












»الكابتن الخوالدة« ينال الدكتوراة
 في اإلدارة بدرجة اإلمتياز

العلوم  جامعة  من  االدارة  يف  الدكتوراة  درجة  على  اخلوالدة  حممد  الكابنت  ح�صل 
اال�صالمية العاملية بدرجة امتياز.

القيادة  »اأثر  عنوان  اخلوالدة  حممد  الكابنت  ناق�صها  التي  الدكتوراة  ر�صالة  وحملت 
الر�صالة  ت�صمنت  كو�صيط«، حيث  بوجود احلوافز  املنظمي  االلتزام  اال�صرتاتيجية على 

درا�صة حالة يف 6 �صركات طريان اأردنية.
وت�صكلت جلنة ملناق�صة الر�صالة التي اأ�صرف عليها الدكتور هاين ارتيمة وناق�صها اال�صتاذ 
الدكتور اخلوالدة هذه  القعيد، حيث منحت  والدكتور مرزوق  املحا�صنة  الدكتور حممد 

الدرجة بامتياز.
العلوم  يف  واملاج�صتري  البكالوريو�س  درجة  يحمل  اخلوالدة  حممد  الكابنت  باأن  يذكر 
االدارية والع�صكرية ويحمل العديد من الدورات املدنية والع�صكرية، كما وتقلب العديد 
من املنا�صب الكبرية يف اململكة، حيث كان عميد ركن يف �صالح اجلو امللكي، كما وانه 

يتبواأ حاليا مديرا عام الأكادميية الطريان امللكية االأردنية التي تعترب االأبرز على م�صتوى 
تدريب  يف  بتخ�ص�صها  وتتميز  الطريان،  علوم  يف  االأو�صط  ال�صرق  ومنطقة  االأردن 

الطريان، وباتت احد اهم املراكز يف هذا ال�صاأن باملنطقة.
وتقوم اأكادميية الطريان امللكية االأردنية على اعداد وتدريب علوم الطريان للطلبة العرب 
الى جانب االأردنيني، حيث ي�صكل ن�صبة الطلبة الوافدين الى االكادميية 60 % من اعداد 
الطلبة، كما ويتم التدريب يف االأكادميية على الطريان من خالل اأ�صطول حديث مكون 

من )19( طائرة خمتلفة الطراز.
رجال  خلدمة  اخلليج  اأجنحة  �صركة  تاأ�صي�س   2010 عام  يف  االأكادميية  وا�صتطاعت 
االإجنليزية  اللغة  لتدري�س  معهد  وافتتاح  االإمارات،  بدولة  ال�صارقة  اإمارة  يف  االأعمال 
يف العراق يف عام 2015، واإفتتاح اأكادميية للطريان وال�صيانة يف اململكة املغربية، كما 
وفازت االأكادميية بعقود تدريب كبرية بعد مناف�صات كبرية مع معاهد الطريان العاملية.
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بقلـــم رئيـس التحريــر : علــي العمايـــرة االفتتــاحيـة

فرص االستثمار.. الخطوة األهم

aliamaireh@yahoo.com

ورمبا  باحلكومات،  املنوطة  الكثرية  والوظائف  وامل�سوؤوليات  املهام  من  واحدة 
فر�ص  لتوفري  واالقرتاحات  املتخيل  واعمال  التفكري  اأهمها،هي  تكون 

اال�ستثمار.
وهو ف�سال عن كونه املتغري االأ�سا�ص لنجاح اأية حكومة ، فهو يندرج يف اطار 

امل�سوؤولية التي يتطلبها الدور لرتجمة  العنوان الرئي�سي للتنمية.
ويف  املرحلة الراهنة، فان اأمام احلكومة عدا عن االرتدادات ال�سيا�سية التي 
ترتكها احلراكات العربية ،واالأزمة االقت�سادية  العاملية العديد من املهام 
التي تت�سل ب�سورة مبا�سرة وغري مبا�سرة بحلقات فرعية ال تبتعد كثريا 
عن مو�سوع البطالة والفقر والركود والغالء التي حتتاج الى حزمة من 

احللول االقت�سادية .
الرتميم   بعقلية  واالأزمات  امل�سكالت   مع  التعامل  املنا�سب  من  ولي�ص 
مثل  ان  وخ�سو�سا  والت�سويف   التاأجيل  اأو  احللول  وان�ساف  والرتقيع 
تلك امل�سكالت قد حتولت من اأزمات اقت�سادية  قابلة للقراءة والتف�سري 
واحلل الى موجات وعوا�سف اجتماعية  ي�سعب التعامل مع ارتداداتها.
يف كثري من البلدان  التي حتولت فيه الق�سية االقت�سادية الى م�ساألة 
بو�سلة  يف  احلكومات  اأخطاأت  حيث   ، االحتجاج  بتعبريات  اجتماعية 

احلل باللجوء الى احلل االأمني .
العنوان  اطار  يف  يندرج  رمبا  االقت�سادي  للحل  االأ�سا�ص  الفهم  ان 
ولكن   ، الوطني  االأمن  من  جزء  هو  االقت�ساد  اأن  يعي  الذي  الكبري 
حللها   االأمني   للخيار  اللجوء  على  تعلق  اأن  ميكن  ال  احلل   و�سائل 
االإرجتالية   واحللول  لالأزمة   امل�سبقة  القراءة  بني  الفرق  هو  وهذا 

. للم�سكلة
يف القراءة القبلية تغدو مهمة احلكومة يف �سياق التخطيط  و�سع 
جدول  على  تدرج  اأن  ينبغي   التي  النقاط  اأهم  ومن  اأولوياتها 
ابداعي  بحث  وهو  اال�ستثمار   فر�ص  عن  البحث  هو  احلكومة 
الالحمدودة  والطاقات  املحدودة  االمكانيات  باالعتبار   ياأخذ 

رمبا  واالأفكار  الب�سرية   للقوى  الالنهائية  واالحتياطات  
ال تكون االقرتاحات يف 

ال�سياق اأن تكون تنظريا وهي تعي ذلك من منطلق التذكري وامل�ساركة يف جعل 
املو�سوع  ربط  اأخرى  ناحية  ومن  ناحية  من  دائما  عنوانا  اال�ستثمار  عنوان 
بجانب اقت�ساد املعرفة واالأفكار التي غدت جزءا من نظريات التنمية وجزءا 

من الن�ساطات االقت�سادية  التي تنعك�ص بالفائدة على الدخل القومي .
ويف الواقع فان االأردن يعد من الدول العربية القليلة التي متتاز باأعداد كبري 
لال�ستثمار  كبرية  بفر�ص  ومتتاز   ، املختلفة  التخ�س�سات  يف  اخلريجني  من 
نخلق  :كيف  ال�سوؤال  ويبقى  التحتية  والبنى  الدميقراطية  املناخات  توفرها 

املناخ امل�ساعد لالبتكار و�سوغ االأفكار؟
الى  ونتو�سل  اجليدة  االأفكار  حتفيز  على  ت�ساعد  التي  الطرق  نوجد  كيف 

طرق مبدعة يف حل االأزمات وامل�ساكل.
كيف نتعرف على الفر�ص االأف�سل القناع االأخرين بالفكرة اأو امل�سروع وعلى 
احلوار  حولها  ويجري  العاملية  الدول  اجتاهات  عنها  تف�سح  التي  القراءات 
حت�سينات  واظفاء  لتطوير  بالرتويج  تعني  التي  امل�ستقبل«  »طاقة  مو�سوع 
والتقنيات  الطاقة  ا�ستخدام  يف  والكفاءة  امل�ستقبل«  »طاقة  توليد  على 

النظيفة.
ال�سيا�سة  قطاع  يف  وم�سوؤولني  قادة  باهتمام  املو�سوع  هذا  مثل  ويحظى 
فر�ص  وتعزيز  باالبتكارات  للدفع  وال�سناعة  والتعليم  واملال  واالأعمال 
اال�ستثمار واالأعمال لتلبية االحتياجات العاملية املتزايدة على طاقة نظيفة 
واأمنة ورخي�سة وم�ستدامة وهي واحدة من الفر�ص الواعدة وغري املكلفة 
ومتثل  ح�سرها  على  املجال  ي�سيق  كثرية  اأفكار  على  االأمثلة  من  وهي 

فر�سا لال�ستثمار .
بل  فح�سب  ادارته  يف  لي�ص  ذلك  يف  االأهم  العن�سر  هو  الوقت  يكون  رمبا 
اأف�سل من غد وغدا  يف ال�سرعة التي تقت�سي  البداية فاليوم رمبا يكون 

اأف�سل مما يليه.
املهم اأن نبداأ..فرحلة االألف ميل تبداأ بخطوة.
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»جامعة العلوم التطبيقية« تبرم
اتفاقيات تعاون مع جامعات عالمية مرموقة

قال سعادة عبداهلل عبد الحليم أبو خديجة رئيس مجلس ادارة الشركة العربية الدولية للتعليم واالستثمار 
إن الشركة تمضي بخطوات واثقة وثابتة نحو مستقبل مشرق وتحقق ااألهداف المنشودة.وأضاف:" سجل 

جمعيا اعتزازنا وثقتنا بحكمة قائد الوطن جاللة الملك عبداهلل الثاني ومساعيه الرشيدة وتوجيهاته ورعايته 
ودعمه لمسيرة البناء والتطوير والتحديث الذي تشهده المملكة في المناحي السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية،  مما يوفر مناخا مناسبا لالستثمارات المحلية والدولية ، سائلين اهلل جلت قدرته ان يديم على 
هذا الوطن نعمة األمن واألمان، وان يحفظ جاللته.

وقد دأبت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ومنذ تأسيسها على التميز والتطور المستمر في األداء وذلك 
من خالل إبرام اتفاقيات تعاون مع الجامعات والمعاهد العربية والعالمية العريقة، حيث وقعت الجامعة 

عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة مع جامعات عالمية، مثل: توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم 
بين جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ومجموعة من أعرق الجامعات البريطانية وهي جامعة ليفربول 
)101 عالميا ضمن تقييم شنغهاي،158 ضمن تقييم التايمز، 157 ضمن تقييم كيوأس( وجامعة كوفنتري 

)601 عالميا ضمن تقييم التايمز، 651 ضمن تقييم كيو أس( وجامعة أنجليارسكن في تشلمزفورد )301 
عالميا ضمن تقييم التايمز( وجامعة غرب بريطانيا في بريستول )601 عالميا ضمن تقييم التايمز(، وجامعة 

كنجستون فيلندن )601 عالميا ضمن تقييم التايمز، 501 ضمنتقييم كيو أس(.

مسيرة تميز وعطاء متواصلة
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العلمية  واملراجع  اخلربات  بتبادل  للتعاون  الرئي�صة  املحاور  تلخي�س  وميكن   
الدولية  وعقداملوؤمترات  امل�صرتكة،  العلمية  االأبحاث  وتنفيذ  التقنية،  واالأبحاث 
اإجراءات  وت�صهيل  واالإدارية،  التدري�صية  الهيئتني  اأع�صاء  وتبادل  امل�صرتكة، 
ت�صجيل الطلبة املبتعثني ومتابعة اأمورهم، وتبادل طلبة البكالوريو�س واملاج�صتري، 
وتوفري التدريب امليداين للطلبة يف اجلامعات الربيطانية، ودرا�صة اإمكانية تنفيذ 
اخلطط  وتطوير  ودعم  واملاج�صتري،  البكالوريو�س  ملرحلتي  امل�صرتكة  الربامج 

الدرا�صيةواملحتوى التطبيقي واالأجهزة املخربية. 
 )Howard(هاورد )اأ�صرتاليا(،  �صيدين  جامعة  مع  اتفاقيات  توقيع  مت  كما 
 )Birmingham( بريمنغهام  وجامعة  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  وا�صنطن- 
كامرينو  وجامعة   ، االأمريكية  املتحدة  الواليات  فلوريدا-   )Nova( نوفا  وجامعة 
العلمية  تبادل اخلربات  اإلى  املربمة  االتفاقيات  وتهدف  اإيطاليا.   )Camerino(
واالأكادميية والن�صاطات البحثية بني اجلامعات املذكورة وجامعة العلوم التطبيقية 
اخلا�صة ، حيث �صيتم من خالل تلك االتفاقيات تبادل الأع�صاء الهيئة التدري�صية 
توؤدي  والتي  امل�صرتكة  العلمية  االأبحاث  التعاون يف عمل  على  الرتكيز  مع  والطلبة 
اإلى زيادة االإنتاج العلمي الأع�صاء هيئة التدري�س واال�صتفادة من نتاجات االأبحاث 
يف  التعليمية  املناهج  تطوير  اإلى  اإ�صافة  التدري�صية  العملية  تطوير  يف  العلمية 

اجلامعة وتطوير املهارات والربامج االإبداعية فيها. 
توفري  على  اجلامعة  اأبرمتها  التي  االتفاقيات  ا�صتملت  اجلامعة  ر�صالة  ولتحقيق 
العاملية  املعايري  مع  تتما�صى  والتي  والبحثية  والتعليمية  التعَلمية  الفر�س  اأف�صل 
خالل  من  والعربي  االأردين  للمجتمع  فاعلة  خدمة  وتقدمي  واالأكادمييني،  للطلبة 
التعليم والبحث واال�صت�صارات وخدمة املجتمع مب�صتويات عالية ومن خالل اإدماج 
مفهوم اجلودة ال�صاملة والتح�صني امل�صتمر يف خمتلف املجاالت التعليمية والبحثية 

واالإدارية باجلامعة. 
الدكتور  التطبيقية اخلا�صة  العلوم  االأمناء يف جامعة  نائب رئي�س جمل�س  واأعرب 
التطبيقية اخلا�صة  حتقيقا  العلوم  باإجنازات جامعة  اأبو خديجةعن فخره  هيثم 
اأن هذه اخلطوة هي فقط  اإلى  اإدارة اجلامعة، م�صريا  تبنته  الذي  العاملية  ل�صعار 

التطبيقيةالتميز  للعلوم  متهد  طريق  كخارطة  توثيقها  جديدةيتم  ملرحلة  بداية 
امل�صتمر والبقاء يف القمة لالرتقاء بطلبتناوموظفينا وجامعتنا وباأردننا احلبيب.

يذكر اأّن اجلامعة قد وّقعت اتفاقية تعاون مع جامعة كوينز الربيطانية، ت�صمنت 
ابتعاث طلبة من خمتلف التخ�ص�صات لنيل درجة الدكتوراه ،والتعاون يف جمال 
التدري�صية  اخلربات  وتبادل  الدولية،  املوؤمترات  واإقامة  امل�صرتكة،  االأبحاث  عقد 
العاملية  اجلامعات  تعترب�صمن  كوينز  جامعة  اأن  علمًا  اجلامعتني.  بني  والبحثية 
العلوم ال�صيدالنية يف  اأقوى جامعة  لتدري�س  العريقة حيث �صنفت موؤخرًا كثاين 

بريطانيا.
وتاأتي تلك االتفاقيات لتج�صد ا�صرتاتيجية اجلامعة يف امل�صاهمة لتبادل الثقافات 
وامل�صتجدات يف املجاالت االأكادميية مما ي�صاهم يف تطوير االأداء اجلامعي باأبعاده 
الطرفني  لكال  رغبته  ح�صب  كل  فرتة  لق�صاء  املجال  للطالب  تتيح  كما  املختلفة. 
�صمن تبادل الطلبة امل�صرتك مما ي�صيف اإلى منظومة الطالب املعرفية والثقافية 
. اإ�صافة اإلى منح اأع�صاء هيئة التدري�س الفر�صة للتعاون يف امل�صروعات البحثية 
ومواكبة ما ي�صتجد يف هذا املجال بهدف تطوير امل�صرية البحثية واالأكادميية على 

حد �صواء.
اإيالء كلية ال�صيدلة يف جامعة العلوم التطبيقية اخلا�صة االهتمام  وانطالقا من 
التعليم  وبرامج  املجتمع،  �صيدليات  يف  امليداين  ال�صيدالين  بالتدريب  الكبري 
ال�صيدالين لتاأهيل خريجيها ل�صوق العمل، وقعت الكلية اتفاقية تعاون مع �صل�صلة 

�صيدليات فارم�صي ون باإدارة الدكتور اأجمد العريان.
ال�صيدالين  ال�صوق  رفد  اإلى  ت�صعى  اخلا�صة  التطبيقية  العلوم  جامعة  اأن  وحيث 
ال�صيدالنية  االأعمال  كافة  الإدارة  والكافية  املتنوعة  اخلربات  لديهم  ب�صيادلة 
وقعت  املجتمع  يف  الريادة  دور  اإلى  توؤهلهم  التي  والعملية  العلمية  املعايري  �صمن 
بالدكتور  ممثلة  دواكم  �صيدليات  وجمموعة  اخلا�صة  التطبيقية  العلوم  جامعة 
ب�صار ال�صلتوين اتفاقية تعاون تهدف اإلى تطوير �صبل العمل املوؤ�ص�صي امل�صرتك بني 

الطرفني.
وانطالقًا من حر�س جامعة العلوم التطبيقية اخلا�صة على تطوير وحت�صني العملية 
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التعليمية، مت توقيع اتفاقية تعاون بني كلية ال�صيدلة يف اجلامعة وال�صركة االأولى 
عمان  و�صركة   ،)  InterPharma One LLC(ال�صيدالين والتطوير  للبحث 
لل�صناعات الدوائية، وذلك بهدف تعزيز �صبل التعاون العلمي والبحثي يف جمال 
ال�صناعات  جماالت  يف  ال�صيدلة  كلية  لطلبة  التعليم  ودعم  ال�صيدالنية  العلوم 

الدوائية والبحث والتطوير العلمي.
وتعدُّ جامعة العلوم التطبيقية اخلا�صة من اجلامعات الرائدة يف االبتعاث، ونظرًا 
عمادة  وفرت  فقد  طيبة،  �صمعة  من  اجلامعة  يف  االبتعاث  برنامج  به  يحظى  ملا 
البحث العلمي والدرا�صات العليا للطلبة من كافة امل�صتويات فر�صًا تعليمية حتقق 
يف  امل�صتوى  رفيع  تعليم  على  احل�صول  خالل  من  واملهنية  الدرا�صية  طموحاتهم 
اأف�صل اجلامعات، حيث ابتعثت اجلامعة 130 طالبًا وطالبة اأغلبهم اإلى اجلامعات 
املاج�صتري  درجتي  على  للح�صول  واالأ�صرتالية  والكندية  والربيطانية  االأمريكية 
 50 الدرا�صة  مقاعد  على  ،وبقي  ومبتعثة  80مبتعثًا  منهم  تخرج  والدكتوراه 
كافة  يف  الطلبة  من  املزيد  البتعاث  م�صتقبلية  خطة  وهناك  ومبتعثة  مبتعثا 

التخ�ص�صات العلميةواالإن�صانية.
كوينز،  جامعة  اإليها  الطلبة  باإيفاد  اجلامعة  تقوم  التي  اجلامعات  اأهم  ومن 
جامعة �صيدين، جامعة كوفنرتي، جامعة نوتنغهام وجامعة نوفا، والعديد من 

اأهم واأعرق اجلامعات العاملية.
وت�صم اجلامعة بني جنباتها ع�صرات الطلبة الذين ينتمون اإلى اأربع وخم�صني 
جن�صية جميعهم منتظمون يف الفرتة ال�صباحية، ويتوزع طالبها احلاليون على 

تخ�ص�صات   )6( اإلى  باالإ�صافة  البكالوريو�س،  م�صتوى  على  تخ�ص�صًا   )29(
علم  وماج�صتري  الت�صويق،  وماج�صتري  املحا�صبة،  ماج�صتري  وهي:  ماج�صتري 
الدولية  العالقات  يف  وماج�صتري  ال�صيدالنية،  العلوم  وماج�صتري  احلا�صوب، 

والدرا�صات الدبلوما�صية، وماج�صتري يف التمري�س.
موئل  واأنها  العرب  كّل  باأنها جامعة  التطبيقية اخلا�صة  العلوم  وتفخر جامعة 
العلوم  جامعة  ومازالت  كانت  هنا  ومن  التعليم،   وجدية  والف�صيلة  املعرفة 
فهي  العربي،  والعامل  االأردن  م�صتوى  على  متميزة  اخلا�صة جامعة  التطبيقية 
عدد  يف  التميز  حيث  من  اخلا�صة  االأردن  جامعات  بني  االأول  املركز  حتتل 
الطالبي  والن�صاط  وامل�صاحة  املباين  وحجم  التخ�ص�صات  وتنوع  الطالب 
الالمنهجي واملكتبة ومقتنياتها، واأعداد امل�صاغل واملختربات وتنوعها وامل�صجد 
�صكناهم،  اأماكن  واإلى  من  الطالب  تنقل  التي  احلافالت  واأ�صطول  واملطاعم 
تتابع  حيث  اخلريجني  بنوعية  اخلا�صة  التطبيقية  العلوم  جامعة  وتفخر  كما 
واجلامعات  والعربي  املحلي  ال�صوق  خالل  من  واالأكادميي  الوظيفي  تطورهم 
المتحانات  اجتيازهم  اإلى  اإ�صافة  العليا  للدرا�صات  ت�صتقبلهم  التي  العاملية 
املزاولة يف الدول الغربية ، واجلامعة ت�صعى جهدها للمحافظة على هذا التميز 
الذي يعد ج�صرًا بني النظرية والتطبيق، واأن حتقق روؤيتها باأن تكون يف مقدمة 
اجلامعات االأردنية يف جمال التعليم اجلامعي والبحث العلمي حمليًا واإقليميًا 
ودوليًا، واأن تلعب دورًا فاعاًل يف تنمية ونه�صة املجتمع االأردين خا�صة واملجتمع 

العربي عامة.
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 مركز األنشطة يوفر بيئة جامعية مناسبة للطلبة
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sac ( students activity center ( خدمات مميزة  يوفر مركز االن�صطة  الطالبية 
للطلبة ويتيح لهم احل�صول على ق�صط من الراحة ويوفر بيئة جامعية منا�صبة لهم .

هيثم  الدكتور  اخلا�صة  التطبيقية  العلوم  جامعة  يف  االمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  وافتتح 
عبداهلل ابو خديجة وبح�صور رئي�س اجلامعة اال�صتاذ الدكتور حمفوظ جودة املركز اأواخر 

�صباط املا�صي.
الى  باال�صافة  اجلامعة  ان  خديجة  ابو  هيثم  الدكتور  االمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  وبني 
ت�صع  اجلامعة  ان  موؤكدا  املنا�صبة  التعليمية  البيئة  توفري  على  تعمل  االكادميي  متيزها 

م�صلحة الطلبة يف مقدمة االعمال التي تقوم بها.
للطلبة،  منا�صبة  بيئة جامعية  لتوفري  املركز  ياأتي �صمن خطة اجلامعة  ان هذا  واأو�صح 
والكليات  املعلومات  لكلية تكنولوجيا  املبنى اجلديد  افتتاح مطعم وكافيه يف  حيث �صيتم 

االخرى �صمن خطط اجلامعة امل�صتقبلية.
اال  هو  ما  الطالبية  االن�صطة  مركز  افتتاح  ان  جودة  الدكتور  اال�صتاذ  قال  جانبه،  من 
ا�صتمرارا لنهج جامعة العلوم التطبيقية اخلا�صة  باالهتمام بالطالب واملدر�س كمحورين 
الو�صائل  كل  وتوفري  للجامعة  االإداري  الكادر  جانب  الى  التعليمية  العملية  يف  اأ�صا�صيني 
النوعية اجليدة ال�صرة اجلامعة.ويتكون مركز  تقدمي اخلدمات  ت�صهم يف  التي  واملرافق 
االن�صطة الطالبية sac  من طابقني يحتوي الطابق االول على ناد ريا�صي وقاعات بلياردو 
للطلبة حيث يحتوي على  درا�صية  بيئة  ليكون  الثاين  الطابق  بينما جهز  �صتي�صن،  وبالي 
مطبعة متكاملة ومكتبة وكافيه square 360 واعرب الطلبة عن �صكرهم الدارة اجلامعة 
ي�صهم  بنجاحهم  ا�صري  جو  �صمن  املميزة  التعليمية  البيئة  لتوفري  جاهدة  ت�صعى  التي 

ومتيزهم يف حياتهم العلمية والعملية.

اأطباقًا �صهية متنوعة   LA VIEW CAFÉ يقدم مطعم 
موؤخرًا  افتتاحه  مت  وقد   ، اجلامعة  طلبة  من  ملرتاديه 
برعاية رئي�س جامعة العلوم التطبيقية اخلا�صة اال�صتاذ 
جمل�س  رئي�س  نائب  بح�صور  جودة  حمفوظ  الدكتور 
�صمن  مطعم  خديجة  اول  ابو  هيثم  الدكتور  االمناء 
ASU CAFÉ  يف كلية الهند�صة وحمل  �صل�صلة مطاعم 

.  LA VIEW CAFÉ ا�صم الفرع
ابو  هيثم  الدكتور  االمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  وبني 

االكادميي  متيزها  الى  باال�صافة  اجلامعة  ان  خديجة 
ان  موؤكدا  املنا�صبة  التعليمية  البيئة  توفري  على  تعمل 
اجلامعة ت�صع م�صلحة الطلبة يف مقدمة االعمال التي 

تقوم بها.
من جانبه، قال اال�صتاذ الدكتور جودة ان افتتاح املطعم 
التطبيقية  العلوم  جامعة  لنهج  ا�صتمرارا  اال  هو  ما 
كمحورين  واملدر�س  بالطالب  اخلا�صة  باالهتمام 
اأ�صا�صيني يف العملية التعليمية الى جانب الكادر االإداري 

يف  ت�صهم  التي  واملرافق  الو�صائل  كل  وتوفري  للجامعة 
تقدمي اخلدمات النوعية اجليدة ال�صرة اجلامعة.

�صيتم  حيث  االولى  اخلطوة  هو  املطعم  هذا  ان  وبني 
افتتاح فرع يف املبنى اجلديد لكلية تكنولوجيا املعلومات 

والكليات االخرى �صمن خطط اجلامعة امل�صتقبلية.
واعرب الطلبة عن �صكرهم الدارة اجلامعة التي ت�صعى 
جاهدة لتوفري البيئة التعليمية املميزة �صمن جو ا�صري 
ي�صهم  بنجاحهم ومتيزهم يف حياتهم العلمية والعملية.

LA VIEW
CAFÉ 



مسابقة مبرمجي المستقبل.. 
مبادرة الكتشاف جيل من المبدعين

تنظم جامعة العلوم التطبيقية اخلا�صة �صنويا م�صابقة مربجمي امل�صتقبل بالتن�صيق 
مع وزارة الرتبية والتعليم االأردنية ومركز امللكة رانيا لتكنولوجيا املعلومات.

ويف اإطار �صعيها اإلى اكت�صاف جيل جديد من املربجمني املبدعني، جنحت تكنولوجيا 
املعلومات يف العلوم التطبيقية يف عقد امل�صابقة على م�صتوى عربي يف عامها ال�صاد�س 
مب�صاركة وا�صعة ومميزة �صملت اأكرث من 180 طالبا من 60 مدر�صة ثانوية يف اململكة 
الربجمية  القدرات  تنمية  خالل  من  ولبنان  والعراق  وفل�صطني  الها�صمية  االأردنية 

لديهم وحتويل اأفكارهم اإلى م�صريات جناح متكاملة.
موؤخرا،  اخلا�صة  التطبيقية  العلوم  جامعة  يف  املعلومات  تكنولوجيا  كلية  واأنهت 
فعاليات م�صابقة مربجمي امل�صتقبل العربية ال�صاد�صة يف احتفال رعاه اأ. د. حمفوظ 
ال�صفارة  يف  الدبلوما�صي  امل�صت�صار  علي  دريد  د.  بح�صور  اجلامعة  رئي�س  جودة 

عبد  ح�صن  فالح  ود.  العراقي  الرتبية  وزير  ممثل  طحان  حممد  وال�صيد  العراقية 
امللحق الثقايف العراقي وال�صيد عمار عبداهلل مدير اإدارة اجلودة يف وزارة الرتبية 

العراقية.
 2017/3/25 يوم   اأقيم  الذي  احلفل  خالل  الفائزين  اأ�صماء  عن  االإعالن  وجاء 
انتهاء جولة  بعد  الفائزين  اختيار  وجاء  داخل حرم اجلامعة،  املوؤمترات  يف ق�صر 
من  دروي�س  وعبداهلل  العتوم  حممد  الطالبان  ح�صدها  فة  م�صرِّ بنتيجة  التحكيم 

مدر�صة القدي�س ذيودور�س االأول بح�صولهما على املركز االأول.
وفاز باملركز الثاين فريق مدر�صة امللك عبد اهلل الثاين للتميز- الزرقاء: الطلبة بهاء 
الر�صوان:  الثالث مدار�س  وباملركز  ن�صر،  واأحمد  الزواهرة  يزن  الرب،  اأبو  الدين 

الطلبة مرمي كفاوين، رمي مروان و�صارة احلطاب. 
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برنامج مميز للماجستير في العلوم الصيدالنية
ما مييز برنامج الدرا�شات العليا »املاج�شتري يف العلوم ال�شيدالنية« يف جامعة العلوم التطبيقية اخلا�شة:

1 - ا�صتقطاب الطلبة املتميزين علميًا واإثراء معرفتهم العلمية و�صقل مهاراتهم البحثية.
2 - توفري كادر تدري�صي عايل الكفاءة وذو خربة عاملية يف املجالني التعليمي والبحثي.

3 - توفري كادر متميز من امل�صرفني على الر�صائل البحثية من داخل الكلية ومن اجلامعات العاملية )كجامعة �صيدين العريقة يف اأ�صرتاليا( مما يرثي البحث وي�صفي 
عليه �صمة العاملية.

٤ - تقدمي برنامج املحا�صرات امل�صائي، والذي يتيح الفر�صة لل�صيادلة االلتحاق بالربنامج دون التعار�س مع اأوقات العمل. 
5 - جتهيز خمتربات بحثية عالية التقنية والكفاءة العلمية، تتوافق مع املتطلبات البحثية العاملية.

6-  ن�صر االأوراق العلمية الناجتة عن ر�صائل املاج�صتري يف اأقوى املجالت العاملية املرموقة.
7 - تقدمي مكافاأة مالية للطالب عند ن�صر ورقة علمية م�صتلة من ر�صالة املاج�صتري. 

8 - تنظيم املوؤمترات العلمية العاملية ال�صنوية اخلا�صة بالدرا�صات العليا يف اجلامعات االأردنية والعاملية، واإتاحة فر�صة امل�صاركة واملناف�صة مبا يتوافق واملعايري 
العاملية.

9 - توفري مبنى خا�س بالدرا�صات العليا يف اجلامعة، يقدم اخلدمات املختلفة للطلبة، مثل الكافترييا امل�صائية وقاعة اإنرتنت وقاعة مطالعة.
10-  فوز طالبتي التطبيقية يارا ال�صاحلي حتت اإ�صراف االأ�صتاذ الدكتورة اإميان الب�صيتي )اأ�صتاذ فخري من جامعة �صيدين( والدكتورة بندانا �صاييني )اأ�صتاذ 
م�صارك يف جامعة �صيدين(، وت�صنيم الزعبي حتت اإ�صراف الدكتور ومي�س الطائي )اأ�صتاذ م�صارك خمت�س يف عالج ال�صرطان( مب�صابقة »الباحث املتميز» يف 

املوؤمتر الثالث لكلية ال�صيدلة واملوؤمتر الثالث لرابطة كليات ال�صيدلة يف اجلامعات االأردنية.
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كلية الهندسة تنفذ أكبر مشروع للطاقة المتجددة 
لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخاليا الشمسية

حققت كلية الهند�شة يف اجلامعة اإجنازات الفتة من اأبرزها:

يف  « والدكتوراه  املاج�صتري  درا�صة  الإكمال  الكلية  خريجي  اأوائل  ابتعاث 
اأعرق اجلامعات الربيطانية واالأمريكية والكندية واالأ�صرتالية.

اأول كلية هند�صة يف اململكة تقوم بتنفيذ اكرب م�صروع للطاقة املتجددة  «
لتوليد الطاقة الكهربائية با�صتخدام اخلاليا ال�صم�صية.

يخدم  « املتجددة  للطاقة  بحثي  مركز  باإن�صاء  تقوم  التي  الكليات  اأولى 
الطلبة يف جماالت التدريب الهند�صي وي�صرتك طلبة الكلية وا�صاتذتهم 
املجانية  التدريبية  الدورات  بتوفري  املركز  ويقوم  البحثية.  امل�صاريع  يف 

وفر�س التدريب امليداين لطلبة اجلامعة واجلامعات االأردنية.
يف بداية العام 2017 ح�صدت كلية الهند�صة املركز االأول على م�صتوى  «

اجلامعات اخلا�صة واملركز اخلام�س على م�صتوى اجلامعات االأردنية يف 
امتحان الكفاءة اجلامعية.

يف م�صابقة نقابة املهند�صني االأردنيني مل�صاريع تخرج العمارة ح�صدت  «
والت�صميم  التخطيط  جائزة  يف  اململكة  م�صتوى  على  االأول  املركز 

احل�صري.
املدنية  « الهند�صة  مل�صاريع تخرج  االأردنيني  املهند�صني  نقابة  م�صابقة  يف 

املركز  وح�صدت  اململكة  م�صتوى  على  والثالث  الثاين  املراكز  ح�صدت 
االأول الأعوام متتالية يف م�صابقة امللتقى املعماري الو�صيط.

اأول كلية هند�صة اأردنية ت�صت�صيف جائزة متيز العاملية وح�صدت املركز  «
الثامن عامليا، االأول على اجلامعات اخلا�صة االأردنية.

متيز  « م�صابقة  يف  م�صاركا   219 اأ�صل  من  الثامن  املركز  وح�صدت 
العراقية للعمارة يف �صدارة اجلامعات االأردنية.

ويف متيز باهر ح�صدت املراكز الثالث والرابع واخلام�س على م�صتوى  «
لت�صميم  الها�صمي )جوجرين(  التنموي  ال�صندوق  اململكة يف م�صابقة 

املباين اخل�صراء.
اعتماد  « العاملية وموافقة ملعايري  للخطط  خطط درا�صية حديثه مواكبة 

ABET االأمريكي.
توفري فر�س التدريب امليداين يف اجلامعات الربيطانية من خالل توقيع  «

اتفاقيات التعاون امل�صرتك مع اأعرق اجلامعات العاملية.
الأول مرة يف تاريخ كليات الهند�صة يف اجلامعات االأردنية، جلان حتكيم  «

خارجية من ال�صركات واملوؤ�ص�صات وامل�صانع واملكاتب الهند�صية تناق�س 
توظيف  مقابالت  ليتخللها  الهند�صة  لطلبة  التخرج  م�صاريع  جميع 

للخريجني.
عليها  « وي�صرف  وي�صممها  يقرتحها  ريادية  واأفكار  م�صاريع  تنفيذ 

املبدعون من طلبة كلية الهند�صة.
»  Clean Technology تبني مركز الطاقة املتجددة التابع للكلية ملبادرة

.Oasis500 بالتعاون مع
زيارات علمية ميدانية مكثفة ت�صاهم يف تنمية اجلانب التطبيقي العملي  «

لدى الطلبة.
املدار�س  « مع  التفاعل  خالل  من  املحلي  املجتمع  خدمة  مفهوم  تنمية 

املحلية وا�صتقبال طلبتها يف جوالت علمية وا�صتقبال مراكز االيتام يف 
اأيام تطوعية.
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مدارس االتحاد
Al Ittihad Schools



  مستشفى ابن الهيثم .. 
عشرون عامًا من العطاء والتميز

مت اإفتتاح م�صت�صفى اإبن الهيثم عام  1996 كم�صت�صفى رائد بني امل�صت�صفيات اخلا�صة  
يف املجال الطبي ، وقد منا خالل ع�صرين عاما  لي�صبح واحدا من اجنح امل�صت�صفيات 
اخلا�صة  التي تقدم اخلدمه الطبية والفندقية املتميزة  يف االردن ، مل تكن الع�صرون 
عاما من عمر امل�صت�صفى جمرد �صنوات متر بل كانت اإجنازا تلو االجناز للتاأكيد على 

�صعار امل�صت�صفى الذي اأنتهجه منذ التاأ�صي�س .

) قبلنا التحدي ... ون�شعى للتميز (

ومن هذه االجنازات التي نفخر بها بالذكرى الع�صرين :
من       تعترب  التي  الكفاءات  باأحدث  واالأع�صاب  الدماغ  ق�صم جراحة  اإن�صاء وجتهيز   -1
�صمن النخبه االف�صل يف املنطقه والعامل اإ�صافه الى اأحدث االأجهزه ، كما مت        اإن�صاء 

خمترب الت�صريح والتدريب بالتعاون مع جامعة العلوم التطبيقية .                  
ولذلك وبكل فخر �صنف اأبن الهيثم باأنه من املراكز العاملية املعتمده واملعرتف بها من 
اأنه يعترب �صمن  االإحتاد العاملي جلراحة الدماغ واالأع�صاب على م�صتوى العامل ، كما 

مراكز الفئه االأولى يف هذا املجال .
واملتفرد  الوحيد  املركز  يعترب  الذي  الب�صر  ت�صحيح  مركز  اإن�صاء    -2
الب�صر  ت�صحيح  جمال  يف  التقنيات  اأحدث  على  يحتوي  الذي  االردن  يف 
. والكفاءات   االطباء  اأف�صل  اإلى  باإالأ�صافه  الفيمتو�صمايل(  )تقنية   مثل 
اأف�صل  م�صتواه  يف  ي�صاهي  الذي   احلمل  على  وامل�صاعدة  االأخ�صاب  مركز  اإن�صاء   -3
وفنيا  طبيا  طاقما  املركز  وي�صم   ، االجناب  وطب  العقم  جمال  يف  العاملية  املراكز 

ومتري�صيا عايل الكفاءة والتدريب .
٤- اإن�صاء مركز العالج باأ�صعة اجلامانايف )االأ�صعه امل�صوبة (  حيث تعترب هذه التقنية 
من اأحدث ما تو�صل اليه علم جراحة الدماغ واالأع�صاب يف الع�صر احلديث، ويعترب 
مركز اجلامانايف يف م�صت�صفى ابن الهيثم االأول يف العامل العربي ودول ال�صرق االأو�صط.

اأعدت  ومتطورة  حديثة  معاجلة  وحدة  وهي   ، ال�صناعية  الكلية  وحدة  اإن�صاء    -5
ح�صب  وذلك  واملزمن،  احلاد  الكلووي  االف�صل  ملر�صى  تعوي�صي  كعالج  خ�صي�صا 

موا�صفات اجلمعية االأوروبية ملر�صى غ�صيل الكلى.
العاملية،  واملعايري  االأ�ص�س  اأحدث  وفق  جهزت  حيث  املناظري،  وحدة  اإن�صاء   -6
مما  املجال،  هذا  يف  املميزين  واالخت�صا�صيني  االأطباء  كبار  اإ�صراف  وحتت 

ي�صاهم يف اإجراء كافة العمليات الت�صخي�صية والتداخالت العالجية ) غري اجلراحية 
ت�صوير  اأي�صا جتهيزات  فيها  تتوفر  كما  وال�صفلي.  العلوي  اله�صمي  للجهاز  الدقيقة   )
حديثة لتوثيق ما يتم فح�صه وت�صخي�صه، وذلك عن طريق الت�صوير بالفيديو اأو القر�س 

املدمج اأو ال�صور الفوتوغرافية امللونة عالية اجلودة.
7- اإن�صاء مركز جراحة الوجه والتجميل املجهز باأحدث االأجهرة الطبية ، وي�صرف عليه 

نخبه من اأمهر االأطباء يف هذا املجال .
اإن�صاء مركز العالج الطبيعي والتاأهيل وجتهيزه باأحدث االأجهزه الطبيه ، والذي     -8

يقدم اخلدمه العالجيه املتخ�ص�صه باأ�صاليب علميه حديثه .
9- اإن�صاء مكتب املر�صى الدولني للعناية باملر�صى الوافدين من الدول العربية ال�صقيقة 
العالج  األية  حتوي  والتي   ، لهم  طبيه  تقارير  توفري  خالل  من  ال�صديقة  واالأجنبية 
واإمكانيته وتكلفته تر�صل للمري�س وهو ما يزال يف بلده ، ثم م�صاعدته باإجراءات ال�صفر 

والتاأ�صريه واالإقامه وغريها من اخلدمات .
10- مت احل�صول على برنامج االإقامه للبورد العربي يف تخ�ص�صات اجلراحه العامه 
، جراحة العظام واملفا�صل ، جراحة الدماغ واالأع�صاب ، باالأ�صافة تخ�ص�س االأطفال 
اأ�صبح  وبذلك   ، اأخرى  تخ�ص�صات  يف  االأعرتاف  على  للح�صول  جاٍر  والعمل  والعيون 
امل�صت�صفى مركزا للتعليم والتدريب ، حيث اأ�صبح من اأهم املوؤ�ص�صات الطبيه التعليميه 

يف االأردن واملنطقه .
11- ح�صل امل�صت�صفى على �صهادة متيو�س )TIMOS( العامليه االأملانيه - وهي �صهادة 
اجلودة يف عالج املر�صى الدوليني - وبذلك يكون امل�صت�صفى االأول يف ال�صرق االو�صط والثالث 
 على م�صتوى العامل احلا�صل على هذه ال�صهاده والتي تعني بالتميز يف ال�صياحه العالجيه .
اأي�صا  12- احل�صول على �صهادة االأعتمادية الربيطانيه)TrentQHA( وبذلك  يكون 

امل�صت�صفى  االأول يف ال�صرق االأو�صط الذي يح�صل على مثل هذه االأعتماديه .
االأيام  خالل  من   ، املحلي  املجتمع  خدمة  يف  وفعال  رائد  بدور  امل�صت�صفى  يقوم   -  13
مع  بالتعاون  واالإح�صان  الرب  بحمالت  وم�صاركته   ، يقيمها  التيي  املجانيه  الطبيه 

ال�صندوق االأردين الها�صمي ، باالأ�صافه الى طرود اخلري الرم�صانية .
وحاليا نحن ب�صدد اإن�صاء عدد من املراكز الطبية حتى نبقى يف الطلعية ونكون دائما 

مواكبني لكل ما هو جديد يف القطاع الطبي والرعاية ال�صحية .
هذه نبذة عن االجنازات ، نتحدث عنها بكل فخر بعد مرور ع�صرين عاما على العطاء 
ع�صرين عاما على �صرح طبي اأعطى بكل حب وتفان واأمانة لكل مري�س اردين اأو عربي 

اأو اأجنبي ليبقى االردن على العهد ، االأول وال�صباق يف املجاالت كافة.
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أول صرح طبي عربي حاصل على االعتمادية البريطانية qha-trent للمرة الثانية على التوالي



شركة تطوير العقبة ....
 مسيرة عطاء مستمرة

أكد أن األوضاع االقليمية والعالمية اثرت بكل االحوال على تدفق المال وإطالق األعمال، إال 
ان منطقة العقبة االقتصادية الخاصة استطاعت ان تواصل التقدم نحو تحقيق غاياتها 

وأهدافها ورسم معالم الصورة كما أرادها وحلم بها قائد الوطن ومعزز نهضته وتقدمه.
ويشير الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة الذراع التطويري لسلطة منطقة العقبة 

االقتصادية الخاصة المهندس غسان غانم خالل حديثه لـ”المستثمرون”، الى انه و بعد مرور 
نحو ستة عشر عاما على اعالن العقبة منطقة اقتصادية خاصة نستطيع ان نلمس االنجاز 

ونشاهده بأم اعيننا ما توفره االنشطة االقتصادية واالستثمارات المتنوعة في قطاعات 
)العقار والسياحة واللوجستيات ومنظومة الموانئ والنقل متعدد الوسائط ... الخ( من 

نمط اعمال وحياة عصري منتعش يحملنا الى بيئة عمل جاذبة لتشكل العقبة منصة جديد 
لمستقبل العيش والعمل.

غانم:
 الشركة تم إنشاؤها 

ألجل دفع عجلة 
االقتصاد والتنمية 

الشاملة في منطقة 
العقبة

مشروع العدد
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منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رغم الظروف 
الصعبة استطاعت مواصلة التقدم نحو تحقيق أهدافها

الوطنية  امللفات  اكرث  تنفيذ  م�صوؤولية  حملت  ال�صركة  ان  غامن  غ�صان  ويقول 
امليناء  نقل  وم�صروع  املتخ�ص�صة  املوانئ  م�صاريع منظومة  واالإ�صرتاتيجية الجناز 
تنفيذ  الى موا�صلة  ا�صافة  الدويل  امللك ح�صني  تاأهيل مطار  واإعادة  الى اجلنوب 
وم�صاريع  البديلة  الطاقة  وم�صاريع  احلديد  و�صكة  التحتية  البنية  تطوير  م�صاريع 
ال�صمويل  املخطط  لتنفيذ  وا�صحة  ا�صتثماريه  روؤية  يوفر  مبا  الوظيفي   اال�صكان 
البعد  اإيالء  مع   اال�صتثمار  جلذب  مالئمة  حتتية  بنية  واإيجاد  اخلا�صة  للعقبة 
االجتماعي حقه من االهتمام والعناية من خالل بناء وتطوير قدرات اأبناء املجتمع 

املحلي.
العقبة  منطقة  يف  ال�صاملة  والتنمية  االقت�صاد  عجلة  دفع  الأجل  انه  وي�صيف 
و�صائل  اإيجاد  مهمة  لتتولى  العقبة  تطوير  �صركة  اأن�صاء  مت  اخلا�صة  االقت�صادية 
متخ�ص�صة لتطبيق الروؤية املو�صوعة لتطوير املنطقة وللحد من ت�صارب امل�صالح 
االجتماعية  التنمية  جوانب  دفع  يف  واالإ�صهام  والتطويري،  التنظيمي  الدور  بني 
خالل  من  للمواطنني  عمل  فر�س  وخلق  والبيئة  وال�صحة  والتدريب  كالتعليم 
�صاملة  ا�صرتاتيجية  االقت�صادية وعرب تطبيق  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  �صركائها من 
يف  اال�صتثمارات  هيكل  وتنويع  وتطوير  اأعمالها  يف  نوعية  نقلة  واإحداث  لتطوير 
للوطن  خدمة  من  تقدمه  وما  امل�صاهمات  هذه  مثل  باأهمية  منها  اإميانًا  املنطقة 

وعائدات جيدة للم�صتثمرين ال�صيما قطاع املوانئ واملطار واللوج�صتيات بعمومها.

الى ذلك قال املهند�س غامن ان معامل جديدة للعقبة اخلا�صة تتجلى اليوم بو�صوح 
�صلطة  و�صعته  الذي  ال�صامية  امللكية  الروؤية  من  املنبثق  ال�صمويل  للمخطط  وفقا 

للعقبة  اجلغرافية  احلدود  ثماره  جتاوزت  اأخلا�صة،  االقت�صادية  العقبة  منطقة 
لت�صل الى كافة بقاع اأململكة م�صريا الى م�صاريع �صكة احلديد وخط للنفط اخلام 
بني العقبة ومعان التي �صت�صهد قفزة تنموية نوعية بعد ان�صاء امليناء الربي وبدء 

العمل فيه.

