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قانون الضريبة .. 
وانعكاساته على الشارع األردني

توؤرق  التي  ال�سائكة  الق�سايا  من  الف�ساد  مكافحة  تزال   ل 
ال�سارع الأردين على خمتلف م�ستوياتهم ملا لهذه الق�سية من 
وفئات  م�ستويات  ملختلف  الجتماعية  احلياة  على  انعكا�سات 

املجتمع الأردين.
ومن الأمور التي ا�ستفزت ال�سارع الأردين، ما برز موؤخرا من 
�سائعات حول نية احلكومة تعديل قانون ال�سريبة مبا يخولها 
العادي  املواطن  على  الدخل  �سريبة  واهمها  ال�سرائب  رفع 

اأ�سحاب الدخل املحدود واملتو�سط. وخ�سو�سا 
تهدئة  يف  تفلح  مل  الر�سمي  الرد  وه�سا�سة  ال�سائعات  كرثة 
الثقة  فقدان  نوع من  اإلى  اأدي  الذي  الأمر  ال�سعبية،  املخاوف 
ب�سفته  الأردين  النواب  وجمل�ص  واحلكومة  املواطن  بني 

لل�سعب. م�سرعا وممثال 
مواقع  على  الدعوات  تزايد  الأخرية  الآونة  يف  لوحظ  وقد 
اإلى  ال�سعبي  بعودة احلراك  تطالب  التي  الجتماعي  التوا�سل 
اأي  للعدول عن  القرار  لل�سغط على �سناع  ال�سارع يف حماولة 

خطط مبيتة يف هذا الجتاه.
اجتماعية  خدمات  على  يح�سل  اأن  ال�سرائب  دافع  حق  ومن 
واأن  �سرائب،  من  يدفع  ما  مقابل  تعليمية  اأم  كانت  �سحية 
وما  املتو�سطة  الطبقتني  الأولى  بالدرجة  تهم  اخلدمات  هذه 
دافعي  من  العظمى  الغالبية  ت�سكالن  كونهما  املتو�سطة  دون 
وبالنظر  بالذات  الطبقات  هذه  اأن  خ�سو�سا  ال�سرائب، 
التعليم  نفقات  حتمل  ت�ستطيعان  ل  لهما  الدخل  ملحدودية 
للطبقات  بالن�سبة  احلال  هي  كما  اخلا�ص  ال�سحي  والتاأمني 

العليا اإذا جاز التعبري.
متميزة  خدمات  توفري  احلكومة  ا�ستطاعت  اإذا  بالتايل 
ال�سهل  من  �سيكون  �سرائب،  من  يدفعه  ما  مقابل  للمواطن 
ونوعية  فم�ستوى  منها،  املزيد  بدفع  اأي�سا  اإقناعهم  عليها 
التي  ال�سرائب  مقدار  مع  طردا  يتنا�سب  اأن  يجب  اخلدمات 

املواطنني. يدفعها 
وفيما يتعلق باإمالءات البنك الدويل، ال�سوؤال املهم يكمن يف 
املح�سلة  املالية  املوارد  ا�ستخدام  احلكومة  ا�ستطاعة  مدى 
يف  و�سرفها  اأخرى  موارد  اأي  من  اأو  ال�سرائب  من  �سواء 
متعمقة  درا�سة  يحتاج  ال�سوؤال  هذا  ال�سحيح.  الجتاه 

واإيجاد البدائل واحللول لأي اختاللت اإن وجدت.
ال�ستقرار  ومكونات  عنا�سر  اهم  من  الجتماعي  فال�سلم 
تطبيقها  مت  التي  القت�سادية  ال�سيا�سات  وان  بلد  اأي  يف 
ب�سكل  الفقر  معدلت  من  زادت  املا�سية  ال�سنوات  خالل 

كبري.
»�سرائب  املبا�سرة  غري  ال�سرائب  من  املزيد  فر�ص  و 
الأردين،  واملجتمع  الوطني  القت�ساد  ت�سغط  املبيعات« 
الأمن  على  �سلبا  يوؤثر  اأن  �ساأنه  من  الذي  الأمر 
هذا  مراعاة  القرار  �سناع  على  انه  مبينا  الجتماعي، 

املو�سوع واأخذه يف عني العتبار.
�سقيه  من  املو�سوع  تناول  القرار  �سناع  وعلى 
ان  العتبار  بعني  والخذ  والقت�سادي  الجتماعي 
املتدين  الدخل  فئة  حتت  ير�سخون  املواطنني  غالبية 
من  احلذر  احلكومة  على  يجب  لذلك  واملتو�سط، 
امل�سا�ص مبا تبقى لدى املواطنني من دخل، كما يجب 
ال�سريبية  ال�سيا�سات  مبجمل  النظر  اإعادة  عليها 
جعلها  وعدم  املبا�سرة  غري  ال�سرائب  راأ�سها  وعلى 
جذب  على  والعتماد  للموازنة  الأ�سا�سي  املورد 
من  املزيد  وخلق  الف�ساد  ومكافحة  ال�ستثمار 

الوظائف.

aliamaireh@yahoo.com
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طرحت حملة   - »U« ألنك أنت مصدر إلهامنا- لشكر عمالئنا 
على ما مضى ووعد منا باالستمرار  في التطّور لنخدم

 طموحاتهم وأحالمهم

»أمنية«... الجودة والتكامل في تقديم خدمات االتصاالت



»أمنية« ... الجودة والتكامل
 في تقديم خدمات االتصاالت

 في العام 2005 وتحديدًا في أواخر الشهر السادس منه، خّطت شركة أمنية 
»التابعة لمجموعة بتلكو البحرين« أولى أسطر حكايتها في السوق األردني، واليوم 

وبعد مرور أكثر من 13 عامًا امتألت فصول الحكاية بالعشرات من قصص النجاح 
واإلنجازات التي حققتها الشركة، بدءًا من المشاريع الضخمة التي نفّذتها الشركة 

بكفاءة واقتدار عاليين، مرورًا بالخدمات ذات القيمة المضافة العالية لعمالئها 
ومتلقي خدماتها، وليس انتهاًء بمشاريع الريادة واالبتكار التي دعمتها الشركة 

لتسهم من خاللها بدفع مجهودات المملكة للتحّول قدمًا
 إلى االقتصاد المعرفي وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

شطارة: استثمارات الشركة في األردن تجاوزت 
مع نهاية 2017 نحو نصف مليار دوالر
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حملة   - »U« ألنك أنت مصدر إلهامنا- لشكر
 عمالئنا على ما مضى ووعد منا باالستمرار
 في التطّور لنخدم طموحاتهم وأحالمهم

التنفيذي ل�سركة  الرئي�ص  اأجرينا يف »امل�ستثمرون« مقابلة �ساملة مع  عندما 
والربودباند حممود  الأعمال  لقطاع  التجاري  والرئي�ص  �سطارة،  زياد  اأمنية 
اأبو زناد، ورئي�ص دائرة الت�سويق زيد ابراهيم، مل ي�سعفنا الوقت املخ�س�ص 
لكننا  الإجنازات،  هذه  وتفا�سيل  ال�سركة  اإجنازات  جميع  لتغطية  للحوار، 
الت�سالت  م�سغلي  اأكرث  من  تعد  اليوم  »اأمنية«  اأن  مفادها  بنتيجة  خرجنا 
الأول من خالل  الأردين  اخليار  تكون  لأن  وت�سعى  املحلي  ال�سوق  جناحًا يف 
اخللوي  الهاتف  خدمات  ت�سمل  اجلودة؛  وعالية  متكاملة  خدمات  تقدميها 
التجربة  وتقدمي  املبتكرة  العرو�ص  اإلى  اإ�سافة  الأعمال،  وحلول  والإنرتنت 

الفريدة يف جمال الت�سالت للعمالء.

شطارة: 
اأن  »امل�ستثمرون«،  لـ  قال  �سطارة،  زياد  اأمنية،  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص 

اأمنية متّكنت من و�سع موطىء قدم لها يف ال�سوق الأردين، واأثبتت جدارتها 
حيث  متكامل،  ات�سالت  مزّود  تكون  لأن  العالية  والفنية  التقنية  وكفاءتها 
اإلى ن�سف مليار دولر  و�سل حجم ا�ستثماراتها يف تو�سعة وحتديث �سبكتها 
لنهاية العام ٢٠١٧، فيما تعتزم ال�سركة زيادة هذه ال�ستثمارات على املديني 
املتو�سط والبعيد، خا�سة فيما يتعلق يف تو�سيع الطاقة ال�ستيعابية لل�سبكات 
اجليل  �سبكة  تدعيم  خالل  من  التكنولوجيا  يف  احلا�سل  التطور  ومواكبة 
الرابع وتكنولوجيا الألياف ال�سوئية والتحول الرقمي، اإلى جانب ال�ستمرار 
يف تقدمي خدمات وحلول جديدة، م�سريًا اإلى اأن اأمنية ا�ستثمرت  فوق املليار 

دينار على مدار ال�سنوات الع�سر املا�سية. 

وبنّي �سطارة اأن اأمنية كانت �سّباقة يف طرح خدمات اجليل الرابع من خالل 
�سبكتني؛ �سبكة  LTE اجليل الرابع املتنقل املوّجهة لتقدمي خدمات الإنرتنت 
النطاق  عري�ص  الثابت  الال�سلكي  النرتنت  و�سبكة  لالأفراد،  ال�سخ�سي 
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جدًا  عالية  وب�سرعات  الأعمال،  وقطاع  للمنازل  املوّجه   )LTE Fixed(
مكافئة ل�سرعات �سبكة اجليل الرابع املتنقل.

املتنقل     LTE بتقنية  النطاق  عري�سة  الإنرتنت  خدمات  اأن  �سطارة  وبني 
اأمنية  من   )LTE Fixed( النطاق عري�ص  الثابت  الال�سلكي  و�سبكة 
على  العتمادية  زيادة  على  و�سركات  اأفرادًا  الأردين  املجتمع  �ساعدت 
تقدمي  ت�سهيل  جانب  اإلى  والفاعلية،  الإنتاجية  زيادة  يف  واأ�سهمت  النرتنت 
وخدمات  الذكية«  و«املدن  الأ�سياء«  »اإنرتنت  مفاهيم  حتت  تنطوي  خدمات 
»الآلة اإلى اآلة« و�سول اإلى امل�ساهمة يف متكني اخلطوات احلكومية ال�ساعية 

اإلى التحول الرقمي واقت�ساد املعرفة. 
واأّكد �سطارة، اأن ال�سركة ل تزال ت�ستثمر يف خدمات ت�ساند مرحلة التحول 
يف  رائدة  اليوم  اأمنية  اأ�سبحت  حيث  الأردن،  يف  املعرفة  واقت�ساد  الرقمي 
هذا املجال من حيث توفري البنية التحتية واخلدمات امل�ساندة، اإ�سافة اإلى 
ودعم  الإلكرتوين،  والدفع  الإلكرتونية  واملحفظة  املالية  احللول  تطبيقات 
التعليم الإلكرتوين والتوعية الإلكرتونية، م�سريًا اإلى اأن ال�سركة ح�سلت يف 
املحفظة  خدمات  لإطالق  الالزمة،  احلكومية  املوافقات  على   ٢٠١٦ العام 
لهم  توفر  للعمالء،  متكاماًل  ماليًا  نظامًا  لتكون  »حمفظتي«   املتنقلة  املالية 
ا�ستعمال  من  متكنهم  بحيث  الفوري  الإلكرتوين  للدفع  و�سهلة   اآمنة  و�سيلة 
والإيداع  وال�سحب  والتحويل،  الدفع  عمليات  تنفيذ  يف  النقالة  هواتفهم 
النقديني، وربط املحفظة ببطاقات ما�سرت كارد، ودفع اأجرة املوا�سالت من 

.NFC  خالل اآلية التوا�سل قريب املدى
وفيما يتعلق بامل�سوؤولية الجتماعية لل�سركة، �سّدد �سطارة على اأن اأمنية تعد 

من  العديد  وتبّنت  واأطلقت  املجتمعية،  التنمية  حتقيق  يف  رئي�سيًا  م�ساهمًا 
املبادرات التي عك�ست مدى اندماجها بهموم املجتمع وق�ساياه.

امل�سوؤولية  �سعيد  على  اأمنية  �سركة  اأولويات  اأبرز  التعليم  قطاع  دعم  ويعد 
الجتماعية، حيث اأّكد �سطارة اأن اأمنية كانت ول تزال داعمًا رئي�سيًا وقويًا 
اململكة  م�ستوى  على  م�سروع  اأ�سخم  نّفذت  حيث  الأردين،  التعليم  لقطاع 
للربط واحلماية الإلكرتونية عرب توفري �سبكة متكاملة واآمنة لوزارة الرتبية 
تابع  اإداري  ومبنى  ومديرية  مدر�سة   ٢٧٦٩ امل�سروع  يخدم  حيث  والتعليم، 
امل�سلحة.  للقوات  التابعة  الع�سكرية  الثقافة  مدار�ص  اإلى  بالإ�سافة  للوزارة، 
كما قامت اأمنية ومببادرة ذاتية منها بتوفري الإنرتنت املجاين والآمن لهذه 

املدار�ص واملديريات ملدة ٥ �سنوات. 
ومدار�سها  ومديرياتها  للوزارة  داخلية  ات�سالت  �سبكة  امل�سروع،  ويوّفر 
 Video« »Voice over Ip« ووحدات حمادثة مرئية  تقنية  با�ستخدام 
Conference« لأطراف العملية الثالث )وزارة – مديريات – مدار�ص( 
اإلى  �سفّية،  وح�س�ص  وحما�سرات  ولقاءات  اجتماعات  عقد  على  ت�ساعد 
جانب جتهيز البنية التحتية الالزمة لإجراء المتحانات الكرتونيًا. كما تقدم 
اأمنية للوزارة، من خالل امل�سروع، خدمات املق�سم والهاتف الثابت وخدمات 
اإلى  اإ�سافة   ،»CCTV« الت�سال املرئي والجتماعات واملراقبة التلفزيونية

جتهيز غرفة التحكم وال�سيطرة ونظام احل�سور والن�سراف.
املبادرات  لعدد من  اأمنية  وتبني  الرقمية  املواطنة  اأهمية  واأّكد �سطارة على 
لدى  الوعي  وتعزيز  العنكبوتية  لل�سبكة  الأف�سل  لال�ستخدام  التوعية  لن�سر 
و�سرورة  الإنرتنت  عرب  املعلومات  با�ستخدام  يتعلق  مبا  واملعلمني  الطالب 

أبو زناد: هدفنا أن نكون الخيار األول للمواطن األردني 
بتقديم الخدمات وحلول األعمال المتكاملة
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ال�ستفادة منها ب�سكل مفيد واآمن.
واأ�سار �سطارة اإلى اأن الأردن كان من اأوائل الدول التي قامت بتنظيم قطاع 
الت�سالت، وقدمت له العديد من الت�سهيالت من خالل اإيجاد بيئة ت�سريعية 
وتنظيمية �ساعدت يف ا�ستقطاب م�ستثمرين من خارج الأردن، م�سددًا على 
القيمة امل�سافة العالية لقطاع الت�سالت يف القت�ساد الوطني. وقال: قطاع 
اليوم  لكن  املقايي�ص،  بكل  بلد  اأي  تقّدم  يف  اأ�سا�سي  قطاع  يعترب  الت�سالت 
ونتيجة لكرثة ال�سركات العاملة فقد و�سل ال�سوق اإلى حد الإ�سباع ول يتحمل 

دخول �سركات اأخرى.
اأمنية،  �سركة  تقدمها  التي  الإلكرتونية  اخلدمات  اأبرز  اإلى  �سطارة  وتطّرق 
حيث طرحت موؤخرًا خدمات الأمن واحلماية للمنازل وال�سركات واملركبات، 
من خالل خدمتي U-Secure  و U-Track اإذ تقدمان احلماية الكاملة 
والق�سوى لعمالء �سركة اأمنية من حالت ال�سرقة والتعدي على ممتلكاتهم، 
اإلى  للو�سول  مل�ساعدتهم  الالزمة  التحتية  بالبنية  تزويدهم  اإلى  اإ�سافة 

امل�ستقبل الرقمي.
واأكد �سطارة اأن اأمنية حتر�ص با�ستمرار على مواكبة الحتياجات املتجددة 
العرو�ص واخلدمات  للم�سرتكني، وتوفري وتقدمي كل ما هو جديد يف جمال 
والهتمامات  الأذواق  كل  وتنا�سب  عمالئها  واحتياجات  تطلعات  تلبي  التي 
من  الأولى  هي  اتفاقيات  بتوقيع  قامت  فقد  متميزة،  جتارب  ومتنحهم 
نوعها مع �سبكة OSN وBeIn الريا�سية يف اململكة، ليتمكن عمالئها من 
حمتوى  مع  العاملية  التلفزيونية  الربامج  اإلى  الو�سول  حرية  على  احل�سول 

يت�سمن الأفالم وامل�سل�سالت التلفزيونية والقنوات الريا�سية وغريها.

أبو زناد 
من جهة اأخرى، اأّكد الرئي�ص التجاري لقطاع الأعمال والربودباند يف �سركة 
اأمنية حممود اأبو زناد، اأن ال�سركة تهدف اإلى تبّوء ال�سدارة يف جمال حلول 
الكبرية،  ال�سركات  هي  رئي�سية  �سرائح  ثالث  خدمة  خالل  من  الأعمال 

ال�سركات املتو�سطة وال�سغرية، وموؤ�س�سات القطاع احلكومي.
اأن ال�سركة وّقعت اتفاقية تعاون مع �سركة �سي�سكو لتقدمي خدمات  واأ�ساف 
من  احلماية  خدمات  ال�سركة  وتقدم  كما  النرتنت،  �سبكات  عرب  متكاملة 
خالل مركزها لإدارة اأمن املعلومات SOC ، ومركز بيانات اأمنية �ساحية 
الر�سيد، اإ�سافة اإلى اأنظمة الت�سغيل التي تعمل على مدار الـ ٢٤ �ساعة والتي 
يف  القر�سنة  ن�سبة  و�سلت  حيث  املمتلكات،  حماية  يف  وفعال  كبري  دور  لها 

اململكة ٥٦ باملئة ح�سب الح�سائيات عام ٢٠١٦. 
 SOC ويرى اأبو زناد، يف ح�سول مركز اأمنية لإدارة عمليات اأمن املعلومات
، على �سهادة املعيار العاملي لإدارة اأنظمة اأمن املعلومات ISO٢٧٠٠١  تتويج 
جمال  يف  وحلول  خدمات  لتوفري  الدوؤوبة   »اأمنية«  بجهود  عاملي   واعرتاف 
اأمن املعلومات،  كما  اأن اإقامة مركز SOC ياأتي يف وقت ترتفع فيه ن�سب 
هجمات الأمن ال�سيرباين وتتزايد حدتها مما يوؤثر �سلبًا على كثري من اأن�سطة 
ال�سركات التي تتعر�ص  لهذه الهجمات وي�سر ب�سمعتها وم�سداقيتها وبالتايل 

يوؤثر �سلبًا على اأرباحها. 
واأّكد اأبو زّناد اأّن اأمنية هي املزّود الوحيد يف الأردن الذي ح�سل موؤخرًا على 
اعتماد الت�سنيف الثالث Tier III Data Center  عن ت�سميم وت�سغيل 

ابراهيم: الشركة تركز في عملها على 3 محاور: العمالء أواًل، 
الريادة واالبتكار، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية
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مركز بيانات �ساحية الر�سيد من قبل Uptime Institute، وهي املوؤ�س�سة 
وبناء  لت�سميم  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف  واعتمادًا  ثقة  الأكرث  العاملية 

وت�سغيل مراكز البيانات.
من  املقدمة  الأعمال  حلول  خدمات  زناد  اأبو  ا�ستعر�ص  اأخرى  جهة  ومن 
الت�سالت  خدمات  اأن  مو�سحًا  املحلي،  لل�سوق  طرحتها  والتي  ال�سركة 
اأبرز هذه اخلدمات الريادية واملبتكرة التي وفرتها  املوحدة تعد واحدة من 

ال�سركة لل�سركات مبختلف قطاعاتها.
اإلى  لل�سوت  القدمية  التحتية  البنية  من  التحول  ف�سل  زناد،  اأبو  وُيرجع 
من�سات IP  املدجمة، اإلى القدرات واخلربات الفنية العالية التي تتمتع بها 
 ،IP MPLS سركة اأمنية، وخ�سو�سًا تلك اخلربات املتعلقة باإدارة �سبكات�
اأي�سًا توفر اأمنية لعمالءها من قطاع الأعمال )ال�سركات الكبرية واملتو�سطة 
لالإنرتنت للو�سول  املخ�س�سة  اخلدمة  مثل  متنوعة  حلوًل  وال�سغرية( 

برودباند،  برمييوم   ،  )Dedicated Internet Access )DIA
 )UCLOUD( يوكالود  و  البيانات،  مراكز  لدى  ال�ست�سافة  وحلول 
خدمات حماية املعلومات )خدمة احلماية من الـ DDOS، خدمات اختبار 
املواقع(،  ، خدمة حماية   )VMS( ال�سعف الخرتاق، خدمة احلماية من 
الت�سال  وخدمات  لل�سركات،  واملقا�سم  الثابت  الهاتف  حلول  توفر  اأي�سًا 

 .UCC املوّحد
املا�سي  العام  نهاية  قبيل  اأمنية  �سركة  به  فازت  الذي  بالعطاء  يتعلق  وفيما 
 »MPLS«واملت�سمن تزويد اجلامعات الأردنية الر�سمية بخدمة الإنرتنت و
زناد:»مبوجب  اأبو  قال   ،JUNet  الأردنية اجلامعات  �سبكة  من  املطروح 
التفاقية مع JUNet   قمنا  بتزويد 33 جامعة وكلية اأردنية بخدمات حلول 
وخدمات   MPLS الربط  وخدمات  الإنرتنت  خدمات  خالل  من  الأعمال 
اخلط الثابت و Anti DDos مما اأتاح الفر�سة لتو�سيل جميع اجلامعات 

املحلية مع مكاتبها الرئي�سية ب�سكل اآمن ومعتمد«.
بعدة  زناد«  اأبو  »بح�سب  اأمنية  من   MPLSو  Internet خدمات   ومتتاز 
مميزات اأبرزها اجلودة العالية، والأ�سعار املناف�سة حيث توفر هذه اخلدمة 

جتربة  وتطوير  وحت�سني  البيانات  اإر�سال  �سرعة  والأجهزة،  الربط  تكلفة 
باأحجام خمتلفة عرب  افرتا�سية خا�سة  �سبكات  انتاج  اإلى جانب  امل�ستخدم 

�سبكة النرتنت.

زيد ابراهيم
رئي�ص دائرة الت�سويق، زيد اإبراهيم، حّتدث لـ»امل�ستثمرون« عن جهود اأمنية 
لدفع م�سرية التحول الرقمي يف اململكة، مو�سحا اأن هذا التحول بات �سروريا 
ما  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  قطاع  راأ�سها  وعلى  القطاعات  ملختلف 
جناح  يف  ت�ساهم  اإ�سافية«  وعوائد  وجديدة  واعدة  اأعمال  »فر�ص  يعني 

وازدهار اأعمال هذه القطاعات.
ات املتعددة التي تبنتها ال�سركة منذ انطالقتها  وحتّدث اإبراهيم عن املن�سّ
يف ال�سوق املحلي، يف القطاعات التعليمية والريا�سية والفنية والثقافية، حيث 
اأ�سبحت اليوم من اأهم املن�سات يف اململكة ولها ب�سمات وا�سحة يف املجتمع.
ففي اجلانب التعليمي، اأو�سح اإبراهيم اأن ال�سركة تبّنت العديد من املبادرات 
وا�سحة  اإيجابية  انعكا�سات  لها  �سيكون  والتي  واملميزة  النوعية  التعليمية 
تقدمي  منها  املقبلة  القليلة  ال�سنوات  خالل  التعليمية  العملية  اأطراف  على 
الإلكرتوين«،  »الربط  م�سروع  �سمن  احلكومية  للمدار�ص  املجاين  الإنرتنت 
حيث ي�ستفيد منه ١.٥ مليون طالب وطالبة و٨٠ األفًا من املعلمني، اإذ يوّفر 
كلف الت�سالت على وزارة الرتبية من خالل ن�سر وتطبيق الأنظمة املحو�سبة 
ب�سرعة ودقة اأكرث. من جهة اأخرى، ي�ساهم امل�سروع بتوفري امل�سادر التعليمّية 
املتاحة عرب �سبكة الإنرتنت مبا ي�سب نحو الو�سول اإلى اقت�ساد مبني على 
املعرفة، وت�سليح الطلبة باأف�سل اأدوات العلم واملعرفة، ومبا يحّفز وي�سجع على 
الّتميز والإبداع، ليكون �سبابنا موؤهلني وقادرين على املناف�سة بكفاءة عالية.

قطاع  دعم  يف  كبرية  اإ�سهامات  لديها  »اأمنية«  �سركة  اأن  اإبراهيم  واأ�سار 
التعليم  لوزارة  التابع  اجلامعي  الطالب  دعم  �سندوق  يعد  حيث  التعليم، 
العايل والبحث العلمي اأحد م�ساهمي �سركة اأمنية وبن�سبة ٤ باملئة من اأرباح 
ال�سركة. بالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن ال�سركة تقدم منحًا درا�سية لطالب غري 
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�سنوية  جامعية  درا�سية  ومنح  اجلامعية،  درا�ستهم  اإكمال  من  ليتمكنوا  مقتدرين 
جمانَا للطالب املتفوقني.

كما تبّنت اأمنية اأي�سًا مبادرة رزان خلفة )كرفان رزان( واعتربتها �سفريتها للتعليم. 
ومبادرة موؤ�س�سة رنني الهادفة لإيجاد منظومة تعليمية متكاملة ترتكز ب�سكل اأ�سا�سي 
على تنمية مهارة ال�ستماع لدى الأطفال وت�سجيعهم على القراءة وزيادة اهتمامهم 

بالكتب.
يف اجلانب الريا�سي، يقول اإبراهيم، اأن اأمنية التي اأدركت اأهمية تنمية العقول من 
خالل مبادراتها التعليمية املختلفة مل تغفل عن اأهمية تنمية الأج�ساد، حيث دعمت 
العام اجلاري  واأمتت خالل  والوحدات  الفي�سلي  الريا�سية مثل  الفرق  العديد من 
�سبكة ميكرويف  توفري  الأردنية ملدة عام من خالل  الأوملبية  اللجنة  لدعم  اتفاقية 

لتجهيز مركز الألعاب الأوملبية.
للريا�سة  �سفريًا  وعّينته  غو�ص  اأبو  اأحمد  الأوملبي  البطل  حاليًا  اأمنية  تدعم  كما 

وال�سباب، ودعمت املغامر الأردين م�سطفى �سالمة يف وقت �سابق.
تعد  والتي  اخلري«،  »اأمنية  حملة  اإلى  اإبراهيم  تطّرق  الجتماعي،  اجلانب  وعلى 
املظلة الرئي�سية والأولى جلميع امل�سروعات اخلريية وم�ساريع امل�سوؤولية الجتماعية 
اإنتاجية  م�سروعات  حتتها  املنطوية  واحلمالت  احلملة  هذه  نفّذت  اإذ  لـ»اأمنية«، 

لأفراد وجمموعات يف العديد من مناطق اململكة.
الرم�سانية  حملتها  نطاق  بتو�سيع  علي  اأم  تكية  مع  وبالتعاون  ال�سركة  قامت  كما 
لت�سمل كفالة 3١ اأ�سرة حمتاجة يف خمتلف حمافظات اململكة على مدار عام كامل، 
اخلريية  للجمعيات  غذائية  طرود  وتوزيع  رم�سانية  اإفطارات  تنظيم  جانب  اإلى 
وامل�سنني وذوي  الأطفال  اإغناء وحت�سني م�ستوى حياة  ي�سهم يف  والإجتماعية، مما 
الإحتياجات اخلا�سة الأقل حظًا يف اململكة، وتن�سجم بالتايل مع قيم اأمنية القائمة 

على امل�ساركة والت�سامن. 
اأما على اجلانب الفني والثقايف، يقول اإبراهيم بدعمنا لهذا اجلانب متّكنت اأمنية 
من  العديد  تبّنت  حيث  والروح(،  واجل�سد،  )العقل،  الإن�سانية  الكينونة  اإغناء  من 
خارطة  على  الأردن  و�سع  الى  خاللها  من  �سعت  التي  والثقافية  الفنية  املبادرات 
اأمثال  واملحليني  العامليني  واملو�سيقيني  الفنانني  لكبار  ا�ست�سافتها  عرب  الدولية 
اأمنية  زيد ديراين )�سفري  والفنان  الرومي  واملطربة ماجدة  املو�سيقي عزيز مرقة 
للفن والثقافة يف عام ٢٠١٢( والفنان العاملي عمر كمال )ال�سيناترا الفل�سطيني( كما 
�سعت اإلى خلق ف�ساءات رحبة للفنانني الأردنيني عرب عقدها �سراكات ا�سرتاتيجية 
مع م�سرح البلد ومهرجان م�سرح البلد »بلدك« للغرافيتي ودعم احلفالت املو�سيقية 

لفرقة »جتّلى«،  وتعيني  فرقة »حرقة كرت« �سفريا للفن والثقافة.

)حملة U -الأنك اأنت م�صدر اإلهامنا( 
موؤخرًا،  اأمنية  اأطلقتها  التي  اإلهامنا(  م�سدر  اأنت  -لأنك   U )حملة  وحول 

منا  ووعد  م�سى  ما  على  عمالئنا  ل�سكر  احلملة  هذه  »تاأتي  اإبراهيم:  يقول 
على ال�ستمرار يف التطّور لنخدم طموحاتهم واأحالمهم، فُهم حمور تركيزنا 

ر وجنّدد ونبتكر لأجلهم«. وم�سدر اإلهامنا. فنحن ُنطِوّ
�سيء  كل  وقبل  اأول  هي:  رئي�سية  حماور   3 على  عملها  يف  اأمنية  ترّكز  حيث 
العمالء وخا�سة ال�سباب منهم، ثم الريادة والبتكار، واأخريا تقدمي خدمات 

ذات قيمة م�سافة عالية.

 The Tank حا�صنة اأمنية لريادة االأعمال
تبنيها  ومنذ  اأمنية  اأن  اإبراهيم  يبني   ،The Tank بحا�سنة  يتعلق  وفيما 
�سعار »انتمي«، كر�ست نف�سها لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والبتكار، مقرونة 
ا�ستثنائية حتّفز رواد  بيئة  الريادي يف اململكة من خالل خلق  بتعزيز دورها 
لأهمية  اأمنية  روؤية  »تتوافق  ويقول:  النا�سئة.  وال�سركات  الأردنيني  الأعمال 
ثقافة الإبداع والبتكار مع الإ�سرتاتيجية الوطنية للمملكة، والتي تهدف اإلى 
ن�سر هذه الثقافة، وحتفيز النا�ص لإقامة جمتمع معريف يلعب دورًا فاعاًل يف 

امل�ستقبل«.
امللك عبد  افتتحها  جاللة  التي    The Tank اأن حا�سنة  اإبراهيم  وي�سري 
اهلل الثاين وجاللة امللكة رانيا يف عام ٢٠١٤ واملتواجدة يف جممع امللك ح�سني 
لالأعمال، متكّنت من دعم قطاع الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات، و�سمحت 
لل�سركات النا�سئة ورواد الأعمال الأردنيني من تطوير اأفكارهم وحتويلها اإلى 
م�ساريع قابلة للتطبيق، اإ�سافة اإلى م�ساعدتها يف ت�سويق اأفكارها ومنتجاتها 
دوليًا وربطها بامل�ستثمرين املحليني والإقليميني والدوليني، حيث اأتاحت اأمنية 
انعقد  الذي   MWC النقالة  للهواتف  العاملي  املوؤمتر  يف  م�ساركتها  وخالل 
)تطبيقات  نا�سئة  �سركات   ٨ اأمام  الفر�سة  املا�سي،  �سباط  يف  بر�سلونة  يف 
متكنت  حيث  فيه،  وامل�ساركة  املوؤمتر  حل�سور  موبايل(  واألعاب  وبرجميات 
�سناعة  قطاع  يف  امل�ستجدات  واأحدث  اآخر  على  الإطالع  من  ال�سركات  هذه 
الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات والت�سبيك مع ال�سركات الكربى العاملة يف 
  The Tank  هذا القطاع.كما مل يغفل القائمون  - بح�سب اإبراهيم - على
اأهمية عقد الدورات التدريبية والتوعوية وور�ص العمل للم�ستفيدين من خدمات 
على  مل�ساعدتهم  متخ�س�سة  وندوات  موؤمترات  ا�ست�سافت  كما  احلا�سنة، 
م�ساريعهم  بتطوير  لهم  �سمح  مما  والإبداعية،  ال�سخ�سية  مهاراتهم  تطوير 
واملالية  والقانونية  الفنية  امل�سورة  احلا�سنة  تقدم  كما  مناذجهم.  وحتقيق 
وتزويدهم  الإر�سادية  والربامج  الأعمال،  تطوير  ا�ست�سارات  اإلى  بالإ�سافة 

مب�ساحات مكتبية خم�س�سة. 
ويلفت اإبراهيم اأن احلا�سنة قدمت الدعم لأكرث من ٥٥٠٠ ريادي يف رغبة من 

اأمنية للو�سول اإلى جمتمع اأكرث تطورًا وا�ستدامة اقت�سادية. 
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هي احدى ال�سركات ال�سقيقة لل�سركة الأردنية لنتاج الدوية، وهي مملوكة بالكامل 
لل�سركة الأردنية لالأدوية.

عام  اأن�ساأت  طه  ها�سم  العام  مديرها  بح�سب  الطبيعية،  للمنتجات  ديال�ص  �سركة 
١٩٩٩، ومعناها يعود الى اللغة العربية ال�سيلة وي�سري الى الدرع اخلفيف الواقي .

الطبيعية  املواد  من  ال�سركة  منتجات  جميع  اإن  لـامل�ستثمرون،  حديثه  خالل  ويقول 
وتنتج حتت نظام  Jmp ، حيث بداأت ال�سركة بانتاج املنتجات الطبية عام ٢٠٠٠ .

وي�سيف اأن ال�سركة ت�سعى الى تزويد ال�سواق من املنتجات التي ت�ساعد النا�ص على 
�سركة  ان  الى  لديهم، م�سريا  والعمل على حت�سني احلياة  �سليمة  بناء �سحة جيدة 
ديال�ص تعترب الوحيدة يف منطقة ال�سرق الو�سط املتخ�س�سة يف انتاج الدوية من 

امل�ستح�سرات الطبيعية وتطويرها.

وي�سري طه الى ان فكرة عمل ال�سركة تعترب جديدة على دول املنطقة ، حيث عملت 
املثبتة  والفعالية  المان  �سهادة  على  حا�سلة  اليوم  وهي  وتطويرها،  تثبيتها  على 

لال�ستخدام وفعالية ال�ستخدام بال�سافة الى نوعية املواد امل�ستخدمة.
وتركز ال�سركة يف عملها على جانبني، توفري الدوية لالأم والطفل مع الهتمام الكبري 

جلانب الكبار يف ال�سن.
اأبرزها  ومن  الدوية  تنتج جمموعة كبرية من  ال�سركة  اأن  ويوؤكد طه خالل حديثه 
: الدوية النباتية، الأغذية الوظائفية، املكمالت الغذائية، الكرميات، اخلال�سات، 

حيث يعتمد يف انتاجها وتطريها جميع اخلال�سات الطبيعية.
ويقول طه ان ال�سركة تقوم بانتاج جميع املواد اخلام اخلا�سة بتطوير وانتاج الدوية، 
 JAP عاملي  وا�سراف  معايري  وفق  ال�سركة  مقر  املواد يف  هذه  بزراعة  تقوم  حيث 

تعتبر الوحيدة المتخصصة بانتاج االدوية من المستحضرات الطبيعية في المنطقة

شركة ديالص للمنتجات الطبيعية...
العالمة الفارقة في انتاج األدوية

طه:
تسعى الى تزويد 

االسواق بالمنتجات 
التي تساعد على بناء 

صحة سليمة
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“Bron Care” أبرز منتجات الشركة وهو دواء للسعال

 تقوم بانتاج جميع المواد الخام الخاصة
 بتطوير وانتاج االدوية عبر زراعة نباتاتها

ومن ثم يتم ا�ستخال�ص املواد اخلام ب�سورة علمية وفنية حتت نظام التنيع اجلديد 
JMP ، وبالتايل يتم بالنهاية انتاج الأدوية بجودة عالية .

اأبرز هذه  ال�سركة ما يقارب �ستة م�ستح�سرات ت�ستخدم يف منتجاتها، ومن  وتنتج 
والأن  مرتفعة  بتكلفة  اخلارج  من  ا�سترياده  يتم  كان  الذي  الزعرت  امل�ستح�سرات 

اأ�سبح منتجا حمليا وبتكلفة ب�سيطة.
وحول ال�سواق التي ت�ستهدفها ال�سركة يف ت�سويق منتجاتها، اكد طه انها ت�ستهدف 
الو�سول الى جميع الدول العربية الى جانب العديد من الدول الجنبية، حيث تقوم 

حاليا بت�سدير منتجاتها الى ١٥ دولة عربية واجنبية.
اذربيجان،  اليها،  منتجاتها  بت�سدير  ال�سركة  تقوم  التي  الجنبية  الدول  ومن 
الدول  من  املزيد  الى  بال�سافة   ، ملدوفيا  جورجيا،  كازخ�ستان،  اوزباك�ستان، 
الوروبية، م�سريا الى منتجات ال�سركة تتمتع بال�سمعة الطيبة، كما وانها ت�سعى الى 

تو�سيع قاعدة ت�سويق منتجاتها لت�سل الى جميع دول حول العامل.

وي�سري املدير العام الى ان ال�سركة تهتم ب�سكل كبري على اجراء البحاث العلمية، 
بتطوير  تتعلق  التي  البحاث  الأردنية يف  اجلامعات  مع  ت�سارك  ال�سركة  فان  وعليه 
انتاج  يف  ت�سخدم  التي  بالنباتات  تتعلق  التي  البحاث  يف  وكذلك  املنتجات  بع�ص 

الدوية وتطويرها.
ومن اأبرز منتجات ال�سركة “Bron Care” ، وهو دواء لل�سعال حيث يعد الأ�سهر 

وله ال�سمعة الطيبة يف الأ�سواق .
اأنها تتطلع الى  وحول التطلعات امل�ستقبلية لل�سركة، اكد مديرها العام  ها�سم طه 
الرتكيز على اجراء البحوث العلمية على النباتات املحطية بالبيئة الأردنية خا�سة 
البحاث يف  مراكز  مع  التعاون  وذلك من خالل  الكثري،  الغذائي  ال�ستخدام  ذات 
الطبيعية  الدوية  انتاج  على  عملها  يف  ال�سركة  و�سرتكز  كما  الأردنية،  اجلامعات 
التي ت�ساعد املواطنني على توفري نظام حياة �سليم ، بال�سافة الى موا�سلة البداع 

والتميز  على كاف امل�ستويات.





شركة تطوير العقبة...
التركيز على إحداث انطالقة جديدة

 تبني على اإلنجازات السابقة
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شركة تطوير العقبة ... الذراع التطويري 
لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أنشئت شركة تطوير العقبة لدفع عجلة االقتصاد والتنمية الشاملة في منطقة العقبة 
االقتصادية الخاصة تحديدا والمملكة عموما، من خالل االستثمار التشاركي مع شركات 

ومطورين متخصصين في المشروعات االستثمارية واالقتصادية المختلفة.
وبحسب مدير عام شركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم، فانه إلى جانب األهداف 

االقتصادية التي تسعى الشركة الى تحقيقها، فإنها تسهم في دفع جوانب التنمية 
االجتماعية كالتعليم والتدريب والصحة والبيئة وخلق فرص عمل للمواطنين من خالل 

شركائها من الشركات والمؤسسات االقتصادية وعبر تطبيق استراتيجية شاملة لتطوير 
وإحداث نقلة نوعية في أعمالها وتطوير وتنويع هيكل االستثمارات في المنطقة. 

الشركة ستركز على إحداث انطالقة جديدة تبني على اإلنجازات السابقة
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غانم:
 نسعى لتعزيز 

القدرة االقتصادية 
لألردن من 

خالل استقطاب 
االستثمارات



 وذلك اإميانًا منها باأهمية مثل هذه امل�ساهمات وما تقدمه من خدمة للوطن ومن حتقيق 
عائدات جيدة للم�ستثمرين ل�سيما يف قطاع املوانئ واملطار واللوج�ستيات بعمومها.

و�سيلة  اإيجاد  اجل  من  جاء  ال�سركة  ان�ساء  اإن  لـ«امل�ستثمرون«،  حديثه  خالل  ويقول 
امل�سالح بني  ت�سارب  وللحد من  املنطقة  املو�سوعة وتطوير  الروؤية  لتطبيق  متخ�س�سة 
الدور التنظيمي والتطويري ملنطقة العقبة، وقد عملت �سلطة منطقة العقبة القت�سادية 
اقت�سادية  ملنطقة  العقبة  حتويل  مفهوم  من  كجزء  الوطني  امل�ستوى  على  اخلا�سة 
خا�سة على ا�ستحداث �سركة لتطوير منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة لتكون الذراع 

التطويري لل�سلطة.
البحر الأحمر يرفد  ا�ستثماريا و�سياحيا عامليا على  اإن املنطقة تعترب مق�سدًا  واأ�ساف 
الأردن مبحرك تنموي ويحقق الرتقاء بامل�ستوى املعي�سي والزدهار والرفاهية للمجتمع 

�سمن اإطار من التنمية امل�ستدامة وال�ساملة.
وي�سري غامن الى ان �سركة تطوير العقبة و�سركاتها هي الذراع التطويري ل�سلطة العقبة 
ا�ستقطاب  خالل  من  لالأردن  القت�سادية  القدرة  لتعزيز  وت�سعى  اخلا�سة  املنطقة 
املعي�سي  امل�ستوى  وحت�سني  عامليًا،  وجاذبة  مناف�سة  بيئة  تهيئة  طريق  عن  ال�ستثمارات 
والرفاه القت�سادي للمجتمع و �سمان التطوير امل�ستمر القائم على اأ�س�ص من ال�سفافية 

وال�ستخدام الأمثل للموارد وحتقيق اأف�سل النتائج.
ويقول اإن اأولويات منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة يف املرحلة املقبلة و�سمن الروؤية 

امللكية �سرتكز على اإحداث انطالقة جديدة تبني على الإجنازات والنجاحات ال�سابقة 
للتنمية  واأمنوذجا  وال�ستثمار،  للتجارة   وبوابة  عامليا  �سياحيا  مق�سدا  العقبة  جلعل 

امل�ستدامة.
ال�سمولية ل�سلطة منطقة العقبة القت�سادية واملتعلقة بتطوير منظومة  واأكد ان اخلطة 
انهاء  ب�سرعة  تتلخ�ص  القت�سادي،  التحفيز  خلطط  العامة  والتوجهات  العقبة  موانئ 
تناف�سية  لزيادة  وذلك  العاملية،  اجلودة  معايري  تتطلبها  �سوية  باعلى  املنظومة  اأر�سفة 
موانئ املنظومة و�سمان الأمن الغذائي واأمن الطاقة يف اململكة الأردنية الها�سمية وزيادة 
اأنهت  اإن �سركة تطوير العقبة  العامل ال�ستثماري القائم على هذا القطاع، م�سريا الى 

الأعمال الن�سائية للمرحلة الأولى من ميناء العقبة اجلنوبي. 
وي�سيف اأنه حر�سًا على �سرورة تنفيذ خمرجات درا�سة احجام املناولة املتوقعة والتي 
مت حتديثها ملواكبة التحديات والظروف التي طراأت على املنطقة املجاورة،فقد با�سرت 

�سركة تطوير العقبة البدء بتنفيذ اأعمال املرحلتني الثانية والثالثة. 
ولتعظيم ال�ستفادة من املرافق املنجزة عكفت �سركة تطوير العقبة وبالتن�سيق املبا�سرة 
املناولة  اأعمال  نقل  عملية  يف  الإ�سراع  على  املوانئ  وت�سغيل  لإدارة  العقبة  �سركة  مع 
خالل  من  اجلديد  العقبة  ميناء  الى  احلايل  الرئي�سي  امليناء  من  البواخر  وا�ستقبال 
�سمان تزامن عميلة ال�ستالم النهائي لكل رزمة مع الت�سغيل الأويل التجريبي ل�سمان 
ال�ستيعابية وزيادة  والطاقة  لكل منها  املو�سوعة  املعايري  وتنا�سبها مع  املرافق  جاهزية 

منطقة العقبة تعتبر مقصداً
 استثماريا وسياحيا عالميا على البحر األحمر

تنفيذ القرية العمالية في الجنوب بهدف استكمال منظومة الموانى
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نادي اليخوت الملكي يتضمن انشاء محالت
 تجارية ومطاعم ومقاهي ومواقف للقوارب

انشاء ميناء العقبة الجنوبي سيعظم فرص االستثمار في مجال الصناعات المختلفة

كفاءة املناولة والتخزين. 
احلايل  الرئي�سي  امليناء  عن  بديل  ميناء  هو  اجلنوبي  العقبة  ميناء  ان  غامن  ويقول 
بالإ�سافة  واملدحرجات  واحلبوب  املكي�سة  والب�سائع  وال�سائلة  العامة  الب�سائع  ملناولة 
الى املوا�سي، وذلك لتمكني احلكومة الردنية من ت�سليم ارا�سي املرحلة الثالثة مل�سروع 

مر�سى زايد  للمبا�سرة بتنفيذ م�سروع مر�سى زايد. 
ال�سناعات  جمال  يف  ال�ستثمار  فر�ص  �سيعظم  اجلنوبي  العقبة  ميناء  ان�ساء  وان  كما 
املختلفة يف منطقة ال�سناعات اجلنوبية املحددة للميناء اجلديد، ويوفر ميناء متطور 

يكون مبثابة بوابة لوج�ستية للمملكة الردنية الها�سمية الى املنطقة املجاورة. 
وا�ساف اأن مناولة الفحم احلجري والب�سائع العامة واملوا�سي �ستكون على الأر�سفة 
قم ٢ و3 و٤ واحلبوب على ر�سيف ١ ، وقد مت تطبيق برنامج ت�سغيلي اأويل لالأر�سفة 
3 و٤ منذ منت�سف عام ٢٠١٤ بهدف ال�ستفادة املبكرة من الأر�سفة، م�سريا الى انه 
قد ار�ساء ما يقارب ٢١٠ باخرة على امليناء اجلديد ملناولة الفحم احلجري واملوا�سي.

