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ل اأحد ميكن اأن ينكر اأو يخفي الثار التي تركتها الأزمة املالية العاملية على 
اأن  اأحد ميكن  ل  اأنه  الأر�ص، غري  اأرجاء  القت�صاد يف  الأ�صواق وحمركات 
اأي�صًا الديناميات التي ا�صتنفرت لحتواء الأزمة يف العامل، والأردن،  يهمل 

ومنها اعادة ت�صكيل املجل�ص القت�صادي والجتماعي.

الأحداث والوقائع والتاريخ البعيد والقريب يقول ان ايا من الأزمات مل تدم 
وادارة  مواجهة  كيف ميكن  املهم  ولكن  عار�صة،  وامنا مرت  الدهر،  طوال 
الأزمات وكيف ميكن التخفيف من اثارها وكيف ميكن التخل�ص من نتائجها.

القطاع  على  يتوقف  ول  غريه  دون  قطاع  على  يتوقف  ل  منها  اخلروج  وان 
القطاع  بني  م�صرتكة  م�صوؤولية  انها  بل  العام  القطاع  نظريه  دون  اخلا�ص 
الن�صاطات  من  اي  يف  التفاوؤل  غياب  وان  وال�صعبي  واخلا�ص  احلكومي 
الن�صانية ميكن اأن يكون مردوده لي�ص ماديا وح�صب وامنا نف�صي واجتماعي 

ينعك�ص على املجتمعات بالحباط.

�صلبية جراء تداعيات  اثار اجتماعية  اأعربوا عن تخوفهم من بروز  خرباء 
الأزمة على القت�صاد املحلي يف ظل احتمالت تزايد معدلت الفقر والبطالة 
وهي حت�صبات حقيقية وبداأ ظهور بع�صها يف حالت مل تكن ماألوفة اجتماعيا.

اأن  ما ميكن  تداعياتها  ت�صبق يف  وهي  عاملية  موؤ�صرات  ثمة  الأحوال  كل  يف 
يكون حمليا تقول بقرب انح�صار الأزمة العاملية.

انخفا�ص  ان  اأو�صحت  بريطانية  �صحفية  تقارير  حملتها  التوقعات  هذه   
ا�صعار العقارات وخف�ص ال�صرائب �صاهما يف زيادة النفاق وانه �صيبداأ يف 

الزيادة العام احلايل.

ويف اليابان قرر البنك الياباين تثبيت �صعر الفائدة مع ظهور بوادر خلروج 
ان  اأظهرت  الأخرية  املو�صرات  وان  الراهنة  الأزمة  من  الياباين  القت�صاد 

ال�صركات وامل�صانع اليابانية بداأت يف النتعا�ص.

اأزمة الأ�صواق العاملية  يف ندوة عقدت يف العا�صمة ال�صعودية الريا�ص حول 
فيها  خل�ص  العامل   يف  القت�صاديني  كبار  من  كبرية  جمموعة  مب�صاركة 
يف  العامل  يف  وانفراجها  الأزمة  تاأثريات  انتهاء  بداية  ان  الى  املتحدثون 
وبالن�صبة  الواقع  اأر�ص  على  واملعطيات  الدرا�صات  ح�صب  القريب  امل�صتقبل 
ان  يعتقدون  حيث  ايجابيا  موقفا  املحلليني  من  الكثري  اأخذ  فقد  للم�صتقبل 
ولكنه   ٢019 عام  من  الثاين  الن�صف  يف  كثريا  يتح�صن   ل  قد  القت�صاد 

�صي�صبح يف و�صع اف�صل عام ٢0٢0.

 ثمة من يقول العك�ص بان الأزمة �صتتفاقم يف ال�صنة املقبلة وان امتداداتها 
�صيا�صات  على  اخر  بعدا  ا�صافت  فالأزمة  املوؤ�ص�صات   من  الكثري  �صتطال 
التح�صيل ومالمح القرتا�ص والت�صهيالت الئتمانية ما يعني باتفاق العديد 
من القت�صاديني انه يحمل يف طياته بوادر امل بالنتائج اليجابية على جميع 

ال�صعدة.

�صبل مواجهتها هو  اول  وان  تقويه  الظهر  تك�صر  التي ل  ال�صربات  ان  نقول 
بني  احلقيقية  ال�صراكة  بتفعيل  الزمة  من  اخلروج  ن�صتطيع  باننا  اليقني 

القطاع العام واخلا�ص والبحث عن خيارات وفر�ص جديدة ومتجددة.
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االحتفال الثاني عشر

احتفلت مجلة »المستثمرون« بعيدها الثاني عشر، في حفل أقيم في العاصمة عمان، 
بحضور كبار الشخصيات السياسية واالقتصاية في المملكة.

وحضر الحفل عدد من رؤساء الوزراء السابقين، وقد ضم كل من دولة رئيس الوزراء األسبق 
الدكتور عبد اهلل النسور، دولة رئيس الوزراء االسبق عبد السالم المجالي، ودولة رئيس الوزراء 

األسبق عبد الرؤوف الروابدة، ومدير عام سوستيه جنرال نديم ابوات ، رئيس مجلس إدارة 
األردن األولى االستثمار محمد خير عبابنة، الرئيس التنفيذي لشركة الرؤية الحديثة، والرئيس 

التنفيذي لمجلة المستثمرون النشامى شريف العمايرة، ورئيس التحرير علي العمايرة ومدير 
العالقات زياد العمايرة ومدير مكتب المجلة في أبو ظبي سليمان العمايرة.
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الحضور أثنوا على دور المجلة الوطني 
واعتزازهم بمستوى اإلنجاز الذي حققته

واأ�صاد احل�صور بدور املجلة  و�صيا�صة حتريرها التي تناولت خمتلف الق�صايا التي 
تتعلق بال�صتثمار يف اململكة، ون�صر الوعي ال�صياحي لدى اأفراد املجتمع، وباأهمية 
ال�صتثمار وتطويره للنهو�ص بالقت�صاد الوطني، بال�صافة اإلى تناولها للمعيقات 

التي تواجه رجال العمال وال�صتثمار.
اقت�صادية  لتكون جملة  امل�صتثمرون« يف منت�صف عام ٢007،  وتاأ�ص�صت »جملة   
له  ي�صار  متميز  كادر حتريري  ت�صم  الواحد،  العام  اعداد يف  اأربعة  ف�صلية من 
بالبنان على م�صتوى اململكة، برئا�صة علي العمايرة، ومدير التحرير يا�صر مهيار، 
وم�صت�صار التحرير طارق املومني، حيث كانت انطالقة اولى اعدادها يف مطلع 
العام ٢008 بعدد مميز ت�صمن ا�صتعرا�ص اأبرز ال�صتثمارات العقاية وال�صياحية 

يف اململكة، خا�صة امل�صاريع العمالقة.
 45 اعدادها  خالل  من  الجنازات  وحتقيق  القوية  انطالقتها  املجلة  ووا�صلت   
على مدار 1٢ عاما من العمل الدوؤوب لتغطية اأبرز امل�صاريع ال�صتثمارية واجراء 

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

من امل�صاكل.
الهتمام  اأولت  املحلي،  امل�صتوى  على  واجنازاتها  عملها  لتطور  ونظرا  فاملجلة   
الأردنية  اململكة  بها  تتمع  التي  ال�صتثمارية  البيئة  و�صورة  واقع  نقل  يف  الكبري 
اأربعة  يف  دائم  وب�صكل  م�صاركتها  خالل  من  القليمي  امل�صتوى  الى  الها�صمية 

االحتفال الثاني عشر
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المجلة واصلت انطالقتها القوية
 وتحقيق اإلنجازات من خالل أعدادها 4٥

معار�ص اقليمة ذات �صبعة دولية والتي تعنى بال�صتثمار العقاري، اأبرزها �صتي 
ومعر�ص  الريا�ص،  �صكيب  �صتي  ومعر�ص  ظبي،  اأبو  �صكيب  و�صتي  دبي،  �صكيب 
Big5 دبي، يف حماولة منها يف ت�صويق اململكة وامل�صاهمة يف جلب ال�صتثمارات 

املختلفة �صواء العقارية منها او ال�صياحية.
  هذه الجنازات مكنت جملة »امل�صتثمرون« وبكل جدارة احل�صول على جائزة 
اأف�صل جملة اقت�صادية ا�صتثمارية باللغة العربية يف الأردن، وعلى جائزة اأعلى 
ال�صنوات  خالل  الجنازات  من  املزيد  حتقيق  يف  م�صتمرة  وهي   ،vip م�صاركة 
املقبلة من خالل العتماد على كادرها التحريري املتميز والذي يتمتع باخلربات 

الكبرية يف العمل ال�صحفي ب�صكل عام والقت�صادي بال�صكال اخلا�ص.
بال�صافة  ال�صتثمارية،  امل�صاريع  خمتلف  اعدادها  خالل  من  املجلة  وتناولت   
لإجراء العديد من املقابالت احل�صرية مع كبار رجال الوطن ممن تركوا ب�صمة 
دولة  مع  كانت  التي  تلك  املقابالت  هذه  اأبرز  ومن  اململكة،  تاريخ  يف  وا�صحة 

رئي�ص الوزراء الأ�صبق عبد ال�صالم املجايل الذي  اكد فيها ان الأردن عمل على 
�صناعة العن�صر الب�صري املوؤهل واملدرب ليكون خري �صفري لالردن يف اخلارج، 
يف الوقت الذي دعا فيه احلكومة الى عدم التفرد بالقرارات خا�صة فيما يتعلق 
بال�صان القت�صادي وعمل منطقة اقت�صادية خا�صة مهمتها ت�صهيل وتب�صيط كافة 

الجراءات امام امل�صتثمرين ورجال العمال.
والنائب  ال�صبق  الوزراء  رئي�ص  دولة  مع  ح�صري  لقاء  املجلة  واجرت  كما   
الأردن  اأن  اأكد  الذي  البخيت،  معروف  الدكتور  الأعيان  جمل�ص  لرئي�ص  الول 
�صانها جلب  من  التي  العوامل  اأهم  من  يعتربان  اللذان  وا�صتقرار  بالمن  يتمتع 
ال�صتثمارات، مطالبا يف الوقت نف�صه احلكومة موا�صلة العمل على حتقيق املزيد 

من ال�صالحات وتطوير املنظومة ال�صتثمارية.
 يف املقابل اأكد رئي�ص جمل�ص النواب ال�صبق عبد الهادي املجايل يف حديث خا�ص 
لكن  تاريخه،  ي�صهد مرحلة هي الخطر يف  القليم حاليا  ان  »امل�صتثمرون«،  مع 
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ساهمت بشكل كبير في تناول
 مختلف القضايا التي تتعلق باالستثمار

التحدي الكبري الذي يواجه الردن هو الواقع القت�صادي.
فالتحديات  باخلطري،  لي�ص  لكنه  �صعب  الردين  القت�صادي  الواقع  اإن  وقال   
التي حتيط به باملجمل فر�صها الواقع القليمي املتلهب والذي عمل على تراجع 
وال�صاحنات  النقل  مثل  القت�صادية  القطاعات  وتاأثر خمتلف  ال�صادرات  حجم 

والت�صدير بال�صافة الى تراجع الن�صاط ال�صياحي الجنبي.
 كما وان هناك حتديات داخلية يعاين منها القت�صاد الوطني من اأهمها الت�صخم 
املتنامي وارتفاع حجم النفاق احلكومي مرتفع، حيث لبد للحكومة من اتخاذ 
وما  القت�صادية  التحديات  هذه  على  للوقوف  وفورية  �صريعة  وتدابري  اجراءات 

يلبي احتياجات ومتطلبات املجتمع.
العقبة  ل�صركة تطوير  العام  املدير  لقاء ح�صري مع  »امل�صتثمرون«  واجرت   كما 
الدكتور غ�صان غامن، الذي اكد ان �صركة تطوير العقبة تعمل �صمن مظلة �صلطة 
العقبة اخلا�صة لتوجيه عجلة ال�صتثمار بناء على التخطيط للمنطقة القت�صادية 

اولويات  على  للرتكيز  ال�صمولية  واملخططات  ال�صرتاتيجية  واخلطط  اخلا�صة 
القطاعات ال�صتثمارية املختلفة وال�صتخدام المثل للموارد.

 ويقول املدير العام ل�صركة تطوير العقبة اإن ال�صركة تعمل ب�صكل دوري على اعداد 
الفر�ص  وحتديث  لتطوير  قدما  لل�صري  �صركات  من  عرو�ص  ل�صتدراج  املرجعية 
ال�صتثمارية لتتالئم مع م�صتجدات ال�صوق املحلي والعاملي بحيث ننه�ص باملنتج 
الجراءات  ت�صهيل  خالل  من  وا�صتدامتها  ال�صتثمارات  جذب  ت�صمن  بطريقة 

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

االحتفال الثاني عشر
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موجودا يف ال�صابق.
احلوافز  وتقدمي  ال�صتثمارات  جلب  مو�صوع  تويل  ال�صركة  ان  اإلى  واأ�صار   
املا�صية  ال�صنوات  خالل  ال�صركة  ا�صتطاعت  حيث  ق�صوى،  اأولوية  للم�صتثمرين 
جلب خمتلف ال�صتثمارات الى مدينة العقبة منها م�صاريع �صخمة تتعلق بقطاع 
ال�صياحة الذي ي�صتحوذ على اجلانب الأكرب من ال�صتثمارات يف منطقة العقبة 
القيمة  ذات  الخرى  امل�صاريع  من  العديد  الى  بالإ�صافة  اخلا�صة،  القت�صادية 

امل�صافة والتي ت�صاعد يف حتقيق التنمية ال�صاملة.
وحول اداء قطاع التامني الأردين كان للمجلة لقاء متميز مع املدير العام ل�صركة 
التامني الردنية ع�صام عبد اخلالق، الذي اأكد ان قطاع التامني اليوم يعاين يف 
القت بظاللها على  التي  العاملية  ال�صيا�صية القليمية والقت�صادية  ظل الزمات 

اداء القطاع، بال�صافة كرثة اعداد ال�صركات.
 وقال ان المر بات ي�صتوجب دمج �صركات التامني فيما بع�صها للنهو�ص ب�صناعة 

التامني يف الردن.
التامني الأردنية تتميز بتقدميها لكل ماهو جديد يف جمال   وا�صاف ان �صركة 

التاأمني، حيث تهدف الى تطوير �صناعة التاأمني يف الردن.
 ويقول ان ال�صركة واكبت تطور خدمات التاأمني عامليا وعك�صت هذا التطور على 
التحديات  مع  بنجاح  التعامل  ا�صتطاعت  حيث  واخلارج،  الأردن  يف  عمالءها 

القليمية وحتقيق معدلت ون�صب ربحية جيدة.
ويف ما يتعلق بقطاع تدريب الطريان اجرت املجلة لقاء مع املدير العام لأكادميية 
الطريان امللكية الأردنية الكابنت حممد اخلوالدة، الذي اكد ان الكادميية اأخذت 
على عاتقها التو�صع على حمليا واقليميا، وذلك نتيجة لزياد حجم الطلب على 

تدريب الطريان يف املنطقة.
 ويقول اإن اأكادميية الطريان امللكية الأردنية متتلك �صمعة حملية ودولية مرموقة، 
فهي باتت اليوم �صاحبة الخت�صا�ص يف هذا املجال، حيث حتظى مبكانة متقدمة 

االحتفال الثاني عشر
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اهتمت في نقل واقع وصورة البيئة
 االستثمارية في األردن إلى المستوى اإلقليمي

على قائمة معاهد التدريب املتخ�ص�صة يف جمال علوم الطريان وتفرعاته.
 وي�صيف اأن الأكادميية تقوم على اعداد وتدريب علوم الطريان للطلبة العرب الى 
جانب اخوانهم الأردنيني، حيث ي�صكل ن�صبة الطلبة الوافدين الى الكادميية 60 
% من اعداد الطلبة، حيث يتم التدريب يف الالأكادميية على الطريان من خالل 

اأ�صطول حديث مكون من )19( طائرة خمتلفة الطراز.

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

ال�صتقرار والمان يف املنطقة.

االحتفال الثاني عشر
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تمتاز بكادر تحريري يتمتع بالكفاءة العالية 
والخبرة الواسعة في الشأن االقتصادي

االحتفال الثاني عشر
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مدارس الجودة االمريكية ...
 اإلضافة النوعية في التعليم

تعتبر مدارس الجودة األمريكية 
من المدارس الرائدة في 

المملكة التي تتبع المنهاج 
األمريكي على مستوى االردن.

وبحسب مدير عام مدارس 
الجودة االمريكية ورئيس 

  Rising مجلس ادارة شركة
لالستثمارات التعليمية، 

والرئيس التنفيذي لمدرسة 
Rising دبي عالء شعبان، فان 

مدارس الجودة األمريكية 
وضعت أهدافها بعناية لتصبح 

إحدى المؤسسات التعليمية 
الكبرى في األردن وتعمل على 

تحقيق اإلضافة النوعية في 
مسيرة التعليم، وقد تمكنت 
من الحصول على اعتمادين 

أكاديميين من AI، NEASC خالل 
زمن قياسي لم يتجاوز فترة 6 

أشهر.

تمكنت من حصد العديد من الجوائز على مستوى الوطن العربي

شعبان:
المدارس ملتزمة بتلبية 
كافة احتياجات األسر التي 

اختارت ألبنائها التعليم 
األمريكي

ملف العدد
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 المدارس استقطبت معلمين وموظفين من أصحاب 
الكفاءة ويعملون على تحقيق األفضل للطلبة

مدرسة Rising في دبي أول مدرسة أمريكية تقدم المنهاج األمريكي بمعايير عالية في منطقة ند الشبا

كافة  بتلبية  ملتزمة  الأمريكية  اجلودة  مدار�ص  اإن  لـ«امل�صتثمرون«  �صعبان  ويقول 
احتياجات الأ�صر التي لديها نظرة دولية والذين اختاروا لذويهم التعليم الأمريكي، 
العالية  الكفاءة  ا�صحاب  من  واملوظفني  املعلمني  من  كادرها  جميع  بان  وتتميز 
العمل  يف  للتميز  الو�صول  الى  يهدفون  كما  للطلبة،  الأف�صل  حتقيق  على  ويعملون 
والجناز والتفوق يف املجالت الأكادميية ومهارات التعلم من خالل مراجعة املنهاج 

با�صتمرار. املقدمة 
ا�صم  يعك�ص  حيث  متميزة،  تعليمية  بوتقة  يف  الأمريكي  التعليم  املدار�ص  وتقدم 
لأبناء  تقدمها  التي  اخلدمة  ونوعية  التعليم  يف  اجلودة  المريكية  اجلودة  مدار�ص 
كجزء  وذلك  املبادرات  من  جمموعة  املدار�ص  طرحت  فقط  وعليه  املحلي،  املجتمع 
املجاورة  املدار�ص  من  مدر�صتني حكومتني  بتبني  الجتماعية، متثلت  م�صوؤوليتها  من 
يف املنطقة، بحيث يتمكن املُدر�صون يف هذه املدار�ص خا�صة احلكومية منها من تلقي 

التدريب يف مدار�ص اجلودة المريكية جمانًا.

زمالئهم  خربات  على  التعرف  املجاورة  احلكومية  املدار�ص  طلبة  وباإمكان  كما 
وزميالتهم يف مدار�ص اجلودة الأمريكية.

من  العديد  ح�صد  من  متكنت  الأمريكية  اجلودة  مدار�ص  اأن  اإلى  �صعبان  وي�صري 
اجلوائز على م�صتوى الوطن العربي، منها املركز الأول ملعر�ص ال�صور الدويل الرابع 
م�صابقة  يف  ق�صري  فيلم  اأف�صل  على  املدار�ص  وح�صلت  كما  ال�صباب،  للم�صورين 
العربي، كما وح�صلت على  الوطن  اليوبيل ( وذلك على م�صتوى  موؤ�ص�صة احل�صني ) 
املراكز الثالثة الولى يف م�صابقة بنك القاهرة عمان للفئات الأولى والثانية والثالثة 
لر�صومات الأطفال، كما وح�صلت على املركزين الأول والثاين يف امل�صابقات العربية 

لالبداع ال�صبابي يف جمال التعليم اللكرتوين.
املدار�ص متكنوا من  اأن طالب  �صعبان  اأكد  الكادميية،  املدار�ص  بنتائج  يتعلق  وفيما 
ح�صد اأعلى الدرجات يف المتحانات الدولية )AS(، حيث بلغت ن�صبة النجاح 100 
A (، فيما ح�صل ٢0 باملئة  باملئة، كما وح�صل 80 باملئة من الطلبة على ت�صنيف ) 

ملف العدد
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.) B ( الآخرين على ت�صنيف
يف  تفوقت  الأمريكية  اجلودة  مدار�ص  ان  اإلى  اللقاء  خالل  �صعبان  و�صدد 
امتحانات)College Board, PHYSICS,BIOLOGY ,M1,M2(، حيث بلغت 
ن�صبة النجاح يف هذه المتحانات 100 باملئة ومبعدلت تراوحت بني 650 - 700، 
للطلبة  الآمنة  التعليمية  البيئة  تقدم  الأمريكية  اجلودة  مدار�ص  ان  الى  م�صريا 
والبعيدة كل بعد عن التلوث والجواء غري ال�صليمة، حيث يقع مركزها الرئي�صي 

يف منطقة دابوق التي تعترب الأكرث رقيًا يف العا�صمة عمان.
�صركة  باأن  ليوؤكد  والتوزيع،  والن�صر  املدر�صية  الكتب  عن  للحديث  �صعبان  وانتقل 
رايزجن )Rising ( لال�صتثمارات التعليمية هي الوكيل احل�صري ملنتجات عاملية يف 

.CLUE&KEY، ELI، ALPHA، ZB الكتب املدر�صية ومن اأبرز هذه الكتب
كتاب  اأن  حيث  العربي،  والوطن  العامل  م�صتوى  على  الأهم  الكتب  هذه  وتعترب 
CLUE&KEY يدر�ص يف اكرث من 1٢0 دولة حول العامل كونه ميثل ويقدم م�صتويات 

تعليم  جائزة  اأف�صل  على  احلائز  الكتاب  فهو   ZB كتاب  اأما  القراءة،  يف  خمتلفة 
كتابي يف العامل ويتدرج �صمن  10 مراحل من الرو�صة وحتى ال�صف الثامن، كما 
يف  ال�صحيحة  الكتابة  الطلبة  تعلم  التي  ال�صا�صية  املهارات  على  الكتاب  ويحتوي 
ع�صر ا�صبح فيه الطلبة يعتمدون على الجهزة اللكرتونية يف كتاباتهم، واجلدير 
املهارات  تطوير  يف  بالعامل  كتاب  اأف�صل  جائزة  على  حائز   ZB كتاب  ان  بالذكر 

احل�ص - حركية.
والتعليم  الرتبية  وزارة  اأجازتها  التي  الوحيدة  ال�صل�صلة  فهو   ALPHA كتاب  اما 
تتبنى  اأنها  حيث  املتحدة،  العربية  المارات  ودولة  وال�صعودية  الأردن  من  كل  يف 
يف  وتقدمها  العلوم،  يف   )  NGSS  ( و  الريا�صيات  منهاج  يف   )CCSS( معايري 
بوتقة فكرية بعيدة عن التحيز واليدولوجية، اما كتاب ALPHA فقد طرح جتربة 
حيث  الأجنبية،  املناهج  تتبنى  والتي  الأجنبية  للمدار�ص  الن�صر  عامل  يف  جديدة 
اأ�صماءهم  و�صعوا  الذين  العرب  لالأدباء  وترجمات  مرتجمة  مقاطع  على  احتوى 

شركة Rising لالستثمارات التعليمية
 تمكنت من اكتساح األسواق على مستوى مدارس المملكة

ملف العدد
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والطيب  ال�صياب،  �صاكر  وبدر  ح�صن،  طه  مثل  العاملية  الأدبية  اخلارطة  على 
ال�صالح، وحممود العقاد.

اإلى معرفة الأدباء العرب جتلت من خالل التغذية  اإلى اأن احلاجة  وا�صار �صعبان 
الوطن  يف  الأجنبية  املناهج  تتبنى  التي  املدار�ص  يف  جمعها  مت  التي  الراجعة 
با�صماء  ودراية  معرفة  لهم  الدولية  اأو  العاملية  املدار�ص  طلبة  فمعظم  العربي، 

الأدباء والأجانب، وتعوزهم املعرفة عند احلديث عن الأدب والأدباء العرب .
اكت�صاح  من  التعليمية  لال�صتثمارات   Rising متكنت  قيا�صي  زمن  ويف  اإنه  ويقول 
تدريب  وخدمات  مناهج  من  تقدمه  ملا  اململكة،  مدار�ص  م�صتوى  على  الأ�صواق 
خدمات  ال�صركة  مظلة  حتت  يندرج  اأنه  التاأكيد  من  ولبد  ومتطورة،  متميزة 
ودرا�صات  الكادميية  والعتمادات  اجلودة  �صبط  يف  تعنى  تعليمية  ا�صت�صارات 

اجلدوى.
دولة  يف  دبي  بامارة  التعليم  قطاع  يف  ال�صتثمار  عن  للحديث  �صعبان  وينتقل 
عام  يف  تاأ�ص�صت  دبي  يف   Rising مدر�صة  اأن  ليوؤكد  املتحدة،  العربية  المارات 
تقدم  حيث  ال�صبا،  ند  منطقة  يف  تقع  دبي  يف  امريكية  مدر�صة  اول  لتكون   ٢015
�صمو  قام  وقد  الماراتيني،  الطلبة  ت�صتهدف  عاملية  مبعايري  المريكي  املنهاج 
حجر  وو�صع  املدر�صة  بتد�صني  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  بن  من�صور  ال�صيح 

لها. الأ�صا�ص 

وقال اإن مدر�صة Rising يف دبي تعترب اأول مدر�صة اأمريكية يف تلك املنطقة تقدم 
املناهج المريكية، حيث تركز على تعليم اللغة العربية ومنهاج الرتبية ال�صالمية 
مبا يتنا�صب والطبيعة اخلا�صة يف منطقة ند ال�صبا التي تتميز بانه يقطنها فقط 

مواطني اإماردة دبي.
لل�صيلكون  يقابله واحة دبي  املتو�صط كما  املدر�صة ميتاز مبوقعه  اأن موقع  وي�صيف 
املبنى  تد�صني  ويعترب  العني،  و�صارع  زايد  بن  حممد  ال�صيخ  �صارع  طريق  على 
املدر�صة  وموقع  ومكانة  باأهمية  اعرتافًا  من�صور  ال�صيخ  �صمو  �صحاب  قبل  من 

ال�صرتاتيجيني.
وبكادر  احلايل  الكادميي  العام  بداية  مع  للدرا�صة  ابوابها  املدر�صة  و�صفتتح 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  لروؤية  تنفيذًا  عليها  القائمني  كفاءة  يعك�ص  متميز  امريكي 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، كما ت�صعى املدر�صة الى انتقاء طلبتها من مواطني دبي 
الذين يطمحون للح�صول على تعليم متميز وفق منهاج امريكي متميز يعك�ص قيم 

دولة المارات العربية املتحدة.
هذه  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  هو  كمال  مروان  الدكتور  اأن  اإلى  التنويه  من  ولبد 
يحتل  كما  وا�صعة،  واكادميية  علمية  بخربات  كمال  الدكتور  يتمتع  حيث  املدر�صة، 
بذات  اي�صا  وميتاز  الدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  من�صب  بدران  عدنان  الدكتور 

والكادميية.  العلمية  ال�صفات 

ملف العدد
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 تتميز باعتمادها وترخيصها من قبل سلطة الطيران المدني JCAA، كما وانها تمنح رخصة 
طيران من إدارة الطيران الفيدرالي األمريكي، شعارها خدمة المجتمع »بنزاهة ... صدق ... 

وإمتياز«. أكاديمية الطيران الملكية األردنية بحسب مديرها العام الكابتن محمد الخوالدة 
معتمدة من قبل العديد من الخطوط الجوية العربية ومن قبل20 دولة صديقة لتدريب 

مبعوثيها من الطلبة في مجال الطيران وهندسة صيانة الطائرات.

الخوالدة: 
األكاديمية تتميز 

باعتمادها وترخيصها 
من قبل سلطة 

JCAA الطيران المدني

استثمار مميز

أكاديمية الطيران الملكية األردنية...
العالمة الفارقة في تدريب علوم الطيران

تسعى إلى توسيع نشاطها بما يساهم بشكل كبير في دعم االقتصاد الوطني
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نالت االعتماد من قبل العديد من الخطوط الجوية 
العربية ومن 2٠ دولة صديقة لتدريب مبعوثيها

 ويقول خالل حديثه لـ«امل�صتثمرون« اإن الأكادميية اليوم حا�صلة على اإعتماد 
اإلى  بالإ�صافة   )JCARC( الأردين  املدين  الطريان  تنظيم  هيئة  من 
الطريان  هيئات  وكافة   )ICAO( الدولية املدين  الطريان  منظمة  اإعتماد 

املدين واخلطوط اجلوية العربية والعاملية.
 وتعترب الأكادميية اأول معهد يف املنطقة يعنى بالتدريب يف جمال الطريان، 
مع  ومتوافق  كامل  ب�صـكل  جمهزة  �صفيـة  قاعات   105 فيها  يتوفر  حيث 
عن  التعليـم  �صبل  فيهـا  وتتوفر  امل�صـاحات  نواحي  من  العامليـة  املوا�صفات 

طريق ال�صوت وال�صورة .
 وي�صري اخلوالدة اإلى اأن الكادميية ت�صعى الى املحافظة على مركز الريادة 
املحلية  اجلوية  اخلطوط  لرفد  الطريان  جمالت  خمتلف  على  التدريب  يف 
واملهارة،  الكفاءة  من  عال  مب�صتوى  يتمتعون  بطيارين  والعاملية  والإقليمية 
الطائرات  �صيانة  هند�صة  جمالت  يف  الطلبة  وتاأهيل  تدريب  اإلى  بالإ�صافة 

واإلكرتونيات الطائرات طبقا لأعلى املقايي�ص العاملية.
فهي  الوطني،  القت�صاد  دعم  يف  كبري  ب�صكل  ت�صاهم  الكادميية  ان  واأكد   
الى جانب اخوانهم  العرب  للطلبة  تقوم على اعداد وتدريب علوم الطريان 
من   %  60 الكادميية  الى  الوافدين  الطلبة  ن�صبة  ي�صكل  حيث  الأردنيني، 

الطلبة. اعداد 

 وتعمل الأكادميية �صمن معايري ومتطلبات وكالة ال�صالمة اجلوية الأوروبية 
و�صركات  التدريب  متطلبات  لتلبية  الأمريكي  الفدرايل  الطريان  واإدارة 
الطريان  لتدريب  متميزا  مركزا  اليوم  باتت  حيث  املنطقة،  يف  الطريان 
ت�صمن  التي  التدريبية  الربامج  اأحدث  وتوفري  تقدمي  خالل  من  املنطقة  يف 
ذوي  من  ومهند�صني  طيارين  لتخريج  العاملية  امل�صتويات  اأعلى  تطبيق 

العالية. الكفاءة واملهارة 
اأن الأكادميية فازت بعقود تدريب كبرية بعد   وي�صري الكابنت اخلوالدة الى 
يف  التدريب  على  يقوم  حيث  العاملية،  الطريان  معاهد  مع  كبرية  مناف�صات 
الطويلة  اخلربات  ذوي  من  واملدربني  املدر�صني  من  كبري  طاقم  الأكادميية 

والكفاءة العالية املتميزة يف هذا املجال.
مدينة  يف  لها  فرع  افتتحت  فقد  التو�صعية،  الأكادميية  �صيا�صة  و�صمن   
والراقية  الطيبة  ال�صمعة  �صاهمت  حيث  العراق،  كرد�صتان  باقليم  اأربيل 
ان  اإلى  نف�صه  الوقت  يف  منوها  الهام،  الفرع  هذا  بافتتاح  بها  حتظى  التي 
طيارين  لتخريج  العربية  الدول  من  عدد  لأكرب  للو�صول  ت�صعى  الأكادميية 
يف  الطلبة  وتاأهيل  وتدريب  واملهارة،  الكفاءة  من  عال  مب�صتوى  يتمتعون 
لأعلى  طبقا  الطائرات  واإلكرتونيات  الطائرات  �صيانة  هند�صة  جمالت 

العاملية. املقايي�ص 

استثمار مميز

31 INVESTORS�مل�ستثمـــــــــــرون         �أيلول   ٢٠١٧







»منتجع سمارة البحر الميت«...
 وجهة سياحية فريدة من نوعها 

شقق سكنية سياحية فاخرة مبنية على الطراز المعماري لدول البحر المتوسط 

الخالدي:
2٠٠ مليون دينار حجم 

االستثمار التراكمي في 
المنتجع من أصل ٣٥٠ 

مليون دينار

مشروع العدد
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يقوم على مساحة ٧٠٠ دونم ويوفر ما يقارب ٨٠٠ فرصة عمل

»سمارة مول« يضم مجموعة
 من المحالت والمطاعم والبنوك التجارية

امليت«  البحر  »�صمارة  منتجع  ياأتي  امليت  البحر  من  ومميزة  رائعة  منطقة  يف 
اأروع  لق�صاء  مثالية  وجهة  ومرتاديه  لزوراه  ليقدم  نوعها  من  الفريدة  باأجوائه 

العائلية. باأف�صل الإجازات  العطالت وال�صتمتاع 
متتلكه  متكامل  تطويري  م�صروع  فهو  الأردن  يف  الع�صرية  للحياة  منوذجًا  ويعد 
من  عدد  فيه  ي�صرتك  والعقارية  ال�صياحية  لال�صتثمارات  امليت  البحر  �صركة 

والعرب. الأردنيني  امل�صتمرين 
وباعتباره وجهة ترفيهية �صاملة ومتكاملة، ميتلك منتجع �صمارة البحر امليت كافة 
من  العائلية  الأوقات  اأمتع  لق�صاء  الول  اخليار  جتعله  التي  واملوا�صفات  املزايا 
خالل مرافقه الراقية وخدماته التي تلبي احتياجات كافة اأفراد العائلة على حد 

�صواء.
الرئي�ص  بلقاء  قمنا  امليت«،  البحر  »�صمارة  منتجع  كثب على  ال�صوء عن  ولت�صليط 
نا�صر  املهند�ص  والعقارية  ال�صياحية  لال�صتثمارات  امليت  البحر  ل�صركة  التنفيذي 

اخلالدي لإطالعنا على حجم ال�صتثمارات واخلدمات التي يقدمها املنتجع لزوراه 
العقارات  يواجهها قطاع  التي  التحديات  الى مناق�صة  بالإ�صافة  العام،  على مدار 

باململكة وروؤيته امل�صتقبلية لتحفيز القطاع وجذب مزيد من ال�صتثمارات.
العقارات  اأن احتدث عن واقع قطاع  اأود  » بداية،  ويف هذا ال�صدد قال اخلالدي 
ظل  يف  ل�صيما  التحديات  من  العديد  حاليا  يواجه  اأنه  �صك  ل  والذي  باململكة 
ت�صهدة  الذي  والقت�صادي  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  وعدم  باملنطقة  الراهنة  الأو�صاع 

دول اجلوار، وقد انعك�ص هذا المر بالطبع على �صوق العقارات باململكة«.
اأن هناك  الهامة  املحاور  العديد من  تناول  الذي  واأ�صاف اخلالدي خالل حديثه 
لفتا  عام،  بوجه  واملنطقة  خا�ص  بوجه  باململكة  املتعرثة  امل�صاريع  من  جمموعة 
الى ان �صعوبة احل�صول على التمويل الالزم من البنوك وعدم كفاية الت�صهيالت 
امل�صرفية وال�صتثمارية بالإ�صافة اإلى ارتفاع ن�صبة الفوائد على القرو�ص اأ�صهمت 
وجهات  عن  البحث  الى  امل�صتثمرين  دفعت  كما  العقاري  القطاع  بركود  جمتمعة 

اأخرى لإقامة م�صاريعهم وخططهم العقارية.
منحهم  اأو  الدائمة  كالإقامة  للم�صتثمرين  جديدة  حوافر  تقدمي  اخلالدي  واقرتح 
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القرو�ص وكافة معامالتهم امل�صرفية ل�صمان جذب  الت�صهيالت على  مزيدا من  
التحفيز  و�صيا�صات  احلكومية  املبادرات  اأن  الى  لفتا  اململكة،  الى  ال�صتثمارات 
دورا  لعبت  كما  ال�صياحي  القطاع  منو  يف  ملحوظ  وب�صكل  اأ�صهمت  القت�صادي 
والجازات  العطالت  لق�صاء  منازل  ب�صراء  امل�صتثمرين  اهتمام  تعزيز  حموريا يف 

مبنطقة البحر امليت.
متتاز   « اخلالدي  قال  التحديد،  وجه  على  امليت  البحر  منطقة  عن  وباحلديث 
منطقة البحر امليت حقيقة باأنها من اأكرث املناطق اجلاذبة لال�صتثمارات باململكة 
على  يحفز  مما  خالبة  طبيعية  ومناظر  ا�صرتاتيجي  مبوقع  تتمتع  باعتبارها 

ال�صتثمار بهذه املنطقة ويلفت اأنظار امل�صتثمرين العرب والأجانب اليها.
املوجودة  امل�صاريع  اأبرز  من  يعترب  امليت«  البحر  �صمارة  »منتجع  اأن  الى  واأ�صار 
من  جمموعة  ي�صم  وهو  ل�صيما  امليت،  لبحر  ملنطقة  ال�صرقي  بال�صاحل  حاليا 
فاخرة  وفلال  امل�صاحات  متعددة  �صكنية  �صققا  ت�صمل  والتي  امل�صتوى  املرافق عالية 
للمنتجع  الأ�صا�صي  الهدف  اأن  الى  لفتا  امليت،  البحر  على  رائعة  اإطاللت  ذات 
للخدمات  جديدة  منظومة  وتقدمي  ال�صياحية  اخلدمات  مب�صتوى  الرتقاء  هو 

نوعية. ومبوا�صفات 
امليت حيث ي�صم  البحر  700 دومن يف منطقة  يقوم على م�صاحة  �صمارة  وم�صروع 
اأن  كما   ، امل�صتوى  العاملية  والرتفيهية  والتجارية  ال�صكنية  املرافق  من  جمموعة 
وق�صر  هيلتون  فندق  على  يحتوي  الذي  املنتجع  يف  الرتاكمي  ال�صتثمار  حجم 
حوايل  اأ�صل  من  دينار  مليون   ٢00 اإلى  و�صل  مول  �صمارة  اإلى  ا�صافة  املوؤمترات 

٣50 مليون هي الكلفة الجمالية للم�صروع ويوفر ما يقارب 800 فر�صة عمل.

كما  اجلودة  عالية  موا�صفات  ذات  بت�صطيبات  للمنتجع  التابعة  ال�صقق  وتتميز 
ت�صتمل على غرف وا�صعة للنوم واملعي�صة بالإ�صافة الى حمامات ومطابخ و�صرفات 

وا�صعة، م�صاحتها ترتاوح بني 80 الى ٢٢0 مرتا مربعا.
قال  احلايل،  العام  من  الأول  الن�صف  خالل  املنتجع  اآداء  عن  حديثه  معر�ص  ويف 
�صمارة  م�صروع  ي�صتمل  حيث  املبيعات،  حيث  من  جيدا  كان   ٢017 عام   « اخلالدي 
اأن  الى  بيع نحو 80% منها، لفتا  امل�صاحات وقد مت  على ٢00 وحدة �صكنية خمتلفة 
وموقع  م�صاحة  على  بناء  وذلك  دينار  الف   400 و   150 بني  ترتاوح  ال�صقق  اأ�صعار 
 ٣50 الى  ي�صل  بامل�صروع  الكلي  ال�صتثمار  حجم  بان  علما  امل�صروع،  �صمن  ال�صقة 

مليون دينار.
موقعه  الى  �صمارة  منتجع  يف  ال�صتثمار  على  الوا�صع  الإقبال  �صبب  اخلالدي  واأرجع 
املتميز وقربه من العا�صمة عمان بالإ�صافة الى موقعه ال�صرتاتيجي �صمن املناطق 
خالل  الأماكن  من  العديد  ا�صتك�صاف  فر�صة  الزائر  مينح  مما  البارزة  ال�صياحية 
وحمامات  للتنزه  حدائق  املنتجع  يحت�صن  وذاك  هذا  الى  وبالإ�صافة  اإجازته،  فرتة 

لل�صباحة والتي �صممت لتنا�صب كافة الكبار وال�صغار.
كما نوه اخلالدي اإلى اأن منتجع �صمارة البحر امليت يلبي تطلعات امل�صتثمرين ويحقق 
ا�صتطالعات  اغلب  واأن  ل�صيما  امل�صتقبلية،  مل�صاريعهم  الطموحة  وخططهم  روؤيتهم 
الراأي ت�صري الى اأن امل�صتثمرين ورجال الأعمال يتخذون قرار ال�صراء بناء على موقع 
اهتماما  يبدون  كما   ، البحر  �صاطئ  على  ال�صقق  توفرها  التي  الإطاللت  ونوعية 
امل�صروع  اإلى  الو�صول  ال�صقق و�صهولة  التي توفرها  بجودة اخلدمات وطبيعة املرافق 

من خمتلف املناطق وجميع هذه املعايري تتوفر يف منتجع �صمارة البحر امليت.

ملف العدد
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المنتجع مشروع مشترك بين عدد 
من المستثمرين األردنيين والعرب

يشمل فندقًا عالميًا بـ ٥ نجوم ومركز الحسين بن طالل للمؤتمرات



يشتمل على 2٠٠ وحدة سكنية تم بيع ٨٠ ٪ منها

المنتجع يقدم لزوراه وجهة مثالية لقضاء أمتع  األوقات العائلية

ويقدم �صمارة مول جمموعة من املحالت واملطاعم والبنوك التجارية يف بيئة مريحة 
تنا�صب جميع الأذواق والأعمار  ،حيث ي�صتقبل ما يزيد عن 10.000 زائر كل ا�صبوع 
بال�صافة اإلى دوره يف تعزير ال�صياحة يف منطقة البحر امليت فقد �صاهم �صمارة مول 

يف ايجاد اأكرث من ٢50 فر�صة عمل يف املنطقة.
منتجع  �صمارة  م�صروع  تكلفة  اأن  اخلالدي  امليت  البحر  ل�صركة  العام  املدير  وك�صف 

البحر امليت تقدر بحوايل ٣00 مليون دينار اأي ما يعادل 500 مليون دولر.
يهدف  امليت  البحر  �صمارة  منتجع  م�صروع  اأن  اخلالدي  اأكد  اأخرى،  ناحية  من 
البطالة  م�صكلة  والتخفيف من  باململكة  القت�صادي  النمو  الى حتفيز  اأ�صا�صي  ب�صكل 
اأهدافه وم�صمونه مع  امل�صروع يف  يتما�صى  يوفر نحو 800 فر�صة عمل، كما  حيث 
�صيا�صات التطوير القت�صادي التي و�صعها �صندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية.

