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القطاع  اإنقاذ كما يحتاجه  اململكة خلطة  اأي قطاع اقت�صادي يف      ال يحتاج 
العقاري، الذي ت�صبب باالأزمة املالية العاملية، وكان اأكرب �صحاياها. فالقطاع  
حجم  على  البع�ض  يختلف  قد  الوطني،  لالقت�صاد  اأ�صا�صي  رافد  العقاري 
ينكر  اأن  ي�صتطيع  اأحد  ال  اأنه  اإال  الوطني،  االقت�صاد  يف  له  امل�صافة  القيمة 
الدور الذي تلعبه النه�صة العقارية يف اأي بلد. فاأي م�صتثمر يجد يف االأردن 
قطاع،  اأي  يف  ن�صاطه  ملبا�صرة  موقع  من  له  بد  ال  ال�صتثماره،  االآمنة  البيئة 
حديثة  مبان  عرب  العقار  م�صتثمرو  يوفره  اأن  بد  ال  املبنى  اأو  املوقع  وهذا 
ملحال  يحتاج  كذلك،  التجزئة  قطاع  امل�صتثمر.  هذا  لطموحات  ترتقي 
تربز  وهنا  القطاع،  هذا  يحمله  الذي  الن�صاط  ت�صتوعب  جتارية  وجممعات 

العقار. اأهمية 

املتنامية  ال�صنوية  احلاجة  تربز  االأردين،  كاملجتمع  فتي  جمتمع  ويف      
للوحدات ال�صكنية للمواطنني كواحدة من عوامل قوة قطاع العقار، حيث ال 

يعقل اأن ينتهي الطلب على ال�صكن يف يوم من االأيام.

الرتفيه  فتوفر  العقار،  عن  احلديث  عند  مهمة  مكانة  اأي�صا  لل�صياحة      
على  ترد  ال�صياحي،  العقار  يف  واملتمثلة  الرتفيه،  هذا  تدعم  التي  واملرافق 
اأنواع  وتتداخل  االقت�صادية.  التنمية  يف  العقار  قطاع  م�صاهمة  منتقدي 
اأو من  الدخل  كانت متدنية  �صواء  ت�صتهدفها،  التي  ال�صرائح  العقار هذه مع 
العقار  اإلى  املرتفع  الدخل  اإلى ذات  املرتفع  املتو�صط  اأو  املتو�صط،  الدخل  ذات 

الفخم، موفرة خيارات ونوعيات خمتلفة من العقار.

   كل ذلك يعك�ض االأهمية التي يكت�صبها قطاع العقار يف النمو االقت�صادي، ال 
�صّيما واأن العقار يعترب حمركا رئي�صيا لـ 50 قطاعا اقت�صاديا خمتلفا، �صواء    

اأو غري مبا�صر. والقت�صاد خدماتي كاالقت�صاد االأردين، تتعزز  ب�صكل مبا�صر 
اأهمية العقار اأكرث واأكرث عند احلديث عن اأي خطط حتفيز للنمو.

الدجاجة  �صيناريو  يف  كاخلو�ض  العقار  قطاع  لدعم  فكرة  اأي  تبدو  وقد      
م�صاريعها  اإمتام  على  ال�صركات  فم�صاعدة  اأوال،  جاء  اأيهما  البي�صة؟  اأم 
الطلب على  املعادلة، وهو  الثاين من  ال�صق  اإ�صافية، قد ال يخدم  بت�صهيالت 
حتفيز  على  امل�صاعدة  اأما  ال�صيولة،  ل�صح  اأي�صا  تباطاأ  الذي  امل�صاريع،  هذه 
م�صكلة  من  تخلو  فال  العقار،  طالب  اأو  الفرد  املقرت�ض  دعم  عرب  الطلب، 

نق�ض املعرو�ض، يف ظل احلديث عن اإرجاء اأو توقيف م�صاريع عقارية.

توقعاتهم،  يف  غالوا  العقار  مطّوري  بع�ض  اأن  على  اإثنان  يختلف  وال     
العقارية �صيبقى مرتفعا، ففكر بع�صهم  اأن الطلب على منتجاتهم  وت�صوروا 
مبنتج عقاري خيايل اأو غري منطقي يف �صوق �صغري احلجم كال�صوق االأردين، 
خالل  املنطقة  يف  عائمة  �صيولة  وّفرت  التي  النفط  فوائ�ض  على  اعتمادا 
ال�صنوات االأخرية، حتى بات بع�ض هذه امل�صاريع حربا على ورق، مع انح�صار 

الطفرة. �صنوات 

روؤيتها  ب�صبب  حقيقيا،  طلبا  �صهدت  االأخرى  امل�صاريع  من  العديد  ولكن،     
امل�صاريع  فهذه  منتجاتها،  ا�صتيعاب  على  ومقدرته  لل�صوق  املنطقية 
لتعود  �صئت،  ما  �صّمها  حتفيز،  اأو  انقاذ  خلطة  بحاجة  فيها  وامل�صتثمرين 

اإلى الدوران، وينه�ض اقت�صادنا تدريجيا. العجلة االقت�صادية 

لمــاذا خطــة اإلنقــاذ؟
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شكل رقما صعبا في السياسة األردنية ووضع لنفسة مكانة مرموقة ، حيث مازال 
السياسيون والمراقبون يسلطون الضوء عليه ويستندون الى خبرته الواسعة خاصة في 

هذه االوقات الصعبة، لذلك يمكن القول باختصار انه 
من كبار رجال الدولة االردنية واكثرها نفوذًا .

الباشا المهندس عبد الهادي المجالي الذي مازالت مواقفه وأراءه سواء السياسية 
منها ام العسكرية أم االقتصادية مرجعًا لصناع القرار، يمكن وصفه

ه   بانه من الرجال الذين »عاهدوا اهلل« على حب وحماية وطنه، فهو شخصية وطنية فذَّ
وصاحب فكر وموقف يشهد له القاصي والداني.

لقاء العدد
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الذي يحترق فيه 

اإلقليم

»األردن« 



باخلربات  زاخرة  للبا�صا  الذاتية  ال�صرية 
خمتلف  يف  الردنية  الدولة  خدم  واملعرفة، 
الأركان  هيئة  رئي�ص  �صغل  فقد  القطاعات، 
وقبلها  الأردنية 1979،  امل�صلحة  للقوات  العامة 
للقوات  العامة  الأركان  هيئة  لرئي�ص  م�صاعدا 
امل�صلحة الأردنية، ومديرا لالأمن العام 1985-
يف  اأخرى  منا�صب  عدة  الى  بالإ�صافة   ،1989

�صالح الهند�صة امللكي1974.
املتحدة  الوليات  يف  لالأردن  �صفريا  �صغل  كما 
الأمريكية 1981، وكان موؤ�ص�صا ملوؤ�ص�صة ال�صرق 
الإ�صرتاتيجية1990،  للدرا�صات  الأو�صط 
-2006 العربي  الربملاين  لالإحتاد  ورئي�صا 
الربملانية  اجلمعية  مكتب  يف  وع�صوا   ،2008

الأورومتو�صطية 2008.
�صيا�صيا �صغل البا�صا رئي�صا ملجل�ص النواب لت�صع 
ع�صر  والرابع  ع�صر  )الثالث  برملانية  دورات 

واخلام�ص ع�صر(، ونائبا يف الربملان الأردين ) 
1993 ، 1997 ، 2003 ، 2007(، وع�صو جمل�ص 
واأمينا   ،2012 ع�صر  ال�صابع  الردين  النواب 
عاما حلزب العهد الأردين 1992، واأمينا عاما 
للحزب الوطني الد�صتوري1997،وع�صو جمل�ص 
الثاين والع�صرين، والثالث والع�صرين،  العيان 

والرابع والع�صرين.
يف  البكالوريو�ص  �صهادة  على  حا�صل  والبا�صا 
العربية  اجلامعات  اأعرق  من  املدنية  الهند�صة 
ح�صل  كما   ،1957 عام  بغداد  جامعة  وهي 
اأبرزها دورة مكثفة يف حقل  على دورات دولية 
ودورة   ،1960 بريطانيا  الع�صكرية  الهند�صة 
املتحدة  الوليات  والأركان  القيادة  كلية  يف 
امللكية  الكلية  يف  عليا  ودورة   ،1970 الأمريكية 

للدرا�صات الدفاعية  بريطانيا 1973.
ومن اأبرز احلقائب الوزارية التي �صغلها وزيرا 

لالأ�صغال يف عام 1996. 
اليوم  »امل�صتثمرون«  جنحت  فقد  وعليه 
با�صت�صافة هذه ال�صخ�صية الوطنية وحماورتها 
، حيث ا�صتعر�ص البا�صا املهند�ص عبد الهادي 
المنية  والتحديات  احلايل  الواقع  املجايل 
التحديات  الى  بال�صافة  معها  التعامل  و�صبل 
بني  امل�صرتك  العمل  تفعيل  و�صبل  القت�صادية 
ال�صتثمارات  وت�صجيع  واخلا�ص  العام  القطاع 
املحلية والعربية والجنبية، وا�صتغالل ما تتمع 
اقليم  و�صط  وامان  وحرية  اأمن  من  الردن  به 

يحرتق.
ومن اأبرز ما اكد عليه، انه لبد من احتاد كافة 
وان تكون �صفا واحدا  املجتمع الحتاد  اطياف 
عدوى  تنتقل  ل  حتى  الها�صمية  القيادة  خلف 
الدمار واخلراب التي اأ�صابت ومازالت ت�صيب 

الدول العربية خا�صة املجاورة للمملكة.

لقاء العدد
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اإلصالح السياسي واالقتصادي يسيران ببطء



وفيما يلي نص الحوار:

       كيف تنظرون الى الواقع االقليمي المتلهب اليوم 

ومدى انعكاسه على االردن؟
القليم حاليا ي�صهد مرحلة هي الخطر يف تاريخه ، فلن اخو�ص يف تفا�صيل 
الو�صاع القليمية لنها معروفة لدى اجلميع، لكن اود الرتكيز على ما يهم 
الها�صمية يتطلب مني احلديث  اململكة الردنية  ال�صاأن الردين، فخويف على 

عن ال�صاأن الداخلي.

�صاأبداأ باحلديث عن اأبرز حدث �صهده الردن قبل فرتة وجيزة وهي جناحه يف 
اقامة انتخابات برملانية وفق قانون انتخاب جديد.

الذي ميز هذا احلدث هو جناح اقامته يف ظل الظررف التي متر بها املنطقة، 
حيث كان العامل يتابع �صري العملية النتخابية يف الردن ويف ظل اقليم يحرتق، 
ال�صالح  عملية  �صري  وجناح  �صيا�صيا  اململكة  قوة  على  وا�صح  دليل  وهذا 

ال�صيا�صية التي تنتهجها اململكة.
لذلك انا مطمئن على �صري احلياة ال�صيا�صية التي ت�صهدها اململكة واخلطوات 
والجراءات التي يتم اتخاذها يف عملية ال�صالح ال�صيا�صي، فالرهان اليوم 
على مدى الوعي ال�صعبي ب�صرورة احلفاظ على نعمة المن وال�صتقرار التي 

لقاء العدد
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ت�صهده اململكة و�صط امواج ال�صطرابات التي ت�صهدها دول املنطقة، ومن هنا 
اود اخلتام بدعوة املواطنني الى الوقوف �صفا واحدا خلف القيادة الها�صمية 
بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين، الذي بجهوده ا�صتطاع اخذ الأردن الى 

بر المان.

   لننتقل بالحديث عن الواقع االقتصادي؟

الواقع القت�صادي الردين �صعب لكنه لي�ص باخلطري، فالتحديات التي حتيط 
حجم  تراجع  على  عمل  والذي  املتلهب  القليمي  الواقع  فر�صها  باملجمل  به 
وال�صاحنات  النقل  مثل  القت�صادية  القطاعات  خمتلف  وتاأثر  ال�صادرات 

والت�صدير بال�صافة الى تراجع الن�صاط ال�صياحي الجنبي.
اأهمها  من  الوطني  القت�صاد  منها  يعاين  داخلية  حتديات  هناك  وان  كما 
احلكومة  من  لبد  حيث  احلكومي،  النفاق  حجم  وارتفاع  املتنامي  الت�صخم 

التحديات  هذه  على  للوقوف  وفورية  �صريعة  وتدابري  اجراءات  اتخاذ 
القت�صادية وما يلبي احتياجات ومتطلبات املجتمع.

الحكومي  الدور  يصفون  المحللين  من  العديد    

بالسلبي في معالجة االزمات االقتصادية؟ 
 نعم، فجهود احلكومة اليوم ل ترتكز على ايجاد احللول ملعاجلة التحديات 
والزمات لكن تركيزها ينح�صر يف حت�صيل الموال وزيادة اليرادات لتغطية 
نفقاتها، وهو ما دفع احلكومة الى ال�صتدانة �صواء كان حمليا او خارجيا عن 
�صندوق  من  املنح  واأخذ  القت�صادي  الت�صحيح  برامج  على  املوافقة  طريق 
النقد الدويل والبنك الدويل، المر الذي انعك�ص على واقع حياة املواطن الذي 

ارتفعت عليه حجم ال�صرائب املفرو�صة.
وقوانني  ت�صريعات  وفر�ص  نفقاتها،  حجم  تقليل  من  للحكومات  لبد  وعليه 

على الحكومة التقليل من نفقاتها وزيادة فرص 
االستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

لقاء العدد
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ت�صهل ال�صتثمارات واقامة امل�صاريع للتخفيف من الرتاجع يف الن�صاط والداء 
ت�صجيع  الى  املنرب  هذا  من  ادعو  وانا  البطالة،  حجم  وزيادة  القت�صادي 
ال�صتثمار يف امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة احلجم والتي ت�صغل اليدي العاملة 

املحلية.

االردن  في  االستثماري  للواقع  قراءتك  هي  ما  إذاً     

اليوم؟

ان  اقول  وانا  احلايل،  الوقت  يف  الرتاجع  من  يعاين  الردن  يف  ال�صتثمار   
املجمل  يف  تتلخ�ص  الردين  ال�صتثماري  القطاع  يواجهها  التي  التحديات 

باجلهاز الداري الذي يطبق ن�صو�ص القوانني.
املطلوب،  للم�صتوى  ترقى  ل  للم�صتثمرين  اليوم  متنح  التي  والت�صهيالت  فاخلدمات 
من  بالعديد  يزخر  فالردن  وحت�صينها،  تطويرها  الخرية  الونة  يف  مت  انه  رغم 
املقومات  التي جتعل منه نقطة جاذبة لال�صتثمار، فهو ميتلك  واملميزات  الكفاءات 
عن�صر  الى  بال�صافة  املتميز  اجلغرايف  املوقع  وميتلك  واملدربة،  املوؤهلة  الب�صرية 

لقاء العدد

ال بد من إجراءات
 سريعة  لمواجهة تحديات 
العصر وما يلبي احتياجات 

المجتمع المحلي
 المعيشية

امل�صتثمـــــــــــرون         ت�صرين الثاين   ٢0١٦ 18INVESTORS



حجم  زيادة  �صانه  من  وهو  ال�صيا�صي  وال�صتقرار  المن 
القت�صادي  الن�صاط  على  باملنفعة  يعود  مبا  ال�صتثمارات 

الكلي وحياة املواطن.

للنهوض  الحلول  هي  ما  وبرأيك       

بالواقع االقتصادي ؟
انا اأقول انه لبد من من حتديد الحتياجات امل�صتقبلية 
والتعامل مع امل�صتجدات يف هذا المر ب�صورة علمية 
املجتمع،  واحتياجات  نلبي متطلبات  وبتخطيط  حتى 
الطاقة  قطاع  يف  ال�صتثمار  باب  فتح  من  فالبد 
من  كبرية  كميات  من  الردن  ميتلكه  ما  وا�صتغالل 
ال�صم�صية،  الطاقة  الى  بال�صافة  الزيتي  ال�صخر 
القطاعات  اهم  من  يعترب  اليوم  الطاقة  فقطاع 
القت�صادية التي حتتاج الى املزيد من الهتمام وجلب 

امل�صتثمرين اليه.
قطاع  يف  الكبري  التطور  ا�صتغالل  من  لبد  كما 
من  بالعديد  تزخر  فاململكة  الردن،  يف  التكنلوجيا 
حيث  القطاع،  هذا  يف  اخلرباء  الب�صرية  الكوادر 
هذا  يف  ال�صتثمارات  من  املزيد  ا�صتقطاب  بالمكان 
ال�صتثمارية  الفر�ص  كافة  عر�ص  خالل  من  القطاع 

التي تتعلق به امام رجال العمال.

لقاء العدد
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»المستثمرون« 
تساهم دائمًا في طرح 
حلول لقضايا متعلقة 
بقطاع االقتصاد 
واالستثمار..أتمنى 
لهم التوفيق

يزخر  حيث  ال�صياحة،  قطاع  اهمية  نن�صى  ول 
لي�ص  نوعها  من  فريدة  �صياحية  مبقومات  الردن 
على �صعيد املنطقة بل العامل، وانا اأقول ان اململكة 
امل�صتوى  على  رئي�صية  دولة  تكون  ان  بامكانها 
الدويل يف هذا القطاع، حيث ميتلك عن�صر المن 
وال�صتقرار وهو ما ي�صجع ال�صياح العرب والجانب 
الى  القطاع  هذا  ويحتاج  كما  اململكة،  زيارة  على 
تتعلق  التي  تلك  �صواء  ال�صتثمارات  من  املزيد 

بالقطاع الفندقي اأو املطاعم وغريها.
التحديات  رغم  الردن  ان  بالقول  اختم  هنا  ومن 
املفرو�صة عليه ميتلك العديد من امليزات التي من 
يجب  املنطقة،  يف  الهم  الدولة  تكون  ان  �صانها 
ا�صتغاللها ب�صكل اأكرب مبا يحقق النمو القت�صادي 
املواطن  معي�صة  على  �صينعك�ص  ما  وهو  املطلوب، 

ب�صكل مبا�صر. 

لقاء العدد
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اكد مدير عام بنك االستثمار 
العربي األردني هاني القاضي، ان 

البنك يضع في فلسفته بالمقام 
األول تحقيق رضا العميل، األمر 

الذي مكن البنك من تحقيق 
أداء مالي قوي وانتهاج سياسات 
استثمارية متزنة وناجعة.وقال 

خالل مقابلته مع المستثمرون”، 
ان هدف بنك االستثمار العربي 
األردني هو ضمان توفير حلول 
استثمارية ومصرفية تتناسب 

مع احتياجات العمالء تعتمد 
على دراسات تحليل األسواق التي 

يجريها البنك بشكل منتظم.

القاضي: البنك استطاع كسب ثقة عمالء بنك 
HSBC بعد أن أتم عملية االستحواذ عليه

بنك االستثمار العربي األردني ....
 نمو ونجاح متواصالن

مدير عام بنك االستثمار العربي األردني هاني القاضي في حوار مع المستثمرون

ملف العدد
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وامتالكه  �صيا�صي  وا�صتقرار  امن  من  به  يتيمز  ملا  ونتيجة  الأردن  اأن  واأ�صاف، 
يف  وال�صتثمارية  ال�صياحية  للخدمات  قاعدة  يكون  اأن  لبد  متطورة،  تنكنولوجيا 
منطقة ال�صرق الو�صط، لذلك فان على احلكومة ا�صتغالل ميزة ال�صتقرار ال�صيا�صي 
القادمة  الوطني من خالل زيادة يف حجم ال�صتثمارات  بواقع القت�صاد  للنهو�ص 
الى الردن خا�صة من دول اخلليج العربي، كما على احلكومة ايجاد م�صادر بديلة 

للطاقة كونها تعترب اكرب التحديات التي تواجه اململكة.

وفيما يلي نص اللقاء:

ان  بعد  خاصة   ،2015 خالل  البنك  أداء  تقيمون   كيف 
استحوذ على فروع HSBC؟

اداء وعمل البنك ي�صري ب�صكل جيد ووفق اخلطة املو�صوعة، حيث حقق خالل العام 
املا�صي نتائج مالية طيبة رغم الظروف ال�صيا�صية ال�صعبة التي تعي�صها دول املنطقة 

والتي انعك�صت بدورها على الداء القت�صادي ب�صكل عام.

فقد حقق البنك يف نهاية عام 2015 ارباحا قبل ال�صريبة مقدارها 33.5 مليون 
دينار وهو نف�ص م�صتوى الرباح املتحقق يف ال�صنة ال�صابقة، وبلغت الرباح ال�صافية 
ال�صنة  يف  دينار  مليون   24.4 مقابل  دينار  مليون   23.2 ال�صريبة  بعد  املتحققة 
ال�صابقة، ويعود ذلك لرتفاع ن�صبة �صريبة الدخل على البنوك بواقع 5% اعتبارا من 

بداية �صنة 2015 لت�صبح %35 . 
التي  الكبرية  واجلهود  للبنك  املايل  املركز  ومتانة  قوة  لتوؤكد  النتائج  هذه  وجاءت 
يبذلها من اجل تعزيز قنوات الربحية من الت�صغيل، حيث يركز البنك على ال�صوق 
�صمن  وافية  جدوى  درا�صة  وفق  يوفرها  التي  الغنية  ال�صتثمارية  والفر�ص  املحلي 
تنويع  على  املبنية  ل�صرتاتيجيتنا  تنفيذا  وذلك  للبنك  املقبولة  املخاطر  م�صتوى 

م�صادر الدخل والرتكيز على اليرادات الت�صغيلية .
يف املقابل وا�صل بنك ال�صتثمار العربي الأردين بعد عملية ال�صتحواذ على جميع 
فروع بنك HSBC على توفري خمتلف اخلدمات املتميزة واملتطورة والتي نالت ثقة 

ور�صا العمالء كافة �صواء ال�صابقني ام اجلدد.
ومنذ بدء عملية ال�صتحواذ، حر�ص بنك ال�صتثمار العربي الأردين على املحافظة 

ملف العدد

ثقة العمالء ساهمت في دفع عجلة البنك
 إلى األمام وتقوية مكانته في السوق

» رضا العميل في مقدمة فلسفة البنك
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على عمالء بنك HSBC وعدم التفريط بهم، حيث وا�صل تقدمي خمتلف اخلدمات 
ويف  باململكة  البنوك  مقدمة  �صيبقى يف  البنك  بان  الطماأنينية  ومنحهم  امل�صرفية 
العمالء  كبرية من  ن�صبة  على  املحافظة  ا�صتطعنا  املتنوعة، حيث  تقدمي اخلدمات 

رغم خروج البع�ص الخر.
حيث كان من الطبيعي وبعد عملية ال�صتحواذ ان يقوم بع�ص العمالء باخلروج من 
من البنك ال�صابق نتيجة تخوفهم من الو�صع احلا�صل، يف الوقت الذي اآثر البع�ص 
للتعامل مع الدارة اجلديدة، لكن ونتيجة مل�صتوى  انف�صهم فر�صة  الخر على منح 
اخلدمات امل�صرفية املتطورة التي يقدمها بنك ال�صتثمار العربي الأردين واملالءة 
البنك  الى  املن�صحبني  العمالء  من  العديد  عاد  فقد  بها،  يتمتع  التي  القوية  املالية 
بها بنك  يتمع  التي  الطيبة  ال�صمعة  من جديد، وهذا يعطي موؤ�صرا قويا على مدى 

ال�صتثمار العربي الردين ومدى الرقي يف اخلدمات البنكية التي يقدمها للعمالء.
ونتيجة لزيادة ثقة العمالء، فقد �صاهم هذا الأمر يف دفع عجلة البنك الى المام 
وتقوية مكانته يف ال�صوق، المر الذي منح العمالء املزيد من الطماأنينية بال�صافة 

الى منح بنك ال�صتثمار العربي الأردين احل�صانة املالية التي تعزز الودائع وجانب 
الت�صهيالت.

  ماذا عن فروع البنك وخططه التوسعية؟
ي�صعى بنك ال�صتثمار العربي الردين دائما الى التو�صع مبا يخدم العمالء من كافة 
ال�صرائح، وذلك من خالل تقدمي اخلدمات والت�صهيالت امل�صرفية، واليوم يتملك 
فرع  الى  ا�صافة  اململكة،  املناطق وحمافظات  كافة  على  موزعني  فرعا   38 البنك 
يعمل ب�صورة دائمة لغاية منت�صف الليل يف »�صتي مول« الى جانب مواقع متعددة 

يوجد فيها خدمة ال�صراف الآيل.
يف  م�صتندًا  املتطورة،  امل�صرفية  واملنتجات  اخلدمات  من  جمموعة  يقدم  فالبنك 
وتوقعاتهم،  العمالء  احتياجات  على  للوقوف  وبحوث،  درا�صات  نتائج  اإلى  ذلك 
ر�صاهم  على  للح�صول  عالية،  بجودة  لهم  وتقدميها  تلبيتها  على  العمل  ثم  ومن 

واملحافظة على ثقتهم باعتبار اأن ذلك اأحد اأبرز اهتماماتنا.

البد من استغالل األمن واالستقرار السياسي
 الذي تتمتع به المملكة للنهوض باالقتصاد الوطني

ملف العدد

القاضي:
 على الحكومة التخفيف
من حجم إنفاقها
 والعمل على تطوير 
وتبسيط إجراءاتها

البنك يمتلك 38 فرعا موزعا على كافة المناطق والمحافظات
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أداء البنك يسير بشكل جيد 
ووفق الخطة الموضوعة

هو  وما  الحالي  االقتصادي  الوضع  إلى  تنظر  كيف   
مطلوب من الحكومة؟

- الو�صع الراهن يتطلب اتخاذ العديد من الجراءات حلماية القت�صاد الوطني 
ب�صكل عام والطبقة الو�صطى ب�صكل خا�ص التي تعترب �صمام الأمان للمملكة، فعلى 
التي  املالية  احلكومة عدم العتماد على �صيا�صة رفع ال�صعار ملعاجلة الختاللت 
يعاين منها القت�صاد الوطني، فال بد لها من تخفيف حجم نفقاتها ب�صكل كبري، 
املزيد  ا�صتقطاب  ت�صهل  خاللها  من  التي  اجراءاتها  وتب�صيط  تطوير  على  والعمل 
من ال�صتثمارات التي �صتعمل بدورها على توفري املزيد من فر�ص العمل لل�صباب 

الردين وبالتايل التخفيف من حجم البطالة املرتفعة التي تعاين منها اململكة.
بال�صافة الى ذلك على احلكومة اعادة النظر يف �صيا�صتها التي تتبعها مع قطاع 
جذب  ومتنع  دميومته  تهدد  كبرية  حتديات  من  يعاين  اليوم  بات  الذي  ال�صناعة 
املزيد من ال�صتثمارات يف هذا القطاع، فارتفاع الأ�صعار على املنتجات ال�صناعية 
ب�صكل  �صينعك�ص  الذي  الأمر  واندثارها،  املحلية  ال�صناعات  قتل  على  يعمل  اليوم 
جدي  ب�صكل  العمل  احلكومة  على  لذلك  الأردين،  القت�صادي  الن�صاط  على  كبري 
كافة  تواجه  التي  التحديات  اكرب  كونها  للطاقة،  بديلة  م�صادر  عن  البحث  يف 
القطاعات املكونة لالقت�صاد الوطني، فال بد لها من ايجاد البدائل عن ا�صتخدام 
ال�صخر  وا�صتخدام  ال�صم�صية،  بالطاقة  ال�صتعانة  والغاز من خالل  النفط  مادتي 
الزيتي الذي �صيكون البديل المثل ملعاجلة م�صكلة الطاقة التي تعاين منها اململكة.

بد  فال  الأردن،  كنز  يعترب  الذي  ال�صياحة  بقطاع  اكرب  ب�صكل  الهتمام  من  ولبد 
يعاين  التي  امل�صاكل  على  والوقوف  القطاع  لهذا  احلافز  من  املزيد  تقدم  من  لها 

املزيد من  وبالتايل دخول  ال�صياح،  بهدف جذب  وذلك  لها،  وايجاد احللول  منها 
العمالت الجنبية ال�صعبة الى خزينة الدولة، حيث لبد من ا�صتغالل ميزة المن 
وال�صتقرار الذي يتمتع به الأردن يف ال�صيا�صة الت�صويقية والرتويجية يف كافة دول 

العامل.

 برأيك ماهي أبرز العناصر التي يتوجب توفرها لزيادة 
حركة النمو االقتصادي؟

من اجل �صمان التطور والنمو القت�صادي يف الأردن، ل بد من الرتكيز على عدة 
الأردن  اململكة فالأمن يف  بها  تتمتع  التي  الأمن ال�صتقرار  اأهمها تعزيز  عوامل، 
فانه  امليزة   هذه  على  احلفاظ  خالل  فمن  عظمى،  تناف�صية  جذب  ميزة  يعترب 
العربية  الدول  اململكة من خمتلف  اإلى  القادمة  ال�صتثمارات  زيادة حجم  �صيتم 

والعاملية خا�صة اخلليجية منها.
بكافة  لالإ�صتثمارات  اجلاذبة  العنا�صر  اهم  من  يعتربان  وال�صتقرار  فالمن 
هذان  يعترب  حيث  وامل�صتثمرين،  العمال  لأ�صحاب  ميزتان  هما  بل  ل  انواعها، 
العن�صران اأ�صا�ص النمو القت�صادي يف اأي دولة حول العامل، وتعمل كل دولة على 
على  القت�صادية  امل�صاريع  واقامة  ال�صتثمارات  حركة  لتن�صيط  وتعزيزه  ابرازه 

اأر�صها.
بال�صافة الى ذلك لبد من تطوير العمل يف القطاع العام مبا يخدم القت�صاد 
يف  م�صاريعهم  واجناح  اقامة  على  وامل�صتثمرين  العمال  رجال  وي�صاعد  الوطني 

اململكة من خالل تقدمي ومنح خمتلف الت�صهيالت.

ملف العدد
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»شركة تطوير العقبة«
... إنجازات تتواصل

اكد ان مدينة العقبة ستواصل النمو والتطور، حيث ستشهد خالل الفترة المقبلة قفزات تنموية 
نوعية تشمل مختلف القطاعات.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم خالل لقائه مع 
“المستثمرون”، ان منطقة العقبة االقتصادية الخاصة مقبلة على نهضة شاملة من خالل انجازها 

حزمة من المشاريع واالستعداد للدخول في مشاريع تنموية جديدة، من شأنها احدث التطور 
المطلوب وفق المخطط الشمولي للمدينة.

وسيكون في العقبة 12 ميناء ومرفآن جديدان، بحيث سيكون هناك منظومة ومتكاملة من 
الموانىء سيكون له االثر الكبير في تحسين الوضع االقتصادي االردني، كما وعملت شركة تطوير 

العقبة على تطوير مطار الملك الحسين، بحيث تكون طاقته االستيعابية اكبر .

غانم: العقبة 
مقبلة على مشاريع 

من شأنها إحداث 
قفزات تنموية شاملة

مشروع العدد

سيكون في العقبة 12 ميناًء ومرفآن
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إنشاء ساحة جديدة )4(
 لتسريع المناولة في ميناء الحاويات

وفيما يلي نص اللقاء:

التي  الموانيء  منظومة  أمام  تضعنا  ان  لك        هل 

تعكف الشركة على إنجازها؟
اولوية  القائم منها  ان�صاء مواينء جديدة وتاأهيل  العقبة قامت مبنح  �صركة تطوير 
ق�صوى، وذلك  جلدواها القت�صادية على اململكة واهميتها يف اغراء ا�صحاب روؤو�ص 

الموال لال�صتثمار يف العقبة.
فهي  املواينء  اأما  ومرفاأين،  ميناء   12 من  العقبة  يف  املواينء  منظومة  وتتاألف 
والنفط  اجلديد  واجلنوبي  امل�صال  والنفطي  امل�صال  والغاز  والفو�صفات  )احلاويات 
والفحم  والركاب  والرز  املوا�صي  والو�صط  املتعددة  وال�صوائل  وال�صناعي  اخلام 
ا�صتهالك  حجم  من  باملئة  5ر4  وي�صكل  ال�صمنت  م�صانع  حتتاجه  الذي  ال�صائب 

الطاقة(، يف املقابل فان املرفاأين هما للخدمات البحرية وال�صفن ال�صياحية.

         ما هو حجم اإلنجاز في مشاريع الموانىء؟

امل�صال  والغاز  الفو�صفات  مواينء  تاريخه  حتى  العقبة  تطوير  �صركة  اجنزت  لقد 
والغاز النفطي امل�صال عدا عن تو�صعة ميناء احلاويات العامل منذ عام  2004 واعادة 

تاأهيل ميناء النفط اخلام وتطوير ميناءالركاب.

كما اجنزت مرفاأ اخلدمات البحرية كليا وتعمل على انهاء مرفاأ اخلدمات ال�صياحية 
عام 2018.

وفيما يتعلق باعادة تاأهيل ما تبقى من املواينء، فان ال�صركة �صتبداأ يف مطلع العام 
املقبل 2017 بعمليات تنفيذ املرحلة الثانية يف امليناء اجلنوبي اجلديد والتي ت�صتمل 
على ان�صاء ر�صيفني جديدين وتو�صعة الطاقة ال�صتيعابية ل�صوامع احلبوب من 100 

الف طن الى 200 الف طن.

أثارت  للتخليص  جديدة  ساحة  أنشأت  الشركة        

حفيظة العديد من المخلصين..ضعنا في تفاصيلها؟
منظومة  باعمال  النهو�ص  وبهدف  املا�صية  الفرتة  خالل  ال�صركة  قامت  فقد  نعم، 
املوانىء اجلديدة ومواكبتها للتطور ولتحقيق الهداف املطلوبة منها،  بان�صاء �صاحة 
جديدة وهي ال�صاحة )4(، حيث تعترب من ابرز امل�صاريع احليوية التي نفذاتها �صركة 

التطوير.
احلاويات  ميناء  يف  املناولة  ت�صريع  هو  ال�صاحة  هذه  لن�صاء  الرئي�صي  والهدف 
حيث  اليوم،  حتقق  ما  وهو  ممكنة،  زمنية  فرتة  باق�صى  الب�صائع  على  والتخلي�ص 

باتت الب�صائع يتم تخلي�صها ب�صكل �صريع وت�صل الى التجار ب�صكل ا�صرع.
اجلهات  من  معاينة  الى  حمولتها  حتتاج  التي  احلاويات  ال�صاحة  هذه  وت�صتقبل 

مشروع العدد

إنجاز عمليات تطوير مطار الملك حسين وإعادة تأهيل المدرج  بالكامل
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تاأخري  وعدم  احلاويات  تكد�ص  من  امليناء  تفريغ  يف  تتلخ�ص  فغايتها  املخت�صة، 
التخلي�ص على احلاويات التي ل حتتاج الى املعاينة.

مطار  تطوير  مشروع  في  اإلنجاز  مستوى  هو  ما   
الملك الحسين؟

املهمة  امل�صاريع  واحدا من  ويعترب  ال�صركة  لدى  الولويات  امللك احل�صني من  مطار 
العقبة، فكان  بالن�صبة ل�صركة تطوير  التي مت اجنازها موؤخرا، وذلك ملدى اهميته 

لبد من اعادة تاأهيله مبا يتواءم مع تطلعات التنمية.
واجنزت ال�صركة عمليات تطوير املطار واعادة تاأهيل املدرج  بالكامل، وان�صاء مهبط 
ويجري  واملغادرين،  القادمني  وقاعات  للمطار  املوؤدية  الطرق  وتطوير  للمروحيات 

العمل حاليا على تنفيذ قاعات ال�صخ�صيات الهامة مبختلف فئاتها.
وتزويده  التدريب،  لطائرات  �صغري  مدرج  بان�صاء  املقبلة  املرحلة  يف  فكرة  وهناك 
املنطقة  اكرب من خدمة  وبطاقة  القليم  الالزمة �صمن حدود  باملرافق واخلدمات 

اخلا�صة فقط.

      هل من مشاريع أخرى تعكف الشركة على إنجازها 

في العقبة خالل الفترة المقبلة؟
بكل تاكيد فقد ا�ص�صت �صركة تطوير العقبة مدر�صة دولية على نظام الـ IG ، وذلك 

يف اطار توطني ال�صتثمارات والكفاءات يف العقبة.
يف  ال�صتقرار  على  والجنبي  الردين  ت�صجيع  على  التعليم  من  النظام  هذا  عمل  وقد 
دعم  ال�صركة  قررت  فقد  وعليه  املدينة،  يف  التعليم  م�صتوى  ولرفع  عوائلهم  مع  املدينة 

املدر�صة وجعل اق�صاطها ل تزيد عن 35 باملئة من اق�صاط املدار�ص املماثلة يف عمان.
كما تعكف ال�صركة على ان�صاء �صينما �صيفية واماكن ترفيهية يف املدينة، حيث �صتبا�صر 

عملها قريبا يف و�صط املدينة.
وهذه ال�صينما �صتكون الولى من نوعها يف الردن وتقع يف مركز العقبة الرتويحي خلف 
مبنى درمي مول ومبوازاة حديقة الدرب، وتتاألف من ار�ص مفتوحة و�صا�صة عر�ص �صخمة 
ي�صتطيع ال�صائح والزائر و�صكان املدينة ال�صتمتاع مبا تقدمه يف اجواء الف�صاء املفتوح .

و�صي�صتمل مبنى ال�صينما على جتمع food court يتاألف من 16 مطعما و�صالة ملمار�صة 
ريا�صة البولينغ.

العربية  الثورة  �صاحة  امام  كامل  جتديد  احداث  يف  جديا  تفكريا  هناك  ان  املقابل  يف 
الكربى الواقعة يف قلب العقبة الناب�ص، كما وان لدى ال�صركة درا�صة اولية بان يتم ان�صاء 
مارينا خا�ص لل�صفن ال�صياحية من قوارب ويخوت وتهيئة ال�صاحة لتقدمي اخلدمات لهذا 

املرفاأ من خدمات �صياحية وجتارية.
ومن امل�صاريع اي�صا التي �صيطرح عطاوؤها قريبا، جممع نادي اليخوت ال�صياحي، الذي 
حيث  فاخرة،  عاملية  ماركات  حتمل  والتي  املنتقاة  للب�صائع  �صيخ�ص�ص  بانه  يتميز 
�صي�صتمل املجمع على 12 مطعما من ت�صنيف اخلم�صة جنوم ومنها معروفة على م�صتوى 

العامل.

تأسيس مدرسة دولية 
IG في العقبة على نظام الـ

مشروع العدد

سينما صيفية ستباشر عملها في وسط المدينة قريبا
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بداية  �صيفتتح  والذي  بن علي  ال�صريف ح�صني  لدوار  تاأهيل  اعادة  العقبة حاليا  وت�صهد 
العام املقبل وي�صتمل على نافورتي مياه ولوحات ار�صية زخرفية ونباتات.

الجديدة  االستثمارات  عن  الحديث  إلى  ينقلنا  هذا   
في العقبة؟

و�صيانة  الى خلق �صناعة  يهدف  ان�صاء حو�ص جاف  الى  ال�صركة  قبل  توجه من  هناك 
ال�صفن املتو�صطة والكبرية، المر الذي يجعل العقبة موئال لهذا ال�صتثمار الذي من �صاأنه 

ان يخلق كفاءات اردنية قد تكون نادرة او غري موجودة يف الوقت الراهن.
وم�صروع ملطل واحد من امل�صروعات املهمة التي تعمل ال�صركة على تنفيذها بال�صراكة مع 

القطاع اخلا�ص، وذلك ملا ت�صتمل عليه من مرافق ترفيهية خا�صة التلفريك.
جنوم   3 ت�صنيف  من  فنادق   10 ان�صاء  العقبة  فنادق  جمعية  مع  وبالتن�صيق  �صيتم  كما 

ت�صتمل على الف غرفة فندقية.
الذي  املدائن  ا�صواق  النور  لروؤية  ادنى  او  التي ا�صبحت قاب قو�صني  امل�صاريع  ومن 
على  امل�صاريع  هذه  �صتعمل  حيث  اخلا�ص،  القطاع  مع  العقبة  تطوير  �صركة  نفذته 
توفري بيئة ت�صويقية ممتازة كونه يتيح البيع بن�صف اجلملة الى املطاعم والفنادق، 
باملئة.  5ر47  ن�صبته  ما  ال�صواق  هذه  من  متتلك  ال�صركة  ان  الى  ال�صارة  وجتدر 
ولبد ان انوه هنا الى ان الر�ص ل ت�صجل با�صم امل�صتثمر ال بعد ان ينجز 40 باملئة 
من م�صروعه على ار�ص الواقع، وقد مت بيع 15 باملئة من ارا�صي املنطقة املركزية 

ال�صمالية، البالغة 100 قطعة الى م�صتثمرين.

مخططات إلحداث تجديد
 كامل أمام ساحة الثورة العربية الكبرى

مشروع العدد

عطاء قريب إلنشاء مجمع نادي اليخوت السياحي
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آراء ومقاالت

الموضوعية والواقعية وإعادة الترتيب !

عقب خطاب العر�ص ال�صامي الذي افتتح به جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�صني اأعمال جمل�ص 
الأمة اجلديد ، راح املجل�ص على الفور نحو اإجراءاته املعتادة لنتخاب رئي�ص املجل�ص ونوابه وروؤ�صاء 
�صوء  على  الوزاري  بيانها  تراجع  احلكومة  راحت  الأثناء  ويف   ، كاملعتاد  �صيء  كل  وجرى    ، جلانه 
، الذي  الوزاري  اإلى توخي » املو�صوعية والواقعية » يف بيانها  ، الذي دعا احلكومة  التوجيه امللكي 

�صتقدمه اإلى جمل�ص النواب لنيل الثقة على اأ�صا�صه  .
بالن�صبة  النواب  العالقة بني احلكومة وجمل�ص  لرتتيب  قاعدة  اعتباره  ما ميكن  و�صع  امللك  جاللة 
للمرحلة املقبلة ، اأ�صا�صها الثقة التي طاملا توا�صلت من املجل�ص اإلى احلكومة ، فاحلكومة م�صتمرة يف 

مهمتها التنفيذية ، وبذلك يفرت�ص اأن يكون ح�صن الأداء هو معيار ال�صتمرارية .
الأو�صاع  ظل  ويف   ، حولنا  من  والعامل   ، منطقتنا  بها  متر  التي  العادية  غري  الأو�صاع  هذه  مثل  يف 
ال�صعبة التي مير بها بلدنا ، على امل�صتويني القت�صادي والجتماعي ، ف�صال عن التحديات الأمنية 
وال�صيا�صية ، يتوجب على جمل�ص النواب اأن يعيد ترتيب اأدائه وموقفه من التحديات التي يواجهها 

الأردن ، بقدر منا�صب من املو�صوعية والواقعية اأي�صا .
اإذا التقت مو�صوعية وواقعية احلكومة مع مو�صوعية وواقعية جمل�ص النواب ، فهذا يعني اأن اإعادة 
ترتيب الدولة ب�صكل مو�صوعي ي�صبح ممكنا ، فخطاب العر�ص ال�صامي حدد الأولويات والتحديات 
، مثلما حدد الطريق اإلى الإ�صالح ال�صامل ، وتر�صيخ امل�صاركة ال�صعبية يف اتخاذ القرار من خالل 
من  وغريها   ، الب�صرية  والقوى   ، القانون  و�صيادة  الق�صاء  تطوير  عن  ف�صال   ، الالمركزية  قانون 

العنا�صر التي تخدم امل�صالح العليا للدولة .
هل بالإمكان تغيري النمط ال�صائد منذ زمن بعيد يف اآلية العالقة بني ال�صلطتني التنفيذية والت�صريعية 
، والطريقة املتبعة يف عر�ص م�صاريع القوانني ومناق�صتها بعيدا عن ال�صخب واملزايدة والتجريح ؟ 
هل من املمكن اأن يتذكر جمل�ص النواب اأنه ي�صتطيع هو الآخر اقرتاح م�صاريع القوانني ومناق�صتها 

واإقرارها ، وي�صتطيع كذلك مراجعة القوانني ال�صابقة ، واإدخال تعديالت عليها ؟
ال�صلبي لبع�ص  الأثر  التي تقت�صي مراجعة   ، اإعادة الرتتيب  الإ�صارة مرتبطة مببداأ  ، فتلك  باأ�ص  ل 
القوانني ال�صابقة على القطاعات املنتجة ، وعلى ال�صتثمار الداخلي واخلارجي ، وهناك الكثري من 
امل�صائل املعلقة ، التي نعرفها جميعا ، ولكننا ل نعرف كيف نعاجلها حتى اأن مقولة » من يعلق اجلر�ص 

» تنطبق علينا !
لقد حان الوقت لكي نعيد اإلى بع�ص امل�صطلحات قيمتها ومعانيها ، مثل روح امل�صوؤولية والت�صاركية 
الت�صريعية  ال�صلطتني  بني  ال�صحيحة  العالقة  و�صف  يف  امللك  جاللة  اإليها  اأ�صار  التي   ، والتكاملية 
 ، الفر�ص  وتكافوؤ  والعدالة  وال�صفافية  وامل�صاءلة  للمحا�صبة  بالن�صبة  احلال  وكذلك   ، والتنفيذية 
وال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ، والت�صاور مع القواعد النتخابية ، وممثلي القطاعات ذات 

العالقة ، وغريها مما يحقق مفهوم التكامل بني القطاعات كافة .
اإذا كانت احلكومة بحاجة لنيل ثقة جمل�ص النواب ، فعلى املجل�ص اأن يدرك هذه املرة اأنه هو اأي�صا 
بحاجة لأن ينال ثقة ال�صعب ، فكالهما اأمام اختبار مو�صوعي وواقعي اأمام امللك وال�صعب على حد 

�صواء !

