














ISSUE 44 
ال�شـــنــــــــة احلادي ع�شر

العدد 44/ اذار   2017

مجلـــــة إقتصاديــــة دوريـــــة تعنـى بشــؤون اإلسـتثمــار

�صـركـة الن�صــامـى الوطنييــن لالإعـــالم املتخ�ص�ص

املديـر العـــام
نــــــــور الرحامنـــــة

الرئي�س التنفيذي
�صــــــــريف العمايــــرة

رئــيــ�س التحريـر
علــــي العــمـايـــــرة

مديـــــر التحرير
يا�صــــــــر مهيــــــــــار

العالقــات والت�شويـق 
زيــــــاد العمايـــــــرة

خلــــوي  0795600817

الت�شـويــر
يو�صـــــف العـــــــالن
عبد اهلل ايــــــــوب

الت�شميـم واالخراج الفني
�صياء احلوراين

التدقيــــق اللغـــــوي
�صالمــــــة جدعــــــــون

التـــوزيـع اخلارجـــي
م�صر  - الإمارات  - البحرين - ال�صعودية  - قطر 

INVESTORS



بقلـــم رئيـس التحريــر : علــي العمايـــرة االفتتــاحيـة

الملف االقتصادي... والقمة العربية

aliamaireh@yahoo.com

العربية  القمة  اعمال  اجندة  على  هامة  اولوية  االقت�صادي  امللف  احتل 
البحر  منطقة  يف  عمان  العا�صمة  ا�صت�صافتها  التي  والع�صرين  الثامنة 
من  واالجتماعي  االقت�صادي  املجل�س  رئا�صة  االردن  خاللها  وت�صلم  امليت 

مورتانيا.
ب�صلبياتها  القت  باكمله  والعامل  املنطقة  بها  متر  التي  ال�صعبة  الظروف 
خالل  من  العربية  الدول  جميع  يف  التنمية  ومكت�صبات  جهود  على 

موؤ�صرات اقت�صادية تبدو وا�صحة على �صتى اال�صتثمارات .
البنك  تقديرات  تراجع يف  النمو  على  �صعيد معدالت  وا�صحاً  فقد ظهر 
 %  2.7 الى  لت�صل  افريقيا،   و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  الدويل 
اقت�صاديات  على  �صلبا،  تزايدت  التي  التبعات  حدة  وب�صبب   2016 العام  يف 
العاملي  النمو  تباطوؤ  اهمها  من  كانت  ،والتي  املا�صية  االعوام  يف  الدول 
التاثري  فجاء  االقاليم،  يف  والنزاعات  واحلروب  النفط  ا�صعار  وتراجع 
وا�صحاً وانعك�س �صلباً على التجارة اخلارجية جلميع الدول العربية حيث 
التجارة  منظمة  مقايي�س   بح�صب  العاملية  التجارة  امام  بالتباطوؤ  ات�صم 
كاأدنى م�صتوى  ياتي  والذي  املا�صي  للعام   %1.7 ن�صبة  الى  لي�صل  العربية 

منذ االزمة املالية العاملية .
التي تراجعت عن م�صتوى  العربية  البينية  التجارة  وهذا ما ينطبق على 
االعوام املا�صية والذي ياتي دون الطموح وامل�صتوى اذا ما قورن باالمكانات 
املتاحة حيث انها مل ت�صل الى 10% من اجمايل التجارة العربية يف الوقت 
الذي ادى الى تراجع وانخفا�س اال�صتثمارات االجنبية يف الدول العربية 

مبا يقارب ن�صبة 45% وباالرقام من 72مليارا الى 41مليار دوالر .
االزمة  نتيجة  العاملي  االقت�صاد  على  بظاللها  القت  التي  فاملعطيات 
االقت�صاد  نحو  التوجة  �صرورة  الدول  جميع  على  اوجبت  العاملية  املالية 
الذي  الوقت  ، يف  االزمات واخلروج منها  ملواجهة هذه  واملعريف  االنتاجي 

لتكتمل  العربية  لالقت�صاديات  املتاحة  بالفر�س  اال�صتعانه  فيه  ميكن 
خالله  من  يتم  عربيا  اقت�صاديا  تكامال  ي�صكل  م�صرتك  بعمل  احللقة 
االمن  منظومة  يعزز  مبا  واال�صتثماري  التجاري  التبادل  عقبات  تذليل 
الغذائي العربي االمر الذي يح�صن اجلبهة العربية يف مواجهة االزمات 
على  ومكانتها  هيبتها  العربية  للدول  ويعيد  واالجتماعية  االقت�صادية 

ال�صاحة الدولية .
املزيد  العربية  االقت�صاديات  لتجنيب  العربية  اجلهود  تظافر  من  فالبد 
العقبات  ازالة  يجب  اذ  والعاملية  الدولية  ال�صاحة  على  الرتاجع  من 
اندماج  لتحقيق  ال�صعي  وكذلك  امل�صرتك  العربي  العمل  على  توؤثر  التي 
وتدفع  املالية  االزمات  جتاوز  يف  ت�صاهم  �صلبة  قاعدة  ي�صكل  اقت�صادي 
الروابط  ا�صرع وكذلك لرت�صخ  العربية ليتحقق منو  العجلة االقت�صادية 
وكذلك  امل�صرتكة  امل�صالح  فيها  مبا  العربية  الدول  بني  ما  والعالقات 
تنمية التجارة احلرة العربية ورفع �صوية االحتاد اجلمركي العربي ودعم 
الدول  بني  ا�صرتاتيجية  �صراكات  بناء  الى  والطموحة  الهادفة  املوؤ�ص�صات 

العربية والتكتالت من الدول ال�صاعدة يف �صتى انحاء العامل .
فال بد ان ن�صع يف عني االعتبار ان كل ذلك ي�صتوجب �صرورة اال�صراع يف 
ا�صتكمال ما ي�صمى باال�صا�صيات امل�صرتكة ويف مقدمتها الربط املعلوماتي  
احلديدية  ال�صكك  وخطوط  والكهربائي  والبحري  الربي  الربط  وكذك 
اأن يعمق الروابط االقت�صادية واالجتماعية وينوع  االمر الذي من �صاأنه 
وحتقيقاً  املتغريات  ومواجهة  ال�صعوب  مل�صالح  خدمة  املختلفة  التجارة 

الهداف القمم العربية يف اطار من االخوة والت�صامن .
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الملك يجدد دعوته بأهمية تعزيز
 ومأسسة العمل العربي المشترك

 اختتام القمة العربية في البحر الميت بـ»إعالن عمان«

اأعرب جاللة امللك عبداهلل الثاين، يف كلمة له يف اجلل�صة اخلتامية لأعمال القمة 
العربية يف دورتها الثامنة والع�صرين، عن عميق ال�صكر والتقدير لأ�صحاب اجلاللة 
على  ال�صديد  واحلر�ص  الفاعلة،  امل�صاركة  على  الوفود،  وروؤ�صاء  وال�صمو  والفخامة 
اأمتنا  بها  متر  التي  ال�صعبة  والتحديات  الظروف  ظل  يف  القمة،  اأعمال  اإجناح 

العربية.
الغيط،  اأبو  اأحمد  العربية  العام جلامعة الدول  كما عرب جاللته عن �صكره لالأمني 
اجلامعة  دور  لتفعيل  املتوا�صلة  جهودهم  على  العامة،  واأمانتها  اجلامعة  وكوادر 

واأجهزتها.
مبنتهى  الق�صايا  جميع  مبناق�صة  القمة،  هذه  خالل  قمنا  لقد  جاللته  وقال 
�صنحر�ص خالل  التي  املهمة،  والتو�صيات  القرارات  من  بجملة  للخروج  ال�صفافية، 

رئا�صتنا للقمة، على العمل معكم لرتجمتها على اأر�ص الواقع. 
على  امل�صرتك،  العربي  العمل  وماأ�ص�صة  تعزيز  اأهمية  على  التاأكيد  جاللته  وجدد 

النحو الذي ميكنّنا من جتاوز التحديات التي تواجهنا ويخدم ق�صايا اأمتنا. 

ويف ختام كلمة جاللته التي اأعلن فيها انتهاء اجلل�صة اخلتامية للقمة، قال جاللة 
امللك اأعرب جمددا عن �صكري وتقديري، مل�صاركتكم الطيبة يف اأعمال القمة.

وروؤ�صاء  وامللوك  الروؤ�صاء  م�صتوى  على  الدول  زعماء  من   15 القمة  يف  و�صارك 
احلكومات، بينما مثلت دول اخرى مب�صوؤولني اآخرين.

يف  اخلارجية  التدخالت  بوقف  القمة  ختام  يف  طالبوا  العربية  الدول  قادة  وكان 
القادة  دعا  كما  ت�صميتها،  دون  من  ايران  الى  وا�صحة  ا�صارة  يف  دولهم،  �صوؤون 
وفاعلة،  جادة  ا�صرائيلية  فل�صطينية  �صالم  مفاو�صات  اطالق  اعادة  الى  العرب 

جمددين مت�صكهم بحل الدولتني.
العربية  القمة  بالده  ا�صت�صافة  اجلبري  عادل  ال�صعودي  اخلارجية  وزير  واعلن 
المارات  دولة  اعتذار  بعد  وذلك   ،2018 اآذار  يف  الريا�ص  يف  والع�صرين  التا�صعة 

املتحدة. العربية 
العربية احمد  الدول  الذي تاله امني عام جامعة  بيانهم اخلتامي  القادة يف  وقال 

ابو الغيط نرف�ص كل التدخالت يف ال�صوؤون الداخلية للدول العربية.
المن  الى زعزعة  الرامية  املحاولت  الذي حمل عنوان اعالن عمان  البيان  ودان 
من  ذلك  ميثله  وما  ال�صراعات  تاجيج  او  واملذهبية  الطائفية  النعرات  وبث 
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ممار�صات تنتهك مبادىء ح�صن اجلوار والقواعد الدولية ومبادىء القانون الدويل 
وميثاق المم املتحدة.

وا�صتحوذ املو�صوع الفل�صطيني على حيز وا�صع من قرارات القمة، وبدا وا�صحا ان 
و�صول  مع  ال�صرائيلية  الفل�صطينية  ال�صالم  لعملية  دفع  اعطاء  الى  ي�صعون  العرب 

ادارة امريكية جديدة.
ا�صرائيلية  فل�صطينية  �صالم  مفاو�صات  اطالق  اعادة  الى  اخلتامي  البيان  ودعا 
لنهاء  حمدد  زمني  جدول  وفق  وت�صري  ال�صيا�صي  الن�صداد  تنهي  وفاعلة  جادة 

ال�صراع على ا�صا�ص حل الدولتني.
وجدد القادة العرب التم�صك مببادرة ال�صالم العربية ال�صادرة العام 2002 والتي 
تن�ص على ان�صحاب ا�صرائيل من كامل الرا�صي املحتلة حتى حدود العام 1967، 

مقابل اقامة عالقات طبيعية بينها وبني الدول العربية.
بها عا�صمة  العرتاف  او  القد�ص  الى  �صفاراتها  نقل  بعدم  العامل  دول  كما طالبوا 
ايجاد  العمل على  القادة على �صرورة تكثيف  ال�صوري، �صدد  ال�صاأن  ل�صرائيل.ويف 
ويحفظ  ال�صوري  ال�صعب  طموحات  يحقق  ومبا  ال�صورية  الزمة  ينهي  �صلمي  حل 

وحدة �صوريا ويحمي �صيادتها وا�صتقاللها وينهي وجود اجلماعات الرهابية فيها.
مل�صاعدة  حمددة  الية  بحث  الوزاري  امل�صتوى  على  العربية  اجلامعة  جمل�ص  وكلف 
العباء  حتمل  من  ميكنها  ومبا  ال�صوريني  لالجئني  امل�صت�صيفة  العربية  الدول 

ا�صت�صافتهم. على  املرتتبة 
واعرب القادة العرب عن م�صاندة جهود التحالف العربي دعم ال�صرعية يف اليمن 
وانهاء الزمة اليمنية .ويف ما يخ�ص ليبيا، �صدد القادة العرب على �صرورة حتقيق 
ال�صتقرار المني وال�صيا�صي يف ليبيا من خالل م�صاحلة وطنية ترتكز على اتفاق 
ال�صخريات.واأكد القادة دعمهم املطلق للعراق يف جهوده للق�صاء على الع�صابات 
الرهابية وجهود اعادة المن والمان وحتقيق امل�صاحلة الوطنية، يف وقت تخو�ص 
القوات احلكومية العراقية قتال �صاريا لنهاء تواجد ع�صابة داع�ص الإرهابية يف 

اآخر معاقلها يف مدينة املو�صل.
ايران  ودعوا  الثالث،  جزرها  على  المارات  دولة  �صيادة  على  القادة  اكد  كما 
خالل  من  الق�صية  لهذه  �صلمي  حل  ليجاد  المارات  دولة  ملبادرة  ال�صتجابة  الى 

املفاو�صات املبا�صرة او اللجوء ملحكمة العدل الدولية.
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الحضور أثنوا على دور المجلة الوطني 
واعتزازهم بمستوى اإلنجاز الذي حققته

“ احتفلت مجلة “المستثمرون” 
بعيدها الحادي عشر، في حفل 

ضخم أقيم في العاصمة 
عمان، بحضور كبار الشخصيات 

السياسية واإلقتصاية في 
المملكة.

 وحضر الحفل دولة رئيس الوزراء 
االسبق ورئيس مجلس االعيان 
االسبق طاهر المصري، ورئيس 

مجلس انواب االسبق عبد الهادي 
المجالي، والقاضي جميل الرحامنة، 

ووزير الشؤون البلدية االسبق معالي 
شحادة هديب، ومدير عام بنك 

لبنان والمهجر عدنان االعرج، رئيس 
مجلس ادارة بنك االردن شاكر 

فاخوري، والرئيس التنفيذي لشركة 
الرؤية الحديثة شادي المجالي، وقائد 

سالح الجو االسبق محمد خير 
عبابنة، والقاضي هشام المجالي، 
ومعالي مروان كمال، مدير عام 

مدارس النظم الحديثة مصطفى 
العفوري، ومدير عام كابيتال بنك 

هيثم قمحية، وعبد الحي المجالي. ”
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المجلة انفردت بطرح
 القضايا االقتصادية واالستثمارية

التنفيذي  الرئي�ص  من  كل  احل�صور  ا�صتقبال  يف  وكان   
ورئي�ص حتريرها  العمايرة،  »امل�صتثمرون« �صريف  ملجلة 
علي العمايرة، الذين �صكروا احل�صور لتلبيتهم دعوتهم 
ع�صر  احلادي  العام  بدخولها  احتفالها  املجلة  مل�صاركة 
الجناز  مب�صتوى  اعتزازهم  على  موؤكدين  ل�صدارها، 
الذي حققته املجلة منذ بداية انطالقها يف عام 2007.

اعمال  ورجال  م�صوؤولني  من  احل�صور  جميع  واأ�صاد   
ملختلف  تناولها  يف  املجلة  بدور  الحتفال  ح�صروا 
الق�صايا التي تتعلق بال�صتثمار يف اململكة، ون�صر الوعي 
ال�صتثمار  وباأهمية  املجتمع،  اأفراد  لدى  ال�صياحي 
اإلى  بال�صافة  الوطني،  بالقت�صاد  للنهو�ص  وتطويره 
تناولها للمعيقات التي تواجه رجال العمال وال�صتثمار.

 وتاأ�ص�صت »جملة امل�صتثمرون« يف منت�صف عام 2007، 
لتكون جملة اقت�صادية ف�صلية من اأربعة اعداد يف العام 
الواحد، ت�صم كادر حتريري متميز ي�صار له بالبنان على 
م�صتوى اململكة، برئا�صة علي العمايرة، ومدير التحرير 
حيث  املومني،  طارق  التحرير  وم�صت�صار  مهيار،  يا�صر 
كانت انطالقة اولى اعدادها يف مطلع العام 2008 بعدد 

العقارية  ال�صتثمارات  اأبرز  ا�صتعرا�ص  ت�صمن  مميز 
وال�صياحية يف اململكة، خا�صة امل�صاريع العمالقة.

الجنازات  وحتقيق  القوية  انطالقتها  املجلة  ووا�صلت   
العمل  من  عاما   11 مدار  على   43 اعدادها  خالل  من 
واجراء  ال�صتثمارية  امل�صاريع  اأبرز  لتغطية  الدوؤوب 
وال�صيا�صة  العمال  كبار رجال  ال�صخ�صة مع  املقابالت 
عاتقها  على  املجلة  اأخذت  حيث  والعربية،  الأردنية 
كافة  بتناول  با�صدارها  قامت  التي  العداد  خالل 
القطاعات ال�صتثمارية يف اململكة دون ا�صتثناء وتغطية 
املحلي  القت�صادي  بال�صان  تعنى  التي  الحداث  كافة 
التحديات  كبري  وب�صكل  بتناول  وقامت  كما  والدويل، 
يف  وال�صتثمارات،  الوطني  القت�صاد  منها  يعاين  التي 
بواقع  بالنهو�ص  الكفيلة  احللول  ليجاد  منها  م�صاهمة 
التي  واملعيقات  التحديات  اململكة وجتاوز  ال�صتثمار يف 
يعاين منها طبقة رجال العمال، حيث �صاهمت بت�صليط 
ال�صوء على خمتلف الق�صايا ب�صكل �صهل على احلكومة 
من  العديد  ملعاجلة  احللول  ايجاد  الحيان  بع�ص  يف 

امل�صاكل.

التطور  من  املزيد  لتحقيق  املجلة  �صعي  اإطار  ويف    
بال�صافة  القراء،  من  ممكنة  �صريحة  لأكرب  والو�صول 
الجانب  املتابعني  بع�ص  قبل  من  الكبري  الهتمام  الى 
للموا�صيع التي تطرحها، فقد اآثرت املجلة خالل ادخال 
خالل  من  وذلك  املجلة،  اأعداد  الى  الجنليزية  اللغة 
العدد  يت�صمنها  التي  والتقارير  املقابالت  اهم  ترجمة 
ليت�صنى للقارىء الجنبي خا�صة املتواجد خارج اململكة 
وطبيعة  اململكة  يف  ال�صتثمارية  الفر�ص  على  التعرف 
الن�صاط القت�صادي لأكرب ال�صركات العاملة يف ال�صوق 

الأردين.
 هذه الجنازات مكنت جملة »امل�صتثمرون« وبكل جدارة 
اقت�صادية  جملة  اأف�صل  جائزة  على  من  احل�صول 
جائزة  وعلى  الأردن،  يف  العربية  باللغة  ا�صتثمارية 
اأعلى م�صاركة vip، وهي م�صتمرة يف حتقيق املزيد من 
العتماد  خالل  من  املقبلة  ال�صنوات  خالل  الجنازات 
يتمتع باخلربات  والذي  املتميز  التحريري  على كادرها 
والقت�صادي  عام  ب�صكل  ال�صحفي  العمل  يف  الكبرية 

بال�صكال اخلا�ص.
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المجلة لعبت دوراً في اظهار
 البيئة االستثمارية التي يتمتع بها األردن

قامت  التي  اعدادها  خالل  من  املجلة  وتناولت   
امل�صاريع  خمتلف   ،2008 العام  منذ  با�صدارها 
املقابالت  من  العديد  لإجراء  بال�صافة  ال�صتثمارية، 
ب�صمة  تركوا  ممن  الوطن  رجال  كبار  مع  احل�صرية 
وا�صحة يف تاريخ اململكة، ومن اأبرز هذه املقابالت تلك 
التي كانت مع دولة رئي�ص الوزراء الأ�صبق عبد ال�صالم 
�صناعة  على  الأردن عمل  ان  فيها  اكد  الذي   املجايل 
�صفري  خري  ليكون  واملدرب  املوؤهل  الب�صري  العن�صر 
لالردن يف اخلارج، يف الوقت الذي دعا فيه احلكومة 

الى عدم التفرد بالقرارات خا�صة فيما يتعلق بال�صان 
مهمتها  خا�صة  اقت�صادية  منطقة  وعمل  القت�صادي 
امل�صتثمرين  امام  الجراءات  كافة  وتب�صيط  ت�صهيل 

ورجال العمال.
رئي�ص  دولة  مع  ح�صري  لقاء  املجلة  واجرت  كما 
الأعيان  لرئي�ص جمل�ص  الول  والنائب  ال�صبق  الوزراء 
يتمتع  الأردن  اأن  اأكد  الذي  البخيت،  معروف  الدكتور 
العوامل  اأهم  من  يعتربان  اللذان  وا�صتقرار  بالمن 
الوقت  ال�صتثمارات، مطالبا يف  �صانها جلب  التي من 

املزيد من  العمل على حتقيق  نف�صه احلكومة موا�صلة 
ال�صالحات وتطوير املنظومة ال�صتثمارية.

يف املقابل اكد البا�صا حممد خري عبانبة رئي�ص جمل�ص 
ادارة الردن الولى لال�صتثمار يف مقابلة انفردت بها 
ا�صتقراره  على  املحافظة  ا�صتطاع  الأردن  اأن  املجلة، 
ال�صتقرار  حتقيق  على  عمل  ما  وهو  �صيا�صته،  وثبات 
للمرحلة  و�صول  املا�صية  ال�صنوات  خالل  القت�صادي 
احلالية، التي بات الردن اليوم يعترب عنوان ال�صتقرار 

والمان يف املنطقة.  
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»المجلة« شريك إعالمي
 ألكبر معارض الشرق األوسط

االحتفال الحادي عشر



امل�صتثمـــــــــــرون         اذار   2017 20INVESTORS

IN
VE

ST
O

R
S

11
YEAR

المجلة تستعرض قضايا استثمارية
 ساخنة وتلتقي كبار المستثمرين

االحتفال الحادي عشر
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تميزت بإجرائها العديد من المقابالت
 الحصرية مع السياسيين وكبار رجال الوطن  

االحتفال الحادي عشر



الشركة االردنية النتاج االدوية ...
 الجودة في االنتاج والشفافية في العمل

تتميبز بجودة منتجاتها، حيث باتت اليوم تعتبر من الشركات الرائدة في التصنيع الدوائي، 
وتسعى للتوسع في العمل وتحقيق المزيد من النمو والتطور في اإلنتاج.

الشركة االردنية النتاج االدوية التي تسعى الى تحقيق المزيد من االنجازات، تهدف بحسب 
مديرها العام الدكتور عدنان بدوان ونائبه المهندس عامر الخطيب للوصول الى اسواق 

جديدة تشمل كافة القارات.
ويقول مديرها العام الدكتور عدنان بدوان خالل لقائه مع »المستثمرون« ان قطاع انتاج 

االدوية في االردن يعتبر من القطاعات الرئيسية والهامة المكونة القتصاد الوطني، حيث 
تشهد الشركات العاملة في هذا المجال منافسة شديدة فيما بينها.

الدواء األردني يتمتع بسمعة طيبة على المستويين االقليمي والدولي
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بدوان:
الشركة مهمتها 
توفير الرعاية 
الصحية الجيدة 
لجميع الناس
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مصنع النتاج االدوية تابع للشركة في اريتيريا

 وي�صيف ان ال�صناعات الدوائية الردنية باتت اليوم حتتل املرتبة الثانية بعد 
انت�صارا ملا تتمتع به من جودة  الجنبية يف ال�صواق الدولية، كما وانها تزداد 

يف النتاج.
مهمتها  نبيلة  ر�صالة  حتمل  الدوية  لنتاج  الردنية  ال�صركة  ان  بدوان  ويوؤكد 

الرئي�صية هي انتاج الدوية وتوفري الرعاية ال�صحية اجليدة جلميع النا�ص.
يف املقابل اكد نائب املدير العام املهند�ص عامر اخلطيب ان القطاع ا�صتطاع 
التعامل مع كاقة التحديات التي واجهته، حيث عملت ال�صركة الردنية لنتاج 
الدوية على حتويل التحديات الى فر�ص وا�صتطاعت الو�صول ل�صواق جديدة 

وتقدمي خدماتها منتجاتها لها.
الدوية  انتاج  يف  العاملية  ال�صركات  كربيات  من  تكون  لن  ت�صعى  فال�صركة 
من  الدوية  بانتاج  تقوم  لها  تابعة  �صركات  متتلك  فهي  نوعها،  من  الفريدة 
معقولة  با�صعار  العالج  توفري  الى  تهدف  كما  الع�صاب،  با�صتخدام  الطبيعة 

وخمف�صة.

وفيما يلي نص اللقاء:

     برأيك لماذا  الطابع المتداول  بين عامة المواطنين بان 

الدواء األجنبي أفضل من المحلي؟ 
هذا اعتقاد خاطىء، فالدواء الأردين يعترب ذو نوعية وجودة عاليني، والدليل 
التي  ال�صحية  واملراكز  وامل�صت�صفيات  ال�صيدليات  كافة  يف  انت�صاره  ذلك  على 
واحد  ومنتج  نوع  اقل  على  ب�صراء  يقوم  امل�صتهلك  فاليوم  عليه،  تعتمد  باتت 
من الدواء اأردين عند توجهه لحدى ال�صيدليات، وهذا موؤ�صر على مدى ثقة 

املواطن واملوؤ�ص�صات باملنتج املحلي.
امل�صتويني  على  طيبة  ب�صمعة  يتمتع  الأردين  الدواء  بان  القول  من  لبد  وهنا 
القليمي والدويل، بالإ�صافة الى امل�صتوى املحلي، كما وان انت�صاره يف ال�صواق 

يزداد ويتو�صع يوما بعد يوم.

      هل الشركات األردنية تنتج كافة أصناف األدوية؟

الدوية،  �صناعة  يف  املتخ�ص�صة  الأردنية  ال�صركات  تقوم  نعم،  الغالب  يف 
املتخ�ص�صة  الأدوية  با�صتثناء  ال�صوق  احتياجات  ويلبي  يلزم  ما  جميع  بانتاج 
يف عالج امرا�ص ال�صرطان، التي اود التنويه الى ان هنالك درا�صات وابحاث 
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النتاج أدوية عالج السرطان في المملكة
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دليل  وهذا  اململكة،  يف  لت�صنيعها  الأوروبية  الأدوية  �صركات  قبل  من  معمقة 
على ثقة �صركات العامل باملنتجات وال�صناعات الدوائية الأردنية.

امر  يعترب  ال�صرطان  عالج  ادوية  بانتاج  املتخ�ص�صة  امل�صانع  هذه  فان�صاء 
الأدوية  هذه  مثل  ا�صترياد  على  كبرية  ب�صورة  يعتمد  الأردن  كون  �صروري، 
من اخلارج ويتحمل اأعباء مالية كبرية، ومنِ �صاأن �صناعة هذه الأدوية حمليا 
املالية  الكلف  من  التقليل  يف  ي�صاهم  مبا  ا�صتريداها  من  التقليل  على  العمل 
الكبرية  الفائدة  الى  بال�صافة  عليها،  احل�صول  جراء  ترتتب  التي  الباهظة 
وتكلفة  ال�صعار  يف  الكبري  النخفا�ص  خالل  من  املواطن   �صيلم�صها  التي 

العالج.

ان  اريتيريا، هل لك  تابع للشركة في  االدوية      هناك مصنع النتاج 

تحدثنا عنه؟
بكل تاكيد... خالل عام 2003 مت التفاق مع احلكومة الأريتريية على ان�صاء 
�صركة ازال لل�صناعات الدوائية، وهي �صركة مقرها مدينة كرن التي يتواجد 
املدن يف  املدينة من اكرث  تعترب هذه  اأ�صول عربية، حيث  بها الريترييون من 
اريترييا تطورًا معماريا، وهي مو�صع اهتمام وعناية كبرية من قبل احلكومة.
ويغطي  وعامل  موظف  بني   350 قرابة  كرن  املدينة  بهذه  امل�صنع  يف  ويعمل 
يخ�صع  انه  كما  الريتريية،  ال�صحة  وزارة  حاجة  من  باملئة   35 عن  يزيد  ما 
الأردنية  ال�صركة  وتقوم  هناك،  ال�صحية  ال�صلطات  قبل  من  الدوري  للتفتي�ص 
تتطلبها  والتي  املطلوبة  الفنية  والكفاءات  اخلربات  بار�صال  الدوية  لنتاج 

ال�صناعات الدوائية الى هذا امل�صنع ل�صمان �صري العمل به.
ال�صركة الأردنية لنتاج الأدوية، كما  بانتاج الأدوية حتت امتياز  ال�صركة  وتقوم 
منتجاتها  لت�صدير  ازال  �صركة  وت�صعى  كما  بها،  خا�صة  ادوية  بانتاج  وتقوم 
خلارج اريترييا، مع العلم ان ال�صركة الأردنية لنتاج الأدوية ار�صلت مديرا فنيا 
والتن�صيق  الأعمال  ينظم  بدوره  والذي  الدكتور طارق اجلالد  وهو  ازال  ل�صركة 

ال�صركتني. بني 
تبلغ  ازال  ال�صركة  راأ�ص مال  الأردنية من  ال�صركة  ان ح�صة  الى  ال�صارة  جتدر 
مقابل  اي  دون  الأدوية  �صناعة  يف  وخرباتها  معرفتها  و�صع  مقابل  وذلك  باملئة،   43

مادي.
عامر  املهند�ص  الدوية  لنتاج  الأردنية  لل�صركة  العام  املدير  لنائب  كان  املقابل  يف 
والتي  اللقاء  اثرت  التي  املعلومات  من  العديد  لـ»امل�صتثمرون«  حديثه  خالل  اخلطيب 
اكد من خاللها ان �صناعة الأدوية يف الأردن تعترب كنز وثروة لبد من احلفاظ عليها.

       كيف ترى الصناعات الدوائية االردنية؟

ان ال�صناعات الدوائية يف الأردن هي اكرب واجنح ال�صناعات باململكة كما وتعترب من 
الرثوات التي ميكن التفريط بها او احداث اخللل بعملها، فحجم �صادرات اململكة من 

الدوية تبلغ �صنويا اكرث من 500 مليون دولر.
باملئة   75 من  فاكرث  الت�صدير،  على  رئي�صي  ب�صكل  تعتمد  الأردن  الدوية يف  ف�صناعة 
على  ومبنية  قوية  الأردنية  الدوية  �صناعة  فان  لذلك  للخارج،  ي�صدر  الإنتاج  من 

ا�ص�ص�ص �صلمية وتعتمد على الكفاءات املحلية ب�صكل كبري.
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الرقابة القوية على عملية انتاج االدوية في االردن عزز من ثقة المستهلك

الخطيب: الشركة هي الوحيدة
 التي تقوم بانتاج ادويتها من الطبيعة

ملف العدد



حجم صادرات المملكة من االدوية تبلغ 
سنويا اكثر من 500 مليون دوالر

ما  أبزر  في  ضعنا   ... دوليا  طيبة  بسمعة  األردني  الدواء  يتمتع        

يميزه؟
على  القوية  الرقابة  نتيجة  اجلودة،  من  عال  مب�صتوى  ويتمتع  يتميز  الأردين  الدواء 
على  والف�صل  القوى  انها  على  تو�صف  التي   ، اململكة  يف  والنتاج  الت�صنيع  عملية 
م�صتوى املنطقة حيث  متر عملية التدقيق واملراقبة مبراحل دقيقة جدا ل�صمان جودة 
النتاج، وهذا ما منح امل�صتهلك الثقة باملنتج الأردين الذي بات اليوم  ل يقل جودة عن 

امل�صتح�صر الجنبي نهائيا، كما وانه اقل تكلفة.
ان  اإلى  م�صريا  تكلفة،  وباأقل  لالجنبي  متاما  م�صابها  منتج  امامه  اليوم  فامل�صتهلك 
ولبد  م�صتمر،  بازدياد  املحلية  الدوائية  بال�صناعات  الأردين  واملواطن  امل�صتهلك  ثقة 

من العمل على زيادتها يف امل�صتقبل والعمل على دعم املنتجات وال�صناعات املحلية.

خاصة  الخارج  في  األردنية  الداوئية  الصناعات  انتشار  ترى  كيف        

منتجات شركتكم؟
منتجات ال�صركة وهي متثل ال�صناعات الوطنية منت�صرة يف اكرث من 3  ا�صواق مبنطقة 
ال�صرق الو�صط كما وانها متواجدة اي�صا يف ا�صواق افريقيا واوروبا وا�صيا، حيث تتمع 
الدولية  املعايري  ح�صب  وانتاجها  ت�صنيعها  مت  كونه  الطيبة  بال�صمعة  ال�صركة  منتجات 

واحلديثة، وهو ما �صاهم يف رفع جودة املنتج بالن�صبة لل�صركة.
ازدياد  يف  منتجاتها  على  الطلب  فان  ال�صركة،  ملنتجات  الطيبة  ال�صمعة  على  وبناء 
ما  وهو  م�صتمر  تطور  يف  الدوية  من  ال�صركة  منتجات  بان  القول  وا�صتطيع  م�صتمر، 

منح امل�صتهلك يف اخلارج ال�صعور بالطمانينة .
ارقى  تعتمدها  التي  والبحاث  الدرا�صات  اجراء  على  عملها  يف  ت�صتند  فال�صركة 
ال�صركات واملوؤ�صات املخت�صة ب�صناعة الدوية يف العامل، كما وان ال�صركة ومن خالل 
ب�صكل  الأردنية  الدوائية  املنتجات  �صمعة  على  اجليد  النطباع  تركت  منتجاتها  جودة 

عام، فالدواء الأردين بات اليوم يف املرتبة الثانية بعد الدواء الجنبي.

      ما هو دور الحكومة في دعم صناعة االدوية؟

للخارج،  الدوية  ت�صدير  على  �صريبية  اعفاءات  ال�صركات  منح  على  عملت  احلكومة 
ت�صتهدف  حيث  منتجاتها،  ت�صدير  على  كبرية  وبن�صبة  ال�صركات  على  تعتمد  حيث 

ال�صواق اخلارجية خا�صة الوروبية منها.
املحلية،  بتوظيف اليدي  اليوم  تقوم  الأردنية املخت�صة يف �صناعة الدوية  فال�صركات 
فجميع املوظفني العاملني يف هذه ال�صركات معظمهم من الأردنيني، وهو ما تبحث عنه 

احلكومة من اجل التقليل من ن�صب البطالة بني ال�صباب.

من  المزيد  لتحقيق  الشركات  من  المطلوب  هو  ما  برايك        

التقدم؟
البحاث  باجراء  الرتكيز  الى  مبا�صر  ب�صكل  عملها  يف  حتتاج  الردنية  ال�صركات 
والدرا�صات بقوة وهذا بحاجة الى ا�صتثمار من قبل نف�ص ال�صركات يف تطوير اجلانب 

الدوائية. ال�صناعة  لتطوير  البحثي 
      لنتحدث عن السوق المحلي.. هل يكفي انتاج الشركة لتغطية 

الطلب في السوق؟
�صناعة  يف  التخ�ص�ص  على  الرتكيز  جاهدة  الدوية  لنتاج  الردنية  ال�صركة  حتاول 
اأقوى ال�صركات  بع�ص الدوية خا�صة تلك التي تتعلق بامرا�ص القلب، حيث تعترب من 
التي تنتج ادوية القلب، كما ان هناك بع�ص ال�صركات التابعة لها متخ�ص�صة يف انتاج 
الدوية الطبيعية التي تعتمد يف انتاجها على الع�صاب ولها ا�صتخدامات عديدة وخري 
وادوية  الوزن  انقا�ص  وادوية  املناعة  وادوية  التنف�صي  اجلهاز  ادوية  ذلك  على  مثال 

اله�صمي. اجلهاز 
واملتخ�ص�صة  بالردن  الوحيدة  الدويةـ  لنتاج  الردنية  ال�صركة  اعتبار  ميكن  لذلك 
املتوفرة  الطبية  والع�صاب  النباتات  على  تعتمد  والتي  ال�صناعات  من  النوع  هذا  يف 
�صناعة  يف  امل�صهورة  الردنية  النباتات  من  وغريها  الكينا  و�صجر  الزعرت  مثل  حمليا 

منتجاتها من الدوية.
لها  التابعة  ال�صركة  خالل  من  املخربية  الكوا�صف  انتاج  يف  ال�صركة  تتخ�ص�ص  كما 
وهي �صركة اراجن”ARAGEN  حيث �صجلت العديد من براءات الخرتاع التي تتعلق 
الك�صف عن احلمل  بالذكر  والفحو�صات، واخ�ص  المرا�ص  بع�ص  الك�صف عن  بطرق 
العاملة  ال�صركات  باقي  عن  متميزة  ال�صركة  هذه  اعتبار  ميكن  حيث  البا�صة،  وفرتة 

يف الردن.

      هل لك ان تقيم لنا عمل الشركة بين منافستها؟

ال�صركات  مقدمة  يف  واجلودة  املنتج  حيث  من  تعترب  الدوية  لنتاج  الردنية  ال�صركة 
الردنية وكذلك من حيث ال�صمعة والتواجد يف ال�صوق املحلي وال�صواق اخلارجية، كما 
العاملية وهو ما مكنها الى الدخول يف  ال�صركة بامتالكها اخلربات والكفاءات  وتتميز 
�صراكات ا�صرتاتيجية مع �صركات عاملية خارجية حيث تعمل على نقل اخلربات املحلية 

الى اخلارج عن طريق هذه ال�صراكات.

      ما هو الهدف الذي تسعى الشركة الى الوصول اليه؟

كبري  ب�صكل  عملنا  يف  نركز  حيث  جديدة،  ا�صواق  الى  والو�صول  للتواجد  دائما  ن�صعى 
توؤهلها  التي  املتطلبات  جميع  متتلك  فال�صركة  الوروبية،  ال�صواق  ا�صتهداف  على 
للدخول اليها، كما وت�صعى ال�صركة الى الو�صول لال�صواق المريكية والكندية كمرحلة 

اخرى .

      هل تاثرت شركات االدوية االردنية باالوضاع السياسية الراهنة؟

الراهنة  ال�صيا�صية  بالو�صاع  ملمو�ص  ب�صكل  تاثرت  الدوية  �صركات  بان  ل�صك 
الى  حتويلها  ومت  املخاطر  هذه  ا�صتخدمنا  املقابل  يف  لكن  عنها،  الناجمة  واملخاطر 
العاملي  والنت�صار  للتو�صع  بديلة  ا�صواق  عن  البحث  خالل  من  للعمل  حقيقية  فر�ص 
وتقليل العتماد على ا�صواق معينة، الأمر الذي انعك�ص ايجابا على عمل هذا القطاع 

القت�صادي واحليوي الهام.

تتميز بتخصصها في صناعة بعض االدوية خاصة امراض القلب
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منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ... 
رؤية وإنطالقة جديدتان

منطقة العقبة االقتصادية الخاصة تعتبر محور عالمي، تلتقي فيها قارات ثالث وتشكل 
محطة عالمية للمستثمرين والسياح على حد سواء.

وتقع المنطقة على خليج العقبة الذي يصّب في البحر األحمر، وتمتّد إلى حدود المملكة 
العربية السعودية وتالمس مياه مصر اإلقليمية فتشكل منفًذ استراتيجيًا شاماًل لألسواق 
اإلقليمية والدولية وتعظم فرص األعمال بجميع قطاعاتها و توفر مستوى حياة متطور.

ويقول رئيس سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ناصر الشريدة خالل حديثه 
لـ”المستثمرون”،  إن المنطقة تعتبر مقصد استثماري وسياحي عالمي على البحر األحمر يرفد 

األردن بمحرك تنموي ويحقق االرتقاء بالمستوى المعيشي واالزدهار والرفاهية للمجتمع ضمن 
إطار من التنمية المستدامة والشاملة.

الشريدة: 
البناء على اإلنجازات 

السابقة لجعل 
العقبة مقصدا 

سياحيا عالميا وبوابة 
للتجارة واالستثمار

ارتفاع نسبة االشغال الفندقي في العقبة بنسبة 12.6 % عام 2016
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السلطة تركز على جذب االستثمارات الخارجية 
وإنشاء وتطوير 6 مناطق تنموية في لواء القويرة

وي�صيف اأن �صلطة منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة اإعتمدت عام 2002 خمططًا 
تنظيميًا �صاماًل يغطي الن�صاطات التنموية يف املنطقة على م�صتوى القطاع ال�صياحي 
ي�صمل  اأخرى.  اإ�صتثمار  قطاعات  عن  ناهيك  واللوج�صتي  وال�صناعي  والتجاري 
التخطيط الوا�صع حاليًا خم�ص مناطق: مدينة العقبة ومنطقة ميناء العقبة واملنطقة 
ال�صاحلية اجلنوبية ومنطقة ال�صناعات الثقيلة اجلنوبية ومنطقة املطار ال�صمالية .
لالأردن  القت�صادية  القدرة  لتعزيز  ت�صعى  ال�صلطة  اأن  قائال  ال�صريدة  ويتابع 
عامليًا،  وجاذبة  مناف�صة  بيئة  تهيئة  طريق  عن  ال�صتثمارات  ا�صتقطاب  خالل  من 
امل�صتمر  التطوير  �صمان  للمجتمع،  القت�صادي  والرفاه  املعي�صي  امل�صتوى  وحت�صني 
القائم على اأ�ص�ص من ال�صفافية وال�صتخدام الأمثل للموارد وحتقيق اأف�صل النتائج.
القت�صادية  العقبة  ملنطقة  جديدة  لروؤيا  تبنيه  عن  حديثه  خالل  ال�صريدة  ويوؤكد 
خمتلف  وعلى  الرتقاء  نحو  املنطقة  باأداء  وتدفع  امل�صتجدات  تواكب  اخلا�صة 
واللوج�صتيه  واخلدماتيه  والدارية  والجتماعية  القت�صادية  فيها  العمل  م�صارات 

والبيئية والفنية، وذلك بالإعتماد على البناء على ما مت اجنازه �صابقا .
املقبلة  املرحلة  يف  اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة  اأولويات  اأن  ال�صريدة  وبني 
الإجنازات  على  تبني  جديدة  انطالقة  اإحداث  على  �صرتكز  امللكية  الروؤية  و�صمن 
للتجارة وال�صتثمار، واأمنوذجا  العقبة مق�صدا �صياحيا عامليا وبوابة  ال�صابقة جلعل 

امل�صتدامة. للتنمية 
وبخ�صو�ص قطاع ال�صياحة الذي ي�صتحوذ على 50 % من احلجم الكلي لال�صتثمارات 
لتحفيز  وا�صحة  ا�صرتاتيجية  ال�صلطة  امتالك  عن  ال�صريدة  ك�صف  املنطقة،  يف 
العالم  مع  بالتعاون  والأجانب  العرب  ال�صياح  من  مزيد  وا�صتقطاب  ال�صتثمار 
و�صريبة  الر�صوم  من  املنتظم  الطريان  باإعفاء  احلكومة  قرار  خالل  من  الفاعل 
امللك  مطار  يكون  لن  يدفع  ما  العقبة  يف  الدويل  احل�صني  امللك  مطار  يف  املغادرة 

احل�صني مطارا �صياحيا بالكامل .
مكاتب  مع  بال�صياحة  املرتبطة  الجراءات  مبراجعة  حاليا  تقوم  ال�صلطة  ان  واأكد 
اإلى ان هناك منوا ملحوظا  ال�صياحة وال�صفر وامل�صغلني للمن�صات ال�صياحية، م�صريا 

يف اعداد ال�صياح للعقبة ومنطقة املثلث الذهبي ال�صياحي الردين.
كما لفت اإلى عدد من برامج الرتويج ال�صياحي التي تنفذها �صلطة العقبة بال�صراكة 
والأجنبية  العربية  الدول  من  عدد  يف  العقبة  ت�صويق  و�صملت  اخلا�ص  القطاع  مع 
)العقبة- الذهبي  املثلث  من  وال�صتفادة  العام  مدار  على  �صياحية  رزنامة  وتطوير 

وادي رم-البرتا( يف تعزيز التناف�صية كوجهة �صياحية.
اإن�صاء  ودعم  الدويل  احل�صني  امللك  ملطار  ال�صياحية  الهوية  تطوير  الربامج  و�صملت 
واملدن  العوا�صم  من  وعدد  العقبة  بني  مبا�صرة  وعار�صة  منتظمة  طريان  خطوط 

السلطة تمتلك استراتيجية واضحة لتحفيز االستثمار واستقطاب مزيد من السياح
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انشاء مصنع النتاج وحدات االنارة الموفرة 
للطاقة في مدينة العقبة الصناعية الدولية

اإن�صاء  خالل  من  اإقامته،  مدة  لإطالة  زيارته  خالل  ال�صائح  جتربة  وتعزيز  وتطوير 
وتنظيم  املائية،  الريا�صات  وتطوير  اليخوت  نادي  وتطوير  الرتفيهي  العقبة  مركز 

العرو�ص اجلوية لل�صقور امللكية، وتطوير �صياحة املغامرة يف وادي رم والبرتا.
احلفاير  ومنطقة  العربية  الثورة  �صاحة  تطوير  �صتطال  الربامج  اأن  ال�صريدة  وبني 
اجلنوبي من خالل اإن�صاء قناة �صناعية وال�صمايل عرب اإعادة النظر باأحكام التنظيم 
لل�صماح باإقامة من�صاآت فندقية ذات ارتفاعات عالية وتطوير عنا�صر البنية التحتية 

اإن�صاء بحرية ا�صطناعية، وكورني�ص جبلي، وتلفريك. مل�صروع املطل التي ت�صمل 
و�صدد ال�صريدة خالل حديثه اإلى الكرنفال الذي تنظمه ال�صلطة �صنويا وهو يف عامه 
اخلارجية  ال�صياحة  عن  كبديل  الداخلية  ال�صياحة  تن�صيط  ي�صتهدف  حيث  الثالث، 

التي انخف�صت جراء ما مير به القليم من احداث واظطرابات.
الوطنية  ال�صياحية  املقومات  ان  الى  و�صوح  بكل  ي�صري  الكرنفال  هذا  ان  وقال 
الذي  والمن  ال�صتقرار  ظل  يف  الرهان  وك�صب  املناف�صة  على  قادرة  ومفرداتها 
يعي�صه الوطن والذي بات مفقودا يف املناطق ال�صياحية اخلارجية التي كان يرتادها 

املواطنون الردنيون يف املوا�صم ال�صياحية .
واو�صح اإن هذا الكرنفال جاء بعد حتليل واع ملا متر به املنطقة من اأحداث، وبعد اأن 
تلم�صت ال�صلطة والعاملون يف منتج العقبة ال�صياحي الرتاجع احلا�صل يف عدد زوار 
املنطقة من ال�صياحة الأجنبية، وجلوء ال�صياح الأردنيني الى ق�صاء العطل يف مناطق 
والعمالت  الوطنية  للموارد  نزف  من  ذلك  ي�صكل  ما  مع  خمتلفة  دول  يف  �صياحية 

. ال�صعبة 
ال�صياحية  الوطن  مناطق  خمتلف  لزيارة  املحلية  ال�صياحة  ا�صتقطاب  ان  وبني 
بديال  ي�صكل  الوطني  ال�صياحي  القطاع  ملنظومة  دعما  كونه  الى  ا�صافة  والرتاثية 
منا�صبا عن توجه املواطنني لال�صواق ال�صياحية اخلارجية يف ظل ما ميور به القليم 
من ا�صطرابات واحداث القت بظاللها على واقع المن وال�صتقرار يف تلك ال�صواق 
�صتنفذ  اخلا�صة  املنطقة  �صلطة  ان  اإلى  م�صريا  زيارتها،  على  الردنيون  اعتاد  التي 

عدة ن�صاطات ترفيهية على مدار ال�صبوع ويف مناطق خمتلفة من العقبة وطيلة فرتة 
الكرنفال من �صاأنها تقدمي خدمات ترفيهية لزوار العقبة و�صياحها ومت�صية اوقات 

ممتعة يف اجواء العقبة التي متتاز باعتدالها يف مثل هذا الوقت.
القت�صادية  العقبة  منطقة  يف  ال�صياحي  الأداء  موؤ�صرات  اأهم  ال�صريدة  وا�صتعر�ص 
اخلا�صة واملثلث الذهبي خالل العام املا�صي 2016، حيث اأكد ارتفاع ن�صبة ال�صغال 

الفندقي يف العقبة بن�صبة 12.6 % عام 2016 عن العام الذي �صبقه 2015.
ويقول اإن عدد الغرف التي مت ا�صغالها يف العام املا�صي بلغت 640712 غرفة فندقية 
مقارنة مبا ي�صل الى 478597 غرفة فندقية يف العام 2015 ، فيما بلغ عدد ال�صياح 
الذين اموا العقبة خالل العام املا�صي 484039 الف �صائح من خمتلف اجلن�صيات 
عدد  بلغ  اذ  الوطنية  ال�صياحة  بعد  الولى  املرتبة  يف  الرو�صية  ال�صياحة  حلت  حيث 
العدد  حيث  من  تليهم  �صائح  الف   56428 العقبة  و�صلوا  الذين  الرو�ص  ال�صياح 
ال�صياح القادمني من فل�صطني اذ بلغ عددهم 33199 �صائح تالهم من حيث العدد 
ال�صياح القادمني من الوليات املتحدة المريكية اذ بلغ عددهم 10715 الف �صائح.
عام  العقبة  يف  الدويل  احل�صني  امللك  مطار  عرب  القادمني  ال�صياح  عدد  وبلغ  كما 
�صبقه  الذي  العام  عن  باملئة   73 بلغت  زيادة  بن�صبة   157071 جمموعة  ما   2016

2015 حيث بلغ عدد ال�صياح القادمني جوا 119890 الف م�صافر.
واو�صح ال�صريدة ان عدد البواخر ال�صياحية التي ر�صت يف ميناء العقبة خالل العام 
املا�صي 2016 بلغ 50 باخرة �صياحية حملت على متنها 60375 �صائحا من جن�صيات 
خمتلفة بن�صبة زيادة مئوية بلغ مقدارها 38 باملائة عن العام الذي �صبقه عام 2015 

حيث بلغ عدد ال�صياح القادمني بحرا 43659 �صائحا  .
 81988 الى  و�صل  فقد   2016 عام  رم  وادي  منطقة  زاروا  الذين  ال�صياح  عدد  اما 
الف �صائح بن�صبة زيادة مقدارها 10 باملئة عن العام 2015 اذ بلغ عدد الزوار فيها 

74861 زائر من خمتلف اجلن�صيات .
وناجعة  جديدة  �صياحية  انطالقة  والبرتاء  ورم  العقبة  ت�صهد  ان  ال�صريدة  وتوقع 

الموانئ االردنية هي االجدر واألكفأ إلعادة اعمار دول الجوار التي دمرتها الحروب
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الميناء الجديد سينتهي في نيسان 2018 تحت 
مسمى شركة العقبة إلدارة وتشغيل الموانئ

العديد من  ان مت عقد  بعد  املنطقة خا�صة  الى هذه  ال�صينيني  ال�صياح  و�صول  حال 
بني  املقبل  العام  خالل  ال�صياحية  الزيارات  تبادل  على  التفاق  مت  مثلما  اللقاءات 
العقبة اخلا�صة وجمهورية ال�صني، التي من �صاأنها الإف�صاء اإلى تفاهمات واتفاقيات 
التي  ال�صرتاتيجية  ال�صواق  ال�صيني من  ال�صوق  الواقع، معتربا  اأر�ص  م�صاريع على 
عام  ب�صكل  الردين  ال�صياحي  للمنتج  نوعية  ا�صافة  �صي�صكل  ما  اليها  الو�صول  مت 

وللمنتج ال�صياحي يف املثلث الذهبي اي�صا .
املنطقة  انطالقة  منذ  خا�صة  بعناية  حتظى  العقبة  يف  ال�صياحة  ان  ال�صريدة  وقال 
اخلا�صة حيث �صهدت املنطقة تو�صعا �صياحيا غري م�صبوق من حيث عدد املن�صاءات 
يف  ال�صتثمار  حجم  بلغ  حيث  امل�صاندة  اخلدمات  ومن�صاءات  والفندقية  ال�صياحية 
القطاع ال�صياحي ما يزيد على 50 باملائة من جمموع ال�صتثمارات الكلية املقامة يف 

املنطقة اخلا�صة منذ ان�صائها .
�صهدتها  التي  الفندقية  والغرف  الفنادق  عدد  يف  امل�صطردة  الزيادة  الى  ونوه 
لي�صل  الفندقية  الغرف  عدد  ارتفع  حيث  خا�صة  منطقة  الى  حتويلها  منذ  املنطقة 
الى حوايل 5 الف غرفة فندقية حاليا متوقعا ان ي�صل هذا العدد الى اكرث من 7 
فنادق  اربعة  من  اكرث  ودخول  القادم  العام  منت�صف  حلول  مع  فندقية  غرفة  الف 

جديدة العمل الفندقي .
عن  القطاع  وامتاز  واعدا  قطاعا  يعد  العقبة  يف  ال�صياحة  قطاع  ان  ال�صريدة  وقال 
وجود  ل  ان  اأثبتت  التي  املحلية  العمالة  من  اعدادا  با�صتيعابه  القطاعات  من  غريه 
ال�صتقرار  �صبل  الأردين  للعامل  توفرت  ما  اذا  خا�صة  العمل،  يف  العيب  لثقافة 
املنا�صب  والك�صب  للرتقي،  وفر�ص  اجتماعي،  و�صمان  �صحي،  تاأمني  من  الوظيفي 
واإبراز  للعمالت الأجنبية،.  الأردن اخلارجية وم�صدر مهم  ال�صياحة واجهة  فقطاع 

الوجه احل�صاري لالأردن،.
العمل  قطاعات  يف  ال�صلطة  وفرتها  التي  التدريبية   الربامج  من  عدد  الى  ونوه 
هذا  يوفرها  التي  العمل  فر�ص  ل�صغال  لتاأهيلهم  العقبة  املختلفةلبناء  ال�صياحي 

ابناء  ي�صع  الذي  المر  العمل  فندقية  من�صاءات  عدة  دخول  مع  خا�صة  القطاع 
املجتمع املحلي امام حتدي ا�صغال هذه الفر�ص وفق ما يتطلبه ال�صوق من موا�صفات 

وتاأهيل وتدريب .  
ال�صتثمارية  النافذة  تفعيل  اأن  اإلى  ال�صريدة  لفت  فقد  بالإ�صتثمار،  يتعلق  وفيما 
ال�صتثمارات  جذب  على  بالرتكيز  �صتيم  للم�صتثمرين،  املقدمة  اخلدمات  وتطوير 
اخلارجية واإن�صاء وتطوير 6 مناطق تنموية يف لواء القويرة تتمتع باملزايا واحلوافز 
�صناعية،  مناطق   3( اخلا�صة  العقبة  منطقة  يف  النافذة  ذاتها  والت�صريعات 

البيئية(. لل�صياحة  ومنطقة  لوج�صتية،  ومنطقتني 
وت�صريع  الرا�صدية  يف  ال�صاحنات  �صاحة  �صت�صمل  التطوير  اأعمال  اأن  اإلى  لفت  كما 
احلاويات  مبيناء  العقبة  حديد  �صكة  وربط  للحاويات  اجلمركية  املعاينة  اجراءات 
وطرح  اجلديد  اجلنوبي  امليناء  م�صروع  ا�صتكمال  يف  والإ�صراع  الربي  معان  وميناء 
الريا�صية  املدينة  اإن�صاء  خالل  من  اخلا�ص  القطاع  مع  بال�صراكة  الفر�ص  من  عدد 
الأوملبية وجممع طبي لت�صجيع ال�صياحة العالجية وجممع مدار�ص منوذجي، ومدينة 

رقمية.
لتنمية  واملبادرات  امل�صاريع  دعم  على  �صتعمل  اخلا�صة  املنطقة  اأن  ال�صريدة  وبني 
امل�صاريع  ودعم  درا�صية  منح  توفري  خالل  من  والإقليم  العقبة  يف  املحلي  املجتمع 
امليكروية والريادية ودعم اخلدمات الجتماعية وتعزيز امل�صاركة املجتمعية وتعزيز 
ال�صكنية  املناطق  يف  املدينة  وخدمات  القدمية  البلدة  وتطوير  التطوعي  العمل 
البيئة  على  واملحافظة  القويرة  لواء  والبلدية يف  التحتية  البنية  وخدمات  والتجارية 

ا�صتخدامات م�صادر الطاقة املتجددة. وت�صجيع 
وحول منظومة املوانئ، قال ال�صريدة انه مت توقيع اتفاقية ب�صان ميناء النفط والغاز 
وتعميق  7و8  و  و6   5 ر�صيف  لتكملة  جار  فالعمل  اجلديد،  العقبة  ميناء  وبخ�صو�ص 
القادرة على  الردنية  املوانئ  تكتمل منظومة  وبذلك   9 وزيادة ر�صيف  3و4  ر�صيف 
يف  العمل  كماوان  قادمة،  �صنة   30 ملدة  احتياجاته  وتلبية  الوطني  القت�صاد  خدمة 

السياحة الروسية تحتل المرتبة االولى بعد السياحة الوطنية خالل العام الماضي
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كرنفال خاص بالعقبة يستهدف تنشيط 
السياحة الداخلية كبديل عن السياحة الخارجية

وت�صغيل  لإدارة  العقبة  �صركة  م�صمى  2018 حتت  ني�صان  �صينتهي يف  امليناء اجلديد 
املوانئ .