باململكة،  ا�صتثماراتها  وطبيعة  للمنتجع  املالكة  ال�صركة  حول  حديثه  معر�ص  ويف 
قال اخلالدي اأن منتجع »�صمارة البحر امليت« مملوك بالكامل ل�صركة البحر امليت 
لال�صتثمارات ال�صياحية والعقارية وهي �صركة م�صاهمة خا�صة متتلك اأي�صا �صركة 
منتجعات البحر امليت والتي تاأ�ص�صت عام ٢010 وتعد املالكة ملركز امللك احل�صني 

بن طالل للموؤمترات باإدرة هيلتون وفندق منتجع هيلتون البحر امليت.
د�صنت  امليت،  البحر  منطقة  يف  وال�صخمة  الريادية  ا�صتثماراتها  باقة  و�صمن 
ال�صركة اأي�صا »�صمارة مول« عام ٢01٣ والذي يعترب اليوم وجهة الت�صوق والرتفيه 
العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  ت�صتقطبهم  الذين  وال�صياح  املنطقة  ل�صكان  املثالية 
الى  بالإ�صافة  املحلية  واملطاعم  التجارية  املحالت  املول جمموعة من  ي�صم  حيث 

البنوك.
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طبية  خربات  من  يحويه  ملا  متميز  طبي  �صرح 
يف  والقتدار  الكفاءة  اأثبت  متقدمة،  وتكنولوجيا 

احلقول الطبية.
العاملة  امل�صت�صفيات  اأبرز  م�صت�صفى عمان يعترب من 
مديره  بح�صب  الطبية  خدماته  ويقدم  اململكة،  يف 
العام الدكتور با�صم �صعيد وفق احدث ما و�صلت اليه 
الطباء  من  خا�صة  كادره  يتميز  حيث  الطب،  علوم 
مب�صتوى عال من اخلربة والكفاءة العاليتني، وهو ما 
لدى  بثقة كبرية  ليكون مق�صد عالجي يحظى  اهله 

املواطنني. 
با�صم  الدكتور  عمان  م�صت�صفى  عام  مدير  ويوؤكد 
يتميز  ما  اأن  امل�صتثمرون«،  لـ«  حديثه  خالل  �صعيد 
من  لنخبة  اجليد  الطبي  امل�صتوى  هو  امل�صت�صفى  به 
م�صريا  وجراحيه كربى،  ذات خربات طبية  الأطباء 
يف  وخرباته  اأق�صامه  جميع  ي�صع  امل�صت�صفى  ان  الى 

خدمة وراحة مر�صاه.
كما وان موقع امل�صت�صفى الذي يتو�صط العا�صمة عمان 

يف منطقة حبل عمان - الدوار الثالث، يعترب من اأبرز 
امليزات التي تتمتع بها مقارنة بامل�صت�صفيات الخرى، 
والتي تتيح للمري�ص �صواء كان حملي ام عربي �صهولة 

الو�صول اليه وتلقي العالج الالزم ب�صرعة.
با�صم  الدكتور  عمان  م�صت�صفى  عام  مدير  ويقول 
 )199٣( عام  تاأ�ص�ص  عمان  م�صت�صفى  اإن  �صعيد، 
عام  نوعية  تو�صعة  �صملته  ثم  طابقني  حينها  لي�صم 
على  موزعني  �صريرًا   )95( ب�صعة  لي�صبح   )1998(

�صتة طوابق.
وي�صيف باأن امل�صت�صفى قامن بالتعاون مع اأكرث املراكز 
مع مركز  الربط  العامل من خالل  تقدمًا يف  الطبية 
 ،)1998( عام  منذ  بداأ  الذي  الطبي  مايوكلينيك 
ونظرًا لتقدم اخلدمات الطبية يف الأردن ب�صكل عام 
ويف م�صت�صفى عمان ب�صكل خا�ص فقد اأ�صبح الربط 

غري فاعل.
الدوائر  من  العديد  ي�صم  امل�صت�صفى  ان  الى  وي�صري 
وزراعة  والرتميم  التجميل  جراحة  وهي:  والق�صام 

امل�صالك  وجراحة  امرا�ص  املبتورة،  الأع�صاء 
الأنف والذن  والتنا�صلية، وامرا�ص وجراحة  البولية 
واحلنجرة وزراعة القوقعة، امرا�ص وجراحة العيون 
الأع�صاب  وجراحة  وامرا�ص  القرنيات،  وزراعة 

والدماغ، واجلراحة العامة مبختلف جوانبها.
الن�صائية  واجلراحة  امرا�ص  اأق�صام:  وي�صم  كما 
واجلراحة  باملنظار،  الن�صائية  واجلراحة  والتوليد 
وغ�صيل  زراعة  وعمليات  انواعها،  بكافة  بالتنظري 
الكلى، واأمرا�ص وجراحة العظام، واأمرا�ص وجراحة 
الطفال، وامرا�ص وجراحة القلب والأوعية وال�صدر، 
وعمليات ربط املعدة و�صفط الدهون، وتنظري امرا�ص 

اجلهاز اله�صمي والكبد.
عمان  م�صت�صفى  يف  »نتطلع  �صعيد:  الدكتور  ويقول 
الو�صول  الى   ) �صابقًا  اجلراحي  عمان  م�صت�صفى   (
الطبية  اخلدمات  كافة  �صمولية  يف  املثالية  اإلى 
والتمري�صية من حيث الرعاية والعناية وتوفري �صبل 

الراحة والطمئنان.

االستثمار في القطاع الطبي

مستشفى عمان ... الكفاءة 
واالقتدار في الحقول الطبية

سعيد:
نتطلع للوصول 

إلى المثالية في 
تقديم كافة 

الخدمات الطبية 
والتمريضية
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بقلــم : د. إبراهيم بدران

هل يتوقف القتال ... لتنطلق المساومات ؟؟؟

لهذا  الداعمة  والدوائر  الدول  اأن  املوؤكد  ولكن   
التنظيم ، واملحركة له ولتنظيمات موازية و م�صابهة، 
رجالها وخرباءها  و  اأموالها  ت�صحب  تدريجيا  راحت 
املهمة،  انتهاء  قرب  باعتبار  داع�ص،  مع  العاملني 
يكفي  ما  اإل  واملعدات  باملال  التزويد  توقف  وتكاد 
الداع�صية،  القوات  فلول  على  والتغطية  لالن�صحاب 
على  كبري  حد  اإلى  ين�صحب  داع�ص  على  ينطبق  وما 
جبهة الن�صرة وع�صرات املجموعات التي انت�صرت يف 

كل مكان يف �صوريا وبدرجة اقل يف العراق.
احلرب  مرحلة  اأن  على  املوؤ�صرات  من   الكثري  وتدل 
يف  للبالد  املمنهج  التدمري  يف  واملتمثلة  ال�صاخنة 
للدولة  املتوا�صل  والتفكيك  �صوريا،  و  العراق  من  كل 
والإزاحات  املحلية،  املجتمعات  وت�صتيت  هناك، 
واإغراق  وعرقية،  طائفية  اأ�ص�ص  على  الدميوغرافية 
هذه  والإرهاب،  التطرف  من  عا�صفة  يف  املنطقة 
املرحلة تقرتب من  نهاياتها. و�صتاأتي املرحلة الثانية 
النفوذ  مناطق  حول  واملفاو�صات  بالتهدئة  املتمثلة 

وتوزيع املغامن واملغارم خالل اأ�صهر معدودة.     
التي  رو�صيا  مثل  كربى  دول  القتال  يف  �صارك  لقد 
وتركيا  �صوريا،  على  جوية  غارة  الف   90 نفذت 
وفرن�صا  وبريطانيا  ومعابرها،  حدودها  طول  على 
اجلوية  �صرباتها  و�صلت  التي  املتحددة  والوليات 
اإلى ما يقرب من ٢0 الف �صربة جوية يف �صوريا وما 
مياثلها يف العراق، ودخلت ايران بجنودها ومعداتها 
وميلي�صيات  اهلل  وحزب  ينقطع،  مل  الذي  ومتويلها 
احل�صد ال�صعبي. وقبل كل �صيء، وباخلفاء، �صاهمت 
الع�صكريني  واخلرباء  واملعدات  بالتمويل  ا�صرائيل 
الإدارة  على  واملعلومات،والتاثري  الطبية  واخلدمات 
الأمريكية بعدم ح�صم املوقف ل�صالح اأي طرف قبل 
والت�صتيت. والتفكيك  التدمري  عمليات  ا�صتكمال 

ال�صهيوين  واليمني  ايران،  يف  احلاكم  النظام  اإن 
اإ�صرائيل، فقط يعتقدان ان تدمري و تفكيك جارتيهما 
العراق و �صوريا ي�صب يف الأمن ال�صرتاتيجي لهما، 
ويتوافق مع تطلعاتهما التو�صعية، واإن كان هذا ليتفق 

مع م�صالح ال�صعوب على املدى البعيد. 
 و يبدو اأن الفرقاء الكبار، الوليات املتحدة ورو�صيا 
اأن متركز كل فريق يف منطقة  وايران وتركيا، وبعد 
معينة يف �صوريا اتفقوا بعد تهمي�ص كل من حكومتي  
�صوريا والعراق، والتغييب الكامل للدول العربية على 
يف  والدخول  الع�صكرية  للعمليات  التدريجي  الإنهاء 
العملية ال�صيا�صية لتثبيت املواقع، ولتقا�صم املكا�صب، 
ال�صوري.  املحور  الأول:  رئي�صة  خم�صة  حماور  على  
باعتبار  ال�صد،  نظام  على  البقاء  يف  يتمثل  والذي 
ذلك رمزًا لالنت�صار الرو�صي واليراين على الغرب 
بكامله، وعلى قوى املعار�صة التي جنحت التدخالت 
اإلى 4 من�صات موزعة  الدولية يف تفتيتها وتق�صيمها 
ومن  مو�صكو.  و  وانقرة  والقاهرة  الريا�ص  يف 
من  اخلروج  املحور  هذا  خال�صة  تكون  اأن  املتوقع 
يف  والدخول   ،٢011 قبل  كانت  كما  املركزية  الدولة 
اإدارات مناطقية تتحكم يف قراراتها القوة الأجنبية 
من  �صواء  ومنقحة  ب�صورة جمددة  ولكن  امل�صيطرة، 
الثاين:  الد�صتور  اأو  ال�صخا�ص  اأو  الت�صميات  حيث 
املحورالرو�صي. حيث �صتحافظ رو�صيا على قواعدها 
يف  اقدامها  ثبتت  قد  تكون  وبذلك  والبحرية  الربية 
وهي  للنظام  احلامي  هي  و�صتكون  املتو�صط  البحر 
ال�صيا�صية  القرارات  من  الكثري  عليه  �صتملي  التي 
جتد  التي  ايران،  الثالث:  القت�صادية.  والتوجهات 
نف�صها يف اف�صل و�صع من حيث ا�صتمرارية التواجد 
اخلليج  ومن  ولبنان  �صوريا  اإلى  العراق  من  املمتد 
العربي اإلى البحر املتو�صط. و�صوف تركز على اإحداث 
و�صتتابع  ل�صاحلها  وطائفية  دميوغرافية  تغيريات 
الطائفية  واحلركة  امليلي�صيات  وتوجيه  حتريك 
الرابع: الوليات املتحدة المريكية وحلفاوؤها والذين 
من  والنتهاء  الهدوء  من  يتحقق  مبا  �صيكتفون 
احلرب ال�صاخنة على داع�ص و ال�صيطرة على قواعد 
وم�صاحات يف اجلنوب وال�صمال، وتقدمي الدعم غري 
امل�صاألة  اخلام�ص:  ال�صرائيلية.  للطموحات  املبا�صر 
املتحدة  الوليات  تاأييد  من  الرغم  فعلى  الكردية 

اأن ت�صارب  اإل  و�صوريا  العراق  ل�صتقالل الكراد يف 
امل�صالح قد يجعل املفاو�صات تنتهي اإلى ما هو ادنى 
قليال من ال�صتقالل. ذلك اأن كال من تركيا وايران 
تعار�صان قيام دولة كردية يف �صوريا و العراق خ�صية 
لكل  بدولة  ايران  واكراد  تركيا  اكراد  مطالبات  من 
كرد�صتان  ا�صتقالل  فاإن  الوقت  نف�ص  ويف  منهما. 
وا�صرائيل  املتحدة  الوليات  تدعمه  ،وهذا  العراق 
بقوة، وتعار�صه تركيا و ت�صاوم عليه اإيران، من �صاأنه 
من  العراق  جنوب  لي�صتقل  اأمامها  الباب  يفتح  اأن 
خالل دولة �صيعية تابعة تعزز ح�صار اخلليج العربي 

من ال�صمال. 
ال�صيا�صية  امل�صاألة  يف  تعقيدًا  الأكرث  اجلزء  اأما 
عام  ومنذ  ا�صرائيل  حققت  لقد  ا�صرائيل.  فهو  كلها 
٢00٣حتى اليوم هدفني ا�صرتاتيجيني بكلفة ب�صيطة 
الكلفة  باهظ  حلم  جمرد  �صنة   ٢0 قبل  كانا  جدا، 
فا�صلة  دولة  اإلى  العراق  حتويل  الأول  املنال:  بعيد 
والقت�صادي.  والعرقي  الطائفي  التفكك  و�صك  على 
اإلى  منها  اأجزاء  وحتويل  �صوريا  تدمري  والثاين 
�صاحة  وفتحها  النهيار  و�صك  على  واأخرى  اأنقا�ص، 
لالرهاب وامل�صاومات و ال�صراعات امل�صلحة الدولية. 
وال�صوؤال ماذا تريد اإ�صرائيل بعد؟ وكيف توفق بني ما 
تريده هي وبني ما يريده الالعبون الربعة الظاهرون 
على ال�صطح؟ هل �صتطمئن اإلى وجود ايران يف �صوريا 
هذا  و  ايران  مع  املكا�صب  �صتتقا�صم  هل  ولبنان؟ 
بناء  اعادة  عن  �صتتغا�صى  هل  بعيد؟  غري  احتمال 
تق�صيم  باجتاه  �صاغطة  �صتكون  اأم  ال�صورية  الدولة 
�صوريا من نوع ما؟ ما هي ال�صمانات التي �صتطلبها؟ 
كل ذلك مو�صع م�صاومات �صيا�صية ل احد ميكن اأن 
يطمئن اإلى  نتائجها و من �صاأنها اأن تطيل امل�صاومات 
بني الأطراف لرت�صم م�صتقبال ل�صوريا و العراق بعيدا 

عن امل�صاركة احلقيقية ل�صعبيهما.

بدخول القوات العراقية مدينة “تلعفر” و حسم معركة “العياضية”، 
وسيطرتها على كامل القضاء، تكون داعش قد فقدت آخر معاقلها 

الرئيسة في العراق ،وتصبح دير الزور و الرقة في سوريا  و بمساحة ال 
تتجاوز 17% من سوريا هي المعقل األخير للتنظيم، ولكن اين ذهب مقاتلو 

داعش؟ اين أسراهم؟ أين قتالهم؟ ما هي اعدادهم؟ اين قياداتهم؟ أين 
وثائقهم و معداتهم و مراكز اتصاالتهم؟ كيف تتبخر هذه التكتالت التي 
دحرت جيوشا نظامية بمئات اآلالف، وسيطرت في أوج قوتها على 40% من 

سوريا و العراق؟ ال احد يعرف..

وجهة نظر 
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العربية«  »البوتا�ص  �صركة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  قال 
�صافية  اأرباحًا  حققت  ال�صركة  ان  ال�صرايرة،  جمال 
يف الن�صف الول من العام احلايل بلغت 8ر4٢ مليون 
واملخ�ص�صات  ال�صريبة  اقتطاع  بعد  اأردين  دينار 
الفرتة  عن  باملئة   49 بن�صبة  بارتفاع  التعدين،  وعوائد 
املماثلة من العام ال�صابق ٢016، حيث بلغ �صايف الأرباح 

7ر٢8 مليون دينار.
لأ�صعار  بوادر حت�صن  اأن هناك  ال�صرايرة يف  واأو�صح   
البوتا�ص العاملية، فبعد و�صول الأ�صعار اإلى اأدنى م�صتوى 
اإلى  التو�صل  مت  املا�صية،  اأعوام  الع�صرة  خالل  لها 
اتفاق يف �صهر متوز ما بني جتمع امل�صرتين يف ال�صني 
واملنتجني الرئي�صيني يف العامل حول �صعر البيع البوتا�ص 
وبزيادة مقدارها 11 دولرا  القادمة  التعاقدية  للفرتة 
�صاأن هذه  املا�صي،ومن  العقد  �صعر  للطن عن  اأمريكيا 
مما  الأ�صواق  باقي  على  اإيجابيًا  تنعك�ص  اأن  الزيادة 
�صيكون له اأثر اإيجابي على نتائج ال�صركة املالية خالل 

الن�صف الثاين من العام.

حت�صنًا  مل�صت  ال�صركة  اإن  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال   
ملحوظًا على �صعيد كلف النتاج حيث انخف�صت كلفة 
العام  من  الأول  الن�صف  خالل  الواحد  الطن  اإنتاج 
املا�صي  العام  من  الفرتة  نف�ص  مع  باملقارنة  احلايل 
نتيجة  الإيجابي  اخلف�ص  هذا  وياأتي   ، ٢٢باملئة  بن�صبة 
لزيادة كميات الإنتاج والكفاءة يف اإدارة الكلف وحلول 
هذه  اأدت  حيث  ال�صركة،  يف  املطبقة  الطاقة  توفري 
الربح من 18باملئة  ن�صبة هام�ص  اإلى زيادة  ال�صيا�صات 
باملئة   ٢1 لت�صبح  املا�صي  العام  من  الأول  الن�صف  يف 
من  الرغم  على   ،٢017 عام  من  الأول  الن�صف  يف 
من  الأول  الن�صف  عن  البيع  �صعر  متو�صط  انخفا�ص 

العام املا�صي.
 وعلى �صعيد الأن�صطة غري الت�صغيلية، او�صح ال�صرايرة 
يف  كبري  ب�صكل  �صاهمت  الت�صغيلية  غري  الأن�صطة  اأن 
تلك  �صمن  ومن  لل�صركة،  الأول  الن�صف  اأرباح  �صايف 
مغني�صيا  �صركة  يف  حل�صتها  ال�صركة  بيع  الن�صاطات 
املا�صي   ٢017 �صباط  �صهر  يف  ا�صتكمل  والذي  الأردن 

دينار  مليون  9ر7  مبقدار  لربح  ال�صركة  وت�صجيل 
ال�صركات  اأرباح  من  ال�صركة  ح�صة  اإلى  بالإ�صافة 
احلليفة والتي بلغت 5ر17 مليون دينار وكانت امل�صاهمة 
�صركة  اأرباح  من  احلليفة  ال�صركات  تلك  �صمن  الأكرب 
البوتا�ص  �صركة  ح�صة  بلغت  والتي   ، الأردن  برومني 

العربية منها حوايل 5ر16 مليون دينار.
ال�صركة من احلفاظ على   وقد مكنت هذه النجاحات 
وحت�صني  التنموية  العملية  دعم  يف  الريادي  دورها 
من  تعد  والتي  املحلية  للمجتمعات  اخلدمات  م�صتوى 
حيث  العربية،  البوتا�ص  ل�صركة  املوؤ�ص�صية  القيم  اأهم 
ال�صركة لتنمية املجتمعات املحلية �صمن  بلغ م�صروف 
وفقًا   ٢017 عام  خالل  الجتماعية  امل�صوؤولية  برنامج 
املرحلية مبلغ 4ر6 مليون دينار، ومن اجلدير  للقوائم 
بالذكر اأن هذا الربنامج يركز على امل�صاريع امل�صتدامة 
وا�صتحداث  للمواطنني،  املدى  طويلة  الفائدة  ذات 
العوام  يف  اجنازه  مت  ما  مع  تتكامل  جديدة  م�صاريع 

املا�صية.

الصرايرة :
 الشركة لمست تحسنًا 

ملحوظًا على صعيد كلف 
اإلنتاج

أخبار اقتصادية

42،٨ مليون دينار
 أرباح البوتاس الصافية للنصف األول
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اإلستثمار في قطاع النقل

ال�صياحية  النقليات  �صركة  اأرباح  �صايف  بلغ   
من  الأول  الن�صف  خالل  ال�صريبة  بعد  الردنية)جت( 
العام احلايل ٢017 حوايل 1،٢5 مليون دينار مقارنة مع 

حوايل 847،٣75 للفرتة ذاتها من العام املا�صي ٢016.
ال�صركة  حققت  فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب   
دينار  مليون   1،56 حوايل  بلغت  ال�صريبة  قبل  ارباحا 
من  الأول  للن�صف  دينار  مليون   1،1 حوايل  مع  مقارنة 
العام املا�صي ٢016، يف الوقت الذي بلغ اجمايل الربح 
 ٣ العام احلايل ٢017 حوايل  الأول من  الن�صف  خالل 
للفرتة  مليون دينار مقارنة مع حوايل ٢،5 مليون دينار 

ذاتها من العام املا�صي ٢016.
ل�صركة  اليرادات  �صايف  ارتفاع  الى  البيانات  واأ�صارت   
النقليات الردنية »جت« خالل الن�صف الأول من العام 
مع  مقارنة  دينار  مليون   1٢،٢ الى حوايل  لت�صل   ٢017
حوايل 9،٣ مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 

.٢016
ال�صركة  اأن  حداد،  مالك  ال�صركة  عام  مدير  وقال   
واملحلية  القليمية  امل�صتجدات  مع  التاأقلم  ا�صتطاعت 
التباطوؤ  الى  ادت  التي  القليمية  التطورات  بخا�صة 
القت�صادي والتاأثريات على قطاع ال�صياحة والنقل ب�صكل 

خا�ص.
عملها  يف  التو�صع  من  متكنت  ال�صركة  ان  واأ�صاف،   
واقوى  اقدر  اليوم  باتت  وادخال خدمات جديدة، حيث 
والتطور  والتو�صع  النمو  مرحلة  متطلبات  تلبية  على 

والنطالق نحو امل�صتقبل بكل ثقة.
 واأ�صار اإلى ان �صركة جت قامت بتقدمي خدمات مميزة 
احلافالت  من  اجلديد  اجليل  خالل  من  لعمالئها 
لتقوم بخدمات نقل خا�صة  التي مت �صراوؤها،  ال�صياحية 
مبنية على اأ�ص�ص جديدة تعك�ص املعنى احلقيقي لرفاهية 

ال�صفر.
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نتيجة  ت�صجيل  الأردين  ال�صياحي  القطاع  ا�صتطاع   
اإيجابية يف الن�صف الأول من العام ٢017، بدعم من 
ال�صياحة  وزارة  اتخذتها  التي  واملبادرات  الإجراءات 

والآثار.
 فموؤ�صرات اأداء القطاع ال�صياحي الأردين ا�صتمرت يف 
الأولى من  ال�صتة  ال�صهور  اإيجابية خالل  نتائج  حتقيق 
العام، حيث مت�صي وزارة ال�صياحة قدمًا يف دعم هذا 
تناف�صية  مزايا  من  له  ملا  الهام؛  القت�صادي  القطاع 
وقدرة على خلق فر�ص عمل جديدة، وزيادة امل�صاهمة 

يف الدخل القومي.
 ووفقًا لإح�صاءات ر�صمية، فقد ارتفع الدخل ال�صياحي 
للمملكة بن�صبة 5ر14 باملئة اإلى 1ر٢ مليار دولر )نحو 
5ر1 مليار دينار( يف الن�صف الأول من العام احلايل 

مقارنة مع 8ر1 مليار دولر للفرتة ذاتها من ٢016.
 وقالت البيانات الأولية التي اأ�صدرها البنك املركزي 

اإن هذا الرتفاع ينم عن زيادة عدد ال�صياح  الأردين، 
الكلي بن�صبة 9ر9 باملئة باملقارنة مع الفرتة املماثلة من 

عام ٢016.
البيانات ارتفاع عائدات اململكة من الدخل   واأظهرت 
املا�صي  حزيران  �صهر  يف  باملئة  5ر9  بن�صبة  ال�صياحي 
اإلى 1ر٣04 مليون دولر ) نحو 6ر٢15مليون دينار(، 
باملئة  8ر6  بن�صبة  الكلي  ال�صياح  عدد  ارتفاع  نتيجة 
لي�صل اإلى 8ر٣50 األف �صائح باملقارنة مع 6ر٣٢8 األف 

�صائح يف �صهر حزيران العام املا�صي.
 وياأتي هذا الإنتعا�ص يف القطاع ال�صياحي الأردين على 
الرغم من التحديات اجلملة التي تيحيط به، نظرًا اإلى 

الأو�صاع الأمنية وال�صيا�صية املحيطة باملنطقة.
 فقد ا�صتعادت املرافق ال�صياحية املقامة على �صفاف 
البحر امليت يف الأردن بع�صا من زخم ال�صياحة الوافدة 
بف�صل �صياحة الأعمال، الذي كانت تتمتع به قبل اأعوام 

بعد فرتة من التذبذب ب�صبب ال�صطرابات الإقليمية.
 وتنت�صر ع�صرات الفنادق واملنتجعات، على طول اجلزء 
�صياحية  قبلة  والتي  امليت  البحر  ال�صمايل من منطقة 
الكرة  وجه  على  الأخف�ص  البقعة  يف  لتواجدها  عاملية 

الأر�صية بنحو ٣70 مرتا حتت �صطح البحر.
القت�صادي  املنتدى  ندوات  انعقاد  خالل  لوحط  وقد   
من  الع�صرات  ا�صتغل  امليت  البحر  منطقة  يف  العاملي 
الأ�صخا�ص وقت الفراغ لديهم، لل�صباحة يف مياه البحر 

وال�صتفادة من امليزات التي يتمتع بها.
ا�صت�صافت  امليت  البحر  �صواطئ  اأن  بالذكر  اجلدير   
اختتمت  الذي  العاملي،  القت�صادي  املنتدى  اأعمال 
فعالياته مب�صاركة 11 رئي�ص دولة واأكرث من 1100 من 
مالية  موؤ�ص�صات  وممثلي  وامل�صتثمرين  الأعمال  رجال 

واقت�صادية عاملية.
روافد  من  واحدة  الأردن  يف  الأعمال  �صياحة  وتعترب   

أخبار اقتصادية

انتعاش قطاع السياحة في األردن خالل النصف األول

�مل�ستثمـــــــــــرون         �أيلول   ٢٠١٧ 42INVESTORS

ازدياد في أعداد زوار المواقع
 وحركة المسافرين عبر مطار »علياء الدولي«



القطاع ال�صياحي، خا�صة ال�صياحة الوافدة اإلى منطقة 
البحر امليت، فنتيجة لنجاح الأردن ومتيزه على م�صتوى 
باتت  فقد  ال�صياحة،  من  النوع  هذا  اقامة  يف  املنطقة 
�صياحة الأعمال واملوؤمترات منطا من اأمناط ال�صياحة 
الدخل  لزيادة  رئي�صي  ب�صكل  عليه  وتعتمد  البالد  يف 
ا�صافية  ميزة  يعترب  وانه  كما  والقومي،  ال�صياحي 
التي  التقليدية  ال�صياحة  وانواع  ا�صكل  لكافة  ومكملة 

تتميز بها اململكة مثل العالجية والثقافية والدينية.
ال�صياحي  القطاع  يف  اخلرباء  من  العديد  ويوؤكد   
كانت  واملوؤمترات  الأعمال  �صياحة  اأن �صناعة  الأردين 
التي  املا�صية  ال�صنوات  خالل  عاليا  ن�صاطا  ت�صهد 
�صهدت  حيث  الإقليمية،  والتوترات  الأحداث  �صبقت 
العام اجلاري ارتفاعا يف هذه ال�صناعة لتكون مكمال 
لل�صياحة التقليدية والعالجية والدينية التي يتمتع بها 

الأردن.

خالل  رم  وادي  منطقة  زوار  عدد  ارتفع  املقابل  يف   
زائرا،   80661 الى  احلايل  العام  من  الول  الن�صف 
مقارنة مع ٣6855 زائرا خالل الفرتة نف�صها من العام 

املا�صي.
 وجاءت هذه الزيادة بعد جهود �صلطة منطقة العقبة 
القت�صادية اخلا�صة لتطوير املنطقة، واطالق م�صاريع 
له  ال�صائح املحلي والجنبي، وتوفر  ت�صتهدف  �صياحية 

اخلدمة ال�صياحية املميزة خالل اقامته.
 ومن اهم امل�صاريع التي نفذت يف املنطقة اإطالق البدن 
ال�صيخ  م�صروع  من  اولى  كمرحلة  اجلبلي(  )املاعز 
احلمولة  درا�صات  وتنفيذ  نهيان،  اآل  زايد  بن  حممد 
البدن،  لغزال  الطبيعي  النت�صار  ومناطق  الرعوية 
الطالق  بعد  القطيع  و�صلوكيات  حتركات  ومتابعة 
وحالت  العداد  درا�صة  الى  بال�صافة  الول  الطبيعي 

التكاثر.

ومن املعطيات التي ت�صري الى انتعا�ص القطاع ال�صياحي 
مطار  عرب  امل�صافرين  حركة  ن�صبة  ارتفاع  الأردين، 
العام  من  الأول  الن�صف  خالل  الدويل  علياء  امللكة 

احلايل بن�صبة 4ر5 باملئة.
ا�صتقبل  املطار  ان  الدويل،  املطار  واو�صحت جمموعة 
نحو ٣ مليون و610 اآلف م�صافر خالل الن�صف الأول 
من العام احلايل، يف حني ا�صتقبل ٣ مليون و4٢4 األف 
م�صافر خالل الن�صف الأول من العام املا�صي، لي�صجل 
وذلك  باملائة  4ر5  بن�صبته  امل�صافرين  بحركة  ارتفاعًا 

باملقارنة بني الفرتتني.
واأ�صارت املجموعة اإلى ان حركة الطائرات و�صلت منذ 
بداية العام احلايل وحتى نهاية �صهر حزيران املا�صي 
اإلى 911ر٣5 حركة، لت�صجل زيادة طفيفة بن�صبة 7ر0 
باملائة، وذلك مقارنة مع حركة الطائرات خالل ذات 

الفرتة من العام املا�صي والبالغة 666ر٣5 حركة.

أخبار اقتصادية
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1٧ ٪ ارتفاع رخص األبنية 
خالل األشهر الخمسة األولى من العام

ال�صهري  تقريرها  العامة  الإح�صاءات  دائرة  اأ�صدرت 
الأولى  اخلم�صة  الأ�صهر  خالل  الأبنية  تراخي�ص  حول 
من عام ٢017، وذلك ا�صتنادًا اإلى ح�صر رخ�ص البناء 
الذي جتريه الدائرة �صهريًا وي�صمل جميع اجلهات التي 

متنح تراخي�ص الأبنية يف اململكة.
الأبنية  رخ�ص  عدد  اإجمايل  اأن  اإلى  التقرير  وي�صري 
خالل  رخ�صة   16،704 بلغ  قد  اململكة  يف  ال�صادرة 
مع  مقارنة   ،٢017 عام  من  الأولى  اخلم�صة  الأ�صهر 
 ،٢016 عام  من  الفرتة  نف�ص  خالل  رخ�صة   14،٢94
اإجمايل  اأن  التقرير  ويبني   .%16.9 ن�صبته  بارتفاع 
األف م٢ خالل  م�صاحة الأبنية املرخ�صة قد بلغ 5708 
مع  مقارنة   ،٢017 عام  من  الأولى  اخلم�صة  الأ�صهر 
 ،٢016 عام  من  الفرتة  نف�ص  خالل  م٢  األف   501٢

بارتفاع ن�صبته 9.%1٣.
لالأغرا�ص  املرخ�صـــــة  الأبنية  م�صاحة  بلغـت  وقد 
ال�صكــــــنية خالل الأ�صهر اخلم�صة الأولى من عام ٢017 
حوايل 4460 األف م٢، مقارنة مع 4051 األف م٢ خالل 
 ،%10.1 ن�صبته  بارتفاع   ،٢016 عام  من  الفرتة  نف�ص 
يف حني بلغت م�صاحة الأبنية املرخ�صة لالأغرا�ص غري 
ال�صكنية خالل الأ�صهر اخلم�صة الأولى من عام ٢017 

حوايل 1٢48 األف م٢، مقارنة مع 961 األف م٢ خالل 
نف�ص الفرتة من عام ٢016، بارتفاع ن�صبته ٢9.9%. 

ال�صكنية  لالأغرا�ص  املرخ�صة  الأبنية  م�صاحة  و�صكلت 
خالل الأ�صهر اخلم�صة الأولى من عام ٢017 ما ن�صبتــه 
يف  املرخ�صة،  الأبنية  م�صاحة  اإجمايل  من   %78.1
غري  لالأغرا�ص  املرخ�صة  الأبنية  م�صاحة  �صكلت  حني 
ال�صكنية ما ن�صبته ٢1.9% من اإجمايل م�صاحة الأبنية 

املرخ�صة.
حمافظة  حازت  فقد  املحافظات،  م�صتوى  على  اأما 
العا�صمة على املرتبة الأولى من حيث اإجمايل م�صاحة 
الأبنية املرخ�صة بن�صبة بلغت 44.8%، تالها حمافظة 
بن�صبة  الزرقاء  وحمافظة   ،%17.5 بن�صبة  اإربد 
وحمافظة   ،%7.7 بن�صبة  البلقاء  وحمافظة   ،%1٢.5
بن�صبة 5.٣%،  العقبة  بن�صبة ٣.7%، وحمافظة  جر�ص 
الكرك  وحمافظة   ،%٢.9 بن�صبة  املفرق  وحمافظة 
بن�صبة ٢.٢%، وحمافظة عجلون بن�صبة ٢% ثم حمافظة 
الأبنية  م�صاحة  �صكلت  حني  يف   ،%1.7 بن�صبة  ماأدبا 
من   %1.7 ن�صبته  ما  املحافظات  بقية  يف  املرخ�صة 

اإجمايل م�صاحة الأبنية املرخ�صة.
م�صتوى  على  املرخ�صة  الأبنية  م�صاحة  توزيع  اأما 

ن�صبته  ما  الو�صط  اإقليم  ح�صة  بلغت  فقد  الأقاليم 
خالل  املرخ�صة  الأبنية  م�صاحة  اإجمايل  من   %66.6
بلغت  الأولى من عام ٢017، يف حني  الأ�صهر اخلم�صة 
ح�صة اإقليم ال�صمال ما ن�صبته ٢6% واإقليم اجلنوب ما 

ن�صبته %7.4.
و�صكلت امل�صاحة املرخ�صة لالأبنية اجلديدة والإ�صافات 
على الأبنية القائمة خالل الأ�صهر اخلم�صة الأولى من 
م�صاحة  اإجمايل  من   %47.6 ن�صبته  ما   ٢017 عام 
املرخ�صة  امل�صاحة  �صكلت  حني  يف  املرخ�صة،  الأبنية 

لالأبنية القائمة �صابقًا ما ن�صبته 4.%5٢.
وبلغ اإجمايل م�صاحة الأبنية املرخ�صة لالأبنية اجلديدة 
األف م٢ خالل  القائمة ٢717  الأبنية  والإ�صافات على 
 ٢641 مقابل   ٢017 عام  من  الأولى  اخلم�صة  الأ�صهر 
بارتفاع   ،٢016 عام  من  الفرتة  نف�ص  خالل  م٢  األف 

ن�صبته 9.٢%.
اأظهرت  فقد   ،٢017 لعام  اأيار  �صهر  م�صتوى  على  اأما 
البيانات اأن عدد رخ�ص الأبنية بلغ ٣586 رخ�صة، كما 
بلغت م�صاحة الأبنية املرخ�صة 119٢ األف م٢  مقارنة 
مع 1049 األف م٢  خالل نف�ص الفرتة من عام ٢016، 

بارتفاع ن�صبته 6.%1٣.

مساحة األبنية المرخصة لألغراض السكنية بلغت حوالي 446٠ ألف م2
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يتميز العني امين حتاحت انه ا�صتطاع حتقيق النجاح 
القطاع  يف  كانت  �صواء  �صغلها  التي  املواقع  كافة  يف 

العام ام اخلا�ص.
والقت�صادي  العمال  رجل  باأن  اثنان  فـاليختلف 
اردنية  اقت�صادية  قامة  هو  حتاحت  امين  املعروف 
دعم  يف  الكبري  الدور  له  ومازال  كان  عريقة، 
ال�صتثمارية  امل�صاريع  خالل  من  الوطني  القت�صاد 
�صفري  خري  يعترب  اليوم  بات  حيث  اقامها،  التي 
اقت�صادي لبالده يف امل�صاريع الداخلية واخلارجية .

وكان  ابدا  للخلف  ينظر  مل  حتاحت  امين  فالعني 
يراها  التي  بالطريقة  وطنه  خدمة  الول  هدفه 
العملية  وخربته  بحنكته  ا�صتطاع  حيث  منا�صبة، 
القت�صاد  يف  به  يحتذى  امنوذج  تقدمي  الوا�صعة 

الوطني وبخدمة املواطن.
النجاح الكبري ايل حققه العني امين حتاحت �صجع 

امل�صوؤولني يف اململكة على ا�صتغالل خرباته يف ادارة 
وزارة  حقيبة  ت�صلمه  يف  متثل  ما  وهو  العام،  ال�صان 
ال�صافة  حتقيق  على  وعمل  فيها  ابدع  الذي  النقل 
من  الواجهة  الى  واعادته  القطاع  هذا  يف  النوعية 
القت�صادية  القطاعات  اهم  من  انه  على  جديد 

واخلدمية يف الردن. 
العني حتاحت  �صغلها  التي  املنا�صب  اأبرز  يلي  وفيما 
والتي توؤكد مدى خرباته الوا�صعة واملتنوعة، فقد كان 
ورئي�صا  الردن،  �صناعة  غرفة  ادارة  ملجل�ص  رئي�صا 
ال�صناعية  ال�صركات  من  جمموعة  ادارة  ملجل�ص 
الردنية والعربية والدولية، وع�صوا يف جمل�ص ادارة 

البنك املركزي الردين.
ادارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  من�صب  على  ح�صل  كما 
القت�صادية،  امل�صاريع  لتطوير  الردنية  املوؤ�ص�صة 
ونائب رئي�ص جمل�ص ادارة �صركة التاأمني ال�صالمية، 
لل�صرطان،  احل�صني  موؤ�ص�صة  امناء  هيئة  وع�صو 
املوؤ�ص�صات  من  العديد  يف  ادارة  جمل�ص  وع�صو 

ادارة  �صابق  ملجل�ص  والتعليمية، ورئي�ص  الجتماعية 
جمعية امل�صدرين الردنيني، وع�صو �صابق يف جمل�ص 
ادارة �صركة البنك ال�صالمي الردين، ونائب �صابق 
بال�صافة  الجتماعي،  القت�صادي  املجل�ص  لرئي�ص 
امل�صادر  �صلطة  ادارة  جمل�ص  يف  �صابق  ع�صو  الى 

الطبيعية.
ويحمل العني امين حتاحت بكالوريو�ص ادارة اعمال 
اجلمع  من  ومتكن  لندن،  الربيطانية  العا�صمة  من 
رئي�صا  فاأ�صبح  اآن واحد،  ال�صيا�صة والعمال يف  بني 
اجلانب  الى  نقله  مت  ان  ال  الردن،  �صناعة  لغرفة 
ميتلكها  التي  اخلربات  ا�صتثمار  مت  حيث  ال�صيا�صي 
ت�صليمه حقيبة  اجلهاز احلكومي حيث مت  للعمل يف 

وزارة النقل يف حكومة الدكتور عبد اهلل الن�صور.
امين  ميتلكها  التي  العالية  الكفاءات  على  وبناء 
املجالت  كافة  يف  الوا�صحة  وب�صماته  حتاحت، 
تعينه  مت  فقد  اململكة،  بها  خدم  التي  والقطاعات 

ع�صوا يف جمل�ص العيان.

العين أيمن حتاحت ...
 قامة اقتصادية أردنية عريقة

استثمار مميز
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أكثر من 16 ألف شقة مباعة من مختلف 
المساحات خالل النصف األول

ك�صف تقرير دائرة الأرا�صي وامل�صاحة عن  تراجع عدد 
ال�صقق املباعة مبختلف امل�صاحات خالل الن�صف الأول 
من العام احلايل بن�صبة 10 % مقارنة بنف�ص الفرتة من 

العام املا�صي.
نهاية  حتى  املباعة  ال�صقق  عدد  ان  التقرير  واأظهر 
من  �صقة  األف   16.0٣8 قرابة  بلغ  املا�صي،  حزيران 
الى  و�صل  م�صاحات  ومبجموع  امل�صاحات،  خمتلف 
٢.٢٢8 مليون مرت مربع، مقارنة مع 17.85 األف �صقة 

بيعت يف الن�صف الأول من عام ٢016.
امل�صاحات  ذات  املباعة  ال�صقق  اأن  التقرير  وذكر 
يف  تراجعت   ) مرت   150 و  مرت   1٢0 بني   ( املتو�صطة 
العام،  من  الأول  الن�صف  يف   %  1٣ بن�صبة  بيوعاتها 

بحيث بلغ عدد ال�صقق املباعة منها خالل الفرتة قرابة 
5.859 األف �صقة مقارنة مع 6.71 األف �صقة بيعت يف 

الن�صف الأول من العام املا�صي.
وتراجعت مبيعات ال�صقق ذات امل�صاحة ال�صغرية ) اأقل 
من 1٢0 مرت مربع(، بن�صبة و�صلت الى 1٢ %، لي�صجل 
نحو  العام  من  الأولى  اأ�صهر   6 يف  املباعة  ال�صقق  عدد 
5.6 األف �صقة مقارنة مع 6.٣ األف �صقة بيعت يف نف�ص 

الفرتة من عام ٢016.
اأكرب   ( الكبرية  امل�صاحات  ذات  بال�صقق  يتعلق  وفيما 
اإن  وامل�صاحة«  »الأرا�صي  قالت   ،) مربع  مرت   150 من 
امل�صاحات املباعة من هذه الفئة يف الن�صف الأول من 
العام، بلغت قرابة 905 األف مرت مربع، بحيث بلغ عدد 

ن�صبته  بلغت  وبرتاجع  �صقة  األف   4.56 املباعة  ال�صقق 
.% 6

ومتركزت بيوعات ال�صقق حتى نهاية حزيران املا�صي، 
يف الزرقاء/ قرية البرتاوي/ حو�ص البرتاوي اجلنوبي 
بعدد )٢9٣( �صقة، تلتها �صرق عّمان/ قرية طرببور/ 
حو�ص امليالة بعدد )٢78( �صقة، وقرية النويجي�ص من 
نف�ص املديرية/ حو�ص الرواق بعدد )٢17( �صقة، ومن 
العوف بعدد  اأبو  ثّم �صمال عمان قرية اجلبيهة حو�ص 

)194( �صقة.
وجدير بالذكر اأن قيمة اإعفاءات ال�صقق خالل الّن�صف 
الأول من عام ٢017 تراجعت بن�صبة 16 % مقارنًة بنف�ص 

الفرتة من عام ٢016؛ لتبُلغ ٣8.٢٢ مليون دينار.

أخبار اقتصادية

16 ٪ انخفاض قيمة إعفاءات الشقق
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اأرباحا  الأردنية  البرتول  م�صفاة  �صركة  حققت 
�صافية بلغت 9ر1٣ مليون دينار يف الن�صف الأول 
الر�صمية  املالية  البيانات  وفق  احلايل  العام  من 

ال�صادرة عن ال�صركة.
الأول  الن�صف  نهاية  يف  ال�صركة  اأرباح  و�صجلت 
نحو  الغاز  اأ�صطوانات  وتعبئة  التكرير  ن�صاط  من 
8ر6 مليون دينار، و�صناعة الزيوت املعدنية 5ر4 
البرتولية  املنتجات  وبيع  وت�صويق  دينار،  مليون 

5ر٢ مليون دينار.
الن�صف  خالل  ال�صركة  مبيعات  �صايف  وارتفع 
الأول من العام احلايل بن�صبة 4ر٢ باملئة، مقارنة 
�صجل  حيث  املا�صي،  العام  من  الفرتة  بذات 
�صايف مبيعات ال�صركة بنهاية حزيران من العام 

اجلاري ٢ر849 مليون دينار.
ن�صاط  مبيعات  على  ال�صركة  مبيعات  وتوزعت 
8ر596  بنحو  الغاز  اأ�صطوانات  وتعبئة  التكرير 
4ر1٣  الزيوت  م�صنع  ومبيعات  دينار،  مليون 

املنتجات  وبيع  ت�صويق  ومبيعات  دينار،  مليون 
البرتولية ٢ر٣87 مليون دينار.

حكومية  جهات  من  ال�صركة  مطلوبات  و�صجلت 
نحو ٣ر٢94 مليون دينار، فيما بلغت ذمم �صركات 
الكهرباء والتوليد مقابل �صحوبات املحروقات يف 
مليون  8ر٣4  احلايل  العام  من  حزيران  نهاية 

دينار.
البرتول  م�صفاة  �صركة  اأن  البيانات،  واأو�صحت 
اجلوية  عالية-اخلطوط  �صركة  ذمة  خف�صت 
لوزارة  املدينة  الذمة  وزيادة  الأردنية  امللكية 
الن�صف  خالل  دينار  مليون  7ر٢0  مببلغ  املالية 
الأول من العام، حيث انخف�صت ديون امللكية اإلى 
مع  مقارنة  حزيران،  لنهاية  دينار  مليون  8ر4٢ 

9ر68 مليون دينار يف نهاية عام ٢016.
البرتول  ل�صركة م�صفاة  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 
العالوين،  عبدالكرمي  املهند�ص  الأردنية 
اأمريكيتني  �صركتني  اختارت  امل�صفاة  اإن 
متخ�ص�صتني يف جمال النفط وت�صميم امل�صايف 
الالزمة  الفنية  الرتاخي�ص  باإعداد  وكلفتهما 

للوحدات اجلديدة واإعداد الت�صاميم الهند�صية 
الأ�صا�صية مل�صروع التو�صعة.