الدكتور يعقوب ناصر الدين 
yacoub@meuco.jo

www.yacoubnasereddin.com
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بقلــم : د.ابراهيم بدران

البطالة والزراعة مشكالت عابرة للحكومات

القطاع  بني  املباحثات  ت�صل  ل  اأن  يعقل  وهل 
ال�صناعي والقطاع الر�صمي لأي حل لهذا املو�صوع 
اإثارته  وتعاد   ، �صنوات  عدة  منذ  اأثري  ؟،والذي 
امل�صكالت  من  اأ�صبح  حتى  ا�صهر،  ب�صعة  كل  مرة 
من  تنتقل  والتي  للحكومات؟  العابرة  التقليدية 
ل  ملاذا  ؟  يكن  مل  �صيئًا  وكاأن  اأخرى  اإلى  حكومة 
وممثلي  ال�صناعة  غرفة  بني  املباحثات  ت�صل 
اإلى  وامل�صوؤولني  العالقة  ذي  ال�صناعي  القطاع 
امل�صكلة  هذه  وجتاوز  عليها؟  البناء  ميكن  نتيجة 
توفر  عدم  بني  الأطراف  يربط  ال  ؟  املزمنة 
؟والتي  البطالة  وبني  املدربة  املاهرة  العمالة 
فتح  ميكن  .ال   %18 حمافظات  عدة  يف  تتجاوز 
مدار�ص مهنية متخ�ص�صة بالتعاون ما بني القطاع 
ال�صناعي املعني و واحدة من املوؤ�ص�صات الر�صمية 
من  لي�ص  اأجانب؟  بخرباء  ال�صتعانة  ميكن  ال  ؟ 
بريطانيا وال�صويد وكندا، وامنا من الهند وال�صني 
وماليزيا و بولندا ؟ هذا ونحن نعلم اأن لي�ص لدينا 
بحيث  التطور،  وهائلة  التعقيد  بالغة  �صناعات 
تتطلب عمالة ومهارة ل ميكن الو�صول اليها .اأم اأن 
�صاأنا  املو�صوع  واعتبار  اكرتاث؟  عدم  هي  امل�صاألة 
خا�صًا بال�صناعة » الفالنية » والنتاج »العالين«، 

واحلكومة ل عالقة لها بذلك ؟
كيف ميكن تخفي�ص حجم البطالة اإذا كان التاأهيل 
على  الوطنية  لل�صناعة  املطلوب  املتخ�ص�ص 
ال�صركات  ا�صتمرت  واإذا  ؟  موجود  غري  توا�صعها 
اغلقت  التي  امل�صانع  واإذا  ؟  حالها  على  املتعرثة 
اأ�صبح  حتى  ؟  اأحد  اليها  يلتفت  مل  جزئيًا  اأو  كليًا 
املو�صوع جمرد روتني عادي ل يثري الهتمام ،حتى 
لو بلغت ال�صركات وامل�صانع عدة اآلف ؟ اأي حت�صن 
ا�صتمر  اإذا  نتوقعه  اأن  القت�صادي ميكن  النمو  يف 

الو�صع على ما هو عليه ؟

اأو  الإدارة  ل�صوء  تعرثت  التي  ال�صركات  .حتى 
متر  املناف�صة  عن  العجز  اأو  والتجاوزات  الأخطاء 
التوقف  بني  وهي  �صنوات   )10( من  اأكرث  عليها 
والعمل وبني مكافحة الف�صاد ووزارة ال�صناعة، دون 
احل�صم النهائي فيها. ملاذا ل تكون هناك »حماكم 
متخ�ص�صة بال�صركات واملرافق القت�صادية »حتى 
ت�صدر  ل  ملاذا  ق�صاياها؟  يف  البت  �صرعة  يتم 
والتجارة  ال�صناعة  غرف  مع  بالتعاون  احلكومة 
»مدونة �صلوك لإع�صاء جمال�ص الإدارة والإدارات 
العليا« حتى يتم �صبط اأعمالها يف الوقت ال�صحيح 
الدنانري  ماليني  ال�صركات  تخ�صر  اأن  بعد  ولي�ص 
والتي هي اأموال وطنية للم�صاهمني وجزء هام من 
النقا�صية  الورقة  اأ�صارت  قد  و  ؟  الوطنية  الرثوة 

ال�صاد�صة اإلى الق�صاء و مدونات ال�صلوك؟.
التعامل  يف  املدخل  فاإن  لل�صناعة،  الطاقة  اأما 
وهند�صيًا  وفنيًا  اإداريًا  مراجعة  اإلى  يحتاج  معها 
وكاأنها  توؤخذ  اأن  ي�صح  ل  فالطاقة   . وتكنولوجيًا 
�صندوق مقفل دون الدخول يف التفا�صيل والبدائل 
على امل�صتوى ال�صناعي ذاته . مبعنى اأنه ل بد من 
»وجود هيئة هند�صية تكنولوجية متخ�ص�صة« للنظر 
بتخ�ص�صاتها  ال�صناعية  لالأغرا�ص  الطاقة  يف 
فاتورة  تخفي�ص  ميكن  .كيف  املتنوعة  حيثياتها  و 
التجزيئية  و  التف�صيلية  البدائل  هي  ما  ؟  الطاقة 
»دون  احلال  بطبيعة  و  ؟  املمكنة  الرتاكمية  و 
القفز الع�صوائي اإلى الغاز األإ�صرائيلي«. هل ميكن 
؟  على حدة  �صناعة  كل  الطاقة يف  كلفة  تخفي�ص 
وكيف ؟ لقد عمل الحتاد الإوروبي وعملت اليابان 
الكثري.  ال�صيء  الجتاه  هذا  يف  غريها  و  والهند 
فلماذا ل تر�صل وزارة الطاقة، بل وزارة ال�صناعة و 
وزارة املالية،املهند�صني و الفنيني اإلى تلك البلدان 
املرافق  يف  الطاقة  مع  للتعامل  موؤهلني  ليعودوا 

املو�صوع  اأن  اأم  املختلفة؟  والنتاجية  ال�صناعية 
قد اأ�صبح عابرًا للحكومات كالعادة ؟ حتى الأزمة 
النتاج  وتخبط  الأغوار،  يف  اخلانقة  الإجتماعية 
،وال�صح  ف�صل  يف  املفرطة  الوفرة  بني  الزراعي 
والبطالة  الفقر  وارتفاع  اآخر،  ف�صل  يف  ال�صديد 
م�صاألة  ،اأ�صبحت  مزعجة  م�صتويات  اإلى  هناك 
لقبول  حكومة  اأي  ت�صتعد  ومل  للحكومات.  عابرة 
املزارع  لت�صاعد  الزراعي  النتاج  ت�صنيع  مو�صوع 
فر�ص  ولتوليد  ا�صتقرارها،  و  الأ�صواق  توازن  على 
بيعت  التي  البندورة  م�صانع  حتى  جديدة.  عمل 
ما  و  �صدئًا،  حديدًا  واأ�صبحت  الأثمان  باأبخ�ص 
تبقى منها يعتمد على ال�صترياد، مل ترث الهتمام 

لإعادة ت�صغيلها، و امت�صا�ص فائ�ص الإنتاج .
من الوا�صح اأنه ل ميكن ال�صتمرار على هذا النحو 
اقت�صاديًا  خطرية  واأزمات  ماآزق  اإلى  يوؤدي  الذي 
واجتماعيًا واأمنيًا و�صيا�صيًا وان�صانيًا. و كذلك فاإن 
الت�صغيل  و  اليومي  العمل  عليها  يطغى  احلكومة 
الروتيني و بالتايل فهي ل ت�صتطيع منفردة التفكري 
وا�صتنباط احللول ،ول بد من الت�صارك احلقيقي و 
الناجز مع اخلرباء و العلماء و القطاعات الأهلية 
و الأكادميية .اإن اجلميع يتطلع للحكومة لأن تاأخذ 
املوا�صيع ال�صتة التي اأ�صرنا اليها و هي 1- نق�ص 
العمالة ال�صناعية املاهرة و2- ال�صركات و امل�صانع 
املتخ�ص�صة  القت�صادية  املحكمة  و3-  املتعرثة 
يف  الطاقة  و5-  الزراعية  املنتجات  ت�صنيع  و4- 
الأغوار،ماأخذا  والبطالة يف  الفقر  و6-  ال�صناعة 
جادا و عاجال، فت�صكل �صت فرق متخ�ص�صة من 
والربامج  الإ�صالحية  املقرتحات  لو�صع  اخلرباء 
العملية الالزمة للبدء بتنفيذها . و بذا تفتح نوافذ 
ب�صكل  الوطني  لالإقت�صاد  و  لل�صباب  امل�صتقبل 
اأف�صل، ول ت�صتمر الأزمات هذه عابرة للحكومات.

في تصريحه الذي نشرته الصحف قبل أسبوع ،أكد رئيس غرفة الصناعة 
العين زياد الحمصي، أن القطاع الصناعي ال يزال يعاني من مشكالت كثيرة 

،ومن أبرزها :كلفة الطاقة، ونقص العمالة األردنية الماهرة . وكلتا المسألتين 
تثيران الكثير من األسئلة .هل يعقل أن البلد الذي يعاني من ارتفاع معدالت 

البطالة لتتجاوز 15% ،ولديه معاهد للتأهيل المهني في كل محافظة ،و نسبة 
األمية ال تتجاوز 6.5% ،ولديه 27 جامعة، ويصدر العمالة الماهرة إلى دول الخليج 

،ويستضيف 1.25 مليون يد عاملة وافدة ،هل يعقل أن هذا البلد يعاني من 
نقص العمالة األردنية الماهرة المتخصصة؟

وجهة نظر 
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ريال مدريد �صد فريق فريق  التي جمعت  املباراة  الردنية يف  امللكية  �صعار  ح�صر 
ليغاني�ص يف ملعب �صانتياغو برينابيو، �صمن مناف�صات الدوري ال�صباين.

وقالت امللكية يف بيان لها �صعار امللكية الأردنية ح�صر ب�صكل يدعو لالعتزاز يف �صتاد 
�صانتياغو برنابيو املدريدي ال�صهري حني لعب فريق نادي ليغاني�ص ال�صباين الذي 

ترعاه امللكية الأردنية ظهر الحد اأولى مبارياته اأمام ريال مدريد.
ريال مدريد  نادي  ل�صالح  بنتيجة 0-3  انتهت  التي  املباراة  البيان ح�صر  وا�صاف 
التلفزة  �صا�صات  عرب  امل�صاهدين  من  املاليني  وع�صرات  متفرج  األف   80 من  اأكرث 

العاملية، ومبا حقق الهدف الذي و�صعته امللكية الأردنية.
�صياحي  كبلد  الأردن  الى  العاملية  الأنظار  للفت  الرعاية جاء  اأن عقد  البيان  وقال 
من  ن�صطة  �صياحية  وحركة  �صنويًا  ال�صبان  ال�صواح  من  الآلف  ع�صرات  ي�صتقطب 

القارة الأوروبية عمومًا.
وح�صر املباراة ال�صفري الأردين يف ا�صبانيا غ�صان املجايل واأركان ال�صفارة وم�صوؤولون 

من امللكية الأردنية وموظفو مكتبها يف مدريد واجلالية الأردنية.

و�صيلعب فريق ليغاني�ص يف اطار رعاية امللكية الأردنية 27 مباراة اأخرى حتى انتهاء 
نادي  اأيار من عام 2017 منها مباراة مع  اأواخر �صهر  الدوري ال�صباين )الليغا( 
بر�صلونة على ملعبه يف التا�صع ع�صر من �صهر �صباط واأخرى مع ريال مدريد على 
ملعب نادي ليغاني�ص مبدريد يف اخلام�ص من ني�صان ومباراة اأخرى مع نادي اأتلتيكو 
الدوري  اأندية  بقية  الى  ا�صافة  املقبل،  العام  من  �صباط  من  اخلام�ص  يف  مدريد 

ال�صباين.
�صابق عن رعايتها  اأعلنت يف وقت  الأردنية  امللكية  وكانت �صركة اخلطوط اجلوية 
 )2017-2016( الكروي  املو�صم  خالل  القدم  لكرة  الإ�صباين  )ليغاني�ص(  لنادي 
فعالياته  ت�صتمر  والذي  )الليغا(  الإ�صباين  للدوري  املمتازة  الأولى  الدرجة  لأندية 
حتى احلادي والع�صرين من �صهر اأيار املقبل . وقد جاء الإعالن عن انطالق هذه 
الرعاية ب�صكل ر�صمي خالل موؤمتر �صحفي عقد يف مدريد مب�صاركة م�صوؤولني من 
امللكية الأردنية وادارة النادي وح�صور الرئي�ص التنفيذي للدوري ال�صباين )الليغا( 

خافيري تيبا�ص وح�صد كبري من ال�صحفيني ال�صبان والعامليني.

»الملكية األردنية« تعلن عن رعايتها
 لنادي )ليغاِنيس( اإلسباني لكرة القدم

شعار الشركة كان حاضرا أمام 80 ألف متفرج في ملعب سانتياغو
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وقعت على اتفاقية �سراكة 
مع جمموعة فنادق اإنرتكونتيننتال

وقعت بني �صركة اخلطوط اجلوية امللكية الأردنية وجمموعة فنادق اإنرتكونتيننتال 
لأع�صاء  تتيح  �صراكة  اإتفاقية  الإجتماعي  ال�صمان  ملوؤ�ص�صة  اململوكة  الأردن  يف 
فر�صة   ”Royal Plus بال�ص  رويال  الأردنية  امللكية  مع  الدائم  امل�صافر  برنامج 
فنادق  يف  باإنفاقها  يقومون  التي  املبالغ  لقاء  جمانية  �صفر  اأميال  على  احل�صول 
املجموعة والتي ت�صمل منتجع اإنرتكونتيننتال العقبة، كراون بالزا عّمان، منتجع 
اإن  امليت وفندق هوليدي  البحر  اإن  امليت، ومنتجع هوليداي  البحر  كراون بالزا 

عمان.
بال�ص  رويال  برنامج  بني  نوعها  من  الأولى  تعد  التي  الإتفاقية  هذه  توقيع  وجاء 
عمان،  بالزا  كراون  فندق  يف  عقد  �صحفي  موؤمتر  خالل  اململكة  فنادق  وجميع 
حيث وقعها نيابة عن امللكية الأردنية نائب املدير العام لل�صوؤون التجارية �صريفر 
اآيدن وعن جمموعة فنادق اإنرتكونتيننتال الأردن املدير العام الإقليمي للمجموعة 

اأ�صامة م�صعود .
طائراتها  منت  على  امل�صافرين  مبنح  الأردنية  امللكية  تقوم  التفاقية،  ومبوجب 
�صفر  اأميال   3  ”Royal Plus بال�ص  رويال  الدائم  امل�صافر  برنامج  اأع�صاء  من 
ت�صاف اإلى ر�صيد ح�صاباتهم يف الربنامج لقاء كّل دينار اأردين يقومون باإنفاقه 
هذه  على  للح�صول  الأع�صاء  على  يتوجب  حيث  امل�صاركة،  املجموعة  فنادق  يف 
الأميال املجانية اإبراز بطاقاتهم اخلا�صة بالربنامج  لدى مكتب ال�صتقبال عند 
اأو  الطعام  تناولهم وجبات  اأو عند  اأحد فنادق املجموعة،  و�صولهم لالإقامة يف 
ال�صراب يف اأحد املطاعم اأو املقاهي التابعة  لهذه الفنادق، اأو عند ا�صتخدامهم 
اخلا�صة   الأخرى  املرافق  اأو  الريا�صية  النوادي  اأو  ال�صحية  املنتجعات  اأحد 

باملجموعة يف الأردن . 
�صعادة  عن  عبيدات  �صليمان  كابنت  التنفيذي  الرئي�ص   / العام  املدير  واأعرب   

وقعت على اتفاقية شراكة 
مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال
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امللكية الأردنية بهذه ال�صراكة مع خم�صة من جمموعة فنادق اأنرتكونتتنتال الأردن 
بال�ص  رويال  الدائم  للم�صافر  الأردنية  امللكية  برنامج  اأع�صاء  اأمام  املجال  لفتح 
اإ�صافية مبعدل  بال�ص  رويال  اأميال  على  للح�صول  باخلارج  اأو  الأردن  املقيمني يف 
املجموعة  فنادق  اأحد   يف  اإقامته  مقابل  الع�صو  ي�صرفه  دينار  لكل  اأميال  ثالثة 
ونواٍد  �صحية  ومنتجعات  مطاعم  من  الفنادق  ملرافق  ا�صتخدامه  عند  اأو  امل�صاركة 

ريا�صية وغريها من املرافق.
واأ�صاف اأن هذه ال�صراكة مع جمموعة كبرية مثل فنادق اإنرتكونتيننتال نعتقُد اأنها 
�صتالقي الرتحيب من قبل زبائن الطرفني ومبا ي�صهم يف تعزيز الفر�ص التجارية 
هذه  توفرها  التي  العديدة  الإمتيازات  من  الإفادة  على  املتعاملني  ويحفز  لكليهما 
ال�صراكة وا�صتثمار مزايا برنامج رويال بال�ص مع امللكية الأردنية والذي ي�صهد اإقباًل 

كبريًا من امل�صافرين على الإنت�صاب لع�صويته ب�صكل متوا�صل . 
الأردن  يف  فندقية  جمموعة  اأول  نكون  اأن  ي�صعدنا  م�صعود:  اأ�صامة  قال  جانبه  من 
تعقد �صراكة من هذا النوع مع �صركة طريان رائدة يف منطقة ال�صرق الأو�صط مثل 
امللكية الأردنية، حيث تاأتي هذه التفاقية بهدف تقدمي مزايا جديدة لعمالئنا من 
Royal Plus، وهو الأمر الذي يوؤكد  اأع�صاء برنامج امل�صافر الدائم رويال بال�ص 
مدى حر�صنا على تبّني ال�صراكات الناجحة التي تقّدم كل ما هو ممّيز لعمالئنا مبا 

يلبي تطلعاتهم، ويعّزز جتربة ال�صفر لديهم.
اأن �صركة اخلطوط اجلوية امللكية الأردنية تهدف من خالل  ومن اجلدير بالذكر 
لدى  ال�صفر  تعزيز جتربة  اإلى   Royal Plus رويال بال�ص  الدائم  امل�صافر  برنامج 
اجلودة  فائقة  خدمات  تقدمي  طريق  عن  وذلك  طائراتها،  منت  على  امل�صافرين 
ومزايا متنوعة ومرونة كبرية، حيث يرتكز الربنامج على اكت�صاب الأميال مع كل 
رحلة يقوم بها امل�صافر بناء على الوجهة و�صعر التذكرة والدرجة التي يختار ال�صفر 
عليها، كما ميكن ا�صتبدال الأميال التي يجمعها امل�صافر يف ح�صابه مبزايا تقدمها 
له امللكية الأردنية اأو من خالل ال�صفر على رحالت �صركائها يف حتالف  الطريان 

العاملي oneworld الذي تتمتع بع�صويته امللكية الأردنية .   

»اأياتا« يجدد للملكية االأردنية
 �سهادة ال�سالمة اجلوية الدولية 

الأردنية  امللكية  اجلوية  اخلطوط  ل�صركة  اأياتا  اجلوي  للنقل  الدويل  الحتاد  جدد 
�صهادة ال�صالمة اجلوية الدولية املتقدمة Enhanced IOSA  وللمرة اال�صابعة على 

التوايل منذ اأول ح�صول لل�صركة على �صهادة اأيوزا عام 2004.
على  مالحظــات  اأية  دون  ال�صهادة  هــذه  حليازة  الأردنية  للملكية  التجديد  ومت 
يف  الت�صغيلية  العمليات  كفاءة  يعك�ص  الذي  الأمر   Findings  Zero الإطـــالق  

ال�صركة، والتزامها بتحقيق اأعلى م�صتويات ال�صالمة اجلوية وتطوير عملياتها التي 
الكفيلة  والدولية  املحلية  الإجراءات  واتباع  واحلرفية  الدقة  معايري  باأف�صل  تتميز 

بتحقيق درجة عالية من ال�صالمة اجلوية والأر�صية.
و�صملت عملية التدقيق لتجديد �صهادة ال�صالمة اجلوية املتقدمة والتي قام بها فريق 
خمت�ص من املدققني من �صركة Quali-Audit املعتمدة من قبل الأياتا قائمة طويلة 
من املتطلبات التي �صدرت عن اأياتا العام املا�صي وت�صمل اأكرث من 1000 متطلب 
اإلى  بالإ�صافة  العملياتية واخلدماتية وغريها،  الأردنية  امللكية  دوائر  طالت جميع 
قيام الفريق بالتدقيق على رحلتني من الرحالت املنتظمة للتاأكد من التزام امللكية 

الأردنية عمليًا مبتطلبات ال�صالمة اجلوية الدولية اأثناء الطريان.
اأعرب  عبيدات  �صليمان  كابنت  الأردنية  للملكية  التنفيذي  الرئي�ص   / العام  املدير 
العاملية وا�صتمرار  ال�صهادة  عن اعتزازه بتميز امللكية الأردنية باحلفاظ على هذه 
على  ال�صركة  تنفذها  التي  الإجراءات  وتطابق جميع  اأية خمالفات  دون  جتديدها 
للنقل اجلوي، لفتًا  العاملي  الدولية املعتمدة من الحتاد  هذا ال�صعيد مع املعايري 
اإلى اأن هذا الجناز حتقق بجهود خمل�صة بذلها العاملون يف جميع دوائر ال�صركة 
حر�صًا منهم على اإبقاء �صجل نظيف لل�صركة يف جمال ال�صالمة اجلوية، وموؤكدًا اأن 
معيار �صالمة امل�صافرين والعاملني والطائرات كان و�صيبقى على قمة هرم اأولويات 

امللكية الأردنية وعلى الدوام.
واأ�صاف اأن هذه ال�صهادة التي ت�صتمر فعاليتها حتى نهاية العام 2018 تهدف اإلى 
تقييم مدى الإلتزام ب�صوابط ال�صالمة اجلوية لدى جميع �صركات الطريان العاملية 
والتاأكد من موا�صلة اتباع  اأف�صل املعايري املحددة على هذا ال�صعيد من قبل الأياتا 
املكانة  املحافظة على  الأردنية على موا�صلة  امللكية  موؤكدًا حر�ص  م�صتواها،  ورفع 
العاملية الرفيعة التي تتبواأها يف هذا املجال والإ�صتمرار يف حت�صني اخلدمات التي 
النقل  �صناعة  �صوق  يف  اأف�صل  ب�صكل  املناف�صة  من  ومتكينها  مل�صافريها،  تقدمها 
التالية:  الأردنية  امللكية  واأق�صام  دوائر  التدقيق  عملية  �صملت  العاملية.وقد  اجلوي 
العمليات اجلوية، الهند�صة وال�صيانة، خدمات املطار، اخلدمات اجلوية، ال�صالمة 
العامة، اإدارة اجلودة، التدريب الفني، الرتحيل اجلوي، العمليات الأر�صية، ال�صحن 

اجلوي، عمليات الأمن ودائرة املوارد الب�صرية .
يذكر اأن جميع �صركات الطريان الأع�صاء يف الإحتاد العاملي للنقل اجلوي )اأياتا( 
بع�صوية  التمتع  ملوا�صلة  �صنتني  كل  مرة  الدويل  التدقيق  هذا  مثل  باإجراء  ملزمة 

الإحتاد .

حظرت ا�سطحاب اأجهزة
 جاالك�سي نوت 7 على منت طائراتها

اأعلنت �صركة اخلطوط اجلوية امللكية الأردنية مل�صافريها عن عدم ال�صماح بحمل 
اأجهزة الهواتف اخللوية من نوع �صام�صوجن/ جالك�صي نوت 7 على منت طائراتها 

واإلى جميع الوجهات يف خمتلف اأنحاء العامل اعتبارًا من اليوم 2016/10/16 .
عن  تنجم  اأن  ميكن  التي  املخاطر  �صوء  يف  ياأتي  القرار  هذا  اأن  ال�صركة  وقالت 
امل�صاكل الفنية املعروفة يف هذه الأجهزة وحفاظًا على �صالمة امل�صافرين، م�صريًة 
اإلى اأن عملية احلظر ت�صمل عدم ا�صطحاب امل�صافرين لهذه الأجهزة اأو و�صعها يف 
اأمتعة ال�صفر التي يتم ت�صليمها  اأو يف  حقائب اليد ال�صخ�صية على منت الطائرات 

ملوظفي املطارات وكذلك �صمن عمليات ال�صحن اجلوي.
 DOT الأمريكية  النقل  ووزارة   FAA الأمريكية  الفيدرالية  الطريان  هيئة  وكانت 
اأعلنتا موؤخرا عن حظر نقل الهاتف املذكور على جميع الرحالت اجلوية من واإلى 
وبيع هاتف  اإنتاج  �صام�صوجن عن  توقف  بعد  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ويف داخل 
نوت 7 نهائيًا ب�صبب مواجهة م�صتخدمي هذا اجلهاز ملخاطر تتعلق باإطالق حرارة 

من الهواتف الأ�صلية من هذا النوع  وحتى تلك التي مت اإ�صتبدالها لحقًا .

امل�صتثمـــــــــــرون         ت�صرين الثاين   ٢0١٦ 40INVESTORS





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.

847 ألف دينار أرباح »جت« للنصف األول

حداد: 
الشركة نجحت 

في توسيع 
مرافقها 

وزيادة نفوذها 
وانتشارها

اإلستثمار في قطاع النقل
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الربي  للنقل  العربي  الحتاد  ادارة  جمل�ص  انتخب 
عام  مدير  حداد/  مالك  ال�صابق  الوزير  بالجماع 
ال�صركة الردنية للنقليات ال�صياحية )جت( رئي�صًا له 

لفرتة ولية املجل�ص احلالية.
نائبًا  بن عبداهلل احلقيل  املهند�ص خالد  انتخب  كما   
العربية  اململكة  من  الركاب  نقل  ل�صوؤون  للرئي�ص 
ال�صعودية، وحافظ كارلو�ص الها�صم / مدير عام �صركة 
جوعان يف دولة المارات العربية املتحدة على موقعه 

كنائب للرئي�ص ل�صوؤون نقل الب�صائع.
 جاء ذلك خالل عقد جمل�ص اإدارة الحتاد لجتماعاته 
المانة  مقر  يف  واخلم�صني  التا�صعة  املجل�ص  لدورة 
العامة لالحتاد يف العا�صمة الردنية عمان يف الفرتة 

.2016/11/3-2
عام  امني  افاد  املجل�ص،  اليه  تو�صل  ما  اهم  وحول 

املجتمعني  ان  العبدالالت  حممود  الدكتور  الحتاد 
ناق�صوا البنود الخرى املدرجة على جدول اأعمال هذه 
الجتماعات ومنها الطالع على �صوؤون الع�صوية ونتائج 
اجتماعات اللجنة املُ�صغرة املُ�صكلة من الحتاد العربي 

للنقل الربي واحتاد النقل ملنظمة دول البحر ال�صود.
من  اجلديد  الدارة  جمل�ص  بع�صو  املجل�ص  ورحب 
جمموعة  رئي�ص  الكثريي  نايف  ال�صيخ  ُعمان  �صلطنة 
مذكرة  على  املجل�ص  اطلع  كما  مهيه  بن  �صركات 
العاملي  الحتاد  مع  اليها  التو�صل  مت  التي  التفاهم 
هام�ص  على  عليها  التوقيع  ومت   )UITP( للموا�صالت 
هذه الجتماعات، وقد وقعها نيابة عن الحتاد العاملي 
الو�صط  ال�صرق  ملنطقة  الحتاد  رئي�ص  للموا�صالت 
الحتاد  وعن  احلقيل  خالد  املهند�ص  افريقيا  و�صمال 
حممود  الدكتور  العام  المني  الربي  للنقل  العربي 

العبدالالت.
اخلربات  تبادل  التفاقية  هذه  خالل  من  و�صيتم 
املجل�ص  ناق�ص  كما  م�صرتكة  ندوات  وعقد  والدرا�صات 
ال�صاد�ص  املوؤمتر  عن  ال�صادرة  والتو�صيات  النتائج 
امل�صرتك للنقل الذي عقده احتادنا مع الحتاد الدويل 
ال�صالمة على  بعنوان حت�صني   IRU الطرق  للنقل على 
الطرق وت�صهيل التجارة يف العامل العربي والذي عقد 
بتاريخ  املتحدة  العربية  المارات   / دبي  اإمارة  يف 
2016/10/12، حيث �صيتم تقدمي هذه التو�صيات الى 
جامعة  العرب/  النقل  وزراء  جمل�ص  ال�صادة  اجتماع 

الدول العربية يف اجتماعه املقبل.
  ومن اجلدير بالذكر ان الحتاد العربي للنقل الربي 
هو هيئة عربية م�صرتكة مقرها الدائم عمان عا�صمة 

اململكة الردنية الها�صمية.

مالك حداد رئيسًا
 لـ االتحاد العربي للنقل البري
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لصقل مهارات الباحثين عن عمل

»جيفكو« تطلق مبادرة مهارات
 التوظيف في محافظات الجنوب

اأطلقت ال�صركة الأردنية الهندية لالأ�صمدة )جيفكو(، من جامعة احل�صني بن طالل 
يف مدينة معان، مبادرة »مهارات التوظيف« التي تهدف اإلى �صقل مهارات الباحثني 
عن العمل يف حمافظات اجلنوب، وت�صهيل ح�صولهم على فر�صة عمل بالت�صبيك بني 

اأ�صحاب العمل يف ال�صوقني املحلية والإقليمية، والراغبني فيه.
معان  حمافظات  اأبناء  من  اخلريجني  ت�صتهدف  التي  املبادرة،  هذه  اطالق  وياأتي 
والطفيلة والكرك والعقبة، �صمن اهتمامات �صركة جيفكو يف تنمية املجتمع املحلي، 
نوليدج  بالتعاون مع �صركة  بها، وذلك  توؤمن  التي  امل�صوؤولية الجتماعية  كجزء من 
التدريبية  الربامج  �صتكون  حيث  طالل،  بن  احل�صني  جامعة  من  وبدعم  هارموين  

�صمن هذه املبادرة جمانية للراغبني يف امل�صاركة فيها.
عامر  املهند�ص  لالأ�صمدة،  الهندية  الأردنية  ال�صركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
املجايل اإن اأبرز التحديات التي تواجه احلكومة ارتفاع معدلت البطالة، خ�صو�صا 
لفتقار طالبي  اأم  امل�صتحدثة  العمل  فر�ص  لقلة  اأكان  �صواء  املتعلمني،  ال�صباب  بني 
العمل للمهارات الالزمة لتقدمي اأنف�صهم للوظائف الأمر الذي يتطلب اإك�صابهم هذه 

على  قادرين  لي�صبحوا  عليها،  حازوا  التي  العلمية  ال�صهادات  جانب  اإلى  املهارات 
ايجاد فر�ص عمل منا�صبة.

واأ�صاف اأنه من باب ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ص، وانطالقا من امل�صوؤولية 
الجتماعية، جاءت مبادرة جيفكو لتاأكيد امل�صاهمة يف تدريب ال�صباب الأردين، حيث 
اأدركت ال�صركة منذ تاأ�صي�صها، اأن وجود جممعها ال�صناعي يف هذه املنطقة �صيدفع 
بالكثري من ال�صباب الأردين لالن�صمام للعمل لديها،  يف الوقت الذي ل ت�صتوعب فيه 

ال�صركة العدد الكبري من طالبي الوظائف يف هذه املناطق.
مل�صكلة  العملية  احللول  بع�ص  بو�صع  ت�صاهم  اأن  قررت  ال�صركة،  اإدارة  اأن  واأكد 
البطالة، »فاأخذت على عاتقها م�صوؤولية تزويد اخلريجني والنا�صطني يف البحث عن 
العمل مبن�صة تعليمية حديثة لتعزيز مهارات التوظيف لديهم، ومتكينهم من العثور 
على فر�ص العمل التي تتالءم ومعارفهم ومهاراتهم يف خمتلف املوؤ�ص�صات املحلية 

ويف �صوق العمل اخلارجية.
ال�صباب  املبادرة تعزيز مهارات  ال�صركة من هذه  اإن هدف  املهند�ص املجايل  وقال 
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املتعلم وزيادة قدرتهم يف الو�صول اإلى م�صادر التوظيف واإيجاد فر�صة العمل التي 
يف  التزامات  اأية  ال�صركة  على  يرتب  اأن  »دون  ومهاراتهم  موؤهالتهم  مع  تتنا�صب 

التوظيف لديها يف الوقت احلا�صر«.
ال�صباب الأردين، حديثي  املبادرة يتمثل يف »متكني  اأن الهدف من هذه  اإلى  واأ�صار 
التخرج، من التميز باأف�صل املعارف الأ�صا�صية يف جمال التوظيف، مثل عمل ال�صرية 
من  وغريها  العمل  مقابلة  لإجراء  والتح�صري  وظيفة،  عن  البحث  وكيفية  الذاتية، 

املهارات ال�صرورية يف هذا املجال«. 
ودعا املهند�ص املجايل اخلريجني والباحثني عن العمل لال�صتفادة الق�صوى من هذه 
املبادرة، حتى تكون بداية الطريق مل�صتقبل مهني لهم وليتمكنوا من احل�صول على 

فر�صة عمل يف اأقرب وقت.
اأن  من جانبه قال رئي�ص جامعة احل�صني بن طالل، الدكتور علي القي�صي، ي�صرين 
اأرحب بكم يف جامعة احل�صني بن طالل لإطالق هذه املبادرة الجتماعية للتدريب 

اللكرتوين بعنوان »مهارات التوظيف« التي نت�صرف با�صت�صافتها.
التي يعول عليها يف بناء املجتمعات، وهم  ال�صباب هم الفئة الرئي�صية  اأن  واأ�صاف 
اأ�صا�ص التقدم يف املجتمع والعن�صر الرئي�صي لالإنتاج، والدافع الأول لعملية التنمية، 
ال�صباب  قيام  دون  حتول  التي  املعيقات  من  العديد  هناك  اأن  جند  ذلك،  ورغم 

اجلامعي بدور فعال يف تنمية املجتمع.
زال  ما  الذي  العمل  و�صوق  اجلامعي  اخلريج  بني  قائمـة  مازالت  امل�صكلـة  اأن  واأكد 
يرف�صه وخ�صو�صا عندما ن�صرتط اخلربة لقبوله يف ال�صوق، لذلك نتطلع ملثل هذه 
املبادرات التي ت�صاعد الطالب اجلامعي باأن يتلم�ص الطريق ال�صحيح لإيجاد  فر�صة 

عمل.

بدوره، قال الرئي�ص التنفيذي ل�صركة نوليدج هارموين، فنتو�ص راجنن، اإن من اهم 
والأردن ب�صوره خا�صه،  العربية ب�صوره عامة،  تواجه املجتمعات  التي  التحديدات 
هي متكني ال�صباب الباحثني عن العمل الذين لديهم املهارات املطلوبة لإيجاد فر�ص 

عمل �صواء داخل الردن او املنطقة ككل.
واأ�صاف اأنه لتحقيق هذه الغاية، �صتقوم ال�صركة بالعديد من الفعاليات لن�صر املبادرة 
ا�صرتاتيجيني  �صركاء  خالل  من  والعقبة  والكرك  والطفيلة  معان  حمافظات  يف 
اأبرزهم جامعة احل�صني بن طالل، حيث مت عقد اتفاقية تعاون  لتنفيذ هذه املبادرة 
من خالل اجلامعة، وذلك اإميانا منها باأهمية هذه املبادرة ودورها الفعال يف تنمية 

مهارات التوظف لدى الباحثني عن العمل.
�صت�صهم  حيث  العمل،  عن  الباحثني  لل�صباب  مميزة  فر�صة  تعد  املبادرة  اأن  واأكد 
بفعالية يف تطوير مهاراتهم وقدرتهم على ايجاد فر�ص العمل املطلوبة، معربا عن 

اأمله اأن ت�صاهم هذه املبادرة يف احلد من البطالة.
وقدم راجنن عر�صا حول املبادرة وكيفية التقدم لها من قبل امل�صاركني واملهارات 
التي �صيكت�صبونها من خالل امل�صاركة يف الدورات التدريبية والتاأهيلية التي �صتعقدها 

لهم.
حام�ص  اإنتاج  يف  خمت�صة  )جيفكو(  لالأ�صمدة  الهندية  الأردنية  ال�صركة  اأن  يذكر 
العامل  م�صتوى  على  احلام�ص  هذا  لإنتاج  متكاملة  وحدة  اأكرب  وتعد  الفو�صفوريك، 
بطاقة ت�صغيلية �صنوية ت�صل 500 األف طن، ومت اإن�صاوؤه كم�صروع م�صرتك بني �صركة 
مناجم الفو�صفات الأردنية واحتاد التعاونيات الزراعية الهندية )ايفكو( با�صتثمار 

قدره 860 مليون دولر. 
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الشركة تخطت العديد من الشركات المنافسة ويعود ذلك الى الكفاءات العالية

»الشركة األردنية إلنتاج األدوية«
األولى بجودة المنتجات واإلنتشار

�صناعة  يف  الرائدة  ال�صركات  من  ال�صركة  تعترب 
جودة  حيث  من  ال�صركات  مقدمة  ويف  الأدوية، 
املنتجات والإنت�صار �صواء بالأ�صواق املحلية والعربية 

والأجنية.
تخطت  التي  الأدوية،  لإنتاج  الأردنية  ال�صركة 
العديد من ال�صركات املناف�صة، يوؤكد مديرها العام 
كفائتها  اإلى  يعود  الف�صل  هذا  اأن  بدوان  عدنان 
كادر  اإلى  بالإ�صافة  احل�صيفة،  وادارتها  العالية 
املوظفني الذي يعمل يف ال�صركة وهم من اأ�صحاب 

الإخت�صا�ص واخلربة العلمية والعملية العالية.
م�صتوى  اإن  لـ»امل�صتثمرون«،  حديثه  خالل  وقال 
اأمام  املجال  فتح  الأدوية  من  منتجاتها  وجودة 
 35 من  اأكرث  يف  م�صتح�صراتها  لت�صجيل  ال�صركة 

دولة يف كل من قارة اآ�صيا وافريقيا واأوروبا.
واأ�صاف اأنه ونتيجة لتميز وجودة منتجات ال�صركة 
من الأدوية، مل ي�صبق خالل 30 عاما املا�صية واأن 
اليوم املرتبة  اعيد احد منتجاتها، فال�صركة حتتل 

الولى يف دولة البو�صنة والهر�صك.

واأ�صار بدوان الى ان �صركة الردنية لنتاج الأدوية 
�صهرة  ذات  وهي  اخلارج،  يف  طيبة  ب�صمة  تتمع 
موؤكدا  والدويل،  القليمي  امل�صتويني  على  وا�صعة 
اليوم  تتواجد  الأردنية  الدوية  اأن  نف�صه  الوقت  يف 
واجلزائر  ال�صعودية  مثل  العربية  الدول  معظم  يف 
بع�ص  الى  بال�صافة  ولبنان،  وال�صودان  وم�صر 

الدول الفريقية واأمريكا والوروبية.
من  يعترب  »الدولراز«  عقار  اأن  العام  املدير  واكد 
ال�صواق  يف  ت�صويقا  واأكرث  ال�صركة  منتجات  ا�صهر 

بدوان:
 الشركة تعد في 

المقدمة باالعتماد 
على االبحاث 

والدراسات في تصنيع 
منتجاتها
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عقار “الدوالراز” يعتبر من اشهر المنتجات واكثر تسويقا في االسواق المحلية والعربية

 البحث عن أسواق جديدة لتصدير المنتجات 
خاصة األجنبية منها مع اإلحتفاظ على التقليدية

الأدوية  الريادة يف ت�صنيع  البحث عن  ال�صركة يف  املحلية والعربية، و�صتوا�صل 
وت�صديرها للدول العربية والأجنبية، منوها يف الوقت نف�صه الى اأن ال�صركة تعد 

يف مقدمة ال�صركات بالعتماد على البحاث والدرا�صات يف ت�صنيع منتجاتها.
ولكن  الأدوية  �صناعة  قطاع  على  بظاللها  األقت  الإقليمية  الأحداث  ان  وقال 
ال�صركة متتلك اخلربة وال�صمعة الدولية الطيبة وهو ما مكنها من ال�صمود يف 
وجه التحديات املفرو�صة، م�صريا اإلى اأن ال�صركة الأردنية لنتاج الأدوية �صتعمل 
مع  منها  الأجنبية  خا�صة  منتجاتها  لت�صدير  جديدة  اأ�صواق  عن  البحث  على 

الإحتفاظ على الأ�صواق التقليدية.
وك�صف املدير العام، اأن معظم عمليات ال�صركة الت�صنيعية يتم يف موقع الرازي 
الدوائية  والرقابة  للت�صنيع  حديثة  اأجهزة  ي�صم  الذي  العمد،  اأم  منطقة  يف 

.GMP والبحث والتطوي، ويعتمد هذا املوقع مباديء واأ�صول الت�صنيع اجليد
متعددة،  وقانونية  رقابية  جهات  من  الإعتماد  على  حاز  املوقع  اأن  ويقول 
فبالإ�صافة اإلى موؤ�ص�صة الدواء والغذاء يف الأردن والتي متار�ص الرقابة امل�صتمرة 
الأدوية  لإنتاج  الأردنية  ال�صركة  فقد ح�صلت  الدوائي،  الت�صنيع  �صركات  على  
ومن  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  والدواء  الغذاء  موؤ�ص�صة  من  الإعتماد  على 
جنوب  اأفريقيا، كما ح�صلت موؤخرا على الإعتماد من منظمة ال�صحة العاملية 

وهي الأولى يف الأردن يف احل�صول على هذا الإعتماد.
دائرة  من  تبداأ  ال�صركة  يف  ال�صيدلنية  املنتجات  م�صرية  ان  بدوان  وي�صيف 
البحوث  من  ل�صل�صلة  والأدوية  الأولية  املواد  تخ�صع  حيث  والتطوير  البحث 
لتحديد  �صواء  حد  على  الناجتة  وال�صتح�صرات  امل�صتخدمة  موا�صفات  لدرا�صة 
اأجلها والتاأكد من ثبات هذه  اأنتجت من  مدى �صالمتها ومالءمتها للغاية التي 
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 .
واأ�صار الى ان اخلربة التي بنتها ال�صركة على مر ال�صنني باتت م�صدرا للمعرفة 
يف  العقود  ع�صرات  ال�صركة  اأجنزت  وقد  الأخرى،  ال�صركات  اإلى  التقنية  ونقل 
هذا املجال ويف �صياق حتقيقها للتنوع ، حيث بادرت ال�صركة اإلى تاأ�صي�ص ثالثة 
للتقانة  اأراجن  و�صركة  النباتية،  للمنتجات  دل�ص  �صركة  هي:  فرعية  �صركات 

احليوية و�صراكة �صواغ لإنتاج املواد الأولية املبتكرة.