واكد ان املوانئ الردنية هي الجدر والأكفاأ خلدمة اقت�صاديات دول اجلوار واإعادة 
العمار يف هذه الدول التي دمرتها احلروب وعدم ال�صتقرار .

وبخ�صو�ص تطوير منطقة احلفاير على ال�صاطئ الو�صط، بني ال�صريدة ان احلفاير 
مفردات  كاإحدى  مائية  وقناة  ال�صيادين  مليناء  تطوير  عمليات  �صت�صهد  اجلنوبية 
املكان ال�صياحي الى جانب ابنية حتاكي رمزية املكان ل�صاحة الثورة العربية الكربى 
و�صوق خا�ص بال�صمك ليكون التنفيذ مطلع املقبل بعد ان اعدت الت�صاميم الالزمة.
للتعامل  القدمية  البلدة  بخ�صو�ص  وا�صحة  نظرة  هناك  ان  ال�صلطة  رئي�ص  وقال 
ي�صمل  التحتية  للبنية  وتاريخها من خالل عطاء  موقعها  تنا�صب  بروح جديدة  معها 

الطرقات فيها لإخراجها كموروث وعن�صر �صياحي فلكلوري تراثي .
متخ�ص�صة  تنموية  منطقة  اأول  ان�صاء  على  التفاق  موؤخرا  مت  انه  اإلى  وي�صري 
تنموية  منطقة  اأول  لتطوير  اتفاقية  ال�صني  يف  وقعت  وقد  العقبة،  يف  بال�صناعات 
متخ�ص�صة بال�صناعات يف العقبة مبنطقة لواء القويرة، حيث �صتكون هذه املنطقة 
�صت�صمل  مرحلة  كل  مراحل  اأربع  على  تطويرها  و�صيتم  دومنا،   1200 م�صاحة  على 
، موؤكدا  العام املقبل 2018  اآب من  الفعلي فيها يف �صهر  العمل  300 دومن، و�صيبداأ 
العقبة  ملدينة  املطورة   )  PBI اي)  بي  بي  �صركة  ما بني  ب�صراكة  �صتنفذ  املنطقة  ان 

ال�صناعية الدولية، وغرفة ال�صتثمار يف مقاطعة �صينزين ال�صينينة .
النارة  وحدات  لنتاج  م�صنع  لن�صاء  اتفاقية  توقيع  كذلك  مت  انه  ال�صريدة  واو�صح 
�صناعية  تقنيات  با�صتخدام  الدولية،  ال�صناعية  العقبة  مدينة  يف  للطاقة  املوفرة 
من  والتقنية  املهارات  نقل  �صرورة  على  تن�ص  اإذ  للبيئة،  و�صديقة  جدا  متطورة 
اجلانب ال�صيني للكوادر الردنية املوؤهلة والتي �صتعمل يف امل�صروع حال انطالقته .

تزويد  بعد  اململكة  للت�صدير خارج  �صتكون  امل�صنع  انتاج هذا  اأن غالبية  اإلى  وا�صار 
القت�صاد  رفد  على  امل�صنع  �صيعمل  حيث  منتجه،  من  يحتاجه  مبا  املحلي  ال�صوق 

الوطني بالعمالت ال�صعبة حال بدء النتاج و�صيبداأ امل�صنع بالعمل يف �صهر ني�صان 
من العام املقبل.

ويوؤكد ال�صريدة اأنه بناء على حجم التطور الكبري يف منطقة العقبة ومدى الهتمام 
فقد  القطاعات،  كافة  من  ال�صتثمارات  ا�صتقطاب  يف  ال�صلطة  توليه  الذي  الكبري 
بلغ عدد املوؤ�ص�صات امل�صجلة لأول مرة يف �صلطة منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة 
عدد  بلغ  فيما  واقت�صادية،  وخدمية  جتارية  موؤ�ص�صة   1922 املا�صي  العام  خالل 

املوؤ�ص�صات التي قامت بتجديد ت�صجيلها 1131 موؤ�ص�صة �صارية املفعول.
ال�صحية  )ال�صهادة  الالزمة  ال�صهادات  التي ح�صلت على  املوؤ�ص�صات  وبلغ عدد  كما 
وال�صالمة العامة وت�صريح مبا�صرة العمل ح�صب مقت�صى احلال(، ملمار�صة الن�صاط  

2047 موؤ�ص�صة �صارية املفعول.
نحو  اخلا�صة،  القت�صادية  العقبة  منطقة  �صلطة  �صعي  وخالل  اأنه  ال�صريدة  وبني 
والتجار،  فقد قرر  امل�صتثمرين   والت�صهيل على  املقدمة  حت�صني وتطوير الجراءات 
جمل�ص املفو�صني ال�صماح برتخي�ص املوؤ�ص�صات التجارية مرة كل 3 �صنوات، حيث بلغ 
الن�صاط ملدة ثالث  ال�صهادات الالزمة ملمار�صة  التي قامت بتجديد  املوؤ�ص�صات  عدد 

�صنوات 113 موؤ�ص�صة.
لدى  والتجارة  ال�صناعة  غرفة  مندوب  عن  ال�صادرة  املن�صاأ  �صهادات  جمموع   وبلغ 
مديرية خدمات امل�صتثمر خالل العام املا�صي 1729 �صهادة، فيما بلغ جمموع وثائق 

�صحة التوقيع ال�صادرة  150 �صهادة.
القت�صادية  العقبة  منطقة  �صلطة  لدى  امل�صجلة  املوؤ�ص�صات  اإن  ال�صريدة  وقال 
الن�صاط  احتل  حيث  و�صناعي،  وخدمي  جتاري  بني  ن�صاطاتها  تنوعت  اخلا�صة، 
 116 التجاري  الن�صاط  متار�ص  التي  املوؤ�ص�صات  عدد  بلغ  اإذ  مرتبة،  اأعلى  التجاري 
ا�صترياد كميات  العقبة اخلا�صة احلق يف  امل�صجلة يف  للموؤ�ص�صة  اأن  موؤكدا  موؤ�ص�صة، 
القت�صادية  العقبة  منطقة  اإلى  اجلمركية  الر�صوم  من  معفاة  الب�صائع  من  جتارية 

اخلا�صة واحل�صول على ميزات واإعفاءات متعددة. 
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شركة تطوير العقبة...
 القلب النابض لمدينة العقبة

مهمتها الرئيسية ايجاد الفرص االستثمارية وتسهيل العملية االستثمارية في العقبة 
وذلك تحقيقا للرؤية الملكية السامية الداعية الى توفير البيئة االستثمارية الحاضنة 
والداعمة،  شركة تطوير العقبة تعمل ضمن مظلة سلطة العقبة الخاصة لتوجيه 

عجلة االستثمار بناء على التخطيط للمنطقة االقتصادية الخاصة والخطط االستراتيجية 
والمخططات الشمولية للتركيز على اولويات القطاعات االستثمارية المختلفة 

واالستخدام االمثل للموارد.

غانم: العقبة 
استطاعت تحويل 
التحديات التي 
فرضها واقع االقليم 
الصعب الى فرص 
حقيقية للعمل

مشاريع قطاع السياحة تستحوذ على الجانب األكبر في مدينة العقبة
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رفع الطاقة االستيعابية الكلية لمطار
 الملك الحسين الدولي الى 2 مليون مسافر سنويا

حديثه  خالل  غامن  غ�صان  الدكتور  العقبة  تطوير  ل�صركة  العام  املدير  ويقول 
ل�صتدراج  املرجعية  اعداد  على  دوري  ب�صكل  تعمل  ال�صركة  اإن  لـ»امل�صتثمرون«، 
لتتالئم  ال�صتثمارية  الفر�ص  وحتديث  لتطوير  قدما  لل�صري  �صركات  من  عرو�ص 
جذب  ت�صمن  بطريقة  باملنتج  ننه�ص  بحيث  والعاملي  املحلي  ال�صوق  م�صتجدات  مع 
ال�صتثمارات وا�صتدامتها من خالل ت�صهيل الجراءات وتقدمي املحفزات بالإ�صافة 

املمكنة. امل�صاريع  لتوفري 
خالل  اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة  به  متيزت  ما  اأبرز  ان  غامن  ويوؤكد 
الى  ال�صعب  القليم  واقع  فر�صها  التي  التحديات  حولت  اأنها  املا�صية،  ال�صنوات 
يف  الدخول  ومت  القطاعات  بع�ص  يف  العمل  حجم  ازداد  حيث   ، حقيقية  فر�ص 
قطاعات اخرى جديدة مثل الدخول يف اعمال الفحم احلجري حيث مت تخ�صي�ص 
وال�صائل وهو مل يكن موجودا يف  ب�صقيه احلجري  الفحم  لتخزين  امليناء  جانب يف 

ال�صابق.
احلوافز  وتقدمي  ال�صتثمارات  جلب  مو�صوع  تويل  ال�صركة  ان  اإلى  واأ�صار 
للم�صتثمرين اأولوية ق�صوى، حيث ا�صتطاعت ال�صركة خالل ال�صنوات املا�صية جلب 
خمتلف ال�صتثمارات الى مدينة العقبة منها م�صاريع �صخمة تتعلق بقطاع ال�صياحة 
الذي ي�صتحوذ على اجلانب الأكرب من ال�صتثمارات يف منطقة العقبة القت�صادية 

والتي  امل�صافة  القيمة  ذات  الخرى  امل�صاريع  من  العديد  الى  بالإ�صافة  اخلا�صة، 
ت�صاعد يف حتقيق التنمية ال�صاملة.

احليوية  امل�صاريع  من  العديد  باجناز  قامت  العقبة  تطوير  �صركة  ان  غامن  ويقول 
رفع  مت  حيث  الدويل،  ح�صني  امللك  مطار  تطوير  م�صروع  را�صها  وعلى  العقبة  يف 
م�صافر   600 مبعدل  واحد  وقت  يف  طائرات  ثالث  مع  للتعامل  ال�صتيعابية  الطاقة 

يف ال�صاعة. 
املراحل  اول هذه  على عدة مراحل،  تق�صيمه  املطار مت  تطوير  م�صروع  ان  واأ�صاف 
لف�صل  وفقا  املغادرين،  �صالت  تو�صعة  وم�صروع  القادمني  �صالت  بتو�صعة  بداأت 
 600 مع  التعامل  من  املطار  متكن  ا�صتيعابية  لطاقة  و�صول  العاملية  املمار�صات 

م�صافر يف ذات الوقت.
القائمة  اخلتامية  الطبقة  من  جزء  اإزالة  على  املدرج  �صيانة  اأعمال  و�صملت  كما 
املواد  من  و�صبكة  املح�صنة  اخلا�صة  ال�صفلتية  اخللطة  من  بطبقات  وا�صتبدالها 
اإنارة  وا�صتحداث  املطار  مدرج  على  القائمة  الإنارة  تاأهيل  واإعادة  للت�صقق  املانعة 
يتيح  املدرج  من  ال�صمالية  اجلهة  على  جديد  اقرتاب  نظام  وان�صاء  املدرج  لو�صط 
القائم  املدرج  وخمارج  اكتاف  وتو�صعة  اإلكرتونيا،  بالجتاهني  املدرج  ا�صتخدام 
متطلبات  مع  تتنا�صب  ترابية  ت�صويات  وعمل  للمدرج  املجاورة  الكتاف  وتهذيب 

المطار بات باستطاعته التعامل مع 3 طائرات في وقت واحد بمعدل 600 مسافر في الساعة
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طرح اعداد الدراسات والتصاميم إلنشاء 
محطة للركاب للقطار السياحي في العقبة

�صلطة الطريان املدين.
ويعمل مطار امللك احل�صني الدويل يف العقبة على مدار 24 �صاعة وهو مزود مبدرج 
املطار  تو�صعة  اأعمال  وت�صمنت  مرتا(.   45( وعر�ص  مرت(   3000( بطول  هبوط 
على منطقة القادمني مب�صاحة 500 مرت مربع، واأعمال اإن�صاء مبنى خارجي خا�ص 
اإعادة  واأعمال  مربعا،  مرتا   350 مب�صاحة  للمطار  التابعة  الأمنية  الق�صام  بجميع 
التحتية  البنية  وحت�صني  مربع،  مرت   900 مب�صاحة  القائم  امل�صافرين  مبنى  تاأهيل 
تن�صيق  واأعمال  ومياه  �صحي  و�صرف  كهربائية  متديدات  من  القادمني  ملنطقة 
والر�صفة،  ال�صفلتية  ال�صاحات  ي�صمل  ومبا  ال�صطفاف  �صاحات  تاأهيل  واإعادة 
مببنى  املحيطة  للمنطقة  العام  املظهر  وحت�صني  باملبنى  اخلا�صة  املركبات  وحركة 

امل�صافرين وذلك بزراعة اأ�صجار ونباتات زينة منا�صبة. 
م�صتوى  تقدمي  �صرورة  امل�صافرين  مباين  تاأهيل  اإعادة  يف  روعي  اأنه  غامن  ويوؤكد 
وتنفيذ  ت�صميم  ومت  الدولية،  املوا�صفات  اف�صل  و�صمن  للم�صافرين  عال  خدمة 

اإلى  الذروة  وقت  ا�صتيعابية يف  وقدرة  �صنويا  م�صافر  مليون  ب�صعة  القادمني  قاعات 
ينطبق  ما  وهذا  التو�صعة  برنامج  تنفيذ  قبل  م�صافر   200 مع  مقارنة  م�صافر   600
م�صافر  مليون   2 حوايل  للمطار  الكلية  القدرة  لتكون  اي�صا  املغادرين  قاعات  على 

�صنويا.
ونوه غامن على ان ال�صركة تعمل على جذب ا�صتثمارات ل�صناعات متعددة ومتميزة 
حلقات  ا�صتكمال  ان�صائها  على  تعكف  التي  امل�صاريع  بني  ومن  عالية،  تقنية  وذات 
العقبة،  حديد  �صكة  ت�صغيل  ا�صتدامة  ل�صمان  وذلك  الو�صائط،  متعدد  نقل  نظام 

حيث متتلك ال�صركة كافة الأمور التي من �صانها اجناه امل�صروع.
تنويع  على  الدائم  ونطالقًا من حر�صها  العقبة  تطوير  �صركة  ان  الى  وك�صف غامن 
املنتج ال�صياحي يف العقبة ، وبهدف تو�صيعه وتوزيعه ب�صكل يليق باملدينة ال�صاحلية 
للقطار  للركاب  حمطة  لأن�صاء  والت�صاميم  الدرا�صات  اعداد  طرحت   ، ال�صياحية 

ال�صياحي يف العقبة.

انشاء ملعب دولي لكرة القدم يتسع لحوالي 5 االف متفرج
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استقطاب العديد من االستثمارات الصناعية 
من بينها مصنع للبسكويت واخر لالنارة

املنوي  ال�صياحي  للقطار  عثماين  طابع  ذات  متكاملة  �صتكون  املحطة  اأن  وي�صيف 
ت�صيريه من مدينة العقبة الى وادي رم بهدف تو�صيع وتعزيز املنتج ال�صياحي والتي 
خريطة  على  املنطقة  لو�صع  متهيدا  الذهبي  مثلثه  ا�صالع  رم  ووادي  العقبة  ت�صكل 
بني  ما  املواءمة  بطريقة ح�صارية من خالل  له  والرتويج  الردين  ال�صياحي  الواقع 
ي�صلكه  الذي  اخلط  طول  على  الردنية  ال�صحراء  وموجودات  احلديثة  التقنية 
القطار وجت�صيدا لوقائع الثورة العربية الكربى من خالل اإعادة اإحياء لتاريخ تلك 

احلقبة الزمنية يف م�صاهد م�صوقة و�صياحية فريدة.
على  جتاري  ومبنى  متكاملة  ركاب  حمطة  ت�صميم  على  ي�صتمل  امل�صروع  اأن  ويوؤكد 
الى  بال�صافة  و�صاحات،  لل�صيارات  مواقف  مع  دومن   40 م�صاحتها  ار�ص  قطعة 
اعمال البنية التحتية ب�صكل يحاكي الرتاث يف املدينة وملزيد من اجلذب ال�صياحي.
5 الف  ان�صاء ملعب دويل كبري لكرة القدم يت�صع حلوايل  ال�صركة على  كما وتقوم 
ملعبني  الى  بال�صافة  والدولية،   العاملية  املوا�صفات  اعلى  وفق  وذلك  متفرج، 

للخما�صي ومبنى اداري ومواقف لل�صيارات، حيث ان الهدف من امل�صروع هو تعزيز 
منظومة املالعب يف العقبة .

و�صتقوم ال�صركة بان�صاء مدينة ريا�صية متكاملة تخدم �صكان منطقة العقبة وتكون 
ي�صتمل  مل�صت�صفى  ت�صاميم  ان�صاء  على  ال�صركة  وتعمل  كما  للمواطنني،  متنف�صا 
تخ�ص�صات متكاملة وكذلك 4 مدار�ص �صتكون حتت مظلة وزارة الرتبية والتعليم.

النهو�ص  تت�صمن  ال�صركة  ان خطة  غ�صان غامن  اكد   ، التحتية  بالبنية  يتعلق  وفيما 
العام 2017  العقبة يف كافة اجلانب، حيث �صيتم خالل هذا  التحتية ملدينة  بالنبة 
البنية  وتاهيل  بتطوير  تتعلق  التي  واملتنوعة  احليوية  امل�صاريع  من  بالعديد  القيام 
التي  الت�صهيالت  ومدى  خطط  من  ال�صركة  به  تقوم  ملا  ونتيجة  اإنه  التحتية.وقال 
ال�صناعية  ال�صتثمارات  من  املزيد  جلب  ا�صتطاعت  فقد  للم�صتثمرين،  متنحها 
الى  بال�صافة  بالب�صكويت،  متخ�ص�ص  اليوم م�صنع  العقبة  بات يف  املنطقة، حيث 
م�صنع وحدات انارة لتوفري الطاقة، وم�صاربع اخرى تتعلق بتنمية القطاع الزراعي.

مشاريع حيوية ومتنوعة لتأهيل البنية التحتية العام الحالي
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 البنك التجاري األردني ...
 تفوق ومصداقية في التعامل

ينظر إلى المستقبل بأمل وطموح، حيث سيعمل على على تعزيز انتشاره محّليًا بافتتاح 
المزيد من الفروع والَخدمات مع المحافظة على مستوى تقديمها

 كما يتطلع إلى تعزيز انتشاره في الخارج.
البنك التجاري األردني يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية 

المتطورة، مستندًا في استهدافها وتنفيذها إلى نتائج دراسات وبحوث، للوقوف على 
احتياجات العمالء وتوقعاتهم، ومن ثم العمل على تلبيتها وتقديمها لهم بجودة عالية 

» كما وكيفًا »، للحصول على رضاهم والمحافظة على ثقتهم.

السنوات الخمس المقبلة ستشهد مضاعفة في حجم عمل البنك لتشمل كافة الجوانب
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قوالجن:
 البنك يتميز 
بتوفيره  خدمات 
مصرفية متكاملة 
في مجاالت العمل 
المصرفي

لقاء العدد



القطاع المصرفي تأثر بالظروف السياسية المحيطة بالمنطقة

سيتم افتتاح فروع جديدة وطرح منتجات 
اضافية في كل من األردن وفلسطين

ويقول املدير العام للبنك �صيزر قولجن خالل حديثه لـ«امل�صتثمرون«، اإن البنك يوفر 
التجاري  بوجهيه  امل�صريف  العمل  جمالت  يف  ومتكاملة  �صاملة  م�صرفية  خدمات 
مناف�صة،  واأ�صعار  عالية  مبهنية  والتجزئة،  ال�صركات  لقطاعات  خدمة  وال�صتثماري 

حيث يعمل على تدعيم هذه اخلدمات بتقنيات متطورة و�صبكات توزيع فعالة .
واأكد قولجن اأن القطاع امل�صريف ب�صكل عام مر خالل العام املا�صي 2016 بالعديد 
عدم  بحالة  واملتمثلة  باملنطقة  املحيطة  ال�صيا�صية  للظروف  نتيجة  املراحل  من 

ال�صتقرار ال�صيا�صي والتي القت بظاللها على الن�صاط القت�صادي ب�صكل عام.
منطقة  يف  الدول  لبع�ص  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  عدم  حالة  ل�صيطرة  نتيجة  اأنه  وقال 
ال�صرق الو�صط، فقد تراجع حجم العمال والن�صاط القت�صادي الوطني وهذا اأمر 

طبيعي، حيث تراجعت اأعمال ال�صترياد والت�صدير كما وانخف�صت العائدات.
واأ�صاف ان القطاع امل�صريف الأردين تاأثر بطبيعة احلال بحالة الرتاجع يف الن�صاط 
الظروف  ردة فعل طبيعية خا�صة يف ظل  القطاع حاليا هو  ي�صهده  وما  القت�صادي، 
احلالية، حيث باتت البنوك حري�صة كل احلر�ص على ادارة اموالها وودائعها ب�صكل 
�صليم خدمة للم�صلحة العامة، م�صريا اإلى ان تراجع اداء القطاع امل�صريف ادى الى 

حتقيق التباطوء يف النمو القت�صادي يف اململكة.
البنك  ان  قولجن  اكد  املا�صيني،  العامني  خالل  التجاري  البنك  باداء  يتعلق  وفيما 
البنك ومتكينه من حتقيق  لإعداد  »الأ�صا�ص«  بـ   2017 و   2016 بت�صنيف عامي  قام 
املزيد من النتائج الطيبة والتو�صع يف الن�صاطات وتقدمي اف�صل اخلدمات امل�صرفية 
امل�صتقبلية  البنك  عمل  خطة  وح�صب  انه  اإلى  م�صريا  امل�صتقبل،  يف  للعمالء  احلديثة 
فانه خالل ال�صنوات اخلم�ص املقبلة �صيت�صاعف حجم عمل البنك يف جميع النواحي.
اأداء البنك التجاري الأردين خالل العام املا�صي 2016 كان جيدا  واكد قولجن اأن 
و�صمن اخلطة املو�صوعة من قبل الإدارة ، لكن البنك �صيوا�صل حتقيق النمو والتطور 
واملوؤ�صرات  املعطيات  وجميع  م�صتمر  ازدياد  يف  الودائع  فحجم  النواحي،  كافة  على 

والأداء خالل  النتائج  ان  اإلى  اأف�صل، م�صريا  تب�صر مب�صتقبل  البنك  باداء  اخلا�صة 
الأعوام املقبلة �صيكون اأف�صل و�صي�صهد طفرة يف النتاج والعمل.

وبالتحديد  اليوم  بات  البنك  ان  الى  الأردين،  التجاري  البنك  عام  مدير  واأ�صار 
وذلك  الريادة،  مركز  ويحتل  الأردنية  البنوك  اأف�صل  من  املا�صيني  العامني  خالل 
بف�صل ثقة العمالء به وم�صتوى اخلدمات والت�صهيالت التي يقدمها للعمالء الفراد 
وال�صركات، حيث �صيوا�صل البنك وفق اخلطة املو�صوعة على رفع م�صتوى املناف�صة 

لي�صبح يف مقدمة البنوك املحلية واأف�صلها.
الأفراد،  العمالء  تطلعات  تواكب  ومتكاملة  متنوعة  حلول  توفري  على  عمل  فالبنك 
تتنا�صب مع متطلباتهم مبا يف  قنوات متعددة  تناف�صية عرب  باأ�صعار  لهم  وتقدميها 
ذلك الإلكرتونية منها، دون اإغفال للخدمات التي تقدمها الفروع ومراكز اخلدمة 

اخلا�صة بكبار العمالء.
البنك  قوة  تعزيز  على   2016  -  2015 عامي  خالل  عملت  البنك  اإدارة  ان  واكد 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  الظروف  البنك خا�صة يف ظل  و�صيوا�صل  املالية،  ومالئته 
ال�صعبة العمل على تعزيز متانته املالية للتحوط ب�صكل اكرب ولي�صمل كافة املخاطر 

التامينية.
عن  النظر  بغ�ص  ومتني  قوي  الأردين  التجاري  للبنك  املايل  املركز  اأن  و�صدد 
احلايل  العامني  خالل  كبري  ب�صكل  �صتت�صاعف  والتي  املتحققة  الربحية  مدى 
متنح  التي  البنوك  اكرب  من  يعترب  البنك  اأن  قولجن  2018.وك�صف  واملقبل   2017
كما  ت�صدد،  دون  الئتمانية  الت�صهيالت  يقدم  حيث  للعمالء،  املي�صرة  الت�صهيالت 
وفق  الأردين  التجاري  البنك  من  القرتا�ص  على  وامل�صتثمرين  املقرت�صني  وي�صجع 
الت�صهيالت  خف�ص  عدم  قررت  البنك  ادارة  ان  اإلى  م�صريا  ال�صحيحة،  الأ�ص�ص 
اأ�صا�ص  املقدمة لأي �صخ�ص او �صركة او م�صتثمر �صريطة ان يكون املنتج املقدم على 

�صليم. اإئتماين 
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يتميز بتوفيره حلول متنوعة ومتكاملة تواكب تطلعات العمالء األفراد والشركات



استثمار مميز

مدارس الجودة األمريكية ...
 التزام وجودة في التعليم

تلبي احتياجات األسر الذين اختاروا لذويهم التعليم األمريكي
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تعترب من املدار�ص الرائدة يف اململكة، والتي و�صعت اهدافها بعانية لت�صبح اأحد 
يف  النوعية  الأ�صافة  حتقيق  على  وتعمل  الأردن  يف  الكربى  التعليمية  املوؤ�ص�صات 
ت�صبح  لأن  ت�صعى  الدولية(  )الربوع  الأمريكية  اجلودة  مدار�ص  التعليم.  م�صرية 
بتلبية  ملتزمة  �صعبان  عالء  التنفيذي  مديرها  بح�صب  وهي  اململكة،  يف  الأف�صل 
التعليم  لذويهم  اختاروا  والذين  دولية  نظرة  لديها  التي  الأ�صر  احتياجات  كافة 

الأمريكي.
واملوظفني  املعلمني  من  املدر�صة  كادر  جميع  ان  لـ»امل�صتثمرون«،  �صعبان  ويقول   
الى  يهدفون  كما  للطلبة،  الأف�صل  ويعملون على حتقيق  العالية  الكفاءة  ا�صحاب 
ومهارات  الأكادميية  املجالت  يف  والتفوق  والجناز  العمل  يف  للتميز  الو�صول 

التعلم من خالل مراجعة املنهاج املقدمة با�صتمرار.
تعزيز  اإلى  رئي�صي  ب�صكل  ت�صهدف  الأمريكية  اجلودة  مدار�ص  ان  وي�صيف   
املهارات،  وتطوير  الرغبة  وتغذية  النزاهة  وت�صجيع  للطالب،  العلمي  التح�صيل 
ومن  �صفية  وغرف  خمتربات  من  املتطورة  املرافق  جميع  لطلبتها  �صخرت  حيث 

مالعب بالإ�صافة لكافة و�صائل الراحة احلديثة.
بيئة  بتوفري  تتلخ�ص  اأنها  �صعبان  اأكد  الأمريكية،  اجلودة  مدار�ص  روؤية  وحول   
تعليمية �صاملة تركز على تنمية ومتكني الطلبة ليكونوا قادة خالقة ومبتكرة، كما 
ت�صعى اإلى احداث التنمية ال�صاملة لكل طالب �صواء كانت على ال�صعيد الروحي 
تن�صيط  على  �صتعمل  حيث  والبدين،  العاطفي،  الجتماعي،  والفكري،  واملعنوي، 

عقول ان�صطة الطالب وتعزيز �صعور التفاهم والتعاطف مع الآخرين، وال�صجاعة 
معتقداتهم. على  للعمل 

املدر�صة  ان  �صعبان،  عالء  التنفيذي  املدير  اكد  املدر�صة،  تاأ�صي�ص  بداية  وحول   
بان  التخطيط  مت  حيث  الفكر،  مرحلة  الأولى  ا�صا�صية  مراحل  ثالثة  يف  مرت 
تكون مدر�صة متميزة على م�صتوى اململكة اكادمييا �صمن منهاج امريكي تعتمده 

الدولية. الهيئات 
 اما املرحلة الثانية فهي مرحلة التاأ�صي�ص والبناء فيما يتفق مع اهداف املدر�صة 
يكون  اأن  وتقرر  بعناية،  املوقع  اختيار  مت  حيث  الكادميي،  التميز  حتقيق  نحو 
اآمنة  تعليمية  بيئة  لي�صكل  وذلك  وال�صو�صاء،  والزدحامات  التلوث  عن  بعيدا 

للطلبة.
 اما املرحلة الثالثة، فهي التطبيق والتنفيذ وهي املرحلة الأهم لتنفيذ املرحلتني 
الدولية لعتماد  العتماد  املدر�صة مبخاطبة هيئات  بداأت  والثانية، حيث  الولى 
الربنامج الكادميي اخلا�ص بها كعمل اأ�صا�صي لغايات �صبط اجلودة باملدر�صة.

 
ويقول �صعبان، اإن مدار�ص اجلودة الأمريكية هي اأول مدر�صة يف الأردن حت�صل 
على موافقة مبدئية من هيئة )NEASC( يف فرتة زمنية مل تتجاوز ال�صتة اأ�صهر 
مثل  بالعامل  الكادميية  املوؤ�ص�صات  اأهم  تعتمد  امريكية  اعتماد  هيئة  اأقدم  وهي 
 )MIT( ما�صات�صوت�ص  التكنولوجيا  ومعهد   )yale( يال  وجامعة  هارفر  جامعة 

شعبان: 
المدرسة تسعى الى 
توفير بيئة تعليمية 
شاملة تركز على 
تنمية الطلبة



استثمار مميز

المدرسة تمتلك عيادة مدرسية تضاهي ما هو موجود في المستشفيات

أول مدرسة تحصل على اعتمادين
 اكاديمين في أقل من أسبوع

هيئة  وهي   )AI( هيئة  من  الأكادميي  العتماد  على  املدر�صة  وح�صلت  .كما 
اعتماد اأمريكية تعتمد اأكرث من 300 موؤ�ص�صة حول العامل.

 واأ�صاف اأن هذا الجناز كان مبثابة موافقة على كافة جوانب العمل يف املدر�صة 
وقد  للمدر�صة،  التحتية  والبنية  التعليمية  والهيئة  الكادميي  الربنامج  حيث  من 
الكامل لرباجمها  الكادميي  العتماد  املدر�صة على  اأن ح�صلت  تزامن مع ذلك 
اأول مدر�صة  من هيئة العتماد الدولية، وبذلك تكون مدر�صة اجلودة الأمريكية 
الأمر  اأ�صبوع،  من  اأقل  مقداره  زمني  وبفارق  اكادميني  اعتمادين  على  حت�صل 

الذي يعك�ص جودة م�صتواها الكادميي والتعليمي.
 واكد �صعبان اأن املدر�صة تتميز مبوقعها وت�صميمها املعماري املتطور، حيث وفرت 
املدر�صة  ان  اإلى  م�صريا  والأمان،  الراحة  درجات  اأق�صى  الطلبة  تعطي  مباين 
مراقبة على مدار ال�صاعة بالكامريات، كما وان اأبنية املدر�صة حتتوي على اأعلى 
واحلا�صوب  العلمية  واملختربات  ال�صفية  الغرف  حيث  من  اجلودة  موا�صفات 
املزودة بالأجهزة احلديثة ل�صمان توفري كافة متطلبات التعليم الناجح والفعال.
و�صع  اإلى  ت�صعى  انها  �صعبان  اكد  للمدر�صة،  امل�صتقبلية  واخلطة  تطلعات  وحول   
ا�صمها على اخلارطة التعليمية يف منطقة ال�صرق الو�صط، بحيث تكون امنوذجا 
متميزة يف  نتائج  اأن حتقق  اإلى  وتتطلع  كما  الأكادميي،  امل�صتوى  على  به  يحتذى 
التقدم  املزيد من  نحو  التعليمية  يعزز م�صريتها  وذلك مبا  الدولية،  المتحانات 

ومبا ي�صاهم يف تطوير امل�صرية التعليمية يف الأردن ب�صكل عام.
التو�صع  نحو  روؤية  متتلك  انها  الأمريكية  اجلودة  ملدر�صة  التنفيذي  املدير  ونوه   
م�صاحته  تبلغ  الت�صطيب  قيد  مبنى  حاليا  فهناك  احلالية،  م�صاحتها  وزيادة 

املدر�صة  خطة  مع  يتنا�صب  مبا  تدريجيا  ا�صتخدامه  و�صيتم  مربع،  مرت  الف   14
التو�صعية.

 وفيما يتعلق بال�صورة اخلاطئة عن التعليم اخلا�ص، اكد �صعبان اأن ال�صورة 
النمطية عن التعليم اخلا�ص والتي ت�صعه يف قالب خم�ص�ص للمرفهني فقط 

واأ�صحاب الدخول املرتفعة من اأهم املعيقات.
�صيء  باي  ن�صحي  اأن  على  تربينا  الأردن  يف  لأننا  خطاأ  النظرية  هذه  وقال   
يكون هناك �صجال بني  اأن  ت�صاهم يف  التي  النظرة هي  التعليم وهذه  مقابل 
الأطراف الثالثة : الوزارة واملدار�ص اخلا�صة وويل الأمر؛ لأن من ياأتي الى 
العام  القطاع  يف  ما  نق�ص  تغطية  عن  يبحث  هو  بالطبع  اخلا�صة  املدار�ص 

وبالتايل هو يبحث عن نوعية ت�صمل تعليم واأبنية وحماية وكل �صيء.
اأ�صا�صية  منظومة  وهي  متكاملة،  وال�صحية  التعليمية  فالعملية  فان  وعليه   
التحتية،  بالبنية  وتنتهي  بال�صحة  تبداأ  للطالب  احلماية  منظومة  من  وجزء 
تواريخ  يف  للطالب  دوري  فح�ص  هناك  الأمريكية  اجلودة  مدر�صة  ويف 
غرف  املدر�صة  ومتتلك  كما  بذلك،  اخلا�صة  العيادة  متتلك  حيث  منف�صلة 
املدر�صة  اأن  اإلى  م�صريا  امل�صت�صفيات،  يف  موجود  هو  ما  ت�صاهي  للطوارئ 
حتر�ص كل احلر�ص على اأن ل تقع م�صاكل �صحية بني الطلبة، فهناك فح�ص 
�صورة  �صعبان  الأمان.واكد  عنا�صر  كل  ت�صمل  م�صتمر  واأ�صنان  دوري  طبي 
الأمريكية  اجلودة  فمدر�صة  بتطبيقه،  نقوم  ما  وهو  املعلمني  يف  ال�صتثمار 
يف  بهم  ال�صتثمار  بل  ل  موظفيها  على  باملحافظة  البالغ  الهتمام  تويل 

الجتاهات كافة .
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البنك األهلي األردني... حضور خبرات 
مصرفية ألكثر من 60 عامًا

يعد البنك األهلي األردني من المؤسسات المصرفية األردنية الرائدة ذات التاريخ واإلرث 
الوطني العميق؛ حيث كان أول بنك أردني النشأة حين تأسس في العام 1955، وسادس 

شركة مساهمة عامة في المملكة. 
وقد لعب البنك دورًا محوريًا في تطوير الجهاز المصرفي وتنميته، ما جعله داعمًا 

اقتصاديًا، ومسؤواًل مجتمعيًا، فضاًل عن كونه الشريك المثالي للحياة المصرفية للكثير 
من الناس على مر عقوده الستة التي بلغها في العام 2015، وذلك بفضل قيادته الحكيمة، 

وإدارته المتطورة، وقيمه األصيلة الراسخة ورؤيته الطموحة التي تنصب لما بعد الستين 
نحو بلوغ الريادة المحلية.

يقدم البنك حاليًا باقة واسعة من الخدمات اإللكترونية

48INVESTORS

داود:
 البنك هو الشريك 
المثالي للحياة 
المصرفية على مر 
عقوده الستة
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يسعى البنك إلى توسيع انتشاره جغرافيًا داخل وخارج المملكة

رؤية البنك تتلخص بأن يصبح أكثر من مجرد 
مؤسسة مالية ومصرفية تتمتع بروابط عالمية

مو�صى  حممد  الأردين،  الأهلي  للبنك  العام  واملدير  التنفيذي  الرئي�ص  ويقول 
ال�صتدامة،  مفهوم  على  املرتكز  ال�صليم  املوؤ�ص�صي  ببنائه  عرف  البنك  اأن  داود، 
يتميز  حيث  والعامل؛  الأردن  يف  املتالحقة  التطورات  مواكبة  على  القدرة  وعلى 
والفئات  ال�صرائح  خمتلف  تخدم  متخ�ص�صة  عديدة  بنكية  لقطاعات  بامتالكه 
عرب اخلدمات واحللول واملنتجات املبتكرة وذات الكفاءة والقيمة امل�صافة، �صواء 
تلبي  والتي  التنموي(،  البعد  وذات  )امل�صوؤولة  م�صرفية  غري  اأو  م�صرفية  كانت 
الحتياجات املتنوعة، كما اأنه يتميز باأ�صلوب تقدمي اخلدمة وال�صرعة يف تقدميها 

�صمانًا لر�صى عمالئه.
ح�صورًا  الأردين  الأهلي  البنك  »ميتلك  »امل�صتثمرون«:  مع  مقابلته  خالل  وي�صيف 
اإلى  ي�صعى  اأنه  كما  عامًا،   60 من  لأكرث  متتد  م�صرفية  وخربات  وعامليًا  اإقليميًا 
وتوفري  ومنتجة،  م�صتقرة  مهنية  حياة  و�صمان  املتنامية،  العوائد  اأعلى  حتقيق 
واأ�صعار  مميزة  بخدمات  مقرونة  وا�صع،  نطاق  على  جديدة  م�صرفية  منتجات 

ومناف�صة.« معتدلة 
وم�صرفية  مالية  موؤ�ص�صة  جمرد  من  اأكرث  ي�صبح  باأن  البنك  روؤية  وتتلخ�ص 
اململكة،  وخارج  داخل  اجلغرايف  انت�صاره  تو�صيع  عن  ف�صاًل  عاملية،  بروابط  تتمتع 

والو�صول لقاعدة العمالء املتنامية يف اأماكن تواجدهم.

على  بالرتكيز  اخلدمات  من  وا�صعة  باقة  حاليًا  يقدم  البنك  اأن  داود  ويقول 
اإلى جانب اأجهزة ال�صراف الآيل، بوابة  اأبرزها  الإلكرتونية منها، والتي يعد من 

الدفع الإلكرتوين، وخدمات قنوات التوا�صل الجتماعي وغريها الكثري.

وفيما يلي نص اللقاء:

األردني  األهلي  للبنك  المستقبلية  التطلعات  هي  ما        

على المستويين القريب والبعيد؟ وما هي رؤية البنك في 
التوسع؟

تطور  حتقيق  اإلى  املقبلة  الثالث  ال�صنوات  خالل  نتطلع  فاإننا  القريب،  املدى  على 
كبري يف خمتلف موؤ�صراتنا مع حت�صني مرتبتنا يف ال�صوق املحلية من حيث احل�صة 
ال�صوقية، هذا اإلى جانب الرتقاء بالبنك وتطويره من خالل تطبيق اأف�صل الأ�ص�ص 
موا�صلة  هي:  رئي�صية  حماور  ثالثة  على  بالرتكيز  عامليًا،  املعتَمدة  امل�صرفية 
الئتمانية،  الت�صنيفات  اأف�صل  على  واحل�صول  امل�صاهمني،  حقوق  وتعظيم  النمو 

اإلى التو�صع على ال�صعيدين املحلي والإقليمي. بالإ�صافة 
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اأما على املدى البعيد، فاإننا نتطلع اإلى حتقيق روؤيتنا الرامية لأن ن�صبح اأكرث من 
جمرد موؤ�ص�صة مالية وم�صرفية تتمتع بروابط عاملية.

منبثقة  طموحة  خططًا  منتلك  فاإننا  التو�صعية،  وا�صرتاتيجيتنا  لروؤيتنا  وبالن�صبة 
اإعادة هيكلة بنية البنك التنظيمية ونظام منوذج العمل والت�صغيل  من عملنا على 
يف  للتغيري  الرامي   »24 »تيمنو�ص  ال�صرتاتيجي  التحول  برنامج  اإطار  يف  والإدارة 
امل�صرفية  لالأنظمة  مواكبة  اأنظمة  على  بالعتماد  البنك  يف  رئي�صية  دعائم  عدة 

العاملية.
هذه اخلطط ت�صمل املنتجات واحللول واخلدمات التي ل تقت�صر على القطاعات 
ال�صغرى  واملن�صاآت  التجزئة  على  �صمنها  نركز  التي  املخدومة  والفئات 
اإليها  اللتفات  يتم  مل  التي  والفئات  القطاعات  ملختلف  متتد  بل  واملتو�صطة، 
اجلغرايف  انت�صارنا  تو�صيع  عن  ف�صاًل  هذا  املطلوب،  الوجه  على  ال�صابق  يف 
تواجدهم،  اأماكن  يف  املتنامية  العمالء  لقاعدة  والو�صول  اململكة،  وخارج  داخل 
بالإ�صافة لتعزيز وتعميق اأثر اأعمالنا امل�صرفية واملجتمعية على حد �صواء، وذلك 
بالتما�صي  واأن�صطتها  وجوانبها  ال�صتدامة  مبعايري  الرتقاء  موا�صلة  خالل  من 
املمار�صات  اأف�صل  وبالقيا�ص مع  والتنموية،  اأهدافنا ال�صرتاتيجية امل�صرفية  مع 
اأبرزها: موا�صلة تقدمي  التي يعترب من  العديد من املحاور  العاملية، والعمل عرب 
خيارات اأكرث تنوعًا وغنى للعمالء مع التلبية ال�صتباقية لالحتياجات، وموا�صلة 
غري  مبنهجية  امل�صوؤولة  امل�صرفية  وغري  امل�صرفية  واملنتجات  اخلدمات  تقدمي 
خمتلف  نحو  على  العمالء  مع  العالقة  على  الرتكيز  وموا�صلة  للعمالء،  م�صبوقة 
واأو�صع مما كان عليه �صابقًا، ف�صاًل عن موا�صلة التنويع يف عملياتنا ون�صاطاتنا، 
على  وبالعتماد  عملي  اإطار  يف  ذلك  كل  الب�صرية،  طاقاتنا  تطوير  وموا�صلة 

العاملية. لالأنظمة  املواكبة  اأنظمتنا 
البنك  استراتيجية  هي  ما  التكنولوجيا،  عصر  اآلن        

المتعلقة بالخدمات اإللكترونية؟
لأننا من البنوك التي حتر�ص على مواكبة التغريات والتطورات امل�صرفية املتجهة 
لتقدمي جتربة  ن�صعى  فاإننا  الإلكرتونية،  الإلكرتونية واخلدمات  التجارة  بقوة نحو 
احلديثة،  والتوجهات  التكنولوجية  للتطورات  بدورها  ومواِكَبة  متطورة  م�صرفية 
العمل  بدء  ظل  يف  خا�صة  الإلكرتونية  خدماتنا  باقة  لتطوير  ن�صعى  وبالتايل 
نقدم  بالفعل  ونحن  اخلدمات.  هيكلية  على  املبنية  اجلديدة  البنكية  بالأنظمة 
اأجهزة  جانب  اإلى  اأبرزها  من  يعد  التي  اخلدمات  هذه  من  وا�صعة  باقة  حاليًا 
الجتماعي:  التوا�صل  قنوات  وخدمات  الإلكرتوين،  الدفع  وبوابة  الآيل  ال�صراف 
اإدخال  طريق  عن  الذاتي  الت�صجيل  وخدمة  البنكي،  واملوبايل  البنكي،  الإنرتنت 
احل�صابات  عن  لال�صتف�صار  بها  اخلا�ص  والرقم  املبا�صر  اخل�صم  بطاقة  رقم 
حل�صابات  بالإ�صافة  الئتمانية  البطاقات  ح�صابات  عن  وال�صتعالم  ال�صخ�صية 
www. املوقع  على  وتوفريها  لين  اأون  الأهلي  خدمة  اإلى  بالإ�صافة  القرو�ص، 
الت�صجيل  طريق  عن  حاليًا  بها  ال�صرتاك  ميكن  حيث  ahlionline.com.jo؛ 
الذاتي على املوقع با�صتخدام بطاقة اخل�صم املبا�صر والرقم ال�صري اخلا�ص بها 
للت�صجيل لأول مرة، واملزايا املعززة خلدمة الأهلي اأون لين، والتي ت�صمل التحويل 
املايل بني احل�صابات، وخدمة ت�صديد البطاقات الئتمانية، وخدمة ال�صتعالم عن 
وخدمة  الق�صرية،  الن�صية  للر�صائل  املالية  احلركات  تنبيهات  وخدمة  القرو�ص، 
الذكية،  الهواتف  على  باخلدمة  اخلا�ص  التطبيق  على  وتوفريها  موبايل  الأهلي 
بطاقة  وبا�صتخدام  التطبيق  حتديث  اأو  تنزيل  بعد  بها  ال�صرتاك  ميكن  والتي 
املتعلقة  اجلديدة  الر�صائل  وخدمة  بها،  اخلا�ص  ال�صري  والرقم  املبا�صر  اخل�صم 
الإلكرتونية،  البنك  قنوات  خالل  من  الفروع  خالل  من  املنفذة  املالية  باحلركات 
برنامج  جلهود  والداعمة  امل�صاندة  اخلدمات  يقدم  الذي  العني  ب�صمة  ونظام 
يف  ال�صوريني  الالجئني  لإغاثة  والرامية  املتحدة  لالأمم  التابع  العاملي  الأغذية 

من  ال�صلع  �صراء  عربها  ميكنهم  والتي  الربنامج،  من  امل�صتفيدين  من  املخيمات 
املتاجر املعتمدة عرب م�صح ب�صمة العني بدًل من ا�صتخدام البطاقات الإلكرتونية، 
ميكن  للعمالء  ائتمانية  بيانات  قاعدة  توفر  التي  الئتماين  ال�صتعالم  وخدمة 
مع  البنك،  لأ�صول  املخاطر  م�صتوى  وقيا�ص  القرارات،  اتخاذ  يف  عليها  العتماد 
رفع كفاءة املنتجات املعمول بها حاليًا وتطويرها مبا يخدم توجهات اإدارة البنك 
املمكن  من  يكن  مل  املقرت�صني  من  جديدة  ل�صرائح  جديدة  متويل  قنوات  وفتح 
متويل احتياجاتها �صابقًا، وخدمة الإيداع النقدي الفوري من خالل جميع اأجهزة 
 Visa Infinite ال�صراف الآيل، وخدمة ال�صراف الآيل املتنقل، ف�صاًل عن بطاقة

الئتمانية املوجهة خلدمة العمالء املميزين.