منظومة املوانئ
�صركة  قيام  الى  غامن  املهند�س  لفت  املوانئ  منظومة  وهي  االهم  امل�صاريع  وحول 
تطوير العقبة باإن�صاء موانئ جديدة وتاأهيل القائم منها وذلك جلدواها االقت�صادية 

على البالد واأهميتها يف جذب روؤو�س االموال واإقامة اال�صتثمارات.
)احلاويات،  هي   ) ومرفاأين  ميناء   12  ( من  اجلديدة  املوانئ  منظومة  وتتاألف 
الفو�صفات، الغاز امل�صال، والغاز النفطي امل�صال، اجلنوبي اجلديد، النفط اخلام، 
الفحم  ال�صياحية،  ال�صفن  الركاب،  اأالأرز،  االو�صط  املتعددة،  ال�صوائل  ال�صناعي، 
ال�صائب، الذي حتتاجه م�صانع اال�صمنت وي�صكل 5ر٤ باملائة من حجم ا�صتهالك 

الطاقة يف االردن اما املرفاآن فهما اخلدمات البحرية وال�صفن ال�صياحية.
وك�صف غامن ان املرحلة االأولى من ان�صاء منظومة املوانئ اجلديدة، واملكونة من ٤ 
اأر�صفة و�صوامع حبوب ومرفاأ للخدمات البحرية، اإلى جانب ت�صغيل اأحد االأر�صفة 
من قبل موؤ�ص�صة اأملوانئ وت�صغيل ر�صيف الكربيت ب�صكل موؤقت، وبانتظار االنتهاء 
من بناء �صوامع احلبوب وزيادة �صعتها من 100 الف طن الى 200 الف طن، التي 

قاربت اأي�صًا على االنتهاء.
والغاز  امل�صال  والغاز  الفو�صفات  موانئ  تاريخه  حتى  اجنزت  قد  ال�صركة  وكانت 
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شركة تطوير العقبة حملت مسؤولية تنفيذ 
أكثر الملفات الوطنية واإلستراتيجية

واإعادة  العامل منذ عام  200٤  ميناء احلاويات  تو�صعة  امل�صال عدا عن  النفطي 
اخلدمات  مرفاأ  اجنزت  كما  األركاب،  حمطة  وتطوير  اخلام  النفط  ميناء  تاأهيل 

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

ميناء ال�شيخ �شباح للغاز الطبيعي امل�شال
واأن  األعاملية،  امل�صتويات واملوا�صفات  اأعلى  االآن بكامل طاقته االنتاجية وفق  يعمل 
باخرة الغاز العائمة جوالر اإ�صكيمو، الراأ�صية على ر�صيف ميناء ال�صيخ �صباح وفرت 

على خزينة الدولة اأكرث من 500 مليون دوالر �صنويا.
اإلى ا�صترياد اأكرث من 10 ماليني مرت مكعب من الغاز الطبيعي امل�صال مت  واأ�صار 
�صخها اإلى الباخرة العائمة منذ منت�صف العام املا�صي من خالل 7٤ ناقلة غاز، 

بطاقة ت�صغيلية ق�صوى للميناء بلغت 715 مليون قدم مكعب يوميا.
�صعر  بانخفا�س  الغاز  ميناء  الى  باخرة  اول  و�صول  منذ  مل�س  االردين  املواطن 
املنزيل  بالغاز  العقبة  �صجع على مد مدينة  امليناء  ان هذا  الغاز، مبينا  ا�صطوانة 
ا�صتقطاب  وكذلك  اال�صطوانة  على  االعتماد  من  بدال  نوعية  �صبكات  خالل  من 
الغاز ال�صناعي  التي تعتمد يف مدخالتها االنتاجية على  اال�صتثمارات ال�صناعية 
متوقعا  واأنظف  اأرخ�س  كوقود  الطبيعي  بالغاز  ال�صيارات  وتزويد  حتويل  وكذلك 

البدء بهذا امل�صروع خالل عام 2017.
ولفت غامن الى ان عدد البواخر وحامالت الغاز التي و�صلت الى ميناء ال�صيخ �صباح 

للغاز الطبيعي امل�صال حتى االآن، بلغت 75 باخرة غاز، حتمل ما يقارب 11 مليون 
مرت مكعب من الغاز الطبيعي، مو�صحا بان امليناء يقوم حاليًا باإعادة ت�صدير الغاز 

الطبيعي امل�صال من خالل خط الغاز العربي.
واأ�صار بان امليناء �صيكون متخ�ص�صا الأعمال اخرى كثرية، من اهمهما اعادة توزيع 
الغاز امل�صال يف االنابيب لي�س يف العقبة فقط بل الى كافة مناطق اأململكة الفتا ان 
هناك �صركات توزيع للغاز تقرتب من بدء تنفيذ من�صاآت لعمليات التوزيع ، م�صريًا 

انه يوجد اكرث من �صركة مهتمة بهذا امل�صروع والفر�س غري مقيدة.
 

 ميناء العقبة اجلديد / املرحلة الثانية
مت طرح عطاء املرحلة الثانية من موانئ العقبة اجلنوبية اجلديدة والبدء بتنفيذه 
موؤخرا، بعد اأن كان من املفرو�س البدء فيه يف العام 2025 ح�صب م. غامن واأ�صاف 
نتائج  على  وبناًء  االقليمية،  والظروف  العقبة  موانئ  على  الطلب  تزايد  مع  اأنه 
التعجيل  ب�صرورة  القرار  اتخاذ  مت  وتو�صياتها  املناولة  حلجم  التحديث  درا�صات 
حيث  بينهما،  زمني  فا�صل  ودون  باالأولى  وربطها  الثانية،  املرحلة  اأعمال  بتنفيذ 
تتكون املرحلة الثانية من ر�صيفني ا�صافيني متعددي اأال�صتعماالت، بكلفة ٤0 مليون 

دينار، و�صتكون الفي�صل يف حتديد تاريخ االجناز النهائي للم�صروع.
وبني غامن انه ومع انتهاء املرحلة الثانية �صي�صبح لدى املوانئ ٤ ار�صفة كل منها 
بطول 250 مرت وجممل 1000 مرت طويل، وبغاط�س 15 مرتا لكل منها، وهو غاط�س 
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إنشاء منظومة موانئ جديدة من 12 ميناء ومرفأين 
من شأنها جذب رؤوس األموال وإقامة االستثمارات

كبري ي�صتقبل جميع ال�صفن ذات املوا�صفات العاملية، واالأحمال األكبرية، باالإ�صافة 
لعقود  اململكة  احتياجات  تغطي  ا�صافيني بطول كل منها 200 مرت،  اإلى ر�صيفني 
طويلة مو�صحا باأنه مع اجناز كافة املراحل �صيكون لدينا 9 ار�صفة بطول كلي يبلغ 

2000 مرت.
امليناء ال�شناعي

للموانئ  االردنية  ال�صركة  خالل  من  ا�صبانية  �صركة  على  ان�صاءه  على  اأحيل 
ال�صناعية، بهدف اإ�صافة ر�صيف ثالث جديد ميكننا من ا�صترياد وت�صدير مواد 
الى  باالإ�صافة  القائمة  االأر�صفة  التعامل معها يف  �صناعية جديدة، مل يكن �صهال 

اإعادة التاأهيل الكامل للر�صيفني ال�صناعيني.

ميناء الفو�شفات
جمموع  من  باملئة   60 من  اأكرث  منه  وي�صدر  االنتاجية  طاقته  بكامل  حاليا  يعمل 
الفو�صفات الذي ي�صدره االأردن، وخالل �صنتني �صيتم الت�صدير بن�صبة 100 باملئة 

وهذا �صي�صاعد على نقل املوانئ احلالية الى اجلنوب.

ر�شيف اخلدمات البحرية - القطر واالر�شاد
خلدمة منظومة موانئ األطاقة، من خالل توفري من�صة فنية ال�صتقبال وتفريغ �صفن 
الغاز الطبيعي امل�صال يف ميناء العقبة، وتقدمي اخلدمات البحرية املتخ�ص�صة لها، 

على اأعلى امل�صتويات العاملية.

واأ�صار غامن اإلى اأن تناف�صية موانئ العقبة �صتزداد يف امل�صتقبل القريب بعد ا�صتكمال 
اإجناز 36 ر�صيفا متنوعا، االأمر الذي �صيجعل العقبة مق�صدا رئي�صا وبوابة ملمر 
جتاري وا�صع من �صمال البحر االأحمر اإلى دول و�صط اآ�صيا وتركيا واخلليج األعربي 
وي�صع اأالأردن على خريطة األنقل وخ�صو�صا نقل الطاقة يف منطقة البحر اأالأحمر 

اإلى جانب كونها مق�صدا جتاريا و�صياحيا مهما. 
ميناء النفط اخلام

متت تو�صعة ميناء النفط اخلام لت�صل طاقته اال�صتيعابية من 7 ماليني طن �صنويًا 
اإلى 1٤ مليون طن �صنويا، ما يعادل 100 مليون برميل �صنويًا، و�صيتم اأي�صًا عمل 
الى  لت�صل  النفطية  امل�صتقات  لتخزين  اال�صتيعابية  ال�صعة  لزيادة  اإ�صافية  مرحلة 
150مليون م/3 بعد اجناز املرحلة الثالثة من 50 مليون م /3 حاليا  وليعمل على 

مدار ال�صاعة.

ميناء الغاز النفطي امل�شال
يعمل بكامل طاقته وبكفاءة عالية منذ اذار العام املا�صي لتوفري احتياجات اململكة 

من الغاز الذي ي�صتعمل يف املنازل للطبخ والتدفئة.
 ميناء الركاب

الذي  والتطور  النمو  مواكبة  بهدف  الركاب  ميناء  وتاأهيل  لتو�صيع  العمل  يجري 
ي�صهده قطاع النقل البحري يف املنطقة على ثالث مراحل وبفرتات زمنية حمددة، 
حيث مت االنتهاء من املرحلة االأولى للم�صروع اأما املرحلة الثانية �صتوفر م�صاحات 
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املرحلة  فيما  القادمني،  ا�صتقبال  ل�صاالت  مربع  مرت   1500 عن  تقل  ال  ا�صافية 
الثالثة ت�صمل االمتداد والتوجه اإلى اجلنوب عند الو�صول اإلى عدد معني 

للركاب وال�صفن القادمة واملغادرة من حمطة الركاب يف مدينة العقبة.

امليناء االأو�شط
يعترب تطوير امليناء االو�صط مهما ملنتجات كثرية، و�صي�صتمل امل�صروع على 
ثالثة اأر�صفة جديدة بعد اإعادة تاأهيل االأر�صفة القائمة، حيث ي�صم امليناء 
�صتة اأر�صفة منها ر�صيف موؤتة العائم وي�صتقبل �صفنا باإزاحة لغاية 53 األف 
االأغنام  ولبواخر  بال�صاعة،  طن   300 وبقدرة  االأرز  بواخر  ولتفريغ  طن، 

وبواخر الب�صائع العامة التي حتمل مبا�صرة من الباخرة اإلى ال�صاحنات.

ميناء ال�شوائل املتعدد االأغرا�س
�صيتم يف القريب العاجل البدء مبيناء ال�صوائل املتعدد االغرا�س يف ميناء 
وال�صوائل  النفطية  وامل�صتقات  واملعدنية  النباتية  الزيوت  ملناولة  العقبة 

الكيماوية، وذلك وفقًا الأف�صل املمار�صات الدولية واملوا�صفات الفنية.
ميناء  يف  النفطية  امل�صتقات  ملناولة  بديل  اإيجاد  اأهمية  اإلى  غامن  واأ�صار 
اأو �صرر لعمليات املناولة، باالإ�صافة  النفط يف حال كان هناك اأي تعطل 
اإلى اإيجاد بديل ملناولة املواد النفطية خالل فرتات ال�صيانة مليناء النفط 
على  ملمو�س  وتوفري  املناولة  وقدرات  كفاءة  ا�صتمرار  على  واملحافظة 
على  للدخول  ال�صفن  انتظار  فرتة  تخفي�س  االأردين من خالل  االقت�صاد 
الر�صيف، اإلى جانب العمل على ف�صل املواد النفطية النظيفة عن مناولة 
مواد النفط اأخلام، باالإ�صافة اإلى اإيجاد اإمكانيات جديدة ملناولة ب�صائع 
الرتانزيت ال�صادرة والواردة ملا يف ذلك من عائد اأكرب على ميناء العقبة 

واالقت�صاد االأردين.

ميناء احلاويات
مليناء  امل�صتقبلية  اخلطة  �صتكون  املناولة  حجم  ازدياد  �صوء  ويف  انه  غامن  اأو�صح 
وخطة  امل�صرتكة  التطوير  اتفاقية  وح�صب  التو�صعة  برنامج  ت�صريع  احلاويات 
العمل وبح�صب املخطط ال�صامل مليناء حاويات العقبة اأملحدث، حيث تبلغ الطاقة 
اال�صتيعابية للميناء 850 األف حاوية، ومع االنتهاء من التو�صعة �صرتتفع اإلى 1.5 

مليون حاوية.

الطاقة بديلة
ال�صركة  بان  غامن  املهند�س  قال  األطاقة  حتديات  لتجاوز  امللكية  الروؤية  �صياق  يف 
اجنزت مع �صركة حملية م�صروع انتاج 10 ميجا واط من الطاقة الكهربائية من 
 5 النتاج  م�صروع  تنفيذ  على  ال�صركة  وتعمل  ال�صم�صية يف اجلنوب،  الطاقة  خالل 
انه  لها، كما  التابعة  وال�صركات  التطوير  ال�صلطة و�صركة  لتزويد مبنى  ميجا واط 
مت ا�صاءة �صارع  ال�صامية بالطاقة ال�صم�صية وكذلك االمر بالن�صبة ل�صاحة انتظار 

 1 وال�صاحتني  الرتويجي  واملركز  بال�صينما  اخلا�صة  ال�صيارات  ومواقف  �صاحنات 
  LED نوع  الى  العقبة  االنارة يف  وحدات  ملبات  �صيتم حتويل  انه  الى  م�صريا   ،2 و 
املوفرة للطاقة وذلك من خالل توقيع اتفاقية مع �صركة �صينية �صيكون لها ن�صبة 

من الوفر ملدة حمدودة جدا.

خمازن الغالل ال�شوامع
الإعادة  عامليا،  مركزا  �صي�صكل  اجلديد  العقبة  ميناء  ان  غامن  املهند�س  اأ�صار 
تخزين  �صوامع  تو�صيع طاقة  القمح، حيث مت  مادة  ال�صيما  احلبوب،  ت�صدير 
العقبة  منطقة  �صيمنح  مما  طن،  الف   200 الى  طن  الف   100 من  القمح 
االنتهاء  و�صيتم  الدويل،  امل�صتوى  على  ولوج�صتيا  اقت�صاديا  بعدا  االقت�صادية 

من املرحلة االولى من �صوامع الغالل قريبا.
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شركة األردن األولى لالستثمار ....
بوابة لالستثمار المتوازن

أكد رئيس مجلس إدارة شركة األردن األولى لالستثمار » محمد خير العبابنة« أن االقتصاد 
األردني بات يعاني اليوم من تحديات كبيرة دفعت الحكومة للبحث بشكل خاص وبتوجيه 

من جاللة الملك عن كافة السبل والبدائل للحد من المشاكل اإلقتصادية.
وفي مقابلة خص بها مجلة المستثمرون قال العبابنه حول الواقع والتطلعات والحلول 

التي يجب اتباعها لمعالجة مشاكل االقتصاد الوطني أن ارتفاع حجم اإلنفاق دفع 
الحكومة الى زيادة اعتمادها على اإلقتراض على المستويين الداخلي والخارجي مشيرًا إلى 
أن األوضاع االقتصادية باتت بحاجة ماسة إلى معالجة حكيمة وفعالة للبحث عن أساليب 

إدارة جديدة في إدارة الملف االقتصادي خصوصًا في القطاع االستثماري.

العبابنة:
البد من تحديد 

االحتياجات المستقبلية 
والتعامل مع 

المستجدات بصورة 
علمية
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الى  اأدت  وال�صغوطات  التحديات  العديد من  االردين من  االقت�صاد  يعاين 
الت�صخم باالأ�صعار مازاد العبء على املواطن. براأيكم ما االأثر املتوقع لهذه 

ال�صغوط على االقت�صاد وعلى القطاع اال�صتثماري ب�صكل خا�س؟

التقت�صر  عام  ب�صكل  اقت�صاديا  االأردن  يواجهها  التي  وامل�صاعب  اخلطر 
على الت�صخم املتنامي الذي يعاين منه فقط، بل هناك اأكرث من ذلك كون 
االأزمات االقت�صادية واملالية يرتبط بها العديد من االأمور واملعطيات التي 
توؤثر كل منها على االأخرى، فاململكة تعاين من حجم انفاق مرتفع يزداد كل 
عام ب�صكل يثري القلق وهو ما يتطلب من احلكومة اتخاذ اجراءات وتدابري 
الفقر  ومكافحة  االقت�صادية  التحديات  هذه  على  للوقوف  وفورية  �صريعة 
واحلد من البطالة، ولكن جهود احلكومة اليوم ترتكز على زيادة االيرادات 
فهي تعمل على حت�صيل االأموال ولي�س على خف�س النفقات  االأمر الذي اثقل 

كاهل املواطن .
 

تنامي  وهو  االأردين  االقت�صاد  يواجه  اخر  حتد  هناك  ذلك  الى  وا�صافة 
حاجة احلكومة الى االإقرتا�س من البنوك املحلية واخلارجية  االمر الذي 

اأدى الى زيادة املديونية ب�صكل كبري.

والسياسة  الظروف  هذه  ظل  في  المركزي  البنك  دور  هو  ما 
الحكومية؟

البنك املركزي يراقب هذه الظواهر ويحاول ايجاد التوازن بحيث اليطغى 
جانب اأو عامل اقت�صادي على االآخر ، فالبنك يقوم بدور اأ�صا�صي وفعال يف 

احلفاظ على قيمة الدينار االأردين.
القطاع العقاري يحتاج اإلى مراجعة لتفعيله وحت�صني االأداء

من  واالجانب  المحليين  المستثمرين  من  العديد  يشتكي 
وصفوها  التي  باالستثمار  تتعلق  التي  والتشريعات  القوانين 
هو  وما  الشكاوى،  بتلك  عطوفتكم  راي  ما  )بالمنفرة(، 

المطلوب لتسهيل اجراءات االستثمار؟
حتريك  يف  جدًا  مهم  عامل  واخلارجي  الداخلي  اال�صتثمار  اإن  بالتاأكيد 
مبداأ  تتقبل  جيدة  العام  اإطارها  يف  اأردنية  ت�صريعات  وهناك  االقت�صاد، 
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نأمل بمنح االستثمارات المزيد
 من الحوافز  وتقليص الضرائب عليها

اأهمية اال�صتثمار. لكن التحديات التي يواجهها القطاع اال�صتثماري االأردين 
بطريقة  القوانني  ن�صو�س  يطبق  الذي  االإداري  اجلهاز  يف  املجمل  يف  تقع 
رتيبة وبريوقراطية مملة، وبكل حتفظ اأقول انه ال تتوفر االإرادة التي تتفهم 
معنى اأهمية اال�صتثمار ، فاجلهاز االإداري كان يعترب قبل عقود من الزمن 
الوطنية،  احلاجات  مع  التكيف  على  بقدرته  ويتميز  االإنتاجية  على  مثااًل 
ولكن اليوم اأ�صبح املوظف غري مبال بتطوير عمله، وهو ما اأدى اإلى �صعف 

االنتاجية، االأمر الذي انعك�س ب�صورة مبا�صرة على خدمات امل�صتثمرين.
كما اأن هناك معيقات اأخرى غري اإدارية تواجه قطاع اال�صتثمار يف اململكة 
�صاهمت يف هروب امل�صتثمرين االأجانب وحدت من قدرات امل�صتثمر املحلي.  

بالوضع  العقاري  القطاع  تأثر  مدى  عن  سؤال  الى  ينقلنا  وهذا 
الحالي الذي يشهده االقتصاد األردني وتأثيره بشكل خاص على 

استثمارات األردن األولى ؟
وذلك  للبلد  االقت�صادي  بالو�صع  مبا�صر  ب�صكل  العقاري  القطاع  تاأثر  لقد 
وعمالة  مواد  من  امل�صاريع  كلف  اأ�صعار  و  االأرا�صي  اأ�صعار  ارتفاع  ب�صبب 
وارتفاع اأ�صعار الفائدة امل�صرفية مما اأدى اإلى انخفا�س القدرة ال�صرائية 

للم�صتثمرين ملا الأ�صعار الفائدة من ارتباط مبا�صر باآلية متويل العقار.وعليه 
فاإننا ناأمل ان تنظر اجلهات املعنية باإنعا�س هذا القطاع عن طريق احلوافز 
للدول  واالأمني  ال�صيا�صي  الو�صع  يتح�صن  اأن  ناأمل  و  ال�صرائب  وتقلي�س 

املحيطة ملا له من اأثر كبري يف حتريك العجلة االقت�صادية للدولة.
و�صح ال�صيد حممد خري عبابنه اأن االأردن االأولى ت�صري يف الطريق ال�صحيح 
ولكنها تاأثرت ب�صكل كبري من الركود االقت�صادي على قطاع العقارات حيث 
التجاري يف منطقة  املجمع  اأهمها  ال�صركة جممعات جتارية مميزة  متتك 
حمالت  بعمل  حاليًا  ال�صركة  تقوم  حيث  والرابية،  وال�صمي�صاين  العبديل 

ت�صويقية كبرية لالإعالن عن مبانيها التجارية.

العقار  قطاع  على  سلبًا  أثرت  واالقتصادية  السياسية  األزمات 
واإلنشاءات برايك ماهي الحلول المقترحة والمطلوب تنفيذها 

من الحكومة للخروج من الوضع الحرج؟
فقط  لي�س  للطاقة  بديلة  م�صادر  عن  احلثيث  البحث  يف  اال�صتمرار  اأواًل: 
للنفط والبرتول ، فهناك الغاز والزيت ال�صخري والطاقة ال�صم�صية، فلنا يف 
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التحديات التي يواجهها القطاع االستثماري 
األردني تقع بالمجمل في الجهاز اإلداري

االأردن ميزة يف الطاقة املتجددة يجب ا�صتغاللها، فالبد من ا�صتغالل 
 ، التكنولوجيا  ا�صترياد  خالل  من  وتطويرها  املحلية  القدرات  ودعم 
عن�صرًا  تكون  املتجددة  الطاقة  يف  متطورة  تكنولوجيا  لبناء  وذلك 

اأ�صا�صيًا من املوارد الوطنية.

به  ينعم  الذي  واال�صتقرار  االأمن  عن�صر  ا�صتغالل  من  البد  ثانيًا: 
االأردن، لتطوير العمل يف كافة املجاالت والقطاعات خا�صة التي تتعلق 
رئي�صة  دولة  تكون  اأن  بامكانها  فاململكة  وال�صياحة،  اال�صتثمار  بقطاع 
الريادة  و�صاحب  االأهمية  بالغ  القطاع  هذا  يف  الدويل  امل�صتوى  على 
والتعليمية  الطبية  اخلدمات  تقدمي  يف  االأو�صط  ال�صرق  منطق  يف 
والتكنولوجية »�صوفت وير« والبنكية، فجميع هذه االمتيازات موجودة 

امليزات  هذه  ا�صتغالل  من  بد  ال  لذلك  املواطن  بها  ويتمتع  االأردن  يف 
للنهو�س باالقت�صاد الوطني وحت�صني معي�صة املواطن واإيجاد امل�صاريع 

ذات القيمةامل�صافة.

الرقي  بلغت  التي  الناجحة والقطاعات  امل�صاريع  : البد من دعم  ثالثًا 
الذي  االدوية  قطاع  هنا  بالذكر  واأخ�س  العاملي،  امل�صتوى  والنجاح 
هذه  يف  امل�صافة  فالقيمة  واال�صتثمارات  القطاعات  اأجنح  من  يعترب 
التعليمي يف االأردن يعترب من  اأن القطاع  ال�صناعات عالية جدًا، كما 
اأهم القطاعات املكونة لالقت�صاد الوطني والبد من تطويره وا�صتغالله 
بال�صكل االأمثل، فهناك ع�صرات االف الطالب العرب وامل�صلمني الذين 

يدر�صون يف االأردن وينفقون ع�صرات املاليني من الدوالرات.



سيتي سكيب أبوظبي 2017 ...
 آفاق جديدة للقطاع العقاري

اختتم دورته الحادية عشرة

اختتم معر�س �صيتي �صكيب اأبوظبي 2017 اأعمال دورته احلادية ع�صرة الذي اأقيم 
حتت رعاية ، ويل عهد اأبوظبي ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان.

املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�صيخ هزاع  افتتحه  الذي  املعر�س  و�صهد 
تنا�صب  التي  العقارية  امل�صروعات  من  العديد  اإطالق  اأبوظبي،  الإمارة  التنفيذي 
التوقعات  فاق  الزوار  من  كبري  اإقبال  و�صط  واملتو�صط،  املرتفع  الدخل  اأ�صحاب 

وزيادة يف ن�صب املبيعات.
لال�صتفادة  م�صروعاتها  الإطالق  من�صة  املعر�س  من  العقارية  ال�صركات  واتخذت 
وامل�صروعات  وامل�صاركني  الزوار  عدد  حيث  من  به  يتمتع  الذي  العاملي  الزخم  من 
اأطلقت، وا�صتعر�صت نخبة م�صروعاتها العقارية لال�صتفادة من العدد الكبري  التي 

القيمة.  الفر�س اال�صتثمارية  من 
ال�صركات  عزم  اأبوظبي  �صكيب  �صيتي  العقارات  معر�س  يف  امل�صاركون  وك�صف 
وال�صكن  الفنادق  قطاعات  يف  �صخمة  م�صاريع  ت�صييد  والعاملية  اخلليجية  العقارية 

والت�صوق تقدر مبليارات الدوالرات.

وقال ال�صيخ هزاع بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي، 
م�صرية  يف  العقاري  القطاع  اإ�صهام  حجم  يعك�س  اأبوظبي  �صكيب  �صيتي  معر�س  اإن 

التنمية التي ت�صهدها االإمارات عموما واإمارة اأبوظبي خ�صو�صا.
ومن بني امل�صاريع املعرو�صة تو�صعة مول املارينا يف اأبوظبي وبرج ذا ويف وم�صروع 
ذا  اإك�س1  بل�س  م�صروع  اإلى  اإ�صافة  باي،  �صيت  �صن  مارينا  الفاخرة  الفلل  جممع 
املالديف  يف  الذكية  املدينة  وم�صروع  الربيطانية  مان�ص�صرت  مدينة  يف  الندمارك 

هالهومايل.
االإماراتيني  املطورين  من  عدد  �صارك  املحلي  ال�صوق  يف  امل�صتثمرين  لثقة  وتعزيزا 
وعزيزي  لال�صتثمار  اآبار  �صركة  بينهم  ومن  للمعر�س  الـ11  دورة  فعاليات  يف 
للتطوير واإيغل هيلز وهيدرا العقارية ومبادلة وطموح لال�صتثمارات و�صركة القدرة 

العقارية.
ال�صكنية  العقارية  م�صاريعها  بعر�س  ال�صياحي  واال�صتثمار  التطوير  �صركة  وقامت 
زايد  ت�صمل متحف  التي  الثقافية  املنطقة  ال�صعديات يف  للبيع على جزيرة  املتوفرة 

الوطني ومتحف اللوفر اأبوظبي ومتحف غوغنهامي اأبوظبي ومنارة ال�صعديات.
العقاري اخلا�صة خالل م�صاركتها  اإيجل هيلز، �صركة اال�صتثمار والتطوير  واعلنت 

سيتي سكيب  2017
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وقامت  التطويرية،  م�صاريعها  اأحدث  عن  املعر�س  يف  التوايل  على  الثالثة  لل�صنة 
بالك�صف عن م�صروعها اجلديد.

اأبرز  با�صتعرا�س  اأي�صًا  اإيجل هيلز خالل م�صاركتها يف املعر�س  كما وقامت �صركة 
التحديثات حول التقدم املحرز يف م�صروع »العنوان الفجرية منتجع و�صبا« اجلاري 
تنفيذه يف دولة االإمارات، ف�صاًل عن جمموعة م�صاريعها الدولية يف كل من االأردن، 

والبحرين، و�صربيا.  واملغرب، 
وت�صمل امل�صاريع الدولية التي ا�صتعر�صتها ال�صركة خالل امل�صاركة يف �صيتي �صكيب 
هذا العام م�صروع  بلغراد واترفرونت ، وبي دبليو في�صتا ، وفريمونت ريزيدن�صز ال 

مارينا الرباط  �صال ومرا�صي البحرين، و�صرايا العقبة.
الدخل  متو�صط  لل�صوق  م�صاريعها  اأحدث  العقارية  الدار  �صركة  اأطلقت  املقابل  يف 
 1272 وي�صم  دوالر  مليون   350 قيمته  تبلغ  الذي  بريدجيز  ذا  الرمي  جزيرة  على 
الثقافية  املناطق  من  قريب  مميز  مبوقع  ويتمتع  اجلودة  عالية  ومرافق  وحدة 

اأبوظبي. والتجارية الرئي�صية يف 
اإطالق رمي �صنرتال بارك، وهي حديقة عامة جديدة متتد  العقارية  الدار  وتعتزم 
على م�صاحة مليون قدم مربع وبتكلفة 69 مليون دوالر يف جزيرة الرمي، ومن املقرر 

اكتمالها يف العام املقبل 2018.

سيتي سكيب  2017

شركات خليجية وعالمية تعلن عزمها تشييد 
مشاريع ضخمة في قطاعات الفنادق والسكن والتسوق
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إطالق العديد من المشروعات العقارية التي 
تناسب أصحاب الدخل المرتفع والمتوسط

�صمن  الفاية  يف  البناء  اأعمال  لبدء  خططها  عن  العقارية  بلوم  �صركة  ك�صفت  كما 
املرحلة الرابعة من م�صروعها حدائق بلوم يف العا�صمة االإماراتية.

�صمن  الرائدة  امل�صاريع  من  عدد  على  ال�صوء  العقارية  اآبار  �صركة  و�صلطت 
من  وعددا  ال�صكنية  الوحدات  قطاع  رئي�صي  ب�صكل  ت�صم  التي  العقارية  حمفظتها 
البحرية  الواجهة  على  نوعه  االأول من  م�صروع المار،  اأبرزها  االأخرى من  م�صاريع 

ل�صاطئ الراحة يف منطقة ال�صيف.
كما عر�صت م�صروع ذا فيوز وهما برجان �صكنيان فاخران يكّمل كل منهما 
وكورني�س  البحر  مياه  على  االأنفا�س  تخطف  اإطالالت  مع  معماريا  االآخر 

اأبوظبي وبحرية خا�صة ويقعان عند قمة منطقة �صرايا الرائعة.
اآخر  من  متميزة  نخبة  املعر�س  خالل  العقارية  القدرة  �صركة  وعر�صت 
م�صروع  وهي  واحلداثة،  بالرتاث  الناب�صة  امل�صتقبلية  التطويرية  م�صاريعها 
العني  مدينة  يف  الفاي�صة  عني  براري  وم�صروع  اأبوظبي  يف  ال�صعبي  ال�صوق 

وم�صروع فندق ق�صر البحر يف مدينة الرباط املغربية.
وك�صفت �صركة طموح لال�صتثمارات خالل م�صاركتها يف املعر�س عن م�صروع 
يقع  والذي  الت�صميم  واملبتكر  امل�صتدام  الرئي�صي  املخطط  تاون  داون  الرمي 

على ال�صواطئ ال�صمالية الغربية جلزيرة الرمي.
العقاريني  املطّورين  من  للكثري  قبلة  احلايل  العام  دورة  يف  املعر�س  و�صكل 
اأبرز امل�صاريع يف القطاع الذي ي�صهد  اأنحاء العامل للوقوف على  من خمتلف 
املالية  املناطق  داخل  امل�صتقبلية  التطويرية  امل�صاريع  ظل  يف  مت�صارعا،  منوا 

احلرة.

وحظيت فعالية حوارات �صيتي �صكيب وهي فعالية جديدة انطلقت يف الدورة 
يف  لدورها  املعر�س،  زوار  قبل  من  وا�صع  باهتمام  املعر�س  من  احلالية 

امل�صتقبلية.  ا�صتثماراتهم  وتوجيههم يف  م�صاعدتهم 
الدول  قائمة  تت�صدر  االإمارات  دولة  اأن  ال�صوقية  الدرا�صات  اآخر  وتظهر 

اجلاذبة لال�صتثمارات العقارية يف منطقة ال�صرق االأو�صط.
قبيل  اأبوظبي  �صكيب  �صيتي  مع  بالتعاون  يوغوف  اأعدتها  درا�صة  واأ�صارت 
وامل�صتثمرين  املنازل  م�صرتي  من  باملئة   88 اأن  اإلى  املعر�س  انطالق 
جذبا  االأكرث  الدولة  هي  االإمارات  اأن  يعتقدون  اال�صتثمار  و�صركات  االأفراد 

العقارية يف املنطقة. لال�صتثمارات 
املا�صي،  العام  اأبوظبي  يف  �صكنية  وحدة   3100 حوايل  بناء  اكتمال  ومع 
معظمها يف جزيرة الرمي و�صرايا والدانة والرو�صة، ارتفع خمزون الوحدات 

العقارية اإلى 2٤8 األف وحدة يف العا�صمة االإماراتية.

شركات عقارية تستعرض مشروعاتها لالستفادة من الفرص االستثمارية

سيتي سكيب  2017
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»إيجل هيلز« تستعرض أحدث مشاريعها 
خالل مشاركتها الثالثة على التوالي 

سيتي سكيب  2017
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إيجل هيلز/ األردن ... مصداقية
 وسرعة في اإلنجاز

هي شركة استثمارات وتنمية عقارية خاصة، تتولى مهمة تطوير مراكز ومدن جديدة، 
ومشاريع كبرى واسعة النطاق في األسواق العالمية.

شركة االستثمار والتنمية العقارية الخاصة إيجل هيلز/ األردن، بحسب رئيسها التنفيذي 
المهندس عالء البطاينة سارت على خطة نمّو ممّيزة، وساهمت في دعم جهود إعادة 

تطوير وإعادة إحياء العديد من المشاريع السياحية العمالقة في المملكة. 
ويقول البطاينة خالل حديثه لـ«المستثمرون« على هامش مشاركته في فعاليات معرض 

ستي سكيب ابو ظبي 2017، أن هذا العام يعتبر من أهم األعوام للشركة كونه سيتم 
تشغيل عدد من الفنادق وتسليم بعض المشاريع  للعمالء.

افتتاح فندق ) W ( خالل الربع األخير من هذا العام 2017

البطاينة:
2017 يعتبر من أهم 
األعوام للشركة 
كونه سيتم تشغيل 
عدد من الفنادق

استثمار مميز
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تشغيل النادي الشاطئي في مشروع سرايا 
العقبة خالل موسم الصيف الحالي

تسليم 50% من الشقق المباعة في مشروع سرايا العقبة

استثمار مميز
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وي�صيف اأن هذا العام �صي�صهد حتقيق العديد من االجنازات �صواء بافتتاح 
وال�صقق يف م�صروع  امل�صاريع  العديد من  ت�صليم  او  االأردن  فنادق جديدة يف 
�صرايا العقبة، موؤكد اأنه �صيتم خالل 2017 افتتاح الفنادق يف كل من العقبة 

وعمان، حيث �صتكون جاهزة ال�صقبال ال�صيوف والنزالء.
واكد اأن اول هذه الفنادق الفخمة التي �صيتم افتتاحها فندق ) W (، والذي 
العمل جار  ان  2017، حيث  العام  هذا  االخري من  الربع  افتتاحه يف  يتوقع 
بهذا  اخلا�س  الكادر  بناء  يف  للبدء  الفعلي  امل�صغل  مع  التوا�صل  على  حاليا 
والت�صطيب  للفندق  اخلدمات  اي�صال  حاليا  العمل  ويجري  كما  الفندق، 

النهائي.
ويحتوي الفندق ) W ( على �صقق يف اجلزء العلوي  وهي �صقق عالية اجلودة 
و�صيحمل  عاملي  ا�صم  هو  الفندق  ا�صم  ان  الى  م�صريا  بالكامل،  ومفرو�صة 

طابع جديد ملعنى �صياحة ال�صيافة يف االردن.
�صيتم  انه  البطاينة  اكد   ،2017 احلايل  العام  خالل  ال�صركة  جهود  و�صمن 
 Al Manara Hotel by The اي�صا خالل الربع االخري من العام افتتاح 

والعمل جار  للم�صروع  العام  املدير  تعيني  ، حيث مت   Luxury Collection
حاليا على بناء الكادر، كما �صيتم ت�صغيل النادي ال�صاطئي يف م�صروع �صرايا 
اول  �صينطلق  حيث  خدماته،  وبكامل  احلايل  ال�صيف  مو�صم  خالل  العقبة 
العرب  املطربني  اأبرز  ا�صتقطاب  و�صيتم  النادي  موقع  يف  ترفيهي  ن�صاط 

الفعاليات فيه. الحياء 
وفيما يتعلق مب�صروع �صرايا العقبة، اكد البطاينة اأنه �صيتم ت�صليم 50 باملئة 
عملية  من  االنتهاء  مت  كما  امل�صروع،  يف  �صابقا  بيعها  مت  التي  ال�صقق  من 
نقل مياه البحر الى داخل امل�صروع، حيث �ُصلمت مفاتيح ال�صقق يف م�صروع 
الراحة الأ�صاحبها، و�صيتم موا�صلة متابعة كل ما يلزم من توفري للخدمات 

الت�صليم. بعد عملية 
وحول ال�صرائح امل�صتهدفة من قبل ال�صركة، اأكد البطاينة اأن ال�صركة حتاول 
حيث  العمالء،  من  ممكنة  �صريحة  اأكرب  ال�صتقطاب  امل�صاريع  يف  التنويع 
ومب�صاحات  ال�صرائح  جميع  مع  يتنا�صب  اأنه  العقبة  �صرايا  م�صروع  يتميز 

خمتلفة حيث هناك 36 �صتيديو الى �صقة اأو اأ�صباه فلل مب�صاحة 650 مرت.



استثمار مميز
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6 اتفاقيات مع البنوك لتمويل العقار ملدة ترتاوح  وقال انه مت التوقيع على 
باملئة، حيث   6  - 5 تبلغ  ن�صبة فوائد منخف�صة  25 �صنة وعلى  ما بني 20 - 

نامل من خالل ذلك تنويع ال�صرائح امل�صتهدفة.
واكد البطاينة انه عندما مت اال�صتحواذ على م�صروع �صرايا العقبة، مت فيه 
�صخ مبلغ مايل كبري الجناز اهم مراحله، حيث مت عر�س خيار على املالكني 
املايل،  املبلغ  ا�صرتجاع  او  العقار  متلك  يف  باال�صتمرار  اإما  تتلخ�س  �صابقا 
حيث ف�صل جزء كبري منهم البقاء ومتلك العقار وهم ممن �صيتم ت�صليمهم 

الفلل قبل نهاية العام احلايل 2017.
متنوعة  �صكنية  وحدة   866 يت�صمن  العقبة  �صرايا  م�صرع  اأنه  الى   وي�صري 
ويتم  فندقية،  غرفة   1115 وي�صم  كما  فلل،  اأ�صباه  او  وفلل  �صتيديو  بني  ما 
ت�صليم  من  االنتهاء  يتوقع  والذي  جري�س  �صان  م�صروع  على  حاليا  الرتكيز 
يكون  ان  على   ،2017 احلايل  العام  من  االخري  الربع  خالل  فيه  ال�صقق 
االفتتاح الر�صمي للفندق خالل الربع االول من العام املقبل 2018، م�صريا 
الى جميع م�صاريع ال�صركة تتميز بجودتها العالية، حيث �صتنفرد يف اململكة 

بادخالها مفهوم ومنط حياة جديدين .
يت�صع  العقبة  يف  موؤمترات  مركز  اول  العقبة  �صرايا  م�صروع  ويت�صمن  كما 
جديد  �صياحي  منتج  ا�صافة  على  �صيعمل  حيث  �صخ�س،   2000 حلوايل 
ما  وهو  املوؤمترات  �صياحة  خالل  من  اخلا�صة  االقت�صادية  العقبة  ملنطقة 
الفعاليات  من  العديد  واقامة  املنطقة  الى  اال�صتثمارات  على جذب  �صيعمل 

واملوؤمترات الدولية فيها.
بيئة  تعترب  اململكة  اأن  البطاينة  اكد  االأردن،  يف  اال�صتثمارية  البيئة  وحول 
مالئمة لال�صتثمارات، فرغم التحديات اال ان االأردن بات عنوان اال�صتقرار 
اعداد  ازدياد  وان  كما  امل�صتثمرين،  ي�صجع  ما  وهو  املنطقة  يف  واالمان 
ا�صتثماراتهم  حجم  زيادة  الى  امل�صتثمرين  ت�صجيع  �صانه  من  اململكة  �صكان 
ت�صجيع  على  العمل  من  البد  حيث   ، وال�صياحية  اال�صكانية  الوحدات  القامة 
اال�صتثمارات يف كافة حمافظات اململكة وعدم ح�صرها يف العا�صمة عمان، 
من  املزيد  وتقدمي  اال�صتثمارات  تنويع  �صرورة  على  نف�صه  الوقت  م�صددا 

احلوافز لرجال االعمال.

األردن يتميز بتوفيره بيئة آمنة للمستثمرين 
كونه واحة األمان واالستقرار في المنطقة

إنشاء أول مركز للمؤتمرات في العقبة يتسع لحوالي 2000 شخص





الملقي: شركة البوتاس من أعمدة
 الشركات التي ترفد االقتصاد الوطني

قام رئي�س الوزراء الدكتور هاين امللقي والفريق االقت�صادي 
احلكومي بزيارة الى �صركة البوتا�س العربية وذلك يف اطار 
االقت�صادي  الفريق  بها  �صيقوم  التي  امليدانية  اجلوالت 
احلكومي للقطاعات الواعدة التي تعترب حمركات ا�صا�صية 
لالقت�صاد الوطني وت�صهم م�صاهمة هامة يف الناجت املحلي 

االجمايل .
جمل�س  رئي�س  مع  االقت�صادي  والفريق  اجتماعه  وخالل 
التنفيذي  والرئي�س  ال�صرايرة  جمال  ال�صركة  ادارة 
واالإدارة  االإدارة  جمل�س  اأع�صاء  من  وعدد  هاميان  برنت 
العربية  البوتا�س  �صركة  ان  الوزراء  رئي�س  اكد  التنفيذية، 
الوطني  االقت�صاد  ترفد  التي  ال�صركات  اعمدة  من  تعد 

بالكفاءات والتمويل .
ولفت امللقي الى ان جهود احلكومة حاليا تركز على احداث 
ولتحقيق  االقت�صادي  النمو  وحتفيز  االقت�صادية  التنمية 
ال�صركات  بزيارة  االقت�صادي  الفريق  �صيقوم  الغاية  هذه 
الوطني  االقت�صاد  يف  كبرية  ن�صبا  تقدم  التي  واملوؤ�ص�صات 
البوتا�س كاول حمطة يزورها  ان زيارة �صركة  الى  م�صريا 

واملتقدم  اخلا�س  للموقع  نظرا  جاء  االقت�صادي  الفريق 
لل�صركة .

وا�صار الى ان الفريق االقت�صادي يهدف من هذه الزيارات 
الى اال�صتماع الى الق�صايا التي �صتوؤدي الى زيادة االنتاج 
يف  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  هذه  وم�صاهمة  والربحية 
االنتاج  وتعزيز فر�س  النمو  ن�صب  الوطني ورفع  االقت�صاد 
والتناف�س لديها النها بالنهاية املحرك اال�صا�س يف معدالت 

النمو .
�صرورة  العربية  البوتا�س  �صركة  على  الوزراء  رئي�س  واكد 
الكلورين  مثل  املكملة  بال�صناعات  باال�صتثمار  اال�صراع 
وال�صودا الكاوية واملاء الثقيل الفتا الى ان هذه ال�صناعات 
امل�صتهلكني االمر الذي  تنويع االنتاج ويف قاعدة  ت�صهم يف 
البوتا�س  ل�صركة  والدخل  املبيعات  ا�صتقرار  الى  �صيوؤدي 

العربية .
يف  باال�صتثمار  للتو�صع  لل�صركة  احلكومة  دعم  اكد  كما 
قد  عقبات  اأي  لتذليل  وا�صتعدادها  املكملة  ال�صناعات 
الكهرباء  لتوليد  ال�صركة  خطط  فيها  مبا  عملها  تواجه 

ميكن  ومبا  �صناعاتها  يف  ال�صتخدامها  الغاز  بطوربينات 
ال�صركة من املناف�صة وا�صتقطاب اال�صتثمارات مع الرتكيز 
من  انتاجها  لرفع  ال�صركة  خطط  ا�صتمرار  اهمية  على 

البوتا�س .
ولفت رئي�س الوزراء الى اهمية الدور الذي ميكن ان تقوم 
�صكة احلديد التي تعتزم �صركة البوتا�س العربية ان�صاءها 
منتجاتها،  لنقل  العقبة  الى  ال�صايف  غور  يف  موقعها  بني 
داعيا  عربة  وادي  منطقة  املن�صودة يف  التنمية  احداث  يف 
الى التن�صيق والت�صارك بني �صركة البوتا�س و�صلطة منطقة 
العامة  واال�صغال  النقل  ووزارتي  االقت�صادية  العقبة 
واال�صكان لربط هذه ال�صكة مع و�صلة �صكة احلديد املعتزم 
واي�صالها  العقبة  يف  احلاويات  وميناء  معان  بني  تنفيذها 
الى امليناء اجلنوبي الذي يتم من خالله ت�صدير البوتا�س .
عن  عر�س  اإلى  الوزاري  والفريق  الوزراء  رئي�س  وا�صتمع 
البوتا�س  �صوق  واأو�صاع   ،2016 عام  يف  ال�صركة  اإجنازات 
االإنتاج  لزيادة  امل�صتقبلية  ال�صركة  وخطط  العاملي، 
امل�صافة  القيمة  لزيادة  امل�صتقة  ال�صناعات  واالإ�صتثمار يف 

أخبار اقتصادية

رئيس الوزراء والفريق االقتصادي يزورون مقر الشركة
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ملنتج البوتا�س وا�صتحداث املزيد من فر�س العمل ملعاجلة 
م�صاكل الفقر والبطالة يف االأردن.

اأن �صوق البوتا�س العاملي واجه  وبني رئي�س جمل�س االإدارة 
انخفا�س  اأ�صدها  وكان   ،2016 عام  يف  كبرية  حتديات 
الع�صر  يف  لها  م�صتوى  اأدنى  اإلى  العاملية  البوتا�س  اأ�صعار 
�صنوات املا�صية. و كان لذلك تاأثري كبري على ربحية ال�صركة 
ال�صيا�صات  اأن  اإال  البوتا�س،  وبيع  ا�صتخراج  عمليات  من 
اال�صتثمارية الناجعة التي طبقتها �صركة البوتا�س العربية 
وخا�صة  والتابعة  احلليفة  لل�صركات  احلكيمة  واالإدارة 
كيمابكو  العربية  االأ�صمدة  و�صركة  االأردن  برومني  �صركتي 
مكنت البوتا�س العربية من حتقيق اأرباح موحدة باالإ�صافة 
وتوزيعات  تعدين  كر�صوم  اململكة  خلزينة  عائدات  اإلى 
اأرباح و�صريبة دخل ور�صوم اأخرى باالإ�صافة اإلى 5٤ مليون 
كدعم  دينار  ماليني  و8  للموظفني،  ومزايا  كرواتب  دينار 

للمجتمعات املحلية يف �صائر اأرجاء اململكة.
كما اأن �صركة البوتا�س العربية و�صركاتها التابعة واحلليفة 
عام  خالل  ال�صعبة  العمالت  من  اململكة  خمزون  رفدت 

2016 باأكرث من 730 مليون دوالر اأمريكي.
وركز رئي�س جمل�س االإدارة على اخلطط امل�صتقبلية لل�صركة 
ال�صناعات  يف  االإ�صتثمار  اإلى  باالإ�صافة  ت�صمل،  والتي 
امل�صتقة وحتديدًا اإنتاج الكلور وال�صودا الكاوية وبريوك�صيد 
توليد  خالل  من  الطاقة  تكاليف  خف�س  الهيدروجني، 
الكهرباء من الغاز الطبيعي، وتو�صيع اإنتاج �صركة كيمابكو 
امليناء  اإن�صاء  اأعمال  وا�صتمرار  �صنويا،  األف طن  اإلى 175 
 ،2018 عام  يف  اإكتمالها  واملتوقع  العقبة  يف  ال�صناعي 
يف  امل�صنع  موقع  لربط  حديد  خط  اإن�صاء  جدوى  ودرا�صة 
غور ال�صايف بالعقبة االأمر الذي من �صاأنه خف�س تكاليف 
ال�صحن وتقليل حركة املرور على الطرق، وحت�صني املوارد 
و�صلطة  والري  املياه  وزارة  مع  التعاون  خالل  من  املائية 
الذي  االأمطار،  مياه  لتجميع  ال�صدود  لبناء  االأردن  وادي 
من �صاأنه توفري مياه ال�صرب لل�صكان املحليني وكذلك املياه 
للزراعة وال�صناعة. وت�صمل م�صاريع املياه القائمة اأو التي 
و�صد  الوادات  و�صد  حماد  بن  وادي  �صد  درا�صتها  جتري 

وادي ع�صال يف منطقة وادي االأردن.