بدوان:



اإلستثمار في قطاع التأمين

حققت �صركة التامني الأردنية خالل الربع الثالث 
بعد  �صافية  اأرباحًا    2016 احلايل  العام  من 
مليون   2.7 حوايل  بلغت  واملخ�ص�صات  ال�صريبة 
للفرتة  دينار  مليون   2.3 حوايل  مع  مقارنة  دينار 

ذاتها من العام املا�صي 2015.
حققت  فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب   
ال�صريبة  قبل  اأرباحا  الأردنية  التامني  �صركة 
من  الأولى  الت�صعة  الأ�صهر  خالل  واملخ�ص�صات 
العام احلايل 2016 بلغت حوايل 3.8 مليون دينار، 
الفرتة  مقارنة مع حوايل 2.9 مليون دينار خالل 
ذاتها من العام املا�صي 2015، يف الوقت الذي بلغ 
ذاتها  القيا�ص  فرتة  خالل  اليرادات  جمموع  فيه 

من العام 2016 حوايل 32 مليون دينار مقارنة مع 
العام  للفرتة ذاتها من  حوايل 29.5 مليون دينار 

املا�صي 2015.
 كما وبلغ جمموع موجودات �صركة التامني الردنية 
 78 حوايل   2016 احلايل  العام  من  اأيلول  لنهاية 

مليون دينار.
عماد  الأردنية  التامني  ل�صركة  العام  املدير  وقال   
املميز  الت�صنيف  تعزز  النتائج  هذه  اخلالق  عبد 
قوة  لتوؤكد  جاءت  حيث  واقليميا،  حمليا  لل�صركة 
ال�صركة ومدى الثقة الكبرية التي حتظها بها لدى 

العمالء. 
�صركة  حققتها  التي  النتائج  اهمية  ان  وا�صاف 

التامني الأردنية منذ بداية العام 2016 تاتي يف ظل 
تعاين  كبرية  واقت�صادية  �صيا�صية  وازمات  ظروف 
ب�صيا�صة  اللتزام  وبف�صل  لكنها  املنطقة،  منها 
اكتتابية ثابتة وانتقائية ا�صتطاعت ال�صركة حتقيق 
اأرباح فنية بلغت 2،1 مليون دينار   ، وهذا ما يوؤكد 
املحلي  التامني  �صوق  يف  ومكانتها  ال�صركة  قوة 

واخلارجي.
اكرب  من  �صتبقى  ال�صركة  ان  اخلالق  عبد  و�صدد 
مهما  دورا  و�صتاخذ  اململكة  يف  العاملة  ال�صركات 
لتتوج  �صت�صعى  الوطني، حيث  القت�صاد  يف خدمة 
واف�صل  اعلى  على  ح�صولها  خالل  من  اجنازاتها 

الت�صنيفات يف قطاع التاأمني.

2.7 مليون دينار
 أرباح »التامين األردنية«

 للربع الثالث

Investment In The INSURANCE Sector

عبد الخالق: النتائج 
جاءت لتؤكد قوة 

الشركة ومدى ثقة 
العمالء بها

امل�صتثمـــــــــــرون         ت�صرين الثاين   ٢0١٦ 50INVESTORS



1.3 مليون دينار أرباح 
»األردنية الفرنسية 

للتأمين« للربع الثالث

4.9 مليون دينار أرباح 
»شركة الشرق األوسط 

للتأمين« للربع الثالث

اإلستثمار في قطاع التأمين

زعرب: النتائج تعطي 
مؤشرا ان الشركة هي 
الخيار األفضل واألكثر 

أمانًا للمنشآت 

صويص:  الشركة حافظت 
على مكانتها المتميزة

 في النواحي التأمينية 
والمالءة المالية

خالل  للتامني  الفرن�صية  الأردنية  �صركة  حققت 
اأرباحًا    2016 احلايل  العام  من  الثالث  الربع 
حوايل  بلغت  واملخ�ص�صات  ال�صريبة  بعد  �صافية 
1.3 مليون دينار مقارنة مع حوايل 1.01 مليون 

دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2015.
حققت  فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب   
قبل  اأرباحا  للتامني  الفرن�صية  الأردنية  �صركة 
الت�صعة  الأ�صهر  خالل  واملخ�ص�صات  ال�صريبة 
الأولى من العام احلايل 2016 بلغت حوايل 1.6 
دينار  مليون  مع حوايل1.5  مقارنة  دينار،  مليون 
يف   ،2015 املا�صي  العام  من  ذاتها  الفرتة  خالل 
الوقت الذي بلغ فيه جمموع اليرادات خالل فرتة 
القيا�ص ذاتها من العام 2016 حوايل 16.6 مليون 
للفرتة  دينار  مليون   15 حوايل  مع  مقارنة  دينار 

ذاتها من العام املا�صي 2015.

الأردنية  �صركة  موجودات  جمموع  وبلغ  كما   
احلايل  العام  من  اأيلول  لنهاية  للتامني  الفرن�صية 

2016 حوايل 29 مليون دينار.
الفرن�صية  الأردنية  لل�صركة  العام  املدير  وقال   
النتائج  هذه  اأن  زعرب،  وليد  الدكتور  للتامني 
مع  من�صجمة  تاأتي  ال�صركة  تاريخ  يف  القيا�صية 
الكادر  يبذلها  التي  واملتوا�صلة  الكبرية  اجلهود 
الأو�صاع  بالرغم من  ال�صركة،  املوؤهل يف  الب�صري 

الإقت�صادية املرتدية على م�صتوى املنطقة.
موؤ�صرا  تعطي  النتائج  هذه  وان  كما  وا�صاف: 
كبريا على قدرة ال�صركة على التعامل مع خمتلف 
يجعلها  مما  تواجهها،  التي  والزمات  التحديات 
اخليار الأف�صل والأكرث اأمانًا للمن�صاآت وال�صركات 
بني  ال�صركة  مكانة  ويعزز  الكربى،  واملوؤ�ص�صات 

الأكرث اإنتاجًا ومالءة مالية.

خالل  للتامني  الأو�صط  ال�صرق  �صركة  حققت 
اأرباحًا  العام احلايل 2016   الثالث من  الربع 
قبل  واملخ�ص�صات  ال�صريبة  بعد  �صافية 
دينار  مليون   4.95 حوايل  بلغت  ال�صريبة 
للفرتة  دينار  مليون   1.3 حوايل  مع  مقارنة 

ذاتها من العام املا�صي 2015.
فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب 
قبل  اأرباحا   « للتامني  الأو�صط  حققت«ال�صرق 
الت�صعة  الأ�صهر  خالل  واملخ�ص�صات  ال�صريبة 
 6.2 حوايل   2016 احلايل  العام  من  الأولى 
مليون   1.4 حوايل  مع  مقارنة  دينار،  مليون 

دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2015.
خالل  ال�صركة  ايرادات  جمموع  بلغ  املقابل  يف 
حوايل   2016 احلايل  العام  من  الثالث  الربع 
 15.3 حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   20.7
املا�صي  العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون 
�صركة  موجودات  جمموع  وبلغ  كما   ،2015

اأيلول  لنهاية  للتامني  للتامني  الأو�صط  ال�صرق 
مليون   85.4 حوايل   2016 احلايل  العام  من 

دينار.
وقال الرئي�ص التنفيذي ل�صركة ال�صرق الأو�صط 
ال�صركة  ان  �صوي�ص،  رجائي  الدكتور  للتامني 
موظفيها  وكافة  التنفيذية،  اإدارتها  وبجهود 
ووكالئها، وبدعم متوا�صل من جمل�ص الإدارة، 
على  وعملت  الإيجابية،  النتائج  على  حافظت 
الرباح  بلغ �صايف  نتائج متميزة، حيث  حتقيق 
 4.9 العام  من  الولى  الت�صعة  ال�صهر  خالل 

مليون دينار.
على  ال�صركة  حافظت  بذلك  اأنه  واأ�صاف   
مكانتها املتميزة يف النواحي التاأمينية واملالءة 
اأعلى  على  احتفاظها  من  مكنتها  التي  املالية 
�صالمة  على  يوؤكد  وهو  الدولية،  الت�صنيفات 
اأدائها  يف  ال�صركة  تتبعها  التي  ال�صيا�صات 

وقدرتها على حتقيق النتائج الإيجابية.
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اإلستثمار في قطاع التأمين

 عقد جمل�ص اإدارة gig | ال�صرق العربي للتاأمني 
رئي�ص  برئا�صة   ،2016 ل�صنة  اخلام�ص  اجتماعه 
جمل�ص  اأع�صاء  وح�صور  اللوزي،  نا�صر  املجل�ص 
م�صطفى  لل�صركة  التنفيذي  والرئي�ص  الإدارة، 

ملحم .
كما  الثالث  للربع  املالية  النتائج  املجل�ص  وبحث 
النتائج  اأف�صل  �صهد  والذي   ،2016/09/30 يف 
من حيث الأق�صاط املكتتبة والأرباح الفنية �صواء 
الداخلية  النتائج  اأو  املحلي  ال�صوق  م�صتوى  على 
لل�صركة حيث كانت الأف�صل على م�صتوى ال�صوق 

املحلي .                                     

اللوزي  نا�صر  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �صرح  وقد 
من  الثالث  الربع  نهاية  يف  ال�صركة  اأعمال  باأن 
الأق�صاط  بلغت  كانت جيدة حيث  احلايل  العام 
 73،4 مع  مقارنة  دينار  مليون   78،6 املكتتبة 
ال�صابق  العام  من  الفرتة  بنف�ص  دينار  مليون 
بلغت  كما   ،%7 ن�صبتها  بلغت  بزيادة   2015
التعوي�صات املدفوعة 63 مليون دينار مقارنة مع 

51 مليون دينار ب�صنة 2015.
�صايف  يف  منو  اإلى  املالية  البيانات  واأظهرت 
دينار  مليون   3،8 لت�صل  ال�صريبة  بعد  الأرباح 
العام  يف  دينار  مليون   3،3 مببلغ  مقارنة  اأردين 

وهو   ،  %15 بلغت  منو  بن�صبة   ،2015 ال�صابق 
موؤ�صر كبري على قدرة ال�صركة ومالءتها املالية، 
اأمانًا  والأكرث  الأف�صل  اخليار  يجعلها  مما 
للمن�صاأت واملوؤ�ص�صات وال�صركات الكربى، ويعزز 
وامل�صاهمني  العمالء  ثقة  ومتانة  ال�صركة  مكانة 
املايل  املركز  واإ�صتقرار  ثبات  يف  والعاملني 

لل�صركة.
الإدارة  املجل�ص  واأع�صاء  رئي�ص  اللوزي  و�صكر 
دون  بها  العاملني  وكافة  لل�صركة  التنفيذية 
�صاهمت  التي  املتوا�صلة  جهودهم  على  اإ�صتثناء 
ب�صكل اإيجابي يف تعزيز مكانة ال�صركة و تقدمها.

3.8 مليون دينار أرباح 
»الشرق العربي للتأمين« 

للربع الثالث

Investment In The INSURANCE Sector

اللوزي: الشركة هي الخيار 
األفضل واألكثر أمانًا 

للمنشأت والمؤسسات 
والشركات الكبرى
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836.5 ألف دينار أرباح 
»المجموعة العربية األردنية 

للتأمين« للربع الثالث

764 ألف دينار أرباح 
»المجموعة العربية األوروبية 

للتأمين« للربع الثالث

اإلستثمار في قطاع التأمين

جعنينه:هناك فرصة 
نجاح أخرى في الربع 

األخير من العام

النا بدر: الشركة ستبقى 
على عهدها باالستمرار في 

تقديم كل ما هو متميز 
من خدمات التأمين

للتامني  الأردنية  العربية  املجموعة  �صركة  حققت 
خالل الربع الثالث من العام احلايل 2016  اأرباحًا 
�صافية بعد ال�صريبة واملخ�ص�صات قبل ال�صريبة 
بلغت 836.542 األف دينار مقارنة مع 426.731 

الف دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2015.
فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب 
 « للتامني  الأردنية  العربية  حققت«املجموعة 
اأرباحا قبل ال�صريبة واملخ�ص�صات خالل الأ�صهر 
الت�صعة الأولى من العام احلايل 2016 ما جمموعه 
955.965 الف دينار، مقارنة مع 526.521 األف 

دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2015.
خالل  ال�صركة  ايرادات  جمموع  بلغ  املقابل  يف 
حوايل   ،2016 احلايل  العام  من  الثالث  الربع 
مليون   8.8 حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   9.1
املا�صي 2015، كما  العام  للفرتة ذاتها من  دينار 
العربية  املجموعة  �صركة  موجودات  جمموع  وبلغ 
احلايل  العام  من  اأيلول  لنهاية  للتامني  الأردنية 

2016 حوايل 19.2 مليون دينار.
الربع  خالل  الإجنازات  هذه  على  له  تعليق  ويف 
عام  مدير  قال   ،2016 احلايل  العام  من  الثالث 
العربية الأردنية ا�صامة جعنينه،  �صركة املجموعة 
لل�صركة  الدوؤوب  العمل  اإلى  ت�صري  النتائج  اإن هذه 
املمنهجة  ال�صنوية  اخلطة  بح�صب  عملها  بطاقم 
التي و�صعتها اإدارة ال�صركة بداية العام ومع نهاية 
الربع الثالث نحن نح�صد نتائج هذه اخلطة والتي 
لل�صركة يف �صناعة  والريادي  القيادي  تثبت موقع 

التاأمني يف ال�صوق الأردين.
واأ�صاف اأنه ل يزال هناك فر�صة جناح اأخرى يف 
بالعمل  والإ�صتمرار  والإجتهاد  للجد  الأخري  الربع 
للمحافظة على نتائجنا ل وبل زيادتها للعام املقبل 
العربية  املجموعة  �صركة  قوة  على  للمحافظة 
تعوي�ص  على  قدرتها  وزيادة  للتامني  الأردنية 
اأنواع  وبكافة  تعر�صهم حلوادث  عمالئها يف حال 

التاأمني.

حققت �صركة املجموعة العربية الوروبية للتامني 
  2016 احلايل  العام  من  الثالث  الربع  خالل 
اأرباحًا �صافية بعد ال�صريبة واملخ�ص�صات بلغت 
763.974 الف دينار مقارنة مع 247.533 الف 

دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2015.
حققت  فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب 
اأرباحا قبل  للتامني  املجموعة العربية الوروبية 
الت�صعة  الأ�صهر  خالل  واملخ�ص�صات  ال�صريبة 
الأولى من العام احلايل 2016 بلغت 997.101 
جمموع  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف  دينار،  مليون 
العام  من  ذاتها  القيا�ص  اليرادات خالل فرتة 
مع  مقارنة  دينار  مليون   14.6 حوايل   2016
من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   13.7 حوايل  

العام املا�صي 2015.
املجموعة  �صركة  موجودات  جمموع  وبلغ  كما 
العربية الوروبية للتامني لنهاية اأيلول من العام 

احلايل 2016 حوايل 28.8 مليون دينار.

العربية  ل�صركة املجموعة  العامة  وقالت املديرة 
املالية  النتائج  ان  بدر،  لنا  للتامني  الوروبية 
 2016 احلايل  العام  من  الثالث  الربع  لنهاية 
ظل  يف  المثل  وهي  التوقعات  �صمن  كانت 

الظروف القت�صادية التي يعي�صها العامل.
ال�صنوات  من  العديد  مرور  وبعد  انه  وا�صافت 
ا�صتطاعت  فقد  ال�صورية،  الزمة  اندلع  على 
اهدافها،  حتقيق  يف  قدما  امل�صي  ال�صركة 
موؤكدا ان »املجموعة العربية الوروبية للتاأمني« 
امام عمالئها  التي قطعته  �صتبقى على عهدها 
من  متميز  هو  ما  كل  تقدمي  يف  بال�صتمرار 

خدمات التاأمني.
يف  العمل  �صتوا�صل  ال�صركة  ان  قائلة  وتابعت 
�صوق التامني بنف�ص الوترية التي انتهجتها منذ 
طرح  موا�صلة  النجاح،  حققت  والتي  تاأ�صي�صها 
الربامج التامينية املتنوعة التي تواكب متطلبات 

الع�صر واملرحلة.
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اإلستثمار في قطاع التأمين

117 ألف دينار أرباح » التأمين 
العربية - األردن« للربع الثالث

813.5 ألف دينار أرباح
»التأمين الوطنية« للربع الثالث

الهباب: الشركة دأبت 
خالل سنوات خبرتها 
الطويلة على تطوير 

خدماتها وكوادرها

جرار: الشركة نجحت 
بإدارة المخاطر المتنوعة 

بوسائل متعددة

خالل  الردن   - العربية  التامني  �صركة  حققت 
اأرباحًا    2016 احلايل  العام  من  الثالث  الربع 
بلغت  واملخ�ص�صات  ال�صريبة  بعد  �صافية 
الف  الف دينار مقارنة مع 116.815   782.683

دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2015.
فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب 
قبل  اأرباحا   « الردن   - العربية  حققت«التامني 
الت�صعة  الأ�صهر  خالل  واملخ�ص�صات  ال�صريبة 
الأولى من العام احلايل 2016 حوايل 1.01 مليون 
اليرادات  بلغ فيه جمموع  الذي  الوقت  دينار، يف 
خالل فرتة القيا�ص ذاتها من العام 2016 حوايل 
10.7 مليون دينار مقارنة مع حوايل 10.6 مليون 

دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2015.
كما وبلغ جمموع موجودات �صركة التامني العربية 
 2016 احلايل  العام  من  اأيلول  لنهاية  الردن   -

حوايل 26.8 مليون دينار.
الردن   - العربية  التامني  �صركة  عام  مدير  وقال 

ر�صيد الهباب  يف تعليقه على جنازات الربع الثالث 
من العام احلايل 2016«، اأن ال�صركة حققت نتائج 

قيا�صية يف كافة عمليات ال�صركة.
واأ�صاف اأن اأهمية هذه النتيجة تكمن اأنها حتققت 
يف ظل التحديات التي تواجهها �صناعة التاأمني يف 
ال�صركة حري�صة  اأن  م�صددا  املنطقة،  ويف  الأردن 
كل احلر�ص على مواكبة تطور اخلدمات التاأمينية 
الأردن لالرتقاء  للعمالء يف  ما هو جديد  وتقدمي 

ب�صناعة التاأمني اإلى امل�صتوى الالئق.
واأ�صار الى ان �صركة التاأمني العربية-الأردن ومنذ 
تاأ�صي�صها يف عام 1975 اأخذت بعني العتبار هذه 
�صنوات  خالل  داأبت  حيث  والتحديات،  الأخطار 
وكوادرها  خدماتها  تطوير  على  الطويلة  خربتها 
الفنية لتوفري التغطية التاأمينية املالئمة لعمالئها 

وباأ�صعار مقبولة.

الربع  خالل  الوطنية  التامني  �صركة  حققت 
اأرباحًا    2016 احلايل  العام  من  الثالث 
قبل  واملخ�ص�صات  ال�صريبة  بعد  �صافية 

ال�صريبة بلغت 813.468 األف دينار.
فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب 
قبل  اأرباحا  الوطنية«  حققت«التامني 
الأ�صهر  خالل  واملخ�ص�صات  ال�صريبة 
الت�صعة الأولى من العام احلايل 2016 حوايل 
1.03 مليون دينار، يف الوقت الذي بلغ فيه 
جمموع ايرادات ال�صركة خالل الربع الثالث 
من العام احلايل 2016 حوايل 10.4 مليون 

دينار.
التامني  �صركة  موجودات  جمموع  وبلغ  كما 
الوطنية لنهاية اأيلول من العام احلايل 2016 

حوايل 24.5 مليون دينار.
الوطنية  التامني  ل�صركة  العام  املدير  وقالت 
بداية  منذ  ال�صركة  نتائج  اأن  جرار،  منال 

اأيلول  نهاية  ولغاية   2016 احلايل  العام 
مع  من�صجمة  بالإيجابية، حيث جاءت  تت�صم 
ارتكزت  حمكمة  عمل  وخطة  ا�صرتاتيجية 
التوزيع  منافذ  وتو�صيع  الربحية  تعزيز  على 

املبا�صر.
باإدارة  جنحت  ال�صركة  ان  واأ�صافت 
املخاطر املتنوعة بو�صائل متعددة وذلك من 
حتدد  مو�صوعة  �صاملة  اإ�صرتاتيجية  خالل 
حيث  وتخفيفها،  مواجهتها  و�صبل  املخاطر 
الإجراءات  وتبني  املخاطر  مراجعة  يتم 
ال�صركة  مكن  ما  وهو  ملواجهتها،  ال�صرورية 
التحديات  رغم  الطيبة  النتائج  حتقيق  من 

املفرو�صة.
الوطنية  التامني  �صركة  اأن  جرار  و�صددت 
جميع  تقدم  يف  املتميز  عملها  �صتوا�صل 
اخلدمات التاأمينية التي ميكن ل�صوق التاأمني 
الأردين اأن ي�صتوعبها، والعمل على تطويرها.
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اإلستثمار في قطاع التأمين

443.4 ألف دينار
 أرباح »ميدغلف« للربع الثالث

2.1 مليون دينار أرباح »النسر 
العربي للتأمين« للربع الثالث

عبد الجواد:الشركة 
ستعمل على تحقيق 
اإلضافة النوعية في 

سوق التامين األردني

سابيال: هذه النتائج 
تعد إنجازا كبيرا تحققه 

الشركة بالرغم من 
الصعوبات

حققت �صركة املتو�صط واخلليج للتامني »ميدغلف« 
خالل الربع الثالث من العام احلايل 2016  اأرباحًا 
ال�صريبة  قبل  واملخ�ص�صات  ال�صريبة  بعد  �صافية 
 140.541 مع  مقارنة  دينار  األف   443.364 بلغت 

الف دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2015.
وح�صب البيانات املالية، فقد حققت �صركة املتو�صط 
ال�صريبة  قبل  اأرباحا  »ميدغلف«  للتامني  واخلليج 
من  الأولى  الت�صعة  الأ�صهر  خالل  واملخ�ص�صات 
األف   551.916 جمموعه  ما   2016 احلايل  العام 
للفرتة  دينار  الف   373.153 مع  مقارنة  دينار، 
ذاتها من العام املا�صي 2015، يف الوقت الذي بلغ 
فيه جمموع ايرادات ال�صركة خالل الربع الثالث من 

العام احلايل 2016 حوايل 13.2 مليون دينار.
كما وبلغ جمموع موجودات �صركة املتو�صط واخلليج 
احلايل  العام  من  اأيلول  لنهاية  »ميدغلف«  للتامني 
العام  املدير  دينار.وقال  مليون   28 حوايل   2016
عالء  »ميدغلف«  للتامني  واخلليج  املتو�صط  ل�صركة 
الكامل  بالتزامها  تتميز  ال�صركة  اأن  اجلواد،  عبد 
تلبي  والتي  املتطورة  التاأمينية  اخلدمات  توفري  يف 

براجمها  خالل  من  املوطنني،  ورغبات  تطلعات 
واملحافظة  العمالء  مع  تعاملها  وطريقة  املطروحة 

على حقوق املوؤمنني وحملة الوثائق.
ذات  واملدربة  املوؤهلة  الكوادر  بتواجد  تتميز   كما 
تقدمي  على  تعمل  التي  العمل،  يف  العالية  الكفائة 
جميع اخلدمات التاأمينية املطلوبة وعلى اأكمل وجه.

لتطور  مواكبتها  �صتوا�صل  ال�صركة  اأن  وا�صاف 
هذا  عك�ص  على  والعمل  عامليا  التاأمني  خدمات 
لديها  فال�صركة  الأردن،  يف  عمالءها  على  التطور 
التاأمينية  اخلدمات  تقدمي  على  واخلربة  القدرة 
موؤهل  كادر  خالل  من  اأي�صا  وامل�صتجدة  التقليدية 
اكرب  مع  الثقة  على  مبنية  متينة  تعاون  وعالقات 
�صركات  كذلك  و  العاملية  التاأمني  اإعادة  �صركات 

التامني املحلية و الإقليمية الناجحة.
خدمات  تقدمي  هو  ال�صركة  غاية  اأن  اإلى  واأ�صار 
حتقيق  على  �صتعمل  حيث  اأنواعها،  بكافة  التاأمني 
وذلك  الأردين  التامني  �صوق  يف  النوعية  الإ�صافة 
الدول  كافة  يف  املجموعة  متتلكها  التي  للخربة 

العربية التي تتواجد فيها.

حققت �صركة الن�صر العربي للتامني خالل الربع 
الثالث من العام احلايل 2016  اأرباحًا �صافية 
بلغت حوايل 2.1  واملخ�ص�صات  ال�صريبة  بعد 
دينار  مليون   2 خوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون 

للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2015.
فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب 
قبل  اأرباحا  للتامني«  العربي  حققت«الن�صر 
الت�صعة  الأ�صهر  خالل  واملخ�ص�صات  ال�صريبة 
 2.5 حوايل   2016 احلايل  العام  من  الأولى 
جمموع  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف  دينار،  مليون 
اليرادات خالل فرتة القيا�ص ذاتها من العام 
مع  مقارنة  دينار  مليون   17.1 حوايل   2016
حوايل 16 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام 

املا�صي 2015.
كما وبلغ جمموع موجودات �صركة الن�صر العربي 
 2016 احلايل  العام  من  اأيلول  لنهاية  للتامني 

حوايل 71.1 مليون دينار.

ويف تعليق له على هذه الإجنازات خالل الربع 
مدير  قال   ،2016 احلايل  العام  من  الثالث 
بداية  منذ  اأنه   ،« �صابيال  يعقوب  ال�صركة  عام 
العام ا�صتطاعت ال�صركة حتقيق النتائج املالية 

املتميزة، والنمو يف العديد من املوؤ�صرات.
فعالية  تعزيز  على  عملت  ال�صركة  اأن  واأ�صاف 
الإجتماعية،  بامل�صوؤولية  يتعلق  فيما  ن�صاطاتها 
اأف�صل  قائمة  �صمن  مركزها  على  واملحافظة 

�صركات التاأمني يف الأردن.
كبريا  اجنازا  تعد  النتائج  هذه  اأن  اإلى  واأ�صار 
ال�صعوبات  من  بالرغم  ال�صركة  حتققه 
املتقلبة  وال�صيا�صية  القت�صادية  والو�صاع 
القطاعات  كافة  يف  اثرت  والتي  املنطقة  يف 
القت�صادية وخ�صو�صا يف قطاع التاأمني، و تدل 
عدة  نواح  من  ال�صركة  قوة  على  النتائج  هذه 
الداء  قوة  و  للمخاطر  اجليد  التقدير  اهمها 

الفني لل�صركة .  
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3.7 مليون دينار صافي أرباح البنك 
التجاري األردني للربع الثالث

11.2 مليون دينار صافي أرباح بنك المؤسسة 
المصرفية العربية للربع الثالث

بعد  اأرباحا �صافية  الأردين  التجاري  البنك  حقق 
مليون   3.7 حوايل  بلغت  واملخ�ص�صات  ال�صريبة 
العام  من  الولى  الت�صعة  ال�صهر  خالل  دينار 

احلايل 2016.
البنك  ارباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب 
التجاري الأردين قبل ال�صريبة خالل الربع الثالث 
من العام احلايل 2016 حوايل 4.3 مليون دينار، 
املتحقق  الدخل  اجمايل  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف 

حوايل 36.1 مليون دينار.
واأ�صارت البيانات الى اأن جمموع موجودات البنك 
من  ذاتها  القيا�ص  فرتة  خالل  الأردين  التجاري 
مليار   1.3 حوايل   بلغت   2016 احلايل  العام 

دينار.
وقال رئي�ص جمل�ص ادارة البنك التجاري الردين 
حافال  كان   2016 العام  اأن  ال�صايغ،  مي�صيل 
حيث  مثيل،  لها  ي�صبق  مل  ظروف  يف  بالتحديات 

جنح البنك يف احلفاظ على و�صعه ال�صليم.
واأ�صاف ان هذه النتائج  رغم التحديات ت�صري الى 

ان البنك ا�صتطاع املحافظة على اأعماله الأ�صا�صية 
وتطوير حجم عملياته يف جميع الن�صطة، وكذلك 
نوعية  حت�صني  وا�صتمرار  الأداء  معدلت  اإرتفاع 
اآمنة  م�صتويات  على  واملحافظة  البنك  موجودات 
من ال�صيولة وكفاية راأ�ص املال، وذلك مبا ين�صجم 
مع اإ�صرتاجتيات وخطط البنك املقرة من جمل�ص 

اإدارته .
واأ�صار الى ان البنك ا�صتمر يف تعزيز عنا�صر القوة 
والبيئة الرقابية من خالل تعزيز معايري التحكم 

املوؤ�ص�صي واإدارة املخاطر ومراقبة المتثال .

)الردن(  العربية  امل�صرفية  املوؤ�ص�صة  بنك  حقق 
بلغت  واملخ�ص�صات  ال�صريبة  بعد  �صافية  اأرباحا 
الت�صعة  ال�صهر  خالل  دينار  مليون   11.2 حوايل 

الولى من العام احلايل 2016.
بنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب 
قبل  )الردن(  العربية  امل�صرفية  املوؤ�ص�صة 
الربع  خالل  دينار  مليون   16.8 حوايل  ال�صريبة 
فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف   ،2016 العام  من  الثالث 

اجمايل دخل البنك حوايل  35.2 مليون دينار.
بنك  موجودات  اأن جمموع  الى  البيانات  واأ�صارت 
املوؤ�ص�صة امل�صرفية العربية )الردن( خالل الربع 
الثالث من العام احلايل 2016 بلغت حوايل 1.1 

مليار دينار.
وقالت املدير العام للبنك �صيمونا ب�صوتي، اأن هذه 
النتائج املالية ت�صري الى جناح البنك يف املحافظة 
امل�صرفية،  عملياته  حجم  يف  النمو  وترية  على 
امل�صرفية  اخلدمات  تقدمي  يف  التنوع  ان  حيث 
الكربى  وال�صركات  لالأفراد  البنك  يقدمها  التي 

واملوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة وقطاع ال�صتثمار 
حتقيق  يف  البنك  ا�صتمرار  يف  ال�صباب  احد  كان 

اأرباحه ومنوه.
لتح�صني  با�صتمرار  ي�صعى  البنك  ان  واأ�صافت، 
وا�صتك�صاف فر�ص لال�صتثمار  منتجاته وعملياته، 
لديه  الئتمانية  املحفظة  لإدارة  التكنولوجيا  يف 
بطريقة اأكرث فاعلية؛ لتقدمي منو مربح وم�صتدام، 
تطبيق  من  �صيتمكن  اجلديد،  النظام  وبتطبيق 
النتائج  قيا�ص  املتقدمة،  التح�صيل  ا�صرتاتيجيات 

و�صبطها بطريقة فعالة و�صريعة.
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الصايغ: البنك استطاع 
المحافظة على مستويات 

آمنة من السيولة بما 
ينسجم مع إستراتجياته

بشوتي: الخدمات التي 
يقدمها البنك كانت 

السبب في تحقيقه النتائج 
الطيبة والنمو 
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سلفيتي: البنك حّقق 
إنجازات جيدة في البنود 

الرئيسية للميزانية

الرزاز: استطعنا المحافظة 
على وتيرة النمو في حجم 

عمليات البنك

21.6 مليون دينار صافي
 أرباح بنك االتحاد للربع الثالث

5 مليون دينار صافي أرباح
 البنك األهلي األردني للربع الثالث

ال�صريبة  بعد  �صافية  اأرباحا  الحتاد  بنك  حقق 
خالل  دينار  مليون   21.6 حوايل  بلغت  واملخ�ص�صات 
مقابل   ،2016 احلايل  العام  من  الولى  الت�صعة  ال�صهر 
17.8 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2015.

الحتاد   بنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب 
الربع  خالل  دينار  مليون   32.7 حوايل  ال�صريبة  قبل 
مليون   26.6 حوايل  مقابل   ،2016 العام  من  الثالث 
الوقت  املا�صي 2015، يف  العام  من  الثالث  للربع  دينار 

مليون  البنك حوايل 75.7  اجمايل دخل  فيه  بلغ  الذي 
دينار مقابل 65.7 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام 

املا�صي 2015.
واأ�صارت البيانات الى اأن جمموع موجودات بنك الحتاد 
خالل الربع الثالث من العام احلايل 2016 بلغت حوايل 
2.4 مليار دينار.ونوه رئي�ص جمل�ص ادارة بنك الحتاد 
ع�صام �صلفيتي ويف تعقيبه على هذه النتائج، اإلى �صالبة 
املركز املايل للبنك وقوة قاعدته الراأ�صمالية، حيث حّقق 

البنك اإجنازات جيدة يف البنود الرئي�صية للميزانية.
البنك منذ بداية  التي حققها  املتميزة  النتائج  اأن  وقال 

زيادة  يف  املبذولة  للجهود  تتويجًا  جاءت   2016 العام 
اخلدمات  يف  والتو�صع  اللية  وال�صرافات  الفروع  �صبكة 

البنكية املبتكرة التي تواكب متطلبات العمالء.
الأهداف  مع  متوافقة  جاءت  البنك  نتائج  باأن  واأ�صاف 
امل�صتهدفة  املوؤ�صرات  ايجابا على  انعك�ص  املر�صومة مما 
حتقيق  يف  ما�ص  البنك  اأن  اإلى  م�صريا  احلايل،  للعام 
املودعني،  حقوق  على  يحافظ  ب�صكل  اجليدة  النتائج 
على  يحر�ص  التي  الجتماعية  للم�صوؤولية  بال�صافة 
التنمية  بتحقيق  م�صاهمته  اطار  يف  للمجتمع  تقدميها 

ال�صاملة.

حقق البنك الأهلي الأردين اأرباحا �صافية بعد ال�صريبة 
خالل  دينار  مليون   5.15 حوايل  بلغت  واملخ�ص�صات 

ال�صهر الت�صعة الولى من العام احلايل 2016.
البنك  دخل  اجمايل  بلغ  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب 
احلايل  العام  من  الثالث  الربع  خالل  الأردين  الأهلي 
حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   86.7 حوايل   2016
املا�صي  العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   84.9
2015، كما واأ�صارت البيانات الى اأن جمموع موجودات 

احلايل  العام  من  ذاتها  القيا�ص  فرتة  خالل  البنك 
2016 بلغت حوايل 2.84 مليار دينار.

وقال رئي�ص جمل�ص ادارة البنك الهلي الردين الدكتور 
اأن البنك متكن منذ بداية العام احلايل  عمر الرزاز، 
جملة  حتقيق  من  القليمية  التحديات  رغم   2016
على  املحافظة  خالل  من  و�صعها،  مت  التي  الهداف 

وترية النمو يف حجم عملياته.
اأن جهود البنك �صترتكز خالل الفرتة املقبلة  واأ�صاف 
يف  البنك  ح�صور  وتعزيز  النمو  فر�ص  ا�صتغالل  على 
الرتكيز  جانب  الى  العمالء،  وخدمة  املحلية  ال�صوق 

على حتقيق التوازن يف امليزانية وجودة ال�صول وادارة 
املخاطر ب�صكل فاعل. 

واأ�صار اإلى ان البنك �صنبذل املزيد من اجلهود لتحقيق 
اف�صل الإجنازات خالل ما تبقى من العام 2016، حتى 

يبقى البنك اخليار الف�صل والول للعمالء.
يواجهها  التي  وامل�صاعب  التحديات  الى  الرزاز  واأ�صار 
الزمات  لتبعات  لتعر�صه  نتيجة  الأردين  القت�صاد 
القليمة التي فر�صت عليه، لكن يف املقابل اكد عن ثقته 
واملعطاء،  الواعي  و�صعبه  بقيادته احلكيمة  الأردن  باأن 

قادر على اخلروج من هذه التحديات. 

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

61 INVESTORSامل�صتثمـــــــــــرون         ت�صرين الثاين   ٢0١٦



اإلستثمار في القطاع المصرفـي

المصري:  النتائج التي 
حققها البنك تؤكد قدرته 

على التعامل بمرونة مع 
كل األوضاع السائدة

618 مليون دوالر أرباح مجموعة
 البنك العربي للربع الثالث

نتائج  حتقيق  العربي  البنك  جمموعة  وا�صلت 
ايجابية للربع الثالث من العام 2016 حيث حققت 
اأرباحًا �صافية بعد ال�صرائب واملخ�ص�صات بلغت 
ايلول   30 يف  املنتهية  للفرتة  دولر  مليون  9ر617 
الفرتة  يف  دولر  مليون  1ر615  بـ  مقارنة   2016

املقابلة للعام 2015.
ال�صرائب  قبل  املجموعة  ارباح  ان  البنك  وقال   
النتائج  بلغت 8ر815 مليون دولر، مبينا ان هذه 
تعك�ص الأداء املتوازن للبنك والقدرة امل�صتمرة يف 
مركز  على  املحافظة  مع  الرباح  وحتقيق  النمو 
مليار  3ر8  امللكية  حقوق  بلغت  حيث  قوي  مايل 

دولر كما يف نهاية اأيلول 2016.
 3 بن�صبة  منوا  الئتمانية  الت�صهيالت  واظهرت   
باملئة بنهاية الربع الثالث لت�صل الى 4ر24 مليار 
الفرتة  يف  دولر  مليار  6ر23  مع  باملقارنة  دولر 
نف�صها من العام ال�صابق، وجاء هذا النمو متا�صيا 
مع ا�صرتاتيجية البنك يف التو�صع من خالل طرح 
منتجات وخدمات جديدة مع املحافظة على جودة 
 2 بن�صبة  العمالء  ودائع  منت  حني  يف  ال�صول، 
باملئة لت�صل الى 5ر35 مليار دولر اأمريكي بنهاية 

يف  دولر  مليار  8ر34  مع  مقارنة   2016 ايلول 
الفرتة نف�صها من العام ال�صابق.

 وبا�صتثناء اثر التغري يف ا�صعار ال�صرف، اظهرت 
العمالء  ودائع  و  الئتمانية  الت�صهيالت  حمفظة 
التوايل  على  4باملئة  و  5باملئة  بن�صبة  ارتفاعا 

مقارنة مع نف�ص الفرتة من العام ال�صابق.
جمل�ص  رئي�ص  او�صح  النتائج،  هذه  على  وتعليقًا   
اإدارة البنك �صبيح امل�صري اأن النتائج املالية التي 
حققها البنك للربع الثالث من العام 2016 توؤكد 
قدرة البنك على التعامل مبرونة مع كل الو�صاع 
للميزانية  الفعالة  الإدارة  خالل  من  ال�صائدة 
يويل  البنك  اأن  اإلى  م�صريا  املخاطر،  من  واحلد 
جل تركيزه على حتقيق اأف�صل النتائج من خالل 
الرتكيز على الرباح الت�صغيلية امل�صتدامة وتطوير 
املنتجات بالإ�صافة الى تعزيز اأطر ادارة املخاطر 

وموا�صلة حت�صني جودة اليرادات.
بتنفيذ  اللتزام  البنك على  قدرة  امل�صري  واأكد   
ا�صرتاتيجيته لتحقيق اف�صل النتائج ولتمكينه من 
مواجهة التحديات يف كل الظروف من خالل اطار 
مما  �صلبة  مالية  ا�ص�ص  على  يعتمد  وا�صح  عمل 

يوفر احليوية الالزمة ملواكبة التطورات ال�صريعة 
يف ال�صواق لتعزيز موقعه فيها ومبا يج�صد مكانة 
ال�صناعة  �صعيد  على  الريادية  العربي  البنك 

امل�صرفية حمليا واإقليميا.
ال�صباغ  نعمه  البنك  اأ�صار مدير عام   من جانبه 
الأرباح  �صايف  يف  منوا  حقق  البنك  اأن  اإلى 
المر  اجلغرايف  انت�صاره  من  م�صتفيدا  الت�صغيلية 
واملحافظة  الدخل  م�صادر  تنويع  من  مكنه  الذي 

على منو م�صتدام يف الرباح.
يف  حت�صنا  اظهرت  املالية  النتائج  ان  وا�صاف   
اأداء البنك حيث بلغت ن�صبة الكفاءة )امل�صاريف 
باملئة  6ر39  الت�صغيلية(  اليرادات  الى  الت�صغيلية 
العام  من  الفرتة  نف�ص  يف  باملئة  مع7ر40  مقارنة 

ال�صابق.
على  املحافظة  على  حري�ص  البنك  اأن  اأكد  كما   
ن�صبة  ا�صتقرت  حيث  املالية  املوؤ�صرات  اأف�صل 
اإلى  القرو�ص  اإجمايل  اإلى  املتعرثة  القرو�ص 
�صيولة  بن�صبة  احتفاظه  الى  بالإ�صافة  باملئة  8ر4 
الودائع  الى  القرو�ص  ن�صبة  بلغت  حيث  مرتفعة 

8ر68 باملئة.
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

فاخوري: البنك يتمتع 
بمالءة مالية عالية 

ويتميز بمتانة قاعدته 
الرأسمالية

الكباريتي: النتائج 
تؤكد على مكانة البنك 

المميزة بين البنوك 
العاملة في األردن

ال�صريبة  بعد  �صافية  اأرباحا  الأردن  بنك  حقق 
خالل  دينار  مليون   31.3 حوايل  بلغت  واملخ�ص�صات 
مقارنة   ،2016 احلايل  العام  من  الولى  الت�صعة  ال�صهر 
مع حوايل 29 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 

.2015
وح�صب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح بنك الأردن قبل 
الثالث  الربع  خالل  دينار  مليون   46.4 حوايل  ال�صريبة 
من العام 2016، مقارنة مع حوايل 46 مليون دينار للربع 
الثالث من العام املا�صي 2015،  يف الوقت الذي بلغ فيه 

اجمايل دخل البنك حوايل 94.6 مليون دينار مقارنة مع 
القيا�ص ذاتها من  حوايل 92.5 مليون دينار خالل فرتة 
بنك  موجودات  جمموع  اأن  الى  البيانات  2015.واأ�صارت 
الثالث من العام احلايل 2016 بلغت  الأردن خالل الربع 

حوايل 2.4 مليار دينار.
لبنك  العام  املدير   / الدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
خطته  تطبيق  وا�صل  البنك  اأن  فاخوري،  �صاكر  الأردن 
�صيايته  متابعة  يف  ا�صتمر  حيث  بنجاح،  وا�صرتاتيجيته 

املتحفظة واحل�صيفة ببناء املخ�ص�صات املالية.
واأ�صاف اأن النتائج املالية املتحققة خالل ال�صهر الت�صعة 
تنمية  على  ارتكزت   2016 احلايل  العام  من  الولى 

كافة  ا�صتطاع جمابهة  ال�صا�صية، حيث  البنكية  العمليات 
يف  وذلك  طيبة،  مالية  بنتائج  منها  واخلروج  التحديات 
ظل الظروف التي ت�صهدها دول املنطقة والتي اثرت ب�صكل 
كبري على الواقع القت�صادي.واأكد فاخوري ان البنك يتمتع 
الراأ�صمالية  قاعدته  مبتانة  ويتميز  عالية  مالية  مبالءة 
و�صالمة املحافظ الئتمانية وال�صتثمارية، حيث يعتمد يف 
حتقيق ذلك على التخطيط الواعي للظروف ذات العالقة 
التنويع  �صرورة  باحل�صبان  ياأخذ  والذي  وخارجيا  داخليا 
اآمنة  يف م�صادر الأموال، واإعادة توظيفها يف ا�صتثمارات 
وذات عائد جمز، مع تطوير و�صائل تقدمي اخلدمات مبا 

ي�صمن ا�صتمرار تنوعها والرتقاء مب�صتوياتها.

بعد  �صافية  اأرباحا  الكويتي  الأردين  البنك  حقق 
ال�صريبة واملخ�ص�صات بلغت حوايل 24.6 مليون دينار 

خالل ال�صهر الت�صعة الولى من العام احلايل 2016.
وح�صب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح البنك الأردين 
الكويتي قبل ال�صريبة حوايل 35.3 مليون دينار خالل 
الربع الثالث من العام 2016، يف الوقت الذي بلغ فيه 
مقارنة  دينار  مليون   91 حوايل  البنك  دخل  اجمايل 
العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   90.2 حوايل  مع 

املا�صي 2015.
البنك  موجودات  جمموع  اأن  الى  البيانات  واأ�صارت 
العام احلايل  الثالث من  الربع  الكويتي خالل  الأردين 

2016 بلغت حوايل 2.8 مليار دينار.
الكويتي عبد  الأردين  البنك  ادارة  رئي�ص جمل�ص  وقال 
نهاية  حتى  البنك  اأعمال  نتائج  اإن  الكباريتي،  الكرمي 
الربع الثالث من العام احلايل توؤكد قوة الو�صع املايل 
والئتماين للبنك وجناح �صيا�صته احل�صيفة التي تعتمد 
اإدارة فعالة وكفاءة عالية يف اإدارة املخاطر واملحافظة 

على مكانة مميزة بني البنوك العاملة يف الأردن.

