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Editorial

انطلق  والذي  لندن  مؤتمر  نتائج  على  اآلمال  األردنيون  يٌعول 
كبرى  دولية  ومؤسسات  دولة   60 من  أكثر  بمشاركة  مؤخرا 
على  الخاص  القطاع  ومن  دولية  مالية  لمؤسسات  وقادة 
الالمتناهي  الخليجي  بالدعم  يتعلق  ما  السيما  العالم،  مستوى 
أيام  شهدت  حيث  والكويت،  واإلمارات،  السعودية،  دول  من 
قبل المؤتمر زيارات سريعة لرئيس الوزراء األردني د. عمر الرزاز 
والتي أعلنت خاللها الدول الخليجية الثالث، عن دعمها الكامل 

لألردن وعدم التخلي عنه.

أزمات اقتصادية عصفت باألردن وتشريعات ما زالت غير مناسبة 
لمتطلبات أداء اقتصادي أكثر استقراراً ونمواً، ويعلق األردنيون 

اآلمال على مؤتمر لندن للخروج من أزمتهم االقتصادية.
المؤتمر،  في  األردن  كلمة  ألقى  الثاني  عبداهلل  الملك  فجاللة 
مشيراً  للمؤتمر  استضافتها  على  وبريطانيا  الحضور،  وشكر 
البريطانية وثيقة«. وقال جاللته إن  أن »العالقات األردنية  إلى 
قوي  أردن  أهمية  يدرك  العالم  بأن  واضحة  رسالة  »المؤتمر 

ومزدهر«.

وأخواتي  إلخواني  خاصًا  وتقديراً  شكراً  »أوجه  جاللته  وأضاف، 
تمكن  وعزيمتهم  ثباتهم  فبفضل  واألردنيات؛  األردنيين 
وهذه  العواصف.  وجه  في  وشموخ  بقوة  الوقوف  من  األردن 
أمامنا.  الواعدة والماثلة  الفرص  المنعة والعزيمة هي مصدر 
ممثلين في  الواعدين  األردن  وشابات  شباب  أرى  أن  ويسعدني 

هذا المؤتمر«.
كبيراً  وسياسيًا  اقتصاديًا  حدثًا  »لندن«  مؤتمر  يعتبر  حيث 

لصناع القرار والسياسات العامة، إذ تم تنفيذه بالتشارك بين 
من  عدد  استجابة  ولقي  والبريطانية  األردنية  الحكومتين 

الدول العربية واألوروبية«.

فاألردن عانى خالل السنوات السابقة معاناة كبيرة من جراء 
تدهور الوضع االقتصادي وعدد من اإلشكاالت في الهيكلية 
والخارجية  الداخلية  الديون  حجم  ارتفاع  بسبب  المالية 
المدفوعات،  ميزان  على  سلبي  بشكل  انعكس  مما 
وكذلك على المجتمع، حيث ساهمت السياسات األردنية 
األساس  الهدف  هو  وبات  على المواطن  بالتضييق 

بالتبعات السلبية«.

وتنتظر  المؤتمر  هذا  على  تعول  األردني  الشعب  فأمال 
بفارغ الصبر النتائج والدعم المادي من جميع األطراف 
ألبرز ما جاء به من القرارات ألن األردن يحتاج لمساعدته 
موقعه  يمثله  ما  ألهمية  والدعم  بجانبه  والوقوف 
والدولية،  العربية  المنطقة  في  ودوره  االستراتيجي، 
فقد ساهم كشريك لكل دول العالم في الحفاظ على 
استقرار وتوازن النظام الدولي، مما جعل األردن رأس 

الحربة في محاربة اإلرهاب«.

إن الدول المانحة لن يكون لديها الحماس خاصة وأن  
هناك توقعات بعودة الالجئين، وقضيتهم بطريقها 
بتقوية  المانحة  الجهات  ساهمت  إذا  أما  للحل، 

االقتصاد األردني فسنلمس نتائج إيجابية«.

»مؤتمر لندن«...
  هل يخرج األردن من أزمته االقتصادية؟
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ك�سف البيان اخلتامي ملبادرة  لندن ٢٠١٩ : فر�ص ومنو، عن قيام �سراكة 
يف  وخططها  اململكة   جهود  لدعم   والأردن  الدويل  املجتمع  بني  جديدة 
حتقيق النمو والإ�سالح، ولتمكني الأردن من تهيئة بيئة اقت�سادية كلية 

م�ستقرة ودعم انتقال الأردن اإلى اقت�ساد اأكرث اإنتاجية وتناف�سية.
جهود  على  للمبادرة  امل�سرتكة  الربيطانية  الردنية  الرئا�سة  بيان  واأكد 
احلكومة يف حتقيق النمو والتحول القت�سادي وقيام اململكة بو�سع روؤية 
موثوقة وجدول اأعمال مف�سل لتحقيق هذا التحول من خالل اإ�سالحات 

قوية وواقعية لتحفيز النمو.
اإطار  لتحديد  الأردن  اقرتحها  اأ�سا�سية  مبادئ  خم�سة  البيان  وحدد 
�سراكته مع املجتمع الدويل لتحقيق النمو القت�سادي ومل�ساعدة املجتمع 
الدويل يف دعم انتقال الأردن اإلى اقت�ساد اأكرث اإنتاجية وتناف�سية، حيث 
�سعيًا  الدويل  واملجتمع  الأردن  للعمل بني  املبادرة منهجية جديدة  تبنت 

وراء حتقيق منو الأردن وا�ستدامته واعتماده على الذات.
لإطالق  �سنوات  خم�ص  ملدة  الأردن  و�سعه  امل�سار  لندن  موؤمتر  وتبنى 

النمووال�ستثمار وفر�ص العمل والعتماد على الذات
 وفيما يلي ن�ص البيان:

بتاريخ ٢٨ �سباط ٢٠١٩ ، اإ�ست�سافت ال�سيدة ترييزا ماي ، رئي�سة وزراء 
الأردنية  اململكة  ملك   ، الثاين  اهلل  امللك عبد  ، وجاللة  املتحدة  اململكة 
الها�سمية ،مبادرة » موؤمتر لندن ٢٠١٩: فر�ص ومنو، وهي مبادرة جديدة 
بداية  املبادرة  ومتثل  الأردن.  يف  والإ�ستثمار  والوظائف  النمو  لإطالق 
منهجية جديدة للعمل بني الأردن واملجتمع الدويل �سعيًا وراء حتقيق منو 
الأردن وا�ستدامته واعتماده على الذات. وقد جمع هذا املوؤمتر ممثلني 
من اأكرث من ٦٠ دولة ومنظمات دولية ، وم�ستثمرين وموؤ�س�سات جتارية 
، ومنظمات دولية ومنظمات جمتمع مدين دولية واأردنية للم�ساعدة يف 
دعم انتقال الأردن اإلى اقت�ساد اأكرث اإنتاجية وتناف�سية وعادلة ل�سالح 

جميع الذين يعي�سون على ار�سه.
 من املنعة اإلى النمو: نحو التحول الإقت�سادي

وخالل كل �سنوات ال�سراع يف ال�سرق الأو�سط ، لعب الأردن دورًا حيويًا 
اجلهود  دعم  عن  ف�ساًل   ، املنطقة  يف  والتهدئة  الإ�ستقرار  تعزيز  يف 
الدولية ملكافحة الإرهاب والتطرف. وعالوة على ذلك ، ُي�ساهم الأردن 
اإ�ست�سافة ودعم  الإ�ستمرار يف  يف حتقيق منفعة عامة عاملية من خالل 
اأعداد كبرية من الالجئني. وتعد الإ�ستدامة الإقت�سادية طويلة الأجل يف 

الأردن ذات اأهمية حا�سمة للمجتمع الدويل.
 لقد حافظت ال�سيا�سة احلكيمة على متتع الإقت�ساد الأردين بقدر كبري 
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من املرونة جتاه ال�سدمات اخلارجية الكبرية.
لقد قام الأردن بتنفيذ اإ�سالح يف الإقت�ساد الكلي واإ�سالح مايل يعادل حوايل ١٤٪ من الناجت 
املحلي الإجمايل ، متا�سيًا مع ترتيبات ال�سندوق املو�سع لالأردن مع �سندوق النقد الدويل. كما 
اإ�سالح مكثفة ، موجهة ب�سكل رئي�سي لتح�سني بيئة الأعمال والإ�ستثمار.  قام الأردن بجهود 
وتاريخيًا، واجه الأردن �سدمات اإقليمية واحدة تلو الأخرى، ومع ذلك قام الأردن، و�سيوا�سل 
دول  ولغريه من  لالأردن  تقدمي اخلري  التطوير من خالل  اأجل  و�سعه، من  ما يف  بكل  القيام 
اجلوار يف منطقتنا و�سركائنا حول العامل .وقد اأثنى املجتمع الدويل على الإ�سالحات  التي 

قام بها الأردن. 

لقد حان الوقت الآن لتجديد الرتكيز على النمو والتحول القت�صادي
يتم اإن�ساء ٧٥٪ من املحتوى العربي على الإنرتنت يف الأردن، وهو اأمر ا�ستثنائي بالن�سبة لبلد 
العراق  فتح احلدود مع  واإعادة  املت�سارع  الإقت�سادي  الإ�سالح  ا�ستمرار  ومع  الأردن.  بحجم 
من  العديد  فهناك   ، الواعد  البدء  وم�سهد  ال�سياحة  مثل  قطاعات  يف  احلا�سل  والإرتفاع 

الأ�سباب للتفاوؤل. اإن الأردن يف و�سع مثايل لالإ�ستفادة من م�ستقبل مليء بالفر�ص النا�سئة.
اأعمال مف�سل لتحقيق التحول الإقت�سادي. لقد عرّب  لقد و�سع الأردن روؤية موثوقة وجدول 
�ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين يف خطابه عن روؤيته امللهمة لبلد مزدهر و�سامل يعتمد 
القطاع  منو  اإلى  النتقال  الإقت�سادي:  التحول  على  امللك  جاللة  روؤية  وتركز  الذات.  على 
اخلا�ص املدعوم من ال�سباب الأردين ذي التعليم العايل الذي ينتقل اإلى الوظائف يف جمال 
�سادرات اخلدمات الراقية وريادة الأعمال. وهذا هو حتول يف الرتكيز على القطاعات التي 
يتم اعتمادها يف امل�ستقبل مثل اخلدمات املهنية والتجارية واخلدمات اللوج�ستية والتكنولوجيا 
وال�سياحة ، اإلى جانب حت�سني جودة التعليم لتعزيز اقت�ساد الغد. و تعتمد هذه الروؤية على 
فر�ص  وخلق  النمو  لتن�سيط  قوية  اإ�سالحات  وهي  لندن  مبادرة  حتدد  اأ�سا�سية  ركائز  ثالث 
العمل ، خا�سة بالن�سبة للن�ساء ؛ وتدابري لتح�سني الإقت�ساد الكلي وال�ستقرار املايل ؛ وبيئة 

اأعمال متكينية جلذب ال�ستثمارات.
 

مبادرة لندن لإطالق وظائف النمو وال�صتثمار يف الأردن
مبادرة لندن هي عبارة عن م�سار و�سعه الأردن ملدة خم�ص �سنوات لإطالق النمو وال�ستثمار 

وفر�ص العمل.
الركيزة الأولى: اإ�سالحات قوية وواقعية لتحفيز النمو: حددت احلكومة الأردنية اإ�سرتاتيجيتها 
لل�سنوات اخلم�ص القادمة من خالل اإطالق م�سفوفة النمو والإ�سالح والتي ت�سم جمموعة 

من الإ�سالحات الهيكلية املت�سل�سلة وذات الأولوية على مدار ال�سنوات اخلم�ص القادمة.
 ، املا�سية  ع�سر  الثني  الأ�سهر  امل�سفوفة. وخالل  داخل  الإ�سالحات  تنفيذ  بالفعل  بداأ  لقد 
ا  اأحرز الأردن تقدًما كبرًيا يف تنفيذ هذه الإ�سالحات، مبا يف ذلك تلك التي �ستطلق فر�سً

جديدة للعام.
وقد اأثنى املجتمع الدويل على الإ�سالحات الأخرية التي قام بها الأردن من اأجل الق�ساء على 
بتوفري خدمات  العمل  اأ�سحاب  اإلزام  و  العمل  قانون  التمييز بني اجلن�سني يف  اأ�سكال  جميع 
رعاية الأطفال لالأمهات والآباء على حد �سواء ؛ و اإدخال خطة عمل مرنة )الدوام اجلزئي( 
لل�سماح مب�ساركة اأكرب لل�سباب والن�ساء ؛ واعتماد قواعد ال�سلوك ل�سمان �سالمة مكان العمل 

والنقل العام.
ويعرتف املجتمع الدويل باجلهود الكبرية التي تبذلها احلكومة الأردنية، ويوافق على اأن تنفيذ 
طرق  من  متنوعة  جمموعة  التنمية  �سركاء  اأطلق  وقد  اأولوية.  ذو  دعم  جمال  هو  امل�سفوفة 
للبنك  ال�ستئماين  ال�سندوق  ذلك  يف  مبا  امل�سفوفة  لتنفيذ  الأردن  لدعم  الفنية  امل�ساعدة 
الإلتزامات  تنفيذ  يف  �ست�ساعد  جديدة  لأداة  الأمريكي  ،والدعم  املتحدة  اململكة  الدويل/ 

الدولية اخلا�سة بامل�سفوفة / القائمة.

ال�صباب واملراأة والالجئون - �صارك يف املوؤمتر وفد من القادة ال�صباب الأردنيني 
ورجال الأعمال ال�صباب

وقد دعا الوفد اإلى حتقيق حتول اقت�سادي يخلق وظائف يف القطاع اخلا�ص. كما اأظهر رواد 
الأعمال ال�سباب يف الأردن اأنهم قدوة لل�سباب الذين يجدون لأنف�سهم فر�ص العمل والنمو.