موؤقتة  ب�سفة   ٢ رقم  ر�سيف  تخ�سي�ص  مت  فقد  الكربيت  مادة  مبناولة  يتعلق  وفيما 
ملناولة هذه املادة لت�سهيل تنفيذ اأعمال تطوير امليناء ال�سناعي. 

عوائد  ح�سد  عملية  من  الت�سريع  الى  �ساهمت  املبكرة  البداية  ان  الى  غامن  وي�سري 
امليناء اجلنوبي كما اتاحت الفر�سة الى جتربة املرافق املن�ساأة ب�سكل فعال و�سمان 

جودتها.
ملناولة  خم�س�ص  الر�سيف  هذا  ان  غامن  اكد   ،١ رقم  الر�سيف  الى  بالن�سبة  اأما 
احلبوب وميكن ا�ستخدامه ا�ستخدام عام كباقي الأر�سفة، وقد مت ت�سغيله مزامنة مع 

ت�سغيل املرحلة الأولى ل�سوامع احلبوب.
ويقول اإنه ل�ستكمال منظومة املوانى كان لبد من تنفيذ القرية العمالية يف اجلنوب  
يف  متكاملة  عمالية  قرية  وهي  اجلنوبي  للميناء  املتزوجني  غري  من  العمالة  لإ�سكان 

املنطقة اجلنوبية من العقبة .
وتقع القرية تقع على الطريق اخللفي بالقرب من منظومة املوانئ اجلديدة، وتهدف 
الى تقدمي وتوفري الدعم للعمال امل�ساركني يف امل�ساريع التطويرية التنموية يف منطقة 

العقبة القت�سادية اخلا�سة.
وت�سعى �سركة تطوير العقبة من خالل اإن�ساء هذه القرى ال�سكنية اإلى توفري جتمعات 
�سكنية على اأعلى درجات ومقايي�ص التميز، مبا يلبي احتياجات العاملني يف م�ساريع 
العقبة �سواء كانوا عاملني ب�سكل موؤقت اأو دائم، وعلى اختالف �سرائحهم ومبا ينا�سب 
خدمات  تاأمني  من  بد  فال  الهدف  هذا  مثل  لتحقيق  انه  الى  م�سريا  منهم،  فئة  كل 
املقومات  متكامل  حقيقي  جمتمع  �سمن  بالتواجد  �سعور  اإ�سفاء  على  قادرة  ومرافق 

الن�سانية والقت�سادية والجتماعية .
اإلى م�سجد ومالعب ريا�سية  اإدارية وجتارية، بالإ�سافة  و�ست�ستمل القرى على مبان 

وبيت لل�سيافة، كما �ست�ستمل على قاعة ريا�سية متعددة الأغرا�ص ومطعم مركزي.
وكانت �سركة تطوير العقبة اأعلنت موؤخرا عن م�سروع القرى ال�سكنية اجلنوبية والتي 
لال�ستثمار  عديدة  فر�سًا  امل�سروعان  يوفر  حيث  للعمال،  م�ساكن  تاأمني  اإلى  تهدف 
واملرافق  والإ�سكان  التحتية  البنية  اإن�ساء  يف  ال�ستثمار  ذلك  يف  مبا  اخلا�ص  للقطاع 

العامة وما اإلى ذلك من �سوؤون اخلدمات الإدارية.
وفيما يتعلق بنادي اليخوت امللكي ، اكد غامن ان امل�سروع هو عبارة عن ان�ساء حمالت 
جتارية ومطاعم ومقاهي ومواقف للقوارب وال�سيارات، ومبنى ل�سيانة القوارب ومالعب 

اأطفال واأعمال املوقع واملرافق، بالإ�سافة الى تاأهيل املباين القائمة والطرق والأر�سفة.
احلالية  والحتياجات  الوظيفية  املتطلبات  تلبي  ومباين  مرافق  الأعمال  ت�سمل  و  كما 
اأعمال  العقبة، كما وي�سمل على  ال�سياحية يف مدينة  اأهم املعامل  وامل�ستقبلية ليكون من 

تن�سيق املوقع العام من �ساحات خارجية وممرات واأر�سفة.
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مستشفى عمان الجراحي ...
 صرح طبي أردني رائد

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

سعيد:
 المستشفى يتميز 

بتقديمه أفضل 
الخدمات الطبية 
والرعاية الصحية

يعتبر مستشفى عمان الجراحي من المستشفيات المميزة في القطاع الخاص وعضوا 
في جمعية المستشفيات الخاصة، ويقدم اليوم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية 

وبشكل مميز.وبحسب مديره العام / الرئيس السابق لجمعية المستشفيات األردنية الدكتور 
باسم سعيد، يسعى المستشفى ألن يكون في المقدمة دائما وفي المرتبة االولى من حيث 

تقديم افضل الخدمات الطبية والصحية.
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ضرورة ايجاد آلية عمل لمساعدة بعض الجنسيات المقيدة من دخول المملكة وتلقي العالج

المستشفى استوفى كافة متطلبات 
وزارة الصحة وحاصل على االعتمادية األردنية والدولية

من  يعد  اجلراحي  عمان  م�ست�سفى  ان  لـ»امل�ستثمرون«،  حديثه  خالل  ويقول 
اقدم امل�ست�سفيات اخلا�سة يف الأردن ويف املقدمة من حيث الت�سنيف وتقدمي 
اخلدمات العالجية والرعاية ال�سحية، م�سريا الى انه حا�سل على العتمادية 

الأردنية ، وذلك ح�سب متطلبات وزارة ال�سحة.
امل�ستوى  على  وا�سعة  �سهرة  اكت�سب  اجلراحي  عمان  م�ست�سفى  اأن  وي�سيف 
ق�سم  الإ�سعاف وطوارئ  اأ�سا�سية من  اق�ساما  اليوم  وي�سم  والعربي،  الوطني 
العمليات الكربى، بال�سافة الى اق�سام الأ�سعة، التنظري، املخترب، ال�سيدلية، 
ق�سم الق�سطرة القلبية وق�سم عمليات القلب وزراعة الأع�ساء، وحدة الكلية 
ال�سطناعية، ق�سم الولدة واخلداج وق�سم العناية احلثيثة واملركزة وت�سمى 

عالج بالخ�ساب.
اجلراحة،  الباطني،  )الطب  وهي  اخلدمات  من  العديد  امل�ست�سفى  ويقدم 

التنظري  ال�سيدلية،  املخترب،  بالأ�سعة،  الت�سخي�ص  املركزة،  العناية  وحدة 
ا�سافة  الطوارئ،  وحدة  القثطرة،  خمتربات  الكلى،  غ�سيل  وحدة  الداخلي، 

الى خدمات التمري�ص(.
ويوؤكد �سعيد ان قطاع ال�سياحة العالجية يعترب رافدا اقت�ساديا مهما للمملكة 
ولالمن الجتماعي، المر الذي يتطلب من احلكومة موا�سل دعم هذا القطاع 
املهم والعمل على فتح ا�سواق مهمة وجديدة امامه وعلى �سبيل املثال اجلزائر 
وت�ساد وال�سوادان ونيجرييا وكينيا حيث الدول الفريقية من خالل املجال�ص 

امل�سرتكة مع رجال العمال يرغبون بار�سال املر�سى للعالج يف الردن.
وقال انه لبد من العمل على ار�سال الوفود الى هذه الدول ل�ستقطاب املر�سى 
طريان  خطوط  فتح  على  الأردنية  امللكية  �سركة  وت�سجيع  اململكة  يف  للعالج 
رغبة  هناك  ان  الى  م�سريا  الأردن،  يف  العالج  لغايات  الدول  لهذه  مبا�سرة 
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كبرية من قبل مواطني هذه الدول الى زيارة الردن والعالج فيها ملا يتمع به 
جهازه الطبي من كفاءات عالية و�سمعة طيبة ملدة تتجاوز ٢٥ عامًا.

ومنح  القطاع  لهذا  امل�ساعدة  تقدمي  على  العمل  احلكومة  من  لبد  انه  واكد 
خالل  من  العالج  لتلقي  الدول  خمتلف  من  املر�سى  لدخول  الت�سهيالت 
ت�سهيل منح الفيز للعديد من اجلن�سيات املقيدة لدخول اململكة، وذلك كما 
هو متبع يف بع�ص دول اجلوار مثل تركيا، م�سريا الى انه لبد من التدقيق 
المني على بع�ص اجلن�سيات بهدف احلفاظ على المن وال�ستقرار، لكن 
يف املقابل لبد من ايجاد اآلية عمل خا�سة مل�ساعدة هذه الفئات واجلن�سيات 

من دخول اململكة وتلقي العالج فيها.
رئي�ص  اجلراحي  عمان  م�ست�سفى  عام  مدير  �سعيد  با�سم  الدكتور  وي�سري 
�سابق جلمعية امل�ست�سفيات اخلا�سة الى ان ال�سياحة العالجية تعترب مطلب 
اململكة،  يف  القت�سادية  القطاعات  جميع  دعم  يف  ي�ساعد  كونه  ا�سا�سي 
منوها يف الوقت نف�سه الى ان الح�ساءاتت املتوفرة عن دور قطاع ال�سياحة 
العالجية يف دعم القت�ساد الوطني ت�سري الى هذا القطاع يف عام ٢٠١3 - 
٢٠١٤ حقق دخال ل يقل عن مليار دينار اأردين ، ا�ستفاد منه القطاع الطبي 

حوايل 3٥ باملئة و٦٥ باملئة  للقطاعات القت�سادية الخرى .
وقال ان تكلفة العالج يف الأردن تعترب القل كلفة مقارنة بالعديد من الدول 
كلى  الى عملية زراعة  التي كانت حتتاج  بع�ص احلالت  املجاروة، فهناك 

اجرتها يف تركيا بكلفة ٤٠ الف دولر بينما تكلفتها يف اململكة ترتاوح ما بني 
١٥ - ٢٠ الف دولر، م�سريا الى ان الأردن كان يحتل يف وقت �سابق املرتبة 
او اخلام�سة  الرابعة  واملرتبة  الو�سط  بال�سرق  العالجية  بال�سياحة  الولى 

على امل�ستوى الدويل.
على  اليوم  حا�سلة  اخلا�سة  الردنية  امل�ست�سفيات  من  العديد  الى  واأ�سار 
ا�ستقطاب  يف  مهم  عامل  يعترب  امر  وهذا  والردنية،  الدولية  العتمادية 

املر�سى لتلقي العالج يف اململكة.
والتحديات  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  ازمة  عن  باحلديث  �سعيد  با�سم  وينتقل 
التي  القت�سادية  بالزمة  �سلبا  تاأثر  القطاع  بان  ليقول  منها،  تعاين  التي 
القت�سادية  القطاعات  خمتلف  يف  احلال  هو  كما  اململكة  منها  تعاين 
الخرى ، حيث كانت ن�سبة ادخال املر�سى الجانب الى امل�ست�سفيات تبلغ 
٩٠ باملئة لكن انخف�ست خالل الفرتة املا�سبة الى ٤٠ باملئة وهذا ادى الى 
خلل يف امل�ست�سفيات التي عملت على التخلي عن بع�ص املوظفني والفنيني 

والداريني.
من جهة اخرى اكد مدير عام م�ست�سفى عمان اجلراحي، ان امل�ست�سفى يويل 
املنا�سبات  من  العديد  يرعى  حيث  الكبرية،  الهمية  الجتماعية  امل�سوؤولية 
للجمعيات  والدعم  الرعاية  ويقدم  كما  املجانية،  الطبية  كاليام  الوطنية 

خا�سة التي تعنى وتهتم باليتام والتوحد.

» البد من فتح 
اسواق مهمة امام 

السياحة العالجية 
األردنية وتوجه 

الى الجزائر وتشاد 
والسوادان والدول 
االفريقية الراغبة 

بالعالج في االردن« 
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مدينة العقبة الصناعية الدولية
الشريك األمثل لتطوير األعمال

الت�سنيعية  لالإ�ستثمارات  وموطن  ثقة  الدولية،  ال�سناعية  العقبة  مدينة 
اململكة  يف  امل�ساندة  واخلدمات  اللوجي�ستي  وال�سناد  والدعم  والتخزينية 

الأردنية الها�سمية.
تقع مدينة العقبة ال�سناعية الدولية بالقرب من مطار امللك ح�سني الدويل 
على بعد ١٥ كم من امليناء  يف منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة  حيث 
الها�سمية  الأردنية  اململكة  يف  الوحيد  البحري  املنفذ  العقبة  مدينة  تعترب 

خلدمات ال�سحن والنقل البحري الى العراق والدول املجاورة.
تقوم �سركة PBI Aqaba وعلى مدار ال ١3 �سنة املا�سية باإدارة وتطوير 
م�ساحته  ما  امتياز  على  الدولية من خالل عقد  ال�سناعية  العقبة  مدينة 
دومن    ١٢٠٠ ما مب�ساحته  على  التوقيع  وحاليا مت   ، مربع  ١،٧٠٠،٠٠٠ مرت 
الآن  الى  ال�ستثمارات  اإجمايل  و�سل  حيث  للم�ستقبل،  كاإحتياطي  ا�سافية 

ما يزيد عن الـ ٥٠٠ مليون دولر اأمريكي، ونهدف الى الو�سول الى حجم 
ا�ستثمار يقارب ١بليون دولر خالل اخلم�سة �سنوات القادمة.

�سركة PBI Aqaba  املطور ملدينة العقبة ال�سناعية الدولية تعنى ببناء 
قاعدة لل�سناعات الهند�سية واملعادن، مواد البناء، الزجاج، ال�سرياميك، 
توفري  وانظمة  املتجددة  الطاقة  واحلماية،  بالأمن  املتعلقة  ال�سناعات 

الطاقة، الأ�سناد اللوجي�ستي ، التخزين واخلدمات 
بكافة  الدولية  ال�سناعية  العقبة  مدينة  يف  املتواجدون  امل�ستثمرون  ويتمتع 

مزايا النظام القانوين اخلا�ص وحوافز ال�ستثمار املمنوحة، والتي ت�سمل:
- العقبة املكان الأكرث اأمانا للعمل وال�ستثمار يف ال�سرق الأو�سط.

- �سرائب خمف�سة.
- تقدمي الدعم وامل�ساعدة للم�ستثمرين قبل وبعد عملية الت�سغيل.
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- الأردن طرف يف جمموعة وا�سعة من التفاقيات املتعددة.   
- اإمكانية التملك لالأرا�سي وال�سركات لغري الأردنيني بن�سبة ١٠٠%

- دعم التدريب.

االجنازات:
- توقيع ما يزيد عن ١٠٠  عقد مع خمتلف ال�سركات ال�سناعية واللوج�ستية 

و�سركات اخلدمات على ما م�ساحته ٩٠٠،٠٠٠ مرت مربع تقريبا.
 

 مبادرات ال�صني :
- و�سعت احلكومة ال�سينية �سيا�سة  - حزام واحد، طريق واحد«. لت�سجيع  
طرق  طول  على  الواقعة  املناطق  يف  مل�ساريع  ال�سيني  والتمويل  ال�ستثمار 
التجارة التاريخية ال�سينية. حيث كانت العقبة جزءا من الطريق البحري 

من �سرق اآ�سيا اإلى البحر الأبي�ص املتو�سط منذ الع�سور القدمية.

- وقعت مدينة العقبة ال�سناعية الدولية م�سروع �سراكة مع غرفة ا�ستثمار 
�سينزن و �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة لت�سويق وت�سجيع و دعم 

ال�ستثمار حيث مت افتتاح مكتب يف �سينزن  لإجناز هذه الغاية.
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»Orange األردن « توّقع مذكرة تفاهم مع مجلس 
محافظة العاصمة لتطوير الخدمات اإللكترونية فيها

االستثمار في قطاع ا التصاالت

وتهدف  العا�سمة،  حمافظة  جمل�ص  مع  تفاهم  مذكرة  موؤخرًا  الأردن   Orange وّقعت   
تخ�س�سات  خريجي  قدرات  وبناء  املجل�ص،  يف  الإلكرتونية  اخلدمات  تطوير  اإلى  املذكرة 

اأبناء املحافظة.  تكنولوجيا املعلومات من 
ـ  لدى  وال�سرتاتيجية  للمالية  التنفيذي  املدير  التنفيذي/  الرئي�ص  نائب  املذكرة  وقع 
مروان  اأحمد  العا�سمة  حمافظة  جمل�ص  ورئي�ص  ديرانيه،  ر�سالن  Orangeالأردن 
د.   Orange الردنية/  الت�سالت  جمموعة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  بح�سور  العبدالالت، 

�سبيب عماري، وعدد من اأع�ساء جمل�ص حمافظة العا�سمة.
وياأتي توقيع مذكرة التفاهم انطالقًا من دور Orange الأردن بدعم املجتمعات املحلية 
والتدريب  الت�سالت  خدمات  بتقدمي  ال�سركة  �ستقوم  حيث  مبهامها،  بالقيام  مل�ساعدتها 
داخل  امل�ساريع  تنمية  يف  املجل�ص  ودور  يتما�سى  الذي  المر  العا�سمة،   حمافظة  ملجل�ص 
باأن من  املجل�ص، علمًا  بهذا  املنوط  الدور  اطار  باختالف مناطقها يف  العا�سمة  حمافظة 
اأ�سباب ان�ساء جمال�ص املحافظات العمل على تخفيف ال�سغط على احلكومة املركزية من 
خالل منحها  �سالحيات وا�سعة لتقدير احتياجاتها ال�سنوية و العمل على اقرار امل�ساريع 

واخلدمية. التنموية 
الأردن   Orange اإميانًا من  العا�سمة  التفاهم مع جمل�ص حمافظة  توقيع مذكرة  وياأتي 
بتنمية  مبا�سر  ب�سكل  املعنية  الوطنية  املوؤ�س�سات  لتلك  امل�ستمر  الدعم  تقدمي  باأهمية 
املجتمعات املحلية واإيجاد بنية حتتية للم�ساريع التنموية �سمن مناطق هذه املجال�ص، مبا 
ال�سركة املحوري يف  اأف�سل اخلدمات لأهايل هذه املناطق  ويتما�سى مع دور  يكفل تقدمي 

 .””٢٠٢٠ Essentials املجتمع واملنبثق من ا�سرتاتيجيتها اخلم�سية 
لالنتخابات  الإلكرتوين  الربط  لعمليات  الرئي�سي  املزود  كانت  Orangالأردن  اأن  يذكر 
البلدية وجمال�ص املحافظات التي جرت يف �سهر اآب ٢٠١٧  حتت اإ�سراف الهيئة امل�ستقلة 

لالنتخاب.

تطلق وت�صارك بحملة ال للتنمر
اأطلقت Orange الأردن واملو�سيقي الأردين عزيز مرقة موؤخرًا حملة ل للتنمرحتت ا�سم 

ل_للتنمر، وذلك بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ومبادرة مدر�ستي.
لهذه  خ�سي�سًا  اأعّدت  والتي  مرقة  عزيز  للفنان  واقف  اأغنية  اإطالق  احلملة  خالل  ومت 
وخا�سة  حكومية  مدر�سة   ١٢ لـ  ميدانية  جولت  �سملت  التي  احلملة  هدفت  حيث  احلملة، 

اإلى تعريف الطالب بالتنمر بجميع اأ�سكاله، والأ�سباب التي تدفع النا�ص للتنمر، ومظاهره 
التنمر  اأنواع  للوقوف �سد جميع  الالزمة  والإجراءات  بها،  يت�سبب  التي  ال�سلبية  وامل�ساعر 

ل �سيما التنمر الإلكرتوين.
هاينك:  جريوم  الأردن،   Orange يف  التنفيذي  الرئي�ص  قال  احلملة  هذه  ومبنا�سبة 
ال�ستخدامات  بكيفية  النا�ص  لتوعية  تهدف  التي  احلملة  هذه  باإطالق  جدًا  �سعداء  نحن 
الأردن   Orange يف  ن�سعى  اململكة،  يف  اإنرتنت  اأقوى  وكمزّود  لالإنرتنت.  ال�سحيحة 
توطيد  من  ومتّكنهم  دائم  توا�سل  على  النا�ص  تبقي  التي  الإنرتنت  خدمات  لتقدمي 
ح�ص  لديهم  يكون  اأن  النا�ص  على  يجب  لذلك  البع�ص،  بع�سهم  من  وتقريبهم  عالقاتهم 

بامل�سوؤولية عند ا�ستخدام الإنرتنت.
التنمر  يعترب  بارطو:  تولني   ، اخلارجي  والت�سال  التجارية  العالمة  اإدارة  مديرة  وقالت 
حتديًا كبريًا نظرًا لالأ�سرار التي قد يت�سبب بها، ومع انت�سار الإنرتنت وتزايد ا�ستخداماته 
وهو  التنمر  اأ�سكال  من  جديد  �سكل  هنالك  ظهر  فقد  الأجيال،  جميع  قبل  من  العامل  يف 
تاأثري  له  يكون  قد  ورمبا  بل  نف�سها،  والإ�ساءة  الأ�سرار  يحمل  والذي  الإلكرتوين،  التنمر 
�سلبي اأكرب على الأ�سخا�ص املتعر�سني لهذه الإ�ساءة، وذلك ل�سرعة انت�سار املعلومات عرب 

الإنرتنت و�سعوبة التخل�ص منها على املدى الطويل.

أكدت التزامها بتقديم حلول اتصاالت متكاملة وبجودة عالية
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كاأحد  املجتمعي  العمل  وت�سع  حملية،  بروح  عاملية  �سركة  الأردن   Orange وتعترب  هذا 
اأولوياتها، وهو الأمر الذي يتما�سى مع خطتها للعمل املوؤ�س�سي املجتمعي املنبثقة من  اأهم 

.٢٠٢٠  Essentials  ا�سرتاتيجيتها اخلم�سية
 

وقعت اتفاقية مع املجل�س الرنويجي لالجئني
مبوجبها  تقوم  لالجئني،  الرنويجي  املجل�ص  مع  اتفاقية  موؤخرًا  الأردن   Orange وقعت 
الالجئني  خميمات  يف  الإنرتنت  خدمات  عن  ف�ساًل  اخللوي  اخلط  خدمات  بتقدمي 

اأعمالهم.  مل�ساعدتهم على بناء وتطوير 
و  هاينك،  جريوم  التنفيذي  رئي�سها  الأردن،   Orange عن  بالنيابة  التفاقية  ووقع 
وذلك  غرياردي،  كارلو  العام  مديرها  لالجئني  الرنويجي  املجل�ص  عن  بالنيابة  وقع 
املوؤ�س�سي  للقطاع  التنفيذي  املدير  بح�سور  للمجل�ص،  هاينك  اأجراها  التي  الزيارة  خالل 

وال�سركات، املهند�ص �سامي �سمريات ومدراء تنفيذيني من كال الطرفني.
Orange الأردن بدخول �سراكة  وعرّب هاينك عن �سعادته بالتفاقية قائاًل: فخورون يف 
الإنرتنت  توفري خدمات  باأن  ثقة  على  ونحن  الرنويجي لالجئني،  املجل�ص  مع  ا�سرتاتيجية 
�سي�ساعد يف حت�سني ا�ستفادة الالجئني من الدعم الذي يقدمه املجل�ص وتعزيز العالقات 
املخيمات  داخل  اأعمالهم  لتطوير  الفر�سة  منحهم  عن  ف�ساًل  واأحبائهم،  عائالتهم  مع 
Orange الأردن  والتوا�سل مع العامل اخلارجي. وكمزّود لأقوى اإنرتنت يف اململكة، فاإن 
واأينما  و�سرائحهم  فئاتهم  خمتلف  على  املجتمع  اأبناء  جلميع  الإنرتنت  لتوفري  ت�سعى 
مع  يتما�سى  ما  وهو  يهمهم،  ما  بكل  وربطهم  دائم  توا�سل  على  لإبقائهم  وذلك  تواجدوا، 

٢٠٢٠ Essentials“ ا�سرتاتيجية �سركتنا اخلم�سية 
�سعداء  �سمريات:  �سامي  املهند�ص  وال�سركات،  املوؤ�س�سي  للقطاع  التنفيذي  املدير  وقال 
ب�سم املجل�ص الرنويجي لالجئني لقاعدة زبائننا من قطاع الأعمال، وناأمل باأن نقدم لهم 
باأكرب  اليومية  مهامهم  اأداء  من  ومتكينهم  اأعمالهم  لت�سهيل  متكاملة  ات�سالت  خدمات 

قدر من الدقة، والكفاءة وب�سرعة فائقة.
تقدم  لإحداث  عالية  وبجودة  متكاملة  ات�سالت  حلول  بتقدمي  الأردن   Orange وتلتزم 
با�ستثمار  ال�سركة  قامت  الأهداف  هذه  ولتحقيق  اململكة.  م�ستوى  على  ملمو�ص  رقمي 
لتعزيز م�ستوى قطاع الت�سالت، حيث مت تخ�سي�ص  املا�سية  ال�سنوات  مئات املاليني يف 
خدمات  توّفر  التي  تلك  خا�سة  جديدة،  ترددات  وحليازة  �سبكاتها  لتطوير  معظمها 
الإنرتنت عري�ص النطاق الال�سلكي، وذلك ل�سمان جودة التغطية وتوفري ال�سعات العالية، 
الثاين  اجليلني  �سبكات  وجتديد  اجلديدة،  واخلدمات  التقنيات  اإدخال  اإلى  بالإ�سافة 
ت�سمل  التي  اجلديد  اجليل  �سبكات  يف  كبرية  ا�ستثمارات  ال�سركة  �سّخت  كما  والثالث، 

�سبكات اجليل الرابع، واجليل الرابع املتقدم، و�سبكات الألياف ال�سوئية
 4G+, Fiber to the Home, Fiber to-4G, LTE advanced-LTE(  

.)the Business

فازت بجائزة اأف�صل جتربة �صبكة ات�صاالت
لل�سنة  ات�سالت،  �سبكة  جتربة  اأف�سل  جائزة  على  موؤخرًا  الأردن   Orange ح�سلت   

لل�سرق  الت�سالت  قطاع  يف  الزبائن  جتربة  اإدارة  موؤمتر  خالل  التوايل  على  الثانية 
 Customer Experience Management in Telecoms ال�سابع  الأو�سط 
Middle East  والذي عقد يف دبي، بح�سور ما يزيد عن ١٠٠ �سخ�سية من اخلرباء 

والروؤ�ساء التنفيذيني ملختلف �سركات الت�سالت يف املنطقة .
هند�سة  مدير  الوهاب،  فرح  املهند�ص  الأردن،   Orange عن  بالنيابة  اجلائزة  وا�ستلم 

تغطية ال�سبكة اخللوية  يف Orange الأردن .
املدير  )اجلملة(/  الكلية  للمبيعات  التنفيذي  املدير  قال  املنا�سبة،  هذه  على  وتعليقًا 
Orange الأردن، املهند�ص وليد دولت:  التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات وال�سبكات لدى 
التوايل  على  الثانية  لل�سنة  ات�سالت  �سبكة  جتربة  اأف�سل  جائزة  با�ستالم  جدًا  فخورون 
وباعتبار  املرموق،  الأو�سط  لل�سرق  الت�سالت  قطاع  يف  الزبائن  جتربة  اإدارة  موؤمتر  يف 
Orange  الأردن مزّود اأقوى اإنرتنت يف الأردن، فاإننا ن�سعى دومًا لتقدمي جتربة زبائن ل 
ت�ساهى من خالل تعزيز تقدمي اأف�سل و�سائل واآليات الربط واإدخال اأحدث التكنولوجيات 

واأكرثها تطورًا.
وتعمل Orange الأردن دومًا على تقدمي حلول ات�سالت متكاملة وبجودة عالية لإحداث 
يف  الدائمة  ا�ستثماراتها  خالل  من  ذلك  و  اململكة،  م�ستوى  على  ملمو�ص  رقمي  تقدم 
التقنيات  اإدخال  اإلى  بالإ�سافة  والكفاءة،  وال�سرعة  النوعية  حيث  من  وتطويرها  �سبكتها 
ا�ستثمارات  �سّخت  كما  والثالث،  الثاين  اجليلني  �سبكات  وجتديد  اجلديدة،  واخلدمات 
الرابع املتقدم،  الرابع، واجليل  التي ت�سمل �سبكة اجليل  كبرية يف �سبكات اجليل اجلديد 
 4G+, Fiber to-4G, LTE Advanced-LTE( ال�سوئية  الألياف  و�سبكات 
على  م�سرتكيها  اإبقاء  بهدف  وذلك   ،)the Home, Fiber to the Business
على توا�سل دائم مع كل ما يهمهم، ولتغطية جميع احتياجاتهم املتغرية، وهو الأمر الذي 
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بقلــم : د. إبراهيم بدران

االستثمار والجنسية

مثل  اقت�سادها  حجم  يف  الكبرية  البلدان  اأن  مبعنى 
تركيا ) ٩٠٦ مليارات دولر( اأو كندا )١٧٦3 مليارا( 
اأو �سنغافورة )3١٧ مليار دولر( ل ت�سع قيودًا م�سددة 
ب�سبب  وذلك  اجلن�سية،  طالبي  من  ال�ستثمار  على 
المكانات ال�سخمة لالقت�ساد، والتي ل تتاأثر الى حد 

كبري بتوجه امل�ستثمر نحو ا�ستثمارات معينة. 
 )٤3( الأردن  مثل  القت�ساد  �سغرية  البلدان  يف  اأما 
توجه  فان  دولر(،  مليار   3٩  ( تون�ص  اأو  دولر  مليار 
اأن  �ساأنه  من  ال�ستثمار  من  معني  نوع  نحو  امل�ستثمر 
يرتك اآثارا ايجابية اأو �سلبية يف القت�ساد اأو يف ال�سوق 
اأو يف الأ�سعار. واذا مل تهتم الدولة ال بدخول الأموال، 
و بايداعها يف البنوك اأو �سراء �سندات خزينة، اأو ما 
تفقد  تدريجيًا  الدولة  فان  ن�ساطات،  من  ذلك  �سابه 
الآن  حا�سل  هو  كما  الأ�سعار،  على  ال�سيطرة  قدرتها 

لدينا يف �سوق العقار ويف تكاليف املعي�سة.
دفعت  التي  الرئي�سة  الأ�سباب  من  واحد  وهذا   
عربية  عا�سمة  اأغلى  ثاين  تكون  لأن  عمان  عا�سمتنا 
العامل،  م�ستوى  على  الغالء  يف  والع�سرين  وال�ساد�سة 
البالد خالل  ا�ستثمارية كثرية دخلت  اأمواًل  اأن  ذلك 
ال�سنوات املا�سية، حتى و�سلت ن�سبتها الرتاكمية ٨3% 
اجلزء  يذهب  مل  ولكن  الجمايل،  املحلي  الناجت  من 
وامنا  جديدة،  انتاجية  م�ساريع  لن�ساء  منها  الأكرب 
يف  واأ�سهم  وعقارات  قائمة  موجودات  ل�سراء  ذهبت 
قدرة  اأ�سعفت  �سرائية  وبقوة  الأردنية،  ال�سركات 

املواطن وامكاناته القت�سادية.
دخله  متو�سط  يزيد  ل  الذي  املوظف  �سيفعل  فماذا   
عن ٥٠٠ دينار �سهريًا اذا كان امل�ستثمر غري الأردين 
الأخرى  وامل�ساألة  مرتفعة؟.  مببالغ  ال�سراء  ي�ستطيع 
ذات البعد ال�سرتاتيجي الهام تتمثل يف ماآل عائدات 
القت�ساد ذاته. ونحن اليوم لدينا اأكرث من ٥٤% من 
اأ�سهم البنوك مملوكة لغري الأردنيني) مع الحرتام( 
لغري  مملوكة  الكربى  ال�سركات  من   %  3٠ من  واأكرث 
الأردنيني، ا�سافة الى املباين والأرا�سي الكثرية التي 
العادي، ويف  املواطن  ا�سعارها خارج امكانات  جعلت 

نف�ص الوقت مل ت�سف �سيئا يذكر لالقت�ساد. 
ال�ستثمار  مو�سوع  مراجعة  من  بد  ل  اأنه  يعني  وهذا 
ذلك  كل  من  والأهم  بهما،  الت�سرع  وعدم  واجلن�سية 
جمرد  ولي�ست  حقيقية«،  اقت�سادية  �سوابط  »و�سع 
�سوابط مالية اأو نقدية من �ساأنها اأن تفرغ القت�ساد 
الى  الزمن  مع  الأردنيني  ثروات  وحتول  حمتواه،  من 

الف�ساء القليمي اأو اخلارجي. 
اجلن�سية  �سروط  تعدل  اأن  فاملطلوب  هنا،  ومن   
يقوم  اأن   : اأوًل  التايل:  الطار  يف  ورمبا  وال�ستثمار 
على  املحافظة  على  لل�سوابط  الأ�سا�سي  املرتكز 
جهة،  من  اأنف�سهم  لالأردنيني  واملوجودات  الأ�سول 
حقيقية  ا�سافة  اجلن�سية  طالب  با�ستثمار  ويرتبط 

للقدرة النتاجية لالقت�ساد من جهة ثانية.
 ثانيًا : اأن يكون ال�ستثمار يف م�ساريع انتاجية جديدة 

اأو متعرثة، ولي�ص  اأو تو�سعة ذات قيمة مل�ساريع عاملة 
�سراء م�ساريع قائمة.

وال�سندات  الأ�سهم  يف  ال�ستثمار  يكون  ل  اأن  ثالثًا:   
وال�سوق الثانوي قبل عدة �سنوات من ان�ساء امل�ساريع 
خارطة  وفق  م�ساريع  يف  ال�ستثمار  ويكون  اجلديدة. 
القطاعات  ت�سنيع  نحو  التوجه  من  تعزز  ا�ستثمارية 

القت�سادية املختلفة.
وفق  الأردنيني  لغري  املباين  متلك  يكون  اأن  رابعًا:   
يف  ا�سافية  ر�سوم  مقدمتها  يف  تاأتي  خا�سة  �سوابط 
حدود ٢٠% من قيمة العقار تو�سع يف �سندوق خا�ص 
لدعم امل�ساريع ال�سكانية ل�سغار املوظفني وحمدودي 

الدخل.
 خام�سًا: اأن يكون الجتاه العام نحو تاأجري الأرا�سي 
لفرتات زمنية بني 3٠ و ٥٠ �سنة، قابلة للتجديد، بدل 
من بيع الأرا�سي، ومرتبطًا بر�سوم ا�سافية يف حدود 
وم�ساريع  املحافظات  تنمية  �سندوق  لتمويل   %٢٠

جديدة يف البوادي والقرى والأرياف.
مثل  اجلديدة  التجارية  امل�ساريع  تكون  اأن   : �ساد�سًا   
م�ساريع  من  وغريها  املولت(  ال�سخمة)  الأ�سواق 
فيها  ال�سلع  من   %٧٥ تكون  باأن  م�سروطة  اخلدمات 

اأردنية والعمالة فيها ٩٠% اأردنية.
واأخريا، فان اخلروج من الأزمة يتطلب دعم القدرة 
فذلك  الو�سائل،  بكل  الوطني  لالقت�ساد  النتاجية 

الطريق ال�سحيح للم�ستقبل.

بداية، ان منح الجنسية للمستثمرين، هي ممارسة 
معمول بها في بلدان كثيرة، وتهدف الى جذب مزيد 

من االستثمارات األجنبية للمساهمة في تعزيز امكانات 
االقتصاد الوطني، أو لتشجيع المهاجرين كما هو الحال 
في كندا مثال، لكن هذه الممارسة تكون محكومة في 
اطار الظروف الموضوعية االقتصادية أو الديموغرافية أو 

السياسية لتلك البلدان. 

وجهة نظر 
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بقلــم : د. خالد الوزني

المسار البديل

الذي  احلدث،  معطيات  اأمام  نقف  اأن  علينا  وهنا 
موؤ�س�سات  من  تامٍّ  ورف�ٍص  �سعبي،  حراك  اإلى  اأف�سى 
لعدم  اإلَّ  ل�سيء  ل  املدين،  واملجتمع  اخلا�ص  القطاع 
املناخ  اأو  القت�سادية  اأو  املالية  املمكنات  توافر 
اأي مبلغ  اأو جمع  ال�سرائب  املنا�سب لطرح مزيد من 
اإ�سايف عرب ر�سوم اأو �سرائب اأخرى. وميكن القول اإن 
احلكمة جانبت من فاو�ص ال�سندوق وو�سع مقرتحًا 
يتعلَّق ب�سريبة الدخل يف ظروف التباطوؤ القت�سادي 
الذي تعي�سه البالد منذ فرتة تزيد على خم�ص �سنني.

وكان من املفرت�ص اأن يتمَّ درا�سة متطلب توليد املبلغ 
خمت�سني  مع  جل�سات  عرب  مليون،   3٠٠ املطلوب، 
وخرباء وعرب �سراكة حقيقية مع القطاع اخلا�ص مبا 
التي  ال�سريبة  لبديل  خالفًا  ببدائل  باخلروج  ي�سهم 
الأمثل ل من  تعدُّ احلل  ولكنها ل  الأ�سهل،  تعدُّ احلل 
حيث الظروف القائمة ول من حيث �سمان احل�سول 
وترتفع  ال�سرائب  قانون  يتعدل  فقد  املطلوب،  على 
معدلت ال�سريبة دون اأن ي�سمن ذلك زيادة الإيرادات 
ذلك  قبل  وحدث  ممكن  اأمر  وهو  للدولة،  املحلية 
التي  ال�سرائب  من  وغريها  الت�سالت  �سرائب  يف 
فا�سطرت  ح�سيلتها،  ترتفع  ومل  معدلتها  ارتفعت 
احلكومة اإلى الرتاجع عنها. اإذن كان من املطلوب اأن 
م لل�سندوق بدائل عدة يتم احل�سول من خاللها  ُنقدِّ
�سيقبل  ال�سندوق  اأنَّ  واعتقادي  املُقرتح،  املبلغ  على 
املخت�سني  من  لديه  لأنَّ  ذلك  املنطقية،  باملقرتحات 

ما يحرتمون علمهم ومنطقية الأمور.
النزوع  دون  باللتزامات  الوفاء  هو  البديل  امل�سار 
املواطن  على  اأعباًء  ت�سيف  واإجراءات  قوانني  اإلى 
الن�ساط  وتثبط  ال�ستثمار  وُتنفر  القت�ساد،  وعلى 
من  �سريعة  ودرا�سة  اأ�ساًل.  املُتباطئ  القت�سادي 

العامة  الإيرادات  موارد  حول  املخت�سني  من  فريق 
وحلول  بل  ناجعة،  حلول  اإلى  بنا  �ست�سل  كانت 
احلركة  زيادة  اإلى  وتوؤدي  العامة  الإيرادات  تزيد 

القت�سادية يف اآٍن واحٍد.
ويف ظل ذلك كله علينا اليوم اأن نعرتف اأنَّ القت�ساد 
الأردين خ�سع ل�سيا�سات وبرامج ت�سحيح اقت�سادي 
والبنك  ال�سندوق  مع  بالتعاون   ١٩٩٠ العام  منذ 
الدوليني، وتخرج من تلك الربامج يف منت�سف العام 
٢٠٠٤ بتحقيق بع�ص النتائج الإيجابية، ثمَّ عاد الأمر 
العاملية  املالية  الأزمة  اأعقاب  يف  عليه  كان  ما  اإلى 
ن�ساأل  اأن  بفعل �سيا�سات خاطئة متعددة، ولكن املهم 
بعد  لالقت�ساد  املنا�سب  امل�سار  هو  ما  اليوم  اأنف�سنا 
كل هذه اجلهود. وبداية نقول اإنَّ �سيا�سات الت�سحيح 
ى  القت�سادي منق�سمة اإلى ق�سمني: الأول هو ما ي�سمَّ
الت�سوهات  من  التخل�ص  اأي  القت�سادي؛  التثبيت 
الت�سحيح  هو  والثاين  العامة،  باملالية  املرتبطة 
القت�ساد  بتوجيه  املرتبطة  ال�سيا�سات  وهي  الهيكلي 

نحو ال�ستدامة وال�ستقرار.
اإن  القول  فيمكن  القت�سادي  التثبيت  �سيا�سات  ا  اأمَّ
دعم  يبَق  فلم  وزيادة،  بالكامل  اأجنزها  قد  الأردن 

اإلى  ه  املوجَّ الدعم  ل  وحتوَّ الغذائية،  املواد  على  حتى 
ل احلكومة  ٍه اقت�ساديٍّ ُيحمِّ امل�ستقات النفطية من ت�سوُّ
م�سدر  اإلى  �سنويا  دينار  مليون   ٢٥٠ تتجاوز  اأعباًء 
وانتهت  دينار،  مليون   ٧٠٠ يتجاوز  �سنوي  عام  اإيراد 
ب�سكل  تقريبًا، ومتَّ  ر  املربَّ الإ�سراف غري  اأ�سكال  كافة 

ن�سبي �سبط اأوجه الإنفاق العام.
هي  اليوم  زائدة  تق�سفية  �سيا�سة  اأي  فاإن  وعليه 
مبثابة �سيا�سة تثبيط اقت�سادي لي�ص له مربر يف ظل 
التباطوؤ القت�سادي القائم. ومن هنا فاإنَّ ال�سيا�سات 
يف  يكمن  اليوم  احلقيقي  البديل  وامل�سار  املطلوبة 
ثالثة  على  القائم  الهيكلي  والت�سحيح  الت�سويب 
جلذب  ال�ستثمارية  البيئة  حت�سني  الأول،  اأعمدة؛ 
اجلوار  اأزمة  جتاوز  والثاين،  ال�ستثمار،  من  مزيد 
وجفاف الأ�سواق التقليدية بالن�سبة للتجارة اخلارجية 
لتوليد  الأردنية  لل�سادرات  بديلة  اأ�سواق  اإيجاد  عرب 
م�سادر  من  املزيد  ولتوليد  حمليًّا  الدخل  من  املزيد 
والثالث  م�ستدامة،  م�سادر  من  الأجنبية  العمالت 
والتحوُّل  العامة  اخلدمات  م�ستوى  وحت�سني  ت�سويب 
الذكية  التطبيقات  واقت�ساد  املعرفة  اقت�ساد  نحو 
العام  الإجناز  كفاءة  ورفع  وجتويد  لتح�سني  �سمانًا 
املزيد  جذبا  على  ي�ساعد  مبا�ص  واخلا�ص،  احلكومي 
من ال�ستثمارات ويحقق موارد م�ستدامة اإ�سافية من 

الحتياطيات الأجنبية.
واملح�سلة من امل�سارات الثالثة هو منّو اأكرب، وتخفيف 
اأو حل مل�سكلة البطالة، ومكافحة للفقر، وح�سول على 
ل  تو�سعية  و�سائل  عرب  العامة  الإيرادات  من  املزيد 
العامة  الإيرادات  زيادة  �سي�سمن  النمو  تثبيطيه. 
ل  فقد  ال�سرائب  معدلت  رفع  م�سار  ا  اأمَّ للدولة، 
ي�سمن ذلك، بل قد يوؤدي اإلى تراجع تلك الإيرادات.

ال شكَّ أنَّ النزوع إلى إنجاز قانون للضرائب والسرعة في إرساله 
إلى مجلس األمة، لكي يأخذ مساره الدستوري ينطوي على 
قائمة التزامات حتَّمت مثل ذلك اإلجراء طمعًا في الحصول 
على موافقة صندوق النقد الدولي وشهادته بأنَّ االقتصاد 

األردني يمكنه استالم منحة أو الحصول على قرض جديد من 
المجتمع الدولي، وحسب ما رشح من معلومات فإن القضية 

تتعلق بأحد مشروطات االتفاق األخير مع الصندوق، والتي 
ر الحكومة مبلغًا ماليًا يصل إلى نحو 300 مليون  قضت بأن توفِّ

دينار من مصادر محلية مستدامة، وكان اقتراح الحكومة 
آنذاك أن يتم توفير ذلك المبلغ من خالل تعديل قانون ضريبة 
الدخل، بحيث يتم الحصول على ذلك المبلغ مع بعض الزيادة 

التي يمكن استخدامها في أمور أخرى.

