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االفتتــاحيـة

بقلم: رئيـس التحريــر

   ُيعرف اقت�ساد تركيا ك�سوق نا�سئة من قبل �سندوق النقد الدويل 
الدول ال�سناعية  ومتطورة ب�سكل كبري، ما يجعل تركيا واحدة من 
دولر،  تريليون  بحوايل  الرتكي  القت�ساد  حجم  ويقّدر  اجلديدة. 
وياأتي يف الرتتيب ال�سابع ع�سر بني القت�سادات الكربى التي ت�سكل 
جمموعة الع�سرين. وقد اأظهرت بيانات هيئة الإح�ساء الرتكية منو 
اقت�ساد تركيا ٧.٤% العام املا�سي، وبذلك يكون القت�ساد الرتكي 
اقت�سادي  متجاوزًا  الع�سرين،  جمموعة  دول  بني  منوًا  الأ�سرع  هو 
ال�سني والهند اللتني احتلتا املركزين الأول والثاين العام املن�سرم. 
الحتاد  متو�سط منو  اأ�سعاف  بثالثة  الرتكي منوًا  القت�ساد  وحقق 
الأوروبي، كما تخطى اأكرث القت�سادات �سرعة يف النمو مثل ال�سني 

والهند. 

   ويتوقع البنك الدويل اأن يرتاوح معدل منو القت�ساد الرتكي بني 
اأداًء  القت�ساد  اأظهر  بعدما  و٥%،   %٤ بني  و٢٠١٩،   ٢٠١٨ عامي 
متمّيزًا عام ٢٠١٧، وا�ستطاع حتقيق منو و�سل اإلى ٧.٤%. بلغ حجم 
دولر(،  مليار   33.٥( تركية  لرية  مليار   ١٢٨ العامة  ال�ستثمارات 
وال�ستثمارات اخلا�سة اأكرث من ٩٠٠ مليار لرية )٢3٥ مليار دولر(. 
ال�سنوي  الدخل  معدل  بلغ  الرتكية،  الإح�ساء  هيئة  لأرقام  ووفقا 
تركية )٩.٧  لرية  األف  نحو 3٨.٧  املن�سرم  العام  تركيا  للفرد يف 
اآلف دولر( مقابل3٢.٧ األف لرية )٨.٢ اآلف دولر( عام ٢٠١٦. 

وا�ستقبلت تركيا خالل العام املا�سي 3٢.٤ مليون �سائح، 
لت�سل  الأجنبية  العمالت  اأمام  بالهبوط  الرتكية  اللرية  ا�ستمرت 
اإلى م�ستوى قيا�سي جديد، اإذ و�سل �سعر �سرفها اإلى ٤.٩. وفقدت 
احلايل.  العام  بداية  منذ  قيمتها  من   %  ٢٠ حوايل  الرتكية  اللرية 

هذه التقلبات يف �سعر اللرية ل تعك�ص على الإطالق حالة القت�ساد 
جهة  من  تركيا  بني  ال�سيا�سية  لالأزمة  �سحية  هي  بل  الرتكي. 
اأخرى،  جهة  من  العربية  والإمارات  وال�سعودية  املتحدة  والوليات 

نتيجة التقارب الرتكي الرو�سي الإيراين. 

الأمرالذي ن�سر �سورة �سلبية عن ال�سوق النقدي الرتكي واأحدث 
الأجانب  امل�ستثمرون  �سحب  فقد  الرتكية.  اللرية  على  �سغوطًا 
الرتكية يف  والأ�سهم  ال�سندات احلكومية  دولر من  مليار   ١.١٥
الأ�سابيع الثالثة الأولى من اأيار، مع ت�سرر الأ�سواق من ال�سكوك 
ب�ساأن ال�سيا�سة النقدية للبالد، بح�سب ما اأظهرت بيانات معهد 
داخلية،  اقت�سادية  بيئة  خلق  على  �ساعد  الدويل.وما  التمويل 
يف  اجلوهري  اخلالف  هو  لالهتزاز،  عر�سة  اللرية  وجعل 

ال�سيا�سة النقدية بني اأردوغان وامل�سرف املركزي. 

الفائدة  خف�ص  ب�سرورة  مطالبًا  مبوقفه  متم�سك  فاأردوغان 
ال�سيطرة  املركزي  امل�سرف  يريد  بينما  ال�ستثمار،  لدعم 
ني�سان  ففي  الفائدة.  رفع  خالل  من  الت�سخم  معدلت  على 
املا�سي طالب اأردوغان بخف�ص �سعر الفائدة من اأجل اإنقاذ 
اإلى  باللرية  دفع  الأمرالذي  تعبريه،  حد  على  امل�ستثمرين، 
هبوط حاد يف اليوم التايل. وكذلك القرارات التي اتخذتها 
الإدارة الأمريكية، يف رفع ن�سب الفائدة والرتفاع احلا�سل 
يف اأ�سعار النفط، اأدت اإلى تراجع عمالت كافة الدول ومنها 

الرتكية.
aliamaireh@yahoo.com

تراجع 
الليرة

 التركية
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دولة رئيس الوزراء األسبق طاهر المصري يخص »المستثمرون« بحديث ساخن

المصري: انقاذ واقع الشباب األردني 
يحتاج للتطبيق العملي ال للشعارات المدوية فقط
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المصري: الفساد داء خبيث يخلق دولة مريضة
 عالجها يكمن في قوتها للتخلص منه

التغيير المستمر على الوجوه والمسؤولين أنهك االقتصاد األردني

لقاء العدد

أبرز ما يميز لقاء هذا العدد هو استناده إلى شخصية وطنية تعتبر ركيزة من دعائم المجتمع األردني، رجل 
من رجاالت األردن الكثيرين  كان له حضور مؤثر على الساحتين السياسية واالقتصادية األردنية معا، دولة 

طاهر المصري  الذي كان له من اسمه نصيب فقد شهد له جاللة الملك العظيم الراحل الحسين بن طالل 
حين قال عنه “ ما تعاملت مع إنسان أشرف منك يا طاهر “صاحب الموقف الواحد اليتبدل رأيه مها كانت 

الضغوط وكيفما اشتدت األزمات تولى رئاسة الوزراء في األردن وشغل العديد من المناصب الحكومية 
والدبلوماسية المرموقة، كما وترأس مجلسي النواب واألعيان وبذلك يكون قد ترأس أهم المناصب 

الحساسة في الدولة والتي تحتاج إلى نفس طويل وشعور عال من المسؤولية.
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لقاء العدد

على الحكومات وضع خطط متوسطة وبعيدة المدى تشمل كافة القطاعات 

البد من إعادة ترتيب البيت الداخلي
 كما دعا جاللة الملك عبد اهلل الثاني

الدولة  خدم  فقد  واملعرفة،  باخلربات  زاخرة  امل�سري  طاهر  لدولة  الذاتية  ال�سرية 
جمل�ص  يف  ع�سوا  كان  فقد  وال�سيا�سية،  القت�سادية  القطاعات  خمتلف  يف  الردنية 
النواب لثالث دورات، وع�سوا يف جمل�ص العيان، ووزير دولة ل�سوؤون الر�ص املحتلة، 
ومندوبا  فرن�سا،  لدى  �سفريا  ا�سبانيا،  لدى  �سفريا  اخلارجية،  وزارة  لدى  و�سفريا 
دائما لدى اليون�سكو، مندوبا لدى بلجيكا )غري مقيم (، مندوبا لدى ال�سوق الوروبية 
بالء  يبلي  كان  مرة  كل  ويف  املتحدة،  اململكة  لدى  مندوبا  مقيم(،  )غري  امل�سرتكة 
ح�سنا يجعله فخورا بكل خطوة خطاها لي�سيف بنظرته الثاقبة للم�ستقبل فكرا عميقا 

متجددا لأي مرحلة قادمة
ف�سغل من�سب وزير اخلارجية، ونائبا لرئي�ص الوزراء ووزير دولة لل�سوؤون القت�سادية، 
ورئي�سا للجنة ال�سوؤون اخلارجية يف جمل�ص النواب، ورئي�سا للوزراء ووزيرا للدفاع، 
العربية  الدول  جامعة  لدى  املدين  املجتمع  ل�سوؤون  ومفو�سا  النواب،  ملجل�ص  ورئي�سا 

/ القاهرة .
دولة طاهر امل�سري حا�سل على �سهادة بكالوريو�ص ادارة اعمال من جامعة �سمال 
تك�سا�ص يف عام ١٩٦٥، وقد ح�سل على العديد من الو�سمة - و�سام النه�سة املر�سع 
من  الردين  الكوكب  و�سام  )اردين(،  الولى  الدرجة  النه�سة   و�سام   ،) اردين   (
ال�ستحقاق  و�سام  )ا�سباين(،  كاثوليكيا  ايزابيل  و�سام  )اردين(،  الولى  الدرجة 

و�سام   ، �سابط  رتبة  من  الفرن�سي  الوطني  ال�ستحقاق  و�سام  )ا�سباين(،  املدين 
ال�سرف الفرن�سي  من رتبة فار�ص، و�سام ال�سرف الفرن�سي من رتبة �سابط عايل، 
ال�ستحقاق جلمهورية  و�سام   ،)GBE  ( الربيطانية  العايل لالمرباطورية  الو�سام 
املانيا الفدرالية  ال�سليب العظيم/ الدرجة الولى ، و�سام فار�ص ال�سليب العظيم 
العايل  ال�سرف  و�سام  اللبناين،  الوطني  الرز  لو�سام  الكرب  الو�ساح  اليطايل،  
املذهب واملو�سح للخدمات جلمهورية النم�سا، و�سام ال�ستحقاق للخدمة الدبلوما�سية  

الكوري.
وقد ا�ستطاعت »امل�ستثمرون« اجراء حوار مفتوح مع هذه ال�سخ�سية املرموقة، حيث 
امللفات  العديد من  التي تواجه عمل احلكومات يف تعاملها مع  التحديات  ا�ستعر�ص 
والق�سايا والقطاعات الإقت�سادية، وا�سعا احللول بال�ستناد اإلى حجم خربته التي 

جمعها خالل ت�سلمه العديد من املنا�سب العليا يف اململكة.
الأردنية عن  الأ�سرة  وهي  املجتمع  نواة  تبداأ من  ان  لبد  الف�ساد  اأن حماربة  موؤكدا 
طريق تعزيز الأخالق احلميدة والرتبية املبنية على اأ�سا�ص املواطنة ال�ساحلة لتنبت 
بل  م�ستمر  ازدياد  يف  وال�سعب  احلكومات  بني  الفجوة  واأن  مثمرا،  ب�ستانا  البذرة 
اأدق  ومب�سداقية  اكرب  ب�سكل  العمل  الآن  ي�ستدعي  مما  الغ�سب،  مرحلة  الى  وانتقلت 

لو�سع احللول حتى نتمكن من بناء امل�ستقبل امل�سرق الذي نتمناه لوطننا.
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محاربة الفساد تبدأ من داخل االسرة
 مستندة على القيم واالخالق الصحيحة

وكان لنا معه هذا اللقاء الذي اأكد لنا �سخ�سية امل�سري املتوا�سعة املبنية على الحرتام 
لكل اأطياف بلدنا احلبيب 

هل لك ان تصف لنا الواقع في األردن اليوم؟
امل�ستقبل،  فيها  يجهل  واأجواء  ال�سبابية  من  يعي�ص حالة  الأردين  املجتمع  ليزال 
فاحلكومة لغاية الأن ل متتلك خطة ا�سرتاتيجية وا�سحة تنفذها على القطاعات 
العديدة  امللكية  اللجان  تو�سيات  من  بالرغم  منها،  القت�سادية  املختلفة خا�سة 
التي اأو�ست باتخاذ الكثري من الجراءات للخروج من الأزمة املالية العاملية التي 

ل زالت بعد ١٥ عاما من اندلعها حتوم حول نف�سها .
وعدم  الت�سريعات  ا�ستمرارية  غياب  �سببها  املحلية  الإقت�سادية  امل�ساكل  فاغلب 
فالتغيري  اإليه،  ي�سبون  ما  يحققوا  لكي  الكافيني  والوقت  الفر�سة  الوزراء  اعطاء 
امل�ستمر على الوجوه وامل�سوؤولني والت�سريعات والقوانني اأنهك اجلهاز الأردين واأنهك 
القت�ساد، وهو ما عمل على خلق حالة من الإحباط اأ�سابت الكثري من العائالت 
التي وجدت نف�سها غري قادرة على ك�سب قوتها، على الرغم من اأن هذه العائالت 

تزخر باملثقفني واملتعلمني وخريجي اجلامعات من تخ�س�سات هامة وخمتلفة.
اإحلاق  على  وعملت  الأردين  الإداري  اجلهاز  ت�سيب  التي  امل�ساكل  اأبرز  واأن  كما 
ال�سرر بالقت�ساد الوطني هو مو�سوع »انكار امل�سوؤولية«، وذلك لتغطية التق�سري 
و�ساهم  واملواطنني،  امل�سوؤولني  بني  الفجوة  زيادة  على  عمل  ما  يح�سل،  الذي 
اإرباك  اإلى  و�سل  بل  ل  املحك،  على  احلكومات  م�سداقية  و�سع  يف  كبري  ب�سكل 
عمل احلكومات التي ب�سدد الت�سكل والتاأثري �سلبيا على عمل الوزراء وامل�سوؤولني 

اجلدد .

وراء  الدافع  اليوم  الوزراء  يشهده  الذي  التخبط  يعد  هل  إذاً 
ايجاد حالة من الغضب في الشارع؟

من  ومعظمهم  املجتمع  من  جدا  عالية  ن�سبة  ميثل  اأ�سبح  الذي  ال�سباب  فقطاع  اكيد، 
عن  البعيدة  املحافظات  يف  خا�سة  العمل  اليوم  يجدون  ل  اجلامعية  ال�سهادات  حملة 
الذي يجدونه  الواقع ال�سعب  املركز، وهنا تت�ساعف حالت الحباط حيث ي�سدمهم 

اأمامهم
من  �سمعوه  ما  عن  كليا  يختلف  الأردين  ال�سباب  يواجهه  الذي  ال�سعب  الواقع  هذا 
ت�سريحات ووعود ر�سمية خالل ال�سنوات املا�سية بالتايل عمل على زيادة الفجوة بني 
امل�سوؤولني واملواطنني وتراجع م�سداقية احلكومات اأمام ال�سعب، فازدادت حالة الغ�سب 

وت�سعدت الأمور للو�سول الى حالة التوتر ال�سديد .

نملك  هل  الواسعة  خبرتك  إلى  واستنادا  دولتك  برأي 
الحلول؟

من  اإل  ال�سابقة، فال حل  العقود  الأخطاء خالل  تراكم  تعاين من  احلالية  احلكومات 
خالل و�سع خطط متو�سطة وبعيدة املدى ت�سمل كافة قطاعات الدولة �سواء الإقت�سادية 

منها او ال�سيا�سية.

كيفية  هي  فما  الفساد،  عن  للحديث  ينقلنا  بالطبع  هذا 
تعامل الحكومات مع هذا الملف؟

قبل  من  خا�سة  طوية  فرتة  منذ  مرفوع  حماربته  و�سعار  الدولة،  يهدم  عامل  الف�ساد 
راأ�ص الدولة جاللة امللك عبد اهلل الثاين الذي يحذر يف كل منا�سبة من الف�ساد ويدعو 
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ازدياد الفجوة بين المسؤولين والمواطنين وضع مصداقية 
الحكومة على المحك وصعد من حالة التوتر في الشارع األردني

على  المور  توؤخذ  لالأ�سف  لكن  حماربته،  الى  احلكومات 
نطاق ال�سعارات فقط وليتم معاجلته.

بني  �سعفا  الوطني  القت�ساد  ازداد  كلما  اأي�سا  ولالأ�سف 
اأنه  اأقول  واأنا   ، انت�سارا  الف�ساد  ازداد  القطاعات  خمتلف 
اذا »نخر« الف�ساد يف عظام اي دولة اأو موؤ�س�سة فانه عاجال 
ام اجال �سوف ت�ساب هذه الدولة بانحدار يف اقت�سادها. 
بالدرجة  الف�ساد  عدم  على  مبني  القت�سادي  فالرخاء 
من  عاتقه  على  تقع  التي  للم�سوؤولية  فرد  كل  وتبني  الأولى 

منهج »ابداأ بنف�سك اأول«.
العام  الراأي  زال  ما  اأنه  اأقول  اأن  اأخرى  مرة  ويوؤ�سفني 
مكافحة  �سعارات  يرددون  امل�سوؤولني  من  والكثري  الأردين 
الرزار  عمر  الدكتور  الوزراء  فرئي�ص  جدية،  بدون  الف�ساد 
على  يرتكز  وا�سحا  واقت�ساديا  �سيا�سيا  برناجما  بنى 
مفهوم حماربة الف�ساد، واإذا مل يتابع هذا املو�سوع بعدالة 
هذه  ورمبا  كثرية،  م�ساكل  عليه  �سيرتتب  فاإنه  م�سداقية 
املرة قد تت�ساعد الأمور اأكرث و اأكرث  وعليه اأطالب و�سائل 
املواطن  و�سع  بعدم  املخت�سة  احلكومية  والدوائر  الإعالم 
يف اأجواء م�سحونة حول هذا امللف احل�سا�ص، وال�سعي خللق 
بفكره  يليق  نظيفا  هواء  املواطن  فيها  يتنف�ص  نظيفة  بيئة 

بعيدا عن ما قد يعكر القلوب والنفو�ص.
من  اأو  الفا�سدين  على  العقوبات  اأ�سد  باإيقاع  واأطالب  كما 
ي�سهل لهم عملهم، ولبد من ان تبداأ عملية حماربة الف�ساد 
والخالق  القيم  وفق  الأ�سرة  وهي  األ  النواة  داخل  من 
الظروف  هذه  ظل  يف  بحاجة  فنحن  ال�سحيحة،  العربية 
الظاهرة  هذه  ملحاربة  اجلهد  اأق�سى  لبذل  الع�سيبة 

والق�ساء عليها �سواء كانت داخل الأردن اأوخارجه .

وفي سؤالنا األخير بأن يفيدنا بالمطلوب 
من وجهة نظر دولته للخروج من األزمة 

االقتصادية التي يشهدها األردن.
برتتيب  يبداأ  الأ�سا�ص  باأن  العرتاف  من  لبد  اأنه  لنا  كرر 
الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  دعا  كما  الداخلي،  البيت 
الوطني  القت�ساد  ومنعة  قوة  زيادة  بهدف  با�ستمرار، 
اخل�سوع  من  النتهاء  يتم  حتى  توازنا  اكرث  لي�سبح 

لإمالءات �سندوق النقد الدويل.
الأ�سبق  الوزراء  رئي�ص  دولة  مع  ال�سيق  حوارنا  نهاية  ويف 
والذي  الأردين  ال�سعب  من  كبرية  مبحبة  يحظى  الذي 
�سطر تاريخه ال�سيا�سي ب�سرف واأمانة حمافظا على اتزان 
رحابة  من  منه  لقينا  وملا  الدميقراطي  وتوجهه  قراراته 
�سدر وب�سا�سة وجه يحمل املالمح الأردنية التي نعتز ونفخر 
يظل  اأن  على  قادر  الأردن  باأن  لنا  اأكد  ودماثتها  بقوتها 
لن  الذين  برجاله  و  له  املخل�سني  املحبني  باأبنائه  �ساخما 

يغيبوا عن الذاكرة اأبدا. 
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... خمسون عامًا من التميز واإلبداع

قصة نجاح كبيرة تخطت حدود المستحيل



ملف العدد

18

)مجمع فرح الطبي(
... خمسون عامًا من التميز واالبداع

قصة نجاح كبيرة تخطت حدود المستحيل

من منا ال يبحث عن المكان المتميز 
في تقديم الخدمات بشكل عام 

؟... فكيف يكون األمر إذا كانت 
هذه الخدمات طبية وعالجية 

وُتعنى باألم عناية كاملة والمواليد 
الُجدد وأطفال األنابيب وخير نعم 

اهلل علينا صحة اإلنسان بشكل 
عام...  من هنا كانت البداية التي 
ترعرعت من بذرة عطاء نبتت في 
قلب اإلنسان استشاري النسائية 

والتوليد والعقم وأطفال األنابيب 
الدكتور زيد الكيالني  المدير العام 

لمستشفى فرح لنجد أنفسنا 
اليوم أمام صرٍح طبي كبير جذوره 

عميقة وتاريخه عريق مما جعل 
منه المكان األول في تقديم 

رعاية صحية آمنه متكاملة متميزة 
ومنافسة عالميًا ...

الدكتور زيد الكيالني
 رمز للعطاء ومثال 

حي في الريادة وتحقيق 
األحالم
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مجمع فرح الطبي     .... اسم على مسمى
 فقد توج بالفرح حياة عشرات اآلالف من األسر  

الكيالين قامة اأردنية نفخر بها جميعا ق�سة جناح عك�ست واقع ذلك الفتى الطموح الذي تبنى 
الفذة  تعالى ومهاراته  بعون اهلل  الأ�سر  العديد من  اإن�سانية تركت ب�سمة جميلة يف حياة  ر�سالة 
ذلك  يكن  ومل  الأبناء،  نعمة  وهو  متنوه  الذي  احللم  اليائ�سة  لقلوبهم  ليحقق  املتناهي  واإبداعه 
حم�ص �سدفة بل بعد رحلة علم طويلة فقد در�ص الطب يف املانيا عام ١٩٦٤ وح�سل على درجة 
التخ�س�ص يف الن�سائية والتوليد من ايرلندا ١٩٧٥ وع�سو الكلية امللكية- لندن عام ١٩٧٧ وزميل 
الكلية امللكية- لندن عام ١٩٩٠، ع�سق مهنة الطب فقد كانت ت�سف عن اجلزء الأكرب من �سخ�سيته 
األ وهو البذل والعطاء فاأبدع ليحقق لذاته جمدًا عريقًا وذاع �سيته يف جمال الخ�ساب وحاربة 
العقم وعالجه لرتدد ا�سمه على م�سامع النا�ص كمحقق لالأحالم مب�سيئة اهلل تعالى، غدت على 
مالحمة نبوة احلكمة ويف عينه بريق العبقرية فهو اأول من بداأ يف املنطقة باإن�ساء مركز الخ�ساب 
خارج اجل�سم )اأطفال الأنابيب( عام ١٩٨3 ومل يياأ�ص الكيالين يوما اأمام اأي عائلة ومل يرفع يديه 
م�ست�سلما بل كان يجعل منهما الو�سيلة لإمدادهم بالأمل عن طريق عمله الدوؤوب وبحثه امل�ستمر 
عن احللول الطبية املمكنة م�ستعينا بعلمه وعزميته وقدراته فعقد اأول موؤمتر عاملي يف تاريخ الأردن 
عن اخل�سوبة والوراثة يف ني�سان عام ١٩٩٧ وادخل اي�سًا �سيخ الأطباء عدة تقنيات للم�ساعدة على 
الإجناب ملنطقة ال�سرق الأو�سط كاحلقن املجهري للبوي�سة - جتميد الأجنة - درا�سة وت�سخي�ص 
الأجنة قبل ارجاعها للرحم ليغر�ص يف قلوب النا�ص الفرح الذي توجه بتاأ�سي�ص امل�ست�سفى الذي مت 
افتتاحه برعاية جاللة املغفور له باإذن اهلل امللك احل�سني بن طالل عام ١٩٩٤ فحمل ا�سم الفرح 

الذي اأهداه الدكتور زيد لكل اأم واأب تعط�سوا لحت�سان طفل ظنوا اأنه لن ياأتي اأبدا .
،تراأ�ص عدة  لها عام ١٩٩٧  رئي�ص  واأول  والوراثة  للخ�سوبة  الأردنية  موؤ�س�ص اجلمعية  اأي�سًا  وهو 
موؤمترات عاملية عقدتها اجلمعية الأردنية للخ�سوبة والوراثة عام  ١٩٩٧ -٢٠٠٥-٢٠٠٧-٢٠٠٩-
من  العديد  واألقى  العاملية  املوؤمترات  من  العديد  يف  اي�سًا  و�سارك   ٢٠١-٢٠١٥-٢٠١٧3-٢٠١١
العلمية  الأوراق  من  العديد  ون�َسر  واملحلية  الإقليمية   العاملية  املوؤمترات  يف  العلمية  املحا�سرات 
عند  اجلينات  اأحد  تغريات يف  اكت�ساف  و�سارك يف  املميز  الطبي  يف جمالت معرتف مب�ستواها 
عائلة اردنية مع زمالء له من ا�سكتلندا وفرن�سا و�سارك يف تاأليف وحترير عدة ُكتب طبية باللغة 
الإجنليزية حول التقدم يف معاجلة الُعقم واخ�ساب الأجنة وانتقاء نوع اجلنني ... لتتكلل م�سريته 

املهنية بالحرتاف والإجناز فنال العديد من الأو�سمة واجلوائز. 
ولأن جملة امل�ستثمرون �سباقة دائما لإبراز رجالت الأردن احلبيب �سعينا لأن يكون جممع فرح 
جمال  يف  العظيم  لتميزه  فقط  لي�ص  العدد  هذا  �سيوف  الكيالين  زيد  الدكتور  ومديره  الطبي 

ال�ستثمار القت�سادي الطبي و ريادة الأعمال بل ولتميزه الأعظم يف ا�ستثمار الرحمة والإن�سانية
وبحديثنا معه بداأ كالمه عن ن�ساأة امل�ست�سفى قائاًل بفخر اإنه يف عام ١٩٧٧ افتتح عيادتُه املتوا�سعة 
يف نزلة راأ�ص العني باأربعة مقاعد م�ستعارة ويف نف�ص العام متت ولدة اأول طفل اأنبوب يف العامل 
Louise Brown حيُث �سهد الدكتور زيد هذا احلدث، ولأن طموحاته لي�ص لها حدود بداأ 
ُيخطط لإدخال هذه التقنية اجلديدة اإلى املنطقة وكان هذا �ُسغلُه ال�ساغل كونه رجال رياديا مل 
يعرف مكانا للم�ستحيل يف طريقه حيث تابع الدكتور زيد تطور هذه التقنية وجاب الكثري من بلدان 
العام بلجيكا، املانيا، ا�سرتاليا، الخ ... واأخريًا بداأ يف التح�سري العملي بهذا الربنامج عام ١٩٨3 
وبعد حتدياٍت كثريه و�سعوباتٍ  عديدة تغلب عليها باإميانه بر�سالته العميقة ُكتب له النجاح باأول 

حالة حمل عام ١٩٨٦ وولدة طفل يف عام ١٩٨٧.
وبعد ذلك زاد �سغط املراجعني على الدكتور زيد و�ساق به املكان ولكن �سدره ات�سع اأكرث واأكرث 
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ل�ستقبال كل املر�سى الذين كانوا بحاجته فانتقل اإلى �سارع مي زيادة عام ١٩٨٨ وهناك 
ا�سماه مركز  ثم  العقم  لعالج  الأردن  واأ�سماه مركز  الأردن  للعقم يف  اأول مركز  اأ�س�ص 
الأردن الطبي واأ�ستمر النجاح تلو النجاح حيث اأ�سبح مركز الأردن ل يت�سع ل�سغط العْبء 
الذي عليه... فتم �سراء منزٍل �سغرٍي جماوٍر و�سمه للمركز القدمي واأن�ساأ عليه م�ست�سفى 

فرح املوؤلف من اأربعة طوابق ومت افتتاحه برعاية ملكية �ساميه يف ١٩٩٤/١١/٩ م 
وعندما �ساألناه عن �سعوره جتاه اعتزاز جاللة امللك العظيم احل�سني بن طالل طيب اهلل 
الزمن اجلميل  من  م�سرتجعا حلظات  تنهد  النبيل  وعطائه  وعلمه  الطيب  بجهده  ثراه 
موؤكدا اأنه لزال مي�سي على نف�ص النهج وبنف�ص الروح وبالطاقة الإيجابية نف�سها والدليل 
امل�ست�سفى   فتطور  عيادته  على  ال�سديد  الطلب  بقاء  مع  ح�سل  الذي  التو�سع  ذلك  على 
يتوقف  العامل حيث مل  العقم يف  مراكز  اأ�سخم  لي�سبح من  اثناء ع�سر طابقا  لي�سبح 
الأردن واملنطقة  لواقع  النظر  الدكتور زيد بعيد  الطموح والنجاح عند هذا احلد، فكان 
الطبي وثاقب الروؤية يف امل�ستقبل ناظرًا يف الأماكن التي جتاوره واملحيطة مب�ست�سفى فرح 
فكان جريئًا يف �سراء اأي منزل اأو قطعة اأر�ص بجانب م�ست�سفى فرح اإلى اأن متلك قطع 

اأرا�سي كافية ليقيم عليها م�ست�سفى يخدم كافة التخ�س�سات  لي�سكل يف امل�ستقبل جزءًا 
والتي  والعلمية  الطبية  املرافق  بع�سًا من  �سي�سمل  والذي  الطبي  فرح  ي�سمى جممع  مما 

جتول يف خاطر الدكتور زيد .
فعندما تعود بالذكريات اإلى الوراء �ست�سعر جماليات تعب ف�سول العمر وحمطاته حيث 
عرف الدكتور زيد ان احلياة والنجاح ي�ستحقان العناء فم�سى بكل اإ�سرار وتابع م�سريته 
اإلى يومنا هذا ب�سرف ويتابع ويعمل ب�سكٍل يومي مهيئًا ومدربًا كوادر طبية ومتري�سية على 
اآمنه و�سل�سه يف  التقنيات الطبية احلديثة حيث يوفر امل�ست�سفى لالأمهات جتربة  اأحدث 
احلمل والولدة عن طريق توفري خطة �سخ�سية قبل الولدة تلبي احتياجاتها ومتطلباتها 

من البداية اإلى النهاية.
عنه  احلديث  �سبق  ملا  بالإ�سافة  امل�ست�سفى  مييز  ما  اأنُه  الكيالين  زيد  الدكتور  واأ�ساف 
جمال  يف  )الريادة   LEED اعتمادية  مع  يتما�سى  الذي  الأول  الطبي  ال�سرح  اأنُه   ُ
هجينة  عمليات  غرفة  اأول  بوجود  ويتميز  كما  الأردن.  يف  البيئي(  والت�سميم  الطاقة 
يف  واأنه  كما  الأردن  يف  املعقدة  العظام  وجراحة  القلبية  واجلراحة  الأع�ساب  جلراحة 
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أول غرفة عمليات هجينة لجراحة األعصاب والجراحة القلبية وجراحة العظام المعقدة



المتميز الوحيد الذي يعالج األلياف الرحمية 
من خالل الموجات فوق الصوتية

الألياف  معاجلة  اجل  من  الأولى   MRI-HIFU تقنية  تقدمي  يتم  الأ�سعة  ق�سم 
   Ambient  الرحمية وبدون عملية جراحية وذلك مع وجود اأكرب واأحدث تقنية
متميزة  عالجية  بيئة  ل�سمان  وذلك  العامل،  يف   Experience Philips
على  ينعك�ص  مما  العمليات  غرف  داخل  وكبارًا  �سغارًا  املر�سى  رغبات  تنا�سب 
ال�سعبة  العقم  التغلب على حالت  يتم  و�سعادتِه. حيث  املري�ص وراحته  طماأنينة 
حمليًا ودوليًا با�ستخدام املعايري الدولية والإجراءات الآمنة والقائمة على الأدلة 
املتحدة  الوليات  يف  تطورا  املختربات  اأكرث  مع  بالتعاون  التقنيات  اأحدث  مع 
الأمريكية واملمكلة املتحدة  حيث اأنها مزود عاملي للت�سخي�ص الوراثي قبل الزرع 
داء  ومعاجلة  الأمل  �سن  بعد  النزيف  حالت  معاجلة  اإلى  بالإ�سافة   )PGD(

البطانة املهاجرة )Endometriosis( وغريه من احلالت.
واأكد الكيالين انه من اأكرث من ع�سر �سنوات من اخلربة يقدم املخترب املتطور يف 
امل�ست�سفى جمموعة كاملة من اخلدمات مبا يف ذلك اختيار جن�ص اجلنني وفح�ص 

وراثة ال�سرطان والتح�سري امل�سبق للعائلة قبل الزرع
بداأ   ٢٠١٧ عام  يف  انه  قائاًل  للم�ستثمرين  حديثة  الكيالين  زيد  الدكتور  وتابع 
لتقدمي  جمهزًا  الطبي  فرح  جممع  لي�سبح  املبدئي   ال�سامل  امل�ست�سفى  بت�سغيل 
امل�ست�سفى  جتهيز  مت  حيث  وعامليًا.  وعربيًا  حمليًا  املميزة  الطبية  اخلدمات 
 ،GE, Philips باأكرث العالمات التجارية ُنخبة من حيث املعدات الطبية مثل
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و�سركة Maquet لتجهيز امل�ست�سفيات وغريها ل�سمان اأعلى جودة للرعاية وال�سالمة 
للمري�ص بالإ�سافة اإلى اأن ٩٠% من املبنى م�ساء بالإنارة الطبيعية، بالإ�سافة اإلى وجود 
التقنيات  احدث  وعر�ص  الطبية  املوؤمترات   لعقد  يلزم  ما  بكل  مهيئه  اجتماعات  قاعة 
التكنولوجية الطبية احلديثة ملا فيه م�سلحة الن�سان ..... فالإن�سان اأغلى ما منلك واأ�سار 
الكيالين على اأن امل�ست�سفى هو اأكرب من�ساأة يف الأردن من حيث عدد الأ�سرة اإلى امل�ساحة 

الإجمالية والتي  ت�سمل  ٧٥ �سريرًا مق�سمة على م�ساحة  ٤٠٠٠٠ مرت مربع . 
وكونها  الدوؤوب  كادرها  وعمل  العالية  للتقنيات  وم�ساهدتنا  للم�ست�سفى  زيارتنا  وبعد 
تتميز بفخامة املظهر وعمق اجلوهر فهمنا من حديث الدكتور عن مرافق امل�ست�سفى 
ما راأيناه واقعا اأمامنا ففي الطابق الول يتعامل امل�ست�سفى مع مر�سى احلالت اليومية 
يف ١٦ غرفة منف�سلة مت�سابهة الت�سميم ل�سمان اخل�سو�سية للمري�ص وتكون الغرف 
للمراقبة وغرفتي عمليات جراحية ومعدات متقدمة توجيهيه  مت�سلة بجهاز مركزي 
للتنظري مثل كامريا ب�سرية، وعمليات جراحية يف البطن/ منظار البطن. بالإ�سافة 

الى وحدة تفتيت احل�سى باأحدث اله Dornier Gimini يف الردن. 
يقوم  الذي  الت�سوير  ق�سم  وهما  رئي�سيني  ق�سمني  من  يتكون  فاإنه  الثاين  الطابق  اما 
CT scan مع ن�سخة  Tesla3 الوحيد يف الردن،  بالت�سوير بالرنني املغناطي�سي 
واجهزة  ال�سينية  ال�سعة  وحدة  وق�سم   ،Kitten Scanner ت�سمى  منه  ا�سغر 
العامل  يف  تركيب  اكرب  مع  جميعها  بنيت  والتي  تقدما  الكرث  ال�سوتية  فوق  املوجات 
Philips ambient experience م�سريا الى ان جممع فرح الطبي هو الوحيد 
الذي يحتوي على املا�سح ال�سوئي ال�سغري Kitten Scanner، وهو ا�سغر حجما 
من ال�سعة املقطعية للم�ساعدة يف تثقيف الطفال حول عملية الفح�ص بوا�سطة ر�سوم 

متحركة والعاب تفاعلية.
وينتقل الكيالين للحديث عن الطابق الثالث وكاأنه ياأخذنا يف جولة معه يف اأرجائه لأنه 
العناية  وحدة  على  يحتوي  حيث  ككل  امل�ست�سفى  يف  وخ�سو�سية  اهمية  الكرث  يعتربه 

املركزة وق�سم اجلراحة وخمترب الق�سطرة القلبية.
  ويقول انه يف وحدة العناية املركزة نوفر ملري�سنا جوا هادئا بينما فريقنا ذو املهارات 
العالية بالحتياجات واملتطلبات الطبية ملري�ص العناية املركزة كما ونعمل بن�سبة واحد 
الى واحد )ممر�ص للمري�ص( حيث يتم ت�سميم وحدة العناية املركزة لدينا الى ثمانية 
يف  املركزة  للعناية  وحدة  اول  وهي  لها  خم�س�سة  عائلية  غرفة  له  جناح  كل  اجنحة 
العامل مع نظام كامل واثاث مغطى ل�سمان التحكم بالعدوى ولدينا غرفتي عزل )من 
دقيقة  كل  ان  الكيالين  زيد  الدكتور  وا�ساف  ال�سلبي(.   اليجابي  ال�سغط  بني غرف 
يف اق�سام وحدة العناية املركزة تكون حم�سوبة وميكن لهذه اللحظة ان تنقذ مري�سا 
التمري�ص  حمطة  يف  بناوؤه  مت  مراقبة  بنظام  غرفة  كل  تو�سيل  مت  فقد  ال�سبب  ولهذا 
لتلبية حاجات املر�سى باأ�سرع وقت ممكن. وتابع الكيالين حديثه قائال انه ومن ابرز 
الغ�ساء  )الك�سجني   ECMO املركزة  العناية  وحدة  حتتويها  التي  الطبية  املعدات 
 Echo، Ultrasound, الكهربائي(  القلب  اجل�سم( )ECG( )تخطيط  خارج 
Patient Beds مثبتة  MIS, i-Stat, Hill-Rom Bed، احدث ن�سخة من 

باأحدث التقنيات ل�سمان راحة املري�ص وعالجه. 
اما ق�سم اجلراحة فيحتوي على ثالث غرف �سخمة للعمليات اجلراحية جمهزة جتهيزا 
والوعية  للقلب  ق�سم  امل�ست�سفى  يف  يوجد  كما  التكنولوجيا.  من  جيل  باأحدث  كامال 
والتداخالت  القلب  امرا�ص  ذلك  يف  مبا  القلبية  احلالت  اأنواع  جميع  يعالج  الدموية 
املحدودة للقلب والنب�ص بجراحة القلب كما يتعامل مع الف�سيولوجيا الكهربائية الكرث 
تقدما Carto 3III اآلة الجتثاث. كما ان الق�سم يتميز بتقنيته املتطورة حيث يوجد 
خمترب احادي الق�سطرة وخمترب الكاثولني ذو ال�سطحني وبينما ي�سرتيح املري�ص من 
اجلراحة يف غرفة النعا�ص، ميكن لالأطباء والعائلة مناق�سة حالة املر�سى يف الغرفة 

اخلا�سة.
الثامن جمهز  ال�ساد�ص الى الطابق  كما ا�سار الدكتور الكيالين الى ان كل طابق من 
ليت�سع الى خم�سة ع�سر جناحا على م�ساحة ١٤٠٠ مرت مربع حيث ان لكل جمموعة من 
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3٥ الى ٦٠ مرت مربع وذلك ملنح املري�ص وعائلته امل�ساحة 
والراحة التي يحتاجون اليها كما ويحتوي كل طابق على 
ان  ندرك  لأننا   « مربعا  الى ٦٠ مرتا  ي�سل  واحد  جناح 
يف  بزوارهم  الرتحيب  يف  يرغبون  قد  املر�سى  بع�ص 
امل�ست�سفى«. يف املقابل تبلغ م�ساحة الطابق التا�سع ١٤٠٠ 
ت�سل  والتي  اجنحة  �ستة  الى  مق�سم  وهو  مربعا  مرتا 
للمري�ص  خا�سة  حمامات  مع  مربعا  مرتا   ٨٠-١٠٠ الى 

والزوار وغرفة ا�سافية يف كل جناح.
متيز  خا�سة  �سيفرة  ذاته  بحد  فهو  العا�سر  الطابق  اما 
اقامة  يوفر  فاإنه  امل�ست�سفيات  من  غريه  عن  امل�ست�سفى 
م�ساحة  وتبلغ  امل�ست�سفى   يف  للبقاء  وعائلته  للمري�ص 
حيث  مربعا  مرتا   ١٠٠-١٤٠ بني  ما  الطابق  يف  اجلناح 
وغرفتي  للمرافق  وغرقة  املري�ص  غرفة  اجلناح  ي�سمل 
مدخل  مع  �سغري  مطبخ  الى  بال�سافة  لل�سيوف  جلو�ص 
خا�ص الى الطابق نف�سه موؤكدا انه لهذه الطريقة يقدم 
يحتاجونها  التي  القامة  وعائلته  للمري�ص  امل�ست�سفى 
ويعترب  هذا  املري�ص.  يحتاجها  التي  الطبية  والعناية 
فرح  جممع  نطاق  لتو�سع  ا�ستمرارية  ال�سامل  امل�ست�سفى 

الطبي والذي يعترب نقطة انطالق مل�ساريع طبية اأخرى
وبالرغم من النجاحات الكثرية ....... 

