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ي�صع جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�صني م�صاألة تاأمني 
ويف  جاللته،  اأولويات  راأ�ص  على  للمواطن  الكرمي  العي�ص 

مقدمة توجيهاته وروؤاه ومبادراته.

اإحدى  كان  بل  لالأردن،  عاديا  عاما  يكن  مل   2017 عام 
ارتفاع  ب�صبب  اململكة،  بها  مّرت  التي  العجاف  ال�صنوات 
قيا�صي لأ�صعار النفط، واأزمات احلروب يف املنطقة العربية  
للمواد  العاملية  ال�صتهالك  معدلت  يف  كبرية  وزيادة 
املحا�صيل  من  العاملي  الإنتاج  حجم  وتراجع  الغذائية، 
غري  اإلى  وما  بالدينار  املرتبط  للدولر  و�صعف  الزراعية، 

ذلك من عوامل اقت�صادية كبرية.

�صربت  اأمواجها  لكن  املن�صاأ،  عاملية  برّمتها  الأ�صباب  هذه 
يف  الأردن  عا�صه  الذي  القت�صادي  الزدهار  �صواحل 
ها�صم  اآل  عميد  مكارم  فربزت  الأخرية،  اخلم�ص  ال�صنوات 
اإلى  جاللته  لتوجيهات  وكانت  املواطن،  عن  التخفيف  يف 
احلكومة باإيجاد حلول ناجعة تنه�ص بالواقع املعي�صي لأبناء 
ال�صعب، الأثر يف التخفيف قدر الإمكان من ت�صونامي الأزمة 

العاملية.

العناوين،  اأبرز  اأحد  كانت  الأ�صعار..الأ�صعار،  الأ�صعار.. 
امللك،  جاللة  مع  الأردنية  الأنباء  لوكالة  مقابلة  خالل 

فجاللته املتابع لهّم املواطن، يوؤكد املرة تلو املرة على �صرورة 
فجاءت  الأ�صعار،  مارد  وجه  يف  تقف  حكومية  خطط  وجود 
املوازية،   الأ�صواق  اإن�صاء  يف  بالتو�صع  احلكومة  مبادرات 
اجلمركية،  والر�صوم  ال�صرائب  من  الأ�صا�صية  ال�صلع  واإعفاء 

لكبح اآثار مارد الأ�صعار عن كاهل املواطن.

ولن ين�صى الأردنيون مكرمة جاللة امللك عندما اأمر احلكومة 
املنازل حتى  والتدفئة يف  للطهي  امل�صتخدم  الغاز  بتحّمل دعم 
تخف اآثار حترير اأ�صعار املحروقات يف الأردن، و�صي�صتذكرون 
�صت�صمن  التي  كرمي  لعي�ص  كرمي  �صكن  جاللته  مبادرة  جيدا 

ال�صكن املالئم لآلف الأ�صر الأردنية، ب�صعر حكومي مدعوم.

التوا�صل  يف  جهدا  امللك  جاللة  ياأل  مل  ذلك،  كل  جانب  واإلى 
مع املواطنني يف كل مكان، فكانت جولت جاللته امليدانية يف 
كافة مناطق اململكة، واأوامر جاللته بحل امل�صاكل التي تعرت�ص 
الأ�صا�صية املختلفة دلياًل  ال�صعب على اخلدمات  اأبناء  ح�صول 

على اهتمام جاللته بعي�ص املواطنني.

والتقّدم  التنمية  النموذج يف  الأردن  لبناء  ي�صعى  امللك  جاللة 
والدميقراطية  الفر�ص،  وتكافوؤ  الإن�صان  حقوق  واحرتام 
والعدالة، وهي عوامل من �صاأنها �صمان العي�ص الكرمي لأبناء 

الوطن.
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االحتفال الثالث عشر
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برعاية اأ�شحاب الدولة امل�شري والن�شور 

» احتفلت مجلة » المستثمرون« بعيدها الثالث عشر في حفل 
عشاء أقيم في قاعة فندق جراند ميلينيوم برعاية دولة الدكتور 

عبد اهلل النسور و دولة طاهر المصري«.

»المستثمرون« تحتفل بدخولها العام الـ 13 

Celebration
13 
Years
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Celebration13 Years

حممد  الكابنت  كمال،  مروان  الدكتور  معايل  من  كل  احلفل  وح�صر 
اجلازي  عمر  امللكية  الدكتور  الطريان  اأكادميية  عام  مدير  اخلوالدة، 
رئي�ص  �صليم،  ماهر  الدكتور  العربية  عمان  جامعة  امناء  جمل�ص  رئي�ص 
الرئي�ص  جت،  عام  مدير  حداد  مالك  العربية  معايل  عمان  جامعة 
�صعيد  با�صم  املجايل، الدكتور  �صادي  احلديثة  الروؤية  ل�صركة  التنفيذي 
عام  مدير  الحمد  احمد  م�صت�صفى عمان اجلراحي،  الدكتور  عام  مدير 
�صركة البالد الطبية املالكة مل�صت�صفى ال�صتقالل، �صعادة نا�صر اخلالدي 
الرئي�ص التنفيذي ل�صركة البحر امليت لال�صتثمارات ال�صياحية والعقارية، 
مدير  الدكتور  الدوا�ص،   منت�صر  �صعادة  ال�صتثماري  البنك  عام  مدير 
مدار�ص  عام  ومدير  العفوري،  م�صطفى  احلديثة  النظم  مدار�ص  عام 

اجلودة المريكية �صعادة عالء �صعبان. 
والرئي�ص  العمايرة  علي  التحرير  رئي�ص  احل�صور  ا�صتقبال  يف  كان  وقد 
العمايرة،  زياد  والت�صويق  مديرالعالقات  و  العمايرة  �صريف  التنفيذي 
رعايتهم   على  و�صكرهم  الدولة  باأ�صحاب  التحرير  رئي�ص  رحب  حيث 
وتلبيتهم دعوة حفل العيد الثالث ع�صر. كما قدر دعمهم املتوا�صل مل�صرية 
املجلة، موؤكدا يف الوقت ذاته على حر�ص الإدارة ال�صتمرار مبتابعة كافة 

على  املجلة  جناح  من  يعزز  مبا  القطاعات،  جلميع  القت�صادية  الأخبار 
ال�صعد.  كافة 

حتريرها،  و�صيا�صة  للمجلة  العايل  املهني  بامل�صتوى  احل�صور  اأ�صاد  قد  و 
يف  ال�صتثمار  تخ�ص  التي  الق�صايا  خمتلف  تناول  يف  الرائد  ودورها 
النهو�ص  ال�صتثمار يف  ودور  باأهمية  املحلي  املجتمع  وعي  تعزيز  و  اململكة 
التي  اأبرزالق�صايا  على  ال�صوء  ت�صليطها  عن  ف�صاًل  الوطني،  بالقت�صاد 

تهم املواطن. 
وخارجها  اململكة  من  والقراء  املتابعني  باهتمام  حتظى  املجلة  تزال  وما 
غالبية  واأرباح  اأخبار  تغطية  على  حتر�ص  حيث  املتميز،  ملحتواها  نظرًا 
ال�صركات امل�صاهمة العامة، بال�صافة الى اإجراء املقابالت مع كبار رجال 
منذ  عاتقها  على  اأخذت  وقد  هذا  والعربية.  الأردنية  وال�صيا�صة  الأعمال 
و�صع  بهدف  والدولية  والقليمية  املحلية  الأحداث  كافة  مواكبة  تاأ�صي�صها 
القت�صاد  يواجهها  التي  وامل�صكالت  التحديات  لأبرز  عام  واإطار  ت�صور 

املحلي، ومن ثم توظيف احللول الناجعة للتغلب على تلك التحديات. 
اململكة،  يف  ال�صتثماري  املناخ  جاذبية  تعزيز  لأهمية  لدراكها  ونظرًا 
رجال  مع  اللقاءات  من  عدد  باإجراء  املوؤهل  كادرها  خالل  ومن  قامت 

الحضور يشيد بالمستوى المميز
 للمجلة واالنجازات التي حققتها 
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خمتلف  من  متخ�ص�صني  الى  بال�صافة  واأكادمييني،  وم�صتثمرين  اأعمال 
القطاعات التي تعك�ص الواقع ال�صتثماري للمملكة على امل�صتوى القليمي. 
التي  القليمية  املعار�ص  يف  امل�صتمرة  امل�صاركة  على  املجلة  وحتر�ص  كما 

ت�صهم يف جلب ال�صتثمارات املختلفة �صواء العقارية منها اأو ال�صياحية. 
اأ�صباب جناح املجلة وا�صتمراريتها وجود كادر حتريري متميز  اأبرز  ولعل 
م�صتوى  على  امللفات  اأبرز  تناول  يف  طويل  باع  ولديه  كافية  بخربة  يتمتع 
يا�صر  التحرير  ومدير  العمايرة،  علي  حتريرها  يراأ�ص  حيث  اململكة، 
العمل  فريق  اهتمام  وين�صب  املومني.  طارق  التحرير  وم�صت�صار  مهيار، 
على اخلروج بعدد مميز يت�صمن ا�صتعرا�صًا لأبرز ال�صتثمارات العقارية 
العمالقة، ما ي�صهم يف زيادة  امل�صاريع  وال�صياحية يف اململكة، بخا�صة يف 

انت�صار املجلة و يفتح اآفاقًا جديدة ملزيد من التو�صع لالأ�صواق الأخرى. 
منقطعة  واجلهود  الدوؤوب  العمل  خالل  من  تاألقها  املجلة  وا�صلت  وقد 
احليوية  القطاعات  يف  ال�صتثمارية  امل�صاريع  اأبرز  تغطية  يف  النظري 
املختلفة، بال�صافة الى املتابعة امل�صتمرة واحلثيثة لكافة الأخبار واأن�صطة 

ال�صركات على مدار العام. 
عدد  مع  ح�صرية  مقابالت  املختلفة  اأعدادها  خالل  من  املجلة  وتناولت 

من رجالت الوطن ممن لهم ب�صمة وا�صحة يف تاريخ اململكة، بال�صافة 
اللقاءات  خالل  تناولوا  م�صتثمرين  مع  احل�صرية  اللقاءات  من  عدد  الى 
منح  الى  تهدف  خطوة  يف  بن�صرها   املجلة  انفردت  وحقائق  تفا�صيل 

القارئ فر�صة 
التعرف عن كثب على واقع ال�صتثمار املحلي. 

لنتاج  الأردنية  ال�صركة  عام  مدير  مع  ح�صري  لقا  بعقد  متيزت  و  هذا 
الأدوية الدكتور عدنان بدوان الذي اأو�صح اأن ال�صركة تعترب من ال�صركات 
ال�صورة  ونقل  القت�صاد  دعم  يف  كبري  وب�صكل  ت�صاهم  التي  الوطنية 
امل�صرقة عن اململكة الى كافة انحاء العامل من خالل جودة منتجاتها من 

الأدوية.
وبجودة  كافة  امل�صتهلك  احتياجات  تلبية  ال�صركة  �صعي  اإلى  ولفت  كما 
من  النا�ص  كل  يتمكن  باأن  ر�صالتها  تتلخ�ص  الجنبية،  الأدوية  ت�صاهي 
احل�صول على الرعاية ال�صحية النوعية باإ�صهاماتنا النوعية واملبتكرة يف 

ال�صحية«. ال�صناعات 
ونوه الى اأن متيز منتجات ال�صركة فتح لها الطريق لت�صجيل م�صتح�صراتها 
يف اأكرث من 35 دولة يف قارات اآ�صيا وافريقيا واأوروبا، كما اأن اخلربة التي 

المجلة سلطت  الضوء 
على أبرز التحديات والفرص الواعدة 
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بنتها ال�صركة على مر ال�صنني قد باتت م�صدرا للمعرفة ونقل التقنية اإلى 
الأخرى. ال�صركات 

الأردنية  املجموعة  �صركة  عام  مدير  مع  لقاء  بعقد  املجلة  قامت  كما 
العام  العام  مديرها  اأكد  التي  التنموية،  واملناطق  احلرة  للمناطق 
املهند�ص احمد احلاليقة اأنها اأخذت على عاتقها متابعة اعمال ون�صاطات 
تنظيم  خالل  من  التنموية  مظلتها  حتت  املن�صوية  باملناطق  امل�صتثمرين 
لقاءات دورية ملناق�صة مطالبهم والوقوف على التحديات التي تواجههم، 

ليجاد �صيغ منا�صبة حللها وتذليلها.
الزرق  يف  حرة  منطقة  لن�صاء  تخطط  املجموعة  اأن  بدورة  واو�صح 
كما  �صامية،  ملكية  كمبادرة  تن�صاأ  �صوف  التي  التنموية  املناطق  �صمن 
كاحدى  التنموية  عجلون  منطقة  تطوير  يف  اهتمامًا  تويل  املجموعة  وان 
تلفريك  م�صروع  ان�صاء  �صتت�صمن  والتي  الرتفيهية  ال�صياحية  الواجهات 
اأخرى، كما وان املجموعة م�صتمرة يف  ومنطقة جتارية وم�صاريع �صياحية 
لتكون  الكورني�ص  امليت وخ�صو�صًا منطقة  البحر  التطوير مبنطقة  اعمال 

عززت من مكانتها من خالل تناول مختلف 
القضايا التي تتعلق باالستثمار 

االحتفال الثالث عشر
Celebration13 Years
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اهتمت في مجال جذب المستثمرين
 من خالل تناول قصص النجاح 
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االحتفال الثالث عشر
Celebration13 Years
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جذب  ومركز  املنطقة  لأبناء  متنف�ص 
بال�صافة  واخلارجية  الداخلية  لل�صياحة 

الى تطوير مطل منطقة �صومية.
امل�صتثمرون«  جملة   « اأن  الى  ي�صار 
لتكون   ،2007 العام  يف  تاأ�ص�صت  قد 
يف  اأعداد  اأربعة  من  اقت�صادية  جملة 
جملة  هذه  توزيع  ويتم  الواحد.  العام 
املوؤ�ص�صات  على  الن�صامى«  »امل�صتثمرون 
وعلى  اململكة  يف  التعليمية  واجلامعات 
اململكة  يف  العاملة  ال�صركات  كربيات 
وال�صتثمار  بالقت�صاد  تعنى  والتي 

وا�صكالها. انواعها  مبختلف 

المستثمرون
انفــــــــــردت 
بلقـــــــــاءات 
حصريـــــــــة 
متميــــــــزة 
وعــــــــــــــلى 
مستـــــــــوى 
عــــــــــال من 
األهميـــــــــة

والمهنيــــــة 

االحتفال الثالث عشر
Celebration13 Years
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االحتفال الثالث عشر
Celebration13 Years

لقطات من الحفل
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االحتفال الثالث عشر
Celebration13 Years

لقطات من الحفل



شركة تطوير العقبة ... 
نجاح متواصل وانجازات بال حدود

تم االنتهاء من انشاء ملعب كرة القدم »استاد العقبة الجديد«

غانم: الشركة 
عملت على السير 

قدما في عملية البناء 
والتطوير بمدينة 

العقبة

لقاء العدد
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البدء في اعمال التصميم لمشروع منتجع المطل وهو المنتجع األكبر في مدينة العقبة

االنتهاء من أعمال المرحلة االولى من مشروع
 ميناء العقبة الجديد وتشغيل األرصفة األربعة

قدما  لل�صري  �صركات  من  ل�صتدراج عرو�ص  املرجعية  اعداد  على  دوري  ب�صكل  تعمل 
لتطوير وحتديث الفر�ص ال�صتثمارية لتتالئم مع م�صتجدات ال�صوق املحلي والعاملي.

بح�صب  تعمل  العقبة،  مبدينة  للنهو�ص  بجد  ت�صعى  التي  العقبة  تطوير  �صركة 
ت�صمن جذب  بطريقة  باملنتج  النهو�ص  على  غ�صان غامن  املهند�ص  التنفيذي  رئي�صها 
بالإ�صافة  املحفزات  وتقدمي  الجراءات  ت�صهيل  وا�صتدامتها من خالل  ال�صتثمارات 

املمكنة. امل�صاريع  لتوفري 
ويقول خالل لقائه مع »امل�صتثمرون«، اإن ال�صركة التي تعترب الذراع التنفيذي ل�صلطة 
من  الجنازات  من  العديد  حتقيق  ا�صتطاعت  اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة 

خالل النتهاء من بع�ص امل�صاريع احليوية والبدء بتنفيذ البع�ص الخر.
العقبة  منطقة  الى  ال�صتثمارات  خمتلف  جذب  على  عملت  ال�صركة  اأن  وي�صيف 
الفر�ص  بطرح  تقوم  ال�صركة  ان  الى  نف�صه  الوقت  يف  م�صددا  اخلا�صة،  القت�صادية 

ال�صفافية. مبنتهى  ال�صتثمارية 

وفيما يلي نص اللقاء:

  ماهي أبرز االنجازات التي حققتها الشركة منذ بداية العام؟

اعمال  من  النتهاء  مت  فقد  ال�صركة،  حققتها  التي  الجنازات  من  العديد  هناك   
هذه  من  الأربعة  الأر�صفة  وت�صغيل  اجلديد  العقبة  ميناء  م�صروع  من  الولى  املرحلة 
ميناء  من  والثالثة  الثانية  املرحلتني  بتنفيذ  البدء  فيه  مت  الذي  الوقت  يف  املرحلة، 

العقبة اجلنوبي اجلديد.
جار  والعمل  اجلديد«،  العقبة  »ا�صتاد  القدم  كرة  ملعب  اعمال  من  النتهاء  مت  كما 
�صويته  ورفع  النهائي  املنتج  اثراء  بهدف  وذلك  جار،  الرتويحي  املركز  ان�صاء  على 

بالن�صبة للمدينة الريا�صية ، حيث �صيتم طرح عطاوؤها يف القريب العاجل.
بهدف  ال�صياحية  امل�صاريع  باحلزمة اجلديدة من  العمل  بدء  الى ذلك مت  بال�صافة 
وجممع  امللكي  اليخوت  لنادي  املائية  الواجهة  مثل  املدينة  يف  ال�صياحي  املنتج  تنويع 
العقبة،  يف  وح�صاريًا  رئي�صًا  معلمًا  �صيكون  الذي  هيا  ودوار  الرتوييحي  العقبة 

لقاء العدد

21 INVESTORSامل�ستثمـــــــــــرون         كانون الأول   ٢٠١٧



مع نهاية العام سيتم استكمال إنشاء مصنع
 وحدات اإلضاءة واإلنارة الموفرة للطاقة »اللد«

بال�صافة الى العديد من امل�صاريع املتنوعة يف منطقة احلفايا.
يف  الأكرب  املنتجع  وهو  املطل  منتجع  مل�صروع  الت�صميم  اعمال  يف  البدء  مت  وكذلك 
من  جديدة  عنا�صر  اعمال  وطرح  باملياه  املوقع  تزويد  من  والنتهاء  العقبة،  مدينة 
اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة  جمرك  �صاحة  اعمال  ل�صتكمال  التحتية  البنية 
�صاحة )4( وتو�صيعها وتطويرها لزيادة كفاءة ميناء احلاويات وا�صتيعاب اأكرب عدد 

ممكن من احلاويات.

نهاية  حتى  المتوقعة  االنجازات  عن  للحديث  ينقلنا     هذا 

2017؟ 
بعمال  تتعلق  اعمال  ا�صتكمال  �صيتم   2017 احلايل  العام  من  املتبقية  الفرتة  يف   
موانىء العقبة اجلنوبي اجلديد، وان�صاء مدينة عمالية اخرى �صمال املدينة لتغطية 
فر�صة   2200 توفر  والتي  املالب�ص  �صناعة  على  القائمة  الهندية  ال�صركة  ن�صاطات 

عمل يف املدينة.
الطاقة  توفري  »اللد«  والنارة  الإ�صاءة  وحدات  م�صنع  ان�صاء  ا�صتكمال  و�صيتم  كما 
والردن  خا�ص  ب�صكل  العقبة  مدينة  طلبات  من  كبري  جزء  حاجة  �صيغطي  والذي 

املنطقة  يف  طريق  من  اكرث  باعمال  والبدء  اعمال  ا�صتكمال  و�صيتم   ، عام  ب�صكل 
اي�صا  و�صيتم  ال�صناعية،  واملنطقة  البيئية  ال�صياحة  منطقة  خلدمة  وذلك  اجلنوبية 
البدء باعمال الت�صميم خلط ال�صكة احلديد وطرحه كفر�صة ا�صتثمارية، بال�صافة 

الى طرح عطاءات فر�ص ا�صتثمارية ملدينة ريا�صية كربى وم�صت�صفى جديد.

التي  االخرى  االستراتيجية  المشاريع  من  العديد  هناك     

تسعى الشركة القامتها في العقبة، ضعنا في أبرزها؟
طالب،  الف   6 ب�صعة  النموذجية  احلكومية  املدار�ص  جممع  بتنفيذ  البدء  �صيتم   
�صيتم  كما  به،  اخلا�صة  التحتية  والبنية  ومرافقه  الربي  معان  ميناء  باأعمال  والبدء 
مت  التي  اجلديدة  القليم  اأرا�صي  وتطوير  التحتية  البنية  تو�صيل  باأعمال  البدء 
اعمال  بتنفيذ مرحلة جديدة من  والبدء  املنطقة اخلا�صة،  �صلطة  الى حدود  �صمها 
بال�صافة  واملوانىء،  الدويل  ح�صني  امللك  مطار  يف  والبيئة  والمن  العامة  ال�صالمة 
الى طرح فر�صة ا�صتثمارية لفندق 4 جنوم يف و�صط املدينة على �صارع امللك ح�صن 

»الكورني�ص«.
تزويدها  خالل  من  احلكومية  املديريات  متكني  على  العمل  ال�صركة  و�صتوا�صل  كما 
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وقعت اتفاقية النشاء مدينة صناعية متكاملة
 على قطعة ارض مساحتها 1200 دونم

مبقدار متكنها من ممار�صة مهامها بكفاءة اأكرب مما يعطيها �صالمة ومرونة عالية 
بالتعامل مع املواطن، وقد مت انتهاء مقر مديرية الحوال املدنية يف العقبة والعمل 

جار الآن على البدء بان�صاء مقر للمديرية املالية للمدينة.

في  لالستثمار  استقطابهم  تم  جدد  مطورين  من      هل 

العقبة؟
جذب  على  العمل  توا�صل  بها  املناطة  جهودها  �صمن  فال�صركة   ... تاكيد  بكل   
�صناعية  مدينة  لن�صاء  اتفاقية  التوقيع  مت  حيث  جدد،  وم�صتثمرين  مطورين 
�صناعية  غرفة  مع  القويرة  يف  دومن   1200 م�صاحتها  ار�ص  قطعة  على  متكاملة 
بذات  ار�ص  على  اخرى  اتفاقية  على  التوقيع  مت  كذلك  دولية،  �صناعية  ومدينة 

امل�صاحة يف جنوب العقبة لن�صاء جممع �صناعي مع جمموعة املنا�صري.
املنطقة  يف  كبري  جتاري  جممع  لن�صاء  اردنية  �صركة  مع  اتفاقية  توقيع  ومت  كما 
جممع  لن�صاء  كربى  اردنية  �صركة  مع  التفاق  ومت  كما  عمان،  �صمال  املركزية 
الى  ال�صارة  من  ولبد  بالعقبة،  ا�صرتاتيجية  منطقة  العاملية يف  للماركات  جتاري 
انه مت ان�صاء مكونات املرحلتني اخلام�صة وال�صاد�صة من تطوير املطار والتي متثل 

قفزة نوعية يف جمال تطوير هوية مطار امللك ح�صن الدويل.

التي  الخدمات  عن  المستثمرين  رضى  تقيمون  كيف     

تقدمها؟
 �صركة تطوير العقبة تعتمد على مبداأ تق�صيم العمل الى وحدات قابلة لال�صتثمار 
والتنفيذ والت�صغيل وتعتمد مبداأ ال�صراكة مع القطاع اخلا�ص وا�صتمرارية تدار�ص 
كافة امل�صارات اللوج�صتية اخلا�صة بالجراءات يف اي م�صروع، والكيفية التي يتم 
حيثما  امل�صتثمر  الى  والو�صول  وقت  ا�صرع  يف  ال�صتثمار  طلبات  انهاء  خاللها  من 

كان.

الفرص  تسويق  في  الشركة  تعتمدها  التي  اآللية      ماهي 

االستثمارية؟
 لبد من التنويه الى ان ال�صركة تقوم بطرح الفر�ص ال�صتثمارية مبنتهى ال�صفافية 

وخا�صة اذا كان امل�صروع منفردًا ول يتكرر.
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»المجموعة األردنية للمناطق الحرة 
والمناطق التنموية« »40« عاما من االنجاز

مخطط إلنشاء منطقة حرة في االزرق ضمن المناطق التنموية

ملف العدد

تعد المرجع االول واالخير للمستثمرين داخل المناطق الحرة والتنموية، 
حيث تبحث في التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها.

شركة المجموعة األردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، وبحسب مديرها العام 
المهندس احمد الحاليقة أخذت على عاتقها متابعة اعمال ونشاطات المستثمرين 

بالمناطق المنضوية تحت مظلتها التنموية من خالل تنظيم لقاءات دورية
 لمناقشة مطالبهم والوقوف على التحديات التي تواجههم, اليجاد صيغ مناسبة 

لحلها وتذليلها.

الحاليقة : 
المناطق الحرة 

والتنموية توفر ما 
يقارب 20 الف فرصة 

عمل
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550 مليون دينار حجم االستثمارات الفعلية
 في المشاريع المقامة في منطقة البحر الميت

االنتهاء من مشروع المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي مع بداية 2018

الزرق  املجموعة تخطط لن�صاء منطقة حرة يف  ان  »امل�صتثمرون«،  لقائه مع  ويقول خالل 
تويل  املجموعة  وان  كما  �صامية،  ملكية  كمبادرة  تن�صاأ  �صوف  التي  التنموية  املناطق  �صمن 
والتي  الرتفيهية  ال�صياحية  الواجهات  كاحدى  التنموية  عجلون  منطقة  تطوير  يف  اهتمامًا 
وان  كما  اأخرى،  �صياحية  وم�صاريع  جتارية  ومنطقة  تلفريك  م�صروع  ان�صاء  �صتت�صمن 
الكورني�ص  منطقة  وخ�صو�صًا  امليت  البحر  مبنطقة  التطوير  اعمال  يف  م�صتمرة  املجموعة 
الى  بال�صافة  واخلارجية  الداخلية  لل�صياحة  جذب  ومركز  املنطقة  لأبناء  متنف�ص  لتكون 

تطوير مطل منطقة �صومية.

واكد احلاليقة، اأن املرحلة املقبلة مرتبطة يف مفهوم او املبادرة التي طلقها جاللة امللك عبد 
اهلل الثاين وهي تقدمي كافة الت�صهيالت املمكنة للم�صتثمرين داخل املناطق احلرة والعمل 
مع القطاع اخلا�ص على ا�صا�ص ال�صراكة، م�صريا الى ان املجموعة ب�صدد و�صع خطة عمل 
املجموعة  وان  كما  ال�صتثمارية،  وامل�صاريع  للم�صتثمرين  املقدمة  اخلدمات  لتطوير  �صاملة 
ملتزمة يف تطوير وتوزيع مكا�صب التنمية من خالل ان�صاء مناطق حرة وتنموية جديدة يف 

خمتلف حمافظات اململكة.

وفيما يلي نص اللقاء:

 في البداية حدثنا عن نشأة الشركة والكيفية التي وصلت 

اليها اليوم؟
حرة  كمنطقة  العقبة  مدينة  ميناء  من   1973 عام  بالأردن  احلرة  املناطق  جتربة  بداأت 
�صغرية لتنمية املبادلت التجارية الدولية وخدمة جتارة الرتانزيت ، وا�صتمر التو�صع باإن�صاء 
املناطق احلرة العامة اإلى اأن بلغت �صت مناطق حرة عاملة موزعة على خمتلف حمافظات 
اململكة، وهي املنطقة احلرة الزرقاء واملنطقة احلرة يف مطار امللكة علياء الدويل، املنطقة 
احلرة �صحاب، املنطقة احلرة املوقر، املنطقة احلرة الكرك بالإ�صافة اإلى املنطقة احلرة 

الكرامة . كما وت�صرف على ثالثة وثالثون منطقة حرة خا�صة .

ملف العدد
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املناطق  2011 حتويل  املتطورة واملتجددة مت يف عام  الأعمال  بيئة  امل�صتجدات يف  وملواكبة 
الأردنية  اململكة  حلكومة  مملوكة  خا�صة  م�صاهمة  �صركة  اإلى  م�صتقلة  موؤ�ص�صة  من  احلرة 
2016 مت ومن منطلق توحيد امل�صاق ال�صتثماري وذلك لتطوير املناخ  الها�صمية، ويف عام 
و�صركة  الأردنية  التنموية  املناطق  اأو�صع؛ مت دمج �صركة تطوير  �صمولية  بروؤية  ال�صتثماري 
الأردنية  املجموعة   ( لت�صبح  واحدة  اإدارة  م�صلة  وحتت  واحدة  �صركة  يف  احلرة  املناطق 

للمناطق احلرة واملناطق التنموية ( .

استطاعت  التي  واالستثمارات  االموال  رؤوس  في    ضعنا 

المجموعة جلبها؟
 ان املجموعة ا�صتطاعت خالل الأربعني عاما املا�صية تكوين بيئة اأعمال متطورة ومناف�صة 
تعمل على جذب وتوطني ال�صتثمارات،  حيث مت تطوير وحتديث البنية التحتية واخلدمات 
الإدارية ب�صكل متميز على امل�صتويني القليمي والعاملي. واعترب متيز املناطق احلرة باإتاحتها 
املجال ملمار�صة الن�صاطات القت�صادية املختلفة واملتمثلة با�صترياد الب�صائع وال�صلع واملعدات 
الدول  الى  )ترانزيت(  ت�صديرها  او  املحلية  ال�صوق  الى  ادخالها  بهدف  الغذائية  واملواد 
الخرى، واقامة ا�صتثمارات �صناعية بهدف الت�صدير او الدخال الى ال�صوق املحلية جناحا 

للتجربة الردنية بهذا املجال ت�صهد عليه العديد من دول املنطقة.
ان ذلك النجاح؛ جذب العديد من روؤو�ص الأموال العربية والجنبية، مما فتح املجال لتوفري 

لتلك  واملعرفة  التكنولوجيا  اإدخال  عن  ف�صال  الردنيني،  لل�صباب  العمل  فر�ص  من  اللف 
املناطق النائية وتعزيز الدور الريادي للقطاع اخلا�ص من خالل النطالق والتحفيز لتطوير 

مناطق حرة جديدة.

في  وخاصة  األردن  في  االستثمارية  البيئة  ترى  كيف    

المناطق الحرة والتنموية؟
لال�صتثمار  املحفزة  والقوانني  ال�صيا�صات  لول  لتح�صل،  كانت  ما  الجنازات  تلك  اإن 
والرا�صي  لالبنية  الرتخي�ص  ور�صوم  اجلمركية  والر�صوم  املختلفة  ال�صريبية  كالإعفاءات 
واجور العمال، بال�صافة ل�صماح امل�صتثمرين بتحويل العمالت الجنبية والأرباح النا�صئة عن 
ن�صاطهم القت�صادي من املناطق احلرة، وفق اأحكام الت�صريعات النافذة، وال�صماح باخراج 

اللت واملعدات وفق اليات �صهلة.

ان  لك  هل   .. الجديدة  المجموعة  استراتيجية  هي  ما    

تضعنا في تفاصيلها؟
ا�صتثمارية  بيئة  بتوفري  القا�صية  ال�صامية  امللكية  الروؤية  حتقق  يف  ترتكز  ال�صرتاتيجية 
منا�صبة لزيادة القيمة امل�صافة للمناطق احلرة على القت�صاد الوطني عن طريق خلق مزيد 
من فر�ص العمل وال�صتثمار، والعمل على تطوير دور املناطق احلرة لت�صبح مناطق منتجة 

التركيز على تهيئة المنطقة الحرة في الكرامة
 بعد إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي مع العراق
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وم�صدرة لالأ�صواق القليمية والدولية اإ�صافة اإلى دورها يف جتارة الرتانزيت 
واملجموعة م�صتمرة بتطوير وحتديث اخلطط وال�صرتاتيجيات مبا ي�صهم يف دعم القت�صاد 
الوطني ورفد خزينة الدولة من خالل البناء على الجنازات ال�صابقة ورفع قيمة الإيرادات 

املح�صلة من املناطق احلرة العامة وحت�صني القيم الت�صغيلية الجمايل.

   هذا ينقلنا للحديث عن عمليات التطوير والتحديث التي 

تنتهجها المجموعة؟
- نعمل .. فاملجموعة م�صتمرة بتطوير خدماتها من خالل تطبيق اأف�صل املمار�صات يف اإدارة 
وت�صغيل املناطق احلرة واملناطق التنموية، واإعادة هيكلة العمليات وتطوير املوارد الب�صرية 
والإعفاءات  توفري حزمة احلوافز  تناف�صيتها مل ينح�صر يف  فتعزيز  الإجراءات،  وحو�صبة 
الداعمة  واللوج�صتية  التحتية  البنية  بل �صمل تطوير حزمة خدمات  القانون،  يوفرها  التي 
خالل  من  للم�صتثمرين  املقدمة  اخلدمات  وكفاءة  جودة  وحت�صني  والت�صدير،  لال�صتثمار 

تفعيل خدمة املكان الواحد وخدمات البوابة اللكرتونية. 
ويف هذا الطار ا�صتحدثت املجموعة مراكز خدمة املكان الواحد يف كافة مناطق املجموعة 
الوحدات  عقود  وجتديد  واإبرام  ال�صتثمار،  طلبات  با�صتقبال  املراكز  تلك  تقوم  بحيث 
ال�صتثمارية، وت�صجيل وجتديد ال�صركات وكافة اخلدمات املتعلقة بذلك، ا�صافة الى اإ�صدار 
والإخراج،  الإيداع  طلبات  وتنظيم  والر�صوم،  البدلت  وحت�صيل  املهن،  رخ�ص  وجتديد 

وتنظيم اإجراءات نقل ملكية الب�صائع واملركبات.

المجموعة  انجازها  على  تعكف  التي  المشاريع  أبرز  ماهي    

في الوقت الحالي؟
ابرز امل�صاريع التي �صارفت املجموعة على اطالقها، هو م�صروع املنطقة احلرة يف حرم مطار 
امللكة علياء الدويل، حيث تكمن اهميته يف تكوين ميناء حموري ومركز للتجارة وال�صتثمار 
والإلكرتونيات  والأدوية  اخلفيفة  ال�صناعات  وخا�صة  القت�صادية  القطاعات  خمتلف  يف 

والن�صطة التجارية التخزينية واخلدمات امل�صاندة .
ويعترب م�صروع املنطقة احلرة يف املطار والذي يتوقع النتهاء من كافة العمال فيه بداية 
املوا�صفات  احدث  وفق  ت�صميمه  وفد مت  2018، م�صروعا ملنطقة حرة ذكية  املقبل  العام 

العاملية خلدمة ال�صتثمارات املحلية والعربية والجنبية.

   ضعنا في تفاصيل المشروع الكبير؟

ال�صتثمار  وحدات  الى  بال�صافة  املطورة،  الر�ص  من  م2  مليون  تبلغ  امل�صروع  م�صاحة   
علياء  امللكة  مطار  حرم  يف  يقع  كونه  خا�صة  اهمية  امل�صروع  هذا  ويكت�صب  اجلاهزة، 
الدويل ويبعد بحدود 25 كلم من مركز العا�صمة عمان، وانه قريب من الطريق الدويل - 

ال�صحراوي وقريب اي�صا من اخلط احلجازي احلديدي.

2 مليار دينار تقريبًا حجم الحركة التجارية 
في المناطق الحرة العامة خالل األشهر الخمسة االولى
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امل�صروع مبنى خا�ص لرجال العمال وم�صاحات مكاتب وقاعات اجتماعات ومدرج  ويوفر 
اجتماعات، بال�صافة الى مباين جتارية للخدمات امل�صاندة.

كما وان امليزة الن�صبية للمنطقة احلرة يف املطار ت�صاعد يف ا�صتقطاب �صناعات متطورة مثل 
تكنولوجيا املعلومات وال�صناعات الدوائية واملواد الطبية واللكرتونيات وال�صناعات ذات 
التقنية العالية وغريها، بال�صافة الى �صركات التخزين اللوج�صتي و�صركات النقل ال�صريع 

وال�صركات املتخ�ص�صة بحركة الطريان.

على  تعكف  الحرة  المناطق  في  اخرى  مشاريع  من  هل    

انجازها المجموعة؟
بكل تاكيد، فاملجموعة تركز الآن على تهيئة املنطقة احلرة يف منطقة الكرامة يف ظل اعادة 
فتح معرب طريبيل احلدودي مع العراق وعودة احلركة التجارية الأردنية الى ال�صوق العراقي، 

علما بان املنطقة احلرة الكرامة موجودة وجمهزة بكافة املرافق اخلا�صة بال�صتثمار.
كما تخطط املجموعة على ان�صاء منطقة حرة يف الزرق �صمن املناطق التنموية التي �صوف 

تن�صاأ كمبادرة ملكية �صامية.

