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االفتتــاحيـة

بقلـــم رئيـس التحريــر : علــي العمايـــرة

)البتكوين(..
 العملة المستقبلية اإللكترونية

)ُعملة  اإلكرتونية  عملة  Bitcoin( هي  )بالإجنليزية:  بيتكوين 
اأو  الدولر  مثل  الأخرى  بالعمالت  مقارنتها  ميكن  ت�سفريية( 
اليورو، لكن مع عدة فوارق اأ�سا�سية، من اأبرزها اأن هذه العملة 
الإنرتنت  عرب  تداولها  يتم  كامل  ب�سكل  اإلكرتونية  عملة  هي 
فقط من دون وجود فيزيائي لها. كما اأنها تختلف عن العمالت 
لكن  خلفها،  تقف  مركزية  تنظيمية  هيئة  وجود  بعدم  التقليدية 
اأو  الإنرتنت  عرب  لل�سراء  اأخرى  عملة  كاأي  ا�ستخدامها  ميكن 

اإلى العمالت التقليدية. حتى حتويلها 

الت�سفري  مبادئ  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  تعتمد  باأنها  بذلك  وُيق�سد 
يف جميع جوانبها، كما اأنها ُتعترب اأي�سا الُعملة الأولى من نوعها 
والأكرث �سهرة وانت�ساًرا لكن رغم ذلك لي�ست الُعملة الت�سفريية 
الوحيدة املوجودة على �سبكة الإنرتنت حالًيا. يتوفر حاليا ما ل 
يقل عن 6٠ ُعملة ت�سفريية ُمتلفة منها ما ل يقل عن 6 ُعمالت 
املُ�ستخدمني  عدد  على  اعتماًدا  وذلك  بالرئي�سية  و�سفها  مُيكن 
وبنية كل �سبكة، اإ�سافة اإلى الأماكن التي مُيكن ا�ستبدال و�سراء 
ُعملة  با�ستثناء  اأخرى.  ُعمالت  ُمقابل  الت�سفريية  الُعمالت  هذه 
Ripple فاإن جميع الُعمالت الت�سفريية احلالية مبنية على مبداأ 
مفتوحة  بيتكوين  ُعملة  لأن  نف�سها،فنظرًا   بيتكوين  ُعملة  عمل 
التعديالت  بع�ص  واإدخال  ا�ستن�ساخها  املُمكن  من  فاإنه  امل�سدر 

عليها ومن ثم اإطالق ُعملة جديدة.

رغم وجود جمموعة حمدودة ن�سبيا من املواقع التي تقبل دفعات 
بالعمالت  تتعامل  التي  باملواقع  لقاء منتجاتها، مقارنًة  بيتكوين 
من  متزايدة  جمموعة  من  مدعومة  بيتكوين  فاإن  التقليدية، 
مواقع  مثل  ومتنوعة،  كبرية  ومواقع  �سركات  بينها  من  املواقع، 
وال�سبكات  النطاق  اأ�سماء  وحجز  ال�ست�سافة  خدمات  بيع 
التي  املتنوعة  واملواقع  واملو�سيقى  الفيديو  ومواقع  الجتماعية 

اأنواع املنتجات. تبيع متلف 
قطع  تبديل  امل�ستخدم  ي�ستطيع  املنتجات،  �سراء  اإلى  بالإ�سافة 
بيتكوين النقدية املوجودة لديه بعمالت اأخرى حقيقية. عملية 
ببيع  الراغبني  اأنف�سهم  امل�ستخدمني  بني  تتم  هذه  التبديل 
العك�ص.  اأو  مقابلها  حقيقية  عمالت  و�سراء  بيتكوين  مبالغ 
ونتيجًة لذلك متتلك بيتكوين �سعر �سرف خا�سا بها، ويتجه 
هذا ال�سعر اإلى ت�ساعد، اإذ ي�سل اليوم اإلى 6٠٠ دولر بعد 

اأن كانت تعادل ب�سعة دولرات فقط قبل عامني.
 

بعملة  ر�سميا  اعرتفت  التي  الوحيدة  الدولة  اأملانيا  تعد 
اأعلنت  وبهذا  الإلكرتونية،  النقود  من  نوع  باأنها  بيتكوين 
على  ال�سريبة  فر�ص  ت�ستطيع  اأنها  الأملانية  احلكومة 
بـ»بيتكوين«،  تتعامل  التي  ال�سركات  حتققها  التي  الأرباح 
من  معفية  الفردية  املالية  املعامالت  تبقى  حني  يف 

ال�سرائب.

العمالت  بهذه  الر�سمي  العرتاف  اأن  البع�ص  ويرى 
من  املزيد  العملة  اإعطاء  وهو  اإيجابيا،  جانبا  يحمل 
ال�سرعية، يف حني يرى اآخرون اأن هذا قد يفتح الباب 
باحلكومات،  وربطها  العملة  تنظيم  من  مزيد  على 
غري  كعملة  بيتكوين  ميزات  اإحدى  مع  يتعار�ص  وهذا 
لهذه  �سيكون  ،هل  الأن  فال�سوؤال  جهة.  لأي  خا�سعة 
الإلكرتونية  البوابة  دخولها  اإلى  فر�سة  العملة  
العمالت  اأ�سواق  يف  املناف�سة  ودخولها  امل�ستقبلية 
خا�سة وذلك نظرا لالقبال ال�سديد على �سراء هذه 

العمالت؟

aliamaireh@yahoo.com
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بنك سوسيته جنرال - األردن ...
الشريك الحقيقي للعمالء 

تمكن من تحقيق األرقام المستهدفة لنمو المحفظة خالل العام 2017

قبوات:
 البنك ينتهج 

إستراتيجية عمادها 
تحقيق النمو 

المستدام والمتوازن

ملف العدد

حرص بنك سوسيته جنرال - األردن منذ أن باشر نشاطه في السوق األردنية 
على انتهاج استراتيجية عمادها تحقيق النمو المستدام والمتوازن ، باإلضافة إلى تعزيز مكانته ضمن 

القطاع المصرفي األردني. وضمن هذه االستراتيجية، يضع البنك خططًا شمولية ومتنوعة لتوفير 
منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات كافة عمالئه سواء األفراد منهم أو الشركات بشرائحهم 

المختلفة وتواكب التطور الذي تشهده األسواق. ويواصل البنك جهوده باستمرار لرفع مستوى 
رضا العمالء لديه، والذي يظهر جليا من خالل نسبة نمو عمالء البنك، والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا 

منذ عام 2014 بنسبة 50%، حيث يأتي رضا العمالء في مقدمة االهداف االساسية التي يسعى البنك 
لتحقيقها، شأنه كشأن مجموعة سوسيته جنرال العالمية التي يتفرع منها و المنتشرة في 66 بلدًا 
حول العالم.  إلى ذلك، يشار بأن البنك قد حصل على جائزة »الكفاءة والفعالّية في خدمة العمالء« 

من قبل اتحاد المصارف العربّية في تشرين األول 2017. 
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ملف العدد

ارتفاع عمالء البنك عام 2014 بنسبة %50

يتمتع بمركز مالي صلب وقاعدة رأسمالية متينة 
ومحفظته االئتمانية تمتاز بجودتها العالية

وفيما يخ�ص تنَوع اخلدمات التي يقدمها، يتبع بنك �سو�سيته جرنال - الأردن اأحد النماذج 
العاملية الناجحة ملجوعة �سو�سيته جرنال وهو منوذج البنك ال�سامل الذي يرتكز على توفري 
خدمات م�سرفية كاملة عالية اجلودة ت�ستهدف الأفراد و�سركات القطاع العام واخلا�ص 
احلجم  ومتو�سطة  ال�سغرية  وال�سركات  اجلن�سيات  متعددة  العاملية  وال�سركات  املحلية 
و�سركات   ”Leasing Companies“ التمويلي  التاأجري  و�سركات  النا�سئة  وال�سركات 
التمويل الأ�سغر Corporations”  “ Microfinance  التي ت�ساعد يف حتقيق ال�سمول املايل 
وتلعب دورًا هامًا يف تنمية املجتمعات املحلية، بالإ�سافة اإلى كبار عمالء الأفراد اأ�سحاب 

الرثوات العالية. 
ومتا�سيًا مع التزام البنك بو�سع عمالئه على راأ�ص قائمة اأولوياته وم�ساندتهم للنمو معًا، 
لتح�سني  التكنولوجية  والأنظمة  واحللول  الب�سرية  الكفاءات  ا�ستثماراته يف  البنك  يوا�سل 
جتربة املتعاملني مع البنك با�ستمرار، كما يحر�ص البنك على ان يكون متواجدًا يف مناطق 
وحتديث  الفروع  بع�ص  نقل  الخرية  ال�سنوات  يف  مت  حيث  الو�سول،  و�سهلة  ن�سطة  حيوية 
البع�ص الآخر منها . كما مت يف عام 2٠١3، �سراء مبنى جديد لالإدارة العامة �سمن منطقة 

م�سروع العبديل وهو معلم ذو طراز حديث يخدم عمالء البنك ويوفر لهم �سبل الراحة. 
وفيما يخ�ص النت�سار امل�سريف، فاإن لدى البنك حاليًا ١٧ فرعًا و 2٠ �سرافًا اآليًا، موزعة 
بواقع ١2 فرعًا يف العا�سمة عمان و ٥ فروع يف باقي املحافظات )اربد، الزرقاء، الكرك، 
توفر فر�ص  التو�سع يف مناطق  بغية  البنك  فروع  �سبكة  تطوير  اأن  ، حيث  ومادبا(  العقبة 

جيدة لالأعمال يعترب ذو اأولوية ا�سرتاتيجية للبنك.  
ويتمتع البنك مبركز مايل �سلب، كما ان حمفظته الئتمانية متتاز بجودتها العالية، وهو ما 
يعك�ص اإدارته الفعالة للمخاطر، ولديه هيكلية را�سخة للحوكمة الر�سيدة، وهو ما ي�ساهم يف 
ار�ساء الدعائم الأ�سا�سية لنمو الأعمال وحت�سني الأداء وحتقيق النمو امل�ستدام. كما يقوم 
البنك بالعديد من املبادرات لدعم وتطوير املجتمع املحلي انطالقًا من اإميانه العميق يف 

دوره ك�سريك هام يف هذا ال�ساأن. 
متلك  حمدودة،  عامة  م�ساهمة  �سركة  هو  الأردن   - جرنال  �سو�سيته  بنك  اأن  اإلى  ي�سار 
جمموعة بنك �سو�سيته جرنال يف لبنان )SGBL( ح�سة ا�سرتاتيجية فيها تتجاوز الـ 8٧ 
باملئة، حيث تتبع الأخرية لل�سبكة الدولية ل�سو�سيته جرنال )SG( املنت�سرة يف 66 بلدًا يف 

العامل. 
للتعرف اأكرث على البنك باعتباره منوذجًا لال�ستثمار الأجنبي الناجح يف القطاع امل�سريف 
الأردين، اأجرت جملة امل�ستثمرون حوارًا مع مدير عام بنك �سو�سيته جرنال- الأردن ندمي 
يف  حتققت  التي  والتطورات  الجنازات  اأهم  وعن  البنك  م�سرية  عن  فيه  حتدث  قبوات 

ال�سنوات املا�سية وتوقعاته حول الآفاق امل�ستقبلية.
للتعرف اأكرث على البنك باعتباره منوذجًا لال�ستثمار الأجنبي الناجح يف القطاع امل�سريف 
الأردين، اأجرت جملة امل�ستثمرون حوارًا مع مدير عام بنك �سو�سيته جرنال- الأردن ندمي 
يف  حتققت  التي  والتطورات  الجنازات  اأهم  وعن  البنك  م�سرية  عن  فيه  حتدث  قبوات 

ال�سنوات املا�سية وتوقعاته حول الآفاق امل�ستقبلية. 

ماهي  أجنبي:  كاستثمار  األردني  السوق  في  تجربتكم  عن  حدثني 
المزايا التي يوفرها هذا السوق وكيف تقيمون قرار استثماركم فيه؟
لبنان  يف  جرنال  �سو�سيته  بنك  جمموعة  من  جزء  الأردن   - جرنال  �سو�سيته  بنك  ي�سّكل 
)SGBL( التابعة لل�سبكة الدولية ل�سو�سيته جرنال )SG( املنت�سرة يف 66 بلدًا يف العامل. 

ويعود ا�ستثمار جمموعة SGBL يف بنك �سو�سيته جرنال- الأردن لعام ١999، اأي ما يقارب 
اإلى  للدخول  فر�سة  املنطقة  يف  للتو�سع  خطتها  �سمن  املجموعة  وجدت  عندما  عامًا،   ١9
ال�سوق الأردين. وقد زاد اهتمام املجموعة يف هذا ال�سوق يف ال�سنوات املا�سية، لي�ص فقط 
وعادلة  خ�سبة  واحة  يعد  لأنه  بل  العمل  جمالت  متلف  يف  للتطور  فر�ص  من  يوفره  ملا 
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لدى البنك 17 فرعًا و 20 صرافًا آليًا موزعة 
بواقع 12 فرعًا في عمان و 5 فروع في المحافظات

لال�ستثمار الأجنبي، اذ يتم التعامل معنا من قبل البنك املركزي وكافة اجلهات الت�سريعية 
اأ�س�ص عادلة. كذلك، فاإننا نعتقد باأن الأردن ميثل بوابة اآمنة خللق فر�ص  والرقابية على 

عمل كبرية يف ما وراء حدوده اجلغرافية. 
اأف�سل  ويطبق  كبري  ب�سكل  منظم  الأردين  امل�سريف  القطاع  اأن  حقيقة  اغفال  ميكننا  ول 
املعايري واملمار�سات الدولية، ويتمتع مب�ستويات عالية من الر�سملة تعزز من �سالبته ومتكنه 
من مواجهة ال�سدمات، بالإ�سافة اإلى كونه املحرك الرئي�سي للنمو القت�سادي يف اململكة. 
ول بد من التنويه الى ان جمموعة SGBL متلك حاليًا ح�سة تتجاوز 8٧ باملئة من راأ�سمال 

البنك.
 

ما هي الخدمات التي يقدمها البنك وهل تستهدفون فئة معينة من 
العمالء؟

بداأ البنك اأعماله يف ال�سوق الأردنية �سمن نطاق حمدود، حيث تركزت اأن�سطه يف اقرا�ص 
فئة معينة من العمالء هم نخبة عمالء ال�سركات، وتو�سع تدريجيًا يف اأن�سطته وعمل على 
يف  التو�سع  نحو  حتَول   2٠١١ عام  �سهد  وقد  امل�ستهدفني.  عمالئه  وفئات  خدماته  تنويع 

اقرا�ص قطاع الأفراد.     
ويتبع بنك �سو�سيته جرنال - الأردن حاليًا النموذج العاملي الناجح ملجموعة �سو�سيته جرنال 
وهو منوذج البنك ال�سامل الذي يرتكز على توفري خدمات م�سرفية كاملة عالية اجلودة 
متعددة  العاملية  وال�سركات  املحلية  واخلا�ص  العام  القطاع  و�سركات  الأفراد  ت�ستهدف 
اإلى  بالإ�سافة  النا�سئة  وال�سركات  احلجم  ومتو�سطة  ال�سغرية  وال�سركات  اجلن�سيات 
�سركات التمويل الأ�سغر Corporations”  “Microfinance  و�سركات التاأجري التمويلي 

“Leasing Companies” وكبار عمالء الأفراد ذوي الرثوات العالية. 
من  فئة  اأكرث  اإلى  ي�سل  واأن  ال�سعدة  جميع  على  تقدمًا  يحقق  ان  على  البنك  ويحر�ص  
يف  كبري  تنموي  دور  لها  التي  الأ�سغر  التمويل  �سركات  باإقرا�ص  نقوم  هنا  ومن  العمالء، 
متويل امل�ساريع ال�سغرية يف املناطق الريفية البعيدة. كما ين�سط البنك يف تقدمي القرو�ص 
ال�سغرية  ال�سركات  قطاع  من  لكل  واملوجهة  املنخف�سة  الفائدة  اأ�سعار  ذات  املي�سرة 
التمويل  برامج  �سمن  وذلك  املتجددة،  والطاقة  وال�سياحة  ال�سناعة  وقطاع  واملتو�سطة 
للقطاعات  اقرا�سها  اعادة  لغاية  املحلية  للبنوك  واملقدمة  املركزي  البنك  من  املدعومة 

املذكورة.
 Retail(  ( التجزئة  م�سرف  التالية:  الثالث  املهنية  خطوطه  خالل  من  البنك  ويعمل   
 Private(( اخلا�سة  الأموال  واإدارة    )Corporate & SMEs   ) املوؤ�س�سات   وم�سرف 
عاملية، حيث  بكونه جزء من جمموعة  الأردنية  البنوك  من  وميتاز عن غريه   .Banking
ي�ستفيد من الدعم التقني الذي تقدمه املجموعة يف متلف جمالت العمل، وبالأخ�ص يف 
جمال البنكية اخلا�سة وخدمات التمويل التجاري. كما يقدم البنك العديد من اخلدمات 
والت�سهيالت لل�سركات الأجنبية واملحلية على حد �سواء التي ترغب بال�ستثمار يف الأردن، 
حيث يلبي احتياجاتهم اخلا�سة مكت�سبًا ميزته الن�سبية من خالل عالقاته الدولية واملحلية 

الوا�سعة وخربته ومعرفته القوية بواقع ال�سوق الأردين.
املالية  الأوراق  و�سراء  بيع   « الغري  حل�ساب  املالية  الو�ساطة  خدمات  البنك  يوفر  كذلك، 
املدرجة يف بور�سة عمان بالعمولة حل�ساب الغري« من خالل �سركة م�ستقلة مملوكة بالكامل 

.SGBJ Brokerage Company“ “ من قبله
العقاري، مت خالل  التطوير  لقطاع  تعر�ساته  وزيادة حجم  البنك  منتجات  تنويع  وبهدف 
 “ SGBJ Leasing Company“ الربع الرابع من عام 2٠١٧ تاأ�سي�ص �سركة تاأجري متويلي
تابعة للبنك ومملوكة بالكامل من قبله. وقد با�سرت اأعمالها اعتبارًا من بداية هذا العام. 
ال�سغرية  ال�سركات  قطاع  لتمويل  متخ�س�سة  دائرة  ان�ساء  املا�سي  العام  خالل  مت  كما 
لتوجهات  وحتقيقًا  املحلي  ال�سوق  يف  التطورات  مواكبة  بهدف  وذلك  احلجم  واملتو�سطة 
احلكومة والبنك املركزي الأردين بدعم هذا القطاع، الذي يلعب دورًا هامًا يف القت�ساد 
ال�سركات حتت مظلته والتي حتقق عوائد ا�ستثمارية  الأردين كونه ي�سم عددًا كبريُا من 

جيدة، اإلى جانب م�ساهمته يف ايجاد العديد من الوظائف ويف دعم الناجت املحلي. 

هي  ما  األردني،  المصرفي  القطاع  ضمن  الحادة  المنافسة  ضوء  في 
االستراتيجية التي تتبعونها لتحسين مستوى رضا العمالء ؟

حر�ص بنك �سو�سيته جرنال - الأردن منذ اأن با�سر ن�ساطه يف ال�سوق الأردنية على انتهاج 
اإلى تعزيز مكانته �سمن  ا�سرتاتيجية عمادها حتقيق النمو امل�ستدام واملتوازن، بالإ�سافة 

القطاع امل�سريف الأردين. 
و�سمن هذه ال�سرتاتيجية، ي�سع البنك خططًا �سمولية ومتنوعة لتوفري منتجات وخدمات 
مبتكرة تلبي احتياجات كافة عمالئه �سواء الأفراد منهم اأو ال�سركات ب�سرائحهم املختلفة 
وتواكب التطور الذي ت�سهده الأ�سواق. ويوا�سل البنك جهوده با�ستمرار لرفع م�ستويات ر�سا 
العمالء لديه، حيث ياأتي ذلك يف مقدمة الهداف ال�سا�سية التي ي�سعى لتحقيقها، �ساأنه 

ك�ساأن املجموعة امل�سرفية العاملية التي يتفرع منها.
ومتا�سيًا مع التزام البنك بو�سع عمالئه على راأ�ص قائمة اأولوياته وم�ساندتهم للنمو معًا، 
لتح�سني  التكنولوجية  والأنظمة  واحللول  الب�سرية  الكفاءات  ا�ستثماراته يف  البنك  يوا�سل 

جتربة املتعاملني مع البنك با�ستمرار. 
اإلى ذلك، يوظف البنك فريق متخ�س�ص خلدمة العمالء وتلبية حاجاتهم املختلفة، حيث 
يعمل م�سوؤول احل�ساب على خدمة العميل وتقدمي ال�ست�سارات املالية له منذ بداية العالقة 
امل�سرفية وحتى التنفيذ الكامل للت�سهيالت اأو ا�ستكمال اجراءات فتح احل�ساب. كما يتبع 
ملنتجاته  الرتويج  العالنات وحمالت  التعامل مع عمالئه ويف  التامة يف  ال�سفافية  البنك 

التي يطرحها للجمهور. 
كذلك، يحر�ص البنك با�ستمرار على تطوير وحتديث �سبكة فروعه وعلى ان يكون متواجدًا 
اأولوية  ذو  يعترب  فروعنا  �سبكة  تطوير  اأن  الو�سول، حيث  و�سهلة  ن�سطة  مناطق حيوية  يف 
ا�سرتاتيجية للبنك. وقد مت يف ال�سنوات الخرية نقل بع�ص الفروع وحتديث البع�ص الآخر 
منها وفتح فروع جديدة يف مناطق توفر فر�ص جيدة لالأعمال. كما مت يف عام 2٠١3، �سراء 
مبنى جديد لالإدارة العامة �سمن منطقة م�سروع العبديل وهو معلم ذو طراز حديث يخدم 

عمالء البنك ويوفر لهم �سبل الراحة.
 ويعمل البنك حاليًا من خالل ١٧ فرعًا، موزعة بواقع ١2 فرعًا يف العا�سمة عمان و ٥ فروع 

يف باقي املحافظات )اربد، الزرقاء، الكرك، العقبة ومادبا (.
 يف جمال احللول التكنولوجية، نعمل على تطوير نظام املعلومات لدينا من خالل تطبيق 
نظام بنكي جديد على م�ستوى املجموعة يف لبنان، الأردن وقرب�ص، والذي �سينعك�ص ايجابًا 
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تواكب  ومتطورة  وبرامج جديدة  منتجات  لطرح  البنك  و�سيوؤهل  امل�سرفية  على خدماتنا 
التي  الذكية  التطبيقات  نعمل على جمموعة من  الإطار  التكنولوجية. ويف هذا  التطورات 

تواكب التطورات يف هذا املجال.
فواتريكم«  »اأي  نظام  عرب  الكرتونيًا  الفواتري  وت�سديد  عر�ص  خدمة  بتطبيق  قمنا  كما 
وال�سرائب  اجلمارك  ور�سوم  فواتريهم  ت�سديد  امكانية  للعمالء  يتيح  الذي  الكرتوين 
وغريها على مدار ال�ساعة من خالل عدد من قنوات الدفع املختلفة واملتنوعة. حيث يوفر 
البنك هذه اخلدمة حاليًا من خالل �سبكة فروعه واأجهزة ال�سراف الآيل، وجاري العمل 

  .e-bankingعلى ا�سافة قنوات دفع اأخرى لحقًا  كالـ

ضمن  حققتموها  التي  واالنجازات  المستجدات  وأهم  آخر  هي  ما 
الخطوط المهنية الثالثة التي تعملون من خاللها ؟

على م�ستوى قطاع التجزئة، قمنا باإن�ساء مركز ات�سال بهدف توفري خدمة �سريعة وفعالة 
باملنتجات  اخلا�سة  ا�ستف�ساراتهم  جميع  على  والإجابة  ات�سالتهم  خالل  من  للعمالء 
واخلدمات امل�سرفية.  كما مت طرح العديد من املنتجات اجلديدة اأبرزها ح�ساب »غنى« 
وح�سابات  القيمة،  اجلوائز  من  العديد  على  العمالء احل�سول  يخّول  توفري  وهو ح�ساب 
خا�سة بفئة ال�سباب )ILIVE( والأطفال )SWING ( التي توفر جوائز اي�سًا، حيث تكمن 

الغاية الأ�سا�سية من هذه املنتجات يف تو�سيع وتنويع قاعدة املودعني لدينا. 
كذلك، قمنا بطرح بطاقة فيزا اإنفينيت Infinite Card  Visa التي تتيح للعمالء فر�سة 
ح�ساب  اإلى  بالإ�سافة  ال�ستثنائية،  واخلدمات  المتيازات  من  العديد  من  ال�ستفادة 
 )2 Evolution( سهادات ايداع بالدينار ملدة ١8 �سهر بفوائد مت�ساعدة لكل �ستة اأ�سهر�
لت�سجيع  ت�سويقية  حملة  بطرح  قمنا  كما  للغاية.  مناف�سة  فائدة  وباأ�سعار  بالدولر  واآخر 
املغرتبني الأردنيني بتمّلك منزل اأو ار�ص يف بلدهم الأم وباأ�سعار مناف�سة. وقمنا بتطوير 
 2٠١8 العام  خالل  فروعنا  عرب  بت�سويقها  و�سنبداأ   Bancassurance التاأمني  منتجات 
املنتجات اجلديدة منها بطاقات الئتمان  اي�سًا على تطوير جمموعة من  العمل  وجاري 
لل�سركات     Corporate Credit Card وح�سابات خا�سة باملهنيني وكبار العمالء توؤهلهم 

للح�سول على جمموعة من املنتجات واخلدمات املجانية والعديد من المتيازات.  
فرعي  حتديث  موؤخرًا  مت  حيث  فروعه،  �سبكة  وحتديث  تطوير  البنك  وا�سل  كذلك، 
ال�سويفية والزرقاء مبوقعيهما اجلديدين ومت دعمهما بتقنية تكنولوجية حديثة وع�سرية. 
الفحي�ص �سمن جممع جتاري  افتتاح فرع جديد يف مدينة  بداية عام 2٠١6  كما مت يف 

كبري. 
ال�سركات  لتمويل  دائرة  بتخ�سي�ص  ذكرت  كما  قمنا  ال�سركات،  قطاع  م�ستوى  وعلى 
ال�سغرية ومتو�سطة احلجم متا�سيًا مع التوجهات العامة لل�سوق، كما تو�سعنا يف ال�سنوات 
�سركات  النتقائية يف متويل  �سيا�ستنا  وا�ستمرينا يف  العام  القطاع  اقرا�ص  نحو  الأخرية 
القطاع اخلا�ص و�سط �سح يف فر�ص القرا�ص اجليدة. ومت الرتكيز اي�سًا على منح القرو�ص 
ل�سمان  الأردنية  ال�سركة  مع  اتفاقيتني  توقيع  مت  كما  املركزي.  البنك  قبل  من  املدعومة 
القرو�ص لتغطية ماطر متويل قرو�ص الطاقة املتجّددة وقرو�ص ال�سركات النا�سئة، اإلى 
ال�سركة من خاللها ماطر متويل عدد من  التي تغطي  جانب الربامج القائمة الأخرى 
ال�سعبة  القت�سادية  التحديات  ورغم  ال�سناعي.  الن�ساط  �سيما  ل  الأخرى  الن�ساطات 
وتراجع فر�ص القرا�ص اجليدة، اإل اأن البنك قد متكن من حتقيق الأرقام امل�ستهدفة لنمو 

املحفظة خالل العام املا�سي. 
اأما بالن�سبة لدائرة اإدارة الأموال اخلا�سة، فاإن البنك يتلقى الدعم الالزم من جمموعة 
�سو�سيته جرنال يف جنيف وموناكو ولوك�سمبورغ يف هذا املجال. وكان من اأبرز الفعاليات 
التي مت تنظيمها �سمن هذا القطاع يف عام 2٠١٧ عقد حما�سرة حتت عنوان »ال�سورة 
فرن�سا  جرنال  �سو�سيته  بنك  يف  ال�سرتاتيجي   - الرئي�سي  القت�سادي  األقاها  الأو�سع« 
اجتاهات  حول  عمالئنا  ا�ستف�سارات  على  خاللها  من  اأجاب  حيث  اخلا�سة،  للبنكية 
الأ�سول  املتاحة �سمن فئات  الفر�ص ال�ستثمارية  ال�سوء على  العاملي، م�سلطًا  القت�ساد 

املختلفة.  

اأما على ال�سعيد ال�ستثماري، فان ا�ستثمارات البنك ترتكز يف �سندات اخلزينة الأردنية 
ا�ستثماريني مت اطالقهما  موؤخرًا يف �سندوقني  �ساهم  قد  البنك  باأن  منوهًا  ب�سكل عام، 
بال�ستثمار  يعنى  اأحدهما  الأردين،  املركزي  البنك  املحلية مببادرة من  البنوك  قبل  من 
معدلت  حتقق  والتي  اجليد  املايل  املردود  ذات  احلجم  متو�سطة  ال�سركات  راأ�سمال  يف 
لال�ستثمار  الأردين  ال�سعودي  ال�سندوق  �سركة  يف  ال�ستثمار  يخ�ص  والآخر  مرتفعة  منو 
التي تهدف لتنفيذ م�ساريع حيوية ذات جدوى اقت�سادية مقنعة �سمن قطاعات الطاقة 

وال�سياحة والبنية التحتية.  
 كذلك، فاإنه جاري العمل على درا�سة امل�ساهمة يف �سندوق ا�ستثماري يهدف لال�ستثمار 
ال�سرق  تعمل يف منطقة  التي   )FinTech( املالية التكنولوجيا  �سركات  رئي�سي يف  ب�سكل 

الأو�سط و�سمال افريقيا والتي هي يف طور النمو.
واختتم قبوات حديثه  قائاًل باأن البنك قد حقق منوًا �سخمًا يف ميزانيته منذ عام 2٠١١، 
ما  اإلى   2٠١١ عام  نهاية  يف  دينار  مليون   36٠ حوايل  من  الأ�سول  اإجمايل  ارتفع  حيث 
يتجاور ١.2 مليار دينار يف نهاية اأيلول 2٠١٧، كما مت م�ساعفة راأ�سمال البنك يف الفرتة 

ما بني 2٠١١ و2٠١2 لي�سل اإلى ١٠٠ مليون دينار. 
حمفظته  ان  كما  متينة،  راأ�سمالية  وقاعدة  �سلب  مايل  مبركز  يتمتع  البنك  باأن  وخل�ص 
الئتمانية متتاز بجودتها العالية، وهو ما يعك�ص اإدارته احلكيمة للمخاطر، ولديه هيكلية 
الأعمال  لنمو  الأ�سا�سية  الدعائم  ار�ساء  يف  ي�ساهم  ما  وهو  الر�سيدة،  للحوكمة  را�سخة 

وحت�سني الأداء وحتقيق النمو امل�ستدام.  
وتطوير  لدعم  املبادرات  من  بالعديد  البنك  يقوم  الجتماعية،  امل�سوؤولية  �سعيد  على 
حيث  ال�ساأن،  هذا  يف  هام  ك�سريك  دوره  يف  العميق  اإميانه  من  انطالقًا  املحلي  املجتمع 
والتعليمية  ال�سحية  واملراكز  املوؤ�س�سات  من  للعديد  والتربع  والدعم  الرعاية  تقدمي  يتم 

والثقافية والفنية والن�سانية. 

ماهي أبرز توقعاتكم لعام 2018؟
الكثري من اجلهود  بذلنا  اإذ  ب�سكل عام،  الأردين  العام 2٠١٧ �سعبًا على القت�ساد  كان 
لتطوير مركزنا املايل وح�ستنا ال�سوقية، وقد تاأثر القطاع امل�سريف بحالة الركود الن�سبي 

وتراجع ال�ستثمار و�سح فر�ص القرا�ص اجليدة.
الحتياطي  بنك  توجهات  بالتوافق مع  النقدية  �سيا�سته  ت�سديد  املركزي  لقرار   كما كان 
الفيدرايل الأمريكي وتطورات الأو�ساع املحلية اأثرًا هامًا على ارتفاع اأ�سعار الفوائد على 
كذلك،  الربح.  هام�ص  تقلي�ص  اإلى  اأدى  مما  الئتمان،  ح�سابات  على  منه  اأكرث  الودائع 
العام.  من  الثاين  الن�سف  يف  وخا�سة  عام  ب�سكل  للحكومة  القرا�ص  حجم  تراجع  فقد 
فيما باتت اأعمال التجزئة اأكرث خطورة مع ظل ارتفاع تكلفة القرتا�ص وتكاليف املعي�سة. 

بالن�سبة للعام 2٠١8، هناك بع�ص التطورات الإيجابية التي تدعونا للتفاوؤل، فقد مت اعادة 
فتح احلدود مع العراق ورمبا �سيتم فتح احلدود مع �سوريا لحقًا، مما �سينع�ص التجارة 
بني الأردن وهذين البلدين ويوفر فر�ص للم�ساهمة يف م�ساريع اعادة اعمارهما. كما مت 
العالن عن عدة م�ساريع منها مع ال�سعودية ويت�سمن اأحدها م�سروع �سخم على �سعيد 
البنية التحتية بني البلدين، بالإ�سافة اإلى بع�ص امل�ساريع القائمة التي �ستمنح ال�سوق بع�ص 

النتعا�ص. 

هل من كلمة أخيرة تود التحديث عنها؟
املركزي  البنك  الى  والمتنان  ال�سكر  بخال�ص  اأتقدم  اأن  ي�سرين  اللقاء،  هذا  ختام  يف 
الردين على دوره وحر�سه الدائم على �سالمة وا�ستقرار اجلهاز امل�سريف الردين وعلى 

تعامله العادل مع كافة البنوك على حد �سواء. 
كما اأود اأن اأ�سكر ال�سادة هيئة الأوراق املالية ودائرة مراقبة ال�سركات على دورهما الفاعل 
يف تعزيز بيئة الأعمال وال�ستثمار، ول ي�سعني اإل اأن اأقدم خال�ص �سكري وجزيل امتناين 
الى عمالئنا الكرام على ثقتهم الدائمة بنا واأ�سكر كذلك كافة موظفينا على ما يبذلونه 

من جهد وتفان يف خدمة البنك. 

ملف العدد
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المؤسسة العامة للضمان االجتماعي... 
صمام األمان واالستقرار ألبناء المجتمع

دد
لع

ء ا
قا

ل

ُتعّد المؤسسة العامة للضمان االجتماعي واحدة من أهم إنجازات الوطن، وجدت لحماية األيدي 
العاملة ورعايتها اجتماعيًا واقتصاديًا بما تمثله من مظلة حماية اجتماعية تهدف الى الحفاظ 

على حقوق الطبقة العاملة، وتوفير منافع ومزايا تأمينية للمؤمن عليهم أو ذويهم
 في حاالت الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل وغيرها.

لقاء العدد

17العدد 48    أذار  2018



المؤسسة العامة للضمان االجتماعي... 
صمام األمان واالستقرار ألبناء المجتمع

نسعى إلى تغطية كل مواطن وعامل على أرض المملكة تحت مظلة الضمان

الروابدة: مستقبل 
الضمان آمن ونتوقع 

أن تتخطى إيرادات 
المؤسسة التأمينية 

1،570 مليار دينار

لقاء العدد

ُتعّد المؤسسة العامة للضمان االجتماعي واحدة من أهم إنجازات الوطن، وجدت لحماية األيدي 
العاملة ورعايتها اجتماعيًا واقتصاديًا بما تمثله من مظلة حماية اجتماعية تهدف الى الحفاظ 

على حقوق الطبقة العاملة، وتوفير منافع ومزايا تأمينية للمؤمن عليهم أو ذويهم
 في حاالت الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل وغيرها.

وتقول المدير العام المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ناديا الروابدة، ان الضمان االجتماعي يعد 
صمام أمان واستقرار ألبناء المجتمع األردني، وركنًا أساسيًا من أركان األمان االجتماعي في المملكة، 

سواء لألجيال الحالية أو المستقبلية. وأضافت خالل مقابلتها مع »المستثمرون«، إن المؤسسة 
تسعى إلى أن تغطي مظلة الضمان كل مواطن وكل عامل على أرض المملكة، مشددة في 

الوقت نفسه الى انها بدأت بالتوجه نحو تفعيل الخدمات اإللكترونية 
وشرعت في تنفيذ جملة من الخدمات اإللكترونية.
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لقاء العدد

514 ديناراً المتوسط العام لرواتب المشتركين شهريًا

المؤسسة لن تدخر جهداً لتحقيق العدالة في الحقوق
 بين العاملين في القطاعين العام والخاص

الكامل  اإللكتروني  للتحول  المؤسسة  لدى  توجه    هناك 

استعداد  مدى  وما  المؤسسة،  تقدمها  التي  للخدمات 
المؤسسة لذلك؟

      جاء اإطالق املوؤ�س�سة للخدمات الإلكرتونية بهدف حتقيق التميز يف اخلدمة، 
وتوفري الوقت واجلهد على جمهورها، وزيادة كفاءة و�سفافية اخلدمات املقدمة 
وتطوير  حت�سني  اإلى  الرامية  املوؤ�س�سة  توجهات  مع  ان�سجامًا  جاء  اأنه  كما  لهم، 
م�ستوى اخلدمة املقدمة للجمهور ومتلقي اخلدمة؛ من خالل الرتقاء باخلدمات 

الإلكرتونية مبا ينعك�ص اإيجابًا على ت�سهيل عملية الت�سال باجلمهور.
  لقد بداأت املوؤ�س�سة بالتوجه نحو تفعيل اخلدمات الإلكرتونية باكرًا؛ اإذ �سرعت 
توجه  مع  متا�سيًا  اأي�سًا  جاءت  والتي  الإلكرتونية  اخلدمات  من  جملة  تنفيذ  يف 
احلكومة يف حتويل ع�سر خدمات مقدمة للمواطن من خالل اخلدمة الإلكرتونية 

اإلكرتونية خا�سة  اعتبارًا من مطلع العام 2٠١8 ، ومن �سمنها ثالث خدمات 
الإلكرتوين  املوقع  خالل  من  الختياري  ال�سرتاك  خدمات  هي  بال�سمان 
للموؤ�س�سة، وخدمة دفع ال�سرتاكات للمن�ساآت، وخدمة دفع ال�سرتاكات لالأفراد 
العام  بداية  من  اعتبارا  الإلكرتونية  اخلدمات  على  مقت�سرة  اأ�سبحت  التي 

.) e Fawateercom( احلايل  2٠١8 من خالل خدمة الدفع الإلكرتوين
وقد قامت املوؤ�س�سة باإن�ساء حمطات اإلكرتونية بكل فروعها ومكاتبها من خالل 
املن�ساآت  ارتباط  �سباط  تدريب  ليتم  بـ«الإنرتنت«  مزود  حا�سوب  جهاز  و�سع 
التي  الإلكرتونية  اخلدمات  على  واملكاتب  الفروع  هذه  مراجعي  من  وغريهم 
املوؤ�س�سة  على  العائدة  اخلدمات  لهذه  امل�سافة  فالقيمة  املوؤ�س�سة؛  تقدمها 
الإقبال على  وزيادة  متلقي اخلدمة،  ر�سا  زيادة  تتمثل يف  اأهمية كبرية،  ذات 
والوفاء  املواطنني،  على  والت�سهيل  الإلكرتونية،  اخلدمات  هذه  من  ال�ستفادة 
بوعود املوؤ�س�سة لتقدمي خدمات اإلكرتونية ذات جودة عالية لهم داخل وخارج 
باخلدمات  املوؤ�س�سة  جمهور  لتعريف  اإعالمية  حملة  اطالق  مت  كما  اململكة، 

اللكرتونية.

وفي ما يلي نص اللقاء
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المؤسسة بدأت بالتوجه نحو تفعيل الخدمات
 اإللكترونية وشرعت في تنفيذ جملة من الخدمات 

االشتراك  بازدواجية  عليه  للمؤمن  المؤسسة     سمحت 

أكثر  في  العمل  عليه  المؤمن  مزاولة  حال  في  الضمان  في 
هل  الشروط،  عليه  وانطبقت  ذاته  الوقت  في  منشأة  من 
المؤمن  على  وأثرها  الخطوة  هذه  توضيح  لعطوفتكم 

عليهم؟
ال�سادرة  اجلديدة  التاأمينية  الأنظمة  على  طراأت  التي  التعديالت  ا�ستملت 
مبوجب قانون ال�سمان الجتماعي رقم )١( ل�سنة 2٠١٤ على اأمور مهمة ت�سب 

يف م�سلحة املوؤمن عليهم وت�سفي مزيدًا من املنافع واحلقوق التاأمينية لهم.
اأتاحت للموؤمن عليه الذي يعمل يف اأكرث من من�ساأة يف ذات الوقت  والتعديالت 
اأ�سا�ص  املطبقة عليها وعلى  التاأمينات  وبجميع  املن�ساآت  تلك  ال�سمول من خالل 
اأجره اخلا�سع لالقتطاع يف كل من�ساة منها ب�سكل م�ستقل، بحيث اأ�سبح ي�ستفيد 
من تاأمني اإ�سابات العمل يف حال تعر�سه لإ�سابة عمل يف اأي من�ساة يعمل فيها، 
الأعلى  الراتب  باعتماد  التاأمينية  املنافع  باقي  من  ا�ستفادته  حتقيق  وكذلك 

امل�سمول عليه يف حال توفرت لديه فرتة ال�سمول الالزمة لعتماد هذا الراتب.
    فاملوؤمن عليه الذي تكون لديه فرتات ا�سرتاك لدى اأكرث من من�ساأة يف ذات 
تقاعد  براتب  يتعلق  فيما  حقوقه  ت�سوية  عند  الأعلى  الأجر  له  يعتمد  الوقت 
ال�سيخوخة وراتب التقاعد املبكر �سريطة اأن ل تقل مدة ا�سرتاكه يف املن�ساأة التي 
يتقا�سى منها الأجر الأعلى عن )8٤( ا�سرتاكًا وبخالف ذلك ت�سوى حقوقه على 
اأ�سا�ص اأجره اخلا�سع من خالل املن�ساأة التي تكون فيها عدد ا�سرتاكاته اأكرث، كما 
ت�سوى حقوق املوؤمن عليه يف راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب اعتالل العجز 
الطبيعي )الكلي واجلزئي( على اأ�سا�ص اأجره الأعلى اخلا�سع لالقتطاع �سريطة 
اأن ل تقل مدة ا�سرتاكه يف املن�ساأة التي يتقا�سى منها الأجر الأعلى عن )2٤( 

لراتب  بالن�سبة  ا�سرتاكًا   )6٠( وعن  الطبيعية  الوفاة  لراتب  بالن�سبة  ا�سرتاكًا 
اعتالل العجز الطبيعي الكلي اأو اجلزئي.

   علمًا باأن ا�سرتاكات تاأمني ال�سيخوخة والعجز والوفاة املدفوعة من املوؤمن عليه 
وعنه عن فرتات ا�سرتاكه املتداخلة التي مل تتم ت�سوية حقوقه عنها تعاد له عند 

خروجه ب�سورة نهائية من اأحكام القانون.

    الوصول بمظلة الضمان إلى كل مواطن هدف استراتيجي 

للمؤسسة، ما هي خطواتكم للوصول إلى هذا الهدف؟
ن�سعى بروؤية ثاقبة اإلى اأن تغطي مظلة ال�سمان كل مواطن وكل عامل على اأر�ص 
اأن  موؤمنون  لأننا  �سدر،  برحابة  نقبله  لكننا  كبري،  حتٍد  وهو  احلبيبة،  مملكتنا 
ما نخطط له ونفعله هو من �سميم م�سوؤوليتنا يف موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي، 
حيث اإن  تطلعاتنا لإن�سان عامل حتت مظلة ال�سمان الجتماعي تطلعات اإن�سانية 
اإيجابي  واجتماعي  اقت�سادي  مردود  ذات  اأنها  اإلى  اإ�سافة  وعادلة،  م�سروعة 
على الوطن؛ ف�سمول كافة القوى العاملة واأ�سحاب العمل العاملني يف من�ساآتهم 
الإنتاج، ومزيدًا من  العمل، ومزيدًا من  �سوق  ال�ستقرار يف  �سيحقق مزيدًا من 
اأبناء الطبقة العاملة، ومزيدًا من ال�ستدامة واحليوية  ال�سعور بالأمان لدى كل 

لنظامنا التاأميني العام.
واملوؤ�س�سة ت�سع �سمن روؤيتها �سمول كافة اأفراد الطبقة العاملة يف اململكة مبظلة 
بني  احلقوق  يف  العدالة  لتحقيق  ال�سعيد  هذا  على  جهدًا  تّدخر  ولن  ال�سمان، 
كافة العاملني يف القطاعني العام واخلا�ص يف كل القطاعات القت�سادية، وذلك 
بهدف توفري احلماية الالزمة للمواطن ومتكينه اقت�ساديا واجتماعيًا، حيث اإننا 
ن�سعى اإلى �سمان اجتماعي �سامل وم�ستدام يغطي كافة املواطنني، ويحمي كافة 

الأجيال.
واتخذت المؤسسة عدة خطوات لتحقيق هذا الهدف من خالل:

لقاء العدد
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1،270 مليون مشترك فعال 
في الضمان لنهاية تشرين ثان /2017

�سمول جميع املن�ساآت التي ت�سغل عاماًل فاأكرث. . ١
ال�سمول الإلزامي لأ�سحاب العمل والعاملني حل�سابهم اخلا�ص وال�سركاء . 2

املت�سامنني العاملني يف من�ساآتهم.
املغرتبني . 3 مثل  الأردنيني،  املواطنني  العاملة من  للفئات غري  املجال  اإتاحة 

وربات املنازل لال�سرتاك اختياريًا.
اإطالق حمالت اإعالمية وتوعوية لتعريف القوى العاملة بحقوقهم، واحلد . ٤

من ظاهرة التهرب التاأميني.
مبظلة . ٥ العاملة  القوى  �سمول  ي�سمن  مبا  الوطنية  املوؤ�س�سات  مع  الربط 

ال�سمان.
اإطالق مبادرة )�سفري ال�سمان( لت�سجيع املغرتبني املبادرة اإلى ال�سرتاك . 6

الختياري.

والمتقاعدين،  المشتركين  أعداد  على  تطلعينا  هل      

من  المستفيدين  وأعداد  للمؤسسة،  واإليرادات  والنفقات 
تأميني األمومة والتعطل عن العمل؟

اإلى  ثان /2٠١٧  ت�سرين  نهاية  و�سل حتى  الفّعالني  للم�سرتكني  الإجمايل  العدد 
مليون و )2٧٠( األف موؤمن عليه حتت مظلة ال�سمان حاليًا موزعني اإلى )9١9( 
حوايل  ميثلون  الإناث،  من  م�سرتكة  األف   )3٥١( و  الذكور،  من  م�سرتك  األف 
)م�ستغلني  اململكة  يف  العمل  قوة  من   )%62( وي�سكلون  امل�ستغلني،  من   )%٧3(
ومتعطلني(، منهم )٥3٠( األف م�سرتك يعملون يف القطاع العام، و)66٧( األف 
األف م�سرتك اختياري، كما  القطاع اخلا�ص وحوايل )٧3(  يعملون يف  م�سرتك 
من  فقط   )%١2.6( األفًا  ميثلون   )١6٠( الأردنيني  غري  امل�سرتكني  عدد  يبلغ 
اإجمايل امل�سرتكني، يف حني بلغ املتو�سط العام لرواتب امل�سرتكني )٥١٤( دينارًا 
�سهريًا، وهناك )١229٠( اأ�سحاب عمل مت �سمولهم بال�سمان الجتماعي منذ 

.2٠١٥/١/١
كما بلغ عدد امل�سرتكني بال�سمان الذين ا�ستفادوا من تاأمني التعطل عن العمل 
تطبيقه يف 2٠١١/9/١  )٥٠226( م�سرتك من متلف حمافظات  بداية  منذ 
اململكة، وبلغت النفقات التاأمينية امل�سروفة لهم كبدلت تعطل )٤2.٥( مليون 
دينار، بينما و�سل عدد امل�سرتكات بال�سمان اللواتي ا�ستفدن من تاأمني الأمومة 

اإلى )3١62٤( موؤمٍن عليها، ومببلغ اإجمايل )٤١( مليون دينار.
اأما الإيرادات التاأمينية لعام 2٠١6 فبلغت مليارًا و)٤3٠( مليون دينار، وبن�سبة 
منو عن العام الذي �سبقه بلغت )١٤%(، يف حني بلغت النفقات التاأمينية للعام 
ذاته )8٥8( مليون دينار، وبن�سبة منو عن العام الذي �سبقه بلغت )١٠%(، يف 
دينار،  مليون   )٥٥6( اإلى   2٠١6 املا�سي  للعام  التاأمينية  الفوائ�ص  و�سلت  حني 

فيما يتوقع اأن ت�سل الفوائ�ص التاأمينية لعام 2٠١٧ اإلى )6١٠( ماليني دينار.
   )15700( مشترك اختياري جديد بالضمان عام 2016 وحدها، 

ما  المغتربين،  مع  للمؤسسة  تكاملية  عالقة  على  يؤشر 
جهودكم بهذا المجال؟

عدد الأردنيني الذين ا�سرتكوا اختياريًا بال�سمان الجتماعي خالل العام املا�سي 
األفًا و )٧٠٠( م�سرتك جديد، لي�سل العدد الرتاكمي للموؤمن  2٠١6 بلغ )١٥( 
عليهم امل�سرتكني اختياريًا )احلاليني وال�سابقني( اإلى )١63( األف م�سرتك من 

�سمنهم )٧٥( األف م�سرتك اختياري فّعال حاليًا.
مواطن  كلَّ  متّكن  املوؤ�س�سة  اأطلقتها  التي  اجلديدة  اللكرتونية  اخلدمات  اإن  اإذ 

النت�ساب  بطلب  التقدم  من  خارجها  اأو  اململكة  داخل  مقيمًا  كان  �سواء  اأردين، 
 )www.ssc.gov.jo( الختياري اإلكرتونيًا من خالل موقع املوؤ�س�سة الإلكرتوين
دون احلاجة ملراجعة فروع املوؤ�س�سة داخل اململكة اأو نوافذها يف اخلارج، وكذلك؛ 

ا�ستفادته من كافة اخلدمات الإلكرتونية املتعلقة بال�سرتاك الختياري.
العام احلايل  وا�سعة مطلع  اإعالمية  باإطالق حمالت  الإعالمي  املركز  قام  وقد 
وخالل الأعوام املا�سية للو�سول اإلى املغرتبني الأردنيني، وربات املنازل، وكل من 
يخرج من جهة عمله لأي �سبب اإلى اأن يلتحق بجهة عمل جديدة؛ وذلك للتعريف 
ن عليهم، واملنافع  باأهمية هذا ال�سرتاك، وجمالت احلماية التي يوفرها للموؤمَّ
املتحققة للم�سرتكني مبوجبه، وحّث اأي اأردين ينقطع عن العمل للمبادرة لتقدمي 

طلب ال�سرتاك الختياري.
    اإذ التقت املوؤ�س�سة خالل الأعوام املا�سية بقطاعات وا�سعة من اجلالية الأردنية 
مبادرة  �سمن  والبحرين(  والإمارات  وقطر  والكويت  )ال�سعودية  من  كل  يف 
)�سفري ال�سمان(، من خالل تنظيم لقاءات مبا�سرة مع اأبناء اجلالية الأردنية 
واحلوار معهم وال�ستماع لآرائهم ومقرتحاتهم بخ�سو�ص اإي�سال ر�سالة ال�سمان 
للمغرتبني، اإ�سافة اإلى التوا�سل مع اأبناء اجلالية الأردنية يف متلف دول العامل 
وجمموعات  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  بهم  اخلا�سة  ال�سفحات  عرب 
طلبات  تقدمي  وكيفية  ومنافعه،  ال�سرتاك  باأهمية  وتعريفهم  اأب(،  )الوات�ص 
ال�سرتاك واطالعهم على  ن�ساطات وفعاليات املوؤ�س�سة يف هذا ال�ساأن. فاملوؤ�س�سة 
تفتخر بعالقات ال�سراكة مع متلف اأندية وروابط اجلاليات الأردنية يف العامل، 

وحتديدًا يف دول اخلليج العربي.