واأ�صار اإلى اأن �صركتي UOP-HONEYWELL و
اإليهما  KBR الأمريكيتني بداأتا بالأعمال املوكلة 
حيث �صيتم بعد النتهاء من هذه املرحلة النتقال 
اإلى مرحلة الت�صاميم الأكرث تف�صيال اأو ما ي�صمى 
ال�صركات  العادة  يف  بها  تقوم  والتي   »FEED« بـ 

املخت�صة بتنفيذ مقاولت بناء امل�صايف.
ال�صركة  اأن  على  العالوين  املهند�ص  و�صدد 
وتعبئة  انتاج  على حتديث خطوط  العمل  توا�صل 
الزيوت املعدنية »جوبرتول« ومعدات الفحو�صات 
املعدنية يف  الزيوت  ت�صويق  والتو�صع يف  املخربية 
الدول  اإلى  للت�صدير  بالإ�صافة  املحلي  ال�صوق 

الأخرى.
من  مزيد  لإن�صاء  ت�صعى  ال�صركة  اأن  اإلى  ونوه 
ن�صاطاتها  يف  التو�صع  ا�صتمرار  الوقود  حمطات 
مبا يف ذلك تو�صيع وحتديث �صبكة حمطاتها عن 
طريق امل�صاركة اأو التاأجري اأو التعاقد مع حمطات 

اأخرى لتزويدها بالوقود.

14 مليون دينار أرباح مصفاة البترول نصف السنوية

أخبار اقتصادية

العالوين: 
الشركة تسعى 

إلنشاء مزيد من 
محطات الوقود
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بلتاجي رئيسا للعبدلي 
لالستثمار والتطوير وإدارة البوليفارد 

املطّور  والتطوير،  لال�صتثمار  العبديل  �صركتا  اأعلنت 
عن  العبديل  وبوليفارد  اجلديد،  للعبديل  الرئي�ص 
اإدارة  ملجل�ص  جديدا  رئي�صا  بلتاجي  عقل  تعيينهما 
للتنمية  العاملية  الأفق  ل�صركة  ممثال  ال�صركتني، 
رفيق  الدين  بهاء  ال�صيخ  ميلكها  التي  والتطوير 

احلريري.
بلتاجي،  تعيني  قرار  اإن  ال�صركة،  اأ�صدرته  بيان  وقال 

من  ال�صركات  هذه  لتمكني  الالزم  الدعم  �صيعطي 
حتقيق اأهدافها وخططها امل�صتقبلية.

وح�صب البيان، فاإن تعيني بلتاجي ياأتي نظرا لكفاءته 
من  العديد  يف  بها  يتمتع  التي  الطويلة  وللخربات 
طيلة  حققها  التي  الجنازات  جانب  الى  املجالت، 
العام  القطاعني  يف  العمل  يف  املا�صية  ال�صنوات 

واخلا�ص.

من  اأطمح  بلتاجي  قال  تعيينه،  قرار  على  وتعقيبا 
التي  الجنازات  على  البناء  اإلى  املن�صب  هذا  خالل 
خرباتي  تقدمي  اإلى  واتطلع  ال�صابق،  يف  حتقيقها  مت 
والزاخر  احليوي  امل�صروع  لهذا  الكامل  ودعمي 
على  ايجابا  �صتنعك�ص  التي  ال�صتثمارية  بالفر�ص 
ب�صكل  الوطني  والقت�صاد  خا�صة  العا�صمة  اقت�صاد 

عام.

أخبار اقتصادية
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»زين« تختتم المرحلة الثانية لأللواح الذكية 
والبيضاء في عدد من المدارس الحكومية

اختتمت �صركة زين املرحلة الثانية من تركيب الألواح التفاعلية الذكية والألواح البي�صاء 
التعاون  اتفاقية  املدار�ص احلكومية يف كافة املحافظات، وذلك من خالل  يف عدد من 
التي كانت قد اأبرمتها مع وزارة الرتبية والتعليم يف العام ٢015، والتي متتد على مدار 
املدار�ص  من  عدد  لتزويد  �صنويًا،  دولر  األف   ٢00 بواقع  دولر،  مليون  بقيمة  اأعوام   5

احلكومية يف كافة حمافظات اململكة، باألواح تفاعلية ذكية واألواح بي�صاء.
 1٢6 تركيب  مت  كما  حكومية،  مدر�صة   1٢6 يف  اأبي�ص  برتكيب  18٣0لوح  زين  وقامت 
لوح تفاعلي ذكي بواقع لوح يف كل مدر�صة حتى الآن، يف عدد من املدار�ص يف العا�صمة 
عّمان �صملت ناعور، ووادي ال�صري، واجلامعة، وماركا، وعني البا�صا، واملوَقر، و�صحاب، 
الر�صيفة، وحمافظة  الزرقاء يف  والقوي�صمة، وحمافظة  عاًل،  ودير  البلقاء،  وحمافظة 
يف  اربد،  وحمافظة  الرمثا،  وحمافظة  املفرق،  وحمافظة  عجلون،  وحمافظة  جر�ص، 
والبادية  ال�صمالية،  والبادية  ذيبان،  يف  وماأدبا  اجلنوبية  وال�صونة  كنانة،  وبني  الكورة، 

الغربية.
وتندرج هذه اخلطوة من جانب زين يف اإطار دعمها املتوا�صل للعملية التعليمية، واإمكانية 
توظيف وا�صتخدام التكنولوجيا يف كافة القطاعات، ل �صيما قطاع التعليم الذي ي�صّكل 
الأولى  احلا�صنة  التعليم  يعد  اذ  نهو�صه،  يف  وي�صهم  املجتمع  يف  كبرية  ح�صارية  نقلة 
بطريقة  للطالب  التعليمي  املحتوى  تقدمي  �صيتم  الذكية  الألواح  وبا�صتخدام  لالإبداع، 
بيئة  توفري  جانب  اإلى  واأب�صط،  اأ�صهل  بطرق  التعّلم  على  وي�صاعدهم  وفّعالة  متطّورة 

تعليمّية تتنا�صب مع روح الع�صر الذي يعتمد على التكنولوجيا احلديثة.
ي�صار اإلى اأن �صركة زين تدعم قطاع التعليم يف اململكة من خالل اإطالق ودعم العديد 
زين  ومراكز  للتعليم اجلامعي،  زين  املجال، من خالل �صندوق  املبادرات يف ذات  من 
املدار�ص  وتبّني  لالت�صالت،  زين  وخمترب  اخللوية،  الأجهزة  �صيانة  على  للتدريب 
اإلى جانب دعم جائزة املعلم املتميز ودعم ملتقى  احلكومية، ودعم مبادرة مدر�صتي، 

ومبادرة  موؤخرًا،  اأُقيم  الذي  الأول  الإقليمي  اإدراك  ملوؤمتر  ودعمها  املعلمني  مهارات 
املدار�ص الذكية، اإلى جانب العديد من املبادرات التعليمية.

اإطالقهما مل�صروع  الإلكرتونية، عن  للتطبيقات  الطريق  اأعلنت �صركة زين و�صركة عرب 
توريد وتركيب وت�صغيل واإدارة نظام الت�صال والتتّبع ملركبات التك�صي الأ�صفر، من خالل 

مذكرة تفاهم مت توقيعها بني الطرفني.
وتاأتي هذه اخلطوة من قبل �صركة زين بهدف التقليل من الآثار ال�صلبية لو�صائل النقل من 
اإلى الرتكيز على ا�صتخدام  حيث ا�صتهالك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة، و�صعيًا 
و�صائط النقل العام بال�صكل الأمثل ومبا يواكب التطّور التكنولوجي احلا�صل، مبا ينعك�ص 
على جتربة املواطنني والتخفيف من الزدحامات املرورية التي تت�صبب يف اإ�صاعة الوقت.
على  اأو  الراكب  على  �صواء  العملية  �صي�صّهل  الذي   Jo Taxi تطبيق  اإطالق  و�صيتم 
�صائق التك�صي، من خالل واجهة �صهلة ال�صتخدام وجتربة فريدة من نوعها تعمل على 
ربط الركاب ب�صائقي التك�صي، و�صتمّكن امل�صتخِدم من طلب اأقرب تك�صي، وتتبع م�صار 
املركبة التي طلبها واملدة التي �صت�صتغرقها للو�صول اإليه، بالإ�صافة اإلى عر�ص ملعلومات 
ال�صائق ومعلومات الرحلة التي تت�صمن املدة وم�صار الرحلة، حيث مت توقيع هذه املذكرة 
عمان  اأمانة  قبل  من  املعتمدة  ال�صركة  الإلكرتونية؛  للتطبيقات  الطريق  �صركة عرب  مع 

الكربى لهذه الغاية.
واأقيم املوؤمتر ال�صحفي بح�صور وزير النقل املهند�ص جميل جماهد، ورئي�ص جلنة اأمانة 
اللوزي،  عمر  املهند�ص  عمان  مدينة  ومدير  ال�صواربة،  يو�صف  الدكتور  الكربى  عمان 
واملدير التنفيذي لقطاع النقل العام يف اأمانة عمان الكربى ومدير امل�صروع يف الأمانة 
اللوزي،  �صالح  الربي  النقل  تنظيم  هيئة  عام  ومدير  وريكات،  عبدالرحيم  املهند�ص 
الدكتور  الت�صالت  قطاع  تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  املفو�صني،  جمل�ص  ورئي�ص 
بالإ�صافة  اأمنار اخل�صاونة،  املهند�ص  النقل  وزارة  واأمني عام  املهند�ص غازي اجلبور، 

أخبار اقتصادية

بلغ عددها 19٥6 مدرسة
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وقعت مذكرة تفاهم مع »عبر الطريق«
 إلطالق نظام االتصال والتتّبع لمركبات التكسي 

أخبار اقتصادية

اإلى جمموعة من اأ�صحاب مكاتب �صيارات الأجرة )التك�صي(، وممثلي و�صائل الإعالم 
ون�صطاء التوا�صل الجتماعي.

ويف حديثه خالل املوؤمتر ال�صحفي، قال وزير النقل املهند�ص جميل جماهد: »يال �صك 
اأن قطاع النقل يلعب دورًا كبريًا يف التنمية القت�صادية والجتماعية يف اأي جمتمع كان، 
والتقّدم  التكنولوجيا  وبوجود  املجتمع،  يف  كبريًا  دورًا  يلعب  اأي�صًا  الت�صالت  وقطاع 
بني  الرتابط  مقدار  يرينا  ما  وهو  �صغرية،  قرية  العامل  اأ�صبح  الت�صالت  قطاع  يف 
التكنولوجيا  من  لال�صتفادة  القطاعات  بني  التكامل  يحتم  ما  وهو  والت�صالت،  النقل 
اأعتربه  النقل الربي، وهذا امل�صروع الذي  والت�صالت يف خدمة قطاع النقل وحتديدًا 
م�صروع وطني ومي�ص قطاع كبري من العاملني يف النقل الربي واأخ�ص بالذكر التك�صي، 

الذي لعب دورًا كبريًا يف تقدمي اخلدمات للمواطنني.
كبري  ب�صكل  �صي�صاهم  عمان  اأمانة  خالل  من  تنفيذه  يتم  الذي  امل�صروع  هذا  وا�صاف: 
لالأثر  بال�صافة  التك�صي،  ل�صيارات  الع�صوائي  التجوال  من  واحلد  املواطنني  خدمة  يف 
اليجابي يف توفري اخلدمة للمواطن، وهنالك العديد من امل�صاريع بهذا ال�صدد، وهذا 
امل�صروع،  لهذا  النجاح  متمنيًا  واخلا�ص،  العام  القطاعني  بني  لل�صراكة  مثال  امل�صروع 
وكل الدعم لهذا امل�صروع من وزارة النقل، و�صنقوم بالتعاون مع هذا امل�صروع، ونتطلع 
والتاأهيل  التدريب  على  الرتكيز  �صرورة  مع  اخلدمة،  م�صتوى  رفع  يف  منه  لال�صتفادة 

ل�صائقي �صيارات التك�صي ب�صكل اأف�صل ليتمكنوا من مواكبة هذا التطور.
من جانبه قال رئي�ص جلنة اأمانة عمان الكربى الدكتور يو�صف ال�صواربة: »فخور اليوم 
بوجودي هنا، ونحن اأمام خُمَرج مهم للت�صاركية بني القطاعني العام واخلا�ص، حيث 
نوؤمن باأن هذه العالقات هي التي يكون لها خمرج حقيقي يواكب متطلبات ال�صوق ويلبي 

احتياجات املواطن الأردين الذي يعتمد هذه الو�صيلة للنقل.
وا�صاف: نوؤمن مبواجهة موجة التحديث والتطوير بال�صتجابة للتحديات واإعادة النظر 
باخلطط والربامج، ويجب اأن ن�صعى لال�صتجابة للتحديات ومتطلبات الع�صر واأن نوؤمن 
النقل،  قطاع  ومنها  القطاعات  كافة  اخلدمات يف  تقدمي  الفعال يف  التكنولوجيا  بدور 
باأن نكون �صركاء  واأبارك ل�صركة زين و�صركة عرب الطريق على هذه اخلطوة و�صعداء 

معهم لتقدمي اخلدمة للمواطن من خالل �صركات مرخ�صة.
وحتّدث الرئي�ص التنفيذي ل�صركة زين اأحمد الهناندة خالل املوؤمتر ال�صحفي، بقوله: 
»نحتفي اليوم بهذه ال�صراكة املمّيزة مع �صركة عرب الطريق للتطبيقات الإلكرتونية، التي 
نهدف من خاللها لت�صخري اإمكاناتنا وتطويع و�صائل التكنولوجيا احلديثة خلدمة قطاع 
النقل الربي الذي يعد من اأهم القطاعات احليوية يف اململكة، والذي ي�صّكل اأهمية بالغة 

وميّثل ع�صب احلياة اليومية، وخ�صو�صًا �صيارات الأجرة )التك�صي(.
واأ�صاف: �صن�صعى اإلى توظيف خرباتنا يف جمال تتّبع املركبات، حيث كان اإطالق خدمة 
اإطار �صعينا  العام ٢01٣، وذك يف  اململكة يف  Zain Track لأول مرة على م�صتوى 
احلياة  مناحي  كافة  لت�صمل  الفائدة  وتعميم  خدماتنا  من  ال�صتفادة  لتعظيم  الدائم 

اليومية، بهدف الت�صهيل على املواطنني ورفد كافة القطاعات احليوية يف اململكة.
ومدير  الكربى  اأمانة عمان  العام يف  النقل  لقطاع  التنفيذي  املدير  قال  من جانبه، 
والتتبع  الت�صال  انظمة  »م�صروع  وريكات:  املهند�ص عبدالرحيم  الأمانة  امل�صروع يف 
امانة عمان  املخت�صني يف  لكافة  بل هو جهد كبري  ال�صاعة،  وليد  يكن  للمركبات مل 
الكربى، �صمن معطيات وجود 11 الف �صيارة تك�صي ا�صفر يف عمان وما تقدمه من 
ان  وبعد  �صنويا،  كيلومرت  مليار  تتجاوز  م�صافة  وتقطع  يوميًا  رحلة  الف   500 حوايل 
ا�صبح النموذج احلايل ل يلبي متطلبات املواطن الَعّماين، وما لهذا من اثر على البيئة 

و�صحة املواطن، كل هذا حفز المانة للخروج بهذا امل�صروع لهذا القطاع احليوي.
ات�صال  و�صيلة  اأي  من  التك�صي  �صيارة  امكانية طلب  يلبي  امل�صروع  ان هذا  واأ�صاف: 
داخل  مثبت  طريف  جهاز  خالل  من  كافة  اليجابيات  ويحقق  املواطن،  لدى  متاحة 
ال�صالمة  �صروط  حتقيق  الى  بال�صافة  املخالفات،  من  الكثري  يعالج  مما  املركبة، 
احل�صول  من  الكربى  عمان  امانة  متّكن  دقيقة  معلومات  وتوفري  والراكب،  لل�صائق 
لهذا  لحقا  ال�صحيح  القرار  اتخاذ  من  القرار  �صاحب  متّكن  درا�صات  لعمل  عليها 
العام والنقل  النقل  ال�صامية بتطوير قطاع  للتوجيهات امللكية  القطاع، وذلك تنفيذًا 
مع  وبالتن�صيق  النهائية  املراحل  يف  عمان  امانة  يف  اننا  كما  عمان،  يف  احل�صري 
البنك املركزي لتطبيق خدمات الدفع اللكرتونية، لغاية توفري التكاليف على امل�صغل 

والراكب.
اإدارة �صركة عرب الطريق للتطبيقات الإلكرتونية، عيد  من جهته قال رئي�ص جمل�ص 
اأبو احلاج: » جنتمع اليوم لنعلن عن اإبتداء مرحله جديده بتطوير التك�صي الأ�صفر يف 
عمان لالإرتقاء بخدمة النا�ص ولتقليل امل�صاكل التي نراها والتي �صاهمت باإنخفا�ص 
منطلق  من  وبالتاأكيد  والراكب،  وامل�صغل  ال�صائق  منها  يعاين  اخلدمه،والتي  م�صتوى 
حر�صناعلى تنفيذ روؤية جاللة امللك،خا�صه يف الجتماع الأخري الذي اأكد خالله على 

�صرورة تطوير قطاع النقل العام يف اململكة لأعتباره قطاعا ا�صا�صيا  . 
ومبوجب مذكرة التفاهم، �صتقّدم �صركة زين  جهاز Tablet مزّود بات�صال اإنرتنت 
ملركز  املوظفني  من  عدد  وتخ�صي�ص  الالزمة،  اخلوادم  وتوفري  تك�صي،  �صيارة  لكل 

الت�صال اخلا�ص باخلدمة، كما �صتوّفر زيا موّحدا ل�صائقي التك�صي.
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أخبار اقتصادية

سحويل رئيسا لمجلس
 إدارة شركة المدن الصناعية

الدكتور  ال�صناعية  املدن  �صركة  اإدارة  جمل�ص  انتخب 
لوؤي منري �صحويل رئي�صا له للدورة املقبلة، خلفا للدكتور 

علي املدادحة.
التي  الجنازات  �صيوا�صل  املجل�ص  اإن  �صحويل  وقال 
اللوج�صتية  اخلدمات  تقدمي  جمال  يف  حتققت 
املدن  يف  املن�صرة  ال�صناعية  املناطق  يف  لل�صناعيني 
�صيوا�صل جهوده  املجل�ص  اأن  اململكة،موؤكدا  الرئي�صة يف 
يف توفري اخلدمات لل�صناعيني والرتويج لال�صتثمار يف 
املناطق ال�صناعية، خ�صو�صا جلذب ال�صتثمارات بظل 
الأوروبي،  الحتاد  دول  مع  املن�صاأ  قواعد  تب�صيط  قرار 

التي اقرها موؤمتر لندن.
اأبن  الثاين  اهلل  عبد  مدينة  ال�صناعية  املدن  وت�صم 
ومدينة  �صحاب،  مدينة  يف  وتقع  ال�صناعية،  احل�صني 
احل�صن ال�صناعية يف اربد، ومدينة احل�صني بن عبد اهلل 

الثاين ال�صناعية يف الكرك، ومدينة العقبة ال�صناعية 
الدولية يف منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة، ومدينة 
جانب  اإلى  ال�صناعية،  املوقر  ومدينة  ال�صناعية  معان 
مدن  باإن�صاء  ال�صركة  خطط  تنفيذ  يف  ال�صتمرار 

�صناعية يف جر�ص والبلقاء ومادبا والطفيلة.
يف  البكالوريو�ص  �صهادة  يحمل  �صحويل  والدكتور 
اجلامعة  من  والإدارة  ال�صناعية  الهند�صة  تخ�ص�ص 
ال�صناعية  الهند�صة  يف  املاج�صتري  و�صهادة  الأردنية، 
اأوكالهوما  ولية  جامعة  من  ال�صرف  مبرتبة  والإدارة 
حاز  ثم   ،٢001 عام  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 
وبالتخ�ص�ص  ال�صرف  مبرتبة  الدكتوراة  �صهادة  على 

واجلامعة ذاتها.
وعمل الدكتور �صحويل م�صت�صارا ملجموعة من ال�صركات 
ال�صناعية الأمريكية، واأ�صتاذا م�صاعدا يف كليات ادارة 

انديانا  ولية  وجامعة  وي�صكون�صون  جامعة  يف  الأعمال 
قبل عودته الى الوطن يف عام ٢008، ثم مديرا ملديرية 
والتجارة  ال�صناعة  لوزارة  التابعة  ال�صناعية  التنمية 
ل�صركة  تنفيذيا  رئي�صا   ،٢01٢  -  ٢008 من  الفرتة  يف 
وبعدها   ،٢014 عام  لنهاية  الأردنية  ال�صناعية  املدن 
عمل رئي�صا تنفيذيا ل�صركة النبالء لال�صتثمار يف دبي، 
و ثم موؤ�ص�ص ورئي�صا تنفيذيا لل�صركة املتكاملة خلدمات 
كان  كما  )دينارك(.  النقال  الهاتف  بوا�صطة  الدفع 
ع�صوا يف جمموعة من املوؤ�ص�صات العامة مثل موؤ�ص�صة 
واملوؤ�ص�صة  ال�صتثمار  وهيئة  واملقايي�ص  املوا�صفات 
الردنية لتطوير امل�صاريع القت�صادية كما خدم كع�صو 
ال�صركات  ادارت  جمال�ص  من  عدد  يف  ادارة  جمل�ص 
دبي  الردن  وبنك  املفرق  تطوير  �صركة  مثل  اخلا�صة 

ال�صالمي.
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ال تفكر وال تحتار..
بندار أسهل إختيار!



ال تفكر وال تحتار..
بندار أسهل إختيار!



طبي  تاأمني  برنامج  تقدميها  عن  للتاأمني  العربي  ال�صرق  �صركة  اأعلنت 
اقت�صادي ذا تغطيات مرتفعة احلدود مع برنامج تاأميني داخل امل�صت�صفى 

فقط وباأ�صعار ومميزات فريدة.
اإلى توفري  وتاتي هذه اخلطوة �صمن �صعي �صركة ال�صرق العربي للتامني 
من  املجتمع  اأفراد  من  فرد  كل  فيها  يتمكن  التي  التاأمينية  الربامج 
متميزة  طبية  خدمات  الربنامج  هذا  يقدم  حيث  تاأمني،  على  احل�صول 
جلميع اأفراد العائلة من خالل �صبكة طبية وا�صعة ت�صمل نخبة من مزودي 

اخلدمة الطبية يف جميع اأنحاء اململكة.
داخل  للعالج  �صاملة  تاأمينية  تغطية  ذو  الربنامج  اأن  بالذكر  ويجدر 

امل�صت�صفى ابتداء من 70 دينارًا �صنويا فقط، اإذ مينحكم تغطيات ومنافع 
وم�صاعفاتها،  الدماغية  اجللطات  الولدة،  حالت  تغطية  من  عديدة 
امل�صت�صفى مبا  داخل  الإجراءات  وكافة  والعناية احلثيثة  الإقامة  وتغطية 
املخربية  والفحو�صات  املغناطي�صي  والرنني  الطبقي  الت�صوير  ي�صمل 
والأدوية العالجية املتعلقة باحلالت املر�صية وغريها الكثري من التغطيات 

واملزايا.
علمًا باأن �صركة ال�صرق العربي للتاأمني توفر لكافة عمالئها الكرام خدمة 
املوافقات الطبية على مدار ٢4 �صاعة للح�صول على املوافقات الطبية واأي 

ا�صت�صارات طبية من خالل الرقم 5654665.

»الشرق العربي للتأمين« تطرح برنامج
 تأميني طبي بأسعار اقتصادية

تعمل على تطوير كافة أعمالها وخدماتها وانتشارها لخدمة الشريحة األكبر من العمالء

اإلستثمار في قطاع التأمين
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قررت �صركة ال�صرق العربي للتامني نقل فرع تعوي�صات املركبات الكائن مبنطقة 
البيادر اإلى �صارع امللك عبد اهلل بن احل�صني يف منطقة �صاحية الأمري را�صد )حي 
ا�صرتاتيجية  مع  متا�صيا  وذلك  ال�صعب،  ودوار  الثامن  الدوار  بني  ما  الروابي(  
ال�صركة يف تطوير كافة اأعمالها وخدماتها وانت�صارها يف اململكة خلدمة ال�صريحة 

الأكرب من العمالء باأف�صل املعايري واأعلى جودة.
اإ�صافية من �صاأنها رفع م�صتوى  وتاأتي هذه اخلطوة من اأجل توفري عدة ميزات 
اخلدمات التاأمينية املقدمة للعمالء، حيث مت زيادة عدد الكادر الوظيفي من ذوي 
الكفاءات العالية خلدمة هذا الفرع وت�صريع وت�صهيل كافة مطالبات العمالء، كما 

وتبلغ م�صاحة الفرع حوايل 700 مرت مربع مت ا�صتغاللها بالكامل لتوفري عدد اأكرب 
اإنتاج متكاملة لتجديد وثائق  اإن�صاء وحدة  من املكاتب ملراجعي الفرع، حيث مت 
تاأمني املركبات والرد على كافة ا�صتف�صارات العمالء وتقدمي اخلدمات التاأمينية 
�صواء كانت فردية اأو جماعية. ويوفر املبنى اجلديد ت�صهيالت متميزة لزبائنها 

من مواقف �صيارات تت�صع لتلبية جميع عمالء الفرع جمانًا.
ومن اجلدير بالذكر اأنه مّت تخ�صي�ص وحدة VIP خلدمة كبار العمالء لت�صهيل 
املعامالت وتقدمي اأف�صل اخلدمات بال�صرعة املطلوبة دون احلاجة لق�صاء فرتات 

طويلة بالنتظار لإجناز معامالت فئات معينة لتاأمني وتعوي�ص املركبات.

هناأ رئي�ص واأع�صاء جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملني يف �صركة 
املجموعة   |  gig عام  مدير  الزهريي-  للتاأمني عالء  العربي  |ال�صرق   gig
العربي  ال�صرق   |  gig �صركة  اإدارة  جمل�ص  وع�صو  للتاأمني  امل�صرية  العربية 

للتاأمني لإنتخابه رئي�صا لالإحتاد امل�صري للتاأمني.
م�صاهمة  �صركة  للتاأمني  امل�صرية  العربية  املجموعة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
اخلليج  جمموعة  اأع�صاء  واأحد   ، للتاأمني  امل�صري  بالإحتاد  وع�صو  م�صرية 
 1994 عام   يف  للتاأمني  امل�صرية  العربية  املجموعة  تاأ�ص�صت  حيث  للتاأمني 
بداأت  وقد   ، للتاأمني  امل�صري  بالإحتاد  وع�صو  م�صرية  م�صاهمة  ك�صركة 
العاملية  املقايي�ص  اأف�صل  متبعة  امل�صري  التاأمني  �صوق  يف  ن�صاطها  مزاولة  يف 
امل�صري  التاأمني  �صوق  يف  مرموقة  مكانة  يف  و�صعها  مما  التاأمني  جمال  يف 

واحتاللها ملراكز ريادية.

اإلستثمار في قطاع التأمين

اأعلنت عن اإنتقال فرع تعوي�شات املركبات من البيادر اإلى منطقة الدوار الثامن

عالء الزهريي - ع�شو جمل�س اإدارة يف ال�شركة - رئي�شًا لالحتاد امل�شري للتاأمني
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اجمالي أرباح 24 شركة تأمين
 ينخفض بنسبة ٨6,4 ٪

 انخف�ص اجمايل ارباح ٢4 �صركة م�صاهمة عامة عاملة يف قطاع التاأمني للن�صف 
الول من العام احلايل قبل ال�صريبة والر�صوم بن�صبة 4ر86 باملئة و�صول الى ٣ر٣ 
بلغت  املا�صي  العام  الفرتة من  لنف�ص  ارباح  مليون دينار مقارنة مع ما حققته من 

9ر٢5 مليون دينار.
ت�صجيل  ب�صبب  ارباح  انخفا�ص  الى  النخفا�ص  هذا  التاأمني  �صركات  احتاد  وعزا 
التاأمني الطبي يف الن�صف الأول من عام ٢017 خل�صارة قدرها 6ر1٢ مليون  فرع 
التاأمني  اأق�صاط  يف  منوًا  ال�صركات  لهذه  الأولية  املالية  البيانات  دينار.وا�صارت 
دينار  مليون  7ر٣15  اإلى  الأق�صـاط  اإجمايل  و�صـل  حيث  باملئة  6ر4  بن�صبة  املكتتبة 
التعوي�صات  جانب  ويف  املقارنة،  فرتة  لنف�ص  دينار  مليون  8ر٣01  مبلغ  مع  مقارنة 
انخف�ص اإجمايل التعوي�صات املدفوعة ل�صوق التاأمني اإلى مبلغ 8ر٢٢8 مليون دينار، 
نتيجة  ذلك  جاء  وقد   ،٢016 عام  من  الفرتة  نف�ص  مع  مقارنة  باملئة  5ر1  وبن�صبة 
وب�صكل خا�ص فرع احلريق  التاأمني  لعدد من فروع  املدفوعة  التعوي�صات  انخفا�ص 
الئتمان  فرع  تعوي�صات  وانخفا�ص  باملئة  ٣ر55  بن�صبة  تعوي�صاته  انخف�صت  والذي 

بن�صبة 9ر٢٣ باملئة.
وا�صتحوذت �صركات ميتاليف )اليكو(، ال�صرق الأو�صط للتاأمني، الأردنية الفرن�صية 

من  �صركات  خم�ص  اعلى  على  للتاأمني  العربي  الن�صر  الأردنية،  التاأمني  للتاأمني، 
حيث الرباح الفنية مبجموع ارباح بلغت 8ر7 مليون دينار.

والتي  احلايل  العام  من  الأول  الن�صف  يف  التكافلي  التاأمني  اأعمال  يخ�ص  وفيما 
وبن�صبة  دينار  مليون   ٣٢ مببلغ  اأق�صاط  اجمايل  حققتا  تاأمني،  �صركتا  متار�صها 
 ٢9 بلغت  والتي   ٢016 عام  من  الأول  الن�صف  عن  باملئة  ٢ر10  بلغت  ارتفاع 
لل�صوق  املكتتبة  الأق�صاط  اإجمايل  من  باملئة  1ر10  ن�صبته  ما  م�صكلة  دينار  مليون 
املدفوعة  التعوي�صات  بلغت  فقد  التعوي�صات  جانب  ويف  يف٢017/٣0/6،  كما 
عام  من  الفرتة  نف�ص  عن  باملئة  6ر٢  قدرها  انخفا�ص  وبن�صبة  دينار  مليون  4ر٢1 
اإجمايل  من  باملئة  ٣ر9  ن�صبته  ما  م�صكلة  دينار  مليون  9ر٢1  بلغت  التي  عـام٢016 

التعوي�صات املدفوعة لل�صوق .
املوجودات  اإجمايل  ارتفاع  الى  تاأمني  �صركة   ٢4 ملجموع  العمومية  امليزانية  وت�صري 
الأول من عام ٢017 مقارنة مع 1ر 916  للن�صف  حيث بلغت ٣ر9٣9 مليون دينار 

مليون دينار يف نهاية عام ٢016 وبن�صبة ارتفاع قدرها 5ر٢ باملئة.
يذكر ان را�ص مال هذه ال�صركات انخف�ص الى مبلغ 4ر٢65 مليون دينار مقارنة مع 
مبلغ 4 ٢67 مليون دينار عام ٢016 بن�صبة انخفا�ص قدرها 7ر0 باملئة ومبقدار ٢ 

مليون دينار، حيث قامت �صركة تاأمني واحدة بخف�ص راأ�صمالها.

اإلستثمار في قطاع التأمين
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اإلستثمار في قطاع التأمين

1،٧ مليون دينار صافي أرباح 
»الشرق األوسط للتأمين« النصفية

2٥ الف دينار صافي أرباح
 »التأمين األردنية« للنصف األول

صويص: الشركة مازالت تحتفظ 
بموقعها الريادي في قطاع التأمين في 

المملكة

عبد الخالق: الشركة واصلت 
االستمرار في بناء احتياطيات مالية 

قوية

ال�صريبة  )بعد  للتاأمني  الأو�صط  ال�صرق  �صركة  اأرباح  �صايف  بلغ 
 1،7 حوايل   ٢017 احلايل  العام  من  الن�صف  خالل  واملخ�ص�صات( 

مليون دينار.
 وح�صب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح �صركة ال�صرق الأو�صط للتاأمني  
قبل ال�صريبة خالل الن�صف الأول من العام احلايل ٢017، حوايل 1،9 
مليون دينار، يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع الإيرادات املتحققة للفرتة 

ذاتها من العام ٢017 حوايل 1٢ مليون دينار.
ال�صرق  �صركة  موجودات  جمموع  ارتفاع  الى  املالية  البيانات  وا�صارت   
لتبلغ   ٢017 احلايل  العام  من  الول  الن�صف  خالل  للتاأمني  الأو�صط 

حوايل 86،7 مليون دينار.
 وتعقيبا على هذه النتائج قال الرئي�ص التنفيذي ل�صركة ال�صرق الأو�صط 
وكافة  التنفيذية،  اإدارتها  بجهود  ال�صركة  اإن  �صوي�ص،  رجائي  للتاأمني 
حافظت  قد  الإدارة،  جمل�ص  من  متوا�صل  وبدعم  ووكالئها،  موظفيها 

على النتائج الإيجابية وعلى تنـوع وتـوازن اإيراداتها.
جاءت  للتاأمني  الأو�صط  ال�صرق  ل�صركة  املالية  املوؤ�صرات  اأن  واأ�صاف   
جيدة عن هذه الفرتة و�صمن التوقعات، وذلك على الرغم من طبيعة 
يف  الريادي  مبوقعها  حتتفظ  ال�صركة  زالت  ما  حيث  العالية،  املناف�صة 
الرتكيز  يف  ا�صتمرت  ال�صركة  اأن  اإلى  واأ�صار  اململكة.  يف  التامني  قطاع 
على تطوير املوظفني والإرتقاء بهم اإلى م�صتويات مهنية عالية، باعتماد 
على  احل�صول  على  وت�صجيعهم  املوظفني  وتطوير  تدريب  �صيا�صة 
ال�صهادات العلمية املتخ�ص�صة يف حقل التاأمني، وارتفعت ن�صبة املوؤهلني 
من موظفي ال�صركة والتي اأ�صبحت تفوق مثيالتها يف معظم ال�صركات.

واملخ�ص�صات(  ال�صريبة  )بعد  الأردنية  التامني  �صركة  اأرباح  �صايف  بلغ 
خالل الن�صف من العام احلايل ٢017 ما جمموعه ٢4،949 الف دينار.

 وح�صب البيانات املالية، فقد بلغ جمموع اإيرادات ال�صركة املتحققة للفرتة 
 ٢1 حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   ٢٣،4 حوايل   ٢017 العام  من  ذاتها 
مليون دينار للن�صف الول من العام ٢016، يف الوقت الذي بلغ فيه �صايف 
 ٢0،5 حوايل   ٢017 احلايل  العام  من  حزيران  لنهاية  املكتتبة  الق�صاط 
مليون دينار مقارنة مع حوايل 19،7 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام 

املا�صي ٢016.
التامني  �صركة  موجودات  جمموع  ارتفاع  الى  املالية  البيانات  وا�صارت   
الأردنية خالل الن�صف الول من العام احلايل ٢017 لتبلغ حوايل 85،4 
مليون دينار مقارنة مع حوايل 79،6 مليون دينار لغاية ٣1 كانون الأول من 

العام املا�صي ٢016.
ال�صركة  اإن  الأردنية عماد عبد اخلالق،  التامني  �صركة  وقال مدير عام   
وا�صلت انتهاج الأ�صلوب الأمثل لتطبيق مفاهيم اإدارة املخاطر وال�صتمرار 
يف بناء احتياطيات مالية قوية لرت�صيخ �صمعتها الطيبة يف �صوق التاأمني 

الأردين، ولدى قاعدتها من العمالء وال�صركاء ال�صرتاتيجني.
العاملة  التاأمني  �صركات  اف�صل  من  ال�صركة  ان  اخلالق،  عبد  واأ�صاف   
التاأمني  اعمال  الرائدة يف  املوؤ�ص�صة  دائما  لتبقى  وت�صعى  كما  ال�صوق،  يف 
�صمان  يف  واملتمثلة  ورا�صخة  ثابتة  بقيم  اللتزام  يعلوها  التي  وخدماتها 

التقدم يف الداء.
 وتابع قائال اإن هذه النتائج جاءت كمح�صلة للجهود املبذولة من املوظفني 
العمليات  لتعزيز  ال�صركة  اإدارة  و�صعتها  التي  الأهداف  لتحقيق  كافة 

الت�صغيلية وتقدمي منتجات تاأمينية مبتكرة تلبي احتياجات ال�صوق.
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اإلستثمار في قطاع التأمين

٨٨٣.٧ الف دينار صافي أرباح
 »التأمين الوطنية« النصفية

٣،9 مليون ايرادات
 »المنارة للتأمين« للنصف األول

جرار: الشركة ما زالت تحرز نجاحًا على 
صعيد نشر خدمات 

سعادة: أداء الشركة سيمكنها
 من تعزيز تصنيفها االئتماني

بلغ �صايف اأرباح �صركة التاأمني الوطنية )بعد ال�صريبة واملخ�ص�صات( 
األف  العام احلايل ٢017 ما جمموعه 78٣،88٣  الن�صف من  خالل 
دينار مقارنة مع 546،641 الف دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 

.٢016
 وح�صب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح �صركة التاأمني الوطنية قبل 
العام احلايل ٢017، حوايل 1،1  الأول من  الن�صف  ال�صريبة خالل 
الأول  للن�صف  دينار  األف   69٢،80٢ حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون 
الإيرادات  بلغ فيه جمموع  الذي  الوقت  املا�صي ٢016، يف  العام  من 
املتحققة للفرتة ذاتها من العام ٢017 حوايل 7،9 مليون دينار مقارنة 

مع حوايل 7 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي ٢016.
 وا�صارت البيانات املالية الى ارتفاع جمموع موجودات �صركة التاأمني 
حوايل  لتبلغ   ٢017 احلايل  العام  من  الول  الن�صف  خالل  الوطنية 
٢7،٢ مليون دينار مقارنة مع حوايل ٢5 مليون دينار لغاية ٣1 كانون 

الأول من العام املا�صي ٢016.
 وتعقيبا على هذه النتائج قالت املدير العام ل�صركة التاأمني الوطنية 
ن�صر  �صعيد  على  جناحا  حترز  زالت  ما  ال�صركة  اإن  جرار،  منال 

خدمات.
اأن النتائج املتميزة ل�صركة التاأمني الوطنية جاءت تتويجًا   وا�صافت 
للجهود املبذولة يف التو�صع باخلدمات التامينية املبتكرة التي تواكب 
من�صجمة  تاأتي  اليجابية  النتائج  هذه  وان  كما  العمالء،  متطلبات 
املوؤهل  الب�صري  الكادر  يبذلها  التي  واملتوا�صلة  الكبرية  اجلهود  مع 
م�صتوى  على  ال�صعبة  القت�صادية  الأو�صاع  من  بالرغم  ال�صركة،  يف 

املنطقة.

الول  للن�صف  للتامني  املنارة  �صركة  ايرادات  بلغ جمموع 
دينار مقارنة  العام احلايل ٢017 حوايل ٣،9 مليون  من 
مع حوايل ٣،4 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 

.٢016
وح�صب البيانات املالية لل�صركة، فقد بلغ �صايف الق�صاط 
 ٢017 احلايل  العام  من  الول  الن�صف  خالل  املكتتبة 
حوايل 4،٣ مليون دينار مقارنة مع حوايل ٣،4 مليون دينار 
للفرتة ذاتها من العام املا�صي ٢016، يف الوقت الذي بلغ 
فيه جمموع موجوداتها لنهاية حزيران من العام احلايل 
حوايل 15،6 مليون دينار مقارنة مع حوايل 16،1 مليون 

دينار لغاية ٣1 كانون الأول ٢016.
�صعادة،  فادي  للتامني  املنارة  ل�صركة  العام  املدير  وقال 
اإن ال�صركة اإن ال�صركة بداأت حتتل املكانة املنا�صبة لها يف 
�صوق التاأمني املحلي من حيث احل�صة ال�صوقية خالل فرتة 
اليرادت  يف  منو  ن�صبه  حتقيق  من  متكنت  كما  قيا�صية، 

حمافظة على توازن حمفظتها التاأمينية املختلفة.
مع  من�صجمة  جاءت  الأول  الن�صف  نتائج  اإن  وقال 
تعزيز  على  ارتكزت  حمكمة  عمل  وخطة  ا�صرتاتيجية 
من  �صيمكنها  ال�صركة  اداء  ان  الى  م�صريا  اليرادات، 

تعزيز ت�صنيفها الئتماين.
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اإلستثمار في قطاع التأمين
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٧٨4،9 ألف دينار صافي أرباح
»األردنية الفرنسية للتأمين« النصفية

1،٠٨ مليون دينار صافي أرباح
 »النسر العربي للتأمين« للنصف األول

زعرب: الشركة ستواصل العمل خالل 
النصف الثاني من العام على تحقيق المزيد 

من اإلنجازات

سابيال: الشركة حافظت على تقديم 
خدمة تأمينية غاية في الجودة 

تتناسب مع حاجة العمالء

بلغ �صايف اأرباح ال�صركة الأردنية الفرن�صية للتاأمني )بعد ال�صريبة واملخ�ص�صات( 
خالل الن�صف من العام احلايل ٢017 ما جمموعه 784،919 الف دينار مقارنة 

مع 714،577 الف دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي ٢016.
 وح�صب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح ال�صركة الأردنية الفرن�صية للتاأمني قبل 
ال�صريبة خالل الن�صف الأول من العام احلايل ٢017، حوايل 1،01 مليون دينار 
مقارنة مع 8٣6،٢7٢ األف دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي ٢016، يف الوقت 
العام ٢017 حوايل  من  ذاتها  للفرتة  املتحققة  الإيرادات  فيه جمموع  بلغ  الذي 
11،5 مليون دينار مقارنة مع حوايل 10،5 مليون دينار للن�صف الأول من العام 

املا�صي ٢016.
 وا�صارت البيانات املالية الى ارتفاع جمموع موجودات ال�صركة الأردنية الفرن�صية 
لتبلغ حوايل ٣1،5 مليون  العام احلايل ٢017  الول من  الن�صف  للتاأمني خالل 
دينار مقارنة مع حوايل ٢9،٣ مليون دينار لغاية ٣1 كانون الأول من العام املا�صي 

.٢016
للتاأمني  الفرن�صية  الأردنية  ال�صركة  اأعرب مدير عام  النتائج  وتعقيبا على هذه   
اإدارة  قبل  من  املو�صوعة  اخلطط  بنجاح  �صعادته  عن  زعرب،  وليد  الدكتور 
جهود  يعك�ص  ذلك  اأن  مبينًا  النتائج؛  هذه  اإلى  للو�صول  هدفت  والتي  ال�صركة، 
ال�صركة يف تدعيم ح�صتها ال�صوقية ومكانتها على امل�صتوى املحلي؛ حيث حافظت 

ال�صركة على موقعها الريادي يف قطاع التامني الأردين.
وموظفيها،  ال�صركة  اإدارة  قبل  من  املبذولة  اجلهود  كافة  تكاتف  على  واأكد   
الفرن�صية  الأردنية  ال�صركة  اأرباح  على  اإيجابًا  النتائج  هذه  انعك�صت  حيث 
للتامني للن�صف الأول من العام احلايل ٢017، الأمر الذي جاء بالعتماد على 
ا�صرتاتيجية وكفاءة اإدارة ال�صركة وخططها املو�صوعة لتقليل امل�صاريف، ولرفع 
ال�صركة  باأن  ت�صريحاته  ختام  يف  واأو�صح  لعمالئها.  املقدمة  اخلدمات  م�صتوى 
اأعوام مقبلة على  يليه من  وما  العام  الثاين من  الن�صف  العمل خالل  �صتوا�صل 
مكانتها  تعزيز  من  �صتمكنها  والتي  الطموحة  الإجنازات  من  املزيد  حتقيق 

الريادية يف قطاع التاأمني الأردين.

بلغ �صايف اأرباح �صركة الن�صر العربي للتامني )بعد ال�صريبة واملخ�ص�صات( 
خالل الن�صف من العام احلايل ٢017 حوايل 1،08 مليون دينار.