المجتمع الدولي
يثني على اإلصالحات التي 

قامت بها المملكة
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لقد حددت احلكومة الأردنية التزامات طموحة لت�سغيل املراأة. وت�سمل هذه الأهداف 
زيادة م�ساركة املراأة يف �سوق العمل بن�سبة ٥ ٪ بحلول عام ٢٠٢٥، ل�سمان ح�سول 
رعاية  فر�ص  من  املزيد  وخلق  التكلفة  مي�سورة  اأطفال  رعاية  على  العاملة  املراأة 
الأطفال للن�ساء والو�سول اإلى اأفقر الن�ساء من خالل �سبكات الأمان الجتماعي.كما 

يظل املجتمع الدويل ثابتًا يف دعمه للحكومة الأردنية لإ�ست�سافته لالجئني.
يحتاج  ذلك:  لتحقيق  الدويل  والدعم  الديون  حتمل  على  القدرة  الثانية:  الركيزة 
القت�ساد  ل�ستقرار  الأجل  متو�سطة  املخاطر  لتخفيف  التمويل  زيادة  اإلى  الأردن 
الكلي ؛ و اأي�سا لل�سماح للحيز املايل الالزم لالإ�ستثمار يف النمو. وقد قدمت احلكومة 
الأردنية ا�سرتاتيجية متويل متو�سطة الأجل �ساملة تنقل ديونها اإلى قاعدة را�سخة. 
اأكرث  طرق  اإلى  ينتقل  اأن  يجب  اخلارجي  التمويل  اأن  على  الدويل  املجتمع  ووافق 

ا�ستدامة واأن يرتبط ب�سكل وا�سح بتنفيذ الإ�سالح.
التجارية  الفر�ص  يف  اخلا�ص  القطاع  ا�ستثمارات  الثالثة:جذب  الركيزة 
الإعداد  امل�ساريع قيد  اإيجاد من�ساأة تطوير  الأردنية عن  الرئي�سية:اأعلنت احلكومة 
خالل  ال�سرتاتيجي  النمو  قطاعات  يف  ا�ستثمارية  فر�سة   ١٢٠ توفري  خالل  من 
الع�سرين �سنة القادمة ، مبا يف ذلك ٢٦ فر�سة اإ�ستثمارية لعام ٢٠١٩. وقد عقدت 
يف  ال�سرتاتيجي  النمو  قطاعات  يف  الفر�ص  لإتاحة  مو�سوعية  حمورية  جل�سات 

ال�سياحة واخلدمات املهنية والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

 �صراكة جديدة بني املجتمع الدويل والأردن
على املجتمع الدويل دعم هذا اجلهد لإجناحه. اإن مفتاح اإطالق النمو يف الأردن هو 
التنفيذ الناجح خلطط احلكومة لالإ�سالح. فالتحدي كبري ، والتحول الإقت�سادي 
الإقت�سادي  التحول  هذا  ي�سبح  ولكي  الوقت.  بع�ص  و�سي�ستغرق  م�سطربًا  �سيكون 
حقيقة ، �سيحتاج الأردن اإلى دعم اأ�سحاب امل�سلحة الدوليني والإقليميني لتح�سني 
كلية  اقت�سادية  بيئة  تهيئة  من  الأردن  لتمكني   ، الإقت�سادي  لالإ�سالح  دعمهم 

م�ستقرة حتى تتحقق هذه الإ�سالحات.
اأ�سا�سية يقرتحها الأردن لتحديد  اإطار املبادرة من خالل خم�سة مبادئ   مت و�سع 

اإطار �سراكته مع املجتمع الدويل لتحقيق النمو الإقت�سادي والإ�ستدامة
١- يلتزم الأردن بتحقيق التحول الإقت�سادي. تلتزم احلكومة الأردنية التزامًا تامًا 
الكلي املايل يف �سراكة مع �سندوق  الإقت�سادي  مبوا�سلة وتعزيز برنامج الإ�سالح 
النمو  م�سفوفة  يف  الواردة  الإ�سالحات  بتنفيذ  الأردن  يلتزم  كما  الدويل.  النقد 
عمل  فر�ص  وخلق  وم�ستدام  �سامل  منو  لتحقيق   ، �سنوات  اخلم�ص  ذات  والإ�سالح 
مع  وثيقة  �سراكة  يف  روؤيته  بتحقيق  الأردن  يلتزم   ، ذلك  على  وعالوة  لالأردنيني. 

القطاع اخلا�ص.

على  الوحيدة  الطريقة  هو  النمو  للدعم.  الأولوية  جمال  هو  الإقت�سادي  النمو   -٢
يعي�سون  الذين  ازدهار جميع  ، ودعم  الإقت�سادية  املخاطر  لتخفيف  الطويل  املدى 
يف الأردن. وعلى املوؤ�س�سات التنفيذية الثنائية واملتعددة الأطراف واملنظمات غري 
احلكومية والقطاع اخلا�ص اأن ت�سعى اإلى تعزيز عملها ب�سكل كبري يف النمو ، وتهيئة 

ظروف م�ستقرة لتحقيق الإ�سالحات وح�سدها يف القطاع اخلا�ص.
3- يجب على ال�سركاء الدوليني حت�سني تن�سيق امل�ساعدة لأولويات الأردن. و�سيكون 
الدعم الأكرث فعالية من ال�سركاء الدوليني هو مواءمة دعمهم الإقت�سادي مل�سفوفة 

النمو وال�سالح ذات اخلم�ص �سنوات وا�سرتاتيجية متويل الديون.
ذلك  وي�سمل  الأجل،  وطويلة  امل�ستدامة  امل�ساعدة  ا�سرتاتيجيات  اإلى  الإنتقال   -٤
احل�سد الفعلي لهذه امل�ساعدة يف القطاع اخلا�ص. وينبغي اأن يهتم ال�سركاء الدوليون 
من  ذلك  يف  مبا   ، وم�ستدامة  الأجل  طويلة  م�ساعدة  ا�سرتاتيجيات  اإلى  بالإنتقال 

خالل املنح والتمويل ب�سروط مي�سرة و�سمانات القرو�ص.
املالية  امل�ساعدات  لالأردن  املقدم  الدعم  يتخطى  اأن  يجب  ال�سراكات.  تو�سيع   -٥
وبني  احلكومة  بني  الفنية  التبادلت  خالل  من  الفنية  امل�ساعدة  زيادة  لي�سمل 
اأكرث مالءمة )على �سبيل املثال عن  املوؤ�س�سات وبني الأعمال ، ومن خالل �سيا�سة 
طريق متديد / تو�سيع المتيازات التجارية( ، ومن خالل تعزيز �سراكات جديدة مع 

القطاع اخلا�ص والقطاع الثالث واملراكز املالية العاملية و�سناديق الرثوة ال�سيادية.
 

اآلية متابعة وا�صحة وفعالة
الإ�سالحية. وقد مت  لتنفيذ خطتها  للحوكمة  الأردنية هيكاًل قويًا  اأن�ساأت احلكومة 
الإقت�سادي  الفريق  اإلى  تقرير  وتقدمي  التقدم  لتتبع  لالإ�سالح  عامة  اأمانة  اإن�ساء 

الوزاري برئا�سة رئي�ص الوزراء.
وهي  لندن  يف  الإلتزامات  تنفيذ  ل�سمان  وا�سحة  متابعة  اآلية  املبادرة  اأطلقت  وقد 
جمموعة العمل الأردنية، و �سيكون هذا جمهوًدا م�سرتًكا بني اململكة املتحدة والأردن 
واملانحني والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين واملوؤ�س�سات املالية الدولية والذي تراأ�سه 
كل من احلكومة الأردنية واململكة املتحدة. و�ستجتمع اللجنة كل �ستة اأ�سهر ملراجعة 
النتائج وتقدمي امل�سورة والقرتاحات ح�سب احلاجة )على �سبيل املثال يف املناطق 
التي توقف فيها الن�ساط اأو حيث ميكن الإ�سراع  يف التقدم( لزيادة التاأثري على منو 
املراحل  اأي�سًا على ت�سنيف  �ستعمل  العمل  فاإن جمموعة   ، الأردن. وكهدف فرعي 
ب�سكل منتظم لإي�سال التقدم نحو مبادرات الإ�سالح  و التاأثري الواقعي اإلى جمتمع 
ف�ستعمل  اخلا�ص،  للقطاع  بالن�سبة  اأما  الأردنيني.  واإلى  الأو�سع  الدويل  الأعمال 
نوق�ست يف  التي  التجارية  ملتابعة امل�سالح  وثيق مًعا  ب�سكل  والأردن  املتحدة  اململكة 

لندن من اأجل حتويل هذا الهتمام اإلى ا�ستثمار على املدى املتو�سط. 

المؤتمر : خمس سنوات لنمو االستثمار وتحقيق االستدامة واالعتماد على الذات
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مجلة المستثمرون أربعة عشر عامًا
 في سطور ..... وتتوالى اإلنجازات....

16

المجلة تحتفل بدخولها العام 1٤

بعد اصدار ٥3 عددا استطاعت المجلة أن تثبت نفسها وتمكن 
وجودها لتنال جائزة أفضل مجلة اقتصادية



برعاية المصري والنسور وبحضور كبار المستثمرين والشخصيات 
السياسية توجت المجلة عامها  الثالث عشر وتحتفل

 بدخول عام جديد بحضور كبار الشخصيات

وعند ا�ستح�سار الرث الذي �سلمه العام املا�سي لهذا العام ل بد من احلديث عن 
طاهر  الدولة  ا�سحاب  برعاية  العبديل  روتانا  فندق  احت�سنه  الذي  املميز  احلفل 
امل�سري والدكتور عبداهلل الن�سور بح�سور �سخ�سيات �سيا�سية واقت�سادية مرموقة 

متثل خمتلف القطاعات.
يف يداية احلفل قام رئي�ص حترير املجلة بالرتحيب باحل�سور مقدما �سكره للجميع 
البلد  اأهم رجالت  وقدرتها على جمع  املجلة  قوة  يدل على  الدعوة مما  تلبية  على 

احلبيب معا على طاولتها امل�ستديره التي ات�سعت لهم جميعا بكل فخر.
كما قدم علي العمايرة �سكره اإلى فندق عمان روتانا الربج الفندقي الأول والأطول 

وجودة  ال�ستقبال  بح�سن  ال�سيوف  قدر  على  كان  فقد  العظيمة  باإدارته  الأردن  يف 
الأداء واتقان اخلدمة، بال�سافة الى متيزه مبوقع يتو�سط العبديل القلب التجاري 

اجلديد ملدينة عمان.
ثم بداأ العمايرة بت�سليط ال�سوء على اأهم اجنازات املجلة يف ال�سنوات ال�سابقة والتي 
القيمة  اأن  موؤكدا   ، اقت�سادية  جملة  اأف�سل  جائزة  لتنال  للمقدمة  للو�سول  قادتها 
الذي يحمل  الورق  القراءة من  الروح وهي  البقاء على غذاء  للمجلة هو  الأ�سا�سية 
يف جعبته امل�سداقية والو�سوح والأمانة، بالإ�سافة اإلى الهتمام بالتفا�سيل واأخذها 

بعني العتبار ل�سمان ر�سا امل�ساركني والقراء على حد �سواء.

المجلة تحتفل بدخولها العام 1٤

مجلة المستثمرون المجلة األولى في األردن تدخل عامها الرابع عشر 
بنفس القوة وااليجابية التي تتحلى بها في كل عام بخطط استراتيجية 

جديدة ومطورة تناسب تطلعات المجلة التي تعمل جاهدة لتكون المجلة 
األكثر ثقة في العالم العربي عن طريق إيالء المستثمرين جل االهتمام 
والعناية بما يلبي طموحاتهم وينمي استثماراتهم للنهوض بها إيمانا 

منا بأن المستثمر هو الركن األساسي في بناء افتصاد الدولة وزيادة الدخل 
القومي من خالل استثماراته الناجحة وخبراته الواسعة.
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فندق عمان روتانا يحتضن »المستثمرين« في حفلها وقد 
كان على قدر الضيوف بحسن االستقبال وجودة األداء

و اأ�ساف اأنه على الرغم من الأوقات ال�سعبة التي واجهتنا يف م�سريتنا ، نحن نعتقد 
اننا و�سلنا بنجاح الى مرحلة من الثقة بالنف�ص. الحرتام والكرامة. و فخرنا مبني 
على خربة ودراية يف جمال ال�سحافة والعالم دامت �سنني طويلة و على درجة عالية 
من كفاءة املديرين واملنفذين ، ومهنية حمرتفة يف الت�سميم، وعلى الثقة املمنوحة 
لنا من العمالء وجميع النا�ص و دولتنا احلبيبة  ، وفوق كل �سيء ، روح الفريق العالية 
الأهداف  نف�ص  لتحقيق  تتطلع  والتي  امل�ستويات  جميع  على  املناف�سة  يف  والبارعة 
يف  العالية  واجلودة  اخلرب  يف  امل�سداقية  ل�سمان  جميعا  نعمل  فنحن   ، والأحالم 

الطباعة لتليق بفخامة الأ�سماء امل�ساركة يف املجلة.
وبني العمايرة اأن املجلة قطعت عهدا على نف�سها باأن تكون الل�سان الناطق با�سم جميع 
اأمام  لت�سعها  ا�ستثماراتهم  تواجهم يف  التي  وامل�ساكل  العراقيل  لإي�سال  امل�ستثمرين 

