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االفتتــاحيـة

بقلم: رئيـس التحريــر

به  يحظى  كما  بالهتمام  حظي  قانونًا  هناك  اأن  اأعتقد  ل     
 ، الدخل، هذا الهتمام طبيعي  لقانون �سريبة  القانون املعدل 
بل منطقي ، وذلك لأكرث من �سبب ، قد يكون اأهمها القرارات 
القت�سادية التق�سفية التي اتخذتها احلكومات املتعاقبة. وثانيًا 
، لأن القانون ترتتب عليه اأعباء مالية على الأفراد وال�سركات 
�سوف  كلفة  وعليه،فهنالك   . لل�سريبة  دخولها  تخ�سع  التي 
يقومون بدفعها ، ومن ثم ، توجد اأبعاد م�سلحية يف املوقف من 

القانون.

ال�سيغة احلالية من القانون ، التي اأعلن رئي�ص الوزراء اأنه مت 
الأدنى  ال�سريحة  حدود  وبخا�سة   ، حولها  تفاهم  الى  التو�سل 
اآلف  ت�سعة  ، هي  لل�سريبة  الدخل خا�سعًا  ي�سبح  بعدها  التي 
للفرد الواحد للعام ٢٠١٩ ، وثمانية اآلف للفرد ابتداًء من العام 

. ٢٠٢١

النقطة الأخرى اجلديدة يف القانون اجلديد، هي اإحجام عدد 
عن  لل�سريبة  دخولهم  اخلا�سعة  وال�سركات  الأفراد  من  كبري 
املرتتبة  والفوائد  الغرامات  ب�سبب  وذلك   ، الإقرارات  تقدمي 
لل�سريبة  امل�ستحق  الأ�سلي  املبلغ  اأ�سعاف  تكون  التي   ، عليهم 
اإيجابية  والفوائد م�ساألة  الغرامات  الفئة من  اإعفاء هذه  واإن   ،
ثم  ، ومن  ال�سريبية  اإقراراتهم  لتقدمي  الكثريين  ت�سجع  �سوف 

توؤدي الى تو�سيع الوعاء ال�سريبي.

القانون احلايل اأبقى على جواز منح حوافز �سريبية لقطاعات 
، ولكن اجلديد  حمددة وفقًا ملقت�سيات امل�سلحة القت�سادية 
يف املو�سوع هو و�سعها يف نظام ي�سدر لهذه الغاية،  ما يغلق 
والوا�سطة  واملحاباة  ال�سخ�سية  الجتهادات  اأمام  املجال 
واملح�سوبية. هناك نقاط اإيجابية اأخرى يف م�سروع القانون، 

ولكن ل يت�سع املجال لذكرها جميعًا هنا.

من  جزءا  اأن  حيث  العرتا�سات  بع�ص  القانون  يواجه  قد 
النا�ص  بني  الثقة  بانعدام  مرتبط  القانون  على  العرتا�ص 
واحلكومة ، وجزءا اآخر مرتبط بامل�سالح املتنوعة لدافعي 

ال�سريبة.

الأردن  وميّكن   ، وطنية  م�سلحة  ال�سريبي  الإ�سالح  اإن 
الإ�سالح  ولكن   ، الذات  على  العتماد  من  تدريجيًا 
 ، الدخل  �سريبة  قانون  على  فقط  يقت�سر  ل  ال�سريبي 
وبخا�سة   ، كاملة  ال�سريبية  املنظومة  على  اأي�سًا  واإمنا 
�سريبة املبيعات، التي اأعلن رئي�ص الوزراء يف حما�سرته 
بذلك  تقوم  �سوف  احلكومة  اأن   ، الأردنية  اجلامعة  يف 
على  وتلغيها  ال�سلع  بع�ص  على  ال�سريبة  تخف�ص  وقد   ،
اأخرى ، ما �سوف يخفف العبء ال�سريبي على املواطنني 

ب�سكل عام.

aliamaireh@yahoo.com

قانون ضريبة
 الدخل الجديد..

إلى أين؟
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مجلة المستثمرون
 تحتفل بمرور 13 عامًا على تأسيسها

..وتستمر المسيرة

برعاية النسور والمصري وحضور كبارالمستثمرين
 والشخصيات السياسية والمصرفية 



برعاية المصري والنسوروحضور كبار
المستثمرين وشخصيات سياسية ومصرفية 

اقامت جملة امل�ستثمرون حفل ع�ساء برعاية ا�سحاب 
يف  الن�سور  عبداهلل  والدكتور  امل�سري  طاهر  الدولة 
على  عامًا   ١3 مرور  مبنا�سبة  عمان  امللينيوم  فندق 
امل�ستثمرين  كبار  وح�سرالحتفال  املجلة  تاأ�سي�ص 
و�سخ�سيات �سيا�سية واقت�سادية مرموقة متثل خمتلف 

القطاعات .
باحل�سور  قد رحب  املجلة  رئي�ص حترير  رئي�ص  وكان   

هذا  بان  منبهًا  الدعوة  تلبية  على  اجلميع  و�سكر 
وح�سورها  باملجلة  اعتزاز  ال  هو  ما  احل�سور 
امليادين  يف  وخا�سًة  العالمية  ال�ساحة  على  الفّعال 
بان  التحرير  رئي�ص  العمايرة  واكد علي   ، القت�سادية 
جميع  تويل  بان  عهدا  نف�سها  على  قطعت  قد  املجلة 
وت�سليط  الهتمام  كل  القطاعات  ولكافة  ال�ستثمارات 
ال�سوء على الجنازات التي حتققها هذه ال�ستثمارات 
مبا يخدم جناحاتها ، كما انها ت�سلط ال�سوء على اهم 
لت�سعها  ال�ستثمارات  تواجه  التي  وامل�ساكل  العراقيل 
وو�سع احللول  لدرا�ستها  املعنية متهيدًا  امام اجلهات 

املنا�سبة لها.
باملجلة  مميز  وب�سكل  ا�سادوا  جهتهم  من  احل�سور 
لها  ا�سدار  كل  يف  تتناولها  التي  القيمة  واملوا�سيع 
وامل�ستوى العام الذي و�سلت له من انت�سار وال�ستثمارات 
املالية  للنتائج  املتابعة  وكذلك  تتناولها  التي  املختلفة 
احل�سرية  باللقاءات  اجلميع  ا�ساد  كما  لل�سركات 
التي  وال�ستثمارية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  كبار  مع 

تن�سرها املجلة.
الن�سور  عبداهلل  الدكتور  الأ�سبق  الوزراء  رئي�ص 
منبهًا  القت�سادية  وموا�سيعها  املجلة  مب�ستوى  ا�ساد 

االحتفال الثالث عشر
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النسور : المجلة قيمة بمواضيعها االقتصادية 
وتسلط الضوء على استثمارات ناجحة



اعتماد المجلة ألكبر أربعة معارض على مستوى المنطقة 
وضعها في المقدمة لتنال جائزة أفضل مجلة اقتصادية 

والنتائج  ال�ستثمارات  تناول  يف  م�سداقيتها  الى 
ادارتها  على  القائم  الكادر  وحرفية  لل�سركات  املالية 
والنجاح  التقدم  من  املزيد  لها  متنى  كما  وحتريرها 
دولة طاهر امل�سري قال : انا متابع للمجلة منذ فرتة 
طويلة وب�سكل دوري وا�ساف ان املجلة نالت اعجابة يف 
تناولها ملوا�سيع ا�ستثمارية وت�سليط ال�سوء عليها ب�سكل 
مو�سع وهذا باعتقادي و�سع املجلة حمط اهتمام جميع 
احلاجة  بام�ص  امل�ستمرين  ان  الى  م�سريًا  امل�ستثمرين 
الق�سايا  وتتناول  با�ستثماراتهم  تهتم  مطبوعة  الى 
الو�سع  تعيق  �سانها  من  والتي  ال�سائكة  ال�ستثمارية 

ال�ستثماري وحتد من التو�سعات .

المجلة تحتفل بمرور 13 عامًا على 
تاسيسها

بعد  ع�ساء  حفل  اقامت  على  املجلة  ادارة  حتر�ص 
انتهاء كل عام على تا�سي�سها بهدف ابراز الجنازات 
التي حتققها ، فاملجلة اخذت على عاتقها ايالء جميع 
امل�ستثمرين وا�ستثماراتهم اهتمامًا كبريًا انطالقًا  من 
انهذه ال�ستثمارات هي الركن ال�سا�سي لتحريك عجلة 

القت�ساد كون املجلة هي اقت�سادية بالدرجة الولى .
وبني رئي�ص التحرير ان املجلة تويل كافة ال�ستثمارات 
وملختلف القطاعات كل الهتمام كما تلعب املجلة دورًا 
خالل  من  امل�ستثمرين  نظر  وجهة  نق  يف  وبارزًا  مهمًا 
�سواء  ال�ستثمارات  هذه  تربز  معهم  ح�سريه  لقاءات 
النجاحات التي تتحقق او امليعقات التي تواجههم حتى 
اخذت املجلة �سدى واهتمام جميع امل�سوؤولني القائمني 

على ادارة ال�ستثمار.
وا�سار بان املجلة تتناول جميع ال�ستثمارات �سواء على 
خالل  من  العربي  ال�سعيد  على  او  املحلي  ال�سعيد 
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المصري : أنا أتابع المجلة واعتقد بأنها محط 
اهتمام المستثمرين
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الحضوريشيدون بالمستوى العام للمجلة 
ويعتبرونها مرجعًا اقتصاديًا لكافة االستثمارات
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�ستي  معر�ص  هي  كربى  دولية  معار�ص  يف  م�ساركتها 
�سكيب جلوبال دبي و�ستي �سكيب ابو ظبي ومعر�ص جدة 

لال�ستثمارات وامللتقى ال�ستثماري الدويل يف دبي.
على  املجلة  حتر�ص  حيث  املحلي  ال�سعيد  على  اما 
متابعة النتائج املالية الربعية جلميع البنوك امل�سرفية 
و�سركات  التامني  �سركات  لقطاع  احلال  وكذلك 

التمويل التجاري .
جميع  اخبار  متابعة  يف  اأهمية  املجلة  تويل  كما 
اجلامعات  والنقل  الت�سالت  كقطاع  القطاعات 
الهلية واحلكومية واملوؤ�س�سات الربحية والغري ربحية 
او  امل�ست�سفيات  �سواء  انواعه  ب�ستى  الطبي  والقطاع 
من  القطاع  لهذا  ملا   نظرا  والطباء  الدواء  �سركات 

اهمية يف حياة الن�سان اليومية.
للمجلة  ا�سدارًا   ٥3 املتوا�سل  الجناز  من  عامًا   ١3

القت�ساد  ميادين  يف  التعمق  خاللها  من  ا�ستطاعت 
وال�ستثمار لتنال املجلة جائزة اف�سل جملة اقت�سادية 
الكربى  وال�سركات  املوؤ�س�سات  بني  م�ساركة  واعلى 

وال�سغرى 
الروؤية والتطلعات ال حمدودة للمجلة واميانها مبواكبة 
التطور امل�ستمر الذي مير به العامل فقد انطلقت املجلة 
منا�سفة  باللغتني  املجلة  تكون  بان  اعوام  اربعة  منذ 
وامل�ساركة  مطالعتها  امل�ستثمرين  جلميع  تتيح  حتى 
خالل  من  وخا�سة  الهتمام  كل  لقت  وبحمدهلل  بها 
فقد  الجتاه  وبذات   ، الدولية  املحافل  يف  امل�ساركة 
تطلعات  يواكب  لها  الكرتونيًا  موقعًا  املجلة  ان�ساأت 
امل�ستثمرين ليكون رافدًا قويًا ل�سفحاتها الورقية تتيح 

لقرائها الت�سفح الكرتونيًا اينما كانوا .
واملقابالت  اللقاءات  اجراء  على  املجلة  حتر�ص  كما 

�سخ�سية  تتناول  حيث  انطالقها  منذ  لها  احل�سرية 
يتم  العدد  لقاء  م�سمى  حتت  الثقيل  العيار  من  عامة 
اجلانب  على  ال�سوء  ت�سليط  اللقاء  هذا  خالل  من 
اليجابية  الناحيتني  من  وال�ستثماري  القت�سادي 
حتفيزهما   الى  توؤدي  التي  وال�سباب  وال�سلبية 
وجذب  حتفيز  عوامل  الى  ا�سافة  وتراجعهما 
لقاء  الى  املجلة  ت�سعى  كما   ، جديدة  ا�ستثمارات 
ح�سري دائم يف كل قطاع من القطاعات التي تتناولها 
كالتعليم والنقل والت�سالت وغريها من اجل الو�سول 

الى جناحات وهموم كافة ال�ستثمارات .
ويف اخلتام نتمنى على احلكومة احلالية واحلكومات 
امام  الجراءات  تب�سيط  الى  ت�سعى  ان  القادمة 
الذي  المر  ا�ستثماراتهم  �سووؤن  ومتابعة  امل�ستثمرين 

ي�سهل عليم التو�سع وجذب ا�ستثمارات جديدة

14
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»البنك« ملتزم بهويته المؤسسية
 لتقديم األفضل والجديد لعمالئه

داود: البنك األهلي األردني أكثر من مجرد بنك وشريك 
مثالي للحياة المصرفية اليومية لقاعدة عمالئه، فهو صرح 

مؤسسي مصرفي يؤدي مسؤوليات ذات أبعاد تنموية عميقة 
ابتداًء من دعم وتمويل التنمية االقتصادية بشكل مباشر وغير 

مباشر، مروراً بالتمكين المجتمعي، ووصواًل للتنمية البيئية

البنك األهلي األردني التميز عنوانه وخدماته تلبي احتياجات كافة العمالء
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البنك يعتمد على استراتيجية نمو متوازن تستند
 على تعزيز ثقافة التطوير واإلبداع واالبتكار المالي بما 

يواكب التطور والتجديد لعمالئه

 
اأهمية  اأو  وتطويره،  القت�ساد  دعم  يف  امل�سريف  القطاع  دور  يجهل  اليوم  منا  من 
النمو  على  اآثاره  تنعك�ص  والذي  والأفراد،  لل�سركات  البنوك  من  املمنوح  التمويل 

وال�ستدامة وموا�سلة ال�ستثمار بهدف التطور.
الأهلي  البنك  التوقف عند م�سرية  لنا من  بد  البنوك، فال  اأننا نتحدث عن  وطاملا 
الأردين وما يقدمه من حلول ومنتجات وخدمات م�سرفية تقليدية وغري م�سرفية 

مبتكره، تت�سم جميعها بالكفاءة.
اأردين  بنك  كاأول   ١٩٥٥ عام  تاأ�س�ص  الرائدة،  البنوك  من  الأردين،  الأهلي  البنك 
اليوم،  وحتى  انطالقته  ومنذ  اململكة.  يف  عامة  م�ساهمة  �سركة  و�ساد�ص  الن�ساأة 

وتلبية  وال�سركات  الأفراد  خدمة  جمال  يف  ومميز  بارز  بدور  يقوم  البنك  يزال  ما 
احتياجاتهم ومتطلباتهم امل�سرفية، اإلى جانب تاأدية دور حموري يف دعم القت�ساد 
املجتمعية  والربامج  املبادرات  خالل  من  اأو  املتخ�س�سة  خدماته  عرب  الوطني 
النوعية التي تطال خمتلف القطاعات والفئات حتى بات له من ا�سمه ن�سيب، فهو 
البنك الذي يعترب العمالء واأبناء املجتمع عائلته الكبرية التي يحر�ص على خدمتها 
وم�ساندتها. ولعل اأبرز ما يقدمه البنك الأهلي الأردين لعمالئه واأبناء جمتمعه حتى 
ال�سغار منهم، حر�سه على جت�سري ورفع مفهوم الوعي الدخاري لديهم، وتثقيفهم 
ماليًا وم�سرفيًا، وا�سعًا على عاتقه مهمة تن�سئة اأجيال واعية يف هذا املجال خا�سة 

يف ظل �سعف املعرفة الدخارية لدى الكثري من الأفراد.
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البنك األهلي األردني قصة نجاح لصرح مؤسسي يحتذى 
بها في االلتزام المتواصل تجاه العمالء والمجتمع 

المحلي وتنمية االقتصاد الوطني 
الأهلي  البنك  ودور  عام  ب�سكل  امل�سريف  القطاع  حول  اأكرب  بتف�سيل  وللحديث 
الأردين يف خدمة اأردننا احلبيب ب�سكل خا�ص، فقد كان ملجلة »امل�ستثمرون« وقفة 

مع رئي�سه التنفيذي ومديره العام حممد مو�سى داود.
الأهلي  البنك  اأن  داود  لنا  فاأكد  اأهدافه،  واأهم  البنك  روؤية  حول  حديثنا  بداأنا 
وا�سح  له دور حموري  اأكرث من جمرد بنك؛ فهو �سرح مايل قيادي  يعد  الأردين 
و�ساحب ب�سمة وا�سحة يف القطاع امل�سريف يف اململكة، كما يهدف اإلى امل�ساهمة 
الفاعلة يف التنمية القت�سادية واملجتمعية على حد �سواء، على طريق امل�ساركة يف 
بناء اقت�ساد وجمتمع مزدهر يحقق ال�ستمال املايل، يف الوقت الذي يتم فيه خدمة 
العمالء باإبداع ومتيز وكفاءة بالعتماد على البتكار والتكنولوجيا احلديثة، وتقدمي 
احتياجاتهم  وتلبي  تناف�سية،  باأ�سعار  تقدم  دائمًا،  متجددة  م�سرفية  منتجات 
وحتقق النمو امل�ستدام للبنك مع عائد جمٍد للم�ساهمني، بالرتكاز على العديد من 
القيم التي يعد من اأهمها الزدهار امل�سرتك، وال�سفافية وامل�سداقية يف التعامل، 
ف�ساًل عن اللتزام بالقوانني والتعليمات واأ�س�ص احلوكمة الر�سيدة، وبالتعاون مع 

الكادر الوظيفي املتخ�س�ص الكفوؤ الذي يعترب اأ�سا�ص النجاح بالن�سبة للبنك.
اأن البنك يوؤمن مببداأ الأ�سرة الواحدة؛  لـ »امل�ستثمرون«،  وقال داود خالل حديثه 
فهو يتعامل مع العميل ك�سريك له، كما يعترب املوظفني والإدارة اأبناء لهذه الأ�سرة، 
في�سعى لنيل اأق�سى درجات ر�سا العمالء، كما يحر�ص على ال�ستثمار يف تطوير 
موظفيه وتعزيز قدراتهم، ما يعزز الولء لديهم، وميكنهم من بلوغ التميز الفردي 
الذي ينعك�ص على تاأمني حياة مهنية م�ستقرة منتجة ت�سمن حتقيق اأعلى مقايي�ص 

اجلودة يف الأداء، كما ت�سفر عن متكني البنك من موا�سلة متيزه املوؤ�س�سي.
ا�سرتاتيجية  ركائز  من  تنبثق  املنهجية  هذه  اأن  اإلى  داود  اأ�سار  ال�سياق،  هذا  ويف 
اأكرب واأكرث تخ�س�سًا من  البنك الأ�سا�سية واملتمثلة بالهتمام بالعمالء على نحو 
بالإيجاب  تنعك�ص  للموظفني،  ت�ساهى  توفري جتربة ل  اإدارة جتربتهم عرب  خالل 
على اأدائهم وعلى ما يقدمونه للعمالء وعلى كيفية تقدميه، وبالتايل تقدمي جتربة 
مبداأ  تطبيق  مع  العمالء  خدمة  على  العمل  جانب  اإلى  هذا  للعمالء،  ت�ساهى  ل 
رحلة العمالء »Customer Journey«، الذي ي�سفر عن درا�سات معمقة تقوم 
على عدة مرتكزات منها مفهوم »ال�ستماع وال�ستجابة«، والتي ت�سهم بدورها يف 

�سياغة اخلطط الرامية لتطوير م�سار العمليات اخلا�سة بالعمالء والتي ت�سكل يف 
النهاية التجربة امل�سرفية املقدمة لهم. وبني داود باأن الكفاءة الت�سغيلية التي يتم 
رفعها با�ستمرار، ف�ساًل عن تعزيز الإبداع والتطوير، اإمنا تلعب دورًا هامًا يف توفري 

التجربة التي يطمح البنك لتوفريها لعائلته من موظفني وعمالء.
لها  ي�سعى  التي  الأمور  اأهم  من  يعترب  ال�ستثمار  وت�سجيع  دعم  باأن  داود  واأ�ساف 
البنك عن طريق اإقامة م�ساريع ا�ستثمارية اأو دعم م�ساريع قائمة وتطويرها لزيادة 
معدلت النمو القت�سادي وتوفري فر�ص عمل جديدة يف ظل الظروف ال�سعبة التي 

تعي�سها املنطقة وبالتايل احلفاظ على ال�ستدامة القت�سادية وتعزيز منوها.
البنوك على  ت�سفيه  الذي  ال�سلبي  اأو  الإيجابي  الأثر  اأن  مبينًا  داود كالمه  واأكمل 
عملية النمو القت�سادي اأكرب مما يتخيله البع�ص، م�ست�سهدًا بالأزمة التي مر بها 
العامل يف عام ٢٠٠٨ عندما كانت املخاوف تلحق بالقت�ساد يف الوليات املتحدة 
وبع�ص الدول الأوروبية، وتهدده بانهيار �سامل نتيجة انهيار بع�ص البنوك العاملية 
املع�سلة  هذه  حلل  احلكومات  تدخل  اإلى  اأدى  مما  الإدارة،  ل�سوء  فيها  الكربى 
تلك  يف  املواطن  كاهل  على  الأكرب  العبء  وقع  فقد  لذلك،  ونتيجة  القت�سادية، 

البلدان.
وذكر داود ح�سب خربته الطويلة والتي اأعطته دراية كبرية يف ال�سناعة امل�سرفية، 
البنية  ي�سكلون  الذين  واملقرت�سني  للمودعني  املنفعة  حجم  زيادة  اأردنا  اإذا  باأنه 
الوطني،  امل�ستدامة لالقت�ساد  التنمية  اأجل حتقيق  امل�سريف من  للعمل  الرئي�سية 
تعترب  والتي  املالية،  املالءة  مفهوم  على  الرتكيز  البنوك  اإدارة  على  يتوجب  فاإنه 
موؤ�سرًا مهمًا للبنوك؛ فهي تعزز ثقة املودعني والبنوك العاملية بالبنوك من خالل 
املوؤ�س�سة  على  الكلفة  زيادة  دون  النقدية  ال�سلطات  متطلبات  بتحقيق  اإلزامها 
واحلوافز  املكافاآت  لنظام  معايري  و�سع  املفرت�ص  فمن  الوقت  وبنف�ص  امل�سرفية، 
لكافة م�ستويات الإدارة و�ستكون مبثابة قيمة م�سافة حتقق زيادة الإيرادات وارتقاء 

لكفاءة البنك جتاه العميل. 
املخاطر  باأن  داود  اأجاب  البنوك،  تواجه  التي  املخاطر  اأهم  عن  له  �سوؤالنا  وعند 
عن  الناجتة  املحتملة  اخل�سائر  يف  يكمن  اأغلبها  خمتلفة،  باأ�سكال  البنك  تواجه 
اإلى  بالإ�سافة  املحددة،  املواعيد  يف  بالتزاماته  الوفاء  على  العميل  قدرة  عدم 

المالي  االشتمال  يحقق  مزدهر  واقتصاد  مجتمع  لبناء  مضافة  قيمة  بتقديم  ملتزم  البنك 
االستدامة  لمبادئ  وفقًا  والمساهمين  والموظفين  للعمالء  متميزة  تجربة  ويقدم 
المشترك االزدهار  مفهوم  تجسيد  نحو  الخاصة  لرؤيته  وتطبيقا  عليها  يرتكز  التي 
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المسؤولية المؤسسية المجتمعية من أولويات البنك لدعم 
ورعاية برامج التنمية المستدامة المتعلقة بكافة القطاعات 

اأ�سعار  تقلبات  من  تنتج  التي  ال�سوق  خماطر 
الفائدة اأو تقلبات اأ�سعار ال�سرف والأوراق املالية، 
الت�سغيل  كفاءة  عدم  مثل  اأخرى  خماطر  وهناك 
اإدارة  وجود  دور  يعزز  وهذا  ال�سيولة،  وخماطر 
البنك  اأن  داود  واأو�سح  البنوك.  يف  للمخاطر 
الأهلي الأردين حتديدًا يتمتع مبناخ مالئم لإدارة 
و�سع  على  عمله  خالل  من  الئتمانية،  املخاطر 
الئتمان  ملنح  مدرو�سة  و�سيا�سات  ا�سرتاتيجيات 
منحه  املمكن  الئتمان  اأنواع  حتدد  فهي  للعميل، 
التي  القت�سادية  القطاعات  حتديد  مع  للعمالء 
البنك  اأن  موؤكدًا  عليها،  الئتمان  توزيع  �سيتم 
تقديره  مع  الئتمان  ملنح  ال�سليمة  الإجراءات  يتبع 
بعيدًا  يتخطاها  ل  اأن  يجب  التي  للحدود  الدقيق 
اأن البنك الأهلي الأردين يدعم  عن الت�سدد، غري 

اإجراءاته ال�سليمة برقابة قوية داخل البنك متكنه 
من اكت�ساف موؤ�سرات التعرث يف وقت مبكر.

من  امل�سريف  القطاع  اأن  على  تاأكيده  داود  وجدد 
اأهم دعائم القت�ساد، ويعد من املكونات الرئي�سية 
اأ�سا�سها،  له والتي يتم تقييم اقت�ساد الدولة على 
ومتابعته  الأردين  املركزي  البنك  رقابة  اأن  مبينًا 
الأردنية  البنوك  متكني  يف  اأ�سهمت  امل�ستمرة، 
عجلة  لتدفع  وجه  اأكمل  على  دورها  حتقيق  من 

داود: منهجية 
البنك المركزي األردني 

الرقابية والمتابعة 
المستمرة، أسهمت في 
التحوط وتمكين البنوك 

األردنية من القيام 
بدورها على أكمل وجه 

لدفع عجلة االقتصاد 
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البنك يحمل على عاتقه مهمة تعزيز الوعي االدخاري والتثقيف 
المالي لخلق أفراد قادرين على التخطيط المالي السليم وإدارة 

األموال واإلنفاق وبما يضمن تحقيق التطلعات

القت�ساد بقوة كبرية اإلى الأمام.
 اأما على ال�سعيد الداخلي للبنك الأهلي الأردين، فتطرق داود لإجنازات البنك 
املتحققة للعام ٢٠١٧ والتي تعك�ص التطورات الإيجابية التي ي�سهدها البنك على 
�سعيد التطبيق الأمثل ملبادئ احلاكمية املوؤ�س�سية، ف�ساًل عن جناحه يف اإجناز 
ال�سرتاتيجية  خطته  من  كجزء  ينتهجه  الذي  ال�سرتاتيجي  التحول  م�سروع 
نقل  اإلى  تهدف  اأنها  ذلك  البنك،  عمالء  كافة  �سيلم�سها  والتي  الأمد  طويلة 
اإلى مرحلة جديدة من العمل امل�سريف وخلق بيئة لالإبداع. وح�سب داود  البنك 
اأرباحه  بن�سبة ١٤٥% يف  العام ٢٠١٧ منوًا  الأردين يف  الأهلي  البنك  فقد �سجل 
للعام  ال�سريبة والتي بلغت ٢٠،١ مليون دينار مقارنة مع ٨،٢ مليون دينار  قبل 
٢٠١٦، بالإ�سافة اإلى ارتفاع حمفظة الت�سهيالت الئتمانية بال�سايف بن�سبة %3 
مع انخفا�ص ملمو�ص يف ن�سبة الديون املتعرثة لت�سل اإلى ٧،٤% مقارنة مع ٩،٨% 
بنهاية العام ال�سابق، وارتفعت الإيرادات من غري الفوائد والعمولت بن�سبة %3٩ 
مقابل انخفا�ص نفقات املوظفني مبا ن�سبته ٧%، فيما �سجل انخفا�سًا يف اإجمايل 

البنك  ل�سرتاتيجية  فعلية  كرتجمة  جاء  الذي  الأمر   ،%٨ بن�سبة  امل�سروفات 
الهادفة اإلى تنويع م�سادر الدخل وتر�سيد الإنفاق.

ودوره  املجتمعية،  املوؤ�س�سية  البنك  مل�سوؤولية  احلديث  قادنا  اآخر،  �سعيد  وعلى 
والأطياف  القطاعات  كافة  ت�ستهدف  التي  امل�ستدامة  التنمية  برامج  دعم  يف 
فوارق  ت�سكيل  ملوا�سلة  وذلك  امللحة،  والتحديات  الوطنية  والق�سايا  املجتمعية 
اأوجه  حقيقية م�ستدامة. وقد �سرب داود يف هذا املجال عددًا من الأمثلة على 
والإن�ساين،  التنموي  عمله  يج�سد  والذي  للمجتمع،  البنك  يقدمه  الذي  الدعم 
ومنها �سراكته مع تكية اأم علي مل�ساندتها يف مكافحة الفقر والق�ساء على اجلوع 

ليزيد جمموع امل�ستفيدين من دعم البنك الأهلي عن اأكرث من ٥٠٠ فرد.
هذا واأ�سار داود اإلى تركيز البنك الأهلي الأردين على تعزيز دور املراأة وتوفري 
�ساأنه  من  والذي  املالية،  مالءتها  وتعزيز  الن�سائية  للم�ساريع  امل�سريف  التمويل 
متكينها من التحول اإلى فرد منتج، وبالتايل حت�سني واقعها ونوعية حياتها، عدا 
بالناجت  م�ساهمتها  رفع  وبالتايل  القت�سادي،  العمل  يف  انخراطها  تعزيز  عن 
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االنجازات التي حققها البنك العام الماضي والعام الحالي
 تعكس التطورات اإليجابية وتسير ضمن الخطة

 المرسومة الستراتيجية طويلة األمد

املحلي، جم�سدًا عرب ذلك �سعيه الدائم لتمكني املراأة باإعطائها الفر�ص الالزمة 
لها، وم�ساندتها لتاأدية الدور املتوقع منها اإذا ما اأعطيت الفر�سة ومنحت الأدوات 

التي متكنها من تاأديته.
ثالث  قبل  ممنهجة  خطة  و�سع  باأنه  فخره  داود  يخِف  مل  حديثه  نهاية  ويف 
معدلت  وحتقيق  الأردين،  الأهلي  البنك  باأعمال  النهو�ص  هدفها  كان  �سنوات، 
اإعادته  بهدف  امل�سريف  القطاع  يحققها  التي  املعدلت  تفوق  وموؤ�سرات  منو 
اإلى  بالبنك  لت�سل  ال�سحيح  الطريق  �سلكت  اخلطة  هذه  واأن  الريادية  ملكانته 
ميتلكها  التي  الب�سرية  بالكفاءات  م�سيدًا  الأردين،  امل�سريف  القطاع  مقدمة 
التي  جهودها  ومثمنًا  اإحرازه،  مت  الذي  التقدم  هذا  يف  �ساهمت  والتي  البنك، 
ميكن مل�ص خال�ستها من خالل ال�سمعة الطيبة التي يتمتع بها البنك، والتي مت 
تعزيزها باملواكبة امل�ستمرة لو�سائل التكنولوجيا احلديثة امل�سرفية واملالية ومنها 
اأوائل البنوك التي  التكنولوجيا املالية »fintech«، حيث كان البنك الأهلي من 
متمكنًا  املحلي،  امل�سريف  القطاع  م�ستوى  على  التكنولوجيا  هذه  وطبقت  تبنت 
العام املا�سي ٢٠١٧ من نيل جائزة التميز يف تطوير بيئة التكنولوجيا املالية على 
هام�ص فعاليات موؤمتر »نتورك اإنرتنا�سيونال للمدفوعات«، و مطلقًا �سركة الأهلي 
والتي  املالية،  للتكنولوجيا  ذراعه  لتكون   »ahli fintech« املالية  للتكنولوجيا 
 ahli fintech accelerator فينتك«  »اأهلي  الأعمال  بدورها م�سرع  اأطلقت 
وت�سريع  الريادية  للم�ساريع  وحا�سنة  الأعمال  لرواد  مبتكرة  بيئة  مبثابة  لتكون 
منوها وتعزيزها، وهو ما يعك�ص ال�ستثمارات واجلهود التي يبذلها البنك لرعاية 

الريادة ال�سبابية وحتفيزها وتنميتها خلدمة الأجيال الرقمية القادمة.
املالية من  للتكنولوجيا  الأهلي  البنك عرب �سركة  ا�ستطاع  وخالل فرتة قيا�سية، 
وطني  برنامج  اأول  اإطالق  اأهمها  من  كان  التي  الإجنازات  من  العديد  حتقيق 
مت  حيث  اململكة،  م�ستوى  على  نوعه  من  الأول  يعترب  والذي  املالية  للتكنولوجيا 
تنفيذه بال�سراكة مع موؤ�س�سة ويل العهد ومبوجب اتفاقية جمعت الطرفني بهدف 
التكنولوجيا  والإبداع يف جمال  بيئي ومناخ عام حمفز على البتكار  خلق نظام 
�سمنها  املقدمة  واخلدمات  الأعمال  يف  والتنويع  التنظيم  حيث  من  املالية 
والتو�سع فيها، ما ي�سمن بدوره ت�سهيل اإحداث النقالت النوعية املن�سودة، وذلك 
يف  املالية  التكنولوجيا  جمال  يف  خا�سة  الريادي  ال�سبابي  الن�ساط  ت�سجيع  عرب 
اجلامعات الأردنية، بالإ�سافة اإلى تنفيذ العديد من الفعاليات التقنية التي ت�سمل 
 Fintech املالية  التكنولوجيا  مب�ساريع  اخلا�سة  الهاكاثون  م�سابقات  اإطالق 
Hackathon )رايل احللول الرقمية يف القطاع املايل وامل�سريف والتكنولوجيا 

املالية( لطالب اجلامعات، واإقامة ور�ص العمل، واملنتديات املختلفة، والفعاليات 
التعليم  فر�ص  لتوفري  جميعها  والهادفة  والريادة  بالبتكار  اخلا�سة  والأحداث 
والتطوير، ف�ساًل عن اإ�سراك الطالب يف برنامج �سركة الأهلي للتكنولوجيا املالية 

كمن�سة متخ�س�سة لإحت�سان وت�سريع منو �سركات التكنولوجيا املالية النا�سئة.
ويف اإطار ال�سراكة التي جتمع �سركة الأهلي للتكنولوجيا املالية »اأهلي فنتك« مع 
موؤ�س�سة ويل العهد، انطلق موؤخرًا اأول هاكاثون خا�ص مب�ساريع التكنولوجيا املالية 
الوطني  الربنامج  �سمن  مراحل  على  تنفيذه  مت  حيث  هاكاثون«؛  فينتك  »اأهلي 
التقنية،  احل�سني  جامعة  �سملت  اأردنية،  جامعات  ثمانية  يف  املالية  للتكنولوجيا 
والتكنولوجيا  العلوم  وجامعة  الأردنية،  الأملانية  واجلامعة  الأردنية،  واجلامعة 
للتكنولوجيا، وجامعة عّمان الأهلية، بالإ�سافة  الأردنية، وجامعة الأمرية �سمية 
اختيار  نهايته  يف  ليتم  التطبيقية،  العلوم  وجامعة  الأو�سط،  ال�سرق  جامعة  اإلى 
جمال  يف  تاأثريًا  واأكرثها  املبتكرة  احللول  اأف�سل  عن  فائزة  م�ساريع  خم�سة 
الو�سائل  من  بالعديد  اأ�سحابها  ودعم  دعمها  املقرر  من  املالية،  التكنولوجيا 

والإمكانات.
حمفظته  وتنويع  تعزيز  على  حر�ص  البنك  باأن  داود  بني  مت�سل،  �سياق  ويف 
ومتطلباتهم  العمالء  لحتياجات  ترقى  التي  واخلدمات  واملنتجات  احللول  من 
�سواء يف قطاع ال�سركات الكربى، اأو ال�سركات ال�سغرى واملتو�سطة، اأو الأفراد 
الأردن  يف  لفروعه  اعتمده  الذي  البنكي  نظامه  على  ترتكز  كونها  والرياديني، 
مبنظومة  ترتقي  متكاملة  بنكية  اإمكانيات  بدوره  يتيح  والذي   T24 واخلارج 
العمل الداخلي وامل�سريف نحو الأف�سل، كما توفر باقة غري م�سبوقة من احللول 
املن�سة  هذه  ومع  التقني.  الإبداع  على  املبنية  امل�سرفية  واملنتجات  واخلدمات 
 Service Oriented( اخلدمات  هيكلية  على  بالعتماد  بناوؤها  مت  التي 
Architecture(، يقوم البنك بتقدمي املزيد من اخلدمات واملزايا الإلكرتونية 
باللغتني  الناطقة  امل�سرفية  بوت«  »اأهلي  اأبرزها خدمة  من  يعد  التي  اجلديدة 
العربية والإجنليزية والتي تعد الأولى على م�ستوى القطاع امل�سريف يف اململكة 
باعتبارها اأول م�ساعد اإلكرتوين يف القطاع، يقدم للعمالء العديد من اخلدمات 

على مدار ال�ساعة.
قدرات عالية وجهود دوؤوبة توحدت لرتوي م�سرية البنك الأهلي الأردين كق�سة 
جناح ملنارة مالية وطنية متميزة على م�ستوى القطاع امل�سريف ترجمة لثوابت 
لإ�ستدامة  كاأ�سا�ص  م�سرتك  اإزدهار  نحو  اللتزام  عمادها  را�سخة  موؤ�س�سية 

التنمية الإقت�سادية واملجتمعية.

27العدد 53    كانون األول   2018

ملف العدد











»المجموعة العربية األردنية للتأ مين«
 األكثر تفضيال في األردن

على مدار سنوات أثبتت قدرتها على توفير أرقى الخدمات للعمالء وبأسعار منافسة 
تناسب الجودة المقدمة والمصداقية العالية.

المجموعة العربية االردنية للتامين يقع عليها اختيار العميل الذي يسعى الى الخدمات 
االفضل والحماية التامينية المميزة فهي بحسب مديرها العام ناصر الديك تمتلك 

استراتيجية واضحة وخطط عمل مدروسة لتحقيق هدفها الرئيسي بأن تكون اكثر أصالة 
و اكثر جدارة بالثقة في فئتها، و أن تقوم بتزويد الشركات الناجحة و األفراد على حد سواء 

بإستراتيجيات مصممة خصيصا لهم مع توفير حلوال تأمينية متكاملة.

االستثمار في قطاع التأمين
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تعترب ال�سركة ق�سة جناح اأردنية مهمتها ال�ستثمار يف املوارد الب�سرية اخلالقة 
لتكنلوجيا  المثل  وال�ستخدام  التطبيقية  وال�ساليب  املعايري  اف�سل  واعتماد 

املعلومات لإعطاء القيمة امل�سافة لعمالئها.
وخالل حديثه للـ » امل�ستثمرون »ا�ستعر�ص نا�سر الديك مراحل تاأ�سي�ص ال�سركة 
وكيفية انطالقها و�سول لالجنازات التي ت�سهد لها الن بالإ�سافة اإلى خططها 

امل�ستقبلية والتي من �ساأنها تو�سيع قاعدة عملها وا�ستقطاب عمالء جدد 
عامة يف  م�ساهمة  ك�سركة  للتاأمني  الأردنية  العربية  املجموعة  تاأ�س�ست  ويقول 
عام ١٩٩٦ و براأ�ص مال م�سرح به بلغ ١٠ مليون دينار برتخي�ص رقم 3٢١ لدى 
التاأمني  ال�سركات. وحتتل املجموعة مرتبة مرموقة يف �سناعة  دائرة مراقبة 

املحلية حتت اإدارتها احلكيمة. 
الأعمال  اإ�سرتاتيجية مع نخبة من رجال  اإن�ساء �سراكات  العام ٢٠١٢ ،مت  يف 
الأردنيني و العرب بالأ�سافة اإلى ال�سادة البنك التجاري الأردين و الذي بات 
اأداء  �ساأنه رفع م�ستوى  الذي كان من  الأمر  ال�سركة،  اأ�سهم  ميلك ح�سة من 
ال�سركة و مكانتها بالأ�سافة اإلى رفع راأ�ص مال ال�سركة املالية و ح�سورها حمليا 

لي�سل اإلى ١3 مليون دينار.
واأ�ساف اأنه بعد هذه النطالقة املميزة لل�سركة فقد ا�ستمرت مبوا�سلة تطورها 
ومنوها ب�سكل قوي وملحوظ فقد اأعطتها الأعوام الطويلة ال�سابقة روؤية فريدة 
هدفها حتقيق اأف�سل برامج التامني املتكاملة لت�سل الى اأعلى م�ستويات الراحة 

واملهنية يف �سبيل تغطية جميع احتياجات عمالئها املميزون.
اأعمالها وخدماتها  اأن املجموعة ت�سع اجلودة يف مقدمة  واأ�سار نا�سر الديك 
هذا  يف  الرائدة  ال�سركات  من  جعلها  مما  ال�سركات  من  ولكونها  ومنتجاتها 
جميعها  املدعومة  املتخ�س�سة  التامني  برامج  على  بالرتكيز  وتلتزم  املجال 

يقدرة مالية قوية لت�سوية جميع املطالبات املقدمة من والى عمالئنا الذين هم 
جزء ل يتجزاأ من فريق عمل ال�سركة و�سبب جناحها.

العربية  املجموعة  تقدمها  التي  التاأمينية  احللول  طبيعة  عن  احلديث  ويف 
الأردنية فهي حلول تاأمينية متكاملة لتوفر احلماية املنا�سبة و املدرو�سة بعناية 
من قبل فريق العمل املخت�ص و املدعوم باإتفاقيات اإعادة تاأمني من قبل اف�سل 

ال�سركات املرموقة يف الأ�سواق العاملية. 
م�سروعي  برنامج  املجموعة  تقدمها  التي  اخلدمات  اأبرز  من  اأنه  واأ�ساف 
ويهدف الى حماية املن�ساآت ال�سغرية من الخطار امل�سمولة يف وثيقة التاأمني 
و التي قد توؤدي الى تعطل املن�ساأة عن ممار�سة اعمالها . فربنامج م�سروعي 
ي�سمن حماية املن�ساة �سد اي خطر م�سمول يف وثيقة التاأمني قد يكون �سببا يف 
تعطل اعمال املن�ساة ولكوننا �سركة تهتم بعمالئها وت�سعى دائما لتقدمي خدمة 

متميزة مت ت�سميم برنامج م�سروعي حلماية املن�ساآت.
اأما حول تاأثري الأزمات القت�سادية التي حدث يف الفرتة القريبة ال�سابقة على 
واقع ن�ساط التاأمني يف اململكة وخا�سة �سمن الظروف ال�سعبة التي مرت فيها 
الدول املجاورة فقد اأكد نا�سر الديك اأن الأزمة التي مرت فيها منطقة ال�سرق 
الأو�سط اأثرت على جميع جوانب التجارة والقت�ساد وهو ما انعك�ص �سلبا على 
التي  الخطار  لرتفاع  املقدمة  الأ�سعار  ارتفاع  خالل  من  التاميني  اجلانب 
التامينية  املنتجات  �سراء  الفراد عن  بع�ص  اإلى عزوف  وبال�سافة  تواجههم 

الفردية على اعتبارها �سلعة كمالية 
عمليات  بزيادة  التامني  قطاع  على  ال�سعبة  القت�سادية  الو�ساع  اأثرت  كما 
الن�سب والحتيال يف تامني ال�سيارات والتامني الطبي مما ترك �سعوبة لدى 

العميل يف ماهية التامني وم�سداقيته.

اإلدارة الحكيمة للشركة حافظت على مستوى
 األداء المتميز رغم الظروف الصعبة
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برنامج »مشروعي« يهدف الى حماية المنشآت الصغيرة 
من األخطار المشمولة في وثيقة التأمين و التي قد تؤدي 

إلى تعطل المنشأة عن ممارسة أعمالها

من جهة اأخرى نوه نا�سر الديك اأن كل خدمة تاأمينية مرتبطة بطبيعة الن�ساط 
التي تغطيه فارتفاع الأ�سعار يف هذه الأن�سطة توؤدي اإلى ارتفاع برنامج التاأمني 
التي  القطاعات  من  العديد  ا�سعار  ارتفعت  حيث  عليه  للموؤمن  نقدمه  الذي 
تتعامل نعها �سركات التامني كامل�ست�سفيات واجور الطباء مثال اأدت الى ارتفاع 

اجور التامني ال�سحي.
وانتقل مدير عام املجموعة للحديث عن الأداء املايل للمجموعة 

فقد حققت املحموعة العربية الأردنية للتامني اأرباحا
 يف الت�سعة الأ�سهر الأولى من العام ٢٠١٨بلغت3٨٩،٩الف دينار

اأما جمموع الإيرادات يف الت�سعة �سهور الأولى  من العام ٢٠١٨بلغت١٠،٤٥٧ مليون 
دينار، مقابل ٩،٩٢٨ مليون دينار ايرادات الفرتة املماثلة من العام٢٠١٧.

اأدائها  م�ستوى  على  ال�سركة حتافظ  ان  الديك  نا�سر  علق  ذلك  على  وتعقيبا 
ان  واأكد  باململكة  املحيطة  ال�سعبة  القت�سادية  الظروف  من  بالرغم  املتميز 
املجموعة تعترب من ال�سركات القليلة يف ال�سوق الردين التي ت�سدر جميع انواع 
ثابتة  بخطى  لت�سري  لعمالئها  والثبات  الدعم  من  مزيدا  يعطي  مما  التامني 
�سمن ا�سرتاتيجية ثابتة للتطور وتعمل مب�سوؤولية وا�سحة من اجل تعزيز حياة 
الفراد وقطاع التامني على حد �سواء حيث اننا منلك فريق مبيعات وت�سويق 
توفري  اجل  من  العمالء  احتياجات  بفهم  قامت  متخ�س�سة  ابحاث  وفريق 

برامج تامينية تلبي احتياجات ال�سوق الردين واحتياجات عمالئنا على وجه 
اخل�سو�ص.

ويف النهاية اأكد على فخره باتخاذ الكفاءة نهجا للمجموعة العربية الردنية 
للتامني وان الجنازات هي التي تتحدث عن ال�سركة والتي حققتها على مر 

ال�سنني والتي بنيت على معايري عاملية عالية.
اأن الديك كان ع�سو جمل�ص ادارة ال�سركة منتدب قبل توليه من�سب  ويذكر 
وفعاًل  بارزًا  دورًا  للديك  كان  الن حيث  وحتى   ٢٠١٢ عام  منذ  العام  املدير 
وكذلك  املا�سية  الأخرية  بال�سنوات  حتققت  التي  لل�سركة  املالية  النتائج  يف 
بالتطور امللمو�ص على اأداء ال�سركة �سواء اكان ذلك ماليًا اأو اداريًا واأ�سار اإلى 
ال�سركة  اأداء  تطوير  اإلى  القادمة  الق�سرية  الفرتة  خالل  تتطلع  ال�سركة  ان 
زيادة   يف  ت�ساهم  �سوف  بال�سركة  والتطوير  الت�سويق  دائرة  ا�ستحدث  حيث 
�سوق  مع  تتالءم  جديدة  تاأمينية  منتجات  وا�ستحداث  التاأمينية  الأق�ساط 
التاأمني الأردين والتي تنعك�ص على النتائج املالية اإيجابيًا ويتطلع املدير العام 
ال�سركات  عدد  تقلي�ص  اإلى  الأردن  يف  التاأمني  لقطاع  امل�ستقبلية  الروؤية  اإلى 
حجم  اأن  اإلى  منبهًا  ال�سركات  بني  مدرو�سة  اندماجات  خالل  من  املوجودة 
ال�سركات  عدد  مع  تتنا�سب  ل  الأردين  بال�سوق  املكتتبة  التاأمينية  الأق�ساط 

الكبري املوجودة حاليًا 

34



أخبار اقتصادية

مت تعيني اللواء الطبيب �سعد جابر ال�سوبكي مديرا للخدمات الطبية امللكية خلفا 
للفريق الركن معني احلبا�سنة.

اللواء بالتهنئة والتربيك بتعيينه مديرا  اأ�سرة )امل�ستثمرون( من عطوفة   وتتقدم 
واملواطن يف ظل  الوطن  يعينه ويوفقه خلدمة  ان  املولى  �سائلني  امللكية،  للخدمات 

القيادة الها�سمية احلكيمة، وحتت راية جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني.
اأ�سهر طبيب قلب يف الأردن والإقليم وقد اأجرى خالل عملة  ويعترب الدكتور �سعد 
الأجهزة  اإدخال  اإلى جانب  بالنفرادية  التي متيزت  العمليات  من  املئات  ع�سرات 
الطبية  وال�سمعة  الجناز والدقة  �سرعة  يف  فعال  ب�سكل  ت�ساهم  التي  املتطورة 
الأردنية. امللكية  الطبية  اخلدمات  بها  حتظى  والتي  الأردين  والإبداع  التطور  يف 

ويعترب اللواء الطبيب �سعد جابر من جراحي القلب امل�سهورين على امل�ستوى املحلي 
والعاملي، وتقلد عددًا من املنا�سب الدارية الع�سكرية واملدنية ومن اأبرزها:

- م�ساعد مدير عام اخلدمات الطبية امللكية لل�سووؤن الطبية والقاليم.
و مدير مركز امللكة علياء لأمرا�ص وجراحة القلب.

- رئي�ص اإخت�سا�ص جراحة القلب وال�سرايني يف مركز امللكة علياء.
 - رئي�ص جمعية اأطباء القلب الأردنية.