املا�صي  العام  نتائج  اأن  لل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  وقال 
متثل اإجنازا كبريا يف �صوء حالة �صناعة البوتا�س يف جميع 
اأنحاء العامل، خا�صة واأن ال�صركة مل ت�صطر اإلى ت�صريح اأي 
عامل، يف الوقت الذي يقوم فيه بع�س املنتجني الرئي�صيني 
باإتخاذ اإجراءات ق�صوى مثل اإغالق بع�س املناجم خلف�س 
لتو�صيع  خيارات  تدر�س  ال�صركة  اأن  اإلى  م�صريًا  التكاليف، 
املتاحة  اخليارات  ا�صتعرا�س  خالل  من  االإنتاج  وزيادة 
واإمكانية زيادة كفاءة امل�صانع القائمة ولكن هذا يجب اأن 
العاملية احلالية  ال�صوق  يتم تنفيذه بحذر يف �صوء ظروف 

للبوتا�س و انخفا�س �صعر البيع.
�صكرهم  عن  االدارة  جمل�س  واع�صاء  رئي�س  واعرب 
وتقديرهم للحكومة على دعمها العمال ال�صركة وخططها 

وم�صاريعها امل�صتقبلية وتذليل العقبات التي تواجهها .
على  االقت�صادي  للفريق  امليدانية  الزيارات  هذه  وتاتي 
لالجراءات  العام  االإطار  لتحديد  دورية  اجتماعات  اثر 
وال�صيا�صات التي ميكن اتباعها لتحفيز النمو االقت�صادي 

وحت�صني بيئة االعمال وا�صتقطاب اال�صتثمارات.

أخبار اقتصادية
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العالوين : الشركة تسعى إلنشاء المزيد
 من محطات المحروقات الجديدة

حققت �صركة م�صفاة البرتول االأردنية اأرباحا بعد خ�صم 
العام  من  االأولى  الثالثة  ال�صهور  فرتة  عن  ال�صريبة 
اجلاري 7.8 مليون دينار، مرتفعة 1.3 باملئة عن الربع 

االأول 2016.
اأ�صطوانات  وتعبئة  التكرير  ن�صاط  من  الربح  �صايف  وبلغ 
الغاز 3.٤ مليون دينار، ومن م�صنع الزيوت 2.09 مليون 
دينار، ومن ت�صويق وبيع املنتجات البرتولية 2.23 مليون 

دينار.
وقال الرئي�س التنفيذي ل�صركة م�صفاة البرتول االأردنية 
املهند�س عبد الكرمي العالوين، اأن ال�صركة توا�صل حتقيق 
االإجناز على م�صتوى االأرباح الناجتة عن اأن�صطة ال�صركة.
وبنّي املهند�س العالوين، اأن امل�صفاة قامت برفع راأ�صمال 
مليون   55 لي�صبح  واملدفوع  امل�صرح  الت�صويقية  ال�صركة 
دينار، حيث مت ا�صتكمال اإجراءات زيادة راأ�صمال ال�صركة 

لدى اجلهات الر�صمية.
مقابل  والتوليد  الكهرباء  �صركات  ذمم  اأن  اإلى  واأ�صار 

�صحوبات املحروقات �صجلت يف 13 اأذار من العام اجلاري 
نحو ٤6.5 مليون دينار، مقارنة مه 26.78 مليون دينار 

يف نهاية العام املا�صي.
اتفاقية  وقعت  امل�صفاة  �صركة  اأن  العالوين،  واأ�صاف 
ت�صوية للمديونية القائمة مع �صركة عالية امللكية االأردنية، 
تعهد  مع  املديونية  ر�صيد  من  باملئة   10 ت�صديد  ليتم 
ا�صتحق  حيث  ق�صطا،   60 مبوجب  املتبقي  املبلغ  بت�صديد 
بينما  اجلاري،  العام  من  اأذار  نهاية  يف  االأول  الق�صط 
االأخري يف 28 �صباط 2021، حيث انخف�س دين  ي�صتحق 
الى 65  بداية عام 2016  دينار يف  مليون  امللكية من 98 

مليون دينار حاليًا.
واملعدات  املمتلكات  على  االإ�صافات  �صايف  اأن  اإلى  واأ�صار 
بلغ ٤.3 مليون دينار خالل الربع االأول من العام اجلاري، 
من  �صراوؤها  ومباين مت  اأرا�صي  رئي�صي يف  ب�صكل  متمثلة 

قبل �صركة ت�صويق املنتجات البرتولية.
وفق  واإ�صالحها  اأ�صطوانات  �صطب  كلفة  بلغت  وقال:  

عدد  وبلغ  دينار،  مليون   1.٤ نحو  بها  املعمول  الت�صعرية 
العام  من  االأول  الربع  خالل  املباعة  الغاز  اأ�صطوانات 

اجلاري 11.5 مليون اأ�صطوانة.
وحول م�صروع التو�صعة الرابع، قال العالوين، اأن اجلهود 
م�صتمرة لتاأمني التمويل الالزم لتنفيذ امل�صروع، موؤكدا اأن 
ال�صركة توا�صل ات�صاالتها مع اجلهات العاملية التي اأبدت 

اهتمامها بتنفيذ ومتويل هذا امل�صروع.
واكد اأن ال�صركة توا�صل العمل على حتديث خطوط انتاج 
الفحو�صات  ومعدات  جوبرتول  املعدنية  الزيوت  وتعبئة 
ال�صوق  يف  املعدنية  الزيوت  ت�صويق  يف  والتو�صع  املخربية 

املحلي، باالإ�صافة للت�صدير اإلى الدول االأخرى.
حمطات  من  املزيد  الأن�صاء  ال�صركة  �صعي  عن  واأعلن 
املحروقات اجلديدة، ا�صتمرارا لتو�صعة ن�صاطاتها مبا يف 
ذلك تو�صيع وحتديث �صبكة حمطاتها عن طريق امل�صاركة 
لتزويدها  اأخرى  حمطات  مع  التعاقد  اأو  التاأجري  اأو 

بالوقود. 

7.8 مليون دينار أرباح المصفاة في الربع األول
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العين أيمن حتاحت ... رجل أعمال
 سخر خبراته لخدمة الوطن 

الدمج  ا�صتطاع  االول،  الطراز  من  اعمال  رجل  يعترب 
وبنجاح كبري بني ال�صيا�صة واالقت�صاد، من خالل تقلده 

العديد من املنا�صب.
ب�صمات  و�صع  ا�صتطاع  الذي  حتاحت  امين  العني 
وا�صحة يف قطاع اال�صتثمار والتجارة، هو اليوم ع�صو 
خرباته  ت�صخري  الى  ي�صعى  حيث  االأعيان،  جمل�س  يف 

الطويلة يف قطاع اال�صتثمار خلدمة الوطن.
يف  الكبري  جناحه  حتاحت  امين  العني  مييز  والذي 
بنتائج  واخلروج  �صغلها  التي  واملواقع  االأمور  ادارة 

ايجابية تخدم االقت�صاد الوطني ب�صكل عام.
والتي  حتاحت  العني  �صغلها  التي  املنا�صب  ابرز  ومن 
ملجل�س  رئي�س  واملتنوعة،  الوا�صعة  خرباته  مدى  توؤكد 
ادارة  ملجل�س  ورئي�س  االردن،  �صناعة  غرفة  ادارة 
والعربية  االردنية  ال�صناعية  ال�صركات  من  جمموعة 

املركزي  البنك  ادارة  جمل�س  يف  وع�صو  والدولية، 
االردين.

ادارة  جمل�س  رئي�س  نائب  من�صب  على  ح�صل  كما 
املوؤ�ص�صة االردنية لتطوير امل�صاريع االقت�صادية، ونائب 
التاأمني اال�صالمية، وع�صو  رئي�س جمل�س ادارة �صركة 
هيئة امناء موؤ�ص�صة احل�صني لل�صرطان، وع�صو جمل�س 
ادارة يف العديد من املوؤ�ص�صات االجتماعية والتعليمية، 
امل�صدرين  جمعية  ادارة  ملجل�س  �صابق   ورئي�س 
االردنيني، وع�صو �صابق يف جمل�س ادارة �صركة البنك 
املجل�س  لرئي�س  �صابق  ونائب  االردين،  اال�صالمي 
ع�صوا  كونه  الى  باال�صافة  االجتماعي،  االقت�صادي 

�صابقا يف جمل�س ادارة �صلطة امل�صادر الطبيعية.
اعمال  ادارة  بكالوريو�س  حتاحت  امين  العني  ويحمل 
اجلمع  من  ومتكن  الربيطانية،  اجلامعات  اأعرق  من 

رئي�صا  فاأ�صبح  واحد،  اآن  يف  واالعمال  ال�صيا�صة  بني 
اجلانب  الى  نقله  مت  ان  الى  االردن،  �صناعة  لغرفة 
ميتلكها  التي  اخلربات  ا�صتثمار  مت  حيث  ال�صيا�صي 
وزارة  حقيبة  ت�صلم  حيث  احلكومي  اجلهاز  يف  للعمل 

النقل يف حكومة الدكتور عبد اهلل الن�صور.
وزارة  وم�صوؤولية  حقيبة  توليه  خالل  ا�صتطاع  وقد 
يف  وا�صحة  ب�صمة  وترك  الكثري  تقدميه  من  النقل 
الوا�صعة  �صاهم من خالل خرباته  القطاع، حيث  هذا 
قطاع  يحتاجها  كان  التي  النوعية  اال�صافة  حتقيق  يف 

النقل االردين.
امين  ميتلكها  التي  العالية  الكفاءات  على  وبناء 
املجاالت  كافة  يف  الوا�صحة  وب�صماته  حتاحت، 
والقطاعات التي خدم بها اململكة، فقد مت تعينه ع�صوا 

يف جمل�س االعيان.



 حققت �صركة البوتا�س العربية اأرباحًا �صافية موحدة 
الربع  التعدين يف  وعوائد  واملخ�ص�صات  ال�صريبة  بعد 
االول من عام 2017 بلغت )26.3( مليون دينار مقارنة 
من العام  الفرتة  يف نف�س  دينار  مليون   )23.5( مع 
رئي�س  وو�صح    .)%12( ن�صبته  بارتفاع  اأي  املا�صي 
االرتفاع  اأن  ال�صرايرة  جمال  ال�صيد  االإدارة  جمل�س 
يعزى ب�صكل رئي�صي الى بيع ال�صركة حل�صتها يف �صركة 
ا�صتكمل يف �صهر �صباط 2017  االأردن والذي  مغني�صيا 
دينار  مليون   )7.9( مبقدار  لربح   ال�صركة  وت�صجيل 

كن�صاط غري ت�صغيلي.
وبلغت كميات البوتا�س املنتجة يف الربع االول من عام 
2017 )557( األف طن مقارنة بــ )٤٤6( األف طن يف 
ن�صبته  بلغت  بارتفاع  املا�صي،  العام  من  الفرتة  نف�س 
العام  يف  انخف�صت  قد  االإنتاج  كميات  وكانت   ،%25
ملدة  ال�صاخنة  البلورة  م�صنع  اإغالق  ب�صبب  املا�صي 

�صهرين تقريبا ابتداء من �صهر اآذار لل�صيانة.
حلجم  قيا�صيًا  رقمًا  العربية  البوتا�س  �صركة  وحققت 
بلغ )603(  العام احلايل  من  االول  الربع  املبيعات يف 
االف طن مقارنة مع )319( األف طن لنف�س الفرتة من 
العام املا�صي، وبارتفاع بلغت ن�صبته )89%(، كما بلغت 

 )100(  2017 للعام  االأول  الربع  يف  املبيعات  ايرادات 
للفرتة  دينار  مليون   )72( مع  مقارنة  دينار  مليون 

نف�صها للعام املا�صي، اأي بارتفاع ن�صبته )39 %(.
اإيرادات  االرتفاع يف  ال�صرايرة اأن   وقال ال�صيد جمال 
اال�صواق  تاأخر  الى  رئي�صي  ب�صكل  يعزى  املبيعات 
الرئي�صية مثل الهند وال�صني يف توقيع عقود ال�صراء يف 
االأول من  الربع  اأن مبيعات  اإلى  باالإ�صافة  عام 2016، 
العام 2017 تاأثرت اإيجابيًا من اإ�صتكمال كميات عقود 
رئي�س  وو�صح  والهند.   ال�صني  مع   2016 لعام  البيع 
يعود  املبيعات  ايرادات  يف  االرتفاع  اأن  االإدارة  جمل�س 
البوتا�س،  مادة  بيع  كميات  ارتفاع  الى  رئي�صي  ب�صكل 
مما عو�س عن االإنخفا�س يف ا�صعار البيع العاملية والتى 

و�صلت الأدنى م�صتوى يف الع�صرة اأعوام املا�صية.
امل�صتقبلية  النظرة  اأن  ال�صرايرة  جمال  وبني ال�صيد 
لن�صاطات ال�صركة اإيجابية، حيث ت�صري كافة املوؤ�صرات 
طويلة املدى اإلى ارتفاع الطلب على مادة البوتا�س التي 
تعترب من املكونات االأ�صا�صية يف االأ�صمدة، وذلك لتلبية 
اأن  كما  العامل،  الغذائية يف  املواد  املتزايد على  الطلب 
بع�س املوؤ�صرات تدعو للتفاوؤل احلذر باأن �صوق البوتا�س  
العاملي اآخذ باالإ�صتقرار بعد �صدمات االأعوام املا�صية. 

رئي�س  لزيارة  الهام  االأثر  ال�صرايرة على  ال�صيد  وركز 
حر�س  يعك�س  مما  امللقي  هاين  الدكتور  دولة  الوزراء 
النهو�س  على  الها�صمية  االأردنية  اململكة  حكومة 

ب�صناعة البوتا�س االأردنية.
الرئي�س التنفيذي لل�صركة ال�صيد برنت هاميان اأ�صاف 
توفري  هي  العربية  البوتا�س  �صركة  اأولويات  اأهم  اإن 
بيئة عمل اآمنة للموظفني. و�صهدت بداية العام حت�صنا 

ملحوظا الأداء ال�صالمة يف ال�صركة.
املا�صي  العام  �صدمة  اأن  هاميان  برنت  ال�صيد  علق  و 
لل�صركة  االإ�صتثمارية  ال�صيا�صة  جناعة  بو�صوح  بينت 
القيمة  وزيادة  املنتج  لتنويع  امل�صتقة  ال�صناعات  يف 
املا�صي  العام  يف  االأرباح  معظم  اأن  حيث  امل�صافة، 
احلايل  العام  من  االأول  الربع  اأرباح  من  كبرية  ون�صبة 
كانت من ن�صاطات ال�صركات التابعة واحلليفة وح�صة 
اأن  مبينًا  التابعة،  ال�صركات  اإحدى  بيع  من  ال�صركة 
ال�صناعات  يف  االإ�صتثمار  درا�صة  يف  �صت�صتمر  ال�صركة 
امل�صتقة. واأ�صاف ال�صيد هاميان اأن ال�صركة تركز على 
كلف  خف�س  بهدف  راأ�صمالية  م�صاريع  يف  االإ�صتثمار 
االإنتاج ملواجهة اأية حتديات م�صتقبلية تتعلق باأ�صعار بيع 

البوتا�س العاملية.

الصرايرة: زيادة اإليرادات تعود لنجاح الشركة في تحقيق رقم قياسي 
لحجم المبيعات، مما عوض عن انخفاض أسعار بيع البوتاس

أخبار اقتصادية

»البوتاس العربية« تحقق أرباحًا صافية بعد الضريبة 
والمخصصات وعوائد التعدين بلغت 26.3 مليون دينار 
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»الشقق المتوسطة«
 األكثر مبيعا خالل الربع االول

احلجم   متو�صطة  ال�صقق  اأن  ر�صمية  بيانات  اأظهرت 
االأعلى �صراء يف اململكة منذ بداية  )120- 150 م2( 

العام.
االرا�صي  دائرة  عن  ال�صادرة  البيانات  وك�صفت 
وامل�صاحة، اأن عدد ال�صقق متو�صطة احلجم املباعة يف 
�صقق   3.105 �صجل  اجلاري،  العام  من  االأول   الربع 

ومبجموع م�صاحات بلغ ٤32.938 م 2.
�صهد  املتو�صطة،  ال�صقق  بيع  على  الطلب  اأن  واأظهرت 
تراجعا بلغت ن�صبته 6 % يف 3 اأ�صهر االأولى من العام، 
مقارنة مع الفرتة ذاتها  من عام 2016  بحيث بلغ عدد 

ال�صقق املباعة، انذاك قرابة 3.311  �صقة.
املباعة  ال�صقق  اأن عدد  وامل�صاحة«  » االرا�صي  وك�صفت 
يف الربع االأول، والتي تقل م�صاحتها عن 120 م2، بلغ 
2.909 �صقة، ومبعدل م�صاحة بلغ 91 م 2، م�صرية الى 
ال�صغرية  ال�صقق  عدد  يف   %  7 ن�صبته  و�صلت  تراجع 

املباعة مقارنة مع نف�س الفرتة من العام املا�صي.
اأكرب  ال�صقق  على  االقبال  م�صتوى  ان  البيانات  وقالت 
خالل   %  ٤ ن�صبته  بلغت  ارتفاعا  �صهد   ،2 م   150 من 
الثالثة اأ�صهر االولى من العام احلايل، مقارنة بنف�س 

الفرتة من عام 2016، بحيث �صجل عدد ال�صقق املباعة 
2.35٤ �صقة ومبعدل م�صاحات بلغ 199 م2.

من  االأول  الربع  فرتة  يف  املباعة  ال�صقق  جمموع  وبلغ 
عام 2017 قرابة 8.368 �صقة، برتاجع ٤ % مقارنة مع 
الربع االأول من عام 2016 والذي �صجل 8.693 �صقة.

وتراجعت حركة بيع العقار يف اململكة خالل الربع االأول 
من عام 2017 بن�صبة )%1(، حيث انخف�صت بيوعات 
بيوعات  انخف�صت  وكذلك   ،)٤%( بن�صبة  ال�صقق 
االأرا�صي بن�صبٍة طفيفٍة بلغت )%0.01( مقارنًة بنف�س 

الفرتة من عام 2016.
العقار االأردين خالل  التداول يف �صوق  انخف�س حجم 
الربع االأول من عام 2017 بن�صبٍة بلغت )%6( مقارنة 
بنف�س الفرتة من عام 2016؛ ليبُلغ 1.505 مليار دينار 
مقارنًة   )5.9  %( ن�صبته  بلغت  وبانخفا�ٍس  تقريبًا، 

بنف�س الفرتة من عام 2015.
االأول  الربع  خالل  ال�صقق  اإعفاءات  قيمة  وانخف�صت 
الفرتة  بنف�س  مقارنًة   )10%( بن�صبة   2017 عام  من 
من عام 2016؛ لتبُلغ 19.8٤0 مليون دينار ، وبارتفاٍع 
عام  من  الفرتة  بنف�س  مقارنًة   )5%( ن�صبته  بلغت 

.2015
الربع  خالل  اململكة  يف  االأرا�صي  بيوعات  ومتركزت 
االأول من عام 2017 يف الّرمثا/ قرية الّرمثا/ حو�س 
قرية  عّمان/  ويف  قطع،   )207( بعدد  الّرميث  نقع 
يف  تلتها  قطعة،   )1٤3( بعدد  املدينة  حو�س  عّمان/ 
اجلنوبي  البرتاوي  حو�س  البرتاوي/  قرية  الزرقاء/ 
بعدد )95( قطعة، ويف جنوب عّمان/ قرية القوي�صمة/ 

حو�س عوي�س بعدد )83( قطعة.
قرية  الّزرقاء/  يف  متركزت  فقد  ال�صقق  بيوعات  اأما 
 )159( بعدد  اجلنوبي  البرتاوي  حو�س  البرتاوي/ 
حو�س  طرببور/  قرية  عّمان/  �صرق  تلتها  �صقة، 
امليالة بعدد )126( �صقة، وقرية النويجي�س من نف�س 
وحو�س  �صقة،   )112( بعدد  الرواق  حو�س  املديرية/ 

خنيف�صة من نف�س القرية بعدد )102( �صقة.
غري  لبيوعات  التقديرية  القيمة  ارتفعت  باملقابل 
بن�صبة   2017 عام  من  االأول  الربع  خالل  االأردنيني 
حيث   ،2016 عام  من  الفرتة  بنف�س  مقارنًة   )10%(
بلغت  88.672 مليون دينار ، وبانخفا�ٍس ب�صيٍط بلغت 
ن�صبته )%0.0٤( مقارنًة بنف�س الفرتة من عام 2015.

أخبار اقتصادية
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»الشرق العربي للتأمين« ترعى المؤتمر الدولي 
السادس للتأمين  »مؤتمر العقبة 2017«

تكون  باأن  للتاأمني   العربي  ال�صرق   |  gig �صركة  تفخر 
للتاأمني  ال�صاد�س  الدويل  للموؤمتر  الرئي�صيني  الرعاة  اأحد 
)العقبة  2017 ( الذي اأقيم يف مدينة العقبة خالل الفرتة 
العقبة،  مابني 15-2017/5/17 بفندق االإنرتكونتيننتال  
واملنظم من قبل االإحتاد االأردين ل�صركات التاأمني بالتعاون 
مع االإحتاد العام العربي للتاأمني، مب�صاركة دولية وحملية 
نخبة  وبح�صور  التاأمني،  �صركات  ممثلي  من  لعدد  وا�صعة 
واالإقليمي  املحلي  ال�صوق  من  وخرباء  املحا�صرين  من 

�صني يف ق�صايا التاأمني. والدويل من املتخ�صّ
والفنية  االإدارية  القيادات  م�صاركة  املوؤمتر  ا�صتهدف 
ووكالء  التاأمني  واإعادة  التاأمني  �صركات  يف  العاملني 
االقت�صادية  املوؤ�ص�صات  كافة  يف  والعاملني  التاأمني 
التاأمني  موا�صيع  املوؤمتر  ناق�س  وقد  واخلا�صة.  الر�صمية 
قطاع  يف  امل�صتجدات  اأبرز  اإلى  باالإ�صافة  والنقل  البحري 

واملخاطر  ال�صيا�صي  العنف  من  املجاالت  مبختلف  التاأمني 
االإلكرتونية واإدارة املخاطر املوؤ�ص�صية ، ومن هنا تاأتي اهمية 
املوؤمتر من حيث اإلقاء ال�صوء على كل جديد وم�صتحدث يف 
جمال التاأمني من خالل توفري من�صة للمعنيني يف �صناعة 
والتحديات  املخاطر  حول  واالأراء  االأفكار  لتبادل  التاأمني 

اجلديدة التي تواجه هذه ال�صناعة.
ح�صر املوؤمتر ممثال ل�صركة ال�صرق العربي للتاأمني كل من 
اأول، وطارق عماري   ال�صادة يزن خ�صاونة  مدير تنفيذي 
مدير تنفيذي، وخالد غامن - نائب مدير تنفيذي، وعدنان 
اأبو الهيجاء  نائب مدير تنفيذي، و�صيمون ال�صامي - نائب 
مدير  اإبداح  ،ومزيد  مدير  م�صاعد  عواملة   وكرم  مدير، 
فرع العقبة ، وطارق اأبو فار�س  �صابط اأول، وحممود حمرم  

�صابط.
وقد  تراأ�س ال�صيد عدنان اأبو الهيجاء، نائب مدير تنفيذي 

من  الرابعة  اجلل�صة  املوؤ�ص�صية  املخاطر  اإدارة  لدائرة 
عنوان  حتت  املوؤمتر  خالل  عقدت  التي  النقا�س  جل�صات 
مب�صاركة  م�صتقبلية(  نظرة  املوؤ�ص�صية   املخاطر  )اإدارة 
ال�صيد فا�صيل�س كات�صيب�س مدير عام AM Best ال�صرق 

االأو�صط.
ا�صت�صافت  قد  للتاأمني  العربي  ال�صرق  �صركة  اأن  يذكر 
حيث  املوؤمتر  من  الثالث  اليوم  يف  ع�صاء  حلفل  احل�صور 
بكلمة  تنفيذي-  مدير   - عماري  طارق  ال�صيد  افتتحه 

ترحيبية باحل�صور الكرمي.
ال�صرق   |  gig �صركة  بتكرمي  االردين  االإحتاد  قام  وقد 
العربي للتاأمني كونها اأحد اأهم الرعاة الر�صميني للموؤمتر 
خالد  ال�صيد  ا�صتلم  حيث  املوؤمتر،  اإجناح  على  و�صكرهم 
غامن  نائب مدير تنفيذي للتاأمني البحري  اجلائزة نيابة 

عن ال�صركة.
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اململكة  يف  العقار  �صوق  يف  التداول  حجم  بلغ 
العام  من  االول  الربع  خالل  دينار  مليار  505ر1 
احلايل 2017ل بانخفا�ٍس ن�صبته 6 باملئة مقارنة 

مع 60٤ر1 مليار للفرتة ذاتها من العام 2016.
مديرية  اإن  وامل�صاحة،  االأرا�صي  دائرة  وقالت 
ت�صجيل �صمال عمان جاءت باملرتبة االأولى بحجم 
ت�صجيل  مديرية  تلتها  دينار  ماليني   307 تداول 
اأرا�صي  ثم  ماليني،   210 الثانية  باملرتبة  عمان 

رابعا  عمان  وجنوب  مليونا،   177 عمان  غرب 
بحجم تداول 156 مليون دينار.

وبح�صب التقرير ال�صهري لنتائج التداول العقاري، 
العا�صمة  حمافظة  ت�صجيل  مديريات  ا�صتحوذت 
اإجمايل  من  باملئة   72 على  الرئي�صي  واملركز 

التداول مبجموع مليار و87 مليون دينار.
من ناحية االإيرادات، بلغت يف الربع االأول 5ر78 
باملئة مقارنة مع 7ر82  بانخفا�س 5  مليون دينار 
عدد  بلغ  فيما  ذاتها،  املقارنة  لفرتة  دينار  مليون 
الربع  يف  اأردنيني  غري  مل�صتثمرين  العقار  بيوعات 

االأول 632 معاملة منها ٤79 معاملة لل�صقق و153 
معاملة لالأرا�صي، قيمتها التقديرية 7ر88 مليون 

دينار.
وجاءت اجلن�صية العراقية يف بيوعات الربع االأول 
ا�صتثمار  بحجم  القيمة  حيث  من  االأولى  باملرتبة 
ال�صعودية  اجلن�صية  ثم  دينار،  مليون  7ر31 
باملرتبة الثانية 5ر30 مليون تلتها يف املرتبة الثالثة 
فيما  دينار،  مليون  7ر5  بقيمة  اللبنانية  اجلن�صية 
مليون  بقيمة 2ر5  ال�صورية  رابعا اجلن�صية  جاءت 

دينار.

1.5 مليار دينار حجم 
التداول العقاري في الربع األول 

أخبار اقتصادية
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3.8 % ارتفاع التضخم في األردن بالربع األول

تقريرها  العامة  االإح�صاءات  دائرة  اأ�صدرت   
ال�صهري حول الت�صخم يف االأردن والذي ي�صري اإلى 
ل�صهر  )الت�صخم(  امل�صتهلك  اأ�صعار  متو�صط  اأن 
اآذار 2017 قد ارتفع مبعدل ٤.3% مقارنة بنف�س 

ال�صهر من عام 2016.
يف  �صاهمت  التي  ال�صلعية  املجموعات  اأبرز  ومن 
 ،%18.0 بن�صبة  »النقل«  جمموعة  االرتفاع  هذا 
بن�صبة  واملعلبه«  اجلافه  والبقول  »اخل�صروات 
 ،%11.2 بن�صبة  وال�صجائر«  »التبغ   ،%23.0
بن�صبة  »ال�صحة«   ،%2.1 بن�صبة  »االيجارات« 

.%11.0
التي  ال�صلعية  املجموعات  اأبرز  من  كان  حني  يف 
والدواجن«  »اللحوم  جمموعة  اأ�صعارها  انخف�صت 
بن�صبة  واملك�صرات«  »الفواكة   ،%10.٤ بن�صبة 
»االألبان   ،%3.2 بن�صبة  »املالب�س«   ،%3.3

ومنتجاتها والبي�س« بن�صبة %1.0. 

اأ�صعار  انخف�س متو�صط  ال�صهري،  امل�صتوى  وعلى   
بن�صبة 0.3% مقارنة  اآذار 2017  ل�صهر  امل�صتهلك 

مع �صهر �صباط الذي �صبقه.
�صاهمت  التي  ال�صلعية  املجموعات  اأبرز  ومن 
»اخل�صروات  جمموعة  االنخفا�س  هذا  يف 
»اللحوم  بن�صبة  %8.3،  واملعلبه«  اجلافه  والبقول 
ومنتجاتها  »االألبان   ،%1.5 بن�صبة  والدواجن« 
بن�صبة %0.5،  »املالب�س«  بن�صبة %1.2،  والبي�س« 
»االأ�صماك ومنتجات البحر« بن�صبة 1.1%. يف حني 
ارتفعت  التي  ال�صلعية  املجموعات  اأبرز  من  كان 
بن�صبة  واملك�صرات«  »الفواكة  جمموعة  اأ�صعارها 
»ال�صكر   ،%0.2 بن�صبة  وال�صجاير«  »التبغ   ،%1.6
والدهون«  »الزيوت   ،%0.2 بن�صبة  ومنتجاته« 
اأن متو�صط  اإلى  التقرير  ي�صري  بن�صبة 0.3%. كما 
هذا  من  االولى  ا�صهر  للثالثة  امل�صتهلك  اأ�صعار 
العام قد ارتفع مبعدل 3.8% مقارنة بنف�س الفرتة 

ال�صلعية  املجموعات  اأبرز  ومن   .2016 عام  من 
»النقل«  جمموعة  االرتفاع  هذا  يف  �صاهمت  التي 
اجلافه  والبقول  »اخل�صروات   ،%15.6 بن�صبة 
واملعلبه« بن�صبة 16.٤%، »التبغ وال�صجائر« بن�صبة 
»ال�صحه«   ،%2.1 بن�صبة  »االيجارات«   ،%9.0
بن�صبة 10.8%. يف حني كان من اأبرز املجموعات 
ال�صلعية التي انخف�صت اأ�صعارها جمموعة »اللحوم 
واملك�صرات«  »الفواكة   ،%7.0 بن�صبة  والدواجن« 
و«االألبان  بن�صبة %3.6،  »املالب�س«  بن�صبة %7.8، 

ومنتجاتها والبي�س« بن�صبة %0.7. 
 اأما فيما يتعلق بالرقم القيا�صي االأ�صا�صي الأ�صعار 
بعد  يقا�س  والذي   2017 اآذار  ل�صهر  امل�صتهلك 
ملجموعة  باأ�صعارها  تذبذبًا  االأكرث  ال�صلع  ا�صتبعاد 
 12٤.7 بلغ  فقد  والنقل،  واالإنارة  والوقود  الغذاء 
باإرتفاع ن�صبته 3.1 مقارنة بنف�س ال�صهر من عام 

.2016

أخبار اقتصادية
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»الوطنية للدواجن«....
 التكامل في اإلنتاج

منتجاتها تالقي اإلقبال لدى شريحة واسعة من المواطنين على الصعيدين المحلي واإلقليمي

يف  ال�صركات  اأهم  واإحدى  اململكة،  م�صتوى  على  دواجن  من�صاأة  اأ�صخم  بكونها  تربز 
هذا القطاع باملنطقة كونها تقوم بتزويد االأ�صواق املجاورة بكافة منتجاتها.

تقوم  واأعرقها،  االأردنية  ال�صركات  اكرب  من  تعترب  التي  للدواجن  الوطنية  ال�صركة 
االإقبال  تالقي  منتجاتها  باأن  تفتخر  فهي  موظف،   1٤00 من  اأكرث  بتوظيف  اليوم 
املحلي  ال�صعيدين  على  املواطنني  من  وا�صعة  �صريحة  لدى  الكبريين  والرواج 

واالإقليمي.
ويقول مديرها العام ا�صامة ندي لـ »امل�صتثمرون«، اأنها بداأت انتاجها منذ عام 1997 
االأردين،  ال�صوق  يف  ت�صويقها  بهدف  الدواجن  لرتبية  التقنية  الو�صائل  الأحدث  وفقًا 
وانت�صارًا،  جناحًا  االأكرث  اأ�صبحت  بحيث  وتو�صعها  تطورها  ال�صركة  وا�صلت  حيث 
من  جمموعة  على  عملها  يف  وتعتمد  للم�صتهلك،  االول  االختيار  اليوم  تعترب  لذلك 
بروح  والعمل  االنتاج  يف  واجلودة  العمل،  يف  واالأمانة  وامل�صداقية  واملبادىء،  القيم 

الفريق.
وي�صيف اأن جناح ال�صركة نابع من اخلربة التي اكت�صبتها يف ال�صوق وطرحها العديد 

من املنتجات املختلفة وحلقات االإنتاج املتكاملة، مراعية تطبيق اأعلى معايري اجلودة، 
الغذائي  لالأمن  الداعمة  واملوؤ�ص�صات  اجلهات  احدى  ت�صبح  الأن  ت�صعى  فال�صركة 
واالقت�صادي يف املنطقة، من خالل تزويد االأ�صواق العربية والعاملية باأجود منتجات 
التقنيات  اأحدث  ا�صتخدام  طريق  عن  االإ�صالمية  لل�صريعة  وفقًا  املذبوح  الدجاج 
واالإنتاجية  ال�صالمة  م�صتويات  اأعلى  وحتقق  البيئة  على  حتافظ  التي  واالأنظمة 
والنمو امل�صتدام وبتوظيف وتطوير العن�صر الب�صري الذي يت�صف بالكفاءة واملبادرة 

وااللتزام وامل�صاركة بفاعلية يف التح�صني امل�صتمر.
بانتاجها،  املجاورة  العربية  االأ�صواق  بتزويد  بدات  الوطنية  ال�صركة  اأن  ندي،  ويوؤكد 
واالأمهات،  الالحم  الدجاج  لرتبية  مزارع  متتلك  فهي  االأردين،  ال�صوق  اإلى  اإ�صافة 
اللحوم،  ل�صناعة  وم�صنعا  الدواجن  وم�صلخ  لالأعالف،  وم�صنعا  حديثة،  وفقا�صة 
يف  االأردين  ال�صوق  يف  الرائدة  ال�صركة  للدواجن  الوطنية  ال�صركة  اأ�صبحت  وبذلك 
اأ�صناف  عدة  باإنتاج  االآن  للحوم  م�صنع  يقوم  حيث  الدواجن،  وت�صويق  تربية  جمال 

من اللحوم املجمدة، واملربدة واملعلبة.
فريق  متتلك  فهي  ال�صخمة،  بو�صائلها  تتميز  ال�صركة  اأن  اإلى  العام  املدير  وي�صري 
االأنظمة،  يف  متقدمة  وتقنيات  واملتجددة،  املتطورة  ومهاراته  بخرباته  متميزا  عمل 

االستثمار في القطاع الغذائي

ندي:
تمتع الشركة 

بحلقة إنتاج 
متكاملة ومنتجات 

تعتبر الخيار األول 
للمستهلك

امل�ستثمـــــــــــرون         حزيران   ٢٠١٧ 62INVESTORS



تزّود السوق بخمس احتياجاته من الدواجن
 وإنتاجها يمثل حوالي 20% من استهالك المملكة

تعتمد في عملها على مجموعة من القيم والمبادىء والجودة في اإلنتاج والعمل

واالآالت اإنتاجًا وت�صويقًا واإدارة، كما وانها تويل االإهتمام الدائم باحتياجات عمالئها 
جميع  اأن  نف�صه  الوقت  يف  موؤكدا  اجلودة،  مقايي�س  جميع  على  العامة  ومالحظاتهم 
واحلا�صل  املميز  الت�صنيع  لنظام  ال�صركة  مواقع  جميع  يف  تخ�صع  الت�صنيع  عمليات 

. )HACCP( و�صهادة ) 9001:2009 ISO (   على �صهادة
للدواجن،  الوطنية  ال�صركة  وميزات  خ�صائ�س  اأبرز  من  اأن  ندي  ا�صامة  ويقول 
من   %20 وانتاجها ميثل حوايل  الدواجن،  من  احتياجاته  بخم�س  ال�صوق  تزّود  انها 
الن�صبة عن طريق زيادة  اإلى زيادة هذه  ا�صتهالك اململكة، وهي ت�صعى على الدوام 

االإنتاج وتطوير نوعية وجودة اخلدمة واملنتج املقدمني للزبائن.
م�صمونة  ال�صركة  منتجات  ان  اإلى  للدواجن  الوطنية  لل�صركة  العام  املدير  وي�صري 
100 باملئة، فهي حتر�س كل احلر�س على ان تكون خا�صعة للرقابة ال�صحية، وهو 
احد اأ�صباب جناح ال�صركة، منوها يف الوقت نف�صه ان من اهم عوامل جناح ال�صركة 
االأمهات،  التفريخ يف مزارع  بي�س  اإنتاج  تبداأ من  متكاملة،  اإنتاج  بحلقة  هو متتعها 
الدجاج  مزارع  اإلى  ير�صل  الذي  الواحد،  اليوم  ذا  الطري  تنتج  التي  الفّقا�صات  اإلى 
امل�صلخ  اإلى  اإر�صاله  بعد  فيما  ليتم  املطلوب،  احلجم  اإلى  وزنه  ي�صل  حتى  الالحم، 

اململوك من ال�صركة.

باإنتاج  خالله  من  تقوم  لالأعالف،  م�صنعا  متتلك  الوطنية  ال�صركة  اأن  قائال  وتابع 
التكامل  �صل�صلة  اإلى  لي�صاف  حيواين  اإنتاج  مدخل  اأي  من  اخلايل  النباتي  العلف 
اأحدث  من  يعترب  حيث  للبيئة،  �صديقا  م�صلخا  بامتالكها  وتفتخر  كما  ال�صركة،  يف 
ال�صاعة،  يف  طري  اآالف   6 اإلى  ت�صل  اإنتاجية  وبطاقة  العربي،  الوطن  يف  امل�صالخ 
اآيل،  ب�صكل  الدجاج  من  االأح�صاء  بنزع  تقوم  معدات  على  ذاته  امل�صلخ  يحتوي  كما 
من  عالية  وبدرجة  التلّوث  من  نوع  اأي  اإحداث  دون  الدجاجة  ج�صد  عن  وتف�صلها 

النظافة.
الطبية  الرقابة  مع  لرتا   16 اإلى  ت�صل  املياه  من  الواحد  الطري  ح�صة  باأن  ويقول 
املتوا�صلة، م�صريا اإلى اأن جميع املزارع تخ�صع الإ�صراف طبي م�صتمر من قبل اأطباء 

خمت�صني. بيطريني 
للمياه  تكرير  اآلية  وبوجود  �صجرة،  الف   15 حوايل  ي�صم  موقعه  باأنه  امل�صلخ  ويتميز 
التخل�س  عن  ف�صال  الري،  يف  وا�صتعمالها  االنتاج  عمليات  عن  الناجمة  العادمة 
اأر�س  القائم على  التحويل  الدجاج بعد ذبحه وجتهيزه من خالل م�صنع  بقايا  من 
النهائي  املنتج  �صالمة  ل�صمان  امل�صتمرة  املخربية  الفحو�صات  اأجراء  مع  امل�صلخ، 

الب�صري. لال�صتهالك 

االستثمار في القطاع الغذائي

الشركة تمتلك أحدث مسلخ على مستوى
 الوطن العربي يلبي كافة احتياجات األسواق
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اإلستثمار في قطاع التأمين

االأردنية  التامني  �صركة  اأرباح  �صايف  بلغ 
خالل  واملخ�ص�صات(  ال�صريبة  )بعد 
ما   2017 احلايل  العام  من  االول  الربع 

جمموعه 1٤٤،559 األف دينار.
جمموع  بلغ  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب 
االيرادات املتحققة ل�صركة التامني االأردنية 
خالل الربع االول من العام احلايل 2017، 
حوايل 11،9 مليون دينار مقارنة مع حوايل 
العام  ذاتها من  للفرتة  دينار  مليون   10،1

املا�صي 2016.
وا�صارت البيانات املالية الى ارتفاع جمموع 
من  االول  الربع  خالل  ال�صركة  موجودات 
 83،6 حوايل  لتبلغ   2017 احلايل  العام 
مليون دينار مقارنة مع حوايل 79،6 مليون 
العام  من  االأول  كانون   31 لغاية  دينار 

املا�صي 2016.
االأردنية  التامني  ل�صركة  العام  املدير  وقال 
وا�صلت  ال�صركة  اإن  اخلالق،  عبد  عماد 

على  ال�صوق  يف  املرموقة  مكانتها  تاكيد 
العاملية  االقت�صادية  الظروف  من  الرغم 
�صوف  ال�صركة  ان  الى  ال�صعبة.واأ�صار 
تعتمد يف خططها امل�صتقبلية على الرتكيز 
لتحقيق  ومهنية  بانتقائية  االنتاج   على 
ومنوها  راأ�صمالها  مع  تتنا�صب  فنية  نتائج 
ارباح  حتقيق  الى  ا�صافة  املتوا�صل، 
ا�صتثمارية تدعم ربحها الفني ومتكنها من 

حتقيق اأهدافها اال�صرتاتيجية.

144 ألف دينار صافي أرباح
 شركة التأمين األردنية للربع األول

عبد الخالق: الشركة 
ستعتمد في خططها 

المستقبلية على سبل 
تعزيز اإلنتاج  بانتقائية 

ومهنية

بن�صبة  اق�صاطها  املنارة على زيادة  عملت �صركة 
احلايل  العام  من  االول  الربع  خالل  باملئة   20
اخلدمات  انواع  زيادة  الى  باال�صافة   ،2017
املدير  .وقال  اأ�صكالها  خمتلف  لت�صمل  التاأمينية 
حديثه  خالل  �صعادة  فادي  لل�صركة  العام 
لـ»امل�صتثمرون«، اإن الن�صبة املرتفعة من االق�صاط 
بداية  منذ  حتقيقها  ال�صركة  ا�صتطاعت  والتي 

العام، مل ي�صبق وان حققتها ال�صركة.
اأن ال�صركة اطلقت مع بداية هذا العام  واأ�صاف 
حملة ال�صالمة املرورية بالتعاون مع مديرة االأمن 
بتوزيع  بداأت  مراحل،   3 على  كانت  العام، حيث 
ال�صري  بقواعد  امللتزمني  املواطنني  على  اجلوائز 
مدر�صة  مع  بالتعاون  م�صرية  بتنظيم  وانتهت 
وجمموعة  رايديز  وجوردن  الدولية  ال�صامية 
هذه  خالل  من  ال�صركة  هذه  ٤8٤.وتهدف 
احلملة الى حتفيز املواطنني على التقيد بقواعد 
ال�صري والذي يعود بالفائدة باحلد من احلوادث 

املايل  الهدر  من  يقلل  ومبا  الطرقات  على 
اأن  عن  �صعادة   ك�صف  املقابل  واالقت�صادي.يف 
املنارة  �صركة  كانت  الذي  للتامني  العقبة  موؤمتر 
كبريا  جناحا  حقق  له،  املنظمني  احد  للتامني 
ونال ا�صادة وا�صعة من قبل كافة ال�صركات املحلة 

واالجنبية، حيث �صهد ح�صورا كبريا.
على  كان  املوؤمتر  هذا  برنامج  ان  الى  واأ�صار 
االأخطار  تامني  االأول  رئي�صني،  حمورين 
ال�صيا�صية،  املخاطر  تامني  والثاين  االلكرتونية، 
وقد ح�صر هذا املوؤمتر العديد من مدراء �صركات 
التامني العربية واالأردنية والعاملية، باال�صافة الى 

عدد من �صركات اعادة التامني.
هذين  الهام  املوؤمتر  هذا  يف  النقا�س  تناول  وقد 
�صركات  اأغلب  كون  مو�صع،  ب�صكل  املحورين 
تخلل  كما  االخطار،  هذه  تواجه  اليوم  التامني 
املوؤمتر عقد جل�صات حوار م�صرتكة بني �صركات 

التاأمني املختلفة.

سعادة: الشركة حققت 
نسبة ارتفاع في أقساطها 

بشكل لم يسبق أن حققته 
من قبل

20% زيادة في أقساط »المنارة للتأمين« خالل الربع األول
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اإلستثمار في قطاع التأمين

الفرن�صية  االأردنية  ال�صركة  اأرباح  �صايف  بلغ 
خالل  واملخ�ص�صات(  ال�صريبة  )بعد  للتامني 
الربع االول من العام احلايل 2017 ما جمموعه 
جمموعه  ما  مع  مقارنة  دينار  الف   23٤،159
العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  األف   221،02٤

املا�صي 2016.
وح�صب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح ال�صركة 
خالل  ال�صريبة  قبل  للتامني  الفرن�صية  االأردنية 
الربع االول من العام احلايل 2017، ما جمموعه 
الف  دينار مقارنة مع 160،900  الف   257،601
املا�صي 2016، يف  العام  للفرتة ذاتها من  دينار 
الوقت الذي بلغ فيه جمموع االيرادات املتحققة 
للفرتة ذاتها من العام 2017 حوايل 5،٤ مليون 

دينار.

وا�صارت البيانات املالية الى ان جمموع موجودات 
احلايل  العام  من  االول  الربع  خالل  ال�صركة 

2017 لتبلغ حوايل 28،6 مليون دينار.
العام  املدير   / االدارة  جمل�س  الرئي�س  وقال 
من  متكنت  ال�صركة  اإن  زعرب،  وليد  الدكتور 
حتقيق ن�صبه منو جيدة رغم الظروف ال�صعبة، 

حمافظة بذلك على توازن حمفظتها التاأمينية.
من�صجمة  جاءت  االأول  الربع  نتائج  اأن  واأ�صاف 
مع ا�صرتاتيجية وخطة عمل حمكمة ارتكزت على 
املبا�صر  التوزيع  منافذ  وتو�صيع  الربحية  تعزيز 
االأردنية  ال�صركة  اأن  نف�صه  الوقت  يف  موؤكدا   ،
الفرن�صية للتامني �صوف تبقى الرائدة يف ال�صوق 
املحلي وتعمل على احلفاظ على االجنازات التي 

حققتها منذ تا�صي�صها .

بلغ �صايف اأرباح �صركة الن�صر العربي للتامني 
)بعد ال�صريبة واملخ�ص�صات( خالل الربع 
العام احلايل 2017 ما جمموعه  االول من 

٤83،093 األف دينار.
اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب 
ال�صريبة  للتامني قبل  العربي  الن�صر  �صركة 
خالل الربع االول من العام احلايل 2017، 
يف  دينار،  األف   656.980 جمموعه  ما 
االيرادت  جمموع  فيه  بلغ  الذي  الوقت 
 2017 العام  من  ذاتها  للفرتة  املتحققة 
مليون   5،8 مقابل  دينار   مليون   6 حوايل 

دينار للربع االول من العام 2016.
وا�صارت البيانات املالية الى ارتفاع جمموع 
للتامني  العربي  الن�صر  �صركة  موجودات 
العام احلايل 2017  االول من  الربع  خالل 

الى 77،1 مليون دينار مقارنة مع حوايل 73 
مليون دينار لغاية 31 كانون االأول من العام 

املا�صي 2016.
العربي  الن�صر  ل�صركة  العام  املدير  وقال 
ال�صركة  اإن  �صابيال،  يعقوب  للتامني 
تطوير  يف  اال�صتمرار  يف  جهودها  �صاعفت 
م�صبقا  املعدة  اهدافها  وحتقيق  اعمالها 
النتائج اجنازا كبري حتققه  حيث تعد هذه 
واالو�صاع  ال�صعوبات  من  بالرغم  ال�صركة 
املنطقة  املتقلبة يف  وال�صيا�صية  االقت�صادية 
والتي اثرت يف كافة القطاعات االقت�صادية 

وخ�صو�صا يف قطاع التاأمني.
قوة  على  تدل  النتائج  هذه  اأن  واأ�صاف 
ال�صركة من نواح عدة اهمها التقدير اجليد 

للمخاطر و قوة االداء الفني لل�صركة .