للتامني  العربي  الن�صر  �صركة  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب 
قبل ال�صريبة خالل الن�صف الأول من العام احلايل ٢017، حوايل 1،4 
مليون دينار، يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع الإيرادات للفرتة ذاتها من 
العام ٢017 حوايل 11،6 مليون دينار مقارنة مع حوايل 11،1 مليون دينار 

للن�صف الأول من العام املا�صي ٢016.
وا�صارت البيانات املالية الى ارتفاع جمموع موجودات �صركة الن�صر العربي 
لتبلغ حوايل 77،7  العام احلايل ٢017  للتامني خالل الن�صف الول من 
مليون دينار مقارنة مع حوايل 7٢،9 مليون دينار لغاية ٣1 كانون الأول من 

العام املا�صي ٢016.
للتامني   العربي  الن�صر  �صركة  عام  مدير  قال  النتائج  هذه  على  وتعقيبا   
وادارتها  الدارة  جمل�ص  بجهود  متكنت  ال�صركة  اإن  �صابيال،  يعقوب 
التنفيذية، وكافة موظفيها ووكالئها من مواجهة هذه التحديات وموا�صلة 
وكذلك  التاأمني  لعمال  اليجابية  النتائج  على  واحلفاظ  القوي  ادائها 

ال�صتثمارية.
اأمدنا  الأردن  يف  التاأمني  جمال  يف  العريق  ال�صركة  تاريخ  اأن  واأ�صاف:    
التميز والتطور  بخربة و نظرة مميزة يف هذا املجال وكان هدفنا دائما 
اخلدمات  مب�صتوى  والرتقاء  اأكرب  بتغطيات  اخلدمات  اأف�صل  وتقدمي 
مبا  اجلودة  يف  غاية  تاأمينية  خدمة  على  احلفاظ  مراعاة  مع  ملتعاقدينا 

يتنا�صب مع حاجة هوؤلء املتعاقدين.
 واأ�صار �صابيال اإلى اأن ال�صركة تتمتع اليوم مبركز مايل قوي يجعلها حتوز 
التاأمني  اأعمال  ادارة متخ�ص�صة يف  ادارتها  واأن  ثقة عمالئها، كما  على 
م�صددًا  التاأمني،  قطاع  يف  را�صخة  مكانة  وحتتل  م�صتقلة،  مرجعية  ذات 
يف الوقت نف�صه اإلى ان �صركة الن�صر العربي للتامني �صتوا�صل ال�صتمرار 

بخطى ثابتة نحو امل�صتقبل. 
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42٧ ألف دينار صافي أرباح »المجموعة
 العربية األوروبية للتأمين« النصفية

٧2٣ الف دينار صافي أرباح »المجموعة
 العربية األردنية للتأمين« النصفية

بدر:النتائج ما هي إال تأكيد على مواصلة 
الشركة تحقيق األداء القوي

جعنينه: الشركة باتت الخيار األفضل 
واألكثر أمانًا للمنشآت والشركات 

والمؤسسات الكبرى

ال�صريبة  )بعد  للتامني  الأوروبية  العربية  املجموعة  �صركة  اأرباح  �صايف  بلغ 
واملخ�ص�صات( خالل الن�صف من العام احلايل ٢017 ما جمموعه ٢54،4٢7 
املا�صي  العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  الف   ٢89،851 مع  مقارنة  دينار  الف 

.٢016
 وح�صب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح �صركة املجموعة العربية الأوروبية 
للتامني قبل ال�صريبة خالل الن�صف الأول من العام احلايل ٢017، 7٣1،55٣ 
الف دينار مقارنة مع ٣7٣،٢57 الف دينار للن�صف الأول من العام املا�صي 
٢016، يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع الإيرادات املتحققة للفرتة ذاتها من 

العام ٢017 حوايل 9،٢ مليون دينار.
املجموعة  �صركة  موجودات  جمموع  ارتفاع  الى  املالية  البيانات  وا�صارت   
العربية الأوروبية للتامني خالل الن�صف الول من العام احلايل ٢017 لتبلغ 
حوايل ٢9،5 مليون دينار مقارنة مع حوايل ٢7،7 مليون دينار لغاية ٣1 كانون 

الأول من العام املا�صي ٢016.
 وقالت مدير عام �صركة املجموعة العربية الأوروبية للتامني الدكتورة لنا بدر 
ال�صركة  لنجاحات  وا�صتكمال  توا�صل  ال  ما هي  اليجابية  املالية  النتائج  اإن 
التي مت حتقيقها خالل ال�صنوات املا�صية وتاأكيدًا على موا�صلة حتقيق الداء 
النتائج  توؤكد هذه  كما  املنطقة،  ت�صهدها  التي  التحديات  بالرغم من  القوي 
جناح ا�صرتاتيجية ال�صركة خا�صة يف م�صتوى اخلدمات التامينية التي تقدمها 

للعمالء.
 وبينت بدر، اأن ال�صركة ت�صعى با�صتمرار لتعزيز نقاط القوة التي يتمتع بها 
منوذج اعمال ال�صركة وال�صتفادة منها لتحقيق اف�صل النتائج ومن اجل تنفيذ 
وتعزيز  امل�صتدام  النمو  م�صرية  ي�صمح مبوا�صلة  الذي  بال�صكل  ا�صرتاتيجيتها 
لعمالئها  التاأمينية  اأرقى اخلدمات  تقدمي  اإلى  بالإ�صافة  ال�صوق،  موقعها يف 

مبا يعك�ص مكانة ال�صركة الرائدة و�صمعتها املرموقة.

ال�صريبة  )بعد  للتامني  الأردنية  العربية  املجموعة  �صركة  اأرباح  �صايف  بلغ 
واملخ�ص�صات( خالل الن�صف من العام احلايل ٢017 ما جمموعه 865،7٢٣ 
املا�صي  العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  الف   548،٣71 مع  مقارنة  دينار  الف 

.٢016
الأردنية  العربية  املجموعة  �صركة  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب   
للتامني قبل ال�صريبة خالل الن�صف الأول من العام احلايل ٢017، ما جمموعه 
86٣،4٣8 الف دينار مقارنة مع  689،100 الف دينار للن�صف الأول من العام 
املا�صي ٢016، يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع الإيرادات املتحققة للفرتة ذاتها 
دينار  مليون   6 حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   7،٢ حوايل   ٢017 العام  من 

للن�صف الول من العام ٢016.
 وا�صارت البيانات املالية الى ارتفاع جمموع موجودات �صركة املجموعة العربية 
الأردنية للتامني خالل الن�صف الول من العام احلايل ٢017 لتبلغ حوايل 19،8 
مليون دينار مقارنة مع حوايل 19،6 مليون دينار لغاية ٣1 كانون الأول من العام 

املا�صي ٢016.
 وقال مدير عام �صركة املجموعة العربية الأردنية للتامني ا�صامة جعنينيه اإن 
كادر  يبذلها  التي  واملتوا�صلة  الكبرية  اجلهود  مع  من�صجمة  تاأتي  النتائج  هذه 

ال�صركة املوؤهل، بالرغم من �صعوبة الأو�صاع الإقت�صادية يف املنطقة.
التاأمينية  الفني يف تطوير اخلدمات  ال�صركة  بفريق   وعرب جعنينه عن فخره 
ال�صيولة  هام�ص  م�صتويات  باأعلى  الحتفاظ  على  والرتكيز  املالية  والإدارة 
يتم  التي  للقطاعات  املخت�صة  احللول  توفري  اإلى  بالإ�صافة  املالية،  واملالءة 

خدمتها تاأمينيا من قبل ال�صركة مبهنية عالية.
والتي  للعمالء  ال�صركة  تقدمها  التي  اخلدمات  مل�صتوى  ونتيجة  اأنه  واأ�صاف   
تلبي كافة ال�صرائح والتزامها بتغطية التعوي�صات، جعل من املجموعة العربية 
الأردنية للتامني اخليار الأف�صل والأكرث اأمانًا للمن�صاآت وال�صركات واملوؤ�ص�صات 

الكربى، وهو ما عزز من مكانة ال�صركة يف ال�صوق املحلي.
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2٣،٨ مليون ايرادات 
»الشرق العربي للتأمين« للنصف األول

4٣٥ ألف دينار صافي أرباح
 »التأمين العربية - األردن« للنصف األول

اللوزي: الشركة ماضية في تطوير 
خططها الطموحة في زيادة اإلنتاج

الهباب: أداء الشركة منذ بداية العام 
يؤكد سالمة السياسات التي تتبعها في 

أدائها

بلغ جمموع ايرادات �صركة ال�صرق العربي للتامني للن�صف الول من العام احلايل 
٢017 حوايل ٢٣،8 مليون دينار.

وح�صب البيانات املالية لل�صركة، فقد بلغ �صايف الق�صاط املكتتبة خالل الن�صف 
فيه  بلغ  الذي  الوقت  دينار، يف  مليون  العام احلايل ٢017 حوايل ٢٣  الول من 
جمموع موجوداتها لنهاية حزيران من العام احلايل حوايل 110،5 مليون دينار.

وقال رئي�ص جمل�ص اإدارة �صركة ال�صرق العربي للتامني نا�صر اللوزي، اإن ال�صركة 
ما�صية يف تطوير خططها الطموحة يف زيادة الإنتاج واإ�صافة املزيد من املنتجات 
الـتاأمينية التي تخدم املواطن وحتقق رغباته يف �صمان �صحته وممتلكاته بطريقة 

اآمنة لدى �صركة تتمتع بامل�صداقية والريادة.
جمموعة   gigI مظلة  �صمن  تعمل  للتامني  العربي  ال�صرق  �صركة  ان  واأ�صاف 
�صاهم يف دعم اخلدمات  الذي  الأمر  دول،  ثماين  املتواجدة يف  للتاأمني  اخلليج 

واملنتجات التاأمينية التي تقدمها ال�صركة.

بلغ �صايف اأرباح �صركة التامني العربية - الأردن )بعد ال�صريبة 
ما   ٢017 احلايل  العام  من  الن�صف  خالل  واملخ�ص�صات( 

جمموعه 4٣5،060 الف دينار.
 وح�صب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح �صركة التامني العربية 
احلايل  العام  من  الأول  الن�صف  خالل  ال�صريبة  قبل  الأردن   -
٢017، ما جمموعه 5٣1،915 الف دينار، يف الوقت الذي بلغ فيه 
جمموع الإيرادات للفرتة ذاتها من العام ٢017 حوايل 7،5 مليون 
دينار مقارنة مع حوايل 7،1 مليون دينار للن�صف الأول من العام 

املا�صي ٢016.
�صركة  موجودات  جمموع  ارتفاع  الى  املالية  البيانات  وا�صارت   
التامني العربية - الأردن خالل الن�صف الول من العام احلايل 
٢017 لتبلغ حوايل ٢8،٢ مليون دينار مقارنة حوايل ٢8،1 مليون 

دينار لغاية ٣1 كانون الأول من العام املا�صي ٢016.
العربية  التامني  النتائج قال مدير عام �صركة  وتعقيبا على هذه 
- الأردن ر�صيد الهباب، اإن النتائج املالية لل�صركة خالل الن�صف 
الول من العام احلايل ٢017 ت�صري اإلى اأنها حافظت على مكانتها 
املتميزة يف النواحي التاأمينية واملالءة املالية ، وهذا يوؤكد �صالمة 
حتقيق  على  وقدرتها  اأدائها  يف  ال�صركة  تتبعها  التي  ال�صيا�صات 

النتائج الإيجابية.
بتحقيق  دومًا  تتمثل  المام  الى  الدافعة  قوتنا  �صتظل  وا�صاف: 
املايل  مركزنا  متانة  على  واحلفاظ  اعمالنا،  يف  النمو  هدف 
تطوير  على  وقدرتنا  الكفاءة  من  م�صتوى  اعلى  الى  للو�صول 
وحت�صني منتجاتنا التاأمينية وخدماتنا مبا يلبي حاجات عمالئنا 

وتدعيم قدرتنا التناف�صية يف ال�صوق الردين.







مدارس الجودة األمريكية
مدارس الربوع الدولية



طرحت �صركة اخلطوط اجلوية امللكية الأردنية اأ�صعارًا خمف�صة للم�صافرين من واإلى وجهاتها 
يف اململكة العربية ال�صعودية؛ الريا�ص وجدة واملدينة املنورة والدمام بالإ�صافة اإلى اأبو ظبي 

ودبـي يف الإمارات العربية املتحدة . 
من  املغادرين  للم�صافرين  التذاكر  اأ�صعار  على  كبرية  خ�صومات  اجلديدة  احلملة  وتت�صمن 
ال�صعودية والإمارات اإلى عمان اأو مرورًا بعمان لإ�صتكمال رحالتهم اإلى جميع وجهات ال�صركة 
الأخرى على �صبكة اخلطوط اجلوية، حيث متتد مدة البيع بالأ�صعار املخف�صة يف الفرتة ما 
بني ٢0 - ٣0 اآب ٢017، فيما ميكن ال�صفر بالتذاكر املباعة بهذه اخل�صومات من عمان خالل 
الفرتة من 15 اأيلول  اإلى ٣0 ت�صرين الثاين ٢017 ومن ال�صعودية والإمارات يف الفرتة من 1 

اأيلول - ٣0 ت�صرين الثاين ٢017، مبا يف ذلك فرتة عيد الأ�صحى املبارك . 
وتبلغ اأ�صعار تذاكر ال�صفر لرحلتي الذهاب والإياب 199 دينار بالن�صبة للريا�ص ودبي و٢19 

دينار جلدة والدمام واملدينة املنورة و٢69 دينار لأبو ظبي . 
وقال املدير العام / الرئي�ص التنفيذي للملكية الأردنية �صتيفان بي�صلر اأن حملة حمطات اخلليج 
العربي هذه ت�صتهدف ت�صجيع ال�صفر بحيث يكون جاذبًا ومتاحًا للجميع باأ�صعار خمف�صة على 
التخفي�صات  هذه  مثل  اإطالق  �صتوا�صل  ال�صركة  اأن  اإلى  لفتًا  الأردنية،  امللكية  منت طائرات 

الكبرية والتي ت�صهد اإقباًل وا�صحًا من امل�صافرين . 
واأو�صح بي�صلر اأن هذه اخل�صومات تاأتي بعد احلملة الرتويجية التي كانت الأكرث جناحًا يف 
تاريخ امللكية الأردنية واإنتهت بتاريخ ٢017/8/1٢ حتت عنوان »الأ�صعار غري منطقية« ، مبينًا 
اأن احلملة جذبت عددًا كبريًا من امل�صافرين على جميع مقاطع �صبكة خطوط امللكية الأردنية 
خالل  لإ�صتعمالها  جدًا  املنخف�صة  الأ�صعار  وا�صتثمروا  باحلملة  اإعجابهم  عن  عربوا  والذين 
فرتة طويلة متتد ل�صتة �صهور قادمة، م�صريًا اإلى اأن عدد امل�صافرين الذين حجزوا مقاعد لهم 

مع امللكية الأردنية خالل فرتة العر�ص بلغ حوايل 70 األف م�صافر . 

وفرت مل�شافريها خدمات اإلكرتونية 
جديدة عرب موقعها على االإنرتنت

بدات �صركة اخلطوط اجلوية امللكية الأردنية بعر�ص ثالث خدمات اإلكرتونية جديدة ومتميزة 
 www.rj.com الإنرتنت  �صبكة  على  موقعها  عرب  �صراوؤها  مُيكن  والتي  م�صافريها  اأمام 

بهدف حت�صني جتربة ال�صفر مع امللكية الأردنية مبختلف مراحلها.
اإلكرتونية؛  ت�صويقية  حملة  عرب  ال�صركة  عممتها  التي  املتطورة  اخلدمات  جمموعة  وت�صمل 
 »”Lounge Pass الدويل  علياء  امللكة  مبطار  »كراون«  �صالة  اإلى  الدخول  ق�صيمة 

»الملكية األردنية« تطلق حملة
 تخفيض أسعار للمسافرين عبر خطوطها

أكد أنها ستواصل إطالق مثل هذه التخفيضات الكبيرة والتي تشهد إقبااًل كبيراً
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 »”GO Crown خمف�صة  باأ�صعار  الأعمال  رجال  درجة  اإلى  ال�صفر  فئة  ترفيع  واإمكانية 
.»”Royal Boutique و�صراء منتجـــات ال�صوق احلرة قبل موعــد الرحلـــــة اإلكرتونيًا

املزايا  هذه  اأن  بي�صلر،  �صتيفان  الأردنية  للملكية  التنفيذي  الرئي�ص   / العام  املدير  واو�صح 
�صيوف  لدى  ال�صفر  جتربة  لتعزيز  ال�صعي  موا�صلة  يف  الأردنية  امللكية  روؤية  تعك�ص  املتكاملة 
ال�صركة عن طريق تقدمي خدمات متنوعة مبرونة وا�صعة ت�صهل عليهم الإفادة من �صراء هذه 
اخلدمات من اي مكان يف�صلونُه وتوفري الوقت واجلهد ب�صكل يلبي تطلعاتهم لرحلتهم اجلوية 

التي يرغبون اأن تكون مليئة دائمًا باملتعة والراحة.
وقال : » نحن يف امللكية الأردنية ن�صتمع ل�صيوفنا ب�صكل م�صتمر ونتابع حاجاتهم ونعمل لتلبيتها 
باأق�صى طاقاتنا، ونعتقد اأن هذه اخلدمات الإلكرتونية تقع يف دائرة اإهتماماتهم ورغباتهم 

و�صوف ت�صاعد يف تب�صيط اإجراءات �صفرهم » .
وتتيح امللكية الأردنية من خالل خدمة GO Crown مل�صافريها من ركاب الدرجة ال�صياحية 
فر�صة ترفيع درجة �صفرهم للح�صول على مقاعد يف درجة رجال الأعمال )كراون( باأ�صعار 
مناف�صة، حيُث �صيتمكن امل�صافرون الذين لديهم مقاعد موؤكدة احلجز بالدرجة ال�صياحية من 
امل�صاركة يف عملية مزايدة على الأ�صعار لرتفيع درجة �صفرهم عرب املوقع الإلكرتوين بخطوات 

�صهلة . 
الأعمال  رجال  �صالة  الى  الدخول  ق�صيمة  �صراء  ال�صياحية  الدرجة  م�صافرو  ي�صتطيع  كما 
»كراون« التابعة لل�صركة مبطار امللكة علياء الدويل بقيمة ٣9 دولر من خالل املوقع الإلكرتوين 
للملكية الأردنية، اإذ ت�صمح هذه الق�صيمة Lounge Pass حلاملها ا�صتخدام ال�صالة  ملدة 
ت�صل اإلى ثالث �صاعات قبل موعد الرحلة والإفادة من جميع اخلدمات املميزة املتوفرة فيها.

الت�صوق  فر�صة  واملغادرين  القادمني  م�صافريها  اأمام  ال�صركة  تعر�ص  ذلك،  اإلى  وبالإ�صافة 
قبل  الكرتونيًا  فيها  يرغبون  التي  املواد  ل�صراء   « بوتيك  رويال   « احلرة  ال�صوق  منتجات  من 
مواعيد رحالتهم واختيار احتياجاتهم من بني جمموعة وا�صعة من العالمات التجارية العاملية 

املعروفة .
منذ  الطائرة  على  احلرة  ال�صوق  مبيعات  خدمة  بتوفري  بداأت  قد  الأردنية  امللكية  وكانت 
منت�صف العام املا�صي، حيث �صملت غالبية وجهاتها البعيدة ومتو�صطة املدى وبالتعاون مع 

جمموعة DFASS العاملية املتخ�ص�صة بهذا املجال .

ح�شلت للمرة الثانية على �شهادة االإلتزام
)PCI DSS( مبعايري اأمن املعلومات وبيانات الدفع 

ت�صلمت �صركة اخلطوط اجلوية امللكية الأردنية �صهادة الإلتزام بتطبيق معايري اأمن املعلومات 
تعترب  حيث  الثانية،  لل�صنة  لل�صركة  جتديدها  يتم  والتي  الإلكرتونية  الدفع  بطاقات  وبيانات 
العام ٢016 مع معايري  الأردنية يف هذا املجال متوافقة متامًا ومنذ  امللكية  اإجراءات  جميع 

. )PCI DSS V3.2( جمل�ص حماية واأمن بطاقات الدفع العاملي
 وت�صلم ال�صهادة املدير العام / الرئي�ص التنفيذي للملكية الأردنية �صتيفان بي�صلر من مدير 
�صركة ScanWave CTS الإ�صت�صارية يف ال�صرق الأو�صط الدكتور رمزي ال�صناع بح�صور 
هذه  على  للح�صول  بالعمل  املخت�ص  الفني  الأردنية  امللكية  وفريق  ال�صركتني  من  م�صوؤولني 

ال�صهادة .   
يوؤكد جتديد  التي  ال�صهادة  الأردنية باحل�صول على هذه  امللكية  �صعادة  بي�صلر عن  واأعرب    
حيازتها حر�ص ال�صركة على الإلتزام بقواعد حماية اأمن بطاقات الدفع اخلا�صة مب�صافري 
امللكية الأردنية واملتعاملني معها، ومبا يعزز ثقتهم با�صتخدام بطاقات الدفع �صواء عند �صراء 
تذاكر ال�صفر اأو اإجراء معامالت ال�صحن اجلوي بطريقة اإلكرتونية، موؤكدًا اأهمية هذه اخلطوة 

التي تن�صجُم مع التوجه الدويل يف هذا املجال، �صيما لدى �صركات الطريان العاملية . 
اإلى  ترمي  الإلكرتونية  الدفع  لبطاقات  والدقيقة  ال�صاملة  والأمن  احلماية  معايري  اأن  وبنّي   
توجيه  الدفع، وذلك من خالل  بيانات بطاقات  اإخرتاق  التي قد ترتتب على  املخاطر  تقليل 
والكفاءة  اجلودة  معايري  باأعلى  البيانات  مع  الآمن  التعامل  لكيفية  البطاقات  م�صتخدمي 
املهنية املعتمدة عامليًا وتبني منهجية للتطوير امل�صتمر يف هذا املجال حفاظًا على �صرية بيانات 

بطاقات الدفع التي ي�صتخدمها م�صافرونا . 
 واأ�صاف بي�صلر اأن احل�صول على �صهادة )PCI DSS V3.2( �صيعود بفوائد كبرية على 
لعمليات  التعر�ص  الطرفني  يجنب  ومبا  عمومًا،  وعمالئها  م�صافريها  وعلى  الأردنية  امللكية 
الإحتيال الإلكرتوين من خالل احلفاظ على �صرية بيانات بطاقات الدفع امل�صتخدمة من قبل 
ال�صركة وم�صافريها، وبالتايل عدم التاأثري على ال�صمعة الطيبة التي تتمتع بها امللكية الأردنية 
حمليًا وعامليًا، �صيما واأن عالقاتها مع موؤ�ص�صات و�صركات عاملية عديدة تتطلب عقد اإتفاقيات 
ثنائية ل ُبّد من حمايتها من اأية عمليـات اإخرتاق اإلكرتونية للبيانات اخلا�صة ببطاقـات الدفع 

التي ت�صتخدم يف مثل هذه احلالت . 
املعتمدين   العامليني  الإ�صت�صارية و�صركاءها   )ScanWave CTS( بي�صلر �صركة  و�صكر 
الإعتماد  �صهادات  على  واحلائزين  املتحدة  اململكة  يف  العاملي  البطاقات  اأمن  جمل�ص  لدى 
 Scan Waveٍ الدولية واجلودة العاملية للتدقيق على اأمن املعلومات، حيث عملت �صركة
CTS عن قرب خالل ال�صهور القليلة املا�صية مع دائرة تقنية املعلومات يف امللكية الأردنية 
والدوائر الأخرى املعنية وزودت ال�صركة بالإ�صت�صارات الفنية الالزمة ملطابقة اإجراءات امللكية 
 )PCI DSS V3.2( الأردنية مع املعايري العاملية ملجل�ص حماية واأمن بطاقات الدفع العاملي
. بدوره قال املدير التنفيذي ل�صركة ScanWave CTS الدكتور رمزي ال�صناع :  » نحن 
لل�صنة  وجتديدها  الإعتماد  هذا  على  للح�صول  الأردنية  امللكية  مع  التعاون  مبوا�صلة  �صعداء 
الثانية على التوايل وهذا الإجناز يوؤكد اإلتزام ال�صركة بتوفري خدمات دفع اآمنة لعمالئها يف 

الأردن وحول العامل، وحماية بيانات حملة بطاقات الدفع الإلكرتونية » . 

بريطانيا ترفع احلظر عن ا�شطحاب
 االأجهزة االإلكرتونية على منت طائرات امللكية

رفعت ال�صلطات الربيطانية احلظر الذي كانت فر�صته على م�صافري �صركة اخلطوط اجلوية 
احلوا�صيب  لإ�صطحاب  الدويل  علياء  امللكة  مطار  من  لندن  اإلى  املغادرين  الأردنية  امللكية 
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املحمولة واأجهزة التابلت والهواتف اخللوية ذات الأحجام الكبرية يف املق�صورات املخ�ص�صة 
للركاب، حيث اأ�صبح م�صموحًا مل�صافري ال�صركة حمل هذه الأجهزة اللكرتونية برفقتهم على 

منت الطائرات. 
وت�صمن قرار ال�صلطات الربيطانية يف �صوء رفع احلظر تطبيق اإجراءات تفتي�ص اأمنية جديدة 
التي بحوزتهم لدى مغادرتهم مطار  الإلكرتونية  املغادرين والأجهزة  امل�صافرين  معززة على 

امللكة علياء الدويل الى لندن.
والع�صرين  ال�صاد�ص  ال�صلطات الربيطانية املذكور يف  الأردنية قد طبقت قرار  امللكية  وكانت 
اإ�صطحاب الأجهزة امل�صار اليها على  اآذار املا�صي والذي ق�صى بفر�ص حظر على  من �صهر 
منت الطائرات املغادرة اإلى بريطانيا من الأردن ومن خم�ص دول اأخرى، هي تركيا وال�صعودية 

وم�صر وتون�ص ولبنان . 
داعية  احلظر،  فرتة  خالل  لتفهمهم  والتقدير  مل�صافريها  بال�صكر  الأردنية  امللكية  وتوجهت 
امل�صافرين املتجهني الى لندن للتعاون مع ال�صركة واجلهات املعنية يف مطار امللكة علياء الدويل 
مواعيد  على  واحلفاظ  اأوقاتهم  على  حر�صًا  وذلك  اجلديدة  الأمنية  الإجراءات  تطبيق  يف 

القالع والهبوط دون تاأخري.
طائراتها  بوا�صطة  ولندن  عمان  بني  يوميا  جوية  رحلة  ت�صغل  الأردنية  امللكية  اأن  الى  ي�صار 

احلديثة من طراز بوينغ 787 )درمي ليرن( والتي تت�صع لـ ٢70 م�صافرًا.

وقعت على اتفاقية تعاون فني
Lufthansa Technik مع �شركة 

 Lufthansa Technik وجمموعـة  الأردنّية  امللكّية  اجلوية  اخلطـــوط  �صركة  وقعْت 
امللكّية  بتزويد  مبوجبها  الأخرية  تقوم  فني  تعاون  اتفاقية  الطائرات  ب�صيانة  املتخ�ص�صة 
الأردنّية بقطع غيار لطائرات ال�صركة العاملة يف الأ�صطول من عائلة اأيربا�ص ٣٢0 وعددها 

1٢ طائرة تخدم �صبكة امللكّية الأردنّية متو�صطة املدى.
الفني  والإ�صالح  ال�صيانة  اأعمال  خمتلف  تقدمي  الغيار  قطع  توفري  اإلى  بالإ�صافة  وتت�صمن 
لهذه القطع، حيُث �صيتم تزويد امللكّية الأردنّية بهذه اخلدمات الفنية يف مركز اأعمال ال�صركة 

مبطار امللكة علياء الدويل .

بتوقيع  بي�صلر عن �صعادته  الأردنّية �صتيفان  للملكّية  التنفيذي  الرئي�ص  العام/  املدير  واأعرب 
خدمات  تقدمي  جمال  يف  الرائدة   Lufthansa Technik جمموعة  مع  الإتفاقية  هذه 
ال�صيانة والدعم الفني �صمن اأدق معايري اجلودة العاملية، م�صريًا اإلى ما تتمتع به هذه ال�صركة 

من �صمعة عاملية مرموقة يف هذا القطاع. 
وقال اأن هذه ال�صراكة �صت�صهم يف تعزيز عالقات التعاون بني الطرفني، ومبا ُي�صاعد امللكّية 
عائلة  من  طائراتها  لأ�صطول  الفنية  اجلاهزية  من  متقدم  م�صتوى  على  للحفاظ  الأردنّية 

اأيربا�ص ٣٢0 وبال�صكل الذي يوفر للم�صافرين اأف�صل اخلدمات اجلوية.
املبيعات  ل�صوؤون   Lufthansa Technik جمموعة   يف  الرئي�ص  نائب  اأعرب  جهته  من 
روبرت غاغ عن �صروره بهذا التعاون والعمل مع �صركة طريان عربية متميزة يف منطقة ال�صرق 
على  احلر�ص  وموؤكدًا  تكنيك(،  )لوفتهانزا  �صركة  بخدمات  الكبرية  ثقتها  مثمنًا  الأو�صط، 

تقدمي  الدعم الفني لطائرات امللكّية الأردنّية باأعلى معايري اجلودة والفعالية املطلوبة.
التكلفة،  جمال  يف  اإ�صافية  تناف�صية  وميزة  امل�صتوى  عالية  تقنيات  متلك  املجموعة  اأن  وبنَي 
الدعم  اأ�صكال  كل  وتوفري  الت�صغيلية  تطويرعملياتها  الأردنّية يف  امللكّية  م�صاعدة  متكنها من 

الفني الالزم لأ�صطولها متو�صط املدى، ومبا يتنا�صب مع مكانتها و�صمعتها العاملية املتقدمة .

اإلستثمار في قطاع النقل

�مل�ستثمـــــــــــرون         �أيلول   ٢٠١٧ 70INVESTORS





اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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14 مليون دينار صافي أرباح بنك القاهرة عمان للنصف األول

1٥،2  مليون دينار صافي أرباح بنك االتحاد للنصف األول

 
بلغ �صايف اأرباح بنك القاهرة عمان )بعد ال�صريبة 
العام  من  الول  الن�صف  خالل  واملخ�ص�صات( 

احلايل ٢017 حوايل 14 مليون دينار.
بنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب   
الول  الن�صف  خالل  ال�صريبة  قبل  عمان  القاهرة 
من العام احلايل ٢017، حوايل 19،5 مليون دينار، 
يف الوقت الذي بلغ فيه اجمايل الدخل للفرتة ذاتها 

من العام ٢017 حوايل 61،8 مليون دينار.
جمموع  ارتفاع  الى  املالية  البيانات  وا�صارت   
العام  من  الول  الن�صف  خالل  البنك  موجودات 
احلايل ٢017 لتبلغ حوايل ٢،7 مليار دينار مقارنة 
مع حوايل ٢،5 مليار دينار لغاية ٣1 كانون الأول من 

العام املا�صي ٢016.
 وقال رئي�ص جمل�ص ادارة بنك القاهرة عمان يزيد 
البنك  اأن  اإل  ال�صعبة  الظروف  رغم  اإنه  املفتي، 

جيد  واداء  متميزة  مالية  نتائج  حتقيق  ا�صتطاع 
خالل الن�صف الول من العام احلايل، وقد جاءت 
يف  احل�صيفة  البنك  �صيا�صة  بف�صل  النتائج  هذه 
منح الت�صهيالت، هذا وقد حافظ البنك على جودة 

حمفظة الت�صهيالت الئتمانية.
اأن بنك القاهرة عمان �صي�صعى خالل   واكد املفتي 
الن�صف الثاين من العام ٢017 الإ�صتمرار يف تطبيق 
وتنفيذ �صيا�صاته وخطته الإ�صرتاتيجية، ويف تطوير 
وزيادة  املقدمة  اخلدمات  م�صتوى  ورفع  اأعماله 

كفاءة الأداء.
 اأ�صار املفتي اإلى اأن البنك وا�صل منذ بداية القيام 
بدوره الريادي يف تقدمي خدماته امل�صرفية لالأفراد 
تعزيز  اإلى  بالإ�صافة  وبراجمه  منتجاته  وتطوير 
ومكاتب  فروع  من  اخلدمة  تقدمي  منافذ  �صبكة 
حمافظات  كافة  يف  البنك  اآيل  �صراف  واجهزة 
اململكة وفل�صطني والتطوير امل�صتمر ملنافذ اخلدمات 

امل�صرفية الإلكرتونية.

 
ال�صريبة  )بعد  الإحتاد  بنك  اأرباح  �صايف  بلغ 
واملخ�ص�صات( خالل الن�صف الول من العام احلايل 
٢017 حوايل 15،٢ مليون دينار مقارنة مع حوايل 7،1٣ 

مليون دينار للن�صف الأول من العام املا�صي ٢016.
 وح�صب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح بنك الإحتاد 
احلايل  العام  من  الول  الن�صف  خالل  ال�صريبة  قبل 
حوايل  مع  مقارنة  دينار،  مليون   ٢٢،7 حوايل   ،٢017
املا�صي  العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   ٢0،6
للفرتة  الدخل  بلغ فيه اجمايل  الذي  الوقت  ٢016، يف 
ذاتها من العام ٢017 حوايل 71،7 مليون دينار مقارنة 
العام  من  الأول  للن�صف  دينار  مليون   49 حوايل  مع 

املا�صي.
 وا�صارت البيانات املالية الى ارتفاع جمموع موجودات 
 ٢017 احلايل  العام  من  الول  الن�صف  خالل  البنك 
 ٢،6 حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليار   ٣،4 حوايل  لتبلغ 
املا�صي  العام  من  الأول  كانون   ٣1 لغاية  دينار  مليار 

.٢016
ع�صام  الحتاد  بنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال   
ال�صلفيتي باأن نتائج البنك جاءت متوافقة مع الأهداف 
املر�صومة مما انعك�ص ايجابا على املوؤ�صرات امل�صتهدفة 

للعام احلايل«.
 واأكد ال�صلفيتي على ا�صتمرارية ال�صعي الدائم لتحقيق 
والتو�صع  البنك  اأن�صطة  املزيد من الجنازات مبختلف 
مواكبة  مع  امل�صرفية  واحللول  اخلدمات  تقدمي  يف 
متعاملي  طموحات  تلبي  التي  التكنولوجية  التطورات 

البنك ليبقى بنك الحتاد دائما يف الريادة والتقدم.
وقطاعات  اأعمال  على  البنك  تركيز  اأدى  وا�صاف:   
الأن�صطة الرئي�صية بالإ�صافة اإلى الرتكيز على العمالء 
اإلى حتقيق اأداء مايل وغري مايل متميز وم�صتمر، كما 
وا�صل جهوده بال�صتثمار يف العديد من املجالت والتي 

من �صانها خلق فر�ص منو يف امل�صتقبل .
 ويعمل بنك الحتاد على توفري كافة اخلدمات واحللول 
كافة احللول  توفري  بهدف  باأ�صلوب ع�صري  امل�صرفية 

املميزة لعمالئه.

المفتي: البنك سيواصل 
تطبيق وتنفيذ خطته 
اإلستراتيجية وتطوير 

أعماله

السلفيتي: البنك 
سيواصل التوسع في 

تقديم الخدمات والحلول 
المصرفية مع مواكبة 

التطورات التكنولوجية



26،٥ مليون دينار صافي أرباح بنك األردن النصفية
 

يف  5ر٢4  بن�صبة  الإجمالية  الأردن  بنك  ارباح  ارتفعت 
املئة اإلى 1ر٣9 مقابل يف الن�صف الأول من العام احلايل 

مقارنة مع 4ر٣1  مليون دينار للفرتة ذاتها من ٢016.
 وبح�صب البيانات املالية للبنك لنهاية حزيران من العام 
مليون  5ر٢6  ال�صافية  الأرباح  بلغت  فقد   ،٢017 احلايل 
مقارنة مع 4ر٢1 مليون دينار بارتفاع ن�صبته 8ر٢٣ يف املئة.
تدين  خم�ص�ص  بلغ  فقد  املالية،  البيانات  وبح�صب   
نهاية  يف  دينار  مليون  7ر11  مبا�صرة  ائتمانية  ت�صهيالت 
حزيران املا�صي مقارنة مع 7ر1 مليون  دينار للفرتة ذاتها 

من ٢016.
 يذكر اأن ارباح الربع الثاين بلغت قبل خم�ص�ص ال�صريبة 
1ر٢0 مليون دينار مقابل 1ر16 للربع ذاته من العام ٢016 
الربح  �صايف  ارتفع  فيما  املئة،  يف  8ر٢4  ن�صبته  بارتفاع 
للربع الثاين  ٣ر1٣ مليون دينار مقابل 8ر10 مليون دينار 

بن�صبة   1ر٢٣ يف املئة.
 وا�صارت البيانات املالية اإلى اأن اجمايل دخل بنك الأردن 
بلغ حوايل   ٢017 احلايل  العام  من  الأول  الن�صف  خالل 
دينار  مليون   6٣،7 حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   84،٣
بلغ  املقابل  يف   ،٢016 املا�صي  العام  من  ذاتها  للفرتة 
جمموع موجودات البنك لنهاية حزيران ٢017 حوايل 5،٢ 
لغاية ٣1 كانون الول  مليار دينار مقارنة مع حوايل ٢،٣ 

.٢016

الأردن  لبنك  العام  املدير    / اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال   
للفرتة  للبنك   املتحقق  املايل  الأداء  باأن  فاخوري،  �صاكر 
البنك  قدرة  موؤكدًا  فـي ٣0 حزيران ٢017  جاء  املنتهية 
والو�صول  النوعية  النتائج  على موا�صلة حتقيق مزيد من 
بنود  خمتلف  م�صتوى  على  الأداء  م�صتويات  اأف�صل  اإلى 

املركز املايل وبيان الدخل.
 واأ�صاف اأن النتائج املتحققة هي ثمرة لل�صيا�صات املتوازنة 
خالل  من  الأردن،  بنك  ينتهجها  ولزال  انتهجها  التي 
تركيز جهود اإداراته بكافة م�صتوياتها على تنفيذ جمموعة 
نتائج  لتحقيق  قادت  والتي  العمل،  وبرامج  امل�صاريع  من 
ومعدلت منو اإيجابية يف خمتلف الأن�صطة وجمالت العمل 
وفقًا لالأهداف املر�صومة، على الرغم من ا�صتمرار حالة 
عدم ال�صتقرار ال�صيا�صي اإقليميًا والتحديات القت�صادية 

ال�صائدة حمليًا.
تطبيق  �صيوا�صل  الأردن  بنك  اأن  قائال  فاخوري  وتابع   
كفاءة  ورفع  املحافظة،  وال�صتثمارية  الئتمانية  �صيا�صاته 
وجودة حمفظته الئتمانية من خالل ال�صتثمار والتوظيف 
القت�صادية  الأن�صطة  خمتلف  يف  الأموال  مل�صادر  الفعال 
احتياجات عمالئه احلاليني  تلبية  �صيوا�صل  كما  املنتجة. 
لهم  املبتكرة  امل�صرفية  احللول  من  مزيد  تقدمي  عرب 
والتي تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم، اإ�صافًة الى ا�صتقطاب 
للخدمات  م�صافة  قيمة  تقدمي  خالل  من  جدد  عمالء 
قطاع  يف  له  يطمحون  ما  حتاكي  امل�صرفية  واملنتجات 

اخلدمات البنكية.

٨٧.4 مليون دينار أرباح بنك اإلسكان خالل النصف األول

حتقيق  موا�صلة  من  والتمويل  للتجارة  الإ�صكان  بنك  متكن 
م�صتويات اأداء جيدة على الرغم من ا�صتمرار الظروف غري 
املواتية يف املنطقة، حيث حقق بنك الإ�صكان خالل الن�صف 
 87.4 مقدارها  ال�صريبة  قبل  اأرباحًا   ٢017 عام  من  الأول 
دينار  مليون   97.1 مقدارها  اأرباح  مع  مقارنًة  دينار  مليون 

حتققت خالل نف�ص الفرتة من العام ٢016.
مقابل  دينار  مليون   6٢.٢ ال�صريبة  بعد  الربح  �صايف  وبلغ   
66.4 مليون دينار للن�صف الأول من العام ال�صابق. كما بلغ 
 49 مقابل  دينار  مليون   69 للفرتة  ال�صامل  الدخل  جمموع 

مليون دينار للن�صف الأول من العام ال�صابق.
البنك  اإن  اخلطيب  عبدالله  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال   
القت�صاد  خدمة  يف  الإيجابية  وم�صاهمته  م�صريته  وا�صل 
الوطني رغم الظروف الإقليمية ال�صعبة وما ينتج عنها من 

�صغوط وحتديات.
واأ�صاف اأن النتائج اجليدة يف ظل هذه الظروف تظهر متانة 
و�صع البنك وقدرته على التعامل مع املتغريات واحلفاظ على 

دوره الريادي يف القطاع امل�صريف.
ملمو�صًا  املقبلة حت�صنًا  املرحلة  ت�صهد  باأن  اأمله  واأعرب عن   
باأدائه  الرتقاء  من  البنك  ميّكن  مبا  القت�صادي  الأداء  يف 

وتعزيز منجزاته.
اإيهاب  الإ�صكان  لبنك  التنفيذي  الرئي�ص  بني  جانبه  من 
ال�صعدي باأنه اإذا ما مت ا�صتثناء الأرباح غري املتكررة �صمن 
ال�صريبة  قبل  البنك  اأرباح  فاإن  للبنك،  الت�صغيلي  الن�صاط 

العام  من  الأول  الن�صف  خالل   %9 بحوايل  منت  قد  تكون 
 7.7 الى  و�صل  قد  املوجودات  جمموع  باأن  واأ�صاف   .٢017
مليار دينار ، وزادت اأر�صدة ودائع العمالء لت�صل اإلى 5.7 
الت�صهيالت  حمفظة  ر�صيد  اإجمايل  زاد  فيما  دينار،  مليار 
وو�صل  دينار،  مليار   4.4 اإلى  لي�صل  املبا�صرة  الئتمانية 
من  الرغم  على  دينار  مليار   1.1 امللكية  حقوق  اإجمايل 
يف  ال�صديدة  املناف�صة  فر�صتها  التي  الكبرية  التحديات 
املالءة  بقوة  ذاته  بالوقت  م�صيدًا  املحلية،  امل�صرفية  ال�صوق 
ومتانة  الئتمانية  حمفظته  وجودة  و�صالمة  للبنك  املالية 
قاعدته الراأ�صمالية، حيث بلغت ن�صبة كفاية راأ�ص املال %18 
املطلوبة من  املعدلت  اأعلى من  ال�صيولة 1٢٢% وهما  ون�صبة 
املوجودات  على  العائد  معدل  وبلغ  الأردين،  املركزي  البنك 
بعد  امللكية  حقوق  على  العائد  ومعدل   %1.6 ال�صريبة«  بعد 
 NPLs ال�صريبة« 1٢%، كما بلغت ن�صبة الديون غري العاملة
العاملة  غري  للديون  املخ�ص�صات  تغطية  ون�صبة   ،%٣.7
افتتاح  اأنه مت  ال�صعدي  اأ�صار  التو�صع فقد  1٢1%. ويف جمال 
العام  من  الأول  الن�صف  خالل  الأردن  يف  جديدة  فروع   4
احلايل لي�صل عدد فروع البنك العاملة يف اململكة اإلى 1٣4 
فرعًا، كما مت افتتاح فرعني جديدين يف فل�صطني لي�صل عدد 
الفروع العاملة هناك اإلى 15 فرعًا، وبذلك ي�صبح عدد فروع 
�صبكة جمموعة بنك الإ�صكان حمليًا وخارجيًا 189 فرعًا يف 
كل من الأردن و�صوريـة واجلزائر واململكـة املتحدة وفل�صطني 
العراق  من  كل  يف  التمثيل  مكاتب  اإلى  اإ�صافًة  والبحرين، 

والإمارات العربية املتحدة وليبيا.