اجلهات املعنية متهيدا لدرا�ستها وو�سع احللول املنا�سبة لها.
باملوا�سيع  جهتهم  من  اأ�سادوا  فقد  املجلة  عن  احلديث  يف  دورهم  للح�سور  وكان 
انت�سار  من  له  و�سلت  الذي  العام  وامل�ستوى  لها  ا�سدار  كل  يف  تتناولها  التي  القيمة 
وحتى  الأول  العدد  منذ  امل�ساركني  من  العظمى  بالغالبية  الجتفاظ  على  وقدرتها 
اإلى مواكبتها جلميع املجريات القت�سادية املحلية والعاملية  العدد احلايل بالإ�سافة 
ومتابعتها للنتائج املالية الكاملة لل�سركات،معربين عن اإعجابهم باللقاءات احل�سرية 
واحلوارات ال�ساخنة مع كبار ال�سخ�سيات ال�سيا�سية والقت�سادية وامل�ستثمرين التي 

يت�سمنها كل عدد يف املجلة.
رئي�ص الوزراء الأ�سبق الدكتور عبداهلل الن�سور تطرق اإلى ال�سفافية العالية التي تتمتع 
بها املجلة وامل�سداقية الوا�سحة يف طرح اخلرب والتي تنجم عن كادر حمرتف قائم 

متمنيا لها املزيد من التقدم والنجاح.
دولة طاهر امل�سري قال:اأنا من املتابعني للمجلة منذ فرتة طويلة واأنتظر العدد امل�سدر 
ال�ستثمارية  باملوا�سيع  امل�ستويات  اعلى  اإلى  الرتقاء  ا�ستطاعت  فقد  دوري  ب�سكل 
اجلادة التي تتناولها وقدرتها على ت�سليط ال�سوء عليها ب�سكل مو�سع، وباعتقادي انها 
ح�سلت على حمط اهتمام جميع امل�ستثمرين وا�سحاب ال�سركات الكبرية وال�سغرية 
الق�سايا  اي�سال  ا�ستطاع  الذي  املجالت  الراقي من  النوع  اإلى هذا  بحاجة  كنا  فقد 
ال�ستثماري  الو�سع  تعيق  �ساأنها  والتي من  القرار  ا�سحاب  الى  ال�سائكة  ال�ستثمارية 
يف اململكة وحتد من تو�سعاته. و�سارك روؤ�ساء ال�سركات احلا�سرين راأيهم باأنهم بعد 
تعاملهم املتكرر مع ادارة املجلة ورئي�ص التحرير يوؤكدون اأنها اهتمت ب�سكل كبري يف 
القوي  والداعم  الأ�سا�سي  الركن  اعتباره  على  الرعاية  جل  واأعطته  ال�ستثمار  قطاع 

لالقت�ساد يف الردن معتربينها جملة اقت�سادية من الدرجة الأولى.

المصري: المجلة حصلت على 
اهتمام جميع المستثمرين فقد كنا 

بحاجة إلى هذا النوع الراقي من المجالت

حوارات ساخنة في كل اصدار مع أحد الرياديين تحكي قصة نجاح تجاوزت كل العراقيل

المجلة تحتفل بدخولها العام 1٤



رئيس تحرير »المستثمرون«: نحن نعمل جميعا لضمان 
المصداقية في الخبر والجودة العالية في الطباعة لتليق 

بفخامة األسماء المشاركة في المجلة

ال�سخ�سيات  كبار  مع  يجريها  التي  احلوارات  يف  يهتم  اأنه  التحرير  رئي�ص  وبني 
ت�ستطيع  التي  الكفاح  و�سنوات  جناحهم  ق�سة  تربز  فهي  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
هو  الأداء  يف  الريادة  واأن  القطاعات  خمنلف  يف  الكبرية  الطموحات  حتقق  اأن 
مفتاح العبور اإلى بوابة امل�ستقبل، فنقل مثل هذه التجارب يعطي الدافع القوي لكل 
جمتهد باأنه حتما �سيجد له ن�سيب، غري اأنها تلقي ال�سوء على املعيقات التي تواجه 
املهمة  اللقاءات  هذه  لها،فاأعطت  امل�ستثمرين  هوؤلء  جتاوز  وكيفية  ال�ستثمارات 
ال�ستثمار  اإدارة  على  القائمني  امل�سوؤولني  اأنظار جميع  ولفتت  للمجلة  وا�سعا  �سدى 

لها.
ونوه العمايرة اإلى اأهمية وجود املجلة وم�ساركتها يف اأهم املعار�ص الدولية الكربى 
جدة  ومعر�ص  اأبوظبي  �سكيب  و�سيتي  دبي  جلوبال  �سكيب  �سيت�ص  معر�ص  وهي 

لال�ستثمارات وامللتقى ال�ستثماري الدويل يف دبي.
متابعة  يف  اأهمية  املجلة  تويل  املالية  ونتائجها  ال�سركات  اأخيار  اإلى  وبال�سافة 
واحلكومية  الأهلية  واجلامعات  والنقل  الت�سالت  كقطاع  القطاعات  جميع  اأخبار 
واملوؤ�س�سات الربحية وغري الربحية والقطاع الطبي ب�ستى اأنواعه �سواء امل�ست�سفيات 
اأو �سركات الدواء والأطباء نظرا ملا لهذا القطاع من اهمية بالغة يف احلياة اليومية.
يف بداية العام الرابع ع�سر للمجلة وبعد ا�سدار ٥3 عدد ا�ستطاعت اأن تثبت نف�سها 
جائزة  لتنال  وال�ستثمار  القت�ساد  ميادين  يف  التعمق  خالل  من  وجودها  ومتكن 
اأف�سل حملة اقت�سادية واأعلى م�ساركة بني املوؤ�س�سات وال�سركات الكربى وال�سغرى.
وتبقى التطلعات لحمدودة والطموحات عالية والميان باأن مواكبة التطور والتغيري 
هو اأ�سا�ص النجاح، فاإن فريق العمل يعمل بجهد دوؤوب غلى ابتكار كل جديد فمنذ 
اأربعة اأعوام ارتاأت الإدارة باأن يتم ال�سدار باللغتني العربية والجنليزية منا�سفة 
حتى ي�سمح لها بالنت�سار الوا�سع مما هياأ لها امل�ساركات يف املحافل الدولية،وبذات 
الجتاه ونظرا ملزاحمة التكنلوجيا حياتنا بكل قوة اأن�ساأت املجلة موقعا الكرتونيا لها 
يواكب تطلعات امل�ستثمرين ويرتجم �سفحاتها الورقية الكرتونيا فتظل على توا�سل 

دائم مع القراء اأينما كانوا.
ويبقى لقاء العدد يف كل ا�سدار هو مفاجاأة املجلة فتتناول �سخ�سية عامة من العيار 
الثقيل يف لقاء ح�سري وحديث مميز يف كل قطاعات القت�ساد وال�ستثمار لبراز 

االريادة والجناز وبث الهموم وامل�ساكل لكافة ال�ستثمارات.
وت�ستمر امل�سرية ...........

النسور: الشفافية العالية التي 
تتمتع بها المجلة تنم عن كادر 

محترف ومتميز
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المجلة تحتفل بدخولها العام 1٤





العقاد مديراً  اقليميًا  لبنك الكويت الوطني - األردن

اقليمي  كمدير  عمله  العقاد  �ساكر  ايهاب  ال�سيد  با�سر 
ايهاب  ال�سيد  ويتمتع  الردن.   - الوطني  الكويت  لبنك 
مدى  على  متتد  البنوك  جمال  يف  م�سرفية  بخربة 
البنوك  من  جمموعه  لدى  خاللها  عمل  عامًا   3٠
على  قادرا  قياديا حمرتفا  منه  الردنية. جعلت  املحلية 
املدرو�سة  اخلطط  وو�سع  امل�سريية  القرارات  اتخاذ 
وال�سرتاتيجيات طويلة الأمد ليكون الرجل املنا�سب يف 

املكان املهم.
العمال يف  ادارة  املاج�ستري يف  وهو حا�سل على درجة 

التمويل وامل�سارف.
الوطني  الكويت  بنك  لدى  العقاد  ال�سيد  عمل  وقد  هذا 
 ٢٠٠٩ عام  منذ  الكويت   - اخلارجية  الفروع  جمموعة 

بنهاية  الردن   - الوطني  الكويت  ببنك  التحاقه  وحلني 
عام ٢٠١٥ بوظيفة نائب املدير القليمي  - الأردن.

جل  لي�سب  القادمة  املرحلة  يف  بتفاوؤل  العقاد  يتطلع 
الكويت  بنك  م�سلحة  يف  خربته  وع�سارة  معرفته 

الوطني من خالل من�سبه اجلديد.
اأول  الكويت الوطني افتتح  اأن بنك  ومن اجلدير بالذكر 
الأردن يف عمان عام ٢٠٠٤ وذلك يف م�سعى  له يف  فرع 
الكويت  بني  الوثيقة  الروابط  وا�ستثمار  ملواكبة  منه 
والأردن وتوفري اخلدمات حمليًا لعمالء جمموعة الوطني
لت�سمل  عمالئه  قاعدة  بتو�سيع  البنك  قام  حيث 
والأفراد من ذوي  الكربى  املحلية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 
اخلارج يف  املقيمني  الردنيني  و  العالية  املالية   املالءة 

اخلدمات  من  وا�سعًا  طيفًا  لعمالئه  الوطني  ويوفر 
خدمات  اإلى  اإ�سافة  لل�سركات،  امل�سرفية  واملنتجات 
وتلك  اخلا�سة  امل�سرفية  واخلدمات  التجاري  التمويل 
متمر�سًا  فريقًا  البنك  وي�سم  لالأفراد.  املخ�س�سة 
كبرية  بقدرات  يتمتعون  العمالء  عالقات  مدراء  من 
وفقًا  معدة  م�سرفية  حلول  وتوفري  تطوير  �سعيد  على 

لحتياجات ومتطلبات العمالء
ويعمل بنك الكويت الوطني يف الأردن ب�سورة وثيقة مع 
نظرائه يف �سبكة فروع الوطني و�سركاته التابعة لتوفري 
للحدود  العابرة  ب�سفقاتهم  يتعلق  فيما  لعمالئه  الدعم 
ال�ستثمارات  �سعيد  على  الأخرى  احتياجاتهم  وتلبية 

العاملي.

أخبار اقتصادية
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»الشرق األوسط للتأمين«
 ثقافة راسخة في عالم التأمين

يعد األردن بلدا قويا قادرا على ابراز دور مؤسساسته ،ووضع خطوات النجاح في محلها لتكون 
في مكانها المناسب ، فتحتل مقدمة اقتصاده الذي سنتحدث اليوم عن جزء أساسي منه 

وهو قطاع التامين، وسنستقطب اليوم مؤسسة تأمينية اعتلت قمة هذا االقتصاد هي 
شركة الشرق األوسط للتأمين التي استحقت بما تمتلكه من مؤهالت أن تتربع في مكانها 
هذا مستثمرة قدراتها في الريادة وترجمتها لألفكار االبداعية على أرض الواقع، فهي تمتاز 

بوجود إدارة قوية على قدر عال من المسؤولية، وكادر مهني يتمتع بحس االبتكار واالنتماء، 
وكم كبير من العمالء الذين يثقون كل الثقة بأن شركتهم هي األولى في توفير حجم 

التغطية المناسبة لهم مما ترك لها ثقافة راسخة في عالم التأمين. 

22

لقاء العدد

 د.صويص: االلتزام بالمعايير المهنية السليمة وبسياسة 
استثمارية واعية هي األساليب الواجب اتباعها في جميع االوقات



القيادي الناجح ُيَثبِّت دعائم الشركة 
ويرسخ قدراتها ويقودها إلى الريادة واالبداع

ا�ستطاع  ناجح  قيادي  يرتاأ�سه  اإل اجناز جماعي  هو  ما  �سركة  لأي  الرا�سخ  البناء  ولأن 
تثبيت دعائمه وتر�سيخ قدراته، اجتهنا �سوب مدير عام ال�سرق الأو�سط للتامني الدكتور 
رجائي �سوي�ص وا�ست�سفناه يف حوار �سيق فوجدنا فيه �سخ�سية عالية الأفق جتمع بني 
املعرفة والثقافة مع التوا�سع واخللق الدمث حلقنا معه يف قطاع التاأمني فتنقلنا  بحرية 

يف جميع جوانب هذا القطاع املليء بالأحداث ال�ساخنة.

ي�سعدنا اأن يكون �سيف ملف العدد ملجلة امل�ستثمرون مدير عام ال�سرق الأو�سط للتاأمني 
الدكتور رجائي �سوي�ص يف هذا احلديث..... 

هذا  يف  الرائدة  ال�سركات  من  للتاأمني  الأو�سط  ال�سرق  �سركة  تعد   المستثمرون: 
القطاع ومن الأ�سماء البارزة فيه ،هل لك اأن تعطينا ملحة عن انطالقة ال�سركة و�سول 

اإلى مرحلة الجنازات التي حققتها لت�سبح ق�سة جناح اأردنية

د.صويص: تاأ�س�ست �سركة ال�سرق الو�سط للتاأمني عام ١٩٦٢ وكانت ثاين �سركة تاأمني 
اردنيه ترخ�ص لعمال التاأمينات العامه وتاأمينات احلياة. ابتداأت العمل براأ�سمال قدره 
وامل�ستثمرين  العمال  رجال  من  م�ساهميها  وجميع  ال�سركه  موؤ�س�سوا  دينار.   ١٥٠،٠٠٠

يف القطاع اخلا�ص. يف عام ١٩٨٨ اندمج بال�سركه فرع ل�سركة تاأمني فرن�سيه من اكرب 
AXA متلك  ال�سركات العامليه كانت لها وكاله يف الردن وا�سبحت ال�سركه الفرن�سيه 

٢٠٪ من �سركة ال�سرق الو�سط للتاأمني.
عمل جمل�ص الداره واملوظفون بن�ساط خالل ال�سنوات ال�سابقه الى ان ا�سبحت ال�سركه 
يف امل�ستوى احلايل. كانت الجنازات التي حققتها ال�سركه وا�سحة املعامل يف اجتاهات 
الردنيه.   التاأمني  �سركات  بني  امل�ساهمني  حقوق  جمموع  يف  الولى  انها  حيث   ، عديده 
التي مل  الوحيده  تاأمينات املمتلكات. وهي  والثانيه يف  البحري  تاأمينات  وهي الولى يف 
توزع على موظفيها جزاأ  التي  الوحيدة  تاأ�سي�سها. وهي  �سنة منذ  اي  ت�سجل خ�سارة يف 
ال�سهم ال�سميه وتتحمل  بال�سركه بقيمة  ا�سهما  الفنيه كما متنحهم  ارباحها  مهما من 
الفرق بني القيمه ال�سميه وقيمة ال�سهم ال�سوقيه. وهي الولى التي حتفز موظفيها على 
الدرا�سه املهنيه املتخ�س�سه وتتحمل جميع م�ساريف تلك الدرا�سه ، وتكافئ الذي ينجح 

ويح�سل على ال�سهادات املطلوبه.