234 ألف دينار صافي أرباح الشركة األردنية 
الفرنسية للتأمين للربع األول

483 ألف دينار صافي أرباح
»النسر العربي للتأمين« للربع األول

زعرب: الشركة تمكنت 
من تحقيق نسبه نمو جيدة 

رغم الظروف الصعبة

سابيال: الشركة ضاعفت 
جهودها في االستمرار 

في تطوير أعمالها 
وتحقيق أهدافها
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اإلستثمار في قطاع التأمين

الوطنية  التامني  �صركة  اأرباح  �صايف  بلغ 
الربع  خالل  واملخ�ص�صات(  ال�صريبة  )بعد 
جمموعه  ما   2017 احلايل  العام  من  االول 
 303،222 مع  مقارنة  دينار  الف   385،8٤6
املا�صي  العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  األف 

.2016
اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب 
خالل  ال�صريبة  قبل  الوطنية  التامني  �صركة 
ما   ،2017 احلايل  العام  من  االول  الربع 
مع  مقارنة  دينار  األف   ٤87،٤٤1 جمموعه 
األف دينار للفرتة ذاتها من العام   389،206
فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف   ،2016 املا�صي 
جمموع االيرادات املتحققة للفرتة ذاتها من 

العام 2017 حوايل 3،7 مليون دينار.
جمموع  ان  الى  املالية  البيانات  وا�صارت 

من  االول  الربع  خالل  ال�صركة  موجودات 
العام احلايل 2017 بلغت حوايل 27،9 مليون 
دينار  مليون   25،1 حوايل  مع  مقارنة  دينار 

لغاية 31 كانون االأول.
الوطنية  التامني  ل�صركة  العام  املدير  وقالت 
املتتالية  ال�صركة  اإجنازات  اإن  جرار،  منال 
لنا  بنا، وم�صدر  هي دليل على ثقة عمالئنا 
لتطوير اأعمالنا وتعظيم ربحيتنا، واالحتفاظ 
مبوقعنا التناف�صي ك�صركة رائد على امل�صتوى 

املحلي.
التي  املالية  النتائج  هذه  باأن  وا�صافت 
ان  على  تاأكيد  اال  هي  ما  ال�صركة  حققتها 
التامني الوطنية مت�صي قدما نحو املزيد من 
الرتكيز  خالل  من  والنجاحات  االجنازات 

على خدمة وتلبية احتياجات العمالء.

385 ألف دينار صافي أرباح 
شركة التأمين الوطنية للربع األول

جرار: الشركة تمضي 
قدما نحو المزيد من 
اإلنجازات والنجاحات 

1،1 مليون دينار صافي أرباح
 شركة الشرق األوسط للتأمين للربع األول

صويص: حافظت 
الشركة على المكانة 
المتميزة في النواحي 

التأمينية والمالءة 
المالية

بلغ �صايف اأرباح �صركة ال�صرق االأو�صط للتامني )بعد 
من  االول  الربع  خالل  واملخ�ص�صات(  ال�صريبة 

العام احلايل 2017 حوايل 1،13 مليون دينار.
�صركة  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب 
الربع  ال�صريبة خالل  قبل  للتامني  االأو�صط  ال�صرق 
مليون   1،3 حوايل   ،2017 احلايل  العام  من  االول 
االيرادات  جمموع  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف  دينار، 
املتحققة للفرتة ذاتها من العام 2017 حوايل 6،5 

مليون دينار.

جمموع  ارتفاع  الى  املالية  البيانات  وا�صارت 
العام  من  االول  الربع  خالل  ال�صركة  موجودات 
دينار  مليون   89،6 حوايل  لتبلغ   2017 احلايل 
مقارنة مع حوايل 87،٤ مليون دينار لغاية 31 كانون 

االأول من العام املا�صي 2016.
االأو�صط  ال�صرق  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  وقال 
النتائج  خالل  ومن  اأنه  �صوي�س،  رجائي  للتامني 
املتحققة، فقد حافظت ال�صركة على املكانة املتميزة 
يوؤكد  وهذا  املالية  واملالءة  التاأمينية  النواحي  يف 

ادائها  يف  ال�صركة  تتبعها  التي  ال�صيا�صات  �صالمة 
وقدرتها على حتقيق النتائج االيجابية.

تطوير  على  الرتكيز  يف  ا�صتمرينا  لقد  وا�صاف 
عالية،  مهنية  م�صتوى  الى  بهم  واالرتقاء  املوظفني 
باعتماد �صيا�صة تدريب وتطوير املوظفني وت�صجيعهم 
املتخ�ص�صة  العلمية  ال�صهادات  على احل�صول على 
من  املوؤهلني  ن�صبة  وارتفعت  التاأمني،  حقل  يف 
يف  مثيالتها  تفوق  ا�صبحت  والتي  ال�صركة  موظفي 

معظم ال�صركات.
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اإلستثمار في قطاع التأمين

العربية  املجموعة  �صركة  اأرباح  �صايف  بلغ 
االوروبية للتامني )بعد ال�صريبة واملخ�ص�صات( 
ما   2017 احلايل  العام  من  االول  الربع  خالل 
مع  مقارنة  دينار  الف   313.118 جمموعه 
العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  األف   80،63٤

املا�صي 2016.
اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب 
للتامني قبل  االوروبية  العربية  املجموعة  �صركة 
احلايل  العام  من  االول  الربع  خالل  ال�صريبة 
دينار  الف   ٤11،998 جمموعه  ما   ،2017
ذاتها  للفرتة  دينار  األف   106،097 مع  مقارنة 
من العام املا�صي 2016، يف الوقت الذي بلغ فيه 
من  ذاتها  للفرتة  املتحققة  االيرادات  جمموع 

العام 2017 حوايل ٤،7 مليون دينار.
جمموع  ان  الى  املالية  البيانات  وا�صارت 
موجودات ال�صركة خالل الربع االول من العام 
دينار  مليون   28،8 حوايل  بلغت   2017 احلايل 

لغاية 31  مقارنة مع حوايل 27،7 مليون دينار 
كانون االأول.

العربية  املجموعة  ل�صركة  العام  املدير  وقالت 
اإن  بدر،  النا  الدكتورة  للتامني  االوروبية 
ال�صركة متكنت بجهود جمل�س االدارة وادارتها 
مواجهة  من  موظفيها  وكافة  التنفيذية 
واحلفاظ  القوي،  ادائها  وموا�صلة  التحديات 
زيادة يف  الى  ادت  التي  االيجابية  النتائج  على 

االرباح.
العربية  املجموعة  �صركة  نتائج  ان  واأ�صافت 
اإيجابية  كانت  الت�صغيلية  للتامني  االوروبية 
قطاع  احلا�صل يف  تراجع  من  بالرغم  باملجمل 
�صتوا�صل  انها  الى  م�صرية  االأردين،  التامني 
اأكرب  جهود  بذل   2017 احلايل  العام  خالل 
االإيرادات  ورفع  العمالء  املزيد من  ال�صتقطاب 
وا�صتكمال حتديث االأنظمة املعلوماتية وموا�صلة 

حت�صني اخلدمات املقدمة وتطويرها.

313 ألف دينار صافي أرباح المجموعة العربية 
األوروبية للتأمين للربع األول

بدر:الشركة تمكنت 
من مواصلة ادائها القوي 

والحفاظ على النتائج 
االيجابية

االردنية  العربية  املجموعة  �صركة  اأرباح  �صايف  بلغ 
خالل  واملخ�ص�صات(  ال�صريبة  )بعد  للتامني 
جمموعه  ما   2017 احلايل  العام  من  االول  الربع 
األف   327،177 مع  مقارنة  دينار  الف   336،013

دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2016.
�صركة  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب 
ال�صريبة  قبل  للتامني  االردنية  العربية  املجموعة 
ما   ،2017 احلايل  العام  من  االول  الربع  خالل 
جمموعه 358،793 الف دينار مقارنة مع 362،259 
املا�صي 2016،  العام  ذاتها من  للفرتة  دينار  األف 
يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع االيرادات املتحققة 
مليون   3،3 حوايل   2017 العام  من  ذاتها  للفرتة 
للربع  دينار  مليون   3،1 حوايل  مع  مقارنة  دينار 

االأول من العام املا�صي 2016.
وا�صارت البيانات املالية الى ان جمموع موجودات 
ال�صركة خالل الربع االول من العام احلايل 2017 

بلغت حوايل 20،٤ مليون دينار مقارنة مع حوايل 
19،6 مليون دينار لغاية 31 كانون االأول.

وقال املدير العام ل�صركة املجموعة العربية االأردنية 
ا�صتطاعت  ال�صركة  اإن  جعنينه،  ا�صامة  للتامني 
ان  موؤكدا  اهدافها،  حتقيق  يف  قدما  امل�صي 
على  �صتبقى  للتاأمني«  االأردنية  العربية  »املجموعة 
يف  باال�صتمرار  عمالئها  امام  قطعته  التي  عهدها 

تقدمي كل ما هو متميز من خدمات التاأمني.
واأ�صاف ان ال�صركة �صتوا�صل العمل يف �صوق التامني 
والتي  تاأ�صي�صها  منذ  انتهجتها  التي  الوترية  بنف�س 
التامينية  الربامج  طرح  موا�صلة  النجاح،  حققت 
واملرحلة،  الع�صر  متطلبات  تواكب  التي  املتنوعة 
بداية  منذ  املتحققة  املالية  النتائج  اأن  م�صريا 
الظروف  ب�صبب  للتوقعات  مطابقة  جاءت  العام 
انخفا�س  على  عملت  التي  العاملية  االقت�صادية 

وتراجع انفاق امل�صتهلكني وتباطوؤ ن�صاط التامني.

336 ألف دينار صافي أرباح المجموعة العربية 
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جعنينه: النتائج 
المالية جاءت مطابقة 

للتوقعات بسبب 
الظروف االقتصادية
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بقلــم : د. إبراهيم بدران

النمو االقتصادي.... و تفعيل اإلمكانات

 واذا اخذنا معدل النمو ال�صكاين والذي يزيد عن %2.6 
�صنويا، بل يتجاوز مع الالجئني ٤%،فمعنى ذلك اأن معدل 
اإلى  �صيوؤدي  وهذا  تناق�س.  يف  هو  االأردين  الفرد  دخل 
املعي�صة،  تكاليف  مواجهة  �صعوبة  و  الفقر  م�صاحة  ات�صاع 
ويوؤدي اإلى ا�صتمرار تراجع الطبقة الو�صطى. و معنى ذلك 
وانذار،  تنبيه  كجر�س  التقرير  اإلى  ينظر  اأن  ينبغي  انه 
ولي�س جمرد وثيقة عادية. فمعدل النمو هذا لن ي�صتطيع 
اأن يولد �صنويا فر�س عمل جديدة اكرث من 30 األف اإلى ٤5 
األف فر�صة عمل حقيقية )قائمة على التو�صع يف اال�صتثمار 
املطلوب  اأن  االقت�صادي(، يف حني  الهيكل  اإلى  واال�صافة 
�صنويا هو ما معدله 100 األف فر�صة عمل لالأردنيني فقط. 
البنك  تقرير  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  �صتعترب  هل  وال�صوؤال 
الدويل واحدًا من التقارير التقليدية الدورية التي يكتفى 
�صل�صلة  عليه  �صيرتتب  اأنه  اأم  عليها؟  االإطالع  و  بقراءتها 
فيها  الدخول  ينبغي  املتكاملة  املدرو�صة  االجراءات  من 
فذلك  االمام؟  اإلى  التحرك  الرتاجع،ويبداأ  يتوقف  حتى 
ال�صيا�صية  الظروف  هذه  يف  االأهمية،خا�صة  يف  غاية 
املعقدة، حيث ترتاجع حجوم املنح وامل�صاعدات، و تتوا�صل 
احلروب االهلية حولنا، ويتعمق الياأ�س و االإحباط وال�صعور 
التطرف  اأو  االإنكفاء  اإلى   بال�صباب  يدفع  باملظلومية،ما 
بل وااللتحاق باجلماعات االرهابية. ي�صاف اإلى كل ذلك 
االقت�صاد  كاهل  يثقلون  االردنيني  غري  من  ماليني   )3(
والطاقة  والزراعة  املاء  فيها  مبا  واملوارد،  اخلدمات  و 
عاملة  يد  مليون   1.25 هوؤالء  ومن  ال�صحة.  و  والتعليم 
العمل،  واالأردنيات على كثري من فر�س  تناف�س االردنيني 
بعد اأن تعدى عدد العاطلني عن العمل اكرث من 250 الف 

اردين واردنية.
يدعو تقرير البنك الدويل احلكومة االأردنية اإلى الت�صدي 
النفقات  تقلي�س  اإلى  والتوجه  ال�صعيفة،  النقاط  لهذه 
احلكومية، وحتفيز االقت�صاد، وت�صجيع ال�صادرات. وهذه 
واأي  واأي مكان  بلد،  الأي  وت�صلح  عموميات ال غبار عليها 
احلكومة  اأمام  والعاجل  احلقيقي  التحدي  ولكن  زمان. 
اأنواعها  على  االقت�صادية  القطاعات  و  االأولى  بالدرجة 
العملي،  الواقع  اإلى  العموميات  من  االنتقال  كيفية  هو يف 
وكيف ومتى يتم و�صع خطة عمل وا�صحة وحمددة، وتنفيذ 

برنامج مو�صوعي وزمني حمكم مل�صاريع انتاجية حقيقية 
وتنمي  امل�صافة،  القيمة  عالية  جديدة  عمل  فر�س  تخلق 
االإقت�صاد بن�صب تتجاوز 6% �صنويا،حتى يبداأ دخل املواطن 

بالزيادة بدال من النق�صان.
القطاع  مع  وبالتعاون  احلكومة  من  فاملطلوب  هنا  ومن 
و�صع  املبدعني  املفكرين  و  واخلرباء  واالكادمييا  اخلا�س 
برنامج �صريع رمبا يف االطار التايل اأواًل:  اأن ي�صعر جهاز 
وال�صناعة  واال�صتثمار  ال�صياحة  جمال  يف  العامل  الدولة 
التعليمات  خالل  ومن  واجلمارك  والت�صدير  الزراعة  و 
امل�صاعدة  تقدمي  تقت�صي  طوارئ  حالة  يف  انه  املبا�صرة 
وامل�صدرين  و اخلدمات  لل�صلع  واملنتجني  امل�صتثمرين  لكل 
ثانيًا:  اأواجلديدة.  املو�صعة  اأو  القائمة  امل�صاريع   اأ�صحاب 
التي  االإيجابية  الطوارئ  اجراءات  موؤ�ص�صة  كل  ت�صدر  ان 
امل�صوؤولني  كبار  و  املوظفني  قبل  من  بها  االلتزام  ينبغي 
بعيدا  باأكمله  القطاع  لتحفيز  و  امل�صاريع  اأعمال  لتي�صري 
البريوقراطية  و  امل�صلحية  و  الرتدد  و  الالمباالة  عن 
حلجوم  �صنويا  هدفا  احلكومة  ت�صع  اأن  ثالثًا:  التقليدية. 
ويف  قطاع  كل  يف  حتقيقها  اإلى  تهدف  التي  اال�صتثمارات 
واإدارية  ومالية  عينية  ت�صهيالت  تقدم  حمافظة،و  كل 
على  امل�صتثمرين  �صغار  ت�صجع  الغاية،و  لهذه  ا�صتثنائية 
الكربى  ال�صناعات  من  احلكومة  تطلب  رابعا:  امل�صاركة. 
احلديد،  الدوائيات،الكيماويات،  البوتا�س،  )الفو�صفات، 
بان�صاء  تبا�صر  اأن  ال�صياحة...الخ(  الزراعة،  الطاقة، 
�صناعات متو�صطة و�صغرية مرتبطة بها، �صواء كمدخالت 
و�صيطة  و  قبلية  )�صناعات  لالنتاج  مكمالت  اأو  اإنتاج 
وبعدية( خام�صا: اأن يتم التفاو�س ال�صريع مع دول اخلليج 
و غريها من الدول املانحة ال�صتخدام املنح و امل�صاعدات 
بدال  املحافظات،  يف  جديدة  انتاجية  م�صاريع  ان�صاء  يف 
التحتية،والتحديثات  البنية  م�صاريع  على  الرتكيز  من 
�صوابط  و�صع  يتم  �صاد�صا:ان  حكمها.  يف  ما  و  االإدارية 
)ال�صناعات  املحلي  الت�صنيع  ل�صالح  اال�صترياد  على 
حقيقية  فر�صة  هناك  تكون  ان  ميكن  ال  .اذ  االحاللية( 
لالنتاج املحلي اذا كانت ا�صواق الت�صدير العربية املجاورة 
اأمامها  تزال   ال  الأوروبا  الت�صدير  وامكانات  مغلقة،  �صبه 
عني  ويف  املبا�صرة،  غري  و  املبا�صرة  ال�صعبة  العقبات 

على م�صراعيها جلميع  مفتوحة  اال�صترياد  اأبواب  الوقت 
اأنحاء  جميع  ومن  ا�صتثناء،  بدون  واخلدمات  ال�صلع  
البيوت  و  الر�صمية  املوؤ�ص�صة  تتحرك  ان  �صابعًا:  العامل. 
امل�صانع  املتعرثة،وم�صاعدة  ال�صركات  مل�صاعدة  املالية 
واالنتاج،  للعمل  لتعود  االإغالق  و�صك  على  وتلك  املغلقة، 
والتو�صع، اأو جتديد خطوط االإنتاج. ثامنا:ان تدعم الدولة 
القطاعني الزراعي و ال�صياحي ب�صكل خا�س. فاالأردنيون 
اجليدة  املرافق  و�صاآلة  اال�صعارال�صياحية،  ارتفاع  ب�صبب 
�صرم  الى  يذهبون  املدعومة،  الربامج  وغياب  املجهزة، 
ال�صيخ وقرب�س لل�صياحة. فلي�س من املعقول ان تكون كلفة 
اأرخ�س من  الطائرة  ال�صيخ مع تذكرة  �صرم  ال�صياحة يف 
كلفة ال�صياحة يف البحر امليت اأو العقبة. تا�صعا: ان ت�صتعني 
و  باخلرباء  جاد  وب�صكل  واالأهلية  الر�صمية  املوؤ�ص�صات 
العلماء و املتخ�ص�صني املحليني لتطوير االأفكار اجلديدة 
ت�صكيل  يتم  عا�صرا:اأن  االإنتاجية.  ورفع  االأداء  حت�صني  و 
فرق عمل م�صرتكة حلل امل�صكالت املزمنة التي تطالب بها 
غرف ال�صناعة و الهيئات النوعية املتخ�ص�صة، والعالقة 
منذ �صنوات يف قطاعات ال�صناعة و الزراعة و ال�صياحة و 

التي تهدد ا�صتمرار هذه القطاعات .
وعدم  االقت�صادي،  النمو  بطء  و  الرتاجع  فاإن  واخريًا 
اال�صتثمارات  عزوف  �صنة،و  بعد  �صنة  الفرد  دخل  تنامي 
االإنتاجية اجلديدة، وعدم االكرتاث ب�صغار امل�صتثمرين، 
االقرتا�س،  يف  والتو�صع  امل�صاعدات،  و  املنح  وانتظار 
م�صاألة  امل�صتوردة،هذه  واخلدمات  بال�صلع  البالد  واإغراق 

تراكمية غاية يف اخلطورة. 
وندر�س  كثريًا،  ون�صرح  كثريًا،  نتكلم  اننا  نعرتف  دعونا 
كثريًا، ونكتب التقارير بغزارة، ولكن الفعل بطيء وحمدود 
من  وجمدبة  العقول،  من  قاحلة  البالد  كاأن  و  مرتدد،  و 
بامل�صاريع،و  العهد  حديثة  بالكفاءات،و  فقرية  و  االأفكار، 
عاجزة عن االإبداع،و عقيمة يف ابتكار احللول،مع اأنها يف 
اإن عجلة  اوؤلئك.  لي�س كذلك، بل غنية بكل  االأمر  حقيقة 
الزمن �صريعة ال تنتظر احدا، وال�صباب �صرعان ما يداهمه 
ال  ملن  املفاجاآت  من  الكثري  يحمل  وامل�صتقبل  االإحباط، 

ي�صتعد له، و االأردن موؤهل متاما الأن يح�صن اال�صتعداد. 

في تقريره عن االقتصاد االردني، أشار البنك الدولي إلى تحديات يتوجب 
التصدي لها. ذلك أن الدراسات تشير إلى أن معدل نمو االقتصاد سيكون %2.3 

في عام  2017 بينما سيتحرك إلى 2.6% خالل السنوات الثالث القادمة. وهذه 
نسب متواضعة للغاية، الزمت االقتصاد الوطني منذ عدة سنوات وكانت 

نتائجها االقتصادية و االجتماعية سلبية للغاية. حتى لو وصلت إلى 3% كما 
يتوقع وزير الصناعة و التجارة فإن ذلك لن يغير من جوهر الحالة شيئا يذكر

وجهة نظر 
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مدارس الجودة األمريكية
مدارس الربوع الدولية



»جت« توزع 10 % أرباحا نقدية على المساهمين

اإلستثمار في قطاع النقل

اجتماعها  يف   - جـــت   - االردنية  ال�صياحية  النقليات  ل�صركة  العامة  الهيئة  �صادقت   
العادي ال�صنوي الرابع والع�صرين الذي عقد ، برئا�صة رئي�س جمل�س اإدارة ال�صركة كمال 
البكري وح�صور مدير عام ال�صركة مالك حداد على تو�صية املجل�س بتوزيع 10 % من 

راأ�س املال كاأرباح نقدية على امل�صاهمني عن العام 2016.
 10 البالغ  ال�صركة  راأ�صمال  من   %  72 ن�صبته  ما  يحملون  م�صاهمون  االجتماع  وح�صر 
عن  ال�صركات  عام  مراقب  مندوب  اأعلن  حيث  دينار/�صهم  الف  وثمامناية  ماليني 
قانونية االجتماع .واأ�صار البكري خالل االجتماع اأن النقليات ال�صياحية  جت - وا�صلت 
حتقيق نتائج مالية مميزة بالرغم من ا�صتمرار الظروف االقليمية ال�صاغطه واملوؤثرة 
على عمل القطاع ال�صياحي ب�صكل عام وتاأثريه على ال�صركة ، اال ان االدارة وباخلربة 
الوا�صعة التي متتلكها ا�صتطاعت ان حتول املعوقات الى فر�س وعملت بكل طاقاتها على 
تنويع م�صادر الدخل والتخفيف من النفقات ، حيث حققت منوا يف االأرباح بن�صبة 76 % 
بعد ال�صريبة مقارنة مع العام 2015، و�صجلت االأرباح ال�صافية بعد ال�صريبة ارتفاعًا 
لت�صل الى مليون ومائة الف دينار، مقارنة بـ 62٤ الف دينار يف 2015 هذا وقد ارتفعت 
اإجمايل املوجودات مع ا�صتمرار ال�صركة يف �صيا�صة حتديث ا�صطولها وا�صافة عدد من 

احلافالت ال�صياحية لال�صطول.
بتبني معايري  املعهود  وا�صلت نهجها  ال�صياحية  جــت  النقليات  اأن  الى  البكري  واأ�صار 
كاأ�صا�صيات  وغر�صها  بها  االلتزام  عاتقها  على  اآخذه  والرقابة  ال�صبط  اأدوات  ومبادئ 

�صمن ثقافتها التي ترتكز على االلتزام مببادئ احلوكمة الر�صيدة لل�صركات امل�صاهمة 
العامة ، مبينا باأن ذلك النهج و�صع �صركة النقليات ال�صياحية  جــت يف طليعة ال�صركات.
ووجه البكري ال�صكر مل�صاهمي وعمالء النقليات ال�صياحية  جــت على ثقتهم ودعمهم 
جمل�س  واأع�صاء  ال�صركة  وموظفي  التنفيذية  االدارة  جهود  اإلى  باالإ�صافة  املتوا�صل. 

اإالدارة لتفانيهم وعملهم الدوؤوب لتحقيق النتائج واالإجنازات امل�صتهدفة.
من جهته قال مدير عام �صركة النقليات ال�صياحية  جـــت مالك حداد ان اداء ال�صركة 
 2015 عام  عن   %76 بن�صبة  ال�صافية  االرباح  وزيادة   2016 العام  يف  املالية  والنتائج 
انعك�صت  قد  ننفذها  التي  وان اخلطط  ال�صحيح  االجتاه  ت�صري يف  ال�صركة  ان  تربهن 
على جناح ال�صركة وجتاوزها ال�صعوبات واملعوقات التي تواجه قطاع النقل ، حيث قمنا 
االمثل  واال�صتغالل  الدخل  م�صادر  وزيادة  تنويع  يف  ا�صهمت  عديدة  قرارات  باتخاذ 
للموارد املتاحة .ووجه حداد ال�صكر لرئي�س وجمل�س االدارة على الدعم املو�صول الذي 
التي نقوم بطرحها وثقتهم بقدرتنا على  القرارات والتوجهات  لنا ودعم كل  يقدمونه 

حتقيق النجاح وكل ما هو مب�صلحة ال�صركة .
بالنجاحات من  مليء  ايجابيا  يكون عاما  ان  نتطلع  والذي  ان عام 2017  وقال حداد 
خالل بدء الت�صغيل ل�صركة جت لل�صياحة وال�صفر لتن�صم الى �صقيقاتها يف املجموعة ، 
ونتاأمل ان ت�صهم ب�صكل ا�صا�صي يف حتقيق اعلى عائد وحت�صني موارد ال�صركة مبا ينعك�س 
على ارباحها بال�صكل الذي يلبي طموحات ال�صادة امل�صاهمني، باال�صافة الى ا�صتمرار 
ال�صركة يف حت�صني االداء وخف�س التكاليف مبا يحقق كفاءة ا�صتخدام راأ�س املال ون�صبة 

العائد على �صهم ال�صركة وجعله جاذبا للم�صتثمرين .
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 N-Flight Planning االأردنيـة تطبيــق نظــــــــام  امللـكية  �صــركة اخلطــــوط اجلوية  اإختــارت   
تطويره  والذي عملت على  الرحالت اجلوية  م�صارات  بتحديد  واملخت�س  املطّور  التكنولوجي 
موؤخرًا �صركة NAVBLUE االأمريكية، حيث تتطلع امللكية االأردنية من وراء اإدخال هذا النظام 
االأجواء ب�صكل  املتعلقة بتحديد م�صارات الطائرات يف  التكنولوجية  الكفاءة  اإلى رفع م�صتوى 
يعمل على تقليل اإ�صتهالك الوقود وتخفي�س التكاليف يف �صوء التقنيات احلديثة للنظام والتي 

حتقق اأف�صل م�صتويات ال�صالمة اجلوية وتوفر راحة اأكرب للم�صافرين اأثناء الطريان .
�صركة  وبني  بينها  القائمة  ال�صراكة  اآفاق  تو�صع  االأردنية  امللكية  فاإن  النظام  هذا  وبتطبيق 
 RAIM والتي بداأت منذ العام 201٤ حني زّودت االأخرية امللكية االأردنية باأنظمة NAVBLUE

الفنية  كفاءتها  تطوير  من  ال�صركة  مّكنت  والتي  التنبوؤ  بعمليات  املتخ�ص�صة   Prediction

وقدراتها يف جمال املالحة اجلوية . 
تبنـي  اأن  عبيــدات  �صليمان  كابنت  االأردنية  للملكية  التنفيذي  الرئي�س   / العام  املدير  وقال 
نظــام N-Fligth Planning جاء بالنظر اإلى مميزاته الكبرية من حيث اإعتماده على اأحدث 
التطورات التكنولوجية امل�صتخدمة يف مالحة الطريان الإختيار اأف�صل واأق�صر املمرات اجلوية 
التي ت�صلكها الطائرات بني حمطة واأخرى وتفادي التاأخريات التي قد تنتج اأحيانًا عن اإزدحام 
الوقود مبعدل %2  اإ�صتهالك  االأجواء يف بع�س املناطق، ومبا يقلل من زمن الرحلة ويخف�س 
تقريبًا ويح�صن اإنتاجية الطواقم بن�صبة 20% كما ي�صاعد ال�صركة على رفع معدل االإ�صتخدام 

اليومي الأ�صطول طائراتها لتح�صني اإقت�صاديات الت�صغيل . 
واأ�صار اإلى املرونة والتفاعلية التي يتميز بها النظام و�صهولة التطبيق واإمكانية تقدمي معلومات 
ي�صاعد  ومبا  املتوقعة  الهوائية  واملطبات  الرحلة  مل�صار  اجلوية  احلالة  عن  وو�صوح  دقة  اأكرث 
على ت�صغيل رحالت جوية تلبي تطلعات ال�صركة من خمتلف النواحي العملياتية واخلدماتية 

باالإ�صافة اإلى توفري م�صتويات اأف�صل من الراحة للم�صافرين . 
التطورات  اأحدث  ملواكبة  ال�صعي  موا�صلة  على  االأردنية  امللكية  حر�س  عبيدات  كابنت  واأكد 
الت�صغيلية  العمليات  حت�صني  يف  ُت�صهم  مبتكرة  حلول  الإيجاد  الطريان  عامل  يف  التكنولوجية 
ت�صهيل  عن  ف�صاًل  الطائرات،  منت  وعلى  املطارات  يف  للم�صافرين  متميزة  خدمات  وتوفري 
ما  اجلديد  النظام  يحقق  اأن  يف  ثقته  عن  معربًا  اجلوية،  والطواقم  املوظفني  على  االأعمال 
تتطلع اإليه ال�صركة على هذا ال�صعيد، �صيما واأن نظام N-Flight Planning حائز على العديد 

من اجلوائز العاملية.
بدوره عرّب �صوان ميكيلك نائب املدير العام خلدمات التكنولوجيا يف �صركة NAVBLUE عن 
�صعادته بالت�صارك مع امللكية االأردنية كناقل وطني لالأردن و�صركة رائدة وعريقة يف منطقة 
ال�صرق االأو�صط، الفتًا اإلى اأنها اأول �صركة طريان يف هذه املنطقة تتبنى تطبيق النظام املذكور، 
ثالث  منذ  بينها  القائمة  التعاون  ويعّزز عالقات  الطرفني  بني  الكبرية  الثقة  يعك�س  ما  وهو 

�صنوات والتي �صيعمل اإدخال النظام اجلديد على تو�صيعها .  

 N-Flight Planning الملكية األردنية تطبق نظام
المتخصص بتحديد المسارات الجوية 

اإلستثمار في قطاع النقل
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42.1 مليون دينار أقساط الشرق العربي
 للتأمين في نهاية الربع األول

 عقد جمل�س اإدارة �صركة gig | ال�صرق العربي للتاأمني اجتماعه الثاين ل�صنة 2017 برئا�صة 
رئي�س املجل�س معايل نا�صر اللوزي، وح�صور اأع�صاء جمل�س االإدارة.

يف  منوًا  �صهد  والذي   ،2017/03/31 يف  كما  االأول  للربع  املالية  النتائج  املجل�س  بحث  وقد 
االأق�صاط املكتتبة حيث كانت االأف�صل على م�صتوى ال�صوق املحلي.

و�صرح رئي�س جمل�س االإدارة نا�صر اللوزي باأن اأعمال ال�صركة يف نهاية الربع االأول من العام 
احلايل كانت خا�صرة ب�صبب تغيري طريقة اإحت�صاب ح�صة املعيدين من اأق�صاط التاأمني الطبي 
غري امل�صتحقة اإعتبارًا من نهاية العام ال�صابق، وقد بلغت االأق�صاط املكتتبة ٤2.1 مليون دينار 
اأردين مقارنة 38.9 مليون دينار بنف�س الفرتة من العام ال�صابق 2016 بزيادة بلغت ن�صبتها 

8%، كما بلغت التعوي�صات املدفوعة 26.9 مليون دينار مقارنة مع 23.1 مليون دينار ب�صنة 
.2016

وفقًا لبيانات ال�صركة املالية، كما زادت الودائع املالية لل�صركة لتبلغ 35 مليون دينار اأردين، 
واالأكرث  االأف�صل  اخليار  يجعلها  مما  املالية،  ومالءتها  ال�صركة  قدرة  على  كبري  موؤ�صر  وهو 
العمالء  ثقة  ومتانة  ال�صركة  مكانة  ويعزز  الكربى،  وال�صركات  واملوؤ�ص�صات  للمن�صاآت  اأمانًا 

وامل�صاهمني والعاملني يف ثبات واإ�صتقرار املركز املايل لل�صركة.
وقد �صكر رئي�س واأع�صاء املجل�س االإدارة التنفيذية لل�صركة وكافة العاملني بها دون اإ�صتثناء 

على جهودهم املتوا�صلة التي �صاهمت ب�صكل اإيجابي يف تعزيز مكانة ال�صركة و تقدمها.

أخبار هيئات التأمين

اللوزي: الودائع المالية للشركة ازدادت
 وهو مؤشر كبير على قدرتها ومالءتها المالية
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218.2 مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي للربع األول

 
اعلنت جمموعة البنك العربي عن نتائجها خالل الربع االول 
ال�صرائب  بعد  االرباح  �صايف  بلغت  حيث   2017 العام  من 
مليون   218.3 مقابل  دوالر  مليون   218.2 واملخ�ص�صات 

دوالر لنف�س الفرتة من العام 2016.
دوالر،  مليون   290 للمجموعة  الت�صغيلية  االرباح  �صايف  وبلغ 
االجنبية  للعمالت  ال�صرف  ا�صعار  يف  التغري  اأثر  وبا�صتثناء 
اأظهرت �صايف االرباح الت�صغيلية منوا بن�صبة 7%،  وحافظت 
املجموعة على متانة مركزها املايل حيث بلغت حقوق امللكية 

8.1 مليار دوالر.
وبلغت الت�صهيالت االئتمانية 2٤.٤ مليار دوالر بنهاية الربع 
االول من عام 2017 مقارنة مع 23.7 مليار دوالر اأمريكي يف 
نهاية عام 2016 وبن�صبة منو بلغت 3%، يف حني بلغت ودائع 

العمالء 33 مليار دوالر.
�صبيح  �صرح  البنك  حققها  التي  النتائج  على  تعليقه  ويف 
البنك  وا�صل  قائاًل  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل�صري   
وفعالية  قوة  على  وا�صح  موؤ�صر  يف  االيجابي  اأدائه  م�صرية 
وم�صادر  االأعمال  تنويع  على  القائم  البنك  عمل  منوذج 
وم�صادر  ال�صيولة  ادارة  يف  خططه  كفاءة  وعلى  الدخل  

التمويل .
كما واأكد نعمه ال�صباغ املدير العام التنفيذي للبنك العربي 
اأن النتائج املحققة تعك�س ا�صتمرار وترية االداء القوي للبنك 

وقدرته على التناف�س وحتقيق منو يف االيرادات.
على  املحافظة  يف  ا�صتمر  قد  البنك  باأن  �صباغ  واأ�صاف 
البنك  ووا�صل  االئتمانية،  ونوعية حمفظته  جودة موجوداته 
باالحتفاظ بن�صبة تغطية للديون غري العاملة تفوق ال %100 
وذلك دون احت�صاب قيمة ال�صمانات، كما حافظ البنك على 
الودائع  الى  القرو�س  ن�صبة  بلغت  ن�صبة �صيولة مرتفعة حيث 

.%68.٤
من  الرغم  وعلى  انه  امل�صري  �صبيح  اأكد  اخلتام   ويف 
يف  اأمامنا  املاثلة  ال�صائكة  االإقت�صادية  والتحديات  االأو�صاع 
التعامل  البنك على  فاإننا على ثقة من قدرة  املدى املنظور، 
معها بكفاءة وحرفية وامل�صي قدمًا بخطى مدرو�صة وخطط 
وتخدم  م�صاهمينا  وتطلعات  طموحات  حتقق  وا�صحة 

اإحتياجات عمالئنا.
 Global( وجتدر االإ�صارة هنا اإلى اأن جملة غلوبال فاينان�س
Finance( العاملية كانت قد اختارت البنك العربي موؤخرًا 
للعام  وذلك   2017 للعام  االأو�صط  ال�صرق  يف  بنك  كاأف�صل 

الثاين على التوايل. 

المصري: البنك واصل 
مسيرة أدائه االيجابي في 

مؤشر واضح على قوته

اإلستثمار في القطاع المصرفـي

4.3 مليون دينار صافي أرباح البنك اإلستثماري خالل الربع األول

بني رئي�س جمل�س اإدارة البنك االإ�صتثماري ب�صر 
ارتفاع  اأظهرت  قد  املالية  النتائج  اأن  جردانه 
االأول  الربع  خالل  ال�صريبة  بعد  الربح  �صايف 
دينار  مليون   ٤.3 اإلى   2017 احلايل  العام  من 
مقارنة مع 3.5 مليون دينار خالل الفرتة ذاتها 

من العام املا�صي 2016. 
 995 اإلى  املوجودات  جمموع  ارتفع  فقد  وكذلك 
مليون دينار يف نهاية الربع االأول من العام 2017 
وبن�صبة منوبلغت ٤.8%، كما ارتفع اإجمايل دخل 
دينار  مليون   12.2 اإلى   %8.5 بن�صبة  البنك 
الربع  نهاية  ديناريف  مليون   11.2 مع  مقارنة 

االأول من العام املا�صي.
اإيرادات  �صايف  يف  منوًا  االإ�صتثماري  حقق  وقد 

 9.6 لت�صبح   %٤.6 بن�صبة  والعموالت  الفوائد 
مليون دينار مقارنة مع 9.1 مليون دينار للفرتة 
املماثلة من العام املا�صي. وقد متكن البنك من 
حتقيق منو يف �صايف الت�صهيالت االئتمانية التي 
عن   %9.٤ منو  وبن�صبة  دينار  مليون   589 بلغت 
بداية العام. فيما ارتفع حجم ودائع العمالء اإلى 
638 مليون دينار مقارنة مع 623 مليون دينار يف 

بداية العام.
البنك  اإدارة  جمل�س  دعم  اأن  جردانه  واأ�صاف 
ا�صرتاتيجية  عمل  خطة  وو�صع  العمالء  وثقة 
التطوير  وعمليات  الداخلية  وال�صيا�صات 
عوامل  كلها  البنك،  بها  قام  التي  والتحديث 
تظافرت للم�صي قدمًا بتح�صني نتائجه يف الربع 
النجاحات  طريق  عن  احلايل  العام  من  االأول 

املتوا�صلة.

جردانه : ثقة العمالء ووضع 
خطة عمل إستراتيجية 

جميعها عوامل ساهمت 
في تحقيق النمو
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6.6 مليون دينار صافي أرباح بنك القاهرة عمان للربع األول

7،7 مليون دينار صافي أرباح بنك االتحاد للربع األول

بلغ �صايف اأرباح بنك القاهرة عمان )بعد ال�صريبة 
واملخ�ص�صات( خالل الربع االول من العام احلايل 

2017 حوايل 6،6 مليون دينار.
بنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب 
القاهرة عمان قبل ال�صريبة خالل الربع االول من 
يف  دينار،  مليون   9،3 حوايل   ،2017 احلايل  العام 
الوقت الذي بلغ فيه اجمايل الدخل للفرتة ذاتها من 

العام 2017 حوايل 30،5 مليون دينار.
جمموع  ارتفاع  الى  املالية  البيانات  وا�صارت 
العام  من  االول  الربع  خالل  البنك  موجودات 
احلايل 2017 لتبلغ حوايل 2،6 مليار دينار مقارنة 
مع حوايل 2،5 مليار دينار لغاية 31 كانون االأول من 

العام املا�صي 2016.

وقال رئي�س جمل�س ادارة بنك القاهرة عمان يزيد 
املفتي، اإن البنك ا�صتمر يف تطوير عملياته واجناز 
ورفع  االأداء  كفاءة  زيادة  بهدف  امل�صاريع  من  عدد 
خالل  من  للعمالء  املقدمة  اخلدمات  م�صتوى 
واملراجعة  الب�صرية  املوارد  تطوير  يف  اال�صتمرار 
ال�صبط  والأنظمة  املختلفة  البنك  لربامج  امل�صتمرة 

والرقابة الداخلية. 
�صيقوم  البنك  اأن  الى  االدارة  جمل�س  رئي�س  ولفت 
تبعات  مع  الواقعي  بالتعامل  احلايل  العام  خالل 
االأزمة التي تعاين منها دول ال�صرق االو�صط خا�صة 
االزمة ال�صورية والتي رفقها ازمة اقت�صادية �صربت 
املنطقة ب�صكل عام واململكة ب�صكل خا�س، من خالل 
واالدارة  لديه  ال�صيولة  وم�صتويات  مركزه  تعزيز 
املر�صية  النتائج  يحقق  ومبا  االأموال  مل�صادر  املثلى 

للبنك.

ال�صريبة  )بعد  االإحتاد  بنك  اأرباح  �صايف  بلغ 
العام احلايل  من  االول  الربع  واملخ�ص�صات( خالل 
2017 حوايل 7،7 مليون دينار، مقارنة مع حوايل 7،2 

مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2016.
وح�صب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح بنك االحتاد 
احلايل  العام  من  االول  الربع  خالل  ال�صريبة  قبل 
2017، حوايل 12 مليون دينار مقارنة مع حوايل 11 
 ،2016 املا�صي  العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون 
يف الوقت الذي بلغ فيه اجمايل الدخل للفرتة ذاتها 
مقارنة  دينار  مليون   35،3 حوايل   2017 العام  من 
العام  من  االول  للربع  دينار  مليون   2٤،1 حوايل  مع 

املا�صي 2016.

وا�صارت البيانات املالية الى ارتفاع جمموع موجودات 
البنك خالل الربع االول من العام احلايل 2017 لتبلغ 
حوايل 3،٤ مليار دينار مقارنة مع حوايل 2،5 مليار 

دينار لغاية 31 كانون االأول من العام املا�صي 2016.
وقال رئي�س جمل�س ادارة بنك االحتاد ع�صام �صلفيتي 
اإن النتائج املالية املميزة التي حققها البنك يف الربع 
االأرباح  توليد  اال�صتمرار يف  على  قدرته  تعك�س  االأول 

مل�صاهميه والتاأقلم مع اأو�صاع ومتطلبات ال�صوق.
طلبات  تلبية  وا�صل  االحتاد  بنك  اأن  �صلفيتي  وبني   
توفري  يف  احلل  من  جزءا  ليكون  االأزمة  يف  عمالئه 
اإلى  ت�صري  النتائج  هذه  ان  الى  م�صريا  لهم،  ال�صيولة 
�صالبة املركز املايل للبنك وقوة قاعدته الراأ�صمالية، 
حيث حّقق البنك اإجنازات جيدة يف البنود الرئي�صية 

للميزانية.

المفتي: البنك استمر في 
تطوير عملياته وانجاز عدد 

من المشاريع

سلفيتي: النتائج تعكس 
قدرة البنك على االستمرار 

في توليد األرباح والتأقلم 
مع األوضاع 
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13،2 مليون دينار صافي أرباح بنك األردن للربع األول

ال�صريبة  )بعد  االأردن  بنك  اأرباح  �صايف  بلغ 
العام  من  االول  الربع  خالل  واملخ�ص�صات( 
مقارنة  دينار،  مليون   13،2 2017 حوايل  احلايل 
من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   10،6 حوايل  مع 

العام املا�صي 2016.
بنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب 
االأردن قبل ال�صريبة خالل الربع االول من العام 
مقارنة  دينار  مليون   18،7 2017، حوايل  احلايل 
من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   15،2 حوايل  مع 
فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف   ،2016 املا�صي  العام 
 2017 العام  من  ذاتها  للفرتة  الدخل  اجمايل 
حوايل 36،7 مليون دينار مقارنة مع حوايل 32.5 

مليون دينار للربع االول من العام املا�صي 2016.

جمموع  ارتفاع  الى  املالية  البيانات  وا�صارت 
العام  من  االول  الربع  خالل  البنك  موجودات 
احلايل 2017 لتبلغ حوايل 2،٤ مليار دينار مقارنة 
االأول  لغاية 31 كانون  مع حوايل 2،3 مليار دينار 

من العام املا�صي 2016.
لبنك  العام  املدير  اإدارة/  جمل�س  رئي�س  وقال 
االأردن �صاكر فاخوري، اإن البنك متكن من حتقيق 
العمل  جوانب  كافة  يف  ممتازة  واجنازات  نتائج 
بف�صل كفاءة �صيا�صات االإدارة، وواقعيتها وقدرتها 

على التعامل مع امل�صتجدات والظروف الراهنة.
واأ�صاف اأن البنك انتهج �صيا�صة ائتمانية ح�صيفة 
حتكم  ووا�صحة  حمددة  معايري  واعتمد  ومتزنة، 
اإلى  باالإ�صافة  حالة،  لكل  االئتماين  القرار 
الت�صدد يف اإجراءات املراقبة واملتابعة والتح�صيل 

والتوثيق.
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45،8 مليون دينار أرباح بنك اإلسكان للربع األول

 
حقق بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل اأرباحًا، 
يف  دينار  مليون  8ر٤5  بلغت  ال�صريبة،  قبل 
مع  مقارنة  احلايل،  العام  من  االأول  الربع 
حتققت  دينار  مليون  5ر50  قدرها  اأرباح 
علما  املا�صي،  العام  من  االأول  الربع  خالل 
الدخل  م�صتوى  نف�س  على  البنك حافظ  باأن 

من �صايف الفوائد والبالغ 68 مليون دينار.
االإ�صكان،  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  واأكد 
من  الرغم  وعلى  اأنه  ال�صعدي،  اإيهاب 
باململكة وانعكا�صاتها على  الظروف املحيطة 
من  متكن  البنك  اأن  اإال  االأردين،  االقت�صاد 
و�صالبة  املايل  مركزه  قوة  على  املحافظة 
موجودات  جمموع  و�صل  حيث  ميزانيته، 
مليار  8ر7  اإلى  االأول  الربع  نهاية  يف  البنك 
6ر5  العمالء  ودائع  اأر�صـــدة  وبلغت  دينار، 

مليار دينار.
حمفظة  ر�صيد  اإجمايل  اأن  اإلى  واأ�صار 
مليار  ٤ر٤  بلغ  للبنك  االئتمانية  الت�صهيالت 
للبنك  الراأ�صمالية  القاعدة  وتعززت  دينار، 
مليون   1093 امللكية  حقوق  اإجمايل  بلغ  اإذ 

دينار.

املال  راأ�س  كفاية  ن�صبة  اإن  ال�صعدي  وقال 
 127 ال�صيولة  ون�صبة  باملئة،  ٤ر17  بلغت 
من  املطلوبة  املعدالت  من  اأعلى  وهما  باملئة 
العائد  معدل  وبلغ  االأردين،  املركزي  البنك 
باملئة  6ر1  ال�صريبة  بعد  املوجودات  على 
خالل الربع االأول 2017، ومعدل العائد على 
حقوق امللكية بعد ال�صريبة 6ر11 باملئة، كما 
باملئة   3.9 العاملة  غري  الديون  ن�صبة  بلغت 
املخ�ص�صات  تغطية  ن�صبة  وبلغت   ،NPLs

للديون غري العاملة 111 باملئة.
ويف جمال التو�صع، اأ�صار ال�صعدي اإلى اأنه مت 
افتتاح ٤ فروع جديدة يف االأردن خالل الربع 
فروع  عدد  لي�صل  احلايل،  العام  من  االأول 
البنك العاملة يف اململكة اإلى 13٤ فرعا، كما 
مت افتتاح فرعني جديدين يف فل�صطني لي�صل 
فرعا،   15 اإلى  هناك  العاملة  الفروع  عدد 
جمموعة  �صبكة  فروع  عدد  ي�صبح  وبذلك 
فرعا   189 والدولية  املحلية  االإ�صكان  بنك 
يف كل من االأردن و�صورية واجلزائر واململكة 
اإلى  اإ�صافة  والبحرين،  وفل�صطني  املتحدة 
العراق واالإمارات  التمثيل يف كل من  مكاتب 

العربية املتحدة وليبيا.