مقاالت

أي سياسة تقشفية زائدة 
اليوم هي بمثابة سياسة 

تثبيط اقتصادي ليس 
له مبرر في ظل التباطؤ 

االقتصادي القائم
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اإلستثمار في قطاع النقل

ال�سياحية  النقليات  ل�سركة  العامة  الهيئة  �سادقت 
ال�سنوي  العادي  اجتماعها  -يف  جـــت   - الردنية 
رئي�ص  برئا�سة  عقد  الذي  والع�سرون  اخلام�ص 
مدير  وح�سور  البكري  كمال  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص 
عام ال�سركة معايل مالك حداد على تو�سية جمل�ص 
الدارة، بتوزيع ١.٢٩٦.٠٠٠ مليون دينار ما ن�سبته 
١٢ % من راأ�ص املال كاأرباح نقدية على امل�ساهمني 

عن العام ٢٠١٧
وح�سر الجتماع م�ساهمون يحملون ما ن�سبته ٧٢ 
% من راأ�سمال ال�سركة البالغ ١٠ مليون وثمامناية 
عام  مراقب  مندوب  اأعلن  دينار/�سهم حيث  الف 

ال�سركات عن قانونية الجتماع .
الدارة  جمل�ص  رئي�ص  القى  الجتماع  بداية  ويف 
كمال البكري كلمته التي قال فيها : لقد �سهد عام 
ال�سعبة  القت�سادية  للظروف  ا�ستمرارا   ٢٠١٧
يف  وا�سحا  انح�سارا   ، املنطقة  �سهدتها  التي 
ا�ستقطاب الفواج ال�سياحية ، وامتدادا للتداعيات 
كبري  ب�سكل  منتطقنا  على  اثرت  التي  ال�سلبية 
املوؤثرة  والتغريات  ال�سيا�سية  ال�سطرابات  نتيجة 

التي حدثت يف بع�ص الدول العربية املجاورة مما 
القت�سادي  الن�ساط  تباطوؤ  ا�ستمرار  الى  ادى 
وتراجع املوؤ�سرات القت�سادية وتاأثريات ذلك على 
خمتلف القطاعات القت�سادية عموما وعلى قطاع 

ال�سياحة والنقل بوجه خا�ص .
وبالرغم من ذلك فقد ا�ستطاعت ال�سركة التعامل 
واملتوازنة  احلكيمة  ب�سيا�ستها  التحديات  هذه  مع 
املتغريات  مع  التكيف  على  وقدرتها  ومرونتها   ،
الطويلة  الرتاكمية  خرباتها  الى  م�ستندة   ،
ال�سلبية  الثار  من  للحد  الر�سينة  وممار�ساتها 

لهذه الزمات .
والرقام  املوؤ�سرات  من  عدد  الى  البكري  وا�سار 
املالية التي حققتها ال�سركة يف عام ٢٠١٧ ، حيث 
 ٥.٩ مببلغ  ارتفعت  الت�سغيلية  اليرادات  ان  اكد 
مليون دينار لت�سل الى ٢٥.٦ مليون دينار يف عام 
والتي   ٢٠١٦ عام  عن   %  3٠ ارتفاع  بن�سبة   ٢٠١٧
�سجلت اليرادات الت�سغيلية فيه مبلغ ١٩.٧ مليون 

دينار .
كما ارتفعت التكاليف الت�سغيلية مببلغ ٤.٩ مليون 

دينار لت�سل الى ١٩.٦ مليون دينار وبن�سبة ارتفاع 
الى  و�سلت  والتي   ٢٠١٦ تكاليف  مع  مقارنة   %33

١٤.٨ مليون دينار .
حققت  فقد  واملوؤ�سرات  الرقام  تلك  لكل  ونتيجة 
ال�سركة ربحا �سافيا بعد ال�سريبة بلغ ١.٦٥ مليون 
دينار يف عام ٢٠١٧ مقارنة مببلغ ١.١ مليون دينار 

يف عام ٢٠١٦ بن�سبة ارتفاع بلغت ٥٠ %
به  الى خال�سة ما قامت  البكري يف كلمته  وا�سار 
ال�سركة لتنويع م�سادر الدخل خالل ٢٠١٧ موؤكدا 
نتائجها �سمن  نتائج هذه العمال �سوف تربز  ان 

النتائج املالية للعام ٢٠١٨ ومنها :
١- بناء وجتهيز حمطة وقود يف اربد والذي �سيوفر 

ت�سغيلها دخال ا�سافيا.
ال�سياحة  ملكتب  التجاري  الن�ساط  يف  البدء   -٢
يف  نتائجه  �ستربز  والذي   ٢٠١٧ عام  يف  وال�سفر 

نهاية عام ٢٠١٨
3- ال�ستمرار يف اعمال البناء والت�سطيب للمبنى 
ال�ستثماري على قطعة الر�ص اململوكة لل�سركة يف 
نتيجة  ا�سافيا  دخال  �سيوفر  حيث  العقبة  مدينة 

»جت« توزع 1.296 مليون دينار ارباحا نقدية

حداد: نسير باالتجاه الصحيح والخطط التي ننفذها انعكست على نجاح الشركة
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اإلستثمار في قطاع النقل

تاأجري املحالت التجارية وهو ما �سي�سمن ا�سرتداد 
واملتوقع   ، قليلة  اعوام  خالل  الن�ساء  تكاليف 

النتهاء منه خالل الن�سف الثاين من هذا العام.
٤- ارتفاع ايرادات ال�سركة من حمطات املحروقات
لتعزيز  املتاحة  الفر�ص  لدرا�سة  ال�سركة  �سعي   -٥
تنويع  خالل  من  والرباح  اليرادات  وتعظيم 
يف  وخا�سة  املخاطر  وتقليل  الدخل  م�سادر 

امل�ساريع املكملة لعمال وغايات ال�سركة .
واأ�سار البكري الى اأن النقليات ال�سياحية – جــت 
قابلة  معايرياداء  بتبني  املعهود  نهجها  وا�سلت 
ال�سبط  اأدوات  تنفيذ  يف  وال�ستمرار  للقيا�ص 
احلوكمة  مببادئ  اللتزام  وكذلك   ، والرقابة 
باأن  مبينا   ، العامة  امل�ساهمة  لل�سركات  الر�سيدة 
ذلك النهج و�سع �سركة النقليات ال�سياحية  جــت 

يف طليعة ال�سركات.
النقليات  وعمالء  مل�ساهمي  ال�سكر  البكري  ووجه 
املتوا�سل.  ودعمهم  ثقتهم  على  جــت  ال�سياحية  
وموظفي  التنفيذية  الدارة  جهود  اإلى  بالإ�سافة 
ال�سركة واأع�ساء جمل�ص اإلدارة لتفانيهم وعملهم 

الدوؤوب لتحقيق النتائج والإجنازات.
من جهته قال مدير عام �سركة النقليات ال�سياحية  
جـــت مالك حداد ان اداء ال�سركة والنتائج املالية 
بن�سبة  ال�سافية  الرباح  وزيادة   ٢٠١٧ العام  يف 
ت�سري  ال�سركة  ان  تربهن   ٢٠١٦ عام  عن   %٥٠
قد  ننفذها  التي  اخلطط  وان  ال�سحيح  بالجتاه 
انعك�ست على جناح ال�سركة وجتاوزها ال�سعوبات 
قمنا  حيث   ، النقل  قطاع  تواجه  التي  واملعوقات 
وزيادة  تنويع  يف  ا�سهمت  عديدة  قرارات  باتخاذ 
م�سادر الدخل وال�ستغالل المثل للموارد املتاحة 
.ووجه حداد ال�سكر لرئي�ص واع�ساء جمل�ص الدارة 
للدعم املو�سول الذي يقدم لنا ودعم كل القرارات 
بقدرتنا  وثقتهم  بطرحها  نقوم  التي  والتوجهات 

على حتقيق النجاح مبا يخدم م�سلحة ال�سركة .
يكون  ان  نتطلع  والذي   ٢٠١٨ عام  ان  حداد  وقال 
من  عدد  خالل  من  بالنجاحات  واعدا  عاما 
 ، الدارة  جمل�ص  رئي�ص  اليها  ا�سار  التي  امل�ساريع 
والتي قمنا بالبدء بها وو�سع اخلطط والفكار لهذه 
وحت�سني  عائد  اعلى  حتقيق  يف  لت�سهم  امل�ساريع 

بال�سكل  ارباحها  على  ينعك�ص  مبا  ال�سركة  موارد 
الذي يلبي طموحات ال�سادة امل�ساهمني 

الداء  ال�سركة يف حت�سني  ا�ستمرار  الى  بال�سافة 
احلديثة  التكنولوجيا  مواكبة  على  بالعتماد   ،
لرفع  الت�سغيلية  ال�سركة  عمليات  يف  وا�ستثمارها 
الى اطالق تطبيق جت  ون�سري هنا  كفاءة احلجز 
الذكي والذي يتيح احلجز امل�سبق لل�سفر عرب ج�سر 
امللك ح�سني ، وهو المر الذي �سنعمل على تعميمه 
من  احلجز  م�ستويات  لرفع  خدماتنا  كافة  على 
خالل الت�سهيل على العمالء وتوفري الوقت واجلهد 
ومبوازاة ذلك �سن�ستمر بالعمل على �سبط وخف�ص 
 ، املال  راأ�ص  ا�ستثمار  كفاءة  يحقق  ومبا  النفقات 
ورفع ن�سبة العائد على �سهم ال�سركة وجعله جاذبا 

للم�ستثمرين .
ويونغ  اإرن�ست  تعيني  اعادة  الجتماع مت  نهاية  ويف 
ومت  ال�سركة  حل�سابات  قانونيا  مدققا  الردن   -
على  وامل�سادقة  احلايل  الدارة  جمل�ص  ذمة  ابراء 
التقريرين الداري واملايل لل�سركة عن العام ٢٠١٧ .
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المجموعة األردنية للمناطق الحرة والتنموية 
تشارك في منتدى أعمال بالهند

قال مدير عام املجموعة الأردنية للمناطق احلرة والتنموية، اأحمد احلاليقة، اإن 
الأردن،  �سياحية يف حمافظة عجلون، �سمال  »تليفريك« ومنطقة  عطاء م�سروع 

�سيطرح قريبا.
التنموية  املناطق  مديرية  مع  النيابية،  املالية  اللجنة  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

وهيئة الأوراق املالية وعدد من الدوائر، ملناق�سة املوازنة العامة لها.
وقال احلاليقة اإن الهيئة انتهت من توقيع الوثائق متهيدا لطرح العطاء عامليا.

الن�سور  عبداهلل  حكومة  من  طلبت  اخلطاطبة،  خلود  ال�سابق،  النائب  وكانت 
�سابقا الهتمام مبحافظة عجلون بتوفري مناطق �سياحية و»تليفريك«.

عجلون،  وجبل  واملفرق  واإربد  معان  وهي:  تنموية  مناطق   ٨ اململكة  يف  وتوجد 
جممع الأعمال، البحر امليت اإلى جانب املحمدية )جنوب معان( ومنطقة املفرق 

اجلديدة التي يديرها القطاع اخلا�ص.

العدالة الجتماعية، عرب توزيع مكت�سبات  اإلى حتقيق  التنموية  وتهدف املناطق 
لالأن�سطة  ونواة  بوؤر  واإيجاد  كافة،  اململكة  ومناطق  حمافظات  على  التنمية 
القت�سادية والجتماعية والعلمية عرب البناء على امليزات التناف�سية والتفا�سلية 
يف كل منطقة، وايجاد حلقات تنموية متكاملة بالإ�سافة الى خلق فر�ص العمل، 
الظروف  حت�سني  جانب  الى  القت�سادي،  النمو  وحتقيق  الفقر  من  واحلد 

الجتماعية والقت�سادية وامل�ستوى املعي�سي للمواطنني.

ت�صارك يف منتدى اأعمال بنيودلهي
الأعمال  التنموية مبنتدى  واملناطق  للمناطق احلرة  الأردنية  �ساركت املجموعة 

»تعزيز  عنوان  حتت  نيودلهي  الهندية  بالعا�سمة  عقد  والذي  الهندي  الأردين 
ال�ستثمار والتجارة وال�سراكات بني الأردن والهند ».

وهيئة  الأردن  جتارة  غرفة  نظمته  الذي  باملنتدى  املجموعة  م�ساركة  وجائت 
ال�ستثمار، بالتعاون مع احتاد غرف التجارة وال�سناعة الهندية، جلذب املزيد 
من ال�ستثمارات الهندية من خالل ت�سويق وعر�ص الفر�ص ال�ستثمارية املتاحة 
علياء  امللكة  مبطار  احلرة  منطقتي  ل�سيما  والتنموية  احلرة  املناطق  داخل 
الدويل والبحر امليت التنموية.وقال مدير عام املجموعة عطوفة املهند�ص احمد 

أخبار اقتصادية
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احلاليقة اأن حجم ال�ستثمارات الهندية باملناطق احلرة اخلا�سة والعامة بلغت 
بنهاية العام املا�سي ٤٢٠ مليون دينار، مو�سحا ان ال�ستثمارات الهندية باملناطق 
الأردنية  الهندية  ال�سركة  تعترب  حيث  وكيماوية  �سناعية  بني  ما  تنوعت  احلرة 
ال�ستثمارات  م�ستوى  على  الأ�سخم  دينار  مليون   3٢٠ يبلغ  براأ�سمال  لالأ�سمدة 
الهندية، فيما تعترب ال�سركة الهندية الأردنية للكيماويات براأ�سمال يبلغ ٤٤٠ر٤ 

مليون دينار.
هندية  ا�ستثمارات  حتت�سن  بالزرقاء  احلرة  املنطقة  اأن  اإلى  احلاليقة  واأ�سار 
بني  ال�ستثمارات  تلك  اأن�سطة  تنوعت  حيث  دينار  مليون  ٦ر١  لغاية  ت�سل 
�سناعي وجتاري، موؤكدا اأن ما ي�سهده القطاع ال�سناعي الهندي يف اململكة من 
جناحات وفتح اأ�سواق جديدة ل�سادراتهم ف�سال عن العالقات الوثيقة بني قيادة 
البلدين، يعد اأ�سا�سا لبناء عالقات اقت�سادية اأقوى مبنية على التعاون والتن�سيق 

ل�ستقطاب ال�سناعيني وامل�ستثمرين الهنود .
كما واأكد اأهمية م�ساركة املجموعة باملنتدى الذي �سارك فيه اأكرث من 3٠٠ رجل 
اأعمال اأردين وهندي ميثلون خمتلف القطاعات القت�سادية، م�سريا اإلى الفر�ص 
البلدين  بعالقات  لالرتقاء  القت�ساديني  بني  املميزات  ملناق�سة  اأتيحت  التي 
ثنائية  لقاءات  لعقد  بالإ�سافة  ا�ستثمارية،  �سراكات  اإقامة  واإمكانية  التجارية 

عززت التوا�سل بني اجلانبني.

البزايعه يرعى افتتاح مركز 
دفاع مدين املنطقة احلرة يف الزرقاء

 افتتح مدير عام الدفاع املدين العام اللواء م�سطفى عبدربه البزايعة، مركز 
الزرقاء  حمافظ  بح�سور  الزرقاء،  حمافظة  يف  احلرة  املنطقة  مدين  دفاع 

الدكتور حممد ال�سمريان وعدد من نواب وم�سوؤويل ووجهاء املحافظة . 
وجاء ا�ستحداث هذا املركز بهدف تغطية منطقة الخت�سا�ص بخدمات الدفاع 
املدين لتحقيق مبداأ �سرعة ال�ستجابة يف التعامل مع احلوادث ول�سمان توفري 

مقومات البيئة ال�ستثمارية الآمنة البعيدة عن املخاطر داخل املناطق احلرة .
التنموية املهند�ص  للمناطق احلرة واملناطق  الأردنية  واأكد مدير عام املجموعة 
الدولة  ذراع  تعترب  احلرة  للمناطق  الأردنية  املجموعة  ان  احلاليقة  اأحمد 

ال�ستثماري يف تطوير املناطق احلرة والتنموية، وتعمل على اإزالة العقبات التي 
تواجه التنمية بتوفري بنية حتتية متكاملة . 

يج�سد حلقة من  املنطقة احلرة  دفاع مدين �سمن  اإيجاد مركز  ان  اإلى  وا�سار 
حلقات التكامل يف احلفاظ على اأمن ال�ستثمارات وتقدمي اخلدمة بال�سراكة مع 
باقي الأجهزة الأمنية وموؤ�س�سات الدولة لتحقيق بيئة ا�ستثمارية اآمنة م�ستدامة 

جاذبة ل�ستثمارات جديدة تنفيذًا لتوجيهات جاللة امللك عبداهلل الثاين .
واأكد مدير دفاع مدين الزرقاء يف كلمة له خالل احلفل، ان اإن�ساء هذا املركز 
باأدائه  ولالرتقاء  املدين  الدفاع  جلهاز  ال�ساملة  التطويرية  للخطة  تنفيذًا  جاء 
امليداين من خالل التو�سع الأفقي يف تقدمي خدماته وج�سر امل�سافات بني مراكز 
مع  التعامل  �سرعة  يف  ي�سهم  ما  الزرقاء  حمافظة  يف  املنت�سرة  املدين  الدفاع 

احلوادث والتقليل من نتائجها املوؤ�سفة . 
ي�سار اإلى ان ا�سرتاتيجية املديرية وروؤيتها امل�ستقبلية ت�سعى ل�ستحداث املزيد من 
اململكة يف املجالت  ت�سهدها  التي  ال�ساملة  للنه�سة  الدفاع املدين مواكبة  مواقع 

كافة، وخ�سو�سًا يف املناطق التي ت�سهد كثافة �سكانية وجتمعات �سناعية .







اإلستثمار في قطاع التأمين

472 ألف دينار صافي أرباح شركة التأمين األردنية للربع االول 2018

بعد  �سافية  اأرباحا  الأردنية  التامني  �سركة  حققت 
ال�سريبة واملخ�س�سات خالل الربع الول من العام 
احلايل ٢٠١٨ بلغت ٤٧٢،٤٧٨  األف دينار مقارنة مع 
١٤٤،٥٥٩ الف دينار للفرتة ذاتها من العام املا�سي 

.٢٠١٧
�سركة  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
الأردنية قبل ال�سريبة ٤٨٢،٢٩٩ الف دينار  التامني 
خالل الربع الول من العام احلايل ٢٠١٨، يف الوقت 
حوايل  املتحققة  اليرادات  جمموع  فيه  بلغ  الذي 

١١،٧ مليون دينار.
�سركة  موجودات  جمموع  ان  الى  البيانات  واأ�سارت 
التامني الأردنية خالل الربع الول من العام احلايل 

٢٠١٨ بلغت حوايل ٩٩،٤ مليون دينار.
عبد  عماد  الأردنية  التامني  �سركة  عام  مدير  وقال 

جدا  جيدة  العام  لهذا  الول  الربع  نتائج  اخلالق، 
الأ�سواق  تعانيه  وما  القت�سادية  الأزمة  من  بالرغم 
ال�سطرابات  ب�سبب  مالية  م�ساكل  من  القليمية 
ال�سيا�سية التي تع�سف باملنطقة العربية، مقارنة مع 
ما تتمتع به الأردن من ا�ستقرار �سيا�سي واقت�سادي.

ان  ال  املفرو�سة  التحديات  رغم  اأنه  واأ�ساف 
تطوير  يف  ال�ستمرار  يف  جهودها  �ساعفت  ال�سركة 
تعد  حيث  م�سبقا،  املعدة  اهدافها  وحتقيق  اعمالها 
بالرغم  ال�سركة  حتققه  كبري  اجنازا  النتائج  هذه 
وال�سيا�سية  القت�سادية  والو�ساع  ال�سعوبات  من 
القطاعات  كافة  يف  اثرت  والتي  املنطقة  يف  املتقلبة 
القت�سادية وخ�سو�سا يف قطاع التاأمني، م�سريا الى 
ان هذه النتائج تدل على قوة ال�سركة من نواح عدة 
الفني  الداء  قوة  و  للمخاطر  اجليد  التقدير  اهمها 

لل�سركة .

عبد الخالق: النتائج تدل 
على قوة الشركة من نواح 

عدة ومدى مالءتها المالية
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حققت �سركة الولى للتامني اأرباحا �سافية بعد 
من  الول  الربع  خالل  واملخ�س�سات  ال�سريبة 
العام احلايل ٢٠١٨ بلغت ٦١١،٤٨٠ األف دينار.

جمموع  بلغ  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
خالل  املتحققة  للتامني  الولى  �سركة  ايرادات 
مليون   ٢ حوايل  احلايل  العام  من  الول  الربع 
دينار، يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع موجودات 
�سركة الولى للتامني خالل الربع الول من العام 

احلايل ٢٠١٨ حوايل ٥٨ مليون دينار.
وقال مدير عام �سركة الولى للتامني عالء عبد 
اجلواد، اإن حافظت ال�سركة على م�ستوى اأدائها 
 ، ال�سعبة  القت�سادية  الظروف  من  بالرغم 

وحققت نتائج جيدة ،

منذ  تكتف  مل  ال�سركة  اأن  اجلواد  عبد  وا�ساف 
�سهدها  التي  التحديات  مبواجهة  العام  بداية 
حت�سني  على  عكفت  بل  فح�سب،  املحلي  ال�سوق 
مبكانتنا  لالحتفاظ  منتجاتها  وتطوير  اأدائها 
اإلى  قدمًا  تتطلع  انها  الى  م�سريا  املرموقة، 
حتقيق نتائج اف�سل خالل الربع الثاين من العام 
خدمات  من  ي�ستجد  ما  كل  متابعة  مع   ،٢٠١٨
تاأمينية تقدمها لعمالئها و العمل على دفع عجلة 

القت�ساد الوطني قدمًا.
يف  مرموقة  مكانة  حتتل  ال�سركة  ان  الى  وا�سار 
�سوق التاأمني املحلي من حيث احل�سة ال�سوقية، 
من  يعترب  منو  ن�سبه  حتقيق  من  متكنت  حيث 
خالل  الأردنية  التاأمني  �سركات  بني  الأعلى 
ال�سنوات املا�سية حمافظة على توازن حمفظتها 

التاأمينية املختلفة.

عبد الجواد: الشركة تحتل 
مكانة مرموقة في سوق 

التأمين المحلي
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اأرباحا  للتامني  الأردنية  العربية  املجموعة  �سركة  حقق 
الول  الربع  خالل  واملخ�س�سات  ال�سريبة  بعد  �سافية 

من العام احلايل ٢٠١٨ بلغت 3٠٤،3٥٦ األف دينار.
وح�سب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح �سركة املجموعة 
الف   3٢٥،٧٠٠ ال�سريبة  قبل  للتامني  الأردنية  العربية 
يف   ،٢٠١٨ احلايل  العام  من  الول  الربع  خالل  دينار 
الوقت الذي بلغ فيه جمموع اليرادات املتحققة حوايل 

3،3 مليون دينار.
�سركة  موجودات  جمموع  ان  الى  البيانات  واأ�سارت   
الول  الربع  خالل  للتامني  الأردنية  العربية  املجموعة 
مليون   ٢١،٦ حوايل  بلغت   ٢٠١٨ احلايل  العام  من 

دينار.
الأردنية  العربية  املجموعة  �سركة  عام  مدير  وقال 

�سمن  �ستعمل  ال�سركة  اإن  الديك،  نا�سر  للتامني 
خططها امل�ستقبلية على تعزيز مكانتها يف قطاع التامني 
الق�ساط  اجمايل  وزيادة  عمالئها  قاعدة  بتو�سيع 
ويتنا�سب  ال�سوقية  احل�سة  منو  ي�سمن  ب�سكل  املكتبية 

مع حجم را�ص املال .
تامينية  بناء حمفظة  �ست�ستمر يف  ال�سركة  ان  وا�ساف 
البنية  وتطوير  املختلفة  التامني  فروع  بني  متوازنة 
بهدف  ال�سركة  يف  املعلومات  وتكنولوجيا  التحتية 

ال�ستغالل المثل للموارد.
وك�سف الديك عن خطط ال�سركة امل�ستقبلية للعام ٢٠١٨ 
تعمل  التي  الأ�سواق  يف  باأعمالها  التو�سع  يف  وتوجهاتها 
للحفاظ  اإ�سرتاتيجيتها  يف  ال�سركة  �ست�ستمر  كما   ، بها 
على املوقع الريادي لل�سركة و حت�سينه يف ال�سوق املحلي 

من خالل �سيا�سة اكتتابية حمافظة ومنطقية.

الديك: الشركة ستستمر 
في إستراتيجيتها للحفاظ 

على الموقع الريادي

1،3 مليون دينار صافي أرباح شركة الشرق االوسط للتأمين للربع االول 2018

حققت �سركة ال�سرق الو�سط للتامني اأرباحا �سافية 
من  الول  الربع  خالل  واملخ�س�سات  ال�سريبة  بعد 
دينار  مليون   ١،3 حوايل  بلغت   ٢٠١٨ احلايل  العام 
مقارنة مع حوايل ١،١ مليون دينار للفرتة ذاتها من 

العام املا�سي ٢٠١٧.
�سركة  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
 ١،٥ حوايل  ال�سريبة  قبل  للتامني  الو�سط  ال�سرق 
احلايل  العام  من  الول  الربع  خالل  دينار  مليون 
اليرادات  جمموع  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف   ،٢٠١٨
املتحققة حوايل ٧ مليون دينار مقارنة مع حوايل ٦،٥ 

مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�سي ٢٠١٧.
�سركة  موجودات  جمموع  ان  الى  البيانات  واأ�سارت 
ال�سرق الو�سط للتامني خالل الربع الول من العام 

احلايل ٢٠١٨ بلغت حوايل ٩٠،٧ مليون دينار.

الو�سط  ال�سرق  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 
العام  لهذا  نتتطلع  :»اإننا  �سوي�ص،  رجائي  للتامني 
التحديات  من  الرغم  فعلى  مطلقة،  باإيجابية 
اأ�ستطيع  التاأمني،  قطاع  تواجه  التي  وال�سعوبات 
اإجنازات  يف  م�ستمر  وازدهار  واعدة  بنتائج  التنبوؤ 
�سجل  اإلى  فبالإ�سافة  للتامني.  الو�سط  ال�سرق 
اإجنازاتنا احلافل، وفريقنا املتمر�ص فاإننا على يقني 
باأن ال�سركة على اأهبة ال�ستعداد للفرتة املتبقية من 

هذا العام«.
ا�ستطاعت  القت�سادية  الظروف  رغم  اأنه  وا�ساف 
ال�سركة املحافظة على م�ستواها املتقدم بني �سركات 
التاأمني، كما ا�ستطاعت احلفاظ على املكانة املتميزة 
يف النواحي التاأمينية واملالءة املالية، م�سريا الى ان 
النتائج املالية املتحققة توؤكد �سالمة ال�سيا�سات التي 

تتبعها ال�سركة.

صويص:  الشركة استطاعت 
المحافظة على مستواها 

المتقدم بين شركات التأمين
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“التأمين األردنية” تصادق على بياناتها المالية
 وذمة اعضاء مجلس االدارة لعام 2017

عقدت الهيئة العامة العادية ل�سركة التاأمني الأردنية اجتماعها ال�ساد�ص 
تقرير  ملناق�سة  الردنية،  العا�سمة  الكائن يف  ال�سركة  وال�ستني يف مقر 
جمل�ص الإدارة ال�سنوي لعام ٢٠١٧ ، حيث �سادقت على البيانات املالية 

وذمة اع�ساء جمل�ص الدارة للعام املا�سي .
لقد  بدير  عثمان  الأردنية  التاأمني  �سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
حافظت ال�سركة على م�ستوى اأدائها بالرغم من الظروف القت�سادية 
ال�سعبة ، وحققت نتائج جيدة ، حيث ارتفعت اأق�ساط التاأمني املتحققة 
من  ال�سركة  ح�سة  زادت  فيما   ، دينار  مليون   ٧٩ لتبلغ   %٥ بن�سبة 
التعوي�سات مببلغ ٥،٦ مليون دينار ، مما كان له اثر �سلبي على النتائج 
الفنية خا�سة ونتائج ال�سركة ب�سكل عام ، وبلغت ن�سبة ال�سركة يف ال�سوق 
ن�سبة  يزيد عن  ما   ) تاأمني  �سركة   ٢٥ به حوايل  يعمل  الذي   ( املحلي 

. %١٠
اإدارة  عملية  يف  وقدرتنا  اجليدة  الكتتابية  نتيجة  ان   ، بدير  وا�ساف 
املطالبات وامل�ستوى املرتفع من املهنية التي تتميز بها �سركتنا وعالقاتها 
التاريخية املمتازة مع معيدي التاأمني على الثقة وامل�سداقية والعالقات 
الطيبة، وقد متكنت �سركة التامني الردنية من جتديد اتفاقياتها لعام 
ال�سروط  بنف�ص  التاأمني  اعادة  جمال  يف  النخبة  �سركات  مع   ٢٠١٨
التامني  �سركة  يف  ارتفعت  امل�ساهمني  حقوق  بديرباإن  .واأكد  ال�سابقة 

الردنية عام ٢٠١٧ الى 3٥،٨ مليون دينار مقارنة بـ 3٤،٦ مليون دينار 
عام ٢٠١٦ ، اأي بزيادة مقدارها ١،٢3٥ مليون دينار اردين .

للعام ٢٠١٨ وتوجهاتها يف  امل�ستقبلية  ال�سركة  وك�سف بدير عن خطط 
فروع  فتح  على  والعمل   ، بها  تعمل  التي  الأ�سواق  يف  باأعمالها  التو�سع 
اإ�سرتاتيجيتها  ال�سركة يف  �ست�ستمر  ، كما  املجاورة  الأ�سواق  جديدة يف 
من  املحلي  ال�سوق  يف  وحت�سينه  لل�سركة  الريادي  املوقع  على  للحفاظ 
عالقات  على  واملحافظة   ، ومنطقية  حمافظة  اكتتابية  �سيا�سة  خالل 
قوية مع �سركات التامني واإعادة التاأمني الدولية والإقليمية التي ا�سا�سها 
الثقة املتبادلة ، والبقاء على الت�سنيف النتمائي وت�سنيف القوة املالية 
 ، م�ستوى  باعلى   )A.M.Best(سركة� �سهادة  مبوجب   ( لل�سركة 
العقارية  ا�ستثماراتها  على  باحلفاظ  الردنية  التامني  �سركة  وموا�سلة 
والتي ت�سكل ال�سمانة الأولى والقاعدة املتينة لقدرتها املالية وعقاراتنا 
يف و�سع ممتاز وقيمتها ال�سوقية ٤١ مليون دينار والتي تزيد عن قيمتها 
قبل ثالث  تقييمها من  ان مت  بعد   ، دينار  مليون  الدفرتية بحوايل ٢١ 
نهاية  .ويف  الردنية  البنوك  من  ومعتمدة  مرخ�سة  عقارية  مكاتب 
ودعمهم  ح�سورهم  على  امل�ساهمني  اإلى  بال�سكر  بدير  تقدم  الجتماع 
العمالء  وكافة  ال�سركة  موظفي  واإلى   ، ال�سركة  على  القائمني  جلهود 
والوكالء و�سركات اإعادة التاأمني التي تعاملت ال�سركة معها بكل �سدق. 
واأعرب عن تفاوؤله بالعام ٢٠١٨ وعن قدرة ال�سركة على حتقيق نتائج 

اأف�سل خالل الفرتة املقبلة.
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عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي

1،04 مليون دينار صافي
 أرباح »الشرق العربي للتأمين« للربع االول 

٢٠١٨

�سادق جمل�ص اإدارة ال�سرق العربي للتاأمني - جمموعة اخلليج -  الأردن 
اللوزي  نا�سر  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  بح�سور  عقده  الذي  اجتماعه  يف 
واأع�ساء املجل�ص والرئي�ص التنفيذي الدكتور علي الوزين على البيانات 

املالية للربع الأول من العام ٢٠١٨. 
وقد اأظهرت النتائج املالية الربعية حت�سنًا جوهريًا يف نتائج ال�سركة اإذ 

حققت اأرباحًا اإكتتابية بلغت )٢.٧( مليون دينار.
وبلغ �سايف الربح قبل ال�سريبة للربع الأول )١.٤( مليون دينار، لي�سل 
�سايف الربح بعد املخ�س�سات وال�سرائب مبلغ )١.٠٤٥( مليون دينار. 
الربع  اإكتتابية متحفظة خالل  ل�سيا�سة  ال�سركة  تبني  الرغم من  وعلى 
اإجمايل الأق�ساط املكتتبة بلغ ٢٩.٨ مليون  اأن  اإل  الأول من هذا العام 

دينار.
جتاوزت  مالءة  هام�ص  ن�سبة  على  ال�سركة  حافظت  اأخرى  جهة  من 
يف  املوؤ�سرات  من  جمموعة  ذلك  يدعم  املقبولة،  التنظيمية  احلدود 
لدى  النقدية  الودائع  ارتفعت  اإذ  املرتفعة،  ال�سيولة  ن�سبة  مقدمتها 
اإجمايل  ن�سبته 3٩% من  ما  اأي  دينار  مليون  اإلى )٤3(  لت�سل  البنوك 

املوجودات.
كانت عليه مع  بن�سبة ٤.٧% عما  ال�سركة  ارتفعت موجودات  وقد  هذا 

مع  مقارنة  اأردين  دينار  مليون   )١١٠.٧( بلغت  اإذ   ٢٠١٧ العام  نهاية 
حوايل )١٠٦( مليون دينار اأردين.

وقد عرب رئي�ص جمل�ص الإدارة نا�سر اللوزي عن ارتياحه لأداء ال�سركة 
ال�سركة من  به  اأن ما قامت  واأكد  العام احلايل  الأول من  الربع  خالل 
الواقع  اأر�ص  على  نتائجها  حققت  قد  املا�سية  الفرتة  خالل  اإجراءات 
والتي انعك�ست على اأرقام الربع الأول من هذا العام. كما اأ�سار اإلى اأن 
ال�سركة م�ستمرة يف ا�سرتاتيجيتها التي ت�سع تطلعات عمالئها وم�سالح 
م�ساهميها يف مقدمة اأولوياتها، وت�سعى اأن تكون لعبًا رئي�سيًا يف قطاع 

التاأمني يف الأردن ويف الإقت�ساد الوطني ب�سكل عام.
اأداء  باأن  لل�سركة،  التنفيذي  الرئي�ص  الوزين   علي  الدكتور  �سرح  كما 
ال�سركة خالل الربع الأول من العام احلايل جاء من�سجما مع الأرقام 

التقديرية لل�سركة.
الثالث  لل�سنوات  با�سرتاتيجية  الإدارة  ملجل�ص  تقدم  قد  باأنه  واأ�ساف 
املقبلة، تت�سمن اإعادة التوازن للمحفظة الإكتتابية لل�سركة، واحلد من 
الرتكز يف بع�ص فروع التاأمني، واأن تركيز ال�سركة يف املرحلة القادمة 
�سوف يكون على حتقيق اأعلى عائد ممكن من عمليات الإكتتاب، كما مت 
لل�سركة وقد وافق  اإعادة �سياغة معظم الأنظمة وال�سيا�سات الداخلية 
جمل�ص الإدارة يف جل�سته املذكورة على معظم الأنظمة والإ�سرتاتيجيات 

طويلة املدى املقدمة يف تلك اجلل�سة.

اإلستثمار في قطاع التأمين
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اإلستثمار في قطاع التأمين

جعنينة مديرا عاما 
لشركة المنارة للتأمين

ناصر الديك مديرا عاما للمجموعة 
العربية األردنية للتأمين

يعقوب  ا�سامة  تعيني  للتاأمني  املنارة  �سركة  ادارة  جمل�ص  قرر 
 /  ٤  /  ١٦ من  اعتبارا  لل�سركة  العام  املدير  مبن�سب  جعنينة 

.٢٠١٨
تكون  بان  روؤيتها  تتلخ�ص  التي  للتامني  املنارة  �سركة  وتتميز 
ال�سركة اخليار الف�سل للعمالء يف اخلدمات التامينية، بخربة 
تزيد عن ٤٠ عاما يف قطاع التاأمني بالأردن، حيث تقدم جميع 
الأف�سل  ال�سريك  اليوم  فهي  التاأمني،  وخدمات  منتجات  اأنواع 
خالل  من  اليومية  حياتهم  ت�سهيل  على  العمالء  ي�ساعد  الذي 

توفري حلول جتعل ممتلكاتهم يف اأيد اأمينة.
تقدم   ال�سركة  اأن  اإل   ، حاليا  القطاع  حتديات  من  بالرغم 
تتميز  املتنوعة، حيث  املنتجات واخلدمات  جمموعة وا�سعة من 
�سركة املنارة للتاأمني بكادرها املوؤهل تاأهيال عاليا ومن ا�سحاب 
الكفاءات واخلربة الوا�سعة و الذين �سيعملون مع جميع العمالء 

عن كثب لتلبية جميع اإحتياجتهم عرب و�سع برنامج منا�سب.

الأردنية  العربية  املجموعة  �سركة  ادارة  جمل�ص  قرر 
العام  املدير  الديك مبن�سب  فايز  نا�سر  تعني  للتاأمني 

لل�سركة اعتبارا من ١ / ٦ / ٢٠١٨.
التامني  �سوق  يف  العامة  ال�سوؤركات  اأبرز  من  وتعترب 
الأردين وتعمل على تقدمي كافة اأعمال التاأمني و اإعادة 
و  البحري  التاأمني  و  احلوادث  و  احلريق  �سد  التاأمني 

اجلوي و الربي و اأعمال التاأمني على احلياة.
كما تعترب ال�سركة بانها من اأبرز ال�سركات التي تعمل 
على طرح احدث اخلدمات والربامج التامينية للعمالء 

و التي تواكب متطلبات املرحلة.
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

10،2  مليون دينار صافي أرباح البنك األردني الكويتي للربع االول 2018
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الكباريتي: البنك انتهج 
البنك سياسة ائتمانية 

حصيفة ومتزنة

بعد  �سافية  اأرباحا  الكويتي  الأردين  البنك  حقق 
من  الول  الربع  خالل  واملخ�س�سات  ال�سريبة 
دينار  مليون   ١٠،٢ بلغت   ٢٠١٨ احلايل  العام 
مقارنة مع حوايل ٨،٦ مليون دينار للفرتة ذاتها 

من العام املا�سي ٢٠١٧.
البنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
 ١٤،٩ حوايل  ال�سريبة  قبل  الكويتي  الأردين 
مليون دينار خالل الربع الول من العام احلايل 
دينار  مليون   ١٤،3 حوايل  مع  مقارنة   ٢٠١٨
للفرتة ذاتها من العام املا�سي ٢٠١٧، يف الوقت 
حوايل  املتحقق  الدخل  اجمايل  فيه  بلغ  الذي 

3١،٧ مليون دينار.
موجودات  جمموع  ان  الى  البيانات  واأ�سارت 
من  الول  الربع  خالل  الكويتي  الأردين  البنك 
مليار   ٢،٨ حوايل  بلغت   ٢٠١٨ احلايل  العام 

دينار.

وقال رئي�ص جمل�ص ادارة البنك الأردين الكويتي 
من  متكن  البنك  ان  الكباريتي،  الكرمي  عبد 
العام  من  الول  الربع  خالل  طيبة  نتائج  حتقيق 
الرادة  منظومة  جناح  تعك�ص    ٢٠١٨ احلايل 
البنك  ادارة  لدى  التقدير  و�سواب  والقدرة 
تع�سف  التي  الزمات  تداعيات  مع  التعامل  يف 
و�سوبت  اجلهود  كل  ت�سافرت  حيث  باملنطقة، 
نحو اهداف حمددة اهمها احلفاظ على املتابعة 
الدقيقة والعمل على تعزيز العالقات مع العمالء 

مع كافة القطاعات.
وا�ساف البنك متكن من حتقيق نتائج واجنازات 
كفاءة  بف�سل  العمل  جوانب  كافة  يف  ممتازة 
على  وقدرتها  وواقعيتها  الإدارة،  �سيا�سات 
كما  الراهنة،  والظروف  امل�ستجدات  مع  التعامل 
ومتزنة،  ح�سيفة  ائتمانية  �سيا�سة  البنك  انتهج 
القرار  حتكم  ووا�سحة  حمددة  معايري  واعتمد 
يف  الت�سدد  اإلى  بالإ�سافة  حالة،  لكل  الئتماين 
اإجراءات املراقبة واملتابعة والتح�سيل والتوثيق.
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سلفيتي: البنك سيواصل 
مسيرة اإلنجاز واالرتقاء 

بمستوى الخدمات 
المقدمة للعمالء

حقق بنك الحتاد اأرباحا �سافية بعد ال�سريبة 
العام  من  الول  الربع  خالل  واملخ�س�سات 
دينار مقارنة مع  مليون   ٨ بلغت  احلايل ٢٠١٨ 
حوايل ٧،٧ مليون دينار للفرتة ذاتها من العام 

املا�سي ٢٠١٧ .
بنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
الحتاد قبل ال�سريبة حوايل ١٢،٦ مليون دينار 
 ٢٠١٨ احلايل  العام  من  الول  الربع  خالل 
مقارنة مع حوايل ١٢ مليون دينار للفرتة ذاتها 
بلغ  الذي  الوقت  يف   ،٢٠١٧ املا�سي  العام  من 
 3٦،٧٨ حوايل  املتحقق  الدخل  اجمايل  فيه 
مليون   3٥،3 حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون 
املا�سي  العام  من  ذاتها  القيا�ص  لفرتة  دينار 
جمموع  ان  الى  البيانات  واأ�سارت   .٢٠١٧
الول من  الربع  موجودات بنك الحتاد خالل 

مليار   3،٥ حوايل  بلغت   ٢٠١٨ احلايل  العام 
دينار.

وقال رئي�ص جمل�ص ادارة بنك الحتاد ع�سام 
التنفيذ  توؤكد  املتحققة  الرباح  اإن  ال�سلفيتي، 
املتقن والفعال ل�سرتاتيجية البنك يف الرتكيز 
منو  وحتقيق  الأ�سا�سي  امل�سريف  العمل  على 
املتوازن  الداء  اطار  �سمن  وم�ستدام  م�ستقر 
من  جمموعة  خالل  من  وذلك  واملتنا�سق، 
كانت  والتي  الناجحة  ال�سرتاتيجية  املبادرات 
الركيزة الأ�سا�سية لتعزيز اخلدمات امل�سرفية 
الحتاد  بنك  اإن  البنك.وا�ساف  م�ستوى  على 
التي يعمل  الأ�سواق  التحديات يف  يدرك حجم 
غري  الإقليمية  الظروف  ا�ستمرار  نتيجة  بها 
واإدراك  وعي  من  وانطالقًا  وعليه  املواتية، 
م�سرية  �سيوا�سل  فاإنه  التحديات  لهذه  البنك 
الإجناز بجهود فريق العمل، والرتقاء مب�ستوى 

اخلدمات املقدمة للعمالء.



4،6 مليون دينار صافي أرباح بنك االستثمار العربي األردني للربع االول 2018

7 مليون دينار صافي أرباح البنك األهلي األردني للربع االول 2018

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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القاضي: البنك واصل 
التركيز على تطوير 

نموذج أعماله والحفاظ 
على ميزانيته المحكمة

داود: النتائج المتحققة 
تعكس التطورات 

اإليجابية التي حققها 
البنك

اأرباحا  الأردين  العربي  ال�ستثمار  بنك  حقق 
خالل  واملخ�س�سات  ال�سريبة  بعد  �سافية 
بلغت   ٢٠١٨ احلايل  العام  من  الول  الربع 

حوايل ٤،٦ مليون دينار.
اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
ال�سريبة  الأردين قبل  العربي  بنك ال�ستثمار 
حوايل ٦،٢ مليون دينار خالل الربع الول من 
العام احلايل ٢٠١٨ ، يف الوقت الذي بلغ فيه 
مليون   ١٤،٥ حوايل  املتحقق  الدخل  اجمايل 

دينار لنهاية اآذار من العام ٢٠١٨.
موجودات  جمموع  ان  الى  البيانات  واأ�سارت 
الربع  خالل  الأردين  العربي  ال�ستثمار  بنك 
حوايل  بلغت   ٢٠١٨ احلايل  العام  من  الول 

١،٨ مليار دينار.

ال�ستثمار  بنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
البنك  اإن  القا�سي،  هاين  الأردين  العربي 
من  بالرغم  جيدة  اأرباح  حتقيق  ا�ستطاع 
ال�ستمرار يف بناء خم�س�سات كافية ملواجهة 
العمالء،  بع�ص  وظروف  املرحلة  متطلبات 
وتقليل  الئتمانية  املحفظة  جودة  ولتح�سني 

املخاطر.
التي  التحديات  من  الرغم  على  اأنه  وا�ساف 
واجهها القت�ساد املحلي والظروف الت�سغيلية 
ال�سعبة التي �سهدتها الأ�سواق، فقد حقق بنك 
ال�ستثمار العربي الأردين نتائج مالية متميزة 
خالل  من  وذلك  اأرباحه،  يف  ثابتًا  ومنوًا 
ل�سرتاتيجيتنا،  والناجح  املتوا�سل  التطبيق 
حيث وا�سل البنك الرتكيز على تطوير منوذج 
اأعماله واحلفاظ على ميزانيته املحكمة ون�سب 

قوية لراأ�ص املال.

امل�ستثمرون
بعد  �سافية  اأرباحا  الأردين  الهلي  البنك  حقق 
ال�سريبة واملخ�س�سات خالل الربع الول من العام 

احلايل ٢٠١٨ بلغت ٧ مليون دينار.
البنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
مليون   ١٠،٧ حوايل  ال�سريبة  قبل  الأردين  الهلي 
دينار خالل الربع الول من العام احلايل ٢٠١٨ ، يف 
املتحقق حوايل  الدخل  بلغ فيه اجمايل  الذي  الوقت 

٢٧،٧ مليون دينار لنهاية اآذار من العام ٢٠١٨.
البنك  موجودات  جمموع  ان  الى  البيانات  واأ�سارت 
العام احلايل  الول من  الربع  الأردين خالل  الهلي 

٢٠١٨ بلغت حوايل ٢،٧ مليار دينار.
الهلي  للبنك  العام  املدير  التنفيذي/  الرئي�ص  وقال 
املالية  النتائج  باأن  داود،  مو�سى  حممد  الأردين 
خالل الأ�سهر الثالثة  الولى من العام ٢٠١٨ تعك�ص 
�سعيد  على  البنك  حققها  التي  الإيجابية  التطورات 
البنك  هدف  اأن  اإلى  م�سريًا  الآلية،  اأنظمته  تطوير 
واإمنا ميتد  الآنية  اأرباحه  تنمية  ينح�سر فقط يف  ل 

بيئة  وخلق  امل�سرفية  بنيته  وحت�سني  تطوير  لي�سمل 
مرحلة  بذلك  متجاوزا  والبتكار  لالبداع  مالئمة 
مرحلة  نحو  ومنطلقا  التقليدية  امل�سرفية  اخلدمات 
جديدة من اخلدمات املطورة وذلك حتقيقا خلطته 

ال�سرتاتيجية طويلة الأمد.
ثمرة  اإل  هو  ما  النتائج  هذه  حتقيق  باأن  واأ�ساف 
البنك  ادارة  جمل�ص  يبذلها  التي  املتوا�سلة  للجهود 
واملوظفني  التنفيذية  لالدارة  الدوؤوب  والعمل 
البنك  خطة  تنفيذ  جتاه  الإدارية  م�ستوياتهم  بكافة 
تعزيز  يف  واملتمثلة  الأمد،  طويلة  ال�سرتاتيجية 
الودائع  ال�سوقية من  اأمواله، وزيادة ح�سته  م�سادر 
كفوؤ،  ب�سكل  الفائدة  هام�ص  وادارة  والت�سهيالت 
وتر�سيد نفقاته، وحت�سني جودة حمفظته الئتمانية، 
امل�سرفية  اخلدمات  م�ستوى  يف  نوعية  نقلة  وحتقيق 
البنكية  انظمته  تطوير  خالل  من  للعمالء  املقدمة 
وخلق ثقافة البداع والبتكار مع الإبقاء على ال�سيا�سة 
اأنواع  كافة  جتاه  البنك  ينتهجها  التي  املتحفظة 
موجوداته،  و�سالمة  جودة  على  واحلر�ص  املخاطر، 

واملحافظة على ن�سب �سيولة ومالءة منا�سبة.
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220.3 مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي في الربع األول

11،4 مليون دينار صافي أرباح بنك األردن للربع االول 2018
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المصري: النتائج المالية 
االيجابية “تؤكد قدرة 

البنك على مواصلة 
تحقيق اداء قوي بالرغم 

من التحديات

فاخوري: البنك  سيعمل 
على زيادة حجم اعماله 

وتوسيع االنشطة 
االقتصادية واالستثمارية

بعد  �سافية  اأرباحا  العربي  البنك  جمموعة  حققت 
ال�سرائب واملخ�س�سات بلغت 3ر٢٢٠ مليون دولر لنهاية 
مليون  ٢ر٢١٨  مع  مقارنة  احلايل  العام  من  الأول  الربع 

دولر للفرتة ذاتها من ٢٠١٧.
الت�سغيلية  الرباح  بلغت  البنك،  ا�سدره  بيان  وبح�سب 
فرتة  يف  دولر  مليون  ٥ر٢٩٠  مقابل  دولر  مليون  ٨ر33٤ 

املقارنة ذاتها وبن�سبة منو ١٥ باملئة.
مركزها  قوة  على  حافظت  املجموعة  اإن  البنك  وقال 
نهاية  يف  دولر  مليار  ٢ر٨  امللكية  حقوق  بلغت  اإذ  املايل، 
الربع الأول من العام، ومنت الت�سهيالت الئتمانية بن�سبة 
الى  لت�سل  احلايل  العام  من  الول  الربع  بنهاية  باملئة   ٥
٥ر٢٥ مليار دولر مقارنة مع ٤ر٢٤ مليار دولر يف الفرتة 
العمالء ٤ر33  ال�سابق، كما بلغت ودائع  العام  نف�سها من 
اآذار ٢٠١٨ مقارنة مع 33 مليار دولر  مليار دولر يف 3١ 

بنهاية اآذار٢٠١٧.
»توؤكد  امل�سري،  البنك، �سبيح  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  وقال 
النتائج املالية اليجابية قدرة البنك على موا�سلة حتقيق 
املنطقة«،  ت�سهدها  التي  التحديات  بالرغم من  قوي  اداء 
النتائج  اف�سل  البنك على حتقيق  بقدرة  ثقته  معربا عن 

يدعم  ومبا  والنجاح  التقدم  من  مزيد  نحو  قدما  وال�سري 
املركز املايل للمجموعة ويعزز ثقة العمالء وامل�ساهمني.