التجارية  الحركة  هي  كيف   ... الحرة  المناطق  في     لنبقى 

فيها؟
احلايل  العام  من  الولى  اخلم�صة  الأ�صهر  العامة خالل  احلرة  املناطق  التجارة يف  حركة 
بلغت  حيث  دينار،  مليار  قيمة  منها  ال�صادرات  �صكلت  دينار،  ملياري  يقارب  ما  بلغت 

�صادرات املركبات من قيمة ال�صادرات الكلي ما ن�صبته 54% باملئة وبلغت من املنطقة احلرة 
الزرقاء 543 مليون دينار، فيما بلغت القيمة بالن�صبة للب�صائع 462 مليون دينار .

قيمة  املركبات  م�صتوردات  �صكلت  دينار  الفرتة 903 ماليني  بذات  امل�صتوردات  وبلغت  كما 
516 مليون دينار، و387 مليون دينار للب�صائع . 

         لننتقل بالحديث عن المناطق التنموية، ما هي استراتيجية 

الشركة للمناطق التنموية في البحر الميت وجبل عجلون ؟
 ان الإعالن الخري عن منطقة البحر امليت التنموية كوجهة عاملية رئي�صية لالأعمال يعزز 
جهود املجموعة يف الرتويج ملنطقة البحر امليت التنموية كمق�صد ا�صتثماري �صياحي عاملي، 
وامل�صتثمرين يف  الأعمال  ورجال  القرار  وا�صعة من �صناع  �صبكة عاملية  املنطقة مع  ويربط 

جمال ال�صتثمار ال�صياحي حول العامل.
منطقة  يف  و�صاليهات  تلفريك  م�صروعي  تنفيذ  عطاء  طرح  تعتزم  املجموعة  فان  ووعليه 
فيما  التلفريك  م�صروع  املجموعة  �صتمول  حيث  احلايل،  العام  نهاية  قبل  التنموية  عجلون 
�صيقوم القطاع اخلا�ص وبطريقة التاأجري املوؤقت باإقامة م�صاريع �صياحية وترفيهية وعقارية 

وعالجيه.

في  المجموعة  تعتمدها  معينة  آلية  من  هنالك  هل      

استقطاب وجلب االستثمارات ؟
لال�صتثمارات  الن�صبية  على  تركز  بحيث  �صاملة  ت�صويق  خطة  خالل  من  تعمل  املجموعة   

طرح عطاء تنفيذ مشروعي تلفريك والمنطقة 
التجارية ومشاريع أخرى في منطقة عجلون التنموية 

امل�ستثمـــــــــــرون         كانون الأول   ٢٠١٧ 30INVESTORS

ملف العدد



ال�صواق القليمية والعربية واملحلية، وح�صب الن�صاط ال�صتثماري واملواقع اجلغرايف بحيث 
التي  والرتفيهية واخلدماتية  ال�صياحية  بامل�صاريع  املتعلقة  ال�صتثمارات  الرتكيز على  يتم 

ميكن ان ت�صتفيد من املناطق التنموية.
املناطق  من  ت�صتفيد  ان  ميكن  التي  التجارية  ال�صتثمارات  على  اي�صا  الرتكيز  ويتم  كما 
احلرة وخا�صة املنطقة احلرة يف مطار امللكة علياء الدويل، وهناك اهتمام متزايد من 
امل�صتثمرين العرب والجانب بالفر�ص ال�صتثمارية املتاحة يف املناطق التنموية واملناطق 

احلرة باململكة.
ولبد من التنويه الى ان هناك فر�صا ا�صتثمارية عديدة تنتظر امل�صتثمرين باملناطق احلرة 
والتنموية، التي باتت تعترب ق�ص�ص جناح خا�صة �صيما باملنطقة احلرة بالزرقاء ومنطقة 

البحر امليت التنموية.

       ما هو دور المجموعة في دعم االقتصاد الوطني؟

الذراع  تعترب  حيث  عالية،  م�صافة  بقيمة  الوطني  القت�صاد  رفد  يف  املجموعة  ت�صاهم   
ال�صتثماري احلكومي التنموي، كما وت�صاهم �صادرات املناطق احلرة يف دعم امل�صتثمرين 

والنهو�ص يف دعم ال�صناعات واملنتجات الأردنية.
وتوفر املناطق احلرة والتنموية ما يقارب 20 الف فر�صة عمل، كما ان ال�صتثمارات الفعلية 
يف منطقة البحر امليت واملقامة حاليا تبلغ 550 مليون دينار فيما يبلغ حجم ال�صتثمارات 

للم�صاريع املتعاقد عليها ومازالت حتت التنفيذ ما يزيد عن 2.2 بليون دينار.

فرص استثمارية عديدة تنتظر المستثمرين 
بالمناطق الحرة والتنموية في كافة المحافظات
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»الشركة األردنية إلنتاج األدوية« ... 
الكفاءة والجودة في اإلنتاج

 تعتبر من الشركات الوطنية التي تساهم وبشكل كبير في دعم االقتصاد ونقل الصورة 
المشرقة عن المملكة الى كافة انحاء العالم من خالل جودة منتجاتها من األدوية.

الشركة األردنية النتاج االدوية التي تتخصص في صناعة االدوية التي تلبي احتياجات 
المستهلك كافة وبجودة تضاهي األدوية االجنبية، تتلخص رسالتها بحسب مديرها 
العام الدكتور عدنان بدوان »بأن يتمكن كل الناس من الحصول على الرعاية الصحية 

النوعية بإسهاماتنا النوعية والمبتكرة في الصناعات الصحية«.

32% النمو في المبيعات خالل النصف االول ويتوقع أن تبلغ 85% مع نهاية العام

مشروع العدد
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ويقول خالل لقائه مع »امل�صتثمرون«، اإن متيز منتجات ال�صركة فتح لها الطريق 
لت�صجيل م�صتح�صراتها يف اأكرث من 35 دولة يف قارات اآ�صيا وافريقيا واأوروبا، كما 
ونقل  للمعرفة  باتت م�صدرا  ال�صنني قد  ال�صركة على مر  بنتها  التي  اأن اخلربة 

التقنية اإلى ال�صركات الأخرى.
باأن ال�صركة متار�ص  اأكد نائب املدير العام املهند�ص عامر اخلطيب،  يف املقابل 
واأنها ل  الت�صويقية، كما  وت�صجع �صيا�صة الرتويج الأخالقي �صمن ال�صرتاتيجية 
تقبل باأي بديل عن هذه ال�صيا�صة وتوؤمن باأنها ال�صيا�صة الأف�صل وال�صمن والأبقى 

لتحقيق النتائج الت�صويقية املرجوة على املدى البعيد.

وفيما يلي نص اللقاء: 

   هناك تطور في عمل الشركة، كيف تقيمون عمل »األردنية 

النتاج األدوية«؟
الخرى،  بال�صركات  مقارنة  بها  تنفرد  التي  امليزات  من  العديد  ال�صركة متتلك 

ابرز هذه امليزات وجود ن�صاطات خا�صة ومتوا�صلة يف عملية البحث والتطوير، 
من  عالية  درجة  على  لتكون  املنتجات  وجودة  م�صتوى  حت�صني  على  عمل  وهذا 
خمتلف  اليوم  يدركه  ما  وهو  ال�صوق،  متطلبات  كافة  ولتلبي  والفاعلية  اجلودة 

�صرائح املتعاملني من الأطباء وال�صيادلة وامل�صتهلكني.
ومن الأمور التي ا�صتطاعت ال�صركة اجنازها يف هذا العام هو حتقيق طفرة يف 
الطاقة الإنتاجية من خالل اإنتاج الدوية على مدار 24 �صاعة متوا�صة، فال�صركة 
عملت على توفري التمويل الالزم ل�صمان ا�صتمرارية حركة النتاج، كما وقامت 
الطاقة  حت�صني  ي�صمن  ومبا  والأف�صل،  الأمثل  بال�صكل  التمويل  هذا  بادارة 
النتاجية وهو ما عمل على حتقيق منو كبري يف املبيعات، وبذلك انتقلت ال�صركة 
والتح�صن  النمو  ووا�صلت   2017 العام  من  الول  الربع  من  ابتداء  الربحية  الى 
مع الربع الثاين والثالث، ويتوقع ال�صتمرار يف الداء اليجابي و�صول الى نهاية 

العام.
وعليه فان ال�صركة حققت خالل الن�صف الول من العام منوًا يف املبيعات بن�صبة 
العام  نهاية  مع  ويتوقع  كما  الربحية،  الى  اخل�صارة  من  وحتولت  كما  باملئة   32

الخطيب: الشركة تمارس وتشجع سياسة 
الترويج األخالقي ضمن االستراتيجية التسويقية

مشروع العدد
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تتميز الشركة بوجود نشاطات تتعلق بعملية البحث 
والتطوير لتحسين مستوى وجودة المنتجات

أسعار األدوية منظمة في األردن والمنتجات المحلية تضاهي األجنبية وبأسعار أقل
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احلايل 2017 ان ي�صل حجم مبيعات ال�صركة من الدوية الى  85 باملئة زيادة 
مقارنة بالعام املا�صي.

احتياجات  لمعرفة  الشركة  تتبعها  التي  االلية  هي  ما     

المستهلك؟
تقوم الدائرة التجارية يف ال�صركة بتلم�ص احتياجات ال�صوق ب�صكل دائم ومبا�صر، 
وعليه فقد ا�صتطاعت ال�صركة تكوين �صورة عن حاجة ال�صوق املحلي ومدى ر�صى 

امل�صتهلك.
وقد تبني من خالل جولت ال�صركة على ال�صواق اأنه بحاجة ما�صة الى منتجات 
دوائية تقدم قيمة م�صافة للم�صتهلك والتي ت�صكل جمموعات او حلول عالجية 

متكاملة.

باتت  المحلية  الدوائية  الصناعات  بان  القول     هل باالمكان 

بنفس جودة االجنبية؟
الدوائية تقدم ال�صناف اجلني�صة )اي  الأردنية  ال�صركات  هناك جمموعة من 
والفاعلية، ول تقل  الأجنبي( ومب�صتوى عال من اجلودة  للدواء  املطابقة متامًا 

جودتها عن الدواء ال�صلي.
هذه الدوية مطابقة متاما للدواء ال�صلي حيويًا ولكن ما مييزها اأنها مب�صتوى 
�صعري اأقل من الجنبي، وبالتايل وك�صخ�ص يعمل يف ال�صناعة الدوائية منذ 
وجود  حال  يف  املحلية  ال�صناعات  نحو  بالتوجه  امل�صتهلك  ان�صح  طويلة  فرتة 
ال�صارمة  ال�صحية  وال�صروط  العالية  باجلودة  اميانًا  وذلك  الأردين،  البديل 
واملتبعة من قبل ال�صركات الأردنية امل�صنعة لالدوية بال�صافة الى دور اجلهات 
ومتيز  جودة  على  للحفاظ  الأمان  �صمام  ي�صكل  والذي  احلكومية  الرقابية 

ال�صناعة الأردنية.
ولبد من التاأكيد على اأن الطبيب الأردين له دور كبري ورئي�ص يف دعم املنتجات 
توفرها  حال  يف  الأردنية  الأدوية  با�صتخدام  املبادرة  وعليه  املحلية،  الدوائية 
تعمل  ان  الطبية  التامني  �صركات  على  وان  كما  الجنبي،  الدواء  عن  كبديل 
بديال  توفره  املحلي يف حال  املنتج  ا�صتخدام  وت�صجيع  وب�صكل فعال على دعم 

عن الجنبي.

   هل لك ان تضعنا في أبرز مالمح الخطة المقبلة للشركة؟

بكل تاكيد .. خطة عمل ال�صركة ترتكز على اعادة هيكة را�ص املال مبا يوفر 
املوارد الالزمة لتحقيق التو�صع وزيادة الطاقة النتاجية وتوفري البنية التحتية 

الالزمة مبا يتالئم مع الهداف الت�صويقية املو�صوعة لل�صركة.
كما ت�صعى ال�صركة الى تطوير ا�صنافها احلالية من خالل تقدمي منتجات ذات 
و�صهولة  واجلرعة  الدواء  فاعلية  حيث  من  اأف�صل  وموا�صفات  م�صافة  قيمة 
اعطائه للمري�ص، وت�صعى اي�صا الى دعم وتعزيز الن�صاط البحثي يف ال�صركة 
للو�صول الى املوؤ�ص�صية يف هذا الن�صاط املهم والعمل على دعم البحاث العلمية 
القائمة حاليا لتطوير ادوية مهمة ومطلوبة، بحيث مُيكن اعطاوؤها للم�صتهلك 

با�صاليب مبتكرة مل ي�صبق طرحها من قبل على م�صتوى العامل.

   كيف تقيم المنافسة في قطاع انتاج األدوية؟

ان املناف�صة يف قطاع ال�صناعات الدوائية بني ال�صركات املنتجة لالدوية تعترب 
بني  امل�صتمر  التعاون  مظلة  حتت  وتقع  الأردنية  ال�صركات  بني  �صحية  ظاهرة 
ال�صركات �صواء من خالل العالقات املبا�صرة او الع�صويات واجلمعيات املهنية 

مثل جمعية منتجي الأدوية.
ومن جانب الأ�صعار، فان ال�صوق الأردين �صوق منظم وتاأثري ال�صيا�صات ال�صعرية 
حمدود على املنتج، ا�صافة الى ان احلكومة لها دور اأ�صا�صي يف ت�صعري الأ�صناف 
الدوائية، كما وتعترب اأ�صعار الأدوية الأردنية معتدلة ومتوازنة بالن�صبة للم�صتهلك.

وعليه فان ال�صناعات الدوائية يف الأردن تعترب من ال�صناعات املدعومة وت�صكل 
حمور اقت�صادي هام لدعم ال�صادرات الوطنية، حيث ي�صكل هذا القطاع العمود 

الفقري للحكومة والقت�صاد الوطني ب�صكل عام.
ولبد من ال�صارة الى ان الأردن من الدول املتقدمة واملتفوقة يف �صناعة الدواء، 
ويعترب من اأكرب الدول امل�صدرة للدواء ذي امل�صتوى العايل من الكفاءة واجلودة، 

فاململكة ت�صدر ما ن�صبته 70 باملئة من انتاجها الى ال�صواق العاملية. 





البحر الميت  ... مستقبل
 االستثمار السياحي الواعد في األردن

 تستعد منطقة البحر الميت الستقبال حزمة كبيرة من المشاريع، بحسب الخطة 
الموضوعة للنهوض بها، والتي من شأنها االرتقاء بالمنطقة 

وتطويرها بالشكل الذي يليق بمكانتها.
 وعلى ضوء حجم المشاريع القائمة حاليا والمتوقع تدفقها على هذه المنطقة، فان 
هناك العديد من المستثمرين الراغبين إما بالتوسع باستثماراتهم أو الدخول بأولى 

مشاريعهم فيها، االمر الذي يعكس أهمية منطقة البحر الميت
 والمستقبل الواعد المنتظر لها.

العمل على إنشاء منطقة الكورنيش »الممشى البحري« يتضمن إقامة فنادق ومطاعم
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 وبح�صب العديد من خرباء القت�صاد فان منطقة البحر امليت حتتاج الى كافة 
انواع ال�صتثمارات، بال�صافة الى موقع املنطقة ال�صياحي الفريد عامليا، ومن 

هنا تاتي اهمية ال�صتثمار بها.
وحاجة  امليت،  البحر  منطقة  الى  تدفقه  املتوقع  ال�صتثمار  حلجم  ونتيجة   
على  حاليا  احلكومة  تعكف  اخلدمات،  من  املزيد  الى  القائمة  امل�صاريع 
من  املزيد  ل�صتقبال  ويوؤهلها  ي�صاعدها  مبا  للمنطقة،  التحتية  البنى  تطوير 

ال�صتثمارات املتنوعة خا�صة املنتجعات ال�صياحية العمالقة.
�صياحية  م�صاريع  دخول  بتلهف  تنتظر  حاليا  القائمة  الفندقية  فاملن�صاآت   
وخدمية جديدة اإلى املنطقة، فدخول امل�صاريع اجلديدة �صي�صهم ب�صكل كبري 
الأمور  اهم  تعترب من  التي  التحتية  بنيتها  وتطوير  املنطقة  بهذه  الرتقاء  يف 

التي تفتقر لها.
 فاليوم ورغم الظروف القليمية ال�صعبة والتي القت بظاللها على الن�صاط 
يف  قدما  ال�صري  ا�صتطاعت  امليت  البحر  منطقة  ان  اإل  اململكة،  يف  ال�صياحي 
النمو، ل بل وا�صتقطبت املزيد من ال�صتثمارات ال�صياحية خا�صة فيما يتعلق 
كما  العاملي،  هيلتون  فندق  افتتاح  موؤخرا  مت  حيث  ال�صياحية،  باملنتجعات 

م�صروع  من  متقدمة  مراحل  اجناز  من  املقبلة  الفرتة  خالل  النتهاء  ويتوقع 
والذي  باملنطقة  �صتقام  التي  امل�صاريع  اكرب  يعترب  الذي  امليت  البحر  بورتو 
�صيوفر اآلف فر�ص العمل لالردنيني ب�صكل عام واهايل املنطقة ب�صكل خا�ص.

 كما ومت خالل ال�صنوات القليلة املا�صية اطالق م�صروع منتجع البحرية الذي 
يلبي رغبات �صريحة الطبقة الو�صطى والعائالت العربية واملحلية.

 هذه امل�صاريع ت�صاف الى جمموعة متكاملة من امل�صاريع واملنتجعات ال�صياحية 
املنطقة منتجعات عاملية  يتواجد يف  امليت، حيث  البحر  العمالقة يف منطقة 
امليت  البحر  وفندق  بالزا،  وكراوزن  ان،  وهوليدي  واملوفنبك  املاريوت  مثل 
من  ال�صياحية  ال�صقق  مل�صاريع  املنطقة  ا�صت�صافة  الى  بال�صافة  العالجي، 
امل�صروع جمموعة من  امليت، حيث ي�صم  البحر  خالل م�صروع منتجع �صمارا 
املرافق ال�صكنية والتجارية والرتفيهية عاملية امل�صتوى، وين�صجم يف م�صمونه 
امللك  اأ�ص�صها �صندوق  التي و�صع  التطوير القت�صادي  �صيا�صات  واأهدافه مع 

عبد اهلل الثاين للتنمية و التي تنفذها �صركة اإعمار الدولية الردن.
 ونتيجة لالهتمام العاملي بال�صتثمار باملنطقة، اآثرت احلكومة على تطويرها 
جلب  خالل  من  اجلوانب،  كافة  من  بها  النهو�ص  �صيتم  حيث  كامل،  ب�صكل 

المنطقة مقبلة على استثمارات ضخمة من 
شانها النهوض بمستوى الخدمات المقدمة
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تطوير  يكفل  مبا  لها،  و�صعه  مت  الذي  ال�صمويل  املخطط  وفق  ال�صتثمارات 
اأن  �صانها  من  التي  واحليوية،  ال�صرورية  بامل�صاريع  واإمدادها  التحتية  البنى 

تعود بالنفع على اأبناء املجتمع املحلي.
 وقد مت اإجناز املخطط ال�صمويل للمنطقة وفق اأف�صل اخليارات املمكنة، 
تنمويًا وهند�صيًا وبيئيًا وا�صتثماريًا، حيث عملت على درا�صة كافة اجلوانب 
حديثة  م�صتقبلية  روؤية  ي�صع  منوذجي  مبخطط  اخلروج  �صاأنها  من  التي 
وم�صرقة مل�صتقبل املنطقة، ليحقق عدة اأمور يف وقت واحد ومنها، النهو�ص 
باملجتمع املحلي وتنميته وتوفري بيئة جاذبة للم�صتثمرين اإلى جانب حتقيق 
رغبات امل�صتثمرين يف توفري فر�ص ا�صتثمارية حقيقية م�صجعة ومدرو�صة، 
مع مراعاة حمدودية امل�صاحات التي ميكن اأن تقام فيها ال�صتثمارات يف 

منطقة البحر امليت ب�صكل عام، ويف املنطقة ال�صاحلية ب�صكل خا�ص.
امليت  البحر  ملنطقة  ال�صمويل  املخطط  مل�صمون  العري�صة  واخلطوط   
التنموية ت�صمل خلق �صل�صلة من املناطق اأو الأحياء ال�صتثمارية وعددها 12 
حّيا ذات مراكز حيوية مب�صاحات تتنا�صب وحجم املنطقة التي تتو�صطها 
بتلك  اخلا�صة  والقت�صادية  الطبيعية  املميزات  على  باحلفاظ  وتتميز 

املنطقة.
 وقد احتوت هذه ال�صل�صلة على امل�صاريع القائمة حاليًا على �صاطئ البحر 
ترتبط  التي  اجلديدة  التنموية  املنظومة  �صمن  متفاعلة  كاأجزاء  امليت 
البحر  طريق  واأهمها  الرئي�صية  احلركة  �صرايني  بو�صاطة  بع�صًا  ببع�صها 
للمتنزهني  جاذبًا  �صاحليًا  طريقًا  لي�صبح  معاجلته  متت  الذي  امليت 
وخدمته  واملقاهي  باملظالت  وتزيينه  تن�صيقه  خالل  من  وامل�صطافني، 
�صمن  واملقرتحة  القائمة  الطرق  �صبكة  اإلى  اإ�صافة  ال�صيارات،  مبواقف 

املخطط ال�صمويل الذي ا�صتمل كذلك على خطة للنقل تهدف اإلى توفري 
خدمات النقل العام داخل منطقة البحر امليت اإ�صافة اإلى الربط بعمان 
يف  والعاملني  والقاطنني  للزوار  التنقل  �صهولة  لتاأمني  وغريها  واملطار 

املنطقة على حد �صواء.
 وبح�صب اخلطط احلكومية املو�صوعة للمنطقة فانه �صيتم توفري فر�صًا 
عديدة متنوعة لال�صتثمار من حيث تنوع ال�صتعمالت واخلدمات واملرافق 
الداعمة  وال�صتعمالت  العامة واخلا�صة  وال�صواطئ  ال�صياحية؛ كالفنادق 
املياه  تنقية  وال�صتعمالت اخلدمية كمحطات  والتاأهيل  التدريب  كمراكز 
املو�صوعة  اخلطط  �صتكفل  حيث  وغريها،  والكهرباء  ال�صحي  وال�صرف 
ما  اإلى  ت�صل  قد  التي  للمنطقة  ال�صتيعابية  الطاقة  زيادة  على  للنهو�ص 

يقارب 14األف غرفة فندقية مبختلف الت�صنيفات.
التي تعكف احلكومة حاليا على اجنازها يف منطقة  اأبرز امل�صاريع   ومن 
يف  الواقع  الكورني�ص  منطقة  البحري(  )املم�صى  م�صروع  امليت،  البحر 
املتنف�ص  لت�صبح  مرت  كيلو   2،1 بطول  امليت  البحر  من  ال�صمايل  اجلزء 
�صريحة  على  لحتوائها  واخلارجية  الداخلية  لل�صياحة  والرئي�ص  الكبري 
وا�صعة من امل�صاريع واخلدمات التي حتتاجها منطقة البحر امليت ب�صكل 

ملح كالفنادق ال�صغرية واملقاهي والأ�صواق التجارية.
 ومن �صان هذا امل�صروع احليوي  اأجل خلق مق�صد ا�صتثماري �صياحي عاملي 
القطاع  يف  خا�صة  العمالة  فر�ص  اآلف  وتوفري  امليت،  البحر  منطقة  يف 
ال�صياحي والفندقي، فم�صروع الكورني�ص �صيت�صمن 59 فر�صة ا�صتثمارية 
ما بني اإقامة فنادق متخ�ص�صة بال�صياحة العالجية ا�صافة الى �صل�صلة من 

املجمعات التجارية واملطاعم واملقاهي.
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اإلستثمار في قطاع النقل

 بلغت ارباح �صركة النقليات ال�صياحية الردنية 
)جت( بعد ال�صريبة بنهاية الربع الثالث من 
مقابل  دينار  مليون   1،74 حوايل    2017 عام 
من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   1،02 حوايل 

العام املا�صي 2016.
بلغ  فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب   
الولى  الت�صعة  ال�صهر  خالل  الربح  اجمايل 
مليون   2،28 حوايل   2017 احلايل  العام  من 
دينار  مليون   1،8 حوايل  مع  مقارنة  دينار، 
يف    ،2016 املا�صي  العام  من  الثالث  للربع 
الوقت الذي بلغ فيه جمموع موجوداتها حوايل 

24 مليون دينار.
ان  حداد  مالك  ال�صركة  عام  مدير  وقال    
ال�صركة باتت اقدر واقوى على تلبية متطلبات 
والنطالق  والتطور  والتو�صع  النمو  مرحلة 
ال�صركة  ثقة، حيث متكنت  بكل  امل�صتقبل  نحو 
جديدة،  خدمات  وادخال  عملها  يف  التو�صع 
والنتائج املالية توؤكدة قوة ال�صركة والجنازات 

التي حققتها منذ بداية العام.
جمهزة  ال�صركة  حافالت  جميع  اأن  واأ�صاف   
باأرقى و�صائل الراحة والآمان تنقل امل�صافرين 
النت�صار،  وا�صعة  ودولية  حملية  �صبكة  عرب 
يف  حتدث  التي  التطورات  جميع  تواكب  حيث 
ال�صياحي  النقل  اأمناطه  بجميع  النقل  جمال 
»جت«  �صركة  اأن  اإلى  م�صريا  الركاب،  نقل  اأو 
ال�صياحي  النقل  جمال  يف  نوعية  نقلة  اأحدثت 
ليت�صنى للمواطنني وال�صياح اأن ينعموا بحافلة 

ذات موا�صفات عالية ومتميزة.
 من اجلدير بالذكر اأن جت متلك اَلن اأ�صطوًل 
تخ�صع  التي  احلديثة  احلفالت  من  كبريًا 
على  املنتظمة  الدورية  وال�صيانة  للمراقبة 
وخبة  عالية  مبهارة  يتمتعون  موظفني  اأيدي 

كبرية.

حداد: الشركة 
تمكنت من التوسع 

في عملها وادخال 
خدمات جديدة

1،7 مليون دينار
 أرباح »جت« للربع الثالث
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بقلــم : د. إبراهيم بدران

مرونة الدولة... التحدي واالستجابة

مئة  قبل  العثمانية  الدولة  لها م�صري  ينتظرون  والكثريون 
متوالية،  احداث  من  املنطقة  تعانيه  ما  اأن  ذلك  عام. 
بالحتجاجات  مرورًا  العا�صفة،  قبل  الهدوء  بني  ترتاوح 
وحماولت  الأهلية  باحلروب  وانتهاًء  واملظاهرات، 
املعلنة  اخلارجية  التهديدات  من  اإطار  يف  النف�صال، 
العربية،  الدولة  بنية  وه�صا�صة  �صعف  بو�صوح،  ،يك�صف 
�صعف متفاقم اقت�صاديًا و �صيا�صيا واجتماعيًا وثقافيًا، و 
تراكم عرب ال�صنوات. وه�صا�صة اأفقدتها املرونة وال�صتجابة 
للتحديات . وهذه احلالة ت�صاعف من عوامل جذب القوى 
القوى  �صاأن عربي تريد ،وحتفز  اأي  للتدخل يف  اخلارجية 
مع  التعاون  وحتى  والتمرد،  للتذمر  املحبطة  الداخلية 
العامل  يف  الوحيدة  هي  اليوم  العربية  واملنطقة  الأجنبي؛ 
التي مل تعد تتحكم مب�صتقبلها كما تفعل ال�صعوب الأخرى.

و  �صيا�صية  تغريات  العامل  يف  كثرية  دول  �صهدت  لقد 
اقت�صادية و ايديولوجية و ثقافية جذرية، ولكنها �صرعان 
خطواتها  وتابعت  م�صريتها،  وتوازنت   متا�صكت  ما 
بالنهو�ص و التقدم ، ابتداء من انهيار الحتاد ال�صوفياتي، 
اأمريكا  دول  بعدد من  وانتهاء  اأوروبا،  �صرق  بدول  ومرورا 
التي وقعت بها هزائم كربى  الدول  فاإن  الالتينية. كذلك 
ودمار �صخم مثل اليابان واملانيا يف احلرب العاملية الثانية، 
وا�صرتجعت  الدولة  متا�صكت  ما  �صرعان  وفيتنام،  وكوريا 
متقدمة  مواقع  واحتلت  بل  التحديات،  وواجهت  مرونتها، 
العربية تبدو يف و�صع قلق   الأقطار  اأن  العامل، يف حني  يف 
والتحالفات  الأهلية،  احلروب  حيث  جدًا،  م�صطرب  و 
وال�صتعانة بالأجنبي، وعدم اإحالل الدميوقراطية، وعدم 
جتاهل  و  الأخرى،  الأمم  جتارب  من  للتعلم  ال�صتعداد 
املنطقة،  تنهار  وتكاد  املوقف.  �صيد  لزال  العلم،  توظيف 
لي�ص ب�صبب حروب خارجية خاطفة، وامنا نتيجة النهاك 

وتفاقم  امل�صكالت وعدم القدرة على مواجهتها.
عاما  الع�صرين  مدى  على  الوطنية  القت�صادات  تراجعت 
حقوق  و  احلريات  وتراجعت  العدالة،  وتعرثت  املا�صية، 
املواطنة ،ومت تهمي�ص الأحزاب و منظمات املجتمع املدين 
ل  التي  الفردانية”   ” احلكومات  وتتابعت  اإق�صاوؤها،  و 
تنفيذها،  ت�صتطيع  ل  امتلكت  اأن  و  وطنية  برامج  متتلك 

الف�صاد  وا�صت�صرى  والبطالة،  الفقر  م�صاحات  وات�صعت 
القيادات  واختفت  املواطنة،  وتفتت   والكبري،  ال�صغري 
من  وت�صد  الوطن،  حول  النا�ص  جتمع  التي  الوطنية 
التوافق  اآلية  من  جزءا  وتكون  ال�صدائد،  عند  عزميتهم 
الدول  على  الإعتماد  والنطالق.وت�صاعف  والت�صالح 

الأجنبية يف كل جمال..
الأ�صباب كثرية  امل�صتنقع؟.  املنطقة مبثل هذا   ملاذا تغرق 
واملواقع  وال�صلطة  باحلكم  :الت�صبت  اأوًل   : مقدمتها  ويف   ،
يف  كان  لو  وحتى  الظروف،  من  ظرف  اأي  حتت  واملنافع 
ظل و�صاية اأجنبية مبا�صرة . فالكر�صي واملنفعة الذاتية و 
القرباوية، غاية نهائية ل يتزحزح العقل العربي عنها، ولو 
اأدى به احلال اأن يكون جمرد �صورة اأو دمية يتم حتريكها. 
فذلك جزء من ثقافة تر�صخت على مدى ع�صرات اأو مئات 
ت�صتبدل  ومل  الأ�صفل،  اإلى  الأعلى  من  وت�صربت  ال�صنني. 
والتداول،  امل�صاركة  وممار�صة  الوطن،  خدمة  بثقافة 
بروح  بالإخفاق  والإعرتاف  لالآخرين،  الفر�صة  واعطاء 
يف   resilience املرونة  غياب  اأو  �صعف   : ثانيـًا   . ريا�صية 
والظروف  للتحديات  ال�صتجابة  ت�صتطيع  فال  الدولة  بنية 
النمط  على  ال�صتمرار  حالة   اأن  جند  لذا  و  امل�صتجدة، 
يف  �صيء  فكل   . العربية  املنطقة  متيز  حدث  مهما  نف�صه 
نظر الإدارة عادي. البطالة والفقر والحباط وبطء النمو 
و اإحجام امل�صتثمرين والتذمرو والإحباط لدى ال�صباب...

 : ثالثًا   . النك�صار  اإلى نقطة  كله عادي حتى  ي�صل   . الخ 
بطبيعتها  الفردانية  واحلكومات  ال�صلطوية  الأنظمة  اإن 
الدولة  مرونة  حتفز  اأن  ت�صتطيع  ل  متكل�صة،  و  متخ�صبة 
ملواجهة املتغريات؛ لأن املرونة احلقيقية تتاأتى من امل�صاركة 
الدميقراطية  ومن  طاقاتها،  و  اإبداعاتها  و  اجلماهريية 
تنوعاتها،  و  ال�صعبية  التنظيمات  جوهر  ومن  وحركيتها، 
بعد  التعايف  �صرعة  على  واليابان  املانيا  �صاعد  ما  وهذا 
هزميتيهما؛ فاملنطقة باأ�صرها اأ�صبحت ه�صة ل ت�صتطيع اأن 

تواجه التحديات.
باب  من  ال�صامل  احلقيقي  ال�صالح  من  التهرب   : رابعًا 
ال�صتئثار والأنانية، وعدم العرتاف ب�صرورته امل�صريية، 
امل�صكلة  اأن  اأو  تلقائيًا،  �صتنجلي  الأمور  باأن  النف�ص  وخداع 

املحيطة  الظروف  ب�صبب  وامنا  الداخل  من  لي�صت 
والتدخالت الأجنبية.  

بو�صوح  املعا�صرة تبني  الأمم  التاريخ و جتارب  اإن درو�ص 
لها،  احلقيقي  بالنتماء  �صعبها  يوؤمن  التي  الدولة  ،اأن 
فاعل  اأنه  ويقتنع  فيها،  العادلة  باملواطنة  املواطن  وي�صعر 
ل  الأجنبية  القوى  ،فاإن  م�صتقبلها  �صنع  و  موؤ�ص�صاتها  يف 
ت�صتطيع اأن تخرتقها، ناهيك عن هزميتها. وجميع الدول 
التي عانت من التدخالت الأجنبية كانت حمكومة بالقوة 
والتفرد والق�صاء و الف�صاد املايل اأو الإداري اأو املوؤ�ص�صي  
املجتمع  بحق  و  والإخفاق  بالف�صل  العرتاف  وتتحا�صى 
”ترف�ص  كانت  انها  ذلك  كل  من  واأهم   . اإلإختيار  يف 
ال�صالحات و ت�صتدير حولها و تغني لها” ،وتتجنب القيام 

بالتغريات التي تقت�صيها املرحلة.
لقد �صاعت املنطقة زمنًا طوياًل وهي تتهرب من مواجهة 
باأن  وموقفها  روؤيتها  وتغيري  الذات،  مع  والت�صالح  الواقع 
العرتاف باخلطاأ لي�ص هزمية،وال�صالح بناء على طلب 
وتداول  انك�صارًا،  ول  �صعفا  لي�ص  و�صغوطاته  اجلمهور 
ال�صلطة لي�ص انتقا�صًا من الكرامة، وامنا العار والهزمية 
التغيري  متطلبات  مع  التجاوب  عن  الدول  تعجز  ان 
التحديات  اأزاء  املرونة  وتفقد  الإ�صالح،  اأمام  وتتخ�صب 

فت�صبح عر�صة لالخرتاق و النك�صار اأو النفجار. 
والقت�صادي  ال�صيا�صي  ال�صامل  ال�صالح  دون  من 
الأجنبية  القوى  اأمام  ال�صمود  ميكن  ل  والجتماعي 
املتدخلة من جهة، واأمام ال�صعوب املتطلعة اإلى غد اأف�صل 
مكان،  كل  يف  تقرع  احلروب  طبول  اإن  اأخرى.  جهة  من 
وا�صرائيل  عمالئها،  لتحريك  تتحفز  الأجنبية  والقوى 
فهل  يجاورها،  من  على  تنق�ص  حتى  املنطقة  ترتب�ص 
وثقة؟  بقوة  ال�صالح  وتعلن  ؟  حالتها  اإلى  دولة  كل  تنتبه 
فامل�صتقبل اأكرب من اي �صلطة لهذا الفرد اأو تلك املجموعة، 
 ، الأجنبي  على  بالعتماد  يتحقق  ل  الأف�صل  وامل�صتقبل 
وامنا  مبرونة الدولة امل�صتندة اإلى القوة الذاتية للمجتمع، 
واعطائه الفر�صة لالبداع يف الإختيار من خالل حكمائه و 
علمائه و خربائه و اأحزابه و مفكريه و �صبابه، و املواجهة 

للبناء من جديد.

ليس هناك منطقة في العالم يتحدث الناس عن إعادة تقسيمها، 
وتصدر التقارير من مراكز الدراسات عن إخفاقاتها، وتنتشر األخبار في 
الصحف والفضائيات عن قرب تفككها وانهيارها، كما هي المنطقة 

العربية؛ هذه المنطقة التي تشكل 5% من سكان العالم و تستورد 50% من 
األسلحة العالمية، و فيها 60% من الجئي و مهجري العالم،  أصبحت بحق 

رجل العالم المريض في هذا القرن.

وجهة نظر 
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عن  للتاأمني  العربي  ال�صرق   |  gig �صركة  اأعلنت   
تعديل العالمة التجارية لل�صركة من gig | ال�صرق 

العربي للتاأمني اإلى gig – الأردن.
 وتاأتي هذه اخلطوة متا�صيًا مع ا�صرتاتيجية �صركتنا 
)�ص.م.ك.ع(،  للتاأمني  اخلليج  جمموعة  الأم، 
�صعار  �صياغة  حيث  من  املجموعة  �صركات  لتوحيد 
ال�صركات  اأ�صماء  من  بدًل  الدولة  ا�صم  فقط  يحمل 
املختلفة، وذلك بهدف اإعطاء �صورة وانطباع موحد 
الربامج  �صمولية  و�صمان  التجارية  العالمة  ل�صكل 
يف  لعمالئنا  نطاق  اأو�صع  على  وتقدميها  التاأمينية 

كافة دول املجموعة.
�صركات  �صمل جميع  التعديل  فاإن هذا  عليه،  وبناء   
جودة  تقدمي  ا�صتمرار  على  احلر�ص  مع  املجموعة 
اأف�صل بنف�ص معايري احللول التاأمينية على امل�صتوى 
ال�صنوات  خالل  املو�صوعة  اخلطة  �صمن  الإقليمي 

القادمة.
ال�صركة  اأهداف  اأهم  اأحد  اأن  بالذكر   ومن اجلدير 
مناذج  تطوير  هو  للتاأمني  اخلليج  جمموعة  الأم 
الحتياجات  لتلبية  �صعيًا  والفنية  الإدارية  الأعمال 
امل�صتجدة ملختلف العمالء وال�صركاء وامل�صاهمني يف 

ال�صركة.
 