السعدي: البنك تمكن من 
مواصلة تحقيق مستويات 

أداء جيدة رغم الظروف 
غير المواتية في المنطقة

فاخوري: البنك قادر على مواصلة 
تحقيق المزيد من النتائج النوعية

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

1٣،1  مليون دينار أرباح البنك األهلي للنصف األول

قال رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك الأهلي الأردين، �صعد 
اأداء البنك يف الن�صف الأول من العام  اأن  املع�صر، 
حققها  التي  الإيجابية  التطورات  يعك�ص  احلايل 
البنك على �صعيد تطوير اأنظمته البنكية والتح�صني 
يف  والكفاءة  الت�صهيالت،  حمفظة  يف  امل�صتمر 
من  »بالرغم  واملطلوبات  املوجودات  اإدارة 
التحديات ال�صعبة الناجتة عن الأو�صاع ال�صيا�صية 

والقت�صادية التي حتيط باملنطقة«.
 واأ�صار املع�صر اإلى اأن هدف البنك ل ينح�صر فقط 
تطوير  لي�صمل  ميتد  واإمنا  الآنية،  اأرباحه  تنمية  يف 
دخل  م�صادر  وحتقيق  امل�صرفية  بنيته  وحت�صني 
م�صتدامة من عملياته امل�صرفية كافة، ا�صتنادا اإلى 

خطته ال�صرتاتيجية طويلة الأمد.
يف  منوا  �صجل  قد  الأردين  الأهلي  البنك  وكان   
1ر1٣  بلغت  باملئة   ٣0 بن�صبة  ال�صريبة  قبل  اأرباحه 
احلايل  العام  من  حزيران  لنهاية  دينار  مليون 
مقارنة مع 1ر10 مليون دينار للفرتة ذاتها من عام 

.٢016
ملوافقة  للبنك، واخلا�صعة  الأولية  البيانات  وت�صري   
حمفظة  ارتفاع  اإلى  الأردين،  املركزي  البنك 
باملئة   ٢ بن�صبة  بال�صايف  الئتمانية  الت�صهيالت 

لت�صل اإلى مليار و48٢ مليون دينار.
 كما ت�صري البيانات اإلى انخفا�ص ن�صبة الديون غري 
للن�صف  باملئة  5ر8  اإلى  ملمو�ص«  »ب�صكل  العاملة 

الأول مقابل 8ر9 باملئة بنهاية العام املا�صي.
املقبو�صة  الفوائد  ارتفاع  املالية  النتائج  واأظهرت   
بن�صبة 5 باملئة، وارتفاع الإيرادات من غري الفوائد 
والعمولت بن�صبة ٢6 باملئة، مقابل انخفا�ص نفقات 
املوظفني بن�صبة 5 باملئة، وامل�صاريف الأخرى بن�صبة 
ال�صابق،  العام  4 باملئة مقارنة مع نف�ص الفرتة من 
اإلى  الهادفة  البنك  ل�صرتاتيجية  ترجمة  يف  وذلك 

تنويع م�صادر الدخل وتر�صيد الإنفاق. 
العام  املدير  التنفيذي  الرئي�ص  اأكد  جانبه،  من 
اأن  داود،  مو�صى  حممد  الأردين،  الأهلي  للبنك 
1ر1٣  بلغت  جيدة  اأرباح  حتقيق  ا�صتطاع  البنك 
بناء  يف  البنك  ا�صتمرار  من  بالرغم  دينار  مليون 
املرحلة  متطلبات  ملواجهة  كافية  خم�ص�صات 
املحفظة  جودة  ولتح�صني  العمالء،  بع�ص  وظروف 

الئتمانية وتقليل املخاطر.
الأرباح  من  املقتطعة  املخ�ص�صات  قيمة  اأن  وبني   
عام  من  الأول  الن�صف  يف  دينار  مليون   15 بلغت 
تغطية  ن�صبة  رفع  من  البنك  مكن  ما   ،٢017

 70 الى  لت�صل  العاملة  غري  للديون  املخ�ص�صات 
ال�صابق، يف  العام  نهاية  باملئة  باملئة مقارنة مع 64 
حني تتجاوز ن�صبة تغطية املخ�ص�صات وال�صمانات 

145 باملئة من قيمة الديون غري العاملة.
اإل ثمرة  النتائج ما هو  اأن حتقيق هذه  واأكد داود   
البنك،  اإدارة  جمل�ص  قبل  من  املتوا�صلة  للجهود 
جتاه  كافة  الإدارية  مب�صتوياتهم  املوظفني  وللتزام 
الأمد،  طويلة  ال�صرتاتيجية  البنك  خطة  تنفيذ 
واملتمثلة بتعزيز م�صادر اأمواله قليلة الكلفة، وزيادة 
وادارة  والت�صهيالت  الودائع  من  ال�صوقية  ح�صته 
هام�ص الفائدة ب�صكل كفوؤ، وتر�صيد نفقاته وحت�صني 
ب�صكل  عمالئه  وخدمة  الئتمانية  حمفظته  جودة 
ملحوظ من خالل �صبكة فروعه والتي و�صل عددها 

اإلى 6٣ فرعا يف الأردن وفل�صطني وقرب�ص.
تنويع  اأي�صا عرب  النتائج حتققت  اأن هذه  وا�صاف   
منتجات  وطرح  امل�صرفية  البنك  خدمات  باقة 
معدلت  ويحقق  حقق  ما  عمالئه،  خلدمة  مبتكرة 
منو مرتفعة مع الإبقاء على ال�صيا�صة املتحفظة التي 
ينتهجها البنك جتاه اأنواع املخاطر كافة، واحلر�ص 
على جودة و�صالمة موجوداته، واملحافظة على ن�صب 

�صيولة ومالءة منا�صبة.

المعشر: البنك حقق 
نتائج إيجابية رغم صعوبة 

األوضاع اإلقليمية
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

9،4 مليون دينار صافي أرباح بنك االستثمار العربي للنصف االول

 
 بلغ �صايف اأرباح بنك ال�صتثمار العربي )بعد ال�صريبة 
واملخ�ص�صات( خالل الن�صف من العام احلايل ٢017 

حوايل 9،4 مليون دينار.
 وح�صب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح بنك ال�صتثمار 
العام  من  الأول  الن�صف  خالل  ال�صريبة  قبل  العربي 
الوقت  يف  دينار،  مليون   1٣،7 حوايل   ،٢017 احلايل 
العام  من  ذاتها  للفرتة  الدخل  اجمايل  فيه  بلغ  الذي 

٢017 حوايل ٣0 مليون دينار.
الى ارتفاع جمموع موجودات  املالية  البيانات   وا�صارت 
 ٢017 احلايل  العام  من  الول  الن�صف  خالل  البنك 
لتبلغ حوايل1،9 مليار دينار مقارنة مع حوايل 1،8 مليار 

دينار لغاية ٣1 كانون الأول من العام املا�صي ٢016.
ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال  النتائج  هذه  على  وتعقيبًا   
بنك ال�صتثمار العربي هاين القا�صي، بان هذه النتائج 
واجلهود  للبنك  املايل  املركز  ومتانة  قوة  لتوؤكد  جاءت 
الربحية  قنوات  تعزيز  اجل  من  يبذلها  التي  الكبرية 
ال�صوق  يركز يف عمله يف  البنك  اإن  وقال  الت�صغيل.  من 
وفق درا�صة جدوى وافية �صمن م�صتوى املخاطر املقبولة 

تنويع  على  املبينة  ل�صرتاتيجيتنا  تنفيذا  وذلك  للبنك 
م�صادر الدخل والرتكيز على اليرادات الت�صغيلية .

 واأ�صاف اإن بنك ال�صتثمار العربى �صيعمل خالل الفرتة 
اأولهما  اأ�صا�صيني  حمورين  تت�صمن  خطة  وفق  املقبلة 
تطويرها  يتم  والتى  امل�صرفية،  الأعمال  وتنمية  تقدمي 
ي�صمل  الذى  العمل  فريق  خالل  من  جودتها  وحت�صني 

العديد من الكوادر الب�صرية.
 اأما املحور ال�صرتاتيجى الآخر، فيتمثل فى العمل على 
خدمة  حت�صني  ل�صمان  للبنك  التحتية  البنية  حتديث 
الأعمال اليومية ب�صكل اأف�صل، وتي�صري �صري الإجراءات 
اخلدمة  مب�صتوى  الرتفاع  على  بدورها  تنعك�ص  التى 
ب�صكل  يعتم  البنك  اأن  اإلى  القا�صي  واأ�صار  للعمالء. 
التنمية  فى  ودوره  ال�صغرية  امل�صروعات  بقطاع  كبري 
وحتقيق فر�ص عمل ناجحة وم�صتقرة توؤدى اإلى حتريك 
يوا�صل  كما  و�صريعة،  فعالة  بطريقة  القومى  القت�صاد 
امل�صرفية  التجزئة  منتجات  وحتديث  تطوير  البنك 
ال�صيارات  وقرو�ص  املتنوعة  ال�صخ�صية  كالقرو�ص 
وكذلك  والتق�صيط،  والئتمان  اخل�صم  وبطاقات 
حمفظة  م�صاعفة  ون�صتهدف  الدخارية،  ال�صهادات 

متويل الأفراد من خالل قنوات توزيع منا�صبة.

القاضي: إستراتيجية البنك 
مبينة على تنويع مصادر 

الدخل والتركيز على 
اإليرادات التشغيلية
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1٣،4 مليون دينار صافي أرباح البنك األردني الكويتي للنصف األول

)بعد  الكويتي  الأردين  البنك  اأرباح  �صايف  بلغ 
من  الول  الن�صف  خالل  واملخ�ص�صات(  ال�صريبة 

العام احلايل ٢017 حوايل 1٣،4 مليون دينار.
البنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب   
الول  الن�صف  خالل  ال�صريبة  قبل  الكويتي  الأردين 
دينار،  العام احلايل ٢017، حوايل 19،5 مليون  من 
يف الوقت الذي بلغ فيه اجمايل الدخل للفرتة ذاتها 
مع  مقارنة  دينار  مليون   60 حوايل   ٢017 العام  من 
العام  من  الأول  للن�صف  دينار  مليون   59،7 حوايل 

املا�صي ٢016.
 وا�صارت البيانات املالية الى ارتفاع جمموع موجودات 
العام احلايل ٢017  الول من  الن�صف  البنك خالل 
دينار مقارنة مع حوايل 5،٢  مليار  لتبلغ حوايل 7،٢ 

مليار دينار.

الكويتي  الأردين  البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال   
بداية  منذ  متّكن  البنك  اإن  الكباريتي،  الكرمي  عبد 
العام من حتقيق منو جيد بف�صل منوذج عمله الناجح 
خا�صة  م�صرفية  خدمات  تقدمي  على  يركز  الذي 
تت�صم باملرونة وتلبي الحتياجات ال�صخ�صية املحددة 

لعمالئه.
موظفينا  جهود  اإلى  يعزى  النجاح  هذا  ان  واأ�صاف   
وتفانيهم امل�صتمر يف عملهم، م�صريا اإلى اأن الظروف 
القليمية والقت�صادية ال�صعبة دفعت بالبنك لتقدمي 

اأف�صل اخلدمات لتن�صجم مع متطلبات العمالء.
اإلى  يتطلع  الكويتي  الأردين  البنك  ان  اإلى  واأ�صار   
م�صتمر  ب�صكل  وخدماته  منتجاته  حمفظة  تو�صيع 
وي�صعى  كما  لعمالئنا،  املتغرية  الحتياجات  يلبي  مبا 
املعلومات  تكنولوجيا  منظومة  لتطوير  م�صتمر  ب�صكل 
وتاأمني  اخلدمات  اأف�صل  تقدمي  اأجل  من  امل�صتخدمة 

قاعدة بياناته.

الكباريتي: البنك تمكن 
منذ بداية العام من تحقيق 

معدالت نمو جيدة بفضل 
نموذج عمله الناجح
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41٥.2 مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي للنصف األول

ال�صرائب  بعد  اأرباحا  العربي  البنك  جمموعة  حققت 
املنتهية يف  للفرتة  دولر  مليون  بلغت ٢.415  واملخ�ص�صات 
٣0 حزيران ٢017 مقابل 4٢4.9 مليون دولر لنف�ص الفرتة 

للعام ٢016.
باليرادات  القوي  النمو  خالل  من  النتائج  هذه  وتاأتي 
ا�صعار  انخفا�ص  اأثر  من  الرغم  على  للبنك  الت�صغيلية 

ال�صرف لعدد من العمالت العربية والجنبية.
بنهاية   %4 بن�صبة  منوا  الئتمانية  الت�صهيالت  واظهرت 
دولر  مليار   ٢4.7 الى  لت�صل   ٢017 عام  الول  الن�صف 
اأمريكي باملقارنة مع ٢٣.7 مليار دولر اأمريكي كما يف نهاية 
العام ٢016، يف حني بلغت ودائع العمالء ٣٣.5 مليار دولر 

امريكي كما يف ٣0 حزيران ٢017.
وتعليقًا على اداء البنك �صرح �صبيح امل�صري رئي�ص جمل�ص 
ال�صليم الذي  اأداءه  اأن يوا�صل البنك  اإدارة البنك » ي�صعدنا 
على  وقدرته  عليه  ي�صري  الذي  الأعمال  منوذج  �صالبة  يوؤكد 
التحديات  من  بالكثري  تت�صم  التي  الأعمال  بيئة  مع  التكيف 
نتيجة للظروف القت�صادية بف�صل تركيز البنك على اإر�صاء 
الأعمال  تنويع  على  تقوم  م�صتدامة  لإيرادات  �صلبة  اأ�ص�ص 

وم�صادر الدخل قطاعيا وجغرافيا ».
التنفيذي  العام  املدير  ال�صباغ   نعمه  اأ�صار  جهته،  ومن 

ونتيجة  توظيفاته  كفاءة  خالل  من  البنك  اأن  العربي  للبنك 
�صايف  يف  منوا  حقق  ال�صا�صية  الت�صغيلية  للن�صاطات 
اليرادات الت�صغيلية لت�صل الى 59٣.5 مليون دولر اأمريكي، 
حيث بلغت ن�صبة النمو 7% اذا مت ا�صتثناء اأثر النخفا�ص يف 

ا�صعار ال�صرف لعدد من العمالت العربية والجنبية. 
الئتمانية  �صالمة حمفظته  البنك حافظ على  اأن  واأكد  كما 
اأكرث  العاملة  غري  الديون  تغطية  بلغت  حيث  ا�صوله  وجودة 
بال�صافة  ال�صمانات،  قيمة  احت�صاب  دون  وذلك   %100 من 
والحتفاظ  الت�صغيلية  امل�صاريف  �صبط  يف  ال�صتمرار  الى 
بن�صبة �صيولة مرتفعة حيث بلغت ن�صبة القرو�ص الى الودائع 
بلغت  املال  راأ�ص  كفاية  بن�صبة  احتفاظه  وكذلك   ،%68.٢

.%15.6
البنك  بقدرة  ثقته  على  امل�صري  �صبيح  اأكد  اخلتام  ويف 
وحتقيق  الداء  م�صتويات  اف�صل  الى  الو�صول  على  امل�صتمرة 
املالية  موؤ�صراته  متانة  بف�صل  الدوام  على  اإيجابية  نتائج 

وجودة ا�صوله.
 Global( وجتدر الإ�صارة هنا اإلى اأن جملة غلوبال فاينان�ص 
Finance( العاملية كانت قد اختارت البنك العربي موؤخرًا 
للعام  وذلك   ٢017 للعام  الأو�صط  ال�صرق  يف  بنك  كاأف�صل 

الثاين على التوايل. 
املركزي  البنك  ملوافقة  خا�صعة  النتائج  هذه  اأن  اإلى  وي�صار 

الأردين.

المصري:  البنك استطاع 
التكيف مع بيئة األعمال 

التي تتسم بالكثير من 
التحديات

اإلستثمار في القطاع المصرفـي

4،٨ مليون دينار صافي أرباح البنك االستثماري النصفية

 
 )INVESTBANK( ال�صتثماري  البنك  حقق 
مليون  4ر6  بلغت  ال�صريبة  قبل  �صافية  اأرباحا 
دينار يف نهاية الن�صف الأول من العام احلايل، 
ال�صريبة  بعد  ال�صافية  الأرباح  بلغت  فيما 
للن�صف الأول من العام ٢017 ما مقداره 8ر4 

مليون دينار.
الأول  للن�صف  الأولية  املالية  النتائج  واأظهرت 
من العام احلايل، منوا يف اإجمايل الدخل بن�صبة 
يف  وزيادة  دينار،  مليون  7ر٢٣  اإلى  لت�صل   %  7
�صايف الإيرادات من الفوائد والعمولت بن�صبة 6 
% مقارنة بذات الفرتة من العام املا�صي لي�صل 
اإلى 6ر19 مليون دينار، وبلغ جمموع املوجودات 
996 مليون دينار بن�صبة ارتفاع مقدارها 5 % يف 

الن�صف الأول من العام ٢017.
بال�صايف  الئتمانية  الت�صهيالت  وارتفع جمموع 
نهاية  يف  كما  دينار،  مليون   589 اإلى  لي�صل 
وكانت   ،%  9 بلغت  منو  بن�صبة   ٢017 حزيران 
النتائج يف الربع الثاين من العام ٢017 خا�صعة 

لتعزيز خم�ص�صات الديون حتوطا مببلغ حوايل 
5ر٣ مليون دينار.

حممد  ب�صر  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وبني 
عمل  منوذج  بتبني  ي�صتمر  البنك  اأن  جردانة، 
عمالئه  احتياجات  خدمة  على  يرتكز  م�صتدام 
خالل  من  املتغرية  ملتطلباتهم  وال�صتجابة 
من  اأكرب  قطاعات  لت�صمل  الت�صهيالت  تو�صيع 
خالل �صركاته التابعة، والتح�صني امل�صتمر على 
الأداء والكفاءة الت�صغيلية للبنك لتحقيق التميز 

املوؤ�ص�صي. 
واأو�صح جردانة اأن البنك م�صتمر برفع وحت�صني 
ومتانة  الئتمانية  الت�صهيالت  حمفظة  جودة 
الئتمانية  �صيا�صته  خالل  من  املايل  مركزه 
والعمل  ا�صرتاتيجيته،  مع  واملتوافقة  املتما�صية 
اتباع  عرب  البنك  مديونية  ت�صويب  على  جار 
�صيا�صة حتوط مدرو�صة قبل نهاية العام احلايل.

واأ�صار اإلى ثقة البنك يف حتقيق نتائج طيبة يف 
اهداف  واجناز  العام  هذا  من  الثاين  الن�صف 

امليزانية املر�صودة للعام ٢017.

جردانه : البنك مستمر 
برفع وتحسين جودة 
محفظة التسهيالت 

االئتمانية ومتانة 
مركزه المالي
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1،2 مليون دينار صافي أرباح البنك التجاري األردني للنصف األول

 
)بعد  الأردين  التجاري  البنك  اأرباح  �صايف  بلغ 
الن�صف الول من  ال�صريبة واملخ�ص�صات( خالل 

العام احلايل ٢017 حوايل 1،٢ مليون دينار.
البنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب 
التجاري الأردين قبل ال�صريبة خالل الن�صف الول 
من العام احلايل ٢017، حوايل ٢،٢ مليون دينار، 
يف الوقت الذي بلغ فيه اجمايل الدخل للفرتة ذاتها 
مقارنة  دينار  مليون   ٢5،5 العام ٢017 حوايل  من 
مع ٢5 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 

.٢016
جمموع  ارتفاع  الى  املالية  البيانات  وا�صارت 
العام  من  الول  الن�صف  خالل  البنك  موجودات 
احلايل ٢017 لتبلغ حوايل 1،4 مليار دينار مقارنة 
مع حوايل 1،٢ مليار دينار لغاية ٣1 كانون الأول من 

العام املا�صي ٢016.
 وقال رئي�ص جمل�ص ادارة البنك التجاري الردين 
خالل  املالية  الأعمال  نتائج  اإن  ال�صايغ،  مي�صيل 

عك�صت   ٢017 احلايل  العام  من  الأول  الن�صف 
القت�صادية  الأو�صاع  مع  التاأقلم  على  البنك  قدرة 

ال�صائدة.
قدمًا  امل�صي  على  عازم  البنك  ان  واأ�صاف   
ثابتة نحو تعزيز مركزه املايل، وحتقيق  وبخطوات 
ن�صب منو يف الت�صهيالت والودائع، م�صيدا باجلهود 
التجاري  البنك  اإدارة  قبل  من  تبذل  التي  احلثيثة 
وال�صعي  اإليها  و�صل  التي  مكانته  لتعزيز  الأردين 
الدائم لتعزيز التناف�صية من خالل تطوير منتجات 
تلبي احتياجات العمالء، وال�صتمرار بتنمية املركز 

املايل للبنك.
ا�صرتاتيجية  انتهج  البنك  باأن  ال�صايغ  واكد   
والرتكيز  الكبرية  الودائع  تركز  لتخفي�ص  جديدة 
يف  والتو�صع  التكلفة  منخف�صة  الودائع  تنمية  على 
و�صع �صمن  البنك  اأن  اإلى  العمالء، م�صريا  قاعدة 
اأن�صطة  دعم  جتاه  الإجتماعية  امل�صوؤولية  اولوياته 
املجتمع املحلي من خالل م�صاهمته ودعمه ورعايته 
للعديد من الفعاليات اخلريية والثقافية والريا�صية 

والتعليمية .

الصايغ: البنك عازم على 
المضي قدمًا وبخطوات ثابتة 

نحو تعزيز مركزه المالي

6،٣ مليون دينار صافي أرباح بنك المؤسسة المصرفية العربية للنصف األول

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

٢017 حوايل 6،٣ مليون دينار.
املوؤ�ص�صة  بنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب   
امل�صرفية العربية قبل ال�صريبة خالل الن�صف الأول من 
الوقت  دينار، يف  مليون  العام احلايل ٢017، حوايل 9،5 
من  ذاتها  للفرتة  املتحقق  الدخل  اإجمايل  فيه  بلغ  الذي 

العام ٢017 حوايل ٢٢ مليون دينار.
 وا�صارت البيانات املالية الى ارتفاع جمموع موجودات بنك 
املوؤ�ص�صة امل�صرفية العربية خالل الن�صف الول من العام 

احلايل ٢017 لتبلغ حوايل 1،1 مليار دينار.

املوؤ�ص�صة  النتائج قالت مدير عام بنك   وتعقيبا على هذه 
امل�صرفية العربية �صيمونا ب�صوتي، اإن النتائج املالية خالل 
وفقًا  وجاءت  م�صتقرة  كانت  العام  من  الأول  الن�صف 

لتوقعاتنا.
يعك�ص  ايجابيًا  موؤ�صرًا  تعترب  النتائج  هذه  اأن  واأ�صافت   
البنك  ا�صتطاع  حيث  البنك،  اأن�صطة  فى  الكبري  التنوع 
حتديات  رغم  الأ�صعدة  كافة  على  اجليد  ادائه  موا�صلة 
للمخاطر  الفعالة  الدارة  واأن  كما  القت�صادية،  الأو�صاع 
قوة  موؤ�صرات  وحت�صنت  ثمارها  اأعطت  العامة  وامليزانية 
اأداء البنك. واأكد ب�صوتي مقدرة البنك على تو�صيع قاعدة 
اأن نوا�صل  عمالئه، وحتقيق منو يف الدخل، وقالت »ناأمل 
الذي مت حتقيقه  الزخم  للبنك وتعزيز  الأداء اجليد  هذا 

حتى الآن هذا العام«.

بشوتي: النتائج تعتبر 
مؤشراً ايجابيًا يعكس 

التنوع الكبير فى أنشطة 
البنك



٨،1 مليون أرباح كابيتال بنك النصفية
امل�صتثمرون

الن�صف  خالل  ال�صريبة  بعد  بنك  كابيتال  اأرباح  بلغت 
وهي  دينار،  مليون  1ر8  مقداره  ما   ٢017 عام  من  الأول 
مقاربة لالأرباح املتحققة يف الفرتة نف�صها من عام ٢016.

وقال رئي�ص جمل�ص ادارة كابيتال بنك، با�صم ال�صامل، اأنه 
وعلى الرغم من الظروف القت�صادية املحلية والإقليمية 
حتقيق  على  املحافظة  من  البنك  متكن  فقد  ال�صعبة، 
نتائج مالية اإيجابية انعك�صت على خمتلف املوؤ�صرات املالية 

للبنك.
ارتفاعا  اأظهرت  بنك  لكابيتال  املالية  البيانات  اأن  واأكد 
دينار  مليون  بلغ 5ر45  املتحقق، حيث  الدخل  اإجمايل  يف 
مليون  5ر4٣  مقابل  احلايل  العام  من  الأول  الن�صف  يف 
دينار للفرتة ذاتها من عام ٢016، وكذلك زيادة يف �صايف 

الفوائد والعمولت بن�صبة 7 باملئة اإلى ٣9 مليون دينار.
وبح�صب البيانات املالية الأولية واخلا�صعة ملوافقة البنك 
 9٣7 الئتمانية  الت�صهيالت  �صايف  بلغ  الأردين،  املركزي 
قرابة  البنك  موجودات  جمموع  بلغ  فيما  دينار،  مليون 

ملياري دينار.
وعلى �صعيد املنتجات واخلدمات امل�صرفية، اأ�صار ال�صامل 
الربامج  من  مميزة  جمموعة  اأطلق  بنك  كابيتال  اأن  اإلى 
امل�صرفية املبتكرة والأولى من نوعها على م�صتوى القطاع 

امل�صريف املحلي، واأن البنك عقد جمموعة من ال�صراكات 
والأفراد على  ال�صركات  ال�صرتاتيجية على م�صتوى قطاع 
اإلى زيادة ربحية البنك وح�صته ال�صوقية  ال�صواء، تهدف 

من �صرائح العمالء امل�صتهدفني.
فروعه  �صبكة  تطوير  على  حاليا  يعمل  البنك  اأن  وقال 
اخلدمات  اأف�صل  تقدمي  بهدف  اللكرتونية  والقنوات 
امل�صرفية لعمالئه، واإنه ب�صدد تطوير البنية التحتية واآلية 
الدولية  امل�صرفية  املمار�صات  اأف�صل  مع  لتتنا�صب  العمل 
الأمر الذي ي�صاهم بتقدمي جمموعة متكاملة من احللول 

امل�صرفية التي تلبي طموحات واحتياجات العمالء.
التي  اليجابية  بالتطورات  تفاوؤله  عن  ال�صامل،  واأعرب 
اإيجابا على  تنعك�ص  اأن  املتوقع  والتي من  العراق،  �صهدها 
الأردن،  وخ�صو�صا  املنطقة،  يف  القت�صادية  الأو�صاع 
الت�صغيلية  العمليات  على  اإيجابيا  بالتايل  وانعكا�صها 
نحو  بنك  كابيتال  ميلك  الذي  العراقي  الأهلي  للم�صرف 

6٢ باملئة من راأ�صماله.
ولفت الى اأن كابيتال بنك ا�صتمر بنهجه التحوطي بر�صد 
املتعلقة  املخاطر  اأنواع  خمتلف  ملواجهة  املخ�ص�صات 
بال�صتثمار يف العراق، حيث مت ر�صد خم�ص�صات اإ�صافية 
قدرها 6 ماليني دينار يف الن�صف الأول من العام احلايل 
 ٣1 حوايل  اإلى  املر�صودة  املخ�ص�صات  اإجمايل  لي�صل 

مليون دينار يف نهاية الفرتة.

السالم: البنك أطلق 
مجموعة مميزة من 

البرامج المصرفية 
المبتكرة واألولى من 

نوعها

اإلستثمار في القطاع المصرفـي

2٥،٨  مليون دينار صافي أرباح البنك اإلسالمي األردني للنصف األول
 

)بعد  الأردين  الإ�صالمي  البنك  اأرباح  �صايف  بلغ 
ال�صريبة واملخ�ص�صات( خالل الن�صف الول من 

العام احلايل ٢017 حوايل ٢5،8 مليون دينار.
البنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب   
الن�صف  خالل  ال�صريبة  قبل  الأردين  الإ�صالمي 
الول من العام احلايل ٢017، حوايل ٣9،٣ مليون 
الدخل  اجمايل  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف  دينار، 
مليون   7٣ حوايل   ٢017 العام  من  ذاتها  للفرتة 

دينار.
جمموع  ارتفاع  الى  املالية  البيانات  وا�صارت   
العام  من  الول  الن�صف  خالل  البنك  موجودات 
احلايل ٢017 لتبلغ حوايل 4،1 مليار دينار مقارنة 
مع حوايل 4 مليار دينار لغاية ٣1 كانون الأول من 

العام املا�صي ٢016.
للبنك  العام  املدير  التنفيذي/  الرئي�ص  قال   
النتائج  اإن  �صحادة  مو�صى  الأردين،  الإ�صالمي 

الأول  الن�صف  خالل  البنك  حققها  التي  املالية 
من العام احلايل ٢017، اثبتت ان البنك ا�صتطاع 
املحافظة على مكانته امل�صرفية املميزة يف العمل 
الوطني  لالقت�صاد  والداعمة  الإ�صالمي  امل�صريف 
والتي  املعدة  والأهداف  الروؤى  مع  واملتوافقة 
لهذه  املتحققة  املوؤ�صرات  على  اإيجابا  انعك�صت 

الفرتة.
اأن نتائج اأعمال البنك حتى ٣0 حزيران  واأ�صاف 
من العام ٢017 توؤكد قوة الو�صع املايل والئتماين 
للبنك وجناح �صيا�صته احل�صيفة التي تعتمد اإدارة 
واملحافظة  املخاطر  اإدارة  عالية يف  وكفاءة  فعالة 

على مكانة مميزة بني البنوك العاملة يف الأردن.
خطته  تنفيذ  �صيوا�صل  البنك  ان  �صحادة  واكد   
ال�صرتاتيجية التي اأثبتت حتى الآن جناحا كبريا، 
التنفيذية  الإدارة  بجهود  نف�صه  الوقت  يف  م�صيدا 
ال�صرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  يف  بالبنك  والعاملني 
خمتلف  ملواجهة  ال�صحيح  الجتاه  يف  وال�صري 

التحديات وحتقيق اأف�صل النتائج.

شحادة: النتائج أثبتت 
قوة الوضع المالي 

واالئتماني للبنك ونجاح 
سياسته الحصيفة
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اأ�صدر البنك العربي موؤخرًا، تقريره ال�صنوي ال�صابع لال�صتدامة والذي ُيعد ملخ�صًا 
لأداء واإجنازات البنك يف املجالت الجتماعية والبيئية والقت�صادية للعام ٢016. 
اإطار �صيا�صة ال�صفافية التي ينتهجها البنك العربي وبهدف  وياأتي هذا التقرير يف 
تعزيز التوا�صل الإيجابي مع كافة اجلهات ذات العالقة حيث ُيقدم التقرير عر�صّا 

مف�صاًل لعمليات البنك يف خمتلف جمالت ال�صتدامة.  
احلديثة  املعايري  مع  بان�صجامه  العربي  للبنك  ال�صابع  ال�صتدامة  تقرير  ويتميز 
للمبادرة العاملية لإعداد التقارير )GRI( والتي مت اإطالقها يف ت�صرين الثاين للعام 
٢016 والتي ُتعترب اأول معايري عاملية لإعداد تقارير ال�صتدامة وتعك�ص اأف�صل درجات 

ال�صفافية يف تقارير الأداء.  
رئي�ص  نائب  ح�صن،  احلاج  طارق  ال�صيد  قال  التقرير  هذا  اإ�صدار  على  تعليقه  ويف 
الإ�صتدامة  تقرير  اإطالق  يعك�ص   « العربي:  البنك  يف  الرباندجن  اإدارة  مدير  اأول، 
ال�صابع الأهمية التي يوليها البنك العربي لتبني اأف�صل املمار�صات العاملية يف جمال 
الإ�صتدامة حيث كان البنك العربي وليزال البنك الرائد حمليًا يف اإ�صدار تقارير 
ال�صتدامة ح�صب املعايري العاملية وهو من �صمن عدد حمدود من املوؤ�ص�صات الكربى 
يف املنطقة التي ت�صدر مثل هذه التقارير.« واأ�صاف:« تاأتي هذه املبادرة ا�صتمرارًا 
مفهوم  دمج  اإطار  ويف  الإ�صتدامة  �صعيد  على  البنك  يتبناه  الذي  املوؤ�ص�صي  للنهج 
ال�صتدامة مبعناها ال�صرتاتيجي ال�صامل �صمن اأعمال البنك واأن�صطته وممار�صاته 
اليومية مبا يعزز من م�صاهمة البنك واأثره يف حتقيق التنمية املجتمعية امل�صتدامة.«  
قد  البنك  اأن   ٢016 العام  عن  العربي  البنك  تقرير  يف  الواردة  املوؤ�صرات  وتظهر 
العام املن�صرم �صواء على ال�صعيد القت�صادي  حقق العديد من الإجنازات خالل 
اأثره  تو�صيع  العربي  البنك  وا�صل  البيئي،  ال�صعيد  فعلى  البيئي.  اأو  اأوالجتماعي 
املبادرات  من  وا�صعة  تبني جمموعة  املحلي من خالل  املجتمع  الإيجابي يف  البيئي 

البنية  م�صاريع  دعم  جانب  الى  هذا  البيئة  وحماية  البيئي  الوعي  بن�صر  تعنى  التي 
والتي  املتجددة  الطاقة  على  تعتمد  التي  امل�صاريع  ومنها  للبيئة،  ال�صديقة  التحتية 

ت�صاهم برفد �صبكة الكهرباء بالطاقة النظيفة ال�صديقة للبيئة.  
مببادراته  املا�صي  العام  خالل  العربي  البنك  ا�صتمر  الجتماعي،  ال�صعيد  وعلى 
)معًا(  الإجتماعية  بامل�صوؤولية  اخلا�ص  برناجمه  خالل  من  املجتمعية  واأن�صطته 
بهدف الو�صول اإلى اأعداد اأكرب من املنتفعني من اأفراد املجتمع. كما �صهدت الأن�صطة 
التطوعية التي نفذها موظفو البنك تزايدًا ملحوظًا خالل العام املا�صي حيث ازداد 
التطوعية  ال�صاعات  بعدد  زيادة  مع   ،%18 بن�صبة  املتطوعني  البنك  موظفي  عدد 

مبقدار ٢7% خالل هذه الفرتة.  
للبنك  الإلكرتوين  املوقع  املتوفر على  ال�صتدامة  تقرير  اأن  الى  الإ�صارة هنا  وجتدر 
اأثر  عن  لالإف�صاح  �صنوي،  ب�صكل  ي�صدر  والإجنليزية  العربية  باللغتني  العربي 
الن�صاطات واملبادرات التي مت تنفيذها يف جمالت عملها، حيث ميثل التقرير و�صيلة 
لقيا�ص الأداء والإف�صاح عن دور املوؤ�ص�صة يف جمال ال�صتدامة، انطالقًا من م�صوؤولية 
املوظفني  مثل  العالقة  ذات  اجلهات  توقعات  جتاه  التزامها  تعزيز  يف  املوؤ�ص�صة 

وامل�صاهمني واملجتمع املحلي والبيئة والعمالء. 
 

البنك العربي يفتتح فرع العقبة بحّلته اجلديدة 
 افتتح البنك العربي موؤخرًا فرعه يف حمافظة العقبة بحّلته اجلديدة، والواقع يف 
7 �صارع زهران ، وذلك بعد ا�صتكمال عمليات حتديثه وتو�صعته �صمن خطة البنك 

الرامية اإلى تعزيز �صبكة فروعه املنت�صرة يف اململكة.  
وبهذه املنا�صبة، قال ال�صيد يعقوب معتوق، مدير دائرة اخلدمات امل�صرفية لالأفراد 
�صعينا  من  كجزء  املحدث  العقبة  فرع  افتتاح  ياأتي   « الأردن:    - العربي  البنك  يف 

أخبار البنوك

»البنك العربي« أول بنك في المملكة يتبنى المعايير 
العالمية الحديثة ويصدر تقريره السابع لالستدامة 
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امل�صتمر لتقدمي اأف�صل اخلدمات لعمالئنا وفق اأعلى املعايري العاملية لتلبية خمتلف 
خالل  من  الفرع  هذا  »�صي�صهم  واأ�صاف:  امل�صرفية.«  ومتطلباتهم  احتياجاتهم 
كوداره املوؤهلة وجمموعة اخلدمات املتكاملة التي يقدمها يف تعزيز �ُصبل التوا�صل مع 

عمالئنا الكرام وتقدمي جتربة م�صرفية �صاملة ومميزة لهم.«  
وت�صمل خدمات الفرع وجود مدير عالقات عمالء خمت�ص بربنامج اإيليت، وم�صوؤول 
اخلدمات  الى  بالإ�صافة  هذا  برمييوم،  عربي  بربنامج  خمت�ص  عمالء  خدمة 
امل�صرفّية الأخرى، مثل فتح احل�صابات مبختلف اأنواعها وال�صحب والإيداع النقدي 
وبيع و�صراء العمالت ودفع الفواتري وقبول طلبات احلوالت واإ�صدار وقبول ال�صيكات 
واإ�صدار ك�صوف ح�صابات العمالء وطلبات القرو�ص ال�صخ�صية و قرو�ص ال�صيارات 
والقرو�ص ال�صكنية وبطاقات الئتمان، هذا الى جانب اخلدمات امل�صرفية الرقمية 
والتي تتيح للعمالء اإمتام معامالتهم امل�صرفّية مبنتهى ال�صهولة والي�صر على مدار 

ال�صاعة. 
  

البنك العربي يطلق حملة ترويجية
 خا�شة ببطاقات VISA االئتمانية 

َحَمَلة  من  واجلدد  احلاليني  عمالئه  ملكافاأة  امل�صتمر  العربي  البنك  �صعي  اإطار  يف 
بطاقات VISA الئتمانية، اأطلق البنك موؤخرًا حملة ترويجية خا�صة تت�صمن جوائز 
لغاية  ت�صتمر  والتي  لبطاقاتهم خالل فرتة احلملة  ا�صتخدامهم  للعمالء عند  قيمة 

تاريخ ٣0/٢017/09.  
ت�صمل احلملة حاملي بطاقات VISA الئتمانية من البنك العربي الذين ي�صتخدمون 
�صركات  الفنادق،  ت�صم  البيع  نقاط  من  خمتارة  جمموعة  لدى  للدفع  بطاقاتهم 
الطريان، مكاتب ال�صياحة وال�صفر، املطاعم واملدار�ص. حيث �صيح�صل العمالء على 
نقاط اإ�صافية يف برنامج »«مكافاآت العربي« ت�صل لغاية ٣000 نقطة، بالإ�صافة اإلى 
ل  دينار   500 اأق�صاه  بحد  م�صرتياتهم  قيمة  ل�صرتداد  ال�صحب  يف  الدخول  فر�صة 
15 رابحًا يف نهاية احلملة. كما و�صيح�صل حاملو البطاقات اجلدد على 50 فر�صة 
جانب  اإلى  هذا  للبطاقة.  ا�صتخدام  اأول  عند  م�صرتياتهم  قيمة  ل�صرتداد  اإ�صافية 

اإمكانية تق�صيط امل�صرتيات عرب الإنرتنت بفائدة �صفر%.  
ويف تعليقه على اإطالق هذه احلملة، قال ال�صيد يعقوب معتوق، مدير دائرة اخلدمات 
امل�صرفية لالأفراد يف البنك العربي - الأردن: »ُي�صكل اإطالق البنك العربي حلملته 
بطاقاته  على  البنك  يقدمها  التي  اخلا�صة  العرو�ص  ل�صل�صة  ا�صتمرارًا  اجلديدة 
الئتمانية والتي توفر لعمالئنا جمموعة متنوعة من املزايا التي تنا�صب احتياجاتهم 
لال�صتفادة  لعمالئنا  مثالية  فر�صة  احلملة  هذه  »تتيح  واأ�صاف:  توقعاتهم.«  وتلبي 
من برنامج املكافاآت مل�صتخدمي البطاقات والذي ي�صجعهم على اعتماد البطاقات 

الئتمانية كو�صيلة �صهلة للدفع.«  
وجتدر الإ�صارة هنا اإلى اأن بطاقات البنك العربي متنح حامليها جمموعة من املزايا 
من بينها، القبول الوا�صع حمليًا وعامليًا، اإ�صافة اإلى اإمكانية الو�صول اإلى ح�صابات 
البطاقات الئتمانية مبنتهى ال�صهولة ويف اأي وقت عن طريق تطبيق عربي موبايل 

واخلدمة امل�صرفية عرب النرتنت »عربي اأون لين« 
 

البنك العربي يدعم برنامج العودة
 اإلى املدر�شة التابع ملوؤ�ش�شة ومركز احل�شني لل�شرطان 

يدعم  العربي  البنك  مع  تفاهم  مذكرة  لل�صرطان  احل�صني  موؤ�ص�صة  وقعت  عمان- 
البنك مبوجبها برنامج العودة اإلى املدر�صة التابع ملوؤ�ص�صة ومركز احل�صني لل�صرطان 

للعام الدرا�صي ٢017-٢018.  
ووقع املذكرة بالنيابة عن موؤ�ص�صة احل�صني لل�صرطان مديرها العام، ال�صيدة ن�صرين 
قطام�ص، وبالنيابة عن البنك العربي، ال�صيد طارق احلاج ح�صن، نائب رئي�ص اأول 

- مدير اإدارة الرباندجن.  
كان  »لطاملا  وقالت:  العربي  للبنك  اجلزيل  �صكرها  عن  قطام�ص  ال�صيدة  وعربت 
دعم  اأي  تقدمي  عن  يومًا  يتواَن  ومل  اخلري  عمل  يف  الأول  املبادر  العربي  البنك 

يحتاجه مر�صى مركز احل�صني لل�صرطان، وتربعه هذا �صي�صاهم يف اإعطاء املر�صى 
ال�صغار فر�صة ا�صتكمال تعليمهم خالل فرتات عالجهم الطويلة يف مركز احل�صني 

لل�صرطان«.  
مع  امل�صتمر  العربي  البنك  تعاون  »يعك�ص  ح�صن:  احلاج  طارق  ال�صيد  قال  وبدوره 
موؤ�ص�صة ومركز احل�صني لل�صرطان اميانه بر�صالة املوؤ�ص�صة والدور الفاعل الذي تلعبه 
على �صعيد حماربة مر�ص ال�صرطان.« واأ�صاف :«ياأتي هذا الدعم يف اطار امل�صوؤولية 
املجتمعية للبنك وحر�صا منه على دعم جهود املوؤ�ص�صة بتقدمي اأف�صل رعاية �صحية 
لأكرب عدد من املر�صى، وخا�صة الأطفال بحيث ت�صمن لهم ا�صتمرارية ح�صولهم 

على تعليمهم الأ�صا�صي خالل فرتات تلقيهم للعالج يف املركز.«  
ومن اجلدير بالذكر اأن برنامج العودة اإلى املدر�صة هو اأحد برامج موؤ�ص�صة احل�صني 
تلقيهم  اأثناء  الدرا�صة  موا�صلة  املر�صى من  الأطفال  اإلى متكني  ويهدف  لل�صرطان 
والتعليم  الرتبية  وزارة  من  معلمتني  انتداب  خالل  من  وذلك  املركز  يف  العالج 
ثقتهم  ا�صتعادة  على  الربنامج  ي�صاعدهم  ذلك  من  والأهم  الأطفال.  لتدري�ص 
اأ�صرهم  ومعاناة  معاناتهم  من  والتخفيف  الطبيعية،  باحلياة  والإح�صا�ص  باأنف�صهم 

من خالل تاأمني الدرا�صة الالزمة لهم. 
 

 البنك العربي الراعي اال�شرتاتيجي ملنتدى احتاد امل�شارف
 العربية حول دعم امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 

اإلى  العربي فعاليات منتدى امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة »الطريق  البنك  رعى 
التنمية القت�صادية والعدالة الجتماعية«، والذي اأقيم موؤخرًا يف فندق انرتكونتننتال 
عمان بتنظيم من احتاد امل�صارف العربية وبالتعاون مع جمعية البنوك يف الأردن 
والبنك املركزي الردين وبرعاية وح�صور معايل وزير ال�صناعة والتجارة والتموين 
وح�صور عطوفة نائب حمافظ البنك املركزي الأردين ممثاًل عن معايل املحافظ.  

و�صهد املنتدى ح�صورا وا�صعًا من امل�صرفيني والقت�صاديني وممثلي قطاعات الأعمال 
واخلرباء املخت�صني من داخل اململكة وخارجها. وجرى خالل جل�صات املنتدى والتي 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  دور  على  ال�صوء  ت�صليط  يومني  مدار  على  امتدت 
واملتناهية ال�صغر يف دعم التنمية القت�صادية والجتماعية، وا�صرتاتيجيات واآليات 
دعم هذه امل�صاريع، بالإ�صافة اإلى �صيا�صات ال�صمول املايل كمنطلق لدعم امل�صروعات 
املحاور  من  اأخرى  جمموعة  جانب  الى  ال�صغر  واملتناهية  واملتو�صطة  ال�صغرية 
املنتدى  هذا  يف  العربي  البنك  وم�صاركة  رعاية  وتاأتي  ال�صلة.   ذات  واملو�صوعات 
القت�صادية  واملوؤمترات  املبادرات  دعم  على  املتوا�صل  البنك  حر�ص  من  انطالقًا 
الهادفة الى دعم قطاعات الأعمال احليوية وتعزيز منوها وتطورها بال�صكل الذي 

ي�صهم يف حتقيق التنمية القت�صادية والجتماعية امل�صتدامة.  
الرائدة  امل�صرفية  املوؤ�ص�صات  يعترب من  العربي  البنك  اأن  اإلى  هنا  الإ�صارة  وجتدر 
حمليًا واقليميًا يف دعم قطاع ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة حيث يوفر البنك لهذا 
القطاع احليوي جمموعة متكاملة من اخلدمات امل�صرفية عرب �صبكة مراكز الأعمال 
وتعزيز  ال�صركات  اأعمال هذه  اململكة بهدف دعم  اأنحاء  املنت�صرة يف  البنك  وفروع 

منوها. 
 