السعدي: البنك تمكن من 
المحافظة على قوة مركزه 

المالي وصالبة ميزانيته

فاخوري: البنك انتهج سياسة 
ائتمانية حصيفة ومتزنة
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

7،7 مليون دينار صافي أرباح البنك األردني الكويتي للربع األول

)بعد  الكويتي  االأردين  البنك  اأرباح  �صايف  بلغ 
من  االول  الربع  خالل  واملخ�ص�صات(  ال�صريبة 

العام احلايل 2017 حوايل 7،7 مليون دينار.
البنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب 
االول  الربع  ال�صريبة خالل  قبل  الكويتي  االأردين 
مليون    11،8 حوايل   ،2017 احلايل  العام  من 
للفرتة  دينار  مليون   11،6 بحوايل  مقارنة  دينار 
ذاتها من العام املا�صي 2016، يف الوقت الذي بلغ 
فيه اجمايل الدخل للفرتة ذاتها من العام 2017 

حوايل 29،٤ مليون دينار.
وا�صارت البيانات املالية الى ان جمموع موجودات 
البنك خالل الربع االول من العام احلايل 2017 

لتبلغ حوايل 2،6 مليار دينار.
الكويتي  االأردين  البنك  اإدارة  رئي�س جمل�س  وقال 
وهذه  النتائج  هذه  اإن  الكباريتي،  الكرمي  عبد 
االأرباح اأتت انعكا�صًا ال�صتمرار البنك يف الرتكيز 
اإدارة  وح�صن  الرئي�صية  امل�صرفية  االأن�صطة  على 
وا�صتحداث  خدمتهم  يف  والتميز  العمالء  ودائع 

منتجات جديدة تواكب تطلعاتهم واحتياجاتهم.
التحديات  كل  رغم  متفائلون  نحن  واأ�صاف 
البنك  اإدارة  موؤكدا حر�س  بحذر،  ولكن  املحيطة 
الدائم على تعزيز قاعدة راأ�صمال البنك بالرتكيز 
العن�صر  متثل  التي  امل�صاهمني  حقوق  تنمية  على 
انتهاج  خالل  من  التنظيمي  املال  راأ�س  يف  االأهم 
�صيا�صة التخ�صي�س املتوازن لالأرباح والتنويع بني 

التوزيع النقدي والتدوير.

1.3 مليون دينار صافي أرباح البنك التجاري األردني للربع األول

)بعد  االأردين  التجاري  البنك  اأرباح  �صايف  بلغ 
ال�صريبة واملخ�ص�صات( خالل الربع االول من العام 

احلايل 2017 حوايل 1،3 مليون دينار.
البنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب 
االول  الربع  خالل  ال�صريبة  قبل  االأردين  التجاري 
من العام احلايل 2017، حوايل 2،٤ مليون دينار، يف 
الوقت الذي بلغ فيه اجمايل الدخل للفرتة ذاتها من 

العام 2017 حوايل 12،3 مليون دينار.
وا�صارت البيانات املالية الى ارتفاع جمموع موجودات 
البنك خالل الربع االول من العام احلايل 2017 لتبلغ 
حوايل 1،3 مليار دينار مقارنة مع حوايل 1،26 مليار 

دينار لغاية 31 كانون االأول من العام املا�صي 2016.

االأردين  التجاري  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال 
مي�صيل ال�صايغ، ان النتائج املتحققة خالل الربع االول 
يف  ا�صتمر  البنك  ان  توؤكد   2017 احلايل  العام  من 
تعزيز عنا�صر القوة والبيئة الرقابية من خالل تعزيز 
ومراقبة  املخاطر  واإدارة  املوؤ�ص�صي  التحكم  معايري 

االمتثال . 
تطوير  على  الرتكيز  يف  ا�صتمر  البنك  ان  وا�صاف 
مدرو�صة  خطط  �صمن  للعمالء  واملنتجات  اخلدمات 
تهدف الى االإرتقاء بح�صور البنك يف القطاع امل�صريف 
االأردين ، وتفعيل وتن�صيط فروع البنك يف فل�صطني ، 
واال�صتمرار يف تطوير التكنولوجيا امل�صرفية واالرتقاء 
من  االأداء  من  عالية  م�صتويات  الى  الب�صرية  باملوارد 
باخلربات  ورفده  امل�صتمر  والتطوير  التدريب  خالل 

امل�صرفية .

الصايغ: البنك واصل التركيز 
على تطوير الخدمات 

والمنتجات للعمالء ضمن 
خطط مدروسة

الكباريتي: البنك تميز 
بحسن إدارة ودائع العمالء 
وفي خدمتهم واستحداث 

منتجات جديدة
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

4،4 مليون دينار صافي أرباح كابيتال بنك للربع األول

ال�صريبة  )بعد  بنك  كابيتال  اأرباح  �صايف  بلغ 
العام  من  االول  الربع  خالل  واملخ�ص�صات( 
مقارنة  دينار،  مليون   ٤،٤ حوايل   2017 احلايل 
مع حوايل ٤،3 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام 

املا�صي 2016.
كابيتال  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب 
العام  من  االول  الربع  خالل  ال�صريبة  قبل  بنك 
احلايل 2017، حوايل ٤،9 مليون دينار، يف الوقت 
من  ذاتها  للفرتة  الدخل  اجمايل  فيه  بلغ  الذي 
العام 2017 حوايل 2٤،٤ مليون دينار مقارنة مع 
العام  من  االول  للربع  دينار  مليون   21،5 حوايل 

املا�صي 2016.
وا�صارت البيانات املالية الى ان جمموع موجودات 
العام احلايل 2017  الربع االول من  البنك خالل 

بلغت حوايل 2 مليار دينار.

با�صم  بنك  كابيتال  اإدارة  جمل�س  رئي�س  و�صرح 
خليل ال�صامل اأن النتائج املالية التي حققها البنك 
 ، العام احلايل 2017  االول من  الربع  نهاية  حتى 
ما هي اال تاأكيدًا على ان كابيتال بنك مي�صي قدما 

نحو املزيد من االجنازات والنجاحات.
قد  البنك  اتبعها  التي  ال�صيا�صات  ان  ال�صامل  ونوه 
انعك�صت اإيجابا وب�صكل مبا�صر على نتائجه املالية 
اأن البنك قد وا�صل  اإلى  اجليدة املحققة ، م�صريا 
وزيادة  ناحية  من  املايل  مركزه  وتقوية  تدعيم 
ال�صوق  يف  �صواء  اأخرى  ناحية  من  اأن�صطته  ربحية 
االأردنية اأو العراقية، لري�صخ مكانته كبنك اإقليمي.
تاأتي  االيجابية  النتائج  هذه  حتقيق  ان  على  واأكد 
كان  والتي  البنك  �صهدها  التي  التطورات  ظل  يف 
اأبرزها تركيز اخلدمة يف االردن على العمالء مبا 

يتنا�صب مع ا�صرتاتيجية البنك.

7.5 مليون دينار صافي أرباح البنك األهلي األردني للربع األول

)بعد  االأردين  االأهلي  البنك  اأرباح  �صايف  بلغ 
االول  الربع  خالل  واملخ�ص�صات(  ال�صريبة 
مليون   7،5 حوايل   2017 احلايل  العام  من 
دينار مقارنة مع حوايل 5 مليون دينار خالل 

الفرتة ذاتها من العام املا�صي 2016.
اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب 
خالل  ال�صريبة  قبل  االأردين  االأهلي  البنك 
حوايل   ،2017 احلايل  العام  من  االول  الربع 
 7،1 حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   10،2
املا�صي  العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون 
2016، يف الوقت الذي بلغ فيه اجمايل الدخل 
للفرتة ذاتها من العام 2017 حوايل 30 مليون 
دينار مقارنة مع حوايل 29،5 للربع االول من 

العام املا�صي 2016.
جمموع  ان  الى  املالية  البيانات  وا�صارت 
العام  الربع االول من  البنك خالل  موجودات 

احلايل 2017 لتبلغ حوايل 2،8 مليار دينار.
البنك  العام  املدير  التنفيذي /  الرئي�س  وقال 
االهلي االأردين حممد مو�صى داود، اأّن حتقيق 
لل�صيا�صات  نتيجة  ياأتي  االإيجابية  النتائج  هذه 
البنك،  ينتهجها  التي  واملتوازنة  احلكيمة 
املقّدمة  اخلدمات  اأداء  يف  املتطّور  وللم�صتوى 
لعمالء البنك  َكّمًا ونوعًا  وللجهود املتميزة التي 
امل�صتويات،  جميع  على  البنك  موظفو  يبذلها 
مبا اّدى اإلى التو�ّصع يف حجم االأعمال يف اإطار 

�صيا�صة ح�صيفة الإدارة املخاطر.
على  البنك  قدرة   يف  ثقته  على  داود  و�صدد 
مالءته  وتعزيز  اأدائه  حت�صني  يف  اال�صتمرار 
االئتمانية  املحافظ  جودة  وحت�صني  املالية 
لتوجيه  الفر�صة  مغتنما  لديه،  واال�صتثمارية 
ثقتهم  البنك على  اإلى عمالء  ال�ّصكر اخلا�س 
من  لتعزيزها  البنك  ي�صعى  التي  الغالية 
تلبي  التي  اخلدمات  من  املزيد  تقدمي  خالل 

احتياجاتهم وترقى مل�صتوَى ُطموحاتهم.

داود: البنك حقق نتائج 
إيجابية كما ونوعا

السالم: البنك واصل تدعيم 
وتقوية مركزه المالي ليرسخ 

مكانته كبنك إقليمي
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

5.3 مليون دينار صافي أرباح بنك االستثمار العربي للربع االول

)بعد  العربي   اال�صتثمار  بنك  اأرباح  �صايف  بلغ 
من  االول  الربع  خالل  واملخ�ص�صات(  ال�صريبة 

العام احلايل 2017 حوايل 5،3 مليون دينار.
بنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب 
الربع  خالل  ال�صريبة  قبل  العربي   اال�صتثمار 
االول من العام احلايل 2017، حوايل 7،5 مليون 
الدخل  اجمايل  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف  دينار، 
للفرتة ذاتها من العام 2017 حوايل 15،7 مليون 

دينار.
جمموع  ارتفاع  الى  املالية  البيانات  وا�صارت 
العام  من  االول  الربع  خالل  البنك  موجودات 

احلايل 2017 لتبلغ حوايل 1،8 مليار دينار.
لبنك  التنفيذي  الرئي�س  العام/  املدير  وقال 
اإن  القا�صي،  هاين  االأردين  العربي  اال�صتثمار 
الربع  خالل  البنك  حققها  التي  االرباح  هذه 
االأول من ال�صنة  ما هي اال انعكا�س لنجاح البنك 
على  والقائمة  اخلا�صة  ا�صرتاتيجيته  تنفيذ  يف 
التميز واالإرتقاء باخلدمات واملنتجات امل�صرفية 

املقدمة لعمالء البنك.
اال�صتثمار  بنك  التي حققها  النتائج  ان   وا�صاف 
املتكاتفة  اجلهود  ثمرة  هي  االأردين  العربي 
ملا  الفريق  عمل  فلوال  معا،  واالدارة  للموظفني 
و�صلنا الى ما نحن عليه اليوم، ونحن نتطلع الى 
هذا  خالل  والنجاح  التقدم  من  املزيد  حتقيق 

العام واالعوام املقبلة.

القاضي: نتطلع الى تحقيق 
المزيد من التقدم والنجاح 

خالل هذا العام واألعوام 
المقبلة

3،3 مليون دينار صافي أرباح بنك المؤسسة العربية المصرفية للربع األول

بلغ �صايف اأرباح بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية  )بعد 
ال�صريبة واملخ�ص�صات( خالل الربع االول من العام 

احلايل 2017 حوايل 3،3 مليون دينار.
وح�صب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح بنك املوؤ�ص�صة 
العربية امل�صرفية قبل ال�صريبة خالل الربع االول من 
العام احلايل 2017، حوايل 5 مليون دينار، يف الوقت 
العام  من  ذاتها  للفرتة  الدخل  اجمايل  فيه  بلغ  الذي 

2017 حوايل 11،3 مليون دينار.
موجودات  جمموع  اأن  الى  املالية  البيانات  وا�صارت 

البنك خالل الربع االول من العام احلايل 2017 بلغت 
حوايل 1،1 مليار دينار.

امل�صرفية  العربية  املوؤ�ص�صة  لبنك  العام  املدير  وقالت 
�صيمونا ب�صوتي، اإنه من دواعي ال�صرور اأن نحقق هذه 
الظروف  ظل  يف  خا�صة  املمتازة،  الربعية  النتائج 

االقت�صادية ال�صعبة واالزمات االقليمية.
يوا�صل  �صوف  البنك  اأن  ثقة من  لعلى  اإنني  وا�صافت: 
�صعيه لتحقيق النمو واالزدهار مع تعزيز فريق االإدارة 
مريح  وو�صع  راأ�صمالية  موار  من  به  تتمتع  وما  العليا 
واأنها �صوف  للمخاطر،  واإدارة قوية  ال�صيولة  من حيث 

ت�صتمر يف حتقيق عائدات م�صتدامة للم�صاهمني.

بشوتي: البنك يتمتع بادارة 
قوية ووضع مريح من حيث 

السيولة 
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وافقت الهيئة العامة مل�صاهمي بنك االإ�صكـان يف اجتمـاعها العادي على تقرير جمل�س االإدارة 
و�صادقت على البيانات املالية لعام 2016 واخلطة امل�صتقبلية لعام 2017، واأقرت الهيئة العامة 
تو�صية املجل�س بتوزيع اأرباح نقدية على امل�صاهمني بن�صبة 30 باملئة من القيمة اال�صمية لل�صهم، 

تعادل 6ر75 مليون دينار.
وانتخبت الهيئة العامة اأع�صاء جمل�س االدارة للدورة املقبلة كال من بنك قطر الوطني )اربعة 
اع�صاء(، و�صركة املجموعة اال�صتثمارية العقارية الكويتية )ع�صو(، وامل�صرف الليبي اخلارجي 
اخلطيب،  حممد  االله  وعبد  )ع�صوان(،  االجتماعي  لل�صمان  العامة  واملوؤ�ص�صة  )ع�صوان(، 
املح�صن  عبد  يو�صف  وفوزي  الفار�صي،  يو�صف  بنت  و�صيخة  العدوان،  مناع  يا�صر  والدكتور 

احلنيف.
كما وافقت الهيئة العامة يف االجتماع غري العادي على رفع راأ�صمال البنك امل�صرح واملكتتب به 
واملدفوع بن�صبة 25 باملئة، بحيث ي�صبح راأ�س املال 315 مليون دينار مق�صمة على 315 مليون 
�صهم وتغطية الزيادة عن طريق �صم االحتياطي االختياري وجزء من عالوة اال�صدار، وتوزيع 

تاريخ  من  ع�صر  اخلام�س  اليوم  نهاية  يف  ال�صهم  ملالك  جمانية  كاأ�صهم  املال  راأ�س  يف  الزيادة 
ت�صجيل االوراق املالية املعنية لدى هيئة االوراق املالية كال بن�صبة ح�صته يف را�س املال .

وتراأ�س االجتماعني رئي�س جمل�س االإدارة عبد االله اخلطيب حيث وجه كلمة حتدث فيها عن 
اإجنازات البنك لعام 2016، مبينًا اأن جمموعة البنك متكنت خالل عام 2016 من حتقيِق اأرباح 
بلغت قبل ال�صريبة 3ر190 مليون دينار اي بزيادة مقدارها مقارنة مع 177 مليون دينار لعام 
2015 بزيادة ن�صبتها 5ر 7 باملئة، اإ�صافة الى منو اجمايل الدخل بن�صبة 3ر5 باملئة اإلى 6ر36٤ 
مليون دينار، وبلغت االأرباح ال�صافية بعد ال�صريبة 131 مليون دينار مقارنة مع 7ر12٤ مليون 

دينار ل�صنتي املقارنة.
جمموع  و�صل  حيث  امليزانية،  بنود  معظم  يف  منّوًا  حققت  البنك  جمموعة  اأّن  اخلطيب  واأكد 
وارتفع  دينار،  مليار  6ر5  العمالء  ودائع  ر�صيد  بلغ  فيما  دينار،  مليار  8ر7  البنك  موجودات 
اجمايل ر�صيد حمفظة الت�صهيالت االئتمانية ليبلغ 3ر٤ مليار دينار يف نهاية عام 2016، فيما 

بلغت حقوق امللكية حوايل 1ر1 مليار دينار .

أخبار هيئات البنوك

بنك اإلسكان يوزع أرباحا نقدية 
ويرفع رأسماله إلى 315 مليونا
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»المؤسسة العربية المصرفية« يصادق
 على »المركز المالي« وتوزيع أرباح بنسبة %9

عقدت الهيئة العامة لبنك ABC )املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية( اجتماعها ال�صنوي العادي 
لعام 2017 برئا�صة رئي�س جمل�س االإدارة �صائل الوعري ، وح�صور اأع�صاء جمل�س االإدارة، 
ومدققي  ال�صركات  عام  مراقب  ومندوب  للبنك،  العام  املدير  ب�صوتي،  �صابيال  و�صيمونا 
احل�صابات ال�صادة ارن�صت ويونغ ومندوب البنك املركزي االأردين وذلك بح�صور م�صاهمني 

ميلكون ما ن�صبته )89،532%( من راأ�س مال البنك. 
كما   ،2016 العام  خالل  واجنازاته  البنك  اأعمال  نتائج  الوعري  ا�صتعر�س  االجتماع،  ويف 
اطلعت الهيئة العامة على تقرير جمل�س االإدارة ال�صنوي عن ال�صنة املالية 2016 وخطة عمل 
البنك ل�صنة 2017 و�صادقت عليها، كما �صادقت على قائمة املركز املايل املوحدة وح�صاب 
االأرباح واخل�صائر كما يف 2016/12/31، وقائمة الدخل املوحدة، وقائمة التغريات يف حقوق 

امللكية املوحدة، وقائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�صنة املنتهية يف ذلك التاريخ.
و�صادقت الهيئة العامة اأي�صًا على تعيني املهند�س عامر مروان عبد الكرمي احلديدي ع�صوا 
م�صتقاًل يف جمل�س اإدارة بنك ABC يف االأردن اعتبارًا من تاريخ 2016/12/20، اإ�صافة اإلى 

املوافقة على توزيع اأرباح نقدية بن�صبة 9% من راأ�س املال املدفوع.
وت�صري النتائج املالية املتحققة اإلى ان اأرباح البنك قبل ال�صريبة بلغت 21.٤ مليون دينار، 

فيما ارتفع �صايف حقوق امل�صاهمني اإلى نحو157 مليون دينار، وو�صل اإجمايل املوجودات اإلى 
العائد على  ن�صبة  ان  املوجودات 1.3% يف حني  العائد على  ن�صبة  وبلغت  دينار.  مليار   1.1
 ،%19.77 اإلى  املال  راأ�س  كفاية  معدل  و�صل  كما   ،%9.1 اإلى  و�صلت  قد  امل�صاهمني  حقوق 
القيمة  من   %12.8 بن�صبة  اأي  فل�صًا   128 اإلى  و�صل  فقد  الواحد  ال�صهم  على  العائد  اأما 
من  احلد  املا�صي  العام  خالل  ا�صتطاع   ABC بنك  اأن  الوعري  لل�صهم.واأو�صح  االإ�صمية 
االآثار الناجمة عن االأو�صاع االقت�صادية ال�صعبة يف املنطقة بف�صل �صيا�صته املتحفظة جتاه 
يف  املتمثلة  اال�صرتاتيجية  خطته  تنفيذ  موا�صلة  البنك  ا�صتطاع  كما  املخاطر،  اأنواع  كافة 
اآخرها  كان  مبتكرة،  منتجات  امل�صرفية وطرح  باقة خدماته  وتنويع  تعزيز م�صادر متويله 
اخلدمات امل�صرفية الرقمية.ومن اجلدير ذكره باأن بنك ABC هو اإحدى �صركات جمموعة 
حول  دولة   18 يف  واملنت�صرة  الأعمالها  رئي�صيًا  مقرًا  البحرين  من  تتخذ  التي   ABC بنك 
العامل، ويعترب بنك ABC من امل�صارف الرائدة يف املنطقة ويوفر منتجات وخدمات مالية 
مبتكرة من بينها اخلدمات امل�صرفية لل�صركات، ومتويل التجارة الدولية، ومتويل امل�صاريع 
والتمويل املهيكل، اإ�صافة اإلى خدمات اأ�صواق راأ�س املال والقرو�س املجمعة ومنتجات اخلزانة 

وال�صريفة االإ�صالمية.

أخبار هيئات البنوك
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وافقت الهيئة العامة للبنك االإ�صالمي االأردين يف اجتماعها العادي برئا�صة رئي�س 
جمل�س االإدارة عدنان احمد يو�صف وبح�صور مراقب ال�صركات رمزي نزهه، على 
راأ�س  من  باملئة   15 متثل  امل�صاهمني  على  نقدية  اأرباحا  دينار  مليون  5ر22  توزيع 

املال املدفوع.
وح�صاب  ال�صنوية  وامليزانية  االإدارة  جمل�س  تقرير  على  العامة  الهيئة  و�صادقت 
واخلطة   2016 االأول  كانون   31 يف  املنتهية  املالية  لل�صنة  واخل�صائر  االأرباح 
ال�صابقة  املالية  ال�صنة  عن  االإدارة  جمل�س  اأع�صاء  ذمة  واإبراء  للبنك،  امل�صتقبلية 
اإلى قرارات االجتماع العادي ال�صابق وتقريري هيئة الرقابة ال�صرعية  واال�صتماع 
ويونغ  وارن�صت  و�صركاه  العبا�صي  اإبراهيم  انتخاب  مت  كما  احل�صابات،  ومدققي 

مدققي احل�صابات.
وعقدت الهيئة العامة غري العادية اجتماعها ووافقت على زيادة راأ�س مال البنك 
30 مليون دينار/ �صهم متثل 20 باملئة من راأ�صمال البنك البالغ 150 مليون دينار 

وتوزيعها كاأ�صهم جمانية على امل�صاهمني.
التاأ�صي�س  عقد  من  اخلام�س  البند  تعديل  على  العادية  غري  الهيئة  وافقت  كما 
تغطية  تتم  اأن  دينار، على  البنك 180 مليون  راأ�صمال  لي�صبح  االأ�صا�صي  والنظام 

الزيادة من االأرباح املدورة.
واأكد يو�صف اأن البنك ح�صد العديد من اجلوائز العاملية والت�صنيفات االئتمانية 
منها  وعاملية  دولية  ت�صنيف  وجمالت  وموؤ�ص�صات  جهات  عدة  من  وال�صرعية 
الدولية  اال�صالمية  والوكالة  وفت�س  انتلجن�س  كابيتال  بورز،  اأنـد  )�صتاندرد 
للت�صنيف( كما ح�صل على العديد من اجلوائز والأكرث من مرة من املجالت التالية 

)ورد فاينن�س، جلوبل فاينن�س، بانكر، اأكادميية تتويج، امييا فاينن�س(.
اأف�صل موؤ�ص�صة مالية  البنك يف �صهر اذار املا�صي على جائزة  اإلى ح�صول  ولفت 
)جلوبل  جملة  من  التوايل  على  التا�صع  للعام   2017 لعام  االأردن  يف  اإ�صالمية 
فاينن�س( /نيويورك، كما ح�صل بداية العام احلايل 2017 على �صهادة االعتماد 
االلكرتوين  الدفع  بطاقات  بيانات  وحماية  اأمن  يف   )PCI DSS( الدويل 
بن�صختها االحدث 3.1 من جمل�س البطاقات العاملي )PCI ( واملخت�س بتطبيق 

اعلى معايري االأمن واحلماية ملعلومات البطاقات امل�صرفية بكافة انواعها.
وقال اإن البنك ا�صتمر يف توفري الطاقة البديلة ببع�س مقرات تواجده باال�صتفادة 
من توليد الطاقة الكهربائية با�صتخدام اخلاليا ال�صم�صية م�صتغاًل امل�صاحات على 
اأ�صطح الفروع لرتكيب تلك اخلاليا، ما يحقق وفرًا وتخفي�صًا يف فاتورة الكهرباء 

أخبار هيئات البنوك
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وامل�صاهمة يف التخفيف من االأحمال الكهربائية العالية يف اململكة.
ومتطلبات  للبنك  املوؤ�ص�صية  احلاكمية  دليل  على  االإدارة  جمل�س  تقرير  وا�صتمل 
االإف�صاح الواردة فيه ومتطلبات االف�صاح يف تعليمات هيئة االوراق املالية والقواعد 
االإر�صادية لدليل حوكمة ال�صركات امل�صاهمة العامة املدرجة يف بور�صة عمان، كما 
االلكرتوين  البنك  ون�صره على موقع  املوؤ�ص�صية  دليل احلاكمية  اعداد وحتديث  مت 
باأن  علمًا  فيه  ورد  مبا  لاللتزام   www.jordanislamicbank.com

البنك قام يف 2007/12/31 باإعداد دليل احلاكمية املوؤ�ص�صية الأول مرة.
الرئي�س  قال   ،2016 نهاية  يف  هي  كما  ال�صنوية  البنك  ميزانية  اأرقام  وحول 
التنفيذي، املدير العام للبنك االإ�صالمي االأردين، مو�صى �صحادة نعتز با�صتمرارية 
حتقيق م�صرفنا لنتائج مميزة توؤكد على �صالمة اخلطة اال�صرتاتيجية املنفذة التي 
انعك�صت على خمتلف املوؤ�صرات املالية مع املحافظة على زيادة احل�صة من ال�صوق 

امل�صريف االأردين لعام 2016.
االئتمانية  الت�صهيالت  للبنك من  واال�صتثمار  التمويل  اأر�صدة  اأن جمموع  واأ�صاف 
املبا�صرة للبنوك العاملة يف االأردن بلغت حوايل 2ر1٤ باملئة، وبلغ جمموع اأر�صدة 
االأوعية االدخارية للبنك من اإجمايل ودائع العمالء لدى البنوك العاملة يف االأردن 
حوايل 2ر12 باملئة وجمموع موجودات البنك اإلى جمموع موجودات البنوك العاملة 

داخل االأردن ما ن�صبته 3ر9 باملئة.
واأ�صار مو�صى اإلى منو االأرباح قبل ال�صريبة بن�صبة 1ر12 باملئة، حيث حقق البنك 
حوايل  مقابل  دينار  مليون  7ر83  حوايل  ال�صريبة  قبل  بلغت  ارباحا   2016 عام 
7ر7٤ مليون دينار يف عام 2015، وبعد ال�صريبة بلغت ن�صبة النمو 11 باملئة، حمققا 

ربحا و�صل الى حوايل 5٤ مليون دينار مقابل 7ر٤8 مليون دينار.
حوايل  اإلى  لت�صل  باملئة  8ر10  بلغت  االيرادات  يف  النمو  ن�صبة  ان  �صحادة  وبني 
222مليون دينار مقابل حوايل 200 مليون دينار يف نهاية عام 2015، وبلغت ن�صبة 
حوايل  اإلى  باملئة  6ر11  حوايل  التوزيع  قبل  امل�صرتك  اال�صتثمـار  اأربـاح  يف  النمو 

198مليون دينار مقابل حـوايل ٤ر177 مليون دينار يف عام 2015.
وت�صري بيانات البنك اإلى منو حقوق امل�صاهمني 1ر10 باملئة اإلى 3٤3 مليون دينار 
مقابل حوايل 311 مليون دينار ل�صنتي املقارنة، فيما بلغ معدل العائد على حقوق 

امل�صاهمني بعد ال�صريبة حوايل 52ر16 باملئة.
وبلغت ن�صبة كفاية راأ�س املال )CAR( يف نهاية عام 2016 حوايل 22 باملئة ح�صب 
االأردين،  املركزي  البنك  من  واملعتمد  االإ�صالمية  للبنوك  املال  راأ�س  كفاية  معيار 
على  باملئة   12 والبالغة  االأردين  املركزي  البنك  من  املقررة  الن�صبة  تتجاوز  وهي 

االأقل.
و�صندات  املخ�ص�س  اال�صتثمار  ح�صابات  فيها  مبا  املوجودات  يف  النمو  ن�صبة  اأما 
املقار�صة وح�صابات اال�صتثمار بالوكالة، فقد بلغت حوايل 8 باملئة لت�صل اإلى حوايل 
5ر٤ مليار دينار مقابل17ر٤ مليار دينار يف نهاية عام 2015، بزيادة 333 مليون 

دينار تقريبا، وبلغ معدل العائد على متو�صط املوجودات 37ر1 باملئة .
ح�صابات  فيها  مبا  االدخارية،  االأوعية  اأر�صدة  اإجمايل  يف  النمو  ن�صبة  بلغت  كما 
نهاية  يف  بالوكالة  اال�صتثمار  وح�صابات  املقار�صة  و�صندات  املخ�ص�س  اال�صتثمار 
عام 2016 حوايل 8ر7 باملئة لت�صل الى حوايل 0٤ر٤ مليار دينار موزعة على 903 
اأالف ح�صاب عامل مقابل حوايل 75ر3 مليار دينار موزعة على 816 األف ح�صاب 

عامل.
وو�صلت ن�صبة النمو يف التمويل واال�صتثمار، �صامال اال�صتثمار املخ�ص�س و�صندات 
املقار�صة واال�صتثمار بالوكالة يف نهاية عام 2016 حوايل 3 باملئة لتبلغ حوايل 2٤ر3 
مليار دينار موزعة على 239 األف معاملة مقابل حوايل 15ر3 مليار دينار يف نهاية 

2015 موزعة على 201 األف معاملة.
املحلية خالل عام 2016،  ال�صوق  البنك يف  نفذها  التي  التمويل  و�صملت عمليات 
خمتلف االأن�صطة واملرافق االقت�صادية واالجتماعية، وا�صتفاد من هذه التمويالت 
من  وعدد  اأدوية(  و�صركات  وعيادات  )م�صت�صفيات  ال�صحية  املرافق  من  عدد 
امل�صاريع  من  والعديد  تعليمية(،  ومعاهد  ومدار�س  )جامعات  التعليمية  املرافق 
ال�صناعية والعقارية وو�صائل خدمات النقل باالإ�صافة الى التمويالت التي قدمها 

البنك اإلى القطاع التجاري.
القائم  العدد  كان   2016 عام  نهاية  مع  انه  االإدارة  جمل�س  تقرير  يف  ورد  كما 
للم�صتفيدين من متويالت البنك لتغطية حاجات االأفراد من م�صاكن واأرا�س ومواد 
بناء وو�صائل نقل ومركبات اإن�صائية واأثاث حوايل 3ر167 األف م�صتفيد وبلغ ر�صيد 

التمويل القائم لهم حوايل 6ر11٤8 مليون دينار.
كما ا�صتمر البنك، منذ عام 1997، بتوزيع جوائز على اأ�صحاب ح�صابات التوفري 
احلج  تكاليف  لتغطية  ال�صنة  يف  دينار  الف   150 حوايل  مقدارها  اإجمالية  بقيمة 
والعمرة وجوائز اأخرى، ومع مطلع عام 2008، ا�صتحدث البنك جوائز لتوزيعها على 
م�صتخدمي البطاقات امل�صرفية، حيث كانت اجلوائز لعام 2016 تتمثل بح�صول 
العميل على قيمة كامل م�صرتياته اأو جزء منها، بقيمة اإجمالية بلغت حوايل 133 
امل�صاهمني ح�صب  اأموال  من  قيمة جميع هذه اجلوائز  البنك  ويتحمل  دينار  األف 

الفتوى ال�صرعية ال�صادرة بهذا اخل�صو�س.
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�صادقت الهيئة العامة للبنك اال�صتثماري يف اجتماعها العادي ال�صنوي الرابع والثالثني 
 10 بتوزيع  املجل�س  تو�صية  على  جردانة  حممد  ب�صر  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  برئا�صة 
 2016 العام  للم�صاهمني عن  نقدية  كاأرباح  املال  راأ�س  من  باملئة   10 دينار متثل  ماليني 

وبن�صبة عائد على التوزيعات يعادل 7ر6 باملئة من �صعر ال�صهم.
اإنه جمموع املبالغ التي  وقال البنك، مبنا�صبة انعقاد اجتماع الهيئة العامة للم�صاهمني، 

وزعها البنك كاأرباح نقدية على امل�صاهمني، يف ال�صنوات ال�صتة املا�صية ٤8 مليون دينار.
بني  توازن  مميزة  مالية  نتائج  حتقيق  وا�صل  البنك  اأن  االجتماع  خالل  جردانة  واأ�صار 
مقارنة  ال�صريبة  بعد  باملئة  1ر9  بن�صبة  االأرباح  يف  منوا  حقق  حيث  والربحية،  املخاطر 
مع العام 2015، و�صجلت االأرباح ال�صافية بعد ال�صريبة ارتفاعا لت�صل اإلى 6ر15 مليون 

دينار.
بلغ  اإلى 950 مليون دينار، فيما  باملئة  بن�صبة 3ر12  ارتفعت  املوجودات  اإجمايل  اأن  وبني 
�صايف الت�صهيالت االئتمانية 539 مليون دينار بنمو 19 باملئة، يف حني و�صلت اأر�صدة ودائع 

العمالء والتاأمينات النقدية 661 مليون دينار بنمو 3ر7 باملئة.

واأو�صح اأن كفاية راأ�س املال و�صلت ٤ر17 باملئة بنهاية ال�صنة املالية 2016، ما ي�صري اإلى اأن 
البنك م�صتمر يف حتقيق ن�صبة اأعلى من املتطلبات الرقابية لدى البنك املركزي ومتطلبات 

.III بازل
واأ�صار جردانة الى اأن البنك اال�صتثماري وا�صل نهجه املعهود بتبني معايري ومبادئ اأدوات 
التي  ثقافته  كاأ�صا�صيات �صمن  بها وغر�صها  االلتزام  اآخذا على عاتقه  والرقابة  ال�صبط 
ترتكز على االلتزام مببادئ احلوكمة الر�صيدة لل�صركات امل�صاهمة العامة والبنوك ب�صكل 

خا�س.
وبني اأن ذلك النهج و�صع البنك يف طليعة البنوك امللتزمة باالمتثال لتعليمات احلاكمية 
االدارة  تعديل مواثيق جمل�س  االأردين، حيث مت  املركزي  البنك  ال�صادرة عن  املوؤ�ص�صية 

واللجان املنبثقة عنه مبا يتوافق مع هذه التعليمات.
باالإ�صافة  املتوا�صل،  ثقتهم ودعمهم  البنك على  ال�صكر مل�صاهمي وعمالء  ووجه جردانة 
لتفانيهم  البنك  اإدارة  جمل�س  واأع�صاء  املجموعة  وموظفي  التنفيذية  االدارة  جهود  اإلى 

وعملهم الدوؤوب لتحقيق النتائج واالإجنازات امل�صتهدفة.
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البنك األهلي األردني يوصي بتوزيع 5% أرباحًا 
نقدية و5% أسهمًا مجانية على المساهمين

اأعلن البنك االأهلي االأردين عن توزيع اأرباح نقدية مببلغ 8.75 مليون دينار اأردين على 
اأ�صهم جمانية بن�صبة %5  اإلى جانب توزيع  م�صاهميه وبن�صبة 5% من راأ�س مال البنك، 

اأي�صًا، وذلك عن العام املايل 2016.
البنك،  عقده  الذي  العادي  ال�صنوي  العامة  الهيئة  اجتماع  خالل  االإعالن  هذا  جاء 
التنفيذي/ الرئي�س  بح�صور  وذلك  املع�صر،  �صعد  االإدارة،  جمل�س  رئي�س  تراأ�صه  والذي 

واالإدارة  االإدارة  جمل�س  اأع�صاء  جانب  اإلى  داود،  مو�صى  حممد  للبنك،  العام  املدير 
باالإ�صافة  املحلية،  االإعالم  و�صائل  امل�صاهمني وممثلي  ف�صاًل عن ح�صد من  التنفيذية، 
اإلى مندوب مراقب عام ال�صركات ومندوب البنك املركزي االأردين، ومدقق احل�صابات 

اخلارجي عن �صركة ديلويت اند توت�س-ال�صرق االو�صط-عمان.
البنك  اإجنازات  واأداء  اأعمال  عن  خاللها  حتدث  بكلمة  االجتماع  املع�صر  ا�صتهل  وقد 
وال�صنوات   2017 احلايل  للعام  امل�صتقبلية  خطته  وعن   ،2016 لعام  االأردين  االأهلي 

املقبلة، وا�صعًا تقرير جمل�س االإدارة عن اأعمال البنك لعام 2016 بني يدي احل�صور.
واأو�صح املع�صر باأن البنك حقق ن�صب منو مرتفعة يف حجم موجوداته و�صلت اإلى 2.8 
 ،2015 عام  بنهاية  دينار  مليار   2.٤9 مع  مقارنة   2016 عام  نهاية  يف  دينار  مليار 
الت�صهيالت  من  كّل  يف  اأي�صًا  مرتفعة  منو  ن�صب  حقق  كما   ،%13 بلغت  منو  بن�صبة  اأي 
حيث  ال�صابقة؛  ال�صنوات  يف  النمو  ن�صب  كبري  ب�صكل  فاقت  العمالء،  وودائع  االئتمانية 
دينار،  مليون   220 مببلغ  )بال�صايف(  املبا�صرة  االئتمانية  الت�صهيالت  حمفظة  منت 
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 مكن هذا النمو البنك 
اأردين بهدف التحوط  اإ�صتدراك خم�ص�صات وفوائد معلقة بقيمة ٤6 مليون دينار  من 

وحت�صني نوعية موجوداته.
وقد قال املع�صر باأن هذه النتائج انعك�صت اإيجابًا على عدد من املوؤ�صرات االأ�صا�صية الأداء 
البنك مبا عزز قوة مالءته املالية ومتانة قاعدته الراأ�صمالية و�صالمة وجودة املحافظ 
االئتمانية واال�صتثمارية لديه؛ حيث بلغت ن�صبة تغطية ال�صمانات واملخ�ص�صات للديون 

غري العاملة اإلى ما يزيد عن %160.

تعزيز   2016 العام  خالل  وا�صل  االأردين  االأهلي  البنك  باأن  داود  قال  جانبه،  ومن 
ح�صوره وخرباته امل�صرفية املمتدة الأكرث من 60 عامًا، موؤكدًا باأنه �صيوا�صل عمله وفقًا 
الرامية  روؤيته  ليحقق  ال�صتني  تاأ�صي�صه  بعد ذكرى  ملا  �صاغها  التي  املرنة  ال�صرتاتيجيته 

الأن ي�صبح اأكرث من جمرد موؤ�ص�صة مالية وم�صرفية تتمتع بروابط عاملية.
يعد من  التي  التناف�صية  بف�صل مزاياه  ا�صتطاع  االأردين  االأهلي  البنك  باأن  داود  واأ�صار 
اأن يحقق العديد من  اأهمها قدرته العالية على مواكبة التغريات والتطورات امل�صرفية 
تنفيذ  وبدء  اجلديدة  البنكية  لالأنظمة  الناجح  االإطالق  منها،  كان  التي  االإجنازات 
واملزايا  للمزيد من اخلدمات  تقدميه  اإلى جانب  عليها،  باالعتماد  الت�صغيلية  العمليات 
 Service( اخلدمات  هيكلية  على  باالعتماد  اجلديدة  االإلكرتونية  وغري  االإلكرتونية 
 PCI �صهادة  على  احل�صول  عن  ف�صاًل  هذا   ،)Oriented Architecture
DSS الدولية يف جمال االأمن االإلكرتوين لل�صنة الثانية على التوايل، االأمر الذي يعد 
وغري  فاعل  ب�صكل  االإ�صهام  اإغفال  دون  املعلومات،  تقنية  اأمن  جمال  يف  تقنيًا  اإجنازًا 

م�صبوق يف دعم اجلهود الوطنية والعامة ملواجهة ومعاجلة التحديات التنموية.
املقبلة،  الثالث  ال�صنوات  خالل  البنك  تطلعات  اإلى  باالإ�صارة  حديثه  داود  واختتم 
موؤ�صراته  خمتلف  يف  كبري  تطور  حتقيق  اإلى  ي�صعى  االأردين  االأهلي  البنك  اأن  مبينًا 
االرتقاء  جانب  اإلى  ال�صوقية،  احل�صة  حيث  من  املحلية  ال�صوق  يف  مرتبته  حت�صني  مع 
بالرتكيز  عامليًا،  املعتمدة  امل�صرفية  االأ�ص�س  اأف�صل  تطبيق  خالل  من  وتطويره  بالبنك 
االإبداع  البنك،  اهتمام  وحمور  مركز  العميل  هي:  ا�صرتاتيجية  حماور  ثالثة  على 
والكفاءة الت�صغيلية ، باالإ�صافة اإلى التو�صع على ال�صعيدين املحلي واالإقليمي مع خطط 
واخلدمات،  واحللول  املنتجات  باقة  واإثراء  اجلغرايف،  االنت�صار  تعزيز  ت�صمل  طموحة 
من  �صواء  حد  على  واملجتمعية  امل�صرفية  البنك  اأعمال  اأثر  وتعميق  لتعزيز  باالإ�صافة 
اأهداف  مع  بالتما�صي  واأن�صطتها  وجوانبها  اال�صتدامة  مبعايري  االرتقاء  موا�صلة  خالل 
املوؤ�ص�صية  )امل�صوؤولية  التنموية  اال�صرتاتيجية  واأهدافه  امل�صرفية  اال�صرتاتيجية  البنك 
التنمية  حتفيز  يف  فاعل  ب�صكل  للم�صاهمة  خاللها  من  نهدف  والتي  املجتمعية( 

امل�صتدامة. االجتماعية 
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بنك االتحاد يوزع 12،5 مليون دينار
 أرباحا نقدية على المساهمين

التاأم برئا�صة  العادية لبنك االحتاد، يف اجتماعها االأربعني الذي  العامة  الهيئة  اأقّرت   
على  نقدية  اأرباحا  دينار  مليون  5ر12  توزيع  �صلفيتي،  ع�صام  االإدارة  جمل�س  رئي�س 

امل�صاهمني.
لتطوير  امل�صتقبلية  واخلطة   2016 للعام  البنك  اأعمال  العادية  العامة  الهيئة  وناق�صت 
قدرة  عك�صت   2016 للعام  املالية  االأعمال  نتائج  اأن  اإلى  �صلفيتي  اأ�صار  حيث  االأعمال، 

البنك على التاأقلم مع االأو�صاع االقت�صادية ال�صائدة.
�صايف  من  باملئة  9ر10  بواقع  منو  حتقيق  من  املا�صي  العام  يف  متكن  البنك  اإن  وقال، 
اإيرادات الفوائد، كما حقق البنك دخال اإجماليا بلغ 8ر100 مليون دينار بنمو مقداره 
احل�صافة  درجات  اأق�صى  مبمار�صة  اال�صتمرار  مع   2015 بعام  مقارنة  باملئة  6ر11 

والتحّوط لتعزيز متانة املركز املايل.
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كابيتال بنك يوزع 5% أرباحا 
نقدية على المساهمين

�صادقت الهيئة العامة لكابيتال بنك، بح�صور م�صاهمني يحملون ما ن�صبته 7ر88 باملئة 
من راأ�س املال، على البيانات املالية كما هي يف نهاية عام 2016، واأقرت تو�صية جمل�س 
البالغ  البنك  راأ�س مال  باملئة من   5 بن�صبة  امل�صاهمني  اأرباح نقدية على  بتوزيع  االإدارة 

200 مليون دينار.
وكان كابيتال بنك قد اأعلن عن حتقيق نتائج مالية ت�صغيلية اإيجابية خالل العام 2016، 
يف  اال�صتثمار  ملخاطر  التحوط  خم�ص�صات  وقبل  ال�صريبة  قبل  اأرباحه  بلغت  حيث 
العراق ٤0 مليون دينار مقارنة مع 23 مليون دينار خالل عام 2015، فيما بلغت االأرباح 

ال�صافية للبنك يف العام املا�صي 1ر16 مليون دينار مقابل مليون دينار للعام 2015.
واأ�صار رئي�س جمل�س اإدارة البنك، با�صم خليل ال�صامل اإلى ان املجموعة قد ا�صتمرت يف 
والعموالت  الفوائد  اإيراد  �صايف  الرئي�صية حيث منا  امل�صرفية  اأن�صطتها  حتقيق منو يف 
خالل  دينار  مليون  9ر72  مع  مقارنة  دينار  مليون  8ر81  اإلى  لي�صل  باملئة   12 بن�صبة 

عام 2015.
دينار  مليون  2ر9٤  اإلى  باملئة  6ر2٤  بن�صبة  منا  فقد  الدخل،  اإجمايل  �صعيد  على  اأما 
مقارنة مع 5ر75 مليون دينار يف عام 2015 كنتيجة مبا�صرة لرتكيز البنك على تنويع 
دينار  مليون   60 بحدود  االئتمانية  الت�صهيالت  �صايف  وارتفعت  كما  الدخل،  م�صادر 

لت�صل اإلى 970 مليون دينار، اأي بزيادة ن�صبتها 6ر6 باملئة.
اال�صول  اجمايل  ارتفعت  كما  دينار،  مليون   1225 العمالء حوايل  ودائع  قاعدة  وبلغت 
للبنك اإلى 2007 ماليني دينار يف العام 2016 مقارنة مع 1986 مليون دينار يف العام 

.2015
وال�صيما  حت�صنا  تظهر  بداأت  الكلية  الوطني  االقت�صاد  موؤ�صرات  ان  اإلى  ال�صامل  واأ�صار 
من  االأول  الثلث  خالل  ال�صياحي  والدخل  اخلارج  يف  العاملني  بتحويالت  يتعلق  فيما 
ا�صتعادت  التي  ال�صياحي  الدخل  من  اململكة  مقبو�صات  اأبرزها  من  احلايل،  العام 
منوها االإيجابي خالل الثلث االأول من هذا العام؛ اإذ منا الدخل ال�صياحي بن�صبة 9ر17 
باملئة وحتويالت العاملني منت بن�صبة 3ر3 باملئة يف الربع االول، مع حت�صن ال�صادرات 

الوطنية التي حققت منوا ن�صبته 6ر6 باملئة لنهاية اآذار.
وقال اأنه يف حال مت فتح معرب طريبيل احلدودي كنتيجة للتطورات االأمنية وال�صيا�صية 
ب�صكل عام  اإيجابا على االو�صاع االقت�صادية  فاإن ذلك �صينعك�س  العراق،  االيجابية يف 
على االردن والدول املجاورة، وبالتايل على العمليات الت�صغيلية لفروع البنك يف االردن 
باملئة   62 حوايل  منه  بنك  كابيتال  ميلك  الذي  العراقي  االأهلي  امل�صرف  على  واأي�صا 
وحما�صرة  العراقية  احلكومة  تنفذها  التي  العمليات  يف  التقدم  ان  راأ�صماله.وقال  من 
انفراج  اإلى  �صيوؤدي  العراقية  االأرا�صي  كامل  على  نفوذها  ب�صط  وقرب  داع�س  ع�صابة 
االقت�صادية  العجلة  حترك  اأمام  املجال  يفتح  الذي  االأمر  االأمنية،  االأو�صاع  يف  قريب 
مع بدء م�صروعات اإعادة االإعمار، وتنفيذ امل�صروعات اال�صرتاتيجية ويف مقدمتها خط 

النفط الوا�صل بني الب�صرة والعقبة .
باأنه  العراقي  املركزي  البنك  قبل  من  خطيا  بنك  كابيتال  اعالم  عن  ال�صامل  واأعلن 
املبالغ  لدفع  املقبل  �صهر حزيران  اعتبارًا من  التنفيذ  �صتدخل حيز  اآلية  �صي�صرف على 

املحجوزة لدى فروعه يف اإقليم كرد�صتان ب�صكل تدريجي.
وم�صالح  حقوق  حماية  على  منه  وحر�صا  وحتوطا  بنك  كابيتال  ان  اإلى  ال�صامل  ولفت 
العراق  اال�صتثمار يف  اأخذ خم�ص�صات مقابل خماطر  اإلى  وامل�صاهمني، عمد  ال�صركاء 
هذه  ان  اإلى  واأ�صار  اخلارجي.  واملدقق  االردين  املركزي  البنك  مع  بالتن�صيق  وذلك 
االأهلي  للم�صرف  اأم  بنك  لكابيتال  �صواء  الراأ�صمالية  القاعدة  تعزز  املخ�ص�صات 

العراقي.
واعرب ال�صامل عن �صكره للحكومة االردنية والبنك املركزي االأردين على اجلهود التي 

بذلوها الإيجاد احللول املتعلقة بالودائع املحجوزة للم�صرف االأهلي العراقي.