 - رئي�ص جلنة امتحان البورد العربي يف جراحة القلب وال�سرايني.
وح�سل اللواء جابر خالل م�سريته العلمية على عدة �سهادات وهي �سهادة العلوم 
الع�سكرية من الكلية الع�سكرية يف اليونان و بكالوري�ص الطب واجلراحة من جامعة 

ار�سطو طالي�ص �سالونيك اليونانية و البورد الردين يف جراحة القلب وال�سرايني. 
فنجاح الدكتور جابر مثال حي على ال�سرار والقدرة على حتقيق الهدف فقد تدرج 
بال�سعود حتى و�سل اإلى قمة الهرم فالن�سان املليئ بالطموح قادر على احل�سول 

على ما يريد .
ومدينة احل�سني الطبية �سرح اأردين يزخر بالكفاءات وقد خرج لالأردنيني اأطباء 

اأمثال الدكتور �سعد نفخر بهم وبامل�ستوى الذي قدموه داخل امل�ست�سفى وخارجه.
فعلى مدار �سنوات من العمل الدوؤوب فيها مت حت�سني املعدات امل�ستخدمة بال�سافة 
بوا�سطة  ال�سمامات  وزراعة   ، ال�سمامات  مثل  التطورات  من  العديد  اإدخال  الى 

الق�سطرة . 
على  يدل  اإمنا  �سيء  على  هذا  دل  اإذا  اأنه  ال�ساأن  بهذا  �سعد  الطبيب  اللواء  وقال 
ال�سحية  اخلدمة  لتوفري  كبريا  ماليا  عبئا  تبذل  حيث  مبواطنيها  الدولة  اهتمام 
املتطورة للمواطن الأردين والعربي والأجنبي على حد �سواء . لفتا ان دول عربية 

واأجنبية  ل ت�ستطيع توفري هذه اخلدمات الطبية املتميزة ملواطنيها .
 خا�سة واأن الن الأردن يعد الأبرز والهم بني دول املحيط وال�سرق الأو�سط ويعترب 

مكانا هاما وملتقى حيويا جلراحات  اأمرا�ص القلب املختلفة .
فهو  الردين  بالن�سان  لهتمامه  املختلفة  القلب  عمليات  بدء  يف  الأوائل  من  وهو 
اأنحاء  كافة  ويف  الأف�سل  اخلدمة  لتقدمي  املبدعني  اأطبائه  على  بالعتماد  ي�سعى 
اململكة. وهذه الجنازات من العمليات ت�سمل عمليات قلب معقده لالأطفال . وهذا 
اأن املر�سى الأردنيني  يعد ب�سمة وا�سحة وموؤثرة يف قطاع الطب يف اململكة حيث 
ل ي�سطرون لل�سفر اإلى خارج الأردن لتلقي العالج واإمنا يتلقون العالج على اأيدي 

الأطباء الأردنيني .
لنا  وهنيئا  عال،  ريادي  بح�ص  يتمتع  متميز  بقائد  الطبية  احل�سني  ملدينة  فهنيئا 
بطبيب بارع ذو مهارة فذة ملعت يده يف تخفيف المل واملعاناة يف كثري من القلوب 

التي انهكها التعب واأرهقتها الآلم مب�سيئة اهلل تعالى .

اللواء الطبيب سعد جابر
 مديرا للخدمات الطبية الملكية

قدرات طبية عالية وحنكة ادارية متميزة
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دّواس : »االستثماري« ... مسيرة حافلة باإلنجاز 
وعالمة مميزة في السوق المصرفي األردني

عندما يتم الحديث عن مثلث االستثمار في األردن، فإن ضلعين يتشكالن من البيئة المحيطة 
والتشريعات، وضلع ثالث يتكون من وجود جهاز مصرفي متطور يعمل وفقا ألحدث المعايير 
 INVESTBANK والممارسات الدولية وعند الحديث عن البنوك العاملة في األردن، ال يمكن إغفال

)البنك اإلستثماري( الذي يمتلك سجاًل حافاًل باإلنجازات تمتد ألكثر من ثالثين عاما نظرا لمالءته المالية 
وخططه االستراتيجية المدروسة التي تقوم على تحقيق النمو في األرباح وحماية مصالح المودعين 

والعمالء والمساهمين في وقت واحد.

مدير عام INVESTBANK في حوار خاص مع »المستثمرون«
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البنوك إحدى ركائز التنمية االقتصادية وتلعب 
دورا هاما في تحفيز النمو االقتصادي

امللهم  الدور  يلحظ  املا�سية،  ال�سنوات  خالل   INVESTBANK مل�سرية  املتابع 
واملتميز الذي لعبه البنك يف دعم وحتفيز منو القطاعات القت�سادية املختلفة، عرب 
اأو  لل�سركات  �سواء  املحلي  ال�سوق  يف  والرائدة  املبتكرة  امل�سرفية  اخلدمات  تقدمي 

الأفراد. 
البنك  حمفظة  تنويع  اأهمية   INVESTBANK اإدارة  عـلـى  الـقـائـمـون  يـغـفـل  لـم 
اإلى جانب دوره الهام يف تاأ�سي�ص �سركة الأ�سواق  ال�ستثمارية يف �سوق عمان املايل 

احلرة.
»امل�ستثمرون« ا�ست�سافت مدير عام INVESTBANK ال�سيد منت�سر دّوا�ص الذي 
 INVESTBANK وعمل جمموعة  اآلية  املهمة حول  باملعلومات  املقابلة  اأثرى هذه 

، وقدم العديد من الأفكار والطروحات الإيجابية حول ال�سوق امل�سريف الأردين.
INVESTBANK - وفق دّوا�ص- �سمن خطط ممنهجة خا�سة فيما يتعلق  يعمل 
اإلى  الإقرا�ص  ون�سبة  املالية  واملالءة  والربحية  وال�سيولة  الودائع  منو  بن�سب  منها 

يف  البنك  مكانة  تدعم  ا�سرتاتيجية  عوامل  على  اخلطط  هذه  ترتكز  اإذ  الودائع، 
ال�سوق امل�سريف الأردين وت�سهم يف حتقيق اأهدافه املن�سودة عن طريق ال�ستمرار يف 

ابتكار اخلدمات اجلديدة التي تتما�سى مع رغبات العمالء واحتياجاتهم.
اأية  يواجه  مل   INVESTBANK اأن  دّوا�ص  اأكد  �ساعتني،  من  لأكرث  امتد  لقاء  يف 
م�ساكل اأو �سعوبات يف تطبيق متطلبات كفاية راأ�ص املال، اإذ حقق نتائج مميزة طيلة 
ال�سنوات املا�سية، و بلغت اأرباحه ال�سافية بعد ال�سريبة على �سبيل املثال يف العام 
٢٠١٧ ١٥،٨ مليون دينار، فيما ارتفع اإجمايل املوجودات اإلى ما ن�سبته ١3% لت�سل 
اإلى ١،٠٧3 مليون دينار، وبلغ �سايف الت�سهيالت الئتمانية ٦٤٦ مليون دينار اأي بنمو 
ن�سبته ٢٠% كما مت توزيع ١٠ ماليني دينار اأو ما ن�سبته ١٠% من راأ�ص املال كاأرباح 
نقدية على  امل�ساهمني بن�سبة عائد على التوزيعات ٦،٥ % من �سعر ال�سهم كما يف 

.٢٠١٧/١٢/3١
ولها  القت�سادية،  التنمية  لعجلة  الديناميكي  باملحرك  البنوك  دّوا�ص،  وو�سف 

جذورنا تمتد ألكثر من ثالثين عاما، تدعمها مالءتنا المالية واستراتيجاتنا المدروسة
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عمل  اآلية  اأن  مبينًا  البالد،  يف  القت�سادي  والنمو  الزدهار  حتقيق  يف  كبري  دور 
اإجراءات  ت�سهيل  اإلى  الداعية  احلكومية  والتوجيهات  تن�سجم   INVESTBANK
التمويل على الأفراد وعدم الت�سدد يف منح الت�سهيالت الئتمانية وتر�سيد قرار منح 
الئتمان للمحافظة على العمالء من التعرث من ناحية وحلماية حقوق امل�ساهمني يف 

البنك من الناحية الأخرى.
وبني دّوا�ص، اأن INVESTBANK يقدم التمويل لل�سركات املتو�سطة وخا�سة تلك 
تقليل  وبالتايل  عمل  فر�ص  خلق  يف  ي�سهم  مما  كثرية،  عاملة  اأيد  اإلى  حتتاج  التي 
اأن  اإلى  م�سريًا  ب�سكل عام،  الوطني  القت�ساد  بالنفع على  يعود  البطالة ومبا  ن�سب 
�سركة  وهم  له،  التابعة  ال�سركات  من  العديد  ميتلك  الغاية  هذه  ولتحقيق  البنك 
املوارد للو�ساطة املالية، �سركة الإمداد لتمويل التجارة واخلدمات اللوج�ستية ، �سركة 
متكني للتاأجري التمويلي، �سركة الت�سهيالت التجارية، �سركة تخ�سيم، و�سركة بندار 

للتجارة وال�ستثمار.
وبني  دّوا�ص اأن �سركة متكني للتاأجري التمويلي التابعة له، ا�ستحوذت يف العام ٢٠١٧ 
على ٩٢% من راأ�سمال �سركة بندار للتجارة وال�ستثمار، ويف العام ٢٠١٦ ا�ستحوذت 
على  ٩3 % �سركة الت�سهيالت التجارية الأردنية، وذلك يف خطوة تهدف اإلى مواكبة 
عرب  احلجم  املتو�سطة  ال�سركات  اأو  لالأفراد  �سواء  املتنوعة  التمويلية  الحتياجات 

تو�سيع وزيادة اخلدمات واملنتجات امل�سرفية التي يقدمها البنك ال�ستثماري، اإلى 
جانب امل�ساركة بالفر�ص ال�ستثمارية املدرو�سة التي متتاز بالقيمة امل�سافة العالية 

ومبا يخدم امل�ساهمني وامل�ستثمرين يف البنك.
 ولفت  اإلى اأن تقييم القرار الإئتماين ل ياأتي عبثا بل يخ�سع ملبادئ العمل امل�سريف 
فاإن  الب�سرية. وعموما  الكفاءات  واأف�سل  التكنولوجيا  اأحدث و�سائل  بالعتماد على 
الهدف مرة اأخرى التحفيز القت�سادي مبا يتما�سى مع م�سلحة العميل وامل�ساهمني 

جنبا اإلى جنب.
وتطلعاته  الأردين  املركزي  البنك  ملتطلبات   INVESTBANK تلبية  مدى  وحول 
املتعلقة بدفع عجلة القت�ساد الوطني، اأجاب اأن البنك املركزي يعمل جاهدا بهذا 
و�سائل  وحتديث  املتو�سطة  امل�ساريع  دعم  يف  املختلفة  ت�سريعاته  خالل  من  ال�سدد 
اإلى الدور الكبري الذي يقوم به البنك املركزي يف مكافحة  الدفع الكرتونيا منّوها 

غ�سيل الأموال ليخدم املودعني واملقرت�سني يف اآن معا.
دور  لعب  على  ا�سرتاتيجياته  كل  يف  يعتمد   INVESTBANK اإن  دّوا�ص،  واأ�ساف 
الريادي بجانب البنك املركزي لت�سجيع ال�ستثمار وتطويره عن طريق و�سع نظام 
املختلفة  امل�ساريع  يتم متويل  بحيث  ال�سوق  الأعمال يف  مع قطاعات  يتعامل  داخلي 
وباأ�سعار  الودائع  فوائد معقولة على  احت�ساب  اأو �سخ�سية عن طريق  �سواء جتارية 

مبادرات »صندوق الشمس« و »INVESTBANK الخير«
تجمع جهود المسؤولية االجتماعية للبنك

 لدعم  التنمية المستدامة في   المجتمعات المحلية

تقييم القرار االئتماني ليس عبثيا إنما يخضع لمبادئ  العمل المصرفي 
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اإلى  دّوا�ص  امل�ستدامة.وتطرق  التنمية  لتحقيق  للقرو�ص  منا�سبة 
البنك  اإلى م�ساعي  الجتماعي، م�سريا  ال�سعيد  البنك على  ن�ساطات 
»�سندوق  البنك  خ�س�ص  فقد  الإن�ساين.  اجلانب  لإثراء  امل�ستمرة 
ال�سم�ص« لدعم امل�ساريع امل�ستدامة التي متّكن املجتمع املحلي اقت�ساديا 
يف املجالت البيئية، الثقافية، الفن. ومن اأبرز ن�ساطاته يف هذا النطاق 
منطقة  يف  �سنوات  �سبع  مدى  على  الع�سوية  الزراعة  مل�سروع  دعمه 
جانب  ومن  عّمان.  العا�سمة  اإلى  لت�سل  البيع  قنوات  وت�سهيل  عجلون 
اآخر، قدم البنك دعما جلمعية �سيدات عراق الأمري لتمكني اجلمعية 
اقت�ساديا من خالل تعزيزها ببناء هوية جتارية وتطوير ا�سرتاتيجية 

ت�سويق وات�سال م�ستقبلية لدعم اأعمالها التجارية.
اأما �سندوق INVESTBANK اخلري، فيعنى بتقدمي الدعم للم�ساريع 
الأطفال  رعاية  جمعية  طلبة  البنك  دعم  فقد  والإح�سان.  اخلريية 
امل�سابني بالتوحد لل�سنة الثالثة على التوايل عن طريق اإعطائهم منح 
درا�سية وفر�ص تدريبية جديدة بالإ�سافة اإلى جتديد ال�سراكة مع الهيئة 
اخلريية الأردنية الها�سمية لل�سنة الثانية على التوايل جلمع التربعات 
العينية من خالل ال�سناديق املنت�سرة يف �سبعة مواقع ا�سرتاتيجية يف 

فروع البنك، وغريها من امل�ساريع الأخرى.
دّوا�ص يف  اأكد   ،INVESTBANK لـ  امل�ستقبلية  للخطط  بالن�سبة  اأما 
اأنه وبرغم ر�سى البنك على نف�سه اإل اأن الطموح يقوده دائما  حديثه 
للبحث عن الأف�سل وال�ستمرار يف تعزيز القاعدة املالية ومبا اأن عمل 
البنك اأ�سا�سا يعتمد على حركة الإيداع ومنح القرو�ص ف�سيقوم بالتو�سع 

قدر امل�ستطاع يف قاعدة املودعني والقرو�ص، م�سددًا على اأن البنك 
لتلبية  املتطورة  التكنولوجيا  واأدوات  املتاحة  الو�سائل  جميع  �سيدخل 
حاجات ال�سوق ورغبات العمالء من خالل جمموعة ال�سركات التابعة 
له �سركة املوارد حللول الو�ساطة املالية، �سركة متكني حللول التاأجري 
التمويلي، �سركة المداد لتمويل التجارة واخلدمات اللوج�ستية، �سركة 
الأردنية  التجارية  الت�سهيالت  �سركة  التخ�سيم،  حللول  تخ�سيم 

للتمويل الإ�سالمي، و�سركة بندار للتمويل وال�ستثمار.
الأفراد يف  البنك اجلهود احلثيثة خلدمة  يبذل  اأن  دّوا�ص على  و�سدد 
القرو�ص  باأق�ساط  كاهلهم  يثقل  اأن  دون  واخلا�ص  العام  القطاعني 
لتح�سني م�ستوى املعي�سة �سمن الظروف ال�سعبة التي تعي�سها املنطقة 
يف الوقت احلايل حتى ل تكون الن�سبة الأكرب من راتب املوظف ل�سداد 

القر�ص.
واأنهى حديثه باأنه �سي�ستمر بحمالت الت�سويق املكثفة خلدمات البنك 
املناف�سة يف ال�سوق على جميع الأ�سعدة والتي تهدف لنيل ر�سا العميل 
مع املحافظة على حقوق امل�ساهمني لتحقيق التوازن بني طريف املعادلة.

راضون عن أدائنا 
ونطمح لتحقيق 

المزيد من النجاحات 

39العدد 53    كانون األول   2018

لقاء العدد



بقلــم : د. إبراهيم بدران

مستقبل األونروا... مسؤولية دولية وعربية

كما تعمل اإ�سرائيل على حماربة املوؤ�س�سات الدولية ذات العالقة بالالجئني 
من  والعديد  اليون�سكو  مثل  حقوقهم  تدعم  التي  تلك  ،اأو  الأونروا  مثل 
والقوى  اإ�سرائيل  جنحت  املا�سية  العقود  وخالل  الإن�سانية.  املنظمات 
١٩٦3مفادها  عام  الفاتيكان  من  عبارة  اإ�سدار  يف  امل�ساندة  ال�سهيونية 
تربئة اليهود من دم امل�سيح .   ويف عام ١٩٩١ مت �سحب قرار الأمم املتحدة 
على  عملت  بالعن�سرية.وكذلك  ال�سهيونية  ١٩٧٥مب�ساواة  عام  ال�سادر 
اإدراج عدد من الف�سائل الفل�سطينية يف جمموعات الإرهاب لدى الوليات 
املتحدة  الوليات  على  ال�سغط  ويف  الأوروبي،  والحتاد  الأمريكية  املتحدة 
لالن�سحاب من اليون�سكو والت�سييق على الأونروا من اأجل تقلي�ص خدماتها 

متهيدًا حلل هذه املنظمة الدولية الهامة.
بالقرار 3٠٢عام ١٩٤٩  املتحدة  الأمم  اأن�ساأتها  التي  الأونروا  اأهمية  تنبع  و 
اخلا�سة  الوحيدة  الدولية  املنظمة  اأنها  الأول:  اأربعة:  رئي�سية  مداخل  من 
البعد  الالجئني  مو�سوع  تعطي  فهي  ،وبالتايل  الفل�سطينيني  بالالجئني 
لدى  الثاين:اإن  ديارهم.  اإلى  بالعودة  بحقهم  املتمثل   الدويل  ال�سيا�سي 
الالجئني  باأعداد  اليوم  وحتى   ١٩٤٩ عام  منذ  تف�سيلية  �سجالت  الأونروا 
 )%  ٤٢( الأردن  الثالثة  اللجوء  بلدان  يف  لجىء  مليون   ٥ جتاوزوا  الذين 
و�سوريا )١٠ %( ولبنان )٨ %( ،اإ�سافة اإلى فل�سطني ٤٠ % . وهذا ما حتاول 
اإ�سرائيل طم�سه والقفز عليه. الثالث: اإن الأونروا ت�ساعد الالجئني فعاًل يف 
عدد من اخلدمات من اأهمها الإغاثة والتعليم وال�سحة والتدريب والت�سغيل.

و تاأتي ميزانية الأونروا لي�ص من الأمم املتحدة واإمنا من الدول املانحة  ويف 
مقدمتها الوليات املتحدة الأمريكية 3٦٤ مليون دولر لعام ٢٠١٧ والحتاد 
 ٦٠ وبريطانيا  مليونا   ٦٢ وال�سويد  مليونا    ٧٦ واأملانيا  مليونا   ٤3 الأوروبي 
مليونا وال�سعودية ٥١ مليونا واليابان ٤3 مليونا و�سوي�سرا ٢٧ مليونا والرنويج 
٢٦ مليونا وهولندا ٢١ مليونا دولر. اأما م�ساهمة الأردن فهي عينية وتتجاوز 
قيمتها 3٥٠ مليون دولر �سنويًا. وت�سعى اإ�سرائيل  اإلى ال�سغط على الدول 
بدائل وهمية مثل: �سركة مقاولت  لتقلي�ص م�ساهماتها ،ومن خالل طرح 

تتولى اأعمال الأونروا، اأو �سم اأعمالها اإلى املنظمة الدولية ل�سوؤون الالجئني 
اإغاثة جممعة مقابل التنازل عن بطاقة الالجئ و�سطب ال�سم  اإعطاء  ،اأو 
اأو غري ذلك لكي يتم  اإعطاء تعوي�سات للدولة امل�سيفة،  اأو  من ال�سجالت، 

حل الأونروا.  
يف  م�ساهم  واأكرب  الالجئني  من  الأكرب  العدد  ي�ست�سيف  والذي  الأردن  اإن 
حقوق  على  حفاظًا  الأونروا  ا�ستمرار  على  حري�ص  لهم،  اخلدمات  تقدمي 
متحو  اأن  لإ�سرائيل  ومنعًا  العودة،  يف  وحقهم  الفل�سطينيني  الالجئني 
�سجالتهم. ويف �سوء اإرمتاء الإدارة الأمريكية يف اأح�سان اللوبي ال�سهيوين 
�سل�سلة  يتطلب  الأمر  فاإن  الأبي�ص،  البيت  اإلى  ثانية  عودة  ترامب  لي�سمن 
من الإجراءات يف مقدمتها اأول:ت�سكيل فريق متخ�س�ص يعمل على تو�سيح 
ثانيًا:  الأونروا.  ال�ستمرار يف دعم  وت�سجيعها على  الأجنبية  للدول  املوقف 
على  املو�سوع  لبحث  النعقاد  اإلى  العربية  اجلامعة  و  املتحدة  الأمم  دعوة 
واملوؤ�س�سات  الدول  مع  العربية  الت�سالت  وتو�سيع  وتعزيز  التحديد،  وجه 
احلقوقية والربملانية العربية والدولية. ثالثًا: اأن ت�ساهم الدول العربية جزئيًا 
يف موازنة الأونروا اإلى جانب الدول الأخرى ، للمحافظة على خدماتها حتى 
ذلك. �ستفعل  وهي  الأونروا،  دعم  من  كلية  املتحدة  الوليات  ان�سحبت  لو 
رابعا:اأن تن�سط الأحزاب والربملانات و منظمات املجتمع املدين العربية يف 
التوا�سل مع نظرائها يف دول العامل حل�سد امل�ساندة للحقوق الفل�سطينية يف 

بقاء الأونروا.
 و تهدف اإ�سرائيل يف الفرتة القادمة اإلى ا�ستكمال ال�سيطرة على القد�ص، 
وا�ستبعاد حل الدولتني ، والنتهاء من ق�سية الالجئني بحل الأونروا وطم�ص 
ا�ستمرار  و   ، هم  حيث  توطينهم  اإلى  والدعوة  لالجئني،  املعتمدة  الأرقام 
برنامج  يتطلب  الذي  الأمر  غزة.  و  ال�سفة  يف  الفل�سطينيني  على  ال�سغط 
عمل فل�سطينيا اأردنيا عربيا م�سرتكا ملواجهة املوؤامرة على م�ستقبل ال�سعب 

الفل�سطيني.

وجهة نظر 
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في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عدوانها 
االستعماري الممنهج على الشعب واألراضي 
الفلسطينية دون اكتراث بالقانون الدولي أو 
اإلنساني فإنها ،ومنذ أكثر من 60 عامًا، تعمل 

على التخّلص التدريجي من القرارات وااللتزامات 
الدولية التي تدين إسرائيل أو الصهيونية أو 

اليهود، وتثبت حقوق الفلسطينيين بوطنهم ،بما 
في ذلك حقوق الالجئين بالعودة إلى ديارهم 

والتعويض لمن ال يرغب بالعودة حسب المادة )11( 
من قرار األمم المتحدة )194( لسنة 1948.







بقلــم : د. خالد الوزني

األزمة االقتصادية القادمة كيف نتجاوزها

القت�سادية  الأزمة  اأَنّ  املحللني  بع�ص  وي�سيف   
بني  ثالثة  عاملية  حرب  اإلى  تنتهي  قد  القادمة 
على  ال�سيطرة  بهدف  احلالية،  القت�سادية  القوى 
وت�سجيل  العاملية،  الدولية  والتجارة  الرئي�سة  املوارد 
و�سيا�سيًا،  ماليًا،  العامل  على  ال�سيطرة  من  م�ستويات 
وع�سكريًا، واقت�ساديًا. وقد راأىالعديد من املحللني اأَنّ 
الإرها�سات القائمة تتجاوز ما حدث يف العام ١٩٢٩، 
اآنذاك. من وجهة  الثانية  العاملية  اإلى احلرب  واأو�سل 
اأو�سلت  التي  املت�سائمة  التحليالت  اأَنّ  نظري اخلا�سة 
اإلى تلك النتائج تتجه اإلى دفع العامل نحو اأزمة قادمة 
اإَنّ  بل  مو�سوعية.  حقائق  اإلى  ت�ستند  اأنها  من  اأكرث 
اأَنّ �سيا�سات الت�سيري املايل التي اتبعتها  اإلى  ال�ستناد 
العاملية  الأزمة  لتخفيف  العام ٢٠٠٨،  منذ  احلكومات 
�سات  واملوؤ�َسّ للدول  الأو�ساع  تعومي  من  حالة  خلقت 
املالية، ومل توؤِدّ اإلى اإ�سالح مايل واقت�سادي حقيقي، 
هي تكهنات ل ت�ستند اإلى حقائق مو�سوعية، وقد بات 
مع  التعامل  يف  حر�سًا  اأكرث  العاملي  امل�سريف  اجلهاز 
على  �سواء.  حٍدّ  على  اخلا�سة  وال�سركات  احلكومات 
عات القائمة يف املنطقة العربية هي  كِلّ حاٍل، فاإَنّ التوُقّ
القت�سادات  يف  الو�سع  اإليه  يوحي  مما  ت�ساوؤمًا  اأقل 
احلرب  اأَنّ  والأهم  املتقدمة.  والقت�سادات  النا�سئة 
التجارية التي اأ�سعلتها �سيا�سات الرئي�ص الأمريكي مع 
عن  يبحث  اجلميع  من  جعلت  العامل  دول  من  العديد 
اقت�سادات  اأكرب  وهي  ال�سني،  بداأت  اآمنة.  خمارج 

اقت�ساد  وثاين  العاملية  التجارية  التعامالت  يف  العامل 
عاملي من حيث الناجت املحلي الإجمايل، وتتجه اإلى اأن 
تكون القت�ساد الأول عامليًا بكافة املعايري، يف تن�سيط 
م�سروعها  - احلزام والطريق -  وهي تتجه لتعوي�ص 
اأمريكا  مع  التجارية  نتيجة احلرب  خ�سارته  ما ميكن 
تقل  تكاد  ل  اقت�سادية  كتل  مع  جتارية  م�سارات  عرب 
دميوغرافيًا  وتتجاوزه  بل  الأمريكي،  القت�ساد  عن 
يجب  اأَنّه  �سبق،  مّما  ال�ساهد  اأ�سواق.  وحجم  وجتاريًا 
و�سع  نحو  بجدية  ل  يتحَوّ اأن  الأردين  املخطط  على 
ثالثة  على  تقوم  القادمة  اخلم�ص  لل�سنوات  خطة 
املالية  الأزمة  اإرها�سات  اأَنّ  الأول:  اأ�سا�سية،  حماور 
لالأردن  فر�سة  ف�ستكون  حدثت،  اإن  القادمة،  العاملية 
ع  للتو�ُسّ ت�سعى  ا�ستثمارات  اأ�سا�سٍيّ يف جذب  دوٍر  للعب 
ال�ستثمارات  ولعَلّ  اأ�سواقها،  يف  والعمل  املنطقة  يف 
واخلليجية هي  والكورية  والهندية  والرو�سية  ال�سينية 
القادمة يف  اأهم م�سادر ال�ستثمارات اخلارجية  اأحد 
امل�سالح  جمال  ويف  و�سورية،  العراق  اإعمار  جمايل 
القادمة مع تركيا، بل واإيران اإلى حٍدّ ما. املحور الثاين 
هو اأننا بحاجة اإلى م�سارات جديدة للتجارة اخلارجية 
الأردنية؛ لأَنّ الأ�سواق التقليدية مل تعد منا�سبة ومل نعد 
نحن الالعبني الأ�سا�سيني فيها، بل اإَنّ الأزمة ال�سورية 
يف  لالأردن  التقليدية  الأ�سواق  من  جعلت  والعراقية 
اأوروبا وحتى يف اخلليج، تبحث عن اأ�سواق و�سلع بديلة. 
وخا�سة  جديدة  اأ�سواق  عن  البحث  من  بَدّ  فال  وعليه 

يف القت�سادات النا�سئة يف اآ�سيا واأوروبا، من ال�سني 
ال�سابق  ال�سوفيتي  اإلى رو�سيا ودول الحتاد  الهند  اإلى 
احلكومة  تعمل  اأن  يتطلب  والأمر  الدول.  من  وغريها 
الزراعة،  جمعيات  ومع  ال�سناعة،  غرفة  مع  بجدية 
ت�سهم  ت�سدير  و�سيا�سات  مب�سارات  للخروج  وذلك 
والتخطيط  املاأمولة  التقليدية  غري  الأ�سواق  فتح  يف 
الثالث  لكيفية الو�سول واخرتاق تلك الأ�سواق. املحور 
خطة  بناء  اإلى  اليوم  حقيقية  حاجة  هناك  والأخري، 
حتفيزية حقيقية وم�ستدامة، تقوم على تنمية متوازنة 
ال�سناعات  قيام  ت�سّجع  �سيا�سات  عرب  املحافظات  يف 
اقت�سادي  بدور  واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�سروعات 
العمل  على  ت�سجيعها  تكفل  خطة  �سمن  حقيقي 
الوطني،  القت�ساد  وت�سمل حماية دورها يف  والإنتاج، 
وتكفل م�ساندتها لوج�ستيًا ودعمها من حيث اخلدمات 
من  تنتجه  ما  ا�ستيعاب  على  واحلر�ص  الت�سويقية، 
اأوًل،  واحلكومي  العام  القطاع  �سمن  وخدمات  �سلع 
ثانيًا. نحن بحاجة  القطاع اخلا�ص بكافة قطاعاته  ثَمّ
القادمة تقوم على  لل�سنوات اخلم�ص  اإلى خطة وطنية 
املحاور امل�سار اإليها وتقودها وزارة التخطيط والتعاون 
القت�ساديني  الفاعلني  مع  بها  وتت�سارك  الدويل، 
�سات املجتمع املدين، مل يعد لدينا ترف  واخلرباء وموؤ�َسّ
تلتقط  اأن  والأمل  اأكرث من ذلك،  الوقت لالنتظار  من 
واخلروج  تنفيذه  اإلى  وت�سعى  الأمر،  احلكومة احلالية 

باخلطة امل�سار اإليها خالل ال�سهور الثالثة القادمة.

ال شكَّ أنَّ حديث بعض المحللين االقتصاديين 
عات أزمة عالمية اقتصادية  العالميين عن توقُّ

ومالية جديدة بات واضحًا في اآلونة األخيرة، وقد 
أفردت مجلة اإليكونومست المعروفة تغطية 
شاملة للموضوع في عددها الصادر منتصف 

عات أزمة  الشهر الماضي، تحدثت فيها عن توقُّ
اقتصادية ال تقلُّ ضراوة عن األزمة المالية التي 

فاجأت العالم أجمع عام 2008،

مقاالت
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»شركة تطوير العقبة« لعبت دورا بارزا
 وأساسيا في تحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية 

خاصة جاذبة لالستثمارات

تعد شركة تطوير العقبة الذراع المطور لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة والتي 
كان أساس دورها تحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة وبهدف جذب االستثمارات 
في قطاعات السياحة والخدمات الترفيهية والمهنية واللوجستية والصناعات المختلفة.

باإلضافة إلى دورها البارز والمؤثر في تطوير البنية التحتية والفوقية الالزمة وتوسيع 
القائم منها وإيجاد العوامل الممكنة لألعمال الضرورية للمنطقة وإدارة تشغيل 

مرافقها الرئيسية.
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أخبار اقتصادية



كما تعمل ال�سركة على وتعظيم وتفعيل م�ساركة القطاع اخلا�ص )مطورين 
/م�سغلني( يف امل�ساريع التطويرية املختلفة من خالل تبني �سيا�سة �سراكات 
واملالية  الفنية  املوؤهالت  ال�سركة  متتلك  حيث  واخلا�ص  العام  القطاعني 
تكفل  بطريقة  العقبة  لتطوير  ال�سمويل  املخطط  تنفيذ  لت�سريع  الالزمة 
ووجهة  لالأعمال  ريادي  مركز  اإلى  وحتويلها  والتكاملية  ال�ساملة  التنمية 

�سياحية مميزة على البحر الأحمر
اليخوت  نادي  وبناء  تاأهيل  اإعادة  اجناز  العقبة  تطوير  �سركة  اأنهت  فقد 
امل�سوؤول  بح�سب  املدينة،  يف  ال�سياحية  املرافق  اأهم  اأحد  ليكون  امللكي، 

الإعالمي ل�سركة تطوير العقبة خليل الفراية.
واأ�ساف الفراية اأن امل�سروع ي�سيف للعقبة قيمة م�سافة لل�سياحة، يهدف اإلى 
تنويع املنتج ال�سياحي يف املدينة الأردنية ال�ساحلية جلذب املزيد من ال�سياح 

الجانب والعرب والأردنيني.
واي�سا  اليخوت  مواقف  عدد  زيادة  الفراية  ح�سب  التو�سعة  مميزات  ومن 
حتديا  ي�سكل  بامل�سروع  العمل  ان  موؤكدا  النادي،  لزوار  ال�سيارات  مواقف 
اأي  اأعمال التو�سعة جتري تزامنا مع ا�ستمرارية عمل النادي دون  قويا لن 
العمل  اأن  م�سريا  فيها،  ال�سياحة  وحركة  املنطقة  على  للحفاظ  معوقات، 
املنطقة  على  جتارية  وحمالت  للقوارب  �سيانة  ور�سة  ان�ساء  ي�سمل  احلايل 

املجاورة لر�سيف اليخوت ذات الطاللة البحرية املميزة.

الر�سي، كل حمل يحتوي على  الطابق  امل�سروع على ١٨ حمال يف  وي�ستمل 
ترا�سات مطلة على البحر اأر�سية وعلوية، ح�سب الفراية، الذي اأكد اأن �سلطة 
العقبة اخلا�سة حر�ست على ت�سمينه ملعبا لالأطفال حتى جتد فيه الأ�سرة 
كافة �سبل املتعة والراحة. ويوفر النادي فر�ص عمل وخدمات ا�ستثمار تعود 
والقوارب،  املراكز  واأ�سحاب  واخلا�سة  العامة  بفئاته  املجتمع  على  بالنفع 
مطاعم  بني  ما  تتوزع  جتارية  حمالت  ان�ساء  على  التو�سعة  ت�سمل  حيث 
للوجبات املتخ�س�سة واملقاهي واللوازم البحرية و�سوبرماركت ومبا يخدم 

املوقع.
ويتميز امل�سروع باطاللته البحرية املبا�سرة والرتا�سات الر�سية، التي تتبع 
 املحالت التجارية وميتد معها ممر خ�سبي يالئم طبيعة الطاللة البحرية.
وحر�ص امل�سمم على تخ�سي�ص �ساحات لزوار العقبة لال�ستمتاع بالطاللة 
البحرية من خالل توفري خدمات منا�سبة مزودة بادراج خارجية مطلة على 
�ساحات العاب الطفال ومقاعد ومظالت، بال�سافة اإلى ١٠٠ موقف �سيارة 

وموقف من ثالث طبقات يت�سع اإلى ٤٥ قاربا.
وبني الفراية اأن ت�سميم املحالت التجارية جاء ليتواكب مع املنظر اجلمايل 
اليخوت  لنادي  ان  موؤكدا  املدينة،  قويا يف  �سياحيا وجتاريا  لتكون مركزا   ،
علي،  بن  ح�سني  ال�سريف  مليدان  املقابلة  الرئي�سية  البوابة  الأول  مدخلني، 

والثاين املمر اخل�سبي امل�ساء ليال واملحاذي ملجمع البوابة ال�ستثماري.

مدينة العقبة قلب األردن القوي من الناحية
 السياحية و شركة تطوير العقبة نبضها الثمين

 في خدمة االقتصاد واالستثمار
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أخبار اقتصادية



فندق جراند ميلينيوم ...
 تجربة اإلقامة الفريدة التي ال ُتمحى من الذاكرة

من املعروف اأن الأردن بلد �سياحي يت�سمن عدد من اخلرباء والإداريني والإعالميني 
ورجال الأعمال املوؤثرين يف عامل ال�سياحة والذين كان لهم ب�سمات وا�سحة كانت ول 
تزال ت�سعى لدعم هذا القطاع والإرتقاء بنه�ستِه كٌل يف دوره وبح�سب املن�سب الذي 

ي�سغله.
وعند احلديث عن هوؤلء الكبار فاإننا ن�ست�سيف اليوم اأحد اأهم الإداريني ممن ميلكون 

اخلربة الكافية يف هذا القطاع القت�سادي الرافد للدخل القومي الأردين.
ودراية  علم  عليه من  هو  ما  اإلى  و�سل  والذي  الفندقي  الكرام اخلبري  ال�سيد حممد 
يف هذا املجال يف م�سوار، بداأه م�سواره املهني يف دبي من ١٨ عامًا ثم مدير تنفيذي 
ملجموعة فنادق يتكلم يف حوار �سيق لـلـ« امل�ستثمرون« يتحدث فيه عن ال�سياحة ب�سكل 
عام وعن ال�سياحة يف الأردن ب�سكل خا�ص من خالل جتربته الفريدة الوا�سعة يف هذا 

القطاع املهم.
يف بداية حديث ال�سيد الكرام لـلـ»امل�ستثمرون«  ذكر لنا اأهمية القطاع ال�سياحي يف اأي 
اقت�ساد كونه من املقومات الأربعة التي يعتمد عليها بل ويعد املُرَتكز الأقوى للنهو�ص 
القت�سادية  الأن�سطة  العديد من  توؤثر يف  التي  الأن�سطة  ال�سياحة من  تعترب  به حيث 
الـفـنـادق،  الـنـقـل،  قـطـاعـات  تقدمها  الـتـي  الـخـدمـات  اإلـى  حتتاج  فهي  الأخـرى. 
الرتفيهية،  الثقافية،  املوؤ�س�سات  والـمـ�سـروبـات،  الأطـعـمـة  تـقـديـم  مـوؤ�سـ�سـات 
امل�سارف، موؤ�س�سات الدعاية والرتويج ال�سياحي وغريها، وهو ما يجعل ال�سياحة تلعب 
اأنه  اأو غري مبا�سرة غري  دوراً  مهمًا يف التاأثري على الدخل القومي بطريقة مبا�سرة 

رافد اأ�سا�سي يعزز  الدخل القومي لأي دولة.

كما لها دور كبري جدًا فى اإقت�ساد الدول حيث اأنها توفر العمله ال�سعبه داخلها وبذلك 
تعترب ركنًا اأ�سا�سيًا يف حتقيق التنمية القت�سادية.

 ثم نوه الى اأنه كما اأن هناك تنمية اقت�سادية يوجد اأي�سًا وجٌه اآخر للتنمية وهو التنمية 
عن  ذلك  لنا  مبينا  فيها  جدا  موؤثرة  اأخرى  ب�سمة  ال�سياحة  ت�سع  والتي  الجتماعية 

طريق لعبها دورًا بارزًا يف تنمية وتطوير البلدان. 
خا�سة يف قطاع العمل، ووفقًا للتقارير فاإن �سناعة ال�سياحة وال�سفر �ساهمت يف اإيجاد 

اأكرث من ماليني فر�ص العمل ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر يف جميع اأنحاء العامل. 
جانب  اإلى  النا�سطة  الإ�سافية  القطاعات  اأحد  ال�سياحي  القطاع  يعترب  وبذلك 

القطاعات القت�سادية الأخرى حيث ي�ساعد على منو البلد اقت�ساديًا واجتماعيًا.
وت�سعى العديد من الدول وخا�سة الدول التي تهدف اإلى حتقيق تنمية م�ستدامة اإلى 
تطوير وتن�سيط القطاع ال�سياحي ملا ُيحدثُه من تنمية اقت�سادية واجتماعية. على اأن 
�سيا�سات ال�سياحة ل ُتبنى فقط على اإعتبارات اإقت�سادية وتكنولوجية، ولكن يجب اأن 
ال�سكان امل�سيفني عامًة  البيئة واحتياجات  اأي�سًا احلفاظ على  االإعتبار  يوؤخذ بنظر 

والذين يعملون يف احلقل ال�سياحي خا�سة.
مهمًا  اقت�ساديًا  مطلبًا  يعترب  امل�ستدامة  التنمية  على  كباعث  بال�سياحة  الهتمام  اإن 
التوعية  وتعد  والثقافية،  والبيئية  الطبيعية  ال�سياحية  الأماكن  يف  ال�ستثمار  حلفز 
باأهمية تنمية ال�سياحة واإدارتها على نحو كفوء اأحد اأهداف منظمة ال�سياحة العاملية.

ثقافة  اإي�سال  على  فتعمل  للدنيا  ذراعيها  تفتح  التي  البوابة  اأي�سا  كونها  اإلى  موؤكدًا 
البلد وعاداتها وتقاليدها اإلى العامل اأجمع. فال�سائح اأو الزائر الذي يقطع امل�سافات 

الكرام: 
تطلعات ونظرة 

مستقبلية 
واعدة للسياحة 

في األردن
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مشوار »الكرام« في مجال السياحة أضاف له تجربة 
فريدة واسعة أعطته الخبرة والدراية في إدارة الفنادق
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الطويلة لل�سياحة يف الأردن يحمل جزءًا من ثقافته وينقلها اإلينا ويرحل بجزء اآخر من 
ثقافة بلدنا معه.

واأ�سار الكرام اأن الفنادق هي ال�سل�سلة التي تطوق عنق ال�سياحة كلما زهونا بها وارتقينا 
باخلدمة فيها كلما زدنا ال�سياحة يف املنطقة جماًل وازدهارًا ومن هنا جاء اهتمامه يف 
اإدارتِه  ي�ستلم  الذي  الفندق  ة بجعل  الفَذّ باإدارته  ي�سعى  والعمل بها فهو  الفنادق  عامل 
من اأفخم الفنادق لإر�ساء جميع النزلء مبا ينا�سب جميع الأذواق من حيث امل�ساحة 
واخلدمات والتمتع بجو عارم من الرفاهية يتوفر فيها كل �سبل الراحة التي قد ل تخطر 

حتى على بال النزيل من حيث جودة وتنوع اخلدمات.
ويقول خالل حديثه اإن فندق جراند ميلينيوم يقدم خدمات تفوق ٧ جنوم على م�ستوى 
اخلدمات  ا  اأَمّ هام،  ا�سرتاتيجي  مبوقع  يتمتع  حيث  الأو�سط  وال�سرق  العربي  الوطن 
ال�سياحية التي يقدمها فت�سمل ال�سياحة ال�ستثمارية التي تعزز �سوق العمل وتقل�ص من 
حجم البطالة بني ال�سباب حلاجة الفندق اإلى طاقم عمل كبري قد يكون فر�سة ممتازة 
ل�سريحة وا�سعة يف جمتمعنا الأردين، منوهًا اأن الفندق فعليًا ميتلك كادرًا مدربًا وفق 

اأعلى املوا�سفات العاملية من جمموعة فنادق امليلينيوم الأم.
بوجود  الفندق ميتاز  اأن  العالجية حيث  ال�سياحة  فهي  ال�سياحة  من  الثاين  النوع  اأما 
نادي �سحي يعد اأحد مرافقه املميزة فقد نال يف العامني املا�سيني على التوايل لقب 

اأف�سل نادي �سحي عالجي على م�ستوى اململكة.
ونقل  العامة  امل�سلحة  خدمة  يف  الأ�سا�ص  وهي  العامة  ال�سياحة  خدمة  اإلى  بالإ�سافة 

�سورة جميلة عن البلد اإلى اخلارج.
واأ�سار الكرام اإلى اأن خدمة الطعام وال�سراب ركنًا اأ�سا�سيًا يف جمال الفنادق لذلك فهو 

يركز على جودة اخلدمة وتنوعها املقدمة فيها جيدًا.
ونظرًا اإلى اأن للفنادق بعٌد اآخر يف جمتمعنا املحلي فقد اأ�سبح جزءًا مهمًا يف خدمة 
والأفراح  املنا�سبات  �سالة  تو�سعة  على  الفندق  يف  عملنا  لذلك  واملنا�سبات  الأفراح 
الرئي�سية التي كانت تت�سع لـ ٢٥٠ �سخ�ص لت�سبح قادرة على ا�ستيعاب ٤٠٠ �سخ�ص مع 

اإطاللة بانورامية على مدينة عمان من الطابق ٢١.
للعني  ليعطي  للفندق  باملظهر اخلارجي  الإهتمام  بد من  ل  كان  كاملة  الروؤية  ولتكون 
القدرة على تذوق اجلمال والرغبة اإلى التنقل داخله فامتاز امليلينيوم بت�سميم خارجي 

ع�سري جذاب ميثل وجهة مغرية لل�سائح املحلي والعربي والأجنبي اأي�سًا.
والعوامل  به  النهو�ص  ل�سبل  الكرام  تطرق  ال�سياحي  القطاع  عن  للحديث  وبالعودة 
اأهمها  ومن  بالعامل  دولة  اأي  يف  ال�سياحي  القطاع  اإجناح  على  تعمل  التي  العديدة 
ل�ستقبال  عالية  وبدقة  برباعة  �ساأنها جمهزة  تكون من  اأن  يجب  التي  التحتية  البنية 

ال�ستثمارات ال�سياحية وا�ستقبال الأعداد املتزايدة من ال�سياح.
وبالإ�سافة اإلى ذلك يعد عامل الأمن وال�ستقرار يف الدولة اأ�سا�سًا متينًا لبناء �سياحة 
قوية متما�سكة جتعل منه حمط اأنظار العامل ووجهة �سفر حمببة ومريحة لأي �سائح ، 
فالأمن وال�ستقرار مي�سي جنبًا بجنب مع تطور ال�سياحة ووجود خماطر �سيا�سية يف اأي 

بلد اأول ما يوؤثر على القطاع ال�سياحي ويوؤدي اإلى انحدار كبري يف هذا املجال.
اأكمل حممد الكرام كالمُه يف العوامل املهمة التي تدعم تطور ال�سياحة وهو الدور الذي 
تقوم به هيئة تن�سيط ال�سياحة عن طريق الرتويج امل�ستمر لالأماكن الأثرية واملهمة يف 
الأردن بالإ�سافة اإلى تطوير هذه الأماكن والنهو�ص باملرافق ال�سياحية واخلدماتية من 
والعمل على توفريها يف كل مكان مع  طرق خارجية وداخلية والعتناء بال�سرتاحات 
الثقافية  بالفعاليات  والأهتمام  ال�سياح  من  وال�سرائح  الفئات  جميع  تنا�سب   خدمات 

والدولية.
واأ�ساف اأن للمناف�سة يف القطاع ال�سياحي دور هام خا�سة بني املن�ساآت الفندقية والتي 
الإيجابي  الأثر  لها  فكان  لديها  الكفاءة  م�ستوى  رفع  يف  ي�ساهم  مما  فيها  قوية  تعد 
من  العديد  الأردن  ففي  متعددة،  اختيار  فر�ص  الأردين  واملقيم  ال�سائح  لإعطاء 
املناف�سة  لهيب  اأ�سعل  مما  ال�سياحية  فنادقها  لإقامة  ق�سدتُه  التي  العاملية  ال�سركات 

فيما بينها على م�ستوى اخلدمة واجلودة وبعرو�ص اأ�سعار مغرية جدا.
كما تناول مو�سوع مهم جدًا ويعترب من العوامل املوؤثرة جدًا يف ال�سياحة األ وهو قطاع 
النقل، فال بد من تطوير هذا القطاع ب�سكل فعال فو�سائل النقل لدينا حمدودة فيجب 
تاأجري  مكاتب  على  فقط  القت�سار  وعدم  املتاحة  البدائل  جميع  توفري  على  العمل 
ال�سيارات ال�سياحية، والعمل على تطوير منظومة النقل العام باإعطاء دورات ل�سائقي 
التاك�سي بكيفية التعامل مع ال�سواح واإلزامهم باأُجرة حمدد من وزارة النقل واإظهارهم 
منظومة  اإل  ال�سياحة  فما  موحد مييزهم عن غريهم،  زي  لب�ص  مثل  الالئق  باملظهر 

متكاملة بني خمتلف الوزارات القت�سادية واخلدمية.
وا�سحًا  الهدف  يكون  واأن  الواحد  الفريق  بروح  نعمل  اأن  كمنظومة  علينا  يحتم  هذا 
لالرتقاء بقطاع ال�سياحة يف اململكة الأردنية الها�سمية التي تليق مبا متتلكه من تاريخ 
الأو�سط  ال�سرق  م�ستوى  على  الطليعة  يف  تكون  لأن  واأثرية  �سياحية  ومواقع  وح�سارة 

والوطن العربي.
وربط الكرام بني ال�سياحة والتجارة مبا اأطلق عليه ا�سم ال�سياحة التجارية وقال اأن لها 
ُبعد اإقت�سادي كبري فال مانع من تنظيم بع�ص الزيارات لل�ُسياح اإلى امل�سانع واملراكز 
التجارية ،وكمثال حي على هذا الكالم اإمارة دبي التي حتقق مردود اقت�سادي كبري 

من هذا النوع من ال�سياحة.
اأكد  الكرام  حممد  امليلينيوم  فندق  /وكالة  عام  مدير  مع  ال�سيق  حديثنا  نهاية  ويف 
اإلى جميع  اأننا كاأردنيني نفتخر ونعتز بوطننا وتراثنا وثقافتنا ووجه ر�سالة مهمة  لنا 
املواطنني بعدم ا�ستغالل ال�سياح كون ذلك يعطي انطباعاً �سلبياً عن ال�سياحة والبلد 
معا، بل اإنه يتعني علينا اإظهار الوجه الأجمل لالأردن حتى يحمله الزائرون معهم اإلى 

بقية اأرجاء العامل.
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شركة »سواغ« من الشركات الريادية البارزة اليوم 
في استخدام التقنيات والحلول واالبتكارات 

من أجل تطوير األدوية بالطرق الصناعية الحديثة

الدكتور رشيد:
 تنفرد الشركة بتطوير 
األدوية بتركيز أقل من 

المادة الفعالة ولها نفس 
الفاعلية بهدف التقليل 

من درجة السمية و 
خفض حدة األعراض في 

الجسم

انتاج  يف  تتخ�س�ص  عامة  م�ساهمة  �سركة  هي  الأدوية  لت�سنيع  الأردنية  ال�سركة 
وتوزيع لأدوية ومواد كيماوية ومواد جتميل ومنتجات �سيدلنية مكافئة. كما تهتم 
مقرها  ويقع   ٢٠٠٤ عام  يف  ال�سركة  تاأ�س�ست  طبية.  بتجهيزات  بتجارة  ال�سركة 
وم�سنعها ومكتب الت�سويق الرئي�سي يف عمان ومن بني ال�سركات التابعة لها �سركة 
�سواغ وهي �سركة متخ�س�سة يف اإنتاج �سواغات وم�ستح�سرات مبتكرة للمناولة عرب 
الأ�سكال ال�سيدلنية املختلفة. حيث يبلغ راأ�سمال ال�سركة ١٥٠ األف دينار و متتلك 

الأردنية لإنتاج الأدوية ١٤٠ األف ح�سة منها.
واحللول  التقنيات  ا�ستخدام  يف  اليوم  البارزة  ال�سركات  من  �سواغ  �سركة  تعد 

والبتكارات من اأجل تطوير الأدوية بالطرق ال�سناعية احلديثة 
وبح�سب املدير العام لل�سركة الدكتور اياد ر�سيد فاإن ال�سركة تقوم بتطوير توليفات 
مبتكرة لها وظائف متعددة يف كل توليفة وبالتايل يتم ال�ستغناء عن عدد ل باأ�ص 
الطرق  الوقت وعدد  العملية اخت�سار  والهدف من هذه  الفعالة  املواد غري  به من 

الت�سنيعية لالأدوية غري اأنها تخت�سر ن�سبة عالية من التكاليف
براءة  تعد  بال�سركة  املبتكرة  الطرق  من  وغريها  الطريقة   هذه  اأن  واأ�ساف   
الأخرى  املبتكرة  الطرق  �سواغ ومتيزها عن غريها،ومن  �سركة  اخرتاعات تخ�ص 

عدد  عن  ال�ستغناء  ممكن  فمثال  طويلةالأجل،  الأدوية  ت�سنيع  عملية  طورت  اأنها 
انتاج  تطوير  اإلى  بالإ�سافة  يوميا  تاأخذ  التي  الدواء  او عن حبة  املعينة  اجلرعات 
اأهم  الفم ولعل  لتاأخذ كجرعات عن طريق  الأوردة  التي تعطى عن طريق  الأدوية 

هذه الأدوية الأن�سولني وغريه من الأدوية التي توؤخذ عن طرق الأوردة.
املادة  من  اأقل  برتكيز  الأدوية  بتطوير  تنفرد  �سواغ  �سركة  اأن  ر�سيد  الدكتور  وبني 
الفعالة ولها نف�ص الفاعلية وذلك بهدف التقليل من درجة ال�سمية يف اجل�سم واأي�سا 
 Aceto( خف�ص حدة الأعرا�ص اجلانبية للدواء ومثال على ذلك خاف�ص احلرارة

)minophin
حيث يكون عيار هذا الدواء ٥٠٠ ملغم ليعطي اجلرعة املطلوبة منه فتعمل ال�سركة 
على تطويره لعيار ١٠٠ ملغم مع احتفاظه بنف�ص الكفاءة يف العالج والفاعليه داخل 

اجل�سم ولكن باأقل �سمية واأخف من ناحية اأي اأعرا�ص جانبية.
وطرح ر�سيد اأ�سلوب ال�سركة يف ا�ستغالل امل�سادر الطبيعية يف الأردن واإدراجها يف 

طرق الت�سنيع الدوائي مبينا لنا م�سدرين طبيعيني وكيفية ا�ستخدامهما 
امل�سدر الطبيعي الأول هو كربونات الكال�سيوم والتي ت�ستخدم بالوقت نف�سه كمادة 
اأنه  الأردن  يف  الكال�سيوم  كربونات  مييز  وما  فعالة  غري  ومادرة  الدواء  يف  فعالة 
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مطابق للموا�سفات ال�سيدلنية العاملية من ناحية اجلودة ويتوفر بكرثة يف طبيعة 
الأردن مع قلة تكلفته وبالتايل و�سح لنا ر�سيد اأن ا�ستغالل هذه امليزات ل يحيجنا 
كما  عالية  وتكلفة  باأ�سعار  وامل�ستوردة  امل�سنعة  الكال�سيوم  كربونات  ا�ستخدام  الى 

تفعل �سركات الأدوية الأخرى.
اأما امل�سدر الطبيعي الثاين وهو من اأهم املواد غري الفعالة التي تدخل يف ت�سنيع 
�سيلكات  ت�سنيع  �سواغ  �سركة  ا�ستطاعت  وقد  املغني�سيوم  �سيلكات  هي  الدواء 
�سيليكات  ا�سترياد مادة  يتم  الأردن بحيث  املحلية يف  املوارد  با�ستغالل  املغني�سيوم 
كلورايد  املغني�سيوم  مادة  مع  مفاعلته  ويتم  الكيماويات  م�سانع  من  ال�سوديوم 
املغني�سيوم  �سيليكات  مادة  لرت�سيب  الأردنية  البوتا�ص  �سركة  يف  بكرثة  املتواجدة 

امل�ستخدمة يف �سناعة الدواء.
ميكن  التي  الطبيعية  امل�سادر  من  ال�ستفادة  الدوية  �سركات  على  يجب  هنا  ومن 

ا�ستغاللها يف الت�سنيع الدوائي.
واأكد الدكتور ر�سيد اأن كل هذه الأبحاث قامت بها �سركة �سواغ وبذلت فيها جميع 
جهودها بهدف دعم �سناعة الدواء يف الأردن حيث تعد اأي�سا من ال�سركات الريادية 
يف تطوير م�ستح�سرات مادتي )Chitin & Chitosan( وهذه املواد ت�ستخل�ص 
من الكائنات البحرية وتواجدها يف العامل ياأتي بعد مادة ال�سيليلوز التي ت�ستخرج 

اإما  طبيعية  مبادة  املعاجلة  ال�سيليلوز  مادة  ا�ستبدال  مت  وبالتايل  اخل�سب،  من 
الكايتني اأو الكايتو�سان امل�ستخل�سة من كائنات بحرية ل�ستخدامها يف م�ستح�سرات 

وتطبيقات �سيدلنية.
ويف النهاية ذكر ر�سيد اأن �سناعة الأدوية مهنة متممة ملهنة الن�سانية املتعلقة بالطب 
على  وقدرة  الإن�سان  بحياة  وثيق  ارتباط  له  ملا  وطني  ان�ساين  واجب  وهي  والعالج 
تخفيف اآلم الأمرا�ص قدر امل�ستطاع، وجميع الدرا�سات التي ت�سعى ال�سركة جاهدة 

لتطويرها ت�سب يف م�سلحة املواطن الذي هو اأغلى ما منلك.   