البنك العربي ُيجدد اتفاقية التعاون 
مع مركز االإ�شعاف اجلوي االأردين 

للعام  وذلك  التعاون  اتفاقية  الأردين  اجلوي  الإ�صعاف  ومركز  العربي  البنك  جدد 
رفع  على  اأهدافه  ترتكز  والذي  املركز  عمل  اآلية  دعم  بهدف  التوايل،  على  الثاين 
م�صتوى اخلدمات الطبية املقدمة يف اململكة، وذلك انطالقًا من دور البنك الرائد 

يف خدمة املجتمع املحلي.  
اجلوي  الإ�صعاف  خدمات  بدعم  العربي  البنك  �صي�صتمر  التفاقية  هذه  ومبوجب 
الطبية  املراكز  اإلى  النائية  املناطق  من  جوًا  واملر�صى  امل�صابني  بنقل  املتعلقة 
املتخ�ص�صة من خالل عمليات الإخالء والإنقاذ والإ�صعاف بالطائرات العامودية، 

وذلك لتلقي العالجات الالزمة يف احلالت الطارئة.   

أخبار البنوك
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رعا بنك القاهرة عمان لل�صنة احلادية ع�صر على التوايل املخيم ال�صيفي ال�صنوي 
الرابع ع�صر لالأطفال الذين يتلقون العالج يف مركز احل�صني لل�صرطان. 

وافتتحت فعاليات املخيم  ن�صرين قطام�ص، مديرة عام موؤ�ص�صة احل�صني لل�صرطان، 
بنك  يف  امل�صرفية  واملنتجات  للخدمات  العام  املدير  نائب  حممد،  نزار  بح�صور 
القاهرة عمان، راعي املخيم ال�صيفي للعام احلادي ع�صر، حيث تخلل احلفل فقرة 

ترفيهية قدمها الفنان هاين �صبيط اأمتع فيها الأطفال باأغانيه املميزة.
الفعالية  لهذه  امل�صتمرة  ورعايته  لدعمه  عمان  القاهرة  بنك  قطام�ص  و�صكرت 
ال�صنوية، وقالت ان املخيم ال�صيفي يعد  من اأهم برامج مركز احل�صني لل�صرطان 

التي يتم تنظيمها �صمن منهجية الرعاية ال�صمولية ملر�صاها.
وا�صافت ان هذا املخيم  مينح الأطفال الفر�صة لالبتعاد عن اأجواء العالج وميّدهم 

بالطمئنان والفرح لدى زيارة مركز احل�صني لل�صرطان«.
وينظم املخيم على مدار �صهر كامل، وي�صارك يف فعالياته مئة مري�ص يوميًا وي�صتمل 
وفقرات  م�صرحية،  وعرو�ص  ال�صحرية،  لالألعاب  عرو�ص  من  متنوعة  اأن�صطة  على 

غنائية، واألعاب ور�صم على الوجوه، ورحالت خارجية وعرو�ص للمهرجني وغريها 
من الأن�صطة الرتفيهية امل�صلية واملفيدة يف ذات الوقت.

وداأب بنك القاهرة عمان على خدمة املجتمع مبا ي�صاهم يف حت�صني نوعية احلياة 
ومراحل  بالطفل  العالقة  ذات  خا�صة  النوعية  املبادرات  بتبنيه  الردين  للمواطن 
الن�صاطات  من  للعديد  الدعم  تقدمي  على  عام  كل  على  البنك  ويحر�ص  كما  منوه، 
اململكة  مدار�ص  يف  ريا�صية  ام  كانت  فكرية  البداعية  الطفال  مواهب  تنمي  التي 

واملحافظات.
وينظم بنك القاهرة  �صنويا م�صابقة ر�صم خا�صة بالطفال با�صراف ادارة اجلالريي 

اخلا�ص به يف مبنى ادارته الرئي�صية يف وادي �صقرة بالعا�صمة عمان. 

�شاهم بتمكني فتيات من مهارات احلياة
 �صاهم بنك القاهرة عمان يف متكني 60 طالبة يف ال�صف الثامن من مهارات احلياة 
يف  تنظيمهما   مت   Go Girls م�صروع  �صمن  تفاعليتني  هند�صتني   ور�صتني  بدعمه 

أخبار البنوك

»بنك القاهرة عمان« يرسم الفرح على األطفال 
المرضى بالسرطان للسنة )11( على التوالي

واصل نهجه المعهود بخدمة المجتمع بما يساهم في تحسين حياة المواطن األردني
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مدر�صة اأم القرى الأ�صا�صية يف منطقة وادي ال�صري.
يف  اولوية  وال�صابات  وال�صباب  الطلبة  مهارات  تطوير  عمان  القاهرة  بنك  ويويل 

ا�صرتاتيجيته اخلا�صة لدعم املجتمع.
والتمكني يف احلياة، �صيا�صة يوؤمن بنك القاهرة عمان بانها ا�صا�ص التنمية والتطوير 

والدفع باملجتمع الى التقدم والزدهار.
ويهدف امل�صروع الى متكني الفتيات من بناء مهارات حياتية متكنهم من ا�صتك�صاف 
على  التفكري  عملية  حتدي  اإلى  اأ�صا�صا  امل�صروع  يهدف  كما  وت�صميم،  بثقة  عاملهم 
الثقة  رفع  تركز على  ن�صاطات علمية وهند�صية  العلمية من خالل  املنهجية  اأ�صا�ص 

بالنف�ص وم�صتوى التفكري ملواجهة م�صكالت احلياة ومواجهتها.
 وحتى ت�صمن ادارة امل�صروع ا�صتمرار برناجمها، يتم تدريب املعلمني على اعتماد 
املنهجية والتقنيات يف مدار�صهم بالإ�صافة اإلى  ا�صتخدام املواد جلميع ور�ص العمل 
دعم  يف  رائدا  كان  عمان  القاهرة  املحلية.وبنك  املجتمعات  يف  متوفرة  مواد  من 
الريادية  ال�صبابية  الفكار  البنك  اولى  وقد  ومواهبهم.  ابداعهم  ورعاية  ال�صباب 

اهتماما خا�صا ورفدها بالدعم املايل واملعنوي.

أخبار البنوك

اإلعالن عن الدورة الثالثة لسمبوزيوم »القاهرة عمان« للفنون

القاهرة  بنك  ل�صمبوزيوم  املنظمة  اللجنة  ك�صفت   
عمان الدويل للفنون، عن تفا�صيل ال�صمبوزيوم حيث 
�صقره  بوادي  البنك  مقر  يف  الفنية  ور�صاته  عقدت 

وا�صتمرت لع�صرة ايام.
وبرنامج  ال�صمبوزيوم  من  الثالثة  الدورة  و�صهدت 
وجولت  فنية  وندوة  ر�صم  ور�صات  ال�صمبوزيوم 
التاريخية  الماكن  من  لعدد  للم�صاركني  �صياحيه 
وال�صعبية يف اململكة، حيث �صارك يف الدورة الفنانني 
ومن  غزاله  وابراهيم  بهجوري  جورج  م�صر  من 

رو�صيا  ومن  حداد  وح�صن  عزام  ا�صماعيل  العراق 
اوكرانيا  ومن  زوكوفا  وجوليا  خفا�صونوفا  الء 
فل�صطني  ومن  ابراموفا  وماريان  بانتيلمونوفا  اآنا 
�صليمان من�صور ونبيل عناين ومن الردن رمي عوده 
وعبد الروؤوف �صمعون وعزيزعموره وغدير ابو بوخه 
وعلي عمرو ويا�صر دويك ومن املغرب ح�صن بورقيه 
ومن لبنان غاده زغبي ومن ال�صني وانغ زاهو ووليد 
�صلطنة  من  الزدجايل  ومرمي  تون�ص  من  زويري 

عمان.

يف  امل�صاركني  الفنانني  املنظمة  اللجنة  واختارت 
الدورة من اجيال خمتلفة وذلك لتعزيز فكرة التالقي 
امل�صاركني من  تنويع  ان  الفني بني الجبال يف حني 
على  النفتاح  ج�صور  بناء  �صانه  من  خمتلفة  دول 
فنون خمتلف الدول وعلى جتارب الخرين.وبح�صب 
ال�صماء امل�صاركه فان ال�صمبوزيوم �صامل يف ح�صور 
بالد  من  انطالقا  العامل  انحاء  خمتلف  من  فنانني 
وال�صني  النيل  وحو�ص  النهرين  بالد  الى  ال�صام 

والقارة الرو�صية واملغرب العربي ودول اخلليج.
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 3.2 PCI-DSS ح�صل بنك الأردن موؤخرًا على �صهادة متطلبات اأمن البطاقات
بيانات  حماية  يف  جلهوده  تقديرًا  الدولية  الأمنية  املعايري  جمل�ص  عن  ال�صادرة 
هذه  على  احلا�صلة  املحلية  البنوك  اأوائل  من  بذلك  ويعترب  للعمالء،  البطاقات 

ال�صهادة بن�صختها الأحدث.
واإدارة  م�صتوى مراقبة  لرفع  الدائم  البنك  ال�صعي  اإطار  وتاأتي هذه اخلطوة �صمن 
اأمن معلوماته، وتقدمي منتجات وخدمات عاليـة اجلودة والأمـان لعمــالئه، والتزامًا 

منه با�صتخدام اأحدث التقنيات واأكرثها اأمانا.
امل�صرفية  املعايري  اأحدث  تطبيق  على  تقوم  التي  للبنوك  ال�صهادة  هذه  منح  ويتم 
اأنواعها  بجميع  الئتمانية  البطاقات  حاملي  العمالء  بيانات  و�صرية  اأمن  لقيا�ص 

وا�صتخدامها يف تعامالتهم امل�صرفية.
العام بالوكالة  ال�صهادة ممثاًل عن بنك الأردن �صالح رجب حّماد /املدير  وا�صتلم 
وبح�صور عدد من روؤ�صاء القطاعات واملدراء التنفيذيني يف البنك، وبح�صور املدير 

العام ل�صركة ScanWave CTS  الدكتور رمزي ال�صناع ممثاًل عن ال�صركة.
ويف هذا ال�صدد عقب حماد قائاًل اإن )ح�صول بنك الأردن على هذه ال�صهادة جاء 
البنك،  يف  املعلومات  اأمن  واإدارة  مراقبة  جمال  يف  النماذج  اأف�صل  لتطبيق  تلبيةً 
وتطبيق اأحدث املعايري لتتنا�صب مع التطور التقني املت�صارع. اإلى جانب الرتكيز على 
بناء ثقافة موؤ�ص�صية ومنهج عمل يلتزم به جميع موظفي البنك على حد �صواء، يف ظل 

زيادة العتمادية على قنوات الدفع الإلكرتونية(.
اأ�صاد الدكتور ال�صناع باجلهود املبذولة من قبل بنك الأردن يف تطبيق  ومن جهته 
اأهلته للح�صول على  اأنظمة احلماية والأمان يف التعامالت امل�صرفية والتي  اأف�صل 
بنك  به  حظي  الذي  بالإجناز  �صعداء  اإننا   ( م�صيفًا   ٣.٢  PCI-DSS �صهادة  
التطورات وتقدمي  املعلومات مبواكبة  باأمن  الأردن و�صن�صعى دومًا ك�صركة خمت�صة 

اأحدث احللول الأمنية وتطبيقها(.
قام بنك الأردن بتقدمي خدمة )OTP  )One –Time Password  جلميع 

»بنك األردن«يحصل على شهادة»PCI 3.2 «الدولية
أطلق أحدث الخدمات الجديدة لعمالئه
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عند  والف�صية(،  الذهبية،  )البالتينية،  الئتمانية  البطاقات  حاملي  عمالئه 
ا�صتخدامهم هذه البطاقات يف الت�صّوق عرب النرتنت،  حيث يتم ت�صجيل بطاقات 
العمالء تلقائيًا يف خدمة )كلمة املرور ملرة واحدة(، وبذلك فقد اأ�صبحت عملية 

الت�صّوق عرب الإنرتنت اأكرث اأمانًا و�صهولة للعمالء.
ويذكر اأن بنك الأردن يعترب من اأوائل البنوك العاملة يف الأردن التي فّعلت هذه 

اخلدمة لعمالئها.
ومبوجب هذه اخلدمة �صيتم اإر�صال )كلمة مرور ملرة واحدة( عرب الهاتف اخللوي 
يف  امل�صّجلة  اللكرتونية  املواقع  �صمن  طلبها  عند  ت�صوق  عملية  كل  يف  للعميل 

فقط؛ مما مينح  واحدة  ملرة  ا�صتخدامها  ويتم  واآمنة،  �صهلة  وبخطوات  اخلدمة 
درجة اأمان اإ�صافية مل�صتخدمي البطاقات الئتمانية من بنك الأردن.

تطبيق  اإن  للبنك:  بالوكالة  العام  املدير   / حماد  �صالح  �صرح  ال�صدد  هذا  ويف 
خدمة OTP   ين�صجم مع ا�صرتاتيجية البنك يف مواكبة اآخر امل�صتجدات احلديثة 
يف �صبيل الرتقاء مبنظومة اخلدمات الإلكرتونية، وتفعيل النواحي الأمنية، ومبا 
ي�صهم يف تقدمي خدمات مالية اآمنة لعمالئه؛ الأمر الذي يحفز العمالء على زيادة 
البطاقات  با�صتخدام  الإلكرتونية  القنوات  خمتلف  عرب  امل�صرفية  تعامالتهم 

الئتمانية. 

)One –Time Password( أعلن تطبيق خدمة

اأطلق حملة اال�شرتجاع النقدي 
جلميع عمالء بطاقات فيزا االئتمانية

لال�صرتجاع  الرتويجية  احلملة  موؤخرًا  الأردن  بنك  اأطلق 
حاملي  عمالئه  جلميع  الفر�صة  �صتتيح  والتي  النقدي 
البطاقات الئتمانية با�صرتجاع 5% من قيمة م�صرتياتهم 
قيمة  لت�صديد  الئتمانية  بطاقاتهم  ا�صتخدام  عند 
املطاعم،  ال�صوبرماركت،  حمالت  كافة  يف  امل�صرتيات 
املقاهي والفنادق، بالإ�صافة الى امل�صرتيات التي تتم عرب 

الإنرتنت.
ومن اجلدير ذكره اأن بنك الأردن يهدف من خالل هذه 
الئتمانية  البطاقات  حاملي  عمالئه  مكافاأة  اإلى  احلملة 
وت�صجيعهم على ا�صتخدامها، و�صيتمكن العمالء اأي�صًا من 
لهم  البنك  يقدمها  التي  الأخرى  املكافاآت  من  ال�صتفادة 
ا�صتبدالها لحقًا من  اأو نقاط ميكن  على �صكل ح�صومات 

متاجر متميزة.
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القّيمة لعمالئه من  الرابحني املحظوظني بجوائزه  اأعلن »بنك الحتاد« عن قائمة 
اأ�صحاب ح�صابات التوفري ل�صهر متوز ٢017. 

 ٢017 كاريرا«  »بور�ص  �صيارة  ال�صهر  لهذا  ثراء  توفري  ح�صاب  جوائز  وت�صدرت 
مت  والتي  لطفي«  حممود  عقيل  »ر�صا  ن�صيب  من  كانت  التي  الفاخرة  الريا�صية 
الإعالن عنها من خالل �صحب مبا�صر يف موقع »بنك الحتاد« الرتويجي يف �صيتي 
مول، بح�صور فوزي ال�صو�ص، ممثاًل عن البنك املركزي، وعي�صى العتوم، مندوبًا 

عن وزارة املالية. 
كذلك، حالف احلظ »تاله اأنور جعفر الأوقاتي« بفوزها باجلائزة النقدية ال�صهرية 
باجلائزة  اآخرين  فائزين  اأربعة  اإلى جانب  اأردين،  دينار  وقيمتها 50،000  الكربى 
على  رابحًا   ٢٢ ح�صل  كما  اأردين،  دينار   10،000 وقيمتها  الأ�صبوعية  النقدية 

اأون�صات ذهب، و٢٢ اآخرين على جوائز نقدية بقيمة 999 دينارًا لكل منهم.  

احمد  حممد  »تيم  الطفل  فاز  فقد  »ابني«،  توفري  ح�صاب  بجوائز  يتعلق  فيما  اأما 
اأبو ظبي برفقة ثالثة من اأفراد  اإلى جزيرة يا�ص يف  الطراونه« بولية والده برحلة 
 iPad عائلته �صاملة جميع امل�صاريف، بالإ�صافة الى 5 جوائز عينية ت�صمل اأجهزة

وق�صائم �صرائية خلم�صة فائزين. 
وقد مت الإعالن عن اأ�صماء العمالء املحظوظني الفائزين بهذه اجلوائز عرب و�صائل 

الإعالم املختلفة، ومن خالل �صفحة البنك الر�صمية على في�صبوك. 
القّيمة  اجلوائز  من  وا�صعة  باقة  البنك  يقدم  املميزة،  اجلوائز  هذه  جانب  والى 
ت�صمل �صقتني فاخرتني، الأولى يف اأعلى فندق »W عّمان« يف العبديل، والثانية يف اأيلة 
العقبة، وجمموعة من ال�صيارات الفارهة موديل ٢017، ف�صاًل عن جائزته النقدية 
ال�صنوية الكربى التي يقدمها للعام الثالث على التوايل، وقيمتها 1،000،000 دينار 

اأردين. 

أخبار البنوك

»بنك االتحاد« يعلن عن قائمة الرابحين بجوائزه 
القّيمة من أصحاب حسابات توفير شهر تموز

واصل تقديم دعمه للفن والثقافة
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قّدم »بنك الحتاد« رعايته الذهبية لـ »مهرجان مو�صيقى البلد« لعام ٢017، الذي 
اآب ٢017 على  انطلقت فعاليات دورته اخلام�صة يف الفرتة ما بني ٢6 متوز و٢ 
م�صرح »الأوديون« واملدرج الروماين، مب�صاركة نخبة من املو�صيقيني ال�صباب من 
ثقايف  مو�صيقي  مهرجان  �صمن  الفنية  اأعمالهم  لتقدمي  العربي  والوطن  الأردن 

فريد.
وتاأتي رعاية »بنك الحتاد« للمهرجان يف �صياق ال�صراكة التي جتمعه بـ »م�صرح 
انطالقه عام  �صنة  ابتداًء من  املا�صية  الأعوام  ا�صتمرت على مدى  والتي  البلد« 
٢010 ولغاية هذا العام، انطالقًا من اإميان »بنك الحتاد« باأهمية دعم املواهب 
الفنية  اأعمالهم  لن�صر  الفر�صة  منحهم  خالل  من  والإقليمية  املحلية  ال�صابة 
الفرق  بني  املو�صيقي  للتبادل  املجال  فتح  اإلى  بالإ�صافة  بهم،  اجلمهور  وتعريف 

العربية والأردنية. 
كما وجاءت رعاية البنك مبا يتما�صى مع ا�صرتاتيجية امل�صوؤولية الجتماعية التي 
توؤديه الفنون  يتبناها يف حمور الفن والثقافة، وذلك نظرًا للدور احليوي الذي 
على خمتلف اأنواعها يف الرتقاء باملجتمعات عرب ن�صر ر�صائل الت�صامح وال�صالم، 
مكانته  على  والتاأكيد  ال�صياحي،  وقطاعه  الأردن  لقت�صاد  تعزيزها  جانب  اإلى 

كوجهة ح�صارية وثقافية م�صرقة. 
اخلا�صة  مدونته  يف  املهرجان  فعاليات  لكافة  بالرتويج  الحتاد«  »بنك  قام  وقد 

بامل�صوؤولية الجتماعية التي كان قد اأطلقها بداية �صهر متوز املا�صي.
وت�صمن »مهرجان مو�صيقى البلد«، عرو�صًا فنية مو�صيقية متنوعة �صملت فرقة 
وفرقة  طويل،  غياب  بعد  الفنية  عودتها  املهرجان  �صهد  التي  الأردنية،  »مرياج« 
»47« الفل�صطينية، والفنان الأردين ب�صر، والفنانة الأردنية هند حامد، والفنانة 
املغربية اأوم، والفنان ال�صعودي عبد الرحمن حممد، اإلى جانب الفنان الأردين 
طارق النا�صر وفرقته »رم«.وللمرة الأولى، ا�صت�صاف املهرجان عرو�صًا م�صرتكة 
قدمت بني جمموعة من الفنانني والفرق املو�صيقية من الوطن العربي، حيث ُقّدم 
منري  التون�صي  الفنان  بني  م�صرتك  عر�ص  وهو  »كرفان«،  مل�صروع  الأول  العر�ص 
طرودي وبني فرقة »هوى دايف« من اجلولن املحتل، والعر�ص الأول مل�صروع »اخلط 
دا خطي« الذي يجمع فرقة »اإ�صكندريال« امل�صرية وفرقة »ياللن« الفل�صطينية، 
الربتغالية  والفنانة  �صليمان  تريز  الفل�صطينية  الفنانة  عر�ص  اإلى  بالإ�صافة 
�صوفيا، والعر�ص التون�صي الفرن�صي امل�صرتك »ال�صاحلي« الذي يجمع بني الفنان 

عماد عليبي والفنان منري طرودي والعازف امل�صهور مي�صيل مار.

قدم رعايته الذهبية لفعاليات
 »مهرجان موسيقى البلد« في دورته الخامسة
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واصل تقديمه أحدث وأفضل المنتجات والخدمات المصرفية

بنك اإلسكان يحصد العديد 
من الجوائز للعام 2٠1٧

أخبار البنوك

ح�صد بنك الإ�صكان خالل العام احلايل ٢017 على عدد من اجلوائز كثمرة للجهد 
والعمل املتوا�صل الذي يبذله فريق العمل يف البنك لتقدمي اأف�صل اخلدمات واملنتجات 

امل�صرفية يف ال�صوق امل�صرفية الأردنية.
 ويف اأقل من عام ح�صل بنك الإ�صكان على العديد من اجلوائز وهي: »جائزة اأف�صل 
العاملية   »٢017 فاينان�ص  جلوائز«اإنرتنا�صيونال  وفقًا  العمالء  خدمة  جمال  يف  بنك 
املتخ�ص�صة يف قطاع ال�صوؤون املالية وامل�صرفية، وكذلك جائزة اأف�صل بنك يف جمال 
عالمة  اأف�صل  وجائزة   ،٢017 الأو�صط  ال�صرق  بانكر  ذا  جملة  جلوائز  وفقًا  الإبتكار 

جتارية يف الأردن وفقًا جلوائز الإحتاد الدويل للم�صرفيني العرب ٢017«.
واخلدمات  املنتجات  وجودة  نوعية  على  الإ�صكان  لبنك  تكرميًا  اجلوائز  هذه  وتاأتي 
تركيزه  اإلى  اإ�صافة  الأردنية،  امل�صرفية  ال�صوق  يف  يقدمها  والتي  املتميزة  امل�صرفية 
على الإرتقاء الدائم مب�صتوى جودة خدمة العمالء وتلبية رغباتهم من خالل تقدمي 

منتجات وخدمات م�صرفية مبتكرة وريادية وبطرق �صهلة ومي�صرة.
ال�صعدي:« نحن فخورون بح�صولنا  اإيهاب  ال�صكان،  لبنك  التنفيذي  الرئي�ص  وقال    
على ٣ جوائز يف اأقل من عام وهي اإن دلت على �صيء فاإمنا تدل وتوؤكد على ريادتنا 
خمتلف  تلبي  مبتكرة  منتجات  تقدمي  على  وقدرتنا  الأردنية  امل�صرفية  ال�صوق  يف 
على  للبنك  العالية  وال�صمعة  املكانة  اجلوائز  هذه  وتعك�ص  كما  عمالئنا،  احتياجات 
امل�صتويات املحلية والعربية والعاملية«، لفتًا يف الوقت ذاته اأن النجاح امل�صتمر للبنك 

اأ�صا�صه ثقة عمالئه واإخال�ص موظفيه وتفانيهم يف العمل«.
اإقليمية  وموؤ�ص�صات  جلان  من  اأعاله  اجلوائز  على  القائمني  جهود  ال�صعدي  و�صكر 

�صمن  امل�صاركة  البنوك  وخدمات  منتجات  برامج،  ودرا�صة  تقييم  يف  وعاملية  ودولية 
املناف�صات.

رعى موؤمتر اآفاق االأردن االقت�شادي التا�شع

رعى بنك الإ�صكان موؤمتر اآفاق الأردن القت�صادي التا�صع الذي انعقد هذا العام حتت 
عنوان: »الريادة واأثرها على القت�صاد«، والذي نظمته موؤ�ص�صة اآفاق لالإعالم وتنظيم 
املعار�ص، مب�صاركة عدد من القيادات القت�صادية واخلرباء املحليني والعرب وبرعاية 

ذهبية من بنك الإ�صكان.
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رعى حفل إعالن الفائزين بجائزة الحسين لالبداع الصحفي
بجائزة  الفائزين  اإعالن  حفل  ال�صكان  بنك  رعى 
نقابة  اأقامته  الذي  ال�صحفي  لالإبداع  احل�صني 
ال�صحفيني الردنيني يف نادي مدينة احل�صني الريا�صية 
حتت رعاية رئي�ص الوزراء هاين امللقي، حيث جرى على 
هام�ص احلفل تكرمي نقباء ال�صحفيني ال�صابقني و عدد 
يف  �صنة   ٢5 ام�صوا  الذين  الأردنيني  ال�صحفيني  من 

العمل ال�صحفي.
ال�صحفيني  لدور  تقديرا  للحفل  البنك  رعاية  وتاأتي 
املجتمع  ق�صايا  خدمة  يف  والفاعل  املميز  والعالميني 
بكل �صفافية ومو�صوعية و للر�صالة التي يحملها الو�صط 

ال�صحفي و العالمي الردين.
وقد ا�صتلم درع التكرمي بالنيابة عن بنك ال�صكان نبيل 
برقاوي  م�صاعد الرئي�ص التنفيذي للخدمات امل�صرفية 
لالفراد )تكليف( بالنيابة عن الرئي�ص التنفيذي لبنك 
بنك  يف  فخورون  نحن   »: برقاوي  �صرح  و  ال�صكان، 
ال�صكان برعايتنا لهذا احلفل املميز لنقابة ال�صحفيني 
الأردنيني والتي نعتز ب�صراكتنا امل�صتمرة معها » ، لفتا 
الردنيني  ال�صحفيني  لنقابة  املميز  و  الهام  الدور  الى 
الكبري  والدور  و  الردين  ال�صحفي  تطويرالعمل  يف 
ال�صحفي  للو�صط  ور�صمية  قانونية  كمظلة  للنقابة 

والإعالمي يف الأردن ».

 

وزير  عنه  بالنيابة  وافتتحه  الوزراء  رئي�ص  دولة  من  ر�صمية  برعاية  املوؤمتر  وحظي 
واجلهات  التمويل  موؤ�ص�صات  دور  املوؤمتر  وتناول  الق�صاة،  يعرب  والتجارة  ال�صناعة 
املانحة يف دعم امل�صروعات الريادية، والريادة يف جمال تكنولوجيا املعلومات والطاقة، 
والت�صريعات والقوانني واأثرها على امل�صروعات الريادية، اإ�صافة اإلى دور املراأة العربية 

يف امل�صروعات الريادية.

و�صرح م�صاعد الرئي�ص التنفيذي - الأعمال امل�صرفية لل�صركات لبنك الإ�صكان حممد 
التي  الريادية  امل�صروعات  على  البنك  تركيز  من  تاأتي  املوؤمتر  اأهمية  »اإن  القريوتي 
باتت ت�صكل ركنًا اأ�صا�صيًا يف القت�صاد الوطني، ولت�صليط ال�صوء على النجاحات التي 

حتققت وحتولت معها امل�صروعات الريادية اإلى م�صروعات كربى«.
واأ�صاف القريوتي، اأن تناول امل�صروعات الريادية يف هذا الوقت يكت�صب اأهمية كربى 
خ�صو�صًا مع ارتفاع معدلت البطالة، والتي ت�صتدعي توفري فر�ٍص اقت�صاديٍة جديدٍة 
لفئة ال�صباب، حيث حقق العديد من الرياديني الأردنيني ال�صباب ق�ص�ص جناح مهمة 

على م�صتوى املنطقة.  

البنك يرعى جل�شة حوارية 
حول منظومة ال�شلوك والنزاهة

منتدى  نظمها  التي  املغلقة  احلوارية  للجل�صة  احل�صرية  رعايته  ال�صكان  بنك  قدم 
ال�صرتاتيجيات الأردين بعنوان »منظومة ال�صلوك والنزاهة: و�صيلة ملكافحة الف�صاد« 
اخلطيب  عبدالإله  الردين  ال�صرتاتيجيات  ملنتدى  الإدارية  الهيئة  رئي�ص  ادار  حيث 
جمريات احلوار اخلا�ص باجلل�صة اعاله و التي ا�صتعر�ص جوانبها املختلفة رئي�ص هيئة 

النزاهة ومكافحة الف�صاد ال�صيد حممد العالف.
اجلل�صة  هذه  رعاية  تاأتي  ال�صعدي:«  اإيهاب  الإ�صكان،  لبنك  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 
الهامة تاأكيًد من البنك على اأهمية هذه املنظومة  ودورها يف  تعزيز القيم الإيجابية 

واأُ�ص�ص وقواعد ال�صفافية ومنهجّية احلكم الر�صيد يف املجتمع«.
وداأب بنك الإ�صكان كعادته على تقدمي دعمه ورعايته للعديد من الفعاليات والن�صاطات 
على  وتوؤكد  الوطني،  لالإقت�صاد  م�صافة  قيمة  ت�صكل  والتي  والإقت�صادية  الإجتماعية 

دور البنك كداعم و�صريك رئي�صي للعديد من موؤ�ص�صات املجتمع املحلي.
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»األردني الكويتي«يشارك في رعاية وحضور
  المؤتمر الدولي األردني السابع للهندسة المدنية

الأردين  الدويل  املوؤمتر  فعاليات  وح�صور  رعاية  يف  الكويتي  الأردين  البنك  �صارك 
ال�صابع للهند�صة املدنية والذي انطلق حتت عنوان » اإعادة اإعمار املناطق املت�صررة 
العامة  ال�صغال  وزير  هل�صة  �صامي  املهند�ص  رعاية  حتت  املدنية   الهند�صة  دور   -

وال�صكان مندوبَا عن رئي�ص الوزراء.
يف  املدين  املهند�ص  دور  واإبراز  الإعمار  اإعادة  عملية  على  ال�صوء  املوؤمتر  و�صلط 
لتبادل  العامل،  انحاء  جميع  من  املخت�صني  املهند�صني  من  نخبة  بح�صور  قيادتها، 
املعرفة ونقل اخلربات حول اعادة اعمار املناطق املت�صررة ول �صيما التي تعر�صت 

لها منطقة ال�صرق الو�صط يف الآونة الخرية.
منتجات  لعر�ص  الفندق  رحاب  يف  املنا�صبة  بهذه  خا�صًا  جناحًا  البنك  اأقام  كما 

وخدماته، ولقي اقباًل من احل�صور واملدعويني. 

نظم حملة توزيع طرود اخلري
 بالتن�شيق مع تكية اأم علي

توزيع طرود اخلري  اأم علي حملة  تكية  مع  وبالتن�صيق  الكويتي  الأردين  البنك  نظم 
والتي �صارك فيها جمموعة من موظفيه، حيث قاموا بتعبئة وحت�صري وتوزيع طرود 

اخلري الغذائية على الأ�صر املحتاجة والعفيفة خالل �صهر رم�صان املبارك.
التي يتبناها البنك يف  وتعترب هذه اخلطوة ا�صتمرارًا ل�صيا�صة امل�صوؤولية املجتمعية 
جمال مكافحة الفقر واجلوع، ودعم العمل التطوعي يف خمتلف اأنحاء اململكة، كما 
وتاأتي هذه احلملة التي ينفذها البنك الأردين الكويتي، بهدف دعم برامج التكية 
واإي�صال  واجلوع،  الفقر  ومكافحة  املحتاجة  لالأ�صر  الكرمي  العي�ص  ل�صمان  الهادفة 

الطرود الغذائية لها، لت�صمل كافة انحاء اململكة.

هيثم  الكويتي  الأردين  بالبنك  اخلا�صة  والبنكية  التجزئة  منتجات  رئي�ص  واأكد 
البطيخي باأن البنك ي�صعى دائمَا لأن يكون ذا دور فعال يف خدمة املجتمع املحلي، 
وي�صهم يف حتقيق التنمية القت�صادية والجتماعية وتقدمي الدعم والرعاية ملختلف 
فئات املجتمع لتحقيق التنمية امل�صتدامة. كما اأ�صاد باجلهود التي تبذلها تكية اأم علي 

والقائمني عليها، مل�صاعدة واإغاثة املحتاجني والأ�صر الفقرية يف اململكة.
ياأتي من باب  البنك يف هذه احلملة  اإ�صراك موظفي  اأن  البطيخي على  واأكد   هذا 
خدمة  على  املوظفني  وحتفيز  التطوعي  العمل  ثقافة  تعزيز  يف  البنك  اإدارة  رغبة 

املجتمع.

واصل العمل التطوعي في مختلف أنحاء المملكة

أخبار البنوك

93 INVESTORS�مل�ستثمـــــــــــرون         �أيلول   ٢٠١٧



»جامعة فيالدلفيا« تطلق 
برنامج الماجستير في المحاسبة

ا�صتحدثت كلية اإدارة الأعمال يف جامعة فيالدلفيا تخ�ص�ص املاج�صتري يف املحا�صبة 
حمليا  كبريين  وطلبا  اإقبال  ت�صهد  التي  واملالية  الإدارية  التخ�ص�صات  من  وهو 
وعربيا، بهدف رفد �صوق العمل الإداري واملايل مبا ينميه ويطوره ويجعله قادرًا على 

مواجهة التحديات.
الذي  املقبل  الدرا�صي  للعام  �صتطرحها  جديدة  برامج  عن  اجلامعة  واأعلنت  كما 
يبداأ منت�صف ت�صرين الأول، ومنها ا�صتحداث تخ�ص�ص هند�صة الويب على م�صتوى 
كلية  يف  املتجددة  الطاقة  وهند�صة  املعلومات،  تكنولوجيا  كلية  يف  البكالوريو�ص 

الهند�صة، برنامج اللغة ال�صينية واآدابها يف كلية الآداب والفنون.
عليا،  م�صتويات  على  وتن�صيق  اجلامعة  قبل  من  تخطيط  بعد  اخلطوة  هذه  وتاتي 
وان�صجامًا مع فل�صفتها الطموحة الرامية اإلى اأن تكون طريقا متميزة اإلى امل�صتقبل، 
التي  فيالدلفيا  درا�صيا مميزا جلامعة  �صيكون عامًا  ان ٢017-٢018  اأكدت  حيث 
اإمتيازات وت�صنيفات متقدمة على  دخلت يوبيلها الف�صي بكل ثقة واقتدار حمققة 

امل�صتويني املحلي والدويل. 
فاجلامعة تعّد عدتها لإ�صقبال طلبتها يف تخ�ص�صات جديدة تواكب متطلبات الع�صر 

ومقت�صيات ال�صوق املحلية والعربية وملبية لطموحات اإدارتها و�صغف طلبتها. 
وقال عميد كلية العلوم الإدارية واملالية الإ�صتاذ الدكتور ع�صام جنيب، باأن الكلية 
اأخذت كافة اإ�صتعداداتها الأكادميية والإدارية لإ�صتقبال طلبتها يف هذا التخ�ص�ص 
با�صتحداث  التو�صع  الى  الكلية  �صعي  �صمن  تاأتي  اخلطوة  هذه  اأن  اإلى  م�صيفا 
طلبتها  مل�صاعده  والدويل،  والقليمي  املحلي  املجتمع  تخدم  جديده  تخ�ص�صات 
لغايات  والعملية  النظرية  مهاراتهم  تطوير  يف  الراغبني  الأردنيني  وغري  الردنيني 

ا�صتكمال درا�صاتهم اأو اكت�صاب خربات ومفاهيم جديدة لتطوير اأعمالهم.
وقال جنيب اإن ما يتميز برنامج املاج�صتري يف املحا�صبة تركيزه على مواد تطبيقية 
متطورة، وبا�صتخدام اللغة الإجنليزية كُلغة للتدري�ص، وبتاأهيله للخريجني للح�صول 

على ال�صهادات املهنية املختلفة.
وبني جنيب اإلى اأن �صروط الإالتحاق يف برنامج ماج�صتري املحا�صبة يتطلب احل�صول 
يف حقول  اأو  التخ�ص�ص  يف حقل  بها  من جامعة معرتف  البكالوريو�ص  درجة  على 
فاملقاعد  )مقبول(،  تقدير  حملة  عن  اأما  فوق(.  فما  )جيد  بتقدير  عالقة،  ذات 
املخ�ص�صة لهم بن�صبة لتزيد عن )10 %( من عدد امل�صجلني فعليا.وعلى مثل هوؤلء 
الطلبة درا�صة ثالث مواد ا�صتدراكية حمددة م�صبقًا �صمن اخلطة الدرا�صية، وتكون 
ومبعدل  املواد  هذه  جميع  يف  النجاح  وي�صرتط  التخ�ص�ص.  طلبة  جلميع  موحدة 

تراكمي ل يقل عن )جيد جدا( اأو ما يعادله.
وبني اإلى اأنه ي�صمح لطلبة الدبلوم العايل اللتحاق بربنامج املاج�صتري �صريطة األيقل 
تقدير الطالب عن )جيد جدا( يف درجة الدبلوم العايل، ومن جامعة معرتف بها، 

ويتم معادلة )9( �صاعات كحد اأعلى من الدبلوم العايل.
وي�صرتط يف كل طالب تزويد دائرة القبول والت�صجيل ب�صهادة المتحان الوطني للغة 
الجنليزية )اأو التوفل( من مراكز اللغات يف اجلامعات الأردنية الر�صمية، علمًا اأن 
ويف   ،)%50( الإن�صانية  التخ�ص�صات  جلميع  الوطني  المتحان  يف  النجاح  عالمة 
تخ�ص�صي علم احلا�صوب واإدارة الأعمال )65%(. ويف حال الخفاق يعطى الطالب 

برنامج تاأهيلي يف اللغة الجنليزية بوزن )6( �صاعات معتمدة.
والر�صالة،  ال�صامل  م�صارين:  على  ي�صري  التخ�ص�ص  هذا  اأن  اإلى  جنيب  وو�صح 

أكدت ان 2٠1٧-2٠1٨ سيكون عامًا دراسيا مميزا

االستثمار في القطاع التعليمي
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حيث يبلغ عدد ال�صاعات املعتمدة لنيل الدرجة )٣٣( �صاعة معتمدة. وتكون املواد 
الإجبارية يف م�صار ال�صامل ٢7 �صاعة معتمدة والإختيارية 6 �صاعات معتمدة. اأما يف 
م�صار الر�صالة فاملواد الإجبارية 18 �صاعة معتمدة والإختيارية 6 �صاعات، يف حني 

تكون الر�صالة موازية ل9 �صاعات معتمدة. 

جمل�س االأمناء يقرر ت�شكيل جمل�س
 عمداء للعام اجلامعي 2018/2017

قرر جمل�ص اأمناء جامعة فيالدلفيا ت�صكيل جمل�ص عمداء اجلامعة برئا�صة الأ�صتاذ 
الدكتور معتز ال�صيخ �صامل رئي�ص اجلامعة وع�صوية كل من:

لل�صوؤون  الرئي�ص  /نائب  اجلامعة  رئي�ص  م�صت�صار  عواد  حممد  الدكتور  الأ�صتاذ   
عميد  املعلومات/  تكنولوجيا  كلية  عميد  بطاز  حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  الأكادميية، 
ال�صيدلة/ كلية  عميد  جابر  عبداملطلب  الدكتور  الأ�صتاذ   ، بعد  عن  التعلم  عمادة 
عميد البحث العلمي والدرا�صات العليا، الأ�صتاذ الدكتور قا�صم العبيدي عميد كلية 
الهند�صة، الأ�صتاذ  الدكتور ع�صام جنيب الفقهاء عميد كلية العلوم الإدارية واملالية، 

الدكتور معروف �صمحان قائم باأعمال عميد كلية العلوم.
كما و�صم املجل�ص ع�صوية كل من الدكتور خلدون بطيحة قائم باأعمال عميد القبول 
الدكتور  واجلودة،  التطوير  عميد  باأعمال  قائم  توتنجي  طارق  الدكتور  والت�صجيل، 
غ�صان عبداخلالق قائم باأعمال عميد كلية الآداب والفنون،الدكتور اأ�صامة النعيمات 
قائم باأعمال عميد كلية احلقوق، الدكتور ابراهيم ب�صايرة قائم باأعمال عميد كلية 

التمري�ص، الدكتور م�صطفى اجلالبنة قائم باأعمال عميد �صوؤون الطلبة .

مركز الدرا�شات امل�شتقبلية يعقد ندوة
 االآفاق امل�شتقبلية ملكافحة التطرف واالرهاب

الدرا�صات  مركز  ندوة  �صامل   ال�صيخ  معتز  الدكتور  فيالدلفيا  جامعة  رئي�ص  افتتح 
اجلزء  والرهاب   التطرف  ملكافحة  امل�صتقبلية  »الآفاق  عن  اجلامعة  امل�صتقبلية يف 

الثاين  الجراءات العملية يف مقر جمعية ال�صوؤون الدولية.
ومت افتتاح الندوة برعاية رئي�ص جمل�ص اأمناء جامعة فيالدلفيا ليلى �صرف وبح�صور 

م�صت�صار اجلامعة معايل الدكتور مروان كمال.
يف  اماكن  عدة  يف  ي�صرب  و  �صرب  الذي  الرهاب  اأن  الرئي�ص:  كلمة  يف  وجاء 
املنطقة والعامل ؛ �صرب الأردن وعر�صه خلم�ص عمليات ارهابية عام ٢016 ،واأكد 
واعاقتها  مواردها  وا�صتنزاف  املجتمعات  الى زعزعة  يهدف  الرهاب  ان  كلمته  يف 
عن التطور والتنمية ،وزرع الدمار واخلراب . وطالب يف كلمته م�صاعفة م�صوؤوليات 

النخبلمواجهة هذه الظاهرة يف �صتى املجالت.
وبعد ذلك بداأت جل�صات الندوة التي اأدارها معايل الدكتور ابراهيم بدران باجلل�صة 

الأولى مب�صاركة معايل  الدكتور منذر ال�صرع والدكتور �صالح  ار�صيدات الذي قدم 
ملخ�صا لورقته بعنوان البعد ال�صيا�صي يف مواجهة التطرف والإرهاب جاء فيها :ان 
وبداية  ال�صالمي  العربي  التاريخ  يف  هامة  انعطافه  كان   ٢00٣ عام  بغداد  �صقوط 

انهيار النظام العربي . 
واكد ان ما تعي�صه امتنا هو خمطط مدرو�ص لتفتيت الدول القومية لتحقيق الهدف 
الكرب لإ�صرائيل واحلفاظ عليها قوية منوها الى ان خلق عقيدة الرهاب ومتكينها 

من امتالك جيو�ص وامكانات هو موؤ�صر على انهيار النظام العربي. 
من  وذاتي   .. فل�صطني  يف  الحتالل  هو  كما  خارجي  نوعان  الرهاب  ان  واو�صح 
مب�صروع  مطالبا  البطالة،  وتف�صي  والت�صلط  للف�صاد  النظمة  ممار�صة  م�صبباته 
نه�صوي ان�صاين ملكافحة الرهاب يت�صمن العرتاف ب�صيادة ال�صعب وتفعيل مفهوم 
املواطنة وتاأكيد مدنية ال�صلطة ومتتني اجلبهة الداخلية والر�صاد الديني وال�صالح 

ال�صامل.
مواجهة  يف  والجتماعي  القت�صادي  البعد  عن  فتحدث  ال�صرع  منذر  الدكتور  اأما  

الرهاب والتطرف.
من  منطقتنا  تعي�صه  ما  ظل  يف  املوؤامرة  نظرية  ا�صتبعاد  عدم  الى  كلمته  يف  وا�صار 

ارهاب وتطرف والدلئل كثرية ووا�صحة . 
امل�صالح  تختلف  حيث  لالإرهاب،  وواحد  وا�صح  مفهوم  حتديد  عدم  الى  وتطرق 
وال�صرتاتيجيات من هنا وهناك، واأكد ان الرهاب قد يكون ارهاب دولة او ارهاب 
جمموعات او افراد وانه موجود منذ بداية اخلليقة )�صاربا مثال عن قابيل وهابيل 
(، مطالبا اإلى �صرورة متكني القت�صاد والتطوير والتنمية، ون�صر الوعي املجتمعي 

مبخاطر هذه الظاهرة »الرهاب والتطرف » وجمابهته.
ويف اجلل�صة الثانية حتدث  الدكتور �صامي املجايل عن مواجهة  التطرف والرهاب 
وحماية  والبداع  للعطاء  الكبرية  الطاقة  ال�صباب  ، حيث ميثل  ال�صبابي  القطاع  يف 
ما  واذا  وال�صلوكي،  والثقايف  الفكري  التلوث  من  عليها  حافظنا  ما  ،اذا  الوطان 
اوجدنا لهذه الفئة فر�ص التعليم و العمل وق�صينا على البطالة وغريها من م�صكالت 
ال�صباب  حيث نكون بذلك قد ح�صّنا �صبابنا من النحراف ومكّناهم من نبذ العنف 

والتطرف .
وطالب بتفعيل دور الندية ال�صبابية ومع�صكرات احل�صني للعمل، والهتمام بالتعليم 

املهني ومنظومة املواطنة واجلوائز واملناظرات والن�صطة الالمنهجية.
اما  املتحدث الثاين الدكتور �صمري مطاوع فقد تناولت ورقته مواجهة  التطرف يف 
ح�صن  اذا  المم  بناء  يف  ودوره  العالم  اهمية  على  اكد  حيث  العالمي،  الف�صاء 
جمال  يف  المثلة  من  العديد  الى  م�صريا   ) �صحيح  )والعك�ص  واداوؤه  ا�صتعماله 

ا�صتخدام و�صائل العالم التي ترافقت مع انت�صار الرهاب والتطرف يف منطقتنا .
و�صدد على �صرورة ان يكون اخلطاب العالمي خطابا عقالنيا معتدل، وان يبتعد 
او  ثقافية  �صواء  العالمية  املادة  الهدف من  على  يركز  وان  والت�صهري  التهويل  عن 
اأي منرب  دينية او �صيا�صية، مطالبا و�صائل العالم المتناع عن اعطاء الرهابيني 
اعالمي او اذاعة بياناتهم او ا�صتخدام ون�صر اأي مادة حت�ص على الكراهية، وعدم 

القيام ببث احداث الرهاب مبا�صرة .
تناول يف حديثه حمور  الذي  داود  هايل  الدكتور  اجلل�صة  الثالث يف  املتحدث  وكان 
املواجهة من منظور اخلطاب الديني حيث اكد على ان ال�صالم دين حمبة وت�صامح 
زورا   تلبي�صه  املتطرفون   الذي يحاول  الدين  ولي�ص  والو�صطية   العتدال  ،وانه دين 
وبهنانا افكارا متطرفة جمتزاه من ن�صها لغايات واهداف ل تخدم ال اعداء المة 

ال�صالمية الذين ل يريدون اخلري لبالدنا ومنطقتنا. 
وجامعات يف  ومدار�ص  معاهد  العلم من  دور  ودور  والئمة  الوعاظ  دور  الى  وا�صار 
الغلو  يحارب  الذي  املعتدل  ال�صالمي  بالدين  الوعي  ن�صر  عرب  الفة  هذه  مكافحة 
وطالب  التكفري،  عن  والبتعاد  للحوار  ويدعو  الآخر  ويقبل  والرهاب  والتطرف 
بت�صحيح بع�ص املفاهيم املتعلقة باجلهاد والمر باملعروف والنهي عن املنكر وتاأهيل 
الئمة وحت�صني بيئة امل�صاجد وتطوير اخلطاب الديني والهتمام باخلطاب املتعلق 

باملراأة وال�صباب .