   هل مستقبل الضمان االجتماعي آمن؟

  م�ستقبل ال�سمان اآمن ونتوقع اأن تتخطى اإيرادات املوؤ�س�سة التاأمينية لهذا العام 
العام  التاأمينية  املوؤ�س�سة  اإيرادات  اإن  حيث  دينار،  مليون  و٥٧٠  املليار  حاجز 
املا�سي 2٠١6 بلغت مليارًا و )٤3٠( مليون دينار، يف حني بلغت نفقاتها التاأمينية 

)8٥8( مليون دينار، بفائ�ص تاأميني و�سل الى )٥٥6( مليون دينار.
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منطقة العقبة االقتصادية الخاصة... 
قصة نجاح حققت الرؤى الملكية

40% زيادة في عدد المؤسسات التي قامت بالتسجيل ألول مرة

مشروع العدد

باتت اليوم قصة نجاح حققت الرؤية الملكية في ان تكون
 وجهة متكاملة لالستثمار والترفيه والتجارة.

مفوضية سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، اضحت اليوم بحسب رئيسها انموذجا 
لما يجب أن تكون عليه أي إدارة حديثة ذات مؤسسات عاملة واقتصاد متنوع يقوم على تنمية 

قابلة لالستدامة، واستثمارات في شتى القطاعات تضمنها سلطة قانونية مستقلة بشراكة 
مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي. ويقول خالل حديثه لـ«المستثمرون«، إن السلطة عملت 

خالل العام الماضي على تحقيق االنجازات المختلفة وفي كافة المجاالت دون استثناء، كما 
استطاعت المضي قدما في تحقيق النمو االقتصادي بما يتناسب مع استراتيجيتها التي 

وضعتها لالعوام المقبلة وخطتها المستقبلية.

الشريدة:
 السلطة عملت 

في 2017 على تحقيق 
االنجازات المختلفة 
وفي كافة المجاالت
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تخفيض رسوم تسجيل المؤسسات بواقع %50 
لتسهيل اجراءات ترخيص المنشآت االقتصادية

اطالق 18 خدمة الكترونية خاصة بخدمات مديرية تراخيص االعمار في 2017

بانها  ليوؤكد   ،2٠١٧ املا�سي  العام  خالل  ال�سلطة  اجنازات  حديثه  يف  ال�سريدة  وي�ستعر�ص 
فقد  ال�ستثمار،  وت�سجيع  العمال  بيئة  تعزيز  جمال  يف  يف  كبرية  اجنازات  حتقيق  ا�ستطاعت 
عملت على ت�سهيل اجراءات ترخي�ص املن�ساآت القت�سادية وتخفيف العباء املالية املرتتبة عليها، 
وذلك من خالل منح ال�سهادات الالزمة ملزاولة الن�ساط لأول مرة خالل مدة اق�ساها خم�ص ايام 
عمل، وتنفيذ اجراءات جتديد ال�سهادات املطلوبة خالل يومي عمل، واإعفاء املوؤ�س�سات امل�سجلة 

من بدل ا�سدار ال�سهادة ال�سحية و�سهادة ال�سالمة العامة لأول مرة او عند جتديدها.
املن�ساآت  ترخي�ص  اجراءات  ت�سهيل  جمال  يف  حققتها  التي  الجنازات  من  اأنه  واأ�ساف 
القت�سادية، تخفي�ص ر�سوم ت�سجيل املوؤ�س�سات بواقع ٥٠% لت�سبح ٧٥٠ دينار للموؤ�س�سات القائمة 
يف املنطقة والتي متار�ص اي ن�ساط اقت�سادي فيها وترغب يف الت�سجيل وملدة عام واحد، واطالق 
املوقع اللكرتوين الر�سمي اجلديد لل�سلطة بهدف ت�سهيل احل�سول على كافة املعلومات املتعلقة 
خدمات  ودليل  للم�ستثمرين  املقدمة  والعفاءات  احلوافز  وجملة  املتاحة  ال�ستثمارية  بالفر�ص 
متكامل عن العقبة، بال�سافة الى بوابة اعالمية متكاملة، واطالق ١8 خدمة الكرتونية خا�سة 
اخلدمات  بوابة  خالل  من  ال�ستثمارية  النافذة  ومديرية  العمار  تراخي�ص  مديرية  بخدمات 
الكرتونيا  الطلبات  كافة  تقدمي  يتم  بحيث  اجلديد،  الر�سمي  ال�سلطة  موقع  على  اللكرتونية 

وا�ستخدام خا�سية الدفع اللكرتوين لهذة اخلدمات.
 بال�سافة الى ذلك فقد مت ال�سري يف اجراءات منح غري الأردين الذي يقوم ب�سراء ومتلك وحدة 
�سكنية ب�سعر ل يقل عن مائة األف دينار جمموعة من املزايا )اقامة ملدة ٥ اعوام واثاث منزيل 
)مديرية  للم�ستثمرين  الواحد  املكان  خدمة  تفعيل  واإعادة  واحدة(،  ملرة  اجلمارك  من  معفى 

خدمات امل�ستثمرين »النافذة ال�ستثمارية«(.
وفيما يتعلق مبجال ت�سجيع ال�ستثمار، اأكد ال�سريدة ان ال�سلطة عملت على زيادة عدد املوؤ�س�سات 
التي قامت بالت�سجيل لأول مرة خالل عام 2٠١٧ بن�سبة ٤٠% لتبلغ  268 موؤ�س�سة م�سجلة وبراأ�ص 
مال م�سجل يقدر بحوايل ٤9١ مليون دينار،  مقابل ١92 موؤ�س�سة م�سجلة لأول مرة  خالل عام 
امل�سجل  املال  راأ�ص  يف  بزيادة  اأي  دينار،  مليون   ١٥٠ بحوايل  يقدر  م�سجل  مال  وبراأ�ص   2٠١6

مقدارها 3٤١ مليون دينار.
اأو  كما عملت ال�سلطة على منح امل�سانع امل�سجلة لدى ال�سلطة خ�سما ت�سجيعيًا عند الت�سدير 
اعادة الت�سدير ن�سبته ٥٠% من اجمايل البدلت املدفوعة ل�سركة ميناء حاويات العقبة، واعفاء 
مدخالت النتاج الجنبية ملنتجات امل�سانع املقامة يف املنطقة عند دخولها لبقية ارا�سي اململكة 
اقت�ساديا  ن�ساطا  متار�ص  التي  املوؤ�س�سات  واعفاء  الخرى،  وال�سرائب  اجلمركية  الر�سوم  من 
الت�سدير  واعادة  الت�سدير  البالغة ٥% عند  الدخل  املنطقة من �سريبة  التخزين يف  مواقع  يف 

والرتانزيت.
يف  املخزنة  الب�سائع  على  التجارية  التفاقيات  تطبيق  على  ال�سلطة  عملت  ذلك  الى  بال�سافة 
منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة عند دخولها لبقية ارا�سي اململكة، وتطبيق خ�سم )٥٠%( 
من ر�سوم العبور على ال�سفن القادمة واملغادرة لقناة ال�سوي�ص ومق�سدها موانئ العقبة، وتوقيع 
اتفاقية مع جمموعة املنا�سري لن�ساء مدينة �سناعية يف املنطقة ال�سناعية اجلنوبية مب�ساحة 
�سنزن  اتفاقية مع غرفة  وتوقيع  البحر،  ملياه  ت�سمل ١٤ م�سنع وحمطة حتلية  �سوف  9٠٠ دومن 
توقيع  القويرة،  منطقة  يف  �سناعية  مدينة  لن�ساء  الدولية  ال�سناعية  العقبة  ومدينة  ال�سينية 
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اتفاقية بيع وتطوير مع �سركة كرثبا لال�ستثمار لقامة جممع جتاري.
جنوم  اربع  فندق  منها  ال�سياحي  القطاع  يف  ا�ستثمارية  فر�ص  طرح  على  ال�سلطة  وعملت  كما 
باطاللة �ساطئية، والبدء بتطوير البنية التحتية مل�سروع املطل والذي �سيطرح كفر�سة ا�ستثمارية، 
والعمل على ا�ستقطاب م�ستثمرين و�سركات عاملية لال�ستفادة من الفر�ص ال�ستثمارية اجلديدة 
وجممع  الرتفيهي،  العقبة  وجممع  )املطل(،  البانوراما  منتجع   ( مثل:  ال�سلطة  طرحتها  التي 
العقبة الطبي، ومدينة العقبة الريا�سية الأوملبية، بال�سافة الى املناطق القت�سادية ال�سته التي 

ا�ستحدثت يف منطقة القويرة(.
وا�ستعر�ص ال�سريدة يف حديثه اجنازات ال�سلطة يف جمال ال�سياحة وتطوير املنتج ال�سياحي، ففي 
جمال ال�سياحة فقد ارتفع عدد نزلء فنادق العقبة مبا ن�سبته ١3% ليبلغ حوايل 6٤٠ الف زائر 
مقارنة بحوايل ٥6٧ الف زائر خالل عام 2٠١6، وارتفعت عدد الغرف الفندقية يف العقبة مبا 

ن�سبته ١٥% ليبلغ حوايل ٤6٠٠ غرفة مقارنة بحوايل ٤٠٠٠ غرفة خالل عام 2٠١6.
اإن عدد ال�سفن ال�سياحية و�سل الى 38 �سفينة على متنها ما يقارب ٥٥ الف �سائح، ومت  وقال 
يق�سيها  ليلة  كل  مادي عن  مقابل حافز  ال�سياح  بهدف جذب  �سركات متخ�س�سة  مع  التعاقد 
ال�سائح يف العقبة  و/ اأو وادي رم، ومت طرح عطاء تناف�سي بني مكاتب ال�سياحة ل�ستقطاب افواج 
�سياحية من مناطق حمددة، كما ومت طرح عطاء تناف�سي بني �سركات الطريان لت�سغيل خطوط 

منتظمة برحلتني ا�سبوعيًا من والى عوا�سم العامل.
كما  الغو�ص،  ريا�سة  هواة  من  املزيد  جلذب  ال�سياحية  الربامج  منظمي  دعم  مت  اأنه  واأ�ساف 
وارتفع عدد زوار وادي رم بن�سبة )9٧%( لي�سل الى حوايل ١62 الف زائر مقارنة بحوايل 82 
الف زائر خالل عام 2٠١6، وارتفعت ن�سب ال�سغال الفندقي  من ٤8.8% يف عام 2٠١6 الى ما 
ن�سبته 6٠.١% خالل عام 2٠١٧، بال�سافة الى ارتفاع مدة اقامة ال�سائح يف العقبة من 2.2 ليلة 

يف عام 2٠١6 الى 3.9٤ ليلة يف عام 2٠١٧.
واكد ال�سريدة الى انه مت خالل العام املا�سي 2٠١٧  ت�سويق العقبة حمليا واقليميا ودوليا من 
وا�ست�سافة  املختلفة،  الجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  العاملية  ال�سياحية  باملعار�ص  امل�ساركة  خالل 
الرحالت ال�ستطالعية والعالمية الجنبية من ال�سواق امل�ستهدفة بق�سد الطالع على واقع 
املنتج ال�سياحي يف املثلث الذهبى، كما ومت العالن يف متلف املجالت وال�سحف العاملية عن 
عن  مقالت  لكتابة  والدوليني  املحليني  املدونني  وا�ست�سافة  وا�ستقطاب  الذهبى،  املثلث  منطقة 

املثلث الذهبى يف و�سائل التوا�سل الجتماعي.
ان  اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  رئي�ص  اأكد  ال�سياحي،  املنتج  تطوير  جمال  ويف 
ال�سلطة عملت على اطالق موقع الكرتوين جديد لل�سياحة مرتجم الى ١١ لغة عاملية للدول املراد 
الرتويج بها، ومبحتوى غني مبعلومات متكاملة جلميع مواقع اجلذب ال�سياحي يف املثلث الذهبي 
كما  تقنية �سور 36٠ درجة،  املوقع  يدعم  املنطقة، كما  الى  زيارته  ال�سائح طوال فرتة  خلدمة 
وعملت على تنظيم وا�ست�سافة العديد من الفعاليات ال�سياحية والفنية والريا�سية والثقافية منها 

كرنفال العقبة )مو�سم التخفي�سات( وبطولت دولية لريا�سة اجلولف.
لنمو  وحمطة  �سياحيا  معلما  لتكون  العقبة  خليج  يف    C١3٠ طائرة  اغراق  على  وعملت  كما 
ARC، وتطوير نادي اليخوت امللكي لرفع م�ستوى  املرجان، وا�ستكمال تطوير املجمع الرتويحي 
اخلدمات املقدمة يف النادي وحتويله الى مق�سد للرتفيه بواجهة بحرية، بال�سافة الى افتتاح 
فندقني جديدين من فئة الربعة جنوم، وطرح عطاءات خا�سة بتطوير منطقة احلفائر اجلنوبية 
و�ساحة الثورة )مرفاأ خا�ص بال�سيادين، �سوق ومطاعم لل�سمك، جمرى مائي للتنزه(، وافتتاح 

امللعب الرئي�سي واقامة اكرث من مباراة فيه �سمن دوري املحرتفني.
وا�ستحداث )٥(  واملرافق(،  ال�سواطئ اجلنوبية )اخلدمات  اي�سا على تطوير  ال�سلطة  وعملت 
مواقع غو�ص طبيعية جديدة �سمن املتنزه البحري وتزويدها بعوامات ر�سو للقوارب، والنتهاء 
من ت�ساميم تطوير الكني�سة القدمية والتي تعترب من اقدم كنائ�ص العامل، واجنازات يف جمال 
جمركية  لوج�ستية  وخدمات  �ساحات  وتوفري  وجتهيز  التجاري،  والن�ساط  اجلمركية  اخلدمات 
)�ساحة X2، X1،4 ( لت�سهيل ان�سيابية حركة الب�سائع وحتقيق ال�سبط والرقابة وبحجم ا�ستثمار 
لغايت  جمركية  الكرتونية  بوابات  تركيب  على  ال�سلطة  عملت  دينار.كما  مليون   )2٠( مقداره 
احلاويات  مكوث  وقت  وانخفا�ص  الب�سائع،  ان�سيابية  حركة  وت�سهيل  املنظم  التهريب  مكافحة 
مكوث  مبعدل  للو�سول  �سمولية  خطة  وتنفيذ  فقط،  يوم   )٧.6( الى  يوم   )١3.2( من  املعباأة 
العاملية بالتن�سيق مع جميع الأطراف ذات العالقة، وهند�سة اجراءات  احلاويات الى املعدلت 
اجلمارك والتخزين مبا يخت�سر ما يقارب ٤٠% من الجراءات وحتقيق وفر يف الوقت واجلهد  
)١-3( ايام بال�سافة الى خفظ التكاليف )2٠٠-2٥٠( دينار، وتوفري �ساحة امنة لالحتفاظ 

باملواد اخلطرة واللعاب النارية مب�ساحة )١3( دومن.
 وخالل العام املا�سي ارتفع عدد احلاويات التي مت مناولتها يف ال�ساحة اجلمركية )�ساحة ٤( 

خالل عام 2٠١٧ لتبلغ 6٤،2٠٠ حاوية بزيادة ن�سبتها 33.٥% مقارنة بعام 2٠١6، والعمل على 
الى  العقبة  مركز  وحتويل  املركبات  على  للتخلي�ص  فنية  وجلنة  متكاملة  تخلي�ص  وحدة  ان�ساء 
واملعابر  املراكز  تاهيل  واعادة  لتطوير  املعابر  ادارة  وحدة  وا�ستحداث  متكامل،  مركز جمركي 
اجلمركية، ونقل الن�سطة اجلمركية من مركز جمرك الرابية الى مركز جمرك �سلطة منطقة 
التي  احلاويات  حلجز  �ساحة  جتهيز  الى  بال�سافة   ،)٤ )�ساحة  اخلا�سة   القت�سادية  العقبة 
م�سى على وجودها يف ميناء احلاويات اكرث من )١8٠( يوم �سمن مركز جمرك �سلطة منطقة 
العقبة القت�سادية اخلا�سة.كما ومت خالل العام املا�سي 2٠١٧، ت�سهيل دخول وخروج وت�سنيع 
القت�سادية،  املنطقة  الى  واملر�سلة  اجلمركية  املنطقة  من  امل�سرتاه  خا�سة  الغذائية  املواد 
والعمل على ان�ساء وحدات تخلي�ص لدى مراكز الدخول الى املنطقة )وادي اليتم، وادي عربة( 
بال�سافة الى مركز جمرك الدرة، وان�ساء �ساحات معاينة ملواقع التخزين واللوج�ستيات وحتت 
وانخفا�ص  والرقابة،  ال�سبط  وحتقيق  الب�سائع  حركة  لت�سهيل  اجلمركية  ال�سلطات  ا�سراف 
القطاع  على  ايجابي  وباأثر  دينار  مليون   )١9( يقارب  مبا  الب�سائع  حاويات  تخزين  ايرادات 
الى  بال�سافة  اجلمركية،  الجراءات  وفاعلية  احلاويات  مكوث  مدة  انخفا�ص  نتيجة  التجاري 
تكليف مدعي عام جمارك متخ�س�ص بالتحقيق بالق�سايا اجلمركية املحكومة بقانون املنطقة، 
وا�ستحداث ق�سم خا�ص بالق�سايا اجلمركية املرتكبة خالفا لحكام ت�سريعات املنطقة، وتفعيل 
خا�ص  ق�سم  ا�ستحداث  خالل  من  وذلك  املنطقة،  الى  املدخله  الب�سائع  على  الالحق  التدقيق 
خطورة  اكرث  ت�سنف  التي  ال�سلع  ا�سترياد   قيمة  معدل  وانخفاظ  واملتابعة،  والتدقيق  بال�سبط 
التي حتققت يف  للحديث عن الجنازات  ال�سريدة  وبن�سبة )%٤٧(وانتقل  املنطقة  الى  جمركيا 
جمال النقل واخلدمات اللوج�ستية، يف جمال تنظيم النقل العام، فقد ا�ستطاعت ال�سركة عك�ص 
�سورة ح�سارية عن املنطقة، وذلك من خالل تنظيم عملية ا�ستقبال الزوار القادمني من امليناء 
و املراكز احلدودية وتوفري و�سائط نقل ت�سمل جميع عوامل ال�سالمة والنظافة وبتعرفة حمددة، 
والزام �سائقي التك�سي العمومي بتفعيل عداد الجرة وارتداء الزي املقرر، كما وا�ستطاعت احلد 
ومبيت  وقوف  تنظيم عملية  ال�سكنية، من خالل  الحياء  الهايل يف  املقدمة من  ال�سكاوى  من 

احلافالت ومركبات ال�سحن، وذلك بتوجيههم الى ال�ساحات املخ�س�سة.
كما وعملت ال�سلطة على ت�سهيل حركة وتنقل الزوار، من خالل احلد من ال�سطفاف الع�سوائي 
ون�سر  الر�سمية،  والأعياد  والعطل  الذروة  اأوقات  يف  وخا�سة  التجاري  الو�سط  داخل  واملخالف 
تعليمات ترخي�ص خدمة نقل الركاب باأ�ستخدام التطبيقات الذكية يف منطقة العقبة القت�سادية 
�سيارات  على  الذكية  التطبيقات  م�سروع  بتفعيل  البدء  و�سيتم  الر�سمية،  اجلريدة  يف  اخلا�سة 

التك�سي العمومي خالل العام2٠١8.
اما فيما يتعلق بن�ساط ميناء العقبة، اأكد ال�سريدة اأنه مت خالل العام املا�سي 2٠١٧ مناولة ما 
يزيد عن ١٧ مليون طن من خالل موانئ العقبة بزيادة ن�سبتها 3.3% عن العام 2٠١6، وتطبيق 
موانئ  ومق�سدها  ال�سوي�ص  لقناة  واملغادر  القادمة  ال�سفن  على  العبور  ر�سوم  من   %٥٠ خ�سم 
العقبة، واإحالة ا�ستكمال املرحلة الثالثة لالعمال البحرية للميناء اجلديد لي�سبح عدد الر�سفة 

منح المصانع المسجلة لدى السلطة خصما 
تشجيعيًا عند التصدير أو اعادة التصدير
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لوج�ستي  موقع  الى  اجلديد  امليناء  يف  احلبوب  �سوامع  موقع  وحتويل  ار�سفة،  ت�سعة  الجمايل 
متكامل مع ا�سافة معدات لعادة الت�سدير، وان�ساء املدينة العمالية اجلنوبية يف امليناء اجلديد. 
احلاويات،  مناولة  اآليات  وتوريد  �سراء   2٠١٧ املا�سي  العام  خالل  مت  فقد  ذلك  الى  بال�سافة 
ومت  كما  امل�سال،   النفطي  الغاز  مل�سروع  النهائي  وال�ستالم  الركاب،  حمطة  مرافق  وتطوير 

ال�ستالم النهائي مليناء ال�سيخ �سباح للغاز الطبيعي امل�سال.
اما فيما يتعلق بن�ساط مطار امللك احل�سني الدويل، اكد ال�سريدة الى اأن اأعداد امل�سافرين عرب 
مطار امللك احل�سني الدويل ارتفع بن�سبة )2٧.١ %( لي�سل الى حوايل 2٠٠ الف م�سافر منهم 
اأعداد الطائرات  حوايل ١39 الف م�سافر اجنبي وحوايل 6١ الف م�سافر حملي، كما وارتفاع 
طائرة   2٥٠6 حوايل  الى  لي�سل   )%١2.6( بن�سبة  الدويل  احل�سني  امللك  مطار  عرب  القادمة 
مقارنة بحوايل 222٥ طائرة خالل عام 2٠١6، بال�سافة الى ذلك فقد ارتفعت اأعداد الرحالت 
العار�سة القادمة عرب مطار امللك احل�سني الدويل لت�سل الى حوايل ١388 رحلة عار�سة مقارنة 
العار�سة  الرحالت  عرب  امل�سافرين  اأعداد  وارتفع  2٠١6.كما  عام  خالل  رحلة   ٤2٤ بحوايل 
الف م�سافر مقارنة  الى حوايل ١٤2  لي�سل  بن�سبة كبرية  الدويل  امللك احل�سني  القادمة ملطار 
بحوايل 6٥ الف م�سافر خالل عام 2٠١6، ومت اي�سا اعادة ت�سغيل اخلطوط اجلوية الرتكية يف 
مطار امللك احل�سني الدويل اعتبارا من �سهر اذار 2٠١8، والبدء بت�سغيل رحالت طريان منتظمة 
بني العقبة وكل من بريوت والقاهرة  ودبي، ا�سافة الى رحالت اإلى بروك�سل وهل�سنكي و�ستكهومل 
وكوبنهاغن.ومن الجنازات اي�سا تركيب اأجهزة الك�سف عن ال�سعة على جميع مداخل املطار 
من خالل منحة كندية بلغت قيمتها )22( مليون دينار تقريبا، وت�سهيل ت�سغيل رحالت �سركة 
 ،»Branding« املطار  هوية  تعزيز  م�سروع  واطالق  الدويل،  احل�سني  امللك  مطار  يف  كورال 
بال�سافة الى تخ�سي�ص قطعة ار�ص يف مطار امللك احل�سني الدويل مب�ساحة )٤( دومن لغايات 

اإن�ساء مبنى لإدارة الأزمات يف املنطقة القت�سادية اخلا�سة.
كما ومت حت�سني مظهر الفراغات الداخلية واخلارجية يف مطار امللك احل�سني الدويل، مت طرح 
عطاء التنفيذ ومن املتوقع املبا�سرة يف اعمال التنفيذ يف �سهر �سباط /2٠١8، وحتديث وتطوير 
مبنى ومداخل و�ساحات املق�سورة امللكية العامرة، مت طرح عطاء التنفيذ ومن املتوقع املبا�سرة 
يف  العامله  المنية  لالجهزة  �سكني  جممع  واإن�ساء  �سباط/2٠١8،  �سهر  يف  التنفيذ  اعمال  يف 
املطار، مت طرح عطاء التنفيذ  ومن املتوقع املبا�سرة يف اعمال التنفيذ خالل �سهر كانون ثانـــي 
/2٠١8.ومت خالل العام املا�سي 2٠١٧ اي�سا املبا�سرة يف تنفيذ اعمال عطاء املتطلبات المنية 
ال�سافية الواردة يف تقرير اللجنة المنية العليا لإمن الطريان املدين، ومن املتوقع النتهاء من 
املرتبطة  ل�سركات اخلطوط اجلوية  ت�سجيعية  اآذار/2٠١8، وتقدمي حوافز  التنفيذ خالل �سهر 
بتخفي�ص ا�سعار خدمات املناولة الر�سية، والبقاء على اخل�سم الت�سجيعي على ر�سوم الهبوط 

واليواء يف املطار للرحالت ال�سياحية العار�سه
املجتمع  وتنمية  والت�سغيل  التدريب  جمال  يف  ال�سلطة  اجنازات  عن  للحديث  ال�سريدة  وانتقل   
املحلي، ليوؤكد انه مت خالل العام املا�سي 2٠١٧ ا�ستحداث مديرية لتدريب وت�سغيل الردنيني يف 
القطاع اخلا�ص، حيث متكنت هذه املديرية من توفري مايقارب الف وخم�سمائة فر�سة عمل يف 

القطاع الفندقي وال�سناعي واخلدمي، بهدف احلد من م�سكلتي الفقر والبطالة.
كما ومت درا�سة احتياجات ال�سوق لتوجيه الدبلومات الفنية والتقنية ل�سد الحتياجات الوظيفة يف 
املجال ال�سناعي والفندقي، وتوقيع اتفاقيات لألزام ال�سركات بتدريب الردنيني يف بيئة العمل 
والتدريب  الت�سغيل  �سندوق  مع  تفاهم  مذكرة  وتوقيع  مهارة،  تتطلب  التي  الفنية  املجالت  يف 
بعد  اخلا�ص  القطاع  يف  الأردنية  للعمالة  التدريجي  الحالل  بهدف  والتقني  املهني  والتعليم 

تاأهيلها وتدريبها، من خالل تقدمي حوافز لال�ستحداث والحالل.
ومت اي�سا خالل العام املا�سي 2٠١٧ ان�ساء مركز لتدريب اخلياطة ال�سناعية وجتهيزه باملعدات 
الالزمة لغايات متكني الفتيات وتاأهيلهن ل�سد احتياجات امل�سانع، حيث مت البدء بتدريب ثالثني 
متدربة، كما ومت تقدمي منح للتدريب الفندقي لال�ستفادة من الربامج التدريبية الفنية والتقنية 
للتعليم  منح  برنامج  توفري  الى  بال�سافة  للتدريب،  املعتمدة  احلكومية  الكليات  من  املقدمة 
الدبلوم  مرحلتي  يف  وطالبة  طالب   6٠٠ حوايل  منه  ا�ستفاد  دينار،  الف   ٧٠٠ بكلفة  اجلامعي 

والبكالوريو�ص.
وا�ساف ال�سريدة انه من الجنازات التي حتققت يف هذا املجال، فقد مت خالل العام املا�سي 
2٠١٧ دعم 8 مبادرات تعليمية للطالب يف حمافظة العقبة بكلفة 3 الف دينار، مثل دعم ملتقى 
والعاملني معهم  وا�سرهم  العاقة  ودعم ذوي  لرعاية  برامج  ونفيذ  الردنية،  طالبات اجلامعة 
واجلمعيات املتخ�س�سة التي تعنى بهم بكلفة 2٥ الف دينار، ودعم ١٠2 م�سروع �سمن امل�ساريع 
مبادرة  واطالق  القرا�سية،  املحفظة  خالل  من  دينار  الف   ١٥٠ بحوايل  واملتو�سطة  ال�سغرية 

م�سروعك للم�ساريع الريادية بكلفة ٥٠ الف دينار.
�سندوق  وان�ساء  دينار،  الف   6٠ بحوايل  الريا�سية  والندية  وال�سباب  الريا�سة  دعم  اي�سا  ومت 
حوايل  وانفاق  ان�سانية،  حالة   ١2٠ يقارب  ملا  دينار  الف   2٠ حوايل  وتقدمي  الريا�سة،  لدعم 
ب�سورة  غذائية  طرود  توزيع  خالل  من  الغذائي،  الفقر  مكافحة  برنامج  �سمن  دينار  الف   2٥
�سهرية على حوايل 28٠ ا�سرة، ودعم ٥ مراكز تنموية بحوايل ٥٠ الف دينار يف القرى التالية: 
والتثقيف  بالتوعية  تتعلق  برامج  لدعم  واحلميمة(  حانوت  دبة  الرا�سدية،  القويرة،  )الدي�سة، 
 ١٥ بحوايل  املحلي  املجتمع  واطفال  �سيدات  دعم  الى  بال�سافة  والتاأهيل،  والتدريب  ال�سري 
الف دينار، من خالل تقدمي دورات تدريبية وبرامج توعية وتثقيف وم�سرحيات تفاعلية هادفة 
النادي ال�سيفي لالطفال بحوايل 6 الف دينار ا�ستفاد منها حوايل  وحقائب مدر�سية، ودعم 
القت�سادية اخلا�سة يف جمال  العقبة  �سلطة منطقة  يتعلق باجناز  ١٠٠٠ طالب وطالبة.وفيما 
لإقامة  وب�سعر مدعوم  منا�سب  موقع  تخ�سي�ص  انه مت  ال�سريدة  اأكد  التحتية،  والبنية  التطوير 
ودعوة  منا�سبة،  �سكنية  �سقق  املتو�سط من متلك  الدخل  ذوي  العقبة متكن  �سكنية يف  م�ساريع 
�سركات ال�سكان لال�ستفادة من هذه الفر�سة ال�ستثمارية.كما ومت ال�سماح بالتو�سع العامودي 
مل�ساريع الأعمار يف الحياء ال�سكنية وفق �سوابط تنظيمية حمددة، ل�ستيعاب التو�سع والمتداد 
ان�ساء  ال�سري، وتخ�سي�ص مواقع منا�سبة لقامة م�ست�سفيات متخ�س�سة ومتكني الطباء من 
التوازن يف اخلدمات  ال�سكنية وفق �سروط منا�سبة، لتعزيز  مراكز طبية �ساملة �سمن الحياء 
يف  القت�سادية  لالن�سطة  النفايات  جمع  خدمات  على  املفرو�سة  البدلت  وتخفي�ص  الطبية، 
مدينة العقبة ال�سناعية الدولية )PPI( ومطار امللك احل�سني الدويل بن�سبة ٥٧%، وذلك ت�سجيعًا 

للقطاع ال�سناعي واللوج�ستي.
وقال اإنه مت اي�سا تعزيز ال�سراكة مع القطاع اخلا�ص من خالل خ�سخ�سة ادارة وت�سغيل بع�ص 
الرقعة اخل�سراء،  وزيادة  النظافة  املقدمة يف جمال  لرفع م�ستوى اخلدمات  العامة  اخلدمات 
ومعاجلة الت�سوهات التنظيمية القدمية يف بع�ص مواقع املدينة وتطوير بنيتها التحتية )منطقة 
معامل  بع�ص  وتطوير  املعامل(،  ومنطقة  ال�سعبية  الفران،  منطقة  الثانية،  التجارية  الرابعة، 
 Land( فارقة  كعالمة  هيا(،  المرية  وميدان  علي،  ابن  احل�سني  ال�سريف  )ميدان  املدينة 
Mark( يق�سدها ال�سياح وزوار املدينة، بال�سافة الى تنفيذ منظومة م�ساريع متكاملة ل�ستيعاب 
ت�سريف مياه المطار وحماية املنطقة من ماطر الفي�سانات وال�سيول، وذلك من خالل تنفيذ 
�سبكات �سرف يف كل من مركز املدينة التجاري و�سارع الفاروق و�سارع امللك احل�سني ابن طالل 
املحيطة  وجتمعاتها  الأودية  جماري  على  ركامية  �سدود  ان�ساء  الى  بال�سافة  العاملية،  ومنطقة 

بالعقبة ونظام ر�سد وانذار مبكر للفي�سانات على جمرى وادي اليتم ووادي تنت.
ومن الجنازات التي حتققت يف هذا املجال، م�سروع تنفيذ اعمال تعديل م�سار الطريق ال�ساحلي، 
وم�سروع اإعادة تاأهيل �سارع الأفران وتطوير الواجهات املعمارية، وتنفيذ م�سروع طريق ربط حي 

الكرامة مبنطقة ال�سامية وفقا خلطة تطوير البنى التحتية للموا�سالت.
اأكد  الأقليم،  مناطق  يف  اخلا�سة  التحتية  والبنية  التطوير  جمال  يف  ال�سلطة  اجنازات  ومن 
قرية  مدخل  تطوير  م�سروع  وتنفيذ  اخلالدي،  لقرية  الكهربائي  التيار  اي�سال  مت  انه  ال�سريدة 
رم  العقبة بكلفة ١6٠ الف دينار وبن�سبة اجناز 9٠%، وتنفيذ م�سروع اعمال تعبيد و�سيانة طبقة 

ال�سفلت للطرق داخل منطقة رم/العقبة بكلفة ٥8 الف دينار وبن�سبة اجناز %98.
من   %98 اجناز  القويرة،  يف  ال�سحي  املركز  مبنى  �سيانة  م�سروع  يف  العمل  مبا�سرة  ومت  كما 
م�سروع الطريق املو�سل الى موقع م�سروع الطاقة ال�سم�سية العقبة  القويرة، بكلفة 2.3 مليون 
دينار، وت�سوير جوي واعداد مططات للتو�سعة التنظيمية ملنطقة القويرة وقرى حو�ص الدي�سه 
و رم ملعاجلة الختاللت التنظيمية بكلفة ١٥٠ الف دينار، والنتهاء من اعمال الرفع امل�ساحي 
للتو�سعة،  املقرتح  التنظيمي  املخطط  واعداد  رم  ولقرية  الدي�سة  ملنطقة  التنظيمية  والتو�سعة 
بال�سافة الى تلبية حاجات البلديات من خالل تفوي�ص الرا�سي لهم واعداد املخططات. كما 
وا�ستعر�ص ال�سريدة اجنازات ال�سلطة يف جمال البيئة وال�سحة العامة، وقال اإنه مت خالل العام 
املا�سي 2٠١٧ تنفيذ الربنامج الوطني لرقابة بيئة خليج العقبة  بتكلفة مالية مقدارها 6٠ األف 
دينار، وتنفيذ الربامج الرقابية على م�سادر املياه وحمطات التنقية ورقابة نوعية الهواء املحيط 
انبعاثات  من  التحقق  وبرنامج  املتنقل  واملخترب  الثابتة  الر�سد  حمطات  خالل  من  املنطقة  يف 

املداخن يف املوؤ�س�سات ال�سناعية املختلفة.
ادراج  مت  خاللها  ومن  العقبة«  ملدينة  النظيفة  للطاقة  ال�سرتاتيجية  »اخلطة  اعتماد  ومت  كما 
تو�سعة حمطة  بتمويل م�سروع  امل�ساهمة  الى  بال�سافة  للعمل على تطبيقها،  رئي�سية  ٥ م�ساريع 
التنقية امليكانيكية  يف �سمال العقبة لرفع قدرتها من ١2 الف مرت مكعب الى ٤٠ الف مرت مكعب 

يوميًا، حلماية البيئة وزيادة الرقعة اخل�سراء يف املنطق.

طرح فرص استثمارية في القطاع السياحي
 منها فندق اربع نجوم باطاللة شاطئية

مشروع العدد

البدء بتطوير البنية التحتية لمشروع  المطل والذي سيطرح كفرصة استثمارية
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فندقا عمان روتانا والبوليفارد أرجان... 
 ... عالمة فارقة في قطاع السياحة

أداء الفندقين في 2017 كان جيدا رغم الظروف التي تمر بها المنطقة

االستثمار في القطاع السياحي

تمكن فندقا عّمان روتانا والبوليفارد أرجان من روتانا، من  إضافة معايير جديدة 
لالستثمار الفندقي في المملكة أسهمت في نقل هذا القطاع لمستويات عالمية 

جديدة .كال الفندقين يقعان في وسط العبدلي ، القلب التجاري الجديد النابض لمدينة 
عّمان، ويعد “عّمان روتانا” الذي يبعد 45 دقيقة بالسيارة عن مطار الملكة علياء الدولي، 
البرج الفندقي األول من نوعه في األردن، حيث يضم 412 غرفة وجناحا فاخرا تتوزع على 
50 طابقًا بارتفاع 188 مترا، فيما يقع “البوليفارد أرجان” على بعد 3 كم من معبد هرقل 

الروماني وعمود كورنثية، ويبعد 28 كم من مطار الملكة علياء الدولي.

حمارنة: 
فندق عمان روتانا 

يتمتع بتصميٍم ذي 
طراٍز حديٍث ونابٍض 

بالحياة
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السوق األردني يستوعب المزيد من الغرف
 الفندقية وهو ما سيخلق منافسة قوية 

سياحة المؤتمرات تعاني من الضعف والبد من تنظيم أوقات عقدها

من  اأرجان  والبوليفارد  روتانا  عّمان  فندق  عام  مدير  وبح�سب   
روتانا،عطية حمارنة،  فاإن الفندقني يعدان  نزلءهما  من رجال الأعمال 
وال�سياح على حٍد �سواء باإقامٍة ملوؤها الراحة وال�سفاء مع مل�سٍة ع�سريٍة 

وفاخرٍة لن يجدوا لها مثياًل. 
فكلما  الفندقية،  الغرف  من  املزيد  ي�ستوعب  الأردين  ال�سوق  اأن  ويوؤكد 
زاد العر�ص �سيزداد الطلب بطبيعة احلال، الأمر الذي �سيخلق مناف�سة 
قوية بني املن�ساآت الفندقية، وذلك من حيث تقدمي اخلدمات التي تتالءم 
ومتطلبات ورغبات ال�سياح، وهو من �ساأنه اأن يعود بالفائدة على القطاع 

ال�سياحي ب�سكل عام .
مع�سلة  من  يعاين  الأردين  ال�سياحي  القطاع  اأن  اإلى  حمارنة  وي�سري 
التوقيت لتنظيم املعار�ص واملوؤمترات الكبرية، حيث ي�ستوجب تنظيمها 

خالل الأ�سهر التي ل تعترب ذروة املو�سم ال�سياحي، وعليه لبد اأن  يكون 
توقيت تنظيم هذه املعار�ص متباعداً، واأن ل يعقد اأكرث من موؤمترين اأو 

معر�سني كبريين خالل �سهر اأو عام واحد.
العا�سمة  يف  كبرية  موؤمترات  قاعة  اإن�ساء  اأهمية  على  حمارنة،  وي�سدد 
عمان،  نظرا للحاجة املا�سة لها ل�ست�سافة املوؤمترات واملعار�ص الكبرية، 
تتعلق  التي  والفعاليات  املوؤمترات  عقد  ح�سر  عدم  �سرورة   اإلى  لفتا 

ب�سياحة املوؤمترات واملعار�ص يف منطقة البحر امليت لوحدها.
وي�سيف اأنه يجب العمل على اقامة مركز للمعار�ص واملوؤمترات وت�سويقه 
على م�ستوى املنطقة والعامل، بال�سافة الى �سرورة العمل على تخفي�ص 
ان  الى  م�سريا  القت�سادية،  الطريان  �سركات  واعتماد  التذاكر  اأ�سعار 
جميع املطالب ال�سابقة مهمة جدا لت�سجيع وتن�سيط ال�سياحة يف الأردن.

االستثمار في القطاع السياحي
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دعوة  الحكومة  لتبسيط اإلجراءات
  على  المستثمرين وتقديم المزيد من الحوافز

االستثمار في القطاع السياحي

دروات  اأنه لبد من عقد  اكد حمارنة  ال�سياحي،  بالتثقيف  يتعلق  وفيما 
متخ�س�سة للعاملني والقائمني على القطاع ال�سياحي، حيث يعترب هذا 
اإ�سافة  ال�سياحية،  املجموعات  مع  العمل  لتنظيم  جدا  مهم  اجلانب 
يعك�سون  الذي  ال�سياحيني  لالأدلء  متخ�س�سة  دورات  اقامة  اأهمية  اإلى 
يف  ال�سياحية  طبيعة  وعن  عام  ب�سكل  الأردن  عن  احلقيقية  ال�سورة 

اململكة.
حمارنة  يدعو   ال�سياحي،  القطاع  مع  احلكومة  تعامل  طبيعة  وحول 
احلكومة  لتب�سيط الجراءات  على امل�ستثمرين يف هذا القطاع و تقدمي 
الت�سهيالت بهدف حتفيز امل�ساريع ال�ستثمارية القائمة على  املزيد من 

النمو وا�ستقطاب املزيد من ال�ستثمارات للمملكة، ،  اإ�سافة اإلى اإيجاد 
مرجعية واحدة اأمام امل�ستثمرين ، واعتماد خربات معينة للتعامل معهم .
الفندقني  كال  يتمتع  »امل�ستثمرون«  معه  اأجرته  لقاء  يف  حمارنة  يقول 
وناب�ٍص  حديٍث  طراٍز  ذات  بت�ساميٍم  جنوم   ٥ ت�سنيف  على  احلائزين 
مرافق  منهم  الأعمال  ورجال  فاخرًة،  اإقامًة  نزلءهما  ليمنحا  باحلياة 

ع�سريًة لإ�ست�سافة  جميع اجتماعاتهم وموؤمتراتهم.
وي�سيف حمارنة اأن اأداء الفندقني خالل العام املا�سي 2٠١٧ كان جيدا 
والتي  املنطقة  بها  التي متر  الظروف  رغم  ب�سورة ممتازة  حيث عمال 

األقت بظاللها على اأداء القطاع ال�سياحي.

36





شركة تطوير العقبة ... انجاز وطموح

 مهمتها الرئيسية ايجاد الفرص االستثمارية وتسهيل العملية االستثمارية
 في العقبة وذلك تحقيقا للرؤية الملكية السامية الداعية

 الى توفير البيئة االستثمارية الحاضنة والداعمة.
 شركة تطوير العقبة تعمل على تحريك عجلة االستثمار بناء على التخطيط للمنطقة 
االقتصادية الخاصة ووضع الخطط االستراتيجية والمخططات الشمولية للتركيز على 

اولويات القطاعات االستثمارية المختلفة واالستخدام االمثل للموارد.

االنتهاء من الميناء الجديد منتصف العام 2018

غانم:
 العقبة استطاعت 

تحويل التحديات 
التي فرضها واقع 

االقليم الى فرص 
حقيقية للعمل

أخبار اقتصادية

38



 فال�سركة بح�سب مديرها العام غ�سان غامن  تعمل ب�سكل دوري على اعداد املرجعية 
ال�ستثمارية  الفر�ص  وحتديث  لتطوير  قدما  لل�سري  �سركات  من  عرو�ص  ل�ستدراج 
ت�سمن  بطريقة  باملنتج  ننه�ص  بحيث  والعاملي  املحلي  ال�سوق  م�ستجدات  مع  لتتالئم 
املحفزات  وتقدمي  الجراءات  ت�سهيل  خالل  من  وا�ستدامتها  ال�ستثمارات  جذب 

بالإ�سافة لتوفري امل�ساريع املمكنة.
 ويقول خالل حديثه لـ«امل�ستثمرون«، اإن اأبرز ما متيزت به �سركة تطوير العقبة خالل 
ال�سنوات املا�سية، اأنها حولت التحديات التي فر�سها واقع القليم ال�سعب الى فر�ص 
حقيقية ، حيث ازداد حجم العمل يف بع�ص القطاعات ومت الدخول يف قطاعات اخرى 
جديدة مثل الدخول يف اعمال الفحم احلجري حيث مت تخ�سي�ص جانب يف امليناء 

لتخزين الفحم ب�سقيه احلجري وال�سائل وهو مل يكن موجودا يف ال�سابق.
 واأ�ساف بان ال�سركة تويل مو�سوع جلب ال�ستثمارات وتقدمي احلوافز للم�ستثمرين 
ال�ستثمارات  املا�سية جلب متلف  ال�سنوات  ا�ستطاعت خالل  اأولوية ق�سوى، حيث 
على  ي�ستحوذ  الذي  ال�سياحة  بقطاع  تتعلق  �سخمة  م�ساريع  منها  العقبة  مدينة  الى 
بالإ�سافة  اخلا�سة،  القت�سادية  العقبة  منطقة  يف  ال�ستثمارات  من  الأكرب  اجلانب 
الى العديد من امل�ساريع الخرى ذات القيمة امل�سافة والتي ت�ساعد يف حتقيق التنمية 

ال�ساملة.
  كما وعملت ال�سركة على جذب ا�ستثمارات ل�سناعات متعددة ومتميزة وذات تقنية 
عالية، ومن بني امل�ساريع التي تعكف على ان�سائها ا�ستكمال حلقات نظام نقل متعدد 
ال�سركة  متتلك  حيث  العقبة،  حديد  �سكة  ت�سغيل  ا�ستدامة  ل�سمان  وذلك  الو�سائط، 

كافة الأمور التي من �سانها اجناه امل�سروع.
�سكان  تخدم  متكاملة  ريا�سية  مدينة  بان�ساء  �ستقوم  ال�سركة  ان  الى  غامن  وي�سري   

ت�ساميم  ان�ساء  على  ال�سركة  وتعمل  كما  للمواطنني،  متنف�سا  وتكون  العقبة  منطقة 
مل�ست�سفى ي�ستمل تخ�س�سات متكاملة .

للذكور  اأكادميية  اإن�ساء جممع مدار�ص مركزية  العقبة على  كما تعكف �سركة تطوير 
والإناث يف �سمال مدينة العقبة �سمن املنطقة الكادميية اجلديدة مب�ساحة 98 دومنا، 
تت�سع حلوايل  مدار�ص  اأربع  ان�ساء  امل�سروع  وي�سمل  التحتية  بالبنية    واملوقع مدوم 

6٠٠٠ طالب، وقد مت احالة البنية التحتية للم�سروع وكذلك املدر�سة الثانوية للبنني .
املدر�سة  وتقدم  العقبة،  مدينة  و�سط  يقع  الدولية  العقبة  مدر�سة  م�سروع  بان  ويقول 
جتربة فريدة من خالل توفري معايري عالية ب�سكل ا�ستثنائي من التعليم يف بيئة التعلم 
وودية  مفتوحة  امل�ستوى  عاملية  تعليمية  بيئة  توفر  حيث  الطالب،  اأن�سطة  ت�سجع  التي 
الأكادميية  التنمية  على  قوي  تركيز  مع  مرتفعة،  والتعلم  التعليم  معايري  حيث  من 
تلبي  ومباين  مرافق  ي�سمل  امل�سروع  بان  موؤكدا  والأخالقية،  والثقافية  والجتماعية 

املتطلبات الوظيفية والحتياجات احلالية وامل�ستقبلية للمدر�سة.
و�ساحات  الرو�سة  مبنى  ان�ساء  على  امل�سروع  اعمال  من  الأولى  الرزمة  وتتلخ�ص 
خارجية و�ساحة ا�سطفاف البا�سات بالإ�سافة الى اعمال تن�سيق املوقع، حيث ما زالت 
الثانوية  مبنى  ان�ساء  فتت�سمن  الثانية  الرزمة  اما  التنفيذ،  قيد  املرحلة  هذه  اعمال 
ال�سركة  تقوم  حيث  املوقع  تن�سيق  اعمال  الى  بالإ�سافة  خارجية،  و�ساحات  وم�سرح 

حاليا باجراء اعمال الت�سميم، اما الرزمة الثالثة فتتكون من مبنى �سكن العاملني.
للم�ستثمرين،  التي متنحها  الت�سهيالت  ال�سركة من خطط ومدى  ونتيجة ملا تقوم به 
فقد ا�ستطاعت جلب املزيد من ال�ستثمارات ال�سناعية املنطقة، حيث بات يف العقبة 
لتوفري  انارة  وحدات  م�سنع  الى  بال�سافة  بالب�سكويت،  متخ�س�ص  م�سنع  اليوم 

الطاقة، وم�ساربع اخرى تتعلق بتنمية القطاع الزراعي.