واحلداثة  الأنظمة  اأن  على  وا�سح  ودليل  م�سمى  على  ا�سم  احلديثة  النظم  مدار�ص 
تواأمان ل ينف�سالن وهو ما اعتمدت عليه املدار�ص يف ا�سرتاتيجياتها فاأولت اهتماما 
يف  وانخراطه  الطالب  �سخ�سية  �سقل  على  تقوم  التي  الالمنهجية  لالأن�سطة  كبريا 
الفاعل  للتوا�سل  اأ�سا�سية  اعتبارات  على  م�ستندا  وحديثة  منظمة  بطريقة  املجتمع 
ليكون مواطنا منتميا ملجتمعه الأردين ومن�سجما مع املجتمع العاملي مع اإعطائه القدرة 
امل�ستجدات  والتحديات وجتاوزها بنجاح متكيفا مع جميع  العراقيل  الكافية ملواجهة 

املختلفة.
وبح�سب مدير عام مدار�ص النظم احلديثة الدكتور م�سطفى العفوري مربي الأجيال 
الذي ي�سهد له تاريخه يف قطاع التعليم فعال ل قول على اإجنازاته الكبريه يف الرتبية 
اأول يف اإعداد الن�سئ من ال�سباب املعتزين بتاريخهم وقيمهم بالإ�سافة اإلى اإدراكهم 
اإطار  يف  كرمية  حلياة  اأف�سل  فر�ص  خلق  من  ومتكينهم  املجتمع  اأمام  م�سوؤوليتهم 
مناهج وزارة الرتبية والتعليم الأردنية  فاإنه يركز وب�سكل كبري على ا�ستثمار قدرات 
ومواهب الطالب من خالل الهتمام بجوانب �سخ�سيته العقلية والروحية خللق ان�سان 

واعي ناجح وهذا يكون بخرط الطالب بالن�سطة التي تخدم املجتمع 
اأن املدار�ص كما انها تكت�سف املواهب من جهة فهي ترعاها من جهة  واأكد العفوري 
اخرى وتقدم لهم منح درا�سية جزئية وكاملة وتويل عناية خا�سة جدا بهذه الفئة لأنها 

تب�سر بقدرات مكتنزة يف املجالت الدبية واملو�سيقى والريا�سة.
فعلى امل�ستوى الأدبي تاأهل الطالبان يو�سف حممد خري جربوع  عن املرحلة الثانوية 
والطالب عبد الكرمي معاقبة عن املرحلة الأ�سا�سية العليا يف تاأليف ال�سعر، للم�ساركة 

يف املرحلة القادمة على م�ستوى اململكة 
كان ذلك بعد م�ساركة طلبتنا يف م�سابقة الإبداع يف اللغة العربية على م�ستوى اإقليم 
الو�سط يوم الثنني ٥-١١-٢٠١٨. ليفوز الطالبان باملركز الأول فيها. كما فاز الطالب 
املجايل  ه�سام   دانة  الطالبة  وفازت  املقالة  كتابة  يف  الثالث  باملركز  غزوان  حمزة 
ظفر  احلديثة  النظم  مدار�ص  فريق  فاإن  العقلي  امل�ستوى  وعلى  اخلام�ص.  باملركز 
اأبدع الطالب وليد �سرار من ال�سف  ببطولة وزارة الرتبية والتعليم لل�سطرجن حيث 
الأول الثانوي، و�سيف مالك من ال�سف التا�سع الأ�سا�سي، وموؤيد �سالح من ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي  باحل�سول على ذهبية الفرق- ذكور، كما ملع الطالب �سيف مالك 

باإحرازه لذهبية الفردي - ذكور.
ومن اجلدير ذكره اأن مدار�ص النظم احلديثة من اأهم امل�ساركني يف العمل التطوعي 
والعمال الإن�سانية وعلى هذا ال�سعيد و برعاية مديرة املدر�سة ال�سيدة غادة اأبو هدبة 
الذي  الوردي  اليوم  فعالية  يف  �ساركوا  لل�سرطان  احل�سني  مركز  من  نخبة  وبح�سور 
نفذت يف مدار�ص النظم احلديثة بازارا خرييا حيث يعود ريع البازار الذي متيز باألوان 

الأمل يف مبيعاته، ل�سالح مر�سى ال�سرطان يف مركز احل�سني .
لن�سر  املركز  من  خمت�سني  وح�سور  متتالية  ريا�سية  حمطات  التنفيذ  ا�ستمل  وقد 
ثم   . ال�سرطان  عن  املبكر  للك�سف  الذاتي  الفح�ص  اإجراء  وكيفية  والوعي،  املعرفة 
ومبيعات  ويدوية  فنية  اأعماًل  ا�ستملت  التي  الوردية،  املبيعات  منطقة  اإلى  الدخول 
الإعداد  يف  وا�سًحا  دورًا  املدر�سة  يف  الأمهات  جمل�ص  لأع�ساء  كان  وقد   . خمتلفة 

والتنفيذ لفعاليات هذا اليوم املميز .

فريق مدارس النظم الحديثة 
يظفر ببطولة وزارة التربية والتعليم للشطرنج

العفوري: المدرسة ترعى الموهوبين وتدعمهم باألنشطة الالمنهجية
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»Orange« األردن العمود الفقري لقطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات في المملكة

الفقري  العمود  ت�سكل  التي  الأردن  اأوراجن  �سركة 
لقطاع الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات يف اململكة

امللك  جاللة  اأعالها  التي  العمل  راية  بحمل  وتلتزم 
روؤية  جت�سيد  عرب  القطاع  لتطوير  الثاين  عبداهلل 
مركز  اإلى  اململكة  حتويل  الى  والرامية  ال�سامية 
اإقليمي لالت�سالت وتكنولوجيا املعلومات، وذلك من 
يف  املبتكرة  واخلدمات  احللول  اأحدث  تقدمي  خالل 
عامل الت�سالت، لتلبي عربها طموحات واحتياجات 
امل�ستوى  على  الأعمال  وقطاع  الأفراد  من  زبائنها 
بالن�سبة  �سروري  هو  ما  بكل  ولربطهم  الوطني، 
كاأقوى  متقدمة  مكانة  بلوغها  يف  �ساهم  مّما  اإليهم، 
مع  ال�سوق.  يف  العالية  ال�سرعة  ذي  لالإنرتنت  مزّود 
لال�ستثمار  م�ساعيها  يف  قدمًا  امل�سي  على  قدرتها 
اأحدث  اإدخال  خالل  من  واأبنائه  الأردن  م�ستقبل  يف 

فيه  التحتية  البنية  تعزيز  وعرب  اإليه،  التكنولوجيات 
 جلعل هذه التكنولوجيات واقعًا ويف متناول اجلميع. 

وتوّفر اأوراجن الأردن خدمات ات�سالت رائدة ومتكاملة 
يف جميع اأنحاء اململكة، لالأفراد والقطاع املوؤ�س�سي باقة 
 وا�سعة ومتنوعة من خدمات اخلط الثابت واخللوي. 
ويف ظل الع�سر الرقمي احلايل والذي يت�سم ب�سرعة 
ك�سريك  تعمل  فهي  الربط  جمال  يف  خا�سة  التغري 
اململكة، من حيث  اأنحاء  النا�ص يف جميع  مع  للحياة 

ن�سر و تعزيز ثقافة التنمية والتقّدم يف املجتمع.
املوؤ�س�سية  للم�سوؤولية  ا�سرتاتيجيتها  مع  ومتا�سيًا 
على  بالبناء   Orange تقوم  املركزة،  املجتمعية 
ومبادرات  برامج  �سياغة  جتاه  الرا�سخ  التزامها 
اأو  منفردة  �سواء  وتنفيذها  م�ستدامة  جمتمعية 
بال�سراكة مع منظمات املجتمع املدين املختلفة، وذلك 
من اأجل تطوير املجتمع مبختلف فئاته وقطاعاته، 

وخلق م�ستقبل م�سرتك جلميع النا�ص.

االستثمار في قطاع االتصاالت
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التنمية والتقّدم في 
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»شبابي« أضخم حملة تفاعلية
 لشركة أمنية تختتم فعالياتها

فاق حجم اإقبال طلبة اجلامعات الأردنية، يف حملة �سبابي يف ن�سختها الرابعة التي 
نظمتها �سركة اأمنية التوقعات، اإذ جتاوز عدد الطلبة امل�ساركني خالل مدة احلملة 

اأكرث من ١٠ اآلف طالب وطالبة. 
منقطع  جناح  بعد  وذلك  املا�سي  اأيلول  يف  »�سبابي«  حملة  اأطلقت  قد  اأمنية  وكانت 
جامعات  ت�سع  احلايل  العام  ن�سخة  ا�ستهدفت  حيث  املا�سية،  ال�سنوات  يف  النظري 
العلوم  وجامعة  والعقبة،  عمان  فرعي  الأردنية  اجلامعة  �سّمت  وخا�سة،  حكومية 
والتكنولوجيا، وجامعة الطفيلة التقنية، وجامعة احل�سني بن طالل، وجامعة البرتا، 

وجامعة الزيتونة، وجامعة عّمان الأهلية، وجامعة الإ�سراء.
�سباق  �سكل  على  اخلتامية  الفعالية  تريرنز،  نادي  مع  بالتعاون  اأمنية،  ونّظمت 
ا�سم  حتت  و�سابة،  �ساب   3٠٠ من  اأكرث  ومب�ساركة   ، ريا�سية  وحتديات  عقبات 
»جمنون ريا�سة« يف نادي الب�سارات للجولف يوم اجلمعة املوافق ٢ ت�سرين الثاين. 

وخط  ة  مبن�سّ بالتعريف  اأمنية  �سباب  فريق  قام  اخلتامي،  احلفل  فعاليات  وخالل 
اإحتياجات  تلبي  مناف�سة  باأ�سعار  واإنرتنت  ات�سالت  خدمات  يقّدم  والذي  �سبابي 
بخدمات  الطلبة  تعريف  اللقاءات  خالل  مت  كما  م�ساريفهم،  وتنا�سب  ال�سباب 
املجتمع  �سرائح  لكافة  ال�سركة  توفرها  التي  الت�سويقية  والعرو�ص  الت�سالت 

ال�سباب. وحتديدًا 
زيد  اأمنية،  �سركة  يف  الت�سويق  دائرة  مدير  اأبدى  احلملة،  هذه  على  تعليقه  ويف 
فاقت  والتي  الرابعة  ن�سختها  يف  احلملة  حققتها  التي  بالنتائج  �سعادته  اإبراهيم 
اأن  على  القائمة  اأمنية  �سركة  وروؤية  تن�سجم  »�سبابي«  حملة  اأن  مو�سحًا  التوقعات، 
تكون جزًء من جمتمع ال�سباب وخا�سة طلبة اجلامعات من خالل النخراط معهم 

والقيام باأن�سطة ممتعة داخل اجلامعات الرئي�سية يف جميع حمافظات اململكة.
وتطلعات  احتياجات  جميع  بتلبية  ملتزمة  تزال  ول  كانت  اأمنية  اأن  اإبراهيم،  واأّكد 

هم  ال�سباب  اأن  مبينًا  الأردين،  املجتمع  من  كبرية  ن�سبة  ي�سكلون  الذي  ال�سباب 
مبتكرة  ومنتجات  منتجات  تقدمي  يف  لل�سركة  والإبتكار  لالإلهام  رئي�سي  م�سدر 

واإبداعية.
اإذ  واهتماماتهم،  لحتياجاتهم  وفهمها  ال�سباب  بفئة  اأمنية  اهتمام  على  وتاأكيدًا 
ال�سباب  بقدرات  الرتقاء  على  ا�سرتاتيجيتها  و�سمن  با�ستمرار  ال�سركة  تعمل 

الريادية واملعرفية من خالل تخ�سي�ص خدمات وحلول ات�سالت تالئمهم.
�سراكة  يف  العرب«  و«طق�ص  ات�سال  بخطوط  الأعمال  لتطوير  غرندل  �سركة  تزويد 

ا�سرتاتيجية مع »اأمنية« لالت�سالت لثالثة اأعوام متتالية
مميزة  ب�سمعة  اأمنية  »حتظى  �سطارة:  زياد  اأمنية،  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  قال 
عالية  واملنتجات  اخلدمات  نتيجة  الأعمال،  قطاع  يف  وحتديدًا  الأردين  ال�سوق  يف 
التحتية  بنيتها  يف  امل�ستمر  الإ�ستثمار  اإلى  اإ�سافة  لعمالئها،  تقدمها  التي  اجلودة 
مع  وال�سراكات  الإتفاقيات  من  العدد  هذا  توقيع  اإلى  اأدى  ما  �سبكتها،  وحتديث 

العديد من ال�سركات وموؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص«.
جاء هذا الت�سريح بعد توقيع ال�سركة اتفاقية بتزويد �سركة غرندل لتطوير الأعمال 
الت�سالت  �سوق  يف  وريادتها  تفردها  اأمنية  �سركة  وا�سلت  حيث  ات�سال  بخطوط 
موظف   ٨٠٠ نحو  بها  يعمل  التي  غرندل  �سركة  بتزويد  الأول  بجانبني  الأردين، 
بخطوط لحقة الدفع مبا يخدم حاجة هوؤلء املوظفني من الدقائق واجليجابايت. 
والثاين بكون »اأمنية« �سريك الت�سالت احل�سري والوحيد ل�سركة »طق�ص العرب«، 
ال�سراكة.  فرتة  طوال  بها  اخلا�سة  والإنرتنت  الت�سالت  بخدمات  �ستزودها  حيث 

كجزء من �سعيها لتو�سيع نطاق اأعمالها
ووقع التفاقية الأولى عن �سركة اأمنية، رئي�سها التنفيذي زياد �سطارة، وعن �سركة 
من  عدد  بح�سور  فانو�ص  حممود  الدكتور  العام  مديرها  الأعمال،  لتطوير  غرندل 

امل�سوؤولني من كال اجلانبني.
الدكتور حممود فانو�ص:  الأعمال  من جانبه، قال مدير عام �سركة غرندل لتطوير 

وسط مشاركة نوعية ومتميزة من طلبة تسع جامعات أردنية
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واأكرث  اأف�سل  ب�سكل  عمالئنا  وخدمة  اأعمالنا  ت�سهيل  على  الإتفاقية  هذه  »�ستعمل 
تقديره جلودة اخلدمات  بنا«، معربًا عن  ثقة عمالئنا  ي�سهم يف زيادة  كفاءة مما 
ت�سدرها  يف  اأ�سهمت  والتي  الأعمال  ملجتمع  اأمنية  تقدمها  التي  الأعمال  وحلول 

مكانة متقدمة يف �سوق الت�سالت الأردين. 
بيانات  توفري  جمال  يف  �سة  واملتخ�سّ الرائدة  العرب  طق�ص  �سراكة  اإطار  يف  اأما 
ة بالطق�ص ملُختلف القطاعات يف الوطن العربي، عن دخولها  حلول الأعمال اخلا�سّ
ال�سريك  »اأمنية«  �ستكون  لالت�سالت،  »اأمنية«  �سركة  مع  ا�سرتاتيجية  �سراكة 
الأعوام  الإعالمية على مدى  العرب« على جميع من�ساتها  لـ »طق�ص  ال�سرتاتيجي 
من�سات  عرب  »اأمنية«  ل�سركة  الرتويج  ال�سراكة  �ستت�سمن  حيث  القادمة،  الثالثة 
»طق�ص العرب« التي يبلغ عدد م�ستخدميها٧  ماليني م�ستخدم من الأردن، واإي�سال 
املعلومات واملحتوى الهام  من قبل »طق�ص العرب« اإلى ُم�ستخدمي »اأمنية«،  اإ�سافة 
بالأحوال  اخلا�ص  وكذلك  اجلغرايف  الإعالين  ال�ستهداف  تقنيتي  ا�ستخدام  اإلى 
اأي�سًا  الإلكرتونية  ال�سراكة  تت�سمن  كما  الفائقة،  بالدقة  متتازان  واللتان  اجلوية 
اأوقات الذروة من خالل تطوير احللول  اإتاحة الفر�سة ل�سركة »اأمنية« الإعالن يف 

والتفاعلية.  الإعالنية اخلالقة 
»طق�ص  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  ال�ساكر،  حممد  قال  اخلطوة،  هذه  على  وتعليقًا 
ك�سركة  قطاعاتها،  يف  بارزة  جهات  مع  �سراكات  لعقد  دائمًا  »ن�سعى  العرب«: 

»اأمنية«، ملا له من منفعة م�سرتكة على جميع الأطراف. 
وبدوره اأعرب الرئي�ص التنفيذي ل�سركة اأمنية، زياد �سطارة عن �سعادة اأمنية بعقد 
حققت  والتي  جمالها  يف  الرائدة  ال�سركة  العرب،  طق�ص  مع  ا�سرتاتيجية  �سراكة 
املنطقة  اأ�سواق  يف  ثم  ومن  الأردين،  ال�سوق  يف  اإنطالقتها  منذ  مميزة  اجنازات 

العربية لريادتها واعتمادها على اأكرث الأجهزة تطورًا يف جمال التنبوؤات اجلوية.
الأفكار  دعم  يف  دائمًا  ال�سّباقة  تكون  اأن  حتر�ص  اأمنية  اأن  �سطارة،  واأ�ساف 
العرب  طق�ص  مع  ال�سرتاتيجية  �سراكتها  يف  وترى  الأردنية  الريادية  وال�سركات 
اطالع  على  ال�سراكة-  هذه  -بف�سل  �سيكونون  الذين  لعمالئها  م�سافة  قيمة 
التوا�سل  ومواقع  اأمنية  تطبيق  خالل  من  الطق�ص  اأخبار  واآخر  اجلوية  بالتنبوؤات 

لل�سركة.  التابعة  الجتماعي 

عّمار م�صمار من �صركة اأمنية يفوز باجلائزة الثانية 
ز من جوائز الدكتور اأحمد احلوراين للتميُّ

باملركز   The Tank الأعمال  لريادة  اأمنية  حا�سنة  م�سوؤول  م�سمار،  عمار  فاز 

عمان  جامعة  نظمتها  والتي  للتميُّز،  احلوراين  اأحمد  الدكتور  جائزة  من  الثاين 
احلوراين  اأحمد  الدكتور  املرحوم  لذكرى  تخليدًا  الأردن،  يف  مرة  لأول  الأهلية 

موؤ�س�ص اجلامعة وللموروث الكبري الذي خّلفه خدمة للمجتمع والوطن،.
من  موؤ�س�سة   ١٠٠ خمتلفة،  قطاعات  ع�سرة  �سملت  التي  اجلائزة،  يف  و�ساركت 

القطاع اخلا�ص من بينها �سركة اأمنية، التي قدمت اأي�سًا رعايتها لهذا احلدث
احلوراين،  اأحمد  الدكتور  جوائز  على  القائمني  من  اأمنية  اختيار  اأن  �سطارة  وبنّي 
اإيجابية ي�سودها ال�سعور بالتعاون  يوؤكد على مدى التزام ال�سركة بتوفري بيئة عمل 
ال�سركة  اأداء  على  اإيجابًا  انعك�ص  مما  املوظفني،  بني  وامل�ساركة  اجلماعي  والعمل 

وعملها يف ال�سوق املحلي،
والأكفاء  املتميزين  املوظفني  يعد من  الذي  م�سمار  اأداء عمار  على  �سطارة،  واأثنى 
مبا ميتلكه من مهارات وقدرات عالية والعمل �سمن روح الفريق الواحد يف دائرة 
الريادة والبتكار، التي تعد من اأهم الدوائر يف اأمنية، ملا لها من م�ساريع وبرامج 

مهمة وذات فائدة كبرية لل�سركة
اأمنية  وموظفي  التنفيذي  للرئي�ص  وتقديره  �سكره  م�سمار  عّمار  قّدم  جانبه،  من 
وء  لرت�سيحه للح�سول على هذه اجلائزة التي تقام لأول مرة يف الأردن وت�سلط ال�سُ
اأن هذا الرت�سيح يعد تكرميًا وتقديرًا مل�سرية  اإلى  اإجنازات املوظفني، م�سريًا  على 

عمله يف ال�سركة التي يفتخر اأن يكون ع�سوا فاعال فيها. 
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اإلستثمار في قطاع النقل

افتتح رئي�ص احلكومة املغربية �سعد الدين العثماين اأكادميية الطريان املغربية اخلا�سة 
كاحدى ال�سركات التابعة لكادميية الطريان امللكية الردنية.

وح�سر الفتتاح يف املغرب مدير عام الأكادميية الدكتور الطيار حممد اخلوالدة وقادة 
الطريان يف املغرب و�سفراء افريقيا وال�سفري الأردين يف املغرب حازم اخلطيب وجمع من 

املهتمني يف قطاع الطريان بالإ�سافة الى و�سائل العالم.
وقال رئي�ص احلكومة املغربية، اإن تاأ�سي�ص هذه الكادميية يوؤكد متانة العالقات التي تربط 
والتعاون  املتبادل  الحرتام  اأ�سا�ص  على  بنيت  وثيقة  عالقات  وهي  ال�سقيقني،  البلدين 

امل�سرتك.
واأو�سح العثماين يف كلمة خالل حفل التد�سني الر�سمي لهذه الكادميية، التي هي ثمرة 
تعاون مغربي اأردين يف جمال الطريان، اأن اكادميية الطريان املغربية اخلا�سة �ست�ساهم 
ا�سافة  �سيقدمون  الذين  امل�ستقبل  ربابنة  و  الطائرات  �سيانة  تقنيي  اعداد  و  تكوين  يف 

نوعية لقطاع الطريان وطنيا و عربيا و افريقيا.
و اأ�سار يف هذا ال�سدد اإلى اأن القارة الفريقية �ستحتاج خالل املرحلة املقبلة اإلى حوايل 
اأن الكادميية حتت�سن حاليا ٢٠ يف  ، مربزا  ال�سيانة  تقنيي  اإلى  بالإ�سافة  ٤٩٠٠ طيار 

املائة من الطلبة الأجانب ينحدر غالبيتهم من بلدان افريقيا.
ونوه العثماين اإلى اأن الأكادميية ومن خالل براجمها التي اأطلقتها لتدريب فنيي �سيانة 
الطريان والطيارين، تاأتي لتلبي طموحات املغرب باأن تكون القاطرة التي تزود افريقيا 
والعامل بكوادر متخ�س�سة وموؤهلة يف هذا املجال وان تكون كذلك بوابة العبور ل�ستثمارات 

اأخرى يف هذا القطاع.
من جانبه القى مدير عام اأكادميية الطريان امللكية الأردنية ومدير عام اأكادميية الطريان 
املغربية اخلا�سة الدكتور الطيار حممد اخلوالدة كلمة قال فيها، » باأننا بداأنا بالتاأ�سي�ص 
لهذا ال�سرح التعليمي وب�سراكة مغربية منذ ما يقارب العامني، انطالقنا من قناعتنا باأن 

اململكة املغربية بلدنا الثاين هو املكان المن واملحفز لال�ستثمار.
جمال  يف  الفنية  الكوادر  لتدريب  املتزايدة  احلاجات  لتلبي  جاءت  الأكادميية  اأن  واكد 
املغرب،  له  الذي تخطط  الكبري  للتو�سع  نتيجة  ياأتي  والذي  الربابنة ومهند�سي الطريان 
بالإ�سافة  ملبا�سرة عملها  الالزمة  الت�ساريح  الكادميية قد ح�سلت على  اأن  اإلى  م�سريا 
الى اإمتام التجهيزات ال�سرورية ل�ستقبال الطالب وذلك وفق اأحدث التكنولوجيات يف 

العامل.
اأردنية  كوادر  ايدي  على  والربامج  املعدات  بناء وجتهيز هذه  باأنه مت  واأ�ساف اخلوالدة 
من اكادميية الطريان امللكية الأردنية والتي متتلك خربة تناهز ٥٢ عاما يف هذا املجال، 
وقد �ساهم اإخوتنا من اململكة املغربية بطواقم موؤهلة ومدربة وعملوا يدا بيد مع اإخوانهم 

الأردنيني لينجزوا جمتمعني �سرحا علميا خلدمة قطاع الطريان يف املغرب.
واأ�سار الى اأن الأكادميية ت�سعى جاهدة لتحقيق العديد من الأهداف التي ياأتي يف مقدمتها 
امل�ساهمة يف تدريب الطواقم املغربية ورفد �سركات الطريان مبا حتتاجه من كوادر توؤهلها 
وتاأهيلهم  املغربي  ال�سباب  تدريب  امل�ساهمة يف  الى  بالإ�سافة  اأهدافها،  للتو�سع وحتقيق 

للح�سول على فر�ص عمٍل يف �سركات عاملية.
كما وت�سعى الكادميية اأي�سا الى تو�سيع ن�ساطها من خالل ا�ستقطاب الطلبة من افريقيا 
ت�ساعده يف ذلك مبقدمتها المن  به املغرب من ظروف  يتمتع  العربية وذلك ملا  والدول 
لالقت�ساد  رافدا  �سي�سكل  مما  الدول،  هذه  بني  والتقارب  العي�ص  و�سهولة  وال�ستقرار 
املغربي بالعملة الأجنبية كما و�سيتخرج من هذا ال�سرح يف اململكة اأ�سدقاء و�سفراء لنا 

يف مواقعهم عند عودتهم لبلدانهم.
املغربية  اململكة  واملتخ�س�سة يف  واملوؤهلة  املدربة  الكوادر  وجود  ان  الى  وا�سار اخلوالدة 

الطريان  قطاع  يف  امل�سانع  لفتح  الأجنبية  ال�سركات  وي�ستقطب  امل�ستثمرين  �سي�سجع 
وخدماته يف مناخ ا�ستثماري ميتلك البنية التحتية والت�سريعات الوا�سحة والأيادي العاملة 
واملدربة واحللول بديال عن العمالة الأجنبية والتي ي�سطر امل�ستثمرون لإح�سارها للقيام 

مبهامهم املتخ�س�سة.
من  بتوجيه   ١٩٦٦ عام  الأردنيـة تاأ�س�ست  امللكيـة  الطريان  اأن الأكادمييـة  العلم  مع 
امللك ح�سني بن طالل حيث كانت ت�سمى يف بداية تاأ�سي�سها بنادي الطريان امللكي الأردنـي 
مرت الأكادميية مبراحل تطور خمتلفة ثم تدرجت لت�سبح مدر�سة للطريان يف عام ١٩٧١ 
اإلى اأن اأطلق عليها املغفور له امللك ح�سني ا�سم »اأكادميية الطريان امللكية الأردنية« وبقيت 

تابعة للحكومة حتى متت خ�سخ�ستها
مديرها احلايل هو الكابنت اخلوالدة والذي تخرج من كلية ال�سهيد في�سل الثاين يف عمان 
ابتعاثه  عام ١٩٦٥ والتحق بعدها ب�سالح اجلو امللكي الأردين كمر�سح طيار ومن ثم مت 
اإلى بريطانيا بتاريخ ٥ حزيران ١٩٦٥ ليتخرج برتبة مالزم طيار عام ١٩٦٧ وتدرج يف 
املنا�سب والرتب الع�سكرية يف �سالح اجلو امللكي الأردين اإلى اأن و�سل اإلى رتبة عميد ركن 
طيار٬ حيث متت اإحالته على التقاعد بتاريخ ١٩٩3/١١/٥ ليتم اختياره من �سالح اجلو 

امللكي ليكون مديرا عاما لأكادميية الطريان امللكية الأردنية.
على  يح�سلوا  مل  ممن  الأكادميية  يف  اخلريجني  من  الأوائل  بتوظيف  الأكادميية  تقوم 
فر�ص توظيف منا�سبة �سواء كان من خريجي �سيانة الطائرات اأو مدربي الطريان اإ�سافة 

اإلى م�ساعدة باقي اخلريجني يف اإيجاد عمل �سواء يف ال�سوق الأردين اأو خارج الأردن.
و�ستظل الأكادميية يف طور التطور امل�ستمر مهما و�سلت اإلى قمة الأداء طامعة باإدارتها 

الفذة الى الأرتقاء اإلى اأعلى املراتب وتخطي جميع التوقعات والطموحات.

افتتاح فرع ألكاديمية الطيران الملكية األردنية في المغرب

أكاديمية الطيران الملكية... تسعى جاهدة بكوادرها 
المؤهلة النجاز صرح علمي لخدمة قطاع الطيران في المغرب
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العام  لهذا  جت  ال�سياحية  النقليات  �سركة  مع  تتوالى  الإجنازات  زالت  ما 
فبعد النجاح الذي حققته يف الأرباح لن�سف ال�سنة اأظهرت البيانات املالية 
والنتائج الأولية بارتفاع اأرباحها املدرجة ببور�سة عمان بن�سبة ١٠٥،٢٦% يف 

الربع الثالث من العام اجلاري على اأ�سا�ص �سنوي.
وبلغت اأرباح ال�سركة ٩٨١،٨٤3 األف دينار يف الربع الثالث من ٢٠١٨، مقابل 

اأرباح بقيمة ٤٧٨،3٥٢ األف دينار، يف الربع الثالث من ٢٠١٧
وزادت اإيرادات ال�سركة يف الربع الثالث من العام اجلاري، اإلى ٧،٨٦ مليون 

دينار، مقابل ٦،٨٨ مليون دينار خالل الربع الثالث من العام املا�سي
وارتفعت اأرباح ال�سركة يف الت�سعة الأ�سهر الأولى من العام ٢٠١٨، لت�سل اإلى 
الفرتة  اأرباح بقيمة ١،٧3٤ مليون دينار خالل  ٢،١٨٦ مليون دينار، مقابل 

املماثلة من العام ٢٠١٧
قال حداد وهو باملنا�سبة من الذين ميلكون روؤية اقت�سادية وادارية يف ادارة 
ال�سركة التي حققت الكثري الكثري من الجنازات يف عهده اأهمها اأن ال�سركة 
املتطورة واملتقدمة يف كل املجالت باتت الأف�سل والأ�سهر على �سعيد املنطقة 
والتزامهم  ال�سركة  يف  العاملني  جهود  بف�سل  كان  العام  لهذا  النجاح  اإن 

مبعايري اجلودة واملحا�سبية وال�سفافية يف طرح اأي م�سكلة بال�سركة.
 ٨٠٠ بها  العاملني  عدد  يبلغ  التي  لل�سركة  املالية  النتائج  اأن  حداد  وتابع 
هو  وهذا  لل�سركة،  وولئهم  انتمائهم  بف�سل  كان  الأردنيني،  من  وجميعهم 

ال�سبب الرئي�سي يف ارتفاع �سايف الربح بن�سبة جيدة.

مليء  ايجابيا  عاما   ٢٠١٨ عام  ي�ستمر  اأن  يتطلع  اأنه  حداد  واأ�ساف 
مبا  مواردها  وحت�سن  عائد  اعلى  ال�سركة  حتقق  ان  ويتاأمل  بالنجاحات 
امل�ساهمني  ال�سادة  طموحات  يلبي  الذي  بال�سكل  ارباحها  على   ينعك�ص 
وخف�ص  الداء  حت�سني  يف  ال�سركة  ل�ستمرار  اجلهود  كل  بذل  الى  موؤكدا 
�سهم  على  العائد  ون�سبة  املال  راأ�ص  ا�ستخدام  كفاءة  يحقق  مبا  التكاليف 

ال�سركة وجعله جاذبا للم�ستثمرين
ووجه حداد ال�سكر لرئي�ص وجمل�ص الدارة ال�سيد كمال البكري على الدعم 
بطرحها  يقوم  التي  والتوجهات  القرارات  كل  يف  له  يقدمه  الذي  املو�سول 

وثقته القادرة على حتقيق النجاح وكل ما هو مب�سلحة ال�سركة.
ومن اجلدير ذكره اأن �سركة جت تا�س�ست يف الردن منذ عام ١٩٦٤وتعمل يف 
جمال نقل الركاب و ال�سياح من والى جميع املناطق ال�سياحية و املدن داخل 
اململكة وخارجها من خالل ا�سطول حديث وفخم من احلافالت الكبرية و 
املتو�سطة التي ت�ستند يف نقل الركاب على توفري الراحة والمان للم�سافرين 
ال�سبط  اأدوات  ومبادئ  معايري  بتبني  املعهود  نهجها  وا�سلت  ال�سياح.  و 
يف  ثابتا  مكانا  حتجز  جعلها  مما  بها  اللتزام  عاتقها  على  اآخذه  والرقابة 

طليعة ال�سركات الأردنية 
عمل  على  واملوؤثرة  ال�ساغطه  القليمية  الظروف  ا�ستمرار  من  وبالرغم 
القطاع ال�سياحي ب�سكل عام وتاأثريه على ال�سركة وباقي ال�سركات ال�سياحية 
الأردنية ، ال ان اإدارة �سركة جت الواعدة وبخربتها الوا�سعة التي متتلكها 
دعم  يف  وا�سحا  دورا  توؤدي  واأن  فر�ص  الى  املعوقات  حتول  ان  ا�ستطاعت 

التنمية ال�ساملة ودفع عجلة القت�ساد اإلى الأمام.

حداد: 
النتائج المالية التي تحققت 

جاءت بفضل انتماء 
موظفيها ووالئهم ، وثقة 

المواطن بـ»جت«

أرباح جت تتضاعف في الربع الثالث
 لتصل إلى 981,843 ألف دينار
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اإلستثمار في قطاع التأمين

أرباح »التأمين األردنية« 126،5 الف دينار
حتى نهاية الربع الثالث

اأرباحها  اأن  اإلى  الأردنية  التاأمني  �سركة  اأ�سارت 
من  الثالث  الربع  الف ديناريف  بلغت ٧٨،٤١٢ 

٢٠١٨
اأرباح ال�سركة يف الت�سعة الأ�سهر الأولى من  واأن 

العام ٢٠١٨بلغت١٢٦،٥ الف دينار، 
من  الثالث  الربع  يف  الإيرادات  جمموع  اأما 
مقابل  دينار،  ٢٠١٨بلغت١١،3٧٨ مليون  العام 
١١،٤٥٩ مليون دينار ايرادات الفرتة املماثلة من 

العام٢٠١٧.
�سركات  اأف�سل  الأردنية من  التاأمني  �سركة  وتعد 
التاأمني العامة يف ال�سوق فهي ت�سعى دائما لتظل 

مميزة  خدمات  تقدمي  يف  الرائدة  املوؤ�س�سة 
والرا�سخة  الثابتة  بالقيم  التزام  على  معتمدة 

ل�سمان التقدم يف الأداء 
الأمثل  الأ�سلوب  انتهاج  توا�سل  ال�سركة  تزال  ول 
لتطبيق مفهوم اإدارة املخاطر وال�ستمرار يف بناء 
احتياطات مالية قوية لرت�سخ �سمعتها الطيبة يف 
�سوق التامني الردين ولدى قاعدتها من العمالء 

وال�سركاء ال�سرتاتيجيني
املبذولة  للجهود  حم�سلة  دائما  الجناز  ويظل 
التي  لالأهداف  للو�سول  واملوظفني  الإدارات  من 
الت�سغيلية  العمليات  لتعزيز  ال�سركة  ت�سعها 
كافة  تلبي  مبتكرة  تاأمينية  منتجات  وتقدمي 

 التأمين االردنية الريادة احتياجات ال�سوق.
في األداء أساس النجاح 

واالنجاز
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3,036 مليون دينار أردني أرباح الشرق العربي
 للتأمين نهاية الربع الثالث 

�سادق جمل�ص اإدارة �سركة | gig ال�سرق العربي 
كما  املنتهية  للفرتة  املالية  البيانات  للتاأمني على 
اخلام�ص  اجتماعه  يف  وذلك   ٢٠١٨/٠٩/3٠ يف 
نا�سر  برئا�سة   ،٢٠١٨/١٠/٢٥ يوم   ٢٠١٨ ل�سنة 
جمل�ص  اأع�ساء  وح�سور  املجل�ص،  رئي�ص  اللوزي 
الدكتور علي  لل�سركة  التنفيذي  والرئي�ص  الإدارة 
نا�سر  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �سرح  وقد  الوزين. 
اللوزي باأن اأعمال ال�سركة يف نهاية الربع الثالث 
ا�ستعادت  حيث  جيدة  كانت  احلايل  العام  من 
ال�سركة م�سريتها يف قدرتها على حتقيق الأرباح، 
حيث بلغ ربح الكتتاب ٤،٦٩ مليون دينار اأردين 
فيما بلغت الأرباح قبل ال�سريبة حوايل 3 مليون 
بعد  اأردين  دينار  مليون   ٢،3٦ اإلى  لت�سل  دينار 
الوزين   علي   الدكتور  اأ�ساف  كما  ال�سريبة  
بلغت  املكتتبة  الأق�ساط  اأن  التنفيذي  الرئي�ص 
٦٩،3 مليون دينار اأردين مقارنة مع ٧٥،٩ مليون 
بن�سبة  ال�سابق  العام  من  الفرتة  لنف�ص  دينار 

انخفا�ص ٩%، يف حني بلغت التعوي�سات املدفوعة 
٥٢،٧ مليون دينار مقارنة مع ٧١،٥ مليون دينار 
بن�سبة   ٢٠١٧ ال�سابق  العام  من  الفرتة  لنف�ص 
انخفا�ص ٢٦% وفقًا لبيانات ال�سركة املالية مما 
انعك�ص ايجابياً  على النتائج الفنية لل�سركة .من 
جهة اأخرى فقد ارتفعت الودائع البنكية لل�سركة 
العام  نهاية  اأردين عن  دينار  مليون  مبقدار ٢،٧ 
اأردين متثل ٤٤%  ٢٠١٧ لتبلغ ٤٥،٤ مليون دينار 
من جمموع اأ�سول ال�سركة، رافق ذلك انخفا�ص 
نهاية  دينار  مليون   ١٢،٥ من  الدائنني  حجم  يف 
لهذه  دينار  مليون   ٥،3 اإلى  لت�سل  املا�سي  العام 
ال�سرق  �سركة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  الفرتة. 
اخلليج  جمموعة  يف  ع�سو  للتاأمني  العربي 
واإقليمية،  عربية  دول  عدة  يف  املتواجدة  للتاأمني 
للعام  ت�سنيفها  على  ال�سركة  حافظت  وقد  هذا 
العاملية  الت�سنيف  وكالة  مع   ٢٠١٨ احلايل 
املالءة  قوة  بلغت  حيث   A.M. Best
ت�سنيفها  وبلغ    ++B درجة  لل�سركة  املالية 
.٢٠١٨ اجلاري  العام  خالل   bbb  الئتماين 

نتائج الربع الثالث اإليجابية 
تؤكد استعادة الشركة 

قدرتها على تحقيق األرباح



اإلستثمار في قطاع التأمين

أرباح »المجموعة العربية األردنية للتأمين«
حتى نهاية الربع الثالث

اأ�سارت �سركة املجموعة العربية الأردنية للتامني   
من  الأولى  الأ�سهر  الت�سعة  يف  اأرباحها   اأن  اإلى 
دينار، مقابل ٧٥١،٥  العام ٢٠١٨بلغت3٨٩،٩الف 
 ٢٠١٧ العام  من  املماثلة  الفرتة  اأرباح  دينار  الف 
الأولى   �سهور  الت�سعة  يف  الإيرادات  جمموع  اأما 
من العام ٢٠١٨بلغت١٠،٤٥٧ مليون دينار، مقابل 
من  املماثلة  الفرتة  ايرادات  دينار  مليون   ٩،٩٢٨

العام٢٠١٧.
تقدمها  التي  اخلدمات  م�ستوى  جودة  نتيجة 
املجموعة العربية الأردنية للتامني لعمالئها والتي 

تلبي كل حاجات املجتمع بجميع �سرائحه والتزامها 
وم�سداقيتها يف تغطية التعوي�سات جعلت ال�سركة 
اخليار الف�سل والأكرث اأمانا لكثري من ال�سركات 
قطاع  مكانتها يف  يعزز  وهذا  الكربى  واملوؤ�س�سات 

التامني الأردين.
وتاأتي نتائج ال�سركة من�سجمة مع ال�سرتاتيجيات 
جناحها  ويكلل  الدارة  ت�سعها  التي  املدرو�سة 
ليقدم  املوؤهل  ال�سركة  كادر  من  املبذولة  اجلهود 
مبهنية  التامينية  اخلدمات  من  مميز  م�ستوى 
عالية . وتتمتع ال�سركة مبركز مايل قوي يوؤكد ثقة 
عمالئها ويجعلها ت�ستمر بخطى را�سخة ثابتة نحو 

امل�ستقبل.
 المجموعة العربية األردنية 

للتأمين مركز مالي قوي 
لخطى ثابتة نحو المستقبل

أرباح »الشرق األوسط للتأمين« 892،4 الف دينار 
حتى نهاية الربع الثالث

اأ�سارت �سركة ال�سرق الأو�سط للتامني اأن اأرباح 
العام  من  الأولى  الأ�سهر  الت�سعة  يف  ال�سركة 
 ١،٢١٠ مقابل  دينار،  الف  ٢٠١٨بلغت٨٩٢،٤ 
العام  من  املماثلة  الفرتة  اأرباح  دينار  مليون 

٢٠١٧
الأولى  الت�سعة �سهور  الإيرادات يف  اأما جمموع 
دينار،  ٢٠١٨بلغت١٧،٩3٠ مليون  العام   من 
الفرتة  ايرادات  دينار  مليون   ١٧،٢33 مقابل 

املماثلة من العام٢٠١٧.
على  للتاأمني  الأو�سط  ال�سرق  �سركة  تعتمد 

النتائج  على  للحفاظ  ايراداتها  وتوازن  تنوع 
وموظفينها  اإدارتها  جهود  بتكاتف  الإيجابية 

ووكالئها
التاأمني  �سوق  يف  القوية  املناف�سة  من  وبالرغم 
مبوقعها  حتتفظ  زالت  ل  ال�سركة  اأن  اإل 
الريادي يف القطاع مع حمافظتها على الرتقاء 
�سيا�سة  على  اعتمادا  وتطويرهم  مبوظفينها 
علمية  �سهادات  على  للح�سول  توؤهلهم  تدريب 
متخ�س�سة يف حقل التاأمني. وتظل النتائج التي 
الكبرية  اجلهود  مع  من�سجمة  ال�سركة  حققتها 
القت�سادية  الأو�ساع  من  بالرغم  واملتوا�سلة 

ال�سعبة على م�ستوى املنطقة.
 الشرق األوسط للتأمين 

النتائج اإليجابية هي ثمرة 
تكاتف جهود اإلدارة 

والموظفين
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وزير الصحة يفتتح توسعة مستشفى االستقالل
التوسعة الجديدة تضم أكبر قسم للعمليات

 الجراحية بين المستشفيات الخاصة في األردن

يعد مستشفى االستقالل الذراع االستثماري لشركة البالد للخدمات الطبية وقد قام 
المستشفى بافتتاح المبنى الجديد تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز،والذي ناب 
عنه وزير الصحة األردني الدكتور محمود الشياب بتكلفة مقدرة بـ5 ماليين دينار، ومساحة 

إضافية تقدر بـ7 االف متر مربع. وقال مدير عام مستشفى االستقالل ،احمد االحمد أن 
التوسعة الجديدة ستضيف 80 سريراً جديداً للقدرة االستيعابية في المستشفى؛ ليصبح 
العدد االجمالي آلسرة المستشفى 280 سريراً، يخدم المرضى في كافة االقسام الطبية 

 والعالجية المعروفة.

