first half of 2015 with rise at 29.5%.
The achieved income reached JD 
49.03 million in the first half of 2016 
compared with JD 41.5 million in the 
corresponding period of 2015 while 
the bank’s assets reached JD 2.4 
million.
The bank’s Chairman of Board of 
Directors Essam Salfiti said that 

the results were as planned which 
improved the targeted indicators of 
this year. “ the bank will continue to 
achieve more good results which 
protect the depositors’ rights “
He assured that the bank kept on 
implementing his strategic plan 
which aimed at increasing growth 
and improving its businesses in 
order to offer the best services and 
advanced banking products that 
meet the needs of the financing 
needs.
Mr. Essam added that the bank 
provides all possible modernized 
services and solutions to the 
customers.
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Cairo Amman Bank

Amman Cairo Bank’s net 
profits after taxes reached JD 
18.5 million in the first half of 
the year and according to the 
financial statements the pre-
tax profits reached JD 26.6 
million in the same period.
The bank’s achieved income 
in the end of April was about 
JD 64.5 million while overall 
assets in the same period was 
JD 2.4 billion .
Amman Cairo Bank’s 
Chairman Yazeed Al Mofti said 
that the financial indicators 

showed the amazing 
performance of the bank in 
spite of the difficult economic 
and political conditions in the 
region.
He added the bank achieved 
the bank’s credit policy along 
side with the progress of risk 
management practices led to 
these financial results. 
Mr. yazeed asserted that the 
bank will open new branches 
to develop businesses and 
improve its offered services to 
the customers.

Bank of Jordan net profits after 
taxes reached JD 21.4 million 
in the first half of this year 
compared with JD 18.3 million 
in the same period of 2015 
and according to the financial 
statements the bank’s profits 
before taxes reached JD 31.4 
million in the first half of 2016 
compared with JD 29.8 million 
in 2015.
The bank’s overall achieved 
income reached  JD 63.7 
million in the first half of the 
current year compared with 
JD 62.2 million in the same 
period of 2015 while the 
overall assets reached JD 2.4 
billion.

Bank of Jordan’s Managing 
Director Shaker Al Fakhouri 
said that these results affected 
the performance indicators 
positively. He added that the 
bank was able to implement 
its strategy in the medium and 
long term .this strategy based 
on offering perfect services 
to its customers. Stressing 
that all bank’s branches will 
continue to provide the best 
banking services to meet the 
customers’ needs.
In the end , Al Fakhouri 
assured that the bank is 
able to continue at top with 
achieving more positive 
results in the future.

Bank of Jordan
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Net Profits Reach JD 21.4 Million 
In The First Half Of 2016

Investment In The Banking Sector

Net Profits Reached JD 18.5 
Million In The First Half Of 2016
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The administrative setups which implement the laws 
and legislation related to investing is the main problem 
that threatens investment in Jordan .therefore , these 
setups must me more responsible and qualified to do 
their jobs efficiently which will result in more lasting 
investments in the country. 
I believe that Jordan can be a commercial link to all 
neighbouring countries if we established a single 
economic zone which makes it easier for the investors 
in production , exportation and currency exchange 
this will increase the production and expand the 
investments i.e. more jobs will be available.

“ Tourism , Telecommunications and Agriculture are 
main factors of economic growth”

What sectors should the government work on 
to attract investments and achieve the desired 
economic growth?
 Tourism , Telecommunications ,  Service  facilities and 
Agriculture are the main  economic sectors that attract 
investors to come to Jordan . For example , Jordan has 
a variety of unique tourist sites including the therapeutic 