فرمبا يكون اأجملها هو الأمل الذي ترعرع يف قلوب الآلف 
من الأطفال الذين راأوا الدنيا بف�سل اهلل على يديه.

فوراء كل اإجناز عظيم طموح واإرادة ور�سالة �سامية نوؤمن 
بها...............

خا�ص.... للم�ستثمرين
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رجل األعمال الراحل عبد اهلل أبو خديجة ... 
قامة اقتصادية... اإلنجاز يخلد الذكرى

يعد من ابرز االقتصاديين ورجال االعمال في األردن الذين استطاعوا ترك بصمة
 واضحة وعالمة تخلد ذكراه في االقتصاد الوطني.

الراحل الحاج عبد اهلل ابو خديجة كان على مرتبة رفيعة وعالية جدًا من المعرفة والخبرة، ويتمتع 
بسياسات حكيمة وادارة منضبطة، ساهمت في تطوير امبراطوريته االقتصادية التي تركت االثر 

الكبير على االقتصاد األردني من خالل توظيف العديد من الشباب، باالضافة الى النهوض بالعديد 
من الشركات المحلية.فاستثمارات الراحل تنوعت بيت التعليمية والطبية واالقتصادية والتمويلية، 

وقد حقق العديد من االنجازات والتي من أبرزها ترؤسه مجلس ادارة الشركة العربية الدولية للتعليم 
واالستثمار، التي عملت على تاسيس وانشاء جامعة العلوم  التطبيقية.
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واأنها يف  اأثبتت نف�سها كاأكرب جامعة خا�سة  اأنها  التي و�سفها الراحل على  فاجلامعة 
مقدمة اجلامعات بالأردن، �ستوا�سل الزدهار وفق اخلطط املو�سوعة لها، وقد باتت 
اليوم ت�سم ثماين كليات، ٢٧ جمال اخت�سا�ص، )٢٦٨( ع�سًوا يف الهيئة التدري�سية 
غنية  مكتبة  عمل،  ور�ص  و  جمهزة  خمتربات   )١٦١( الإدارية،  الهيئة  يف  و)٥٦3( 
و كثري  وحديثة، �سالة جمنازيوم كبرية، مالعب كثرية، جمموعة حافالت، وعيادة، 

الت�سلية.  الت�سهيالت ومراكز  من 
العلوم   لتزويد جامعة  وال�ستثمار جهدها  للتعليم  الدولية  العربية  ال�سركة  بذلت  وقد 
لتوا�سل  القيادي،  و�سعها  على  اجلامعة  لتحافظ  املمكنة  الو�سائل  بجميع  التطبيقية 
حتقيق روؤيتها املتمثلة بالتميز يف خمتلف املجالت العلمية والبحثية وخدمة املجتمع.

على  عمل  فقد  التعليم،  قطاع  يف  الراحل  ا�ستثمارات  و�سمن  مت�سل  �سعيد  وعلى 
التي  ال�سدارة  موقع  والى  الربيق  والى  جمددا  ال�سواء  الى  الحتاد  مدار�ص  اعادة 

كانت حتتله يف �سنوات �سابقة.
فمن خالل ا�ستثماره يف مدار�ص الحتاد )احدى موؤ�س�سات جمموعة ال�سركة الدولية 
للتعليم وال�ستثمار(، ا�ستطاعت حتقيق العديد من الجنازات وعلى كافة امل�ستويات 
طلبة  بني  الولى  املراكز  احتالل  خريجوها  ا�ستطاع  حيث  منها  الطالبية  خا�سة 

املتفوقني. اململكة 

املوؤمن  الطالب  اإعداد  تاأ�سي�سها عام ١٩٩3 من  ا�ستطاعت مدار�ص الحتاد منذ  وقد 
حتديات  مواجهة  على  والقادر  والعلم  بالإميان  امل�سلح  واأمته  ومليكه  ووطنه  بدينه 

الع�سر .
القطاع  يف  لال�ستثمار  انتقل  بل  التعليمي  املجال  يف  الراحل  اجنازات  تقت�سر  ومل 
بني  رائد  م�ست�سفى  ليكون   ١٩٩٦ عام  الهيثم  ابن  م�ست�سفى  ان�ساء  خالل  من  الطبي 

امل�ست�سفيات اخلا�سه العاملة يف املجال الطبي.
واحدا  ي�سبح  اأن  الهيثم  ابن  م�ست�سفى  ا�ستطاع  املا�سية،  الع�سرين  ال�سنوات  وخالل 
يف  املتميزة   والفندقية  الطبية  اخلدمة  تقدم  التي  اخلا�سة   امل�ست�سفيات  اجنح  من 
امل�ست�سفى  �سعار  على  للتاأكيد  الجناز  تلو  الجناز  حتقيق  على  عملت  حيث   ، الردن 

الذي اأنتهجه منذ التاأ�سي�ص .
مت  فقد  عملها،  وتطوير  للم�ست�سفى  النجاح  م�سرية  دعم  يف  الراحل  جلهود  ونتيجة 
من   تعترب  التي  الكفاءات،  باأحدث  والأع�ساب  الدماغ  جراحة  ق�سم  وجتهيز  اإن�ساء 
�سمن النخبه الف�سل يف املنطقه والعامل اإ�سافه الى اأحدث الأجهزه ، كما مت اإن�ساء 
ت�سنيف  مت  لذلك  التطبيقية،  العلوم  جامعة  مع  بالتعاون  والتدريب  الت�سريح  خمترب 
اإبن الهيثم باأنه من املراكز العاملية املعتمده واملعرتف بها من الإحتاد العاملي جلراحة 
اأنه يعترب �سمن مراكز الفئه الأولى يف  الدماغ والأع�ساب على م�ستوى العامل ، كما 
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هذا املجال .
و�سمن �سيا�سة الراحل عبد اهلل ابو خديجة يف ال�ستمرار مب�سرية العطاء وال�ستثمار 
الولى  �سركة  خالل  من  التمويل  قطاع  يف  لال�ستثمار  انتقل  القطاعات،   خمتلف  يف 
للتمويل التي تاأ�س�ست عام ٢٠٠٦، ومتار�ص العديد من الن�سطة وفق احكام ال�سريعة 

ال�سمحاء. ال�سالمية 
ومن اأبرز الن�سطة التي تقوم بها ال�سركة التمويل املبا�سر لل�سلع ال�ستهالكية املعمرة 
 ، والن�ساءات  واملباين  وال�سكان  الرا�سي  متويل  ذلك  يف  مبا  العقاري  التمويل   ،
وعقود املقاولني يف خمتلف القطاعات القت�سادية ، ان�ساء امل�ساريع اخلا�سة والعامة 
وم�ساريع البنية التحتية ، متويل ال�سول املنقولة وغري املنقولة مثل العقارات واملباين 
واملن�ساآت وو�سائط النقل والآليات واملعدات وادوات الإنتاج الأخرى ، متويل املخزون 
اإلى الإ�ستثمار  لل�سركات والأعمال ال�سغرية واملتو�سطة بالإ�سافة  وراأ�ص املال العامل 

يف ال�سول املتداولة .
للتمويل   ٩٠٠١:٢٠٠٨  ISO الآيزو  �سهادة  على  احل�سول  ال�سركة  وا�ستطاعت 
التاأجري  فيها  مبا  والأفراد  لل�سركات  املنقولة  وغري  املنقولة  لالأ�سول  الإ�سالمي 
التمويلي والإ�ستثمار لتكون بذلك من ال�سركات الرائدة باحل�سول على هذه ال�سهادة 
اجلودة  لأنظمة  الدولية  املوا�سفات  طابقت  اأن  بعد  ال�سركة  عمل  نطاق  على  الدولية 
وفق  للعمالء  املقدمة  واخلدمات  للعمليات  امل�ستمر  والتطوير  التح�سني  بهدف 
 ) خديجة  ابو  اهلل  عبد   ( الراحل  بان  القول  ميكن  لذلك   . العاملية  املعايري  اف�سل 
تاأ�سي�ص  من  ومتكن  القمة  الى  و�سل  وقد  قيا�سي،  وقت  يف  امل�ستحيل  اجناز  ا�ستطاع 
�ساهمت  حيث  والتفاين،  والخال�ص  اجلد  قوامها  عمالقة  اقت�سادية  امرباطورية 

القت�ساد  العاملة وحتريك عجلة  اليدي  ت�سغيل  على  املن�سوية حتتها  ا�ستثماراته 
الوطني ورفعة العلم والتعليم �سمن اطار مفعم بالوطنية والكفاءة العالية ما جعل 

جمموعة ابو خديجة رمزا يقتدى به يف اململكة الأردنية الها�سمية.
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بقلــم : د. إبراهيم بدران

مواجهة الفساد... بين التعميم والتحديد

واآلف  نهبت،  الدنانري  من  املاليني  مئات   .
وع�سرات  انت�سرت،  والكبرية  ال�سغرية  الر�ساوي 
يعيق  بل  لها،  موؤهال  لي�ص  من  تبواأها  املواقع 
القت�سادية  القطاعات  وع�سرات  فيها،  العمل 
والجتماعية والثقافية تراجعت، وظهر خرباء يف 
الف�ساد املعجل واملوؤجل يف ا�سكاله املالية والإدارية 
»ال�سبابية«  من  اإطار  والتخ�س�سية،يف  واملهنية 
و»الت�ساكت« وعدم الإكرتاث باملواطن و م�ستقبله. 
للف�ساد،  حد  لو�سع  جادة  وقفة  هناك  اليوم 
النزاهة،  و  ال�سدقية  من  مرحلة  اإلى  والنتقال 
القرباوية  و  الفئوية  امل�سالح  عن  البعيد  والأداء 
امللك  ر�سالة  املواطنون  ال�سخ�سية. هكذا فهم  و 

وكلماته.
هذا  حتقيق  ميكن  كيف  هو  الأكرب  التحدي  اإن   
 3 حمدودة،رمبا  زمنية  فرتة  خالل  الهدف 
�سنوات حتى تعود البالد اإلى طبيعتها ال�سحيحة.
اإن التعميم يف املواجهة ل يجدي، لأن لكل قطاع 
و موقع و موؤ�س�سة و مهنة مداخل خا�سة للف�ساد 
الإقرتاب  ي�ستدعي  وهذا  غريها.  عن  تختلف 
النتائج،  لتحقيق  املو�سوع  من  العملي  و  العلمي 

دائرة  كل  تقوم   : اأوًل  التايل:  الإطار  يف  رمبا  و 
وموؤ�س�سة وقطاع وبقرار من جمل�ص الوزراء بو�سع 
واملحتملة  ال�سائدة  الف�ساد  ا�سكال  تبني  وثيقة 
اإ�سافة  اأعمالها،  بخ�سو�سية  تتعلق  والتي  فيها 
يتولى   : ثانيًا  املعروفة.  العامة  الأ�سكال  اإلى 
وتعديلها  الوثائق  مراجعة  موؤقت  عمل  فريق 
لتاأخذ  باخلرباء  بال�ستعانة  ال�سرورة،  ح�سب 
�سورتها النهائية. ثالثًا : ت�سع كل دائرة وموؤ�س�سة 
امل�سار  الف�ساد  حدوث  ملنع  الالزمة  الجراءات 
جمل�ص  ي�سدر   : رابعًا  الوثيقة.  تفا�سيل  يف  اليه 
»اإجراءات  بتطبيق  الدوائر  يلزم  قرارًا  الوزراء 
اتخاذها  ميكن  التي  بالعقوبات  و  الف�ساد«  منع 
عنداملخالفة. وبذا ي�سبح كل من يعمل يف قطاع 
ودائرة و�سركة وموؤ�س�سة على معرفة بالجراءات 
املحتمل مواجهتها. خام�سًا : ت�سدر كل موؤ�س�سة 
و قطاع »مدونة �سلوك« يلتزم بها كافة املوظفني 
�ساد�سًا  العليا.  الإدارة  مقدمتهم  ويف  العاملني  و 
: يكون فقدان الوظيفة هو الإجراء الأول ملخالفة 
اأنواع  من  نوع  اأي  ارتكاب  اأو  ال�سلوك  مدونة 
الف�ساد. �سابعًا : و�سع »برامج اعالمية وتثقيفية 

الأوقات  يف  الإعالم  و�سائط  جميع  تبثها  مقنعة« 
املنا�سبة. ثامنًا : اإلتزام كافة املوؤ�س�سات التعليمية 
اأي  عن  والإبتعاد  الكاملة  بالنزاهة  والتدريبية 
نزيهة،  �سليمة  بيئة  املتعلم  يعي�ص  حتى  ف�ساد، 
يعدها اخلرباء.  تثقيفية  اإلى حما�سرات  اأ�سافة 
تا�سعًا : اإلتزام اجلهاز الق�سائي ب�سرعة البت يف 
الق�سايا،و خا�سة التي لها عالقة بالف�ساد وتكون 
العقوبات رادعة بعيدة عن الت�سويف والتخفيف. 
عا�سرًا : اإلزام اجلهاز الإداري للدولة واملوؤ�س�سات 
الكربى وال�سركات العامة بالأداء النزيه، و�سرعة 
القانون،  ووفق  بكفاءة  املواطن  وخدمة  الجراء 

وعقد الدورات املتخ�س�سة لكل دائرة. 
مل  وما  كذلك.  والف�ساد  قدوة،  النزاهة  اإن 
يف  احلكومة  عدالة  و  بنزاهة  املواطن  يقتنع 
املعامالت،و  ت�سيري  من  ابتداء  اجراءاتها،  كافة 
وانتهاء  املهم�سة،  املناطق  باإن�ساف  مرورا 
يتحرك  فلن  واملكافاآت،  الرواتب  و  بالتعيينات 
ممكن  الف�ساد  حتطيم  اإن  ال�سحيح.  بالجتاه 
ب�سدق النوايا، و جدية العمل، و نزاهة و�سفافية 

ال�سفوف العليا لالإدارات.

أن يأخذ الملك موقفًا حاسمًا من الفساد فذلك إيذان 
بمرحلة جديدة. فالفساد خالل السنوات الماضية 

تحول إلى ظاهرة عامة تغلغلت مسرعة في جسم 
المجتمع و مؤسساته وثقافته، وفي إدارة مرافق الدولة 

إلى الدرجة التي اصبحت و كأنها النمط االعتيادي. و 
هكذا ضاعت الكثير من الفرص على الوطن والمواطن، 
وأحجم المستثمرون عن المخاطرة بأموالهم، وتضرر 
االقتصاد الوطني، وتراجع األداء اإلداري في الدولة إلى 

مستوى غير مقبول

وجهة نظر 

35 العدد 52    أيلول  2018











االستثمار في القطاع المصرفي

كابيتال بنك بحسب رئيسه التنفيذي عالء قمصية، هو احد البنوك األسرع نموا في االردن 
وهو الوحيد المتواجد في السوق العراقي الذي يحظى بمقومات نمو كبيرة جدا، 

مؤكدا خالل حديثه لـ”المستثمرون” إن هذا التواجد يهدف الى تقديم خدمات مصرفية 
متكاملة تخدم العمليات التجارية بين البلدين، مشيرا الى ان كابيتال بنك بمكوناته 

المختلفة يسعى خالل هذا العام الى العمل كوحدة واحدة من خالل تقديم مختلف 
الخدمات المصرفية وخدمات الصيرفة االستثمارية والتميز فيها بما يواكب حركة 

التطور التي يشهدها القطاع المصرفي واالستثماري حول العالم.

قمصية: نواكب التحوالت العالمية في القطاع 
المصرفي المتجه نحو الرقمنة

40

كابيتال بنك 
... خطى ثابتة 

نحو التحول لبنك 
المستقبل لتحقيق 

نقلة نوعية في 
مفهوم الخدمات 

البنكية



وي�سيف اأن كابيتال بنك  يعمل با�ستمرار على تو�سيع وتنويع نطاق خدماته 
اللكرتونية لتحاكي متطلبات ال�سوق امل�ستقبلية، وي�سعى لن يكون �سباقا يف 
تلبية احتياجات عمالئه املتزايدة لبناء �سراكة حقيقية ركيزتها ال�سا�سية 
املنا�سبة  الدوات  ومنحه  العميل  يدي  بني  امل�سرفية  اخلدمات  و�سع  هي 

ملمار�سة ان�سطته البنكية ب�سكل مبا�سر وباأقل قدر ممكن من اجلهد.
وحول املناف�سة يف القطاع امل�سريف الردين، اكد قم�سية ان املناف�سة تعترب 
اخلدمات  م�ستوى  وتطوير  حت�سني  على  تعمل  حيث  ايجابيا،  عامال  دائما 

املقدمة للعميل. 
من جهة اخرى ك�سف قم�سية الى ان تو�سع البنوك يف منح القرو�ص يكون 
دائما عامل ايجابي ويحرك عجلة القت�ساد. وقال اإن عملية القرا�ص لبد 
ان تقرتن بوجود حدود معينة لها، لنه اإن ا�سبحت هذه القرو�ص موجهة نحو 
ال�ستهالك بدل عن النتاج فانه �سيكون لذلك انعكا�سات �سلبية كبرية على 
قد  البنوك  ان  واأردف  ب�سكل خا�ص.  والبنوك  ب�سكل عام  املحلي  القت�ساد 
لعبت دورا حا�سما يف دعم ال�سركات النتاجية وذلك عرب تو�سعها يف متويل 
ال�سركات من ال�سريحتني ال�سغرية واملتو�سطة، م�سريا الى ان كابيتال بنك 
كان ال�سباق يف تقدمي خدمات وحلول م�سرفية مميزة لهذا القطاع احليوي 

لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة من  الت�سهيالت املوجهة  حيث منت حمفظة 
٢٩ مليون دينار يف العام ٢٠١١ الى ١٤٨ مليون دينار يف نهاية العام ٢٠١٧ 
وهو ما يعك�ص بو�سوح اهتمامنا املتزايد بهذا القطاع. واأكد بان موقع البنك 
القيادي يف هذا القطاع قد مكن البنك من بناء عالقات متميزة مع جمموعة 

كبرية من ال�سركات الرائدة يف �ستى القطاعات القت�سادية. 
البنوك  �سدارة  يف  موقعه  تعزيز  نحو  البنك  توجه  على  قم�سية  �سدد  وقد 
املوؤ�س�سات  مع  التعاون  اوا�سر  تعزيز  عرب  وذلك  ال�سركات  لتلك  املمولة 
للعمار  الوروبي  والبنك  القرو�ص  �سمان  موؤ�س�سة  مثل  والعاملية  املحلية 
والتنمية وغريها وال�ستفادة من الربامج التي ت�ستهدف ال�سركات ال�سغرية 

واملتو�سطة.
ويف حديثه حول الداء املايل للبنك، اكد قم�سية ان العام ٢٠١٧ كان عاما 
مف�سليا بالن�سبة للبنك  و�سع خالله ا�سرتاتيجيته لالعوام القادمة و�سرع 
بتنفيذها حمققا نتائج ايجابية قام بالبناء عليها خالل الن�سف الول من 
العام احلايل، حيث منا �سايف الدخل بعد ال�سرائب بحوايل ٥٥% باملقارنة 
مع نف�ص الفرتة من العام املا�سي لي�سل الى ١٢.٥ مليون دينار. عازيا ذلك 
التح�سن الى ا�سلوب البنك اجلديد يف التعامل مع ميزانيته والذي يقوم على 

االستثمار في القطاع المصرفي

مستمرون في قيادة قطاع الشركات الكبرى، وتعزيز موقعنا
 القيادي في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

تخصص خدماته 
المدعمة ببنية 

رقمية متينة 
وتنوع قاعدة 

عمالئه وانتشاره 
الجغرافي يجعل 

منه بنكا متميزا
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ذراعنا االستثماري هو األقوى في السوق المحلي 
والتركيز موجه نحو الشركات وكبار العمالء األفراد

االستثمار في القطاع المصرفي

انخفا�ص حجم حمفظة  ان  الى  الربحية على احلجم، م�سريا  تغليب  مبداأ 
البنك  توجهات  مع  ومن�سجما  مق�سودا  كان  بل  مفاجئا  يكن  مل  القرو�ص 

الرامية الى تقدمي الربحية على العتبارات الخرى. 
ت�سعري  يف  جديدة  اآلية  بتطبيق  بداأ  قد  البنك  ان  الى  قم�سية  ا�سار  كما 
يف  اي�سا  ا�سهمت  قد  وانها  باملخاطرة  الربحية  تربط  ومنتجاته  قرو�سه 
النتائج اليجابية، متوقعا ان ي�ستمر البنك بتقدمي نتائج ايجابية خالل العام 
ا�سوله  اليرادات من قاعدة  ا�ستخال�ص مزيد من  يتمكن من  وان  احلايل 
التي لي�ص ثمة نية للتو�سع فيها. م�سيفا ان كابيتال بنك قد بداأ هذا العام 
بتطبيق املعيار )IFRS 9( وذلك لتعزيز �سفافية بياناته املالية وتعبريها 
املحا�سبية  واملعايري  املمار�سات  لف�سل  وفقا  للبنك  القت�سادي  الواقع  عن 

العاملية. 
النتائج اليجابية مل تقت�سر على الن�ساط يف الردن  اأكد قم�سية بان  وقد 
وامنا امتدت لتطال امل�سرف الهلي العراقي، حيث ا�سفرت جهود الدارة 

ال�سيا�سي  ال�سعيدين  على  اليجابية  التطورات  مع  تزامنت  والتي  احلثيثة 
امل�سرف  ودائع  من  دولر  مليون   ٦٠ مبلغ  حترير  عن  العراق  يف  والمني 

العالقة يف اقليم كرد�ستان. 
العراق  يف  القت�سادي  امل�سهد  ازاء  بالتفاوؤل  ي�سعر  انه  قم�سية  وا�ساف 
اعادة  بعد  خ�سو�سا  والعراق  الردن  بني  القت�سادية  العالقات  وازاء 
الو�ساع  جراء  من  ل�سنوات  مغلقا  ظل  الذي  احلدودي  طريبيل  معرب  فتح 
المنية، موؤكدا بان عودة التبادل التجاري بني البلدين الى م�ستوياته التي 
�سبقت اغالق احلدود �سوف ينعك�ص ب�سكل ايجابي على ايرادات البنك من 

احلوالت والكفالت والعتمادات. 
ويف نهاية حديثه اثنى قم�سية دعم البنك املركزي املتوا�سل للبنوك العاملة 
التكنولوجيا  احت�سان  على  البنوك  ت�سجيع  يف  احلا�سم  ودوره  اململكة  يف 
ال�سيا�سات  الى  وا�ستقرار  متانة  من  البنوك  به  تتمتع  ما  عازيا  احلديثة 

احل�سيفة التي ينتهجها املركزي.    

42

البنك األردني الوحيد المتواجد في العراق؛ شريكنا التجاري األكبر في المنطقة



حاضنة أمنية لريادة األعمال The Tank تعلن أسماء 
 Seedstars الشركات الفائزة في منافسات

اأعلنت حا�سنة اأمنية لريادة الأعمال The Tank عن اأ�سماء ال�سركات الفائزة يف 
مناف�سات �سيد �ستارز عّمان حيث فاز 3 �سركات اأردنية نا�سئة يف هذه املناف�سات.

وفاز باملركز الأول يف مناف�سات �سيد �ستارز عّمان التي عقدت خالل الفرتة من ١٧ 
- ١٩ متوز اجلاري، �سركة  Robu، وهي من�سة لإتخاذ القرارات املالية للمدراء 
التنفيذيني الذين يحتاجون اإلى التعامل ب�سكل اأف�سل مع التدفقات النقدية والأداء، 
ال�سحابة  على  قائم  برنامج  وهي    ،Instructit �سركة  الثاين  باملركز  وفازت 
ويف  الإنرتنت،  على  به  خا�سة  اأكادميية  باإن�ساء  �سخ�ص  لأي  ت�سمح  خدمة  كمن�سة 
عرب  العمالء  خدمة  باأمتتة  املتخ�س�سة   Sadeed �سركة    فازت  الثالث  املركز 

الجتماعي. التوا�سل  و�سائل 
Robu �سيكون باإمكانها الن�سمام اإلى �سبكة �سيد �ستارز العاملية  وبعد فوز �سركة 
اإلى  اإ�سافة  م�ستثمرين  مع  وت�سبييكهم  اأعمالهم  وت�سريع  الإر�ساد  من  وال�ستفادة 
مقدارها  بجائزة  الربح  وفر�سة  �سوي�سرا  يف  العاملية  �ستارز  �سيد  قمة  يف  امل�ساركة 

مليون دولر على �سكل ا�ستثمار.
�سيد  مناف�سات  يف  �ساركت  التي  النا�سئة  الع�سر  ال�سركات  اأمنية  �سركة  منحت  كما 
 ،The Tank حا�سنة   برنامج  يف  النهائية  اجلولة  اإلى  الإن�سمام  فر�سة  �ستارز 
الرابط   عرب  بالت�سجيل  الربنامج  اإلى  بالن�سمام  الراغبة  ال�سركات  دعت  فيما 

.www.umniah.com/en/the-tank

فرتة  خالل  مكثفة  اإر�ساديتني  جل�ستني    The Tank حا�سنة  و�سهدت 
مناذج  بعر�ص  الأولى  اجلولة  يف  نا�سئة   �سركات   ١٠ قامت  حيث  املناف�سات، 
و   Friendture و   Sadeed و   Instructit و   Robu وهي   اأعمالها 
و   Faylsof و   BeMotion و   Ranneh و   Tarteeb و   Elevatus

 .ArabiaClouds
يف  النهائية  للجولة  املتاأهلة  ال�سركات  مهارات  �سقل  مت  الثانية،  اجلل�سة  اأما 
يف  امل�ستثمرون  عنه  يبحث  ملا  اأف�سل  فهم  على  واحل�سول  م�ساريعهم  عر�ص 

النا�سئة.  ال�سركة 
وجيهة  اأمنية  ل�سركة  والت�سويقي  املوؤ�س�سي  الت�سال  ق�سم  رئي�ص  واأعربت 
احل�سيني، عن �سعادتها بفوز 3 �سركات نا�سئة يف مناف�سات �سيد �ستارز عّمان، 
م�سرية اإلى اأن الإقبال الكبري الذي �سهدته املناف�سات من قبل ال�سركات النا�سئة 
واملميزة  العالية  ال�سمعة  على  دليل  مبتكرة،  ريادية  اأفكارًا  بدورها  قدمت  التي 

التي حتظى بها احلا�سنة.
وقدمت حا�سنة The Tank على مدار ٤ �سنوات التمويل والتدريب واخلدمات 
بها  والإرتقاء  اأعمالهم  لتو�سيع  وريادية  ريادي   ٥٥٠٠ من  لأكرث  ال�ست�سارية 
ت�سبييك  على  احلا�سنة  كما عملت  للدخل،  ومدرة  للحياة  قابلة  م�ساريع  وجعلها 
م�ستثمرين  مع  خدماتها  من  ا�ستفادوا  ممن  الأعمال  ورواد  ال�سركات  هذه 
عامليني من خالل اإتاحة الفر�ص اأمامهم للم�ساركة يف املوؤمترات الدولية وعر�ص 

اأفكارهم وم�ساريعهم اأمام هوؤلء امل�ستثمرين.  

االستثمار في قطاع االتصاالت
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شركة أراجن للتقانة الحيوية ...
 إنجازات مستمرة وتطلعات طموحة

تقوم بصناعة الكواشف المتخصصة للمختبرات الطبية والمستشفيات وبنوك الدم

االستثمار في القطاع الطبي

،JPM هي احدى الشركات التابعة للشركة األردنية النتاج االدوية
 وقد تم تأسيسها  في عام 1998.

شركة اراجن للتقانة الحيوية التي كانت في بداية انطالقتها ُتعتمد كشركة بحث وتطوير 
الكواشف المخبرية، استطاعت بحسب مديرها العام عايد المذكر نشر 21 براءة اختراع في 

مجال الكواشف المخبرية. ويقول خالل حديثه لـ«المستثمرون«، إنه بدأ انتاج الشركة في 
عام 2007 وكان التركيز في بداية عملها على اجراء الفحوصات السريعة وهي عبارة عن 
فحوصات كشف العديد من االمراض أبرزها الحمل وكشف االباضة وامراض السرطان.

المذكر:
 الشركة قامت 

بنشر 21 براءة 
اختراع في 

مجال الكواشف 
المخبرية
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منتجاتها تغزو إلى العديد من الدول
 العربية واألوروبية واالسيوية واألفريقية

الشركة بصدد انتاج أجهزة طبية للكشف عن مستويات الدهون والكوليسترول في الجسم

وي�سيف املذكر ان ال�سركة اأ�سبحت اليوم متتاز باأكرث من خط انتاج، حيث تقوم 
ب�سناعة الكوا�سف املتخ�س�سة للمختربات الطبية وامل�ست�سفيات وبنوك الدم، كما 
ويتم الن انتاج كوا�سف متطورة تعتمد على تقنية البيولوجيا اجلزئية ) DNA( و 
) RNA ( يف الك�سف عن الفايرو�سات العديدة وبدقة عالية جدا، مثل فايرو�سات 
الن  ال�سركة  تقوم  ذلك  الى  بال�سافة  اليدز،  وامرا�ص   B . C الوبائي  الكبد 
بانتاج الجهزة الطبية ال�سخ�سية مثل جهاز فح�ص ال�سكر بالدم وموازين احلرارة 

الرقمية.
ويقول مدير عام �سركة اراجن للتقانة احليوية، اإن جهاز فح�ص ال�سكر الذي تنتجه 
ال�سركة ناطق بخم�ص لغات وهي العربية والجنليزية والفرن�سية والرو�سية والرتكية، 
م�سريا الى ان ال�سركة نالت على اعتمادية موؤ�س�سة الغذاء والدواء الردنية كذلك 
ح�سلت على اعتمادية الت�سنيع اجليد GMP لكافة خطوط النتاج، كما وح�سلت 
على �سهادات اجلودة العاملية اليزو ٩٠٠١ واليزو ١3٤٨٥ املتخ�س�سة بالفحو�سات 
والجهزة الطبية، كذلك ح�سلت على اعتمادية ال�سهادة واملوا�سفات الوروبية ) 

CE( لكافة الفحو�سات ال�سريعة واملتخ�س�سة .
واكد املذكر ان �سركة اراجن للتقانة احليوية تعترب من اأف�سل ال�سركات يف اجراء 
التطور  املتقدمة من  املرحلة  الى هذه  الو�سول  وا�ستطاعت  ال�سريعة،  الفح�سوات 
يف اجراء الفحو�سات بتوفري الرعاية ال�سحية لأكرب عدد من املواطنني خا�سة من 
لجراء  املتطورة  ال�سحية  واملراكز  امل�ست�سفيات  لوجود  تفتقر  التي  النامية  الدول 

الفح�سو�سات الطبية.
 واأ�سار الى ان ال�سركة قامت بتطور اجراء الفحو�سات الطبية ال�سريعة التي تعطي 

نتائج �سريعة ت�ساهي الفحو�سات املخربية من حيث الدقة وال�سرعة العالية التي ل 
تتجاوز ٢٠ دقيقة وب�سهولة فائقة، حيث يتمكن ال�سخ�ص من اجراء هذه الفحو�سات 
من خالل اخذ عينة ب�سيطة �سواء عن طريق البول او اللعاب او اأخذ قطرة دم من 
ال�سبع، منوها الى ان طريقة اجراء هذه الفحو�سات لها ميزة وهي انه بالمكان 

اجراوؤها يف اي مكان من املكتب او املنزل.
واكد املذكر ان الفح�سوات ال�سريعة التي جتريها ال�سركة ميكنها من الك�سف املبكر 
عن العديد من المرا�ص وامل�ساكل ال�سحية، بال�سافة الى الك�سف عن احلمل، كما 
بالمكان فح�ص البا�سة الذي ي�ستخدم للمراأة التي ترغب يف احلمل والجناب، 

كما وميكن ا�ستخدامه كو�سيلة لتنظيم احلمل.
كما وان اجراء الفحو�سات ال�سريعة بامكانها الك�سف عن م�ساكل اجللطات القلبية 
و�سرطان الربو�سات واجلرثومة احللزونية و امرا�ص الكبد الوبائي باأنواعها واليدز 

وفح�ص املالريا، بال�سافة الى الفحو�سات اجلم�سية مثل ال�سيالن والزهري.
الفح�ص  اأبرزها  جديدة  فحو�سات  بتطوير  حاليا  تقوم  ال�سركة  ان  الى  وي�سري 
بال�سافة  اجل�سم،  يف  ال�سا�سية  الفتمينات  ونق�ص  الزهامير  مر�ص  عن  املبكر 
الى تطويرها لجهزة طبية �سخ�سية للك�سف عن م�ستويات الدهون والكولي�سرتول 
الى  منتجاتها  بت�سدير  تقوم  ال�سركة  ان  والكبد.واكد  الكلى  وم�ساكل  والنقر�ص 
العديد من الدول العربية مثل دول اخلليج العربي و�سمال افريقيا خا�سة اجلزائر 
واملغرب وتون�ص بال�سافة الى دول افريقيا، كما وتقوم بت�سدير منتجاتها الى دول 
بيالرو�سيا و اذربيجان وملدوفيا بال�سافة الى بع�ص الدول الوروبية مثل ايطاليا 

و�سوي�سرا.