رفع الطاقة االستيعابية الكلية لمطار الملك
 حسين الدولي الى 2 مليون مسافر سنويا

مشاريع قطاع السياحة تستحوذ على الجانب األكبر في مدينة العقبة

أخبار اقتصادية
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أيمن حتاحت ... 
قامة وطنية واقتصادية مرموقة

الفرق والتغيري والتطوير  التي ا�ستطاعت احداث  الناجحة  القيادية  ال�سخ�سيات  من 
يف كافة املواقع التي خدم بها .

الربيطانية  العا�سمة  من  اعمال  ادارة  بكالوريو�ص  يحمل  الذي  حتاحت  امين  العني 
منا�سب،  عدة  تبواأ  وقد  مرموقة،  �سناعية  اإقت�سادية،  وطنية،  قامة  يعترب  لندن، 
غرفة  اإدارة  ملجل�ص  ورئي�سًا  والع�سرين،  ال�سابع  الأعيان  جمل�ص  يف  ع�سوًا  كان  فقد 
الأردنية  ال�سناعية  ال�سركات  جمموعة  اإدارة  ملجل�ص  ورئي�سًا  الأردن،  �سناعة 
والعربية والدولية، ورئي�سًا ملجل�ص اإدارة ال�سركة الدولية لل�سناعات ال�سليكا، ورئي�سًا 
�سركة  اإدارة  ملجل�ص  ورئي�سًا  الأردنية،  الكربونات  �سركة  عام  ومدير  املديرين  لهيئة 
وع�سوًا  رين،  املُ�سِدّ جلمعية  ورئي�سًا  علي،  اأم  تكية  اإدارة  هيئة  يف  وع�سوًا  الرافدين، 
فخريًا  وقن�ساًل  والتعليمية،  الإجتماعية  املوؤ�س�سات  من  العديد  اإدارة  جمال�ص  يف 

جلمهورية هندورا�ص، ووزيرًا للنقل، والعديد من املنا�سب الأخرى.
كما ح�سل على من�سب نائب رئي�ص جمل�ص ادارة املوؤ�س�سة الردنية لتطوير امل�ساريع 
القت�سادية، ونائب رئي�ص جمل�ص ادارة �سركة التاأمني ال�سالمية، وع�سو هيئة امناء 
ال�سالمي  البنك  �سركة  ادارة  جمل�ص  يف  �سابق  وع�سو  لل�سرطان،  احل�سني  موؤ�س�سة 
ع�سو  الى  بال�سافة  الجتماعي،  القت�سادي  املجل�ص  لرئي�ص  �سابق  ونائب  الردين، 

�سابق يف جمل�ص ادارة �سلطة امل�سادر الطبيعية.
ون�ساط  بهمة  العزيز،  الأردن  جميعها  املنا�سب  هذه  خالل  من  حتاحت  خدم  وقد 
عاٍل، فهو بذلك قد فتح الأبواب اأمام �سيبة و�سباب الوطن للعمل، لدى هذه ال�سركات 

الوطنية، املمتدة على اأر�ص اململكة.

بال�سالحات  تكللت  الأردن  م�سرية  اإن  لـ»امل�ستثمرون«،  حديثه  خالل  حتاحت  ويوؤكد 
ال�ساملة التي طالت متلف امليادين يف عهد جاللة امللك عبداهلل الثاين، الذي راأى 
يتاح  امل�ستويات بحيث  تقدم على جميع  لتحقيق  المثل  الأ�سا�ص واخليار  الإ�سالح  يف 

املجال للمواطنني امل�ساركة يف �سنع القرار ور�سم واقع وم�ستقبل بلدهم.
الأردن  بناء  يف  وامل�ساهمة   ، والمان  المن  نعمة  على  احلفاظ  من  لبد  انه  واأ�ساف 
القليم، م�سريا  دول  الحداث احلالية يف  تفر�سها  التي  وال�سعوبات  التحديات  رغم 
ناظمة  وت�سريعات  لال�ستثمار  منا�سبة  حتتية  بنية  توفري  من  متكن  الأردن  ان  الى 
للن�ساط القت�سادي واحلوافز والتي مت تعزيزها يف م�سروع قانون ال�ستثمار اجلديد، 
م�سيدا يف الوقت نف�سه بتجربة املناطق التنموية واخلا�سة التي متت اإقامتها يف عدد 

من مناطق اململكة.

أشاد بتجربة المناطق التنموية والخاصة في عدد من مناطق المملكة

األردن تمكن من توفير بنية 
تحتية مناسبة لالستثمار  

رغم التحديات

استثمار مميز
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»مدارس النظم الحديثة« 
السمعة الطيبة والتعليم األمثل

تتبنى برنامجا تربويا مميزًا يعتبر األحدث من نوعه في المنطقة العربية، فهي، على سبيل المثال،قد 
اختارت اسمها إدراكًا منها أن األنظمة والحداثة توأمان ال ينفصالن، وهو ما شكل هوية المدارس.

مدارس النظم الحديثة التي استطاعت نيل  السمعة الطيبة بين نظيراتها، تهدف بشكل رئيسي إلى 
السير قدما في العملية التربوية،وذلك  ما أهلها لكسب ثقة الطلبة وأوليائهم.

يقول المدير العام لمدارس النظم الحديثة الدكتور مصطفى العفوري خالل حديثه
 لـ«المستثمرون«، إن المدارس ، نتيجة للظروف الحالية التي أثرت بشكل مباشر على مقدرة المواطن 

المالية وما نتج عنها من ارتفاع تكلفة التعليم في األردن، أخذت بعين االعتبار هذه األمور، راعت 
موضوع األقساط، وايمانًا من اإلدارة بدورها في دعم المجتمع المحلي، وحق كل فئات

 المجتمع في الحصول على التعليم الالزم والجيد .

مسيرة تميز وعطاء متواصلة

العفوري:
تميز مدارس 

النظم الحديثة هو 
أمر طبيعي عائد 

للجهود التي تقوم 
بها
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تحمل شعارا أن من حق كل فئات المجتمع الحصول على التعليم الالزم والجيد

وي�سيف العفوري اأنه وحتقيقًا لروؤية مدار�ص النظم احلديثة، فاإنها تعمل على 
ال�سفي  والتفاعل  العلمية  املعرفة  على حقه يف  الطالب من احل�سول  متكني 
واحلوار القائم على نظريات الذكاء العاطفي املتعدد. وقد وفرت مكتبة غنية 
وم�ساغل فنية ومهنية ومتربات علمية وقاعات Data Show جمهزة 
حا�سوبية  مبختربات  املدر�سة  وجهزت   العلمية،  والتقنيات  الأجهزة  باأحدث 
الأمور  واأولياء  املدر�سة  بني  الفاعل  والتوا�سل  للتعلم  اأ�سا�سية  وو�سيلة  كاأداة 

من خالل  ال�سبكة الإلكرتونية.
يف  تتمثل  احلديثة  النظم  مدار�ص  ر�سالة  ان  اإلى  العفوري   الدكتور  وي�سري 
الرتبية  وزارة  مناهج  اإطار  يف  و�سباب  اأطفال  من  الن�سئ  واإعداد  تربية 
والتعليم الأردنية لكي يكونوا مواطنني منتمني اإلى جمتمعهم العربي الأردين 
ومن�سجمني مع املجتمع العاملي، وقادرين على مواجهة التحديات النا�سئة عن 

امل�ستجدات املختلفة. والتكيف مع  الراهنة وامل�ستقبلية  التغريات 
بتاريخهم  يعتزون  مواطنني  اإعداد  الى  احلديثة  النظم  مدار�ص  وت�سعى 
وانتمائهم  الأ�سيلة  ومثلها  اأمتهم  وقيم  ودينهم  الثقايف  وتراثهم  وهويتهم 
تعا�سدهم يف جمتمع عاملي  اأهمية  يدركون   ، والإ�سالمية  العربية  اأمتهم  اإلى 
يتحمل  ال�سباب  من  جيل  اإن�ساء  اإلى  بالإ�سافة  الثقافات،  متعدد  منفتح 

طاقاتهم  وا�ستغالل  املجتمع  وحاجات  حاجاتهم   بني  توازن  اإيجاد  م�سوؤولية 
من اأجل حياة اأف�سل لهم وملجتمعهم.

اإلى  ت�ستند  باأنها  تتميز  احلديثة  النظم  مدار�ص  اأن  العفوري  الدكتور  ويوؤكد 
املا�سي املتمثل يف تراث الأمة العربية، وتركز على احلا�سر بواقعه وتطوراته 
الأردين  ال�سعب  وبخا�سة  العربي  ال�سعب  حياة  فيه،  احلياة  وم�ستجدات 
يف  وتطورات  توقعات  من  يحمله  مبا  امل�ستقبل  وت�ست�سرف  الأ�سيل،  العربي 
بطبيعة  الأردين  والإن�سان  العربي،  الإن�سان  وحياة  بعامة،  الإن�سان  حياة 
احلال ، ويتج�ّسد ذلك بالهتمام بالطالب، ورعايته وتربيته وتعليمه، والأخذ 

بيده، من اأجل اإبراز اإمكاناته وقدراته ومتكينه من الإبداع والبتكار .
ا�ستثمار  من  الطالب  الإن�سان  متكني  على  تركز  احلديثة  النظم  فمدار�ص 
وموؤمنًا  لوطنه  منتميًا  واعيًا  ناجحًا  اإن�سانًا  منه  ت�سنع  التي  ومواهبه  قدراته 
الهتمام  خالل  من  وذلك  الآخر،  الراأي  واحرتام  والت�سامح  العدالة  بقيم 
على  وتربيته  واجل�سدية  والوجدانية  والروحية  العقلية  �سخ�سيته  بجوانب 
مبادىء ديننا احلنيف، وتعليمه كيف يتعلم ذاتيًا كي يكون قادرًا على حتقيق 
م�ستجدات  مع  بفاعلية  والتعامل  التكيف  على  وقادرًا  جمتمعه،  وخدمة  ذاته 

احلياة امل�ستقبلية  .

اختارت اسمها إدراكًا منها بأن األنظمة
 والحداثة توأمان ال ينفصالن
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المدارس تستند إلى الماضي المتمثل في تراث
 األمة، وتركز على الحاضر بواقعه وتطوراته

تركز على تمكين اإلنسان الطالب من استثمار قدراته ومواهبه

يف  تزال،  وما  كانت  احلديثة  النظم  مدار�ص  اإن  العفوري  الدكتور  ويقول 
منها:  كثرية  اأمور  يف  �سّباقة  اخلا�سة،  واملدار�ص  احلكومية  املدار�ص  طليعة 
الإ�سافية املختارة، من  باملواد  واإثرائها  املناهج واملقررات  اإغناء  العمل على 
تعليمهم،  قبل  الن�صء  تربية  اأهداف  وحتقيق  ور�سالتها  روؤيتها  حتقيق  اأجل 
�سخ�سيات  �سقل  على  منها  حر�سًا  للمنهاج،  املرافقة  بالأن�سطة  والهتمام 
واجل�سدية،  والوجدانية  والروحية  املعرفية  العقلية  اجلوانب  واإمناء  الطلبة 
وا�ستقدام اأحدث املبتكرات العلمية والتقنية )التكنولوجية( وتدريب املعلمني 
واإن�ساء  حياتهم،  و�سوؤون  وتعلمهم  تعليمهم  يف  ا�ستخدامها  على  والطلبة 
التعلمية   / التعليمية  العملية  يف  وتوظيفها  العلمية  املختربات  واأ�سمل  اأحدث 
اإيطاليا،   : مثل  املختلفة،  البلدان  يف  املدار�ص  مع  التواأمة  عمليات  وتنظيم   ،

واأيرلندة ال�سمالية، والوليات املتحدة الأمريكية، وتركيا .
واملعريف  الثقايف  التبادل  عمليات  ا�ستحداث  يف  �سباقة  املدار�ص  كانت  وكما 
وا�ستقبال  املختلفة،  البلدان  اإلى  الطالب  ابتعاث  طريق  عن  عام،  ب�سكل 
كاللغة  الأخرى،  اللغات  بع�ص  تعليم  يف  �سرعت   ، البلدان  تلك  من  الطالب 
ا�ستجابة  اختياري،  ب�سكل  م�ستقباًل،  ال�سينية  ورمبا  والفرن�سية  الرتكية 

لدعوة وزارة الرتبية والتعليم الأردنية.
وتعريف  والوطنية،  الدينية  املنا�سبات  اإحياء  على  اي�سا  املدار�ص  وعملت 
النواب  وجمل�ص  وامل�سانع  كال�سحف،  املختلفة،  الأردن  مبوؤ�س�سات  الطلبة 
واملبتكرات  املكت�سفات  على  الطالع  على  حر�ست  كما   ، و�سواها  والأعيان 
وا�ستقدامها   ) )التكنولوجيا  والتقانة  والتعليم  الرتبية  دنيا  يف  وامل�ستجدات 
على  حر�سها  اإلى  بال�سافة  عليها،  والطلبة  املعلمني  وتعريف  املدار�ص  اإلى 
يف  �سواء   : التعليمية/التعلمية  العملية  الكفاءات  اأف�سل  وتوظيف  ا�ستقدام 
الإدارة اأو التعليم، والهتمام بتدريب املعلمني واملديرين وامل�سرفني الرتبويني 
يف اأثناء اخلدمة، وم�ساعدتهم على مواكبة التطورات وامل�ستجدات يف حقول 
الرتبويني  وامل�سرفني  والإداريني  للمعلمني  الفر�ص  واإتاحة   ، تخ�س�ساتهم 

ملتابعة التح�سيل والنمو املهني، من حيث الدرا�سات العليا . 
مزيد  اإلى  تتطلع  احلديثة  النظم  مدار�ص  اأن  اإلى  العفوري  وي�سريالدكتور 
كبريًا  �سوطًا  قطعت  اأن  بعد  التعليمية/التعلمية،  العملية  يف  التحديث  من 
الإجنليزية  واللغة  العربية  كاللغة  املواد،  بع�ص  يف  امل�ستويات  حت�سني  يف 
الإر�سادية وال�سحية وحت�سني م�ستوى غرف  والريا�سيات، كما يف اخلدمات 

امل�سادر والهتمام بذوي احلاجات التعليمية . 
بداية  ففي  املتفوقني،  للطلبة  املنح  تقدم   احلديثة  النظم  مدار�ص  ان  ويوؤكد 
كل عام تعقد مدار�ص النظم احلديثة م�سابقة للمنح تتقدم لها اأعداد غفرية 
من �ستى املدار�ص، ويف كل عام تقدم عددًا كبريًا من املنح الدرا�سية الكاملة 

اأو املنح اجلزئية . 
مبنح  وتعليمهم  املختلفة  املواهب  برعاية  احلديثة  النظم  مدار�ص  وتهتم 
الع�سر  ذوات  العائالت  واأبناء  الإعاقات  باأ�سحاب  تهتم  كما  كاملة،  درا�سية 
مدار�ص  ان  الى  م�سريا  كاملة،  درا�سية  مبنح  اأولدهم  فتقبل  ال�سديد،  
م�ستوياتهم  اختالف  على  لطلبتها  الفائقة  العناية  تويل  كما  احلديثة  النظم 
العناية  وتويل  كما  متميزًا،  متوازنًا  اإن�سانًا  منهم  كل  ليغدو  واهتماماتهم 
املجال  يف  رة،  املب�سِّ والقدرات  امليول  وباأ�سحاب  علميًا  باملوهوبني  اخلا�سة 

الريا�سي والأدبي والعلمي واملو�سيقي  والفني.
اإن تفّوق ومتيز مدار�ص النظم احلديثة ومتيزها هو امر طبيعي عائد للجهود 
مدار�ص  فادارة  و�سعتها.  التي  والهداف  بها  تقوم  التي  الإدارة  تبذلها  التي 
النظيم احلديثة اأخذت على عاتقها توفري جميع  متطلبات التعليم للطلبة من 

جميع ال�سرائح، وتلتزم بعدم تعديل وتغيري ا�سرتاتيجية عملها واأ�سعارها.
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بقلــم : د. إبراهيم بدران

االقتصاد والتصنيع... األحزاب والديموقراطية

التي  و  البطالة  باأن  الدولية  العمل  منظمة  وتنبه 
يف  الأردن  يف  لالإرتفاع  مر�سحة   %١8.٥ و�سلت 
حني اأن املطلوب ١٠٠ الف فر�سة عمل �سنويا. وكما 
يقول  حني  الدويل  النقد  �سندوق  بذلك  يعرتف 
القت�سادي  النمو  اأن  الأو�سط  ال�سرق  يف  مديره 
املطلوبة.  العمل  فر�ص  خللق  كافيا  لي�ص  العربي  
ينمو  القت�ساد  كان  اذا  العمل  فر�ص  �ستن�ساأ  كيف 
كل  كان  واذا  ال�سكاين؟  النمو  من  ادنى  مبعدلت 
�سيء يتم ا�سترياده جاهزًا؟ و جزء كبري منه معفى 
من اجلمارك مبوجب اتفاقيات التجارة احلرة غري 
؟،  املا�سية  ال�سنوات  يف  عقدها  مت  التي  املتكافئة 
والر�سوم على مدخالت  ال�سرائب  تفر�ص  يف حني 

الإنتاج لل�سناعة و الزراعة الوطنية؟ 
»امل�ساألة  ي�سع  امللك  اأن  للنظر،  امللفتة  املفارقة 
ت�سع  واحلكومات  اأولوياته،  قمة  يف  الإقت�سادية« 
»امل�ساألة املالية ولي�ص الإقت�سادية« يف قمة اأولوياتها. 
اقت�ساد  املالية دون  الدولة م�سكالتها  �ستحل  كيف 
�سناعي انتاجي متقدم؟ كيف �سيتمكن املواطن من 
مواجهة تكاليف املعي�سة املت�ساعدة �سنة بعد �سنة 
دون  من  احلكومة،  تفر�سها  التي  لل�سرائب  نتيجة 
فر�سة  له  يوفر  و  دخله  من  يرفع  اإنتاجي  اقت�ساد 
اأن تغطي �سوى  عمل؟ حتى امل�ساعدات فال ميكنها 
اأن  يعني  وهذا  الحتياجات؛  من  حمدود  جزء 
الإقرتا�سي«. األإدمان  »مرحلة  دخلت  احلكومات 

الذي  بالإقرتا�ص  املالية  م�سكالتها  تداوي  اإنها  اإذ 
تفكري  على  ت�سيطر  نف�سية  و  ذهنية  حالة  اأ�سبح 
عن  بعيدا  والإقرتا�ص  توجهاتها.  و  الإدارات 
اإلى مزيد من الإقرتا�ص  الإقت�ساد الإنتاجي يوؤدي 
والذي ي�سبح تلقائيا مع امل�ساعدات اأكرب املنبهات 
لإبعاد امل�ستثمر و اإخافته من املغامرة براأ�ص ماله يف 

«بيئة الإدمان الإقرتا�سي».
اإن النظم ال�سريبية يف املنطقة العربية غري عادلة. 
املدنية  الدولة  اإلى  النتقال  فاإن  اآخر  جانب  ومن 
القرار واخلروج  النا�ص فيها يف �سنع  التي ي�سارك 
اأفراد  من  تتكون  التي  »الفردانية«  احلكومة  من 
الذي  الفريق  ولي�ص  املحرتمة  بذواتهم  قائمني 
واجتماعيا  واقت�ساديًا  �سيا�سيًا  برناجمًا  يحمل 
حمددًا، هذا اخلروج من هذا النوع من احلكومات 
حقيقية  دميقراطية  دون  يتحقق  اأن  ميكن  ل 
والقوى  الوطنية  الأحزاب  الفقري  عمودها 
»العمود  اإن  لها.  امل�ساندة  والجتماعية  ال�سيا�سية 
قوي  اقت�ساد  يف  يتمثل  احلديثة  للدولة  الفقري 
متنام، ونظام �سيا�سي دميقراطي يحفظ للمجتمع 
وكل   . وطموحاته«  امكاناته  عن  ويعرب  متا�سكه، 
للوقت  اإ�ساعة  هو  املحورين  هذين  على  التفاف 
لالحباط  خ�سبة  وبيئة  لالإمكانات  وا�ستنزاف 
من  مزيد  باجتاه  ت�سغط  فامل�ساعدات  والرتاجع؛ 
والعامل  املنتج  ح�ساب  على  التجاري  النفتاح 

الوطني، اأي تفكيك القت�ساد، وامل�ساعدات ت�سغط 
كما  و  الآخرين،  مبواقف  ال�سيا�سي  القبول  باجتاه 
القد�ص.  م�ساألة  يف  �سراحة  ذلك  اإلى  امللك  اأ�سار 
وال�سترياد  الريعية  على  القائم  القت�ساد  اإن 
والنفراط بالإقرتا�ص واملعونات، يعمل على تفكيك 
الكرتاث  وعدم  للوطن،  الولء  وتخفي�ص  املجتمع، 
على  النا�ص  من  لقلة  الرثوة  توليد  و  والالمبالة، 
ح�ساب الطبقة الو�سطى و املحدودة الدخل. يف حني 
اأن القت�ساد القائم على الت�سنيع هو الذي يجعل 
لأن  للتنفيذ؛  وقاباًل  �سرورة  الجتماعي  التغيري 
اجلميع �سركاء يف الوطن و �سنع م�ستقبله: العامل 
و�ساحب العمل والدولة واملمول وامل�سنع واجلامعة 
�ساأنه  املدين. وهذا من  املجتمع  ومنظمة  واملدر�سة 
اأن يجعل الأحزاب �سرورة والدميقراطية م�سلحة 

م�سرتكة للجميع. 
من  لديها  مبا  كبرية  الأردنية  الدولة  امكانات  اإن 
من  وح�سود  متنوعة،  وخربات  ب�سري  مال  راأ�ص 
ال�سباب الطموح، ومبا يتمتع به الأردنيون من ولء 
يرون  حني  وخا�سة  العمل،  يف  وجدية  لدولتهم، 
احلكومية  القيادات  يف  واملثال  والنموذج  القدوة 
بالجتاه  المكانات  ا�ستثمار هذه  يتم  العليا. فمتى 
النافذة  والربامج  ال�سادقة  والإرادة  ال�سحيح، 
األي�ص هذا هو جوهر ما يدعو  الكاملة.؟  وال�سراكة 

اإليه امللك و خا�سة يف لقائه الأخري مع ال�سباب؟؟.

يبدو أن القناعة لم تتوفر بعد “لإلدارات المتعاقبة”، وأن 
المبالغة في االنفتاح التجاري، وفتح جميع االبواب الستيراد 

كل شيء واي شيء، من شأنه أن يسارع في إضعاف 
االقتصاد الوطني، ومن شأنه أن يجعله عاجزًا عن توليد 

فرص عمل جديدة؛ وهذا ما انزلقت فيه اليونان مع بداية 
القرن، واحتاجت 10 سنوات للخروج األولي من أزمتها.

وجهة نظر 
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تعمل �سمن معايري ومتطلبات وكالة ال�سالمة اجلوية 
لتلبية  الأمريكي  الفدرايل  الطريان  واإدارة  الأوروبية 
متطلبات التدريب و�سركات الطريان يف املنطقة، كما 
وان ا�سرتاتيجية عملها تن�ص على املوا�سلة يف الأداء 

املتميز العايل.
مديرها  بح�سب  الأردنية  امللكية  الطريان  اأكادميية 
كافة  يف  تتوخى  اخلوالدة،  حممد  الكابنت  العام 
على  وو�سعه  �سمعته  ورفع  الأردن  خدمة  براجمها 
ح�سن  عند  دوما  ولتكون  التعليمية  العامل  خارطة 
املعـاهد  مقـدمـة  يف  تعترب  اليوم  باتت  حيث  الظن، 
اأ�سطول  خالل  من  والفنييـن  الطيـارين  لتدريب 
وّالتهـا  املتقدمـة  ومترباتهـا  احلديث  طائراتهـا 

ومعداتهـا احلديثـة.
الأكادميية  اإن  لـ»امل�ستثمرون«،  حديثه  خالل  ويقول 
جمال  يف  بالتدريب  يعنى  املنطقة  يف  معهد  اأول  هي 
والعربي  املحلي  ال�سوق  رفد  هدفها  الطريان، 

والأجنبي بطيارين وفنيي �سيانة طائرات ذوي خربة 
عالية وم�ستوى كبري من احلرفية.

التي  الأردنية  امللكية  الطريان  اأكادميية  اأن  وي�سيف 
تاأ�س�ست يف عام ١966 بتوجيهات من املغفور له امللك 
هيئة  من  اإعتماد  على  ح�سلت  طالل،  بن  احل�سني 
تنظيم الطريان املدين الأردين بالإ�سافة اإلى اإعتماد 
منظمة الطريان املدين الدولية وكافة هيئات الطريان 

واخلطوط اجلوية التي ت�سعى للتمييز والإبداع.
اأكرث  بتخريج  تاأ�سي�سها  منذ  الأكادميية  قامت  وقد 
من 3٥٠٠ طيار و3٠٠٠ فني �سيانة من متلف دول 
من  العديد  يف  عالية  بكفاءة  يعملون  وهم  املنطقة، 

خطوط الطريان و�سركات �سيانة الطائرات العاملية.
الكادميية  اجنازات  عن  للحديث  اخلوالدة  وينتقل 
ومركزها  خربتها  خالل  من  ا�ستطاعت  بانها  ليقول 
توقيع  من  والدويل  القليمي  امل�ستويني  على  الريادي 
اأهمها  التفاهم،  ومذكرات  التفاقيات  من  العديد 

 2٠١2 عام  خالل  الأمريكية  احلكومة  مع  توقيعها 
�سالح  من  وجمندا  �سابطا   )3٥9( لتدريب  عقدًا 
الطائرات  و�سيانة  هند�سة  جمال  يف  العراقي  اجلو 
على مدى عامني، م�سريا الى ان هذه الى اأن هذه املّرة 
بهذا  تدريب  �سفقة  اإبرام  فيها  يتم  التي  الأولى  هي 
اأردنية متخ�س�سة يف تدريب وتاأهيل  احلجم ل�سركة 
الطيارين والفنّيني اإذ فازت الكادميية بهذه ال�سفقة 
اإقليمية  تدريب  معاهد  مع  قوية  مناف�سة  خالل  من 

ودّولية عديدة.
العرقي  التوازن  وموؤ�س�سة  الكادميية  وقعت  كما 
وطالبة  طالبا   )6٧( لتدريب  عقدًا  النيجريية 
�سيانة  وهند�سة  الطريان  علوم  لدرا�سة  نيجرييني 
على  اي�سا  ووقعت  ون�سف،  عام  ملدة  الطائرات 
للطريان يف  رابغ  اأكادميية  تعاون م�سرتك مع  مذكرة 
كل  ي�ستفيد  بحيث  ال�سعودية،  العربية  باململكة  جدة 
طرف من خربات الآخر وامكاناته و�سول الى مرحلة 

أول معهد في المنطقة يعنى بالتدريب في مجال الطيران

أكاديمية الطيران الملكية األردنية ...
 خبرة وكفاءة عاليتان واداء متميز

الخوالدة:  
األكاديمية تتوخى 

في برامجها 
خدمة األردن ورفع 

سمعته ووضعه 
على خارطة العالم 

التعليمية
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التكامل يف جمايل الطريان و�سيانة الطائرات.
ومن اإجنازات الأكادميية اي�سا، تاأ�سي�ص �سركة اأجنحة 
اخلليج خلدمة رجال الأعمال يف اإمارة ال�سارقة بدولة 
الإمارات يف عام 2٠١٠، وافتتاح معهد لتدري�ص اللغة 
الإجنليزية يف العراق يف عام 2٠١٥، واإفتتاح اأكادميية 

للطريان وال�سيانة يف اململكة املغربية.
وقال اإن اإفتتاح فرع لالكادميية يف املغرب ياأتي �سمن 
ي�سهد  حيث  الإقريقية،  القارة  يف  بالإنت�سار  خطتها 
اقبال  وتفرعاته  الطريان  تعلم تخ�س�ص  الطلب على 
جوا،  ال�سفر  على  الطلب  حجم  لزيادة  نتيجة  كبريا 
وهو ما دفع بالأكادميية الدخول يف اأ�سواق هذه القارة 

والعمل بها.
واأ�ساف اأن الفرع اجلديد يف املغرب، ياأتي �سمن خطة 
و�سيا�سة الأكادميية يف تو�سيع اعمالها ون�ساطاتها على 
عدد  لأكرب  للو�سول  ت�سعى  بحيث  القليمي،  امل�ستوى 
يتمتعون مب�ستوى  لتخريج طيارين  العربية  الدول  من 

الطلبة  وتاأهيل  وتدريب  واملهارة،  الكفاءة  من  عال 
واإلكرتونيات  الطائرات  �سيانة  هند�سة  جمالت  يف 

الطائرات طبقا لأعلى املقايي�ص العاملية.
وي�سري اخلوالدة الى ان اخلربة العريقة التي متتلكها 
بطاقم  واملقرونة  الطريان،  جمال  يف  الأكادميية 
بالإ�سافة  العاملية،  امل�ستويات  باأعلى  موؤهلني  مدربني 
والتقنيات  املعدات  اأحدث  على  اعتمادها  اإلى 
ذو  طلبة  تخريج  على  قادرة  جعلتها  التكنولوجية، 
وهند�سة  التجاري  الطريان  جمالت  يف  عالية  كفاءة 

�سيانة الطائرات .
 وحول اأبزر الربامج التدريبية التي تقدمها الأكادميية، 
يت�سمن  الذي  الطريان  تدريب  برامج  تقدم  انها  اأكد 
 ATPL Integrated اآيل  جتاري  طريان  دبلوم 
مدرب  ودورة   ،FI طريان  مدرب  ودورة   ،١  FCL

.IRI طريان اآيل
جوي  خط  طيار  لرخ�سة  تدريب  برامج  وتقدم  كما 

مرحل  دورات  تت�سمن  والتي   ،Frozen ATPL
اأطقم  تعاون  ودورة   ،A/C Dispatcher جوي 

الطائرات MCC، ودورات تاأهيل طيارين.
تدريب  برامج  الأكادميية  تقدم  ذلك  الى  ا�سافة 
هياكل  �سيانة  دبلوم  تت�سمن  والتي  الطائرات  �سيانة 
اإلكرتونيات  ودبلوم   ،A&P الطائرات  وحمركات 
تخ�س�سية  تاأهيل  ودورات   ،Avionics الطائرات 

للمهند�سني والفنيني.
واكد الكابنت اخلوالدة ان هدف الأكادميية الرئي�سي 
هو تدريب وتاهيل الطلبة على كافة متطلبات الطريان 
عديدة  لربامج  طرحها  خالل  من  وذلك  احلديث، 
على  التدريب  يت�سمن  الذي  الطريان  برنامج  اهمها 
واأي�سا عقد دورات  الآيل  والتجاري  الطريان اخلا�ص 
متقدمة لتاهيل الطيارين للح�سول على رخ�سة طيار 
دورات  من  وغريها  جوي  ومرحل  ومدرب  جوي  خط 

الإنعا�ص املختلفة.

إفتتحت أكاديمية للطيران والصيانة في المغرب ضمن خطتها بالتوسع في أفريقيا

وقعت العديد من االتفاقيات الدولية
 التي تعنى بشؤون التدريب على علوم الطيران
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بلغت الرباح الجمالية ل�سركة النقليات ال�سياحية الردنية جت 
قبل  ال�سريبة نحو 2.232.١٥9 مليون دينار عام 2٠١٧ مقارنه 
مع ١.٥9٧.٤٧٠ مليون دينار يف عام 2٠١6، فيما بلغت الأرباح 
دينار  مليون   ١.629.6٥9 نحو  لل�سركة  ال�سريبة  بعد  ال�سافية 
عام 2٠١٧، مقارنة مع ١.١٠٠.٤3٠ مليون دينار يف العام 2٠١6.
لي�سل  باملائة  بن�سبة 29  لعام 2٠١٧  ال�سركة  وارتفع �سايف دخل 
اإلى 2٥.٤88.92٤ مليون دينار مقارنة مع ١9.69١.٥28 مليون 

دينار لعام 2٠١6.
ال�سركة،ارتفعت  عن  ال�سادرة  الأولية  البيانات  وبح�سب 
مليون   ٥.٧9٧.396 بقيمة   2٠١٧ لعام  الت�سغيلية  اليرادات 
دينار مق�سمه على النحو التايل : ) ارتفاع ايرادات قطاع توزيع 
ايرادات  ارتفاع  دينار،  مليون   2.٧٧٠.826 مببلغ  املحروقات 
النقل  ايرادات  ارتفاع   ،2.٤9١.29١ مببلغ  الركاب  نقل  قطاع 
ال�سركة  راأ�سمال  ويبلع  دينار،  الف   ٤٧3.66٤ مببلغ  ال�سياحي 

١٠.8٠٠.٠٠٠ مليون دينار(.
وتعليقا على النتائج املالية اكد مدير عام ال�سركة معايل الوزير 
التي حتققت هذا  املالية املميزة  النتائج  ال�سبق مالك حداد ان 
القليم  تواجه  التي  العتيادية  غري  الظروف  من  بالرغم  العام 
املحيط بالردن والتي ا�سهمت يف تراجع احلركة ال�سياحية قيا�سا 
على الفرتات املا�سية ، جاءت بف�سل تظافر جهود كافة العاملني 
التي و�سعت ، وكذلك امل�سروعات  ال�سركة وترجمة الهداف  يف 
التي مت املبا�سرة بها والتي ا�سهمت يف حت�سني اليرادات الت�سغيلية 
يف  ال�ستثمار  خا�ص  وب�سكل  ال�ستثمار  تنويع  خالل  من  لل�سركة 

ان�ساء حمطات املحروقات وتوزيع املحروقات .
واأ�ساد حداد بجهود كافة العاملني يف ال�سركة والذي يقدر عددهم 
بـ 8٠٠ موظف من الردنيني ، والذين ا�سهمو بتحقيق هذا الجناز 
ال�سركة  الى دعم رئي�ص واع�ساء جمل�ص الدارة خلطط  ا�سافة 

التي انعك�ست ب�سكل وا�سح على مركز ال�سركة املايل .
ومن اجلدير ذكره ان ال�سركة قد با�سرت يف ان�ساء مركز خدمات 
�سيانة  ومركز  للركاب  ومبنى  العقبة  يف  وا�ستثماري  لوج�ستي 
ا�سطول  وتعزيز  التحديث  عملية  الى  بال�سافة  هذا  متكامل، 
بنوعية  اخلدمات  تقدمي  موا�سلة  ي�سمن  مبا  ال�سركة  حافالت 
يف  رائدة  ك�سركة  املميزة  ال�سمعة  على  واحلفاظ  عالية  وجودة 

قطاع النقل العام والنقل ال�سياحي املتخ�س�ص .
وال�سفر  لل�سياحة  جت  �سركة  حققته  الذي  التقدم  وكذلك   
ال�سياحية  الرحالت  وتنظيم  الطريان  تذاكر  حجز  جمال  يف 
اخلارجية والرحالت الوافدة من املجموعات ال�سياحية الجنبية 
لال�سهام يف اجناح خطط وزارة ال�سياحة وهيئة تن�سيط ال�سياحة 
نحو املواقع ال�سياحية والدينية والتاريخية التي تزخر بها اململكة .

حداد: النتائج المميزة 
تحققت بالرغم من 

الظروف غير االعتيادية 
التي تواجه االقليم 

المحيط باالردن

1,6 مليون دينار صافي ارباح »جت« في 2017
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�سركة  عام  ومدير  ال�سبق  النقل  وزير  حداد 
الحتاد  ورئي�ص  )جـت(  ال�سياحية  النقليات 
العربي للنقل ، قال باأن الردن عام 2٠١8 �سي�سهد 
م�سيئة  منطقة  و�سي�سبح  �سياحيا  ملمو�سا  تطورا 
يبذلها  م�سرتكة  بجهود  وعامليا  عربيا  بال�سياحة 
بت�ساركية  واخلا�ص  العام  القطاع  يبذلها  زال  وما 

مميزة لرتوج الردن �سياحيا.
يف  ملمو�سا  منوًا  الردن  »ي�سهد  حداد:  وقال 
على  ايجابا  �سينعك�ص  مما  وال�سفر  ال�سياحة 
با�سرع  يخرج  ان  نتمنى  الذي  الوطني  القت�ساد 

وقت من عنق الزجاجة«.
القريب  امل�ستقبل  يف  الردن  ان  اإلى  حداد  وا�سار 
و�ستكون  بال�سياحة  مرتفعة  معدلت  �سيحقق 
يف  الأ�سواق  اأكرث  �سمن  من  الردن  يف  ال�سواق 

املنطقة انتعا�سا.
واأكد حداد ان الذي يتابع الحداث يعلم ان الردن 

و�سع ا�سرتاتيجية لتطوير قطاع ال�سياحة م�سرت�سدا 
احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  »جاللة  بروؤية 
ال�سياحة  بقطاع  النهو�ص  اإلى  تهدف  التي  املفدى« 
بالردن، وجعل اململكة �سمن اأف�سل الدول كوجهة 
بجعل  املتمثل  الهدف  عن  ف�ساًل  وعاملية،  عربية 
منطقة  امل�ستدامة يف  للتنمية  يحتذى  مثاًل  اململكة 
ال�سرق الو�سط وذلك بالعمل اجلاد والدائم لو�سع 
من  القطاع  هذا  حجم  م�ساعفة  تت�سمن  خطط 

خالل جعل ال�سياحة القطاع الأول يف اململكة«.
ال�سنوات  مدى  على  �سهد  الردن  ان  واأ�ساف 
ال�سياحة  قطاع  يف  جوهرية  حتولت  املا�سية 
ينمو  الردن  ال�سياحة يف  وال�سفر مما جعل قطاع 
باأن  ثقة  على  انه  موؤكدا  �سريع،  ب�سكل  ويتطور 
من  عدد  اأكرب  با�ستقطاب  هدفه  �سيحقق  الردن 
خالل  وعزمية  بثبات  للمملكة  الزائرين  ال�سياح 

ال�سنوات املقبلة.
املزيد من  نعمل على  : نحن  بقوله  واأ�ساف حداد 
مبادرات  �سمن  اجلديدة،  والفعاليات  الأن�سطة 

بقطاع  اخلا�سة  التوجهات  تواكب  التي  احلدث 
على  العام  هذا  الرتكيز  مع  وال�سياحة،  ال�سفر 
العقبة  مدينة   « البا�سم  الردن  ثغر  يف  ال�سياحة 
يت�سل  وما   ، باململكة  ال�سياحية  املناطق  وكافة   «
اأن  موؤكدا  وخدمات  وعرو�ص  مرافق  من  بها 
مهمة  �ستكون حمطة  امليت،  البحر  بانوراما  روعة 
كما  القادم  الربيع  يف  الأردنية  الداخلية  لل�سياحة 
يف  �سياحيا  الكرب  املدينة  جر�ص  و�سع  على  اأكد 
العمل  وتفعيل  ال�ستثمارية  اخلارطة  على  اململكة 
الأثرية  اأن الكت�سافات  ال�سياحية حيث  بامل�سارات 
اأكدت  املدينة،  من  ال�سرقية  اجلهة  يف  احلديثة 
املغامرات  �سياحة  وترويج  املكت�سفة  املواقع  اأهمية 
ال�سياحية  املوؤ�سرات  واأن  ل�سيما  ومهرجان جر�ص 
اأعداد  يف  الزيادة  بلغت  حيث  دائم،  منو  حالة  يف 

الزوار نحو 2٠ باملائة خالل العام املا�سي.
وقال حداد اإن جت لل�سياحة وال�سفر تد�سن حاليا 
واملغط�ص  والبرتا  امليت  للبحر  منتظمة  رحالت 

ومادبا وعجلون وجر�ص.

حداد: األردن سيشهد
 تطورا ملموسا سياحيا العام الحالي

55العدد 48    أذار  2018



اصبحت اليوم تمتلك 5 مصانع النتاج االدوية المختلفة

شركة الرام للصناعات الدوائية ...
الجودة في االنتاج

النجمي:
الشركة تسعى 

الى خدمة 
المجتمع المحلي 

بتوفير الدواء 
اآلمن والفعال

تأسست شركة الرام للصناعات الدوائية في عام 1992 خصيصا لتصنيع
 مختلف وأشكال الدواء الصيدالنية وتسويقها.

ويؤكد رئيس مجلس ادارة/ المدير العام شركة الرام للصناعات الدوائية محمود النجمي، 
أن الشركة تهدف الى خدمة المجتمع المحلي بتوفير الدواء اآلمن والفعال الذي ينافس في 

جودته االدوية المستوردة االجنبية، وبشكل يوفر االمن الدوائي للمواطن.
ويقول خالل حديثه لـ”المستثمرون”، إن شركة الرام للصناعات الدوائية تأسست كأحدى 

الشركات الرائدة في مجال الصناعة الدوائية والتي تختص بتصنيع مختلف أشكال
 الدواء الصيدالني وتسويقها، حيث بدأ إنتاجها الفعلي في عام 1994 بأيدي

 إردنية بلغت الـ28 عامل وعاملة في تلك الفترة، حيث أخذت تنمو 
وتزدهر حتى أصبح عدد موظفيها 286 عامال أردنيا.

االستثمار في القطاع الطبي
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وي�سيف اأن ال�سركة اخذت بالنمو حتى بات اإنتاجها يغطي معظم اإحتياجات 
العمالء يف الأردن وكذلك يف العديد من الدول العربية والقليمية والعاملية، 
كما وت�سعى ال�سركة لتو�سيع نطاق عملها ون�ساطاتها يف جمال ت�سنيع الدواء 
لتحقيق  وذلك  الدوائية  لل�سناعات  التكنولوجيا  اأحدث  بذلك  م�ستخدمة 

ر�سى العمالء والعمل اجلاد خلدمة املجتمع والبيئة املحيطة.
وي�سري النجمي الى ان �سركة الرام الدوائية تتبنى اإ�سرتاتيجيات واأهداف 
مثل �سيا�سة ر�سا العمالء واملحافظة على البيئة املحيطة وخطط التطوير 
والتي  فيها،  والعاملني  لل�سركة  اجلوهرية  القيم  دعم  امل�ستمر   والتو�سع 
من  املنبثقة  والبداع  واللتزام  والولء  والتعاون  والعدالة  التقوى  تت�سمن 

روؤيا ور�سالة ال�سركة.
الأدوية  �سناعة  جمال  يف  الريادة  حتقيق  اإلى  ت�سعى  ال�سركة  باأن  ويقول   
املمار�سات  اأف�سل  م�ستخدمني  والعاملية  والقليمية  املحلية  الأ�سواق  �سمن 
املواد  واأف�سل  املوؤهلة  الب�سرية  والكوادر  احلديثة  والتقنيات  الت�سنيعية 
الأولية وبيئة عمل اآمنة و�سحية، م�سريا الى ان ال�سركة �ستبقى دوما متفوقة 

على مناف�سيها وذلك ب�سبب اميان العمالء وثقتهم مبنتجاتها.
وحول منتجات ال�سركة، اكد النجمي اأن املنتجــات تغطي جمموعة وا�سعة من 

الدوية العالجية  مثل: امل�سادات احليوية، وم�سادات امليكروبات، ومكافحة 
القلب  اأدوية  الكتئاب،  وم�سادات  الفريو�سات،  م�سادات  الطفيليات، 
وتن�سيط  الزهامير  واأدوية  واملن�سطات،  الرعا�ص  اأدوية  الدموية،  والأوعية 
للهرمونات  امل�سادة  والدوية  الدم،  �سغط  ارتفاع  وعالجات  الذاكرة، 
باجلهاز  اخلا�سة  والدوية  لللتهابات،  امل�سادة  والأدوية  وامل�سكنات، 
وم�ستح�سرات  النف�سية،  والأدوية  والمعاء  اله�سمي،  واجلهاز  التنف�سي، 
احلديد، و والأدوية امل�سادة ل�سكر الدم، ومدرات البول وم�سادات النقر�ص.

 ANTIMICROBIAL( الدوائية  ال�سركة  منتجات  اأبزر  ومن 
 A G E N T S - A N T I P A R A S I T E - A N T I V I R A L -
ANXIOLYTIC & ANTIDEPRESSANTS - ANTI-

  PARKINSONISM - CAPILLARY REGULATORS -
 CNS – STIMULANTS -  PERIPHERAL & CERERBRAL
 VASODILATORS- ANTI-HYPERTENSIVE AGENTS
- ANTI-ESTROGENS - ANALGESIC & ANTI-

 INFLAMMATORY AGENTS - RESPIRATORY
 DRUGS - GASTROINTESTINAL AGENTS- IRON
 PREPARATIONS-ANTI-HYPERGLYCEMIC
 AGENTS- NTI-HYPERURICEMIC (ANTI-GOUT) -

منتجــات الشركة الدوائية تغطي مجموعة واسعة من االدوية العالجية

االنتاج يغطي معظم إحتياجات العمالء في األردن 
والعديد من الدول العربية والعالمية
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  CHOLESTROL  LOWERING  AGENTS -VITAMINE
 C A L C I U M   - SEXUAL STIMULANT -B6
 REGULATING AGENTS -ANTIEPILEPTIC

.  AGENTS
ويوؤكد النجمي ان ال�سركة بداأت النتاح بعد �سنتني من تاأ�سي�سها، حيث كان 
او ت�سغيل لالنتاج بتاريخ 26 / ١2 / ١99٤ ، وانه مع تطور اعمال ال�سركة 
مرور  على  مع  انه  الى  م�سريا  م�سانع،  ثالث  يف  بالتو�سع  بداأت  املتميز 
وم�سنع  �سيفالو�سبودن  وم�سنع  البن�سلني  بت�سنيع  ال�سركة  بدات  العوام 

.)oucology( لدوية ال�سرطان
ويقول اأن �سركة الرام لل�سناعات الدوائية ا�ستطاعت يف عام 2٠١٤ زيادة 
ا�ستثماراتها والتو�سع يف النطاقات العالجية با�ستحواذها على �سركة الرواد 
القطاع  لتلبية احتياجات  والزراعية، وذلك  البيطرية  الدوائية  لل�سناعات 
امل�سانع �سمن  ا�سبح عدد  والكبرية، حيث  ال�سغرية  للحيوانات  البيطري 

جمموعة رام الدوائية خم�سة م�سانع. 
متخ�س�سة  �سركة   6٠٠ �سمن  الوائل  الع�سر  �سركات  من  ال�سركة  وتعترب 
ال�سركات  اقوى  من  بانها  القول  ميكن  لذلك  بالأردن،  الدوية  انتاج  يف 
و�سمن  ال�سركة  قيام  عن  النقاب  كا�سفا   ، عملها  جمال  يف  املتخ�س�سة 
خططها امل�ستقبلية خا�سة فيما يتعلق بالتو�سع خارج اململكة، باأخذ املوافقات 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  �سناعي  جممع  ان�ساء  على  الكاملة  الر�سمية 
 inhaler بكلفة ٥٠ مليون دولر لتغطية امل�ساكل ال�سيدلنية املختلفة منها
 Sterile Inj ، IVsolutions ، Kidney dialysis و ،Metered

solutions ، Oucology drugs  ، Oraljrugs
واملبيعات  النتاج  حيث  من  ال�سركات  مقدمة  يف  ال�سركة  وتعترب  كما   
والت�سدير، حيث بلغت �سادرتها لعام 2٠١٧ ما ن�سبته ٧٠ باملئة من مبيعاتها 

والتي غطت اأكرث من ١8 دولة حول العامل.
انتاجية  طاقات  متتلك  ال�سركة  ان  النجمي  اكد   ، بالنتاج  تيعلق  فيما  اما 
كبرية تتمثل بقدرات ت�سنيعية �سخمة بحيث لديها القدرة على ت�سنيع ٥،2 
 9 و  ال�سراب  من  عبوة  مليون   ١١ و  احلبوب  من  دوائية  جرعة  حبة  مليار 
مليون عبوة جرعة من املعلقات اجلافة بال�سافة الى ن�سف مليار  جرعة 
طاقتها  على  املحافظة  الى  ت�سعى  ال�سركة  ان  الى  م�سريا  الكب�سولت،  من 
النتاجية )الت�سغيلية(.وتطرق النجمي خالل حديثه الى املناف�سة يف �سوق 
والعاملي  املحلي  امل�ستويني  على  ال�سوق  يف  املناف�سة  ان  اكد  حيث  الدواء، 
�سديدة جدا، المر الذي ي�ستدعي الى و�سع اخلطط ونهج �سيا�سات واإدارية 
للخطط  و�سع  من  املعتاد  عن  باخلروج  تت�سم  جريئة  ومالية  وت�سويقية 
تواجه  التي  واملخاطر  املعيقات  متلف  ملجابهة  والتكتيكية  ال�سرتاتيجية 

عمل ال�سركة يف توفري الدواء الآمن والفعال للمر�سى.
الأردنية  الدوائية  ال�سناعات  تواجه  التحديات  من  جملة  هناك  ان  وقال 
مقارنة بالدول الجنبية، حيث تنتهج الدول الخرى الى اعطاء ال�سركات 
املميزة  وال�سعار  الت�سجيل  و�سرعة  املايل  الدعم  ميزات  للدواء  امل�سنعة 
الو�سع  وان  كما  املحلي،  ال�سوق  يف  مطبق  هو  مما  مقارنة  والتف�سيلية 
ال�سيا�سي والقت�سادي ال�سعب لدول املنطقة، بال�سافة الى الدول املجاروة 
الأردن  �سادرات  حجم  يف  كبري  انكما�ص  الى  ادى  الو�سط  ال�سرق  ملنطقة 
باملئة   ٧ مبعدل  ال�سادرات  انخف�ست  متتالية  �سنوات   3 فخالل  الدوائية، 
رغم  الدوائية  لل�سناعات  الرام  �سركة  ان  الى  النجمي   �سنويًا.وي�سري 
معدل  على  املحافظة  ا�ستطاعت  انها  ال  املنطقة  تعي�سها  التي  التحديات 
منو �سنوي البالغ 6،٥ باملئة، وهذا بحد ذاته موؤ�سر وا�سح على قوة ال�سركة 
ال�سركات  العديد من  امل�ستهلك مبنتجاتها رغم تراجع  وجناها ومدى ثقة 

املناف�سة.