و�صدد الكباريتي على �صالبة املركز املايل للبنك وقوة 
قاعدته الراأ�صمالية، حيث حقق البنك اإجنازات جيدة 
يف  البنك  موا�صلة  موؤكدا  الرئي�صية،  امليزانية  بنود  يف 
تنفيذ خطته ال�صرتاتيجية التي اأثبتت حتى الآن جناحا 
حتققت  الإيجابية  النتائج  هذه  اأن  اإلى  كبريا.ِواأ�صار 
واإلى  البنك  ينتهجها  التي  املتوازنة  ال�صيا�صات  نتيجة 
ح�صيفة  �صيا�صة  اإطار  يف  الأعمال  حجم  يف  التو�ّصع 
اخلدمات  اأداء  يف  املتطّور  وللم�صتوى  املخاطر،  لإدارة 
يبذلها  التي  املتميزة  واجلهود  البنك  لعمالء  املقدمة 

موظفو البنك على جميع امل�صتويات.
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31.3 مليون دينار صافي
 أرباح بنك األردن للربع الثالث

24.6 مليون دينار صافي أرباح
 البنك األردني الكويتي للربع الثالث



اإلستثمار في القطاع المصرفـي

السعدي:   البنك تمكن 
من تمتين وضعه المالي 

وتعزيز حجم أعماله

من  الأولى  اأ�صهر  الت�صعة  خالل  الإ�صكان  بنك  حقق   
العام احلايل 2016 منوًا يف الأرباح قبل ال�صريبة بن�صبة 
مقارنًة  دينار  مليون  2ر145  اإلى  لت�صل  10باملئة  بلغت 
املماثلة من  الفرتة  مع 132 مليون دينار حتققت خالل 
العام املا�صي 2015، يف حني منت الأرباح ال�صافية بعد 
مليون  6ر100  بلغت  حيث  باملئة  1ر8  بن�صبة  ال�صريبة 
دينار مقارنًة مع 1ر93 مليون دينار خالل الفرتة املماثلة 

من عام 2015.
اأنه  ال�صعدي  اإيهاب  للبنك  التنفيذي  الرئي�ص  وبني   
الأمني  ال�صتقرار  عدم  حالة  ا�صتمرار  من  الرغم  على 
وال�صيا�صي يف املنطقة والآثار ال�صلبية الناجمة عن ذلك 
متتني  من  متكن  البنك  اأن  اإل  الأردين،  القت�صاد  على 
الأن�صطة  اأعماله يف خمتلف  وتعزيز حجم  املايل  و�صعه 
دينار،  مليار  6ر7  املوجودات  بلغ جمموع  اإذ  امل�صرفية، 

بلغ  العمالء 4ر5 مليار دينار، كما  اأر�صدة ودائع  وبلغت 
اإجمايل ر�صيد حمفظة الت�صهيالت الئتمانية 2ر4 مليار 

دينار.
على  اإيجابي  ب�صكل  انعك�صت  النتائج  هذه  ان  وا�صاف   
على  العائد  معدل  ارتفع  حيث  البنك،  اأداء  موؤ�صرات 
اإلى  باملئة عام 2015  ال�صريبة من 6ر1  املوجودات بعد 
وارتفع  الأولى من عام 2016،  اأ�صهر  للت�صعة  باملئة  7ر1 
معدل العائد على حقوق امللكية بعد ال�صريبة من12 باملة 
اإلى 9ر12 باملة وانخف�صت ن�صبة الديون غري العاملة اإلى 
باملئة  6ر16  املال  راأ�ص  كفاية  ن�صبة  وبلغت   ، باملئة  6ر3 
وهي اأعلى من احلد الأدنى املطلوب من البنك املركزي 
الأردين البالغ 12باملئة ، كما بلغت ن�صبة ال�صيولة 8ر122 
من  الن�صبة  لهذه  املقبول  الأدنى  احلد  تفوق  وهي  باملئة 

ال�صلطات الرقابية البالغة 100باملئة .

 وبني ال�صعدي اأن البنك ي�صع على �صلم اأولوياته توطيد 
العالقة مع عمالئه احلاليني وبناء عالقات عمل جيدة 
على  للمحافظة  وذلك  امل�صتهدفني،  العمالء  مع  وقوية 
م�صاهمته  ال�صتمرار يف  اإلى  بالإ�صافة  الريادي،  موقعه 
الأفراد  متويل  خالل  من  الوطني  القت�صاد  بتنمية 
واملتو�صطة  وال�صغرية  الكبرية  وال�صركات   واملوؤ�ص�صات 
تنويع  ال�صتمرار يف  على  البنك  يحر�ص  كما   ، احلجم  
�صرائح  احتياجات  يلبي  مبا  ومنتجاته  خدماته  وتطوير 
العمالء كافة ، يدعمه يف ذلك �صبكة فروع  130 فرعًا  
الأكرب  وهما   ، جهازًا   221 اآيل  �صراف  اأجهزة  و�صبكة 

على م�صتوى القطاع امل�صريف الأردين.
واأ�صاد بالدور الإيجابي ملجل�ص الإدارة يف تقدمي الدعم 
مكانة  وتعزيز  تقدم  يف  ي�صاهم  الذي  الأمر  املتوا�صل 

البنك .
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100،6 مليون دينار أرباح
 بنك اإلسكان لنهاية الربع الثالث

جردانه:   البنك 
استطاع تحقيق األهداف 

التي حددتها الخطة 
اإلستراتيجية

)بعد  ال�صافية  ال�صتثماري  البنك  اأرباح  بلغت   
ال�صريبة( خالل الربع الثالث من العام احلايل 2016 
دينار  ماليني   9 مع  مقارنة  دينار  مليون  1ر9  حوايل 

لفرتة املقارنة ذاتها من العام املا�صي 2015.
البنك  ارباح  بلغت  فقد  للبنك،  املالية  الببانات  وح�صب 
الربع  لنهاية  دينار  مليون  9ر12  حوايل  ال�صريبة  قبل 
الثالث من العام احلايل 2016 مقارنة مع 4ر12 مليون 

دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2015.
ب�صر  ال�صتثماري  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال    
اخلطط  جناح  تعك�ص  النتائج  هذه  اإن  جردانه 

وقدرة  ناحية  من  البنك  و�صعها  التي  ال�صرتاتيجية 
فيها،  الواردة  الأهداف  حتقيق  على  التنفيذية  الإدارة 
املتوا�صلة  جهودهم  على  البنك  عمل  فريق  دور  وثمن 
والتي هي الركيزة الرئي�صية يف التقدم امل�صتمر للبنك. 
للبنك  والرقابي  التنظيمي  بالدور  جردانه  واأ�صاد 
للتعامل  البنوك  �صاهم يف دعم ح�صانة  الذي  املركزي 

مع التحديات املحيطة.
 كما اأظهرت البيانات املالية ارتفاع اإجمايل الدخل يف 
البنك اإلى حوايل 32 مليون دينار مقارنة مع 28 مليون 
 14 ن�صبته  بارتفاع   2015 عام  من  ذاتها  للفرتة  دينار 

باملئة.
ارتفعت  اإذ  البنك،  يف  امل�صرفية  العمليات  ومنت   
باملئة  5ر18  بن�صبة  املبا�صرة  الئتمانية  الت�صهيالت 
العام  من  اأيلول  لنهاية  دينار  مليون  8ر538  اإلى 
نهاية  يف  كما  دينار،  مليون  7ر454  مع  مقارنة  احلايل 
اأن  للبنك  الربعية  املالية  القوائم  2015.وبينت  العام 
5ر4  حوايل  اإلى  انخف�صت  العاملة  غري  الت�صهيالت 
املبا�صرة  الئتمانية  الت�صهيالت  ر�صيد  �صايف  من  باملئة 
ما   ،2015 عام  نهاية  يف  باملئة   5 ن�صبته  ما  مع  مقارنة 
يوؤكد �صالمة العمليات الت�صغيلية للبنك وزيادة كفاءتها.

9.1 مليون دينار أرباح
 البنك االستثماري للربع الثالث
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

القاضي: البنك يتبنى 
أحدث السياسات 

واألساليب واألنظمة 
المصرفية 

المفتي: البنك استطاع 
تعزيز قدرته وتوسيع 

أعماله

حقق بنك ال�صتثمار العربي الأردين اأرباحا �صافية بعد 
ال�صريبة واملخ�ص�صات بلغت حوايل 16.1 مليون دينار 

خالل ال�صهر الت�صعة الولى من العام احلايل 2016.
وح�صب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح بنك ال�صتثمار 
العربي الأردين قبل ال�صريبة 23.8 مليون دينار خالل 
الربع الثالث من العام 2016، يف الوقت الذي بلغ فيه 

اجمايل دخل البنك حوايل 49 مليون دينار.

بنك  موجودات  جمموع  اأن  الى  البيانات  واأ�صارت 
ال�صتثمار العربي خالل الربع الثالث من العام احلايل 

2016 بلغت حوايل 1.8 مليار دينار.
ال�صتثمار  لبنك  التنفيذي  الرئي�ص  العام/  املدير  وقال 
العربي الأردين هاين القا�صي، اأن النتائج التي حققها 
البنك منذ بداية العام 2016  جاءت لتوؤكد قدرة البنك 
املحيطة  الظروف  مع  والتكيف  النمو  موا�صلة  على 
والتعامل مع خمتلف امل�صتجدات يف الأ�صواق التي يعمل 
بها البنك، بال�صافة الى التخطيط املتوازن والتوظيف 

الأمثل للموارد الداخلية الذاتية للبنك.
ال�صيا�صات والأ�صاليب  واأ�صاف ان البنك يتبنى احدث 
تعزيز  اإلى  ي�صعى  حيث  احلديثة،  امل�صرفية  والأنظمة 
الحتياجات  لتلبية  وخدماته  عملياته  م�صتوى  وحت�صني 

املتجددة ملختلف قطاعات و�صرائح العمالء.
من  العمالء  قاعدة  تو�صيع  يف  جنح  البنك  ان  وتابع، 
خالل طرح منتجات جديدة مبا يتوافق مع تعزيز بيئة 
الدفع الإلكرتوين يف اململكة وتنويع اخلدمات امل�صرفية 

والرتكيز على البتكار يف طرح املنتجات واخلدمات.

اأرباحا �صافية بعد ال�صريبة  حقق بنك القاهرة عمان 
خالل  دينار  مليون   27.2 حوايل  بلغت  واملخ�ص�صات 

ال�صهر الت�صعة الولى من العام احلايل 2016.
وح�صب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح بنك القاهرة 
خالل  دينار  مليون   38.7 حوايل  ال�صريبة  قبل  عمان 
الربع الثالث من العام 2016، يف الوقت الذي بلغ فيه 

اجمايل دخل البنك حوايل 96.5 مليون دينار.
بنك  موجودات  جمموع  اأن  الى  البيانات  واأ�صارت 
احلايل  العام  من  الثالث  الربع  خالل  عمان  القاهرة 

2016 بلغت حوايل 2.4 مليار دينار.
يزيد  عمان  القاهرة  بنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
ال�صهر  تعزيز قدرته خالل  ا�صتطاع  البنك  اأن  املفتي، 
الت�صعة الولى من العام احلايل 2016، كما وعلى تو�صيع 

اأعماله وزيادة حجم ن�صاطاته وقدراته التناف�صية.
تطبيق  يف  الإ�صتمرار  �صيوا�صل  البنك  اأن  واأ�صاف 
تطوير  ويف  الإ�صرتاتيجية،  وخطته  �صيا�صاته  وتنفيذ 
كفاءة  وزيادة  املقدمة  اخلدمات  م�صتوى  ورفع  اأعماله 
بالإ�صافة  اجلغرايف  انت�صاره  زيادة  خالل  من  الأداء، 
اإلى ا�صتكمال حتديث فروعه القدمية ومبا يتنا�صب مع 

هويته املوؤ�ص�صية. 
كما �صيتم تطوير الأنظمة الآلية والت�صغيلية، ومراجعة 
كافة اإجراءات العمل لديه لتكون اأكرث فعالية ومبا يتيح 
املنتجات واخلدمات مبرونة  التو�صع وطرح  دعم خطة 

كبرية ومبا يحقق اأف�صل �صروط الأمن واحلماية.
واأ�صار اإلى اأن البنك اإ�صتطاع ال�صتمرار يف حتقيق نتائج 
متوقعا، خا�صة يف ظل  كان  ما  متميزة جتاوزت  مالية 
الظروف التي ت�صهدها منطقة ال�صرق الو�صط خا�صة 
الدول املجاورة من ا�صطرابات اأثرت ب�صكل كبري على 

احلياة القت�صادية يف الردن.
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16 مليون دينار صافي أرباح البنك 
االستثمار العربي األردني للربع الثالث

27.2 مليون دينار صافي
 أرباح بنك القاهرة عمان للربع الثالث



أخبار البنوك

 617.9  مليون دوالر امريكي أرباح مجموعة 
»البنك العربي« للربع الثالث من عام 2016

العام 2016  الثالث من  للربع  ايجابية  نتائج  العربي حتقيق  البنك  وا�صلت جمموعة 
اأرباحًا �صافية بعد ال�صرائب و املخ�ص�صات بلغت 617.9 مليون دولر  حيث حققت 
املقابلة  الفرتة  دولر يف  مليون  بـ 615.1  مقارنة  ايلول 2016   30 املنتهية يف  للفرتة 
دولر.  مليون   815.8 بلغت  ال�صرائب  قبل  الرباح  ان  ال�صارة  وجتدر   ،2015 للعام 
النمو وحتقيق  امل�صتمرة يف  والقدرة  للبنك  املتوازن  الأداء  لتعك�ص  النتائج  وتاأتي هذه 
الرباح مع املحافظة على مركز مايل قوي حيث بلغت حقوق امللكية 8.3 مليار دولر 

اأمريكي كما يف نهاية اأيلول 2016.
الى  لت�صل  الثالث  الربع  بنهاية   %3 بن�صبة  الئتمانية منوا  الت�صهيالت  واظهرت  هذا 
اأمريكي يف الفرتة نف�صها  اأمريكي باملقارنة مع 23.6 مليار دولر  24.4 مليار دولر 
من العام ال�صابق، وجاء هذا النمو متا�صيا مع ا�صرتاتيجية البنك يف التو�صع من خالل 
طرح منتجات وخدمات جديدة مع املحافظة على جودة ال�صول، يف حني منت ودائع 
العمالء بن�صبة 2% لت�صل الى 35.5 مليار دولر اأمريكي بنهاية ايلول 2016  مقارنة مع 
34.8 مليار دولر يف الفرتة نف�صها من العام ال�صابق. وبا�صتثناء اثر التغري يف ا�صعار 
ال�صرف، اظهرت حمفظة الت�صهيالت الئتمانية و ودائع العمالء ارتفاعا بن�صبة  5% و 

4% على التوايل مقارنة مع نف�ص الفرتة من العام ال�صابق.
وتعليقًا على هذه النتائج، �صرح ال�صيد �صبيح امل�صري رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك- اأن 

النتائج املالية التي حققها البنك للربع الثالث من العام 2016 توؤكد قدرة البنك على 
التعامل مبرونة مع كافة الو�صاع ال�صائدة من خالل الدراة الفعالة للميزانية واحلد 
النتائج من  اأف�صل  تركيزه على حتقيق  يويل جل  البنك  اأن  الى  واأ�صار  املخاطر،  من 
خالل الرتكيز على الرباح الت�صغيلية امل�صتدامة وتطوير املنتجات بال�صافة الى تعزيز 

اأطر ادارة املخاطر وموا�صلة حت�صني جودة اليرادات.
ومن جهته، اأ�صار ال�صيد نعمه ال�صباغ  املدير العام التنفيذي للبنك العربي اأن البنك 
حقق منوا يف �صايف الأرباح الت�صغيلية م�صتفيدا من انت�صاره اجلغرايف المر الذي مكنه 
ان  الى  وا�صاف  الرباح،   م�صتدام يف  واملحافظة على منو  الدخل  تنويع م�صادر  من 
)امل�صاريف  الكفاءة  ن�صبة  بلغت  حيث  البنك  اأداء  يف  حت�صنا  اظهرت  املالية  النتائج 
الت�صغيلية الى اليرادات الت�صغيلية( 39.6% مقارنة مع 40.7% يف نف�ص الفرتة من 
العام ال�صابق. كما اأكد اأن البنك حري�ص على املحافظة على اأف�صل املوؤ�صرات املالية 
حيث ا�صتقرت ن�صبة القرو�ص املتعرثة اإلى اإجمايل القرو�ص اإلى 4.8%، بال�صافة الى 

احتفاظه بن�صبة �صيولة مرتفعة حيث بلغت ن�صبة القرو�ص الى الودائع %68.8.
ويف اخلتام  اأكد ال�صيد �صبيح امل�صري قدرة البنك على اللتزام بتنفيذ ا�صرتاتيجيته 
الظروف  كافة  يف  التحديات  مواجهة  من  ولتمكينه  النتائج  اف�صل  لتحقيق 
احليوية  يوفر  مما  �صلبة  مالية  ا�ص�ص  على  يعتمد  وا�صح  عمل  اطار  خالل  من 
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البنك العربي أول بنك في المملكة يحصل
 على شهادة اآليزو العالمية في إدارة استمرارية العمل

أخبار البنوك

يج�صد  ومبا  فيها  موقعه  لتعزيز  ال�صواق  يف  ال�صريعة  التطورات  ملواكبة  الالزمة 
واإقليميا.  حمليا  امل�صرفية   ال�صناعة  �صعيد  على  الريادية  العربي  البنك   مكانة 

جائزة  على   العام  هذا  مطلع  يف  ح�صل  العربي  البنك  اأن  اإلى  هنا  الإ�صارة   جتدر 
اأف�صل بنك يف ال�صرق الأو�صط للعام  2016 من قبل جملة غلوبال فاينان�ص العاملية 
)Global Finance( والتي منحته اأي�صًا جائزة اأف�صل بنك متويل جتاري يف منطقة 
ال�صرق الأو�صط. كذلك ح�صل البنك على جائزة اأف�صل بنك يف جمال خدمات اإدارة 
وجائزة  العاملية   )EMEA Finance( فاينان�ص  اإمييا  جملة  من  املنطقة  يف  النقد 
اأف�صل بنك متويل جتاري يف ال�صرق الأو�صط للعام 2016 من جملة تريد اآند فورفيتنغ 
العاملية املتخ�ص�صة يف قطاع الأعمال    )Trade and Forfaiting Review( ريڤيو
 Global( هذا اإلى جانب جائزة اأف�صل بنك يف الأردن من جمالت: غلوبال فاينان�ص

.)Euromoney( و يورومني )Finance

البنك العربي اأول بنك يف اململكة يح�سل على �سهادة 
االآيزو العاملية يف اإدارة ا�ستمرارية العمل

حاز البنك العربي موؤخرًا على �صهادة الآيزو ISO22301 يف اإدارة ا�صتمرارية العمل 
تاأكيدًا على جناحه يف تطبيق كافة   )BSI( الربيطانية املعايري  ال�صادرة عن هيئة 
ال�صهادة واعتمادها من  املعايري املطلوبة بجودة وكفاءة عالية. حيث مّت اجازة هذه 

.)UKAS( قبل هيئة اعتماد ال�صهادات املعروفة عامليًا
وتعترب �صهادة الأيزو ISO22301 من اأكرث ال�صهادات املوثوقة واملعتمدة عامليًا يف هذا 
و  للموؤ�ص�صة  الت�صغيلية  الكفاءة  على  توؤكد  دوليًا  عليها  متعارف  �صهادة  وهي  املجال، 
قدرتها على التعامل ب�صكل منهجي مع احلوادث والأزمات، مما يعزز من قدرتها على 

ال�صتمرار يف اإدارة اأعمالها وتقدمي منتجاتها و خدماتها خالل الأزمات.
ادارة  ال�صتمرار يف  على  وقدرته  العربي  البنك  الإجناز مدى جاهزية  ويعك�ص هذا 
اأعماله يف �صوء اأّية حتديات قد تواجهها اأي موؤ�ص�صة، مع التزامه دومًا بتطبيق اأف�صل 
املمار�صات العاملية يف كافة املجالت خا�صة يف جمال ا�صتمرارية العمل، الأمر الذي 
الذي  بال�صكل  لعمالئه  امل�صرفية  ومنتجاته  خدماته  تقدمي  يف  لال�صتمرار  يوؤهله 
والتي  الرقابية  واجلهات  املركزية  البنوك  متطلبات  مع  ويتوافق  م�صاحلهم  ي�صمن 
”.ISO22301 تنبثق تعليماتها ب�صكل اأ�صا�صي من املعايري العاملية وعلى راأ�صها الآيزو

 
لل�صنة الثانية على التوايل

البنك العربي اأف�سل بنك على �سبكات التوا�سل
 االجتماعي يف ال�سرق االأو�سط وافريقيا للعام ٢٠١٦

موؤخرًا  العربي  البنك   )Global Finance( العاملّية فاينان�ص  غلوبال   منحت جملة 
جائزة اأف�صل بنك على �صبكات التوا�صل الجتماعي يف ال�صرق الأو�صط وافريقيا للعام 
2016 وذلك لل�صنة الثانية على التوايل. وقد مت اختيار البنك من قبل جلنة حتكيم 
عاملّية ت�صم خرباء من قطاع ال�صت�صارات والتكنولوجيا والدعم اخلارجي، بالإ�صافة 

اإلى فريق املحررين املخت�صني يف املجلة.
وياأتي فوز البنك العربي بهذه اجلائزة بناًء على جمموعة من املعايري املتخ�ص�صة من 

بينها قوة التواجد عرب �صبكات التوا�صل الجتماعي وفاعلية التطبيقات امل�صتخدمة.
نائب  ح�صن  احلاج  طارق  ال�صيد  �صّرح  الإجناز،  هذا  على  تعليقه  ويف 
كاأف�صل  اختيارنا  اإن  العربي:  البنك  يف  الرباندجن  اإدارة  مدير  اأول   رئي�ص 

وافريقيا  الأو�صط  ال�صرق  يف  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  على  بنك 
تبني  يف  املتوا�صلة  البنك  جلهود  جت�صيدًا  ياأتي  التوايل  على  الثانية  ولل�صنة 
وتطلعاتهم. عمالئه  احتياجات  لتلبية  وتوظيفها  املتطورة  التوا�صل   و�صائل 
التوا�صل  �صبكات  تلعبه  الذي  احليوي  الدور  ندرك  العربي  البنك  اإننا يف  واأ�صاف:  
الجتماعي يف تعزيز التوا�صل مع العمالء يف كافة املناطق التي يتواجد بها البنك، 
الأمر الذي يدفعنا با�صتمرار ملواكبة هذه الو�صائل املتطورة وحتقيق املزيد من التقدم 
يف هذا املجال.وجتدر الإ�صارة هنا اإلى اأن البنك العربي متواجد على �صبكات التوا�صل 
و�صفحة  للبنك  الر�صمية  ال�صفحة  خالل  من   2010 العام  منذ  بفاعلية  الجتماعي 

�صباب على الفي�صبوك بالإ�صافة اإلى ح�صابه على التويرت و لنكد- اإن وقناة يوتيوب.

البنك العربي الراعي امل�سريف
 ملهرجان الفكر اجلديد »فكر�ستان«

يف اإطار اهتمام البنك العربي بالتوا�صل مع فئة ال�صباب وامل�صاهمة يف بناء قدراتهم 
و�صقل مواهبهم، �صارك البنك موؤخرًا يف فعاليات مهرجان الفكر اجلديد »فكر�صتان« 
حتت عنوان »ل�صعة اأمل« كراعي م�صريف للمهرجان والذي اأقيم يف القرية الثقافية يف 

حدائق احل�صني بتنظيم من موؤ�ص�صة اجلود للرعاية العلمية.
اأكرث  على  متتاليني،  يومني  على مدى  ا�صتمر  الذي  الفكر اجلديد  وا�صتمل مهرجان 
الرئي�صي وزوايا املهرجان  من 200 فعالية خمتلفة موزعة ما بني احلارات وامل�صرح 
اإحدى  املهرجان  هذا  ويعترب  ال�صباب.  من  األف   16 ال  جتاوز  وبح�صور  املختلفة، 
الفكر  ن�صر  اإلى  ويهدف  معًا  والرتفيه  التثقيف  بني  جتمع  التي  املحلية  الفعاليات 
امللهمة  الأفكار  وتطبيق  واإطالق  الف�صول  على  وحتفيزهم  ال�صباب  بني  الإيجابي 
والبداعية، �صواء على امل�صتوى ال�صخ�صي اأو على م�صتوى الأعمال. كما يوفر املهرجان 
والت�صلح  حياتهم  تطوير  بكيفية  والتفكري  الت�صاوؤلت  لطرح  للنا�ص  تفاعلية  جتربة 

بالإيجابية والبداع والأمل.
ويف تعليقه على هذه الفعالية، قال ال�صيد طارق احلاج ح�صن نائب رئي�ص اأول  مدير 
اجلديد  الفكر  مهرجان  فعاليات  بدعم  العربي:نعتز  البنك  يف  الرباندجن  اإدارة 
فكر�صتان للعام الثالث على التوايل،  حيث تاأتي هذه امل�صاركة انطالقًا من م�صوؤولية 
واأ�صاف:  واليافعني.  ال�صباب  البنك الجتماعية جتاه املجتمع املحلي وبالأخ�ص فئة 
ال�صباب  لتحفيز  الفاعلة  الو�صائل  اأحد  الهادفة  والفعاليات  الأن�صطة  هذه  ُتعترب 

وت�صجيعهم على الريادة والإيجابية وتوفر لهم فر�ص تفاعلية للتعلم.
وت�صمنت م�صاركة البنك العربي يف هذا املهرجان وجود جناح خا�ص للبنك ا�صتمل 
لدى  الإيجابي  الفكر  حتفيز  اإلى  هدفت  التي  التفاعلية  الأن�صطة  من  جمموعة  على 
�صهد  وقد  �صبابية.  ايجابية  والريادة حتت عنوان  املبادرة  روح  وحّثهم على  ال�صباب 
اجلناح اقباًل وا�صعًا من قبل ال�صباب على مدار اليومني تفاعلوا خاللهما مع خمتلف 

فقراته التعليمية والرتفيهية.
على  يقت�صر  ل  ال�صباب،  بفئة  العربي  البنك  اهتمام  اأّن  اإلى  هنا  الإ�صارة  وجتدر 
الى  يتعداها  بل  فح�صب،  مهاراتهم  تطوير  ت�صاهم يف  التي  املتنوعة  الأن�صطة  رعاية 
توفري جمموعة من اخلدمات واحللول امل�صرفية كح�صاب �صباب وهو ح�صاب خا�ص 
من البنك العربي يلبي احتياجات ومتطلبات ال�صباب، من خالل منحهم جمموعة 
متكاملة من اخلدمات امل�صرفية وغري امل�صرفية، بالإ�صافة ل�صحوبات دورية وبرامج 

خ�صومات وهدايا خا�صة تهم الفئة العمرية من 18-25 �صنة. 
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»بنك األردن« الراعي الذهبي
 ألمسيتي البحر الميت

ليلة  حلفل  الذهبية  رعايته  موؤخرا  الأردن  بنك  قدم 
كبار  اململكة  يف  مرة  لأول  قدمها  التي  رحبانية  �صيف 
النجوم من اجليل الثاين للرحابنه ب�صحبة الورك�صرتا 
العربية  الأغنية  لقي�صر  وحفل  الأوكرانية  ال�صمفونية 
يف  الراليات  �صاحة  يف  اأقيما  اللذين  ال�صاهر  كاظم 
 of May �صركة  من  وبتنظيم  امليت  البحر  منطقة 

  .16th Events
وقد قدم الفنانون يف الأم�صيتني باقة منوعة من اأجمل 
الأغاين واملو�صيقى الرائعة وبح�صور وتفاعل جماهريي 

كبري. 

بتوطيد  رغبًة  الأردن  بنك  من  الرعاية  هذه  وتاأتي 
بنكًا  كونه  من  انطالقًا  املميزين  عمالئه  مع  العالقه 
ويوفر  واخلدمات  املنتجات  تقدمي  يف  يتفوق  رائدًا 
ال�صاملة من خالل قنوات خدمة عالية  املالية  احللول 

اجلودة والكفاءة.

كرم موظفي الفروع املتفوقني باالإنتاجية
 

كرم بنك الأردن يف حل اقامه موؤخرًا موظفيه، حيث 
بنك  فروع  للمتفوقني من موظفي  �صهادات  توزيع  قام 

الردن يف كافة انحاء اململكة الذين متيزوا بالإنتاجية 
للعام  الثاين  الثلث  مبيعات خالل  ن�صبة  اأعلى  وحققوا 

 .2016
 The A وتخلل احلفل جمموعة ن�صاطات بالتن�صيق مع

Team   وتناول طعام الغداء يف اجواء مبهجة. 
 ومن اجلدير بالذكر ان هذا احلفل نظم تقديرًا من 
جهودهم،  على  لهم  ومكافاأة  للموظفني  الأردن  بنك 
يف  والتميز  ال�صتمرار  على  قدرتهم  من  �صيعزز  مما 
الأداء والتفاين يف تقدمي اأف�صل احللول امل�صرفية التي 

داأب بنك الأردن على تطويرها.

البنك يسعى إلى توطيد عالقته مع عمالئه المميزين
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»بنك اإلسكان« يوقع »اتفاقية ضمان
 مخاطر قروض المشاريع الصغيرة الناشئة«

ع بنك الإ�صكان اتفاقية �صمان خماطر قرو�ص امل�صاريع ال�صغرية النا�صئة مع  وَقّ
التغطية  ال�صركة مبوجبها بتقدمي  ال�صركة الأردنية ل�صمان القرو�ص والتي تقوم 
واملوؤ�ص�صات  الإ�صكان  بنك  مـن  املمنوحـة  القرو�ص  خماطر  عن  للبنك  الالزمة 

املاليـة للم�صاريع ال�صغرية النا�صئة.
ال�صركة  عام  ومدير  ال�صعدي،  اإيهاب  الإ�صكان  بنك  عام  مدير  التفاقية  ووقع 
اإدارة  عن  ممثلني  بح�صور  اجلعفري  حممد  الدكتور  القرو�ص  ل�صمان  الأردنية 

البنك وال�صركة يف مقّر الإدارة العامة لبنك الإ�صكان.
وجاء توقيع التفاقية بهدف تو�صيع فر�ص العمل وامل�صاهمة يف دفع عجلة التنمية 
قرو�ص  تقديـم  علـى  املالية  واملوؤ�ص�صات  البنوك  حتفيز  خالل  من  القت�صادية 
لتاأ�صي�ص هذه امل�صاريع اأو تو�صيعها، اأو رفع كفاءتها النتاجية، بحيث تقوم »ال�صركة 
النا�صئة  امل�صاريع  لهذه  املقدمة  القرو�ص  ب�صمان  القرو�ص«  ل�صمان  الأردنية 
)امل�صجلة ر�صميًا يف كافة القطاعات القت�صادية ما عدا القطاع التجاري والتي 
هذه  لأحكام  وفقـًا  �صنوات(  ثالث  تتجاوز  ل  مدة  منذ  الن�صاط  مبمار�صة  بداأت 

التفاقية ومالحقها.
قطاع  دعم  ب�صرورة  البنك  من  اإميانًا  جاء  التفاقية  توقيع  اأن  ال�صعدي،  وقال 

ال�صركات ال�صغرية النا�صئة باعتباره اأحد اأهم القطاعات احليوية والهامة التي 
ت�صهم يف دعم القت�صاد الوطني ودفع عجلة التنمية قدمًا، معربًا عن ثقته الكبرية 
بالعمل مع ال�صركة الأردنية ل�صمان القرو�ص كواحدة من اأف�صل ال�صركات الرائدة 
يف جمال �صمان القرو�ص لتقدمي اأف�صل اخلدمات امل�صرفية لعمالء البنك ومبا 
يعك�ص حر�ص اإدارة البنك على تلبية طموحات وتطلعات العمالء من خالل اأف�صل 

ال�صراكات موؤكدًا على �صعي البنك لتقدمي الأف�صل لعمالئه.
ل�صمان  متنوعة  برامج  تقدمي  اإلى  ال�صركة  �صعي  اجلعفري  د.  اأكد  جانبه  من 
القرو�ص خا�صة ل�صحاب امل�صاريع ال�صغرية النا�صئة، لفتًا الى اهمية ال�صراكة 
مثمنًا  القرو�ص،  ل�صمان  الردنية  وال�صركة  ال�صكان  بنك  بني  ال�صرتاتيجية 
ملا  النا�صئة  ال�صغرية  امل�صاريع  متويل  �صمان  لربنامج  الإ�صكان  بنك  ان�صمام 
يتمتع به البنك من قاعدة عمالء وا�صعة على م�صتوى اململكة و�صجل حافل بتمويل 
فر�ص  يدعم  مما  العالية  امل�صافة  القيمة  ذات  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 
منو القرا�ص املوجه للم�صاريع الريادية. وبني ان الربنامج ي�صمن 85% من قيمة 
القر�ص املمنوح للم�صروع النا�صئ )عدا القطاع التجاري( وب�صقف ي�صل الى 100 

الف دينار .
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اأعلن البنك الأهلي الأردين عن بدء تنفيذ عملياته الت�صغيلية وخدمة عمالئه يف جميع فروعه 
اأنحاء اململكة بالعتماد على الأنظمة البنكية اجلديدة  البالغ عددها 54 فرعًا موزعة يف كافة 
واملقدمة من �صركة تيمينو�ص العاملية )Temenos – T24(، وهي الأنظمة التي اعتمدها البنك 

لفروعه يف الأردن واخلارج.
ذكية  واأنظمة  حلول  لتقدمي   )T24( اجلديد  البنكي  نظامه  اإطالق  من  الأهلي  البنك  ويهدف 
ترتقي مبنظومة العمل الداخلي وامل�صريف نحو الأف�صل ، كما يوفر باقة غري م�صبوقة من احللول 
واخلدمات واملنتجات امل�صرفية املبنية على الإبداع التقني، والتي توائم احتياجات العمالء من 
اأو ال�صركات ال�صغرى واملتو�صطة  خمتلف القطاعات البنكية �صواء من قطاع ال�صركات الكربى 
لهم قيمة م�صافة  تقدم  ت�صاهى،  والرياديني عن طريق منحهم جتربة م�صرفية ل  الأفراد  اأو 

حقيقية وموجهة لكل منهم على حدة.
ومع تطبيق النظام البنكي اجلديد )Temenos – T24( والذي مت بناوؤه بالعتماد على هيكلية 
اخلدمات )Service Oriented Architecture(، �صيقدم البنك الأهلي الأردين لعمالئه العديد 
�صممت  والتي  موبايل  الأهلي  وخدمة  اأونالين  الأهلي  خدمة  منها  الإلكرتونية  اخلدمات  من 
بطريقة تقنية فريدة تاأخذ بعني العتبار متكني عمالء البنك من ا�صتخدامها وفق احتياجاتهم 

ال�صخ�صية، �صمن اأعلى م�صتويات ال�صرعة والأمان وباأقل جهد ممكن.
مو�صى  حممد  الأردين،  الأهلي  للبنك  العام  املدير  التنفيذي/  الرئي�ص  اأعرب  املنا�صبة،  وبهذه 
يتم  جديد  واإجناز  نوعية  قفزة  مبثابة  اإياها  معتربًا  اخلطوة،  بهذه  واعتزازه  فخره  عن  داود، 
حتقيقه يف اإطار ا�صرتاتيجية البنك ملا بعد ذكرى تاأ�صي�صه ال�صتني، الرامية يف مرحلتها الأولى 
ملوا�صلة امل�صرية بخطى تواكب احلداثة والتطور يف العمل امل�صريف لبلوغ الريادة امل�صرفية على 
امل�صتوى املحلي، وذلك بالعتماد على القدرة التناف�صية وكفاءة الأداء املميزة والتنوع العايل يف 
الأن�صطة واخليارات من حلول وخدمات ومنتجات نوعية ومبتكرة يتم تقدميها باأ�صعار تناف�صية 

ومبنهجية غري م�صبوقة يف اإطار عملي.
اإطالق  باأن  اأحمد احل�صني،  الدكتور  العام،  التنفيذي/املدير  الرئي�ص  نائب  اأو�صح  ومن جانبه، 
النظام البنكي اجلديد )Temenos – 24( ب�صكل ر�صمي يعترب قفزة تقنية للبنك؛ اإذ جاء ذلك 
كرتجمة فعلية لأهم اأهداف برنامج التحول ال�صرتاتيجي DNA الذي اأطلقه البنك يف وقت �صابق 
للتغيري يف عدة دعائم رئي�صية يف عملياته، واملتمحورة حول التاأ�صي�ص لبنية حتتية متطورة تقوم 
على حلول واأنظمة بنكية جديدة مواكبة لالأنظمة العاملية وتتبنى اأحدث الأدوات التكنولوجية من 
اأجل تلبية متطلبات ال�صوق املتغرية واملتنامية، ومبا يخدم البنك يف حتقيق اأهدافه، خا�صة يف 

ظل التوجه املتزايد نحو اخلدمات الذكية.
يذكر باأن البنك الأهلي الأردين كان قد تعاون من اأجل اإطالق اأنظمته البنكية اجلديدة مع عدد 
 IBM و�صركة Temenos من كربيات �صركات حلول الأعمال وتقنية املعلومات العاملية منها �صركة

.Oracle و�صركة

وقع اتفاقيتني مع »العربية الدولية للفنادق«
اأعلن البنك البنك الأهلي الأردين عن توقيعه لتفاقيتني جمعتا بينه و بني ال�صركة العربية 
الإ�صدار  لكامل  التغطية  وتعهد  الإ�صدار  مدير  مهام  مبوجبها  يتولى  للفنادق،  الدولية 
لأ�صناد قر�ص بقيمة )10( ماليني دينار، واخلدمات امل�صاندة لهذه الأ�صناد تتمثل مبهام 

احلفظ الأمني ووكيل الدفع والت�صجيل.
ووقع التفاقيتني حممد مو�صى داود الرئي�ص التنفيذي/ املدير العام للبنك الأهلي الأردين 

وب�صام معايعة مدير عام ال�صركة العربية الدولية للفنادق.
ي�صار باأن ال�صركة العربية الدولية للفنادق من اأوائل ال�صركات الأردنية التي حققت ريادة 
يف اإ�صداراتها من اأدوات الدين )اأ�صناد القر�ص ال�صادرة عن �صركات( يف �صوق راأ�ص املال 
املحلي، حيث بلغ اإجمايل اإ�صداراتها من الأ�صناد ال�صابقة )30( مليون دينار، مت �صدادها 

بالكامل خالل اأعوام الإ�صتحقاق  2004 و 2007 و2015 على التوايل.
ومن اجلدير ذكره بان ال�صركة العربية الدولية للفنادق متتلك اإحدى اأعرق واأفخم الفنادق 
يف اململكة ذات ت�صنيف اخلم�ص جنوم )فندق ماريوت- عمان(، بالإ�صافة الى امتالكها 
ت�صنيف  �صل�صلة عاملية من  فنادق ذات  املبا�صرة يف  امل�صاهمات غري  ح�ص�ص من خالل 
اخلم�ص جنوم )فندق ومنتجع ماريوت - البحر امليت، فندق برتا- ماريوت، فندق النبيل 
 1975 عام  خالل  ال�صركة  تاأ�ص�صت  حيث  العقبة(،  ماريوت-  فندق  م�صروع  �صرياتون،   -
وبراأ�صمال قدره )3(  ماليني دينار متت زيادته على مراحل لي�صل الى)32( مليون دينار.
الأهلي  للبنك  باأن  العام،   املدير   / التنفيذي  الرئي�ص  داود  مو�صى  حممد  �صرح  و  هذا 
الأردين دورا فَعال يف دعم �صوق راأ�ص املال من خالل خدماته البنكية التقليدية واخلا�صة، 
املحلي  ال�صوق  يف  الإ�صتثمارية  ال�صريفة  خدمات  جمال  يف  وريادته  ن�صاطه  على  موؤكدًا 
اخلربة  من  م�صتوى  على  خدمات  لتقدمي  واملوؤهل  املرخ�ص  الكادر  خالل  من  والإقليمي 
العلمية والعملية يف جمال ال�صركات والأوراق املالية واخلددمات امل�صاندة لها، حيث ي�صم 
احلافظ  اإ�صتثمار،  اأمني  اإ�صتثمار،  مدير  اإ�صدار،  اأمني  اإ�صدار،  )مدير  الرتاخي�ص  كافة 
الأمني، وكيل الدفع(  التي توؤهله لتج�صري خدمات امل�صورة املالية والإٍ�صتثمارية واخلدمات 

امل�صاندة لها.
يذكر باأن البنك الأهلي الأردين قد تولى خالل العام احلايل اإدارة اإ�صدار لأوراق مالية 
بلغت مبجملها حوايل )47( مليون دينار، ومهامًا للحفظ الأمني ووكيل الدفع والت�صجيل 
اإلى تويل مهام وكيل �صمان  بالإ�صافة  دينار،  بلغت قيمتها حوايل )385( مليون  لأوراق 

عهد التنفيذ Escrow Account Agent ل�صركات حملية واإقليمية.

»البنك األهلي« يعلن بدء
 استخدام األنظمة البنكية الجديدة

واصل تقديمه لحلول وأنظمة ذكية ترتقي بمنظومة العمل نحو األفضل
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»البنك العقاري المصري العربي«  يوقع اتفاقية 
شراكة مع “فوق السادة” إلدارة المواقع االلكترونية

تعاون  اتفاقية  بتوقيع  العربي  امل�صري  العقاري  البنك  قام 
فنية مع �صركة فوق ال�صادة لإدارة املواقع اللكرتونية،  وقد 
جاءت هذه التفاقية لتتيح فر�صة كبرية للبنك للرتويج عن 
اخلدمات التي يقدمها بطريقة اقرب الى فكر العميل، عن 

طريق متثيل البنك اعالميا من قبل فريق فوق ال�صادة.
و�صتقوم ال�صركة مبوجب التفاقية بتقدمي خدمات ترويجية 
فيديو،  مقاطع  من  العربي  امل�صري  العقاري  للبنك 

العالنات امل�صموعة وجميع احلمالت العالنية للبنك.
ووقع هذه التفاقية كل من املدير الإقليمي للبنك العقاري 
ونا�صر  نا�صر،  الدين  ح�صام  الأردن  يف  العربي  امل�صري 
جعرون مدير �صركة فوق ال�صادة لإدارة املواقع اللكرتونية، 

وذلك يف مقر البنك الرئي�صي.
ويف هذا ال�صياق قال املدير القليمي لفروع البنك العقاري 
يحر�ص  نا�صر:   الدين  ح�صام  الردن  يف  العربي  امل�صري 
البنك العقاري امل�صري العربي على ت�صجيع املواهب ال�صابة 

البنك  ر�صالة  لإي�صال  اليجابية  الطاقات  من  وال�صتفادة 
العقاري امل�صري العربي الى جميع �صرائح املجتمع بطريقة 

كوميدية حترتم عقلية املتلقي.
الفروع  لإدارة  القليمي  املدير  م�صاعد  عرب  جانبه  من 
التفاقية  هذه  لتوقيع  �صروره  عن  فطاير  زياد  والتجزئة 
قائال: تعترب هذه اخلطوة مبثابة تزاوج بني الفن واخلدمات 
التي يقدمها البنك لتكون اأكرث ب�صاطة وقربا من اجلمهور، 
اختياره  خ�صم  يف  املتلقي  عن  للرتفيه  الفر�صة  وتتيح 
خاللها  من  �صينجز  التي  املنا�صبة  واملوؤ�ص�صة  للطريقة 

عملياته امل�صرفية.
يف املقابل اأكد نا�صر جعرون مدير �صركة فوق ال�صادة لإدارة 
باأن متثل  ال�صادة  فوق  �صركة  تت�صرف  اللكرتونية:»  املواقع 
ر�صالة  وله  بنكا عريقا  العربي كونه  امل�صر  العقاري  البنك 
�صامية منذ بداية تاأ�صي�صه عام 1880، ونتمنى اأن تكون هذه 

ال�صراكة مثمرة وحتقق الفائدة واملتعة للجمهور«.