جمموعة اخلليج للتاأمني gig تعلن
 دعمها ل�شركتها التابعة ال�شرق العربي 

للتاأمني   gig - الأردن
 قامت جمموعة اخلليج للتاأمني املالك الأكرب ل�صركة 
ال�صرق العربي للتاأمني بن�صبة ملكية تبلغ %90.448 
لل�صركة  املايل  املركز  بدعم   2017/11/14 بتاريخ 
بقر�ص م�صاند بقيمة )16،361،071( دولر، وذلك 
املالية  الأوراق  لهيئة  الإلكرتوين  املوقع  عن  نقاًل 

و�صوق عمان املايل.
 وبذلك ا�صتمرت ال�صركة  يف احلفاظ على املتطلبات 
التاأمني  هيئة  اإدارة  جمل�ص  عن  ال�صادرة  القانونية 
هام�ص  تعليمات  و  املال  راأ�ص  كفاية  يخ�ص  فيما 

املالءة.
اإلى )اإجمايل  املذكور  امل�صاند  القر�ص   و�صيتم �صم 
راأ�ص املال املتوفر( لأغرا�ص تعليمات هام�ص املالءة 
والذي ي�صمل راأ�ص املال املدفوع والإحتياطي القانوين 

والأرباح املدورة والقر�ص امل�صاند.
�صركة  بها  حتتفظ  التي  النقدية  ال�صيولة  حجم  اإن   
ال�صرق العربي للتاأمني هي الأعلى يف قطاع التاأمني 
لل�صركة  البنكية  الودائع  ر�صيد  يبلغ  حيث  املحلي، 
 61 يعادل  ما  )اأي  دينار  مليون   )43( عن  يزيد  ما 
مليون دولر( و هذا ي�صكل ما ن�صبته 38% تقريبًا من 

اإجمايل موجودات ال�صركة.

االستثمار في قطاع التأمين

تماشيا مع استراتيجية الشركة األم مجموعة الخليج للتأمين

تعديل العالمة التجارية 
من gig | الشرق العربي للتأمين إلى gig – األردن
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البرتول  م�صفاة  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  اأعلن   
خطة  عن  العالوين،  الكرمي  عبد  املهند�ص  الأردنية 
لتوفري  وال�صتعداد  املقبل  ال�صتاء  ملو�صم  ال�صركة 
خمزونات وافرة من الغاز امل�صال وامل�صتقات النفطية 
املنتجات  بع�ص  وا�صترياد  اخلام  النفط  بتكرير 

اجلاهزة.
وقال املهند�ص العالوين اإن ال�صركة طرحت عطاءات 
وتعاقدت ل�صترياد كميات من الغاز امل�صال والبنزين 
اخلايل من الر�صا�ص ووقود الطائرات)الكاز( لتوفري 
امل�صتقات النفطية مبا يلبي احتياجات اململكة وتعوي�ص 
هذه  على  الطلب  وبني  ال�صركة  تنتجه  ما  بني  الفارق 

املواد.
وك�صف عن اإحالة ال�صركة لعطاء توريد 210 األف طن 
من مادة البنزين وذلك لتغطية احتياجات اململكة من 
خالل  منها  اآمن  خمزون  على  واحلفاظ  املادة  هذه 
الفرتة من �صهر ت�صرين الأول وحتى نهاية هذا العام، 
جنبا اإلى جنب مع اإحالة عطاء لتوريد كمية 66 األف 

طن من مادة وقود الطائرات )الكاز(.
وا�صاف، ان ال�صحنة الأولى بكمية 36 األف طن و�صلت 
خالل ال�صهر احلايل، متوقعا اأن ت�صل ال�صحنة الثانية 
املقبل  الأول  كانون  �صهر  من  الأول  الأ�صبوع  خالل 

ال�صتهالك  احتياجات  لتغطية  طن  األف   30 وبكمية 
حيث  املخزون،  من  الأق�صى  احلد  على  واملحافظة 

و�صل خمزون هذه املادة اإلى حدوده الق�صوى.
ال�صركات  اأن  املهند�ص،  اأكد  الديزل،  مادة  وحول 
تعادل  بكميات  مبا�صرة  با�صترياده  تقوم  الت�صويقية 
اإلى  اإ�صافة  امل�صفاة  وانتاج  ال�صتهالك  بني  الفرق 
قيامها با�صترياد كميات من البنزين، اما فيما يتعلق 
مبادة الغاز امل�صال، فاأن ال�صركة رفعت خمزونها من 
هذه املادة اإلى ال�صعة التخزينية الق�صوى يف حمطات 
تعبئة الغاز الثالث يف عمان والزرقاء واربد، بالإ�صافة 
عطاء  واأحالت  العقبة،  يف  ال�صركة  م�صتودعات  اإلى 
مع  امل�صال  الغاز  مادة  من  طن  األف   350 ل�صترياد 
لتغطية  وذلك  باملئة،   25 بواقع  الكمية  زيادة  امكانية 
�صهر  نهاية  حتى  املادة  هذه  من  اململكة  احتياجات 
مليون   28 لتعبئة  الكمية  هذه  وتكفى   2018 ني�صان 

اأ�صطوانة.
وقال املهند�ص العالوين، اإن ال�صركة ا�صرتت نحو 520 
لتغطية  املا�صية  الفرتة  خالل  فارغة  اأ�صطوانة  األف 
ووكالت  واأ�صحاب م�صتودعات  امل�صتهلكني  احتياجات 
ا�صتبدال  وكذلك  اململكة  انحاء  يف  املنت�صرة  الغاز 
ا�صتبدالها،  اإلى  احلاجة  تدعو  التي  الأ�صطوانات 

تنظيف  على  يعمل  متخ�ص�صا  كادرا  ان  الى  لفتا 
وتغيري  القدمية  الأ�صطوانات  ودهان  و�صيانة  وفح�ص 
�صماماتها، حيث مت اجناز اكرث من �صبعمائة وخم�صون 
الف ا�صطوانة حتى الآن، ويف حال تبني اأن الأ�صطوانة 
باأ�صطوانة  وا�صتبداها  �صطبها  يتم  �صطب  اإلى  بحاجة 
�صطبها  مت  التي  الأ�صطوانات  عدد  باأن  علمًا  جديدة 
منذ بدء العملية يتجاوز مليون ومائتان وخم�صون الف 

اأ�صطوانة.
اأنهت  الأردنية  البرتول  م�صفاة  �صركة  اأن  على  واكد 
الغاز  تعبئة  حمطات  يف  كافة  الالزمة  التجهيزات 
واربد  والزرقاء  عمان  يف  للم�صفاة  اململوكة  الثالث 
لتعمل بكامل طاقتها لتعبئة جميع الأ�صطوانات الواردة 

اإليها طيلة اليوم.
ف�صل  يف  املحروقات  حتميل  يف  العمل  ان  الى  وا�صار 
مدار  على  ميتد  الثلجية،  العوا�صف  وخالل  ال�صتاء 
ال�صاعة مبا يف ذلك اأيام العطل الر�صمية اإذا ا�صتدعت 
حاليا  تقوم  ال�صركة  ان  على  موؤكدا  لذلك،  احلاجة 
لتعبئة  جديدة  ملعدات  القت�صادية  اجلدوى  بدرا�صة 
اأ�صعاف  ثالثة  على  منها  الواحدة  طاقة  تزيد  الغاز 
متتاز  كما  حاليًا  امل�صتخدمة  الوحدات  من  اأي  طاقة 

املعدات اجلديدة بدقة متناهية يف الكميات املعباأة.

»المصفاة« تشتري»520« ألف أسطوانة
 غاز جديدة استعدادا لموسم الشتاء
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»الفوسفات« تخفض خسائرها
 30 % وتزيد صادراتها %7

خ�صائرها  الأردنية  الفو�صفات  مناجم  �صركة  خف�صت 
%و�صبط   7 و�صادراتها  اإنتاجها  %بزيادة   30 بن�صبة 
تراجع  رغم  الإنتاج  كلف  وتنزيل  لنفقاتها  م�صدد 

الأ�صعار العاملية .
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الذنيبات  حممد  الدكتور  وتوقع 
%مع   50 ال�صركة خف�ص خ�صائرها  توا�صل  اأن  ال�صركة 
نهاية هذه ال�صنة اأمال بتحقيق نقطة التوازن مع العام 
املقبل وقال اأن خ�صارة ال�صركة تراجعت من 57 مليون 
من  الثالث  الربع  لنهاية  دينار  مليون   40 اإلى  دينار 
العام احلايل مقارنة مع ذات الفرتة من العام املا�صي 

بانخفا�ص ن�صبته %30 .
واإرتفعت �صادراتها الى 8ر3 مليون طن خالل الأ�صهر 

من  الفرتة  لذات  طن  مليون  5ر3  من  املا�صية  الت�صعة 
العام املا�صي بزيادة 7 %لكنها �صبطت خ�صارتها نزول 
لطن  دولر  7ر92  من  العاملية  الأ�صعار  تراجع  رغم 
دولرا   16 بفارق  دولر  8ر76  الى  امل�صدر  الفو�صفات 
تقريبا لتعو�ص زيادة الإنتاج وال�صادرات فرق الأ�صعار 

الذي كان مر�صحا لأن ي�صاعف اخل�صارة .
 68 الى  الواحد  الطن  اإنتاج  كلفة  ال�صركة  وخف�صت 
تكاليفه  و�صبطت  الإنتاج  كميات  رفعت  لكنها  دولرا 
امل�صا�ص  دون  ونفقات  اأخرى  كلف  خف�ص  الى  اإ�صافة 

باإمتيازات العاملني فيها .
وتراجعت كلف الإنتاج بالفعل بح�صب البيانات من 327 
مليون دينار لكامل كميات الإنتاج الى 312 مليون دينار 

من  الت�صعة  ال�صهور  فرتة  عن  دينار  مليون   15 مبعدل 
العام احلايل.

مليون   1127 امللكية  وحقوق  املطلوبات  جمموع  وبلغ 
دينار يف نهاية الربع الأول من العام احلايل مقارنة مع 

1136 مليون دينار جمموعها يف نهاية 2016.
ميثل  الذي  الإجمايل،  الربح  اأن  اإلى  البيانات  وت�صري 
2ر70  اإلى  ارتفع  وتكلفتها،  املبيعات  �صايف  بني  الفرق 
املقارنة  لفرتة  دينار  مليون  9ر68  مقابل  دينار  مليون 

ذاتها.
جهود  يف  جادة  ال�صركة  اأن  الذنيبات  الدكتور  وقال 
تخفي�ص خ�صائرها مع نهاية العام احلايل بنحو 50 % 

مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املا�صي.

أخبار اقتصادية

الذنيبات:
الشركة جادة في 

جهود تخفيض 
خسائرها مع 

نهاية العام الحالي 
بنحو 50 %
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 ”New Vision احلديثة  الروؤية  �صركة  قامت 
اململكة  يف  اإلكرتونيك�ص   LG”لـ الر�صمي  الوكيل 
مبنا�صبة  واملكيفات،  والرتفيهية  املنزلية  لالأجهزة 
بحملتها  لإنطالقتها  ال�صابعة  ال�صنوية  الذكرى 
امتدت  والتي  املنا�صبة  بهذه  اخلا�صة  الرتويجية 
من21 ت�صرين الول وحتى 10 ت�صرين الثاين 2017 .

واتاحت ال�صركة من خالل حملتها الرتويجية املجال 
لعمالئها با�صتبدال اأجهزتهم القدمية من ثالجات 
حالتها  اأو  نوعها  كان  مهما  وتلفزيونات  وغ�صالت 
يتم  حيث  جي،  ال  منتجات  من  جديدة  باأجهزة 

اجلديد،  اجلهاز  من  القدمي  اجلهاز  قيمة  خ�صم 
كما ت�صمنت هذه احلملة جمالت اأخرى للربح حيث 
اأن  الروؤية احلديثة  معار�ص  م�صرت من  كل  ي�صتطيع 

يح�صل على كوبون ليق�صط ويربح جوائز قيمة.
تعمل  احلديثة  الروؤية  �صركة  اأن  اإلى  الإ�صارة  جتدر 
ال�صنوية  الرتويجية  براجمها  لإعداد  متوا�صل  بجد 
على  يعود  مبا  ال�صنة  اأيام  معظم  فيها  لتغطي 
عالوة  امل�صافة  واجلدوى  والفائدة  بالنفع  عمالئها 
على ما يح�صلون عليه من اأجهزة كهربائية منزلية 

ذات �صهرة عاملية وبجودة رفيعة امل�صتوى.

احلديثة  الروؤية  �صركة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن   
 LG جي  منتجاتاإل  New Visionَتعِر�ص 
املقايي�ص  اأف�صل  وفق  جمّهزًا  معر�صًا  �صمن21 
من  كّل  يف  وتتواجد  العامل،  م�صتوى  على  الفّنية 
ابراج احلجاز ومعر�ص  املكرمة  �صارع مكة  معر�ص 
الأردين  واملركز  ال�صالم،  وموؤ�ص�صة  ال�صعب،  دوار 
ودوار  ال�صمايل،  والها�صمي  وطارق،  التجاري، 
والقد�ص  احلرية  و�صارعي  وطرببور،  الواحة، 
يف  معر�صيها  اإلى  بالإ�صافة  بعّمان،  املقابلني  يف 

حمافظتي اإربد والكرك.

»شركة الرؤية الحديثة« تطلق حملتها الترويجية 
الستبدال األجهزة القديمة باخرى LG جديدة

بمناسبة الذكرى السابعة إلنطالقتها

أخبار اقتصادية
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مدارس الجودة األمريكية
مدارس الربوع الدولية



                  مستشفى االستقالل
 تجري عمليات زراعة الشعر باحترافية عالية 

الطبية  املراكز  اأقوى  من  ال�صتقالل  م�صت�صفى  يعترب 
من  متتلكه  ملا  وذلك  ال�صعر،  زراعة  يف  املتخ�ص�صة 

خربات وكفاءات طبية متخ�ص�صة يف هذا املجال.
 ويوؤكد امل�صت�صفى ان ن�صبة جناح عملية زراعة ال�صعر 
ب�صكل عام يف اململكة ومن خالل املركز املتخ�ص�صة، 
باتت اليوم مرتفعة وت�صل اإلى 90 %، ولبد من ان تتم 
حتت اإ�صراف الطبيب والطاقم الطبي املتخ�ص�ص يف 

هذا املجال.
ال�صعر ل تقت�صر على الرجال   كما وان عملية زراعة 
للن�صاء  �صعر  زراعة  عملية  اإجراء  بامكان  بل  فقط 
عند  ال�صعر  زراعة  متطلبات  تختلف  حيث  اي�صا، 
ميكن  ل  انه  الى  م�صريا  الرجال،  من  عنها  الن�صاء 
زراعة ب�صيالت �صعر �صخ�ص اأخر، وذلك لعدم وجود 
اأما  الأ�صخا�ص،  بني  املناعي  امل�صتوى  على  تطابق 

التوؤام املت�صابهني فيمكن زراعة ال�صعر فيما بينهم .
 ويقول امل�صت�صفى اإن املناطق التي ميكن زراعة ال�صعر 
فيها، تتمحور بعد منطقة فروه الراأ�ص حيث بالمكان 
 : التالية  املناطق  يف  ال�صعر  زراعة  عملية  اإجراء 
ال�صارب ، اللحية ، الذقن ، احلاجب، املنطقة الربية 
لالأ�صخا�ص  الزراعة  عملية  تتم  وانه  كما  والرمو�ص، 
طاملا  املري�ص  لعمر  معني  حتديد  يوجد  ول  البالغني 

كان ب�صحة جيدة.
ال�صعر  زراعة  عملية  طبيعة  امل�صت�صفى  وي�صتعر�ص   
لعملية  الواحدة  اجلل�صة  ان  الى  لت�صري  الن�صان،  لدى 
وذلك  �صاعة    12  -3 مابني  ت�صتغرق  ال�صعر  زراعة 
املر�صى  اغلب  ويف  املزروعة  الب�صيالت  عدد  ح�صب 
ال�صعر  كثافة  وان  كما  �صاعات،   8  -  6 من  ت�صتمر 
الطبيعي تبلغ مابني 80 - 100 ب�صيلة يف �صم2، حيث 
ال�صعر  ت�صاقط  يالحظون  ل  الأ�صخا�ص  معظم  ان 
منطقة  يف  ال�صعر  من   %  50 حوايل  فقدان  مابعد  اإل 

�صم2  يف  ب�صيلة   60  -  20 زراعة  يتم  ولذلك  معينة، 
لإعطاء  كافيا  �صم2  يف  ب�صيلة   35 ماتكون  وغالبا 

الكثافة املطلوبة يف املنطقة .
عمليات  من  نوعني  هناك  ان  امل�صت�صفى  ويوؤكد   
فعملية   ،) الطبيعي  او  )ال�صناعي  ال�صعر  زراعة 
�صعر  و�صع  خالل  من  تتم  ال�صناعي  ال�صعر  زراعة 
�صناعي وتثبيته يف فروه الراأ�ص وهذا ال�صعر يتق�صف 
اي�صا تندبات  الوقت، كما وي�صبب  ويت�صاقط مع مرور 
املري�ص  ماي�صطر  وغالبا  الراأ�ص  فروه  يف  والتهابات 
العملية  هذه  ان  الى  م�صرية  لإزالتها،  عملية  لإجراء 

ممنوعة يف العديد من دول ب�صبب م�صاعفاتها .
الب�صيالت  باأخذ  فتتم  الطبيعي  ال�صعر  زراعة  اما   
من منطقة ذات كثافة عالية ومقاومة لت�صاقط ال�صعر 
ال�صدغية  و  القذالية   ( الإذن  وفوق  الراأ�ص  خلف   (
مثل  ي�صبح  زراعته  بعد  انه  ال�صعر  هذا  وخا�صية    )

ال�صعر الطبيعي ينمو وميكن ق�صه و�صبغه .

استثمار مميز

90% نسبة نجاح هذا العملية بشكل عام في األردن
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حتت  تتم  ال�صعر  زراعة  عملية  اإن  امل�صت�صفى  ويقول   
املو�صعي  التخدير  مايكون  وغالبا  املو�صعي  التخدير 
مابعد  اأما  امل،  باأي  املري�ص  ُي�صعر  ول  كافيا  اجليد 
عن  عالجه  وبالمكان  ب�صيط  الأمل  فيكون  العملية 
الوقت  يف  منوهة   ، الب�صيطة  امل�صكنات  تناول  طريق 
نف�صه الى انه لبد من التاكد قبل اجراء عملية زراعة 

ال�صعر من �صالمة املري�ص من اي امرا�ص جلدية.
مناعي  مر�ص  وهي  الثعلبة  بـ  املري�ص  اأن  وت�صيف   
عالجه  من  لبد  فانه  ال�صعر،  ب�صيالت  على  يق�صي 
املري�ص  امتام  وبعد  اجللدية،  اأمرا�ص  اأخ�صائي  عند 
زراعة  عملية  اجراء  بامكان  فانه  العالج  مراحل 
بعد  وذلك  ال�صعر،  من  اخلالية  املناطق  يف  ال�صعر 
امل�صتقبل  يف  املر�ص  معاودة  باإمكانية  املري�ص  اإعالم 

وت�صاقط ال�صعر .
ا�صتخدام  عند  انه  الى  ال�صتقالل  م�صت�صفى  وي�صري   
تقنية FUE  تلتئم الفتحات ال�صغرية خالل اأيام، ول 

توؤثر الب�صيالت املاأخوذة على كثافة ال�صعر يف املنطقة 
املانحة ب�صكل عام، كما وانه من املمكن اقتطاف %30 
من الب�صيالت  دون اأن يكون هناك تاأثري على مظهر 

كثافة ال�صعر .
يت�صاقط  العملية  الأولى مابعد  الفرتة  اأنه يف   وي�صيف 
العملية  بعد  ولكن   ،) الب�صيالت  وتبقى   ( ال�صعر 
ال�صعر  اإنتاج  يف  الب�صيلة  تبداأ  تقريبا  اأ�صهر  بثالث 

وي�صتطيع املري�ص احل�صول على نتيجة �صبه نهائية.
اتباع  املري�ص  على  اأن  ال�صتقالل  م�صت�صفى  ويوؤكد   
اجرائه  بعد  والجراءات  اخلطوات  من  العديد 
 ( الأولى  الفرتة  يف  ان  حيث  ال�صعر،  زراعة  عملية 
غ�صل  املري�ص  على  يجب  العملية  بعد   ) اأ�صبوعني  اأول 
عليها يف  املري�ص  تدريب  يتم   ( معينة  بطريقة  ال�صعر 
الحتياط  عليه  وان  كما   ،) العملية  من  التايل  اليوم 
لأي  املنطقة  تعر�ص  وعدم  مثال  ال�صيارة  ركوب  عند 
اإ�صابة اأو اأ�صعه �صم�ص، م�صريا الى انه بامكان املري�ص 

من  اأ�صبوعني  اأول  خالل  اخلفيفة  الريا�صة  ممار�صة 
العملية.

يعتزم  الذي  املري�ص  على  ان  امل�صت�صفى  ويوؤكد  كما   
اجراء عملية زراعة ال�صعر يف اململكة الإقامة يف عمان 
باإجراء عملية  الأول  اليوم  ليلتني، بحيث يقوم يف  ملدة 
الراأ�ص  التايل يتم غ�صل فروة  اليوم  ال�صعر ويف  زراعة 
الطريقة  هذه  على  املري�ص  وتعليم  معينة  بطريقة 

وبعدها ي�صتطيع املري�ص ال�صفر .
ال�صعر  ت�صاقط  اأنواع  اكرث  اأن  الى  ال�صارة  جتدر   
حيث  الذكور  عند  الوراثي  ال�صعر  فقدان  هو  �صيوعا، 
يكون لدى الب�صيالت ح�صا�صية لهرمون الت�صتو�صرتون 
ت�صاقط  من  اأخرى  اأنواع  توجد  وانه  كما  ومركباته، 
اأو  التغذية  يف  نق�ص  اأو  املناعة  اأمرا�ص  مثل  ال�صعر 
اأو  الكيماوية   الأدوية  مثل   ( معينة  اأدوية  ا�صتعمال 
يف  خلل  وجود  اأو  الراأ�ص  فروه  يف  للتهاب  التعر�ص 

الهرمون ( .

استثمار مميز
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مستشفى عمان ....
خبرات طبية مميزة على المستوى الوطني والعربي

د.با�صم ال�صعيد املدير العام �صاحب اخلربات املتنوعة يف جمال الطب هو اأي�صًا 
�صاحب خربات يف جمال الإدارة ولهذا فاإن ما و�صعه من خرباته مكن م�صت�صفى 

عمان اأن يعك�ص الأ�صماء الكبرية التي تقف وراءه.
كان  ان  بعد  اجلديد  ا�صمه  وهو  عمان  م�صت�صفى  عن  ال�صعيد  الدكتور  مع  حتدثنا 

ا�صمه م�صت�صفى عمان اجلراحي فقال:
اإلى املثالية يف �صمولية كافة اخلدمات الطبية  نتطلع يف م�صت�صفى عمان للو�صول 

والتمري�صية من حيث الرعاية والعناية وتوفري �صبل الراحة والإطمئنان.
الوطني  امل�صتوى  على  وا�صعة  �صهرة  اكت�صب  اأردين  طبي  �صرح  عمان  م�صت�صفى 
وطوارئ  ال�صعاف  من  الأ�صا�صية  الأق�صام  امل�صت�صفى  ي�صم  عموما،  والعربي 
ق�صم العمليات الكربى ، الأ�صعة ، التنظري، املخترب ، ال�صيدلة ، ق�صم الق�صطرة 
القلبية وق�صم عمليات القلب وزراعة الأع�صاء ، وحدة الكلية ال�صطناعية ، ق�صم 

الولدة واخلداج وق�صم العناية احلثيثة واملركزة.
لنخبة ذات خربة طبية وجراحية  م�صتوى طبي جيد  امل�صت�صفى هو  به  يتميز  وما 

كربى، ي�صع امل�صت�صفى جميع اأق�صامه وخرباته يف خدمة وراحة مر�صاه.
تو�صعة  �صملته  ثم  طابقني  حينها  لي�صم   )1993( عام  عمان  م�صت�صفى  تاأ�ص�ص 
امل�صت�صفى  قام  طوابق.كما  �صتة  على  موزعني  �صريرًا   )95( ب�صعة  لي�صبح  نوعية 
مركز  مع  الربط  خالل  من  العامل  يف  تقدمًا  الطبية  املراكز  اأكرث   مع  بالتعاون 
ويف  عام  ب�صكل  الأردن  يف  الطبية  اخلدمات  لتقدم  ونظرًا  الطبي  مايوكلينيك 

م�صت�صفى عمان ب�صكل خا�ص فقد اأ�صبح الربط غري فاعل.

وحدات واأق�شام م�شت�شفى عمان:
الأ�صعة  ق�صم   ، ال�صيدلية   ، والدخال  ،ال�صتقبال  والطوارئ  ال�صعاف  ق�صم   -
 ، العادية  الأ�صعة   ، املقاطع  متعدد  احللزوين  املحوري  الطبقي  الت�صوير   ،
 ، ال�صوتية   فوق  الأمواج  ت�صوير  جهاز   ، التلفاز  �صا�صة  حتت  الت�صويرامللون 
ق�صم   ، املخترب   ، الكربى  العمليات  ق�صم   ، الثدي  ت�صوير   ، ال�صرايني  قثطرة 
العناية  ق�صم   ، ال�صطناعية  الكلية  وحدة   ، واخلداج  الولدة  وحديثي  التوليد 
القلب  عمليات  ق�صم   ، ومدخالتها  القلبية  القثطرة  ق�صم   ، واملركزة  احلثيثة 
وزراعة الأع�صاء ، ق�صم التنظري ، اخلدمات الفندقية ، الت�صالت عرب الأقمار 

ال�صناعية

الطبية: الوظائف 
 ، التمري�ص)76(  طاقم   ، املتخ�ص�صني)17(  الأطباء   ، العام)5(  -الطب 
 ، ال�صيادلة)8(   ، القابالت)4(   ، الفنيون)42(   ، امل�صاعدون)39(  املمر�صون 

موظفون امل�صت�صفى ككل )190(.

مرافق امل�شت�شفى :
-عدد اأ�صرة امل�صت�صفى كامل )70(.

- عددة اأ�صرة العناية احلثيثة )11(.
 - عدد اأ�صرة اخلداج )3(.

- عدد اأ�صرة حجر العميالت )7(.

االستثمار في القطاع الطبي
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السعيد: 
نتطلع للوصول 

إلى المثالية في 
شمولية كافة 

الخدمات الطبية 
والتمريضية بكل 

راحة واطمئنان





اإلستثمار في قطاع التأمين

1،2 مليون دينار أرباح »الشرق
 األوسط للتأمين« للربع الثالث

274 ألف دينار صافي أرباح
 »التأمين األردنية« للربع الثالث

صويص: الشركة اتخذت العديد من 
االجراءات لمواصلة تحقيق النمو رغم 

الظروف االقليمية

عبد الخالق: تحقيق هذه النتائج 
جاء نتيجة السياسات المتوازنة 

التي تنتهجها شركة التامين

حققت �صركة ال�صرق الو�صط للتامني ارباحا بعد ال�صريبة خالل الربع 
الثالث من العام احلايل 2017 بلغت حوايل 1،2 مليون دينار.

 وبح�صب البيانات املالية ل�صركة ال�صرق الو�صط للتامني فقد بلغ جمموع 
ارباحها قبل ال�صريبة واملخ�ص�صات حوايل 1،19 مليون دينار ، فيما 
بلغ جمموع ايرادات ال�صركة لنهاية ايلول من العام احلايل 2017 حوايل 

17،2 مليون دينار.
للتامني  ال�صرق الو�صط  ل�صركة  املكتتبة  وبلغ فيه �صايف الق�صاط   كما 
للربع الثالث من العام احلايل 2017 حوايل 13،8 مليون دينار مقابل 

حوايل 13،2 مليون دينار للفرتة ذاتها من 2016.
احلايل  العام  من  ذاتها  القيا�ص  فرتة  خالل  ال�صركة  موجودات  وبلغ   
2017 حوايل 88،2 ليون دينار مقابل حوايل 87،3 مليون دينار لنهاية 

كانون الأول من العام 2016.
رجائي  للتامني  الو�صط  ال�صرق  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  وقال   
ال�صركة  ان  توؤكد  احلايل  العام  من  الثالث  الربع  نتائج  اإن  �صوي�ص، 
والرتكيز  الدخل،  م�صادر  تنويع  على  املبنية  ا�صرتاتيجيتها  يف  ما�صية 

على الإيرادات الت�صغيلية يف جميع املناطق التي تعمل بها.
 واأ�صاف ان ال�صركة م�صتمرة يف تقدمي اأف�صل اخلدمات التامينية من 

خالل فروعها املنت�صرة يف جميع املناطق التي تتواجد بها.
فر�صت  باململكة  املحيطة  الدولية  الظروف  ان  قائال  �صوي�ص  وتابع   
علينا التعامل بحذر �صديد كما دفعتنا الى حماية ال�صركة ب�صكل مالئم 
وكبرية  طيبة  �صمعة  ذات  اإعادة  �صركات  مع  التاأمني  اإعادة  باتفاقيات 

وذات م�صداقية عالية.

من  الثالث  الربع  خالل  ال�صريبة  بعد  ارباحا  الأردنية  التامني  �صركة  حققت 
العام احلايل 2017 بلغت ما جمموعه 274،230 الف دينار.

 وبح�صب البيانات املالية ل�صركة التامني الأردنية فقد بلغ جمموع ارباحها قبل 
ال�صريبة واملخ�ص�صات ما جمموعه 227،282 الف دينار ، فيما بلغ جمموع 
ايرادات ال�صركة لنهاية ايلول من العام احلايل 2017 حوايل 35،5 مليون دينار 

مقارنة مع حوايل 31،9 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2016.
 كما وبلغ فيه �صايف الق�صاط املكتتبة ل�صركة التامني الأردنية للربع الثالث من 
العام احلايل 2017 حوايل 31،5 مليون دينار مقابل حوايل 29،8 مليون دينار 

للفرتة ذاتها من 2016.
العام  من  ذاتها  القيا�ص  الأردنية خالل فرتة  التامني  �صركة  موجودات  وبلغ   
احلايل 2017 حوايل 86،3 مليون دينار مقابل حوايل 79،6 مليون دينار لنهاية 

كانون الأول من العام 2016.
 ويف تعقيبه على هذه النتائج اأّكد املدير العام ل�صركة التاأمني الأردنية عماد 
الراأ�صمالية،  قاعدتها  وقوة  لل�صركة  املايل  املركز  �صالبة  على  اخلالق،  عبد 
حيث حققت ال�صركة اإجنازات من خالل زيادة اليرادات املتحققة والق�صاط 
املكتتبة، وذلك رغم الظروف القت�صادية ال�صعبة التي فر�صها واقع القليم 
امللتهب والذي اثر بدوره على الن�صاط القت�صادي ب�صكل عام والتاميني ب�صكل 

خا�ص.
 واأ�صاف اأن حتقيق هذه النتائج جاء نتيجة ال�صيا�صات املتوازنة التي تنتهجها 
�صركة التامني الأردنية واإلى التو�ّصع يف حجم الأعمال يف اإطار �صيا�صة ح�صيفة 
لإدارة املخاطر، وللم�صتوى املتطّور يف اأداء اخلدمات املقدمة لعمالء ال�صركة 

واجلهود املتميزة التي يبذلها موظفو ال�صركة على جميع امل�صتويات.
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اإلستثمار في قطاع التأمين

987 ألف دينار صافي أرباح
 »التأمين الوطنية« للربع الثالث

جرار: الشركة تمتلك نظرة شمولية في 
التعامل مع المتغيرات المؤثرة على العمل 

التأميني
 

الثالث  الربع  خالل  ال�صريبة  بعد  ارباحا  الوطنية  التامني  �صركة  حققت 
من العام احلايل 2017 بلغت ما جمموعه 987،630 الف دينار مقارنة مع 

813،468 األف دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2016.
 وبح�صب البيانات املالية ل�صركة التامني الوطنية فقد بلغ جمموع ارباحها 
 1 مقارنة مع حوايل  دينار  مليون   1،2 واملخ�ص�صات حوايل  ال�صريبة  قبل 
مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2016 ، فيما بلغ جمموع ايرادات 
دينار  مليون   11،7 حوايل   2017 احلايل  العام  من  ايلول  لنهاية  ال�صركة 

مقارنة مع حوايل 10،4 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2016.
 كما وبلغ فيه �صايف الق�صاط املكتتبة ل�صركة التامني الوطنية للربع الثالث 
من العام احلايل 2017 حوايل 10،5 مليون دينار مقابل حوايل 8،8 مليون 

دينار للفرتة ذاتها من 2016.
 وبلغ موجودات �صركة التامني الوطنية خالل فرتة القيا�ص ذاتها من العام 
احلايل 2017 حوايل 26،2 مليون دينار مقابل حوايل 25 مليون دينار لنهاية 

كانون الأول من العام 2016.
الوطنية  التاأمني  ل�صركة  العام  املدير  اأّكدت  النتائج  هذه  على  تعقيبه  ويف   
الت�صعة الولى من العام  اأن ال�صركة ا�صتطاعت خالل الأ�صهر  منال جرار، 
الخرى  بال�صركات  مقارنة  متميزة،  مالية  نتائج  حتقيق   2017 احلايل 

العاملة يف قطاع التاأمني الأردين.
و�صفها  ميكن   2017 احلايل  العام  من  الثالث  الربع  نتائج  اأن  واأ�صافت   
طبيعة  ليعك�ص  لل�صركة  املتوا�صل  النجاح  هذا  جاء  حيث  املميز،  بالإجناز 
مع  التعامل  �صمولية يف  نظرة  لديها  التي  الدارة  املتبعة يف  الثابتة  ال�ص�ص 
حقوق  يكفل  هذا  ان  الى  م�صرية  التاأميني،  العمل  على  املوؤثرة  املتغريات 
من  للعمالء  اخلدمات  تقدمي  يف  والتميز  ناحية  من  وتنميتها  امل�صاهمني 

الناحية الخرى.

679،5 الف دينار أرباح »شركة
 التأمين العربية - االردن« للربع الثالث

الهباب: الشركة ركزت على الممارسات 
اآلمنة إلدارة المخاطر

حققت �صركة التامني العربية - الردن ارباحا بعد ال�صريبة خالل الربع 
الثالث من العام احلايل 2017 بلغت ما جمموعه 679،568 األف دينار.