الشركة باتت قادرة على تصنيع 2,5 مليار حبة 

انشاء مجمع صناعي في السعودية
 بكلفة 50 مليون دوالر
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املهند�س : حممد طربيه نائب املدير العام 
 مدير العمليات فى ال�صركة االأردنية الإنتاج االأدوية:

 ر�سالة ال�سركه هي متكني جميع النا�ص من احل�سول على الرعاية ال�سحية النوعية 
باأ�سهامات ال�سركة املتنوعة واملبتكرة فى ال�سناعات املحلية. 

روؤية ال�سركة تتلخ�ص باجتاهني   :
:  توفري  املنتجات ال�سيدلنية والطبيعية والكوا�سف الطبية واملواد  الجتاه الأول  

الأولية الالزمة لها من خالل عمليات �سناعية كفوؤة ومتخ�س�سة.
وتطبيق  ال�سحية  الرعاية  فى  املبتكرة  التقنيات  وت�سويق  تطوير   : الثانى  الجتاه 

مناذج رائدة فى اأدارة وتطوير الأعمال .
ما  �سيدلنيا  م�ستح�سرا   ٤٥ تنتج  ال�سركة  اأن  طربيه  حممد  املهند�ص  وو�سح    
وت�سمل  دولة   ١8 يف  ت�سويقها  يتم  �سلبة  و�سبه  و�سلبة  �سائلة  م�ستح�سرات  بني 
ال�سركة الأردنية لإنتاج الأدوية  �ستة جمموعات دوائية  التى تنتجها  امل�ستح�سرات 

�سيدلنية كما يلى : 
Gastrointestinal    اأدوية اجلهاز اله�سمي
Cardiovascular    اأدوية القلب والأوعية الدموية

Respiratory     اأدوية اجلهاز التنف�سي

CNS                          اأدوية اجلهاز الع�سبي املركزي
Musculoskeletal                   اأدوية الع�سالت والعظام

 Anti-invective                          م�سادات اخلمج
كم اأكد املهن�ص حممد طربيه اأن ال�سركة الأردنية لإنتاج الدوية تو�سف  باأنها من 
ال�سركات الردنية يف �سناعات الدوية، فحدودها ل تقف عند حتقيق  اأحد اجنح 
وامل�سوؤولية  والإدارة  الأعمال  جمال  يف  لالإبتكار  يتعداه  بل  فح�سب  العلمي  البتكار 

الإجتماعية والتفاعل مع البيئة املحيطة بها.
ويقول نائب مدير عام ال�سركة الأردنية لنتاج الدوية »مدير العمليات« حممد طربيه 
خالل حديث لـ»امل�ستثمرون«، اإن ال�سركة تتميز بن�ساطها الدوؤوب مبجال الدرا�سات  
والبحوث العلمية ال�سيدلنية الالزمة لتطوير وحت�سني ما هو قائم وابتكار تقنيات  
مع   ، ال�سيدلين  املجال  يف  العلمي  التقدم  وم�سايرة  جديدة  و�سواغات  دوائية 

الهتمام بالتدريب خللق وتطوير كوادر كفوؤة يف حقل ال�سناعة الدوائية.
منظومة  بف�سل  ال�سناعية  م�سريتها  يف  نوعية  قفزات  حققت  ال�سركة  ان  وي�سيف 
القيم التى توؤمن بها ال�سركة وتتخذها اأطرًا لعملها  و�سيا�ساتها واآلياتها   وتركز تلك 
القيم على اجلودة كبو�سلة عمل يتم جت�سيدها واقعا وطموحا و على تبنى �سيا�سة 
التح�سني امل�ستمر  وعلى اعتبار القوى العاملة  املحرك الرئي�سي فى حت�سيل اجلودة 
وفى  التح�سني امل�ستدام  طويل املدى ويف تعزيز املفهوم التكاملي ومفاهيم الفريق 

الشركة األردنية إلنتاج األدوية:
نجسد الجودة ونؤمن باإلبداع واإلبتكار

طربيه:
الشركة تقوم بعمل 

الدراسات والبحوث 
العلمية الصيدالنية 

الالزمة لتطوير 
المنتجات
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الواحد فى اطار من امل�ساواة وال�سفافية والنزاهة . بال�سافة لذلك فاإن قيم ال�سركة 
ال�سحية  الرعاية  لتطوير  والريادية والنحياز  الثقة  تعتمد   الأدوية  لإنتاج  الأردنية 
والميان بالتعليم واملعرفه كقاعدة للتطور املجتمعي ، المر الذي انعك�ص ايجابا على 

عملها واإ�سرتاتيجتها،وموقعها املتقدم فى ال�سناعة الدوائية حمليا ودوليا.
والن�ساطات  بال�سركة  العمل  �سمات  اأهم  بع�ص  طربيه  حممد  ال�سيد  وا�ستعر�ص 
بني  ما  �سيدلنيا  م�ستح�سرا   ٤٥ بفاعلية  ت�سوق  ال�سركة  اأن  و�سح  حيث  الرئي�سية 
ما  يف  منتجاتها  بت�سويق  ال�سركة  وتقوم  �سلبة،  و�سبه  و�سلبة  �سائلة  م�ستح�سرات 
يقارب ١8 دولة عربية واجنبية بال�سافة الى ن�ساطات ال�سركة يف الت�سنيع التعاقدي 
نقل  يف  الو�سط  ال�سرق  م�ستوى  على  تتميز  ال�سركة  ان  الى  م�سريا  التقنية،  ونقل 
التقنية واملعرفة ال�سناعية.كما و�سح  اإن هناك م�ساهمات مع العديد من ال�سركات 
التقنية  نقل  على  التحالفات   تلك  وتعتمد  ا�سرتاتيجية  وحتالفات  متلفة  دول  يف 
واخلربة الى هذه ال�سركات يف الدول املختلفة، كما وت�سمن هذه التحالفات امل�ساهمة 
يف التاأ�سي�ص ويف و�سع اأنظمة العمل الدارية والفنية والهند�سية  واأنظمة احلو�سبة 
مل�ستح�سرات  الت�سنيع  وتقنيات  الكادر  تاأهيل  و  بناء  يف  ال�سركة  ت�ساهم  وكذلك   ،
،  فلقد  والت�سنيع   العمليات   العمل �سمن منظومة  يتعلق مبراحل  .وفيما  متلفة 
العمل  تطوير �سيغ  تبداأ مبرحلة  العمل  ان مراحل   الى  ال�سيد حممد طربيه  ا�سار 
تت�سمن  والتى  الت�سنيع   مراحل  تبداأ  التثبتية  بعد  وفيما   ، والتوليفة  للم�ستح�سر 
ب�سكل رئي�سي مراحل التح�سري وت�سمل تلك املراحل �سحب املواد وجتهيزها، ومن 
ثم مرحلة التح�سري ال�سا�سي ، ومن ثم عملية الكب�ص وتعبئة الكب�سولت والتلبي�ص 

تبعا لطبيعة امل�ستح�سر ، ويلي مراحل التح�سري مرحلة التعبئة الولية  ومن ثم  
مرحلة التعبئة الثانوية  واخريا مرحلة ال�سحن لالأ�سواق والتوزيع    .

اأن كافة عمليات الت�سنيع تتم  واكد  ال�سيد نائب املدير العام / مدير العمليات 
النتاج  فرق  قبل  من  ومتابعة  ا�سراف  حتت  تتم  �سامله   رقابيه  منظومة  �سمن 
والرقابة وتوكيد اجلودة وبدعم تكاملي من الدائر الفنية واللوج�ستية يف ال�سركة . 
التي  النتاج  جودة  حيث  من  تتميز  ال�سركة  ان  الى  طربيه  حممد  ال�سيد  وي�سري 
املنتجات  تطوير  على  العمل  موا�سلة  الى  اي�سا  ال�سركة  وتتطلع  للعاملية،  و�سلت 
وحت�سني جودتها ، »فنحن نهدف الى ان نكون اخليار الأول والف�سل للم�ستهلك«.

كما اأكد اأن ال�سركة ت�سعى دائما نحو تبني  التكنولوجيا والتقنيات الأحدث يف طرق 
الت�سنيع وفى امكانيات العمل واآليات الدارة  احلديثة يف العمل ، م�سريا الى ان 
هذا مينح التميز عن ال�سركات املناف�سة، بال�سافة الى ذلك فاأن ال�سركه تعتمد 
فى اأدارتها لعمليات  الت�سنيع على   ادارة اجلودة ال�ساملة و الدارة الر�سيقة وقد 
كان لكافة ما �سبق من �سيا�سات واآليات عمل وا�سرتاتيجيات  وقيم ، نتائج ايجابية 
وملمو�سة فى م�ستوى متميز لإدارة التزويد وحتقيق منو �سامل وم�ستدام مدعوم 

بنهج تكاملي معرب عنه واقعا . 
تقوية عنا�سر  اأن متت  وا�سرتاجتيات  �سيا�سات  اعتمد من  ما  نتاج  كان من  كما 
اجلهود  وتوجيه  الوقت  واخت�سار  الطاقه  توفري  فى  احلدود  اأف�سل  عند  العمل  
الفنية والإدارية واللوج�ستية  ف�سال عن حتقيق فاعلية اأكرب فى احلركة فى �سل�سلة 

التزويد وهو ما �ساهم  فى اإر�ساء العميل وزيادة املبيعات  .

االستثمار في قطاع األدوية الشركة األردنية إلنتاج االدوية
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الشركة الوطنية للدواجن...
 الجودة في المنتجات الغذائية 

ندي:
نعتمد ومنذ تأسيس 

الشركة على مبدأ  
»التكامل في اإلنتاج« 

ونسعى إلى تلبية 
احتياجات ورغبات 

المستهلك من خالل 
توفير مجموعة 

واسعة من المنتجات 
عالية الجودة

تمضي الشركة الوطنية للدواجن قدما في التوسع بمشاريعها الحالية بما يخدم 
رسالتها األساسية وهي تلبية احتياجات المستهلك االردني وكافة القطاعات الصناعية 

والتجارية بمنتجات الدواجن الصحية المطابقة العلى المواصفات العالمية .
استطاعت  الشركة الوطنية للدواجن ومن خالل عملها الدؤوب ان تُدخل منتجاتها من 

الدواجن الى داخل كل منزل في األردن. 
ويقول ندي خالل حديثه لـ»المستثمرون« إن  أحد اسباب تميز الشركة الوطنية للدواجن 

وقوتها هو امتالكها مصنعًا لتحضير وتجهيز اللحوم .

اإلستثمار في القطاع الغذائي
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ويقدم م�سنع اللحوم ت�سكلية وا�سعة من املنتجات املجمدة وامل�سنعة 
الدجاج  وبرغر  بالنكهات،  الدجاج  �سدر  مثل  الدواجن  حلوم  من 
والرو�ستات،  املرتديال  مثل  املربدة   املنتجات  وكذلك  والزجنر، 
اإ�سافة الى معلبات لن�سون اللحم والدجاج متعددة الحجام ، وهذه 
الت�سكيلة الوا�سعة تنتج وفقا لعلى املوا�سفات العاملية ونحر�ص على 

تلبية احتياجات ورغبات امل�ستهلك املختلفة.
التجارية  العالمة  نف�ص  والتي حتمل  اللحوم  منتجات م�سنعات  ان 

»ال�سركة الوطنية للدواجن« ، نالت ثقة امل�ستهلك ب�سكل كبري .
قد   « الوطنية  »م�سنعات  منتجات  اإن  ندي  يقول  املنتج  هذا  وحول 
وقد  والتنوع.   والرقي  اجلودة  حول  تتمحور  فكرة  نتيجة  جاءت 
الع�سر  متطلبات  مواكبة  اللحوم  م�سنع  خالل  من  ا�ستطاعت 
وتقدمي منتجات عالية اجلودة، مميزة الطعم و�سهلة التح�سري مما 

يوفر اجلهد والوقت معا يف اعداد الوجبات العائلية.
للدواجن  الوطنية  ال�سركة  »م�سنعات  منتجات   ان  ندي  وا�ساف 
ال�ستدامة  بتحقيق  و�سيا�ستها  ال�سركة  جلهود  ا�ستمرارًا  جاءت   «

املطلوبة للتكامل يف عملياتها النتاجية.
الوطنية  ال�سركة  ان  ندي  اأكد  املنتجات،  هذه  ميزات  اأبرز  وحول 
للدواجن هى الولى يف الردن التي قدمت منتجات م�سنعة جممدة 

ومطبوخة بالكامل.
ب�سهولة  وتتميز  كما  و�سحية،  اآمنة  املنتجات  هذه  ان  وا�ساف 
يف  املعتمدة  وال�ساليب  اخليارات  تعدد  مع  تتما�سى  التي  طهيها 
الطهي، وتراعي كافة الذواق �سواء با�ستخدام املقالة اأو بالفرن او 
باملايكرويف، الى جانب انها م�سمونة ١٠٠%، م�سريا الى ان املورد 
الرئي�سي مل�سنع اللحوم هو م�سلخ ال�سركة الوطنية للدواجن والذي 
اي�سا  وامنا  متقدمة  تكنولوجية  معدات  با�ستخدام  فقط  يتميز  ل 

اللتزام بقواعد الذبح ح�سب ال�سريعة ال�سالمية )حالل( .
امتالكها  وهو  ال�سركة،  ميزات  احدى  الى   باحلديث  ندي  وينتقل 
يف  امل�سالخ  اأحدث  من  يعترب  الذي  امل�سلخ  فهذا  حديثًا  م�سلخًا 
الوطن العربي يعمل بطاقة اإنتاجية ت�سل اإلى اثني ع�سر الف طري 
ال�سالمية  ال�سريعة  لقواعد  وفقا  الذبح  عملية  وتتم   ، ال�ساعة  يف 
)حالل( ، ومير الدجاج بعد الذبح يف مراحل عديدة وعرب العديد 
التكنولوجيا من حيث  معايري  وفقا لعلى  تعمل  التي  املاكينات  من 

ال�سرعة والدقة ودرجة عالية من الكفاءة.
من  والتاأكد  وفرزه  الدجاج  وزن  من  التاأكد  يتم  باأنه  ندي  ويتابع 
الى  دجاج  اي  ار�سال  عدم  ي�سمن  مما  التعبئة  مرحلة  قبل  جودته 

ال�سواق ل يلبي اأعلى معايري ومتطلبات اجلودة.
وي�سري ندي ان م�سلخ ال�سركة يعترب »�سديقا للبيئة«، حيث حر�ست 
ال�سركة الوطنية للدواجن على تزويد م�سلخ ال�سركة وم�سنع اللحوم 
مياه حديثة ومميزة  معاجلة  القطرانه مبحطة  منطقة  املوجود يف 
ملعاجلة املياه ال�سناعية با�ستخدام نظام املعاجلة البيولوجية والذي 
يتم من خالل هذا النظام  حتويل املياه اال�سناعية الى مياه �ساحلة 
قامت  والتي  الزينة  وا�سجار  املثمرة  ال�سجار  من  الف  عدة  لري 

ال�سركة بزراعتها يف املوقع وبهذا �ساهمت بتحويل جزء من املناطق 
ال�سحراوية الى منطقة خ�سراء.

بوحدة  للدواجن  الوطنية  ال�سركة  م�سلخ  تزويد  الى  اإ�سافة  هذا 
الوحدة وفقا  متطورة جدا ملعاجلة املخلفات احليوانية وتعمل هذه 
لحدث تكنولوجيا يف هذا املجال بهدف توفري الطاقة من ا�ستخدام 
دهن الدواجن كوقود حيوي كبديل للوقود البرتويل وكذلك املحافظة 
على البيئة من التلوث الذي  يتولد نتيجة التخل�ص من هذه املخلفات 

بالطرق التقليدية .
مديرها  اكد  للدواجن،  الوطنية  ال�سركة  وخ�سائ�ص  ميزات  ومن 
اإنتاج بي�ص  اإنتاج متكاملة، تبداأ من  اأن ال�سركة تتمتع بحلقة  العام 
ال�سو�ص  تنتج  التي  الفّقا�سات  اإلى  الأمهات،  مزارع  يف  التفريخ 
تربيته  الالحم،ويتم  الدجاج  مزارع  اإلى  ير�سل  الذي   ، الالحم 
�سمن يرامج تربية على درجة عالية من الدقه  حتى ي�سل وزنه اإلى 
احلجم املطلوب، ليتم فيما بعد اإر�ساله اإلى امل�سلخ، موؤكدا يف الوقت 
وتزويد  باإنتاج  يقوم  لالأعالف،  م�سنعا  متتلك  ال�سركة  ان  نف�سه 
مزارع ال�سركة بالعلف النباتي اخلايل من اأي مدخل اإنتاج حيواين، 
وبهذا ت�ستكمل كافة حلقات النتاج والتكامل يف العمل والذي ي�سمن 

جودة املنتج النهائي للم�ستهلك.

اإلستثمار في القطاع الغذائي

مصنع اللحوم  يزود 
السوق المحلية بعدد كبير 

من المنتجات المبردة 
والمجمدة والمعلبة ذات 

الجودة العالية والمذاق 
المميز
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للتاأمني  تعيني  الأولى  ادارة �سركة �سوليدير  قرر جمل�ص 
من  اعتبارا  لل�سركة  تنفيذيا  رئي�سا  اجلواد  عبد  عالء 

تاريخ ١ اآذار 2٠١8 خلفا للدكتور علي الوزين.
الأولى   - �سوليدرتي  �سركة  اإلى  اجلواد  عبد  وين�سم 
من  و�سنوات  بالنجاح  حافلة  م�سرية  جعبته  ويف  للتاأمني 
كمدير  بالعمل  الغنية  املهنية  واخللفية  املتنوعة  اخلربة 
تاأمني  جمموعات  �سمن  الأردين  التاأمني  �سوق  يف  عام 
اقليمية، وم�ساهمات مهمة على �سعيد �سناعة التاأمني يف 
الأردن، وهو يحمل ال�سهادة اجلامعية يف العلوم املالية و 

حا�سل على عدد من ال�سهادات املهنية املميزة. 
كما �سوف يعمل عبد اجلواد على اكمال م�سرية اإجنازات 
جنبا  �سيعمل  انه  الى  بال�سافة   ، ال�سركة  وجناحات 
الفريق  واأع�ساء  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  مع  جنب  اإلى 
لتحقيق طموحاتها واأهدافها، ملا فيه م�سلحة امل�ساهمني 

والعاملني والعمالء وجميع الأطراف ذات العالقة.

عالء عبد الجواد رئيسًا تنفيذيًا 
لـ »سوليدرتي« – األولى للتأمين

الوزني رئيسًا تنفيذيًا 
للشرق العربي 

»gig- Jordan« للتأمين 

أخبار اقتصادية

العربي  ال�سرق  �سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �سرح 
للتاأمني gig - Jordan نا�سر اللوزي باأن جمل�ص 
علي  الدكتور  بتعيني  قرارا  اتخذ  قد  ال�سركة  اإدارة 
من  اعتبارًا  لل�سركة  تنفيذيا  رئي�سا  الوزين  عادل 

نهاية �سهر �سباط.
ال�سرق  �سركة  اإلى  الوزين  ان�سمام  اأن  اللوزي  واأكد 
ال�سركة  اأهداف  حتقيق  يف  �سي�سهم  للتاأمني  العربي 
التي متر بها �سناعة  التحديات  وميَكنها من جتاوز 
خربات  به من  يتمتع  ملا  نظراً   عام،  ب�سكل  التاأمني 

عملية وموؤهالت علمية ومهنية. 
يف  الدكتوراه  �سهادة  الوزين  علي  الدكتور  يحمل 
الأعمال  اإدارة  يف  املاج�ستري  و�سهادة  الت�سويق 
و�سهادة البكالوريو�ص يف املحا�سبة و�سهادة ممار�سة 
�سبق  كما  الربيطاين،  التاأمني  معهد  من  التاأمني 
الأردين  الحتاد  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  و�سغل من�سب 
ل�سركات التاأمني لدورتني متتاليتني خالل الفرتة من 
اأن كان ع�سواً  يف  التاريخ بعد  )2٠١٥( وحتى هذا 
-2٠٠9( من  الدورات  خالل  الحتاد  اإدارة  جمل�ص 

 .)2٠١٥
اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  من�سب  �سغل  كما 
الأردنية للتاأمينات ال�سحية لدورتني متتاليتني خالل 
كان ع�سواً  يف  اأن  بعد  الفرتة من )2٠١6-2٠١2( 

جمل�ص اإدارتها للفرتة من )2٠١٠ اإلى 2٠١2(.
وميَثل الدكتور علي �سوق التاأمني الأردين يف جمل�ص 
اإدارة الحتاد العام العربي للتاأمني - القاهرة، وهو 
ع�سو يف جمل�ص اأمناء كلية الرتبية والعلوم - الأنروا 

منذ العام )2٠١3( 
من�سب  املا�سية  الع�سر  ال�سنوات  خالل  �سغل  كما 
الأولى   - �سوليدريتي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص 
للتاأمني يف عمان وهي ع�سو يف جمموعة �سوليدريتي 
ملجل�ص  ع�سواً   عمل  كما  البحرين،   - القاب�سة 
والبحرين  الأردن  من  كل  يف  تاأمني  �سركات  اإدارة 

وال�سعودية.
يذكر باأن الدكتور علي الوزين قد عمل �سابقاً  نائبًا 
للتاأمني  العربي  ال�سرق  ل�سركة  التنفيذي  للرئي�ص 
العام  وحتى   )2٠٠٠( العام  من  الفرتة  خالل 
)2٠٠8( ، كما عمل يف القطاع امل�سريف والتاأميني 

لثمان �سنوات قبل العام )2٠٠٠(.
 gig -  / للتاأمني  العربي  ال�سرق  �سركة  وحتتل 
الأردين  التاأمني  �سوق  يف  الأول  املركز   Jordan
من حيث احل�سة ال�سوقية، وهي ع�سو يف جمموعة 
اأحد ع�سر  الكويت والتي تعمل يف  للتاأمني -  اخلليج 
بلداً  يف املنطقة وتعترب واحدة من اأكرب جمموعات 

التاأمني يف املنطقة.
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الوزني رئيسًا تنفيذيًا 
للشرق العربي 

»gig- Jordan« للتأمين 







اإلستثمار في قطاع التأمين

1،5 مليون دينار أرباح التأمين األردنية الفنية في 2017

خالل  املتحققة  الأردنية  التامني  �سركة  اق�ساط  بلغت 
العام املا�سي 2٠١٧ حوايل ٧9،١ مليون دينار نتج عنها 

اأرباحا فنية �سافية بلغت ١،٥ مليون دينار.
النتيجة  ان  الى  لل�سركة،  املالية  البيانات  وا�سارت 
 ٤١3 ماجمموعه   2٠١٧ املا�سي  العام  لأعمال  النهائية 
كما  ا�سافية،  م�س�سات  اأخذ  نتيجة  دينار  الف 
خالل  من  ال�سهم  ملحفظة  ال�سوقية  القيمة  وارتفعت 
اأثر  مما  دينار  مليون   2،٧ مببلغ  ال�سامل  الدخل  بيان 
ال�سامل  الدخل  وبيان  امل�ساهمني  حقوق  على  ايجابا 

لل�سركة.
عبد  عماد  للتامني  الأردنية  �سركة  العام  املدير  وقال 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  للظروف  بالنظر  اإنه  اخلالق، 
ب�سكل  التامني  �سركات  عمل  بيئة  �سادت  التي  ال�سعبة 

اأننا  ب�سكل عام عام 2٠١٧،  الأردين  والقت�ساد  خا�ص 
م�سرورون للغاية من النتائج املالية التي حققتها ال�سركة 

خالل العام املا�سي 2٠١٧. 
اجلهود  ح�سيلة  هي  الطيبة  النتائج  هذه  لإن  واأ�ساف 
وكافة  لل�سركة  التنفيذية  الإدارة  بذلتها  التي  الكبرية 
الذي  الأ�سكال  املتعدد  الدعم  على  عالوة  موظفيه، 
التامني  �سركة  اأك�سب  مما  التابعة،  لوحداتها  تقدمه 
يحظى  الذي  املحلي  ال�سوق  يف  ممتازة  �سمعة  الأردنية 
ووفرة  تنوع  من  به  يتمتع  ملا  نظرا  لدينا  كبرية  باأولوية 

يف الأن�سطة القت�سادية و الفر�ص والواعدة والكبرية.
وتابع عبد اخلالق قائال اأن �سركة التامني الأردنية تنتهج 
املجتمعية  التنمية  حتقيق  نحو  وا�سحة  ا�سرتاتيجية 
اأف�سل،  حياة  تقدمي  نحو  اأن�سطتها  كافة  يف  امل�ستدامة 
كافة  توجيه  على  حتر�ص  الروؤية  تلك  من  وانطالقا 
اأن�سطتها خلدمة �سرائح املجتمع يف متلف املنا�سبات.

عبد الخالق: الشركة تحظى 
بثقة كبرى لدى العمالء 

باالضافة الى سمعتها 
الممتازة في السوق

1.4 مليون دينار أرباح األردنية الفرنسية للتأمين »جوفيكو« في 2017

  
الأردنية  ل�سركة  الأولية  والنتائج  البيانات  اأظهرت 
العام 2٠١٧ حتقيق  »جوفيكو« عن  للتاأمني  الفرن�سية 
ربحا �سافيا بعد اقتطاع م�س�ص �سريبة الدخل ما 

جمموعه تقريبا ١.٤ مليون دينار.
مليون   26.٧ حوايل  املكتتبة  الأق�ساط  اإجمايل  وبلغ 
دينار بزيادة ما ن�سبته ٧% عن العام املا�سي حمققة 

اجناز مب�ستوى الأعجاز بخارطة �سركات التاأمني.
ل�سركة  العام  املدير   / الدارة  جمل�ص  ع�سور  وقال 
الدكتور  »جوفيكو«   للتاأمني  الفرن�سية  الأردنية 
ال�سيا�سية  الظروف  من  بالرغم  اإنه  زعرب،  وليد 
املنطقة  تعي�سها  التي  ال�سعبة  والقت�سادية 
وانعكا�ساتها على الأردن بكل القطاعات، ال اأن ذلك 
لل�سركة  الأولية  املالية  النتائج  على  �سلبا  ينعك�ص  مل 

التي  والأرباح  املالية  بالنتائج  وتاأنقت  تاألقت  التي 
حققتها.

املكانة  احتالل  ا�ستطاعت  ال�سركة  اأن  واأ�ساف 
املنا�سبة لها يف �سوق التاأمني املحلي من حيث احل�سة 
ال�سوقية خالل فرتة قيا�سية، كما متكنت من حتقيق 
التاأمني  �سركات  بني  الأعلى  من  يعترب  منو  ن�سبه 
الأردنية خالل ال�سنوات الأربع املا�سية حمافظة على 

توازن حمفظتها التاأمينية املختلفة.
الفرن�سية  الأردنية  ال�سركة  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
هي  عامًا   ٤2 قبل  تاأ�س�ست  والتي  »جوفيكو«   للتاأمني 
به  امل�سرح  مالها  راأ�ص  ويبلغ  عامة  م�ساهمة  �سركة 
اأنواع  كافة  تقدم  حيث  دينار،  مليون   9.١ واملدفوع 
 ، واحلياة   ، املركبات  على  التاأمني  فيها  مبا  التاأمني 
واأنواع  ال�سفر  وتاأمني  واحلريق  والبحري  وال�سحي 

اأخرى من التاأمني .

زعرب: الشركة تألقت 
وتأنقت بالنتائج المالية 

واألرباح التي حققتها خالل 
العام الماضي
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اإلستثمار في قطاع التأمين

874 ألف دينار صافي أرباح المجموعة العربية األردنية للتأمين في 2017

حققت �سركة املجموعة العربية الأردنية للتامني اأرباحا 
جمموعه  ما  بلغت  واملخ�س�سات  ال�سريبة  بعد  �سافية 
8٧٤،٤9٤ األف دينار خالل العام املا�سي 2٠١٧، مقارنة 

مع ٧٠٠،3٥٤ الف دينار للعام الذي �سبقه 2٠١6.
�سركة  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
املجموعة العربية الأردنية للتامني قبل ال�سريبة حوايل 
١،٠٠3 مليون دينار خالل العام املا�سي 2٠١٧، مقارنة 
مع 836،١٤٠ الف دينار عن العام الذي �سبقه 2٠١6،  
الت�سغيلية  اليرادات  �سايف  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف 
املتحققة حوايل ١،٧ مليون دينار مقارنة مع حوايل ١،٥ 

مليون دينار عن عام 2٠١6.
الأردنية  العربية  املجموعة  ل�سركة  العام  املدير  وقال 

الإ�سرتاتيجية  اللتزامات  اإن  جعنينه،  ا�سامة  للتامني 
واأن  اأهدافها،  وحتقق  ثمارها  توؤتي  بداأت  لل�سركة 
العام  خالل  وباهرة  مهّمة  اإجنازات  حقق  ال�سركة 

املا�سي 2٠١٧.
الأردنية  العربية  املجموعة  �سركة  م�سرية  اأن  واأ�ساف 
والإ�سرار  العزم  على  وا�سحًا  دلياًل  الناجحة  للتامني 
التاأمني،  بخدمات  والإرتقاء  ال�سناعة  هذه  لتطوير 
على متييز عمالئها  ال�سركة  اإ�سرتاتيجية  ترتكز  حيث 
التاأمينية  اخلدمات  بتقدميها  وذلك  غريهم  عن 

املتكاملة الهادفة لرعاية م�ساحلهم .
وبنٌي اأن خطوات ال�سركة نحو امل�ستقبل تقوم على اأ�سا�ص 
متني وتتلخ�ص باإ�ستغالل جميع ال�سبل املتاحة التي من 
خا�ص  ب�سكل  الأفراد  ورعاية  اخلدمات  حت�سني  �ساأنها 

ودعم الإقت�ساد الكلي على وجه العموم.

جعنينه: االلتزامات 
اإلستراتيجية للشركة 

بدأت تؤتي ثمارها وتحقق 
أهدافها

1,1 مليون دينار صافي أرباح الشرق األوسط للتأمين في 2017

العام  خالل  للتامني  الو�سط  ال�سرق  �سركة  حققت 
بلغت   ال�سريبة(  )بعد  �سافية  ارباحا   2٠١٧ املا�سي 

حوايل ١،١٥ مليون دينار.
�سركة  ايرادات  �سايف  بلغ  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
ال�سرق الو�سط للتامني خالل العام املا�سي 2٠١٧ حوايل 
2،2 مليون دينار، يف الوقت الذي حققت اجمايل الدخل 

املتحقق حوايل 2 مليون دينار.
واأ�سارت البيانات الى اأن الق�ساط املكتتبة ل�سركة ال�سرق 
الو�سط للتامني خالل العام املا�سي 2٠١٧ بلغت حوايل 
٤١،2 مليون دينار مقارنة مع حوايل ٤٠،١ مليون دينار 

خالل العام الذي �سبقه 2٠١6.
للتامني  الأو�سط  ال�سرق  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 
القت�سادية  الظروف  رغم  اأنه  �سوي�ص،  رجائي 
املتقدم بني  م�ستواها  املحافظة على  ال�سركة  ا�ستطاعت 

�سركات التاأمني.
 واأ�ساف : لقد كان عام 2٠١٧ مت�سما با�ستمرار �سعف 
منو القت�سادي ب�سبب الأحداث ال�سيا�سية والقت�سادية، 
التطورات  ظل  يف  كبريا  حتديا  املنطقة  واجهت  حيث 
على  واثرت  ال�سيا�سي  امل�سهد  يف  تغريات  احدثت  التي 
حركة  تراجع  جراء  ككل  املنطقة  يف  القت�سادي  النمو 
الدارة  جمل�ص  بجهود  متكنت  ال�سركة  لكن  فيها،  النمو 
وادارتها التنفيذية وكافة موظفيها ووكالئها من مواجهة 

هذه التحديات وموا�سلة ادائها القوي.
واأ�سار �سوي�ص الى ان ال�سركة �ستوا�سل تطوير وحتديث 
انظمة املعلومات لديها بهدف رفع م�ستوى انتاجية العمل 
وتوفري اف�سل اخلدمات التاأمينية للعمالء، م�سريا الى ان 
ال�سركة ا�ستمرت يف تطوير خدماتها وبراجمها التاأمينية 
العمالء  احتياجات  ينا�سب  ب�سكل  واملتخ�س�سة  الفردية 

املتنوعة واملتغرية.

صويص: الشركة استمرت 
في تطوير خدماتها وبرامجها 

التأمينية بالشكل الذي 
يناسب احتياجات العمالء
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2 مليون دينار صافي أرباح النسر العربي للتأمين في 2017

املا�سي  العام  خالل  للتامني  العربي  الن�سر  �سركة  حققت 
2٠١٧ ارباحا �سافية )بعد ال�سريبة( بلغت  حوايل ٠٠١،2 

مليون دينار.
الن�سر  البيانات املالية، فقد بلغ �سايف ربح �سركة  وح�سب 
العربي للتامني العائد مل�ساهمي ال�سركة عن العام املا�سي 
2٠١٧ قبل اقتطاع ال�سريبة 2،٥82 مليون دينار، يف الوقت 
الذي حققت اجمايل اق�ساط يف 2٠١٧ ما مقداره 6٤٠،3٤ 

مليون دينار بزيادة بلغت 3١،١ باملئة.
اأن اجمايل موجودات �سركة الن�سر  واأ�سارت البيانات الى 
العربي للتامني خالل العام املا�سي 2٠١٧ بلغت ما مقداره 
83،٥٠١ مليون دينار بن�سبة منو بلغت ١٤،٥ باملئة عن العام 
امل�ساهمني  حقوق  جمموع  وبلغ  كما   ،2٠١6 �سبقه  الذي 
 ٠،8 بلغت  زيادة  وبن�سبة  دينار  مليون   2٠،932 مامقداره 
باملئة. وقال مدير عام �سركة الن�سر العربي للتامني يعقوب 
�سابيال، اأن النتائج املالية خالل العام املا�سي 2٠١٧  جيدة 

م�ساكل  من  القليمية  الأ�سواق  تعانيه  مما  بالرغم  جدا 
مالية ب�سبب ال�سطرابات ال�سيا�سية التي تع�سف باملنطقة 
ا�ستقرار  من  الأردن  به  تتمتع  ما  مع  مقارنة  العربية، 

�سيا�سي واقت�سادي.
ان  ال   ، بالتحديات  مليئا  كان   2٠١٧ عام  ان  واأ�ساف 
ال�سركة �ساعفت جهودها يف ال�ستمرار يف تطوير اعمالها 
النتائج  هذه  تعد  حيث  م�سبقا  املعدة  اهدافها  وحتقيق 
ال�سعوبات  من  بالرغم  ال�سركة  حتققه  كبري  اجنازا 
املنطقة  يف  املتقلبة  وال�سيا�سية  القت�سادية  والو�ساع 
وخ�سو�سا  القت�سادية  القطاعات  كافة  يف  اثرت  والتي 
يف قطاع التاأمني.وبني �سابيال، ان اخلطة امل�ستقبلية للعام 
التامني  برامج  تطوير  يف  ال�ستمرار  على  ترتكز  احلايل 
الزبائن  ومتطلبات  القت�سادية  والظروف  يتنا�سب  مبا 
بال�سافة الى ال�سعي لبناء عالقات اكرث متانه مع الزبائن 
ال�سعار  وباقل  املتاحة  اخلدمات  اف�سل  تقدمي  خالل  من 
وزيادة احل�سة ال�سوقية لل�سركة للعمل على ار�ساء طموح 

امل�ساهمني من خالل حتقيق ارباح ملمو�سة.

سابيال: الشركة ضاعفت 
جهودها في االستمرار في 

تطوير اعمالها وتحقيق 
اهدافها

اإلستثمار في قطاع التأمين

815,3 الف دينار صافي أرباح المجموعة العربية األوروبية للتأمين في 2017

حققت �سركة املجموعة العربية الأوروبية للتامني 
اأرباحا �سافية بعد ال�سريبة واملخ�س�سات خالل 
العام املا�سي 2٠١٧ بلغت ما جمموعه 322،8١٥ 

الف دينار.
ايردات  �سايف  بلغ  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
للتامني خالل  الأوروبية  العربية  املجموعة  �سركة 
الف  املا�سي 2٠١٧ ما جمموعه ٤2٤،٤82  العام 
بلغ فيه اجمايل الق�ساط  الوقت الذي  دينار، يف 
مع  مقارنة  دينار  مليون   22،٧ حوايل  املكتتبة 
�سبقه  الذي  للعام  دينار  مليون   2٠،3 حوايل 

.2٠١6
موجودات  جمموع  ان  الى  البيانات  وا�سارت 
ال�سركة خالل العام املا�سي 2٠١٧ بلغ خوايل 3،2 

مليون دينار.
العربية  املجموعة  �سركة  عام  مدير  وقالت 
ال�سركة  اإن  بدر،  لنا  الدكتورة  للتامني  الأوروبية 
متكنت بجهود جمل�ص الدارة وادارتها التنفيذية، 
هذه  مواجهة  من  ووكالئها  موظفيها  وكافة 
واحلفاظ  القوي  ادائها  وموا�سلة  التحديات 
وكذلك  التاأمني  لعمال  اليجابية  النتائج  على 

ال�ستثمارية.
وا�سافت ان ال�سركة وا�سلت الرتكيز على تطوير 
مهنية  م�ستوى  الى  بهم  والرتقاء  موظفيها 
املوظفني  وتطوير  تدريب  �سيا�سة  باعتماد  عالية، 
وت�سجيعهم على احل�سول على ال�سهادات العلمية 
ن�سبة  وارتفعت  التاأمني،  حقل  يف  املتخ�س�سة 
املوؤهلني من موظفي ال�سركة والتي ا�سبحت تفوق 

مثيالتها يف معظم ال�سركات.

بدر: الشركة استطاعت 
مواجهة التحديات 

ومواصلة ادائها القوي
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اإلستثمار في قطاع التأمين

1,2 مليون دينار صافي أرباح التأمين الوطنية في 2017

�سافية  اأرباحا  الوطنية  التامني  �سركة  حقق 
بلغت حوايل 2٤،١  ال�سريبة واملخ�س�سات  بعد 

مليون دينار خالل العام املا�سي 2٠١٧.
وح�سب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح �سركة 
 ١،٥ حوايل  ال�سريبة  قبل  الوطنية  التامني 
يف    ،2٠١٧ املا�سي  العام  خالل  دينار  مليون 
الوقت الذي بلغ فيه �سايف اليرادات الت�سغيلية 
مع  مقارنة  دينار  مليون   ١٥،8 حوايل  املتحققة 

حوايل ١٤،2 مليون دينار عن عام 2٠١6.
كما وبلغت الق�ساط املكتتبة لل�سركة خالل العام 
املا�سي 2٠١٧ حوايل 2١ مليون دينار مقارنة مع 
حوايل ١8،8 مليون دينار عن العام الذي �سبقه 

.2٠١6

وقالت املدير العام ل�سركة التامني الوطنية منال 
اداء  يف  امللحوظ  بالتطور  �سعداء  اإننا  جرار، 
ال�سركة خالل العام املا�سي 2٠١٧ الذي اعترب 

من اأ�سعب العوام اقت�ساديا.
واأ�سافت اأنه نتيجة لداء ال�سركة املتميز يف عام 
2٠١٧ فانه من املتوقع اأن توا�سل �سركة التامني 
الوطنية م�سرية منوه وحتقيق النتائج الإيجابية 
العمالء  ثقة  تنامي  ظل  يف  املقبلة  ال�سنوات  يف 
باخلدمات التي تقدمها، م�سرية الى ان ال�سركة 
ال�سوق  �سهدها  التي  الأخرية  التطورات  ظل  يف 
اأثبتت قوتها على حتمل املخاطر والعمل بحرفية 
التاميني  العمل  اأ�سا�سيات  على  م�ستندة  عالية 
املقدمة  واملنتجات  اخلدمات  على  املعتمد 
اخلدمات  من  وغريها  وال�سركات  لالأفراد 

املتنوعة.

جرار: الشركة أثبتت 
قوتها على تحمل المخاطر 

والعمل بحرفية عالية

555.1 الف دينار صافي أرباح شركة التأمين العربية في 2017

�سافية  اأرباحا  العربية  التامني  �سركة  حققت 
العام  خالل  واملخ�س�سات  ال�سريبة  بعد 
املا�سي 2٠١٧ بلغت ما جمموعه ٥٥٥،١٥3 الف 

دينار.
وح�سب البيانات املالية، فقد بلغ �سايف ايردات 
املا�سي  العام  خالل  العربية  التامني  �سركة 
الوقت  يف  دينار،  مليون   ١،١٧ حوايل   2٠١٧
الذي بلغت فيه الق�ساط املكتتبة حوايل 3،2١ 
مليون   ١9،٤ حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون 

دينار للعام الذي �سبقه 2٠١6.
ر�سيد  العربية  التامني  �سركة  عام  مدير  وقال 
كامل  حتقيق  ا�ستطاعت  ال�سركة  ان  الهباب، 
البنود التي و�سعتها على جدول اعمالها خالل 

الظروف  ظل  يف  خا�سة   ،2٠١٧ املا�سي  العام 
على  بظاللها  القت  والتي  ال�سعبة  القليمية 
الن�ساط القت�سادي الأردين ب�سكل عام وقطاع 

التامني ب�سكل خا�ص.
واأ�ساف اأن ال�سركة �ستوا�سل الهتمام بتطوير 
الذي  المر  الأ�سعدة،  متلف  على  اأعمالها 
يب�ّسر باأن عام 2٠١8 �سيكون مليئًا بالإجنازات 

اجلديدة.
�سيكون  املقبلة  املرحلة  ان  العام  املدير  واأ�سار 
بالفريق  نعتز  اإننا  موؤكدا  التفاوؤل،  عنوانها 
ونثق  ال�سركة،  يف  العامل  املتمكن  الإداري 
تطراأ  التي  امل�ستجدات  مواكبة  على  بقدرتنا 
والعاملي،  املحلي  امل�ستويني  على  القطاع  على 
الأردين  املواطن  احتياجات  يلبي  ما  وتبني 

مبهنية عالية.

الهباب: المرحلة المقبلة 
سيكون عنوانها التفاؤل 

والشركة ستواصل تطوير 
اعمالها على كافة االصعدة
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

28,5 مليون دينار أرباح األردني الكويتي في 2018

3,8 مليون دينار صافي أرباح البنك التجاري األردني في 2017
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الكباريتي: البنك نجح
 في توسيع قاعدة 

العمالء من خالل طرح 
منتجات وخدمات 

متنوعة

الصايغ: البنك تجاوز 
التحديات بثبات بفضل 
استقرار إدارته ووضوح 

رؤيته االستراتيجية

للهيئة  الكويتي  الأردين  البنك  اإدارة  اأو�سى جمل�ص 
العامة للبنك توزيع 2٠ باملائة من راأ�سماله، تعادل 
2٠ مليون دينار، اأرباحا على امل�ساهمني عن اأعمال 

البنك لل�سنة املالية 2٠١٧.
وح�سب البيانات الولية للبنك ، فقد بلغت الأرباح 
عام  يف  دينار  مليون  2ر٤٤  ال�سريبة  قبل  املتوقعة 
2٠١٧ مقارنة مع 8ر٤2 مليون دينار يف عام 2٠١6، 
دينار  مليون  ٥ر28  ال�سافية  الأرباح  وبلغت  كما 

مقابل ٧ر2٧ مليون دينار لفرتة املقارنة ذاتها.
وقال البنك، اإن اإجمايل املوجودات ارتفعت مبقدار 
بن�سبة  دينار  مليون  اإلى 283٥  دينار،  مليون  9ر9٤ 

منو ٥ر3 باملائة.
الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة منت  اأن  الى  وا�سار 
مقارنة  دينار  مليون   ١٥6٤ اإلى  باملائة  ١ر8  بن�سبة 
ودائع  ومنت  كما  ذاتها،  املقارنة  لفرتة   ١٤٤٥ مع 
العمالء بن�سبة 2ر6 باملائة اإلى ١8٠8 ماليني دينار 

يف  دينار  ماليني   ١٧٠3 مع  مقارنة   2٠١٧ عام  يف 
.2٠١6

الأردين  البنك  ادارة  رئي�ص جمل�ص  قال  من جانبه 
ال�سرتاتيجية  اإن  الكباريتي  الكرمي  عبد  الكويتي 
التي  املعايري  اأعلى  مع  متوافقة  البنك  تبّناها  التي 
حتكم العمل امل�سريف واإدارة املخاطر، والتي اأثمرت 
كافة  على  للبنك  الت�سغيلية  العمليات  تعزيز  عن 
الأ�سعدة وانعك�ست على النتائج الإيجابية يف نهاية 

العام 2٠١٧.
العمالء  قاعدة  تو�سيع  يف  جنح  البنك  ان  واأ�ساف 
من خالل طرح منتجات وخدمات مبتكرة ومتنوعة 
يف  الإلكرتوين  الدفع  بيئة  تعزيز  مع  يتوافق  ومبا 
اململكة واعتمادًا على اأف�سل املمار�سات يف اخلدمة 

املتميزة للعمالء.
عام  »اإن  بالقول  النتائج  ب�ساأن  الكباريتي  واأو�سح 
القت�سادية  الظروف  رغم  ايجابيا  كان   2٠١٧
ال�سعبة التي نتجت عن �سغوطات خارجية داخلية 
يف  لي�ص  عام،  بوجه  القت�سادي  الأداء  على  اأثرت 

الأردن فقط بل بكل دول القليم.«

حقق البنك التجاري الأردين اأرباحا �سافية بعد 
ال�سريبة واملخ�س�سات بلغت حوايل 3،8 مليون 

دينار خالل العام املا�سي 2٠١٧.
 وح�سب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح البنك 
التجاري الأردين قبل ال�سريبة حوايل 6،3 مليون 
دينار خالل العام املا�سي 2٠١٧، يف الوقت الذي 
بلغ فيه �سايف ايردات البنك حوايل ٤8،١ مليون 

دينار.
موجودات  جمموع  اأن  الى  البيانات  واأ�سارت   
العام  خالل  الأردين  التجاري  البنك 
دينار  مليون   ١،382 حوايل  بلغت  املا�سي2٠١٧ 
بارتفاع ١١٧ مليون دينار وبن�سبة منو بلغت 9،2 
باملئة، كما وبلغ جمموع ودائع العمالء 9٧١ مليون 
 ١،٥ وبن�سبة منو  دينار  مليون   ١٤ بارتفاع  دينار 

باملئة عن العام الذي �سبقه 2٠١6.
وقال رئي�ص جمل�ص ادارة البنك التجاري الأردين 
يحقق  اأن  ا�ستطاع  البنك  اإن  ال�سايغ،  مي�سيل 
هذه النتائج القوية على الرغم من �سعف الآفاق 
املحلية  الت�سغيلية  البيئة  وتراجع  القت�سادية 
ب�سبب �سعف الإنفاق العام وعدم طرح م�ساريع 
الأو�ساع  توتر  ا�ستمرار  جانب  اإلى  جديدة، 
الن�ساط  على  �سلبًا  انعك�ست  التي  اجليو�سيا�سية 

القت�سادي وبيئة الأعمال حمليًا واإقليميًا.
واأ�ساف اأن النتائج املالية للبنك التجاري الأردين 
قدرة  اأي�سًا  اأثبتت   ،2٠١٧ املا�سي  العام  خالل 
التحديات  وجتاوز  الأزمات  تخطي  على  البنك 
ينتهجها  التي  املتحفظة  ال�سيا�سة  بف�سل  بثبات 
احلوكمة  واأ�س�ص  املخاطر  واإدارة  تاأ�سي�سه  منذ 
الر�سيدة التي يتبعها، اإلى جانب ا�ستقرار اإدارته 

وو�سوح روؤيته ال�سرتاتيجية.

74



17,2 مليون دينار صافي أرباح بنك االستثمار العربي في 2017

30,3 مليون دينار صافي أرباح بنك القاهرة عمان في 2017

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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القاضي: البنك سيواصل 
العمل على تحسين 

ادائه وجودة محفظته 
االئتمانية واالستثمارية

المفتي: البنك استغل 
الفرص المتاحة وعزز 

حضوره في السوق ومن 
مستوى خدماته

�سافية  اأرباحا  الأردين  العربي  ال�ستثمار  بنك  حقق 
بعد ال�سريبة واملخ�س�سات بلغت حوايل١٧،2 مليون 

دينار يف عام 2٠١٧.
بنك  ا�ستطاع  فقد  للبنك،  املالية  البيانات  وح�سب 
قبل  اأرباح  �سايف  حتقيق  الأردين  العربي  ال�ستثمار 
ا�ستطاع  حيث  دينار،  مليون   2٥،8 بحوايل  ال�سريبة 
حيث  العمال،  حجم  يف  متوازن  منو  حتقيق  البنك 
ارتفع جمموع موجودات البنك من ١،8١ مليار دينار 
كما يف نهاية 2٠١6  لت�سبح ١،8٤ مليار دينار يف عام 

.2٠١٧
حمفظة  ر�سيد  ارتفاع  املالية  البيانات  وا�سارت 
املوجودات املالية بانواعها يف نهاية عام 2٠١٧ لي�سل 
مليون   6٠9،3 مع  مقارنة  دينار  مليون   6١2،6 الى 

دينار يف نهاية عام 2٠١6.
وتعليقا على هذه النتائج قال رئي�ص جمل�ص ادارة بنك 
ال�ستثمار العربي الأردين هاين القا�سي عن �سعادته 

النتائج وبنجاح اخلطط املو�سوعة من  بتحقيق هذه 
هذه  اإلى  للو�سول  هدفت  والتي  البنك  اإدارة  قبل 

الأرقام.
وبني اأن النتائج املالية املتحققة تعك�ص جهود ال�سركة 
امل�ستوى  على  ومكانتها  ال�سوقية  ح�ستها  تدعيم  يف 
مع  من�سجمة  جاءت  النتائج  ان  الى  م�سريا  املحلي؛ 
والرتقاء  مكانته  بتعزيز  البنك  عمل  ا�سرتاتيجية 
ويلبي  العمالء  لتطلعات  َيرقى  ملا  خدماته  بجودة 

احتياجاتهم ويعزز العالقات معهم.
القا�سي عن  عرّب  النتائج  على هذه  تعليقه  نهاية  يف 
حت�سني  يف  ال�ستمرار  على  البنك  قدرة  يف  ثقته 
ادائه وتعزيز مالَءته املالية وحت�سني جودة حمفظته 
ملجل�ص  ًا  خا�سّ �سكرًا  ووّجه  وال�ستثمارية،  الئتمانية 
م�سرية  دعم  يف  املتوا�سلة  جهودهم  على  الإدارة 
وّجه  كما  الغالية،  ثقتهم  على  العمالء  و�سكر  البنك 
ال�سكر والتقدير لكافة العاملني يف البنك اإدارة عليا 
العمل  يف  واإخال�ص  ولء  من  اأظهروه  مبا  وموظفني 

وكفاءة عالية وجهود مميزة يف خدمة العمالء.