البنك قام بايفاد عدد من موظفيه
 حل�سور دورات تدريبية 

قام البنك العقاري امل�صري العربي باإيفاد موظفيه حل�صور 
التطوير  �صيا�صة  من  كجزء  وذلك  التدريبية،  الدورات 

امل�صتمر للقدرات امل�صرفية واملهارات العلمية ملوظفيه.
البيع  مهارات  دورة   حل�صور  موظفني  اأربعة  ايفاد  مت  قد 
ومت  اربد،  يف  الردين   الت�صامن   اكادميية  يف  امل�صريف 
  MANAGING OFFICE دورة  حل�صور  موظف  ايفاد 
�صامل/  نبيل  من  كل  ايفاد  ومت   ،STS مع   بالتعاون    365
يون�ص  التجاري،  الئتمان  ت�صهيالت  ادارة  تنفيذي  مدير 
ال�صركات  ت�صهيالت  ادارة  تنفيذي  مدير  احل�صا�ص/ 
تنفيذي  مدير  اآغا/  اأبو  �صمري  واملتو�صطة،  ال�صغرية 
تقنية  اإدارة  مدير  عكرو�ص/  يزن  الئتمان،  خماطر  ادارة 
�صقرا،  اأبو  ورانيا  �صحادة  حممد  الى  بالإ�صافة  املعلومات 
البنك  عن  ال�صادرة  والوامر  التعليمات  دورة  حل�صور 

أخبار البنوك

ترويج خدمات بطريقة أقرب إلى فكر العميل
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غري  و  املبا�صرة  الئتمانية  الت�صهيالت  منح  جمال  يف  الردين  املركزي 
املبا�صرة  يف جمعية البنوك يف الردن.

كما ومت ايفاد موظفني حل�صور دورة  الرقابة على الئتمان ة ادارة الديون 
املتعرثة   يف معهد الدرا�صات امل�صرفية، وايفاد ثالثة موظفني حل�صور 
املركزي  البنك  تعليمات  ح�صب  العمالء  مع  التعامل  و  ال�صفافية  دورة  
الردين   يف معهد الدرا�صات امل�صرفية، وايفاد موظفني حل�صور دورة  
حوار تطبيق معيار التقرير املايل IFRS9 “ يف جمعية البنوك يف الردن، 
بال�صافة الى ايفاد �صمري اأبو اآغا/ مدير تنفيذي اإدارة املخاطر العامة 
حل�صور ور�صة عمل بعنوان ادارة التعر�صات الكبرية و املنهجيات اجلديدة 

لقيا�ص التدين  بالتعاون مع احتاد امل�صارف العربية يف القاهرة. 
امل�صرفية   الودائع  وادارة  جذب  دورة   حل�صور  موظف  ايفاد  اي�صا  ومت 
 designing  يف جمموعة اجلهود امل�صرتكة، وايفاد موظف حل�صور دورة
املوارد  نب�ص  �صركة  مع  بالتعاون   a competitive salary structure

    risk-based compliance  الب�صرية، كما ومت ايفاد موظف حل�صور دورة
بالتعاون مع �صركة الباترو�ص.   

نظم ن�ساطا ريا�سيا ترفيهيا ملوظفيه
Face 2 Face بالتعاون مع �سركة 

قام البنك العقاري امل�صري العربي بتنظيم نظم ن�صاط ريا�صي ترفيهي 
ملوظفيه بالتعاون مع �صركة Face 2 Face يف حدائق امللك ح�صني.

 وت�صمن احلدث جمموعة من الن�صطة الريا�صية وامل�صابقات الرتفيهية 
مت  حيث  وعائالتهم،  املوظفون  الن�صاط  ح�صر  وقد   ،) مات�ص  تيلي   (
للم�صاركة  وت�صجيعهم  بالأطفال  اخلا�صة  الن�صاطات  على  الرتكيز 

والتفاعل ب�صكل يحفز قدراتهم الذهنية والبدنية.

احرز املركز الثاين يف بطولة
 �سام�سوجن االأولى لكرة القدم

بطولة  يف  الثاين  املركز  العربي  امل�صري  العقاري  البنك  فريق  اأحرز 
بلقبها فريق بنك ال�صتثمار الردين،  توج  التي  القدم  �صام�صوجن لكرة 

وذلك يف املباراة النهائية التي جمعت الفريقني.
املوارد  دائرة  مدير  خالله  قام  تكرميي  حفل  النهائية  املباراة  واعقب 
والعمليات  الفروع  العطيات، ومدير  يو�صف  ب�صركة �صام�صوجن  الب�صرية 
تو  في�ص  �صركة  ومدير   ، الر�صيدي  قي�صر  الردين  ال�صتثمار  ببنك 
في�ص �صبورت طارق اأبو معيل�ص  بت�صليم امليداليات والكووؤ�ص واجلوائز 

لالعبني.
اأحد  الطويل  معتز  الفقيد  لذوي  تكرميا  اخلتامي  احلفل  و�صهد  كما 
بتقدمي  معلي�ص  ابو  طارق  وقام  البطولة،  يف  امل�صاركة  الفرق  لعبي 

قمي�ص املرحوم لنجله عمر.
ترتيبهم  وح�صب  البطولة  يف  امل�صاركة  الفرق  اأن  بالذكر  اجلدير  من   
كانوا على النحو التايل: بنك ال�صتثمار العربي الردين، البنك العقاري 
وقد  �صام�صوجن،  �صركة  ال�صالمي،  دبي  الردن  بنك  العربي،  امل�صري 
اهتمامه  اطار  يف  العربي  امل�صري  العقاري  البنك  م�صاركة  جاءت 
بالفعاليات الريا�صية وتوطيد العالقات بني موؤ�ص�صات القطاع اخلا�ص.

نظم نشاطا رياضيا ترفيهيا لموظفيه
Face 2 Face بالتعاون مع شركة 
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وقع بنك القاهرة عّمان مع Orange الأردن موؤخرًا اتفاقية �صراكة ا�صرتاتيجية 
�صمن  البنك  قبل  من  اإ�صدارها  �صيتم  التي  الذكية  اجلامعية  البطاقة  لرعاية 
�صراكته مع عدد من اجلامعات الأردنية، تقدم مبوجبها Orange الأردن خدمات 
ومزايا اإ�صافية ت�صاف للمزايا واخلدمات التي ت�صملها البطاقة اجلامعية الذكية.

 مت توقيع االتفاقية يف حفل اأقيم يف جالريي بنك القاهرة عمان 
الكائن يف مبنى االإدارة العامة  -  وادي �سقرة - زارا �سنرت

وكان البنك قد اأطلق م�صروع البطاقة اجلامعية الذكية مع عدد من اجلامعات 
والتكنولوجيا  العلوم  وجامعة   ، الريموك  وجامعة  الأردنية  كاجلامعة  الأردنية 
الأردنية وجامعة الأمرية �صمية للتكنولوجيا لتحويل الهوية اجلامعية جلميع طلبة 
والكادر الإداري واأع�صاء الهيئة التدري�صية يف اجلامعات اإلى بطاقة جامعية ذكية 
متعددة ال�صتخدامات ي�صتفيد منها حاملها كهوية تعريف متكنه من الدخول اإلى 
الدفع  من  حاملها  متكن  دفع  بطاقة  لكونها  بالإ�صافة  املختلفة  اجلامعة  مرافق 
بوا�صطتها يف جميع نقاط البيع داخل اجلامعة وخارجها وال�صراء عرب النرتنت 
يف  دخلت  التي  للجامعات  بالإ�صافة  التفاقية  هذه  وت�صمل  النقدي.  وال�صحب 

م�صروع البطاقات الذكية واأية جامعات تدخل �صمن هذا امل�صروع م�صتقبال. 
ومبوجب هذه ال�صراكة مع Orange الأردن �صيتم توزيع خطوط ات�صال مدفوعة 
م�صبقا حلملة البطاقة اجلامعية الذكية جمانا وبدون ر�صوم لتكون مبثابة خطوط 
لتوا�صل حملة البطاقة اجلامعية الذكية ب�صكل مبا�صر مع بع�صهم البع�ص داخل 

اجلامعة، وتعزيز التوا�صل والربط بني الطلبة وجامعتهم.
كما ميكن حلملة البطاقات اجلامعية الذكية �صحن خطوطهم من Orange عرب 
البطاقة نف�صها ليتمكنوا من ال�صتمتاع مبيزات خط Orange الوا�صعة والغنية. 
والتي تت�صمن: حزمة بيانات وا�صعة وغنية على اأف�صل �صبكة اجليل الرابع، باقات 
مكاملات   ،My Orange وتطبيق  الجتماعي  التوا�صل  موقع  لبيانات  جمانية 

50GB من ال�صعة التخزينية ال�صحابية وخدمة  غري حمدودة جلميع ال�صبكات، 
ال�صرتاك املجاين على اأنغامي بل�ص.

من جهته ا�صاد مدير عام بنك القاهرة عمان ال�صتاذ كمال البكري بال�صراكة مع 
Orange الأردن يف تقدمي الرعاية للبطاقة اجلامعية الذكية والتي تاأتي �صمن 
ب�صكل  اجلامعات  وقطاع  عام  ب�صكل  املحلي  املجتمع  خدمة  اجل  من  مبادراته 
البطاقات  م�صروع  اأهمية  على  موؤكدا  امل�صرفية،  احللول  اأف�صل  وتقدمي  خا�ص 
اجلامعية الذكية التي تاأتي �صمن جهود البنك يف تطبيق ا�صرتاتيجية الإ�صتمال 
املايل وتو�صيع قاعدة املتعاملني مع املوؤ�ص�صات املالية وحت�صني م�صتوى اخلدمات 

املقدمة ومبا ينعك�ص ب�صكل اإيجابي على القت�صاد الردين ب�صكل عام.
الأردن،   Orange لـ  التنفيذي  الرئي�ص  قال  املنا�صبة،  هذه  على  له  تعليق  ويف 
جريوم هاينك: نحن يف Orange الأردن وك�صركة تلتزم با�صتمرار جتاه تطوير 
من  جزءًا  نكون  باأن  �صعداء  فاإننا  اململكة،  يف  الأمام  نحو  ودفعها  التكنولوجيا 
العديد من اجلامعات. ومن خالل  اإطالقها يف  التي يتم  التحولية  هذه اخلدمة 
تقدمي الدعم لبنك القاهرة عمان خالل عملية توزيع البطاقة الذكية اجلديدة 
يف �صابقة هي الأولى من نوعها يف اململكة، ناأمل يف فتح قنوات جديدة نتمكن من 
ب�صكل  وا�صتقطابهم ودعمهم  املجتمع،  ال�صباب يف  �صريحة  اإلى  الو�صول  خاللها 
تفاعلي وع�صري، ي�صهل حياتهم وميكنهم من البقاء على اطالع دائم على اأحدث 

التطورات التكنولوجية يف العامل ويتيح لهم مواكبتها.
واأو�صح هاينك لدى حديثه حول رعاية Orange الأردن لعملية اإ�صدار البطاقة 
التزام  باأن  ال�صركة،  اإجنازات  تعزيز  يف  الرعاية  هذه  ودور  الذكية،  اجلامعية 
وت�صهيل  لتب�صيط  النا�ص  يدي  بني  اجلديدة  البتكارات  بو�صع  الأردن   Orange
حياتهم، وعلى الأخ�ص فئة ال�صباب، يتما�صى مع خطتها للم�صوؤولية الجتماعية 
مبثابة  جتعلها  خدمات  من  تقدمه  ما  عرب  املوثوق  امل�صغل  ت�صبح  لأن  الهادفة 
التكنولوجيات  امل�صهد من حيث تطبيق  واأن تبقى يف �صدارة  الرقمية،  املرجعية 
 ،Disruptive Technologies الأكرث حداثة والتي توؤدي لدثر تكنولوجيات اأخرى

ودجمها يف ال�صتخدامات العملية اليومية.

»بنك القاهرة عمان« يطلق البطاقة الجامعية 
الذكية بالشراكة مع Orange األردن

البنك يواصل تقديمه أحدث الخدمات لعمالئه
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اتفاقية بين »جامعة آل البيت« و»بنك القاهرة عمان« 
لتحويل البطاقات الجامعية إلى بطاقة ذكية

بنك  مع  تعاون  اتفاقية  البيت  اآل  جامعة  يف  وقعت 
القاهرة عمان لتحويل البطاقة اجلامعية الى بطاقة 
عن  التفاقية  ووقع  ال�صتخدامات،  ذكية متعددة 
اجلامعة رئي�صها الأ�صتاذ الدكتور �صياء الدين عرفة 
وعن بنك القاهرة عمان املدير العام ال�صتاذ كمال 
بطاقة  اإلى  اجلامعية  الهوية  حتويل  بهدف  البكري 
ذكية متعددة ال�صتخدامات لطلبة اجلامعة واأع�صاء 

الهيئتني التدري�صية والإدارية.
تاأتي كجزء  التفاقية  بان هذه  الدكتور عرفة   وبني 
والتطورات  امل�صتجدات  ملواكبة  اجلامعة  خطط  من 
اخلدمات  تقدمي  �صانها  من  التي  التكنولوجية 
م�صتخدمي  على  واجلهد  الوقت  توفر  التي  النوعية 
هذه البطاقة لفتًا ان هذه اخلطوة ت�صكل جزءا من 
خدمات  وتقدمي  التمييز  نحو  اجلامعة  ا�صرتاتيجية 

اأف�صل للطلبة واملوظفني.

بدورة ا�صاد ال�صتاذ كمال البكري بتعاون اجلامعة مع 
البنك يف تقدمي اخلدمات املالية و امل�صرفية موؤكدا 
اجلامعة  مع  معامالته  تطوير  يف  البنك  ا�صتمرار 
روؤيه  ان  م�صيفًا  فيها  العاملني  و  الطلبة  مل�صلحة 
البنك املركزي  البنك تتمحور يف اطار تطبيق روؤى 
 Financial  املايل ال�صتمال  باأهمية  الردين 
القت�صاد  على  فوائده  يعك�ص  Inclusion والذي 
م�صتويات  تقليل  و  النمو  معدلت  حت�صني  و  الردين 
البطالة عن طريق ادخال �صريحة وا�صعه الى قطاع 
املعلومات  توفري  بالتايل  و  امل�صريف  املدفوعات 
وفقا  م�صرفية  منتجات  ا�صتحداث  و  بخلق  الكفيلة 

لحتياجات هذه ال�صريحة.
ال�صتخدامات  متعددة  الذكية  اجلامعية  والبطاقة 
من  متكنه  تعريف  كهوية  حاملها  منها  ي�صتفيد 
الدخول الى مرافق اجلامعة املختلفة بالإ�صافة الى 

كونها بطاقة دفع متكن حاملها من الدفع بوا�صطتها 
يف جميع نقاط البيع داخل الردن وخارجه وال�صراء 
حلمله  ميكن  كما  النقدي.  وال�صحب  الأنرتنت  عرب 
البطاقات  هذه  �صحن  الذكية  اجلامعية  البطاقات 
واملنت�صرة  عمان  القاهرة  بنك  فروع  خالل  من 
الدفع  اك�صاك  خالل  ومن  اململكة  انحاء  جميع  يف 
داخل  توفريها  التي �صيتم   KIOSKS اللكرتوين 
هذه  تتميز  كما  القريب  امل�صتقبل  يف  اجلامعات 
احل�صول  من  حاملها  متكن  بطاقة  بانها  البطاقة 
على خ�صومات عند ا�صتخدامها �صمن �صبكة وا�صعه 
كافة  يف  البنك  مع  املتعاقدة  التجارية  املحال  من 

انحاء اململكة.
وعن  اجلامعة  رئي�ص  نواب  التفاقية  توقيع  وح�صر 
بنك القاهرة عمان نائبا املدير العام وعدد من كبار 

موظفي اجلانبني.



















الجامعة تؤكد على مواكبة احتياجات سوق العمل عبر فتح تخصصات جديدة

الدكتور يعقوب ناصر الدين: وطننا بلد مبارك 
صامد صابر في وجه األزمات والتحديات

وال�صابع  املاج�صتري  لطلبة  العا�صر  الفوج  بتخريج  الو�صط  ال�صرق  جامعة  اإحتفلت 
للبكالوريو�ص.

الدين خالل  نا�صر  يعقوب  الدكتور  الو�صط  ال�صرق  اأمناء جامعة  رئي�ص جمل�ص  �صدد  وقد 
رعايته حفل التخريج، على اأن حفل تخريج اجلامعة هذا العام ذو دللة مهمة يف التاأكيد 
اأن الردن بلد مبارك �صامد �صابر يف وجه الأزمات والتحديات على كرثتها ، مثابر  على 
بعزمية اأهله الطيبني ، قوي بحكمة قائده املفدى ، وجي�صه امل�صطفوي املوؤيد من رب العاملني.
وقال بح�صور رئي�ص هيئة املديرين الدكتورة �صناء �صقوارة و رئي�ص اجلامعة بالوكالة الأ�صتاذ 
الدكتور حممد احليلة واأع�صاء جمل�ص المناء وال�صاتذة العمداء وروؤ�صاء الأق�صام واأع�صاء 
واأمتنا  لبلدنا  الأوفياء  باأننا  العهد  اإن اجلامعة  على  واأهايل اخلريجني  الأكادميية،  الهيئة 
اإ�صالح  ، ويف مقدمتها  ال�صامل  الإ�صالح  ا�صتكمال م�صرية  اأجل  امللك من  ولروؤية جاللة   ،
اإحداث  يف  ت�صاهم  لكي  مبخرجاتها  والرتقاء  الأكادميية  باملوؤ�ص�صات  والنهو�ص   ، التعليم 
التغيري والتطوير والتحديث ، وتعظيم الجنازات ، وتاأمني احلياة الكرمية لالإن�صان الأردين 

والعربي .
واملال  باجلهد  م�صاهمتهم  على  المور  لأولياء  التحية  الدين  نا�صر  يعقوب  الدكتور  ووجه 
البكالوريو�ص  درجتي  متطلبات  باجتيازهم  وللطلبة  م�صتقبله،  ب�صناع  الوطن  يرفد  كي 
واملاج�صتري، ولرئي�ص اجلامعة وعمدائها  على حتملهم  امل�صوؤولية جتاه الطلبة والطالبات، 
ولرئي�ص واأع�صاء هيئة املديرين  ملا اأجنزوه على م�صتوى ا�صتكمال وحت�صني البنية التحتية، 

وتوفري املتطلبات املادية واملعنوية التي توفر بيئة جامعية ممتازة.
ا�صرتاتيجيات  لتطوير  جهود  من  بذلوه  ما  على  الأمناء  جمل�ص  لأع�صاء  التحية  وجه  كما 
املفيدة  واقرتاحاتهم  وم�صاهماتهم   ، لأداء اجلامعة  الأمينة  ومتابعتهم   ، وخطط اجلامعة 
لعملية التطوير والتحديث واإعادة الهيكلة التي قامت بها اجلامعة موؤخرا، ولوزارة التعليم 
�صبيل   يف  تعاونهم  على  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  اعتماد  هيئة  و   ، العلمي  والبحث  العايل 
ترجمة روؤية جاللة امللك اإلى واقع عملي من خالل حت�صني خمرجات اجلامعات الر�صمية 
واخلا�صة ، وتعزيز دور اجلامعات يف حتقيق النهو�ص ال�صامل ، وتعظيم قدرات الدولة على 

حل امل�صكالت ومواجهة التحديات . 

ويف هذا ال�صدد قال الدكتور يعقوب نا�صر الدين اإن جامعة ال�صرق الو�صط بذلت كل ما يف 
و�صعها من طاقات واإمكانات من اأجل تنمية عقول الطلبة ومداركهم وقدراتهم على خو�ص 
غمار احلياة ، ولتوؤ�ص�صوا لأنف�صكم وملجتمعاتكم كيانات �صليمة ، وت�صاهم يف نه�صة اأوطانكم 
، وت�صق طريقكم نحو العمل والعطاء والجناز على اختالف اأنواعه وجمالته ، وتنوع طبيعته 
وخرباته ، ونحن فخورون بكل واحد منكم ، واثقون بقدراتكم ، موؤمنون بتميزكم وعزميتكم 

على حتقيق اأهدافكم .
الأداء ،  اأجل تطوير  التدري�صية والإدارية بذلوا كل  جهد من  الهيئتني  اأع�صاء  اأن  واأ�صاف 
وتوفري الأجواء املنا�صبة لكي تتم عملية التعلم على اأرقى النظريات احلديثة ، والإجراءات 
ال�صحيحة التي ت�صمن حتقيق اأف�صل النتائج على اأ�صا�ص جودة التدري�ص ، وحوكمة الإدارة 
، والتعاون القوي مع املجتمع املحلي ، وتطوير البحث العلمي  ببعديها الأكادميي والإداري 
اجلامعات  مع  وال�صراكة  التعاون  عالقات  وتعزيز   ، الوطنية  الحتياجات  نحو  وتوجيهه   ،

العربية والعاملية ، فكان ذلك كله روافد قوية لكيان جامعتكم الفتية.
من جهته قال عميد �صوؤون الطلبة الدكتور �صليم �صريف اإن جامعة ال�صرق الو�صط باعتبارها 
والإبداع  التعلم  على  حفزت  بيئة  عرب  والتعليم،  بالعلم  لرتتقي  دائما  �صعت  جادة  جامعة 
لأن  والإيثار، داعيا اخلريجني  اأ�صكال اخلدمة  بكل  املجتمع  والأهم خدمة  العلمي  والبحث 

يكونوا �صفراء جلامعتهم  بكل مكان .
اإنه  اأمني امل�صاقبة عن اخلريجني  بدورها قالت خريجة املاج�صتري تخ�ص�ص القانون روان 
هذِه  كانت  رحابها  ويف  الأو�صط  ال�صرق  جامعة  ثرى  على  الرتحال  ع�صا  بنا  حطت  حني 
املحطة من اأغنى حمطاِت احلياِة ونقطُة حتوٍل لكل منا، فها نحن خريجو هذا الفوج نقف 
اجّلِد  بني  م�صت  �صنواٍت  ثمار  ح�صدنا  وقد  جديدٍة  مرحلٍة  اأبواِب  على  ونحن  اأيديكم  بني 
رحاِب  ع�صنا يف  اإذ  وقلوبنا جميعًا،  عقولنا  عالقًة يف  �صتبقى  بذكرياٍت  والجتهاد، حمملًة 
جامعة ال�صرق الو�صط اأ�صرًة واحدًة ن�صتظل بظالل العلِم حتت �صعاٍر واحٍد ) املعرفُة قوة( ، 

ونكافح من اأجل رفعِة الأردِن لغٍد اأف�صل.
�صاركت  التي  العام  الأمن  مو�صيقات  م�صاركة  اأبرزها  عديدة  فعاليات  احلفل  وتخلل 

مبعزوفاتها يف احلفل الذي بث مبا�صرة على مواقع التوا�صل الإجتماعي .

االستثمار في القطاع التعليمي
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جامعة الشرق األوسط تخرج الفوج العاشر
 لطلبة الماجستير والسابع للبكالوريوس

اأوائل التخ�ص�صات الذين دخلوا احلفل مبوكب م�صتقل يتقدمهم  وت�صمن التخريج تكرمي 
الها�صمية وعلم اجلامعة مبعية رئي�ص جمل�ص الأمناء الدكتور يعقوب  علم اململكة الأردنية 
يا�صني حمو-  وادابها، �صفاء  العربية  اأبو من�صور-اللغة  �صليمان  الدين وهم: ن�صره  نا�صر 
اللغة الجنليزية وادابها، كر�صتني اأجمد احلوراين-اللغة الجنليزية وادابها، ابراهيم عبد 
حممود- حممد  اأ�صماء   املحا�صبة،  اجلنيدي-  نا�صر  نورهان  القانون،  �صعاده-  الرحيم  
غالب  �صناء  زيتون-الت�صويق،  حممد  اأحمد  �صليم-التمويل،  حافظ  ندى  العمال،  اداراة 
ابو حالوة-  علي  اميان  ال�صمر-علم احلا�صوب،  وليد  ال�صياحية،حنني  البحي�صي-الدارة 
خالد  و�صيم  التعليم،  احلجري-تكنولوجيا  ماجد  بن  احلا�صوبية،غالب  املعلومات  نظم 
العمري-الهند�صة املدنية، �صريين موؤيد ال�صاعر-الهند�صة املعمارية و اأنظمة البناء، اليا�ص  
عتيلي- فاروق  رول  حافظ-ال�صحافة،  عادل  مالك  والتلفزيون،  قراقع-الذاعة  حممد 

الت�صميم اجلرافيكي، وعبداهلل �صياء املحمد احلبيب-هند�صة العمارة.
ويف هذا ال�صدد عر�ص خريجون العوامل املحفزة للدرا�صة يف اجلامعة وكيف انعك�صت على 

اآدائهم وحت�صيلهم العلمي و�صقل مهاراتهم وتوفري فر�ص عمل لهم .
وقالت الأولى على ق�صم علم احلا�صوب اخلريجة حنني وليد الأ�صمر اأن درا�صتها يف اجلامعة 
مكنتها من الإطالع على احتياجات ال�صوق واملهارات ال�صرورية الالزمة للعمل ولهذا متكنت 
من احل�صول على فر�صتي عمل يف �صركتني متخ�ص�صتني يف الربجمة واحلا�صوب، م�صرية 
الى دور اأع�صاء هيئة التدري�ص يف توجيهها واإر�صادها هي وزمالئها نحو الأف�صل اأكادمييا 

وعمليا .
بدوره قال الأول على ق�صم احلقوق اخلريج ابراهيم عبدالرحيم �صعادة اأن اجلامعة ج�صدت 
روؤيتها كجامعة جادة ملتزمة �صاعية للتعلم عرب الأداء الراقي للهيئتني الأكادميية والإدارية .
يف  وابنته  هو  تزامل  الذي  قراقع  اليا�ص  اخلريج  ال�صحافة  ق�صم  على  الأول  اأكد  حني  يف 
باأنها  ثبتت  والتي  بالدرا�صة  اأن �صمعة اجلامعة هي ما دفعته لالإلتحاق  الدرا�صة اجلامعية 

جامعة تتمتع ببيئة حمفزة على التعلم والبحث العلمي وخدمة املجتمع.
من جهتها قالت الأولى على تخ�ص�ص الت�صميم اجلرافيكي رول عتيلي اأنها تتطلع لإمتام 
درا�صة املاج�صتري يف جامعة ال�صرق الأو�صط و اأنها تفا�صل بينها وبني اجلامعات الربيطانية 
مبينة اأن اأ�صلوب التعليم يف كليتها خ�صو�صا من ناحية اجلانب التطبيقي اأهلها للمناف�صة 
ووفر لها فر�ص عمل فقد اتاحت لها اجلامعة التدريب لأكرث من خم�صني يوما على الت�صميم 

اجلرافيكي يف اإحدى ال�صركات املرموقة.

ا�ستحداث جمل�س للمديرين 
حلوكمة االأداء االإداري

ا�صتحدثت جامعة ال�صرق الأو�صط جمل�صا جديدا يعد الأول من نوعه على م�صتوى اجلامعات 
الأداء  لتطوير  �صائدة  ثقافة  ب�صفتها  ون�صرها  احلوكمة  مبادئ  تر�صيخ  بهدف  الأردنية 

الإداري. 
الأمناء،  جمل�ص  من  بقرار  جمل�ص  ين�صاأ  اجلديدة،  املدراء(  جمل�ص  )تعليمات  ومبوجب 
ويتكون من: )مديري الدوائر، واملكاتب، واملراكز(، تكون مهماته التنظيم والإ�صراف على 
اأعمال الوحدات الإدارية مبا ي�صمن ح�صن �صري العمل، و�صع خطة عمل �صنوية، وتقرير ربع 
�صنوي وتقرير �صهري عن ما مت اإجنازه من اخلطة واملعوقات اإن وجدت اأو ح�صب الطلب، 
اأّية اقرتاحات تخ�ص الأنظمة والتعليمات املتعلقة بالوحدات الإدارية، واأّية  كذلك مناق�صة 
معيقات للعمل، والتن�صيق والتكامل بني الوحدات الإدارية، ومناق�صة اأّية اقرتاحات لتطوير 
العمل  خطط  تنفيذ  ومتابعة  الإدارية،  للوحدات  ال�صنوية  العامة  املوازنة  ومناق�صة  الأداء، 

اخلا�صة بالوحدات الإدارية.
ويهدف جمل�ص املديرين اجلديد، بح�صب رئي�ص جمل�ص اأمناء اجلامعة الدكتور يعقوب نا�صر 
الدين، لالإ�صهام يف توفري بيئة حمفزة للوحدات الإدارية يف اجلامعة، وبناء ج�صور التوا�صل 
الإدارية،  الوحدات  بني  و�صرعة  بدقة  الالزمة  املعلومات  وتبادل  الإدارية،  الوحدات  بني 
حد  على  الإداري  الأداء  لتطوير  �صائدة  ثقافة  ب�صفتها  ون�صرها  احلوكمة  مبادئ  وتر�صيخ 

�صواء، وحل املعيقات التي تواجه الوحدات الإدارية انطالقًا من مبادئ احلوكمة.
ومبوجب التعليمات اجلديدة �صار لزاما على كل مدير من مديري الوحدات الإدارية اإعداد 
تقرير �صهري حول اإجنازاته ومبا يتما�صى مع خطته وما ي�صتجد من اأمور، اإ�صافة اإلى تقرير 

ربعي واآخر �صنوي يقدم يف كل عام.
ويتولى املجل�ص، كما تو�صح التعليمات،  �صالحيات مراجعة �صيا�صات اجلامعة واإجراءاتها 
م�صروعات  ودرا�صة  ومناذجها وتطبيقها مبا يتما�صى مع ر�صالة اجلامعة واأهدافها، 
قراراته  واإ�صدار  ومناق�صتها  الإدارية  الوحدات  من  املقدمة  التطويرية  اخلطط 
اجلامعة،  يف  املوظفني  لكافة  والوظيفي  املهاري  الأداء  م�صتوى  تقييم  ب�صاأنها،ومناق�صة 

ومناق�صة التقارير ال�صهرية والربعية وال�صنوية لإجنازات الوحدات الإدارية.

االستثمار في القطاع التعليمي
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بحثت التعاون مع مثيالتها الكويتية
باأعمال  القائم  مع  ال�صمري  فالح  الدكتور  الأ�صتاذ  الكويتي  الثقايف  املكتب  رئي�ص  بحث 
رئي�ص جامعة ال�صرق الأو�صط الأ�صتاذ الدكتور حممد احليلة يف مكتبه �صبل التعاون الثقايف 

والبحثي وتطويرهما بني البلدين ال�صقيقني.
وجرى خالل اللقاء الذي ح�صره امللحق الثقايف الكويتي بدر املطريي ومدير دائرة الإعالم 
اجلامعة  بني  البحثية  العالقات  تعزيز  �صبل  فريج  كمال  اجلامعة  يف  العامة  والعالقات 
ا�صاتذة  وا�صت�صافة  الأ�صاتذة  تبادل  اإلى  بالإ�صافة  الكويتية،  العايل  التعليم  وموؤ�ص�صات 
كويتيني ملناق�صة ر�صائل املاج�صتري كممتحنني خارجيني يف جامعة ال�صرق الأو�صط ،بالإ�صافة 

لعقد وتنظيم الندوات وور�ص العمل واملوؤمترات ذات الإهتمام امل�صرتك .
الثقافية  العالقات  حول  حما�صرة  لإلقاء  ال�صمري  الدكتور  اإلى  الدعوة  اجلامعة  ووجهت 

والعلمية بني البلدين ال�صقيقني.
وياأتي هذا اللقاء �صمن �صل�صلة من اللقاءات التي تقوم بها جامعة ال�صرق الأو�صط للملحقني 

الثقافيني العرب والأجانب  لتعزيز اأوا�صر التعاون البحثي والأكادميي مع بلدانهم .

بحثت التعاون مع امللحقية الثقافية العراقية
بحث القائم باأعمال رئي�ص جامعة ال�صرق الأو�صط الأ�صتاذ الدكتور حممد احليلة والقائم 
التعليمية  تعزيزالعالقات  ،�صبل  عبد  فالح  الدكتور  العراقية  الثقافية  امللحقية  باأعمال 

والتبادل الثقايف بني اجلامعة وموؤ�ص�صات التعليم العايل العراقية.
الإعالم  ومدير  اجلامعة  رئي�ص  باأعمال  للقائم  فالح  الدكتور  ا�صتقبال  لدى  ذلك  جرى 
والعالقات العامة للجامعة الأ�صتاذ كمال فريج يف مكتبة ، حيث رحبت اجلامعة با�صتقبال 

اأعداد متزايدة من الطلبة العراقيني للح�صول على درجتي البكالوريو�ص واملاج�صتري. 
واأبدى الطرفان حر�صهم على ا�صتمرار عملية التوا�صل وعقد اللقاءات حر�صا على ان�صباط 

العملية التعليمية ومتابعة �صوؤون الطلبة العراقيني الدار�صني يف اجلامعة .
امللحقني  مع  التوا�صل  على  الأو�صط  ال�صرق  جامعة  حر�ص  اإطار  يف  الزيارة  هذه  وجاءت 

الثقافيني ل�صمان جودة التعليم وح�صن �صري العملية التعليمية

عر�ست فر�سها االأكادميية مللحقية البحرين الع�سكرية
عر�صت جامعة ال�صرق الو�صط للفر�ص الكادميية  التعليمية والتعلمية املتاحة فيها خالل 

لقاء امللحق الع�صكري البحريني يف اإطار العمل على تعزيز التبادل الأكادميي والبحثي. 
الع�صكري  امللحق  احليلة،  حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  رئي�ص  باأعمال  القائم  والتقى 
البحريني العميد الركن املهند�ص �صيخ خليفة بن عبداهلل اآل خليفة يف امللحقية الع�صكرية 
البحرينية يف عمان،  بح�صور مدير العالم والعالقات العامة يف اجلامعة الأ�صتاذ كمال 
فريج، حيث جرى خالل اللقاء بحث العالقات التعليمية والتبادل الثقايف، واخلدمات التي 

يحتاجها الدار�صون يف اجلامعة ، وافاق التعاون العلمي والثقايف والتوا�صل بني اجلانبني .

اأبرزها  من  لعل  وفريدة  جديدة  اأكادميية  فر�صا  توفر  اجلامعة  اإن  احليلة  الدكتور  وقال 
الدرا�صة واحل�صول على �صهادة بريطاينة معتمدة من هيئات العتماد يف الردن وبريطانيا، 
م�صريا اإلى ح�صول اجلامعة على العتماد اخلا�ص لتخ�ص�ص )ادارة العمال/ لربناجمي 
 Wales( جامعة  قبل  من  الأو�صط  ال�صرق  جامعة  يف  املطروح  واملاج�صتري(  البكالوريو�ص 

.)Trinity Saint David

من جهته �صدد امللحق الع�صكري البحريني  على اأهمية ا�صتمرار اللقاءات والتوا�صل، م�صيدا 
الأو�صط من متيز  ال�صرق  ،  مبا حققته جامعة  الأردن  العايل يف  للتعليم  املتقدم  بامل�صتوى 
الو�صط  ال�صرق  جامعة  وح�صول  الربيطاينة   اجلامعات  مع  الت�صبيك  خ�صو�صا  اأكادميي 
العمال/  )ادارة  لتخ�ص�ص  اخلا�ص  الردن  يف  العتماد  هيئة  من  اخلا�ص  العتماد  على 

لربناجمي البكالوريو�ص واملاج�صتري( املطروح من جامعة ويلز الربيطاينة. 
وعقدت اجلامعة �صل�صلة من اللقاءات مع امللحقيات وامل�صت�صاريات الثقافية يف �صفارات عدد 
من الدول العربية، ومنها الكويت والعراق وُعمان والبحرين، يف اإطار تعزيز العمل امل�صرتك 
اإلى  بالإ�صافة  الدول   تلك  العايل يف  التعليم  موؤ�ص�صات  مع  والبحثية  الثقافية  املجالت  يف 
تبادل الأ�صاتذة ملناق�صة ر�صائل املاج�صتري كممتحنني خارجيني يف جامعة ال�صرق الأو�صط ، 

وتنظيم الندوات وور�ص العمل واملوؤمترات ذات الإهتمام امل�صرتك . 

كلية االإعالم توائم خطتها
 الدرا�سية مع م�سروع  »اليون�سكو«

جرى مواءمة اخلطة الدرا�صية لكلية العالم يف جامعة ال�صرق الو�صط مع اخلطة الدرا�صية 
لليون�صكو امل�صرفة على تنفيذ م�صروع دعم و�صائل الإعالم واملوؤ�ص�صات التعليمية املعنية يف 

تدري�ص الإعالم. 
وعقدت مباحثات على مدار يومني مع خرباء اإعالم  فرن�صيني واع�صاء هيئة التدري�ص يف 
الثانية من امل�صروع املمول من الحتاد الوروبي،  كلية العالم يف اجلامعة لتنفيذ املرحلة 

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

م�صعود.
با�صافة  العالم   لكلية  الدرا�صية  اخلطط  تطوير  امل�صروع  من  الثانية  املرحلة  وتت�صمن 
عن  ف�صال  ال�صحافة،  لتخ�ص�ص  ومثلها  والتلفزيون،  الذاعة  لتخ�ص�ص  م�صاقات  ثالثة 
واملهارات  املعارف  نقل  على  التدري�ص  هيئة  اأع�صاء  لتمكني  مدربني  تدريب  دورات  عقد 
للطلبة باأ�صاليب تدريبية موائمة لأهداف امل�صاق الدرا�صي، كذلك �صتتولى اليون�صكو بتوفري 

الحتياجات اللوج�صتية ومنها حتديدا اأجهزة كمبيوتر لغايات اجناح امل�صروع. 
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ويف هذا ال�صدد قال عميد كلية العالم الدكتور عزت حجاب اإن هذا امل�صروع الذي نحن 
ب�صدد تنفيذه قريبا ي�صب يف روؤية اجلامعة  باعتبارها جامعة جادة وملتزمة و�صاعية للتعلم، 
وتهدف لتحقيق ر�صالتها املتمثلة باأعداد القادة من خالل تهيئة البيئة املحفزة على التعلم 

والبحث العلمي وخدمة املجتمع. 
واأ�صاف اأن امل�صروع يهدف لتطوير  ا�صاليب التدري�ص وامل�صاقات عرب زيادة معارف ومهارات 
الطلبة يف امل�صاقات التدري�صية امل�صتهدفة لتعزيز فر�صهم يف �صوق العمل الذي ي�صهد تناف�صية 
 %60 بن�صبة  والعملي  النظري  اجلانبني  بني  متزج  الدرا�صية  اخلطة  ان  اإلى  م�صريا  عالية، 

للعملي و 40% للنظري. 
من جهتها قالت ممثلة اليون�صكو  هنادي غرايبة  اإن امل�صروع يف مرحلته الثانية ب�صدد حتقيق 
واقع العالم يف  والتي �صخ�صت  الولى  املرحلة  التي نفذت يف  اأهداف درا�صة الحتياجات 

الردن، ومن هذه الهداف تطوير مناهج التدري�ص يف اجلامعات احلكومية واخلا�صة. 
واعتربت مديرة مكتب العالقات الدولية �صارة نا�صر الدين اأن هذا امل�صروع ميثل نقلة نوعية 
يف الرتقاء مبخرجات كلية العالم وجتويد العملية التعليمية التعلمية يف الكلية من منطلق 
باملهارات  وتزويده  الطالب  �صخ�صية  و�صقل  اإعداد  يف  ور�صالتها  وروؤيتها  اجلامعة  اأهداف 

واملعارف الالزمة ل�صوق العمل. 
و�صبق ان التقى اأع�صاء الهيئة التدري�صية لكلية الإعالم يف اجلامعة، خرباء اإعالم فرن�صيني 
التعليم  قطاع  وقيموا  الإعالم،  قطاع  احتياجات  خالله   �صخ�صوا  امل�صروع   هذا   �صمن 
التعليمية،  املوؤ�ص�صات  تواجه  التي  لل�صعوبات  مبدئي  لت�صور  وعر�صوا  الإعالم  يف  املخت�ص 

ونقاط ال�صعف والفجوات بني التعليم والواقع العملي.
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.

كليات اجلامعة توجه طلبتها للتميز والريادة
تلتزم جامعة ال�صرق الو�صط بتنفيذ مباديء احلوكمة عرب النفتاح على طلبتها وحتى اجلدد 

منهم، يف اإطار عر�ص مميزات واأ�صكال التطوير على اخلطط الدرا�صية يف اجلامعة. 
الدكتور  احلقوق  كلية  وعميد  حجاب،  عزت  الدكتور  الأ�صتاذ  العالم  كلية  عميد  والتقى 
حممد اأبو الهيجاء الطلبة، حيث جرى خالل اللقاءين بحث اآليات التدري�ص وتطبيق مباديء 

احلوكمة من �صفافية وجدية يف التعامل بني ادارات الكليات  والق�صام والطلبة.
 والتقى الدكتور حجاب طلبة ق�صم الذاعة والتلفزيون، حيث جرى ا�صتعرا�ص تطوير اخلطط 
الدرا�صية لتتنا�صب مع اهداف اجلامعة وروؤيتها ور�صالتها والتي توؤكد على التميز والريادة يف 

املجال الكادميي. 
ويف هذا ال�صدد قال الدكتور حجاب اإن الكلية قامت بتحديث خططها الدرا�صية مبا يتنا�صب 
بالبحوث  يتعلق  للطلبة فيما  النتاجية  العملية  والتقنيات احلديثة على  الع�صر  مع تطورات 

وامل�صاريع للم�صاقات وم�صاريع التخرج.
على  للحفاظ  ي�صعى  الق�صم  ان  البياتي  رائد  الدكتور  والتلفزيون  الذاعة  ق�صم  رئي�ص  وقال 
وانتاج  التدريبية  والدورات  والعملي  النظري  التدري�ص  خالل  من  لطلبتنا  املتميز  امل�صتوى 
م�صاريع تخرج تليق بالق�صم والكلية واجلامعة وتخدم املجتمع املحلي، م�صريا اإلى اأن اجلامعة 

�صتقوم بتكرمي الطلبة املميزين وامل�صاريع املميزة.
من جهتها عر�صت  مديرة مكتب العالقات الدولية يف اجلامعة الأ�صتاذة �صارة نا�صر الدين 
لدور اجلامعة يف توفري كل المكانات وامل�صتلزمات والبنى التحتية للطلبة التي من �صاأنها ان 

تنعك�ص على ادائهم وتوفر لهم اجلو اجلامعي ال�صحي مما �صيوؤثر يف عملية الجناز.
بدورها بينت الدكتور عالية ادري�ص لتبني جهات حكومية وغري حكومية العمال النتاجية 

املتميزة، م�صرية اإلى ان الكلية تعمل على التن�صيق معها ل�صالح الطلبة.
وتعاون  ودعم  درا�صي  والكلية من جو  توفره اجلامعة  ما  الكلية عن  وحتدث عدد من طلبة 
من  املزيد  بعقد  مطالبني  مواهبهم،  �صقل  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�صاء  مب�صاهمة  م�صيدين  
الدورات التدريبية التي ت�صاعدهم يف انتاج اعمالهم وم�صاريعهم وتزودهم باملهنية العالية. 

اجلدد،  الطلبة  اأبوالهيجاء  حممد  الدكتور  احلقوق  كلية  عميد  التقى  �صلة  ذي  �صعيد  على 
حممد  الدكتور  القانون  ق�صم  ورئي�ص  �صريف،  �صليم  الدكتور  الطلبة  �صوؤون  عميد  بح�صور 

ال�صباطات. 
وجرى خالل اللقاء عر�ص الدور الريادي الذي تقوم به كلية احلقوق يف اإعداد طلبة اأكفاء 
الذي  لالجناز  م�صريا  واأهدافها،  ور�صالتها  اجلامعة  روؤية  منطلق  من  العطاء  على  قادرين 
وتطلعها  ملرتني  الكفاءة اجلامعية  امتحان  الول يف  املركز  الكيلة يف احل�صول على  حققته 

لتحقيق الجناز الثالث.
وقال الدكتور اأبوالهيجاء اإن ميزة برنامج القانون يف جامعة ال�صرق الو�صط العمل واجلدية 
ومن  للتعلم  و�صاعية  وملتزمة  باعتبارها جامعة جادة  اجلامعة  روؤية  منطلق  واللتزام من 
وخدمة  العلمي  والبحث  التعلم  على  حمفزة  بيئة  تهيئة  خالل  من  القادة  اإعداد  اأهدافها 

املجتمع. 
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جامعة فيالدلفيا
 تكرم مدير معهد كونفوشيوس

 Li الدكتور  اجلامعة  يف  كونفو�صيو�ص  معهد  مدير  فيالدلفيا  جامعة  كرمت 
Zhiling مبنا�صبة انتهاء عمله.