االستثمار في القطاع التعليمي
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مكتبة فيالدلفيا تشارك 
في المؤتمر الدولي الثالث للنشر اإللكتروني

واختتمت  الندوة اعمالها برفع التو�صيات الالزمة ملكافحة التطرف والرهاب على 
جامعة  يف  املعلومات  وم�صادر  املكتبة  دائرة  .�صاركت  وال�صعبي  الر�صمي  ال�صعيد 
اجلامعة  ملكتبة  الإلكرتوين  الن�صر  يف  الثالث  الدويل  املوؤمتر  فعاليات  فيالدلفيا 

الأردنية بعنوان » نحو مكتبات حديثة » اجلودة والعتمادية » . 
وقد مثلها يف هذا املوؤمتر كل من : بالل املومني رئي�ص ق�صم اخلدمات الفنية والآن�صة 
التزويد  ق�صمي  ورئي�صة  والدوريات  البيانات  قواعد  ق�صم  رئي�صة  النا�صر  جمدولني 

والفهر�صة والت�صنيف �صناء ال�صيد.
تطبيق  يف  فيالدلفيا  جامعة  مكتبة  جتربة  حول  عر�ص  تقدمي  املوؤمتر  خالل  ومت 
معايري العتماد واجلودة . قدمته كل من الآن�صة جمدولني النا�صر وال�صيدة �صناء 
ال�صيد ، واأبرزت ورقة العمل املقدمة نبذة عن ن�صاأة وتطور املكتبة وم�صادر املعلومات 
الت�صغيلية  واخلطة  املعلومات  وم�صادر  للمكتبة  ال�صرتاتيجية  واخلطة  وتطويرها 

املنبثقة، والتعليم الذاتي واآلية التح�صني نحو تقييم اإدارة املخاطر .
اإلى تعليمات املكتبة وم�صادر املعلومات ومقارنتها مع تعليمات  الورقة  اأ�صارت  كما 
العمل  اآليات  وتوثيق  لإجراءات  وعر�ص   ، العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  اعتماد  هيئة 
واأي�صًا عر�صًا عن الجراءات واخلطوات  والنماذج امل�صتخدمة لكل ق�صم ووظيفته 

التي اتخذتها املكتبة وم�صادر املعلومات بهدف حتقيق معايري اجلودة .

اجلامعة ت�شت�شيف ملتقى ديون الدويل االأول للفنون
ا�صت�صافت جامعة فيالدلفيا ملتقى ديون الدويل الأول للفنون خالل الفرتة ٢8-14 
اآب املا�صي، وذلك احتفاء بعمان عا�صمة الثقافة الإ�صالمية لعام )٢017( وبرعاية 

وزير التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور عادل الطوي�صي.
واملغرب  ال�صعودية  من:  الت�صكيليني  الفنانني  من  جمموعة  امللتقى  هذا  يف  و�صارك 
واجلزائر و�صلطنة عمان والعراق والوليات املتحدة الأمريكية اإلى جانب جمموعة 
الفنان  الدورة  لهذه  امللتقى  �صيف  كان  حيث  الأردنيني،  الت�صكيليني  الفنانني  من 
احلركة  تطوير  يف  والأكادميي  الفني  لدوره  تكرميا  كرمي  اأبو  ح�صني  الدكتور 

الت�صكيلية يف الردن.
واخلزف  والر�صم  النحت  جمال  يف  فنية  ور�صات  على  ي�صتمل  الذي  امللتقى  وعن 

الفنية،  العر�ص  و�صالت  ال�صياحية  واملواقع  للمتاحف  وزيارات  الفنية  والطباعة 
و�صًعا  فيالدلفيا  جامعة  تدخر  مل  اجلامعة:  رئي�ص  �صامل  ال�صيخ  معتز  الدكتور  قال 
لحت�صان هذا امللتقى، اإ�صهاًما منها يف الحتفاء بعمان عا�صمة للثقافة الإ�صالمية 
التعاون  اأوا�صر  وتعميق  والفنون  الثقافة  دعم  �صعيد  على  احليوي  لدورها  وتاأكيًدا 
الثقايف والفني الرفيع بني الأ�صقاء العرب من جهة، وتفعيل قنوات التبادل اخلاّلق 

واحلوار احل�صاري بني العرب والغرب.
من جهته ثّمن الدكتور غ�صان عبد اخلالق عميد كلية الآداب والفنون اعتناء رئا�صة 
اجلامعة باحت�صان ودعم هذا امللتقى وتوفري كل م�صتلزمات اإجناحه مادًيا ومعنوًيا، 
في�صل  الدكتور  اجلرافيكي  الت�صميم  ق�صم  رئي�ص  بذلها  التي  اجلهود  ثمن  كما 
العمري على �صعيد املتابعة والتن�صيق واإ�صراك املدر�صني والطالب يف هذا احلدث 

الثقايف الفني املتمّيز.
ويذكر اأن هذا امللتقى الذي نظمته جمعية ديون للثقافة والفنون التي اأ�ّص�صها الفنان 
والأكادميي فوؤاد خ�صاونة وجمموعة من الفنانني الأردنيني، يهدف اإلىاإيجاد ج�صور 
الفنون  اأن  من  انطالًقا  الأردنية  الفنية  بال�صاحة  والأجانب  العرب  الفنانني  تربط 

بكافة اأ�صكالها هي نوافذ للمعرفة والتنوير والإبداع.

االستثمار في القطاع التعليمي
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»جامعة عمان العربية«..رائدة البحث العلمي 
والدراسات العليا وصرح علمي متميز

تحرص جامعة عمان العربية 
على تعزيز مكانتها الريادية بين 
الجامعات األردنية بشكل خاص 
والعربية والدولية بشكل عام، 

وباعتبارها من الجامعات الرائدة 
في البحث العلمي والدراسات 
العليا، تعمل رئاسة الجامعة 

والقائمون عليها بشكل دؤوب 
لمواكبة الريادة والتميز في 
قطاع التعليم األكاديمي 

لالرتقاء بها نحو األفضل على 
المستويين المحلي واإلقليمي.
وفي هذا الصدد، قال القائم 

بأعمال رئيس جامعة عمان 
العربية د. غسان كنعان نحرص 

حقيقة على رفد الجامعة بنخبة 
من األساتذة والمحاضرين ألننا 
نهدف بشكل أساسيللحفاظ 
على مكانة الجامعة المتميزة 

والتي ال تقل شأناعن الجامعات 
المرموقة في دول العالم 

المتقدم.

د. كنعان:
نسعى لمواكبة الريادة والتميز 

في قطاع التعليم األكاديمي على 
المستويين المحلي واإلقليمي
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يكمن  حتقيقه  على  العربية  عمان  جامعة  تعمل  الذي  التميز  اأن  كنعان  واأ�صاف 
بهدفني، الأول ، لكي توؤدي ر�صالة اجلامعة باأمانة وتقوم بوظائفها بكفاءة وحتقق 
الوطن  يف  به  يقتدى  اأمنوذجًا  تكون  فلكي   ، الثاين  الهدف  اأما  بفعالية،  اأهدافها 

العربي.
1999كجامعة  عام  تاأ�ص�صت  والتي  العربية  عمان  جامعة  اأن  الى  كنعان  ولفت 
خا�صة غري ربحية تخت�ص بالدرا�صات اجلامعية العليا وذلك حتت م�صمى جامعة 
عمان العربية للدرا�صات العليا وكانت بذلك اأول جامعة اأردنية خمت�صة يف برامج 
معتمدة  جامعة  وهي  والدكتوراه،  املاج�صتري  برناجمي  تطرح  العليا  الدرا�صات 

اعتمادًا عامًا وخا�صًا وع�صوًا يف احتاد اجلامعات العربية والعاملية والإ�صالمية.
عليه  الذي حت�صل  املادي  الدخل  كافة  توجيه  يتم  ربحية  وباعتبارها جامعة غري 
دورات  يف  انخراطهم  و�صمان  والإدارية  التدري�صية  الهيئتني  لتاأهيل  اجلامعة 
ميزانية  تخ�صي�ص  يتم  كما  عملهم،  ملجالت  وفقا  متخ�ص�صة  تدريبية  وبرامج 
لتطوير البنية التحتية ومرافق اجلامعة ب�صكل م�صتمر عالوة على منح خ�صومات 

للطلبة ودعم برامج ومبادرات املجتمع املحلي.
وقد رفدت اجلامعة املجتمع املحلي والعربي بكفاءات متميزة من اخلريجني على 

يقوم  ٣100 طالب  لنحو  ال�صتيعابية  ت�صل طاقتها  املا�صية، حيث  ال�صنوات  مدار 
على تدري�صهم نخبة متميزة من اأع�صاء هيئة التدري�ص من حملة درجة الدكتوراه 

من جامعات حمليةوعربيةوعاملية متميزة.
قال  موؤخرا،  اجلامعة  ا�صتحدثتها  التي  اجلديدة  والربامج  التخ�ص�صات  وحول 
كنعان قمنا بطرح برامج مهنية تطبيقية بالإ�صافة الى برنامج احلو�صبة النقالة، 
اأف�صل الو�صائل التدر�صية للطلبة عقدت اجلامعة اتفاقية مع عدد  ول�صمان توفري 
من �صركات الت�صالت املحلية للم�صاهمة يف تدري�ص جزء من خطة هذا الربنامج 

وذلك من خالل تطبيقها ب�صكل عملي داخل املختربات وامل�صاغل التابعة لهم.
تخ�ص�ص  ا�صتحداث  مت  البكالوريو�ص  لدرجة  املعتمدة  التخ�ص�صات  باقة  و�صمن 
BDO ، حيث تقوم  العاملية  التدقيق  بالتعاون مع �صركة  الرقابة والتدقيق املايل 
هذا  لطلبة  الدرا�صية  واخلطط  املناهج  بو�صع  اجلامعة  مب�صاركة  التدقيق  �صركة 
التخ�ص�ص كما تتولى مهمة تدريبهم يف مكاتبها، ولتحفيز الطلبة على ال�صتفادة 
من خمرجات هذا التخ�ص�ص مت التفاق اأي�صا على تعيني ٣0% من خريجي هذا 

الق�صم �صنويا يف مكاتب ال�صركة املنت�صرة داخل اململكة وخارجها.
ا�صتحداث  موؤخرا  والدويل، مت  العربي  امل�صتويني  الطلبة على  ا�صتقطاب  ول�صمان 

99 INVESTORS�مل�ستثمـــــــــــرون         �أيلول   ٢٠١٧

مجلس التعليم العالي يمنح الجامعة
 الموافقة لتأسيس كلية علوم الطيران

االستثمار في القطاع التعليمي



وقعت اتفاقية تعاون مع شركة التدقيق العالمية
 BDO لتدريب وتوظيف الطلبة الخريجين

ي�صتهدف  والذي  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تخ�ص�ص  بكالوريو�ص يف  برنامج 
موافقة جمل�ص  كما ح�صلت اجلامعة على  ال�صالمية،  الدول  اأ�صا�صي طلبة  ب�صكل 
و�صيانة  بتكنولوجيا  تخت�ص  والتي  الطريان  علوم  كلية  لتاأ�ص�صي�ص  العايل  التعليم 

الطائرات وذلك بالتعاون مع اأكادميية الطريان وامللكية الأردنية.
العلمية  التخ�ص�صات  ملختلف  كليات  ت�صم  العربية  عمان  جامعة  اأن  الى  ي�صار 
الهند�صة،   ( احل�صر-  ل  الذكر  �صبيل  على  بينها   من  نذكر  والتي  والأدبية 
كما  وامل�صرفية(،  املالية  العلوم  الآداب، احلقوق،  الرتبية،  ال�صيدلة، احلا�صوب، 

تقوم اجلامعة بطرح 18 برناجما لدرجة املاج�صتري يف خمتلف الكليات.
ا�صتخدام  امكانية  يوفر  والذي  مركزاللحا�صوب  اجلامعة  حرم  ي�صم  كما 
التدري�صية  الهيئتني  واأع�صاء  اجلامعة  لطلبة  واملعلومات  احلا�صوب  تكنولوجيا 
الأعمال  حو�صبة  على  بالعمل  املركز  يقوم  بحيث  املحلي،  فيهاواملجتمع  والإدارية 
اإعداد  اإلى  بالإ�صافة  اجلامعة،  ودوائر  وعمادات  كليات  يف  الإدارية  والإجراءات 
واإمداد  واملعلومات  تكنولوجيا احلا�صوب  ا�صتخدام  التدريبية يف جمالت  الربامج 
دورات  بعقد  املركز  يقوم  كما  الالزمة،  والربامج  الفني  بالدعم  الدوائر  هذه 
اإلى توفري جميع اخلدمات الالزمة والبنية  فنية ملوظفي اجلامعة، ويهدف املركز 
على  اجلامعةوالعمل  يف  واملعلومات  احلا�صوب  تكنولوجيا  جمال  يف  التحتية 

با�صتمرار. تطويرها 
من  وحدة  اللغات  مركز  يعد  حيث  للغات  مركز  على  اي�صا  اجلامعة  وت�صتمل 

طالب  تخدم  والتي  والآداب  العلوم  بكلية  اأكادمييا  ترتبط  التي  اجلامعة  وحدات 
اجلامعةيف  متطلبات  بتدري�ص  املركز  ويقوم  اجلامعة،  يف  املختلفة  التخ�ص�صات 
واإك�صابهم  الإجنليزية  اللغة  يف  الطلبة  اأداء  لتح�صني  الإجنليزيةوذلك  اللغة 
خمتلف  يف  دورات  عقد  على  املركز  يعمل  ذلك  اإلى  املختلفة،اإ�صافة  مهاراتها 
ودورات   ، ال�صاملة  الإجنليزية  اللغة  دورات  مثل:  الإجنليزية  اللغة  مهارات 
امتحان  اجتياز  على  الطلبة  ت�صاعد  تاأهيلية  ودورات  الرتجمة،  املحادثةدورات 

توفل الوطني، وذلك من اأجل خدمة طلبة اجلامعة واأبناء املجتمع املحلي.
خالل  العربيةمن  اللغة  يف  اجلامعة  متطلبات  بتدري�ص  املركز  يقوم  كما 
امتحان م�صتوىيحدد من  امل�صجل يف اجلامعةاإلى  الطالب  م�صتويات،حيث يخ�صع 

خالله امل�صاقات التي يتوجب عليه درا�صتها خالل م�صريته اجلامعية.
تزويدها  على  وحر�صت  اهتماماخا�صامبكتبتها،  العربية  عمان  جامعة  اأولت  وقد 
مب�صادر املعلومات املختلفة من املراجع والكتب والدوريات املطبوعة والإلكرتونية 
والر�صائل  واملو�صوعات،  باملعاجم  تزويدها  على  عملت  كما  والأجنبية،  العربية 
وتزويدها  الإلكرتونية،  البيانات  بقواعد  ال�صرتاك  مت  كما  العلمية،  والأطروحات 
باأجهزة احلا�صوب احلديثة واملزودة بخدمة الإنرتنت، واإتاحتها ل�صتخدام الطلبة 

التدري�ص والباحثني. واأع�صاء هيئة 
اأي�صا مرافق ترفيهية للطلبة مثل  وبالإ�صافة الى املرافق التعليمية ت�صم اجلامعة 

املالعب وال�صالت الريا�صية وغريها.
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جامعة الشرق األوسط تبرم
 مذكرة تفاهم مع جامعة اتاتورك التركية

اأبرمت جامعة ال�صرق الأو�صط وجامعة اتاتورك الرتكية مذكرة تفاهم للتعاون يف املجالت 
بل�ص  ايرا�صمو�ص  البحثية وتبادل الطلبة واخلربات الأكادميية والإدارية، �صمن برنامج 

. Erasmus plus
اأتاتورك  ووقع املذكرة عن اجلامعة رئي�صها الأ�صتاذ الدكتور حممد احليلة وعن جامعة 

رئي�صها الربوفي�صور عمر كوماكلي .
العاملية  الثقافات  على  النفتاح  يف  اجلامعة  فل�صفة  مع  ان�صجاما  املذكرة  هذه  وتاأتي 

وا�صتقطاب الطلبة من خمتلف اأنحاء العامل  وحتقيق الريادة على امل�صتوى الدويل. 
تاأ�ص�صت عام  اتاتورك واحدة من اقدم اجلامعات احلكومية فى تركيا  اأن جامعة  يذكر 

1957 ت�صم 15 كلية خمتلفة ومتنوعة و6 معاهد عالية.

تفوز بدعم م�شروع بحث من برنامج ايرا�شمو�س بل�س

ح�صلت جامعة ال�صرق الو�صط على دعم م�صروع بحث علمي �صمن برنامج ايرا�صمو�ص 
بل�ص يف الدورة البحثية ٢017 يف جمال بناء قدرات العاملني يف جمال التعليم العايل. 

وامل�صروع  الفائز هو )التعليم والتدريب املتقدم لل�صبكات الذكيه يف جمال انظمة الطاقة 
املتجدده(، �صتنفذه جامعة ال�صرق الو�صط  بالتعاون مع جامعات اردنية وعربية واوروبية.
ويتولى فريق من اجلامعة تنفيذ امل�صروع برئا�صة عميد الدرا�صات العليا والبحث العلمي 
الدكتور ه�صام ابو �صاميه ومن ق�صم هند�صة الطاقة املتجددة يف كلية الهند�صة الدكتور 
نيوك�صل يف  امل�صروع من قبل جامعة  ا�صعد، و�صيدار  والدكتور �صامر  الرحمن  ب�صار عبد 

برييطانيا.
اجلامعات  يف  والتدري�ص  العايل  التعليم  تطوير  على  بل�ص  اإيرا�صمو�ص  برنامج  ويعمل 
امل�صاركة من خالل التعاون الأكادميي مع الدول الأوروبية وكذلك يوفر فر�ص تنقل للطلبة 
بني اجلامعات املتعاونة اإ�صافة اإلى تبادل الهيئات الأكادميية لغايات التدري�ص، التدريب، 

والبحث العلمي.
الوطني  بل�ص  ايرا�صمو�ص  مكتب  مع  بالتعاون  الو�صط  ال�صرق  جامعة  وفرت  ان  و�صبق 
الهيئة  لأع�صاء  اجلامعي  احلرم  يف  بل�ص  ايرا�صمو�ص  بربامج  تعريفية  حما�صرات 

التدري�صية لتحفيزهم لتقدمي م�صاريع للح�صول على يف الدورات البحثية القادمة.

ت�شكيالت اأكادميية يف جامعة ال�شرق االأو�شط
اأمناء جامعة ال�صرق الأو�صط يف جل�صته التي عقدت برئا�صة رئي�ص املجل�ص  قرر جمل�ص 
الدكتور حممد  الأ�صتاذ  رئي�ص اجلامعة  تن�صيب  وبناء على  الدين  نا�صر  يعقوب  الدكتور 
بها  العمل  بداأ  وقد   ،٢018/٢017 اجلامعي  للعام  اأكادميية  ت�صكيالت  اإجراء  احليلة 

اعتبارا من ٢/٢017/9.
وقرر املجل�ص تعيني الأ�صتاذ الدكتور طالل اأبو ارجيع نائبا لرئي�ص اجلامعة وعميدا لكلية 
ال�صيدلة، وتعيني الأ�صتاذ الدكتور اأجمد زينو عميدا لكلية الهند�صة، والأ�صتاذ الدكتور 
وراد عميدًا  الدكتور طالب حممد  والأ�صتاذ  الإعالم،  لكلية  عزت حممد حجاب عميدًا 
لكلية الأعمال، والأ�صتاذ الدكتور عبد احلافظ حممد �صالمةعميدًا لكلية العلوم الرتبوية، 
والدكتور عبداهلل حممد الأ�صقر قائمًا باأعمال عميد كلية تكنولوجيا املعلومات،والدكتور 

االستثمار في القطاع التعليمي

مجلس أمناء الجامعة يقرر إجراء تشكيالت أكاديمية للعام الجامعي 2٠1٧/2٠1٨
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اأحمد حممد اللوزي قائمًا باأعمال عميد كلية احلقوق، والدكتور اأحمد عبد احليمو�صى 
قائمًا باأعمال عميد كلية الآداب والعلوم، والدكتور وائل وليد الأزهري قائمًا باأعمال عميد 
�صوؤون  باأعمال عميد  قائمًا  قارة  �صريف  �صليم  الدكتور  وتعيني  والت�صميم،  العمارة  كلية 
الطلبة، والدكتور ه�صام �صعيد اأبو �صامية قائمًا باأعمال عميد الدرا�صات العليا والبحث 

العلمي.

»كرمت نخبة من اأع�شاء الهيئتني التدري�شية واالإدارية
كرمت جامعة ال�صرق الأو�صط عددا من اأع�صاء الهيئتني التدري�صية والإدارية ممن انتهت 

مدد خدماتهم يف اجلامعة.
وداأبت اجلامعة على تكرمي موظفيها املميزين، وممن قدموا وبذلوا الكثري يف �صبيل رفعة 
وتقدم اجلامعة، اإذ يعد هذا التكرمي، الذي رعاه رئي�ص جمل�ص اأمناء اجلامعة الدكتور 
يعقوب نا�صر الدين، وح�صره رئي�ص اجلامعة، الأ�صتاذ الدكتور حممد احليلة، جت�صيدا 

لنهج اجلامعة يف تعزيز الريادة وتكري�ص التميز بني اع�صاء الأ�صرة الواحدة. 
ويف هذا ال�صدد قال رئي�ص جمل�ص اأمناء اجلامعة الدكتور يعقوب نا�صرالدين اإن التكرمي  
اأبناء  ويبذلها  بذلها  التي  باجلهود  اعرتاف  هو  منها،  واحد  وهذا  العديدة  باأ�صكاله 
لها  بتناف�صية ت�صمن  تتبواأ مكانة مميزة وتتمتع  هذه اجلامعة يف رفعتها وتطورها حتى 

ال�صتمرار يف ر�صالة العطاء. 
واأ�صاف اأن فل�صفة اجلامعة يف الداأب على تكرمي اأبنائها نابع من نهج اأن اجلامعة جامعة 
وطن ولي�صت جامعة اأ�صخا�ص لذلك الرتكيز كان ومازال دائما على النتائج ورفع قدرات 

اأبنائها حيثما كانوا وحيثما حلوا ونق�صد هنا طلبتها.
يف  خدماتهم  مدد  انتهت  ممن  والإدارية  التدري�صية  الهيئتني  اأع�صاء  تكرمي  اإن  وقال 
اجلامعة، ياأتي يف �صياق ما توؤمن به اجلامعة اأن احلياة حمطات و�صنتها التبديل والتغيري 
الوطن  بناء  يف  اأ�صهم  لنه  و�صاأنا  قيمة  اأعلى  والداري  الكادميي  اأن  مبينا  والتطوير، 

واعداد الجيال. 
،وم�صت�صار  الدين  نا�صر  الدكتورة متارا  الرئي�ص  م�صاعد  بح�صور  التكرمي،  وجرى حفل 
ابو ارجيع، والعمداء ومدراء  الدكتور طالل  الأ�صتاذ  لل�صوؤون الكادميية  رئي�ص اجلامعة 

الدوائر الإدارية. 
وقال رئي�ص اجلامعة الدكتور حممد احليلة اإن التكرمي لهذه النخبة املميزة من اأبنائها ما 
هو اإل جت�صيد لروؤيتها يف �صعيها للتميز الذي ل يقف عند حدود اأو م�صتوى، فهاهي تكرم 
ثلة ممن بذلوا واأعطوا من خرباتهم واأفكارهم ما اأ�صهم يف ق�صة النجاح والبناء، فمن 

زرع البذرة الولى لهذا التطور ل ميكن ن�صيانه، و ها نحن نكمل امل�صرية بخطى ثابتة. 
وعن املكرمني، �صدد ال�صتاذ الدكتور �صعود عبداجلابر، والذي كان ا�صتاذا للغة العربية 
يف كلية الداب والعلوم، على اأن جناح اجلامعة من جناح العاملني فيها فما و�صلت اليه 
من مكانة اأكادميية مرموقة و�صمعة طيبة كان نتيجة عدة عوامل اأبرزها تطوير الكفاءات 
ا�صرة  بني  ي�صود  الذي  الن�صاين  اجلو  و  املعطاءة  الدارية  والهيئة  املميزة  الكادميية 
اجلامعة ، و غياب العنف اجلامعي و انفتاح اجلامعة على املجتمع املحلي وخدمته و �صيادة 

الفكر الن�صاين وتقبل الراأي والراأي الخر.
واأ�صاف اأن اجلامعة �صوف تبقى مميزة وتتطلع للتقدم والتميز بف�صل العاملني فيها من 

اأع�صاء الهيئتني التدري�صية والكادميية وقيادتها الر�صيدة وطلبتها. 
ويف نهاية احلفل، �صلم رئي�ص جمل�ص الأمناء ال�صهادات التقديرية الى املوظفني املكرمني.

امللحق الثقايف الكويتي يزور اجلامعة 

امللحق  مكتبه  يف  احليلة  حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  الأو�صط  ال�صرق  جامعة  رئي�ص  ا�صتقبل 
الثقايف الكويتي الأ�صتاذ بدر املطريي .

وا�صتعر�ص الدكتور احليلة ن�صاأة اجلامعة وتطورها وامل�صاقات الأكادميية  التي تطرحها 
يف برناجمي املاج�صتري والبكالوريو�ص، بالإ�صافة للن�صاطات التي تقوم بها اجلامعة. 

متانة  عن  وحتدث  اللقاء  بهذا  �صعادته  عن  الكويتي  الثقايف  امللحق  اأعرب  جهته  ومن 
اأ�صاد   كما  والرتبوية  التعليمية  العالقات  �صيما  ل  بالردن  الكويت  جتمع  التي  العالقات 

بتطور امل�صتوى الأكادميي املرموق الذي ت�صهده اجلامعة. 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اإطالع   الزيارة   من  الهدف  اأن  املطريي   واأكد 
لربناجمي  الكادميية  التخ�ص�صات  الدرا�صية يف خمتلف   تطور اخلطط  على  الكويتية 
اأع�صاء  تبادل  يف  الكويتية  الكادميية  املوؤ�ص�صات  مع  والتعاون  املاج�صتريوالبكالوريو�ص  

الهيئة التدري�صية بني اجلانبني.
حيث  ال�صيدلة  كلية  خمتربات  زيارة   �صملت  اجلامعي  احلرم  يف  بجولة  ال�صيف  وقام 
قدم م�صت�صار رئي�ص اجلامعة لل�صوؤون الأكادميية الأ�صتاذ الدكتور طالل ابو ارجيع �صرحا 

تف�صيليا عن كلية ال�صيدلة و خمترباتها وخططها الدرا�صية.
العالم  كلية  عميد  العالمي  والتطوير  التدريب  مركز  يف  ال�صيف  ا�صتقبال  يف  وكان 
والتدريبي لطلبة  العملي  الوفد على اجلانب  والذي اطلع  الدكتور عزت حجاب  الأ�صتاذ 

كلية العالم يف هذا املركز املتطور، كما قام الوفد بزيارة دائرة القبول والت�صجيل. 

م�شت�شار �شركة بوينغ العاملية للطائرات يزور اجلامعة
ورئي�ص  الدين  نا�صر  يعقوب  الدكتور  الو�صط  ال�صرق  اأمناء جامعة  رئي�ص جمل�ص  التقى 
بيرت  للطائرات  العاملية  بوينغ   �صركة  الدكتور حممد احليلة  م�صت�صار  الأ�صتاذ  اجلامعة 
ليدجر، وهو اأي�صا مدير و�صريك املوؤ�ص�صة العربية للتنمية الفنية، والدكتورة جمانة عمارة 

من جامعة نافال الربيطانية للدرا�صات العليا.
وجرى خالل الزيارة بحث اآفاق التعاون، وعنا�صر التميز التي تتمتع بها جامعة ال�صرق 
الو�صط حيث عر�ص الدكتور نا�صر الدين لروؤية اجلامعة التي تتمحور حول اأنها جامعة 

جادة وملتزمة و�صاعية للتعلم ، ومن اأهدافها  بناء و�صقل  �صخ�صية الطالب.  
وقال اإن » اجلامعة داأبت على  تعزيز عملية التعليم عرب الت�صبيك مع اجلامعات واملوؤ�ص�صات 
مما  جديدة  مهارات  واكت�صاب  التجارب  على  الطالع  لطلبتها  الفر�صة  لإتاحة  العاملية 
بوينغ  �صركة  مع  املباحثات  اأن  مبينا  العمل«،  فر�ص  وتعزيز  التناف�صية،  ل�صمان  يوؤهلهم 

للطائرات تاأتي يف هذا الإطار ونتطلع لتتويجه كخطة عمل يف امل�صتقبل القريب.
البنية الفوقية والتحتية للجامعة من       وجتول الوفد  يف احلرم اجلامعي واطلع على 
كليات ومرافق وخمتربات كلية ال�صيدلة وخمتربات وم�صاغل كلية الهند�صة كما اطلعوا 

على م�صروع الطاقة املتجددة )الطاقة ال�صم�صية(.  
اإعجابه بامل�صتوى املتقدم  وال�صمعة املرموقة التي  اأبدى الوفد ال�صيف  ويف هذا ال�صدد 
جهة  وحتديدا  التعلمية  التعليمية  العملية  �صعيد  على  وخ�صو�صا  اجلامعة،  بها  تتمتع 

الرتباط ب�صراكة مع جامعات بريطانية ملنح الطلبة �صهادات بريطانية معتمدة. 

االستثمار في القطاع التعليمي
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»جامعة إربد األهلية« توقع مذكرة تفاهم أكاديمي 
مع جامعة صالح الدين في إقليم كردستان العراق

قام الأ�صتاذ الدكتور زياد الكردي رئي�ص جامعة اإربد الأهلية، بزيارة اأكادميية اإلى 
اإقليم كرد�صتان م�صعود الربزاين، بح�صور الأمني العام لحتاد اجلامعات  رئي�ص 
العربية الأ�صتاذ الدكتور �صلطان اأبو عرابي العدوان، ورئي�ص جامعة �صالح الدين/ 

اإقليم كرد�صتان العراق الأ�صتاذ الدكتور اأحمد اأنور دزهيي.
هيئة  واأع�صاء  الطلبة  بتبادل  تتعلق  اأكادميية  موا�صيع  مناق�صة  مت  اللقاء  وخالل 
اللغة  واعتماد  والكردية،  العربية  اجلامعات  بني  ما  الفر�ص  وتبادل  التدري�ص، 

العربية والهتمام بها يف اجلامعات الكردية عامة ولطلبة الدرا�صات العليا.
حول  عرابي  اأبو  الدكتور  الأ�صتاذ  قدمه  اإيجاز  اإلى  الربزاين  الرئي�ص  وا�صتمع 
و�صيا�صات  العربي  الوطن  اأنحاء  خمتلف  يف  املنت�صرة  الحتاد  ومراكز  موؤ�ص�صات 
تفعيل التعاون يف جمالت الدرا�صات العليا وتنقل الطلبة و�صمان اجلودة والبحث 

العلمي.

توقيع مذكرة تفاهم اأكادميي 
مع جامعة �شالح الدين يف اإقليم كرد�شتان العراق

قام اأمني عام احتاد اجلامعات العربية الأ�صتاذ الدكتور �صلطان اأبو عرابي بت�صكيل 
جلنة برئا�صته وع�صوية كل من الأ�صتاذ الدكتور زياد الكردي رئي�ص جامعة اإربد 
الأهلية، والأ�صتاذ الدكتور اأحمد اأنور دز هيي رئي�ص جامعة �صالح الدين/ اإقليم 
كرد�صتان، وذلك بهدف تقييم جامعة نولج يف اإقليم كرد�صتان/ العراق لالن�صمام 

اإلى احتاد اجلامعات العربية.
امل�صكلة، حيث جرى  اللجنة  الكردي اجلامعة مع  الدكتور زياد  الأ�صتاذ   وقد زار 
الأهلية،  اإربد  جامعة  بني  اأكادميي  تفاهم  مذكرة  توقيع  الزيارة،  هام�ص  على 
يف  اجلامعتني  من  رغبة  وذلك  العراق،  كرد�صتان  اإقليم  الدين/  �صالح  وجامعة 
وتنفيذًا  والثقافة،  والتعليم  العلوم  جمال  يف  بينهما  العالقات  وتعزيز  تطوير 

للمبادئ العلمية التي يوؤمن بها الطرفان.
ووقع املذكرة عن جامعة اإربد الأ�صتاذ الدكتور زياد الكردي/ رئي�ص اجلامعة، وعن 

جامعة �صالح الدين الأ�صتاذ الدكتور اأحمد اأنور دز هيي رئي�ص اجلامعة.
ون�صت التفاقية على تو�صيع اآفاق التعاون بني الأق�صام املتناظرة بينهما، وتبادل 
النتاجات العلمية لأع�صاء الهيئات التدري�صية، والتعاون يف جمال اخلربة العلمية يف 
جمال البحوث، والتعاون يف جمال الإعداد وامل�صاركة يف عقد الدورات واملوؤمترات 
العلمية، وامل�صاركة يف احللقات الدرا�صية والتجمعات الأكادميية، وتبادل الأ�صاتذة 
باإجراءات  الأ�صاتذة  قيام  وت�صهيل  الطرفني،  بني  والطالبية  العلمية  والزيارات 

البحث العلمي.
والتفاعل  الأكادميي  والتعاون  الدويل  التفاهم  تعزيز  اإلى  التفاقية  هذه  وتهدف 
بني  والثقافية  واملهنية  التعليمية  الن�صاطات  دعم  خالل  من  وال�صداقة  الثقايف 

كليات وطلبة اجلامعتني.

األستاذ الدكتور زياد الكردي يلتقي مسعود البرزاني

االستثمار في القطاع التعليمي
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اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري

1،٥ مليون دينار صافي أرباح »األولى للتمويل« النصفية

اأرباح �صركة الأولى للتمويل )بعد ال�صريبة  بلغ �صايف 
احلايل  العام  من  الن�صف  خالل  واملخ�ص�صات( 

٢017 حوايل 1،5 مليون دينار.
 وح�صب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح �صركة الأولى 
العام  الأول من  الن�صف  ال�صريبة خالل  للتمويل قبل 
احلايل ٢017، حوايل ٢ مليون دينار، يف الوقت الذي 
ذاتها من  للفرتة  املتحققة  الإيرادات  فيه جمموع  بلغ 

العام ٢017 حوايل ٢،9 مليون دينار.
 وا�صارت البيانات املالية الى ارتفاع جمموع موجودات 
العام  من  الول  الن�صف  للتمويل خالل  الأولى  �صركة 

احلايل ٢017 لتبلغ حوايل 60،5 مليون دينار.
للتمويل عبد  الأولى  �صركة  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  وقال   
التي  املناف�صة  ا�صتمرار  ظل  يف  اإنه  خديجة،  ابو  اهلل 

ال�صركة  ا�صتطاعت  الأردين،  التمويل  قطاع  ي�صهدها 
الربحية وم�صتويات جيدة  نتائج متميزة يف  اأن حتقق 
قيمة  خللق  الت�صغيلية  الكفاءة  وتعزيز  الإيرادات  من 

وعوائد اأف�صل مل�صاهميها.
 واأ�صاف اأن ال�صركة حققت هذه النتائج بف�صل خطة 
�صركات  اأكرث  من  لتكون  اعتمادها  مت  التي  العمل 
التمويل تطورًا يف الأردن، كما اأن دور ال�صركة املحوري 
والإيجابي ك�صركة متويل رائدة ي�صاهم دائمًا يف توفري 
حلول متويلية جديدة لإر�صاء طموحات العمالء وتلبية 

احتياجاتهم.
 واأ�صار اإلى اأن ال�صركة تعمل على تنويع اخلدمات التى 
خالل  من  ا�صتفادة  اأكرب  وحتقيق  لعمالئها  تقدمها 

خدمة متويل متكاملة.

أبو خديجة: الشركة تعمل على تنويع الخدمات 
التى تقدمها لعمالئها
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٨1٥ ألف دينار صافي أرباح
 »بندار للتجارة واالستثمار« النصفية

1،2 مليون دينار صافي أرباح شركة التسهيالت التجارية للنصف االول

حققت �صركة بندار للتجارة وال�صتثمار خالل الن�صف 
ال�صريبة  )بعد  �صافية  اأرباحا   ٢017 عام  من  الول 
واملخ�ص�صات( بلغت ما جمموعه 815،٢40 الف دينار.
للتجارة  بندار  ل�صركة  املالية  البيانات  وح�صب   
ال�صريبة  قبل  ال�صركة  اأرباح  بلغت  فقد  وال�صتثمار، 
واملخ�ص�صات حوايل 1،٢ مليون دينار خالل الن�صف 
الول من العام احلايل ٢017، يف الوقت الذي بلغ فيه 
لنهاية  دينار  مليون   ٢،8 املتحققة  اليرادات  جمموع 
العام ٢017 مقارن مع ٢،7 مليون دينار  حزيران من 

للفرتة ذاتها من العام املا�صي ٢016.
 وا�صارت البيانات املالية الى ارتفاع جمموع موجودات 
الن�صف الول  للتجارة وال�صتثمار خالل  بندار  �صركة 
لتبلغ حوايل 4٢ مليون دينار  العام احلايل ٢017  من 

كانون   ٣1 لغاية  دينار  مليون   40،6 مع حوايل  مقارنة 
الأول ٢016.

وال�صتثمار  للتجارة  بندار  �صركة  العام  املدير  وقال   
مع  العالقة  لتعزيز  اجلهود  موا�صلة  �صعبان  نبيل 
التي  واملنتجات  احللول  بطرح  واملبادرة  البنك  عمالء 
تطوير  وت�صاعد يف  احتياجاتهم  وتلبي  اأعمالهم  تدعم 
الوطني  القت�صاد  تن�صيط  ي�صهم يف  ومبا  م�صاريعهم، 

واإجناح خطط الإ�صالح والتنمية.
 واأ�صاف: متكنا من حتقيق نتائج مثالية واأرباح جيدة 
مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املا�صي، وذلك يف ظل 
الظروف القليمية ال�صعبة، م�صريا الى ان هذه النتائج 
هي برهان على �صيا�صة ال�صركة احلكيمة التي ننتهجها 

يف التعامل مع الظروف والأخطار املتنوعة.

خالل  الأردنية  التجارية  الت�صهيالت  �صركة  حققت 
)بعد  �صافية  ارباحا   ٢017 العام  من  الول  الن�صف 
مع  مقارنة  دينار  مليون   1،٢ حوايل  بلغت  ال�صريبة( 
حوايل 1 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 

.٢016
�صركة  اأرباح  بلغت  فقد   املالية  البيانات  وح�صب 
خالل  ال�صريبة  قبل  الأردنية  التجارية  الت�صهيالت 
 1،5 حوايل   ،٢017 احلايل  العام  من  الول  الن�صف 
مليون دينار مقارنة مع حوايل 1،4 مليون دينار للفرتة 

ذاتها من العام املا�صي ٢016، يف الوقت الذي بلغ فيه 
العام  من  ذاتها  للفرتة  املتحققة  اليرادات  جمموع 

٢017 حوايل 1،5 مليون دينار.
موجودات  جمموع  ان  الى  املالية  البيانات  وا�صارت 
ال�صركة خالل الن�صف الول من العام احلايل ٢017 
مليون   41 حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   44 بلغت 

دينار لغاية ٣1 كانون الأول ٢016.
قال املدير العام ل�صركة الت�صهيالت التجارية الأردنية 
ونفذت  طيبة  نتائج  حققت  ال�صركة  اإن  جرار،  اياد 

�صواء  و�صعتها  التي  ال�صرتاتيجية  اخلطة  بنود  جميع 
اإذ عزز من مكانتها  البعيد،  او  املتو�صط  املديني  على 
وا�صلت تطوير  العمالء كما  املتميزة يف جمال خدمة 
يف  بها  انفردت  مبتكرة  وخدمات  منتجات  واإطالق 

ال�صواق املحلية.
خططها  تطبيق  �صتوا�صل  ال�صركة  اأن  جرار  واأكد 
الطموحة خالل عام ٢017 بهدف تلبية حاجة املواطن 
الأردين وحتقيق اإيرادات ت�صغيلية اأعلى تزيد من ثقة 

امل�صاهمني يف ال�صركة.