كما �صادقت الهيئة العامة على تعيني اأحمد هناندة يف جمل�س اإدارة كابيتال بنك، فيما 
مت انتخاب كل من حممد احلاج ح�صن وخالد النابل�صي وداوود الغول كاأع�صاء جدد يف 

جمل�س االإدارة.
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اأقرت الهيئة العامة لبنك القاهرة عمان يف اجتماعها العادي تقرير جمل�س االإدارة والبيانات 
على  نقدية  اأرباح  بتوزيع  االإدارة  جمل�س  تو�صية  على  املوافقة  مت�صمنة   2016 عام  عن  املالية 

امل�صاهمني بن�صبة 12% ومببلغ 21،6 مليون دينار.
وبني رئي�س جمل�س االإدارة يزيد املفتي اأن البنك ا�صتطاع، بالرغم من ا�صتمرار تدين معدالت 
يحقق  اأن  االأردن،  يف  الرئي�صية  االقت�صادية  القطاعات  اأداء  يف  والتباين  االقت�صادي  النمو 
معدالت اأداء اإيجابية يف اأن�صطته الت�صغيلية متجاوزا التوقعات، حيث منت حمفظة الت�صهيالت 
االإئتمانية بن�صبة 18.5% لت�صل اإلى 11٤٤،2 مليون دينار مع املحافظة على جودة املحفظة حيث 
بلغت ن�صبة �صايف الت�صهيالت غري العاملة 3.٤7% من اإجمايل الت�صهيالت وهي اأقل من املعدل 

العام للقطاع امل�صريف يف االأردن. 
هذا وقد بلغ �صايف الربح قبل �صريبة الدخل لل�صنة ٤9،9 مليون دينار يف حني بلغ �صايف الربح 
بعد �صريبة الدخل واملخ�ص�صات 35،1 مليون دينار بانخفا�س 1٤.9% عن العام ال�صابق نتجت 
ب�صكل رئي�صي ب�صبب انخفا�س هام�س الفائدة باالإ�صافة اإلى انخفا�س ارباح املوجودات املالية، 
كما ت�صمنت نتائج ال�صنة ح�صة البنك من خ�صائر م�صرف ال�صفا والناجتة ب�صكل رئي�صي عن 
امل�صاريف الت�صغيلية خالل فرتة تاأ�صي�س امل�صرف الذي با�صر اأعماله خالل الربع الثالث من 
عام 2016. علما باأن البنك حقق �صايف اأرباح بقيمة 3،٤ مليون دينار نتجت عن بيع موجودات 

االأرباح  حل�صاب  مبا�صر  ب�صكل  قيدت  ال�صامل  الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية 
املدورة ومل تظهر �صمن قائمة الدخل. 

كما عزز البنك قاعدة راأ�صماله حيث بلغ جمموع حقوق امل�صاهمني 326،5 مليون دينار بارتفاع 
6.1% يف حني بلغت ن�صبة كفاية راأ�س املال وفقا ملتطلبات بازل III )16.٤7 % ( وهي اأعلى من 
الن�صب املقررة من البنك املركزي االأردين البالغة 12% وجلنة بازل البالغة 8% ومبا ي�صع البنك 
�صمن الفئة االأولى )راأ�صمال جيد( وفقا لدرجة املالءة وبالتايل ميكنه من التو�صع يف اأعماله 

امل�صتقبلية.
خدماته  تقدمي  يف  الريادي  بدوره  القيام  العام  خالل  وا�صل  البنك  اأن  اإلى  املفتي  اأ�صار  كما 
امل�صرفية لالأفراد وتطوير منتجاته وبراجمه باالإ�صافة اإلى تعزيز �صبكة منافذ تقدمي اخلدمة 
والتطوير  وفل�صطني  اململكة  كافة حمافظات  البنك يف  اآيل  واجهزة �صراف  ومكاتب  من فروع 
امل�صتمر ملنافذ اخلدمات امل�صرفية االإلكرتونية، كما انهى االجراءات القانونية والفنية لتاأ�صي�س 
م�صرف ال�صفا يف فل�صطني والذي با�صر ن�صاطه امل�صريف خالل الربع الثالث من عام 2016، 

ليقدم اخلدمات امل�صرفية واملالية واأعمال اال�صتثمار وفقًا الأحكام ال�صريعة االإ�صالمية.
وخطته  �صيا�صاته  وتنفيذ  تطبيق  يف  لال�صتمرار   2017 عام  خالل  البنك  و�صي�صعى  هذا 

االإ�صرتاتيجية، ويف تطوير اأعماله ورفع م�صتوى اخلدمات املقدمة وزيادة كفاءة االأداء.
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يوا�صل »بنك االحتاد« تقدمي جوائزه القيمة التي مينحها لعمالئه من اأ�صحاب ح�صابات 
التوفري االأربعة »ثراء« و«ابني« و«CHAMPION« و«�صروق« على مدار العام؛ حيث اأعلن 

موؤخرًا عن قائمة الرابحني املحظوظني ل�صهر ني�صان املا�صي. 
كفاية  كانت  االأردن؛  للربح يف  اأعلى فر�صة  والذي مينح  »ثراء«،  توفري  و�صمن ح�صاب 
حممود طه اأبو حميد على موعد مع �صيارة »كاديالك اإ�صكاليد« موديل 2017، اإلى جانب 
اأربعة فائزين اآخرين نال كّل منهم اجلائزة النقدية االأ�صبوعية بقيمة 10.000 دينار. 
كذلك، قّدم »بنك االحتاد« جوائزه اليومية؛ حيث ح�صل 20 رابحًا على اأون�صات ذهب، 

و20 اآخرين على جوائز نقدية بقيمة 999 دينارًا لكل منهم.
تاأمني  فر�صة  اأ�صحابه  مينح  والذي  »ابني«،  توفري  بح�صاب  اخلا�صة  اجلوائز  و�صمن 
اأق�صاطهم  لتغطية  ت�صّلم 8 رابحني ما قيمته ٤000 دينار لكل منهم  اأبنائهم،  م�صتقبل 
اأجهزة  املدر�صية. واإلى جانب ذلك، قام »بنك االحتاد« بت�صليم 5 جوائز عينية ت�صمل 

iPad وق�صائم �صرائية خلم�صة من عمالئه بوالية ذويهم.
 ،»CHAMPION« وباالإ�صافة ملا �صبق، حالف احلظ 6 عمالء من اأ�صحاب ح�صاب توفري
املخ�ص�س لع�صاق الريا�صة واملهتمني بالتواجد يف قلب االأحداث الريا�صية البارزة، بفوز 
النهائية لدوري  املباراة  ن�صف  كل منهم برحلة ل�صخ�صني �صاملة امل�صاريف حل�صور 

اأبطال اأوروبا للعام احلايل.
اأما ح�صاب توفري »�صروق«، والذي يعد اأول ح�صاب توفري خم�ص�س لل�صيدات يف اململكة 
من »بنك االحتاد«، فقد فازت باأولى جوائزه »تاله خ�صر نبيل نايف �صعاده«، وهي عبارة 

عن راتب بقيمة 1000 دينار �صهريًا.
وكان »بنك االحتاد« قد قام باالإعالن عن اأ�صماء العمالء املحظوظني الفائزين بجميع 

على  الر�صمية  البنك  �صفحة  خالل  ومن  املختلفة،  االإعالم  و�صائل  عرب  اجلوائز  هذه 
الفي�صبوك. كذلك، اأعلن البنك عن زيادة قيم اجلوائز املميزة املقّدمة للرابحني على 
الثالث  للعام  يقدمها  التي  الكربى،  ال�صنوية  النقدية  فاإلى جانب جائزته  العام.  مدار 
على التوايل وقيمتها 1.000.000 دينار عدًا ونقدًا، يقدم البنك جمموعة وا�صعة من 
جزيرة  اإلى  خا�صة  طائرة  منت  على  ورحلة  فاخرتني،  �صقتني  ت�صمل  القّيمة  اجلوائز 
 ،2017 موديل  الفارهة  ال�صيارات  من  وجمموعة  اأ�صخا�س،  ل�صتة  اليونانية  ميكونو�س 
مدى  االحتاد«  »بنك  من  املتميزة  التوفري  ح�صابات  جوائز  وتعك�س  الكثري.  وغريها 
اهتمامه بتحويل اأحالم عمالئه احلاليني واجلدد اإلى حقيقة، مبا يوؤكد مكانته كخيار 

م�صرق اأمامهم.
قرر ا�صتخدام الطاقة املتجددة يف مباين االإدارة العامة للبدء بتوفري الطاقة الكهربائية
اأنهى »بنك االحتاد« م�صروع تركيب وت�صغيل اأنظمة توليد الطاقة الكهربائية با�صتخدام 
االإدارة  احتياجات مبنى  يغطي  بقدرة 1،11 ميغاواط مبا  الكهرو�صوئية  االألواح  تقنية 
العامة، ليكون بذلك اأول بنك على م�صتوى اململكة يقوم ببناء وت�صغيل حمطة خا�صة به 
بالعبور ح�صب كودة  النقل  باالعتماد على نظام  ال�صم�صية  الطاقة  الكهرباء من  لتوليد 

اجلهد املتو�صط اجلديدة. 
ال�صركات  اإحدى  لال�صتثمار،  الوثبة  �صركة  مع  بالتعاون  متت  التي  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
وت�صجيع  البيئة  حماية  على  البنك  حر�س  اإطار  يف  املجال،  هذا  يف  الرائدة  املحلية 

ا�صتخدام م�صادر الطاقة املتجددة وحتقيق الكفاءة يف جميع اأعماله.
 ٤،200 تركيب  ت�صّمن  الذي  امل�صروع،  ي�صاهم   ،2017 الثاين  كانون  �صهر  حلول  ومنذ 
تغطية  يف  مربع،  مرت   11،000 بـ  تقّدر  م�صاحة  على  الكهرو�صوئية  االألواح  من  وحدة 

أخبار البنوك

»بنك االتحاد« أول بنك يقوم ببناء وتشغيل 
محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

أعلن عن الفائزين بجوائز حسابات توفيره  القّيمة لشهر نيسان 2017
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ي�صمن  الكهربائية، مبا  الطاقة  االحتاد« من  »بنك  لـ  العامة  االإدارة  مباين  احتياجات 
تخفيف االأثر البيئي عرب خف�س انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون.

و ياأتي ذلك فيما اأعلن البنك عن بدء تنفيذ املرحلة الثانية من امل�صروع، والتي تهدف 
اإلى تركيب اأنظمة لتوليد الكهرباء بقدرة 1.6 ميغاواط لتغطية باقي احتياجات مباين 

الفروع يف كل من عّمان والزرقاء ومادبا.
»ياأتي  ال�صعيد  ناديا  االحتاد«:  »بنك  لـ  العام  املدير  قالت  اخلطوة،  هذه  على  وتعليقًا 
ا�صتكمال م�صروع توليد الطاقة بتقنية االألواح الكهرو�صوئية اإميانًا منا باأهمية الطاقة 
املتجددة كاأولوية وطنية على جميع االأ�صعدة، حيث كنا دومًا من اأوائل البنوك الداعمة 
لهذا القطاع ونحن فخورين مب�صاهمتنا يف متويل عدد كبري من هذه امل�صاريع ولذلك 
ا�صتخدام  وتعزيز  البيئية  اال�صتدامة  مبعايري  نلتزم  اأن  ممكن  وقت  اأقرب  يف  �صعينا 
الوثبة  �صركة  املثمرة مع  ب�صراكتنا  »بنك االحتاد«  ونعتز يف  املتجددة.  الطاقة  م�صادر 
بال�صكر  اأتوجه  اأن  »اأود  واأ�صافت:  االجناز.  هذا  حتقيق  يف  �صاعدتنا  التي  لال�صتثمار 
لكافة اجلهات التي منحتنا الدعم الالزم ال�صتكمال امل�صروع، وخا�صة �صركة الكهرباء 

االأردنية، واأمانة عّمان الكربى، ووزارة البيئة، ووزارة الطاقة والرثوة املعدنية«. 
تنفيذ م�صروع مبنى  موؤخرًا  ا�صتكمل  قد  »بنك االحتاد«  اأن  اأي�صًا  بالذكر  ومن اجلدير 
املواقف االأوتوماتيكية الذي يت�ّصع الأكرث من 100 �صيارة اأمام مبنى البنك، يف خطوة غري 
م�صبوقة يف القطاع امل�صريف االأردين، وذلك حر�صًا منه على خدمة عمالئه وموظفيه، 
اإن�صاء املواقف  باإيجاد حلول للم�صاكل املرورية يف املنطقة. ومت  وامل�صاهمة ب�صكل فّعال 
مبا يتما�صى مع معايري املباين اخل�صراء، و�صيعمل املبنى بالطاقة ال�صم�صية با�صتخدام 

االألواح الكهرو�صوئية ح�صب نظام عداد �صايف القيا�س.  

اطلق ح�شانة ت�شاركية الأبناء موظفيه يف مركز هيا الثقايف
بداأ »بنك االحتاد« عامه اجلديد باالإعالن عن مبادرته باإطالق ح�صانة ت�صاركية الأطفال 
موظفيه يف مركز هيا الثقايف با�صم »اخلطوات امل�صرقة« »Bright Steps«، لتكون بذلك 
املوظفني  لكافة  تتيح  التي  اململكة  يف  البنوك  م�صتوى  على  الت�صاركيةاالأولى  احل�صانة 
الفر�صة لالإ�صتفادة من احت�صان اأبنائهم حتت �صقف واحد يف مكان يعد اإمتداد ل�صارع 

مبنى البنك.
التوقعات كونها ال  لتفوق  االأردين،  العمل  قانون  تن�صجم مع  التي  وجاءت هذه اخلطوة 
تقت�صر فقط على االأمهات العامالت كما جاء يف ن�س القانون، واإمنا تتعّداه لتمنح االآباء 

العاملني بالبنك واأطفالهم حق التمتع بخدمات الرعاية والتعليم.
»بنك  يف  »نحن  ال�صعيد  ناديا  االحتاد«:  »بنك  لـ  العام  املدير  قالت  ذلك  على  وتعقيبًا 
امل�صاركة  ودعم  واالأ�صرة  العاملة  املراأة  متكني  باأهمية  خا�س  ب�صكل  نوؤمن  االحتاد« 
الوالدين  كال  بحق  نوؤمن  ونحن  اأ�صرتنا  هو  فريقنا  الطرق.  بكافة  للمراأة  االإقت�صادية 
و�صعادتهم  اأطفالهم  �صالمة  على  البال  راحة  مع  العمل  اإلى  القدوم  واأمهات« يف  »اآباء 
اأهم  من  هو  وراحتهم  واأمانهم  اأبناوؤنا  اأي�صًا  هم  االأطفال  فهوؤالء  ال�صليم،  ومنوهم 

اأولوياتنا«. 
توفري  واإن  ملوظفيه  مثالية  عمل  بيئة  توفري  على  دومًا  حري�صًا  البنك  اإن   :« واأ�صافت 

بالت�صاوي  البنك  يقدمها  التي  املزايا  باقة  �صمن  هامة  اإ�صافية  ميزة  يعترب  احل�صانة 
املتميز  ال�صحي  والتاأمني  االإدخار،  �صندوق  ذلك  يف  مبا  اجلن�صني  كال  من  ملوظفيه 
والتاأمني �صد ال�صرطان لكافة اأفراد عائلة املوظف اأو املوظفة على حد �صواء، باالإ�صافة 
عليه  ين�س  عّما  االأمومة  فرتة  خالل  الراتب  وم�صاعفة  املرنة  الدوام  �صاعات  اإلى 
التامة بالعالوات والرواتب. وتاأتي جميع هذه املزايا لتعزيز  القانون، بالتايل امل�صاواة 
بيئة عمل عادلة اأ�صاًل تتيح الفر�س املت�صاوية لكافة املوظفني للرتّقي بال�صلم الوظيفي 

ح�صب الكفاءة«. 
فني  ثقايف  »كمركز  الثقايف:  هيا  مركز  مديرة  اخلمرة،  دياال  علقت  ال�صياق  هذا  ويف 
يطمح اإلى تقدمي براجمه واأن�صطته اإلى اأكرب عدد ممكن من االأطفال ول�صريحة وا�صعة 
من االأعمار والإمياننا الكبري باأهمية تنمية االأطفال تنمية ذهنية �صليمة و�صقل مواهبهم 
التعاون مع بنك االحتاد الإن�صاء ح�صانة  اأ�صعدنا  وتنمية مداركهم يف عمر مبكر، فقد 
موؤ�ص�صية ت�صاركية. جاء هذا التعاون مكمال جلهودنا امل�صتمرة ببناء مثل هذه ال�صراكات 
واأوا�صر التعاون مع موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س لتحقيق اال�صتدامة للمركز ومتا�صيا مع 

روؤيتنا واأهدافنا الرئي�صية.«

احتفل باإطالق م�شروع »تراثي - التو�شع
 اإلى الداخل« لفرقة »اأوتو�شرتاد«

ال�صباب  الثقافة والفنون ومتكني  اأحد امل�صاريع اجلامعة بني  قام »بنك االحتاد« بدعم 
فرقة  اأطلقته  الذي  الداخل«  اإلى  التو�صع   - »تراثي  م�صروع  باإطالق  واالحتفال  املحلي، 

»اأوتو�صرتاد« االأردنية.
باملجتمع،  االرتقاء  يف  املو�صيقى  دور  باأهمية  البنك  من  اإميانًا  اخلطوة  هذه  وجائت 
وتاأكيدًا على دعمه للثقافة والفنون مبختلف اأنواعها وا�صتدامة هذه امل�صاريع الذي يقوم 

بدعمها، والتي تعد اأحد حماور امل�صوؤولية االجتماعية املوؤ�ص�صية التي يتبناها.
ويعّد »بنك االحتاد« ال�صريك الر�صمي اال�صرتاتيجي والداعم للم�صروع الذي يهدف اإلى 
اإحياء االأغاين الرتاثية يف االأردن، حيث نظمت الفرقة زيارات اإلى مناطق �صمال وجنوب 

وو�صط اململكة، �صمت كاًل من العا�صمة عّمان واإربد والعقبة والرمثا ووادي رم. 
وعملت الفرقة على اختيار جمموعة من االأغاين الرتاثية التي تتميز بها هذه املناطق، 

واأعادت توزيعها وغناءها بروح ع�صرية مع احلفاظ على اأ�صا�صها الرتاثي االأ�صيل.
 وي�صعى البنك من خالل رعايته للم�صروع اإلى اإعادة اإحياء االأغاين الرتاثية االأردنية من 

ال�صمال اإلى اجلنوب وت�صجيع االأجيال ال�صابة على ترديدها.
باإحياء ثالث حفالت غنائية يف كّل من عّمان  »اأوتو�صرتاد«  اأن تقوم فرقة  ومن املقرر 
االحتاد«  »بنك  توجهات  مع  يتما�صى  الذي  امل�صروع،  باإطالق  احتفااًل  واإربد  والعقبة 
تنمية  وامل�صاهمة يف  االأردن،  والفنية يف  الثقافية  الفعاليات  اإلى دعم خمتلف  الرامية 
بني  الفنية  الذائقة  اإثراء  اإلى  امل�صتمر  �صعيه  يج�ّصد  االأردنيني، مبا  املو�صيقيني  مواهب 

اجلمهور االأردين.

أخبار البنوك
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وّقع بنك االأردن موؤخرًا اتفاقية �صراكة ا�صرتاتيجية وتعاون مع �صندوق ت�صجيع 
والرامية  املبذولة  اإطار اجلهود  الطاقة، وذلك �صمن  وتر�صيد  املتجددة  الطاقة 
وحتفيزًا  اململكة،  يف  املتجددة  الطاقة  م�صاريع  متويل  برامج  وتطوير  لدعم 
للمواطنني ال�صتخدام و�صائل الطاقة املتجددة مما له من انعكا�صات اإيجابية على 

البيئة وتر�صيد ا�صتخدام الطاقة.
ووقع االتفاقية عن بنك االأردن املدير العام بالوكالة �صالح رجب حّماد، واملدير 
وبح�صور   ، حمزة  ر�صمي  الدكتور  املتجددة  الطاقة  ت�صجيع  ل�صندوق  التنفيذي 

مدراء تنفيذيني وممثلني من كال اجلانبني.
مبنح  ال�صندوق  مع  وبالتعاون  االأردن  بنك  �صيتمكن  االتفاقية  هذه  ومبوجب 
الطاقة  تر�صيد  واأنظمة  املتجددة  الطاقة  اأنظمة  بربامج  خا�صة  مي�ّصرة  قرو�س 
وبحيث يقوم ال�صندوق ب�صداد الفوائد التي ترتتب على هذه القرو�س نيابًة عن 
امل�صتفيدين، علمًا باأن �صرائح امل�صتفيدين من هذه القرو�س ت�صمل متويل االأفراد 
ال�صم�صية  اخلاليا  تركيب  لغايات  دينار   2250 اأق�صى  بحد  املنزيل  -القطاع 

اأق�صى 500 دينار بغر�س تركيب ال�صخانات ال�صم�صية،ومتويل املوؤ�ص�صات  وبحد 
ال�صغرية واملتو�صطة - القطاع التجاري، باالإ�صافة الى املوؤ�ص�صات احلكومية بحد 

اأق�صى 350 األف دينار لغايات منتجات الطاقة املتجددة وتر�صيد الطاقة.
واأعرب الدكتور ر�صمي حمزة عن �صعادته بهذه االتفاقية قائاًل »نحن اليوم نفتخر 
بال�صراكة مع البنوك التجارية برعاية ودعم من البنك املركزي وال�صركة االأردنية 
بتقدمي  منها  املرجوة  الغاية  االتفاقية  هذه  حتقق  اأن  ونتاأمل  القرو�س  ل�صمان 
حزمة �صاملة ومتكاملة من احللول املالية لتمويل الربامج املختلفة التي ينفذها 

�صندوق ت�صجيع الطاقة املتجددة وتر�صيد الطاقة«.
واأ�صار �صالح حّماد اإلى اأهمية هذه ال�صراكة اال�صرتاتيجية قائال » اإن توقيع هذه 
ورغبات  حاجات  لتلبية  دومًا  ت�صعى  التي  البنك  لر�صالة  جت�صيدًا  يعد  االتفاقية 
العمالء املتجددة واملتطورة ومبا يتوافق وين�صجم مع اأهمية احلفاظ على البيئة 
تر�صيد  يف  ت�صاهم  التي  واالأدوات  الربامج  تطبيق  اأهمية  على  ال�صوء  وت�صليط  

ا�صتهالك الطاقة وا�صتغالل م�صادر الطاقة املتجددة بفعالية وكفاءة«.

بنك األردن وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة 
وترشيد الطاقة يوّقعان اتفاقية شراكة إستراتيجية
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اأعلن »البنك اال�صتثماري«، الرائد يف تقدمي احللول امل�صرفية املبتكرة، موؤخرًا عن  الفائزين 
يف حملة ح�صابات التوفري مببلغ 25 األف دينار اأردين نقدًا لكل منهما.

الفكرة  وموؤ�ص�صة  ظاظا،  وعبداحلكيم  ظاظا  اإبراهيم  امل�صرتك  ح�صاب  احلظ  حالف  وقد 
الهند�صية ل�صاحبها اأجمد املطالقة.

والتي  املبتكرة  املالية  االأدوات  بتوفري  البنك  »يلتزم  دّوا�س  منت�صر  البنك  عام  مدير  وقال 
حتظى برواج كبري بني عمالئنا ومن بينها ح�صابات التوفري االإلكرتونية iSaver 1 اإ�صافة 

اإلى ح�صاب دلل اأطفالك والذي حاز البنك من خالله على جائزة اأف�صل بنك البتكار اخلدمات 
امل�صرفية. ونحن بهذه املنا�صبة نهنئ الفائزين«.

ويوا�صل البنك يف �صيا�صته الرامية اإلى تلبية االحتياجات املالية وتطلعات العمالء من خالل 
توفري اأدوات مالية متنوعة، ما يتيح لهم اال�صتفادة من حلول مميزة.

 INVESTBANK من جانبه عرّب اإبراهيم ظاظا اأحد الفائزين باجلائزة عن امتنانه لـ
على منتجاته املتعددة التي تر�صي تطلعات عمالئه، ومن بني ذلك جوائز ح�صابات التوفري.

»البنك االستثماري« يعلن الفائزين
 بمسابقة حسابات التوفير
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اجلمعية  عقدته  الذي  اللقاء  برعاية  العربي  امل�صري  العقاري  البنك  قام 
الدكتور  االأردن  لدى  امل�صري  ال�صفري  رعاية  حتت  الوافدة  لل�صياحة  االردنية 

طارق عادل.
وتاأتي هذه ال�صل�صلة من اللقاءات كمحاولة لدرا�صة الو�صع ال�صياحي يف االأردن 

والبحث عن افكار وا�صواق جديدة جلذب ال�صياح الى االأردن.
 و�صارك يف هذا اللقاء عدد من االأع�صاء العاملني واملوؤازرين  للجمعية مبا يف 
ذلك �صركات ال�صياحة وال�صفر والفنادق و �صركات النقل، و�صركات اال�صتثمار 

ال�صياحي، اإ�صافة اإلى عدد من ممثلي القطاع ال�صياحي.
 ويف هذا ال�صياق قال املدير االقليمي للبنك ح�صام الدين نا�صر:  يعترب القطاع 
وايالئها  رعايتها  يجب  والتي  املهمة  االقت�صادية  القطاعات  من  ال�صياحي 
امل�صريف  للقطاع  اال�صا�صي  الهدف  وهو  االأردن  باقت�صاد  للنهو�س  االهتمام 

ب�صكل عام والبنك العقاري امل�صري العربي ب�صكل خا�س.
 من جانبه اكد م�صاعد املدير االقليمي الإدارة التجزئة والفروع زياد فطاير:  
اأ�صا�صي  رافد  ال�صياحة  تعترب  ال�صياحة يف االردن هو واجب وطني حيث  دعم 
من روافد االقت�صاد املحلي والذي يجب علينا جميعا العمل بجد للنهو�س به 

والو�صول به الى موقع املناف�صة عربيا وعامليا.

 قدم رعايته للموؤمتر الذي اأقامته املدار�س الع�شرية
قام البنك العقاري امل�صري العربي برعاية املوؤمتر الذي اأقامته املدار�س الع�صرية يف 

الفرتة الواقعة بني 2017/3/18-16.
واقيم موؤمتر املدار�س الع�صرية للمرة ال�صاد�صة على التوايل حيث كانت بدايته يف العام 

أخبار البنوك

»البنك العقاري المصري العربي« الراعي الذهبي لحفل 
إفطار تقيمه الجمعية األردنية للسياحة الوافدة

أكد اهتمامه بأن يكون نافذة للشركات لتشجيع التعاون بهدف االستثمار 

امل�ستثمـــــــــــرون         حزيران   ٢٠١٧ 98INVESTORS



2012، على غرار موؤمترات االمم املتحدة وذلك لتوعية طالب املجتمع املحلي بالق�صايا 
العاملية مثل ق�صايا الالجئني وحماولة ايجاد احللول لها.

كموؤ�ص�صات  واجبنا  من  نا�صر:  الدين  ح�صام  االقليمي  املدير  قال  ال�صياق  هذا  ويف   
جمتمع حملي دعم جيل ال�صباب من النا�صئ وحثهم على التفكري االيجابي من خالل 
تبادل االفكار ملحاولة حت�صني االو�صاع االجتماعية واالقت�صادية الناجمة من امل�صكالت 

ال�صيا�صية التي تعم املنطقة.
 بدوره قال زياد فطاير م�صاعد املدير االقليمي الإدارة التجزئة والفروع:  جيل ال�صباب 
العقاري  البنك  دور  جاء  هنا  ومن  املجتمع  ا�صالح  يف  اال�صا�س  هم  املدار�س  وطلبة 
واأخذ  ال�صحيح  الطريق  على  للوقوف  الفر�صة  واعطائهم  العربي يف دعمهم  امل�صري 

اآرائهم وطموحاتهم على حممل اجلد.
 وت�صلم البنك العقاري امل�صري العربي الدرع التكرميي وكتاب �صكر من ادارة املدر�صة 
وذلك   2016/3/18 ال�صبت  يوم  عمل  ور�صة  نهاية  يف  اأقيم  الذي  اخلتامي  احلفل  يف 

مل�صاهمتهم املهمة يف اجناح فعاليات هذا املوؤمتر.
 

  
رعى املوؤمتر الطبي الدويل الثاين مل�شت�شفى

 الدكتور جميل التوتنجي احلكومي
الدويل  الطبي  للموؤمتر  الذهبية  الرعاية  بتبني  العربي  امل�صري  العقاري  البنك  قام 
الثاين مل�صت�صفى الدكتور جميل التوتنجي احلكومي يف مقر امل�صت�صفى الكائن يف منطقة 

�صحاب.
العربية  الدول  املرموقني من  االأطباء  اال�صاتذة  املوؤمتر جمموعة من  و�صارك يف هذا   

واالجنبية ومت مناق�صة اخر امل�صتجدات الطبية يف جميع التخ�ص�صات والتي �صيكون لها 
االأثر الكبري على حياة الوطن واملواطن.

 ويف هذا ال�صياق قال ح�صام الدين نا�صر املدير االقليمي لفروع البنك العقاري امل�صري 
العربي: يعترب القطاع الطبي من اهم القطاعات التي توؤثر ب�صكل مبا�صر على م�صلحة 
الوطن واملواطنني، ويعترب هذا املوؤمتر منربا ملناق�صة اخر التحديات ال�صحية وحماولة 
اأوال باأول مما يجعل دعم البنك العقاري امل�صري العربي له واجب  ايجاد احللول لها 
ومنو  اأ�صا�س جناح  ال�صحة هي  اأن  به حيث  واالرتقاء  املجتمع  البنك حلماية  به  يقوم 

املجتمعات . 

 شارك في المؤتمر الدولي لالستثمار
 والمصارف والطاقة 2017

أخبار البنوك

�صارك البنك العقاري امل�صري العربي باملوؤمتر الدويل لال�صتثمار وامل�صارف والطاقة 
العربية  الدول  جلامعة  التابعة  العرب-  املقاولني  احتاد  من  بتنظيم  اأقيم  الذي   2017
واال�صكان  العامة  اال�صغال  ووزارة   - العربية  م�صر  جمهورية  يف  اال�صا�صي  ومقرها 

االردنية ووزارة املالية االردنية وحتت رعاية رئي�س الوزراء الدكتور هاين امللقي.
 وكان املوؤمتر الذي اأقيم على مدار يومني فر�صة للتوا�صل مع رواد اال�صتثمار يف قطاع 
تكتنز  التي  القطاعات  اأبرز  على  والتعرف  املتجددة  والطاقة  واال�صكان  االن�صاءات 

الفر�س وحتقق هوام�س ربحية.

البنك  يهتم  االردن:  لفروع  االقليمي  املدير  نا�صر  الدين  قال ح�صام  ال�صياق   ويف هذا 
العقاري امل�صري العربي باأن يكون نافذة ل�صركات التطوير العقاري واالقت�صادي لت�صجيع 
التعاون بهدف اال�صتثمار على �صعيد االفراد واملوؤ�ص�صات، لرفد االقت�صاد الوطني كما 

يهتم بتعزيز التعاون مع ال�صركاء االعالميني الذي �صيقومون بتغطية فعاليات املوؤمتر.
واملوؤ�ص�صات احلكومية،  الوزارات  تنوعوا بني  املوؤمتر  باأن �صيوف  بالذكر   ومن اجلدير 
نقابة مقاويل االن�صاءات يف الدول العربية، �صفراء الدول العربية واالجنبية، عدد من 

امل�صتثمرين العرب واالردنيني.
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البنك العربي يحصد لقب أفضل
 بنك في الشرق األوسط لعام 2016

االأو�صط  ال�صرق  يف  بنك  كاأف�صل  العربي  البنك   ”Asiamoney »اآ�صياموين  جملة  اختارت 
عن العام 2016، وذلك �صمن ا�صتطالع اأجرته املجلة �صم عددًا من بنوك منطقة ال�صرق 

االأو�صط. 
يف  واأهميته  املايل،  ومركزه  للبنك،  العام  االأداء  ومتيز  قدرة  ليعك�س  االختيار  هذا  وياأتي 

االأ�صواق االإقليمية. 
وح�صد البنك العربي هذا اللقب بناًء على عدة اعتبارات من قبل فريق الباحثني املخت�س يف 
 Euromoney Asiamoney”، وهي اإحدى اإ�صدارات موؤ�ص�صة »يوروموين  جملة »اآ�صياموين 
العاملية وُتعنى بالقطاع املايل وامل�صريف يف قارة اآ�صيا ومقرها هونغ كونغ، حيث ت�صمنت تلك 
وقدرته  القطاعات،  يقّدمها ملختلف  التي  املتمّيز وجودة اخلدمات  البنك  اأداء  االعتبارات 
على املوازنة بني حاجة العمالء وحقوق امل�صاهمني؛ وقد مت ن�صر نتائج اال�صتطالع كخال�صة 

الأداء البنوك خالل العام 2016 �صمن عدد املجلة الذي �صدر موؤخرًا. 
بنك  اأف�صل  جائزة  على  كذلك  العربي  البنك  ح�صل  االإقليمية،  اجلائزة  اإلى  وباالإ�صافة 
يف االأردن كما مت منح املدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمة �صباغ ، جائزة امل�صاهمة 
املتميزة يف القطاع امل�صريف تقديرا جلهوده يف القطاع امل�صريف العربي على مدار اأربعني 

عامًا. 
وكان ال�صباغ قد ح�صل يف العام 201٤ على جائزة امل�صاهمة املتميزة يف القطاع امل�صريف 
يف ال�صرق االأو�صط من جملة يورومني العاملية )Euromoney( باالإ�صافة الختياره يف نف�س 

العام من قبل احتاد امل�صارف العربية جلائزة ال�صخ�صية امل�صرفية العربية . 
وقال نعمة �صباغ : »اإّن ح�صولنا على هذه اجلوائز املرموقة، من بني جمموعة بنوك منطقة 
ال�صرق االأو�صط، ياأتي جت�صيدًا ملكانة البنك العربي الريادية على �صعيد ال�صناعة امل�صرفية 

حمليًا واإقليميًا.« 

واأ�صاف:« لقد كان البنك العربي وال يزال وعلى امتداد ما يزيد عن ثمانية عقود �صباقًا يف 
تقدمي اخلدمات واحللول امل�صرفية ال�صاملة واملتطورة لعمالئه من خمتلف القطاعات هذا 
اإلى جانب الدور الفاعل الذي يلعبه البنك يف دعم عجلة النمو االقت�صادي عرب املنطقة من 
البينية يف  والتجارة  التحتية  والبنى  امل�صاريع احليوية  املتوا�صلة يف متويل  خالل م�صاهمته 

ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا. 
ومن اجلدير ذكره، اأّن البنك العربي كان قد ح�صد خالل العام 2016 عّدة جوائز تقديرية 
على م�صتوى ال�صرق االأو�صط من عدة جهات عاملية مرموقة من اأبرزها جائزة اأف�صل بنك 
يف ال�صرق االأو�صط من جملة »غلوبال فاينان�س« العاملية هذا الى جانب ح�صول البنك على 
جائزة اأف�صل بنك يف االأردن من قبل جمالت يوروموين وغلوبال فاينان�س واأمييا فاينان�س 

و ذا بانكر.

كرم موظفاته االأقدم خدمة احتفااًل بيوم املراأة العاملي

اأقام البنك العربي احتفاال خا�صًا يف مبنى االإدارة العامة للبنك تقديرًا جلهود موظفاته يف 
خمتلف القطاعات واالأق�صام والفروع وذلك مبنا�صبة يوم املراأة العاملي والذي ي�صادف يف 

الثامن من اآذار من كل عام. 
وح�صر احلفل املدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمة �صباغ ونائب املدير العام التنفيذي 
رندة �صادق وجمموعة من مدراء القطاعات واملوظفات واملوظفني، حيث مت خالل االحتفال 
الطويلة  �صنوات خدمتهن  الإ�صهاماتهن خالل  تقديرا  البنك  موظفات  تكرمي جمموعة من 

�صمن كوادر البنك الوظيفية يف االأق�صام املختلفة. 
ويف كلمته التي اأفتتح بها احلفل عرب نعمة �صباغ عن �صعادته وفخره بالدور املميز والفاعل 
الذي تلعبه املراأة العربية ب�صكل عام واالأردنية ب�صكل خا�س وا�صهاماتها البارزة يف حتقيق 

أخبار البنوك
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التنمية املجتمعية واالقت�صادية م�صيدًا باملكانة الرفيعة التي و�صلت لها املراأة واالإجنازات 
املتعددة التي حققتها وحتققها على �صعيد العمل العام واخلا�س ويف القطاع امل�صريف على 

وجه التحديد. 
خمتلف  على  العربي  البنك  موظفات  كادر  ومتيز  كفاءة  على  كلمته  يف  ال�صباغ  واثنى 
االأ�صا�صية  الركائز  ت�صكل احد  والتي  البنك  يتواجد فيها  التي  واملناطق  االإدارية  امل�صتويات 

مل�صرية جناح البنك.
ال�صوء على  العمل امل�صريف حيث �صلطت  ا�صتعر�صت رندة �صادق جتربتها يف  من جانبها 
تعزز  اأن  �صاأنها  من  التي  واالأ�صباب  العوامل  واأهم  العاملة  املراأة  امام  والفر�س  التحديات 
فر�س جناح املراأة يف �صوق العمل ب�صكل عام ويف القطاع امل�صريف ب�صكل خا�س، موؤكدة على 

االأهمية اال�صرتاتيجية التي يوليها البنك العربي لتنمية موارده الب�صرية ال�صيما على �صعيد 
متكني املراأة وتطبيق مبداأ ت�صاوي الفر�س. 

بدوره اأكد مدير املوارد الب�صرية يف البنك العربي مروان ريال على وجود العن�صر الن�صائي 
يف البنك العربي منذ عقود ويف كافة مناطق تواجده مما يعك�س اميان البنك بدور املراأة يف 
العمل والتنمية ، م�صريًا الى مناذج عديدة من تويل املراأة مواقع قيادية يف البنك العربي يف 

اإدارة املوارد الب�صرية ب�صكل خا�س ويف البنك العربي ب�صكل عام. 
وتخلل احلفل عدة كلمات ومداخالت من موظفات البنك عربن فيها عن �صكرهن وتقديرهن 
للبنك على ما يقدمه من دعم متوا�صل لهن على �صعيد التدريب والتطور الوظيفي من خالل 

بناء القدرات و�صقل مهاراتهن الوظيفية وفق اأحدث االأ�صاليب واملمار�صات العاملية.

البنك العربي يوزيع أرباحا نقدية على المساهمين بنسبة %30

العربي  البنك  مل�صاهمي  العادية  العامة  الهيئة  عقدت 
االإدارة  جمل�س  رئي�س  امل�صري  �صبيح  برئا�صة  اجتماعها 
التنفيذي  العام  واملدير  االإدارة  جمل�س  اأع�صاء  وبح�صور 
وم�صاهمني يحملون اأ�صهما »اأ�صالة ووكالة« ي�صكلون حوايل 
عام  مراقب  االجتماع  وح�صر  كما  املال،  راأ�س  من   %73
قانونية  اأعلن  الذي  نزهه  رمزي  ال�صيد  عطوفة  ال�صركات 

االجتماع. 
العربي  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل�صري  �صبيح  واأ�صار 
اإلى اأن االقت�صاد العاملي وا�صل تباطوؤه خالل عام 2016، 
االأ�صا�صية.  لل�صلع  وامل�صدرة  النا�صئة  االقت�صادات  ال�صيما 
حركة  يف  التباطوؤ  ا�صتمرار  املن�صرم  العام  �صهد  حيث 
بوادر  ظهور  من  الرغم  على  عام  ب�صكل  العاملية  التجارة 
مع  الدولية  التجارة  ومعدالت منو  النفط  اأ�صعار  ال�صتقرار 

نهاية العام. 
بجملة  تاأثر  العربي  امل�صريف  القطاع  اأن  امل�صري  وبني 
هذا  انعك�س  وقد  واالإقليمية  العاملية  واالأحداث  التطورات 
ازدياد  جانب  الى  االئتمان  منو  معدالت  برتاجع  التاأثر 
�صهدت  كذلك،  العمالت.  بع�س  �صرف  اأ�صعار  تقلبات 
اأغلب بلدان املنطقة ارتفاعا ال�صيما يف  الفائدة يف  اأ�صعار 
�صعر �صرف عمالتها  ربط  �صيا�صة  تتبنى  التي  الدول  تلك 
بظاللها  املعطيات  هذه  كل  األقت  وقد  االأمريكي.  بالدوالر 

على وترية منو موجودات القطاع امل�صريف و اأدائه. 
وما  الظروف  �صعوبة  من  بالرغم  اأنه  على  امل�صري  واأكد 
البنك  اأن  اال  االأ�صعدة  خمتلف  على  حتديات  من  رافقها 
املوؤ�ص�صي  نهجه  على  مرتكزا  القوي  اأداءه  وا�صل  العربي 

متكن  حيث  احل�صيفة  امل�صرفية  و�صيا�صاته  الر�صني 
موؤ�صراته  خمتلف  يف  امل�صتدام  منوه  موا�صلة  من  البنك 
الرئي�صية وقد جت�صد ذلك من خالل حتقيق اأرباح ت�صغيلية 
قبل  املجموعة  اأرباح  بلغت  مليار دوالر يف حني  بلغت 1.1 
املالية  النتائج  اإن  الى  م�صريًا  دوالر.  مليون  ال�صريبة 791 
جناعة  لتوؤكد  جاءت   2016 عام  يف  البنك  حققها  التي 
اإلى  ادت  والتي  البنك  وينفذها  تبناها  التي  اال�صرتاتيجية 
موا�صلة  جمددا  ولتعك�س  الراأ�صمالية  قاعدته  قوة  تدعيم 
ت�صهد  التي  العمل  بيئة  من  بالرغم  املتميز  الأدائه  البنك 

تناف�صية متزايدة. 
املركزي  البنك  اإلى  اجلزيل  بال�صكر  امل�صري  توجه  و 
االأردين على الدور الفعال و املحوري الذي يقوم به ل�صمان 
�صالمة وا�صتقرار اجلهاز امل�صريف وتوفري بيئة ا�صتثمارية 

جاذبة وحمفزة للن�صاط االقت�صادي. 
التنفيذي  العام  املدير  �صباغ  نعمة  ا�صتعر�س  جانبه،  من 
للبنك العربي النتائج املالية للبنك م�صريًا اإلى اأن جمموعة 
بـعـد  اأربـاحًا   2016 العام  نهاية  يف  حققت  العربي  البنك 
مـقابل  دوالر  مليون   533 بلغت  واملخ�صـ�صـات  ال�صـرائب 
٤٤2 مليون دوالر للعام 2015 و بن�صبة منو بلغت 20% مما 
النتائج  اأف�صل  حتقيق  يف  وجناحه  البنك  قوة  على  يدل 

و�صعيه امل�صتمر للو�صول الى اأف�صل امل�صتويات يف االداء. 
وبني ال�صباغ اأنه وبا�صتثناء اثر التغري يف ا�صعار ال�صرف، 
فقد اظهرت حمفظة الت�صهيالت االئتمانية ارتفاعا بن�صبة 
6% وودائع العمالء بن�صبة 3% مقارنة مع نف�س الفرتة من 
 23.7 االئتمانية  الت�صهيالت  بلغت  .حيث  ال�صابق  العام 

 33.6 العمالء  ودائع  بلغت  حني  يف  اأمريكي  دوالر  مليار 
مليار دوالر اأمريكي بنهاية 2016.

النمو يف  هذا  يحقق  اأن  ا�صتطاع  البنك  اأن  ال�صباغ  واأكد   
التنوع  الى  باالإ�صافة  توظيفاته  كفاءة  خالل  من  االأرباح 
اأ�صهم  الذي  االأمر  امل�صرفية،  وخدماته  منتجاته  يف 
منو  معدالت  اأظهرت  والتي  الت�صغيلية  االأرباح  زيادة  يف 
اإيجابية بف�صل النمو يف �صايف الفوائد و العموالت املتاأتية 
البنك  اأن  الى  باالإ�صافة  الرئي�صية.  البنكية  االأعمال  من 
على  ال�صيطرة  خالل  من  الت�صغيلية  كفاءته  على  حافظ 
امل�صاريف، وكذلك املحافظة على جودة ا�صوله وعلى ن�صبة 
تغطية للديون غري العاملة تفوق ال 100% وذلك من دون 
ن�صبة  على  البنك  حافظ  كما  ال�صمانات،  قيمة  احت�صاب 
الودائع  الى  الت�صهيالت  اإجمايل  بلغ  حيث  مرتفعة  �صيولة 
الالزمة  اجلهود  بذل  املجموعة  وا�صلت  كما   .%70.٤
لتعزيز واملحافظة على متانة مركزها املايل باالإ�صافة الى 
االدارة الفعالة للمخاطر حيث بلغت ن�صبة كفاية راأ�س املال 

 .%15.7 III ح�صب تعليمات بازل
العامة على قراري جمل�س  الهيئة  وخالل االجتماع وافقت 
االإدارة بخ�صو�س تعيني �صليمان حافظ امل�صري و الدكتور 
لدورته  االإدارة  جمل�س  يف  ع�صوين  م�صلم  علي  بن  م�صلم 
احلالية التي تنتهي يف 2018/3/26 على اإثر ا�صتقالة كل 
احلريري.  خمتار  اأحمد  وحممد  قعوار  فرحان  �صمري  من 
كما اأقرت الهيئة العامة تو�صية جمل�س اإدارة البنك العربي 
�س م ع بتوزيع اأرباح نقدية على امل�صاهمني بن�صبة 30% عن 

العام 2016.

أخبار البنوك
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ال تفكر وال تحتار..
بندار أسهل إختيار!



ال تفكر وال تحتار..
بندار أسهل إختيار!