جاء ذلك خالل ا�صتقبال م�صت�صار جامعة فيالدلفيا الدكتور مروان كمال مدير 
معهد كونفو�صيو�ص يف اجلامعة الدكتور Li Zhilin، بح�صور ال�صتاذ الدكتور 
معتز ال�صيخ �صامل رئي�ص اجلامعة وال�صتاذ الدكتور حممد اأمني عواد م�صت�صار 

الرئي�ص والدكتور ابراهيم بدران م�صت�صار الرئي�ص للعالقات الدولية.
وقدم الدكتور مروان كمال ال�صكر له على اجلهود التي بذلها خالل الفرتة التي 

ق�صاها يف اجلامعة والجنازات التي متت خالل رئا�صته للمعهد.
بدوره اأعرب الدكتور يل عن �صعادته للفرتة التي ق�صاها يف اجلامعة وعن ما 

يحمله من م�صاعر ود للجميع يف اجلامعة ولالأردن وال�صعب الأردين. 
ال�صتاذ  تقدير من  �صهادة  وت�صلم  درع اجلامعة  بت�صليمه  كمال  الدكتور  وقام 
ال�صتاذ  قبل  من  رمزية  وهدية  اجلامعة  رئي�ص  �صامل  ال�صيخ  معتز  الدكتور 

الدكتور حممد اأمني عواد م�صت�صار الرئي�ص .
وح�صر حفل التكرمي الدكتور حممد غزو املدير الأردين للمعهد وكافة مدر�صي 
اللغة ال�صينية وموظفي املعهد ومدير العالقات العامة والثقافية يف اجلامعة.

احتفلت بتخريج كوكبة جديدة من طلبتها
الدكتور مروان كمال،  ال�صتاذ  م�صت�صارها  برعاية  احتفلت جامعة فيالدلفيا 

بتخريج كوكبة جديدة من الفوج الثالث والع�صرين من طلبتها ، والذي اأقيم يف 
ال�صالة الريا�صية يف اجلامعة.

وح�صر احلفل رئي�ص اجلامعة ال�صتاذ الدكتور معتز ال�صيخ �صامل ، وعدد من 
اأع�صاء جمل�ص الأمناء وعمداء الكليات واأع�صاء الهيئة التدري�صية فيها ومدراء 

الدوائر الإدارية والعاملني يف اجلامعة واأهايل اخلريجني .
الفرح  اأهازيج  و�صط  �صهاداتهم  اخلريجني  بت�صليم  اجلامعة  رئي�ص  وقام 
يكونوا  اأن  على  حاثهم  وذويهم  اخلريجني  اجلامعة  رئي�ص  وهناأ   . وال�صرور 
بناة خري وفالح واأن ي�صاهموا يف بناء املجتمع بكل كفاءة واقتدار كما اأعدتهم 
الآخر  والراأي  الراأي  واحرتام  البداع  روح  فيهم  وعززت  و�صقلتهم  اجلامعة 
من اأجل اأن يكملوا م�صريتهم احلياتية اأينما تواجدوا يف �صتى اأنحاء املعمورة.

ويف احلفل قال الدكتور م�صطفى اجلالبنة عميد �صوؤون الطلبة : هذه جامعة 
ونوعية  بكفاءة  ومت�صدرتها  الأردنية  اخلا�صة  اجلامعات  درة  فيالدلفيا 
براجمها وخريجها وبن�صبة امللتحقني منهم ب�صوق العمل داخل الوطن وخارجه 

تدفع للوطن بكوكبة جديدة

ا�ستقبلت وفدا من جامعة الطاقة املاليزية
بح�صور  كمال  مروان  الدكتور  الأ�صتاذ  فيالدلفيا  جامعة  م�صت�صار  ا�صتقبل 
م�صت�صار الرئي�ص للعالقات الدولية ال�صتاذ الدكتور معتز ال�صيخ �صامل، وفدًا 
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من جامعة الطاقة املاليزية برئا�صة نائب رئي�ص اجلامعة داتو الدكتور اإبراهيم 
فرا�ص  الدكتور  والت�صويق  والت�صال  الإعالم  مدير  الوفد  �صم  حيث  ح�صني، 
النعيمي، والدكتور اأحمد �صحيمي بن لزمي مدير امللحقية الثقافية املاليزية، 
زياد  والدكتور  ح�صني،  بن  الزمان  قمر  املاليزية  ال�صفارة  يف  التعليمي  امللحق 

في�صل العزام رئي�ص ق�صم �صوؤون الطلبة املاليزيني.
بني  والأكادميي  والثقايف  العلمي  التعاون  اأوا�صر  تعزيز  اإلى  الزيارة  وهدفت 
اجلانبني يف جمالت تبادل الزيارات العلمية لأع�صاء هيئة التدري�ص، واإجراء 
وامل�صاركة يف  امل�صرتك،  امل�صرتكة يف املجالت ذات الهتمام  العلمية  البحوث 
اإلى تبادل  املوؤمترات والندوات العلمية التي يعقدها كال اجلانبني، بالإ�صافة 
مت  كما  جانب  كل  يف  بها  املعمول  والتعليمات  لالأنظمة  وفقا  الطلبة  زيارات 

التباحث يف اإمكانية توقيع مذكرة تفاهم بني اجلانبني يف القريب العاجل.
وقدم الأ�صتاذ الدكتور مروان كمال اإيجازًا عن اجلامعة وخطتها ال�صرتاتيجية، 
كما اأ�صار اإلى وجود العديد من الطلبة من جن�صيات خمتلفة الذين يدر�صون يف 

اجلامعة.
الطاقة  مع جامعة  الأكادميي  التعاون  اأوا�صر  لتوطيد  ا�صتعداد اجلامعة  واأكد 
درا�صتهم  با�صتكمال  الراغبني  املاليزيني  الطلبة  ا�صتقبال  املاليزية من خالل 
الزيارات  وتبادل  وخا�صة،  العليا  الدرا�صات  فيها  مبا  التخ�ص�صات  مبختلف 
م�صيدا  امل�صرتكة،  العلمية  البحوث  واإجراء  التدري�ص،  هيئة  لأع�صاء  العلمية 
بامل�صتوى الكادميي املتميز للجامعات املاليزية واأبدى معاليه ا�صتعداد اجلامعة 
التحاقه  حال  يف  الطالب  يحتاجها  التي  املجالت  كافة  يف  الطلبة  مل�صاعدة 

باجلامعة. 
جلامعة  الرفيعة  العلمية  بال�صمعة  ح�صني  اإبراهيم  الدكتور  اأ�صاد  جانبه  من 
فيالدلفيا، موؤكدا اأن جامعة الطاقة املاليزية حتر�ص على تعزيز �صبل التعاون 

مع جامعة  فيالدلفيا لتميزها يف طرح برامج متميزة.
ويف نهاية الزيارة مت تبادل الدروع التذكارية بني اجلانبني، حيث قدم ال�صتاذ 
الدكتور مروان كمال م�صت�صار اجلامعة درعا  تذكاريا للدكتور ابراهيم �صحيم 
نائب رئي�ص جامعة الطاقة املاليزية ، كما قام مدير امللحقية الثقافية املاليزية 
الدكتور مروان كمال  الأ�صتاذ  لـ  تذكاريل  بتقدمي درع  �صحيمي  اأحمد  الدكتور 
القطاع  البارز يف  الأكادميي وامتنانا لدوره  التعليم  تقديرا جلهوده يف جمال 

التعليمي.

اجلامعة ت�ستقبل وفودا طالبية 
من جامعات دول جمل�س التعاون اخلليجي

وفدا  �صامل  ال�صيخ  معتز  الدكتور  ال�صتاذ  فيالدلفيا  جامعة  رئي�ص  ا�صتقبل 
التعاون  جمل�ص  دول  يف  العايل  التعليم  وموؤ�ص�صات  جامعات  من  طالبيا 
للمجل�ص  العامة  المانة  يف  العايل  التعليم  قطاع  مدير  برئا�صة  اخلليجي 
كمال  مروان  الدكتور  ال�صتاذ  معايل  بح�صور  التويجري  حممد  الدكتور 

م�صت�صار اجلامعة وم�صت�صاري الرئي�ص وعميد �صوؤون الطلبة.
وقد رحب رئي�ص اجلامعة بالوفد ال�صيف ومتنى لهم طيب القامة واأطلعهم 
خالل  وحتد  تطور  من  اجلامعة  حققته  وما  ور�صالتها  اجلامعة  روؤية  على 

الفرتة املا�صية .
بدوره رحب ال�صتاذ الدكتور مروان كمال بالوفد وا�صتعر�ص معهم العالقات 
املميزة التي ارتبطت بها موؤ�ص�صات التعليم العايل الأردنية ونظريتها يف دول 

جمل�ص التعاون.
ميثلها  التي  واجلامعات  اجلامعة  بني  العالقات  تعزيز  �صرورة  على  واأكد 
واخلربات،  الزيارات  وتبادل  العلمي  كالبحث  املجالت  خمتلف  يف  الوفد 
اإليه اجلامعات يف دول جمل�ص  الذي و�صلت  العلمي  التطور  اأثنى على  كما 

التعاون.
وت�صمنت زيارة الوفد جولة يف اجلامعة ومرافقها كما ا�صتمعوا الى تف�صيل 

عن الربامج والتخ�ص�صات التي تقدمها اجلامعة .

ا�ستقبلت رئي�س االحتاد الدويل للجامعات
رئي�ص  كمال   مروان  الدكتور  ال�صتاذ  فيالدلفيا  جامعة  م�صت�صار  ا�صتقبل   
بح�صور  وذلك  الرزاق،  عبد  الكفل  ذو  الدكتور  للجامعات  الدويل  الحتاد 
ال�صتاذ الدكتور معتز ال�صيخ �صامل رئي�ص اجلامعة وال�صتاذ الدكتور خالد 
العمري  رئي�ص جمعية الكادمييني الأردنيني  وم�صت�صاري رئي�ص اجلامعة، 
وعن  وفل�صفتها  اجلامعة  ن�صاأة  عن  �صرحا  له  وقدم  بال�صيف  رحب  حيث 

الربامج والتخ�ص�صات التي تقدمها اجلامعة . 
جامعة  يف  عمل  ور�صة  اقامة  امكانية  ب�صاأن  مقرتحا  ال�صيف  قدم  بدوره 
فيالدلفيا  تعنى بدعم تعليم الالجئني ال�صورين يف الأردن، كما وقدم �صرحا 

عن ا�صرتاتيجية الحتاد الدويل  للجامعات يف التعليم العايل .

اإلستثمار في القطاع التعليمي
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تشكيالت أكاديمية وإدارية
»جامعة إربد األهلية«

الدكتور عزت جرادات، وبناًء على تن�صيب  الأهلية برئا�صة  اإربد  اأمناء جامعة  قرر جمل�ص 
رئي�ص اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور زياد الكردي، اإجراء العديد من الت�صكيالت الأكادميية.

والت�صكيالت هي الأ�صتاذ الدكتور حممد املحاميد عميدًا لكلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات 
وفاء  والدكتورة  والفنون،  الآداب  لكلية  الأحمد عميدًا  اأمين  الدكتور  والأ�صتاذ  والتمري�ص، 
الرو�صان  حممد  والدكتور  العليا،  والدرا�صات  العلمي  البحث  عميد  باأعمال  قائمًا  الأ�صقر 

قائمًا باأعمال عميد �صوؤون الطلبة.
وقرر الأ�صتاذ الدكتور زياد الكردي رئي�ص اجلامعة، وبناًء على تن�صيب عمداء الكليات اإجراء 

الت�صكيالت الأكادميية الإدارية التالية يف اجلامعة:
الدكتورة اإميان اللحام م�صاعدة لعميد كلية الآداب والفنون، وقائمًا باأعمال رئي�ص ق�صم اللغة 
العربية، والدكتور خليل بطاينة قائمًا باأعمال رئي�ص ق�صم اللغة الجنليزية، والدكتور اأ�صامه 
ح�صن عاي�ص �صالح قائمًا باأعمال رئي�ص ق�صم متطلبات اجلامعة، والدكتور رائد ال�صهاونة 
قائمًا باأعمال رئي�ص ق�صم نظم املعلومات احلا�صوبية، والدكتور حممد العتوم قائمًا باأعمال 
التمري�ص،  ق�صم  رئي�ص  باأعمال  قائمًا  معابرة  رقيا  الدكتورة  احلا�صوب،  علم  ق�صم  رئي�ص 

الدكتور ن�صال عناقرة قائمًا باأعمال رئي�ص ق�صم الريا�صيات.
والدكتور ب�صام طبي�صات قائمًا باأعمال رئي�ص ق�صم القانون، الدكتور عبد املهدي �صواحلة 
م�صاعدًا لعميد كلية العلوم الرتبوية، وقائمًا باأعمال رئي�ص ق�صم الإر�صاد النف�صي والرتبوي 
والدكتور رافع م�صاعدة قائمًا باأعمال رئي�ص ق�صم معلم �صف، والدكتورة ماجده ال�صيد عبيد 
رئي�ص  باأعمال  قائمًا  الزوايدة  فرح  والدكتور  اخلا�صة،  الرتبية  ق�صم  رئي�ص  باأعمال  قائمًا 
اإدارة  ق�صم  رئي�ص  باأعمال  قائمًا  بطاينة  خالد  والدكتور  الإدارية،  املعلومات  نظم  ق�صم 
الأعمال، الدكتور حممد مقابلة م�صاعدًا لعميد كلية العلوم الإدارية واملالية، وقائمًا باأعمال 
رئي�ص ق�صم العلوم املالية وامل�صرفية، والدكتور هاين الروا�صدة قائمًا باأعمال رئي�ص ق�صم 
املحا�صبية،  املعلومات  نظم  ق�صم  رئي�ص  باأعمال  قائمًا  الدلبيح  فرا�ص  الدكتور  املحا�صبة، 
والدكتور حممد اخلالدي قائمًا باأعمال رئي�ص ق�صم الت�صويق، والدكتور اأ�صرف الفندي قائمًا 

باأعمال رئي�ص ق�صم الإدارة ال�صياحية.

ت�سكيل عدد من املجال�س واللجان يف اجلامعة للعام الدرا�سي ٢٠١٦/٢٠١7
اجلامعة،  رئي�ص  الكردي  زياد  الدكتور  ال�صتاذ  برئا�صة  الهلية  اإربد  جامعة  جمل�ص  قرر 

ت�صكيل املجال�ص واللجان التالية يف اجلامعة للعام الدرا�صي 2017/2016:
املجل�ص التاأديبي لأع�صاء الهيئة التدري�صية برئا�صة الأ�صتاذ الدكتور اأمين الأحمد عميد كلية 
الداب والفنون، وع�صوية كل من: الأ�صتاذ الدكتور �صامل الرحيمي عميد كلية العلوم الإدارية 

واملالية، والدكتور �صايل املومني عميد كلية القانون.
وت�صكيل املجل�ص التاأديبي لأع�صاء الهيئة الإدارية برئا�صة الدكتور نواف قوقزة مدير دائرة 
املكتبة، وع�صوية كل من: الدكتور عبد املجيد بني هاين مدير �صندوق امللك عبداهلل الثاين 

للتنمية، واأحمد اأبو الهيجاء مدير الدائرة املالية واللوازم.
وقرر جمل�ص عمداء اجلامعة برئا�صة ال�صتاذ الدكتور زياد الكردي رئي�ص اجلامعة، ت�صكيل 
جلنة تاأديب الطلبة، برئا�صة الدكتور حممد الرو�صان عميد �صوؤون الطلبة، وع�صوية كل من: 
الدكتور فايز العتوم كلية الآداب والفنون، والدكتور �صامد دراو�صة كلية القانون، والدكتور 
اأ�صرف الفندي كلية العلوم الإدارية واملالية، والدكتور ر�صوان بطيحة كلية العلوم وتكنولوجيا 

املعلومات والتمري�ص.

وفد من وزارة الثقافة وال�سباب من اإقليم كرد�سان يزور اجلامعة
ا�صتقبل الأ�صتاذ الدكتور زياد الكردي رئي�ص جامعة اإربد الأهلية مبكتبه، �صليم قادر حممد/ 
مدير عام وزارة الثقافة وال�صباب يف اإقليم كرد�صتان/ العراق، ويرافقه كل من الفنان خ�صر 
خو�صناو/ مطرب يف مديرية تراث وزارة الثقافة، والفنان خليل خليل مدير فرقة ارماجن 

كفرين، وذلك بهدف التعاون والتبادل الثقايف بني الطرفني.
ورحب الدكتور الكردي يف بداية اللقاء بالوفد ال�صيف، وقدم للح�صور تعريفًا موجزًا عن 
واملاج�صتري،  البكالوريو�ص  التي تطرحها لربناجمي  والتخ�ص�صات  اإن�صائها،  اجلامعة منذ 
العراقيني  الطلبة  من  عددًا  هناك  باأن  للح�صور  وبني  للطلبة،  تقدمها  التي  واخلدمات 
الدار�صني يف اجلامعة، يقدم لهم كل الدعم والعناية والرعاية بحيث ي�صعرون وكاأنهم يف 
الدعم  اأ�صكال  كافة  تقدمي  على  حتر�ص  اجلامعة  باأن  للح�صور  واأكد  اأ�صرهم.  ومع  بلدهم 
والتعاون الثقايف على امل�صتويني الداخلي الأردين واخلارجي مع الأقطار العربية ال�صقيقة، 

م�صددا على عمق العالقات التي تربط البلدين ال�صقيقني حكومة و�صعبًا.
وقام الوفد ب�صكر الأردن و�صعبه واإدارة اجلامعة ممثلة برئي�صها الدكتور الكردي، واأع�صاء 
هيئة التدري�ص يف اجلامعة، ملا يبدونه من تعاون وما يقدمونه من م�صاعدات للطلبة العرب 
اأ�صادوا  الأكادميي، كما  اأدائهم  الدار�صني يف خمتلف كليات اجلامعة، واهتمامها بتح�صني 
الأردنية احلكومية  التي حتتلها اجلامعة بني اجلامعات  املرموقة  واملكانة  العلمي  بامل�صتوى 

والأهلية، وعلى م�صتوى الوطن العربي.
يف  �صتقام  التي  الثقافية  الأن�صطة  من  العديد  للوزارة  �صيكون  باأنه  ال�صيف  الوفد  ووعد 
التعليم  لوزارة  مل�صوه عن اجلامعة  الذي  النطباع اجليد  �صينقلون  باأنهم  واأكدوا  اجلامعة، 

العايل يف اإقليم كرد�صتان ليكون جلامعة اإربد ح�صة كبرية من الطلبة املبتعثني لالأردن.

اإلستثمار في القطاع التعليمي
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ح�صلت جامعة عمان العربية على اجلائزة الف�صية عن فئة التعليم والتدريب التابعة 
)Green world awards( لأف�صل املمار�صات البيئية للعام 2016.

وياأتي هذا الفوز بهذه اجلائزة الدولية املرموقة ب�صبب الإجناز البيئي الذي قامت به 
اجلامعة املتعلق باإن�صاء م�صروع اخلاليا ال�صم�صية لتوليد الكهرباء والذي بداأ العمل 

فيه منذ بداية العام. 
وت�صلم اجلائزة الدكتور حممد الردايدة م�صت�صار الرئي�ص ل�صوؤون العالقات الدولية 
يف حفل رفيع امل�صتوى عقد يف كوريا اجلنوبية، وذلك تقديرا من هذه املوؤ�ص�صة الدولية 

للموؤ�ص�صات التي تقدم اأف�صل ممار�صة بيئية على م�صتوى العامل.

ت�سكيالت اأكادميية يف اجلامعة 
الأ�صتاذ  اجلامعة  رئي�ص  ق.اأ  من  وبتن�صيب  العربية  عمان  جامعة  اأمناء  جمل�ص  قرر 

الدكتور غ�صان كنعان اإجراء ت�صكيالت اأكادميية للعام اجلامعي 2017/2016م. 
الدكتور  والأ�صتاذ  للرئي�ص،  نائبًا  حمدي  نزيه  حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  تعيني  وتقرر 
يون�ص مقدادي عميدًا لكلية الأعمال، والأ�صتاذ الدكتور عدنان اجلادري عميدًا لكلية 
العلوم الرتبوية والنف�صية وقائمًا باأعمال عميد كلية الآداب والعلوم، والأ�صتاذ الدكتور 
لكلية  عميدًا  كنعان  غ�صان  الدكتور  والأ�صتاذ  القانون،  لكلية  عميدًا  �صنب  اأبو  اأحمد 
كلية  عميد  باأعمال  قائمًا  القا�صم  نبهان  والدكتور  واملعلوماتية،  احلا�صوبية  العلوم 
والأ�صتاذ  ال�صيدلة،  كلية  عميد  باأعمال  قائمًا  ال�صبيحي  عالء  والدكتور  الهند�صة، 
فوؤاد  والدكتور  العليا،  والدرا�صات  العلمي  للبحث  عميدًا  ال�صلبي  ريا�ص  الدكتور 

اجلوالده عميدًا ل�صوؤون الطلبة.

)تواأمة( مع اجلامعة االأمريكية العربية
وقع الأ�صتاذ الدكتور غ�صان كنعان قائم باأعمال رئي�ص جامعة عمان العربية مذكرة 
تفاهم للتعاون العلمي والثقايف مع اجلامعة العربية الأمريكية، حيث وقعها عن جانب 
الأمريكية العربية الدكتور ح�صني من�صي بح�صور عميد �صوؤون الطلبة يف عمان العربية 

الدكتور  فوؤاد اجلوالده والدكتور حارث دوهان من جانب الأمريكية العربية. 
ون�صت املذكرة على التعاون والتن�صيق والتكامل بني اجلامعتني يف املجالت العلمية 
والأكادميية وتبادل املعرفة واخلربة التعليمية والبحثية وفق اأرقى امل�صتويات العاملية 
وتبادل  للتعاون  فر�ص  واإيجاد  املوؤ�ص�صتني  لكلتا  الأكادميية  العملية  دعم  اأجل  من 

اخلربات بني اأع�صاء هيئة التدري�ص والطلبة فيهما.

وقعت  مذكرة تعاون مع جامعة كوينز بلفا�ست
وقعت جامعة عمان العربية اتفاقية تعاون اأكادميي مع جامعة كوينز بلفا�صت ن�صت 
على التعاون والتن�صيق بني اجلامعتني يف املجالت العلمية والأكادميية واإتاحة الفر�ص 
للدرا�صة والتعمق يف ميادين املعرفة لدى الطلبة والباحثني وتبادل املعرفة واخلربة 
الأكادميية  العملية  دعم  اأجل  من  العاملية  امل�صتويات  اأرقى  وفق  والبحثية  التعليمية 
التدري�ص  اأع�صاء هيئة  وتبادل اخلربات بني  للتعاون  واإيجاد فر�ص  املوؤ�ص�صتني  لكلتا 
والطلبة فيهما. ومت توقيع التفاقية يف بريطانيا بح�صور الدكتورة ناديا قزمار رئي�ص 
والربوفي�صور  العربية  القانون بجامعة عمان  كلية  بالنيابة يف  القانون اخلا�ص  ق�صم 
جيم�ص ماك اإلني نائب الرئي�ص يف جامعة كوينز بح�صور الدكتور مهند عودة ال�صفري 

الأكادميي جلامعة امللكة الربيطانية.

وقعت اتفاقية تعاون مع مركز ديزاين زون 
وقعت جامعة عمان العربية ومركز ديزاين زون مذكرة تفاهم توثق التعاون بني اجلانبني يف 
جمال تدريب وتطوير مهارات الطلبة يف التخ�ص�صات الهند�صية واملعمارية، وكذلك تطوير 

قدرات املهند�صني والفنيني العاملني يف هذا املجال.
الوتودي�صك  مثل  الدولية  ال�صركات  كربى  من  عامليا  معتمدة  جهة  هو  زون  ديزاين  ومركز 
املتخ�ص�صة وتقدمي كل ما  الدورات  وتنفيذ  لعقد  اأكفاء وموؤهلني  ولديهم مدربني  والأدوبي، 
هو جديد يف جمالت الخت�صا�ص ذات العالقة.وياتي توقيع هذه التفاقية نتيجة لالهتمام 
الكبري الذي توليه اجلامعة من اأجل تطوير مهارات الطلبة واملهند�صني العاملني ، مبا يعود 
بالفائدة عليهم وينعك�ص ايجابا على خمرجات التعليم يف اجلامعة ، ويجعل الطلبة يواكبون 
كل ما ي�صتجد يف �صوق العمل ويف جمالت التطبيقات التكنولوجية احلديثة.وقد وقع التفاقية 
عن  خالد  اأ�صيل  واملهند�صة   ، اجلامعة  رئي�ص  باأعمال  القائم  كنعان  غ�صان  الدكتور  ال�صتاذ 
جانب مركز ديزاين زون، وح�صر توقيع التفاقية نائب رئي�ص اجلامعة ال�صتاذ الدكتورحممد 
نزيه حمدي، وعميد كلية الهند�صة الدكتور نبهان قا�صم ، ومدير مركز احلا�صوب يف اجلامعة 

الدكتور حممد ن�صار، ورئي�ص ق�صم الهند�صة املدنية الدكتور عي�صى عليان. 

اعتماد تخ�س�س ال�سريعة يف جامعة عمان العربية
لربنامج  العتماد اخلا�ص  معايري  العايل على  التعليم  موؤ�ص�صات  اعتماد  هيئة  وافق جمل�ص    
البكالوريو�ص يف تخ�ص�ص ال�صريعة.كما وافق املجل�ص على رفع الطاقة ال�صتيعابية اخلا�صة 
برنامج  تعلم/  �صعوبات   / اخلا�صة  )الرتبية  تخ�ص�ص  يف  جدد  طلبة  قبول  باب  تح  ف و

البكالوريو�ص( يف جامعة عمان العربية.

»جامعة عمان العربية« 
تحصل على جائزة فضية عالمية

اعتماد تخصص الشريعة في الجامعة 

اإلستثمار في القطاع التعليمي
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أسامة ندي مديراً عامًا
 للشركة الوطنية للدواجن

ندي  ا�صامة  تعيني  المريكية  ديلمونتي  �صركة  قررت  
احدى  وهي  للدواجن،  الوطنية  ل�صركة  عامًا  مديرًا 
ديلمونتي  �صركة  �صركات  ملجموعة  التابعة  ال�صركات 
عالية  كفاءءة  من  ميتلكه  ما  ب�صبب   وذلك  المريكية، 
والنهو�ص  املرحلة  هذه  يف  ال�صركة  قيادة  على  وقدرة  
ال�صركات الخرى  املناف�صة من قبل  ا�صتداد  بعملها مع 

العاملة يف ال�صوق.
ما  امليزات  من  متتلك  للداوجن  الوطنية  ال�صركة 
لبد  وعليه  القطاع،  هذا  يف  اململكة  يف  الولى  يجعلها 
ال�صركة  ان  الى  م�صرا  مقوماتها،  كافة  ا�صتغالل  من 
متتلك حلقة متكاملة لالنتاج مما يجعلها اخليار الول 
�صناعية  موؤ�ص�صة  تكون  لن  ت�صعى  حيث  للم�صتهلك، 
حديثة تعتمد على الأ�ص�ص العلمية يف الت�صنيع والنتاج 

وتراعي املعايري العاملية.
املختلفة،  املنتجات  من  العديد  ال�صركة  تطرح  كما 
ت�صعى  فال�صركة  اجلودة،  معايري  اأعلى  تطبيق  مراعية 
لالأمن  الداعمة  واملوؤ�ص�صات  لأن ت�صبح احدى اجلهات 
تزويد  خالل  من  املنطقة،  يف  والقت�صادي  الغذائي 
الدجاج  منتجات  باأجود  والعاملية  العربية  الأ�صواق 
ا�صتخدام  طريق  عن  الإ�صالمية  لل�صريعة  وفقًا  املذبوح 

البيئة  على  حتافظ  التي  والأنظمة  التقنيات  اأحدث 
والنمو  والإنتاجية  ال�صالمة  م�صتويات  اأعلى  وحتقق 
الذي  الب�صري  العن�صر  وتطوير  وبتوظيف  امل�صتدام 
بالكفاءة واملبادرة واللتزام وامل�صاركة بفاعلية  يت�صف 

يف التح�صني امل�صتمر.
ال�صركة  منتجات  ان  اإلى  للدواجن  الوطنية  وتعترب 
م�صمونة 100 باملئة، فهي حتر�ص كل احلر�ص على ان 

تكون خا�صعة للرقابة ال�صحية.
من  تبداأ  متكاملة،  اإنتاج  بحلقة  تتمتع  ال�صركة  ان  كما 
اإنتاج بي�ص التفريخ يف مزارع الأمهات، اإلى الفّقا�صات 
اإلى  ير�صل  الذي  الواحد،  اليوم  ذا  الطري  تنتج  التي 
احلجم  اإلى  وزنه  ي�صل  حتى  الالحم،  الدجاج  مزارع 
املطلوب، ليتم اإر�صاله فيما بعد اإلى امل�صلخ اململوك من 

ال�صركة.
ومتتلك م�صنعا لالإعالف، تقوم من خالله باإنتاج العلف 
لي�صاف  حيواين  اإنتاج  مدخل  اأي  من  اخلايل  النباتي 
اإلى �صل�صلة التكامل يف ال�صركة، كما وتفتخر بامتالكها 
يف  امل�صالخ  اأحدث  من  يعترب  للبيئة«،  »�صديقا  م�صلخا 
الوطن العربي، وبطاقة اإنتاجية ت�صل اإلى  اآلف طري يف 
ال�صاعة، كما يحتوي امل�صلخ ذاته على معدات تقوم بنزع 

ج�صد  عن  وتف�صلها  اآيل،  ب�صكل  الدجاج  من  الأح�صاء 
الدجاجة دون اإحداث اأي نوع من التلّوث وبدرجة عالية 
املياه  من  الواحد  الطري  ح�صة  اأن  حيث  النظافة،  من 
ت�صل اإلى 16 لرتا مع الرقابة الطبية املتوا�صلة، م�صريا 
اإلى اأن جميع املزارع تخ�صع لإ�صراف طبي م�صتمر من 

قبل اأطباء بيطريني خمت�صني.
مزودا  اللحوم  وجتهيز  لتح�صري  م�صنعا  اي�صا  وت�صم 
باحدث املعدات والأجهزة اخلا�صة بهذه ال�صناعة، كما 
وي�صم واحدا من اأكرث خطوط الإنتاج توفرا حتت �صقف 
واحد يف الأردن وال�صرق الو�صط، م�صريا الى اأن وبف�صل 
امل�صاريع  وابتكار  اجناز  يف  �صاهم  الذي  امل�صنع  هذا 
ال�صوق  تزويد  من  للدواجن«  »الوطنية  متكنت  املختلفة 
املحلي بعدد كبري من املنتجات املربدة واملجمدة املعلبة 

التي تتمتع مبذاق رائع واملتميزة باأنواعها املتعددة.
ويقدم امل�صنع املنتجات املربدة املطابقة لأعلى معايري 
املجمدة  واملنتجات  وال�صالمي  الرو�صتات  مثل  اجلودة 
الدجاج  حلوم  اأ�صناف  من  كبري  وعدد  اللحم  وبرغر 
لن�صون  معلبات  اإلى  ا�صافة  وال�صكالوب،  بالقر�صلة 
اللحم والدجاج متعددة الحجام والتي تلبي احتياجات 

امل�صتهلك املختلفة.

اإلستثمار في قطاع الغذائي
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»المدن الصناعية« .... تنجح في استقطاب 
استثمار جديد في مجال أنظمة الري ومياه الشرب

 قامت إحدى الشركات المحلية الضخمة والمتخصصة بتنقية وتحلية وفلترة ومعالجة 
المياه بنقل إستثمارها من إحدى مناطق العاصمة الى مدينة الموقر الصناعية لتواصل 

مسيرتها اإلنتاجية من داخل المدينة الصناعية في الموقر .
الشركة ستنقل استثماراتها الى داخل المدينة الصناعية في الموقر على مساحة 

تبلغ )5280( م2 وبحجم إستثمار يبلغ )3( ماليين دينار وسترتفع خالل المرحلة الثانية 
للمشروع، مستفيدة من الحوافز التي تقدمها شركة المدن الصناعية للمستثمرين 

الذين ينقلون إستثماراتهم الى داخل المدن الصناعية.

أخبار اقتصادية

الدبعي: 
االستثمارات دليل 
على اإلبداع والقدرة 
على زيادة خطوط 
اإلنتاج المحلية 
وتصديرها للخارج
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الأردنية عقب  ال�صناعية  املدن  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  الدبعي  الدكتور جالل  وقال 
توقيع التفاقية اأن هذا الإ�صتثمار يعترب تاأكيدًا وا�صحًا و�صريحًا على ان احلوافز التي 
اإ�صتثمارية جاذبة �صمن  بيئة  كبري يف خلق  ب�صكل  �صاهمت  قد  موؤخرا  ال�صركة  اأقرتها 
املدن ال�صناعية، مما جعل من هذه احلوافز ا�صا�صا ا�صتثماريا جاذبا وم�صجعا لإقامة 
امل�صاريع ال�صتثمارية ويحظى بقبول امل�صتثمرين ال�صناعيني الذين مل�صوا اأن الهدف من 
هذه احلوافز ت�صجيعا حقيقيا ويحقق امل�صلحة ال�صناعية وير�صي رغبات ال�صناعيني.

واأكد اأن الإ�صتثمار ال�صناعي ب�صكل عام هو التوجه الأمثل يف ظل الظروف احلالية وما 
من  قد عززت  ال�صناعية  املدن  �صركة  اأن  الى  م�صريا  لل�صناعيني،  رافقها من حتفيز 
ثقة امل�صتثمر باملناخ الإ�صتثماري يف املدن ال�صناعية مما اإنعك�ص على جناح ال�صركة يف 
العام احلايل وذلك بف�صل  الإ�صتثمارات ال�صناعية  منذ بداية  العديد من  اإ�صتقطاب 
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 املهند�ص اإح�صان فهد العالف مدير عام �صركة مياه الزهراء بالبيئة 
الإ�صتثمارية التي تتمتع بها مدينة املوقر ال�صناعية وخ�صو�صا ما توفره من خدمات بنية 
حتتية خ�صو�صا واأن طبيعة عمل ال�صركة هو يف جمال املياه املحالة واأن مدينة املوقر 
تتميز بوفرة املياه التي تزودها للم�صتثمرين خا�صة واأن هذا الأمر هو مطلبنا الأ�صا�صي 

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

ال�صناعية و�صمان جناحها.
واأ�صاف املهند�ص العالف باأنه قد بداأنا نعاين من م�صكلة وتاأثريات الإمتداد العمراين 
و�صبل  علينا  املفرو�صة  الرتاخي�ص  الى  بالإ�صافة  القدمي  موقعه  يف  مب�صنعنا  املحيط 
ال�صابق  يف  عليها  نح�صل  التي  املياه  كم  حمدودية  و  جهات  عدة  من  عليها  احل�صول 
فقد كانت ا�صواق الت�صدير لدينا قليلة وت�صمل فل�صطني والإمارات والبحرين والكويت 
بالإ�صافة الى ال�صوق املحلي، اما الآن وبعد انتقالنا الى مدينة املوقر ال�صناعية فاإننا 
كمدخل  اإحتياجنا  يلبي  ب�صكل  املياه  من  عليه  نح�صل  كنا  ما  اأ�صعاف  على  �صنح�صل 
اأ�صا�صي لل�صناعة فاإننا على ثقة عالية بفتح قنوات ت�صديرية جديدة وهو اأمر تعك�صه 

أخبار اقتصادية

شركة محلية بحجم إستثمار 3 ماليين دينار 
تنقل استثمارها إلى مدينة الموقر الصناعية
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ال�صناعة  وتعزيز  امل�صتثمرين  اإحتياجات  كافة  توفري  يف  واإدارتها  ال�صناعية  املدن 
ومنوها،  وتو�صعها  ال�صناعية  ال�صركات  اأداء  وتعزيز  تقوية  على  يعمل  ب�صكل  الوطنية 
ل �صيما ان هذا امل�صروع �صيوفر قرابة )65( فر�صة عمل )85%( منها �صتكون حملية 

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

قرابة )1900( فر�صة عمل يف حني جتاوزت �صادراتها )11( مليون دينار.
 

ا�ستثمار جديد يف جمال اأنظمة الري ومياه ال�سرب
ملدينة  اجلن�صية  �صوري  اإ�صتثمار  باإ�صتقطاب  الردنية  ال�صناعية  املدن  �صركة  جنحت 
املوقر ال�صناعية متخ�ص�ص ب�صناعة اأنظمة الري ومياه ال�صرب بحجم ا�صتثمار )2( 
اأ�صعار  على  ال�صركة  اإدارة  اأقرتها  التي  احلوافز  ل�صل�صلة  انعكا�صا  وذلك  دينار،  مليون 
الع�صوائية  الإ�صتثمارات  ان�صمام  لت�صجيع  ال�صناعية  املوقر  مدينة  يف  والإيجار  البيع 

والقائمة خارج املدن ال�صناعية اإليها.
و�صيقام الإ�صتثمار اجلديد على م�صاحة 6 دومنات فيما �صيوفر قرابة 30 فر�صة عمل.

املقدمة يف  الت�صهيالت  فاإن  ال�صرب  ومياه  الري  اأنظمة  لإنتاج  لل�صركة احلديثة  ووفقا   
لأعمالها  ال�صركة  نقل  وراء  ال�صبب  كانت  املتميزة  واحلوافز  ال�صناعية  املوقر  مدينة 
تربط  التي  اخلارجية  والطرق  احلدودية  املنافذ  من  بقربها  تتميز  التي  املدينة  داخل 
�صمال اململكة بجنوبها، وتقدميها كافة الت�صهيالت للم�صتثمرين ال�صناعيني، اإلى جانب 
احلوافز املقدمة لالإ�صتثمارات ال�صناعية التي متار�ص ن�صاطها ال�صناعي �صمن املدن 

ال�صناعية.
اأن  الدبعي  الدكتور جالل  الأردنية  ال�صناعية  املدن  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص   واعترب 
هذا الإ�صتثمار وغريه من الإ�صتثمارات اجلديدة توؤ�صر على حركة الإقبال املتزايدة على 
التي  ال�صناعية  املوقر  مدينة  ويف  عام  ب�صكل  الأردنية  ال�صناعية  املدن  يف  الإ�صتثمار 
اأقامتها ال�صركة وو�صلت ن�صبة الإ�صغال يف مرحلتها الأولى لقرابة  تعترب اأحدث مدينة 

70%، وهذا انعكا�ص كبري للبيئة الإ�صتثمارية الآمنة التي يتمتع بها الأردن.
ال�صركات  اإعدادها بهدف ا�صتقطاب  ال�صركة ومن خالل �صيا�صة ترويجية مت  اأن  واأكد 
املنت�صرة ب�صكل ع�صوائي داخل العا�صمة عمان و�صمها لداخل املدن ال�صناعية، ت�صعى 
التي  ال�صناعية  املدن  منظومة  الإنتاج �صمن  على  ال�صناعي وحتفيزه  القطاع  خلدمة 

تتمتع مبزايا عدة توفر لكافة امل�صتثمرين البيئة املالئمة لأن�صطتهم ال�صناعية.

بدوره، اأ�صاد طالل الأتا�صي مدير عام ال�صركة احلديثة لإنتاج اأنابيب الري ومياه ال�صرب 
بالبيئة الإ�صتثمارية التي تتمتع بها مدينة املوقر ال�صناعية، موؤكدا اأن ال�صركة �صتبا�صر 
انتاجها قريبا داخل املدينة و�صت�صدر منتجاتها لل�صوقني املحلي والعربي، م�صريا بذات 
اأن فر�ص العمل التي �صتوفرها ال�صركة وعددها 15 يف مرحلتها الأولى �صتكون  الوقت 

قابلة للزيادة يف امل�صتقبل القريب.

اإجناز �سناعي يف مدينة عبداهلل الثاين ال�سناعية
اجنازا  ب�صحاب  ال�صناعية  الثاين  عبداهلل  مدينة  يف  تعمل  �صناعية  �صركة  حققت   
باأيدي  الري  اأنابيب  ب�صناعة  املتعلقة  الإنتاج  وخطوط  الآلت  ب�صناعة  يتمثل  �صناعيا 
اأردنية، حيث اأعلنت ال�صركة العاملية ل�صناعة اأنابيب الري بالتنقيط عن ت�صديرها لأول 
خط اإنتاج لدولتي الربازيل والهند، اإ�صافة اإلى ت�صديرها ملنتجاتها الرئي�صية املتعلقة 

بالري بالتنقيط لكل من الكويت وال�صعودية وقطر وفل�صطني ومولدافيا ولبنان.
مبدينة  امل�صتثمرة  ال�صركات  اأوائل  من   2000 العام  تاأ�ص�صت  التي  ال�صركة  وتعترب    
عبداهلل الثاين ال�صناعية كما تعد من اأكرب ال�صركات املتخ�ص�صة ب�صناعة اأنابيب الري 
التي تتميز بها منتجاتها  العالية  بالتنقيط يف الأردن واملنطقة العربية، نتيجة للجودة 
اأنها  اإلى اأغلب الأ�صواق العربية والعاملية حتت �صعار �صنع يف الأردن، كما  والتي ت�صل 
الري  اأنابيب  الآيزو يف جمال  �صهادة  الأردن احلا�صلة على  الوحيدة يف  ال�صركة  تعترب 

بالتنقيط.
اإن  قائاًل:  الإجناز  ال�صناعية الردنية على هذا  املدن  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  وعّلق 
جودة املنتج الأردين وموا�صفاته العالية تعترب حمط اهتمام وطلب العديد من الأ�صواق 
املحلية والعربية والأجنبية، وما هذا التحول يف الإنتاج والقدر على الإبداع يف تكييف 
على  دليل  اأكرب  لهو  للخارج  وت�صديرها  احلجم  بهذا  حمليا  و�صناعتها  اإنتاج  خطوط 
الري  اأنابيب  ل�صناعة  العاملية  ال�صركة  بها  تتميز  التي  واملتنامية  البحثية  القدرات 
مدننا  داخل  تعمل  التي  ال�صناعية  ال�صركات  من  العديد  يف  اي�صا  نراه  كما  بالتنقيط 
ال�صناعية والتي حققت اجنازات لل�صناعة الوطنية والتي و�صلت �صادراتها اإلى اأغلب 

دول العامل وتعترب حمط تقديرنا واهتمانا الدائمني.
 من جانبه، قال مدير عام ال�صركة اأحمد �صالح العاملي اإن �صعي ال�صركة نحو تطوير 
الإرتقاء  على  والإ�صرار  ال�صركة  يف  املتبع  البحثي  والأ�صلوب  كوادرها  ومتيز  قدراتها 
ب�صناعة اأنابيب الري بالتنقيط وابتكار كل ماهو جديد لها كان وراء قدرة ال�صركة على 

موا�صلة متيزها ودخول الأ�صواق العربية والعاملية من اأو�صع الأبواب.
وبني اإن ت�صنيع اأول خط اإنتاج حمليا بخربات اأردنية لهو اأكرب دليل على مدى التطور 
اأنه دليل فخر  الذي يالحق ال�صناعة الأردنية ويثبت جودتها يف خمتلف الأ�صواق كما 

واعتزاز لنا يف ال�صركة لتقدمي املزيد من التطوير والتقدم.

أخبار اقتصادية
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 وك�صف العاملي عن وجود وحدة خا�صة للبحث والتطوير يف ال�صركة تتولى مهام تطوير 
لتكون  املنتجات  تطوير  لغايات  �صنويا  عليها  ينفق  اأنه  مبينا  وابتكار احللول،  املنتجات 
مناف�صة وذات جودة عالية ت�صاهي كربى املنتجات العاملية يف هذا املجال، م�صيفا اأن 
ال�صركة على اأبواب تطوير خمترب الكرتوين �صمن �صيا�صة ال�صركة يف تاأهيل خمترباتها 

وتقدمي كل ما هو جديد للرقي بهذه ال�صناعة.
لت�صدير  وعربيا  حمليا  واعدة  اأ�صواق  عن  الدائم  للبحث  ال�صناعيني  العاملي  ودعا 
لالإغالق  تكون عر�صن  لأ�صواق معينة قد  يتوقف ت�صدير منتجاتهم  وان ل  منتجاتها، 
من وقت لآخر كما حدث لبع�ص ال�صناعيني يف الت�صدير لكل من العراق و�صوريا مما 
اأحلق ال�صرر مبنتجاتهم خا�صة يف ظل عدم وجود اأ�صواق بديلة مدرجة على خططهم.