االستثمار في القطاع الطبي
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شركة تطوير العقبة... إنجازات تتواصل
المنطقة المركزية الشمالية تعتبر أجدى المناطق االستثمارية في العقبة

غانم: العديد 
من االستثمارات 

والفعاليات في 
العقبة بدأت 

بتحقيق أكلها 
تدريجيا

مهمتها ايجاد الفر�ص ال�ستثمارية وت�سهيل العملية ال�ستثمارية يف العقبة، وذلك 
احلا�سنة  ال�ستثمارية  البيئة  توفري  الى  الداعية  ال�سامية  امللكية  للروؤية  حتقيقا 

والداعمة.
�سركة تطوير العقبة، بح�سب رئي�سها التنفيذي غ�سان غامن، فاأنها تعمل على توجيه 
عجلة ال�ستثمار بناء على املخطط ال�سمويل للمنطقة القت�سادية اخلا�سة، حيث 
ا�ستطاعت جلب العديد من ال�ستثمارات القت�سادية ال�سخمة من خالل اقامة 

خمتلف امل�ساريع.
منطقة  �سمن  تدير  ال�سركة  اإن  لـ»امل�ستثمرون«  حديثه  خالل  غامن  غ�سان  وقال 
العقبة القت�سادية اخلا�سة �سلة من ال�سول والرا�سي ال�سرتاتيجية والتي تعمل 
وال�سلطة  الدولة  خزينة  ورفد  القت�سادي  العائد  لتعظيم  وذلك  تطويرها،  على 
واإ�سراكه يف  املحلي  املجتمع  العمل ومتكني  فر�ص  ايجاد  على  العمل  بالإيرادات، 
اخلا�سة  القت�سادية  املنطقة  تناف�سية  �سوية  لرفع  وذلك  القرار،  �سنع  عملية 
وحتقيق التطور املن�سود للمناطق التطويرية القائمة والتي يتم ا�ستحداثها يف �سوء 

امل�ستجدات والتغيريات.
 واأ�ساف اأن �سركة تطوير العقبة تقوم بعدة اجراءات بطريقة مت�سل�سلة وبخطوات 
حمددة لت�سمن حتقيق اق�سى درجات ال�سفافية واكرب عائد اقت�سادي للمنطقة 
�سمن معايري ذات �سوية دولية عالية، م�سريا الى ان هذه ال�ستثمارات والفعاليات 

بداأت بتحقيق اأكلها تدريجيا .
جذب  عملية  يف  تكامليا  دورا  تلعب  الطراف  من  العديد  اأن  قائال  غامن  وتابع 
عده  نقاط  ت�سمل  اجلذب  عوامل  ان  حيث  حتقيقه،  يف  وامل�ساهمة  ال�ستثمار 
اهمها املنظومة الت�سريعية والبينية ال�سا�سية واملرافق وتكلفة ال�ستثمار  و�سهولة 

الجراءات واخل�سائ�ص الطبيعية والجتماعية والثقافية يف املنطقة.
على  بناء  ال�ستثمار  توجيه عجلة  على  تعمل  العقبة  تطوير  �سركة  ان  الى  واأ�سار 
ال�سرتاتيجية  واخلطط  اخلا�سة  القت�سادية  للمنطقة  ال�سمويل  املخطط 
املختلفة  ال�ستثمارية  القطاعات  اولويات  على  للرتكيز  ال�سمولية  واملخططات 

وال�ستخدام المثل للموارد لتكون العقبة حمركا اقت�ساديا فاعال لالأردن ككل.
واكد غامن اأن انواع الفر�ص ال�ستثمارية يف العقبة تنق�سم الى ثالثة انواع )منفردة، 
حمدودة ، مفتوحة(، فالفر�ص الفريدة او ذات الطبيعة اخلا�سة  والفر�ص العامة 
اخلارطة  ح�سب  اخلا�سة  باملنطقة  املختلفة  العامة  القطاعات  لتطوير  الهادفة 
القت�سادية  العقبة  منطقة  يف  القطاعات  جميع  ت�سم  املتكاملة  ال�ستثمارية 

اخلا�سة وهي موزعة جغرافيا ب�سكل يحقق اف�سل النتائج ال�ستثمارية .
املرجعية  اعداد  على  دوري  ب�سكل  تعمل  العقبة  تطوير  �سركة  ان  الى  غامن  ونوه 
ل�ستدراج عرو�ص من ال�سركات لل�سري قدما لتطوير وحتديث الفر�ص ال�ستثمارية 
لتتالءم مع م�ستجدات ال�سوق املحلي والعاملي بحيث ننه�ص باملنتج بطريقة ت�سمن 
وتقدمي  الجراءات  ت�سهيل  خالل  من  وا�ستدامتها  ال�ستثمارات  جذب  زيادة 

املحفزات، بالإ�سافة الى توفري امل�ساريع املمكنة.
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الشركة تعمل بشكل دوري على اعداد
 المرجعية الستدراج عروض من الشركات

مشروع المطل يضم فنادق سياحية مزودة بأكثر من 15 مرفقا ترويحيا وخدميا
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ومن اأبرز هذه امل�ساريع: �سكن املوظفني واملدر�سة الدولية والبنية التحتية املنا�سبة 
قائم حاليا وهناك م�ساريع اخرى  املختلفة وهي م�ساريع منها ما هو  للقطاعات 
لتوفري  اخلا�سة  املنطقة  جنوب  التحلية  حمطة  مثل  والتنفيذ  التخطيط  مبرحلة 
املياه، واما بالن�سبة للكهربا ء فقد مت تخطيط وتخ�سي�ص ارا�سي حل�سد الطاقة 
ا�سا�سيات  ولتوفري  للبيئة  �سديقة  بطريقة  كهربائية  لطاقة  وحتويلها  ال�سم�سية 

ال�ستثمار والبنية التحتية له لتقليل الكلف الت�سغيلية.
اأن الفر�ص ال�ستثمارية العامة التي تقدمها ال�سركة، ت�سمل الرا�سي  واكد غامن 
والتطويرية  ال�ستثمارية  القطاعات  �سمن  واملخططة  املنظمة  وامل�ساحات 
تطوير  �سركة  قامت  والتي  ال�ستخدام  �سفة  ح�سب  معينة  لغايات  واملخ�س�سة 
ومكملة  لها  تابعة  �سمولية  خمططات  باإعداد  اخلا�سة  العقبة  و�سلطة  العقبة 
للمخطط ال�سمويل ملنطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة والذي مت اجنازه يف ٢٠٠١ 

.
يتم  اأنه  غامن  اكد  واملحدودة،  الفريدة  ال�ستثمارية  بالفر�ص  يتعلق  فيما  اما 
اختيارها بناء على حاجة ال�سوق املحلي وح�سب اخلطط ال�سرتاتيجية واملخطط 
ال�سمويل للمنطقة، حيث انه بعد احل�سول على احلكم التنظيمي واملوافقات تقوم 
للم�سروع �سمن �سروط  للجدوى القت�سادية  العقبة بعمل درا�سات  �سركة تطوير 

خا�سة .
املركزية  املنطقة  اأهمية  على  العقبة  تطوير  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  و�سدد 
العقبة  اأجدى املناطق لال�ستثمار يف  والتي تعترب من  العقبة،  ال�سمالية يف مدينة 

اخلا�سة كونها متثل البوابة ال�سمالية للعقبة والبوابة اجلوية للقادمني عرب مطار 
الغوار  وطريق  ال�سحراوي  بالطريق  بريا  مربوطة  وهي  الدويل،  ح�سني  امللك 
القادمني من عمان، ا�سافة الى انها مزودة بكافة خدمات البنية التحتية والطرق 

احلديثة واخلدمية ومواقف ال�سيارات .
ونقل  التطوير  مبداأ  على  تعتمد  ال�سمالية  املنطقة  يف  ال�ستثمار  عقود  اإن  وقال   
الر�ص  ثمن  ت�سديدهم كامل  بعد  الثاين  الفريق  الى  امللكية  تنقل  ان  امللكية على 

وتطوير ما ن�سبته 3٠% من امل�سروع.
 واأ�سار الى ان الأحكام التنظيمية لالأر�ص تتميز  باأنها تعطي انتاجية كبرية، حيث 
ي�سمح فيها بارتفاع �سبعة طوابق على مان�سبته ٤٢ % من الأرا�سي وبن�سبة بناء كلية 

فوق الأر�ص تعادل ٢٥٠ % من م�ساحتها .
اأن هذا امل�سروع �سياحي ترويحي مب�ساحة  وفيما يتعلق مب�سروع املطل، اكد غامن 
١٠٠٠ دومن يف منطقة » املطل« اجلبلية التي تعتلي مدينة العقبة من عند ال�ساطئ 
التي تطل  الدول  وعلى جميع  العقبة  الأفق خلليج  كامل خط  وتطل على  الأو�سط 
من  باأكرث  مزودة  ال�سياحية  الفنادق  من  عددا  �سي�سم  امل�سروع  اإن  وقال  عليه.  
١٥ مرفقا ترويحيا وخدميا وعددا من املطاعم وامل�سارح ومراكز ت�سوق جتارية، 
ومباين  و�سياحية  وجتارية  ترويحية  مرافق  تتو�سط  كبرية  بحرية  الى  بال�سافة 
امل�سروع مدينة  ي�سمل  كما  العقبة،  بو�سط  متعرج  ويربطها طريق  متنوعة  �سكنية 
متكاملة مع كافة اخلدمات ومرفاأ قوارب مربوط بتلفريك ي�سل الى مركز املطل 

الذي يت�سمن بحرية على ارتفاع ١٦٠ م عن �سطح البحر.



»Orange« تحظى بتكريم 
ملكي لدعمها التميز والعطاء

التنفيذي  الرئي�ص  الثاين،  اهلل  عبد  امللك  جاللة  كرم 
حفل  خالل  ماريني،  تريي  الأردن،   ”Orange”لـ
جلهود  تقديرًا   ، للتميز  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جائزة 
ال�سركة يف دعم التميز والعطاء، ك�سريك ا�سرتاتيجي 

للجائزة عن الفئة الذهبية.
دافعًا  يعد  امللكي  التقدير  هذا  »اإن  ماريني  وقال 
من  واملتميزين  للتميز  رعايتها  لتوا�سل  لل�سركة  رئي�سًا 
والأثر  امل�سافة  القيمة  ذات  للمبادرات  دعمها  خالل 
اأهمية »جائزة امللك عبد اهلل الثاين  الوا�سح«، موؤكدًا 

. للتميز« 

احلفل،  لهذا  الأردن   »Orange« رعاية  اأن  واأكد 
تتوج التفاقية املوقعة بني مركز امللك عبد اهلل الثاين 
احل�سري  الت�سالت  راعي  لتكون  وال�سركة  للتميز 

للمركز.
اأهداف  مع  تتفق  الرعاية  هذه  اأن  اإلى  واأ�سار 
اأهمية  يف  تتمحور  التي  الأردن،   »Orange«
خدمات  من  تقدمه  ما  كل  يف  التميز  ثقافة  تعزيز 
مع  وتتما�سى  كما  الوطن،  ليتميز  القطاعات  جلميع 
 Essentials« اخلم�سية  ال�سركة  ا�سرتاتيجية 

..٢٠٢٠
تاأ�س�ص  للتميز،  الثاين  اهلل  عبد  امللك  مركز  اأن  يذكر 
العام ٢٠٠٦، ويهدف اإلى ن�سر ثقافة التميز يف الأردن 

ومعايري  التميز  مناذج  تطوير  خالل  من  واملنطقة، 
لت�سمل  الدولية،  املمار�سات  اأف�سل  املبنية على  التقييم 
الأعمال  وجمعيات  واخلا�ص  العام  القطاعني  بذلك 
الربحية، وتعد جائزة امللك عبد اهلل  واملوؤ�س�سات غري 
امل�ستوى  على  الأداء  لتميز  جائزة  اأرفع  للتميز  الثاين 

الوطني.

االستثمار في قطاع االتصاالت

48





اإلستثمار في قطاع النقل

كانت  الطريان،  جمال  يف  والنجاح  والريادة  وامل�سداقية  اخلربة  من  عامًا   ٥٢
كفيلة باأن تبقى الأولى يف تدريب وتاأهيل الطياريني، ومهند�سي �سيانة الطائرات، 
والإياتا   EASA الإيا�سا  متطلبات  ح�سب  وذلك  اجلويني،  وامل�سيفني  واملرحلني 

IATA املعرتف بها حمليا و دوليا. 
اأكادميية الطريان امللكية الأردنية التي تعترب بح�سب مديرها العام الكابنت الدكتور 
يف  الطائرات  �سيانة  ومهند�سي  الطيارين  لتدريب  اأكادميية  اأول  اخلوالدة  حممد 
الأردن واملنطقة العربية وبكفاءات اأردنية، واأول كلية علوم طريان بكفاءات اأردنية 

يف املنطقة ملنح درجة البكالوريو�ص. 
لدى  وكبرية  وا�سعة  ثقة  تنال  الكادميية  اإن  لـ»امل�ستثمرون«،  حديثه  خالل  ويقول 
الدول العربية وال�سديقية، حيث د�سنت انطالقتها يف املغرب العربي من خالل فتح 
فرع لها يف مملكة املغرب، التي با�سرت فيها ا�ستقبال وا�ستقطاب الطلبة املهتمني 

بدرا�سة علوم الطريان. 

العربي،  املغرب  دول  يف  اكرب  ب�سكل  التو�سع  اخلطوة  هذه  �سان  من  ان  وي�سيف 
وتر�سيخ مكانة الأكادميية اأنها الأف�سل يف الوطن العربي يف تدري�ص علوم الطريان. 
وي�سري اخلوالدة الى اأن الأكادميية قامت منذ تاأ�سي�سها عام ١٩٦٦ بتخريج اأكرث من 
٥٥٠٠ طيار و٤٠٠٠ فني �سيانة من خمتلف دول املنطقة، وهم يعملون بكفاءة عالية 
تقوم  حيث  العاملية،  الطائرات  �سيانة  و�سركات  الطريان  خطوط  من  العديد  يف 
اأ�سطول حديث مكون من )١٩( طائرة خمتلفة  بتدريب علوم الطريان من خالل 

الطراز. 
واكد اخلوالدة اأن الكادميية ت�سعى الى املحافظة على مركز الريادة يف التدريب 
والعاملية  والإقليمية  املحلية  لرفد اخلطوط اجلوية  الطريان  على خمتلف جمالت 
بطيارين يتمتعون مب�ستوى عال من الكفاءة واملهارة، بالإ�سافة اإلى تدريب وتاأهيل 
لأعلى  الطائرات طبقا  واإلكرتونيات  الطائرات  الطلبة يف جمالت هند�سة �سيانة 

املقايي�ص العاملية. 

االكاديمية تمنح رخصة طيران من إدارة الطيران الفيدرالي األمريكي

أكاديمية الطيران الملكية... 52 عامًا 
من الخبرة والريادة في مجال الطيران
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اإلستثمار في قطاع النقل

 JCAA وتتميز الأكادميية باإعتمادها وترخي�سها من قبل �سلطة الطريان املدين
ومتنح رخ�سة طريان من اإدارة الطريان الفيدرايل الأمريكي وهي معتمدة من قبل 
العديد من اخلطوط اجلوية العربية و٢٠ دولة �سديقة لتدريب مبعوثيها من الطلبة 

يف جمال الطريان وهند�سة �سيانة الطائرات. 
الأردين  املدين  الطريان  تنظيم  هيئة  من  اإعتماد  على  حا�سلة  اليوم  فالأكادميية 
 )ICAO( الدولية اإعتماد منظمة الطريان املدين  اإلى  )JCARC( بالإ�سافة 

وكافة هيئات الطريان املدين واخلطوط اجلوية العربية والعاملية. 
وي�سري اخلوالدة الى ان الكادميية ان�ساأت لأول مرة يف الأردن وبالتعاون مع جامعة 

عمان العربية كلية علوم الطريان باإيدي وخربات اأردنية.
الأكادميية  تقوم  التي  التخ�س�سات  من  العديد  تقدمي  �سيتم  التفاق  ومبوجب 
الطائرات  �سيانة  هند�سة  وبكالوريو�ص  الآيل  التجاري  الطريان  وهي  بتدري�سها 
واملرحل اجلوي وال�سيافة اجلوية، م�سريا الى اأن هذا الإعالن مت مع جامعتي عمان 

العربية و�ساوث ويلز الربيطانية/فرع دبي. 
 ١٩٦٦ عام  تاأ�س�ست  الأردنية  امللكية  الطريان  اأكادميية  اأن  على  بالذكر  اجلدير  
بتوجيهات من جاللة املغفور له امللك احل�سني بن طالل، وقد ح�سلت على اإعتماد 
الطريان  منظمة  اإعتماد  اإلى  بالإ�سافة  الأردين  املدين  الطريان  تنظيم  هيئة  من 
املدين الدولية وكافة هيئات الطريان واخلطوط اجلوية التي ت�سعى للتمييز والإبداع. 
الأوروبية  اجلوية  ال�سالمة  وكالة  ومتطلبات  معايري  �سمن  الأكادميية  وتعمل  كما 
واإدارة الطريان الفدرايل الأمريكي لتلبية متطلبات التدريب و�سركات الطريان يف 
 ... �سدق   ... بنزاهة  املجتمع  خدمة  �سعارها  الأكادميية  اأن  اإلى  م�سريا  املنطقة، 

واإمتياز. 
ويتوفر يف الكادميية ١٠٥ قاعة �سفيـة جمهزة ب�سـكل كامل ومتوافق مع املوا�سفات 
ال�سوت  طريق  عن  التعليـم  �سبل  فيهـا  وتتوفر  امل�سـاحات  نواحي  من  العامليـة 

وال�سورة .

خرجت أكثر من 5500 طيار و4 آالف  فني
 صيانة من مختلف دول المنطقة
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الردنية)جت(  ال�سياحية  النقليات  �سركة  ارباح  بلغت 
العام  من  الول  للن�سف  واملخ�س�سات  ال�سريبة  بعد 

٢٠١٨ حوايل ١،٢ مليون دينار. 

وح�سب البيانات املالية لل�سركة، فقد بلغ اجمايل الربح 
حوايل   ٢٠١٨ احلايل  العام  من  الول  الن�سف  خالل 
جمموع  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف  دينار،   مليون   ١،٥

موجوداتها حوايل ٢٤،3 مليون دينار. 

وقال مدير عام ال�سركة مالك حداد ان ال�سركة باتت 
اقدر واقوى على تلبية متطلبات مرحلة النمو والتو�سع 
والتطور والنطالق نحو امل�ستقبل بكل ثقة، حيث متكنت 
ال�سركة من التو�سع يف عملها وادخال خدمات جديدة، 
التي  والجنازات  ال�سركة  قوة  توؤكد  املالية  والنتائج 

حققتها منذ بداية العام.

باأرقى  جمهزة  ال�سركة  حافالت  جميع  اأن  واأ�ساف 
�سبكة  عرب  امل�سافرين  تنقل  والآمان  الراحة  و�سائل 
جميع  تواكب  حيث  النت�سار،  وا�سعة  ودولية  حملية 
اأمناطه  النقل بجميع  التي حتدث يف جمال  التطورات 
�سركة  اأن  اإلى  الركاب، م�سريا  نقل  اأو  ال�سياحي  النقل 
ال�سياحي  النقل  جمال  يف  نوعية  نقلة  اأحدثت  »جت« 
ذات  بحافلة  ينعموا  اأن  وال�سياح  للمواطنني  ليت�سنى 

موا�سفات عالية ومتميزة. 

كبريًا  اأ�سطوًل  اَلن  متلك  جت  اأن  بالذكر  اجلدير  من 
من احلافالت احلديثة التي تخ�سع للمراقبة وال�سيانة 
مبهارة  يتمتعون  موظفني  اأيدي  على  املنتظمة  الدورية 

عالية وخربة كبرية.

حداد: النتائج المالية 
المتحققة تؤكد أن 
الشركة باتت أقوى

 1،2 مليون دينار أرباح »جت« النصفية
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تتجه الى اعتماد البرنامج الدولي في التعليم

أكاديمية المعالم التربوية ...
 ... الخيار األمثل للتعليم المدرسي

شموط:
االكاديمية 

تتميز 
بمواكبتها 

للتقنيات 
التعليمية 

الحديثة

االستثمار في القطاع التعليمي

لرو�سة  امتدادا  وذلك   ،٢٠١٠ عام  يف  تاأ�س�ست  الرتبوية  املعامل  اكادميية 
زهرة اليا�سمني التي مت تاأ�سي�سها ١٩٩٤.

�سموط  رائد  املهند�ص  ادارتها  جمل�ص  رئي�ص  بح�سب  الكادميية  وتتميز 
با�سلوبها الرتبوي احلديث ومبواكبتها للتقنيات التعليمية احلديثة وا�ستقرار 

هيئتها التدري�سية والدارية.
تعترب  الرتبوية  املعامل  اكادميية  اإن  لـ»امل�ستثمرون«،  حديثه  خالل  ويقول 
املدار�ص  اأوائل  تعترب من  كما  بدران،  �سفا  تعليمي مميز يف منطقة  �سرح 
الرابع  الى  الول  ال�سف  من  ال�سا�سي  التعليم  يف  بدات  وقد  املنطقة،  يف 
البتدائي الى ان و�سلت اليوم الى ال�سفوف املتو�سطة لغاية ال�سف التا�سع.
وي�سيف اأن الكادميية تتجه الى اعتماد الربنامج الدويل يف التعليم، حيث 
تتنا�سب  ومتطورة  ذكية  �سفية  غرف  على  ت�ستمل  انها  الكادميية  تتميز 
مع جميع املراحل ال�سفية للطالب، كما واأنها �سديقة للبيئة وحائزة على 

�سهادة »متييز« من جمعية البيئة الأردنية.

النتائج  من  العديد  حققت  الكادميية  ان  الى  �سموط  املهند�ص  واأ�سار 
املتقدمة يف جميع املراحل ال�سفية، ويعود الف�سل بذلك الى جهود الدارة 
املتطورة خا�سة فيما يتعلق بانتقاء هيئتها التدري�سية، كما وت�سم الكادميية 
خمتربات علمية متطورة وخمتربات للحا�سوب الذكي، كما وتوفر  املالعب 

وال�ساحات الوا�سعة التي تعترب اجلانب املتنف�ص والرتفيهي للطالب.
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المتقدمة في جميع المراحل 
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رو�سة زهرة اليا�سمني تا�س�ست يف عام ١٩٩٤ لتكون اول رو�سة يف منطقة �سفا بدران، 
كما وانها تعترب من الرو�سات املتميزات على م�ستوى اململكة. 

وبح�سب املدير العام لرو�سة زهرة اليا�سمني روان ابو عزام، فاإنها اعتمدت يف تعليم 
وتيهئة الطفال على نظام دويل »النرتنا�سونال« الى جانب النظام املحلي. 

ا�ساليب  على  تعتمد  بانها  تتميز  الرو�سة  اإن  لـ»امل�ستثمرون«،  حديثها  خالل  وقالت 
تدري�ص عاملية متطورة، كما يوجد فيها ق�سم متخ�س�ص ممن يعانون من �سعوبات 
تلقي التعليم والتعليم البطيىء، م�سرية الى ان ر�سالة الرو�سة هي اأنه من حق البناء 

التعليم وباآفاق وا�سعة ويف بيئة متما�سكة القيم. 
واأ�سارت ابو عزام الى ان هوية الكادميية ا�سالمية بحتة وت�سم مباين مميزة وجمهزة 
باحدث املرافق، وذلك لتوفري كافة اخلدمات للعملية التعليمية وخمرجاتها، فجميع 
�سفوفها جمهزة بالواح ذكية، كما وت�سم خمترب للحا�سوب ومالعب ريا�سية، منوهة 

يف الوقت نف�سه الى ان الرو�سة لديها كادر مميز على امل�ستوى الداري والكادميي.
مدر�سية  ور�سوم  متخ�س�سة  اجنبية  مناهج  تقدم  الرو�سة  ان  عزام  ابو  واكدت 
وفق ا�س�ص تنا�سب مع جميع امل�ستويات املعي�سية، وذلك اميانا منها بان التعليم حق 
للجميع، كما تويل الرو�سة الهتمام الكبري باللغتني العربية والجنليزية، فخريجوها 
من الطفال يجيدون التحدث والكتابة بهما، كما وتقدم دورات متخ�س�سة يف القيم 

وحفظ القراآن الكرمي.

وا�سارت الى ان الرو�سة مل تغفل عن الهتمام بالتعليم امل�ساند لغايات النطق والذي 
وللحالت  لالخوة  خ�سومات  ومتنح  كما  الرو�سة،  عليها  تركز  التي  الربامج  يقدم 

الن�سانية التي ت�ستحق الوقوف الى جانبها ودعمها.

روضة زهرة الياسمين..
 المكان االفضل لتعليم االطفال

ابو عزام:
 رسالة الروضة 

تتلخص بحق االبناء 
بالتعليم وبآفاق 

واسعة

روضة زهرة الياسمين االستثمار في قطاع التعليمي
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اعتمدت في تعليم وتهيئة االطفال على النظامين الدولي والمحلي

تولي االهتمام الكبير 
باللغتين العربية 

واالنجليزية



تقدم دورات متخصصة 
في القيم وحفظ القرآن الكريم

االستثمار في قطاع التعليميروضة زهرة الياسمين
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»الوطنية للدواجن« ... 
النجاح والريادة في االنتاج

تعتبر االختيار االول للمستهلك وتعتمد في عملها على مجموعة من القيم والمبادىء، 
والمصداقية واألمانة في العمل، والجودة في االنتاج والعمل بروح الفريق.

الشركة الوطنية للدواجن التي تؤكد على لسان مديرها اسامة ندي أن النجاح الذي حققته 
المتمثل بمستوى منتجاتها ومدى اشادة المستهلك به يحتم على الشركة والعاملين 

عليها العمل أكثر في التحديث والتطوير بحيث تطبق في عملها آخر ما توصلت اليه 
تكنلوجيا علوم إنتاج الدواجن في مختلف المراحل.

اإلستثمار في القطاع الغذائي
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ندي: منتجات الشركة باتت تعتبر الخيار األول للمستهلك المحلي



الشركة تمتلك حلقات إنتاج متكاملة
 تراعي تطبيق أعلى معايير الجودة

ويقول ندي اإن من اهم الأ�سباب التي كانت وراء جناح ال�سركة وال�سمعة 
الطيبة التي حظيت بها خالل ال�سنوات املا�سية يعود لمتالكها حللقات 
لأن  ت�سعى  فال�سركة  اأعلى معايري اجلودة،  اإنتاج متكاملة مراعية تطبيق 
الغذائي والقت�سادي  الداعمة لالأمن  ت�سبح احدى اجلهات واملوؤ�س�سات 
منتجات  باأجود  العربية  وال�سواق  املحلي  اال�سوق  تزويد  خالل  من   ،
اأحدث  ا�ستخدام  طريق  عن  الإ�سالمية  لل�سريعة  وفقًا  املذبوح  الدجاج 
م�ستويات  اأعلى  وحتقق  البيئة  على  حتافظ  التي  والأنظمة  التقنيات 
الب�سري  العن�سر  وتطوير  وبتوظيف  امل�ستدام  والنمو  والإنتاجية  ال�سالمة 
الذي يت�سف بالكفاءة واملبادرة واللتزام وامل�ساركة بفاعلية يف التح�سني 

امل�ستمر.
ال�سركة  منتجات  ان  اإلى  للدواجن  الوطنية  لل�سركة  العام  املدير  وي�سري 
خا�سعة  تكون  ان  على  احلر�ص  كل  حتر�ص  فهي  باملئة،   ١٠٠ م�سمونة 

للرقابة ال�سحية، وهو احد اأ�سباب جناح ال�سركة.
وي�سدد ندي الى اأن احد حلقات تكامل النتاج املهمه وال�سرورية ل�سمان 
م�سنع  يف  انتاجه  يتم  والذي  النباتي  العلف  هو  النهائي  املنتج  جودة 
اململكة،  الأكرب على م�ستوى  والذي يعترب  ال�سركة  واململوك من  العالف 

وقد مت ان�ساوؤه عام ٢٠٠٤ لتزويد مزارع الدجاج الالحم ومزارع المهات 
بعلف نباتي ١٠٠ باملئة.

وي�سيف ان ال�سركة تقوم ب�سراء جميع املواد الولية لالأعالف من الذرة 
وفول ال�سويا واملواد امل�سافة من موردين خمتارين معتمدين، ويتم حتليل 
املواد اخلام قبل عملية النتاج من اجل �سمان معايري اجلودة، كما يتم 
للمزارع،  نقله  قبل  جودته  من  للتاكد  العلف  من  النهائي  املنتج  حتليل 
م�سريا الى ان م�سنع العالف مزود باملعدات واملاكينات التي تعمل اآليا 

وبفعالية لنتاج منتجات ذات جودة عالية.
واأ�سار ندي الى انه يتوفر يف م�سنع العالف م�ستودعات جمهزه بنظام 
رقابة ي�سمن احلفاظ على درجة احلرارة والرطوبة املنا�سبة للمحافظة 

على املواد اخلام وكذلك املنتج النهائي
معايري  مبراقبة  يقوم  خمترب  على  يحتوي  امل�سنع  اأن  على  ندي  و�سدد 
اجلودة من قبل فريق فني خمت�ص، منوها يف الوقت نف�سه الى ان م�سنع 
الوطنية  ال�سركة  تعترب  حيث  باملئة،   ١٠٠ النباتي  العلف  ينتج  العالف 
للدواجن الرائدة يف اململكة يف انتاج العلف النباتي وفقا لأعلى موا�سفات 

ومقايي�ص اجلودة العاملية.

اإلستثمار في القطاع الغذائي

مصنع االعالف األكبر في األردن وينتج االعالف النباتية %100
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اإلستثمار في قطاع التأمين

58 الف دينار صافي أرباح التأمين األردنية للنصف األول

بلغت  فنية  اأرباحًا  الأردنية  التامني  �سركة  حققت 
العام  من  الأول  الن�سف  خالل  دينار  مليون   ١،٥
احلايل ٢٠١٨ لتحافظ ال�سركة على اأدائها القوي 
البنوك  فوائد  جراء  تاأثرت  النتائج  هذه  ولكن 
ا�سافة  تقريبًا  دينار  املليون  تقارب  والتي  املدينة 
ا�سافية  مببالغ  الفنية  املخ�س�سات  زيادة  اإلى 
حيث كان لهذه الأ�سباب انعكا�ص وا�سح على �سايف 
الأرباح والتي بلغت ٥٨،٠٥3 الف دينار وا�سارة اإلى 
ما ذكر �سابقا من زيادة يف املخ�س�سات والفوائد 
املدينة فقد بلغ �سايف الإرباح ٥٨،٠٥3 الف دينار . 
�سركة  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
الف   ١١١،١١٩ ال�سريبة  قبل  الأردنية  التامني 
يف   ،٢٠١٨ العام  من  الثاين  الربع  خالل  دينار 
املتحققة  اليرادات  جمموع  فيه  بلغ  الذي  الوقت 

حوايل ٢٢،٦ مليون دينار.
واأ�سارت البيانات الى اأن جمموع موجودات �سركة 
العام  من  الثاين  الربع  خالل  الأردنية  التامني 

احلايل ٢٠١٨ حوايل ١٠٢،3 مليون دينار. 
وقال مدير العام �سركة التامني الأردنية عماد عبد 
اخلالق، اإن هذه النتائج تن�سجم مع خطة ال�سركة، 
خطة  ظل  يف  خ�سو�سا  اإيجابية  بنتائج  وتب�سر 
الذي  التوزيع  منافذ  وتعزيز  اجلغرايف  التو�سع 

توليه ال�سركة اأهمية ق�سوى. 
املركز  متانة  على  حافظت  ال�سركة  ان  واأ�ساف 
حيث  مهمة،  مالية  موؤ�سرات  تدعمه  الذي  املايل 
الول  الن�سف  خالل  موجوداتها  يف  منوا  حققت 
مليون   ١٠٢ لتتجاوز   ٢٠١٨ احلايل  العام  من 
دينار ، كما حققت نتائج مالية جيدة وعلى كافة 
ال�سعدة مقارنة بالفقرتة ذاتها من العام املا�سي 

.٢٠١٧
واكد عبد اخلالق اأن هذه النتائج الإيجابية حتققت 
نتيجة ال�سيا�سات املتوازنة التي انتهجتها ال�سركة 
�سيا�سة  اإطار  يف  الأعمال  حجم  يف  التو�ّسع  واإلى 
يف  املتطّور  وللم�ستوى  املخاطر،  لإدارة  ح�سيفة 
اأداء اخلدمات املقدمة للعمالء واجلهود املتميزة 
التي يبذلها موظفو ال�سركة على جميع امل�ستويات.

عبد الخالق:
 المؤشرات المالية 

المتحققة تبشر بنتائج 
إيجابية

519 الف دينار صافي أرباح الشركة األردنية الفرنسية للتأمين  للنصف االول

حققت ال�سركة الأردنية الفرن�سية للتامني اأرباحا 
خالل  واملخ�س�سات  ال�سريبة  بعد  �سافية 
بلغت   ٢٠١٨ احلايل  العام  من  الول  الن�سف 

٥١٩،٤٦3 الف دينار . 
اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
ال�سركة الأردنية الفرن�سية للتامني قبل ال�سريبة 
٦٧٥،٤٥٨ الف دينار خالل الربع الثاين من العام 
٢٠١٨، يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع اليرادات 

املتحققة حوايل ١٢،٨ مليون دينار.
موجودات  جمموع  اأن  الى  البيانات  واأ�سارت 
الربع  خالل  للتامني  الفرن�سية  الأردنية  ال�سركة 
الثاين من العام احلايل ٢٠١٨ حوايل 33 مليون 

دينار. 
الفرن�سية  الأردنية  ال�سركة  العام  مدير  وقال 

الرغم  على  اإنه  زعرب،  وليد  الدكتور  للتامني 
القت�ساد  على  فر�ست  التي  القليمية  الحداث 
العام  بداية  منذ  التحديات  من  املزيد  الوطني 
٢٠١٨ ، اإل ان ال�سركة حافظت على ادائها القوي 

ومركزها املتقدم. 
الفرن�سية  الأردنية  ال�سركة  م�سرية  ان  واأ�ساف 
للتامني الناجحة دليل وا�سح على عزم واإ�سرار 
الإدارة لتطوير هذه ال�سناعة والرتقاء بخدمات 
على  ال�سركة  ا�سرتاتيجية  ترتكز  حيث  التاأمني، 
خالل  من  وذلك  غريهم،  عن  العمالء  متييز 
الهادفة  املتكاملة  التاأمينية  اخلدمات  تقدمي 

لرعاية م�ساحلهم. 
عملها  يف  ت�ستند  ال�سركة  ان  الى  زعرب  واأ�سار 
والتي  متتلكها  التي  والكفاءات  اخلربات  على 
ال�سبل  كافة  ل�ستغالل  متني  اأ�سا�ص  على  تقوم 

املتاحة.
زعرب:

الشركة حافظت على ادائها 
القوي ومركزها المتقدم
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اإلستثمار في قطاع التأمين

708 الف دينار صافي أرباح المجموعة العربية األردنية للتامين النصفية

للتامني  الأردنية  العربية  املجموعة  �سركة  حققت 
واملخ�س�سات  ال�سريبة  بعد  �سافية  اأرباحا 
 ٢٠١٨ احلايل  العام  من  الول  الن�سف  خالل 

بلغت٧٠٨،١3١ الف دينار . 
�سركة  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
ال�سريبة  قبل  للتامني  الأردنية  العربية  املجموعة 
الربع  خالل  دينار  الف   ٨٨٩،٧٩٤ جمموعه  ما 
فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف   ،٢٠١٨ العام  من  الثاين 
مليون   ٧،٥ حوايل  املتحققة  اليرادات  جمموع 

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

دينار. 

وقال مدير عام �سركة املجموعة العربية الأردنية 
الرائدة  تعترب  ال�سركة  اإن  الديك،  نا�سر  للتامني 
الأكرث  التاأمني  �سركات  واإحدى  التاأمني  قطاع  يف 
تقدما ومتيزا يف بالأردن، وقد ا�ستطاعت احلفاظ 
الرباح  خالل  من  القوي  املايل  الأداء  زخم  على 
التي حققتها خالل الن�سف الول من العام احلايل 
٢٠١٨. واأ�ساف اأن ال�سركة متكنت من التخطيط 
وو�سع  الإحتمالت  خمتلف  ودرا�سة  ال�سليم 
اخلطط البديلة كاأ�سا�ص يف عملياتها للحفاظ على 
ح�سة مرتفعة من كافة اأنواع التاأمينات والربحية 
بنتائج  فخورين  »نحن  قائال  الديك  وتابع  منها.  
ملمو�سًا  منوا  تظهر  والتي  العام  لهذا  ال�سركة 
مع  املفرو�سة،  التحديات  رغم  ال�سركة  اداء  يف 
واإلتزامها  ال�سركة  خدمات  م�ستوى  على  احلفاط 

جتاه عمالئها ومزودي اخلدمات التاأمينية.
الديك:

 الشركة استطاعت الحفاظ 
على زخم األداء المالي القوي

1،3 مليون دينار صافي أرباح شركة الشرق األوسط للتأمين النصفية

 
اأرباحا  للتامني  الو�سط  ال�سرق  �سركة  حققت 
خالل  واملخ�س�سات  ال�سريبة  بعد  �سافية 
بلغت   ٢٠١٨ احلايل  العام  من  الول  الن�سف 

حوايل ١،3 مليون دينار . 
اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
ال�سريبة  قبل  للتامني  الو�سط  ال�سرق  �سركة 
حوايل ١،٥ مليون دينار خالل الربع الثاين من 
جمموع  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف   ،٢٠١٨ العام 

اليرادات املتحققة حوايل ١٢،٩ مليون دينار.
موجودات  جمموع  اأن  الى  البيانات  واأ�سارت 
الربع  خالل  للتامني  الو�سط  ال�سرق  �سركة 
 ٨٨،3 حوايل   ٢٠١٨ احلايل  العام  من  الثاين 

مليون دينار. 