»بنك االسكان« يرعى القمة األردنية
 الدولية الثالثة للطاقة

أخبار البنوك

رعى بنك االإ�صكان، موؤمتر القمة االأردنية الدولية للطاقة والذي 
حتت  يومني  مدى  على  املعدنية  والرثوة  الطاقة  وزارة  نّظمته 

الرعاية امللكية ال�صامية.
اال�صكان  لبنك  »اأن  االإ�صكان  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  و�صّرح 
الغاز  م�صاريع  من  لعدد  الطاقة  قطاع  متويل  يف  كبرية  خربة 
الكهربائية  الطاقة  توليد  و�صركات  امل�صال  والغاز  الطبيعي 

والتوزيع.
عمان،  حياة  فندق  يف  انطلقت  والتي  القمة  هذه  يف  و�صارك 
عدد من املدراء التنفيذيني واخلرباء يف جمال الطاقة والطاقة 
املتجددة من ال�صركات املحلية واالجنبية، اإ�صافة اإلى عدد من 
املهتمني يف جمال الطاقة والتعدين مبا يف ذلك م�صاريع رئي�صية 
والطاقة  النووية  والطاقة  امل�صال  والغاز  الطبيعي  الغاز  مثل 

املتجددة والتعدين وال�صخر الزيتي.
وبحثت القّمة �صمن جدول اأعمالها، �صبل تهيئة فر�س اال�صتثمار 
هذه  ودور  املتجددة،  الطاقة  وخ�صو�صًا  الطاقة،  قطاع  يف 
امل�صاريع يف حتقيق التنمية االقت�صادية وامل�صاهمة يف املحافظة 

على نظافة البيئة.
لكونها  الذهبية  الفئة  عن  للقّمة  االإ�صكان  بنك  رعاية  وتاأتي 
امل�صتقبلية  وال�صيا�صات  للمعايري  وتاأكيدّا  االأفكار  لتبادل  من�صًة 
تعزيز  يف  واملتوا�صل  الدائم  البنك  �صعي  من  وانطالقًا  للطاقة 
والهيئات  االقت�صادية  القطاعات  خمتلف  مع  التعاون  عالقات 
دعم  يف  فّعال  دور  من  لها  وملا  اململكة،  يف  املختلفة  املحلية 

االقت�صاد الوطني واالرتقاء به اإلى م�صتويات اأعلى.
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توفري يف  اأكرب جائزة  قيمة  االإ�صكان عن  بنك  اأعلن 
 1،250 قيمتها  والبالغه  االأردنية  امل�صرفية  ال�صوق 
مليون دينار ولرابح واحد فقط لنهاية العام احلايل 

.2017
الكربى  اجلائزة  لهذه  اال�صكان  بنك  اإطالق  وياأتي 
بخدماته  الدائمة  وثقتهم  عمالئه  لوالء  منه  تقديرًا 

ومنتجاته املبتكرة والتي تخدم كافة ال�صرائح.
الكبري �صار  واأطلق بنك اال�صكان �صعار »حلمك  كما 
باالإيد« على حملته جلائزة نهاية العام 2017، ويعك�س 
طموحات  حتقيق  على  البنك  حر�س  ال�صعار  هذا 
اأن  لعمالئه  وليوؤكد  لديه،  التوفري  اأ�صحاب ح�صابات 

حقيقة  اأ�صبحت  حياتهم  جمرى  تغيري  يف  فر�صتهم 
ويف متناول اليد. 

اإيهاب  اال�صكان  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  وقال 
ال�صعدي: »يويل بنك اال�صكان اهتمامًا كبريًا بتوفري 
اأف�صل اخلدمات واملنتجات لعمالئه، وهذه اجلائزة 
نوفر خالل  اإذ  الدائمة،  العمالء  لثقة  تقديرنا  توؤكد 
العام احلايل اأكرب برنامج جلوائز ح�صابات التوفري 
يف ال�صوق امل�صرفية االأردنية، والأكرب عدد ممكن من 
العمالء وذلك لتعزيز ثقافة االدخار لديهم واالبقاء 

على التوا�صل الدائم بينهم وبني البنك«.
وباالإ�صافة اإلى »جائزة نهاية العام« الكربى والبالغة 

قيمتها 1،250،000 دينار التي اأطلقها بنك اال�صكان، 
يقدمها  التي  االأخرى  التوفري  ح�صابات  جوائز  فاإن 
البنك لعمالئه للعام احلايل 2017 تعد االأكرث عددًا 
وتنوعًا و�صمواًل، حيث يقدم البنك اأي�صًا جائزة كربى 
يف عيد اال�صحى بقيمة 500 الف دينار لرابح واحد، 

وجائزة الـ 100 الف دينار لرابح واحد �صهريًا.
اإ�صافة الى جائزة �صيارة ميت�صوبي�صي باجريو 2017 
لرابح واحد اأ�صبوعيًا، وجوائز لـ 9 رابحني يوميًا قيمة 
كيلو  جائزة  البنك  ويقدم  كما  دينار،   999 منها  كل 

ذهب يوميًا يف �صهر رم�صان املبارك.

واصل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعمالئه 

بنك االسكان يطلق أكبر جائزة
 في السوق المصرفية في نهاية العام 2017

أخبار البنوك
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رياض أحمد دايس الرشدان رابح الجائزة الشهرية
 لشهر نيسان 2017 وقيمتها 100،000 دينار 

اجلائزة  على  ال�صحب  نتيجة  عن  االإ�صكان  بنك  اأعلن 
والتي  ني�صان  ل�صهر  التوفري  ح�صابات  جلوائز  ال�صهرية 
اأحمد  تبلغ قيمتها 100،000 دينار حيث ربحها ريا�س 
فرع  االإ�صكان  بنك  لدى  واملدخر  الر�صدان  داي�س 

احل�صن -اإربد.
�صيارات   ٤ وبواقع  االأ�صبوعية  باجلوائز  ربح  كما 
االإ�صافات  كاملة   2017 موديل  باجريو  ميت�صوبي�صي 
ل�صهر ني�صان 2017، كل من مي�صيل �صائد مي�صيل عطا 
وماجده  االأطفال،  فرع  لدى  واملدخر  والده  بوالية  اهلل 
فتحي حممد يون�س يون�س واملدخرة لدى فرع الر�صيفة، 
اأبو حليمة واملدخر لدى فرع دوار  ور�صمي حممد عوده 
لدى  واملدخر  ال�صبيالت  �صليمان  خليل  وايهاب  القبة، 

فرع العقبة. 
اليومية  باجلوائز  الرابحني  اأ�صماء  عن  البنك  واأعلن 
والبالغة 9 جوائز يوميًا بقيمة 999 دينار لكل رابح، حيث 

ربح هذه اجلوائز 1٤٤ مدخرَا لدى بنك االإ�صكان ل�صهر 
برناجمه  اأطلق  قد  االإ�صكان  بنك  2017. وكان  ني�صان 
اجلديد واخلا�س بجوائز ح�صابات التوفري للعام 2017 
امل�صريف  القطاع  يف  تنوعًا  واالأكرث  االأكرب  يعد  والذي 
االأردين، والذي جاء تنفيذًا ل�صيا�صة البنك الهادفة اإلى 
تعزيز مفهوم التوفري واالدخار لدى العمالء ومكافاآتهم 
على  البنك  حر�س  جانب  اإلى  ذلك،  على  وتقديرهم 
وبقائه  العام  مدار  على  عمالئه  مع  امل�صتمر  التوا�صل 
قيمة  حيث  من  املحلي  امل�صريف  بالقطاع  ال�صدارة  يف 

اجلوائز وعددها ودوريتها وتنوعها.
وتت�صمن هذه احلملة التي اأُطلق عليها »ما يف �صي بعيد 
... حلمك �صار باالأيد«: جائزة يومية لـ 9 رابحني بقيمة 
�صيارة  عن  عبارة  واأ�صبوعية  منهم،  لكل  دينار   999
االإ�صافات،  كاملة   2017 موديل  باجريو  ميت�صوبي�صي 
وجائزة  واحد،  لرابح  دينار   100،000 قيمتها  و�صهرية 

ذهب  كيلو  عن  عبارة  املبارك  رم�صان  �صهر  يف  قّيمة 
يوميًا، ومبنا�صبة عيد االأ�صحى املبارك 500،000 دينار 
امل�صرفية  ال�صوق  يف  االأكرب  واجلائزة  واحد،  لرابح 
االأردنية 1،250،000 دينار لرابح واحد والتي �صيجري 

ال�صحب عليها يف نهاية العام احلايل.
اإيهاب  ال�صيد  االإ�صكان  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  وقال 
بجوائز  اهتمامًا  يويل  اال�صكان  بنك  »اإن  ال�ّصعدي 
باأهمية  معرفتنا  منطلق  من  وذلك  التوفري،  ح�صابات 
هذه احل�صابات الأ�صحابها، وتقديرًا منا لوالئهم الدائم 

وثقتهم بخدمات البنك امل�صرفية املتعددة واملتميزة«.
واأكد ال�ّصعدي »اأن البنك يف توزيعه للجوائز ي�صعى اإلى 
من  اأكانوا  املجتمع، �صواء  لدى  االدخار  ثقافة  تعزيز 
وتنمية  البنك،  لدى  املودعني  من  اأم  املواطنني  عموم 
هذه املدخرات وذلك ملا لالدخار من اآثار ايجابية على 

االقت�صاد الوطني«.

»بنك االسكان« يعلن أسماء الرابحين بجوائز حسابات التوفير لشهر نيسان 2017

أعلن أسماء الرابحين 
بجوائز حسابات التوفير لشهر آذار

ح�صابات  جلوائز  ال�صهرية  اجلائزة  على  ال�صحب  نتيجة  عن  االإ�صكان  بنك  اأعلن 
اأحمد  تبلغ قيمتها 100،000 دينار حيث ربحتها فريال  والتي  اآذار  ل�صهر  التوفري 

حممد الفيومي واملدخرة لدى بنك االإ�صكان فرع البقعة - عمان.
كما ربح باجلوائز االأ�صبوعية وبواقع ٤ �صيارات ميت�صوبي�صي باجريو موديل 2017 
كاملة اال�صافات ل�صهر اآذار 2017، كل من حممود اأحمد حممود بني هاين واملدخر 
لدى فرع دوار القبة، ون�صال زكي �صالمة العمارين واملدخر لدى فرع بارك بالزا، 
كامل  نادر  وكامل  الزرقاء،  فرع  لدى  واملدخر  حممد  اإبراهيم  اهلل  عبد  وزيدان 

ا�صماعيل واملدخر لدى فرع الرابية.
واأعلن البنك عن اأ�صماء الرابحني باجلوائز اليومية والبالغة 9 جوائز يوميًا بقيمة 
االإ�صكان  بنك  لدى  مدخرَا  اجلوائز153  هذه  ربح  حيث  رابح،  لكل  دينار   999
ل�صهر اآذار 2017.وقال الرئي�س التنفيذي لبنك االإ�صكان اإيهاب ال�صعدي »اإن بنك 
اال�صكان يويل اهتمامًا بجوائز ح�صابات التوفري، وذلك من منطلق معرفتنا باأهمية 
البنك  بخدمات  وثقتهم  الدائم  لوالئهم  منا  وتقديرا  الأ�صحابها،  احل�صابات  هذه 

امل�صرفية املتعددة واملتميزة«.
واأكد ال�صعدي »اأن البنك يف توزيعه للجوائز ي�صعى اإلى تعزيز ثقافة االدخار لدى 
املجتمع، �صواء اأكانوا من عموم املواطنني اأم من املودعني لدى البنك، وتنمية هذه 

املدخرات وذلك ملا لالدخار من اآثار ايجابية على االقت�صاد الوطني«.
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»جامعة إربد األهلية«اطلقت مبادرة لتكريم
 أوائل الطلبة المطالعين في مكتبة الجامعة 

رعى رئي�س جامعة اإربد االأهلية االأ�صتاذ الدكتور زياد الكردي حفل تخريج طلبة الفوج 
الع�صرين للف�صل االأول من العام الدرا�صي 2017/2016، �صمن احتفاالت اجلامعة 

باالأعياد الوطنية.
واأع�صاء  الكليات،  وعمداء  االأمناء،  جمل�س  اأع�صاء  من  عدد  التخريج  حفل  وح�صر 
الهيئات التدري�صية واالإدارية يف اجلامعة، وجموع كبرية من اأهايل اخلريجني، حيث 
كان احلفل موزعًا على دفعتني، االأولى لطلبة البكالوريو�س من كلية العلوم االإدارية 

واملالية.
الرو�صان كلمة قال  الدكتور حممد  التخريج  الطلبة رئي�س جلنة  �صوؤون  والقى عميد 
فيها: يطيب يل اأن اأرحب بكم جميعًا يف رحاب اجلامعة، حيث تعتز بان نقدم كوكبة 
التي  االأكادميية  املوؤ�ص�صة  هذه  ر�صيد  اإلى  ن�صيفهم  اجلامعة  خريجي  من  جديدة 
توؤكد التزامها بتاأهيل اأجيال م�صلحة بالعلم واالإميان، وها انتم اليوم تقطفون ثمار 
ولكن  والعوائق  بالتحديات  مليء  �صعب  م�صوار  بعد  واجتهادكم  وجدكم  مثابرتكم 
املح�صلة العلمية وفرية ويجب اأن تفخروا بها وانتم على اأعتاب جديدة من مراحل 

احلياة.
اخللق  اأحب  هم  الذين  اأبنائكم  بتخريج  نهنئكم  بقوله:  االأهل  خماطبًا  واأ�صاف 
اإليكم وبوركت م�صاعيكم وبورك نهجكم واأظلكم اهلل بظله عطفًا ورحمة وقرة عني 
اأعماركم، وما قدمتموه من جهد فهنيئًا  اأثمرمتوه من  ملا  التهنئة  اأبنائكم، فلكم  يف 
لكم ولنا، وحفظ اهلل االأردن وطنًا للخري والعطاء واحل�صارة والبناء يف ظل �صاحب 

اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�صني.
والقى الطالب عروة التل كلمة اخلريجني، قال فيها: اإنه ليوم �صعيد تقف فيه النفو�س 
اإنها م�صاعر الفرح وال�صعادة يف حلظة  عاجزًة عن التعبري عما يجول يف خاطرها، 
كانت تنتظرها هذه النفو�س، اإنها حلظات التتويج يف جامعة اأخذت على نف�صها عهدًا 
باأن تظل وفية الأبنائها يف اإعداد جيل مثقف وكوادر علمية موؤهلة لتكون لبنة اأ�صا�صية 
العراقة  اإربد  التاريخ،  اإربد  اإربد؛  ا�صم  حملت  جامعة  اإنها  املجتمع،  هذا  بناء  يف 

،اإربد االأ�صالة، اإربد الرجال الرجال، تاريخها م�صرف وحا�صرها منارة للعلم ون�صاأ 
الرجال، فها هي تزداد بهجة وترفد املجتمع بهذه النخبة من طالب العلم؛ ليكونوا 
دائمًا يف اإ�صهام عجلة التقدم واالزدهار، وانتم اأيها االأهل االأوفياء هنيئًا لكم تخرج 
اأنتم حت�صدون ثمار جهودكم التي زرعتم فيحق لكم  اأكبادكم، فها  اأبنائكم فلذات 
اأن تفرحوا وتزدادو بهجة، لتوؤكدوا �صروركم يف يوم تخرجهم بعد �صنني من ال�صرب 

واالنتظار.
للطلبة  ال�صهادات   الكردي  زياد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  �صلم  احلفل،  نهاية  ويف 
الفت  الطالبة  وهم:  تخ�ص�صاتهم،  على  االأوائل  للطلبة  الدروع  و�صلم  اخلريجني، 
حممد ر�صا الدويري من ق�صم املحا�صبة، والطالبة زينب اإبراهيم ال�صملوين من ق�صم 
املالية وامل�صرفية، والطالب حممد مازن بركات من ق�صم الت�صويق، والطالب حممد 

�صهيل العتيلي من ق�صم اإدارة االأعمال.
درجة  على  احل�صول  متطلبات  اأنهوا  ممن  للطلبة  فكانت  الثانية  الدفعة  اأما 
وتكنولوجيا  والعلوم  والفنون،  االآداب  كليات:  طلبة  من  واملاج�صتري  البكالوريو�س 

املعلومات والتمري�س، والعلوم الرتبوية، والقانون، وطلبة الدرا�صات العليا.
الرو�صان كلمة قال  الدكتور حممد  التخريج  الطلبة رئي�س جلنة  �صوؤون  والقى عميد 
فيها: هذا موقف كرمي يطيب يل اأن اأقف اأمامكم اأيها االأخوة واالأخوات وقد اتخذت 
جامعة اإربد االأهلية كل عدتها وهياأت كل �صبلها مل�صاركتكم فرحتكم بتخريج اأبنائنا، 
اأن ق�صوا معنا وق�صينا معهم ب�صع �صنني يف حت�صيل  اأبناء هذا الوطن العزيز بعد 
العلم  جمال�س  يف  جل�صوا  فقد  احلقيقية،  وم�صادرها  االأ�صلية  منابعها  من  العلوم 
بخلت  وما  ودرب احلق  العلم  �صبيل  و�صاروا يف  وروية  انتباه  بكل  وا�صتمعوا  والدر�س 
اإليه،  االأهلية ب�صيء بل وفرت لهم كل هدي لتحقيق ما ي�صبون  اإربد  عليهم جامعة 
وانه ملن بواعث �صروري و�صعادتي وزمالئي يف اجلامعة اأن نزف اليوم هذه الكوكبة 
والإكمال  الوطني  بواجبهم  للقيام  املوؤهلني  ليكونوا  االأهلية  اإربد  من خريجي جامعة 

م�صرية بناء الوطن.
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جامعة فيالدلفيا
تبدأ تطبيق التعليم والتعلم المدمج في التدريس

امل�صتثمرون
قرر جمل�س عمداء جامعة فيالدلفيا البدء بتطبيق نظام التعليم والتعلم املدمج اعتبارا 

من الف�صل الثاين من العام اجلامعي 2016/2017.
ممثلة  اجلامعة  اإدارة  من  احلثيثة  واملتابعة  للتوجيهات  ا�صتجابة  اخلطوة  هذه  وجاءت 
ال�صيخ �صامل/  الدكتور معتز  واالأ�صتاذ  الدكتور مروان كمال/ م�صت�صار اجلامعة  االأ�صتاذ 
التعلم  اأ�صاليب  التطورات يف  بالتعليم االلكرتوين وان�صجاما مع  للنهو�س  رئي�س اجلامعة 

احلديثة و�صوال الى اإحداث نقلة نوعية يف التعليم وخمرجاته.
ال�صابقة  ومتطلباتها  االجبارية  اجلامعة  متطلبات  مواد  بع�س  بتدري�س  اجلامعة  و�صتبدا 
من خالل عمادة التعلم عن ُبعد، بحيث يتم املزج بني اللقاءات ال�صفية املبا�صرة )%50( 

والتعلم االإلكرتوين التفاعلي )%50(.
واأكَد االأ�صتاذ الدكتور حممد ح�صن حمافظة/عميد التعلم عن ُبعد اأن الهدف من اعتماد 
التعليم والتعلم املدمج هو بناء �صخ�صية املتعلمني على اأ�ص�س جديدة متينة من�صجمة مع 
تطور العملية التعليمية من خالل اال�صتخدام الفاعل لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت، 
كما انها ت�صاهم يف اك�صاب الطلبة املهارات االلكرتونية الالزمة والتي توؤهلهم للمناف�صة 

يف �صوق العمل.
و�صي�صتفيد طلبة جامعة فيالدلفيا من باكورة االجناز يف اجلامعة ما ال يقل عن 20 من 
امل�صاقات  تلك  تخ�ص�صات، حيث اجنزت  تفاعلي يف عدة  وب�صكل  االلكرتونية  امل�صاقات 
التعليم  يف  ومتخ�ص�صون  متميزون  تدري�س  هيئة  اأع�صاء  قبل  فيالدلفيامن  جامعة  يف 

االلكرتوين.
ومن اجلدير بالذكر اأن اجلامعة ت�صع التعليم االلكرتوين يف مقدمة اأولوياتها حيث انها 
تنتج مواد الكرتونية منذ مدة طويلة يف مركز ابن �صينا للتعلم االلكرتوين الذي مت جتهيزه 
من قبل اليون�صكو لتكون بذلك من اأوائل اجلامعات يف التعليم االلكرتوين على امل�صتويني 
الوطني واالقليمي وذلك يف اطار م�صروع جامعة ابن �صينا االفرتا�صية الذي ت�صارك فيه 

اأكرث من 15 دولة من دول البحر املتو�صط.

اقامت حفل توزيع جوائزئها للعام 2016
للعام 2016 يف خمتلف  لتوزيع جوائز اجلامعة  ال�صنوي  اأقامت جامعة فيالدلفيا حفلها 
�صرف  ليلى  اجلامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  رعاية  حتت  امللكي  الثقايف  املركز  يف  احلقول 
وبح�صور م�صت�صار اجلامعة االأ�صتاذ الدكتور مروان كمال ورئي�س اجلامعة االأ�صتاذ الدكتور 
واالأ�صتاذ  اجلوائز  جلان  رئي�س  اخل�صاونة  فايز  الدكتور  واالأ�صتاذ  �صامل  ال�صيخ  معتز 
الدكتور حممد اأمني عواد م�صت�صار رئي�س اجلامعة وهيفاء الب�صري وح�صد من املدعويني . 
ومنحت اجلائزة يف اأربعة حقول : اأح�صن كتاب ،اأح�صن عمل فنيواأح�صن اخرتاع وجائزة 

خليل ال�صامل الأح�صن بحث يف الطاقة املتجددة . 
واكد الدكتور ابراهيم بدران )م�صت�صار الرئي�س للعالقات الدولية ( على اأن جوائز جامعة 
فيالدلفيا هي دعوة لت�صجيع االنتاج الفكري والعلمي واالأدبي وتكت�صب اأهمية خا�صة يف ظل 

ما ت�صهده املنطقة من اأزمات توؤثر على االإبداع واإنتاج املعرفة .
وقال اإن هذه اجلوائز �صت�صتمر دعمًا للمبدعني واملتميزين واإثراء حلقول العلم واملعرفة . 
كما اأن عملية حتفيز االقت�صاد الوطني ال تتم دون اإبداع يف العلم والتكنولوجيا والثقافة 
باملدعوين  فيها  رحب  كلمة  اجلامعة  رئي�س  �صامل  ال�صيخ  معتز  الدكتور  القى  جانبه  من 
واحل�صور وباملكرمني م�صريًا اإلى الو�صع العربي املتدهور وات�صاع معدالت البطالة والفقر 
واأن البحوث واالخرتاعات تكت�صب اأهمية خا�صة لناحية اإ�صهامها يف نهو�س االأمة والعمل 

على البناء والتغيري.
واأ�صار اإلى اأن حجم التاأليف يف الرتجمة والعلوم �صعيف ومتخلف حيث هناك 100 كتاب 

لكل مليون ن�صمة يف الدول العربية بينما هو ع�صر اأ�صعاف يف الدول املتقدمة . 
وقدم الدكتور ابراهيم بدران االأ�صتاذ الدكتور فايز اخل�صاونة رئي�س جلان اجلوائز ليلقي 
كلمته م�صريًا اإلى اأن هناك 100 دوالر خم�ص�صة للفرد يف ال�صنة ت�صرف على الثقافة يف 

أقامت حفلها السنوي لتوزيع جوائز الجامعة للعام 2016 في مختلف الحقول
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اأوروبا بينما يف الدول العربية ال تتعدى3 دوالرات يف ال�صنة للفرد ؟ .
الأربعة  اجلوائز  منحت  حيث  وجماالتها،  اجلوائز  اإلى  اأ�صار  اخل�صاونة  الدكتور  واأ�صار 
حقول، موؤكدًا على تدين عدد املتناف�صني وغياب العلماء عن ال�صاحة العلمية بينما يتفوقون 

يف املهجر.
للجامعة  ال�صكر  قدم  حيث  العالن،  مروان  الدكتور  باجلوائز  الفائزين  كلمة  األقى  ثم 
وللقائمني على اجلوائز واأكد على اأن الطموح هو ا�صتمرار اجلامعة يف التطور العلمي ودعم 
االبداع واملبدعني، وبعدها األقت املكرمة هيفاء الب�صري كلمة �صكرت فيها اجلامعة وليلى 
التطوعي واالن�صاين  العمل  اإلى  التكرمي لت�صل  �صرف وجميع املعنيني م�صيدة بامتداد يد 
موؤكدة على اأن اجلامعة قد اأوفت ر�صالتها يف اجلانبني االأكادميي واالإن�صاين وقالت اأن هذا 

التكرمي )و�صام على �صدري و�صرف اأعتز به ( . 
واختتم احلفل بقيام ليلى �صرف والدكتور مروان كمال بتوزيع ال�صهادات التقديرية والدروع 
 : االإن�صانيات(  جمال   ( يف   - كتاب  اأح�صن  جائزة   -1  : وهم  م�صتحقيها  على  واجلوائز 
بوح   - االأردنية  القرية  كتابه )مو�صوعة  العدوان عن  مفلح  منا�صفة بني  منحت اجلائزة 
القرى ( والدكتور مروان العالن عن كتابه )الفن العربي االإ�صالمي( - يف جمال )العلوم 
عن  احلجاب  )�صقوط  كتابه  عن  دية  ابو  ايوب  للدكتور  اجلائزة  منحت   ) والتكنولوجيا 

الطاقة النووية(.
الزبن عن اخرتاعه )حتليل  للدكتور عو�س  : منحت اجلائزة  اأح�صن اخرتاع  2- جائزة 
 : فني  عمل  اأح�صن  جائزة   -3  ،) املريء  اأمرا�س  حلاالت  الكهربائية  املمانعة  اإ�صارات 

منحت اجلائزة لـ اأنور حدادين عن لوحته الفنية » فن الكوالج » .
لالأ�صتاذ  اجلائزة  منحت   : املتجددة  الطاقة  يف  بحث  الأح�صن  ال�صامل  خليل  جائزة   -٤  
الدكتور يو�صف النجار عن بحثه )مدفئة كهرو حرارية للمناطق املحرومة من الكهرباء ( .

كلية الهند�شة تنظم ور�شة عمل حول
 تكنولوجيا منذجة املعلومات للمباين

الدكتور  الكلية  رعاية عميد  ور�صة عمل حتت  فيالدلفيا  الهند�صة يف جامعة  كلية  عقدت 
   12d و�صركة   املدنية  الهند�صة  وق�صم  العمارة  هند�صة  ق�صم  بني  العبيدي،  قا�صم 
 BIM(  )Building( املباين  معلومات  منذجة  تكنولوجيا  تبني   Modelingلبحث 

Information Modelling( �صمن اخلطط الدرا�صية يف كلية الهند�صة.
العامل وموؤخرا يف  التكنولوجيا يف  لهذه  الوا�صع  االنت�صار  الور�صة متا�صيا مع  وجائت هذه 
دول اخلليج وازدياد الطلب على املهند�صني املخت�صني يف جمال منذجة معلومات املباين 

)BIM( االمر الذي يزيد من فر�س العمل خلريجني هند�صة فيالدلفيا.
م�صاكل  حل  يف  املباين  معلومات  منذجة  تكنولوجيا  اهمية  مناق�صة  الور�صة  وا�صتملت 
االن�صاء  خمططات  وانتاج  الت�صميم  فرتة  خالل  املختلفة  التخ�ص�صات  بني  ما  التن�صيق 
متت  كما  العمل،  �صاعات  تقلي�س  من  عليه  يرتتب  وما  والت�صغيل  االن�صاء  فرتة  وخالل 
تعد  مل  بحيث   )iBIM( املفتوحة  املباين  منذجة  تكنولوجيا  من  اجلديد  اجليل  مناق�صة 
خم�ص�صة او ح�صرية ملنتج واحد فقط من الربجميات وامنا قابلة للت�صغيل املتبادل ما 

بني برجميات خمتلفة. 
املباين  معلومات  منذجة  تكنولوجيا  ادراج  اهمية  على  احل�صور  اتفق  الور�صة،  نهاية  يف 
التو�صية  ومتت  كما  العمل،  �صوق  يف  املناف�صة  من  الطلبة  لتمكني  الكلية  م�صاقات  �صمن 
تطبيق  ا�صتيعاب  على  وقادرة  التحتية  والبنية  املباين  تتناول  خمتلفة  برجميات  بتدري�س 

م�صاقات  �صمن  الريفيت  برنامج  تدري�س  حاليا  يتم  بانه  علما  املباين،  معلومات  منذجة 
الر�صم الهند�صي املختلفة وهو خا�س باملباين واملن�صاءات.

اأقامت اليوم الهند�شي الثاين ع�شر
رعى اال�صتاذ الدكتور مروان كمال م�صت�صار اجلامعة، اليوم الهند�صي الثاين ع�صر الذي 
اقامته كلية الهند�صة يف جامعة فيالدلفيا بعنوان تكنولوجيا احلا�صوب واالت�صاالت ودورها 

يف خدمة املجتمع.
ورحب الدكتور �صالح ال�صرايره رئي�س اللجنة التح�صريية باحل�صور ونوه على اهمية قطاع 

تكنولوجيا املعلومات واهميته يف االقت�صاد الوطني.
اوراجن  �صركة  و  االردنيني  املهند�صني  لنقابة  كلمة  الهند�صي  اليوم  فعاليات  وت�صمنت 
الداعمني الرئي�صني لليوم الهند�صي. هذا و قد حتدث عميد كلية الهند�صة الدكتور قا�صم 

العبيدي عن ن�صاأة و تطور كلية الهند�صة يف جامعة فيالدلفيا.
 وا�صتمل اليوم الهند�صي على العديد من اجلل�صات العلمية املتخ�ص�صة و عر�س للم�صاريع 

الهند�صية املتميزة و احلا�صلة على مراكز و جوائز حملية و اقليمية.
 

�شاركت يف ور�شة عمل  تعزيز النزاهة ومكافحة الف�شاد يف بريوت
 �صاركت جامعة فيالدلفيا، يف ور�صات عمل انعقدت يف بريوت لتفعيل مبادرة »جامعات 

�صد الف�صاد »، التي اأطلقها مركز ال�صفافية االأردين ، برئا�صة هيلدا عجيالت. 
لتعزيز   العربية   لل�صبكة  االقليمي  امل�صروع  مدير  من  بدعوة  اجلامعة  م�صاركة  وجاءت 
 -UNDP النزاهة ومكافحة الف�صاد اأركان ال�صبالين ، يف برنامج االأمم املتحدة االإمنائي
اجلماعي  العمل  تعزيز  بعنوان«  العربية  ال�صبكة  عمل  ور�صة   اجلامعة يف  �صاركت   -كما 
�صد الف�صاد »التي �صمت جميع منظمات املجتمع املدين يف الوطن العربي  النا�صطة يف 

هذا املجال.
لتعزيز  العربية  ال�صبكة  احلكومية يف  املجموعة غري  ناق�س ممثلو  اأيام  ثالثة  وعلى مدى 
يف  العربية  البلدان  لدعم  االأبرز   االإقليمية  االآلية  تعد  التي  الف�صاد   ومكافحة  النزاهة 
ذات  واالإقليمية  الدولية  واملعايري  الوطنية  االأولويات  مع  يتفق  مبا  الف�صاد،  �صد  جهودها 
 ، االإقليمي  ال�صياق  يف  ودوره  واأ�صكاله  الف�صاد  �صد  اجلماعي  العمل  منهجية  ال�صلة 
التحديات القائمة والفر�س ال�صانحة ، وا�صتك�صاف اآفاق العمل املمكنة، كما ناق�صوا تطوير 

الت�صريعات وتب�صيط االإجراءات ، ومعا�صدة االأجهزة الرقابية املجتمعية.

طالب يف جامعة فيالدلفيا
»ArabsGotTalent« يبدع  يف برنامج 

جنح مهند داغر طالب الهند�صة املدنية يف جامعة فيالدلفيا احلا�صل على املركز الثاين يف 
اكرث ثالث �صخ�صيات اردنية متابعة على تطبيق »Snapchat«ح�صب احدث اح�صائيات 
التطبيق يف نيل اعجاب جلنة التحكيم بالكامل يف برنامج »ArabsGotTalent«  حيث 
قدم نوع جديد متاما وهو ما جعل اجلميع ي�صوت له يف ختام مرحلة جتارب االأداء من 

الربنامج ويتاأهل ملرحلة متقدمة.
ويف املحتوى ايل يقدمه يف ح�صابه على »Snapchat« فقد ارتفعت عدد امل�صاهدات يف 

�صناب مهند ب�صكل كبري جدا حيث انت�صر الى مئات االف املتابعني حول العامل . 

االستثمار في القطاع التعليمي
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532 ألف دينار صافي أرباح 
»بندار للتجارة واالستثمار« للربع االول

583 ألف دينار صافي أرباح شركة التسهيالت التجارية للربع األول

حققت �صركة بندار للتجارة واال�صتثمار خالل االأ�صهر 
)بعد  �صافية  ارباحا   2017 العام  من  االولى  الثالثة 
مع  مقارنة  دينار  الف   532،٤35 بلغت  ال�صريبة( 
املا�صي  العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  األف   356،779

.2016
بندار  �صركة  اأرباح  بلغت  املالية   البيانات  وح�صب 
االول  الربع  خالل  ال�صريبة  قبل  واال�صتثمار  للتجارة 
األف  العام احلايل 2017، ما جمموعه 702،207  من 
دينار مقارنة مع ٤71،661 األف دينار للفرتة ذاتها من 
فيه جمموع  بلغ  الذي  الوقت  2016، يف  املا�صي  العام 
العام  من  ذاتها  للفرتة  املتحققة  الت�صغيلية  االيرادات 

2017 حوايل  1،٤ مليون دينار.

موجودات  جمموع  ان  الى  املالية  البيانات  وا�صارت 
 2017 احلايل  العام  من  االول  الربع  خالل  ال�صركة 
بلغت حوايل ٤1،7 مليون دينار مقارنة مع حوايل ٤0،6 

مليون دينار لغاية 31 كانون االأول.
قال املدير العام لل�صركة نبيل �صعبان، اإن هذا النتائج 
تعك�س قوة ال�صركة وقوة االدارة على حتقيق االهداف 

�صمن خطتها اال�صرتاتيجية وروؤيتها بعيدة املدى.
الريادية  مكانتها  على  حافظت  ال�صركة  بان  وا�صاف 
ح�ص�صها  زيادة  على  وعملت  التمويل  �صركات  بني 
اف�صل  تقدمي  على  منها  حر�صا  املحلي  ال�صوق  يف 
ا�صتطاعت  كما   ، للمواطنني  واخلدمات  الت�صهيالت 
ال�صركة منذ بداية العام احلايل 2017 تو�صعة اعمالها.

خالل  االأردنية  التجارية  الت�صهيالت  �صركة  حققت 
�صافية  ارباحا   2017 العام  من  االولى  الثالثة  االأ�صهر 
دينار مقارنة مع  الف  بلغت ٤02،583  ال�صريبة(  )بعد 
املا�صي  العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  األف   ٤57،086

.2016
�صركة  اأرباح  بلغت  فقد   املالية  البيانات  وح�صب 
الت�صهيالت التجارية االأردنية قبل ال�صريبة خالل الربع 
 767،728 جمموعه  ما   ،2017 احلايل  العام  من  االول 
األف دينار مقارنة مع 60٤،100 األف دينار للفرتة ذاتها 

من العام املا�صي 2016، يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع 
االيرادات املتحققة للفرتة ذاتها من العام 2017 حوايل 
1،5 مليون دينار.وا�صارت البيانات املالية الى ان جمموع 
العام احلايل  من  االول  الربع  ال�صركة خالل  موجودات 
2017 بلغت حوايل ٤1،6 مليون دينار مقارنة مع حوايل 

٤1 مليون دينار لغاية 31 كانون االأول.
االأردنية  التجارية  الت�صهيالت  ل�صركة  العام  املدير  قال 
على  ال�صركة  قدرة  توؤكد  النتائج  هذه  اإن  جرار،  اياد 
املحافظة واال�صتمرار يف اأدائها القوي واملتميز و يعك�س 

ال�صيا�صة  بف�صل  ميزانيتها  وقوة  املايل  مركزها  متانة 
املتحفظة التي تنتهجها منذ تاأ�صي�صها.

اأن ال�صركة رغم الظروف ال�صعبة، ا�صتطاعت  واأ�صاف 
من  املتاأتية  االإيرادات  يف  جيدة  منو  ن�صب  حتقيق 
العمليات الت�صغيلية ويف الوقت نف�صه تعزيز املخ�ص�صات 
التمويلية،  املحفظة  جودة  وحت�صني  املايل  املركز  لتقوية 
و  تقدمها  التي  باخلدمات  التو�صع  لل�صركة  �صيتيح  وهو 
�صتكون  بالتايل  و  حاليًا  لديها  القائمة  املنتجات  تطوير 

ال�صركة قادرة على اال�صتمرار يف م�صريتها الناجحة.

شعبان: الشركة عملت على زيادة حصصها 
في السوق المحلية

جرار: النتائج تعكس متانة الشركة وقوتها 
بفضل السياسة التي تنتهجها

اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري
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667 ألف دينار صافي أرباح شركة
 األولى للتمويل للربع االول

)بعد  للتمويل  االأولى  �صركة  اأرباح  �صايف  بلغ 
من  االول  الربع  خالل  واملخ�ص�صات(  ال�صريبة 
األف   667،806 جمموعه  ما   2017 احلايل  العام 

دينار.
وح�صب البيانات املالية، فقدت بلغت ارباح �صركة 
االأولى للتمويل قبل ال�صريبة خالل الربع االول من 
الف   9٤3،297 جمموعه  ما   2017 احلايل  العام 
بلغ فيه جمموع االيرادات  الوقت الذي  دينار، يف 
العام  من  االول  الربع  خالل  لل�صركة  املتحققة 

احلايل 2017، حوايل 1،3 مليون دينار.
جمموع  ارتفاع  الى  املالية  البيانات  وا�صارت 
العام  من  االول  الربع  خالل  ال�صركة  موجودات 

احلايل 2017 لتبلغ حوايل 59،3 مليون دينار.
للتمويل  االأولى  �صركة  ادارة  جمل�س  رئي�س  وقال 

النتائج  بان  القول  ي�صرنا  خديجة،  ابو  اهلل  عبد 
املالية للربع االأول من العام جاءت وفقًا لتوقعاتنا. 
امل�صبوقة  غري  االقت�صادية  االأو�صاع  من  فبالرغم 
اأن  اإال  كبريًا،  حتديًا  �صكلت  التي  املنطقة  يف 
وعلى  الرئي�صية  اأعمالها  على  حافظت  ال�صركة 
للميزانية  الفعالة  االدارة  اأن  كما  القوي.  اأدائها 
اأعطت ثمارها وحت�صنت موؤ�صرات قوة  العامة قد 

اأداء ال�صركة.
جهودها  ال�صركة  موا�صلة  خديجة  ابو  و�صدد 
لتعزيز العالقة مع العمالء واملبادرة بطرح احللول 
واملنتجات التي تدعم اأعمالهم وتلبي احتياجاتهم 
يف  ي�صهم  ومبا  م�صاريعهم،  تطوير  يف  وت�صاعد 
تن�صيط االقت�صاد الوطني واإجناح خطط االإ�صالح 

والتنمية.

ابو خديجة: الشركة ستعمل على طرح الحلول 
والمنتجات التي تدعم أعمال العمالء 

اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري



«ROYAL JORDANIAN» FLIES INTO 
DIGITAL SPACE WITH NAVBLUE’S 

N-FLIGHT PLANNING

Investment in the Aviation Sector

oyal Jordanian and NAVBLUE have expanded 
their technology partnership with the selection 
of NAVBLUE’s N-Flight Planning Solution.  
The addition of N-Flight Planning builds on 
NAVBLUE’s track record of supporting Royal 
Jordanian since 2014 with its YourRAIM 

Prediction solution enabling the airline to implement 
the latest navigation capabilities such as Required 
Navigation Performance Approach (RNP APCH).
By moving to N-Flight Planning, Royal Jordanian is fully 
expecting industry leading flight planning response 
time, improvements with robust 4-dimensional (4D) 
calculations that will result in an estimated 2% fuel 
savings, 20% improvement to staff production, along 
with greater aircraft utilization. Furthermore, NAVBLUE’s 
market defining constraint optimization relating to 
flight hazard avoidance, dynamic airspace constraint 
adherence and automated business rule application 
will improve safety and regulatory compliance without 
sacrificing flight plan solution quality.
NAVBLUE’s N-Flight Planning solution is a multi-tiered 
and fully scalable flight plan optimisation solution that 
helps create the safest and most cost-effective routes.  It 

is a very intuitive and user-friendly cloud-based solution.  
N-Flight Planning can easily be tailored to customer 
requirements and can be rapidly implemented. 
Royal Jordanian President/CEO Captain Suleiman 
Obeidat said, ”We are committed to our customers and 
continuously look to find innovative ways to provide them 
with the best service, routes, aircraft whilst ensuring the 
safest approach and the implementation of NAVBLUE’s 
award winning N-Flight Planning solution will greatly 
help us achieve this.  The innovative turbulence 
forecasting element of this solution demonstrates our 
sincere commitment to bringing both our customers 
and crews best-in-class safety and comfort.”
Shawn Mechelke, VP N-Software Services at NAVBLUE 
stated, ”We are pleased to have such a prestigious 
flagship airline as Royal Jordanian Airlines be the first 
mover for our award-winning N-Flight Planning product 
in the Middle East market place.  Royal Jordanian 
Airlines continues to partner with NAVBLUE for 
additional services beyond our YourRAIM Prediction 
solution, clearly indicates their confidence in our 
capabilities as an industry trailblazer in aerospace 
solutions.”

R
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«ROYAL JORDANIAN» ENHANCES 
FLIGHT TRACKING BY USING 
ARINC FLIGHT DATA DISPLAY

n an on-going effort to meet the increased 
demand for enhanced flight tracking, Royal 
Jordanian is now using Rockwell Collins’ 
web-based ARINC Flight Data Display, a new 
situational awareness display that provides 
a simple and clear visual representation of 

an entire fleet. The new display, launching with Royal 
Jordanian and available for carriers globally, ensures 
key flight information is available to support airline 
operational decision making. 
“We fly extensively across desert and oceanic routes, 
so we needed a solution that would enable us to 
track our aircraft with global coverage,” said Royal 
Jordanian’s President/CEO Captain Suleiman Obeidat. 
”We are implementing the ARINC Flight Data Display 
and ARINC MultiLinkSM to enable us to cost effectively 
track our fleet wherever we fly.” 
The ARINC Flight Data Display uses ARINC MultiLink 
as its primary aircraft tracking data source, and can 
also integrate third-party and airline proprietary data. 
The web-based Flight Data Display can be used as 
a standalone service or integrated with Rockwell 
Collins flight operations tools, ARINC Hermes and 
ARINC OpCenterSM. ”Flight tracking continues to be 

an important topic in the aviation industry, particularly 
in light of the upcoming 2018 ICAO mandate,” said 
Yun Chong, vice president, Commercial Aviation 
and Network Services for Rockwell Collins. ”The 
combination of the ARINC MultiLink data feed and our 
new Flight Data Display enables carriers to accurately, 
efficiently and cost-effectively meet flight tracking 
requirements ahead of the mandate.” 
With the ARINC Flight Data Display, aircraft locations 
are displayed on a user interface that identifies 
any gaps in position reporting. A range of alerts are 
available for events such as “mute” aircraft or flight 
plan deviations to ensure any potential issues are 
quickly resolved. The ARINC Flight Data Display with 
the MultiLink data feed supports ICAO’s minimum 
requirements of less than 15-minute regular reporting 
in oceanic/remote airspace. 
ARINC Flight Data Display also incorporates weather 
layers specifically for airlines and the aviation industry. 
The weather layers are updated every ten minutes 
or less, allowing carriers to predict enroute weather 
conditions as well as at the destination airport, 
helping to avoid costly redirects, canceled flights and 
misallocation of ground handling.

Investment in the Aviation Sector
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ROYAL JORDANIAN APPOINTS STEFAN 
PICHLER AS ITS PRESIDENT/CEO

Investment in the Aviation Sector

t was announced today that the Board of 
Directors of Royal Jordanian Airlines has 
appointed Stefan Pichler as President/Chief 
Executive Officer of the company as of June 
1, 2017, succeeding Captain Suleiman 
Obeidat. 

Mr. Pichler comes with a broad experience that 
extends for over thirty years in the aviation industry, 
as he had previously occupied the position of 
Chief Executive Officer of Air Berlin, the Chairman 
and Managing Director of Fiji Airways, the Chief 
Executive Officer of Al Jazeera airlines, the Chief 
Commercial Officer and Deputy CEO of the 
Australian Virgin airlines and the Chief Executive 
Officer of Thomas Cook leisure group.  Mr. Pichler 
had started his career in sales at Lufthansa Airlines 
working and gradually assuming the position of the 
Chief Commercial Officer of Lufthansa.
 The Chairman Said Darwazah welcomed Mr. Pichler 
into Royal Jordanian expressing his confidence 
in Mr. Pichler’s professional capabilities and rich 

experience directly related to the management and 
the operation of international airlines, highlighting 
that his selection for this position has come after 
a long process conducted by Royal Jordanian’s 
board of directors.  
Mr. Darwazah further stated that taking Royal 
Jordanian forward requires continuous efforts and 
dedication in investing in human capital, adopting 
advanced technical applications and deploying 
creative marketing techniques to increase the 
airline’s revenue and enhance its competitiveness.
The Chairman extended on this occasion his 
appreciation to Captain Suleiman Obeidat for 
having led the airline during this transitional stage 
since his designation by the board in October 2015. 
Mr. Pichler holds an MBA from the Augsburg 
University in Germany and has participated in 
several specialized and multi-disciplinary courses 
and programs in the airline industry including 
commercial, operational, services, management, 
finance and tourism fields. 
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THE JORDAN EXPRESS TOURIST 
TRANSPORTATION “JETT” DISTRIBUTES 10% 

CASH DIVIDEND TO THE SHAREHOLDERS

he General Assembly of 
the Jordan Express Tourist 
Transportation Co. (JETT) 
has endorsed the Board’s 

recommendation to distribute 10% 
of the capital as cash dividend to 
shareholders for 2016, during its 
24th ordinary annual meeting held 
by the Chairman of the Board of 
Directors, Kamal Al Bakri and in 
the presence of the company’s 
General Manager, Malik Haddad.  
Al Bakri pointed out during the 
meeting that Jordan Express 
Tourist Transportation -JETT- 

has continued to attain distinct 
financial results despite the 
continuing regional conditions 
affecting the course of tourism 
sector in general and the 
company in particular. However, 
the management and extensive 
expertise enabled the company 
to turn the constraints into real 
opportunities with all its strengths 
and potentials to achieve the 
diversification of income sources 
and the mitigation of costs, the 
company achieved a growth 
in profits after tax of 76%, in 

comparison with 2015, while net 
profits after tax grew to reach one 
million and one hundred thousand 
JDs, compared to 624 thousand 
JDs in 2015.
 The Total assets increased as 
the company’s commitment to 
modernize its fleet and add a 
number of tourist buses.
The total assets of the bank 
increased with the continuation 
of the company in line with the 
policy of modernizing its fleet and 
adding a number of tourist buses 
the fleet. Please go out go 

T
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Investment In The Insurance Sector

144 thousand JDs Jordan Insurance
 Company net profits for the first quarter

Euro Arab Insurance Group achieves 313 
thousand JDs; net profits for the first quarter.

Euro Arab Insurance 
group company achieved 
net profits after tax and 
provisions of 313.118 
thousand JDs, in the first 
quarter of 2017, comparing 
with 80.634thousands JDs 
of the same period in 2016.
According to the financial 
statement, the profits 
of Euro Arab Insurance 
Group amounts, before 
tax during the first 
quarter of 2017, 411.998 

JDs in comparison with 
106,097JDs the same 
period of the last year, 
2016, While the achieved  
revenues in the same 
period of 2017 amount 4.7 
million JDS.  
The financial statement 
indicates that the total 
assets during the first 
quarter of 2017 are 28.8 
million JDs comparing to 
27.7 million JDs until 31st, 
December.