وأين  األردن؟  في  المصرفي  العمل  أداء  تقيمون  كيف        

تصنفون البنك األهلي األردني على صعيد البنوك التجارية؟
ل بد من الإ�صارة اأوًل اإلى اأن القطاع امل�صريف املحلي يت�صف بكونه �صليمًا ومتينًا 
الأ�صا�صية  الركائز  واملخاطر، وهو من  التحديات  ب�صكل عام على مواجهة  وقادرًا 
القطاعات  من  يعد  املحلي  امل�صريف  القطاع  فاإن  كذلك،  لالقت�صاد.  الداعمة 
وامل�صوؤولية  الر�صيدة  والإدارة  احلوكمة  نحو  �صريعة  بخطى  ت�صري  التي  املتطورة 

الجتماعية.
ونحن بدورنا، عملنا ب�صكل جدي لنكون من البنوك التي تطبق مفاهيم احلوكمة 
لآثارها  باملناف�صة  نرحب  اأننا  كما  الجتماعية،  وامل�صوؤولية  الر�صيدة  والإدارة 
نهجنا  جانب  اإلى  متيزنا،  تعزيز  يف  ت�صهم  التي  ولإمكانياتنا  املحفزة،  الإيجابية 
للتطورات  مبواكبتنا  ز  واملعزَّ املتغريات،  مع  التيكف  على  والقدرة  باملرونة  املت�صم 

والعاملية. العامة  واملهنية  امل�صرفية 
ومنهجية  ونوعيتها،  اخلدمات،  ت�صميم  حيث  من  والبتكار  بالإبداع  نتميز  ونحن 
نتميز  كما  لدينا،  وال�صتثماري  والتقني  ال�صرتاتيجي  التطور  ظل  يف  تقدميها 
امل�صرفية  حلولنا  باقة  يف  اأو  البنكية  قطاعاتنا  يف  �صواء  منتلكه  الذي  بالتنوع 
ذلك،  وعلى  العمالء.  خدمة  يف  تخ�ص�صنا  جانب  اإلى  التنموية،  امل�صرفية  وغري 
عمالئنا  قاعدة  ر�صى  على  احلفاظ  وبالتايل  الحتياجات،  تلبية  يف  تفوقنا  فقد 

احلاليني وا�صتقطاب املزيد منهم.

      هل لكم أن تزودونا بمعلومات حول مالءتكم المالية، 

يقدمها  التي  التسهيالت  ومدى  لديكم،  الودائع  وحجم 
البنك؟

ا�صتطعنا خالل العام 2016 حتقيق ن�صب منو مرتفعة يف حجم موجوداتنا، و�صلت 
بن�صبة  اأي   2015 بنهاية عام  دينار  مليار   2،49 دينار مقارنة مع  مليار   2،81 اإلى 
لدينا  العمالء  وودائع  الئتمانية  الت�صهيالت  من  كّل  حققت  كما   ،%13 بلغت  منو 
اأي�صًا فاقت ب�صكل كبري ن�صب النمو يف ال�صنوات ال�صابقة؛ حيث  ن�صب منو مرتفعة 
منت حمفظة الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة )بال�صايف( مببلغ 220 مليون دينار 
وبن�صبة منو بلغت 18% عن نهاية عام 2015، يف حني ارتفعت ودائع العمالء بقيمة 

285 مليون دينار وبن�صبة منو بلغت 16% عن نهاية العام 2015،
متوازن كل من قطاعي  وب�صكل  �صمل  قد  والودائع  الت�صهيالت  النمو يف  وكان  هذا 
ال�صركات والأفراد، وقد عك�ص اأداء البنك الكفاءة يف اإدارة املوجودات واملطلوبات 
بالرغم من حمدودية اأرباحه التي بلغت 8،181 مليون دينار قبل ال�صريبة ب�صبب 
اقتطاع خم�ص�صات ديون وخم�ص�صات تدين عقارات وتعليق فوائد بحدود 46،5 
التي  املتحفظة  ال�صيا�صة  نتيجة  جاءت  قد  املخ�ص�صات  هذه  وكانت  دينار.  مليون 
الئتمانية  املحفظة  وبهدف حت�صني جودة  املرحلة،  متطلبات  مواجهة  ننتهجها يف 

امل�صتثمـــــــــــرون         اذار   2017 50INVESTORS

استثمار واقتصاد

القطاع المصرفي المحلي يتصف بكونه متينًا 
وقادراً على مواجهة التحديات والمخاطر



وتقليل املخاطر، واملحافظة على ن�صب �صيولة ومالءة منا�صبة. 
والعمولت  الفوائد  من  الدخل  اإجمايل  ارتفع  فقد  الت�صغيلية،  الإيرادات  عن  اأما 
بقيمة  فوائد  تعليق  من  بالرغم  دينار  مليون   107 اإلى  دينار  مليون   105،9 من 
على  قدرتنا  يعك�ص  الذي  الأمر  وهو  احلايل،  العام  خالل  دينار  مليون   10،1
تعزيز  يف  واملتمثلة  ال�صرتاتيجية  خطتنا  تنفيذ  يف  وال�صتمرار  النمو  موا�صلة 
وموا�صلة  ال�صوقية  ح�صتنا  وزيادة  العمالء  ودائع  من  �صيما  ل  اأموالنا  م�صادر 

خدماتنا.  حت�صني 

      ما هي أبرز إنجازاتكم لعام 2016؟

لالأنظمة  الناجح  الإطالق  كان  التي  الإجنازات  العديد من  ا�صتطعنا حتقيق  لقد 
اأبرزها،  من  عليها  بالعتماد  الت�صغيلية  العمليات  تنفيذ  وبدء  اجلديدة  البنكية 
وغري  الإلكرتونية  واملزايا  اخلدمات  من  للمزيد  تقدمينا  جانب  اإلى  هذا 
هيكلية  على  بالعتماد  بناوؤها  مت  التي  املن�صة  هذه  مع  اجلديدة  الإلكرتونية 
اخلدمات )Service Oriented Architecture(، اأ�صبحنا نقدم لعمالئنا 
يف  الدولية   PCI DSS �صهادة  على  احل�صول  ا�صطعنا  فقد  كذلك   . من  املزيد 
جمال الأمن الإلكرتوين لل�صنة الثانية على التوايل، الأمر الذي يعد اإجنازًا تقنيًا 
يف جمال اأمن تقنية املعلومات، ف�صاًل عن الإ�صهام ب�صكل فاعل وغري م�صبوق يف 

دعم اجلهود الوطنية والعامة ملواجهة ومعاجلة التحديات التنموية.

      ما هي أبرز نشاطاتكم في مجال المسؤولية المجتمعية؟

تعزيز  بعد  املجتمعية،  املوؤ�ص�صية  للم�صوؤولية  ا�صرتاتيجيتنا  لتطبيق  نتيجة 
التنمية  حتفيز  يف  فاعل  ب�صكل  امل�صاهمة  ا�صتطعنا  املجال،  هذا  يف  عملنا  منوذج 
يخدم  مبا  ن�صاطاتنا  بتوجيه  لقيامنا  نظرًا  وذلك  امل�صتدامة،  الجتماعية 
يقدم  ومبا  وفئاته،  قطاعاته  مبختلف  املجتمع  اأمام  الفعلية  التحديات  ويعالج 
وعرب  متكنا  وقد  امل�صلحة.  واأ�صحاب  املعنيني  لكافة  م�صافة  نوعية  قيمة 
الن�صاطات  من  العديد  ونطور  نبتكر  اأن  املجتمعية  املوؤ�ص�صية  للم�صوؤولية  وحدتنا 
ب�صكل  بتنفيذه  قمنا  ما  منها  التي  امل�صتدامة  الربامج  جانب  اإلى  واملبادرات، 
املدين  املجتمع  منظمات  من  �صبكة  مع  بالتعاون  بتنفيذه  قمنا  ما  ومنها  منفرد 
اإثرائها  على  حر�صنا  املحلية،  املجتمعات  يف  واملعرفة  واخلربة  الدراية  ذات 
من  املزيد  عقد  خالل  ومن  �صمنها،  القائمة  و�صراكتنا  تعاوناتنا  تعزيز  عرب 
من  العديد  وبراجمنا  ومبادراتنا  ن�صاطاتنا  عرب  دعمنا  وقد  هذا  ال�صراكات. 
القطاعات والفئات يف اململكة، م�صهمة يف حتفيزها والرتقاء بواقعها، بالرتكيز 
والإن�صاين،  والعمل اخلريي  وال�صحة  وال�صباب  والإبداع  الريادة  قطاعات  على 
الفعاليات  عن  ف�صاًل  هذا  والثقافية،  والفنية  املحلية  الفعاليات  اإلى  بالإ�صافة 

والريا�صية. والتعليمية  البيئية  واملبادرات 
الريادة موا�صلة  ون�صاطاتنا وبراجمنا على �صعيد  اأبرز مبادراتنا  وقد كان من 
منها  وامل�صتفيدات  عملها  نطاق  وتو�صيع  »الن�صميات«  الرائدة  مبادرتنا  برامج 
والتدريب  للتنمية  تغريد  الأمرية  موؤ�ص�صة  مع  وال�صراكة  الأعمال،  رياديات  من 
الفعاليات  من  العديد  رعاية  جانب  اإلى  التنموية،  امل�صاريع  من  عدد  لدعم 
املحفزة على الريادة بالرتكيز على الريادة الن�صائية. اأما على �صعيد ال�صحة، 
الداخلية وغريها، ونظمنا  التوعوية ال�صحية  العديد من احلمالت  فقد دعمنا 
رعاية  جانب  اإلى  الوطني،  الدم  بنك  مع  بالتعاون  بالدم  للتربع  حمالت 
بعملنا  يتعلق  وفيما  ال�صامل.  ال�صحي  التاأمني  كموؤمتر  ال�صحية  املوؤمترات 
الأهلي  برنامج   2016 العام  خالل  الأبرز  العمل  كان  فقد  والإن�صاين،  اخلريي 
نفذت مع  التي  املتنوعة  املبادرات اخلريية  ت�صمن جملة من  والذي  الرم�صاين 
تكية اأم علي ومتحف الأطفال  الأردن، اإلى جانب موا�صلة دعمنا لبنك املالب�ص 

الفعاليات  من  العديد  رعاية  عن  ف�صاًل  الأردن،  نهر  ملوؤ�ص�صة  ودعمنا  اخلريي 
الداعمة للفئات الأقل حظًا واملر�صى.

 اأما على �صعيد دعمنا للفعاليات املحلية والوطنية املختلفة، فقد كان لنا ح�صور 
مميز �صمن العديد واملتنوع منها، كموؤمتر احتاد امل�صارف العربية، وامل�صابقة 
موؤمتر  نتائج  مناف�صة  وحوار  الجتماعي،  لل�صمان  العامة  للموؤ�ص�صة  التاأمينية 
املايل،  ال�صمول  ومنتدى  ال�صوريني،  الالجئني  اأزمة  ملواجهة  للمانحني  لندن 
وغريها الكثري. ويف ما يتعلق بدعمنا للقطاع الفني والثقايف، فقد قمنا برعاية 
ترتقي  التي  والثقافية  الفنية  والربامج  وامل�صابقات  املهرجانات  من  العديد 
بامل�صهد يف اململكة، والتي كان من اأبرزها رعاية م�صابقة الت�صوير الفوتوغرايف 
ع�صر  ال�صاد�ص  الدويل  عمان  ومعر�ص  حكايا،  وملتقى  بعيونك2«،  »اللويبدة 
ومعر�ص  املبدعني،  الأطفال  وفنون  الفنون  وخان  جر�ص  ومهرجان  للكتاب، 
املفتوحة يف عدة مدار�ص،  الأيام  للعديد من  بالإ�صافة  الكربى،  العربية  الثورة 

وغريها.
قمنا  كما  النظيفة،  الطاقة  حلول  منتدى  اأقمنا  فقد  البيئي،  ال�صعيد  وعلى 
الزيتي،  لل�صخر  الثالث  الدويل  كاملوؤمتر  البيئية  الفعاليات  من  العديد  برعاية 
وم�صابقة جمعية البيئة الأردنية، اإلى جانب دعم حملة الت�صجري لتجميل مداخل 
�صعيد  وعلى  وغريها.  اخل�صراء،  القافلة  برنامج  ودعم  الكربى،  معان  بلدية 
والن�صاطات  العلمية  والأيام  املوؤمترات  من  للعديد  رعايتنا  قدمنا  فقد  التعليم، 
على  دعمنا  فقد  واأخريًا،  واجلامعات.  املدار�ص  يف  واملدار�ص  الالمنهجية 
�صعيد القطاع الريا�صي، العديد من املاراثونات والبطولت والدوريات والفرق 

والأندية الريا�صية املختلفة التي نظمتها عدة مدار�ص، وغريها.
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آراء ومقاالت

تأسيس مجلس أعلى للسالمة المرورية

اأعلى  »جمل�ص  عنوان  حتت  مقال  حداد  مالك  للنقل،  »جت«  �صركة  عام  مدير  كتب   
لل�صالمة املرورية« دعا فيه احلكومة لإن�صاء جمل�ص وطني خمت�ص بال�صالمة املرورية.. 

تاليا ن�ص املقال:
مل نكن بحاجة اإلى فاجعة جديدة، تلّم بنا كاأ�صرة اردنية واحدة، فاجعة ت�صاف اإلى 
�صجل طويل اآن له ان ينتهي، من حوادث ال�صري، ومن دماء النا�ص الأبرياء التي تهرق 

على ال�صوارع.. لنفهم الدر�ص، وندرك اأن الأمر اأ�صبح بحاجة لعالج جذري.
جهودنا  كل  رغم  القطرانة،  بحادث  واأ�صرة  ك�صركة  جت،  �صركة  يف  ُفجعنا،  ولقد 
�صائقينا  وحقوق  وكفاءة  وجاهزيتها،  حافالتنا  �صالمة  على  وحر�صنا  واجتهادنا 

وكوادرنا.
و�صيا�صي  ت�صريعي  حا�صم،  حل  لو�صع  الدعوة  جندد  اجلديدة،  املاأ�صاة  هذه  واأمام 
لل�صالمة  اأعلى  جمل�ص  اإطالق  من  البداية  تكون  اأن  بد  ول  املع�صلة،  لهذه  واإداري، 

املرورية..
�صركة جت خ�صرت ركابًا، هم لي�صوا جمرد ركاب، واإمنا جزء من هذه العائلة، التي 
تعطي على مدار �صتة عقود. وتبني ذاكرة وعالقة مع النا�ص.. وان ال�صركة تنظر لكل 
واحد من ال�صحايا الأبرياء بو�صفه ابنًا لأ�صرتها، وت�صعر باحل�صرة والأمل مثلها مثل كل 

عائلة فقدت ابنًا لها يف هذا احلادث الأليم..
ثانيا، ال�صركة، فقدت �صائقا، �صابا، من اأبنائها، قامت باإعداده وتاأهليه. ووفرت له كل 

الظروف ليعمل ويعطي، �صمن ظروف عمل اآمنة وكرمية .
ثم ياأتي من يت�صبب وهو غري موؤهل، و يعمل بظروف غري اآمنة وغري لئقة، لينهي حياة 
املواطنني ، ويفجعنا واأ�صرته به..ون�صاأل اي�صا، هل هي مع�صلة اأنظمة وت�صريعات، طاملا 
نادينا وطالبنا بتعديلها ومن �صمنها قوانني العمل، التي يجب اأن تت�صدى ملن يتعامل 

مع ال�صائق كاآلة �صماء، ولي�ص كاإن�صان من حلم ودم وم�صاعر..
اأنظمة وت�صريعات ل يتم فيها تغليظ العقوبة على من يخالف ول تطال امللتزم

يف  وخا�صة  العقوبات  هذه  تغليظ  على  يوافق  ل  ملن  �صعبية  ترويج  م�صكلة  هي  وهل 
الت�صريع الأخري لقانون النقل العام

وفوق هذا وذاك، هي مع�صلة، طرق، ينظر لها على انها يف اآخر الأولويات، بينما هي 
و�صالمة  وكرامتهم  النا�ص  بحياة  تتعلق  لأنها  الأولويات،  �صلم  قمة  يف  تكون  اأن  يجب 
اأبنائهم..ثم، هي م�صكلة ثقافة، ما زالت تنظر للنقل العام على اأنه قطاع اقت�صادي، 

بينما هو قطاع �صيادي ا�صرتاتيجي، وهو الأ�صا�ص، لأي تنمية وطنية متوقعة..
واأحالمهم،  اآمالهم  وحملت  الأردنيني،  مع  عا�صت  التي  والأ�صرة،  ال�صركة  جت، 
وكانت اأكرث بكثري من جمرد �صركة نقل، على مدار �صتني عاما، ت�صعر بالأمل واملرارة 
والفجيعة.. وتوؤكد اأن امل�صاألة الآن ل يجوز ال�صكوت عليها، ول بد من وقف هذه احلرب 
الب�صعة، حرب الطرق التي حت�صد من اأرواح اأبنائنا اأكرث مما حت�صده حروب الإرهاب 

وع�صاباته الإجرامية يف دول اأخرى.

بقلم مالك حداد
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حداد يدعو القادة العرب الى ازالة العوائق ووضع 
تشريعات تدعم حركة النقل البري عربيا

اإلستثمار في قطاع النقل
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الردن   يف  العربية  القمة  بانعقاد  الربي  للنقل  العربي  الحتاد  رئي�ص  حداد  مالك  رحب 
العلي  داعيا  واملنطقة  العربي  العامل  بها  مير  عديدة  وظروف  او�صاع  �صمن  تاأتي  والتي 
فيه من  ملا  ي�صدد على طريق اخلري خطاهم  وان  العربية  الدول  قادة  يحفظ  ان  القدير 

م�صلحة عربية عليا .
الى وجود عمل عربي  تاأ�صي�صه يتطلع  للنقل الربي  ومنذ  العربي  وقال حداد ان الحتاد 
العربية  الدول  كافة  م�صلحة  يف  ي�صب  كبري  تاأثري  من  القطاع  لهذا  ملا  م�صرتك  حقيقي 
ويحقق جناحات كبرية يف �صتى املجالت على غرار الدول الجنبية التي تويل مثل هذا 
القطاع اهمية بارزة ملا له من ايجابيات اقت�صادية واجتماعية ت�صب يف م�صلحة الدول 
التجارية وال�صياحية وتنقل الأفراد وننتهز فر�صة اجتماع  اأمناطه  النقل بكافة  من حيث 
قادتنا يف عرين الها�صميني لندعوهم الى تفعيل العمل العربي امل�صرتك خ�صو�صا يف قطاع 
النقل والذي ا�صبح �صرورة ل غنى عنها  .وبني حداد ان التجارة البينية العربية واحلركة 
المة  واهتمامات  تطلعات  الى  ترقى  ول  �صعف  حالة  يف  العربية    - العربية   ال�صياحية 
ب�صبب العوائق التي حتول دون تن�صيط هذا القطاع الذي يعترب الع�صب احليوي و يربط 
الو�صول  دون  تقف حائال  والت�صريعات  القوانني  ان  البع�ص حيث  ببع�صها  العربية  الدول 
الى التطلعات التي نرنو اليها مبا يخدم م�صلحة المة .واكد حداد على ان الحتاد و�صع 
تو�صل  ما  خالل  من  الواقع  ار�ص  على  للتطبيق  القابلة  واخلطط   الت�صورات  من  كثريا 
اليه اخلرباء يف جمال النقل الربي والقت�صاديون املتخ�ص�صون به واملن�صوون يف الحتاد 
العربي للنقل الربي الذي �صيهم يف ايجاد دفعة حقيقية كبرية لالقت�صاد العربي - العربي 
وزيادة التبادل التجاري وحرية و�صهولة تنقل الب�صائع والفراد بني الدول العربية المر 
اليام وقد و�صعنا ن�صب  امل�صرتكة  يف قادم  العربية  ال�صوق  ا�صا�ص يف  يعني حجر  الذي 
اعيننا خدمة المة العربية وازدهارها وتقدمي اخلدمات وفق اعلى معايري الدقة والمان 
والحرتاف حيث با�صرنا يف حماولة وتاأ�صي�ص كلية متخ�ص�صة يف جمال النقل الربي على 
اداء  تطوير  مهمتها  وتكون  الردنيه  احلكومة  من  م�صكوره  ومبكرمه  الردنية   الرا�صي 
العاملني يف قطاع النقل الربي  لكافة العاملني يف هذا املجال يف الوطن العربي والو�صول 
بهم الى اعلى معايري ال�صالمة العامة وتطوير املهارات والداء المر الذي �صينعك�ص ايجابا 
على حركة النقل من حيث تدريب اأف�صل لل�صائقني والتقليل من ن�صب احلوادث املرورية  
مع  بالتن�صيق  العبور  اجراءات  وتب�صيط  م�صريها  وال�صاحنات خالل  احلافالت   ومراقبة 

اجلمارك  واملعابر العربية وتقدمي خدمات ذات جودة عالية امل�صتوى تلبي طموح اجلميع .
واو�صح حداد ان احتاد النقل الربي العربي يتطلع الى قادة الدول من ا�صحاب اجلاللة 
هذه  رفعة  يف  ي�صهم  الذي  والقانوين  الت�صريعي  الدعم  من  مزيد  الى  والروؤ�صاء  وال�صمو 
المة اقت�صاديا واجتماعيا حيث ان حركة النقل الربي بحاجة الى ارادة الدول يف ازالة 
العفاءات  خالل  من  ودعمها  التنقل  حركة  وت�صهيل  الجراءات  وتب�صيط  املعيقات  كافة 
ال�صريبية واجلمركية وهو ما يعترب اجنازا عربيا من �صاأنه امل�صاهمة ايجابا يف رفعة كل 
الدول العربية وازدهارها واننا يف الحتاد العربي للنقل الربي العربي ن�صع كافة امكاناتنا 
خالل  من  ال�صاأن  هذا  يف  القمة  خمرجات  ت�صرف  حتت  وكذلك  قادتنا  ت�صرف  حتت 
ت�صكيل جلنة متابعة مع كافة القطار العربية .واختتم حداد حديثة بالفتخار بجاللة امللك  
ونظرته العربية ال�صاملة  يف جمع قادة المة العربية يف الردن �صمن موؤمتر القمة العربية 
وهو احلدث البرز والكرث ح�صورا على م�صتوى القادة وهو ما يعرب عن املكانة الكبرية 
جلاللة امللك ولالردن داعيا العلي  القدير ان يحفظ جاللة امللك والقادة العرب وان ي�صدد 

على طريق اخلري خطاهم  .

حداد: م�شروع �شياحي
 على ال�شحراوي بـ3 ماليني دينار

اأعلنت �صركة النقليات ال�صياحية الأردنية )جت( ح�صب وزير النقل ال�صابق مالك حداد 
واملدير العام لل�صركة ، عن نية ال�صركة ان�صاء م�صروع �صياحي خدماتي كبري على الطريق 

ال�صحراوي باجتاه جنوب اململكة بكلفة ثالثة ماليني دينار.
والأطعمة  امل�صروبات  تبيع  التي  ال�صرتاحات  من  العديد  �صيتوزع  فانه  امل�صروع  وبح�صب 

للعابرين وامل�صافرين املتجهني اإلى املحافظات اجلنوبية ا�صافة الى �صكان املنطقة.
ويعد  الأردن،  القت�صادي يف  ال�صياحي  ال�صتثمار  من  امل�صروع جزء  ان  الى  ولفت حداد 
للبيئة  وداعما   ، الدائم  و  املوؤقت  ب�صكليه  املحلية  العاملة  الأيدي  من  للعديد  م�صغال 

القت�صادية املحلية يف املنطقة املزمع ان�صاء امل�صروع فيها.
ال�صياح  ع�صرات  حتمل  والتي  ال�صرتاحات،  اأمام  تقف  التي  حلافالت  �صيخدم  اأنه  كما 

الذين يقومون بال�صراء من ال�صرتاحات امل�صروبات واملاأكولت.
و تزخر املناطق ال�صحراوية بالعديد من املناطق ال�صياحية وعلى راأ�صها البرتاء ووادي رم 

والعقبة اأو ما ي�صمى باملثلث الذهبي.



بقلــم : د. إبراهيم بدران

الزراعة والصناعة... تراجع.. و اختناق

يف  تتمثل  للقطاع  املوجهة  الأخرية  ال�صربة  وكانت 
و  الأ�صمدة  من  النتاج  مدخالت  على  ال�صرائب  رفع 
العمالة  ر�صوم  رفع  الأخرى، وكذلك  املواد  و  املبيدات 
على  الإقبال  ي�صعف  اأن  �صاأنه  من  وهذا   . الوافدة 
العاملة  الأيدي  كلفة  ارتفاع  الزراعة،و  يف  ال�صتثمار 
اإلى ال�صعف،ما �صريفع من كلفة النتاج اإلى م�صتويات 
دول  من  الكثري  تدعم  الذي  الوقت  يف  .هذا  خطرية 
العامل قطاع الزراعة مبليارات الدولرات نقدا و عينا، 
تركيا  و  باليابان  ومرورا  ال�صني،  و  الهند  من  ابتداء 
الوليات  و  بكندا  انتهاء  و  اأوروبا،  و  اأفريقيا  وجنوب 

املتحدة الأمريكية.
�صحيح اأن العمالة الوافدة و زيادتها املفرطة،و مئات 
اأنحاء  خمتلف  يف  عمل  ت�صاريح  بدون  منها  الآلف 
اجتماعيا  و  اقت�صاديا  التعقيد  بالغة  م�صكلة  اململكة، 
و اإداريا و مهنيا بل و اأمنيا و تتطلب املعاجلة. و لكن 
الرتفاعات  هذه  كل  الزراعي  القطاع  يحتمل  هل 
مهب  يف  الزراعي  النتاج  ترك  ميكن  هل  الفجائية؟ 
الريح ؟ودون مراحل انتقالية و تدرجية يتوافق عليها 
جميع الأطراف ؟ وتعمل الدولة خاللها على امل�صاعدة 
يف زيادة الإنتاج وتكثيف مدخالت العلم و التكنولوجيا 
و رفع الإنتاجية و ت�صنيع الزراعة؟ يف ع�صر النرتنت 
وال�صجالت اللكرتونية، والت�صالت الذكية و اأجهزة 
الرقابة و املتابعة، هل ي�صعب �صبط العمالة من حيث 
اأو  لها مبزاولته،  العمل امل�صرح  اأو مزاولة  الت�صاريح 

اأية تفا�صيل اأخرى كالنتقال من قطاع اإلى غريه؟ 
اأمر  ت�صكو  الوطنية  ال�صناعة  فاإن  اآخر،  جانب  ومن 
ال�صكوى من حيث ال�صعوبات التي تعاين منها. ابتداء 
ومرورًا  املاهرة،  الأردنية  العمالة  توفر  عدم  من 
مدخالت  على  ال�صرائب  و  الإدارية  بالتعقيدات 
وانتهاء  املجاورة،  الت�صدير  اأ�صواق  وانغالق  الإنتاج، 
من  البالد  تدخل  التي  امل�صتوردة  ال�صلع  مبناف�صة 
معظم  وتتمتع  احلرة.  التجارة  اتفاقيات  خالل 
احلماية  من  معلنة  غري  باأ�صكال  امل�صتوردة،  ال�صلع 
خالل  من  مبا�صر  غري  دعم  و  بالدها،  يف  الإدارية 

والنقل  الإدارية  والت�صهيالت  التكنولوجيا  و  الطاقة 
ال�صناعة  تفتقدها  التي  الأخرى  العنا�صر  وع�صرات 
الأردنية. هناك اآلف من امل�صانع الأردنية ال�صغرية 
واملتو�صطة والكبرية اغلقت اأبوابها اأو هي يف طريقها 
لذلك. ومئات من امل�صتثمرين الأردنيني تركوا بلدهم 
ال�صناعيني  تقارير  ت�صري  اخلارج،كما  اإلى  وتوجهوا 
قوائم  ذلك  اإلى  وي�صاف  احلكومية.  والتقارير  بل 
رفع الأ�صعار الأخرية ورفع ر�صوم ت�صاريح العمل، ما 
�صينعك�ص على كلفة النتاج للمنتجات الأردنية لتعجز 
اأق�صى  من  املتدفقة  امل�صتوردات  مع  املناف�صة  عن 
اأطراف الدنيا اإلى اأق�صاها من ال�صني والهند وتركيا 
اأفريقيا واأوروبا  وكوريا والربازيل والأرجنتني وجنوب 
اأ�صبحت  واندوني�صيا،والتي  وفيتنام  وكندا  واأمريكا 

ت�صمل كل �صئ من حبة الليمون اإلى حمرك الطائرة.
واخلطاأ الذي ل زال يتكرر يومًا بعد يوم وهو اتفاقيات 
على  التفاو�ص  اآخرها  وكان  املر�صلة.  احلرة  التجارة 
اتقافية ال�صراكة مع الحتاد لأوروبي من اأجل حت�صني 
فر�ص  التح�صني  ذلك  مقابل  ولكن  املن�صاأ،  �صروط 
العملية  من  جزءا  ال�صورية  العمالة  تكون  اأن  الحتاد 
اإنتاجية  م�صاريع  ميول  اأن  من  بدل  القائمة  النتاجية 

جديدة اإ�صافية تعطي فر�ص عمل لهوؤلء ال�صيوف .
لقد درجت الإدارات املتتابعة على تف�صيل الدبلوما�صي 
مع  باتفاقية  اخلروج  اإلى  تنظر  و   . القت�صادي  على 
و�صياحتنا  وزراعتنا  �صناعتنا  تتكافاأ  ل  �صديقة  دولة 
وهو  �صيا�صي  دبلوما�صي  واجناز  انت�صار  وكاأنه  معها 
فاأي   . الوطني  القت�صاد  ح�صاب  على  اجلوهر  يف 
اأو  الرتكية  املنتجات  يناف�ص  اأن  ي�صتطيع  اأردين  انتاج 
غريها  اأو  افريقية  اجلنوب  اأو  اخلليجية  اأو  ال�صينية 
اأنفا�صها  تلفظ  ال�صناعة  اإن  يقولون  ال�صناعيون   .
.والزراعيون يقولون اإن الزراعة تختنق. وال�صياحيون 

اأي�صًا يقولون اإن ال�صياحة تعاين التهمي�ص .
والزراعة  ال�صناعة  يف  احلال  ي�صتمر  اأن  يعقل  هل 
وال�صياحة على هذا املنوال حتى ت�صل البالد اإلى نقطة 

الالعودة يف هذه القطاعات الأ�صا�صية ؟ 

ن  اإ
اجلباية املالية، و املعاجلات املت�صرعة التي ل ترافقها 
اإلى  تو�صل  ل  اأن  �صاأنها  من  تطوير،  و  موائمة  برامج 
القطاع  التخلي عن  اأن  كما   . ازمات  تخلق  بل  حلول، 
التي  الظروف  يف  �صيوؤدي  امليدان  يف  وحده  ليقاتل 
متر بها املنطقة اإلى تفكك هذه القطاعات .والنتائج 
ال�صيا�صية والجتماعية والقت�صادية اأخطر مما يبدو 

على ال�صطح. 
وعليه فقد اأ�صبح �صروريًا : اأوًل : اأن ت�صكل احلكومة 
3 جمموعات من اخلرباء �صناعية وزراعية و�صياحية 
لتلتقي هذه املجموعات مع ممثلني القطاعات الثالثة، 
عليها.  متوافق  برامج  و  وترتيبات  بحلول  واخلروج 
وهذا من املمكن اأن يتم خالل اأ�صابيع اأو اأ�صهر قليلة . 
ثانيًا: اأن تعيد الدولة النظر يف م�صاألة التجارة احلرة 
وت�صع �صوابط على ال�صلع التي ميكن ا�صتريادها وفق 
هذه التفاقيات و حتدد حزام اأمان اإنتاجي يخ�ص�ص 
للم�صاريع الوطنية .ثالثًا : يف ظل ال�صترياد املفرط و 
بنا  املحيطة  الظروف  دينار،و  مليار   13 ي�صل  الذي 
و�صعوبة الت�صدير، فاإن املبا�صرة مب�صاريع اإنتاجية يف 
املحافظات و مب�صاركة القطاعات الر�صمي و التعاوين 
من  جزء  حمل  يحل  ما  لتنتج  الأكادميي  و  الأهلي  و 
امل�صتوردات ميثل الطريق الوحيد لتحريك القت�صاد و 
اخلروج من الأزمة. رابعا : اأن يدخل القطاع الر�صمي 
املحافظات  يف  كربى  انتاجية  م�صاريع  يف  �صريكًا 
عام  ينتهي  برناجما  احلكومة  ت�صع  اأن  .خام�صا 
2025 تعالج من خالله اأزمة العمالة الوافدة و تاأهيل 
النتهاء  و  املطلوبة  امل�صاحات  لتعبئة  الأردنية  العمالة 
اأن  املاهرة.�صاد�صا  الأردنية  العمالة  من مقولة نق�ص 
تطلب الأردن من الدول املانحة متويل م�صاريع اإنتاجية 

جديدة لت�صغيل العمالة ال�صورية.
والر�صوم  ال�صرائب  زيادة  نحو  الإ�صراع  فاإن  اأخريا  و 
القت�صادي  العمل  عن  بعيدا  املال  يف  التفكري  و 
الجتماعي،ل يو�صل اإلى طريق امل�صتقبل الذي يتطلع 

اليه الوطن و املواطن. 

من يتابع القطاعين أألكثر أهمية وحيوية في أي اقتصاد، وهما الزراعة 
والصناعة، و يمثالن معا أكثر من 30% من الناتج المحلي اإلجمالي، يفاجأ 

بما يقوله ممثلو هذين القطاعين . ففي الوقفة االحتجاجية التي وقفها 
المزارعون أمام مجلس النواب في األيام الماضية، كان الشعار الذي رفعه 

المتظاهرون “ إن الزراعة تلفظ أنفاسها األخيرة، وأن األراضي المزروعة تراجعت 
خالل السنوات الماضية بنسبة 30%” و “إن السياسات الفاشلة أو الالسياسات 

التي تبنتها الحكومات المتعاقبة قد عملت على تهشيم هذا القطاع الحيوي 
سواء في جانبه النباتي أو الحيواني 

وجهة نظر 
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 “البنك االستثماري« ...
 االستثمار األفضل واآلمن للمدخرات

استطاع وعبر تاريخه الممتد ألكثر من ثالثين عاما ان يكون رياديا بادخال مفهوم االستثمار 
االجنبي من خالل دعم الشركات المهتمة في هذا المجال، ناهيك عن االستثمار في سوق عمان 

المالي ، وتاسيس شركات جديدة كاعمار والمتحدون العقاريتين ، مع القيام بالدور الكبير في 
تاسيس شركة االسواق الحرة ، وشركة Clearing لعمليات البطاقات االئتمانية.

البنك االستثماري بحسب مديره العام منتصر دّواس يواصل تحديث وتطوير خدماته ومنتجاته 
من خالل هويته المؤسسية الجديده التي تعبر عن االصرار على المضي قدما في مسيرته 

الناجحة خدمة لعمالئه ومساهميه ومجتمعه.ويقول خالل مقابلته مع »المستثمرون« إن رؤية 
البنك تصبو لخدمة مجتمع االعمال االردني ودعم االبتكارات االقتصادية وجذب االستثمارات 
االجنبية من خالل تقديم خدمات مصرفية شاملة في جو يتسم بالصداقة والشراكه مع 

العمالء وباستخدام احدث وسائل التكنولوجيا والنهوض بالكفاءات البشرية

يحرص الى االمتثال للعديد من المعايير الرقابية التي تسهم في تحسين العمليات التشغيلية
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دّواس:
نسعى الى حماية 
والحفاظ على 
حقوق العميل 
والمساهمين في آن 
معا

إستثمار مميز

املالية  النتائج  اف�صل  ا�صتطاع حتقيق  الذي  ال�صتثماري  البنك  ان  وي�صيف 
خالل العوام املا�صية رغم الظروف القت�صادية وال�صيا�صية ال�صعبة التي 
متر بها دول القليم، يحر�ص كل احلر�ص على المتثال للعديد من املعايري 

الرقابية التي ت�صهم يف تعزيز قاعدته املالية وحت�صني عملياته الت�صغيلية.

واأ�صار اإلى ان البنك يويل العميل اهمية كربى �صواء بتوفري اف�صل اخلدمات 
الى  ي�صعى  حيث  وودائعه،  حقوقه  على  احلفاظ  خالل  من  او  له  امل�صرفية 
ناحية  من  م�صاهميه  حقوق  وحماية  ناحية  من  التعرث  من  العميل  حماية 

اأخرى.



هناك قرار لترشيد االئتمان وليس التشدد في منح التسهيالت االئتمانية

النتائج المالية خالل العام الماضي 2016
 كانت مرضية جدا وإن كنا دائما نطمح لألعلى

وفيما يلي نص اللقاء:

)البنك االستثماري(   INVESTBANKلـ المالية  النتائج  كيف كانت 
للعام 2016 وهل أنتم راضون عنها؟

م�صالح  لتحقيق  وذلك  لالأعلى  نطمح  دائما  كنا  واإن  جدا  مر�صية   النتائج 
امل�صاهمني وزيادة اإيرادات اخلزينة وخدمة القت�صاد الوطني ب�صكل عام.  

قبل  البنك  ارباح  ارتفعت  فقد   ،2016 عام  يف  املتحققة  الأرباح  على  وعودة 
للعام  اإلى 22.4 مليون دينار مقابل 20.6 مليون دينار  باملئة   9 بن�صبة  ال�صريبة 
2015، كما ارتفعت الأرباح ال�صافية بعد �صريبة الدخل لت�صل اإلى 15.6 مليون 
النتائج،  هذه  على  واعتمادا  باملئة،   9.1 بن�صبة  دينار  مليون   14.3 مقابل  دينار 
باملئة   10 ن�صبته  ما  بتوزيع  العامة  للهيئة  التو�صية  البنك  اإدارة  جمل�ص  قرر  فقد 
العام  نقدية عن  كتوزيعات  �صهم  دينار/  مليون   100 البالغ  البنك  مال  راأ�ص  من 

2016. تعادل 10 ماليني دينار.
اإجمايل دخل البنك بلغ يف عام 2016 حوايل 47.1 مليون دينار مقارنة مع 39.2 
يف عام 2015، وعك�صت النتائج اليجابية التي حققها البنك حت�صنا يف العمليات 
اإلى  لت�صل  باملئة   18.5 بن�صبة  املمنوحة  الت�صهيالت  حجم  وازدياد  الت�صغيلية 

538.6 مليون دينار يف العام 2016.
عام  عن  باملئة   7.3 منو  بن�صبة  دينار  مليون   661 اإلى  العمالء  ودائع  وو�صلت 
2015، كما انعك�ص التح�صن يف اأداء البنك على اجمايل املوجودات التي ارتفعت 
بن�صبة 12.3 باملئة لت�صل اإلى 949.6 مليون دينار يف نهاية العام 2016 مقارنة 

مع 845.4  مليون دينار يف نهاية عام 2015.
 

  ما مستوى المتانة المالية لـ  INVESTBANK ؟
التي  الرقابية  املعايري  من  للعديد  المتثال  على   INVESTBANK يحر�ص  
هذه  واأبرز  الت�صغيلية،  العمليات  وحت�صني  للبنك  املالية  القاعدة  تعزيز  يف  ت�صهم 

املوؤ�صرات ن�صبة الديون غري العاملة التي بلغت 5.7% كما يف نهاية عام 2016.
 III كما بلغت ن�صبة كفاية راأ�ص املال كما يف نهاية عام 2016 وفقا ملقررات بازل 

17.4% وهي اأعلى من متطلبات البنك املركزي الأردين التي تبلغ %12.

 ما درجة تشددكم في مجال التسهيالت االئتمانية؟

الهدف هو  الت�صدد،  لغر�ص  الئتمانية  الت�صهيالت  ت�صدد يف منح  اأي   لي�ص هناك 
ناحية،  من  التعرث  من  العميل  على  للمحافظة  وذلك  الئتمان  منح  قرار  تر�صيد 
وحلماية حقوق امل�صاهمني يف البنك من ناحية اأخرى، وهذا ي�صب يف النهاية يف 
امل�صتوى  على  الوطني  والقت�صاد  اجلزئي  امل�صتوى  على  امل�صريف  القطاع  خدمة 

الكلي.
ت�صدر  باتت  التي  الئتماين،  ال�صتعالم  �صركة  بدء عمل  مع  اأنه  هنا  انوه  ودعني 
القرار  اتخاذ  اأ�صبح  فرد،  اأم  موؤ�ص�صة  اأكان  �صواء  العميل  حول  ائتمانيا  تقريرا 

الئتماين اكرث �صهولة ويحتاج اإلى اقل وقت ويتم بكفاءة عالية.
الأولى  قبل  فاإذا  الت�صهيالت،  ومنح  الودائع  قبول  ال�صا�صي  البنك  عمل  وعموما 
نقيم  نحن  لذلك  يخ�صر،  وبالتايل  عليه  عبئا  الودائع  ت�صبح  الثانية  عن  وامتنع 
يعد  ل  التقييم  وهذا  امل�صريف  العمل  ملبادئ  يخ�صع  تقيما  الت�صهيالت  منح  قرار 

ت�صددا بل هو حمافظة على العميل وامل�صاهمني يف اآن معا.
 

ما هي خططكم للعام 2017؟
التو�صع  وموا�صلة   للبنك  املالية  القاعدة  تعزيز  اإلى   2017 عام  يف  البنك   ي�صعى 
ال�صوق  احتياجات  تلبية  يف  التو�صع  وكذلك  والقرو�ص،  املودعني  قاعدة  يف 
بعد  وذلك  التمويلي،  التاأجري  بن�صاط  يتعلق  فيما  العمالء  ومتطلبات  التمويلية 
الت�صهيالت  �صركة  اأ�صهم  من   %93 على  للبنك  التابعة  متكني  �صركة  ا�صتحواذ 
البنك من  والتي متكن  دينار،  مليون   16.5 راأ�صمالها  والبالغ   الأردنية  التجارية 
التجارية  القطاعات  خ�صو�صا  ال�صوق،  متطلبات  تلبية  يف  بالتو�صع  خططه  تنفيذ 
لل�صركات ال�صغرية ومتو�صطة احلجم، اإلى جانب متويل الأفراد من ذوي الدخل 
بالنظر  العمالء  قاعدة  تو�صيع  على  والعمل  ال�صالمي،  التمويل  وتوفري  املتو�صط 
اإلى حجم احل�صة ال�صوقية ل�صركة الت�صهيالت التجارية الأردنية وقاعدة بياناتها 

تاأ�صي�صها. منذ  الوا�صعة 
املتميزة يف جمال خدمة  بتعزيز مكانته   2017 العام احلايل  �صيوا�صل يف  البنك 
العمالء، وتطوير واإطالق منتجات وخدمات مبتكرة من خالل البنك ومن خالل 
جمموعة ال�صركات التابعة له؛ �صركة املوارد حللول الو�صاطة املالية، �صركة متكني 
اللوج�صتية،  واخلدمات  التجارة  لتمويل  الإمداد  �صركة  التمويلي،  التاأجري  حللول 
وال�صركات  الأفراد  ال�صالمي،  للتمويل  الأردنية  التجارية  الت�صهيالت  و�صركة 

ال�صغرية واملتو�صطة والتي مت ال�صتحواذ على غالبية اأ�صهمها.
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اإلستثمار في قطاع التأمين

ال�صريبة(  ال�صافية )بعد  الردنية  التاأمني  �صركة  اأرباح  بلغت 
مقابل  دينار،  مليون   1،85 حوايل   2016 املا�صي  العام  خالل 

623،851 الف دينار للعام الذي �صبقه 2015 .
التامني  �صركة  ارباح  بلغت  لل�صركة،  املالية  البيانات  وبح�صب 
 3 حوايل   2016 املا�صي  العام  خالل  ال�صريبة  قبل  الأردنية 
مليون دينار مقارنة مع 927،430 الف دينار، يف الوقت الذي 
 2016 املا�صي  العام  خالل  ال�صركة  ايرادات  �صايف  فيه  بلغ 

حوايل 2،8 مليون دينار.
كما وبلغت اأق�صاط التامني املتحققة خالل العام املا�صي 75،4 
دينار. مليون   1،8 بلغت  �صافية  اأرباحا  عنها  نتج  دينار  مليون 

وقال املدير العام لل�صركة عماد عبد اخلالق، اإن العام املا�صي 
2016 كان مليئا بالتحديات، ال ان ال�صركة �صاعفت جهودها 
يف ال�صتمرار يف تطوير اعمالها وحتقيق اهدافها املعدة م�صبقا.

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

الداء الفني لل�صركة .

1,8 مليون دينار صافي أرباح
 »التأمين االردنية« في 2016

عبد الخالق: الشركة ضاعفت جهودها 
في تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها
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للتاأمني  العربي  ال�صرق  اإدارة  جمل�ص  اأقر 
 ،2017 ل�صنة  عقده  الذي  الأول  الجتماع  خالل 
يف  املنتهية  للفرتة  لل�صركة  العمومية  امليزانية 
2016/12/31، كما قرر املجل�ص التن�صيب للهيئة 
وتدوير  نقدية  اأرباح  توزيع  بعدم  لل�صركة  العامة 

الأرباح لل�صنة املالية  2017.
باأن  اللوزي  نا�صر  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
اأرباح ال�صركة الفنية خالل العام 2016 قد بلغت 
دينار  مليون   9.7 مع  مقارنة  دينار  مليون   4.4
للعام 2015، وبلغت الأق�صاط املكتتبة 110 ماليني 
  2015 للعام  دينار  مليون   102 مع  مقارنة  دينار 

بزيادة ن�صبتها 7 %.
مليون   1.4 ال�صريبة  قبل  الربح  �صايف  بلغ  كما   
 2015 ل�صنة  دينار  مليون   5.6 مع  مقارنة  دينار 
 1.2 بلغ  فقد  ال�صريبة  بعد  الربح  �صايف  اأما   ،

دينار  مليون   4.37 مع  مقارنة  دينار  مليون 
 7.3 مبقدار  املوجودات  زادت  2015.وقد  ل�صنة 
مليون دينار حتى نهاية العام 2016  حيث بلغت 
ماليني   103 مع  مقارنة  دينار،  مليون   110.5
عن   %  7 ن�صبتها  بزيادة  العام،  بداية  يف  دينار 
البنكية  الودائع  بلغت  كما   ،2015 ال�صابق  العام 
34.76 مليون دينار.واأ�صاف اللوزي باأن ال�صركة 
زيادة  يف  الطموحة  خططها  تطوير  يف  ما�صية 
الـتاأمينية  املنتجات  من  املزيد  واإ�صافة  الإنتاج 
�صمان  يف  رغباته  وحتقق  املواطن  تخدم  التي 
�صحته وممتلكاته بطريقة اآمنة لدى �صركة تتمتع 
بامل�صداقية والريادة.وتعمل ال�صركة �صمن مظلة 
يف  املتواجدة  للتاأمني  اخلليج  جمموعة   gigI
ثماين دول، الأمر الذي �صاهم يف دعم اخلدمات 
هذا  ال�صركة،  تقدمها  التي  التاأمينية  واملنتجات 

 2016 للعام  ال�صركة  ت�صنيف  جتديد  مت  وقد 
 A.M. Best العاملية  الت�صنيف  وكالة  مع 
ت�صنيف  درجة  على  ال�صركة  حافظت  حيث 
 +bbb لتبقى   2016/5/26 بتاريخ  ائتماين 
املالءة  قوة  على  واحلفاظ   ،2016 العام  خالل 
م�صتقر  ومبنظور   ،++B بدرجة  لل�صركة  املالية 
على  الأعلى  الت�صنيف  وهو  الت�صنيفني،  لكال 
م�صتوى �صركات التاأمني العاملة يف ال�صوق املحلي 
قال  التوايل.من جهته  لل�صنة احلادية ع�صر على 
الرئي�ص التنفيذي لل�صركة م�صطفى ملحم، »بان 
مبالغ  ب�صبب  جاء   2016 للعام  الأرباح  انخفا�ص 
والتي  للمت�صررين  ت�صويتها  مت  التي  التعوي�صات 
جتاوزت 86 مليون دينار ، ولكن دون اأن يوؤثر على 
ن�صبة ال�صيولة لل�صركة ومل يتم ا�صتخدام اأي مبالغ 

من الودائع الثابتة لل�صركة”.