وقال الرئي�ص التنفيذي ل�سركة ال�سرق الو�سط 
الربع  نتائج  اإن  �سوي�ص،  رجائي  للتامني 
لل�سركة  العام احلايل ٢٠١٨  الثالث من  املايل 
امل�ستويات  خمتلف  وعلى  جيدة  اأرقامًا  حققت 

التاأمينية. 
واأ�ساف »يعد اأداوؤنا املايل القوي خالل الن�سف 
ي�ساف  اآخر  اإجنازًا  اجلاري  العام  من  الأول 
التامني«،  جمال  يف  عملنا  اأ�سلوب  جناح  اإلى 
م�سريا الى ان التنفيذ الفعال ل�سرتاتيجياتنا و 
منتجاتنا وخدماتنا ي�سكل اأ�سا�سًا متينًا ملوا�سلة 
ال�سركة  ان  �سوي�ص  واكد  جناحنا.   رحلة 
للحفاظ  املتوا�سل  العمل  الى  دائما  �ست�سعى 
على الريادة يف قطاع التامني الأردين والإيفاء 
بوعودها بتقدمي اخلدمات ذات اجلودة العالية 

لعمالئها الكرام.
صويص:

 الشركة ستواصل العمل 
للحفاظ على الريادة في 

قطاع التأمين
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1،8 مليون دينار صافي أرباح الشرق العربي للتأمين النصفية

العربي  ال�سرق  �سركة  اإدارة  جمل�ص  �سادق 
كما  املنتهية  للفرتة  املالية  البيانات  للتاأمني على 
للعام  الرابع  اجتماعه  خالل   3٠/٠٦/٢٠١٨ يف 
املجل�ص،  رئي�ص  اللوزي  نا�سر  برئا�سة  احلايل، 
والرئي�ص  الإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  وح�سور 

التنفيذي لل�سركة الدكتور علي الوزين.
اللوزي  نا�سر  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  و�سرح 
من  الثاين  الربع  نهاية  يف  ال�سركة  اأعمال  باأن 
ا�ستعادت  حيث  جيدة  كانت  احلايل  العام 
ال�سنني يف  ال�سابقة على مدار  ال�سركة م�سريتها 
الكتتاب  ربح  وبلغ  الأرباح،  حتقيق  على  قدرتها 
الأرباح  بلغت  فيما   . اأردين  دينار  ٩٥،3مليون 
ال�سايف  الربح  وبلغ  دينار  مليون   ٢،3 الإجمالية 

بعد ال�سريبة ١،٨3 مليون دينار .
واأ�ساف الوزين اأن الأق�ساط املكتتبة بلغت 3،٥١ 

مليون   ٦٢،٥ مع  مقارنة  اأردين  دينار  مليون 
ال�سابق٢٠١٧  العام  من  الفرتة  لنف�ص  دينار 
بن�سبة انخفا�ص ١٨ ،%يف حني بلغت التعوي�سات 
 ٤٩،٧ مع  مقارنة  دينار  مليون   3٧،٨ املدفوعة 
ال�سابق  العام  من  الفرتة  لنف�ص  دينار  مليون 
٢٠١٧ بن�سبة انخفا�ص ٢٤ %وفقًا لبيانات ال�سركة 
املالية، كما زادت الودائع البنكية لل�سركة مبقدار 
 ٢٠١٧ العام  نهاية  عن  اأردين  دينار  مليون   ١،٦

لتبلغ ٤٤،٢ مليون دينار اأردين.
العربي  ال�سرق  �سركة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
للتاأمني  اخلليج  جمموعة  يف  ع�سو  للتاأمني 
املتواجدة يف عدة دول عربية واإقليمية، وحافظت 
مع   ٢٠١٨ احلايل  للعام  ت�سنيفها  على  ال�سركة 
وكالة الت�سنيف العاملية Best. M.A حيث 
 ++  B درجة   لل�سركة  املالية  املالءة  قوة  بلغت 
العام  خالل   bbb الئتماين  ت�سنيفها  وبلغ 

اللوزي: اجلاري ٢٠١٨.
الشركة استعادت مسيرتها 

السابقة على مدار السنين

اإلستثمار في قطاع التأمين

1،02 مليون دينار صافي أرباح شركة األولى للتأمين النصفية

 حققت �سركة الولى للتامني اأرباحا �سافية بعد 
ال�سريبة واملخ�س�سات خالل الن�سف الول من 
مليون   ١،٠٢ حوايل  بلغت   ٢٠١٨ احلايل  العام 

دينار . 
اأرباح �سركة  البيانات املالية، فقد بلغت  وح�سب 
الولى للتامني قبل ال�سريبة حوايل ١،٠3 مليون 

دينار خالل الربع الثاين من العام ٢٠١٨.
موجودات  جمموع  اأن  الى  البيانات  واأ�سارت 
من  الثاين  الربع  خالل  للتامني  الولى  �سركة 

العام احلايل ٢٠١٨ حوايل ٥٧ مليون دينار. 
وقال مدير عام �سركة الولى للتامني عالء عبد 
من�سجمة  جاءت  املتحققة  النتائج  اإن  اجلواد، 

اإدارة  تعتمدها  التي  العمل  ا�سرتاتيجية  مع 
ال�سركة والتي تعتمد على تقدمي منتجات تتالءم 
واحتياجات خمتلف العمالء، بالإ�سافة الى و�سع 
احلفاظ  ت�سمن  عالية  ائتمانية  ومعايري  اأ�س�ص 
على جودة املحفظة التمويلية اخلا�سة بال�سركة. 
موؤكدا  قوي،  لل�سركة  املايل  املركز  ان  واأ�ساف 
بتحقيق  ال�ستمرار  على  ال�سركة  قدرة  على 
مبختلف  النمو  ومعدلت  الإجنازات  من  املزيد 

الأن�سطة.
و�سدد على اأن الرتكيز من اإدارة ال�سركة ين�سب 
يف جمال نوعية الإنتاج ولي�ص الزيادة يف جمال 
الكم بكل ما هو النوع والذي يعود بالنفع يف اأرباح 
جديدة  لنطالقة  الرامية  وخططها  ال�سركة 

لزيادة ح�ستها ال�سوقية.
عبد الجواد:

 الشركة قادرة على مواصلة 
االنجازات وتحقيقها للمزيد 

من النمو

66





اإلستثمار في القطاع المصرفـي

18.5 مليون دينار صافي أرباح البنك األردني الكويتي للنصف االول

436 مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي في النصف األول
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الكباريتي: البنك انتهج 
سياسة ائتمانية حصيفة 

ومتزنة

المصري: البنك قادر على 
التعامل والتأقلم مع 

المستجدات والمتغيرات

بعد  �سافية  اأرباحا  الكويتي  الأردين  البنك  حقق 
من  الول  الن�سف  خالل  واملخ�س�سات  ال�سريبة 
العام احلايل ٢٠١٨ بلغت حوايل ١٨،٥ مليون دينار 
مقارنة مع حوايل ١٤،٥ مليون دينار للفرتة ذاتها 

من العام املا�سي ٢٠١٧. 
البنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
الأردين الكويتي قبل ال�سريبة حوايل ٢٦،٧ مليون 
دينار خالل الربع الثاين من العام ٢٠١٨، مقارنة 
مع حوايل ٢٢،٥ مليون دينار للفرتة ذاتها من العام 
اجمايل  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف   ،٢٠١٧ املا�سي 

دخل البنك حوايل ٦١،3 مليون دينار.
واأ�سارت البيانات الى اأن جمموع موجودات البنك 
العام  من  الثاين  الربع  خالل  الكويتي  الأردين 

احلايل ٢٠١٨ بلغت حوايل ٢،٨ مليار دينار. 
الكويتي  الأردين  البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
خالل  متكن  البنك  اإن  الكباريتي،  الكرمي  عبد 

الن�سف الول من العام احلايل ٢٠١٨ من حتقيق 
العمل  جوانب  كافة  يف  ممتازة  واجنازات  نتائج 
بف�سل كفاءة �سيا�سات الإدارة، وواقعيتها وقدرتها 

على التعامل مع امل�ستجدات والظروف الراهنة. 
�سهد  العام  بداية  منذ  البنك  ن�ساط  ان  واأ�ساف 
منوًا جيدًا وخمططا له يف جانب عمليات التجزئة 
ح�سيفة  ائتمانية  �سيا�سة  انتهج  حيث  والأفراد، 
حتكم  ووا�سحة  حمددة  معايري  واعتمد  ومتزنة، 
القرار الئتماين لكل حالة، بالإ�سافة اإلى الت�سدد 
يف اإجراءات املراقبة واملتابعة والتح�سيل والتوثيق.
واأ�سار الى ان اإدارة البنك اأو�ست بتنفيذ ال�سيا�سة 
انعكا�سات  بدء  مع  بالتزامن  اعتمادها  مت  التي 
الأزمات القليمية والعاملية على الإقت�ساد الوطني، 
بالوقوف  البنك  اإلتزام  عنا�سرها  اأهم  من  والتي 
اإلى جانب عمالئه وخا�سة الذين تراجع ن�ساطهم 
وتعرثت ح�ساباتهم نتيجة للظروف الراهنة، حيث 
مت ت�سويب و�سع عدد من تلك احل�سابات واعادتها 

الى م�سارها �سمن الديون العاملة.

حققت جمموعة البنك العربي منوًا يف الأرباح بن�سبة ٥% 
اأرباح  �سايف  بلغ  حيث   ،٢٠١٨ العام  من  الول  للن�سف 
املجموعة بعد ال�سرائب واملخ�س�سات ٤3٦ مليون دولر 
مقارنة مع ٤١٥.٢ مليون دولر لنف�ص الفرتة من العام 

ال�سابق.
يف املقابل بلغت ارباح البنك قبل ال�سرائب ٥٨٢ مليون 
دولر وبن�سبة منو ٦.٤% مما يعزز قدرة البنك بالو�سول 
اإلى اأف�سل م�ستويات الداء وا�ستمراره يف حتقيق الرباح 
وتعزيز مركزه املايل حيث بلغ اجمايل حقوق امللكية ٨.٢ 

مليار دولر اأمريكي كما يف نهاية حزيران ٢٠١٨.
 وقد حققت املجموعة منوًا يف الأرباح الت�سغيلية بن�سبة 
اأمريكي، يف حني  دولر  مليون  اإلى ٦٦٨.٥  لت�سل   %١3
لت�سل   %3 بن�سبة  الئتمانية  الت�سهيالت  حمفظة  منت 
اإلى ٢٥.٥ مليار دولر اأمريكي باملقارنة مع ٢٤.٧ مليار 
عام ٢٠١٧،  الول  الن�سف  نهاية  كما يف  اأمريكي  دولر 
وبلغت ودائع العمالء 33 مليار دولر امريكي كما يف 3٠ 

حزيران ٢٠١٨.
اأ�ساد �سبيح  للبنك،  اليجابية  النتائج  تعليقه على   ويف 

امل�سري »رئي�ص جمل�ص الدارة بالأداء املتميز ملجموعة 
قدرة  موؤكدًا  النتائج  اأف�سل  حتقيق  يف  العربي  البنك 
واملتغريات  امل�ستجدات  والتاأقلم مع  التعامل  البنك على 
ا�س�ص  على  العربي  البنك  جمموعة  لعتماد  نتيجة 
الئتمانية  ل�سيا�ساته  بالإ�سافة  متينة،  م�سرفية 

احل�سيفة واملحافظة.
 ومن جهته، اأو�سح نعمه �سباغ « املدير العام التنفيذي 
بالأرباح  ينمو  ان  ا�ستطاع  البنك  اأن  العربي  للبنك 
دولر  مليون   ٦٦٨.٥ اإلى  لت�سل   %١3 بن�سبة  الت�سغيلية 
من خالل كفاءة توظيفاته والتنوع يف منتجاته وخدماته 
امل�سرفية التي يقدمها، حيث منت �سايف الفوائد املتاأتية 
من الأعمال البنكية الرئي�سية لت�سل اإلى ٦3٤.3 مليون 
دولر و بن�سبة منو بلغت ١٢% بالإ�سافة اإلى كفاءة �سبط 
املركز  متانة  على  �سباغ  واكد  الت�سغيلية.  م�ساريفه 
على  احلفاظ  يف  البنك  ا�ستمرار  نتيجة  للبنك  املايل 
اإلى  معدلت �سيولة مرتفعة، حيث بلغت ن�سبة القرو�ص 
الودائع ٧١.٦% بالإ�سافة اإلى جودة حمفظة الت�سهيالت 
اأكرث من  اإلى  الئتمانية والحتفاظ مبعدل تغطية و�سل 
حيث  قوية  راأ�سمالية  بقاعدة  احتفاظه  وكذلك   ،%١٠٠

بلغت ن�سبة كفاية راأ�ص املال ١٥.٤%.
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18.8 مليون دينار صافي أرباح بنك االتحاد للنصف االول

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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سلفيتي: البنك يمتلك 
كافة اإلمكانات التي 

تساعده على مواصلة 
النمو

ال�سريبة  بعد  �سافية  اأرباحا  الحتاد  بنك  حقق 
العام  من  الول  الن�سف  خالل  واملخ�س�سات 
دينار  مليون   ١٨،٨ حوايل  بلغت   ٢٠١٨ احلايل 
مقارنة مع حوايل ١٥،٢ مليون دينار للفرتة ذاتها 

من العام املا�سي ٢٠١٧. 
بنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
دينار  مليون   ٢٨،٨ حوايل  ال�سريبة  قبل  الحتاد 
مع  مقارنة   ،٢٠١٨ العام  من  الثاين  الربع  خالل 
حوايل ٢٢،٧ مليون دينار للفرتة ذاتها من العام 
اجمايل  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف   ،٢٠١٧ املا�سي 

دخل البنك حوايل ٧٦،٦ مليون دينار. 
بنك  اأن جمموع موجودات  الى  البيانات  واأ�سارت 
احلايل  العام  من  الثاين  الربع  خالل  الحتاد 

٢٠١٨ بلغت حوايل 3،٦ مليار دينار. 
الحتاد ع�سام  بنك  ادارة  رئي�ص جمل�ص  واأعرب 
ال�سلفيتي عن �سروره بالنتائج املالية والإجنازات 
املميزة التي حققها البنك خالل الن�سف الول من 
العام ٢٠١٨  وبال�سيا�سة احل�سيفة التي تنتهجها 

ال�سرتاتيجية  للبنك يف تطبيق  التنفيذية  الإدارة 
للمحافظة على مكانة متميزة يف القطاع امل�سريف 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأزمات  رغم  الأردين 
ال�سلبية  وتاأثرياتها  والعامل  باملنطقة  حتيط  التي 

على القت�ساد الوطني. 
وقال اإن النتائج امللفتة التي �سجلها البنك يف الربع 
ا�سرتاتيجية  جناح  تعك�ص   ٢٠١٨ عام  من  الثاين 
ا�ستمرار  لنا  �سمنت  والتي  اأطلقها  التي  عمله  

الزخم القوي ملكا�سب البنك.
توا�سل  البنك  اأعمال  ا�سرتاتيجية  اأن  الى  واأ�سار 
تلبي  وفعالة  فريدة  حلول  توفري  على  الرتكيز 
خمتلف  يف  لعمالئنا  امل�سرفية  الحتياجات 
امل�سرفية  اخلدمات  من  بدءًا  املجالت، 
اخلدمات  اإلى  املال،  واأ�سواق  ال�ستثمارية 

امل�سرفية اخلا�سة بال�سركات والأفراد. 
واكد ال�سلفيتي اأن بنك الحتاد يتظر بعني التفاوؤل 
اإلى  اإلى الن�سف الثاين من العام ٢٠١٨، ونتطلع 
ال�ستفادة من الفر�ص املتاحة، ولدينا قناعة باأننا 
منلك كافة الإمكانات التي ت�ساعدنا على موا�سلة 

النمو يف الفرتة القادمة.

14،4 مليون دينار صافي أرباح بنك القاهرة عمان النصفية
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المفتي: البنك يعمل على 
تقديم خدمات مصرفية 

جديدة تلبي كافة 
تطلعات عمالئه

بعد  �سافية  اأرباحا  عمان  القاهرة  بنك  حقق 
مليون   ١٤،٤ حوايل   بلغت  واملخ�س�سات  ال�سريبة 
دينار خالل الن�سف الول من العام احلايل ٢٠١٨ 
ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   ١3،٩ حوايل  مع  مقارنة 

من العام املا�سي ٢٠١٧.
بنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب   
مليون   ٢١،٤ حوايل  ال�سريبة  قبل  عمان  القاهرة 
دينار خالل الن�سف الول من العام ٢٠١٨، مقارنة 
مع حوايل ١٩،٥ مليون دينار للفرتة ذاتها من العام 
املا�سي ٢٠١٧،  يف الوقت الذي بلغ فيه اجمايل دخل 

البنك حوايل ٦٦،٩ مليون دينار.
بنك  موجودات  جمموع  اأن  الى  البيانات  واأ�سارت   
العام  من  الول  الن�سف  خالل  عمان  القاهرة 

احلايل ٢٠١٧ بلغت حوايل ٢،٩ مليار دينار.
 وقال رئي�ص جمل�ص ادارة بنك القاهرة عمان يزيد 
املفتي:  اإن هذه النتائج الإيجابية جاءت نتيجة ثقة 

الكبرية  البنك ومتيز خدماته واجلهود  العمالء يف 
التي يبذلها العاملون فيه لتقدمي منتجات وخدمات 
عمالئه  تطلعات  كافة  تلبي  جديدة  م�سرفية 

املتميزين من �سركات واأفراد.
 واأ�ساف: تعك�ص النتائج التي �سجلناها يف الن�سف 
اأعمال  ا�سرتاتيجية  جناح   ٢٠١٨ عام  من  الول 
القوي  الزخم  ا�ستمرار  لنا  �سمنت  والتي  البنك 
اأعمال  ا�سرتاتيجية  اأن  م�سيفًا  البنك،  ملكا�سب 
فريدة  حلول  توفري  على  الرتكيز  توا�سل  البنك 
يف  لعمالئنا  امل�سرفية  الحتياجات  تلبي  وفعالة 
امل�سرفية  اخلدمات  من  بدءًا  املجالت،  خمتلف 
ال�ستثمارية واأ�سواق املال، اإلى اخلدمات امل�سرفية 

اخلا�سة بال�سركات والأفراد.
واكد املفتي اإننا ننظر بعني التفاوؤل اإلى ما تبقي من 
الفر�ص  من  ال�ستفادة  اإلى  ونتطلع  احلايل  العام 
املتاحة اأمام بنك القاهرة عمان، ولدينا قناعة باأننا 
موا�سلة  على  ت�ساعدنا  التي  الإمكانات  كافة  منلك 

النمو يف الفرتة املقبلة.
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23.3 مليون دينار صافي أرباح البنك االسالمي للنصف االول
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شحادة: البنك يسعى 
الى االستمرار بتحسين 

منتجاته وعملياته لتقديم 
نمو مربح ومستدام

�سافية  اأرباحا  الأردين  ال�سالمي  البنك  حقق 
الول  الن�سف  خالل  واملخ�س�سات  ال�سريبة  بعد 
من العام احلايل ٢٠١٨ بلغت حوايل ٢3،3 مليون 

دينار. 
البنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
ال�سالمي الأردين قبل ال�سريبة حوايل 3٥ مليون 
يف   ،٢٠١٨ العام  من  الثاين  الربع  خالل  دينار 
الوقت الذي بلغ فيه اجمايل دخل البنك حوايل ٧٢ 

مليون دينار. 
واأ�سارت البيانات الى اأن جمموع موجودات البنك 
العام  من  الثاين  الربع  خالل  الأردين  ال�سالمي 

احلايل ٢٠١٨ بلغت حوايل ٤،٢ مليار دينار. 
للبنك  العام  املدير  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 
الإ�سالمي الأردين، مو�سى �سحادة، اأن هذه النتائج 

على  املحافظة  يف  البنك  جناح  الى  ت�سري  املالية 
وترية النمو يف حجم عملياته امل�سرفية، حيث ان 
التنوع يف تقدمي اخلدمات امل�سرفية التي يقدمها 
واملوؤ�س�سات  الكربى  وال�سركات  لالأفراد  البنك 
احد  كان  ال�ستثمار  وقطاع  واملتو�سطة  ال�سغرية 
اأرباحه  حتقيق  يف  البنك  ا�ستمرار  يف  ال�سباب 

ومنوه. 
حققها  التي  املالية  املوؤ�سرات  معظم  اأن  واأ�ساف 
والئتماين  املايل  الو�سع  متانة  توؤكد  م�سرفنا 
بكل كفاءة  وروؤيته  ر�سالته  بتطبيق  للبنك للتزامه 
ومواجهة  احلوكمة  مببادئ  اللتزام  مع  واقتدار 

املخاطر. 
لتح�سني  با�ستمرار  ي�سعى  البنك  ان  قائال،  وتابع 
لال�ستثمار  فر�ص  وا�ستك�ساف  وعملياته،  منتجاته 
لديه  الئتمانية  املحفظة  لإدارة  التكنولوجيا  يف 

بطريقة اأكرث فاعلية؛ لتقدمي منو مربح وم�ستدام.

اإلستثمار في القطاع المصرفـي

22 مليون دينار صافي أرباح بنك األردن للنصف االول
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فاخوري: المؤشرات 
المالية تشير إلى األداء 
اإليجابي والثابت للبنك

بعد  �سافية  اأرباحا  الأردن  بنك  حقق 
الن�سف  خالل  واملخ�س�سات  ال�سريبة 
الول من العام احلايل ٢٠١٨ بلغت حوايل 

٢٢ مليون دينار. 
اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
 3٥،٢ حوايل  ال�سريبة  قبل  الأردن  البنك 
العام  من  الثاين  الربع  خالل  دينار  مليون 
٢٠١٨، يف الوقت الذي بلغ فيه اجمايل دخل 

البنك حوايل ٦٩،٦ مليون دينار.
واأ�سارت البيانات الى اأن جمموع موجودات 
العام  من  الثاين  الربع  خالل  الأردن  بنك 
احلايل ٢٠١٨ بلغت حوايل ٢،٥ مليار دينار. 
الأردن  البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  و�سرح 
بالنتائج  �سعداء  »نحن  اإن  فاخوري،  �ساكر 
العام  من  الأول  الن�سف  يف  حققناها  التي 

٢٠١٨، فان جميع املوؤ�سرات املالية الرئي�سية 
ت�سري اإلى الجتاه ال�سحيح واأدائنا الإيجابي 

والثابت يف الأردن«. 
وا�ساف ان البنك يقوم على التطبيق املمتاز 
اأثبتت  بدورها  التي  ال�سرتاتيجية  للخطة 
قدرتها على النمو يف ظل خمتلف الظروف 

القت�سادية ال�سعبة. 
واأ�سار فاخروي الى اأن اإدارة البنك وا�سلت 
تنفيذ ال�سيا�سة التي مت اعتمادها بالتزامن 
على  املنطقة  اأزمات  انعكا�سات  بدء  مع 
الإقت�ساد الوطني، والتي من اأهم عنا�سرها 
عمالئه  جانب  اإلى  بالوقوف  البنك  اإلتزام 
وتعرثت  ن�ساطهم  تراجع  الذين  وخا�سة 
حيث  الراهنة،  للظروف  نتيجة  ح�ساباتهم 
احل�سابات  تلك  من  عدد  و�سع  ت�سويب  مت 
الديون  �سمن  م�سارها  الى  واعادتها 

العاملة.
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4 ماليين دينار صافي أرباح بنك صفوة االسالمي للنصف االول

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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القاضي: النتائج تعطي 
مؤشرا قويا على مدى 

قوة البنك وثقة العمالء 
به

أبو حمور: النتائج ستعزز 
من ثقة العمالء ومكانته 

في السوق

اأرباحا  الأردين  العربي  ال�ستثمار  بنك  حقق 
الربع  خالل  واملخ�س�سات  ال�سريبة  بعد  �سافية 
بلغت حوايل ٨،٦  العام احلايل ٢٠١٨  الثاين من 

مليون دينار.
بنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
حوايل  ال�سريبة  قبل  الأردين  العربي  ال�ستثمار 
العام  من  الثاين  الربع  خالل  دينار  مليون   ١٢،3
اجمايل  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف   ،٢٠١٨ احلايل 

الدخل املتحقق حوايل ٢٩،٢ مليون دينار.
بنك  ان جمموع موجودات  الى  البيانات  واأ�سارت 
ال�ستثمار العربي الأردين خالل الربع الثاين من 
العام احلايل ٢٠١٨ بلغت حوايل ١،٩ مليار دينار.
ويف تعليقه على النتائج املالية املتحققة، اأكد رئي�ص 
جمل�ص ادارة بنك ال�ستثمار العربي الأردين هاين 
وقوة  للبنك  املايل  املركز  �سالبة  على  القا�سي، 

حتقيق  ا�ستطاع  البنك  ان  الراأ�سمالية،  قاعدته 
نتائج مالية جيدة خالل الن�سف الول من العام 
٢٠١٨، وهو ما يعطي موؤ�سرا قويا على مدى قوة 

البنك وثقة العمالء به.
العمل  و�سيتم  التطور،  �سيوا�سل  البنك  اإن  وقال 
على حتقيق املزيد من النمو يف �سايف ارباح البنك 
املحلي،  ال�سوق  البنك يف  زيادة ح�سة  من خالل 
وذلك بتقدمي احللول امل�سرفية املتطورة واملتنوعة 
التجارية وال�سناعية واملمنوحة  لكافة القطاعات 

لكل من ال�سركات الكربى، املتو�سطة وال�سغرية.
جاَء  النتائج  هذه  حتقيق  اأن  القا�سي  واأ�ساف  
البنك  ينتهجها  التي  املتوازنة  ال�سيا�سات  نتيجة 
�سيا�سة  اإطار  يف  الأعمال  حجم  يف  التو�ّسع  واإلى 
يف  املتطّور  وللم�ستوى  املخاطر،  لإدارة  ح�سيفة 
واجلهود  البنك  لعمالء  املقدمة  اخلدمات  اأداء 
جميع  على  البنك  موظفو  يبذلها  التي  املتميزة 

امل�ستويات.

بعد  �سافية  اأرباحا  ال�سالمي  �سفوة  بنك  حقق 
ال�سريبة واملخ�س�سات خالل الن�سف الول من 
العام احلايل ٢٠١٨ بلغت حوايل ٤ ماليني دينار 
مقارنة مع حوايل ٢،٦ مليون دينار للفرتة ذاتها 

من العام املا�سي ٢٠١٧. 
بنك  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
�سفوة ال�سالمي قبل ال�سريبة حوايل ٦،٢ مليون 
دينار خالل الربع الثاين من العام ٢٠١٨، مقارنة 
مع حوايل ٤ مليون دينار للفرتة ذاتها من العام 
اجمايل  فيه  بلغ  الذي  الوقت  املا�سي ٢٠١٧، يف 

دخل البنك حوايل ١٨،١ مليون دينار.
واأ�سارت البيانات الى اأن جمموع موجودات بنك 
العام  من  الثاين  الربع  خالل  ال�سالمي  �سفوة 

احلايل ٢٠١٨ بلغت حوايل ١،٠٢ مليار دينار. 

و�سرح رئي�ص جمل�ص ادارة بنك �سفوة ال�سالمي 
البنك  ان   ، حمور  ابو  نا�سر  حممد  الدكتور 
بداية  منذ  ممزية  مالية  نتائج  حتقيق  ا�ستطاع 
تطورا  الداء  �سهدء  حيث   ،٢٠١٨ احلايل  العام 
ثقة  �سيعزز  ما  وهو  اجلوانب  كافة  على  ملفتا 
العمالء به ومكانته بني �سفوة البنوك ال�سالمية 

العاملة يف ال�سوق املحلي. 
وقال اإن ادارة البنك اعتمدت خطة ا�سرتاتيجية 
الو�سع  معطيات  الى  بنائها  يف  ا�ستندت 
واحتمالت  والعاملي  املحلي  لالقت�ساد  الراهن 
ا�ستمراريته للفرتة القادمة، م�سريا الى ان هذا 
املدى  طويل  التخطيط  من  بالنتقال  التغيري 
بالرتوي  الدارة  روؤية  يعك�ص  املدى  متو�سط  الى 
ان  ال  الراهنة،  احلالة  ظروف  مع  والتعامل 
الطاقات  توفري  ت�سمن  الوقت  نف�ص  ويف  الدارة 
ايجابية  تطورات  لأي  فورا  لال�ستجابة  املنا�سبة 

وواعدة.
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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السعدي: األرباح 
المتحققة فاقت األرباح 
المتوقعة لهذه الفترة 

ضمن خطة البنك

وا�سل بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل م�سريته يف خدمة 
القت�ساد الوطني، حمافظًا على اإجنازاته على الرغم 
حيث  املنطقة،  يف  املواتية  غري  الظروف  ا�ستمرار  من 
حقق البنك خالل الن�سف الأول من عام ٢٠١٨ اأرباحًا 
بعد ال�سريبة ٥٥.3 مليـون دينار مقابل  ٦٢.٢ مليون 

دينار حتققت خالل نف�ص الفرتة من العام ٢٠١٧.
البنك  تبني  اإلى  الأرباح  يف  النخفا�ص  هذا  ويعزى 
يف  اإ�سافية  خم�س�سات  وبناء  متحفظة  ل�سيا�سة 
املالية   التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار  تطبيق  ظل 

)IFRS9( بهدف تدعيم قوة املركز املايل للبنك.
ال�سريبة  ٨١.٨ مليون دينار  البنك قبل  ارباح  وبلـغت 
مقارنًة مع اأرباح مقدارها ٨٧.٤ مليون دينار للن�سف 
الأول من العام ال�سابق، علمًا باأن الإيرادات الت�سغيلية 
ارتفعت الى حوايل ١٧٦ مليون دينار وبزيادة عن الفرتة 
دينار  مليون   ١٠.٧ مبقدار  ال�سابق  العام  من  املماثلة 

ومبا ن�سبته ٦.٥%.
تعك�ص  املتحققة  النتائج  اإن  اخلطيب  الإله  عبد  وقال 
القت�سادية  التحديات  مع  التعامل  على  البنك  قدرة 
وما  ال�سعبة  الإقليمية  الظروف  عن  الناجتة  الكبرية 

ت�سعه من �سغوط ا�سافيه على القت�ساد الأردين. 

على  وقدرته  البنك  و�سع  متانة  على  اخلطيب  واأكد 
يف  الريادي  دوره  على  واحلفاظ  املتغريات  مع  التعامل 
القطاع امل�سريف اذ بلغت ن�سبة كفاية راأ�ص املال 3.١٦% 
 ،%١٠.٢ ال�سريبة  بعد  امللكية  حقوق  على  والعائد 
خدمة  يف  الإيجابية  وم�ساهمته  م�سريته  ليوا�سل 
املرحلة  ت�سهد  اأن  امله  واعرب عن  الوطني،  القت�ساد 
املقبلة حت�سنًا يف الأداء القت�سادي مبا ميكن البنك من 

الرتقاء باأدائه وتعزيز منجزاته.
قدرة  تعزيز  على  الإدارة  جمل�ص  حر�ص  على  اكد  كما 
ملواكبه  اأدائه  تطوير  يف  ال�ستمرار  وعلى  البنك 
اف�سل  مع  يتالئم  ومبا  امل�سريف  العمل  يف  التطورات 

املعايري الناظمة.
من جانبـه بني الرئي�ص التنفيذي لبنك الإ�سكان اإيهاب 
املناف�سة  حتديات  من  الرغم  وعلى  باأنه  ال�سعـدي 
وا�ستمرار  املحلية  امل�سرفية  ال�سوق  يف  ال�سديدة 
الظروف ال�سعبة اإل اأن الأرباح املتحققة فاقت الأرباح 

املتوقعة لهذه الفرتة �سمن خطة البنك.
واأ�ساف باأن املوجودات قد حققت منوًا وو�سل جمموعها 
اإلى ٨.١ مليار دينار يف نهاية حزيران ٢٠١٨، وزادت 
اإلى  لت�سل   %٠.3 بن�سبة  العمالء  ودائع  اأر�سدة 

حمفظة  ر�سيد  اإجمايل  زاد  فيما  دينار،  مليار   ٥.٨
لي�سل   %3.٩ بن�سبة  املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت 
اإلى ٤.٧ مليار دينار، وو�سل اإجمايل حقوق امللكية اإلى 

١،٠٤٥ مليون دينار.
واأ�ساد ال�سعدي بالوقت ذاته بقوة املالءة املالية للبنك 
قاعدته  ومتانة  الئتمانية  حمفظته  وجودة  و�سالمة 
الراأ�سمالية، حيث بلغت ن�سبة كفاية راأ�ص املال 3.١٦% 
ون�سبة ال�سيولة ١١٩% وهما اأعلى من املعدلت املطلوبة 
على  العائد  معدل  وبلغ  الأردين،  املركزي  البنك  من 
على  العائد  ومعدل   %١.٤ ال�سريبة  بعد  املوجودات 

حقوق امللكية بعد ال�سريبة ١٠.٢%.
وا�ستمر البنك باملحافظة على معايري جودة املوجودات، 
من   NPLs العاملة  غري  الديون  ن�سبة  حت�سنت  حيث 
املخ�س�سات  تغطية  ن�سبة  وتعززت   ،%3.٦ اإلى   %٤

للديون غري العاملة من حوايل١٠٧% اإلى ١١٧%.
ح�سد  من  احلايل  العام  خالل  متكن  البنك  اأن  يذكر 
،وتاأتي  وعاملية  ودولية  اإقليمية  موؤ�س�سات  من  جوائز   ٤
هذه اجلوائز تكرميًا لبنك الإ�سكان على نوعية وجودة 
املنتجات واخلدمات امل�سرفية املتميزة التي يقدمها يف 

ال�سوق امل�سرفية الأردنية.
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

3.7 مليون دينار صافي أرباح بنك سوسيته جنرال النصفية 
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قبوات: البنك نجح في 
تنويع مصادر اإليرادات مع 

االهتمام المتزايد بالعمالء

اأرباحا  الأردن  جرنال   �سو�سيته  بنك  حقق 
خالل  واملخ�س�سات  ال�سريبة  بعد  �سافية 
بلغت  العام احلايل ٢٠١٨  الثاين من  الربع 

حوايل 3،٧ مليون دينار.
اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
بنك �سو�سيته جرنال  الأردن قبل ال�سريبة 
حوايل ٥،٧ مليون دينار خالل الربع الثاين 
من العام احلايل ٢٠١٨، يف الوقت الذي بلغ 
 ١١،٩ حوايل  املتحقق  الدخل  اجمايل  فيه 

مليون دينار.
واأ�سارت البيانات الى ان جمموع موجودات 
الربع  خالل  الأردن  جرنال   �سو�سيته  بنك 
الثاين من العام احلايل ٢٠١٨ بلغت حوايل 

١،٤ مليار دينار.

جرنال-  �ستو�ستيه  بنك  عام  مدير  وقال 
البنك خالل  نتائج  اإن  الأردن ندمي قبوات، 
الن�سف الول من العام احلايل كانت جيدة 

و�سملت خمتلف فئات الدخل الأ�سا�سية.
واأ�ساف اأن النجاح الذي يحققه البنك ياأتي 
اجلديدة  ل�سرتاتيجيته  تنفيذه  خالل  من 
جرنال  �سو�سيته  بنك  تعزيز  اإلى  الهادفة 
اخلدمات  تقدمي  يف  رائد  كبنك  الأردن 
امل�سرفية ال�ساملة التي تركز على العمالء.
يف  جنح  البنك  ان  الى  قبوات  واأ�سار 
قطاعي  وتنمية  الإيرادات  م�سادر  تنويع 
اإلى  جنبا  امل�سرفية  واخلدمات  ال�ستثمار 
وتلبية  بالعمالء  املتزايد  الهتمام  مع  جنب 
من  وا�سعة  �سبكة  خالل  من  احتياجاتهم 
الفروع امل�سرفية، بالإ�سافة ل�سبكة متطورة 

من اأجهزة ال�سرف الآيل.

12.9 مليون دينار صافي أرباح البنك االهلي للنصف االول
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داود: النتائج المتميزة 
للبنك جاءت تتويجًا 

للجهود المبذولة

بعد  اأرباحا �سافية  الأردين  الهلي  البنك  حقق 
ال�سريبة واملخ�س�سات خالل الن�سف الول من 
مليون   ١٢،٩ حوايل  بلغت   ٢٠١٨ احلايل  العام 
دينار مقارنة مع حوايل ٩،٤ مليون دينار للفرتة 

ذاتها من العام املا�سي ٢٠١٧. 
وح�سب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح البنك 
 ١٨،٤ حوايل  ال�سريبة  قبل  الأردين  الهلي 
مليون دينار خالل الربع الثاين من العام ٢٠١٨، 
مقارنة مع حوايل ١3 مليون دينار للفرتة ذاتها 
من العام املا�سي ٢٠١٧، يف الوقت الذي بلغ فيه 

اجمايل دخل البنك حوايل ٥٦،٥ مليون دينار. 
موجودات  جمموع  اأن  الى  البيانات  واأ�سارت 
من  الثاين  الربع  خالل  الأردين  الهلي  البنك 
مليار   ٢،٧٨ حوايل  بلغت   ٢٠١٨ احلايل  العام 

دينار. 
البنك  عام  مدير  التنفيذي/  الرئي�ص  وقال 

النتائج  اإن  داود،  مو�سى  الأردين حممد  الهلي 
املتميزة للبنك جاءت تتويجًا للجهود املبذولة يف 
زيادة �سبكة الفروع وال�سرافات اللية والتو�سع 
تواكب  التي  املبتكرة  البنكية  اخلدمات  يف 

متطلبات العمالء. 
من  الأول  الن�سف  يف  البنك  اأداء  اأن  واأ�ساف 
التي  الإيجابية  التطورات  يعك�ص  احلايل  العام 
حققها البنك على �سعيد تطوير اأنظمته البنكية 
الت�سهيالت،  حمفظة  يف  امل�ستمر  والتح�سني 
والكفاءة يف اإدارة املوجودات واملطلوبات بالرغم 
الأو�ساع  عن  الناجتة  ال�سعبة  التحديات  من 
باملنطقة.  حتيط  التي  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
ينح�سر  ل  البنك  هدف  اأن  اإلى  داود  واأ�سار 
ميتد  واإمنا  الآنية،  اأرباحه  تنمية  يف  فقط 
لي�سمل تطوير وحت�سني بنيته امل�سرفية وحتقيق 
امل�سرفية  م�ستدامة من عملياته  م�سادر دخل 
ال�سرتاتيجية طويلة  اإلى خطته  ا�ستنادا  كافة، 

الأمد.
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

7.3 مليون دينار صافي أرباح البنك االستثماري النصفية

12,5 مليون دينار صافي أرباح كابيتال بنك للنصف االول
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جردانه: البنك يعتمد 
على خطة عمل واضحة 
قائمة على أسس مالية 

صلبة

السالم: البنك يقدم 
مجموعة متكاملة من 
الحلول المصرفية تلبي 

احتياجات العمالء

اإيجابية خالل  نتائج  الإ�ستثماري عن حتقيق  البنك  اأعلن 
ال�سهور ال�ستة الأولى من العام اجلاري مقارنة مع الفرتة 

ذاتها من العام املا�سي ٢٠١٧.
الإ�ستثماري،  البنك  ال�سادرة عن  املالية  البيانات  وح�سب 
الن�سف  خالل  الدخل  �سريبة  قبل  البنك  اأرباح  ارتفعت 
الأول من العام اجلاري اإلى ٥ر١٠ مليون دينار مقابل ٤ر٦ 

مليون دينار خالل الفرتة ذاتها من العام ٢٠١٧.
دينار  مليون  ٥ر٢  مبقدار  البنك  ربح  �سايف  ارتفع  كما 
اإلى  لت�سل   ،٢٠١٧ العام  من  الأولى  ال�ستة  ال�سهور  خالل 
3ر٧ مليون دينار خالل نف�ص الفرتة من العام ٢٠١٨. فيما 
من  الأولى  ال�ستة  ال�سهور  يف  البنك  دخل  اإجمايل  ارتفع 
٦ر٢٥  اإلى  لي�سل  دينار  مليون  ٨ر١  مبقدار  املا�سي  العام 

مليون دينار حتى نهاية حزيران املا�سي.
الأداء  الإ�ستثماري  للبنك  الإيجابية  املالية  النتائج  وتعك�ص 
مع  مميزة  منو  ن�سب  حتقيق  على  وقدرته  للبنك  املتوازن 
املحافظة على مركز مايل قوي، حيث بلغت حقوق امللكية 
٢ر١٧3  جمموعه  ما  اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  يف 

مليون دينار.