نعمه  العربي،  للبنك  التنفيذي  العام  املدير  اأكد  بدوره، 
النمو  البنك لدائه القوي وال�ستمرار يف  �سباغ، موا�سلة 
وحت�سني  الدخل  م�سادر  يف  الفعال  التنوع  خالل  من 
العمال  يف  بالنمو  مدعومة  اليرادات،  ومنو  الربحية 
الت�سغيلية،  الكلف  على  ال�سيطرة  مع  الأ�سا�سية  البنكية 
الت�سغيلية  الرباح  �سايف  يف  منوا  املجموعة  حققت  حيث 
بن�سبة  الفوائد  �سايف  يف  النمو  بف�سل  باملئة   ١٥ بن�سبة 
حمفظة  جودة  على  حافظ  البنك  اأن  باملئة.واأ�ساف   ١٢
خالل  من  املايل  مركزه  ومتانة  الئتمانية  الت�سهيالت 
�سيا�سته الئتمانية احل�سيفة واملتما�سية مع ا�سرتاتيجيته، 
ووا�سل الحتفاظ بن�سبة تغطية للديون غري العاملة تفوق 
١٠٠ باملئة، بالإ�سافة الى احتفاظه بن�سب �سيولة مرتفعة 

وبن�سبة كفاية راأ�ص املال بلغت ١ر١٥ باملئة.
على  املا�سي،  العام  ح�سل  العربي  البنك  اأن  اإلى  ي�سار 
اأبرزها  من  كان  عاملية،  جهات  من  اجلوائز  من  العديد 
جائزة بنك العام يف ال�سرق الأو�سط ٢٠١٧ من جملة ذا 
بانكر، التابعة ملجموعة الفاينن�سال تاميز العاملية ومقرها 
لندن، وكذلك جائزة اأف�سل بنك يف ال�سرق الأو�سط للعام 

٢٠١٧ من جملة غلوبال فاينان�ص يف نيويورك.

 
حقق بنك الأردن اأرباحا �سافية بعد ال�سريبة 
العام  من  الول  الربع  خالل  واملخ�س�سات 
احلايل ٢٠١٨ بلغت حوايل ١١،٤ مليون دينار.

اأرباح بنك  املالية، فقد بلغت  البيانات  وح�سب 
الأردن قبل ال�سريبة حوايل ١٩،٨ مليون دينار 
 ٢٠١٨ احلايل  العام  من  الول  الربع  خالل 
للفرتة  دينار  مليون   ١٨،٧ حوايل  مع  مقارنة 
ذاتها من العام املا�سي ٢٠١٧، يف الوقت الذي 
 3٤،٥ حوايل  املتحقق  الدخل  اجمايل  فيه  بلغ 

مليون دينار.
موجودات  جمموع  ان  الى  البيانات  واأ�سارت 
بنك الأردن خالل الربع الول من العام احلايل 

٢٠١٨ بلغت حوايل ٢،٦ مليار دينار.
�ساكر  الأردن  بنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 

حم�سلة  جاءت  الربحية  هذه  اإن  فاخوري 
والتطورات  اليجابية  العوامل  من  ملجموعة 
النوعية التي ي�سهدها البنك منذ عدة �سنوات، 
والربامج  اخلطط  تنفيذ  �سعيد  على  �سيما  ل 
املعتمدة يف اطار خطته ال�سرتاتيجية الهادفة 
الى تو�سيع الن�سطة القت�سادية وال�ستثمارية، 
وتنويع  البنك  اعمال  حجم  زيادة  وبالتايل 

خدماته وتعزيز تناف�سيته.
وا�ساف اأن حتقيق هذه النتائج الإيجابية ياأتي 
التي  واملتوازنة  احلكيمة  لل�سيا�سات  نتيجة 
اأداء  يف  املتطّور  وللم�ستوى   ، البنك  ينتهجها 
ونوعًا  َكّمًا   - البنك  لعمالء  املقّدمة  اخلدمات 
- وللجهود املتميزة التي يبذلها موظفو البنك 
اإلى التو�ّسع يف  على جميع امل�ستويات، مبا اّدى 
حجم الأعمال يف اإطار �سيا�سة ح�سيفة لإدارة 

املخاطر.
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27،8 مليون دينار صافي أرباح »اإلسكان« للربع األول
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السعدي: البنك حافظ 
على ريادته للسوق 

المصرفية المحلية

الربع  خالل  والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك  �سجل 
الأول من العام ٢٠١٨ اأرباحا قبل ال�سريبة مقدارها 
لنف�ص  دينار  مليون  ٨ر٤٥  مقابل  دينار  مليون  ٢ر٤٢ 
الفرتة من العام املا�سي، فيما بلغ �سايف الربح بعد 
ال�سريبة ٨ر٢٧ مليون دينار مقابل ٤ر3١ مليون دينار 

خالل الفرتة املماثلة من العام ٢٠١٧.
وعزا البنك هذا النخفا�ص بالأرباح اإلى بدء تطبيق 
باأن  علما  املالية،  التقارير  لعداد  الدويل  املعيار 
دينار  مليون   ٨٥.٧ بلغ  قد  للفرتة  الدخل  اإجمايل 
العام  بزيادة ن�سبتها 3.٦ % عن الفرتة املماثلة من 

ال�سابق.
اإن  اخلطيب  عبدالله  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
اإقرارها،  ومت  للبنك  املالية  البيانات  ناق�ص  املجل�ص 
يف  البنك  حققها  التي  للنتائج  ارتياحه  عن  معربا 
خمتلف اجلوانب مبا يدعم م�سريته الناجحة وميكنه 
من موا�سلة النمو امل�ستدام يف �ستى جمالت الأعمال.

واو�سح اإن البنك حافظ على ن�سب �سيولة اآمنة بلغت 
١٢٥ % ومعدل كفاية راأ�ص مال مرتفع بلغ ١٦ %، وهما 
اأعلى من احلدود الدنيا املطلوبة من البنك املركزي 
بعد  املوجودات  على  العائد  معدل  بلغ  كما  الأردين، 
امللكية  حقوق  على  العائد  ومعدل    %  ١.٤ ال�سريبة 

بعد ال�سريبة ١٠ %.
اإيهاب  للبنك  التنفيذي  الرئي�ص  اأكد  جانبه  من 
ال�سعدي، اأن النتائج املتحققة جيدة يف ظل ا�ستمرار 
حتديات البيئة الت�سغيلية، مبينا اأن الأرباح الت�سغيلية 
جمموع  اأن  كما   %  ٤ بن�سبة  ارتفعت  قد  للبنك 
موجوداته قد زاد بن�سبة ١.3 % لت�سل اإلى ٨.3 مليار 
دينار.وزادت اأر�سدة ودائع العمالء مبا ن�سبته ١.٢ % 
لت�سل اإلى ٥.٩ مليار دينار، فيما زاد اإجمايل ر�سيد 
بن�سبة ٢.٥  املبا�سرة  الت�سهيالت الئتمانية  حمفظة 

% لي�سل اإلى ٤.٦ مليار دينار.
حيث  دينار،  مليار   ١.١ امللكية  حقوق  اإجمايل  وبلغ 
توقع ال�سعدي منو اأداء البنك خالل الأ�سهر املتبقية 

من هذا العام.

1،6 مليون دينار صافي أرباح بنك صفوة االسالمي للربع االول 2018
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أبو حمور: البنك 
سيواصل األخذ بزمام 

المبادرة في تقديم 
الحلول المالية اإلسالمية

حقق بنك �سفوة ال�سالمي اأرباحا �سافية بعد 
ال�سريبة واملخ�س�سات خالل الربع الول من 
مليون   ١،٦ حوايل  بلغت   ٢٠١٨ احلايل  العام 
دينار  مليون   ١،٤ حوايل  مع  مقارنة  دينار 

للفرتة ذاتها من العام املا�سي ٢٠١٧.
اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
حوايل  ال�سريبة  قبل  ال�سالمي  �سفوة  بنك 
العام  من  الول  الربع  دينار خالل  مليون   ٢،٦
احلايل ٢٠١٨، يف الوقت الذي بلغ فيه اجمايل 

الدخل املتحقق حوايل ٨،٤ مليون دينار.
موجودات  جمموع  ان  الى  البيانات  واأ�سارت 
من  الول  الربع  خالل  ال�سالمي  �سفوة  بنك 
العام احلايل ٢٠١٨ بلغت حوايل ٩٩٢،٨ مليون 

دينار.
وقال رئي�ص جمل�ص ادارة بنك �سفوة ال�سالمي 

النتائج  اإن  حمور،  اأبو  نا�سر«  »حممد  الدكتور 
�سهر  نهاية  حتى  البنك  حققها  التي  املالية 
اأذار من هذا العام توؤكد على النجاح املتوا�سل 
لإ�سرتاتيجية البنك املطبقة  واجلهود املبذولة 

لتحقيق اأف�سل النتائج.
�سفوة  بنك  موا�سلة  على  حمور  اأبو  واأكد 
العمل  جتربة  تعميق  يف  مل�سريته  ال�سالمي 
من  املزيد  وحتقيق  الإ�سالمي،  امل�سريف 
العاملية  واجلوائز  الأرباح  يف  الجنازات 
والأخذ بزمام املبادرة يف تقدمي احللول املالية 
امل�سرفية  اخلدمات  يف  والتو�سع  الإ�سالمية 
امل�سرفية  التقنيات  وتطوير  الإ�سالمية 
املنا�سبة  امل�سرفية  احللول  لتوفري  احلديثة 
م�ساهمي  تطلعات  وتلبية   وال�سركات  لالأفراد 
ال�سالمي  �سفوة  بنك  ليبقى  البنك  ومتعاملي 

يف الطليعة دائمًا .
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2،6 مليون دينار صافي أرباح بنك المؤسسة المصرفية العربية للربع االول 2018
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بشوتي: األداء المالي 
المتفوق جاء نتيجة 

لنموذج األعمال الناجح 
الذي تبناها البنك 

وسياسته المميزة

العربية  امل�سرفية  املوؤ�س�سة  بنك  حقق 
ال�سريبة  بعد  �سافية  اأرباحا  الأردن-   -
العام  من  الول  الربع  واملخ�س�سات خالل 

احلايل ٢٠١٨ بلغت ٢،٦ مليون دينار.
اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
بنك املوؤ�س�سة امل�سرفية العربية - الأردن- 
خالل  دينار  مليون   ٤ حوايل  ال�سريبة  قبل 
يف   ،  ٢٠١٨ احلايل  العام  من  الول  الربع 
الوقت الذي بلغ فيه اجمايل الدخل املتحقق 
من  اآذار  لنهاية  دينار  مليون   ١٠،٧ حوايل 

العام ٢٠١٨.
واأ�سارت البيانات الى ان جمموع موجودات 
الردن   - العربية  امل�سرفية  املوؤ�س�سة  بنك 
العام احلايل ٢٠١٨  الول من  الربع  خالل 

بلغت حوايل ١،١٧ مليار دينار.

امل�سرفية  املوؤ�س�سة  بنك  عام  مدير  وقالت 
ب�سوتي  �سابيال  �سيمونا  الأردن-   - العربية 
ا�سرتاتيجية  بف�سل  جاءت  النتائج  اإن   ،
احلكيمة  و�سيا�ساته  الناجحة  البنك  عمل 
وانتهاجه ملعايري العمل امل�سريف وفق اأحدث 

التطّورات واملمار�سات.
العام  بداية  منذ  البنك  اداء  ان  واأ�سافت 
الأو�ساع  تعد جيدة يف �سوء  احلايل ٢٠١٨ 
م�سي  يوؤكد  ما  وهو  احلالية  القت�سادية 
البنك قدمًا نحو حتقيق �سنة مالية متميزة 

من حيث الآداء والأرباح.
املتفوق  املايل  الأداء  عن  ان  الى  واأ�سارت 
لنموذج  نتيجة  جاء  البنك  حققه  الذي 
الأعمال الناجح الذي تبناها بنك املوؤ�س�سة 
يف  املميزة  و�سيا�سته  العربية،  امل�سرفية 
التنموية  وال�سرتاتيجية  النفقات،  خف�ص 

احلكيمة التي يتبعها.
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2،3 مليون دينار صافي أرباح
 البنك سوستيه جنرال للربع االول 2018
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قبوات: البنك يستجيب 
بمرونة للمعطيات 

والمستجدات التي يفرضها 
الواقع المصرفي في االردن

اأرباحا  الأردن   جرنال-  �ستو�ستيه  البنك  حقق 
�سافية بعد ال�سريبة واملخ�س�سات خالل الربع 
الول من العام احلايل ٢٠١٨ بلغت حوايل 3،٢ 

مليون دينار.
وح�سب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح البنك 
�ستو�ستيه جرنال- الأردن  قبل ال�سريبة حوايل 
العام  من  الول  الربع  خالل  دينار  مليون   3،٥
احلايل ٢٠١٨، يف الوقت الذي بلغ فيه اجمايل 

الدخل املتحقق حوايل ٦،٢٥ مليون دينار.
واأ�سارت البيانات الى ان جمموع موجودات بنك 
الول  الربع  خالل  الأردن   جرنال-  �ستو�ستيه 
من العام احلايل ٢٠١٨ بلغت حوايل ١،٤ مليار 

دينار.
وقال مدير عام بنك �ستو�ستيه جرنال- الأردن 
بداية  منذ  املتحققة  النتائج  اإن  قبوات،  ندمي 
املدن  قوة  على  تربهن   ٢٠١٨ احلايل  العام 

كفاءة  على  تربهن  كما  املالية،  مالئته  ومدى 
جمل�ص  واّتباع  الوظيفية،  والكوادر  الإدارة 
الر�سيدة،  احلاكمية  ممار�سات  لأف�سل  الدارة 
اإلى  املرتكز  العمل  معايري  باأرقى  واللتزام 
العمل،  جوانب  خمتلف  يف  والبتكار  الإبداع 
املخاطر،  وتخفي�ص  الأداء  تعزيز  يف  اأ�سهم  ما 

وبالتايل تعزيز النتائج واملالءة املالية.
خالل  البنك  حققها  التي  الرباح  اأن  واأ�ساف 
يتبعه  الذي  الوا�سح  النهج  جت�سد  الولو  الربع 
مبرونة  ي�ستجيب  والذي  اعماله،  يف  البنك 
الواقع  يفر�سها  التي  وامل�ستجدات  للمعطيات 
امل�سريف يف الردن، م�سريا الى ان البنك ملتزم 
واملنتجات  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  مبوا�سلة 
اجلديدة واملتينة التي تغذي احتياجات عمالئه 
ومتو�سطة  ال�سغرية  وال�سركات  الفراد  من 
تعزيز  على  حر�سه  مع  بالتزامن  احلجم، 
يف  الريادي  موقعه  على  منه  حفاظا  ح�سوره 

ال�سوق امل�سريف.

اإلستثمار في القطاع المصرفـي



10،2 مليون دينار صافي ارباح البنك اإلسالمي  للربع االول 2018
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شحادة: البنك مستمر 
في تحقيق استراتيجيته 

بالمحافظة على نسب 
النمو في جميع أعماله

قبل  اأرباحا  الأردين  الإ�سالمي  البنك  حقق 
ال�سريبة مبقدار ١٥ مليون دينار فيما بلغت 
بعد ال�سريبة ٢ر١٠ مليون دينار لنهاية الربع 

الأول من العام احلايل. 
على  �سادق  الإدارة  جمل�ص  اإن  البنك  وقال 
البيانات املالية للربع الأول من العام احلايل 
جمل�ص  رئي�ص  برئا�سة  اأخريا  اجتماعه  يف 
الربكة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  الإدارة، 

امل�سرفية عدنان اأحمد يو�سف.
يوا�سل  اأن  البنك  »ا�ستطاع  يو�سف  وقال   
اداءه اليجابي«، موؤكدا على فعالية �سيا�سة 
اخلطة  تنفيذ  كفاءة  يف  الإ�سالمي  البنك 
التحديات  خمتلف  ملواجهة  ال�سرتاتيجية 
على  وال�ستثمارات،  التمويالت  وتنويع 
الرغم من الو�ساع القت�سادية وال�سيا�سية 

التي حتيط باملنطقة والعامل.
قدرتها  يف  التنفيذية  الإدارة  باأداء  وا�ساد 
اأف�سل  لتحقيق  كفاءة،  بكل  التعامل،  على 
البنك  متعاملي  تطلعات  تلبي  التي  النتائج 

مبختلف فئاتهم.
الإ�سالمي  للبنك  العام  املدير  قال  بدروه، 
م�سرفنا  اإن  �سحادة،  مو�سى  الأردين، 
باملحافظة  ا�سرتاتيجيته  حتقيق  يف  م�ستمر 
وال�سعي  اأعماله،  النمو يف جميع  ن�سب  على 
لتقدمي اأف�سل اخلدمات امل�سرفية املتوافقة 
مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، والتو�سع يف 
�سيا�سة البنك بامل�ساهمة يف ال�ستمال املايل 
مبا يخدم خمتلف �سرائح املجتمع من افراد 

وموؤ�س�سات و�سركات �سغرية ومتو�سطة.
املوؤ�سرات  معظم  يف  ارتفاعا  البنك  وحقق 
املالية للربع الأول من العام احلايل لت�سل 
ح�سابات  فيها  مبا  البنك،  موجودات 
املقار�سة/  و�سندات  املخ�س�ص  ال�ستثمار 
)املحافظ  بالوكالة  ال�ستثمار  ح�سابات 
ال�ستثمارية( حوايل ٧ر٤ مليار دينار مقابل 
 ٢٠١٧ نهاية  يف  دينار  مليار  ٦٦ر٤  حوايل 

بزيادة ن�سبتها ٨ر٠ باملئة.

توؤكد  البيانات  هذه  اإن  �سحادة  وقال 
ومنو  الإ�سالمي  البنك  تقدم  ا�ستمرار 
امل�سريف  القطاع  يف  موقعه  ليعزز  اأعماله 

الأردين.
للعمالء  املمنوحة  الت�سهيالت  وبلغت 
املخ�س�ص  ال�ستثمار  ح�سابات  فيها  مبا 
ال�ستثمار  /ح�سابات  املقار�سة  و�سندات 
حتى  ال�ستثمارية(  )املحافظ  بالوكالة 
نهاية الربع الأول من العام احلايل حوايل 
3٧ر3 مليار دينار مقابل حوايل 3٦ر3 مليار 

دينار يف نهاية عام ٢٠١٧.
ح�سابات  فيها  مبا  العمالء  ودائع  وبلغت 
املقار�سة  و�سندات  املخ�س�ص  ال�ستثمار 
)املحافظ  بالوكالة  ال�ستثمار  /ح�سابات 
من  الأول  الربع  نهاية  حتى  ال�ستثمارية( 
دينار  مليار  ١٧ر٤  حوايل  احلايل  العام 
نهاية  يف  دينار  مليار  ١٦ر٤  حوايل  مقابل 
راأ�ص  كفاية  ن�سبة  بلغت  فيما   ،٢٠١٧ عام 
املال كما يف 3١ اآذار ٢٠١٨ حوايل ١٨ر٢3 
٥٢ر٤  العاملة  غري  الديون  ون�سبة  باملئة، 

باملئة وبن�سبة تغطية ٩ر١١٥ باملئة.
مليون  ٢ر3٨٥  حوايل  امللكية  حقوق  وبلغت 
دينار  مليون  ٩ر3٧٤  حوايل  مقابل  دينار 
٧ر٢  ن�سبتها  بزيادة  ذاتها،  املقارنة  لفرتة 

باملئة.
دافعا  تعطي  النتائج  هذه  اأن  �سحادة  واأكد 
اجلهود  من  املزيد  ببذل  لال�ستمرار 
اإليها  و�سل  التي  املكانة  على  للمحافظة 
وانت�ساره  املايل  مركزه  وقوة  البنك، 
ومكاتب  فروع   ١٠٤ خالل  من  اجلغرايف 
اإلى ٢١٨  و�سبكة اجهزة �سراف اآيل و�سلت 
اململكة،  اأنحاء  خمتلف  يف  منت�سرة  جهازا 
اجلوائز  من  مزيد  على  البنك  وح�سول 
العاملية  وال�سرعية  الئتمانية  والت�سنيفات 
على  وامل�ستجدات  التطورات  مواكبة  مع 
احكام  مع  يتوافق  مبا  امل�سرفية،  ال�ساحة 
ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية اإلى جانب حتمله 
مببادئ  اللتزام  مع  الجتماعية  مل�سوؤولياته 

وتعليمات احلوكمة.

69العدد 50    حزيران  2018

اإلستثمار في القطاع المصرفـي



6،8 مليون دينار صافي أرباح بنك القاهرة عمان للربع االول 2018
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المفتي: البنك واصل 
تطوير أعماله وتعزيز 

مركزه التنافسي 
واالرتقاء بجودة خدماته

بعد  �سافية  اأرباحا  عمان  القاهرة  بنك  حقق 
من  الول  الربع  خالل  واملخ�س�سات  ال�سريبة 
العام احلايل ٢٠١٨ بلغت ٦،٨ مليون دينار مقارنة 
مع حوايل ٦،٧ مليون دينار للفرتة ذاتها من العام 

املا�سي ٢٠١٧.
بنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
مليون   ١٠،3 حوايل  ال�سريبة  قبل  عمان  القاهرة 
 ٢٠١٨ احلايل  العام  من  الول  الربع  خالل  دينار 
ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   ٩،3 حوايل  مع  مقارنة 
فيه  بلغ  الذي  الوقت  املا�سي ٢٠١٧، يف  العام  من 
اجمايل الدخل املتحقق حوايل 33،٧ مليون دينار 
الول  للربع  دينار  مليون   3٠،٥ حوايل  مع  مقارنة 

من العام املا�سي ٢٠١٧.
بنك  موجودات  جمموع  ان  الى  البيانات  واأ�سارت 
القاهرة عمان خالل الربع الول من العام احلايل 

٢٠١٨ بلغت حوايل ٢،٨ مليار دينار. 
وقال رئي�ص جمل�ص ادارة بنك القاهرة عمان يزيد 
معدلت  تدين  ا�ستمرار  من  بالرغم  اأنه  املفتي 
القطاعات  اأداء  يف  والتباين  القت�سادي  النمو 
البنك  اأن  اإل  الأردن،  يف  الرئي�سية  القت�سادية 
منو  ومعدلت  مميزة  نتائج  يحقق  اأن  ا�ستطاع 
متجاوزا  الت�سغيلية  اأن�سطته  كافة  يف  مرتفعة 

التوقعات. 
واأ�ساف املفتي باأن البنك وا�سل منذ بداية العام 
التناف�سي  مركزه  وتعزيز  اأعماله  تطوير   ٢٠١٨
تنويع  خالل  من  خدماته  بجودة  والرتقاء 
يف  �سي�ستمر  البنك  اأن  الى  م�سريا  ا�ستثماراته، 
تطوير  ويف  الإ�سرتاتيجية  وخطته  �سيا�ساته  تنفيذ 
ال�سيولة  ن�سب  على  املحافظة  خالل  من  اأعماله 
املرتفعة وعلى جودة املحفظة الئتمانية، بالإ�سافة 
من  كجزء  املحلي  املجتمع  دعم  يف  امل�ساهمة  اإلى 

م�سوؤولية البنك الإجتماعية.

6.1 مليون دينار صافي أرباح كابيتال بنك في الربع األول
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السالم: البنك شرع 
خالل العام  2018 بتقديم 

باقة من الخدمات 
المصرفية الجديدة

من  الأول  للربع  املالية  نتائجه  بنك  كابيتال  ا�سدر 
�سايف  يف  ملمو�سا  ارتفاعا  اظهرت  والتي  احلايل  العام 
دينار  مليون  الى ٦.١  الذي و�سل  ال�سريبة  بعد  الدخل 
من  الفرتة  نف�ص  خالل  دينار  مليون   ٤.٤ مع  باملقارنة 
الفوائد  اإيرادات  �سايف  بارتفاع  مدفوعا  املا�سي،  العام 
والعمولت بن�سبة ٨.١ % لت�سل اإلى  ٢٠.٢ مليون دينار، 

بالإ�سافة اإلى انخفا�ص م�سروف املخ�س�سات.
اإن  ال�سامل  خليل  با�سم  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
النتائج جاءت لتربهن على قدرة البنك على ال�ستمرار 
الظروف  من  الرغم  على  اليجابية  النتائج  حتقيق  يف 
القت�سادية ال�سعبة، م�سيفا ان البنك �سرع خالل العام  
اجلديدة  امل�سرفية  اخلدمات  من  باقة  بتقدمي   ٢٠١٨
حماية  هدفها  جديدة  حتوطية  ادوات  ت�سمنت  التي 

العمالء من تقلبات اأ�سعار الفوائد.
واأكد ال�سامل اأن التغيريات الهيكلية التي بداأها البنك يف 
قدرة  بدليل حت�سن  اأكلها،  توؤتي  بداأت  قد  العام ٢٠١٧  
اأو  الفوائد  �سواء عرب  اأكرب  ايرادات  توليد  على  ال�سول 

عرب العمولت والر�سوم.
واأ�ساف اأن الأرباح املتاأتية من عمليات الأردن قد �سهدت 
ارتفاعا ملمو�سا، يف حني �سهد ن�ساط العمليات يف العراق 
الجنبية  العمالت  يف  اخل�سائر  عازيا  كبريا،  حت�سنا 
اأن  معتربا  العراقي،  الدينار  �سرف  �سعر  ارتفاع  اإلى 

لالأمر وجها م�سيئا ل يجوز اغفاله وهو اأن ارتفاع �سعر 
ال�سرف يعك�ص ثقة اأكرب يف القت�ساد العراقي، ويوؤ�سر 
العراقية  ال�سلطات  تبذلها  التي  اجلهود  جناعة  اإلى 
على  ال�سامل  اأكد  العاملي.كما  القت�ساد  على  لالنفتاح 
التزام البنك بتطوير انظمة تكنولوجيا املعلومات لتوفري 
لتوفري  ن�سعى  نحن  قائال  لعمالئه،  اخلدمات  اف�سل 
قنوات  تطوير  عرب  وذلك  لعمالئنا  اخلدمات  اف�سل 
من  اخلدمة  على  احل�سول  لهم  تتيح  التي  الت�سال 
لزيارة  احلاجة  بدون  النقالة  اجهزتهم  وعرب  مكاتبهم 
بان ذلك لن يكون على ح�ساب خدمات  الفروع، موؤكدا 
الفروع، حيث يعتزم البنك تطوير �سبكة فروعه ورفدها 
العام  خالل  ي�سعى  كما  التكنولوجية،  النظمة  باحدث 
حيويني  موقعني  يف  جديدين  فرعني  ا�ستحداث  اإلى 
خلدمة الفئة امل�ستهدفة التي ي�سعى البنك للو�سول اليها 
عن  ال�سامل  معها.واعرب  امل�سرفية  العالقات  وبناء 
كبرية  بثقة  للم�ستقبل  »ننظر  قائال  امل�ستقبل  يف  تفاوؤله 
يلبي  ما  وحتقيق  العقبات  تذليل  على  بقدرتنا  ونوؤمن 
م�سيفا  �سواء«،  حد  على  وم�ساهمينا  عمالئنا  تطلعات 
على  اليجابية  التطورات  اإلى  بحما�ص  ينظر  البنك  اأن 
لالقت�ساد  كبرية  فر�سة  فيها  ويرى  العراقية  ال�ساحة 
وا�سفا  البنك،  موظفي  بجهود  ال�سامل  املحلي.وا�ساد 
اياها بالكبرية، ومعتربا انها ال�سا�ص جلميع النجاحات 
التي يحققها البنك، موؤكدا التزام البنك بال�ستثمار يف 

موارده الب�سرية وتطويرها وتوفري ا�سباب النجاح لها.
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي



ا ستثمار مميز

العمل  يف  طويلة  وخربة  قوية  �سخ�سية  ميتلك 
اأبرز  من  يعترب  حيث  والقت�سادي،  ال�سيا�سي 
بكل  وطنه  خدم  الذي  الردن  يف  العمال  رجال 

اخال�ص.
انه  دائما  له  يح�سب  الذي  حتاحت  امين  العني 
بحنكته  ا�ستطاع  وامل�ستقبل،  المام  الى  ينتظر 
وخربته العملية الوا�سعة تقدمي امنوذجا يحتذى 

به يف القت�ساد الوطني وبخدمة املواطن.
ادارة  بكالوريو�ص  حتاحت  امين  العني  ويحمل 
ومتكن  لندن،  الربيطانية  العا�سمة  من  اعمال 
واحد،  اآن  يف  والعمال  ال�سيا�سة  بني  اجلمع  من 
مت  ان  ال  الردن،  �سناعة  لغرفة  رئي�سا  فاأ�سبح 
ا�ستثمار  مت  حيث  ال�سيا�سي  اجلانب  الى  نقله 
اجلهاز  يف  للعمل  ميتلكها  التي  اخلربات 
احلكومي حيث مت ت�سليمه حقيبة وزارة النقل يف 

حكومة الدكتور عبد اهلل الن�سور.
وزارة  حقيبة  فيها  تولى  التي  الفرتة  وخالل 
النقل، عمل على ت�سليط ال�سوء على هذا القطاع 
الدخول  لل�سركات  وال�سماح  الهام  القت�سادي 
مبا  به  والنهو�ص  تطويره  بهدف  به  وال�ستثمار 

ي�سمن تقدمي اف�سل اخلدمات للمواطنني، حيث 
كان  الذي  الأردين  النقل  قطاع  اعاد  ا�ستطاع 
املا�سية  ال�سنوات  يف  الهتمام  قلة  من  يعاين 
اجندة  وت�سدر  جديد  من  الهتمام  دائرة  الى 
العالية  الكفاءات  على  وبناء  احلكومات.  عمل 
الوا�سحة  وب�سماته  التي ميتلكها امين حتاحت، 
بها  خدم  التي  والقطاعات  املجالت  كافة  يف 
اململكة، فقد مت تعينه ع�سوا يف جمل�ص العيان، 
ا�ستطاع  انه  حتاحت  امين  العني  يتميز  حيث 
حتقيق النجاح يف كافة املواقع التي �سغلها �سواء 

كانت يف القطاع العام ام اخلا�ص.
العني  �سغلها  التي  املنا�سب  اأبرز  يلي  وفيما 
الوا�سعة  خرباته  مدى  توؤكد  والتي  حتاحت 
غرفة  ادارة  ملجل�ص  رئي�سا  كان  فقد  واملتنوعة، 
جمموعة  ادارة  ملجل�ص  ورئي�سا  الردن،  �سناعة 
والعربية  الردنية  ال�سناعية  ال�سركات  من 
البنك  ادارة  جمل�ص  يف  وع�سوا  والدولية، 

املركزي الردين.
جمل�ص  رئي�ص  نائب  من�سب  على  ح�سل  كما 
امل�ساريع  لتطوير  الردنية  املوؤ�س�سة  ادارة 

�سركة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  ونائب  القت�سادية، 
موؤ�س�سة  امناء  هيئة  وع�سو  ال�سالمية،  التاأمني 
يف  ادارة  جمل�ص  وع�سو  لل�سرطان،  احل�سني 
والتعليمية،  الجتماعية  املوؤ�س�سات  من  العديد 
امل�سدرين  جمعية  ادارة  ملجل�ص  �سابق   ورئي�ص 
�سركة  ادارة  جمل�ص  يف  �سابق  وع�سو  الردنيني، 
لرئي�ص  �سابق  ونائب  الردين،  ال�سالمي  البنك 
الى  بال�سافة  الجتماعي،  القت�سادي  املجل�ص 
امل�سادر  �سلطة  ادارة  جمل�ص  يف  �سابق  ع�سو 

الطبيعية.
نعمة  على  احلفاظ  من  لبد  انه  حتاحت  ويرى 
الأردن رغم  بناء  وامل�ساهمة يف   ، والمان  المن 
الحداث  تفر�سها  التي  وال�سعوبات  التحديات 
م�سرية  ان  الى  م�سريا  القليمن  دول  يف  احلالية 
طالت  التي  ال�ساملة  بال�سالحات  تكللت  الأردن 
عبداهلل  امللك  جاللة  عهد  يف  امليادين  خمتلف 
الأ�سا�ص واخليار  الإ�سالح  راأى يف  الذي  الثاين، 
المثل لتحقيق تقدم على جميع امل�ستويات بحيث 
القرار  امل�ساركة يف �سنع  للمواطنني  املجال  يتاح 

ور�سم واقع وم�ستقبل بلدهم.

»العين أيمن حتاحت«... شخصية 
وطنية لم تعرف اال طريق النجاح
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أخبار البنوك
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عقدت الهيئة العامة مل�ساهمي بنك الأردن اجتماعها العادي ، برئا�سة رئي�ص 
جمل�ص الإدارة للبنك �ساكر فاخوري، وقد اأقرت الهيئة العامة خالل الجتماع 
على  نقدية  اأرباح  توزيع  على  واملوافقة   ،٢٠١٧ ل�سنة  للبنك  املالية  البيانات 

امل�سـاهمني بن�سبة ١٨% من القيمـة ال�سـمية لل�سـهم ومببلغ 3٦ مليون دينار. 
وجاء قرار الهيئة العامة عقب اإعالن رئي�ص جمل�ص الإدارة لبنك الأردن �ساكر 
فاخوري نتائج اأعمال البنك وبياناته املالية ل�سنة ٢٠١٧، والتي اأظهرت حتقيق 
�سايف ربح عائد مل�ساهمي البنك مببلغ ٤٦.٨ مليون دينار لعام ٢٠١٧ م�سجاًل 
ارتفاعًا بلغت ن�سبته ١3% مقارنةً بعام ٢٠١٦. حيث بلغ �سايف اإيرادات البنك 
من الفوائد والعمولت ١٢٧.٢ مليون دينار حمققًا منوًا بن�سبة ٩.٤% مقارنًة 
العائد على  البنك على مراتب متقدمة يف موؤ�سر  بالعام ٢٠١٦. كما حافظ 
متو�سط الأ�سول ومتو�سط حقوق م�ساهمي البنك لي�سجل كل منهما ١.٨٦% 

و١١.١٥% على التوايل يف نهاية عام ٢٠١٧. 
وواكبت جمموعة بنك الأردن حركة التطور القت�سادي يف الدول التي تعمل 
بها وتوجهت لتمويل جمموعة م�ستهدفة من القطاعات والأن�سطة القت�سادية 
دينار  مليون   ١،٤٤٧.٢ املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت  ر�سيد  �سايف  فبلغ 
بارتفاع بلغت ن�سبته ١٨% عن نهاية عام ٢٠١٦. وعلى �سعيد ودائع العمالء 
فقد �سجلت ١،٨٤٥.٨ مليون دينار ومنت بحوايل ١٥% مقارنًة بنهاية العام 
و�سجلت  دينار،  مليون   ٢،٥٦٥.١ البنـك  موجودات  بلغت  وقد  هذا  املا�سي. 

حقوق امللكية مل�ساهمي البنك ٤33.٧ مليون دينار كما يف نهاية عام ٢٠١٧.  
هذا وُيذكر اأن التحديات التي عاي�سها القطاع امل�سريف بالعام ٢٠١٧ مل تكن 
عائقًا اأمام البنك لت�سجيل نتائج نوعية تدل على كفاءة وجناعة ال�سيا�سات 

الئتمانية وال�ستثمارية التي يطبقها. 
املال  راأ�ص  كفاية  ن�سبة  بلغت  فقد  املالية  املالءة  موؤ�سرات  �سعيد  وعلى 
 ٢٠١٧ لعام   %١٤.١٢٥ البالغة  املال  راأ�ص  كفاية  ن�سبة  متجاوزة   %١٩.٠٨
ح�سب متطلبات بازل III واجلهات الرقابية. كما انخف�ست ن�سبة الت�سهيالت 
غري العاملة اإلى اإجمايل الت�سهيالت )بعد تنزيل الفوائد املعلقة( من ٤.٥٩% 
تغطية  ن�سبة  وبلغت   .٢٠١٧ عام  نهاية  يف   %٤.٥٠ اإلى   ٢٠١٦ عام  نهاية  يف 
والتاأمينات(  املعلقة  الفوائد  تنزيل  )بعد  العاملة  غري  للديون  املخ�س�سات 

١٢٥.3٦% مقابل ١١٢.٢١% للعام املا�سي ٢٠١٦. 
دعمهم  على  الإدارة  ملجل�ص  ب�سكره  فاخوري  تقدم  الجتماع  نهاية  ويف 
على  والعمالء  وللم�ساهمني  املا�سي،  العام  مدى  على  املبذولة  وجهودهم 
ثقتهم والتزامهم مع موؤ�س�ستهم بنك الأردن، ولإدارة البنك التنفيذية وفريق 
اأي�سًا  بال�سكر  وتقدم  الإجنازات.  هذه  حتقيق  يف  �ساهموا  الذين  موظفيه 
للموؤ�س�سات الوطنية وعلى راأ�سها البنك املركزي الأردين وهيئة الأوراق املالية 
والقت�ساد  امل�سريف  للجهاز  املتوا�سل  لدعمهم  والتجارة  ال�سناعة  ووزارة 

الوطني يف ظل ح�سرة جاللة امللك عبد اهلل الثاين.

الهيئة العامة لبنك األردن تقر توزيع
 أرباح نقدية على المساهمين بنسبة %18



أخبار البنوك

وافقت الهيئة العامة مل�ساهمي بنك الإ�سكـان يف اجتمـاعها العادي على تقرير 
جمل�ص الإدارة، و�سادقت على البيانات املالية لعام ٢٠١٧ واخلطة امل�ستقبلية 
لعام ٢٠١٨، واأقرت الهيئة العامة تو�سية املجل�ص بتوزيع اأرباح على امل�ساهمني 

بن�سبة ٢٠ باملئة من القيمة ال�سمية لل�سهم، تعادل ٦3 مليون دينار.
اأن  العامة  للهيئة  كلمته  يف  اخلطيب  عبدالله  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
 ١٨٠ بلغت  ال�سريبة  قبل  اأرباحا   ٢٠١٧ عام  خالل  حققت  البنك  جمموعة 
الأرباح  وبلغت   ،٢٠١٦ العام  يف  دينار  مليون  3ر١٩٠  مقابل  دينار  مليون 
ال�سافية بعد ال�سريبة ٢ر١٢٥ مليون دينار مقابل ١3١ مليون دينار يف العام 

.٢٠١٦
حيث  البنك  موجودات  جمموع  يف  منوا  حققت  البنك  جمموعة  اأن  واأ�ساف 

بلغت ٨ مليارات و١٤١ مليون دينار بارتفاع ن�سبته ١ر٤ باملئة عن نهاية العام 
٢ر3  ن�سبته  بارتفاع  دينار  مليار  ٨ر٥  العمالء  ودائع  ر�سيد  بلغ  فيما   ،٢٠١٦

باملئة عن نهاية العام ٢٠١٦.
كما ارتفع اجمايل حمفظة الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة بن�سبة ١ر٤ باملئة 
امللكية  حقوق  بلغت  فيما   ،٢٠١٧ عام  نهاية  يف  دينار  مليار  ٥ر٤  الى  لت�سل 

حوايل ١ر١ مليار دينار بزيادة ن�سبتها 3ر٥ باملئة.
وبلغت ن�سبة كفاية راأ�ص املال ١١ر١٧ باملئة ون�سبة ال�سيولة ١٢٧ باملئة،  بن�سب 
اأعلى من املعدلت املطلوبة من البنك املركزي الأردين، حيث بلغ معدل العائد 
باملئة  ٥ر١١  امللكية  حقوق  على  العائد  ومعدل  باملئة،  ٦ر١  املوجودات  على 

ون�سبة القرو�ص غري العاملة ٤ باملئة.

»بنك اإلسكان« يوزع 63 مليون دينار
 أرباحا نقدية على المساهمين 
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انتخب البنك العربي خالل اجتماع هيئته العامة جمل�ص ادارة جديد للبنك ملدة اأربع �سنوات 
واملوؤ�س�سة  اهلل  عو�ص  با�سم  والدكتور  امل�سري  �سبيح  من:  كال  ي�سم  تاريخه  من  اعتبارًا 
ال�سعودية ووهبة متاري وموؤ�س�سة  العربية  لل�سمان الجتماعي ووزارة مالية اململكة  العامة 
عبد احلميد �سومان وب�سام كنعان وعبا�ص زعيرت واملهند�ص عالء البطاينة و�سليمان احلافظ 

والدكتور م�سلم بن علي م�سلم واأ�سامة مكدا�سي. 
وقد اجتمع جمل�ص الإدارة اجلديد وانتخب �سبيح امل�سري رئي�سًا ملجل�ص الإدارة والدكتور 
جمل�ص  تو�سية  اجتماعها  خالل  العامة  الهيئة  اأقرت  كما  للرئي�ص،  نائبًا  اهلل  عو�ص  با�سم 
اإدارة البنك العربي �ص م ع بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة ٤٠% عن العام ٢٠١٧.
امل�سري  برئا�سة �سبيح  العربي اجتماعها،  البنك  مل�ساهمي  العادية  العامة  الهيئة  وعقدت 
وم�ساهمني  التنفيذي  العام  واملدير  الإدارة  اأع�ساء جمل�ص  وبح�سور  الإدارة  رئي�ص جمل�ص 
وح�سر  كما  املال،  راأ�ص  من   %٨٠.٨٩ حوايل  ي�سكلون  ووكالة«  »اأ�سالة  اأ�سهما  يحملون 

الجتماع مراقب عام ال�سركات رمزي نزهه الذي اأعلن قانونية الجتماع.
القت�ساد  اأن  اإلى  العربي  البنك  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  امل�سري  اأ�سار �سبيح  املنا�سبة  وبهذه 
العاملي �سهد تعافيًا خالل العام ٢٠١٧ لكربى القت�سادات العاملية، حيث متثل ذلك يف زيادة 
معدلت ال�ستثمار وحت�سن موؤ�سرات التجارة العاملية وازدياد ثقة امل�ستهلكني واملنتجني على 
امل�سرف  ووا�سل  العام.  خالل  العاملية  املال  لأ�سواق  قوي  اأداء  يف  انعك�ص  مما  �سواء،  حد 
بداأت  وكذلك  الدولر  على  الفائدة  �سعر  رفع  الظروف  هذه  ظل  يف  الأمريكي  الحتياطي 

امل�سارف املركزية الأخرى بتخفيف حدة التو�سع يف �سيا�ساتها النقدية. 
وا�سار امل�سري الى ا�ستمرار حالة التباطوؤ القت�سادي يف املنطقة العربية وتدين معدل منو 
الناجت املحلي الإقليمي خالل العام ٢٠١٧ يف �سوء ا�ستمرار حالة عدم ال�ستقرار يف بع�ص 
بلدان املنطقة وخف�ص انتاج النفط يف الدول النفطية وتراجع م�ستويات الإنفاق العام، خا�سة 
الراأ�سمايل منه. م�سريًا يف ذات الوقت الى اأن بع�ص الدول العربية �سهدت موؤ�سرات ايجابية 
متثلت يف حت�سن التدفق ال�سياحي وتراجع معدلت العجز املايل ب�سبب تبني �سيا�سات �سبط 

املالية العامة وارتفاع عوائد ال�سادرات النفطية يف �سوء تعايف ا�سعار النفط.
القطاع  تاأثر  فقد  واإقليميًا،  عامليًا  القت�سادية  التطورات  تباين  اأّنه ويف ظل  امل�سري  وبني 
حدة  ازدياد  حيث  من  �سواء  انعكا�ساتها  لها  كان  العوامل،  من  بجملٍة  العربي  امل�سريف 
الئتمانية  املحافظ  على  ال�سغوط  زيادة  اأو  العربية  العمالت  بع�ص  �سرف  اأ�سعار  تقلبات 
واكبه  وما  القت�سادي  النمو  م�ستوى  تدين  اأو  الفوائد  اأ�سعار  ارتفاع  ب�سبب  وال�ستثمارية 
من تراجع يف الطلب املحلي. وقد اأدت هذه التطورات يف جمملها اإلى تباطوؤ منو موجودات 

القطاع امل�سريف وانعك�ست على اأدائه. 
واأكد امل�سري على اأنه بالرغم من الظروف ال�سعبة التي ت�سهدها املنطقة ال اأن جمموعة 
الت�سغيلية  الأرباح  بلغت  حيث   ٢٠١٧ العام  يف  قوي  اداء  حتقيق  من  متكنت  العربي  البنك 
وتاأتي  مليون دولر.  ال�سريبة ٧٩٧  قبل  املجموعة  اأرباح  بلغت  مليار دولر يف حني   ١.١٩٧
لتوؤكد على قوة ومتانة املركز املايل الذي يتمتع به البنك وعلى ا�سرتاتيجيته  النتائج  هذه 

أخبار البنوك
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الناجحة التي ج�سدت قدرته على التعامل مع امل�ستجدات الإقليمية والدولية نتيجة لتباعه 
ا�س�سًا م�سرفية قوية ومتينة.