, entertaining , archaeological , historical and religious 
sites. Unfortunately , this sector has suffered a lot from 
the political events in the region especially in Syria 
which decreases the number of foreign tourists. 
 laws related to tourism should be modified to attract 
more investments as this sector is the future of Jordan  
that may provide more jobs for the Jordanians which 
means of unemployment in the country.
Telecommunication sector is another important 
attraction for investors . In fact , Jordan tops the 
neighbouring countries in technological evolution 
which leads to more growth in Telecommunication 
sector. Jordan is the main source of technology related 
to telecommunications and internet For instance , 
lots of Jordanian specialists in this field occupy a big 
leading positions in the Arabian Gulf .
Finally , Jordan is famous for the  high quality of its 
agricultural crops and products , but the agriculture 
sector faces serious problems nowadays. Offering 
more investing projects and give more facilities to the 
investors this will provide more agricultural areas and  
will increase the production amounts. The evolution 
in dates agriculture highlights the importance of 
agriculture sector .

Issue Meeting
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neighbouring Arab countries which suffers from chaos 
and destruction , Jordan continues the political and 
economic reformation . 
Despite the lack of national resources , Jordan has 
received millions of refugees from Iraq , Palestine and 
Syria who live in freedom and dignity in the country. 
On the contrary , the great nations have failed to deal 
with the refugees crises. Accordingly , Jordan is an 
oasis of stability and safety achieved by His Majesty’s 
wisdom and the support of Jordanian people to their 
leadership.
 The way that Jordan deals with the regional challenges 
have become a model for most of other countries . 
These countries are seeking for the mechanism Jordan 
carries out to maintain economic and political stability. 
In spite of the serious challenges Jordan faced in the 
past like the Gulf War and Water Shortage , the wise 
leadership was main factor of passing these challenges 
and achieving high growth rates.

“ The government should support the investment 
system”

What are the best methods that may boost the 
national economy in Jordan?
  The safety and stability mustn’t be the only factors 
that attract investments , the government must carry 
out more reformations and develop the investment 
system by providing more freedom and safety to 
the investors to attract more investors from several 
economic and service sectors which helps in achieving 
the comprehensive national economic growth in the 
country which leads to a better standard of living.
Jordan is the only remaining stable country in the 
region which makes it the best destination for investors 
who seek a lasting and continuous investment process.
I think individual decision-making will negatively affect 
the investments growth ,so everything related to 
investing must be accomplished in one place.

“TOURISM” TELECOMMUNICATIONS 
AND AGRICULTURE ARE MAIN 
FACTORS OF ECONOMIC GROWTH

Issue Meeting
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ormer prime minister Ma’ruf Albakheet is an 
example of loyal figures who dedicated his 
life to take responsibility and maintain the 
public money. He contributed efficiently to the 

economic and political development in Jordan , so his 
name is attached to honesty and loyalty.
Mr. Ma’ruf Albkheet started as a wise leading military 
man who then moved to the diplomatic field and 
eventually became the prime minister . He was a well-
versed political and economic figure who dealt wisely 
with obstacles.
He received a BA from University of Jordan and 
a master’s degree in Political Science and Public 
administration from Kings College. He took over as 
a Prime Minister and Defence Minister in 2005 and 
a member of the 22nd  , 23rd and 24th Senate. Also 
he took over as Deputy national security Director and 
Deputy Director of King’s Office.

In 2002 , he was an extraordinary ambassador of 
Jordan in Turkey and in 1999 he worked as General 
coordinator of the peace process in the Middle East. 
Mr. Ma’ruf Albakheet attended several courses in the 
Command College and represented Jordan in the Arms 
control and Regional Security in Madrid . he received 
14 national decorations.