1،2 مليون دينار صافي أرباح
 »الشرق العربي للتأمين« في 2016

اللوزي: الشركة ماضية 
في تطوير خططها 
وإضافة المزيد من 

المنتجات الـتأمينية

)بعد  ال�صافية  للتاأمني  الوروبية  العربية  املجموعة  �صركة   اأرباح  بلغت 
ال�صريبة( خالل العام املا�صي 2016 ما جمموعه 739،278 الف دينار، 

مقابل 720،021 الف دينار للعام الذي �صبقه 2015 .
العربية  املجموعة  �صركة  ارباح  بلغت  لل�صركة،  املالية  البيانات  وبح�صب 
املا�صي 2016 ما جمموعه  العام  ال�صريبة خالل  قبل  للتامني  الوروبية 
967،532 الف دينار، مقارنة مع 934،658 الف دينار للعام الذي �صبقه 
املا�صي 2016  العام  اق�صاط خالل  اجمايل  ال�صركة  فيه  2015.وحققت 
حوايل 20،3 مليون دينار، يف الوقت الذي بلغ فيه �صايف ايرادات ال�صركة 
وبلغ  دينار، كما  الف  املا�صي 2016 ما جمموعه 650،710  العام  خالل 
اجمايل موجودات ال�صركة خالل العام املا�صي 2016 حوايل 3،34 مليون 

دينار.

739 الف دينار صافي أرباح
 »المجموعة العربية األوروبية للتأمين« في 2016

بدر:
 الشركة تميزت 

بتبنيها احدث 
السياسات 
والخدمات 

التأمينية الحديثة
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بعد  �صافية  ارباحا  للتاأمني  الفرن�صية  الأردنية  ال�صركة  حققت 
ال�صرائب خالل العام املا�صي 2016 مقدارها 1،6 مليون دينار، 

مقارنة مع حوايل 1،2 مليون دينار للعام الذي �صبقه 2015.
الأردنية  ال�صركة  فقد حققت  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب   
املا�صي  العام  خالل  ال�صريبة  قبل  ارباحا  للتاأمني  الفرن�صية 
2016 حوايل 2 مليون دينار مقابل 1.9 مليون دينار للعام الذي 
�صبقه 2015، كما بلغ �صايف اإيرادات ال�صركة خالل العام املا�صي 
مليون   21 حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   22،6 حوايل   2016

دينار للعام 2015.
املا�صي  العام  بلغت خالل  اإجمايل الكتتابات  ان  ال�صركة   وبني 
مليون   25 حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   25.8 حوايل   2016

دينار للعام الذي �صبقه 2015.

ال�صريبة(  )بعد  ال�صافية  للتاأمني  العربي  الن�صر  �صركة   اأرباح  بلغت 
خالل العام املا�صي 2016 حوايل 2،6 مليون دينار، مقابل حوايل 2،4 

مليون دينار للعام الذي �صبقه 2015  بارتفاع 3،69 باملئة.
العربي  الن�صر  �صركة  ارباح  بلغت  لل�صركة،  املالية  البيانات  وبح�صب 
املا�صي 2016 حوايل 3،024 مليون  العام  ال�صريبة خالل  للتامني قبل 
دينار، يف الوقت الذي حققت فيه ال�صركة اجمايل اق�صاط خالل العام 
حوايل  بلغت  بزيادة  دينار  مليون   30،613 مقداره  ما   2016 املا�صي 
املا�صي  العام  خالل  ال�صركة  موجودات  اجمايل  وبلغ  باملئة.كما   2،4
2016 مبلغ 72،914 مليون دينار بنمو ن�صبته 8،9 باملئة، كما وبلغ حقوق 

امل�صاهمني ما مقداره 20،757 مليون دينار.
الى  املالية ت�صري  النتائج  اإن  لل�صركة يعقوب �صابيال،  العام  املدير  وقال 
ان ال�صركة ا�صتطاعت خالل العام املا�صي 2016 املحافظة على نتائجها 
الإيجابية، وهو ما مكنها املحافظة على مالئتها املالية وتعزيز مكانتها 

املتميزة يف كافة النواحي التامينية.
مواردها  كافة  ت�صخري  على  متوا�صل  ب�صكل  تعمل  ال�صركة  ان  واأ�صاف 
غايات  وحتقيق  مناف�صة؛  وب�صروط  لزبائنها  اخلدمات  اأف�صل  لتوفري 
امل�صاهمني باملحافظة على منو م�صتمر وعائد ايجابي، ومكافاأة موظفيها 
الذات  لتحقيق  املنا�صب  العمل  اأجواء  وخلق  التدريب،  برامج  �صمن 

والتطور وم�صاركة املجتمع لتحقيق غد اأف�صل. 

1,6 مليون دينار صافي أرباح
 »األردنية الفرنسية للتأمين« في 2016

2,6 مليون دينار صافي أرباح
 “النسر العربي للتأمين” في 2016

زعرب: نجاحات 
الشركة مكنها 
من الحفاظ على 

دورها الريادي

سابيال: 
الشركة 
حافظت 

على مالءتها 
المالية وعززت 

من مكانتها 
المتميزة
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4،6 مليون دينار صافي أرباح
 »الشرق األوسط للتأمين« في 2016

صويص: نتائج 
الشركة واصلت 

تاكيد مكانتها 
المرموقة في 

السوق

بلغت اأرباح �صركة ال�صرق الو�صط للتامني ال�صافية 
العام املا�صي 2016 حوايل  )بعد ال�صريبة( خالل 
4،6 مليون دينار مقارنة مع حوايل 2،2 مليون دينار 
من العام الذي �صبقه 2015.وبح�صب البيانات املالية 
للتامني  ال�صرق الو�صط  لل�صركة، بلغت ارباح �صركة 
 6 2016 حوايل  املا�صي  العام  ال�صريبة خالل  قبل 
مليون دينار مقارنة مع حوايل 2،4 مليون دينار، يف 
ال�صركة خالل  ايرادات  بلغ فيه �صايف  الذي  الوقت 
العام املا�صي 2016 حوايل 7،6 مليون دينار مقارنة 

مع حوايل 3،4 مليون دينار للعام الذي �صبقه 2015.
 2016 املا�صي  للعام  املكتتبة  الق�صاط  وبلغت  كما 
 37،6 حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   40،1 حوايل 

مليون دينار من العام الذي �صبقه 2015.
الأو�صط  ال�صرق  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 
ال�صركة  ان   ، �صوي�ص  رجائي  الدكتور  للتامني 
على  ال�صوق  يف  املرموقة  مكانتها  تاكيد  وا�صلت 
التي  العاملية  القت�صادية  الظروف  من  الرغم 

فر�صت العديد من التحديات ال�صعبة.

للتامني  الو�صط  ال�صرق  �صركة  ان  وا�صاف 
مقدرتها  مدى  زبائنها  امام  تثبت  ان  ا�صتطاعات 
باقل  واخلروج  ال�صعبة  الظروف  مع  التاأقلم  على 
ال�صرار، ل بل حتقيق الرباح يف وقت بالغ ال�صعوبة 
انتهاج  وا�صلت  ال�صركة  ان  قائال  اقت�صاديا.وتابع 
املخاطر  اإدارة  مفاهيم  لتطبيق  الأمثل  الأ�صلوب 
وال�صتمرار يف بناء احتياطيات مالية قوية لرت�صيخ 
ولدى  الأردين،  التاأمني  �صوق  يف  الطيبة  �صمعتها 

قاعدتها من العمالء وال�صركاء ال�صرتاتيجني.

  2016 املا�صي  العام  خالل  »ميدغلف«  للتامني  واخلليج  املتو�صط  �صركة  حققت 
مع  مقارنة  دينار  األف   471،392 واملخ�ص�صات  ال�صريبة  بعد  �صافية  اأرباحًا 

94،165 الف دينار للفرتة العام الذي �صبقه  2015.
وح�صب البيانات املالية، فقد حققت �صركة املتو�صط واخلليج للتامني »ميدغلف« 
جمموعه  ما   2016 املا�صي  العام  خالل  واملخ�ص�صات  ال�صريبة  قبل  اأرباحا 
العام 2015، يف  دينار خالل  الف  مع  291،290  دينار، مقارنة  األف   597،772
الوقت الذي بلغ فيه �صايف ايرادات ال�صركة خالل العام املا�صي 2016 ما جمموعه 
469،501  الف دينار مقارنة مع 336،998 الف دينار للعام الذي �صبقه 2015.
»ميدغلف«  للتامني  واخلليج  املتو�صط  ل�صركة  املكتتبة  الق�صاط  اجايل  وبلغ  كما 
خالل العام املا�صي 2016 حوايل 18،8 مليون دينار مقارنة مع 16،9 مليون دينار 

للعام 2015.
وقال املدير العام ل�صركة املتو�صط واخلليج للتامني »ميدغلف« عالء عبد اجلواد، 
، ان ال�صركة �صتوا�صل حتقيق الجنازات والنمو رغم التحديات املالية وال�صيا�صية 
يف املنطقة، فال�صركة متتلك اخلربة الكافية يف التعامل مع الظروف املحيطة مبا 
ال�صركة  ان  العام احلايل 2017.واأ�صاف  النمو خالل  املزيد من  لتحقيق  يوؤهلها 
اإلى ان  �صتقوم بالرتكيز على رفع م�صتوى خدماتها التي تقدمها للعمالء، منوها 
وت�صنيفها،  الردين  ال�صوق  مكانتها يف  تعزز من  لل�صركة  احلالية  املالية  النتائج 
فال�صركة اختارت اجلودة طريقها لتحقيق اهدافها ولتح�صني خدماتها من اجل 

تقدمي ما يلبي رغبات زبائنها ويفوق توقعاتهم .

471 ألف دينار ارباح »ميدغلف« في 2016

عبد الجواد: 
الشركة 

ستواصل تحقيق 
االنجازات والنمو 

رغم التحديات 



 بلغت اأرباح �صركة املجموعة العربية الأردنية للتاأمني ال�صافية )بعد ال�صريبة( 
خالل العام املا�صي 2016 ما جمموعه 549،683 الف دينار، مقابل 503،489 

الف دينار للعام الذي �صبقه 2015 .
وبح�صب البيانات املالية لل�صركة، بلغت ارباح �صركة املجموعة العربية الأردنية 
الف  املا�صي 2016 ما جمموعه 570،033  العام  ال�صريبة خالل  للتامني قبل 
2015.وا�صارت  �صبقه  الذي  للعام  دينار  الف   489،357 مع  مقارنة  دينار، 
البيانات املالية الى ان �صايف ايرادات ال�صركة خالل العام املا�صي 2016 بلغت 
حوايل 1،5 مليون دينار مقارنة مع ما جمموعه 820،066 الف دينار من العام 

.2015
وقال املدير العام ل�صركة املجموعة العربية الأردنية للتاأمني ا�صامة جعنينه، اأن 
النتائج املالية  لل�صركة تربهن انها ت�صري يف الطريق ال�صحيح، وهو ما يوؤكد 

على ثقة عمالء باخلدمات املتنوعة التي تقدمها. 
واأ�صاف اأن ال�صركة تتمتع مبيزة �صرعتها بال�صتجابة لكافة املطالبات املقدمة 
وت�صويتها يف اوقات قيا�صية لكي تكون خدماتها مكتملة وذات مل�صة �صخ�صية، 
حيث قامت على مر �صنوات عملها ببناء عالقات قوية مع اكرب معيدي التامني 

العامليني.

549 الف دينار صافي أرباح
»المجموعة العربية األردنية للتأمين«في 2016

جعنينه: 
الشركة تتمتع 

بميزة سرعتها 
باالستجابة 

لكافة 
المطالبات 

المقدمة

100 ألف دينار صافي أرباح 
»المنارة للتأمين« في 2016

سعادة: النتائج المتحققة 
جيدة جدا بالرغم من 

الظروف االقليمية الصعبة 

ال�صافية  للتاأمني  املنارة  �صركة  اأرباح  بلغت 
 2016 املا�صي  العام  خالل  ال�صريبة(  )بعد 

مبلغ 100،629 األف دينار.
ارباح  بلغت  لل�صركة،  املالية  البيانات  وبح�صب 
خالل  ال�صريبة  قبل  للتامني  املنارة  �صركة 
العام املا�صي 2016 مبلغ 323،401 الف دينار 
الوقت  يف  دينار،  الف   214،894 مع  مقارنة 
خالل  ال�صركة  ايرادات  �صايف  فيه  بلغ  الذي 
 450،034 جمموعه  ما   2016 املا�صي  العام 

الف دينار.
 2016 املا�صي  العام  انتاج  حجم  وبلغت  كما 

حوايل 8،3 مليون دينار.
اإن  �صعادة،  فادي  لل�صركة  العام  املدير  وقال 
 2016 املا�صي  العام  خالل  املتحققة  النتائج 
املالية  الأزمة  من  بالرغم  جدا  جيدة  كانت 
من  القليمية  الأ�صواق  تعانيه  وما  العاملية 
ال�صيا�صية  ال�صطرابات  ب�صبب  مالية  م�صاكل 
مع  مقارنة  العربية،  باملنطقة  تع�صف  التي 

�صيا�صي  ا�صتقرار  من  الأردن  به  تتمتع  ما 
ال�صتقرار  دوام  لالأردن  ومتنى  واقت�صادي، 

والتقدم.
للتامني  املنارة  �صركة  حققته  ما  ان  وا�صاف 
من نتائج توؤكد ا�صتمرارها يف التقدم والنمو، 
ولتعزز موقعها يف القطاع التاأمني الأردين على 
القت�صاد  على  ال�صلبية  التاأثريات  من  الرغم 
الوطني، ملا ت�صهده املنطقة املحيطة من اأزمات 

�صيا�صية واقت�صادية.
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583 مليون دينار اقساط التأمين العام الماضي 

اإدارة التاأمني/ وزارة ال�صناعة والتجارة  اأظهرت البيانات الر�صمية الأولية ال�صادرة عن 
والتموين ارتفاع اإجمايل اأق�صاط التاأمني بن�صبة )5.9%( خالل عام 2016 لتبلغ )582.9( 

مليون دينار مقابل )550.4( مليون دينار خالل عام 2015.
وقد اأظهر تقرير لوزارة ال�صناعة والتجارة والتموين/ ادارة التامني منو اإجمايل اأق�صاط 
مقابل   2016 لعام  دينار  مليون   )512.8( لتبلغ   )%4.8( بن�صبة  العامة  التاأمينات 
)489.3( مليون دينار للعام ال�صابق، وجاء هذا النمو مدفوعًا بالنمو يف اإجمايل اأق�صاط 
التاأمني الطبي بن�صبة منو )11.1%( وتاأمني احلريق والأ�صرار الأخرى للممتلكات بن�صبة 

منو )7.3%( وتاأمني املركبات بن�صبة منو )1.8%( مقارنة بعام 2015.
و بلغ اإجمايل اأق�صاط تاأمينات احلياة )70.1( مليون دينار خالل عام 2016 مقابل )61( 

مليون دينار للعام ال�صابق وبن�صبة منو بلغت )14.9(%.
لتبلغ   2016 عام  خالل   )%13.4( بن�صبة  املدفوعة  التاأمني  تعوي�صات  اإجمايل  ارتفع  و 
اإجمايل  ارتفع  حيث   ،2015 لعام  دينار  مليون   )387( مقابل  دينار  مليون   )438.9(
تعوي�صات التاأمني املدفوعة التاأمينات العامة بن�صبة )14.2%(، وارتفع اإجمايل تعوي�صات 
)اإجمايل  اخل�صارة  ن�صبة  ارتفعت  فقد  عليه  وبناًء   ،)%2.9( بن�صبة  احلياة  على  التاأمني 
لتبلغ )80%( خالل  العامة  التاأمينات  اأق�صاط  لإجمايل  الأق�صاط(  اإجمايل   / التعوي�صات 

عام 2016 مقابل )74%( للعام ال�صابق.
وارتفع اإجمايل اأق�صاط تاأمني املركبات بن�صبة )1.8%( لعام 2016، وب�صكل خا�ص يالحظ 
وارتفاع   )%3.1( بن�صبة  الغري(  �صد  )حملي/  املركبات  تاأمني  اأق�صاط  اإجمايل  ارتفاع 
بينما   )%4.1( بن�صبة  للمركبات  ال�صامل  التاأمني  من  الإلزامي  ال�صق  اأق�صاط  اإجمايل 
وباملقابل   ،)%13.1( بن�صبة  احلدود(  )مراكز  املركبات  تاأمني  اأق�صاط  اإجمايل  انخف�ص 
ارتفع اإجمايل تعوي�صات تاأمني املركبات املدفوعة بن�صبة )10.4%(، وبالتايل بلغت ن�صبة 
لعام 2016  املركبات )%92(  لتاأمني  الأق�صاط(  اإجمايل  التعوي�صات/  )اإجمايل  اخل�صارة 
لتاأمني  اخل�صارة  ن�صبة  ارتفاع  يالحظ  كما   ،2015 لعام   )%85( خ�صارة  بن�صبة  مقارنة 

املركبات الإلزامي لتبلغ )91%( مقابل )85%( لعام 2015.
كما بلغ عدد تراخي�ص وجتديد الرتاخي�ص ملقدمي اخلدمات التاأمينية امل�صاندة )1023( 
رخ�صة خالل عام 2016 بارتفاع قدره )4.1%( عن العام ال�صابق، حيث مت منح وجتديد 
ترخي�ص لـ )638( وكيل تاأمني و)168( و�صيط تاأمني و)29( و�صيط اإعادة تاأمني و)60( 
تاأمني  ا�صت�صاري  و)36(  اكتواري  و)15(  بالكتتاب  مفو�ص  و)1(  ومعاين  خ�صائر  م�صوي 
و)16( �صركة لإدارة اأعمال التاأمني، بالإ�صافة لتجديد ترخي�ص )13( بنك ملمار�صة اأعمال 
التاأمني امل�صريف، ومنح موافقـة ملمار�صـة اأعمال و�صــيط اإعـادة تاأمني داخل اململكة لـ )47( 

و�صيط اإعادة تاأمني مقيم خارج اململكة.
من ناحية اأخرى، بلغ عدد ال�صكاوى املتعلقة بفروع التاأمني املختلفة واملقدمة لإدارة التاأمني 
مقابل   ،)%96( بن�صبة  املركبات  تاأمني  فرع  يف  تركزت   2016 عام  خالل  �صكوى   )645(
)501( �صكوى خالل عام 2015 بارتفاع قدره )29%(، وقد اأ�صفرت جهود اإدارة التاأمني/ 
مقابل   2016 عام  خالل  �صكوى   )635( ت�صوية  عن  والتموين  والتجارة  ال�صناعة  وزارة 

)487( �صكوى خالل عام 2015.
ت�صوية  �صكوى خالل عام 2016 مقابل  بت�صوية )2(  التاأمني  نزاعات  كما قامت جلنة حل 
)12( �صكوى خالل عام 2015، بينما ا�صتلمت اللجنة )5( �صكاوي خالل عام 2016 مقابل 

)5( �صكوى خالل عام 2015.
وقامت جلنة اإدارة �صندوق تعوي�ص املت�صررين من حوادث املركبات بت�صوية )97( مطالبة 
اأن اللجنة ا�صتلمت  خالل عام 2016 مقابل ت�صوية )69( مطالبة خالل عام 2015، علمًا 
)131( مطالبة خالل عام 2016 تخ�ص )105( حادث مقابل )102( مطالبة خالل عام 

2015 بارتفاع قدره )%28(.
وت�صري هذه البيانات اإلى اأن ن�صبة م�صاهمة قطاع التاأمني يف حجم التداول يف بور�صة عمان 
القيا�صي  الرقم  بلغ  بينما   ،2016 عام  التداول خالل  اإجمايل حجم  من  بلغت )%0.43( 

لأ�صهم القطاع )2073( نقطة يف نهاية عام 2016.

بارتفاع %5.9

اإلستثمار في قطاع التأمين
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ارباح مجموعة البنك العربي الصافية 533 مليون دوالر في 2016

11 مليون دينار صافي أرباح »سوسيتة جنرال« األردن  في  2016

ال�صـرائب  بعد  العربي  البنك  جمموعة  ارباح  ارتفعت 
للعام 2016 مـقابل 442  واملخ�صـ�صـات 533 مليون دولر 

مليون دولر للعام 2015، بن�صبة منو 20 باملئة.
وقال البنك يف بيان اأ�صدره حول البيانات املالية ال�صنوية 
للمجموعة اإن هذه النتائج تدل على قوة البنك وجناحه يف 
حتقيق اأف�صل النتائج، و�صعيه امل�صتمر للو�صول الى اف�صل 

امل�صتويات يف الداء.
بلغت  ال�صريبة  ارباح املجموعة قبل  ان  البيانات  واظهرت 

791 مليون دولر.
نقدية  ارباح  بتوزيع  العربي  البنك  اإدارة  جمل�ص  واأو�صى 
نحو  تعادل   2016 للعام  باملئة   30 بن�صبة  امل�صاهمني  على 

192 مليون دينار.
وبح�صب البيان، فقد بلغت الت�صهيالت الئتمانية للمجموعة 
7ر23 مليار دولر يف حني بلغت ودائع العمالء 6ر33 مليار 

دولر بنهاية 2016.
اظهرت  فقد  ال�صرف،  ا�صعار  يف  التغري  اثر  وبا�صتثناء 
باملئة   6 بن�صبة  ارتفاعا  الئتمانية  الت�صهيالت  حمفظة 
التي  ال�صنة  مع  مقارنة  باملئة   3 بن�صبة  العمالء  وودائع 

�صبقت.
اإن   ، امل�صري  �صبيح  البنك،  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
جاءت   2016 عام  يف  البنك  حققها  التي  املالية  النتائج 
والتي  وينفذها،  تبناها  التي  ال�صرتاتيجية  جناعة  لتوؤكد 
جمددا  ولتعك�ص  الراأ�صمالية  قاعدته  قوة  تدعيم  اإلى  ادت 

موا�صلة البنك لأدائه املتميز بالرغم من بيئة العمل التي 
ت�صهد تناف�صية متزايدة.

حتقيق  على  البنك  قدرة  يف  ثقته  عن  امل�صري  واعرب 
اأجل  من  الطموحة  روؤيته  وتنفيذ  ال�صرتاتيجية  تطلعاته 
حتفيز  خالل  من  وذلك  النتائج  اأف�صل  اإلى  الو�صول 
قاعدة  وتو�صيع  املخاطر،  اإدارة  وتعزيز  ال�صتثمارات، 
ن�صاطاته التمويلية وامل�صرفية على النحو الذي يكفل تنويع 
م�صادر الدخل واحلفاظ على وترية مت�صاعدة لالأداء ومبا 

يعك�ص مكانة البنك يف ال�صوق الإقليمية والعاملية.
العربي  للبنك  التنفيذي  العام  املدير  اأو�صح  جهته،  ومن 
نعمه ال�صباغ اأن البنك ا�صتطاع حتقيق منو يف الأرباح من 
منتجاته  يف  التنوع  الى  بالإ�صافة  توظيفاته  كفاءة  خالل 
الأرباح  زيادة  يف  اأ�صهم  الذي  الأمر  امل�صرفية،  وخدماته 
الت�صغيلية والتي اأظهرت معدلت منو اإيجابية بف�صل النمو 
البنكية  الأعمال  املتاأتية من  العمولت  و  الفوائد  يف �صايف 

الرئي�صية.
واأ�صار اإلى اأن البنك حافظ على جودة ا�صوله وعلى ن�صبة 
تغطية للديون غري العاملة تفوق 100 باملئة، وذلك من دون 
�صيولة  ن�صبة  على  حافظ  فيما  ال�صمانات،  قيمة  احت�صاب 
4ر70  الودائع  الى  الت�صهيالت  اإجمايل  بلغ  حيث  مرتفعة 

باملئة.
وبني اأن املجموعة ا�صتمرت يف بذل اجلهود الالزمة لتعزيز 
واملحافظة على متانة مركزها املايل بالإ�صافة اإلى الدارة 
الفعالة للمخاطر حيث بلغت ن�صبة كفاية راأ�ص املال ح�صب 

تعليمات بازل 3 وبلغت 7ر15 باملئة.

حقق بنك �صو�صيته جرنال الأردن اأرباحا 
ال�صريبة  خم�ص�ص  قبل  بلغت  اإجمالية 
6ر16 مليون دينار ل�صنة 2016 مقارنة مع 

4ر15 مليون دينار لعام 2015.
بلغت  فقد  للبنك،  املالية  النتائج  وح�صب 
املا�صي  العام  خالل  ال�صافية  الرباح 
مقارنة  دينار  مليون   11 حوايل   2016
الذي  بالعام  مقارنة  دينار  مليون   10 مع 

�صبقه 2015.
واأظهرت البيانات املالية للبنك اأن �صايف 
دينار  مليون  بلغ 3ر29  الت�صغيلية  الأرباح 

مقارنة مع 7ر27 مليون دينار.

المصري:  هذه النتائج “تدل 
على قوة البنك ونجاحه في 

تحقيق أفضل النتائج

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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6،3 مليون دينار صافي أرباح البنك األهلي في 2016

الأردين  الأهلي  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأعلن 
�صعد املع�صر عن تو�صية جمل�ص الإدارة للهيئة العامة 
اأ�صهم  و%5  نقدية  اأرباح   %5 بتوزيع  للم�صاهمني 

جمانية على م�صاهمي البنك.
نتائجه  عن  الأردين  الأهلي  البنك  اأعلن  املقابل  يف 
املالية لل�صنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2016، حيث 
موجوداته  حجم  يف  مرتفعة  منو  ن�صب  البنك  حقق 
و�صلت الى 2.8 مليار دينار مقارنة مع 2.49 مليار 
دينار بنهاية عام 2015 اأي بن�صبة منو بلغت 13%، كما 
حققت كّل من الت�صهيالت الئتمانية وودائع العمالء 
ن�صب منو مرتفعة اي�صا فاقت ب�صكل كبري ن�صب النمو 
يف ال�صنوات ال�صابقة،  حيث منت حمفظة الت�صهيالت 
مليون   220 مببلغ  )بال�صايف(  املبا�صرة  الئتمانية 
دينار وبن�صبة منو بلغت 18% عن نهاية عام 2015، يف 
حني ارتفعت ودائع العمالء بقيمة 285 مليون دينار 

وبن�صبة منو بلغت 16% عن نهاية العام 2015. 

وقد جاءت هذه الن�صب جميعها لتعك�ص مدى الكفاءة 
يف اإدارة املوجودات واملطلوبات وجودة التوظيف لدى 

البنك.
املوجودات  جانبي  يف  املتوازن  النمو  ادى  وقد 
واملطلوبات خالل العام 2016 الى متكني البنك من 
التحوط من خالل تعليق الفوائد ور�صد املخ�ص�صات 
لقاء الديون والعقارات امل�صتملكة مببلغ 46.5 مليون 
دينار ان�صجاما مع ال�صيا�صة املتحفظة التي ينتهجها 
الئتمانية  املحفظة  جودة  حت�صني  بهدف  البنك 
وتقليل املخاطر، حيث بلغت ن�صبة تغطية ال�صمانات 
يزيد عن  ما  الى  العاملة  للديون غري  واملخ�ص�صات 
بلغت )8.2(  ال�صريبة  اأرباح قبل  160% مع حتقيق 
ارباح  �صايف  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف  دينار،  مليون 

البنك بعد ال�صريبة حوايل 6،3 مليون دينار.
يبلغ 175  البنك  ان را�ص مال  بالذكر   ومن اجلدير 
امل�صاهمني  اجمايل حقوق  يبلغ  دينار يف حني  مليون 
مبا فيها الحتياطيات والرباح املحتجزة 303 مليون 

دينار.

29.8 مليون دينار صافي ارباح 
بنك االتحاد قبل الضريبة

9،3 مليون دينار صافي أرباح
 البنك التجاري األردني في 2016

 
اإجمالية  اأرباحا  الحتاد  بنك  حقق 
مليون  7ر41  بلغت  ال�صريبة  قبل 
دينار للعام 2016، فيما بلغت الأرباح 
ال�صافية 8ر29 مليون دينار بارتفاع 

بن�صبة 4 باملئة عن عام 2015.
وبح�صب النتائج املالية لبنك الحتاد 
فقد   ،2016 املا�صي  العام  خالل 
نهاية  يف  البنك  موجودات  بلغت 

دينار،  مليون   2560 حوايل   2016
لنهاية  دينار  مليون   2389 مقابل 
عام 2015 بارتفاع بواقع 171 مليون 
اليرادات  ان  البنك  .وبني  دينار 
مليون  9ر94  الى  و�صلت  الت�صغيلية 
دينار  مليون  6ر85  مقابل  دينار 
لفرتة  باملئة  9ر10  بن�صبة  بارتفاع 

املقارنة ذاتها.
 125 يبلغ  البنك  را�صمال  ان  ويذكر 

مليون دينار .

 
التجاري  البنك  اأرباح  �صايف  بلغ 
الأردين )بعد ال�صريبة( خالل العام 
مليون   9،3 حوايل   2016 املا�صي 
البنك  حقق  الذي  الوقت  يف  دينار، 
ارباحا قبل ال�صريبة حوايل 12 مليون 

دينار.
فقد  للبنك،  املالية  البيانات  وح�صب   
بلغ �صايف اإيرادات البنك خالل العام 
مليون   49،6 حوايل   2016 املا�صي 

املوجودات  جمموع  وبلغ  كما  دينار، 
وبلغ   ، دينار  مليار   1،265 حوايل 
 957 مبلغ  العمالء  ودائع  جمموع 

مليون دينار.
ارتفاع  اإلى  املالية  البيانات  وا�صارت   
�صايف الت�صهيالت الإئتمانية املبا�صرة 
مليون   634 اإلى  ولت�صل  باملئة   5،8
دينار، يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع 
مليون   146 مبلغ  امل�صاهمني  حقوق 
دينار  مليون   7.8 وبارتفاع  دينار 

وبن�صبة 5،7 باملئة.
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42.2 مليون دينار صافي ارباح بنك األردن في 2016

3ر62  بلغت  اجمالية  ارباحا  الأردن  بنك  حقق 
مليون دينار لعام 2016 زادت قليال عن ارباحه 

للعام 2015.
فاخوري   �صاكر  الدارة  جمل�ص  رئي�ص  وبح�صب 
الأرباح  فاإن  للبنك،  ال�صنوية  املالية  البيانات 
ال�صافية بعد تنزيل خم�ص�صات �صريبة الدخل 
بلغت 2ر42 مليون دينار يف عام 2016 مقارنة مع 

40 مليون دينار للعام 2015.
اجمايل  ان  اإلى  للبنك  املالية  البيانات  وا�صارت 

الدخل املتحقق للبنك خالل العام املا�صي 2016 
بلغ حوايل 127.5 مليون دينار مقارنة مع حوايل 
العام  من  الفرتة  لنف�ص  دينار  مليون   125.2

.2015
العام  خالل  الأردن  بنك  موجودات  جمموع  وبلغ 
دينار مقارنة  مليار  املا�صي 2016 حوايل 2.34 
من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليار   2.2 حوايل  مع 

العام الذي �صبقه 2015.
 2016 العام  يف  ا�صتكمل  الأردن  بنك  اأن  يذكر 
اإجراءات رفع راأ�صماله اإلى 200 مليون دينار من 

اأ�صل 1ر155 مليون دينار.
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131 مليون دينار صافي أرباح بنك اإلسكان لعام 2016

خالل  والتمويل  للتجارة  الإ�صكان  بنك  حقق 
مقدارها  ال�صريبة  قبل  اأرباحًا   2016 عام 
مليون   177 مع  مقارنة  دينار  مليون   190.3
دينار حتققت خالل العام املا�صي، اأي بزيادة 
ال�صافية  الأرباح  وبلغت   ،%7.5 ن�صبتها 
مبلغ  مقابل  دينار  مليون   131 ال�صريبة  بعد 
اأي   ،2015 عام  يف  دينار  مليون   124.7

بزيادة ن�صبتها %5.
وقد �صرح عبد الله اخلطيب رئي�ص جمل�ص 
عن  عرب  الدارة  جمل�ص  اأن  البنك،  ادارة 
التحديات  رغم  النتائج  لهذه  ارتياحه 
الإقليمية  للظروف  نتيجة  القت�صادية 
الهيئة  اإلى  املجل�ص  اأو�صى  كما  املحيطة، 
على  اأرباح  بتوزيع  البنك  مل�صاهمي  العامة 
بن�صبة 30% من  العام 2016  امل�صاهمني عن 
توزيع  اإلى  بالإ�صافة  لل�صهم  ال�صمية  القيمة 

اأ�صهم جمانية بن�صبة %25.
وبني الرئي�ص التنفيذي لبنك الإ�صكان اإيهاب 
املتحققة  ال�صريبة  قبل  الرباح  ان  ال�صعدي 
جاءت  قد  دينار  مليون   190.3 والبالغة 
الناجحة  البنك  عمل  ا�صرتاتيجية  بف�صل 
وتعامل الدارة التنفيذية مع متغريات ال�صوق 

جمل�ص  من  امل�صتمر  والدعم  عالية  بكفاءة 
الدارة. 

وقد و�صل جمموع موجودات البنك يف نهاية 
وبلغت  دينار،  مليار   7.8 اإلى   2016 عام 
دينار،  مليار   5.6 العمالء  ودائع  اأر�صـــدة 
بلغ  اإذ  للبنك  الراأ�صمالية  القاعدة  وتعززت 
دينار  مليون   1060 امللكية  حقوق  اإجمايل 
ر�صيد  اإجمايل  وارتفع   ،%2 ن�صبتها  بزيادة 
 4.3 ليبلغ  الئتمانية  الت�صهيالت  حمفظة 

مليار دينار بزيادة ن�صبتها %14.2.
وا�صاف ال�صعدي ان هذه النتائج قد انعك�صت 
املوؤ�صرات  من  عدد  على  اإيجابي  ب�صكل 
الأ�صا�صية لأداء البنك مبا عزز املالءة املالية 
حيث   ، الراأ�صمالية  قاعدته  ومتانة  للبنك 
بلغت ن�صبة كفاية راأ�ص املال  17.6% وبلغت 
ن�صبة ال�صيولة 124% وهما اأعلى من املعدلت 
املطلوبة من البنك املركزي الأردين، وارتفع 
 %1.6 من  املوجودات  على  العائد  معدل 
وارتفع   ،2016 عام   %1.7 اإلى   2015 عام 
 %12 من  امللكية  حقوق  على  العائد  معدل 
غري  الديون  ن�صبة  وانخف�صت   ،%12.5 اإلى 
العاملة NPLs اإلى 3.7%، وحت�صنت ن�صبة 
تغطية املخ�ص�صات للديون غري العاملة اإلى 

120% مقابل 112% عام 2015.

السعدي: ان النتائج 
المتحققة جاءت بفضل 
استراتيجية عمل البنك 

الناجحة
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

35 مليون دينار صافي أرباح 
القاهرة عمان اإلجمالية في 2016

10.8 مليون دينار صافي أرباح 
»االستثمار العربي األردني« في 2016 

اأرباحا  عمان  القاهرة  بنك  حقق 
للعام  دينار  مليون   50 بلغت  اإجمالية 
ال�صافية  الأرباح  بلغت  فيما   ،2016

7ر34 مليون دينار.
التو�صية  البنك  اإدارة  جمل�ص  وقرر 
باملئة   12 بتوزيع  املقبلة  العامة  للهيئة 
مليون  البالغ 180  البنك  راأ�صمال  من 
امل�صاهمني  على  نقدية  اأرباحا  دينار، 

تعادل 6ر21 مليون دينار.
يزيد  الدارة  جمل�ص  رئي�ص  وبح�صب 
املفتي ان البيانات املالية للبنك، فقد 
بلغت موجودات البنك يف نهاية 2016 
حوايل 2491 مليون دينار، فيما بلغت 
دينار  مليون   1547 العمالء  ودائع 

والت�صهيالت 1356 مليون دينار.
الت�صهيالت  �صايف  ارتفعت  املقابل  يف 
لت�صل  باملئة   18،5 بن�صبة  الإئتمانية 

اإلى 1،356 مليون دينار.

اأرباحا  الأردين  العربي  ال�صتثمار  بنك  حقق 
ليحافظ   2016 لعام  دينار  مليون  5ر33  بلغت 

على م�صتوى الأرباح نف�صه للعام 2015.
بعد  ال�صافية  الرباح  اإن  يف  البنك  وقال 
ال�صريبة املخ�ص�صات بلغت 8ر10 مليون دينار 
املقارنة. ل�صنتي  دينار  مليون  3ر10  مقابل 

واأو�صى جمل�ص الإدارة اإلى الهيئة العامة املقبلة 
البنك  مال  راأ�ص  من  باملئة   12 بتوزيع  للبنك 

البالغ 150 مليون دينار/�صهم على امل�صاهمني 
وبقيمة تبلغ 18 مليون دينار.

وبح�صب املدير العام هاين القا�صي ان النتائج 
املالية لبنك ال�صتثمار العربي الأردين، فقد بلغ 
�صايف الإيرادات الت�صغيلية 6ر67 مليون دينار، 
فيما ارتفعت املوجودات اإلى 81ر1 مليار دينار.
الديون غري  ن�صبة  انخفا�ص  البيانات  واأظهرت 
اإلى  املعلقة،  الفوائد  ا�صتبعاد  بعد  العاملة، 
باملئة  94ر1  مع  مقارنة   2016 يف  باملئة  66ر1 

يف 2015.

30 مليون دينار صافي أرباح »األردني الكويتي« في 2016

)بعد  ارباح  �صايف  الكويتي  الأردين  البنك  حقق 
 30 حوايل   2016 املا�صي  العام  خالل  ال�صريبة( 
مليون دينار، يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع الأرباح 

قبل ال�صريبة 43،5 مليون دينار.
الكرمي  عبد  دولة  الدارة  جمل�ص  رئي�ص  وبح�صب 
العام  خالل  للبنك  املالية  البيانات  ان  الكباريتي 
البنك  موجودات  جمموع  بلغ  فقد   ،2016 املا�صي 
مليون   2844،7 مقابل  دينار  مليون   2740 حوايل 
دينار من العام الذي �صبقه 2015، كما وبلغت ودائع 

العمالء 1703،4 مليون دينار مقابل 1900،9 مليون 
دينار للعام 2015.

 1446،9 املبا�صرة  الإئتمانية  الت�صهيالت  �صايف  وبلغ 
مليون دينار مقابل 1372،8 مليون دينار للعام الذي 
�صبقه 2015 وبن�صبة منو 5،4 باملئة، كما ومنت حقوق 
مليون   10،9 اإلى   2016 املا�صي  العام  خالل  امللكية 
دينار بزيادة ن�صبتها 2،4 باملئة  عن العام الذي �صبقه 
نهاية  يف  كما  دينار  مليون   465،2 لت�صبح   2015
العام 2016.وقد او�صى جمل�ص اإدارة البنك الأردين 
بن�صبة  امل�صاهمني  على  نقدية  ارباح  بتوزيع  الكويتي 

20 باملئة من راأ�ص املال.
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54 مليون دينار صافي ارباح »اإلسالمي األردني« في 2016

قبل  ارباحا  الأردين  الإ�صالمي  البنك  حقق 
 2016 للعام  دينار  مليون  7ر83  بلغت  ال�صريبة 
بارتفاع ن�صبته 1ر12 باملئة مقارنة مع 7ر74 مليون 

دينار يف عام 2015.
الأرباح  بلغت  فقد  البنك،  ا�صدره  بيان  وبح�صب 
بارتفاع  دينار  مليون   54 ال�صريبة  بعد  ال�صافية 
ن�صبته 11 باملئة، بارتفاع ن�صبته 7ر48 مليون دينار.
واأو�صى جمل�ص الدارة للهيئة العامة العادية، التي 
�صتعقد اجتماعها بتاريخ 26 ني�صان 2017، بتوزيع 
ارباح نقدية على امل�صاهمني عن العام 2016 بن�صبة 
15 باملئة من القيمة ال�صمية لل�صهم، ورفع راأ�صمال 
البنك اإلى 180 مليون دينار/�صهم من 150 مليون 
بن�صبة  جمانية  اأ�صهم  بتوزيع  وذلك  دينار/�صهم، 
الرباح  من  تغطى  البنك  مال  راأ�ص  من  باملئة   20

املدورة، وذلك بعد اخذ املوافقات الالزمة.
الإ�صالمي  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأ�صاد 
التنفيذي  الرئي�ص  يو�صف،  احمد  عدنان  الأردين، 
بجهود  البحرين،  يف  امل�صرفية  الربكة  ملجموعة 
يف  والعاملني  الدارة  وجمل�ص  التنفيذية  الدارة 
ال�صرتاتيجية  اخلطة  بتطبيق  لال�صتمرار  البنك 

وحتقيق املزيد من النمو.
اجلوائز  من  العديد  ح�صد  البنك  اأن  اإلى  واأ�صار 
يف  بنك  اقوى  جائزة  ومنها  العاملية  والت�صنيفات 
الردن يف خدمات التجزئة، واف�صل بنك وجمموعة 
واعادت  لعام2016  الردن  يف  ا�صالمية  م�صرفية 
 )IIRA(للت�صنيف الدولية  الإ�صالمية  الوكالة 
 )  SQR AA( ال�صرعية  اجلودة  ت�صنيف  تثبيت 
للبنك الإ�صالمي الأردين وذلك للعام الثامن على 
درجات  لأعلى  البنك  تطبيق  ل�صتمرارية  التوايل، 
ال�صريعة  واحكام  مببادئ  واللتزام  المتثال 
ال�صرعية  احلوكمة  هيكل  خالل  من  الإ�صالمية 
ال�صادرة  التعليمات  مع  يتما�صى  والذي  للبنك 
احلاكمية  دليل  يف  الأردين  املركزي  البنك  عن 

املوؤ�ص�صية للبنوك ال�صالمية.
ومن اأبرز املوؤ�صرات املالية التي حققها البنك حتى 
التنفيذي  الرئي�ص  قال   ،2016 الأول  كانون  نهاية 
مو�صى  الأردين،  الإ�صالمي  للبنك  العام  املدير 
�صحادة، اأن ن�صب النمو املتحققة توؤكد على �صالمة 
موجودات  واأن  واللتزام،  والكفاءة  وامل�صار  النهج 
املخ�ص�ص  ال�صتثمار  ح�صابات  فيها،  مبا  البنك 
بالوكالة،  ال�صتثمار  وح�صابات  املقار�صة  و�صندات 
مليار  اإلى حوايل 5ر4  لت�صل  باملئة   8 بن�صبة  منت 

نهاية  يف  دينار  مليار  17ر4  حوايل  مقابل  دينار 
2015 بزيادة قدرها 333 مليون دينار.

املمنوحة  الت�صهيالت  يف  النمو  ن�صبة  بلغت  كما 
و�صندات  املخ�ص�ص  ال�صتثمار  فيها،  مبا  للعمالء 
املقار�صة وال�صتثمار بالوكالة، حوايل 3 باملئة اإلى 
حوايل 24ر3 مليار دينار مقابل حوايل 15ر3 مليار 
دينار يف نهاية عام 2015 بزيادة قدرها 90 مليون 

دينار.
البنك  ميزانية  ارقام  يف  املتحقق  النمو  اإن  وقال 
بلغت  والتي  اليرادات،  يف  املتحقق  النمو  عك�ص 
ن�صبة منوها 8ر10 باملئة اإلى حوايل 9ر221 مليون 
نهاية  دينار مقابل حوايل 3ر200 مليون دينار يف 
عام 2015 بزيادة 6ر21 مليون دينار. وبلغت ن�صبة 
عام  نهاية  يف  امل�صرتك  ال�صتثمار  ارباح  يف  النمو 
اإلى حوايل  لت�صل  باملئة  التوزيع 6ر11  قبل   2016
201 مليون دينار مقابل 180 مليون دينار يف نهاية 

2015 بزيادة بلغت حوايل 21 مليون دينار.
واأ�صاف �صحادة اأن ن�صبة النمو يف حقوق امل�صاهمني 
دينار  مليون   343 حوايل  اإلى  لت�صل  1ر10  بلغت 
عام  نهاية  يف  دينار  مليون   311 حوايل  مقابل 
حقوق  متو�صط  على  العائد  معدل  وبلغ   ،2015

امل�صاهمني بعد ال�صريبة حوايل 52ر16 باملئة.
حوايل   )CAR( املال  راأ�ص  كفاية  ن�صبة  وبلغت 
وبلغ   ،2016 عام  نهاية  يف  وذلك  باملئة  02ر22 
معـدل العـائد على متو�صط املوجودات 37ر1 باملئة.
ن�صبة  وبلغـت  باملئة  93ر37  الكفـاءة  موؤ�صر  وبلغ 
الديون غري العاملة 70ر3 باملئة، فيما بلغت ن�صبة 

تغطيتها 6ر121 باملئة.
نف�ص  على  ال�صري  ا�صتمرارية  على  �صحادة  واأكد 
الإ�صالمي  البنك  مكانة  على  للمحافظة  اخلطى 
امل�صريف  العمل  يف  املميزة  امل�صرفية  الأردين 
الإ�صالمي والداعمة لالقت�صاد الوطني من خالل 
الفروع  من  املزيد  بافتتاح  اجلغرايف،  التو�صع 
واملكاتب والتي بلغت 97 فرعا ومكتبا يف نهاية عام 
وبكادر  الأردن  اأنحاء  خمتلف  يف  منت�صرة   2016
 2236 اإلى   ،2016 نهاية  يف  و�صل  موؤهل  وظيفي 
بتحمل  ال�صتمرار  اإلى  بالإ�صافة  وموظفة  موظفا 
املجتمع  افراد  جتاه  الجتماعية  مل�صوؤولياته  البنك 
وامل�صاعدات  التربعات  تقدمي  خالل  من  املحلي 
ودعم  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  يف  وامل�صاهمة 
مبداأ  حتقق  التي  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع 
اعمار الر�ص وتعود بالنفع والفائدة على املجتمع 

وت�صاهم يف احلد من م�صكلتي الفقر والبطالة.
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

شحادة: نسب النمو 
المتحققة تؤكد على 

سالمة نهج البنك والمسار 
والكفاءة وااللتزام
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

16 مليون دينار صافي ارباح »كابيتال بنك« في 2016

خليل  با�صم  بنك  كابيتال  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �صرح 
ال�صامل باأن جمموعة كابيتال بنك قد حققت نتائج مالية 
ت�صغيلية ايجابية خالل عام 2016 حيث بلغت الرباح قبل 
ال�صتثمار  ملخاطر  التحوط  وقبل خم�ص�صات  ال�صريبة 
دينار  مليون   23 مع  مقارنة  دينار  مليون   40 العراق  يف 

خالل عام 2015.
ال�صريبة فقد  اأما على �صعيد �صايف ربح املجموعة بعد 
بلغ 16 مليون دينار خالل عام 2016 مقارنة مع 1 مليون 

دينار خالل عام 2015.
ا�صتمرت يف حتقيق  املجموعة قد  اأن  اإلى  ال�صامل  واأ�صار 
�صايف  منا  حيث  الرئي�صية  امل�صرفية  اأن�صطتها  يف  منو 
اإلى 81.8  لي�صل  بن�صبة %12  والعمولت  الفوائد  اإيراد 
عام  خالل  دينار  مليون   72.9 مع  مقارنة  دينار  مليون 
بن�صبة  منا  فقد  الدخل،  اإجمايل  �صعيد  على  اأما   ،2015
24.6% لي�صل اإلى 94.2 مليون دينار مقارنة مع 75.5 
�صايف  وارتفعت  كما   .2015 عام  خالل  دينار  مليون 
الت�صهيالت الئتمانية بحدود 60 مليون دينار لت�صل الى 
970 مليون دينار، اي بزيادة بلغت 6.6%، وبلغت قاعدة 

ودائع العمالء حوايل 1225 مليون دينار.
ب�صكل  العراق  يف  ال�صائدة  القت�صادية  للظروف  ونظرا 
عام واتباعا ل�صيا�صة التحوط التي ينتهجها البنك، والتي 

تهدف الى تقوية املركز املايل للمجموعة، فقد ارتاأت ادارة 
بر�صد  املخاطر  تلك  ملواجهة  بالتحوط  ال�صتمرار  البنك 
13مليون  مببلغ   2016 عام  خالل  اإ�صافية  خم�ص�صات 
خالل  لها  املر�صودة  املخ�ص�صات  اإجمايل  لي�صل  دينار 
ال�صامل  واأكد  دينار،  مليون   25 اإلى  و 2016  عامي 2015 
على اأن تلك املخ�ص�صات قابلة لال�صرتداد يف حال حت�صن 
الظروف م�صتقبال.واأ�صار ال�صامل الى اأن امل�صرف الهلي 
ال�صنوات  نتائج مالية جيدة خالل  العراقي كان قد حقق 
بحدود  ال�صريبة  بعد  ارباح  حتقيق  اخرها  كان  املا�صية 
10 مليون دينار اردين خالل عام 2016 وكان من املمكن 
ار�صدة  ا�صتثمار  فر�صة  �صياع  لول  اأف�صل  نتائج  حتقيق 
يف  العراقي  املركزي  البنك  فروع  لدى  املقيدة  امل�صرف 
اقليم كرد�صتان والتي بلغت 119 مليون دينار اأردين كما 
يف نهاية عام 2016، علما باأن هذا الر�صيد قد انخف�ص 
اأي ما ن�صبته 11% مقارنة  اأردين  بحدود 15 مليون دينار 
مع الر�صيد يف نهاية عام 2015، مع الإ�صارة هنا اأن اإدارة 
العراقي  املركزي  البنك  مع  التوا�صل  يف  م�صتمرة  البنك 
اأكدوا على حق امل�صرف يف  ومع حكومة الإقليم، والذين 
الأرباح  عن  امل�صرف  بتعوي�ص  ووعودهم  الأر�صدة  تلك 
قد  بنك(  )كابيتال  الردين  املال  بنك  باأن  الفائتة.يذكر 
الى 200 مليون  راأ�صماله يف عام 2015 لي�صل  قام برفع 
املال  الرابعة من حيث را�ص  دينار اردين ويعترب باملرتبة 

�صمن البنوك الردنية.

السالم: المجموعة 
استمرت في تحقيق نمو 
في أنشطتها المصرفية 

الرئيسية

14 مليون دينار صافي أرباح »المؤسسة العربية المصرفية« في 2016

ارباحا  الأردن  امل�صرفية  العربية  املوؤ�ص�صة  بنك  حقق 
 14،066 مقدارها   2016 لعام  ال�صريبة  بعد  �صافية 
ارباح  جمموع  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف  دينار،  مليون 

البنك قبل ال�صريبة حوايل 21،4 مليون دينار.