واملحوري  الفعال  دوره  على  الأردين  املركزي  البنك  اإلى  اجلزيل  بال�سكر  امل�سري  وتوجه 
ا�ستثمارية جاذبة  بيئة  الدوؤوبة لتوفري  ل�سمان �سالمة وا�ستقرار اجلهاز امل�سريف وجهوده 

وحمفزة للن�ساط القت�سادي.
ا�سار  الأمريكية  املحاكم  امام  العربي  البنك  �سد  الأمريكيني  املدعني  دعوى  وبخ�سو�ص 
فاإنه  الدعوى  هذه  يف  التقا�سي  اإجراءات  على  عامًا   ١٤ انق�ساء  وبعد  اأنه  الى  امل�سري 
ف�سخت  قد  المريكية  ال�ستئناف  حمكمة  اأن  �سابقا،  البنك  اأف�سح  وكما  يبني،  ان  ي�سره 
املقاطعة  حمكمة  قا�سي  اأن  وقررت   ،٢٠١٤ عام  يف  بحقه  ال�سادر  املدنية  امل�سوؤولية  قرار 
قد اأخطاأ يف تطبيق القانون واأ�سدر تعليمات خاطئة اإلى هيئة املحلفني، ليتم بذلك اغالق 
ملف هذه الدعوى نهائيًا. وا�سار امل�سري الى اأن الو�سول اإلى هذه النتيجة قد ا�ستغرق وقتًا 
طوياًل وجهدًا كبريًا، وقد ت�سرف جمل�ص ادارة البنك وادارته بحكمه باإبرام اتفاق الت�سوية 
اأوًل، وثانيًا للم�سي قدمًا  اأجل حماية البنك من التعر�ص لأ�سواأ ال�سرار والحتمالت  من 
باإجراءات ال�ستئناف لف�سخ قرار امل�سوؤولية املدنية وتربئة �سمعته، وهذا ما مت فعاًل حيث 

ك�سب البنك ا�ستئنافه. 
اما فيما يتعلق بالدعوى الأخرى القائمة اأمام املحكمة العليا المريكية، فاإن هذه الدعوى 
واملقامة منذ ١٤ عامًا اأي�سًا هي من مدعني ل يحملون اجلن�سية المريكية، وهي دعوى تهم 
يف  املطروح  ال�سوؤال  اأن  الى  م�سريًا  العربي،  البنك  فقط  ولي�ص  العامل  يف  ال�سركات  جميع 
هذه الدعوى اأمام املحكمة العليا المريكية هو فيما اإذا كان القانون الذي جلاأ له املدعون 
لغري  ي�سمح   ١٧٨٩ عام  يف  �سرع  والذي  لالأجانب«  ال�سار  الفعل  عن  التعوي�ص  قانون  وهو« 
الوليات  خارج  مرتكبة  لأعمال  الأمريكية  املحاكم  لدى  ال�سركات  مبقا�ساة  المريكيني 

املتحدة المريكية. 
وذكر امل�سري اأن حمكمة املقاطعة وحمكمة ال�ستئناف الأمريكية بهيئتها العادية واملو�سعة 
قد ردتا هذه الدعوى �سد البنك على اأ�سا�ص اأنه ل توجد اأية م�سوؤولية لل�سركات، وهي الن 
ال�سركات  مقا�ساة  جواز  بخ�سو�ص  البت  لغايات  المريكية  العليا  املحكمة  اأمام  منظورة 
بحلول  العليا  املحكمة  قرار  �سدور  بانتظار  البنك  ان  امل�سري  وبني  القانون.  هذا  مبوجب 

�سهر حزيران من هذا العام ٢٠١٨. 

المريكية  العليا  املحكمة  اأن  من  ثقة  على  وحماميه  العربي  البنك  اأن  على  امل�سري  واأكد 
اإل  الأمريكية  املحاكم  الى  اللجوء  لالأجانب  ميكن  ل  اأنه  م�سيفًا  الرد،  قرار  على  �ستوؤكد 
اإذا كانت الأفعال التي ت�سببت بالأ�سرار التي حلقت بهم مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بالوليات 

املتحدة المريكية، وهذا ل ينطبق على الدعاءات املقامة �سد البنك.
كما بني امل�سري بهذا اخل�سو�ص اأن هوؤلء املدعني غري الأمريكيني ل ميكنهم الن العتماد 
لقانون  ا�ستنادًا  املقامة  الدعوى  يف  العربي  البنك  �سد  �سدر  قد  كان  الذي  احلكم  على 

مكافحة الرهاب المريكي، حيث مت ف�سخ هذا القرار من قبل حمكمة ال�ستئناف. 
من جانبه، ا�ستعر�ص نعمة �سباغ املدير العام التنفيذي للبنك العربي النتائج املالية للبنك 
اأن جمموعة البنك العربي حققت يف نهاية العام ٢٠١٧ ارباحًا بعد ال�سرائب  اإلى  م�سريًا 
اأمريكي يف  اأمريكي مقارنة مع ٥3٢.٧ مليون دولر  واملخ�س�سات بلغت ٥33 مليون دولر 
نهاية العام ٢٠١٦. وبني ال�سباغ اأنه وبا�ستثناء اأثر النخفا�ص يف ا�سعار ال�سرف لعدد من 
بلغ  واملخ�س�سات  ال�سرائب  بعد  الأرباح  �سايف  يف  النمو  فاإن  والجنبية  العربية  العمالت 
٨%. كما حققت املجموعة منوا يف �سايف الأرباح الت�سغيلية بن�سبة ٨% بف�سل النمو يف �سايف 
الفوائد والعمولت املتاأتية من الأعمال البنكية الرئي�سية. وبا�ستثناء اأثر النخفا�ص يف ا�سعار 
ال�سرف لعدد من العمالت العربية والجنبية فقد اأظهر �سايف الرباح الت�سغيلية منوا بن�سبة 

 .%١٢
واأ�ساف ال�سباغ اأّن املجموعة حققت منوًا يف اإجمايل حمفظة الت�سهيالت الئتمانية بن�سبة 
٦% لت�سل اإلى ٢٥.١ مليار دولر اأمريكي مقارنة بـ ٢3.٧ مليار دولر اأمريكي كما يف 3١ 
اأمريكي. كما  كانون الول من عام ٢٠١٦، يف حني بلغت ودائع العمالء 33.٨ مليار دولر 
يف  كما  دولر  مليار   ٨.٤ بلغت  والتي  لديها  املال  راأ�ص  قاعدة  تعزيز  املجموعة  ا�ستطاعت 

كانون الول ٢٠١٧.
على  وقدرته  البنك  قوة  يعك�ص  للبنك  الت�سغيلي  الدخل  يف  النمو  اأن  الى  ال�سباغ  واأ�سار 
ال�ستفادة من انت�ساره يف العديد من ال�سواق المر الذي مكنه من تنويع م�سادر الدخل 
تواجده  اماكن  يف  الرقابية  اجلهات  متطلبات  مواكبة  على  البنك  قدرة  جانب  الى  هذا 
اإلى حمافظته على �سالمة حمفظته الئتمانية وجودة ا�سوله، حيث بلغت ن�سبة  بالإ�سافة 
تغطية املخ�س�سات للديون املتعرثة ١٠٠% وذلك دون احت�ساب قيمة ال�سمانات، اأما ن�سبة 

.III كفاية راأ�ص املال فقد بلغت ١٥.3% وفقًا لتعليمات بازل

أخبار البنوك

75العدد 50    حزيران  2018



اأرباح  توزيع  على  العادي  اجتماعها  يف  عمان  القاهرة  لبنك  العامة  الهيئة  وافقت 
نقدية على امل�ساهمني مببلغ ١٢٠ فل�ص لل�سهم، اأي بن�سبة ١٢% من القيمة الإ�سمية 
لل�سهم ، وقد بلغت الرباح لعام ٢٠١٧ قبل �سريبة الدخل مبلغ ٤١.٩ مليون دينار ، 

يف حني بلغت الرباح بعد �سريبة الدخل 3٠.3 مليون دينار.
وبني يزيد املفتي رئي�ص جمل�ص الإدارة، اأن البنك متكن بف�سل ا�سرتاتيجيته الناجحة 
باأف�سل  التزامه  اإلى  بالإ�سافة  للمخاطر  احل�سيفة  واإدارته  املتحفظة  و�سيا�سته 
معايري العمل امل�سريف من حتقيق نتائج مميزة جتاوزت املوازنة التقديرية، حيث 
منت موجودات البنك بن�سبة ١٢.٢% لتبلغ ٢٧٩٤.3 مليون دينار بحيث حققت ودائع 

العمالء منوا بن�سبة ١3.١% لت�سل اإلى ١٧٤٩.٩ مليون دينار. 
وارتفع ر�سيد الت�سهيالت الئتمانية بن�سبة ١3.٤% لت�سل الى ١٥3٧.٩ مليون دينار 
مع املحافظة على جودة املحفظة حيث بلغت ن�سبة الت�سهيالت غري العاملة ٨٢.%3 
وهي اقل من املعدل �سمن القطاع امل�سريف يف الردن مع وجود خم�س�سات تغطي 

هذه الت�سهيالت غري العاملة بن�سبة ٧٧.٨%. 
املعدلت  �سمن  من   %٩.١٥ البالغ  امللكية  حقوق  على  العائد  معدل  يزال  ول  هذا 
البنوك  الرابعة بني  املرتبة  البنك  الأردين حيث يحتل  امل�سريف  القطاع  العالية يف 
التجارية ، فيما بلغت ن�سبة كفاية را�ص املال ١٥.٠٤% وهي اعلى من الن�سب املقررة 

من البنك املركزي الأردين.
ونوه يزيد املفتي اإلى اأن البنك �سي�ستمر خالل عام ٢٠١٨ يف تنفيذ �سيا�ساته وخطته 
املرتفعة  ال�سيولة  ن�سب  على  املحافظة  خالل  من  اأعماله  تطوير  ويف  الإ�سرتاتيجية 
املحلي  املجتمع  دعم  يف  امل�ساهمة  اإلى  بالإ�سافة  الئتمانية،  املحفظة  جودة  وعلى 

كجزء من م�سوؤولية البنك الإجتماعية.
ومت خالل الجتماع انتخاب جمل�ص ادارة جديد ملدة اربعة �سنوات قادمة من التالية 

ا�سماوؤهم:
ال�سيد يزيد املفتي، ال�سيد خالد امل�سري، املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي، بنك 
يا�سني  ال�سيد  ال�سيفي،  �سريف  ال�سيد   ، والتجارة  للتموين  العربية  ال�سركة  م�سر، 
التلهوين، ال�سيدة �سهى عناب، ال�سيد طارق عقل،ال�سيد ح�سن ابو الراغب ، ال�سيد 

�سامي �سمريات.
على  وم�ساهميه  البنك  عمالء  اإلى  بال�سكر  املفتي  يزيد  تقدم  الجتماع  نهاية  ويف 
واإلى  النتائج،  هذه  حتقيق  من  البنك  مكنت  والتي  املتوا�سلة  وم�ساندتهم  ثقتهم 
الأردين  املركزي  والبنك  واإخال�سهم،  وانتمائهم  اجلاد  لعملهم  البنك  موظفي 
والنجاح يف  النمو  املزيد من  اإلى حتقيق  متطلعا  الدائم،  ودعمه  املخل�سة  جلهوده 

الأعوام املقبلة.
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الهيئة العامة لبنك القاهرة عمان
 تقرر توزيع أرباح نقدية بنسبة %12
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اأقرت الهيئة العامة للبنك الإ�سالمي الأردين يف اجتماعها العادي توزيع اأرباح نقدية على 
امل�ساهمني بن�سبة ١٥ % نقدا من راأ�ص املال املدفوع.

وحقق البنك ارباحا خالل العام املا�سي حوايل ٨١ مليون دينار)قبل ال�سريبة( وفيما بلغت 
الأرباح بعد ال�سريبة ٥٤.١ مليون دينار.

واخل�سائر  الأرباح  وح�ساب  ال�سنوية  وامليزانية  الإدارة  جمل�ص  تقرير  على  الهيئة  و�سادقت 
اأع�ساء  ذمة  واإبراء  للبنك،  امل�ستقبلية  واخلطة   ٢٠١٧/١٢/3١ يف  املنتهية  املالية  لل�سنة 
جمل�ص الإدارة عن ال�سنة املالية ال�سابقة وال�ستماع  اإلى ملخ�ص قرارات الجتماع العادي 
ال�سابق وتقريري هيئة الرقابة ال�سرعية ومدققي احل�سابات ، كما مت انتخاب �سركة ارن�ست 

ويونغ مدققي احل�سابات.
للبنوك  املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت  للبنك من  وال�ستثمار  التمويل  اأر�سدة  وبلغ جمموع 
اأر�سدة الأوعية الدخارية  العاملة يف الأردن ما ن�سبته حوايل ١3.٦ %  فيما ناهز جمموع 
 ١٢.٥ حوايل  الأردن  يف  العاملة  البنوك  لدى  العمالء  وح�سابات  ودائع  اإجمايل  من  للبنك 
ما  الأردن  داخل  العاملة  البنوك  موجودات  جمموع  اإلى  البنك  موجودات  جمموع  وبلغ   %

ن�سبته٩.٥ %.
كما بلغت ن�سبة النمو يف حقوق امل�ساهمني حوايل ٩.٤ % لت�سل الى حوايل 3٧٥ مليون دينار 
مقابل حوايل 3٤3 مليون دينار يف نهاية العام ٢٠١٦ وبلغ معدل العائد على حقوق امل�ساهمني 

بعد ال�سريبة حوايل١٥.١ %.
واأما ن�سبة كفاية راأ�ص املال )CAR( يف نهاية العام ٢٠١٧ و�سلت اإلى حوايل ٢3 % مقابل 
الإ�سالمية  للبنوك  املال  راأ�ص  كفاية  معيار  ح�سب  العام٢٠١٦  نهاية  يف   %  ٢٢.٠٢ حوايل 
املعتمد من البنك املركزي الأردين وهي تتجاوز الن�سبة املقررة من البنك املركزي الأردين 
ن�سبة  وبلغت   %  ١.3٠ املوجودات  متو�سط  على  العائد  معدل  الأقل.وبلغ  على   % والبالغة١٢ 

الديون غري العاملة٤ % ون�سبة تغطيتها ١٢3 %. 
اما ن�سبة النمو يف املوجودات مبا فيها )ح�سابات ال�ستثمار املخ�س�ص و�سندات املقار�سة /

ح�سابات ال�ستثمار بالوكالة)املحافظ ال�ستثمارية(( فقد بلغت حوايل3.٦ % اإذ و�سلت  اإلى 
حوايل٤.٦٧ مليار دينار مقابل حوايل ٤.٥٠ مليار دينار يف نهاية العام ٢٠١٦ بزيادة بلغت 

حوايل ١٦3 مليون دينار.
ال�ستثمار  ح�سابات  فيها  مبا  الدخارية)  الأوعية  اأر�سدة  اجمايل  يف  النمو  ن�سبة  وبلغت 
ال�ستثمارية(( بالوكالة)املحافظ  ال�ستثمار  /ح�سابات  املقار�سة  و�سندات  املخ�س�ص 

على  موزعه  دينار  مليار   ٤.١٦ حوايل   اإلى  وو�سلت   % حوايل١.3    ٢٠١٧ العام  نهاية  يف 
حوايل٩٢٧ األف ح�ساب عامل مقابل حوايل ٤.٠٤ مليار دينار موزعه على حوايل  ٩٠3 األف 

ح�ساب عامل.
وو�سلت ن�سبة النمو يف التمويل وال�ستثمار ) �سامال ال�ستثمار املخ�س�ص و�سندات املقار�سة 
/ح�سابات ال�ستثمار بالوكالة)املحافظ ال�ستثمارية(( يف نهاية العام  ٢٠١٧ حوايل٨.3 % 
لتبلغ حوايل3.3٧ مليار دينار موزعه على ٢٢٥ األف معاملة مقابل حوايل 3.٢٤ مليار دينار 

يف نهاية ٢٠١٦ موزعه على   ٢3٩ األف معاملة.  
كما ورد يف تقرير جمل�ص الإدارة، اأنه مع نهاية العام ٢٠١٧ كان العدد القائم للم�ستفيدين 
نقل  وو�سائل  بناء  ومواد  واأرا�ص  م�ساكن  الأفراد من  لتغطية حاجات  البنك   من متويالت 
لهم حوايل   القائم   التمويل  وبلغ ر�سيد  واأثاث حوايل ١٧٢األف م�ستفيد  اإن�سائية  ومركبات 
١.٠٥مليار دينار.ومت عقد اجتماع الهيئة برئا�سة عدنان احمد يو�سف رئي�ص جمل�ص الإدارة 
وبح�سور ممثل مراقب ال�سركات حممد اأبو زياد وم�ساعده ع�سام اجلراح ومندوب البنك 
املركزي الأردين فوزي ال�سو�ص واكتمـل الن�ساب القانوين حل�سور امل�ساهمني بن�سبة  حوايل  
) ٧٤ %(.من جهته ؛ قال  يو�سف »نعتز بالإجنازات التي حققها البنك الإ�سالمي الأردين 
اأزمات  خالل العام ٢٠١٧ على الرغم مما ي�سهده القت�ساد العاملي واملنطقة املحيطة من 
وتاأثرياتها ال�سلبية على القت�ساد الوطني  ليح�سد العديد من اجلوائز العاملية والت�سنيفات 
الئتمانية وال�سرعية من عدة جهات عاملية كاأف�سل بنك اإ�سالمي وموؤ�س�سة مالية  اإ�سالمية 
مكانته  على  املحافظة  مع   ٢٠١٧ لعام  العايل  ال�سرعي  البنك  التزام  وت�سنيف  الأردن  يف 

امل�سرفية املميزة بني امل�سارف الردنية  والإ�سالمية«.
وحول اأرقام ميزانية البنك ال�سنوية كما هي يف ٢٠١٧/١٢/3١ قال مو�سى �سحادة  / الرئي�ص 
التنفيذي املدير العام للبنك الإ�سالمي الأردين »ا�ستمر م�سرفنا بال�سري على نف�ص النهج 
امل�سريف  ال�سوق  من  ح�سته  على   املحافظة  مع  املالية   موؤ�سراته  يف  م�ستمر  منو  بتحقيق 

الأردين لعام ٢٠١٧«.
ال�سكنية  التجمعات  خمتلف  اإلى  خدماته  اإي�سال  على   البنك  حر�ص  �سحادة  واأكد 
والقت�سادية بي�سر و�سهولة  بافتتاح فروع ومكاتب جديدة او حتويل مكاتب الى فروع او نقل 
فروع الى مواقع جديدة لت�سبح �سبكة تفرع البنك يف نهاية ٢٠١٧  تت�سكل من ٧٤ فرعًا و٢٦ 
 ،١٩٩٧ عام  منذ  ا�ستمر  وهو  ٢33٥موظفًا  البنك   يف  العاملني  عدد  م�سرفيًا.ويبلغ  مكتبًا 
بتوزيع جوائز على اأ�سحاب ح�سابات التوفري بقيمة اإجمالية مقدارها حوايل ١٥٠ الف دينار 
ا�ستحدث   ،٢٠٠٨ عام  مطلع  ومع  اأخرى   وجوائز  والعمرة  احلج  تكاليف  لتغطية  ال�سنة  يف 
البنك جوائز لتوزيعها على م�ستخدمي البطاقات امل�سرفية، حيث كانت اجلوائز لعام ٢٠١٧ 
تتمثل بح�سول العميل على قيمة كامل م�سرتياته اأو جزء منها، بقيمة اإجمالية بلغت حوايل 
٢٢3 األف دينار ويتحمل البنك قيمة جميع هذه اجلوائز من اأموال امل�ساهمني ح�سب الفتوى 

ال�سرعية ال�سادرة بهذا اخل�سو�ص.
وحول اخلطة امل�ستقبلية للبنك للعام ٢٠١٨ قال �سحادة انها »تت�سمن ال�ستمرار يف اإدخال 
�سواء  الأفراد  متويل  منح  يف  والتو�سع  وتطويرها،  جديدة   اإلكرتونية  م�سرفية  خدمات 

باملرابحة 
امل�ساريع  متويل  منح  يف  والتو�سع  غريها،  اأو  وال�ست�سناع  بالتمليك  املنتهية  وبالإجارة 
ال�سغرية واملتو�سطة)SME’s( وامل�ساركة يف �سكوك اإ�سالمية قابلة للتداول يف البور�سة 
املبا�سر  وبالتمويل  الأداة  هذه  با�ستخدام  احلكومية  الحتياجات  متويل  يف  ال�ستمرار  مع 

باملرابحة«.

»اإلسالمي األردني« يوزع 15% أرباحا نقدية
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�سادقت الهيئة العامة لكابيتال بنك خالل اإجتماعها ال�سنوي العادي الذي عقدته، برئا�سة 
رئي�ص جمل�ص الإدارة با�سم خليل ال�سامل ومندوب مراقبة ال�سركات معاذ ربابعة، ومندوب 
البنك املركزي الأردين مراد الع�ساف، على التقريرين املايل والإداري لل�سنة املالية املنتهية 

يف 3١ كانون الول ٢٠١٧.
كما اأقرت الهيئة العامة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة ١٠ باملئة من راأ�ص مال 

البنك البالغ ٢٠٠ مليون دينار، وهي �سعف الن�سبة التي مت توزيعها يف العام ٢٠١٦.
العام  خالل  املنطقة  يف  ع�سفت  التي  وال�سيا�سية  القت�سادية  الظروف  رغم  ال�سامل  وقال 
من  متّكن  بنك  كابيتال  اأن  اإل  الوطني،  القت�ساد  على  الظروف  هذه  وانعكا�سات  املا�سي 
اإلى ٢٧.3 مليون دينار  اأ�سفرت عن ارتفاع �سايف الدخل بعد ال�سريبة  حتقيق نتائج مالية 
باملقارنة مع ١٦.١ مليون دينار يف العام ٢٠١٦، اإ�سافة اإلى حت�سن ن�سبة كفاية راأ�ص املال من 

١3.٨٧ باملئة يف العام ٢٠١٦ لت�سل الى ١٥.١٢ باملئة.
واأ�ساف ال�سامل اأن النتائج املالية املتحققة خالل العام املا�سي تاأتي من�سجمة مع توجهات 

البنك الرامية اإلى تعزيز الدخل املتاأتي من العمولت وتغليب الربحية على احلجم.
وارتفع �سايف اإيراد العمولت لكابيتال بنك يف العام ٢٠١٧  بواقع ٧.٢ مليون دينار وبن�سبة 
٢٩.٥ باملئة، فيما �سجلت �سايف اإيرادات البنك من العمولت والفوائد ارتفاعًا بحوايل ٠.٥ 

مليون دينار.
وبني ال�سامل، اإن كابيتال بنك قام خالل العام املا�سي برفد بند املخ�س�سات بـ ٢٤ مليون 
دينار ا�سافية وذلك لتغطية الت�سهيالت غري العاملة وحت�سني مركزه املايل والتحوط من اأي 
تراجع حمتمل يف الن�ساط القت�سادي، وللحيلولة دون تعري�ص اأرباح البنك لأي تذبذبات او 

تقلبات حادة من �ساأنها ان ت�سعف مركزه املايل.
اأموال  توظيف  يف  الإدارة  قبل  من  اأكرب  كفاءة  تعك�ص  النتائج  هذه  اأن  اإلى  ال�سامل،  واأ�سار 
املودعني وعلى النحو الذي ي�سمن اأعلى عائد ممكن عند حدود املخاطر التي نراها مقبولة.

الأهلي  امل�سرف  على  وانعكا�ساتها  العراق  يف  احلا�سلة  الأخرية  بالتطورات  يتعلق  وفيما 
ال�سيطرة على  واإعادة  الإرهاب  لنفوذ  العراقية  الدولة  تقوي�ص   اإن   : ال�سامل  قال  العراقي، 
اأرا�سيها ونقاطها احلدودية خلقت بارقة اأمل لنا يف كابيتال بنك، و نتوقع اأن يكون له اأثر 
اإيجابي على القت�ساد املحلي، �سواًء على م�ستوى التجارة البينية اأو على م�ستوى الفر�ص التي 

�سوف يخلقها ال�ستقرار يف العراق للعديد من القطاعات القت�سادية.
واأعرب ال�سامل عن اأمله يف اأن تقتن�ص ال�سركات الأردنية الفر�ص التي �ستتيحها عملية اإعادة 

اإعمار العراق يف خمتلف القطاعات.
وبح�سب ال�سامل، انخف�ست �سايف اأر�سدة الودائع الغري م�ستغلة لدى البنك املركزي العراقي 
بفرعيه يف اإقليم كرد�ستان لت�سل الى حوايل ١٠٠ مليون دولر وذلك كنتيجة للجهود التي مت 
بذلها خالل الفرتة ال�سابقة لتح�سيل هذه املبالغ.   وفيما يتعلق باخلطط التطويرية لكابيتال 
بنك، اأو�سح ال�سامل اأن البنك اأقر خطة لتطوير اأنظمة تكنولوجيا املعلومات وحتديث القنوات 
الإلكرتونية لت�سريع �سري العمل والإرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة لعمالئه مبا يليق بهم 

ويلّبي تطلعاتهم ويحول دون تاأخر البنك عن ركب التقدم التكنولوجي.
واأ�ساد ال�سامل، بالإدارة التنفيذية للبنك برئا�سة الرئي�ص التنفيذي عالء قم�سية والتي قامت 
اأخرى  الإدارات وف�سل  بع�ص  الإ�سالحات متثلت بدمج  باإجراء جملة من  اأقل من عام  يف 
بهدف الت�سريع من �سري العمل وتعزيز ا�ستقاللية وحيادية القرار الإئتماين ومبا ين�سجم مع 
اأف�سل املمار�سات امل�سرفية املعمول بها عامليا ويتنا�سب مع قواعد احلاكمية ويحمي م�سالح 
اآلية  باإدخال  العام  خالل  الدارة  قامت  الإئتماين،  القرار  ولتح�سني  اأنه  مبينا  امل�ساهمني، 
جهة،  من  خماطرها  مع  الت�سهيالت  من  املتاأتي  العائد  يتنا�سب  اأن  ت�سمن  جديدة  ت�سعري 

وحجم ا�ستهالكها لراأ�ص املال من جهة اأخرى.
وعلى �سعيد التطورات التي ي�سهدها القطاع امل�سريف، اأ�سار ال�سامل اإلى التطورات املرتبطة 
نوعية  ال�سفافية وحت�سني  م�ستوى  تعزيز  اإلى  ت�سعى  والتي  واملحا�سبية  التنظيمية  باجلوانب 
البيانات املالية وقدرتها على اإظهار الواقع القت�سادي للبنوك، ف�ساًل عن حت�سني البنوك 
وتعزيز مناعتها اإزاء املخاطر املتزايدة، لفتًا اإلى اأن كابيتال بنك اإتخذ خالل العام ٢٠١٧  
جميع ما يلزم من اإجراءات للبدء بتطبيق املعيار املحا�سبي اجلديد IFRS9 ابتداًء من 
العام ٢٠١٨ وذلك عماًل بتو�سيات جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية وتعليمات البنك املركزي 

الأردين.
كما  املالية،  الأوراق  وهيئة  الأردين  املركزي  للبنك  �سكره  ال�سامل  قّدم  الجتماع،  ويف ختام 
متمنيا  البنك،  وموظفي  التنفيذية  والإدارة  البنك  وعمالء  للم�ساهمني  تقديره  عن  اأعرب 

للجميع دوام التقدم والزدهار.

أخبار البنوك

السالم: ارتفاع صافي أرباح البنك إلى 27.3 مليون دينار في العام 2017

الهيئة العامة لـ»كابيتال بنك« تقرر توزيع
 أرباح نقدية على المساهمين بنسبة %10
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قرر جمل�ص اإدارة بنك الأردن تثبيت �سالح رجب حّماد 
تاريخ  اعتبارا من  وذلك  للبنك   العام  املدير  بوظيفة  
املدير  من�سب  �سغل  حّماد  ال�سيد  باأن  علمًا  الجتماع، 

العام/ بالوكالة منذ ٢٠١٧/١/١3.
وبداأ حّماد عمله يف بنك الأردن منذ عام ١٩٩٤ مبن�سب 
مدير دائرة المتثال وخماطر العمليات، ثم تدّرج  يف 
تنفيذيًا  )مديرًا  منها  البنك  يف  اإدارية  منا�سب  عدة 
الإدارة،  جمل�ص  �سر  واأمني  واملخاطر  المتثال  لدائرة 
العام لإدارة قطاع المتثال  اأ�سبح م�ساعدًا للمدير  ثم 

واملخاطر و�سوًل الى من�سب مديرًا عامًا بالوكالة (.
كما وي�سغل حّماد حاليّا رئا�سة وع�سوية جمال�ص اإدارات 
�سركات اأخرى نذكر منها )رئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ونائب  التمويلي،  للتاأجري  الأردن 
اإدارة  �سركة تفوق لال�ستثمارات املالية، وع�سو جمل�ص 
�سركة  البنوك،  �سورية ،جمعية  الأردن-  كل من )بنك 
الدفع  لأنظمة  الأردنية  ال�سركة  لال�ستثمار،  القبال 

والتقا�ص امل�ساهمة اخلا�سة املحدودة (.

ومن اجلدير ذكره اأن حماد يتمتع بخربة بنكية طويلة 
امل�سريف. وهو حا�سل على  العمل  يف خمتلف جمالت 
اجلامعة  من  احلا�سوب  علوم  يف  البكالوريو�ص  �سهادة 
 CCO , الأردنية، ويحمل عدة �سهادات مهنية منها 

 .CORE

بنك االردن الراعي البالتيني
 مل�صابقة املحارب ال�صنوية العا�صرة

لعام ٢٠١٨  العا�سرة  ال�سنوية  املحارب  اأقيمت م�سابقة 
العمليات  لتدريب  الثاين  اهلل  عبد  امللك  مركز  يف 
اخلا�سة )كا�سوتك( يف الفرتة ما بني ٢٩ ني�سان ٢٠١٨ 
ولغاية ٧ ايار ٢٠١٨. مب�ساركة دولية وا�سعة من ٢٥ دولة 
عربية واأجنبية ميثلون ٤٠ فريق من العمليات اخلا�سة 
ومكافحة الإرهاب ووحدات الأمن املختلفة.                                                                                   
الأهم  امل�سابقة  هي  ال�سنوية  املحارب  م�سابقة  وتعترب 
التنظيم  العامل من حيث م�ستوى  والأكرب على م�ستوى 
الدول،  هذه  متثل  التي  والفرق  امل�ساركة  الدول  وعدد 

ل�سمان  دول  ب�سفة مراقب من عدة  امل�ساركني  وبعدد 
املحارب  تعترب م�سابقة  النتائج، كما  ونزاهة  احليادية 
واإبراز  والتعارف  امل�ساركة  للفرق  تتيح  مميزة  فر�سة 

روح املناف�سة وروح الفريق.
لهذه  )بالتينية(  رعاية  بتقدمي  الأردن  بنك  قام  وقد 
التواجد  على  منه  حر�سًا  العام  لهذا  الدولية  امل�سابقة 
الفّعال مبثل هذه امل�سابقات الهاّمة على امل�ستوى املحلي 
والدويل، واإبراز دور البنك يف مثل هذه الفعاليات والتي 
تعك�ص ال�سورة احل�سارية املتقدمة عن اململكة الردنية 
امل�سلحة  للقوات  املتطور  امل�ستوى  وعن  الها�سمية 
لتدريب  الثاين  اهلل  عبد  امللك  مبركز  ممثلة  الردنية 
العمليات اخلا�سة كا�سوتك.                                                                                    
اجلدير بالذكر بان التعاون امل�ستمر ما بني مركز امللك 
عبد اهلل الثاين لتدريب العمليات اخلا�سة )كا�سوتك( 
وبنك الأردن اإمنا يدل على اأهمية املركز على امل�ستويني 
املحلي والعاملي واأهمية م�ساركة القطاع اخلا�ص بدعم 

هذه املوؤ�س�سات الوطنية الرائدة.   

صالح رجب حّماد
 مديراً عامًا »لبنك األردن«

البنك قدم رعاية )بالتينية( لمسابقة المحارب السنوية العاشرة
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عقدت دورة تدريبية بعنوان جرائم السطو المسلح على البنوك

البنك العقاري المصري العربي الراعي البرونزي لمؤتمر 
القيادات التربوية الخامس عشر في العقبة

قام البنك العقاري امل�سري العربي برعاية موؤمتر القيادات الرتبوية اخلام�ص ع�سر يف مدينة 
العقبة برعاية المرية ب�سمة بنت طالل الرئي�سة الفخرية للملتقى الثقايف الرتبوي للمدار�ص 

اخلا�سة حتت عنوان  التميز يف قيادة فرق العمل  وذلك يف مدينة العقبة .
و�سارك يف املوؤمتر العديد من القيادات الرتبوية ومديري املدار�ص اخلا�سة من الردن والدول 

العربية ال�سقيقة.
: جاءت  والتجزئة  الفروع  لإدارة  القليمي  املدير  م�ساعد  فطاير  زياد  علق  ال�سياق  ويف هذا 
م�ساركة البنك العقاري امل�سري العربي يف امللتقى دعما للعملية الرتبوية يف الردن وتوثيق 

العالقات بني املدار�ص اخلا�سة من جهة واملجتمع املحلي والعربي والعاملي من جهة اأخرى .

رعا امللتقى االأول للطلبة العرب الدار�صني يف اجلامعات االأردنية
يف  الدار�سني  العرب  للطلبة  الأول  امللتقى  برعاية  العربي  امل�سري  العقاري  البنك  قام 
اجلامعات الأردنية، والذي نظمته موؤ�س�سة اب�سار للموؤمترات والندوات بالت�سارك مع وزارة 
بني  وال�سياحية  العلمية  العالقات  تعزيز  بهدف  للتدريب  انتاركتيكا  و�سركة  العايل  التعليم 

ال�سباب العرب وقد �سارك فيه اأكرث من 3٠٠ طالب عربي واأجنبي.
الثاين  اليوم  الها�سمية ويف  القيادة  واجنازاته يف ظل  بالوطن  تعريفيا  يوما  امللتقى  وت�سمن 

والثالث جولة �سياحية يف مدينتي البرتاء والعقبة.
يتحتم  والتجزئة:   الفروع  لإدارة  القليمي  املدير  م�ساعد  فطاير  زياد  قال  ال�سياق  هذا  ويف 
بتاريخنا  احلبيبة  مملكتنا  وزوار  العرب  الطلبة  تعريف  الوطني  الواجب  من  وكجزء  علينا 
وتراثنا بالإ�سافة الى الرتويج ال�سياحي لبلدنا العزيز الذي ي�ستحق الكثري من الهتمام يف 

هذا اجلانب كونه ميتلك ثروة �سياحية وثقافية ل تقدر بثمن.
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جدد البنك الوروبي لعادة العمار والتنمية اتفاقية منح بنك القاهرة عمان 
قر�سا قيمته ٢٠ 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. 

وتهدف التفاقية الى ازالة التحديات التي تواجه امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية 
ومتناهية ال�سغر التي ت�سكل ما ن�سبته ٩٥ باملائة من ال�سركات التجارية الفاعلة 
اخلا�ص  القطاع  العمالة يف  اجمايل  من  باملائة   ٧٠ ن�سبته  ما  وتوفر  البالد  يف 

وتولد ما يقارب ٤٠ باملائة من اجمايل الناجت املحلي.
بنك  نحن يف   « القاهرة عمان  لبنك  العام  املدير  البكري  كمال  الأ�ستاذ  وقال 
ومتناهية  وال�سغرية  املتو�سطة  امل�ساريع  قطاع  تطوير  ندعم  عمان،  القاهرة 
وحمددًا  لنا  بالن�سبة  رئي�سية  اولوية  كان  الدعم  وهذا  الأردن،  يف  ال�سغر 
هامًا لهدفنا الإ�سرتاتيجي يف تعزيز النمو الإقت�سادي، وبان نكون �سركاء مع 
الفر�ص  تقدمي  طريق  عن  الفردي  الرفاه  ويف  املعنيه  القت�ساديه  القطاعات 

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 
فقد  يومنا هذا،  وحتى  �سنة ٢٠١٢.  ( يف    EBRD دي  اآر  بي  )لإي  والتنمية 
واحد  عن  تزيد  مبالغ  بتقدمي  والتنمية  الإعمار  لإعادة  الأوروبي  البنك  التزم 

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

.Access to finance البنك
ال�سغرية  ال�سركات  عمالء  وخدمة  ل�ستقبال  خا�سة  دوائر  البنك  وان�ساأ 
واملتو�سطة منذ عام ٢٠٠٦ ، وخدمة هوؤلء العمالء من خالل النت�سار الوا�سع 
الذي يحققه البنك بعدد فروعه العاملة يف املمكلة والتي يبلغ عددها ٨٩ فرعا. 
وعالج عدم توفر �سمانات عينية كافية لعمالء البنك من ال�سركات ال�سغرية 
وت�سهيالت  قرو�ص  ت�سهيالت  على  احل�سول  يف  يرغبون  الذين  واملتو�سطة 
ويف   ، ناجحة  اقت�سادية  مل�ساريع  ابداعية  افكارا  ميتلكون  والذين   ، م�سرفية 

نف�ص الوقت لتتوفر لدى هوؤلء العمالء ال�سمانات املقبولة والكافية.
جدد البنك الوروبي لعادة العمار والتنمية اتفاقية منح بنك القاهرة عمان 

قر�سا قيمته ٢٠ 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. 
وتهدف التفاقية الى ازالة التحديات التي تواجه امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية 
ومتناهية ال�سغر التي ت�سكل ما ن�سبته ٩٥ باملائة من ال�سركات التجارية الفاعلة 

يف البالد وتوفر ما ن�سبته ٧٠ باملائة من اجمايل العمالة يف القطاع اخلا�ص 

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

أطلق حملته الترويجية لجوائز حسابات التوفير



جدد البنك الوروبي لعادة العمار والتنمية اتفاقية منح بنك القاهرة عمان قر�سا قيمته ٢٠ 
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. 

وتهدف التفاقية الى ازالة التحديات التي تواجه امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية ومتناهية ال�سغر 
ن�سبته ٧٠  ما  وتوفر  البالد  الفاعلة يف  التجارية  ال�سركات  باملائة من  ن�سبته ٩٥  ما  ت�سكل  التي 
الناجت  اجمايل  من  باملائة   ٤٠ يقارب  ما  وتولد  اخلا�ص  القطاع  يف  العمالة  اجمايل  من  باملائة 

املحلي.
وقال الأ�ستاذ كمال البكري املدير العام لبنك القاهرة عمان » 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.
من جهته قال مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية )اإي بي اآر دي EBRD  ( 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 ال�سغرية 
واملتو�سطة اولوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية )لإي بي اآر دي EBRD ( باعتبارها 

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

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

.Access to finance عملية ح�سول هذا القطاع على ت�سهيالت او قرو�ص من البنك
من جهته قال مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية )اإي بي اآر دي EBRD  ( 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 ال�سغرية 
واملتو�سطة اولوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية )لإي بي اآر دي EBRD ( باعتبارها 

العمود الفقري لالإقت�ساد وامل�ساهمة ب�سكل كبري يف العمالة والنمو الإقت�سادي.
النوع  هذا  دعم  بخ�سو�ص  الردين  امل�سريف  القطاع  يف  ريادية  عمان  القاهرة  بنك  و�سجل 
ال�سغرية  ال�سركات  قطاع  تنمية  يف  وحيويا  هاما  دورا  عمان  القاهرة  بنك  امل�ساريع.ولعب  من 
 Access واملتو�سطة وت�سهيل عملية ح�سول هذا القطاع على ت�سهيالت او قرو�ص من البنك
ال�سغرية  ال�سركات  عمالء  وخدمة  ل�ستقبال  خا�سة  دوائر  البنك  to finance.وان�ساأ 
واملتو�سطة منذ عام ٢٠٠٦ ، وخدمة هوؤلء العمالء من خالل النت�سار الوا�سع الذي يحققه البنك 

بعدد فروعه العاملة يف املمكلة والتي يبلغ عددها ٨٩ فرعا. 
وعالج عدم توفر �سمانات عينية كافية لعمالء البنك من ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة الذين 
افكارا  ميتلكون  والذين   ، م�سرفية  وت�سهيالت  قرو�ص  ت�سهيالت  على  احل�سول  يف  يرغبون 
ال�سمانات  العمالء  هوؤلء  لدى  لتتوفر  الوقت  نف�ص  ويف   ، ناجحة  اقت�سادية  مل�ساريع  ابداعية 

املقبولة والكافية.
ملنح   OPIC القرو�ص  �سمان  م�سروع  مع  اتفاقية   ٢٠١١ عام  خالل  عمان  القاهرة  بنك  ووقع 
بهذه  عمان  القاهرة  بنك  لي�سجل  امل�سروع  هذا  كفالة  على  احل�سول  مقابل  قرو�سا  عمالئه 
اخلطوة انه من اوائل البنوك ال�سباقة التي قامت بتوقيع التفاقيات مع م�سروع �سمان القرو�ص 

.OPIC
  ،)OPIC و بنك القاهرة عمان كان له اي�سا دورا هاما يف تطوير هذا امل�سروع )�سمان القرو�ص
من خالل تو�سل ادارة البنك خالل عام ٢٠١٦ مع ادارة امل�سروع الى رفع ن�سب ال�سمان للم�ساريع 
التي تقع داخل العا�سمة عمان ا�سوة بامل�ساريع 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 م�ساريفهم التمويلية. 
و�ساهمت اخلطوة التي حققها بنك القاهرة عمان يف هذا املجال �ساهم يف زيادة مبالغ القرو�ص 
و�سامال  وا�سعا  تعريفا  يعد  اليه  امل�سار  امل�سروع  تعريف  لن  نظرا  امل�سروع  هذا  من  امل�ستفيدة 
العاملني يف كل من�ساأة وحجم املوجودات  ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة من حيث عدد  لقطاع 
واليرادات لكل منها ، مما اثر على ا�ستفادة �سريحة اكرب من عمالء البنك وفقا لهذا امل�سروع.