اإلستثمار في القطاع الصحي
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األحمد:المستشفى أخذ على عاتقه أن يكون شريكا ومكمال 
للقطاع الطبي العام ، ولبنة اساسية في القطاع الخاص



المستشفى حصد الكثير من شهادات الجودة واالعتماد المحلية 
 والعالمية، أخرها شهادة أفضل مستشفى في النظافة العامة

بني  اجلراحية  للعمليات  ق�سم  اأكرب  الأحمد،  بح�سب  اجلديدة  التو�سعة  و�ست�سم 
عمليات  غرفة   ١٤ من  الق�سم  �سيتكون  حيث  الأردن،  يف  اخلا�سة  امل�ست�سفيات 
 ٨٠-١٠٠ من  �سيخلق  امل�ست�سفى  اأن  وبني  اجلودة.  عالية  عاملية  مبعايري  جمهزة 
عامل  موظف   ٧٠٠ اإلى  �سي�سافون  التو�سعة،  ا�ستحداث  مع  جديدة  عمل  فر�سة 
وعامة.  اإدارية  اطباء وممر�سني وموظفني خدمات  امل�ست�سفى، بني  حاليًا داخل 
و�سمن �سعي امل�ست�سفى اإلى تبني روؤية تطويرية منذ العام ٢٠١٦، اأو�سح الأحمد 
اأنه ي�سعى اإلى ا�ستحداث فروع جديدة يف املحافظات وخا�سة يف مدينتي العقبة 

والزرقاء، يف اطار التو�سعة بتقدمي اخلدمات الطبية يف مدن وقرى اململكة.
الفايز،  نايف  الدكتور  ال�ستقالل  م�ست�سفى  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  وقال 
عنوانها  ال�ستقالل،  م�ست�سفى  متيز  زيادة  من  جديدة  �سفحة  اليوم  »نفتح 
امل�ست�سفى  وجتديد  تطوير  الدارة  جمل�ص  يف  علينا  وواجب  دائمة،  م�سرية 
املتميزة. الطبية  اخلدمات  من  مزيد  لتقدمي  وم�ستمر  دائم   ب�سكل 

م�ست�سفى  ان  اأكد  فقد  الحمد  احمد  ال�ستقالل  م�ست�سفى  عام  مدير  اأما 
العام،  الطبي  للقطاع  ومكمال  �سريكا  يكون  اأن  عاتقه  على  اأخذ  ال�ستقالل 

الوطن  لأبناء  الطبية  اخلدمات  يقدم  اخلا�ص  القطاع  يف  ا�سا�سية  ولبنة 
ال�ستقالل. م�ست�سفى  اجنازات  الى  وت�ساف  ت�سجل  هادفة،  ر�سالة   وفق 
»العتمادية  �سهادة  على  للح�سول  جديا  تخطيطا  هناك  اأن  ذلك،  اإلى  واأ�ساف 
الأمريكية للجودة يف املوؤ�س�سات ال�سحية« العام املقبل، م�سريًا اإلى اأن امل�ست�سفى 
ح�سد الكثري من �سهادات اجلودة والعتماد املحلية والعاملية، اأخرها كان �سهادة 
اأف�سل م�ست�سفى يف النظافة العامة، من بني ١3٠ م�ست�سفى حكومي وخا�ص، مقدمة 
الذي يطمح  امل�ستقبلية  ال�سمان الجتماعي. ومبا يخ�ص اخلطط  من موؤ�س�سات 
اإليها الأحمد بروؤيته ال�سبابية، اهتمامه مب�ساألة التدريب والتعليم الطبي، حيث مت 
اعتماد امل�ست�سفى كواحد من بني ٤ م�ست�سفيات يف القطاع اخلا�ص للتدريب وتعليم 

الأطباء )م�ست�سفى تعليمي(، من اأ�سل ٦٩ م�ست�سفى خا�ص باململكة.
وعن  ال�ستقالل  م�ست�سفى  عن  وثائقي  فيديو  عر�ص  مت  الفتتاح،  حفل  وخالل 
امل�ستمرة  جلهوده  ال�سحة  وزير  تكرمي  ومت  للم�ست�سفى،  املجتمعية  امل�سوؤولية 
بالهتمام بالقطاع ال�سحي لريتقي الى اأعلى امل�ستويات وحر�سه الدائم على دعم 

القطاع الطبي.

اإلستثمار في القطاع الصحي
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مستشفى عمان الجراحي 
في طليعة المستشفيات الرائدة في األردن 

اإلستثمار في القطاع الصحي

العالجية  ال�سياحة  مبجال  الأولى  املراكز  الأردن  يحتل 
ال�سياحة  التنوع يف  مهمة من حيث  مقومات  لها من  ملا 
وامل�ست�سفيات  امل�ستوى  عالية  مهنية  كوادر  ووجود 

املتقدمة وكذلك موقع البحر امليت 
امل�ست�سفيات  من  اجلراحي  عمان  م�ست�سفى  ويعترب 
جمعية  يف  وع�سوا  اخلا�ص  القطاع  يف  املتميزة 
اأف�سل  للمر�سى  يقدم  حيث  اخلا�سة  امل�ست�سفيات 
اخلدمات الطبية والرعاية ال�سحية مما جعله يف طليعة 

امل�ست�سفيات الرائدة يف الأردن
ال�سياحة  قطاع  يف  كبرية  عناية  امل�ست�سفى  ويويل 
وبح�سب  للمملكة  مهما  اقت�ساديا  رافدا  كونه  العالجية 
امل�ست�سفيات  جلمعية  ال�سابق  /الرئي�ص  العام  مديره 
ي�سعى  امل�ست�سفى  فاإن  �سعيد  با�سم  الدكتور  الأردنية 
ل�ستقطاب املر�سى من اخلارج للعالج م�سريا اإلى وجود 
رغبة كبرية من قبل الوفود اخلارجية للعالج يف الأردن 
ملا يتمتع به كادره الطبي من كفاءات عالية و�سمعة طيبة.

الرتقاء  �سبيل  يف  اجلهود  توحيد  �سرورة  �سعيد  واكد 

املقدمة  الطبية  واخلدمات  الردين  ال�سحي  بالقطاع 
للمواطنني واملر�سى العرب والجانب.

ويف تعليق الدكتور با�سم �سعيد على تكاليف العالج فاإنه 
حيث  املجاورة  بالدول  مقارنة  كلفة  الأقل  من  يعتربها 
الأمل  واإنهاء  العالج  فكرة  يف  الإن�ساين  اجلانب  يراعى 
لدى املري�ص والتخفيف من معاناة الأهل الذين يقطعون 

امل�سافات ملداواة مر�ساهم.
اأن  الإن�ساين  للجانب  التطرق  بالذكر عند  ومن اجلدير 
الكبرية  الأهمية  الجتماعية  امل�سوؤولية  يويل  امل�ست�سفى 
عن طريق تقدمي الرعاية والدعم للجمعيات خا�سة التي 
الأخرية  الن�ساطات  ومن  والتوحد  بالأيتام  وتهتم  تعنى 
م�ست�سفى  مدير  تربع  هو  امل�ست�سفى  بها  �سارك  التي 

عمان مببلغ مايل جلمعية امللكة رانيا العبداهلل
واملوارد  والتنظيم  للتخطيط  امل�ساعد  ا�ستقبل  حيث 
مكتبه  يف  العثامنة  ن�سار  الركن  اللواء  الدفاعية 
مدير  الأردنية،  امل�سلحة  للقوات  العامة  بالقيادة 
�سعيد. با�سم  الدكتور  اجلراحي  عمان   م�ست�سفى 

جلمعية  دينار  اآلف   ٥ مببلغ  �سعيد  الدكتور  وتربع 
واأ�سرهم  الع�سكريني  لرعاية  العبداهلل  رانيا  امللكة 
امل�ست�سفى  ان  معلنا  للتوحد،  مركز  اإن�ساء  بهدف 
املركز. هذا  لدعم  �سنويا  ماليا  مبلغا   �سيقدم 
تنفيذًا  ياأتي  التربع  هذا  ان  الى  �سعيد  وا�سار 
وانطالقًا  ال�سامية،  امللكية  للتوجيهات  واإ�ستجابة 
وا�ستقرار  اأمن  وتعزيز  املجتمعية،  امل�سوؤولية  من 
كافة. والجتماعية  القت�سادية  الأ�سعدة  على   اململكة 
 - الأردنية  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  وثمنت 
الوطنية  ومواقفه  دعمه  �سعيد  للدكتور  العربي  اجلي�ص 

امل�سرفة
وقال الدكتور �سعيد ان امل�ست�سفى �ستوا�سل م�سريتها ملا 
فيه خري للمر�سى وذويهم  بتطوير اخلدمات ال�سحية 
والعمل  اململكة  يف  العالجية  ال�سياحة  وتعزيز  املقدمة 
ليظل  وتاأهيلها  الطبية  الكوادر  تدريب  و  تطوير  على 
بني  املرموقة  ومكانته  الطيبة  �سمعته  على  حمافظا 

امل�ست�سفيات الأردنية .
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سعيد:
ضرورة توحيد 

الجهود لالرتقاء 
بالقطاع الصحي 

وعلى الحكومة ايالء 
السياحة العالجية 

جل االهتمام

أيمن حتاحت وعي سياسي عميق 
وبعد اقتصادي عالي األفق 



الروؤية  مع  ال�سيا�سية  احلنكة  متتزج  عندما 
القت�سادية بعيدة النظر فاإننا ب�سدد احلديث عن 
اأعطته  الذي  اأمين حتاحت  �سخ�سية قيادية ناجحة 
خربته التي  بزغت �سم�سها يف عامل ال�سيا�سة قدرة 
يف  ع�سوا  كان  فقد  الأمور  حتليل  يف  التزان  على 
جمل�ص العيان وت�سلم حقيبة وزارة النقل يف حكومة 
نهج  اتباع  من  مكنه  مما  الن�سور  عبداهلل  الدكتور 
مبا  الأحداث  وبرجمة  ال�سيطرة  على  قادر  �سيا�سي 
يخدم امل�سلحة العامة اأول وامل�سلحة اخلا�سة ثانيا 

فعندما تكون رجال �سيا�سيا فاإن اجتاهك القت�سادي 
كان  فقد  اليه  والنتماء  البلد  املواطنة وحب  يحكمه 
وهذا  ال�سيا�سية  الأردن  منظومة  من  جزءا  حتاحت 
خطوة  كل  يف  الوطني  القت�ساد  على  حر�سه  يعني 

يخطوها يف عمله اخلا�ص 
رئي�سا  حتاحت  ت�سلم  القت�سادية  الناحية  فعلى 
جمل�ص  ورئي�ص  الردن  �سناعة  غرفة  ادارة  ملجل�ص 
الردنية  ال�سناعية  ال�سركات  جمموعة  ادارة 
جمل�ص  رئي�ص  من�سب  تولى  كما  والدولية  والعربية 
ورئي�ص  ال�سيليكا  لل�سناعات  الدولية  ال�سركة  ادارة 
هيئة املديرين ومدير عام �سركة الكربونات الردنية 
فتولى  الجتماعي  ال�سعيد  على  حتاحت  ومتيز 
عنده  املجتمعية  امل�سوؤولية  ح�ص  تعك�ص  منا�سب 
العميقة  �سخ�سيته  الن�ساين يف  والتي تربز اجلانب 
هيئة  ع�سو  من�سب  تولى  فقد  اخلال�سة  والوطنية 
هيئة  يف  وع�سو  لل�سرطان  احل�سني  موؤ�س�سة  اأمناء 
العديد  ادارة  ام علي وع�سو يف جمال�ص  تكية  ادارة 

من املوؤ�س�سات الجتماعية و التعليمية 
وهي  والمان  المن  بلد  الردن  اأن  حتاحت  ويوؤكد 
قادرة على �سناعة الرجال الذين يرون يف ال�سالح 
ال�سيا�سي  ال�ستقرار  بر  الى  للعبور  النافذ  الطريق 
�سيو�سلنا  الذي  ال�سوء  ال�ستثمار  نطاق  وبتو�سيع 
اليها برغم كل  ن�سعى  التي  التنمية القت�سادية  الى 
اأثرت  والتي  املنطقة  تواجه  التي  ال�سعبة  الظروف 
ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر على وطننا الغايل منوها 
اإلى �سرورة اإ�سراك املواطن الردين عن طريق �سوت 
ال�سعب يف �سنع القرارات ال�سيا�سية وتوعيته وتثقيفه 
ليكون مواطنا بناء فكلنا اأعمدة لهذا البلد ويجب ان 
قويا  مر�سو�سا  البنياتن  ليظل  معا  ونتفاعل  نتعاون 
وليبقى ا�سم الردن عاليا حتت ظل الراية الها�سمية. 

أيمن حتاحت وعي سياسي عميق 
وبعد اقتصادي عالي األفق 

حتاحت: اإلصالح هو الطريق النافذ للعبور إلى بّر
 االستقرار السياسي والوصول للتنمية االقتصادية

استثمار مميز
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ترشيد المصروفات يرتفع بأرباح بنك االتحاد في الربع الثالث بنسبة %35,15
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سلفيتي: بنك االتحاد 
ال زال يبذل كل جهوده 

نحو تحقيق أهدافه 
االستراتيجية وتعزيز 

قدرته التنافسية وزيادة 
حصته السوقية لخلق 

فرص نمو في المستقبل

الربع  خالل  الحتاد   بنك  اأرباح  ارتفعت   
الثالث من العام اجلاري بن�سبة3٥،١٥%  على 
اأ�سا�ص �سنوي واأظهرت البيانات املالية حتقيق 
يف  دينار  مليون   ٩،٧٤ قيمتها  لأرباح  البنك 
الربع الثالث من ٢٠١٨، مقارنة باأرباح قيمتها 
٧٬٢١ مليون دينار يف الربع الثالث من ٢٠١٧
املالية تر�سيد  البيانات  واأو�سحت 
 %٨،٩٧ بن�سبة  الإجمالية  البنك مل�سروفاته 
لت�سل  اجلاري،  العام  من  الثالث  الربع  يف 
اإلى ٢٢،٩١ مليون دينار، مقارنة بنحو ٢٥،١٧ 
مليون دينار يف الربع الثالث من العام املا�سي
اجلاري،  العام  من  اأ�سهر   ٩ م�ستوى  وعلى 
لت�سل   ،%٢٧،٥٧ اأرباح البنك بن�سبة  ارتفعت 
باأرباح  مقارنة  دينار،  مليون   ٢٨،٥٧ اإلى 
من  اأ�سهر   ٩ يف  دينار  مليون   ٢٢،3٩ قيمتها 

عام ٢٠١٧
الن�سف  خالل  اأرباحه  يف  البنك منوًا  وحقق 

الأول من العام اجلاري بن�سبة ٢3،٩٧%، اإلى 
قيمتها  باأرباح  مقارنة  دينار،  مليون   ١٨،٨3
١٥،١٩ مليون دينار يف الن�سف الأول من عام 

٢٠١٧
قال رئي�ص جمل�ص اإدارة بنك الحتاد، ع�سام 
تبناها  التي  ال�سرتاتيجيات  »اإن  �سلفيتي 
وكذلك  باأن�سطته  التو�سع  اإطار  يف  البنك 
احل�سيف  النهج  تعك�ص  ال�ستحواذ  عمليات 
النتائج  اأف�سل  حتقيق  يف  البنك  من  املعتمد 
متر  التي  القت�سادية  الظروف  رغم  املالية 

بها املنطقة عمومًا واململكة.
دائما  ي�سعى  البنك  اأن  الى  �سلفيتي  ولفت 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  قطاع  لدعم 
عرب توفري احللول امل�سرفية وغري امل�سرفية 
وتنميتها. اأعمالهم  تطوير  على   مل�ساعدتهم 
كل  يبذل  زال  ل  الحتاد  بنك  اأن  الى  ولفت 
ال�سرتاتيجية  اأهدافه  حتقيق  نحو  جهوده 
ح�سته  وزيادة  التناف�سية  قدرته  وتعزيز 

ال�سوقية خللق فر�ص منو يف امل�ستقبل.

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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8,96 مليون دينار أرباح بنك األردن في الربع الثالث 2018
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فاخوري: البنك قادر على 
تحقيق المزيد من النتائج 

النوعية والوصول إلى 
أفضل مستويات األداء

اأرباحًا  حقق  اأنه  للبور�سة  بيان  يف  البنك  اأو�سح 
 ،٢٠١٨ من  الثالث  بالربع  دينار  مليون   ٨،٩٦ بقيمة 
مقابل اأرباح بـ ١٢،١٩ مليون دينار بالربع الثالث من 

٢٠١٧
واأظهرت البيانات املالية غري املدققة ارتفاع اإجمايل 
العام  من  الثالث  الربع  خالل  البنك  م�سروفات 
اجلاري اإلى ٢٠٬٨٩ مليون دينار، مقابل م�سروفات 
بـ ١٦٬١٧ مليون دينار خالل الربع الثالث من العام 

املا�سي
وعلى م�ستوى الت�سعة الأ�سهر الأولى من العام ٢٠١٨ 
دينار،  مليون   3١،٠٢١ البنك   اأرباح  بلغت  فقد 
خالل  دينار  مليون  قيمتها 3٨،٧٢٥  باأرباح  مقارنة 

الفرتة املماثلة من ٢٠١٧

اأرباح  بلغت  اجلاري وقد  العام  من  الأول  الن�سف 
البنك ٢٢،٠٦ مليون دينار يف مقارنة باأرباحه البالغة 
٢٦،٥٤ مليون دينار يف الن�سف الأول من عام ٢٠١٧

لبنك  العام  املدير   / الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
حتقيق  على  قادر  البنك  اأن  فاخوري  �ساكر  الأردن 
اأف�سل  اإلى  والو�سول  النوعية  النتائج  من  املزيد 

م�ستويات الأداء 
والتي  متوازنة  �سيا�سات  ينتهج  البنك  اأن  واأ�ساف 
تقوده اإلى معدلت منو اإيجابية يف خمتلف الأن�سطة 

وجمالت العمل وفقا لالأهداف املر�سومة 
تطبيق  �سيوا�سل  الأردن  بنك  اأن  فاخوري  وتابع 
رفع  مع  املحافظة  وال�ستثمارية  الإئتمانية  �سيا�سته 
مع  احلاليني  العمالء  احتياجات  تلبية  يف  كفاءته 
خدمات  تقدمي  طريق  عن  جدد  عمالء  ا�ستقطاب 

م�سافة يف قطاع اخلدمات البنكية.



بن�سبة  الأرباح  يف  منوًا  العربي  البنك  جمموعة  حققت 
٧% للت�سعة اأ�سهر من العام٢٠١٨، حيث بلغ �سايف اأرباح 
املجموعة بعد ال�سرائب واملخ�س�سات ٦٤3 مليون دولر 
العام  من  الفرتة  دولرلنف�ص  مليون   ٦٠١ مع  مقارنة 
ال�سابق، يف حني بلغت الرباح قبل ال�سرائب ٨٦٥ مليون 
بالو�سول  قدرةالبنك  يعزز  مما   %٨ منو  بن�سبة  و  دولر 
الى اف�سل م�ستويات الداء وا�ستمراره يف حتقيق الرباح 
وتعزيز مركزه املايل حيث بلغ اجمايل حقوق امللكية ٨٬3 

مليار دولر اأمريكي كما يف نهاية اأيلول ٢٠١٨.
الت�سغيلية  الأرباح  يف  منوًا  املجموعة  حققت  وقد  هذا 
بن�سبة ٩% لت�سل الى ٩٨٨ مليون دولر اأمريكي، يف حني 
اأمريكي  دولر  مليار   ٢٥٬٤ الئتمانية  الت�سهيالت  بلغت 
 3٠ يف  كما  امريكي  دولر  مليار   33٬٢ العمالء  وودائع 

اأيلول ٢٠١٨.
ال�سيد  اأ�ساد  للبنك،  اليجابية  النتائج  على  تعليقه  ويف 
و  القوي  بالداء  �سبيح امل�سري - رئي�ص جمل�ص الدارة 
املتميز ملجموعة البنك العربي يف حتقيق اف�سل النتائج 
وعلى قدرة البنك على موا�سلة م�سرية اأدائه اليجابي يف 
موؤ�سر وا�سح على قوة وفعالية منوذج عمل البنك القائم 
على تنويع الأعمال اقليميًا وعامليًا وعلى التعامل والتاأقلم 

مع التحديات املحيطة.
العام  املدير   - �سباغ  نعمه  ال�سيد  اأو�سح  جهته،  ومن 
ينمو  ان  ا�ستطاع  البنك  اأن  العربي  للبنك  التنفيذي 
اأرباح ت�سغيلية بن�سبة ٩% لت�سل الى ٩٨٨ مليون  ب�سايف 
منتجاته  يف  والتنوع  توظيفاته  كفاءة  خالل  من  دولر 

كفاءة  الى  بال�سافة  يقدمها  التي   امل�سرفية  وخدماته 
الفوائد  �سايف  منت  حيث  الت�سغيلية،  م�ساريفه  �سبط 
من الأعمال البنكية الرئي�سية بن�سبة ١١% نتيجة لتح�سني 

العائد و الدارة اجليدة لتكلفة م�سادر الموال.
وبني ال�سيد نعمة �سباغ الى ان قطاعات العمال متمثلة 
واخلزينة  الرثوات  وادارة  والفراد  ال�سركات  بقطاع 
حققت اداءا جيدا م�ستفيدة من الرتكيز على الن�ساطات 
البنكية الرئي�سية  ومن مزايا التواجد الن�سط والإمتداد 
الوا�سع ل�سبكة البنك امل�سرفية حمليًا وخارجيًا، وا�ساف 
متنوعة  للبنك  الرئي�سية  اليرادات  ان  الى  �سباغ  ال�سيد 
افريقيا  جغرافيا ما بني الردن ومنطقة اخلليج و�سمال 
والتي  الدول الجنبية  البنك يف  الى تواجدات  بال�سافة 

عززت من تكامل اعمال البنك مع العامل العربي.  
البنك ح�سل على موافقات  ان  الى  ال�سيد �سباغ  وا�سار 
يف   فرعه  لفتتاح  ال�سني  يف  الالزمة  الرقابية  اجلهات 
العمليات  متويل  اجل  من   ٢٠١٩ عام  اوائل  �سنغاهاي 

التجارية املتزايدة بني ال�سني والعامل العربي.
مت  التي  الرباح  ان  الى  �سباغ  نعمة  ال�سيد  وا�ساف 
حتقيقها بنهاية العوام القليلة املا�سية قد تاثرت نتيجة 
التي  بالق�سية  متعلقة  اعتيادية  غري  خم�س�سات  لخذ 
انتهت ل�ساحله،  كانت مرفوعة �سده يف نيويورك والتي 
ق�سائية  خم�س�سات  اأية  هنالك  تكون  لن  انه  موؤكدًا 
خالل الربع الرابع من هذا العام واأن البنك ي�سري بخطى 

وا�سحة لتحقيق املزيد من النمو امل�ستدام.
للبنك  املايل  املركز  متانة  على  �سباغ  نعمه  ال�سيد  واكد 

الى  بال�سافة  املرتفعة  و�سيولته  موجوداته  لقوة  نتيجة 
على  باحلفاظ  البنك  ا�ستمر  حيث  الت�سغيلية،  كفاءته 
الودائع  الى  القرو�ص  ن�سبة  وبلغت  مرتفع  �سيولة  معدل 
٧٧% وكذلك احتفاظه بن�سب �سيولة تفوق الن�سب املعتمدة 
بتطبيق  البنك  التزم  وقد  هذا   ،3 بازل  تعليمات  ح�سب 
تعليمات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ٩ ابتداءا من 
٢٠١٨/١/١ ويحتفظ مبعدل تغطية للديون املتعرثة ي�سل 
الى اكرث من ١٠٠%، كما يحتفظ البنك بقاعدة راأ�سمالية 
ح�سب   %١٥٬٩ املال  راأ�ص  كفاية  ن�سبة  بلغت  حيث  قوية 

تعليمات بازل 3. 
وختاما، اأ�سار ال�سيد �سبيح امل�سري الى اأن متتع البنك 
بالقوة والثبات مكنه من ال�ستفادة من الفر�ص الإقليمية 
ملتزم  البنك  ان  على  واكد  قوية،  نتائج  لتحقيق  املواتية 
املالية  اخلدمات  وتقدمي  امل�سريف  العمل  معايري  باعلى 
حتقيق  اجل  من  قوته  نقاط  تعزيز  يف  ي�ستمر  و�سوف 
التقدم  من  مزيدا  نحو  قدمًا  وال�سري  النتائج  اف�سل 
ثقة  ويعزز  للمجموعة  املايل  املركز  يدعم  ومبا  والنجاح 
البنك  اأن  الى  ال�سارة هنا  وامل�ساهمني. وجتدر  العمالء 
العربي ح�سل على العديد من اجلوائز من جهات عاملية 
ال�سرق  يف  بنك  اأف�سل  جائزة  اأبرزها  من  كان  مرموقة 
من  التوايل،  على  الثالث  وللعام   ،٢٠١٨ للعام  الأو�سط 
 –  )Global Finance( فاينان�ص  غلوبال  جملة 
نيويورك، الى جانب جائزة بنك العام يف ال�سرق الأو�سط 
التابعة   ،)The Banker( بانكر  ذا  جملة  من   ٢٠١٧

ملجموعة الفاينن�سال تاميز العاملية ومقرها لندن.

نمو أرباح مجموعة البنك العربي بنسبة 7% لتصل 
الى 643 مليون دوالر حتى نهاية الربع الثالث

المصري: االداء القوي و المتميز 
لمجموعة البنك العربي سبب مباشرا 

في تحقيق افضل النتائج ودليل على قدرة 
البنك على مواصلة مسيرة أدائه االيجابي 

بقوة وفعالية
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نمو أرباح »األردني الكويتي« 23% بالربع الثالث
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الكباريتي: نتائج البنك 
تثبت قدرته في المحافظة 

على وتيرة األداء لمجمل 
نشاطات البنك ضمن 

الوضع اإلقتصادي العام في 
المنطقة

ببور�سة  املدرج  الكويتي  الأردين  البنك  اأرباح  ارتفعت 
بن�سبة  اجلاري  العام  الثالث من  الربع  يف  ان،  عمَّ

٢3،3٥%، على اأ�سا�ص �سنوي
جمل�ص  رئي�ص  الكباريتي  الكرمي  عبد  ال�سيد  �سرح 
�سهور  الت�سعة  لفرتة  البنك  نتائج  باأن  البنك  اإدارة 
حيث  التوقعات.  �سمن  ٢٠١٨جاءت  للعام  الأولى 
بنمو  دينار  مليون   ٢٧،٦ ال�سريبة  بعد  الأرباح  بلغت 
املا�سي العام  من  الفرتة  نف�ص  عن   %٢٦  حوايل 

الت�سهيالت  �سايف  بلغ  فقد  الكمية  النتائج  �سعيد  على 
بلغت  فيما  دينار  مليون   ١٥١٧ املبا�سرة  الئتمانية 
مليون   ١٨٩3،٥ النقدية  والتاأمينات  العمالء  ودائع 
مما  قريبة  م�ستويات  على  بذلك  حمافظني  دينار، 
اإجمايل  بلغ  وقد   ،٢٠١٧ عام  نهاية  يف  عليه  كانتا 
الدخل من العمليات امل�سرفية حوايل ٩٤ مليون دينار 
املا�سي.  العام  من  الفرتة  نف�ص  عن   %٢،٤ قدره  بنمو 
العام  من  الأول  للن�سف  املالية  البيانات  باأن  علما 
الأردين املركزي  البنك  لدى  املوافقة  قيد  زالت   ل 

يف  البنك  قدرة  املرحلية  املالية  البيانات  اأظهرت  وقد 

البنك،  ن�ساطات  ملجمل  الأداء  وترية  على  املحافظة 
والظروف  العام  الإقت�سادي  الو�سع  بالعتبار  اآخذين 
الإلتزام  اإلى  اإ�سافة  املنطقة  يف  وال�سيا�سية  الأمنية 
ا�ستثمارات  وجودة  �سالمة  على  املحافظة  مبتطلبات 
الفرتة  هذه  باأن  علما  الإئتمانية،  واملحفظة  البنك 
الئتمانية  اخل�سائر  من  جزء  ا�سرتداد  �سهدت 
غري  ائتمانية  لت�سهيالت  �سابقًا  املر�سودة  املتوقعة 
للتقارير  الدويل  املعيار  تطبيق  نتيجة  مبا�سرة 
العام  من  الثالث  الربع  خالل  مت  كما   .٩ رقم  املالية 
يف  الكويتي  الأردين  البنك  فروع  دمج  �سفقة  اإجناز 
جيدة  اإيرادات  وحتقيق  القد�ص  بنك  مع  فل�سطني 
 %١٠ بن�سبة  م�ساهمة  على  حل�سوله  اإ�سافة  للبنك 
الإدارة جمل�ص  يف  ومقعد  القد�ص  بنك  راأ�سمال   يف 
واختتم الكباريتي حديثه بتقدمي ال�سكر والمتنان لكافة 
ال�سادق  تعاونهم  مثمنًا  وعمالئه،  البنك  م�ساهمي 
 ، ونتائجه  البنك  اإجنازات  حتقيق  يف  وم�ساهمتهم 
التي  املو�سولة  للجهود  وامتنانه  �سكره  عن  اأعرب  كما 
الرتقاء  اإلى  والهادفة  الأردين  املركزي  البنك  يبذلها 
املمار�سات  اأف�سل  مع  لتتما�سى  الأردنية  البنوك  باأداء 

واملعايري الدولية. 
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أرباح كابيتال بنك ترتفع 17%بالربع الثالث
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السالم: البنك حقق 
العديد من النجاحات 
على مستوى القطاع 

المصرفي حيث استطاع 
أن يميز نفسه عبر 

توفيره حزمة متكاملة 
من الحلول والخدمات

ببور�سة  املدرج  بنك  كابيتال  اأرباح  ارتفعت 
اجلاري  العام  من  الثالث  الربع  ان، خالل  عمَّ

بن�سبة ١٦،٦٦% على اأ�سا�ص �سنوي
واأو�سح البنك اأن اأرباحه بلغت 3،٥ مليون دينار 
الربع  يف  دينار  ماليني   3 بلغت  اأرباح  مقابل 

الثالث من العام املا�سي
الأجنبية اإلى  العمالت  من  البنك  وزادت اأرباح 
الثالث من ٢٠١٨،  الربع  األف دينار يف   ٩٠٤،٠٨
من  الثالث  الربع  يف  ٥٤٢،٧٧ األف دينار  مقابل 

٢٠١٧
املدققة  غري  املالية  البيانات  واأظهرت 
الأولى من  اأ�سهر  الت�سعة  البنك يف  ارتفاع اأرباح 
مقابل  دينار،  مليون   ١٦،٠٢ اإلى  اجلاري  العام 
اأرباح بلغت ١١،٠٧ مليون دينار يف الفرتة املماثلة 

من العام املا�سي
وحقق البنك منوًا يف اأرباحه خالل الن�سف الأول 
اإلى  لت�سل   ،%٥٥،٢٨ بن�سبة  اجلاري  العام  من 
١٢،٥3 مليون دينار، مقارنة باأرباح قيمتها ٨،٠٧ 

مليون دينار يف الن�سف الأول من العام املا�سي
مالية  موؤ�سرات  حقق  البنك  اأن  ال�سامل  و�سرح 
اإيجابية خالل الت�سعة �سهور الأولى من  ت�سغيلية 
املحيطة  الإقليمية  الظروف  رغم  اجلاري  العام 

والتحديات القت�سادية القائمة حمليا.
من  العديد  حقق  البنك  اأن  ال�سامل  واأ�ساف 
حيث  امل�سريف  القطاع  م�ستوى  على  النجاحات 
حزمة  توفريه  عرب  نف�سه  مييز  اأن  ا�ستطاع 
امل�سرفية  واخلدمات  احللول  من  متكاملة 
كابيتال  اأن  على  م�سددا  والتجارية  ال�ستثمارية 
بنك اليوم ل يزال حمافظا على مكانته املرموقة 

على ال�سعيدين املحلي والإقليمي.



أرباح البنك االسالمي األردني ترتفع ل 12,71 مليون دينار بالربع الثالث
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شحادة: البنك سيواصل 
السير على نفس النهج 

لتحقيق المزيد من النتائج 
اإليجابية معتمدا على قوة 

المالءة المالية لديه

ارتفعت اأرباح البنك الإ�سالمي الأردين املُدرج ببور�سة 
ان، يف الربع الثالث من العام اجلاري بن�سبة ١،٤ %  عَمّ

على اأ�سا�ص �سنوي.
اأرباح  بلغت  املدققة،  غري  املالية  البيانات  وبح�سب 
دولر(،  مليون   ١٧،٨٩( دينار  مليون  البنك ١٢،٦٩ 
مقابل اأرباح قيمتها ١٢،٥١ مليون دينار )١٧،٦٤ مليون 

دولر( يف الربع الثالث من العام املا�سي
من  البنك  ح�سة  لرتفاع  املالية  البيانات  واأ�سارت 
م�سارب اإلى  ب�سفته  املقيدة  ال�ستثمارات  اإيرادات 
٥٦،٨٩ األف دينار يف الربع الثالث من ٢٠١٨، مقارنة 

بنحو 3٨،٤3 األف دينار يف الربع الثالث من ٢٠١٧
 اإن نتائج اأعمال البنك الإ�سالمي الأردين  حتى نهاية 
الربع الثالث من العام احلايل  توؤكد على قوة الو�سع 
احل�سينة  �سيا�سته  وجناح  للبنك  الئتماين  و  املايل 
يف  اإدارة  عالية  وكفاءة  فعالة  اإدارة  تعتمد  التي 
البنوك  بني  مميزة  مكانه  على  املحافظة  و  املخاطر 

املدير  التنفيذي  الرئي�ص  واأ�ساد  الأردن،   يف  العاملة 
العام للبنك الإ�سالمي الأردين مو�سى �سحادة بجهود 
الدارة التنفيذية وجمل�ص الدارة واملوؤ�س�سات والهيئات 
الرتقاء  يف  الأردين  املركزي  البنك  و  الر�سمية 
الإ�سالمية  وامل�سرفية  الأردين  امل�سريف  بالنظام 
خطته  تنفيذ  البنك  موا�سلة  وتطورها،موؤكدا  ودعمها 

الإ�سرتاتيجية التي اأثبتت حتى الآن جناحا كبريا.
واأ�ساف اأن البنك يعمل دائما على تعزيز ثقة متعاملي 
خمتلف  يف  للتميز  انعكا�سًا  جاءت  والتي  م�سرفنا 
ان�سطة البنك ال�ستثمارية وتقدميه خلدمات م�سرفية 
متطورة وحديثة ومتوافقة مع اأحكام ومبادئ ال�سريعة 
الإ�سالمية واأكد �سحادة على موا�سلة ال�سري على نف�ص 
النهج لتحقيق املزيد من النتائج اليجابية التي تعتمد 
الراأ�سمالية،  القاعدة  ومتانة  املالّية  املالءة  قّوة  على 
وال�ستثمارية  الئتمانية  املحافظ  وجودة  و�سالمة 
مل�سرفنا وتقدمي اأف�سل اخلدمات و احللول امل�سرفية 
املتوافقة مع اأحكام ومبادىء ال�سريعة الإ�سالمية والتي 

تلبي طموحات متعاملينا.

أرباح بنك القاهرة عمان 6,5 مليون دينار بالربع الثالث
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المفتي: رغم الظروف 
الصعبة إال أن البنك 

استطاع تحقيق نتائج 
مالية متميزة خاصة وأن 

للبنك القدرة واإلمكانيات 
الالزمة لمواصلة النمو 

في الفترة المقبلة

اأرباحه  اأن  اإلى   ، بيان للبور�سة  البنك يف  اأ�سار 
قيمتها  اأرباح  مقابل  دينار  مليون  بلغت ٦،٥٨ 

٦،٦٨ مليون دينارللربع الثالث من عام ٢٠١٧
زيادة  املدققة،  غري  البيانات املالية  واأظهرت 
الثالث  الربع  للبنك، يف  الإجمالية  امل�سروفات 
مليون   ٢٢،٥٦ اإلى  لت�سل  اجلاري،  العام  من 
يف  دينار  ٢٢،3٧ مليون  بنحو  مقارنة  دينار، 

الربع الثالث من العام ال�سابق
اأ�سهر من العام اجلاري، �سهد  وعلى م�ستوى ٩ 
لت�سل  بن�سبة ١،٧%،  اأرباحه  ارتفاعًا يف  البنك 
اإلى ٢٠،٩٨ مليون دينار، مقارنة باأرباح قيمتها 
العام  من  ذاتها  الفرتة  دينار يف  مليون   ٢٠،٦3

املا�سي
  ارتفعت اأرباح البنك بن�سبة 3،٢٥% يف الن�سف 

دينار،  مليون   ١٤،٤ ٢٠١٨، اإلى  عام  من  الأول 
يف  دينار  مليون   ١3،٩٥ قيمتها  بـاأرباح  مقارنة 

الن�سف الأول من عام ٢٠١٧
عمان  القاهرة  بنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
اأن  اإل  ال�سعبة  الظروف  رغم  :اإنه  املفتي  يزيد 
البنك ا�ستطاع حتقيق نتائج مالية متميزة واأداء 
جيد هذا وقد حافظ البنك على جودة حمفظة 

الت�سهيالت الإئتمانية  
�سي�سعى  عمان  القاهرة  بنك  اأن  املفتي  واأكد 
خطته  وتنفيذ  تطبيق  يف  ال�ستمرار  اإلى 
م�ستوى  ورفع  اأعماله  تطوير  ويف  ال�سرتاتيجية 

اخلدمات املقدمة وزيادة كفاءة الأداء 
ما  اإلى  التفاوؤل  بعني  ينظر  زال  ل  اأنه  واأ�سار 
تبقى من العام احلايل وال�ستفادة من الفر�ص 
والإمكانيات  القدرة  للبنك  واأن  حا�سة  املتاحة 

الالزمة ملوا�سلة النمو يف الفرتة املقبلة
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1,74 مليون دينار أرباح بنك سوسيتيه جنرال في الربع الثالث 2018
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قبوات: البنك يعتمد على 
استراتيجية جديدة هادفة 

تسعى إلى تعزيز مكانة 
البنك ليكون من البنوك 

الرائدة في األردن

الربع  يف  جرنال  �سو�سيتيه  اأرباح بنك  ارتفعت 
اأ�سا�ص  على   ،%3٩،٢ اجلاري  العام  من  الثالث 

�سنوي.
بالربع  دينار  مليون   ١،٧٤ البنك  اأرباح  وبلغت 
الثالث من العام ٢٠١٨، مقابل اأرباح بلغت ١،٢٥ 

مليون ديناربالربع الثالث من العام ٢٠١٧
ارتفاع  املدققة،  غري  املالية  البيانات  واأظهرت 
�سايف اإيرادات البنك من الفوائد والعمولت يف 
بن�سبة  اجلاري  العام  من  الثالث  الربع 
٢،١%، اإلى ٤،٨ مليون دينار، مقابل ٤،٧ مليون 

دينار يف الربع الثالث من العام املا�سي
العام  من  الأ�سهر الأولى  م�ستوى الـ٩  وعلى 
مليون   ٥،٤٥ البنك  اأرباح  بلغت  فقد   ٢٠١٨
دينار، مقابل اأرباح بقيمة ٦،3٤ مليون دينار يف 

٩ اأ�سهر من العام ٢٠١٧
دينار  مليون   3،٧١ قيمتها  اأرباحا  البنك  حقق 
يف الن�سف الأول من هذا العام  مقارنة باأرباح 
قيمتها ٥،٠٩ مليون دينار يف الن�سف الأول من 

عام ٢٠١٧
الأردن  جرنال  �سو�سيتيه  بنك  عام  مدير  وعلق 
ندمي قبوات قائال باأن النتائج كانت جيدة ولكن 
جديدة  ا�سرتاتيجية  على  يعتمد  زال  ل  البنك 
هادفة ت�سعى اإلى تعزيز مكانة البنك ليكون من 

البنوك الرائدة يف الأردن 
واأ�ساف اأن البنك جنح بجدارة يف تلبية حاجات 
الفروع  من  وا�سعة  �سبكة  خالل  من  العمالء 
امل�سرفية م�سيدا باجلهود املبذولة من موظفي 
وبجودة  اخلدمات  اأرقى  اإلى  للو�سول  البنك 

عالية.

أرباح البنك األهلي األردني ترتفع 3% بالربع الثالث

In
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 B
an

ki
ng

 S
ec

to
r

داود: تحقيق النتائج هو ثمرة 
للجهود المتواصلة التي 

يبذلها مجلس ادارة البنك 
والعمل الدؤوب لالدارة 
التنفيذية والموظفين 

بكافة مستوياتهم

ان،  ارتفعت اأرباح البنك الأهلي املدرج ببور�سة عمَّ
يف الربع الثالث من العام اجلاري، بن�سبة ٤١،%3، 

على اأ�سا�ص �سنوي
واأو�سح البنك يف بيان للبور�سة اأن اأرباحه يف الربع 
دينار  مليون   3،٥٨3 بلغت   ٢٠١٨ العام  من  الثالث 
الربع  يف  دينار  مليون   3،٤٦٥ بقيمة  اأرباح  مقابل 

الثالث من العام املا�سي
واأظهرت البيانات املالية غري املدققة للبنك، تراجع 
امل�سروفات بن�سبة ٢٤،٦٧% بالربع الثالث من عام 
مقابل  دينار،  مليون   ١٩،٤٤ اإلى  لت�سل   ،٢٠١٨

٢٥،٧٩ مليون دينار يف الربع الثالث من ٢٠١٧
من  اأ�سهر الأولى  الت�سعة  يف  البنك  اأرباح  وارتفعت 
مقابل   ، دينار  مليون   ١٦،٥3١ اإلى  اجلاري  العام 
اأرباح بقيمة ١٢،٩٠١ مليون دينار يف الت�سعة اأ�سهر 

الأولى من العام املا�سي
العام  من  الأول  الن�سف  يف  البنك  اأرباح  وارتفعت 
 ، دينار  مليون   ١٢،٩٥ اإلى   ،%3٧ بن�سبة  اجلاري 
الن�سف  يف  دينار  مليون   ٩،٤٤ بقيمة  اأرباح  مقابل 

الأول من العام املا�سي
العام  املدير  التنفيذي/  الرئي�ص  اأكد  جانبه  ومن 
للبنك الأهلي الأردين، حممد مو�سى داود باأن البنك 
ا�ستطاع حتقيق اأرباح جيدة بالرغم من ال�ستمرار 
يف بناء خم�س�سات كافية ملواجهة متطلبات املرحلة 
املحفظة  جودة  ولتح�سني  العمالء،  بع�ص  وظروف 

الئتمانية وتقليل املخاطر 
هو  ما  النتائج  هذه  حتقيق  باأن  قائاًل  داود  وتابع 
جمل�ص  يبذلها  التي  املتوا�سلة  للجهود  ثمرة  اإل 
التنفيذية  لالدارة  الدوؤوب  والعمل  البنك  ادارة 
تنفيذ  جتاه  الإدارية  م�ستوياتهم  بكافة  واملوظفني 
واملتمثلة  الأمد،  طويلة  ال�سرتاتيجية  البنك  خطة 
يف  نوعية  نقلة  وحتقيق  اأمواله،  م�سادر  تعزيز  يف 
من  للعمالء  املقدمة  امل�سرفية  اخلدمات  م�ستوى 
البداع  ثقافة  وخلق  البنكية  انظمته  تطوير  خالل 
التي  املتحفظة  ال�سيا�سة  على  الإبقاء  مع  والبتكار 
ينتهجها البنك جتاه كافة اأنواع املخاطر، واحلر�ص 
على جودة و�سالمة موجوداته، واملحافظة على ن�سب 

�سيولة ومالءة منا�سبة. 
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

119 مليون دينار أرباح بنك اإلسكان قبل الضريبة بالربع الثالث
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الخطيب: نتائج أعمال 
البنك تعكس قدرته على 

التعامل مع التحديات 
االقتصادية الناتجة 

عن الظروف اإلقليمية 
الصعبة

من  والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك  متكن 
الت�سعة  خالل  جيدة  اأداء  م�ستويات  حتقيق 
حقق  حيث   ،٢٠١٨ عام  من  الأولى  اأ�سهر 
مليون   ١١٩،٢ مقداره  ال�سريبة  قبل  ربحا 
ال�سريبة  بعد  الربح  �سايف  بلغ  فيما  دينار 

٨١،٥ مليون دينار.
 %١١ بن�سبة  للبنك  الت�سغيلي  الربح  ومنا 
مع  مقارنة  دينار  مليون   ١٤٦،١ بلغ  ، حيث 
١3٢،٢ مليون دينار للفرتة املماثلة من العام 

ال�سابق .
ال�سيد  �سرح  النتائج  هذه  على  تعقيبه  ويف 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اخلطيب،  عبدالله 
بتاريخ  اجتمع  الإدارة  جمل�ص  اإّن  البنك، 
املالية  البيانات  وناق�ص   ٢٠١٨/١٠/٢٤
للبنك ومت اإقرارها. وقال اخلطيب اإن نتائج 
اأعمال البنك تعك�ص قدرته على التعامل مع 
التحديات القت�سادية الناجتة عن الظروف 
�سغوط  من  ت�سعه  وما  ال�سعبة  الإقليمية 
واكد  الأردين.  القت�ساد  على  اإ�سافية 
وقدرته  البنك  و�سع  متانة  على  اخلطيب 
على التعامل مع املتغريات وتعزيز موقعه يف 
يف  قويا  منوا  حقق  حيث  امل�سريف،  القطاع 
راأ�ص  و بلغت ن�سبة كفاية  الت�سغيلية  اأرباحه 
املال ١٧،١% ومعدل العائد على املوجودات 
على  العائد  ومعدل   %١،3 ال�سريبة  بعد 
حقوق امللكية بعد ال�سريبة ١٠% واأعرب عن 
الو�سع القت�سادي مبا  اأن يتح�سن  اأمله يف 

ميكن البنك من تعزيز منجزاته.
 / ال�سعدي  اإيهاب  ال�سيد  اأبدى  جانبه  من 
ارتياحه  الإ�سكان  لبنك  التنفيذي  الرئي�ص 
انعك�ست  والتي  البنك  حققها  التي  للنتائج 

نتيجة   %١١ بن�سبة  الت�سغيلي  الربح  منو  يف 
لنمو الإيرادات وتر�سيد م�ساريف الت�سغيل. 
بلغ ١١٩،٢  ال�سريبة  الربح قبل  ان  واأو�سح 
دينار  مليون   ١3٢،٢ مقابل  دينار  مليون 
والفرق   ، ال�سابق  العام  من  املماثلة  للفرتة 
متحفظة  ل�سيا�سة  البنك  تبني  الى  يعزى 
تطبيق  ظل  يف  اإ�سافية  خم�س�سات  وبناء 
املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار 
بهدف  العام  هذا  بداية  منذ   )IFRS9(

تدعيم قوة املركز املايل للبنك.
بن�سبة  زاد  املوجـودات  جممـوع  اأن  واأ�ساف 
وزادت  دينار،  مليار   ٨،٢ اإلى  لي�سل   %١
لت�سل   %١،٦ بن�سبة  العمالء  ودائع  اأر�سدة 
اإجمايل  زاد  فيما  دينار،  مليار   ٥،٩ اإلى 
الإئتمانية  الت�سهيالت  حمفظة  ر�سيد 
املبا�سرة بن�سبة ٤،٦% لي�سـل اإلى ٤،٧ مليار 
الى  امللكية  حقوق  اإجمايل  وو�سل  دينار، 
١٠٧١ مليون دينار. كما اأكد على قوة املالءة 
حمفظته  وجودة  و�سالمة  للبنك  املالية 
الإئتمانية، حيث بلغت ن�سبة ال�سيولة ١٢٥% 
البنك  من  املطلوب  املعدل  من  اأعلى  وهي 
الديون غري  ن�سبة  وبلغت  الأردين،  املركزي 
اأيلول  �سهر  نهاية  العاملـــة حوايل ٤،١% يف 
مبخ�س�سات  البنك  يحتفظ  حيث   ،٢٠١٨
لهذه  عالية  تغطية  ن�سبة  ت�سكل  كبرية 

الديون.
ويذكر اأن البنك متكن خالل العام احلايل 
اإقليمية  موؤ�س�سات  من  جوائز   ٤ ح�سد  من 
ودولية وعاملية، منها جائزة اف�سل بنك يف 
 Banker Middle“ الأردن لعام ٢٠١٨ من
هذه  على  البنك  ح�سول  ويعك�ص   ”East
بها  يتمتع  التي  املرموقة  املكانة  اجلوائز 

البنك على امل�ستوى املحلي.
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أرباح »االستثمار العربي« 3,9 مليون دينار بالربع الثالث

أرباح بنك صفوة اإلسالمي ترتفع 33% بالربع الثالث
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القاضي: البنك يعتمد على 
سياسات متوازنة هدفها 
التوسع في حجم األعمال 
في إطار سياسة حصيفة 

إلدارة المخاطر به

أبو حمور: استراتيجية 
البنك تعمل على التوازن 

بين التروي في التعامل 
مع الظروف ومواكبة 

التطورات الواعدة

بلغت ٩٠١،3  اأرباحه  اأن  اإلى  البنك،  اأ�سار 
 ،٢٠١٨ من  الثالث  الربع  مليون ديناريف 
مقابل 3،٩٩٧ مليون ديناراأرباح الربع الثالث 

من ٢٠١٧
اإجمايل  اأن  بيانه،  يف  البنك،  واأو�سح 
امل�سروفات يف الربع الثالث من العام اجلاري 
بلغ ٨،٧ مليون دينار، مقابل م�سروفات بـ٨،١ 
مليون دينار يف الربع الثالث من العام املا�سي 
الأولى  الأ�سهر  الت�سعة  يف  البنك  اأرباح  واأن 
دينار،  ٢٠١٨بلغت١٢،٥٦٦ مليون  العام  من 
الفرتة  اأرباح  دينار  مليون   ١3،٤٤٨ مقابل 

املماثلة من العام ٢٠١٧

رئي�ص جمل�ص  قال  النتائج  وتعقيبا على هذه 
القا�سي  هاين  العربي  ال�ستثمار  بنك  اإدارة 
تعزيز  اأجل  من  كبرية  جهود  بذل  البنك  اأن 
بنك  اأن  وقال  الت�سغيل  من  الربحية  قنوات 
الفرتة  خالل  �سيعمل  العربي  ال�ستثمار 
تطوير  على  تعمل  ا�سرتاتيجيات  وفق  املقبلة 
وحت�سني اجلودة من خالل فريق العمل الذي 

ي�سمل العديد من الكوادر الب�سرية
على  يعتمد  البنك  اأن  القا�سي  واأ�ساف 
حجم  يف  التو�سع  هدفها  متوازنة  �سيا�سات 
لإدارة  ح�سيفة  �سيا�سة  اإطار  يف  الأعمال 
على  البنك  موظفي  بدور  م�سيدا  املخاطر 
جميع امل�ستويات يف تقدمي اخلدمات املتميزة 

واملر�سية لعمالء البنك

املدرج  الإ�سالمي   بنك �سفوة  اأرباح  ارتفعت 
العام  من  الثالث  الربع  يف  ان،  عمَّ ببور�سة 

اجلاري بن�سبة 33،33%، على اأ�سا�ص �سنوي
اأرباحه  اأن  للبور�سة  بيان  يف  البنك  واأو�سح 
بلغت ٢،٠٤ مليون دينار )٢،٨٨ مليون دولر( 
بالربع الثالث من ٢٠١٨، مقابل اأرباح قيمتها 
دولر(  مليون   ٢،١٦( دينار  مليون   ١،٥3

بالربع الثالث من ٢٠١٧
املدققة  غري  املالية  البيانات  واأظهرت 
ال�ستثمار  اإيرادات  للبنك منو اإجمايل 
 ١٥،٩٥ اإلى  لت�سل    %٢٦،٧ بن�سبة  امل�سرتك  
العام  الثالث من  الربع  يف  دينار  مليون 
بالربع  مليون دينار،  مقابل ١٢،٥٩  اجلاري، 

الثالث من العام املا�سي
الت�سعة  يف  البنك  اأرباح  وارتفعت 
 ٦،٠٦ اإلى   ،٢٠١٨ العام  من  الأ�سهر الأولى 
مليون دينار، مقابل اأرباح بقيمة ٤،١3 مليون 
العام  الأولى من  الأ�سهر  الت�سعة  يف  دينار 

٢٠١٧
من  الأول  الن�سف  يف  البنك  اأرباح  وارتفعت 
مقابل  دينار،  مليون   ٤،٠١ اإلى    ٢٠١٨ العام 
الن�سف  يف  دينار  مليون   ٢٬٦ بقيمة  اأرباح 

الأول من العام ٢٠١٧
�سفوة  بنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأكد 
دائما  تعتمد  البنك  اإدارة  اأن  الإ�سالمي 
ا�سرتاتيجيات تعك�ص روؤية الإدارة بالرتوي يف 
التعامل مع ظروف احلالة الراهنة مع مواكبة 

التطورات على جميع الأ�سعدة .
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أرباح البنك االستثماري ترتفع 52% في الربع الثالث

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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جردانه: البنك يتميز 
بريادته في تبني أحدث 

التقنيات في مجال 
الصيرفة الرقمية بهدف 

االرتقاء بتجربة عمالء 
البنك.