شعبان: النتائج برهان على سياسة الشركة 
الحكيمة في التعامل مع األخطار المتنوعة

جرار: الشركة ستواصل تطبيق خططها الطموحة 
بهدف تلبية حاجة المواطن األردني

اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري
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Investment In The Insurance Sector

723 Thousand JDs Net Profits of the Arab Jordanian 
Insurance Group for the First Half of 2017

  The net profits (after tax and provisions) of Arab 
Jordanian Insurance Group during the first half of 
the current year 2017 totalled 723.865 thousand JDs  
compared to 548,371 thousand JDs for the same 
period last year 2016.
According to the financial statements, the profits 
before tax of the Arab Jordanian Insurance Group 
during the first half of 2017 totalled 863.438 thousand 
JDs, in comparison with 689.100 thousand JDs for 
the first half of the last year 2016, while the received 
total income of the same period of 2017 was about 
7.2 million JDs in comparison with 6 million JDs for 
the first half of 2016. 
The financial statements indicated an increase of 
the company’s total assets during the first half of 
the current year 2017 to reach about 19.8 million 
JDs in comparison with about 19.6 million JDs until 
December 31 of the last year 2016.
 The Director-General of the Arab Jordanian Insurance 
Group Osama Ja’nineh stated that the results are in 
line with the significant and continued efforts made 
by the qualified cadre, despite the critical economic 
conditions in the region.  
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Arab Jordanian Insurance Group
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Ja’nineh: The 
Company Has 
Become the Optimal 
and Safest Option for 
Major Enterprises, 
Companies and 
Institutions

September  2017



Investment In The Insurance Sector

25 Thousand JDs Net Profits of “Jordan 
Insurance Company” for the First Half of 2017

3.9 Million JDs Income of Almanara
 Insurance Co. for the First Half of 2017

The total revenues of Almanara 
Insurance Co. for the first half of 
2017 were about 3.9 million JDs 
compared to about 3.4 million 
JDs for the same period last 
year 2016.          
According to the company’s 
financial statements, the net 
subscribed premiums during 
the first half of 2017 were about 
4.3 million JDs, compared with 
about 3.4 million JDs for the 
same period last year 2016, 
while the total assets for the end 
of June this year were about 
15.6 million JDs compared to 
about 16.1 million JDs until 31 
December 2016.
The Director-General of 

Almanara Insurance Co. 
Fadi Sa’adeh stated that the 
company is well placed in the 
domestic insurance market in 
view of the market share during 
a record time. Furthermore, 
the company has managed to 
achieve a growth rate in revenue, 
maintaining the balance of the 
insurance portfolio.
Sa’adeh stated that the results 
of the first half of 2017 were 
in line with the solid business 
strategy and plan based on 
revenue enhancement, pointing 
out that these results would 
undoubtedly empower the 
company’s performance to 
enhance its credit rating.

The net profits of Jordan 
Insurance Company (after tax 
and provisions) during the first 
half of 2017 totalled 24,949 
thousand JDs.
According to the financial 
statements, the received total 
income of the company for the 
same period of 2017 was about 
23.4 million JDs, compared with 
about 21 million JDs for the 
first half of 2016, while the net 
subscribed premiums for the 
end of June 2017 were about 
20.5 million JDs compared with 
about 19.7 million JDs for the 
same period last year 2016.    
The financial statements 
indicated that the total assets 

of Jordan Insurance Company 
increased during the first half of 
the current year 2017 to reach 
85.4 million JDs compared to 
79.6 million JDs until December 
31, 2016. 
The Managing Director of 
Jordan Insurance Company 
Imad Abdel Khaliq, stated that 
the company continued to 
achieve the optimal approach 
aiming at implementing the 
risk management concepts, 
apart from build strong financial 
reserves to establish the good 
reputation in the Jordanian 
insurance market, the base of 
clients, along with the strategic 
partners.       
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Jordan Insurance Company

Almanara Insurance Co.
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Abdel Khaliq: The 
company continues 
to build solid fund 
reserves

Sa’adeh: The company’s 
performance will certainly 
enhance its credit rating
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1.7 Million JDs Net Profits of the Middle East 
Insurance Co. for the First Half of 2017

The net profits (after tax and 
provisions) of the Middle East 
Insurance Co. during the first 
half of the current year 2017 
were about 1.7 million JDs.  
According to the financial 
statements, the pre-tax profits 
of the Middle East Insurance 
Co. for the first half of 2017 
were about 1.9 million JDs, 
while the total income received 
for the same period of 2017 
was about 12 million JDs.
 The financial statements 
indicated that the total assets 

of the Middle East Insurance 
Co. grew during the first half of 
2017 to reach 86.7 million JDs.
In light of the results, CEO of 
the Middle East Insurance 
Co. Rajai Sweis stated that 
the company has maintained 
the positive results, along with 
the diversified and balanced 
income owing to the great 
efforts made by its executive 
management, personnel, 
agents, besides the continued 
support of the Board of 
Directors. 

Middle East Insurance Co.

Sweis: The Company 
Continues to Maintain Its 
Leading Position in the 
Kingdom in Respect of the 
Insurance Sector 

Investment In The Insurance Sector

23.8 Million JDs Income of Arab Orient 
Insurance Company for the First Half of 2017

The Arab Orient Insurance 
Company’s income for the first 
half of 2017 was about 23.8 
million JDs.
   According to the company’s 
financial statements, the net 
subscribed premiums for the 
first half of the current year 
2017 were about 23 million 
JDs, while the total assets 
stood at 110.5 million JDs at 
the end of June this year.
The Chairman of the Board of 
Directors of the Arab Orient 
Insurance Co. Nasser Al 
Louzi stated that the company 
continues to develop its 

ambitious plans to increase the 
productivity and add further 
insurance products that serve 
the citizen and fulfill his/her 
aspirations to safely ensure 
health and property with a 
company that has credibility 
and strong leadership.
         Al Louzi added that 
Arab Orient Insurance Co. 
operates under the umbrella 
of the Gulf Insurance Group in 
eight countries, which, in turn, 
contributed to the support of 
the insurance services and 
products rendered by the 
concerned company.
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The Arab Orient Insurance
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Al Louzi: The company is 
proceeding on schedule 
with the development of 
its ambitious plans to 
increase the productivity

September  2017



The Arab Bank 
 415.2 Million JDs Profits of the Arab 
Bank Group for the First Half of 2017 
The Arab Bank Group generated 
profits after taxes and provisions 
of 415.2 million dollars for the 
period ended 30 June 2017, 
compared with 424.9 million 
dollars for the same period of 
2016.
These results reflect the strong 
growth of the Bank’s operating 
income despite the impact of 
the exchange rate depreciation 
of several Arab and foreign 
currencies.
 The credit facilities indicated 
4% growth at the end of the first 
half of 2017 to reach USD 24.7 
billion compared to USD 23.7 
billion at the end of 2016, while 
customer deposits stood at USD 

33.5 billion at 30 June 2017.
In light of the bank’s 
performance, Chairman of the 
Board of Directors of Arab Bank 
Sbeih Al Masri, said: ”We are 
pleased to note that the Bank 
continues to proceed with 
sound performance, which, 
in fact, demonstrates its solid 
business model, besides its 
adaptation to the challenging 
business environment owing 
to the economic conditions. 
The bank’s firm foundations 
reflect the sustainable revenues 
based on the diversification of 
business, and the sources of 
income in respect of sectors 
and the geographic locations.” 

Investment In The Banking Sector
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Bank of Jordan’s
26.5 Million JDs Net Profits of 
the Bank of Jordan
The Bank of Jordan’s total 
profits grew by 24.5% to reach 
39.1 million JDs in the first half 
of this year, compared to 31.4 
million JDs for the same period 
of 2016. 
According to the bank’s financial 
statements for the end of June 
2017, the net profits stood at 
26.5 million JDs, in comparison 
with 21.4 million JDs, recording 
an increase of 23.8%.

 The Chairman of the Board of 
Directors of the Bank/ General 
Manager, Shaker Fakhouri, 
outlined that the Bank’s 
financial performance for the 
period ended 30 June 2017 
emphasized the Bank’s ability 
to achieve further qualitative 
outcome and attain better 
performance at different levels 
of the balance sheet items and 
the income statement.

Al Masri: The bank 
has successfully 
adapted to a 
challenging 
business 
environment

Fakhouri: The Bank 
Continues to Achieve 
Further Qualitative 
Outcome

Housing Bank
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The Housing Bank for Trade and 
Finance has managed to achieve 
high performance despite the 
unfavorable conditions in the 
region. During the first half of 
2017, the Housing Bank achieved 
pre-tax profits of 87.4 million JDs, 
compared to 97.1 million JDs for 
the same period of 2016.       
   The net profit after tax stood 
at 62.2 million JDs compared 
with 66.4 million JDs for the first 
half of the previous year. The 
comprehensive income statement 
for this first half of 2017 reached 
69 million JDs, compared to 49 
million JDs in the first half of the 

previous year.
The Chairman of the Board of 
Directors AbdulElah Al Khatib 
stated that the bank continued 
to achieve the outlined mission, 
besides its positive contribution 
to serving the national economy 
despite the critical regional 
conditions and the resulting 
pressures and challenges.
For his part, CEO of Housing 
Bank Ihab Al Saadi stated that 
if non-recurring profits were 
excluded from the Bank’s 
operating activities, the Bank’s 
pre-tax profits would have grown 
by 9% in the first half of 2017. 

Housing Bank
87.4 Million JDs of the Housing Bank’s 
Profits during the First Half of 2017
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Cairo Amman Bank
14 Million JDs Net Profits of Cairo 
Amman Bank for the First Half of 2017
The net profits  (after tax and 
provisions) of Cairo Amman 
Bank during the first half of 2017 
were about 14 million JDs.    
  According to the financial 
statements, the profits before tax 
of Cairo Amman Bank during the 
first half of 2017 were about 19.5 
million JDs, while the gross bank 
income for the same period of 
2017 was about 61.8 million JDs.
The financial statements 
indicated a growth in the bank’s 
total assets during the first half 
of 2017 to reach 2.7 billion JDs, 
compared with 2.5 billion JDs 

until 31 December last year 
2016.  
 The Chairman of the Board of 
Directors of Cairo Amman Bank 
Yazeed Al Mufti stated that 
despite the critical conditions, 
the bank achieved distinct 
financial results and good 
performance during the first 
half of the current year. These 
results are achieved due to 
the prudent policy in view of 
granting facilities. The bank also 
has successfully maintained 
the quality of its credit facilities’ 
portfolio. 

Al Mufti: The Bank will 
continue to apply and 
implement the strategic 
plan aiming at achieving 
business development  

Al Sa’adi: The bank 
continues to achieve 
high performance 
despite the adverse 
conditions in the 
region 
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The Chairman of the Board of Directors of Jordan 
Ahli Bank, Sa’ad Al Mouasher  stated that the Bank’s 
performance in the first half of this year reflects 
the positive developments achieved by the Bank 
in light of the development of banking systems, 
the sustained improvements in facilities portfolio, 
besides the efficiency of assets and liabilities’ 
management despite the political and economic 
conditions that are taking place in the region. 
  The Jordan Ahli Bank achieved 30% growth in 
pre-tax profits of 13.1 million JDs for the end of 
June this year, compared with 10.1 million JDs for 
the same period in 2016.
 The Bank’s preliminary data, which are subjected 
to approval of the Central Bank of Jordan, indicates 
that the credit facilities’ portfolio grew (net) by 2% 
to reach one billion and 482 million JDs.    
  .The data indicates that the bad debts “significantly” 
decreased to 8.5% for the first half, in comparison 
with 9.8% at the end of last year.     

For his part, CEO and General Manager Mohammad 
Mousa Daoud, stated that the Bank generated 
healthy profits of 13.1 million JDs, despite the 
Bank’s plan to create provisions which aim to 
address the requirements of the stage, besides the 
conditions of some clients, improve the quality of 
the credit portfolio, as well as reduce the potential 
risks.

Al Ahli Bank
13.1 Million JDs Profits of Jordan Ahli 
Bank for the First Half of 2017

Al Mouasher: The 
bank achieved 
positive results 
despite the difficult 
regional conditions

Jordan Kuwait Bank
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The net profits of the Jordan Kuwait Bank (after 
tax and provisions) during the first half of the 
current year 2017 were about 13.4 million JDs.
 According to the financial statements, the profits 
before tax of the Jordan Kuwait Bank in the first 
half of 2017 were about 19.5 million JDs, while 
the gross bank income for the same period of 
2017 was about 60 million JDs, compared with 
about 59.7 million JDs for the first half of last 
year 2016. 
 The financial statements indicated that the 
bank’s  total assets during the first half of 
2017 increased to around 2.7 billion JDs, in 
comparison with about 2.5 billion JDs.
 The Chairman of the Board of Directors of 
Jordan Kuwait Bank, Abdul Karim Al Kabariti, 
stated that the bank has achieved a healthy 
growth since the beginning of the year owing to 
its successful business model, which focuses on 
providing flexible and special banking services 
that meet the specific needs of its clients.
Al Kabariti added that this prosperity is largely 
attributed to the significant efforts of our 
personnel and their continued dedication and 
devotion to their work, pointing out that the 
critical regional and economic conditions led 
the bank to provide the optimal services that 
are compatible with the clients’ needs and 
requirements.

Jordan Kuwait Bank
13.4 Million JDs Net Profits of 
the Jordan Kuwait Bank for 
the First Half of 2017

30 INVESTORS

Al Kabariti: Since the 
Beginning of the Year, 
the Bank Has Achieved 
Healthy Growth Rates 
Owing to Its Successful 
Business Model
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INVESTBANK
4.8 Million JDs Net Profits of 
INVESTBANK for the First Half of 2017

The (INVESTBANK) achieved 
net profits before tax of 6.4 
million JDs at the end of the first 
half of the current year, while 
net profits after tax for the first 
half of 2017 stood at 4.8 million 
JDs.
The total credit facilities (net) 
increased to 589 million JDs 
at the end of June 2017, 
representing a growth of 9%.
The Chairman of the Board of 
Directors Bisher Mohammed 
Jardaneh outlined that the Bank 

continues to adopt a sustainable 
business model based on 
serving the clients’ needs, apart 
from meeting their changing 
requirements by expanding 
facilities to larger sectors 
through its subsidiaries. The 
bank is constantly improving 
its performance, besides the 
operational efficiencies, aiming 
at achieving the organizational 
excellence as outlined.

29INVESTORS

Arab Jordan Investment Bank

The net profits (after tax and 
provisions) of the Arab Jordan 
Investment Bank “AJIB”  in the first 
half of the current year 2017 were 
about 9.4 million JDs.
  According to the financial 
statements, the Arab Jordan 
Investment Bank’s profits before 
tax during the first half of 2017 were 
about 13.7 million JDs, while the 
gross bank income for the same 
period of 2017 was about 30 million 
JDs.
 The financial statements indicated 
a growth in the bank’s total assets 
during the first half of 2017 to reach 
about 1.9 billion JDs, compared 
with about 1.8 billion JDs until 31 

December last year 2016.
Commenting on the results, the 
Chairman of the Arab Jordan 
Investment Bank’s Board of 
Directors Hani Al Qadi said: ”These 
results highlighted the Bank’s solid 
financial position, along with the 
great efforts aiming at enhancing 
the profitability channels generated 
from operations.”
 Al Qadi stated that the Bank 
focuses on its actions in the 
concerned market according to the 
adequate feasibility study within 
the Bank’s acceptable risk level, in 
pursuance of our strategy based 
on the diversification of income 
sources and the operating income.

9.4 Million JDs Net Profits of the Arab Jordan 
Investment Bank ”AJIB” for the First Half of 2017

Jardaneh: The Bank 
continues to increase and 
improve the quality of the 
credit facilities’ portfolio, 
besides the solid financial 
position

Al Qadi: The Bank’s 
Strategy Is Based 
on the Income 
Diversification, 
besides the 
Operating Income
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15.2 Million JDs Net Profits of 
Bank al Etihad for the First Half of 
2017

 The net profits (after tax and provisions) of Bank al 
Etihad during the first half of 2017 were about 15.2 
million JDs, in comparison with about 13.7 million 
JDs for the first half of last year 2016.
 According to the financial statements, the profits 
before tax of Bank al Etihad during the first half 
of the current year 2017 were about 22.7 million 
JDs, compared with about 20.6 million JDs for the 
same period last year 2016, while the gross bank 
income for the same period of 2017 was about 
71.7 million JDs compared to around 49 million 
JDs for the first half of last year.
 The financial statements indicated an increase 
of the bank’s total assets during the first half of 
2017 to reach about 3.4 billion JDs, in comparison 
with about 2.6 billion JDs until 31 December of last 
year 2016.
The Chairman of the Board of Directors Isam 
Salfiti stated that the bank’s results were in line 
with the objectives as outlined, which, in turn, 
had a positive impact with respect to the target 
indicators for the current year.
 

Bank al Etihad

Salfiti: The Bank Will 
Continue to Expand 
Its Banking Services 
and Solutions While 
Keeping Abreast of the 
Latest Technological 
Developments
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increase in the high cost of education in Jordan. 
Accordingly, MSS took into account also the 
issues pertaining to fees, as the school’s vision 
devoted to support the community, and the 
right of all groups in society to access the good 
education for all students. 
Al Afouri adds that in pursuance of the Modern 
Systems Schools’ vision, MSS strives to empower 
the student to ensure his/her access to the 
scientific knowledge, the required interaction 
in classrooms, the bilateral dialogue based on 
the Multiple Emotional Intelligences Theories, 
providing library, providing technical and 
professional workshops, scientific laboratories 
and data show galleries equipped with the latest 
equipment Scientific techniques, as well as 
ensuring the equipment of the school computer 
labs as a fundamental tool and a basic means of 
learning and effective communication between 
the school and parents through the electronic 
network.    
The Modern Systems Schools also endeavors to 
have strong citizens who are profoundly proud 
of history, identity, cultural heritage, religion, the 
values of their nation, the authentic ideals, as 
well as their belonging to the Arab and Islamic 
nation. 

Investment In The Education Sector

27INVESTORS September  2017



MODERN SYSTEMS SCHOOLS ...
SOLID REPUTATION AND OPTIMAL 
EDUCATION

he Modern Systems Schools adopts 
a distinguished education program, 
which is the first of its kind in the Arab 
region. For example, MSS chose the 

unique name in recognition that systems and 
modernity are inextricably linked.
The numerous reasons for the considerable 
success and the good reputation of Modern 
Systems Schools among counterparts are 

mainly represented by its objectives to proceed 
with further implementation of the educational 
process. Accordingly, MSS strongly deserves 
to gain the confidence of its students.
The Director-General of the Modern Systems 
Schools Dr. Mustafa Al Afouri told ”Investors” 
that MSS took into account the current 
circumstances that directly affected the 
financial ability of the citizen and the resulting 

Investment In The Education Sector
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AL AFOURI:
MODERN SYSTEMS 
SCHOOLS 
IS GREATLY 
PRIVILEGED OWING 
TO THE GREAT 
EFFORTS MADE BY 
ITS CADRE
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Sciences Isam Najib Al Foqaha’a, as well as Acting 
Dean of the Faculty of Science Dr. Ma’arouf Samhan.

   
The Future Studies Center Holds

 a Symposium on the Future Prospects to 
Combat Extremism and Terrorism

The President of Philadelphia University Dr. Mu’taz 
Al Sheikh Salem opened the symposium of Future 
Studies Center at the University in light of the ”Future 
Prospects to Combat Extremism and Terrorism - 
Part II – the Active Actions at the headquarters of 
the World Affairs Council.  
The symposium was opened under the sponsorship 
of the Board of Trustees’ Chairperson of the 
Philadelphia University Laila Sharaf, besides the 
presence of the University’s Advisor Dr. Marwan 
Kamal.

The Philadelphia University Library 
Participates In the Third International 

Conference for the Electronic Publication 
The Department of Library and Information 
Resources at Philadelphia University participated in 

the third international conference for the electronic 
publication of the University entitled ”Towards 
Modern Libraries”, ”Quality and Reliability”. 
The conference was represented by Head of 
Technical Services Department Bilal Al Momani, 
Head of Databases and Periodicals Section Ms 
Majdulin Al Nasser, and Head of Supply, Indexing 
and Classification Section Sana’a Al Sayyed.

 The University Hosts the First
 International Deon Forum for Arts

The Philadelphia University hosted the First 
International Deon Forum for Arts during the period 
14-28 last August, in honor of Amman as the Capital 
of Islamic Culture of (2017) under the auspices of 
the Minister of Higher Education and Scientific 
Research, Dr. Adel Al Tweisi
A group of plastic artists from Saudi Arabia, Morocco, 
Algeria, Oman, Iraq and the USA participated 
together with a group of Jordanian plastic artists. 
The forum was attended by the artist Dr. Hosni Abu 
Karim in honor of his artistic and academic role in 
the development of the plastic movement in Jordan

Investment In The Education Sector
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THE UNIVERSITY CONFIRMED THAT -2017
2018 WILL BE A SPECIAL ACADEMIC YEAR

he Faculty of Business Administration at 
Philadelphia University has introduced a 
Master’s degree in Accounting, which is 
one of the most prominent administrative 

and financial specialties that are widely favored 
by the great demand at the national and Arab 
levels, with respect to providing the administrative 
and financial labor market with the development, 
progress and ability to address the challenges.
The University also launched new programs for 
the next academic year, starting in mid-October, 
including the development of a bachelor’s 
degree in web engineering at the Faculty of 
Information Technology, the specialty of the 
Renewable Energy Engineering at the Faculty of 
Engineering, apart from the Chinese Language 
Program and Literature at the Faculty of Literature 
and Arts.

The Board of Trustees Decides 
to Establish the Deans’ Council for the 

Academic Year 2017/2018
The Board of Trustees of Philadelphia University 
decided to establish the deans’ council of the 
University headed by President of the University 
Prof. Dr. Mu’taz Al Sheikh Salem and the 
membership of:
The Advisor to the President of the University 
and Vice President for the Academic Affairs 
Prof. Dr. Mohammed Awad, Dean of the Faculty 
of Information Technology / Dean of Distance 
Learning Deanship Prof. Dr. Mohammed Battaz , 
Dean of the Faculty of Pharmacy / Dean of the 
Scientific Research and Graduate Studies Prof. 
Dr. Abdulmutalleb Jaber, Dean of the Faculty of 
Engineering Prof. Dr. Qasem Al Obaidi, Dean 
of the Faculty of Administrative and Financial 

Investment In The Education Sector

PHILADELPHIA UNIVERSITY LAUNCHES MASTER’S 
PROGRAM IN ACCOUNTING
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its functions efficiently and attain its objectives 
effectively. While the second objective is to be the 
role model in the Arab world.
Kana’an pointed out that Amman Arab University, 
which was founded in 1999 as a private non-profit 
university, is specialized in graduate studies known 
as Amman Arab University for Graduate Studies. 
Therefore, it was the first Jordanian university to 
specialize in graduate programs introducing 
master’s and doctorate programs. Further to that, 
the University is authorized by general and special 
accreditations and is a member of the Federation 
of Arab, International and Islamic Universities.
As a non-profit University, all the income received 
by the university is directed to train the teaching 
and administrative bodies and ensure their 
engagement in specialized training courses and 
programs according to their specific professions. A 
budget is also allocated to develop the university’s 
infrastructure and facilities on a continuous basis, 
grant offering discounts to students and support 
the community programs and initiatives.

September  2017



AMMAN ARAB UNIVERSITY… LEADER 
OF THE SCIENTIFIC RESEARCH AND GRADUATE STUDIES, 
APART FROM THE ELITE ACADEMIC INSTITUTION

A

22 INVESTORS

Investment In The Education Sector

mman Arab University is deeply 
committed to strengthening its 
leadership position among Jordanian 
universities in particular, and the Arab 

and international universities in general, as 
one of the leading universities with regard to 
the scientific research and graduate studies, 
the Presidency of the University and its cadre 
strive assiduously to keep pace with the 
leadership and excellence in the academic 
education aiming at improving the concerned 
sector at the domestic and regional levels.

 In this regard, the Acting President of the 
Amman Arab University Dr. Ghassan Kana’an 
said ”We are really keen to provide the 
university with elite professors and lecturers 
since we aim to maintain the university’s 
privileged position, which is equally important 
to the most prestigious universities in the 
developed world.”
Kana’an added that Amman Arab University is 
seeking to achieve excellence based on two 
objectives. The first objective is to perform 
the university’s mission with integrity, operate 

DR. KANA’AN:
WE STRIVE TO 
KEEP PACE WITH 
THE LEADERSHIP 
AND EXCELLENCE 
IN THE ACADEMIC 
EDUCATION SECTOR 
AT THE DOMESTIC 
AND REGIONAL 
LEVELS

September  2017



he Board of Directors of the Jordan Industrial 
Estates Corporation elected Dr. Luay Munir 
Sahweel as its Chairman for the future 
session, to succeed Dr. Ali Almadadha.

Sahweel outlined that the Board of Directors will 
continue the achievements in light of providing 
the logistics services in the industrial areas in the 
Kingdom’s main cities, stressing that the Board 
will continue its efforts to provide services to the 
industrialists and promote investment in industrial 
areas, aiming at attracting investment since the 

decision is provided to simplify the rules of origin 
with the European Union States, which, in turn, was 
approved by the London Conference.
 Dr. Sahweel holds a Bachelor’s degree in 
Industrial Engineering and Management from the 
University of Jordan, a Master’s degree in Industrial 
Engineering and Management with Honors from 
Oklahoma State University in the United States of 
America in 2001, and received a Doctorate degree 
with Honors of the concerned specialization and 
from the same University.

“SAHWEEL” CHAIRMAN OF THE BOARD
 OF DIRECTORS OF THE JORDAN

 INDUSTRIAL ESTATES CORPORATION

T
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THE JORDANIAN FIGURE WITH THE 
ECONOMIC STATURE

Economic news
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he Senator Hatahet is distinguished by his 
great success dedicated in the positions he 
pursued in the public and private sectors.
No one can deny that the well-known 

businessman and economist Ayman Hatahet is a 
Jordanian economic figure with Economic stature. 
Hatahet played a great role in supporting the 
national economy through the investment projects 
he has established. Hatahet is now considered the 
optimal economic ambassador for his country in 
light of the internal and external projects.
The great success achieved by Ayman Hatahet 
encouraged officials in the Kingdom to benefit 
from his experience in good governance, resulted 
in holding the cabinet of the Ministry of Transport, 
in which Hatahet added the qualitative addition of 
the concerned sector and contributed significantly 
to the recovery of the most important sectors such 

as the Economic and service sectors in Jordan. 
Hatahet also held numerous positions in recognition 
of his considerable expertise, such as  Chairman of 
the Board of Directors of the Jordan Chamber of 
Industry, 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.
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 cabinet of Ministry of 
Trnsport during the Government of Dr. Abdullah Al 
Nsour.

THE SENATOR AYMAN HATAHET…
THE JORDANIAN FIGURE WITH THE 
ECONOMIC STATURE

T
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Island in Abu Dhabi with three family members, 
including all expenses. Five winners also were 
awarded five in-kind prizes, including iPad and 
coupons.        

Bank al Etihad Grants Gold Sponsorship to 
the Fifth Annual of “Al Balad Music Festival”
Bank al Etihad sponsored the 2017 Al Balad Music 
Festival, which launched its fifth session from 
July 26 to August 2, 2017 at the Odeon Theater 
and the Roman Theatre, with the participation of 
a group of young musicians from Jordan and the 
Arab world to share their art works as part of the 
unique cultural music festival.      
The ”Al Balad Music Festival” included a variety 
of musical performances covering the Jordanian 
band ”Mirage”, which witnessed its artistic return 
after a long absence, the Palestinian band ”47”, 
the Jordanian artists Bisher and Hind Hamed, 
the Moroccan artist Oam, the Saudi artist Abdel 
Rahman Mohammed, along with the Jordanian 
artist Tariq Al Nasser and his band ”Rum”.  

BANK AL ETIHAD CONTINUES TO SUPPORT THE ART AND  CULTURE
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 ank al Etihad has announced the 
fortunate winners of its valuable awards 
for July 2017 savings account holders.      
  Tharaa Savings Awards are represented 

by the big prize of ”Porsche Carrera” 2017 the 
luxury sport car which proudly awarded to Rasha 
Aqeil Mahmoud Lutfi. The award was announced 
through a direct drawing at Bank al Etihad 
promotional site at City Mall, in the presence of 
the Central Bank ’s representative Fawzi Al Sous 
and a representative of the Ministry of Finance 

Issa Al Otoum. 
Tala Anwar Ja’afar Alawqati was granted the 
monthly grand cash award of 50,000 JDs. Four 
other winners were granted the weekly cash 
award of 10,000 JDs. There were also 22 winners 
of gold ounces, while 22 others were awarded 
cash prizes, with a value of 999 JDs for each 
one of them.        
   As for the ”Ibny” saving account, the child, 
Taym Mohammed Ahmed Al Tarawneh, in his 
father’s guardianship, was awarded a trip to Yas 

Bank News
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BANK AL ETIHAD CONTINUES TO SUPPORT THE ART AND  CULTURE

BANK AL ETIHAD ANNOUNCES ON JULY 
THE WINNERS OF ITS PRESTIGIOUS AWARDS 
FOR THE SAVING ACCOUNT HOLDERS

B
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management in the main administration building in Wadi 
Saqra, Amman.       

The Bank Largely Empowers the Girls 
through Teaching Them Life Skills

Cairo Amman Bank has contributed to the empowerment 
of 60 students of the eighth grade in respect of the life 
skills through its support of two interactive workshops 
within Go Girls Project organized at Um Al Qura 
Elementary School in Wadi Al Seer area.
Cairo Amman Bank continues to attach great importance 
to the development of the students’ skills, young women 
and men as a priority dedicated in its strategy to support 
the community.       
The concerned project aims to empower girls to build 

life skills that enable them to explore their world with 
great confidence and determination. Further to that, the 
project aims to promote the process of thinking on the 
basis of the scientific methodology through the scientific 
and engineering activities that focus on increasing self-
confidence and level of thinking with the purpose of 
addressing life problems. 

The Announcement of the Third Session of “Cairo 
Amman Bank Symposium” for Art Festival

  
The organizing committee of the International Cairo 
Amman Bank Symposium for art festival has revealed 
the details where its art workshops were held for ten 
days at the Bank’s headquarters in Wadi Saqra.
The third session of the symposium and its program 
included drawing workshops, art symposium and 
tourist tours for the participants through several 
historical and popular sites in the Kingdom, where 
many artists participated in the concerned session, 
such as George Bahjouri and Ibrahim Ghazaleh from 
Egypt, Ismail Azzam and Hasan Haddad from Iraq, 
Ala Khafsonova and Julia Zukova from Russia, Anna 
Pantilmonova and Marian Abramova from Ukraine, 
Suleiman Mansour and Nabil Anani from Palestine, 
Reem Odeh, Abdel Raouf Shamoun, Aziz Omorah, 
Ghadeer Abu Bukha, Ali Amr and Yasser Dweik from 
Jordan, Hasan Bourqieh from Morocco, Ghada Zoghbi 
from Lebanon, Wang Zaho from China, Walid Zweiri 
from Tunsia, and Mayam Al Zadjali from the Sultanate 
of Oman.
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CAIRO AMMAN BANK BRINGS 
HAPPINESS TO THE CHILDREN SUFFERING FROM 
CANCER FOR THE 11TH CONSECUTIVE YEAR
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The Bank Continues its usual Approach dedicated in the Community 
Service, With a view to Improving the Quality of Life of the Jordanian Citizen

airo Amman Bank sponsored for the eleventh 
consecutive year, the 14th annual summer 
camp for children receiving treatment at the 
King Hussein Cancer Center.   

The camp’s activities were opened by General 
Manager of the King Hussein Cancer Center Nisreen 
Qatamesh, in the presence of the Deputy Director-
General of the Banking Services and Products at 
Cairo Amman Bank Nizar Mohammed, sponsor of 
the summer camp for the eleventh year. The event 
included an entertainment act by the artist Hani 

Dbait, where the children greatly enjoyed their 
special songs.   
Qatamesh commended Cairo Amman Bank for its 
continued support and sponsorship of this annual 
event and stated that the summer camp is deemed 
one of the most prominent programs of the King 
Hussein Cancer Center, which is organized within 
the comprehensive care approach rendered to its 
patients.
Cairo Amman Bank organizes annually the 
children’s drawing contest supervised by its gallery 

C
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he Jordanian tourism sector achieved 
a positive result in the first half of 2017, 
supported by the actions and initiatives 
adopted by the Ministry of Tourism and 

Antiquities.     
The performance indicators of the Jordanian tourism 
sector continued to achieve positive results during 
the first six months of the year, as the Ministry of 
Tourism and Antiquities strives to support this 
significant economic sector, owing to its competitive 
strengths, the ability to create new jobs, as well as its 
contribution to increase the gross national income.     
According to the official statistics, the Kingdom’s 
tourism income grew by 14.5% to 2.1 billion dollars 
(about 1.5 billion JDs) in the first half of this year, 
compared to 1.8 billion dollars for the same period 
of 2016. 
  The preliminary data issued by the Central Bank 
of Jordan indicates that this increase reflects the 
growth in the total number of tourists by 9.9% 
 compared with the same period of 2016.    

 The data indicated that the Kingdom’s revenues 
from the tourism income grew by 9.5% in last June 
to reach 304.1 million dollars (around 215.6 million 
JDs), as a result of the growth achieved in the total 
number of tourists by 6.8% to reach 350,8 tourists 
compared with 328.6 tourists in June last year.   
 The recovery in regard of the Jordanian tourism 
sector is achieved despite the numerous challenges 
facing the concerned sector, given the security and 
political situation surrounding the region.     
 

T

THE GROWTH IS GREATLY OBSERVED IN THE NUMBER 
OF SITES’ VISITORS AND THE PASSENGER MOVEMENT OF 
“QUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT” 

HE TOURISM SECTOR 
IN JORDAN IS ACTIVELY 
RECOVERED DURING THE 
FIRST HALF OF

 2017

Investment in the aviation sector
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he Academy is certified and licensed 
by the Jordanian Civil Aviation Authority 
(JCAA). Furthermore, it grants a flight 
authorization from the American Federal 

Aviation Administration (FAA), adopting the 
slogan of ”We Serve Our Community with Integrity 
... Honesty ... and Excellence”.    
   The Royal Jordanian Air Academy, according 
to its Director-General, Captain Mohammed 
Al Khawaldeh, is accredited by several Arab 
airlines and by 20 friendly countries with a view 
to training the students in the area of aviation and 
aircraft maintenance engineering.
 ””The Academy is accredited by the Jordanian 
Civil Aviation Regulatory Commission (JCARC), 
the International Civil Aviation Organization 
(ICAO), civil aviation authorities, as well as Arab 

and international airlines,” said Al Khawaldeh 
during an interview with ”Investors”.
The Academy is the first aviation training institute 
in the region, with 105 fully equipped classrooms 
that are compatible with the international 
standards pertaining to areas. The Academy 
provides teaching methods, such as audio and 
video.            
Al Khawaldeh outlined that the academy strives 
to maintain the leading position concerning 
the training in various aviation fields aiming at 
providing domestic, regional and world airlines 
with highly qualified and skilled pilots, in addition 
to training and qualifying students in the fields 
of aircraft maintenance engineering and aircraft 
electronics according to the highest global 
standards. 

THE ROYAL JORDANIAN AIR ACADEMY 
... A MILESTONE IN THE AVIATION 
SCIENCE TRAINING

INVESTORS

T

Investment in the aviation sector

ALKHAWALDEH:
THE ACADEMY IS 
ACCREDITED AND 
LICENSED BY THE 
JCAA
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Special Investment

develop their projects and real estate plans.     
Al Khalidi said concerning the Dead Sea area that 
”The Dead Sea area is one of the most attractive 
areas for investment in the Kingdom as it enjoys 
a strategic location and spectacular natural 
scenery, which stimulate investment in this region 
and draw the attention of the Arab and foreign 
investors.”  
Al Khalidi pointed out that the ”Samarah Dead 
Sea Resort” is one of the most prominent 
projects located on the eastern coast of the 
Dead Sea region, especially that the resort 
embraces a range of high-level of recreational 
and residential facilities, which include multi-
residential apartments and villas with magnificent 
views of the Dead Sea, indicating that the primary 

objective of the resort is to improve the tourism 
services and support a new system of services 
with high-quality specifications.     
Al Khalidi also demonstrated that Samarah Dead 
Sea Resort meets the investors’ aspirations and 
realizes their vision and ambitious plans for 
future projects, especially as most opinion polls 
indicate that investors and businessmen make 
the procurement decision based on the location 
and quality of views offered by the apartments 
on the seashore. Furthermore, the investors show 
their concern over the quality of services and 
the facilities provided by the apartments, apart 
from the easy access to the project from different 
regions; in fact all the concerned standards are 
available in the Samarah Dead Sea Resort.                    

APARTMENTS AND VILLAS USED BY TOURISTS 
WITH STUNNING VIEWS OF THE DEAD SEA SHORES
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SAMARAH DEAD SEA RESORT ... YOUR 
IDEAL DESTINATION TO SPEND THE BEST VACATION 
AND ENJOY THE GREATEST FAMILY HOLIDAYS

AL KHALIDI

REAL ESTATE 
SECTOR IN 
THE KINGDOM 
FACES MANY 
CHALLENGES DUE 
TO THE CURRENT 
CONDITIONS IN THE 
REGION

Special Investment

he Investors Magazine, with a view to 
highlighting the Samarah Resort  closely, 
met the CEO of the Dead Sea Company 
for Tourism and Real  Estate Investment 

Eng. Nasser Al Khalidi to keep us informed of 
the  investments and services provided by the 
resort to visitors  throughout the year, in addition 
to discussing the challenges of the Real  estate 
in the Kingdom and its future vision with respect 
to stimulating  the sector and attracting greater 
investment.  
In this regard Al Khalidi said: ”At the outset, I 
would like to highlight that the real estate sector 
in the Kingdom, which is quite clearly, faces 

many challenges, especially in light of the current 
conditions in the region and the political and 
economic instability in neighboring countries, this 
is naturally reflected in the real estate market in the 
Kingdom.”   
Al Khalidi during the interview, which dealt with 
numerous important topics, stated that there are 
several problematic projects in the Kingdom in 
particular and the region in general, pointing 
out that the difficulty to access financing from 
banks, the inadequate banking and investment 
facilities in addition to the high rate of interest 
on loans contributed to the property bust, which 
led investors to search for other destinations to 

T

TO “INVESTORS ALNASHAMA”:





responsibility which represented in the 
adoption of two government schools, 
besides the neighboring schools in the 
region, with a view to empowering the 
teaching staff in these schools, especially 
of government schools, to receive free 
training in AES. 
As part of the American Excellence 
Schools’ vision, students from nearby 
government schools can also learn about 
the experiences of their colleagues in 
AES. 

10 INVESTORS September  2017
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in the international  outlook, resulted in 
their choice of the American education . 
The school is privileged by its qualified 
teaching staff and personnel who are highly 
competent and dedicated to achieve the 
optimal standards for students. Our devoted 
personnel strive to attain excellence in 
work, apart from achieve excellence in 
the academic areas and learning skills 

by constantly reviewing the curriculum 
presented to our students.   
AES offers the American education in a 
unique educational facility. The name of the 
American Excellence Schools reflects the 
quality of education and services provided 
to the community. Accordingly, AES have 
launched a wide range of initiatives as 
a prominent part of its corporate social 

ISSUE MALF

AMERICAN EXCELLENCE SCHOOLS 
“AES” …THE QUALITATIVE ADDITION IN 
EDUCATION

September  2017



he American Excellence Schools is 
deemed one of the leading schools in 
the Kingdom that adopt the American 
curriculum at the level of Jordan.

According to the Director-General of 
American Excellence Schools and 
Chairman of the Board of Directors of Rising 
Educational Investments Co. and CEO of 
Rising School Dubai, Ala’a Sha’aban, the 
American Excellence Schools has set its 

objectives carefully to become one of the 
major educational institutions in Jordan and 
achieve the qualitative addition in education 
field. AES has been able to obtain the 
academic accreditation from AI and NEASC 
in record time not exceeding 6 months.
Sha’aban stated during his interview with 
”Investors” that the American Excellence 
Schools is genuinely committed to catering 
all the families’ needs, who are concerned 

AMERICAN EXCELLENCE SCHOOLS 
“AES” …THE QUALITATIVE ADDITION IN 
EDUCATION

8 INVESTORS September  2017
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SHA’ABAN:
AES IS DEEPLY 
COMMITTED TO 
MEETING THE NEEDS 
OF FAMILIES WHO 
HAVE CHOSEN 
THE AMERICAN 
EDUCATION FOR 
THEIR RELATIVES
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 The Investors also held an exclusive meeting 
with the Director-General of Aqaba Development 
Corporation Dr. Ghassan Ghanem, who 
confirmed that Aqaba Development Corporation 
operates under the umbrella of the Aqaba 
Special Economic Zone Authority to steer the 
investment process based on the planning of 
the Special Economic Zone and the strategic 
and comprehensive plans, with respect to 
focusing on the priorities of investment sectors 

and the optimization of resources
In light of the performance of the Jordanian 
insurance sector, the magazine had a special 
meeting with the Director-General of the Jordan 
Insurance Company, Isam Abdul Khaliq, who 
stressed that the insurance sector currently 
suffers in view of the regional political and 
economic crises that have overshadowed the 
performance of the sector in addition to the 
large numbers of companies

THE MAGAZINE CONTINUED ITS 
SOLID START AND ACHIEVEMENTS BY 

LAUNCHING THE ISSUE NO.45
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distinguished publication that included a review 
of the most prominent investment in real estate 
and tourism in the Kingdom, especially mega 
projects.    
 The magazine held an exclusive meeting with 
His Excellency the former Prime Minister and 
First Vice-President of the Senate, Dr. Ma’arouf 
Al Bakhit, who reaffirmed that Jordan enjoys 

security and stability, which are considered the 
most important factors that attract investment. 
The Speaker of the Council of Representatives 
during a special conversation with ”Investors” 
stated that the region is currently witnessing the 
stage known as is the most serious in history, 
but the great challenge facing Jordan is the 
economic reality.  

THE ATTENDEES COMMENDED THE NATIONAL ROLE OF THE 
MAGAZINE AND EXPRESSED PRIDE IN LIGHT OF ITS ACHIEVEMENT  
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nvestors Magazine celebrated its twelfth 
anniversary at a ceremony held in 
Amman, in the presence of senior political 
and economic figures in the Kingdom.

The ceremony was attended by a number of 
former Prime Ministers, including His Excellency 
the former Prime Minister Dr. Abdullah Al 
Nsour, former Prime Minister Abdul Salam 
Al Majali, former Prime Minister Abdul Raouf 
Al Rawabdeh, the Director-General Nadeem 
Abauat of Socite Generale Bank, Chairman 
of the Board of Directors of the First Jordan 
Investment Co. Mohammed Khair Ababneh, 

CEO of New Vision Company, CEO of Investors 
Magazine Sharif Al Amayreh, Editor-in-Chief 
Ali Al Amayreh, Director of Relations Ziad Al 
Amayreh and Director of the Magazine in Abu 
Dhabi Suleiman Al Amayreh.
 The Investors Magazine was founded in mid-
2007 to be a quarterly economic magazine of 
four editions per year. The Magazine includes 
a distinguished editorial staff and maintains a 
privileged position at the country’s level, headed 
by Ali Al Amayreh, Editor-in-chief Yasser Mehyar 
and Editorial Consultant Tariq Al Momani. The 
first issue was published in early 2008 with a 

“INVESTORS MAGAZINE”
 CELEBRATES ITS 12TH ANNIVERSARY
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EDITORS LETTER 

   The global financial implications raised by the world 
markets and the economies’ engine are undeniable and 
well known issue across the globe. In fact no one can 
ignore the dynamics that have been alerted to contain 
the crisis in the world and Jordan as well, including the 
restructuring of the Economic and Social Council.

The events and occurrences, besides the past and 
recent history emphasized that none of the crises did 
not last for long time, but rather were incidental effects. 
Most importantly, the wisdom lies in the address and 
management of crises and the ability to mitigate the effects 
and get rid of the potential results.

The optimal solution for the concerned crisis should not 
depend solely on specific sector or be limited to the private 
sector without the engagement of the public sector. In fact, 
the responsibility lies with the government, private and the 
people sector. Further to that, the absence of optimism in 
any of the humanitarian activities can be a negative impact 
on the society not merely at the material level but rather at 
the psychological and social level. 

Experts have expressed concern about the emergence of 
negative social effects owing to the repercussions of the 
crisis on the domestic economy under the possibility of the 
increased poverty and unemployment, which, in turn, are 
deemed real issues and some have begun to appear in 
unfamiliar social situation.

In any case, there are global and local indicators 
which emphasize the pending global recession. These 
predictions were reported in the British Newspapers, which 
indicated that declining of the real estate prices, along with 
taxes have contributed to the increase in spending and it 
will start to increase further this year.          

In Japan, the Bank of Japan decided to fix the interest 
rate as signs of the Japanese economy for ending the 

aliamaireh@yahoo.com

 THE ECONOMIC CRISIS ... NEW AND   
 RENEWED OPTIONS

current crisis. The recent indicators show that Japanese 
companies and factories have begun to recover.
In a symposium held in the Saudi capital, Riyadh, on the 
crisis of global markets with the participation of a wide 
range of senior economists globally, in which the speakers 
concluded that the effects of the crisis are coming to an 
end and it will be eased in the world by 2020. According to 
studies and reality in light of the future, many locals have 
taken a positive attitude that the economy may not improve 
considerably in the second half from 2019 but it will be in 
a better condition in 2020. On the contrary, many believe 
that the crisis will deepen in the coming year and its 
consequences will affect many of the institutions suffering 
from the crisis.

These data introduced another dimension in the collection 
policies and reasons of borrowing and credit facilities, with 
the consent of many economists It does not carry any hope 
of positive results at all levels

We say that “what does not destroy you, make you 
stronger”, and we strongly believe that the first way to 
address the crisis is our determination of the recovery to 
create the real partnership between the public and private 
sectors in searching for new and renewed options and 
opportunities.
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