بلغ  فقد  الردن   - العربية  التامني  ل�صركة  املالية  البيانات  وبح�صب   
 ، دينار  األف   853،635 واملخ�ص�صات  ال�صريبة  قبل  ارباحها  جمموع 
فيما بلغ جمموع ايرادات ال�صركة لنهاية ايلول من العام احلايل 2017 
حوايل 11،5 مليون دينار مقابل حوايل 10،7 مليون دينار للفرتة ذاتها 

من العام املا�صي 2016.
 كما وبلغ فيه �صايف الق�صاط املكتتبة ل�صركة التامني العربية - الردن  
العام احلايل 2017 حوايل 10،1 مليون دينار مقابل  الثالث من  للربع 

حوايل 8،5 مليون دينار للفرتة ذاتها من 2016.
احلايل  العام  من  ذاتها  القيا�ص  فرتة  خالل  ال�صركة  موجودات  وبلغ   
2017 حوايل 29،1 مليون دينار مقابل حوايل 28،1 مليون دينار لنهاية 

كانون الأول من العام 2016.
الهباب،  ر�صيد  الردن   - العربية  التامني  �صركة  عام  مدير  وقال   
من  �صل�صلة  تطبيقها  نتيجة  كان  ال�صركة،  حققتها  التي  النتائج  اأن 
على  ال�صركة  اإدارة  وركزت  كما  الناجحة،  واملبادرات  ال�صرتاتيجيات 
ا�صتثمارية  ا�صرتاتيجيات  وانتهاج  املخاطر،  لإدارة  الآمنة  املمار�صات 

متنوعة، وتطبيق تقنيات مبتكرة.
 2017 احلايل  العام  من  ايلول  لنهاية  الإيجابية  النتائج  اأن  واأ�صاف   
ر�صمتها  التي  الهداف  ويحقق  التقديرية،  الأرقام  مع  من�صجمة  جاءت 
من  تعترب  ال�صركة  اأن  نف�صه  الوقت  يف  موؤكدا  العام،  لهذا  ال�صركة 
للمالءة  م�صتوى  باأف�صل  تتمتع  وهي  الأردن  يف  منوا  الأ�صرع  ال�صركات 

املالية بني نظرياتها العاملة يف ال�صوق الردنية.
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اإلستثمار في قطاع التأمين

1،4 مليون دينار صافي أرباح
 »األردنية الفرنسية للتأمين« للربع الثالث

1،6 مليون دينار أرباح
 »النسر العربي للتأمين« للربع الثالث

زعرب: النتائج أكبر دليل على ما تتمتع به 
الشركة من خبرات فنية رفيعة وسمعة 

طيبة

سابيال: االرباح المتحققة تعد مؤشرا 
على قدرة الشركة في التعامل مع 

األحداث المحلية واإلقليمية

الربع  خالل  ال�صريبة  بعد  ارباحا  للتامني  الفرن�صية  الأردنية  ال�صركة  حققت 
الثالث من العام احلايل 2017 بلغت حوايل 1،4 مليون دينار مقارنة مع حوايل 

1،3 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2016.
جمموع  بلغ  فقد  للتامني  الفرن�صية  الأردنية  لل�صركة  املالية  البيانات  وبح�صب   
ارباحها قبل ال�صريبة واملخ�ص�صات حوايل 1،8 مليون دينار مقارنة مع حوايل 
1،6 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2016 ، فيما بلغ جمموع ايرادات 
ال�صركة لنهاية ايلول من العام احلايل 2017 حوايل 17،9 مليون دينار مقارنة مع 

حوايل 16،6 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2016.
 كما وبلغ فيه �صايف الق�صاط املكتتبة لل�صركة الأردنية الفرن�صية للتامني من العام 
احلايل 2017 حوايل 15،6 مليون دينار مقابل حوايل 14،2 مليون دينار للفرتة 

ذاتها من 2016.
 وبلغ موجودات ال�صركة الأردنية الفرن�صية للتامني خالل فرتة القيا�ص ذاتها من 
العام احلايل 2017 حوايل 32،4 مليون دينار مقابل حوايل 29،3 مليون دينار 

لنهاية كانون الأول من العام 2016.
لل�صركة  العام  املدير  الدارة /  اأّكد ع�صو جمل�ص  النتائج  تعقيبه على هذه   ويف 
الأردنية الفرن�صية للتامني الدكتور وليد زعرب، اإن ال�صركة ا�صتطاعت اأن حتقق 
البيئة  وتراجع  القت�صادية  الآفاق  �صعف  من  الرغم  على  القوية  النتائج  هذه 
اإلى  م�صاريع جديدة،  وعدم طرح  العام  الإنفاق  ب�صبب �صعف  املحلية  الت�صغيلية 
الن�صاط  على  �صلبًا  انعك�صت  التي  اجليو�صيا�صية  الأو�صاع  توتر  ا�صتمرار  جانب 

القت�صادي وبيئة الأعمال حمليًا واإقليميًا.
نتيجة  جاءت  �صعبة،  �صنة  يف  حتققت  التي  املميزة  النتائج  هذه  ان  الى  واأ�صار   
طبيعية للجهود الكبرية التي بذلتها الإدارة التنفيذية وكوادر ال�صركة بتوجيه من 
جمل�ص الإدارة، وهي اأكرب دليل على ما تتمتع به ال�صركة من خربات فنية رفيعة 
اأو  الوثائق  حلملة  �صواء  حقه  حق  ذي  كل  اإعطاء  يف  تتوان  مل  اإذ  طيبة؛  و�صمعة 
بني  الباهر  �صر جناحها  هو  وهذا  نف�صها،  ال�صركة  اأو موظفي  منها  امل�صتفيدين 

نظرياتها.

حققت �صركة الن�صر العربي للتامني ارباحا بعد ال�صريبة خالل الربع الثالث من 
العام احلايل 2017 بلغت حوايل 1،6 مليون دينار.

 وبح�صب البيانات املالية �صركة الن�صر العربي للتامني فقد بلغ جمموع ارباحها 
قبل ال�صريبة واملخ�ص�صات حوايل 2،1 مليون دينار ، فيما بلغ جمموع ايرادات 
ال�صركة لنهاية ايلول من العام احلايل 2017 حوايل 17،8 مليون دينار مقارنة 

مع حوايل 17،1 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2016.
 كما وبلغ فيه �صايف الق�صاط املكتتبة ل�صركة الن�صر العربي للتامني للربع الثالث 
مليون   19،7 حوايل  مقابل  دينار  مليون   21،7 حوايل   2017 احلايل  العام  من 

دينار للفرتة ذاتها من 2016.
 2017 احلايل  العام  من  ذاتها  القيا�ص  فرتة  خالل  ال�صركة  موجودات  وبلغ   
من  الأول  كانون  لنهاية  دينار  مليون   73 حوايل  مقابل  دينار  مليون   80 حوايل 

العام 2016.
النتائج  اأن هذه  للتامني يعقوب �صابيال،  العربي  الن�صر   وقال مدير عام �صركة 
تاأتي من�صجمة مع اجلهود الكبرية واملتوا�صلة التي يبذلها الكادر الب�صري املوؤهل 
املنطقة،  م�صتوى  على  املرتدية  القت�صادية  الأو�صاع  من  بالرغم  ال�صركة،  يف 
والناجتة عن الآثار ال�صلبية للتفاعالت ال�صيا�صية امل�صطربة يف املنطقة العربية، 

وانعكا�صاتها على قطاع التاأمني املحلي.
 واأ�صاف اإن الرباح املتحققة تعد موؤ�صرا على قدرة ال�صركة وجناحها يف التعامل 
مع الأحداث املحلية والإقليمية، م�صريا الى ان الن�صر العربي للتامني �صتوا�صل 
م�صرية جناحها بكل كفاءة واقتدار من خالل تقدمي اف�صل اخلدمات التامينية.

القيم  من  واحدة  الجتماعية  امل�صوؤولية  للتامني  العربي  الن�صر  �صركة  وتعترب   
من  م�صريتها  توا�صل  فهي  لذا  الأ�صا�صية،  اأركانها  من  وواحدة  بها  تلتزم  التي 
خالل دعم عدة ن�صاطات وفعاليات ورعاية موؤ�ص�صات وجمعيات اأردنية من اأجل 
امل�صاهمة يف متكني دور الأفراد يف جمتمعاتهم ب�صكل خا�ص وت�صجيع منو وتطّور 
املجتمع املحلي ب�صكل عام، كما وا�صتمرت الن�صر العربي بتوا�صلها مع عدد من 
الأجيال  دعم  اإلى  تهدف  التي  والأن�صطة  الفعاليات  رعاية  خالل  من  املدار�ص 

ال�صابة.
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اإلستثمار في قطاع التأمين

447 الف دينار أرباح » المجموعة
 العربية األوروبية للتأمين » للربع الثالث

751،5 الف دينار أرباح »المجموعة
 العربية األردنية للتأمين« للربع الثالث

بدر:الشركة سوف تستمر في سياستها 
التي اثبتت نجاحها

جعنينه: الشركة ستعمل ضمن خطتها 
االستراتيجية على تقديم منتجات وخدمات 

مبتكرة

 حققت �صركة املجموعة العربية الوروبية للتامني ارباحا بعد ال�صريبة 
خالل الربع الثالث من العام احلايل 2017 بلغت ما جمموعه 447،217 

األف دينار.
 وبح�صب البيانات املالية �صركة املجموعة العربية الوروبية للتامني فقد 
بلغ جمموع ارباحها قبل ال�صريبة واملخ�ص�صات 579،831 األف دينار ، 
فيما بلغ جمموع ايرادات ال�صركة لنهاية ايلول من العام احلايل 2017 

حوايل 14،3 مليون دينار.
 كما وبلغ فيه �صايف الق�صاط املكتتبة �صركة املجموعة العربية الوروبية 
للتامني للربع الثالث من العام احلايل 2017 حوايل 14،2 مليون دينار 

مقابل حوايل 12،8 مليون دينار للفرتة ذاتها من 2016.
احلايل  العام  من  ذاتها  القيا�ص  فرتة  خالل  ال�صركة  موجودات  وبلغ   
2017 حوايل 31،1 مليون دينار مقابل حوايل 27،5 مليون دينار لنهاية 

كانون الأول من العام 2016.
 وقالت مدير عام �صركة املجموعة العربية الوروبية للتامني  الدكتورة 
لنا بدر، انه على الرغم من هذه العوامل ال�صلبية فاإن ال�صركة حققت 
اإجنازًا يف ظل الظروف  التاأمني، معتربة ذلك  اأق�صاط  زيادة يف �صايف 

التي مير بها ال�صوق بوجه عام.
الثالث  الربع  خالل  ال�صركة  حققتها  التي  املالية  النتائج  ان  واأ�صافت   
من العام احلايل 2017 كانت جيدا مقارنة مع الو�صع القت�صاد ب�صكل 
العام، م�صرية الى ان املجموعة العربية الوروبية للتامني �صوف ت�صتمر 
اثبتت  والتي  املا�صية  الفرتة  طيلة  عليها  حر�صت  التي  �صيا�صتها  يف 

جناحها على الدوام.

ال�صريبة  بعد  ارباحا  للتامني  الأردنية  العربية  املجموعة  �صركة  حققت 
خالل الربع الثالث من العام احلايل 2017 بلغت ما جمموعه 751،502 

األف دينار.
وبح�صب البيانات املالية �صركة املجموعة العربية الأردنية للتامني فقد 
بلغ جمموع ارباحها قبل ال�صريبة واملخ�ص�صات 814،106 األف دينار ، 
فيما بلغ جمموع ايرادات ال�صركة لنهاية ايلول من العام احلايل 2017 
حوايل 9،9 مليون دينار مقارنة مع حوايل 9،2 مليون دينار للفرتة ذاتها 

من العام املا�صي 2016.
كما وبلغ فيه �صايف الق�صاط املكتتبة �صركة املجموعة العربية الأردنية 
للتامني للربع الثالث من العام احلايل 2017 حوايل 8،9 مليون دينار، 
يف الوقت الذي بلغت فيه جمموع موجودات ال�صركة خالل فرتة القيا�ص 
ذاتها من العام احلايل 2017 حوايل 19،7 مليون دينار مقابل حوايل 

19،6 مليون دينار لنهاية كانون الأول من العام 2016.
وقال مدير عام �صركة املجموعة العربية الأردنية للتامني ا�صامة جعنينه، 
اإن ال�صركة اعتمدت خالل الأ�صهر الت�صعة الولى من العام احلايل 2017 
خدماتها  وحتديث  وتنويع  تو�صعة  اإلى  تهدف  طموحة  منو  اإ�صرتاتيجية 

التامينية، وذلك لتلبية لالحتياجات املتنامية لعمالئها يف اململكة.
على  للتامني  الأردنية  العربية  املجموعة  قيام  على  وبناء  اأنه  وا�صاف 
يف  منوًا  حتقيق  اإلى  تتطلع  ال�صركة  فان  التاأمينية،  خدماتها  تو�صعة 
 ،2017 احلايل    العام  من  الخري  الربع  خالل  والإيرادات  الأرباح 
كما و�صتعمل ال�صركة �صمن خطتها ال�صرتاتيجية على تقدمي منتجات 
وخدمات مبتكرة،  بال�صافة الى زيادة النمو يف الأعمال ذات الربحية 

املرتفعة.
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Investment     In The Banking Sector

20،6 مليون دينار صافي أرباح بنك القاهرة عمان للربع الثالث

22،4 مليون دينار صافي أرباح بنك االتحاد للربع الثالث

بعد  �صافية  اأرباحا  عمان  القاهرة  بنك  حقق   
مليون   20،6 حوايل  بلغت  واملخ�ص�صات  ال�صريبة 
دينار خالل ال�صهر الت�صعة الولى من العام احلايل 

.2017
بنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب   
مليون   29،3 حوايل  ال�صريبة  قبل  عمان  القاهرة 
دينار خالل الربع الثالث من العام 2017، يف الوقت 
الذي بلغ فيه اجمايل دخل البنك حوايل 94 مليون 

دينار.
بنك  موجودات  جمموع  اأن  الى  البيانات  واأ�صارت   
القاهرة عمان خالل الربع الثالث من العام احلايل 

2017 بلغت حوايل 2،8 مليار دينار.
بنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  قال  املنا�صبة،  وبهذه   
النتائج  هذه  اإن  املفتي:   يزيد  عمان  القاهرة 
الإيجابية جاءت نتيجة ثقة العمالء يف البنك ومتيز 

خدماته واجلهود الكبرية التي يبذلها العاملون فيه 
تلبي  جديدة  م�صرفية  وخدمات  منتجات  لتقدمي 
كافة تطلعات عمالئه املتميزين من �صركات واأفراد.
الربع  يف  �صجلناها  التي  النتائج  تعك�ص  واأ�صاف:   
اأعمال  ا�صرتاتيجية  جناح   2017 عام  من  الثالث 
القوي  الزخم  ا�صتمرار  لنا  �صمنت  والتي  البنك 
اأعمال  ا�صرتاتيجية  اأن  م�صيفًا  البنك،  ملكا�صب 
فريدة  حلول  توفري  على  الرتكيز  توا�صل  البنك 
يف  لعمالئنا  امل�صرفية  الحتياجات  تلبي  وفعالة 
امل�صرفية  اخلدمات  من  بدءًا  املجالت،  خمتلف 
ال�صتثمارية واأ�صواق املال، اإلى اخلدمات امل�صرفية 

اخلا�صة بال�صركات والأفراد.
تبقي  ما  اإلى  التفاوؤل  بعني  ننظر  اإننا  املفتي  واكد   
من العام احلايل ونتطلع اإلى ال�صتفادة من الفر�ص 
املتاحة اأمام بنك القاهرة عمان، ولدينا قناعة باأننا 
موا�صلة  على  ت�صاعدنا  التي  الإمكانات  كافة  منلك 

النمو يف الفرتة املقبلة.

ال�صريبة  بعد  �صافية  اأرباحا  الإحتاد  بنك  حقق   
واملخ�ص�صات بلغت حوايل 22،4 مليون دينار خالل 
ال�صهر الت�صعة الولى من العام احلايل 2017 مقارنة 
مع حوايل 21،6 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام 

املا�صي 2016.
 وح�صب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح بنك الحتاد 
الربع  دينار خالل  ال�صريبة حوايل 33،3 مليون  قبل 
 32،7 حوايل  مع  مقارنة   ،2017 العام  من  الثالث 
 ،2016 املا�صي  العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون 
حوايل  البنك  دخل  اجمايل  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف 
دينار  مليون   75،7 مع  مقارنة  دينار  مليون   107،5

لنهاية ايلول 2016.
بنك  موجودات  جمموع  اأن  الى  البيانات  واأ�صارت   
العام احلايل 2017  الثالث من  الربع  الحتاد خالل 

بلغت حوايل 3،52 مليار دينار.

 ويف تعقيبه على هذه النتائج اأكد رئي�ص جمل�ص ادارة 
املركز  وقوة  �صالمة  ال�صلفيتي،  ع�صام  الحتاد  بنك 
املايل للبنك و�صالبة ميزانيته، حيث حقق اإجنازات 
جيدة يف بنود امليزانية الرئي�صية، متوقعا باأن يتمّكن 
الربع  الفرتات  يف  اأف�صل  نتائج  حتقيق  من  البنك 

الخري من هذا العام.
 وقال اإن حتقيق هذه النتائج الإيجابية جاءت نتيجة 
ال�صيا�صات املتوازنة التي ينتهجها البنك واإلى التو�ّصع 
لإدارة  ح�صيفة  �صيا�صة  اإطار  يف  الأعمال  حجم  يف 
املخاطر، وللم�صتوى املتطّور يف اأداء اخلدمات املقدمة 
موظفو  يبذلها  التي  املتميزة  واجلهود  البنك  لعمالء 

البنك على جميع امل�صتويات.
 واأ�صار الى ان »هذه النتائج امللفتة التي مت ت�صجيلها يف 
الربع الثالث من عام 2017 تعك�ص جناح ا�صرتاتيجية 
الفائت  العام  اأطلقناها  التي  الحتاد  البنك  اأعمال 
ملكا�صب  القوي  الزخم  ا�صتمرار  لنا  �صمنت  والتي 

البنك.

المفتي: استراتيجية أعمال 
البنك تواصل التركيز على 

توفير حلول فريدة وفعالة 
تلبي احتياجات العمالء

السلفيتي: النتائج تشير 
الى سالمة وقوة المركز 

المالي للبنك وصالبة 
ميزانيته
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38،7 مليون دينار صافي ارباح بنك األردن للربع الثالث

ال�صريبة  بعد  الأردن،  بنك  اأرباح  �صايف  بلغ 
من  الأولى  الت�صعة  ال�صهور  خالل  واملخ�ص�صات، 
 31.2 مقابل  دينار  مليون   38.7 احلايل،  العام 
املا�صي،  العام  من  نف�صها  للفرتة  دينار  مليون 
م�صجال بذلك منوا ن�صبته 24%، بح�صب الإف�صاح 

املن�صور على موقع بور�صة عمان.
وبلغ اإجمايل الدخل و�صل اإلى 118.6 مليون دينار 
مقابل  احلايل  العام  من  الثالث  الربع  نهاية  يف 
94.6 مليون دينار  للفرتة نف�صها من العام املا�صي 

حمققًا منوًا ن�صبته 25 %. 
من  معظمه  جاء  الدخل  اإجمايل  اأن  ويذكر  هذا 
الفوائد  اإيراد  )�صايف  للبنك  الت�صغيلي  الإيراد 
والعمولت( الذي منا بن�صبة 9 % لي�صل اإلى 93.9 
مليون   85.9 ن�صبته  ما  مع  مقارنًة  دينار،  مليون 

دينار للفرتة نف�صها من العام املا�صي.
بنهاية  بلغت  فقد  البنـك،  موجودات  �صعيد  وعلى 

مليار   2.48 احلايل  العام  من  الثالث  الربع 
الأول  كانون   31 بنهاية  دينار  مليار   2.33 دينار 
مقداره  ارتفاعا  بذلك  لت�صجل   ،2016 )دي�صمرب( 
و�صل  فيما   ،%  6 ن�صبته  ما  اأو  دينار  مليون   148
 408.2 البنك  مل�صاهمي  امللكية  حقوق  جمموع 

مليون دينار.
و�صبق واأعلن رئي�ص جمل�ص اإدارة بنك الأردن، �صاكر 
ال�صنوي،  تقريره  يف  املا�صي،  العام  منذ  فاخوري، 
من  لال�صتفادة  طاقته  بكل  يعمل  الأردن  بنك  اأن 
فر�ص النمو يف الدول التي يتواجد بها حتى يف ظل 
ا�صتمرار حتديات الظروف الإقليمية غري املواتية، 
وبرامج  بامل�صاريع  ا�صتمراره  اإلى  بالإ�صافة  هذا 
اخلدمة  مب�صتوى  الرتقاء  ت�صتهدف  التي  العمل 

املقدمة لعمالئه.
ي�صار الى اأن النتائج املالية لبنك الأردن، ا�صتكملت 
 200 الى  املا�صي  العام  راأ�صماله  رفع  اإجراءات 
مليون دينار/�صهم بدل من 155.1 مليون دينار/

�صهم.

92،4  مليون دينار صافي أرباح بنك اإلسكان لنهاية أيلول

من  متكن  اإنه  والتمويل  للتجارة  الإ�صكان  بنك  قال   
ا�صتمرار  اأداء جيدة، على الرغم من  حتقيق م�صتويات 
بع�ص  منها  تعاين  التي  الأزمات  بتداعيات  الأردن  تاأثر 
لنهاية  املالية  نتائجه  عن  بيان  يف  وذلك  اجلوار،  دول 

الربع الثالث من العام احلايل.
 وحقق البنك اأرباحا قبل ال�صريبة مقدارها 132 مليون 
�صايف  بلغ  فيما  احلايل،  العام  من  ايلول  لنهاية  دينار 
ال�صريبة 4ر92 مليون دينار، مقابل 6ر100  الربح بعد 
مليون دينار للفرتة املماثلة من عام 2016، م�صيفا اأنه 
الن�صاط  اإذا ما مت ا�صتثناء الأرباح غري املتكررة �صمن 
الت�صغيلي للبنك، فاإن اأرباح البنك تكون قد منت بحوايل 
5 باملئة لنهاية اأيلول، وبلغ جمموع الدخل ال�صامل للفرتة 
لفرتة  دينار  مليون  7ر80  مقابل  دينار  مليون  3ر96 

املقارنة ذاتها.
 وقال رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك عبدالله اخلطيب اإن 
جمل�ص الإدارة اجتمع وناق�ص البيانات املالية للبنك ومت 
التي  التحديات  اأنها تعد جيدة يف ظل  اإقرارها، منوها 
موؤكدا  الإقليمية،  الظروف  نتيجة  الأردن  لها  يتعر�ص 
التحديات  تلك  مع  التعامل  قدرته على  اأثبت  البنك  اأن 
و�صعه  متانة  على  املحافظة  من  مكنه  ما  واملتغريات 
امل�صريف  القطاع  يف  الريادي  موقعه  وتعزيز  املايل 

الأردين.
 واأ�صار اإلى اأن ن�صبة كفاية راأ�ص املال بلغت 3ر17 باملئة، 

ومعدل العائد على املوجودات ومعدل العائد على حقوق 
امللكية بعد ال�صريبة 6ر1 و5ر11 باملئة على التوايل.

 بدوره، اأو�صح الرئي�ص التنفيذي لبنك الإ�صكان، اإيهاب 
مليار  8ر7  بلغ  البنك  موجودات  جمموع  اأن  ال�صعدي، 
مليار  7ر5  اإلى  العمالء  ودائع  اأر�صدة  وزادت  دينار، 
الت�صهيالت  حمفظة  ر�صيد  اإجمايل  زاد  فيما  دينار، 
الئتمانية املبا�صرة اإلى 3ر4 مليار دينار، وارتفع اإجمايل 
يكون  اأن  متوقعا  دينار،  مليار  1ر1  اإلى  امللكية  حقوق 
م�صتوى اأداء البنك يف الربع الأخري من هذا العام اأقوى 

مما مت حتقيقه خالل الفرتة املا�صية.
 واأكد ال�صعدي قوة املالءة املالية للبنك و�صالمة وجودة 
حمفظته الئتمانية، مبينا اأن ن�صبة ال�صيولة بلغت 124 
باملئة، وهي اأعلى من املعدل املطلوب من البنك املركزي 
الأردين، اأن حت�صنا طراأ على ن�صبة الديون غري العاملة 
نهاية  يف  باملئة  5ر3  اإلى  انخف�صت  حيث   )NPLs(
اأيلول من العام احلايل مقارنة مع 7ر3 باملئة يف نهاية 
عام 2016، كما بلغت ن�صبة تغطية املخ�ص�صات للديون 

غري العاملة 3ر119 باملئة.
 4 ح�صد  من  احلايل  العام  يف  متكن  البنك  اأن  يذكر   
جوائز من موؤ�ص�صات اإقليمية ودولية وعاملية، كان اأخرها 
م�صتوى  على  امل�صريف  العمل  تطوير  يف  الريادة  جائزة 
ويعك�ص  العربية  امل�صارف  احتاد  من  العربي  الوطن 
ذلك املكانة املرموقة التي يتمتع بها البنك على امل�صتوى 

املحلي والعربي والإقليمي.

الخطيب: البنك أثبت 
قدرته على التعامل 

مع تلك التحديات 
والمتغيرات

فاخوري: البنك يعمل 
بكل طاقته لالستفادة 

من فرص النمو في 
الدول التي يتواجد بها

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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18.1 مليون دينار أرباح البنك األهلي األردني لنهاية الربع الثالث 

املالية  نتائجه  عن  الردين  الأهلي  البنك  اأعلن 
م�صجاًل  العام احلايل 2017،  من  الثالث  للربع 
منوا بن�صبة 193% يف اأرباحه قبل ال�صريبة والتي 
بلغت 18.1 مليون دينار لنهاية ايلول من العام 
للفرتة  دينار  مليون   6.2 مع  مقارنة  احلايل 

ذاتها من عام 2016.  
وت�صري البيانات املالية للبنك اإلى ارتفاع حمفظة 
 %3 بن�صبة  بال�صايف  الئتمانية  الت�صهيالت 
انخفا�ص  مع  دينار،  مليار   1.492 اإلى  لت�صل 
اإلى  لت�صل  املتعرثة  الديون  ن�صبة  يف  ملمو�ص 

8.6% مقارنة مع 9.8% بنهاية العام ال�صابق. 
الفوائد  ارتفاع  اإلى  املالية  النتائج  ت�صري  كما 
املقبو�صة بن�صبة 5%، وارتفاع الإيرادات من غري 
الفوائد والعمولت بن�صبة 55%، مقابل انخفا�ص 
نفقات املوظفني بن�صبة 3%، وامل�صاريف الأخرى 
العام  من  الفرتة  نف�ص  مع  مقارنة   %4 بن�صبة 
البنك  ل�صرتاتيجية  ترجمة  يف  وذلك  ال�صابق، 
وتر�صيد  الدخل  م�صادر  تنويع  اإلى  الهادفة 

الإنفاق.
الأهلي  البنك  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  �صّرح  وقد    
املالية  النتائج  باأن  املع�صر،  نبيل  �صعد  الأردين، 
خالل الت�صعة اأ�صهر الولى من عام 2017 تعك�ص 
على  البنك  حققها  التي  الإيجابية  التطورات 
�صعيد تطوير اأنظمته الآلية والتي تعترب الركيزة 
ال�صرتاتيجي  التحول  م�صروع  يف  ال�صا�صية 
عام  منذ  بتطبيقه  وبداأ  البنك  ينتهجه  الذي 
ينح�صر  البنك ل  اأن هدف  اإلى  2016، م�صريًا 
فقط يف تنمية اأرباحه الآنية واإمنا ميتد لي�صمل 
بيئة  وخلق  امل�صرفية  بنيته  وحت�صني  تطوير 
مالئمة لالبداع والبتكار متجاوزا بذلك مرحلة 
نحو  ومنطلقا  التقليدية  امل�صرفية  اخلدمات 
وذلك  املطورة  اخلدمات  من  جديدة  مرحلة 

حتقيقا خلطته ال�صرتاتيجية طويلة الأمد. 
املدير  التنفيذي/  الرئي�ص  اأكد  جانبه  ومن 
مو�صى  حممد  الأردين،  الأهلي  للبنك  العام 
جيدة  اأرباح  حتقيق  ا�صتطاع  البنك  باأن  داود 
بلغت 18.1 مليون دينار بالرغم من ال�صتمرار 
متطلبات  ملواجهة  كافية  خم�ص�صات  بناء  يف 
املرحلة وظروف بع�ص العمالء، ولتح�صني جودة 
املحفظة الئتمانية وتقليل املخاطر؛ حيث بلغت 
 24 الأرباح  من  املقتطعة  املخ�ص�صات  قيمة 
رفع  من  البنك  مكن  مما  اأردين  دينار  مليون 
ن�صبة تغطية املخ�ص�صات للديون املتعرثة لت�صل 
ال�صابق  العام  بنهاية  مع %64  مقارنة  الى %73 
الديون  قيمة  تخفي�ص  البنك  ا�صتطاع  حني  يف 
عمليات  يف  املبذولة  اجلهود  نتيجة  املتعرثة 
ن�صبة هذه  انخف�صت  والتح�صيل بحيث  املتابعة 
الديون الى 8.6% مقارنة مع 9.8% بنهاية العام 
ال�صابق بينما ارتفعت ن�صبة تغطية املخ�ص�صات 

وال�صمانات لهذه الديون لت�صل الى %140.
وتابع داود قائاًل باأن حتقيق هذه النتائج ما هو 
جمل�ص  يبذلها  التي  املتوا�صلة  للجهود  ثمرة  اإل 
التنفيذية  لالدارة  الدوؤوب  والعمل  البنك  ادارة 
جتاه  الإدارية  م�صتوياتهم  بكافة  واملوظفني 
الأمد،  طويلة  ال�صرتاتيجية  البنك  خطة  تنفيذ 
وزيادة  اأمواله،  م�صادر  تعزيز  يف  واملتمثلة 
ح�صته ال�صوقية من الودائع والت�صهيالت وادارة 
نفقاته،  وتر�صيد  كفوؤ،  ب�صكل  الفائدة  هام�ص 
وحتقيق  الئتمانية،  حمفظته  جودة  وحت�صني 
امل�صرفية  اخلدمات  م�صتوى  يف  نوعية  نقلة 
انظمته  تطوير  خالل  من  للعمالء  املقدمة 
البنكية وخلق ثقافة البداع والبتكار مع الإبقاء 
البنك  ينتهجها  التي  املتحفظة  ال�صيا�صة  على 
اأنواع املخاطر، واحلر�ص على جودة  جتاه كافة 
و�صالمة موجوداته، واملحافظة على ن�صب �صيولة 

ومالءة منا�صبة.

المعشر: النتائج تعكس 
التطورات اإليجابية التي 

حققها البنك على صعيد 
تطوير أنظمته اآللية

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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13،4 مليون دينار صافي أرباح بنك االستثمار العربي األردني للربع الثالث

اأرباحا  الأردين  العربي  ال�صتثمار  بنك  حقق 
�صافية بعد ال�صريبة واملخ�ص�صات بلغت حوايل 
الولى  الت�صعة  ال�صهر  دينار خالل  مليون   13،4

من العام احلايل 2017.
بنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب   
حوايل  ال�صريبة  قبل  الأردين  العربي  ال�صتثمار 
19،6 مليون دينار خالل الربع الثالث من العام 
دخل  اجمايل  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف   ،2017

البنك حوايل 44 مليون دينار.
 واأ�صارت البيانات الى اأن جمموع موجودات بنك 
ال�صتثمار العربي الأردين خالل الربع الثالث من 
مليار   1.86 حوايل  بلغت   2017 احلايل  العام 

دينار.
 وقال رئي�ص جمل�ص ادارة بنك ال�صتثمار العربي 
املالية  النتائج  هذه  اأن  القا�صي،  هاين  الأردين 

وترية  املحافظة على  البنك يف  الى جناح  ت�صري 
ان  حيث  امل�صرفية،  عملياته  حجم  يف  النمو 
التنوع يف تقدمي اخلدمات امل�صرفية التي يقدمها 
واملوؤ�ص�صات  الكربى  وال�صركات  لالأفراد  البنك 
ال�صغرية واملتو�صطة وقطاع ال�صتثمار كان احد 
اأرباحه  حتقيق  يف  البنك  ا�صتمرار  يف  ال�صباب 

ومنوه.
لتح�صني  با�صتمرار  ي�صعى  البنك  ان  واأ�صاف،   
منتجاته وعملياته، وا�صتك�صاف فر�ص لال�صتثمار 
الئتمانية  املحفظة  لإدارة  التكنولوجيا  يف 
مربح  منو  لتقدمي  فاعلية؛  اأكرث  بطريقة  لديه 
البنك  موا�صلة  على  القا�صي  و�صدد  وم�صتدام. 
واملبادرة  العمالء  مع  العالقة  لتعزيز  جهوده 
اأعمالهم  تدعم  التي  واملنتجات  احللول  بطرح 
وتلبي احتياجاتهم وت�صاعد يف تطوير م�صاريعهم، 
ومبا ي�صهم يف تن�صيط القت�صاد الوطني واإجناح 

خطط الإ�صالح والتنمية.

القاضي: البنك سيبادر 
بطرح الحلول والمنتجات 
التي تدعم أعمال العمالء 

وتلبي احتياجاتهم
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20،9 مليون دينار صافي أرباح البنك األردني الكويتي للربع الثالث

 
اأرباحا �صافية بعد  الكويتي  البنك الأردين  حقق 
ال�صريبة واملخ�ص�صات بلغت حوايل 20،9 مليون 
العام  من  الولى  الت�صعة  ال�صهر  خالل  دينار 

احلايل 2017.
 وح�صب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح البنك 
 31،3 حوايل  ال�صريبة  قبل  الكويتي  الأردين 
مليون دينار خالل الربع الثالث من العام 2017، 
البنك  دخل  اجمايل  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف 

حوايل 91 مليون دينار.
موجودات  جمموع  اأن  الى  البيانات  واأ�صارت   
من  الثالث  الربع  خالل  الكويتي  الأردين  البنك 
مليار   2،7 حوايل  بلغت   2017 احلايل  العام 

دينار.
 وقال رئي�ص جمل�ص ادارة البنك الأردين الكويتي 

من  الثالث  الربع  اإن  الكباريتي،  الكرمي  عبد 
اأداء  اأداًء قويًا من قبل البنك، وكان  العام �صهد 
التحديات  الكويتي« متميزًا رغم حجم  »الأردين 

التي يعاين منها القطاع امل�صريف.
الأردين  للبنك  اتاح  الأداء  هذا  اأن  واأ�صاف   
الكويتي اإمكانية حتقيق املزيد من التقدم وتطوير 
م�صتوى وجودة خدماته التي يدقمها للعمالء مبا 
تتالئم مع طبيعة املرحلة وتلبي احتياجات ال�صوق 
كافة، بالرغم من ال�صعوبات التي فر�صها واقع 

دول القليم ال�صعب.
الأردين  البنك  فريق  اأن  الى  الكباريتي  وا�صار   
الكويتي حقق جناًحا ملحوًظا يف تطوير عرو�ص 
واخلدمات  ال�صاملة  امل�صرفية  اخلدمات 
امل�صرفية لالأفراد، كما اأن مركز ال�صيولة القوي 
لدعم  الفر�صة  لنا  اأتاح  البنك  به  يحتفظ  الذي 

منو البنك، وهو عزز ثقة العمالء به.
الكباريتي: اداء البنك كان 

متميزاً رغم حجم التحديات 
التي يعاني منها القطاع 

المصرفي

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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600.8 مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي للتسعة اشهر االولى

خالل  ايجابية  نتائج  العربي  البنك  جمموعة  حققت 
بلغت  حيث  احلايل  العام  من  الولى  ا�صهر  الت�صعة 
مقابل  دولر  مليون   600.8 ال�صرائب  بعد  الرباح 
العام  من  الفرتة  نف�ص  عن  دولر  مليون   617.9
الت�صغيلية  الرباح  �صايف  منت  حني  يف  املا�صي، 
النخفا�ص يف  اأثر  ا�صتثناء  بعد   %9 بن�صبة  للمجموعة 
ا�صعار ال�صرف لعدد من العمالت العربية والجنبية. 
وجاءت هذه النتائج لتوؤكد قدرة البنك على ال�صتمرار 
يف النمو وحتقيق الرباح وامل�صاهمة يف تعزيز مركزه 
دولر  مليار   8.5 امللكية  حقوق  بلغت  حيث  املايل 

اأمريكي كما يف نهاية اأيلول 2017.
واظهرت الت�صهيالت الئتمانية منوًا بن�صبة 6% لت�صل 
الى 25 مليار دولر اأمريكي باملقارنة مع 23.7 مليار 
حني  يف   ،2016 العام  نهاية  يف  كما  اأمريكي  دولر 
ا�صتقرت ودائع العمالء عند 33.6 مليار دولر امريكي 

كما يف 30 ايلول 2017.
�صبيح  �صرح  النتائج،  هذه  عن  حديثه  معر�ص  ويف 
ت�صكل  قائال   البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  امل�صري 
موؤ�صرًا  العام  هذا  من  الثالث  للربع  املحققة  الربحية 
وا�صحا على قدرة جمموعتنا امل�صرفية على موا�صلة 
 ، الت�صغيلية  واإيراداتها  لأرباحها  ال�صحية  الوترية 
ودلياًل على النجاحات التي حتققها يف تنويع م�صادر 

هذه الإيرادات.

وبني نعمة ال�صباغ املدير العام التنفيذي للبنك العربي  
اأن البنك ما�ص يف حتقيق نتائج ايجابية م�صتفيدًا يف 
الوا�صع  والإمتداد  الن�صط  التواجد  مزايا  من  ذلك 
ل�صبكته امل�صرفية حمليًا و خارجيًا ، حيث حقق البنك 
 894 الى  لت�صل  الت�صغيلية  ايراداته  �صايف  يف  منوًا 
مت  اذا   %9 النمو  ن�صبة  وبلغت  امريكي،  دولر  مليون 
من  لعدد  ال�صرف  ا�صعار  يف  النخفا�ص  اأثر  ا�صتثناء 

العمالت العربية والجنبية. 
بن�صبة  الحتفاظ  يف  ا�صتمر  البنك  بان  وا�صاف 
�صيولة مرتفعة حيث بلغت ن�صبة القرو�ص الى الودائع 
الت�صهيالت  حمفظة  جودة  على  حافظ  كما   ،%69.1
من  ذلك  وانعك�ص   ، املايل  مركزه  ومتانة  الئتمانية 
اإجمايل  اإلى  املتعرثة  القرو�ص  ن�صبة  ا�صتقرار  خالل 
تغطية  مبعدل  الحتفاظ   مع   % عند4.8  القرو�ص 
راأ�ص  كفاية  ن�صبة  بلغت  و   %100 من  اكرث  الى  و�صل 

املال %15.9.
ي�صعى  البنك  ان  امل�صري  �صبيح  بني  اخلتام  ويف 
منوذج  بها  يتمتع  التي  القوة  نقاط  لتعزيز  با�صتمرار 
اعمال البنك وال�صتفادة منها لتحقيق اف�صل النتائج 
اليجابي   اأدائه  ي�صمح مبوا�صلة م�صرية  الذي  بال�صكل 

وتعزيز موقعه يف ال�صوق املحلية واخلارجية.
فاينان�ص  غلوبال  جملة  اأن  اإلى  هنا  الإ�صارة  وجتدر 
العاملية كانت قد اختارت   )Global Finance(
للعام  الأو�صط  ال�صرق  بنك يف  كاأف�صل  العربي  البنك 

2017 وذلك للعام الثاين على التوايل.