بعد  �سافية  اأرباحا  عمان  القاهرة  بنك  حقق 
يف  دينار  مليون   3٠،3 حوايل  بلغت  ال�سريبة 
ال�سريبة  قبل  الأرباح  بلغت  فيما   ،2٠١٧ عام 

واملخ�س�سات حوايل ٤2 مليون دينار.
املالية  بياناته  عن  اإف�ساح  يف  البنك  وقال 
ارباح املوجودات  ارتفاع يف  اإن هناك  ال�سنوية، 
املالية للبنك خالل العام املا�سي 2٠١٧ بن�سبة 

8٤ باملئة لتبلغ حوايل ١،2 مليون دينار.
الى  ا�سارت  للبنك  املالية  النتائج  اأن  واأ�ساف 
ارتفاع ارتفاع يف موجودات البنك خالل العام 
لتبلغ ٧9٤،2  باملئة   ١2،2 بن�سبة  املا�سي 2٠١٧ 
الت�سهيالت  �سايف  وارتفعت  كما  دينار،  مليون 
الإئتمانية بن�سبة ١3،٤ باملئة لت�سل الى ١،٥38 

مليون دينار.

جمل�ص  رئي�ص  قال  النتائج  هذه  على  وتعليقا 
ادارة بنك القاهرة عمان يزيد املفتي: لقد حقق 
التي  الهداف  جملة   2٠١٧ عام  خالل  البنك 
و�سعناها مركزين جهودنا خالله على ا�ستغالل 
فر�ص النمو وتعزيز ح�سورنا يف ال�سوق املحلية 
على  تركيزنا  جانب  الى  عمالئنا،  وخدمة 
ال�سول  وجودة  امليزانية  يف  التوازن  حتقيق 

وادارة املخاطر ب�سكل فاعل.
من  املزيد  حتقيق  نحو  قدما  نتطلع  وا�ساف: 
تر�سي م�ساهمينا  التي  والجنازات  النجاحات 
وعمالئنا وموظفينا، وذلك من خالل اللتزام 
والتي  بعناية  املدرو�سة  البنك  با�سرتاتيجية 
وعرب  ظروف،  اية  ملواجهة  مبرونتها  تتميز 
موا�سلة التطوير يف متلف اعمال البنك وباقة 
خدماته ومنتجاته لتلبية متلف املتطلبات على 
معايري  اف�سل  مع  بالن�سجام  امل�ستويات  كافة 

اجلودة العاملية.
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

533 مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي في 2017

45,6 مليون دينار صافي أرباح بنك األردن في 2017
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المصري: النتائج تشير 
الى نجاح البنك في 

التعامل مع المستجدات 
اإلقليمية والدولية

فاخوري: برهن أداؤنا 
المالي على مدى قدرتنا 

على مواصلة النمو 
والتقدم

واملخ�س�سات  ال�سرائب  بعد  ال�سافية  الرباح  بلغت 
دولر  مليون   ٥33 املا�سي  العام  العربي  البنك  ملجموعة 
مقارنة مع ٧ر٥32 مليون دولر عام 2٠١6، رغم الظروف 

ال�سعبة التي ت�سهدها بع�ص دول املنطقة.
واكدت املجموعة اأنها ا�ستطاعت تعزيز قاعدة راأ�ص املال 
لديها، والتي بلغت ٤ر8 مليار دولر، يف كانون الول العام 
نقدية  اأرباح  بتوزيع  الدارة  جمل�ص  اأو�سى  فيما  املا�سي، 

على امل�ساهمني بن�سبة 3٠ باملائة لعام 2٠١٧.
وحققت املجموعة منوا يف �سايف الأرباح الت�سغيلية بن�سبة 
8 باملائة بف�سل النمو يف �سايف الفوائد والعمولت املتاأتية 
النخفا�ص  اأثر  وبا�ستثناء  الرئي�سة،  البنكية  الأعمال  من 
والجنبية  العربية  العمالت  من  لعدد  ال�سرف  ا�سعار  يف 

اأظهرت �سايف الرباح الت�سغيلية منوا بن�سبة ١2 باملائة.
كما حققت املجموعة منوًا يف اإجمايل حمفظة الت�سهيالت 
دولر  مليار  ١ر2٥  اإلى  لت�سل  باملائة   6 بن�سبة  الئتمانية 
فيما   2٠١6 عام  نهاية  يف  دولر  مليار  ٧ر23  مع  مقارنة 

بلغت ودائع العمالء 8ر33 مليار دولر.
وقال رئي�ص جمل�ص ادارة البنك �سبيح امل�سري ان النتائج 
يتمتع  الذي  املايل  املركز  ومتانة  قوة  توؤكد   حتققت  التي 

به البنك، وا�سرتاتيجيته الناجحة التي اعتمدها، ما يدل 
الإقليمية  امل�ستجدات  مع  التعامل  يف  البنك  جناح  على 

والدولية نتيجة اتباعه ا�س�سًا م�سرفية قوية ومتينة.
وا�ساف رغم املوؤ�سرات العامة الداّلة على ا�ستمرار مناخ 
القليمية  بالأ�سواق  ال�ستقرار  وعدم  بالتقلبات  يتميز 
والعاملية، ال اننا على يقني بقدرة املجموعة على مواجهة 
تتبعها،  التي  املتحفظة  ال�سيا�سات  نتيجة  التحديات  تلك 
بالإ�سافة الى ثقتنا مبوا�سلة م�سار الداء اليجابي وتعزيز 

املكانة الريادية التي تتميز بها جمموعتنا امل�سرفية.
نعمه  العربي  للبنك  التنفيذي  العام  املدير  اأو�سح  بدوره، 
البنك  قوة  يعك�ص  الت�سغيلي  الدخل  يف  النمو  اأن  �سباغ، 
وقدرته على ال�ستفادة من انت�ساره يف العديد من ال�سواق 

ما مكنه من تنويع م�سادر الدخل.
اجلهات  متطلبات  مواكبة  على  البنك  قدرة  الى  وا�سار 
اإلى حمافظته على  الرقابية يف اماكن تواجده بالإ�سافة 
�سالمة حمفظته الئتمانية وجودة ا�سوله، حيث ا�ستقرت 
2ر٥  عند  القرو�ص  اإجمايل  اإلى  املتعرثة  القرو�ص  ن�سبة 
للديون املتعرثة  باملائة، وبلغت ن�سبة تغطية املخ�س�سات 
ن�سبة  اأما  ال�سمانات،  قيمة  احت�ساب  دون  باملائة   ١٠٠
كفاية راأ�ص املال فبلغت 3ر ١٥ باملائة وفقًا لتعليمات بازل

.III

مليون  6ر6٧  اإلى  الأردن  بنك  اأرباح  ارتفعت 
 2٠١٧ لعام  واملخ�س�سات  ال�سريبة  قبل  دينار 
بن�سبة ٥ر8 باملئة مقارنة مع 3ر62 مليون دينار 

لعام 2٠١6.
بلغت  فقد  للبنك،  املالية  البيانات  وبح�سب 
واملخ�س�سات  ال�سريبة  بعد  ال�سافية  الرباح 
دينار  مليون  2ر٤2  مقابل  دينار  مليون  6ر٤٥ 

بارتفاع ن�سبته 8 باملئة ل�ستني املقارنة.
اأن م�س�ص تدين  اإلى  املالية  البيانات  وت�سري 
الت�سهيالت الئتمانية بلغ 6ر2٠ مليون دينار يف 
يف  دينار  مليون  ٧ر٥  مع  مقارنة   ،2٠١٧ العام 
جمموع  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف   ،2٠١6 العام 
مقابل  دينار  مليون  ٧ر٤33  امل�ساهمني  حقوق 

٤٠٥ ماليني دينار ل�سنتي املقارنة

�ساكر  الأردن،  بنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
فاخوري، لقد برهن اأداوؤنا املايل يف عام 2٠١٧ 
والتقدم  النمو  موا�سلة  على  قدرتنا  مدى  على 
ت�سهدها  التي  املتزايدة  التحديات  من  بالرغم 
العام  كان  كما  الراهن.  الوقت  يف  املنطقة 
املا�سي مبثابة نقطة حتول يف اأدائنا كان الهدف 
من  م�ستوى  باأعلى  عمالئنا  جتربة  اإثراء  منها 
باململكة  املنت�سرة  فروعنا  جميع  يف  اخلدمة 
اإجنازاتنا  �سجل  يف  جديدًا  �سطرًا  لنكتب 

احلافل بالنجاحات.
على  البنك  بقدرة  ثقته  عن  فاخوري  واأعرب 
احلايل  العام  خالل  اأف�سل  اإجنازات  حتقيق 
2٠١8، م�سريا الى ان بنك الأردن ا�ستطاع ادارة 

عملياته بحكمة خالل العام املا�سي 2٠١٧.
اإننا �سعداء لتمكننا من م�ساركة هذا  واأ�ساف: 
امل�ساهمني،  من  �سركائنا  مع  املتوا�سل  النجاح 

ونتطلع قدمًا لدعمهم املتوا�سل.
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125 مليون دينار صافي أرباح بنك »اإلسكان«  في 2017

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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السعدي: األداء الُمتحقق 
يعكس قوة المالءة 

المالية للبنك وسالمة 
وجودة محفظته 

االئتمانية

م�ستوى  والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك  حقق 
الظروف  ا�ستمرار  من  الرغم  على  قوي  اأداء 
�سغوط  من  عنها  نتج  وما  ال�سعبة  الإقليمية 
البنك خالل عام 2٠١٧  وحتديات، حيث متكن 
 ١8٠ مقدارها  ال�سريبة  قبل  اأرباح  ت�سجيل  من 
 ١9٠ مقدارها  اأرباح  مع  مقارنًة  دينار  مليون 
وبلغ   ،2٠١6 عام  خالل  حتققت  دينار  مليون 
دينار  مليون   ١2٥ ال�سريبة  بعد  الربح  �سايف 

مقابل ١3١ مليون دينار للعام ال�سابق. 
كما بلغ جمموع الدخل ال�سامل ١33 مليون دينار 

مقابل ١٠2 مليون دينار للعام ال�سابق. 
عبدالله  �سرح  النتائج،  هذه  على  تعقيبه  ويف 
اأن  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص   / اخلطيب 
 2٠١8/١/2٥ بتاريخ  اجتمع  الإدارة  جمل�ص 
اإقرارها. ومت  للبنك  املالية  البيانات  وناق�ص 
بتوزيع  العامة«  »للهيئة  الإدارة  جمل�ص  واأو�سى 
بن�سبة   2٠١٧ العام  عن  امل�ساهمني  على  اأرباح 
تعادل  )وهي  لل�سهم  ال�سمية  القيمة  من   %2٠
اأ�سا�ص را�ص املال كما يف  ن�سبة توزيع 2٥% على 
2٠١6/١2/3١ قبل رفعه من خالل توزيع ا�سهم 

جمانيه للم�ساهمني(.
البنك  اأداء  ر�ساه عن  اأعرب اخلطيب عن  وقد 
الإيجابية  وم�ساهمته  م�سريته  موا�سلة  واأكد 
البنك  اأن  وبني  الوطني،  القت�ساد  خدمة  يف 
احتل يف نهاية عام 2٠١٧ املركز الثاين مبوؤ�سر 
 Market( البنك  لأ�سهم  ال�سوقية  القيمة 
دينار،  مليار  Capitalization( مببلغ 2.6 
اإجمايل  من   %١6 حوايل  ن�سبته  ما  ت�سكل  وهي 
يف  املدرجة  ال�سركات  لأ�سهم  ال�سوقية  القيمة 
بن�سبـة  امللكيـة  حقوق  وارتفعت  عمان.  بور�سة 
حتقيق  مت  كما  دينار،  مليار   ١.١ لتبلـغ   %٥.3
املوجودات  من  كل  على  متميزة  عائد  معدلت 
العائد  بلغ  اإذ  ال�سريبة(،  )بعد  امللكية  وحقوق 
حقوق  على  والعائد   ،%١.6 املوجودات  على 

امللكية ١١.٥%.
الرئي�ص   / ال�سعدي  اإيهاب  بني  جانبه  من 
الأرباح  ا�ستثناء  اإذا ما مت  باأنه  للبنك  التنفيذي 
للبنك،  الت�سغيلي  الن�ساط  �سمن  املتكررة  غري 
فاإن الأرباح قبل ال�سريبة تكون قد منت بحوايل 

٥% خالل عام 2٠١٧. 
توؤكد �سالمة وقوة  املُتحققة  النتائج  اأن  واأ�ساف 

حيث  ميزانيته،  و�سالبة  للبنـك  املايل  املركـز 
اإلى  لت�سل   %٤.١ بن�سبة  املوجودات  ارتفعت 
وارتفعت   ،2٠١٧ نهاية  يف  دينار  مليار   8.١
لتبلغ 8.٥  بن�سبة %3.2  العمالء  ودائع  اأر�سدة 
مليار دينار، وارتفع اإجمايل حمفظة الت�سهيالت 
مليار   ٤.٥ اإلى  لت�سل   %٤.١ بن�سبة  الئتمانية 
 Market( دينار. كما ارتفعت القيمة ال�سوقية
 293 مبقدار  للبنك   )Capitalization
عام  خالل   %١2.٥ ن�سبته  ومبا  دينار  مليون 

.2٠١٧
املوؤ�سرات  لهذه  ارتياحه  عن  ال�سعدي  واأعرب 
املالءة  قوة  يعك�ص  املُتحقق  الأداء  اأن  ُم�سيفًا 
حمفظته  وجودة  و�سالمة  للبنك  املالية 
حيث  الراأ�سمالية،  قاعدته  ومتانة  الئتمانية، 
وبلغت   ،%١٧.٤ املال  راأ�ص  كفاية  ن�سبة  بلغت 
احلد  من  اأعلى  وهما   ،%١2٧ ال�سيولة  ن�سبة 
الأردين،  املركزي  البنك  من  املطلوب  الأدنى 
وبلغت ن�سبة الديون غري العاملة ٤% ، كما بلغت 
اإلى ودائع العمالء حوايل  ن�سبة �سايف القرو�ص 

 .%٧2.2
فقد  اخلارجي،  والتواجد  التو�سع  جمال  ويف 
م�ستوى  حت�سني  ا�ستمرار  على  البنك  حر�ص 
خدماته من خالل تعزيز قنوات التوزيع املختلفة 
يف  جديدة  فروع  اأربعة  افتتاح  مت  حيث  لديه، 
اإلى  عددها  لي�سل   2٠١٧ عام  خالل  الأردن 
١3٠ فرعًا يدعمها 229 جهاز �سراف اآيل، كما 
لي�سل  فل�سطني  يف  جديدين  فرعني  افتتاح  مت 
عددها اإلى ١٥ فرعًا، وعلى �سعيد اآخر مت افتتاح 
فرع جديد لل�سركة املتخ�س�سة للتاأجري التمويلي 
اإلى  لي�ساف  العقبة  مدينة  يف  تابعة(  )�سركة 
اإربد،  وحمافظة  عمان  العا�سمة  يف  فرعيها 
بنك  جمموعة  �سبكة  فروع  عدد  ي�سبح  وبذلك 
كل  يف  فرعًا   ١8٥ وخارجيًا  حمليًا  الإ�سكان 
املتحدة  واململكة  واجلزائر  و�سورية  الأردن  من 
وفل�سطني والبحرين، اإ�سافًة اإلى مكاتب التمثيل 
املتحدة  العربية  والإمارات  العراق  من  كل  يف 

وليبيا.
من   2٠١٧ العام  خالل  متكن  البنك  اأن  ويذكر 
اإقليمية  موؤ�س�سات  من  جوائز  اأربعة  ح�سد 
ودولية وعاملية، وتاأتي هذه اجلوائز تكرميًا لبنك 
الإ�سكان على نوعية وجودة املنتجات واخلدمات 
ال�سوق  يف  يقدمها  التي  املتميزة  امل�سرفية 

امل�سرفية الأردنية.
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

34,8 مليون دينار أرباح بنك االتحاد في 2017

13 مليون دينار صافي أرباح بنك المؤسسة العربية المصرفية في 2017
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سلفيتي: االستراتيجيات 
التي تبناها البنك تعكس 

النهج الحصيف الذي 
اعتمدته االدارة

بشوتي: البنك سيواصل 
تعزيز مصادر أمواله 

وزيادة حصته السوقية 
من الودائع والتسهيالت

حقق بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن( 
ال�سريبية  م�س�ص  قبل  بلغت  اإجمالية  اأرباحا 
بلغت  فيما   ،2٠١٧ عام  يف  دينار  مليون  ٤ر١9 

الأرباح ال�سافية نحو ١3 مليون دينار.
املالية  بياناته  عن  اإف�ساح  يف  البنك  وقال 
ال�سنوية، اإن حقوق امللكية يف البنك بلغت 2ر١6٠ 
مليون دينار عام 2٠١٧ مقارنة مع ١ر١٥٧ مليون 
راأ�سمال،  ماليني   ١١٠ منها   ،2٠١6 عام  دينار 

احتياطات واأرباح مدورة.
العربية  املوؤ�س�سة  بنك  عام  مدير  و�سّرحت 
البنك  اأداء  باأن  ب�سوتي،  �سيمونا  امل�سرفية 
خالل العام املا�سي 2٠١٧ كان ايجابيا، ويعك�ص 
على  البنك  حققها  التي  الإيجابية  التطورات 
�سعيد تطوير اأنظمته البنكية والتح�سني امل�ستمر 

يف حمفظة الت�سهيالت.
 2٠١٧ يف  املتحققة  املالية  النتائج  اأن  واأ�سافت 

ال�سعبة  القليمية  الظروف  رغم  جاءت  والتي 
ال�سيا�سية  الأو�ساع  عن  الناجتة  والتحديات 
تعك�ص  اإمنا  باملنطقة،  حتيط  التي  والقت�سادية 
اأن  اإلى  م�سرية  املوجودات،  اإدارة  يف  الكفاءة 
اأرباحه  تنمية  يف  فقط  ينح�سر  ل  البنك  هدف 
بنيته  تطوير وحت�سني  لي�سمل  واإمنا ميتد  الآنية، 
من  م�ستدامة  دخل  م�سادر  وحتقيق  امل�سرفية 
خطته  اإلى  ا�ستنادًا  امل�سرفية  عملياته  كافة 

ال�سرتاتيجية طويلة الأمد.
هو  ما  النتائج  هذه  حتقيق  باأن  ب�سوتي  واكدت 
اإل ثمرة للجهود املتوا�سلة من قبل جمل�ص اإدارة 
م�ستوياتهم  بكافة  املوظفني  وللتزام  البنك، 
ال�سرتاتيجية  البنك  خطة  تنفيذ  جتاه  الإدارية 
اأمواله  تعزيز م�سادر  واملتمثلة يف  الأمد،  طويلة 
قليلة الكلفة، وزيادة ح�سته ال�سوقية من الودائع 
ب�سكل  الفائدة  هام�ص  وادارة  والت�سهيالت 
حمفظته  جودة  وحت�سني  نفقاته  وتر�سيد  كفوؤ، 

الئتمانية وخدمة عمالئه ب�سكل ملحوظ.

بنهاية  ال�سريبة  بعد  الحتاد  بنك  اأرباح  �سايف  ارتفع 
دينار  مليون   3٤.8 لتبلغ   ،  %١9 بن�سبة   2٠١٧ العام 
هذا  لتعك�ص   ،2٠١6 للعام  دينار  مليون   29.2 مقابل 

املوؤ�سرات قوة الأداء املايل لأداء البنك.
وقال رئي�ص جمل�ص ادارة بنك الحتاد ع�سام �سلفيتي 
ان ال�سرتاتيجيات التي تبناها البنك يف اطار التو�سع 
النهج  تعك�ص  ال�ستحواذ  عمليات  وكذلك  بان�سطته 
احل�سيف املعتمد من البنك يف حتقيق اأف�سل النتائج 
املالية رغم الظروف القت�سادية التي متر بها املنطقة 

عمومًا واململكة.
»ان هذه  ال�سلفيتي  الدارة ع�سام  رئي�ص جمل�ص  واأكد 
والتي  املايل  املركز  ومتانة  قوة  تعك�ص  املالية  النتائج 
تتجلى بالرتفاع امل�ستمر يف العديد من املوؤ�سرات ومنها 
على �سبيل املثال ل احل�سر ، بلوغ جمموع حقوق امللكية 
3٧١ مليون دينار لعام 2٠١٧ مقابل 3١٠ ماليني دينار 
اأو ما  بارتفاع مقداره 6١ مليون دينار  العام 2٠١6  يف 

ن�سبته ١9%.
 ارتفعت ودائع العمالء الى2.٧ مليار دينار، كما وبلغ 
�سايف الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة 2 مليار دينار، يف 

حني بلغ اإجمايل املوجودات 3.6 مليار دينار.
ارتفاعًا  الحتاد  لبنك  املالية  املوؤ�سرات  اأظهرت  كما   
حني و�سل اإجمايل الدخل اإلى ١٤٧ مليون دينار، وبلغ 

�سايف الفوائد والعمولت ١36 مليون دينار.
الئتمانية  الت�سهيالت  ن�سبة  بلغت  ذك  الى  بال�سافة 
غري العاملة )بعد تنزيل الفوائد املعلقة( الى 2٤.٤% 
املعلقة  والفوائد  املخ�س�سات  تغطية  ن�سبة  وبلغت 
للت�سهيالت الئتمانية غري العاملة 82.2١% وذلك دون 
املال  راأ�ص  كفاية  ن�سبة  ،اأما  ال�سمانات  قيمة  احت�ساب 

wv.فقد بلغت ١٤.33 % وفقًا لتعليمات بازل
 وقد اأو�سى جمل�ص ادارة بنك الحتاد الى الهيئة العامة 
كاأرباح  املال  راأ�ص  من   %١٠ ن�سبته  مبا  اأرباح  بتوزيع 

نقدية مل�ساهميه عن العام 2٠١٧.
ويجدر بالذكر اأن �سركة الحتاد ال�سالمي لال�ستثمار 
قامت يف بداية �سهر كانون الثاين 2٠١٧ بتملك ح�سة 
م�سيطرة بلغت 62% من الأ�سهم املكونة لراأ�سمال بنك 
مان�سبته  الحتاد  بنك  ميتلك  والتي  الإ�سالمي،  �سفوة 
٥8% من الأ�سهم منها، وحيث ان بنك الحتاد ميتلك 
ال�سيطرة على ال�سركة التابعة وبنك �سفوة ال�سالمي، 
املالية  البيانات  �سمن  ح�ساباتهما  توحيد  مت  فقد 

املوجدة للمجموعة خالل عام 2٠١٧.
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54،1 مليون دينار صافي أرياح البنك االسالمي في 2017

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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شحادة: البنك عزز 
من ثقة متعامليه من 

خالل حرصه المستمر  
لتقديم خدمات مصرفية 

متطورة

جيدة  مالية  نتائج  الأردين  الإ�سالمي  البنك  حقق 
يف نهاية عام 2٠١٧ بالرغم من الو�ساع ال�سيا�سية 
ليتمكن  املنطقة  يف  امل�ستقرة  غري  والقت�سادية 
البنك من حتقيق ارباح �سافية قبل ال�سريبة بلغت 
   ٥٤.١ ال�سريبة  وبعد  دينار  مليون  حوايل9.8٠ 

مليون دينار   .
الإ�سالمي  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وا�ساد  
الربكة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  الأردين/ 
احمد  عدنان  البحرين  مملكة  ومقرها  امل�سرفية 
يو�سف بالنتائج املالية التي حققها البنك ال�سالمي 
من   املبذولة  وباجلهود   2٠١٧ عام  خالل  الردين 
الدارة التنفيذية وجمل�ص الدارة والعاملني لتنفيذ 
موقع  على  للمحافظة  للبنك  ال�سرتاتيجية  اخلطة 
وحتقيق  وال�سالمية  الردنية  امل�سارف  بني  مميز 
املزيد من الجنازات  وح�سول البنك على العديد 
بجهود  ،م�سيدًا  العاملية  والت�سنيفات  اجلوائز  من 
واملوؤ�س�سات   والهيئات  الردين  املركزي  البنك 
الردين  امل�سريف  للجهاز  الداعمة  الر�سمية 

وال�سريفة ال�سالمية.
وحول النتائج املالية التي حققها  البنك حتى نهاية 
املدير  التنفيذي  الرئي�ص  قال    2٠١٧ الول  كانون 
�سحادة  /مو�سى  الردين  ال�سالمي  للبنك  العام 
م�سرفنا  حققها  التي  املالية  املوؤ�سرات  معظم  ان 
“ توؤكد على متانة الو�سع املايل والئتماين للبنك 
للتزامه بتطبيق ر�سالته وروؤيته بكل كفاءة واقتدار 
املخاطر  ومواجهة  احلوكمة  مببادئ  اللتزام  مع 
بلغت  حيث  املالية  بياناته  معظم  يف  منوًا  ليحقق 
ن�سبة النمو يف موجودات البنك مبا فيها )ح�سابات 
ال�ستثمار املخ�س�ص و�سندات املقار�سة /ح�سابات 
ال�ستثمارية((  )املحافظ  بالوكالة  ال�ستثمار 
  ٤.6٧ حوايل  الى  املوجودات  لت�سل  حوايل%3.6 
يف  دينار  مليار    ٤.٥٠ حوايل  مقابل  دينار  مليار 

نهاية 2٠١6 بزيادة بلغت ١63  مليون دينار.
توظيفات  بتنويع  البنك   اهتمام  وانعك�ص 
القطاعات  مبختلف  اهتمامه  خالل  من  الموال 
او  �سغرية  موؤ�س�سات  او  �سركات  او  افراد  من 
ال�ستثمارات  وتنمية  اجلغرايف  وتوزيعها  متو�سطة 
�سيا�سة  �سمن  جيدة  نتائج  لتحقيق  والتمويالت   
حمددة ووا�سحة  لتبلغ ن�سبة النمو يف  الت�سهيالت 
املخ�س�ص   )ال�ستثمار  فيها  مبا  للعمالء  املمنوحة 

بالوكالة  ال�ستثمار  /ح�سابات  املقار�سة  و�سندات 
)املحافظ ال�ستثمارية( (حوايل 3.8% لت�سل الى 
حوايل3.3٧  مليار دينار مقابل حوايل 3.2٤ مليار 
دينار يف نهاية عام 2٠١6 بزيادة بلغت حوايل١22 

مليون دينار .
وو�سح �سحادة ان البنك عزز من ثقة متعامليه من 
م�سرفية  خدمات  لتقدمي  امل�ستمر   حر�سه  خالل 
ومبادئ  احكام  مع  ومتوافقة  وحديثة  متطورة 
ودائع  يف  النمو  ن�سبة  لتبلغ  ال�سالمية   ال�سريعة 
ال�ستثمار  ح�سابات   ( فيها  مبا  العمالء  وح�سابات 
/ح�سابات  املقار�سة  و�سندات  املخ�س�ص   
) ال�ستثمارية(  )املحافظ  بالوكالة  ال�ستثمار 
دينار  مليار  الى حوايل٤.١6  لت�سل  حوايل١.3 % 
مقابل٤.٠٤ مليار دينار يف نهاية عام 2٠١6 بزيادة 

بلغت حوايل١26مليون دينار .
دينار  مليون  حوايل22٠   البنك  ايرادات  وو�سلت 
عام  نهاية  يف  امل�سرتك  ال�ستثمار  ارباح  وبلغت  

2٠١٧ قبل التوزيع  حوايل١9١ مليون دينار .
حققه  الذي  لالأداء  ارتياحه  عن  �سحادة  واعرب 
قاعدته  متانة  على  كذلك  يوؤكد  والذي  البنك 
حقوق  يف  النمو  ن�سبة  بلغت  حيث  الراأ�سمالية 
مليون  حوايل3٧٥  الى  لت�سل   %  9.٤ امل�ساهمني 
نهاية  يف  دينار  حوايل3٤3مليون  مقابل  دينار 
حقوق  متو�سط  على  العائد  معدل  وبلغ   2٠١6 عام 
امل�ساهمني بعد  ال�سريبة حوايل١٥.١%وبلغت ن�سبة 
كفاية راأ�ص املال )CAR(حوايل23 % يف نهاية عام 
2٠١٧ مقابل حوايل 22،٠2% يف نهاية عام 2٠١6، 
وبلغ معـدل العـائد على متو�سط املوجودات3٠.١%  
ن�سبة  و   % العاملة٤  غري  الديون  ن�سبة  وبلغـت 

تغطيتها  ١23 %.
الجتماعية   مل�سوؤولياته  حتمله  البنك  عزز  كما 
التنمية  لتحقيق  املختلفة  م�ساهماته  خالل  من 
خلدمة  والتربعات  امل�ساعدات  وتقدمي   امل�ستدامة 
املجتمع املحلي والقت�ساد الوطني  كما و�سع البنك 
 2٠١٧ عام  خالل  مت  حيث  اجلغرايف  تواجده  من 
الى ١٠٠  الفروع واملكاتب لت�سل  افتتاح املزيد من 
الردن  انحاء  متلف  يف  منت�سرة  ومكتبًا  فرعًا 

يدعمها 2٠6 اأجهزة �سراف ايل.
هذا وقد قرر جمل�ص الدارة التو�سية للهيئة العامة 
العادية التي �ستعقد اجتماعها بتاريخ 26/٤/2٠١8 
بتوزيع ارباح نقدية على امل�ساهمني عن العام 2٠١٧ 

بن�سبة ١٥% من القيمة ال�سمية لل�سهم.
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

7,8 مليون دينار صافي أرباح 
بنك سوستيه جنرال )االردن(  في 2017
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قبوات: البنك سيمضي 
قدمًا في الحفاظ على 

أدائه المالي القوي 
وتحقيق األرباح واإلنجازات

)الردن(  جرنال  �سو�ستيه  بنك  حقق 
ال�سريبة  بعد  �سافية  اأرباحا 
مليون   ٧،8 حوايل  بلغت  واملخ�س�سات 

دينار خالل العام املا�سي 2٠١٧.
وح�سب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح 
قبل  )الردن(  جرنال  �سو�ستيه  بنك 
ال�سريبة حوايل ١2 مليون دينار خالل 
العام املا�سي 2٠١٧، يف الوقت الذي بلغ 
فيه �سايف اليرادات الت�سغيلية املتحققة 

حوايل 2٥،٥ مليون دينار.
جرنال  �سو�ستيه  بنك  عام  مدير  وقال 
البنك  اإن  قبوات،  ندمي  )الردن( 
النتائج  هذه  يحقق  اأن  ا�ستطاع 
الآفاق  �سعف  من  الرغم  على  القوية 
الت�سغيلية  البيئة  وتراجع  القت�سادية 
العام  الإنفاق  �سعف  ب�سبب  املحلية 

وعدم طرح م�ساريع جديدة، اإلى جانب 
اجليو�سيا�سية  الأو�ساع  توتر  ا�ستمرار 
الن�ساط  على  �سلبًا  انعك�ست  التي 
حمليًا  الأعمال  وبيئة  القت�سادي 

واإقليميًا.
على  حاليًا  الرتكيز  ين�سب  باأنه  واأفاد 
وال�ستثمار  عمالئنا  احتياجات  تلبية 
يف موظفينا وتطوير قاعدة العمالء مع 
للنمو  ال�سعي ل�ستك�ساف فر�ص جديدة 
امل�سرفية  التميز يف اخلدمات  وحتقيق 

لل�سركات والأفراد على ال�سواء.
منتجات  تطوير  �سنوا�سل  واأ�ساف: 
ومبتكرة،  جديدة  م�سرفية  وخدمات 
اإلى جانب البحث عن املزيد من فر�ص 
عملياتنا  وتو�سيع  الناجحة  الأعمال 
ان  الى  م�سريا   ،2٠١8 العام  خالل 
ذلك �سيمكن البنك من امل�سي قدمًا يف 
احلفاظ على اأدائه املايل القوي وحتقيق 

اأرباح والإجنازات.
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20.1 مليون دينار أرباح البنك األهلي األردني للعام 2017 

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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المعشر: البنك ملتزم 
بخدمة كافة فئات 

المجتمع انطالقا من 
تعزيز قيم المسؤولية 

المجتمعية

اأعلن البنك الأهلي الردين عن نتائجه املالية 
بن�سبة  منوا  م�سجاًل   ،2٠١٧ للعام  املتحققة 
بلغت  والتي  ال�سريبة  قبل  اأرباحه  يف   %١٤٥
مليون   8.2 مع  مقارنة  دينار  مليون   2٠.١

دينار للعام 2٠١6.  
ارتفاع  اإلى  للبنك  املالية  البيانات  وت�سري 
بال�سايف  الئتمانية  الت�سهيالت  حمفظة 
دينار،  مليار   ١.٤8٤ اإلى  لت�سل   %3 بن�سبة 
مع انخفا�ص ملمو�ص يف ن�سبة الديون املتعرثة 
بنهاية   %9.8 مع  مقارنة   %٧.٤ اإلى  لت�سل 

العام ال�سابق.
الفوائد  ارتفاع  اإلى  املالية  النتائج  ت�سري  كما 
الإيرادات  وارتفاع   ،%٥ بن�سبة  املقبو�سة 
 ،%39 بن�سبة  والعمولت  الفوائد  غري  من 
مقابل انخفا�ص نفقات املوظفني بن�سبة ٧%، 
يف  وذلك   %8 بن�سبة  امل�سروفات  واجمايل 
ترجمة ل�سرتاتيجية البنك الهادفة اإلى تنويع 

م�سادر الدخل وتر�سيد الإنفاق.  
وقد �سّرح رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك الأهلي 
الأردين، �سعد نبيل املع�سر، بان النتائج املالية 
التطورات  تعك�ص  احلايل  للعام  املتحققة 
�سعيد  على  البنك  ي�سهدها  التي  اليجابية 
املوؤ�س�سية  احلاكمية  ملباديء  المثل  التطبيق 
التحول  النجاح يف اجناز م�سروع  ف�سال عن 
كجزء  البنك  ينتهجه  الذي  ال�سرتاتيجي 
والتي  المد  طويلة  ال�سرتاتيجية  خطته  من 
تهدف الى نقل البنك نحو مرحلة جديدة من 
لالبداع  مالئمة  بيئة  وخلق  امل�سريف  العمل 
كافة  نتائجها  يلم�ص  �سوف  والتي  والبتكار 

عمالء البنك. 
واكد املع�سر التزام البنك بخدمة كافة فئات 
امل�سوؤولية  قيم  تعزيز  من  انطالقا  املجتمع 
للحفاظ  وي�سعى  بها  يوؤمن  التي  املجتمعية 
واعتزازه  تقديره  عن  اعرب  كما  عليها، 
وادارته  الردين  املركزي  البنك  بجهود 

على  واملحافظة  النقدية  لل�سيا�سة  احل�سيفة 
�سالمة اجلهاز امل�سريف.     

املدير  التنفيذي/  الرئي�ص  اأكد  جانبه  ومن 
مو�سى  حممد  الأردين،  الأهلي  للبنك  العام 
داود باأن النتائج املالية املتحققة للعام 2٠١٧ 
ي�سهدها  التي  اليجابية  التطورات  تعك�ص 
بلغت  اأرباح  حتقيق  ا�ستطاع  حيث  البنك 
ال�ستمرار  من  بالرغم  دينار  مليون   2٠.١
يف بناء م�س�سات كافية ملواجهة متطلبات 
ولتح�سني  العمالء،  بع�ص  وظروف  املرحلة 
املخاطر؛  وتقليل  الئتمانية  املحفظة  جودة 
من  املقتطعة  املخ�س�سات  قيمة  بلغت  حيث 
مكن  الذي  المر  دينار  مليون   3٠ الأرباح 
املخ�س�سات  تغطية  ن�سبة  رفع  من  البنك 
مع  مقارنة   %٧8 الى  لت�سل  املتعرثة  للديون 
ا�ستطاع  حني  يف  ال�سابق  العام  بنهاية   %6٤
الى  املتعرثة  الديون  ن�سبة  تخفي�ص  البنك 
٧.٤% مقارنة مع 9.8% بنهاية العام ال�سابق 
املخ�س�سات  تغطية  ن�سبة  ارتفعت  بينما 

وال�سمانات لهذه الديون لت�سل الى ١٥٠%.
النتائج  هذه  حتقيق  باأن  قائاًل  داود  وتابع 
التي  املتوا�سلة  للجهود  ثمرة  اإل  هو  ما 
الدوؤوب  والعمل  البنك  ادارة  جمل�ص  يبذلها 
بكافة  واملوظفني  التنفيذية  لالدارة 
م�ستوياتهم الإدارية جتاه تنفيذ خطة البنك 
ال�سرتاتيجية طويلة الأمد، واملتمثلة يف تعزيز 
من  ال�سوقية  وزيادة ح�سته  اأمواله،  م�سادر 
الفائدة  هام�ص  وادارة  والت�سهيالت  الودائع 
جودة  وحت�سني  نفقاته،  وتر�سيد  كفوؤ،  ب�سكل 
يف  نوعية  نقلة  وحتقيق  الئتمانية،  حمفظته 
م�ستوى اخلدمات امل�سرفية املقدمة للعمالء 
التي  املتحفظة  ال�سيا�سة  على  الإبقاء  مع 

ينتهجها البنك جتاه كافة اأنواع املخاطر.
الدارة  جمل�ص  قرر  فقد  املنا�سبة  وبهذه 
التو�سية الى الهيئة العامة للم�ساهمني بتوزيع 
اأ�سهم  �سكل  على  و٥%  نقدا   %٥ بن�سبة  ارباح 

عن العام 2٠١٧.
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

15.8 مليون دينار صافي أرباح البنك االستثماري في 2017

27,3 مليون دينار صافي ارباح »كابيتال بنك« في 2017
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جرادانه: واصل البنك 
خالل العام الماضي البناء 

على اإلنجازات اإليجابية

السالم: النتائج جاءت 
منسجمة مع توجهات 

البنك الهادفة إلى زيادة 
التركيز على الدخل

بلغت الأرباح ال�سافية بعد ال�سريبة لـ البنك ال�ستثماري 
نحو ١٥.8 مليون دينار يف العام 2٠١٧، مقارنة مع 6.١٥ 
دخل  اإجمايل  ارتفع  فيما   .2٠١6 العام  يف  دينار  مليون 
مليون   ٥2.٤ اإلى  لت�سل   %١١ بن�سبة   2٠١٧ لعام  البنك 

دينار مقارنة مع ٤٧.١ مليون دينار لعام 2٠١6.
 INVESTBANK وبح�سب البيانات الأولية ال�سادرة عن
العام  يف  املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت  �سايف  ارتفع   ،
املا�سي بن�سبة 2٠%، اإذ بلغت 6٤6 مليون دينار مقابل ٥39 
ودائع  ارتفعت  نهاية عام 2٠١6. كما  دينار كما يف  مليون 
العمالء يف العام 2٠١٧ لت�سل اإلى 6٧6 مليون دينار مقارنة 
مع 623 مليون دينار كما يف نهاية عام 2٠١6 بارتفاع ن�سبته 

.%8.6
كما انعك�ص التح�سن يف اأداء البنك على اإجمايل املوجودات 
التي ارتفعت بن�سبة ١3% وتخطت حاجز ١ مليار دينار يف 
نهاية العام 2٠١٧ مقارنة مع 9٥٠ مليون دينار كما يف نهاية 

عام 2٠١6.
جمل�ص  رئي�ص  قال  النتائج،  هذه  على  تعليقه  ويف   
وا�سل  جردانه:  ب�سر   INVESTBANK اإدارة 

على  البناء  املا�سي  العام  خالل   INVESTBANK
الإجنازات الإيجابية التي حققها خالل ال�سنوات املا�سية، 
والتي انعك�ست وب�سكل ملحوظ على البيانات املالية للبنك 
 .2٠١6 بالعام  مقارنة  موؤ�سراته  معظم  ارتفعت  حيث 
ت�سمنته  ما  تنفيذ  على  البنك  عمل  جردانه:  واأ�ساف 
للعام 2٠١٧، حيث عزز من مكانته املتميزة  ا�سرتاتيجيته 
وتطلعاتهم  احتياجاتهم  وفهم  العمالء  خدمة  جمال  يف 
وخدمات  منتجات  وقدم  ا�ستدامتها،  على  واحلر�ص 
مبتكرة ومتفردة، وعزز من ن�ساطاته من خالل جمموعة 
ال�سركات التابعة له يف جمالت الو�ساطة املالية والتاأجري 
اأعلن  املا�سي،  العام  من  الأول  كانون  التمويلي.وخالل 
للتاأجري  متكني  �سركة  ا�ستحواذ  عن   INVESTBANK
بندار  �سركة  راأ�سمال  من   %92 على  له  التابعة  التمويلي 
على  للبناء  دينار،  مليون   2٠ والبالغ  وال�ستثمار،  للتجارة 
 2٠١6 العام  يف  التجارية  الت�سهيالت  ل�سركة  ال�ستحواذ 
وبهدف مواكبة البنك لالحتياجات التمويلية املتنوعة �سواء 
لالأفراد اأو ال�سركات املتو�سطة احلجم عرب تو�سيع وزيادة 
وامل�ساركة  يقدمها  التي  امل�سرفية  واملنتجات  اخلدمات 
بالفر�ص ال�ستثمارية املدرو�سة التي متتاز بالقيمة امل�سافة 

العالية ومبا يخدم امل�ساهمني وامل�ستثمرين يف البنك.

ال�سريبة  بعد  بنك  لـكابيتال  ال�سافية  الأرباح  ارتفعت 
اإلى 2٧.3 مليون دينار باملقارنة مع ١6.١ مليون دينار 

يف العام 2٠١6.
اإلى حت�سن الفر�ص ال�ستثمارية  وعزا البنك هذا النمو 
الأردن،  يف  القت�سادية  القطاعات  من  جمموعة  يف 
والذي  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  قطاع  ل�سيما 
يحظى بدعم كبري من البنك املركزي الأردين واجلهات 

املانحة.
وجاءت النتائج من�سجمة مع توجهات البنك الهادفة اإلى 
حيث  العمولت،  من  املتاأتي  الدخل  على  الرتكيز  زيادة 
ارتفعت �سايف اإيرادات البنك من العمولت خالل العام 
بن�سبة 29.٥ %. كما عزز البنك خالل العام من كفاءته 
الرباح،  بنوعية  يرتقي  نحو  على  موجوداته  اإدارة  يف 
من  الإيرادات  �سايف  على  بو�سوح  ظهر  الذي  الأمر 
الفوائد والعمولت ون�سبة كفاية راأ�ص املال التي ارتفعت 
لت�سل اإلى ١٤.٥ % باملقارنة مع ١3.9 % يف العام 2٠١6. 
ويف �سوء ذلك فقد او�سى جمل�ص ادارة البنك الى الهيئة 

العامة بتوزيع اأرباح نقدية بن�سبة ١٠ %، اأي ما يعادل 2٠ 
مليون دينار.

قد  البنك  ان  ال�سامل  با�سم  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
التحديات  الرغم من  النتائج على  ا�ستطاع حتقيق هذه 
الظروف  حت�سن  ان  اإلى  م�سريا  والقليمية.  املحلية 
بتحرير   2٠١٧ العام  يف  ا�سهم  العراق  يف  القت�سادية 
يف  العالقة  العراقي  الأهلي  امل�سرف  اأموال  من  جزء 
وال�سليمانية،  اربيل  يف  العراقي  املركزي  البنك  فرعي 
مع  بالتعاون  كبرية  جهودا  يبذل  البنك  بان  موؤكدا 
ل�سرتجاع  الأردين  املركزي  والبنك  العراقية  ال�سلطات 
املبالغ املتبقية.كما بني ال�سامل ان البنك ينظر بايجابية 
اإلى التطورات القت�سادية بني الأردن والعراق موؤكدا اأن 
م�سيدا  جدا،  كبرية  تزال  ما  البلدين  بني  التعاون  اآفاق 
العالقات  تعزيز  اإلى  الهادفة  احلكومية  التحركات  يف 
اإلى  ذاته  الوقت  يف  وم�سريا  البلدين،  بني  القت�سادية 
اأن  ومعتربا  لالأردن  بالن�سبة  العراقي  ال�سوق  اأهمية 
التطورات �سوف تخدم الن�ساط القت�سادي يف البلدين 
على حد �سواء.جتدر ال�سارة اإلى اأن كابيتال بنك ميلك 

62 % من ا�سهم امل�سرف الأهلي العراقي.

عويس رئيسا لمجلس
 إدارة »الحرة والتنموية«
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احلرة  للمناطق  الردنية  املجموعة  �سركة  اعلنت 
عوي�ص،  منري  املهند�ص  تعيني  عن  التنموية،  واملناطق 

اإدارة ال�سركة.  رئي�سا ملجل�ص 
واملناطق  احلرة  للمناطق  الردنية  املجموعة  وتعترب 
املناطق  تطوير  ل�سركتي  القانوين  اخللف  التنموية 
التنموية الأردنية واملناطق احلرة الردنية، وهي �سركة 
ال�ستثمار  بقانون  عملهما  ويرتبط  للحكومة  مملوكة 
اخلا�ص  الحكام  ينظم  والذي   2٠١٤ ل�سنة   3٠ رقم 
تطويرها  وكيفية  باململكة  واحلرة  التنموية  املناطق  يف 
ومراقبة  الوطني،  القت�ساد  خدمة  يف  وو�سعها 
ال�ستثمار  لتحفيز  والربامج  اخلطط  وو�سع  تطبيقها 
كافة  وتقدمي  وتنفيذها  وترويجها  والجنبية  املحلية 
لإقامة  الالزمة  والت�سهيالت  ال�ستثمارية  احلوافز 

امل�ساريع ال�ستثمارية داخل املناطق. 
العديد  �سغل  عوي�ص  منري  املهند�ص  اأن  بالذكر  اجلدير 
�سغل  والري، حيث  املياه  وزارة  القيادية يف  املواقع  من 
والرئي�ص   ، �سنوات   ٤ ملدة  الوزارة  عام  امني  من�سب 
والري  املياه  لوزارة  التابعة  مياهنا  ل�سركة  التنفيذي 
ملدة 6 �سنوات، وقد ا�ستطاع من خاللهم حتقيق العديد 
املقدمة  اخلدمات  بواقع  والنهو�ص  الجنازات  من 

للمواطنني. 

عويس رئيسا لمجلس
 إدارة »الحرة والتنموية«
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وال�ستثمار،  للتجارة  بندار  �سركة  قررت 
لل�سركة  عاما  مديرا  ر�ساع  ابو  رعد  تعيني 

خلفا ملديرها العام ال�سبق نبيل �سعبان.
من  املحا�سبة  درجة  ر�ساع  ابو  ويحمل 
جامعة عمان الأهلية �سنة ١99٧، حيث كان 
ال�ستثمار  بنك  يف  �سنوات   ٧ ملدة  عمل  قد 
�ستاندرد  بنك  يف  �سنوات   3،٥ و  العربي 
ت�سارتر و3،٥ �سنوات يف بنك كابيتال بنك.

مديرا  العمل  الى  ر�ساع  ابو  انتقل  ثم  ومن 
عام   INVESTBANK يف  للفروع  عاما 
تنفيذي  كمدير  ترقيته  متت  ثم   2٠١١
اأربع  اإدارة  ت�سّلم  حيث  املوؤ�س�سي  للتطوير 
املوارد  ال�سرتاتيجية،  الإدارة  دوائر؛ 
ودائرة  والجراءات،  ال�سيا�سات  الب�سرية، 
املدير  من�سب  ذلك  بعد  ليتولى  امل�ساريع، 
العام ل�سركة بندار للتجارة وال�ستثمار التي 
للتاأجري  متكني  �سركة  ملكيتها  على  ي�سيطر 
لـ  التابعة  ال�سركات  اأحد  وهي  التمويلي، 

.INVESTBANK
وال�ستثمار  للتجارة  بندار  �سركة  تاأ�س�ست 
جتارية  ك�سركة   2٠٠٠/٤/١٧ بتاريخ 
البيع  بعمليات  متخ�س�سة  وا�ستثمارية 
املعمرة  ال�ستهالكية  لل�سلع  بالق�ساط 
اوائل  من  وهي  ال�سيارات،  وخا�سة 
عملت  التي  الردنية  امل�ساهمة  ال�سركات 
علمية  ا�س�ص  على  معتمدة  املجال  هذا  يف 

مع  من�سجمة  اعمالها  يف  متطورة  وادارية 
الن�ساط،  التي حتكم هذا  املبادئ والقوانني 
ي�سهدها  التي  اليجابية  للمتغريات  ومواكبة 
الى  ال�سركة  الردين.وت�سعى  القت�ساد 
نظرا  والأبعد  والأجنح،  الأقوى،  تكون  اأن 
على  املختلفة  القطاعات  لحتياجات 
التمويل من خالل  �سوق  املنطقة يف  م�ستوى 
عالية  متويلية  وخدمات  �سهلة  حلول  توفري 
فروعها  عرب  متميزة،  وبكفاءة  اجلودة 
ا�سرتاتيجية  اأماكن  يف  املوزعة  اخلم�سة 
القت�سادية  القطاعات  احتياجات  لتلبية 
الى  وتطمح  كافة.كما  املجتمع  و�سرائح 
وامل�ساهمني  املوؤ�س�سني  تطلعات  حتقيق 
خلدمة  بديلة  متويلية  م�سادر  باإيجاد 
الو�سول  وت�سهيل  امل�ستهدفة  القطاعات 
وتطوير  مناف�سة،  خدمات  وتقدمي  اإليها، 
متويلية  اأدوات  وا�ستخدام  منتجات، 
ال�سائدة  املجتمعية  القيم  مع  تتنا�سب 
القت�سادي،  ون�ساطها  ورغباتها  وثقافتها 
واإدارية  اأ�س�ص علمية  كما وت�سعى ل�ستخدام 
متطورة يف الأعمال، واأن تلعب دورا حمفزا 
املختلفة،  القت�سادية  للن�ساطات  وداعما 

وامل�ساهمة ب�سكل فعال يف حتقيق ذلك.
للتجارة  بندار  �سركة  غايات  وتتلخ�ص 
والعقارات،  املركبات،  وال�ستثمار يف متويل 
وامل�ساريع  املعمرة،  ال�ستهالكية  وال�سلع 
وفقا  متويلها  امكانية  مع  الإ�ستثمارية، 

الإ�سالمية. ال�سريعة  لأحكام 



جدد البنك الوروبي لعادة العمار والتنمية اتفاقية منح بنك القاهرة عمان قر�سا قيمته 
2٠ مليون دولر لإعادة اقرا�سها للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.