المستثمرون: واجهت �سركات التاأمني �سعوبات وا�سحة نتيجة الأزمات القت�سادية 
على ال�سعيدين العاملي وعلى �سعيد املنطقة ، ما مدى التاأثري الذي حلق بواقع ن�ساط 

قطاع التاأمني يف اململكة وما الجراءات التي ميكن اتباعها للخروج من بوتقة الأزمة

لقاء العدد
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 الوضع القوي والسيوله العالية وثقة األسواق العالمية 
بالشركة أوصلها الى المستوى المتقدم الذي هي عليه

لقاء العدد

د.صويص :ان قطاع التاأمني مثل باقي القطاعات القت�ساديه يتاأثر �سلبا او ايجابا 
من  مهما  جزاأ  ان  هبوطا.  او  �سعودا  بالقت�ساد  يلحق  فالتاأمني  البلد.  مبوؤ�سرات 
ال�سعوبات التي واجهتها بع�ص �سركات التاأمني يف الردن خالل الثالثني �سنه التي مرت 
كانت بفعل ادارت تلك ال�سركات و�سيا�ستها التاأمينيه او ال�ستثماريه او الداريه. فالداره 
ال�سليمه ميكنها التعاي�ص مع املوؤثرات ال�سلبيه على ال�سوق. قد ل ت�ستطيع حتقيق ن�سب 
منو وا�سحه ولكنها يف معظم الحيان ت�ستطيع املحافظه على ما مت اجنازه يف ال�سنوات 
ال�سابقه حتى يتح�سن الو�سع العام وتعود ال�سركه ملواكبة النمو يف القت�ساد. ان اللتزام 
غري  امل�ساريف  جماح  وكبح  ح�سيفه  ا�ستثمارية  وب�سيا�سة  ال�سليمه  املهنيه  باملعايري 

ال�سرورية هي ال�ساليب الواجب اتباعها يف جميع الوقات.

القت�سادي  التباطوؤ  نتيجة  الأخرية  الآونة  يف  التاأمني  قطاع  ي�سهد  المستثمرون: 
اإلى  ال�سركات  بلجوء  البع�ص  ي�سعر  بحيث  عليهم  واملوؤمن  التاأمني  �سركات  بني  فجوة 
الثغرات لعدم تنفيذ العقود املربمة بينهم خا�سة يف العقود الكبرية، كيف حتافظ ال�سرق 
الأو�سط للتاأمني على ال�سفافية العالية وامل�سداقية يف العمل لك�سب ثقة العمالء الدائمة

د.صويص: ل ت�ستطيع اي �سركة التهرب من التزاماتها اذا كانت قادره ماليا. ولكن 
هناك البع�ص الذي قد مياطل ويتاأخر يف ال�سداد على امل تقليل املبالغ املطلوب دفعها. 
كما ان كثري من املوؤمن لهم ل يلتزمون ب�سداد الق�ساط بتاتا ، وهذا بحد ذاته ي�سكل 
لبع�ص  املالية  للم�ساكل  الرئي�سية  ال�سباب  احد  يكون  وقد   ، ال�سركات  على  كبريا  عبئا 
تهتم  من  فمنها  اجلمهور  مع  تعاملها  يف  تختلف  ال�سركات  ان  الطبيعي  من  ال�سركات. 

ب�سمعتها وتعمل جاهده على املحافظه على ذلك ومنها من لها اولويات اخرى. 
حافظنا يف ال�سرق الو�سط للتاأمني على مر ال�سنوات على عالقات ممتازه مع املوؤمنني 
فهم  عديده.  �سنني  منذ  م�ستمرة  ب�سفة  ال�سركة  مع  يتعاملون  منهم  وكثري  ال�سركه  يف 
دون  التزاماتنا  تنفيذ  و�سرعة  نقدمها  التي  الن�سيحه  وبنوعيه  اخلدمه  بفرق  ي�سعرون 
مماطله او تاأخري ، ا�سافة الى الوفاء بتلك اللتزامات كامله غري منقو�سه. ان الو�سع 
احلايل القوي وال�سيوله العاليه وثقة ال�سواق العامليه بال�سركه ا�سافة الى القدره املهنيه 
العاليه للموظفني كلها عوامل ا�سا�سيه ت�سرتك يف ت�سكيل �سورة ال�سركه الوا�سحه امام 

اجلمهور. وهو ما او�سل ال�سركه الى امل�ستوى املتقدم الذي هي عليه.
التاأمني،اأي  �سركات  تقدمها  التي  املتعددة  اخلدمات  عن  باحلديث  المستثمرون: 



البطاقه الذكية
 هي من نتائج التقدم 
التكنولوجي وهناك 

تطور مستمر في هذا 
المجال ال يتوقف 

الأردين  ال�سوق  يف  عنها  ال�ستغناء  ميكن  ول  طلبا  الأكرث  اأنها  تعتقد  املجالت 
تاأمينية  خدمات  هناك  هل  ال�سريع  التكنولوجي  التطور  ومع  خا�ص؟  ب�سكل 

جديدة ميكن طرحها يف �سوق التاأمني على م�ستوى العامل

د.صويص: اكرث انواع التاأمني التي يطلبها اجلمهور هو تاأمني ال�سيارات ثم 
تاأمني امل�ساريف الطبيه. املحرك الول لتاأمني ال�سيارات هو القانون الذي يلزم 
مالك املركبه ان يوؤمن م�سوؤوليته وم�سوؤولية ال�سائق عن ال�سرار التي قد ي�سببها 
ال�سياره  مالك  يرغب  كثري من احلالت  ل�سيارته. ويف  ا�ستخدامه  نتيجة  للغري 
بتو�سيع التغطيه التاأمينيه لت�سمل ال�سرار التي ميكن ان حتدث لل�سيارة ذاتها. 
كرثة عدد ال�سيارات وتزايدها با�ستمرار يجعل من هذا التاأمني الكرث طلبا. اما 
تاأمني م�ساريف العالج فهو الكرث منوا يف ا�سواقنا. املحرك الول لهذا التاأمني 
هو احلاجه التي ي�سعر بها الفرد للجوء جلهة ت�ساعده على حتمل تكاليف العالج 

املتزايده ب�سكل كبري ل يقوى معظم النا�ص على حتملها.
تتم  الجراءات  وا�سبحت  التكنولوجي  التقدم  من  النوعني  ا�ستفاد هذين  وقد 
الذكيه  فالبطاقه  العالج.  م�ساريف  لتاأمني  بالن�سبه  وخا�سه  و�سرعة  ب�سهولة 
هذا  يف  م�ستمر  تطور  وهناك  التكنولوجي  التقدم  هذا  نتائج  احدى  هي  مثال 

املجال ل يتوقف. 
العام  ال�سركة  حققتها  التي  املالية  النتائج  توافق  مدى  ما  المستثمرون: 
املا�سي مع الأهداف واخلطط املو�سوعة لها وماذا �ستكون اأبرز التحديات التي 

�ستواجهها ال�سركة خالل العام احلايل 

د.صويص: ان الو�سع القت�سادي يف الردن خالل ال�سنوات القليله املا�سيه 
ل ي�سمح بو�سع خطط طموحه ت�سمل ن�سب منو مرتفعه ، لذلك فان ما حتقق 
من نتائج ل يبعد عن التوقعات اآخذين بعني العتبار ال�سيا�سات التي تنتهجها 
التاأمني.  انواع  بع�ص  الرتكيز على  املختلفه وعدم  الخطار  اكتتاب  ال�سركه يف 
ان بوادر العام احلايل ل ت�سري الى انه �سيختلف كثريا عن العام ال�سابق بل قد 
املا�سي.  العام  حتقق  الذي  الو�سع  على  املحافظه  يف  حقيقيه  حتديات  نواجه 

ال اننا دائما متفائلون ونعلم باننا �سنحقق اف�سل املتوفر كما كان يتم �سابقا.

لقاء العدد
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امللكية  الطريان  اأكادميية  جناح  ق�سة  عن  احلديث  عند 
الأردنية منذ تاأ�سي�سها يف العام ١٩٦٦ بروؤية من جاللة املغفور 

له احل�سني بن طالل طّيب اهلل ثراه
هو  اخلوالدة  فّيا�ص  حممد  الدكتور  عن  �سنتحدث  فاننا 
قمة  لرتابه،  واملخل�سني  الوفياء  الوطن  رجالت  اأهم  من 
الرجل  منه  جعلت  وعملية  علمية  بخربات  ويتاألق  العطاء  يف 
على  الكثري  الجنازات  من  فله  املنا�سب،  املكان  يف  املنا�سب 
طريان  اكادميية  ا�سخم  ويدير  والعربية  الردنية  ال�ساحة 
ال�سرح   امللكية  الردنية  الطريان  اكادميية  وتعترب  اردنية 

ال�سامخ واملعطاء يف اردن ابو احل�سني ادام اهلل عر�سه .
فـالكابنت الطيار د.حممد فيا�ص اخلوالدة هو :

عميد ركن طيار مقاتل متقاعد )١٩٦٥ - ١٩٩3(
الأردين)طيار  امللكي  اجلو  �سالح  يف  التالية  املواقع  اأ�سغل 
مقاتل، مدرب طريان، قائد �سرب، قائد جناح طريان، قائد 
قاعدة مقاتلة، اآمر كلية جوية للتدريب، ملحق جوي / لندن، 
اجلو  �سالح   / تدريب  مدير  امللكية،  احلرب  كلية  يف  موجه 

امللكي الأردين(.
مت تعيينه مديرًا عامًا لأكادميية الطريان امللكية الأردنية عند 

اإحالته على التقاعد يف ت�سرين ثاين لعام ١٩٩3.
تتمتع  جعلتها  الأردنية  امللكية  الطريان  لأكادميية  فاأدارته 
ت�ساعفت  بحيث  ودوليًا،  واإقليميًا  حمليًا  جيدة  ب�سمعة 
ت�ساعف عدد طالبها يف  كما   ، كبري جدا  ب�سكل  موجوداتها 
الطريان  اأكادميية  واأ�سبحت   ، ب�سكل ملحوظ  الآونه الخرية 
جهات  من  ومعتمدة  بها  معرتف  موؤ�س�سة  الأردنية  امللكية 

اأردنية ودولية وتقّدر اإ�سهاماتها يف الدخل القومي.
ومن املنا�سب التي �سغلها:

- مدير عام كلية امللكة نور الفنية للطريان املدين منذ ت�سرين 
ثاين ٢٠٠٧ ولتاريخه.

- ع�سو يف اللجنة التوجيهية مع وزير النقل بهدف خ�سخ�سة 

أكاديمية الطيران الملكية
 الخبرة العريقة في مجال الطيران 
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الأكادميية واإلى اأن مت حتويلها �سركة خا�سة.
- ع�سو جمل�ص اإدارة يف اأكادميية الطريان امللكية الأردنية.

الأو�سمة  واملدنية  الع�سكرية  خدمته  اأثناء  الأو�سمة  من  العديد  على  حا�سل   -
الع�سكرية:

الكفاءة  العماين.�سارة  ال�سمود  و�سام  النه�سة،  الكوكب،  الإ�ستحقاق،  الإ�ستقالل، 
وحرب  الف�سي  واليوبيل  الكرامة  والإدارية.ميدالية  والفنية  والتدريبية  القيادية 

)٦٧( واخلدمة املخل�سة
 - حاز على جائزة التمّيز للمبادرات امللكية ال�سامية يف عام ٢٠٠٦ وعام ٢٠١٠.

احل�سني  امللك  له  املغفور  جاللة  من  ثناء  على  الأكادميية  يف  خدمته  اأثناء  حاز   -
املعظم عام ١٩٩٤.حاز على و�سام الكوكب من الدرجة/٢ عام ١٩٩٦.حاز على ثناء 
جاللة امللك عبداهلل الثاين املعظم عام ١٩٩٩.حاز على درع املبادرات املتميزة من 
�سمو الأمري في�سل املعظم عام ٢٠٠٦.حاز على درع ال�سرف )املبادرات املتميزة( 
يف اإجنازات دعم امل�سرية الإقت�سادية والتنموية من �سمو الأمري رعد بن زيد كبري 

الأمناء عام ٢٠١٠.

ويعترب د.اخلوالدة اأن من اأهداف الأكادميية رفد ال�سوق املحلي والعربي والأجنبي 
بطيارين وفنيني �سيانة طائرات ذوي خربة عالية وم�ستوى كبري من احلرفني ، كون 
الطائرات  OJT على  ميداين  تدريب عملي  يح�سلون على  الطائرات  �سيانة  طلبة 
الكبرية يف كربى �سركات �سيانة الطائرات املحلية مثل جورامكو ، جالكو ، جاك ، 

�سيربيد، بال�سافة اإلى مركز �سيانة طائرات الأكادميية.
 ت�سعى الأكادميية للمحافظة على مركز الريادة يف التدريب على خمتلف جمالت 
يتمتعون  بطيارين  والعاملية  والإقليمية  املحلية  اجلوية  اخلطوط  لرفد  الطريان 
مب�ستوى عال من الكفاءة واملهارة، بالإ�سافة اإلى تدريب وتاأهيل الطلبة يف جمالت 
العاملية،  املقايي�ص  لأعلى  طبقا  الطائرات  واإلكرتونيات  الطائرات  �سيانة  هند�سة 

اإ�سافة اإلى دورات متقدمة يف جمال علوم الطريان.
باأعلى  موؤهلني  مدربني  بطاقم  واملقرونة  الطريان،  جمال  يف  العريقة  اخلربة    اإن 
والتقنيات  املعدات  اأحدث  على  اعتمادها  اإلى  بالإ�سافة  العاملية،  امل�ستويات 
التكنولوجية جعلت الأكادميية قادرة على تخريج طلبة ذوو كفاءة عالية يف جمالت 

الطريان التجاري وهند�سة �سيانة الطائرات .