المصري: النتائج دليل 
على النجاحات التي 

حققتها المجموعة  
في تنويع مصادر هذه 

اإليرادات

6،3 مليون دينار صافي أرباح بنك سوستيه جنرال للربع الثالث

بعد  �صافية  اأرباحا  جرنال  �صو�صتيه  بنك  حقق 
ال�صريبة واملخ�ص�صات بلغت حوايل 6،3 مليون 
العام  من  الولى  الت�صعة  ال�صهر  خالل  دينار 

احلايل 2017.
بنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب 
�صو�صتيه جرنال قبل ال�صريبة حوايل 9،7 مليون 
2017، يف  العام  من  الثالث  الربع  دينار خالل 
حوايل  الدخل  اجمايل  فيه  بلغ  الذي  الوقت 

19،8 مليون دينار.
موجودات  جمموع  اأن  الى  البيانات  واأ�صارت   
من  الثالث  الربع  خالل  جرنال  �صو�صتيه  بنك 
مليار   1،26 حوايل  بلغت   2017 احلايل  العام 

دينار.
 وقال رئي�ص جمل�ص ادارة بنك �صو�صتيه جرنال 
ح�صان منكو، اإن البنك ا�صتمر يف احلفاظ على 
فاقت  مالية  مالءة  ومعدلت  اإيجابية  نتائج 

متطلبات اجلهات الرقابية.
 

كمح�صلة  حتققت  النتائج  هذه  اأن  واأ�صاف 
م�صادر  وتنويع  الأداء  يف  املتوا�صل  للتقدم 
النماذج  اأحدث  تطبيق  جانب  اإلى  الإيرادات 
واملطلوبات،  الأ�صول  اإدارة  يف  املالية  والأنظمة 
وال�صتفادة من التحديات والعمل على حتويلها 
ان  الى  م�صريا  الأعمال،  لتطوير  فر�ص  اإلى 
ومتطلبات  احتياجات  تلبية  على  داأب  البنك 
يحتاجون  ما  كل  يف  ك�صركاء  ودعمهم  عمالئه 
اإليه للح�صول على اأعلى م�صتوى من اخلدمات 

واحللول امل�صرفية.
 واكد منكو ان النتائج املتحققة والأداء الإيجابي 
للبنك ي�صري الى مدى قوة مركزه املايل ون�صب 
البنك حاليًا على  والكفاءة، حيث يعمل  املالءة 
ال�صتفادة من الفر�ص املتاحة وطرح اخلدمات 
امل�صرفية املتطورة والتي تلبي تطلعات العمالء 

مبا يحقق املزيد من النمو.

منكو: البنك عمل على 
االستفادة من الفرص 

المتاحة وطرح الخدمات 
المصرفية المتطورة

In
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 B
an

ki
ng

 S
ec

to
r

اإلستثمار في القطاع المصرفـي

امل�ستثمـــــــــــرون         كانون الأول   ٢٠١٧ 70INVESTORSInvestment     In The Banking Sector

In
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 B
an

ki
ng

 S
ec

to
r



In
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 B
an

ki
ng

 S
ec

to
r

3،1 مليون دينار صافي أرباح البنك التجاري األردني للربع الثالث

 
بعد  �صافية  اأرباحا  الأردين  التجاري  البنك  حقق 
مليون   3،1 حوايل  بلغت  واملخ�ص�صات  ال�صريبة 
دينار خالل ال�صهر الت�صعة الولى من العام احلايل 
للفرتة  دينار  مليون   2،7 مقارنة مع حوايل   ،2017

ذاتها من العام املا�صي 2016.
البنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب   
مليون   5،4 حوايل  ال�صريبة  قبل  الأردين  التجاري 
دينار خالل الربع الثالث من العام 2017، مقارنة 
مع حوايل 4،3 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام 
املا�صي 2016، يف الوقت الذي بلغ فيه اجمايل دخل 

البنك حوايل 36،7 مليون دينار.
 واأ�صارت البيانات الى اأن جمموع موجودات البنك 
العام  من  الثالث  الربع  خالل  الأردين  التجاري 

احلايل 2017 بلغت حوايل 1،4 مليار دينار.
 وقال رئي�ص جمل�ص ادارة البنك التجاري الأردين 
مي�صيل ال�صايغ، اإن البنك ا�صتمر يف تعزيز عنا�صر 
معايري  تعزيز  خالل  من  الرقابية  والبيئة  القوة 
التحكم املوؤ�ص�صي واإدارة املخاطر ومراقبة المتثال، 

تطوير  على  الرتكيز  يف  البنك  ا�صتمر  وكذلك 
اخلدمات واملنتجات للعمالء �صمن خطط مدرو�صة 
القطاع  يف  البنك  بح�صور  الإرتقاء  الى  تهدف 
البنك  فروع  وتن�صيط  وتفعيل   ، الأردين  امل�صريف 
التكنولوجيا  تطوير  يف  وال�صتمرار   ، فل�صطني  يف 
امل�صرفية والرتقاء باملوارد الب�صرية الى م�صتويات 
والتطوير  التدريب  خالل  من  الأداء  من  عالية 

امل�صتمر ورفده باخلربات امل�صرفية.
امل�صوؤولية  اأولوياته  و�صع �صمن  البنك  ان  واأ�صاف   
املحلي  املجتمع  اأن�صطة  دعم  جتاه  الإجتماعية 
من  للعديد  ورعايته  ودعمه  م�صاهمته  خالل  من 
الفعاليات اخلريية والثقافية والريا�صية والتعليمية.
الأردين  التجاري  البنك  اإن  قائال  ال�صايغ  وتابع   
رغم  النمو  معدلت  وحتقيق  التطور  يف  م�صتمر 
ال�صعب،  القليمي  الواقع  فر�صها  التي  التحديات 
م�صريا الى ان البنك ا�صتفاد خالل الفرتة املا�صية 
من التطبيق الناجح لال�صرتاتيجية اخلا�صة به عرب 
كافة العمليات التي مت اإجراوؤها، متوقعا يف الوقت 
خالل  ومتميزة  ا�صافية  منو  معدلت  حتقيق  نف�صه 

الربع الخري من العام 2017.

الصايغ: البنك استفاد من 
التطبيق الناجح الستراتيجيته 

الخاصة به عبر كافة 
العمليات التي تم إجراؤها

9،5 مليون دينار صافي أرباح بنك المؤسسة المصرفية العربية للربع الثالث

حقق بنك املوؤ�ص�صة امل�صرفية العربية )الردن( اأرباحا 
 9،5 حوايل  بلغت  واملخ�ص�صات  ال�صريبة  بعد  �صافية 
العام  من  الولى  الت�صعة  ال�صهر  خالل  دينار  مليون 

احلايل 2017.
وح�صب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح بنك املوؤ�ص�صة 
امل�صرفية العربية )الردن( قبل ال�صريبة حوايل 14،4 
يف   ،2017 العام  من  الثالث  الربع  خالل  دينار  مليون 
الوقت الذي بلغ فيه اجمايل دخل البنك حوايل 32،8 

مليون دينار.
بنك  موجودات  جمموع  اأن  الى  البيانات  واأ�صارت 
الربع  خالل  )الردن(  العربية  امل�صرفية  املوؤ�ص�صة 
الثالث من العام احلايل 2017 بلغت حوايل 1.1 مليار 

دينار.
البنك  ان  ب�صوتي،  �صيمونا  للبنك  العام  املدير  وقالت 
جاء  الذي  العام،  بداية  منذ  النمو  حتقيق  يف  ا�صتمر 
على  البنك  اأعمال  بتطوير  املتوا�صل  لالهتمام  نتيجة 

العام  هذا  باأن  يب�ّصر  الذي  المر  الأ�صعدة،  خمتلف 
�صيكون مليئًا بالإجنازات اجلديدة.

واأ�صارت املدير العام ان املرحلة املقبلة �صيكون عنوانها 
القت�صاد  مب�صتقبل  متفائلون  نحن  وقالت  التفاوؤل، 
كونه  خا�ص،  ب�صكل  امل�صريف  والقطاع  ككل  الأردين 
البنك  قيادة  حتت  ويعمل  قوية،  حتتية  بنى  على  يقوم 
اتخاذ  يف  بحكمته  ُيعرف  الذي  الأردين  املركزي 
لتوجهات  واملُدركة  الواعية  و�صيا�صاته  القرارات، 
ال�صوق املحلي ونقاط القوة الكامنة فيه، والتي �صتمكن 
القطاع امل�صريف من التقدم باأعماله، موؤكدة ان البيئة 
املحفزة  الواعدة  بالفر�ص  مليئة  املحلية  ال�صتثمارية 

على النمو والتطور.  
يف  العامل  املتمكن  الإداري  بالفريق  نعتز  اإننا  وقالت 
التي  امل�صتجدات  مواكبة  على  بقدرتنا  ونثق  البنك، 
امل�صتويني  على  وامل�صريف  املايل  القطاع  على  تطراأ 
املواطن  احتياجات  يلبي  ما  وتبني  والعاملي،  املحلي 
احلوكمة  مبادئ  مع  وبالتما�صي  عالية  مبهنية  الأردين 

التي و�صعت وفق املعايري الدولية.

بشوتي: البنك استمر في 
تحقيق النمو منذ بداية 

العام والمرحلة المقبلة 
عنوانها التفاؤل
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11،1 مليون دينار صافي أرباح كابيتال بنك لنهاية أيلول

خليل  با�صم  بنك،  كابيتال  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  قال 
ت�صغيلية  مالية  موؤ�صرات  حقق  البنك  اإن  ال�صامل، 
اإيجابية لنهاية اأيلول من العام احلايل، رغم الظروف 
القائمة  القت�صادية  والتحديات  املحيطة  الإقليمية 
مليون  5ر67  حوايل  الدخل  اإجمايل  بلغ  اإذ  حمليا، 

دينار.
 واأ�صاف ال�صامل ان البنك حافظ على �صايف اإيرادات 
مع  دينار  مليون  8ر59  بحوايل  والعمولت  الفوائد 
بلغت  فيما  احلايل،  العام  من  الثالث  الربع  نهاية 
و�صايف  دينار،  مليون  5ر15  ال�صريبة  قبل  الأرباح 
الأرباح بعد ال�صريبة 1ر11 مليون دينار لنهاية اأيلول 

املا�صي.
 واأرتفع �صايف الت�صهيالت الئتمانية لي�صل اإلى 975 

مليون دينار، يف حني بلغت ودائع العمالء حوايل 2ر1 
مليار دينار.

النجاحات  من  العديد  حقق  بنك  كابيتال  ان  واأكد   
حيث  امل�صريف،  القطاع  يف  كافة  امل�صتويات  على 
واخلدمات  احللول  من  متكاملة  حزمة  بتوفريه  متيز 
لتلبية  امل�صممة  والتجارية  ال�صتثمارية  امل�صرفية 
حد  على  والأفراد  ال�صركات  من  العمالء  متطلبات 
من  اليوم  يعد  بنك  كابيتال  اأن  على  م�صددا  �صواء، 
املحلي  ال�صعيدين  على  امل�صرفية  املوؤ�ص�صات  اأبرز 

والإقليمي.
التي  الإيجابية  للتطورات  وكنتيجة  اأنه  اإلى  واأ�صار   
امل�صرف  ا�صتلم  فقد  العراقية،  ال�صاحة  على  حدثت 
الأهلي العراقي خالل الربع الثالث دفعتني من املبالغ 
اإقليم  العراقي يف  املركزي  البنك  فروع  لدى  املودعة 

السالم: البنك حقق ال�صمال بلغت قيمتهما 2ر33 مليون دولر.
العديد من النجاحات على 

المستويات كافة

38،4 مليون دينار صافي أرباح البنك االسالمي األردني للربع الثالث

�صافية  اأرباحا  الأردين  ال�صالمي  البنك  حقق   
 38،4 حوايل  بلغت  واملخ�ص�صات  ال�صريبة  بعد 
من  الولى  الت�صعة  ال�صهر  خالل  دينار  مليون 

العام احلايل 2017.
 وح�صب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح البنك 
ال�صالمي الأردين قبل ال�صريبة حوايل 59 مليون 
يف   ،2017 العام  من  الثالث  الربع  خالل  دينار 
البنك حوايل  بلغ فيه اجمايل دخل  الوقت الذي 

108،9  مليون دينار.
موجودات  جمموع  اأن  الى  البيانات  واأ�صارت   
الثالث  الربع  خالل  الأردين  ال�صالمي  البنك 
مليار  بلغت حوايل 4،1  العام احلايل 2017  من 

دينار.
الرئي�ص  اأكد  النتائج  هذه  على  تعقيبه  ويف   
الردين  ال�صالمي  للبنك  العام  املدير  التنفيذي 
املايل  املركز  وقوة  �صالمة  على  �صحادة  مو�صى 

التي  ا�صوله  وجودة  ميزانيته،  و�صالبة  للبنك 
يعتمدها  التي  ال�صليمة  ال�صرتاتيجية  تعك�ص 
خمتلف  مواجهة  يف  البنك  واإدارة  جمل�ص 
مع  باملنطقة  حتيط  تزال  ما  التي  التحديات 
املالية  النتائج  من  املزيد  بتحقيق  ال�صتمرار 

املميزة.
البنك  حققها  التي  املالية  النتائج  ان  واأ�صاف   
ال�صالمي الأردين خالل الربع الثالث من العام 
احلايل 2017 توؤكد على املحافظة على رفع ن�صب 
النمو مبختلف املوؤ�صرات املالية فقد ارتفع جمموع 
ارقاما  الدخل  اجمايل  وبلغ  كما   ، املوجودات 
مالءته  ومدى  البنك  ومتانة  قوة  تعك�ص  متميزة 
ال�صالمي  البنك  ان  �صحادة  وا�صاف  املالية. 
الجنازات  من  املزيد  بتحقيق  م�صتمر  الردين 
على خمتلف ال�صعدة وبتقدمي اف�صل اخلدمات 
ومبادئ  احكام  مع  تتوافق  التي  امل�صرفية 
وتطلعات  طموحات  وتلبي  ال�صالمية  ال�صريعة 

متعاملي البنك.

شحادة: النتائج 
المتحققة تعكس 

سالمة وقوة المركز 
المالي للبنك وصالبة 

ميزانيته
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ال تفكر وال تحتار..
بندار أسهل إختيار!



ال تفكر وال تحتار..
بندار أسهل إختيار!



كرمت �صركة نتورك اإنرتنا�صيونال بنك القاهرة عمان يف موؤمتر نتورك للمدفوعات 
م�صروع  يف  ومتيزها  اللكرتوين  الدفع  خدمات  بتقدمي  رياديته  على  اخلام�ص 
البطاقات اجلامعية الذكية متعددة الغرا�ص الذي تفردت به على م�صتوى القطاع 

امل�صريف املحلي.
التكرمي  بهذا  اخلا�ص  الدرع  البكري  كمال  القاهرة عمان  بنك  عام  مدير  وت�صلم   
اأجمد  -الأردن  اإنرتنا�صيونال  نتورك  �صركة  لدى  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ص  من 

ال�صادق.
انطلقت  الذي  املوؤمتر  لهذا  ن�صبية  اهمية  عمان  القاهرة  بنك  م�صاركة  و�صكلت   
فعالياته يف فندق الفور �صيزون بالعا�صمة عمان لريادته يف مو�صوع حتويل بطاقات 
الدفع  بخدمات  القيام  حاملوها  ي�صتطيع  ذكية  بطاقات  الى  اجلامعات  طلبة 

اللكرتوين باأقل وقت وجهد.
 وانطلق  بنك القاهرة عمان يف هذا املجال من حر�صه على توجهه لتعزيز و تطبيق 

�صيا�صة البنك املركزي الردين يف تطبيق ال�صتمال املايل .

 وبنك القاهرة عمان الذي كان ول يزال ال�صباق يف تقدمي خدمات م�صرفية رائدة 
لعمالئه يعد من البنوك الولى الذي اطلق خدمات الدفع اللكرتوين.

بعنوان  اخلام�ص  موؤمترها  نظمت  اإنرتنا�صيونال  نتورك  �صركة  ان  بالذكر  اجلدير 
 Taking ePayments  « اأف�صل  لغد  اللكرتونية  باملدفوعات  امل�صي 
forward for a better tomorrow » مب�صاركة كربى ال�صركات يف الردن.
الإلكرتوين، واحللول  الدفع  املوؤمتر  من�صة للخرباء واملعنيني من قطاعات   ويوفر 
وتبادل  للتحاور  التجزئة،  لتجار  بالإ�صافة  والبنوك، واخلدمات امل�صرفية،  املالية، 

الأفكار حول م�صتقبل قطاع املدفوعات الإلكرتونية يف الأردن.
البنك  حمافظ  نائب  مثله   الذي  الأردين  املركزي  البنك  املوؤمتر   اعمال  ورعى   
املدفوعات  لدائرة  التنفيذي  واملدير  ح�صن  ال�صيخ  ماهر  الدكتور  الأردين  املركزي 

والعمليات امل�صرفية املحلية يف البنك املركزي الأردين، مها البهو.
 وهدف املوؤمتر الذي ا�صتمر يوما واحدا، اإلى تزويد امل�صاركني واحل�صور ب�صرح واٍف 
الذي  التكنولوجي  التطور  �صيما مع  املت�صارع ل  الإلكرتوين ومنوه  الدفع  حول قطاع 

أخبار البنوك

شركة نتورك إنترناشيونال تكرم  بنك القاهرة عمان 
على رياديته في تقديم خدمات الدفع االلكتروني

أولى األفكار الشبابية الريادية اهتماما خاصا ورفدها بالدعم المالي والمعنوي
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تراأ�صها خرباء و�صخ�صيات اقت�صادية  القطاع، من خالل عرو�ص تقدميية  ي�صهده 
من قطاع اخلدمات امل�صرفية الذين �صّلطوا ال�صوء على اأهم التطورات وامل�صتجدات 

يف قطاع املدفوعات يف الأردن.
تاأدية  الواقع، على  اأر�ص  ال�صامية على  امللكية  الروؤى  املوؤمتر على جت�صيد   وحر�ص 
ال�صركاء  دور حيوي يف تو�صيع �صناعة الدفع الإلكرتوين يف الأردن من خالل دعم 
الفوترة  كنظام  وم�صاريع،  اأنظمة  عدة  يف  الأردين  املركزي  البنك  مثل  املحليني 
الإلكرتونية »اإي فواتريكم«، وعملية ت�صهيل قبول حمافظ JoMoPay على و�صائل 
الدفع اللكرتونية املتوفرة يف اململكة، وذلك من اأجل متكني البنك من حتقيق روؤيته 

التي تتمحور حول زيادة ال�صمول املايل يف جميع اأنحاء اململكة.
 

 بداأ با�شتقبال عمالئه يف فرع خلدا
بداأ بنك القاهرة عمان با�صتقبال عمالئه يف فرع خلدا بالعا�صمة عمان .

 وميتاز املوقع اجلديد مب�صاحته الوا�صعة وت�صميمه الذي حر�ص على تلبية خدمات 
العمالء با�صرع وقت واف�صل خدمة.

 ويقع الفرع يف منطقة خلدا على اإمتداد �صارع و�صفي التل قرب املفو�صية ال�صامية 
ل�صوؤون الالجئني   يف   جممع �صركة املحور لالإ�صكان واملقاولت.

 ويخدم فرع خلدا قطاع كبري من اخلدمات واملطاعم واملحالت التجارية  واملغرتبني 
العام واخلا�ص،  العاملني يف القطاعني  واملقيمني من جن�صيات خمتلفة و املوظفني 

كما يقدم خدماته امل�صرفية للعمالءمن خالل �صرافني اثنني.
 

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

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.

اعتماد  على  املعلمني  تدريب  يتم  برناجمها  ا�صتمرار  امل�صروع  ادارة  ت�صمن  وحتى   
املنهجية والتقنيات يف مدار�صهم بالإ�صافة اإلى ا�صتخدام املواد جلميع ور�ص العمل 

من مواد متوفرة يف املجتمعات املحلية.
ومواهبهم.  ابداعهم  ورعاية  ال�صباب  دعم  يف  رائدا  عمان  القاهرة  بنك  ويعترب   
املايل  بالدعم  ورفدها  خا�صا  اهتماما  الريادية  ال�صبابية  الفكار  البنك  اولى  وقد 

واملعنوي.

أخبار البنوك
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من   2017 لعام  ال�صاملة  املالية  احللول  مواكبة  يف  التميز  جائزة  على  الأردن  بنك  ح�صل 
احتاد امل�صارف العربية، خالل احلفل التكرميي الذي اأقامه الحتاد بالتعاون مع موؤ�ص�صة 

الأمرية تغريد للتنمية والتدريب. 
الذين كان لهم   البنوك واملوؤ�ص�صات املحلية والإقليمية  وت�صمن احلفل تكرمي جمموعة من 
ب�صمات يف البتكار والتميز وريادة العمال خالل عام 2017، حيث �صيعود ريع احلفل لدعم 

موؤ�ص�صة الأمرية تغريد للتنمية والتدريب.
وا�صلتم اجلائزة عن بنك الأردن املدير العام بالوكالة/ �صالح رجب حّماد، وبح�صور نخبة 
من كبار ال�صخ�صيات ورجال الأعمال بالإ�صافة اإلى عدد من املوؤ�ص�صات العربية والهيئات 

الر�صمية والقت�صادية.
مواكبة  يف  البنك  مّتيز  على  تاأكيدًا  تاأتي  اجلائزة  هذه  باأن  حّماد  �صالح  اأّكد  جانبه  ومن 
وتقدمي احللول امل�صرفية ال�صاملة التي تالئم حاجات ورغبات العمالء يف جميع القطاعات.

ح�شل على �شهادة PCI 3.2 الدولية
ح�صل بنك الأردن على �صهادة متطلبات اأمن البطاقات PCI-DSS 3.2 ال�صادرة عن 

جمل�ص املعايري الأمنية الدولية تقديرًا جلهوده يف حماية بيانات البطاقات للعمالء.
وياتي ح�صول البنك الأردن على ال�صهادة �صمن اإطار ال�صعي الدائم لرفع م�صتوى مراقبة 
واإدارة اأمن املعلومات يف البنك، وتقدمي منتجات وخدمات عاليـة اجلودة والأمـان لعمــالئه، 
اأوائل  من  البنك  يعترب  وبذلك  اأمانًا،  واأكرثها  التقنيات  اأحدث  با�صتخدام  منه  والتزامًا 

البنوك املحلية احلا�صلة على هذه ال�صهادة بن�صختها الأحدث.
لقيا�ص  امل�صرفية  املعايري  اأحدث  تطبيق  على  تقوم  التي  للبنوك  ال�صهادة  هذه  منح  ويتم 
يف  وا�صتخدامها  اأنواعها  بجميع  الئتمانية  البطاقات  حاملي  العمالء  بيانات  و�صرية  اأمن 

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

ScanWave CTS  الدكتور رمزي ال�صناع ممثاًل عن ال�صركة.
تلبية  جاء  ال�صهادة  هذه  على  الأردن  بنك  )ح�صول  اإن  قائاًل  حماد  قال  ال�صدد  هذا  ويف 
اأحدث  اأمن املعلومات يف البنك، وتطبيق  واإدارة  اأف�صل النماذج يف جمال مراقبة  ًلتطبيق 
املعايري لتتنا�صب مع التطور التقني املت�صارع. اإلى جانب الرتكيز على بناء ثقافة موؤ�ص�صية 

»بنك األردن«يحصل على جائزة التميز في مواكبة 
الحلول المالية الشاملة لعام 2017

واصل جهوده لتقديم منتجات وخدمات عاليـة الجودة واألمـان لعمــالئه
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ومنهج عمل يلتزم به جميع موظفي البنك على حد �صواء، يف ظل زيادة العتمادية على 
قنوات الدفع الإلكرتونية(.

ومن جهته اأ�صاد الدكتور ال�صناع باجلهود املبذولة من قبل بنك الأردن يف تطبيق اأف�صل 
�صهادة   على  للح�صول  اأهلته  والتي  امل�صرفية  التعامالت  يف  والأمان  احلماية  اأنظمة 
PCI-DSS 3.2 م�صيفًا ) اإننا �صعداء بالإجناز الذي حظي به بنك الأردن و�صن�صعى 
دومًا ك�صركة خمت�صة باأمن املعلومات مبواكبة التطورات وتقدمي اأحدث احللول الأمنية 

وتطبيقها(.

)One –Time Password( طبق خدمة
قام بنك الأردن بتقدمي خدمة )OTP  )One –Time Password  جلميع 
عند  والف�صية(،  الذهبية،  )البالتينية،  الئتمانية  البطاقات  حاملي  عمالئه 

ا�صتخدامهم هذه البطاقات يف الت�صّوق عرب النرتنت.
ويتم 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.
ومبوجب هذه اخلدمة �صيتم اإر�صال )كلمة مرور ملرة واحدة( عرب الهاتف اخللوي 
للعميل يف كل عملية ت�صوق عند طلبها �صمن املواقع اللكرتونية امل�صّجلة يف اخلدمة 
وبخطوات �صهلة واآمنة، ويتم ا�صتخدامها ملرة واحدة فقط؛ مما مينح درجة اأمان 

اإ�صافية مل�صتخدمي البطاقات الئتمانية من بنك الأردن.
ويف هذا ال�صدد �صرح �صالح حماد / املدير العام بالوكالة للبنك: اإن تطبيق خدمة 
خمتلف  عرب  امل�صرفية  تعامالتهم  زيادة  على  العمالء  يحفز  الذي  الأمر   OTP

القنوات الإلكرتونية با�صتخدام البطاقات الئتمانية.
التي  الأردن  العاملة يف  البنوك  اأوائل  الأردن يعترب من  اأن بنك  الى  جتدر ال�صارة 

فّعلت هذه اخلدمة لعمالئها.

ربع مليون دينار جائزة ح�شابات
 التوفري اجلديدة من البنك

 اأطلق بنك الأردن احلملة الرتويجية اخلا�صة بح�صابات التوفري مبزاياه اجلديدة 
والفريدة، من خالل تقدمي اأكرب جائرة �صهرية يف الأردن وقيمتها » ربع مليون دينار 

»، بالإ�صافة الى جائرة بقيمة 1000 دينار يوميًا.
دينار   )200( هو  اليومية  للجائزة  ال�صحوبات  يف  للدخول  الأدنى  احلد  باأن  علمًا 
اأخرى  مزايا  الى  بالإ�صافة  ال�صهرية،  اجلائرة  على  لل�صحوبات  دينار   )3000( و 

عديدة.
ومن خالل هذه احلملة فاإن بنك الأردن ي�صعى اإلى ت�صجيع العمالء احلاليني لتغذية 
ح�صابات  بفتح  اجلدد  العمالء  وت�صجيع  الربح،  فر�ص  لزيادة  ح�صاباتهم  اأر�صدة 
اخلا�صة  ال�صحوبات  على  الدخول  من  ليتمكنوا  البنك  فروع  من  فرع  اأي  لدى  توفري 

باجلوائز اليومية وال�صهرية.

79 INVESTORSامل�ستثمـــــــــــرون         كانون الأول   ٢٠١٧



اأعلن بنك الحتاد موؤخرًا عن افتتاح فرعه اجلديد يف حمافظة البلقاء، يف مدينة 
العمالء  ومنتجات م�صرفية مميزة جلميع  تقدمي خدمات  ي�صاهم يف  ال�صلط، مبا 

يف املحافظة.
 وتاأتي هذه اخلطوة �صمن �صيا�صتة البنك للتو�صع ب�صبكة فروعه خلدمة اأكرب عدد 
ممكن من عمالئه يف خمتلف اأنحاء اململكة، حيث يقع الفرع اجلديد يف بوابة ال�صلط  
لي�صتطيع  املحافظة  تلك  يف  ال�صرتاتيجية  املراكز  من  يعد  الذي  �صنرت،  الدبابنة 

خدمة عمالئه باأف�صل واأ�صهل الطرق املمكنة.
فرعًا   43 اليوم  ت�صّم  اأ�صبحت  الحتاد  بنك  فروع  �صبكة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن   
والعقبة  واملفرق  واإربد  والزرقاء  ومادبا  عّمان  العا�صمة  حمافظات  يف  منت�صرة 
ليبلغ عددها 46 فرعًا  البنك  �صبكة فروع  تتو�صع  اأن  املتوقع  والبلقاء، ومن  والرمثا 

قبل نهاية العام احلايل.
 

احتفل بالفائزين بجائزته ال�شنوية 
لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة لعام 2017

 اأعلن بنك الحتاد عن اأ�صماء الفائزين الثالثة بجائزته ال�صنوية لل�صركات ال�صغرية 
واملتو�صطة لعام 2017، وذلك خالل حفل اأقامه يف م�صرح مدار�ص اأكادميية عّمان 

.”IAA الدولية
 وفازت �صركة طماطم عن فئة اأف�صل �صركة �صغرية اأو متو�صطة، بينما فازت �صركة 
لتطبيقات  اأرابوت  �صركة  فازت  الأعمال، يف حني  �صيدة  فئة  ال�صغار عن  املفكرون 

الإنرتنت عن فئة ال�صركة الواعدة.
 

البنك  قام  والتي   ،People’s Choice Award جائزة  اإطالق  مت  الأولى  وللمرة 
ل من بني كافة املتاأهلني  باإطالقها ملنح الفر�صة للح�صور لختيار م�صروعهم املف�صّ

الإثني ع�صر، والتي نالتها �صركة العون املتاألقة لتطبيقات الهاتف.
 وتاأتي جائزة بنك الحتاد ال�صنوية لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة لل�صنة الرابعة على 
والحتفاء  اململكة،  الريادية يف  الرا�صخ بدعم احلركة  التزامه  تاأكيدًا على  التوايل 

باإجنازات ال�صباب الأردين املبدع.
 وتاأ�ص�صت �صركة طماطم عام 2013 ل�صاحبها ح�صام حمو، وتعد �صركة رائدة يف 
الأو�صط  ال�صرق  منطقة  ل�صوق  املخ�ص�صة  الذكية  الهواتف  األعاب  �صناعة  جمال 
واملطورين  ال�صتوديوهات  من  العديد  مع  ال�صركة  تتعاون  حيث  اأفريقيا،  و�صمال 

العامليني، لطرح األعابهم وت�صويقها مبا يتوافق مع ثقافة امل�صتخدم العربي.
 اأما بالن�صبة ل�صيدة الأعمال راما كيايل، فقد قامت بتاأ�صي�ص �صركة املفكرون ال�صغار 

أخبار البنوك

»بنك االتحاد« يفتتح فرعه الجديد في السلط
ضمن سياسة البنك للتوسع بشبكة فروعه لخدمة أكبر عدد ممكن من عمالئه
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عام 2004 وتعد �صركة خمت�صة بتعليم الأطفال، تركز على ابتكار اأدوات تعّلم رقمية 
باللغة العربية لتح�صني م�صتويات اكت�صاب اللغة لدى الأطفال وتعزيز اإمكانية تعلمها 

وحتدثها بطالقة، ف�صاًل عن توفري اأدوات تعليمية مكّملة للح�ص�ص املدر�صية.
 اأما عن �صركة اأربوت لتطبيقات الإنرتنت فقد تاأ�ص�صت عام 2016 ل�صاحبها عبداهلل 
فزع، وهي تقنية ال�صات بوت اأو من�صة الدرد�صة الذكية باللغة العربية التي تهدف 
اإلى تعزيز جتربة العمالء، واأمتتة املهام وخف�ص التكاليف، حيث متّكن امل�صتخدم من 
ال�صات واملحادثة من  والتوا�صل مع مقدمي اخلدمات من خالل تطبيقات  التفاعل 

خالل قنوات التوا�صل الجتماعي واملواقع الإلكرتونية وتطبيقات املوبايل.
 اأما تطبيق عون ل�صاحبه �صاري �صليمانيني فهو تطبيق خا�ص لالأجهزة الذكية ميّكن 
امل�صتخدم من طلب الفنيني واملهنيني عرب مزودي اخلدمات العامة بكل �صهولة، حيث 
يقوم التطبيق بتقدمي قائمة من مزودي اخلدمات بناء على اخلدمة التي يختارها 

امل�صتخدم ومكان تواجده، ويطلب منه تقييم اأداء مزود اخلدمة بعد النتهاء منها.
 ويف بداية احلفل، رحّبت ناديا ال�صعيد، الرئي�ص التنفيذي لـ بنك الحتاد، باحل�صور 
منذ  اجلائزة  يف  للم�صاركة  الطلبات  من  عدد  اأكرب  با�صتقبال  فخرها  عن  معربة 

انطالقها عام 2014 مبا يوؤكد على ثقة ال�صركات باجلائزة عامًا بعد عام.
 واأ�صارت خالل حديثها اإلى ال�صراكة ال�صرتاتيجية مع �صركة توم�صون رويرتز العاملية 

بهدف  الأردن  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  اأك�ِصلرييت  من�صة  اإطالق  خالل  من 
تزويد منظومة ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة ببوابة رقمية متكاملة توفر جمموعة 
�صاملة من املوارد واخلدمات وحلول التمويل امل�صممة خ�صي�صًا لدعم تلك ال�صركات 

ومتكينها من حتقيق اأهدافها.
 وقّدم بنك الحتاد جوائز نقدية قّيمة للفائزين عن كل فئة، حيث ح�صلت ال�صركة 
اأو متو�صطة والفائزة عن فئة �صيدة الأعمال  اأف�صل �صركة �صغرية  الفائزة عن فئة 
على جائزة نقدية قيمتها 25 األف دينار لكل منهما، بينما حظيت ال�صركة الفائزة 
عن فئة ال�صركة الواعدة بجائزة نقدية قيمتها 10 اآلف دينار ، يف حني نالت ال�صركة 
الفائزة بـ People’s Choice Award جائزة نقدية قيمتها 5 اآلف دينار اأردين. 
وبالإ�صافة ملا �صبق، �صيحظى الفائزون بفر�صة التوا�صل مع فريق عمل متخ�ص�ص 

من البنك بهدف منحهم الفر�صة الكاملة للنهو�ص باأعمالهم وتنميتها.
ال�صغرية  لل�صركات  ال�صنوية  جائزته  اأطلق  قد  كان  الحتاد  بنك  اأن  اإلى  ي�صار   
واملتو�صطة عام 2014، �صمن خطوة ي�صعى من خاللها اإلى دعم ال�صركات ال�صغرية 
واملتو�صطة الرائدة وتقدير ريادييها والحتفاء باإجنازاتهم. وجاء اختيار الفائزين 
واملوؤ�صرات  الإبداع  ت�صّم  حمددة،  معايري  �صملت  ودقيقة  �صفافة  تقييم  عملية  بعد 

املالية ودميومة وا�صتمرارية ال�صركة وامل�صاهمة املجتمعية.
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للسنة الثانية على التوالي

بنك اإلسكان يحصل 
على جائزة »أفضل بطاقة مشتركة«

أخبار البنوك

البنك  رعاية  حتت  عقد  الذي  الإلكرتوين  الدفع  موؤمتر  خالل  الإ�صكان  بنك  ح�صل 
املركزي الأردين، ولل�صنة الثانية على التوايل على جائزة  اأف�صل بطاقة م�صرتكة  للعام 

2017 عن بطاقة فيزا Signature امل�صرتكة مع اخلطوط اجلوية القطرية.
املدفوعات  منظومة  �صعار  �صركة  )Network(  حتت  نظمته  الذي  املوؤمتر  وعقد   
ال�صركات  واأبرز  املحلية  البنوك  وم�صاركة  بح�صور  اأف�صل  غد  اأجل  من  لالأمام 

املتخ�ص�صة بالدفع الإلكرتوين وتقدمي خدمات البطاقات.
 وي�صعى بنك الإ�صكان الى تلبية متطلبات واحتياجات عمالءه من خالل مواكبة اأحدث 
اآمنة، منوعة، ذات مزايا وخدمات متعددة   وتوفري بطاقات  العاملية،  الدفع   تقنيات 
التطورات يف  البنك وفقًا لأحدث  التي يقدمها  ال�صاملة  اإلى قائمة اخلدمات  ت�صاف 

جمال اخلدمات البنكية.
بنك  من  القطرية  اجلوية  مع اخلطوط  امل�صرتكة   Signature فيزا  بطاقة  وتعترب   
العديد من  تقدم حلاملها  اإذ  الأردن،  نوعها يف  الأولى من  ال�صفر  بطاقة  الإ�صكان،  
اجلوية  اخلطوط  من   Privilege Club المتياز  برنامج  مع  واخلدمات  املميزات 
راأ�صها   على  احل�صرية  ال�صفر  ومكافاآت  مزايا  من  ا�صتثنائية  باقة  وتوفر  القطرية، 
الدخول املجاين لأكرث من 850  البطاقة  يتيح حلامل  الذي   LoungeKey برنامج 

�صالة مطار حول العامل.
اخلطوط  من   Privilege Club المتياز  برنامج  خالل  من  البطاقة  متنح  كما   
ينفقه حامل  اأن كل دينار  الإنفاق،اإذ  لفئة  الأميال  حلامليها وفقا  القطرية،  اجلوية 
البطاقة على م�صرتيات نقاط البيع للبطاقة الرئي�صية او التابعة يك�صبه  2 ميل، وميكن 
ا�صتبدال الأميال املجمعة بتذاكر �صفر اأو برتقية درجة ال�صفر لدرجة اأعلى اأو حقائب 
اإ�صافية مع اخلطوط اجلوية القطرية. و�صيح�صل حامل البطاقة الرئي�صية على 4000 

ميل ترحيبي عند اإ�صدار البطاقة لأول مرة.
  