وجاء اختيار البنك الوربي لبنك القاهرة عمان مبنحه هذا  القر�ص ل�سمان ا�ستمرارية 
دعم تنمية العمال التجارية يف الردن.

املتو�سطة وال�سغرية ومتناهية  امل�ساريع  التي تواجه  التحديات  ازالة  الى  وتهدف التفاقية 
وتوفر  البالد  يف  الفاعلة  التجارية  ال�سركات  من  باملائة   9٥ ن�سبته  ما  ت�سكل  التي  ال�سغر 
ما ن�سبته ٧٠ باملائة من اجمايل العمالة يف القطاع اخلا�ص وتولد ما يقارب ٤٠ باملائة من 

اجمايل الناجت املحلي.
 وقال املدير العام لبنك القاهرة عمان كمال البكري  نحن يف بنك القاهرة عمان، ندعم 
تطوير قطاع امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية ومتناهية ال�سغر يف الأردن، وهذا الدعم كان 
اولوية رئي�سية بالن�سبة لنا وحمددًا هامًا لهدفنا الإ�سرتاتيجي يف تعزيز النمو الإقت�سادي، 
وبان نكون �سركاء مع القطاعات القت�ساديه املعنيه ويف الرفاه الفردي عن طريق تقدمي 

الفر�ص للم�ساريع لتج�سيد خططهم املر�سومة الى م�ساريع حقيقية.
 وا�ساف ان  الأردن ا�سبحت بلدًا لتنفيذ م�ساريع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 
)لإي بي اآر دي EBRD( يف �سنة 2٠١2. وحتى يومنا هذا، فقد التزم البنك الأوروبي لإعادة 
الإعمار والتنمية )اإي بي اآر دي EBRD( بتقدمي مبالغ تزيد عن واحد بليون دولر امريكي 

لعدد ٤٠ م�سروعًا يف الأردن.
 )EBRD دي  اآر  بي  )اإي  والتنمية  الإعمار  لإعادة  الأوروبي  البنك  مدير  قال  جهته  من   
ملنطقة �سرق املتو�سط الدكتور هييك هارمغارت:  نحن �سعداء لأن ندخل جمددًا يف �سراكة 
مع بنك القاهرة عمان )�سي ايه بي CAB( لدعم القطاع اخلا�ص الأردين. وت�سكل امل�ساريع 
 )EBRD ال�سغرية واملتو�سطة اولوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية )لإي بي اآر دي

باعتبارها العمود الفقري لالإقت�ساد وامل�ساهمة ب�سكل كبري يف العمالة والنمو الإقت�سادي.
و�سجل بنك القاهرة عمان ريادية يف القطاع امل�سريف الردين بخ�سو�ص دعم هذا النوع 

من امل�ساريع.
ولعب بنك القاهرة عمان دورا هاما وحيويا يف تنمية قطاع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 

 Access to البنك  من  قرو�ص  او  ت�سهيالت  على  القطاع  هذا  ح�سول  عملية  وت�سهيل 
finance، حيث اأن�ساأ دوائر خا�سة ل�ستقبال وخدمة عمالء ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
منذ عام 2٠٠6 ، وخدمة هوؤلء العمالء من خالل النت�سار الوا�سع الذي يحققه البنك بعدد 

فروعه العاملة يف املمكلة والتي يبلغ عددها ) 89 (.
كما وعالج عدم توفر �سمانات عينية كافية لعمالء البنك من ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
الذين يرغبون يف احل�سول على ت�سهيالت قرو�ص وت�سهيالت م�سرفية ، والذين ميتلكون 
العمالء  هوؤلء  لدى  لتتوفر  الوقت  نف�ص  ويف   ، ناجحة  اقت�سادية  مل�ساريع  ابداعية  افكارا 

ال�سمانات املقبولة والكافية.
 OPIC القرو�ص  �سمان  م�سروع  مع  اتفاقية   2٠١١ عام  خالل  عمان  القاهرة  بنك  ووقع 
ملنح عمالئه قرو�سا مقابل احل�سول على كفالة هذا امل�سروع لي�سجل بنك القاهرة عمان 
بهذه اخلطوة انه من اوائل البنوك ال�سباقة التي قامت بتوقيع التفاقيات مع م�سروع �سمان 
امل�سروع  هذا  تطوير  يف  هاما  دورا  اي�سا  له  عمان  القاهرة  بنك  OPIC.وكان  القرو�ص 
ادارة  مع   2٠١6 عام  خالل  البنك  ادارة  تو�سل  خالل  من   ،)OPIC القرو�ص  )�سمان 
بامل�ساريع  ا�سوة  العا�سمة عمان  داخل  تقع  التي  للم�ساريع  ال�سمان  ن�سب  رفع  الى  امل�سروع 
التي تقع خارج العا�سمة عمان وتخفي�ص ن�سبة العمولت التي ي�ستوفيها هذا امل�سروع مقابل 
تقدمي كفالته على الت�سهيالت املمنوحة من البنك ليعود بالنفع على عمالء البنك وتخفي�ص 
املجال  هذا  يف  عمان  القاهرة  بنك  حققها  التي  اخلطوة  التمويلية.و�ساهمت  م�ساريفهم 
�ساهم يف زيادة مبالغ القرو�ص امل�ستفيدة من هذا امل�سروع نظرا لن تعريف امل�سروع امل�سار 
اليه يعد تعريفا وا�سعا و�سامال لقطاع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة من حيث عدد العاملني 
يف كل من�ساأة وحجم املوجودات واليرادات لكل منها ، مما اثر على ا�ستفادة �سريحة اكرب 

من عمالء البنك وفقا لهذا امل�سروع.

�صركة احللول تطلق بطاقة ما�صرت كارد 
»حمفظتي« للدفع بالهاتف النقال

وتطبيق  التجارية  العالمة  �ساحبة  النقال  بالهاتف  للدفع  املالية  احللول  �سركة  اطلقت 

أخبار البنوك

البنك االوروبي يختار بنك القاهرة عمان 
لتمويل االعمال التجارية الصغيرة في االردن

واصل تعزيز خدماته المصرفية بافتتاح المزيد من االفرع
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»حمفظتي« خدمة جديدة لتحقيق ال�ستمال املايل، وذلك من خالل اإطالق بطاقة ما�سرت 
الإلكرتونية  باملحافظ  القاهرة عمان، كبطاقة مرتبطة  ال�سادرة من بنك  كارد حمفظتي 

للعمالء الغري بنكيني.
وتتيح البطاقة مل�ستخدمي تطبيق حمفظتي الدفع لدى جميع نقاط البيع و�سحب النقد من 
ما�سرتكارد  بطاقه  وتتيح  كما  النرتنت،  عرب  والت�سّوق  ودوليًا،  حمليًا  الآلية،  ال�سرافات 
من  وا�سعة  �سبكة  من  املقدمة  اخلا�سة  واخل�سومات  العرو�ص  من  ال�ستفادة  حمفظتي 

التجار املحليني.
املعتمدين  الوكالء  خالل  من  حمفظتي  خدمة  مل�سرتكي  البطاقة  على  احل�سول  ميكن 
ملحفظتي املنت�سرين يف اململكة كجميع فروع �سركه اأمنية، وكربى �سركات ال�سرافة املتاح 

لديهم اخلدمة وغريهم من الوكالء.

لتقدمي  املركزي  البنك  قبل  من  مرخ�سة  خدمة  مقدم  هي  املالية،  احللول  �سركه  وتعترب 
.JoMoPay خدمة الدفع بالهاتف النقال من خالل الربط املبا�سر على البدالة الوطنية

تاأ�س�ست  قد  ال�سركة  باأن  املالية  احللول  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  قدومي  منى  و�سرحت 
بتحالف يجمع بني �ستة بنوك اأردنية )بنك القاهرة عمان، بنك الأردن، بنك الحتاد، البنك 
الأهلي الأردين، بنك ال�ستثمار العربي الأردين، بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل(، و�سركة 
كمبادرة  امليكروي  للتمويل  املراأة  �سندوق  و�سركة   EMP و�سركة  املتنقلة،  للهواتف  اأمنية 
ال�سريحة  �سمول  اإلى  تهدف  التي  املركزي  البنك  ا�سرتاتيجية  وتعزيز  بتحقيق  للم�ساهمة 
املجتمعية الغري مدومة بالقطاع امل�سريف والتي ت�سمل على �سبيل املثال الطلبة والعمالة 
مالية  لإ�سراكهم مبنظومة  امليكروي وغريهم  التمويل  �سركات  والالجئني وعمالء  الوافدة 

رقميه �سهلة واآمنة من خالل الهواتف املتنقلة.
وتتيح  جمانًا  املحلية  اخللوية  ال�سبكات  م�سرتكي  جلميع  متاحة  اخلدمة  هذه  وتعترب 
للم�ستخدمني ا�ستقبال وحتويل الأموال بني امل�سرتكني �سواء اأفراد اأو �سركات داخل اململكة، 
ودفع فواتري اخلدمات باأ�سكالها من كهرباء ومياه وات�سالت وغريها، وال�سحب النقدي من 

خالل الوكالء وال�سرافات الآلية. 
واأ�سافت قدومي باأن دور �سركة احللول الرئي�سي هو ن�سر ثقافه الدفع الإلكرتوين وزيادة 
الوكالء املعتمدين والعمل على تطوير منتجات  عدد امل�سرتكني باخلدمة من خالل �سبكه 
جديده ب�سكل دائم على تطبيق »حمفظتي« لتقدمي حلول مالية جلميع املقيمني داخل اململكة.
من جهته بني نائب مدير عام بنك القاهرة عمان نزار حممد اأن هذه التفاقية تهدف اإلى 
اإلى جعلها خيارًا منا�سبًا  يوؤدي  املتاحة مل�ستخدمي تطبيق »حمفظتي« ومبا  القنوات  زيادة 

لعمليات الدفع وحتويل الأموال لدى العمالء وب�سكل خا�ص غري البنكيني.
املايل  ال�ستمال  ا�سرتاتيجية  لتطبيق  البنك  مبادرات  �سمن  تاأتي  التفاقية  هذه  اإن  وقال 
وتو�سيع قاعدة املتعاملني مع املوؤ�س�سات املالية وحت�سني م�ستوى هذه اخلدمات والتي كان من 

�سمنها اإ�سدار البطاقات اجلامعية الذكية متعددة ال�ستخدامات.

افتتح فرعه اجلديد يف مدينة ال�صلط
حمافظة  يف  ال�سلط  مبدينة  اجلديد  فرعه  مقر  يف  عمالئه  عمان  القاهرة  بنك  ا�ستقبل 

البلقاء الذي مت تد�سينه موؤخرا لتلبية حاجات املنطقة م�سرفيا.
ويقع الفرع اجلديد يف �سارع الريموك و�سط البلد يف مدينة ال�سلط و�سيبقى الفرع القدمي 

يف موقعه يعمل كمكتب خلدمة اهايل املنطقة. 
ويتميز مقر الفرع اجلديد لبنك القاهرة عمان والذي يحمل رقم الفرع 9٠ بقربه من و�سائل 

النقل الى مركز املحافظة احليوي وجتار املنطقة  و�سهولة توفر اماكن ا�سطفاف �سيارات 
خدمة  لتقدمي  وذلك  للبنك  املوؤ�س�سية  الهوية  مع  لتتنا�سب  الديكورات  ت�سميم   مت  ووقد 

ع�سرية براحة وامان وان�سيابية.
ويخدم بنك القاهرة عمان من موقع فرعه اجلديد بال�سلط جتار املنطقة املحيطة بالفرع 
والعاملني يف القطاعني العام واخلا�ص  مثل الطباء وال�سيادلة واملحاميني وابناء املدينة 

من املتقاعدين الع�سكريني واملدنيني واي�سا متقاعدي ال�سمان الجتماعي.
كافةاخلدمات  لتقدمي  اآليني  �سرافني  ال�سلط  يف  اجلديد  عمان  القاهرة  فرع  ويخدم 

امل�سرفية على مدار 2٤ �ساعة.

مليونرية جديدة تفوز بجائزة بنك القاهرة عمان الكربى
املالية  الفائزة باجلائزة   بالعا�سمة عمان  �سيتي مول  القاهرة عمان موؤخرا يف  بنك  زف 

الكربى والبالغة اكرث من مليون دينار لعام 2٠١٧. 
املنورة  املدينة  �سارع  فرع  توفري  ح�ساب  �ساحبة  ال�سعدي   �سروق  لالن�سة  احلظ  وابت�سم 
لت�سبح مليونرية بهذه اجلائزة، حيث تعترب الفائزة من ا�سحاب ح�سابات التوفري يف بنك 

القاهرة عمان الذين انتظروا ب�سغف العالن عن ا�سم الرابح اجلديد.
الفائزة يف حفل  الى  الكربى  البكري اجلائزة  القاهرة عمان كمال  و�سلم مدير عام بنك 

�سخم احت�سد فيه عدد كبري من احل�سور وتخلله فقرات  �سيقة عديدة وجوائز نقدية.
وقالت الفائزة بانه مل تكن تتوقع الفوز بهذه اجلائزة وان فرحتها ل تو�سف بهذا احلدث 

الكبري الذي �سيغري حياتها كثريا.
والفريدة جعلتها  املميزة  القاهرة عمان وبخدماته امل�سرفية  ثقتها يف بنك  بان  وا�سافت 
الف�سل  الى  تغيري حياة عمالئه  على  قادر  البنك  ان  على  ودليل  برهان  الفوز  تعترب هذا 
و  القاهرة عمان اجلائزة الكربى والبالغة قيمتها مليون  يتوقعون. واطلق بنك  واكرث مما 
ع�سرة الف ومائة وواحد دينار اردين )١،٠١٠،١٠١ دينار( �سمن برنامج جوائز ح�سابات 
التوفري املميز لعام 2٠١٧ والذي �سمل جوائز عديدة مت الظفر بها من قبل عمالئه  وكانت 
عبارة عن اربعة لريات ذهب يوميا و جائزة ١٠ الف دينار واون�سة ذهب لثمانية رابحني 

.BMW530E ا�سبوعيا  و اجلائزة ال�سهرية �سيارة
فان  عمان  القاهرة  بنك  من  ي�سعدهم  ما  على  التوفري  ح�سابات  ا�سحاب  اعتاد  ومثلما 
لعام  اجلديد  التوفري  ح�سابات  جوائز  برنامج   حملة  �سمن  بانتظارهم  جديدة  مفاجاأت 

2٠١8 والذي �سيعلن عنه قريبا.

أخبار البنوك
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قبل  من  الالزمة  الرتاخي�ص  كافة  على  ح�سوله  عن  موؤخرًا  الأردن  بنك  اأعلن 
البنك املركزي الأردين وم�سرف البحرين املركزي والتي تتيح له مزاولة الأعمال 
امل�سرفية يف قطاع اجلملة يف مملكة البحرين ، حيث بداأ عمله خالل �سهر كانون 
الثاين 2٠١8 ، من مقره الكائن يف مرفاأ البحرين املايل، والذي يعد وجهة الأعمال 

املرموقة يف مملكة البحرين. 
البحرين  اختيار  جاء  لقد  فاخوري:   �ساكر  الأردن  بنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
مايل  كمركز  لأهميتها  العربي  اخلليج  منطقة  يف  الأول  الإقليمي  فرعنا  لحت�سان 
التي  وامل�سرفية  املالية  اخلدمات  وت�سريعات  عمل  منظومة  ولتطور  بارز،  اإقليمي 
املركزية  امل�سارف  اأهم  من  واحد  يعد  الذي  املركزي،  البحرين  م�سرف  يقدمها 
اأن موقع البحرين ال�سرتاتيجي يف منطقة اخلليج  يف منطقة اخلليج العربي. كما 
مينحنا الفر�سة لتو�سعة جمال خدماتنا ون�ساطاتنا وعالقاتنا مع البنوك وال�سركات 

الإقليمية. 
اإجنازًا كبريًا نعتز به  الإقليمي يف البحرين  افتتاح فرعنا  واأ�ساف فاخوري: يعترب 

النمو  يواكب  اأنه  كما  الإقليمي.  تفرعنا  ا�سرتاتيجية  جناح  على  وا�سحًا  وموؤ�سرًا 
امل�سرفية  ومنتجاتنا  وخدماتنا  حلولنا  على  الطلب  ويف  اأعمالنا  حجم  يف  املطرد 
روؤيتنا  حتقيق  نحو  هامة  خطوة  وميثل  واملتكاملة،  املتنوعة  وال�ستثمارية  واملالية 
لنكون البنك الرائد يف املنطقة العربية. وتاأ�سي�سًا على عراقة البنك وخربته الطويلة 
�سنعمل من خالل فرعنا يف البحرين على تو�سيع خدماتنا امل�سرفية للموؤ�س�سات يف 

منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا.
هذا وقد مت تعيني �سالم قموه رئي�سًا تنفيذيًا لدارة وتطوير الأعمال البنكية القليمية 
امل�سرفية  الأعمال  يف  طويلة  خربة  قموه  ميتلك  حيث  البحرين،  يف  الأردن  لبنك 
من�سب  �سابقًا  �سغل  قد  قموه  وكان  باجلمله.  التمويل  قطاع  يف  �سيما  ل  الدولية، 
نائب الرئي�ص التنفيذي للفروع اخلارجية لبنك الأردن، متوليًا مهام الإ�سراف على 

ا�سرتاتيجية التو�سع الإقليمية لبنك الأردن منذ عام 2٠١٤.
من جهته، قال مدير اإدارة الرتاخي�ص وال�سيا�سات يف م�سرف البحرين املركزي، 
البحرين  ململكة  اختياره  يف  الأردن  بنك  بقرار  نرحب  الب�سام،:  عبدالعزيز  اأحمد 

»بنك األردن«يعزز انتشاره اإلقليمي
 ليشمل مملكة البحرين

بإفتتاحه ألول فرع إقليمي في منطقة الخليج
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يف  املالية  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  امل�سرفية  وعملياته  اأن�سطته  يف  للتو�سع  كمركز 
البحرين واملنطقة.

هذا ويذكر اأن بنك الأردن يعد اليوم اأعرق املوؤ�س�سات املالية الوطنية يف الأردن. 
والذي يعود تاأ�سي�سه اإلى عام  ١96٠. ويبلغ راأ�سماله 2٠٠ مليون دينار )١.282 
حركة  دعم  يف  البنك  �ساهم  عقود  ال�ستة  يقارب  مع  مدى  وعلى  دولر(.  مليون 
ال�ستثمار والتطور القت�سادي يف الدول التي يعمل بها؛ حيث ميتد تواجد البنك 

يف كل من الأردن وفل�سطني و�سورية.  

عقد اجتماع تعريفيًا بخطته اال�صرتاتيجية 2020
عقد بنك الردن اجتماعًا بهدف توعية موظفيه من متلف امل�ستويات الدارية 
ال�سرتاتيجية2٠2٠  خطته  مبحاور  وتعريفهم  ال�سرتاتيجي  التخطيط  باأهمية 

واآلية بنائها.
عر�سًا  حماد  رجب  �سالح  بالوكالة  العام  املدير  تراأ�سه  التي  الجتماع  وت�سمن   
عامًا ملنهجية اإعداد اخلطة ال�سرتاتيجية لبنك الأردن، واأهم قيمها وما يرتبط 
بها من اأهداف ا�سرتاتيجية وفرعية على �سعيد خدمة العمالء وتطوير العمليات 
�سنوات  الثالثة  الأردن خالل  بنك  اإطار عمل  ت�سكل  �سوف  والتي  املعرفة  واإدارة 

القادمة. 
وقد بني �سالح رجب: اأن بنك الأردن اأطلق خطته ال�سرتاتيجية 2٠2٠ يف نهاية 
التي  املتغريات  من  لعدد  ا�ستجابة   2٠١٧ املا�سي  العام  من  الأول  كانون  �سهر 
ت�سهدها ال�سناعة امل�سرفية من ت�سارع وترية املناف�سة، وارتفاع م�ستوى توقعات 
العمالء، والتغريات التكنولوجية. حيث مت اإعداد هذه اخلطة الطموحة لتحاكي 
العام 2٠١8  للفرتة املمتدة من  التفوق  البنك نحو  املتغريات وتر�سم طريق  هذه 

وحتى العام 2٠2٠.

ال�سرتاتيجي  التخطيط  وحدة  تاأ�سي�ص  على  الأردن  بنك  عمل  ال�سياق  ذات  ويف 
وقيا�ص الداء املوؤ�س�سي  �سمن دائرة التخطيط ال�سرتاتيجي والدرا�سات بهدف 

بناء وتطوير ومتابعة تنفيذ اخلطة ال�سرتاتيجية وقيا�ص الأداء الكلي للبنك.

اأطلق م�صروع اجلدارات ال�صلوكية ملوظفيه
اأطلق بنك الأردن م�سروع اجلدارات ال�سلوكية ملوظفيه، وذلك اميانًا منه باأهمية 

موارده الب�سرية يف حتقيق التفوق والو�سول بالبنك الى مكانة مرموقة بني البنوك 
على امل�ستوى املحلي والإقليمي.

جاء ذلك عرب لقاء جمع ما بني �سالح حَماد املدير العام بالوكالة واملدير التنفيذي 
للموارد الب�سرية وجميع موظفي البنك.

وتخلل اللقاء كلمة ترحيبية األقاها املدير العام بالوكالة ثم تالها عر�ص موجز من 
قبل املدير التنفيذي لدائرة املوارد الب�سرية لأهداف امل�سروع وتعريف املوظفني 

مبفهوم اجلدارات ال�سلوكية واآلية تطبيقها.
 واخُتتم اللقاء بتوزيع كتّيب اجلدارات ال�سلوكية والذي يت�سمن �سرحًا تف�سيليًا 
لكل جدارة، بالإ�سافة اإلى اأمثلة تو�سيحية عنها، كما مت توزيع هدايا رمزية على 

املوظفني مبنا�سبة اإطالق امل�سروع. 
واملعارف  املهارات  جمموعة  هي  ال�سلوكية  اجلدارات  باأن  ذكره  اجلدير  ومن 
وال�سلوكيات املنا�سبة لبيئة العمل والتي متّكن املوظف من اإجناز املهام املطلوبة 
اأداء  اإيجابية على  انعكا�سات  له  �سيكون  والفعالية مما  الكفاءة  م�ستويات  باأعلى 

البنك ككل م�ستقباَل و�سوًل الى اأعلى درجات التفوق.
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وقع بنك الحتاد اتفاقية �سراكة مع من�سة نوى، اإحدى املبادرات التي �ستطلقها موؤ�س�سة 
ويل العهد قريبًا. 

مليئة  جديدة  مبادرات  وتبني  الجتماعية  البنك  م�سوؤولية  تعزيز  اإلى  التفاقّية  وهدفت 
بال�سغف والعطاء لدعم املجتمع املحلي، ليكون بذلك من اأوائل املوؤ�س�سات ال�سريكة لهذه 

املبادرة يف الأردن.
وذلك  لالأعمال،  احل�سني  امللك  مبجّمع  العهد  ويل  موؤ�س�سة  مقر  يف  التفاقية  توقيع  ومت 
بح�سور كل من الرئي�ص التنفيذي لبنك الحتاد، ناديا ال�سعيد، واملدير التنفيذي بالوكالة 
ملوؤ�س�سة ويل العهد، نور اأبو الراغب، وموؤ�س�ص ونائب رئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة نوى للتنمية 

امل�ستدامة غري الربحية �سعد املع�سر، والرئي�ص التنفيذي لل�سركة اأحمد الزعبي.  
املبادرات  دعم  يف  الريادية  مكانته  على  الحتاد«  »بنك  يوؤّكد  ال�سراكة،  هذه  اإطار  ويف 
الجتماعية ذات التاأثري وا�سع النطاق، حيث اأنه لطاملا كانت م�سوؤوليته الجتماعية جزءًا 

ل يتجزاأ من هويته املوؤ�س�سية.
ويتبنى »بنك الحتاد« ا�سرتاتيجية خا�سة بامل�سوؤولية الجتماعية تدعو يف جوهرها لدعم 
فئة ال�سباب يف متلف املجالت. تبداأ بـ »التعليم« الذي يعترب من الأطر التي ي�ستند اإليها 
ال�سابة ل�ستكمال  اإلى توفري الفر�ص احلقيقية لالأجيال  التي تهدف  البنك يف م�سوؤوليته 
وبناء م�ستقبل م�سرق  العمل  تعليمهم وتطوير مهاراتهم جلعلهم م�ستعدين خلو�ص �سوق 

لهم. 
الر�سائل  من  واملراأة  الريادية  احلركة  دعم  فتعترب  والريادة«  »التمكني  حمور  �سمن  اأما 
التي ي�سعى البنك من خاللها اإلى تزويد اأ�سحاب املواهب الطموحة بكّل ما يلزمهم من 

املجتمع  نهو�ص  ت�ساهم يف  وناجحة  اإلى م�ساريع حقيقية  اأفكارهم  لتحويل  وو�سائل  طرق 
ودعم القت�ساد املحلي. اأما »الفن والثقافة« فيحظى هذا املحور باأهمية خا�سة لدى »بنك 
الحتاد« حيث ُيعنى باإثراء الثقافة واحت�سان كافة الفعاليات الفنية يف اأهم املواقع الثرية 

يف الأردن لإحيائها.
يف  املجتمعّية  واخلدمة  العطاء  عمل  حمور  حتت  تندرج  التي  »نوى«  من�سة  وتتمّثل 
على  تعمل  اإلكرتونية  اجتماعية  من�سة  بكونها  العهد،  ويل  موؤ�س�سة  عمل  ا�سرتاتيجّية 
العمل  لت�سجيع  الربحية واجلمعيات  املوؤ�س�سات غري  ت�سبيك القطاع اخلا�ص والأفراد مع 
الناجت  الأثر  وقيا�ص  املجتمعي  التمكني  يف  امل�ساهمة  تعزيز  بهدف  والتطوعي،  اخلريي 
والتعريف به، وذلك للو�سول اإلى الفئات والقطاعات الأكرث احتياجًا ب�سهولة اأكرب، وتلبية 
هذه الحتياجات والوقوف الفعلي على حاجاتها، الأمر الذي ي�سمن اإي�سال الدعم لأكرب 

�سريحة من امل�ستحقني.
ومن اجلدير ذكره اأن من�سة نوى تدار من قبل �سركة نوى للتنمية امل�ستدامة غري الربحية 
وهي اإحدى مبادرات موؤ�س�سة ويل العهد ومت تاأ�سي�سها بالتعاون مع القطاع اخلا�ص الردين.

وقع اتفاقية مع »نهر االأردن« لتمكني املراأة اقت�صاديا
وقعت موؤ�س�سة »نهر الأردن« و«بنك الحتاد« ، اتفاقية �سراكة لدعم اأحد الربامج التنموية 

التي تنفذها املوؤ�س�سة لتمكني املراأة اقت�ساديًا.
والرئي�ص  الربي�سي،  اإنعام  للموؤ�س�سة  العامة  املديرة  وقعتها  التي  التفاقية  ومبوجب 

أخبار البنوك

»بنك االتحاد« يوقع اتفاقية شراكة
 مع منصة »نوى« التابعة لمؤسسة ولي العهد

أكد على مكانته الريادية في دعم المبادرات االجتماعية
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التنفيذي بالبنك ناديا ال�سعيد، يقدم البنك دعمه لربنامج »متكني املراأة« وم�سروع خط 
اإنتاج احلرف اليدوية اجلديد اخلا�ص باملوؤ�س�سة بالتعاون مع �سركة »اإيكيا«، لتوفري فر�ص 

عمل لل�سيدات، والو�سول لنحو ٤٠٠ �سيدة خالل الأعوام الثالثة القادمة.
خط  �سمن  �سيدات  ثالث  وتدريب  لتوظيف  »الحتاد«  دعم  �سُيَوّجه  التفاقية،  وبح�سب 
احلرف اليدوية الإنتاجي التابع للموؤ�س�سة، بتغطية رواتبهّن ومنافعهّن من �سمان اجتماعي 

وتاأمني �سّحي وموا�سالت، وتكاليف دورات التدريب وملدة عام كامل.
و�ستلتحق ال�سيدات الثالث بتدريبات فنية ومهنية، ما �سي�سهم بتطوير اإمكانيتهن وتاأهيلهن 
لالنخراط يف �سوق العمل، ليتم بعد ذلك توظيفهن �سمن م�سروع »اإيكيا« و«نهر الأردن«، 

مع كافة امليزات الوظيفية للموؤ�س�سة.

وثّمنت الربي�سي مبادرة البنك بدعم امل�سروع الذي يعمل على حتقيق ال�ستقاللية املالية 
للمراأة، ويوفر لها الأمان القت�سادي ويجعلها منتجة ت�ساهم يف دفع عجلة التنمية.

م�ستدامة  عمل  فر�ص  يخلق  ل  الأردن«  »نهر  م�ساريع  عرب  املراأة  »متكني  ان  واأ�سافت: 
فح�سب، بل هو �سمام اأمان نحمي من خالله اأفراد املجتمع من التفكك والذي غالبًا ما 
يوؤدي لظواهر خطرية منها الإ�ساءة للطفل، والتفكك الأ�سري، وزيادة العنف واجلرمية، 

والزواج املبكر«.
بدورها، قالت ال�سعيد: »بينما يدور احلديث حول املعيقات التي تثني املراأة عن امل�ساركة 
وتطبيق  عملية  خطوات  باتخاذ  احلل  من  جزءًا  نكون  باأن  بالبنك  ن�ستمر  العمل،  ب�سوق 

ممار�سات ت�سهم يف تفعيل دور املراأة ودعم امل�ساركة القت�سادية لها.

89العدد 48    أذار  2018



قام بشراء ألف نسخة من قصتها »سنطير الى البيت«

البنك العقاري المصري العربي
 يدعم الطفلة ميريانا في رحلة عالجها

أخبار البنوك

قام البنك العقاري امل�سري العربي وكعادته يف دعم املجتمع املحلي بدعم الطفلة مرييانا 
ذات الأربعة اأعوام يف رحلة عالجها من ال�سلل الدماغي والتي حتتاج الى عملية جراحية 

جترى يف الوليات املتحدة الأمريكية.
 وكاأي اأم مبدعة حاولت لينا اأبو �سمحة اأن ت�سلك جميع الطرق خلو�ص رحلة العالج ولكن 
 « عنوان  حتت  ق�سة  وتاأليف  ال�سندوق  خارج  التفكري  الى  دفعتها  الكبرية  املادية  التكلفة 
�سنطري الى البيت » لتكون �سبيال  لتاأمني كلفة العالج من خالل �سراء النا�ص لهذه الق�سة 
تواجه الطفال  التي  ال�سعوبات  املجتمع يف مو�سوع  لتوعية  الأولى  ولتكون اخلطوة  املمتعة 

ذوي الإعاقة.
 ويف هذا ال�سياق قالت لينا: » هديف بعيد املدى هو توعية املجتمع املحلي بال�سعوبات التي 
بطفولتهم  وال�ستمتاع  العالج  يف  مت�ساوية  فر�سا  ليعطيهم  العاقة  ذوي  الأطفال  تواجه 
م�سكلة  عالج  يف  الولى  اخلطوة  �سيكون  وعالجها  عنهم  حي  مثال  ال  هي  ما  ومرييانا 

جمتمعية حقيقية ».
الن�ساين  العربي  امل�سري  العقاري  البنك  » هدف  للبنك:  القليمي  املدير  اكد  املقابل   يف 
هو املحور الذي يتمركز عليه العمل امل�سريف حيث اأن اهدافه يف خدمة عمالئه اقت�ساديا 

تت�ساوى مع اهدافه يف خدمتهم اجتماعيا ».

وا�صل دعمه للطفلة مرييانا يف الرتويج لق�صتها »�صنطري الى البيت »
رحلتها  يف  مرييانا  للطفلة  العربي  امل�سري  العقاري  البنك  به  قام  الذي  للدعم  ا�ستكمال 
للعالج من مر�ص ال�سلل الدماغي من خالل التربع ب�سراء األف ن�سخة من ق�ستها » �سنطري 
الى البيت »، قام البنك بزيارة مدر�سة اأكادميية احلفاظ وقراءة الق�سة وتوزيعها جمانا على 

طالبها للمرحلة الأ�سا�سية من ال�سف الأول حتى ال�سف اخلام�ص الأ�سا�سي.
 500 ال  عددهم  جتاوز  الذين  الطالب  وبح�سور  الق�سة  موؤلفة  �سمحة  اأبو  لينا  وبح�سور 
يف  الهمم  اأ�سحاب  دمج  فكرة  اي�سال  على  عملت  م�سوقة  بطريقة  الق�سة  قراءة  مت  طالب 

امل�ساواة يف احلقوق وبقية  ليكونوا قادرين على النخراط يف املجتمع وح�سول على  املجتمع 
اأطفال املجتمع. اجلدير بالذكر اأن البنك قام �سابقا بتوزيع الق�س�ص وقراءتها يف رو�سة راقي 

الدولية، حيث لقت الق�سة ال�ستح�سان والتفاعل الكبري من قبل الأطفال واأولياء الأمور.

البنك العقاري امل�صري العربي يقيم دورة تدريبية
 بعنوان جرائم ال�صطو امل�صلح على البنوك

بالتعاون  بالبنك  الفروع  ملوظفي  تدريبية  جل�سة  بعقد  العربي  امل�سري  العقاري  البنك  قام   
مع اإدارة البحث اجلنائي بعنوان » جرائم ال�سطو امل�سلح على البنوك « وذلك لزيادة التوعية 

باملو�سوع وخا�سة مع انت�سار بع�ص الأحداث يف الآونة الأخرية.
 حتدثت الدورة التي اأقيمت يوم الثنني املوافق 2٠١8/3/٥ يف فندق املرييديان عن املفهوم 
حال  يف  الت�سرف  وكيفية  منها  الوقاية  و�سبل  البنوك  على  امل�سلح  ال�سطو  جلرائم  ال�سائد 

التعر�ص ملثل هذه احلوادث.
 ومن اجلدير بالذكر باأن البنك العقاري امل�سري العربي يعترب من اأوائل البنوك التي اهتمت 
عمالئه  �سالمة  على  منه  حر�سا  وذلك  بخ�سو�سه  تدريبيه  دورة  وعقدت  املو�سوع  بهذا 

وموظفيه.
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الرقمي«  »البنك  نحو  للتحول  الهادفة  ا�سرتاتيجيته  بتنفيذ  التزامه  بنك  كابيتال  اأكد 
باتخاذ خطوات جادة وفاعلة، اأهمها ا�ستثمار البنك يف تطوير بنيته التحتية وا�ستخدام 

اأحدث الو�سائل التكنولوجية بهدف تقدمي اأف�سل اخلدمات للعمالء.
التنفيذي عالء قم�سية، وعن الرئي�ص  التي وقعها الرئي�ص  اإن التفاقية  وقال البنك، 
من  امل�سوؤولني  من  عدد  بح�سور  هاينك،  جريوم  الأردن،   Orange لـ  التنفيذي 
اجلانبني، تعك�ص الروؤية امل�ستقبلية الوا�سحة للبنك والتي ترتكز على اجلانب الرقمي 
والدقة،  وال�سرعة  بالكفاءة  متتاز  الكرتونية  م�سرفية  وخدمات  منتجات  وتقدمي 
وركيزته  بنك  كابيتال  عمل  اأولوية  يعد  الذي  العمالء  ر�سا  على  اإيجابا  �سينعك�ص  ما 

الأ�سا�سية.
وبني البنك اأن التفاقية وقيمتها ٧2٠ األف دينار تقوم على حمورين، الأول ا�ست�سافة 
خوادم )�سريفرات( ومعدات الت�سال اخلا�سة مبوقع اإدارة الكوارث التابع ملجموعة 
املوثوقية،  وعالية  اآمنة  بيئة  ل�سمان  Orange، وذلك  بيانات  بنك يف مركز  كابيتال 
متطلبات  تلبية  بهدف  وذلك  البنكية،  واخلدمات  بالبيانات  يتعلق  مبا  وال�ستمرارية 

واحتياجات الأعمال التجارية املتزايدة بكفاءة وفاعلية تامة.
اخلا�سة  الإنرتنت  خطوط  �سرعة  وم�ساعفة  كفاءة  برفع  فيعنى  الثاين،  املحور  اأما 
بكابيتال بنك واملزودة من قبل Orange الأردن عن طريق ا�ستبدال تكنولوجيا اجليل 
الألياف  على  والقائمة  حاليا  املتوفرة  التكنولوجيا  باأحدث  �سابقا  امل�ستخدمة  الثالث 
ال�سوئية لتغطية جميع فروع البنك واأجهزة ال�سراف الآيل التابعة له، واإ�سافة خطوط 

جديدة بذات الكفاءة العالية لت�سمل الفروع وال�سرافات الآلية اجلديدة للبنك.
م�سرفية  خدمات  توفري  اأهمية  البنك  يف  اأعيننا  ن�سب  »ن�سع  اإننا  قم�سية،  وقال 
بهذا  قمنا  ذلك  لأجل  املختلفة،  احتياجاتهم  وتلبي  العمالء  لتطلعات  ترقى  متطورة 
ال�ستثمار لتطوير البنية التحتية للبنك ودفع م�سرية التحول الرقمي اخلا�ص به« موؤكدا 

اأن البنك يقود دفة التغيري يف هذا املجال يف ال�سوق املحلية.
  Orange مع  والتعاون  بالعمل  الرقمي  التحول  رحلة  ا�ستكمل  البنك  اأن  واأ�ساف، 
خدمات  وتقدمي  الإلكرتونية  وقنواته  البنك  خدمات   م�ستوى  حت�سني  بهدف  الأردن، 

ذات تناف�سية عالية للعمالء.
الأقوى حللول  املزود  »كوننا  الأردن،   Orange لـ  التنفيذي  الرئي�ص  قال  جانبه،  من 
الأعمال، ن�سعى دوما مل�ساندة زبائننا من القطاع املوؤ�س�سي واأن نكون �سركاء يف اإحداث 
مبتكرة  حلول  توفر  نقدمها  التي  اخلدمات  اأن  الى  لفتا  لأعمالهم«،  الرقمي  التحول 

لالرتقاء باأعمالهم وبالتايل تقدمي الأف�سل لزبائنهم.
من جانبه، قال املدير التنفيذي للقطاع املوؤ�س�سي وال�سركات لدى Orange الأردن، 
�سامي �سمريات »فخورون باإ�سافة كابيتال بنك اإلى قاعدة زبائننا املرموقة من القطاع 
املوؤ�س�سي، ونتطلع لتزويد ودعم البنك مبنظومة ات�سالت متطورة وذات جودة وكفاءة 

عالية لتمكينه من تطوير اأعماله والرتقاء بها وخدمة عمالئه على اأكمل وجه«.
واأ�ساف اأن مركز بيانات Orange  الأردن احلا�سل على �سهادة »Tier III« العاملية، 
�سيخدم البنك ويلبي احتياجاته نظرا لحتوائه على اأحدث التقنيات واأكرثها ابتكارا.

كابيتال بنك يقود مسيرة التحول الرقمي
 في السوق المصرفي بالتعاون مع Orange األردن
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اتفاقية متويل بقيمة 3٠٠ مليون يورو لدعم  العربي  الأوروبي والبنك  وقع بنك ال�ستثمار 
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف كل من الأردن وم�سر ولبنان واملغرب وال�سفة الغربية. 

تاأتي التفاقية يف اإطار مبادرة بنك ال�ستثمار الأوروبي لدعم املناعة القت�سادية يف دول 
اجلوار الأوروبي )ERI(، كما وتهدف اإلى خلق فر�ص عمل م�ستدامة وحت�سني اآفاق النمو 

القت�سادي ال�سامل يف املنطقة. 
وبتوقيع هذه التفاقية ي�سل اإجمايل التمويل الذي وفّره بنك ال�ستثمار الأوروبي اإلى 8.١ 

مليار يورو يف دول اجلوار الأوروبي جنوب املتو�سط خالل العامني املا�سيني. 
ومينح بنك ال�ستثمار مبوجب التفاقية اأول خط ائتمان اإقليمي حل�ساب البنك العربي الذي 
فائدة  باأ�سعار  املنطقة  دول  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  من  لعمالئه  التمويل  يتيح 
تف�سيلية مبا ي�سهم يف حتفيز ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص ودفع النمو القت�سادي يف دول 

منطقة اجلوار الأوروبي. 
وياأتي البنك العربي يف مقدمة البنوك الأردنية و�سمن اأهم مقدمي اخلدمات امل�سرفية 
القت�سادية  التنمية  عملية  حتفيز  يف  البنك  وي�سهم  اأفريقيا.  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  يف 
والتجارة يف دول املنطقة. ويتواجد البنك العربي يف الأ�سواق املالية الرئي�سية يف كل من 

لندن ودبي و�سنغافورة وجنيف وباري�ص وفرانكفورت و�سيدين والبحرين. 
بنك  التزامات  و�سع  اإلى  العربي  والبنك  الأوروبي  ال�ستثمار  بنك  بني  التعاون  ويهدف 
القت�سادية  املناعة  مبادرة  اإطار  يف  الأوروبي  الحتاد  بدول  اخلا�ص  الأوروبي  الإ�ستثمار 
)ERI( حمل التنفيذ من خالل حتفيز القطاع اخلا�ص ودفع النمو القت�سادي وما يرتتب 

على ذلك من خلق فر�ص عمل م�ستدامة. 
وقال �سفري الحتاد الأوروبي اندريا فونتانا لدى الأردن خالل مرا�سم التوقيع »اأن الحتاد 
الأوروبي يدعم الأردن يف جهوده املتوا�سلة نحو تعزيزمتانة وا�ستقرار اإقت�ساده. نعمل �سويا 
مع ال�سلطات الوطنية وموؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع امل�سريف لدعم القطاع اخلا�ص 
وحت�سني اإمكانية احل�سول علي التمويل حتى يت�سني جلميع �سرائح املجتمع الأردين - مبا 
يف ذلك الن�ساء وال�سباب والالجئني- اأن تختار ما ينا�سبها من خيارات متعددة لتح�سني 
م�ستقبلهم املايل والوظيفي. ولذلك فاإننا نرحب مببادرة بنك ال�ستثمار الأوروبي اجلديدة 

وبتعاونه مع البنك العربي الذي ميكن اأن ي�سهم يف تعزيز القدرة القت�سادية لالأردن.« 
بالنزا  فالفيا  الأوروبي  اجلوار  منطقة  دول  البنك يف  عمليات  مدير  �سرحت  جانبها  من 
مع  التعاون  هذا  على  التوقيع  اأ�سهد  اأن  �سروري  دواعي  ملن  »اإنه  التوقيع  مرا�سم  خالل 

تعاون بين البنك العربي وبنك االستثمار األوروبي
 لتوفير 300 مليون يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة 

البنك يأتي ضمن أهم مقدمي الخدمات المصرفية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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البنك العربي. اإن هذا العمل امل�سرتك �سوف ي�سهم يف التوفري ال�سريع للتمويل الالزم 
واملغرب  ولبنان  وم�سر  الأردن  من  كل  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  ل�ستثمارات 
وال�سفة الغربية حيث تلعب امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة دورًا مهمًا يف خلق فر�ص 
بدول  اخلا�ص  البنك  ب�سفتنا  ون�سعى،  القت�سادي.  والنمو  والبتكار  والإبداع  العمل 
تخلق  اأن  ت�ستطيع  قوية  اقت�سادية  مناعة  ذات  اقت�سادات  بناء  اإلى  الأوروبي،  الحتاد 
مبادرة  اأولويات  اأحد  هو  الأوروبي  اجلوار  دول  القطاع اخلا�ص يف  فدعم  فر�ص عمل. 

املناعة القت�سادية.« 
ومن جانبه �سرح املدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمة �سباغ: »نعتز بالعمل �سويًا مع 
بنك ال�ستثمار الأوروبي يف هذه املبادرة املميزة والتي تتما�سي مع جهودنا الرامية لدعم 

عملية النمو والتنمية القت�سادية يف الأردن ويف منطقتنا.« 
اأولويات  اأبرز  �سمن  من  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�سروعات  قطاع  دعم  »يعترب  واأ�ساف: 
خالل  من  باإمكاننا  و�سيكون  اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  احلكومات 

توظيف �سبكتنا الوا�سعة واملمتدة عرب املنطقة امل�ساهمة يف دعم هذا القطاع احليوي.«

جملة ذا بانكر- لندن تختار »العربي«
 بنك العام يف ال�صرق االأو�صط للعام 2017

منحت جملة ذا بانكر)The Banker( ، التابعة ملجموعة الفاينن�سال تاميز العاملية 
ومقرها لندن، البنك العربي لقب بنك العام يف ال�سرق الأو�سط للعام 2٠١٧ وذلك يف 
حفل خا�ص اقيم موؤخرًا يف لندن ح�سره جمع من ال�سخ�سيات امل�سرفية وممثلني عن 

١2٠ م�سرفًا من حول العامل. 
وتعترب جملة ذا بانكر واحدة من اأعرق املجالت املتخ�س�سة بال�سوؤون املالية وامل�سرفية 
مرجعًا  عامًا   9٠ يقارب  ما  منذ  ال�سهرية  ا�سداراتها  ت�سكل  حيث  العامل  م�ستوى  على 

رئي�سيًا لل�سناعة امل�سرفية العاملية. 
من  جمموعة  على  بناء  العربي  للبنك  اللقب  هذا  املجلة  يف  التحكيم  هيئة  منح  وياأتي 
املعايري املتخ�س�سة واملرتبطة باملركز املايل للبنك واأدائه وال�سرتاتيجية التي يتبناها 

بال�سافة الى جمموعة من املعايري املتخ�س�سة الأخرى. 
�سباغ:  نعمة  العربي  للبنك  التنفيذي  العام  املدير  قال   ، التكرمي  هذا  على  تعليقه  ويف 
»يعرب هذا التقدير عن املكانة املتميزة التي يتبواأها البنك العربي حمليًا واقليميًا وعن 
الظروف  �سوء  يف  خ�سو�سًا  قوية  اأداء  م�ستويات  حتقيق  على  املتوا�سلة  البنك  قدرة 

وامل�ستجدات التي ت�سهدها املنطقة.« 
وا�ساف :«نعمل يف البنك العربي ب�سكل موؤ�س�سي على توظيف خربتنا امل�سرفية الطويلة 

وفهمنا العميق للمنطقة خلدمة عمالئنا عرب متلف القطاعات وتقدمي حلول م�سرفية 
�ساملة تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم مرتكزين على �سبكة فروعنا الوا�سعة واملمتدة عرب 

خم�ص قارات.« 
البنك  كذلك  اختارت   )The Banker(بانكر ذا  جملة  اأن  اإلى  هنا  الإ�سارة  جتدر 
العربي بنك العام يف الأردن 2٠١٧. كما ح�سل البنك خالل العام احلايل على العديد 
اأبرزها  من  كان  مرموقة،  عاملية  جهات  من  املختلفة  التقدير  و�سهادات  اجلوائز  من 
فاينان�ص  للعام 2٠١٧ من كل من جملة غلوبال  الأو�سط  ال�سرق  اأف�سل بنك يف  جائزة 

)Global Finance( - نيويورك واحتاد امل�سارف العربية.