العلم الربازيلي  اإلى جانب  الأردين  العلم  باأن يرفع  العاملي عن فخره واعتزازه  وعرب 
�صركة  منحتها  التي  بالت�صهيالت  الوقت  بذات  م�صيدا  الربازيل،  يف  ال�صركة  مقر  على 
ال�صناعية  املدن  يف  امل�صتثمرة  ال�صركات  ولكافة  ل�صركتهم  الأردنية  ال�صناعية  املدن 
ا�صافة اإلى الت�صهيالت التي مينحها قانون الإ�صتثمار الأردين والتي ت�صب كلها بتهيئة 
بيئة ا�صتثمار ومناخ ا�صتثماري اآمن يف اململكة التي باتت حتتل مرتب متقدمة يف املجال 

ال�صناعي.
ي�صار اإلى اأن ال�صركة ت�صنع العديد من املنتجات اأهمها نظام الري بالتنقيط، اأنابيب 
اخلفيف  الري  اأنبوب  ال�صغط،  معايرة  بطريقة  التنقيط  الكثافة،  عايل  اإثلني  بويل 
البيوت  الثابتة،  املر�صات  بوا�صطة  الري  الأنبوب،  بالتنقيط خارج  الري  نظام  املطوي، 

البال�صتيكية، الفالتر املعدنية والبال�صتيكية، اك�ص�صوارات وملحقات منظومات الري، 

»املوقر ال�سناعية« ت�ستقطب
 اال�ستثمار الثامن خالل هذا العام

الثامن خالل هذا  اأعلنت �صركة املدن ال�صناعية الأردنية عن ا�صتقطابها لالإ�صتثمار   
املوقر  التوزيع �صمن مدينة  الكهربائية ولوحات  القواطع  العام املتخ�ص�ص يف �صناعة 
يف  العاملة  ال�صناعية  ال�صركات  �صل�صلة  اإلى  لي�صاف  ال�صركة  اأن�صاأتها  التي  ال�صناعية 

املدينة الأحدث والأ�صمل يف عامل ال�صناعة الأردنية.

وجاءت هذه اخلطوة نتيجة للبيئة الإ�صتثمارية املحفزة فيها والتي اأ�صهمت باإ�صتقطاب 
العديد من الإ�صتثمارات لداخلها والتي و�صل عددها لغاية اليوم قرابة 62 ا�صتثمارا.

 واأعلنت ال�صركة عن ا�صتقطابها لل�صركة املتقدمة ل�صناعة القواطع الكهربائية ولوحات 
التوزيع بحجم ا�صتثمار يقارب املليوين دينار، حيث �صيعمل هذا ال�صتثمار على توفري 

35- 40 فر�صة عمل اأمام العمالة الأردنية.
اأعمالها فيها مل  لل�صركة املتقدمة فاإن دخولها ملدينة املوقر ال�صناعية وتو�صيع   ووفقا 
ياأت لول �صل�صلة احلوافز والإعفاءات التي متنحها �صركة املدن ال�صناعية يف هذه املدينة 
الع�صرية التي تتمتع مبقومات جاذبة لالإ�صتثمار كانت �صببا يف اتخاذ ال�صركة قرارها 

بالإ�صتثمار فيها.
جالل  الدكتور  الأردنية  ال�صناعية  املدن  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  قال  جانبه،  من   
ال�صتثمار  على  املتزايدة  القبال  حركة  على  توؤ�صر  اجلديدة  ال�صتثمارات  اأن  الدبعي  
يف املدن ال�صناعية الردنية ب�صكل عام ويف مدينة املوقر ال�صناعية التي تعترب اأحدث 
مدينة اأقامتها  ال�صركة التي و�صلت يف مرحلتها الولى لقرابة 70% وهذا انعكا�ص كبري 

للبيئة ال�صتثمارية الآمنة التي يتمتع بها الردن. 
ال�صناعي  القطاع  خلدمة  ت�صعى  الرتويجية  �صيا�صتها  خالل  ومن  ال�صركة  اأن  واأكد 
وحتفيزه �صمن منظومة املدن ال�صناعية التي تتمتع مبزايا عدة توفر لكافة امل�صتثمرين 

البيئة املالئمة لن�صطتهم ال�صناعية.
القواطع  ل�صناعة  املتقدمة  ال�صركة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  فراج   �صربي  ا�صاد  بدوره 
املوقر،موؤكدا  مدينة  بها  تتمتع  التي  ال�صتثمارية  بالبيئة  التوزيع  ولوحات  الكهربائية 
املحلي  لل�صوقني  منتجاتها  و�صتوجه  املدينة  داخل  قريبا  انتاجها  �صتبا�صر  ال�صركة  اأن 
التي  العمل  فر�ص  اأن  م�صريا  الردن،  خارج  فروع  لها  ال�صركة  باأن  علما  واخلارجي 

�صتوفرها وعددها 35-40 فر�صة عمل.
باأن مدينة املوقر ال�صناعية تعد احدى املدن ال�صناعية امل�صمولة  من اجلدير بالذكر 
ت�صهيالت  يوفر  والذي  املن�صاأ  قواعد  تب�صيط  الوروبي حول  الحتاد  مع  اململكة  باإتفاق 
مي�صرة لو�صول ال�صادرات الردنية من 18 منطقة �صناعية وتنموية اردنية الى ال�صوق 

ال�صوق الوروبي.

أخبار اقتصادية

»الموقر الصناعية« تستقطب
 اإلستثمار الثامن خالل هذا العام
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عمر آغا رئيسا تنفيذيا
 لمجموعة »العبدلي«

اأعلنت �صركة العبديل لال�صتثمار والتطوير عن 
تنفيذيا جديدا  رئي�صا  اآغا  املهند�ص عمر  تعيني 
لل�صركة وملجموعة ال�صركات التابعة لها؛ لي�صبح 
بذلك رئي�صا تنفيذيا لثالث �صركات هي: �صركة 
بوليفارد  و�صركة  والتطوير،  العبديل لال�صتثمار 

العبديل وال�صركة الأردنية للطاقة املركزية.
ال�صركة  خطة  مع  لتتما�صى  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
اأعمالها  منّو  تعزيز  اإلى  الهادفة  ال�صرتاتيجية 
القت�صادي  النمو  يف  ت�صهم  التي  واأن�صطتها 
وجعل  عّمان  ملدينة  الع�صري  والعمراين 
ال�صياحي  ال�صعيدين  على  الطليعة  يف  الأردن 
اإلى  ال�صركة  تطمح  حيث  وال�صتثماري، 
ال�صتفادة من خربة املهند�ص اآغا التي تربو عن 

امل�صاريع  اإدارة  خم�صة وع�صرين عاما يف جمال 
واإعادة  وال�صتثمارات  الكربى،  التطويرية 

الهيكلة.
اخلطوة،  بهذه  العبديل  �صركة  قيام  وحول 
حتّدث رئي�ص جمل�ص الإدارة �صميح بربري قائاًل: 
من  انطالقًا  اآغا  عمر  املهند�ص  تعيني  مّت  لقد 
حر�صنا ال�صديد على انتقاء كوادر اأردنية رفيعة 
يف  عالية  وكفاءة  وا�صعة  بخربة  تتمّتع  امل�صتوى، 
له  نتمّنى  لذا  ودولّيا؛  حملّيا  العقاري  القطاع 
ونعده  معنا،  اجلديدة  م�صريته  يف  التوفيق  كل 
لتبّني  وامل�صاندة   الدعم  كامل  له  نقّدم  باأن 
روؤيتنا وا�صرتاتيجيتنا التي ت�صعى با�صتمرار اإلى 

الرتقاء بالعبديل اإلى اأفق جديد.

اآغا   عمر  املهند�ص  اأعرب  املنا�صبة،  وبهذه 
اإّنه  قائاًل:  لل�صركة   اجلديد  التنفيذي  الرئي�ص 
اأوؤدي دورًا فعاًل يف هذا  اأن  ملن دواعي �صروري 
اإحداث  يف  اأ�صهم  واأن  املهم،  العقاري  ال�صرح 
متينة  قاعدة  لإر�صاء  واإيجابي  جذري  تغيري 
جاذبة  وجهة  منه  جتعل  اأردننا؛  اقت�صاد  يف 
اإثراء عا�صمتنا بفر�ص  عربيا ودوليا من خالل 
وهذا  �صّباقة؛  وجتارية  و�صياحية  ا�صتثمارية 
اأرى  التي  القادمة  باملرحلة  للتفاوؤل  يدعوين  ما 
اأّنها �صتتكّلل بنجاحات حقيقية لل�صركة وجلميع 
و�صتتج�ّصد  واملطورين،  امل�صتثمرين  �صركائنا 
كافة  يف  حتقيقه  اإلى  نطمح  الذي  بالزدهار 

املجالت.
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مسيرة األردن في عهد جاللة الملك تكللت باإلصالحات الشاملة

»حتاحت« ... رجل أعمال من الطراز األول

»البد من الحفاظ على 
نعمة األمن واألمان 

والمساهمة في بناء 
األردن رغم التحديات«

»القطاع الصناعي كان 
ومازال له الدور الكبير 
واإليجابي بالمساهمة 

في مسيرة التنمية«

يعترب رجل اعمال من الطراز الول، و�صع ب�صمات 
رئي�ص  فهو  والتجارة  ال�صتثمار  قطاع  يف  وا�صحة 

جمل�ص ادارة �صركة الكربونات الردنية.
ادارة  بكالوريو�ص  يحمل  الذي  حتاحت  امين  العني 
من  متكن  لندن،  الربيطانية  العا�صمة  من  اعمال 
فاأ�صبح  واحد،  اآن  والعمال يف  ال�صيا�صة  اجلمع بني 
الى  نقله  مت  ان  الى  الردن،  �صناعة  لغرفة  رئي�صا 
اجلانب ال�صيا�صي فكان من الطبيعي وبناء على حجم 
اخلربات التي ميتلكها ت�صليمه حقيبة وزارة النقل يف 

حكومة الدكتور عبد اهلل الن�صور.
وزارة  وم�صوؤولية  حقيبة  توليه  خالل  ا�صتطاع  وقد 
خالل  من  �صاهم  حيث  الكثري،  تقدميه  من  النقل 
التي  النوعية  ال�صافة  حتقيق  من  الوا�صعة  خرباته 
كان يحتاجها قطاع النقل الردين، والذي كان بام�ص 
هذه  خالل  لقيادته  الطراز  هذا  من  لرجل  احلاجة 

الفرتة احلرجة.
امين  ميتلكها  التي  العالية  الكفاءات  على  وبناء 
املجالت  كافة  يف  الوا�صحة  وب�صماته  حتاحت، 
تعيينه  مت  فقد  اململكة،  بها  خدم  التي  والقطاعات 

ع�صوا يف جمل�ص العيان.

توؤكد  والتي  �صغلها حتاحت  التي  املنا�صب  ابرز  ومن 
مدى خرباته الوا�صعة واملتنوعة، رئي�صا ملجل�ص ادارة 
غرفة �صناعة الردن، ورئي�صا ملجل�ص ادارة جمموعة 
من ال�صركات ال�صناعية الردنية والعربية والدولية، 

وع�صوا يف جمل�ص ادارة البنك املركزي الردين.
ادارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  من�صب  على  ح�صل  كما 
القت�صادية،  امل�صاريع  لتطوير  الردنية  املوؤ�ص�صة 
ونائب رئي�ص جمل�ص ادارة �صركة التاأمني ال�صالمية، 
وع�صو هيئة امناء موؤ�ص�صة احل�صني لل�صرطان، وع�صو 
الجتماعية  املوؤ�ص�صات  من  العديد  يف  ادارة  جمل�ص 
جمعية  ادارة  ملجل�ص  �صابق   ورئي�ص  والتعليمية، 
ادارة  امل�صدرين الردنيني، وع�صو �صابق يف جمل�ص 
�صركة البنك ال�صالمي الردين، ونائب �صابق لرئي�ص 
املجل�ص القت�صادي الجتماعي، بال�صافة الى ع�صو 

�صابق يف جمل�ص ادارة �صلطة امل�صادر الطبيعية.
ويوؤكد حتاحت خالل حديثه لـ»امل�صتثمرون«، انه لبد 
وامل�صاهمة   ، والمان  المن  نعمة  على  احلفاظ  من 
التي  وال�صعوبات  التحديات  رغم  الأردن  بناء  يف 

تفر�صها الحداث احلالية يف دول القليم.
بال�صالحات  تكللت  الأردن  م�صرية  ان  واأ�صاف 

ال�صاملة التي طالت خمتلف امليادين يف عهد جاللة 
امللك عبداهلل الثاين، الذي راأى يف الإ�صالح الأ�صا�ص 
امل�صتويات  جميع  على  تقدم  لتحقيق  المثل  واخليار 
�صنع  يف  امل�صاركة  للمواطنني  املجال  يتاح  بحيث 

القرار ور�صم واقع وم�صتقبل بلدهم.
حتتية  بنية  توفري  من  متكن  الأردن  ان  اإلى  وا�صار 
للن�صاط  ناظمة  وت�صريعات  لال�صتثمار  منا�صبة 
م�صروع  تعزيزها يف  والتي مت  واحلوافز  القت�صادي 
املناطق  بتجربة  م�صيدا  اجلديد،  ال�صتثمار  قانون 
من  عدد  يف  اإقامتها  متت  التي  واخلا�صة  التنموية 

مناطق اململكة.
ان  توؤكد  القت�صادية  املوؤ�صرات  ان  حتاحت  وقال 
رغم  ال�صحيح  بالجتاه  ي�صري  الأردين  القت�صاد 
التحديات، م�صريا الى الدور الكبري واليجابي الذي 
يف  الدائمة  وم�صاهمته  ال�صناعي  القطاع  يقدمه 
لتحقيقها  املبذولة  اجلهود  وتعزيز  التنمية  م�صرية 
مبا ينعك�ص على زيادة معدلت النمو وتخفي�ص عجز 
فر�ص  وتوفري  ال�صادرات  بزيادة  التجاري  امليزان 

العمل واحلد من الفقر.
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57 مليون دينار إجمالي خسائر
»الفوسفات« لنهاية أيلول

الفو�صفات  اأ�صعار  يف  واملتتالية  احلادة  النخفا�صات  اأدت 
الربع،  من  اقرتبت  والتي  العاملية،  ال�صوق  يف  والأ�صمدة 
الثالث  الربع  لنهاية  الفو�صفات  �صركة  اأرباح  تراجع يف  اإلى 
النتاج  كميات  رفع  على  املحافظة  رغم  احلايل،  العام  من 
يف  ال�صركة  و�صع  لتعزيز  املقررة  اخلطة  ح�صب  والت�صويق 
اأ�صواق ال�صتهالك التي تعتمد كلية على هذه املادة كمدخل 
انتاج ل�صناعاتها من ال�صمدة، خ�صو�صا الهند واندوني�صيا.
وقالت ال�صركة يف بيان اأ�صدرته ، اأنه ح�صب بيانات ال�صعار 
وعقود البيع املربمة، فقد تراجعت ا�صعار الأ�صمدة يف ال�صوق 
العاملية ثالث مرات منذ بداية العام بن�صبة بلغت 25 باملئة 
ال�صركة، فيما انخف�ص �صعر  بها  التزمت  توريد  لآخر عقود 

طن الفو�صفات اخلام حوايل 15 دولرا لنهاية اأيلول.
وت�صري البيانات اإلى اأن تراجع الأ�صعار بهذه امل�صتويات �صيع 
ت�صغيلي تقارب 100 مليون دينار،  ال�صركة فر�صة ربح  على 
والفو�صفات  الأ�صمدة  من  الت�صدير  كميات  على  اعتمادا 

اخلام، ما انعك�ص �صلبا على النتائج لنهاية الربع الثالث.
احلايل،  العام  من  اأيلول  لنهاية  املالية  البيانات  وبح�صب 
واحلليفة،  التابعة  وال�صركات  ال�صركة  خ�صارة  اإجمايل  بلغ 
والتي هي حا�صل ارباح �صركة الفو�صفات وخ�صائر ال�صركات 
احلليفة، 3ر57 مليون دينار مقارنة مع ارباح قيمتها 1ر24 
تراجع  نتيجة  املا�صي،  العام  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون 
املواد  النتاج من هذه  وتخفي�ص كميات  ناحية  ال�صعار من 

من ناحية اأخرى.
اإدارة ال�صركة، املهند�ص عامر املجايل،  وقال رئي�ص جمل�ص 
الربع؛  من  باأكرث  انخف�صت  ال�صركة  منتجات  اأ�صعار  ان 
باملئة   27 بن�صبة  الفو�صفاتية  ال�صمدة  ا�صعار  تراجعت  اإذ 
وحام�ص الفو�صفوريك 29 باملئة والفو�صفات اخلام 16 باملئة 
منذ بداية العام، حيث حتولت الرباح املتوقع ان تتجاوز 100 

مليون دينار يف حال ثبات ال�صعار، اإلى خ�صائر.

�صهدت  التابعة  وال�صركات  الداخلية  الوحدات  ان  واأ�صاف، 
العام  من  الفرتة  بنف�ص  مقارنة  املبيعات  كميات  يف  منوًا 
ا�صعار  يف  احلاد  النخفا�ص  ب�صدمة  تاأثرت  ولكنها   ،2015
الفو�صفوريك  وحام�ص  الفو�صفاتية  وال�صمدة  الفو�صفات 
منها  اخلروج  وعدم  ال�صركة  ا�صواق  على  للمحافظة  وذلك 
ل�صالح مناف�صني اآخرين، مع مراعاة تخفي�ص كميات النتاج 

للعام احلايل نتيجة انخفا�ص الأ�صعار.
يف  احلاد  الهبوط  ا�صتبعاد  مع  ال�صركة،  اأن  املجايل  واأكد 
الأ�صعار، تكون �صمن اخلطة امل�صتهدفة لالأرباح، خ�صو�صا 
مع التزامها بكميات النتاج والت�صويق التي مت التخطيط لها، 
وهو عامل ل ميكن ال�صيطرة عليه؛ فهو مرتبط بقوى ال�صوق 
الأخرى  ال�صمدة  من  واملناف�صة  والطلب  العر�ص  حيث  من 

التي تعتمد يف اإنتاجها على النفط.
انخف�صت  اجلودة  عالية  النيرتوجينية  ال�صمدة  اإن  وقال 
زيادة  الى  اأدى  ما  النفط،  �صعر  تراجع  ب�صبب  ا�صعارها 
اعتماد املزارعني عليها يف ال�صتهالك كبديل عن الأ�صمدة 
الفو�صفاتية التي، بفعل هذه الظروف، تراجع الطلب عليها 

وبالتايل انخف�صت ا�صعارها بهذه الدرجة احلادة.
الأبواب  طرق  و�صيا�صة  احلادة  املناف�صة  رغم  انه  واأ�صاف، 
من املناف�صني لكل عميل من عمالء �صركة الفو�صفات، فاإن 
خلام  والت�صويق  الإنتاج  خطة  اإجناز  من  متكنت  ال�صركة 
باملئة،  باأكرث من 100  امل�صتهدف  التي جتاوزت  الفو�صفات، 
وحتقيق  ال�صعار  �صدمة  وجتاوز  عمالئها  على  واملحافظة 
ال�صوق  التمكن من عودة  الفو�صفات، مع  اأرباح من مبيعات 

املاليزية لل�صركة بعد خروجها منه ملدة 13 عاما.
وبني اأن هذه اعمق حالة تراجع �صمن دورات اأ�صعار ال�صمدة 
العاملية  ال�صركات  العديد من  تاأثريها على  العامل، وكان  يف 
هذه  بع�ص  اأن  لدرجة  كبريا  ال�صمدة  �صناعة  يف  العاملة 
اإلى  موظفيها،  جميع  و�صرحت  ن�صاطها  اوقفت  ال�صركات 

ت�صيطر  الفو�صفوريك  �صعر حام�ص  اآليات حتديد  اأن  جانب 
وخ�صو�صا  النهائي  ال�صماد  منتج  ت�صنع  التي  الدول  عليها 
ال�صوق الهندية ول ت�صتطيع ال�صركة التحكم يف هذه ال�صعار.
امتياز  مناطق  على  ال�صركة حتاول احل�صول  اأن  اإلى  ولفت 
جيدة  بنوعيات  الفو�صفات  خامات  فيها  تكون  جديدة 
وبرتاكيز عالية متكن من انتاج فو�صفات بن�صبة مادة فعالة 
تقلي�ص  وبالتايل  ال�صادرات  قيمة  على  ينعك�ص  ما  عالية 
الأرباح،  ارتفاع  وبالتايل  البيع  وتكلفة  �صعر  بني  الفرق 
خ�صو�صا يف ظل تراجع كميات الفو�صفات عالية اجلودة يف 
مدى  على  تقريبا  ا�صتنفذت  التي  احلالية  التعدين  مناطق 

�صنوات طويلة.
واأكد املجايل قوة ومتانة ال�صركة من حيث احل�صة ال�صوقية 
ولديها  العامل،  م�صتوى  على  ال�صتهالك  ا�صواق  اأهم  يف 
ملوا�صلة  يوؤهلها  ما  وهو  دينار،  مليار  جتاوزت  موجودات 
حترك  اأي  اأن  اإلى  منوها  والت�صويقية،  النتاجية  اخلطة 
ال�صركة  ارباح  على  ايجابا  �صيظهر  الأ�صعار  يف  �صعودا 

واأو�صاعها املالية.
عن  البحث  يف  �صت�صتمر  الفو�صفات  مناجم  �صركة  اإن  وقال 
البدائل التي ت�صهم يف زيادة كفاءة النتاج وتقليل التكاليف 
انخفا�ص  �صدمات  مع  التعامل  من  ميكنها  الذي  بالقدر 

ال�صعار يف ال�صوق العاملية.
وكان جمل�ص اإدارة ال�صركة اتخذ منذ بداية ازمة انخفا�ص 
النفقات وتخفيف  الإجراءات ل�صبط  الأ�صعار جمموعة من 
التكاليف  التكاليف، منها هيكلة حوافز املوظفني وتخفي�ص 
تخفي�ص  الإدارة  جمل�ص  قرار  اآخرها  وكان  الت�صغيلية، 
رئي�ص  يتقا�صاها  التي  والأتعاب  املجل�ص  جل�صات  بدل 
 20 بن�صبة  ال�صلة  ذات  واللجان  الإدارة  جمل�ص  واأع�صاء 
هذه  يف  املجل�ص  ي�صتمر  اأن  على  احلليفة  ولل�صركات  باملئة 

الإجراءات للو�صول اإلى نفقات اأكرث كفاءة.

المجالي: أسعار 
منتجات الشركة 
انخفضت بأكثر
 من الربع
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»الشرق العربي للتأمين« 
تفتتح فرعها الجديد في السلط

للتاأمني  | ال�صرق العربي   gig | افتتحت �صركة 
ال�صلط  فرعها اجلديد بجانب مركز ترخي�ص 
باأعلى  املدينة  اأهايل  ال�صلط خلدمة  مدينة  يف 

معايري اخلدمات التاأمينة.
من  حر�صًا  اجلديد  الفرع  هذا  افتتاح  وياأتي 
| ال�صرق العربي للتاأمني على تلبية   gig �صركة 
متطلبات كافة املناطق والعمالء اأينما تواجدوا 
خدمة  ول�صمان  ممكنة.  تغطية  اأكرب  ل�صمان 
املنطقة بال�صرعة املمكنة التي من �صاأنها توفري 

الوقت واجلهد للعمالء الكرام.
وقد �صّرح الرئي�ص التنفيذي لل�صركة م�صطفى 
ال�صرق   |  gig �صركة  حتر�ص  قائاًل:  ملحم 
الأقرب  تكون  اأن  على  دائمًا  للتاأمني  العربي 
ت�صهيل  اأجل  من  املواطنني  وجلميع  لعمالئها 
اأينما  ال�صركة  مع  والتوا�صل  الو�صول  عملية 

تواجدوا والتمتع بخدماتها املتكاملة.

ومن اجلدير بالذكر اأن ل�صركة ال�صرق العربي 
للتاأمني ت�صعة فروع منت�صرة يف خمتلف مناطق 
والواقع  الرئي�صي  املقر  اإلى  بالإ�صافة  اململكة، 
مبنطقة جبل عمان، تقدم اخلدمات التاأمينية 
الكرام  عمالئها  جلميع  واملتكاملة  ال�صاملة 

باأعلى معايري اجلودة.

رعت موؤمتر الر�ساعة الطبيعية
بتلبية  للتاأمني  العربي  ال�صرق  �صركة  قامت 
الطبيعية(  الر�صاعة  )دعم  جمعية  دعوة 
بني  الفرتة  يف  عقد  الذي  املوؤمتر  لرعاية 
الدكتور  العني  رعاية  حتت   2016/10/8-6

زيد الكيالين.
وجاءت هذه اخلطوة نظرًا ملا توليه ال�صركة من 
اهتمام ب�صحة الأم والطفل ودعمًا منها للدور 
الأ�صا�صي للمراأة ب�صكل عام والأم العاملة ب�صكل 

خا�ص يف املجتمع.
وح�صر احلدث العديد من الأطباء واملمر�صني 
وخرباء  البحوث،  وخرباء  التغذية،  وخرباء 
والطالب  اخلدمات،  ومقدمي  العامة  ال�صحة 
واملعلمني والقابالت. حيث مّت طرح عدة حماور 
لكل  اأهميتها  ومدى  الطبيعية  الر�صاعة  حول 
اعتبار  على  الأمهات  وحث  والطفل  الأم  من 
حليب الأم املعيار الأثمن على الإطالق لتغذية 
اإلقاء ال�صوء على بع�ص  اإلى  الطفل. بالإ�صافة 
امل�صائل املتعلقة مبمار�صات الأمهات العامالت 

يف الأردن وال�صعوبات التي تواجهها.
ال�صرق  �صركة   |  gig جانب  من  ح�صر  وقد 
الرئي�ص  ملحم  م�صطفى  للتاأمني  العربي 
مدير  خ�صاونة،  ويزن  لل�صركة،  التنفيذي 
موظفي  من  اإلى جانب جمموعة  اأول،  تنفيذي 

ال�صركة.

ملحم: الشركة 
مستمرة في تطبيق 

إستراتيجيتها في 
النمو واالنتشار
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الصرايرة: الشركة قد استمرت في سياسات ضبط اإلنفاق

أخبار اقتصادية

مشروع  سياحي كويتي  في البحر الميت  بـ 1.5 مليار دينار

الحاج حسن: مشروع »دريم بوينت يشتمل فنادق 
عالمية بطاقة أستيعابية »1200« غرفة فندقية«

مع  وتطوير  اأيجار  اتفاقية  التنموية  واملناطق  احلرة  للمناطق  الردنية  املجموعة  وقعت 
م�صتثمر كويتي لقامة م�صروع �صياحي ترفيهي يف منطقة البحر امليت بقيمة اجمالية بلغت 

1.5 مليار دينار.
با�صتقطاب  جنحت  التنموية،  واملناطق  احلرة  للمناطق  الردنية  املجموعة  تكون  وبهذا 
ا�صتثمار �صياحي فريد ي�صاهم بخلق نحو 1000 فر�صة عمل وي�صيف قيمة �صياحية  للمنطقة،  

لتكون بوؤرة جذب للزوار من جميع اأنحاء العامل.
الك�صا�صبة ممثال  الدكتور حمد  ال�صركتني  اأدارة  روؤ�صاء جمال�ص  قبل  التفاقية من  ووقعت 
اأ�ص كيو ام  العقارية الكويتيه، حيث  للمجموعة الردنية وال�صيخ بدر الغامن ممثال ل�صركة 
اأ�صرف على التوقيع نائب رئي�ص الوزراء لل�صوؤون القت�صادية الدكتور جواد العناين ورئي�ص 

هيئة ال�صتثمار ثابت الور.
مليار  يتجاوز 5ر1  ا�صتثمار  املكون من  بوينت  فان م�صروع  درمي  العناين  الدكتور  وبح�صب 
املبا�صر يف  الأجنبي  لال�صتثمار  وقيمة م�صافة  ال�صياحة  نوعية يف قطاع  نقلة  ي�صكل   دولر 
اململكة من خالل تنويع املنتج ال�صياحي،  مما يعك�ص زيادة اأعداد �صياح البحر امليت العرب 
رفع  وبالتايل  اعلى  باإيرادات  اخلزينة  ورفد  امليت  البحر  �صياحة  عوائد  ورفع  والأجانب 

م�صاهمة قطاع ال�صياحة يف دعم القت�صاد الوطني .
من جانبه قال الك�صا�صبة اأن امل�صروع ياأتي تتويجا جلهود اإدارة املجموعة احلثيثة واملتوا�صلة 
منطقة  اأهداف  حتقيق  �صاأنها  من  والتي  للمملكة  النوعية  ال�صتثمارات  ا�صتقطاب  لغايات 
وتوفري  الفريدة  ال�صياحية  امليت  البحر  بالنهو�ص مبقومات  واملتمثلة  التنموية  امليت  البحر 

فر�ص العمل لأبناء املجتمع املحلي وخلق مق�صد �صياحي عاملي يف البحر امليت.
واأ�صاف الور اأن امل�صروع ي�صكل ا�صتجابة للروؤى امللكية ال�صامية جلذب ال�صتثمارات وتعزيز 

ال�صراكة مع القطاع اخلا�ص  لتطوير امل�صاريع ال�صتثمارية يف اململكة.
ومن جانبة اأو�صح مدير عام املجموعة املهند�ص حمزة ع�صام احلاج ح�صن ان م�صروع درمي 

بوينت والذي يعد احد ابرز م�صاريع املنطقة �صيقام على م�صاحة 2000 دومن على ال�صاحل 
الأو�صط  ال�صرق  �صكان منطقة  الزوار من  اأكرب عدد من  امليت ل�صتقطاب  للبحر  ال�صمايل 
و�صمال اأفريقيا، البالغ عددهم ما يزيد عن 350 مليون ن�صمة، ف�صال عن جذب حمبي املرح 

واملغامرات والباحثني عن الإثارة الهادفة من جميع اأنحاء العامل.
وتابع ي�صتمل امل�صروع على فنادق عاملية مبا ل يقل عن اأربعة فنادق بطاقة اأ�صتيعابية 1200 
غرفة فندقية ، منها: فندق vip5 ، فندق 5 جنوم ، فندق منتجع عائلي 5 جنوم و فندق 4 

جنوم.
وقد و�صح احلاج ح�صن اأن التفاقية املوقعة �صتدخل حيز النفاذ بعد عام واحد بال�صبط يف 

حال قيام الفريقني بتلبية �صروط النفاذ املذكوره يف التفاقية   .
وت�صري وثائق امل�صروع الى ان موقعه املطل على منطقة البحر امليت �صيعمل على توفري مرافق 
ترفيهية متعددة ،  تعر�ص الق�ص�ص التاريخية باأ�صلوب تفاعلي م�صّوق، معتمدًا على تراث 
تعاقبت عليها، مبا يف ذلك ح�صارات  التي  التاريخية  بتاأثريات احل�صارات  الغني  املنطقة 
من  ُي�صاهى  ل  مناخًا  لزواره  ويوفر  الإ�صالمية،  واحل�صارة  والرومان  والبابليني  الأنباط 

املغامرة والت�صويق.
بتوفري  ويقوم  متنوعة،  جتارية  وحمالت  ومطاعم  فخمة،  ا�صرتاحات  على   يحتوي  كما 
برامج وعرو�ص الليلية لال�صر وال�صيوف، حيث ت�صاهم جمموعة تكنولوجية كربى بامل�صروع 
لت�صميم  وبناء 17 الى 20 مركز جذب ترفيهي مبنيا على اأحدث اأنواع التكنولوجيا، التي 
التي   ، جتاربها  خالل  من  اإثارتها  اأوج  تبلغ  احلديث،  الع�صر  من  جتارب  لزوارها  �صتوفر 

�صتتيح للزوار امل�صاركة يف جتربة تفاعلية باأبعاد تكنولوجيا غري م�صبوقة. 
الى  م�صريا  باململكة،  النموذجية  امل�صاريع  من  بوينت  درمي  م�صروع  ح�صن   احلاج  واعترب 
اعتماده على الطاقة اخل�صراء لإدارته حيث �صيت�صمن اأحدث الأ�صاليب التكنولوجية لإنتاج 

الطاقة املتجددة، والتي �صتخدم جزءًا من امل�صروع.  
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حققت �صركة البوتا�ص العربية ارباحا �صافية بعد ال�صرائب 
 50 الجمالية  قيمتها  بلغت  التعدين  وعوائد  واملخ�ص�صات 

مليون دينار تقريبا حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام.
جمال  العربية  البوتا�ص  �صركة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  واكد 
والتحديات  ال�صعبة  الظروف  كل  بالرغم  انه  ال�صرايرة 
ا�صافة  العاملية  ال�صمدة  �صناعة  بها  مرت  التي  الكبرية 
ا�صعار  تراجع  الى  ادت  والتي  العاملي  القت�صاد  تباطوؤ  الى 
متكنت   ، املا�صي  بالعام  مقارنة   %26 من  اكرث  املنتجات 
ال�صركة من حتقيق اأرباح حتى نهاية ايلول من العام احلايل.

واأ�صاف ان ال�صركة قد ا�صتمرت يف �صيا�صات �صبط النفاق 
من خالل درا�صة وحتليل وزيادة كفاءة اعمالها وممار�صاتها 
م�صتويات  الى  النتاج  كلف  لتخفي�ص  والنتاجية  الت�صغيلية 
�صمان  بهدف  ال�صابقة،  العوام  يف  عليه  كانت  مما  اقل 
ا�صتمرارية  ي�صمن  كايف  ربح  هام�ص  ايجاد  ا�صتمرارية 
م�صانعها  اعمال  وا�صتدامة  النتاجية  ال�صركة  عمليات 

اليرادات  مع  متوازن  ب�صكل  الت�صغيلية  النفقات  وتغطية 
املتحققة.

وقال ال�صرايرة ان ارباح �صركة البوتا�ص العربية حتى نهاية 
الربع الثالث حتققت ب�صكل رئي�صي من ان�صطة غري ت�صغيلية 
وذلك  واحلليفة،  التابعة  ال�صركات  ارباح  الى  بال�صافة 
متا�صيا مع ال�صيا�صة التي اقرها جمل�ص ادارة ال�صركة بتنويع 
ال�صرتاتيجية  ال�صتثمارات  تعدد  خالل  من  دخلها  م�صادر 
يف خمتلف ال�صناعات امل�صتقة بهدف زيادة منفعة ال�صركة 
املتحققة  الربح  البوتا�ص وهوام�ص  التزويد ملادة  �صل�صلة  من 

منها.
الربع  نهاية  ال�صركة �صرفت حتى  ان  الى  ال�صرايرة  وا�صار 
الثالث من العام احلايل حوايل 7 ماليني دينار �صمن برنامج 
امل�صوؤولية الإجتماعية يف ال�صركة لبناء مدار�ص وم�صت�صفيات 
وقاعات جمتمعية من �صاأنها رفع م�صتوى اخلدمات املقدمة 

يف املجتمعات املحلية وخمتلف حمافظات اململكة.

ا�صتثمارية  م�صاريع  اقامة  حاليا  تدر�ص  ال�صركة  ان  وك�صف 
معادن  امل�صتقة من  ال�صناعات  بال�صتثمار يف  معنية  اخرى 
التو�صعية  ال�صتثمارية  ال�صيا�صة  يف  ا�صتمرارا  امليت،  البحر 
تدر�ص  حيث  ال�صركة  ادارة  جمل�ص  حاليا  يدر�صها  التي 

ال�صركة اقامة ثالثة م�صاريع بحجم ا�صتثمار �صخم.
العربية  البوتا�ص  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  قال  جانبه  من 
برنت هامين ان �صركة البوتا�ص ما زالت تعمل على مواجهة 
عليه  مقارنة عما هي  عليها  الكهرباء  كلف  ارتفاع  حتديات 
حتديا  ي�صكل  مما  البوتا�ص  ملادة  املنتجة  الأخرى  الدول  يف 
ال�صواق  يف  العربية  البوتا�ص  �صركة  منتجات  لتناف�صية 
اأية  بربحية  املتعلقة  التحديات  تراكم  الى  ا�صافة   ، العاملية 

ا�صتثمارات جديدة يف ال�صناعات امل�صتقة.
بتنويع  حاليًا  تقوم  البوتا�ص  �صركة  ان  الى  هامين  وا�صار 
ال�صركة  ربحية  على  للحفاظ  ملن�صاآتها  الطاقة  م�صادر 

والقدرة على التو�صع م�صتقباًل.

50 مليون دينار أرباح 
»البوتاس« للربع الثالث

الصرايرة: الشركة 
حققت األرباح 
على الرغم من 
المنافسة التي 
اوجدتها ارتفاع 
أسعار الكهرباء في 
المملكة

أخبار اقتصادية

الصرايرة: الشركة قد استمرت في سياسات ضبط اإلنفاق
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خواطر

االهتمام باجل�سد  و املظهر اخلارجي متطلب ان�ساين مهم 

, اإنه متمم للثقافة , العلم , احل�سور , ال�سخ�سية ,احلب , 

اجلمال ,  احلياة ..حق للعني ...

فلماذا يتم حتجيمه بال�سرير و قمعه يف غرف النوم ....!

اتبع ظلك لتدرك كل ما يحوم حولك , ال يوجد حقيقة 

جُمردة ....

ويح االأنوف اإن اجلنوبي تعطر ..

يرتنح العطر منت�سيُا , يتاأبط الف�سول ...

باري�س بكل عطورها مل تقدر ..

اأن تعتق اللوز , ُتع�سق اجلوز , ُتقطر ال�سيف ....ُتخمر الغيم 

و تبلل جنني ال�سنبلة ....

فهل اال اجلنوب من يلد اجل�سد يف رائحة ..!

اأحيانًا ...

احلزن و هو يفارقنا متاما كوجع حدوثه , كاأننا ال نريد 

فراقه , رغم اأننا ال نعتاده  لكننا نقتات عليه , احلزن يح�سل 

يف حلظة عارمة ثم يلب�سك عمرا طويال لتغادره , تلك 

املغادرة ت�سعرك اأنك عاٍر , فقد خلعت لبا�سك الطويل ...

اأحيانا ...يوؤملك اأنك مل تعد ذاك احلزين ,  تركت مكانا 

خاليا , و الفراغ موح�س حتى بفراق احلزن ...فنت�سبث به 

...

عندما يتعنت املثقف براأيه و ينعت االخرين باجلهل فهذا 

النه من الواقع نف�سه الذي يرف�س التغيري فيلوم غريه على 

ما ال يقدر هو على فعله ....

نحن من يوفر الُطعم لل�سيد مبجرد ان نت�سع مبقدار ما 

نحتاجه , ال�سمكة ال تاأتي لل�سنارة ملجرد وجود ما تاأكله 

بل النها جائعه متاما ....لناأِت اال�سياء بن�سف حاجة على 

االأقل حتى نكون �سيدا ثمينا ....

عندما نقاتل على �سيء فهذا الننا ن�ستحقه ....ان نكون 

بحجم املعركة هذا هو كل �سيء ...

عمان ...على اي جبل من جبالك ُيقلب الفنجان ان كانت  

من �سماوتك  ُت�سب القهوة ...

مدي يد ال�سبعه ففي كل واحد �سماء و اغنيه ....

نلتقي حيث احبك ...احبك حتى نلتقي ...

منذ اندالع ال�سرب  على ا�سالء الغياب �سار هذا الرحيل ال 

يحتمل ..

ان مل تتوفر لك اال�سياء فقد توفرت فيك احلياة فال تقدم 

وقتك باملجان ....

يف ال�سرق الدين و احلب طرق ابواب العرافني و ال�سعوذة ...

حيث يجد الل�س ما ي�سرقه و ال�سيا�سي ما يتناوله ....و 

توؤتى الغنائم و توؤخذ امل�سلحة ...

ل�سنا معلبات حتى يكون لنا �سالحية و مدة تنتهي , نحن 

ال منوت ابدا ان بقينا اأحياء , ال تاريخ لنهايتنا وال مدة 

لبدايتنا ,  نحن مل ُن�سنع بل اهلل خلقنا .......لنبقى على 

قيد احللم مدى احلياة .

الوطن هو املكان الذي تعي�س به , ال الن جلدك قربا فيه 

, عندما ال نرث القبور �سندرك ان الوطن حالة متوفرة و 

لي�ست م�ستحيلة ابدا , ليت�سكل بنا ...و اأن العي�س هو لقمة 

االنتماء و احلب و الوجود .

يومًا ما ..اأي�سا �ساأحبك , و اأحدُث الف�ساتني عنك , و اأروي 

للقما�س كم هو ممتع و خز االإبرة يف اللون االأحمر , كلما 

حاك اخليط الق�سة , بقدر ما حكتك مل اأقدر اإال اأن اأحبك 

...بع�سف رمان يوؤكل ....

بقلــم : هديل الرحامنة

رصاصيات
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اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري

1.4 مليون دينار أرباح 
»بندار للتجارة واالستثمار« للربع الثالث

754.3 ألف دينار أرباح 
»التسهيالت التجارية« للربع الثالث 

حققت �صركة بندار للتجارة وال�صتثمار يف الت�صعة ا�صهر 
الولى من العام 2016 ارباحا قبل ال�صريبة بلغت حوايل 
1.9 مليون دينار مقارنة مع حوايل 1.8 مليون دينار من 

الفرتة املماثلة من العام املا�صي 2015.
كما منت الرباح ال�صافية بعد ال�صريبة بن�صبة 35% حيث 
 1.065 مع  مقارنة  دينار  مليون   1.439 حوايل  بلغت 

مليون دينار.
اأن هذه  ال�صيد نبيل �صعبان:  لل�صركة  العام  و�صرح املدير 
حتقيق  على  الدارة  وقوة  ال�صركة  قوة  تعك�ص  النتائج 

بعيدة  وروؤيتها  ال�صرتاتيجية  خطتها  �صمن  الهداف 
املدى.

الريادية بني  ال�صركة حافظت على مكانتها  باأن  وا�صاف 
ال�صوق  يف  ح�صتها  زيادة  على  وعلمت  التمويل  �صركات 
الت�صهيالت  اف�صل  تقدمي  على  منها  حر�صا  املحلي، 
خالل  ال�صركة  ا�صتطاعت  للمواطنني.كما  واخلدمات 
افتتاح  خالل  من  اعمالها  بتو�صعة   2016 احلايل  العام 

الفرع اجلديد لل�صركة يف منطقة املدينة الريا�صية.
ال�صركات  من  بندار  �صركة  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
الرائدة يف جمال التمويل والت�صهيالت يف اململكة الردنية 

الها�صمية.

بلغت اأرباح الت�صهيالت التجارية الردنية ال�صافية )بعد 
ال�صريبة(  ما جمموعه 754.287 الف دينار خالل الربع 

الثالث من العام احلايل 2016.
قبل  الأرباح  بلغت  فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب 
 2016 احلايل  العام  من  الثالث  الربع  خالل  ال�صريبة 

حوايل 1.3 مليون دينار.
العام  الثالث من  للربع  لل�صركة  املالية  البيانات  واأظهرت 

اإلى حوايل 5.5 مليون  الإيرادات  اإرتفاع  احلايل 2016، 
الفرتة  خالل  دينار  مليون   5.3 حوايل  مقابل  دينار 
بلغ جمموع  املقابل  2015، يف  املا�صي  العام  من  املقارنة 
العام احلايل 2016  ايلول من  لنهاية  ال�صركة  موجودات 

حوايل 41.1 مليون دينار.
التجارية  الت�صهيالت  �صركة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
من  العديد  وجود  من  بالرغم  اأنه  امل�صري،  حممد 
اأن حتقق  ا�صتطاعت  ال�صركة  اأن  اإل  ال�صوق  التحديات يف 
اإيجابي على حقوق  اإنعك�ص ب�صكل  نتائج مالية طيبة مما 
اإ�صتطاعت  قد  ال�صركة  ادارة  اأن  واأ�صاف  امل�صاهمني. 

من  جملة  حتقيق   2016 العام  من  الثالث  الربع  خالل 
ال�صعبة  الظروف  من  الرغم  على  املهمة  الهداف 
امل�صاريف  و�صبط  اليرادات  زيادة  واأهمها  والتحديات 
وتعزيز املخ�ص�صات لتقوية املركز املايل وحت�صني جودة 
ال�صركة  ان  الى  امل�صري  اأ�صار  التمويلية.كما  املحفظة 
يف  الديناميكية  اأ�صا�ص  على  يقوم  ادارة  اأ�صلوب  انتهجت 
ال�صوق وو�صع خطط  الطارئة يف  امل�صتجدات  التعامل مع 
تواجه  التي  وال�صعوبات  التحديات  مع  للتعامل  بديلة 
منتجات  تعديل  على  العمل  خالل  من  وذلك  ال�صركة، 

ال�صركة لتتالئم مع متطلبات ال�صوق.