اأعلن عن اأ�شماء الرابحني بجوائز 
ح�شابات التوفري ل�شهر اأيلول

 اأعلن بنك الإ�صكان عن نتيجة ال�صحب على اجلائزة ال�صهرية ل�صهر اأيلول 2017 والتي 
ابراهيم قباجه واملدخر لدى  تبلغ قيمتها 100،000 دينار حيث ربحها ر�صمي �صامل 

بنك الإ�صكان فرع عوجان - الزرقاء.
 2017 موديل  باجريو  ميت�صوبي�صي  �صيارات   4 وبواقع  الأ�صبوعية  باجلوائز  ربح  كما   
كاملة الإ�صافات ل�صهر اأيلول 2017، كل من اأكرم عدنان �صريف �صمور واملدخر لدى 
الريا�صية،  املدينة  فرع  لدى  واملدخر  ذياب  علي  عبداللطيف  وفي�صل  ماركا،  فرع 
القوي�صمة،  فرع  لدى  واملدخرة  عبداهلل  عبداملجيد  زوجة  عواد  عبداملجيد  وزهيه 
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أخبار البنوك

نظم ندوة تعريفية بآليات التسديد 
من خالل القنوات اإللكترونية لعمالء الشركات

الت�صديد  باآليات  تعريفية  ندوة   الإ�صكان  بنك  نّظم   
من  البنك  لعمالء  الإلكرتونية   القنوات  خالل  من 
قطاع ال�صركات وجاءت الندوة لتعريف عمالء البنك 
الإ�صكان  بنك  يطبقها  التي  الإلكرتونية  بالقنوات 
والتي تتكامل مع تطبيق )اإي فواتريكم( ومت �صرح و 

تو�صيح اآلية الت�صديد عرب هذه القنوات.
 و�صارك يف الندوة نخبة من كبار عمالء البنك اإلى 
البنك املركزي الأردين  جانب م�صوؤولني وخرباء من 
ودائرة �صريبة الدخل واملبيعات واجلمارك الأردنية 

واملوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي.

اإلى  تهدف  الندوة  اإن  الإ�صكان  بنك  ممثل  وقال   
اجلمركية  والر�صوم  ال�صريبة  ت�صديد  اآلية  تو�صيح 
واإقتطاعات املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي على 
بالقنوات  العمالء  وتعريف  فواتريكم(  )اإي  تطبيق 

الإلكرتونية املقدمة لعمالء ال�صركات من البنك.
 واأ�صاف اأن البنك اأطلق موؤخرًا العديد من اخلدمات 
العمالء  اإحتياجات  مواكبة  اإلى  تهدف  التي  املتنوعة 
يف  املتطورة  الإلكرتوين  الدفع  اأنظمة  مع  وتتوافق 
 Corporate Mobile( خدمة   وهي   اململكة 

 . )Iskan Online( و    )Banking

على  الدائم  الإ�صكان  بنك  حر�ص  اإلى  ولفت   
من  التي  اللكرتونية  القنوات  تطوير  يف  الإ�صتمرار 
�صاأنها الت�صهيل على العمالء وذلك باإخت�صار الوقت 
بتخفي�ص  نف�صه  الوقت  يف  وت�صاهم  عليهم  واجلهد 
للعمالء  املالية  الإدارة  كفاءة  وزيادة  التكاليف 
ومتكينهم من القيام بعملياتهم املالية بدقة متناهية 

وبكفاءة عالية  .
منا�صبة  بيئة  لتوفري  دوما  الإ�صكان  بنك  وي�صعى   
للعمالء حتاكي اأف�صل املمار�صات يف ال�صوق امل�صرفية 

وت�صخر التكنولوجيا املتقدمة خلدمتهم.

وزكريا ح�صان ح�صن برغ�ص واملدخر لدى فرع الوحدات.
اليومية والبالغة 9 جوائز يوميًا بقيمة  الرابحني باجلوائز  اأ�صماء  البنك عن  واأعلن   
999 دينار لكل رابح، حيث ربح هذه اجلوائز 108 مدخرَا لدى بنك الإ�صكان ل�صهر 

اأيلول 2017.
التوفري  ح�صابات  بجوائز  واخلا�ص  اجلديد  برناجمه  اأطلق  قد  الإ�صكان  بنك  وكان   
والذي  الأردين،  امل�صريف  القطاع  يف  تنوعًا  والأكرث  الأكرب  يعد  والذي   2017 للعام 
جاء تنفيذًا ل�صيا�صة البنك الهادفة اإلى تعزيز مفهوم التوفري والدخار لدى العمالء 
ومكافاآتهم وتقديرهم على ذلك، اإلى جانب حر�ص البنك على التوا�صل امل�صتمر مع 
عمالئه على مدار العام وبقائه يف ال�صدارة بالقطاع امل�صريف املحلي من حيث قيمة 

اجلوائز وعددها ودوريتها وتنوعها.
 وتت�صمن هذه احلملة التي اأُطلق عليها ما يف �صي بعيد ... حلمك �صار بالإيد: جائزة 
�صيارة  اأ�صبوعية عبارة عن  لكل منهم، وجائزة  دينار  بقيمة 999  لـ 9 رابحني  يومية 

ميت�صوبي�صي باجريو موديل 2017 كاملة الإ�صافات، وجائزة �صهرية قيمتها 100،000 
دينار لرابح واحد، وجائزة قّيمة يف �صهر رم�صان املبارك عبارة عن كيلو ذهب يوميًا، 
يف  الأكرب  واجلائزة  واحد،  لرابح  دينار   500،000 املبارك  الأ�صحى  عيد  ومبنا�صبة 
القطاع امل�صريف الأردين مليون وربع ولرابح واحد فقط والتي �صيجري ال�صحب عليها 

يف نهاية العام احلايل.
 وقال الرئي�ص التنفيذي لبنك الإ�صكان ال�صيد اإيهاب ال�ّصعدي اإن بنك ال�صكان يويل 
اهتمامًا بجوائز ح�صابات التوفري، وذلك من منطلق معرفتنا باأهمية هذه احل�صابات 
املتعددة  امل�صرفية  البنك  بخدمات  وثقتهم  الدائم  لولئهم  منا  وتقديرًا  لأ�صحابها، 

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

املدخرات وذلك ملا لالدخار من اآثار ايجابية على القت�صاد الوطني.
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ال�صتثمار  ار�ص  الردن   ( موؤمتر  برعاية  العربي  امل�صري  العقاري  البنك  قام   
الآمن 2017 (، وذلك كجزء من م�صوؤولية البنك يف تنمية ال�صتثمار وتطوير البيئة 

ال�صتثمارية يف اململكة والتعاون يف ت�صويق روؤية ال�صتثمار.
يعرب  املهند�ص  والتموين  والتجارة  ال�صناعة  وزير  رعاية  حتت  املوؤمتر  واأقيم   
الردن  وغرفة جتارة  �صناعة عمان  وغرفة  ال�صتثمار  هيئة  مع  وبالتعاون  الق�صاة، 
وهيئة  الردنية  واجلمارك  الجتماعي  وال�صمان  التنموية  احلرة  املناطق  وموؤ�ص�صة 

تن�صيط قطاع ال�صياحة .

 ومن خالل املوؤمتر مت طرح امليزات واحلوافز واتاحة الفر�صة للم�صتثمرين ملناق�صة 
ا�صحاب القرار وجها لوجه لت�صجيعهم من خالل املتحدثني الذين مت تن�صيبهم من 

جميع اجلهات املتعاونة واجلهات املعنية بال�صتثمار و�صوؤون امل�صتثمرين يف الردن.
 ويف هذا ال�صياق قال املدير القليمي للبنك العقاري امل�صري العربي ح�صام الدين 
مل�صالح  دعما  وذلك  بال�صتثمار  العربي  امل�صري  العقاري  البنك  يهتم   « نا�صر: 
الوطن وال�صعب الردين من خالل توفري فر�ص العمل لت�صغيل ال�صباب الردين مما 

يحقق ال�صتقرار املجتمعي ».

أخبار البنوك

البنك العقاري المصري العربي الراعي البرونزي 
لمؤتمر ) االردن أرض االستثمار اآلمن 2017(
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»البنك األردني الكويتي«
 يشارك في رعاية مؤتمر أياتا للطيران

قام البنك الأردين الكويتي بامل�صاركة يف رعاية املوؤمتر الذي نظمه الإحتاد الدويل 
�صمو  رعاية  حتت  امليت،  البحر  يف   2017/10/5-4 بتاريخ  )الأياتا(  اجلوي  للنقل 

.Disruption Through Innovationالأمري في�صل بن احل�صني بعنوان
الطريان  �صلطات  املطارات،  الطريان،  قطاع  منها:  قطاعات  عدة  املوؤمتر  وجمع   
املوؤمتر  منظمي  رغبة  جاءت  حيث  احلكومية،  واجلهات  ال�صياحة  وكالء  املدين، 
مب�صاركة البنك الأردين الكويتي ليمثل القطاع امل�صريف كونه من البنوك الرائدة يف 
جمال التكنولوجيا والرقمنة، وقد �صارك رئي�ص العمليات وتكنولوجيا املعلومات عبد 
الكرمي الفريحات، يف اأحد حماور مناق�صات املوؤمتر، ومت ت�صليم البنك درعًا تكرمييًا 

مل�صاركته البناءة يف املوؤمتر.
 

 اتفاقية مع جامعة كوفنرتي منحة درا�شية دولية جديدة
 اإعلن البنك الأردين الكويتي عن توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة كوفنرتي يف اململكة 
الر�صوم  الربنامج  ميول  بحيث  الدرا�صية  للمنح  جديدًا  برناجمًا  لإطالق  املتحدة 
الدرا�صات  وا�صتكمال درجة  بجامعة كوفنرتي  لاللتحاق  اأردنيني  لطالبني  الدرا�صية 

العليا يف كلية الأعمال والقانون امل�صهورة عامليًا.
مدير  ونائب  الكباريتي،  الكرمي  عبد  البنك،  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  التفاقية  ووقع   
للبنك  الرئي�صي  املقر  وذلك يف  وود(،  كوفنرتي )ج�صنت  الدولية يف جامعة  التنمية 

يف العبديل.

 ومن املتوقع اأن جتتذب هذه املبادرة عددًا كبريًا من الطلبات من اخلريجني الأردنيني 
اجلامعات  اأكرب  من  واحدة  كوفنرتي  جامعة   كون  وذلك  �صواء؛  حد  على  واملهنيني 
الربيطانية و حتظى ب�صعبية لدى الطالب الأردنيني الراغبني يف الدرا�صة يف اخلارج.
 ويف هذه املنا�صبة �صرح الكباريتي: اإن البنك الأردين الكويتي، ومن �صمن مبادراته 
العلمية  املوؤ�ص�صات  من  العديد  دعم  يف  ي�صاهم  الجتماعية،  امل�صوؤولية  جمال  يف 
ت�صاهم  املقابل  يف  والتي  املحلي،  املجتمع  يف  ال�صباب  ومتكني  التعليمية  والربامج 
املهمة  الأبعاد  اأحد  نعتربها  والتي  الأردن،  يف  والجتماعية  القت�صادية  التنمية  يف 
اجلامعات  اأكرب  من  واحدة  مع  بالتعاون  ونفتخر  بنك.  من  اأكرث  �صعارنا  يف جت�صيد 
علمية  �صهادة  على  املنحتني  هذين  من  امل�صتفيدون  يح�صل  لن  حيث  الربيطانية، 
فح�صب، بل �صي�صتفيدون اأي�صًا من تبادل التجارب والأفكار مع نظرائهم من الدول 

الأخرى والتفاعل مع ثقافات العامل من حولنا. 
 ومن جانبه قال وود:  نحن فخورون باأن نكون يف املرتبة 12 من اأف�صل اجلامعات 
اإن  دولة.   140 من  دويل  طالب   8000 يقارب  ما  جنذب  واأننا  املتحدة،  اململكة  يف 
العالقات الوثيقة التي تتمتع بها جامعة كوفنرتي مع قادة ال�صناعة يف جميع اأنحاء 
اأنه لدينا معدل 97% توظيف  العامل تكمن يف �صميم هذا النجاح - و�صبب رئي�صي 
اخلريجني. اإنه ل�صرف عظيم اأن ن�صيف البنك الأردين الكويتي اإلى قائمة �صركائنا 
العامليني، ونحن نت�صوق للرتحيب بالطلبة الأردنيني الذين �صين�صمون اإلينا من خالل 

هذه املبادرة .

أخبار البنوك
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»جامعة عمان العربية«..
تدخل قائمة أفضل 100 جامعة عربية

 100 اأف�صل  قائمة  �صمن  بدخولها  جديدًا  اجنازًا  العربية  عمان  جامعة  حققت 
 2017 العربية  للجامعات  العاملي  ا�ص  كيو  لت�صنيف  وفقًا  وذلك  عربية،  جامعة 

حيث ان 13 جامعة اردنية فقط كانت �صمن فئة اف�صل 100 جامعة عربية.
وال�صمعة  للجامعة  الأكادميية  ال�صمعة  تت�صمن  معايري  ت�صعة  ا�ص  كيو  وتعتمد   
الطلبة  ون�صبة  الطلبة  اإلى  التدري�ص  هيئة  اأع�صاء  ون�صبة  للخريجني  التوظيفية 
من  الدكتوراه  حملة  ون�صبة  الدوليني  التدري�ص  هيئة  اأع�صاء  ون�صبة  الدوليني 
اأع�صاء هيئة التدري�ص واملوقع اللكرتوين للجامعة وعدد البحاث املن�صورة وعدد 

بها. ال�صت�صهادات 
 ويعد هذا الجناز �صهادة عاملية جلودة خمرجات جامعة عمان العربية ولكفاءة 
الريادة  ل�صعار  جت�صيدا  وميثل  امل�صتمر  بالتح�صني  الدارة  واهتمام  املدر�صني 

والتميز الذي تبنته اجلامعة.
 

وقعت اتفاقية تعاون مع اأكادميية الطريان امللكية الأردنية
وقعت جامعة عمان العربية واأكادميية الطريان امللكية الأردنية يف مقر اجلامعة، 
م�صرتكة  باإدارة  طريان،  علوم  كلية  باإن�صاء  تتمثل  م�صرتك  تعاون  اتفاقية 
درجة  متنح  بحيث  اجلامعة  قبل  من  كامل  اأكادميي  وباإ�صراف  الطرفني  بني 
البكالوريو�ص يف تخ�ص�ص �صيانة الطائرات حاليًا، والعمل على ا�صتحداث برامج 

جديدة يف جمال الطريان م�صتقباًل.
 وقع التفاقية عن اجلامعة رئي�صها الأ�صتاذ الدكتور ماهر �صليم وعن الأكادميية 

مديرها العام الدكتور الطيار حممد اخلوالدة.
اجلامعة،  رئي�ص  نائب  كنعان  غ�صان  الدكتور  الأ�صتاذ  التفاقية  توقيع  وح�صر   
والأ�صتاذ الدكتور اأحمد الن�صريات م�صت�صار رئي�ص اجلامعة، مدير تدريب �صيانة 
نورالفنية  امللكة  كلية  الأكادميية وعميد  والتطوير يف  الدرا�صات  الطائرات ومدير 

للطريان املدين.
 

اتفاقية تعاون م�شرتك مع كلية �شانت كلري / كندا
بال�صيد  ممثل  الكندية  كلري  �صانت  كلية  وفد  مع  اجتماع  وعقد  ا�صتقبال  مت 
NATHANIEL VELTKAMP والدكتور ب�صار املجايل والدكتور رائد اإبراهيم 
وكان يف ا�صتقبال الوفد من جامعة عمان العربية الدكتور حممد احلموري م�صاعد 
مركز  مدير  نائب  اإ�صماعيل  جالل  والأ�صتاذ  اخلارجية  للعالقات  اجلامعة  رئي�ص 

الدرا�صات.
وعن  العربية  عمان  جامعة  عن  نبذة  بتقدمي  احلموري  حممد  الدكتور  قام  وقد   
التي   ) املهنية   ( التدريبية  الدبلومات  مو�صوع  يف  التباحث  ومت  الدرا�صات  مركز 
�صوف تطرح يف جامعة عمان العربية بالتعاون مع كلية �صانت كلري الكندية ح�صب 

املربمة. التفاقية 
املهنية، حيث مت  والدبلومات  الربامج  لطرح  زمنية  و�صع خطة  على  التفاق  ومت   
الية  لبحث  الكندية يف عمان  وال�صفارة  �صانت كلري  كلية  قبل مبعوث  التن�صيق من 
التفاق  ومت  كما  كلري،  �صانت  كلية  يف  الدرا�صة  ل�صتكمال  كندا  الى  الطلبة  �صفر 

اأي�صا على ان يكون هناك خ�صومات مبدئية لطالب الدفعة الأولى فقط .

في انجاز يشير الى جودة مخرجات الجامعة
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الدكتور الطيار حممد اخلوالدة
مدير عام اأكادميية الطريان امللكية الأردنية

الدكتور ماهر �صليم
رئي�ص جامعة عمان العربية



امللحقية الثقافية الُعمانية تزور اجلامعة  

من  وفدا  اجلامعة  م�صرح  اجلوالده يف  فوؤاد  الدكتور  الطلبة  �صوؤون  ا�صتقبل عميد 
الق�صم  رئي�ص  قديري  ابو  ابراهيم  الدكتور  برئا�صة  العمانية  الثقافية  امللحقية 
الأكادميي يف امللحقية وامل�صرفني الأكادمييني الدكتور عبد اهلل عبيدات وال�صيدة 
فريال حميدات وبح�صور الدكتور عالء حراح�صة �صابط ارتباط الطلبة العمانيني 

يف اجلامعة، وان�ص كا�صو من دائرة العالقات العامة والعالم يف اجلامعة.
 وعرب الدكتور اأبو قديري عن عميق تقديره للجهود التي تبذلها اجلامعة يف �صبيل 
الطلبة  يكون  بان  وثقته  اأمله  عن  معربا  العربية  البلدان  �صتى  من  الطلبة  خدمة 

العمانيون مثال يحتذى للطلبة الآخرين.
مع  التوا�صل  على  الأكيد  اجلامعة  حر�ص  الطلبة  �صوؤون  عميد  اأكد  جهته  ومن   
تهم  التي  واملو�صوعات  الق�صايا  معها حول  والتباحث  للت�صاور  الثقافية  امللحقيات 

الطلبة �صعيا حللها وجتاوزها ملا فيه م�صلحة الطالب الكادميية والعلمية.
العربية  عمان  جامعة  يف  العمانيني  بالطلبة  عبيدات  اهلل  عبد  الدكتور  والتقى   
اعتزازه  عن  معربًا  تهمهم،  التي  املو�صوعات  من  جملة  حول  معهم  وت�صاور 
عمان  جامعة  يف  الدار�صني  العمانيني  للطلبة  والأكادميي  الدرا�صي  بامل�صتوى 

تخ�ص�صاتها. مبختلف  العربية 
مل�صتوى  واعتزازه  �صكره  عميق  عن  عبيدات  اهلل  عبد  الدكتور  عرّب  جانبه  من   
وحداتها  خالل  من  الُعمانيني  للطلبة  اجلامعة  ادارة  توليه  الذي  الكبري  الهتمام 

املختلفة.
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ماهر سليم رئيسًا لجامعة عمان العربية

 قرر جمل�ص التعليم العايل املوافقة على تعيني الأ�صتاذ الدكتور ماهر �صليم رئي�صا 
جلامعة عمان العربية وذلك بناء على تن�صيب جمل�ص امناء اجلامعة و ملدة اأربعة 

اأعوام، اعتبارًا من تاريخه.
 ويتمتع الدكتور ماهر �صليم بخربات اكادميية وادارية وا�صعة، حيث تقلد العديد 
من املنا�صب يف جامعات اأجنبية وعربية عديدة منها جامعة دبلن ورئي�صا جلامعة 

عمان الهلية لدورتني، ورئي�صا جلامعة ال�صرق الأو�صط.
 والدكتور ماهر �صليم خريج جامعة دبلن / ايرلندا يف دكتوراه الكيمياء احليوية 
1985-1989 كما وعمل باحثا يف جامعة دبلن 1988-1991، وقبل ان يعمل رئي�صا 

والعلوم  ال�صيدلة  لكلية  ماهر عميدا  الدكتور  الأهلية 1991 عمل  جلامعة عمان 
الطبية وعميدا ل�صوؤون الطلبة وعميد للدرا�صات العليا والبحث العلمي.

 كما وعمل ع�صوا يف جمل�ص التعليم العايل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
جلنة  2011ع�صو  لغاية  عمان  /�صلطنة  الزهراء  كلية  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  نائب 
جامعة  1994رئي�ص  املتحدة  اململكة  يف   )MBA( لربنامج  والإعداد  امل�صاركة 
ال�صرق الأو�صط 2012-2016، رئي�ص املجل�ص التنفيذي لحتاد اجلامعات العربية 
ال�صيدلة،  بكالوري�ص  لتخ�ص�ص  الدرا�صية  اخلطة  اإعداد  جلنة  ع�صو  عام  ملدة 

وع�صو جلنة العرتاف يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

االستثمار في القطاع التعليمي
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جامعة عمان األهلية تحتفل بتخريج الفوج الرابع والعشرين 
من طلبتها للفصل الصيفي 2017-2016

رعى وزير التعليم العايل والبحث العلمي الأ�صتاذ الدكتور عادل الطوي�صي احتفال 
جامعة عمان الأهلية بتخريج الفوج الرابع والع�صرون من طلبتها للف�صل الدرا�صي 

ال�صيفي من العام اجلامعي 2017-2016 .
الدكتور  املديرين  هيئة  رئي�ص  بح�صور  باجلامعة  الرينا  م�صرح  على  عقد  احلفل   
ماهر احلوراين ورئي�ص اجلامعة ال�صتاذ الدكتور �صادق حامد والعمداء والأ�صاتذة 

وح�صد من املدعوين واخلريجني وذويهم.
 وبدء احلفل بال�صالم امللكي وباآيات عطرة من القران الكرمي تالها الطالب يامن 
احلفل  يف  كلمة  حامد  �صادق  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  رئي�ص  األقى  ثم  النوا�صرة 
ال�صروح  واأ�صاد باجلامعة ومتيزها يف طليعة  رحب فيها براعي احلفل وباحل�صور 
العلمية يف الأردن وبتميز خريجيها الذين ينت�صرون ما بني عمل ودرا�صة يف حوايل 

مائة دولة يف العامل.
 واأكد اأن اجلامعة هي ملتقى الطلبة الأردنيني والعرب والأجانب واأن ن�صبة الطلبة 

الوافدين تبلغ 55 يف املائة من طلبتها من 50 جن�صية خمتلفة.
 وقال: حتر�ص جامعة عمان الأهلية على مواكبة التوجيهات امللكية ال�صامية مبا يتعلق 
قيام  اإلى جانب  العمل  �صوق  التخ�ص�صات مبتطلبات  وربط  العايل  التعليم  بتطوير 
اجلامعة باإ�صافة برامج وتخ�ص�صات نوعية �صواء لدرجة البكالوريو�ص اأو املاج�صتري 

وكذلك الهتمام بالإيفاد والبتعاث والبحث العلمي.
الب�صريات  البكالوريو�ص تخ�ص�ص علم  ا�صتحدثت اجلامعة لدرجة  لقد  واأ�صاف:   
وتخ�ص�ص الأعمال اللكرتونية واإدارة نظم املعلومات اإلى جانب وجود 30 تخ�ص�صا 
يف 8 كليات ... اأما لدرجة املاج�صتري فقد ا�صتحدثت تخ�ص�صات نوعية كتخ�ص�ص 
احلكومية  الإدارة  وتخ�ص�ص  الأوروبي  الحتاد  مع  بالتعاون  الذكية  النقل  اأنظمة 
منوها   ... واملحا�صبة  التمويل  وتخ�ص�ص  العام  القطاع  تطوير  وزارة  مع  بالتعاون 
م�صريا  املتميز،  ودوره  اللكرتوين  للتعليم  احلوراين  احمد  الدكتور  املرحوم  مبركز 

اإلى اأن اجلامعة تعترب بيئة اآمنة لطلبتها واأ�صاتذتها وموظفيها.
  

احتاد امل�شارف العربية مينح اجلامعة
 جائزة الريادة يف تطوير التعليم العايل

احتاد  اأقام  علي،  بنت  رجوة  المرية  عنها  نيابة  حممد  تغريد  المرية  برعاية 
الريادية  واملوؤ�ص�صات  امل�صارف  من  للعديد  تكرميي  ع�صاء  حفل  العربية  امل�صارف 

القت�صادية والتعليمية.
ماهر  الدكتور  املديرين  هيئة  برئي�ص  ممثلة  الهلية  عمان  جامعة  الحتاد  وكرم   
اجلائزة  ت�صلم  الردن حيث  العلي يف  التعليم  تطوير  الريادة يف  بجائزة  احلوراين 

االستثمار في القطاع التعليمي

الجامعة تحرص على مواكبة التوجيهات الملكية السامية بما يتعلق بتطوير التعليم العالي
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يف  والعامة  الدولية  العالقات  دائرة  مديرة  احلوراين  ماهر  الدكتور  عن  نيابة 
اجلامعة اينا�ص احلوراين.

 وفد من اجلامعة يزور �شلطنة ُعمان
قام رئي�ص هيئة مديري جامعة عمان الهلية الدكتور ماهر احلوراين وبالتعاون مع 
دانية العمري بتاأ�صي�ص مكتب للخدمات اجلامعية يف �صلطنة ُعمان )م�صقط( والذي 
لطلب  كوجهة  الأردن  لرتويج  ال�صعي  منطلق  من  وذلك  ال�صلطنة،  يف  الأول  يعترب 

العلم، وحتقيقًا خلطة جامعة عمان الأهلية يف ا�صتقطاب الطلبة.
وال�صهادات  الوثائق  جميع  ومتابعة  وذويهم  الطلبة  ا�صتقبال  على  املكتب  ويقوم   

�صاركت  ذلك  �صوء  وعلى  والأردن.  ال�صلطنة  يف  وال�صفارات  الوزارات  من  الالزمة 
 )Edu Track Oman( اجلامعة يف املعر�ص الثقايف الذي اأقيم يف ال�صلطنة
الدكتور  التقى  واملاليزية، حيث  والأمريكية  الربيطانية  بجانب عدد من اجلامعات 
غالب عريقات عميد كلية ال�صيدلة والعلوم الطبية ومدير دائرة القبول والت�صجيل 
بعدد من ال�صخ�صيات العمانية التي زارت اجلناح حيث قدم لهم �صرحًا عن اجلامعة 

وما تقدمه من خدمات للطلبة الُعمانيني.
العُمانية  العايل  التعليم  بوزارة  ندوة  حامد  �صادق  الدكتور  تراأ�ص  الزيارة  وخالل   
رعاها وايل بو�صر مهنا املعويل حتدث خاللها عن م�صتوى التعليم يف الأردن، فيما 
على  املطروحة  والتخ�ص�صات  الأهلية  عمان  جامعة  بكليات  تعريفيًا  عر�صًا  قدم 
تطرق  كما  للطلبة،  املقدمة  واخلدمات  واملاج�صتري  البكالوريو�ص  درجتي  م�صتوى 
خالل حديثه عن الربنامج املكثف واملنوي تنظيمه خلدمة طلبة املاج�صتري العمانيني 

واملقيمني منهم يف الأردن.
فنادق  يف  وا�صت�صافتهم  وذويهم  الطلبة  ا�صتقبال  نفقات  بتغطية  اجلامعة  وقامت   

املجموعة الأردنية لال�صتثمار )مالكة اجلامعة( بعمان.

 م�شاركة بفعاليات املعر�س ال�شنوي 
ل�شندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية

�صاركت عمادة �صوؤون الطلبة /مكتب الإر�صاد الوظيفي ومتابعة اخلريجني ل�صندوق 
عبداهلل  امللك  ل�صندوق  ال�صنوي  املعر�ص  بفعاليات  للتنمية  الثاين  عبداهلل  امللك 
مدينة  �صعار  حتت  لالأعمال  ح�صني  امللك  جممع  يف  اأقيمت  والتي  للتنمية  الثاين 

الريادة والإبداع.
 واقيم املعر�ص مب�صاركة 48 طالب وطالبة من اجلامعة ومن خمتلف التخ�ص�صات 

وباإ�صراف كارميان العجارمة /اأخ�صائي الإر�صاد الوظيفي.
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»جامعة إربد األهلية« تشارك في المؤتمر الدولي 
للعلوم االجتماعية والتربوية في تركيا

�صاركت جامعة اإربد الأهلية يف املوؤمتر الدويل للعلوم الجتماعية والرتبوية )ري�ص(  
يف تركيا، وذلك تلبية لدعوة من جامعة باندرما الرتكية يف ولية بالكاأ�صري/ تركيا.

 وقد مثل جامعة اإربد الأهلية يف هذا املوؤمتر كل من الأ�صتاذ الدكتور ن�صاأت اأبو ح�صونة 
عميد كلية العلوم الرتبوية، حيث قدم ورقة عمل بعنوان: ال�صغوط النف�صية وعالقتها 
بال�صحة النف�صية لدى الطالبات املتزوجات يف جامعة اإربد الأهلية، وقد تراأ�ص جل�صة 
الرتبوية،  العلوم  كلية  الرو�صان/  حممد  الدكتور  و�صارك  املوؤمتر،  حماور  من  علمية 
الأداء  مهارات  تنمية  يف  اللغوية  الأن�صطة  ا�صتخدام  اأثر  عنوان:  حتت  علمية  بورقة 

اللغوي ال�صفوي يف اللغة العربية، كما وتراأ�ص اجلل�صة العلمية ملحور الق�صايا اللغوية.
 وقدمت الدكتورة ماجده ال�صيد عبيد/ كلية العلوم الرتبوية، ورقة عمل حتت عنوان: 
الأ�صا�صي يف  التعليم  مدار�ص  ب�صيطة يف  عقلية  اإعاقة  املعاقني  دمج  تواجه  �صعوبات 

حمافظة اربد من وجهة نظر املعلمني.
 وي�صار اإلى اأن اإدارة جامعة اإربد الأهلية تهتم بتفعيل البحث العلمي والن�صر العلمي 
الدرا�صة  مقاعد  على  الطلبة  وتدريب  التدري�صية،  الهيئة  لأع�صاء  وخارجيًا  داخليًا 
على تقدمي بحوث يف تخ�ص�صاتهم العلمية ليكونوا قادرين عند تخرجهم والتحاقهم 

بالدرا�صات العليا القيام باإجراء البحوث وفق الأ�ص�ص العلمية.
 وتاأتي مثل هذه امل�صاركات �صمن ر�صالة اجلامعة التي تدعمها والتي ترتكز على ثالثة 
حماور ت�صكل منظومة العمل اجلامعي، وهي: التعليم املتميز، والبحث العلمي، وخدمة 

اأبناء املجتمع.
اجلامعي،  الأكادميي  التعليم  يف  نوعية  نقلة  لإحداث  الأهلية  اإربد  جامعة  وت�صعى   
واإك�صابهم  املختلفة،  العلمية  املوؤهالت  ذوي  ومتميز خلريجيها  عاٍل  م�صتوى  لتحقيق 
جاذبة  وتكنولوجية  اأكادميية  بيئة  وتهيئة  العمل،  ل�صوق  املطلوبة  العلمية  اخلربات 
امل�صتدامة،  بالتنمية  املرتبط  العلمي  بالبحث  والنهو�ص  والتميز،  لالإبداع  وحمفزة 
والرتقاء بالتفاعل مع املجتمع للم�صاهمة يف تطويره والنهو�ص به علمّيًا واقت�صادّيًا 

واجتماعّيًا وح�صارّيًا.

 
امللحق الثقايف الُعماين البلو�شي يزور اجلامعة

اإ�صماعيل  مبكتبه  الأهلية  اإربد  جامعة  رئي�ص  الكردي  زياد  الدكتور  الأ�صتاذ  ا�صتقبل 
البلو�صي امللحق الثقايف/ �صفارة �صلطنة ُعمان/ الأردن، والوفد املرافق له، بح�صور 
�صعادة الأ�صتاذ عبد الرحيم �صتات نائب رئي�ص هيئة املديرين، والأ�صتاذ الدكتور �صامل 

الرحيمي نائب الرئي�ص، وعمداء الكليات، ومدراء الدوائر الإدارية يف اجلامعة.
 وتاتي هذه اخلطوة يف اإطار حر�ص امللحقية الثقافية يف ال�صفارة العمانية على متابعة 

اأحوال واأو�صاع الطلبة العمانيني الدار�صني يف الأردن.
 ويف بداية اللقاء اأكد الدكتور الكردي على متانة العالقات الطيبة واملتميزة والأخوية 
بالطلبة  م�صيدًا  ال�صقيقة،  عمان  و�صلطنة  الها�صمية  الأردنية  اململكة  بني  تربط  التي 

العمانيني وجهودهم التح�صيلية املبذولة والتزامهم باأنظمة اجلامعة وقوانينها.

أكدت سعيها إلحداث نقلة نوعية في التعليم األكاديمي الجامعي لتحقيق مستوى عاٍل لخريجيها
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خواطر

النوافذ املفتوحة
الليل يف ميقات معلوم لدرء جمهول ما، ل  بعد منت�شف 
توؤمن  املدينُة ل  امل�شكونة،  اأبوابها  البيوت  ُتغلُق  اأن  بد 

اإنها عمان، قد يكون َمن  بالأمان الذي ياأتي من اخلارج، 
ي�شكن جوارك لي�س جارك و من مير يف �شارعك لي�س 

اأ�شياءك. ي�شرق  ل�ٌس قد  نافذتك  اإلى  يت�شلل  و من  �شديقا 
�شرقتهم يف  ليتمكن من  البيت  باأهل  ب�س  الل�س كان يرتَّ  

نافذته مفتوحة،  املنا�شب،  مرَّ على باب كانت  الوقت 
اإنها  ت�شتقبل  من  للمارة ل تعرف  املفتوحة  الأبواب 

اأن  الل�س  اأدرك  القادم،  َمن  لعابريها ل يعنيها  مرتوكة 
يناديه  لل�شرقة،  مهيوؤٌ  ل�شتقباله،  اأكرث  جاهٌز  املنزل  هذا 

من بعيد هّياأُّت لَك الباب فتعال ....
اإلى املفتاح ا�شتدار  افذة  اأدخَل يده من النَّ اأن  مبجرد 

النهار  يعتاده حتى يف  الباب بحذر  �شهولة، فتح  معه بكل 
ت�شتبق  و  احلذر  تعلم  الل�شو�شية  بيته.  على  داخل  وهو 

األى الداخل، ل �شيء يوحي باخلطر،  راأ�شه  ال�شرقة، مدَّ 
اأن ي�شق طرف  ال�شوء الذي يحمله بيده  يكاد  اأ�شعل 

اي�شا قد يف�شحك  و هو  كا�شف،  فالنور  اأمامه،  الطريق 
�شهولة  اأكرث  اأمامك  املفتوح  مفتوحة،  لغرفة  اجته  متاما، 

اإليه  يف الزاوية يوجد قا�شة حديدية، مما  للدخول 
املفتاح  على  يعرث  اأن  يتوقع  مل  الل�شو�شية.  �شهية  يثري 

يتدلى  القا�شة،  حافة  على  معلَّقا  كان  الب�شاطة،  تلك  بكل 
ال�شريف  الرجل  نقود قد تغوي  فيها حزمة  اأمامه، 

النقود و هي تلتزم يف حزمة  ل�شرقتها، كم هي مهّذبة 
اأخذها و هو مكتفٌي   باأيدينا.  اأدبها  اأن تفقد  واحدة قبل 

فعندما  اعا  طمَّ دائما  جتعلك  ل  الي�شرية  الأ�شياء  متاما، 

فيها. ما  باأقل  تكفيك  م�شروقة  تكون 
اأثناء خروجه من باب املكتب �شلَّط ال�شوء على بابه، و   
يف  مقتولة!  اإنها  عليه،  تنق�س  بدمائها  ملّطخة  بامراأة  اإذ 
يهرول  وهو  املنزل،  اأ�شواء  ا�شتعلت  حتديدًا  اللحظة  تلك 

ا�شطدم  مفتوحة  نافذته  كانت  الذي  للباب  مذعورًا 
له م�شد�شًا، ي�شرخ يف وجهه  : ج�شده ب�شرطي يحمل 

اأنَت مقبو�ٌس عليك    -
ال�شرقة! لن تنجو من اجلرمية! هذا قتل بدافع 

ُتتهم  النقود! مل يرمها رغم كل فزعه، عندما  حزمة 
�شيئًا  دليال  كان  مهما  برائتك  يثبت  ما  على  ُتبقي  بجرمية 

اأنه لي�س بحجم تهمتك . اإل 
اأنا �شرقُت فقط، مل اأقتل!  -

و لي�شدح �شوت رجٍل ثالث ي�شبه ال�شراخ  :
اأن هناَك ل�ُس بالبيت، ظننت  - لقد قالت يل على الهاتف 
اأنتم! لكن ل اأحد منا متكن من  اأو  اأنا  اإما  اأن يلحقها اأحدنا 

انقاذها!
اأن ينق�س عليه : اجته نحو ال�شارق و هو ي�شرخ، يريد 

ملاذا قتلت زوجتي! لقد  - ملاذا مل تكتِف بال�شرقة، 
اإليك! ملاذا مل ترتكها و �شاأنها! اأن تخرج  حذرتها من 

ينتظرك، قد  املفتوحة هناك جمرٌم  النوافذ  دائما خلف 
لي�شتبيح عقابك، مبجرد  املفتاح  لك  يكون هو من ترك 

لنف�شه احلق بعقابك  النافذة  يعطي  اأنك دخلت من 
مذنبا  تكون  قاتال،  فتخرج  ل�شا  تدخل  ي�شاء،  كيفما 
كالقمامة،  فرُتَمى  �شرا  تت�شلل  اخلطيئة!  اأنت  فت�شري 

اأنهم  تعي  لأنها  الل�شو�س  ت�شطاد  املفتوحة  النوافذ  هي 
ال�شيا�شة  الوطن، يف  �شيدخلونها، يف احلب، يف  وحدهم من 

و يف احلياة.