The Investors Magazine had the following dialogue 
with the former Prime Minister Ma’ruf Albakheet :

“ Wise Hashemite leaderships made Jordan an oasis 
of stability and safety despite the surrounding crises”

How do you find Jordan’s performance under 
difficult regional conditions?
No doubt that the wise Hashemite Leadership is 
behind the stability and safety in Jordan. Unlike 

F
“ THE GOVERNMENT SHOULD SUPPORT 
THE INVESTMENT SYSTEM”

Issue Meeting
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 “ WISE HASHEMITE LEADERSHIPS MADE 
JORDAN AN OASIS OF STABILITY AND SAFETY 

DESPITE THE SURROUNDING CRISES”

FORMER PRIME MINISTER MA’RUF ALBAKHEET 
SPEAKS TO “INVESTORS MAGAZINE
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Homoud.
During the global gathering, 
His Majesty watched a number 
of military tattoos performed 
by military bands representing 
different world countries including 
Jordan.
The Royal Jordanian Honor Guard 
- Silent Drill Team, the Jordanian 
Armed Forces Band, the Royal 
Guards Brigade and Circassian 
Guards are representing the 
Kingdom in the festival, which 

coincides with the Kingdom’s 
celebrations of the centenary 
of the Great Arab Revolt. The 
Kingdom’s first participation in 
global event dated back to 1963.
          His Majesty also attended a 
reception hosted by the Governor 
of Edinburgh Castle with the 
presence of 120 people.
Ahead of the event, King Abdullah 
met with Secretary of State for 
Defence Michael Fallon, during 
which they discussed ways 

to boost bilateral cooperation 
between the two countries in the 
military, defense and training 
fields. Discussions also covered 
the latest important regional issues 
mainly efforts to fight terrorism in a 
holistic approach.
The meeting was attended by 
the King’s Military Adviser and 
Chairman of the Joint Chiefs-of-
Staff Gen. Mishal Al Zaben and 
the Kingdom’s ambassador in 
London.
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HIS MAJESTY KING ABDULLAH II 
HONORS  EDINBURGH
FESTIVAL

is Majesty King Abdullah II, 
accompanied by Her Majesty 
Queen Rania  attended the 
2016 Royal Edinburgh Military 
Tattoo, as a guest of honor.

The 67th military spectacle is being held 
at the UK historic Edinburgh Castle with 
the participation of military bands from 
around the globe.
Upon arrival, the King was received 
by British Defence Secretary Michael 
Fallon, Governor of Edinburgh Castle, 
Mike Riddell-Webster and a number 
of senior military officials as well as 
Jordan’s ambassador to London Mazen 
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EDITORS LETTER 

Unemployment has lately become a priority for 
the government through training and qualifying 
young people. To face this serious problem , the 
government is committed to support and develop 
existing projects and attract more investments. 
Increasing career opportunities helps reduce 
poverty and encourage young people , otherwise 
, unemployment figures will continue to rise from 
year to year and it will affect more categories. 
The unemployment went up to %29 among 
postgraduates while the percentage in general 
rose up to %14.

Surprisingly , thousands of private companies 
and factories have recently closed and the 
government have done nothing to help them. 
The number of faltering companies ,with low 
revenues, has increased. In addition , some 
companies are suffering from large debts due 
to poor management and lack of export markets 
which lead to a serious situation generated by 
the State’s hazy concept of national wealth and 
requirements of economic development and also 
the absence of mechanisms of measurements.

Despite the fact that these companies are personal 
properties, they are considered a key part in the 
development of the national wealth , reducing 
unemployment and providing jobs and stability 
that meet the young’s ambitions. Therefore , the 
government must take an action to support these 
companies and help them start over to be able to 
develop their investments.

Investors are looking for a secure environment 
for investment in which factories and companies 
aren’t under the threat of bankruptcy and closure 
so they will never put their money in danger.

aliamaireh@yahoo.com

The Development of Projects……
Government Priorities

Although small and intermediary companies have 
the most investments , they suffer from the lack of 
funding and official administrative complications 
along with the absence of an appropriate 
economic plan.

Finally , and in order to attract investors , the 
government have to maintain the existing 
investments and attract new investments in the 
future and this can be achieved by facilitating 
and simplifying procedures in an integrated and 
synchronized system . These procedures include 
making agreements between government and 
national banks to fund local investments , holding 
regular meetings with faltering companies to find 
solutions for their problems , and establishing 
specialist centres between government and 
private companies which provide training and 
qualification.
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