الت�سهيالت  حجم  على  للبنك  اجليد  الأداء  وان�سحب 
من  باملئة  3ر3  بن�سبة  ارتفعت  التي  املبا�سرة  الإئتمانية 
دينار  مليون   ٦٦٧ اإلى   ،٢٠١٧ العام  يف  دينار  مليون   ٦٤٥
ودائع  ارتفعت  كما  اجلاري،  العام  من  الأول  الن�سف  يف 
العمالء بن�سبة ٤ر٢ باملئة، حيث بلغت ١ر٦٧٦ مليون دينار 
يف العام ٢٠١٧ مقارنة مع ١ر٦٩٢ مليون دينار يف الن�سف 

الأول من العام اجلاري.
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  قال  النتائج،  هذه  على  تعليقه  ويف 
خالل  البنك  وا�سل  جردانه:  ب�سر  الإ�ستثماري  البنك 
الن�سف الأول من العام اجلاري حتقيق نتائج مالية قوية 
حالة  رغم  اأعماله،  قطاعات  كافة  يف  مميزة  منو  ون�سب 
والتي  عام  ب�سكل  العربية  املنطقة  ت�سود  التي  اليقني  عدم 
يتاأثر بها الأردن �سلبًا، ما يوؤكد املرونة العالية التي يتمتع 
اإدارته  الظروف من خالل  للتعامل مع خمتلف  البنك  بها 

احل�سيفة للميزانية واحلد من املخاطر.
واأ�ساف: يعتمد البنك خطة عمل وا�سحة قائمة على اأ�س�ص 
ال�سعيد  على  التطورات  واآخر  اأحدث  تواكب  �سلبة  مالية 
امل�سريف العاملي ومبا ي�ساعد على تقدمي منتجات وخدمات 
مكانته  وتعزيز  عمالئه  احتياجات  تلبي  ومبتكرة  جديدة 

الرائدة يف ال�سوق املحلي.

خالل  ال�سريبة  بعد  بنك  كابيتال  اأرباح  بلغت 
الن�سف الأول من العام ٢٠١٨ حوايل ١٢،٥ مليون 
دينار مقارنة مع حوايل ٨ مليون دينار خالل نف�ص 

الفرتة من العام ٢٠١٧. 
بنك،  كابيتال  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  �سرح  وقد 
الظروف  من  الرغم  وعلى  باأنه  ال�سامل،  با�سم 
فقد  ال�سعبة،  والإقليمية  املحلية  القت�سادية 
متميزة  مالية  نتائج  حتقيق  من  البنك  متكن 

انعك�ست على خمتلف املوؤ�سرات املالية للبنك. 
بنك  لكابيتال  املالية  البيانات  اأن  ال�سامل،  وقال 
اأظهرت ارتفاع يف ارباح البنك قبل ال�سريبة لتبلغ 
 ١١ حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   ١٦،٧ حوايل 
مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�سي ٢٠١٧، 
املتحقق  الدخل  اجمايل  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف 

حوايل 3٩،٧ مليون دينار.
وح�سب البيانات املالية فقط بلغ جمموع موجودات 

البنك خالل الن�سف الول من العام ٢٠١٨ حوايل 
١،٩ مليار دينار. 

باإطالق  قام  بنك  كابيتال  ان  ال�سامل،  واأ�سار 
املبتكرة  امل�سرفية  الربامج  من  مميزة  جمموعة 
امل�سريف  القطاع  م�ستوى  على  نوعها  من  والولى 
جمموعة  عقد  قد  البنك  ان  وبني  كما  املحلي، 
قطاع  م�ستوى  على  ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  من 
الى  الهادفة  �سواء  حد  على  والفراد  ال�سركات 
ال�سوقية من  وزيادة ح�سته  البنك  تعظيم ربحية 

�سرائح العمالء امل�ستهدفني.
كما اأكد ال�سامل اأن البنك يعمل حاليا على تطوير 
تقدمي  اللكرتونية بهدف  والقنوات  �سبكة فروعه 
اأن  كما  لعمالئه.  امل�سرفية  اخلدمات  اأف�سل 
العمل  واآلية  التحتية  البنية  تطوير  ب�سدد  البنك 
اأف�سل املمار�سات امل�سرفية الدولية  لتتنا�سب مع 
متكاملة  جمموعة  تقدمي  يف  ي�ساهم  الذي  الأمر 
طموحات  تلبي  التي  امل�سرفية  احللول  من 

واحتياجات العمالء.
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مت  والذي  لال�ستدامة،  الأول  ال�سنوي  تقريره  والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك  اأ�سدر 
 Global Reporting( اعتماده من قبل املبادرة العاملية لإعداد التقارير
Initiative (GRI -  وهي موؤ�س�سة عاملية م�ستقلة مقرها الرئي�ص يف مدينة 

اأم�سرتدام / هولندا - ووفق اأحدث معايري اإعداد تقارير ال�ستدامة العاملية.
واأنه  خا�سًة  للبنك،  بالن�سبة  هامًا  اإجنازًا   ٢٠١٧ لعام  ال�ستدامة  تقرير  ويعد 

التنمية  نحو  وامل�ستمر  الإيجابي  بالتاأثري  الثابت  التزامه  تعزيز  اإطار  يف  ياأتي 
امل�ستدامة باأبعادها القت�سادية والجتماعية والبيئية، عالوة على تعزيز ثقافة 

ال�سفافية وتبني قواعد احلوكمة ال�سليمة.
ويحتوي التقرير على معلومات وبيانات مف�سلة عن اإجنازات ومبادرات البنك 
يف الق�سايا املتعلقة بال�ستدامة والتي ت�سمل املجالت القت�سادية والجتماعية 
والبيئية التي تتوافق مع ا�سرتاتيجية عمل البنك، علمًا باأن املعلومات والبيانات 

أخبار البنوك
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أخبار البنوك

وقع اتفاقية
 تعاون مع مركز 

اإلسعاف الجوي
مركز  مع  ودعم  تعاون  اإتفاقية  الإ�سكان  بنك  وقع 
الإ�سعاف اجلوي والذي يقدم خدمات الإغاثة والإ�سعاف 
باأحدث  ومزودة  جمهزة   مروحية  بطائرات  اجلوي 
مراكز  اإلى  اململكة  مناطق  كافة  من  الطبية  الأجهزة 

تقدمي اخلدمات العالجية املالئمة.
ال�سعدي-  اإيهاب  قال  التعاون،  هذا  على  تعليقه  ويف 
مع  التفاقية  »تاأتي  ال�سكان  لبنك  التنفيذي  الرئي�ص 
مركز الإ�سعاف اجلوي، يف اإطار م�سوؤوليتنا الجتماعية 
واإنطالقًا من اإمياننا بر�سالة املركز وبالدور الذي يقوم به 
فيما يخ�ص الإ�سعاف اجلوي للحالت املر�سية الطارئة 
امل�ست�سفيات  اإلى  اململكة  مناطق  خمتلف  من  ونقلها 
اأن ي�ساهم ال�سعاف اجلوي  املخت�سة، حيث من املمكن 

باإنقاذ حياة كثري من املواطنني.
اجلوي  ال�سعاف  ملركز  التنفيذي  املدير  اأكد  جانبه  من 
هكذا  اأن  العمو�ص   رامي  الطيار  الركن  العقيد  الأردين 
البنك  حتمل  مدى  تظهر  ال�سكان  بنك  مع  اتفاقية 
الأردن  ت�سع  واأنها  املحلي،  املجتمع  جتاه  مل�سوؤولياته 
مبكانة رائدة من حيث تبني اأف�سل ممار�سات امل�سوؤولية 

الجتماعية.
املوؤ�س�سة  الإ�سكان،  بنك  مع  بتعاوننا  »نعتز  واأ�ساف 
التعاون  هذا  مثل  ي�سكل  حيث  العريقة،  امل�سرفية 
الذي  الأمر  ملوؤ�س�ساتنا  الإجتماعي  للدور  اأمنوذجًا 
اأف�سل  وتقدمي  املواطنني،  حياة  على  احلفاظ  يف  ي�سهم 

اخلدمات الطبية لهم.
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وجه  على  الأردن  يف  البنك  اأن�سطة  تغطي  التقرير  هذا  يف  الواردة 
اخل�سو�ص.

ال�سرورية لأ�سحاب امل�سلحة  املعلومات  اإلى تقدمي  التقرير  ويهدف هذا 
واملوظفني،  وامل�ساهمني،  العمالء،  ميثلون:  الذين  البنك  لدى  الرئي�سيني 

والهيئات التنظيمية والرقابية، واملجتمع، واملوردين.
ال�سعدي  اإيهاب  الإ�سكان  لبنك  التنفيذي  الرئي�ص  �سرح  املنا�سبة،  وبهذه 
قائاًل: »يفتخر بنك الإ�سكان اأن يطلق اأول تقرير لال�ستدامة، والذي يوؤكد 
على اللتزام املتنامي للبنك بجهود ال�ستدامة من خالل تبني ا�سرتاتيجية 
والبيئية،  والجتماعية  القت�سادية  املجالت  كافة  ت�ستهدف  �ساملة  عمل 
الأمر الذي مكن البنك من تر�سيخ جناح عملياته التجارية وبناء عالقات 

اأكرث قوة مع اأ�سحاب امل�سلحة.
ال�سامية  كما عرب عن اعتزاز بنك الإ�سكان والتزامه بالتوجيهات امللكية 
وحتدد  للم�ستقبل  طريقًا  تر�سم  والتي   )٢٠٢٥ الأردن  )روؤية  لتحقيق 

الإطار العام املتكامل الذي �سيحكم ال�سيا�سات القت�سادية والجتماعية 
القائمة على اإتاحة الفر�ص للجميع، ومن مبادئها الأ�سا�سية تعزيز �سيادة 
القانون، وتكافوؤ الفر�ص، وزيادة الت�ساركية يف �سياغة ال�سيا�سات، وحتقيق 

ال�ستدامة املالية وتقوية املوؤ�س�سات.
يف اخلتام اأكد ال�سعدي على اأن الف�ساح ال�سنوي عن مبادرات ال�ستدامة 
�سوف ي�ساهم يف تعزيز ال�سفافية للربامج امل�ستدامة يف البنك ومبا يتوافق 
مع اأف�سل املعايري واملمار�سات العاملية، و�سمان ذلك من خالل التوا�سل 
امل�ستمر مع �سركائنا، وتوفري حلول م�سرفية متكاملة و�ساملة،  والتفاعل 
وح�سن  املوؤ�س�سات  بحاكمية  املتعلقة  التنظيم  ممار�سات  اأف�سل  وتطبيق 
الإدارة يف كافة وظائف وعمليات البنك لنبقى موؤ�س�سة رائدة ت�سعى لدعم 
رفاهية املجتمعات لي�ص فقط يف البلد الأم » الأردن« بل يف كافة البلدان 
به يف  الإ�سكان مثاًل يحتذى  ليكون بنك  اأعماله،  البنك  يزاول فيها  التي 

النمو امل�ستمر والتغيري الإيجابي.
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 PCI اأمن بيانات بطاقات الدفع   ح�سل بنك الأردن على �سهادة المتثال ملعايري 
DSS لعام ٢٠١٨ - الإ�سدار اجلديد من ن�سختها الثالثة ٢.3. 

  ScanWave CTS �سركة  قامت  اأن  بعد  اجلائزة  على  البنك  وح�سل 
لدى  املعتمدون  و�سركاوؤها  املعلومات  وحماية  لأمن  الأو�سط  ال�سرق  ال�ست�سارية يف 
ومعايري  وال�سيا�سات  الأنظمة  وتقييم  تدقيق  بعملية  العاملي  البطاقات  اأمن  جمل�ص 
معايري  البنك ميتثل جلميع  اأن  اأظهرت  والتي  البنك،  املطبقة يف  والأمان  احلماية 

ومتطلبات هذه ال�سهادة مبا ي�سمن تعزيز اأمن وحماية معلومات عمالئه .
وا�ستلم �سهادة العتماد الدويل ال�سيد �سالح رجب حماد املدير العام لبنك الأردن 
بح�سور جمموعة من املدراء التنفيذيني من البنك والدكتور رمزي ال�سناع املدير 

.ScanWave CTS العام ل�سركة
وبهذه املنا�سبة اأكد ال�سيد حماد اأن ح�سول البنك على �سهادة  PCI DSS ياأتي 
والأمان  احلماية  ومعايري  الأنظمة  اأحدث  لتطبيق  الدائم  البنك  �سعى  على  تاأكيدًا 
امل�سرفية وعلى كافة امل�ستويات. ومبا ميكن البنك من تقدمي منتجات وخدمات عالية 

اجلودة والأمان لعمالئه، يف ظل زيادة العتمادية على قنوات الدفع الإلكرتونية.

اطلق اإ�صوارة الدفع الذكية الأول مرة يف االأردن 
اأطلق بنك الأردن كاأول بنك على م�ستوى اململكة »الإ�سوارة الذكية«، حيث يعد الدفع 

من خالل الإ�سوارة الذكية مبثابة ثورة يف عامل الدفع الرقمي.
الو�سائل  اأحدث  لتطبيق  الدائم  البنك  �سعي  اإطار  �سمن  اخلطوة  هذه  وجاءت 
حياة  اأ�سلوب  تنا�سب  التي  والع�سرية  امل�سرفية  احللول  عن  والبحث  التكنولوجية 

العمالء.
ومبوجب هذه اخلدمة �سيتمكن عمالء بنك الأردن من طلب هذه البطاقة »التابعة« 
لهم اأو لأبنائهم. و�سيتمكن العمالء من  اإجراء عمليات ال�سراء والدفع اللكرتوين 
من  واأمانًا  و�سهولة  �سرعة  اأكرث  وبطريقة  عديدة  ومزايا  فريدة  جتربة  خالل  من 
مترير  خالل  من  وذلك   ،Contactless الالتالم�سية  الدفع  خا�سية  خالل 
الإ�سوارة فوق جهاز الدفع )POS( ليقوم اجلهاز تلقائيًا بت�سجيل العملية وخ�سم 

القيمة من البطاقة.
ال�سقف  حتديد  اإمكانية  هو  الذكية  الإ�سوارة  مييز  ما  اأهم  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
اليومي وال�سهري لل�سرف من خاللها. كما يتمكن العمالء اأي�سا من ا�ستالم ر�سالة 
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التنبيهات اخلا�سة  الأم على اطالع كامل على جميع  اأو  الأب  ن�سية حيث يكون 
تكون  كون احلركات  الأمان  نوع من  عليها  ي�سفي  الذي  الأمر  الذكية  بالإ�سوارة 

حتت رقابة الأهل. 
وتعليقًا على ذلك، �سّرح ال�سيد خالد اأبو جويد/ املدير التنفيذي لإدارة اخلدمات 
ا�سرتاتيجية  مع  ان�سجامًا  املنتج  هذا  اإطالق  ياأتي  قائال:  لالأفراد  امل�سرفية 
البنك ملواكبة اآخر امل�ستجدات التكنولوجية والعاملية يف �سبيل الرتقاء مبنظومة 

اخلدمات الإلكرتونية املقدمة لعمالئه.

�صارك باحلملة التوعوية لتعزيز 
الثقافة املالية لطالب اجلامعات

�سارك بنك الأردن باحلملة التوعوية لتعزيز الثقافة املالية لطالب اجلامعات التي 
مفاهيم  لتعزيز  تهدف  والتي  ماليا«  مثقف  �سباب  »نحو  املركزي  البنك  اأطلقها 
من  وال�ستفادة  امل�سرفية  املوؤ�س�سات  مع  املتعاملني  ن�سبة  ورفع  املايل  ال�سمول 

اخلدمات املالية.
للطلبة  وقدموا  الها�سمية  اجلامعة  يف  باحلملة  الأردن  بنك  موظفي  و�سارك 
الجابات على ال�ستف�سارات املتعلقة باخلدمات امل�سرفية املتنوعة، كما ت�سمنت 
احلملة م�سابقات للطالب بهدف قيا�ص مدى وعيهم وثقافتهم املالية وا�ستفادتهم 

من املعلومات التي مت �سرحها لهم.
وتاأتي م�ساركة البنك �سمن هذه احلملة التي ا�ستهدفت فئة ال�سباب من طالب 
خالل  البنك  ينفذها  التي  الجتماعية  امل�سوؤولية  برامج  من  انطالقًا  اجلامعات 

العام ورفع درجة الوعي والثقافة املالية لهذه الفئة.
قدم دعمه للملتقى الوطني للتوعية والتطوير

قّدم بنك الأردن الدعم »للموؤمتر الوطني لل�سباب« الذي ينظمه امللتقى الوطني 
للتوعية والتطوير والذي مت اطالقه يف جمل�ص العيان جت�سيدًا لتوجيهات جاللة 

امللك عبد اهلل الثاين لتفعيل دور ال�سباب يف م�سرية البناء والنهو�ص بالوطن.
تدريب  �سيت�سمن  والذي  املوؤمتر  هذا  من  الأولى  املرحلة  اإطالق  مت  عليه  وبناًء 
يف  املوؤمتر  لأعمال  كمن�سقني  الأردنية  اجلامعات  خمتلف  من  و�سابًة  �سابًا   ٩٠
الذهني(  )الع�سف  الرتكيز  ملجموعات  عمل  ور�سات  عدة  وتنظيم  جامعاتهم 

لهوؤلء ال�سباب والتي �ستتناول ق�سايا وطنية وذات اأولوية �سبابية هامة.

وا�صل دعم العديد من االأن�صطة واملبادرات
 اخلريية خالل �صهر رم�صان 

خالل  واملبادرات  اخلريية  اجلمعيات  من  العديد  اإلى  دعمه  الأردن  بنك  قّدم 
اخلدمات  تقدمي  على  اجلمعيات  م�ساعدة  بهدف  وذلك  املبارك،  رم�سان  �سهر 

وامل�ساعدات لفئات املجتمع الأقل حظًا، 
وتنوعت الأن�سطة واملبادرات بني توزيع طرود غذائية بالتعاون مع الحتاد العام 
اإقامة  جانب  اإلى  الإ�سالمية،  املقابر  �سوؤون  رعاية  وجمعية  اخلريية  للجمعيات 
العديد من ماآدب الفطار اخلريية التي نظمتها عدة جمعيات نذكر منها )جمعية 
خطوات، احتاد اجلمعيات اخلريية ملحافظة العا�سمة، جمعية الأ�سّرة البي�ساء( 
ومب�ساركة فريق من موظفي البنك. واختتمت فعاليات �سهر اخلري بتقدمي الدعم 
جلمعية نادي النخبة للمكفوفني وذلك عن طريق �سراء جمموعة م�ستلزمات ليتم 

توزيعها للم�ستفيدين من خدمات اجلمعية.
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اطلق بنك القاهرة عمان من  خالل جناحه اخلا�ص على الباب الرئي�سي لـ« تاج 
مول » حملته الرتويجية لربنامج جوائز ح�سابات التوفري املغرية لعام ٢٠١٨ .

للجوائز  التوفري والرتويج  التعريف بربنامج جوائر ح�سابات  الى  وتهدف احلملة 
املقدمة يوميا وا�سبوعيا و�سهريا وربع �سنويا ا�سافة الى اجلائزة الكربى.

ويعر�ص البنك من خالل جناحه يف تاج مول ل�سيارات » تي�سال » التي خ�س�سها 
 « جوائز  توزيع  تتخللها  التي  وامل�سابقات  الفعاليات  من  وعدد  ال�سهرية  للجائزة 

ح�سابات توفري » على امل�ساركني.
وفاجاأ بنك القاهرة عمان  ا�سحاب ح�سابات التوفري لديه والباحثني عن خدمات 

بنكية مميزه بربنامج جوائزه لعام ٢٠١٨.
واحلظ يف عام ٢٠١٨ مع جوائز بنك القاهرة عمان لن يبت�سم ل�ساحب ح�ساب 
التوفري فقط وامنا اي�سا لفراد عائلته الذين ميلكون ح�سابات توفري لدى البنك .

 ، دينار   ١،١٠٠،٠٠٠ العام  لهذا  الكربى  للجائزة  عمان  القاهرة  بنك  وخ�س�ص 

ميلكون  الذين  و  عائلته  لفراد  دينار  الف  و١٠٠  اجلديد  للمليونري  دينار  مليون 
ح�ساب توفري لدى البنك  .

ومفاجاآت جوائز بنك القاهرة عمان لن تتوقف عند اية حدود يف عام ٢٠١٨، لن 
 ، توفري  ح�سابات  ميلكون  الذين  و  عائلتة  و  الفائز  وجه  على  �سرت�سم  البت�سامة 
و  ٥٠الف دينار لفراد  للفائز  الف دينار  �سنوية وقيمتها ٢٥٠  الربع  يف اجلائزة 

عائلتة .
وي�ستمر بنك القاهرة عمان بر�سم البت�سامة خالل ا�سهر ني�سان وايار ومتوز واب 
نوع  �سيارة  وهي  �سهرية  بجائزة  عمالئه  وجوه  على  ثاين  وت�سرين  اول  وت�سرين 
Tesla موديل عام ٢٠١٨. اما ا�سبوعيا 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.

أخبار البنوك

»بنك القاهرة عمان« يطلق حملته
 الترويجية لجوائز حسابات التوفير

أكد أن مفاجآت جوائزه لن تتوقف عند اية حدود
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دعم بنك القاهرة عمان لل�سنة الثانية ع�سر على التوايل و املخيم ال�سيفي ال�سنوي 
اخلام�ص ع�سر لالأطفال الذين يتلقون عالجهم يف مركز احل�سني لل�سرطان والذي 
والفرح.  وح�سر الحتفال عن  البهجة  اأجواء من  افتتحت فعالياته موؤخرا و�سط 
البنك القاهرة عمان راعي املخيم ال�سيفي جمموعة من املوظفني و الداريني ومن 
�سمنهم نائب املدير العام ،  وتخلل احلفل فقرة ترفيهية قدمها الفنان طوين قطان 
موؤ�س�سة احل�سني  �سكر مدير عام  املميزة. من جهتها  باأغانيه  الأطفال  فيها  اأمتع 
لل�سرطان ن�سرين قطام�ص بنك القاهرة عمان على دعمه ورعايته امل�ستمرة للمخيم 
ال�سيفي ال�سنوي. وقالت ان املخيم ال�سيفي يندرج �سمن برامج مركز احل�سني 
لل�سرطان التي يتم تنظيمها �سمن منهجية الرعاية ال�سمولية ملر�سى املركز والتي 
النف�سي.وي�سارك  اأي�سًا اجلانب  ت�سمل  بل  العالجي فقط  تقت�سر على اجلانب  ل 
يف املخيم الذي يقام على مدار �سهر كامل مئة مري�ص يوميًا وي�ستمل على اأن�سطة 
غنائية،  وفقرات  ال�سحرية،  لالألعاب  وعرو�ص  م�سرحية،  عرو�ص  من  متنوعة 
واألعاب ترفيهية ور�سم على الوجوه، ورحالت خارجية وعرو�ص للمهرجني وغريها 

من الأن�سطة امل�سلية واملفيدة لالأطفال.

توزيع البطاقات الذكية الجديدة 
على طلبة الجامعة االردنية فرع العقبة

با�سرت  اجلامعة الردنية فرع العقبة موؤخرا  بتنفيذ حملة توزيع البطاقات اجلامعية الذكية 
على اع�ساء الهيئة التدري�سية والدارية والطلبة.

ورعى حملة اطالق احلملة رئي�ص اجلامعة فرع العقبة الدكتور ح�سن اللوزي وبح�سور م�سوؤولني 
من بنك القاهرة عمان يف العقبة.

  وجرى توزيع البطاقات اجلامعية الذكية يف �سالة وا�سعة مت تخ�سي�سها داخل مبنى دائرة 
القبول والت�سجيل ومت توفري كافة اخلدمات والنظمة فيها خلدمة الطالب على اأكمل وجه.

 Queuing وا�ستملت القاعة على مكتب ا�ستقبال ولوحات ار�سادية للطلبة ونظام دور رقمي 
System  لت�سهيل عملية توزيع البطاقات وفق الجراءات التنظيمية التي مت اتخاذها بهذا 
اخل�سو�ص.  وكانت اجلامعة الردنية وقعت مع بنك القاهرة عمان اتفاقية تعاون يتم مبوجبها 
اجلامعة  لطلبة  ال�ستخدامات  متعددة  ذكية  هوية  بطاقات  وت�سغيل  باإ�سدار  البنك  قيام 

واأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية.
وت�سيف هذه الهوية التي ي�سدرها بنك القاهرة عمان بال�سراكة مع �سركة الت�سالت الردنية 
الدفع  تكنولوجيا  ت�سمل  حلاملها  نوعية  خدمات  العاملية  كارد  ما�سرت  و�سركة    Orange
الإلكرتونية والعمليات املالية الآمنة عرب �سبكة الإنرتنت. بالإ�سافة الى ميزات عديدة منها / 
مثل دخول كافة املرافق داخل احلرم اجلامعي ودفع الر�سوم اجلامعية و�سرف املنح اجلامعية 

واملياومات والرواتب من خالل �سحن البطاقات .
وال�سحب  لل�سراء  ا�ستخدامها  اإمكانية  البطاقة  حلامل  فيمكن  اجلامعي  احلرم  خارج  اأما 
دفع  كبطاقة  الآيل  ال�سراف  واأجهزة   )Point of sales( البيع    نقاط  لدى  النقدي 

اإلكرتوين »مدفوعة م�سبقا.
ودوليا  حمليا  وال�ستخدام  الإنرتنت  عرب  لل�سراء  البطاقة  ا�ستخدام  اإمكانية  اأي�سا  وميكن 
واإمكانية تعبئة البطاقة بالنقود من خالل فروع بنك القاهرة عمان ومتكني حاملي البطاقة من 
ال�ستفادة من اخل�سومات والعرو�ص عند ا�ستخدامها �سمن �سبكة وا�سعة من املحال التجارية 

املتعاقدة مع البنك يف كافة انحاء اململكة .

قدم دعمه للمخيم الصيفي السنوي ألطفال 
مركز الحسين للسرطان
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عزز دوره داخل سوق التمويل اإلسكاني في المملكة

»البنك العقاري المصري العربي«
 يطلق خدمة التحويل للجالية المصرية

أخبار البنوك

اأطلق البنك العقاري امل�سري العربي خدمة التحويل املايل للجالية امل�سرية يف الأردن خالل 
�سهر ٢٠١٨/٥ ليكون بذلك من اأول البنوك يف الأردن الذين يقدمون هذه اخلدمة.

وجاءت هذه اخلطوة كجزء من واجب البنك العقاري امل�سري العربي خلدمة جميع فئات 
املجتمع من خالل تقدمي حلول م�سرفية وا�سعة ت�سهل تعامالتهم املالية وحتقق احتياجاتهم. 
العقاري  البنك  فروع  من  دقائق  خم�ص  خالل  ت�سل  احلوالة  باأن  اخلدمة  هذه  مزايا  ومن 
اخلدمة  هذه  اأن  كما  العربية،  م�سر  جمهورية  يف  فروعه  الى  الردن  يف  العربي  امل�سري 
تتيح للعمالء التحويل بالعملة املحلية ) الدينار الأردين ( اأو الدولر الأمريكي، وتكون عملة 

ال�ستالم باجلنيه امل�سري وفقا ل�سعر ال�سرف املعتمد يف حينها.

وقع اتفاقية مع ال�صركة االردنية الإعادة متويل الرهن العقاري
وقع البنك العقاري امل�سري العربي اتفاقية مع ال�سركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري 
متويل  لإعادة  وذلك  �سنتني  لأجل  دينار  مليون   )٥( مببلغ  قر�سًا  البنك  منح  مبوجبها  مت 

القرو�ص ال�سكنية املمنوحة من قبل البنك لعمالئه ب�سمان رهونات عقارية.
ووقع التفاقية عن البنك العقاري امل�سري العربي  املدير الإقليمي طارق عقل وعن ال�سركة 
الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري نائب املدير العام ال�سيد عبد الرّزاق طبي�سات. وقال 
اإن هذه التفاقية ت�سهم يف تعزيز دور البنك داخل �سوق التمويل الإ�سكاين يف اململكة  عقل 
وذلك عن طريق توفري مزيدًا من ال�سيولة ملنح القرو�ص ال�سكنية للمواطنني باأ�سعار فائدة 
التفاقية  هذه  باأن  طبي�سات،  �سرح  بدوره  ال�سداد.  على  قدرتهم  مع  يتنا�سب  مبا  مناف�سة 
تاأتي يف اإطار حتقيق اأهداف ال�سركة بتفعيل �سوق التمويل الإ�سكاين يف اململكة بهدف متكني 
البنوك واملوؤ�س�سات املالية من زيادة م�ساهمتهم يف �سوق التمويل الإ�سكاين خ�سو�سًا لذوي 

الدخل املتو�سط واملتدين  بحيث ت�ساعدهم يف متلك ال�سكن.

رعا موؤمتر ) نحو �صباب مثقف ماليا (
قام البنك العقاري امل�سري العربي برعاية موؤمتر ) نحو �سباب مثقف ماليا ( وهو عبارة عن 
حملة توعوية لن�سر الثقافة املالية امل�سرفية لطالب اجلامعات بالتعاون مع البنك املركزي 

الردين، والتي اأقيمت يف جامعة الريموك. 
وكان هدف احلملة تو�سيح املفاهيم املالية وامل�سرفية الأ�سا�سية والتعريف باأهمية القطاع 
امل�سريف واخلدمات التي تقدمها البنوك من خالل التخطيط املايل ، الدخار لدى البنوك، 

البطاقات البنكية، احل�سول على التمويل، القرتا�ص، احت�ساب اأ�سعار الفائدة و ال�سيكات.
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الراعي الفضي لمؤتمر »المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة وتأثيرها على تمكين المرأة”

قام البنك العقاري امل�سري العربي برعاية موؤمتر 
على  وتاأثريها  واملتو�سطة  ال�سغرية  »امل�سروعات 
متكني املراأة« الذي نظمه احتاد امل�سارف العربية 
برعاية حمافظ البنك املركزي معايل الدكتور زياد 

فريز.
املو�سوع  تخدم  حماور  عدة  على  املوؤمتر  وركز 
دعم  واآليات  ا�سرتاتيجيات  مثل:  له  ال�سا�سي 
يف  ودورها  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  ومتويل 
الجتماعية،  والعدالة  القت�سادية  التنمية  دعم 
امل�ساريع  ومتويل  دعم  يف  امل�سريف   القطاع  دور 
ريادة  جهود  ودعم  والبتكار  الإبداع  ال�سغرية؛ 
الأعمال بالإ�سافة اإلى العديد من املوا�سيع املتعلقة 

بتمكني املراأة.
للبنك  الإقليمي  املدير  حتدث  ال�سياق  هذا  ويف 
قائال:«  عقل  طارق  العربي  امل�سري  العقاري 
الر�سالة الأ�سا�سية للبنك العقاري امل�سري العربي 
ومتكينها  املراأة  ودعم  املحلي؛  املجتمع  خدمة  هي 

يكمن يف �سلب هذه الر�سالة.

أقام حفل افطار 
لموظفيه

خالل  العربي  امل�سري  العقاري  البنك  قام 
افطار  حفل  باإقامة  املبارك  رم�سان  �سهر 

ملوظفيه يف فندق املاريوت عمان .
وقد �سم الفطار الذي �سادته اجواء عائلية 
جوائز  وتوزيع  متنوعة  ترفيهية  فقرات   ،
تكرمي  الى  بالإ�سافة  املوظفني  على  عينية 
املوظفني املتقاعدين تعبريا لهم عن ال�سكر 
واخلدمة  الدعم  من  قدموه  ملا  والتقدير 
لبنكهم خالل فرتة عملهم الطويلة واملثمرة. 
لفروع  اقليميا  مبديرا  الرتحيب  مت  كما 
امل�سري  العقاري  للبنك  وفل�سطني  الأردن 
اعتزازه  اأكد  والذي  عقل،  طارق  العربي 
وفخره مبوظفني البنك الذي ي�سكلون اللبنة 
قدما  وامل�سي  البنك  بناء  يف  الأ�سا�سية 
اأف�سل  تقدمي  على  واحلر�ص  به  لالرتقاء 

اخلدمات لعمالئه. 
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العربي  البنك  موؤخرًا  ال�صينية  والتاأمني  امل�صارف  قطاع  تنظيم  هيئة  منحت 
موافقتها على حتويل املكتب التمثيلي للبنك يف مدينة �صنغهاي ال�صينية الى فرع 
ال�صيني  ال�صوق  يف  تواجده  تعزيز  الى  خاللها  من  البنك  يهدف  خطوة  يف  متكامل 

من خالل �صبكة فروعه العاملية والتي ت�صم ما يزيد عن 600 فرع عرب 5 قارات.
ويعترب البنك العربي من اأوائل املوؤ�ص�صات امل�صرفية العربية التي كان لها تواجد يف 
ال�صني حيث افتتح البنك مكتبه التمثيلي االأول يف العا�صمة ال�صينية بكني يف العام 

1985 وتبعه افتتاح مكتبه التمثيلي الثاين يف مدينة �صانغهاي يف العام  1996.
يعترب  �صباغ:  نعمه  العربي  للبنك  التنفيذي  العام  املدير  قال  املنا�صبة  وبهذه 
االإقت�صاد ال�صيني ثاين اأكرب اإقت�صاد يف العامل وهو ي�صهد تطورا متوا�صاًل وانفتاحًا 
خمتلف  يف  ال�صينية  ال�صركات  تعمل  حيث  العاملية  االإقت�صادات  على  م�صطردًا 
ال�صرق  منطقة  فيها  مبا  العامل  حول  املناطق  خمتلف  وعرب  احليوية  القطاعات 

االأو�صط و�صمال اإفريقيا والتي يعترب البنك العربي من اأبرز امل�صارف فيها. 
الى  وعامليًا  اقليميًا  امل�صرفية  �صبكتنا  منو  تعزيز  خالل  من  ن�صعى  �صباغ:  وا�صاف 
يف  الراغبة  املنطقة  من  لل�صركات  والتمويلية  امل�صرفية  احللول  تقدمي  موا�صلة 

الو�صول الى االأ�صواق االإقليمية والعاملية مبا فيها االأ�صواق االآ�صيوية الواعدة الى 
ال�صركات  فيها  مبا  املنطقة  يف  العاملة  العاملية  ال�صركات  احتياجات  تلبية  جانب 

ال�صينية.  
وا�صار �صباغ الى ان البنك العربي �صاهم يف متويل العديد من امل�صاريع االإ�صرتاتيجية 
ال�صيما  فيها  طرفًا  ال�صينية  ال�صركات  كانت  الدوالرات  ومبليارات  املنطقة  عرب 
العربي  البنك  اأن  على  موؤكدًا  التحتية  والبنى  وال�صناعة  االإن�صاءات  قطاعات  يف 
ومتويل  التجاري  التمويل  �صعيد  على  املنطقة  يف  املحوري  دوره  لعب  �صيوا�صل 
وامل�صارف  ال�صركات  كربيات  مع  بالتعاون  واالإ�صرتاتيجية  احليوية  امل�صاريع 

االإقليمية والعاملية. 
البنوك  قائمة  �صمن  يتواجد  العربي  البنك  اأن  الى  كذلك  هنا  االإ�صارة  جتدر 
املرا�صلة الرئي�صية التي تقدم خدماتها الأبرز البنوك ال�صينية وذلك بف�صل �صبكته 

امل�صرفية الوا�صعة والتي تعترب من اأكرب ال�صبكات امل�صرفية العربية العاملية.  

اأ�صدر تقريره الثامن لال�صتدامة
اأ�صدر البنك العربي تقريره الثامن لال�صتدامة عن العام 2017 بعنوان اال�صتجابة 

»البنك العربي« يحصل على موافقات
 السلطات الصينية إلفتتاح فرعه في الصين

افتتح فروع جديدة وعزز شبكة صرافاته اآللية
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لتحديات اال�صتدامة، حيث يوفر هذا التقرير ملخ�صًا الأداء واإجنازات البنك يف 
املجاالت االجتماعية والبيئية واالقت�صادية للعام 2017.

ومت اإعداد هذا التقرير طبقًا الأحدث معايري اإعداد تقارير اال�صتدامة للمبادرة 
العاملية الإعداد التقارير )GRI( والتي مت اإطالقها يف العام 2016 والتي تعترب 
اأول معايري عاملية الإعداد تقارير اال�صتدامة وتعك�س اأف�صل درجات ال�صفافية يف 

االإف�صاح عن االأداء.
وياأتي ا�صدار البنك العربي لتقريره الثامن لالإ�صتدامه ا�صتمرارًا للنهج املوؤ�ص�صي 
اال�صتدامة  مفهوم  دمج  اإطار  ويف  االإ�صتدامة  �صعيد  على  البنك  يتبناه  الذي 
مبعناها اال�صرتاتيجي ال�صامل �صمن اأعمال البنك واأن�صطته وممار�صاته اليومية 

مبا يعزز من م�صاهمة البنك واأثره يف حتقيق التنمية املجتمعية امل�صتدامة. 
ريادته  العربي  البنك  يوا�صل  لال�صتدامة،  الثامن  ال�صنوي  تقريره  اإ�صدار  ومع 
حمليًا وعلى م�صتوى املنطقة يف اإطار �صيا�صة ال�صفافية وتعزيز التوا�صل االإيجابي 
مع كافة اجلهات ذات العالقة كونه �صمن عدد حمدود من املوؤ�ص�صات الكربى يف 

املنطقة التي ت�صدر مثل هذه التقارير ب�صكل متوا�صل منذ العام 2010.
ويوفر هذا التقرير معلومات عن اإجنازات والتزامات البنك العربي �صمن حماور 
املوّظفني  ومتكني  امل�صوؤول،  التمويل  ت�صمل:  والتي  للبنك  الرئي�صية  اال�صتدامة 
والتقارير ال�صفافة والو�صول اإلى النظام االأمثل والتعاون املجتمعي. حيث �صهد 
املجاالت  يف  اال�صتدامة  اأهداف  حتقيق  يف  ملحوظة  اإجنازات  عدة   2017 العام 

البيئية واالقت�صادية واالجتماعية. 
فعلى ال�صعيد البيئي، وا�صل البنك العربي جهوده البيئية والتي ا�صهمت يف تقليل 
ا�صتهالك الطاقة واالإنبعاثات الناجتة عنها. كما وا�صل البنك جهوده الرامية 
الرقمّية  البنكية  احللول  تقدمي  خالل  من  لعمالئه  البيئية  االآثار  تقليل  اإلى 
البنية  م�صاريع  متويل  يف  الرائد  البنك  دور  جانب  اإلى  هذا  الورقّية(.  )غري 
البيئة  على  املحافظة  جهود  دعم  اإلى  تهدف  والتي  للبيئة،  ال�صديقة  التحتّية 

وتو�صيع نطاق ا�صتخدام الطاقة النظيفة يف االأردن.
 اما على ال�صعيد االجتماعي، فقد حقق برنامج التطوع يف البنك اأداءًا مميزًا، 
متمثاًل يف زيادة �صاعات تطوع موظفي البنك يف الن�صاطات  االجتماعية املختلفة 

بن�صبة 29% بينما زاد عدد امل�صاركات التطوعية بن�صبة %28. 