بقلــم : هديل الرحامنة

رصاصيات
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اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري

2،2 مليون دينار صافي أرباح االولى للتمويل للربع الثالث

ال�صريبة  اأرباحا �صافية بعد  للتمويل  حققت �صركة الولى 
واملخ�ص�صات بلغت حوايل 2،2 مليون دينار خالل ال�صهر 

الت�صعة الولى من العام احلايل 2017.
الولى  �صركة  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب   
الربع  خالل  دينار  مليون   3 حوايل  ال�صريبة  قبل  للتمويل 
جمموع  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف   ،2017 العام  من  الثالث 

ايرادات ال�صركة حوايل 4،3 مليون دينار.
 واأ�صارت البيانات الى اأن جمموع موجودات �صركة الولى 
للتمويل خالل الربع الثالث من العام احلايل 2017 بلغت 

حوايل 62 مليون دينار.
عبد  للتمويل  الولى  �صركة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال   
مع  من�صجمة  جاءت  املحققة  النتائج  اإن  خديجة،  ابو  اهلل 
موؤكدًا  ال�صركة،  اإدارة  تعتمدها  التي  العمل  ا�صرتاتيجية 

ال�صتمرار  ال�صركة على  وقدرة  لل�صركة،  املايل  املركز  قوة 
اليجابية  النمو  ومعدلت  الجنازات  من  املزيد  بتحقيق 

مبختلف الن�صطة يف ظل روؤية الدارة.
الولى  الت�صعة  ال�صهر  ال�صركة متكنت خالل  اأن  واأ�صاف   
نحو  ثابتة  وبخطوات  قدمًا  امل�صي  من   2017 العام  من 
بالعمل  ا�صتمرت  كما  املايل،  ومركزها  مكانتها  تعزيز 
قاعدة  تو�صيع  الى  تهدف  التي  ا�صرتاتيجيتها  تطبيق  على 

العمالء وتنويع املخاطر.
بتطوير خدماتها  م�صتمرة  ال�صركة  ان  ابو خديجة  واأ�صار   
الى  نف�صه  الوقت  يف  منوها  العمالء،  احتياجات  يلبي  مبا 
ان �صركة الولى للتمويل اأطلقت خدمات ومنتجات متويلية 
متطورة تلبي خمتلف الحتياجات ومبا يتالئم مع متطلبات 

العمالء احلاليني واجلدد من كافة ال�صرائح امل�صتهدفة.

ابوخديجة : الشركة تمكنت منذ بداية العام 
من المضي قدما نحو تعزيز مكانها في السوق
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1،1 مليون دينار صافي أرباح شركة
 بندار للتجارة واالستثمار  للربع الثالث

1،9 مليون دينار صافي أرباح »التسهيالت التجارية« للربع الثالث

بعد  �صافية  اأرباحا  وال�صتثمار  للتجارة  بندار  �صركة  حققت  
خالل  دينار  مليون   1،1 حوايل  بلغت  واملخ�ص�صات  ال�صريبة 

ال�صهر الت�صعة الولى من العام احلايل 2017.
 وح�صب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح �صركة بندار للتجارة 
خالل  دينار  مليون   1،6 حوايل  ال�صريبة  قبل  وال�صتثمار 
الربع الثالث من العام 2017، يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع 

اليرادات الت�صغيلية لل�صركة حوايل 4،2 مليون دينار.
بندار  �صركة  موجودات  جمموع  اأن  الى  البيانات  واأ�صارت   
للتجارة وال�صتثمار خالل الربع الثالث من العام احلايل 2017 
بلغت حوايل 41،7 مليون دينار مقارنة مع حوايل 40،5 مليون 

دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2016.
نبيل  وال�صتثمار  للتجارة  بندار  ل�صركة  العام  املدير  وقال   
�صعبان، اإن بيانات ال�صركة املالية تعد واعدة وتوؤكد انها ت�صري 

قدرتها  التي  النتائج  �صتحقق  واأنها  املو�صوعة  اخلطط  وفق 
ال�صركة لنهاية العام. واأ�صاف اّن حتقيق هذه النتائج الإيجابية 
تنتهجها  التي  واملتوازنة  احلكيمة  لل�صيا�صات  نتيجة  ياأتي 
ال�صركة، وللم�صتوى املتطّور يف اأداء اخلدمات املقّدمة للعمالء  
َكّمًا ونوعًا، بال�صافة الى اجلهود املتميزة التي يبذلها موظفو 
حجم  يف  التو�ّصع  اإلى  اّدى  مبا  امل�صتويات،  جميع  على  ال�صركة 

الأعمال يف اإطار �صيا�صة ح�صيفة لإدارة املخاطر.
الثالث  الربع  يف  �صجلناها  التي  امللفتة  النتائج  هذه  اأن  واكد   
التي  ال�صركة  اأعمال  ا�صرتاتيجية  تعك�ص جناح  من عام 2017 
ملكا�صب  القوي  الزخم  ا�صتمرار  لنا  �صمنت  والتي  اأطلقناها 
للتجارة  بندار  �صركة  اأعمال  ا�صرتاتيجية  اأن  م�صيفًا  ال�صركة، 
وال�صتثمار توا�صل الرتكيز على توفري حلول فريدة وفعالة تلبي 

الحتياجات التمويل لعمالئنا يف خمتلف املجالت.

 حققت �صركة الت�صهيالت التجارية يف الربع الثالث من 
عام 2017 اأرباح ت�صغيلية بلغت حوايل 2،5 مليون دينار 
بنف�ص  مقارنة   %29 بلغت  منو  وبن�صبة  ال�صريبة  قبل 

الفرتة لعام 2016.
ربح  التجارية �صايف  الت�صهيالت  �صركة    كما وحققت 
نهاية  يف  دينار  مليون   1،9 حوايل  بلغ  ال�صريبة  بعد 

الربع الثالث من عام 2017.
 واأ�صارت البيانات املالية ل�صركة الت�صهيالت التجارية 
الثالث  الربع  ال�صركة خالل  اأن جمموع موجودات  الى 

مليون   44،6 حوايل  بلغت   2017 احلايل  العام  من 
دينار.

اياد  التجارية  الت�صهيالت  ل�صركة  العام  املدير  وقال   
جرار، ان النتائج املتحققة توؤكد على قوة املركز املايل 
العمل  ا�صرتاتيجية  مع  من�صجمة  جاءت  وقد  لل�صركة، 
تعتمد على تقدمي  التي  و  ال�صركة  ادارة  تعتمدها  التي 
منتجات تتالئم و احتياجات خمتلف العمالء بال�صافة 
الى و�صع اأ�ص�ص و معايري ائتمانية عالية ت�صمن احلفاظ 

على جودة املحفظة التمويلية اخلا�صة بال�صركة.

بتحقيق  ال�صتمرار  ال�صركة  قدرة  على   جرار  واكد   
مبختلف  النمو  معدلت  و  الجنازات  من  املزيد 
الن�صطة، م�صريا الى ان حتقيق هذه النتائج اليجابية 
جاَء �صمن توّقعات الإدارة وبحدود الأهداف املعتمدة، 
وقد حتّقق ذلك نتيجة العمل الدوؤوب من جميع موظفي 
و  املتميزة  التمويلية  الى اخلدمات  ال�صركة، بال�صافة 
تطبيق املزيد من احللول واخلدمات التمويلية املبتكرة 
العالقة  ويعزز  احلاليني  العمالء  احتياجات  ُيلبي  مبا 

ن من ا�صتقطاب عمالء جدد. بهم، ومبا مُيكِّ

شعبان : اداء الشركة يشير الى المستوى 
المتطّور في الخدمات المقّدمة للعمالء

جرار : الشركة قادرة على تحقيق المزيد من 
االنجازات ومعدالت النمو بمختلف االنشطة

اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري
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Investment in the finance sector

2.2 Million JDs Net Profits of the First 
Finance Company for the third Quarter 

The First Finance Company achieved net 
profits after tax and provisions of nearly 2.2 
million JDs during the first nine months of the 
current year 2017.
   According to the financial statements, the 
pre-tax profits of the First Finance Company 
stood at nearly 3 million JDs during the third 
quarter of 2017, while the total revenues of the 
company reached about 4.3 million JDs.
The financial statements indicated that the 
total assets of the First Finance Company 

during the third quarter of 2017 were about 62 
million JDs.
  The Chairman of the Board of Directors of 
the First Finance Company Abdullah Abu 
Khadijah stated that the results were in 
conformity with the business strategy adopted 
by the company’s management, highlighting 
the company’s strong financial position and its 
ability to achieve further success and positive 
growth rates in various activities under the 
management vision. 

Abu Khadijah: 
The Company 
Has Enabled 
since the 
Beginning of the 
Year to Continue 
Strengthening 
Its Prestigious 
Position in the 
Market
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Investment In The Insurance Sector

 The gig  |  Arab Orient Insurance Company announced 
to amend its brand of gig  |  Arab Orient Insurance 
Company to gig – Jordan.       
This step is in line with the strategy of our parent 
company, the Gulf Insurance Group, to unify the 
group’s companies in view of formulating a slogan 
that takes only the name of the country instead of the 
different companies’ names, in order to give a unified 
image and conception of the brand and ensure that 
insurance programs are comprehensive; hence, it 
will focus on providing a wide range of clients across 
the group’s countries. 
Accordingly, this amendment included all the group’s 
companies, whilst ensuring the optimal quality as 
the same standards of the insurance solutions to be 
rendered at the regional level, according to the plan 
established for the coming years.
       

The Gulf Insurance Group “gig” Expresses 
Support for Its Subsidiary Arab Orient Insurance 

Company gig- Jordan

The Gulf Insurance Group, the most significant 
shareholder of the Arab Orient Insurance Company, 

with the ownership of 90.448% supported the 
financial position of the concerned company on 
14/11/2017  with a loan amounting to 16.361.071 
dollars, according to the website of the Jordan 
Securities Commission and Amman Stock Exchange.
The amount of cash liquidity held by the Arab Orient 
Insurance Company is deemed the highest in the 
domestic insurance sector. Furthermore, the bank’s 
deposits balance is more than 43 million JDs (61 
million dollars), representing approximately 38% of 
the company’s total assets

In Line with the Strategy of the Parent Company “Gulf Insurance Group”

The Amendment of the Brand
 gig | Arab Orient Insurance Company 

to gig - Jordan
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Bank News

The Jordan Kuwait Bank Is One of the Leading 
Banks in the Technology and Digitization Field

The Jordan Kuwait Bank co-sponsored the 
conference organized by the International Air 
Transport Association (IATA) on 4-5/10/2017 
at the Dead Sea under the patronage of His 
Royal Highness Prince Faisal Bin Al Hussein, 
entitled “Disruption Through Innovation”.
The conference was influenced by the desire 
to nominate the Jordan Kuwait Bank as 
partiipant to represent the banking sector as 
one of the leading banks in the technology 
and digitization field. The Head of Operations 
and Information Technology, Abdul Karim Al 
Freihat, participated in one of the conference’s 
discussions, where the bank was given the 
honorary recognition plaque for its constructive 
participation in the conference.

 
The Signing of an Agreement with the 
Coventry University for Launching the 

New International Scholarship
The Jordan Kuwait Bank announced the 
signing of a cooperation agreement with the 
Coventry University in the United Kingdom to 
launch a new scholarship program that will 

finance tuition fees for two Jordanian students 
to join Coventry University and complete the 
post-graduate degree at the world-renowned 
Business and Law School.       
The agreement was signed at the bank’s 
headquarters  in Al Abdali, by Chaiman of the 
Board of Directors Abdulkarim Al Kabariti, 
and Deputy Director of the International 
Development at Coventry University Justin 
Wood.

The Jordan Kuwait Bank Co-Sponsors IATA Aviation Conference
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As Part of the Bank’s Policy to Expand Its Network of Branches 
and Serve As Many Customers as Possible

BANK AL ETIHAD OPENS ITS NEW BRANCH IN AL SALT

Bank al Etihad recently announced the launching 
of its new branch in Al Balqa Governorate, in 
the city of Salt, with respect to providing the 
distinguished banking services and products 
to all its customers in the governorate.
This step constitutes a prominent part of 
the bank’s strategy to expand its network of 
branches to serve as many customers as 
possible across the Kingdom. The new branch 
is located in Al Salt Gate - Al Dababneh Center, 
which is deemed one of the strategic centers in 
the governorate aiming at serving its customers 
in the best and easiest way possible.

 
The Bank Honors the Winners of

 the 2017 Annual SMEs Award 

Bank al Etihad announced the names of the 
three winners of its 2017 Annual Small and 
Medium-Sized Enterprises Award during a 
ceremony held at the theatre of International 
Amman Academy Schools (IAA).
 ”Tamatem Business” won the category of ”the 
Best Small or Medium Business”, while “Little 

Thinking Minds” won the ”Businesswoman” 
category, and the Arabot for Internet 
Applications won the category of ”the Promising 
Company”.
Bank al Etihad presented cash prizes to the 
winners for each category. The winner of “Best 
Small or Medium Business” category, besides 
the winner of ”Businesswoman” category 
received a cash prize of 25.000 JDs for each 
category. The winner of “Promising Company” 
category won a cash prize of 10.000 JDs, while 
the winning company of ”People’s Choice 
Award” received a cash prize of 5.000 JDs.   

Bank News
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Bank News
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The Bank Gave Great Attention to the Pioneering Youth Ideas and 
Supported Them Financially and Morally

THE NETWORK INTERNATIONAL HONORS CAIRO 
AMMAN BANK FOR ITS LEADERSHIP IN PROVIDING 
ELECTRONIC PAYMENT SERVICES

The Network International has honored the 
Cairo Amman Bank at the Fifth Conference 
of Network Payment, owing to its leadership 
in providing e-payment services, besides its 
excellence in the smart multipurpose cards for 
universities, which are genuinely privileged at 
the domestic banking sector.
The General Manager of Cairo Amman 
Bank  Kamal Al Bakri received the honorary 
recognition plaque from the CEO of Operations 
of the Network International – Jordan Amjad Al 
Sadeq.

The Bank Begins to Receive
 Customers at Khalda Branch

The Cairo Amman Bank began to receive its 
customers at Khalda branch in Amman. The 
new location is spacious and designed to cater 
the customer service at the earliest possible 

stage with optimal services.
 The branch is located in Khalda area along 
Wasfi Al Tal Street, near the United Nations 
High Commissioner for Refugees (UNHCR), 
especially in the complex of Almihwar 
Company for Housing and Contracting.

The Bank Contributes to
 Empowering Girls with Life Skills

The Cairo Amman Bank contributed to the 
empowerment of 60 students in the eighth 
grade with life skills, through providing support 
of two interactive engineering workshops 
within the Go Girls Project organized at Um 
Al Qura Primary School in the Wadi Al-Seer 
area. The Cairo Amman Bank is consistently 
developing the skills of students, and youth 
as a priority of its strategy to support the 
community.   



For the second consecutive year 

HOUSING BANK WINS “BEST SHARED CARD”

 uring the ePay Conference, which was 
held under the patronage of the Central 
Bank of Jordan, and for the second year 
in a row, the Housing Bank was awarded 

the ”Best Shared Card” for the year 2017 for its 
Visa Signature card with Qatar Airways.
The conference, organized by Network under 
the slogan “Payment System for a Better Future”, 
was held with the participation of local banks 
and the most prominent companies specialized 
in electronic payment and card services.
The Housing Bank seeks to meet the needs of 
its customers by keeping pace with the latest 
payment technologies globally, and providing 
secure cards, a variety of features and services 
added to the list of comprehensive services 
provided by the bank in accordance with the 
latest developments in banking services.

Organized an introductory Seminar on
 Payment Mechanisms through Electronic 

Channels for Corporate Clients
The Housing Bank organized an introductory 
seminar on payment mechanisms through the 
electronic channels of the bank’s customers 
from the corporate sector. The seminar was to 
introduce the Bank’s customers to the electronic 

channels implemented by ”Housing Bank” 
which are integrated with the application of ” 
efawateerkom “  and explained the mechanism 
of payment through these channels.
The seminar was attended by a number of 
senior clients of the Bank, as well as officials 
and experts from the Central Bank of Jordan, 
Income and Sales Tax Department, Jordanian 
Customs and the General Organization for 
Social Security.

Announced the winners of the September 
Savings Accounts Awards

The Housing Bank announced the result of 
the draw for the monthly prize for September 
2017, which is worth 100,000 JDs. The winner is 
Rasmi Salem Ibrahim Kabbajah, the saver at the 
Housing Bank branch Oujan - Zarqa.

 Other winners of the weekly prizes of four 
Mitsubishi Pajero 2017 full additions for 
September 2017 included, Akram Adnan Sherif 
Samour, the saver at Marka branch, Faisal 
Abdul Latif Ali Diab, the saver at the Sports 
City branch, and Zahia Abdul Majid Awad, wife 
of Abdul Majid Abdullah, saver at Qweismeh 
branch, in addition to Zakaria Hasan Hassan 
Barghash, the saver at Al Wihdat branch. 

Bank News

D
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Bank News

Representative Dr. Ramzi Al Sonna’a.

Apply the Service of “One-Time Password”
The Bank of Jordan provided OTP (One-Time 
Password) Service to all customers holding the 
(Platinum, Gold and Silver) credits, when using 
them in the online shopping.
The customers’ cards are automatically 
registered in the One Time Password Service, 
thus the online shopping has become safer 
and easier for all customers.
Under this service, a “one-time password” will 
be sent via the customer’s mobile phone in 
each shopping process as requested within 
the websites registered in the service with easy 
and safe steps. This will be used only once, 
aiming at providing additional security for the 
credit card users of the Bank of Jordan.

 A Quarter-Million JDs the Bank’s Award
 for the New Savings Accounts

The Bank of Jordan launched the promotional 
campaign for savings accounts with its new 

and unique privileges, by offering the largest 
monthly award in Jordan of ”one quarter million 
JDs”, in addition to an award of 1000 JDs per 
day.
It is worth indicating that the minimum entry to 
the draw for the daily award is (200) JDs, and 
(3000) JDs for draws on the monthly award, in 
addition to many other advantages.            
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The Bank Continued Efforts to Provide High Quality and Security of 
Products and Services to Its Customers

THE BANK OF JORDAN RECEIVES THE 
EXCELLENCE AWARD IN KEEPING ABREAST OF THE 
COMPREHENSIVE FINANCIAL SOLUTIONS FOR 2017

he Bank of Jordan was granted the 
Excellence Award in keeping abreast of 
the comprehensive financial solutions 
for 2017 from the Union of Arab Banks 

during the honoring ceremony held by the 
concerned Union, in cooperation with Princess 
Taghrid Institute Development and Training.
The award was received by Acting Director-
General of the Bank of Jordan, Saleh Rajab 
Hammad, in the presence of an elite group of 
dignitaries, businessmen, a number of Arab 
institutions, as well as the official and economic 
bodies. 

 The Bank Received the
 PCI 3.2 International Certificate

The Bank of Jordan received the cards 
security standard PCI-DSS 3.2 issued by the 
International Security Standards Board, in 
recognition of its efforts with regard to the card 
data security for its customers.
The certificate was received by the 
Representative of the Bank of Jordan, Acting 
General Manager Saleh Rajab Hammad, in 
the presence of a number of Sectors’ Heads, 
Executive Directors of the Bank, besides 
the Director General of ScanWave CTS as 

Bank News
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Investment In The Insurance Sector

274 Thousand JDs Net Profits of “Jordan 
Insurance Company” for the Third Quarter

The Jordan Insurance 
Company achieved profits 
after tax during the third 
quarter of the current year 
2017 with a total of 274.230 
thousand JDs.
According to the financial 
statements of the Jordan 
Insurance Company, the 
total profits before tax and 
provisions reached 227.282 
thousand JDs, while the 
total revenues for the end 
of September of the current 
year 2017 were about 35.5 
million JDs, compared with 
nearly 31.9 million JDs for the 
same period last year 2016.
The net subscribed 
premiums of the Jordan 
Insurance Company for 
the third quarter of 2017 
reached about 31.5 million 
JDs, compared with about 
29.8 million JDs for the same 

period of 2016.
The Jordan Insurance 
Company’s assets during the 
same period of 2017 were 
86.3 million JDs, compared 
to about 79.6 million JDs for 
the end of December 2016.
In light of these results, 
Managing Director of 
the Jordan Insurance 
Company Imad Abdel 
Khaleq stressed the solidity 
of the company’s financial 
position and the strong 
capital base. The company 
achieved breakthroughs 
through increased revenues 
and subscribed premiums 
despite the difficult economic 
circumstances imposed by 
the festering region, which 
in turn have impact on the 
economic activity in general 
and the insurance sector in 
particular.
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Jordan Insurance Company

Abdel Khaleq: The 
Results Were a Reflection 
of the Balanced Policies 
Adopted by the Company
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1.2 Million JDs Profits of the Middle East 
Insurance Co. for the Third Quarter

The Middle East Insurance Co. 
achieved profits after tax during 
the third quarter of the current 
year 2017 of nearly 1.2 million 
JDs.
According to the financial 
statements of the Middle East 
Insurance Co., the total profits 
before tax and provisions stood at 
nearly 1.19 million JDs, while the 
total revenues of the company for 
the end of September of this year 
2017 reached about 17.2 million 
JDs.
The net subscribed premiums of 
the Middle East Insurance Co. 
for the third quarter of 2017 were 

nearly 13.8 million JDs, compared 
with about 13.2 million JDs for the 
same period of 2016.
The company’s assets during the 
same period of 2017 reached 
about 88.2 million JDs, compared 
to about 87.3 million JDs for the 
end of December 2016.
 The CEO of the Middle East 
Insurance Co. Rajai Sweis stated 
that the results for the third quarter 
of this year confirm that the 
company is consistently pursuing 
the strategy of diversifying 
sources of income, focusing on 
the operating revenues in all 
regions where it operates.

Middle East Insurance Co.

Sweis: The Company 
Adopted Numerous Actions 
to Achieve Growth despite 
the Regional Realities

Investment In The Insurance Sector

 The net profits (after tax) of 
Arab Jordanian Insurance 
Group during the third quarter 
of the current year 2017 totalled 
751,502 thousand JDs.    
According to the financial 
statements, the profits before 
tax of the Arab Jordanian 
Insurance Group totalled 
814,106 thousand JDs, while 
the company revenues for the 
end of September of the current 
year 2017 amounted 9.9 million 
JDs, compared to 9.2 million 
JDs for the same period of the 
previous year.    
The net written premiums by 
Arab Jordanian Insurance 
Group for the third quarter of 
the current year 2017 amounted 

to about 8.9 million JDs, while 
the total assets of the company 
during the same measurement 
period of the current year 2017 
was about 19.7 million JDs 
compared to about 19.6 million 
JDs for the end of December of 
2016.  
The Director-General of the Arab 
Jordanian Insurance Group 
Osama Ja’nineh stated that the 
company during the nine month 
of the current year adopted 
an ambitious growth strategy 
which aims at expanding and 
diversifying and developing 
its insurance services, in order 
to be able meet the growing 
demands of its customers in the 
Kingdom.  
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Ja’nineh: The Company 
Will Work Within its 
Strategic Plan to Offer 
Creative Services and 
Products 

5 ,751 Thousand JDs Net Profits of the Arab 
Jordanian Insurance Group for the Third Quarter 

the Arab Jordanian Insurance Group
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The Arab Bank 
600.8 million USD Profits of Arab Bank 
Group’s profit for the first nine months 
Arab Bank Group achieved 
positive results during the first 
nine months of this year 2017 
with profits after taxes of 600.8 
million USD compared to 617.9 
million USD for the same period 
last year, while net operating 
profit of the group increased 
by 9% after excluding the 
impact of the decline in prices 
Exchange of a number of Arab 
and foreign currencies.
These results confirm the 
Bank’s ability to continue to 
grow and generate profits and 
to contribute to its financial 
position. Equity reached 
8.5 billion USD at the end of 
September 2017.

Credit facilities showed a 
6% growth to 25 billion USD 
compared to 23.7 billion 
USD at the end of 2016, 
while customer deposits 
reached 33.6 billion USD as of 
September 30, 2017.
Commenting on the results, 
Chairman of the Board of 
Directors of Arab Bank Sbeih 
Al Masri said: ”The achieved 
profits for the third quarter of 
this year is a clear evidence 
of our banking group ability 
to generate profits and 
operational revenues, in 
addition to successes resulted 
from the diversification of the 
revenues.  

Investment In The Banking Sector

Bank of Jordan’s
38.7 million JDs net profit of Bank of 
Jordan for the third quarter
The Bank of Jordan net profit after 
tax and provisions during the 
first nine months of the current 
year 2017 reached 38.7 million 
JDs compared to JD 31.2 million 
JDs for the same period last 
year, registering a 24% growth, 
according to the disclosure on the 
ASE website.
The total income reached 118.6 
million JDs at the end of the third 
quarter of this year 2017 compared 

to 94.6 million JDs for the same 
period last year, achieving growth 
of 25%.
In his annual report, The Chairman 
of the Board of Directors of the 
Bank of Jordan Shaker Fakhouri 
stated that the Bank of Jordan is 
working hard to take advantage 
of growth opportunities in the 
countries where it is located, even 
in light of the continuing challenges 
of unfavorable regional conditions.

Al Masri: The 
results are 
evidence of the 
Group’s successes 
in diversifying the 
sources of the 
revenues

Fakhouri: The bank is 
working hard to take 
advantage of growth 
opportunities in the 
countries where it is located
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The Housing Bank for Trade 
& Finance said in a statement 
on its financial results for the 
end of the third quarter of 
this year that it was able to 
achieve good performance 
levels, despite the continued 
impact of the repercussions 
of the crises experienced by 
some neighboring countries on 
Jordan. 
The bank achieved pre-tax 
profit of 132 million JDs for the 
end of September of this year 
2017, while net profit after tax 
amounted to 92.4 million JDs, 
compared to 100.6 million JDs 

for the same period of 2016.
The Chairman of the Board of 
Directors AbdulElah Al Khatib 
said that the Board of Directors 
met and discussed the financial 
statements of the Bank and 
approved them, noting that 
they are good in light of the 
challenges that Jordan is facing 
as a result of the regional 
conditions, stressing that the 
Bank has proved its ability to 
deal with these challenges 
and variables. He also 
indicated on the strength of the 
bank’sfinancial position in the 
Jordanian banking sector.

Housing Bank
92.4 million JDs net profit of the Housing 
Bank for the end of September

Investment In The Banking Sector

Cairo Amman Bank
20.6 million JDs net profit of Cairo 
Amman Bank for the third quarter
Cairo Amman Bank achieved 
net profit after tax and 
provisions of about 20.6 
million JDs during the first 
nine months of the current 
year 2017.
 According to the financial 
statements, the profits of 
Cairo Amman Bank before 
tax amounted to about JD 
29.3 million JDs during the 
third quarter of 2017, while 
the total income of the bank 
amounted to about 94 million 
JDs.
 The data indicated that the 

total assets of Cairo Amman 
Bank during the third quarter 
of the current year 2017 
amounted to about 2.8 billion 
JDs. 
The Chairman of the Board 
of Directors Yazeed Al Mufti, 
said: ”These positive results 
are a result of our customers’ 
confidence in the Bank, its 
distinguished services and the 
great efforts of its employees 
to provide new banking 
products and services that 
meet the expectations of its 
distinguished customers.

Al. Mufti: The Bank’s 
business strategy 
continues to focus on 
providing unique and 
effective solutions that 
meet customer needs

Al Khatib: The bank 
has proven its ability 
to deal with these 
challenges and 
variables
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Investment In The Banking Sector

Jordan Ahli Bank announced that financial results 
for the third quarter of this year 2017, stating that 
that bank achieved 193% growth in the profits 
before tax which amounted to 18.1 million JDs by 
the end of September of this year, in comparison to 
6.2 million JDs for the same period of last month. 
 The Chairman of the Board of Directors of 
Jordan Ahli Bank, Sa’ad Al Mouasher  stated 
that the Bank’s performance during the first nine 
months of this year 2017 reflects the positive 
progress with regard to developing the electronic 
systems, which is considered a basic step in the 
strategic transformation project which has been 
implemented by the bank since 2016. He pointed 
out that the bank aims at developing and enhancing 
its financial structure, in addition to developing 
the banking structure and create an environment 
conducive to creativity and innovation, bypassing 
the traditional banking phase and embarking on a 
new phase of the developed services. 
  
 

Al Ahli Bank
   18.1 Million JDs Profits of Jordan 
Ahli Bank for the end of the Third 
Quarter

Al Mouasher: 
Results reflects 
the positive 
developments 
achieved 
with regard 
to developing 
electronic systems 
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Investment In The Banking Sector

Jordan Kuwait Bank posted net profits 
after tax and provisions of about 20.9 
million JDs during the first nine months 
of the current year 2017.
According to the financial statements, 
the profits of the Jordan Kuwait bank 
before tax amounted to about 31.3 
million JDs during the third quarter 
of 2017, while the total income of the 
bank about 91 million JDs. 
The data indicated that the total assets 
of JKB during the third quarter of the 
current year 2017 amounted to about 
2.7 billion dinars.
The Chairman of the Board of Directors 
of Jordan Kuwait Bank Abdul Karim 
Kabariti said that the third quarter of the 
year witnessed a strong performance 
by the bank, despite the magnitude 
of the challenges experienced by the 
banking sector.
He added that this performance 
enabled the Jordan Kuwait Bank to 
achieve further progress and improve 
the level and quality of its services, 
which are tailored to the customers in 
a manner consistent with the nature 
of the stage and to meet the needs of 
the market in spite of the difficulties 
surrounding the countries of the region.

Jordan Kuwait Bank
  20.9 million JDs net profit of 
Jordan Kuwait Bank for the 
third quarter

Kabariti: The 
performance of the bank 
was outstanding despite 
the size of the challenges 
faced by the banking 
sector
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Investment In The Banking Sector

Arab Jordan Investment Bank

The Arab Jordan Investment 
Bank (AJIB) achieved net profits 
after tax and provisions of nearly 
13.4 million JDs during the first 
nine months of the current year 
2017.      
According to the financial 
statements, the pre-tax profits 
of Arab Jordan Investment Bank 
were about 19.6 million JDs 
during the third quarter of 2017, 
while the total income reached 
about 44 million JDs.      
The financial statements also 
indicated that the total assets 
of the Arab Jordan Investment 

Bank during the third quarter of 
2017 were about 1.86 billion JDs.
The Chairman of the Board of 
Directors of AJIB Hani Al Qadi 
stated that the financial results 
indicate the bank’s great success 
in sustaining the growth in the 
banking operations’ volume. 
Further to that, the diversity in 
providing banking services to 
the individuals, large firms, small 
and medium- sized enterprises, 
besides the investment sector 
was one of the reasons for the 
bank’s ongoing profitability and 
growth.  

13.4 Million JDs Net Profits of the Arab Jordan 
Investment Bank (AJIB) for the Third Quarter

Al Qadi: The Bank Will 
Introduce Solutions 
and Products That 
Support the Clients’ 
Business and Meet 
Their Needs
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Investment In The Banking Sector

22.4 Million JDs Net Profits of Bank 
al Etihad for the Third Quarter

Bank al Etihad achieved net profits after tax 
and provisions of nearly 22.4 million JDs 
during the first nine months of the current 
year 2017, compared with about 21.6 million 
JDs at the same period last year 2016.                  
According to the financial statements, the 
bank’s pre-tax profits were about 33.3 
million JDs during the third quarter of 2017, 
compared with 32.7 million JDs for the same 
period last year 2016, while the total income 
of the bank was about 107.5 million JDs, in 
comparison with 75.7 million JDs achieved 
for the end of September 2016.                          
 In light of the results, Chairman of the Board 
of Directors of Bank al Etihad Isam Salfiti 
underlined the healthy financial position, apart 
from the solidity of its balance sheet, which 
resulted in attaining strong accomplishments 
in the main terms of the balance sheet, 
expecting that the bank will be able to 
achieve optimal results in the fourth quarter 
of this year.                    

Bank al Etihad

Salfiti: The Results 
Indicate That the Bank 
Has a Healthy Financial 
Position and a Solid 
Balance Sheet 
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Investment In The Banking Sector

Jordan Islamic Bank posted 
a net profit after tax and 
provisions of about 38.4 
million JDs during the first 
nine months of the current 
year 2017.
According to the financial 
statements, the profits of 
the Jordan Islamic Bank 
before tax amounted to 
about 59 million JDs during 
the third quarter of 2017, 
while the total income of 
the bank was about 108.9 
million JDs.
The data showed that 
the total assets of Jordan 
Islamic Bank during the 

third quarter of the current 
year 2017 amounted to 
about 4.1 billion JDs. 
Commenting on the results, 
the CEO – General Manager 
of the Jordan Islamic 
Bank Mr. Musa Shihadeh 
stressed the soundness 
and strength of the financial 
position of the Bank, the 
solidity of its balance sheet 
and the quality of its assets 
which reflect the sound 
strategy adopted by the 
Board and Management of 
the Bank in addressing the 
various challenges that still 
surround the region. 

Jordan Islamic Bank
38.4 million JDs net profit of Jordan 
Islamic Bank for the third quarter

 
Shihadeh: The results 
achieved reflect the 
safety and strength of 
the bank’s financial 
position and the 
rigidity of its budget
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6.3 Million JDs Net Profits of Societe Generale 
Bank Jordan SGBJ for the Third Quarter 
The SGBJ generated net 
profits after tax and provisions 
of nearly 6.3 million JDs in the 
first nine months of this year 
2017.
According to the financial 
statements, the pre-tax profits 
of SGBJ were about 9.7 million 
JDs during the third quarter of 
2017, while the total income 
stood at 19.8 million JDs.  
The financial statements 
also indicated that the total 
assets of SGBJ during the 
third quarter of 2017 reached 
nearly 1.26 billion JDs.
”The bank continued to 
maintain positive results and 

a solvency surpassing the 
requirements of the oversight 
actors. These results have 
been achieved owing to the 
sustained progress in the 
performance, diversification 
of revenue sources and the 
application of state-of-the-
art financial models and 
systems in terms of the assets 
and liabilities’ management, 
aiming at benefiting from 
challenges, apart from 
addressing it as opportunities 
for business development” 
said Chairman of the Board 
of Directors of SGBJ Hassan 
Manko. 
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 Bassem Al-Salem, Capital 
Bank Chairman said that 
the bank was capable of 
achieving positive financial 
and operational indicators by 
the end of last September of 
the current year, in spite of all 
the regional circumstances 
and economical challenges 
locally. He mentioned that the 
total income amounted to 67.5 

million JDs. 
Al.Salem added that bank 
has maintained benefits and 
commission revenues of about 
59.8 million JDs by the end of 
the third quarter of this year 
2017, while profits before tax 
has amounted to 15.5 million 
JDs and net profits after tax 
reached 11.1 million JDs by 
the end of last September. 

Capital Bank
11.1 Million JDs Net Profits of Capital 
Bank for the end of September 

ArabBanking Corporation Bank (Jordan)
9.5 Million JDs Net Profits of Arab 
Banking Corporation Bank (Jordan) for 
the Third Quarter
The Arab Banking 
Corporation Bank (Jordan) 
achieved net profits after tax 
and provisions of nearly 9.5 
million JDs during the first 
nine months of the current 
year 2017.       
According to the financial 
statements, the pre-tax profits 
of Arab Banking Corporation 
Bank (Jordan) were about 
14.4 million JDs during the 
third quarter of 2017, while the 
bank’s total income reached 
about 32.8 million JDs.        
The financial statements 

also indicated that the total 
assets of the Arab Banking 
Corporation Bank (Jordan) 
during the third quarter of the 
current year 2017 reached 
about 1.1 billion JDs.
The General Manager of 
the bank Simona Bishouty 
stated that the bank has 
achieved growth since the 
beginning of the year, as a 
result of its sustained interest 
in developing the bank’s 
business at all levels, which 
bodes well for this year to be 
full of new accomplishments. 

Bishouty: The Bank 
Has Continued to 
Achieve Growth since 
the Beginning of the 
Year and the Primary 
Objective for the Next 
Stage is Embodied in 
Optimism

Al.Salem: The bank 
has achieved many 
successes at all 
levels 
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Dead Sea area and the need for existing projects 
to provide more services, the Government is 
currently developing the infrastructure of the 
concerned area in a way that helps it to receive 
more diversified investments, especially the 
mega resorts.
The existing hotels are impatiently awaiting for the 
new tourism and service projects in the region. 
The engagement in new projects will contribute 
significantly to improving the area and developing 
its infrastructure, which is deemed one of the most 
prominent aspects that it lacks.  
Today, despite the difficult regional realities that 
have cast a shadow over the tourist activity in the 
Kingdom, the Dead Sea area has been able to 
advance towards growth and has attracted more 
tourism investments, especially in the tourist 
resorts where the Hilton Worldwide has been 
recently opened. The latest stages of Porto Dead 
Sea Project are expected to be completed in the 
forthcoming period. Accordingly, the project is 
deemed one of the largest projects to be built in 
the region, that would provide thousands of jobs 
for Jordanians in general and people of the region 
in particular.
During the last few years, the Lagoon Resort’s 
Project has been launched to respond the desire 
of the middle class group, along with the Arab 
and local families.