اأطلق حملته الرتويجية جلوائز ح�صابات التوفري    
حملته  مول«  لـ»تاج  الرئي�سي  الباب  على  اخلا�ص  جناحه  خالل  من  عمان  القاهرة  بنك  اطلق 

الرتويجية لربنامج جوائز ح�سابات التوفري املغرية لعام ٢٠١٨.
وتهدف احلملة الى التعريف بربنامج جوائر ح�سابات التوفري والرتويج للجوائز املقدمة يوميا 

وا�سبوعيا و�سهريا وربع �سنويا ا�سافة الى اجلائزة الكربى.
للجائزة  خ�س�سها  التي   « تي�سال   « ل�سيارات  مول  تاج  يف  جناحه  خالل  من  البنك  ويعر�ص 
» على  توفري  » ح�سابات  توزيع جوائز  تتخللها  التي  وامل�سابقات  الفعاليات  ال�سهرية وعدد من 

امل�ساركني.
وفاجاأ بنك القاهرة عمان  ا�سحاب ح�سابات التوفري لديه والباحثني عن خدمات بنكية مميزه 

بربنامج جوائزه لعام ٢٠١٨.
واجلديد يف جوائز بنك القاهرة عمان ان احلظ لن يبت�سم ل�ساحب ح�ساب التوفري فقط وامنا 

اي�سا لفراد عائلته الذين ميلكون ح�سابات توفري لدى البنك .
دينار  مليون   ، دينار   ١،١٠٠،٠٠٠ العام  لهذا  الكربى  للجائزة  عمان  القاهرة  بنك  وخ�س�ص 

للمليونري اجلديد و١٠٠ الف دينار لفراد عائلته و الذين ميلكون ح�ساب توفري لدى البنك  .
ومفاجاآت جوائز بنك القاهرة عمان لن تتوقف عند اية حدود يف عام ٢٠١٨، لن البت�سامة 
�سرت�سم على وجه الفائز و عائلتة و الذمي ميلكون ح�سابات توفري ، يف اجلائزة الربع �سنوية 

وقيمتها ٢٥٠ الف دينار للفائز و  ٥٠الف دينار لفراد عائلتة .
بال�سافة  الكربى  باجلائزة  بالفوز  افراد عائالتهم  مع  التوفري موعودون  فا�سحاب ح�سابات 
الى اجلوائز الربع �سنويه يف نهاية �سهر اذار احلايل و حزيران و ايلول املقبالن.وي�ستمر بنك 
القاهرة عمان بر�سم البت�سامة خالل ا�سهر ني�سان وايار ومتوز واب وت�سرين اول وت�سرين ثاين 
ا�سبوعيا  ٢٠١٨.اما  عام  موديل   Tesla نوع  �سيارة  وهي  �سهرية  بجائزة  عمالئه  وجوه  على 
فا�سحاب ح�سابات التوفري على موعد مع جائزتني، الولى اون�سة ذهب والثانية ١٠ الف دينار 

يك�سبها رابحني اثنني.
وحر�ص بنك القاهرة عمان على زيادة فر�ص عمالئه بالفوز فقد منح جائزة يومية 3 لريات 
ذهب بواقع لرية ذهب لكل رابح.وقام بنك القاهرة عمان بتغري حياة الن�سة �سروق ال�سعدي  
�ساحبة ح�ساب توفري فرع �سارع املدينة املنورة عندما اعلنها مليونرية موؤخرا يف �سيتي مول 

بالعا�سمة عمان لفوزها باجلائزة  املالية الكربى والبالغة اكرث من مليون دينار لعام ٢٠١٧.
وقالت ال�سعدي بان ما عا�سته يف �سيتي مول كان حلما لنها ا�سبحت مليونرية بني ليلة و�سحاها. 
وقالت » انها  مل تكن تتوقع الفوز بهذه اجلائزة وان فرحتها ل تو�سف بهذا احلدث الكبري الذي 

�سيغري حياتها كثريا .
القاهرة  العتوم �ساحب ح�ساب توفري يف فرع بنك  الدكتور علي ح�سن  واحلال ذاته تكرر مع 
بنك  بجائزة  يفوز  مليونري  اول  اعالنه  مت  عندما  املا�سي  قبل  العام  ال�سالم  با�سواق  عمان 

القاهرة عمان الكربى.
حفلني  الكربى  بجائزته  الفائزين  التوفري  ح�سابات  ل�ساحبي  عمان  القاهرة  بنك  اقام  وقد 

�سخمني برعاية مديره العام ال�ستاذ كمال البكري.
وفيما يزداد حر�ص بنك القاهرة عمان على ر�سم الفرحة على وجوه عمالئه، تزداد ثقة عمالئه 
العتوم  وعلي  ال�سعدي  �سروق  املليونريين  جعلت  التي  والفريدة  املميزة  امل�سرفية  بخدماته 
يعتربان فوزهما برهان ودليل على ان البنك قادر على تغيري حياة عمالئه الى الف�سل واكرث 

مما يتوقعون.
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ال�سادر  المريكية  العليا  املحكمة  قرار  على  تعقيبًا  التايل  البيان  العربي  البنك  اأ�سدر 
بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٤ والقا�سي برد دعاوى املدعني الجانب )غري الأمريكيني( املقامة 

�سده يف الوليات املتحدة المريكية:
 اأ�سدرت املحكمة العليا المريكية قرارها برد دعاوى املدعني الجانب )غري الأمريكيني( 
مدعي.   ٦٠٠٠ عن  عددهم  يزيد  والذين  المريكية،  املتحدة  الوليات  يف  �سده  املقامة 
وياأتي هذا القرار تاأييدًا لقرارات �سابقة من حمكمتي ال�ستئناف واملقاطعة الأمريكيتني 
املحاكم  اأمام  الجنبية  ال�سركات  مقا�ساة  ميكن  ل  اأنه  على  موؤكدًا  الدعاوى،  هذه  برد 

المريكية مبوجب قانون التعوي�ص عن الفعل ال�سار لالأجانب.
العليا  املحكمة  قرار  ل�سدور  ارتياحه  وعميق  �سروره  بالغ  عن  العربي   البنك  وعرب 
المريكية هذا والذي جاء ليج�سد ما اأكد عليه البنك مرارًا من حيث �سالمة وقوة موقفه 
القانوين يف هذه الدعاوى. واإن البنك كان وما زال ميار�ص كافة اأعماله واأن�سطته ملتزمًا 

باملتطلبات الرقابية واملعايري امل�سرفية العاملية.
وقال البنك اإن �سدور هذا القرار يعترب ن�سرًا تاريخيًا للبنك العربي ي�ساف الى �سجله 

احلافل بالإجنازات ل �سيما اأنه ي�سكل �سابقة ق�سائية هامة للقطاع امل�سريف وال�سركات 
حول العامل. حيث كانت متابعة البنك العربي احلثيثة وتعامله احل�سيف مع هذا امللف 
الدعاوى  هذه  ح�سم  يف  رئي�سيًا  عاماًل  عامًا،  ع�سر  اأربعة  مدار  على  امتد  الذي  املعقد، 

ل�سالح البنك واغالقها ب�سكل نهائي. 
ال�سعيد،  هذا  على  العربي  البنك  ر�سيد  الى  ي�ساف  القانوين  الجناز  هذا  واإن  كما 
حيث اأن البنك كان قد ك�سب موؤخرًا الدعاوى املقامة �سده يف نيويورك من قبل املدعني 
٢٠١٨قرارها  �سباط    ٩ بتاريخ  الأمريكية  ال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  حني  الأمريكيني 

بف�سخ قرارامل�سوؤولية املدنية ال�سادر �سد البنك واغالق ملف تلك الدعاوى اأي�سًا.
 و�سكر البنك العربي يف بيانه كافة م�ساهميه وعمالئه على ولئهم وثقتهم بالبنك العربي 

موؤكدًا  حر�سه الدائم على اأن يكون حمط ثقتهم.

اأطلق حملة ترويجية مل�صتخدمي خدماته امل�صرفية الرقمية
اأطلق البنك العربي موؤخرًا حملة ترويجية خا�سة لعمالئه حتت �سعار  -  دفعتك علينا 

البنك العربي يحقق إنتصار تاريخي
 أمام المحكمة العليا االمريكية

اكد استمراره بتوظيف أفضل الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة
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العمالء على  ت�سجيع  اإلى  والتي يهدف من خاللها  الرقمية«  امل�سرفية  مع اخلدمات 
ا�ستخدام خدماته امل�سرفية الرقمية: »عربي اأون لين«، و«عربي موبايل«، وال�سراف 

الآيل، لت�سديد الفواتري ودفعات البطاقات الئتمانية واإجراء احلوالت.
يف  الدخول  الرقمية  امل�سرفية  العربي  البنك  خدمات  مل�ستخدمي  احلملة  واتاحت 
�سحوبات �سهرية ل�سرتجاع قيم حركاتهم التي دفعت خالل نف�ص ال�سهر ولغاية ١٠٠٠ 
دينار ، حيث �سيكون  هناك ثالثة رابحني �سهريًا ممن يقومون بتنفيذ حركة واحده 
ت�سديد  الئتمان/  بطاقة  اأو اخلارجية فقط /دفع  املحلية  الأقل من )احلوالت  على 
فاتورة عرب نظام اإي- فواتريكم( من خالل ال�سراف اليل اأو خدمة »عربي اأون لين« 

اأوعرب تطبيق »عربي موبايل. 
اخلدمات  دائرة  مدير  معتوق،  يعقوب  قال  احلملة،  هذه  اإطالق  على  تعليقه  ويف 
امل�سرفية لالأفراد يف البنك العربي - الأردن: » اننا فى البنك العربي ن�سعى با�ستمرار 
الى توظيف اأف�سل اخلدمات امل�سرفية الرقمية املتطورة خلدمة عمالئنا الكرام وذلك 

�سمن اأعلى م�ستويات املرونة والأمان.«
واأ�ساف: »ت�سكل هذه احلملة والتي �ست�ستمر على مدار هذا العام فر�سة مثالية لتحفيز 
معامالتهم  من  العديد  لإجناز  الرقمية  امل�سرفية  خدماتنا  ا�ستخدام  على  عمالئنا 
الى منحهم فر�ص  بالإ�سافة  اأي مكان  اأي وقت ومن  وي�سر يف  �سهولة  بكل  امل�سرفية 

للفوز بجوائز نقدية قّيمة.
جتدر ال�سارة هنا الى اأّن البنك العربي يقدم لعمالئه منظومة متكاملة من اخلدمات 
امل�سرفية الرقمية جمانًا وبدون ر�سوم ا�سرتاك، حيث ميكن للعمالء من خالل هذه 
على  الطالع  بينها   من  امل�سرفية  املعامالت  من  الكثري  امتام  امل�سرفية  القنوات 
اأخرى،  وحل�سابات  ح�ساباتهم  بني  النقدي  والتحويل  ح�ساباتهم  وتفا�سيل  اأر�سدتهم 
من  والعديد  الثابتة  الوديعة  تعديل  اأو  ربط  طلب  الئتمانية،  البطاقة  دفعات  ت�سديد 

املعامالت امل�سرفية الخرى.

قدم الدعم املا�صي مللتقى جمتمع االأعمال العربي ال�صاد�س ع�صر
الأعمال  ملجتمع  ع�سر  ال�ساد�ص  للملتقى  املا�سية  الفئة  يف  دعمه  العربي  البنك  قدم 
العربي، والذي اأقيم يف مركز امللك ح�سني بن طالل للموؤمترات يف البحر امليت حتت 
جاللة امللك عبداهلل الثاين، وبتنظيم من احتاد رجال الأعمال العرب وجمعية رجال 

الأعمال الأردنيني. 
وقد �سهد املوؤمتر ح�سور اأكرث من 3٠٠ رجل اأعمال وجمموعة وا�سعة من امل�ستثمرين 

وال�سخ�سيات القت�سادية العربية من العديد من الدول العربية. 
على  وا�ستمر  تكاملية«  عربية  �سراكات  »نحو  عنوان  حتت  اقيم  والذي  امللتقى،  وركز 
الوطن  يف  القت�سادي  الو�سع  تقييم  �سملت  املحاور  من  عدد  على  يومني،  مدار 
العربي وا�ست�سراف العالقات القت�سادية العربية مع التكتالت القت�سادية العاملية، 
القت�ساد  العربية،  ال�سراكات  تكامل  يف  واملياه  الطاقة  وم�ستقبل  الأخ�سر  القت�ساد 
الدول  بني  الغذائي  الأمن  ا�سرتاتيجيات  ال�ستثمار،  مل�ستقبل  عبور  كبوابة  املعريف 
ريادة  العربي يف  ال�سباب  دور  الرقمية،  والعمالت  املالية  اللكرتونية  الثورة  العربية، 

الأعمال والفر�ص ال�ستثمارية يف الوطن العربي.
وياأتي دعم البنك العربي لهذا امللتقى يف اطار حر�سه امل�ستمر على اقامة املوؤمترات 
وامللتقيات التي تعنى بال�ساأن الإقت�سادي حمليًا واقليميًا، ونظرًا لالأهمية التي ميّثلها 
بني  امل�سرتكة  امل�سالح  وبناء  حقيقية  عربية  ل�سراكات  فر�ص  ايجاد  يف  امللتقى  هذا 
العديد من قطاعات الأعمال العربية، الأمر الذي ي�سهم يف خلق الرتابط القت�سادي 

فيما بينها وحتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية على م�ستوى الوطن العربي.

Euromoney البنك العربي الراعي الر�صمي ملوؤمتر يوروموين
من  بتنظيم  اأقيم  والذي  اخلام�ص  يوروموين  موؤمتر  فعاليات  العربي  البنك  رعى 
اخلا�سة  القت�سادية  املوؤمترات  تنظيم  يف  الرائدة  املوؤ�س�سة  للموؤمترات،  يوروموين 

بال�ستثمار يف الأ�سواق الراأ�سمالية العاملية.
و�سهد املوؤمتر ح�سور اأكرث من ٢٠٠ م�سارك من املمولني واملانحني وامل�ستثمرين وقادة 

ورّواد الأعمال و�سانعي ال�سيا�سات، اإلى جانب جمموعة من امل�سوؤولني احلكوميني. 
على  ال�ستقرار،  على  واحلفاظ  النمو  حتقيق  �سعار  حتت  املُنعقد  املوؤمتر،  وركز 
توقعات القت�ساد الكلي يف الأردن لعام ٢٠١٨ وما بعده، وخطط الدولة لدعم النمو 
ال�سامل واإيجاد فر�ص العمل، كما ا�ستمل  على مناق�سات حول  الأحداث القت�سادية 

واجلغرافية ال�سيا�سية العاملية وتاأثريها على الأردن. 
البنك  تنبع من حر�ص  املوؤمتر  لهذا  العربي  البنك  رعاية  اأن  اإلى  هنا  الإ�سارة  جتدر 
التزامه  من  انطالقا  الهامة،  القت�سادية  والأحداث  املوؤمترات  دعم  على  املتوا�سل 
التنمية  عملية  ودعم  امل�سريف  القطاع  تطوير  يف  امل�ساهمة  نحو  وم�سوؤوليته  بدوره 

القت�سادية يف اململكة. 

البنك العربي الراعي اال�صرتاتيجي ملوؤمتر احتاد 
امل�صارف العربية حول القطاع امل�صريف الفل�صطيني

رعى البنك العربي فعاليات موؤمتر »القطاع امل�سريف الفل�سطيني يف حميطه العربي«، 
و�سلطة  الأردين  املركزي  البنك  مع  بالتعاون  العربية  امل�سارف  احتاد  نّظمه  والذي 

النقد الفل�سطينية، وجمعية البنوك يف فل�سطني، ونظريتها الأردنية.
زياد  الدكتور  معايل  الأردين  املركزي  البنك  حمافظ  وح�سور  برعاية  املوؤمتر  وُعقد 
فريز وحمافظ �سلطة النقد الفل�سطينية عزام ال�سّوا، كما �سهد املوؤمتر ح�سور جمموعة 
كبرية من ال�سخ�سيات امل�سرفية وامل�ساركني املتخ�س�سني يف هذا املجال من الأردن 
يومني  مدى  على  املوؤمتر  يف  امل�ساركون  العربية.وناق�ص  الدول  من  والعديد  وفل�سطني 
واقع القطاع امل�سريف الفل�سطيني واأنظمة املدفوعات الإلكرتونية واأثرها يف تعزيز دور 
القطاع املايل وامل�سريف، و�سمان الودائع كداعم لالأمان املايل، والجراءات الرقابية 
تو�سيات  تطبيق  ومتطلبات  الأموال،  غ�سيل  ملكافحة  ال�سليمة  واملمار�سات  الحرتازية 
بازل 3، وال�سريفة الإ�سالمية يف ظل تطور عمل القطاع امل�سريف العربي.وتاأتي رعاية 
والفعاليات  املوؤمترات  املوؤمتر حر�سا منه على دعم  العربي يف هذا  البنك  وم�ساركة 
التعاون  ّافاق  فتح  يف  املوؤمتر  هذا  ميّثلها  التي  لالأهمية  ونظرًا  الهادفة،  امل�سرفية 
العربية،  واملوؤ�س�سات  والعديد من امل�سارف  الفل�سطينية  الأ�سرتاتيجي بني امل�سارف 

الأمر الذي ي�سهم يف تعزيز اأداء هذه البنوك وحتقيق التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة.
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اأعلن كابيتال بنك عن توقيعه اتفاقية بقيمة ٩.٥ مليون دينار لتمويل تو�سعة م�سروع �سركة 
اأول  �سركة على  البادية لتوليد الطاقة اململوكة ل�سركة فيالدلفيا للطاقة ال�سم�سية، وهي 
م�ستوى اململكة واملنطقة ت�سغل م�سروعا جتاريا ينتج الطاقة الكهربائية بوا�سطة ال�سم�ص. 

و�سيتيح هذا التمويل لل�سركة بناء وتو�سعة حمطة توليد كهرباء بوا�سطة اخلاليا ال�سم�سية 
ال�سبكة الكهربائية  اأنظمة تخزين الطاقة لتزويد  ال�سمالية وا�ستخدام  البادية  املقامة يف 

بالطاقة الكهربائية ليال.
فيالدلفيا  �سركة  وعن  قم�سية،  عالء  التنفيذي  رئي�سه  بنك  كابيتال  عن  التفاقية  ووقع 
للطاقة ال�سم�سية املوؤ�س�ص  ورئي�ص جمل�ص الإدارة عبدالرحمن �سحادة، بح�سور مدير عام 

�سركة كهرباء اإربد املهند�ص اأحمد ذينات وعدد من امل�سوؤولني من اجلانبني.
ويف تعقيبه على هذه التفاقية، قال الرئي�ص التنفيذي لكابيتال بنك عالء قم�سية  » يعد 
كابيتال بنك رائد التمويل الأخ�سر يف الأردن، حيث اأدرك مبكرا اأهمية امل�ساريع ال�سديقة 
للبيئة ودورها يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف اململكة، لذا عمل على توفري التمويل ب�سروط 

وت�سهيالت مميزة لهذه امل�ساريع.
واأثنى قم�سية على م�سروع  �سركة البادية الذي يعد اأول حمطة لتوليد الكهرباء من الطاقة 
ال�سم�سية  وتخزين الطاقة ال�سم�سية  تبنى ب�سواعد وكفاءات اأردنية ومتول من بنك اأردين، 
يوفر  الذي  الواعد  القطاع  ال�ستمرار يف متويل هذا  بنك على  كابيتال  م�سددا على عزم 

فر�ص عمل وي�ساعد على حتقيق النمو القت�سادي يف اململكة. 
عبدالرحمن  ال�سم�سية  للطاقة  فيالدلفيا  �سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأ�ساد  جانبه،  من 
املتجددة  الطاقة  م�ساريع  دعم  بنك يف  كابيتال  به  يقوم  الذي  الريادي   بالدور  �سحادة، 
من خالل تقدميه للقرو�ص املي�سرة وبفرتات �سداد طويلة الأمد، مما يخدم ويدعم هذه 

امل�ساريع وعلى راأ�سها م�سروع  �سركة فيالدلفيا للطاقة ال�سم�سية و�سركاتها التابعة.

االحتفال ب�صحة املراأة ويوم االأر�س
اجتمع ما يفوق عن املئة اإمراأة يف البحر امليت، البقعة الأخف�ص يف العامل، لالحتفال بيوم 

الأر�ص. 
 Family Flavours كان هذا الحتفال، املنظم من قبل جملتي نكهات عائلية و 

اللتني تعنيان بالوالدية، حتت عنوان« دعي عقلك وج�سدك وروحك تزهر اإلى ما ل نهاية 
مع كابيتال بنك الردن«، حيث قام اخت�سا�سيون من كال املجلتني بالتفاعل والتحدث مع 
واآخر  البديل  والطب  ال�سحية،  التغذية  وعن   ، ال�سحيحة  التنف�ص  طريقة  عن  احل�سور 

م�ستجدات العناية بالب�سرة جلميع العمار. 
الراعي  بنك   كابيتال  يف  لالأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  اإدارة  رئي�ص  لول�ص،  انطون  قال 
التزامنا  على  للتاأكيد  الفر�سة  هذه  ننتهز   « فيزا  مع  بالتعاون  احلدث   لهذا  الر�سمي 
التي تالئم  البنكية  املنتجات واخلدمات  اأف�سل  املتوا�سل جتاه عمالئنا من خالل تقدمي 
Visa Infinite املتاحة �سمن  منط حياتهم املميز. مع النطالقة املرتقبة لبطاقة  
بباقة  التمتع  من  عمالئنا  �سيتمكن  بنك،  كابيتال  من   Capital Select برنامج 

وا�سعة من الإمتيازات التي تتما�سى مع اأ�سلوب حياتهم الراقي.
اأ�سارت هند لرا منكو، النا�سرة واملديرة التنفيذية ل�سركة املرجع للمطبوعات: »اإن هذا 
التعاون يتما�سى مع ر�سالتنا يف الرتكيز على �سحة العائلة و�سعادة اأفرادها �سمن اإطار يوم 
الأر�ص على مدار ال�سنة«، واأ�سافت: » الهدف من هذه الفعالية جتديد املفهوم واللتزام 
مراد،  اية  التغذية  وخبرية   ، �سكاب  وردة  رول  اليوغا  خبرية  خالل  من  ال�سحة  اجتاه 

والدكتورة رناد ال�سحيمات، ا�ست�سارية علم الأمرا�ص.
 

»كابيتال بنك« يمّول توسعة مشروع توليد
 الطاقة الشمسية في البادية الشمالية

يعتبر من أول البنوك التي ادركت أهمية المشاريع الصديقة للبيئة
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ال�ساد�ص  التميمي فرعه  �سامر  التنفيذي  رئي�سه  الإ�سالمي حتت رعاية  افتتح بنك �سفوة 
والع�سرين يف مكة مول وبح�سور عدد من اأع�ساء الإدارة العليا للبنك.

ويعترب افتتاح الفرع اجلديد جزًء من خطة البنك ال�سرتاتيجية يف التو�سع والنت�سار خالل 
العام ٢٠١٨ وخطوة رائدة يف م�سوار التقدم والنماء الذي ي�سري به بنك �سفوة الإ�سالمي. 

يذكر اأن الفرع اجلديد ميتاز باحلداثة والتطور وتقدمي اخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية وفق 
اأحدث ما تو�سلت اإليه التكنولوجيا احلديثة. 

 وعّلق �سامر التميمي على هذا احلدث قائاًل: اإن هذه امل�سرية التي ي�سري بها بنك �سفوة 
الإ�سالمي ملدعاة للفخر والعتزاز، اإذ ن�سهد منوها وتطورها يومًا بعد يوم، وما تو�ّسع انت�سار 
فروعنا اإل دليل اإجناز وجناح يعك�ص اهتمامًا عميقًا باملتعامل وخدمة له اينما تواجد. ندعو 

اهلل العلي القدير التوفيق لهذه امل�سرية والنجاح املتوا�سل ملا فيه خري الوطن واملواطن . 

رعى مبادرة ك�صوة العيد مع بنك املالب�س
رعى بنك �سفوة الإ�سالمي لل�سنة اخلام�سة على التوايل مبادرة توزيع ك�سوة العيد بالتعاون 

مع بنك املالب�ص اخلريي / اأحد م�ساريع الهيئة الأردنية اخلريية الها�سمية. 
وتاأتي هذه ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني البنك والهيئة تعزيزًا للدور املهم الذي يقوم به بنك 

�سفوة ال�سالمي نحو املجتمع املحلي لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
وباأجواء من الفرحة والبهجة قام موظفو بنك �سفوة الإ�سالمي بتوزيع ك�سوة عيد الفطر 
والألعاب على الأطفال الأيتام وم�ساعدتهم على اختيار مالب�سهم واألعابهم وتوزيعها عليهم 
الجتماعية  امل�سوؤولية  يف  البنك  اأجندة  من  جزء  املبادرة  هذه  وتعترب  للعيد.  ا�ستعدادًا 
وجه  على  املبارك  رم�سان  �سهر  ويف  العام  مدار  على  يتبناها  التي  العديدة  واملبادرات 

اخل�سو�ص. 
وعّلق الرئي�ص التنفيذي لبنك �سفوة الإ�سالمي �سامر التميمي قائاًل: لي�ص من الغريب اأن 
تتوا�سل لقاءات اخلري يف هذه الفرتة املباركة من ال�سنة، ونحن من خالل هذه املبادرات 
موظفينا  بني  الجتماعي  والعطاء  والتكافل  التوا�سل  قيم  تعميق  على  نعمل  اإذ  اخلرية 

واملجتمع املحلي بكافة فئاته.   

اطلق حملة »توزيع التمر واملاء« الرم�صانية
بحملته  املبارك  رم�سان  �سهر  التوايل  على  الرابعة  لل�سنة  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  ا�ستهل 
على  املركبات  اأماكن جتمعات  والتمر يف  املاء  توزيع  اإلى  تهدف  التي  املعتادة  الرم�سانية 

الإ�سارات ال�سوئية يف املناطق الرئي�سية يف عمان. 
وقام جمموعة من ال�سباب املتطوعني بتوزيع التمر واملاء يف اأماكن خمتلفة على ال�سائمني 

املتاأخرين عن موعد الإفطار. 
يذكر اأن هذه احلملة ا�ستمرت يوميًا طوال �سهر رم�سان املبارك يف مناطق خمتلفة وهي 
تندرج حتت مظلة ا�سرتاتيجية البنك الهادفة اإلى تلبية املتطلبات املجتمعية التي يعمل بنك 
�سفوة الإ�سالمي دومًا على تبنيها وتعزيز القيم الإ�سالمية ال�سمحة مثل التكافل والرتاحم 

وحب اخلري. 

أخبار البنوك

بنك صفوة اإلسالمي يفتتح فرعه
 السادس والعشرين في مكة مول

واصل تحقيق النمو وتطوير اعماله
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اأطلق بنك الإ�سكان الن�سخة املحدثة من خدمة اإ�سكان اأون لين مبا يتوائم مع احتياجات 
ال�سرتاك باخلدمة  واأمانًا، حيث ميكن  اأكرث مرونة  لهم خدمة  ويوفر  امل�سرفية  العمالء 
ب�سكل ذاتي لعمالء البنك الفراد ومن خالل الفروع للعمالء ال�سركات، وباإمكانية الدخول 
اأمان  العامل مبعايري  اأي مكان يف  الأ�سبوع من  اأيام  ال�ساعة طوال  وال�ستخدام على مدار 

عالية.
وتوفر خدمة اإ�سكان اأون لين املحدثة باقة من املميزات املحفزة لعمالء البنك حلثهم على 
جديدة،  خدمات  واإ�سافة  اخلدمات  عر�ص  وطريقة  الت�سجيل  ب�سهولة  تتمثل  ا�ستخدامها 
بهدف الت�سهيل على العمالء واخت�سار الوقت واجلهد، بحيث ميكنهم ا�ستخدام اخلدمة 

املحدثة دون احلاجة ملراجعة البنك اأو اأي من فروعه.
وتتيح هذه اخلدمة اإمكانية الإ�ستعالم عن اأر�سدة احل�سابات والبطاقات الئتمانية وعر�ص 
داخل  اآخر  عميل  الى  اأو  احل�سابات،  بني  ما  والتحويل  عليها،  متت  التي  املالية  احلركات 
البنك اأو بنوك اأخرى حملية، اإ�سافة اإلى التقدم بطلب احل�سول على عدد من اخلدمات 
مثل– فتح احل�سابات، طلب دفرت �سيكات، طلب تفعيل البطاقات، اإلى جانب خدمة عر�ص 

وت�سديد الفواتري اإلكرتونيًا اإي فواتريكم.
ويف تعليقه على توفري هذه اخلدمة املحدثة، قال الرئي�ص التنفيذي لبنك الإ�سكان، اإيهاب 
�سمن  ياأتي  البنك،  عمالء  جلمهور  واإطالقه  لين  اأون  اإ�سكان  نظام  حتديث  اأن  ال�سعدي 
وامل�سرفية  املالية  واحللول  اخلدمات  وتقدمي  لتوفري  امل�ستمرة  وم�ساعيه  الإ�سكان  خطط 

واجراء  ح�ساباتهم  اإلى  الدخول  من  ومتكينهم  و�سركات  اأفرادًا  العمالء  رغبات  لتلبية 
العمليات امل�سرفية املختلفة اأينما وجدوا ويف الوقت الذي يرغبون فيه، اإ�سافة اإلى ت�سجيع 
اجلديدة  الإلكرتونية  اخلدمات  من  لال�ستفادة  بالبنك  ح�سابات  فتح  على  العمالء  غري 

واملطورة.

بنك االإ�صكان وتكية اأم علي يجددان اتفاقية التعاون امل�صرتك بينهما
امل�سرتك  التعاون  اتفاقية  التوايل  على  اخلام�ص  للعام  علي  اأم  وتكية  الإ�سكان  بنك  جّدد 

بينهما، وذلك ا�ستمرارًا جلهودهما يف دعم عملية التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة يف اململكة.
علي،  اأم  تكية  وعن  ال�سعدي،  اإيهاب  التنفيذي  رئي�سه  الإ�سكان،  بنك  عن  التفاقية  ووقع 

مديرها العام �سامر بلقر بح�سور عدد من امل�سوؤولني من اجلانبني.
ويف تعقيب له على توقيع هذه التفاقية، قال ال�سعدي : يويل بنك الإ�سكان و�سمن م�سوؤوليته 
املجتمعية اأهمية ق�سوى لدعم املوؤ�س�سات والربامج الهادفة اإلى حتقيق العدالة الجتماعية 
عرب خدمة وم�ساندة الفئات الأقل حظًا يف املجتمع، مثمنًا الدور املحوري الذي تقوم به تكية 
املتمثلة يف مكافحة اجلوع  التكافل الجتماعي ور�سالتها  اأم علي ودورها يف تطبيق منهج 

ونق�ص التغذية.
واأ�ساف ال�سعدي : �سعيدون يف بنك الإ�سكان بتوقيع هذه التفاقية التي تعك�ص مدى اإلتزامنا 
مع  �سراكات  وعقد  املختلفة  واخلريية  الإن�سانية  الن�ساطات  يف  وامل�ساركة  دعم  ورغبتنا 

أخبار البنوك

بنك اإلسكان يطلق  النسخة المحدثة 
من خدمة »إسكان أون الين«
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موؤ�س�سات  تتمحور اأهداف عملها حول م�ساعدة اأبناء املجتمعات املحلية.
خالل  دعمه  على  الإ�سكان  بنك  بلقر،  �سامر  علي،  اأم  تكية  عام  مدير  �سكر  جانبه،  من 
املجتمعية  امل�سوؤولية  اجتاه  ودوره  الإ�سكان  بنك  ن�سكر  قائاًل:   املا�سية  اخلم�ص  ال�سنوات 
يف  املتمثلة  روؤيتها  حتقيق  يف  ي�ساهم  والذي  علي  اأم  تكية  لربامج  املتوا�سل  دعمه  ونثمن 

الو�سول اإلى اأردٍن خاٍل من اجلوع  .
األف  اأم علي تقوم حاليًا بتوفري الدعم الغذائي امل�ستدام ل 3٠  اأن تكية  اإلى   واأ�سار بلقر، 
من  اململكة،  يف  حمافظة   ١٢ يف  الغذائي  الفقر  خط  حتت  تقع  ومعتمدة  حمتاجة  اأ�سرة 
خالل الطرود الغذائية ال�سهرية والتي حتتوي على ٢٢ مادة غذائية تفي مبتطلبات الأ�سرة 

التغذوية �سهريًا وعلى مدار العام. 

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 ٢٠١٨، 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 
لهذه  اأف�سل  فهم  على  الأطفال  ي�ساعد  مما  والف�ساء،  الر�ص  علوم  جمالت  يف  متنوعة 

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

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 ١٩٩3، 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 
مواهبهم خللق  و�سقل  ومهاراتهم  اإمكاناتهم  تعزيز  اإلى  يهدف  الذي  الالمنهجي  التعليم 

جيل ريادي مبدع ومبتكر.
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وقعت ال�سركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري اإتفاقية قر�ص مع بنك �سو�سيته 
جرنال-الأردن مت مبوجبها منح البنك قر�سًا مببلغ )١٠( مليون دينار لأجل ثالث 
البنك لعمالئه ب�سمان  ال�سكنية املمنوحة من قبل  القرو�ص  �سنوات لإعادة متويل 

رهونات عقارية.
ووقع الإتفاقية عن ال�سركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري نائب املدير العام 
عبدالرزاق طبي�سات وعن بنك �سو�سيته جرنال - الأردن املدير العام ندمي قبوات 

ونائب املدير العام ال�سيد رامي اخلف�ص.
التمويل  �سوق  يف  البنك  دور  تعزيز  يف  ت�ساهم  الإتفاقية  هذه  اأن  قبوات  و�سرح 
الإ�سكاين يف اململكة وذلك عن طريق توفري مزيد من الأموال ملنح القرو�ص ال�سكنية 
كما  ال�سداد،  على  قدرتهم  مع  تتنا�سب  ولآجال  مناف�سة  فائدة  باأ�سعار  للمواطنني 
وت�ساهم هذه الإتفاقية يف موائمة )Matching( اآجال م�سادر اأموال البنك مع 

اإ�ستخداماتها واإدارة موجوداته ومطلوباته بكفاءة اأكرب.
وكما �سرح طبي�سات باأن هذه الإتفاقية تاأتي يف اإطار حتقيق اأهداف ال�سركة بتفعيل 
�سوق التمويل الإ�سكاين يف اململكة بهدف متكني البنوك واملوؤ�س�سات املالية من زيادة 
واملتدين   املتو�سط  الدخل  لذوي  الإ�سكاين  خ�سو�سًا  التمويل  �سوق  م�ساهمتهم يف 

مل�ساعدتهم يف متلك ال�سكن.
خالل  من  املالية  واملوؤ�س�سات  للبنوك  الالزمة  الأموال  بتوفري  ال�سركة  وتقوم 
تفعيل  يف  ي�ساهم  مما  املحلي  املال  راأ�ص  �سوق  يف  القر�ص  اأ�سناد  من  اإ�سداراتها 

وتن�سيط هذا ال�سوق يف اململكة.

�صارك يف احتفاالت اأيام الفرانكوفونّية
�سارك بنك �سو�سيته جرنال - الأردن يف احتفالت اأّيام الفرانكوفونّية التي ت�سادف 

يف �سهر اآذار من كل عام، والتي يتم الحتفال بها يف جميع اأنحاء العامل، حيث يتّم 
تنظيم العديد من التظاهرات الثقافّية التي تتمحور حول اللغة الفرن�سّية.

و�ساركت عمان هذه ال�سنة اأي�سًا يف الحتفالت الدولّية هذه مع برنامج مّت و�سعه من 
قبل ال�سفارات الفرانكوفونّية  املوجودة يف الأردن، حتت �سعار البداع وامل�ساركة.

اللبنانّية  والر�ّسامة  املوؤّلفة  لفعالّية  رعايته  خالل  من   SGBJ م�ساركة  اأتت  وقد 
الفرن�سّية ملياء زيادة، التي قّدمت كتابها الذي يحمل عنوان  يا ليل يا عني والذي 
�سباح  فريوز،  اأ�سمهان،  كلثوم،  اأم  العظيمة:  العربّية  الغنائّية  لالأ�سوات  كّر�سته 
وكثريين غريهم من جنوم الأغنية العربّية يف القرن الع�سرين، حيث رافقتها غنائّيًا 

املطربة الفل�سطينّية ليلى ال�سباغ. 
 وجت�سد م�ساركة البنك يف هذه الفعالّية اهتمامه بدعم الأن�سطة الثقافّية ل�سيما 

تلك التي جتمع بني احل�سارات الأردنّية واللبنانّية والفرن�سّية.

اقام حفل موّظفيه ال�صنوي
بح�سور  ال�سنوي،  موّظفيه  الردن )SGBJ( حفل   - �سو�سيته جرنال  بنك  اأقام 
ورئي�ص  منكو،  ح�ّسان  املجل�ص  رئي�ص  راأ�سهم  وعلى  الإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  بع�ص 
اأنطون   ،)SGBL( لبنان  يف  جرنال  �سو�سيته  لبنك  العام  املدير  اإدارة   جمل�ص 
 SGBJ فيليب دوبوا، واملدير العام لـ SGBJ سحناوي، واملدير العام املنتدب لـ�

ندمي قبوات، بالإ�سافة لالإدارة العليا لـ SGBJ وجميع موّظفي البنك.
وقطاع  الأردين  الإقت�ساد  اأداء  احلفل،  خالل  األقاها  كلمة  يف  قبوات،  وا�ستعر�ص 
العام ٢٠١٧  SGBJ خالل  واإجنازات  نتائج  ب�سكل عام، بال�سافة لأهم  البنوك 
ب�سكل خا�ص، كما مّت، خالل احلفل، تكرمي املوظفني الذين اأم�سوا مدة ٢٥ عام يف 

البنك لعطائهم وولئهم.

قرض إعادة تمويل بمبلغ 10 ماليين دينار 
لبنك سوسيته جنرال -األردن
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جامعة عمان العربية
 توقع 3 اتفاقيات مع جامعات بريطانية

اأبرمت جامعة عمان العربية يف بريطانيا، ممثلة برئي�سها ال�ستاذ الدكتور ماهر �سليم، ثالث 
اتفاقيات مع جامعات) كوينز يف بلفا�ست، و�سندرلند يف اململكة املتحدة، وجامعة يوكالن يف 
لنك�ساير الربيطانية(، حيث �ستمكن التفاقية طلبة جامعة عمان العربية الدار�سني للهند�سة 

من العمل يف بريطانيا، وكذلك احل�سول على �سهادة معتمدة اأردنيا وبريطانيا. 
وتعترب التفاقية مع جامعة يوكالن الأبرز خ�سو�سا واأنها �ستتيح الفر�سة لطلبة جامعة عمان 
العربية من ق�ساء ف�سل اأو اأكرث يف بريطانيا للدرا�سة يف تخ�س�ص الهند�سة، واإمكانية العمل 

ملدة ثمانية اأ�سهر يف امل�سانع وال�سركات الربيطانية من خالل جامعة يوكالن.
وجامعة  الربيطانية،  يوكالن  جامعتي  من  ومعتمدة  م�سرتكة  �سهادة  على  الطالب  و�سيح�سل 

عمان العربية.
وياأتي ت�سّبِيك جامعة عمان العربية مع جامعات بريطانية يف اأطار الرتقاء يف جمالت التعليم 

والتعلم والبحث العلمي، وتنفيذ الربامج الكادميية امل�سرتكة.
التعاون يف جمالت  تعزيز  كوينز  �سندرلند، وجامعة  الأخرى مع جامعة  التفاقيات  وتت�سمن 
الأعمال، والهند�سة، والعلوم مب�ستوى املاج�ستري وان�ساء عيادة قانونية يف كلية القانون يف جامعة 
وا�ست�سافة  امل�سرتكة،  الربامج  تنفيذ  واإمكانية  �سندرلند،  جامعة  مع  بالتفاق  العربية  عمان 
طلبة ممن يدر�سون الدكتوراه، وتنظيم برامج لتعلم اللغة الجنليزية لطلبة القانون، والعمال 
�سمن برنامج املدر�سة ال�سيفية امل�سرتك، وامكانية ا�ست�سافة كوادر من جامعة عمان العربية 

للتعلم يف جامعة كوينز، بال�سافة لإمكانية تبادل الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�ص.
ويف هذا ال�سدد، قال ال�ستاذ الدكتور ماهر �سليم اإن جامعة عمان العربية ترتقي بعملية التعليم 
اجلامعات  مع  الت�سبيك  عرب  متقدم  م�ستوى  اإلى  هذه   التفاقيات  خالل  من  العلمي  والبحث 
الربيطانية التي �ستوفر فر�سة مهمة للطلبة يف برامج البكالوريو�ص واملاج�ستري والدكتوراه من 
الدار�سني يف جامعة عمان العربية لكت�ساب خربات ومعارف جديدة من خرباء بريطانيني يف 

جمال التعليم، ت�سيف اإلى معارفهم التي حازوا عليها من اأ�ساتذتهم الردنيني.
واأجنبية  التفاقيات مع جامعات عربية  بالعديد من  ترتبط  العربية  اأن جامعة عمان  واأ�ساف 
عاملية مرموقة يف جمال التعليم، من منطلق الرتقاء بعملية التعليم والتعلم وجتويد خمرجات 
�ستنفذ  الربيطانية  اجلامعات  مع  امل�سرتكة  الربامج  اأن   اإلى  م�سريا  العلمي،  البحث  عملية 
التعلمية على غرار  التعليمية  العملية  اأثر هذه الربامج على  اأطار الرغبة لقيا�ص  بال�سراكة يف 
العيادة القانونية يف كلية القانون املنوي ان�ساوؤها لغايات تعليم طلبة القانون بطريقة تفاعلية 

لجراءات مقابلة املوكل والتقا�سي، بهدف رفع م�ستوى املهارات واملعارف لدى الطلبة.

 افتتاح مركز لتعليم اللغة الرتكية
افتتح يف جامعة عمان العربية مركز لتعليم اللغة الرتكية، بح�سور ٢٥ رئي�ص جامعة حكومية 
مع  اتفاقية   )٢٥( توقيع  الى  بال�سافة  الرتكي  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  عن  وممثلني  ركية  ت

اجلامعات احلكومية الرتكية.
ووقعت جامعة عمان العربية ممثلة برئي�سها ال�ستاذ الدكتور ماهر �سليم، )٢٥( اتفاقية مع 
اجلامعات احلكومية الرتكية ممثلة بروؤ�سائها بح�سور الع�سو يف جمل�ص التعليم العايل الرتكي 

عبداهلل جاوو�ص اأوغلو وممثلني عن موؤ�س�سات التعليم العايل الرتكي.
وجرى خالل اللقاء التاأكيد على اأوا�سر العالقات الوطيدة التي تربط الردن برتكيا، وتطابق 
املواقف حيال ق�سايا الأمتني العربية وال�سالمية، م�سددين على �سرورة تعزيز اأو�سر العالقات 

املميزة بني البلدين.
ويف هذا ال�سدد، ت�سمنت  التفاقيات �سبل العمل بني اجلامعات الرتكية وجامعة عمان العربية 
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لتبادل اأع�ساء هيئة التدري�ص وتبادل الطلبة لال�ستفادة من الربامج الكادميية بني اجلانبني، 
املاج�ستري  م�ستوى  على  العليا  الدرا�سات  اأكمال  للطلبة  الفر�ص  واإتاحة  البتعاث  جراءات  واأ

والدكتوراه.
لالردن  بالن�سبة  تركيا  اإن  �سليم  ماهر  الدكتور  ال�ستاذ  العربية  عمان  جامعة  رئي�ص  ل  وقا
اأن النظام التعليمي  تتمتع مبكانة خا�سة نظرا للقوا�سم العديدة امل�سرتكة بني البلدين، مبينا 
بالنظام  لالرتقاء  الرتكية  التجربة  من  لال�ستفادة  قوية  بفر�ص  ويحظى  متقارب  البلدين  يف 

التعليمي الردين.
واأ�ساف اأن املركز التعليمي والتطبيقي لتعلم اللغة الرتكية ومقرة يف جامعة عمان العربية الذي 
الدكتور  ال�ستاذ  برئي�سها  ممثلة  الرتكية  يل  يوزجنيل-  فان  جامعة  مع  بالتفاق  اليوم  ح  ت افت
بيامي بطال، �سيفتح افاقًا جديدة من العالقات بني البلدين على م�ستوى اجلامعات الردنية 
والرتكية، مبينا ان هذا املركز �سين�سم اإلى جمموعة من املراكز املتخ�س�سة يف اجلامعة ومنها 

مركز اللغات، ومركز تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها.
اإن جامعة عمان العربية تتطلع لن تكون التفاقيات بداية  وقال ال�ستاذ الدكتور ماهر �سليم 
اأن جامعة عمان العربية  الت�سبيك مع اجلامعات الرتكية، مبينا  عمل يتيح  لطلبتنا الردنيني 
طلبتنا  اأكمال  اإجراءات  ت�سهيل  و�سمان  التفاقيات  تنفيذ  ل�سمان  لالرتباط  مكتبا  فر  �ستو

الردنيني ملرحلة الدرا�سات العليا يف اجلامعات الرتكية.
وعر�ص ال�ستاذ الدكتور ماهر �سليم نبذة عن اجلامعة التي اأن�سئت عام ١٩٩٩م كجامعة خا�سة 
العليا،  للدرا�سات  العربية  عمان  جامعة  م�سمى  حتت  العليا  بالدرا�سات  تخت�ص  ربحية  غري 
وكانت بذلك اأول جامعة اأردنية خمت�سة يف برامج الدرا�سات العليا تطرح برناجمي املاج�ستري 
العربية  اجلامعات  احتاد  يف  وع�سوًا  وخا�سًا  عامًا  اعتمادًا  معتمدة  جامعة  وهي  دكتوراة،  ل وا
البكالوريو�ص  برامج  يف  القبول  باب  فتح  ٢٠٠٩م  عام  مطلع  ويف  العاملية.  اجلامعات  حتاد  وا

واأ�سبح ا�سمها »جامعة عمان العربية.
وبني ال�ستاذ الدكتور ماهر �سليم للمميزات الدرا�سية التي تتمتع بها اجلامعة وحتديدا انها تتيح 
للطلبة درا�سة تخ�س�ص �سيانة الطائرات من خالل كلية علوم الطريان يف اجلامعة والذي يعد 
الول من نوعه حمليا واأقليميا، حيث �سيحظى الطلبة بعد التخرج بال�سافة لل�سهادة اجلامعية،  
التقني  التخ�س�ص  هذا  يف  يدر�ص  الطالب  ان  مبينا  الطائرات،  مع  للتعامل  دولية  خ�سة  بر
التطبيقي م�ساقات تدمج بني النظري والعملي، حيث مي�سي الطلبة �ساعات من العمل والتدريب 

يف م�ساغل الكادميية يف مطار ماركا.
من جهته قال رئي�ص جامعة فان يوزجنيل- يل الرتكية ال�ستاذ الدكتور بيامي بطال اإن الردن 
وتركيا يتمتعان بتاريخ م�سرتك نعتز به، م�سريا اإلى اأن هذا املركز يج�سد عمق العالقات بني 

البلدين �سيتيح للطلبة الطالع والتعمق اأكرث يف احل�سارة الرتكية.
للتعليم  املتميز  امل�ستوى  من  متاكدة  الرتكية  واجلامعات  يوزجنيل،  فان  جامعة  اأن  اأ�ساف  و
اجلامعي يف الردن، وجامعة عمان العربية متثل هذا التميز، مبينا اأن اجلامعات الرتكية تتطلع 
الدرا�سات  م�ستوى  على  الكادميية  الربامج  من  لال�ستفادة  الردنيني  لطلبة  الفر�سة  لتاحة 

العليا.
بدوره قال ع�سو جمل�ص التعليم العايل الرتكي عبداهلل جاوو�ص اأوغلو اإن تركيا تتطلع من خالل 
هذا العمل وهذه التفاقية اإلى الرتقاء مب�ستوى العالقات بني البلدين على م�ستوى اجلامعات 
اأمة واحدة تعمل  اننا  بال�سعور  العارمة لالرتقاء  الردنية والرتكية من منطلق الرغبة الرتكية 
خلدمة ق�ساياها امل�سرتكة، مبينا اأن اجلامعات الردنية حتظى مبكانة و�سمعة مرموقة عالية 

لدينا يف جمل�ص التعليم العايل الرتكي.

»عمان العربية« حت�صد املركز الثاين يف موؤمتر عاملي للت�صويق  
ح�سدت جامعة عمان العربية جائزة املركز الثاين يف املوؤمتر العاملي للت�سويق الإ�سالمي، عن 

اف�سل بحث عربي.
العربية على هذا  الت�سويق يف جامعة عمان  الباحث الدكتور ظاهر القر�سي من ق�سم  وح�سل 
الإ�سالمية  املنتجات  مبيعات  حجم  على  املوؤثرة  )العوامل  بعنوان  جاء  الذي  بحثه  عن  املركز 
يف الأردن(، حيث ناف�ص الدكتور القر�سي م�ساركني مثلوا اأكرث من ثالثني دولة عربية واجنبية 

�ساركت يف املوؤمتر العاملي التا�سع للت�سويق الإ�سالمي والذي عقد يف اجلمهورية التون�سية.