وح�صب املديرة التنفيذية  �صيمونا ب�صوتي ان البيانات 
الت�صغيلية  الإيرادات  �صايف  بلغ  فقد  للبنك،  املالية 
46،672 مليون دينار لعام 2016 مقابل 47،657 مليون 
دينار لعام 2015، كما وارتفعت موجودات البنك خالل 
العام املا�صي 2016 بن�صبة 8،2 باملئة لت�صل اإلى 1،114 

مليون دينار مقابل 1،029 مليون دينار لعام 2015.
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

15.6 مليون دينار صافي ارباح البنك االستثماري في 2016

 ،”INVESTBANK“ ال�صتثماري،  البنك  حقق 
يف   %  9 بن�صبة  ال�صريبة  قبل  اأرباحه  يف  ارتفاعا 

العام 2016.
فقد اأ�صارت نتائجه املالية اإلى ارتفاع الرباح قبل 
ال�صريبة لت�صل اإلى 22.4 مليون دينار يف العام 
2016 مقارنة مع 20.6 مليون دينار للعام 2015  
الدخل  �صريبة  بعد  ال�صافية  الرباح  وارتفاع 
 2016 العام  يف  دينار  مليون    15.6 اإلى  لت�صل 
مقارنة مع 14.3 مليون دينار للعام 2015 بن�صبة 

منو 9.1 %.
العامة  للهيئة  الإدارة  جمل�ص  �صيو�صي  كما   
مال  راأ�ص  من   %10 ن�صبته  ما  بتوزيع  للم�صاهمني 

البنك كتوزيعات نقدية عن العام 2016.
يف  دينار  مليون   47.1 البنك  دخل  اإجمايل  وبلغ 
 ،2015 عام  يف   39.2 مع  مقارنة   2016 العام 
البنك  حققها  التي  اليجابية  النتائج  وعك�صت 
حجم  وازدياد  الت�صغيلية  العمليات  يف  حت�صنا 
اإلى  لت�صل   %  18.5 بن�صبة  املمنوحة  الت�صهيالت 

538.6 مليون دينار يف العام 2016.
اأي  دينار  مليون   661 الى  العمالء  ودائع  وو�صلت 
انعك�ص  كما   2015 عام  عن   %  7.3 منو  بن�صبة 
املوجودات  اجمايل  على  البنك  اأداء  يف  التح�صن 
اإلى 949.6  لت�صل  بن�صبة 12.3 %  ارتفعت  التي 
مع  مقارنة   2016 العام  نهاية  يف  دينار  مليون 
845.4  مليون دينار يف نهاية عام 2015، فيما ل 
تزال هذه النتائج خا�صعة ملوافقة البنك املركزي 

الأردين.
التابعة  التمويلي  للتاأجري  متكني  �صركة  وقامت 

 93 على  بال�صتحواذ  موؤخرًا  ال�صتثماري  للبنك 
% من اأ�صهم �صركة الت�صهيالت التجارية الأردنية 
والبالغ  راأ�صمالها 16.5 مليون دينار وهي �صركة 
م�صجلة يف �صجل ال�صركات امل�صاهمة العامة منذ 
عام 1983 �صمن خطة INVESTBANK الهادفة 
ال�صوق، والهتمام  تلبية متطلبات  التو�ّصع يف  اإلى 
الأردين  املركزي  البنك  يبديه  الذي  الكبري 
خالل  من  اململكة  يف  القت�صادية  والفعاليات 
ا�صتقطاب القطاعات التجارية لل�صركات متو�صطة 
من  الأفراد  متويل  جانب  اإلى   )SMEs( احلجم 
ذوي الدخل املتو�صط والتمويل ال�صالمي، والعمل 
حجم  اإلى  بالنظر  العمالء  قاعدة  تو�صيع  على 
التجارية  الت�صهيالت  ل�صركة  ال�صوقية  احل�صة 

الأردنية وقاعدة بياناتها الوا�صعة منذ تاأ�صي�صها.
رئي�ص  قال  املتحققة،  النتائج  على  تعليقه  ويف 
جردانه  ب�صر  ال�صتثماري  البنك  اإدارة  جمل�ص 
للبنك  مهمة  اإجنازات  �صهد  املا�صي  العام  اإن 
حتقيق  حيث  من  وكذلك  املايل  الأداء  حيث  من 
املدى  على  �صواء  ا�صرتاتيجيته  ت�صمنته  ما  اأبرز 
املتو�صط او البعيد، اإذ عزز من مكانته املتميزة يف 

جمال خدمة العمالء.
واأ�صاف اأن البنك وا�صل تطوير واإطالق منتجات 
املحلية  ال�صواق  يف  بها  انفرد  مبتكرة  وخدمات 
والإقليمية وعزز من ن�صاطاته من خالل جمموعة 
)من  الو�صاطة  جمالت  يف  له  التابعة  ال�صركات 
والتاأجري  املالية(  للو�صاطة  املوارد  �صركة  خالل 
ومتويل  متكني(  �صركة  خالل  )من  التمويلي 
الإمداد(  �صركة  خالل  )من  الإمداد  �صل�صلة 
والتمويل الإ�صالمي، الأفراد و SMEs )من خالل 

�صركة الت�صهيالت التجارية الأردنية(.

جردانه: البنك عزز خالل 
العام الماضي من مكانته 
المتميزة في مجال خدمة 

العمالء
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صبيح المصري يتمم صفقة 
شراء اسهم الحريري في البنك العربي

اململوكة  هولدنغ،  اي�صت  ميدل  اأوجيه  �صركة  اأ�صهم  بيع  �صفقة  العربي  البنك  اأنهى 
اإلى جمموعة من امل�صتثمرين الأردنيني  من قبل عائلة احلريري يف البنك العربي، 
رئي�ص جمل�ص  ي�صغل حاليا من�صب  الذي  امل�صري،  امل�صتثمر �صبيح  بقيادة  والعرب 

ادارة البنك العربي.
والبالغة  فاإن ح�صة عائلة احلريري  ال�صفقة،  ووفقا مل�صادر مطلعة على جمريات 
العربي،  البنك  اأ�صهم  من  باملئة   20 يقارب  ما  ت�صكل  �صهم  مليون  1ر127  حوايل 
انتقلت ملكيتها مقابل 12ر1 مليار دولر الى جمموعة ت�صم ما يقارب 40 م�صتثمرا 

يرتاأ�صها امل�صري، الذي قاد عملية التفاو�ص مع عائلة احلريري.

لتلبية  املا�صية  ال�صابيع  خالل  حثيثة  بجهود  قام  امل�صري  فاإن  امل�صادر،  وبح�صب 
املتطلبات والجراءات اخلا�صة باإمتام �صفقة �صراء الأ�صهم.

وبينت امل�صادر اأنه على الرغم من ق�صر الفرتة الزمنية املتاحة لتنفيذ هذه ال�صفقة 
اإل اأن امل�صري، والذي يتمتع بعالقات ا�صتثمارية وا�صعة على م�صتوى املنطقة، متكن 

من ح�صد ال�صتثمار املطلوب يف زمن قيا�صي.
كانت  والتي  العربي،  البنك  يف  موؤثرة  ح�صة  اكرب  ملكية  تنتقل  ال�صفقة  وباإمتام 
مرتكزة يف يد عائلة احلريري منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، الى جمموعة او�صع 

من امل�صتثمرين والذين �صكل الأردنيون منهم ن�صبة ت�صل اإلى ما يقارب 70 باملئة.

أخبار البنوك

افتتح فرع منطقة طارق في موقعه الجديد
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ويرى املراقبون اأن هذه ال�صفقة �صت�صاهم يف تو�صيع قاعدة ملكية البنك العربي.
وبح�صب املحللني فاإن ال�صتثمار يف ا�صهم البنك العربي كان ول يزال من بني ابرز 
ال�صتثمارات ال�صرتاتيجية على �صعيد القطاع امل�صريف يف الأردن واملنطقة، ل�صيما 
واأن البنك العربي يعد اأحد اقدم امل�صارف العربية واكرثها انت�صارا على امل�صتوى 

العاملي، ويتميز بتنوع م�صادر اإيراداته وات�صاع رقعة الأ�صواق التي يعمل بها.
ويرى خرباء يف ال�صاأن القت�صادي وامل�صريف اأن هذه ال�صفقة جاءت بوقت يف غاية 
الهمية لالقت�صاد الوطني، والذي ي�صكل البنك العربي احد روافعه الأ�صا�صية، حيث 
من �صاأن هذه ال�صفقة اأن تعزز من ا�صتقرار اجلهاز امل�صريف يف اململكة مبا ت�صمنته 
الذي  المر  ال�صتثمارية  وجاذبيته  القطاع  هذا  متانة  حول  ايجابية  موؤ�صرات  من 

عك�صه عدد امل�صتثمرين يف هذه ال�صفقة والتي حظيت بقبول اجلهات التنظيمية.
ال�صفقة،  لإمتام  ارتياحه  امل�صري  من  مقربة  م�صادر  نقلت  مت�صل،  �صعيد  وعلى 
يف  بها  يحظى  التي  الرا�صخة  والثقة  الرائدة  العربي  البنك  مكانة  ج�صدت  كونها 
او�صاط امل�صتثمرين حمليا واقليميا، وامل�صتندة اإلى �صالمة نهجه املوؤ�ص�صي احل�صيف 

وقدرته على حتقيق عوائد م�صتدامه حتت خمتلف الظروف.

افتتح فرع منطقة طارق يف موقعه اجلديد

يف  والواقع  اجلديد  موقعه  يف  طارق  منطقة  يف  فرعه  موؤخرًا  العربي  البنك  افتتح 
�صارع طارق جممع الهبارنة، وذلك يف اإطار خطة البنك الهادفة اإلى تعزيز �صبكة 

فروعه والتوا�صل الفّعال مع قاعدة عمالئه يف خمتلف مناطق اململكة. 
يعقوب  الأردن  العربي  البنك  يف  لالأفراد  امل�صرفية  اخلدمات  دائرة  مدير  وقال 
معتوق: » يعك�ص افتتاح البنك لفرع منطقة طارق يف موقعه اجلديد حر�ص البنك 
العربي على مواكبة اأحدث املعايري واملمار�صات العاملية يف تقدمي احللول واخلدمات 
امل�صرفية، والتي تلبي احتياجات وتطلعات عمالئنا الكرام من خمتلف القطاعات 

عرب �صبكة فروعنا املنت�صرة. 
اإمتام  اأجل  لعمالئنا من  الراحة  و�صائل  الفرع اجلديد خمتلف  »�صيوفر  واأ�صاف 
باأحدث  اجلديد  الفرع  جتهيز  مت  بحيث  وي�صر،  ب�صهولة  امل�صرفية  معامالتهم 
من  خمت�ص  فريق  عليها  يقوم  والتي  واملتطورة  احلديثة  امل�صرفية  التقنيات 

موظفينا من ذوي اخلربة والكفاءة وذلك بهدف تعزيز جودة اخلدمة املقدمة. 
اخلدمات  من  العديد  لعمالئه  يقدم  اجلديد  الفرع  اأّن  اإلى  هنا  الإ�صارة  جتدر 
عمالء  خلدمة  متخ�ص�ص  عمالء  عالقة  م�صوؤول  توفري  مثل  املميزة  امل�صرفية 
امل�صرفّية  اخلدمات  من  متكاملة  جمموعة  يقّدم  كما  برمييوم،  عربي  ح�صابات 
بيع  النقدي،  والإيداع  ال�صحب  اأنواعها،  مبختلف  احل�صابات  فتح  مثل  املعتادة 
و�صراء العمالت، دفع الفواتري واإ�صدار وقبول ال�صيكات، واإ�صدار ك�صوف ح�صابات 

ال�صكنية  والقرو�ص  ال�صيارات  قرو�ص  ال�صخ�صية،  القرو�ص  طلبات  العمالء، 
وبطاقات الئتمان بالإ�صافة الى اخلدمات امل�صرفية املبا�صرة والتي تتيح للعمالء 
اإمتام معامالتهم امل�صرفّية مبنتهى ال�صهولة والي�صر وتلبي احتياجاتهم على مدار 

ال�صاعة.

وقع اتفاقية تعاون مع �شندوق الطاقة املتجددة
وقع البنك العربي اإتفاقية تعاون مع �صندوق ت�صجيع الطاقة املتجددة وتر�صيد الطاقة 
يف اإطار اجلهود املبذولة لدعم متويل م�صاريع الطاقة املتجددة من خالل الربامج 

املختلفة التي ينفذها ال�صندوق. 
وليد  العربي  البنك  يف  الأردن  منطقة  مدير  وقعها  التي  الإتفاقية  هذه  وتهدف 

أطلق خدمة التعرف على العميل
 من خالل شيفرة شريان األصبع

الأولى من  ، تعترب  العربي موؤخرًا خدمة رقمية جديدة متطورة  البنك  اأطلق 
من  البنك  عمالء  على  التعرف  خاللها  من  يتم  واملنطقة،  اململكة  يف  نوعها 
خالل �صيفرة �صريان الأ�صبع فقط مما يتيح لهم اإجراء معامالتهم املالية من 

خالل الفرع مبنتهى ال�صهولة والأمان. 
لتقدمي  الرامية  البنك  مبادرات  �صمن  جديدة  اإ�صافة  اخلدمة  هذه  وت�صكل 
�صبكة  البنك عرب  لعمالء  ومرنة  �صل�صة  توفر جتربة  متطورة  حلول م�صرفية 

فروعه يف اململكة. 
ومت ت�صميم هذه اخلدمة، وفقًا لآخر م�صتجدات التكنولوجيا، واأعلى م�صتويات 
ال�صحب  حركات  اإمتام  اإمكانية  للعمالء،  اخلدمة  هذه  �صتتيح  حيث  الأمان، 
والإيداع النقدي، من خالل �صيفرة �صريان الأ�صبع الفريدة، الكرتونيًا وبدون 
تعبئة اأي مناذج ورقية، وذلك بوا�صطة اأجهزة التابلت املخ�ص�صة لهذه الغاية. 
قطاعات  رئي�ص   - موداف«  »اإريك  قال  اخلدمة  هذه  اإطالق  على  تعليقه  ويف 
على  التعرف  خدمة  »تعترب  العربي:  البنك  يف  والت�صغيل  والعمليات  الدعم 
العميل من خالل �صيفرة �صريان الأ�صبع، التي بداأ بها البنك العربي، واحدة 
من احللول امل�صرفية املتطورة التي يقدمها البنك �صمن ا�صرتاتيجيته الرقمية 
ال�صاملة. حيث يوا�صل البنك من خالل هذه الإ�صرتاتيجية الرتكيز على مواكبة 
احتياجات العمالء املتجددة، وتوظيف اأحدث م�صتجدات التكنولوجيا لتقدمي 

جتربة م�صرفية لعمالئه تواكب اإحتياجاتهم وتوقعاتهم من بنكهم الرائد.« 
الفرع  داخل  املعامالت  ت�صهيل  يف  �صت�صهم  اجلديدة،  اخلدمة  »اإن  واأ�صاف: 
والتعرف  الورقية  املعامالت  ال�صتغناء عن  اإمتامها من خالل  وقت  وتقلي�ص 

على العميل من خالل �صيفرة �صريان ال�صبع اخلا�صة به فقط .” 
علمًا  العربي،  البنك  فروع  كافة  لدى  تدريجيًا  اجلديدة  اخلدمة  و�صتتوفر 
وعبدون  ال�صمي�صاين  يف:  العربي  البنك  فروع  يف  حاليًا  متوفرة  اخلدمة  باأن 

اجلنوبي واأم اأذينة، وجامعة الزيتونة وجامعة العلوم التطبيقية. 
اجلوائز  من  العديد  على  ح�صل  العربي  البنك  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
و�صهادات التقدير العاملية املرموقة، من اأبرزها جائزة اأف�صل بنك يف ال�صرق 
الأو�صط من جملة »غلوبال فاينان�ص« العاملية )Global Finance(، وجملة 
جمالت  من  اململكة  يف  بنك  اأف�صل  وجائزة   ،)Asiamoney( »اأ�صياموين« 
 ،)Euromoney( و«يوروموين«   )Global Finance( فاينان�ص«  »غلوبال 
 Financial(التابعة ملجموعة الفاينن�صال تاميز )The Banker( »و«ذا بانكر
 EMEA(. فاينان�ص«  و«اإمييا   ،)Asiamoney( و«اأ�صياموين«   ،)Times

)Finance
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ال�صمهوري واملدير التنفيذي لل�صندوق الدكتور ر�صمي حمزة ، اإلى منح قرو�ص من 
انظمة  مثل  الطاقة  وتر�صيد  املتجددة  الطاقة  انظمة  من  لال�صتفادة  البنك  خالل 
ال�صندوق  يقوم  بحيث  ال�صم�صية  وال�صخانات  ال�صم�صية  الطاقة  من  الكهرباء  توليد 
بان  علمًا  البنك  عمالء  عن  نيابة  القرو�ص  هذه  على  ترتتب  التي  الفوائد  ب�صداد 
اجلهات امل�صتهدفة من هذا الربنامج ت�صمل املوؤ�ص�صات ال�صغرية و املتو�صطة وذلك 
من خالل قرو�ص ت�صل لغاية 350 الف دينار والقطاع املنزيل بقرو�ص ت�صل حتى 

3 الف دينار. 
ويف تعليقه على هذه الإتفاقية �صرح الدكتور ر�صمي حمزة »اننا ن�صعى ومن خالل 
املجتمع  �صرائح  كافة  الى  للو�صول  الوزارة  يف  املتجددة  الطاقة  �صندوق  برامج 
نحن  واليوم  املتجددة.  والطاقة  الطاقة  تر�صيد  و�صائل  وتطبيق  الأعمال  وقطاعات 
البنك  ودعم  وبرعاية  التجارية  البنوك  مع  الهامة  الإتفاقيات  هذه  بتوقيع  �صعداء 
ومتكاملة  �صاملة  حزمة  تقدمي  بهدف  القرو�ص  ل�صمان  الأردنية  وال�صركة  املركزي 
املتجددة  الطاقة  ينفذها �صندوق  التي  املختلفة  الربامج  لتمويل  املالية  من احللول 
ال�صغرية  ال�صركات  �صواء  ال�صرائح  خمتلف  من  للم�صتفيدين  الدعم  ولتقدمي 

واملتو�صطة اأو القطاع املنزيل، اأو املوؤ�ص�صات احلكومية. 
واأ�صاف اأن ال�صندوق يعمل �صمن خطة عمل معتمدة لالأعوام 2017-2020 ت�صتهدف 
املباين  وقطاع  الفنادق،  وقطاع  املنزيل،  القطاع  يف  املتمثلة  القطاعات  من  العديد 
تن�صيق  اإلى  اإ�صافة  واملتو�صطة،  ال�صغرية  ال�صناعات  وقطاع  وامل�صاجد،  احلكومية، 
وتنفيذ املبادرة امللكية يف تدفئة املدار�ص وتزويدها بالطاقة ال�صم�صية، بالتوازي مع 
برنامج �صامل للتوعية ولت�صويق اأفكار وو�صائل تر�صيد الطاقة والطاقة املتجددة وبناء 

القدرات لل�صركاء يف امليدان. 
ومن جانبه �صرح وليد ال�صمهوري: تاأتي هذه الإتفاقية يف اإطار حر�ص البنك العربي 
املتوا�صل على دعم املبادرات الرامية اإلى ت�صجيع ا�صتخدام الطاقة البديلة وتر�صيد 

اإ�صتخدام الطاقة.« 
العام  القطاع  بني  امل�صرتكة  املبادرات  �صمن  خطوة  التعاون  هذا  ي�صكل  واأ�صاف:« 
ي�صهم  اأن  �صاأنه  من  والذي  املتجددة  الطاقة  قطاع  تطوير  يف  للم�صاهمة  واخلا�ص 
الذي  الأمر  اململكة  ت�صهدها  التي  الطاقة  العمل واحلد من حتديات  يف خلق فر�ص 
والإجتماعية  الإقت�صادية  التنمية  ويرفد جهود حتقيق  املجتمع  على  اإيجابًا  ينعك�ص 

والبيئية امل�صتدامة. 
بهدف  اإن�صائها  مت  التي  الهامة  الوطنية  املوؤ�ص�صات  من  واحدًا  ال�صندوق  ويعترب 
التعامل مع م�صاكل الطاقة من خالل اإيجاد حلول طويلة الأمد وم�صتدامة لإ�صتغالل 
الطاقة ال�صم�صية لتوليد الكهرباء وتوفري فاتورة الطاقة على اململكة، وتقدمي الدعم 
الطاقة  حلول  لإختيار  املختلفة  للقطاعات  وامل�صاريع  الربامج  عرب  للمواطن  املادي 
البديلة والنظيفة كخيار اإ�صرتاتيجي ملعاجلة فاتورة الطاقة وزيادة القدرة التناف�صية 

للقطاعات ال�صناعية واخلدمية املختلفة. 
و�صمن الربامج وم�صاريع التمويل التي ينفذها ال�صندوق، �صوف ي�صهم يف خلق منوًا 
كبريًا يف الإ�صتثمار يف قطاع الطاقة املتجددة وين�صط حركة ال�صوق ويخلق الآلف من 
فر�ص العمل ويوفر التكنولوجيا املتطورة، والذي بدوره ينعك�ص اإيجابًا على الأهداف 
الطاقة  املتجددة من خليط  الطاقة  ن�صبة  العامة بهذا اخل�صو�ص، وزيادة  الوطنية 

العام يف الأردن.

أخبار البنوك
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بنك األردن ساهم في منح الفرصة
 للشباب األردني لمتابعة تعليمهم الجامعي

قّدم �صاكر توفيق  فاخوري  ا�صتقالته من من�صب املدير العام لبنك الأردن اعتبارًا من 
تاريخ 2017/1/12 مع احتفاظه مبن�صب رئي�ص جمل�ص اإدارة متفرغ، وقد قرر جمل�ص 
بالوكالة  الأردن  لبنك  عامًا  مديرًا  حّماد  رجب  �صالح  وتعيني  ا�صتقالته  قبول  الإدارة 

اعتبارًا من تاريخ  2017/1/13.
الأ�صا�صية  باملرتكزات  الأردن  بنك  التزام  ا�صتمرار  على  تاأكيدًا  اخلطوة  هذه  وجاءت 
ممار�صات  اأف�صل  تطبيق  على  وحر�صًا   ،  1960 عام  تاأ�صي�صه   منذ  عليها  قام  التي 
اأعمال  حتكم  التي  الت�صريعات  مع  وين�صجم  يتوافق  ومبا  ال�صليمة  املوؤ�ص�صية  احلاكمية 

البنوك.
من اجلدير ذكره باأن �صالح حّماد حا�صل على �صهادة البكالوريو�ص يف علوم احلا�صوب 
 .CCO، CORE من اجلامعة الأردنية �صنة 1985، وحا�صل على �صهادات مهنية منها 
وقد التحق باأ�صرة بنك الأردن منذ عام 1994 متدرجًا يف عدة منا�صب اإدارية ُعليا كان 

اآخرها م�صاعدًا للمدير العام.

وقع اتفاقية تعاون للتعليم اجلامعي مع موؤ�ش�شة اإيليا نقل
الأردن منحًا  بنك  وتت�صمن تقدمي  �صراكة  اتفاقية  نقل  اإيليا  وموؤ�ص�صة  الأردن  بنك  وقع 

درا�صية لطالب من املوؤ�ص�صة يف تخ�ص�صات العلوم امل�صرفية والإدارية.
ترتبط  وا�صحة  ملعايري  وفقا  لطالب  نقل  اإيليا  موؤ�ص�صة  اختيار  التفاقية  هذه  وتت�صمن 
الر�صوم  بتغطية  البنك  �صيقوم  حيث  القت�صادية  واحلالة  الدرا�صي  بالتح�صيل 
ال�صهري  امل�صروف  اإلى  بالإ�صافة  احلكومية  الأردنية  اجلامعات  يف  الدرا�صية 
للطالب  الهادفة  التدريبية  والأن�صطة  العمل  وور�ص  التطوير  برامج  و�صتتيح  للطالب، 
العملية  مهاراتهم  وتعزيز  العملية   باحلياة  النخراط   فر�صة  املوؤ�ص�صة  تقدمها  والتي 

واحلياتية وامل�صاهمة يف خلق ق�ص�ص جناح جديدة. 
وعن  نقل  غ�صان  ال�صيد  الأمناء  جمل�ص  رئي�ص  نقل  اإيليا  موؤ�ص�صة  عن  التفاقية  ووقع 
بنك الأردن املدير العام بالوكالة �صالح حماد.واأ�صاف قائال :توقيع هذه التفاقية هو 
دليل جديد على اأهمية اإميان املوؤ�ص�صات والقطاعات املختلفة بر�صالة موؤ�ص�صة اإيليا نقل 

التعليم  على  احل�صول  من  �صبابنا  بتمكني  اإل  يتحقق  لن  املن�صود  التغيري  اأن  خ�صو�صا 
املنا�صب واملتوافق مع احتياجات �صوق العمل حيث اإن 71% من طلبة املوؤ�ص�صة يح�صلون 
على فر�ص عمل فور تخرجهم الأمر الذي يدل على اأن املوؤ�ص�صة على الطريق ال�صحيح.
ومن جانبه اأكد �صالح حماد املدير العام بالوكالة لبنك الأردن اأن هذه التفاقية تاأتي 

يف �صياق حر�ص بنك الأردن على اللتزام مب�صوؤوليته الجتماعية.
هذا  باأهمية  منه  اإميانًا  التعليم  بقطاع  خا�صًا  اهتمامًا  الأردن  بنك  اأولى  لقد  وقال:  
القطاع يف اإحداث نقلة نوعية لبناء جيل قادر على العطاء والتميز وتقدم املجتمع. وقد 
قام البنك بال�صراكة مع موؤ�ص�صة اإيليا ُنقل نظرًا للدور الذي تقوم به املوؤ�ص�صة يف تطوير 

املهارات ال�صخ�صية والعملية لل�صباب الأردين مما يزيد فر�صهم لدخول �صوق العمل.
التعاون  تعزيز  اإلى  الهادفة  املبادرات  من  جمموعة  لتنفيذ  ي�صعى  البنك  اأن  واأ�صاف: 
على  بالرتكيز  تقوم  التي   الوطنية  املوؤ�ص�صات  مع  ال�صرتاتيجية  ال�صراكات  وبناء 

الأن�صطة ذات التنمية امل�صتدامة ولها اأثر ملمو�ص يف املجتمع.

50   األف دينار جائزة
 ح�شاب التوفري ل�شهر كانون الثاين 

الثاين وقيمتها  ل�صهر كانون  ال�صهرية  ال�صحب على اجلائزة  الأردن موؤخرا  اأجرى بنك 
حيث  دينار(،  األف   25 اأدنى  وبحد  الر�صيد  )10اأ�صعاف  اأق�صى  كحد  دينار  األف   50

كانت من ن�صيب الفائزة ال�صيدة/ فاطمة عبدالرحيم حممود كلوب من فرع ال�صلط.
م�صرفية  خدمات  من  يقّدمه  ملا  الأردن  لبنك  وامتنانها  �صكرها  عن  الفائزة  وعربت 
من  التوفري  ح�صابات  جوائز  اأن  بالذكر  اجلدير  للعمالء.   جمزية  ومكافاآت  متميزة 
ادخارهم  على  العمالء  ملكافاأة  القيمة  النقدية  اجلوائز  من  العديد  ت�صم  الأردن  بنك 
 250 وقيمتها  الكربى  ال�صنوية  اجلائزة  وت�صمل  العام  مدار  على  عليها  ال�صحب  يجري 
و اجلائزة  الأول  كانون  �صهر  ال�صحب عليها يف  فائزين يجري  دينار منا�صفة بني  األف 
ال�صهرية 50 األف دينار، بالإ�صافة الى  10 جوائز قيمة كل منها 5 اآلف دينار يربحها 

10 فائزين يف كل من �صهري اآذار واأيلول.
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»بنك اإلسكان« يطلق حملة 
جوائز حسابات التوفير

 اأعلن بنك الإ�صكان عن اإطالق برناجمه اجلديد واخلا�ص بحملة جوائز ح�صابات 
التوفري للعام 2017 والذي ٌيعد الأكرب والكرث تنوعًا يف القطاع امل�صريف الردين .

التوفري  مفهوم  تعزيز  اإلى  الهادفة  البنك  �صيا�صة  من  انطالقا  احلملة  هذه  وتاأتي 
على  حر�صه  عن  عدا  ذلك،  على  وتقديرهم  ومكافاأتهم  العمالء  لدى  والدخار 
التوا�صل امل�صتمر مع عمالئه على مدار العام وبقائه يف ال�صدارة بالقطاع امل�صريف 

املحلي من حيث قيمة اجلوائز، وعددها و دوريتها وتنوعها.
وتت�صمن هذه احلملة التي اأُطلق عليها: ما يف �صي بعيد ... حلمك �صار بالأيد: جائزة 
عبارة عن  قّيمة  اأ�صبوعية  وجائزة  منهم  لكل  دينار   999 بقيمة  رابحني   9 لـ  يوميه 
قيمتها  �صهرية  وجائزة  ال�صافات  كاملة   2017 موديل  باجريو  ميت�صوبي�صي  �صيارة 
100 األف دينار لرابح واحد وجائزة قّيمة يف �صهر رم�صان املبارك عبارة عن كيلو 

ذهب يوميًا.
هذا و�صيعلن بنك الإ�صكان لحقًا عن قيمة اجلائزة املميزة الكرب للعام 2017 والتي 

�صيجري ال�صحب عليها نهاية العام.
 ويبقى بنك الإ�صكان الأكرب يف عدد الرابحني اليوميني وعدد اجلوائز العينية �صواء 
اأو يف �صهر رم�صان املبارك، وكذلك الأكرب يف قيمة اجلائزة  الأ�صبوعية وال�صهرية 

الكربى لعام 2017.
من جانبه قال الرئي�ص التنفيذي لبنك الإ�صكان ال�صيد اإيهاب ال�صعدي تعقيبًا على 
التوفري  بجوائز ح�صابات  كبريًا  اهتماما  نويل  ال�صكان  بنك  هذه احلملة: نحن يف 
من منطلق معرفتنا باأهمية هذه احل�صابات لأ�صحابها، وتقديرًا منا لولئهم الدائم 
وثقتهم بخدمات البنك امل�صرفية املتعددة واملتميزة، حيث تهدف جوائزنا لتحقيق 
واإدخال  حياتهم  اإيجابي يف جمرى  تغيري  واإحداث  بها  الرابحني  وتطلعات  اأمنيات 
ترجمة  هو  الإ�صكان  بنك  توفري  ح�صابات  حملة  وبرنامج  عليهم،  وال�صرور  البهجة 

حقيقية لتحقيق الهدف الذي ن�صبو اليه.
عامة  املواطنني  لدى  الدخار  ثقافة  وت�صجيع  غر�ص  اأهمية  على  ال�صعدي  واأكّد 
والعمالء خا�صة �صّيما اأن فر�ص ربح العمالء تزداد بزيادة اإيداعاتهم وا�صتمراريتها 

والحتفاظ بها من حلظة اإطالق احلملة.

افتتح فرع �شارع املطار
وذلك  املطار،  �صارع  على  ا�صرتاتيجي  موقع  يف  جديداٌ  فرعًا  الإ�صكان  بنك  افتتح 
�صمن ا�صرتاتيجية تعزيز وتو�صعة �صبكته يف اململكة التي يعتمدها البنك للو�صول اإلى 

العمالء يف خمتلف مواقعهم.
على  دائمًا  البنك  يعمل  حيث  املنطقة،  هذه  يخدم  الذي  الوحيد  البنك  وُيعترب   
ا�صتك�صاف فر�ص للنمو والتو�ّصع من خالل افتتاح فروع ومكاتب جديدة يف املناطق 

احليوية والتجارية.
الب�صرية  بالكوادر  مزودة  الفروع  هذه  تكون  اأن  على  الإ�صكان  بنك  اإدارة  وحتر�ص 
املوؤهلة، كما يركز البنك يف ا�صرتاتيجيته على اأن يكون �صّباقًا يف اإطالق اخلدمات 
اللكرتونية املبتكرة. وتتميز فروع البنك حول اململكة بت�صاميمها الداخلية الع�صرية 
وت�صهيل معامالتهم  وتوقعاتهم  احتياجاتهم  وتلبية  العمالء  راحة  اإلى  والتي تهدف 
داخل الفروع، اإذ تاأمل اإدارة البنك اأن يكون يف ذلك ما يعّزز تواجد البنك حمليًا 

ويعمق دوره يف عملية التنمية القت�صادية والجتماعية.
وبافتتاح فرع �صارع املطار، ي�صبح عدد فروع البنك داخل اململكة 133 فرعًا، وليكون 
�صاحب اأكرب �صبكة فروع يف القطاع امل�صريف املحلي، بالإ�صافة اإلى اأكرب �صبكة من 
اأنحاء  جميع  يف  تنت�صر  جهازًا   225 تبلغ  والتي   )ATM( الآيل  ال�صراف  اأجهزة 

اململكة.

الراعي الذهبي ملوؤمتر »االإ�شتثمار يف فل�شطني«
 رعى بنك الإ�صكان موؤمتر الإ�صتثمار يف فل�صطني حتت عنوان واقع القطاع امل�صريف 
الفل�صطيني: الفر�ص والتحديات، والذي نظمه اإحتاد امل�صارف العربية خالل الفرتة 
ما بني 30 / 31  كانون الثاين يف فندق كمبن�صكي/ البحر امليت، بالتعاون مع جمعية 
البنوك يف فل�صطني وجمعية البنوك يف الأردن، وحتت رعاية وح�صور حمافظ البنك 
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بات صاحب أكبر شبكة
 فروع في القطاع المصرفي المحلي

الفل�صطينية  النقد  �صلطة  حمافظ  وبح�صور  فريز  زياد  الدكتور  الأردين  املركزي 
عزام ال�صوا.

وتاأتي رعاية البنك الذهبية للموؤمتر من كونه ملتقى لكبار اأ�صحاب روؤو�ص الأموال 
وامل�صتثمرين، ومن�صة مهمة لت�صليط ال�صوء على اأهمية تنمية الإقت�صاد الفل�صطيني 
واملوؤ�ص�صات  الأعمال  رجال  وحتفيز  فل�صطني  يف  لالإ�صتثمارات  الرتويج  خالل  من 
املالية العربية على اإ�صتك�صاف الفر�ص ال�صتثمارية املتاحة بالقطاعات القت�صادية 
القت�صاد  عجلة  لتحريك  مبادرات  �صمن  التعاون  وفر�ص  فل�صطني،  يف  املختلفة 
دعم  يف  العربية  القت�صادية  الوحدة  جمل�ص  دور  املوؤمتر  بحث  كما  الفل�صطيني، 

القت�صاد الفل�صطيني.
وتناول املوؤمتر  عدة حماور اأبرزها واقع ال�صتثمار الفل�صطيني والروؤية امل�صتقبلية، 
القت�صادية  والعالقات  ال�صتثمار  وحمفزات  فل�صطني  يف  املايل  وال�صتقرار 
واملايل  امل�صريف  القطاعني  اأداء  وتطوير  والدويل،  العربي  مبحيطها  الفل�صطينية 
اجلوانب  من  وغريها  املالية  اخلدمات  ترويج  يف  امل�صارف  ودور  فل�صطني،  يف 
ال�صتثمارية الهامه.و�صارك يف املوؤمتر العديد من  كبار رجال العمال من خمتلف 

القطاعات املالية والإقت�صادية وال�صناعية والتجارية من يف الأردن وفل�صطني.
يذكر اأن بنك الأ�صكان ُيعّد من اأوائل البنوك الأردنية التي عملت يف فل�صطني وذلك 
ورجال  امل�صتثمرين  خلدمة  متويل  اأدوات  ولتوفري  الفل�صطيني  لالقت�صاد  دعمًا 
الأعمال الفل�صطينيني، حيث اأفتتح البنك اأول فروعه يف مدينة رام اهلل عام 1995، 

وو�صل عدد فروع البنك حاليًا اإلى 14 فرعًا منت�صرة يف خمتلف املدن الفل�صطينية.
ويف نهاية املوؤمتر، ثمن امل�صاركون وراعي احلفل الدور الفعال واملتوا�صل للبنك يف 
القت�صادي  النمو  عجلة  دفع  يف  ت�صاهم  التي  الهامة  القت�صادية  للفعاليات  دعمه 

وتعزيز فر�ص ال�صتثمار.

بنك االإ�شكان يطلق حملة جوائز 
ح�شابات التوفري للعام 2017

اأعلن بنك الإ�صكان عن اإطالق برناجمه اجلديد واخلا�ص بحملة جوائز ح�صابات 
التوفري للعام 2017 والذي ٌيعد الأكرب والكرث تنوعًا يف القطاع امل�صريف الردين.

وتت�صمن هذه احلملة التي اأُطلق عليها: »ما يف �صي بعيد... حلمك �صار بالأيد«: 
قّيمة  اأ�صبوعية  وجائزة  منهم  لكل  دينارا   999 بقيمة  رابحني  ل9  يومية  جائزة 
وجائزة  ال�صافات  كاملة   2017 موديل  باجريو  ميت�صوبي�صي  �صيارة  عن  عبارة 
�صهرية قيمتها 100 األف دينارًا لرابح واحد وجائزة قّيمة يف �صهر رم�صان املبارك 
عبارة عن كيلو ذهب يوميًا.هذا و�صيعلن بنك الإ�صكان لحقًا عن قيمة اجلائزه 
املميزة الكرب للعام 2017 والتي �صيجري ال�صحب عليها نهاية العام. ويبقى بنك 
الإ�صكان الأكرب يف عدد الرابحني اليوميني وعدد اجلوائز العينية �صواء الأ�صبوعية 
الكربى  قيمة اجلائزه  الأكرب يف  وكذلك  املبارك،  رم�صان  �صهر  اأو يف  وال�صهرية 

لعام 2017.
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الرابع  اللكرتوين  الدفع  موؤمتر  خالل  جائزتني  على  عمان  القاهرة  بنك  ح�صل 
يف  موؤخرا   )EMP( الأردن   بامينت�ص  ماركت�ص  اإميريجينغ  �صركة  نظمته  والذي 

العا�صمة عمان حتت عنوان »متهيد الطريق نحو اأردن خايل من النقد«.

وح�صل البنك على اجلائزة  الولى  وكانت لأف�صل برنامج للبطاقات املدفوعة م�صبقا 
اجلامعية  البطاقات  م�صروع  عن   )Best Prepaid Card Program(
لعدد  التدري�صية  والهيئات  والعاملني  الطالب  والتي مت من خاللها حتويل بطاقات 
من اجلامعات الردنية الى بطاقات دفع ذكية متعددة ال�صتخدامات، مت اإ�صدارها 
بالتعاون مع �صركة ما�صرتكارد العاملية وبال�صراكة مع �صركة اأوراجن لإ�صافة خدمات 
عرب  المنة  املالية  والعمليات  اللكرتونية  الدفع  تكنولوجيا  ت�صمل  حلاملها  نوعية 
نقاط البيع و�صبكة  النرتنت بالإ�صافة الى ميزات عديدة منها دخول كافة املرافق 
واملياومات  الدرا�صية  املنح  الر�صوم اجلامعية و�صرف  داخل احلرم اجلامعي ودفع 

والرواتب.
اأما اجلائزة الثانية فكانت لأف�صل و�صيلة دفع الكرتونية با�صتخدام بطاقة الئتمان 
 Best Contactless Payment( البيع  نقاط  على  متريرها  دون 

.)Product
وحملية  واقليمية  عاملية  اقت�صادية  �صخ�صيات  فيه  �صاركت  الذي  املوؤمتر  واأبرز 
الدفع  الإلكرتونية وخدمات  التجارة  التطور يف جمال  وموؤ�ص�صات م�صرفية  وبنوك 
الإلكرتوين الى جانب نقل التجارب واخلربات وق�ص�ص النجاح يف ال�صوق العاملية 

يف هذا املجال.

ح�شل على جائزة اأف�شل ابتكارات 
طرق الدفع االإلكرتونية

ح�صل بنك القاهرة عمان خالل املوؤمتر ال�صاد�ص ع�صر ل�صركة ما�صرت كارد العاملية 
والذي اقيم يف مدينة بوداب�صت بتاريخ  27 ايلول  2016 على جائزة اأف�صل ابتكارات 
البطاقات  حتويل  م�صروع  تطبيق  عن  وذلك  املتطورة   اللكرتونية  الدفع  طرق 
اجلامعية للطلبة والعاملني والهيئات التدري�صية الى بطاقات ذكية متكن حاملها من 
ا�صتخدامها كبطاقات دفع امنة بالإ�صافة الى ا�صتخدامات ومزايا اخرى تتمثل يف 
ا�صتخدامها كهوية تعريفية ي�صتطيع حاملها دخول مرافق اجلامعة وميزة احل�صول 
على خ�صومات جمدية من قبل �صبكة كبرية من املحال التجارية.  وقد مت التعاقد مع 
عدد من اجلامعات الردنية بتحويل البطاقات اجلامعية الى بطاقات ذكية م�صبقة 

الدفع وذلك بالتعاون مع ما�صرت كارد وبال�صراكة مع �صركة اأوراجن-الردن.
ويعد بنك القاهرة عمان الول بني البنوك املناف�صة يف اململكة الردنية الها�صمية يف 
ابتكار وتفعيل هذا امل�صروع على ار�ص الواقع، بالإ�صافة الى ان بنك القاهرة عمان 
كان هو الول اي�صا يف ا�صتخدام تقنية ب�صمة العني على ال�صرافات اللية يف العامل.
ال�صتاذ كمال  العام  املدير  القاهرة عمان  بنك  با�صتالم اجلائزة ممثال عن  وقام 
البكري خالل املوؤمتر العاملي الذي �صارك به اأكرث من 500 م�صارك من القطاع املايل 

وامل�صريف ميثلون عدة دول من ال�صرق الو�صط وافريقيا واوروبا وتركيا ورو�صيا.
وكان الهدف املرجو من املوؤمتر هو تدعيم مواكبة التطور يف جمال ا�صتخدام طرق 
دفع ذات تقنية عالية ومتطورة لل�صباب حول العامل بتقدمي خدمات تفوق توقعاتهم 

من اجل تب�صيط وت�صهيل دفوعاتهم املالية.

»بنك القاهرة عمان« يحصل
 على عدد من الجوائز المرموقة

تألق في المؤتمر السادس عشر لماستركارد العالمية حول أفضل ابتكارات طرق الدفع اإللكترونية
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اجلامعة الها�شمية تن�شم الى عامل البطاقات الذكية
ان�صمت اجلامعة الها�صمية الى عامل البطاقة الذكية بالتفاقية التي وقعتها مع بنك 
التدري�ص  الهيئة  واع�صاء  اجلامعية  الطلبة  هويات  لتحويل  موؤخرا  عمان  القاهرة 

والإدارية اإلى »بطاقة ذكية متعددة ال�صتخدامات«. 
واجلامعة الها�صمية ال�صابعة بعد جامعات الردنية والريموك والعلوم والتكنولوجيا 
القاهرة  بنك  مع  التفاقية  هذه  توقع  التي  البيت  واآل  للتكنولوجيا  �صمية  والمرية 

عمان الذي تفرد بتقدمي هذه اخلدمة يف القطاع امل�صريف املحلي. 
ووقع التفاقية عن اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور كمال الدين بني هاين وعن بنك القاهرة 
عمان املدير العام كمال البكري، وح�صر توقيع التفاقية نواب رئي�ص اجلامعة وعن 

بنك القاهرة عمان نائبا املدير العام وعدد من كبار موظفي اجلانبني.
القطاع اخلا�ص خا�صة  املوؤ�ص�صية مع  ال�صراكة  اأهمية  بني هاين على  الدكتور  واأكد 
فيما يتعلق باإجراءات التحديث والتطوير التي تنتهجها اجلامعة، وبني اأن اجلامعة 
ترحب بكل فكرة عملية تقدم خدمات نوعية و�صاملة، م�صيفا اأن اجلامعة تعمل على 

تنفيذ م�صاريعها وخططها خلدمة الطلبة والعاملني يف اجلامعة.
وقال  اأن هذه التفاقية تاأتي كجزء من خطط اجلامعة ملواكبة امل�صتجدات والتطورات 
التكنولوجية التي من �صانها تقدمي اخلدمات النوعية التي توفر الوقت واجلهد على 

م�صتخدمي هذه البطاقة.
التمييز  نحو  اجلامعة  ا�صرتاتيجية  من  جزءا  ت�صكل  اخلطوة  هذه  اأن  اإلى  وا�صار 

وتقدمي خدمات ف�صلى للطلبة واملوظفني.
اإن هذه ال�صراكة مع بنك القاهرة عمان هي مقدمة ل�صراكة حقيقية ناجحة  وقال 
بني قطاعي القت�صاد والتعليم العايل التي ت�صب يف م�صلحة الوطن، وتدعم م�صرية 

التنمية ال�صاملة فيه، وتخدم اأبناءه وموؤ�ص�صاته.
الذي  عمان  القاهرة  لبنك  املتميز  اخلدماتي  بامل�صتوى  هاين  بني  الدكتور  وا�صاد 
اأن التعاون بني اجلانبني  اأحد الدعائم الأ�صا�صية لالقت�صاد الوطني، كما اكد  يعد 

�صي�صهم يف دعم خطط وتطلعات اجلامعة امل�صتقبلية، وبرامج القت�صاد الوطني.
من جهته ا�صاد ال�صتاذ كمال البكري بتعاون اجلامعة مع البنك يف تقدمي اخلدمات 
املالية و امل�صرفية. واكد ا�صتمرار البنك يف تطوير معامالته مع اجلامعة مل�صلحة 

الطلبة و العاملني فيها.
وا�صح البكري ان روؤيه البنك تتمحور يف اطار تطبيق روؤى البنك املركزي الردين 
والذي يعك�ص فوائده على     Financial Inclusion املايل   باأهمية ال�صتمال 
طريق  عن  البطالة  م�صتويات  تقليل  و  النمو  معدلت  حت�صني  و  الردين  القت�صاد 
املعلومات  توفري  بالتايل  و  امل�صريف  املدفوعات  قطاع  الى  وا�صعه  �صريحة  ادخال 

الكفيلة بخلق و ا�صتحداث منتجات م�صرفية وفقا لحتياجات هذه ال�صريحة.
اقت�صادية  كموؤ�ص�صات  وطنية  م�صوؤولية  نتحمل  عمان  القاهرة  بنك  يف  اإننا   « وقال 
وطنية لتقدمي الدعم للجامعات ومتكينها من موا�صلة م�صريتها العلمية والتعليمية 

ب�صكل حريف متميز ومبا يخدم القت�صاد الوطني«.
واكد البكري حر�ص اإدارة البنك على التوا�صل مع اجلامعات الر�صمية الأردنية وبناء 

عالقات ت�صاركية تنعك�ص اإيجابا على النمو القت�صادي الوطني يف الأردن.
كهوية  منها  حاملها  ي�صتفيد  ال�صتخدامات  متعددة  الذكية  اجلامعية  والبطاقة 
تعريف متكنه من 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 عرب الأنرتنت وال�صحب النقدي.
كما ميكن حلمله البطاقات اجلامعية الذكية �صحن هذه البطاقات من خالل فروع 
الدفع  اك�صاك  خالل  ومن  اململكة  انحاء  جميع  يف  واملنت�صرة  عمان  القاهرة  بنك 

اللكرتوين KIOSKS التي �صيتم توفريها داخل اجلامعات يف امل�صتقبل القريب.
وتتميز هذه البطاقة بتمكني حاملها من احل�صول على خ�صومات عند ا�صتخدامها 

�صمن �صبكة وا�صعة من املحال التجارية املتعاقدة مع البنك يف كافة انحاء اململكة.