الخوالدة:
 األكاديمية تسعى 

إلى رفد السوق 
ارين  العالمي بطيَّ

وفنيين ذوي خبرة 
ومهارة واعدة
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 األردن الدولية للتأمين - نيوتن للتأمين
 مسيرة حافلة باإلنجازات على نهج الشفافية في اتخاذ القرارات

األردن الدولية للتأمين - نيوتن للتأمين استطاعت منذ تأسيسها عام ١٩٩6 أن تخطو بخطى 
ثابتة مبنية على استراتيجيات مدروسة لتكلل مسيرتها الحافلة باالنجازات بنجاح تميزت به 

ادارتها الحكيمة على نهج الشفافية في اتخاذ القرارات ورسم الخطط والسياسات لتطوير 
األعمال والخدمات للحفاظ على العمالء لمدة طويلة. وحظيت مجلة »المستثمرون« بلقاء 

حصري مع المدير العام للشركة السيد بدر عطاري ليحدثنا عن قصة نجاح أردنية تركت 
بصمة واضحة المعالم في أحد أهم المجاالت االقتصادية التي تهم المواطن األردني وتخدم 

جوانب عديدة من أسواق العمل األخرى قطاع التأمين.

مشروع العدد
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  األردن الدولية للتأمين - نيوتن للتأمين بصمة واضحة المعالم في قطاع التأمين

 العطاري:
 هيئة التأمين كان لها 

دورا اساسيا في تنظيم 
عمل القطاع باإلضافة 

إلى تصدير الكفاءات داخل 
وخارج السوق األردني



بداية وب�سكل عام بداأ العطاري كالمه باحلديث عن قطاع التامني الذي و�سفه بكونه قطاع حيوي 
وال�سركات  كالبنوك   ، له  ا�سا�سيا  ورافدا  القت�سادي  للقطاع  مكماًل   ويعترب  القطاعات  بني  ومهم 
املالية الأخرى. يقدم قطاع التاأمني خدمة احلماية التاأمينية املبا�سرة  لالأفراد واملوؤ�س�سات وال�سركات 
يف خمتلف القطاعات وذلك للتعوي�ص عن اخل�سائر التي قد حتدث مقابل ق�سط تاأمني ب�سيط مقارنة 
بالرغم من   %2 ال�سوق  اإخرتاق  ن�سبة  تتعدى  التعوي�ص يف حال حدوث خ�سائر، حيث مل  قيمة  مع 
الذي  فر�ص عمل  وتوفري  ال�سرائب  الوطني من خالل  الإقت�ساد  التاأمني يف منو  �سركات  م�ساهمة 

ي�ساهم يف تقليل ن�سبة البطالة.
اأن نذكر هيئة التامني التي كان لها دورا  التاأمني لبد  اأنه يف احلديث عن قطاع  واأ�ساف العطاري 
املحلي،  ال�سوق  احتياجات  لتلبية  وتعليمات  قوانني  �سن  خالل  من  القطاع  عمل  تنظيم  يف  ا�سا�سيا 
ف�ساًل عن ت�سدير الكفاءات داخل وخارج ال�سوق الأردين. لقد كان �سوق التاأمني الأردين من اأوائل 
الأ�سواق املتطورة يف املنطقة، حيث عملت الأ�سواق الأخرى يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي و�سمال 
اأفريقيا على اإ�ستقطاب الكفاءات الأردنية لتاأ�سي�ص هيئات تنظيم قطاع التاأمني لديها والتي اأ�سبحت 

اليوم مماثلة ومناف�سة لأ�سوق التاأمني العاملية.
 بعد اأن كانت الهيئة تتمتع با�ستقاللية تامة، مت دجمها لت�سبح حتت مظلة وزارة ال�سناعة والتجارة 
اأدت هذه المور الى غياب الكفاءات  التاأمني. لقد  اأثر على فاعليتها يف متابعة وتطوير قطاع  مما 
والجراءات الرقابية على القطاع مما فاقم الو�سع وزاده �سوءا. ويف راأيي اإن اإنتقال القطاع اإلى مظلة 

ورقابة البنك املركزي الأردين �سيكون اإيجابيًا لإرتقاء خدمات القطاع وحت�سني او�ساعه.
واأ�سبح الحتاد الردين ل�سركات التامني ميار�ص دور اأكرب بكونه ممثال عن �سركات التامني ولكنه 
لي�ص م�سرعا لها، حيث يقوم الحتاد بالوقوف على مالحظات ومقرتحات ال�سركات لتطوير قطاع 
التاأمني ويتبنى الأفكار التي ت�سب يف تعزيز �سورة قطاع التاأمني يف ال�سوق املحلي. واأكد العطاري 
على دور �سركة الأردن الدولية للتاأمني مب�ساركتة الفعالة يف اإجتماعات الإحتاد على م�ستوى الإدارات 

العليا وجلان الأق�سام الفنية وذلك لتقدمي ونقا�ص املقرتحات من اأجل تطوير قطاع التاأمني.  
ونوه العطاري اأنه يجب الإهتمام بتطوير نظام وتعليمات خا�سة بالإاكتتاب وهو اأهم جزء من العمل 
من اأجل ادارة اخلطر وحتقيق الربح املرجو يف ظل الو�سع الإقت�سادي الذي يواجه حتديات كثرية 
نظرًا للظروف ال�سائدة يف املنطقة ودول اجلوار. فعلى �سبيل املثال، يجب على هيئة التاأمني الإ�سراع 
يف ا�سدار نظام وتعليمات للتاأمني الإلزامي واكتتاب الأخطار �سد احلريق والكوارث الطبيعية من 
اأجل بناء مفهوم الوعي التاأميني لدى الأفراد الذي �سيكون له اأثر اإيجابي يف تو�سيع خدمة  التاأمني 

مشروع العدد

 حصلت الشركة 
على ٤ جوائزمن مجلة

 )MENA Insurance Review(  
الربع سنوات متتالية كأفضل 

شركة تأمين في السوق األردني  

العطاري: يجب  تطوير 
القوانين التي أعدتها هيئة 

التأمين من أجل تطوير 
القطاع ليواكب متطلبات 

القطاعات األخرى
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الأفراد يف  الأفراد مما �سريفع من جودة اخلدمة املقدمة وتعوي�ص  على ممتلكات 
حال تعر�ص ممتلكاتهم للخ�سارة.  

التعليمات  مبتابعة  حاليًا  يقوم  فهو  الوزارة  يف  التامني  لق�سم  احلقيقي  الدور  اأما 
والقوانني ال�سابقة التي اعدتها هيئة التامني يف نظام مت ا�سداره عام 1999، واأكد 
جمددا على اأن عدم تطوير هذه التعليمات والقوانني منذ ذلك التاريخ اأمر �سيوؤثر 

�سلبًا على القطاع ب�سكل وا�سح.
تطرق مدير عام ال�سركة يف حديثه اإلى نظام خا�ص يف و�سطاء التامني �سادر عن 
الهيئة يحتوي على مادة تعطي ال�سالحيات لو�سيط التامني ان ي�سدر »ا�سعار تغطية« 
عن �سركة التامني فقط للمركبات. فتم تفعيل هذه املادة للمركبات فقط،  ولكن مل 
ا�سعار  لإ�سدار  ال�سالحية  التاأمني  و�سيط  ليعطي  النظام  هذا  وتعديل  تطوير  يتم 
التطور  ومواكبة  ال�سوق  حاجة  تلبية  اأجل  من  التامينات  انواع  جميع  او  لكل  تغطية 
العامليني يف  الو�سطاء  التاأمني وعدد  املواطن لأهمية  ازدياد وعي  ال�سريع يف �سوء 
القوانني  تطوير  عدم  على  حي  مثال  وهذا  اخلارجية.  الأ�سواق  يف  هو  كما  ال�سوق 

والتعليمات اخلا�سة بو�سطاء التاأمني وال�سادر عن الهيئة منذ عام 1999.
وقال العطاري متفائال باملرحلة القادمة: الن نحن بانتظار قرار �سم قطاع التامني 
املايل  الو�سع  تقييم  اعادة  مثل  ملمو�سة  اإيجابيات  له  املركزي  البنك  مظلة  حتت 
بالندماج  ال�سركات  بع�ص  على  يفر�ص  �سوف  وبالتايل  جميعها  التامني  ل�سركات 
وهذا �سوف يعمل على حت�سني الو�سع التناف�سي بني ال�سركات وو�سع منهجية وا�سحة 
مب�ستوى  خدمات  تقدمي  اإلى  بالإ�سافة  احلايل،  امل�ستوى  من  اعلى  لتكون  للت�سعري 

اعلى لريتقى مب�ستوى اخلدمة املقدمة للعمالء.

التامينات  لكل  لالكتتاب  ت�سعرية وحمددات  يفر�ص  �سوف  املركزي  البنك  اأن  غري 
واتوقع ان ياأتي هذا تدريجيا كما هو احلال يف البنوك التي يحدد لها �سعر الفائدة 

لي قر�ص.

اأما عن املناف�سة بني �سركات القطاع فقد اأ�سار اليها ال�سيد العطاري باأنها موجودة 
لال�سف  ولكن  للعميل  املقدمة  اخلدمة  وم�ستوى  بال�سعار  وتتاثر  كثريا  و�سديدة 
التامني  �سركات  على  يحتم  وهذا  مهنية  مناف�سة غري  ويتخللها  فنية  املناف�سة غري 

اعادة النظر يف هذا املو�سوع من خالل التن�سيق مع بع�سها. 
وي�ستمر العطاري باحلديث عن الردن الدولية للتامني وموقعها بني �سركات القطاع 
فهي تقع باملرتبة الولى بني ال�سركات من حيث راأ�ص املال وحقوق امل�ساهمني ومن 
من  وهي    AM Best العاملية  الت�سنيف  �سركات  من  امل�سنفة  الأولى  ال�سركات 
دبي  �سوق  يف  التامني  اعادة  ترخي�ص  على  ح�سلت  التي  الردنية  ال�سركات  اول 
 MENA Insurance ( العاملي. وقد ح�سلت ال�سركة على ٤ جوائز من جملة
Review( لربعة �سنوات متتالية كاأف�سل �سركة تاأمني يف ملنطقة ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اإفريقيا. واإن الفوز بهذه اجلوائز ياأتي تقديرًا للجهود التي بذلتها ال�سركة يف 

تنمية وتطوير خدمات قطاع التاأمني على امل�ستويني املحلي والعربي.
وبالرغم من اأن ال�سركة قامت باإيقاف مو�سوع اكتتاب ال�سيارات وح�ستها يف ال�سوق 
ال�سحي وتقدم  التاأمني  الأخرى فهي مناف�سة يف  التاأمينات  تعترب جيدة يف برامج 
فرح  م�ست�سفى  مع  اتفاقية  توقع  التي  ال�سركات  اولى  كانت  حيث  جيدة  تغطيات 

وباأ�سعار تف�سيلية.

وبني العطاري اأن ما عزز فر�سة ال�سركة بالبقاء يف املقدمة هي تلك امل�ساريع التي 
العاملية  بالتجارة  املرتبطة  الأعمال  على  للتاأمني  اجلديد  الآيل  كالنظام  نفذتها 
حلول  طورت  ال�سركة  ان  م�سيفًا  التجارية،  الوثائق  مع  التعامل  اآلية  وتب�سيط 
ال�سركات. ملنتفعي  الطبي  التاأمني  برامج  لإدارة  والنرتنت  الهاتف  عرب   الكرتونية 
واأ�سار العطاري اإلى ان ال�سركة ركزت على تقدمي ال�ست�سارات التاأمينية لكربى امل�ساريع 
القت�سادية يف كل املجالت ومن �سمنها من�ساآت البنية التحتية والطاقة وال�سناعة 
واملخاطر  القت�سادية  املتغريات  مع  التعامل  جانب  اإلى  اللوج�ستية،  واخلدمات 
ال�سركات. واأرباح  موجودات  حماية  يف  املخاطر  لنقل  حلول  واإيجاد  التجارية   غري 
الأردين من حيث  التاأمني  �سوق  الأولى يف  املرتبة  الدولية حتتل  الأردن  ان  واأو�سح 
املالءة املالية التي ت�سل اإلى 3٥٤٪ والتي هي بح�سب القانون ت�سل الى ن�سبة ١٥٠٪ 
مما يعطي ال�سركة القدرة على الوفاء بالتزام اجتاه املوؤمن لهم وعلى اأعلى م�ستوى 

وب�سكل تام.
اأعمال  لتطوير  اجلديد  الإدارة  جمل�ص  وتوجيهات  دعم  عن  العطاري   واأعرب 
وتو�سيعها داخل الأردن ويف الدول العربية وخ�سي�سًا يف منطقة دول جمل�ص التعاون 

اخلليجي من اأجل حتقيق التطور والنجاح لل�سركة.
تطوير اخلدمات  على  اجتهد  الذي  ال�سركة  بفريق  فخره  العطاري عن  اأعرب  كما 
التاأمينية والإدارة املالية من خالل الرتكيز على الحتفاظ باأعلى م�ستويات هام�ص 
ال�سيولة واملالءة املالية يف القطاع وتوفري احللول املخت�سة للقطاعات التي تخدمها 
ال�سركة، من اأجل مواكبة احتياجات ال�سوق املحلي حلماية املوجودات وال�ستثمارات 