اطلق حملة ترويجية مع جوائز حل�صور
 نهائيات كاأ�س العامل بالتعاون مع فيزا

ت�سمنت  الئتمانية  فيزا  ببطاقات  خا�سة  ترويجية  حملة  موؤخرا  العربي  البنك  اأطلق 
العامل  كاأ�ص  بنهائيات  خا�ص  بت�سميم  ائتمانية  فيزا  لبطاقة  ح�سري  وب�سكل  اإ�سداره 

2018FIFA والتي �ستقام يف رو�سيا يف �سهر حزيران.
وتتيح هذه احلملة حلاملي بطاقات Visa الئتمانية من البنك العربي احلاليني والذين 
بطلب  يتقدمون  الذين  اجلدد  العمالء  اإلى  بالإ�سافة  لل�سراء  بطاقاتهم  ي�ستخدمون 
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احل�سول على بطاقة فيزا الئتمانية خالل فرتة احلملة، فر�سة الفوز بواحدة من ثماين رحالت 
مدفوعة التكاليف ل�سخ�سني حل�سور احدى فعاليات نهائيات كاأ�ص العامل FIFA 2٠١8 التالية: 
حفل الفتتاح واملباراة الفتتاحية، اإحدى مباريات املجموعات، املباراة ن�سف النهائية واملباراة 
النهائية، بالإ�سافة لفر�ص ربح واحد من خم�سة ع�سر جهاز تلفاز ذكي مع ا�سرتاكات جمانية 

مل�ساهدة املباريات.
ويف تعليقه على اإطالق هذه احلملة اخلا�سة، قال مدير دائرة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف 
البنك العربي - الأردن يعقوب معتوق: » اننا م�سرورون بهذا التعاون مع فيزا - ال�سريك الر�سمي 
FIFA، والذي نتيح من خالله لعمالئنا من ع�ساق الريا�سة فر�سة  لبطولة كاأ�ص العامل 2٠١8 

ح�سور جتربة م�ساهدة حية لأكرب البطولت الريا�سية واأكرثها ت�سويقا يف العامل.« 
عمالئنا  احتياجات  لتلبية  املميزة  واحلمالت  العرو�ص  تقدمي  على  با�ستمرار  نعمل  واأ�ساف:« 

ولتقدمي جتارب ح�سرية ومكافاآت فريدة حلاملي بطاقات البنك العربي الئتمانية ».
العربي: »ب�سفتها �سريك خدمات  العام لفيزا يف امل�سرق  ومن جانبه، قال نبيل طبارة، املدير 
بروح هذه   »Visa« �ستحتفل  رو�سيا،  القدم 2٠١8 يف  لكرة  العامل  كاأ�ص  لبطولة  الر�سمي  الدفع 
الوافدين  اأمام امل�سجعني  الريا�سة اجلماهريية وتتطلع لعر�ص م�ستقبل خدمات الدفع الرقمي 
من  املتوافدين  امل�سجعني  متطلبات  تواكب  اأن   Visa وي�سر  العامل.  اأنحاء  وجميع  الردن  من 
ال�سركة الرتقاء بتجارب عمالئها بدءًا من الك�سف  اإلى رو�سيا. و�ستوا�سل  اأنحاء العامل  جميع 
وانتهاًء  الدفع،  واأجهزة  تقنيات  اإلى حت�سني  و�سوًل  املدفوعات  ابتكاراتها يف جمال  اأحدث  عن 
الهواتف  اإجنازها عرب  يتم  التي  الرقمية  الدفع  وعمليات  الالتالم�سية  البطاقات  بتوفري حلول 
املحمولة اأو ال�ساعات الذكية يف الأماكن الر�سمية ل�ست�سافة املباريات. ويغمرنا الفخر بتعاوننا 
مع البنك العربي الذي �سي�ساهم يف تعزيز ال�سعور بالإثارة واملتعة لدى امل�سجعني الردنيني الذين 

�سي�ستمتعون بهذا احلدث ال�ستثنائي وجتربة حياتية فريدة.«
وجتدر الإ�سارة هنا اإلى اأن بطاقات البنك العربي الإئتمانية متنح حامليها جمموعة من املزايا 
من بينها، القبول الوا�سع حمليا وعامليا، اإ�سافة اإلى برنامج مكافاآت العربي وبرنامج الت�سديد 
اإلى ح�سابات البطاقات الإئتمانية مبنتهى ال�سهولة ويف  اإمكانية الو�سول  اإلى جانب  املريح هذا 

اأي وقت عن طريق تطبيق عربي موبايل واخلدمة امل�سرفية عرب الإنرتنت »عربي اأون لين«.

البنك العربي يكّرم موظفيه املتطوعني
 يف برنامج »معًا« للم�صوؤولية االجتماعية

للدوراملميز  تقديرًا  للبنك  العامة  الإدارة  مبنى  يف  خا�سًا  حفاًل  موؤخرًا  العربي  البنك  اأقام 
وح�سر  »معًا«.  الجتماعية  للم�سوؤولية  العربي  البنك  برنامج  يف  املتطوعون  به  يقوم  الذي 
التنفيذي  العام  واملدير  امل�سري  �سبيح  ال�سيد  العربي  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  احلفل 
مدراء  من  وعدد  ال�سادق  رندة  الآن�سة  التنفيذي  العام  املدير  ونائب  �سباغ  نعمة  ال�سيد 
�ساركوا  الذين  العربي  البنك  متطوعي  فريق  تكرمي  احلفل  و�سهد  واملوظفني.  الأق�سام 
يف  املحلي  املجتمع  خدمة  اإلى  الرامية  واملبادرات  الن�ساطات  من  مبجموعة  العام  خالل 

الأيتام.  ودعم  والتعليم  الفقر  ومكافحة  البيئة  وحماية  ال�سحة  منها:  املجالت  من   العديد 
ويف كلمته خالل الحتفال، عرب ال�سيد نعمة �سباغ عن تقديره واعتزازه باجلهود املتميزة التي 
بذلها فريق متطوعي البنك العربي خالل العام املا�سي، وقال ال�سيد �سباغ: »اإن العمل التطوعي 
هو من اأرقى مناذج الإ�ستثمار املجتمعي، فهو يدمج العمل الفردي �سمن عمٍل جماعي ب�سكل يقوي 
املجتمع ويعزز اأوا�سره من خالل بث الروح الإيجابية و�سحذ الإرادات والهمم.« واأ�ساف:« اإن ريادة 
البنك العربي اليوم مل تعد تقت�سر على اإجنازاته وجناحاته على �سعيد ال�ساحة امل�سرفية املحلية 
ال�سعيد  والتنموي على  املجتمعي  ودوره  اأثره  بفاعلية  اإنها تقرتن كذلك  بل  والإقليمية فح�سب، 
 الإقت�سادي والإجتماعي والبيئي والذي ي�سكل العمل التطوعي املوؤ�س�سي اأحد ركائزه الأ�سا�سية. 
طارق  ال�سيد  قال   ،2٠١٧ العام  خالل  الربنامج  فعاليات  �سمن  البنك  موظفي  م�ساركة  وحول 
التي  املبادرات املجتمعية  ارتفع عدد   « الرباندجن:  اإدارة  اأول- مدير  نائب رئي�ص  احلاج ح�سن  
نفذها متطوعو البنك العربي خالل العام املن�سرم لت�سل اإلى 6١ مبادرة مب�ساركة ٤32 موظف 
واأ�ساف:  م�ساركة.«   ١٠6١ التطوعية  امل�ساركات  عدد  بلغ  كما  والأق�سام،  الدوائر  متلف  من 
يف  العام  خالل  البنك  دعمها  التي  املجتمعية  واملبادرات  الأن�سطة  من  امل�ستفيدين  عدد  »بلغ 
 اطار جهوده املتعلقة بالإ�ستدامة ما يقارب 2٠٧٠٠٠ م�ستفيد من متلف الفئات عرب اململكة. 
وعرّب املوظفون املكّرمون خالل احلفل عن �سكرهم واعتزازهم بالتقدير الذي تلقوه من البنك، 
والذي ي�سكل حافزًا لهم ملوا�سلة التطوع بوقتهم وجهدهم لدعم الأن�سطة واملبادرات الرامية اإلى 

تطوير املجتمع وتنميته.

البنك العربي الراعي اال�صرتاتيجي ملنتدى
 اإحتاد امل�صارف العربية حول »االأمن ال�صيرباين«

الفريمونت - عمان  اأقيم موؤخرًا يف فندق  الذي  ال�سيرباين  الأمن  مـنـتـدى  العربي  البنك  رعى 
البنوك يف  الأردين وجمعية  املركزي  البنك  وبالتعاون مع  العربية  امل�سارف  بتنظيم من احتاد 
الأردن. وُعقد املنتدى برعاية وح�سور حمافظ البنك املركزي الأردين معايل الدكتور زياد فريز 
املنتدى ح�سور جمموعة كبرية من  للموؤمتر، كما �سهد  األقى كلمة يف اجلل�سة الفتتاحية  الذي 
ومن  الأردن  من  ال�سيرباين  الأمن  جمال  يف  املتخ�س�سني  وامل�ساركني  امل�سرفية  ال�سخ�سيات 
الدول العربية.ومت خالل املنتدى ت�سليط ال�سوء على جمموعة من املوا�سيع التي تهم امل�سارف 
ودرا�سة  وتطوراتها،  اللكرتونية  املخاطر  واقع  بينها  من  �سواء،  حد  على  والتجارية  املركزية 
املخاطر، واإمكانيات التعاون وم�ساركة اخلربات يف مواجهة ماطر الهجمات اللكرتونية. حيث 
ناق�ص امل�ساركون عددًا من اجلوانب والأبحاث املتعلقة بالأمن ال�سيرباين ودور البنوك املركزية 
واجلهات واملوؤ�س�سات يف تعزيزه، بالإ�سافة الى اأهمية مواجهة املخاطر ال�سيربانية، وال�ستثمار 

يف البنى التحتية ويف املوارد الب�سرية ملواجهة هذه املخاطر.
وتاأتي رعاية البنك العربي ال�سرتاتيجية لهذا املوؤمتر انطالقًا من حر�ص البنك املتوا�سل على 
والرقمية،  التكنولوجية  باجلوانب  املتعلقة  تلك  فيها  مبا  امل�سرفية  والفعاليات  املوؤمترات  دعم 

ونظرًا لالأهمية التي ميّثلها الأمن ال�سيرباين يف ال�سناعة امل�سرفية. 
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بنوعيها   »Visa« من  اجلديدة  املبا�سر  اخل�سم  بطاقات  طرح  عن  الإ�سكان  بنك  اأعلن   
من  تعد  والتي  املبتكرة،   »payWave»بخا�سية املتمتعة   »Infinite»و  »Signature«

اأحدث التقنيات يف قطاع الدفع اللكرتوين.
Visa-»و »Visa-Signature»ويقدم بنك الإ�سكان من خالل بطاقات اخل�سم املبا�سر
Infinite«  املدعمة بخا�سية »payWave«، تقنية التوا�سل القريب املدى »NFC« مبا 
يخت�سر الوقت واجلهد يف اإجراء عمليات الت�سوق وال�سراء مب�ستوى عال من الدقة والأمان.
Visa-Signature« و«Visa-Infinite«  املدعمة   وتوفر بطاقات اخل�سم املبا�سر »  
بخا�سية »payWave« من بنك الإ�سكان عدة مزايا منها : دخول جماين ل�سالت كبار 
العمالء يف 8٥٠ مطار حول العامل عرب برنامج  »Loungekey« ، وباقة خ�سومات لدى 
رجال  خدمات  اإلى  اإ�سافة   ،  «  Life Concierge   « ال�سخ�سية  واخلدمات  املتاجر 

الأعمال ومزايا الرتفيه .
كما وتقدم البطاقات تغطيات تاأمينية وا�سعة )تكاليف طبية طارئة، حوادث، وتاأخر ال�سفر( 
عدا عن تاأمينات فقدان الأمتعة ب�سقف يزيد على ن�سف مليون دولر وتاأمني على امل�سرتيات 
املبا�سر«   اخل�سم  لبطاقة  الواحدة  لل�سلعة  دولر   3،٥٠٠ اإلى  قيمته  ت�سل  والدولية  املحلية 
لبطاقة اخل�سم  الأمتعة  وفقدان  تاأمينات احلوادث  ت�سل  بينما   ،  »Visa-Signature
املبا�سر  »Visa-Infinite« اإلى 2 مليون دولر ومبا ي�سل اإلى ٥ اآلف دولر لل�سلعة الواحدة 

تاأمني على امل�سرتيات املحلية والدولية .
وبهذه املنا�سبة قال الرئي�ص التنفيذي لبنك الإ�سكان اإيهاب ال�سعدي: »جاء اإطالق بطاقات 
بنك  �سيا�سة  على  تاأكيدًا   Visa-Infinite»و  »Visa-Signature« املبا�سر  اخل�سم 

الإ�سكان بتقدمي حلول م�سرفية مبتكرة وع�سرية تخدم عمالءنا بال�سورة الأمثل .
ة  ومن�سّ وثرية،  منوعة،  اآمنة،  مزايا  قاعدة  البطاقات  هذه  عرب  لعمالئنا  »نوفر  واأ�ساف: 
ملواكبة اأحدث التقنيات مبجال الدفع الإلكرتوين، ت�ساف اإلى قائمة اخلدمات ال�ساملة وفقًا 

لأحدث التطورات يف جمال اخلدمات البنكية«.
من جانبه، قال نبيل طبارة املدير العام ل�سركة فيزا يف الأردن وامل�سرق العربي: »لقد اعتمد 
التّجار حول العامل تقنّية payWave   Visa التي اأثبتت جناحها. وي�سّرنا اأن نتمّكن من 

 Visa Debit اإطالق هذه التقنّية الذكّية والفّعالة يف الأردن عرب بطاقات اخل�سم املبا�سر
ال�سادرة من بنك ال�سكان. واأكد ان املميزات الإ�سافية للبطاقات جتعل من الت�سوق متعة 

حقيقية تت�سم بالأمان والراحة وال�سهولة«
املبا�سر من  امل�سجلة لدى »Visa« حلاملي بطاقات اخل�سم   »payWave« وتتيح ميزة
مبجرد  الدفع  عملية  اإجراء   »Visa-Infinite»و  »Visa-Signature  « الإ�سكان  بنك 
املدى  قريب  التوا�سل  تقنية  با�ستخدام   POS البيع  نقاط  لأجهزة  البطاقة  مالم�سة 
»NFC » وت�ساف هذه امليزة اإلى بطاقات الدفع واأجهزة نقاط البيع  POS  عرب تقنية 

. »Contactless«

اطلق خدمة التحويل اإلى بنوك اأخرى
 حملية عرب نظام االإ�صكان موبايل 

موبايل،  اإ�سكان  نظام  عرب  حملية  اأخرى  بنوك  اإلى  التحويل  خدمة  الإ�سكان  بنك  اأطلق 
املنتجات  وا�ستكمال ل�سرتاتيجيته يف اطالق  املحلي،  ال�سوق  ريادته يف  تاأكيدا على  وذلك 

واخلدمات امل�سرفية اجلديدة.
اإلى  وال�سركات لإر�سال حوالتهم  الأفراد  البنك  الفر�سة لعمالء  وتتيح اخلدمة اجلديدة، 
البنك  ا�سراف  حتت  املقدمة   RTGS&ACH التحويل  اأنظمة  عرب  حملية  اأخرى  بنوك 

املركزي الأردين.
ار�سال  وال�سركات(  )الأفراد  الإ�سكان  بنك  عمالء  ي�ستطيع  اخلدمة،  هذه  خالل  ومن 
احلوالت بالعمالت الرئي�سية الأربعة )دينار اأردين، دولر امريكي، يورو، جنيه اإ�سرتليني(، 
وال�ستعالم عن ر�سم التحويل بحيث تظهر قيمة العمولة قبل ار�سال احلوالة، وال�ستعالم 

عن تفا�سيل وحالة احلوالت ال�سادرة من ح�ساب العميل.
اإيهاب  الإ�سكان،  لبنك  التنفيذي  الرئي�ص  قال  اجلديدة،  اخلدمة  هذه  على  تعليقه  ويف 
ال�سعدي:« تعترب هذه اخلدمة اجلديدة واحدة من اخلدمات امل�سرفية التي تدل على حر�ص 
البنك امل�ستمر على تقدمي كل ما هو مميز وجديد لعمالئه كما ت�ستهدف حتقيق اأكرب قدر 
من و�سائل الراحة لهم، م�سريًا ان خدمة حتويل الأموال اإلى بنوك اأخرى حملية عرب املوبايل 

أخبار البنوك

بنك اإلسكان يطلق بطاقات الدفع المباشر الجديدة
PayWave بميزة »Visa-Infinite»و »Visa-Signature« 

واصل تأكيد ريادته في السوق المحلي
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أخبار البنوك

ت�سهل من عمليات حتويل الأموال و تقلل من تكلفة املعامالت الورقية.

وقع اتفاقية قر�س ب 100 مليون دينار مع �صركة الكهرباء الوطنية

البنك  يقدم  الوطنية،  الكهرباء  �سركة  مع  قر�ص  اتفاقية  توقيع  عن  الإ�سكان  بنك  اأعلن 
مبوجبها متوياًل مببلغ ١٠٠ مليون دينار لغايات متويل احتياجاتها .

وقد وقع التفاقية عن بنك الإ�سكان اإيهاب ال�سعدي الرئي�ص التنفيذي للبنك، وعن �سركة 
الكهرباء الوطنية املهند�ص عبد الفتاح الدرادكة املدير العام لل�سركة وبح�سور ممثلني عن  

اإدارة الطرفني .
من جانبه عرب املهند�ص عبد الفتاح الدرادكة مدير عام �سركة الكهرباء الوطنية عن �سكره 
وتقديره لبنك الإ�سكان واملهنية العالية يف اإجناز اتفاقية القر�ص وتنفيذه، ودعا اإلى مزيد 
من التعاون بني الطرفني ملا فيه امل�سلحة امل�سرتكة وادامة ال�سراكة التي نفتخر بها ، حيث 
كان البنك وكعادته مبادرًا يف م�ساندة ال�سركة والتعاون معها وملا فيه م�سلحة وطنا العزيز.

وذكر ال�سيد اإيهاب ال�سعدي الرئي�ص التنفيذي لبنك الإ�سكان اأن توقيع هذه التفاقية ياأتي 
تتويجًا للعالقات الطيبة بني بنك الإ�سكان و�سركة الكهرباء الوطنية، وتاأكيدًا لدور البنك 
يف دعم الإقت�ساد الوطني من خالل تقدمي التمويل للقطاعات القت�سادية الفعالة واملنتجة 

وخا�سة قطاع الطاقة الذي ي�سهد معدلت منو وتطورات وحتديات كبرية.

وقع اتفاقية دعم برامج القبة
 الفلكية ملركز هيا الثقايف للعام 2018

وقع بنك الإ�سكان ومركز هيا الثقايف موؤخرًا اتفاقية لرعاية برامج ون�ساطات القبة الفلكية 
للعام 2٠١8، ا�ستمرارًا لل�سراكة ال�سرتاتيجية التي تربط بينهما، واإدراكًا من البنك لأهمية 

الن�ساطات التعليمية الرتفيهية الالمنهجية يف تنمية مهارات الأطفال.
ووقع التفاقية عن بنك الإ�سكان، رئي�سه التنفيذي اإيهاب ال�سعدي، وعن مركز هيا الثقايف، 

املدير العام ديال اخلمرة، بح�سور عدد من امل�سوؤولني من اجلانبني.
موا�سيع  تتناول  العام  مدار  على  لالأطفال  كرتونية  تعليمية  اأفالما  الفلكية  القبة  وتعر�ص 
متنوعة يف جمالت علوم الر�ص والف�ساء، مما ي�ساعد الأطفال على فهم اأف�سل لهذه العلوم 

ويعزز من معلوماتهم العامة.
ال�سعدي:  اإيهاب  الإ�سكان،  لبنك  التنفيذي  الرئي�ص  قال  التفاقية،  هذه  على  له  تعليق  ويف 
�سراكتنا  �سمن  تندرج  والتي  الهادفة،  التفاقية  هذه  بتوقيع  الإ�سكان  بنك  يف  »فخورون 
ال�سرتاتيجية مع مركز هيا الثقايف، اإذ ن�سعى من خالل دعمنا لفعاليات القبة الفلكية اإلى 
تو�سيع مدارك الأطفال و�سقل �سخ�سياتهم وزيادة معلوماتهم العامة والتعليمية يف املجالت 

املختلفة«.
الرعاية  جّل  الأطفال  اأولت  التي  البنوك  اأوائل  من  الإ�سكان  بنك  اأن  اإلى  ال�سعدي  واأ�سار 
والهتمام من خالل افتتاح اأول فرع خا�ص بالأطفال بالوطن العربي يف مركز هيا الثقايف 
عام ١993، والذي �ساهم بتعزيز ثقافة الدخار لدى اأولياء الأمور من خالل اتاحة الفر�سة 

لهم لفتح ح�سابات بنكية خا�سة باأطفالهم »ح�ساب توفري م�ستقبلي«.
من جانبها، اأعربت مدير عام مركز هيا الثقايف، ديال اخلمرة، عن �سعادتها بتوقيع هذه 
من  وا�سعة  جمالت  لالأطفال  �سيتيح  الدعم  هذه  اأن  موؤكدة  الإ�سكان،  بنك  مع  التفاقية 
خللق  مواهبهم  و�سقل  ومهاراتهم  اإمكاناتهم  تعزيز  اإلى  يهدف  الذي  الالمنهجي  التعليم 

جيل ريادي مبدع ومبتكر. 
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جامعة عمان األهلية تحصل على شهادة نظام
 إدارة الجودة »الحديثة« االيزو - 2015:9001

لكافة  العاملية  اجلودة  اإدارة  نظام  �سهادة  على  الأهلية  عمان  جامعة  ح�سلت 
الوحدات الأكادميية والإدارية ويف جمال التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة 
اأن  علمًا   ،)2٠١٥:9٠٠١( اليزو  موا�سفة  من  اجلديد  لالإ�سدار  وفقًا  املجتمع 
ال�سهادة عام 2٠١٥ وفقًا لالإ�سدار اليزو )  اأن ح�سلت على هذه  اجلامعة �سبق 

 .)2٠٠8:9٠٠١
كما وح�سلت اجلامعة عام 2٠١٧ على �سهادة �سمان اجلودة ال�سادرة عن هيئة 

اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل و�سمان جودتها )الأردنية (. 
يذكر اأن اجلامعة كانت قد حققت اأي�سًا عام 2٠١٧ العديد من املراكز املتقدمة يف 
امل�سابقات العلمية والثقافية ومنها ح�سولها على املركز الأول على كافة اجلامعات 
من  العديد  على  خريجيها  ح�سول  وكذلك  املاليني  املحللني  م�سابقة  يف  الأردنية 
اجلوائز ومنها جائزة عاملية من الوليات املتحدة الأمريكية على فيلم »املعاهدة« .

وقعت تفاهم مع جامعة )British Columbia( الكندية
 وقعت جامعة عمان الأهلية مذكرة تفاهم مع جامعة British Columbia الكندية، 
بتبادل  ورغبة  الطرفني  بني  الأكادميي  التعاون  تعزيز  بهدف  وتاأتي هذه اخلطوة 
اخلربات والأبحاث العلمية والزيارات الأكادميية بالإ�سافة اإلى التبادل الطالبي.

من اجلدير ذكره اأن جامعة كولومبيا حتتل املركز الرابع يف الت�سنيف الكندي ومن 
اأف�سل ٤٠ جامعة عامليًا و2٠ جامعة حكومية عامليًا.

مذكرة تفاهم مع جامعة اآهي اأفران الرتكية
ا�ستقبل رئي�ص جامعة عمان الأهلية ال�ستاذ الدكتور �سادق حامد يف الربوفي�سور 
خالل  ومت  معه،  املرافق  والوفد  الرتكية  اأفران  اآهي  جامعة  رئي�ص  كاراكايا  وطن 

للتبادل  متخ�س�ص  وب�سكل  تهدف  اجلامعتني  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  الزيارة 

الأكادميي بني الكليات، امل�ساركة يف البحوث العلمية عن طريق التعلم اللكرتوين 
والتبادل الطالبي. 

من اجلدير ذكره اأن جامعة اآهي اأفران هي جامعة حكومية تقع يف مدينة كري�سهري 
الرتكية مت تاأ�سي�سها عام 2٠٠6 وت�سم ٧ كليات و3 معاهد و٤ معاهد تعليم عايل و٧ 

معاهد للتدريب املهني و١١ مركز للبحوث والتطبيقات. 

االستثمار في القطاع التعليمي
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بحثت �صبل التعاون مع وزارة االأ�صغال العامة واالإ�صكان
ا�ستقبل وزير الأ�سغال العامة والإ�سكان املهند�ص �سامي هل�سة رئي�ص هيئة املديرين 
جلامعة عمان الأهلية الدكتور ماهر احلوراين، حيث جرى خالل اللقاء بحث �سبل 
لالأك�ساك  �سابقة  اإخالء  اأوامر  بتنفيذ  الوزارة  قيام  جانب  اإلى  امل�سرتك  التعاون 

املخالفة خارج بوابة اجلامعة. 
الوزير  ملعايل  تكرميا  التذكاري  اجلامعة  درع  احلوراين  ماهر  الدكتور  وقدم 
مثمنا  اجلامعة  اأ�سرة  من  له  والتقدير  ال�سكر  وتعبريا عن  هل�سة  �سامي  املهند�ص 

جهود معايل الوزير امل�سهود لها واجنازاته املتميزة على متلف الأ�سعدة .

امل�صت�صار الثقايف الُعماين يزور اجلامعة 
وذلك  الأهلية،  عمان  جامعة  البلو�سي  ا�سماعيل  الُعماين  الثقايف  امل�ست�سار  زار 

بتن�سيق مع مكتب اجلامعة يف �سلطنة ُعمان.
اأحوال  على  الزيارة  خالل  البلو�سي  ا�سماعيل  الُعماين  الثقايف  امل�ست�سار  واطلع 
رئي�ص  مكتب  يف  اجتماع  عقد  ومت  كما  املختلفة،  بالتخ�س�سات  امل�سجلني  الطلبة 
الدورية  املتابعة  خالله  من  اأكد  والذي  حامد  �سادق  الدكتور  ال�ستاذ  اجلامعة 

لأحوال الطلبة الأكادميية وتوجيههم، وتذليل ال�سعوبات التي تواجههم، وتعريفهم 
الفعاليات  يف  امل�ساركة  على  حثهم  خالل  من  دجمهم  وحماولة  اجلامعة  مبجتمع 
املقامة فيها. من اجلدير ذكره اأن اجلامعة قد فتحت مكتبًا للخدمات اجلامعية يف 
�سلطنة ُعمان )م�سقط(، حيث يعترب الأول يف ال�سلطنة ي�سعى ل�ستقطاب الطلبة 

ومتابعة اأمور ت�سجيلهم يف اجلامعة.

تخريج الدفعة اخلام�صة من طلبة دورات كلية االآداب 
قدرات  تنمية  نحو  الأهلية  عمان  جامعة  يف  والعلوم  الآداب  كلية  �سعي  �سمن   
طلبة الكلية والأخ�سائيني يف املجتمع املحلي، مت موؤخرا تخريج امل�ساركني بدورة 
الختبارات الع�سبية والنف�سية ودورة اختبار الذكاء بينيه  الن�سخة اخلام�سة والتي 
مت عقدها يف مركز الإر�ساد والرتبية اخلا�سة التابع لكلية الآداب والعلوم �سمن 
الفرتة ١٠/23 - 2٠١٧/١2/28 والبالغ عددهم )36( م�ساركًا . وقام عميد كلية 
امل�ساركة يف  امل�ساركني �سهادات  بت�سليم  بوال�سة  الدكتور جوزيف  والعلوم  الآداب 
اأبو  فداء  الدكتورة  اخلا�سة  والرتبية  النف�ص  علم  ق�سمي  رئي�سة  بح�سور  الدورة 

اخلري ومدير مركز الإر�ساد والرتبية اخلا�سة الدكتور ح�سني الطراونة .

االستثمار في القطاع التعليمي
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جامعة فيالدلفيا تحصل على نتائج مميزة
UniRank في التقييم االسترالي الدولي 

اخلا�سة  الأردنية  اجلامعات  بني  الول  املركز  على  فيالدلفيا  جامعة  ح�سلت 
العلوم  وجامعة  الأردنية  بعد اجلامعة  كافة  الأردنية  بني اجلامعات  الثالث  واملركز 

والتكنولوجيا وذلك يف تقييم UniRank ال�سرتايل الدويل.
اجلدير بالذكر باأن التقييم يرتب ثالثة ع�سر الف جامعة يف العامل، حيث ح�سلت 
للمرة  فيه  الأردنية  اخلا�سة  اجلامعات  بني  الولى  املرتبة  على  فيالدلفيا  جامعة 

اخلام�سة على التوايل.

ا�صت�صافت الهيئة الدولية لتطوير
AACSB واعتماد كليات االأعمال 

ا�ست�سافت كلية العلوم الدارية واملالية يف جامعة فيالدلفيا �سمن تبنيها نهج جودة 
كليات  واعتماد  لتطوير  الدولية  الهيئة  الأكادميي  والعتماد  الكادميية  منتجاتها 

 .AACSB الأعمال

بح�سور  الزائر  الوفد  اجلامعة  م�ست�سار  كمال  مروان  الدكتور  ال�ستاذ  وا�ستقبل 
ال�ستاذ  الرئي�ص  وم�ست�سار  اجلامعة  رئي�ص  �سامل  ال�سيخ  معتز  الدكتور  ال�ستاذ 
الدكتور حممد عواد، وقدم للوفد دروعا تذكارية، ثم ابتداأت فعالية بكلمة ال�ستاذ 
الدكتور ع�سام الفقهاء عميد كلية العلوم الدارية واملالية الذي رحب باحل�سور وبني 
اأهمية العتماد الأكادميي للكلية وكيفية التقدم للح�سول على العتماد اخلارجي، 
وخططها  الهيئة  برامج  عن  الدولية  الهيئة  مدير  مي�سكون  تيم  الدكتور  حتدث  ثم 
الدارية  العلوم  كلية  ان  الى  م�سريا  الو�سط،  ال�سرق  منطقة  للتو�سع يف  امل�ستقبلية 
واملالية يف جامعة فيالدلفيا تعد من الرواد الوائل يف ال�سعي للح�سول على العتماد 

اخلا�ص من قبل الهيئة. 
وواقعها  الردنية  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  جودة  عن  باحلديث  الفعالية  واختتمت 

والتي قدمها الدكتور جورج النجار املدير القليمي للهيئة الدولية.
واخلا�سة  الر�سمية  الردنية  اجلامعات  يف  العمال  كليات  عمداء  الفعالية  وح�سر 
وعديد من الهيئة الكادميية يف اجلامعة والذين اأبدو اهتماما يف ال�سعي للح�سول 

على العتماد اخلا�ص من قبل الهيئة الدولية.

وقعت مذكرة تفاهم مع املجل�س االأردين لالأبنية اخل�صراء 
ورئي�ص  �سامل  ال�سيخ  معتز  الدكتور  الأ�ستاذ  فيالدلفيا  جامعة  رئي�ص  من  كل  وقع 
اإدارة املجل�ص الأردين لالأبنية اخل�سراء املهند�ص عبداهلل بدير مذكرة تفاهم بني 

االستثمار في القطاع التعليمي
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وتهيئة  وتدريب  تطوير  جمالت  يف  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  الى  تهدف  الطرفني 
الطلبة ل�سوق العمل وكذلك ت�سيري البحوث والدرا�سات امل�سرتكة يف جمالت البناء 

الأخ�سر والطاقة املتجددة. 
وتهدف املذكرة الى تنظيم توا�سل م�ستمر بني اجلامعة واملجل�ص لدعم الطلبة يف 

املجالت العلمية والعملية التي تربط بني القطاعني الكادميي واملهني. 
ومبوجب املذكرة �سيتم تي�سري عقد ور�سات ودورات للطالب واإدراجهم �سمن دائرة 
ن�ساطات املجل�ص و�سوق العمل. وكنتيجة لذلك فاإن التفاقية تت�سمن تهيئة الطالب 
واملنتج  املوفر  امل�ستدام  البناء  جمالت  يف  للعمل  وتاأهيلهم  الدرا�سة  مقاعد  على 

للطاقة.
مت توقيع التفاقية  بح�سور م�ست�سار رئي�ص اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور حممد عواد، 
وعميد  بدران  اإبراهيم  الدكتور  الدولية معايل  للعالقات  رئي�ص اجلامعة  وم�ست�سار 
كلية الهند�سة الأ�ستاذ الدكتور قا�سم العبيدي وممثلي كلية الهند�سة الدكتوره اأحالم 
ال�سريف واملهند�سة روان جعفر عن جامعة فيالدلفيا واملهند�سة اآلء عبداهلل املدير 

التنفيذي للمجل�ص واملهند�سة حال �سوحة عن املجل�ص الأردين لالأبنية اخل�سراء.
وت�سمنت التفاقية تطوير اأطر التعاون امل�سرتك بني اجلامعة واملجل�ص بهدف فتح 
من  اجلامعة  وطالب  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  بني  اخلربات  وتبادل  النقا�ص  باب 
جهة واأع�ساء املجل�ص من جهة اأخرى وذلك لتفعيل دور البناء الخ�سر لدى طالب 
اجلامعة يف مواجهة التحديات البيئية والقت�سادية، وكذلك اأهمية تر�سيخ مفاهيم 

وتطبيقات البناء الخ�سر وتوظيفها ون�سرها.

ال�صفري ال�صيني يزور »فيالدلفيا«
احتفال  الأردن  يف  )فيالدلفيا(  جلامعة  التابع  فيالدلفيا  كونفو�سيو�ص  معهد  اأقام 

مبنا�سبة حلول راأ�ص ال�سنة ال�سينية.
وقدم ال�سفري ال�سيني لدى الأردن يف كلمة خالل الحتفال التهنئة للطلبة الدار�سني 
للغة ال�سينية بال�سنة اجلديدة، متمنيا لهم ال�سعادة وال�سرور وحتقيق الأماين خالل 

ال�سنة.
كما وحث الطلبة على متابعة درا�ستهم وال�ستفادة من املركز الثقايف ال�سيني الذي 

�سيتم افتتاحه خالل العام احلايل.
القت�سادية  املجالت  يف  والأردن  ال�سني  بني  الثنائية  العالقات  عمق  اإلى  واأ�سار 
والثقافية، موؤكدا اأن ال�سني مهتمة بالتعاون القت�سادي مع الأردن وال�ستثمار فيه.

االستثمار في القطاع التعليمي
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خواطر

قة املَُمزَّ البَناِطيل  االآَخر يف  ِغَياُب 

الفقر  معاناة  من  م�صتوحاٌة  فكرٌة  ق،  املَُمزَّ اجلينز  ظاهرة 
�صيقان. رحابة  بكل  تقبله  مت  فقري  تقليد  املدقع، 

البناء،  ُيقام عليه  اإذًا، االأ�صا�س االأول الذي  ل  الَتَقبُّ هو 
البيت. اأعمدة  ُترَفع  ومن خالله 

�صقف  املَُتقبَّل حتَت ظلِّ  ق  الَتَمزُّ منها  نال  التي  البيوت  تلك 
َمات الزواج، وهو  ُمَقوِّ احلرمان العايل الذي َدنا من اأهم 

وجود االآخر يف تفا�صيل حياة �صريكه، غياب هذا االآخر 
والت�صالح  والر�صا  القبول  حدِّ  اإلى  االجتماعي  امل�صهد  عن 

اأدنى ِغرية على املكان املخ�ص�س  من كال الطرَفنْي، دون 
لكل منهما، االأماكن ال تكون فارغة يف غياب االآخر بل 

�صاغرة!  
ياأخذ  واج  الزَّ الراحة، واحلب بعد  الوجود على  يعتمد 

متقلبة، فال  متغريًة، ومير مبراحل  وجوهًا جديدًة 
والرعايَة  االهتمام  على  بل  فقط  امل�صاعر  على  يقت�صر 
االن�صجام  اأ�صا�س  هي  التي  الراحة  يحقق  مما  املتبادلَة 

وح�صب. الت�صابه  لي�س  و  والوجود 
ُكلٌّ ي�صكن االآخر فريافقه يف م�صكن واحد  �َصَكٌن،  َواُج  الزَّ

الراحة  م�صهد اجتماعي.  اإليه يف كل  املخ�ص�س  املكان  وهو 
امل�صتمر يف  البحث  �صتى عالقتنا، الأنها  املفقودة يف  هي 

الذي  لكنها اخليار  ال�صعادة  لنا  واإن كانت ال توفر  حياتنا، 
لو على ح�صاب غياب  نتنازل عنه كلما كربنا حتى  لن 

االآخر!
الوجودية بني  العالقة  اال�صتمرارية يف  نفقد  ملاذا 

التي  الدموية  الرتوية  على  يعتمد  فاال�صتمرار  الزوجني؟ 
ُتبقي االأع�صاء حية ال فقط موجودة حلني برتها.

املفرطة على طرف  امل�صوؤولية  ق منذ وقوع  الَتمزُّ هل بداأ 
اأم الأن  واحد مما جعل غياب ال�صريك م�صاألة عادية، 

اأن ال ننتهي  اآِخر مكان نزوره بالعادة هو القريب منا بعد 
البعيدة. االأماكن  زيارة  من 

الزوجية!  العالقات  املنفرد يف  امل�صهد  امل�صوؤول عن  َمن 
اأنه احلب الذي  اأم  االأوالد امل�صوؤولية، عدم الراحة، امللل، 
لالآخر  يقدر على حتمل حبه  اأحد  ليفرقنا، ال  ن�صتخدمه 

يف وجود اجلميع، منار�صه وحدنا حتى �صار احلالل 
وحالة  وجوٌد  الزواج  احلياتية،  تفا�صيلنا  يف  حراما 

واقعة  اإلى  �صيتحول  �صرعيته  اإن مل منار�صه على  علنية، 
. �صرية 

لي�صت  الغرية  اء،  اأغنيًة �صمَّ احلب يف عزف منفرد خلَق 
لنا يف حياته،  املكان املخ�ص�س  على االآخر، بل على 

باالآخر هو اخلوف منه وعليه، ي�صعنا  ما يربطنا  اأما 
اإليه  اأو الولوج  اإما الهروب وتركه وحيدًا  بني خيارين 

الزواج. ولي�س  حربًا  تدخل  التي  كالع�صاكر 
يلفت  اأ�صبه بطفل  الغائب  ال�صريك  ابراز دور  اإن حماولة 
حرماٌن  الغياُب  وحيدًا.  يكون  عندما  اإليه  اجلميع  انتباه 

َكاِمٌن.
و  التوا�صل  ومواقع  احلديثة  التكنولوجيا  �صاهمت  وقد 
اأهي مكان  اإيجاد البديل وملء ال�صاغر،  الوات�س اب يف 

اأم هو من ترك لها املكان بغيابه  االآخر حتى مت اق�صاءه، 
!

البَناِطيل  ال�صاق يف  اأي جزء من  مل يعد يعنينا ك�صف 
ُتغطيه رقعه قما�س  اأن هناك جزءًا �صغريًا  قة ملجرد  املَُمزَّ

كمن يحتفظ يف ِظل غياب االآخر مبظهر اجتماعي الئق 
حتت اإطار زوٍج و زوجة .

بقلــم : هديل الرحامنة

رصاصيات
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اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري

3،2 مليون دينار صافي أرباح األولى للتمويل في 2017

بعد  �سافية  اأرباحا  للتمويل  الولى  �سركة  حقق 
مليون   3،2 حوايل  بلغت  واملخ�س�سات  ال�سريبة 

دينار خالل العام املا�سي 2٠١٧.
�سركة  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
الولى للتمويل قبل ال�سريبة حوايل ٤،3 مليون دينار 
خالل العام املا�سي 2٠١٧، يف الوقت الذي يتوقع فيه 
حجم موجودات ال�سركة خالل العام 2٠١٧ بن�سبة 3 

باملئة مقارنة بالعام الذي �سبقه 2٠١6.
ابو  ابراهيم  للتمويل  الولى  �سركة  عام  مدير  وقال 
ال�سركة  حققتها  التي  املالية  النتائج  اإن   ، خديجة 
تاأكيد  اإل  هي  ما   2٠١٧ املا�سي  العام  نهاية  حتى 
على اأن »الولى للتمويل« مت�سي قدما نحو املزيد من 

الإجنازات والنجاحات.
اتبعتها  التي  ال�سيا�سات  اأن  اإلى  خديجة  ابو  ونوه 
ال�سركة انعك�ست اإيجابا وب�سكل مبا�سر على نتائجها 
ال�سركة  اأن  اإلى  م�سريا  املحققة،  اجليدة  املالية 
ناحية،  من  املايل  مركزها  وتقوية  تدعيم  وا�سلت 
لرت�سخ  اأخرى  ناحية  من  اأن�سطتها  ربحية  وزيادة 
ال�سوق  العاملة يف  التمويل  �سركات  كاأف�سل  مكانتها 

الأردين.
ال�سركة  خطط  كفاءة  تعك�ص  النتائج  هذه  اأن  وبني 
للعام املا�سي والتي هدفت لتعزيز ح�سة ال�سركة يف 
�سختها  التي  ال�ستثمارات  جت�سد  اأنها  كما  ال�سوق، 

لتطوير كفاءاتها الإدارية والفنية.

ابو خديجة: الشركة استطاعت ترسيخ مكانتها 
كأفضل شركات التمويل العاملة في السوق األردني
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1,7 مليون دينار صافي 
أرباح بندار للتجارة واالستثمار في 2017

3,1 مليون دينار صافي أرباح شركة التسهيالت التجارية في 2017

بعد  �سافية  اأرباحا  وال�ستثمار  للتجارة  بندار  �سركة  حقق 
بلغت حوايل  ١،٧ مليون دينار خالل  ال�سريبة واملخ�س�سات 

العام املا�سي 2٠١٧.
وح�سب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح �سركة بندار للتجارة 
خالل  دينار  مليون   2،٤ حوايل  ال�سريبة  قبل  وال�ستثمار 
العام املا�سي 2٠١٧، يف الوقت الذي بلغ فيه �سايف اليرادات 
 2،3 حوايل   2٠١٧ املا�سي  العام  خالل  املتحققة  الت�سغيلية 

مليون دينار.
ابو  رعد  وال�ستثمار  للتجارة  بندار  �سركة  عام  مدير  وقال 
ر�ساع، اأنه رغم وجود العديد من التحديات يف ال�سوق، اإل اأن 
ال�سركة ا�ستطاعت اأن حتقق معدلت منو ممتازة، مما انعك�ص 

ب�سكل اإيجابي على حقوق امل�ساهمني.

واأ�ساف اإن اإجنازات ونتائج ال�سركة خالل العام 2٠١٧ عملت 
متانة  تعزز  والتي  املالية  املوؤ�سرات  كافة  وحت�سني  زيادة  على 
املركز املايل لل�سركة، م�سريا الى اأن اإدارة ال�سركة ا�ستطاعت 
رغم  املهمة  الأهداف  من  جملة  حتقيق  املا�سي  العام  خالل 
الظروف ال�سعبة والتحديات واأهمها �سبط امل�ساريف وتعزيز 
املحفظة  جودة  وحت�سني  املايل  املركز  لتقوية  املخ�س�سات 

التمويلية.
اجلدير بالذكر ان �سركة متكني للتاأجري التمويلي دخلت ر�سميا 
وال�ستثمار،  للتجارة  بندار  �سركة  مع  ا�سرتاتيجي  ك�سريك 
ومواكبة  ال�سوق  متطلبات  تلبية  الى  تهدف  خطوة  يف  وذلك 
الحتياجات التمويلية لالأفراد وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 

احلجم.

بعد  اأرباحا �سافية  التجارية  الت�سهيالت  حقق �سركة 
ال�سريبة واملخ�س�سات بلغت حوايل 3،١ مليون دينار 
 2،١ حوايل  مع  مقارنة   2٠١٧ املا�سي  العام  خالل 

مليون دينار عن العام الذي �سبقه 2٠١6.
�سركة  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
مليون   ٤ حوايل  ال�سريبة  قبل  التجارية  الت�سهيالت 
دينار خالل العام املا�سي 2٠١٧، مقارنة مع حوايل 3 
مليون دينار للقامن الذي �سبقه 2٠١6 يف الوقت الذي 
خالل  املتحققة  الت�سغيلية  اليرادات  �سايف  فيه  بلغ 

العام املا�سي 2٠١٧ حوايل ٤،٠٤8 مليون دينار.
الت�سهيالت  �سركة  موجودات  جمموع  وبلغ  كما 
 ٤6،٤ حوايل   2٠١٧ املا�سي  العام  خالل  التجارية 
دينار  مليون   ٤١،٠٥ حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون 
باملئة،   ١3 بلغت  منو  بن�سبة   2٠١6 �سبقه  الذي  للعام 
مليون   2٥ حوايل  امل�ساهمني  حقوق  �سايف  وبلغ  كما 
عام  دينار عن  مليون   2١،8 مع حوايل  مقارنة  دينار 

.2٠١6
اياد  التجارية  الت�سهيالت  �سركة  عام  مدير  واأبدى   

التي  ال�ستثنائية  بالنتائج  الكبرية  �سعادته  جرار 
بت�سريح قال  واأدلى  ال�سركة يف عام 2٠١٧،  حققتها 
فيه: تعد النتائج التي حققتها ال�سركة مر�سية للغاية، 
ورغم التحديات التي ي�سهدها ال�سوق املحلي يف الوقت 

احلا�سر.
ومتانة  مرونة  على  تدل  النتائج  هذه  اأن  واأ�ساف 
النموذج التجاري ل�سركة الت�سهيالت التجارية وكفاءة 
عملياتها التجارية وفعاليتها، ونهجها املبتكر يف عر�ص 

املنتجات والتطبيق اجليد خلطتها ال�سرتاتيجية.

ابو رصاع: الشركة عملت على تحسين جودة 
المحفظة التمويلية وتلبية متطلبات السوق

جرار: النتائج تدل على مرونة ومتانة النموذج التجاري للشركة
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Investment in the finance sector

  3.2 million JDs Net profits 
for First Finance Co. in 2017

irst Finance Co. achieved net profits 
after tax and provisions of about 3.2 
million JDs during the last year 2017.
According to the financial statements, 

First Finance Company’s pre-tax profits 
reached 4.3 million JDs during the previous 
year 2017, while the company’s assets in 
2017 are expected to be 3% higher than the 
year before 2016.
General Manager of First Finance Co. 
Ibrahim Abu Khadija said that the company’s 

financial results until the end of last year 2017 
are only an affirmation that First Finance Co. 
is moving towards more achievements and 
successes.
Abu Khadija noted that the company’s policies 
reflected positively on its financial results, 
adding that it continued to consolidate and 
strengthen its financial position and increase 
the profitability of its activities to consolidate 
its position as the best financing company 
operating in the Jordanian market. 

Abu Khadijah: 
The Company 
was able to 
consolidate its 
position as the 
best financing 
company 
operating in the 
Jordanian market
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PHILADELPHIA UNIVERSITY ACHIEVES 
REMARKABLE RESULTS ACCORDING TO THE 
AUSTRALIAN INTERNATIONAL ASSESSMENT UNIRANK

hiladelphia University ranked first among 
the Jordanian private universities and third 
among all the Jordanian universities after the 
University of Jordan and Jordan University 

of Science and Technology as assessed by the 
Australian   International Assessment UniRank.    
Most notably, the assessment classifies thirteen 
thousand universities in the world, in which 
Philadelphia University ranked first among the 
Jordanian private universities for the fifth consecutive 
time.      
The University Hosted the Association to Advance 
Collegiate Schools of Business AACSB
The Association to Advance Collegiate Schools of 
Business was hosted by the College of Administrative 
and Financial Sciences of Philadelphia University, in 
line with the adopted quality approach of its academic 
products and accreditation. 
Moreover, the prestigious event was attended by 
Business Schools’ Deans   of Public and Private 
Universities of Jordan, along with numerous faculty 
members of Philadelphia University, who amply 
expressed interest in obtaining special accreditation 
from AACSB. 
Philadelphia University Signed a Memorandum of 
Understanding with Jordan Green Building Council

The President of Philadelphia University, Prof. Dr. 
Mo’ataz Al Sheikh Salem, and the Chairman of the 
Jordan Green Building Council Eng. Abdullah Bdair, 
signed a memorandum of understanding aimed at 
enhancing joint cooperation in developing, training 
and empowering students for the labor market, apart 
from conducting research and joint studies in green 
building and renewable energy.
Chinese Ambassador to Jordan Visits “Philadelphia 
University”The Philadelphia Confucius Institute, 
affiliated with Philadelphia University in   Jordan held 
a ceremony, marking the Chinese New Year.
In a speech during the ceremony, the Chinese 
Ambassador to Jordan congratulated students 
learning Chinese  on the New Year, and wished them 
success in fulfilling aspirations during the year.
Moreover, he urged the students to pursue their 
studies and utilize the Chinese Cultural Center, which 
will be opened this year.
The Ambassador noted the deep bilateral relations 
between China and Jordan in the economic and 
cultural fields, while stressing that China is interested 
in economic cooperation with Jordan to create 
investment opportunities.
The University Launches Scholarships for the Holders 
of Bachelor’s Degree in Chinese Language

Investment In The Education Sector
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Bank News

Societe Generale de Banque-Jordanie (SGBJ) 
Finances the Renovation of Institut 

Francais de Jordanie (IF) Media Library 

ociete Generale de Banque – Jordanie 
(SGBJ) gladly provided financial 
support for the Renovation of Institut 
Francais de Jordanie (IF) Media Library, 

as part of its continuous and fruitful partnership 
with IF, one of the authentic, original foundations 
established in Jordan. The inauguration took 
place on Monday Oct, 16th at the renovated 
Library which will include the new café named 
“Le Petit Café”; under the patronage of the 
French Ambassador in Jordan, His Excellency 
Mr. David Bertolotti, who delivered a speech on 
this occasion. 
Mr. Nadim Abaouat, SGBJ’s General Manager, 
extended his congratulations to IF and assured 
that SGBJ’s participation in IF’s exceptional 
cultural events, such as various exhibitions, 
festivals, concerts, plays, movie shows, and 

other events, confirms SGBJ’s commitment to 
Societe Generale & Societe Generale de Banque 
au Liban (SGBL)  group’s vision to support and 
promote the combination of different cultures.
It is worth mentioning that the renovated Media 
Library of IF, is the only francophone Library 
in the Kingdom, and targets both children and 
adults with rich and varied collections; more 
than 12 thousand books regrouping classical 
literature, novels, plays, poetry.... The library 
includes a rich collection of Arabic books being 
part of IF which has always been the connection 
point for dialogue between France and Jordan  
in addition to bi-lingual books for both age 
groups. 
At the end of the event, both Mr. Bertolotti 
and Mr. Abaouat were granted the library’s 
membership cards.
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In Recognition of the Bank’s Pioneering Role in Supporting the Social Initiatives

BANK AL ETIHAD SIGNS PARTNERSHIP AGREEMENT WITH 
”NAUA PLATFORM“ AFFILIATED WITH CROWN PRINCE FOUNDATION

ank al Etihad has signed a partnership 
agreement with Naua Platform, one of the 
initiatives that would soon be launched by 
the Crown Prince Foundation.