وقع اتفاقية حتويل بطاقات جامعة احل�شني الى ذكية
وّقعت اتفاقية تعاون مع بنك القاهرة عمان لتحويل البطاقة اجلامعية اإلى بطاقة 

ذكية متعددة ال�صتخدامات لت�صهيل التعامل لدى طلبتها وموظفيها.
بنك  وعن  القي�صي  علي  الدكتور  الأ�صتاذ  رئي�صها  اجلامعة  عن  التفاقية  ووقع 
رئي�ص  نواب  التفاقية  توقيع  وح�صر  البكري،  كمال  العام  املدير  عمان  القاهرة 
موظفي  كبار  من  وعدد  العام  املدير  نائبا  عمان  القاهرة  بنك  وعن  اجلامعة 

اجلانبني.
ملواكبة  تاأتي كجزء من خطط اجلامعة  التفاقية  اأن هذه  القي�صي  الدكتور  وقال 
امل�صتجدات والتطورات التكنولوجية التي من �صانها تقدمي اخلدمات النوعية التي 

توفر الوقت واجلهد على م�صتخدمي هذه البطاقة.
التمييز  نحو  اجلامعة  ا�صرتاتيجية  من  جزءا  ت�صكل  اخلطوة  هذه  اأن  اإلى  ولفت 

وتقدمي خدمات ف�صلى للطلبة واملوظفني.
حقيقية  ل�صراكة  مقدمة  هي  عمان  القاهرة  بنك  مع  ال�صراكة  هذه  اإن  وقال 
الوطن،  م�صلحة  يف  ت�صب  التي  العايل  والتعليم  القت�صاد  قطاعي  بني  ناجحة 
القي�صي  وا�صاد  وموؤ�ص�صاته.   اأبناءه  وتخدم  فيه،  ال�صاملة  التنمية  م�صرية  وتدعم 
بامل�صتوى اخلدماتي املتميز لبنك القاهرة عمان الذي يعد اأحد الدعائم الأ�صا�صية 

لالقت�صاد الوطني.
اجلامعة  وتطلعات  خطط  دعم  يف  �صي�صهم  اجلانبني  بني  التعاون  اأن  اكد  كما 

امل�صتقبلية، وبرامج القت�صاد الوطني.
من جهته ا�صاد كمال البكري بتعاون اجلامعة مع البنك يف تقدمي اخلدمات املالية 
مل�صلحة  اجلامعة  مع  معامالته  تطوير  يف  البنك  ا�صتمرار  موؤكدا  امل�صرفية،  و 

الطلبة و العاملني فيها.
وا�صح البكري ان روؤيه البنك تتمحور يف اطار تطبيق روؤى البنك املركزي الردين 
باأهمية ال�صتمال املايل  Financial Inclusion والذي يعك�ص فوائده على 
القت�صاد الردين و حت�صني معدلت النمو و تقليل م�صتويات البطالة عن طريق 
املعلومات  توفري  بالتايل  و  امل�صريف  املدفوعات  الى قطاع  وا�صعه  �صريحة  ادخال 

الكفيلة بخلق و ا�صتحداث منتجات م�صرفية وفقا لحتياجات هذه ال�صريحة.
وقال » اإننا يف بنك القاهرة عمان نتحمل م�صوؤولية وطنية كموؤ�ص�صات اقت�صادية 
وطنية لتقدمي الدعم للجامعات ومتكينها من موا�صلة م�صريتها العلمية والتعليمية 

ب�صكل حريف متميز ومبا يخدم القت�صاد الوطني«.
اإدارة البنك على التوا�صل مع اجلامعات الر�صمية الأردنية  واكد البكري حر�ص 

وبناء عالقات ت�صاركية تنعك�ص اإيجابا على النمو القت�صادي الوطني يف الأردن.
بعد  عمان  القاهرة  بنك  يوقعها  التي  ال�صاد�صة  هي  احل�صني  جامعة  واتفاقية 
للتكنولوجيا  �صمية  والمرية  والتكنولوجيا  والعلوم  والريموك  الردنية  جامعات 
حاملها  ي�صتفيد  ال�صتخدامات  متعددة  الذكية  اجلامعية  البيت.والبطاقة  واآل 
بالإ�صافة  املختلفة  اجلامعة  مرافق  الى  الدخول  من  متكنه  تعريف  كهوية  منها 
البيع  نقاط  جميع  يف  بوا�صطتها  الدفع  من  حاملها  متكن  دفع  بطاقة  كونها  الى 
داخل الردن وخارجه وال�صراء عرب النرتنت وال�صحب النقدي.كما ميكن حلمله 
القاهرة  البطاقات من خالل فروع بنك  الذكية �صحن هذه  البطاقات اجلامعية 
اللكرتوين  الدفع  اك�صاك  خالل  ومن  اململكة  انحاء  جميع  يف  واملنت�صرة  عمان 

KIOSKS التي �صيتم توفريها داخل اجلامعات يف امل�صتقبل القريب.
وتتميز هذه البطاقة بتمكني حاملها من احل�صول على خ�صومات عند ا�صتخدامها 
�صمن �صبكة وا�صعة من املحال التجارية املتعاقدة مع البنك يف كافة انحاء اململكة.
الطاقة  م�صاريع  لدعم  القرو�ص«  ل�صمان  »الردنية  مع  الولى  التفاقية  وقع 
ال�صركة  مع  بالعا�صمة  العامة  ادارته  مقر  يف  عمان  القاهرة  بنك  املتجددةوقع 
الردنية ل�صمان القرو�ص اتفاقية » �صمان برنامج خماطر متويل قرو�ص الطاقة 

املتجددة ».
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»البنك العقاري المصري العربي« 
 يفتتح فرعه الرابع عشر في مكة مول

مكة  يف  اجلديد  فرعه  بافتتاح  امل�صري  العقاري  البنك  قام 
الدارة  رئي�ص جمل�ص  برعاية  وذلك  الأر�صي  الطابق   - مول 
الدين ونائب رئي�ص جمل�ص الدارة عدنان  عبد املجيد حمي 
ح�صام  لالأ�صتاذ  املميز  احل�صور  الى  بالإ�صافة  ال�صرقاوي 

الدين نا�صر املدير القليمي للبنك.
عن  نا�صر  الدين  ح�صام  للبنك  القليمي  املدير  واأعرب   

بها  يقوم  خطوة  كل   « قائال:  مول  مكة  فرع  بافتتاح  �صعادته 
عمالئه  على  امل�صرفية  املعامالت  ت�صهيل  هدفها  البنك 
والو�صول اإلى اأقرب النقاط اليهم ويف �صاعات طويلة وخمتلفة 

من اليوم ومن هنا جاء افتتاح فرع مكة مول«.
ويف هذا ال�صياق حتدث م�صاعد املدير القليمي لإدارة الفروع 
والتجزئة زياد فطاير قائال: »اتت هذه اخلطوة بهدف تطوير 

وتو�صيع خدمات البنك على م�صتوى الأفراد وال�صركات لي�صمل 
كافة فئات املجتمع يف معظم املناطق احليوية داخل عمان «.

العقاري  البنك  فروع  من  العديد  الى  الفرع  هذا  وي�صاف 
الى  �صي�صاهم  مما  اململكة  داخل  املنت�صرة  العربي  امل�صري 
امل�صريف  ال�صوق  يف  امل�صتهدفة  ال�صرائح  كافة  الى  الو�صول 

الأردين.
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الكهربائية  الطاقة  توليد  اأنظمة  وت�صغيل  تركيب  م�صروع  الحتاد  بنك  انهى 
يغطي  مبا  ميغاواط   1،11 بقددرة  الكهرو�صوئية  الألواح  تقنية  با�صتخدام 
احتياجات مبنى الدارة العامة، ليكون بذلك اأول بنك على م�صتوى اململكة يقوم 
ببناء وت�صغيل حمطة خا�صة به لتوليد الكهرباء من الطاقة ال�صم�صية بالعتماد 

على نظام النقل بالعبور ح�صب كودة اجلهد املتو�صط اجلديدة.
احدى  لال�صتثمار،  الوثبة  �صركة  مع  بالتعاون  متت  التي  اخلطوة  هذه  وتاتي 
ال�صركات املحلية الرائدة يف هذا املجال، يف اطار حر�ص البنك على حماية البيئة 

وت�صجيع ا�صتخدام م�صادر الطاقة املتجددة وحتقيق الكفاءة يف جميع اأعماله.
تركيب  ت�صمن  الذي  امل�صروع  ي�صاهم   ،2017 الثاين  كانون  �صهر  حلول  ومنذ 
4.200 وحدة من الألواح الكهرو�صوئية على م�صاحة تقدر بـ 11.000 مرت مربع 
يف تغطية احتياجات مباين الدارة العامة لبنك الحتاد من الطاقة الكهربائية، 

مبا ي�صمن تخفيف الأثر البيئي عرب خف�ص انبعاثات ثاين اك�صيد الكربون.
والتي  امل�صروع  الثانية من  املرحلة  تنفيذ  بدء  البنك عن  اأعلن  فيما  وياأتي ذلك 
باقي  لتغطية  ميغاواط   1.6 بقدرة  الكهرباء  لتوليد  اأنظمة  تركيب  اإلى  تهدف 

احتياجات مباين الفرووع يف كل من عمان والزرقاء ومادبا.
ياتي  ال�صعيد  ناديا  الحتاد  لبنك  العام  املدير  قالت  على هذه اخلطوة،  وتعليقا 

باهمية  منا  اميانا  الكهرو�صوئية  الألواح  بتفنية  الطاقة  توليد  م�صروع  ا�صتكمال 
من  دوما  كنا  حيث  الأ�صعدة،  جميع  على  وطنية  كاولوية  املتجددة  الطاقة 
عدد  متويل  يف  مب�صاهمتنا  فخورين  ونحن  القطاع  لهذا  الداعمة  البنوك  اوائل 
مبعايري  نلتزم  ان  ممكن  وقت  اأقرب  يف  �صعينا  ولذلك  امل�صاريع،  هذه  من  كبري 
بنك  يف  ونعتز  املتجددة،  الطاقة  م�صادر  ا�صتخدام  وتعزيز  البيئية  ال�صتدامة 
ت�صاعدنا يف حتقيق  التي  لال�صتثمار  الوثبة  �صركة  مع  املثمرة  ب�صراكتنا  الحتاد 
منحتنا  التي  اجلهات  لكافة  بال�صكر  اتوجه  ان  اوجد  الجناز.وا�صافت  هذا 
الدعم الالزم ل�صتكمال امل�صروع، وخا�صة �صركة الكهرباء الأردنية، وامانة عمان 

الكربى، ووزارة البيئة، ووزارة الطاقة والرثوة املعدنية.
ومن اجلدير بالذكر اأي�صا اأن بنك الحتاد قد ا�صتكمل موؤخرا تنفيذ م�صروع مبنى 
البنك، يف  اأمام مببنى  يت�صع لأكرث من 100 �صيارة  الذي  املواقف الوتوماتيكية 
خطوة غري م�صبوقة يف القطاع امل�صريف الأردين، وذلك حر�صا منه على خدمة 
يف  املرورية  للم�صاكل  حلول  بايجاد  فعال  ب�صكل  وامل�صاهمة  وموظفيه،  عمالئه 
ان�صاء املواقف مبا يتما�صى مع معايري املباين اخل�صراء، و�صيعمل  املنطقة. ومت 
عداد  نظام  ح�صب  الكهرو�صوئية  اللواح  با�صتخدام  ال�صم�صية  بالطاقة  املبنى 

�صايف القيا�ص.

»بنك االتحاد« يبدأ باستخدام الطاقة 
المتجددة/ األلواح الكهروضوئية

لتوفير الطاقة الكهربائية بمباني اإلدارة العامة
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الطاقة  وزارة  مع  متويل  اتفاقية   )SGBJ( الأردن    - جرنال  �صو�صيته  بنك  وّقع 
بهدف دعم  الطاقة،  وتر�صيد  املتجّددة  الطاقة  ت�صجيع  املعدنّية / �صندوق  والرثوة 
ت�صمل  والتي  ال�صندوق،  ينّفذها  التي  املختلفة  للربامج  املتجّددة  الطاقة  م�صاريع 
وال�صياحي،  ال�صناعي  القطاع  �صّيما  ل  واملتو�صطة،  ال�صغرية  واملوؤ�ّص�صات  الأفراد 

واملوؤ�ص�صات احلكومية. 
اأن هذه التفاقية حتظى بدعم البنك املركزي من خالل �صماحه  اجلدير بالذكر، 
�صة لدعم قطاع الطاقة بفائدة ب�صيطة،  للبنوك التجارية با�صتخدام الأموال املخ�صّ
ل�صمان  الأردنية  ال�صركة  خالل  من  القرو�ص  �صمان  تكاليف  دعم  اإلى  بالإ�صافة 

القرو�ص. 
وّقع التفاقية مدير عام بنك �صو�صيته جرنال - الأردن واملدير التنفيذي لل�صندوق 
ندمي قبوات، ور�صمي حمزة، نيابًة عن وزير الطاقة والرثوة املعدنّية، معايل الدكتور 

اإبراهيم �صيف. 
واأكّد حمزة، اأن ال�صندوق يهدف اإلى حتقيق هدف �صمويل يتمثل يف اإ�صالح اخللل 
القائم على �صيا�صة الدعم احلكومي لأ�صعار الكهرباء للقطاعات املختلفة، من خالل 
عدم  و�صمان  الطاقة،  وتر�صيد  متجّددة  طاقة  برامج  لتنفيذ  القطاعات  هذه  دعم 
تاأّثرها عند رفع الدعم يف امل�صتقبل ولعدم خلق اختاللت هيكلّية يف قطاع اخلدمات 

املرتّتبة على ذلك ، ودعم املواطن ب�صكل عام. 
لتمويل الربامج  SGBJ �صوف يقّدم خدمات م�صرفّية  اأّن  اأعلن قبوات  من جهته، 
اأهمّية ال�صتثمار يف  اأكّد على  املختلفة التي ينّفذها �صندوق الطاقة املتجّددة. كما 

م�صاريع مماثلة ودعم قطاع الطاقة يف اململكة، الذي يحمل اأهمية عالية.

دعم ح�شور 50 طفل ومرافق 
SOS من جمعية قرى االأطفال

ومرافق  طفل   50 ح�صور  بدعم   )SGBJ( الأردن    - جرنال   �صو�صيته  بنك  قام 
من قرية اأطفال SOS عمان لعر�ص “Snow White on Ice “ الذي يتّم تقدميه 
اإ�صفاء  بهدف  وذلك  الأردن،  اأ�صدقاء  مهرجانات  تنظيم  من  الثقايف،  الق�صر  يف 

الفرحة يف قلوب الأطفال.
ة  اخلا�صّ والأن�صطة  الربامج  دعم  يف  البنك  لنهج  ا�صتمرارًا  اخلطوة  هذه  وجاءت 
يوليها  التي  الكبرية  الأهمية  على  املبادرة  هذه  توؤكد  حيث  املجتمعّية،  بامل�صوؤولّية 
البنك لدعم كافة فئات املجتمع، واإميانه باأن عمل البنوك ل يجب اأن يقت�صر على 
اخلدمات امل�صرفية فح�صب، بل على جميع املوؤ�ص�صات اخلا�صة اأن تلعب دورًا كبريًا 
يف دعم اجلهات املختلفة يف اململكة وعلى كافة الأ�صعدة، ل �صّيما الجتماعية منها. 

بنك سوسيته جنرال  -  االردن
 يوقع اتفاقّية تمويل مع صندوق الطاقة المتجّددة

شدد على األهمية الكبيرة التي يوليها لدعم كافة فئات المجتمع















الدكتور محمد الحيلة
 رئيسا لجامعة الشرق االوسط

قرر جمل�ص التعليم العايل املوافقة على تعيني الأ�صتاذ الدكتور حممد حممود احليلة رئي�صا جلامعة 
ال�صرق الو�صط ملدة اربع �صنوات، بناء على تن�صيب جمل�ص امناء اجلامعة .

وتقلد   ، التعليم  تكنولوجيا  تخ�ص�ص  الرتبية  فـي  الفل�صفة  دكتوراة يف  على  احليلة  الدكتور  وحائز 
العديد من املنا�صب الأكادميية حيث عمل نائب عميد و عميد ثم نائب رئي�ص وقائما باعمال رئي�ص 

جامعة ال�صرق الأو�صط .
وله العديد من البحاث يف جمالت عدة على غرار اأثر التعلم الإلكرتوين )E-Learning( ، و العديد 
من البداعات والبتكارات مثل ت�صميم واإنتاج حقيبة تعليمية )و�صيلة( خا�صة بالأماكن التاريخية 
املقاومة  اأ�صالك  ت�صكيل  طريق  عن  الإ�صفنجية  املج�صمات  اإنتاج  وتطوير  ال�صريف،  القد�ص  يف 
الكهربائية، وت�صميم و�صيلة تعليمية حول القد�ص ال�صريف )امل�صجد الأق�صى وال�صخرة امل�صرفة( 

بدعم من الإي�صي�صكو وتكليف من اللجنة الوطنية الفل�صطينية للرتبية والثقافة والعلوم.
وحاز الدكتور احليلة على العديد من اجلوائز التقديرية على غرار جائزة تقدير من جاللة امللك 
احل�صني بن طالل - للتفوق الدرا�صي عام 1973، وثالث جوائز مالية لالأعوام )1981 ، 1985 ، 
1987(، واملقدمة من موؤ�ص�صة عبد احلميد �صومان، ودرع كلّية العلوم الرتبوّية )الأونروا( للتمّيز يف 

البحث العلمي 2007/2006.

احتفلت بتخريج كوكبة جديدة من طلبتها
تخريج طلبة  الدين حفل  نا�صر  يعقوب  الدكتور  الأو�صط  ال�صرق  اأمناء جامعة  رئي�ص جمل�ص  رعى 
الف�صل الول للعام اجلامعي 2017/2016 من الفوج احلادي ع�صر لطلبة املاج�صتري، والثامن لطلبة 
اجلامعة  حتر�ص  خطوة  يف  والرياديني،  للمبدعني  تكرميا  احلفل  هذا  ج�صد  حيث  البكالوريو�ص، 
يف  الوائل  الطلبة  موكب  بدخول  احلفل  ا�صتهل  حيث  ور�صالتها،  اجلامعة  روؤية  جت�صيد  يف  عليها 

التخ�ص�صات يتقدمهم الدكتور يعقوب نا�صرالدين.  
وعر�ص الدكتور نا�صر الدين، يف كلمته  على اأهمية الحتفال هذه املرة ، وقال :ياأتي حفل التخريج 
ظل  ويف   ، باأكملها  منطقة  وتاريخ   ، احلبيب  بلدنا  تاريخ  من  ح�صا�صة  مرحلة  مع  متزامنا   ، هذا 
 ، العايل  التعليم  ملوؤ�ص�صات  حقيقيا  اختبارا  ي�صكل  الذي  الأمر   ، معقدة  واأزمات   ، كبرية  حتديات 

امل�صوؤولة عن تعليم وتاأهيل طلبتها واإعدادهم ، خلو�ص غمار احلياة العملية. 
واأ�صاف اأن العلم وحده لي�ص كافيا ملواجهة كل هذه التحديات ، ما مل يكن م�صنودا بالإميان واليقني 
الغد  ل�صنع  عليها  والبناء   ، مكت�صباته  على  واحلفاظ   ، للوطن  والوفاء  واحلب   ، بالنف�ص  والثقة 
جامعة   ، جامعتكم  �صيا�صات  �صميم  من  هي  املبادئ  وتلك   ، الف�صلى  الكرمية  واحلياة   ، الأف�صل 

واللتزام  لتكون اجلدية   ، ومبادئها  قيمها  مع  متطابقة  �صعاراتها   و�صعت  التي   ، الأو�صط  ال�صرق 
وال�صعي اإلى التعلم ، اأ�صلوب حياة ينتهجه الطلبة طوال م�صريتهم يف هذه احلياة.

التوجه  و�صالمة   ، املوقف  قوة  منها  تت�صكل  التي  املعرفة  مع  املبادئ  هذه  تعانقت  ما  :فاإذا  وقال 
وعظمة الإجناز ، فاإننا �صنبلغ غاياتنا النبيلة ، وطموحاتنا امل�صروعة يف التقدم والزدهار، والأمن 
وال�صتقرار ، و�صيجد كل واحد منكم فر�صته الالئقة بعلمه وجهده ونظرته ال�صليمة لقيمة العمل ، 
مهما كانت البدايات متوا�صعة ، ول اأقول حمدودة ، لأننا بالعزمية والإ�صرار، �صنتقدم دائما اإلى 
الأمام ،  متجاوزين العراقيل ، واثقني بقدراتنا ، معتزين ببلدنا الذي اأعطى الدليل على مر تاريخيه 
باأنه القادر على جتاوز الأزمات ، ل ل�صيء اإل لأنه اآمن باأن الإن�صان ثروة يف حد ذاته ، فجعله اأغلى 

ما ميلك ، والدلئل وال�صواهد من حولنا كثرية ، وا�صحة لكل ذي ب�صر وب�صرية.
واأكد الدكتور يعقوب  نا�صر الدين على اأن اجلامعة بفهمها ل�صرورات جتاوز التحديات ت�صري على 
خطى جاللة امللك عبداهلل الثاين يف امل�صى اإلى الأمام ، ومواجهة التحديات الداخلية واخلارجية 
، وحماية الردن بت�صحيات البناء يف القوات امل�صلحة الأردنية اجلي�ص العربي ، والجهزة الأمنية ، 
وبوعي واإخال�ص الأردنيني جميعا ، الذين يواكبون م�صرية الإ�صالح ال�صامل ، �صابرين على ال�صعب 
حتى تنق�صع تلك الغيوم ال�صوداء من منطقتنا قريبا ، باإذن اهلل ، وياأتي فجرنا الواعد بالأمل ، ونحن 

اأكرث ما نكون اإميانا ببلدنا ، وعدالة ق�صايانا  ، وقدرة اأمتنا على النهو�ص من جديد. 
من جهته قال رئي�ص اجلامعة الدكتور حممد احليلة  اأن اجلامعة ل تدخر جهدا يف حتفيز طلبتها 
تقوم  اجلامعة  واأن  والأمة،  الوطن  م�صتقبل  عاتقه  على  يحمل  جيل  لبناء  والبتكار  التميز  على 
املجتمعية  مل�صوؤوليتها  حتملها  عن  ف�صال  �صمويل  تكاملي  وحتديث  وتطوير  لتقييم  دورية  مبراجعة 

وانخراطها يف م�صرية البناء الوطني.
وخاطب رئي�ص اجلامعة اخلريجني قائاًل اإن تخرجكم اليوم يف جامعتكم بداية لعالقة جديدة من 
التوا�صل والتعاون بينكم و بينها، ت�صاعدكم  على موا�صلة حياتكم العلمية والعملية ،فاأنتم �صفراء 
لها نعمل �صويا من اأجل حتقيق اأهدافنا و اأحالمنا خلدمة وطننا واأمتنا يف ظل قيادتنا الها�صمية 

احلكيمة.
بدورهم عر�ص اخلريجون، يف كلمة قدمتها عنهم الطالبة هبة احلوراين، لدور اجلامعة الرئي�ص 
يف �صقل �صخ�صياتهم وتنمية معارفهم ومهاراتهم التي، ل توؤهلهم فقط ل�صوق العمل، بل وجتعلهم 
متنورين ومباردين للتغيري نحو الف�صل يف جمتمعهم الذي يحتاج لكل جهد جمعي اأو فردي للنهو�ص 

به والو�صول به نحو التنمية احلقيقية. 
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جامعة فيالدلفيا
تحتفل بتخريج الفوج الثالث والعشرين من طلبتها

احتفلت جامعة فيالدلفيا بتخريج الفوج الثالث والع�صرين من طلبتها، وذلك 
برعاية الدكتور مروان كمال م�صت�صار اجلامعة.

واأقيم احلفل يف ال�صالة الريا�صية يف اجلامعة بح�صور رئي�ص اجلامعة  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 .
و�صلم رئي�ص اجلامعة اخلريجني �صهاداتهم و�صط اأهازيج الفرح وال�صرور وهناأ  
اخلريجني وذويهم حاثهم على اأن يكونوا بناة خري وفالح واأن ي�صاهموا يف بناء 
املجتمع بكل كفاءة واقتدار كما اأعدتهم اجلامعة و�صقلتهم وعززت فيهم روح 
احلياتية  م�صريتهم  يكملوا  اأن  اأجل  من  الآخر  والراأي  الراأي  واحرتام  البداع 

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 جديد.

ح�شلت على املرتبة االولى بني اجلامعات اخلا�شة
ح�صلت جامعة فيالدلفيا على املرتبة الولى بني اجلامعات الردنية اخلا�صة 

وذلك يف ت�صنيف ويبومرتك�ص العاملي الذي �صدر يف 9 �صباط 2017.
الردنية  اجلامعات  بني  الولى  املرتبة  على  فيالدلفيا  جامعة  وحافظت 
اخلا�صة للمرة اخلام�صة على التوايل، وذلك وفقا ملعايري عاملية �صاملة تتناول 
واخلدمات  اجلامعة  ومرافق  والتطوير  البحث  يف  وامل�صاركة  اجلامعية  البيئة 

اللكرتونية واخلدمات املقدمة للطلبة .
املركز  على  اأي�صاً   ح�صلت  قد  فيالدلفيا  جامعة  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
التقييم  وفق  4ICUاخلا�صة  التوايل    الثالثة على  للمرة  الأول بني اجلامعات 

ال�صرتايل العاملي.

 4ICU حققت رقمًا قيا�شيا يف الت�شنيف الدويل للموقع االلكرتوين
الأردنية  اخلا�صة  اجلامعات  بني  الأول  املركز  على  فيالدلفيا  جامعة  ح�صلت 
ال�صرتايل  التقييم  وفق  وذلك  كافة  الأردنية  اجلامعات  بني  الرابع  واملركز 
العاملي 4ICU  الذي يقيم 12358 جامعة يف )200( بلد من بلدان العامل والذي 

�صدر يف كانون الثاين 2017.
ويعتمد التقييم على ثالثة معايري مو�صوعية خا�صة ب�صبكات النرتنت التي يتم 

ا�صتخراجها من خم�ص حمركات عاملية هي :
 Moz Domain Authority, Alexa Global Rank, SimilarWeb Global 

.Rank, Majestic Referring Domains, MajesticTrust Flow
اأما على امل�صتوى العربي فقد جاء ترتيب جامعة فيالدلفيا يف املرتبة ال )37(.
وياأتي هذا الإجناز حتقيقًا لروؤية اجلامعة و�صعيها الدوؤوب لتقدمي تعليم نوعي 

خا�صع للم�صاءلة والتقييم والتطوير.
بهذا  �صعادته  عن  اجلامعة  رئي�ص  �صامل  ال�صيخ  معتز  الدكتور  الأ�صتاذ  وعرب 
الجناز الذي يوؤكد متيز اجلامعة وجودة اأدائها وحر�صها الدائم على التطور 
اجلهود  يف  فاعاًل  �صريكًا  لتكون  فيالدلفيا  جامعة  اأن�صئت  لقد  وقال:  والتفوق 
الوطنية والإقليمية الرامية لالرتقاء بنوعية التعليم وهي حري�صة على توفري 
واإقليميًا،  وطنيًا  ومناهجه  خططه  وتطوير  للتعليم  الدولية  املعايري  متطلبات 

واصلت تحقيق الريادة والتفوق على مستوى الجامعات األردنية
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املحلي  املجتمع  للتفاعل مع  لهم  الكافية  الفر�ص  اإتاحة  كما هي حري�صة على 
والإقليمي والدويل.

ح�شلت على جائزة املركز االأول �شمن 
م�شابقة م�شاريع التخرج لنقابة املهند�شني

رئي�ص جامعة فيالدلفيا جهود عميد  �صامل  ال�صيخ  الدكتور معنز  الأ�صتاذ  ثمن 
واأع�صاء الهيئة التدري�صية يف كلية الهند�صة يف اجلامعة والتي اأثمرت عن فوز 
الطالب مازن �صهيل �صالمة  والذي اأجنز م�صروع  )الت�صميم الأمثل لالأنظمة 
املا�صة لالهتزازات( يف جمال الهند�صة امليكانيكية باإ�صراف ال�صتاذ الدكتور 

عدنان داوود حيث فاز م�صروعه باجلائزة الأولى .
واأ�صار الأ�صتاذ الدكتور قا�صم العبيدي عميد الكلية الى ح�صول كلية الهند�صة 
والإقليمية خالل  الوطنية  امل�صابقات  العديد من اجلوائز يف  يف اجلامعة على 

العام 2016 منها اجلائزة الأولى يف م�صابقة امل�صاكن اخل�صراء.

وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة نينوى/ العراق
وقعت جامعة فيالدلفيا على مذكرة تفاهم مع جامعة نينوى يف العراق، وذلك 

بح�صور الأ�صتاذ الدكتور مروان كمال م�صت�صار اجلامعة.
وقام بالتوقيع على التفاقية عن جامعة فيالدلفيا الأ�صتاذ الدكتور معتز ال�صيخ 
�صامل رئي�ص اجلامعة وعن جامعة نينوى ال�صتاذ الدكتور مزاحم قا�صم اخلياط 

.
وت�صمنت بنود مذكرة التفاهم يف جمالت عديدة لتبادل الأ�صاتذة واملدر�صني 
اجلامعتني  بني  والطلبة  التدري�صية  الهيئة  لأع�صاء  ميدانية  زيارات  وتنظيم 
العديد  الى  بالإ�صافة  البحوث،  امل�صرتكة ودعم هذه  العلمية  البحوث  وت�صجيع 

من املواد التي تطرقت اليها هذه املذكرة والتي وقعت ملدة خم�ص �صنوات.
لزيارة  �صعادته  عن  نينوى  جامعة  رئي�ص  اخلياط  مزاحم  الدكتور  عرب  بدوره 
وتخللت  كما  ال�صتقبال،  ح�صن  على  اجلامعة  لإدارة  و�صكره  فيالدلفيا  جامعة 
زيارة ال�صيف الطالع على العديد من مرافق اجلامعة وكلياتها وابدى اعجابه 

بها .
الرئي�ص  م�صت�صار  عواد  حممد  الدكتور  ال�صتاذ  التفاقية  توقيع  حفل  وح�صر 
والدكتور ابراهيم بدران م�صت�صار الرئي�ص للعالقات الدولية وال�صتاذ الدكتور 

قا�صم العبيدي عميد كلية الهند�صة

عميد كلية الهند�شة يف »بوخوم االأملانية« يزور فيالدلفيا
رئي�ص  وبح�صور  كمال  مروان  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  م�صت�صار  ا�صتقبل 
اجلامعة ال�صتاذ الدكتور معتز ال�صيخ �صامل الدكتور رولف بيزنباخ )عميد كلية 

 .)Hochschule Bochum الهند�صة يف جامعة بوخوم الملانية
من  عدد  التقى  كما  اجلانبني  تهم  التي  املجالت  من  العديد  يف  التباحث  ومت 
اأع�صاء هيئة التدري�ص والطلبة يف كلية الهند�صة وذلك من اأجل توثيق العالقات 
هيئة  اأع�صاء  لتبادل   +Erasmus لربنامج  التقدم  خالل  من  اجلامعتني  بني 

 .Credit Mobility التدري�ص والطلبة
برنامج  خالل  من  اجلامعتني  بني  �صابقًا  التعاون  مت  باأنه  بالذكر  اجلدير  من 
JiM2L يف �صنوات 2011 - 2014 وباأن جامعة فيالدلفيا  Tempus وم�صروع 
من  الطالب  ي�صتطيع  امليكاترونك�ص  ماج�صتري  يف  مزدوج  برنامج  حاليُا  متنح 
من  والأخرى  فيالدلفيا  جامعة  من  )واحدة  �صهادتني  على  يح�صل  اأن  خالله 
فيالدلفيا  جامعة  يف  امل�صاقات  بدرا�صة  الطالب  يقوم  حيث  بوخوم(  جامعة 

وبعمل اأبحاثه Thesis يف جامعة بوخوم.
طارق  والدكتور  الرئي�ص  م�صت�صار  عواد  حممد  الدكتور  ال�صتاذ  اللقاء  وح�صر 
نائب عميد كلية  يون�ص  والدكتور حممد بني  التطوير واجلودة  توتوجني عميد 

الهند�صة.

امللحق الثقايف العماين يزور اجلامعة 
ال�صتاذ  فيالدلفيا  جامعة  م�صت�صار  كمال  مروان  الدكتور  ال�صتاذ  ا�صتقبل 
ا�صماعيل البلو�صي والوفد املرافق خالل زيارة ملتابعة اأو�صاع الطلبة العمانيني 

يف اجلامعة بح�صور ال�صتاذ الدكتور معتز ال�صيخ �صامل رئي�ص اجلامعة. 
تربط  التي  املميزة  العالقات  على  واأكد  ال�صيف  بالوفد  كمال  الدكتور  ورحب 
الأردن و�صلطنة عمان كما اأكد ال�صتاذ الدكتور رئي�ص اجلامعة حر�ص اجلامعة 
على تزويد امللحقيات الثقافية ومنها العمانية بتطور اأو�صاع اأبنائهم الكادميية، 
م�صيداً  يف الوقت نف�صه باهتمام امللحقية الثقافية العمانية بطلبتها وحر�صها 
الوقت  موؤكداً  يف  متوا�صل  ب�صكل  فيالدلفيا  اأو�صاعهم يف جامعة  متابعة  على 

نف�صه اأن الطلبة العمانيون ميثلون خري �صفري لبالدهم يف الأردن.
البلو�صي ب�صمعة جامعة فيالدلفيا وم�صتواها الأكادميي وح�صولها على  واأ�صاد 
العديد من اجلوائز واملراتب يف الت�صنيفات العاملية والإقليمية ، وهذا يعك�ص 
التطورات  ومواكبة  الدرا�صية  املناهج  بتطوير  الهتمام  يف  اجلامعة  جدية 
العلمية .كما التقى البلو�صي بعمداء كليات العلوم الدارية واملالية وكلية احلقوق 
وجمموعة من الطلبة العمانيني باجلامعة لالطالع على اأو�صاعهم ومتابعة و�صع 
الدكتور  اجلولة  يف  ورافقه  اجلامعة  يف  العمانية  اجلالية  اأبناء  من  طالب  كل 
يف  والثقافية  العامة  العالقات  ومدير  والت�صجيل  القبول  عميد  بطيحة  خلدون 

اجلامعة .
اجلامعة  رئي�ص  م�صت�صار  عواد  اأمني  حممد  الدكتور  ال�صتاذ  اللقاء  وح�صر 

والدكتور ابراهيم بدران م�صت�صار الرئي�ص للعالقات الدولية .
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ح�صلت جامعة عمان الأهلية على املرتبة الأولى على اجلامعات الأردنية، والرابعة 
�صمن   )presence(احل�صور معيار  يف  العربي  الوطن  جامعات  م�صتوى  على 

ت�صنيف موقع ويبومرتك�ص العاملي.
نتائج �صهر  التي حققتها اجلامعة يف احل�صور �صمن  املتقدمة  املرتبة  وجاءت هذه 
للجامعات  الإلكرتونية  للمواقع  العاملي  التقييم  اأعلنها  التي   2017 ثاين  كانون 
اأ�صهر،  �صتة  كل  نتائجه  التقييم  يحّدث  حيث   ،Webometrics ويبومرتك�ص 

وي�صمل الت�صنيف جامعات يتجاوز عددها الع�صرون األًفا عامليا .

االأولى حمليا يف مناف�شة �شهادة املحلل املايل العاملي املعتمد
الأردنية  اجلامعات  على  الأول  باملركز  الأهلية  عمان  بجامعة  الأعمال  كلية  فازت 
 CFA احلكومية واخلا�صة يف مناف�صة التحدي يف �صهادة املحلل املايل العاملي املعتمد

والتي اأقيمت برعاية جمعية املحللني املاليني  فرع الأردن بتاريخ 2017-2-7 .
وتاأهل فريق طلبة جامعة عمان الأهلية بعد هذا الفوز لتمثيل الأردن يف املناف�صة بني 

اجلامعات يف العامل يف �صهر ني�صان املقبل يف براغ/ جمهورية الت�صيك. 
املناف�صة: جامعه عمان  �صاركت يف هذه  التي  الأردنية  اأن من بني اجلامعات  يذكر 
البرتا  وجامعة  الريموك  وجامعة  الها�صمية  واجلامعة  الأردنية  واجلامعة  الأهلية 

وجامعة العلوم التطبيقية.
وقعت مذكرة تعاون مع »تطوير القطاع العام«

بهدف  العام  القطاع  تطوير  وزارة  مع  تفاهم  مذكرة  الأهلية  عمان  جامعة  وقعت 
تعزيز التعاون احلكومي مع بني القطاع الأكادميي .

برنامج  وتنفيذ  اإعداد  يف  اجلانبني  بني  التعاون  �صيتم  املوقعة  املذكرة  ومبوجب 
متخ�ص�صة  تدريبية  برامج  وتطوير  اإعداد  يف  وامل�صاركة  حكومية،  اإدارة  ماج�صتري 

ُت�صهم يف حت�صني اأداء العاملني وتطوير اإمكانياتهم على خمتلف الأ�صعدة.
واأكد رئي�ص جامعة عمان الأهلية الدكتور �صادق حامد على اأن املذكرة جاءت لتوطيد 
تقدمي  يف  اجلامعة  لر�صالة  حتقيقًا  العام  القطاع  تطوير  وزارة  مع  التعاون  اأوا�صر 
منها  العامة  الوطنية  املوؤ�ص�صات  مع  والتكامل  التعاون  وحتقيق  النوعية  اخلدمات 

واخلا�صة.
وبنّي اأنه �صيتم ا�صتحداث برنامج ماج�صتري يف الإدارة احلكومية هو الأول من نوعه 
يف الأردن بهدف تطوير اأداء العاملني يف القطاع العام واخلا�ص على حد �صواء، حيث 

مت �صياغة الربنامج بالت�صارك ما بني متخ�ص�صني من اجلامعة والوزارة. 
كما �صيتم اإجراء الأبحاث امل�صرتكة وتبادل الوثائق والدرا�صات واملنهجيات والأوراق 
توجيه  اإمكانية  ودرا�صة  احلكومية،  والإدارة  العام  القطاع  بتطوير  املتعلقة  العلمية 

»جامعة عمان األهلية« 
)Presence( األولى أردنيًا والرابعة عربيًا في معيار

بصدد استحداث برنامج ماجستير في اإلدارة الحكومية هو األول من نوعه في األردن
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التفرغ العلمي لأع�صاء هيئة التدري�ص نحو موؤ�ص�صات القطاع العام.

وت�صمل مذكرة التعاون اأي�صًا ال�صتفادة من اخلربات العلمية والعملية للعاملني لدى 
الأبحاث  توجيه  والتعاون يف  وال�صت�صارات،  والتدري�ص  التدريب  الطرفني يف جمال 
بتطوير  املتعلقة  املوا�صيع  نحو  العلمي  التفرغ  واإجازات  العلمي  والتفرغ  والدرا�صات 

اأداء موؤ�ص�صات اجلهاز احلكومي.
التجارب  العمل بهدف م�صاركة  العلمية وتبادل زيارات  اللقاءات  كما تت�صمن عقد 
الدورات  عقد  اأجل  من  اجلانبني  لدى  املتوفرة  املرافق  من  وال�صتفادة  والأفكار، 
البيانات  قواعد  اإتاحة  اإلى  بالإ�صافة  املتخ�ص�صة،  والور�ص  والندوات  واللقاءات 

املتوفرة لدى اجلانبني مع احلفاظ على �صرية البيانات.
القطاع  تطوير  ووزيرة  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�صالت  وزيرة  اأكدت  جانبها  من 
لتطوير  الأكادميي  القطاع  مع  احلقيقية  ال�صراكة  اأهمية  على  �صويكـة  مـجـد  العام 
تطوير  لوزارة  الإ�صرتاتيجية  والأهداف  الأولويات  اأحد  باعتباره  احلكومي  الأداء 

القطاع العام. 
امل�صرتكة  اجلهود  وت�صافر  الأكادميي  القطاع  مع  التوا�صل  �صرورة  اإلى  واأ�صارت 
للم�صاهمة يف �صد بع�ص الثغرات املوجودة يف الأداء احلكومي وحتقيق مبداأ �صيادة 
القانون يف الإدارة العامة الذي اأ�صار اإليه جاللة امللك يف الورقة النقا�صية ال�صاد�صة، 
نظرًا ملا يتمتع به القطاع الأكادميي من خربات علمية ُت�صكل الرافد الأ�صا�صي للمورد 

الب�صري الذي يعمل يف القطاع العام ويقدم اخلدمة للمواطن.
ونوهت �صويكة اإلى اأنَّ تطبيق البنود الواردة يف املذكرة �صي�صاهم يف اإحداث النقلة 
التغيري،  اإدارة  العامة ل �صيما يف جمال  الإدارة  املن�صودة يف جمال تطوير  النوعية 
كون ذلك ُي�صكل رافعة اأ�صا�صية لنجاح جهود تطوير اأداء اجلهاز احلكومي ومواكبة 
التحول  اآليات تقدمي اخلدمات احلكومية وخا�صة  والتغيريات احلا�صلة يف  التطور 
اللكرتوين وذلك من خالل البناء على نقاط القوة املوجودة لدى الوزارة واجلامعة.

كرمت طلبتها من كلية االأعمال يف جامعة عمان االأهلية
اأقام كل من ق�صم اإدارة الأعمال، والأعمال والتجارة الإلكرتونية والإدارة الفندقية 

وال�صياحية يف جامعة عمان الأهلية برعاية عميد كلية الأعمال الأ�صتاذ الدكتور عبد 
النا�صر نور وبح�صور اأع�صاء الهيئة التدري�صية وطلبة الكلية حفل تكرمي لطلبة هذه 
الأق�صام والذين تقدموا لمتحان الكفاءة اجلامعية على الف�صل الدرا�صي الأول من 
اجلامعات  م�صتوى  على  الأول  املركز  حققوا  والذين   2017/2016 اجلامعي  العام 

احلكومية واخلا�صة )م�صار اللغة العربية(.
روؤ�صاء  عن  نيابة  الهادي  عبد  توفيق  الدكتور  الأعمال  اإدارة  ق�صم  رئي�ص  واألقى 
الأق�صام كلمة هناأ خاللها الطلبة بهذه املنا�صبة وقدم فيها ال�صكر للزمالء اأع�صاء 
الهيئة التدري�صية على ما بذلوه من جهد مميز، وحث فيها الطلبة الذين �صيتقدمون 
والهتمام  الرتكيز  القادمة  الدرا�صية  الف�صول  يف  اجلامعية  الكفاءة  لمتحان 
بهذا المتحان ليحققوا مركزًا متقدمًا جلامعتنا احلبيبة، وليكونوا كما عهدناهم 

متميزين ومبدعني، وانتهى احلفل بتوزيع هدايا تذكارية مقدمة من اجلامعة.

املدرب اال�شباين بيدرو يزور اجلامعة
الوليد  بلد  ريال  لنادي  الدولية  الأكادميية  ومدير  ال�صابق  ال�صباين  الالعب  قام 
واملدرب املعتمد من قبل الحتاد الأوروبي لكرة القدم بيدرو كوريا بابلو�ص، بزيارة 
اإلى جامعة عمان الأهلية التقى خاللها عميد �صوؤون الطلبة الدكتور ماجد ع�صيلة، 
بح�صور مدير عام موؤ�ص�صة نادي ريال بلد الوليد التعليمية يف ال�صرق الأو�صط الكابنت 

اأ�صامة �صالح. 
وجاءت زيارة الوفد اإلى عمان والتي التقوا خاللها عددًا من امل�صوؤولني يف احتاد كرة 
ومعتدة  ال�صباين  للنادي  تابعة  اأكادميية كروية متخ�ص�صة  تاأ�صي�ص  بهدف  القدم، 

من اأرقى املعاهد التدريبية الكروية يف العامل. 
املدربني  اإعداد  جمال  يف  الأهلية  عمان  جامعة  مع  التعاون  �صبل  الوفد  وبحث 
اأعرب  حيث  القدم،  كرة  يف  واملاج�صتري  الدبلوم  درجات  ومنح  عالية  مب�صتويات 
واإمكانية  التحتية  البنية  والرائدة يف جمال  املتميزة  بالإمكانات  الوفد عن �صعادته 
الريا�صي  الأرينا  الوفد جممع  زار  كما  الريا�صية،  املجالت  ا�صتثمارها يف خمتلف 
والتقى مدير املجمع نادر �صويدان الذي قدم �صرحا عن مرافق املجمع واخلدمات 

الريا�صية والثقافية التي يقدمها.

االستثمار في القطاع التعليمي
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افتتاح فرع ألكاديمية أوراكل
 في جامعة إربد األهلية

زياد  الدكتور  الأ�صتاذ  برعاية  وذلك  الأهلية،  اإربد  اأوراكل يف جامعة  لأكادميية  فرع  افتتح 
اإربد الأهلية، وبح�صور الأ�صتاذ الدكتور حممد املحاميد عميد كلية  الكردي رئي�ص جامعة 
العلوم وتكنولوجيا املعلومات والتمري�ص، وعمداء الكليات، وجمع كبري من اأع�صاء الهيئتني 

التدري�صية والإدارية وطلبة اجلامعة.
�صركة  لربامج  الدرا�صية  واخلطط  للطلبة  الالزمة  الربامج  بتقدمي  الأكادميية  و�صتقوم 
اوراكل العاملية، وت�صاعد يف تدريب وتاأهيل طلبة اجلامعة يف املجتمع املحلي على الربامج 

التي تن�صئها �صركة اوراكل.
ومن خالل هذا الفرع فانه �صيقدم للم�صاركني يف الدورات من خالل اجلامعة جمموعة من 

اخل�صومات على الدرا�صات العاملية لأع�صاء الهيئتني التدري�صية والإدارية وطلبة اجلامعة.
وي�صار اإلى انه قد قام بالرتتيب والتنظيم لعقد التفاقية مع �صركة اوراكل الدكتور حممد 
العتوم رئي�ص ق�صم احلا�صوب يف اجلامعة، وباأنه قد مت تعيني الدكتور احمد العودات م�صرفًا 

عامًا للفرع.

احرزت النتائج املتقدمة يف امتحان الكفاءة اجلامعية
التعليم  موؤ�ص�صات  اعتماد  هيئة  وتعقده  تعده  الذي  اجلامعية  الكفاءة  امتحان  خالل  من 
العايل، وتقدمت له جامعة اإربد الأهلية، وكان اأداوؤها متميزًا للعام اجلامعي 2017-2016، 
مقارنًة مع الأعوام ال�صابقة، حيث اأحرزت نتائج متقدمة جدًا عن نتائج اجلامعات الأخرى 

يف برناجمي اللغة العربية والتمري�ص يف امل�صتوى املتو�صط.
على  متيزًا  العربية  اللغة  بق�صم  ممثلة  والفنون  الآداب  كلية  اأحرزت  الدقيق  امل�صتوى  يف 
م�صتوى اجلامعات احلكومية واخلا�صة، كما متيزت كلية العلوم الإدارية باأق�صام الت�صويق، 
بني  ومتقدمة  متميزة  نتائج  باإحرازها  املحا�صبية،  املعلومات  ونظم  الإعمال،  واإدارة 

اجلامعات الأخرى.
اجلامعة،  لطلبة  املتميزة  باجلهود  الكردي  زياد  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  رئي�ص  واأ�صاد 
واأعرب عن �صعادته و�صكره وتقديره لعمداء الكليات، ولروؤ�صاء الأق�صام الأكادميية، ولأع�صاء 

الهيئتني التدري�صية والإدارية على هذه النتائج، متاأماًل تعظيم الجنازات يف هذا املجال يف 
كافة التخ�ص�صات، مربزًا اأهمية دور ع�صو هيئة التدري�ص يف حت�صني املخرجات التعليمية، 
وامل�صاهمة الفاعلة يف اإك�صاب الطالب املعارف، والقدرات، واملهارات، التي تتطلبها احلياة 

العملية امل�صتقبلية.
اجلامعات،  اأف�صل  �صمن  مركزها  ليكون  دائمًا  ت�صعى  اجلامعة  باأن  الكردي  الدكتور  واأكد 
جهودها  م�صاعفة  يف  اجلامعة  عزم  وعلى  والريادة،  التميز  نحو  �صعيها  �صياق  يف  وذلك 
لال�صتمرار يف حت�صني اأدائها واإعدادها خلريجني متميزين يف تخ�ص�صاتهم، وقياديني يف 

مواقع عملهم يتمتعون بالكفاءة والإبداع.
واأ�صارت الدكتورة وفاء الأ�صقر مديرة مركز التطوير والعتماد و�صمان اجلودة يف اجلامعة، 
اعتماد  هيئة  يف  لالختبارات  الوطني  املركز  ُينفذه  اجلامعية  الكفاءة  امتحان  اأن  اإلى 
واخلا�صة  الر�صمية  اجلامعات  لطلبة  درا�صي  عام  كل  نهاية  عند  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات 
التعليم  موؤ�ص�صات  خمرجات  جودة  على  الوقوف  بهدف  اجلامعية،  التخ�ص�صات  كافة  يف 

العايل الأردنية. 

كرمت الطلبة املتفوقني يف امتحان الكفاءة اجلامعية
مبنا�صبة تويل امللك عبداهلل الثاين �صلطاته الد�صتورية، وا�صتذكارًا لعطاء املغفور له امللك 
و�صمان  العتماد  مركز  مع  وبالتعاون  الطلبة،  �صوؤون  عمادة  اأقامت  طالل،  بن  احل�صني 
الكفاءة  لمتحان  تقدموا  الذين  لطلبتها  تكرمييًا  حفاًل  الأهلية  اإربد  جامعة  يف  اجلودة 
الكردي  زياد  الدكتور  الأ�صتاذ  برعاية  متقدمة،  مراكز  تخ�ص�صاتهم  وحققت  اجلامعية 
الهيئتني  واأع�صاء  الأكادميية،  الأق�صام  وروؤ�صاء  الكليات،  رئي�ص اجلامعة، وبح�صور عمداء 

التدري�صية والإدارية، يف القاعة الها�صمية.
وبني الأ�صتاذ الدكتور الكردي وباأن على اأع�صاء الهيئة التدري�صية وطلبة اجلامعة اأن ياأخذوا 
امتحان الكفاءة اجلامعية ماأخذ اجلد، وباأن على الطلبة اأن يطورا اإمكانياتهم الأكادميية 

باجلوانب التدريبية حيث اأن التقدير احيانًا ل يكفي دون تعزيزه بجوانب اأخرى �صرورية.

واصلت تحقيق النتائج المتميزة

االستثمار في القطاع التعليمي
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»فراس ارشيدات« يحصد »جائزة الصدارة في القيادة 
التشغيلية« لمجموعة فنادق اإلنتركونتيننتال

ارشيدات:
الجائزة انجاز 

يقّدر لجميع أفراد 
المجموعة

فنادق  ملجموعة  الإقليمي  العام  املدير  ح�صد 
ار�صيدات  امليت فرا�ص  البحر  الإنرتكونتيننتال يف 
الت�صغيلية«  القيادة  يف  ال�صدارة  »جائزة  موؤخرًا 

للربع الثالث من العام 2016
وقد مت اختيار ار�صيدات من بني عدد من املديرين 
منطقة  يف  الإنرتكونتيننتال  فنادق  جمموعة  يف 
اأدائه  على  بناء  وذلك  واأفريقيا،  الأو�صط  ال�صرق 
املتميز وتفوقه يف املعايري التي و�صعتها املجموعة 

لفئتي جتربة النزيل والأداء املايل.
كراون  و�صبا  منتجع  يف  اأقيمت  احتفالية  وخالل 
العام  املدير  قام  الأردن،   - امليت  البحر  بالزا 
يف  الإنرتكونتيننتال  فنادق  ملجموعة  الإقليمي 
هذه  ار�صيدات  بت�صليم  م�صعود  اأ�صامة  الأردن 
تقديرًا  املجموعة  متنحها  التي  الإقليمية  اجلائزة 
معايري  يف  تفوقوا  الذين  املتميزين  للمديرين 
اجلائزة.وقال فرا�ص ار�صيدات »تعد هذه اجلائزة 

جميع  جهود  لول  ليتحقق  كان  ما  رائعًا  اإجنازًا 
موظفي املجموعة، وهي تدل على اأن فريق الإدارة 
يعمل انطالقًا من مفهوم تقدير وتكرمي املتميزين 
جميعًا  يقودنا  الذي  الأمر  وهو  ا�صتثناء،  دون 
املزيد من اجلهود  بذل  اإلى  على خمتلف مواقعنا 
واملحافظة  نقدمها،  التي  باخلدمات  لالرتقاء 
حمليًا  املجموعة  حتتلها  التي  البارزة  املكانة  على 

وعامليًا«.