افتتح اأول فرع له للخدمات الذاتية يف اململكة  
افتتح البنك العربي اأول فرع له خم�ص�س للخدمات الذاتية يف اململكة وذلك يف 

اإطار جهود البنك املتوا�صلة لتعزيز انت�صاره امل�صريف حمليًا و�صمن خطة البنك 
اأحدث  وفق  لعمالئه  متكامله  رقمية  م�صرفية  حلول  لتوفري  اال�صرتاتيجية 

املعايري ومبا يواكب اأحدث امل�صتجدات على �صعيد ال�صناعة امل�صرفية. 
ويعترب الفرع اجلديد والكائن يف منطقة اأم اأذينه - �صوق الذهب فرع ذو طابع 
اأنه يدمج اجلانب التكنولوجي مع العن�صر الب�صري ويقدم  خا�س خمتلف حيث 
باقة من اخلدمات على مدار ال�صاعة للعمالء ب�صكل  يتيح لهم اإجراء العديد من 

املعامالت امل�صرفية الفورية مبنتهى ال�صهولة والراحة واالأمان. 
اأو جتديد بطاقة الدفع / ال�صراف االآيل ذاتيًا  اإ�صدار  وت�صم  هذه اخلدمات: 
املعتاد،  اليومي  احلد  ب�صعف  االآلية  ال�صرافات  من  نقدي  مبلغ  �صحب  وفوريًا، 
اإ�صدار ك�صوفات احل�صاب ذاتيًا وفوريًا، اإيداع ال�صيكات الفورية واالآجلة بالدينار 
االأردين على مدار ال�صاعة، �صرف �صيكات البنك العربي بالدينار االأردين خالل 
فرتة امل�صاء واأيام عطلة نهاية االأ�صبوع باالإ�صافة اإلى �صاعات العمل االعتيادية، 
واإمكانية التوا�صل مع م�صوؤويل خدمة العمالء بال�صوت وال�صورة عرب ال�صراف 
مع  تامة  ب�صهولة  البنكية  املعامالت  العديد من  واإجناز   ،»ITM« التفاعلي  االآيل 

خدمة »التعرف على العميل من خالل �صريان االإ�صبع«، وغريها من اخلدمات.
ويف تعليقه على افتتاح الفرع اجلديد، قال نعيم احل�صيني  نائب رئي�س تنفيذي  
البنك  يف  »اإننا  العربي:  البنك  يف  لالأفراد  امل�صرفية  اخلدمات  جمموعة  مدير 
اأحدث  ومواكبة  املبتكرة  اخلدمات  تقدمي  على  با�صتمرار  نحر�س  العربي 
خلدمة  وت�صخريها  امل�صرفية  اخلدمات  �صعيد  على  املتطورة  الرقمية  التقنيات 

عمالئنا الكرام«. 
وخدماته  الع�صري  بت�صميمه  اجلديد  الذاتية  اخلدمة  فرع  »ميتاز  واأ�صاف: 
رقمية  م�صرفية  جتربة  ومينحهم  العمالء  مع  اأف�صل  توا�صل  ليوفر  الرقمية 
على مدار ال�صاعة تتما�صى مع متطلباتهم واأ�صلوب حياتهم بال�صكل الذي ي�صمن 

خدمتهم بطريقة اأ�صرع واأكرث فاعلية.
واإلى جانب املنظومة املتقدمة من التقنيات الرقمية الذاتية التي يقدمها هذا 
الفرع  يف  البنك  موظفي  من  خمت�س  فريق  يتواجد  ال�صاعة،  مدار  على  الفرع 
م�صاًء وذلك  ال�صاعة 9:30 �صباحًا وحتى 9:00  اإلى اخلمي�س، ومن  ال�صبت  من 

لتقدمي امل�صورة وامل�صاعدة للعمالء خالل زيارتهم للفرع. 
امل�صرفية  للخدمات  خا�س  ق�صم  بتخ�صي�س  كذلك  قام  البنك  اأن  هنا  يذكر 
انت�صار  من  يعزز  ب�صكل  مول  العبديل  يف  فرعه  لدى  لعمالئه  الذاتية  الرقمية 

خدماته امل�صرفية الرقمية ويجعلها متاحة لعمالئه ب�صكل اأو�صع.
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افتتح 3 فروع جديدة يف اململكة
البنك  خطة  اإطار  يف  وذلك  اململكة  يف  جديدة  فروع  ثالثة  العربي  البنك  افتتح 
الهادفة اإلى تعزيز �صبكة فروعه وتوفري باقة متنوعة من اخلدمات امل�صرفية على 

اأعلى م�صتوى من التميز واجلودة.
وتقع الفروع اجلديدة يف منطقة الرحمانية يف دابوق، ويف احلرية مول يف �صارع 

احلرية، وعند دوار الثقافة يف اإربد.
لالأفراد  امل�صرفية  اخلدمات  دائرة  مدير  معتوق،  يعقوب  قال  املنا�صبة،  وبهذه 
اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي  ن�صعى  العربي  البنك  يف  »اننا  »االأردن:  العربي  البنك  يف 
امل�صرفية لعمالئنا من خالل التواجد يف مواقع مميزة وحيوية بال�صكل الذي يعزز 
حياتهم  اأ�صلوب  مع  يتوافق  مبا  امل�صرفية  احتياجاتهم  ويلبي  معهم  توا�صلنا  من 

وتطلعاتهم. 
واأ�صاف معتوق: لقد مت جتهيز هذه الفروع باأنظمة متقدمة على م�صتوى التجهيزات 
املعايري  الأعلى  وفقا  عمالئنا  خدمة  ل�صمان  امل�صرفية  واالنظمة  التكنولوجية 

واملقايي�س.
مثل  املعتادة  امل�صرفّية  اخلدمات  من  متكاملة  جمموعة  اجلديدة  الفروع  وتقدم 
العمالت،  و�صراء  بيع  النقدي،  واالإيداع  ال�صحب  اأنواعها،  مبختلف  احل�صابات  فتح 
دفع الفواتري وطلبات احلواالت واإ�صدار وقبول ال�صيكات، واإ�صدار ك�صوف ح�صابات 
ال�صكنية  والقرو�س  ال�صيارات  وقرو�س  ال�صخ�صية،  القرو�س  وطلبات  العمالء، 

وبطاقات االئتمان. 
كما يتوفر يف الفروع اجلديدة خدمة التعرف على العميل من خالل �صريان االأ�صبع 
والتي تتيح للعمالء امتام حركات ال�صحب واالإيداع النقدي بكل �صهولة اإلكرتونيًا 
اإلى  اإ�صافة  بالدوالر،  النقدي  ال�صحب  وخدمة  ورقية،  مناذج  اأي  تعبئة  وبدون 
والتي  املخت�س  اإيليت  عمالء  عالقة  مدير  خالل  من  »اإيليت«  العمالء  كبار  خدمة 

يقدمها فرع الرحمانية وخدمة ايداع ال�صيكات املتوفرة يف فرع احلرية مول. 

عزز �صبكة �صرافاته االآلية خلدمة العمالء 
)Drive Thru( من ال�صيارات

خلدمة  املخ�ص�صة  االآلية  �صرافاته  �صبكة  بتعزيز  العربي  البنك  قام 
خمتلفة  مواقع  يف  واملتواجدة   )Drive Thru( ال�صيارات  من  العمالء 
توفري  اإلى  الهادفة  البنك  خطة  اإطار  �صمن  وذلك  عّمان،  العا�صمة  يف 
املعايري. الأف�صل  وفقَا  لعمالئه  امل�صرفية  واخلدمات  الو�صائل   احدث 

لالأفراد  امل�صرفية  اخلدمات  دائرة  مدير  معتوق،  يعقوب  قال  املنا�صبة،  وبهذه 
خدماتنا  لباقة  نوعية  ا�صافة  ال�صرافات  هذه  االأردن:ت�صكل  العربي  البنك  يف 
عمالئنا  احتياجات  مع  يتنا�صب  اخلدمات  من  متقدم  م�صتوى  وتوفر  امل�صرفية 
وتطلعاتهم. حيث ا�صبح باإمكانهم اجناز العديد من معامالتهم البنكية بكل �صهولة 
�صرافاتنا  اجهزة  خالل  من  ال�صاعة  مدار  وعلى  �صياراتهم  من  الراحة  ومبنتهى 

.)Drive Thru( االآلية
جتدر االإ�صارة هنا اإلى اأن �صبكة �صرافات البنك العربي االآلية ت�صمل 198 �صرافَا 
متواجدة يف خمتلف مدن وحمافظات اململكة من �صمنها 6 �صرافات اآلية خم�ص�صة 
خلدمة العمالء من ال�صيارات )Drive Thru( والتي تتواجد يف فرع الدوار اخلام�س 
�صارع  املركزية يف  الع�ّصاف وحمطة جو برتول  اأذينة وحمطة جو برتول  اأم  وفرع 

املدينة املنورة وحمطة توتال البيادر وحمطة توتال �صارع احلرية.

قدم رعابته اال�صرتاتيجية ملنتدى
 احتاد امل�صارف العربية 

يف  وتاأثريها  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  منتدى  فعاليات  العربي  البنك  رعى 
متكني املراأة ، والذي اأقيم بتنظيم من احتاد امل�صارف العربية وبالتعاون مع البنك 

املركزي االأردين وجمعية البنوك يف االأردن. 
وُعقد املنتدى برعاية وح�صور حمافظ البنك املركزي االأردين معايل الدكتور زياد 
املنتدى ح�صورا  �صهد  للموؤمتر، كما  االفتتاحية  كلمة يف اجلل�صة  األقى  الذي  فريز 
وا�صعًا من امل�صرفيني واالقت�صاديني وممثلي قطاعات االأعمال واخلرباء املخت�صني 

من داخل اململكة وخارجها. 
بينها  من  املو�صوعات  من  العديد  يومني،  مدار  على  ا�صتمر  الذي  املنتدى  وتناول 
دعم  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  ومتويل  دعم  واآليات  ا�صرتاتيجيات 
لدعم  كمنطلق  املايل  ال�صمول  �صيا�صات  واالجتماعية،  االقت�صادية  التنمية 
القطاع  دور  واالإبتكار،  االإبداع  وتنمية  ال�صغر  واملتناهية  ال�صغرية  امل�صروعات 
ومتويل  دعم  يف  املخاطر  �صمان  وموؤ�ص�صات  الدولية  املالية  واملوؤ�ص�صات  امل�صريف 
تراعي  التي  واالإمنائية  االقت�صادية  ال�صيا�صات  واملتو�صطة،  ال�صغرية  امل�صروعات 
احتياجات تنمية املراأة اإقت�صاديًا واإجتماعيًا الى جانب جمموعة اأخرى من املحاور 

واملو�صوعات ذات ال�صلة.
البنك  التزام  اإطار  يف  املنتدى  لهذا  اال�صرتاتيجية  العربي  البنك  رعاية  وتاأتي 
العربي وحر�صه الدائمني على دعم املبادرات واملوؤمترات االقت�صادية الهادفة الى 
يف  ي�صهم  الذي  بال�صكل  وتطورها  منوها  وتعزيز  احليوية  االأعمال  قطاعات  دعم 

حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية امل�صتدامة.  
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الر�سمي  الوكيل  احلديثة،  الروؤية  �سركة  افتتحت 
املنزلية  لالأجهزة  اإلكرتونك�ص  جي  اإل  ل�سركة 
يف  ع�سر  الرابع  معر�سها  واملكيفات  والرتفيهية 
يف  ورئي�سية  ا�سا�سية  كخطوة  احلمام  مرج  منطقة 
اإلى  �سل�سلة خطوات ال�سركة التو�سعية والتي تهدف 

القرب والتقرب من عمالئها. 
املدعوين  من  كبري  ح�سد  الفتتاح  حفل  وح�سر 

قدمت  حيث  املحلية،  ال�سحافة  وممثلي  والزبائن 
�سركة الروؤية احلديثة العديد من العرو�ص الرتويجية 
واجلوائز التي عادت على امل�سرتين بالنفع والفائدة 
واجلدوى امل�سافة من اأجهزتها ذات اجلودة العالية.   
اأن  املجايل  �سادي  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  وبني 
حتى  ال�سركة  تو�سعات  �سمن  ياأتي  املعر�ص  افتتاح 
وتقدمي  املعار�ص  اإلى  الو�سول  من  عمالئها  يتمكن 
وبهذا  اململكة  مناطق  خمتلف  يف  لهم  اخلدمات 
تكون  �سركة الروؤية احلديثة New Vision«  مع 

اإل  منتجات  َتعِر�ص  ا�سبحت  اجلديد  املعر�ص  هذا 
اأف�سل  وفق  جمّهزًا  معر�سًا   ١٤ �سمن   ”LG جي 
يف  وتتواجد  العامل،  م�ستوى  على  الفّنية  املقايي�ص 
احلجاز  ابراج  املكرمة  مكة  �سارع  معر�ص  من  كّل 
واملركز  ال�سالم،  وموؤ�س�سة  ال�سعب،  دوار  ومعر�ص 
والها�سمي  طارق،  ومعر�ص  التجاري،  الأردين 
ال�سمايل، ودوار الواحة، وطرببور، و�سارعي احلرية 
والقد�ص يف املقابلني بعّمان، بالإ�سافة اإلى معار�سها 

يف حمافظة اإربد والكرك والزرقاء. 

شركة الرؤية الحديثة تفتتح 
معرضها في مرج الحمام

أخبار اقتصادية
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 )SGBJ( وّقعت »جمموعة عّزت مرجي« اتفاقّية مع بنك �سو�سيته جرنال - الأردن
اإطار حر�ص  الكهربائّية، وذلك يف  الطاقة  لتوليد  الكهرو�سوئي  الطاقة  لعتماد نظام 
ا�ستهالك  تر�سيد  يف  وامل�ساهمة  املتجّددة،  الطاقة  م�سادر  اعتماد  على  الطرفني 

الكهرباء وتبّني ممار�سات �سديقة للبيئة .
تطوير  م�سروع  يف  البنك  اإدارة  مبنى  يف  توقيعها  مّت  التي  الّتفاقّية،  هذه  ومبوجب 
العبديل، �سوف تقوم املجموعة بتزويد البنك بنظام كهرو�سوئي مكّون من 3١١٤  لوحًا 
كهرو�سوئيًا بقدرة ١،٠١٢.٠٥ كيلوواط، حيث �سيغّطي النظام كافة احتياجات البنك 

واأغلب فروعه من الطاقة الكهربائّية.
عّزت  جمموعة  وعن  قبوات،  ندمي   SGBJ عام   مدير  قبل  من  الّتفاقّية  توقيع  ومّت 

مرجي مديرها العام املهند�ص با�سل مرجي، وذلك بح�سور ممّثلني عن اجلهتني. 
التكنولوجيا  مواكبة  على  دائمًا   SGBJ »يحر�ص  قبوات:  �سّرح  املنا�سبة  وبهذه 
ال�سديقة للبيئة وخا�سًة يف ما يتعّلق مبجال الطاقة املتجّددة والنظيفة، علمًا باأّن هذا 

النظام �سوف يعمل على تخفي�ص ُكلف الطاقة يف البنك. 
ومن جانبه، قال املهند�ص مرجي »تعّد الأنظمة الكهرو�سوئّية التقنّية الأحدث والأكرث 
فاعلّية لتقليل ا�ستهالك الكهرباء من خالل ال�ستغالل الأمثل لأ�سعة ال�سم�ص وقد نفّذت 

جمموعتنا لغاية الآن اأكرث من ٢٥٠ م�سروع للطاقة الكهرو�سوئّية يف الأردن والإمارات 
العربّية املّتحدة والكويت، حيث جتاوزت قدرتها 3٠ ميجاوات، مبا يف ذلك تقدمي اأنظمة 

عالية اجلودة لبنك �سو�سيته جرنال - الأردن«. 

2018/E200 اأعلن عن الفائز ب�صيارة مر�صيد�س-بنز
اأعلن بنك  �سو�سيته جرنال - الردن  )SGBJ ( عن الفائز باجلائزة الن�سف ال�سنوّية 
 ،،٢٠١٨/Eة بح�ساب التوفري غنى، وهي عبارة عن �سيارة مر�سيد�ص-بنز ٢٠٠ اخلا�سّ

وذلك يف احتفالية يف مبنى اإدارة البنك.
وخالل احلفل الذي ح�سرته الإدارة العليا للبنك وجميع موظفي SGBJ، مّت الإعالن 
التي مّت طرحها موؤخرًا  بامل�سابقة  للرابحة  بالإ�سافة  الذهب،  اأي�سًا عن رابحي لريات 
الهواء  وعلى  هاتفيًا  الإت�سال  مّت  وقد  كما  بالبنك.  ة  اخلا�سّ الفي�سبوك  �سفحة  على 
اجلائزة  بهذه  بفوزه  واإعالمه  قا�سم،  رامز  عّزت  �سوقي  الدكتور  بالفائز،  مبا�سرًة 
 ،SGBJ القّيمة. ومن اجلدير بالذكر باأّن الفر�سة ما زالت متاحة اأمام جميع عمالء
امل�ستفيدين من ح�ساب »غنى«، للفوز باإحدى جوائز احل�ساب: لرية ذهب يوميًا، ٥ الف 

دينار �سهريًا اأواجلائزة الكربى يف نهاية العام التي تبلغ ١٠٠ الف دينار.

أخبار البنوك

مجموعة عّزت مرجي تزّود  »بنك سوسيته
 جنرال - األردن« بنظام الطاقة الكهروضوئي

لتوليد الطاقة الكهربائّية
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أخبار البنوك

اقام حفل إفطار لموّظفيه

الجتماعّية  اللجنة  اأقامت 
 - جرنال  �سو�سيته  لبنك 
خالل   )SGBJ( الأردن 
حفل  املبارك  رم�سان  �سهر 
عّمان  حياة  فندق  يف  اإفطار  
العليا  الإدارة  بح�سور  وذلك 
للبنك وعدد كبري من موّظفي 

البنك وعائالتهم.
ويعّد حفل الإفطار الرم�ساين 
حتر�ص  التي  الن�ساطات  من 
لها  ملا  اإقامتها،  على  اللجنة 
روح  تقوية  يف  فّعال  دور  من 

الفريق ما بني املوّظفني.
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الثاين  الأردين  والعقارات  الإ�سكانات  معر�ص  برعاية  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  قام    
٢٠١٨ الذي افتتحه مندوب رئي�ص الوزراء، وزير الأ�سغال العامة والإ�سكان املهند�ص 
يحيى الك�سبي وبتنظيم من جمعية امل�ستثمرين يف قطاع الإ�سكان الأردين وبح�سور 

رئي�ص اجلمعية املهند�ص زهري العمري.
امل�ستثمرين يف  ما بني ٨/3٠ وحتى ٩/١ يف مقر جمعية  الفرتة  املعر�ص يف  واأقيم 

قطاع الإ�سكان الأردين. 
وجاءت رعاية البنك لهذا املعر�ص لل�سنة الثانية على التوايل، حيث متكن ما يقارب 
من  �سقة  على  املا�سية من احل�سول  ال�سنة  املعر�ص يف  زوار  من  مواطن   ٥٠٠ من 

خالل برنامج التمويل ال�سكني الذي يقدمه بنك �سفوة الإ�سالمي.
يذكر اأن بنك �سفوة الإ�سالمي تاأ�س�ص عام ٢٠١٠ وبداأت �سبكة فروعه تزداد لت�سل 
ليومنا هذا لثمانية وع�سرون فرعًا يف العا�سمة عمان والزرقاء واربد والعقبة، تقّدم 

الإ�سالمية  ال�سريعة  مع  �سوابط  املتوافقة  امل�سرفية  متكاملة من احللول  منظومة 
�سمن اأ�س�ص ع�سرية .

نظم حملة للتبرع بالدم لموظفيه
بالتعاون مع  العام،  لهذا  بالدم ملوظفيه  التربع  الإ�سالمي حملة  بنك  �سفوة   نظم 
للبنك  العامة  الإدارة  مبنى  يف  نفذت  والتي  الدم،  بنك  الأردنية/  ال�سحة  وزارة 

باإ�سراف كادر طبي متخ�س�ص.
وتعك�ص هذه احلملة م�سوؤولية البنك جتاه الوطن واأبنائه وملا للتربع بالدم من اأهمية 
�سامية  معان  من  التربع  يحمله  وملا  املر�سى  من  العديد  حياة  باإنقاذ  امل�ساهمة  يف 

وتر�سيخا لروح التعاون والرتاحم بني اأفراد املجتمع.

»بنك صفوة اإلسالمي« يرعى معرض
 اإلسكانات والعقارات األردني

ازدياد عدد فروع البنك الى 28 فرعًا



»بنك صفوة اإلسالمي« يرعى معرض
 اإلسكانات والعقارات األردني



»جامعة عمان األهلية« تقدم منحا دراسية
 بحسم 35% ألبناء محافظة البلقاء

ومدينة  البلقاء  حمافظة  لأبناء   %3٥ بح�سم  درا�سية  منحا  الأهلية  عمان  جامعة  قدمت 
التي  امل�ساريع  من  العديد  يف  البلقاء  حمافظة  جمل�ص  مع  الت�ساركية  جانب  اإلى  ال�سلط 
تخ�ص املجتمع املحلي من خالل ت�سميم مدخل مدينة ال�سلط ودرا�سة الواقع املروري داخل 

املدينة من قبل كلية الهند�سة والعمارة يف اجلامعة. 
جاء ذلك خالل اللقاء الذي جمع رئي�ص اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �ساري حمدان مع جمل�ص 

حمافظة البلقاء.

ت�صكيالت اأكادميية يف جامعة عمان االأهلية
واملنعقدة   )٢٠١٨ - رقم )٢٠١٧/٦  الأهلية يف جل�سته  اأمناء جامعة عمان  قرر جمل�ص   

بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢٨ تعيني كل من: 
 اأ.د. �سليمان اللوزي نائبًا لرئي�ص اجلامعة. - اأ.د. مي�سيل �سويدان عميدًا للدرا�سات العليا. 
للبحث  عميدًا  الطراونة  اخال�ص  اأ.د.   - الهند�سة.  لكلية  عميدًا  حما�سنة  ب�سام  اأ.د.   -
العلمي. - د. غالب عريقات قائمًا باأعمال عميد كلية ال�سيدلة والعلوم الطبية. - د. عالء 
احلوراين قائمًا باأعمال عميد كلية الأعمال. -د. راما الرب�سي قائمًا باأعمال عميد كلية 
 - والعلوم.  الآداب  كلية  عميد  باأعمال  قائمًا  بوال�سة  جوزيف  د.   - والت�سميم.  العمارة 
اأمل الداغ�ستاين قائمًا  باأعمال عميد كلية تقنية املعلومات. - د.  د. ق�سي �سمبور قائمًا 
د.  كلية احلقوق.   باأعمال عميد  قائمًا  املفلح  يو�سف  د.  التمري�ص. -  كلية  باأعمال عميد 

م�سطفى عطيات قائمًا باأعمال عميد �سوؤون الطلبة.

وقعت اتفاقية تدريب يف جمال علوم الطريان
 وقعت جامعة عمان الأهلية اتفاقية تدريب مع �سركة البرتاء العربية لتنمية املوارد الب�سرية 

والعلوم ال�سياحية اتفاقية تعاون م�سرتك يف جمال علوم الطريان. 
 التفاقية التي �سي�سرف عليها مركز ال�ست�سارات والتعليم امل�ستمر يف اجلامعة �سُيطرح 
مبوجبها جمموعة من الدورات التدريبية املتخ�س�سة يف جمال الطريان وما يتعلق بدورات 

.)IATA( الحتاد الدويل للنقل اجلوي

ا�صتحداث »تكنولوجيا الو�صائط املتعددة« 
 وافق جمل�ص التعليم العايل برئا�سة الدكتور عادل الطوي�سي وزير التعليم العايل والبحث 

تخ�س�ص  يف  البكالويو�ص  برنامج  ا�ستحداث  على  العايل  التعليم  جمل�ص  رئي�ص  العلمي 
)تكنولوجيا الو�سائط املتعددة واجلرافيك( يف جامعة عمان الأهلية.

فازت مب�صروع مدعوم من برنامج HOPES االأوروبي 
 فازت جامعة عمان الأهلية مب�سروع مدعوم من برنامج )HOPES( املمول من برنامج 
الحتاد الأوروبي )Madad Fund( بقيمة ٦٠ األف يورو يف جمال بناء قدرات الطلبة 
ال�سوريني والطلبة الأردنيني من املناطق امل�ست�سيفة للجوء ال�سوري.  وقال رئي�ص اجلامعة 
الأ�ستاذ الدكتور �ساري حمدان اإن هذا امل�سروع يعزز من دور جامعة عمان الأهلية الريادي 

وم�سوؤوليتها الجتماعية يف خدمة املجتمع املحلي على كافة امل�ستويات. 
يذكر اأن برنامج )HOPES( مت اإطالقه العام املا�سي ا�ستجابة لالزمة ال�سورية ويهدف 
ال�سوري  للجوء  امل�ست�سيفة  املناطق  من  الأردنيني  والطلبة  ال�سوريني  الطلبة  اإك�ساب  اإلى 

املهارات الالزمة لتح�سني فر�ص العمل ومتابعة الدرا�سة.

IGLOBAL UNIVERSITY وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة
 IGLOBAL UNIVERSITY وقعت جامعة عمان الأهلية مذكرة تفاهم مع جامعة
يف الوليات املتحدة الأمريكية / ولية فريجينيا.  وتهدف التفاقية اإلى التعاون الأكادميي 
لدى هذه  اأن  اإلى  الإ�سارة  امل�سرتكة.  جتدر  والبحوث  والكفاءات  الطلبة  تبادل  يف جمال 
يتيح  مما  ثانية  كلغة  الإجنليزية  اللغة  تعلم  حيث  اللغات  بتعليم  خا�سا  مركزا  اجلامعة 
والأكادمييني  للطالب  الدخول  تاأ�سريات  اجلامعة  وُت�سِدر  لطلبتنا.   الأكادميي  التبادل 

.  Jحيث تتيح الفر�سة اإلى ا�ست�سافة حما�سرين مع �سمان تاأ�سريات الدخول من نوع ١

اتفاقية الإيفاد الطلبة من القد�س ال�صريف
وقعت جامعة عمان الأهلية اتفاقية تعاون مع موؤ�س�سة املوؤمتر الوطني ال�سعبي للقد�ص وذلك 
لإيفاد طلبة من مناطق القد�ص ال�سريف للدرا�سة داخل اجلامعة يف خمتلف التخ�س�سات.
املديرين  هيئة  رئي�ص  احلوراين  ماهر  الدكتور  الأهلية  عمان  جامعة  عن  التفاقية  ووقع 
وعن املوؤمتر الوطني ال�سعبي للقد�ص الأمني العام اللواء بالل النت�سة وبح�سور اأ.د. �ساري 
حمدان رئي�ص اجلامعة.  وخالل التوقيع اأعلن الدكتور احلوراين عن تقدمي منحتني كاملتني 

لطلبة القد�ص دعما ل�سمود اأهلها.

االستثمار في القطاع التعليمي

وقعت اتفاقية إليفاد الطلبة من القدس الشريف
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»جامعة إربد األهلية« تحتفل بتخريج
 طلبة الفوج الواحد والعشرين

اإربد الأهلية، حفل تخريج  اأمناء جامعة  رعى الدكتور حممد ال�سقور رئي�ص جمل�ص 
من  وال�سيفي  الثاين  الدرا�سيني  للف�سلني  والع�سرين  الواحد  الفوج  اجلامعة/  طلبة 
وتكنولوجيا  العلوم  كليات:  لطلبة  الثانية  للدفعة   ،٢٠١٨  /  ٢٠١٧ اجلامعي  العام 
املعلومات، والتمري�ص، والعلوم الرتبوية، والقانون، ملرحلتي البكالوريو�ص واملاج�ستري. 
اأحمد  والدكتور  اجلامعة،  رئي�ص  الكردي  زياد  الدكتور  الأ�ستاذ  بح�سور  احلفل  ومت 
العتوم رئي�ص هيئة مديري اجلامعة، والأ�ستاذ الدكتور �سامل الرحيمي نائب الرئي�ص، 
والعمداء، واأع�ساء الهيئات التدري�سية والإدارية يف اجلامعة، وجموع كبرية من اأهايل 

اخلريجني.
بعد  فيها  قال  اجلامعة،  كلمة  اجلامعة،  رئي�ص  الكردي  زياد  الدكتور  الأ�ستاذ  واألقى 
والعطاء،  اخلري  ب�سائر  من  نخبة  بتخريج  نحتفل  واحل�سور:  احلفل  براعي  ترحيبه 
طلبة الفوج الواحد والع�سرين من طلبة جامعة اإربد الأهلية، نحتفل بعطاء اآخر يكتب 
باخلط العري�ص يف �سجل اإجنازات جامعة اربد الأهلية، بهدية يقدمها هذا ال�سرح 
يخاطبون  عندما  �سبابًا  للوطن،  وع�سقًا  وعزميًة  واأماًل  معرفًة  يتقد  �سبابًا  لالأردن، 
بهمة  به  �سريتقون  الذي  وطنهم  موقع  ليتعرفوا  النجوم  نحو  ينظرون  فاإنهم  وطنهم 
فر�سان امل�ستقبل، �سبابًا ي�ستمد عزميته من قائد الوطن جاللة امللك عبداهلل الثاين، 
فالها�سميون  واإجنازهم،  فرحتهم  اليوم  ويهدونه  واهتمامه،  رعايته  اأولهم  الذي 
ميثلون الر�سالة وال�سرعية وال�ستمرارية، والأردنيون ميثلون �سرعية الثورة العظيمة. 

واأ�ساف: هي ذي احلياة، حمطة تلو الأخرى، نقف على اأعتابها يف انتظار القادم من 
الأيام، واإرادتنا تدفع دومًا لقتحام امل�ستحيل، تذكروا اأننا واإذ ن�سكن احلا�سر باجلد 

والعمل، فاإن امل�ستقبل ي�سكن بالأمل الذي ل تتقد جذوته اإل باحلر�ص على القيم.
احلفل  براعي  ترحيبها  بعد  اخلريجني،  كلمة  العمو�ص،  هم�سة  الطالبة  واألقت 
واحل�سور، قالت فيها: ما اأ�سبَه اليوَم بالبارحِة، ها قد انق�ست �سنواُت الدرا�سِة التي 
ق�سيناها بكلِّ �سعادٍة وجدٍّ واجتهاٍد، يف رحاِب جامعِتنا العزيزِة، بالأم�ص دخلنا بوابَة 
بنينا  وكذلك  كراٍم،  اأ�ساتذٍة  اأيدي  علي  واملعرفِة،  العلِم  َمعنِي  من  ننهَل  كي  اجلامعِة 
�سداقاٍت وعالقاٍت اأخويًة يف ظلِّ هذِه املنارِة العلميِة الرائدِة، وقد ع�سنا �ساعاٍت من 
الدر�ِص واملحا�سراِت، وكم �سحكنا واأم�سينا اأجمَل الأوقاِت يف مرافِق جامعِتنا التي 
والإعداِد لجتياِز  العمِل  �ساعاٌت من  وَكم مرت علينا  وتفياأنا ِظالَلها،  لنا  بيتًا  كانت 
د ما زرعنا بعد اأن اآَن موِعُد احل�ساِد،  المتحاناِت واملقرراِت، وها نحُن اليوَم َنح�سُ
فنخرُج من بوابِة اجلامعِة ِلندخَل بوابَة احلياِة الوا�سعِة، كٌل باخت�سا�سِه، وَقد ت�سلحنا 

بالعلِم واخلربِة.
وخاطبت الأهل وهيئة التدري�ص، فقالت: لكم منا اآباءنا واأمهاتنا، كلُّ م�ساعِر التقديِر 
واإلى  َعِزمَيِتنا،  من  و�َسددمُت  َتَعُلِمَنا  اإكماِل  اإلى  بنا  دفعُتم  وقد  ال�سكِر،  اآيات  واأ�سمى 
اأ�ساِتَذِتنا يف هذِه اجلامعِة اأ�سمى اآيات ال�سكِر والعرفان، بف�سِلُكم وقد اأنرمت العقوَل 

ومهدمت الطريَق لنا متمنني لكم طوَل العمِر. 

واصلت جهودها في تحسين أداء الطلبة األكاديمي
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»جامعة فيالدلفيا« تحتفل بتخريج الفوج الرابع والعشرين

احتفلت جامعة فيالدلفيا الدكتور بتخريج الفوج الرابع والع�سرين من طلبتها برعاية 
الدكتور مروان كمال م�ست�سار اجلامعة، والذي اأقيم على الإ�ستاد الريا�سي يف اجلامعة 
بح�سور رئي�ص اجلامعة الدكتور معتز ال�سيخ �سامل ، وعدد من اأع�ساء جمل�ص الأمناء 
وعمداء الكليات واأع�ساء الهيئة التدري�سية فيها ومدراء الدوائر الإدارية والعاملني يف 

اجلامعة واأهايل اخلريجني.
وهناأ  وال�سرور  الفرح  اأهازيج  و�سط  �سهاداتهم  اخلريجني  اجلامعة  رئي�ص  و�سلم 
اخلريجني وذويهم وحثهم على اأن يكونوا بناة خري وفالح واأن ي�ساهموا يف بناء املجتمع 
بكل كفاءة واقتدار كما اأعدتهم اجلامعة و�سقلتهم وعززت فيهم روح البداع واحرتام 
الراأي والراأي الآخر من اأجل اأن يكملوا م�سريتهم احلياتية اأينما تواجدوا يف �ستى اأنحاء 

املعمورة.
ويف احلفل قال الدكتور م�سطفى اجلالبنة عميد �سوؤون الطلبة : هذه جامعة فيالدلفيا 
درة اجلامعات اخلا�سة الأردنية ومت�سدرتها بكفاءة ونوعية براجمها وخريجها وبن�سبة 

امللتحقني منهم ب�سوق العمل داخل الوطن وخارجه تدفع للوطن بكوكبة جديد.

ت�صكيل جمل�س عمداء اجلامعة 
الأ�ستاذ  برئا�سة  اجلامعة  عمداء  جمل�ص  ت�سكيل  فيالدلفيا  جامعة  اأمناء  جمل�ص  قرر 

الدكتور معتز ال�سيخ �سامل رئي�ص اجلامعة وع�سوية كل من: 
الأ�ستاذ  الأكادميي،  والنائب  اجلامعة  رئي�ص  م�ست�سار  عواد  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ 
الدكتور حممد بطاز عميد كلية تكنولوجيا املعلومات وعمادة �سمان اجلودة، الأ�ستاذ 
الدكتور عبداملطلب جابر عميد كلية ال�سيدلة وعميد للبحث العلمي والدرا�سات العليا، 
الأ�ستاذ الدكتور   ، الهند�سة والتكنولوجيا،  العبيدي عميد كلية  الأ�ستاذ الدكتور قا�سم 

ع�سام جنيب الفقهاء عميد عمادة التطوير والتعلم عن بعد، الدكتور معروف �سمحان 
غ�سان  الدكتور  والت�سجيل،  القبول  عميد  بطيحة  خلدون  الدكتور  العلوم،  كلية  عميد 
النعيمات عميد كلية احلقوق،  اأ�سامة  عبداخلالق عميد كلية الآداب والفنون، الدكتور 
كلية  عميد  العبادي  �سمري  الدكتور  التمري�ص،  كلية  عميد  احلاليقة  فدوى  الدكتورة 

الأعمال، والدكتور عمر الكفاوين عميد �سوؤون الطلبة.