شعبان: الشركة علمت على زيادة حصتها 
في السوق المحلي

المصري: الشركة انتهجت أسلوب إدارة يقوم
 على أساس الديناميكية في التعامل مع المستجدات
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اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري

2.4 مليون دينار صافي أرباح
 »األولى للتمويل« للربع الثالث 

بلغت اأرباح �صركة الولى للتمويل ال�صافية )بعد ال�صريبة( 
العام  من  الثالث  الربع  خالل  دينار  مليون   2.4 حوايل 

احلايل 2016.
قبل  اأرباح  بلغت  فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب 
ال�صريبة خالل الربع الثالث من العام احلايل 2016 حوايل 

3.2 مليون  دينار.
العام  من  الثالث  للربع  لل�صركة  املالية  البيانات  وح�صب 
احلايل 2016، فقد بلغ جمموع الإيرادات حوايل 4.4 مليون 
دينار مقارنة مع حوايل 3.7 مليون دينار خالل الفرتة ذاتها 
موجودات  جمموع  بلغ  املقابل  يف   ،2015 املا�صي  العام  من 
ال�صركة لنهاية ايلول من العام احلايل 2016 حوايل 67.1 

مليون دينار.
ابراهيم عبد اهلل  للتمويل  ل�صركة الولى  العام  وقال املدير 
اأبو خديجة، اأن ال�صركة وبجهود القائمني عليها واإ�صرارهم 
على النجاح حافظت ال�صركة على اأدائها وتقدمها مما اأدى 

اإلى ازدياد اأعداد العمالء.
واأ�صاف اأن ال�صركة تخطو خطوات واثقة نحو النمو والتو�صع 
ال�صركة  ان  الى  م�صريا  منتجاتها،  وتطوير  تنويع  واإلى 
�صتوا�صل م�صريتها يف تعميق جتربة العمل يف قطاع التمويل 

حمافظة على مكانتها يف �صوق التمويل الأردين.
انها  عمالئها  امام  تتعهد  ال�صركة  ان  خديجة  اأبو  و�صدد 
رغم  التمويل  قطالع  يف  جديد  هو  ما  كل  مواكبة  �صتوا�صل 
اأزمات  من  املحيطة  واملنطقة  العاملي  القت�صاد  ي�صهده  ما 

وتاأثرياتها ال�صلبية على القت�صاد.

أبو خديجة: الشركة تخطو خطوات واثقة 
نحو النمو وتنويع منتجاتها 
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the doctor Ibrahim is feelings, where joining coming 
manager of the information and the communication 
and the marketing the doctor fraas Al-Naimi, and the 
doctor Ahmed sHymy Bin laazym manager aalmlHqyt 
cultural Malaysian, the instructional appendix in the 
Malaysian embassy moon of the time Bin feelings, 
and the doctor Ziad Faisal aale’zaam head section of 
Malaysian matters the students.

The University receives student 
delegations from universities in GCC

The doctor received comprehensive head of 
Philadelphia the professor me’tz Sheikh of safe 
student delegations from comprehensive and the 
founded education high in vines Gulf Cooperation 
Council in presidency manager sector of the high 
education in the general loyalty for the council the 
doctor Mohammed Al-Tweigry in attendance the 
dependent professor the doctor quartzes of Kamal 
is consulted comprehensive and consulted my 
President and chief of matters of the students.

 Received the President of the International 
Federation of universities

 Philadelphia University Adviser greeted Dr Marwan 
Kamal University President Dr Zulkifli Abdul Razak, 
attending Dr Motaz Sheikh Salem Rector, Prof MIM 
chief academic Association and Adviser to the Rector, 
who welcomed guest and gave him an explanation 
about the origin and philosophy of University and 
about programs and majors offered by the College. 

Symposium “the future of political
 and community partnership in Jordan.”

Centre of future studies in Philadelphia University 
under the auspices of Layla Sharaf symposium entitled 
“the future of political and community partnership 
in Jordan”, with the participation of a handful of 
researchers, academics and politicians.
Association of fine art gallery hosting Gracia of fine 
arts
 Philadelphia  University hosted  an art gallery bu the 
Association Gracia of fine arts, where he opened a 
delegate of the Minister of culture, the National Library 
Secretary General Mohammad Abadi, in the presence 
of Dr Motaz Sheikh Salem Rector, in cooperation with 
deanship of students in algamahs

CELEBRATED THE 
GRADUATION OF 
A NEW ALUMNI 

STUDENTS

News of universities
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PHILADELPHIA UNIVERSITY 
HONORS DIRECTOR OF 
CONFUCIUS INSTITUTE

onored by Philadelphia University Director 
of Confucius Institute at University Dr Li 
Zhiling marking the end of the work.
This came during a Philadelphia University 

Advisor Marwan Kamal, Director of the Confucius 
Institute at University Dr Li Zhilin, attended by Dr 
Motaz Sheikh Salem Rector, Prof Mohamed Amin 
Awad President Advisor Dr Ibrahim Badran’s, 
Advisor for international relations.

Celebrated the graduation 
of a new alumni students

Philadelphia University celebrated sponsored 
chancellor Prof. Dr. Marwan Kamal, the graduation 
of a new constellation of the regiment twenty-
third of students, which was held in the gym at 

the university. The ceremony was attended by 
University President Professor Dr Motaz Sheikh 
Salem, and a number of members of the Board of 
Trustees and deans and faculty members in the 
administrative services managers and employees 
in University and alumni.

Received a delegation of Malaysian
 energy University

President for the relationships received 
comprehensive adviser of Philadelphia the 
professor the doctor quartzes of Kamal in 
consulted attendance the international professor 
the doctor me’tz Sheikh of safe, delegation 
from the comprehensive energy Malaysian in 
presidency vice-president comprehensive daatw 

News of universities
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Economic news

egarded as a consummate businessman, 
put a clear imprint in the investment 
industry and commerce is Chairman of 
carbons.

The Senate Ayman Hatahet who holds a 
BA in business administration from London, 
manages to combine politics and business at 
once, became Chairman of Jordan Chamber of 
industry, however, was transferred to the political 
side, it was natural and based on the size of 
the expertise possessed by the Government 
Department of transportation bag delivered Dr 
Abdullah ensour.
During his tenure was able bag and the 
responsibility of the Ministry of transport a lot, 
contributing through extensive experience of 
achieving qualitative as well was needed for the 
transport sector, which was desperately in need 
of a noble man  during this critical period.

At high capacity owned by Ayman Hatahet, 
and prints in all areas and sectors served by 
the Kingdom, was appointed a member of the 
Senate.
Notable positions held by Hatahet which 
confirms how extensive and varied experience, 
Chairman of Jordan Chamber of industry, and 
Chairman of the Board of Directors of a group of 
Jordanian industrial companies and Arabic and 
international, and on the Board of the Central 
Bank of Jordan.
As Vice Chairman of Jordan Enterprise 
Development Corporation, and Deputy Chairman 
of the Islamic insurance company, Member of the 
Board of Trustees of the King Hussein Cancer 
Foundation and a Board member in numerous 
social and educational institutions, and former 
Chairman of the Board of the Jordanian exporters 
Association. 
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Abdali announcedfor investment 
and development, Omar Agha 
appointed new Chief Executive of 
the company and Group affiliates 

to become the CEO of three companies: 
Abdali development and investment 
company, Inc Boulevard Abdali and the 
Jordanian company for central power.
The move comes in line with the 
company’s strategic plan to enhance 
its growth and activities that contribute 
to economic growth and the modern 
urban city of Oman and Jordan made in 
tourism and investment levels, vanguard, 
where aspiring company to benefit from 
the experience of the  engineer which 
exceeds  twenty years in management 
of major projects, investments and 
restructuring.
on the move by Abdali, Chairman 
Samih Berber saying: “We’ve been 
assigned, Omar Agha from very keen 
on picking high Jordanian cadres have 
vast experience and high efficiency in 
the real estate sector, both domestically 
and internationally, so we wish him all 
the best in your new career with us, and 
are preparing to offer full support and 
assistance to embrace our vision and our 
strategy that seeks to improve AlAbdali to 
a new horizon.”
 

OMAR AGHA AS CHIEF 
EXECUTIVE OF ABDALI 

Economic news
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Economic news

he Jordanian group signed to free zones and 
development zones, rental agreement and 
development with Kuwaiti investor to establish 
recreational tourism project at the dead 

sea with a total value of 1.5 billion dinars. Thus the 
Jordanian group free zones and development zones, 
succeeded in attracting a unique tourist investment 
contributes to creating about 1000 jobs and add 
value for the area, to be the Centre of attraction for 
visitors from all over the world.
The agreement signed by the Presidents of the 
boards of the two companies Dr Hamad Mohammed 
group representatives of Jordan and Shaykh Bader 

Al-Ghanim representing Kuwaiti real estate company 
SQM, where he oversaw the signing of Deputy Prime 
Minister for Economic Affairs Dr Jawad Anani, Chief 
of fixed investment allure.
The project documentation indicates that the area 
overlooking the dead sea will provide multiple 
entertainment facilities, historical stories presented 
an interesting interactive method, relying on the 
rich heritage of the region the effects of successive 
historical civilizations, including the Nabateans, 
Romans, Babylonians civilizations and Islamic 
civilization and provides visitors with an incomparable 
atmosphere of adventure and suspense. 

1.5 Billion JDs for Kuwaiti
 Tourist Project in the Dead Sea

HAJ HASSAN: THE PROJECT “DREAM 
POINT INCLUDES INTERNATIONAL HOTELS 
WITH A CAPACITY OF 1200 HOTEL ROOMS

T
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indar Company for investment and trade 
announceD recently pre-tax profit in 2016 of 
1.9 JD million compared to JD 1.8 million in 
2015. The net profits after tax achieved growth 

of 35% and it reached JD 1.43 million compared to 
JD 1.065 million. 
 These results show the management ability to 

achieve the main targets implied in the strategic 
long term vision of the company, General Director 
of the Company Nabeel Shaban mentioned. He 
added that the company was able to preserve its 
position as leading company in insurance sector, 
and it increased its market share to present the best 
services and facilities to citizens. 

BINDAR FOR INVESTMENT 
ARE TRADE MAKES 1.4JD MILLION 
PROFITS IN THE THIRD QUARTER 

Economic news
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size of investment (2) million dinars, a reflection of a 
series of incentives approved by the management 
company on sale and rent prices in the industrial city 
of investments promoting accession distinguished 
randomness and outside industrial cities.

  
Industrial achievement in industrial

 city of Abdullah the Second
 Industrial company working in the industrial city 
of Abdullah Sahab industrial achievement is 
represented by machines and production lines 
for manufacture of irrigation pipes by Jordanian, 
where global company to manufacture for export 
drip irrigation pipes for the first line of my country 
Brazil and India, in addition to the main products 
exported to drip irrigation for both Kuwait and 
Saudi Arabia and Qatar, Palestine, Moldova and 
Lebanon.

 “AlMuwaqqar” grabs the eighth
investment this year

 Jordan industrial estates Corporation announced the 
eighth investment attraction during this year’s industry 
specialist breakers and distribution panels within a 
city industrial company created by distinguished a 
series industrial companies operating in the city and 
in the wider world of Jordanian industry.

Trainee delegation of “industrial estates and free 
zones” seen the Jordanian experience

   Khalid AlAmleh,  Head of Delegation of the industrial 
cities and free zones of the Palestinian Authority was 
proud of the experience of Jordan’s leading developer 
and operator of industrial cities looking forward to the 
work of the partnerships in the development of one 
industrial city, at least in Palestine for the transfer of 
experience and employ the concept of successful 
industrial cities between the two countries. 

LOCAL COMPANY THE SIZE OF INVESTMENT OF 3 MILLION
 DINARS INVESTED INDUSTRIAL CITY MOVEMENT DISTINGUISHED
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large domestic companies specializing in 
desalination and purification and filter water 
treatment transfer a capital investment to 
the city’s industrial production continued its 

distinguished from industrial town.
The company transferred its investments into the 
industrial city in a distinguished (5280) m² in size 
of investment of 3 million dinars and will rise during 
the second phase of the project, taking advantage 
of the incentives offered by the industrial cities of 
investors who transferred their investments into 
industrial cities.

New investment in irrigation 
systems and drinking water

Jordan industrial estates Corporation has 
succeeded in attracting investment of nationality 
for distinguished specialized industrial city with 
drinking water and irrigation systems industry the 

“INDUSTRIAL CITIES” SUCCEED IN 
ATTRACTING NEW INVESTMENT IN IRRIGATION 

SYSTEMS AND DRINKING WATER

Economic news
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16 MILLION DINAR,  THIRD 
QUARTER NET PROFIT OF ARAB 

JORDAN INVESTMENT BANK 

rab Jordan Investment Bank achieved net 
profit of 16.1 million Dinar after tax and 
capacities, during the first nine months of 
2016.

According to the financial statements, the Arab 
Jordan Investment Bank profits before tax amount 
23.8 million during the third quarter of 2016, while the 
total income of the Bank is about 49 million dinars.
Data indicate that the assets of Arab Jordan 
Investment Bank in the third quarter of 2016 are about 
1.8 Billion Dinar.
Results achieved by the bank since the beginning of 
2016, assert the bank’s ability to continue growing, 
adapting with surrounding conditions, acting with 

various changes in the markets with which the bank 
work, in addition to balanced planning, and ideal use 
of bank’s internal own resources, said Hani Alqadi, 
CEO of the Arab Jordan Investment Bank. 
He added that the bank adopts the most modern 
banking regulations, techniques, and policies. 
Whereas it strive to improve and raise the operations 
and services levels in order to meet the renewable 
requirements of various sectors and clients.
The bank was able to enlarge the client base by 
introducing new products in a way which fulfills the 
e-payment in the HKJ, diversification of banking 
services, and focus on introducing services and 
products creatively, he continued.

A

ALQADI: 
THE BANK 
ADOPTS UP-TO 
DATE BANKING 
REGULATIONS, 
TECHNIQUES, 
AND POLICIES

Banks news
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The Bank has a number of staff 
to attend training courses 

Egyptian Arab land bank has dispatched his staff 
to attend training courses, as part of a policy of 
continuous development of banking capabilities 
and scientific skills for staff.
Four employees have been sent to attend the 
“banking” sales skills in Jordanian solidarity 
Academy in Irbid, and sending staff to attend the 
MANAGING OFFICE 365 in collaboration with STS, 
sending Nabil Salem/commercial credit facilities 
management Executive, Yunus junkie/executive 
management of small and medium-sized companies 
facilities, Samir Abu Laga/credit risk management 
Executive, weighs akroush/information technology 
manager in addition to Mohammed Shehadeh 
and Rania Abou chakra, to attend the session “the 
instructions and orders of 

Recreational sports activity systems
 to his staff in cooperation with Face 2 Face

Egyptian Arab land Bank organized recreational 
sports activity systems to his staff in cooperation 

with Face 2 Face in King Hussein gardens.
 The event included a range of sports and 
recreational competitions (tele-match), he 
attended the activity staff and their families, 
focusing on activities for children and encourage 
them to participate and interact effectively 
stimulates mental and physical abilities.

Scored second place in the Samsung 
championship football first

Egyptian Arab land bank team scored second 
place in the Samsung Championship for football 
that culminated in the Jordanian Investment 
Bank group title in the final match both teams 
collected.

This was followed by the final match honoring 
in the human resources department manager 
Samsung “Yusuf atiat,” Director of branches 
and operations in the Jordanian Investment 
Bank Caesar Rashidi, “company director face to 
face sport Tariq Abu mailsh” and the trophy and 
medals handed the prizes to the players. 

EGYPTIAN ARAB LAND  «SIGNS» 
PARTNERSHIP WITH THE ABOVE 
GENTLEMEN TO MANAGE WEBSITES

Banks news
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EGYPTIAN ARAB LAND  «SIGNS» 
PARTNERSHIP WITH THE ABOVE 
GENTLEMEN TO MANAGE WEBSITES

gyptian Arab land bank has 
signed a technical cooperation 
agreement with the above 
gentlemen to manage 
websites, this agreement is 

to provide a great opportunity for the 
Bank to promote the services provided 
in a manner akin to the thought of the 
client, through an information bank 
represented by team up gentlemen.
The company will provide services 
under the Convention to promote 
Egyptian Arab land bank of videos, 
audio ads all advertising campaigns 
for the Bank.

E

Banks news
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«CAPITAL BANK» HARVESTS 
TWO DISTINCT AND SERVICES BEST 

CREDIT CARD BANKS

Capital Bank scooped 
the prize for best credit 
card exclusive “Premium” 
award for best advanced 

services to ATMs, ATM, which was 
granted to the Bank by Emerging 
Payments Markets Group, a leader 
in electronic payments operating 
in the Middle East. 
And the first prize for the best 
premium credit card category 
“Premium” business President 
Yasser clip, second prize for 
best advanced services to 
ATMs “ATM” President Nasser 
processes sector increased 
during the “accept payments” 
organized by the group in Oman 

recently and were discussing the 
latest developments in the field of 
accepting electronic payments. 

OFFERS GOLD SPONSORSHIP 
FOR FINANCIAL INCLUSION 
FORUM “THE STRATEGIC 

DIRECTION FOR FINANCIAL 
AND SOCIAL STABILITY”

Capital Bank declares its concern 
about financial inclusion Forum 
“the strategic direction for financial 
and social stability” organized 
by the Union of Arab Banks  in 
cooperation with the Central Bank 
of Jordan and the Association of 
banks in Jordan sponsored by Dr 

Ziad Fariz, Governor of Central 
Bank of Jordan, which took place 
between 18-19 October 2016.
Capital Bank care comes to this 
forum from the Bank’s faith in the 
importance of financial inclusion 
in economic development 
and reflected positively on the 
financial growth and stability 
and social opportunities to 
achieve comprehensive and 
sustainable development, 
and its role in the fight against 
poverty and unemployment and 
increase productivity to improve 
the development prospects of 
reaching financial and social 
stability.

A
ALBANT INTRODUCESTHE SERVICES THAT KEEP PACE WITH CUSTOMER 

NEEDS AND MEET THE DAILY  AND TRENDY REQUIREMENTS 

Banks news
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airo Amman Bank 
recently signed a 
strategic partnership 
with Orange Jordan 

regarding   university smart 
card that will be issued by 
the Bank within its partnership 
with a number of Jordanian 
universities, whereby Orange- 
Jordan provides services and 
additional benefits of added 
benefits and services covered 
by the “smart university card.”
  The agreement was signed 
at a ceremony in Cairo 
Amman Bank Gallery in public 
administration building - Wadi 
Saqra - Zara Center.

THE BANK CONTINUES ITS LATEST SERVICES TO CLIENTS 

“CAIRO AMMAN” ISSUES THE 
UNIVERSITY SMART CARDS IN PARTNERSHIP 

WITH ORANGE JORDAN 
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PROVED AN ABILITY TO CONTINUE ITS
 BUSINESS IN THE LIGHT OF CHALLENGES
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arbitration committee includes technology and 
consultation experts and external experts, in 
addition to specialist editors team in the magazine. 

Organized by the Union of Arab Banks and 
sponsored by the Governor of the Central Bank

Arab Bank is the strategic sponsor of “ 
financial inclusion forum”

The Arab Bank patron-aged the financial inclusive 
forum in Amman, on October the 18-19th. It was 
organized by the Union of Arab Banks cooperating 
with the Arab Economic Unity Council, Central Bank 
of Jordan, and the Association of Banks in Jordan, 
entitled by “ The strategic trend towards social and 
financial stability”.  The forum was held under the 
patronage of the Central Bank governer, Dr.Zeyad 
Fareez, who gave a speech in the opening session 
of the conference, the session also included a 
speech by the deputy prime minister of economic 

affairs and the minister of state for investment affairs, 
Dr. Jawad Al-Anani.  The Forum was attended by a 
number of  banks general directors and a group of 
specialist participants in this field, from Jordan and 
Arab and Foreign countries. 

Arab Bank; the new banking sponsor 
of the New Think festival “Fikrstan”

In the shed of the Arab Bank concern of youth and 
contributing to shape their capabilities and talents, 
The bank recently participated in “ Fikrstan” the 
New Think Festival events, under the title “sought 
hope”, as a banking sponsor of the festival, which 
held in the Cultural Village in Al-Hussein Parks. 
AlJud Scientific Care Foundation organized the 
festival. 
The, two days long, New Think Festival included 
more than various 200 events, distributed to the 
neighborhoods, the main theater, and various festival 
corners. The attendance exceeded 16,000.  



ecently, Arab Bank received ISO22301, 
issued by BSI, in business continuity 
management, asserting the success of 
implementing all required criteria with high 

quality and competence.  The certificate is licensed 
and credited by UKAS. 
ISO22301 is one of the most universal credited 
certificates in this area. This certificate is 
internationally re-known, improves the institution’s 
operational competence and its capability to act 
methodologically in crisis and incidents; thus, the 
ability to continue business management and 
introducing products and services during crisis. 

The second consecutive year,
Arab Bank “the best bank on social networks” 

in the Middle East and Africa to 2016
The international ( Global Finance) magazine 
recently awarded the Arab Bank the prize of “ the 
best bank on social networks in the middle east 
and Africa in 2016”, the second consecutive year. 
The bank has been elected by an international 

ARAB BANK, THE FIRST BANK IN THE 
KINGDOM TO RECEIVE ISO IN

 BUSINESS CONTINUITY

Banks news
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JD 836.5 Profits of Arab Jordanian
 insurance group in the Third Quarter

764 thousand JDs, Euro-Arab Insurance
 Group’s third- quarter profits 

. “ Euro- Arab Insurance group” 
company achieved net profits 
after tax and capacities of 
763.974 thousand JDs, in the 
third quarter of 2016, comparing 
with 247.533 thousands JDs of 
the same period in 2015.
According to the company’s 
financial statements, Euro- Arab 
Insurance Group Company has 
pre-tax and capacities profits, 
during the first nine months of 

the year 2016, at about 997.101 
million dinars, while the total 
income during the standard 
period in 2016 is about 14.6 
million dinars compared with 
about 12.7  million dinars for 
the same period, last year, 
2015.
The total assets of the Euro- 
Arab Insurance Company, at 
the end of September- 2016, is 
about 28.8 million JDs.

The net profits after tax and 
provisions of Arab Jordanian 
insurance group reached to JD 
836.5 JD thousands compared 
to JD 426.7 thousands in 2015. 
According to the company 
disclosure, revenues of before 
tax during the first nine month 
of this year reached to JD 955.9 
thousands in comparison to 
JD 526, 5 thousands in 2015. 
These financial results show 

the company resistance 
to comply with the annual 
plane which was presented 
to the management this 
year, and as the third quarter 
finished the outcomes show 
that the company was one 
of the leading companies 
in insurance field, General 
Director of Arab Jordanian 
insurance group Usama 
Janeeneh asserted. 

Arab Jordanian insurance

Euro-Arab Insurance

Bader: The Company 
will always continue 
to offer distinct 
insurance services

Janeeneh: There is 
another success in the 
fourth quarter of chance
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ousing Bank signed an agreement to 
ensure that microfinance risks arising with 
Jordan loan guarantee Corporation, which 
the company is to provide the necessary 

coverage for bank loan risk given the Housing Bank 
and financial institutions for small businesses.
Ihab Al-Saadi, the Housing Bank Director, and 
Dr Mohammad Jafari, Director General of the 
Jordan loan  signed an agreement to guarantee 
Corporation in the presence of representatives 
of the Bank and company management at the 
headquarters of the General Administration of the 
Housing Bank.
Signing the Convention to expand employment 
opportunities and contribute to economic 
development by stimulating the banks and 
financial institutions to provide loans for the 
establishment or expansion of enterprises, or 
raising production efficiency, so that “Jordan loan 
guarantee corporation” to guarantee loans for 
these projects (officially registered in all economic 
sectors, except the commercial sector which 
began activity for a term not exceeding three 
years) in accordance with the provisions of this 
Convention and its annexes.

The first Grand Prize winner
 announced for 2016

Housing Bank announced that the child “David 
Bashar Sahawneh” to win reelection to the client 
and his father at the branch, “Abdullah Ghosheh” 
grand first prize of 2016 and the $ 1,111,111 dinars.
This was done within the clouds which was 
broadcast on Jordanian television screen directly 
from the concert site housing bank in Abdali Mall “to 
announce the winner of the prize which is the largest 
in Jordan and only one winner, and reflecting the 
extent of transparency and credibility that it handles 
high bank savings Awards draws which reward her 
clients.
Bank of the housing on the continuous continuity 
with his desires agents their permanent estimate for 
allegiance and their confidence in his services the 
numerous banker and distinguished, where the bank 
seeks always through this catalyctic campaigns to 
encouragement the current agents for increase of 
balances their accounts and encouragement of the 
citizens from other than the agents to opening new 
accounts of saving enemy either branches of the 
bank is hope in the winning in the many prizes which 
distributes her the bank on friends this accounts  .

HOUSING BANK SIGNED 
“AN AGREEMENT EMERGING MICRO 

FINANCE RISK GUARANTEE”
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2.7 million dinars,  profit 
of “Jordan Insurance” in the third quarter

Jordan insurance Company achieved, during 
the third quarter of 2016, net profits after tax 
and capacities amount 2.7 million dinars in 
contrast with 2.3 million dinars in the same 
period of 2015.
 According to the company’s financial 
statements, Jordan Insurance Company has 
pre-tax profits and capacities, during the 
first nine months of the year 2016, at about 
3.8 million dinars, in contrast with about 
2.9 million dinars during the same period 
last year, while the total income during the 
standard period in 2016 is about 32 million 
dinars compared with about 29.5 million 
dinars for the same period, last year, 2015.
 The total assets of the Jordan Insurance 
Company, at the end of September- 2016, 
is about 78 million dinars. These results 
enhance the, locally and regionally, 
discerning classification of the company. 
Thus, they assert the power of the company 
and the great clients confidence, said, Emad 
Abdelkhaleq, the general manager of Jordan 
Insurance Company.
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company’s power and 
clients confidence



3.8 Million Dinars,  “Arab Orient Insurance 
Company” Profits of the third quarter.

Middle East Insurance Company makes 4.9 
profits in the third quarter 

Middle East Insurance 
Company registered 
after tax profits of 4.95 
JD million comparing to 
1.3 JD million on in 2015. 
According to the company 
disclosure, the net profts 
and provisions during the 
first nine months of this 
year reached to 6.2 JD 
million compared to 1.4 
JD million in 2015. 
 According the company 
disclosure, profits and 

provisions before tax 
during the nine months of 
this year reached to 6.2 
JD million in comparison 
to 1.4 JD million in 2015.
Company revenues 
during the third quarter of 
this year reached to 20.7 
JD million in comparison 
to 15.3 JD million in 2015, 
and company usets 
during the nine months of 
this year reached to 85.4 
JD million. 

 The Board of Directors of the 
gig/ Arab Orient Insurance 
hold its fifth meeting of 2016, 
under the chairmanship of 
Council chairman, Nasser lawzi, 
and members of the Board of 
directors, and the company’s 
CEO, Mustafa Melhem.
The board has discussed the 
financial results of the third 
quarter as the 30th September 
2016, which had the best 
results of written premiums and 
underwriting surplus, whether 
they are on the local market or 
company’s internal results level.                                       
Financial statements reveal that 
the growth of net profits after 

tax is 3.8 million JDs in contrast 
with 3.3 million JDs last year, 
2015. The growth ratio is 15% 
which is a strong evidence 
on the company’s power and 
financial adequacy. Thus, the 
company becomes the best 
and most secure choice of great 
companies, organizations, and 
enterprises, and the company’s 
position, confidence of clients 
and shareholders are enhanced, 
as well as promoting the workers 
on the stability of the company’s 
financial position. 
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Sweiss: The company has 
maintained a special place 
in the areas of insurance 
and financial solvency

Lawzi: The company is 
the best and safest choice 
for great companies, 
organizations, and 
enterprises 



The Housing Bank
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JD 100, 6 Million Dinar Housing 
Bank Profits for the third quarter 

Investment In The Banking Sector

Housing Bank announced 
that pre - tax  profits in 2016 
have registered growth of 
10% and it reached 142.2  
JD million in comparison 
to 132 JD million in  the 
same period of 2015. The 
Profits after tax registered 
a percentage growth 
of 1.8% and it reached 
to 100.6 JD million in 
comparison to 93.1 JD 
million comparing same 
period in 2015.
Executive Director of 

the Bank Ihab Al.Sadi 
mentioned that the bank 
was able to remain stable 
financially and was able to 
achive  growth in several  
banking services, in spite 
of the political and security 
vulnerabilities in the region 
and its impact on the local 
economy. Bank assets 
reached to 7.6 billion JD, 
while customs deposits 
reached 5.4 JD billion 
and total credit facilities 
reached to 4.2 JD billion . 

The Arab Bank 
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Al.Saddi: The 
bank was able 
to enhance its 
finance and 
business position 

Bank of Jordan achieved net 
profit of 31.3 million JDs, after 
tax and capacities, during 
the first nine months of 2016, 
comparing to 29 million jDs 
for the same period last year, 
2015.
Regarding the financial 
statements, third quarter- 
2016 Bank of Jordan’s pre- 
tax profits amount 46.4 million 
JDs, while it achieved about 
46 million JDs in 2015 third 
quarter. The total income of 
the bank is about 94.6 million 

JDs in 2016, while it was about 
92.5 million JDs in the same 
standard period in 2015.
Data indicate that the assets 
of Bank of Jordan in the third 
quarter of 2016 are about 2.4 
Billion JDs.
The bank has been 
implementing its plan and 
strategy successfully, that it 
continued implementing its 
prudent policy to financial 
allocation building, CEO, 
Shaker Fakhouri, Bank of 
Jordan’s director General.

Bank of Jordan
31.3 million JDs, Bank of Jordan’s 
third- quarter net profit 

Fakhoury: The 
bank has a 
high financial 
adequacy and a 
solid capital base 



Arab Bank Group has 
continued to achieve 
positive results in the third 
quarter- 2016; its after tax 
and capacities net profits 
amount 617.9 Dollars at the 
end of 30/9/2016, comparing 
to 615.1 million dollars in the 
same period of 2015. It should 
be noted that pre tax profits 
amount 815.8 million dollars.  
These results reflect bank’s 
balanced performance, and 
continued capability to grow 
and achieve profits, and 
keeping healthy financial 
position, whereas, property 
rights are 8.3$ billion as in the 

end of September in 2016.  
Credit facilities have 3% 
growth by the end of the 
third- quarter, amount 24.4 
$ billion comparing to 23.6 $ 
billion in the same time of the 
last year. This growth is line 
with the bank’s strategy to 
expand through introducing 
new services and products, 
keeping the quality of assets. 
Customer deposits ratio 
increased  by 2%, they 
were 35.5 $ billion by the 
end of September- 2016, 
comparing to 34.8 $ billion 
in the same period of the last 
year.

The Arab Bank 
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617.9 million $, -2016 third 
quarter’s Arab Bank Profits
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Almasri:results reflect 
bank’s balanced 
performance, and 
continued capability 
to grow and achieve 
profits

Ahli Bank achieved net profit of 
15.5 million Dinar after tax and 
capacities, during the first nine 
months of 2016.
According to the financial 
statement, Jordan Ahli Bank total 
income, in the third quarter of 
2016, amount 86.7 million dinars, 
in contrast with 84.9 million dinars 
of the same period in 2015. Data 
indicate that the assets of the 
bank in the standard period in 
2016, current year, amount 2.84 
Billion Dinars. 
Since the beginning of 2016, the 

bank was able to achieve a set 
of goals, despite the regional 
challenges, by keeping the 
pace of growth of its operations 
volume. Al-Razzaz added that 
the banks efforts is going to 
emphasize on using the growing 
opportunities, enhancing the 
bank’s presence in the local 
market, customer services, as 
well as achieving balance in 
budgets, assets quality, and 
effective risk management, 
chairman of the Jordan Ahli 
Bank, Omar Al-Razzaz, said. 

The Jordan Ahli Bank
5 million dinars,  third quarter
net profit of Ahli Bank

Al-Razzaz: We 
could keep the 
pace of growth 
in the volume of 
Bank operations



Jordan Kuwait Bank
24.6 million dinar,  third quarter net 
profit of Jordan Kuwait Bank
During the first nine months 
of 2016, Jordan Kuwait Bank 
generated net profit of 24.6 
million dinar after tax and 
capacities. According to the 
financial statements, Jordan 
Kuwait Bank pre- tax profits 
amount 35.3 million dinar in the 
third quarter of 2016. Bank total 
income amount 91 million dinar 
in contrast with 90.2 million 
dinar in the same period of 
2015. 
Data indicate that the assets of 

Jordan Kuwait Bank in the third 
quarter of 2016 are about 2.8 
Billion Dinar.
Results of the work of the bank, 
until the third quarter of the 
current year, assert the strength 
of the bank’s financial and 
credit status and its prudent 
policy to have an effective 
administration and high 
efficiency in risk management, 
said, Abdulkareem Alkabariti, 
the chairmen of Jordan Kuwait 
Bank board council. 

Bank Al Etihad
21.6 million, Union Bank’s 
third - quarter net profit 

Salfiti: The Bank 
achieved good 
achievements 
regarding the 
main budget 
items

Kabariti: Results 
assures the pride 
of the bank place 
among banks 
operating in 
Jordan

Union Bank achieved net profit 
of 21.6 million JDs, after tax and 
capacities, during the first nine 
months of 2016, comparing to 
17.8 million jDs for the same 
period last year, 2015.
Regarding the financial 
statements, third quarter- 2016 
Union Bank’s pre- tax profits 
amount 32.7 million JDs, while it 

achieved about 26.6 million JDs 
in 2015 third quarter. The total 
income of the bank is about 75.7 
million JDs in 2016, while it was 
65.7 million JDs in the same time 
of 2015.
Data indicate that the assets 
of the UnionBank in the third 
quarter of 2016 are about 2.4 
Billion Dinar.
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MALIK HADDAD, CHAIRMAN OF 
ARAB FEDERATION TRANSPORT

 oard of Directors of the Arab Union 
for road transport unanimously elected 
the  former Minister Malek Haddad/
General Manager Jordan express 

tourist transport (Jet) as its Chairman for a term 
of Office of the current Board.
 It also elected engineer Khalid Alhogail as 

Vice President for passenger transport from 
Saudi Arabia, and kept Carlos Hashem/General 
Manager Joan U.A.E. State on their website 
as Vice President cargo. it came during the 
Federation’s Board held its fifty-ninth session of 
the Council General Secretariat headquarters in 
the Jordanian capital of Oman from 2-3/11/2016. 

Investment in the aviation sector
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InterContinental Resort Aqaba, Amman Crown Plaza, 
Dead Sea Crown Plaza Resort, Holiday Inn Dead Sea 
Resort, and Holiday Inn Hotel- Amman.

“IATA” renew RJ international
 air safety certification 

The international union for the air transfer  IATA 
renewed “ Enhanced  IOSA” to the Royal Jordanian 
Airlines, this is the seventh consecutive certificate 
after the company’s first ISO in 2004.

Banned Galaxy Note 7 on board  
Royal Jordanian Airlines banned their passenger to 
use carry Galaxy Note 7 on board, traveling to any 
place since today, 16/10/2016.

 

The company logo in front of 80 thousand 
spectators in the stadium Santiago

Investment in the aviation sector
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Royal Jordanian announces its 
sponsorship of the club (Leganes) 
of Spanish Football

oyal Jordanian logo was prominent in 
the  game between Real Madrid and  
Leganes in the Santiago Bernabeu 
Stadium, in La Liga rivals. The Royal 

states that “Royal Jordanian logo” was a 
source of pride in the Madrid famous Santiago 
Bernabeu Stadium. Leganes Spanish club 
team,  sponsored by the Royal Jordanian, 
played their first game against Real Madrid, on 
Sunday afternoon. 

 signed a partnership agreement with 
InterContinental Hotels Group

Royal Jordanian Airlines and InterContinental 
Hotels Group in Jordan, owned by Social 
Corporation, signed a partnership agreement, 
which gives members of frequent flyer program 
with Royal Jordanian “ Royal Plus” the opportunity 
to have access to miles travel free for amounts that 
they are spending it in the group hotels, including 

Investment in the aviation sector
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Also, the stable and secured 
environment must be looked at as 
tool for increasing investment and 
enhancing the business climate. 
The stability and security are 
essential factors to attract 
investment and high growth in any 
country, and they must be a priority 
to support establishing more 
economic projects. In addition, 
the public sector must have a 
distinctive role in supporting 
the local economy and serving 
businessmen and investors and 
helping them in establishing new 
projects in the future and easing 
the increasing the transparency 
of the business environment in the 
Kingdom in the long and medium 
term future. 

“ THE BANK HAS 
38 BRANCHES IN 
ALL AREAS AND 
DISTRICTS ”   

13INVESTORS November  2016

Issue Malf



keep the stability of the local economy and reserve the 
middle class which is considered essential for the social 
security. The government must find another solutions 
way from increasing prices policy. First it must reduce 
expenses, develop tools for attracting investment and 
search for new job opportunities for youth. 
The government must also evaluate the policies 
applied in the industry sector, which currently suffering 
from several challenges. The high costs on this sector 
will have a negative impact on the local economy, so 
the government must search for new energy sources; 

as the energy sector is considered to be one of the 
most crucial challenges facing the economy. 
More investments incentives are also needed to 
support the tourism sector to attract more tourists and 
increase foreign currencies entering the treasury. 

What are the main factors needed to enhance 
economic growth in the Kingdom? 
Jordan owns distinguished human capitals in addition 
to developed legislative and infrastructure which are 
essential to guarantee the needed growth in economy. 

“ LOCAL ECONOMY CAN 
BENEFIT FROM THE POLITICAL 
STABILIZATION IN THE KINGDOM ”
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of the bank in 2015 reached to 33.5 JD million and it is 
the same number registered in the previous year. This 
is due to the high income tax applied on banks which 
is 5% from 2015; so it became 35%. 
The bank was able after the acquisition process of 
all HSBC branches to provide unique and developed 
services to satisfy the new and old customers. The 
bank have done this by providing all the needed 
banking services, and assured the customers that the 

bank will continue to be a leading and distinguished 
bank.  Some customers were keen after the acquisition 
process to move to another banks and some preferred 
to stay, but some customer decided later to remain 
with the bank because of the developed services 
presented, and this show the good reputation of  the 
Arab Jordan Investment Bank .

What about the the bank branches and expansion 
plans? 
The bank now has 38 branches spread over all areas 
and Kingdom districts, and this is in line with the bank 
strategic vision to serve all customers and present 
several services. 

How do you evaluate the current economic status, 
and what can the government do? 
The current situation needs to take several steps to 

Issue Malf

AL.QADI:
CUSTOMER 
SATISFACTION 
IS THE MAIN 
PHILOSOPHY OF 
THE BANK

“ THE BANS WAS ABLE TO GAIN TRUST OF HSBC 
CUSTOMERS AFTER THE ACQUISITION PROCESS ”  
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«BANK POSITION
 IS STABLE ACCORDING 
TO THE BANKS PLANS » 



  The Arab Jordan investment bank main 
philosophy is to achieve customers satisfaction 
so that the bank can continue to achieve 
enhanced financial position and apply strong 
investment policies, General Director of the 

Arab Jordan Investment Bank Hani Al.Qadi said.
He mentioned during an interview with the “Investors” 
that the main purpose of the bank is to provide banking 
and investment solutions are in line with the customer’s 
needs, and based on the market analytical studies 
done by the bank. He added that Jordan is able to 
be a hub for investment and tourism opportunities in 

the region, due to the political and secure stability in 
addition to the aid of advanced technology. 

Here is the interview in detail:

How do you evaluate the bank performance in 2015 
after the acquisition process of HSBC branches? 

The bank performance is in line with the business plane, 
and it was able to achieve good results in spite of the 
harsh political circumstances in the region, which have 
an impact on the local economy.  The pre – tax profits 

CONTINUED SUCCESS AND 
GROWTH OF ARAB JORDAN 
INVESTMENT BANK 

Issue Malf
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AL.QADI:
CUSTOMER 
SATISFACTION 
IS THE MAIN 
PHILOSOPHY OF 
THE BANK
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“  GOVERNMENT NEEDS TO REDUCE 
EXPENDITURE AND INCREASE INVESTMENT 
OPPORTUNITIES IN SME ”

POLITICAL AND ECONOMIC REFORMS ARE SLOW



Concerning the local economic reality, it is tough 
but not grave. The festering regional reality 
imposed challenge on it. Therefore, volume of 
exports has reduced, and many sectors have 
been affected such as, transport, trucks, and 
export, and the foreign tourism has recessed. 
Government’s main focus is to collect funds and 
increase income in order to meet its expenditures 
. Also, this let the government to debt, internally 
or externally, by approving economic reform 
programs and taking grants from IMF and World 
Bank. This had an influence on peoples’ life due 
to taxes rising,  the engineer  responded to the 
negative role of the government, described by 
analysts, in addressing economic crisis. 

The engineer, Almajali, feels a current investment 
declining in Jordan. I say that the challenges 
faced by the investment sector in Jordan are 
caused by the administrative organ who apply 
law articles. 
Services and facilities provided to the investors 
do not rise to the level required, although they 
have been improving recently. Jordan is full of 
qualified and distinguished people, which make 
it a gravity for investment. Jordan have well 
trained and qualified human resources, strategic 
geographical place, in addition to security and 
political stability. These factors increase the 
investments, which make benefit for the overall 
economic activity and citizens› lives. 

 IT IS A MUST TO ACTIVATE THE JOINT 
WORK BETWEEN THE PUBLIC AND PRIVATE 
SECTORS AND TO PROMOTE INVESTMENTS

Issue Meeting
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I CALL FOR 
USING JORDAN’S 
SECURITY, 
FREEDOM 
AND SAFETY 
TO GRAB  
INVESTMENT



e is a hard number in Jordanian politics. 
He has a high regard. He is a spotlight 
by politicians and observers who refer 
to his broad experience, particularly, in 
such critical times. Briefly, he is one of 

the most renowned and influential statesmen 
in Jordan, Pasha and engineer, Abdulhadi 
Almajali. His political, military, and economic 
opinions has being reference for decision 
makers. He made a promise to love and protect 
Jordan. He is a well known personage and 
intellectual person. 
Pasha, engineer, Abulhadi Almajali has talked 
about the now- festering reality in the region 
and its influence on Jordan. He assured that 
the region is now living the most critical period 

throughout history. I will not investigate into the 
regional conditions, instead, I will focus on the 
Jordanian affairs, that is my concern about the 
HKJ requires me to talk about the internal affairs.
I start with most significant event witnessed by 
Jordan recently, the successful parliamentary 
elections depending on the new electoral 
law. The critical condition within the region, 
highlighted the successful elections. The world 
was following the electoral process in Jordan in 
the midst of a festering region. This is a strong 
evidence on the political power of the HKJ and 
the success of its political reformation process  
Therefor,  I am satisfied with the political life in 
the Kingdom and the steps and actions that are 
taken in the process of political reform. 

“ JORDAN WAS ABLE TO HOLD THE 
PARLIAMENTARY ELECTIONS WHILE THE 
REGION LIVES A CRUCIAL TIME ”

Issue Meeting
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THE KING’S STATESMANSHIP 
 LED JORDAN TO SAFETY

FORMER HOUSE SPEAKER ABDUL HADI MAJALI 
IN AN EXCLUSIVE INTERVIEW WITH “INVESTORS”

Issue Meeting
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His Majesty King Abdullah highlighted in his 
meeting with dignitaries from Zarqa recently 
on tow issues: the first was poverty and 
unemployment, while the second was burdens 
of hosting Syrian refugees. 

As the recent London conference stressed 
the need to support Jordan in coping with the 
refugee burden, many other countries are not 
concerned with this issue because they look at 
it as an internal issue. 

The question here remains what authorities have 
done to combat poverty and unemployment. 
Jordan needs to be creative in finding practical 
solutions for the unemployment issue. 

Another issue King talked about is the rising 
cost of living, which is mainly related to inflation 
in prices when compared to income. 

The solution to address unemployment and 
poverty can only be reached through stimulating 
the economy and to identify its identity. 

Jordan’s economy can focus on industry, 
agriculture, transport and services and by 
giving the tourism sector more attention. 

But the industrial sector should be the main 
sector to receive the attention of decision 
makers by turning our economy into 
industrialization. 

Rising prices or taxes cannot be the solution to 
address shortfall in public finances. Revenues 
can be generated through creating jobs and 
stimulating economic growth. 

The industrial sector is the true killer of 
unemployment and poverty in Jordan.   

INDUSTRY
AND UNEMPLOYMENT 

aliamaireh@yahoo.com
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