أخبار اقتصادية
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8 ماليين دينار ارباح كهرباء اربد

حققت �صركة كهرباء حمافظة اربد املرتبة ال�صاد�صة على �صعيد قطاع اخلدمات 
بني ال�صركات الردنية و�صجلت ارباحا �صافية بعد ال�صريبة بلغت ثمانية ماليني 

دينار عن ال�صنة املنتهية 2016 .
وقال مدير عام ال�صركة املهند�ص احمد الذينات ان الداء املايل لل�صركة حت�صن 
بف�صل �صل�صلة اجراءات اتبعت يف جمالت اللتزام مبعايري الداء وخف�ص الفاقد 
الكهربائي وحت�صني التح�صيالت للذمم مما مكنها من م�صاعفة الرباح مقارنة 

بعام 2015 .
وا�صاف ان اجراءات التح�صني والتطوير التي انتهجتها ال�صركة خالل ال�صنوات 
القليلة املا�صية على �صبكاتها مبناطق امتياز عملها اعطت ثمارا جيدة ويتوقع ان 
تتوا�صل امل�صرية على ذات النهج ولنتائج اف�صل خالل العام احلايل 2017 �صواء 

مبجالت الداء املايل او الفني او الداري .
الدنيا  احلدود  الى  النقطاعات  قلل  التطوير  بجوانب  الهتمام  ان  واكد 
بهذا  اململكة  يف  الولى  املرتبة  ال�صركة  فاحتلت  فردية  حالت  على  واقت�صارها 
يف  النقطاعات  ام  ت�صمى  كانت  التي  كعجلون  حمافظات  وجود  رغم  املجال 
الدارة  جمل�ص  واع�صاء  رئي�ص  جهود  الذينات  .وثمن  ال�صيئة  اجلوية  الحوال 
ودعمهم للكوادر الدارية والفنية ما مكن من حتقيق هذه النجاحات وتهيئتها ملا 
هو اف�صل .ي�صار ان ال�صركة ت�صم امتياز اخلدمة ملنطقة جغرافية وا�صعة ت�صم 

حمافظات جر�ص وعجلون واملفرق ا�صافة الى اربد.

أخبار اقتصادية
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أرباح »المصفاة« ترتفع 
إلى 32.85 مليون دينار نهاية 2016

 ارتفعت اأرباح �صركة م�صفاة البرتول الأردنية ال�صافية بن�صبة 8ر4 باملئة يف نهاية 
العام 2016 اإلى 85ر32 مليون دينار مقارنة مع 35ر31 مليون دينار بنهاية 2015.

نتجت  الأرباح  اإن  العالوين،  املهند�ص عبدالكرمي  لل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 
من اأن�صطة ال�صركات التابعة لل�صركة كت�صويق املنتجات البرتولية وم�صنع الزيوت.

خ�صم  بعد  دينار  مليون   15 مببلغ  ثابت  التكرير  ن�صاط  من  ال�صركة  ربح  ان  وبني 
قيمة ال�صريبة، م�صيفا اأنه يتم قيد ما يزيد على ذلك من الأرباح يف ح�صاب ت�صوية 

الأرباح مع احلكومة.
واأكد املهند�ص العالوين اأن ال�صركة م�صتمرة يف التطوير والتحديث �صمن ر�صالتها 

وروؤيتها والتزاما منها بتلبية احتياجات اململكة من اأن�صطة التكرير كافة.
املحلية  �صراكاتها  وزيادة  والتطوير  التحديث  تواكب  ال�صركة  اأن  على  و�صدد 
البرتولية  املنتجات  ت�صويق  �صركة  مثل  الت�صويقية،  اأذرعها  خالل  من  والقليمية 
وم�صنع الزيوت، مبينا اأن زيوت جوبرتول اأ�صبحت عالمة جتارية مناف�صة يف دول 

املنطقة ولي�ص فقط يف الأردن.

العالوين:
الشركة مستمرة 
في التطوير 
والتحديث

أخبار اقتصادية



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 
الت�صغيلية والنتاجية لتخفي�ص كلف النتاج الى م�صتويات اقل 
مما كانت عليه يف العوام ال�صابقة، بهدف �صمان ا�صتمرارية 
ال�صركة  عمليات  ا�صتمرارية  ي�صمن  كايف  ربح  هام�ص  ايجاد 
النفقات  وتغطية  م�صانعها  اعمال  وا�صتدامة  النتاجية 

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

الربع  نهاية  حتى  �صرفت  ال�صركة  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 
�صاأنها رفع م�صتوى اخلدمات املقدمة  وقاعات جمتمعية من 

يف املجتمعات املحلية وخمتلف حمافظات اململكة.
كافة  فيها  العاملني  منح  العربية يف  البوتا�ص  �صركة  وا�صلت 
خالل  ال�صركة  نهج  �صمن  وذلك  والت�صهيالت،  احلوافز 
كرمية  حياة  اأف�صل  توفري  نحو  الخرية  الأربعة  ال�صنوات 

ملوظفيها ملواجهة تكاليف احلياة. 
مكافاأة  رفع  على  باملوافقة  موؤخرًا  الإدارة  جمل�ص  قام  وقد 
للجهود  منه  تقديرًا  �صهر  راتب  لت�صبح  ال�صنوية  الأداء 
املبذولة من قبل العاملني على الرغم من الرتاجع احلاد يف 

الأرباح.
وحافظت �صركة البوتا�ص العربية على كافة حقوق وامتيازات 
العاملني لديها، اذ ان الكلفة الجمالية لهذه املزايا واحلوافز 
والعالوات تتجاوز 65 مليون دينار �صنويا، اي مبتو�صط 2700 
دينار �صهريا ككلفة للموظف الواحد يف ال�صركة منها 1900 

دينار تدفع نقدا مبعدل �صهري.
راتب  متو�صط  اعلى  فئة  �صمن  المتيازات  تلك  وت�صنف 
وال�صناعات  ال�صمدة  �صناعات  يف  املماثلة  ال�صركات  يف 

التعدينية يف املنطقة وحتديدا يف دول اخلليج العربي.
ومل تقف ال�صركة عند هذا احلد فقط، ولكن قامت ال�صركة 
مواقعها  كافة  يف  املوظفني  ملنح  عماليتني  اتفاقيتني  بتوقيع 
زيادات يف الجور واحلوافز واملزايا خالل ال�صنوات الأربعة 
الأخرية جتاوزت كلفتها ال 7 مليون دينار �صنويًا، اذ ان هذه 
م�صتوى  على  الولى  املرتبة  حتتل  ال�صركة  جعلت  احلوافز 
اململكة من حيث بيئة العمل واحلوافز املقدمة للعاملني لديها.

وك�صف م�صدر م�صوؤول يف �صركة البوتا�ص العربية عن املزايا 
ان  الى  م�صريا  ال�صركة،  يف  العاملني  كافة  بها  يحظى  التي 
ادخارو  �صندوق  و  ال�صنه  يف  راتبا   16 يتقا�صون  العاملني 
مكافاأة نهاية خدمة بواقع راتب �صهرين عن كل �صنة خدمة و 

مكافاأة �صنوية ترتاوح ما بني راتب اإلى راتبني.
قر�ص  اأي�صا:  العاملني  متنح  البوتا�ص  ان  امل�صدر  واأ�صاف 
ا�صكان دون اية فوائد و تامني �صحي للموظف وعائلته دون اية 
�صقوف و تامني على احلياة و تامني �صحي للموظف وعائلته 
كافة  وتامني  العاملني   لأبناء  درا�صية  منح  و  التقاعد  بعد 
الإنتاج،  مراكز  والى  من  والعاملني  للموظفني  النقل  و�صائل 

وتقدمي وجبات غذائية كاملة للعاملني يف م�صانع ال�صركة.
مزودة  �صكنية  مدينة  وفرت  ال�صركة  ان  الى  امل�صدر  ونوه 
مواقع  يف  لديها  للعاملني  املطلوبة  اخلدمية  املرافق  بكافة 

انتاج ال�صركة يف منطقتي غور ال�صايف والعقبة.
نتيجة  مف�صلية  مبرحلة  متر  البوتا�ص  �صركة  اإن   « واأ�صاف: 
التطورات ال�صلبية يف ال�صواق العاملية لالأ�صمدة، وهو ما يحتم 
ال�صتمرار  على  للمحافظة  جهودها  جل  بذل  ال�صركة  على 
على  واحلفاظ  ال�صتثمارية،  وان�صطتها  اعمالها  دميومة  يف 
دون  الوترية  بنف�ص  لديها  للعاملني  الت�صهيالت  كافة  تقدمي 
اي تراجع، وال�صتمرار كذلك يف رفد خزينة اململكة بالعوائد 

امل�صتهدفة ودعم املجتمعات املحلية.
وي�صار الى ان اإدارة ال�صركة تلقت اخطارا من النقابة العامة 
يوم 17 من هذا  والتعدين حول حتديد  املناجم  للعاملني يف 
يف  ال�صركة  مرافق  كافة  يف  �صامل  لأ�صراب  كموعد  ال�صهر 
حال مل تقم الدارة فيها مبنح املوظفني والعاملني بزيادات 
مالية وعالوات وامتيازات خمالفة لإتفاقيات عمالية �صابقة 
الواقع وتتجاوز  اإلى  ُتعترب غري قانونية ول ت�صتند  اأنها  ، كما 
كلفتها ال 20 مليون دينار. كما جتدر الإ�صارة اإلى اأن ال�صركة 
الأردين  العمل  قانون  مبوجب  القانونية  الإجراءات  اإتبعت 
يف  النظر  لغايات  العمل  وزارة  من  توفيق  مندوب  بت�صمية 

النزاع العمايل.

»البوتاس« األولى اردنيا بمنح الموظفين 
حوافز بمتوسط رواتب 1900 دينار

الصرايرة: الشركة 
استمرت في 
سياسات ضبط 
االنفاق
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»الرؤية الحديثة« يفتتح
 في شارع الحرية بالمقابلين

اأعلنت �صركة »الروؤية احلديثة New Vision«، الوكيل 
لالأجهزة  اململكة  يف  اإلكرتونيك�ص«   LG  « لـ  الر�صمي 
معر�صها  افتتاح  عن  واملكيفات،  والرتفيهية  املنزلية 
وذلك  املقابلني،  مبنطقة  احلرية  �صارع  يف  ع�صر  احلادي 

خلدمة قاعدة اأو�صع من العمالء.
و�صهد حفل الفتتاح، ح�صور عدد من اأع�صاء الإدارة العليا 
يف ال�صركة واملكتب الإقليمي وبع�ص كبار التّجار، يف حني 

حظي بتغطية مبا�صرة عرب اأثري اإذاعة »مزاج اإف اإم«.
احلديثة  »الروؤية  �صركة  قّدمت  الفتتاح،  ومبنا�صبة   
اأ�صناف  New Vision« عرو�صًا خا�صة ومميزة على 
املعر�ص  يوفرها  التي  املنتجات  جميع  من  خمتارة 
V-»و  ،»Midea»و  ،»LG« �صركات  من  اجلديد 

.»EuroCucina«و،»Tech
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  املجايل،  رمزي«  »�صادي  وقال 

افتتاح  »ياأتي   :»New Vision احلديثة  »الروؤية 
لتو�صيع  املتوا�صل  �صعينا  على  تاأكيدًا  اجلديد  املعر�ص 
�صبكة معار�صنا وجتهيزها وفق اأعلى املعايري واملوا�صفات 
العاملية، بهدف الو�صول اإلى قاعدة اأو�صع من العمالء على 
تلبي  مميزة  ت�صّوق  جتربة  ومنحهم  مواقعهم،  خمتلف 
واملنزلية  الإلكرتونية  املنتجات  من  م�صتلزماتهم  جميع 

والرتفيهية«.
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تراجع التداول العقاري يف اململكة يف عام 2016 بن�صبة 
7 باملئة، اإلى 7 مليارات و57 مليون دينار مقارنة مع 7 

مليارات و607 ماليني دينار لعام 2015.
حول  تقريرها  يف  وامل�صاحة  الرا�صي  دائرة  وقالت 
عمان  �صمال  ت�صجيل  مديرية  اإن  العقاري،  التداول 
مليون   1466 تداول  بحجم  الأولى  باملرتبة  جاءت 
الثانية  باملرتبة  عمان  ت�صجيل  مديرية  تلتها  دينار، 
اأرا�صي  ت�صجيل  مديرية  ثم  دينار،  مليون   924 بقيمة 
جاءت  فيما  تقريبًا،  دينار  مليون   796 عمان  غرب 
وبحجم  رابعاً،  عمان  جنوب  اأرا�صي  ت�صجيل  مديرية 

تداول 715 مليون دينار تقريبا.
حمافظة  ت�صجيل  مديريات  اأن  اإلى  البيانات  وت�صري 
ن�صبته  ما  على  ا�صتحوذتا  الرئي�ص  واملركز  العا�صمة 
72 باملئة تقريبًا مبجموع 5 مليارات و70 مليون دينار 

تقريبا.
واظهرت بيانات الرا�صي تراجعا اي�صا يف الإيرادات 
اإلى 333 مليون دينار  بن�صبة 12 باملئة يف عام 2016 

مقارنة مع 377 مليون دينار يف عام 2015.

لهذا  ال�صقق  اإعفاءات  قيمة  اأن  اإلى  التقرير  ولفت 
اإعفاءات  وقيمة  دينار،  مليون  4ر105  بلغت  العام، 
جمموع  لي�صبح  دينار،  مليون  7ر22  الأرا�صي 

الإيرادات والإعفاءات 461 مليون دينار.
باملرتبة  اأرا�صي �صمال عمان  ت�صجيل  وجاءت مديرية 
واملرتبة  دينار،  مليون  3ر62  بلغت  باإيراداٍت  الأولى 
بلغت  باإيراداٍت  اأرا�صي عمان  ت�صجيل  الثانية مديرية 
1ر43 مليون دينار، تلتها مديرّية ت�صجيل اأرا�صي غرب 
مديرية  رابعا  جاءت  فيما  دينار،  مليون   41 عمان 
9ر36  بلغت  باإيرادات  عمان  جنوب  اأرا�صي  ت�صجيل 

مليون دينار.
حمافظة  ت�صجيل  مديريات  اإيرادات  ن�صبة  وبلغت 
هذا  اإيرادات  حجم  من  الرئي�ص  واملركز  العا�صمة 
العام 71 باملئة مبجموع 235 مليون دينار، فيما بلغت 
اإيرادات مديريات ت�صجيل باقي املحافظات حوايل 98 

مليون دينار.
اأردنيني  غري  مل�صتثمرين  العقار  بيوعات  عدد  وبلغ 
دينار  مليون  1ر375  التقديرية  قيمتها  عقارا   3657
 ،2015 بالعام  مقارنًة  باملئة   11 ن�صبته  بانخفا�ص 
منها 6ر246 مليون دينار لل�صقق و5ر128 مليون دينار 

لالأرا�صي.
وجاءت اجلن�صية العراقية باملرتبة الأولى يف بيوعات 
عام 2016 مبجموع 1530 عقارا، واجلن�صية ال�صعودية 
جاءت  فيما  عقارا،   694 مبجموع  الثانية  باملرتبة 
اجلن�صية الكويتية باملرتبة الثالثة مبجموع 269 عقارا، 
 241 مبجموع  الرابعة  باملرتبة  ال�صورية  واجلن�صية 

عقارا.
العراقية  اجلن�صية  فجاءت  القيمة  حيث  من  اأما 
مليون  5ر168  بلغ  ا�صتثمار  بحجم  الأولى  باملرتبة 
دينار، بن�صبة 45 باملئة من القيمة التقديرية لبيوعات 
الثانية  باملرتبة  ال�صعودية  واجلن�صية  الأردنيني،  غري 
باملرتبة  الأمريكية  واجلن�صّية  دينار،  مليون  2ر50 
ال�صورية  واجلن�صية  دينار،  مليون  بقيمة 5ر21  الثالثة 
باملرتبة الرابعة بقيمة 4ر19 مليون دينار، واجلن�صية 

اليمنية باملرتبة اخلام�صة بقيمة 18 مليون دينار.
وتركزت بيوعات الأرا�صي يف اململكة خالل عام 2016 
يف عمان بقرية عمان حو�ص املدينة بعدد 685 قطعة، 
ويف الزرقاء قرية البرتاوي، حو�ص البرتاوي اجلنوبي، 
اجلب  ثغرة  قرية  املفرق  يف  تلتها  قطعة،   425 بعدد 

حو�ص العلم بعدد 251 قطعة.

7,57 مليار دينار حجم التداول
 العقاري في 2016 بانخفاض %7
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خواطر

- املجتمع لي�س عدوًا اإنه يقول ال�شحيح لكنه ال ُيدرك احلقيقة فقط 
الأنك مبجرد اأن تعود اإليه عندما يتغري ظرفك �شت�شري مثله, هو جمموعة 

ها كلٌّ ح�شب و�شعه الذي يتغري مع الوقت اأي�شًا, نحن حمكومون  متغرية َي�ِشنِّ
بثقافة الظروف تتبدل ح�شب ظرفك ال فكرك اأو قلبك و متخومون 

بال�شبب الواحد.
- هناك اأ�شياء  تتجزاأ ,  تقبل الق�شمة , قد تعطيها الأحد و متنعها عن 

غريه االأدب ال ميكن جتزئته َمن مل يكن مع غريك موؤدبًا لن يكون معك !
- القط الذي و�شع ال�شم يف قطعة اجلنب الواحدة بقف�س الفئران ....كان 

يعني فاأرا بذاته حتى وان مل يكن يعرفه حينها ..يكفي ان تكون قطعة 
واحدة ليتقاتل عليها الفئران فيقتل كل منهم االآخر ....

فتبقى قطعة اجلنب حمفوظة ب�شالم .....ال احد يقرتب منها عندما 
يدافع عنها اجلميع ....

�شتكون من ن�شيب القاتل االخري الذي ينت�شر للنهاية .....فيتناول ال�شم 
....

 و هكذا ياأخذ القف�س كامال ....بدون عناء القط ...الفئران حقول األغام 
لتجارب ناجعة و ان مل تنجح اال انها ال تف�شل ابدا فهناك نتيجة باالخري 

.....
لك اهلل يا وطننا العربي تلوثت اكرث من الالزم بالفتنة و القتل والفو�شى 

و الكذب و الظلم ......
- - اأنت تكذب ..

لقد راأيتك معها ...
- ال ل�شت كاذبا ...

- اذا ماذا ...
- اأنا اأعتذر ...

- لكنك تكذب ..
اكذب الأعتذر ..

- كيف هذا ..
تكذب و ال تعرتف انك كنت مع اإمراأة اأخرى و تعتذر ..!!

- اذا ..
- اإذا ماذا ...

- اأنا اأكذب ...
نعم ...و ال اأقول احلقيقة !!

- ملاذا ال تعرتف .بهذا ..

- الأن الرجل يا حبيبتي يعتذر عندما يكذب و ال يقول احلقيقة ...هكذا 
يقدم اعتذاره لزوجته ...

لي�س عندما يعرتف و يقول لها اأنا اأ�شف ...
لو قلُت لِك اين كنت معها فهذا لن يكون اعتذارا عن وجودي مع امراأة 

اخرى بل اأعتذر لِك اأنِت النها �شتكون دائما موجودة ....عندها اأنا اأقر 
لِك بها .. ال اأعتذر عن خطاأ اقرتفته ....

فعندما نخطيء نكذب و عندما نقول احلقيقة فهذا الأننا ندرك �شوابنا ...
- اذا ....

و كيف علي انا اقبل اعتذارك ...!!
- م�شاألة ب�شيطة ..

�شدقي كذبتي ...
 اأنا مل اأكن معها ....

- �شبق االأبي�س بالثالث
الثلج و ال�شباب و زهر اللوز وقد اأينع يف راأ�شك ...

وحان القطاف.
-      ليايل ني�شان يف عمان مل�شاء, اأينما تريث قلبك ينام, ال األذ من عقرب 

ني�شان و هو يحبو ليلدغ عمان, يف اآخر ف�شول الربد, و ال�شتاء يح�س 
حقيبته لي�شتعد,  فتدخل اجلنة من اأ�شهى اأبوابها, تتلم�س عذر الفاكهة, 

تاأتي �شريرك ن�شف بارد و بع�شك عاريا, كاأمنا ميد ال�شرير ذراعيه, هياأت 
لك اللحاف, فهيت لك . وعمان �شيدة ال�شماء حُت�شر الف�شول يف غاية 
املزاج, هناك اأ�شياء ال حتبها اأو تكرهها بل متار�شها مبزاجك, كاأطباق 

احللويات, اخلمر و اخليل و ني�شان ....
- مهما كان الذي �شتموت من اأجله ثمينًا �شيكون رخي�شًا مقابل حياتك.

بقلــم : هديل الرحامنة

رصاصيات
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1،9 مليون دينار صافي أرباح 
»بندار للتجارة واالستثمار« في 2016

4،3 مليون دينار صافي أرباح »األولى للتمويل« في 2016

بلغت ارباح �صركة بندار للتجارة وال�صتثمار 
 2016 عام  بنهاية  ال�صريبة  بعد  ال�صافية 
حوايل   1،97 مليون دينار مقارنة مع حوايل 
�صبقه  الذي  للعام  دينار  الف   829،166

.2015
العام  لل�صركة خالل  املالية  البيانات  وح�صب 
املا�صي 2016، فقد بلغت ارباح ال�صركة قبل 
مقارنة  دينار  مليون   2،6 حوايل  ال�صريبة 
 ،2015 للعام  دينار  مليون   1،7 حوايل  مع 

اليرادات  �صايف  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف 
املتحققة حوايل 2،6 مليون دينار مقارنة مع 
�صبقه  الذي  للعام  دينار  مليون   2،4 حوايل 
بندار  ب�صركة  العام  املدير  .وقال   2015
هذه  ان  �صعبان،  نبيل  وال�صتثمار  للتجارة 
امل�صداقية  حجم  تعك�ص  اليجابية  النتائج 
التمويل  �صوق  يف  ال�صركة  بها  تتمتع  التي 
توليها  التي  الثقة  حجم  تعك�ص  كما  املحلي 

العداد املتزايدة لعمالء ال�صركة.

بلغت ارباح �صركة الت�صهيالت التجارية الأردنية ال�صافية بعد ال�صريبة 
بنهاية عام 2016 حوايل   2،12 مليون دينار مقارنة.

بلغت  فقد   ،2016 املا�صي  العام  خالل  لل�صركة  املالية  البيانات  وح�صب 
ارباح ال�صركة قبل ال�صريبة حوايل 3،04 مليون دينار مقارنة مع حوايل 
اليرادات  �صايف  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف   ،2015 للعام  دينار  مليون   3
املتحققة حوايل 3.06 مليون دينار مقارنة مع حوايل 2،96 مليون دينار 

للعام الذي �صبقه 2015 .
حوايل   2016 املا�صي  العام  نهاية  يف  ال�صركة  موجودات  جمموع  وبلغ 
الذي  دينارللعام  مليون   39،3 حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   41،05

�صبقه 2015 وبارتفاع 4،4 باملئة.
امل�صري،  التجارية حممد  الت�صهيالت  �صركة  ادارة  رئي�ص جمل�ص  وقال 
اأف�صل  توفري  الى  �صعت   2016 املا�صي  العام  خالل  و  ال�صركة  باأن 
اخلدمات التمويلية وال�صت�صارية للعمالء، المر الذي انعك�ص ايجابًا على 

اأداء ال�صركة ب�صكل عام والنتائج املالية املتحققة ب�صكل خا�ص.

ال�صريبة  بعد  ال�صافية  للتمويل  الولى  �صركة  ارباح  بلغت 
بنهاية عام 2016 حوايل 3، 4 مليون دينار.

املا�صي 2016،  العام  لل�صركة خالل  املالية  البيانات  وح�صب 
مليون   4،34 حوايل  ال�صريبة  قبل  ال�صركة  ارباح  بلغت  فقد 
يف   ،2015 للعام  دينار  مليون   4،3 حوايل  مع  مقارنة  دينار 
 6،4 حوايل  املتحققة  اليرادات  �صايف  فيه  بلغ  الذي  الوقت 

مليون دينار خالل العام املا�صي 2016.
اهلل  عبد  للتمويل  الولى  �صركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
حتقيق   2016 العام  خالل  وا�صلت  ال�صركة  اإن  خديجة،  اأبو 

جناحات متوا�صلة كما يف ال�صنوات املا�صية، فعلى الرغم من 
ال�صيا�صية والقت�صادية القليمية والعاملية ال�صعبة  الأو�صاع 
بذلها  التي  الكبرية  اجلهود  بف�صل  ال�صركة  متكنت  فقد 

العاملون فيها من حتقيق اأرباح والنتائج املالية الطيبة.
على  حمافظتها  خالل  من  جاءت  النتائج  هذه  ان  واأ�صاف 
كفاءتها واأن�صطتها املتميزة، حيث تتميز �صركة الولى للتمويل 
مما  وا�صتخداماتها،  الأموال  م�صادر  بني  التوازن  بتحقيق 
الأمثل  ال�صتغالل  مع  بالتزاماتها  الوفاء  يف  كفاءتها  اأظهر 

لراأ�ص املال وال�صيولة املتوفرة.

شعبان: 
النتائج 

تعكس 
حجم ثقة 

عمالء 
الشركة

المصري: الشركة استمرت 
في تنفيذ خطتها واهدافها 

التوسعية

أبو خديجة: الشركة واصلت تحقيق نجاحات 
متواصلة كما في السنوات الماضية

اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري
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2،1 مليون دينار صافي 
أرباح»التسهيالت 
التجارية« في 2016









he decline in the demand of small apartments 
(less than 120 square meters) recorded by 
15% during the last year 2016, according 
to the annual report of the Land and Survey 

Department.
The statements revealed that, the number of sold 
apartments during the past year reached to 14,082, 
with a total area of 1.267 million square meters.
In accordance with medium-sized apartments 
(120-150) square meters, the statements indicated 
a decline in demand during the past year, by 2% 
recording a number of sold apartments nearly of 
15,636 thousand apartments with a total area of 

2.182 million square meters.
According to the statements, the demand of large 
area apartments (more than 150 square meters) 
were declined in the local real estate market, by 1% 
recording a number of sold apartments of 11,132 in 
2016, compared to 11,268 apartments in 2015.
The statements indicated a decrease in number of 
sold apartments by 7%, in comparison with 2015 to 
reach 40.582 apartments, compared to 43.812 in 
2015.
“Lands Statements” revealed that, the total value of 
sold apartments during the past year reached 5.662 
million square meters, recording an increase of 3%.

15% DECLINE IN THE PROCUREMENT
 OF SMALL APARTMENTS IN 2016

T

“FIRAS IRSHIDAT” WINS
“OPERATIONAL LEADERSHIP AWARD” FOR 
INTERCONTINENTAL HOTEL GROUP
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“FIRAS IRSHIDAT” WINS
“OPERATIONAL LEADERSHIP AWARD” FOR 
INTERCONTINENTAL HOTEL GROUP

he InterContinental Hotels 
Group’s Managing Director 
at the Dead Sea, Firas 
Irshidat, recently won the 

“Operational Leadership Award” 
for the third quarter of 2016.
Irshidat has been selected from 
a number of managers in the 
InterContinental Hotels Group 

in the Middle East and Africa, 
based on his outstanding 
performance and excellence 
standards developed by the 
Group in the field of hospitality 
and financial performance.
During a ceremony held at 
the Crowne Plaza Dead Sea 
Resort and Spa in Jordan, the 

Regional General Manager 
of InterContinental Hotels 
Group in Jordan, Osama 
Massoud, awarded Irshedat 
a regional Prize, which the 
Group exclusively grants to the 
distinguished managers who 
adopt standards of excellence 
uniquely. 

T
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ROYAL WINGS OPERATES DIRECT REGULAR 
FLIGHTS FROM AQABA TO BEIRUT

Investment in the Aviation Sector

oyal Wings, a subsidiary of Royal Jordanian Airline, 
will start operating direct regular flights between 
Aqaba and Beirut twice weekly. 
This new non-stop service between Aqaba and 
Beirut is part of Royal Wings’ effort, in cooperation 
with the Aqaba Special Economic Zone Authority 

(ASEZA), to strengthen the position of the Gulf of Aqaba on 
the regional and international tourism map. It will also bound 
to improve the tourism product in Aqaba, in terms of service 
and cost, especially after the recent government decision to 
exempt charter and regular airlines operating in Aqaba from 
taxes and fees.
The direct flights will enable Lebanese tourists to enjoy the 
Red Sea shores, in addition to increasing tourism to Wadi 
Rum, Petra, the Dead Sea and the Baptism site.
The direct flights will save Lebanese tourists time and cost, 
in terms of not needing to transit via Amman’s Queen Alia 
International Airport (QAIA).
The flights, with convenient time schedules and reasonable 
rates, will also enable Jordanian tourists, students and 
businessmen to visit Beirut. Jordanians have long been 
considered among key tourists in the Lebanese tourism 
market. Royal Wings will operate the flights on the Airbus 
A320 aircraft every Friday and Tuesday. Flights will depart 

from King Hussein International Airport, Aqaba, every Friday 
at 12:20 and arrive to Beirut Rafic Hariri International Airport 
at 14:00. The flight will then depart Beirut at 14:45, arriving in 
Aqaba at 16:15. 
On Tuesdays, the flight is scheduled to depart from Aqaba 
at 6:00 and arrive Beirut at 7:45. The return flight will depart 
Beirut at 8:30 am and arrive in Aqaba at 10:10. 
The ticket price for One way is JD76 ($107), while the roundtrip 
ticket price will be JD150 ($212), inclusive of all applicable 
taxes.
Additionally, Royal Wings operates two regular weekly flights 
between Amman and Aqaba on Fridays and Tuesdays, 
besides Royal Jordanian’s regular flights on this route.
On Friday, Royal Wings flight will depart from Queen 
Alia International Airport at 10:45, arriving King Hussein 
International Airport at 11:40. The return from Aqaba will 
be on Tuesday at midnight, arriving to Amman at 01;00 on 
Wednesday .The one way ticket price will be JD20 ($28), while 
the round trip price will be JD34 ($48), inclusive all taxes.
Passengers can book their flights on Royal Wings through its 
office in Amman, 7th Circle, Royal Jordanian’s sales office 
in Aqaba, or through Royal Wings’ travel agents. For further 
information passengers may call+962 79 840 3000 or +962 
6 5856835. 

R
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ROYAL JORDANIAN RENEWS 
SUPPORT AGREEMENT WITH KING 
HUSSEIN CANCER FOUNDATION

 Royal Jordanian Airline and King Hussein 
Cancer Foundation (KHCF) renewed their 
social partnership agreement regarding 
donations of frequent flyers miles in the 
Royal Plus program, a partnership that 
started in 2014. 

The agreement was signed at KHCF offices by RJ’s 
Chief Commercial Officer Server Aydin deputizing 
for the president/CEO Captain Suleiman Obeidat 
and Director General of KHCF Nisreen Qatamish. 
Under this agreement, RJ gives its frequent flyers, 
members of Royal Plus Program, the chance to 
contribute to the fight against cancer by donating 
their collected travel miles to the King Hussein 
Cancer Foundation and Center to be used by 
patients to travel to therapeutic recreation camps 
abroad as part of the patients’ treatment to alleviate 
the anxieties and concerns they may have. The 
miles could also be used by the center’s doctors 
and employees to travel and get necessary training, 
and to attend medical conferences.
Aydin said:  “We highly appreciate KHCF for making 
such an effort in changing people’s lives and giving 
them hope. Being healthy is a blessing; however, 

for the cancer patients, KHCF is a bigger blessing 
for them, their parents and their loved ones as well.” 
He added: “As the national carrier of Jordan, and 
as a part of this community, Royal Jordanian is very 
proud to support the mission of KHCF and considers 
it a duty towards Jordan, and being involved in our 
society is a must.”
He said that RJ will always be there for the people 
of Jordan and any good initiatives that help Jordan 
to be a better and a healthier country.
Qatamish thanked RJ for its continued support to 
the foundation. She said: “This donation coming 
from the RJ passengers contributes to raising the 
morale of the patients and enables them and their 
companions to travel onboard RJ to visit various 
countries as part of their treatment program.” 
Through Royal Plus frequent flyer program, RJ 
aims to offer its passengers a seamless travel 
experience with special services in exchange for 
their collected miles. Passengers who join the 
program can accumulate miles when they travel 
with RJ or any of its oneworld partners or its code 
share partners, according to the destination, ticket 
price and travel class.

Investment in the Aviation Sector
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the local banking sector, and the Heshmieh University 
is the seventh university which followed Jordan, 
Yarmouk, Science and Technology, Princess Sumaya 
and Al.Albeit universities in signing this agreement. 
 

 Smart cards transformation 
agreement with Hussein University

Cairo Amman Bank and Al.Hussien University had 
recently signed an agreement to transfer the university 
cards to multi –purpose smart card which facilitates 
accomplishing students and staff tasks.  The 
agreement was signed by Dr. Ali.Al.Qaidi, university 
president, Kamal Al.Bakri, general manager of Cairo 
Amman Bank. The attendees included deputies of the 
university president and deputy of Cairo Amman Bank 
general manager and senior staff. 
Dr. Al.Qaisi has mentioned that this agreement is 
part of the university plans to cope with the recent 
technological developments to provide distinguished 
services that save users’ time and effort. 

Agreement with “Jordan Loan Guarantee”
 to support renewable energy 

Cairo Amman Bank and Jordan Loan Guarantee 
Cooperation had signed an agreement entitled “Guarantee 
of risks related to financing renewable energy loans”. 
Jordan Loan Guarantee Company signs this agreement 
for the first time with one of the banks operating in the 
Kingdom. It is part of a program to guarantee financing 
targeted to renewable energy and saving alternative 
energy. 
This agreement has been signed by the general director of 
Cairo Amman Bank Kamal Al.Badri and general director of 
Jordan Loan Guarantee Cooperation Mohamed Al.Jaafari 
. This agreement aims to cover the risks related to 
renewable energy loans granted by the bank for targeted 
individual customers, companies, small, medium and 
big seized companies registered in the Kingdom with a 
specific percentage from the loan amount. The financing 
is paid through monthly payments with zero interest and 
commission, Dr. Muhamed AL.Jaafari explained.  

Bank News
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“CAIRO AMMAN” 
IS GRANTED SEVERAL 
DISTINGUISHED AWARDS

airo Amman Bank was granted two 
distinguished awards during the fourth 
electronic payment conference organized 
by Emerging Markets Jordan ( EMP) 

recently held in Amman under the title” paving the 
way for non – monetary Jordan)  . The first award 
granted to the bank was related to university cards 
project and is entitled (Best Prepaid Card Program). 
The project aims to transform the identification 
cards of some students’, workers’ and teaching 
staff who work in number of Jordanian universities 
to multi- use smart payment cards. The second 
award was for the (Best Contactless Payment 
Product).  

Best innovation ways for 
electronic Payment Reward

 Cairo Amman Bank was granted during the 
sixteenth Maser Cards global conference held on 
27th of September 2016 the best innovative ways 
for developed electronic payment reward. The 

bank adopted a project that transforms university 
cards for student, workers and educational staff 
into smart cards which can be used safely for 
payments. It also can be used as an identification 
card which allows the user to benefit from the 
university facilities and effective promotions from 
well-known shops. In cooperation with Master 
cards and in partnership with Orang- Jordan, the 
bank signed agreements with number of Jordanian 
universities for  transforming university cards to 
prepaid smart cards. 

Hashmieh University joins
 the world of smart cards

Hashmieh University joins the world of smart cards 
through a recent agreement with Cairo Amman 
Bank which aims to transfer students, members 
of education and management staff identification 
cards into “multi - purpose smart card”. Cairo 
Amman Bank is uniquely offering these services in 

Bank News
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Investment In The Insurance Sector

549 Thousand JDs Net Profits of “Arab 
Jordanian Insurance Group” In 2016

471 Thousand JDs profits of 
“MedGulf Insurance Co.” in 2016

The profits of Arab 
Jordanian Insurance Group 
(after tax) during the past 
year 2016 reached a total 
of 549,683 thousand JDs, 
in comparison with 503,489 
thousand JDs for the 
previous year 2015.
The general manager of 
Jordan Arab Insurance 
Group, Osama Ja’aneneh 
said that, the company’s 
financial results demonstrate 
the bank’s progress on 
the right path, which in 
turn reflects the clients’ 
confidence in the provided 

services.
According to the company’s 
financial statements, the 
profits of Arab Jordanian 
Insurance Group before 
tax during  2016 reached a 
total of  570,033 thousand 
JDSs, compared with 
489,357 thousand JDSs in 
the previous year 2015. The 
financial statements also 
revealed that the company’s 
net revenues during the past 
year 2016 were about 1, 5 
million JDs compared with 
a total of 820,066 thousand 
JDSs in 2015.

The Mediterranean and Gulf 
Insurance Co. “MedGulf”  
achieved during the past year 
2016 net profits after tax and 
provisions of 471,392 thousand 
JDs, compared to 94,165 
thousand JDs for the preceding 
year 2015.
According to the financial 
statements, MedGulf Insurance 
Co. achieved profits before 
tax and provisions of 597,772 
thousand JDs during the 
past year 2016, compared to 

291,290 thousand JDs during 
the year 2015, while company’s 
net revenues during the past 
year 2016 reached a total 
of 469,501 thousand JDs, 
in comparison with 336,998 
thousand JDs for the previous 
year 2015.
The total written premiums for 
the Mediterranean and Gulf 
Insurance Co. “MedGulf” were 
about 18.8 million JDs during 
the past year 2016, compared 
with 16.9 million JDs in 2015.
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Arab Jordanian Insurance Group

MedGulf Insurance Company

Ja’aneneh: The 
Company enjoys 
the advantage of its 
responsiveness to 
all demands
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4.6 Million JDSs Net profits of 
“Middle East Insurance Co.” in 2016

1.2 Million JDs Net profits of 
“Arab Orient Insurance Co.” in 2016

The profits of Middle East 
Insurance Co. (after tax) 
reached about 4.6 million JDs 
during the past year 2016, 
compared to about 2.2 million 
JDs in the previous year 2015.
According to the company’s 
financial statements, the profits 
of Middle East Insurance Co. 
before tax reached about 6 
million JDs during the past 
year 2016,  in comparison 
with about 2.4 million JDs, 
while company’s net revenues 
during the last year 2016 
were about 7.6 million JDs, 

compared to about 3.4 million 
JDs for the previous year 2015.
The written premiums of the 
past year 2016 reached about 
40.1 million JDs, in comparison 
with about 37.6 million JDs of 
the previous year 2015.
Dr. Rajai Suweis, Chief 
Executive Officer of Middle 
East Insurance Co. said: “The 
Company has continued to 
reaffirm its prominent position 
in market, despite the global 
economic conditions that 
have posed many complex 
challenges.

During the first meeting held 
in 2017, Arab Insurance 
Company’s Board of Directors 
endorsed the Company’s 
balance sheet for the period 
ended 31/12/2016. The Board 
of directors, recommended, 
to the general assembly not to 
distribute cash dividends, for 
the purpose of recycling profits 
for the fiscal year 2017.
The Chairman of the Board of 
Directors, Nasser Allouzi said 
that, net profit before tax was 

1.4 million JDs, compared to 
5.6 million JDs in 2015, while 
net profit after tax reached 1.2 
million JDs, in comparison with 
4.37 million JDs for 2015.
Assets grew by 7.3 million JDs 
at the end of 2016, to reach 
110.5 million JDs, compared to 
103 million JDs at the beginning 
of the year, recording an 
increase of 7% in comparison 
with the previous year 2015, 
while bank’s deposits stood at 
34.76 million JDs.
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Middle East Insurance Company

Arab Orient Insurance Company

Investment In The Insurance Sector

Suweis: The 
company continued 
to reaffirm its 
privileged position 
in the market.

Allouzi: The Company 
is continuing to develop 
its plans, providing 
additional insurance 
products.

46 INVESTORS March  2017



Investment In The Insurance Sector

1.8 Million JDs Net Profits 
of Jordan Insurance Company “JIC” in 2016

Jordan Insurance Company’s  net profits (after 
tax) reached about 1.85 million JDs, during 
the past year 2016, compared to 623.851 
thousand JDs in the previous year 2015.
According to the company’s financial 
statements, the net profits before tax reached 
about 3 million JDs during the past year 2016, 
compared with 927,430 thousand JDs, while 
the company’s net revenues reached about 
2.8 million JDs during the past year 2016.
The insurance premiums during the past year 
stood at 75.4 million JDs, resulted in a net profit 
of 1.8 million JDs.
The Director General of the company, Imad 
Abdul Khaliq, said that, “last year, 2016 was a 
challenging year, but the company intensified 
its efforts to continue the development of its 
business and the fulfillment of prearranged 
objectives.”
Abdul Khaliq added that, “these results are 
a significant achievement pursued by the 
company despite the difficulties, and volatile 
economic and political situations in the region, 
that affected profoundly all economic sectors, 
particularly the insurance sector. These results 
indicate the strength of the company in several 
respects, the most important in regard of risks 
assessment and the strength of company’s 
technical performance.”
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Jordan Insurance Company

Abdul Khaliq: 
The Company 
reinforced its 
efforts in business 
development, apart 
from objectives 
fulfillment.
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100 Thousand JDs Net Profits 
of “Al Manara Insurance Co.” in 2016

1.3 million JDs, 
National Insurance net profits for 2016 

Al Manara Insurance Co. 
Profits (after tax) stood at 
100.629 thousand JDs, 
during the past year 2016.
According to the financial 
statements of Al Manara 
Insurance Co, the profits 
before tax reached 323.401 
thousand JDs during the past 
year 2016, compared with 
214,894 thousand JDs, while 
the company’s net revenues 
totalled 450,034 thousand 
JDs during the past year 
2016.
Last year’s production in 
2016 reached about 8.3 
million JDs.
The Director General of the 
company Fadi Sa’adeh, said 
that:”the results achieved 
during the past year 2016, 

were very good despite 
the global financial crisis, 
particularly the financial 
problems of regional markets 
due to the political conflicts 
that affect the Arab region, 
in comparison with Jordan’s 
political and economic 
stability. For our part, we wish 
to Jordan durable  stability, 
progress and prosperity”.
He added that, “ Al Manara 
Insurance Co.” emphasizes 
the continuing progress and 
growth, in view of enhancing 
its position in the Jordanian 
insurance sector, despite 
the negative impact on the 
national economy, due to the 
political and economic crises 
that affect profoundly the 
surrounding areas.

National insurance 
company achieved net 
profits of 1,363 million JDs 
in 2016 in comparison 
to 1,3 million JDs in the 
previous year. According 
to the financial statement, 
pre- tax profits is 1,8 million 
JDs in 2016 in comparison 
to 1,6 million JDs in 2015, 
while net revenues in 2016 
recahed to 14.1 million 
JDs in comparison to 13.8 
million JDs in 2015, while 

insurance premium is 18.8 
million JDs in 2016. 
The company could face 
economic challenges 
successfully during last 
year and it is continuing 
to achieve growth and 
development, in addition to 
coping with the latest global 
trends in the insurance 
sector, general director 
of national insurance 
company Manal Jara  
asserted.
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Sa’adeh: Very good 
results achieved 
despite the difficult 
regional conditions

Jarar: Results show 
the company’s success 
in facing economic 
challenges 
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ew Vision Co , the official agent in the 
Hashemite kingdom of Jordan for “ LG 
Electronics “ of home and entertainment 
appliances, and air conditioners, announced 

the opening of the eleventh exhibition in Alhoria 
avenue in Almoqabaleen, for a wider customer 
services base.
The opening ceremony was attended by a number 
of senior management members, the company’s 
regional office and some first-class merchants, while 
generated live coverage by Mazaj FM Radio. 
On the occasion of the opening, the “New Vision Co.” 
offered an exclusive and distinctive items, selected 

of all products by the new exhibition represented 
by “LG”, “Midea”, “V-Tech”, and “EuroCucina” 
companies.
Shadi Ramzi Al Majali, CEO of “ New Vision “ said that, 
“The main purpose of opening the new exhibition is to 
support our continuous mission, aiming at expanding 
our network of exhibitions, equipped according the 
highest international standards and specifications, in 
order to reach a broader customer base at various 
locations, in addition to grant the attendants a 
considerable shopping experience that caters all the 
consumers’ needs of electronics and entertainment 
home products. 

“NEW VISION” OPENS A NEW BRANCH IN 
ALHORIA AVENUE, IN AL MOQABALEEN

N

Economic news
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Net profits of Jordan Commercial Bank 
“JCB” (after tax) reached about 9.3 
million JDs during the past year in 2016, 
wherein the bank achieved profits before 
tax, around 12 million JDs.
According to the financial statements 
of the bank, the bank’s net revenues 
reached about 49.6 million JDs during 
the past year, in 2016. While Total assets 
were at 1,265 billion JDs, representing 
total customer deposits amount of 957 
million JDs.
 The financial statements indicated the 
increase of net direct credit facilities of 
5.8 percent up to 634 million JDs, while 
total amount of shareholders’ equity was 
146 million JDs, with an increase of 7.8 
million JDs, by 5.7 percent.

Jordan Commercial Bank
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9.3 Million JDs Net Profits 
of Jordan Commercial Bank 
“JCB” In 2016

Investment In The Banking Sector
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The Housing Bank
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131 Million JDs Net Profits of 
Housing Bank in 2016

The Housing Bank for Trade and Finance 
achieved pre-tax profits of 190.3 million JDs 
during 2016, compared with 177 million JDs 
achieved during the past year, representing 
an increase of 7.5%, while net profits after tax 
stood at 131 million JDs, compared to  124.7 
million JDs in 2015, with an increase of 5%.
Abdul AI Elah Al Khatib, the bank’s Chairman 
of the Board of Directors stated that, the board 
of directors expressed satisfaction over these 
results despite the economic challenges due 
to regional circumstances of the surrounding 
areas, the Board recommended the bank’s 
shareholders public cooperation to distribute 
profits of 30% of par value per share to 
shareholders for 2016, in addition to bonus 
issues at the rate of 25%.
 The CEO of the Housing Bank Ihab Al Sa’adi 
outlined that, the reported profits before tax, 
amounting to 190.3 million JDs were due to the 
bank’s successful business strategy, apart from 
the executive management dealing with great 
efficiency, in addition to the continued support 
provided by the Board of Directors with respect 
to the changing market.
The bank’s assets totaled 7.8 billion JDs at the 
end of 2016, as well as the customer deposits 
balances reached 5.6 billion JDs, while the 
capital base of the bank was strengthened with 
total equity of property rights amounted to 1060 
million JDs, representing an increase of 2%, 
wherein the total credit facilities portfolio grew to 
reach 4.3 billion JDs, with an increase of 14.2%.

The Arab Bank 
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AL SA’ADI : THE 
RESULTS WERE 
ACHIEVED DUE 
TO THE BANK’S 
SUCCESSFUL 
BUSINESS 
STRATEGY
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Arab Bank Group profits after taxes and 
provisions increased to 533 million dollar 
in 2016, compared to 442 million dollar in 
2015, achieving growth of 20 percent.
The bank indicates in a statement issued in 
view of the annual financial statements of the 
Group, that the results reflect the strength of 
the bank and the great success of achieving 
the optimal results, apart from the continued 
efforts to attain the best standards of 
performance.
Arab Bank Board of Directors recommended 
to distribute cash dividends to shareholders 
by 30 percent for 2016, equal to about 192 
million JDs.
According to a statement, the credit facilities 
of the Group reached 23.7 billion Dollar, 
while customer deposits were 33.6 billion 
Dollar by the end of 2016.
The Chairman of the bank’s board of 
directors, Sabih Al masri said that,” the 
financial results achieved by the Bank in 
2016, reaffirm the efficacy of the adopted 
and implemented strategy that led to 
the enhancement of capital base, as a 
reflection of the bank’s vision of continuing 
the high performance, despite  the business 
environment that is witnessing an increasing 
competitive.”

The Arab Bank 
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533 Million Dollar Net Profits of 
Arab Bank Group “ABG” in 2016 

Investment In The Banking Sector

ALMASRI: THESE 
RESULTS REFLECT 
THE STRENGTH 
OF THE BANK 
AND THE GREAT 
SUCCESS OF 
ACHIEVING 
OPTIMAL RESULTS
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Al Ahli Bank
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The Chairman of Al Ahli Jordan Bank’s board 
of directors, Sa’ad al-Muasher announced the 
recommendation of the board of directors for 
shareholders’ public cooperation to distribute 
5% cash dividends and 5% bonus shares to 
shareholders.
In contrast, Al Ahli Jordan Bank announced the 
financial results for the year ended December 31, 
2016, the bank’s assets achieved high growth 
rate of 2.8 billion JDs, compared with 2.49 billion 
JDs at the end of 2015, recording a growth rate 
of 13%.
The bank achieved high growth rates of credit 
facilities and customer deposits, exceeded 
significantly, in comparison with the previous 
years, the portfolio of direct credit facilities (net), 
increased in the amount of 220 million JDs, with a 
growth rate reached 18% in comparison with the 
end of 2015, while customer deposits increased 
to 285 million JDs, with a growth rate of 16% 
compared with 2015.
These ratios reflect the efficiency of assets and 
liabilities management, apart from the high quality 
of the bank employment.
Balanced growth on both sides of the assets and 
liabilities during the year 2016 has led the bank 
to adopt a prudent policy by suspending benefits 
and allocating provisions, in exchange of debts 
and expropriated real estates of 46.5 million JDs, 
in line with the conservative policy pursued by the 
Bank, with a view to improving the quality of credit 
facility portfolio, apart from reducing risks. The 
coverage of guarantees and provisions ratio for 
non-operating debts reached over 160%, with a 
net profit before tax amounted to (8.2) million JDs, 
while net profit after tax was about 6.3 million JDs.

Investment In The Banking Sector

6.3 Million JDs Net Profits of 
Al Ahli Bank in 2016

Jordan Islamic Bank
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Jordan Islamic Bank “JIB” achieved profits before 
tax of 83.7 million JDs in 2016, with an increase of 
12.1% compared to 74.7 million JDs in 2015.
According to a statement issued by the Bank, 
the net profits after tax reached 54 million JDs, 
representing an increase of 11 percent, of 48.7 
million JDs.
The chairman of Jordan Islamic Bank’s board of 
directors and the CEO of Al Baraka Banking Group 
in Bahrain, Adnan Ahmed Yousif, commended the 
efforts of the executive management, the board 
of directors and the employees in the concerned 
bank to continue the implementation of the adopted 
strategic plan, in order to achieve success and 
prosperity.
Shehadeh indicated that, the bank won many 
international awards and classifications, including 
the most powerful bank in Jordan, in connection 
with retail services, obtaining the best Bank and 
Islamic Banking Group in Jordan for the year 2016.
Islamic International Rating Agency (IIRA) 
reinstated Shari’aa (Islamic Law) Quality rating 
(SQR AA) of Jordan Islamic Bank for the eighth 
year respectively, due to the Bank’s mission of 
the ongoing implementation, in view of the highest 
degree of compliance and commitment to the 
principles and provisions of “Shari’aa” through 
Islamic law governance structure of the bank, in line 
with the instructions issued by the Central Bank of 
Jordan, with respect to the corporate governance 
of banks’ Islamic guidelines.