وتطوير اخلدمات ح�سب املعايري الدولية 
وختم العطاري حديثه باأن الأردن الدولية �سرتكز يف املراحل املقبلة على امل�سداقية 
التي اعتادت عليها يف ك�سب ثقة الزبائن من خالل تطوير العمال، منتجات التاأمني 
واخلدمات للحفاظ على العمالء ملدة طويلة، ل �سيما يف ميدان العمال ال�سغرية 
دول  يف  التاأمني  اإعادة  اكتتاب  اأعمال  يف  التو�سع   اإلى  اي�سُا  اأ�سار  كما  واملتو�سطة. 
جمل�ص التعاون اجلليجي وم�سر من خالل مكتب مركز دبي املايل العاملي  لتقدمي 

اخلدمة لأكرب عدد من �سركات التاأمني الوطنية.
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األردن الدولية للتأمين - نيوتن 
للتأمين تحتل المرتبة األولى في 

سوق التأمين األردني من حيث 
المالءة المالية 

قرار ضم قطاع التأمين 
تحت مظلة البنك المركزي 

سيكون إيجابيًا لإلرتقاء 
بخدمات القطاع وتحسين 

أوضاعه وسوف يعمل على 
تحسين الوضع التنافسي 

بين الشركات

مشروع العدد





الشركة األردنية إلنتاج األدوية ...
 األولى بجودة المنتجات واإلنتشار
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الدكتور
 عدنان بدوان

 صاحب القرار 
الصائب والخبرة 

الواسعة مع 
الكفاءة العالية 

والتخطيط 
المدروس



ال�سركة الأردنية لإنتاج الأدوية، التي تخطت العديد من ال�سركات املناف�سة، بقيادة 
مديرها العام عدنان بدوان �ساحب القرار ال�سائب واخلربة الوا�سعة مع الكفاءة 
الإخت�سا�ص  اأ�سحاب  من  متميز  كادر  اإلى  بالإ�سافة  املدرو�ص،  والتخطيط  العالية 

واخلربة العلمية والعملية العالية.
وعند ا�ست�سقاء املعلومة من �سخ�سية حمنكة مثل الدكتور بدوان �سيكون احلوار على 

قدر من الفخامة تليق بحجم هذا احل�سور.
و خالل حديثه لـ«امل�ستثمرون«،قال الدكتور بدوان اإن م�ستوى وجودة منتجات ال�سركة 
من الأدوية فتح املجال اأمامها لت�سجيل م�ستح�سراتها يف اأكرث من 3٥ دولة يف كل من 

قارة اآ�سيا وافريقيا واأوروبا.
ب�سمعة طيبة يف اخلارج،  تتمتع  الأدوية  ان �سركة الردنية لنتاج  الى  واأ�سار بدوان 
نف�سه  الوقت  يف  موؤكدا  والدويل،  القليمي  امل�ستويني  على  وا�سعة  �سهرة  ذات  وهي 
اأن الدوية الأردنية تتواجد اليوم يف معظم الدول العربية مثل ال�سعودية واجلزائر 

وم�سر وال�سودان ولبنان، بال�سافة الى بع�ص الدول الفريقية واأمريكا والوروبية.

ديالص للمنتجات 
الطبيعية...
العالمة الفارقة
 في انتاج األدوية

سواغ...
الريادة في استخدام 

التقنيات

عند الحديث عن الريادة واالبداع في 
االستثمار فإننا نستحضر بطولة أردنية 
تعد فخرا لألردن وتعتبر من الشركات 

الرائدة في صناعة األدوية بل و على رأس 
الهرم من حيث الخدمة المتقنة وجودة 

المنتج والقدرة على االنتشار.
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اراجن للتقنية 
الحيوية...

انجازات مستمرة
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واكد املدير العام اأن عقار »الدولراز« يعترب من ا�سهر منتجات ال�سركة واأكرث ت�سويقا 
ال�سركة يف البحث عن الريادة يف ت�سنيع  يف ال�سواق املحلية والعربية، و�ستوا�سل 
الأدوية وت�سديرها للدول العربية والأجنبية، منوها يف الوقت نف�سه الى اأن ال�سركة 

تعد يف مقدمة ال�سركات بالعتماد على البحاث والدرا�سات يف ت�سنيع منتجاتها.
ونوه الدكتور بدوان باأن املوقع حاز على الإعتماد من جهات رقابية وقانونية متعددة، 
فبالإ�سافة اإلى موؤ�س�سة الدواء والغذاء يف الأردن والتي متار�ص الرقابة امل�ستمرة على  
�سركات الت�سنيع الدوائي، فقد ح�سلت ال�سركة الأردنية لإنتاج الأدوية على الإعتماد 
من موؤ�س�سة الغذاء والدواء يف اململكة العربية ال�سعودية ومن جنوب  اأفريقيا، كما 
ح�سلت موؤخرا على الإعتماد من منظمة ال�سحة العاملية وهي الأولى يف الأردن يف 

احل�سول على هذا الإعتماد.
للمعرفة  م�سدرا  باتت  ال�سنني  مر  على  ال�سركة  بنتها  التي  اخلربة  ان  الى  واأ�سار 
العقود يف هذا  ال�سركة ع�سرات  اأجنزت  وقد  الأخرى،  ال�سركات  اإلى  التقنية  ونقل 
املجال ويف �سياق حتقيقها للتنوع ، حيث بادرت ال�سركة اإلى تاأ�سي�ص ثالثة �سركات 

فرعية هي: 
اللغة  الى  يعود  ومعناها   ،١٩٩٩ عام  اأن�ساأت  الطبيعية  للمنتجات  ديال�ص  �سركة 

العربية ال�سيلة وي�سري الى »الدرع اخلفيف الواقي« .
جميع منتجات ال�سركة من املواد الطبيعية وتنتج حتت نظام  Jmp ، حيث بداأت 

ال�سركة بانتاج املنتجات الطبية عام ٢٠٠٠ .
تركز يف عملها على جانبني، توفري الدوية لالأم والطفل مع الهتمام الكبري جلانب 
الكبار يف ال�سن مع انتاج جمموعة كبرية من الدوية ومن اأبرزها : الدوية النباتية، 
يف  يعتمد  حيث  اخلال�سات،  الكرميات،  الغذائية،  املكمالت  الوظائفية،  الأغذية 

انتاجها وتطريها جميع اخلال�سات الطبيعية.
ومن اأبرز منتجات ال�سركة »Bron Care« ، وهو دواء لل�سعال حيث يعد الأ�سهر 

وله ال�سمعة الطيبة يف الأ�سواق .
ال�سركة الثانية اراجن للتقنية احليوية مت تاأ�سي�سها  يف عام ١٩٩٨،وكانت يف بداية 
بح�سب  ا�ستطاعت  املخربية،  الكوا�سف  وتطوير  بحث  ك�سركة  ُتعتمد  انطالقتها 

مديرها العام عايد املذكر ن�سر ٢١ براءة اخرتاع يف جمال الكوا�سف املخربية.
املتخ�س�سة  الكوا�سف  ب�سناعة  تقوم  حيث  انتاج،  خط  من  باأكرث  ال�سركة  متتاز 
للمختربات الطبية وامل�ست�سفيات وبنوك الدم، كما ويتم الن انتاج كوا�سف متطورة 
عن  الك�سف  يف   )  RNA و)   )DNA  ( اجلزئية  البيولوجيا  تقنية  على  تعتمد 
الفايرو�سات العديدة وبدقة عالية جدا، مثل فايرو�سات الكبد الوبائي B.C وامرا�ص 
اليدز، بال�سافة الى ذلك تقوم ال�سركة الن بانتاج الجهزة الطبية ال�سخ�سية مثل 

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

ال�سريعة واملتخ�س�سة .
 تعد �سركة �سواغ وهي ثالث �سركة من ال�سركات البارزة اليوم يف ا�ستخدام التقنيات 

واحللول والبتكارات من اأجل تطوير الأدوية بالطرق ال�سناعية احلديثة 
حيث تقوم بتطوير توليفات مبتكرة لها وظائف متعددة يف كل توليفة وبالتايل يتم 
ال�ستغناء عن عدد ل باأ�ص به من املواد غري الفعالة والهدف من هذه العملية اخت�سار 
الوقت وعدد الطرق الت�سنيعية لالأدوية غري اأنها تخت�سر ن�سبة عالية من التكاليف،  
وهذه الطريقة  وغريها من الطرق املبتكرة بال�سركة تعد براءة اخرتاعات تخ�ص 
عملية  طورت  اأنها  الأخرى  املبتكرة  الطرق  غريها،ومن  عن  ومتيزها  �سواغ  �سركة 
او  ت�سنيع الأدوية طويلةالأجل، فمثال ممكن ال�ستغناء عن عدد اجلرعات املعينة 
عن حبة الدواء التي تاأخذ يوميا بالإ�سافة اإلى تطوير انتاج الأدوية التي تعطى عن 

الأن�سولني  الأدوية  هذه  اأهم  ولعل  الفم  طريق  عن  كجرعات  لتاأخذ  الأوردة  طريق 
وغريه من الأدوية التي توؤخذ عن طرق الأوردة.

الفاعلية  نف�ص  ولها  الفعالة  املادة  اأقل من  الأدوية برتكيز  بتطوير  �سواغ  تنفرد  كما 
الأعرا�ص  حدة  خف�ص  واأي�سا  اجل�سم  يف  ال�سمية  درجة  من  التقليل  بهدف  وذلك 

)Aceto minophin( اجلانبية للدواء ومثال على ذلك خاف�ص احلرارة
وهي  والعالج  بالطب  املتعلقة  الن�سانية  ملهنة  متممة  مهنة  الأدوية  �سناعة  وتبقى 
اآلم  تخفيف  على  وقدرة  الإن�سان  بحياة  وثيق  ارتباط  له  ملا  وطني  ان�ساين  واجب 
لتطويرها  ال�سركة جاهدة  ت�سعى  التي  الدرا�سات  وجميع  امل�ستطاع،  قدر  الأمرا�ص 

ت�سب يف م�سلحة املواطن الذي هو اأغلى ما منلك.
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بدوان: عقار »الدوالراز« 
وأدوية القلب من أشهر 

منتجات الشركة وأكثرها 
تسويقا في األسواق 

المحلية والعربية
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بقلــم : د. إبراهيم بدران

التوسع في الضـرائب.. والطريق المسدود

ومنذ ذلك الوقت اعتمدت احلكومات املتعاقبة مبداأ الرتكيز على اجلانب املايل، مع اهمال 
كامل للجانب الإقت�سادي بحجة اأننا نعمل يف اإطار اإقت�ساد ال�سوق. بل ومن خالل برامج 
اخل�سخ�سة غري املدرو�سة وغري الوطنية، اأوقعت الإدارات اأذى كبريًا بالإقت�ساد الوطني، 
وراحت بدون ق�سد اأو وعي حتاربه وت�سغط عليه من خالل النفتاح املفرط غري احلكيم 
على ال�سترياد لكل �سيء، حتى و�سلت م�ستورداتنا ١٦ مليار دينار واأ�سبح املنتج الوطني ل 
مكان له ال بكل �سعوبة، نتيجة املناف�سة غري العادلة، اإ�سافة اإلى اأن بع�ص الدول تفر�ص 
اليها ك�سرط مكمل للم�ساعدات، يف حني تدخل �سلعها  �سروطًا على دخول املنتج الأردين 

اإلى الأردن دون اي �سروط.
ولعل الحتاد الأوروبي منوذجًا على ذلك. فهو ي�سرتط حاليا ن�سبة ٢٥٪ من العمالة ال�سورية 
اأمام الأردنيني  لل�سلعة املراد ت�سديرها. وهذا ولد مزيدا من ال�سغوط على فر�ص العمل 

وفاقم البطالة حتى و�سلت اليوم ١٨.٤٪، ويف بع�ص املحافظات ٢٦٪.
والقاعدة  ال�سرائب،  من  مزيد  فر�ص  اإلى  �سبقها  كمن  امل�ستقيلة  احلكومة  اجتهت 
القت�سادية املعروفة اأن زيادة ال�سرائب ترفع الأ�سعار على اجلميع من خالل ت�سابك ال�سلع 
وامل�ستثمر  املواطن  على  وت�سغط  الدخل،  حمدودي  وتوؤذي  الإقت�ساد،  وتوؤزم  واخلدمات، 

والريادي واملدخر ول تلبي الإحتياجات احلكومية اإل موؤقتا.
ال�سريبية  العائدات  تاأخذ  ثم  ومن  الأطراف،  كل  تراجع  اإلى  يوؤدي  اجراء  فال�سرائب 
بالتناق�ص، فرتجع احلكومة اإلى نقطة البداية، والى اإنهاك كل من القت�ساد واملجتمع يف 

�سل�سلة ت�ستمر حتى نقطة النك�سار.
لقد اآن للحكومة باإداراتها املختلفة اأن تدرك بيقني احلقائق التالية:

اأوًل: اإن زمن امل�ساعدات واملنح والهبات القليمية والدولية قد ولى اإلى غري رجعة، ال بثمن 
�سيا�سي باهظ ل نر�ساه اأبدًا.