يف  ال�ستثماري  البنك   INVESTBANK وا�سل 
من  الأولى  الت�سعة  لالأ�سهر  متميزة  نتائج  حتقيق 
بن�سبة  اأرباحه  �سايف  ارتفع  حيث  احلايل،  العام 
 ٧،٢ مقابل  دينار،  مليون   ١٠،٩ اإلى  لت�سل   %  ٥٢
املا�سي. العام  من  الفرتة  ذات  يف  دينار   مليون 
اأيلول  نهاية  حتى  ال�سريبة  قبل  البنك  اأرباح  وبلغت 
)�سبتمرب( املا�سي ١٦ مليون دينار، مقابل ٩،٩ مليون 
 دينار يف نف�ص الفرتة من العام ٢٠١٧ بارتفاع ن�سبته     ٦١ %
اأعلنها  التي  املالية  البيانات  وح�سب 
من  البنك  دخل  اجمايل  ارتفع   ،INVESTBANK
من  الأولى  الت�سعة  الأ�سهر  يف   دينار  مليون   3٥،٧
ذات  خالل  دينار  مليون   3٧،٤ اإلى  املا�سي،  العام 
%٥ بلغت  ارتفاع  وبن�سبة  احلايل  العام  من   الفرتة 
�سايف  يف  ارتفاعا  املعلنة،  املالية  البيانات  واأظهرت 
 ٢،٥ بن�سبة  للبنك  املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت 
الأولى  الت�سعة  الأ�سهر  يف  دينار  مليون   ٦٤٥ من   %
ذات  يف  دينار  مليون   ٦٦٢ اإلى   ،٢٠١٧ العام  من 
جمموع  ارتفعت  كما  احلايل،   العام  من  الفرتة 
نهاية  يف  كما  دينار  مليار   ١،١ من  البنك  موجودات 
نهاية  يف  دينار  مليار   ١،٢ اإلى  لت�سل   ٢٠١٧ العام 
%  ١٠ بلغت  ارتفاع  وبن�سبة   ٢٠١٨ )�سبتمرب(   اأيلول 
 INVESTBANK لدى   العمالء  ودائع   وارتفعت 
بن�سبة  احلايل  العام  من  الأولى  الت�سعة  الأ�سهر  يف 
مقابل  دينار،  مليون   ٧٧٦ بلغت  حيث   ،%  ١٤،٨
.٢٠١٧ العام  نهاية  يف  كما  دينار  مليون   ٦٧٦ 

جمل�ص  رئي�ص  قال  النتائج،  هذه  على  تعليقه   ويف 
فخورون  جردانة:«  ب�سر    INVESTBANK اإدارة 
خالل  البنك  حققها  التي  الإيجابية  املالية  بالنتائج 
بلغ  اإذ  احلايل،  العام  من  الأولى  الت�سعة  الأ�سهر 
ا�ستمر  حيث   ،%  ٨،١ امل�ساهمني  حقوق  على  العائد 
ظل  يف  م�ستدام  منو  حتقيق  على  الرتكيز  يف  البنك 
التحديات اخلارجية  تت�سم بوجود عدد من  بيئة عمل 
املتميزة  خدماتنا  تطوير  خالل  من  وذلك  ال�ساغطة 
لعمالئنا. املبتكرة  امل�سرفية  احللول   وتوفري 
 INVESTBANK »يعتمد  جردانة:  واأ�ساف 
تر�سيخ  على  �ساعدته  وا�سحة  عمل  ا�سرتاتيجية 
الذي  الأردين  امل�سريف  ال�سوق  يف  املرموقة  مكانته 
من  ن�ساطاته  موا�سلة  مع  ال�سديدة،  باملناف�سة  يت�سم 
والتاأجري  الو�ساطة  التابعة يف جمالت  �سركاته  خالل 
التمويلي، و�سل�سلة المداد، ومتويل ال�سلع ال�ستهالكية 
التخ�سيم. حلول  تقدمي  اإلى  اإ�سافة   املعمرة، 
يف   INVESTBANK ريادة  على  جردانة  واأكد 
الرقمية،  ال�سريفة  جمال  يف  التقنيات  اأحدث  تبني 
البنك  عمالء  بتجربة  الرتقاء  اإلى  تهدف  خطوة  يف 
ال�سوق  يف  املتاحة  الفر�ص  من  وال�ستفادة  امل�سرفية 
ح�سل   INVESTBANK اأن  اإلى  م�سريا  املحلي، 
موؤخرا وللمرة الثانية على التوايل على جائزتي اأف�سل 
يقدم  بنك  واأف�سل  امل�سريف  القطاع  يف  رائد  بنك 
اخلدمات اإلإلكرتونية الأكرث ابتكارا يف الأردن من قبل 
البنوك  جمال  يف  املتخ�س�سة  فاينن�ص  جلوبال  جملة 
متيز  على  يوؤكد  مما  امل�سرفية  املالية  واملوؤ�س�سات 

البنك يف البتكار.
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 قرر جمل�ص اإدارة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل تعيني 
عمار ب�سري ال�سفدي رئي�سًا تنفيذيًا للبنك اعتبارًا من 
وا�سعة  خربة  ال�سفدي  وميتلك   .٢٠١٨/١٢/٠٩ تاريخ 
يف جمال العمل امل�سريف متتد لأكرث من ٢٧ عامًا تنوعت 

من خالل توليه عددا من املنا�سب القيادية يف عدد من 
وكان  الأردن،  داخل  الرائدة  والأجنبية  املحلية  البنوك 
اآخر من�سب ي�سغله ال�سفدي املدير العام لبنك الكويت 

الوطني يف الأردن.

ويحمل ال�سفدي �سهادة املاج�ستري يف القت�ساد الدويل 
من اململكة املتحدة و�سهادة البكالوريو�ص يف القت�ساد 
والإح�ساء من اجلامعة الأردنية، كما �سغل العديد من 

ع�سويات جمال�ص اإدارة لعدد من ال�سركات.

عمار الصفدي رئيسا تنفيذيا لبنك اإلسكان



�سمن جهوده امل�ستمرة لتطوير اأداء موظفيه والرتقاء بهم، عقد بنك الإ�سكان 
راأ�سهم  وعلى  والإدارية  القيادية  املنا�سب  ل�ساغلي  تدريبية  وور�ص عمل  دورات 
املدراء التنفيذيني وروؤ�ساء املجموعات والقطاعات يف البنك، من خالل �سركة 

IDG الربيطانية العاملية املتخ�س�سة يف جمال اإدارة القيادة  .
وياأتي عقد هذه الدورات التي اأقيمت يف فندق لو غراند عمان، وفقًا لإ�سرتاتيجية 
دائرة املوارد الب�سرية يف بنك الإ�سكان و�سمن حمور الكفاءات الدارية والقيادية 
يواكب  ومبا    Leadership & Management Competency

اآخر امل�ستجدات يف هذه املجالت.
وقال رئي�ص جمموعة العمليات يف بنك الإ�سكان، مروان اخلويل :« تعك�ص هذه 
دوائر  خمتلف  باأداء  والإرتقاء  النهو�ص  على  البنك  حر�ص  التدريبية  الدورات 
البنك وتعزيز املمار�سات الإدارية املتبعة يف العمل والذي ينعك�ص على م�ستوى 
الإنتاجية و حت�سني الأداء املوؤ�س�سي«، مو�سحًا اأن هذه الدورات تعقد �سنويًا وفقًا 

ل�سرتاتيجية دائرة املوارد الب�سرية يف بنك الإ�سكان.

واأكد خويل :« اإن الإدارة التنفيذية يف بنك الإ�سكان تويل التدريب العملي اأهمية 
ملواكبة  البنك  يف  العاملني  املوظفني  وقدرات  مهارات  تنمية  يف  لدوره  خا�سة 
ين�سجم  فعال  اأداء  وحتقيق  امل�سرفية،   الإدارة  اأ�ساليب  يف  احلا�سل  التطور 
واأهداف بنك الإ�سكان يف رفع كفاءة اخلدمات واحللول امل�سرفية التي يقدمها 

لعمالءه«.
 – والتبعية  القيادة  اأبرزها؛  املو�سوعات  من  عددًا  التدريبية  الدورة  وتناولت 
التحديات، حتقيق الأداء التنظيمي الأف�سل يف ظل حالت عدم اليقني والتقلب 

وحتديات الفريق، والقيادة التحولية، وغريها من املو�سوعات.
والتدريب  ال�ست�سارات  �سركات  كربى  من  العاملية  الربيطانية    IDG وتعترب   
املعتمدة لدى الأكادميية الع�سكرية �ساند هري�ست ، وهي �سركة عاملية ا�ست�سارية 
تطوير  برامج  وتقدمي  بت�سميم  تقوم   ، القيادة  اإدارة  جمالت  يف  متخ�س�سة 
فردية متكاملة تتما�سى مع اأهداف املوؤ�س�سات على اختالف قطاعاتها ومبا يخلق 

ميزة تناف�سية م�ستدامة لتحقيق املقا�سد ال�سرتاتيجية طويلة الأجل .

أخبار البنوك

بنك اإلسكان يعقد دورات متخصصة لشاغلي المناصب 
القيادية واإلدارية من خالل شركة IDG البريطانية العالمية
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أخبار البنوك

�سمن ا�سرتاتيجية التفرع الداخلي التي يعتمدها بنك الإ�سكان للو�سول اإلى العمالء 
يف خمتلف مواقعهم ، افتتح  رئي�ص قطاع اخلدمات امل�سرفية لالأفراد نبيل برقاوي 
فرع بنك الإ�سكان اجلديد يف منطقة دابوق ، انطالقًا من �سعي  البنك اإلى تقدمي 
املزيد من اخلدمات واملنتجات امل�سرفية لعمالئه القائمني واملحتملني ، حيث يعمل 
افتتاح فروع ومكاتب  للنمو والتو�ّسع من خالل  ا�ستك�ساف فر�ص  البنك دائمًا على 

جديدة يف املناطق احليوية و التجارية .
الب�سرية  بالكوادر  مزودة  الفروع  هذه  تكون  اأن  على  الإ�سكان  بنك  اإدارة  وحتر�ص 
وتلبية  العمالء  راحة  على  والعمل  اخلدمات  تقدمي  �سهولة  ي�سمن  ومبا   ، املوؤهلة 

تواجد  يعّزز  ما  ذلك  يف  يكون  اأن  البنك  اإدارة  تاأمل  اإذ   ، وتوقعاتهم  احتياجاتهم 
البنك حمليًا ويعّمق دوره يف عملية التنمية القت�سادية والجتماعية يف اململكة .

التي  البنك  ا�سرتاتيجية  مع  ان�سجاماً   تاأتي   اأن هذه اخلطوة  اإلى  الإ�سارة  وجتدر 
واملنتجات  اخلدمات  خمتلف  وتقدمي  وجدوا  اأينما  للعمالء  الو�سول  اإلى  تهدف 
امل�سرفية لهم بكفاءة عالية ، ومبا يلبي احتياجاتهم ويتجاوز توقعاتهم ، حيث ميتلك 
البنك اأكرب عدد من الفروع داخل اململكة وتبلغ )١٢٩( فرعاً ومكتباً بالإ�سافة اإلى 
اأكرب �سبكة من اأجهزة ال�سراف الآيل )ATM( وتبلغ )٢٢٦( جهازًا منت�سرة يف 

جميع اأنحاء اململكة .

بنك اإلسكان يفتتح فرع » دابوق« الجديد
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أخبار البنوك

لأن بنك الأردن يدرك جيدًا اأن الطريق الأمثل لي�سبح اأف�سل بنك للعمالء مير حتمًا 
عرب تهيئة بيئة عمل مثالية ملوظفينه واإيجاد فريق عمل مدرب وموؤهل وعلى درجة 
عالية من اخلربة والكفاءة امل�سرفية واملهنية، فقد وا�سل اجلهود من اأجل اأن ي�سبح  
الب�سري  املال  راأ�ص  تنمية  اإعطاء  الأردن من خالل  املف�سلة يف  العمل  البنك  جهة 
وتعزيز التزام املوظفني وانتمائهم للعمل الأولوية يف التوجهات العامة لإدارة املوارد 
الب�سرية، حيث عمل البنك على تعزيز موارده الب�سرية وتاأهيلها باأحدث الأ�ساليب 

والو�سائل التكنولوجية لالرتقاء بقدرات فريق العمل
وتقديرًا ملوظفي البنك على جهودهم املبذولة لالرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقّدمة 
اأقام بنك الأردن فعالية ترفيهية لتكرمي  للعمالء وخللق روح التناف�ص فيما بينهم، 
موظفيه املتفوقني يف خدمة العمالء ح�سب معايري جودة اخلدمة العاملية، من خالل 
التنفيذي  املدير  ومب�ساركة   ”Jordan Speed Center« يف  كامل  يوم  ق�ساء 

لإدارة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد )ال�سيد خالد اأبو جويد( ومدراء املناطق.
الـ  مثل  والرتفيهية  الريا�سية  الأن�سطة  من  بالعديد  القيام  التكرمي  تخلل  وقد 
بالإ�سافة  مبهجة  اأجواء  �سمن  الأن�سطة  من  وغريها   Sky Ride والـ   Karting
اإلىتوزيع �سهادات التقدير على املوظفني وذلك لتعزيز العمل اجلماعي وحتفيزهم 

للحفاظ على م�ستوى البنك املتقدم �سمن البنوك املحلية.
 وتقديرًا لهم على اجنازاتهم خالل الثلث الثاين من عام ٢٠١٨ اأقام بنك الأردن 
موؤخرًا فعالية ترفيهية اأخرى ملوظفيه املتفوقني يف الإنتاجية بق�ساء يوم كامل داخل 
منتجع Mountain Breeze  الواقع يف منطقة جلعاد/ال�سلط ، مب�ساركة املدير 
ومدراء  جويد(   اأبو  خالد  )ال�سيد  لالأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  لإدارة  التنفيذي 

املناطق.
وقد تخللت الفعالية القيام بالعديد من الأن�سطةالريا�سية والرتفيهية مثل األعاب الـ 
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»بنك األردن« جيل راسخ وقوي من التطورات
 واإلنجازات على مختلف المستويات

أخبار البنوك

Paint Ball، Target Shooting �سمن اأجواء مبهجة، مبا ي�سهم يف تعزيز 
التفاعل والعمل اجلماعي وحتفيزهم للحفاظ على م�ستوى البنك املتقدم �سمن 

البنوك املحلية.

جوائز بنك االأردن ال�صهرية الكربى وقيمتها ربع مليون دينار هدفها 
االإبقاء على العمالء احلاليني وا�صتقطاب عمالء جدد

واكب البنك التطورات املت�سارعة التي �سهدتها ال�سناعة امل�سرفية على مدى اأكرث 
تاأ�سي�سه  منذ  و�ساهم  والدويل،  املحلي  ال�سعيدين  على  من خم�سة عقود م�ست 
يف دعم حركة ال�ستثمار والتطور القت�سادي الأردين من خالل تقدمي منتجات 
من  واملتعاملني  العمالء  واحتياجات  متطلبات  تلبي  �ساملة  م�سرفية  وخدمات 
خمتلف فئات و�سرائح الأفراد وال�سركات واملوؤ�س�سات، كما يجري البنك �سحوبات 
على جوائز �سهرية كربى عن طريق جتهيز م�سبق من قبل موظفني البنك بطريقة 

مميزة وباأجواء عائلية اأدخلت البهجة والفرح حلياة الكثري من النا�ص 
فقد اأجرى بنك الأردن موؤخرًا ال�سحب على اجلائزة ال�سهرية الكربى حل�سابات 

التوفري وقيمتها ربع مليون دينار حيث كانت من ن�سيب الطفلة دانة رائد ر�سيد 
بولية والدها واملدخرة بح�ساب توفري لدى فرع �سارع احل�سن/ اربد.

اخلدمات  م�ستوى  على  الأردن  لبنك  وامتنانه  �سعادته  عن  الفائزة  والد  وعرّب   
ح�سابات  بفتح  باملبادرة  اجلميع  و�سجع  لعمالئه،  البنك  يقدمها  التي  والفر�ص 

توفري لدى بنك الأردن.
كما ح�سلت على اجلائزة ال�سهرية الكربى حل�سابات التوفري وقيمتها ربع مليون 
فرع  لدى  توفري  بح�ساب  واملدخرة  ح�سني  رجا  ح�سني  نائلة  ال�سيدة  اأي�سا  دينار 

�سارع حكما/ اربد.
اخلدمات  م�ستوى  على  الأردن  لبنك  وامتنانها  �سعادتها  عن  الفائزة  وعرّبت 
والفر�ص التي يقدمها البنك لعمالئه، و�سّجعت اجلميع باملبادرة اإلى فتح ح�سابات 

توفري لدى بنك الأردن.
احلاليني  العمالء  ت�سجيع  اإلى  ي�سعى  الأردن  بنك  فاإن  اجلائزة  هذه  خالل  ومن 
بفتح  اجلدد  العمالء  وت�سجيع  الربح،  فر�ص  لزيادة  ح�ساباتهم  اأر�سدة  لتغذية 
ح�سابات توفري لدى اأي فرع من فروع البنك ليتمكنوا من الدخول على ال�سحوبات 

اخلا�سة باجلوائز اليومية وال�سهرية حل�سابات توفري بنك الأردن.

بنك االأردن الراعي الذهبي ملاراثون مدر�صة البكالوريا )عمان( 
)عمان - ت�سرين الأول ٢٠١٨( قّدم بنك الأردن الرعاية الذهبية للماراثون الذي 
ت�سرين   ١٩ املوافق  اجلمعة  يوم  اأقيم  )عمان(والذي  البكالوريا  مدر�سة  نظمته 
الأول٢٠١٨، مب�ساركة طالب املدر�سة واأولياء اأمورهم والذي ا�ستمر ملدة ٨ �ساعات 

من الرك�ص املتوا�سل اإ�سافة اإلى العديد من الأن�سطة والفعاليات الأخرى.
هذا واختتم املاراثون فعالياته باأجواء حما�سية بني الفرق امل�ساركة حيث مت توزيع 
بتوزيع  بدوره  البنك  وقام  املدر�سة.  قبل  من  الفائزين  على  والكوؤو�ص  امليداليات 

الهدايا على اأع�ساء الفريق واحل�سور.
وتاأتي م�ساركة بنك الأردن يف املاراثون �سمن براجمه للم�سوؤولية املجتمعية والتي 
تهدف الى ت�سجيعهم على اتباع منط حياة �سحي وتنمية املواهب الريا�سية لدى 

الأطفال ومتكينهم من تطوير قدراتهم البدنية بامل�ساركة مع اأهاليهم.

البنك يكرم موظفيه إيمانا منه بأن الطريق األمثل 
للنجاح هو تعزيز التزام الموظفين وانتمائهم للعمل 
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مقر  يف  جمددا  عمالءه  عمان  القاهرة  بنك  ا�ستقبل 
الكر�سي بعد حتديثه  ال�سالم يف حي  ا�سواق  فرعه يف 
ب�سكل ع�سري لغايات تقدمي خدمات �سريعة وبجودة 
عالية. ويقع الفرع داخل حرم ا�سوق ال�سالم على دوار 
ال�سعب باجتاه حي الكر�سي. وعزز بنك القاهرة عمان 
يف هذا الفرع كفاءته امل�سرفية لتقدمي كافة اخلدمات 
�سيا�سته  وفق  براجمه  كافة  من  امل�ستفيدين  للعمالء 
على  واجلهد  الوقت  اخت�سار  الى  الهادفة  امل�سرفية 

العميل من خالل تقدمي خدمة �سريعة لهم.
التي  بالديكورات  الفرع  ت�سميم   اعادة  مت  وقد 
لتقدمي  وذلك  للبنك  املوؤ�س�سية  الهوية  مع  تتنا�سب 

خدمة ع�سرية براحة وامان وان�سيابية .

ال�سالم  ا�سواق  فرع  يف  عمان  القاهرة  بنك  ويخدم 
جهاز �سراف اآيل يعمل على مدار ٢٤ �ساعة.

�صارك البنك يف تقدمي جتربته يف دعم 
امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة خالل 

منتدى احتاد امل�صارف العربية
امل�سريف  املنتدى  يف  عمان  القاهرة  بنك  �سارك 
فندق  يف  العربية  امل�سارف  احتاد  نظمه  الذي 
النرتكونتيننتال بالعا�سمة الردنية عمان يومي ٦و٧ 

من �سهر اآب املا�سي.
التاأمت فعالياته حتت عنوان )  وحظي املنتدى الذي 
امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة وتاأثريها على متكني 

القاهرة  بنك  قبل  من  الذهبية  بالرعاية  املراأة( 
عمان.

امل�سرفية  منتجاته  املنتدى  خالل  البنك  وعر�ص 
اخلا�سة بامل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة.

ويف جتربة فريدة وعملية ا�ستعان بنك القاهرة عمان 
بعر�ص  وقام  ت�سهيالت  على  احلا�سل  عمالئه  باحد 
جتربته مع البنك واخلدمات والت�سهيالت امل�سرفية 

التي منحت اليه.
ال�سغرية  امل�سروعات  عمان  القاهرة  بنك  ويويل 
واملتو�سطة اهتماما خا�سا لميانه بانها احد العمدة 
يف  ي�ساهم  جناحها  وان  الوطني  لالقت�ساد  الرئي�سية 

حت�سن موؤ�سرات الداء وارتفاع ن�سب النمو.

أخبار البنوك

»بنك القاهرة عمان« الخيار المصرفي
 المفضل لتقديم خدمات بنكية رائدة

البنك يستقبل عمالءه مجددا في فرع اسواق السالم
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يوا�سل البنك لأردين الكويتي اأداء دوره الريادي يف متويل م�ساريع الطاقة املتجددة 
مع توفري احللول التمويلية لهذا القطاع الهام، وقد متكن البنك من تو�سيع قاعدة 
الطاقة  قطاع  م�ساريع  متويل  فر�ص  لزيادة  الدولية  التنموية  البنوك  مع  العالقات 
املتجددة مبا يعود بالنفع على الإقت�ساد الوطني،وركز البنك جهوده يف جمال متويل 
الأجل  متو�سطة  ال�سلف  برنامج  من  ال�ستفادة  خالل  من  البديلة  الطاقة  م�ساريع 

املقدم من البنك املركزي الأردين.
لتوليد  �سم�سي  لوح   ٨٧١٢ من  تتكون  باإن�ساء حمطة   ٢٠١٧ العام  البنك خالل  قام 
الكهرباء با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية، تعمل على توليد طاقة كهربائية بقدرة ١٬٩٨ 
فرع  و٤٦  العامة  الدارة  مبنى  الكهرباء يف  البنك من  احتياجات  تغطي  ميغاواط، 
من فروع البنك الواقعة �سمن منطقة الو�سط، وبن�سبة حوايل ٩٠% من ال�ستهالك 
الكلي للكهرباء يف البنك. حيث مت ربط امل�سروع مع �سركة الكهرباء الأردنية بتاريخ 

.٢٠١٨/٦/١٥
اأر�ص م�ساحتها ٤3٬٥ دومن، ونظرًا لأن  يقع امل�سروع بالقرب من مدينة ماأدباعلى 
�سعر تعرفة الكهرباء اخلا�سة بقطاع البنوك هي من �سمن ال�سرائح العليا للتعرفة 
فاإن فاتورة ا�ستهالك الكهرباء بالبنك �ستنخف�ص ب�سكل كبري، وتقدر مدة ا�سرتجاع 
�سنوات  ثالث  اإلى  �سنتني  بني  ما  دينار  مليون   ٢ حوايل  بلغت  والتي  امل�سروع  كلفة 

مقارنة مع العمر الفرتا�سي للم�سروع والبالغ ٢٠ عامًا. 

البنك ينظم حملة للتربع بالدم اإميانا
 منه باأهمية اال�صتثمار يف ال�صحة

اإن اأحد اأهم عنا�سر �سعار البنك املوؤ�س�سي » اأكرث من بنك« يتمثل يف التزام البنك 
بالعمل على تعزيز دوره الجتماعي وحت�سني عالقاته مع املجتمع املحلي وامل�ساهمة 
الوطنية  املوؤ�س�سات  لباقي  ك�سريك  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  حتقيق  يف 

ومكمل لدور الدولة يف هذا املجال.
ويف اإطار م�سوؤوليته الإجتماعية و�سمن اأن�سطة خدمة املجتمع املحلي يف مد يد العون 
 ٢٠١٨/١٠/٢3 املوافق  الثالثاء  يوم  البنك  نظم  وحمتاج،  مري�ص  لكل  وامل�ساعدة 
حملة للتربع بالدم يف مبنى الإدارة العامة، بالتعاون مع مديرية املركز الوطني لبنك 
القائمون على  وقد عرب  املوظفني، هذا  اإقباًل جيدًا من  �سهدت احلملة  وقد  الدم، 
بنك الدم عن �سكرهم وتقديرهم لأ�سرة البنك لدعمها امل�ستمر ورعايتها ملثل هذه 
احلمالت، علمًا باأن البنك يقوم بتنظيم حملتني على الأقل �سنويًا، وتاأتي هذه احلملة 

ا�ستمرارًا للحمالت ال�سابقة والتي اإعتاد البنك على تنظيمها ب�سكل دوري.
الأردين  فالبنك  والبيئة  بال�سحة  ال�ستثمار  باأهمية  البنك  من  اإميانا  هذا  وياأتي 
الكويتي يقدم دعمه للمبادرات والأن�سطة التي حمورها التوعية التاأثري الإيجابي يف 

هذين املجالني ملدى ارتباطهما الوثيق يف خدمة الن�سان واملجتمع املحلي.

أخبار البنوك

»األردني الكويتي« ينشئ محطة لتوليد
 الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية

شعار البنك المؤسسي » أكثر من بنك« يتمثل في التزام البنك بالعمل
 على تعزيز دوره في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية
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اأتاح »بنك  الحتاد«  العامل،  بنكًا رائدًا حول  املتنامية لأكرث من ٩٠  ال�سبكة  �سمن 
خدمة))SWIFT gpi(  لعمالئه من الأفراد وال�سركات لي�ستطيعوا من خاللها 
التمتع  فر�سة  مع  عالية،  و�سرعة  باأمان  اخلارجية  احلوالت  وا�ستقبال  اإر�سال 

مبجموعة وا�سعة من املزايا القيمة،  التي �ست�سهل عملية اإدارة الأموال وتتبعها. 
وعرب اعتماد هذا املعيار العاملي اجلديد للحوالت، ميكن لعمالء »بنك الحتاد« اليوم 
املرتبطة  والبيانات  والعمولت  ال�سرف  اأ�سعار  يف  التامة  ال�سفافية  من  ال�ستفادة 
باحلوالة، بالإ�سافة اإلى التمتع بكفاءة ت�سغيلية اأعلى خالل تنفيذ املدفوعات الدولية. 
كذلك متكن خدمة »SWIFT gpi« العمالء من تتبع حالة احلوالت املر�سلة بكافة 
مراحلها منذ حلظة اإر�سالها وحتى و�سولها لوجهتها النهائية يف اأي مكان يف العامل، 

ما مينحهم اأق�سى درجات الراحة والأمان. 
واإلى جانب ذلك، مت ت�سميم جمموعة من املزايا بهدف زيادة م�ستويات الأمان من 
ايقاف احلوالة وا�سرتدادها يف  خالل خدمة»SWIFT gpi«، مبا يف ذلك خيار 
حال ال�ستباه يف الحتيال، اإلى جانب احلفاظ على بيانات احلوالة الأ�سا�سية والتي 

متكن العمالء من املطابقة الآلية للفواتري والدفعات وتتبعها.

موا�ساًل دعمه لل�سيدات يف الأردن، و�سمن من�سة »�سروق«
»بنك االحتاد«يطلق الدورة الثانية 

من برنامج«ت�صهيل العودة ل�صوق العمل لل�صيدات«
لإطالق  الحتاد«  »بنك  لـ  الدافع  كانت  الكبرية  وطموحاتهن  الكامنة  اإمكانياتهن 
 Shorouq لل�سيدات  العمل  ل�سوق  العودة  »ت�سهيل  برنامج  من  الثانية  دورته 
برنامج  يعّداأول  والذي  »�سروق«،  من�سة  �سمن   ،«  Comeback Program
تدريبي وتاأهيلي �سامل يف اململكة لإعداد ال�سيدات ومنحهن الفر�سة للعودة اإلى �سوق 

العمل بعد فرتة من النقطاع لظروف تتعلق مبتطلبات العتناء بالعائلة.
اأيلول ٢٠١٨ ، ا�ستقبل »بنك الحتاد«٢٠  ويف الدورة اجلديدة، التي انطلقت يوم ٩ 
خرباتهن  ح�سب  للتدّرب  الربنامج  �سروط  الذاتية  �سريتهن  طابقت  ممن  �سيدة، 
اجلل�سات  يف  والعملية،وامل�ساركة  الفردية  مهاراتهن  تطوير  يت�سمن  مبا  ال�سابقة، 
املختلفة  البنك  اأق�سام  التدّرب يف  اإلى  بالإ�سافة  ني،  التوجيهية مع مدربني خمت�سّ

مبرافقة اأع�ساء من فريق عمل البنك لدعمهن وتوجيههن طوال فرتةا لربنامج.
وكانت الدورة الأولى من برنامج »ت�سهيل العودة ل�سوق العمل لل�سيدات« التي اأقيمت 

أخبار البنوك

»بنك االتحاد« ريادة بال حدود وابداع 
متأصل ألجل التغيير نحو األفضل دائما

أكد أن مفاجآت جوائزه لن تتوقف عند أي حدود
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أخبار البنوك

العام املا�سي قد حققت جناحًا متميزًا، حيث �ساهم »بنك الحتاد« يف تاأهيل ١٩ 
�سيدة للعودة اإلى �سوق العمل من خالل هذا الربنامج التدريبي، وح�سلت اأكرث من 

٤٥% منهن على عمل دائم لدى �سركات خمتلفة.
ويف الدورة اجلديدة، التي انطلقت يوم ٩ اأيلول ٢٠١٨ ، ا�ستقبل »بنك الحتاد«٢٠ 
خرباتهن  ح�سب  للتدّرب  الربنامج  �سروط  الذاتية  �سريتهن  طابقت  ممن  �سيدة، 
اجلل�سات  يف  والعملية،وامل�ساركة  الفردية  مهاراتهن  تطوير  يت�سمن  مبا  ال�سابقة، 

اإلى التدّرب يف اأق�سام البنك املختلفة  ني، بالإ�سافة  التوجيهية مع مدربني خمت�سّ
مبرافقة اأع�ساء من فريق عمل البنك لدعمهن وتوجيههن طوال فرتةا لربنامج.

وكانت الدورة الأولى من برنامج »ت�سهيل العودة ل�سوق العمل لل�سيدات« التي اأقيمت 
العام املا�سي قد حققت جناحًا متميزًا، حيث �ساهم »بنك الحتاد« يف تاأهيل ١٩ 
�سيدة للعودة اإلى �سوق العمل من خالل هذا الربنامج التدريبي، وح�سلت اأكرث من 

٤٥% منهن على عمل دائم لدى �سركات خمتلفة.

مع ميزة التتبع المباشر للحواالت
خدمة »SWIFT gpi« أصبحت متاحة في األردن لعمالء بنك االتحاد

جون ثالثة رواد أعمال مبدعين يٌتوَّ
بجائزة »بنك االتحاد« السنوية الخامسة للشركات الصغيرة والمتوسطة

يف حفل اأقيم يوم الثالثاء ١٦ ت�سرين الأول ٢٠١٨، يف جمّمع امللك احل�سني لالأعمال، اأعلن 
»بنك الحتاد«عن اأ�سماء ثالثة رّواد اأعمال مبدعني تاألقت م�ساريعهم واأفكارهم الريادية 
للعام  نظمها  والتي  واملتو�سطة،  ال�سغرية  لل�سركات  ال�سنوية  بجائزته  الفائزين  ليكونوا 
البيئية« )EcoHotels( ل�ساحبها  اخلام�ص على التوايل.وقد فازت »�سركة الفنادق 
»مايند�ست  فازت  بينما  متو�سطة«،  اأو  �سغرية  �سركة  »اأف�سل  فئة  بجائزة  ترزي  نبيل 
ل�ساحبتها   )Mindset( اأفريقيا«  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  يف  الت�سويقية  لالأبحاث 
رنا �سمارة بجائزة فئة »�سيدة الأعمال«، يف حني حازت �سركة »العلبة الذهبية للخدمات 
الإلكرتونية« )POSRocket( ل�ساحبها زيد ح�سبان جائزة فئة »ال�سركة الواعدة«. 

وقد حظي الفائزون على جوائز نقدية قّيمة عن كل فئة، حيث ح�سلت ال�سركة الفائزة 
عن فئة »اأف�سل �سركة �سغرية اأو متو�سطة« والفائزة عن فئة »�سيدة الأعمال« على جائزة 
فئة  عن  الفائزة  ال�سركة  حظيت  بينما  منهما،  لكل  اأردين  دينار  األف   ٢٥ قيمتها  نقدية 
�سبق،  ملا  وبالإ�سافة  اأردين.  دينار  اآلف   ١٠ قيمتها  نقدية  بجائزة  الواعدة«  »ال�سركة 
�سيحظى الفائزون بفر�سة التوا�سل مع فريق عمل متخ�س�ص من البنك بهدف منحهم 

الإر�ساد والتوجيه الالزمني للنهو�ص باأعمالهم وتنميتها.
وبهذه املنا�سبة، قالت ناديا ال�سعيد، الرئي�ص التنفيذي لـ »بنك الحتاد«: »هذا العام لفت 
نظرنا ت�ساُعف عدد الطلبات التي و�سلتنا خا�سة من �سمن فئة ال�سركات النا�سئة الأمر 
وال�سركات  الرياديني  يف  ال�ستثمار  اأن  الأردن،حيث  يف  الريادة  تطوير  على  يدل  الذي 
النا�سئة واملراأة هو ا�ستثمار يف م�ستقبل الأردن«.وتطرقت ال�سعيد للحملة التي مت اإطالقها 
عمالئنا  متكني  هو  لنا  وبالن�سبة  التمكني  يعني  »امل�ستقبل  قائلة:  البنك  قبل  من  حديثًا 
ولهذا  يف�سلونها،  التي  وبالطريقة  مكان  اأي  ومن  وقت،  اأي  يف  مبعامالتهم  القيام  من 
ال�سبب قمنا باإطالق حملة �سّكل م�ستقبلك، والتي هي وعدنا اجلديد لعمالئنا من خالل 
والبتكار  التكنولوجيا  لدعم  الذكي  العامل  يتيحها  التي  ومعرفتنا  اإمكانيتنا  كل  توظيف 
وريادة الأعمال لأجلهم«.واأعلنت ال�سعيد خالل كلمتها عن ا�ست�سافة »بنك الحتاد« لقمة 
التحالف العاملي للبنوك »GBA Global summit« لأول مرة يف ال�سرق الأو�سط 
اأكرث من ٥٢ موؤ�س�سة مالية عاملية معنية ببناء برامج فعالة ت�ساهم بزيادة  والذي ي�سم 

ال�سمول املايل للمراأة.
ر�سائل  من  حتمله  ملا  اختيارها  مت  الفائزة  الثالث  ال�سركات  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
تتمثل  والإقليمي، حيث  املحلي  امل�ستويني  وا�سعًا على  اأن ت�سنع فرقًا  �ساأنها  اإبداعية من 
مهمة �سركة »EcoHotels« بتوفري جتربة �سياحة ا�ستثنائية لل�سياح والزوار يف الأردن. 

فمنذ عام ٢٠٠٩، بداأت ال�سركة م�سوارها من نزل فينان البيئي، وحّولته، بال�سراكة مع 
للبيئة،  �سياحية �سديقة  يقدم رحالت  نزل مميز  اإلى  الطبيعة،  امللكية حلماية  اجلمعية 
وعادات  اخلاّلبة  الطبيعة  خاللها  ي�ستك�سفون  مغامرات  خو�ص  فر�سة  الزوار  ومينح 
لعام ٢٠١٨،  الأعمال«  »�سيدة  بجائزة  والفائزة  �سمارة  رنا  اأما  الأ�سيلة.  املحلي  املجتمع 
ال�سركات  تهم  واجتماعية  �سوقية  اأبحاث  من  �سركتها  تقدمه  ملا  جائزتها  حازت  فقد 
اخلا�سة والإغاثية والتنموية.وت�سم »Mindset«اليوم اأكرث من ٧٠٠ باحث ميداين يف 
 »POSRocket« كل من الأردن وال�سعودية والإمارات وفل�سطني ونيجرييا. اأما �سركة
ل�ساحبها زيد ح�سبان فتمّثل املعنى احلقيقي ملواكبة التطور والثورة التقنية التي ي�سهدها 
لإن�ساء  �سحابية  من�سة  التجارية  املحالت  لأ�سحاب  انطالقها  منذ  تقدم  حيث  العامل، 

نقاط بيع خا�سة بهم عرب الإنرتنت مل�ساعدتهم على زيادة مبيعاتهم ومنو اأعمالهم. 
ي�سار اإلى اأن »بنك الحتاد« كان قد اأطلق جائزته ال�سنوية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
ريادييها  وتقدير  الرائدة  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  دعم  بهدف   ،٢٠١٤ عام 
�سملت  ودقيقة  �سفافة  تقييم  عملية  بعد  الفائزين  اختيار  وجاء  باإجنازاتهم.  والحتفاء 
معايري حمددة، ت�سّم الإبداع واملوؤ�سرات املالية ودميومة وا�ستمرارية ال�سركة وامل�ساهمة 

املجتمعية.
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عزز دوره داخل سوق التمويل اإلسكاني في المملكة

»البنك العقاري المصري العربي«
يوقع اتفاقيات متعددة لتقديم تسهيالت ائتمانية

 لتوسيع نشاط اعمال الشراكة اقليميًا

أخبار البنوك

وقع البنك العقاري امل�سري العربي بالأردن موؤخرا اأكرث من اتفاقية تهدف لتقدمي 
متعددة  بنكية  خدمات  لتقدمي  جهة  من  اأكرث  مع  بها  تعاون  ائتمانية  ت�سهيالت 
لفروع  القليمي  املدير  عقل  ال�سيد/طارق  البنك  التفاقيات عن  هذه  وقع   ، حيث 
اأن  عقل  اأكد  التفاقيات،  توقيع هذه  بالأردن وعن  العربي  امل�سري  العقاري  البنك 
ال�سرتاتيجية التي ينتهجها البنك العقاري امل�سري العربي هو ال�سعي وب�سكل دائم 
الالزم  والتمويل  الدعم  تقدمي  خالل  من  مميزين،  �سركاء  مع  عالقاته  توطيد  يف 
تلك  تواجه  التي  وامل�ساكل  العقبات  وتذليل  واملتو�سطة  وال�سغرية  الكربى  لل�سركات 

ال�سركات للتو�سع يف اعمالها على م�ستوى حملي او اقليمي. 
اأول اتفاقية هي اتفاقية تعاون مع �سركة املجموعة العاملية لتجارة ال�سيارات )غبور 
اوتو( يقوم البنك مبوجبها بتقدمي الت�سهيالت الئتمانية لتو�سيع ن�ساط ال�سركة يف 

العراق.
وجرت مرا�سم التوقيع يف املقر الرئي�سيي ل�سركة غبور )جي بي اوتو( يف القاهرة 
ال�سريك الرئي�سي يف �سركة املجموعة العاملية لتجارة ال�سيارات . وقع التفاقية عن 
�سركة املجموعة العاملية لتجارة ال�سيارات الدكتور/ روؤوف غبور رئي�ص جمل�ص الإدارة 
و�سهد مرا�سم التوقيع  عمرو جاد اهلل نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك العقاري وعدد 

من اع�ساء الإدارة  العليا يف البنك واملجموعة.
اإدارة  بها  تقوم  التي  ال�سرتاتيجية،  ال�سراكات  �سمن  التفاقية  هذه  توقيع  وياأتي 

البنك  تطوير  برئا�سة عمرو كمال، و�سمن خطط  العربي  امل�سري  العقاري  البنك 
وو�سعه يف مقدمة امل�سارف العربية ،.

واعرب عقل عن �سعادته بهذا التعاون مع �سركة املجموعة العاملية لتجارة ال�سيارات، 
التي  البنك  اإدارة  جمل�ص  ا�سرتاتيجية  مع  متوافقا  التفاقية  هذه  توقيع  جاء  حيث 
نهدف من خاللها ايل ان يتواجد البنك كاأحد البنوك الرائدة علي م�ستوي املنطقة 

العربية يف دعم ومتويل هذا النوع من ال�سركات التي تعمل علي امل�ستوي القليمي.
من جانبه، عرب الدكتور غبور عن �سعادته بتوقيع هذه التفاقية وبالتعاون مع البنك 
العقاري امل�سري العربي برئا�سة عمرو كمال وجمل�ص ادارته املوقر، والتي جاءت يف 
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عراقة البنك تكمن بكونه أقدم بنك مصري علي مستوي 
المنطقة العربية، مما أكسبه جودة وثقة وامانا في التعامل معه

وقت متنا�سق مع تو�سيع رقعة اعمال ال�سركة يف ال�سوق العراقية الواعد. 
بنك م�سري علي  كاأقدم  العربي،  امل�سري  العقاري  البنك  اأن عراقة  واأكد  غبور على 
ايل  يرجع  وذلك  معه،  التعامل  يف  وامان  وثقة  جودة  تك�سبه  العربية،  املنطقة  م�ستوي 
لعمالئه  اخلدمات  اف�سل  تقدمي  يف  املوؤ�س�سي  امل�سريف  العمل  معايري  بارقي  التزامه 
الثقة، وهو ما عزز القناعة  اأ�سا�سها  مع حر�سه الدائم علي بناء عالقات وثيقة معهم 
لدينا بان يكون البنك العقاري يف ظل جمل�ص ادارته اجلديد حليفا لنا يف تو�سيع ن�ساط 

املجموعة حمليا واإقليميا. 
الت�سالت  وزير  غرايبة  مثنى  املهند�ص  معايل  فبح�سور  الثانية  التفاقية  وعن   
وتكنولوجيا املعلومات ومعايل ال�سيد مران جمعة رئي�ص جمل�ص ادارة اأوي�س�ص ٥٠٠ ، وعلى 
�سركة  افتتاح  عن  لالإعالن  لالأعمال  ح�سني  امللك  جممع  يف  اقيم  الذي  احلفل  هام�ص 
العربي  امل�سري  العقاري  البنك  بني  ما  تعاون  اتفاقية  توقيع  مرا�سم  جرت  اأموالكم.  
و�سركة اأموالكم والتي مبوجبها تقوم ال�سركة بعر�ص املنتجات واخلدمات امل�سرفية التي 

www.AmwalCom.Com يقدمها البنك على موقعهم اللكرتوين
ووقع التفاقية نيابة عن  �سركة اأموالكم فادي عوي�ص موؤ�س�ص ال�سركة  وبح�سور عدد كبري 

من املهتمني وال�سيوف .
مع  ان�سجامًا  التفاقية  هذه  توقيع  لقدجاء   « قائاًل:  عقل  �سرح  التفاقية،  توقيع  وعن 
ال�سرتتيجية ايل ينتهجها البنك العقاري امل�سري بتوفري حلول م�سرفية وبنكية مرنة 
للمواطن الأردين ، والتي من خاللها ن�ساهم بتوفري الوقت واجلهد للعمالء املهتمني يف 
البحث عن عرو�ص للمنتجات واخلدمات امل�سرفية الذي يقدمها البنك مما ي�ساهم يف 

توجيههم باتخاذ قرارات مالية �سريعة ومدرو�سة وفقًا لحتياجاتهم«
ومن جانبه، عّلق عوي�ص قائاًل: »نحن يف �سركة اأموالكم نعتز بال�سراكة مع البنك العقاري 
خدمة  تقدمي  على  امل�سرتك  حر�سنا  من  التفاقية  هذه  توقيع  ياأتي  و  العربي  امل�سري 
مميزة ومتطورة للمواطن الأردين الذي يبحث عن عرو�ص منتجات بنكية ومما ي�ساهم 

بدعم وتطوير ا�سرتاتيجية ال�سمول املايل التي يرعاها البنك املركزي الأردين.
بالإ�سافة اإلى ذلك فقد وقع البنك العقاري امل�سري العربي و ال�سركة الردنية ل�سمان 
القرو�ص ثالث اتفاقيات تغطي �سمان قرو�ص ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة وبرنامج 

التمويل ال�سناعي و امل�ساريع النا�سئة. 
ووقع التفاقية عن ال�سركة الدكتور حممد اجلعفري مدير عام ال�سركة الردنية ل�سمان 

القرو�ص، وبح�سور عدد من مدراء الإدارة التنفيذية من كال اجلانبني.
ويف تعليقه على هذه التفاقية �سرح عقل : »تاأتي هذه ال�سراكة ا�ستكمال ملنظومة متكاملة 
يعمل البنك العقاري امل�سري العربي  على اجنازها بهدف دعم قطاع امل�ساريع ال�سغرية 

تلك  عن  تنجم  قد  التي  امل�سرفية  املخاطر  تغطية  بهدف  منها  والنا�سئة  واملتو�سطة 
القرو�ص التي متنح ملثل هذه ال�سريحة من ال�سركات . 

واأ�ساف عقل اأن هذه التفاقيات تدعم فر�ص القرا�ص لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
وبالتعاون مع ال�سركة الردنية ل�سمان القرو�ص التي ت�سارك البنك يف حتمل املخاطر 
وتخفف عبء خماطر الئتمان على قاعدة راأ�ص املال وخم�س�سات الديون، خا�سًة وان 
برامج ال�سركة توفر تغطية تاأمينية ترتاوح ما بني ٧٠-٨٥% من قيمة القرو�ص املمنوحة 

ح�سب كل برنامج م�سمول باأحكام التفاقيات التي مت توقيعها« .
لتحقيق  القرو�ص  ل�سمان  الأردنية  ال�سركة  به  تقوم  الذي  الكبري  الدور  عقل  وثمن 
ال�ستقرار والتحفيز لأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، بالإ�سافة الى ال�سرعة يف 

تنفيذ ومنح الت�سهيالت �سمن الثالث برامج املذكوره اأعاله.
هذه  توقيع  ان  اجلعفري  د.حممد  القرو�ص  �سمان  عام�سركة  مدير  بني  وقد  هذا 
لل�سركات  التمويل  فر�ص  تعزيز  يف  جلهودها  ال�سركة  موا�سلة  �سمن  ياأتي  التفاقيات 
من  ال�ستفادة  من  ال�سركات  هذه  متكني  ولهمية  اململكة،  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 
النمو  حتديات  ان  مو�سحًا  اململكة.  يف  العاملة  البنوك  كافة  خالل  من  ال�سركة  برامج 
لبيئة العمال خا�سًة من حيث توفري  ال�سبل الداعمة  القت�سادي يجب مواجهتها بكل 
التمويل بال�سروط والكلف املنا�سبة لقطاع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة لتمكينها من 

ال�ستمرار والتو�سع وخلق املزيد من فر�ص العمل.