امللحق الثقايف العماين يزور اجلامعة 
ا�ستقبل م�ست�سار جامعة فيالدلفيا الدكتور مروان كمال  امللحق الثقايف العماين الدكتور 
بح�سور  اجلامعة  يف  العمانيني  الطلبة  اأو�ساع  ملتابعة  زيارة  خالل  البلو�سي  ا�سماعيل 

الدكتور معتز ال�سيخ �سامل رئي�ص اجلامعة .
واكد الدكتور كمال على العالقات املميزة التي تربط الأردن و�سلطنة عمان فيما ا�سار 
رئي�ص اجلامعة الى حر�ص اجلامعة على تزويد امللحقيات الثقافية ومنها العمانية بتطور 
اأو�ساع اأبنائهم الكادميية م�سيدا باهتمام امللحقية الثقافية العمانية بطلبتها وحر�سها 
الطلبة  اأن  نف�سه  الوقت  موؤكدا يف  متوا�سل،  ب�سكل  اأو�ساعهم يف اجلامعة  متابعة  على 

العمانيني ميثلون خري �سفري لبالدهم يف الأردن.
العديد  على  الأكادميي وح�سولها  وم�ستواها  فيالدلفيا  ب�سمعة جامعة  البلو�سي  واأ�ساد 
من اجلوائز واملراتب يف الت�سنيفات العاملية والإقليمية ، وهذا يعك�ص جدية اجلامعة يف 

الهتمام بتطوير املناهج الدرا�سية ومواكبة التطورات العلمية .
ابراهيم  والدكتور  اجلامعة  رئي�ص  م�ست�سار  عواد  اأمني  حممد  الدكتور  اللقاء  وح�سر 
كلية  عميد  جابر  عبداملطلب  والدكتور  الدولية   للعالقات  الرئي�ص  م�ست�سار  بدران 

ال�سيدله والدكتور عبد اهلل عبيدات من امللحقية العمانية.
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»جامعة عمان العربية« تحتفل بتخريج
 كوكبة جديدة من طلبتها

ا�ستنه�ست جامعة عمان العربية همم خريجيها يف حفل تخريج كوكبة جديدة، 
خوارج  ملواجهة  واملعرفة«،  والعلم  بالفكر  لـ«النهو�ص  عنوانا  يكونوا  لأن  ودعتهم 

الر�ص وفكرهم الظالمي. 
الدرا�سات  لطلبة  ع�سر  الثامن  الفوج  بتخريج  العربية  عمان  جامعة  واحتفلت 
العيا، والفوج الثامن لطلبة البكالوريو�ص للعام اجلامعي ٢٠١٧ - ٢٠١٨، ممثلني 
لثالث وع�سرين دولة �سقيقة و�سديقة، وو�سط ح�سور ملحقيات ثقافية وممثلني 

لقيادات املجتمع املحلي.  
حديثة  م�سهور  عمر  الدكتور  اجلامعة  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  احلفل  راعي  وقال 
املغاوير  وفر�سانه  الأردِن  حماة  من  جديٍد  فوٍج  بتخريج  »الحتفال  اإن  اجلازي 
من طلبِة جامعِة عّمان العربيِة الذين ومبوجِب الوعِي الأرديِن اخلال�ص ي�سريون 
جمابهني كل التحدياِت وال�سعوبات التي يواجهها وطنهم الغايل، عاقدين العزم 
اأنهم هم امل�ستقبُل وا�ست�سرافاتُه اخلاّلقة، وال�سالح املنيع للنهو�ص باأردنهم نحَو 

العلى«.
واأ�ساف اأنه »يف ظل ما مير به وطُننا احلبيُب من اأزماٍت، اأ�سبح العلُم هو �سالحنا 
الأقوى والأمنت، فما يعانيه بلدنا احلبيُب من فل�سفة حتمل فكرا ظالميا غا�سما ما 
هو اإل نتاج اجلهل، مما يغدو معه لزامًا علينا النهو�ُص بالفكرِة والعلِم واملعرفِة، 
لن�سلم اجليل القادم �سالحًا ل يقل قوًة عن الأ�سلحٍة الع�سكريٍة ملجابهة خفافي�ِص 
الظالِم ومرتزقة الع�سِر، ومن هنا يربز دوُر اجلامعاِت التي ت�سكل حجر عرثٍة 

�سد اجلهِل بكل اأ�سكاله واألوانه«.
بهيئة رجال،  اأ�سودًا  كانوا  يا وطني  الرجاُل، ورجالك  الأزماِت يظهُر  :«يف  وقال 

وثبوا وزاأروا واأ�سبعوا الأر�ص مقاومًة وب�سالًة، و�سقط منهم ال�سهيد تلو ال�سهيِد، 
ليعلن  الدحنون  زهر  اج�سادهم  بني  وينبت  بدمائهم  الغايل  اأردننا  ثرى  لريوا 
ن�سرهم وير�سُم دمهم اأجمل معامل العّزِة والأباء، مقبلني غري مْدبرين، �سهداٌء 
اأعزهم اهلل بعّزه فجعل قادتهم متقّدمي ال�سفوف ل ملقني لالأوامر، م�سّطرين 
ُملّقنني العدو در�سًا مل ولن ين�سوه،  اأ�سمى معاين القيادة بكل معانيها اخلالدة، 
كاأنهم  للوطن  ال�سدور  فتح  هي  القيادَة  اأن  بال�سالح  لرفقائهم  قدوًة  ليكونوا 

ي�ستدعون اأيام معركِة الكرامة اخلالدة«.
اأكباِد الوطن  ودعا الدكتور عمر اجلازي الطلبة قائال :«اأبنائي الأحباء وَفلذاُت 
بادلوا وَطنكم ِع�سقًا وُحبًا فاأنتم م�ستقبُل الأمِة و�سرِفها وروِحها وناِرها التي تتقد، 
فمنكم َخرج ال�سهداء من معاذ الك�سا�سبة الى معاذ احلويطات هوؤلء ال�سهداء 
كهُف الأردِن ومالذه الخري ارواحهم حتمل طبقة الزمن وح�سارة اجليِل، البوؤ�ُص 
كل البوؤ�ْص ملن ل يحتفل باأبطاله، وقدميًا قيل يف الندل�ص من يقتل ابطاله تاأكله 
نعاج الغري فال�سهداء ملُح الأر�ِص واأُن�سودُة احلياِة، جنتمع جميعًا يف جناح اأبوة 

اأردننا الغايل ول نفرتق يف عاطفة اأمومِة وطننا احلبيب«.
وينتج  املدخالت  ي�ستقبل  الذي  املعاجلة  ركن  هي  اجلامعُة  اأن«  وا�ستدرك 
وهكذا  والقادة،  للعلماء  وم�سنع  رائدٌة  تكون  اأن  عليها  فلزاٌم  لذا  املَخرجات، 

عهدنا جامعاتنا الأردنية«. 
ل�سرورة  الطلبة  �سليم  ماهر  الدكتور  ال�ستاذ  اجلامعة  رئي�ص  وجه  جهته  من 
على  واملحافظة  والمة  للوطن  النتماء  يف  واملعرفة  الفكر  ع�سار  »ا�ستثمار 
مكت�سباته، واأن يكن كل واحد جنديا وفيا وخمل�سا لرتاب وطنه، واعيا وقويا كي 
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ل يكون فري�سة �سهلة لالأفكار الظالمية التي ت�سعى اإلى تدمري الن�سان والعمران، 
اأن يكون يدا تبني ل يدا تهدم«.  ووجه ال�ستاذ الدكتور ماهر �سليم للطلبة  بل 
الطلبة اعتبار  لتكون نربا�سا لهم يف طريقهم يف معرتك احلياة، ودعا  ن�سائح 
املزيد من اجلد والخال�ص،  ت�ستدعي  اأخرى  بداية ملرحلة  املرحلة احلالية هي 
وان ل تنقطع �سلتهم مع العلم والبحث العلمي من اجل مواكبة امل�ستقبل وحتدياته 
النري  الفكر  بتبني  املجتمع  يف  وف�سيلة  خري  دعاة  يكونوا  وان  وا�ستحقاقاته، 
او  املذهب  اأو  الديانة  اختالف  على  اآرائهم  واحرتام  الخرين  وقبول  واملت�سامح 

العرف او الفكر. 
التع�سب  عن  بعيدا  حياة  كمنهج  بالعتدال  الخذ  ب�سرورة  الطلبة  ن�سح  كما 
واملغالة، والبتعاد عن التطرف يف كل مناحي احلياة، والتاكيد قول وفعال على 
الوحدة الوطنية وعدم ال�سماح للمرتب�سني النيل منها واللتزام بق�سايا الوطن 
والمة العربية واهمها ق�سية القد�ص، مبينا �سرورة اأن يكونوا �سياجا قويا حلماية 

الوطن.  
حيث  والجنليزية،  العربية  باللغتني  اخلريجني  للطلبة  كلمتني  احلفل  وتخلل 
الحتفال  ان  اإلى  العربية  بن�سختها  الكلمة  يف  ع�سام  نظمية  اخلريجة  اأ�سارت 
بتخريج كوكبة جديدة من طلبة جامعة عمان العربية هو احتفال » باأعظِم هديٍة  
 ، وعزميًة  واأمال   ، معرفةً  يتقُد  �سبابًا  لالأردن  التعليمي  ال�سرُح   هذا  يقدمها 
�ساحب  ح�سرِة  املفدى  الوطن  قائد  من  قوته  ي�ستمد  �سباباً    ، للوطن  وع�سقاً  

اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم حفظُه اهللُ ورعاه«.
وقالت :« هذه هي احلياة حمطُة تلو الأخرى نقُف على اأعتابها يف انتظار القادم من 
الأيام واإراَدُتنا تدفُعنا دومًا لقتحاِم امل�ستحيل وبناء امل�ستقبل«، داعية زمالءها 
اخلريجني اإلى تذكرً« اأننا واإذ ن�سكُن احلا�سَر باجلِد والعمل فاإن امل�ستقبَل ي�سكُن 
بالأمل الذي نعززه باحلر�ِص على القيم التي تبني الأردن دولَة عربيَة ها�سمية 

ًطليعًة  لزماٍن عربٍي م�سمخ باحلرية والعلم والدميقراطيِة والعدالِة وال�سالم«.
الروح  ان  الجنلزية  بن�سختها  الكلمة  يف  ال�سمالية  ابراهيم  اخلريج  بني  بدوره 
بها  يتحلى  ان  يجب  التي  الروح  ذاتها  هي  النجاح  من  الطلبة  بها  متكن  التي 
اخلريجون لتجاوز املرحلة والوجهة املقبلة يف حياتهم، مبينا اأن توجيهات جاللة 
امللك عبداهلل الثاين يف التعليم والتي منت يف هذه املرحلة ركزت على ان التنمية 

والتطوير ل تتحقق بدون تطوير القدرات الب�سرية. 

اجلامعة جتري ت�صكيالت اأكادميية 
رئي�ص  برئا�سة  عقدها  التي  باجلل�سة  العربية  عمان  جامعة  امناء  جمل�ص  قرر 
اجلامعة  رئي�ص  تن�سيب  على  بناء  اجلازي  حديثه  م�سهور  عمر  الدكتور  املجل�ص 

ال�ستاذ الدكتور ماهر �سليم اإجراء الت�سكيالت الكادميية على النحو التايل:
ال�ستاذ الدكتور غ�سان كنعان عميدا لكلية علوم الطريان، ال�ستاذ الدكتور خالد 
ريا�ص  الدكتور  ال�ستاذ  واملعلوماتية،  احلا�سوبية  العلوم  لكلية  عميدا  الكعابنة 
ال�سلبي عميدا للبحث العلمي والدرا�سات العليا، ال�ستاذ الدكتور خالد الطراونة 
عميدا لكلية الهند�سة، الدكتور يزن الر�سدان قائما باأعمال عميد كلية ال�سيدلة، 
الدكتور منر ال�سليحات قائما باعمال عميد كلية العمال، الدكتور عادل جميل 
قائما  غزالة  اأبو  �سريين  الدكتورة  والعلوم،  الداب  كلية  عميد  باعمال  قائما 
باعمال عميد كلية القانون، الدكتورة هيام التاج قائما باعمال عميد كلية العلوم 

الرتبوية والنف�سية، والدكتور فوؤاد اجلوالدة عميدا ل�سوؤون الطلبة.

وقعت على مذكرة تعاون مع جامعة ال�صرق االأدنى القرب�صية
ونظريتها  العربية  عمان  جامعة  بني  م�سرتك  تعاون  مذكرة  قرب�ص  يف  وقعت 
اأحقية  العربية  عمان  جلامعة  الفر�سة  تتيح  القرب�سية،  الأدنى  ال�سرق  جامعة 

ا�ست�سافة واإدارة الربامج.
وعقد  اجلانبني  بني  امل�سرتك  والبحثي  الأكادميي  التعاون  على  املذكرة  ون�ست 

املوؤمترات وتبادل اأع�ساء الهيئة التدري�سية والطلبة.
قرب�ص،  �سمال  يف  وتقع  خا�سة،  جامعة  القرب�سية،  الدنى  ال�سرق  وجامعة 

ومتخ�س�سة يف التعليم والبحث و�سناعة القيادات، ومعتمدة من جمل�ص التعليم 
العايل الرتكي وجمل�ص التعليم ل�سمال قرب�ص. 

ماهر  الدكتور  ال�ستاذ  رئي�سها  العربية  عمان  جامعة  عن  ممثال  املذكرة  ووقع 
الدكتور  ال�ستاذ  الدنى  ال�سرق  جامعة  اأمناء  جمل�ص  ورئي�ص  جهة،  من  �سليم 
العربية  عمان  جامعة  منح  اإلى  املذكرة  وتهدف  ثانية.  جهة  من  غونزيل  اإرفان 
اأحقية ا�ست�سافة واإدارة الربامج.  ويف هذا ال�سدد قال ال�ستاذ الدكتور �سليم 
املكانة  تكر�ص  القرب�سية  الأدنى  ال�سرق  جامعة  مع  املوقعة  التعاون  مذكرة  اإن 
�ستتولى  التي  العربية،  عمان  جامعة  بها  تتمتع  التي  العالية  واملوثوقية  الريادية 
ال�سراكة  هذه  اأن  مبينا  نزيهة،  واأ�س�ص  معايري  �سمن  م�سرتك  برنامج  تنفيذ 
تكر�ص العاملية التي ت�سعى اإليها جامعة عمان العربية وتكللت بالنجاح عرب �سبكة 
وا�سعة من ال�سراكات ترتبط بها عمان العربية مع جامعات بريطاينة واأمريكية 

وماليزية وتركية.

بحثت تعزيز التعاون 
مع »امللحقية الثقافية القطرية« 

ا�ستقبل امل�ست�سار الثقايف القطري الدكتور حمد بن عبداهلل اآل حممود ال�سريف، 
يف مكتبه، رئي�ص جامعة عمان العربية ال�ستاذ الدكتور ماهر �سليم، وبحثا �سبل 

تعزيز التعاون الكادميي، والرتقاء باملخرجات التعليمية.  
ويف هذا ال�سدد عر�ص ال�ستاذ الدكتور �سليم لأ�سكال التعاون امل�سرتك، مثنيا 
متابعة  يف  القطرية  الثقافية  امل�ست�سارية  به  تلتزم  الذي  الت�ساركي  الدور  على 
التي  الكادميية  والربامج  للتخ�س�سات  عر�ص  كما  القطريني،  طلبتها  �سوؤون 
تدر�ص يف اجلامعة، وال�سراكات الكادميية التي تتمتع بها جامعة عمان العربية 
العاملية  اجلامعات  من  وغريها  والرتكية،  واملاليزية  الربيطانية  اجلامعات  مع 

املرموقة. 
ال�سريف على اجلهود  الثقايف القطري الدكتور حمد  اأثنى امل�ست�سار  من جهته، 
لطلبتها  التعليم  عملية  لجناح  العربية  عمان  جامعة  تبذلها  التي  املتميزة 

والرتقاء باملخرجات الكادميية.

االستثمار في القطاع التعليمي

99 العدد 52    أيلول  2018





خواطر

اأقبلت.. اإن  كُل اجليو�ِس خيوٌل 
اأر�صِه ... ملِكٌ يف  وجي�صنا 

ال�صاب  يف فكرة رائدة جلاللته  نحو تطلع امللك 

بل  الكتب،  بخاطر  حمفوفًا  يبقى  فال  التاريخ،  بتوثيق 

امللك  اأ�صرف جاللة  العني، حيث  مغرو�صًا يف حدقة 

الدبابات  العمل يف متحف  حفظه اهلل ورعاه على 

متتالية قبل االفتتاح وحتت رعايته  زيارات  امللكي يف 

الوطن، من  اأردنيًا خال�صًا لوجه  العمل  ، فكان  الكاملة 

اأردنية بحتة مل َتطلها  يٍد وفكٍر وعمل ، يف حياكة 

حتى  القما�س،  �صهوة  من  التف�صيل  ليكون  �صائبة، 

ُتقراأ  توؤرخ العني احلرب والدبابة واالأبطال فال 

ُيعا�س.. ُتعا�س، فكل ما ُيرى  فقط يف الكتب بل 

البالد على  العني هي احل�صارة ...لنكون يف مطلع 

الوقت. امتداد 

اأُردين كبري  متحف الدبابات امللكي يف عمان اجناز 

واالأول من نوعه يف ال�صرق االأو�صط، ي�صاهي الدول 

اأبدًا عن كل من  املتقدمة بالفرد و العمل، فال يغيب 

يتم حتديثه  بامتياز.  ملوكي  اأنه عمل  زيارته  ينال 

متتالية.  خطوات  ويف  م�صتمر  ب�صكل 

النحل، يقطر ع�صاًل من دمه، مدجج  �صليل  اجلندي 

اأجل كل بيت،  ُيقاتل من  بالرتاب،  بالر�صا�س، يعج 

اأنه حماه وقدم له روحه الطاهرة.   مبجرد 

اأرواح  اإلى املتحف  ليكربوا على  فتاأخذ اأوالدك 

اأجدادهم، اجَلّد هو كل جندي كان هنا ارتدى 

اخلوذة وال�صماغ، و لي�س فقط هذا الذي حَتِمُل 

ُيراق حيًا  الذي  الدم  الن�صب م�صاهرة  ا�صمه، الأن 

اأوالدها. البالد وعماد  على احلياة، واجلي�س هيبة 

اأن تلعب ال�صدفة دورها االأبرز يف  من املوؤ�صف 

اأين دور االعالم  معرفة هذا االجناز بكل �صخامته، 

كافة  يف  امل�صهد  لتت�صدر  الغائبة،  الرابعة  ال�صلطة   ،

لتب�صر طريُق   امل�صباح،  مُت�صُك   التي  واليد  و�صائله  

، االإعالم  يقف بني االإهمال يف مكانه ال�صحيح  النور 

التي مل  ال�صفراء  ال�صحافة  و بني  املتابعة  وعدم 

ترتك لونًا اإال و�صوهته بني التمثيل يف االأدوار و 

املنا�صب.  وتهمي�س  االخرين  جتريد 

املرموقة يف  اأن تنغم�س براجمنا االعالمية  بدل 

باملفيد  تاأتي  ملاذا ال  العام،  �صناعة اجلميد على مدار 

الربامج  باتت  فقد  واملعتاد،  املتوقع  عن  والبعيد 

غيبًا.  امل�صاهد  يحفظها  ومتكررة  مكررة 

يف االأردن ُحلل كثرية ال ُحلة واحدة ، ت�صتحق 

املتابعة وال تكون فقط ملرة واحدة بل مرات عديدة 

وكثرية وم�صتمرة نعرث عليها يف كل مقال ومكان ..

الر�صالة  حامل  االأرديّن  العربي  جي�صنا  وحياهلل 

اخلالدة عرب تاريخه االأزيل اإلى االآن.. اإلى االأبد 

... ...

بقلــم : هديل الرحامنة

رصاصيات
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اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري

1.02 مليون دينار صافي أرباح شركة االولى للتمويل النصفية

بعد  �سافية  اأرباحا  للتمويل  الولى  �سركة  حققت 
من  الول  الن�سف  خالل  واملخ�س�سات  ال�سريبة 
مليون   ١،٠٢ حوايل  بلغت   ٢٠١٨ احلايل  العام 

دينار . 
�سركة  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
مليون   ١،3 حوايل  ال�سريبة  قبل  للتمويل  الولى 
دينار خالل الربع الثاين من العام ٢٠١٨، يف الوقت 
حوايل  املتحققة  اليرادات  جمموع  فيه  بلغ  الذي 
3،3 مليون دينار مقارنة مع حوايل ٢،٨ مليون دينار 

للفرتة ذاتها من العام املا�سي ٢٠١٧.
�سركة  اأن جمموع موجودات  الى  البيانات  واأ�سارت 
الولى للتمويل خالل الربع الثاين من العام احلايل 

٢٠١٨ حوايل ٦٨،٨ مليون دينار. 
ابو  ابراهيم  للتمويل  وقال مدير عام �سركة الولى 

ت�سجيل  موا�سلة  من  متكنت  ال�سركة  اإن  خديجة، 
كفاءة  يعك�ص  ما   ،٢٠١٨ العام  منذ  قوية  نتائج 

�سيا�سة وجناح ا�سرتاتيجية اأعمالنا املختلفة. 
وا�ساف اأن الأداء املايل لل�سركة جاء ا�ستثنائيًا على 
خمتلف الأ�سعدة، حيث نتطلع بتفاوؤل حيال املرحلة 
م�سرية  موا�سلة  اأعيننا  ن�سب  وا�سعني  املقبلة، 
كاإحدى  الريادية  مكانتنا  على  للحفاظ  التميز 
�سركات التمويل الأكرث ثقة.  وا�سار اأبو خديجة الى 
من  الأول  الن�سف  خالل  القوي  املايل  »اأداوؤنا  ان 
جناح  اإلى  ي�ساف  اآخر  اإجنازًا  يعد  اجلاري  العام 
اأ�سلوب عملنا يف جمال التمويل، واإن التنفيذ الفعال 
والدعم  وخدماتنا  منتجاتنا  و  ل�سرتاتيجياتنا 
اأ�سا�سًا  ي�سكل  الأوفياء  عمالئنا  جانب  من  املقدم 

متينًا ملوا�سلة رحلة جناحنا.

ابو خديجة: أداء الشركة استثنائيًا ونتطلع 
بتفاؤل للمرحلة المقبلة
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834 الف دينار صافي أرباح شركة
 بندار للتجارة واالستثمار النصفية

1،4 مليون دينار صافي أرباح شركة التسهيالت التجارية النصفية

حققت �سركة بندار للتجارة وال�ستثمار اأرباحا 
خالل  واملخ�س�سات  ال�سريبة  بعد  �سافية 
بلغت   ٢٠١٨ احلايل  العام  من  الول  الن�سف 
٨3٤،٠٦٩ الف دينار مقارنة مع ٨١٥،٢٤٠ الف 

دينار للفرتة ذاتها من العام املا�سي ٢٠١٧. 
وح�سب البيانات املالية، فقد بلغت اأرباح �سركة 
بندار للتجارة وال�ستثمار قبل ال�سريبة حوايل 
العام  الثاين من  الربع  ١،١ مليون دينار خالل 
٢٠١٨، يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع ايرادات 

ال�سركة املتحققة حوايل ٢،٧ مليون دينار. 
موجودات  جمموع  اأن  الى  البيانات  واأ�سارت 
الربع  خالل  وال�ستثمار  للتجارة  بندار  �سركة 
 33،٩ حوايل   ٢٠١٨ احلايل  العام  من  الثاين 

مليون دينار. 
وقال مدير عام �سركة بندار للتجارة وال�ستثمار 
رعد منري ابو ر�ساع، اإن النتائج املالية املتحققة 
تعطي  احلايل  العام  من  الأول  الن�سف  خالل 
ال�سوق  يف  ومكانها  ال�سركة  قوة  على  موؤ�سرا 

ومدى مالئتها املالية. 
واأ�ساف ان ال�سركة عملت على حت�سني منوذج 
اأعمالها لتح�سني وتعزيز جتربة العمالء وطرح 
منتجات وخدمات متويلية جديدة لتو�سيع دائرة 
حذًرا  نهًجا  انتهجت  ال�سركة  اأن  كما  العمالء، 
احلالية  ال�سوق  اأو�ساع  تراقب  وظلت  للغاية 
اإدارة  وتعزيز  دعم  يف  م�سريتها  ووا�سلت 

املخاطر .

بعد  �سافية  اأرباحا  التجارية  الت�سهيالت  �سركة  حققت 
العام  من  الول  الن�سف  خالل  واملخ�س�سات  ال�سريبة 
مع  دينار مقارنة  مليون  بلغت حوايل ١،٤  احلايل ٢٠١٨ 
املا�سي  العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   ١،٢ حوايل 

 .٢٠١٧
�سركة  اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وح�سب 
مليون   ١،٩ حوايل  ال�سريبة  قبل  التجارية  الت�سهيالت 
مع  مقارنة   ،٢٠١٨ العام  من  الثاين  الربع  خالل  دينار 
حوايل ١،٥ مليون دينار للن�سف الول من العام املا�سي 

 .٢٠١٧
�سركة  موجودات  جمموع  اأن  الى  البيانات  واأ�سارت 
الت�سهيالت التجارية خالل الربع الثاين من العام احلايل 

٢٠١٨ حوايل ٤٩،٧ مليون دينار. 
اياد جرار،  التجارية  الت�سهيالت  وعرب مدير عام �سركة 
التي  ال�ستثنائية  بالنتائج  الكبرية  و�سعادته  فخره  عن 
حققتها ال�سركة منذ بداية العام ٢٠١٨، وقال: تعد النتائج 
التحديات  ورغم  للغاية،  مر�سية  ال�سركة  حققتها  التي 
فقد  احلا�سر،  الوقت  يف  املحلي  ال�سوق  ي�سهدها  التي 

�سجلت مرة اأخرى ارباحا قيا�سية. 
منوذج  ومتانة  مرونة  على  تدل  النتائج  هذه  ان  واأ�ساف 
ونهجها  وفعاليتها،  عملياتها  وكفاءة  ال�سركة  عمل 
خلطتها  اجليد  والتطبيق  املنتجات  عر�ص  يف  املبتكر 

ال�سرتاتيجية. 
واأ�سار جرار الى اأن �سركة الت�سهيالت التجارية �ست�سعى 
دائما الى العمل املتوا�سل للحفاظ على ريادتها يف جمال 
والإيفاء بوعودنا بتقدمي اخلدمات ذات اجلودة  التمويل 

العالية لعمالئها

أبو رصاع: الشركة عملت على تحسين 
نموذج أعمالها لتعزيز تجربة العمالء

جرار: النتائج تدل على قوة ومرونة ومتانة نموذج عمل الشركة

اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري
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Investment in the finance sector

JD 1.02 Million Net Profits of First Finance 
Co. For The First Half of 2018

he net profits after tax and provisions 
of First Finance Co.  during the first 
half of the current year 2018 reached 
about JD 1.02 million.

According to the financial statements, the 
pre-tax profits of First Finance Co. stood 
at about JD 1.3 million during the second 
quarter of 2018, while the total income 
amounted to about JD 3.3 million, compared 
with about JD 2.8 million  for the same period 

last year 2017.
Moreover, the total assets of the Company 
during the second quarter of this year 2018 
were about JD 68.8 million.
In this respect, the General Manager of First 
Finance Co. Ibrahim Abu Khadija said, ”The 
Company has achieved strong results since 
2018, reflecting the efficiency of policy, 
and the success of our various business 
strategies.”  

Abu Khadija: 
The Company 
Is Privileged 
of Its Solid 
Performance and 
We Look Forward 
To the Next 
Period

T
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PHILADELPHIA UNIVERSITY CELEBRATES 
THE 24TH GRADUATION CEREMONY 

he University of Philadelphia celebrated 
the graduation of the twenty-fourth group of 
students under the patronage of Dr. Marwan 
Kamal, the university’s consultant. The 

graduation ceremony was held on the sports stadium 
at the university in the presence of the university 
president Dr. Moataz Sheikh Salem and several 
members of the of trustees, deans of the faculties and 
faculty members, administrative officers and workers 
and graduates’ parents. 

 
Formation of the Board of Deans of the University
The Board of Trustees of the University of Philadelphia 
decided to form a council of deans of the University 
headed by Prof. Mutaz Sheikh Salem, President of the 
University and the membership of:
Prof. Dr. Mohamed Awad, Consultant of the University 
President and Academic Vice President, Prof. Dr. 
Mohammad Bataz, Dean of the College of Information 
Technology and Quality Assurance Deanship, 
Prof. Abdulmutallab Jaber Dean of the Faculty of 
Pharmacy and Dean of Scientific Research and 
Graduate Studies, Prof. Qassim Al-Obaidi Dean of the 
Faculty of Engineering and Technology, Dean of the 
Deanship of Development and Distance Learning, Dr. 

Marouf Samhan Dean of the Faculty of Science, Dr. 
Khaldoun Btaia Dean of Admission and Registration, 
Dr. Ghassan Abdul Khalek Dean of the Faculty of Arts 
and Sciences, Dr. Osama Naimat Dean of the Faculty 
of Law, Dr Fadwa Halayqah, Dean of Nursing Faculty, 
Dr. Sameer Abbadi, Dean of Business Faculty, Dr. 
Omar Kfaween, Dean of Students Affairs. .

The Omani Cultural Attaché Visits the University
The Advisor of Philadelphia University Dr. Marwan 
Kamal welcomed Omani Cultural Attaché Dr. Ismail 
Al-Balushi, who visited the University to follow up the 
situation of Omani students.  
 The Representative of the International Foundation 
for the Development of Business Faculties Visits 
Philadelphia University
Dr. Nizam Hindi visited the University of Philadelphia 
as part of the technical supervision of the self-
assessment report of the University, where he met 
with faculty members and gave them the necessary 
developmental guidance.
The University Participates in the first Jordan 
International High School Students’ Fair
Philadelphia University participated in the first Jordan 
International Student Fair held during the period 14-
15 / 8/2018

Investment In The Education Sector
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DISCUSSED WAYS TO ENHANCE ACADEMIC AND RESEARCH 
COOPERATION WITH FOREIGN UNIVERSITIES
AMMAN ARAB UNIVERSITY CELEBRATES THE 
GRADUATION OF NEW STUDENTS 

mman Arab University 
called new graduates 
to think deeply in the 
advancement of thought, 

learning and knowledge to confront 
the earth’s gouges and their dark 
thoughts.
The  Amman Arab  University 
celebrated the graduation occasion 
for the academic year 2017/2018. 
The new graduates represent 23 
sisterly and friendly countries, in the 
presence of cultural associations 

and representatives of community 
leaders.
 

Signed a Memorandum of 
Cooperation with the Near East 

University of Cyprus
A joint memorandum of 
cooperation was signed in Cyprus 
between Amman Arab University 
and its counterpart, the Near 
East University of Cyprus, which 
provides the opportunity for Amman 

Arab University to have the right to 
host and manage programs.
Discussed Strengthening 
Cooperation with the ”Qatari 
Cultural Mission”
The Qatari Cultural Counselor, 
Dr. Hamad bin Abdullah Al-
Mahmoud Al-Sharif met at his 
office the President of Amman 
Arab University, Dr. Maher Salim, 
and discussed ways to enhance 
academic cooperation and improve 
educational outcomes.

A
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He Emphasized the Need to Maintain the Security and Stability, and Promote Our Country

THE SENATOR HATAHET… THE PROMINENT 
ECONOMIST AND POWERFUL PUBLIC FIGURE

he Senator Ayman Hatahet has achieved 
milestones in the investment and trade sector, 
and he consistently strives to harness his 
ample experience in supporting economy for 

the country’s interests.
Moreover, the Senator is distinguished by his great 
success dedicated in management and the occupied 
positions, with a view to enhancing the national 
economy. He always looks forward a promising and 
fruitful future.
Owing to his broad and practical experience, as a 
powerful figure equipped with extensive expertise in 
the political and economic realm, Hatahet successfully 
became a role model in the development of the national 
economy, as well as the support of citizens.
In an Exclusive interview with the Investors, Hatahet 
mentioned ”Despite the challenging regional 
conditions, Jordan is distinguished as a stable and safe 
country, supported by its robust security apparatus. 

Indeed, this privilege should be taken into account, 
through maintaining our security and stability.”
The Senator holds a BSc in Business Administration 
from the British capital, London. Additionally, Hatahet 
was a Member of the 27th Senate, and served as 
the Chairman of the Board of Directors of the Jordan 
Chamber of Industry, a group of Jordanian, Arab and 
international industrial firms, as well as International 
Silica. Most notably, he was a Board Member of the 
Central Bank of Jordan.
Moreover, Hatahet served as the Chairman of the 
Board of Directors and General Manager of Jordan 
Carbonate Co., the Chairman of the Board of Directors 
of Rafidain for Project Development Co., a Board 
Member of Tkiyet Um Ali, President of Jordan Exporters 
Association, and a Board Member of several social 
and educational institutions. He was the Honorary 
Consul of the Republic of Honduras, and served also 
as the Minister of Transport.

Bank News

T

ISSUE 52    September 2018 40



Bank News

EZZAT MARJI GROUP IS SUPPLYING  SGBJ
WITH PHOTOVOLTAIC POWER SYSTEM

zzat Marji Group has signed an 
agreement with SGBJ for the adoption 
of photovoltaic power generation 
system in the framework of the two 

parties’ keenness to adopt renewable energy 
sources and contribute to the rationalization 
of electricity consumption and the adoption of 
environmentally friendly practices.

  
Announced the Winner of 

the Mercedes-Benz E200 / 2018
SGBJ has announced the winner of ” Ghina” 
saving account semi- annual reward, which is 
Mercedes – Benz E200/2018. 

The Bank Hosted Iftar 
Ceremony for its Staff 

During the Holy Month of Ramadan, the 
Social Committee of SGBJ hosted Iftar at the 

Hyatt Amman Hotel in the presence of senior 
management and number of Bank employees 
and their families.
The Ramadan Iftar is one of the activities that 
strengthens the spirit of the team among the 
employees.

E

FOR ELECTRIC POWER GENERATION
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CAIRO AMMAN BANK LAUNCHES 
ITS SAVINGS ACCOUNT PROMOTION 
CAMPAIGN

hrough its special wing on the main 
door of Taj Mall, Cairo Amman Bank 
launched its promotional campaign for 
the 2018 Savings Program.

The campaign aims to introduce the program of 
savings accounts and promotion of the prizes 
provided daily, weekly, monthly and quarter a 
year in addition to the Grand Prize.
 

Distribution of New Smart Cards to the Students 
of the University of Jordan Aqaba Branch

The University of  Jordan of Aqaba branch 
recently launched a campaign to distribute 
smart university cards to faculty members, 
administrators and students.
The launch campaign was sponsored by the 
University’s Head of Aqaba Branch Dr. Hassan 
Al-Lozi and attended by officials from Cairo 
Amman Bank in Aqaba.

  The smart university cards were distributed 
in a large hall that was allocated inside the 
Admission and Registration Department and 
all the services and systems were provided to 
serve the students to the fullest.
 

The Bank Supported the Annual Summer 
Camp for the Children of the King Hussein 

Cancer Center
Cairo Amman Bank supported for the twelfth 
consecutive year the 15th annual summer 
camp for children receiving treatment at the 
King Hussein Cancer Center. 
The celebration was attended by a group of 
employees and administrators, including the 
Deputy Director General and the  artist Tony 
Qattan, where children enjoyed their special 
songs.

Bank News
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Bank News

BANK OF JORDAN IS AWARDED PCI DSS 
INTERNATIONAL CERTIFICATE OF 2018

ank of Jordan has been awarded the 
PCI DSS Certificate of Payment Card 
Data  Security Standards for 2018 - the 
new version 3.2.

 
The Smart Payment Bracelet 
was First Lunched in Jordan

The Bank of Jordan launched the ”Smart 
Bracelet “for the first time in Jordan. The 
payment through this ”Smart Bracelet” is 
considered a revolution in the digital payment 
world. 
Participated in the Awareness Campaign to 
Promote the Financial Knowledge Among 
University Students
Bank of Jordan participated in the awareness 
campaign to promote the financial knowledge 
among university students. The initiative ” 
Towards a Financially Educated Young People 
was launched by the Central Bank, and aims 
to enhance the concepts of financial inclusion 

and raise the proportion of customers who 
deal with  banking institutions.
The Bank Supported the National Forum for 
Awareness and Development
Bank of Jordan supported the ”National Youth 
Conference” organized by the National Forum 
for Awareness and Development, and was 
launched in the Senate Council to reflect the 
directives of His Majesty King Abdullah II to 
activate the role of youth in the process of 
building and promoting the homeland.
 

The Bank Supported Charitable 
Activities and Initiatives during Ramadan

The Bank of Jordan has extended its support 
to many charities and initiatives during the 
holy month of Ramadan, with the aim of 
helping associations to provide services 
and assistance to disadvantaged groups of 
society.

B

LAUNCHED NEW SERVICES FOR THE FIRST TIME IN THE KINGDOM
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CONTINUED ITS EFFORTS TO PROVIDE SERVICES
FOR THE COMMUNITY 
HOUSING BANK ISSUES ITS FIRST 
ANNUAL SUSTAINABILITY REPORT

he Housing Bank for 
Trade and Finance 
issued its first annual 
sustainability report, 

which was adopted by the 
Global Reporting Initiative 
(GRI) - an independent 
global institution based in 
Amsterdam / The Netherlands 
- in compliance with the 
latest Global Sustainability 
Reporting Standards.
 

Signed a Cooperation 
Agreement with the Air 

Ambulance Center
The Housing Bank has 
signed a cooperation and 
support agreement with 
the Air Ambulance Center, 
which provides relief and 
air ambulance services with 
helicopters equipped with the 
latest medical equipment. It 
is worth mentioning that the 
ambulance services include 
all parts of the Kingdom. 

Bank News
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Bank News

SAFWA ISLAMI BANK SPONSORS JORDAN 
HOUSING & REAL ESTATE EXHIBITION

afwa Islami Bank sponsored the Second 
Jordanian Housing and Real Estate 
Exhibition 2018, which was inaugurated 
by the Prime Minister’s Representative, 

Minister of Public Works and Housing Yahya Al-
Kasabi and organized by the Jordan Investors 
Association in the presence of the Association 
President Zuhair Al Omari. 

 Organized a Blood 
Donation Campaign 

 Safwa Islamic Bank organized blood donation 
campaign for its employees this year, in 
cooperation with the Jordanian Ministry of 
Health / Blood Bank. The campaign was carried 
out in the General Administration building under 
the supervision of a specialized medical staff.

S

THE NUMBER OF BRANCHES INCREASED TO 28 BRANCHES
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EGYPTIAN ARAB LAND BANK LAUNCHES 
THE TRANSFER SERVICE FOR THE EGYPTIAN 
COMMUNITY IN JORDAN 

he Egyptian Arab Land Bank launched the 
financial transfer service for the Egyptian 
community in Jordan during the month of 
5/2018. The bank is the first in Jordan to 

provide this service.

 
Signed An agreement With Jordan

 Mortgage Refinance Company
The Egyptian Arab Land Bank signed an agreement 
with Jordan Mortgage Refinance Company whereby 
the bank was granted a loan of five million JD for two 
years to refinance the housing loans granted by the 
bank to its customers by guaranteeing mortgages.

 
Sponsorship of a conference (Towards a 

Financially Educated Youth)
The Egyptian Arab Land Bank sponsored a 
conference (Towards a Financially Educated Young 
People) which is an awareness campaign to spread 
the financial banking culture among university 
students. The conference was held at Yarmouk 
University in cooperation with the Central Bank of 
Jordan. 
The objective of the campaign was to clarify the basic 
financial and banking concepts and to introduce the 
importance of the banking sector and the services 
provided by banks through financial planning, bank 
savings, bank cards, access to finance, borrowing, 
interest rates and checks.
The Bank is the Silver Sponsor of The Conference 
”Small and Medium Enterprises and Their Impact on 
Women’s Empowerment”
The Egyptian Arab Land Bank sponsored the 
conference ”Small and Medium Enterprises and its 
Impact on Women’s Empowerment” organized by 
the Union of Arab Banks under the patronage of HE 
Dr. Ziad Fariz.

Bank News
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Bank News

The new branches are in the Rahmaniya area of   
Dabouq, in Al Hurriya Mall in Al Hurriya Street, and 
at the Culture Roundabout in Irbid.

.
The Banks Strengthened its
 ATM Network (Drive Thru)

Arab Bank has strengthened its network of ATMs 
which is allocated for ( Drive Thru) customers and 
exists in various locations in Amman to provide the 
latest banking facilities and services to its customers 
in accordance with the best standards.

The Bank is a Strategic Alliance 
to the Arab Banks Union Forum

Arab Bank sponsored the ”Small and Medium 
Enterprises and their Impact on Women 
Empowerment” conference, which was organized 
by the Union of Arab Banks in cooperation with the 
Central Bank of Jordan and the Association of Banks 
in Jordan.

 
Launched a Promotional Campaign for Visa 

Credit Card Customers
Arab Bank has launched a promotional campaign 
during the summer. The campaign allows Visa 
credit cardholders to earn extra free points when 
purchasing from a number of points of sale in order 

to reward existing and new customers.