ثانيًا : اإن القت�ساد الوطني ل ي�سنعه ول يطوره ال املواطنون من خالل امل�ساريع النتاجية 
احلقيقية التي تعود ملكيتها ملواطنني، لي�ص من باب التع�سب، ولكن حتى تبقى عائدات تلك 

امل�ساريع يف الوطن نف�سه.
والتمثيل  القرار،  يف  احلقيقية  وامل�ساركة  ال�سفافية،  غياب  يف  ال�سرائب  اإن   : ثالثًا 
وتنفر  بالدولة،  ثقته  ال�سعب  وتفقد  القت�ساد  توؤذي  ال�سحيح  املوؤ�س�سي  الدميوقراطي 
امل�ستثمر، وترفع الأ�سعار، وبالتايل تنقل �سرائح كثرية من املجتمع اإلى خطوط الفقر الدائم 

اأو املو�سمي.
الو�سطى،  الطبقة  بنيان  تزعزع  الوطني  الإنتاج  اإهمال  ال�سرائب يف ظل  اإن كرثة   : رابعًا 
وجتعلها عر�سة للتفكك وعدم القدرة على بناء احلد الأدنى من الرثوة الالزمة لال�ستثمار 

والتو�سع القت�سادي. وهنا ت�سطر احلكومة لفر�ص �سرائب جديدة وهكذا.
خام�سًا :اإن مفهوم العتماد على النف�ص الذي اأ�سبح �سعار الأردن، بعد ان اأكد عليه امللك 
»ح�سن  اأي  اقت�ساديًا،  النف�ص  على  العتماد  الأولى  بالدرجة  يعني  منا�سبة،  من  اأكرث  يف 
الإدارة والإدخار وال�ستثمار والنتاج«، والنتهاء من حقبة الرك�ص وراء امل�ساعدات واملنح 
والقرو�ص ، واأن كل قرار مايل يجب اأن ت�سبقه قرارات تعزز الإمكانات الإقت�سادية للدولة.

وال�سوؤال هل اأمام احلكومة بدائل غري ال�سرائب؟ اجلواب نعم بالتاأكيد. ذلك »اأن تعاظم 
املديونية وعجز املوازنة يعود اإلى التو�سع يف النفقات بدون �سوابط اإقت�سادية، وافرتا�ص 

و�سول م�ساعدات ل ت�سل«.
دينار.  مليون  القانون احلايل هو حت�سيل 3٥٠  م�سروع  ال�سريبة يف  زيادة  فهدف 

فهل يعقل اأن حكومة ميزانيتها ١٠ اآلف مليون دينار تعجز عن توفري هذا املبلغ؟.
وهنا ينبغي على احلكومة اجلديدة اعالن برنامج اقت�سادي اجتماعي اداري يتم 

التوافق عليه ويف الإطار التايل:
طريق  خارطة  على  والتفاق  اخلا�ص  القطاع  مع  احلكومية  ال�سراكة  تفعيل   : اأوًل 
الأحزاب  ومب�ساركة  الإجتماعي،  والإقت�ساد  الت�سنيع  باجتاه  القت�سادي  للنهو�ص 
واجلامعات والربملان لو�سعها ب�سكلها النهائي و�سمن فرتة زمنية ل تتجاوز 3 اأ�سهر.
ثانيًا : تخفي�ص النفقات احلكومية جميعها بن�سبة ٧٪ وهذا كايف لتوفري مبلغ 3٥٠ 

مليون دينار حتى نهاية العام.
ثالثا: اعطاء مهلة ر�سمية 3 اأ�سهر للمتهربني من ال�سرائب لدفع التزاماتهم ال�سابقة 
وتي�سري  التهرب،  على  العقوبة  تغليظ  بعد  قانونيًا  مالحقتهم  تتم  املهلة  تلك  وبعد 

عملية ال�سداد لال�ستحقاقات.
رابعًا: العمل على ا�ستعادة ح�سة الدولة يف ال�سركات التعدينية الكربى ويف ال�سركات 
تتحول  وحتى  الوطنية،  احلقوق  على  وحفاظًا  الد�ستور  بن�سو�ص  التزامًا  الأخرى، 

هذه ال�سركات اإلى حمركات فاعلة من خالل امل�ساريع التي يجب اأن تنبثق عنها.
خام�سًا : ان�ساء �سركات ا�ستثمارية يف املحافظات ت�ساهم فيها احلكومة واملوؤ�س�سات 
ا�ستريادها، وكذلك  يتم حاليًا  انتاجية ملنتجات  اإقامة م�ساريع  الكربى وتعمل على 

ت�سكيل جمعيات تعاونية للنهو�ص بالنتاج الزراعي وامل�ساريع ال�سغرية يف املحافظات .
�ساد�سًا : التو�سع يف م�ساريع املياه الرتاكمية، وم�ساريع الطاقة املتجددة ،والتوقف نهائيا 
عن املحطة النووية املرتبكة املت�ساربة التي لي�ص لها مربر، و الإنفاقات املرافقة لها،بعد 

اأن اأ�سبحت الطاقة املتجددة اأكرث اقت�سادية و�سمن المكانات الوطنية.
: اللتزام الفعلي مبحاربة الف�ساد من خالل القدوة واملثال وال�سفافية لدى كبار  �سابعًا 
امل�سوؤولني نزوًل اإلى اأدنى الهرم الإداري، واملالحقة اجلادة للمتهمني بالف�ساد لإعادة ما 

ا�ستولوا عليه بغري حق. وهذا �سرط اأ�سا�سي ل�ستعادة الثقة بني املواطن والإدارة.
ثامنا: و�سع حد اأق�سى للرواتب واملكافاآت والبدلت و التعوي�سات التي يتقا�ساها ممثلو 
احلكومة وال�سركات امل�ساهمة العامة بحيث ل يتعدى راتب الوزير �سهرياً، وما زاد عن 

ذلك يتم حتويله اإلى �سندوق تنمية املحافظات.
�سيا�سي  ثمن  بدون  جاهز«  »مال  يوجد  ول  حكومة،  اأي  بيد  �سحرية  ع�سا  يوجد  ل 
اأكرث  يف  الأردنيون  اأثبت  اأن  بعد  بناوؤه  ميكن  الأف�سل  وامل�ستقبل  ان�ساين.  اأو  اأخالقي  اأو 
والتغيري  الإ�سالح  يف  ال�سادقة  ورغبتهم  وطنهم،  على  املخل�ص  حر�سهم  منا�سبة  من 
وال�سفافية  وامل�ساركة  والإنتاج  واجلهد  بالعلم  ال  يتحقق  ل  والذي  وال�سيا�سي  الإقت�سادي 

والدميوقراطية.

وجهة نظر 

في كل مرة تذهب الحكومة إلى سد العجز لديها بفرض مزيد 
من الضرائب، يكثر الحديث عن صندوق النقد الدولي وشروطه 

وإمالءاته »وهذا كله حديث ال يفيد ألن «من يعتمد على اإلقتراض 
عليه أن يقنع المقرض بقدرته  على السداد ويقبل شروطه. 
منذ أكثر من ربع قرن، حين بدأ ما يسمى »برنامج التصحيح 

االقتصادي مع البنك الدولي والصندوق، كان ما تم االتفاق عليه 
هو تعديالت أو تكييفات مالية Financial Adjustments ، وليس 

تصحيحًا اقتصاديًا بالمعنى العلمي الذي 
يشمل »االنتاج واالستثمار والعمل والمشاريع«. ولكن اإلدارة وجدت 

بالترجمة المحرفة طريقا سهاًل القناع
 المواطنين بسالمة توجهاتها.
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اإلستثمار في قطاع النقل

بن�سبة   ٢٠١٨ عام  يف  جت   الأردنية  ال�سياحية  النقليات  �سركة  اأرباح  ارتفعت 
�سنوية  لأرباح  ال�سركة  حتقيق  الأولية  املالية  النتائج  واأظهرت   ٪١٨.3
اأرباح  مقابل   ،٢٠١٨ عام  يف  دولر(  مليون   ٢.٨( دينار  مليون  قيمتها ١.٩٥٤ 

قيمتها ١.٦٥٢ مليون دينار )٢.33 مليون دولر( يف عام ٢٠١٧
خالل  لل�سركة  الت�سغيلية  الإيرادات  ارتفاع �سايف  اإلى  املالية،  النتائج  واأ�سارت 
٢٠١٨، اإلى ٢٨.3٧ مليون دينار، مقارنة باإيرادات قيمتها ٢٥.٥٧ مليون دينار 

يف عام ٢٠١٧
وتعقيبا على هذه النتائج قال مدير عام ال�سركة ال�سيد مالك حداد ان ادارة جـت 
الدوؤوب من موظفني وادارة بطريقة فنية  العمل  حققت هذه الرباح من خالل 
اعلى  حتقيق  يف  ال�ستثمار  على  ال�سركة  حر�ص  الى  بالإ�سافة  عالية،  وبحرفية 
�سروط ال�سالمة العامة حلافالتها وحتديث ال�سطول و�سمان �سيانتها الدورية 
للحفاظ على �سمعة ال�سركة الت�سغيلية  واحلفاظ على م�ستوى العالمة التجارية 

ملا تتمتع به جـت من �سمعة طيبة.
ت�سكل �سغطا على عمل  املحيطة  القليمية   الظروف  اأنه لزالت  واأ�ساف حداد 
ال�سركات  وباقي  ال�سركة  على  تاأثريا  ترك  مما  عام  ب�سكل  ال�سياحي  القطاع 
ال�سياحية الأردنية ، ال ان روؤية �سركة جت تتطلع الى عام ٢٠١٩ بنظرة تفاوؤل 
م�ستغلة خربتها الوا�سعة التي متتلكها لتحول املعوقات الى فر�ص من اأجل التنمية 

امل�ستدامة ودفع عجلة القت�ساد اإلى الأمام.
املهند�ص  النقل  وزير  البلديات  وزير  برعاية  اطلقت  ال�سركة  باأن  حداد  واأ�سار   
وليد امل�سري اأول تطبيق الكرتوين يف الردن للنقل ال�سياحي والعام عرب الهواتف 

امل�سبق  احلجز  من  جت  ا�سطول  م�ستخدمي  متكني  الى  يهدف  والذي  الذكية 
لرحالتهم من والى خمتلف حمطات النقل العام وعلى كافة اخلطوط التي يعمل 

عليها ا�سطول جت .
واأو�سح وزير النقل ال�سبق مالك حداد مدير عام ال�سركة خالل موؤمتر �سحفي مت 
عقده بعد ا�سهار التطبيق باأن التطبيق �سيقدم كافة خدماته الكرتونيا ما �سيوفر 
على م�ستخدمي ا�سطول جت تكبد عناء الذهاب الى مكاتب احلجز ا�سافة الى 
التطبيق من  ا�ستخدام  باإمكانهم  الذين  وال�سائح  املواطن  والوقت  توفري اجلهد 
خارج اململكة حلجز الرحالت التي يرغبونها مذكرا ان ال�سركة اطلقت يف وقت 

�سابق تطبيقا اأخرا للحجز امل�سبق اخلا�ص برحالت ج�سر امللك ح�سني .
ال�سياحية جت من  النقليات  املوؤمتر ال�سحفي ان �سركة  كما اعلن حداد خالل 
جت   - ال�سياحية  النقليات  ل�سركة  اجلديد  الإجناز  امل�سري  الوزير  ثمن  جهته 
والذي ُيعد ا�سافة جديدة ونقلة نوعية مل�ستوى خدمات النقل التي ٌتقدمها ال�سركة 

.
ُتخفف من  عام  نقل  �سبكة  الى  و�سول  الوزير اجلهود احلكومية  ا�ستعر�ص  كما 
معاناة املواطنني لفتا الى ان التفكري باإن�ساء هذه ال�سبكة بداأ منذ اأكرث من 3٠ 

عاما وكانت الدرا�سات حتفظ بالأدراج .
وفق  للمحافظات  درا�سات  باإعداد  احلايل  العام  مطلع  مع  بو�سر  انه  وا�ساف 
خ�سو�سية كل حمافظة وقد اجنزت بع�سها والبع�ص ما زال حتت العمل متوقعا 
ا�ستكمال اجناز كافة الدرا�سات مع نهاية العام املقبل ٢٠١٩ واأن تكون حمافظة 

الزرقاء اأولى حمافظات اململكة التي �ست�سهد �سبكة نقل عام يف العام ٢٠١٠ .

أرباح »جت« السنوية ترتفع %18

اطالق أول تطبيق الكتروني في األردن للنقل السياحي يعد نقلة نوعية في تاريخ جت

حداد:
 جت تتطلع الى عام 2019 

بنظرة تفاؤل مستغلة 
خبرتها الواسعة التي 

تمتلكها
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منتصر دّواس: »نحن نكافىء عمالءنا بالمزيد 
من المزايا التي تتمحور حول احتياجاتهم«

للسنة الثانية على التوالي وبعد النجاح 
الكبير لمبادرة متحف األطفال المتنقل، 
جدد INVESTBANK )البنك اإلستثماري(، 

البنك الرائد في تقديم الحلول المصرفية 
المبتكرة في األردن، شراكته مع متحف 

األطفال األردن لنقل تجربة المتحف 
المتنقل لتشمل أطفال منطقة عين 

الباشا باإلضافة إلى محافظة
 عجلون هذا العام. 