»العقاري امل�صري«: منتدى اال�صتثمار 
االأردين- امل�صري مهم لتعزيز العالقات بني البلدين

و�سف املدير القليمي للبنك العقاري امل�سري-العربي، طارق عقل، منتدى ال�ستثمار 
باأنه فر�سة مهمة يف تعزيز »دورنا كبنك  اأم�ص  الأردين- امل�سري الذي عقد يف عمان 
اإقليمي يتطلع م�ستقبال باأن يكون له دور كبري يف تنمية وتعزيز العالقات بني البلدين«، 
وامل�سريني  الأردنيني  الأعمال  رجال  تطلعات  تلبي  تقدمي خدمات م�سرفية  من خالل 

على حد �سواء، وت�ساهم يف تنمية وزيادة احل�سة ال�سوقية للبنك يف كال البلدين.
واأثنى عقل على الدور الفاعل جلمعية رجال الأعمال الأردنيني وجمعية رجال الأعمال 
وتهيئة اجلو  امل�ستثمرين  تواجه  التي  امل�ساكل  اآلية حلل  و�سع  لدورهما يف  امل�سريني 
بني  التجاري  التبادل  زيادة  للم�ساهمة يف  ال�ستثمارات  املنا�سب جلذب  ال�ستثماري 

البلدين.
باأهمية  اإميانه  من  انطالقا  للمنتدى  العربي  امل�سري  العقاري  البنك  رعاية  تاأتي  و 
العربية،  م�سر  وجمهورية  الها�سمية  الأردنية  اململكة  بني  ما  التجارية  العالقات 

وانعكا�سها ايجابا على فر�ص ال�ستثمار والنمو يف كال البلدين.

89العدد 53    كانون األول   2018



أخبار البنوك

 منحت جملة »غلوبال فاينان�ص« العاملّية )Global Finance( ومقرها نيويورك 
الرقمية  امل�سرفية  اخلدمات  �سعيد  على  عاملية  جائزة   ١٤ موؤخرًا  العربي  البنك 
امل�سرفية  خدماته  بف�سل  ٢٠١٨،وذلك  للعام  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  عرب  املقدمة 
املتطورة لقطاعي ال�سركات والأفراد.وقد مت اختيار البنك من قبل جلنة حتكيم عاملّية 
اإلى  اخلارجي،بالإ�سافة  والدعم  والتكنولوجيا  ال�ست�سارات  قطاع  من  خرباء  ت�سم 

فريق املحررين املخت�سني يف املجلة.
التقدير  ياأتي هذا  البنك احلافل، حيث  اإلى �سجل  اإ�سافة مميزة  ويعد هذا الإجناز 
رقمية  م�سرفية  وحلول  خدمات  توفري  �سعيد  على  الريادية  البنك  لقدرة  جت�سيدًا 
ع�سرية تلبي احتياجات العمالء عرب خمتلف القطاعات وتعك�ص روؤية البنك وحر�سه 
اأحدث امل�ستجدات على �سعيد ال�سناعة امل�سرفية. وت�سمنت  املتوا�سل على مواكبة 
للخدمات  بنك  اأف�سل  جائزة  الأردن،  يف  البنك  عليها  حاز  التي  اجلوائز  قائمة 
والتابلت  الذكية  للهواتف  بنكي  تطبيق  اأف�سل  وجائزة  لالأفراد  الرقمية  امل�سرفية 
اإدارة النقد  اأف�سل بنك يف  اأف�سل بنك متويل جتاري عرب الإنرتنت وجائزة  وجائزة 
الت�سويق  يف  الأف�سل  وجائزة  اإلكرتوين  موقع  ت�سميم  اأف�سل  وجائزة  الإنرتنت  عرب 
واخلدمات عرب �سبكات التوا�سل الجتماعي وجائزة البنك الأكرث متيزا يف اخلدمات 

الرقمية )اأف�سل بنك للخدمات امل�سرفية الرقمية لل�سركات(.

بالإ�سافة اإلى ذلك، ح�سل البنك كذلك على جائزة اأف�سل بنك للخدمات امل�سرفية 
الرقمية لالأفراد يف كل من  فل�سطني وم�سر وجائزة البنك الأكرث متيزا يف اخلدمات 
قطر  من  كل  يف  لل�سركات(  الرقمية  امل�سرفية  للخدمات  بنك  )اأف�سل  الرقمية 

والبحرين ولبنان.
وعلى م�ستوى املنطقة حاز البنك العربي على جائزة اأف�سل ت�سميم موقع اإلكرتوين 
وجائزة الأف�سل يف الت�سويق واخلدمات عرب �سبكات التوا�سل الجتماعي يف منطقة 

ال�سرق الأو�سط للعام ٢٠١٨.
وياأتي فوز البنك العربي بهذه اجلوائز بناًء على جمموعة من املعايري املتخ�س�سةوالتي 
امل�سرفية  القنوات  عرب  وخدمتهم  العمالء  جلذب  ال�سرتاتيجية  القوة  ت�سمنت: 
التى  املنتجات  والتو�ّسع فى  لهذه اخلدمات،  امل�ستخدمني  اأعداد  والنمو فى  الرقمية، 
يتم تقدميها للعمالء، وكذلك اخلدمات املتنوعة التى يقّدمها كّل من املوقع الإلكرتوين 

وتطبيق الهاتف املحمول والتي �سمّمت خ�سي�سًا لذلك.
وجتدر الإ�سارة هنا اإلى اأن البنك العربي ح�سل على العديد من اجلوائز من جهات 
للعام ٢٠١٨،  الأو�سط  ال�سرق  بنك يف  اأف�سل  اأبرزها جائزة  كان من  عاملية مرموقة 
 )Global Finance( وللعام الثالث على التوايل، من جملة غلوبال فاينان�ص
 The( اإلى جانب جائزة بنك العام يف ال�سرق الأو�سط ٢٠١٧ من جملة ذا بانكر ،

»البنك العربي« عمالؤنا هم أولويتنا وكل
 ما نقوم به مكرس لتلبية احتياجاتهم 

البنك يحصد 14 جائزة عالمية على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية لألفراد والشركات في المنطقة
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Banker(، التابعة ملجموعة الفاينن�سال تاميز العاملية ومقرها لندن.

جائزة »االإ�صهامات املتميزة يف القطاع امل�صريف العربي« لنعمة �صباغ
للبنك  التنفيذي  العام  املدير  لندن  ومقرها  العرب  امل�سرفيني  جمعية  منحت 
العربي �سعادة ال�سيد نعمة �سباغ جائزة »الإ�سهامات املتميزة يف القطاع امل�سريف 
العربي« للعام ٢٠١٨وذلك تقديرًا جلهوده وا�سهاماته املميزة على �سعيد ال�سناعة 

امل�سرفية العربية على مدى ما يزيد عن ٤٠ عامًا.
م�سريته  خالل  �ساهم  حيث  العرب  امل�سرفيني  اأبرز  من  واحدًا  �سباغ  نعمة  ويعد 
املهنية يف القطاع امل�سريف يف ادارة  وانت�سار الأعمال الدولية لبنك الكويت الوطني 
العربي  البنك  على مدار ما يقارب ع�سرين عامًا. كما تولى �سباغ رئا�سة كل من 
الوطني يف ال�سعودية و»بنك ميد« يف لبنان. وهو ي�سغل حاليًا من�سب املدير العام 
التنفيذي للبنك العربي منذ بداية عام  ٢٠١٠ بالإ�سافةالى من�سب رئي�ص جمل�ص 

ادارة بنك اأوروبا العربي يف لندن. 

اإطالق تطبيق عربي موبايل بحلته اجلديدة واملّطورة
اأ�سدر البنك العربي موؤخرًا ن�سخة حمدثة من تطبيق »عربي موبايل« بحلة جديدة 
اإجناز  البنك  لعمالء  تتيح  التي  الرقمية  البنكية  احللول  من  وا�سعة  باقة  تت�سمن 
الكثري من املعامالت امل�سرفية عرب الإنرتنت من خالل الهواتف الذكية واأجهزة 
التابلت �سمن اأعلى م�ستويات ال�سهولة والأمان. وياأتي اإطالق الن�سخة اجلديدة من 
الرقمية على  التكنولوجيا  اأحدث  اإلى تبني  الهادفة  البنك  اإطار خطة  التطبيق يف 

�سعيد ال�سناعة امل�سرفية وتوظيفها خلدمة عمالئه.
البنك  خدمات  جمموعة  اإلى  نوعية  اإ�سافة  املطورة  موبايل  عربي  خدمة  وت�سكل 
عمالء  لتمنح  خ�سي�سًا  �سممت  مزايا  من  تقدمه  ما  خالل  من  الرقمية  العربي 
البنك املزيد من املرونة والراحة لإمتام معامالتهم امل�سرفية يف اأي وقت ومن اأي 
الفوري  اجلديدة: ال�سرتاك  بن�سخته  التطبيق  يقدمها  التي  املزايا  وت�سمل  مكان. 
باخلدمة، الدخول للتطبيق بكل �سهولة واأمان عرب ب�سمة ال�سبع اأو ت�سجيل الدخول 
بالنمط، اإلى جانب الت�سميم اخلا�ص امل�ستوحى من نوع ح�ساب العميل، واإمكانية 
�سر  كلمة  اإن�ساء  وخيار  ي�سر،  بكل  اإليهم  الأموال  لتحويل  جدد  م�ستفيدين  اإ�سافة 
ثانية، وكذلك اإمكانية تنفيذ حوالت دورية، وت�سديد دفعات البطاقات الئتمانية، 

ودفع الفواتري، واإر�سال حوالت حملية ودولية، وطلب منتجات وخدمات م�سرفية 
ب�سكل  احل�سابات  جميع  تفا�سيل  على  والطالع  الئتمانية  كالبطاقات  متعددة 

مف�سل بالإ�سافة اإلى العديد من املزايا الأخرى.
ال�سيد نعيم احل�سيني - نائب رئي�ص تنفيذي  التحديث، قال  تعليقه على هذا  ويف 
- مدير جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف البنك العربي: »اإننا فى البنك 
امل�سرفية  العمليات  وتب�سيط  العمالء  جتربة  لتح�سني  با�ستمرار  ن�سعى  العربي 
واأ�ساف  وتطلعاتهم.«  حياتهم  اأ�سلوب  تواكب  �سل�سة  رقمية  حلول  توفري  عرب  لهم 
امل�سريف  القطاع  دفع  املتغري  �سلوكهم  ومنط  العمالء  احتياجات  »اإن  احل�سيني: 
اليوم اإلى تبني احللول الرقميه كا�سرتاتيجية اأ�سا�سية. وا�ستجابة لذلك عملنا على 
تعزيز تطبيق عربي موبايل باإ�سافات نوعية �ست�سجع عمالئنا على زيادة ا�ستخدام 
القنوات الرقمية لجراء معامالتهم امل�سرفية املعتادة مع املزيد من اخل�سو�سية 

واملرونة.«

البنك العربي الراعي اال�صرتاتيجي ملنتدى احتاد امل�صارف 
العربية حول التعديالت االأ�صا�صية على بازل 4

التعديالت   –  ٤ بازل  اإلى  »الطريق  منتدى  فعاليات  موؤخرًا  العربي  البنك  رعى 
اأقيم يف فندق الكمبين�سكي -  الأ�سا�سية املتوقعة يف مرحلة ما بعد الأزمة« والذي 
املركزي  البنك  مع  وبالتعاون  العربية  امل�سارف  احتاد  من  بتنظيم  امليت،  البحر 

الأردين وجمعية البنوك يف الأردن. 
والتي   ٤ بازل  مبعايري  املرتبطة  الهامة  املوا�سيع  من  جمموعة  املنتدى  وتناول 
التعديالت  اأهم  بينها  من  �سواء،  حد  على  والتجارية  املركزية  بامل�سارف  تعنى 
والإ�سالحات املقرتحة واأهدافها ما بعد بازل ٤، التعديالت امل�ستجدة على طريقة 
احت�ساب املتطلبات الراأ�سمالية الناجمة عن خماطر الئتمان،الآثار ال�سرتاتيجية 
لبازل ٤، املنهج اجلديد لحت�ساب ن�سبة الرافعة املالية وكيفية التعامل مع امل�سارف 
ذات  واملو�سوعات  املحاور  اأخرى من  الى جانب جمموعة  النظامية  الأهمية  ذات 

ال�سلة.
البنك  املوؤمتر انطالقًا من حر�ص  العربي ال�سرتاتيجية لهذا  البنك  وتاأتي رعاية 
املتوا�سل على دعم املوؤمترات والفعاليات امل�سرفية مبا فيها تلك املتعلقة بجوانب 
الإدارة املالية واإدارة املخاطر، ونظرًا لالأهمية التي متّثلها جلنة ومعايري بازل يف 

ال�سناعة امل�سرفية.

91العدد 53    كانون األول   2018



�سارك بنك �سو�سيته جرنال - الأردن )SGBJ( للمّرة الثالثة يف فعالّيات الأ�سبوع 
الفرن�سي يف عمان، الذي اأقيم يف بوليفارد العبديل، املعروف بو�سط البلد اجلديد، 
و�سعادة  الدكتور طارق احلموري،  والتجارة  ال�سناعة  وزير  معايل  برعاية  وذلك 
ال�سفري الفرن�سي يف اململكة ال�سيد دايفيد بريتولوتي ومعايل عقل بلتاجي، رئي�ص 
جمل�ص اإدارة �سركة العبديل وكفراج. و�سّمت الفعالّيات اأن�سطة عديدة يف خمتلف 

املجالت التجارّية والقت�سادّية والثقافّية والتعليمّية. 
العالقات  اأهمّية  على  له،  كلمة  يف   ،SGBJ عام  مدير  قبوات،  ندمي  ال�سيد  اأّكد 
يف  الأول  الأجنبي  امل�ستثمر  هي  فرن�سا  اأّن  �سّيما  ل  العريقة،  الأردنّية  الفرن�سّية 
الداعمة  جرنال  �سو�سيته  جمموعة  بروؤية  البنك  التزام  على  �سّدد  كما  الأردن. 

واملعّززة ملبداأ اجلمع بني الثقافات.
الفرن�سّية  التجارة  غرفة  تنّظمه  الذي  الفرن�سي  الأ�سبوع  اأّن  ذكره،  اجلدير  ومن 
الأردنية - كفراج، بالتعاون مع ال�سفارة الفرن�سّية واملعهد الثقايف الفرن�سي، ي�سّلط 
ال�سركات  تقوم  حيث  البلدين،  بني  والتجارّية  القت�سادّية  العالقات  على  ال�سوء 
الفرن�سّية العاملة يف الأردن بعر�ص خرباتها ومنتجاتها لالأردنّيني لي�ستمتعوا بها، 
اإلى  حيث تتنّوع القطاعات التي تعمل فيها فرن�سا بالأردن: من قطاع الت�سالت 
قطاعات الطاقة وال�سيارات وال�سمنت والطائرات وال�سحن واخلدمات امل�سرفّية 

وفنون الطهي الفرن�سّية، بال�سافة مل�ستح�سرات التجميل والعطور الفرن�سّية. 
خا�ص  ركن  يف  تواجدوا  حيث  الفعاليات  هذه  يف  البنك  عن  ممثلون  و�سارك 
البنك  منتجات  على  الفرن�سي  الأ�سبوع  رّواد  تعريف  بهدف   ،SGBJ- ب 

املختلفة.   

توقيع البنك اتفاقية مع بنك اأبوظبي االأول لال�صتحواذ 
على االأعمال امل�صرفية له يف االأردن

لال�ستحواذ  الول  اأبوظبي  بنك  مع  اتفاقية  جرنال-الردن  �سو�سيته  بنك  وقع 
عقود  نقل  ا�سم  حتت  واملندرجة  الردن  يف  لالخري  امل�سرفية  العمال  على 
الوطني،  اأبو ظبي  املتعلقة العمال امل�ستحوذة. بنك  املوظفني وعقود املوردين 

حيث ت�سمل ال�سفقة اأي�سا
 وقد جاءت هذه  التفاقية عقب عملية تقييم دقيقة لعرو�ص ال�سراء من قبل 
بنك اأبوظبي الول لختيار العر�ص المثل لكل من املوظفني والعمال وقد �سرح 
االتفاقية،  هذه  اأن   « �سو�سيته جرنال-الردن  لبنك  العام  املدير  قبوات،  ندمي 
والتي حتظى مبوافقة اجلهات الرقابية، تاأتي يف اإطار التوجهات ال�سرتاتيجية 
يف  ال�سوقية  واحل�س�ص  النمو  لتعزيز  الرامية  جرنال-الردن  �سو�سيته  لبنك 
ميزانيته  البنك يف  الذي حققه  امللحوظ  النمو  يدّعم  ما  وهو  الردين،  ال�سوق 
خالل ال�سنوات اخلم�ص املا�سية«. واأ�ساف »باأننا نتطلع لتحقيق التكامل فيما 
بني املجموعة التي نرتكز عليها وخطوط اأعمالنا املهنية و�سركاتنا التابعة بغية 

تلبية احتياجات عمالئنا و�سركائنا على اأكمل وجه.
بنك  جمموعة  من  جزء   )SGBJ( الأردن   - جرنال  �سو�سيته  بنك  وي�سّكل 
�سو�سيته جرنال يف لبنان )SGBL( التي ترتكز على ال�سبكة الدولية ل�سو�سيته 
�سة  جرنال املنت�سرة يف ٦٦ بلدًا يف العامل. وهو يقّدم جمموعة كاملة ومتخ�سّ
اأنواع  بكل  ة  اخلا�سّ املالّية  واخلدمات  �سامل  نوع  من  امل�سرفّية  اخلدمات  من 

العمالء.

أخبار البنوك

»بنك سوسيتيه جنرال«: استراتيجيتنا تلبية احتياجات 
العمالء من خالل تقديم وتوفير مجموعة واسعة من 

المنتجات والخدمات تحاكي أرفع معايير الجودة
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بنك �سفوة الإ�سالمي يعمل على بناء وت�سميم كافة منتجاته وخدماته الع�سرية بناء 
على فهم عميق وم�ستوف حلاجات العمالء وتطلعاتهم لي�سمن لهم جتربة م�سرفية 
فريدة �سمن اأرفع امل�ستويات العاملية. وحر�سا على ذلك ي�سعى البنك دائما لتوقيع 
على  معروفة  جهات  مع  الأردن  يف  املختلفة  القت�سادية  القطاعات  مع  التفاقيات 

اأرقى م�ستوى مما يجدد من اخلدمات التي يقدمها البنك للعمالء 

 بنك �صفوة االإ�صالمي يوقع اتفاقية مع فندق كورب
وقع بنك �سفوة الإ�سالمي موؤخرًا اتفاقية مع فندق كورب اململوك لإدارة ال�سيافة 
ملتعاملي  الفندق  املقدمة من  الزفاف  ترويج عرو�ص  اإلى  تهدف  اتفاقية  القاب�سة، 

البنك حيث ت�سبح ترتيبات الزفاف بعد هذه ال�سراكة اأكرث فعالية واأقل تكلفة. 
ع�سرية  عالمة  وهو  كورب،  فندق  مع  الإ�سالمي  �سفوة  لبنك  ال�سراكة  هذه  وتاأتي 
وتلبية  املتعامل  راحة  باأن  املطلق  اإميانه  منطلق  من  ال�سيافة،  عامل  يف  مرموقة 
احتياجاته باأ�سهل اخلدمات واأوفر التكاليف هي اإحدى اأهم اأولويات البنك وجزءًا 

من م�سوؤوليته جتاه املجتمع واملواطن.

»اإيجل هيلز » االأردن و »بنك �صفوة االإ�صالمي« 
يعقدان �صراكة مثمرة ملنح التمويل لعمالئهما 

اململكة -  عن �سراكة جديدة  اأكرب مطّور عقاري يف  اأعلنت �سركة«اإيجل هيلز« -  
التا�سع  الثالثاء  يوم  اأقيم  الإ�سالمي«، وذلك يف حفل ع�ساء فاخر  مع بنك »�سفوة 
من اكتوبر يف حمافظةاإربد،ح�سره عدد من ال�سيوف وال�سخ�سيات رفيعة امل�ستوى.

اإلى  الرامية  هيلز«  »اإيجل  روؤية  الواقع  اأر�ص  على  لترتجم  ال�سراكة  هذه  وجاءت 
اإيجاد منط حياة جديد للباحثني عن التمّيز والرفاهية على حّد �سواء، ف�ساًل عن 
�سفوة  بنك  �سيقّدم  اإذ   ، املتعاملني  تطّلعات  اإلى  ترتقي  متنوعة  خليارات  تقدميها 
الإ�سالمي عرب هذه ال�سراكة متوياًل ي�سل اإلى ٩٠% من قيمة العقار وبعائد اإجارة 
باأ�سعار تف�سيلية عند ال�سراء من م�ساريع »اإيجل هيلز« ومنها: �سقق »ذا �سكاي لين« 
والوحدات  عّمان،  ريج�ص«  �سانت  و«رزيدن�سز  عّمان،  »دبليو«-  فندق  من  املخدومة 

ال�سكنية يف يف �سرايا العقبة وقرية الراحة يف العقبة. 
التنفيذي  املدير   - الفريحات  اهلل  عبد  ال�سيد  حتدث  ال�سراكة،  هذه  اأهمية  وعن 
ونحن  الأردن،  يف  لنطالقتنا  الأولى  اللحظة  »منذ  قائاًل:   - الأردن  هيلز  لإيجل 
الراحة  اإليه مبنتهى  يتطّلعون  ما  الباحثني عن منط حياة فريد  ملنح  اخُلطى  نحّث 
وال�سهولة، ولأن ال�سعب الأرديّن �سغوف دومًا اإلى الأف�سل، نعمل دائما لتوفري فر�ص و 
منح، حلوًل متويلية مرنة، ي�ستطيع من خاللها احل�سول على الفخامة التي تليق به، 

لذا جاءت �سراكتنا مع بنك �سفوة الإ�سالمي - ذي القاعدة اجلماهريية الوا�سعة -  
يف مكانها ال�سحيح؛ لرن�سم معًا اأ�سلوبًا جديدًا من الرفاهية واحلياة لل�سعب الأرديّن 
الكرمي«. ومن جانبه عب ال�سيد �سامر التميمي املدير العام لبنك �سفوة الإ�سالمي 
عن �سعادته بهذه ال�سراكة قائال: اإن �سراكتنا مع اإيجل هيلز ملنح متعامليها خدمات 
اأكرث  يف  عقارات  بامتالك  للراغبني  هامة  خطوة  تناف�سي  اإجارة  بعائد  م�سرفية 
اإلى  الأماكن متيزا يف اململكة وترجمة مل�ستوى اخلدمة العالية اجلودة الذي ن�سعى 
على  ور�سالته  وروؤيته  امل�سرفة  البنك  �سورة  ليعك�ص  القطاعات  خمتلف  يف  تقدميه 

الدوام .

�صركة »نتورك اإنرتنا�صونال« و بنك �صفوة االإ�صالمي
 يوقعان اتفاقية تعاون م�صرتك

يف  الرائدة  ال�سركة  اإنرتنا�سيونال«،  الإ�سالمي« و�سركة »نتورك  »�سفوة  بنك  وقع 
واأفريقيا،  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  املبتكرة  الإلكرتوين  الدفع  خدمات  توفري 
فيما  التميمي،  �سامر  التنفيذي،  رئي�سه  البنك،  وّقعها عن  تعاون م�سرتك،  اتفاقية 
وقعها عن ال�سركة الرئي�ص التنفيذي للعمليات لديها، اأجمد ال�سادق، وذلك بح�سور 

عدد من املدراء التنفيذيني من كال اجلانبني.
ومبوجب التفاقية، �سيوفر بنك »�سفوة الإ�سالمي« حلوًل متويلية متوافقة مع ال�سريعة 
الإ�سالمية تتمثل يف منح ت�سهيالت ل�سبكة متعاملني �سركة »نتورك اإنرتنا�سونال« من 
جتار واأ�سحاب حمالت البيع التجارية ونقاط البيع الذين ي�ستخدمون اأجهزة دفع 
قيمة  اإلى ٤٠% من  ت�سل  للت�سهيالت  ن�سبة متويل  كاأعلى  ت�سجيعية  ال�سركة،مبزايا 
احلركات ال�سنوية التي متت من خالل اأجهزة الدفع، وب�سقوف متويل دّوارة واأ�سعار 

مرابحة تف�سيلية مناف�سة.
وتعقيبًا على التفاقية، عّلق التميمي قائاًل: »تاأتي هذه التفاقية �سمن �سعينا يف بنك 
�سفوة الإ�سالمي لتقدمي خدمات رائدة مميزة ومناف�سة، تلبي الحتياجات املتنوعة 
�سوابط  مع  يتوافق  مبا  وذلك  وال�سغرية،   واملتو�سطة  الكربى  ال�سركات  لقطاع 
ال�سريعة الإ�سالمية، ما ي�سعنا يف �سدارة البنوك الإ�سالمية واأولها؛ حيث اأننا البنك 

الإ�سالمي الأول يف اململكة الذي يقدم هذه اخلدمة ملتعامليه«.
اأف�سل احللول  املتوا�سل على تقدمي  ال�سركة  ال�سادق على حر�ص  اأكد  ومن جهته، 
املمكنة ملتعامليها وتلبية متطلباتهم مبا ل يقت�سر على خدماتها وحلولها الأ�سا�سية، 
اأعمالهم  تنمية  الإ�سهام يف  �ساأنها  والتي من  امل�ساندة  لي�سمل اخلدمات  ومبا ميتد 
الدفع  نحو  التحول  يعزز  كما  اأف�سل،  نحو  على  زبائنهم  خدمة  من  ومتكينهم 
ال�سركة  وا�سرتاتيجية  الأ�سا�سية  ا�سرتاتيجيتها  من  ينبثق  الذي  الأمر  الإلكرتوين، 

املتعلقة باإدارة رعاية العمالء«.

»بنك صفوة اإلسالمي« تقديم مفهوم جديد
 من الخدمات المصرفية اإلسالمية العصرية في األردن



»بنك صفوة اإلسالمي« تقديم مفهوم جديد
 من الخدمات المصرفية اإلسالمية العصرية في األردن



اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري

أرباح »األولى للتمويل« 145,6 الف دينار
 حتى نهاية الربع الثالث من 2018

اأرباحها  اأن  اإلى  للتمويل  الأولى  �سركة  اأ�سارت 
بلغت ١٤٥،٦ الف ديناريف الت�سعة �سهور الأولى 

من ٢٠١٨
من  الثالث  الربع  يف  الإيرادات  جمموع  اأما 
مقابل  دينار،  ٢٠١٨بلغت١،٧٤١ مليون  العام 
١،٤٥٦ مليون دينار ايرادات الفرتة املماثلة من 

العام٢٠١٧.
اأما عن �سركة الأولى للتمويل فهي من ال�سركات 
اململكة  يف  الإ�سالمي  املايل  العمل  يف  الرائدة  
بتقدمي منتجات  تقوم  الها�سمية حيث  الأردنية 

اأحكام  مع  املتوافقة  الإ�ستثمار  و  التمويل 
من  متميز  مب�ستوى  الإ�سالمية  ال�سريعة 
اخلدمة لالأفراد وال�سركات، ومما يجعلها اأكرث 
اأعني  يف  اإحرتامًا  و  تقديرًا  املالية  املوؤ�س�سات 

املتعاملني معها.
احلفاظ  على  جهودها  بكل  ال�سركة  وتعمل 
ال�ستجابة  و�سرعة  املتعاملني  م�سلحة  على 
بكفاءة  الإلتزام  مع  التمويلية  لحتياجاتهم 
الواحد  الفريق  روح  مبداأ  حتت  العمل  وجودة 

مراعني تنمية الكفاءة واملبادرة وروح الإبداع.
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أرباح »بندار للتجارة واالستثمار« 1,7 مليون دينار
 حتى نهاية الربع الثالث من 2018

أرباح »التسهيالت التجارية« 2,105 مليون دينار
 حتى نهاية الربع الثالث من 2018

اأن  اإلى  وال�ستثمار  للتجارة  بندار  �سركة  اأ�سارت 
اأرباحها بلغت ٩3٢ الف ديناريف الربع الثالث من 
الثالث  الربع  الف ديناراأرباح   ٢٨٦ مقابل   ،٢٠١٨

من ٢٠١٧
من  الأولى  الأ�سهر  الت�سعة  يف  ال�سركة  اأرباح  واأن 
مقابل  دينار،  ٢٠١٨بلغت١،٦٩٠ مليون  العام 
١،١٠١ مليون دينار اأرباح الفرتة املماثلة من العام 

٢٠١٧
من  الثالث  الربع  يف  الإيرادات  جمموع  اأما 
مقابل  دينار،  ٢٠١٨بلغت١،٥١١ مليون  العام 
من  املماثلة  الفرتة  ايرادات  دينار  مليون   ١،3٩٠
�سركة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  واأ�سار  العام٢٠١٧. 
بندار للتجارة وال�ستثمار عماد ع�سفورعن نتائج 
اأرباح ٢٠١٨ اأن ال�سركة توا�سل حتقيق نتائج مالية 
 مميزة توازن بني م�سادر الأموال وا�ستخداماتها

تعزيز  اإلى  العام  هذا  خالل  ال�سركة  وت�سعى 
وذلك  ال�سيارات  قرو�ص  �سوق  يف  دورها 
التغطية  من  املزيد  على  حر�سها  خالل  من 
حاجة  يلبي  مبا  اململكة  يف  اجلغرافية  للمناطق 
منتجاتها  يف  التنويع  وكذلك  الأردين  املواطن 
الأردين ال�سوق  حاجات  مع  يتالءم   مبا 
ال�سركة لتحقيق اهداف  اإلى �سعي  ولفت ع�سفور 
وزيادة  لل�سركة  املايل  املركز  بتح�سني  امل�ساهمني 
ي�سمن  مبا  ال�سركة  اأموال  وتوظيف  الربحية 
اأعمال  وتطوير  الأموال  تكلفة  وتقليل  العائد  رفع 
ال�سوق يف  املناف�سة  مع  يتنا�سب  مبا   ال�سركة 
ووجه عماد ع�سفور ال�سكر مل�ساهمي ال�سركة على 
جهود  اإلى  بالأ�سافة  املتوا�سل  ودعمهم  ثقتهم 
ما  كل  على  ال�سركة  وموظفي  التنفيذية  الإدارة 

يبذلونه من اأجل حتقيق اأف�سل النتائج املالية.

اأ�سارت �سركة الت�سهيالت التجارية اإلى اأن اأرباحها 
بلغت ٧٠٧،١ الف ديناريف الربع الثالث من ٢٠١٨، 
من  الثالث  الربع  الف ديناراأرباح   ٧٠٢،٤ مقابل 

٢٠١٧
من  الأولى  الأ�سهر  الت�سعة  يف  ال�سركة  اأرباح  واأن 
مقابل  دينار،  ٢٠١٨بلغت٢،١٠٥ مليون  العام 
١،٩٠٦ مليون دينار اأرباح الفرتة املماثلة من العام 

٢٠١٧
من  الثالث  الربع  يف  الإيرادات  جمموع  اأما 
مقابل  دينار،  ٢٠١٨بلغت١،٩٢٨ مليون  العام 
من  املماثلة  الفرتة  ايرادات  دينار  مليون   ١،٧٦٨
�سركة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  واأكد  العام٢٠١٧. 
نتائج  فريزعن  جمال  ال�سيد  التجارية  الت�سهيالت 
الأرباح لعام ٢٠١٨ ياأن ال�سركة ا�ستمرت يف حتقيق 

وهذا  املمكنة  النتائج  اأف�سل  اإلى  و�سول  اأهدافها 
اإلى  والهادفة  لل�سركة  الطموحة  ال�سيا�سة  يعك�ص 

تبوء مكانة ثابتة وقوية بني مناف�سها يف اململكة.
اأن كل اجلهد املبذول يعود لالإدارة  كما عرب فريز 
لهم  �سكره  وقدم  فيها  العاملني  وجميع  التنفيذية 
حتقيق  اإلى  توؤدي  التي  الجنازات  كل  على  جميعا 

مثل هذه النتائج املالية.

اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري
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»جامعة فيالدلفيا« ترتقي بجهودها 
إلى ترسيخ نهج التميز واالبداع

يف اإطار اجلهود الرامية اإلى تر�سيخ نهج التميز والبداع �ساركت الدكتوره اأماين جرار 
مديره العالقات العامة والثقافية يف جامعة فيالدلفيا كمقيم رئي�سي جلائزة حممد بن 
اأرفع جائزة  تعترب  والتي  ل�سنة ٢٠١٨  الدورة اخلام�سة  املتميز  لالأداء احلكومي  را�سد 
يف  الحتادية  احلكومية  املوؤ�س�سات  دور  تعزيز  الى  وتهدف  الدولة  يف  املوؤ�س�سي  للتمّيز 

خدمة جميع فئات املجتمع، ون�سر الوعي مببادئ التمّيز واأهميته للحكومات احلديثة 
كما مت تر�سيح م�سروع  جامعة فيالدلفيا بعنوان ) ا�ستخدام مواقع التوا�سل الجتماعي 
على  للتناف�ص   ) اللكرتوين  التعلم  يف  بوك  الفي�ص  على  املغلقة  الدرا�سية  واملجموعات 
جامعة  باأن  علمًا  ال�سقيق  البحرين  دولة  يف  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  جائزة 
من  املقدم  م�سروعها  اختيار  مت  التي  الوحيدة  الأردنية  اجلامعة  هي  فيالدلفيا 
الدكتورة اأماين جرار للتناف�ص على جائزة اليون�سكو ل�ستخدام املعلومات والإت�سالت 

والتكنولوجيا ) ICT ( يف التعلم .

 م�صت�صار فيالدلفيا ي�صارك يف احتفالية لتكرمي �صخ�صية عبد ال�صالم 
املجايل االأكادميية وال�صيا�صية واجلامعة ت�صارك الهيئة الها�صمية 

للم�صابني الع�صكريني يف جملة البوا�صل
خا�سة  احتفالية  يف  فيالدلفيا  جامعة  م�ست�سار  كمال  مروان  الدكتور  ال�ستاذ  �سارك 
لتكرمي الأ�ستاذ الدكتور عبدال�سالم املجايل رئي�ص الوزراء الأ�سبق بعنوان  » عبدال�سالم 

املجايل اأكادميياً و�سيا�سياً  .
فاإن املجايل انحاز للتعليم، و�سجع عليه، موؤمنا اأنه ل ميكن لبلد اأن يتقدم بدون اأن تكون 
فيه مدار�ص وجامعات، واأ�ساتذة وطلبة، كما �سجع على تعليم الفتيات يف مرحلة مبكرة 

كذلك، وفتح اأمامهن تخ�س�سات جديدة ليربعن بها.

كما �ساركت مديرة العالقات العامة والثقافية الدكتورة اأماين جرار يف جامعة فيالدلفيا 
وقد  الع�سكريني  للم�سابني  الها�سمية  الهيئة  عن  ال�سادرة  البوا�سل  جملة  حترير  يف 
ا�ستهلت بكلمات معربة يف مقالة بعنوان » يف ع�سق الأردن �سهداء وم�سابون » عن كرامة 
ورفعة �سهداء الوطن واأبناء القوات امل�سلحة ليكونوا منوذجاً  يف الت�سحيات والبطولت 
والدفاع عن ثرى الوطن لالأجيال القادمة. وتاأتي امل�ساركة يف املجلة اإدراكا ً من اجلامعة 
لالأهمية دور البوا�سل واحلاجة لالهتمام بامل�سابني الع�سكريني واأن الواجب ليقت�سر 
فقط على جهة معينة بل لبد من تظافر اجلهود من قبل كافة القطاعات لو�سع خطط 

وبرامج �ساملة للعمل على توفري �سبل احلياة الكرمية للم�سابني.

االستثمار في القطاع التعليمي
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مشاركة اردنية من جامعة فيالدلفيا كمقيم رئيسي 
لجائزة محمد بن راشد لألداء الحكومي المتميز

جامعة فيالدلفيا تهتم بطالبها على �صعيد االأن�صطة واخلدمات املقدمة لهم من 
ناحية تعليمية وترفيهية باالإ�صافة اإلى االهتمام الوا�صح بالهيئة التدري�صية 

هيئة  اأع�ساء  فيالدلفيا  جامعة  رئي�ص  �سامل  ال�سيخ  معتز  الدكتور  الأ�ستاذ  حث  فقد 
التدري�ص والطلبة على ال�ستفادة من مقتنيات املكتبة من قواعد بيانات �سخمة ومراجع 

وكتب ودوريات حديثة لكافة التخ�س�سات .
وقال خالل الجتماع الذي عقد ملجل�ص املكتبة برئا�سة مديرها الدكتور عدنان الطوبا�سي 
اأن املكتبات تعترب رئة املجتمعات وال�سعوب وركن اأ�سا�سي من تراثها وح�سارتها وتقدمها 
املكتبات يف اجلامعات  اأوائل  من  تعترب  فيالدلفيا  مكتبة جامعة  اأن  الطوبا�سي  وقال   .
بيانات عاملية وكتب ومراجع ودوريات ومقتنيات تخدم  الأردنية مبا حتويه من قواعد 

اأع�ساء هيئة التدري�ص والطلبة والإداريني واملجتمع املحلي .
فيالدلفيا  والفنون يف جامعة  الآداب  كلية  واآدابها يف  الإجنليزية  اللغة  ق�سم  اأقام  كما 
يومًا مفتوحًا لطلبة وطالبات الق�سم. وت�سمن اليوم املفتوح عددًا من الأن�سطة الثقافية 
الن�ساطات  يف  والنخراط  بامل�ساركة  واهتمامهم  الطلبة  رغبة  تلبي  التي  والرتفيهية 

الالمنهجية.
اأما بالن�سبة حلر�ص اجلامعة على راحة طالبها وتقدمي كافة اخلدمات لهم فقد بداأت 
اأ�سطول  خالل  من  فيالدلفيا  جامعة  ومنت�سبي  الطلبة  نقل  تاأمني  فيالدلفيا  حافالت 
جمهز مبوا�سفات �سياحية وحديثة وب�سعات مقعدية خمتلفة جمهزة بكل و�سائل الراحة 
وتركيب  ومن�سق  مدرو�ص  ب�سكل  املحافظات  لكافة  للنقل  برامج  و�سع  وقد مت  والأمان 
خمتلفة  فنية  برامج  و�سع  مت  كما  جدًا  دقيق  ب�سكل  البا�سات  حلركة  متابعة  اأجهزة 
لغايات ال�سيانة وب�سكل دوري علماً  باأن املوا�سالت موؤمنة وجمانية من اجلامعة واإليها 

وفق مواعيد واأماكن حمددة.
فيالدلفيا  جامعة  اأقامت  واحدة  كاأ�سرة  اجلامعة  يف  التوا�سل  اأوا�سر  على  ولالإبقاء 
برعاية ال�ستاذ الدكتور مروان كمال م�ست�سار اجلامعه وبح�سور ال�ستاذ الدكتور معتز 
ال�سيخ �سامل رئي�ص اجلامعة ، حفاًل خا�سًا لتكرمي املتميزين يف عطائهم من الهيئتني 
م�سرية  يف  �ساهموا  الذين  املوظفني  من  عدد  تكرمي  فيه  الإدارية،جرى  الأكادميية 

اجلامعة على مدار خم�سة ع�سر عاماً .
هذا وقد قدمت لهم اإدارة اجلامعة مكافاآت مالية وهدايا قيمة تقديراً  جلهودهم يف 

العملية التعلمية والإدارية خلدمة اأهداف اجلامعة. 

جامعة فيالدلفيا تتابع خططها التطورية م�صاركة باملوؤمترات الدولية وور�س 
العمل العلمية والدورات التدريبية لتحقيق اأهداف اجلامعة اال�صرتاتيجية

دائرة  اأطلقت  فقد   ، التطويرية  خططها  متابعة  باأهمية  فيالدلفيا  جامعة  من  اإميانا 
العالقات العامة والثقافية خطتها اجلديدة لالعوام )٢٠١٨-٢٠٢٢ ( 

اخلام�ص  الدويل  املوؤمتر  فيالدلفيا  جامعة  يف  املعلومات  تكنولوجيا  كلية  وعقدت  هذا 
مع  م�سرتك  بتنظيم   ،٢٠١٨  ISIICT والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  مل�ستجدات 
ي�ستقطب  الأردن(  العاملي )فرع    IEEE ملعهد  تقنية  وبرعاية  الهندية،  اأميتي  جامعة 
املوؤمتر عدًدا من الباحثني من عدة جامعات عربية واأجنبية لعر�ص اآخر ما تو�سلوا اإليه 
يف جمالت علوم احلا�سوب وتكنولوجيا املعلومات والت�سالت، كالذكاء ال�سطناعي، 
واحلو�سبة ال�سحابية، واإنرتنت الأ�سياء، والبيانات ال�سخمة، واملعاجلة اللغوية الطبيعية، 

واأمن املعلومات وحمايتها، وال�سبكات، وهند�سة الربجميات، وغريها.
امللكي  ال�سمو  �ساحبة  رعاية  حتت  العاملي  التمري�ص  موؤمتر  يف  اجلامعة  �ساركت  كما 

الأمرية منى احل�سني ومب�ساركة عدد من اجلامعات العاملية .
وبدعم من جامعة فيالدلفيا ممثلة برئي�سها ال�ستاذ الدكتور معتز ال�سيخ �سامل، �ساركت  
كلية التمري�ص يف ور�سة عمل »  الدليل الر�سادي ال�سريري لل�سحة الإجنابية للمراأة«. 

وتناولت الور�سة موا�سيع �سحة املراأة  يف خمتلف مراحل  �سن الأجناب .واأثنت عميدة 
كلية التمري�ص  على الدعم املتوا�سل للجامعة من اجل تطوير اأع�ساء الهيئة التدري�سية 
يف كلية التمري�ص واأكدت على �سرورة  ال�سراكة مع موؤ�س�سات املجتمع املحلي ملا ي�سهم 

يف حتقيق  روؤية ور�سالة الكلية.
قافلة  موؤمتر  يف  �سامل  ال�سيخ  معتز  الدكتور  ال�ستاذ  فيالدلفيا  جامعة  رئي�ص  و�سارك 
القد�ص الثاين ) القد�ص وامكانات امل�ستقبل : التحولت ال�سيا�سية والثقافية والجتماعية 
ال�سالمية  املقد�سات  رعاية  يف  والها�سميني  الردن  دور  فيها  بني  كلمة  القى  حيث   )
م�سريًا الى مكانة القد�ص،م�سيدًا بالعالقات الردنية الفل�سطينية والتعاون املثمرمع دولة 

فل�سطني وموؤ�س�ساتها التعليمية . 
د.اأماين  �ساركت  الدراما  يف  النقدي  التفكري  تعزيز  حول  الدرامي  النقد  منتدى  يف  و 
جرار ال�ستاذ امل�سارك من جامعة فيالدلفيا  ، حيث قدم منتدى النقد الدرامي ندوته 
الفكرية الثانية �سمن �سل�سلة ندوات »دور الدراما بالتاأ�سي�ص ملجتمع مدين«، ومب�ساركة 

�ستة باحثني وحتت عنوان »تعزيز التفكري النقدي يف الدراما«. 
بينما توا�سل عمادة التطوير والتعلم عن بعد يف جامعة فيالدلفيا عقد دوراتها لتنمية 
اأع�ساء هيئة  اإميانها باأهمية تطوير قدرات  وتطوير العاملني يف اجلامعة انطالقًا من 
التدري�ص واملوظفني والطلبة يف اجلامعة وامل�ساهمة يف خلق بيئة تعليمية تعلمية مواتية 
ملواكبة  منا�سبة  تعليمية  مواد  وتطوير  الإلكرتوين  التعلم  ثقافة  ون�سر  الفعال  للتعلم 

التطورات التقنية احلديثة .
و قد تعاونت اجلامعة مع جامعة اركن�سو الأمريكية يف جمال البحث العلمي فا�ست�سافت 
 Arkansas state( المريكية  اأركن�سو  جامعة  من  متخ�س�سني  باحثني 
متخ�س�سة  درا�سة  لإعداد  اأو�سطية  ال�سرق  الدرا�سات  معهد  من   )university
حول    ) املعايري الأخالقية : درا�سة ثقافية مقارنه ( بني ال�سباب يف املجتمع الأمريكي 

وال�سباب الأردين كعينة درا�سية 

)KPMG(جامعة فيالدلفيا حتقق املرتبة الثانية يف م�صابقة
 التميز املحا�صبي لعام 2018

 حققت جامعة فيالدلفيا املركز الثاين يف م�سابقة التميز املحا�سبي الثالثة التي نظمتها 
موؤ�س�سة كي بي ام جي الأردن والتي �سارك فيها ٢٠ جامعة اأردنية، وتهدف هذه امل�سابقة 
لقيا�ص مهارات طلبة املحا�سبة امل�ساركني واإبراز املواهب املمّيزة وتنمية روح التناف�ص 
بني الطلبة وم�ساعدة الطلبة على التخطيط مل�ستقبلهم املهني. وهذا لي�ص غريب على 
الأردنية يف  ت�سنيف اجلامعات  الأول يف  املركز  كون اجلامعة حتتل  فيالدلفيا  جامعة 
العديد من الت�سنيفات الدولية،مما يدعو للفخر حيث كانت هذه امل�سابقة الأقوى واأن 
املرحلة النهائية �سهدت مناف�سة قوية بني فريق جامعة البرتا وفريق جامعة فيالدلفيا.
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»جامعة عمان العربية« مزيج بين الريادة العلمية
 وترسيخ القيم األخالقية الجوهرية 

والإبداع،  الريادة  روح  وتعزيز  التميز،  حتقيق  اإلى  دائم  ب�سكل  اجلامعة  ت�سعى 
وتقدمي التعليم اجليد، والبحث العلمي الأ�سيل، اإ�سافة اإلى خدمة املجتمع.

باملعرفة  العمل بخريجني مزودين  �سوق  اأخذت اجلامعة على عاتقها رفد   فقد 
والتدريب، وموؤهلني للتفوق يف جمالهم املهني، وقادرين على تلبية متطلبات �سوق 

العمل.
الطريان  علوم  كلية  ان�ساء  الأخرية  الآونة  يف  اجلامعة  اجنازات  اأبرز  ومن 

بال�سراكة مع اأكادميية الطريان امللكية الأردنية.
 وا�ستحدثت اجلامعة هذا التخ�س�ص، ان�سجاما مع �سيا�سة وا�سرتاتيجية التعليم 
امللكية  التوجيهات  مع  ين�سجم  اأنه  كما  التقني،  التعليم  نحو  التحول  يف  العايل 
بناء  ب�سرورة  ال�سابعة  النقا�سية  الورقة  امللك يف  التي عربعنها جاللة  ال�سامية 
قدراتنا الب�سرية وتطوير العملية التعليمية التي تعترب جوهر نه�سة المة، لذلك 

يركز التخ�س�ص على اجلانب التطبيقي التقني.

»عمان العربية« تت�صلم جم�صم طائرة
 من اكادميية الطريان امللكية االردنية

الطريان  اكادميية  من  مقدمة  لطائرة  جم�سما  العربية  عمان  جامعة  ت�سلمت 
امللكية الردنية تتويجا لل�سراكة الكادميية بني اجلامعة والكادميية. 

امللكية  الطريان  اأكادميية  عام  مدير   ، اخلوالدة  حممد  الدكتور  الكابنت  وقدم 

الأردنية املج�سم اإلى رئي�ص اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور ماهر �سليم، بح�سور عميد 
كلية علوم الطريان الأ�ستاذ الدكتور غ�سان كنعان.

نوعها  الولى من  ، وهي  الطريان  كلية علوم  ان�ساء  ال�سراكة هذه عن  وا�سفرت 
على م�ستوى ال�سرق الو�سط و�سمال اأفريقيا، ح�سب ت�سنيف اكادميية الطريان 

امللكية الردنية. 
ويدر�ص الطالب يف هذا التخ�س�ص التقني التطبيقي م�ساقات تدمج بني النظري 
الطريان  وقانون  الطريان،  وفيزياء  ريا�سيات  يف  م�ساقات  ومنها  والعملي، 
نظريا   - الهوائية  الديناميكا  وا�سا�سيات  الطريان،  ونظرية  اجلوية،  وال�سالمة 
وانظمة  الكهرباء،  واأ�سا�سيات  املعدنية،  الطائرة  بناء  واأدوات  ومواد   - وعمليا 

وهياكل الطائرات التوربينية، واملحركات التوربينية.
ومن املقرر اأن يح�سل الطالب اخلريج على ثالث �سهادات هي: رخ�سة طريان 
اأردنية والرخ�سة الوروبية للعمل على الطائرات الوروبية وهي متطلب يف دول 
اخلليج، و�سهادة البكالوريو�ص يف �سيانة الطائرات، حيث اأن هذا التخ�س�ص ل 
العامل  يوجد فيه ركود ب�سبب ازدياد اعداد �سركات الطريان يف خمتلف انحاء 

ا�سافة الى انه مينح درجة البكالوريو�ص. 