Jordan Islamic Bank
54 Million JDs Net Profits of 
Jordanian Islamic Bank “JIB” 
In 2016

SHEHADEH:
THE ACHIEVED 
GROWTH RATES ARE 
A CLEAR TESTIMONY 
WHICH REFLECTS 
THE INTEGRITY 
OF THE RIGHT 
APPROACH AND 
PATH ADOPTED BY 
THE BANK, APART 
FROM EFFICIENCY, 
COMMITMENT AND 
DEVOTION IN WORK. 

38 INVESTORS March  2017



 Bank Of Jordan

In
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 B
an

ki
ng

 S
ec

to
r

42.2 Million JDs Net Profits of 
“Bank of Jordan” In 2016

Investment In The Banking Sector

Bank of Jordan achieved total 
profits of 62.3 million JDs in 2016, 
increased slightly in comparison 
with 2015.
According to the annual financial 
statements of the Bank, the net 
profits after deducting income 
tax provisions amounted to 42.2 
million JDs in 2016, compared 
with 40 million JDs in 2015.
The financial statements of the 
bank indicated that, the total 
income of the bank during the 
past year of 2016, was about 

127.5 million JDs, compared with 
about 125.2 million JDs for the 
corresponding period of 2015.
The total assets of “Bank of 
Jordan” during the past year 
2016 were about 2.34 billion JDs, 
compared with about 2.2 billion 
JDs for the same period in the 
previous year 2015.
Reportedly, Bank of Jordan 
completed in 2016 the 
procedures of increasing the 
bank’s capital to 200 million JDs 
out of 155.1 million JDs.

Capital Bank

ABC Bank
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16 Million JDs Net Profits of 
“Capital Bank” in 2016
The Chairman of Capital Bank’s 
board of directors, Bassem 
Khalil Al Salem stated that, 
“the Capital Bank Group has 
achieved positive financial 
results during 2016, while profits 
before tax and prudent policy 
provisions of the investment 
risks in Iraq reached 40 million 
JDs, compared with 23 million 
JDs during 2015.”
The Group’s net profit after tax 

reached 16 million JDs during 
2016, compared with 1 million 
JDs during 2015.
Al Salem pointed out that, 
“The Group has continued to 
achieve growth, in view of its 
core banking activities, while 
revenues of net interests and 
commissions grew by 12 
percent to reach 81.8 million 
JDs, in comparison with 72.9 
million JDs during 2015. 

AL SALEM: 
THE GROUP 
CONTINUED TO 
ACHIEVE GROWTH, 
IN VIEW OF ITS 
CORE BANKING 
ACTIVITIES.
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Cairo Amman Bank

Cairo Amman Bank achieved 
total profits of 50 million JDs 
in 2016, while net profits 
reached 34.7 million JDs.
The Bank’s Board of Directors 
decided to recommend to 
distribute 12 percent of the 
bank’s capital of 180 million 
JDs as cash dividends to 
shareholders, equivalent to 
21.6 million JDs.

According to the financial 
statements of the bank, the 
bank’s assets at the end of 
2016 were about 2491 million 
JDs, while customer deposits 
reached 1547 million JDs, 
and 1356 million JDs in view 
of facilities.
In contrast, net credit facilities 
grew by 18.5 percent to reach 
1,356 million JDs.

The Arab Banking 
Corporation “ABC” in 
Jordan reported net profits 
after tax of 14.066 million 
JDs in 2016  , while the 
bank’s total profits before 
tax were at 21.4 million JDs.
According to the bank’s 
financial statements, net 

operating income reached 
46.672 million JDs in 2016, 
compared with 47.657 
million JDs in 2015, while 
the bank’s assets during the 
past year in 2016 grew by 
8.2 percent, to reach 1,114 
million JDs compared to 
1,029 million JDs in 2015.

ABC Bank
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14 Million JDs Net Profits of Arab 
Banking Corporation “ABC” In 
2016

Investment In The Banking Sector

35 Million JDs Total Net Profits of 
Cairo Amman Bank In 2016
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30 Million JDs Net Profits of 
“Jordan Kuwait Bank” In 2016

Investment In The Banking Sector

Jordan Kuwait Bank achieved 
net profits (after tax) about 
30 million JDs during the past 
year, in 2016, at a time the total 
profits before tax reached 43.5 
million JDs.
According to the financial 
statements of the Bank during 
the past year 2016, the total 
assets of the bank reached 
about 2740 million JDs 
compared to 2844.7 million 
JDs in the previous year of 
2015,while customer deposits 
stood at 1703.4 million JDs in 
comparison with 1900.9 million 
JDs in 2015.

The net direct credit facilities 
reached 1446.9 million JDs 
compared to 1372.8 million JDs 
for the previous year 2015 by 
a growth of 5.4 percent, while 
property rights grew during 
the past year in 2016 to reach 
10.9 million JDs, an increase of 
2.4 percent compared with the 
previous year 2015, to become 
465.2 million JDs at the end of 
2016.
The Jordan Kuwait Bank’s Board 
of directors recommended to 
distribute cash dividends to 
shareholders by 20 percent of 
the bank’s capital. 

29.8 Million JDs Net Profits 
before Tax of Al Etihad Bank 
 Al Etihad Bank achieved total 
profits before tax of 41.7 million 
JDs in 2016, while net profits 
reached 29.8 million JDs, 
representing an increase of 4 
percent, in comparison with 
2015.
According to the financial results 
of Al Etihad Bank during the past 
year in 2016, the bank’s assets 
by the end of 2016 were about 
2560 million JDs, compared to 

2389 million JDs at the end of 
2015, an increase of 171 million 
JDs.
The bank outlined that the 
operating income amounted to 
94.9 million JDs, compared with 
85.6 million JDs, an increase of 
10.9 percent, compared to the 
same period in the previous year.
Reportedly, The capital of the 
bank amounted to 125 million 
JDs.

Bank al Etihad
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INVESTBANK

INVESTBANK achieved net 
profits of 15.6% million JDs 
comparing to 14.3 million 
JDs for the same period last 
year. Regarding the financial 
statements,    INVESTBANK pre 
- tax profits amount 22.4 million 
JDs at the end of 2016, while 
it reached 20.6 million JDs for 
the same period last year 2015, 
with a percentage growth of 
9%. 
According to the financial 
statement, the total income of 

the bank is 47.1million JDs in 
2016 in comparison to 39.2 in 
2015. Those results indicate 
improvement in operations 
management and credit 
amount growth, which had 
reached to 538.6 million JDs in 
2016 a percentage growth of 
18.5%. 
Data shows that the bank’s 
assets in 2016 reached to 949.6 
million JDs with percentage 
growth of 12.3% in comparison 
of 845.4 at the end of 2015.  

“SGBJ” achieved total pre-
tax profits of 16.6 million 
JDs in 2016, compared with 
15.4 million JDs in 2015.
According to the financial 
results of the Bank, the net 
profits during the past year 
2016, reached about 11 

million JDs, in comparison 
with 10 million JDs of the 
previous year 2015.
The  financial statements of 
the bank revealed that, net 
operating profits reached  
29.3 million JDs, compared 
to 27.7 million JDs.

Societe Generale Bank Jordan
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11 Million JDs Net Profits of 
“Societe Generale Bank Jordan” 
SGBJ in 2016

Investment In The Banking Sector

15.6 million JDs, INVESTBANK 
net profits for 2016 
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committed to manage their funds and deposits 
properly for the public interest. Pointing out that 
the decline in the banking sector performance 
has led to a slowdown of the economic growth 
in the Kingdom.
In respect of Jordan Commercial Bank’s 
performance during the past two years, Qulahjin 
outlined that, the bank has rated 2016 and 2017 
as the “Basis” to empower the bank’s plan of 
achieving good results and expanding activities, 
this step comes by providing the best modern 
banking services to all clients. Pointing out that in 
the next five years, the bank’s work will increase 
in all areas, according to the action plan set by 
the bank in the future. 
Qulahjin stressed that, Jordan Commercial 

Bank’s performance was good and within the 
plan set by the management during the past 
year 2016. Accordingly, the bank will continue 
achieving growth and development in all areas. 
He added that, new branches will be opened 
to launch additional products which attain 
the clients’ needs in Jordan and Palestine. 
Furthermore, our banking services will be 
introduced to suit all segments, catering the 
Jordanian and Palestinian market’s needs.
Qulahjin revealed that, the bank is deemed one 
of the major banks which grant concessional 
and flexible facilities to clients. In fact, the bank 
encourages borrowers and investors to borrow 
from Jordan Commercial Bank according to 
regular basis.

Issue Malf
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PREVAILING IN THE REGION



JORDAN COMMERCIAL BANK... 
EXCELLENCE AND CREDIBILITY IN 
APPROACH

he bank strives for a better future filled 
with hope and aspiration, aiming at 
strengthening its spread locally by 
opening more branches and services, 

looking forward to enhancing its deployment 
abroad, while the quality of services must be 
preserved.
“The bank provides comprehensive and 
integrated banking services of both the 
commercial and investment respects, aims to 
serve corporate and retail sectors with high 
professionalism and competitive prices. The 
bank supports these services with advanced 
technologies and efficient distribution 

networks,” said Mr. Sezer Qulahjin, General 
Manager of Jordan Commercial Bank.
Qulahjin stressed that, the banking sector in 
general experienced many stages during the 
past year 2016, as a result of the surrounding 
political conditions prevailing in our region, 
apart from the political instability, which 
had overshadowed the economic activity in 
general.
Qulahjin added that, the Jordanian banking 
sector is certainly affected by the decline in 
economic activity. The sector is experiencing 
a natural response due the current 
circumstances. In fact, banks are deeply 

Issue Malf
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QULAHJIN:
THE BANK IS 
CHARACTERIZED 
BY PROVIDING 
INTEGRATED 
BANKING SERVICES 
IN THE FIELD OF 
BANKING
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criteria, concerning the Internet networks that are 
extracted from five companies listed below:
 Moz Domain Authority, Alexa Global Rank, 
SimilarWeb Global Rank, Majestic Referring 
Domains, and MajesticTrust Flow.

Obtained the First Place Award in the Graduation 
Projects Competition of the Engineers Syndicate

Prof. Dr. Mo’ataz Al Sheikh Salem, President of 
Philadelphia University, commended the efforts of the 
faculty’s Dean and the Engineering Faculty members, 
these efforts led to award the student  Mazen Suhail 
Salameh, who completed the project of “Optimal 
Design for Vibration Absorbing Systems”, Salameh 
was granted the first project award in the field of 
mechanical engineering under the supervision of 
Prof. Dr.Adnan Dauod. 

Signed a Memorandum of Understanding
 with The University of Nineveh / Iraq

The University of Philadelphia signed a memorandum 
of understanding with the University of Nineveh in 
Iraq, with the presence of Dr. Marwan Kamal, the 
University Chancellor. The agreement was signed by 
the University President, Prof. Dr. Mo’ataz Al Sheikh 
Salem on behalf of Philadelphia University, and 
Prof. Mzahim Qasim Alkhayat on behalf of Nineveh 
University.
The memorandum of understanding terms included 
several aspects regarding the exchange between 
the two universities, covering the teaching staff, 
students, field visits organization for faculty 
members apart from students. The memorandum of 
understanding aims to promote and support the joint 
scientific research, in addition to many articles dealt 

with in this five-year memorandum.

The Dean of Engineering Faculty “The German 
“Bochum” Visits the University of Philadelphia 

The University’s Chancellor, Prof. Dr. Marwan Kamal, 
and the University President, Prof. Dr. Mo’ataz Al 
Sheikh Salem received Dr. Rolf Beisenbakh (Dean 
of Engineering Faculty at the German University of 
Bochum, Hochschule Bochum).
Discussion was held regarding several realms which 
concern to the both sides. During the meeting, the 
faculty members and students are met together at 
the Faculty of Engineering, in order to strengthen 
the relation between the two universities through the 
registration of Erasmus + Program for the faculty 
members and students exchange “Credit Mobility”.

Omani Cultural Attaché Visits the University
Prof. Dr. Marwan Kamal, Philadelphia University 
Chancellor, received Mr. Ismail Al-Balushi with an 
accompanying delegation during a visit, to follow-
up the issues of Omani students at the University, 
with the presence of Dr. Mo’ataz Al Sheikh Salem, 
President of Philadelphia University.
Dr. Kamal welcomed the guests and stressed the 
distinguished relations between Jordan and Oman. 
He also emphasized on the University’s commitment 
of providing the cultural attachés, including Oman, 
with the development of academic students. Kamal 
also commended of the Omani cultural attaché and 
its deeply commitment to follow up their students’ 
issues in Philadelphia University, outlining at the 
same time that Omani students represent the best 
ambassador of their country in Jordan.

Investment In The Education Sector

CONTINUED TO ACHIEVE LEADERSHIP AND 
EXCELLENCE AT THE LEVEL OF JORDANIAN UNIVERSITIES
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PHILADELPHIA UNIVERSITY CELEBRATES 
THE GRADUATION CEREMONY OF THE 
23RD CLASS OF STUDENTS

hiladelphia University celebrated the 
graduation ceremony of its 23rd students 
class sponsored by Dr. Marwan Kamal, 
Chancellor of the University. The ceremony 

was held in the sport gym of the university, 
with the presence of the University President 
Dr. Mo’ataz Al Sheikh Salem, a number of 
members of the Board of Trustees, faculties 
deans , faculty members, directors of the 
administrative departments, employees of 
the university and the parents of graduates.
During the ceremony, Dr. Mustafa Al 
Jalabneh, Dean of Student Affairs, said: 
“This is the University of Philadelphia, the 
largest private university in Jordan, and a 
leader in view of the efficiency and quality of 
its programs apart from the competency of 
graduates and the rate of students enrolled 
in the labor market inside and outside the 
country, contributing an essential part of the 
country’s prosperity.”

Ranked First Among Private Universities
Philadelphia University ranked first among 
Jordan’s private universities according to the 
Global Webometrics rating on February 9, 2017. 
Philadelphia University maintained the first rank 
among Jordan’s private universities for the fifth 
time respectively, according to global standards 
that cover the university environment, research 
and development involvement, University’s 
facilities, electronic services and other services 
rendered to students.

Proudly Achieved a Record Number Concerning 
the International Ranking of the 4ICU Website 

Philadelphia University ranked first among 
Jordanian private universities, and fourth among all 
Jordanian universities, according to the Australian 
International ranking 4ICU, which assesses 12358 
universities in (200) countries throughout the 
world, which issued in January 2017.
The assessment is dependent on three objective 

Investment In The Education Sector

CONTINUED TO ACHIEVE LEADERSHIP AND 
EXCELLENCE AT THE LEVEL OF JORDANIAN UNIVERSITIES
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THE FINANCIAL RESULTS DURING THE PAST 
YEAR 2016 WERE VERY SATISFACTORY, AND WE 

ALWAYS ASPIRE FOR MORE SUCCESS

with credit facilities?
 There are no strict policies in reference with credit 
facilities, in fact our target is to rationalize the decision 
of granting credits, in order to protect the rights of 
both the clients and shareholders from any negative 
consequences, this policy ultimately serves the 
banking sector at the micro level, along with national 
economy at the macro level.

4. What are your scheduled plans for 2017?
In 2017, the bank strives to strengthen the financial 
base and to expand its deposit and loan scope, 
aiming at catering finance market needs apart from 
the clients’ requirements, in terms of financial leasing 

activity after the affiliated company’s acquisition 
“ Tamkeen Leasing Co.” of 93% of Jordan Trade 
Facilities Company’s shares which worth 16.5 million 
JDs.  Accordingly the bank was able to implement the 
expansion plan for the purpose of catering the market 
needs, particularly the commercial sectors of small 
and medium-sized companies, as well as financing 
middle-income individuals along with the Islamic 
finance provision.
The bank since its foundation aims to expand the 
clients’ base, in accordance with Jordan Trade 
Facilities Company’s market share and its extensive 
database. 

Issue Malf
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“INVESTMENT BANK” ... THE 
SAFE AND OPTIMAL INVESTMENT 
FOR SAVINGS

ver the past 30 years, the bank has managed 
to introduce the concept of foreign investment 
by supporting all companies interested in 
this respect, apart from ensuring the local 
investment in Amman Stock Exchange.

The investment bank, according to its Managing 
Director, Montasser Dawas, continues to modernize 
and develop its services and products through the 
new corporate identity, which reflects the bank’s 
insistence to move forward and to continue the great 
success of the viable services rendered to clients, 
shareholders and society.

 The following is the text of meeting:
1. How do you assess the financial results of 
INVESTBANK (Investment Bank) in 2016? And are 
you satisfied with these results?
 The results were very satisfactory, but we aspire 

for more success, owing to achieve the interests of 
shareholders and to increase financial revenues, 
which in turn enable the bank to attain national 
economy’s services.
 In respect of the generated profits in 2016, the bank’s 
pre-tax profits grew by 9% to reach 22.4 million JDs, 
in comparison with 20.6 million JDs in 2015, while 
net profits after income tax increased to reach 15.6 
million JDs compared to 14.3 million JDs of 9.1%.

2. How do you assess the financial strength of 
“INVESTBANK?
The bank is committed to complying with several 
regulatory standards that contribute to strengthening 
the bank’s financial base and assuring the 
enhancement of the concerned operations. In fact, 
the most prominent indicators are the non-operating 
debts ratio which reached 5.7% at the end of 2016.
3. What is your extent of flexibility in accordance 

DAWAS:
WE STRIVE TO 
PROTECT AND 
MAINTAIN THE 
RIGHTS OF BOTH 
THE CLIENTS AND 
SHAREHOLDERS

O
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TOURISM SECTOR PROJECTS ACCOUNT
 FOR THE LARGEST PART OF AQABA CITY

qaba Development Corporation (ADC) 
is operating within the the work scope 
of Aqaba Special Authority to guide the 
investment process based on the Special 

Economic Zone planning, apart from strategic 
and comprehensive objectives, owing to focus 
on different investment sectors, in addition to the 
optimal use of resources.
ADC General Manager Dr.Ghassan 
Ghanem,during an interview with “Investors” 
said that, the company is periodically working 
on the preparation of the framework for proposal 
solicitations presented by multiple companies, 
aiming at enhancing investment development and 
modernization, to attain local and global market’s 
new entrants. 
Ghanem highlighted that, the most prominent 
feature of Aqaba Special Economic Zone during 
the past years, was turning the challenges posed 

by difficult regional realities into real opportnities.
Ghanem said that, ADC has acheived several 
vital projects in Aqaba, primarily King Hussein 
International Airport Development Project, where 
capacity has been increased to handle three 
aircrafts at the same time, with an average of 600 
passengers per hour. He added that the airport 
development project has been divided into several 
stages. The first stage started with the expansion 
of the arrival and departure lounge according to 
the best international practices, the airport can 
handle 600 passengers at the same time, owing to 
the airport’s large capacity. 
Ghanem added that, the station will be equipeed 
by tourist train features with Ottoman outlook 
destined to operate from the city of Aqaba to Wadi 
Rum, in order to expand and strengthen the tourist 
product, which constitutes Aqaba and Wadi Rum 
as “Golden Triangle”  borders.
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INTO REAL ACTION 
OPPORTUNITIES



THE FIRST SCHOOL TO RECEIVE 
TWO ACADEMIC ACCREDITATIONS 
IN LESS THAN A WEEK

promote the school with respect to the educational 
field in the Middle East, to become a role model on 
the academic level. The school strives to achieve 
outstanding results in international examinations, 
thus enhancing the school educational progress 
towards high progress, which contributes to the 
educational process development in Jordan, in 
general.
 The Executive Director of the American Excellence 
School said that, “The school’s vision is to expand 
and increase its current area, added that there is 
currently a building under construction, an area of 
14,000 square meters, that will be gradually used in 
line with the school expansion plan.”
 

 IT OWNS A 
BUILDING UNDER 
CONSTRUCTION 
THAT WILL BE USED 
GRADUALLY, WITH 
AN AREA OF 14 
THOUSAND SQUARE 
METERS
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achieve excellence in work, aiming at encouraging 
achievement, and excellence in the academic 
areas, apart from the learning skills by constantly 
reviewing the American curriculum.
Sha’aban adds that, American Excellence Schools 
is mainly aimed at enhancing student performance, 
promoting integrity, nurturing the desire to learn, 
as well as developing students’ skills. AES has 
harnessed to its students all advanced facilities, 
laboratories, classrooms, playgrounds and modern 
amenities.
In respect of American Excellence Schools’  vision, 
Sha’aban stressed that, our vision focuses on an 
integrated educational environment that highlights 
on developing and empowering the students to 
be innovative and creative leaders. The school 
aims at achieving an integrated development of 
all students, whether spiritual, moral, intellectual, 
social, emotional or physical.
In reference with the beginning of the school 
establishment, the Executive Director Alaa 

Sha’aban, stressed that, the school experienced 
three basic stages, the first stage is represented by 
thought. The second, is the stage of establishment 
and construction in line with the school objectives 
towards achieving the academic excellence.
The third stage is represented by the application 
and implementation process, which is deemed 
the most important stage to implement the first 
and second stages. The school started to address 
international accreditation bodies to adopt its 
academic program as a basic work for quality 
control purposes.
Sha’aban says that, “The American Excellence 
Schools is the first school in Jordan to receive initial 
accreditation from “NEASC”, the oldest American 
accreditation body that elects the world’s leading 
academic institutions such as Harvard University, 
Yale University and the Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).
Concerning the school aspirations and future 
plans, Sha’aban stressed that, the school aims to 

CATERS THE NEEDS 
OF FAMILIES WHO 
HAVE CHOSEN 
THE AMERICAN 
EDUCATION FOR 
THEIR RELATIVES
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AMERICAN EXCELLENCE 
SCHOOLS “AES” ... COMMITMENT 
AND EXCELLENCE IN EDUCATION

ES is deemed one of the leading schools 
in the Kingdom, that has established its 
planned objectives with extreme care, 
to become one of the major educational 
institutions in Jordan, ensuring a qualitative 

value in respect of the educational process.
American Excellence Schools (Al Robo’a 
International) aims to become the best in the 
Kingdom. According to the school Executive 
Director Alaa Sha’aban, AES is deeply committed to 
catering all the families’ needs, who are concerned 
in an  international outlook, which resulted in their 
choice of American education.
“ The school cadre is highly qualified of teachers 
and employees who are working together towards 
a better future for students. The staff aims to 

SHA’ABAN:
THE SCHOOL AIMS 
TO ENSURE AN 
INTEGRATED LEARNING 
ENVIRONMENT 
FOCUSING ON 
THE STUDENT 
DEVELOPMENT        

A
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Obtaining the PCI DSS International Certificate in 
Electronic Security for the second year respectively, 
which reflects a technical achievement in the field of 
IT security.
Contributing effectively and unprecedentedly in 
supporting national and public efforts to address and 
meet the developmental challenges.

What are your most prominent activities in the area 
of CSR?
As a result of the Corporate Social Responsibility 
(CSR) implementation strategy, and after 
strengthening our business model in this respect, we 
contributed actively to the promotion of sustainable 
social development, owing to direct our activities 
toward challenges address in the various sectors 
and categories of our society, providing a qualitative 
improvement to all stakeholders. 

Some of the most important initiatives and 
programs are as follows :
• continuing our leading programs “Al nashmiyat” 

, in addition to expanding the scope of business 
and the entrepreneurship beneficiaries.

• In terms of health sector, we have supported 
internal health awareness campaigns and many 
others.

• With regard to our charitable and humanitarian 
work, the most prominent work during the year 
2016, was Al Ahli Ramadan program, which 
included a variety of charitable initiatives.

 - On the level of our support for various local and 
national events, we have had a distinguished 
presence in many and various events, such as the 
Union of Arab Banks Conference, the insurance 
competition of the General Organization for Social 
Security.
 - In view of our support for the artistic and cultural 
sector, we have sponsored many festivals, 
competitions, artistic and cultural programs.
-  On the environmental level, we have established the 
Clean Energy Solutions Forum, and sponsored many 
environmental events such as the Third International 
Shale Conference.

 - In reference with education, we have sponsored 
many conferences, scientific days, extracurricular 
activities, in schools and universities,

 - On the sports sector level, we have supported 
many marathons, championships, leagues, teams 
and various sports clubs organized by several 
schools, among others.

CURRENTLY PROVIDES A WIDE RANGE OF SERVICES, 
PARTICULARLY THE SOCIAL NETWORKING SERVICES

OBTAINED  PCI DSS 
INTERNATIONAL 
CERTIFICATE 
IN ELECTRONIC 
SECURITY FOR 
THE SECOND YEAR 
RESPECTIVELY
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AIMING AT EXPANDING THE 
GEOGRAPHICAL SPREAD INSIDE 
AND OUTSIDE THE KINGDOM

account remittances, credit card payment service, 
loan inquiry service, SMS alerts service.

• Al Ahly Mobile Service.
• New “message service”.
• Fingerprint system.
• Credit query service that provides a credit 

database.
• Instant cash deposit service through all ATMs.
• Mobile ATM service.
Visa Infinite Credit Card service directed for special 
customer. 

How do you assess the banking performance in 
Jordan? What is the rank of Jordan Ahli Bank at the 
level of commercial banks?
First, it should be pointed out that, the local banking 
sector is viable, solid and generally able to address 
challenges and risks, representing a main pillar in 
supporting the economy.
The local banking sector is also one of the advanced 
and growing sectors in view of governance, optimal 
management and social responsibility

Would you inform us about your financial solvency, 
the amount of your deposits, and the extent of the 
facilities provided by the bank?
• During the year 2016 we achieved high growth rates 
with respect to the amount of our assets, reached to 
2.81 billion JDs, compared to 2.49 billion JDs at the 
end of 2015, recording a growth rate of 13%.
The Bank’s performance reflected the efficient 
management of assets and liabilities, despite the 
limited profit of 8,181 million JDs before tax, due 
to the deduction of debts provisions, lower real 
estate provisions and suspension of interests which 
amounted nearly to 46 million JDs.

What are the bank’s most striking achievements for 
2016?
We have managed to ensure many prominent 
achievements, some of them are as follows:
The Successful launch of new banking systems, 
based on operating the implementation process.
We are providing more new electronic and non-
electronic services and benefits  to our customers.

Issue Project
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THE BANK’S VISION IS TO BECOME MORE THAN A FINANCIAL 
AND BANKING INSTITUTION FEATURED BY GLOBAL TIES

the optimal credit ratings, in addition to expanding 
locally and regionally.
In the long term , we aim to achieve our vision of 
becoming more than a mere global financial and 
banking institution.
With regard to our expansion vision and strategy, we 
have ambitious plans to reorganize our organizational 
structure, apart from business, operating and 
management model system within the framework 
of the “TIMENOS 24” strategic transformational 
program, aimed at changing the main pillars of the 
Bank in line with global banking systems.

In this era of rapidly developing technology, what is 
the bank’s strategy in view of e-services?
our bank is deeply committed to keeping pace 
with banking changes and developments, which 

are strongly directed towards e-commerce and 
e-services. Furthermore, we aim to provide 
advanced banking experience, keeping abreast 
of the technological developments and modern 
guidelines. Therefore, we strive to develop our 
electronic services, in particular operating with the 
new banking systems based on services’ structure.
• We are currently providing a wide range of 
services; the most prominent services are as follows, 
apart from the services of ATM, ePayment and social 
networking services:
• Internet banking.
• Mobile banking.
• Self-registration service.
• Ahli Online service is available at www.ahlionline.

com. 
• The advantages of Al Ahli Online services, include 
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JORDAN AHLI BANK ...
BANKING EXPERIENCE FOR MORE 
THAN 60 YEARS

H

DAOUD:
THE BANK IS 
DEEMED THE 
PERFECT PARTNER 
FOR BANKING 
FIELD OVER ITS 60 
YEARS

Jordan Ahli Bank is one of the leading 
banking institutions in Jordan, characterized 
by deep history and national heritage. It was 
the first Jordanian bank to be established 
in 1955 and the sixth public shareholding 

company in the Kingdom. The Bank has played a 
central role in the banking system development and 
enhancement, making it an economic supporter and 
a community leader.
Mr. Mohammed Mousa Daoud, the Chief Executive 
Officer and General Manager of Jordan Ahli Bank, 
said that, “The Bank is recognized by its viable 
institutional structure based on the concept of 
sustainability and the ability to keep pace with rapid 
developments in Jordan and the world, the bank is 
characterized by its ownership of several specialized 
banking sectors, serving different segments and 

categories of the society.”

The following is the meeting text:  

What are the future aspirations of Jordan Ahli Bank 
at the near and long term? And What is the bank’s 
vision in view of expansion?
• In the near term, over the next three years, we aim
 to:
-Achieve a significant development in our various 
indicators.
Improve our position in the local market, with respect 
to market share.-
-Enhance the bank through the application of 
the best banking principles adopted globally, 
emphasizing on three main areas: Continuing growth 
and maximizing shareholders’ equity, obtaining 
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that the Turkish Airlines strictly adheres to the flights’ 
schedules.
Turkish Airlines operates flights to 216 cities in 
96 foreign and Arab countries, in addition to the 
Hashemite Kingdom Jordan. In fact, Turkish Airline’ 
flights are operated according to the highest levels 
of service.
In connection with the company’s interest to 
establish a strong presence in Jordanian market, 
Al Deissi stressed that, Turkish Airlines had given 
a great attention to the presence enhancement in 
Jordanian market, where Jordan is characterized 
by the political security and stability, apart from 
the distinguished geographical location, which 
gives airlines companies  a considerable incentive 
to operate business in Jordan and transport 
passengers. Our company provides in Jordan the 
possibility of traveling across the world, in which the 
world has become a small village that can be visited 
with utmost ease and convenience, 
Pointing out that the Turkish Airlines contributes 
to the marketing of Jordan on the tourism level, 
particularly inside Turkey. In fact, the company has 
done its utmost, concentrating over the past years 
to increase the number of tourist flights destined 
directly from Turkey to Jordan.

Al Deissi said that, the company’s office is located 
in the capital Amman, deemed one of the most 
important offices in the region, where it operates 
and provides services to passengers professionally, 
characterized by excellence and quality.
Al Deissi said that, there are some difficult actions 
taken by Aqaba Special Economic Zone Authority 
(ASEZA) in regard of opening a new office of Turkish 
Airlines in the city of Aqaba, which will prompt the 
company to suspend flights to this city despite 
our great interest of having a prominent presence 
in Aqapa, calling on Aqapa Authority to simplify 
procedures for investors and companies.

Investment in the aviation sector

TURKISH AIRLINES OFFERS DISCOUNTED FLIGHTS, 
AND OPERATES 33 AIRPORT DOMESTICALLY AND 
103 AIRPORT INTERNATIONALLY

TURKISH AIRLINES HAS 
MANAGED TO MAINTAIN 
ITS POSITION FOR THE 
FOURTH CONSECUTIVE 

TIME AS THE BEST 
AIRLINE IN EUROPE 



he Turkish Airlines, which organizes and 
operates flights to all regions of the world, has 
managed to maintain its position for the fourth 
consecutive time as the best airline in Europe.

Al Deissi said during an interview with “Investors” 
that, the company is currently classified as an 
international airline, in respect of airline services 
provided to clients along with local services sector, 
this 
prominent achievement comes as a result of the 
Turkish Airlines development which reaches all 
countries around the world, apart from the high and 
integrated level of services rendered to passengers.

Al Deissi added that the primary reason of the 
company’s achievement which makes it distinctive 
among others, is the company’s commitment in 
serving passengers duly, which in turn has resulted in 
discounted flights, operating 33 airport domestically 
and 103 airport internationally. 
 Al Deissi stressed that, the increasing demand for 
travel through Turkish Airlines is high, and is especially 
distinguished in Jordan owing to the company’s role 
of connecting the capital Amman with more than 216 
cities around the world, in addition to the level of 
services provided on board aircrafts apart from the 
punctuality of its flights, indicating at the same time 

TURKISH AIRLINES... CONTINUES TO 
GAIN DEVELOPMENT AND SUCCESS
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AL DEISSI:
THE COMPANY HAS 
THE WORLD’S THIRD 
LARGEST FLEET WITH 
320 AIRCRAFTS

CONNECTING THE 
CAPITAL AMMAN WITH 
MORE THAN 216 CITIES 
AROUND THE WORLD

Investment in the aviation sector





next five years.
 In addition, the region will experience more prosperity 
and development which in turn enable the Jordanian 
engineers to participate effectively in building and 
construction. In respect of the company’s future 
aspiration, Awwad outlined that, the company strives 
to strengthen its regional position in existing markets. 
In fact, the company aspires to be part of the new 
markets aiming at empowering the company’s 
position in the global market.
Awwad outlined that, during the next five years, 
Arabtech Jardaneh will be one of the strongest 
and leading companies in the region, in respect of 
construction, health, infrastructure and sustainable 
enterprise sectors.
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THE COMPANY HAD A CONSIDERABLE 
PRESENCE IN THE REGION, 25% OF THE 
BUSINESS OPERATIONS ARE IN JORDAN 
AND 75% ABROAD

CONNECTING THE 
CAPITAL AMMAN WITH 
MORE THAN 216 CITIES 
AROUND THE WORLD
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planned market extensively, accordingly the firm’s 
role is attended to register an integrated professional 
office in the capital of each selected country. 
Our core purpose is recruiting the best local expertise 
emanating from the same country where it operates, 
apart from supporting the firm with the Group’s office 
expertise in Jordan, for the purpose of transferring 
expertise, systems and quality assurance.
A case in point is the company’s branch in the 
Kingdom of Saudi Arabia, where the Saudi market 
was accurately taken place in view of examination 
for a full year, including the analysis of available 
expertise, and identifying a professional Saudi 
partner, with a view to establish a Saudi company 
specialized in engineering consultancies.
After the company’s establishment in Saudi Arabia, 

the company started to transfer expertise from its 
office in Jordan to Saudi Arabia, the company was 
responsible of transferring and applying information, 
administrative and professional systems to the Saudi 
market, which led the company during a brief period 
to be one of the leading firms in Saudi Arabia in 
respect of the concerned sector, which in turn has 
been improving competitiveness of major companies 
specialized in this market since 50 and 60 years.
Awwad stressed that, the Jordanian market is 
privileged in regard of various projects in different 
fields; nevertheless, Jordan market is limited in view 
of the projects diversity and quantity, for which there 
is a large number of engineering companies are 
competing. While at the same time, the Jordanian 
market is expected to improve significantly over the 

THE COMPANY WAS RANKED AS ONE OF 
THE TOP 200 GLOBAL FIRMS SPECIALIZED 
IN ENGINEERING CONSULTANCIES

Issue Project



rabtech Jardaneh is one of the prominent 
regional companies characterized by an 
international presence, ranked as one of the 
top 200 global firms specialized in engineering 

consultancies for the fifth year respectively. 
The Director General Eng. Hamzeh Awwad said 
during an interview with “Investors” that, the company 
is located in various regional countries, which 
has been classified as one of the most 200 global 
companies specialized in the field of engineering 
consultancies for the fifth year respectively by (ENR); 
an international rating, issued by the United States of 
America for the prominent companies specializing in 

engineering consultancies.
Arabtech Jardaneh Group is currently present in 
Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Oman, Qatar 
and Iraqi Kurdistan, as well as many regional and 
international countries, where 25% of the business 
operations are in Jordan and 75% abroad.
Awwad indicated that, the action strategy of Arabtech 
Jardaneh during the past 15 years, was generally 
based on exporting wide range of its business abroad, 
where its presence at the regional level parallels the 
presence inside the Hashemite Kingdom of Jordan 
through its accredited offices. He also stressed 
that, Arabtech Jardaneh Group examines the future 

ARABTECH JARDANEH” 
YEARS OF EXPERIENCE AND GIVING»
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REGIONAL 
COMPANIES IN 
MANY SECTORS
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ABC BANK STARTS THE IMPLEMENTATION
OF THE NEW ADMINISTRATION BUILDING 
EXPANSION 

BC bank’s Board of Directors decided 
to expand the general administration 
building by constructing a new building, 
while redesigning the current public 

administration building, based on the Bank’s 
strategy to expand the services provided to 
customers, in addition to cater the Bank’s future 
needs, in light of the increasing number of 
administration personnel.
This project is part of the Bank’s strategy, which 
is constantly aiming at expanding and keeping 
abreast of developments, providing more banking 
services and  developing customer services’ base, 
making the provided services as an adopted culture 
and primary priority pursued by the management 

and operation center, that is striving to meet the 
specific objectives embodied in providing the best 
banking services to customers.
It is worth pointing out that, the new public 
administration building will be constructed on an 
area of approximately 26506 thousand square 
meters, south of the existing building, in which 
capacity will be increased to cater the current 
and future needs of the bank. The new building 
will be equipped with the latest specifications 
and technologies. The project is expected to be 
completed in the first quarter of 2020. Projacs Co. 
is responsible of the project management, while 
Arabtec Jardana and Niles Torp are responsible 
of the design and supervision work.

Bank News

A
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SOCIETE GENERALE BANK- JORDAN
SIGNS A FUNDING AGREEMENT
WITH THE RENEWABLE ENERGY FUND

GBJ has signed a funding agreement 
with the Ministry of Energy and Mineral 
Resources / Development Fund 
of Renewable Energy and Energy 

Rationalization, aiming at supporting renewable 
energy projects for various programs implemented 
by the Fund, including individuals, and small and 
medium enterprises, in particular the industrial 
and tourism sectors apart from the government 
institutions.
It is worth indicating that, this agreement enjoys 
the support of the Central Bank by allowing 
commercial banks to use the funds allocated to the 
energy development sector at a simple interest, 
in addition to support the cost of guaranteeing 
loans through the Jordanian Company for Loan 
Collateral. The agreement was signed by the 
general manager of Societe Generale Bank and 
the executive manager of the fund, Nadeem 
Qabwat on behalf of the Minister of Energy and 
Mineral Resources HE Dr. Ibrahim Seif.

Supports the Attendance of 50 Children
 and accompanying from the SOS

 Children’s Village Association
Amman- SGBJ has supported the participation 
of 50 children and accompanying from the SOS 
Children Village in Amman, to present “Snow White 
on Ice” show, which coordinated at the Cultural 
Palace, and organized by Friends of Jordan 
Festivals, aiming at bringing joy and happiness to 
children.
This initiative is a continuity of the Bank’s approach 
in supporting different programs and activities, in 
regard of Corporate Support Responsibility(CSR). 
This initiative highlighted the importance that 
the Bank attaches to supporting all segments of 
society, which believes deeply that the banks 
business should not be excluded to banking 
services. In fact, all private sector institutions are 
required to play a significant role in supporting 
Kingdom various bodies at all levels, particularly 
the social ones.

Bank News

S
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enhance Jordan’s economic capacity by attracting 
investments apart from creating a competitive 
and attractive environment globally, improving the 
standard of living, the economic welfare, and most 
importantly ensuring the continuous development 
based on transparency, optimal use of resources 
and the best results acheivement.
 In respect of the tourism sector, which accounts 
for 50% of the total investment volume in the region, 
Al Sharidah revealed that, the Authority has a clear 
strategy to catalyse investment and attract more 
Arab and foreign tourists in cooperation with effective 
media, through the government’s decision to exempt 
regular flight from fees and departure tax at King 
Hussein International Airport In Aqaba, which led to 
consider the concerned airport as fully integrated 

tourist airport in Jordan.
Al Sharideh reviewed the most important indicators 
of tourism performance in Aqaba Special Economic 
Zone and the “Golden Triangle” during the past 
year 2016, emphasizing on the growth of hotel 
occupancy in Aqaba by 12.6% in 2016 compared 
with the previous year 2015.
Al Sharidah said that, number of rooms that were 
occupied last year amounted to 640,712 hotel rooms 
compared to 478597 in 2015, while the number of 
tourists who visited Aqaba during the past year 
reached to 484039 thousand tourists from different 
nationalities, where Russian tourism ranked first 
after national tourism. In fact, the number of Russian 
tourists who arrived in Aqaba reached to 56428 
thousand tourists.

Issue Meeting



he Authority focuses on attracting foreign 
investments, apart from establishing and 
enhancing 6 development zones in Al Qweira 
district.

The Authority has a clear strategy to stimulate 
investment and attract more tourists.
A special carnival aimed at revitalizing domestic 
tourism as an alternative to foreign tourism.
The work on the new port will be completed in April 
2018, under the name of Aqaba Company for Port 
Management and Operating.
Hotel occupancy rate in Aqaba increased by 12.6% 
in 2016.

Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA) is 
deemed a global hub where three continents meet. 
In fact, ASEZA forms a global destination on the Red 
Sea for both investors and tourists. 
“The region is deemed a global investment and 
tourism destination on the Red Sea, supporting 
Jordan with a development promoter, which in turn 
will improve the standard of living, prosperity and 
community welfare within a framework of sustainable 
and integrated development,” said Nasser Al 
Sharidah, head of Aqaba Special Economic Zone 
Authority.
Al Sharidah added that, the Authority strives to 

AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE 
AUTHORITY “ASEZA”… A NEW START
 AND VISION
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• let us talk about the local market .. would 
the company production suffice to cover the 
company’s demands in market?
  The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing Co. is 
attempting actively to capitalize on certain medicines 
manufacturing, particularly those connected to 
heart disease, the company  is considered one of 
the strongest companies that manafactures heart 
medications. There are also certain subsidiaries 
specialized in producing natural medicines that are 
dependent on their production, on herbs and having 
multi-purpose use.

• Can you assess the company’s business 
between its competitors?
 The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing Co. is 
deemed the jordanian leading company in respect of 
product and quality, as well as in terms of reputatiom 
and outstanding presence in the local and foreign 
markets, the company is characterized by its global 
expertise and competencies, which enabled the 
company to engage in strategic partnerships with 
international companies.

Have the Jordanian pharmaceutical companies 
been affected by the current political situation?
There is no doubt that the pharmaceutical companies 
have been significantly affected by the current political 
situation and the risks resulting from it, but in return we 
get benefits from these risks and turned them into real 
opportunities of work through the search for alternative 
markets, in respect of global expansion, reducing 
dependence on certain markets.

THE RIGOUROUS OVERSIGHT 
OVER PHARMACEUTICAL 
MANUFACTURING IN JORDAN 
ENHANCED THE CONSUMER’ 
CONFIDENCE

SPECIALIZES IN THE INDUSTRY 
OF SOME MEDICINES 
PARTICULARLY, HEART 
DISEASE MEDICINES

EUROPEAN PHARMACEUTICAL 
COMPANIES ARE 
CURRENTLY CONSIDERING 
THE ESTABLISHMENT 
OF PHARMACEUTICAL 
MANUFACTURING FACTORIES, 
WITH A VIEW TO CANCER 
TREATMENT IN THE  KINGDOM

THE COMPANY’S PRODUCTS ARE AVAILABLE 
IN THE MIDDLE EAST, AFRICA, EUROPE AND 
ASIA MARKETS

Issue Meeting

7INVESTORS March  2017



depends mainly on exports, more than 75 percent of 
the production is exported abroad.

• Jordanian medicine enjoys a good reputation 
globally... keep us informed by the prominent 
features of Jordanian medicine?
Jordanian medicine enjoys high standard of excellence, 
due to a strong oversight over the manufacturing and 
production operations in Kingdom, characterized 
as the strongest and the best medicine sector in the 
region, where checks and strong control operations 
are tremendously taken place, examined by delicate 
stages of the operations  to ensure production quality, 
which led to gain the consumers’ confidence in 
Jordanian product.

• What is your opinion regarding the the expansion 
of the Jordanian pharmaceutical manufacturings 
abroad, particularly the products of your 
manufacturing?
The company’s products represent the national 
industries widespresd in more than three markets in 

the Middle East, these industries are also available 
in Africa, Europe and Asia, where company’s 
products enjoy good reputation due viable 
manufacturing and production examined 
according the international and modern standards, 
which in turn contributed to improving the quality 
of the company’s products.

What is the role of the government in supporting 
the pharmaceutical manufacturing?
The government has done its utmost to provide tax 
exemptions for companies on exporting medicines 
abroad, depending both on companies and 
products export significantly, targeting the foreign 
markets particularly the European one.

In your opinion, what is requested from 
companies to achieve greater progress?
Jordanian companies need  mainly to conduct 
research and studies, this could be achieved by 
investment achieved by the same companies 
in the research development field of the the 
pharmaceutical industr y enhancement.

THE VOLUME 
OF KINGDOM 
MEDICINES 
EXPORTS WORTH 
MORE THAN 500 
MILLION DOLLAR

AL KHATIB: “JBM” IS THE SOLE  COMPANY 
WHICH MANUFACTURES THEIR MEDICINES 
EXCTRACTED FROM NATURE  
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one of the high-quality products, a clear testimony is 
represented by the spread of its medicinces  in all 
dependable pharmacies, hospitals and health centers. 
Currently, the consumer buys at least one product of 
Jordanian medecines when heading to a pharmacy, an 
indication of the citizens and institutions’ confidence in 
local products.

• Do Jordanian companies produce all types of 
medicines?
Predominantly yes, Jordanian companies that 
is specialized  in the pharmaceutical industry, 
manufacture all the necessary medecines that cater all 
the market needs,  excluding specialized medicines 
of cancer treatment, which I would like to point out, 
that there are studies and research persued  in-
depth by the European pharmaceutical companies to 
manufacture medicines in Jordan , and this is a clear 
testimony of the international companies’ confidence in 
the Jordanian products and pharmaceutical industries.

In view of the medicine manufacturing  subsidiary 
company in Eritrea, would you pleas keep us 
informed of this concern?
 
Certainly yes ... During 2003, an agreement was 

signed with the Eritrean government to establish  Azal 
Pharmaceutical Manufacturing Company , which is 
based in Keren town where there are Eritreans of Arab 
origin, this city is deemed the most visited city in Eritrea, 
characterized by the sophisticated architecture, a 
concern of special interest and considerable attention 
of company. 

What is your opinion of the Jordanian pharmaceutical 
industries?
The pharmaceutical industry in Jordan is the largest 
and most successful industries in the Kingdom and is 
deemed one of the undispensable riches that should 
not be neglected. In fact, the volume of Kingdom’s 
exports of  medicines value annually more than 500 
million Dollar. Pharmaceutical manufacturing in Jordan 

PHARMACEUTICAL 
MANUFACTURING COMPANY,  

IS A SUBSIDIARY OF THE 
COMPANY IN ERITREA

JORDANIAN MEDICINE IS CHARACTERIZED 
BY HIGH REPUTATION AT THE REGIONAL 
AND INTERNATIONAL LEVELS COMBINED 
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he company is characterized by the quality of 
its products, deemed to be one of the leading 
pharmaceutical companies, that strives to the 
work expansion and to achieve higher growth 

and development in view of production. The Jordanian 
pharmaceutical manufacturing Co. “JBM” Group, 
which endeavors to achieve greater objectives ,aims 
to ensure access to the new markets, covering all 
continents according to Director General Dr. Adnan 
Badwan and his Deputy Manager, Amer al-Khatib.

The Director General Dr. Adnan Badwan said, during 
an interview with the “investors” that, “The production 
of the pharmaceutical sector in Jordan is one of the 
major and prominent sector forming a wide range of the 
national economy sector. In fact, operating companies 

are experiencing intense competition among them , in 
respect of this field.”
In contrast, the Deputy Director General, Engineer 
Amer Al-Khatib confirmed that, the sector managed 
to address all the challenges confronting the 
field of medicine, the Jordanian Pharmaceutical 
Manufacturing Co. actively sought  to turn challenges 
into opportunities, being able to provide new markets 
with their products and services.
The following is the text of the meeting:
.
• Why do you think there is a range of persisting 
notion among the public which indicate that, the 
foreign medicine is better than the local one ?

This belief is wrong, Jordanian medicine is deemed 

THE JORDANIAN PHARMACEUTICAL 
MANUFACTURING CO. “JBM” GROUP…
EXCELLENCE IN PRODUCTION AND 
TRANSPERANCY IN WORK
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BADWAN:
THE COMPANY’S 
MISSION IS TO 
PROVIDE HIGH-
QUALITY HEALTH 
CARE FOR ALL 
PEOPLE 
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EDITORS LETTER 

The economic case had prominently taken priority on the 
agenda of the 28th Arab summit hosted by the capital 
Amman in the Dead Sea, where Jordan was honored 
by the assumption of the Economic and Social Council 
from Mauritania.
The complex conditions experienced by the region and 
the entire world had a negative impact on the efforts and 
development gains of all Arab countries, according to 
the clear economic indicators of various investments.
The region conditions had a negative reflection in regard 
of growth rates, accordingly the World Bank's estimates 
in the Middle East and North Africa have declined to 
2.7 % in 2016, due to the growing negative impacts on 
the countries' economy in the past few years, the most 
important of which was the significant slowdown in 
global growth, the oil prices declining, wars and conflicts 
in the regions, these impacts were pervasive and had 
been reflected negatively on the foreign trade of all Arab 
countries, which resulted in the slowdown of Arabic 
trade in comparison with the global commerce. The 
Arab Trade Organization standards recorded a decline 
of %1.7 past year, deemed the lowest level since the 
global financial crisis.

This is a case for the intra-Arab trade, which had been 
declined compared to the level of previous years, the 
performance was below the level of expectations, 
resulted in sub-optimal results compared with the 
available prospects, as it had not reached %10 of the 
total Arab trade, which led to theforeign investments 
decline of Arab countries by about 72 ,% 45 to 41 billion 
dollar.
The data which affected the global economy as a result 
of the global financial crisis, imposed all countries to be 
directed towards the productive and cognitive economy to 
cope with these crises, while the available opportunities 
of Arab economies can be used to achieve a joint action 
which in turn constitutes the Arabic economy integration, 
aiming at overcoming major obstacles of the trade and 
investment exchange and strengthening the Arab food 
security system, which will enable the Arab front to 
endurethe economic and social crises and restore the 

aliamaireh@yahoo.com

THE ECONOMIC CASE ... AND THEARAB SUMMIT

prominent and prestigious position of Arab countries in 
respect of the international arena.

In fact, all Arab efforts are required to be concerted, for 
the purpose of avoiding further decline of Arab economies 
in view of international and global arena,aiming at 
removingall obstacles that affect the joint Arab action, 
as well as pursuing the economic integration which in 
turn constitutes a solid base with respect to overcoming 
the financial crisis and accelerating the economy of Arab 
region, apart from achieving the advanced growth and 
consolidating ties and relations between Arab countries, 
including the common interests,along with assuring the 
Arab free trade development and the Arab Customs 
Union enhancement, by supporting allinstitutions to 
build strategic partnerships between Arab countries and 
emerging countries' cartels across the world.
 The urgent requirement of accelerating the common core 
basis' completion should be taken into consideration, 
including the case of the information link along with the 
land, sea, electric, and railway linkage. In fact, this will 
strengthen the economic and social ties and diversify 
various trades,aimingat serving the nations'interests 
and coping withvarious changes along with achieving 
the summit's planned objectives, in a framework of 
brotherhood and solidarity.
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