 
Donated One Million JD to Pay 
the Debts of Al- Nashama Fund 

Arab Bank Chairman Sabih Al-Masri donated a One 
million JD to Al Nashama Fund. The donation proves 
the national sense and societal responsibility of the 
Arab Bank towards the sons of the armed forces in 
light of the economic conditions witnessed by the 
Kingdom. Also the Bank aims at enhancing its social 
responsibility and ties between various national 
institutions in various fields .
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 Launched New Branches and Strengthened its ATM network

ARAB BANK GETS APPROVAL FROM 
CHINESE AUTHORITIES TO OPEN BRANCH 
IN CHINA

hina’s Banking and Insurance Regulatory 
Commission has recently approved to move 
the representative office of Arab Bank which 
is in Shanghai to an integrated branch. The 

Bank aims to enhance its presence in the Chinese 
market through its global branch network of more 
than 600 branches across five continents.
Arab Bank is one of the first Arab banking 
institutions to have a presence in China. It opened 
its representative office in Beijing in 1985, followed 
by the opening of its second representative office in 
Shanghai in 1996.
 

Issued its Eighth Report on Sustainability
Arab Bank has issued its eighth Sustainability Report 
for 2017 entitled ”Responding to the Challenges of 
Sustainability”, which provides a summary of the 
Bank’s achievements in the social, environmental 

and economic fields for the year 2017.
 

Opened its First Branch of 
Self-Service in the Kingdom

Arab Bank has opened its first branch dedicated to 
self-service in the Kingdom, which reflects the Bank’s 
continuous efforts to enhance its presence locally 
and provide integrated digital banking solutions to 
its customers, according to the latest standards and 
developments in the banking industry.

 
Opened New Branches in the Kingdom

Arab Bank has opened three new branches in the 
Kingdom to strengthen its network of branches and 
provide a wide range of banking services at the 
highest level of excellence and quality.

Bank News
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Societe Generale Bank Jordan (SGBJ)

The net profits after tax 
and provisions of Societe 
Generale Bank Jordan during 
the second quarter of the 
current year 2018 reached 
about JD 3.7 million.
According to the financial 
statements, the pre-tax profits 
of Societe Generale Bank 
Jordan stood at JD 5.7 million 
during the second quarter of 
the current year 2018, while 
the total income was about JD 
11.9 million.
Moreover, the total assets of 
the Bank during the second 
quarter of the current year 

2018 were about JD 1.4 
billion.
Commenting on the financial 
results, the General Manager 
of the SGBJ Nadim Abaouat 
stated, ”The Bank achieved 
outstanding results during the 
first half of the year, including 
the basic income categories.”
Furthermore, he added that 
the Bank’s success has 
greatly achieved based on 
its new strategy to strengthen 
SGBJ as a leading Bank, in 
terms of the comprehensive 
banking services provided to 
customers. 

Abaouat: The Bank 
Has Managed To 
Diversify Its Income 
Sources Coinciding 
With the Increasing 
Interest in Customers’ 
Service

Arab Jordan Investment Bank

The net profits after tax 
and provisions  of Arab 
Jordan Investment Bank 
(AJIB)  during the second 
quarter of the current year 
2018 reached about JD 8.6 
million.
According to the financial 
statements, the  Bank’s pre-
tax profits stood at JD 12.3 
million during the second 
quarter of the current year 
2018, while the total income 
was about JD 29.2 million.
Moreover, the total assets of 
the Bank during the second 

quarter of the current year 
2018 reached about JD 1.9 
billion.
Commenting on the 
financial results, the 
Chairman of Arab Jordan 
Investment Bank Hani 
Al Qadi commended the 
solid financial position and 
the strong capital base. 
Furthermore, the Bank 
achieved good financial 
results during the first half 
of 2018, thus reflecting 
customers’ high satisfaction 
of the Bank’s prudent policy.

JD 8.6 Million Net Profits of Arab Jordan 
Investment Bank (AJIB) for the First Half of 2018

Al Qadi: The Results 
Give a Strong Indication 
of the Bank’s Strength, 
Along With the High 
Customer’s Confidence

JD 3.7 Million Net Profits of Societe Generale 
Bank Jordan (SGBJ) for the First Half of 2018
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JETT ACHIEVES JD 2 MILLION PROFITS 
HADDAD: FINANCIAL RESULTS CONFIRM THAT 

THE COMPANY IS STRONGER

he profits of the 
Jordanian Express Tourist 
Transportation Company 
(JETT) after tax and 

provisions for the first half of 2018 
amounted to about JD 1.2 million.
According to the financial 
statements of the company, the 

total profits during the first half of 
the current year was about JD 1.5 
million, while the total assets was 
about JD 24.3 million. 
General Manager of the Company 
Malek Haddad said: ”The 
company is more capable and 
able to meet the requirements 

of the growth, expansion, and 
future development phase with 
confidence. It has expanded its 
operations and introduced new 
services. The financial results 
confirm the company’s strength 
and achievements since the 
beginning of the year”.  

T

Investment in the Aviation Sector

PROCEED TO THE FUTURE
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Capital Bank’s profit after tax 
during the first half of 2018 
amounted to JD 12.5 million 
compared to JD 8 million 
during the same period of 
2017.
Chairman of Capital Bank, 
Bassem Al Salem, said that 
despite the difficult local 
and regional economic 
conditions, the Bank has 
achieved excellent financial 
results reflected in the Bank’s 
various financial indicators.

Al-Salem said that the 
financial statements of 
Capital Bank showed a rise 
in the bank’s pre-tax profits 
to JD 16.7 million, compared 
to JD 11 million for the same 
period last year, while total 
income reached to JD 39.7 
million.
According to the financial 
statements, the total assets 
of the bank during the first 
half of 2018 amounted to 
about JD 1.9 billion. 

Al - Salem: The Bank 
offers a complete 
range of banking 
solutions that 
meet the needs of 
customers

Bank of Jordan’s

The net profits after tax and 
provisions of the Bank, during the 
first half of the current year 2018 
reached about JD 22 million.
According to the financial 
statements, the Bank’s pre-tax 
profits during the second quarter 
of 2018 stood at JD 35.2 million, 
while the total income was about 
JD 69.6 million.
Moreover, the financial data 
indicated that the total assets of 
the Bank of Jordan during the 
second quarter of the current year 
2018 reached about JD 2.5 billion.

In this light, the Chairman of 
the Board of Directors Shaker 
Fakhoury stated, ”We are proud 
with the Bank’s results in the 
first half of 2018. In fact, all key 
financial indicators reflect our 
right path of success, besides our 
positive and firm performance in 
Jordan.”
For his part, Fakhoury stressed 
that the Bank is based on the 
excellent implementation of the 
strategic plan, which has proven 
its ability to grow under difficult 
economic conditions.

JD 22 Million Net Profits of the Bank 
of Jordan for the First Half of 2018

Fakhoury: The 
Financial Indicators 
Reflect A Positive and 
Solid Performance of 
the Bank

Capital Bank
Capital Bank Achieves JD 5 Million 
Net Profits for the First Half of 2018 
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JD 18.5 Million Net Profits of Jordan 
Kuwait Bank for the First Half of 2018
The net profits after tax and 
provisions of Jordan Kuwait Bank 
during the first half of the current 
year 2018 were about JD 18.5 
million, in comparison with about 
JD 14.5 million for the same period 
last year 2017.
According to the financial 
statements, the pre-tax profits of 
the Bank stood at JD 26.7 million 
during the second quarter of 2018 
compared to JD 22.5 million for the 
same period last year 2017, while 
the total income was about JD 
61.3 million.
Furthermore, the financial data 

indicated that the total assets of 
Jordan Kuwait Bank during the 
second quarter of the current year 
2018 reached about JD 2.8 billion.
In this light, the Chairman of the 
Board of Directors of Jordan 
Kuwait Bank, Abdel Karim Al 
Kabariti stated, “during the first 
half of the current year 2018, 
the Bank achieved outstanding 
results in all aspects of operations, 
owing to the high efficiency of 
the management policies and 
its responsiveness to cope with 
the current developments and 
conditions.”

Jordan Kuwait Bank

Al Kabariti: The Bank 
Has Pursued a Prudent 
Credit Policy

INVESTBANK
JD 7.3 Million Net Profits of INVESTBANK 
for the First Half of 2018
The INVESTBANK achieved 
positive results during the 
first six months of this year 
compared with the same 
period last year 2017.
According to the financial 
statements of the Bank, the 
pre-tax profits in the first half 
of this year increased to JD 
10.5 million compared to JD 
6.4 million during the same 
period of 2017.
The Bank’s net profits grew by 
JD 2.5 million during the first 
six months of 2017 to reach 
JD 7.3 million during the 

same period of 2018, while 
the total income for the first 
six months of last year grew 
by JD 1.8 million to reach JD 
25.6 million until the end of 
last June.
The positive results of 
INVESTBANK reflect its 
balanced performance 
and capacity to achieve 
remarkable growth rates, 
while maintaining a 
robust financial position. 
Additionally, the equity in the 
first half of this year reached 
JD 173.2 million.

Jardaneh: The Bank 
Depends On a Clear 
Action Plan In Line 
With Solid Financial 
Basis
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The Arab Bank 
$436 Million Profits of Arab Bank 
Group in the First Half of 2018
The profits of Arab Bank Group grew by 5% 
for the first half of 2018, while the Group’s 
 net profits after tax and provisions were 
$436 million, compared to $415.2 million 
for the same period last year.
The Group’s pre-tax profits reached $582 
million, representing a growth of 6.4%, 
thus strengthening its capacity to optimize 
performance, as well as enhancing 
continuity in terms of the financial position. 
While the total equity stood at $8.2 billion at 
the end of June 2018.
Moreover, the profits of Arab Bank Group 
grew by 13% to reach $668.5 million, while 
the credit facilities grew by 3% to reach 
$25.5 billion compared to $24.7 billion at 
the end of the first half of 2017. Furthermore, 
the customer deposits stood at $33 billion 
as at 30 June 2018.
 Commenting on the positive results, 
the Chairman of the Board of Directors 
of the Group Sbeih Al Masri, stated that 
”the outstanding performance of the 
Arab Bank Group is privileged of optimal 
results, along with its ability to cope with 
the developments and changes, owing to 
the solid banking foundations, besides the 
prudent credit policies.” 

Investment In The Banking Sector

Al Masri: The 
Group Is Able To 
Cope Successfully 
With the Changes 
and Developments
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The Housing Bank for Trade and Finance 
continued progress in the national economy, 
taking into account its milestones despite 
the unfavorable conditions in the region.
 During the first half of 2018, the Bank 
achieved profits after tax of JD 55.3 million, 
 compared to JD 62.2 million during the same 
period in 2017.
Moreover, the Bank’s pre-tax profits stood at 
JD 81.8 million in comparison with JD 87.4 
million for the first half of the previous year. 
While the operating income has risen to JD 
176 million, an increase of JD 10.7 million 
representing 6.5% compared with the same 
period of the previous year.
Commenting on the financial results, the 
Bank’s General Manager, Ihab Saadi has 
commended the strong solvency, the 
solid credit portfolio and its capital base. 
Additionally, the capital adequacy ratio 
reached 16.3% and the liquidity ratio was 
119%, much higher than the Central Bank 
of Jordan’s required rate. Furthermore, the 
after-tax return on assets stood at 1.4%, 
while after-tax return on equity was 10.2%

Housing Bank
JD 55.3 Million Net Profits of the Housing 
Bank for Trade and Finance for the First 
Half of 2018 

Investment In The Banking Sector

Saadi: The Realized 
Profits Exceed the 
Anticipated Profits 
for This Period 
According To the 
Bank’s Plan
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Investment In The Insurance Sector

JD 58 Thousand Net Profits of Jordan Insurance 
Company for the First Half of 2018

The net profits after tax and 
provisions of Jordan Insurance 
Company during the first half 
of the current year 2018 stood 
at JD 58.053 thousand.
According to the financial 
statements, the pre-tax profits 
of Jordan Insurance Company 
reached JD 111.119 thousand 
during the second quarter of 
2018, while the total income 
was about JD 22.6 million.
The financial data indicated 
that the total assets of the 
Company during the second 
quarter of the current year 

2018 were about JD 102.3 
million 
On his part, Abdel Khaliq 
mentioned, ”the Company 
maintained a strong financial 
position, which is supported 
by key financial indicators, 
thereby achieving a growth 
rate in its assets during the 
first half of this year 2018 of 
more than JD 102 million. 
Furthermore, the Company 
 achieved remarkable financial 
results at all levels compared 
to the same period last year 
2017.”
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Jordan Insurance Company

Abdel Khaliq: The 
Financial Indicators 
Show Promising Results
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Investment In The Banking Sector

JD 18.8 Million Net Profits of Bank al 
Etihad for the First Half of 2018
The net profits after tax and 
provisions  of Bank al Etihad 
 during the first half of the current 
year 2018 stood at about JD 
18.8 million, compared to about 
JD 15.2 million for the same 
period last year 2017.
According to the financial 
statements, the pre-tax profits 
of Bank al Etihad reached JD 
28.8 million during the second 
quarter of 2018, in comparison 
with about JD 22.7 million for 
the same period last year 2017, 
while the total income of the 
Bank was about JD 76.6 million.
Moreover, the financial 
statements indicated that the 
total assets of the Bank for the 

second quarter of the current 
year 2018 amounted to about 
JD 3.6 billion.
The Chairman of the Board of 
Directors of Bank al Etihad Isam 
Salfiti was pleased with the 
financial results and prominent 
achievements of the Bank 
during the first half of 2018, 
along with the prudent policy 
pursued by the Executive 
Management in developing 
its strategy, aiming ultimately 
at   ensuring a privileged 
position in the banking sector, 
notwithstanding the political 
and economic crisis in the 
region and the adverse impacts 
on the national economy. 

Bank al Etihad

Salfiti: The Bank Is 
Equipped With Immense 
Potential for Further 
Growth
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Cairo Amman Bank
Net Profit of  JD14.4 Million During the 
First Half. 
 Cairo Amman Bank achieved 
net profits after tax and 
provisions of about JD 14.4 
during the first half of the 
current year 2018 compared 
to about JD 13.9 million for the 
same period last year 2017.
 According to the financial 
statements, the profits of 
Cairo Amman Bank before tax 
amounted to JD 21.4 million 
during the first half of 2018, 
compared with about JD 19.5 
million for the same period of  
2017, while the total income 
of the bank about JD 66 , 9 

million. 
The data showed that the 
total assets of Cairo Amman 
Bank during the first half of the 
current year 2017 amounted to 
about  JD 2.9 billion.
 Chairman of the Board of 
Directors of Cairo Amman 
Bank, Yazeed Al Mufti, said: 
”These positive results indicate 
our customers’ confidence in 
the Bank, its services and the 
great efforts of its employees to 
provide new banking products 
and services that meet the 
expectations of its customers. 

Al Mufti: The Bank is 
working to provide new 
banking services that 
meet all the expectations 
of its customers
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Economic news

he Board of Directors of First Jordan 
Investment Co. has proudly elected Ayman 
Al Majali as its new Chairman. 
Al Majali’s election is deemed a clear 

reflection of providing an impetus to the Company, 
aiming ultimately at achieving the desired 
quantum leap in performance, besides its profits. 
This can be achieved through developing a clear 
operational strategy that ensures the required 
growth. 
On his part, Al Majali stressed that a great 
emphasis will be placed on driving the Company 
into leading positions. Additionally, he will work 
arduously to pursue the Company’s objectives for 
the current year 2018.
Furthermore, Al Majali mentioned that he works 
towards increasing the business volume and 

expanding its activity in market, with respect to 
advancing the Company, while indicating that his 
vast experiences will be harnessed to achieve all 
the set targets.
Indeed, Ayman Al Majali is a greatest and faithful 
Jordanian who has significant experience in 
working in various fields of the economic sectors. 
He also has deep insight of the local political 
affairs. Most notably, First Jordan Investment 
Co. was established in 2006 to operate in the 
investment area in all the economic activities, as 
well as establishment, management, leasing of 
real estate and development projects.  
The Company’s vision is to be a key player in the 
Jordanian investment market, based on a set of 
principles (professionalism, creativity, credibility, 
leadership, and teamwork).

T

“AYMAN AL MAJALI” CHAIRMAN OF THE BOARD 
OF DIRECTORS OF FIRST JORDAN INVESTMENT CO
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he official agent of LG Electronics for 
Home Appliances, Entertainment and 
Air Conditioners, the Modern Vision 
company, opened its 14th exhibition in 

Marj Al Hamam as part of the expansion plan to  
meet the customer’s needs. 
The opening ceremony was attended by a large 
crowd of guests, customers and representatives 
of the local press, where the company introduces 
many promotions and awards for the buyers and 
presented to the customers value added and 

high-quality devices. 
It is worth mentioning that ”New Vision” Company 
with this new exhibition exhibits LG products 
within 14 exhibitions equipped with the best 
technical standards in the world, and located 
at each of the Mecca Street Exhibition Towers 
Hijaz, Salam, Jordan Commercial Center, Tareq 
Gallery, Northern Hashmi, Dawar Al Waha, 
Tabarbour, Shariati Al Hurriya and Al Quds in 
Amman, as well as its exhibitions in Irbid, Karak 
and Zarqa

NEW VISION COMPANY OPENS ITS 
EXHIBITION IN MARJ AL HAMAM

T

Economic news
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According to the General Manager of the 
Company, the  glucose meter is five languages-
speaking device such; Arabic, English, French, 
Russian and Turkish. The Company has obtained 
the accreditation of Jordan Food and Drug 
Administration and the GMP certification for all 
the production lines
Furthermore, the Company obtained ISO 9001 
and ISO 13485 for the medical tests and devices, 
besides (CE) certification for all the rapid and 
specialized tests.

THE PRODUCTS REACH 
DIFFERENT ARAB, EUROPEAN, 
ASIAN AND AFRICAN 
COUNTRIES IT SPECIALIZED 
IN MANUFACTURING 
REAGENTS FOR THE MEDICAL 
LABORATORIES, HOSPITALS 
AND BLOOD BANKS

21
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ARAGEN BIOTECHNOLOGY CO... 
ONGOING MILESTONES

raGen Biotechnology Co. is a subsidiary 
of the Jordanian Pharmaceutical 
Manufacturing Co. (JPM), which 
established in 1998.

Since the inception of AraGen Biotechnology 
Co., it was accredited as a research and 
development center for laboratory reagents. 
According to its General Manager Ayed Al 
Mathkar, the concerned company published 21 
patents in the laboratory reagents.
In an exclusive interview with the Investors, Al 
Mathkar stated, ”the production of our company 
began in 2007, and the emphasis of hard work 
has been placed on using rapid tests, which 

are screening for many conditions, such as 
pregnancy, ovulation and cancer.”
For his part, Al Mathkar stressed that the 
Company has privileged of more than one 
production line, thereby manufacturing 
specialized reagents for medical laboratories, 
hospitals and blood banks, as the sophisticated 
reagents are being produced based on the 
molecular biology technology (DNA) and 
(RNA) in screening for several viruses with high 
accuracy, such as Hepatitis B and C, and AIDS. 
Moreover, the Company is producing personal 
medical devices, including glucose meter and 
digital thermometers.

A

AL MATHKAR:
THE COMPANY 
HAS PUBLISHED 
21 PATENTS IN 
THE TESTING 
REAGENTS’ FIELD

PLANS TO PRODUCE MEDICAL DEVICES TO DETECT THE 
LEVELS OF BODY FAT AND CHOLESTEROL
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domestically and 103 airports internationally.      
 Moreover, he stressed that the increasing 
demand for travel through Turkish Airlines is 
high, and is particularly privileged in Jordan due 
to the company’s role in connecting the capital 
Amman with more than 216 cities around the 
world, not to mention the level of services on 
board aircrafts and the punctuality of its flights, 
while highlighting that the Turkish Airlines strictly 
adheres to the flights’ schedules, with a view to 
ensuring the passengers’ satisfaction. 
The Turkish Airlines operates flights to 216 cities 
in 96 foreign and Arab countries, in addition to 
the Hashemite Kingdom Jordan. Indeed, the 
flights are operated in line with the highest 
levels of service.
With respect to the company’s deep interest 
to establish a strong presence in Jordanian 
market, Al Deissi mentioned that, the Turkish 
Airlines had placed great emphasis on the 
presence enhancement in Jordanian market, 

since Jordan is characterized by the political 
security and stability, along with its distinguished 
geographical location, thereby providing airlines 
companies with powerful incentive to operate 
business in Jordan and transport passengers. 
Our company in Jordan provides the opportunity 
of traveling across the world, in which it has 
become a small village that can be visited with 
utmost ease and convenience, pointing out that 
the Turkish Airlines contributes to the marketing 
of Jordan on the tourism level, particularly 
inside Turkey. In fact, the company has done 
its utmost, concentrating over the past years to 
increase the number of tourist flights destined 
directly from Turkey to Jordan.
On conclusion, Al Deissi noted that, the 
company’s office is located in the capital 
Amman, as one of the most prominent offices 
in the region, where it operates and provides 
services to passengers professionally, 
privileged of excellence and quality.

Investment in the aviation sector
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eneral Manager of Turkish Airlines in 
Jordan  Mazen Al Deissi mentioned 
that Aqaba Special Economic 
Zone Authority has displayed full 
cooperation with the Turkish Airlines, 

as it commenced three weekly and regular flight 
to Aqaba. 
 The decision was taken based on the 
cooperation between Jordan and Turkey for the 
tourism sector interests, in terms of transporting 
tourists to and from Aqaba.        
The Turkish Airlines, which organizes and 
operates flights to all regions of the world, has 
genuinely maintained   its pioneering position for 
the fourth consecutive time as the optimal airline 

in Europe.     
On his part, Al Deissi stated during an interview 
with the ”Investors” that, the company is proudly 
classified as an international airlines, owing to 
its miscellaneous services at high levels; this 
prominent success comes as a result of the 
Turkish Airlines development which reaches all 
countries around the world, along with the high 
quality and integrated services rendered to its 
passengers.   
The General Manager   also outlined that there 
are numerous factors behind the company’s 
success include its deep commitment in serving 
passengers duly, which in turn has resulted 
in discounted flights, operating 33 airports 

THE TURKISH AIRLINES...
ACHIEVES DISTINGUISHED RESULTS AND 
LOOKS FORWARD FOR MORE 

G

Investment in the aviation sector

AL DEISSI: THE TURKISH AIRLINES STRATEGY 
FOCUSES ON  BOOSTING THE NATIONAL ECONOMY
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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 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

17
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he Amman Surgical Hospital is a member of the 
Private Hospitals Association, and it serves the 
community by offering the best medical and 
health care services. 

General Manager of Amman Surgical Hospital / Former 
President of the Jordanian Hospital Association, Dr. 
Bassem Saeed, mentions that the hospital seeks to 
be at the forefront and always ranked first in terms of 
providing the best medical and health services.
He mentioned 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, 
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 

AMMAN SURGICAL HOSPITAL IS 
DISTINGUISHED IN PROVIDING THE BEST 
MEDICAL SERVICES IN THE KINGDOM

T
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SAEED: THE HOSPITAL IS ACCREDITED 
LOCALLY AND INTERNATIONALLY



faculty members, 563 personnel working in the 
administrative bodies, 161 equipped laboratories, 
workshops, a rich and modern library, a large 

gymnasium, several playgrounds, numerous 
buses, a clinic, different facilities and recreational 
centers.

HE BUILT A PROSPEROUS ECONOMIC 
EMPIRE, WHICH HAD A POSITIVE IMPACT 
ON THE NATIONAL ECONOMY

15
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THE LATE BUSINESSMAN ABDULLAH 
ABU KHADIJA ... A PROMINENT FIGURE 
WITH ECONOMIC STATURE THAT 
ACHIEVED KEY MILESTONES

bu Khadija is one of the most eminent 
economists and businessmen in 
Jordan who have been achieved a 
milestone in the national economy.

The late Al Haj Abdullah Abu Khadija was 
highly educated, a thoughtful man with 
vast experience, and a deep-rooted person 
with disciplined management. This largely 
contributed to the development of his economic 
empire, besides the benefit of the Jordanian 
economy, through recruiting several young 
people, and promoting many local companies.

The investments of Abu Khadija ranged from 
the educational, medical, economic to financial 
areas. As a result, he built upon numerous 
achievements, for example he chaired the 
Board of Directors of the Arab International 
Company for Education and Investment, 
which established the Applied Science Private 
University.
According to the late Abu Khadija, Applied 
Science Private University had proved itself as a 
leading and major Private University in Jordan. 
Currently, it has 8 faculties, 27 specialties, 268 

A
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ensures the growing needs of its customers, 
and builds a genuine partnership, with respect 
to providing the customers with premier banking 
services, as well as giving them a space to utilize 
appropriate instruments in the pursuit of banking 
activities with minimal effort.”
On the other side, Qumsieh underlined that the 
banks’ expansion in granting loans is deemed a 
positive factor and drives the economy into better 
levels, pointing out that the lending process must 
be associated within certain conditions, because 
if these loans are directed towards consumption 
rather than production, it could negatively affect 
the local economy in general, and banks in 
particular.
In this connection, the CEO continued saying 
that ”the banks had played a decisive role 
in supporting the productive companies by 
financing SME, indicating that Capital Bank 
has been proactively providing unique banking 
services and solutions to this vital sector. The 
SME-oriented facilities’ portfolio has grown from 
JD 29 million in 2011 to JD 148 million at the end 
of 2017.”

Commenting on the bank’s financial 
performance, Qumsieh mentioned, ”In fact, 2017 
was a watershed year, during which the Bank is 
committed to pursuing its strategy for the coming 
years and building upon positive results during 
the first half of this year. Moreover, the net income 
after taxes grew by about 55% compared to the 
same period last year to reach JD 12.5 million.” 

THE ONLY 
JORDANIAN BANK 
OPERATING IN 
IRAQ; OUR LARGEST 
TRADING PARTNER 
IN THE REGION

13

CAPITAL BANK…FIRM AND CONSISTENT 
STEPS TOWARDS BECOMING THE BANK OF THE 
FUTURE THAT ACHIEVES A PARADIGM SHIFT IN THE 
BANKING SERVICES’ CONCEPT

Investment In The Banking Sector



he unique services, which are privileged 
of a solid digital infrastructure, diversified 
customers’ base and the geographical 
spread, render the Capital Bank distinctive. 

According to the CEO Ala Qumsieh, Capital 
Bank is one of the fastest-growing banks in 
Jordan, and is the only bank operating in the 
Iraqi market, which is distinguished with very 
strong growth rates. In an exclusive interview 
with the ”Investors”, Qumsieh emphasized that 
such presence provides comprehensive banking 
services, thereby favoring business interests 

between the two countries.
Moreover, the CEO outlined that ”Capital 
Bank operates as a single unit by providing 
miscellaneous banking and investment services, 
with a view to driving the Bank into prestigious 
levels, apart from keeping pace with the latest 
advances in the banking and investment sector 
across the globe.”
Additionally, Qumsieh stated that ”Capital Bank 
persistently facilitates the diversification and 
expansion of electronic services to cater to the 
future market requirements. The bank vigorously 

CAPITAL BANK…FIRM AND CONSISTENT 
STEPS TOWARDS BECOMING THE BANK OF THE 
FUTURE THAT ACHIEVES A PARADIGM SHIFT IN THE 
BANKING SERVICES’ CONCEPT

T 

QUMSIEH:
WE KEEP PACE 
WITH GLOBAL 
TRANSFORMATIONS 
OF THE BANKING 
SECTOR ESPECIALLY
IN DIGITIZATION

ISSUE 52    September 2018 12

Investment In The Banking Sector



“THE GAP BETWEEN GOVERNMENTS AND 
PEOPLE HAS EXEMPLIFIED IN PEOPLE’S ANGER, 
DEMONSTRATING IN STREETS”



upon the governments to fight against corruption, 
through addressing the root causes.
Regrettably, corruption is becoming more 
widespread, especially when the national economy 
faces obstacles in various sectors. Similarly, if a 
country or institution is damaged by corruption, its 
economy would often be the most adversely affected.

-What is the solution to find a way out of the 
economic crisis in the Kingdom?
The country should be enhanced and developed as 
called by His Majesty King Abdullah  II Bin Al Hussein, 
with respect to fostering the national economy and 
ultimately overcoming the limitation imposed by the 
International Monetary Fund.

“THE GAP BETWEEN GOVERNMENTS AND 
PEOPLE HAS EXEMPLIFIED IN PEOPLE’S ANGER, 
DEMONSTRATING IN STREETS”

“THE INSTABILITY OF 
LEGISLATION, THE 
INSUFFICIENT OPPORTUNITY 
PROVIDED TO MINISTERS, 
AND THE DENIAL OF 
RESPONSIBILITIES UNRAVEL 
EFFORTS AND PREVENT THE 
HEALTHY DEVELOPMENT OF 
OUR ECONOMY”

ISSUE 52    September 2018 10
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Malf Issue

The Investors had the opportunity to engage in an 
open and constructive dialogue with this public 
figure, during which he has reviewed several 
challenges encountering the governments in 
dealing with various issues and affairs. His 
eminent solutions were driven by his ample 
experience and high-level positions he occupied.
 

The following is the text of the meeting:

-Would you describe the reality in Jordan 
nowadays?
The Jordanian society witnesses unknown future, 
in terms of the financial crisis. The government 
has not yet a clear strategic plan aimed at 
developing various sectors, especially the 
economic ones, despite the recommendations of 
the royal committees to adopt numerous actions, 
with a view to finding way out from the world 
financial crisis that has negatively affected the 
national economy for more than a decade.
 

Does this mean that people’s anger 
demonstrating in the street is due to Ministers’ 
blunder today?
Definitely, the majority of the young people who 
represent a very high rate of society has University 
Degrees; however, they do not find employment, 
especially in remote governorates. 

 -What solutions do you have?
-the current governments had inherited the 
difficult situations, accumulated through previous 
decades. This could be only resolved, through 
developing medium and long-term plans, 
covering all sectors, whether economic or 
political.

-Commenting on the corruption, how can 
governments deal with this issue?
Corruption is a serious factor that weakens the 
country’s capacity, thus people have been 
strengthened efforts for a long time to fight against 
corruption, with the support of His Majesty King 
Abdullah II Bin Al Hussein, who consistently calls 

“THE COUNTRY 
SHOULD BE ENHANCED 
AS CALLED BY HIS 
MAJESTY KING 
ABDULLAH II BIN AL 
HUSSEIN”                  

9

H.E. FORMER PRIME MINISTER TAHER AL MASRI
FOR THE ”INVESTORS”
“THE GOVERNMENT HAS NO CLEAR 
STRATEGIC PLAN, PARTICULARLY IN THE 
ECONOMIC SECTOR” 



Malf Issue

e would highlight a great focus on 
our prominent and public figure, who 
is distinguished with a significant 
experience in the government realm 
especially in the political landscape. 

Moreover, H.E. Mr. Taher Al Masri served as 
Prime Minister, and held numerous outstanding 
government and diplomatic posts.
The successful journey of Mr. Taher Al Masri is 
equipped with vast expertise, filled with diversity 
and richness. He served the country in different 
political, economic and diplomatic areas. For 

instance, he was former Prime Minister, Minister 
of Defense, Deputy Prime Minister, State Minister 
for Economic Affairs, Minister of Foreign Affairs, 
State Minister of the Department of Palestinian 
Affairs.
In respect of his educational background, H.E. 
Taher Al Masri holds a Bachelor’s degree in 
Business Administration from the University of 
North Texas in 1965. Additionally, he received 
other medals from Britain, Germany, Italy, Austria, 
Korea and Lebanon.

H.E. FORMER PRIME MINISTER TAHER AL MASRI
FOR THE ”INVESTORS”
“THE GOVERNMENT HAS NO CLEAR 
STRATEGIC PLAN, PARTICULARLY IN THE 
ECONOMIC SECTOR” 

W
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Issue Meeting

is equipped with the first MRI-HIFU technology 
for cervix without surgery, thanks to the cutting-
edge technology at the world’s level ”Ambient 
Experience Philips”, aiming ultimately at ensuring 
a unique therapeutic environment that cater to the 
patients’ requirements, tailored to both child and 
adult, thereby providing the finest treatments of 
infertility locally and globally.
This can be achieved, by using international 
standards, evidence-based procedures, in 
collaboration with the more technologically-
advanced laboratories in the USA and the United 
Kingdom as the global providers of PGD, thus 
addressing bleeding of post-menopausal women, 
endometriosis and other difficult conditions

7



Issue Meeting

we are honored to enrich 
people with deep insights 
of Farah Medical Campus’ 
achievements, along with its 
General Manager’s vision Dr. 
Zaid Kilani as our guests in 
this edition. We are truly proud 
of him, not only for his great 
accomplishment in medical 
economic investment and 
entrepreneurship, but also for 
his values of compassion and 
humanity.
Commenting on the Campus’ 
inception, Kilani opened his 
modest clinic in 1977 in Ras 
Al Ain, it was equipped with 
four borrowed seats. In the 
same year, he witnessed the 
birth of the world’s first Vitro 
Fertilization baby, Louise 
Brown. Then, he started 
planning to introduce this 
new technology to the region, 
because he is resolved to 
achieve the challenging 
dreams.
In this light, Dr. Zaid 
developed this technology 
through visiting many 
countries such as Belgium, 
Germany, and Australia. He 
began to prepare for this 
project in 1983 under many 
challenges. After hard work, 
the first pregnancy using this 
technology was recorded in 
1986, and the first IVF baby 
was born in Jordan in 1987.
 
Kilani continued saying 
that the Campus is the first 
medical facility, established 
in line with the accreditation of 
LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) in 
Jordan.
The Campus is privileged 
by the first hybrid room in 
Jordan for neurosurgery, 
heart surgery and complex 
orthopedic. The radiology 
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Furthermore, Kilani studied medicine in Germany 
in 1964 and received a degree in Obstetrics and 
Gynecology from Ireland in 1975. He became a 
member of the Royal College - London in 1977 and 
a fellow of the same College in 1990.
Additionally, he was the Founder and First President 
of the Jordanian Society for Fertility and Genetics 
in 1997. He chaired numerous global conferences 
held by the Society in 1997, 2005, 2007, 2009, 
2011, 2013, 2015, and 2017. Moreover, he involved 
in many conferences worldwide, and gave several 
scientific lectures at the global, regional and local 
levels.

Kilani published numerous scientific papers in well-
recognized medical journals and participated in 
the discovery of changes in a gene of a Jordanian 
family, supported by his fellows from Scotland 
and France. Furthermore, he was a co-author and 
co-editor of several English medical books about 
the progress in addressing infertility, embryo 
fertilization and sex selection. Indeed, he received 
many prestigious awards, owing to his prominent 
achievement and fruitful professional career.
The Investors Magazine has always been the 
first to highlight the success stories of eminent 
persons in our beloved country. Accordingly, 

5

FIFTY YEARS OF EXCELLENCE AND INNOVATION
(FARAH MEDICAL CAMPUS)

A SIGNIFICANT SUCCESS STORY 
WITH HIGHER PERSPECTIVES



Issue Meeting

he aptly named Farah Medical Campus has 
been made tens of thousands of families 
happy and satisfied.
The General Manager Dr. Zaid Kilani is a 

great symbol and a perfect example of leadership 
and fulfillment of the promising dreams
Who among us would not look for a place that is 
privileged of unique services?...It is even more 
great and inspiring for us, when we provide the 
patients with the medical and therapeutic services, 
that are concerned with mothers, paying full 
attention to them along with their newborns and 
vitro fertilization. 

The idea of establishing a prestigious and deep-
rooted medical facility was initiated by the 
Consultant of Gynecology, Obstetrics, Infertility and 
Vitro Fertilization Dr. Zaid Kilani, thereby placing it 
on the first position among global competitors that 
provide safe and integrated delivery of health care.
We are deeply proud of Dr. Kilani as a great 
Jordanian figure and a prominent person. He did 
his utmost and adopted a humanitarian message, 
thus representing an example of a prosperous story 
that inspired many families, with God’s help as well 
as his great skills and continued creativity to fulfill 
many discouraged hearts with the gift of children.  

FIFTY YEARS OF EXCELLENCE AND INNOVATION
(FARAH MEDICAL CAMPUS)

A SIGNIFICANT SUCCESS STORY 
WITH HIGHER PERSPECTIVES

T
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Turkey’s economy is known as an emerging and highly 
developed market, as defined by the International 
Monitory Fund. Turkey is considered one of the new 
industrial nations and the Turkish economy is estimated 
at about $ 1 trillion and ranks 17th among the major 
economies within the G20 countries. 
 Turkey’s economy grew by %7.4 last year, and Turkey’s 
economy is the fastest growing among the G20- 
countries, surpassing China and India, which ranked 
first and second in the last year. The Turkish economy 
has grown three times the EU’s average growth rate, 
surpassing the fastest-growing economies such as 
China and India.
The World Bank expects that growth rate for the Turkish 
economy in 2019  -  2018 will be about %4 and %5, 
after the economy showed remarkable performance in 
2017 and achieved growth of %7.4. Public investments 
amounted to 128 billion Turkish liras ($ 33.5 billion) and 
private investments were more than 900 billion liras ($ 
235 billion). Turkey’s annual per capita income in 2008 
reached 38.7 thousand Turkish liras (9.7 thousand 
dollars) compared to 32.7 thousand liras (8.2 thousand 
dollars) in 2016. In addition, 32.4 million tourists have 
visited Turkey last year. 
The Turkish lira continued to fall against the foreign 
currency to reach a new record high, with an exchange 
rate of 4.9. The Turkish lira has lost about 20 percent 

of its value since the beginning of this year. These 
fluctuations in the price of the lira do not reflect at all the 
state of the Turkish economy, but it indicates the political 
crisis between Turkey on the one hand and the United 
States and Saudi Arabia and the UAE on the other, 
because of the Turkish-Russian-Iranian rapprochement. 
This reflected a negative image of the Turkish market 
and put pressure on the Turkish lira. Foreign investors 
withdrew $ 1.15 billion of government bonds and Turkish 
equities in the first three weeks of May, as markets 
were hit by uncertainty about the country’s monetary 
policy, according to the International Finance Institute. 
The fundamental difference between Erdogan and the 
Central Bank helped in creating an internal economic 
environment and made the Turkish Lira vulnerable. 
Erdogan is sticking to his position, calling for the need 
to reduce interest rates to support investment, while the 
Central Bank wants to control inflation rates by raising 
interest rates. Last April, Erdogan called for a cut in 
interest rates to save investors, which led the Lira to fall 
sharply the next day. In addition, the decisions taken by 
the US administration, in raising interest rates and the 
rise in oil prices, led to a decline in the currencies of all 
countries, including Turkey ..
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