 طلبة »عمان العربية« يطلعون على مراحل �صناعة الدواء
خالل  من  الدواء،  ت�سنيع  مراحل  على  العربية  عمان  جامعة  يف  ال�سيدلة  كلية  طلبة  طلع  ا

زيارتهم مل�سنع ال�سركة العربية ل�سناعة الأدوية يف ال�سلط.
وهدفت زيارة طلبة ال�سيدلة التعليمية اإلى امل�سنع  اإلى تعزيز معارف الطلبة و مهاراتهم يف 
جمال �سناعة الأدوية، حيث قام الطلبة خالل الزيارة بح�سور حما�سرة تو�سيحية عن ممار�سة 
الت�سنيع اجليد، وجالوا داخل امل�سنع للتعرف على خطوات الإنتاج والأق�سام الداخلية للم�سنع 

وكيفية ت�سنيع الأ�سكال ال�سيدلنية

مدير االمن العام يرعى احتفال اجلامعة  باال�صتقالل ويوم اجلاليات
الثوابت  حول  للتفاف  داعني  اجلاليات،  ويوم  ال�ستقالل  بعيد  العربية  عمان  جامعة  احتفلت 

الوطينة واعالء قيم املواطنة والنتماء.
ونظمت اجلامعة احتفال رعاه مندوب مدير المن العام اللواء فا�سل احلمود، بح�سور رئي�ص 

اجلامعة بالوكالة ال�ستاذ الدكتور غ�سان كنعان واع�ساء هيئة التدري�ص والطلبة.
وي�سادف الحتفال بعيد ال�ستقالل يف اخلام�ص والع�سرين من كل عام.

�سرطة جنوب  مدير  الزعبي  علي  الدكتور  العقيد  كلمته،  العام، يف  المن  مدير  مندوب  وقال 
تعظيم  من  فيها  بد  ل  الردن  تاريخ  يف  مهمة  وطنية  حمطة  ميثل  »ال�ستقالل  اإن  عمان، 
الجنازات وتكري�ص نهج املواطنة كما يوؤكد عليه جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني يف 
جميع املحافل«.وبني ان عرب ال�ستقالل عديدة لكن من اهمها الن، �سرورة العمل على م�ساركة 
اجلميع يف عملية البناء الوطني، وحماية املنجزات، التي تاتي يف مقدمتها المن والمان الذي 
يتميز به الردن يف ظل اأقليم ملتهب تع�سف به الزمات واحلروب من كل حدب و�سوب، م�سددا 
على ان الردن كان ومازال يوؤمن باأن البو�سلة التي حتيد عن القد�ص لي�ست وطنية خال�سة لذلك 
بذل ويبذل الردن بقيادته احلكيمه، الو�سية على املقد�سات يف القد�ص،  الغايل والنفي�ص يف 

�سبيل �سون املقد�سات ومتكني الفل�سطنيني من مقاومة املخططات التهويدية.
من جهته قال رئي�ص اجلامعة بالوكالة ال�ستاذ الدكتور غ�سان كنعان اإن الردن حقق يف عهد 
جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني اجنازات وجتاوز حتديات �سعبة خا�سة واأننا نعي�ص يف 
دائرة ملتهبة، ورغم ذلك فقد �سكل الردن بف�سل حكمة قيادته، ج�سرا لالأ�سقاء و�سندا لهم، 

وبركانا بوجه العداء والطامعني الذين يريدون النيل من اأمن و�سالمة هذه الديار.
امل�سار  وت�سون  ت�سمن  التي  الوطنية  وامل�سوؤولية  والكربياء  العزة  رموز  الردنيني  ان  وا�ساف 
الوطني وتعزز مكت�سبات الوطن، مبينا اأن الها�سميني داأبوا جيال بعد جيل يف تبني اأمال الأمة 

وحق �سعوبها يف احلياة الكرمية، لذلك لطاملا كان الردن مالذا اأمنا لأحرار العرب.
 �سهد الحتفال اإلقاء ق�سائد �سعرية تغنت بال�ستقالل والوطن والقائد، واأخرى دعت حلماية 
الق�سى واملقد�سات يف القد�ص ال�سريف، كما قدمت مو�سيقات المن العام وعرو�ص و و�سالت 
معر�سا  العام  المن  مدير  مندوب  افتتح  ذلك  تراثية.وعقب  اأردنية  ملقطوعات  مو�سيقية 
وماأكولتهم  الرتاثية،  بلدانهم  م�سغولت  فيه  عر�سوا  دوله   )٢٠( طلبة  فيه  ،�سارك  للجاليات 
ال�سعبية، كمارفعوا اأعالم بلدانهم، وعر�سوا �سورا لأبرز املواقع الرتاثية والتاريخية وال�سياحية.
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»هندسة جامعة فيالدلفيا«
في منصة جامعة األوتودسيك العالمية

بجامعة  العمارة  هند�سة  ق�سم  العقرباوي/  بالل  م�سطفى  الطالب  من  املقدم  امل�سروع  فاز 
اأذينة- عمان  اأم  فيالدلفيا واملت�سمن ت�سميم برج جتاري متعدد ال�ستخدامات يف منطقة 

مبن�سة جامعة الأوتود�سيك العاملية.
ايار  �سهر  المارات خالل  زايد   التي عر�ست يف جامعة  الطالبية  امل�ساريع  اأف�سل  وهو من 
٢٠١٨ و�ساركت يف امل�سابقة م�ساريع من الأردن، م�سر، الإمارات، ليبيا، تون�ص، اجلزائر ، 
بامل�سروع متوفرة  املتعلقة  الهند�سية  التفا�سيل  اأفريقيا.  نيجرييا، وجنوب  تركيا،  ال�سعودية، 

على موقع جامعة اوتود�سيك العاملية.
وباإ�سراف  العمارة  هند�سة  ق�سم  مرا�سم  يف  للربج  الهند�سي  الت�سميم  وت�سميم  تنفيذ  ومت 

الدكتورة اأ�سماء نيازي.
وثمـــن الأ�ستاذ الدكتور معتز ال�سيخ �سامل رئي�ص اجلامعة بامل�ستوى املتميز واملهارات الفنية 
م�ساريع  الى  الطلبة  م�ساريع  لتحويل  املبذولة  واجلهود  العمارة  هند�سة  طلبة  يكت�سبها  التي 

هند�سية تخدم املجتمع.
باأهتمام  والتكنولوجيا  الهند�سة  كلية  عميد  العبيدي  مو�سى  قا�سم  الدكتور  الأ�ستاذ  واأكد 
لدى  الت�سميمي  اجلانب  تعزيز  يف  واثرها  املجتمع  تخدم  التي  الريادية  بامل�ساريع  اجلامعة 

طلبة الهند�سة.

هند�صة فيالدلفيا ت�صاهم يف تطوير مدينة عني البا�صا
�سارك املهند�ص وليد امل�سري وزير ال�سوؤون البلدية يف فعاليات ور�سة العمل التي نظمتها كلية 

الهند�سة والتكنولوجيا بالتعاون مع بلدية عني البا�سا.
وت�سمنت الور�سة جمموعة من الدرا�سات املعمارية لتطوير مدينة عني البا�سا حيث مت عر�ص 
ودوار  القد�ص  لدوار  خمتارة  هند�سة  النماذج  معر�ص  مع  والت�سميمة  التحليلية  الدرا�سات 
بلدية عني  رئي�ص  الفاعوري  املناق�سة عطوفة جمال  و�سارك يف  البا�سا،  ودوار عني  �سافوط 
ال�سيخ �سامل رئي�ص جامعة فيالدلفيا بال�سافة الى عدد من  البا�سا وال�ستاذ الدكتور معتز 

اأع�ساء جمل�ص البلدية والكادر الفني يف بلدية جمل�ص عني البا�سا.

املهم  الدور  على  موؤكدًا  فيالدلفيا  جامعة  من  املبذول  اجلهد  البلدية  ال�سوؤون  وزير  وثمن 
للجامعات يف تنمية املجتمع وتطويره. علمًا باأن فريقًا متخ�س�سًا من ق�سم هند�سة العمارة 
ودرا�سة من خالل طلبة  البا�سا وعمل م�سوحات ميدانية  بزيارات ميدانية ملنطقة عني  قام 
الق�سم وبتعاون م�ستمر من البلدية، كما وقدم الفريق عر�سًا متكاماًل عن امل�ساريع التنموية 
املقرتحة للتنفيذ م�ستقباًل. ا�سراف على اعمال الطلبة الدكتورة احالم ال�سريف والدكتورة 
ال�سيد  ا�سماء  واملهند�سة  الدراو�سة  �سارة  واملهند�سة  جعفر  روان  واملهند�سة  �سالح  افنان 

واملهند�ص نافذ �ستات.
واأ�سار الأ�ستاذ الدكتور قا�سم العبيدي عميد كلية الهند�سة والتكنولوجيا باأن جامعة فيالدلفيا 
وت�ساهم  املجتمع  تخدم  تطبيقية  م�ساريع  الى  الهند�سية  الطلبة  م�ساريع  لتحويل  ت�سعى 
الثانوية  اأربد  مدر�سة  بتطوير  اخلا�سة  الت�ساميم  عر�ست  ان  للكلية  �سبق  حيث  تنميته،  يف 

و�ستعر�ص يف الأ�سبوع القادم الدرا�سات املعمارية مل�سروع مبنى الربملان الأردين.
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نظمت حما�صرة عن جرائم القر�صنة والتزوير عرب االنرتنت
الدكتور  املقدم  البحث اجلنائي  ادارة  التحقيق اخلا�ص يف  و  املتابعة  �سعبة  رئي�ص  قدم 
الفكرية  امللكية  التزوير  و  القر�سنة  رمزي الدبك حما�سرة توعوية قانونية عن جرائم 
عرب النرتنت ، جاء ذلك �سمن فعاليات اليوم العلمي الذي نظمته كلية القانون يف جامعة 
فيالدلفيا برعاية رئي�ص اجلامعه ال�ستاذ الدكتور معتز ال�سيخ �سامل وبح�سور عدد كبري 

من اع�ساء الهيئة التدري�سية والطالب وعميد كلية احلقوق الدكتور ا�سامه النعيمات .
واو�سح املقدم الدبك مفهوم القر�سنة والتزوير عرب النرتنت ومفاهيم العالمة التجارية 
الرقمية  الن�سخ  من  مطابقة  ن�سخ  �سناعة  ان  وبني  املجاورة.  واحلقوق  املوؤلف  وحق 
القانونية بدون تفوي�ص من ا�سحاب احلقوق ، با�ستخدام قنوات ال�سبكة العنكبوتية او 
التعدي  او و�سائل تقنيات املعلومات يعد عامليا ووطنيا احد اهم �سور  انظمة املعلومات 

على حقوق امللكية الفكرية.
واكد الدبك ان غالبية اجلرائم التي تتعلق بحققوق امللكية الفكرية امل�سجلة يف الردن 
جرمية  الى  ا�سافة  جتارية  عالمات  تزوير  او  تقليد  جرائم  هي  املا�سي  العام  خالل 
الفكرية  امللكية  تعترب من جرائم  والتي  املجاورة،  او احلقوق  املوؤلف  على حق  العتداء 
الكرث انت�سارا عامليا، وبني �سور التعدي على حق املوؤلف يف الت�سريعات الدولية والقوانني 
واحلقوق  املوؤلف  وحق  التجارية  العالمات  وقانوين  ترب�ص  اتفاقية  خ�سو�سا  الردنية 

املجاورة الردنيني.
بجرائم  يتعلق  فيما  للمحاكم  املقرره  الجراءات  بتو�سيح  الدبك  الدكتور  اأ�سار  كما 
التزوير والقر�سنة عرب النرتنت، وبحث يف اجراءات و�سيا�سات من�سات مواقع التوا�سل 
الجتماعي فيما يتعلق بالتزوير والقر�سنة حلقوق امللكية الفكرية. والية تعاطي حمركات 
القر�سنة  وانواع  لطرق  الدبك  املقدم  وا�سار  ذلك.  مع  اللكرتزنية  واملواقع  البحث 

والتزوير حلقوق امللكية الفكرية عرب النرتنت.
وعر�ص الدكتور الدبك جمموعه من الفيديوهات التوعوية فيما يتعلق بالوقاية من الوقوع 

ك�سحايا جلرائم التزوير والقر�سنة حلقوق امللكية الفكرية عرب النرتنت.
واكد رئي�ص اجلامعة ال�ستاذ الدكتور معتز ال�سيخ �سامل ان اجلامعة حتر�ص دائما على 
تنظيم مثل هذه املحا�سرات التثقيفية القيمة التي تعود بالفائدة على ابنائنا الطلبة، و ان 
التعاون م�ستمر مع مديرية المن العام يف عقد املزيد من هذه الندوات لي�سال الر�سالة 

الى اكرب عدد من طالب اجلامعه .
ويف نهاية املحا�سرة اجاب املقدم الدبك على جمموعه من ال�سئله وجهت اليه من قبل 

اع�ساء الهيئه التدري�سية والطالب.

انتخبت جمل�س طلبتها
العمل  تنمية  اأهمية  على  فيالدلفيا  جامعة  رئي�ص  �سامل  ال�سيخ  معتز  الدكتور  اأكد 
وهو  الراأي  وحرية  ال�سريف  والتناف�ص  اليجابي  واحلوار  اجلامعة  داخل  الدميقراطي 
والروح  املحبة  من  اجواء  و�سط  اجلامعة  يف  اقيمت  التي  الطالبية  النتخابات  �ساد  ما 

التناف�سية العالية.
نتائج  فيالدلفيا  جامعة  يف  الطلبة  �سوؤون  عميد  اجلالبنة  م�سطفى  الدكتور  واأعلن 

نظمتها  التي   ٢٠١٨/٢٠١٧ اجلامعي  للعام  فيالدلفيا  جامعة  طلبة  جمل�ص  انتخابات 
اجلامعة، حيث تناف�ص على املقاعد املقررة ) ٩٤ ( طالبًا وطالبة من جميع كليات واأق�سام 

اجلامعة ل�سغر ) 3٧ ( مقعدًا للدورة اجلديدة.
 وقال الدكتور اجلالبنة اإن ) ١٩ ( مقعدًا ح�سمت بالتزكية وذلك عن اأربعة ع�سر ق�سمًا 
، وتناف�ص ) ٧٥ ( مر�سحًا ل�سغر ) ١٨ ( مقعدًا يف املجل�ص ليكون جمموع املقاعد ) 3٧ 

( مقعدًا.
اإجراء  على  احلر�ص  كل  حر�ست  اجلامعة  واإدارة  العمادة  اأن  اجلالبنة  الدكتور  واأكد 
جرت  حيث  الطلبة  بني  �سريف  وتناف�ص  دميقراطية  واأجواء  تامة  ب�سفافية  الإنتخابات 

الإنتخابات يف اأجواء من النزاهة وامل�سداقية والروح التناف�سية العالية.
والتي  النتخابات  بهذه  اخلا�سة  بالتعليمات  الكامل  الإلتزام  مت  قد  اأنه  اأي�سًا  واأو�سح 
و�سعتها العمادة حر�سًا منها على اإظهار العملية النتخابية ب�سورة م�سرفة، وقد تعاونت 
كوادر اجلامعة من هيئات تدري�سية واإدارية يف اجلامعة لإجناح هذا العر�ص الدميقراطي 
وقد  والناخبني  املر�سحني  الطلبة  قبل  اعرتا�ص من  اأو  اأي خمالفة  فيه  ي�سجل  الذي مل 

�سادت روح املناف�سة ال�سريفة بني املر�سحني الذين تناف�سو على �سغر هذا املقاعد .
اأما الطلبة الفائزون بالنتخابات فهم : ) نور عمر ذيب حماد / اللغة العربية واآدابها، 
مي�سانه مروان منيع غيث / اللغة الإجنليزية واآدابها، اإ�سراء عبد النا�سر ح�سني �سالمه 
م�سطفى  خليل  فار�ص   ، التنمية  درا�سات   / ع�سفور  عمر  اأحمد  حمزة  ال�سحافة،   /
برهومه / الإر�ساد النف�سي، ق�سي را�سم حممد هنداوي / الت�سميم اجلرافيكي، طارق 
وليد مطاوع اأحمد      / الت�سميم الداخلي، عبداهلل وليد خليل ح�سن        / هند�سة 
اجلينات، اأيهم حممد حممود الفا�سل / الريا�سيات، وحممد حممود حممد املحارمة / 
املحا�سبة، اأ�سامة حامت فتحي املتويل / املحا�سبة، املاأمون حازم خليل اجلالد / العلوم 
املالية وامل�سرفية ، م�سطفى داود اأحمد جعفر / اإدارة الأعمال، اأحمد جالل اأحمد ثابت 
/ الت�سويق ، حممد مفيد حممد اأبو ديه / اإدارة امل�ست�سفيات، براء حممود �سالح كتانه 
/ اإدارة نظم و�سبكات الأعمال، بوغو�ص ف�سكني مينا�ص م�سر ليان / الإدارة الفندقية 
وال�سياحية، مهند اأحمد عبداهلل الرفاعي / حقوق، اأجمد �سالمه اخلوالده / �سيدلة، 
عبد  �سيدلة،   / حاجبي  عي�سى  عزام  لني  �سيدلة،   / قطي�ص  اأبو  ح�سني  حممد  ح�سني 
املهيمن ن�سرت علي / �سيدلة، مهند اأ�سامة حممد غبون / �سيدلة، طيف رائد �ساكر 
حممود / �سيدلة، ح�سام نبيل حممد العار�سة / الهند�سة الكهربائية، م�سطفى زهري 
الطاقة  / هند�سة  الطويل  علي  ميكانيكية، حممد م�سطفى  / هند�سة  البيكاوي  يون�ص 
املتجددة، اأن�ص يو�سف فرج احلاج دروي�ص / هند�سة احلا�سوب، عبد الرحمن اأحمد عبد 
اأحمد خ�سر عامر خ�سر �سحادة / هند�سة  امليكاترونك�ص،  اأبو �سنب / هند�سة  الفتاح 
ق�سي  العمارة،  هند�سة   / خرقي  ال�سالم  عبد  غالب  ب�سار  والإلكرتونيات،  الت�سالت 
راتب يو�سف عبار / الهند�سة املدنية، علي ثائر علي �سبح / الهند�سة املدنية ، عا�سم 
خليل جميل من�سور / علم احلا�سوب، عبد الرزاق حممد نور يا�سني �سلطان / هند�سة 
م�سطفى  الإدارية،  املعلومات  نظم   / خ�سور  راتب  اأكرم  الدين  �سهاب  الربجميات، 

في�سل ح�سن اأبو هذال / متري�ص .
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تعيين الدكتور ساري حمدان 
رئيسا لجامعة عمان االهلية

عادل  الدكتور  املجل�ص  رئي�ص  برئا�سة  عقدها  التي  جل�سته  يف  العايل  التعليم  جمل�ص  قرر 
الطوي�سي وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف وزارة ت�سريف الأعمال املوافقة على قبول 
ا�ستقالة الدكتور �سادق حامد من من�سبه كرئي�ص جلامعة عمان الأهلية اعتبارًا من تاريخ 
عمان  جلامعة  رئي�سًا  غنيمة  حمدان  اأحمد  �ساري  الدكتور  الأ�ستاذ  تعيني  و   ،٢٠١٨/٦/3٠

الأهلية اعتبارًا من تاريخ ٢٠١٨/٧/١ وملدة اأربع �سنوات.

ا�صتحدثت تخ�ص�س »الرتبية البدنية وال�صحية «
ت�سمها  التي  املتميزة  والربامج  التخ�س�سات  جانب  اإلى  الأهلية  عمان  جامعة  ا�ستحدثت 
العايل يف جل�سته  التعليم  وافق جمل�ص  «، حيث  وال�سحية  البدنية  »الرتبية  تخ�س�ص جديد 

الخرية على ا�ستحداث تخ�س�ص »الرتبية البدنية وال�سحية « يف اجلامعة.
التخ�س�ص  هذا  ملثل  الالزمة  والتجهيزات  املتطلبات  كافة  م�سبقا  اجلامعة متتلك  اأن  يذكر 
نادي  وجود  جانب  اإلى  احلديثة  وجتهيزاته  ال�سخم  الثقايف  الريا�سي  الرينا  جممع  بوجود 
الرينا الريا�سي ملختلف الألعاب وكذلك توفر الكادر الأكادميي والخت�سا�سي من اأ�سحاب 

اخلربة يف جمال التخ�س�ص اجلديد .

اتفاقية تعاون بني جامعة عمان االأهلية
 واأكادميية برافو للتدريب واال�صت�صارات

وقعت جامعة عمان الأهلية اتفاقية تعاون مع اأكادميية برافو للتدريب وال�ست�سارات، وذلك 
بهدف تنظيم الدورات التدريبية والدبلومات يف عدة جمالت وعلى م�ستوًى عال ووفق معايري 

اجلودة.
والدولية  العامة  العالقات  دائرة  مديرة  احلوراين  اينا�ص  من  كل  وقعتها  التي  التفاقية 
والدكتورة ن�سرين الدي�سي الرئي�سة التنفيذية لالأكادميية تت�سمن طرح دورات تدريبية لطلبة 
وال�سالمة  ال�سحة  العامة،  العالقات  منها  عدة  جمالت  يف  املحلي  املجتمع  واأبناء  اجلامعة 
من  وغريها  الهند�سية،  للم�ساريع  املهنية  وال�سالمة  وال�سحة  الطبية  للموؤ�س�سات  املهنية 

.)3D ،2D( الربامج ك�سعوبات التعلم، اإ�سرابات النطق واللغة والر�سم الهند�سي

تعاون اأكادميي مع جامعة �صيكاغو
 اأميت ور�سة عمل يف جامعة عمان الأهلية حول التعليم والتعلم، حيث ا�ست�سيف فيها املحا�سر 

املتحدة  �سيكاغو )الوليات  والتعلم يف جامعة  التعليم  التنفيذي ملركز  واملدير  الدويل 
الأمريكية( الأ�ستاذ الدكتور ويليام راندو .

موؤ�س�سات  اعتماد  هيئة  رئي�ص  الزعبي  ب�سري  الدكتور  ال�ستاذ  برعاية  اقيمت  الور�سة 
التعليم العايل و�سمان جودتها بالأردن وبح�سور رئي�ص جامعة عمان الأهلية ال�ستاذ 

الدكتور �سادق حامد ونائبه وم�ساعديه.
مو�سوع  عن  خمت�سرا  �سرحًا  البداية  يف  القريناوي  عليان  الدكتور  الأ�ستاذ  وقدم 
الندوة، ثم حتدث الأ�ستاذ الدكتور ب�سري الزعبي بكلمة بارك فيها هذه اخلطوة الهامة 
جلامعة عمان الأهلية بافتتاح هذا املركز»التعليم والتعلم« بالتعاون مع جامعة �سيكاغو 
على طريق املزيد من التطور م�سريا اإلى اأن هيئة موؤ�س�سات التعليم العايل تعمل على 

و�سع اإطار وطني للموؤهالت وموؤكدا على اأهمية تكاملية املعرفة واخلربة والكفاءة.
ونوه الزعبي اإلى انه لدينا بالأردن ٢ مليون طالب وطالبة يف املدار�ص و3١٥ األف طالب 
وطالبة يف اجلامعات ومعاهد التدريب وهم بحاجة ملثل هذا التطوير يف التعليم والتعلم 

مقدما �سكره للجامعة على هذه املبادرة.
والية  واأهدافه وغاياته  والعلم  التعليم  الدكتور ح�سام كوك�ص خطة مركز   كما عر�ص 
مركز  اأن  على  موؤكدا  والتعليم  على اجلودة  اليجابية  وتاأثرياته  العملية  وخطته  عمله 
التعليم والتعلم املعلن عن افتتاحه يف جامعة عمان الأهلية هو اأول مركز من نوعه يف 

الأردن .
اأ.د. الدكتور عليان القريناوي نبذة خمت�سرة عن ال�سرية الذاتية لالأ�ستاذ  بعد ذلك 
الدكتور ويليام راندو وم�سريته الأكادميية الزاخرة باخلربات يف العديد من اجلامعات 
الأمريكية . ثم حتدث الأ�ستاذ الدكتور ويليام راندو عن التعليم والتعلم وهو حتديث 
اأ�ساليب التفاعل مع  اإتباع  اإلى جانب  و�سائل التعليم واأ�ساليبه لتتما�سى مع الع�سرنة  
وكيفية  الأكادميي  التعليم  يف  دوليا  املتبعة  احلديثة  الطرق  وفق  والطلبة  املدر�ص  بني 
تطبيقها  وعن اليجابيات والتاأثريات التي يحدثها وجود مثل هذا املركز يف بلد متطور 
وال�ستماع  تفاعله مع احل�سور  التطبيقية عرب  الأمثلة  اأكادمييا كالأردن مقدما بع�ص 
ملالحظاتهم. وح�سر الور�سة عدد من اأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية يف اجلامعة 

بالإ�سافة اإلى مدراء بع�ص املدار�ص اخلا�سة والدولية.
يذكر اأن الإعالن عن اإقامة مركز التعليم و التعلم يف جامعة عمان الأهلية ياأتي يف ظل فتح 
عالقات التعاون والتن�سيق بني جامعة �سيكاغو وجامعة عمان الأهلية والتي �ست�سمل التعاون يف 

جوانب اأكادميية وبحثية اأخرى .

االستثمار في القطاع التعليمي

استحدثت تخصص »التربية البدنية والصحية«
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متكني  لـ�سركة  التابعة  وال�ستثمار،  للتجارة  بندار  ل�سركة  العامة  الهيئة  عقدت 
للتاأجري التمويلي، اأحدى �سركات جمموعة انف�ست بنك اجتماعها ال�سنوي اخلام�ص 

ع�سر برئا�سة رئي�ص جمل�ص الإدارة عماد ع�سفور.
واأ�سار رئي�ص املجل�ص اإلى ان ال�سركة توا�سل حتقيق نتائج مالية توازن بني م�سادر 
الأموال وا�ستخداماتها؛ حيث بلغت الإيرادات الت�سغيلية خالل العام ٢٠١٧ حوايل 
٤ر٢ مليون دينار، وحققت اأرباحا �سافية بعد ال�سريبة بلغت ٧ر١ مليون دينار بعائد 

٤ر٨ باملئة على راأ�سمال ال�سركة البالغ ٢٠ مليون دينار.
وت�سعى ال�سركة خالل العام ٢٠١٨ الى تعزيز دورها يف �سوق قرو�ص ال�سيارات وذلك 
من خالل حر�سها على املزيد من التغطية للمناطق اجلغرافية يف اململكة مبا يلبي 

حاجة املواطن الأردين و كذلك التنويع يف منتجاتها مبا يتالءم مع حاجات ال�سوق 
الردين.

اإلى �سعي ال�سركة لتحقيق اأهداف امل�ساهمني بتح�سني املركز املايل  ولفت ع�سفور 
لل�سركة وزيادة الربحية وتوظيف اموال ال�سركة مبا ي�سمن رفع العائد وتقليل تكلفة 

الأموال وتطوير اأعمال ال�سركة مبا يتنا�سب مع املناف�سة يف ال�سوق.
بتعزيز  م�ستمرة  املجموعة  اأن  جردانه  ب�سر  املجموعة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
اأكرب  وفردية  اقت�سادية  قطاعات  لت�سمل  ال�سوق  من  اأكرب  قطاع  خلدمة  ن�ساطاتها 
ومبنتجات ائتمانية متنوعة يف جمال التاأجري التمويلي، التمويل الإ�سالمي، ومتويل 

.)SMEs( القطاعات التجارية لل�سركات متو�سطة احلجم

الهيئة العامة لبندار للتجارة واالستثمار
 تقر البيانات المالية للعام 2017

جردانه: المجموعة مستمرة بتعزيز نشاطاتها لخدمة قطاع أكبر من السوق

اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري
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الهيئة العامة لـ»التسهيالت التجارية«
 تصادق على الميزانية العمومية للشركة

3 ماليين دينار صافي أرباح الشركة في 2017

�سادقت الهيئة العامة ل�سركة الت�سهيالت التجارية الأردنية، التابعة ل�سركة 
متكني للتاأجري التمويلي، احدى �سركات جمموعة انف�ست بانك، على امليزانية 
املالية  لل�سنة  التوزيع  وح�ساب  واخل�سائر  الأرباح  وح�ساب  لل�سركة  العمومية 

املنتهية يف 3١ كانون اأول ٢٠١٧.
وقالت ال�سركة اإن اجتماع الهيئة العامة العادية ا�ستعر�ص اإجنازات ال�سركة 

للعام ٢٠١٧ وخطتها امل�ستقبلية للعام ٢٠١٨.
واأكد رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�سركة، جمال فريز، ا�ستمرارها يف حتقيق اأهدافها 
و�سول اإلى اأف�سل النتائج املمكنة؛ حيث حققت ال�سركة يف نهاية العام ٢٠١٧ 
بعد  ال�سافية  الأرباح  �سجلت  كما  دينار،  ماليني   ٤ حوايل  ت�سغيلية  اأرباحا 

ال�سريبة واملخ�س�سات بنهاية العام ٢٠١٧ مبلغ 3 ماليني مليون دينار.
واأ�سار فريز اإلى اأن هذه النتائج تعك�ص ال�سيا�سة الطموحة لل�سركة والهادفة 
اإلى تبوء مكانة ثابتة وقوية بني مناف�سيها يف اململكة، معربا عن �سكره لالإدارة 

التنفيذية ولكافة العاملني على اجلهود املبذولة يف �سبيل حتقيق هذه النتائج 
املالية.

اإلى ذلك، اأقرت الهيئة العامة العادية خالل الإجتماع تقرير جمل�ص الإدارة 
اإلى  اإ�سافة  عليها.  وامل�سادقة  ال�سركة  وخطة عمل  املالية ٢٠١٧  ال�سنة  عن 
تقرير املدقق اخلارجي امل�ستقل لل�سركة، واإبراء ذمة رئي�ص واأع�ساء جمل�ص 

الإدارة عن العام ٢٠١٧ بالإجماع �سمن اأحكام القانون.
 )PWC( كوبرز  واترهاو�ص  براي�ص  �سركة  انتخاب  العامة  الهيئة  واأعادت 
الإدارة  جمل�ص  وتفوي�ص   ٢٠١٨ لعام  لل�سركة  امل�ستقل  القانوين  املحا�سب 

لتحديد اأتعابهم.
واأكد رئي�ص جمل�ص اإدارة انف�ست بانك، ب�سر جردانه، اأن �سركة الت�سهيالت 
يف  بالتو�سع  وت�ستمر  ال�سالمي  للتمويل  البنك  ذراع  متثل  الأردنية  التجارية 

انت�سار البنك اجلغرايف يف املناطق امل�ستهدفة.
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987 ألف دينار صافي أرباح شركة االولى للتمويل للربع االول 2018

بعد  �سافية  اأرباحا  للتمويل  الولى  �سركة  حققت 
ال�سريبة واملخ�س�سات خالل الربع الول من العام 
احلايل ٢٠١٨ بلغت ٩٨٧،١٢٦ األف دينار مقارنة مع 
املا�سي  العام  من  الول  للربع  دينار  الف   ٦٦٧،٨٠٦

.٢٠١٧
�سركة  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
 ١،3٦ حوايل  ال�سريبة  قبل  للتمويل  الولى  �سركة 
احلايل  العام  من  الول  الربع  خالل  دينار  مليون 
الوقت  يف  دينار  الف   ٩٤3،٢٩٧ مع  مقارنة   ،٢٠١٨
الذي بلغ فيه جمموع اليرادات املتحققة حوايل ١،٨ 

مليون دينار.
�سركة  موجودات  جمموع  ان  الى  البيانات  واأ�سارت 
العام احلايل  من  الول  الربع  للتمويل خالل  الولى 

٢٠١٨ بلغت حوايل ٦٨،٦ مليون دينار.
ابو  ابراهيم  للتمويل  الولى  �سركة  عام  مدير  وقال 

�سعبة  عمل  بيئة  ظل  يف  القوي  اداوؤنا  يعد  خديجة، 
انعكا�سا ملرونة وقوة ال�سركة على التاأقلم والعمل يف 
خمتلف الظروف وعلى الرغم من حتديات ال�سوق، 
وحتقيق  املطلوبة  اخلطة  حتقيق  من  متكنا  اننا  ال 

النتائج املالية املتميزة.
وا�ساف: نحن ن�سعى ب�سكل متوا�سل لتح�سني وابتكار 
متطلبات  مع  ين�سجم  مبا  نقدمها  التي  املنتجات 
لتحقيق  هذا  موا�سلة  ونعتزم  ال�سوق  وتوقعات 
اهدافنا بال�سكل الذي ن�سمن معه توفري خدمة عالية 

اجلودة لعمالئنا وحتقيق اف�سل قيمة مل�ساهمينا.
ل  للتمويل  الولى  �سركة  ان  اتلى  خديجة  ابو  واأ�سار 
تزال تتبواأ ال�سدارة بني �سركات التمويل يف الأردن 
�سواء من جهة الأ�سول اأو املحفظة التمويلية اأو عدد 
اأو  للعمالء  اأو اجلودة يف اخلدمات املقدمة  العمالء 

املنهجية املتبعة.

ابو خديجة: اال اننا تمكنا من تحقيق الخطة 
المطلوبة وتحقيق النتائج المالية المتميزة
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473 ألف دينار صافي أرباح شركة
 بندار للتجارة واالستثمار للربع االول 2018

764 ألف دينار صافي أرباح شركة التسهيالت التجارية للربع االول 2018

�سافية  اأرباحا  وال�ستثمار  للتجارة  بندار  �سركة  حققت 
بعد ال�سريبة واملخ�س�سات خالل الربع الول من العام 

احلايل ٢٠١٨ بلغت ٤٧3،٠٩٨ األف دينار.
بندار  �سركة  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
دينار  الف   ٦٢٢،٩٩٧ ال�سريبة  قبل  وال�ستثمار  للتجارة 
الوقت  يف   ،٢٠١٨ احلايل  العام  من  الول  الربع  خالل 
 ١،٢٧ حوايل  املتحققة  اليرادات  جمموع  فيه  بلغ  الذي 

مليون دينار.
 واأ�سارت البيانات الى ان جمموع موجودات �سركة بندار 
احلايل  العام  من  الول  الربع  خالل  وال�ستثمار  للتجارة 

٢٠١٨ بلغت حوايل 3٥،٥ مليون دينار.
رعد  وال�ستثمار  للتجارة  بندار  �سركة  عام  مدير  وقال 
منري ابو ر�ساع، اإن هذه النتائج تعك�ص حجم امل�سداقية 

�سوق  وال�ستثمار يف  للتجارة  بندار  بها �سركة  تتمتع  التي 
التمويل املحلي كما تعك�ص حجم الثقة التي توليها العداد 

املتزايدة لعمالء ال�سركة.
واأ�ساف ان الأداء املايل الذي �سجلته ال�سركة منذ بداية 
وديناميكية  قوة  على  وا�سحًا  تاأكيدًا  يعد   ٢٠١٨ العام 
منوذج الأعمال الذي مت حتديده باإ�سراف جمل�ص الإدارة، 
وا�سحة  روؤية  ولديها  وا�سعة  بخربة  تتمتع  ان  الى  م�سريا 
مكانتها  على  حافظت  ال�سركة  قائال  للم�ستقبل.وتابع 
الريادية بني �سركات التمويل وعملت على زيادة ح�ستها 
يف ال�سوق املحلي حر�سا منها على تقدمي اف�سل اخلدمات 
التمويلية والت�سهيالت للمواطنني، م�سريا الى ان ال�سركة 
ا�ستهدفت �سرائح جديدة بهدف تو�سيق نطاق اخلدمات 

املقدمة يف ال�سوق املحلي.

حققت �سركة الت�سهيالت التجارية اأرباحا �سافية بعد 
العام  من  الول  الربع  واملخ�س�سات خالل  ال�سريبة 
األف دينار مقارنة مع  احلايل ٢٠١٨ بلغت ٧٦٤،٦٠٧ 
املا�سي  العام  من  الول  للربع  دينار  الف   ٥٨3،٤٠٢

.٢٠١٧
�سركة  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
مليون   ١ حوايل  ال�سريبة  قبل  التجارية  الت�سهيالت 
 ،٢٠١٨ احلايل  العام  من  الول  الربع  خالل  دينار 
بلغ  الذي  الوقت  دينار يف  الف  مع ٧٦٧،٧٢٨  مقارنة 

مليون   ١،٩ حوايل  املتحققة  اليرادات  جمموع  فيه 
موجودات  جمموع  ان  الى  البيانات  دينار.واأ�سارت 
من  الول  الربع  خالل  التجارية  الت�سهيالت  �سركة 

العام احلايل ٢٠١٨ بلغت حوايل ٤٧،3 مليون دينار.
وقال مدير عام �سركة الت�سهيالت التجارية اياد جرار، 
باأننا يف ال�سركة فخورون بالأداء املتحقق خالل الربع 
الول من العام احلايل ٢٠١٨، حيث اأنه وبالرغم من 
الأو�ساع القت�سادية وال�سيا�سية املحيطة والتي تعاين 
منها دول املنطقة ب�سكل عام اإل اأن ال�سركة ا�ستمرت 

يف تنفيذ خطتها واهدافها املر�سومة.
واأ�ساف ان ال�سركة �ستوا�سل ال�سعي يف تو�سيع وتطوير 
مي�سرة  وب�سروط  مميز  ب�سكل  التمويلية  خدماتها 
ومرنة، م�سريا الى �سيا�سة ال�سركة الناجحة انعك�ست 

ب�سكل ملحوظ على حجم اعمالها ونتائجها املالية.
وا�سار جرار الى ان �سركة الت�سهيالت التجارية تعترب 
اجلديدة  املنتجات  تقدمي  جمال  يف  �سباقة  دائمًا 
وابتكار الأفكار احلديثة، حيث تقوم باجراء الدرا�سات 

الالزمة قبل طرح اي خدمة او منتج جديد.

ابو رصاع: الشركة تتمتع بخبرة واسعة ولديها 
رؤية واضحة للمستقبل

جرار: سياسة الشركة الناجحة انعكست
 بشكل ملحوظ على حجم اعمالها ونتائجها المالية

اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري
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Investment in the finance sector

  First Finance Company Generates Net Profits 
of JD 987.1 for the First Quarter of 2018

First Finance Company achieved net profits 
after tax and provisions during the first quarter 
of the current year to JD 987,126 thousand 
compared to JD 667,806 thousand for the first 
quarter of last year. 
According to the financial statements, the 
profits of First Finance Company before tax 
amounted to about  JD 1.36 million during the 
first quarter of the current year 2018 compared 
to JD 943,297 thousan, while the total revenue 
achieved about JD 1.8 million. 
The total assets of First Finance Company during 
the first quarter of this year 2018 amounted to 
JD 68.6 million.

Ibrahim Abu Khadija, General Manager of 
First Finance Company, said: ”Our strong 
performance in a challenging business 
environment reflects the company’s flexibility 
and ability to adapt and work in different 
circumstances and despite market challenges, 
we have achieved the required plan and 
achieved outstanding financial results”.
“ We continuously seek to improve and innovate 
our products in line with market requirements 
and expectations and we intend to continue to 
achieve our goals in a way that ensures high 
quality service to our customers and best value 
for our shareholders“, he added.  

Abu Khadijah: 
We were able 
to achieve 
the required 
plan which 
ultimately lead 
to outstanding 
financial results
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Investment in the finance sector

Bindar Trading and Investment Company 
achieved net profits after tax and provisions 
during the first quarter of the current year of JD 
473,098 thousand.
According to the financial statements, the profits 
of Bindar Trading and Investment Company 
before tax reached to JD 622,997 thousand 
during the first quarter of the current year, while 
the total revenues achieved was of JD 1.27 
million.
 The data indicated that the total assets of Bindar 
Trading and Investment Company during the 
first quarter of the current year amounted to JD 
35.5 million. 

“These results reflect the credibility of Bindar 
Trading and Investment in the local finance 
market and the confidence shown by the growing 
numbers of our customers,“ said Munir Abu 
Rassa’a, General Manager of Bindar Trading 
and Investment.
He added that the financial performance of the 
company since the beginning of 2018 is a clear 
confirmation of the strength and dynamism of 
the business model, which was set under the 
supervision of the Board of Directors, noting that 
it has extensive experience and a clear vision for 
the future.

    

 Bindar Trading & Investment generates 
Net Profits of JD 473.9 Thousand

 for the First Quarter of 2018

Abu Rasaa:
The company 
has extensive 
experience and 
clear vision for 
the future
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Bank News

 A Refinancing Loan of
 JDs 10 Million Offered to SGBJ

The Jordan Mortgage Refinance Company 
signed a loan agreement with SGBJ, whereby 
the bank was granted a loan of JD 10 million 
for three years to refinance the housing 
loans granted by the Bank to its clients by 
guaranteeing mortgages.
The agreement was signed by the Jordanian 
Mortgage Refinance Company, Deputy General 
Manager Abdul Razzaq Tabishat, and by SGBJ 
General Manager Nadim Abawat, and Deputy 
General Manager Rami Khafash.

Participated in Francophone
 Day Celebrations

SGBJ participated in the Francophone Day 
celebrations which is held yearly during 
March and celebrated all over the world. The 
celebrations includes many cultural to highlight 
the French language.
This year Oman also participated in these 
international celebrations with a program 

developed by the Francophone Embassies 
based in Jordan under the theme ”Creativity 
and Participation“.

 
The Bank Organaized

 Annual Employee Ceremony
SGBJ has held its annual staff meeting attended 
by Hassan Manko, Chairman of the Board of 
Directors of SGBL, Anton Sahnawi, Managing 
Director of SGBL Philippe Dubois, General 
Manager of SGBJ Nadim Aabwat, in addition 
to the senior management of SGBJ and all the 
staff of the bank.
In his speech at the ceremony, Aabwat reviewed 
the performance of the Jordanian economy and 
the banking sector in general, as well as the 
most important results and achievements of 
SGBJ during the year 2017. In particular, the 
ceremony also honored the employees who 
spent 25 years in the bank for their loyalty.  
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THE BANK CONTINUED TO GROW AND DEVELOP 
SAFWA ISLAMIC BANK OPENS ITS 26TH BRANCH 
IN MECCA MALL

Under the patronage of the Bank CEO Samer 
Tamimi, Safwa Islamic Bank opened its 26th 
branch at Makkah Mall. The ceremony was 
attended by several senior management 
members.
The opening of the new branch is part of the Bank’s 
strategic plan to expand and play a pioneering 
role in the banking sector. The new branch 
is characterized by modernity, sophistication 
and the provision of Islamic banking services 
according to the latest technology.

Sponsored the Eid Dress Initiative
 with the Bank of Clothing

Safwa Al Islami Bank sponsored for the fifth year 
in a row the initiative to distribute Eid clothing 
in cooperation with the charity clothing bank, 
one of the projects of the Jordanian Hashemite 
Charity Organization.
This strategic partnership between the Bank and 
the Authority is in furtherance of the important role 
played by Safwa Islamic Bank towards the local 
community to achieve sustainable development.

Launches “Dates and Water
 Distribution” Campaign 

Safwa Islamic Bank has launched for the fourth 
consecutive its usual campaign during the Holy 

Month of Ramadan. The campaign aims at 
distributing water and dates in the parking areas 
of vehicles on signs in the main areas of Amman.
A group of young volunteers distributed dates 
and water in different places to fasting people 
late for Iftar time. 
The campaign has been held in different regions 
and is part of the Bank’s strategy to meet the 
societal requirements that the bank is always 
working to foster and promote Islamic values   
such as Takaful, Compassion and Love of Good.  
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THE EGYPTIAN ARAB LAND BANK IS THE 
BRONZE SPONSOR OF THE 15TH EDUCATIONAL 

LEADERSHIP CONFERENCE IN AQABA

he Egyptian Arab Land Bank sponsored 
the 15th Educational Leadership 
Conference in Aqaba under the 
patronage of Princess Basma Bint Talal, 

Honorary President of the Educational Cultural 
Forum for Private Schools. The conference was 
held under the title ”Excellence in Leadership of 
the Task Forces“.

Sponsorship of the First
 Forum for Arab Students Studying

 in Jordanian Universities
The Egyptian Arab Land Bank sponsored 
the first forum for Arab students studying in 
Jordanian universities organized by the Ebsar 
Foundation for Conferences and Seminars; 
in partnership with the Ministry of Higher 
Education and Antarctica Training Company. 
The conference aims at promoting scientific 
and tourism relations among Arab youth.

Sponsored an Open
 day at the Al Ma’arif National Schools

 The Egyptian Arab Land Bank sponsored 
an open day at Al Ma’arif National School / 
Khalda on Mother’s Day occasion.
The ceremony was opened by Hossam El-Din 
Nasser, Regional Director of the -Egyptian 
Arab Land Bank, Sami Barakat, one of the 
founders of Al Ma’arif National Schools, and 
Dr. Omar Tayeh, Director General of Ma’arif 
National Schools.

T
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  ARAB BANK ACHIEVES HISTORIC VICTORY AFTER 
US SUPREME COURT VOIDS JURY VERDICT 

he Arab Bank issued the following 
statement in response to the decision of 
the Supreme Court of the United States 
issued on 24/4/2018, which dismisses the 

claims of foreign (non-US( plaintiffs against the 
bank in the United States of America:
 The US Supreme Court has issued its decision 
to dismiss the claims of more than 6,000 non-
US foreign plaintiffs against the Arab Bank in the 
United States. The decision comes in support of 
previous decisions by the US courts of appeal and 
the US District Court to respond to these claims, 
stressing that foreign companies cannot be sued 
before US courts under the Act on Compensation 
for Harmful Foreigners.
 Launched a Promotional Campaign for Digital 
Banking Services Users
Arab Bank has recently launched a special 
promotional campaign for its customers under the 
slogan ”Your payment with digital banking“, which 
aims to encourage customers to use their digital 
banking services: ”Arab Online“, ”Arab Mobile“ 
and ATM to pay bills, credit cards and money 
transfers.
 

Supports the 16th Arab
 Business Community Forum

Arab Bank presented its diamond category support 
of the 16th Arab Business Community Forum, held 

at the King Hussein Bin Talal Convention Center 
at the Dead Sea under His Majesty King Abdullah 
II. The forum was organized by the Union of Arab 
Businessmen and the Jordanian Businessmen 
Association.
The conference witnessed the presence of more 
than 300 businessmen and a wide range of Arab 
investors and economic executives from many 
Arab countries.