The agreement aims to promote the Bank’s social 
responsibility, through adopting new initiatives 
filled with passion, devotion and genuine giving to 
support the community, thereby making the bank 
as a premier partner for this initiative in Jordan.
Moreover, the agreement was signed at the Crown 
Prince Foundation’s headquarters at the King 
Hussein Business Park, in the presence of Bank 
al Etihad CEO Nadia Al Saeed, Acting Executive 
Director of Crown Prince Foundation Noor Abu Al 
Ragheb, Founder and Vice Chairman of Naua, the 
Non-Profit Institution for Sustainable Development 
Sa’ad Al Mo’ashar, and its CEO Ahmed Al Zu’abi.
As part of this partnership, Bank al Etihad 
highlighted its leading role in supporting social 
initiatives of wide impact upon society, which has 
been a leader in social responsibility.
Most notably, Naua Platform is managed by 
Naua, the Non-Profit Institution for Sustainable 
Development, and considered as one of the 

Crown Prince Foundation’s initiatives, established 
in cooperation with the Jordanian private sector.
The Bank Signed an Agreement with the 
Jordan River Foundation to Empower Women 
Economically
Jordan River Foundation and Bank al Etihad 
signed a partnership agreement to support one 
of the Foundation’s development programs to 
empower women economically.
Under the agreement signed by the Director 
General of the Foundation, Inam Al Brishi and 
CEO of Bank al Etihad, Nadia Al Saeed, the 
Bank supports Women’s Empowerment Program 
and the new Handicraft Production Line Project 
in cooperation with IKEA, aiming at providing 
women with jobs opportunities and supporting 
400 women over the next three years.
According to the agreement, Bank al Etihad  
intends to support the recruitment and training of 
three women within the Foundation’s productive 
handicrafts line, including their salaries and 
benefits such as the social security coverage, 
health insurance, free transportation and training 
courses for one year.

Bank News
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from 120 banks around the world.
The Banker is deemed one of the world’s 
prestigious financial and banking magazines. 
The magazine is monthly published since 90 
years as a major reference for the banking 
industry.
The Arab Bank Launched a Promotional 
Campaign with Prestigious Awards to Attend 
the World Cup in Collaboration with Visa
The Arab Bank has recently launched 
promotional campaign concerning the Visa 
credit card, producing an exclusive Visa 
credit card with unique design related to 2018 
FIFA World Cup, which will be held in Russia, 

in June.
The campaign allows for current Visa Card 
holders, the clients using purchasing cards, 
and the new clients who apply for a Visa credit 
card during the campaign, to win one of eight 
all-expense-paid tours for two persons to 
attend one of the 2018 FIFA World Cup events, 
covering the opening ceremony and match, 
one of the group’s matches, semi-finals and 
final match.

The Arab Bank Made 
A Special Offer for Credit Card Holders

The Arab Bank has recently launched a 
special promotional campaign that allows its 
credit card holders to receive a cash refund 
of up to 200 JDs, when shopping online or at 
the elected malls and shops including airlines, 
clothing stores, and numerous shops of gifts, 
toys and jewelry.

The Arab Bank Opens Um 
Uthaina Branch in Its New Location

The Arab Bank has recently opened its 
branch in Um Uthaina located at Mecca 
Street - Building no. 90. The new branch is 
equipped with a specialized service center 
”Elite“ for major clients, as part of the Bank’s 
plan to strengthen its network of branches 
and customer service centers “Elite”, and 
provide services at the highest standards of 
excellence, privacy and development.

COOPERATION BETWEEN THE ARAB BANK AND THE 
EUROPEAN INVESTMENT BANK TO PROVIDE 300 MILLION 
EUROS FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
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The Bank Is One of the Pioneering Banking Providers
 in the Middle East and North Africa

COOPERATION BETWEEN THE ARAB BANK AND THE 
EUROPEAN INVESTMENT BANK TO PROVIDE 300 MILLION 
EUROS FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

he European Investment Bank and 
Arab Bank signed a € 300 million 
financing agreement to support small 
and medium-sized enterprises in 

Jordan, Egypt, Lebanon, Morocco and the 
West Bank
The agreement came under the European 
Investment Bank’s initiative to enhance 
the resilience of economy in the European 
Neighborhood. Moreover, the agreement 
aimed at creating sustainable employment 
and improving the prospects for inclusive 
economic growth in the region.

 In signing this agreement, the total funding of 
the European Investment Bank amounted to € 
1.8 billion in the European Neighborhood  and 
over the past two years.

The Banker Magazine-London Elects Arab 
Bank as the Top Middle East Bank of 2017

The Banker Magazine, owned by the Financial 
Times Ltd in London, has awarded Arab Bank 
the prestigious title of top Middle East Bank of 
2017 at a recent ceremony in London attended 
by a group of bankers and representatives 

Bank News
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The new service allows individual and corporate 
bank customers to send their remittances to 
other local banks through RTGS&ACH transfer 
systems provided under the supervision of the 
Central Bank of Jordan.
  

Signed a loan agreement with 100 million 
JDs with the National Electricity Company

The Housing Bank has announced the signing 
of a loan agreement with the National Electricity 
Company, under which the bank will provide 
financing of 100 million JDs for financing its 
needs.
The agreement was signed by Housing Bank 
CEO Ehab Al-Saadi and National Electricity 
Company Engineer Abdul Fattah Al-Daradkeh, 
the company’s general manager, in the 
presence of representatives of both parties.
Signed Supporting Planetarium Agreement with 
Haya Cultural Center   

The Housing Bank and Haya Cultural Center 
recently signed an agreement to sponsor the 
programs and activities of the Planetarium for 
the year 2018, in continuation of the strategic 
partnership between them, and in the peruse 
of recognizing the importance of extracurricular 
recreational activities in the development of 
children’s skills.

HOUSING BANK LAUNCHES NEW ”VISA SIGNATURE“ 
AND ”VISA-INFINITE DIRECT PAYMENT CARDS WITH PAYWAVE
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The Bank continued to assert his leadership in the local market

HOUSING BANK LAUNCHES NEW ”VISA SIGNATURE“ 
AND ”VISA-INFINITE DIRECT PAYMENT CARDS WITH PAYWAVE

 he Housing Bank has announced the 
launch of both Visa and Infinite debit 
cards with innovative payWave, one of 
the latest technologies in the electronic 

payment sector.
 Through its Visa-Signature debit cards and 
Visa-Infinite debit cards, the Housing Bank 
offers ”NFC“ short-term communication 
technology that shortens the time and effort of 
making purchases and purchases with a high 
level of accuracy and security.
Visa-Signature and Visa-Infinite debit cards 
from the Housing Bank offer several benefits 
including: free access to VIP lounges in 850 
airports around the world through “Loungekey”, 
retail and personal discount packages, “Life 
Concierge”, as well as business services and 
entertainment.

The cards also offer extensive insurance 
coverage (emergency medical costs, accidents 
and travel delay), in addition to baggage loss 
insurance with a ceiling of over half a million 
dollars and insurance on local and international 
purchases of up to $ 3,500 per item of Visa-
Signature. Accident insurance and loss of 
luggage for Visa-Infinite debit card to $ 2 million 
and up to $ 5,000 per item Insurance on local 
and international purchases.

 Launches Transferring to other Local Banks 
Services through Mobile Housing System 

The Housing Bank has launched a transfer 
service to other local banks through Housing 
Mobile system, confirming its leadership in 
the local market and continuing its strategy of 
launching new banking products and services.

Bank News
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Investment In The Insurance Sector

 Jordan insurance achieves
 1.5 million JDs. profits in 2017

Jordan Insurance Company 
achieved 79.1 million JDs 
written premiums during 
2017, which resulted in net 
technical profits of 1.5 million 
JDs.
“Given the difficult political 
and economic conditions that 
prevailed in the insurance 

business in particular and 
the Jordanian economy in 
general in 2017, we are very 
pleased with the financial 
results achieved by the 
company during the last year 
2017,” said General Manager 
of Jordan Insurance Co. 
Imad Abdel Khaleq. 
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Jordan Insurance Company

 Abdel Khaleq: The 
Company enjoys great 
customer confidence in 
addition to its excellent 
reputation in the market
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 1.1 Million JDs net profits of
 the Middle East Insurance Co. in 2017

Middle East Insurance 
Co.achieved a net profit (after 
tax) of 1.1 million JDs during the 
last year 2017.
According to the financial 
statements, the net income 
of Middle East Insurance Co. 
during the last year 2017 
amounted to about 2.2 million 
JDs. The data showed that 
written premiums by Middle East 
Insurance Co. during the last 
year 2017 amounted to about 
41.2 million JDs, compared with 
about 40.1 million JDs during the 
year before 2016.
Middle East Insurance Co. 
CEO Rajai Sweis said: “Despite 
the economic conditions, the 

company has maintained its 
advanced level among insurance 
companies“.
He added: “The year 2017 was 
characterized by continued 
weakness of economic growth 
due to political and economic 
events, where the region faced 
a major challenge in light of 
developments that brought 
about changes in the political 
landscape and affected the 
economic growth in the region as 
a whole. The Board of Directors, 
executive management, 
employees and agents were 
able to face these challenges 
and continued their strong 
performance“.

Middle East Insurance Co.

Sweis: The Company 
continued to develop its 
services and insurance 
programs in a way that suits 
the needs of customers

Investment In The Insurance Sector

 The Arab Jordanian Insurance 
Group achieved net profits after 
taxes and provisions amounting 
to 874,494 thousand JDs during 
the last year 2017 compared to 
700,354 thousand JDs for the 
previous year 2016.
According to the financial 
statements, the profits of the 
Arab Jordanian Insurance 
Group before tax amounted to 
1,003 million JDs during the 
last year 2017, compared with 
836,140 thousand JDs for the 
year before 2016, while the 
net operating income reached 
about 1, 7 million JDs compared 
with about 1.5 million JDs for the 
year 2016.
”The strategic commitments 

of the company have begun 
to bear fruit and achieve their 
objectives. The company 
has achieved significant and 
outstanding achievements 
during the past year 2017,” said 
General Manager of Jordan 
Arab Insurance Group Osama 
Jannineh.
He added that the success 
of Jordan Arab Insurance 
Group is a clear indication of 
determination to develop the 
industry and improve insurance 
services. The company’s 
strategy is to differentiate its 
customers from others by 
providing integrated insurance 
services aimed at taking care of 
their interests. 
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Jannineh: The strategic 
commitments of the 
company started to bear 
fruit and achieve its 
objectives

Arab Jordanian Insurance Group achieves
 874 thousands JDs net profits in 2017 

the Arab Jordanian Insurance Group
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SGBJ achieves 7.8 Net Profits in 2017 

SGBJ achieved net profits after 
tax and provisions of about 7.8 
million JDs during the last year 
2017.
According to the financial 
statement, the profits of SGBJ 
before tax amounted to 12 
million JDs during last year 
2017, while the net operating 
income reached 25.5 million 
JDs.
General Manager of SGBJ 
Nadim Abawat pointed out 
that the bank has managed 
to achieve these strong 
results despite the weak 
economic prospects and the 
decline in the local operating 

environment due to weak 
public spending and the 
lack of new projects, as well 
as the continued tension in 
the geopolitical situation, 
which reflected negatively 
on the activity Economic and 
business environment locally 
and regionally.
He added that the focus now 
is on meeting the needs of our 
customers, investing in our 
employees and developing the 
customer base while seeking 
to explore new opportunities 
for growth and excellence in 
both corporate and individual 
banking.   

 Abawat: The bank will 
maintain its strong 
financial performance 
and achieve profits 
and achievements

Arab Jordan Investment Bank

Arab Jordan Investment 
Bank “AJIB “achieved net 
profit after tax and provisions 
of about 17.2 million JDs in 
2017.
According to the bank’s 
financial statements, Arab 
Jordan Investment Bank 
achieved a net profit before 
tax of 25.8 million JDs. The 
Bank achieved a balanced 
growth in business volume, 
as total assets of the Bank 
increased from 1.81 billion 
JDs at the end of 2016 to 
reach 1.84 billion JDs in 2017.
Commenting on the results, 

Hani Al-Qadi, Chairman of 
Jordan Arab Investment 
Bank, said: “We are pleased 
to achieve these results and 
to successfully implement 
the plans set by the Bank’s 
management aimed at 
reaching these figures”.
He added : “The results 
reflect the bank’s efforts to 
consolidate its market share 
and position at the local level, 
and they are are in line with the 
Bank’s strategy of enhancing 
its position and improving the 
quality of its services to meet 
the needs of customers. 

17.2 million JDs Net Profits of the
 Arab Investment Bank in 2017

Al Qadi: The Bank 
will improve its 
performance and the 
quality of its credit 
and investment 
portfolio
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Jordan Kuwait Bank
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Capital Bank net profits 
increased to 27.3 million JDS 
compared to 16.1 million 
JDs in 2016.
The Bank attributed 
this growth to improved 
investment opportunities in 
a range of economic sectors 
in Jordan, especially the 
SME sector, which enjoys 
the strong support of the 
Central Bank of Jordan and 
donors.
The results were in line 
with the intent to increase 
the focus on commission 
income, as the Bank’s net 
income from commissions 

during last year increased 
by 29.5%. The Bank also 
strengthened its efficiency 
in managing its assets 
in a manner consistent 
with the quality of its 
profits, which was clearly 
reflected in net interest and 
commission income and 
capital adequacy ratio, 
which increased to 14.5% 
compared to 13.9% in 2016.
In light of this, the Board of 
Directors recommended to 
the General Assembly to 
distribute cash dividends of 
10%, equivalent to 20 million 
dinars.

Al Salem: The 
results were in line 
with the Bank’s 
intention to focus 
more on income

Bank of Jordan’s

Bank of Jordan profits rose to 
67.6 million JDs before tax and 
provisions for 2017 compared 
to 62.3 million JDS for the year 
2016.
According to the bank’s 
financial statement, profits after 
tax and provisions amounted 
to 45.6 million JDs compared 
to 42.2 million JDs,  with an 
increase of 8 percent for the 
two years of comparison.
The financial statement 
indicates that total shareholders’ 
equity amounted to 433.7 
million JDs  in 2017 compared 
to 405 million JDs in 2016. 

“Our financial performance 
in 2017 demonstrates our 
ability to continue to grow 
and progress despite the 
increasing challenges that 
the region is experiencing 
at the moment,” said Shaker 
Fakhouri, Chairman of the 
Board of Bank of Jordan. “Last 
year was a turning point in our 
performance; as we aimed to 
enrich our customer experience 
with the highest level of service 
in all our branches across the 
Kingdom to write a new line in 
our record of achievements”, 
he added.

Bank of Jordan Net Profits amounted 
to 45.6 million JDs in 2017

Fakhouri: Our 
financial performance 
has demonstrated 
our ability to continue 
growth and progress

Capital Bank
 3 ,27 million JDs Net profits of Capital 
Bank in 2017
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The Board of Directors of the Jordan 
Kuwait Bank has recommended to 
the General Assembly of the Bank 
to distribute 20% of its capital, 
equivalent to 20 million JDs, as 
dividends to the shareholders of the 
Bank for the fiscal year 2017.
According to the bank’s preliminary 
statements, the expected profits 
before tax was 44.2 million JDs in 
2017 compared to 42.8 million JDs in 
2016, and net profit amounted to 28.5 
million JDs compared to 27.7 million 
JDs for the same comparison period.
Chairman of Jordan Kuwait Bank, 
Abdel Karim Al Kabariti said that the 
strategy adopted by the Bank is in line 
with the highest standards governing 
banking and risk management, 
which have resulted in enhancing the 
Bank’s operations at all levels and 
reflected positive results at the end 
of 2017.
He added that the bank has 
succeeded in expanding the 
customer base by offering innovative 
and diversified products and services 
in line with the enhancement of the 
electronic payment environment in the 
Kingdom, based on best practices in 
customer service excellence

Jordan Kuwait Bank
28.5 million JDs Net Profits of 
Jordan Kuwait Bank in 2018

Kabariti: The bank has 
succeeded in expanding 
its customer base by 
offering various products 
and services
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The Arab Bank 
Arab Bank Group achieves 
533 Million Dollars profits in 2017
Net profits after taxes and provisions for 
Arab Bank Group last year amounted 
to  533 million dollars compared to  532.7 
million dollars  in 2016, despite the difficult 
conditions experienced by some countries 
in the region.
The group confirmed that it had been able to 
strengthen its capital base, which amounted 
to 8.4 billion dollars in December last year, 
while the Board of Directors recommended 
a cash dividend of 30 percent for 2017.
The Group achieved a net operating profit 
growth of 8 % due to the growth in net 
interest and commission income from major 
banking activities. Excluding the impact of 
the decline in exchange rates for many Arab 
and foreign currencies, net operating profit 
grew by 12 %. 
The Group’s total credit portfolio grew in 
2017 by 6 % to reach 25.1 billion dollars 
compared to 23.7 billion dollars at the end of 
2016, while customer deposits reached 33.8 
billion dollars.
“The strength and robustness of the Bank’s 
financial position and successful strategy are 
evidence of the Bank’s success in dealing 
with regional and international developments 
as a result of its strong and strong banking 
fundamentals,” said Sabih Al- Masri, Arab 
Bank Chairman. 

Investment In The Banking Sector

Al -Masri: The 
results indicate the 
Bank’s success 
in dealing with 
regional and 
international 
developments
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The Housing Bank for Trade & Finance achieved 
a strong performance despite the continued 
difficult regional conditions and the resulting 
pressures and challenges. In 2017, the Bank 
managed to record pre-tax profits of 180 million 
JDs, compared to 190 million JDs in 2016. Net 
profit after tax amounted to 125 million JDs to 
JD 131 million JDs for the previous year.
Total income amounted to 133 JDs million 
compared to 102 million JDs for the previous 
year.
Commenting on the results, Abdul-Alah Al 
Khatib, Chairman of the Board of Directors, said 
that the Board of Directors met on January 25, 
2018 and discussed the financial statements of 
the Bank. The Board of Directors recommended 
to the General Assembly to distribute dividends 
to shareholders for the year 2017 at 20% 
(Par value of 25% based on the capital as at 
31/12/2016 before being raised through the 
distribution of free shares to shareholders).
For his  part, Ihab Al- Saadi, Chief Executive 
Officer of the Bank said that excluding non- 
recurring profits from the bank’s operating 
activities will result in a growth in pre – tax 
profits by 5% in 2017.He added that the bank’s 
total assets  increased by 4.1% to reach 8.1 
billion JDs by the end of 2017, in addition to 
an increase in the total credit facilities portfolio 
which reached to 4.5 billion JDs.  

Housing Bank
125 million JDs Net Profits 
of ”Housing Bank“ in 2017

Investment In The Banking Sector

Al-Saadi: 
Performance 
achieved reflects 
the strength of the 
Bank’s solvency and 
the soundness and 
quality of its credit 
portfolio
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Bank al Etihad
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Investment In The Banking Sector

34,8 Profits  Bank al Etihad in 2017

Bank al Etihad net profits 
increased by 19% to 
reach 34.8 million JDs by 
2017, compared to 29.2 
million JDs for the year 
2016, reflecting the strong 
financial performance of 
the Bank.
“The strategies adopted 
by the bank as part of the 
expansion of its activities 
and acquisitions reflect the 
prudent approach adopted 
by the Bank to achieve 
the best financial results 
despite the economic 

conditions in the region in 
general and the Kingdom,” 
Said Isam Halim Salfiti, 
Chairman of the Bank. 
“These financial results 
reflect the strength and 
strength of the financial 
position, which is reflected 
in the continuous increase in 
many indicators, including 
but not limited to total 
equity of 371 million JDs for 
the year 2017 compared to 
310 million dinars in 2016, 
an increase of 61 Million or 
19%”, he pointed out. 

Bank al Etihad

Salfiti: The strategies 
adopted by the Bank 
reflect the prudent 
approach adopted by 
management
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Cairo Amman Bank
30.3 million JDs Net Profits of Cairo 
Amman Bank in 2017
Cairo Amman Bank achieved a 
net profit of about 30.3 million 
JDs in 2017, while pre-tax 
profit and provisions amounted 
to about 42 million JDs.
The bank’s financial results 
indicated a rise in the bank’s 
assets during the last year 
2017 by 12.2% to reach 2,794 
million JDs, and net credit 
facilities increased by 13.4 %to 
reach 1,538 million JDs.
Commenting on the results, 
Chairman of the Board of 
Directors of Cairo Amman Bank, 
Yazid Al Mufti, said: “During the 

year 2017, the Bank achieved 
a set of objectives; basically 
focusing on exploiting growth 
opportunities, enhancing our 
presence in the local market 
and serving our customers, 
in addition to achieving 
balance in the budget, asset 
quality and risk management. 
We are looking forward to 
achieve more successes that 
will satisfy our shareholders, 
customers and employees 
by adhering to the Bank’s 
carefully considered strategy 
to meet any conditions. 

Mufti: The bank took 
advantage of the 
available opportunities 
and strengthened its 
presence in the market 
and the level of its 
services
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indar Trading & Investment Co. decided to 
appoint Raad Abu Rasaa as general manager 
of the company, replacing its former general 
manager Nabil Shaaban.
Abu Rasaa holds a degree in Accounting from 

Amman Private University in 1997, and  worked for 7 
years at Arab Investment Bank, 3.5 years at Standard 
Chartered Bank and 3.5 years at Bank Capital.
He was promoted to General Manager of the 
INVESTBANK in 2011 and then promoted to an 
Executive Director of Corporate Development, as 
he led four important departments: the Strategic 
Department, the Human Resources Department, the 
Policy and Procedures Department and the Projects 
Department. He was appointed as a general manager 
of Bindar Trading & Investmen Co, which is owned by 
the INVESTBANK. 
Bindar Trading & Investment Company was 
established on 17/4/2000 as a commercial and 
investment company specialized in sales of 
installments for consumer durables and especially 
cars. It is one of the first Jordanian joint-stock 
companies which has worked in this field based on 
scientific and administrative principles, taking into 
consideration the positive changes witnessed by the 
Jordanian economy in building the basic legislative, 
investment and social environment.

B

ABU RASAA GENERAL MANAGER 
OF BINDAR TRADING & INVESTMENT CO. 

ALAA ABDUL JAWAD IS APPOINTED AS 
A CEO OF SOLIDARITY - FIRST INSURANCE

Economic news

NEW VISION FOR ELECTRONICS & 
ELECTRICAL APPLIANCES CO. VISITS IT 
SENIOR CUSTOMERS 

he Board of Directors of 
Solidarity - First Insurance 
Co. has decided to appoint 
Alaa Abdul Jawad as Chief 

Executive Officer of the Company 
as of March 1, 2018, replacing Dr. 
Ali Al Wazzani.
Abdul Jawad has a successful 
career and years of diversified 
experience and professional 
background. He is a general 
manager in the Jordanian insurance 
market within regional insurance 
groups, with such significant 
contributions in the insurance 
industry in Jordan. He holds 
many distinguished professional 
certificates.
 Abdul Jawad will work on the 
company’s board of directors 
and team members to achieve 
their ambitions and objectives 
in the interest of shareholders, 
employees, customers and all 
parties involved.

T
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ABU RASAA GENERAL MANAGER 
OF BINDAR TRADING & INVESTMENT CO. 

ew Vision for Electronics & Electrical  
Appliances Co.- the official agent of LG 
Electronics in the Kingdom for home 
appliances, entertainment and air 

conditioners -has conducted a series of visits to 
its senior customers, which started on 15th of last 
January and continues.
The aim of these visits is to inform the company’s 
distinguished customers about the latest technology 
of electrical appliances and household with a 
simplified explanation; such as OLED TV screens 
that employ organic vehicle technology in its self-lit 
pixels. The OLED TV screen gave the ideal solution 

to dispense with the backlight and give the clearest 
picture at all. The TWIN Wash machine also is 
considered the first of its kind in the world to rotate 
and wash two loads at the same time
It is worth mentioning that the company ”New Vision“ 
LG products are presented in 13 exhibitions equipped 
with the best technical standards in the world, and 
are located at the Mecca Street, Al-Hijaz Towers, Al-
Shaab Circle Exhibition , Al Salam Foundation, the 
Jordan Trading Center, the Northern Hashmi,  Al 
Waha Circle, Tabarbour, Al.Houriya and Jerusalem 
Streets in Amman, as well as its exhibitions in Irbid, 
Karak and Zarqa.

NEW VISION FOR ELECTRONICS & 
ELECTRICAL APPLIANCES CO. VISITS IT 
SENIOR CUSTOMERS 

N

Economic news
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positive dialogue based on the Multiple Emotional 
Intelligences theories. This could be achieved 
through providing rich library, technical and 
professional workshops, scientific laboratories 
and data show galleries, equipped with the latest 
equipment and scientific techniques. MSS is 
renowned of its computer labs as a fundamental 
tool and a basic means of learning and effective 
communication between the school and parents 
through its advanced electronic network.  
He also mentioned that the core mission of MSS 
is to educate young children and youth based on 
the Jordanian Ministry of Education curriculum; 
aiming at qualifying citizens belonging to their 
Jordanian Arab community in harmony with the 
global community, as well as addressing the 
challenges of the present and future changes, in 
line with various developments.
MSS endeavors to empower strong citizens who 
are deeply proud of history, identity, cultural 
heritage, religion, the values of their nation, the 
authentic ideals, as well as their belonging to the 
Arab and Islamic nation. The schools also strives 
to qualify citizens who recognize the significance 
of collaboration in an open, multicultural society, 
as well as create a generation of responsible  youth 

to balance between their needs with the society’s 
requirements, aiming ultimately at harnessing 
their energies for a better life for themselves and 
the community.     

Investment In The Education Sector
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MODERN SYSTEMS SCHOOLS...
SOLID REPUTATION AND OPTIMAL 
EDUCATION

he Modern Systems Schools actively 
adopts the most distinguished 
education program, which is the first of 
its kind in the Arab region. In line with its 

significant identity, MSS chose the unique name 
in recognition that systems and modernity are 
inextricably linked.
MSS, which obtained good reputation among 
counterparts, strives firmly to proceed with 
further implementation of the educational 
process. Accordingly, MSS proudly deserves 
the confidence of students and their parents.
The Director General of the Modern Systems 
Schools Dr. Mustafa Al Afouri told “Investors” 

that MSS took into account the current 
circumstances that directly affected the 
financial ability of citizens, along with the 
resulting increase in the high cost of education 
in Jordan. In keeping with this, MSS has 
considered numerous issues including fees, as 
the school’s vision to support the community, 
and the right of all groups in society to gain 
quality education.
Moreover, Al Afouri stated that MSS vigorously 
endeavours to empower the students, aiming 
at ensuring their access to the scientific 
knowledge, and providing them with the 
required interaction in classrooms, besides the 

T

AL AFOURI:
THE OUTSTANDING 
PERFORMANCE OF 
MODERN SYSTEMS 
SCHOOLS COMES AS A 
RESULT OF ITS GREAT 
SUCCESS
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experienced pilots and aircraft technicians.
He continued saying that the Royal Jordanian Air 
Academy, which was established in 1966, following 
the directives of the late King Hussein Bin Talal, has 
obtained accreditation from the Jordan Civil Aviation 
Regulatory Commission, the International Civil 
Aviation Organization, in addition to the airlines that 
work hard to be unique and innovative.
Since its inception, the Academy has graduated 
more than 3.500 pilots and 3000 maintenance 
technicians from various States of the region. The 
highly competent graduates operate efficiently in 
numerous airlines and global aircraft maintenance 
companies.
In this light, Al Khawaldeh noted the noticeable 
achievements of the Academy. It has signed, through 
its wealth of experience and leading position at the 
regional and global level, numerous agreements and 
memorandums of understanding, the most prominent 
of which is signing agreement with the US Government 
in 2012 to train 359 officers and conscripts of the Iraqi 
Air Force in aircraft engineering  and maintenance 
during two years, while pointing out that this is the 
first time a training deal of this volume has been 
concluded for a Jordanian company specialized in 
training pilots and technicians. The Academy has 
won this deal through vigorous competition with 
international and global training institutes. 
Moreover, the Academy and the Nigerian Ethnic 
Balance Foundation have signed a contract for the 
training of 67 Nigerian students to learn aeronautics 
and aircraft maintenance engineering for a year and 

a half. Furthermore they signed a memorandum for 
joint cooperation with the Rabigh Wings Aviation 
Academy in Jeddah, Saudi Arabia, so that they 
are useful to each party to benefit from the other’s 
expertise and genuine potentials, leading to the 
integrated stage of aviation and aircraft maintenance. 
The Academy provides certification for A&P and 
aircraft engine training programs, besides avionics 
and specialized training courses for engineers and 
technicians.  
For his part, Captain Al Khawaldeh stressed that the 
core objective of the Academy is to train and empower 
students on all modern aviation requirements 
through adopting several programs, including the 
”Aviation Program“, which covers training in private 
and commercial aviation, apart from the advanced 
courses for pilots to obtain licenses of a pilot, 
trainer, aircraft dispatcher, apart from other refresher 
courses.

Investment in the Aviation Sector
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THE ROYAL JORDANIAN AIR ACADEMY...
HIGH-LEVEL EXPERIENCE AND 
OUTSTANDING PERFORMANCE

he Royal Jordanian Air Academy proudly 
operates in accordance with the standards 
and requirements of the European Aviation 
Safety Agency and the Federal Aviation 

Administration , with a view to meeting flight-
training requirements in the region. Moreover, the 
adopted business strategy provides for continued 
high-quality performance.
According to its Director General Captain 
Mohammed Al Khawaldeh, the Academy strives 
to better serve Jordan, in line with the adopted 
programs, and works arduously to enhance its solid 

reputation and place it on the world education map, 
aiming ultimately at meeting the high expectations 
of people. The academy is proudly regarded 
at the forefront of the training academies for the 
technicians and pilots’ empowerment, owing to its 
fleet of modern aircraft and advanced laboratories, 
besides the state-of-the-art equipment and 
machinery.
During an interview with the ”Investors“, Al 
Khawaldeh stated that the Academy is deemed 
the region’s first training aviation  center to provide 
the domestic, Arab and foreign markets with highly 

T
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Al Khawaldeh: The Academy Strives to Better Serve Jordan, In 
Line with the Adopted Programs and Works Arduously To Enhance Its 
Solid Reputation and Place It on the World Education Map  
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the punctuality of its flights, while highlighting that 
the Turkish Airlines strictly adheres to the flights’ 
schedules, with a view to ensuring the passengers’ 
satisfaction. 
The Turkish Airlines operates flights to 216 cities 
in 96 foreign and Arab countries, in addition to the 
Hashemite Kingdom Jordan. Indeed, the flights are 
operated in line with the highest levels of service.
With respect to the company’s deep interest to 
establish a strong presence in Jordanian market, 
Al Deissi mentioned that, the Turkish Airlines 
had placed great emphasis on the presence 
enhancement in Jordanian market, since Jordan 
is characterized by the political security and 
stability, along with its distinguished geographical 
location, thereby providing airlines companies with 
powerful incentive to operate business in Jordan 

and transport passengers. 
Our company in Jordan provides the opportunity 
of traveling across the world, in which it has 
become a small village that can be visited with 
utmost ease and convenience, pointing out that 
the Turkish Airlines contributes to the marketing 
of Jordan on the tourism level, particularly inside 
Turkey. In fact, the company has done its utmost, 
concentrating over the past years to increase the 
number of tourist flights destined directly from 
Turkey to Jordan.
On conclusion, Al Deissi noted that, the 
company’s office is located in the capital 
Amman, as one of the most prominent offices 
in the region, where it operates and provides 
services to passengers professionally, privileged 
of excellence and quality.

Investment in the aviation sector

THE TURKISH AIRLINES RESUMED ITS FLIGHTS 
PROGRAM TO AQABA WITH AN AVERAGE OF THREE 
FLIGHTS A WEEK, IN RECOGNITION OF THE SIGNIFICANT 
ROLE OF AQABA CITY IN BOOSTING TOURISM. 
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he General Manager of Turkish Airlines 
in Jordan Mazen Al Deissi   stated that the 
company has commenced three weekly 
and regular flights to Aqaba. In keeping 
with this, the Aqaba Special Economic 

Zone Authority has displayed full cooperation in 
this area, aiming at eliminating obstacles for the 
benefits of the company’s flights to Aqaba.    
The decision was taken based on the mutual 
cooperation between the two countries for the the 
tourism sector interests, in terms of transporting 
tourists to and from Aqaba.        
The Turkish Airlines, which organizes and operates 
flights to all regions of the world, has genuinely 
maintained   its pioneering position for the fourth 
consecutive time as the optimal airline in Europe.     
On his part, Al Deissi stated during an interview 
with the “Investors” that, the company is proudly 

classified as an international airlines, owing to 
its miscellaneous services at high levels; this 
prominent success comes as a result of the Turkish 
Airlines development which reaches all countries 
around the world, along with the high quality and 
integrated services rendered to its passengers.   
The General Manager   also outlined that there are 
numerous factors behind the company’s success 
include its deep commitment in serving passengers 
duly, which in turn has resulted in discounted 
flights, operating 33 airports domestically and 103 
airports internationally.      
 Moreover, he stressed that the increasing 
demand for travel through Turkish Airlines is high, 
and is particularly privileged in Jordan due to the 
company’s role in connecting the capital Amman 
with more than 216 cities around the world, not to 
mention the level of services on board aircrafts and 

THE TURKISH AIRLINES...
MOVES AHEAD TOWARDS GREATER 
ACHIEVEMENTS 

T
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AL DEISSI: THE TURKISH AIRLINES STRIVES 
FIRMLY TO ENHANCE COOPERATION WITH JORDAN 
BASED ON ITS ADOPTED STRATEGY TO BOOST 
TOURISM IN THE JORDANIAN CITIES
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completion of a multimodal transport links aim to ensure 
the sustainability of the Aqaba Railway Operation. To 
achieve this, the Corporation has made utmost efforts 
to ensure the project’s success.
Ghanem stressed that the company intends to create 
an integrated sports city serving Aqaba for the citizens’ 
satisfaction. Further to that, the company works 
arduously to establish designs for a multidisciplinary 
hospital.    
The Aqaba Development Corporation is in the process 
of establishing a central academic school complex for 
males and females in the northern Aqaba within the 
new academic area of 98 dunums. The project includes 
infrastructure, and the establishment of four schools 
for 6.000 students. Most notably, the Corporation has 
started implementing the project’s infrastructure, along 
with the Secondary School for Boys.
The Director General continued saying that the Aqaba 
International School project is located in the center 
of Aqaba. The school offers a unique experience 
by providing students with exceptional and high 
educational standards in a favorable, world-class, 
friendly and open environment, in terms of teaching 
and learning high standards. The project focuses on 
the academic, social, cultural and ethical development, 
stressing that the project covers enhancing facilities 
and buildings that meet the functional requirements, 
besides the schools’ present and future needs.    

Special Investment
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he core mission of the Corporation is to create 
and facilitate investment opportunities in Aqaba, 
as well as realize the royal vision of supporting 
investment incubator.       

Aqaba Development Corporation drives consistently 
the investment based on the special economic zone 
planning and the development of strategic and 
comprehensive schemes, through focusing on the 
investment sectors priorities and the optimum use of 
resources.
According to its Director General Ghassan Ghanem, 

the Corporation regularly develops the investment 
benchmark to attract companies’ presentations, and 
modernize investment opportunities, consistent with the 
domestic and global market’s development, thereby 
promoting the product in a manner that would ensure 
the sustainability of investments. This can be achieved 
through easing procedures, providing incentives as 
well as adopting viable projects.
Moreover, the Corporation has attracted investments 
for various, prominent and high-tech industries. 
The projects that are being built, for example, the 

AQABA DEVELOPMENT 
CORPORATION... REMARKABLE 
ACHIEVEMENT AND HIGH AMBITION 

T

Special Investment

GHANEM:
AQABA HAS ENABLED 
TO TRANSFORM 
NUMEROUS 
CHALLENGES 
ASSOCIATED WITH THE 
REGION INTO REAL 
OPPORTUNITIES FOR 
SERIOUS ACTION
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WE STRIVE TO PROVIDE SOCIAL SECURITY 
COVERAGE FOR ALL CITIZENS AND PERSONNEL 

OPERATING IN THE KINGDOM UNDER THE UMBRELLA 
OF SOCIAL SECURITY CORPORATION 

social security coverage of all personnel and 
employers would achieve stability in the labor 
market, more production, greater sense of 
security, and more sustainability and vitality 
of our general insurance system.

Q4: Would you give us an insight of the 
number of retired and present participants, 
the expenditures and revenues, as well 
as the number of persons benefiting from 
maternity and unemployment insurances?
The total number of active participants by 
November 2017 have reached 1 million 
and 270 thousand insured persons, 
covered under the social security, as 919 
thousand male, and 351 thousand female, 
representing about 73% of workers, and 
62% of labor force in Kingdom (employed 
and unemployed), of whom 530 thousand 
workers operating in public sector, and 
667 thousand in private sector, and about 
73 thousand optional participants. On the 
other hand, the number of Non-Jordanians 
participants were 160.000, representing only 
12.6% of the total number of participants, of 
which the average salary amounted to 514 
JDs per month. Indeed, 12290 employers 
were covered under the social security since 
1/1/2015.
In fact, the number of participants benefiting 
from the unemployment insurance since 
its activation on 1/9/2011 reached 50226 
participants from various governorates. 
The insurance expenditures concerning 
the unemployment allowances amounted to 
42.5 million JDs, while the number of insured 
female benefiting from maternity insurance 
reached 31624, with a total amount of 41 
million JDs.
Moreover, the insurance revenue of 2016 
amounted to one billion and 430 million JDs, 
with a growth of 14% over the past year. 

The insurance expenditure of the same year 
amounted to 858 million JDs  , representing 
a growth of 10% over the past year . While 
the insurance surpluses of the past year 
2016 reached 556 million JDs. The insurance 
surpluses are expected to reach 610 million 
JDs in 2017.

 Indeed, 15700 new optional participants 
were covered under the social security 
system in 2016 alone. This indicates a 
complementary between Corporation and 
expatriates. What is your effort in this 
regard?
The number of Jordanians who participated 
on a voluntary basis in the social security 
during the last year 2016 reached 15 
thousand and 700 hundred new participants, 
reaching a cumulative number of the optional 
participants (current and former) to 163 
thousand, including 75 thousand active, 
optional participants.
The new e-services of the Corporation allow 
all the Jordanian citizens, whether residing 
inside or outside the Kingdom, to apply for 
the voluntary membership electronically, 
through using the website (www.ssc.gov.jo) 
without the need to check the Corporation 
branches within the Kingdom or abroad 
personally, thereby benefiting from all related 
services and privileges.

Is the future of Social Security Corporation 
safe?
The Corporation is privileged of its safe 
future, and we expect that the insurance 
revenue this year would exceed one 
billion and 570 million JDs. However, 
the revenues  last year 2016 reached 
one billion and 430 million JDs, while its 
insurance expenditure amounted to 858 
million JDs, representing an insurance 
surplus of 556 million JDs.

ISSUE Meeting
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move towards the activation of a wide range of 
electronic services.

The text of the meeting:

The Corporation serves as a guidelines for 
a full provision of electronic services, how 
well placed the Corporation is to adopt this 
strategy? 

The concept of e-services aims to achieve 
excellence, save time and effort, and increase 
the efficiency and transparency of service 
system, in line with the Corporation’s directives 
aimed at improving the quality of services 
rendered to the public. This can be achieved 
through improving the electronic services, which 
will have a positive impact on the facilitation of 
access to the public.
Moreover, the Corporation started to activate 
electronic services early. To achieve this, it has 
launched numerous electronic services, in line 
with the government’s directives to automate 
ten services, beginning of 2018, including 
three electronic services for the Social Security 
Corporation such as the voluntary contribution 
using the website, the contributory of individuals 
and corporates, which are limited to e-services, 
beginning of 2018 through the e-payment 
service (e Fawateercom).

 The Corporation allowed the insured for a 
double contribution, for those who engage in 
more than one occupation at the same time, 
and meet the stipulated conditions. Would you 

please clarify this step and its impact on the 
insured?
The Amendments to the new insurance 
regulations issued under Social Security Law 
No. (1) of 2014 included issues that are in the 
interests of the insured, thereby providing them 
with more privileges and insurance rights.
Furthermore, the amendments provided the 
insured persons, who engage in more than one 
occupation at the same time, with social security 
coverage, according to their firms’ rules and the 
insurances applicable to them, and based on 
the worker’s remuneration subject to assessable 
salary  of each occupation, thereby taking 
advantage of the industrial injury insurance in 
the event of accidents at work in any occupation, 
as well as receiving other insurance privileges, 
according to the higher salary if the stipulations 
of period covered were duly met.

Providing all citizens with social security 
coverage, is deemed a strategic objective of 
the Corporation. What are your steps to achieve 
this goal?
We have deep insight into the virtue that 
all citizens and workers operating in our 
beloved Kingdom to be covered under social 
security, which is a major challenge, however 
we willingly accept it, since we believe that 
our work is based on our responsibility as 
the Social Security Corporation. In fact, our 
 aspirations of empowering the ideal worker are 
clearly legitimate and fair, owing to its positive 
economic and social impact on the country. The 

ISSUE Meeting
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THE SOCIAL SECURITY CORPORATION...
A SAFETY VALVE AND A BASIS OF STABLE COMMUNITIES 

he Social Security Corporation is one 
of the most significant achievements 
of the Kingdom, established to 
protect the rights of labor force and 

ensure its social and economic welfare. 
The Corporation, which exemplifies a social 
protection umbrella, aimed at protecting 
the rights of the working class and offering 
insurance benefits for the insured persons 
or their family members in cases of ageing 
situation, disability, death, work injury and 
others.

The Director General of the Social Security 
Corporation Nadia Al Rawabdeh, stated that 
the Corporation is deemed a safety valve 
of the Jordanian society, and a milestone 
in social security for present and future 
generations.
In an exclusive interview with the ”Investors“, 
Al Rawabdeh outlined that the Corporation 
endeavors to provide social security 
coverage for all citizens and personnel 
operating in the Kingdom, while stressing 
that the Corporation has commenced to 

AL RAWABDEH:
THE CORPORATION 
ENSURES A SECURE 
FUTURE, AND WE 
EXPECT THAT 
THE INSURANCE 
REVENUE WOULD 
EXCEED 1.570 
BILLION JDS

T
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Issue Meeting

He also stressed that the Jordanian market 
accommodates more hotel rooms, since the more 
supply, the more demand will naturally increase, 
thereby creating vigorous competition among 
hotels, in terms of providing optimal services 
that ensure the tourists’ satisfaction. This would 
benefit the tourism sector at general level.
On his part, Hamarneh outlined that the Jordanian 
tourism sector suffers from the time constraint of 
organizing large exhibitions and conferences, 
which must be held during the months that are 
not regarded the peak of the tourist season. 
Accordingly, considerable time should be taken 
into account, so that two conferences shall not 
be held in the same month and during the same 
year.
The process of establishing large conference 
room in the capital of Amman is strongly 
required. This is deemed to be an urgent need 
to host major conferences and exhibitions, while 
stressing that holding conferences and events 
related to tourism are not necessary to be limited 
to the Dead Sea.

AMMAN ROTANA HOTEL  
THE HOTEL IS A MODEL 
OF CONTEMPORARY DESIGN

9



Issue Meeting

mman Rotana Hotel is uniquely located  in 
the new downtown and commercial hub of 
Amman, Al Abdali. It is the first tower  hotel 
of its kind in Jordan offering 412 lavish 

rooms and suites, housed across 50 floors at 188 
m high.
According to the General Manager Atieh 
Hamarneh, Amman Rotana Hotel promises 
to provide business people and tourists with 
pleasant environment, along with a sense of 
modern life and unprecedented touch. 
The General Manager told the “Investors”, that 

the hotel is within a 45-minute drive from Queen 
Alia International Airport. The 5-star hotel is 
designed in a vibrant modern style providing a 
combination of deluxe accommodation, diverse 
culinary experiences, rich menu, and state-of-
the-art meeting and event facilities. The hotel also 
houses the Bodylines Fitness and Wellness Club.
Moreover, Hamarneh commended the Hotel’s 
outstanding performance over the past year 
2017, in spite of the difficult circumstances in the 
region that had recently darkened the tourism 
sector  .

AMMAN ROTANA HOTEL  
THE HOTEL IS A MODEL 
OF CONTEMPORARY DESIGN

A

HAMARNEH:
THE HOTEL 
REDEFINES THE 
STANDARDS 
OF MODERN, 
ELEGANT DESIGN
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Issue Meeting

a registered capital of 150 million JDs, an 
increased capital of 341 million JDs.
The Authority has also entitled the registered 
  factories with 50% encouraging discount on 
the export or re-export of the total allowances 
of the Aqaba Container Terminal. In this sense, 
the Authority has managed to exempt foreign 

production inputs for the factories in the area 
from any customs duties and other taxes when 
access to the rest of the Kingdom’s areas. The 
exemption of enterprises, which engaged in 
the economic activity in storage locations from 
income tax of 5% on export, re-exports and 
transit stages.

PROVIDING FACTORIES 
REGISTERED WITH 
THE AUTHORITY 
AN ENCOURAGING 
DISCOUNT AT THE 
EXPORT OR RE-
EXPORT STAGES
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Issue Meeting

of Aqaba. Most notably, an integrated media 
portal has been launched, along with 18 e- 
services for the Reconstruction Licensing 
Department and the Investment Services 
Directorate, through using the electronic 
services portal on the Authority’s new official 
website, which provides the opportunity 
to submit all applications and activate the 
payment electronically.
Moreover, the procedures of non-Jordanian 
grants, especially who purchase and own 
a housing unit at a price not less than one 
hundred thousand JDs, have been followed 

by a range of advantages (5-year residence 
and one-time and free-duty of home furniture 
access). The procedures also include the 
activation of one-stop service for the investors 
through the ”Investment Services Directorate“.
Regarding the investment promotion, Al 
Shuraideh outlined that the Authority has 
increased the number of institutions   that 
were registered for the first time in 2017, by 
40% to reach 268 registered institutions, 
with a registered capital of 491 million JDs, 
compared to 192 institutions registered for the 
first time during the year 2016 representing 

THE LAUNCH OF 18 ELECTRONIC SERVICES 
RELATED TO THE BUILDING PERMITS 
DEPARTMENT IN 2017
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environment and investment promotion, 
for example, it has facilitated licensing 
procedures of economic enterprises, and has 
reduced the resulting financial burdens. This 
has been achieved through issuing necessary 
certificates for the first time practice within a 
maximum of five working days, in addition to 
renewing the required certificates within two 
working days. The achievements also include 
the exemption of registered institutions from 
the issuance of health and public safety 
certificates for the first time and in case of the 
renewal procedures.

He also outlined that the main achievements 
made in facilitating the licensing procedures 
of the economic enterprises included the 
reduction of its registration fees by 50% to 
reach 750 JDs for the existing institutions in 
the area, which engaged in any economic 
activity and have the willingness to register 
for one year. The new official website of the 
Authority is another major achievement, 
aimed at facilitating access to all information 
of investment opportunities available, 
and providing investors with incentives, 
exemptions, and integrated guiding services 

REDUCING THE REGISTRATION FEES OF INSTITUTIONS 
BY 50% TO FACILITATE THE LICENSING PROCEDURES
OF ECONOMIC ENTERPRISES
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qaba Special Economic Zone Authority 
is deemed a success story that achieved 
the Royal Vision to be an integrated 
destination for investment, recreation 

and trade.
Today, Aqaba Special Economic Zone 
Authority (ASEZA), according to its Chairman 
of the Board of Commissioners, is proudly 
deemed a role model for the modern 
management, supporting the institutions and 
a diversified economy based on sustainable 
development and investments in various 
sectors, and secured by an independent 

statutory authority in partnership with the 
private sector and community.
During an exclusive interview with the 
Investors, the Chairman stated that the 
Authority has attained various achievements 
in the past year in all areas without exception, 
and has able to advance the economic growth 
and its future plan for the coming years, in line 
with its adopted strategy. 
Furthermore, Al Shuraideh reviews the 
Authority’s achievements during the last year 
2017 to reaffirm that it has managed to attain 
major achievements in strengthening business 

AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY...
A SUCCESS STORY THAT ACHIEVED
THE ROYAL VISIONS

A

AL SHURAIDEH: 
THE AUTHORITY 
WORKED ARDUOUSLY 
IN 2017 TO MAKE 
VARIOUS ADVANCES 
IN ALL AREAS

ISSUE 48    March 2018 4



Bitcoin is an electronic currency (crypto-
currency) that can be compared to dollar or 
euro, but with several fundamental differences, 
highlighting that the currency is traded only 
via internet, without a physical presence. The 
bitcoin is different from the traditional currencies, 
as it works without central regulating authority, 
however it can be used as any other currency 
to buy online or even convert it into traditional 
one.

This is intended to depend primarily on the 
principles of cryptography in all its aspects, and 
is also deemed the first currency of its kind, the 
well-known and widely used, but is not yet the 
only crypto-currency currently used on Internet. 
There are at least 60 different crypto-currencies 
available, including at least 6 currencies that 
can be described as major, depending on 
the number of users, the infrastructure of 
network, besides the places where crypto-
currency can be exchanged and purchased 
for other currencies. With the exception of the 
Ripple currency, all current crypto-currencies 
are based on the same principle of bitcoin, 
since it refers to open source, it is possible to 
reproduce and make some modifications to it, 
thereby launching a new currency.

In spite of the existence of a relatively limited 
group of websites that accept bitcoin payments 
for their products compared to websites 
dealing with traditional currency, bitcoin is 
supported by an increasing range of websites, 
including large and diverse websites and firms 
such as web-hosting services, domain name 
registration, social networks, video and music-
sharing websites, along with various websites 
selling different kinds of products.
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 (BITCOIN)...THE FUTURE E-CURRENCY 

In addition to buying products, the user can 
change his bitcoin to other real currencies. The 
changing operations are performed between 
the users themselves willing to sell the bitcoin 
and buy real currencies for one other or vice 
versa. As a result, bitcoin has its own exchange 
rate, which has escalated to $ 600, up from a 
few dollars two years ago.

Germany is the only country to officially recognize 
bitcoin as a form of e-money. Accordingly, 
the German government could tax the profits 
achieved by companies dealing with “ Bitcoin”, 
while the individual financial transactions remain 
tax-free.

For some other, the official recognition has a 
positive side, thereby increasing legitimacy 
of this currency. While others believe that this 
may give opportunities for further regulation of 
this currency and pegging it with governments. 
This contravenes one of the bitcoin features 
as a currency not regulated by any party. The 
question remains, will this currency have a sign of 
accessing the future e-portal and competing the 
currency markets, especially in respect of the high 
demand on the purchase of these currencies?
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