خرباء يف الرتبية اخلا�صة يعر�صون يف يوم علمي بـ«عمان العربية« 
ال�صطراب طيف التوحد وطرق العالج

ك�سف  خرباء يف الرتبية اخلا�سة عن اأن اأعرا�ص طيف التوحد ت�سيب الآن من 
بني ٦٨ ولدة يوميا حالة واحدة بعد اأن كانت حالة واحدة من اأ�سل ٢٥٠٠ ولدة 

االستثمار في القطاع التعليمي

100



قبل العام ١٩٩٤. 
ونظمت كلية العلوم الرتبوية والنف�سية يف اجلامعة اليوم العلمي، برعاية رئي�ص 
طلبة  وحتديدًا  اجلامعة  طلبة  بح�سور  �سليم  ماهر  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة 
والثقافة  الفائدة  لتعميم  اجلامعة  يف  والعاملني  التدري�ص  هيئة  واأع�ساء  الكلية 

اليجابية. 
مع  التعامل  �سرورة  على  �سليم  ماهر  الدكتور  الأ�ستاذ  �سدد  ال�سدد  هذا  ويف 
هذه الفئة من جمتمعنا بطريقة حتفظ كرامتهم وتليق بهم وجتنبهم الت�سنيف 
واع وير�سد من خالل ما  الأردين جمتمع  اأن املجتمع  اإلى  ال�سلبي لهم، م�سريًا 
تقدمه و�سائل العالم عن هذه الفئة حماولًة لإ�سراكهم يف املجتمع ب�سكل فعال. 

واأع�ساء  يويل جمتمع اجلامعة من طلبة  اأن  اإلى �سرورة  رئي�ص اجلامعة  ودعا 
هيئة التدري�ص والإداريني الهتمام بهذه الفئة واإيالئها التقدير الكامل واملراعاة 
التعليمية  ال�سبل لهم لغايات متكينهم مع العملية  الكاملة لظروفهم وتوفري كل 

باعتبارها اأحد حقوقهم. 
اأمين  الدكتور  ال�سلوكي  والعالج  التوحد  يف  وال�ست�ساري  اخلبري  قال  بدوره 
البل�سة، خالل ندوة عقدت �سمن جل�سات اليوم العلمي، اإن من الأعرا�ص  املبكرة 
لهذا ال�سطراب عدم التوا�سل الب�سري، �سعوبات يف  النوم او النوم املتوا�سل، 
 )DSM5( الت�سخي�سي  للدليل  وفقًا  الأعرا�ص   اأن  مبينًا  امل�ستمر،  البكاء 

اختلفت واأ�سبحت ت�ستمل على الق�سور اأو املحدودية يف التوا�سل الجتماعي.
واأ�ساف اأن مراحل التعامل مع ال�سطراب تقع يف ثالثة م�ستويات ، الأول م�ستوى 
املوؤ�سرات وتنفذ من خالله عملية التوجيه وت�ستمل على توعية الأ�سر، وم�ستوى 
الأعرا�ص وهنا تنفذ برنامج التدخل املبكر من خالل الربامج الرتبوية وال�سلوكية  
ايجابية بدللة وجود طلبة يدر�سون يف اجلامعات م�سابني  نتائج  والتي تعطي 
با�سطراب طيف التوحد وميار�سون حياتهم ب�سكل طبيعي، واأما امل�ستوى الثالث 
له عالقة بال�سمات واخل�سائ�ص وينفذ من خالل برنامج �سلوكي تربوي مكثف 

قد ي�ستمر لنحو اأربعون �ساعة يف الأ�سبوع. 

بدورها عر�ست اخلبرية �سيلي هاوكز، املخت�سة يف التوحد والعالج ال�سلوكي يف 
املدار�ص الأمريكية لأف�سل املمار�سات وال�سرتاتيجيات يف التعامل مع الأطفال 

امل�سابني با�سطراب طيف التوحد
اخلا�سة  الرتبية  و  والإر�ساد  الرتبوي   النف�ص  علم  ق�سم  رئي�ص  عر�ص  بدوره 
الرتبوية  العلوم  كلية  عميد  عن  بالنيابة  كلمته  يف  اخلزاعلة،  اأحمد  الدكتور 
لرفع  والرتبوية   املجتمعية   الأخالقية  امل�سوؤولية  التاج  الدكتورة هيام  والنف�سية 
اأن  �سرورة  مبينًا   ، الفئة  هذه  لدعم  ال�سطراب   بهذا  والوعي  الفهم  م�ستوى 
نعيد النظر يف ممار�ساتنا املهنية لن�سري على النهج العلمي يف التعامل مع ذوي 

ا�سطراب طيف التوحد.
اجلامعة  روؤية  من  اجلامعة  داخل  العلمية  الن�ساطات  بهذه  القيام  وياأتي   

وم�سوؤوليتها الن�سانية يف خدمة املجتمع.

مراكز متقدمة لـ»عمان العربية
« يف امل�صابقة الوطنية للربجمة

للربجمة يف  الوطنية  امل�سابقة  العربية مراكز متقدمة يف  حققت جامعة عمان 
ن�سختها الثامنة. 

املجتمع  يخدم  ما  بكل  وامل�ساركة  التفاعلي  التفكري  على  اجلامعة  من  حر�سا 
املحلي بوجود اأع�ساء هيئة تدري�ص اأكفياء ومتميزين حا�سلني على �سهادات عليا 
يف  فرق  بثالث  اجلامعة  و�ساركت  ودولية  واإقليمة  حملية  خمتلفة  جامعات  من 
م�سابقة )JCPC( والتي نظمت برعاية وزير الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات 
املهند�ص مثنى الغرايبة، ونظمتها جامعة العلوم التطبيقية بالتعاون مع جمعية 
تكنولوجيا  طلبة  من  وم�ساركة  م�سارك   ١3٤ مب�ساركة  الأردنيني،  املربجمني 
املعلومات واملهتمني يف جمال الربجمة من خمتلف اجلامعات الأردنية احلكومية 

واخلا�سة، وجاءت م�ساركة اجلامعة �سمن ١٢ فريقا مثلوا اجلامعات.
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»جامعة عمان األهلية« أول جامعة محلية تحصل على شهادة
 االعتماد األمريكي   ABET لتخصص الشبكات وأمن المعلومات

على  الأهلية  عمان  بجامعة  املعلومات  تقنية  كلية  يف  املعلومات  واأمن  ال�سبكات  ق�سم  ح�سل 
العتماد الأمريكي ABET، لتكون بذلك اأول جامعة حملية حت�سل على هذه ال�سهادة يف هذا 
التخ�س�ص، والذي مينح خريجي هذا التخ�س�ص ميزة مكافئة لنظرائهم من خريجي اجلامعات 
الأمريكية بحيث ُتعامل �سهادات خريجي هذا الق�سم مثل اأي �سهادة يف جامعة اأمريكية معتمدة. 
العام ٢٠٢٤،  �سنوات حتى  ل�ست  اعتمادا كامال  الربنامج   ،ABET وقد منحت هيئة العتماد 

وهي املدة الق�سى لالعتماد .
وبهذا الجناز النوعي العاملي يكون برنامج ال�سبكات واأمن املعلومات قد حقق اأحد اهم معايري 
بهيئة  يعرف  ما  اأو   ،  ABET الإعتماد  هيئة  التقني.  التعليم  يف  املعتربة  الدولية  العتماد 
 Accreditation Board for Engineering( والتكنولوجيا  للهند�سة  الإعتماد 
and Technology( هي منظمة غري ربحية مقرها الوليات املتحدة الأمريكية ومعرتف 
بها لعتماد برامج الكليات واجلامعات يف العلوم التطبيقية واحلو�سبة والهند�سة والتكنولوجيا 

تتكون  عمل  فرق  ت�سكيل  خالل  من  التقييم  بعملية   ABET هيئة  جمل�ص  يقوم  العامل،  حول 
واحلكومية  الأكادميية  واجلهات  ال�سناعة  من  عالية  خربة  وذوي  ومتخ�س�سني  علماء  من 
هيئة  اأع�ساء  وكفاءة  الدرا�سية  املناهج  على  التقييم  عملية  العمل  فريق  يركز  وكما  واخلا�سة 
للق�سم  اجلامعة  تقدمه  الذي  والدعم  والب�سرية  املادية  والإمكانات  الطلبة  وم�ستوى  التدري�ص 
العلمي والربامج والعديد من العنا�سر التي تهتم بجودة وكفاءة العملية الكادميية. كما ويتميز 
الربنامج املعتمد من هيئة اعتماد ABET يف جامعة عمان الهلية عن غريه من الربامج غري 
عالية  ذات جودة  درا�سية  التدري�سية؛ مبناهج  املناهج  �سعيد  على  اخرى  املعتمدة يف جامعات 
حتقق املتطلبات الدنيا جلودة برامج تقنية املعلومات املعتمدة يف الوليات املتحدة المريكية من 
حيث امل�ساقات املطروحة وطريقة تقييم الطالب وطرق التدري�ص، عالوة على عمليات التح�سني 
امل�ستمر والتطوير امل�ستدام التي تخ�سع لها هذه امل�ساقات ب�سكل دوري ناجت عن عمليات التقييم 

الف�سلية املبا�سرة وغري املبا�سرة.

االستثمار في القطاع التعليمي

102



خواطر

الق�صة يف  للمكان  الفل�صفي  البعد 

املكان يف  ماأهوٌل باحلاالت يقع  �صاكٍن متحرك، وثابٍت متاأرجح  بني 

اجتاة   كل  من  الق�صة  جوانب  لتُحده  �صفحاتها،  طول  على  الق�صة 

دائما  تغيرٍي  فاأوُل  معه،  ويت�صلل  الوقت  ُيحاكي  مزاجها،  يف  ..متقلب 

ه،  وخ�صائ�صِ ه  وخوا�صِ وفل�صَفِته  معانيه  بكل  املكان  على  يطراأ 

ًتقدر تاريخا وتعرف زمنًا  من خالل  التفكري واجلدران واال�صجار 

ال�صعر. ق�صة  وحتى  والوجوه  وال�صوارع 

قوامة املكان  يف الق�صة ، اأن تراه الأول مرٍة عندما تقراأه،  َرغم 

االأولى مده�صة وتتحكم مبرا�س  فالوهله  كَل حني،  مرورك عليه 

االأحداث.

اأخذناه هو  اأدبية حقيقة، فكل ما  اأنه ال يوجد معرفة  اأعتقد  

اأدبية متنوعة  فكانت مبثابِة درا�صات   اأعمال  خما�س جتارب 

امل�صرتكة. اأو  �صخ�صية 

العارمة يف كل  الفو�صى  ارتكبنا  الروح عن اجل�صد   عندما ف�صلنا 

كاأمنا  اجل�صد،   اإق�صاء  ح�صاب  على  بالروح  ا�صتعلينا  اال�صياء،حينها 

اأن اجل�صد  نعي  اأن  ُمتخيل، دون  اأ�صا�س  بنينا قاعدة وهمية على 

قد  نعتقد،  كما  العك�س  ولي�س  متطلباُتها  ويحدد  االرواح  ُيهذُب 

اال  لنا  ي�صمح  لن  ولكن ج�صُدنا  كاملة  �صجرة تني  تناول  ن�صتهي 

اأمامك لكن ج�صُدك لن  امراأًة مرت  بحبات معدودة، قد تتمنى 

املوؤثثة  لن تتحمل اال م�صاحة  يِعيَدك اال لزوجتك، و الغرفة 

اأ�صياء حمدودة، حتى وانت حتب املطر قد يعفيك ج�صدك منه 

بها  للتقدي�س حتى نرتفع  مكان  لي�صت  الروح  املر�س،  من  خوفا عليه 

الُقمامة  من  تتخل�س  ال  انها   ، فيها  نتعاطى  حتى  م�صوؤولة  ولي�صت 

وال حتدد االمنيات وال حتجم الغريزة  و الرغبات ، الر�صاالت 

النعم...انه  و  العقاب  و  العبادات  للج�صد يف  نَزلت  ال�صماوية 

بل  نتمناه  فيما  ل�صنا  اإننا  احلياة  مع  للتوا�صل  الوحيده   الو�صيله 

مبا  نفعله ...

ابعادًا  املكان حتتمل  الق�صة يف  االأول..عالقة  املكان  اجل�صد هو 

اأو   با�صلوب �صردي  الواقع  كثريًة وا�صقاطات متعددة ُيجرُد عربها  

الق�صة  ...املكان يف  للقارىء  التوا�صل معه   فل�صفي ونرتك  كيفية 

عالقة غري مبا�صرة  بني القاريء و الكاتب .. ل�صاٌن  ناطٌق  يعتمد 

ابعاد ثابتة يتم  الق�صة  ال يقت�صر على م�صاحة ذات  لغة  على 

التف�صيله  للحدث،انه  الو�صول  ملجرد  عادي  مروٍر  عرَب  جتميدها 

. الق�ص�س  حتييك  التي 

اأماكن   فهو متنقٌل يخرج من اجل�صد« املكان االول«  الى اخلارج عرب 

االأقدام  ولي�صت وحُدها  و�صيلة تنقل واحدة،  كثرية، ال ينح�صر يف 

لت�صنع  املكان تتنقل االحداث  ، من خالل  فيه  اأو ت�صلنا  اليه  تنقلنا 

ال�صخو�س  ... الق�صة من  الفكرة  وُتخلق 

لبلورة  اآخر  الى  اليه ،من حدث  االنتقال باملكان ولي�س فقط 

�ُصري  وحبل  ا�صرار  للمكاِن   ، الق�ص�صي  الت�صل�صل  وتركيب  احلكاية 

. الق�صة  مقومات  جميع  يغذي 

اأ�صياٌء حية.. متاما كما املكان  كما ان هناَك كائناٌت حية، فاإن هنا 

احلقيقة.  و  الفل�صفية  ابعاده  بكل 

منها  تنطلق  التي  الركيزة  هي  احلاالت  لتو�صيف  املكان  توظيف 

الق�صة، وغايٌة ال بد من حتقيقها واال فقدت الق�صة الركَن  االوَل 

. اي�صا  ...الفكرُة مكان  الفكرة  فيها وهي 

وتتذوق  وترى  ت�صمع  حيث  اخلم�صة،  الق�صة  حوا�س  املكان 

حبكه  وت�صكل  تفا�صيِلها  الى  القا�َس  ت�صتدرج  واإنها  بل  وت�صت�صعر 

يِد  الق�صة على  الذي يكتب  املكان هو  اأحيانا يكون  مدرو�صة، 

ال�صفحِة االولى  انه بدايُة  �صرد خمتلف،  الى  الكاتب، حيث يقوده 

و�صرارة انطالِقها . و دالله تربز اجتاه الق�صة و تعطي تاأ�صرية 

املرور للقارىء ...اا ....

اإنه    ، اأن ت�صيَف وتاأخَذ وتطرح وتزيد  الكاتب حالُة ما، عليها 

ُلغويٍة  املكان ...يف ممار�صٍة  اإلى املكان عرب  املكان  رحلُة ت�صافر من 

... فيها.  ركنًا  اأجمل  املكاُن  كان  منها  الق�صة  كلما متكنت 

بقلــم : هديل الرحامنة

رصاصيات
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Investment in the finance sector

JD 145.6 Thousand Profits of First Finance 
Co. in the First Nine Months of 2018

he profits of First Finance Co. in the 
first nine months of 2018 reached JD 
145.6 thousand, while total revenues 
in the third quarter of 2018 stood at JD 

1.741 million, compared with JD 1.456 million 
in the same period of 2017.
Most notably, First Finance Co. is one of 
the leading companies in Islamic financial 
operations in the Hashemite Kingdom of 
Jordan, providing high quality financing 
and investment products to individuals 

and companies, in consistent with Sharia 
provisions, thus making it the most reputable 
and prestigious financial institution for its 
clients.
Furthermore, the Company makes sincere 
efforts to protect the the clients’ best interest 
and increase responsiveness to funding 
needs, taking into account the commitment 
to quality products, through facilitating team-
building for the development of competency, 
initiative and innovation.

T
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JD 1.7 Million Profits of Bindar Trading and 
Investment Co. in the First Nine Months of 2018

he profits of Bindar Trading and Investment 
Co. stood at JD 932 thousand in the third 
quarter of 2018 compared with JD 286 
thousand in the third quarter of 2017.

Moreover, the Company’s profits in the first nine 
months of 2018 were JD 1.690 million, compared 
with JD 1.101 million in the same period of 2017.
Additionally, the total revenues in the third quarter 
of 2018 were JD 1.511 million, compared with JD 
1.390 million in the same period of 2017.
In light of the profits generated in 2018, Chairman 
of the Board of Directors of Bindar Trading 
and Investment Co. Emad Asfour stated, “the 
Company continues to achieve robust financial 
results that balance between the sources and 
uses of funds.”
The Company endeavors this year to enhance 

its leading role in auto loans market, through 
covering the geographical areas of the Kingdom 
in line with the Jordanian citizen’s needs, product 
diversification, as well as Jordanian market’s 
requirements.
For his part, Asfour pointed out that the Company 
is keen to achieve shareholders’ objectives 
by improving the financial position, increasing 
profitability, as well as investing the Company’s 
funds, with a view to raising revenues, reducing 
the cost of funds, and developing the operations, 
in accordance with the market competition.
Similarly, Emad Asfour expressed gratitude to 
the Company’s shareholders for their continued 
support and great confidence, in addition to the 
efforts of executive management and personnel 
in achieving the optimal financial results.

T
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Meisa Batayneh selected to be part of
 the WAF Jury Panel for the year 2018

eisa Batayneh has been selected to be 
part of the WAF Jury Panel for the year 
2018. She is one of the few Arab architects 
to ever judge pioneering projects 
from all around the world in this global 

architectural event. She will be among +130 other 

international judges from more than 35 countries.
WAF 2018 is a 3 day event, taking place in 
Amsterdam; Nov. 28th -Nov. 31st.  Arch. Meisa 
will take part as a judge in the category of Master 
planning Future projects in which she will judge 16 
different entries.

M

Economic news

47



THE PROFITS OF JORDAN EXPRESS TOURIST 
TRANSPORTATION (JETT) DOUBLED IN THE THIRD 

QUARTER TO REACH JD 981.843 THOUSAND

ollowing the Company’s 
strong profits in the first half 
of the year, the financial 
and preliminary results 

indicated that the profits, which 
listed in Amman Stock Exchange, 
increased by 105.26% year-on-
year in the third quarter of 2018.
Moreover, the JETT’s profits 
reached JD 981.843 thousand 
in the third quarter of 2018, 
compared with JD 478.352 
thousand in the third quarter of 
2017. The Company’s revenues 

in the third quarter of this year 
increased to JD 7.86 million, 
compared with JD 6.88 million in 
the third quarter of last year.
Similarly, the profits in the first 
nine months of 2018 increased 
to JD 2.186 million, compared 
with JD 1.734 million in the same 
period of 2017.
On his part, General Manager of 
JETT Malek Haddad mentioned, 
“JETT has become the best and 
most renowned Company in the 
region, owing to the numerous 

milestones, as well as the 
employees’ efforts and deep 
commitment to quality standards, 
accountability and transparency 
in terms of addressing any 
problem faced by them.”
Furthermore, Haddad 
underlined, “the Company’s 
outstanding results were due to 
loyalty and deep commitment 
of 800 Jordanian employees, 
reflected mainly in the growth of 
net profits at a good and positive 
rate.“

F

Investment in the Aviation Sector

PROCEED TO THE FUTURE

HADDAD:
THE STRONG FINANCIAL 
RESULTS OF THE COMPANY 
WERE DRIVEN BY EMPLOYEES’ 
COMMITMENT AND LOYALTY, 
REFLECTED IN NET PROFITS 
GROWTH WITH A GOOD RATE
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Bank News

SOCIETE GENERALE BANK JORDAN (SGBJ): 
OUR STRATEGY IS TO MEET CUSTOMERS’ NEEDS BY 
PROVIDING WIDE RANGE OF PRODUCTS AND SERVICES IN 
LINE WITH THE HIGHEST QUALITY STANDARD

Active Participation of SGBJ in the French 
Week’s Events in Amman

SGBJ participated for the third time in the French 
Week’s events in Amman, which took place at 
Abdali Boulevard, known as new downtown, 
under the patronage of the Minister of Industry, 
Trade and Supply H.E Dr. Tarek Al Hammouri, 
the French Ambassador to the Kingdom Mr. 
David Bertolotti, , Chairman of the Board of 
Directors of Abdali and Kafraq H.E Aqel Beltaji. 
The event included numerous activities in 
various commercial, economic, cultural and 
education fields.

SGBJ Signs an Agreement with First 
Abu Dhabi Bank for the Acquisition of its 

Banking Business in Jordan

SGBJ has signed an agreement with First Abu 
Dhabi Bank to acquire banking business of the 
latter in Jordan, under the name of the transfer 
of staff and suppliers’ contracts related to the 
acquired businesses. 
The agreement followed rigorous evaluation 
process of the procurements by First Abu Dhabi 
Bank to select the best offer for both staff and 
employees.

CAIRO AMMAN BANK IS THE PREFERRED 
BANKING CHOICE FOR PIONEER BANKING 
SERVICES
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CAIRO AMMAN BANK IS THE PREFERRED 
BANKING CHOICE FOR PIONEER BANKING 
SERVICES

The Bank Receives Customers Again At Al 
Salam Markets Branch

Cairo Amman Bank received again its customers 
at Al Salam Markets, Alkursi quarter, after it has 
been modernized to enrich customers with 
rapid and high quality services. The branch 
is located in Al Salam Markets Campus, on Al 
Sha’ab Circle towards Alkursi quarter.

Furthermore, the Bank enhanced the efficiency 
of services in the concerned branch; with a 
view to providing customers benefiting from all 
its programs with services needed, based on 
the insightful banking policy to save time and 

effort, by rendering rapid and quality services.

The Bank Shared Its Experience in 
Supporting Small and Medium Enterprises 

in the Union of Arab Banks Forum
Cairo Amman Bank has participated in the 
banking forum organized by the Union of Arab 
Banks at the InterContinental Hotel in Amman 
(Jordan) on 6 and 7 of last August.

 The Forum, which entitled “the Small and 
Medium Enterprises and its Effect on Women’s 
Empowerment,” was sponsored by Cairo 
Amman Bank as “the gold sponsor”.

Bank News
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Bank News

BANK OF JORDAN HONORS ITS STAFF, PROCEEDING 
FROM ITS FIRM BELIEF TO ENHANCE COMMITMENT AT 
WORK AS THE OPTIMAL SUCCESSFUL PATH

n recognition of the substantial efforts 
of Bank of Jordan’s staff in improving 
customer service and fostering a spirit of 
competition, the Bank has organized a 

grand event to honor the outstanding customers’ 
service representatives according to international 
quality standards, due to their deep commitment 
and dedication at work, spending one full day at 
“Jordan Speed Center”, in the presence of the 
Executive Manager/Retail Banking Management 
Mr. Khalid Abu Jawid, besides Area Managers.

Bank of Jordan’s Biggest Monthly Prizes of 
250.000 Million JDs Aim to Retain Current 

Customers and Attract New Ones
The Bank of Jordan has recently conducted a 
drawing of the monthly biggest prize for savings 
account worth of 250.000 million JDs. The prize 
went to Dana Ra’ed Rasheed under the guardian 
of her father, who has a savings account at Al 

Hussun Street Branch / Irbid. 
The biggest monthly prize for savings account 
worth of 250.000 million JDs has also been 
awarded to Ms. Na’ela Hussein Raja Hussein 
who has a savings account at Hakma Street 
Branch / Irbid.

Bank of Jordan is the “Gold Sponsor” of 
Amman Baccalaureate School’s Marathon

The Bank participated in Amman Baccalaureate 
School’s Marathon as a gold sponsor on 
Friday 19 October 2018, with the involvement 
of students and their parents. The marathon 
continued for eight hours-non-stop, covering 
numerous activities.
The Marathon was filled with enthusiasm among 
the participating teams. Additionally, medals 
and trophies were awarded to winners by the 
School, while the Bank distributed gifts to team 
members and the audience.

I
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HE BANK’S SLOGAN “MORE THAN JUST A BANK” REFLECTS DEEP 
COMMITMENT TO STRENGTHENING ITS IMPORTANT ROLE OF THE 
ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT
JORDAN KUWAIT BANK ESTABLISHES A POWER 
PLANT, USING SOLAR ENERGY

ordan Kuwait Bank continues to achieve a 
leading role in financing renewable energy 
projects while ensuring financing solutions 
for this vital sector. In this sense, the Bank 

expanded relations with international development 
banks, aiming ultimately at increasing access 
to finance the renewable energy projects for the 
benefit of national economy. Similarly, the Bank’s 
efforts focused mainly on financing alternative 
energy projects through drawing upon medium-
term loans’ program supported by Central Bank 
of Jordan.
During 2017, the Bank established a power plant 
of 8712 solar panels for generating electricity. 
Similarly, the plant generates 1.98 MW of power, 
covering the Bank’s electricity needs in the Public 
Administration Building and 46 branches in the 
central area, with 90% gross consumption of 
Bank’s electricity. The project was connected with 

the Jordanian Electric Power Co. on 15 June 2018.

Jordan Kuwait Bank Organizes a Blood 
Donation Campaign, Proceeding from the 
Great Significance of Investing In Health

The Bank’s logo “more than just a bank” was 
driven by deep commitment to strengthening its 
social role, improving relations with the community, 
apart from empowering economic and social 
development.
In view of the corporate social responsibility, the 
Bank organized a blood donation campaign in 
the Public Administration Building on Tuesday, 
23 October 2018, in cooperation with the National 
Blood Bank. The campaign was actively attended 
by staff members, during which Blood Bank’s 
officials commended the continued support of 
Jordan Kuwait Bank in sponsoring such important 
campaigns.

Bank News

J

ISSUE 53    November 2018 42



Bank News

SAFWA ISLAMI BANK INTRODUCES A NEW 
CONCEPT OF MODERN ISLAMIC BANKING 
SERVICES IN JORDAN

afwa Islamic Bank works arduously on 
developing all its products and services, 
based on a deep understanding that 
cater the customers’ needs, with respect 
to ensuring a unique banking experience 

at the highest standard levels worldwide. To 
achieve this, the Bank consistently strives to 
sign agreements with various economic sectors 
in Jordan, especially the prestigious and well-
known actors, thereby developing the services 
rendered to the Bank’s customers.

Safwa Islamic Bank Signs an Agreement 
with Corp Amman Hotel

Safwa Islamic Bank has recently signed an 
agreement with Corp Amman Hotel owned by 
Hospitality Management Holding, aimed at 
promoting wedding offers made by the Hotel 
to the Bank’s customers, in which wedding 
arrangements become more efficient and least 
expensive.

The Bank’s partnership with, the most prestigious 
brand in the hospitality industry, Corp Amman 
Hotel constitutes a prominent part of its firm 
belief in ensuring comfort for customers and 
meeting their needs with accessible services.

Eagle Hills Jordan and Safwa Islamic Bank 
Hold a Fruitful Partnership
 for Customers Financing

 
Eagle Hills Jordan, the Kingdom’s largest 
real estate developer, has announced a new 
partnership with Safwa Islami Bank at an elegant 
dinner party held on Tuesday, 9 October in 
Irbid, in the presence of numerous guests and 
distinguished figures.
This partnership is a clear reflection of Eagle Hills 
Jordan’s deep vision of creating a new lifestyle 
for those looking for excellence and comfort, as 
well as providing a variety of choices that meet 
the customers’ high expectations.

S

EGYPTIAN ARAB LAND BANK SIGNS NUMEROUS 
AGREEMENTS FOR THE PROVISION OF CREDIT 
FACILITIES AND REGIONAL BUSINESS EXPANSION
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EGYPTIAN ARAB LAND BANK SIGNS NUMEROUS 
AGREEMENTS FOR THE PROVISION OF CREDIT 
FACILITIES AND REGIONAL BUSINESS EXPANSION

he Egyptian Arab Land 
Bank in Jordan has 
recently signed several 
agreements designed 
to provide credit 

facilities, and miscellaneous 
banking services in cooperation 
with numerous stakeholders. 
Moreover, the agreements were 
signed by Representative and 
Regional Manager of Jordan 
branches Mr. Tarek Aqel.
In view of the agreements, 
Aqel stressed that the Bank’s 
insightful strategy aimed at 
strengthening its relations with 
privileged partners by providing 
support in securing financing 
for large companies and SMEs, 
and addressing obstacles 
and constraints facing these 
companies for local and regional 
business expansion. 
Egyptian Arab Land Bank: 
The Importance of Jordanian-
Egyptian Investment Forum for 
Strengthening Relations between 

the Two Countries
Commenting on Jordanian-
Egyptian Investment Forum held 
in Amman, Regional Manager 
of Jordan branches Mr. Tarek 
Aqel stated, “this is a great 
opportunity to further strengthen 
our regional Bank’s role looking 
forward to play a substantial 
part in the development and 
increasing relations between the 
two countries, through providing 
banking services catering the 
needs of Jordanian and Egyptian 
businessmen, thereby increasing 
Bank’s market share in both 
countries.
For his part, Aqel commended 
the active role of the Jordanian 
and Egyptian Businessmen 
Associations in developing 
strong mechanism to address the 
problems facing investors, and 
creating favorable investment 
environment, aimed at attracting 
investments and increasing trade 
between the two countries.

Bank News

Aqel:
Egyptian Arab Land Bank 
Works Arduously Through 
Signing Partnerships 
to Support SMEs and 
Start-Ups, as Part of its 
Integrated System
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ARAB BANK: THE CUSTOMERS ARE OUR TOP PRIORITY, AND WHATEVER
 WE DO IS DEDICATED TO CATERING THEIR NEEDS

ARAB BANK RECEIVES 14 GLOBAL AWARDS FOR 
ITS CONSUMER AND CORPORATE DIGITAL BANKING 
SERVICES IN THE REGION

he Global Finance, a New York-based 
international Magazine, has recently granted 
the Arab Bank 14 global awards for digital 
banking services across the Middle East in 

2018, in recognition of its consumer and corporate 
advanced banking services. Moreover, the Bank was 
chosen by a world-class panel of judges, comprising 
experts in consulting, technology and outsourcing, 
along with Magazine’s editorial group.

Mr. Nemeh Sabbagh Receives “Distinguished 
Service to Arab Banking” Award

 The Arab Bankers Association, headquartered in 
London, honored CEO of Arab Bank H.E Mr. Nemeh 
Sabbagh with the Distinguished Service to Arab 
Banking Award 2018, in recognition of his outstanding 
contributions to the Arab banking industry for over 40 
years.
Most notably, Nemeh Sabbagh is one of the most 
prominent Arab bankers. Earlier in his career, Mr. 
Sabbagh played a leading role in managing and 

expanding the international network of the National 
Bank of Kuwait for nearly 20 years.

The Upgrade of “Arabi Mobile” Application
 with a New and Improved Design

“Arabi Mobile” by Arab Bank has just been upgraded 
with a new design, covering wide range of digital banking 
solutions, making it easier for customers to conduct 
many online banking transactions, using smartphones 
and tablets at the highest levels of ease and security. 
The upgrade of application constitutes a prominent part 
of the Bank’s plan to adopt the latest digital technology 
in banking industry, as well as provide customers with 
high quality services.
Arab Bank Is the Strategic Sponsor of the Union of Arab 
Banks’ Forum on the Basic Reforms of Basel IV
The Arab Bank has recently sponsored “the Road to 
Basel IV Finalizing Post Crisis Reforms” Forum held at 
the Kempinski Hotel-Dead Sea, organized by Union of 
Arab Banks, in cooperation with Central Bank of Jordan 
and the Association of Banks in Jordan.

Bank News
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Investment In The Insurance Sector

JD 126.5 Thousand Profits of Jordan Insurance 
Company in the First Nine Months of This Year

The profits of Jordan Insurance 
Company stood at JD 78.412 
thousand in the third quarter of 
2018, while the profits in the first 
nine months of 2018 reached 
JD 126.5 thousand.
According to the financial 
results, the Company’s total 
revenues in the third quarter of 
2018 were JD 11.378 million, 
compared with JD 11.459 
million in the same period of 
2017.
Most notably, Jordan Insurance 
Company is deemed one of 
the best general insurance 
companies in the market. It 
constantly strives to ensure 
a leading position as the 
provider of quality and premier 

services based on enduring 
and deep-rooted values for the 
performance progress.
The Company consistently 
adopts the optimal approach 
aimed at implementing risk 
management concept, building 
strong financial reserves, as 
well as ensuring solid reputation 
in the Jordanian insurance 
market for the best interests of 
clients and strategic partners.
Our milestone is a culmination 
of the remarkable efforts of 
management departments 
and personnel to achieve 
the core objectives, enhance 
operations, apart from provide 
innovative insurance products 
catering the market’s needs.
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Jordan Insurance Company

Jordan Insurance Company 
Is a Pioneer in Strong 
Performance and Solid 
Reputation

JD 892.4 Thousand Profits of Middle East Insurance 
Co. In The First Nine Months of This Year

 The profits of Middle East 
Insurance Co. in the first nine 
months of 2018 stood at JD 
892.4 thousand, compared with 
JD 1.210 million in the same 
period of 2017.
Furthermore, the total revenues 
in the first nine months of 2018 
reached JD 17.930 million, 
compared with JD 17.233 
million in the same period of 
2017.
Middle East Insurance Co. 
maintains diversity and balance 
in revenues, to ultimately ensure 
strong results through the joint 
efforts of its management, 

personnel and agents.
 Despite robust competition 
within the insurance market, the 
Company maintains a leading 
position in the sector, taking 
into account improving career 
development opportunities 
based on training policy, aiming 
ultimately at empowering its 
personnel to obtain specialized 
certificates in insurance.
Similarly, the Company’s 
results are in harmony with 
the ongoing extensive efforts, 
despite the difficult economic 
circumstances at the regional 
level.

Middle East Insurance Co.

The Positive Results of 
Middle East Insurance Co. 
Is a Culmination of Efforts 
by the Management and 
Staff
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Investment In The Insurance Sector

JD 3.036 Million Profits of Arab Orient Insurance 
Company at the End of the Third Quarter

The Board of Directors of 
gig| Arab Orient Insurance 
Company validated the 
financial statements for the 
period ended 30 September 
2018, at its 5th meeting in 
2018 on 25 October 2018, 
headed by Chairman of 
the Board Naser Al Louzi, 
with the presence of Board 
members and CEO of the 
concerned Company Dr. 
Ali Al Wazani.
Moreover, the Chairman 
of the Board of Directors 
Naser Al Louzi stated, “the 
Company’s operations 
at the end of the third 
quarter of this year were 
fundamentally strong, as 
the Company regained its 
capacity to make significant 
profits. As evidence of 
that, the subscribed profits 
reached JD 4.69 million, 
and pre-tax profits stood 
at JD 3 million, while profits 
after tax were JD 2.36 
million.”
In this respect, CEO of the 
Company Dr. Ali Al Wazani 
underlined “The subscribed 
premiums reached JD 
69.3 million, compared 
with JD 75.9 million in 
the same period of the 
previous year, recording a 

decline of 9%. According 
to the Company’s 
financial statements, the 
compensation paid was JD 
52.7 million, compared with 
JD 71.5 million in the same 
period of the previous 
year 2017, a decline of 
26% reflected positively in 
the Company’s technical 
results.”
Meanwhile, bank deposits 
of the Company increased 
by JD 2.7 million over the 
end of 2017 to JD 45.4 
million, representing 44% 
of the Company’s total 
assets. Additionally, the 
volume of debtors declined 
from JD 12.5 million at 
the end of last year to JD 
5.3 million for this period. 
Most notably, Arab Orient 
Insurance Company is a 
member of Gulf Insurance 
Group, which operates in 
several Arab and regional 
countries. The Company 
has maintained its rating 
for 2018 according to the 
international rating agency 
A.M. Best Company. 
Proudly, Arab Orient 
Insurance Company’s 
solvency earned B ++ 
rating, while its credit rating 
was bbb during 2018.

Arab Orient Insurance

The Third-Quarter 
Results Strongly Confirm 
the Company’s Capacity 
to Achieve Significant 
Profits
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INVESTBANK

INVESTBANK continues to 
achieve robust results in the 
first nine months of this year, 
in which the Bank’s net profits 
increased by 52% to JD 10.9 
million, compared with JD 7.2 
million in the same period last 
year. Meanwhile, the Bank’s 
pre-tax profits at the end of 
last September stood at JD 16 
million, compared with JD 9.9 
million in the same period of 
2017, recording an increase of 
61%.
According to the Bank’s 
financial statements, the total 
income of the Bank increased 
from JD 35.7 million in the 
first nine months of last year 
to JD 37.4 million in the same 
period of this year, thereby 
representing an increase of 
5%.
Based on publicized financial 
statements, the Bank’s net 
direct credit facilities increased 
by 2.5% from JD 645 million in 
the first nine months of 2017 
to JD 662 million in the same 
period of this year. Meanwhile, 
the total assets increased from 
JD 1.1 billion at the end of 2017 
to JD 1.2 billion at the end of 
September 2018, recording an 
increase of 10%.
Moreover, the Bank’s customer 
deposits in the first nine months 
of this year increased by 14.8% 
to JD 776 million, compared with 
JD 676 million at the end of 2017. 
Commenting on the results, 
Chairman of the Board of 
Directors Bisher Jardaneh 
stated, “We are deeply proud 
with the positive financial 

results in the first nine months 
of this year, in which the return 
on equity was 8.1%, as the 
Bank continued to focus on 
achieving sustainable growth 
in a business environment 
marked by external challenges. 
This was achieved through 
developing unique services 
and providing our customers 
with innovative banking 
solutions.”
The Chairman of the Board of 
Directors continued saying 
“the Bank adopts a clear action 
strategy, thereby strengthening 
its strong position in the 
highly competitive Jordanian 
banking market, as well as 
continuing its activities through 
its subsidiaries operating in 
brokerage, finance leasing, 
supply chain, durable 
consumer goods’ financing, 
apart from factoring solutions.”
On his part, Jardaneh outlined, 
“INVESTBANK is privileged 
of its leadership in adopting 
the latest technologies in 
digital banking, with a view 
to enhancing customers’ 
experience and benefiting from 
local market opportunities. 
Proudly, the Bank has 
received two awards for the 
second consecutive time by 
Global Finance Magazine, 
which focus on banking and 
financial institutions, for the 
best bank operating in the 
banking sector, and the best 
bank offering the most creative 
electronic services in Jordan, 
thus confirming its prestigious 
position in innovation.”

Profits of INVESTBANK Increase By 
52% in the Third Quarter

Jardaneh: The Bank 
Is Privileged of Its 
Leadership in Adopting 
the Latest Technologies 
in Digital Banking, With 
A View To Enhancing 
Customers’ Experience

Safwa Islamic Bank
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Profits of Safwa Islamic Bank 
Increase by 33% in the Third Quarter
The profits of Safwa Islamic Bank, which listed in 
Amman Stock Exchange, increased by 33.33% 
year-on-year in the third quarter of 2018.
The Bank’s profits, based on financial statements 
of Amman Stock Exchange, stood at JD 2.04 
million ($2.88 million) in the third quarter of 2018, 
compared with JD 1.53 million ($2.16 million) in the 
third quarter of 2017.
In this regard, unaudited financial statements of the 
Bank indicated a growth of 26.7% in total mutual 
investment income to reach JD 15.95 million in the 
third quarter of this year, compared with JD 12.59 
million in the third quarter of last year.
The Bank’s profits in the first nine months of 2018 
increased to JD 6.06 million, compared with JD 
4.13 million in the first nine months of 2017.
Moreover, the Bank’s profits in the first half of 2018 
increased to JD 4.01 million, compared with JD 2.6 
million in the first half of 2017.
The Chairman of the Board of Safwa Islamic Bank 
outlined, “The management consistently pursues 
prudent strategies, reflecting its deep vision in 
addressing the current situation while keeping 
pace with developments at all levels.”

Safwa Islamic Bank

Abu Hammour: The 
Bank’s Insightful 
Strategy Is To 
Achieve Balance 
between Addressing 
the Circumstances 
and Keeping Pace 
with the Promising 
Developments

Investment In The Banking Sector
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According to the Bank statements, 
the profits reached JD 3.901 
million in the third quarter of 2018, 
compared with JD 3.997 million in 
the third quarter of 2017.
Moreover, the Bank indicated 
in a detailed statement that 
the total expenses in the third 
quarter of this year stood at JD 
8.7 million, compared with JD 
8.1 million in the third quarter of 
last year. Meanwhile, the Bank’s 
profits in the first nine months 
of 2018 were JD 12.566 million, 
compared with JD 13.448 million 
in the same period of 2017.
In light of the results, Chairman 
of Arab Jordan Investment Bank 
(AJIB) Hani Al-Qadi stated, 

“The Bank worked arduously to 
enhance profits from operations. 
In keeping with this, the Bank 
will operate strictly in the coming 
period, based on its insightful 
strategies, with respect to 
improving the quality through the 
collective efforts of our qualified 
staff and human resources 
capacity.”
For his part, Al-Qadi mentioned, 
“the Bank adopts balanced 
policies intended to enhance 
business expansion, in line with a 
prudent risk management policy, 
commending the staff’s role at all 
levels, particularly in providing 
premier and satisfactory services 
to our customers.”

Al-Qadi: The Bank 
Adopts Balanced 
Policies Intended To 
Enhance Business 
Expansion In Line 
With a Prudent Risk 
Management Policy

Bank of Jordan’s

In a detailed statement of 
Amman Stock Exchange, the 
Bank’s profits reached JD 8.96 
million in the third quarter of 
2018, compared with JD 12.19 
million in the third quarter of 
2017.
The unaudited financial 
statements showed that the 
Bank’s total expenses in 
the third quarter of this year 
increased to JD 20.89 million, 
in comparison with JD 16.17 
million in the third quarter of last 
year.
In the first nine months of 2018, 
the Bank’s profits stood at JD 
31.021 million, compared with 
JD 38.725 million during the 

corresponding period in 2017.
Meanwhile, the Bank’s profits in 
the first half of this year were JD 
22.06 million, compared with 
JD 26.54 million in the first half 
of 2017.
In this light, Chairman of the 
Board of Directors/General 
Manager of the Bank Shaker 
Fakhouri stated, “The Bank 
is capable to achieve further 
qualitative results, along 
with optimized performance. 
Additionally, the Bank pursues 
balanced policies, thereby 
ensuring positive growth rates 
in miscellaneous activities, and 
work areas in line with the set 
objectives.” 

JD 8.96 Million Profits of Bank of 
Jordan in the Third Quarter of 2018

Fakhoury: The 
Bank Is Capable 
To Achieve Further 
Qualitative Results, 
Along With Optimized 
Performance

Arab Jordan Investment Bank
JD 3.9 Million Profits of Arab Jordan 
Investment Bank (AJIB) in the Third Quarter
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Profits of Capital Bank Increase by 
17% in the Third Quarter

The Profits of Capital Bank, which listed in 
Amman Stock Exchange, increased by 16.66% 
year-on-year in the third quarter of 2018.
In the third quarter of this year, the Bank’s 
profits stood at JD 3.5 million, compared with 
JD 3 million in the third quarter of last year. 
Meanwhile, the Bank’s profits from foreign 
currencies increased to JD 904.08 thousand 
in the third quarter of 2018, compared with JD 
542.77 thousand in the third quarter of 2017.
According to the unaudited financial 
statements, the Bank’s profits in the first nine 
months of this year increased to JD 16.02 
million, compared with JD 11.07 million in the 
same period last year.
In the first half of this year, the Bank’s profits 
increased by 55.28% to JD 12.53 million, 
compared with JD 8.07 million in the first half 
of last year.
On his part, Al-Salem reiterated that the 
Bank has achieved positive operating 
financial indicators in the first nine months of 
this year, despite the surrounding regional 
circumstances and the economic challenges 
faced today at the local level.
Furthermore, Al-Salem mentioned, “the Bank 
has achieved numerous successes in the 
banking sector marked by providing the 
customers with an integrated and wide range 
of investment and commercial solutions and 
services, pointing out that Capital Bank today 
maintains prestigious position at the local and 
regional levels.”

Capital Bank

Al-Salem: The Bank 
Achieved Numerous 
Successes in the 
Banking Sector, 
Marked By Providing 
the Customers with an 
Integrated and Wide 
Range of Solutions and 
Services
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Cairo Amman Bank
JD 6.5 Million Profits of Cairo Amman 
Bank in the Third Quarter

 In a detailed statement of Amman Stock 
Exchange, the profits of Cairo Amman Bank 
reached JD 6.58 million in the third quarter of 
this year, compared with JD 6.68 million in the 
third quarter of 2017.
The unaudited financial statements showed that 
the Bank’s total expenses in the third quarter 
of this year increased to JD 22.56 million, 
compared with JD 22.37 million in the third 
quarter of the previous year.
In the first nine months of this year, the Bank’s 
profits increased by 1.7% to JD 20.98 million, 
compared with JD 20.63 million in the same 
period last year.
Meanwhile, the Bank’s profits increased by 
3.25% in the first half of 2018 to JD 14.4 million, 
compared with JD 13.95 million in the first half 
of 2017.
On his part, Chairman of the Board of Directors 
of Cairo Amman Bank Yazid Al-Mufti outlined, 
“The Bank achieved privileged financial results 
and solid performance, despite the difficult 
circumstances. Proudly, the Bank maintained 
the high quality of its credit facilities portfolio.”
Furthermore, the Chairman stressed that the 
Bank consistently implements its strategic plan, 
develops its business, increases service levels, 
and ensures the efficiency of its performance, 
pointing out that he is hopeful about the the 
remainder of the year, in regard of the financial 
results, and eagerly keens to capitalize on 
opportunities, owing to the Bank’s substantial 
capacity for continuing growth in the period 
ahead.

Al-Mufti: The Bank 
Achieved Privileged 
Financial Results, 
Despite the Difficult 
Circumstances, Owing 
Particularly To Its 
Substantial Capacity for 
Continuing Growth in 
the Period Ahead
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The Profits of Jordan Kuwait Bank 
Increase By 23% in the Third Quarter

The profits of Jordan Kuwait Bank, which listed in 
Amman Stock Exchange, increased by 23.35% 
year-on-year in the third quarter of 2018.
Commenting on the financial results, Chairman 
of the Board of Directors of Jordan Kuwait Bank 
Abdel Karim Kabariti stated, “The Bank’s results 
were greatly anticipated in the first nine months 
of 2018, in which profits after tax stood at JD 27.6 
million, representing a growth of 26% higher than 
the same period in the previous year.”
In light of quantitative results, the net direct credit 
facilities reached JD 1517 million, while customer 
deposits and monetary guarantees insurance 
stood at JD 1893.5 million, ensuring results close 
to levels seen at the end of 2017. Meanwhile, the 
total income from banking operations was JD 94 
million, a growth of 2.4% higher than the same 
period in the previous year. Additionally, the 
financial statements in the first half of this year 
are pending approval by Central Bank of Jordan. 
According to the interim financial statements, 
the Bank’s capacity had proved to ensure firm 
performance of its wider activities, taking into 
account general economic situation, and the 
regional security and political conditions. In this 
regard, Jordan Kuwait Bank is firmly committed 
to ensuring integrity and high quality of its 
investments and credit portfolio.
This period was marked by the recovery of bad 
loans that were written of indirect credit facilities, 
arising from the application of IFRS 9. During the 
third quarter of the year, the merger transaction 
of the Jordan Kuwait Bank branches in Palestine 
with Quds Bank has been completed, thereby 
achieving strong income, since the Bank 
received a contribution of 10% in Quds Bank’s 
capital and took a seat on its Board.

Jordan Kuwait Bank

Kabariti: The Bank’s 
Outstanding Results 
Are a Clear Reflection 
of Its Significant 
Capacity to Ensure 
Solid Performance of Its 
Wider Activities, in light 
of General Economic 
Situation in the Region
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The Arab Bank 
Profits of Arab Bank Group Increase By 7% to $643 
Million in the First Nine Months of 2018

The profits of Arab Bank 
Group increased by 7% in the 
first nine months of 2018, in 
which net profits after taxes 
and provisions stood at $643 
million, compared with $601 
million in the same period last 
year. Additionally, the pre-
tax profits were $865 million, 
representing a growth of 8%, 
thereby strengthening the 
Group’s capacity in ensuring 
best performance levels 
along with strong profits, as 
well as enhancing its financial 
position with a total equity 
of $8.3 billion at the end of 
September 2018.

Moreover, the Group’s 
operating profits increased by 
9% to $988 million, while credit 
facilities reached $25.4 billion, 
and customer deposits were 
$33.2 billion at 30 September 
2018.
In light of the positive financial 
results, Chairman of the Board 
of Directors of the Group Mr. 
Sabih Masri commended 
the firm and privileged 
performance of Arab Bank 
Group in achieving optimal 
results, through supporting the 
Bank’s capacity, reflected in 
the strength and effectiveness 
of the regional and global 

business diversification 
model, as well as coping with 
the surrounding challenges.
For his part, CEO of the 
Group Mr. Nemeh Sabbagh 
stated, “The Group’s net 
operating profits increased 
by 9% to $988 million, due 
to its operational efficiency, 
diversification of banking 
products and services, as well 
as the efficiency of operating 
expenses’ control. Moreover, 
the net interests from major 
banking operations increased 
by 11%, owing to its improved 
return and good management 
of funds’ sources cost. 