Arab Bank is the Official Sponsor
 of the Euromoney Conference

Arab Bank has sponsored the fifth EuroMoney 
Conference, organized by Euromoney Conferences, 
the leading organization of economic conferences 
for investment in global capital markets.
The conference was attended by more than 200 
participants from financiers, donors, investors, 
leaders, entrepreneurs and policy makers, as well 
as a group of government officials.
Arab Bank is the Strategic Sponsor of the Union 
of Arab Banks Conference on the Palestinian 
Banking Sector
Arab Bank sponsored the conference ”The 
Palestinian Banking Sector in its Arab Environment“ 
organized by the Union of Arab Banks in 
cooperation with the Central Bank of Jordan, the 
Palestinian Monetary Authority, the Association of 
Banks in Palestine and its Jordanian counterpart.
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Bank News

Capital Bank Finances the Expansion of 
Solar Power Project in the Northern Badia

Capital Bank has signed an agreement worth 
JD 9.5 million to finance the expansion of Al 
Badia Power Plant, owned by Philadelphia Solar 
Company, the first company in the Kingdom 
and the region to operate a commercial project 
producing solar power.
The financing will allow the company to build 
and expand a solar power plant in the northern 
Badia and use energy storage systems to 
power the grid at night.
 

Celebrating Women’s
 Health and Earth Day

More than 100 women gathered in the Dead 
Sea, the lowest spot in the world, to celebrate 
Earth Day.
The celebration, organized by the Family Flavors 
magazine, was titled ”Call your Mind, Body and 

Spirit Blooming Endlessly with Capital Bank of 
Jordan“ where specialists from both magazines 
interacted and talked to the audience about 
proper breathing, healthy nutrition, alternative 
medicine and latest skin care updates for all 
ages. 
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As Part of its Efforts to Provide Financial Services and Banking 
Solutions to Meet the Wishes of Customers

HOUSING BANK LAUNCHES THE UPDATED VERSION
 OF THE ”HOUSING ONLINE“ SERVICE

ousing Bank launched the updated 
version of the Housing Online service 
in line with the needs of the banking 
customers to provide them with a 

more flexible and secure service, where the 
subscription can be self-service to the bank’s 
individual customers and branches of corporate 
customers, and access and use around the 
clock seven days a week from anywhere with 
high security standards.

The Housing Bank and Tkiyet Um Ali 
Renew their Cooperation Agreement

For the fifth year in a row, the Housing Bank and 
Tkiyet Um Ali have renewed their cooperation 
agreement in continuation of their efforts to 
support the comprehensive and sustainable 

development process in the Kingdom.
The agreement was signed by the Housing 
Bank Chief Executive Officer Ehab Al-Saadi, and 
Tkiyet Um Ali General Manager Samer Balqar, in 
the presence of several officials from both sides.
 .

Signed an Agreement with Haya Cultural Center 
to Support Planetarium Activities for 2018

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 recognizing 
the importance of extracurricular recreational 
activities in the development of children’s skills. 

Bank News
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Al Mufti: The bank will continue implementing its policies and strategic plan

THE GENERAL ASSEMBLY OF CAIRO AMMAN BANK 
DECIDES TO DISTRIBUTE CASH DIVIDENDS OF 12%

he general assembly of Cairo Amman 
Bank approved in its ordinary meeting 
the distribution of cash dividends of 
120 fils per share, or 12% of the nominal 

value of the share. The profits for 2017 before 
income tax amounted to 41.9 million JDs, while 
profits after income tax were 30.3 million JDs.  
 The Chairman of the Board Yazid Al Mufti 

explained that the bank was able to achieve 
exceptional results due to the strategy 
adopted, the adequate risk management plan 
and the adherence with banking standards. He 
added that the bank’s assets grew by 13.1% 
to reach 2794.3 million JDs, with customer’s 
deposits reaching 1749.9 million JDs growing 
by 13.1%  
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Arab Bank distributes cash dividends of 40%

ELECTION OF A NEW BOARD 
OF DIRECTORS HEADED BY SBEIH AL MASRI

rab Bank elected a new Board of 
Directors for the coming four-year term 
as of the date of its Board of Directors 
meeting with Sbeih Al Masri, Dr. Bassim 

Awadallah, the Social Security Corporation, 
Ministry of Finance of Saudi Arabia, Whabeh 
Tamari, Abdul Hameed Shoman Foundation, 
Bassam Kanaan, Abbas Zuaiter, Engineer 
Alaa Batayneh, Suliman Al-Hafiz, Dr. Muslim 
Bin Ali Muslim and Usama Makdashi.  
The new Board of Directors elected Sbeih Al 

Masri as Chairman of the Board of Directors and 
Dr. Bassem Awadallah as Vice Chairman. The 
Board also approved the recommendation of 
the Arab Bank Board of Directors to distribute 
40% cash dividends for the year 2017.
The Ordinary General Assembly of Arab 
Bank shareholders held its meeting under the 
chairmanship of Mr. Sbeih Masri, Chairman 
of the Board of Directors and attended by the 
members of the Board of Directors and the 
Executive General Manager.  

Bank News
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PHILADELPHIA UNIVERSITY ENGINEERING 
DEPARTMENT WINS AT THE UNIVERSITY OF 
AUTODESK INTERNATIONAL
 UNIVERSITY PLATFORM

he project presented by the student Mustafa 
Bilal Al Aqrabawi, from the Engineering 
Department, University of Philadelphia, 
which includes designing multiple – use 
commercial tower in Um Uthaina, was 

selected to be presented at the Autodesk Global 
University. 
It is considered one of the best projects presented at 
Zayed University in the UAE in May 2018. The projects 
were from Jordan, Egypt, UAE, Libya, Tunisia, 
Algeria, Saudi Arabia, Turkey, Nigeria and South 
Africa. Engineering details relating to the project are 
available on the Autodesk University website.
Philadelphia Engineering Department Contributes 

in Developing Ain Al Basha City
Eng. Waleed Al Masri, Minister of Municipal Affairs 
participated in the workshop organized by the College 
of Engineering and Technology in cooperation with 
the Municipality of Ain Al Basha.
The workshop included a series of architectural 
studies to develop the city of Ain Al-Basha, where 
the analytical studies and modeling were presented 
with the selected models exhibition of the Jerusalem 
roundabout, Safout roundabout and Ain Al-Basha 
roundabout. The discussion was attended by 
Jamal Al Faouri, Mayor of Ain Al-Basha, Dr. Moataz 
Sheikh Salem, President of Philadelphia University, 
members of the municipality and technical staff in the 
municipality of Ain al-Basha council.

Organized a Lecture on the crimes Information 
Hacking and Counterfeiting through the Internet

The Head of Follow – Up and Investigation Department 
at the Criminal Investigation Management, Dr. Ramzi 
Al-Dabak presented a legal awareness lecture on 
the crimes information hacking and counterfeiting 
‘intellectual property’ via the Internet. This was part 
of the scientific day organized by the Faculty of Law 
at Philadelphia University Under the patronage of 
Dr.Mutaz Sheikh Salem, President of Philadelphia 
University and attended by a large number of faculty 
members and students and Dean of the Faculty of 
Law Dr. Osama Al-Naimat.

  Philadelphia University 
elected Students Council 

Dr. Moataz Sheikh Salem, President of Philadelphia 
University, stressed the importance of developing 
democratic work within the university, positive 
dialogue, honest competition and freedom of opinion. 
This is what prevailed in the student elections held 
at the university amidst an atmosphere of love and 
competitive spirit.
Dr. Mustafa Al-Jalabneh, Dean of Student Affairs at 
Philadelphia University, announced the results of the 
Philadelphia University Student Council elections 
for the academic year 2017/2018 organized by the 
University, where 94 students from all faculties and 
departments of the university competed for 37 seats.

T
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General Assembly of Capital Bank Decides 
to Distribute 10% Cash Dividends to Shareholders

AL SALEM: THE BANK’S NET PROFIT 
INCREASED TO 27.3 MILLION JDS IN 2017

he General Assembly of Capital 
Bank approved the financial and 
administrative reports for the fiscal 
year ended December 31, 2017. 

The meeting was held by the presence of 
Chairman of the Board of Directors Bassem 
Khalil Al-Salem, Corporate Control Officer 
Moath Rababah and Central Bank of Jordan 
Representative Murad Al-Assaf.
The General Assembly also approved the 
distribution of cash dividends to shareholders 
of 10% of the bank’s capital which is 200 
million JDs, twice the percentage distributed 
in 2016.

Al -Salem stated: ”Despite the economic 
and political conditions that hit the region 
during the past year and the impact of these 
conditions on the national economy, Capital 
Bank managed to achieve financial results 
that resulted in net income after tax rising to 
27.3 million JDs compared to 16.1 million JDs 
in 2016, In addition, the capital adequacy ratio 
improved from 13.87 % in 2016 to 15.12 % in 
2017.
Al-  Salem added that the financial results 
achieved during the past year are in line with 
the Bank’s efforts to enhance commission 
income and maximize profitability.
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 472 thousand JDs Net Profits of Jordan 
Insurance Co. for the first quarter of 2018

Jordan Insurance Company 
achieved net profits after tax 
and provisions during the first 
quarter of the current year 
to 472,478 thousand JDs 
compared to 144,559 thousand 
JDs for the same period last 
year.
According to the financial 
statements, the profits of Jordan 
Insurance Company before tax 
amounted to 482,299 thousand 
JDs during the first quarter of 
the current year, while the total 
revenue achieved about 11.7 
million JDs. 
The data showed that the total 

assets of Jordan Insurance 
Company during the first 
quarter of the current year 
amounted to about 99.4 million 
JDs.
“The results of the first quarter 
of this year are very good 
despite the economic crisis 
and the regional financial 
problems in the regional 
markets because of the political 
turmoil in the Arab region 
compared to Jordan’s political 
and economic stability,“ said 
Imad Abdel Khaleq, Managing 
Director of Jordan Insurance 
Company.

Jordan Insurance Company

Abdel Khaleq: The 
results indicate the solid 
performance and the 
financial solvency of the 
company

 1.3 JDs Net Profits of Middle East Insurance Co. 
for the First Quarter of 2018

Middle East Insurance Co. 
posted net profits after taxes 
and provisions during the first 
quarter of the current year to 
about 1.3 million JDs compared 
to about 1.1 million JDs for the 
same period last year. 
According to the financial 
statements, the profits of Middle 
East Insurance Co. before tax 
amounted to about 1.5 million 
JDs during the first quarter 
of the current year, while the 
total revenue achieved about 7 
million JDs compared with 6.5 
million JDs the same period of 
last year.

The total assets of Middle East 
Insurance Co. during the first 
quarter of this year  amounted to 
about 90.7 million JDs. 
”We are looking forward to this 
year with absolute positive, 
despite the challenges and 
difficulties facing the insurance 
industry, I can predict promising 
results and continued prosperity 
in the Middle East’s insurance 
achievements,“ said Rajai 
Sweis, CEO of Middle East 
Insurance. “We are confident 
that the company is ready for 
the remainder of this year, he 
continued.  

Middle East Insurance Co.

Sweis: The company was 
able to maintain its advanced 
level among the insurance 
companies

In
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 IN
SU

R
A

N
C

E 
Se

ct
or

Investment In The Insurance Sector



During the 66th Annual General Assembly

 JORDAN INSURANCE CO. APPROVES 
THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2017

he Ordinary General Assembly of 
Jordan Insurance Co. held its sixty-
sixth meeting at the company’s 
headquarters to discuss the annual 

report of the board of directors for 2017, where 
it approved the financial statements.
The Chairman of the Board of Directors of 
Jordan Insurance Company Othman Bdeir 
said that the company has maintained 
its performance level despite the difficult 
economic conditions and achieved good 
results. The insurance premiums increased 

by 5% to reach 79 million JDs, while the 
company’s share of compensation increased 
by 5.6 million JDs ; which had a negative 
impact on the technical results. The proportion 
of the company in the local market (which 
employs about 25 insurance companies( was 
more than 10%.
Bdeir  mentioned that shareholders’ equity 
increased in Jordan Insurance Company in 
2017 to 35.8 million  JDs compared to JD 34.6 
million JDs in 2016, with an increase to 1,235 
million JDs.   

T
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SGBJ  Achieves Net Profits of JD 2.3 
Million for the First Quarter of 2018 
SGBJ has achieved net 
profits after taxes and 
provisions during the first 
quarter of this year to about 
JD 2.3 million. 
According to the financial 
statements, the profits 
of the SGBJ before tax 
amounted to about JD 
3.5 million during the first 
quarter of the current year 
2018, while the total income 
achieved was about JD 
6.25 million. 
The total assets of SGBJ 
during the first quarter of 

this year 2018 amounted to 
JD 1.4 billion.
Nadim Abawat  stated 
that the results achieved 
since the beginning of the 
year 2018 demonstrate 
the strength of the bank 
and its financial viability, 
the efficiency of 
management and staff, 
as well as the Board of 
Directors adherence for 
the best practices of 
good governance and the 
highest standards of work 
based on creativity,. 

Abawat: The Bank 
responds flexibly to the 
developments imposed 
by the banking 
conditions in Jordan

Arab Jordan Investment Bank

Arab Jordan Investment Bank 
generated of JD 4.6 million net 
profits after tax and provisions 
during the first quarter of the 
current year.
According to the financial 
statements, Arab Jordan 
Investment Bank’s profits 
before tax amounted to JD 6.2 
million during the first quarter 
of 2018, while total achieved 
income reached to JD14.5 
million for the end of March 
2018.
The total assets of Arab Jordan 
Investment Bank during the 
first quarter of the current 
year amounted to about JD1.8 
billion.  
Hani Al-Qadi, Chairman of 
Arab Jordan Investment 

Bank, said that the bank 
has managed to make good 
profits despite continuing to 
build adequate provisions to 
meet the requirements of the 
stage and the circumstances 
of some customers, and to 
improve the quality of the 
credit portfolio and reduce 
risks.
He added that despite the 
challenges faced by the local 
economy and the difficult 
operational conditions in 
the markets, Arab Jordan 
Investment Bank has achieved 
outstanding financial results 
and sustained growth in profits 
through the continuous and 
successful implementation of 
our strategy. 

Arab Jordan Investment Bank Achieves Net Profits 
of JD 4.6 Million for the First Quarter of 2018 

 Al- Qadi: The Bank 
continued to focus 
on developing its 
business model and 
maintaining its budget

Investment In The Banking Sector
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The Bank of Jordan generated net profits after 
taxes and provisions during the first quarter of 
the current year 2018, amounted to JD 11.4 
million. 
According to the financial statements, the profits 
of the Bank of Jordan before tax amounted to 
about JD 19.8 million during the first quarter of 
the current year 2018 compared to about JD 
18.7 million for the same period last year 2017, 
while the total income achieved about JD 34, 5 
million. 
The data indicated that the total assets of the 
Bank of Jordan during the first quarter of the 
current year 2018 amounted to JD 2.6 billion. 
The Chairman of the Board of Directors of 
Bank of Jordan Shaker Fakhouri said that the 
revenues are the result of several positive 
factors and qualitative developments witnessed 
by the bank several years ago, especially 
the implementation of plans and programs to 
expand economic and investment activities, 
which will lead to diversifying the bank’s 
services and enhance its competitiveness.
He added that the achievement of these positive 
results is the fruit of the prudent and balanced 
policies adopted by the Bank, the advanced 
level of performance of the services provided 
to the Bank’s customers ”both in quantity and 
quality“ and the outstanding efforts of the Bank’s 
staff at all levels, which led to the expansion of 
the volume of business under a prudent risk 
management policy.

Bank of Jordan’s
Bank of Jordan Generates Net 
Profits of JD 11.4 Million for the First 
Quarter of 2018

Fakhouri: The 
bank will expand 
its business and 
its economic 
and investment 
activities
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Jordan Kuwait Bank posted net profits after 
taxes and provisions during the first quarter of 
the current year of JD 10.2 million compared 
to about JD 8.6 million for the same period 
last year 2017.
According to the financial statement, the 
profits of Jordan Kuwait Bank before tax 
amounted to about JD 14.9 million during the 
first quarter of the current year compared to 
about JD 14.3 million for the same period last 
year, while the total achieved income was 
about JD 31, 7 million s. 
The data showed that the total assets of JKB 
during the first quarter of the current year 
amounted to about JD 2.8 billion. 
The Chairman of the Board of Directors of 
Jordan Kuwait Bank, Abdul Karim Kabariti, 
said that the bank was able to achieve good 
results during the first quarter of the current 
year 2018; which reflects the success 
of the system and ability to deal with the 
repercussions of the crises that plague the 
region. He added that objectives were set to 
maintain accurate follow-up and to enhance 
customer relations with all sectors.
 Kabariti mentioned that the Bank was able 
to achieve excellent achievements in all 
aspects of the work thanks to the efficiency 
of its management policies, its realism and its 
ability to deal with the current developments 
and conditions. 

Jordan Kuwait Bank
Jordan Kuwait Bank achieves 
Net Profits of JD 10.2 Million for 
the First Quarter of 2018
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Kabariti: The bank 
has adopted a 
prudent and balanced 
credit policy



The Arab Bank 
Arab Bank Group Achieves Net 
Profits of USD 220.3 Million in the First 
Quarter of 2018. 
Arab Bank Group posted net profits after 
taxes and provisions of USD 220.3 million 
for the end of the first quarter of this year 
compared to USD 218.2 million for the same 
period of 2017.
Operating profits amounted to USD 334 
million, compared to USD 290.5 million in the 
same period of the year and a growth of 15 
percent, according to a statement issued by 
the bank.
The bank maintained its strong financial 
position, with property rights reaching to 
USD 8.2 billion at the end of the first quarter. 
Credit facilities grew by 5 percent at the end 
of the first quarter of this year to reach USD 
25.5 billion compared to USD 24.4 billion 
in the same period last year. And customer 
deposits reached to USD 33.4 billion by 31 
March 2018 compared with USD 33 billion at 
the end of March 2017.
“The positive financial results confirm the 
Bank’s ability to continue to achieve strong 
performance in spite of the challenges in the 
region,“ said Sbeih  Al Masri, Chairman of 
the Bank. “We are confident that the Bank 
will achieve the best results and move 
forward with further progress and success, 
which will be reflected on the confidence of 
customers and shareholders.

Investment In The Banking Sector

Al Masri: “The 
positive financial 
results confirm the 
bank’s ability to 
continue to perform 
well despite 
challenges
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 During the first quarter of 2018, the Housing 
Bank for Trade and Finance posted a pre-tax 
profits of JD 42.2 million compared to JD 45.8 
million for the same period last year, while net 
profits after tax amounted to JD 27.8 million 
compared to JD 31.4 million during the same 
period of 2017.
Total income for the period was JD 85.7 million, 
an increase of 3.6% over the same period last 
year.
For his part, Chief Executive Officer Ihab 
Saadi said that the results achieved are good 
considering the continued challenges of the 
operating environment. He pointed out that the 
Bank’s operating profits increased by 4% and 
its total assets increased by 1.3% to reach JD 
8.3 billion. 

Housing Bank
Housing Bank Generates Net 
Profits of JD 27.8 Million for the First 
Quarter of 2018

Investment In The Banking Sector

Saadi: The bank 
has maintained 
its leadership 
of the local 
banking market
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Cairo Amman Bank

Cairo Amman Bank achieved net profits 
after taxes and provisions during the 
first quarter of the current year to JD 6.8 
million compared to about JD 6.7 million 
for the same period last year.
According to the financial statements, 
the profits of Cairo Amman Bank before 
tax amounted to about JD 10.3 million 
during the first quarter of the current 
year compared to about JD 9.3 million 
for the same period last year, while the 
total income achieved was about JD 
33.7 million compared with about JD 
30.5 million for the first quarter of last 
year.
The data showed that the total assets 
of Cairo Amman Bank during the first 
quarter of the current year amounted to 
about JD 2.8 billion.
Chairman of the Board of Directors of 
Cairo Amman Bank Yazid Al - Mufti said 
that despite the continued low economic 
growth rates and the disparity in the 
performance of the main economic 
sectors in Jordan, the Bank has achieved 
remarkable results and high growth rates 
in all its operational activities exceeding 
expectations.
Al-Mufti added that since the beginning of 
2018, the Bank has continued to develop 
its business, enhance its competitive 
position and improve the quality of its 
services by diversifying its investments. 
He added that the Bank will continue to 
implement its policies and strategic plan 
and develop its business by maintaining 
high liquidity ratios and quality of the 
credit portfolio, and supporting the 
community as part of the Bank’s social 
responsibility.

 3 ,27 million JDs Net profits of 
Capital Bank in 2017

Al - Mufti: The 
bank continued 
to develop 
its business, 
enhance its 
competitive 
position and 
improve the 
quality of its 
services
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Net profits of Bank al Etihad for the 
First Quarter of the Current Year 
Reaches to JD 8 million 
Bank al Etihad posted a net profit 
after tax and provisions during 
the first quarter of the current 
year to JD 8 million compared 
to about JD 7.7 million for the 
same period last year. 
According to the financial 
statements, the profits of Bank 
al Etihad before tax amounted to 
about JD 12.6 million during the 
first quarter of the current year 
2018 compared to about JD 
12 million for the same period 
last year 2017, while the total 
income achieved was about 
JD 36.78 million compared with 
about JD 35.3 million for the 
same measurement period last 

year. 
 The data showed that the total 
assets of Bank al Etihad during 
the first quarter of the current 
year 2018 amounted to JD 3.5 
billion.
 Chairman of the Board of 
Directors of Bank al Etihad 
Issam Salfiti said that the profits 
achieved underline the sound 
and effective implementation 
of the Bank’s strategy to focus 
on core banking and achieve 
stable and sustainable growth 
within a balanced and consistent 
performance framework through 
a series of successful strategic 
initiatives.  

Bank al Etihad

Salfiti: The bank will 
continue to improve the 
level of customer service
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Capital Bank
Capital Bank achieves Net Profits of JD 
6.1 Million for the First Quarter of 2018 
Capital Bank issued its financial 
results for the first quarter 
of this year, which showed 
a significant increase in net 
income after tax; that reached 
to JD 6.1 million compared to 
JD 4.4 million during the same 
period last year, driven by a 
rise in net interest income and 
commissions by 8.1% to JD 20.2 
million in addition to a reduction 
in allocations expense.
Chairman of the Board, Bassem 
Khalil Al - Salem, said: ”The 
results demonstrate the bank’s 

ability to continue to achieve 
positive performance despite the 
difficult economic conditions.” 
The bank has launched a new 
banking package in 2018, 
including proactive tools to 
protect customers from interest 
rate fluctuations “.
”The structural changes initiated 
by the bank in 2017 are beginning 
to bear fruit, as evidenced of 
the ability of assets to generate 
higher revenues whether through 
interest or through commissions 
and fees,“ he said.

 Al- Salem: The Bank 
currently introduced a 
new range of banking 
services 
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Safwa Islamic Bank
Safwa Islamic Bank achieves Net 
Profits of JD1.6 million for the First 
Quarter of 2018
Safwa Islamic Bank achieved net profits 
after tax and provisions during the first 
quarter of the current year to about JD 
1.6 million compared with about  JD 1.4 
million for the same period last year. 
According to the financial statements, 
Safwa Islamic Bank’s pre-tax profit 
reached toJD 2.6 million during the 
first quarter of 2018, while total income 
reached to JD 8.4 million. The total 
assets of Safwa Islamic Bank during the 
first quarter of this year 2018 amounted 
to JD 992.8 million. 
«The financial results achieved by the 
bank until the end of March this year 
reveals the continued success of the 
bank’s strategy and efforts to achieve 
the best results,“ said Dr. Mohammad 
Abu Hammour, Chairman of Safwa 
Islamic Bank.
 Abu Hammour affirmed that Safwa 
Islamic Bank will continue to deepen the 
Islamic banking experience, achieve 
more achievements in international 
profits and awards, and take the initiative 
in providing Islamic financial solutions, 
expanding Islamic banking services 
and developing modern banking 
technologies to provide suitable 
banking solutions for individuals and 
companies. 

Investment In The Banking Sector

Abu Hammour: The 
Bank will continue 
to take the lead in 
providing Islamic 
financial solutions

In
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 B
an

ki
ng

 S
ec

to
r

23





the reasons that lead people to bullying, their 
manifestations and the negative emotions they 
cause, and the procedures necessary to stand 
up against all types of bullying; especially 
electronic bullying.

  
Signed an Agreement with the
 Norwegian Refugee Council

Orange Jordan recently signed an agreement 
with the Norwegian Refugee Council (NRC(, 
under which it provides mobile phone services 
as well as Internet services in refugee camps to 
help them build and develop their businesses.

The agreement was signed Orange Jordan 
Chief Executive Jerome Hinck and the General 
Director of Norwegian Refugee Council Carlo 
Gerardi. 
 

Orange Won “Best Networking
 Experience Award”

 Orange Jordan has recently been awarded 
the Best Networking Experience Award for 
the second consecutive year at the Customer 
Experience Management in Telecoms Middle 
East conference held in Dubai with more than 
100 professionals and executives representing 
various telecom companies in the region.
The award was received on behalf of Orange 
Jordan by Eng. Farah Al Wahab, Director of 
Network Coverage Engineering at Orange 
Jordan. 

Investment in the telecommunications sector

 ORANGE JORDAN 
SIGNS MEMORANDUM 
OF UNDERSTANDING 
WITH THE CAPITAL 

GOVERNORATE COUNCIL 
TO DEVELOP E -SERVICES
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ORANGE CONFIRMS ITS COMMITMENT TO 
PROVIDING HIGH QUALITY, INTEGRATED 
COMMUNICATIONS SOLUTIONS

range Jordan recently signed a 
memorandum of understanding with 
the Capital Governorate Council. The 
MoU aims at developing e - Services 

in the Council and building the capabilities 
of graduates of information technology 
specialties from the governorate.
The Memorandum was signed by the 
Executive Vice President / Chief Financial and 
Strategy Officer at Orange Jordan, Raslan 
Diranieh, and the Chairman of the Capital 
Governorate Council, Ahmed Marwan Al 
Abdalat, in the presence of the Chairman of 

the Orange Group.

Launches and Participates in 
the “No Bullying” campaign

Orange Jordan and Jordanian Musician Aziz 
Maraqa recently launched the ”No to Bullying“ 
campaign under the name ”#No Bullying“, in 
cooperation with the Ministry of Education and 
”Madrasati“ initiative.
The campaign, which included field trips to 
12 public and private schools, was aimed at 
introducing students to all forms of bullying, 

Investment in the telecommunications sector
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The slaughtering is in accordance with Sharia 
laws (Halal(, and the chicken ”after slaughtering“ 
is processed through stages and advanced 
machines which operate under cutting – edge 
technology in terms of speed, accuracy and 
efficiency. 
Furthermore, Naddy stated that the company’s 
slaughterhouse is ”environmentally friendly“, 
as the company has been keen since its 
establishment in 1994, to embrace the latest 
developments and environment initiatives, to 
contribute positively in the national economy and 
build an ambitious strategy to rationalize energy 
consumption. 
Furthermore, Naddy stated that the company 
ensures the weight and quality of the chicken 
before the packaging stage, to guarantee 
providing the markets with final products which 
are in accordance with high standards and quality 
requirements. 
In this sense, company’s slaughterhouse and 
meat factory in the Qatraneh area had been 
supplied with a modern water treatment plant, 
through using the biological treatment system 
which converts the industrial water to water 
for irrigating several thousands of fruitful and 

ornamental trees, cultivated by the company in 
its surrounding areas. Therefore, the system has 
contributed to turning part of the desert areas into 
green ones.
Additionally, the slaughterhouse of the National 
Poultry Company is equipped with a rendering 
unit. The unit is designed with the state-of-the-
art technology, aiming at saving energy through 
using the poultry fat as biofuel, and as a viable 
alternative to petroleum fuel. Moreover, the 
unit protects the environment from any related 
pollution resulting from the disposal of animals’ 
waste when using the traditional methods.
 One of the unique characteristics of the National 
 Poultry Company is the integrated production, 
starting with the  production of hatching eggs at 
the breeder farms, along with the  hatcher that 
produce chicks. The chicks are transported to the 
broilers  farms until they reach the desired size, 
 then delivered to the slaughterhouse
Naddy stated that the  company owns a feed mill, 
particularly to produce grain feed to supply the 
breeder and boiler farms; which is a privilege to 
be  added to the company’s integration in all its 
production linkage, to professionally ensure high-
quality products. . 
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products bearing the ”National Poultry Company’ 
logo, considerably ensure customer satisfaction. 
The General Manager explained that the 
company’s products are a result of its vision to 
have a leading role in the poultry industry by 
setting high standards, building trust and offering 
premium quality products to our customers.
Naddy also  underlined that the products of the 
National Poultry Company reflect its tireless efforts 
aimed at achieving the required sustainability of 
integration in the production processes.
 In regard of the products’ distinguished features, 
the General Manager mentioned that the company 
offers fully cooked products, stemming from 
its role to effectively implement the integration 
strategy. 
Furthermore, Naddy explained that these 

products are safe, easily cooked, and compatible 
with the variety of options and methods adopted 
in cooking, whether using the fryer, oven or 
microwave and considers all tastes, as well as 
being 100% guaranteed. 
  He also mentioned that the slaughterhouse of 
the National Poultry Company is the main supplier 
of raw material to the meat process plant, thereby 
ensuring that the National Poultry Company 
products are processed through advanced 
technology, according to the Sharia (Halal(. 
In this regard, Naddy highlighted that one of 
the company’s privileges is having a modern 
slaughterhouse, which is considered one of the 
state - of -the - art slaughterhouses across Arab 
countries and has a production capacity of twelve 
thousand birds per hour. 

Investment in the food sector

OUR MEAT PROCESSING PLANT PROVIDES THE 
LOCAL MARKET WITH VARIOUS, CHILLED, FROZEN 
AND CANNED PRODUCTS CHARACTERIZED WITH 
HIGH QUALITY AND RICH TASTE. 



THE NATIONAL POULTRY COMPANY…
EXCELLENCE IN FOOD PRODUCTS 

he National Poultry Company continues 
in expanding its projects to meet the 
needs of the Jordanian consumers, 
besides industrial and commercial 

sectors with high quality poultry products that 
are produced according to the global standards 
and specification.
The National Poultry Company, through its 
dedicated efforts, has managed to introduce 
its poultry products into every house in Jordan.
 The General Manager of the company 
Oussama Naddy stated in an interview with 
the ”Investors“ that ”Among the reasons for 
the National Poultry Company’s success is that 

it owns the newest and most optimum meat 
processing plant.“
The meat processing plant provides the market 
with several frozen and processed products, 
such as the well-seasoned chicken breast of 
genuine flavors, chicken burger and zinger 
fillet. In addition, it also provides a range 
of chilled products such as mortadella and 
roasted meat, besides canned products such 
as luncheon and hotdog.
These products are processed under strict 
conditions of food safety in conformity with 
the global standards considering all the 
consumers’ preferences. In addition, meat 

T

OUSSAMA NADDY:
WE HAVE ADOPTED A 
SOLID STRATEGY TO 
ULTIMATELY ACHIEVE 
INTEGRATION IN 
PRODUCTION, MEET 
THE CONSUMERS’ 
NEEDS BY PROVIDING A 
WIDE RANGE OF HIGH - 
QUALITY PRODUCTS
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maintenance engineering. It offers aviation 
training programs, including an aviation 
commercial flight diploma, a flight trainer 
course, an aeronautical trainer course, air 
relay courses, aircraft crew cooperation 
course, and pilot qualification courses.
On the other hand, the Director General of 
the Royal Jordanian Air Academy revealed 
that the Academy opened a branch in the 
city of Erbil in the Kurdistan region of Iraq, to 
support the expansion efforts in the aviation 
industry in the region. The Academy plans to 
expand its activities to the regional level and 
to have competent pilots with a high level 
of skills and abilities, in addition to training 
and rehabilitation of students in the fields of 
aircraft maintenance engineering and aircraft 
electronics according to the highest standards 
Global.
Captain Al Khawalda pointed out that the 
Royal Jordanian Air Academy is considered 
a national treasure by its role in the services 
of the national economy. It is based on the 
preparation and training of aviation sciences 
for Arab students and their Jordanian brethren. 
The percentage of foreign students coming 
to the academy is 60% and the training is 
conducted through a modern fleet of 19 
different-style aircraft. 

Investment in the Aviation Sector
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THE ROYAL JORDANIAN AIR ACADEMY...
THE FIRST AND LARGEST AVIATION 
TRAINING CENTER IN THE REGION

raining process in the Royal Jordanian 
Air Academy, which is the first and 
largest aviation training center in the 
Middle East, is conducted by a large 

team of teachers and trainers with long 
experience and high efficiency in this field, 
according to Director General, Captain 
Mohammed Al Khawaldeh. 
”The Academy is = licensed by the Civil 
Aviation Authority (JCAA( and grants a 

flight license by the US Federal Aviation 
Administration. It is also accredited by 
several Arab airlines and 20 friendly 
countries to train its envoys from aviation 
and aircraft maintenance engineering,“ he 
added. 
Captain Al Khawaldeh mentioned that the 
Academy is now capable of graduating 
highly qualified students in the fields 
of commercial aviation and aircraft 

T

Investment in the Aviation Sector

Al Khawaldeh: The Academy is Now Capable 
of Graduating Highly Qualified Students  
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the country and to achieve good returns for investors, 
especially in the ports, airports and logistics sector in 
general.
In an interview with the ”Investors“ Magazine, Ghanem 
mentioned that the company aims at implementing 
the development vision and reduce the conflict of 
structural and expansion role of Aqaba city. 
He added that the region is considered an investment 
and tourist destination globally on the Red Sea, which 
makes Jordan a development engine and improves 
the standard of living, prosperity and welfare of society 
within a framework of sustainable and comprehensive 
development.
Ghanem pointed out that Aqaba Development 
Corporation and its companies are the development 
pillars of the Aqaba Special Authority. The companies 
seek to enhance Jordan’s economic potential by 
attracting investments and creating a competitive 
and attractive environment globally, improving the 
standard of living and economic well-being of society 
and ensuring continuous development based on 
transparency and optimal use of resources.

ISSUE PROJECT
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THE COMPANY WILL FOCUS 
ON LAUNCHING A NEW 
BREAKTHROUGH BASED ON 
PAST ACHIEVEMENTS

AQABA IS AN INTERNATIONAL 
TOURIST DESTINATION ON THE 
RED SEA
THE ROYAL YACHT 
CLUB INCLUDES THE 
ESTABLISHMENT OF SHOPS, 
RESTAURANTS, CAFÉS AND 
BOAT STOPS



he Aqaba Development Corporation has been 
established to boost the economic development 
of the Aqaba Special Economic Zone (ASEZ( 
through joint investment with companies and 

developers specializing in various investment and 
economic projects.
According to the Director General of the Aqaba 
Development Corporation, Engineer Ghassan 

Ghanem, in addition to the economic objectives that 
the company seeks to achieve, it contributes to the 
advancement of aspects of social development such 
as education, training, health and environment and 
create employment opportunities for citizens through 
partners and economic institutions. It implements a 
comprehensive strategy to shed light on the importance 
of such contributions and the services they provide to 

AQABA DEVELOPMENT CORPORATION 
...  A DEVELOPMENT PILLAR OF AQABA 
SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY

T
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GHANEM:
THE COMPANY 
SEEKS TO 
ENHANCE 
JORDAN’S 
ECONOMIC 
POTENTIAL BY 
ATTRACTING 
INVESTMENTS
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IBRAHIM: THE COMPANY FOCUSES
 ON SATISFYING CUSTOMERS, 

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
 AND OFFERING HIGH VALUE-ADDED 

and government sector institutions.
He added that the company has signed a 
cooperation agreement with Cisco to provide 
integrated services over the Internet. It also 
provides security services through its Center 
for Security Information Security SOC, Umniah 
Data Security Center of Dahiet Rasheed, in 
addition to the operating systems that work 
24 hours and have an effective role property 
protection, as statistics of 2016 indicated 
that the proportion of  Information Hacking 
in the Kingdom has reached to 56 percent. 

Zaid Ibrahim
Head of Marketing Department Zaid 
Ibrahim spoke to ”Investors“ about Umniah 
efforts to boost the digital transformation 
in the Kingdom. He pointed out that this 
transformation is necessary for various 
sectors, especially the ICT sector, 
which means ”promising new business 
opportunities and additional revenues“, in 
addition to contributing in deriving success 
and prosperity.  
Ibrahim spoke about the various platforms 
adopted by the company since its inception 

in the local market, in the educational, 
sports, artistic and cultural sectors, where it 
is currently one of the major platforms that 
has played a significate role in the society.

10 ISSUE 50    June 2018 

“ U” CAMPAIGN - YOU 
ARE THE SOURCE 
OF OUR INSPIRATION 
- TO THANK OUR 
CUSTOMERS AND 
ASSURING THEM OF 
OUR CONTINUOUS 
EFFORTS TO FULFILL 
THEIR AMBITION AND 
DREAMS 
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achievements and details. Umniah today is 
one of the most successful telecom operators 
in the local market and seeks to be the first 
Jordanian choice by offering high quality, 
integrated services including cellular, internet 
and business solutions, in addition to innovative 
offers and unique experience in the field of 
Communication.

Ziad Shatara  
CEO of Uminah Company Ziad Shatara 
mentioned that Umniah has established a 
foothold in the Jordanian market and has proven 
its technical competence to be an integrated 
communications provider. The company has 
invested half billion $ in expanding its network 
by the end of 2017, while it intends to increase 
these investments in the medium and long term, 
especially in terms of expanding the capacity of 
networks and keep pace with the development 
of technology through the consolidation of 
the 4G network, fiber optic technology and 
digital transformation, in addition to innovative 
solutions. 
Shatara stated that Umniah was one of leading 
companies in offering the 4G services through 
the LTE 4G mobile network which is allocated 
for serving individual internet needs, and the 
wireless fixed broadband network ( LTE Fixed), 

allocated for serving houses needs and business 
sectors, and is similar to mobile 4G network in 
terms of speed. 

Abu Zannad 
On the other hand, Umniah Commercial 
Enterprise & Home Broadband Director 
Mahmoud Abu Zannad confirmed that Umniah 
aims to take the lead in the field of business 
solutions through serving three major segments: 
large companies, medium and small companies 

ISSUE Malf
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 ABU ZANNAD: OUR 
GOAL IS TO BE THE 
FIRST CHOICE FOR THE 
JORDANIAN CITIZEN 
TO PROVIDE SERVICES 
AND INTEGRATED 
BUSINESS SOLUTIONS



 “UMNIAH” ... QUALITY AND INTEGRATION 
IN PROVIDING COMMUNICATION SERVICES 

n 2005, by the end of the sixth month -  
Umniah - part of the Batelco Bahrain 
Group, composed the first line of its 
story in the Jordanian market. Currently 

and after more than 13 years, the journey 
has been packed with dozens of success 
stories and achievements; starting from the 
huge projects executed by the company and 
the high value – added services presented 
to the customers and recipients of services. 
The company also played a significant role in 
supporting entrepreneurship and innovation 

projects that contributed in supporting the 
transformation process towards knowledge 
economy and comprehensive sustainable 
development. Shatara pointed out that the 
company has invested more than one billion 
JDs during the past ten years. 
The interview with the CEO of Umniah 
Company Ziad Shatara, Commercial 
Enterprise & Home Broadband Director 
Mahmoud Abu Zannad and the Head of 
Marketing Department Zaid Ibrahim was 
not enough to cover all the company’s 

SHATARA:
THE COMPANY’S 
INVESTMENTS 
IN JORDAN 
EXCEEDED HALF 
BILLION $ BY THE 
END OF 2017

I
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Issue Meeting

It is important to have security check for some 
nationalities to maintain stability, but a special 
mechanism of action is needed to help these 
groups and nationalities to enter the Kingdom 
and receive treatment.
Dr. Bassem Saeed, Director General of 
Amman Surgical Hospital, said that medical 
tourism is a basic requirement as it helps in 
supporting other sectors. He also pointed out 
that statistics on the role of the medical tourism 
sector in supporting the national economy 
indicated that this sector generated an income 
of at least JD 1 billion during 2013 -2014, of 
which the medical sector accounted for about 
35% and 65% for other economic sectors.
He pointed out that the cost of treatment in 
Jordan is lower compared to many neighboring 
countries. There are some cases that needed 
a kidney transplant in Turkey at a cost of 40 
thousand dollars, while the cost in the Kingdom 
ranges from 15-20 thousand dollars.  
He pointed out that many Jordanian private 
hospitals are currently receiving international 

and Jordanian accreditation, which is an 
important factor in attracting patients to 
receive treatment in the Kingdom.

Regarding the challenges of private hospitals, 
Saeed said that the sector has been 
negatively affected by the economic crisis in 
the Kingdom, as is the case in other economic 
sectors, where the rate of admission of foreign 
patients to hospitals is 90%, but declined 
during the last period to 40 %, and this led to 
a malfunction in hospitals that have worked to 
abandon some employees, technicians and 
administrators.
On the other hand, the Director General 
of Amman Surgical Hospital said that the 
hospital attaches great importance to the 
social responsibility, as it sponsors many 
national events such as free medical days. 
It also provides care and support to special 
associations that deal with orphans and 
autism.

A MECHANISM IS NEEDED TO HELP SOME 
RESTRICTED NATIONALITIES FROM ENTERING 
THE KINGDOM AND RECEIVING TREATMENT

ISSUE 50    June 2018 6



Issue Meeting

department of birth and prematurity, intensive 
care unit. 
The hospital offers many services (internal 
medicine, surgery, intensive care unit, 
radiography, lab, pharmacy, endoscopy, 
dialysis unit, catheterization laboratory, 
emergency unit, nursing services(.
The medical tourism sector is an important 
economic pillar of the Kingdom and social 
security, which requires the government to 
support this important sector and open new 
markets, such as Algeria, Chad, Sudan, 
Nigeria and Kenya. 

He added that delegations should be sent to 
these countries to attract patients for treatment 
in the Kingdom. In addition, Royal Jordanian 
Company is required to open direct flights to 
these countries to allow citizens tobe treated 
in Jordan, noting that the medical apparatus 
in Jordan has high competencies and good 
reputation for more than 25 years.
Saeed stressed that the government must 
facilitate receiving patients from different 
countries through granting visas to many 
restricted nationalities, as is the practice in 
some neighboring countries such as Turkey. 

IT MEETS ALL THE REQUIREMENTS OF THE MINISTRY 
OF HEALTH AND IS ACCREDITED LOCALLY AND 
INTERNATIONALLY
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Issue Meeting

he Amman Surgical Hospital is one 
of the most distinguished hospitals 
in the private sector and a member of 
the Private Hospitals Association.  It is 

proudly serves the community by offering the 
best medical and health care services. 
According to the Amman Surgical Hospital 
General Manager / Former President of the 
Jordanian Hospital Association, Dr. Bassem 
Saeed, the hospital seeks to be at the forefront 
and always ranked first in terms of providing 
the best medical and health services.
He said that Amman Surgical Hospital is one of 

the oldest private hospitals in Jordan and the 
first in terms of classification and the provision 
of treatment services and health care, pointing 
out that it has the Jordanian accreditation 
according to the requirements of the Ministry 
of Health.
He added that Amman Surgical Hospital has 
gained wide fame at the national and Arab 
levels. Today, it includes basic sections of the 
emergency department, major surgeries, as 
well as radiology, endoscopy, lab, pharmacy, 
cardiac catheterization, cardiac surgery,organ 
transplantation, synthetic kidney unit, 

AMMAN SURGICAL HOSPITAL ...
IS ONE OF THE LEADING HOSPITALS 
IN THE KINGDOM 

T

SAEED: 
THE HOSPITAL IS 
DISTINGUISHED BY 
PROVIDING THE BEST 
MEDICAL SERVICES 
AND HEALTH CARE
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 The  fight  against  corruption  remains  a 
challenging  issue  for  the Jordanian community 
at  all  levels,  since  it  has  repercussions on  the 
social  life  of  the  citizens. 

Among  the  things  that have provoked  recently 
are  rumors  about  the  government’s  intention 
to amend the tax law, which paves the way for 
raising  taxes, most  importantly  the  income  tax 
on  ordinary  citizens,  especially  those  with  low 
and  medium  income. 

The  frequent  rumors  and  the  fragility  of  the 
official response failed in calming popular fears, 
which led to a kind of loss of confidence between 
the  citizen,  the  government  and  the  Jordanian 
parliament  as  lawmaker  and  representative  of 
the  people. 

Recently, there has been calls for through social 
media channels that calls for public protests to 
abandon any plans in this direction.

  The  taxpayer  has  the  right  to  receive  social 
services,  whether  medical  or  educational,  in 
exchange  for  taxes.  It  is  worth  indicating  that 
these services are essential for the middle and 
under middle  categories,  since  they  constitute 
most  taxpayers.  In  addition,  these  categories 
in  view  of  their  limited  income,  cannot  bear 
the  education  and  private  health  insurance 
expenses in comparison with upper classes, so 
to  speak. 
 
Therefore, the government is required to provide 
citizens with excellent services in return for the 
tax,  to  convince  taxpayers  that  the  level  and 
quality of services is compatible with the amount 
of taxes paid.  

aliamaireh@yahoo.com

TAX LAW IMPLICATIONS ON THE 
JORDANIAN COMMUNITY 

Regarding  the  dictates  of  the  International 
Monetary  Fund,  the  important  question  lies  in 
the  extent  to  which  the  Government  can  use 
the  financial  resources  collected  either  from 
taxes  or  other  resources  in  the  right  direction. 
This  question  requires  finding  alternatives  and 
solutions  to  any  imbalances,  if  any. 

There is no doubt that the social stability is one 
of  the most  important elements  in any country 
and the economic policies implemented over the 
past years have greatly increased poverty rates. 

The  imposition  of  more  indirect  taxes  ‘sales 
taxes’  pressure  the  national  economy  and 
Jordanian  society  and  would  negatively  affect 
the  social  security. 

Decision-makers must  consider  the  social  and 
economic  impacts of  this  issue, especially  that 
the  most  citizens  belong  to  low  and  middle-
income  society  segments.  Therefore,  the 
government should have alternatives other than 
the  income of  citizens.  It  should  review all  tax 
policies,  basically  the  indirect  tax;  and  should 
avoid making it the main resource for the budget. 
It is essential to focus on attracting investment, 
fighting  corruption and  creating more  jobs.  
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