These projects are added to a comprehensive 
range of mega tourism projects and resorts in 
the Dead Sea area. The area has global resorts 
such as Marriott, Movenpick, Holiday Inn, 
Crowne Plaza and the Dead Sea Spa Hotel. 
Further to that, the region has numerous projects 
of the tourist apartments, which represented 
in the project of Samarah Dead Sea, where it 
includes a range of residential, commercial and 
entertainment facilities at the global level in line 
with its core mission and objectives, besides the 
economic development policies established by 
the King Abdullah II Fund for Development, and 
implemented by Emaar Properties/ Jordan.
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THE DEAD SEA ... THE PROMISING 
FUTURE OF TOURISM INVESTMENT 
IN JORDAN

he Dead Sea area is preparing to receive 
a wide range of projects, according to 
the plan established to develop them, 
as well as improve the region that suits 

its prestigious position.
In light of the existing projects’ volume that 
ensures the flow of these projects to the region, 
there are many investors wishing to either 
expand their investments or engage in their first 

projects, which reflect the great importance of 
the Dead Sea area, along with its promising 
future.
According to numerous economists, the Dead 
Sea area needs all types of investments. 
Therefore, it is deemed a unique tourist site at 
the global level, hence the importance of the 
investment.
Due to the expected investment flow to the 
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The University Hosts Foreign 
Students of the CIEE Program

In pursuit of the concept represented in the 
intellectual and cultural exchange to open avenues 
for dialogue with the other, the Language Center 
under the auspices of the University’s President, Dr. 
Mo’ataz Al Sheikh Salem, hosted a group of foreign 
students studying Arabic in the CIEE Program, all 
at the advanced level with regard to the language 
course. 
The primary objective of this meeting is to train the 
Arab student to speak standard Arabic in various 
opportunities for dialogues, through presenting his/
her views of the issues described, apart from hearing 
the views of the multinational foreign students in light 
of various issues. 

The 

University meets with the
 Communities’ Representatives and Discusses 

Their Demands of Development
 The President of the Philadelphia University Dr. 
Mo’ataz Al Sheikh Salem  stated that the university 
has a clear and dedicated strategy, which 
strengthens the relations between the communities 
and the university. The concerned strategy aims to 
meet the community’s needs, promote social justice 
and support the access to the opportunities available 
in the university according to the law.    
During the meeting of the University’s President in 
the seminar room with the people and dignitaries 
of Jerash, Ain Albasha and Almastaba District, the 
University’s President stated that this meeting is part 
of the dialogue that the university strives to achieve, in 
partnership between the university’s administration and 
the community, aiming at achieving the public interest.  

The University Holds a Training Course 
The Department of Financial and Banking Sciences 
and the Hospital Management Department organized 
a training course entitled ‘Excellence in Customer 
Service’ for students who are preparing for the labor 
market at the Faculty of Administrative and Financial 
Sciences at the Philadelphia University.
The course was opened by Dean of the Faculty Dr. 
Esam Najib Alfoqaha’a and Head of the Department 
Dr. Naser Saif, with a word that confirms holding 
such courses in line with the vision and mission of the 
university, dedicated in providing students with the 
skills and abilities necessary to meet the requirements 
of the labor market and develop the motivation for 
lifelong learning. 

Investment In The Education Sector
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THE PHILADELPHIA UNIVERSITY 
SIGNS A MEMORANDUM OF 

UNDERSTANDING WITH THE INSTITUTE OF 
INTERNATIONAL EDUCATION

 The Philadelphia University signed a 
memorandum of understanding between 
the University and the Institute of 
International Education, in partnership with 

the concerned University and Save the Scientists 
Fund to support professors and researchers who 
were hosted by the University, due the prevailing 
circumstances in their countries and in cooperation 
and coordination with the Institute of International 
Education of the United States of America.
The signing ceremony was attended by University 
Counsellor Dr. Marwan Kamal, Advisor to the 
President Dr. Mohammed Awad, Advisor to the 
President for International Relations Ibrahim 
Badran and Special Advisor to the Scholar Rescue 
Fund Ms. Celine Taminian.
 The Delegation of the Institute of International 
Higher Education Visits Philadelphia University 

The Delegation from the the Institute of the 
International Higher Education visited the 
Philadelphia University which headed by the 
President of the Institute of International Higher 
Education Dr. Allan Goodman, and Memberships 
of: Vice President Mark Angelson and Executive 
Director Maxmillian Angerholzer, Scholar Rescue 
Fund Director Sarah Willcox, Assistant Director of 
the Scholar Rescue Fund in Jordan James King, 
Executive Director of Andrew Mellon Foundation 
Dr. Mariet Westermann and Special Advisor to the 
Scholar Rescue Fund  Celine Taminian.  
The University’s Counsellor, Prof. Dr. Marwan 
Kamal met with the visiting delegation, in the 
presence of Acting President of the University 
Prof. Dr. Mohammed Awad and Advisor to the 
President for International Relations Dr. Ibrahim 
Badran.

Investment In The Education Sector
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 xJoint Cooperation Agreement with 
St. Clair College / Canada

A meeting was held between the delegation of 
Saint Clair College of Canada, represented by 
NATHANIEL VELTKAMP, and Dr. Bashar Majali and 
Dr. Raed Ibrahim. 
The delegation was received by Dr. Mohamed 
Hamouri, Assistant President of the Amman Arab 
University for Foreign Relations and Mr. Jalal Ismail, 
Deputy Director of the Center for Studies.
Dr. Hamoury presented a brief about Amman Arab 
University and the Center for Studies and discussed 
the subject of training diplomas (professional) 
which will be presented at Amman Arab University 
in cooperation with St. Clair College of Canada 
according to the agreement concluded.
 

Omani Cultural Mission visits the University

The Dean of Student Affairs, Dr. Fuad Al-Jawaldeh, 
received a delegation from the Omani cultural attaché 
headed by Dr. Ibrahim Abu Qudairi, head of the 
academic department at the attaché,  the academic 
supervisors Dr. Abdullah Obeidat and Ms. Frial 
Hameedat, in the presence of Dr. Alaa Harrasheh 
Omani Liaison Officer at the University and Anas 
Kaso from the Department of Public Relations and 
Information at the University.

Investment In The Education Sector
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AMMAN ARAB UNIVERSITY 
AMONG A LIST OF THE TOP 100 ARAB 
UNIVERSITIES

mman Arab University has achieved a 
new achievement by entering the list of the 
top 100 Arab universities, and according 
to the classification of the globa QS 

classification 2017 for the Arab World Universities, 
where only 13 Jordanian universities were among 
the top 100 Arab universities.
This achievement is a global certificate of the 
quality of outputs of Amman Arab University 
and the efficiency of teachers and the interest 
of the Department of continuous improvement. 
It also represents the embodiment of the slogan 
of leadership and excellence adopted by the 
University.

Signed a Cooperation Agreement with the 
Royal Jordanian Aviation Academy

Amman Arab University and the Royal Jordanian 
Aviation Academy signed a joint cooperation 
agreement to establish a flight science college, 
under the joint supervision of the university and 
the university, to provide a bachelor degree in 
aircraft maintenance, in addition to creating new 
programs in aviation field.
The agreement was signed by the university’s 
president, Dr. Maher Selim, and by the RJAA 
Director General Captain Mohammed Al-
Khawaldeh.

Investment In The Education Sector
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STEFAN PICHLER TO PRESENT
 RJ’S TURNAROUND PLAN

Investment in the Aviation Sector

oyal Jordanian’s President/CEO Stefan Pichler held a 
press conference at Fairmont Hotel, Amman, today, 
where he presented the strategic pillars of the Royal 
Jordanian turnaround plan which was approved by 
RJ’s Board of Directors during its session of October 
30, 2017.

Pichler also announced the financial results RJ achieved 
in the third quarter of 2017, when it registered net profits of 
JD31.8 million against JD12.9 million net profit attained in the 
same period last year.
Pichler said that RJ’s finances have started to recover since 
the beginning of June, which marked the start of the company 
achieving the first monthly net profit in 2017. He noted that 
the net income increased exponentially in the following 
months, enabling Royal Jordanian to cover the JD27.8 million 
losses incurred in the first five months of the year and record 
a cumulative net profit of JD5.4 million for Jan-Sept. 2017 
against JD2.7 million net loss incurred in the same period last 
year.
According to Pichler, the strategic objective of Royal 
Jordanian is to position itself as the number 1 network carrier 
in the Levant.
This is based on three main pillars, foremost among which 
sustainable profitability that attracts the capital market and 
targets increasing operating margins in the coming five years. 
The second pillar of the plan focuses on RJ being a Consumer 
Champion, by thinking of customers first and delivering a 
consistent customer experience across all touch points.
The third pillar would see RJ become the Employer of Choice, 
attracting and retaining talented and skilled workforce, 
while providing the best training and career planning, and 
managing and rewarding performance.
Pichler said that the turnaround plan will position RJ as the 
number one airline in the Levant; the airline will revisit its route 
network to enhance connectivity through RJ’s hub in Amman 
and will simplify the fleet to run a consistent flight schedule 
and thus make future growth easier.
Royal Jordanian will keep offering super-low fares to retain 
loyal customers and gain new ones who will also see improved 
services and a seamless travel experience.
Pichler added that Royal Jordanian will open new international 
routes in the coming five months, to Washington, Copenhagen, 

Stockholm and Kyrenia, in Cyprus, and will resume flying on 
previously suspended routes, including Damascus, Mosul, 
Sanaa, Aden and Benghazi.
In terms of the fleet, the company will merge into a single 
supplier for all the narrow body fleet from currently two 
aircraft manufacturers, considerably reducing expenses on 
maintenance, spare parts and training. Additionally, the airline 
will add more Economy Class seats in its narrow-body planes, 
and thus increase the earning capacity, by cutting down the 
number of Crown Class seats while keeping the comfortable 
pitch of both classes’ seats. This move will generate more 
revenues for RJ.  
Pichler noted that today’s fleet of 26 aircraft will grow gradually 
to reach 30 by 2021; seven of them will be the currently 
operating 787s.
He underscored that according to the turnaround plan, 
Royal Jordanian will exert more effort to boost its presence 
in Aqaba, in cooperation with the Aqaba Special Economic 
Zone Authority and the local tourism entities, with the objective 
of increasing traffic to the coastal city from several countries 
around the world. This will lead to supporting the national 
economy and bringing in more revenues for the airline. He 
addressed his hope ”that the Aqaba authorities as well as 
business community will support us to the same degree we 
want to support them, and to the best of our economy”. 
Pichler also said that the five-year plan will include major 
initiatives that are expected to enhance unit revenues by 7% 
and lower unit costs by 6%.

R

“THIS PLAN IS FOCUSED ON OUR POSITION IN THE LEVANT, ON 
OUR CUSTOMERS AND OUR STAFF “- PICHLER
POSITIVE Q3 FINANCIAL RESULTS ARE A FIRST STEP TOWARDS 
IMPLEMENTING THE AMBITIOUS TURNAROUND PLAN 
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ROYAL JORDANIAN JSTA TO 
CONTINUE COOPERATION AND 
SERVE THE LOCAL TRAVELSECTOR

oyal Jordanian President/CEO Stefan 
Pichler met on November 7 with the 
President of the Jordan Society of Tourism 
and Travel Agents (JSTA) Mohammad 
Samih and some members of the society 
to discuss cooperation between the two 

organizations.
Also attending the meeting was RJ Head of Sales 
and Marketing Department Mahmoud Azzam and 
the concerned from the two sides. 
Several issues were tackled, including ways to 
enhance cooperation between the National Carrier 
of Jordan and the society that counts as members 
a big number of local travel agents and tour 
operators.
The two sides stressed their keenness to work 
closely together for the benefit of both and, 
ultimately, of the national economy, whose one of 
its main pillars is tourism. 
Pichler highlighted the robust relationship that 
connects RJ with its travel agent partners and 
stressed the airline’s eagerness to boost this 
relation in order to increase sales on RJ’s aircraft 
and encourage more inbound tourists to visit the 
Kingdom.

He pointed out that recently the airline launched 
and started implementing its turnaround plan, 
which aims at enhancing RJ’s partnerships with 
all stakeholders, including travel agents, travelers, 
employees, services providers and others.
He also said that the meeting is part of RJ’s 
endeavor to maintain channels of communication 
with its partners and seek best ways to achieve the 
common aspirations of both sides, part of which is 
increased travel and tourism activity that promotes 
the distinguished Jordanian tourist product 
marketed by tourism agents and reinforces the 
position of Royal Jordanian as the national carrier 
eager to connect the kingdom with the world using 
the highest standards of efficiency and excellence. 
The President of the Jordan Society of Tourism and 
Travel Agents Mohammad Samih said that a long-
standing relationship gathers the travel agents with 
RJ since its establishment. The society is always 
keen on boosting the dialogue and opening 
channels of communication for the interest of the 
two sides and their customers. He stressed that the 
goal of the meeting is getting closer to the national 
carrier of Jordan and its management to overcome 
any hurdles. 

Investment in the Aviation Sector
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he Higher Education Council  decided to 
approve the appointment of Prof. Dr. Maher 
Salim as President of the Amman Arab 
University based on the recommendation 

of the University Board of Trustees for a period of 
four years, as from the date of his appointment.
Dr. Maher Salim has ample academic and 
managerial experience. He held many positions 
at several foreign and Arab universities, including 
University of Dublin. Moreover, Dr. Maher Salim 
also served as the President of Al Ahliyya 
Amman University for two sessions, as well as the 
President of the Middle East University.
Dr. Maher Salim graduated from the University 
of Dublin / Ireland, holding PhD in Biochemistry 
1985-1989. He also worked as a Researcher at 
the University of Dublin in 1988-1991. Before 
working as the President of Al Ahiliyya Amman 

University in 1991, Dr. Maher served as Dean of 
the Faculty of Pharmacy and Medical Sciences, 
the Students Affairs, besides the Graduate 
Studies and Scientific Research.
 He also served as a Member of the Higher 
Education Council/ Ministry of Higher Education 
and Scientific Research, Vice Chairman of the 
Board of Trustees of Al Zahra College/Sultanate 
of Oman until 2011. Member of the Participation 
Committee of the MBA Program in the United 
Kingdom 1994, President of the Middle East 
University 2012-2016, President of the Executive 
Board of the Arab Universities League for a year, 
Member of the Preparation Committee for the 
Study Plan of the Bachelor of Pharmacy, and a 
Member of the Recognition Committee in the 
the Ministry of Higher Education and Scientific 
Research.

MAHER SALIM IS THE PRESIDENT
 OF AMMAN ARAB UNIVERSITY

T
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NEW VISION LAUNCHED A A CAMPAIGN TO 
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FOR NEW ONES FROM LG



elebrating its 7th anniversary, New Vision, 
Agent of LG Electronics, launched the special 
promotional campaign for its entertainment 
home appliances and air conditioners. 

This campaign was run between October 21st and 
November 10th 2017during which customers will have 
the chance of trading in their old fridges, washing 
machines and TV sets, no matter what their condition 
is, for new LG appliances. The campaign allows 
deducting the value of the old from the price of the 
new. Other chances for winning in this campaign allow 
buyers to get a coupon to scratch and win valuable 
prizes. 

It is worth noting that New Vision is working hard to 
prepare its annual promotional programs to cover 
most of the year, benefiting its customers with the 
added value of the world-class household appliances 
of high quality.
New Vision displays LG products in 12 strategically 
located showrooms fully equipped to the highest 
international standards. Those showrooms are in Al 
Hijaz Tower in Mecca Street, Al Shaab Roundabout, Al 
Salam Establishment, Jordan Trade Center, Tareq, Al 
Hashmi Al Shamali, Waha Roundabout, Tabarbour, Al 
Hurriya and Al Quds streets in Muqablain in addition 
to 2 showrooms in Irbid and Karak.

FOR ITS 7TH ANNIVERSARY:
NEW VISION LAUNCHED A A CAMPAIGN TO 
TRADE IN OLD APPLIANCES 
FOR NEW ONES FROM LG

C
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market, as the various segments of dealers, doctors, 
pharmacists and consumers are aware today, in favor 
of the benefits.
Accordingly, the company in the first half of the year 
achieved growth in sales of 32% and changed from loss 
to profitability. Furthermore, it is expected by the end of 
2017 that the company’s sales of medicines will be 85% 
representing a growth compared to previous year.

What is the mechanism adopted by the company to 
recognize the consumer’s needs?
 The commercial division of the company is directly and 
permanently catering the market needs. Therefore, the 
company was able to identify a clear perception of the 
domestic market needs and the consumer satisfaction.

 Would you indicate that the domestic pharmaceutical 
industry has become as the same quality as the 
foreign medicines?
There is a group of Jordanian pharmaceutical companies 
providing generic varieties (which are fully compatible 
with the foreign medicine) characterized by a high level 
of quality and effectiveness, no less than the original 
medicine.
These medicines are in full compliance with the original 
according to its bioavailability, they are characterized 
by a price lower than the foreign medicine. As a person 
who has been working in the pharmaceutical industry 
for a long time, I would advise the consumer to draw 
attention to the local industries, if there is a Jordanian 

alternative, recognizing the high quality and strict health 
conditions of medicines followed by the Jordanian 
pharmaceutical manufacturers, owing to the government 
control authorities’ role which serves as the safety 
valve for maintaining the quality and excellence of the 
Jordanian industry.

Can you keep us informed of the most salient features 
in view of the next plan? 
Certainly…the company’s business plan is based on 
the recapitalization, providing the needed resources to 
achieve expansion, enhance the productive capacities 
and provide the necessary infrastructure in line with the 
marketing goals set for the company.

*How do you assess the competition in the 
pharmaceutical manufacturing sector?
The competition in the pharmaceutical manufacturing 
sector among the pharmaceutical companies is a 
healthy phenomenon among the Jordanian companies 
that fall under the umbrella of continued cooperation, 
whether through direct relationships, membership or 
the professional associations, such as the the Jordanian 
Association of Pharmaceutical Manufacturers.
On the price side, the Jordanian market is a regulated 
market and the influence of monetary policies is limited 
to the product. Further to that, the government has a 
primary role in the pricing of medicine items. In fact, the 
prices of the Jordanian medicines are equilibrium and 
reasonable.
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PM is deemed one of the national companies 
that contribute significantly to supporting the 
economy and conveying the brighter image of 
the Kingdom to all over the world through the 

high quality of its medicines.
The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing Co., which 
specializes in the pharmaceutical manufacturing, caters 
all the consumer’s needs with comparable quality to the 
foreign medicines. The company’s mission according to 
the Director General Dr. Adnan Badwan, is represented 
in that ”all people can access to the quality health care 
owing to our qualitative and innovative contributions to 
the health industries.”
The Deputy Director General Amer AlKhatib stressed 
that the company practices and supports the policy 
of ethics within the marketing strategy, and does not 

accept any alternative policies and believes that it is the 
optimal, safe and lasting policy to achieve the desired 
marketing results in the long term.

The following is the text of meeting:

There has been development of the company’s work, 
how do you evaluate the work of “the Jordanian 
Pharmaceutical Manufacturing Co.”?
The company has numerous and particular advantages 
compared with other companies. The most striking 
privilege is creating special and ongoing activities, 
with reference to the research and development, this 
reflected in the improvement of the quality products 
to be of a high-quality performance of excellence and 
effectiveness and meet all the requirements of the 

THE JORDANIAN PHARMACEUTICAL 
MANUFACTURING CO. (JPM)... EFFICIENCY 
AND EXCELLENCE IN PRODUCTION

J
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THE EGYPTIAN ARAB LAND BANK
IS THE BRONZE SPONSOR OF THE CONFERENCE 
ENTITLED (JORDAN LAND OF SAFE INVESTMENT 2017 )        

Bank News

 he Egyptian Arab Land Bank sponsored 
the conference (Jordan Land of Safe 
Investment 2017) as a prominent part of 
the bank’s primary responsibility for the 

development of investment environment in the 
Kingdom, along with the cooperation in light of 
promoting the investment vision.     
 The conference was organized under the auspices 
of the Minister of Industry, Trade and Supply Eng. 
Ya’arob Al Qudah, in cooperation with the Jordan 
Investment Commission, the Amman Chamber 
of Industry, the Jordan Chamber of Commerce, 
the Jordan Free and Development Zones Group, 
the Social Security Corporation, the Jordanian 
Customs, as well as the Jordan Tourism Board.

 During the conference, many privileges and 
advantages were introduced and investors 
were given the opportunity to participate with 
the decision makers face-to-face, aiming at 
empowering them through speakers placed 
by all the cooperating parties, the investment 
stakeholders, besides the investors’ affairs 
department in Jordan.
In this context, the Regional Director of Egyptian 
Arab Land Bank Hosam El Din Naser stated that 
the bank  is interested in investment, with a view 
to supporting the interests of the Jordanian nation 
and people by providing employment creation 
for Jordanian youth to achieve the community 
stabilization. 

T
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he trade volume in the public and private 
free zones during the third quarter of the 
current year reached about 1 billion and 
750 million JDs, of which the public free 

zones accounted for approximately 80%.
According to the Jordan Free and Development 
Zones Group’s figures, the exports from the public 
free zones in the period mentioned stood at 800 
million JDs, the majority concentrated in Zarqa Free 
Zone, Sahab and Free Zone of the airport area. 
The Imports amounted to 560 million JDs, which 
are confined to the importation of vehicles with a 
value of 326 million JDs, as well as the goods which 
valued at 234 million JDs.
In respect of the private free zones, the trade 

volume was about 382 million JDs. The industrial 
sector accounted for 280 million JDs of the trade 
volume in these areas, while the service sector 
was followed of 82 million JDs, and the agricultural 
sector of 4.7 million JDs, as well as other sectors 
of 15 Million JDs. According to the group’s data, 
the total number of public and private free zones 
reached 39, divided as 6 public free zones and 33 
private free zones.
The occupancy rate in the public free zones for the 
end of last year reached 84% of the land available 
for investment in the free zones of Zarqa, Sahab, 
Queen Alia International Airport, and the free zones 
of Al-Muwaqqar, Al-Karak and Al-Karameh with 
5661 dunums.

T
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Special Investment

companies which contributed significantly to 
the Aqaba enhancement as a regional logistics 
center, serving the Container Terminal.
During his tenure as the Manager of the Investment 
Directorate at Jordan Industrial Estates Company 
(JIEC), Eng. Al Halaiqah was able to promote the 
process of the Jordanian industrial cities, which 
are today considered a success story, in respect 
of its mechanism in attracting various investments 
to the Kingdom. Al Halaiqah had a significant role 
in developing regulations and legislations that 
encourage the investments and businessmen to 
locate their investments to the Jordanian industrial 
cities.

APARTMENTS AND VILLAS USED BY TOURISTS 
WITH STUNNING VIEWS OF THE DEAD SEA SHORES
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AL HALAIQAH IS THE DIRECTOR GENERAL 
OF THE JORDAN FREE AND DEVELOPMENT 
ZONES GROUP

Special Investment

he Board of Directors of the Jordan Free 
and Development Zones Group decided to 
assign Eng. Ahmed Al Halaiqah as Director 
General of the group.

 Al Halaiqah was selected for the fact that he 
received the highest mark among competitors with 
regard to the recruitment provided by the Board of 
Directors of the Group to fill the post, owing to his 
considerable experience in the investment sector, 
besides the improvement of the development 
zones in the Kingdom.

 Al Halaiqah, who assumed many of the 
major positions dealing with investment and 
development issues, has been efficiently able to 
achieve great success. He has clearly contributed 
to the transformation of some investment zones 
into major logistics areas, such as Aqaba which 
attracted various investments and businessmen to 
the Kingdom.
Eng. Al Halaiqah During his assumption of duties 
as the Director General of Aqaba for Warehousing 
Co., was able to attract a large number of 

T
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with the same area in the Southern Aqaba to 
establish an industrial complex with the Manaseer 
Group.

How do you assess the investors’ satisfaction 
with the rendered services?
 The Aqaba Development Corporation is based on 
the principle of division of labor into investable units 
that can be implemented and operated, as well as 
the company adopts the principle of partnership 
with the private sector, along with the ongoing 
reflection of all the special logistics related to in 
any project’s procedures, and how to terminate 
the investment requests as rapidly as possible and 
provide the access to the investor anyplace. 

What is the mechanism adopted by the company 
in promoting the investment opportunities?
-It should be highlighted that the company offers 
investment opportunities with utmost transparency, 
especially if the project is deemed privileged and 
invariably.
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to cover the Indian company’s business based on 
the manufacture of clothes, which in turn provides 
2200 employment opportunities.   

*There are many other strategic projects that 
the company strives to create in Aqaba, keep 
us informed of the most prominent projects?
-The project will start with the implementation of 
the Government Schools Complex with a capacity 
of 6,000 students, along with Ma’an Land Port, its 
facilities and infrastructure. Moreover, the work of 
supplying the infrastructure and developing land 
territory that was annexed to the limits of Aqaba 
Special Economic Zone Authority will be completed. 
The project also will commence the implementation 
of a new stage of the public safety, security and 

environment at King Hussein International Airport, 
besides the ports. Additionally, the investment 
opportunity will be introduced to a 4-star hotel in 
the city center located on the King Hussein Street 
“the Corniche”.

Are there new developers who have been 
attracted to invest in Aqaba?
-Surely…the company is deeply committed to 
attracting new developers and investors as part of 
the continued efforts to move forward. In fact, an 
agreement was signed to establish the integrated 
industrial city on a 1.200-dunum plot of land in 
Al Quwairah with the industrial chamber and the 
international industrial city. In keeping with this, 
another agreement was signed regarding a land 
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Zone, while stressing the company’s aim to offer 
investment opportunities in full transparency. 

The following is the text of meeting:
 
 What are the major achievements attained by 
the company since the beginning of the year?
There are many breakthrough achieved by the 
company. In fact, the work has been completed 
with reference to the first stage of the Aqaba New 
Port Project, besides the operation of the four 

pavements, while the second and third stages 
of the new Southern Aqaba Port have been 
commenced the implementation.

This leads us to talk about the expected 
accomplishments for the end of 2017, would 
you highlight this regard?
In the remainder of the current year 2017, Sakba 
city’s operations of the Southern Aqaba ports’ 
workers will be completed along with another labor 
city in the north of Aqaba that will be established 

ISSUE MALF
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he company regularly prepares references 
for the solicitation of companies to develop 
and modernize the investment opportunities, 
with a view to keeping pace with the 

domestic and global market developments.
The Aqaba Development Corporation, which 
vigorously pursues to improve Aqaba city, is 
collaborating with its CEO Eng. Ghassan Ghanem 
to promote the product in a way that ensures the 
investment sustainability and attraction through 

easing the procedures, apart from providing 
incentives, along with the viable projects.
  Ghanem stated during his meeting with ”the 
investors” that the company, which is the executive 
arm of the Aqaba Special Economic Zone Authority, 
has been able to attain many accomplishments 
through the completion of some vital projects, 
apart from initiate the implementation of others.  
He added that the company has attracted various 
investments to the Aqaba Special Economic 

THE AQABA DEVELOPMENT 
CORPORATION ... CONTINUED SUCCESS 
AND UNLIMITED ACHIEVEMENTS
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port, along with a trade and investment center of 
the various economic sectors.
 
Give us an insight into the details of the major 
project?   
The project area is one million square meters of 
the developed land, in addition to the finished 
investment units. This project is particularly 
important because it is located in the Queen Alia 
International Airport area and is about 25 km from 
the centre of Amman. Additionally, it is close to 
the International Desert Highway - and the Jordan 
Hejaz Railway. 

Are there other projects in the free zones that 
the group is working on?
Surely….The group is now focusing on creating 
a free zone in the Al-Karameh area, with the 
reopening of the Tarbil Crossing Border with 
Iraq and the normalization of the Jordanian trade 
movement to the Iraqi market. The free zone of Al 
Karameh is equipped with all investment facilities.

In connection with the free zones ... How is the 
nature of the trade movement?  
The trade movement in the public free zones 
during the first five months of this year reached 
about 2 billion JDs, of which exports stood at one 

billion JDs, where the vehicles’ exports of the total 
exports’ value accounted for 54%, which reached 
in the Free Zone Zarqa of 543 million JDs, while the 
value of goods reached 462 million JDs.   
The Imports amounted to 903 million JDs, of which 
the vehicles’ import amounted to 516 million JDs, 
and 387 million JDs as for the goods.

Is there a designated mechanism adopted by 
the group in light of attracting investments? 
The group works through a comprehensive 
marketing plan that places great emphasis on 
the comparative regional, Arab and domestic 
investments, according to the investment 
activity and the geographic locations, focusing 
on investments related to tourism, recreational 
and services projects that can benefit from the 
development zones. 

 
What is the group’s role in supporting the 
national economy?
The group contributes to the national economy 
support with a high added value. It is deemed the 
arm of the government development investment. 
Moreover, the Free zone exports also contribute 
to supporting the investors and promoting the 
Jordanian industries and products. 
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550 MILLION JDS THE ACTIVE 
INVESTMENTS OF THE PROJECTS 

ESTABLISHED IN THE DEAD SEA AREA

the legislative provisions in force, which permit 
using machines and equipment in accordance 
with practical and easy procedures.

What is the new strategy of the group? Can 
you inform us of the details?
The strategy is based on achieving the royal 
vision dedicated in providing the appropriate 
investment environment, apart from increasing 
the added value of free zones in the national 
economy by creating further employment 
opportunities and investment.    

This leads us to talk about the development 
and modernization of the group, would you 
highlight this regard?
The group continues to develop its services 

through the application of best practices in 
the management and operation of the free and 
development zones, restructuring operations, 
human resources development, as well as 
the computerization of procedures. Further 
to that, the promotion of its competitiveness 
is not confined to providing incentives and 
exemptions by law, but rather covering a 
range of infrastructure and logistics services 
that support investment and exports.   
 
What are the most notable projects that the 
group strives currently to deliver?    
The most outstanding project, which is nearing 
launching, is the free zone project in the 
Queen Alia International Airport area, where its 
importance lies in the establishment of a hub 
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of international and transit trade. The expansion of 
the public free zones continued until it reached 
six free zones distributed over the Kingdom’s 
governorates, covering the Free Zone at the Queen 
Alia International Airport area, Sahab Free Zone, 
Al-Muwaqqar Free Zone, Al-Karak Free Zone and 
Al Karameh Free Zone.

Would you keep us informed of the investments, 
as well as the capital that the group has 
managed to attract?
Over the past 40 years, the group has been able 
to create an advanced and competitive business 
environment that attracts and localizes the 
investments. The infrastructure and management 
services have been developed and modernized 
distinctly at the regional and global levels.

How do you see the investment environment in 
Jordan, especially in the free and development 
zones?
These achievements would not have been attained 
without the policies and laws that stimulate the 
investment, such as various tax exemptions, 
customs duties, licensing fees for buildings, lands 
and workers’ wages, in addition to the opportunities 
that allow the investors for the foreign currencies 
exchange, besides the profits generating from their 
economic activity in the free zones, according to 
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“THE JORDAN FREE AND DEVELOPMENT 
ZONES GROUP”… 40 YEARS OF PROSPERITY 

he group is deemed the ultimate 
reference for investors in the free and 
development zones, where it examines 
the challenges faced by the investors, 

and works together to achieve the optimal 
solutions.    
The Jordan Free and Development Zones 
Group, according to its Director General Eng. 
Ahmed Al Halaiqah, assumed responsibility 
for a follow up mission of  the business and 
activities related to investors, in the areas 
which fall under its development umbrella by 

supporting regular meetings to discuss their 
claims and address the challenges to find 
suitable methods, with respect to overcoming 
them.
The following is the text of the meeting:

At the outset, keep us informed of the 
company’s establishment and how did you 
reach the stage of which you are today?
The free zones experience in Jordan 
commenced in 1973 from the Port City of 
Aqaba as a small free zone for the development 

AL HALAIQAH:
THE JORDAN 
FREE AND 
DEVELOPMENT 
ZONES GROUP 
PROVIDES 
ABOUT 20.000 
EMPLOYMENT 
OPPORTUNITIES 

T

8 INVESTORS December  2017

ISSUE Meeting



THE MAGAZINE HAS CONSOLIDATED ITS 
POSITION BY ADDRESSING VARIOUS ISSUES 

PERTAINING TO INVESTMENT

THE MAGAZINE PLACES GREAT EMPHASIS ON ATTRACTING 
INVESTORS BY ADDRESSING SUCCESS STORIES
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highlighting issues of vital interest to the citizen.
The magazine is of great interest to the readers 
from the inside and outside the Kingdom, owing to 
its distinguished content. The magazine is deeply 
committed to covering the news and profits 
achieved by the majority of public shareholding 
companies, apart from making interviews with 
senior businessmen, besides the Jordanian and 
Arab politics. Since its launch, the company has 
assumed its responsibility in keeping abreast of 
the domestic, regional and global events, aiming 
at developing a general vision and framework of 
the major challenges and problems encountered 
in the domestic economy and therefore promoting 
viable solutions to address these challenges.
The “Investor Magazine” was founded in 2007, 
to be an economic magazine of four editions 

per year. The Investors Magazine is distributed 
to the education institutions, universities and the 
largest companies operating in the Kingdom, 
which deal with the economy and investment of 
various types and forms.

THE INVESTORS MAGAZINE HIGHLIGHTED 
THE SIGNIFICANT CHALLENGES AND THE 

PROMISING OPPORTUNITIES
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Celebration13 Years
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thanked the excellences for sponsoring the 
13th anniversary of the magazine, and he 
also appreciated their presence. Al.Amayreh 
appraised their continuous support and stressed 
on the keenness of the magazine management 
to follow up all the economic news for all sectors, 
thus enhancing its success at all levels. 

The attendees commended the high level of 
professionalism achieved by the magazine, its 
editorial policy, and the leading role in dealing 
with various issues relevant to investment in the 
Kingdom, promoting the community’s awareness 
of the investment prominent role which resulted 
in improving the national economy, as well as 

THE ATTENDEES COMMENDED THE DISTINGUISHED POSITION OF 
THE MAGAZINE, ALONG WITH ITS PROMINENT ACHIEVEMENTS 
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he Investors Magazine celebrated its  13th 
Anniversary  at a dinner held at the Grand 
Millennium Amman under the patronage of 
H.E Dr. Abdullah Al Nsour and H.E Taher 

Al Masri. The ceremony was attended by HE Dr. 
Marwan Kamal, Director General of the Royal 
Jordanian Air Academy Captain Mohammed Al 
Khawaldeh, Chairman of the Board of Trustees 
of Amman Arab University Dr. Omar Al Jazi, 
President of Amman Arab University Dr. Maher 
Salim, General Manager of JETT Co. H.E Malik 
Haddad,  CEO of the New Vision Co. Shadi Al 
Majali, General Manager of Amman Hospital 

Dr. Basem Saeed, General Manager of Albelad 
Medical Services Co. “the owner of Istiklal 
Hospital” Dr. Ahmad Al Ahmad, CEO of Dead Sea 
Company for Tourism and Real Estate Investment 
H.E Naser Al Khalidi, CEO of INVESTBANK H.E 
Montaser Al Dawwas, Managing Director of 
Modern Systems Schools Dr. Mustafa Aafouri, 
and Managing Director of American Excellence 
Schools H.E Ala Shaban.
The attendees were greeted by Editor –in -Chief 
Ali Amayreh, Executive Director Sherif Amayreh, 
Public Relations Manager Ziyad Amayreh and 
Designer Diaa Al.Hourani. The Editor-in- Chief 

THE INVESTORS MAGAZINE
 CELEBRATES ITS 13TH ANNIVERSARY
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EDITORS LETTER 

 His Majesty King Abdullah II bin Al-Hussein signs a 
high priority to ensure the good living for the citizens, 
as a great concern represented in His Royal directives 
and initiatives.

In fact, 2017 was not a typical year for Jordan, but 
rather was one of the difficult years that the Kingdom 
had passed through, owing to the rise in the oil price 
indices, besides the crises and wars in the Arab region, 
the high global consumption rates, the recession in 
the global production volume of the agricultural crops, 
the weakening of the dollar which is pegged to the 
dinar, as well as many other reasons pertaining to the 
significant economic factors.

These reasons are entirely global, but its effects have 
devastated the economic prosperity that Jordan has 
enjoyed in the past five years. In keeping with this, Al 
Hashem generosities significantly helped in alleviating 
the suffering of citizens, besides His Majesty directives 
to the government, aiming at finding viable solutions 
that improve the good living for people, all of which 
resulted in mitigating the global crisis as much as 
possible  .
 
“Prices…Prices... Prices”, is one of the highlights 
discussed during an interview made by the Jordan 
News Agency with His Majesty, who is deeply 
concerned about the citizens. In fact, His Majesty 
reiterates again and again the need for the government 
plans to reduce the increased prices, this gave rise 
to the government’s initiatives to create the parallel 
markets, bread subsidy, and exemption from taxes 
and customs duties, in order to put an end to the 
destructive impact of prices.

 The Jordanians will deeply appreciate His Majesty’s 

aliamaireh@yahoo.com

“THE DECENT LIFE FOR THE CITIZEN” 
IS THE THE ROYAL MAJOR CONCERN

efforts and generosities, represented in his directives 
to the government to support the the gas subsidies 
used for cooking and heating in houses, which will, 
in turn, mitigate the effects of fuel prices liberalization 
in Jordan. Further to that, the citizens will always 
appreciate the initiative of His Majesty embodied in 
“good housing for a decent life” ensuring the adequate 
housing for thousands of the Jordanian families at a 
subsidized government cost.

Besides all this, His Majesty spared no effort to 
communicate with citizens everywhere; His Majesty’s 
field trips were throughout the Kingdom. In fact, this 
role mainly comes along with his orders to address 
the challenges encountered in connection with the 
people’s right to access the basic services.

His Majesty strives to build Jordan as a role model in 
the development, progress, respect for human rights, 
equal opportunities, democracy as well as justice, all 
of which are factors that actively ensure a decent life 
for all people.
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