Investment In The Banking Sector

Masri: The Outstanding Results and 
Significant Capacity of Arab Bank 
Group Were Driven By Its Continuing 
Work and Tireless Efforts to Achieve 
Positive and Firm Performance
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 The Housing Bank for Trade and 
Finance has achieved positive 
performance in the first nine 
months of 2018, in which pre-tax 
profits were JD 119.2 million, while 
net profits after tax stood at JD 
81.5 million. 
The Bank’s operating profits 
increased by 11% to JD 146.1 
million, compared with JD 132.2 
million in the same period last year.
Commenting on the results, 
Chairman of the Board of Directors 
Mr. Abdel Elah Al Khatib said, 
“The Board of Directors met on 
24 October 2018 and discussed 
the financial statements of the 
Bank. In this respect, the financial 
results reflect its great capacity 
to cope with the economic 
challenges resulting from difficult 
regional circumstances and 
the additional pressures on the 
Jordanian economy.” On his part, 
Al Khatib commended the Bank’s 
strong position and its substantial 

capacity to address the changes 
and enhance its position in the 
banking sector. As a reflection, 
the Bank achieved strong growth 
in operating profits, with a capital 
adequacy ratio of 17.1%, a return 
on assets after tax of 1.3%, along 
with a return on equity after tax 
of 10%. Al Khatib is hopeful that 
the economic situation would 
improve, thereby strengthening its 
milestones. For his part, CEO of the 
Bank Mr. Ihab Saadi expressed his 
great satisfaction with the financial 
results, reflected in an increase of 
11% in operating profit, owing to 
income growth and rationalization 
of operating costs. The pre-tax 
profits were JD 119.2 million, 
compared with JD 132.2 million for 
the corresponding period last year. 
The difference is attributable to the 
Bank’s prudent policy and enough 
provisions under IFRS 9, since it 
has been applied in the beginning 
of this year, thereby strengthening 

its financial position.
Furthermore, Saadi outlined that 
total assets increased by 1% to JD 
8.2 billion, while customer deposits 
increased by 1.6% to JD 5.9 billion. 
The total balance of direct credit 
facilities increased by 4.6% to JD 
4.7 billion, while the total equity 
reached JD 1071 million.
According to CEO, the Bank’s 
liquidity ratio was 125%, higher 
than the rate required by Central 
Bank of Jordan, while the non-
performing debt ratio stood at 
4.1% at the end of September 
2018. Additionally, the Bank has 
significant provisions of high 
coverage ratio for these debts.
This year, the Bank has received 
four awards from regional, 
international and global institutions, 
including by Banker Middle East 
for best bank in Jordan in 2018. 
The Bank’s recognition of these 
awards reflects its prestigious 
position at the local level.

Housing Bank
JD 119 Million Pre-Tax Profits of Housing Bank for Trade 
and Finance in the Third Quarter

Investment In The Banking Sector

Al Khatib: The Bank’s Results Reflect 
Its Great Capacity to Cope With the 
Economic Challenges Resulting From 
Difficult Regional Circumstances
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Profits of Jordan Ahli Bank Increase by 
3% in the Third Quarter

The profits of Jordan Ahli Bank, which listed in 
Amman Stock Exchange, increased by 3.41% year-
on-year in the third quarter of 2018.
In a detailed statement issued by Amman Stock 
Exchange, the Bank indicated that the third-quarter 
profits of 2018 reached JD 3.583 million, compared 
with JD 3.465 million in the third quarter of last year.
Furthermore, the Bank’s unaudited financial 
statements showed that the expenses decreased 
by 24.67% in the third quarter of 2018 reaching JD 
19.44 million, in comparison with JD 25.79 million in 
the third quarter of 2017.
Additionally, the Bank’s profits in the first nine months 
of this year increased to JD 16.531 million, compared 
with JD 12.901 million in the first nine months of last 
year.
In this connection, the Bank’s profits in the first half 
of this year increased by 37% to JD 12.95 million, 
compared with JD 9.44 million in the first half of last 
year.
On his part, CEO/General Manager of Jordan Ahli 
Bank Mohammad Musa Daoud reiterated that the 
Bank has achieved strong profits, despite having 
enough provisions, with a view to meeting the 
requirements of this stage, ensuring the customers’ 
satisfaction, enhancing the credit portfolio, as well 
as reducing relevant risks.
The CEO continued saying that “the outstanding 
results represent a culmination of the ongoing efforts 
and continuing work of the Board of Directors, the 
Executive Management, besides our dedicated 
staff at administrative levels, aiming ultimately at 
implementing Bank’s long-term strategic plan, 
through strengthening its financial sources, apart 
from achieving a paradigm shift in the banking 
services.”

Jordan Ahli Bank

Daoud: The Outstanding 
Results Represent 
a Culmination of the 
Ongoing Efforts and 
Continuing Work of the 
Board of Directors, the 
Executive Management, 
Besides Our Dedicated 
Staff At All Levels

Investment In The Banking Sector
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The Rationalization of Expenses Rises 
Bank al Etihad  Profits with a Ratio of 
35.15% in the Third Quarter

The profits of Bank al Etihad increased by 35.15% 
year-on-year in the third quarter of 2018.
The financial results indicated that the Bank’s 
profits stood at JD 9.74 million in the third quarter 
of 2018, compared with JD 7.21 million in the third 
quarter of 2017.
Moreover, the financial statements showed the 
rationalization of Bank’s total expenses with ratio of 
8.97% in the third quarter of this year reaching JD 
22.91 million, compared with JD 25.17 million in the 
third quarter of last year.
In the first nine months of this year, the Bank’s 
profits increased by 27.57% to JD 28.57 million, 
compared with JD 22.39 million in the first nine 
months of 2017.
In this respect, the Bank’s profits increased by 
23.97% in the first half of this year to JD 18.83 
million, compared with JD 15.19 million in the first 
half of 2017.
Furthermore, Chairman of Bank al Etihad Isam 
Salfiti stated, “the Bank’s strategies in terms of 
the expansion of its activities, and the acquisitions 
reflect the prudent approach to achieve optimal 
financial results, despite difficult economic 
circumstances in the region in general and the 
Kingdom in particular.”
For his part, Salfiti mentioned, “the Bank eagerly 
keens to empower the SME sector by providing 
banking and non-banking solutions, and developing 
its businesses. Most notably, Bank al Etihad makes 
maximum efforts to achieve its strategic objectives, 
enhance its competitiveness and increase market 
share to create greater growth opportunities in the 
future.”

Bank al Etihad

Salfiti: Bank al Etihad 
Makes Maximum Efforts 
to Achieve the Strategic 
Objectives, Enhance 
Competitiveness, and 
Increase its Market 
Share to Ultimately 
Create Greater Growth 
Opportunities In The 
Future
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Societe Generale Bank Jordan (SGBJ)

JD 1.74 Million Profits of Societe 
Generale Bank Jordan (SGBJ) in the 
Third Quarter of 2018
The profits of Societe Generale Bank 
Jordan (SGBJ) increased by 39.2% year-
on-year in the third quarter of 2018.
The Bank’s profits reached JD 1.74 million 
in the third quarter of 2018, compared with 
JD 1.25 million in the third quarter of 2017.
According to the unaudited financial 
statements, the Bank’s net income from 
interests and commissions in the third 
quarter of this year increased by 2.1% to 
JD 4.8 million, compared with JD 4.7 million 
in the third quarter of last year.
In the first nine months of 2018, the 
Bank’s profits reached JD 5.45 million, 
in comparison with JD 6.34 million in the 
first nine months of 2017. Furthermore, the 
Bank’s profits stood at JD 3.71 million in 
the first half of this year, compared with JD 
5.09 million in the first half of 2017.
Commenting on the financial results, the 
General Manager of SGBJ Nadim Abaouat 
stated, “The Bank achieved positive results, 
owing to its new and insightful strategy, 
aimed at enhancing its position as one 
of the pioneer and prestigious banks in 
Jordan.” 
On his part, the General Manager stressed 
that the Bank has successfully met the 
customers’ needs, through a wide network 
of banking branches, commending the 
substantial efforts of the staff to reach the 
highest levels of quality services.

Investment In The Banking Sector

Abaouat: The Bank 
Depends On a 
New and Insightful 
Strategy, Aimed 
At Enhancing the 
Bank’s Position as 
One of the Pioneer 
and Prestigious 
Banks in Jordan
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ORANGE JORDAN FORMS THE BACKBONE 
OF THE KINGDOM’S ICT SECTOR
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Investment in the telecommunications sector

s part of a global, locally-driven brand, Orange 
Jordan puts expertise of the parent group to good 
use, with a view to facilitating and enhancing 
digital transformation in the Kingdom, thereby 
providing people with greater opportunities 

for social and economic progress, due to its growing 
database and millions of customers, striving to cater their 
needs through a wide network of specialized staff.
Orange Jordan constitutes the backbone of ICT sector in 
the Kingdom, carrying the flag behind His Majesty King 
Abdullah II bin Al Hussein’s vision of developing the sector 
and turning Jordan into a regional hub of information and 
communications technology, through providing innovative 
solutions and services in telecommunications to meet the 
needs of corporate and individuals at the national level, 
and provide connectivity to all our customers.      
These major achievements have consolidated Orange 
Jordan’s position as the strongest provider of high-speed 
Internet in the market, while preserving its capacity 
to move forward with its efforts to invest in the future of 
Jordan and its people, through introducing state-of-the-art 
technologies and promoting its infrastructure to put these 
technologies within the reach of all customers.
The Company consistently provides pioneer and 
integrated telecommunications services across the 
Kingdom, covering a wide range of fixed-lines and mobile 
services for individuals and corporate sector.

In today’s fast-changing digital age especially in 
connectivity, Orange Jordan becomes an integrated 
partner with people in view of promoting the culture of 
development and progress in society.
In keeping with corporate social responsibility, the 
Company is deeply committed to developing community 
programs and organizing sustainable initiatives, separately 
or in partnership with various civil society organizations, 
aiming at developing groups and sectors of society and 
creating a common future for all people.

A

ORANGE JORDAN FORMS THE BACKBONE 
OF THE KINGDOM’S ICT SECTOR

In the Current Digital Age, 
Orange Jordan Becomes 
an Integrated Partner 
with People In View of 
Promoting the Culture of 
Development and Progress 
in Society
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with premier medical services.”
Similarly, the General Manager of the Hospital Ahmed 
Al Ahmed stressed that the Hospital has undertaken 
to become a partner of the public medical sector, and 
a core in the private sector, providing citizens with 
medical services according to its insightful mission.
Moreover, Al Ahmed stressed that serious planning is 
essential to obtain “American Certification of Quality 
In Health Institutions” next year, reiterating that Istiklal 
Hospital received numerous quality certifications 
locally and globally, most recently the best hospital 
in public hygiene certificate, among 130 public and 
private hospitals, by Social Security Corporation. In 
respect of the envisioned plans, Al Ahmed put great 
emphasis on medical and training education. Proudly, 
the Hospital was accredited as one of four hospitals 
in the private sector for training and teaching doctors 
(teaching hospital) among 69 private hospitals in the 

Kingdom.
During the opening ceremony, a documentary about 
the Hospital and its corporate social responsibility was 
presented to the audience. Additionally, the Minister 
of Health was honored for his ongoing efforts to drive 
health sector into the highest standards for the support 
of medical sector.

THE NEW EXPANSION INCLUDES THE LARGEST SURGERIES’ 
DEPARTMENT AMONG PRIVATE HOSPITALS IN JORDAN

Investment in the health sector

THE HOSPITAL OBTAINED 
NUMEROUS QUALITY 
ACCREDITATIONS LOCALLY AND 
GLOBALLY, MOST RECENTLY, 
THE BEST HOSPITAL IN PUBLIC 
HYGIENE CERTIFICATE
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stiklal Hospital, which forms venture arm of 
Albelad Medical Services Co., opened a new 
building under the patronage of Prime Minister 
Dr. Omar Al Razzaz, represented by the Minister 

of Health Dr. Mahmoud Al Shayyab at an estimated 
cost of JD 5 million and an additional space of 7000 
square meters.
For his part, General Manager of Istiklal Hospital 
Ahmed Al Ahmed said, “The new expansion will add 
80 beds to the Hospital’s capacity, with total number of 
280 beds, serving patients in all medical departments. 
The new expansion will include the largest surgeries’ 
department among private hospitals in Jordan. It will 
comprise 14 surgical rooms of world-class quality 
standards.”

The General Manager underlined that the Hospital 
would create 80-100 new employment opportunities, 
along with 700 current employees, including doctors, 
nurses as well as administrative and public service 
staff. As part of the Hospital’s efforts to adopt a 
development vision since 2016, Al Ahmed stressed 
that Istiklal Hospital strives to open new branches in 
other governorates, especially in Aqaba and Zarqa, in 
pursuit of the medical services expansion in cities and 
villages. 
Furthermore, Deputy Chairman of Istiklal Hospital Dr. 
Nayef Al Fayez stated, “Today, the Hospital witnesses 
a new era of excellence, privileged of long history 
rich in achievements. Accordingly, it is our mission to 
consistently develop the Hospital and provide patients 

THE MINISTER OF HEALTH INAUGURATES THE 
EXPANSION OF ISTIKLAL HOSPITAL

I

Investment in the health sector

AHMED AL AHMED: THE HOSPITAL HAS 
UNDERTAKEN TO BECOME A PARTNER WITH PUBLIC 
MEDICAL SECTOR, AND A CORE OF THE PRIVATE SECTOR
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Investment in the telecommunications sector

he number of Jordanian universities’ students 
participating in Shababi Campaign of its fourth 
edition from Umniah exceeded expectations, with 
over than 10.000 students taking active part in it.
Furthermore, Umniah launched Shababi 

Campaign last September following an unprecedented 
success in the past years. This year’s edition targeted 
nine government and private universities. Additionally, 
Umniah organized in cooperation with Trainers the final 
event covering sports competitions, with the participation 
of more than 300 young men and women, under the name 
of “Majnoon Reyadah” at Al Bisharat Golf Club on Friday, 
2 November.

Umniah Provides Lines of Communication 
to Garandal for Business Development, and 

“ArabiaWeather Inc.” Has Been In a Strategic 
Partnership with Umniah for Three Consecutive Years
In this light, Umniah’s CEO Ziad Shatara stated, “Umniah 
is privileged of firm reputation in the Jordanian market, 
particularly the business sector, owing to the high quality 
services and products rendered to customers, the 
continued investment in its infrastructure, along with the 
ongoing modernization of its network, resulting in the the 
signing of numerous agreements and partnerships with 
miscellaneous companies, besides public and private 
sector institutions.”

This statement follows the signing of an agreement to 
provide Garandal for Business Development with lines of 
communication. In this sense, Umniah reflects the singularity 
of leadership in the Jordanian telecommunications market, 
resulted in providing Garandal for Business Development 
including its 800 employees with post-paid lines, aimed at 
catering their needs rapidly, in view of telephone minutes 
and gigabytes. The other milestone is becoming the sole 
and exclusive communications partner of ArabiaWeather 
Inc. through which Uminah will provide the Company with 
telecommunications and Internet services for the duration 
of the partnership, as part of Umniah’s hard work to 
broaden its business.

Ammar Mismar from Umniah Wins the Second Prize 
in “Dr. Ahmad Al-Hourani Award for Excellence”

Umniah’s Entrepreneurship and Innovation Specialist and 
Head of the Tank Ammar Masmar has won the second 
place in “Dr. Ahmad Al-Hourani Award for Excellence”, 
organized by Al-Ahliyya Amman University for the first time 
in Jordan, in commemoration of the University’s Founder 
legacy the late Dr. Ahmad Al-Hourani, and his substantial 
efforts to serve the community and country.
Umniah, a sponsor of the event, was also one of 100 
organizations of the private sector nominated for the 
award, which included candidates from ten different 
sectors. 

T

WITH WIDE AND DISTINGUISHED PARTICIPATION OF 
STUDENTS FROM NINE JORDANIAN UNIVERSITIES

“SHABABI” THE BIGGEST INTERACTIVE CAMPAIGN 
ORGANIZED BY UMNIAH CONCLUDES ITS ACTIVITIES
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In light of the tourism sector, Al Karram stressed that 
the ingredients for successfully increasing tourism 
development include strong and well-equipped 
infrastructure, to receive investment in tourism, 
besides the growing numbers of tourists.
Additionally, the security and stability of the country 
is deemed a solid foundation for developing a 
strong tourism, thus making it the hub of the world’s 
preferred destination for tourists. It is worth indicating 
that the security and stability influence the tourism 
development. In this sense, the political risks first 
affects the tourism sector, leading to a significant 
decline in this industry.
On his part, Mr. Mohammed Al Karram continued 
saying that “the tourism developments are adopted by 
Jordan Tourism Board through its continued promotion 
of archaeological and important sites in Jordan, the 
development of tourist facilities and services covering 
the external and internal roads, with adequate 
attention to lounges and resorts that are designed to 
suit all categories and groups of tourists, let alone the 
effective interest of cultural and international events.”

Similarly, Al Karram added that the competition in 
tourism industry among hotels plays a meaningful role 
in maximizing efficiency, thereby having a powerful 
impact on tourist and the Jordanian resident to 
comfortably choose the preferred Hotel. Most notably, 
Jordan has numerous global companies specialized 
of establishing hotels, thus developing the quality 
services at attractive prices.

During the interview, Al Karram dealt with the transport 
sector, as a key player in tourism. He pointed out 
that the development of this sector is tremendously 
needed due to limited transportation, through using all 
alternatives and not merely depending on car rental 
agencies, as well as developing the public transport 
system. In this regard, great emphasis has been 
placed on training taxi drivers on how to interact with 
tourists, through setting a specific cab fare according 
to the Ministry of Transport guidelines, allowing special 
uniforms as the tourism is an integrated system among 
the various ministries.
We are required therefore to facilitate team-building 
and upgrade the tourism sector in the Hashemite 
Kingdom of Jordan, worthy of its rich history, genuine 
civilization, and archeological sites to be at the 
forefront in the Middle East and the Arab world.
Additionally, Al Karram stressed the integral 
relationship between tourism and trade known as 
commercial tourism, pointing out that this type of 
tourism has a purely economic dimensions. He 
continued saying, “We encourage tourists to organize 
some visits to factories and trading centers. A vivid 
example is the Emirate of Dubai, which achieves a 
significant economic return from this type of tourism.”
By the end of the conversation, the Director General of 
Millennium Agency Mohammed Al Karram mentioned, 
“We are deeply proud of our country, heritage and 
culture, calling on all citizens to ensure that tourists 
are not exploited, with a view to showing the world a 
brilliant image of our beloved country.”

AL KARRAM’S RICH RECORD IN TOURISM 
ENRICHED HIM WITH AMBLE EXPERTISE IN HOTEL 
MANAGEMENT

TOURISM IS AN INTEGRAL 
PART OF A COMPLETE SYSTEM, 
AIMED AT PROMOTING THE 
HASHEMITE KINGDOM OF 
JORDAN WORTHY OF ITS 
RICH HISTORY, GENUINE 
CIVILIZATION AND PROMISING 
FUTURE
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has a strong impact on social development, and 
contributes effectively to the development of labor 
sector. According to reports, travel and tourism 
industry has supported directly or indirectly more 
than millions of jobs opportunities across the globe. 
Therefore, the tourism sector is one of the additional 
sectors active in the economic and social growth.
Numerous countries, which aim at achieving 
sustainable development, strive to revitalize the 
tourism sector for the positive impact on economic 
and social development. Most notably, the tourism 
policies are not merely based on economic and 
technological considerations, taking into account the 
environmental preservation, apart from the needs of 
host populations in general and workers operating in 
tourism in particular.
Similarly, the importance of tourism as a positive engine 
for sustainable development represents an economic 
requirement to ultimately stimulate investment in 
natural, tourist and cultural sites, and make the 
importance of tourism development and management 
more widely known, in line with the objectives of the 
World Tourism Organization.
Additionally, Al Karram emphasized that the tourism is 
the gateway to the world, bringing the culture, customs 
and traditions to every country.
Al Karram pointed out that hotels are an integral part 
of tourism. Hence, his ongoing concern for working 
in this field. He also strives through his outstanding 
management to make the luxurious hotels he works 
for prosper, ensure the guests’ satisfaction in terms of 
hotel’s space and services, and provide comfortable 
atmosphere with a range of luxurious amenities.
Moreover, Al Karram highlighted that Grand Millennium 
Amman Hotel offers more than seven-star services 
at the Arab world and the Middle East level, and is 
strategically located to enrich the guests with high 
quality services related to investment and tourism, 
thus reinforcing the labor market and reducing 
youth unemployment. The Hotel’s willingness to hire 
specialized staff would be an excellent opportunity for 
a large group of the Jordanian society, noting that the 
Hotel actually has a highly qualified cadre according 
to the world-class standards of Millennium Hotels and 
Resorts.
In respect of the medical tourism, Grand Millennium 
Amman Hotel has a spa and health club, which is one 
of its distinguished facilities. In the last two years in a 
row, the Hotel has been rated as the best luxury spa 
and health club in the Kingdom, taking into account 
the public tourism service for the general benefit, thus 
reflecting the positive image of the country.

Al Karram pointed out that the food and beverage 
services are a key pillar in hotel industry, focused on 
the high quality and variety of rendered services.
Proceeding from the hotels’ prominent role in our 
community, we have become an integral part of 
wedding and event experience. To achieve this 
vision, we have expanded our main wedding hall 
with a previous capacity of 250 guests to comfortably 
accommodate 400, enjoying a panoramic view of 
Amman from the 21st floor.
In order to gain a comprehensive insight, additional 
attention needed to be devoted to the external Hotel’s 
design to attract the visitor, where the genuine beauty 
can be fully appreciated. Grand Millennium Amman 
Hotel was established with modern external design, as 
an attractive destination for the local, Arab and foreign 
tourists.

ISSUE PROJECT

TOURISM IS CONSIDERED AMONG 
THE ECONOMIC FUNDAMENTALS 
AND CONSTITUTES THE 
STRONGEST PILLAR FOR 
ADVANCEMENT AS THE PRIMARY 
SOURCE FOR THE NATIONAL 
INCOME

19



GRAND MILLENNIUM AMMAN HOTEL
PROVIDES A TRULY UNIQUE AND VIVID 
HOTEL EXPERIENCE

ordan is a tourist destination privileged 
of numerous experts, managers, media 
specialists and powerful businessmen 
operating in tourism, who have clearly 

influenced this sector, within their respective roles 
and responsibilities.
As we speak about senior figures, we proudly host 
one of the most eminent managers with extensive 
experience in this economic sector, as the source 
for the Jordanian national income.
The hotel expert with a deep knowledge of his 
specialization Mr. Mohammed Al Karram, who has 
started his career in Dubai for 18 years then served 
as a CEO of a full range of hotels, talks to us in 
an exclusive interview with the “Investors” about 
tourism, particularly in Jordan based on his ample 

expertise in this vital sector.
Early in the interview, Al Karram highlighted the 
significance of the tourism sector, as one of the 
four pillars of economic development. The tourism 
is deemed one of the fundamentals affecting 
numerous economic activities, requiring the 
services of transport, hotels, enterprises producing 
foods and beverages, cultural and creational 
institutions, banks, besides advertising and tourism 
promotion institutions, thereby making tourism a 
key player in the advancement of national income 
directly or indirectly.
Moreover, tourism plays a leading role in economy 
through providing countries with foreign currency, 
which is a pillar of the economic development.
For his part, Al Karram underlined that the tourism 

AL KARRAM: 
FUTURE 
PROSPECTS AND A 
PROMISING VISION 
FOR TOURISM IN 
JORDAN

ISSUE PROJECT
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affordable interest rates on deposits, and providing 
appropriate lending rates for the sustainable 
development.
Dawwas went speaking about Bank’s activities 
in social terms, highlighting the Bank’s ongoing 
efforts to enrich the humanitarian aspect. In keeping 
with this, the Bank has embarked the “Sun Fund” 
to support sustainable projects empowering the 
community economically in environment, culture 
and art. 
The most significant activities are resulted in 
Bank’ support for the seven-year organic farming 
project in Ajloun to further expand the reach of 
project in Amman. On the other hand, the Bank 
has empowered Iraq Al-Amir Women Cooperative 
Society economically by providing commercial 
identity to the business and developing a future 
marketing and communication strategy for the 
support of its business.
INVESTBANK for Life program continues to support 
children diagnosed with autism, offering new 
scholarships and training opportunities through its 
partnership with the Society for the Care of Gifted 
Autistic Children for the third consecutive year. 
Similarly, the Bank has renewed the partnership with 
the Jordan Hashemite Charity Organization for the 
second consecutive year to raise in-kind donations. 
In this respect, the Bank has placed donation 
containers at seven of its strategic branches.
In light of the future plans, Dawwas stressed that in 
spite of Bank’s great satisfaction with its business; 
we harbor the hope to become the best Bank in 
view of strengthening the financial base. As the 
Bank’s operations depend mainly on the deposits 
and lending loans, it consistently strives for further 
expansion in depositors and loans’ base.
Additionally, Dawwas underlined that the Bank 
works arduously to use the latest technology, aiming 
at catering market needs, and ensuring customers’ 
satisfaction through its subsidiaries, such as AL 
MAWARED for Brokerage, TAMKEEN Leasing, AL 
IMDAD Trade Finance Solutions, TAKHSEEM, AL 
TAS-HEELAT, and Bindar Trading and Investment.
Dawwas continued saying that “the Bank makes 
maximum efforts to support individuals operating in the 

public and private sectors, without loans repayment 
burdens, to ultimately raise living standards despite 
the difficult regional circumstances.”
At the conclusion, CEO Muntaser Dawwas stressed 
that the Bank continues to support its business with 
intensive marketing campaigns at all service levels, 
aiming at ensuring customers’ satisfaction while 
preserving shareholders’ rights.

THE ASSESSMENT OF 
CREDIT DECISION IS SEEN 
WELL-PLANNED, AND IS 
SUBJECT TO THE BANKING 
PRINCIPLES 

WE ARE TRULY SATISFIED 
WITH OUR SOLID 
PERFORMANCE AND WE 
STRIVE TO ACHIEVE FURTHER 
SUCCESSES AHEAD

17
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Trading and Investment’s capital, while in 2016 also 
acquired 93% of AL TAS-HEELAT, with respect to 
keeping pace with the diverse funding needs of 
retail and medium-sized enterprises. This could be 
achieved through enhancing the expansion of banking 
services and products, as well as participating in 
value-added investment opportunities for the benefit 
of the Bank’s shareholders and investors.
Moreover, Dawwas stressed that the assessment of 
credit decision is seen well-planned, and is subject 
to the banking principles, based on the latest 
technology and highly qualified personnel, aiming 
at supporting economic growth in line with the best 
interest of customers and shareholders.

On the fulfillment of the Central Bank of Jordan’s 
requirements and its forward-looking approach to 
develop national economy, CEO of INVESTBANK 
stated, “the Central Bank of Jordan works arduously 
through its various legislations in empowering 
medium-sized projects and developing the 
e-payment means, and most prominently, 
combating money-laundering to serve depositors 
and borrowers.”
In this connection, INVESTBANK plays a leading 
role alongside the Central Bank of Jordan in 
encouraging investment by developing its rules of 
procedure, in line with the business sectors, with a 
view to financing various businesses by determining 

THE BANKS ARE THE PILLARS OF ECONOMIC 
DEVELOPMENT, PLAYING VITAL ROLE IN 
STIMULATING ECONOMIC GROWTH

THE PROGRAMS OF ”SUN FUND“ AND ”INVESTBANK FOR LIFE“ 
REFLECT BANK’S SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPOWERING 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN COMMUNITIES
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According to Dawwas, the Bank operates based on 
structured plans in view of deposits growth, ratios 
of liquidity, profitability, solvency and lending-to- 
deposits ratio. These plans depend on strategic 
factors, thus supporting the Bank’s position in the 
Jordanian banking market and realizing targeted 
goals by developing innovative services, in line with 
customers’ needs.
In a meeting continued for more than two hours, 
Dawwas stressed that the Bank encountered no 
problems in applying capital adequacy requirements. 
As evidence of that, the Bank achieved privileged 
results over the past years, in which net profits after 
tax in 2017 were JD 15.8 million, while total assets 
increased by 13% to JD 1.073 million. In this respect, 
net credit facilities reached JD 646 million, recording 
an increase of 20%. Meanwhile, JD 10 million or 10% 
of the capital was distributed as cash dividends to 
shareholders, with a return on dividends of 6.5% of 
the share price at 31 December 2017.
On his part, Dawwas commended the Bank’s 
efforts, as the dynamic engine for the economic 
development, reiterating that the Bank’s mechanism 
is in harmony with government guidelines to 
facilitate access to funding individuals, ensure 
flexibility of credit facilities and rationalize the credit 
decision, aiming ultimately at protecting the rights of 

customers and shareholders as well.
Furthermore, the CEO pointed out that the Bank 
provides financing to medium-sized enterprises, 
especially labor-intensive industry, thus 
creating greater job opportunities to reduce the 
unemployment, as well as boosting the national 
economy. He pointed out that the Bank owns 
numerous subsidiaries such as, AL MAWARED for 
Brokerage, AL IMDAD Trade Finance Solutions, 
TAMKEEN Leasing, AL TAS-HEELAT, TAKHSEEM, 
and Bindar Trading and Investment.
In 2017, TAMKEEN Leasing acquired 92% of Bindar 

”WITH OVER 30 YEARS OF 
EXPERTISE, THE BANK WAS 
PRIVILEGED OF STRONG 
SOLVENCY BASED ON 
DELIBERATE STRATEGIES“

THE CEO OF INVESTBANK IN AN 
EXCLUSIVE INTERVIEW WITH THE 
”INVESTORS»

ISSUE MEETING
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he investment in Jordan is basically driven 
by the effectiveness of environment and 
legislation, and, most prominently, well-
developed banking system according to 

the latest international standards and practices. 
When speaking about banks operating in Jordan, 
INVESTBANK is privileged of a long history rich in 
major achievements with over 30 years of experience, 
owing to its strong solvency and deliberate strategic 
plans, based on achieving greater profits and 
protecting the interests of depositors, customers 
and shareholders.
INVESTBANK’s proven track record over the 

previous few years reflects its inspiring role in 
supporting the growth of economic sectors by 
providing innovative and premier banking services 
to the local market for individuals and corporate. In 
this sense, INVESTBANK’s management personnel 
put great emphasis on diversifying investment 
portfolio in Amman Stock Exchange, and creating 
Jordanian Duty Free Shops Co. 
Proudly, the “Investors” hosted CEO of INVESTBANK 
Mr. Muntaser Dawwas, who enriched this interview 
with important information on the Bank’s mechanism 
and action plan, offering some reflections on the 
Jordanian banking market.

THE CEO OF INVESTBANK IN AN 
EXCLUSIVE INTERVIEW WITH THE 
”INVESTORS»

T 

DAWWAS:
”INVESTBANK“...A 
LONG HISTORY RICH 
IN ACHIEVEMENTS 
AND A MILESTONE 
IN THE JORDANIAN 
BANKING MARKET
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inception, the Group continued to thrive driven by its 
long history rich in milestones, and the unique vision 
to achieve best integrated insurance programs, 
thus ensuring the highest standards of comfort and 
professionalism, besides catering customers’ needs.”
Furthermore, Nasser Al Deek pointed out that the 
Group puts the high quality at the top of its business, 
services and products, as one of the pioneer groups 
operating in this field, focused on supported specialist 
insurance programs.
In connection with the solutions rendered by Arab 
Jordanian Insurance Group, Al Deek commended the 
Group’s integrated insurance solutions in providing 
customers with the appropriate protection developed 
by the working group, with the support of reinsurance 
agreements by the most prestigious companies in the 
world markets.
Moreover, Al Deek highlighted that “My Project” 
Program is among the Group’s premier services, 
which aim to protect the small enterprises from the 
risks covered by the insurance policy that may cause 
disruption to the business. Indeed, this milestone was 
driven by our insight to protect enterprises, as well as 
enrich customers with privileged service.
 Regarding the impact of the economic crises on the 
insurance activity in the Kingdom, especially the harsh 
circumstances faced by the neighboring countries, 
Nasser Al Deek stressed that the crisis experienced 
by the Middle East adversely affected the trade and 
economic aspects, resulting in a negative impact on 
insurance through higher prices offered for the risks.

On the the Group’s positive financial results, the 
Director General indicated that the profits of Arab 
Jordanian Insurance Group in the first nine months of 
2018 stood at JD 389.9 thousand.
Meanwhile, the total revenues in the first nine months 
of 2018 reached JD 10.457 million, compared with JD 
9.928 million in the same period of 2017.
In this connection, Nasser Al Deek stressed that the 
Group maintains excellent performance despite 
the difficult economic conditions surrounding the 
Kingdom, pointing out that the Group is considered 
one of the few companies in the Jordanian market that 
cover all kinds of insurance.
According to Al Deek, this prosperity was achieved 
with the efforts of sales and marketing personnel and 
a specialized research team dedicated to providing 
insurance programs that cater the needs of the 
Jordanian market and customers as well.

A JORDANIAN SUCCESS STORY 
PRIVILEGED OF OPTIMAL STANDARDS, 
AIMED AT ENRICHING CUSTOMERS WITH 
VALUE-ADDED SERVICES

THE GROUP MAINTAINS ITS 
OUTSTANDING PERFORMANCE DESPITE 
THE DIFFICULT ECONOMIC CONDITIONS

13
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ver the years, Arab Jordanian Insurance 
Group has proven its ability to provide top 
services to customers at competitive prices 
consistent with high quality and strong 
credibility.

According to the Director General Nasser Al Deek, 
the Group is deemed the customers’ preferred choice 
striving for top services and insurance protection, 
based on a clear strategy and deliberate action plan, 
aiming at achieving its core objective to become the 
most genuine and reliable Group according to its 
class, through providing powerful companies and 
individuals with special strategies and integrated 
insurance solutions.
During his speech to “Investors”, Nasser Al Deek 

reviewed the stages of Group’s establishment, its 
inception, current milestones, apart from the future 
plans.
The Arab Jordanian Insurance Group was established 
as a public listed company in 1996 with an authorized 
capital of JD 10 million, holding license number 321 in 
the Companies Control Department.
In 2012, numerous strategic partnerships were 
established with a group of Jordanian and Arab 
businessmen, as well as Jordan Commercial Bank, 
which owns a part-interest of the Group, thereby 
increasing the performance level, raising its capital to 
reach JD 13 million, as well as enhancing its position 
locally.
For his part, Al Deek stated, “Following the distinctive 

THE ARAB JORDANIAN INSURANCE GROUP 
IS THE MOST PREFERRED CHOICE IN JORDAN

O

NASSER AL DEEK: 
THE GROUP’S UNIQUE 
VISION TO ACHIEVE 
INTEGRATED INSURANCE 
PROGRAMS IS DRIVEN BY 
ITS FRUITFUL EXPERTISE 
OVER THE YEARS
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follow-up by the Central Bank of Jordan has aided local 
banks to achieve their goals and contribute to society to 
the fullest extent, resulting in significant traction for the 
economy.”
Daoud also highlighted the internal achievements of the 
Jordan Ahli Bank for 2017, which are a positive reflection 
of the new and improved policies that have been 
implemented. In addition to fulfilling its core principles 
of corporate governance, the bank successfully 
implemented the new strategic transformation project, 
which is part of the bank’s long-term strategic plan. 
According to Daoud, the Jordan Ahli Bank recorded a 
growth of 145% in its pre-tax profits of JOD 20.1 million in 
2017, compared to JOD8.2 million in 2016. In addition, the 
bank witnessed an increase of 3% in credit facilities with 

a significant decline in non-performing loans ratio, which 
reached 7.4% compared to 9.8% at the end of 2017. A 
39% increase of non-interest and commission income, a 
7% decrease in employee expenses, and an 8% overall 
decrease in total expenses demonstrate the success of 
the bank’s strategy to diversify its sources of income and 
rationalize spending.
Another topic that was discussed is the bank’s Corporate 
Social Responsibility, and the role the bank plays in 
supporting sustainable development programs that target 
all sectors of the local community, to continue to make real, 
lasting differences. This includes the banks’ partnership 
with Tkiyet Um Ali, which raises the banks total number 
of beneficiaries to more than 500 individuals. Daoud 
also pointed out the banks’ role in empowering women 
in the local community by providing them with banking 
solutions and fiscal backing, which in turn enhances 
their financial solvency, enabling them to become 
productive individuals with an improved quality of life. 
He pointed out that Ahli Bank was one of the first banks 
to adopt and apply financial technology (fintech) in 
Jordan, which paved the way to winning the Excellence 
Award for the Development of Financial Technologies 
at the Network International Payments Conference in 
2017. 
Through collaborating with Crown Prince Foundation, 
the bank has accomplished a great deal, including the 
launch of the first National fintech Program, which is the 
first of its kind in the Kingdom. The two parties have joined 
forces to create a platform that stimulates innovation in the 
field of financial technology, in addition to implementing 
several events, such as the ahli fintech Hackathon, 
which encourages university students to find digital 
solutions in financial and banking technology. As part of 
the partnership between ahli fintech company and the 
Crown Prince Foundation, the first hackathon for financial 
technology, ahli fintech Hackathon was launched and 
implemented in phases as a part of the National Program 
of Financial Technology in eight Jordanian universities.
Daoud also commented on the banks commitment 
to continue improving and diversifying its portfolio of 
solutions, products, and services, all based on technical 
innovations, to ensure that they meet the needs and 
requirements of all customers, including corporates, 
small and medium-sized enterprises (SMEs), individuals 
a1nd entrepreneurs. All ahli bank branches in Jordan and 
abroad follow the same structure, which provides unique 
banking solutions that elevate the internal banking system 
for an improved customer experience. With this platform, 
which is built on a service-oriented framework, the bank 
offers new e-Services and facilities, the most prominent 
being the “Ahli Bot”, which is the first of its kind in Jordan’s 
banking sector and offers customers many different 
services around the clock.

Daoud: The methodology 
of the Central Bank of Jordan 
has contributed to the hedging 
and empowerment of Jordanian 
banks  

Issue Malf
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SINCE ITS LAUNCH, JORDAN AHLI BANK HAS BEEN PROVIDING SUPERIOR SERVICES AND PRODUCTS

JORDAN AHLI BANK IS COMMITTED TO PROVIDING CLIENTS WITH THE 
VERY BEST SERVICES AND FACILITIES, WHICH ARE PILLAR ON WHICH THE 

BANK’S CULTURE AND CORPORATE IDENTITY ARE BASED ON 

Issue Malf

group.
Investors Magazine recently had the honor of meeting 
with Jordan Ahli Bank’s CEO and General Manager, 
Mohammad Musa Daoud, to discuss the banking 
sector in Jordan and the role that the Jordan Ahli Bank 
plays in serving the country. 
Our chat began with the bank’s vision and main 
objectives, with Daoud pointing out that Jordan Ahli 
Bank has grown into a leading financial institution with 
a clear role to play in the banking sector of Jordan. 
Among its objectives, the bank also aims at effectively 
contributing to the local community, be it on the financial 
or social level, by ensuring that it does its part to build a 
thriving and financially inclusive economy and society. 
Simultaneously, Jordan Ahli Bank promises to serve its 
clients with creative, first-rate and efficient solutions, 
which are based on innovation and technology. In 
addition, the bank promises clients the use of the latest 
technological advancements and competitive prices to 
meet their banking needs. 
During his conversation with Investors Magazine, 
Daoud pointed out that this methodology stems 
from the pillars of the Bank’s strategy regarding 
customer interest, which is very specialized and 
starts by managing their experience by providing an 
exceptional environment for employees. This reflects 
positively on their performance and how they deal 

with clients, resulting in a one-of-a-kind experience to 
their customers. This is in addition to working on the 
“Customer Journey” principle.
Based on his extensive experience and knowledge 
in the banking sector, Daoud mentioned that in order 
to increase the scope of utilities for depositors and 
borrowers (who form the main structure of banking) 
and aid in achieving sustainable development of the 
local economy, banks should focus on the concept 
of solvency. Requiring depositors to meet certain 
requirements will instantly increase confidence in the 
banks at zero cost. Additionally, placing a cap and a 
set criterion for reward and incentive systems for all 
levels of management in banks will lead to increased 
revenues and also heighten the bank’s efficiency. 
When asked about the most important risks that banks 
face, Daoud said that while banks have a number 
of risks, the greatest among them are the potential 
losses that result from clients failing to meet their 
debts on time, as well as market risks resulting from 
fluctuations in interest or exchange rates. Other risks 
include operating inadequacy and liquidity risks, 
which all reinforce the role of banks’ risk management 
departments. “As one of the most important pillars in 
any society, banks and financial institutions play a huge 
role in assessing the economic state of the country,” 
commented Daoud. “The continuous monitoring and 

THE ACHIEVEMENTS OF AHLI BANK OF JORDAN SINCE 2017 
REFLECT THE CONSTRUCTIVE DEVELOPMENTS THAT IT HAS 

DEPLOYED AS PART OF ITS LONG-TERM STRATEGIC PLAN
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oday, the effects of banking and the vital role 
it plays on improving and developing the 
economic sector are well known to many, and has 
important implications for growth, sustainability 
and continued investment opportunities.  

When talking about banks, we must take a look at the 
history and development of Jordan Ahli Bank, and its 
innovative banking solutions as well as the superior 
products and services it offers. Established in 1955, 
Jordan Ahli Bank, a leading bank in the Kingdom, was 
the first Jordanian bank to be established and only 
the sixth public shareholding company in the country. 
Since its inauguration, the bank has played a prominent 

and distinctive role in the service of individuals 
and companies in the financial sector. Jordan Ahli 
Bank has also played a vital role in supporting 
the local economy through specialized services 
and programs aimed at helping the community.  
Perhaps the most important part of what Jordan Ahli 
Bank offers to its customers and the local community, 
including its youth and younger generation, is its 
keenness to raise awareness on the concept on saving 
and smart spending. Jordan Ahli Bank hopes that this 
will result in an educated generation that is conscious 
about fiscal responsibility, especially considering the 
current lack of knowledge within this specific age 

SINCE ITS LAUNCH, JORDAN AHLI BANK HAS BEEN PROVIDING SUPERIOR SERVICES AND PRODUCTS

JORDAN AHLI BANK IS COMMITTED TO PROVIDING CLIENTS WITH THE 
VERY BEST SERVICES AND FACILITIES, WHICH ARE PILLAR ON WHICH THE 

BANK’S CULTURE AND CORPORATE IDENTITY ARE BASED ON 

T

Mohammad Musa Daoud: Jordan Ahli Bank is more 
than just a bank: it is the ideal financial partner for its clientele. It is a banking 
institution with deep responsibilities that range from direct and indirect support 
to financing of economic development, community empowerment, and 
environmental developments 
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THE ATTENDEES COMMEND THE MAGAZINE’S GENERAL 
LEVEL AS AN ECONOMIC REFERENCE FOR ALL INVESTMENTS
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The Magazine firmly strives, since its inception, 
to hold exclusive meetings and interviews with 
key public figures, in which the economic and 
investment aspects are covered in both positive and 
negative ways, along with major factors in attracting 
investments. Similarly, the Magazine endeavors to 
make exclusive interviews including several sectors 
such as education, transport, and communications 
in order to achieve the desired success.
In conclusion, we hope that the current and 
future governments could simplify procedures for 
investors and follow up on their investments, thereby 
facilitating the expansion of new investments.

The Magazine, Which Is 
Accredited by the
Larger Four Exhibitions at 
Regional Level, Receives 
the Award of Best 
Economic Magazine in 
Jordan 

13
YEAR

7

Celebrates 13TH



investors’ perspective through exclusive meetings, 
by highlighting their successes, as well as obstacles 
facing them. Accordingly, the Magazine has been 
successful in gaining investors’ attention.
In this respect, Amayreh pointed out that the 
Magazine addressed all types of investments at the 
local and Arab levels, through its active participation 
in larger international exhibitions such as Cityscape 
Global Dubai, Cityscape Abu Dhabi, Cityscape 
Jeddah and Annual Investment Meeting in Dubai.
Domestically, the Magazine is keen to monitor the 
quarterly financial results of all banks, as well as the 
insurance and commercial financing companies.

Moreover, the Magazine follows up the news of all 
sectors such as telecommunications and transport, 
private and governmental universities, profit and 

non-profit organizations, as well as the medical 
sector, covering hospitals and pharmaceutical 
companies.
More than 13 years of ongoing success and 53 
publications, the Magazine has addressed in depth 
economic and investment fields, to ultimately receive 
the award of best economic magazine, thereby 
gaining the broad participation of major enterprises, 
besides large and small companies.
Four years ago, the Magazine was issued in Arabic 
and English to allow investors to review its rich topics 
and rather take part in it. Proudly, the Magazine 
had received greater attention, through its active 
participation in international forums. In keeping with 
this, the Magazine has launched its website to match 
the investors’ expectations, thus allowing readers to 
browse news wherever they are.

Al Nsour:
A Valuable Magazine Privileged of 
Its Economic Topics Dealing With 
Successful Investments

Al Masri:
I Follow the Magazine and I Firmly 
Believe that It Is a Major Focus of 
Investors’ Attention 
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the economic topics, reiterating its credibility in dealing 
with the companies’ investments and financial results, 
and commending the role of its management staff and 
editorial group with high degree of professionalism. 
In this sense, H.E Taher Al Masri stated, “I have been 
regularly following the Magazine for a long time, and 
I am impressed by its investments issues as a major 
focus of investors’ attention, noting the need for a 
publication dealing with difficult issues connected with 
investments to ultimately find rapid solutions.”

The “Investors Magazine” Celebrates 
Its 13th Anniversary

The Magazine’s management is keen to hold a dinner 
each year, in celebrating of its anniversary to highlight 
milestones, proceeding from its deep insight to pay 
greater attention to investment, as the key pillar of the 
economic advancement.
The Editor-In-Chief reiterated that the Magazine 
pays greater attention to investments and all sectors, 
emphasizing its important role in enhancing the 

Celebrates 13TH

UNDER THE PATRONAGE OF AL MASRI AND AL NSOUR, IN THE 
PRESENCE OF SENIOR INVESTORS, POLITICAL FIGURES AND BANKERS

5



he Investors Magazine held a dinner under 
the patronage of H.E Taher Al Masri and H.E 
Dr. Abdullah Al Nsour at the Grand Millennium 
Amman Hotel celebrating the Magazine’s 

13th anniversary, attended by senior investors and 
distinguished political and economic figures from 
various sectors.
For his part, Magazine’s Editor-in-Chief warmly 
welcomed the attendees and thanked them for their 
distinguished presence, reiterating the Magazine’s 
active role in media landscape, and the economic 
field. The Editor-in-Chief Ali Amayreh stressed that 
the Magazine has undertaken to put great emphasis 

on investments and all sectors, highlighting the 
milestones, along with the major obstacles and 
problems associated with investments, with respect 
to following up the implementation of solutions in 
collaboration with the competent authorities.
The attendees commended the Magazine’s valuable 
topics covered in every issue, the general level as 
a mass-circulation Magazine addressing various 
investments, its follow-up to the financial results, as 
well as its exclusive meetings of senior political and 
investment figures.
Similarly, Former Prime Minister Dr. Abdullah Al Nsour 
recognized the Magazine’s outstanding level, besides 

“INVESTORS MAGAZINE” CELEBRATES 
ITS 13TH ANNIVERSARY
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In view of the country’s difficult economic conditions, I 
firmly believe that there has been an unprecedented level 
of attention to the amended income tax law, which is only 
natural and logical, owing to numerous reasons, most 
prominently, the economic austerity measures that have 
taken by successive governments. Another important 
reason is the financial burdens faced by individuals and 
companies, which their incomes are subject to tax. Most 
notably, there is an obligation to pay the cost required; 
therefore, there are dimensions of interest with respect 
to this law.
 The Prime Minister has previously said that the current 
version of the law has already been agreed upon, 
particularly in regards to the lower income demographic, 
whereby income becomes taxable at 9,000 per person 
for 2019 and 8,000 per person starting in 2021, making 
the size of evasion a large one.

The current draft of the law, on which the Prime Minister 
said an understanding has been reached, particularly 
the income tax threshold, …  

Another important issue associated with the new law is 
the reluctance of a significant number of individuals and 
companies, which their incomes are subject to tax, to 
make filing returns owing to penalties and interests that 
are many times higher than the amount of the due taxes. 
The exemption of this group from paying fines and 
interests represents a positive issue, thereby simplifying 

tax filing and broadening tax bases.

The current law provides for the granting of tax 
incentives to specific sectors in accordance with the 
economic interest. This new part of the law is pursuant 
to special regulations issued for that purpose, not 
making such decision based on personal judgment, 
favoritism, and nepotism. On the other hand, there are 
other positive points in the draft law-which cannot be 
mentioned here.

The objection to the law reflects a lack of confidence 
between people and the government. Meanwhile, the 
other reason is associated with various interests of 
taxpayers.

The fiscal reform serves the national interest, aims 
to promote Jordan gradually with more self-reliance. 
However, fiscal reform is not restricted merely to the 
income tax law, but rather to the entire tax system 
especially the sales tax, which the Prime Minister has 
dealt with at a lecture held at the University of Jordan. 
Accordingly, the tax may be reduced on some goods 
and removed on others, to ultimately lessen the tax 
burden on citizens in general.

aliamaireh@yahoo.com

THE NEW 
INCOME 
TAX LAW…
WHAT ARE 
ITS GENUINE 
DIMENSIONS?

EDITORS LETTER 



Edition 53 

Head Office: Amman – Jordan
University Street - Senokrot Complex opposite 
Al Fanar Hotel  / 4nd floor / Office (402)

Tel:  +962 6 5155136
Fax: +962 6 777 444 150   +962 6 79 5600 817
P.O. Box 962725 Amman 11196 Jordan 
Email” aliamaireh@yahoo.com  info@positivejo.com
Website: www.positivejo.com

Copy right reserved 

Opinions in the magazine do not necessarily 
reflect the opinion of the magazine  

Distribution outside Jordan:
Egypt, United Arab Emirates, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar 

The Investors Magazine 
13 Years
November 2018

General Manager
Editor - in-Cheif

 Ali Amayreh

Managing Editor
Hadel Alrahamneh

Finance & Public Relation
 Nour Alrahamneh

Cell: 0777444150

Photography
- Yousef Allah 

-Abdullah Ayoub

Senior Designer & Marketing
 Dheia AlHourani

English Editor
Hala Abu Hejleh
Saja Abu Obaid

Proofreading
 Salameh Jadoun

A quarterly magazine to cover investment news and issues

Positive Experience for Specialized Media & Marketing