Jordan Insurance Company’s 
total net profit (after tax and 
provisions) during the first 
quarter of the year 2017 is 
144,559 thousand JDs.
According to the financial 
statements, the total 
revenues of the Jordan 
Insurance company during 
the first quarter of the year 
2017, about 11.9 million 
JDs compared with about 
10 million JDs for the same 
period last year 2016.
The financial statements 
referred to higher total assets 
of the company during the 
first quarter of the year 2017 
for approximately 83 million 
JDs compared with about 79, 

6 million until 31 December 
of the last year 2016.
The Jordan Insurance 
Managing Directors, Imad 
Abdel Khaleq, said that the 
company continued to assert 
its position in the market 
despite difficult global 
economic conditions.
He noted that the company 
will rely on future plans 
to focus on selective and 
professional production 
of artistic results match 
the capital and continued 
growth, in addition to 
investment profits support 
technical profit and enable 
it to achieve its strategic 
objectives.
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Abdel Khaleq: The 
Company’s Future 
Plans Will Depend 
on Enhancing the 
Production Selectively 
and Professionally

Bader: The Company 
Managed to Continue the 
Strong Performance and 
Maintain the Positive Results

June  2017
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The Arab Orient Insurance Co. Elects
 a New Board of Directors for 4 Years

The gig | Arab Orient 
Insurance Co. held the 
ordinary meeting of the 
General Assembly for the 
year 2016, with respect 
to considering matters on 
the meeting’s agenda and 
discussing the company’s 
accounts besides its 
financial statements for the 
year ended 31/12/2016, with 
a view to certifying it.
The meeting was attended 
by the Chairman of the 
Board of Directors Naser 
Allouzi, the CEO Mustafa 
Melhem, a representative 
of the Companies’ General 
Controller, representatives 
of the Insurance 

Management, the External 
Auditor, five members of the 
Board of Directors’ seven 
members and a number of 
shareholders representing 
20.802.418 of the company’s 
total shares.
 Naser Allouzi stated that, 
“the annual profits amounted 
to 1.204 million JDs while the 
written premiums reached 
110.205.059 JDs, compared 
to 102.671.190 JDs in 2015, 
with an increase of 7.34%. 
The total assets amounted to 
110.513.441 JDs, compared 
to 103.157.538 JDs for 2015, 
recording a growth of 7.01% 
in comparison with the 
previous year.”
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During the Ordinary Meeting of the General Assembly
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Allouzi: Growth of 
Financial Deposits 
Indicates the 
Company’s Strong 
Financial Position 



Housing Bank
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Achieves 45.8 million dinar 
profits for the first quarter
Housing Bank profits 
before tax amounted 
45.8 million JDs in the 
first quarter of 2017, 
compared with a profit of 
50 million JDs during the 
first quarter of 2016, the 
Bank maintained the same 
level of net interest income 
which is 68 million JDs. 
Chief Executive Officer 
of Housing Bank, Ihab 
Saadi asserted that 
despite the circumstances 
surrounding the Kingdom 
and their impact on 
Jordan’s economy, the 

Bank was able to maintain 
the strength of its financial 
position and solidity of its 
budget, bringing the total 
assets of the Bank at the 
end of the first quarter to 
8 billion JDs, customer 
deposits’ balances 
amounted to 5.6 billion 
JDs”. 
He noted that the total 
balance of the Bank’s credit 
portfolio reached 4.4 billion 
JDs; the Bank’s capital 
base was strengthened 
as the total property rights 
1093 million JDs.   

Investment In The Banking Sector

37INVESTORS June  2017

Arab Jordan Investment Bank
5.3 Million JDs Net Profits of the 
Arab Jordan Investment Bank 
”AJIB” For the First Quarter
The net profits (after tax and 
provisions) of the Arab Jordan 
Investment Bank during the 
first quarter of the current year 
2017 were about 5.3 million 
JDs.
According to the financial 
statements, the Arab Jordan 
Investment Bank’s profits 
before tax during the first 

quarter of the current year 
2017 were about 7.5 million 
JDs, while the gross income 
for the same period of 2017 
was about 15.7 million JDs.
The financial statements 
indicated that the bank’s total 
assets grew during the first 
quarter of 2017 to reach 1.8 
billion JDs.

The Arab Bank 

In
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 B
an

ki
ng

 S
ec

to
r

Al Saadi: The 
Bank Managed to 
Maintain a Strong 
Financial Position 
and a Solid Balance 
Sheet

Al Qadi: We Strive 
to Achieve Greater 
Progress and Success 
during the Current 
Year and the Coming 
Ones



 The Arab Bank Group 
announced its results for 
the first quarter of 2017, with 
net profits after taxes and 
provisions of 218.2 million 
dollars, in comparison with 
218.3 million dollars for the 
same period in 2016.
The credit facilities reached 
24.4 billion dollars at the end 
of the first quarter of 2017, 
compared to USD 23.7 
billion at the end of 2016, 
representing a growth of 3%, 
while customers’ deposits 
stood at 33 billion dollars. 
The Arab Bank’s Chairman 

of the Board of Directors, 
Sbeih Al Masri, stated, 
“Notwithstanding the difficult 
conditions and critical 
economic challenges 
before us in the foreseeable 
future, we are confident 
that the Bank will be 
able to address such 
challenges efficiently and 
professionally to decisively 
move ahead with carefully 
paced and clear plans 
that meet the aspirations 
and expectations of our 
shareholders and serve our 
clients’ needs.”

The Arab Bank 
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 218.2 Million Dollars “Profits” of the 
Arab Bank Group for the First Quarter 
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Jordan Kuwait Bank
7.7 Million JDs Net Profits of the Jordan 
Kuwait Bank for the First Quarter
The net profits of the Jordan 
Kuwait Bank (after tax and 
provisions) during the first 
quarter of the current year 2017 
were about 7.7 million JDs. 
According to the financial 
statements, the profits before tax 
of the Jordan Kuwait Bank during 
the first quarter of the current 
year 2017 were about 11.8 million 
JDs, compared to around 11.6 
million JDs for the same period of 
the previous year 2016, while the 
gross income for the same period 
in 2017 is about 29.4 million JDs.
The financial statements 
indicated that the total assets of 

the bank during the first quarter 
of the current year 2017 were 
about 2.6 billion JDs.
The Jordan Kuwait Bank’s 
Chairman of the Board of 
Directors, Abdul Karim Al 
Kabariti, stated, ”these results 
and profits are a reflection of 
the Bank’s continued emphasis 
on the core banking activities 
and the good governance of 
customers’ deposits. Moreover, 
the bank focuses on ensuring 
excellence in service, along with 
the development of new products 
that meet the clients’ expectations 
and needs.”

Al Kabariti: The Bank 
Is Distinguished By the 
Good Governance of the 
Customers’ Deposits and 
Services, Apart From its 
Development of the New 
Products

Al Masri: The 
Bank Continued 
Its Positive 
Performance in a 
Clear Indication of 
the Bank’s Strength
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Bank of Jordan achieved a net profit of 13.2 million 
JDs, after tax and provisions, during the first nine 
months of 2017, compared to 10.6 million JDs for 
the same period last year, 2016.
Regarding the financial statements, third quarter- 
2017 Bank of Jordan’s pre- tax profits amount 18.7 
million JDs, while it achieved about 15.2 million 
JDs last year during the same period. The total 
income of the bank is about 36.7 million JDs in 
2017, while it was about 32.5 million JDs in the 
same standard period in 2016.
The financial statements referred to higher total 
assets of the bank during the first quarter of 
the year 2017 for approximately 2.4 Billion JDs 
compared with about 2.3 billion JDs until 31st, 
December of the last year, 2016.
Chairman of the Board of Directors of the Bank 
of Jordan, Shaker Fakhouri, said that the Bank 
has managed to achieve results and excellent 
achievements in all aspects of work due to 
efficient management policies, pragmatism and 
ability to deal with new developments and current 
conditions.
He added that the Bank has adopted a prudent 
and balanced credit policy and adopted specific 
and clear standards governing credit decision 
for each case, as well as to tighten surveillance, 
monitoring, collection, and documentation.

Bank of Jordan’s
13.2 million JDs, Bank of 
Jordan’s third- quarter net 
profits. 
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INVESTBANK

Fakhouri: The Bank 
Adopted a Prudent 
and Balanced 
Credit Policy
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The INVESTBANK’s Chairman of the Board 
of Directors, Bisher Jardaneh, stated,” the 
bank’s financial results indicated a growth in 
net profits after tax during the first quarter 
of the current year 2017 to reach 4.3 million 
JDs, in comparison with 3.5 million JDs 
during the same period of the previous year 
2016.”
The total assets increased to 995 million JDs 
at the end of the first quarter of 2017, with 
a growth of 4.8%, while the bank’s gross 
income grew by 8.5% to reach 12.2 million 
JDs, compared to 11.2 million JDs at the 
end of the first quarter of the previous year.
The INVESTBANK achieved a growth in net 
interest income and commissions by 4.6% 
to reach 9.6 million JDs, compared to 9.1 
million JDs for the correspondent period 
of last year. The bank’s net credit facilities 
achieved a growth of 589 million JDs, with 
an increase of 9.4% since the beginning 
of the year, while the volume of customers’ 
deposits increased to 638 million JDs, in 
comparison with 623 million JDs at the 
beginning of the year.

INVESTBANK
4.3 Million JDs Net Profits of 
INVESTBANK during the First 
Quarter
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Jardaneh: The 
Clients’ Confidence 
and the Strategic 
Action Plan Are the 
Prominent Factors 
Which Contributed 
to the Bank’s 
Growth
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Capital Bank
4.4 million JDs Capital Bank net 
profits for the first quarter
Capital Bank achieved net 
profits of 4.4 million JDs, after 
tax and provisions, during 
the first nine months of 2017, 
compared to 4.3 million JDs for 
the same period last year, 2016.
According to the financial 
statements, capital Bank profits 
before tax during the first 
quarter of the year 2017, about 

4.9 million JDs, while the total 
income for the same period of 
the year 2017 about 24.4 million 
JDs compared with about 21.5 
million for the first quarter of the 
last year 2016.  
Financial data indicated that the 
total assets of the Bank during 
the first quarter of the year 2017 
approximately 2 billion JDs.
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Al Ahli Bank

The net profits of Jordan 
Ahli Bank (after tax and 
provisions) during the first 
quarter of the current year 
2017 were about 7.5 million 
JDs, compared with about 
5 million JDs over the same 
period of the previous year 
2016.
According to the financial 
statements, the profits of 
the Jordan Ahli Bank before 
tax during the first quarter 
of the current year 2017 
were about 10.2 million 
JDs, compared with about 

7.1 million JDs for the same 
period of the previous 
year 2016, while the gross 
income for the same period 
in 2017 was about 30 million 
JDs, in comparison with 
about 29.5 million JDs for 
the first quarter of the last 
year 2016.
The bank’s financial 
statements indicated that 
the total assets of the Bank 
during the first quarter 
of the current year 2017 
amounted to around 2.8 
billion JDs.

7.5 Million JDs “Net Profits” of the 
Jordan Ahli Bank for the First Quarter
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Al Salem: The Bank 
Continued to Strengthen 
the Financial Position 
Resulted in Consolidating 
Its Position as a Regional 
Bank

Daoud: The bank 
achieved positive 
results in quantity 
and quality



Cairo Amman Bank

The net profits of the 
Cairo Amman Bank 
(after tax and provisions) 
during the first quarter 
of the current year 2017 
were about 6.6 million 
JDs.
According to the financial 
statements, the profits 

before tax of the Cairo 
Amman Bank during 
the first quarter of the 
current year 2017 were 
about 9.3 million JDs, 
while the gross income 
for the same period of 
2017 was about 30.5 
million JDs.

Net profits of Bank ABC 
(after tax and provisions) 
during the first quarter of 
the year 2017 are about 3.3 
million JDs.
According to the financial 
statements, Bank ABC 
profits before tax during 
the first quarter of the year 
2017, about 5 million JDs, 

while the total income for 
the same period of the year 
2017 about 11.3 million 
JDs.
Financial data indicated 
that the total assets of 
the Bank during the first 
quarter of the year 2017 
approximately are about 
1.1 billion JDs.

ABC Bank
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3.3 million Net Profits of Bank 
ABC for the First Quarter
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 6.6 Million JDs Net Profits of the Cairo 
Amman Bank for the First Quarter
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Bashuti: The Bank Is 
Distinguished By the 
Strong Management, 
Along With the 
Satisfactory Position 
In Respect of the 
Bank’s Liquidity 

Al Mufti: The Bank 
Continued to Develop 
Its Actions and Deliver 
Several Projects
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7.7 Million JDs Net Profits of Bank 
al Etihad for the First Quarter
The net profits of Bank 
al Etihad (after tax and 
provisions) during the first 
quarter of the current year 
2017 were about 7.7 million 
JDs compared to 7.1 million 
JDs for the previous year 
2016. 
According to the financial 
statements, the profits 
before tax of the bank 
during the first quarter of 
the current year 2017 were 
about 11,9 million JDs, 
compared to around 10,8 
million JDs for the same 
period of the previous 
year 2016, while the gross 
income for  2017 is about 
35,3 million JDs compared 
to 24,1 million JDs for the 
year 2016.

The financial statements 
indicated that the total 
assets of the bank during 
the first quarter of the 
current year 2017 were 
about 3.3 billion JDs 
compared to 2.5 billion JDs 
for the year 2016.
Bank al Etihad Chairman 
of the Board of Directors, 
Isam Salfiti, stated, «These 
results and profits are a 
reflection of the Bank›s 
ability to meet the market 
demands and the good 
governance of customers› 
deposits. Moreover, the 
bank focuses on enhancing 
its financial position through 
providing liquidation to 
build a strong base and 
achieve positive results. 

Bank al Etihad



building information modeling technology
Philadelphia Faculty of Engineering held a workshop 
under the auspices of the Dean, Dr. Qasim Al-Obaidi, 
between the Department of Architecture and Civil 
Engineering in 12d modeling to examine the adoption 
of building information modeling technology (BIM) 
study plans in the Faculty of Engineering.
The workshop came in line with the widespread 
deployment of this technology in the world and recently 
in the Gulf and the growing demand for engineers in 
building information modeling (BIM) which increases 
employment opportunities for Philadelphia architecture 
graduates.
The workshop included discussion of the importance 
of building information modeling technology in solving 
problems of coordination between the different 
disciplines during the design and production of 
blueprints created during the construction period 
and the consequent reduction of working hours, as 
discussed in the next generation of building modeling 
technology (BIM); so, no longer dedicated or exclusive 
to only one product of software but inter-operable 
among different software. 

Set up the 12th engineering day
Under the patronage of Dr. Marwan Kamal, the 
University consultant, the 12th Engineering day in 
the Faculty of Engineering was held in Philadelphia 
University entitled computer and communication 
technology and its role in community service.
He welcomed Dr. Saleh Al-Sarayreh, the Chairman of 
the Preparatory Committee attendees and noted the 
importance of the ICT sector and its importance in the 
national economy.
The activities included a word of JEA and orange, 
the main sponsors of the Engineering day.  Thus, the 
Dean of Engineering Faculty, Dr. Qasim Al-Obaidi, 
talked about the origin and evolution of the Faculty of 
engineering at the University of Philadelphia.
 Engineering day included many specialized scientific 
meetings and presentation of outstanding engineering 
projects and developments on the regional and local 

awards and centers.
 The University Participated in a workshop in Beirut to 
promote integrity and combat corruption. 
 Philadelphia University, participated in workshops 
held in Beirut to activate «universities against 
corruption», launched by the Jordanian Transparency 
Center, headed by Hilda Agilat.  
The participation of the University is at the invitation 
of the regional project manager for Arab network for 
integrity and against corruption, Arkan Alsblani, Chief 
of staff of the United Nations Development Program 
UNDP- as the University participated in the Arab 
network workshop entitled «strengthening collective 
action against corruption» involving all civil society 
organizations in the Arab world are active in this area.
Over three days, the representatives of non-
governmental Group discussed in Arab network for 
integrity and combat corruption – which is the most 
prominent regional mechanism to support Arab 
countries in their efforts against corruption, consistent 
with national priorities and relevant international and 
regional standards – methodology for collective action 
against corruption, its forms and its role in the regional 
context, challenges and opportunities, and explore 
possible action, they also discussed the development 
of legislation, to simplify procedures, and improve the 
regulatory community.

Philadelphia University student 
creates «Arabs Got Talent»

Muhannad Dagher, civil engineering student at 
Philadelphia University, winning second place in 
three more Jordanian personalities continue to apply 
«Snapchat», successfully, according to the latest 
statistics of the application in the entire jury impress 
at «Arabs Got Talent» where he gave a completely 
new type which made everyone vote for him at the 
conclusion of the audition stage of the program and 
qualify for advanced stage.
The content of his account «Snapchat», the views rose 
in Snape Muhannad very heavily where it spread to 
hundreds of thousands of followers around the world. 

Investment In The Education Sector
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PHILADELPHIA UNIVERSITY STARTS 
IMPLEMENTING TEACHING AND LEARNING 
BUILT-IN TEACHING

hiladelphia University Rectors Council 
decided to start implementing teaching 
and blended learning systems as of the 
second semester of the academic year 
2017/2016.
This move came in response to guidance 
and continuing tireless University 

Administration represented by Professor Marwan 
Kamal, the College advisor, and Prof Motaz Sheikh 
Salem/University President to promote eLearning in 
line with developments in modern learning methods 
to make a quantum leap in education and its 
outcomes.
The University will begin teaching some university 
requirements and requirements through distance 
learning Deanship, to combine classroom meetings 
(50%) and interactive e-learning (50%).
 Professor Mohammad Hassan Mahaftha /Dean 
of distant Learning asserted that the target of 
education and blended learning is building on new 
foundations, solid learners character consistent 
with the development of the educational process 
through the use of information and communication 
technology, as it contributes to give students the 

skills necessary for qualifying electronic competition 
in the labor market.

Established Awards Ceremony of 2016
Philadelphia University has established its annual 
awards ceremony of 2016 in various fields at the 
Royal Cultural Center under the auspices of the 
President of the Board of Trustees and the University 
counsel honor; Layla Sharaf, the University Advisor; 
Dr. Marwan Kamal, University President; Professor 
Motaz Sheikh Salem, Fayez Khasawneh, Chairman 
of awards committees, Professor Mohammad Amin 
Awad, Adviser to the President of the University, 
Haifa Al-Basheer and a throng of invitees. 
The Award is granted in four fields: Best book, best 
artistic job, invention Award, and Khalil al-Salem 
for best research in renewable energy.  Dr. Ibrahim 
Badran (Presidential Adviser for international 
relations) asserted that awards of Philadelphia 
University are to promote the intellectual, scientific, 
and literary production, and are of particular 
importance in the area of crises affecting the 
creation and production of knowledge.
 Faculty of Engineering organized a workshop about 

Investment In The Education Sector
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companies in this field, under the Bank›s eagerness 
to protect the environment and promote the use of 
renewable sources of energy and efficiency in all 
works.
Since January 2017, the project, which included 
the installation of 4,200 units of PV on an estimated 
11,000 square meters, contributes to cover the 
needs of public administration buildings of  Bank 
al Etihad of electrical energy, guaranteeing the 
environmental impact through reduction of CO2 
emissions.

Release a participatory custody of 
the children of its staff in Haya Cultural center

Bank al Etihad began new public announcement of 
the initiative to launch a participatory nursery for the 
children of its employees at Haya Cultural center 
«Bright Steps», to be so the first participatory 
nursery on banks levels in the Kingdom that offer 
all employees the opportunity to benefit from 
embracing their children under one roof in place is 
an extension of the street bank building.
This move came in line with the Jordanian law, 
beyond expectation being not only working mothers 
as stated in the letter of the law but extends to give 
working parents with the Bank and their children 
are entitled to care services and education.
In Response; CEO of Bank al Etihad Nadia Al Saeed 
stated:  We in Bank al Etihad believe particularly by 
the importance of the empowerment of women and 
the family and supporting the economic participation 
of women in all ways. Our team is our family and 
we believe in the right of both parents ”fathers and 

mothers” in coming to work with peace of mind for 
the safety of their children and their happiness and 
healthy growth, these children are our children and 
also safety and comfort is our priority.
In this respect, Diyala Al-Khamra, Director of the 
Haya cultural center, commented: «As a cultural 
center of art aspires to make its programs and 
activities to the greatest possible number of 
children for a wide range of ages and great faith 
in the importance of developing sound mental 
development of children and hone their talents and 
develop their knowledge at an early age, we were 
pleased to cooperate with Bank al Etihad to create 
a participatory institutional nursery. 
 

Celebrate the launch of the project «heritage-
expansion» for the band «Speedway»

Bank al Etihad has supported a project that 
combines culture, arts, and youth empowerment, 
and celebrated the launch of the project «heritage-
expansion» by the band «Speedway».
This step came along and convinced of the 
importance of the role of Bank al Etihad in upgrading 
community, emphasizing his support for arts and 
culture of various kinds and the sustainability of these 
projects which support, which is one of the themes of 
corporate social responsibility espoused.
Bank al Etihad is the strategic partner and supporter 
of the project, which aims to revive traditional songs 
in Jordan, where the band organized visits to North, 
South, and Middle of the Kingdom, comprising both 
the capital Amman, Irbid, Aqaba, Ramtha, and Wadi 
Rum. 



BANK AL ETIHAD ANNOUNCES 
THE WINNERS OF APRIL 2017 
SAVINGS ACCOUNTS

ank al Etihad continues to provide 
valuable rewards granted to customers 
of four savings accounts holders 
”Thara’a”, ”son, Ibn”,”CHAMPION”, and 
”Shorouq” over the year, which recently 

announced the lucky winner’s list for the month 
of April. 
The savings account «Thara›a», which grants 
a higher chance to profit in Jordan; Kefaya 
Mahmoud Taha Abu Hamid was on a date with 
a Cadillac Escalade model of 2017, along with 
four other winners each received a weekly cash 
prize worth 10.000 dinars. Also, Bank al Etihad 
daily; the 20 winners won on ounces and the 
other 20 won cash prizes worth 999 JDs each.
The awards of the saving account «Ibni-my 
son», which gives the owners the opportunity 
to secure the future of their children, 8 winners 
received 4000 dinars each to cover their tuition. 
Besides, Bank al Etihad delivers 5 prizes 
including iPad and vouchers for five of its clients 

to the mandate.  
In addition to the above, have been remarkably 
lucky six agents of the owners of a savings account 
«CHAMPION», devoted to sports enthusiasts and 
those interested in being in the heart of notable 
sporting events, each won a trip for two to attend 
the game charges inclusive semifinal Champions 
League this year.
It Decides to Use Renewable Energy in Public 
Administration Buildings to Start Providing Electrical 
Power.  
Bank al Etihad finished the project of installation 
and operation of electrical power systems using 
PV 1, 11 MW covering the needs of the General 
Administration building, the first bank in the 
Kingdom is building and operating its own station 
to generate electricity from solar energy by relying 
on transit transport system as copies of the new 
MV code.  
This move, which was in collaboration with Wathba 
Investment Company, is one of the leading local 

Bank News

26 INVESTORS June  2017

B



he net profits of the First Finance Co. (after 
tax and provisions) during the first quarter 
of the current year 2017 totaled 667.806 
thousand JDs.

According to the financial statements, the First 
Finance Company’s profits before tax during the 
first quarter of the current year 2017 totaled 943.297 
thousand JDs, while the total revenue generated by 
the company during the first quarter of the current 
year 2017 was about 1.3 million JDs.
The financial statements indicated that the 
company’s total assets increased during the first 
quarter of 2017 to reach 59.3 million JDs.
The Chairman of the First Finance Co. Abdullah 
Abu Khadija, stated: “We are pleased to report that 
the financial results for the first quarter of the year 

were in accordance with our expectations. Despite 
the unprecedented economic conditions in the 
region which have posed several considerable 
challenges, the company has maintained its core 
business and powerful performance, along with the 
effective management of the company’s balance 
sheet that has resulted positively in the strong 
performance indicators.”
Abu Khadija stressed the company’s commitment 
to continue its efforts in order to enhance the 
relations with clients, aiming at providing solutions 
and products that support the clients’ business 
and cater their needs, in regard of supporting their 
projects’ development which firmly contribute to 
the revitalization of the national economy and the 
success of the development plans’ reform.

THE SENATOR AYMAN HATAHET ...
 A BUSINESSMAN WHO INCORPORATED HIS 
EXPERIENCES INTO SERVING THE NATION

667 THOUSAND JDS “NET PROFITS” 
OF THE FIRST FINANCE CO. IN THE

 FIRST QUARTER

Investment in commercial finance sector
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ABU KHADIJA: 
THE COMPANY 
STRIVES TO 
PROVIDE 
SOLUTIONS 
AND PRODUCTS 
THAT SUPPORT 
THE CLIENTS’ 
BUSINESS
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atahet, is deemed a first-class businessman 
who has successfully integrated between 
politics and economics, through holding 
numerous positions.

The Senator, Ayman Hatahet, who has greatly 
influenced the investment and trade sector, is 
currently a member of the Senate where he firmly 
strives to harness his considerable experience in 
the investment sector aiming at serving the nation.
The Senator Hatahet is distinguished by his great 
success dedicated in the good governance and the 
positions he pursued, apart from his performance 
of positive results that serve the national economy 
in general.
The most prominent positions held by the Senator 
Hatahet which, in turn, assert his vast experience 
and diverse background as the Chairman of the 
Board of Directors of the Jordan Chamber of 
Industry, the Chairman of the Board of Directors of a 
group of Jordanian, Arab and international industrial 
firms and a Board member of the Central Bank of 
Jordan.

Hatahet also held the position of Vice Chairman 
of the Board of Directors of the Jordan Enterprise 
Development Corporation JEDCO, Vice Chairman 
of the Islamic Insurance Co., Member of the Board 
of Trustees of the King Hussein Cancer Center, 
Board member of several social and educational 
institutions, former Chairman of the Jordan Exporters 
Association’s Board of Directors, former member of 
the Jordan Islamic Bank’s Board of Directors, former 
Vice President of the Economic and Social Council, 
as well as a former Board member of the Natural 
Resources Authority.
The Senator Ayman Hatahet holds a BSc in business 
administration from the British capital, London; he 
was able to integrate between politics and business 
at the same time. Moreover, the Senator occupied 
the head of the Jordan Chamber of Industry, and 
then the Senator was directed into the political 
aspect where his expertise was harnessed in 
the government body, holding the transportation 
cabinet during the Government of Dr. Abdullah Al 
Nsour.

THE SENATOR AYMAN HATAHET ...
 A BUSINESSMAN WHO INCORPORATED HIS 
EXPERIENCES INTO SERVING THE NATION

H
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he Arab Potash Company (APC) achieved 
JD 26.3 million in consolidated net profits 
after taxes, provisions and royalties in the first 
quarter of 2017 (Q1 2017), compared to JD 

23.5 million in same the period last year, an increase 
of 12%. Chairman of the Board Mr. Jamal Al Sarayrah 
pointed out that the increase is mainly due to the sale of 
APC’s share in Jordan Magnesia Company (JORMAG) 
which was completed in February 2017 and recognizing 
non-operating profit amounting to JD 7.9 million.Potash 
volume production was 557,000 tons in Q1 2017 
compared to 446,000 tons in the same period of last year, 
a rise of 25%.  Production decreased last year due to the 
shutdown of the hot leach plant for two months starting 
in March for maintenance.APC sales volume in Q1 of 
this year reached a record 603,000 tons compared to 
319,000 tons in the same period of last year, an increase 
of 89%, and sales revenues in Q1 this year reached JD 
100 million compared to JD 72 million in the same period 
last year,  an increase of 39%.Mr. Jamal Al Sarayrah said 
that the increase in sales revenue was mainly due to a 
delay in signing annual contracts with China and India in 
2016. Additionally, the first quarter of 2017 is benefiting 
from carryover sales from these same 2016 contracts 
with China and India. The Chairman also explained 
that the increase in sales revenues is mainly due to the 
potash sold quantities that more than offset the drop 

in international prices which are currently at the lowest 
level in 10 years.Mr. Al-Sarayrah added that the outlook 
for APC’s activities is positive. All long-term indicators 
point to rising demand for potash, a key ingredient in 
fertilizers, in order to meet rising global demand for 
food. In addition, some indications are conducive to 
cautious optimism that the global potash market is 
starting to stabilize after the shocks of the past years. Mr. 
Al-Sarayrah focused on the important impact of Prime 
Minister Dr. Hani Al-Mulqi’s visit to APC, which reflects 
the Jordanian government’s efforts to support Jordan’s 
potash industry.CEO Brent Heimann added that APC’s 
top priority is to provide a safe working environment 
for employees, and the start of the year witnessed an 
improvement in the company’s safety performance.
Mr. Heimann also commented that the shock of last 
year showed clearly the effectiveness of the company’s 
investment policy in downstream industries to diversify 
the product and raise added value.  Most of the profits 
last year and a large part of profits in the first quarter 
of this year were from the activities of subsidiaries and 
affiliates, and APC’s share from the sale of a subsidiary.  
He pointed out that the company will continue to study 
investment in downstream industries and to focus on 
investing in capital projects to reduce production costs 
in order to meet any future challenges related to global 
potash prices.

26.3 MILLION JDS “PROFITS” OF THE ARAB 
POTASH CO. IN THE FIRST QUARTER

T
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 AL SARAYRAH:
 THE INCREASE IN
 REVENUES IS DUE
 TO APC’S RECORD
 SALES VOLUME, WHICH
 COMPENSATED FOR
 LOW POTASH SALE
PRICESHEIMANN
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he Prime Minister Dr. Hani Al Mulki and the 
government’s economic team visited the 
Arab Potash Co. as part of the field trips 
conducted by the government’s economic 

group to the promising industries, which are vital 
engines of the national economy and significantly 
contribute to the Gross Domestic Product (GDP).
During the meeting of the Minister and the 
economic team with APC’s Chairman of the Board 
of Directors, Jamal Al Sarayrah, the CEO Brent 
Heiman, in addition to a number of board and 
executives management members, the Prime 
Minister stressed that the Arab Potash Co. is one 
of the pillars of companies that provide the national 
economy with competencies and funding.
Al Mulki pointed out that the government’s efforts 
currently focused on the economic development 
and stimulating the economic growth. In order to 

achieve this goal, the economic team will make 
visits to the corporations and institutions that 
largely contribute to the main players of the national 
economy.
The Prime Minister outlined that the economic team 
aims at these visits to ensure the hearing of cases 
that will enhance the productivity, profitability and 
the contribution of corporations and institutions in 
the national economy, raising their growth rates, as 
well as enhancing opportunities for production and 
competiveness, as a key driver of the growth rates.
 The Prime Minister highlighted the need for 
the Arab Potash Co. to accelerate investment 
in complementary industries such as chlorine, 
caustic soda and heavy water, pointing out that 
these industries aims to diversify the production 
and consumers base, which, in turn, will stabilize 
the company’s sales and income.

THE PRIME MINISTER AND THE 
ECONOMIC TEAM VISIT THE COMPANY’S 
HEADQUARTERS

T

AL MULKI:
THE ARAB 
POTASH CO. 
IS ONE OF THE 
PILLARS OF 
COMPANIES 
THAT 
NOURISHES 
THE NATIONAL 
ECONOMY
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“THE CAIRO AMMAN BANK” 
DISTRIBUTES %12 CASH DIVIDEND 
TO THE SHAREHOLDERS

he General Assembly of the Cairo Amman 
Bank endorsed in its ordinary meeting, the 
Board of Directors’ report and financial 
statements for 2016, including approval of 

the Board of Directors’ recommendation to distribute 
12% cash dividend to the shareholders with an 
amount of 21.6 million JDs.
The net profits before income tax for the year reached 

49.9 million JDs, while net profits after income tax and 
provisions stood at 35.1 million JDs, representing a 
decrease of 14.9% in comparison with the previous 
year. The Bank achieved net profits of 3.4 million 
JDs resulted from the assets liquidation at fair 
value through the consolidated income that was 
reflected in the credited to retained earnings and 
was not showed in the income statement.

T

During The Ordinary Meeting of the General Assembly 

20 INVESTORS June  2017

Bank News



THE INVESTBANK DISTRIBUTES CASH
 DIVIDEND OF 10 MILLION JDS TO THE 
SHAREHOLDERS

he General Assembly of the INVESTBANK, 
at its 34th annual ordinary meeting chaired 
by the Bank’s Chairman of the Board of 
Directors, Bisher Jardaneh, endorsed 

the Board’s recommendation to distribute 10 
million JDs, representing 10% of the capital as 
cash dividend to the shareholders for 2016, with 
a return on dividends equivalent to 6.7% of the 
share price.
 During the meeting, Jardaneh outlined that the 

bank has continued to achieve differentiated 
financial results that balance between risks and 
profitability, achieving a profit growth after tax 
of 9.1%, in comparison with 2015, while the net 
profits after tax increased to 15.6 million JDs.
The total assets grew by 12.3% to reach 950 million 
JDs; the net credit facilities reached 539 million 
JDs, recording a growth of 19%, while customer 
deposits’ balances and cash margin stood at 661 
million JDs, achieving a growth of 7.3%.

Bank News
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BANK AL ETIHAD DISTRIBUTES 12.5 
MILLION JDS OF CASH DIVIDEND TO 
THE SHAREHOLDERS

 he Ordinary General Assembly of Bank 
al Etihad, at its 40th meeting led by the 
Chairman of the Board of Directors, 
Isam Salfiti, endorsed the distribution 

of 12.5 million JDs of cash dividend to the 
shareholders.
The Ordinary General Assembly discussed the 
Bank’s agenda for 2016, apart from the future 
plan for business development, Salfiti pointed 
out that the financial results for 2016 reflected 

the Bank’s capacity to adapt the prevailing 
economic conditions.
The Chairman of the Board of Directors, stated, 
”The bank achieved last year a growth of 10.9% 
in net interest income. The bank also achieved 
a gross income of 100.8 million JDs, recording 
an increase of 11.6 % in comparison with 2015, 
while the bank consistently achieved the utmost 
prudency with respect to enhancing the strength 
of the financial position.”

Bank News

T
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THE JORDAN AHLI BANK RECOMMENDS THE 
DISTRIBUTION OF 5% CASH DIVIDEND AND 
5% BONUS SHARES TO THE SHAREHOLDERS

he Jordan Ahli Bank’s Chairman of the 
Board of Directors, Sa’ad Al Muasher 
announced the Board of Directors’ 
recommendation to distribute 5% cash 

dividend and 5% bonus shares to the Bank’s 
shareholders.
The Jordan Ahli Bank announced the financial 
results for the year ended December 31, 2016. 
The bank achieved a high growth in assets’ 
volume of 2.8 billion JDs, compared with 2.49 
billion JDs at the end of 2015, representing a 

growth of 13%, while the credit facilities and 
customers’ deposits grew at a higher rate than 
in the previous years. The bank’s direct credit 
facilities portfolio (net) grew by 220 million JDs, 
recording an increase of 18% over the end of 
2015, while the customers’ deposits increased 
by 285 million JDs, a growth of 16% over the 
end of 2015.
All of these ratios reflect the efficiency of the 
assets and liabilities management besides the 
Bank’s quality of employment process.

Bank News
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 THE JORDAN ISLAMIC BANK ”JIB” 
RAISES ITS CAPITAL TO 180 MILLION JDS

he General Assembly of Jordan Islamic 
Bank, at its ordinary meeting headed by 
the Chairman of the Board of Directors 
Adnan Ahmed Yousif and in the presence 

of the Companies’ General Controller Ramzi 
Nozha, approved to distribute 22.5 million JDs as 
cash dividend to the shareholders representing 
15% of the paid capital.
The Extraordinary General Assembly held its 
meeting and approved to increase the bank’s 
capital by 30 million JDs/share, representing 20% 
of the bank’s capital amounting to 150 million JDs 
and distribute them as bonus shares to the Bank’s 
shareholders.
Commenting on the Bank’s balance sheet figures 

at the end of 2016, the CEO and the General 
Manager of the Jordan Islamic Bank, Mousa 
Shehadeh, stated, ”We are proud of the continuity 
of our bank’s achievement of the outstanding 
results that confirm the validation of the strategic 
plan reflected in various financial indicators while 
maintaining the increased market share of the 
Jordanian banking market for 2016.”
 Shehadeh pointed out that the bank achieved 
a growth in profits before tax of 12.1%, while 
generated in 2016 a pre-tax profit of 83.7 million 
JDs, compared to 74.7 million JDs in 2015, while 
the growth in profits after tax was 11%, recording a 
profit of around 54 million JDs, in comparison with 
48.7 million JDs.

Bank News

16 INVESTORS June  2017

T



 BANK ABC CERTIFIES THE “FINANCIAL
 POSITION” AND DISTRIBUTES PROFITS OF 9%

he General Assembly of Bank ABC (Arab 
Banking Corporation) held its ordinary 
annual meeting for 2017 led by the Chairman 
of the Board of Directors, Saile Al Wa’ari, in 

the presence of the Board’s members, the General 
Manager of the Bank Simona Sabella Bashouti, the 
Representative of Companies’ General controller, 
Auditor of the Ernst & Young and the Central Bank 
of Jordan’s representative with the presence of 

shareholders holding 89.532% of the Bank’s capital.
The financial results show that the Bank’s pre-
tax profits were 21.4 million JDs, the net equity 
increased to 157 million JDs, while total assets 
reached 1.1 billion JDs. The return on assets was 
1.3%, while the return on equities stood at 9.1%. The 
Bank’s capital adequacy ratio was 19.77%, while 
earning per share reached 128 fils, by 12.8% of the 
par value per share.

Bank News
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 BANK ABC CERTIFIES THE “FINANCIAL
 POSITION” AND DISTRIBUTES PROFITS OF 9%

THE HOUSING BANK DISTRIBUTES 
CASH DIVIDEND AND RAISES THE 

CAPITAL TO 315 MILLION JDS

he General Assembly of the Housing 
Bank’s shareholders approved in its 
ordinary meeting the Board of Directors’ 
report and endorsed the 2016 financial 

statements besides the future plan for 2017. 
The General Assembly approved the Board’s 
recommendation to distribute cash dividend of 
30% of the par value per share to the shareholders, 
equivalent to 75.6 million JDs.
The General Assembly also approved at the 

extraordinary meeting to increase the authorized, 
subscribed and paid capital, by 25%, resulted in 
achieving a capital of 315 million JDs divided by 
315 million shares. In 2016, the bank achieved pre-
tax profits of 190.3 million JDs, in comparison with 
177 million JDs for 2015, with an increase of 7.5%. 
The gross income grew by 5.3% to reach 364.6 
million JDs, while the net profits after tax were 131 
million JDs, compared to 124.7 million JDs for the 
comparative years.

Bank News
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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 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.

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 

TURKISH AIRLINES... CONTINUES
 TO GAIN DEVELOPMENT AND SUCCESS
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Investment in the aviation sector

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





aptain Mohamed AlKhawaldeh has got 
the doctorate degree in Administration in 
The World Islamic Science and Education 
University with an excellent rate. 

The Ph.D. Dissertation discussed by Captain 
Mohamed AlKhawaldeh entitled «Impact of Strategic 
Leadership on the Systematic Commitment with 
Incentives as a Mediator», where the dissertation 
includes a case study of six Jordanian Airlines.
A Committee was formed to discuss the dissertation 
supervised by Dr. Hani Mohamed, discussed by 
Prof. Mohammad Mahasneh and Dr. Marzouq 
Qaeed, where this degree was awarded to Dr. 
Khawaldeh with an excellent rate.
Noting that Captain Mohamed AlKhawaldeh holds a 
Bachelor›s degree and master›s degree in Military 
and Administrative Sciences, and has many civilian 
and military courses, as many large positions and 
in the Kingdom, where he was Dean›s corner in the 

Royal Air Force, as he now assumes a manager 
of Royal Jordanian Air Academy which are most 
prominent at the level of Jordan and the Middle 
East in aeronautics, with specialization in aviation 
training, and became one of the most important 
centers in this regard.
Royal Jordanian Air Academy trains Arab and 
Jordanian students on Aviation Science, where 
the ratio of students to the Academy is 60% of 
the student population, as Academy is training to 
fly through a modern fleet consists of 19 different 
aircraft model.
In 2010, the Academy was able to establish a 
company business Gulf Suites in Sharjah in the 
United Arab Emirates, and the opening of the 
Institute for teaching English in Iraq in 2015, and 
maintenance and Air Academy opening in Morocco, 
as academic training contracts won after great 
competitions with global aviation schools.

CAPTAIN ALKHAWALDEH GAINED PH.D. IN 
ADMINISTRATION WITH AN EXCELLENT RATE 

C
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Special Investment

ready for the reception of the guests and arrivals.»
Al Bataineh confirmed that the first of these luxury 
hotels to be opened is the (W) Hotel, which is 
expected to be launched in the fourth quarter 
of this year 2017. The ongoing work is currently 
in cooperation with the actual operator to start 
building the hotel cadre. Furthermore, the hotel›s 
services delivery and the final finishing are 
currently in progress.
As part of the company›s efforts during the current 
year 2017, Al Bataineh affirmed that Al Manara 
Hotel by the Luxury Collection will be opened in 
the fourth quarter of the year, where the Director-
General of the project has been appointed and 
the work is in progress to build the hotel cadre. 

The Beach Club will be operated in the Saraya 
Aqaba Project during the current summer season 
accompanied with all its services. The first 
recreational activity will be launched at the club›s 
location where the most prominent Arab singers 
will be attracted to celebrate the events.
In respect of the Saraya Aqaba Project, Al 
Bataineh stressed that 50% of the apartments 
which was previously sold in the project will be 
handed over to the clients. The transport of the 
seawater to the project has been successfully 
completed. Moreover, the apartments› keys were 
delivered in the Al Raha Project to the owners, and 
will continue to provide all the necessary services 
after the delivery process. 
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EAGLE HILLS / JORDAN ...
CREDIBLE AND RAPID COMPLETION

AL BATAINEH:
2017 IS DEEMED 
ONE OF THE MOST 
IMPORTANT YEARS 
OF THE COMPANY 
IN WHICH A NUMBER 
OF HOTELS WILL BE 
OPERATED

Special Investment

he Eagle Hills is a private real estate 
investment and development company 
that is responsible for the development of 
new centers, cities and major large-scale 

projects in the international markets.
The private real estate investment and 
development company, Eagle Hills / Jordan, 
according to its Chief Executive Officer Eng. Alaa 
Al Bataineh has adopted a distinguished growth 
plan and supported the efforts of redeveloping 
and reactivating many of the giant tourism projects 
in the Kingdom.

«This year is one of the most important years for 
the company in which a number of hotels will be 
operated and some projects will be handed-over 
to the clients,» stated Al Bataineh, speaking to 
«Investors» on the sidelines of his participation in 
the Cityscape Abu Dhabi 2017 Exhibition.
Al Bataineh added, «This year will witness several 
achievements, whether by opening new hotels 
in Jordan or by handing over many projects and 
apartments in the Saraya Aqaba Project. Moreover, 
Al Bataineh stressed that during 2017; the hotels 
in Aqaba and Amman will be launched and will be 

T
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Vice President of the Abu Dhabi Executive 
Council, stated, ”the Cityscape Abu Dhabi 
Exhibition reflects the contribution of the real 
estate sector to the development process 
taking place in the UAE in general and the 
Emirate of Abu Dhabi in particular.”

The projects include the expansion of Marina 
Mall in Abu Dhabi, The Wave Tower and the 
luxurious Marina Sun Sunset Bay complex, 
Plus X1 the Landmark project in Manchester, 
apart from the Smart City project in Maldives 
”Hulhumalé”.

Cityscape 2017
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he Cityscape Abu Dhabi 2017 
Exhibition concluded its 11th session 
under the auspices of the Crown 
Prince Sheikh Mohammed Bin Zayed 

Al Nahyan.
The exhibition, which was opened by 
Sheikh Hazza Bin Zayed Al Nahyan the 
Vice President of the Abu Dhabi Executive 
Council, witnessed the launch of several 
real estate projects that cater the needs of 
individuals with upper- and middle- income, 
in addition to the increase of visitors that 

exceeded all expectations and ensured the 
increase in sales.
The real estate companies have benefited 
enormously from the exhibition as a platform 
to launch their projects to take advantage 
of the global momentum in regard of the 
number of visitors, participants and projects. 
The companies reviewed the elite of its real 
estate projects, with a view to benefiting from 
the large number of valuable investment 
opportunities.
The Sheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan, the 

THE CITYSCAPE ABU DHABI 
2017 ... NEW FRONTIERS FOR 
THE REAL ESTATE SECTOR
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demands on our citizens, in your opinion what 
is the expected impact of these pressures on 
the economy and the investment sector in 
particular?
The risks and difficulties that Jordan encounters 
economically are not restricted to the growing 
inflation which in fact the country suffers from, 
the issue is more significant than that since 
the economic and the financial crises are 
associated with many cases and data that 
affect each other. The Kingdom suffers from the 
high volume of the government spending that 
increases alarmingly each year which, in turn, 
requires the government to follow prompt and 
immediate actions and measures, with a view 
to identifying these economic challenges, apart 
from meeting the needs and requirements of 
our community.
 The government’s efforts are focused now on 
finding solutions to tackle the inflation, and most 
importantly to increase the incomes aiming 
at providing funds to cover its expenditures. 
Therefore, the government is working to collect 
funds rather than reduce its high spending. 
Currently, the society suffers from the increase 
of imposing taxes which overburden our 
citizens, while the government is determined 

on its collection of ”taxes” and often takes strict 
measures to collect them, knowing that the 
government’s efforts should focus on reducing 
spending.
There is another challenge that encounters 
the Jordanian economy, besides the size 
of the government’s spending, which is the 
increasing need of the government to borrow 
from the local and foreign banks. Through its 
internal borrowing policy, the government 
withdrew considerable liquidity from the 
domestic financial market to cover its financial 
requirements and expenditure. The investment 
suffers from a liquidity shortage, which affected 
the interest rates, the investment, as well as the 
economic activity in general.
 
 
What is the role of the Central Bank under 
these conditions and the concerned 
government policy?
The Central Bank monitors these phenomena 
and tries to find a balance so as not to 
overwhelm one side or economic factor on 
another. The Bank plays a fundamental and 
effective role in preserving the value of the 
Jordanian Dinar.
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he General Manager of the First Jordan 
Investment Company, Mr. Mohammed 
Khair Ababneh stressed that the Jordanian 
economy is currently experiencing 

greater challenges which led the government to 
consider imposing more taxes on the citizens 
and focus on the tax collection instead of 
addressing imbalances. In an exclusive interview 
with the ”Investors Magazine”, Ababneh stated 
in respect of the aspirations and solutions to be 
adopted in order to address the problems of the 
national economy that ”the high volume of the 
government spending led the government to 

increase its stronger dependence on borrowing 
at the internal and the external levels, pointing out 
that the economic situation is urgently needed 
to address wise and effective solution besides 
the search for new methods of the economic file 
management, especially in regard of exploring 
the alternative sources of energy.”
 
The Following Is The Text of The Meeting:

The Jordanian economy suffers from many 
challenges and pressures led to the price 
inflation, which, in turn, increased the 

THE FIRST JORDAN INVESTMENT COMPANY
THE INVESTMENT GATEWAY AN
D THE CONTINUED SUCCESS

T

ABABNEH:
IT IS INDISPENSABLE 
TO IDENTIFY 
SCIENTIFICALLY 
THE FUTURE 
REQUIREMENTS 
AND ADDRESS 
THE ONGOING 
DEVELOPMENTS



EDITORS LETTER 

One of the many roles, responsibilities and 
functions conferred on the governments, and the 
most important of which is taking into account 
and realizing the primary significance to create, 
propose and provide investment opportunities, in 
addition to being the essential variable in regard 
of any government’s success, the investment 
opportunities form an indispensable part of the 
required responsibility aiming at translating the 
primary objective into major development.

At the present stage, the Jordanian government, 
apart from the political regression of the Arab 
movements and the global economic crisis, has 
many responsibilities related to the parliamentary 
and municipal elections, as well as the anti-
corruption strategy. These affairs relate directly 
and indirectly to sub-issues that are in connection 
with the unemployment, poverty, stagnation, and 
the high cost of living, which firmly require a range 
of the economic solutions.

It is not appropriate to deal with the problems 
and crises through adopting the concept of the 
indifference, makeshift, half-measures or any 
delaying tactics and procrastination; especially 
as such problems have been changed from the 
economic crises which can be clear and resolved 
into a social crisis that can be difficult to manage.

In many countries where the economic issue has 
been turned into a social affair accompanied with 
the public protests, the governments have erred 
in turning to the security solution. 

aliamaireh@yahoo.com

INVESTMENT OPPORTUNITIES ...
 THE MOST IMPORTANT STEP

The basic understanding of the economic solution 
falls within the framework of the significant 
concern which realizes that the economy is a key 
part of the national security, therefore the solution 
mechanisms can not be restricted to the security 
solution, and this is the difference between the 
prior knowledge of the crisis and the quick fixes of 
the concerned problem.

In the prior knowledge, the government’s 
planning role is to establish its priorities. One 
of the most prominent affairs that should be 
reflected in the government agenda is searching 
for the investment opportunities, which is an 
innovative research that takes into account the 
limited capacity, the unlimited energies and the 
infinite precautions of the human resources and 
thoughts.

The earlier suggestions are not deemed a 
theoretical formulation, but in response to drawing 
the attention of making the investment file a 
permanent issue on the one hand, and, on the 
other, linking the case with the economic aspect.

Edition 45 
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