تسعى اإلتفاقية، التي تندرج تحت 
مسؤولية البنك االجتماعية وضمن 

برنامج »صندوق الشمس«، إلى تطوير 
معرفة األطفال بالتركيز على التعليم 

والوعي البيئي بتعزيز الممارسات 
الصديقة للبيئة من خالل محطة 

تعليمية أُطلق عليها »محطة الزراعة«، 
أطلقها INVESTBANK العام الماضي، 
لتكون  إحدى محطات متحف األطفال 

المتنقل، والتي شارك فيها نحو ١,5٠٠ طفاًل 
قاموا بأنفسهم بزراعة شتالت عضوية 

في قوارير بالستيكية أعيد تدويرها.
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وعلق  مدير عام INVESTBANK ، منت�سر دّوا�ص 
ب�سراكتنا  »فخورون   : التفاقية  توقيع  حفل  خالل 
املتحف  رعاية   خالل  من  الأردن  الأطفال  متحف  مع 
املبتكرة  املبادرة  هذه  حققته  ما  اإن  جمدًدا.  املتنقل 
من جناح ملحوظ العام املا�سي والتي �سهدت تفاعاًل 
ال�سراكة ونقل  لتو�سيع هذه  اإيجابًيا لالأطفال، حفزنا  
حمافظة  اإلى  اإ�سافة  جديدة  منطقة  اإلى  التجربة 

عجلون الربيع القادم«.
اأهمية  املتنقل  واأ�ساف دّوا�ص:«اأظهرت جتربة املتحف 
تطوير الطفل يف اجلانب املعريف، العاطفي اجل�سدي، 
من  لنقلها  التعليم  مفاهيم  تغرّي  والتي  وال�سخ�سي 
املنهج التقليدي نحو نهج تفاعلي لتحقيق معايري تعليم 

عالية«. 
واأعربت �سو�سن الدلق، مديرة متحف الأطفال الأردن 
عن اعتزازها با�ستمرار هذه ال�سراكة قائلًة: »ي�سعدنا 
للعام   INVESTBANK مع  �سراكتنا  منو  ن�سهد  اأن 
تقدمي  يف  بدعمهم  من�سي  واأن  التوايل،  على  الثاين 
متحفنا  خالل  من  الفريدة  التفاعلي  التعلم  جتارب 
ون�سر  الأردنية،  املحافظات  يف  الأطفال  اإلى  املتنقل، 
اأن  �ساأنها  مبتكرة، من  باأ�ساليب  توعوية مهمة  ر�سائل 
حتقق التاأثري الإيجابي املطلوب يف املجتمعات املحلية.« 
اأن�ساأها  التي  الزراعية  املحطة  الى   بالإ�سافة 
جمموعة  املتنقل  املتحف  يعر�ص   ،INVESTBANK
القبة  ت�سمل  التي  التعليمية  املحطات  من  متنوعة 
الفلكية ثالثية الأبعاد، والتي ُتدخل الأطفال اإلى عامل 
الف�ساء اخلارجي، بالإ�سافة اإلى العديد من حمطات 

الكت�ساف التي تغطي خمتلف املو�سوعات املحفزة يف 
العلوم والفن والطاقة املتجددة وغريها.

على  تبنى   INVESTBANK اأن  اإلى  الإ�سارة  جتدر 
النوعية  املبادرات  من  العديد  املا�سية  ال�سنوات  مدار 
لكل  جذب  منطقة  باعتبارها  عجلون  حمافظة  يف 
دعم  خالل  من  وذلك  وال�سياح،  املحليني  ال�سكان  من 
البلدي«،  ال�سم�ص  »�سوق  الع�سوية  الزراعة  م�سروع 
لالأطفال  ترفيهية   تعليمية  لعب   منطقة  وتطوير 
�سديقة للبيئة يف حممية عجلون، والتي من املتوقع اأن 

تفتح اأبوابها خالل هذا العام.

البنك يطلق حملة »ح�صابات الرواتب«
 لفر�صة الفوز براتب عام كامل

 INVESTBANK اأعاد  عمالئه،  لآراء  ا�ستجابة 
اخلدمات  تقدمي  يف  الرائد  الإ�ستثماري(،  )البنك 
على  ال�سنوية  احلملة  اطالق  املبتكرة،  امل�سرفية 
ح�سابات الرواتب بعنوان »خلي هال�سنة ١٢ مرة اأحلى!« 

والتي توؤهل فائز واحد �سهريا بربح راتب عام كامل.
قد  كان  ل�ستبيان  لحقا  احلملة  هذه  اطالق  وجاء 
بها حول  والأخذ  اآرائهم  ملعرفة  لعمالئه  البنك  اأجراه 
على  وا�سعا  قبول  لقت  التي  الرواتب  ح�سابات  حملة 

مدى العامني املا�سني. 
لأول  اأطلق هذه احلملة  INVESTBANK قد   وكان 
فيها   ومنح   ،٢٠١٧ العام  من  الثاين  كانون  يف  مرة 
اأ�سخا�ص للفوز برواتبهم املحولة، فيما  الفر�سة لـ ١٠ 
اإرتفع عدد الفائزين اإلى ٢٠ �سخ�سًا كل �سهر يف العام 

..٢٠١٨
واأعرب  مدير عام INVESTBANK، منت�سر دّوا�ص 
عن �سعادته باإعادة اإطالق هذه احلملة التي تت�سمن 
مكاأفاآت جديدة وعرب :«ثقة عمالئنا بنا واختيارهم لـ
ودخلهم  اأموالهم  لإدارة  ك�سريك   INVESTBANK
م�سافة  قيمة  ذات  مبزايا  لكافئتهم  دفعنا  ال�سهري، 

تتمحور حول احتياجاتهم.
لعمالئه  الفر�سة   INVESTBANK ومينح 
حتويل  عند  املزايا  من  �ساملة  بحزمة  بالإ�ستمتاع 
اأبرزها؛   +Salary رواتب  ح�ساب  اإلى  رواتبهم 
قيمة  اإجمايل  من   ٪٢ نقدي  عائد  اإ�سرتجاع 
م�سرتياتهم املحلية والدولية وامل�سرتيات عرب النرتنت 
عند ا�ستخدامهم لبطاقة فيزا للدفع وال�سراف الآيل، 
الراتب  �سايف  من   ٪٥٠ �سلفة  على  احل�سول  اإمكانية 
املقبل  ال�سهر  راتب  من  فائدة  بدون  للبنك  املحول 
iCash، ح�سريًا من خالل خدمة  من خالل خدمة 
عمالء  يعفى  كما    ،iBank.jo امل�سريف  الإنرتنت 
البنك من جميع الر�سوم املرتتبة على حتويل الراتب 
الفيزا  بطاقة  ور�سوم  للر�سيد،  الأدنى  احلد  ور�سوم 
للدفع وال�سراف الآيل. بالإ�سافة اإلى ح�سولهم على 
الف   ٥ لغاية  �سخ�سي  قر�ص  على  م�سبقة  موافقة 

دينار على فرتة �سداد مدتها ٦٠ �سهرا.
و مل تغفل هذه املزايا عن العاطلني عن العمل، حيث 
 3 ملدة  راتب  على  منهم  احل�سابات  اأ�سحاب  يح�سل 
اأ�سهر عند اإنهاء خدماته مقابل ر�سم ا�سرتاك �سهري 

يعادل ٠.٥ ٪ من الراتب .

INVESTBANK  يوسع شراكته
 مع متحف أطفال األردن 
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 تعيين البخيت رئيسًا
لسلطة إقليم العقبة االقتصادية الخاصة

اللواء  الأ�سبق  العام  الأمن  مدير  بتعيني  قرار  �سدر 
ل�سلطة  رئي�سًا  البخيت«،  اأحمد  »نايف  املهند�ص  
اإقليم العقبة القت�سادية، وذلك خلًفا لل�سيد »نا�سر 
قدم  والذي  لالإقليم،  ال�سابق  الرئي�ص  ال�سريدة« 

ا�ستقالته ليبا�سر البخيت عمله يف ال�سلطة. 
)بيت  مواليد  من  اإنه  للبخيت  الذاتية  ال�سرية  تقول 
المن  من  متقاعد  لواء  )اإربد(،   مبحافظة  يافا(، 
املجالت  يف  �سنة   3٥ على  تزيد  بخربة  العام  
الهند�سية وادارة امل�ساريع والتخطيط ال�سرتاتيجي.

يحمل البخيت درجة املاج�ستري يف ادارة امل�ساريع من 
جامعة ليدز الربيطانية.

ويذكر اأن اآخر من�سب تقليه هو م�ساعًدا مدير الأمن 
العام لإدارة واملوارد الب�سرية

ملن�سبه  نايف احمد بخيت  املهند�ص  ا�ستالم  وبعد 
اجلديد اأكد رئي�ص �سلطة منطقة العقبة القت�سادية 
تقدمي  اخلا�سة  املنطقة  �سلطة  عزم  اخلا�سة 
والتعليم  الرتبية  لقطاع  الكاملة  والرعاية  الدعم 
ودوه  القطاع  هذا  لأهمية  نظرا  العقبة  حمافظة  يف 
ومبا  ال�ساملة  والتنمية  الجيال  بناء  يف  الرئي�ص 
والهام. احليوي  القطاع  هذا  �سوية  برفع   ي�سهم 

وقال بخيت خالل ح�سوره ندوه متخ�س�سة نظمتها 
الوردية  راهبات  ومدر�سة  ال�سحفيني  نقابة  جلنة 
حمافظة  يف  والتعليم  الرتبية   « بعنوان  العقبة  يف 
التعليم  دعم  اإن   « والحتياجات  الواقع  بني  العقبة 
ال�سلطة  اولويات  احد  العقبة  منطقة  يف  وتطويره 
املحلي  املجتمع  �سرائح  كافة  ا�سراك  الى  الهادفة 

التنمية  لإحداث  املبذولة  اجلهود  يف  املحافظة  يف 
خ�س�ست  ال�سلطة  ان  موؤكدًا  وامل�ستدامة،  ال�ساملة 
اجلامعة  بجوار  دومنا   ٧٠ م�ساحتها  ار�ص  قطعة 
للذكور  لإقامة مدر�سة مركزية  العقبة  الردنية فرع 
على هذه الر�ص، م�سريًا اإلى ان املرحلة الولى من 
قريبًا  �ستنتهي  املجمعة  املركزية  املدار�ص  جممع 
يف  املدار�ص  غرار  على  املدار�ص  هذه  �ستكون  بحيث 
وترفيهية  خدماتية  مرافق  ت�سم  املتقدمة  الدول 
وخمتربات. ريا�سية  ومالعب  �سباحة   وبرك 

الدكتور حممد  العقبة  من جانبه بني نائب حمافظ 
احلراح�سة ان املحافظة تويل العملية التعليمية جل 
اهتمامنا  ذلك ان بناء املجتمعات املتقدمة والبناءة 

يبداأ من املدر�سة واملعلم.

البخيت: دعم التعليم وتطويره 
إحدى أهم أولويات سلطة العقبة
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»Orange« األردن تحصل على شهادات ضمان الجودة 
الدولية )ISO( في ثالثة مجاالت مختلفة

الدولية  املنظمة  من  �سهادات  ثالث  على  الأردن   Orange ح�سلت 
للمعايري)ISO(، بعد اأن اأثبتت ال�سركة قدرتها على تلبية املتطلبات واملوا�سفات 
الأردن تريي   Orange لـ  التنفيذي  الرئي�ص  ت�سّلم  املعتمدة ل�ستحقاقها، حيث 
SGS الأردن املهند�ص  ماريني هذه ال�سهادات يف مقر ال�سركة من قبل مندوب 
ه�سام جلهم، وذلك بح�سور املدير التنفيذي للموارد الب�سرية غادة جمال فار�ص 
واملدير التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات وال�سبكات واملبيعات الكلّية، املهند�ص وليد 

الدولت و اأع�ساء اللجنة التنفيذية وال�سركة الهند�سية الدولية لال�ست�سارات.
ومت منح   Orange الأردن �سهادة )ISO٤٥٠٠١:٢٠١٨( لأنظمة اإدارة ال�سالمة 
وال�سحة املهنية، وذلك ملا توّفره ال�سركة ملوظفيها من بيئة عمل اآمنة و�سحية، اأما 
�سهادة)ISO١٤٠٠١:٢٠١٥(ذات  فهي  ال�سركة  ا�ستحقتها  التي  الثانية  ال�سهادة 
ال�سلة مبعايري نظام اإدارة البيئة، وبالإ�سافة اإلى ما �سبق، ا�ستحقت ال�سركة اأي�سًا 
التلوث  البيانات اخلا�سة اخلالية من  �سهادة)ISO:١٤٦٤٤-Class٨( ملراكز 

البيئي الداخلي.
وقال الرئي�ص التنفيذي لل�سركة، تريي ماريني:«ياأتي منحنا لهذه ال�سهادات كدليل 
وا�سح على مانبذله يف Orange الأردن من جهود لتحفيز موظفينا على اإبقاء 
م�ستوى اأدائهم يف ال�سدارة، مبا ينعك�ص اأي�سًا ب�سكل اإيجابي على تقدمي الأف�سل 
اأنظمتنا  بتحديث  ملتزمون  فنحن  للبيئة،  وبالن�سبة  جتربتهم.  وتعزيز  لزبائننا 

با�ستمرار لتحقيق اأعلى املوا�سفات واملعايري العاملية يف هذااملجال«.
اآمنة  بيئة عمل  توفري  الأردن على   Orange فار�ص:»حتر�ص  قالت  من جانبها 

اأي  ح�سول  متنع  اإجراءات  واتباع  باتخاذ  التزمنا  ولطاملا  ملوظفيها،  و�سحية 
اإ�سابات اأو اأمرا�ص متعلقة بعمل املوظفني يف كافة مواقع ال�سركة، مما اأ�سفر عن 
اأدنى  اإلى   ٢٠١٨ العام  خالل  امل�سجلة  العمل  وا�سابات  احلوادث  عدد  انخفا�ص 

م�ستوياتها«.
واأّكد الدولت على اأن ح�سول Orange الأردن على هذه ال�سهادات ُيعترب دلياًل 
املقّدمة  واأ�ساف:«جودة اخلدمات  للتمّيز دائمًا  ال�سركة من جهود  تبذله  على ما 
لزبائننا تاأتي على راأ�ص اأولوياتنا، وهذا ما ُيثبته ح�سول مركز Orange الأردن 
اإلى  بالإ�سافة   )Class١٤٦٤٤-٨:ISO( �سهادة  على  احلمام  للبيانات/مرج 
�سهادة الدرجة الثالثة »TierIII« اخلا�سة بت�سميم مراكز البيانات على م�ستوى 
هذه  على  يح�سل  مركز  اأول  لنكون  العام٢٠١٧،  يف  عليها  ح�سلنا  والتي  العامل، 

ال�سهادة العاملية يف اململكة.

Orange الأردن تفتتح املوقع اجلديد ملركز خدمات امل�صرتكني

لـ   التنفيذي  الرئي�ص  افتتح  لر�ساهم  وتعزيزًا  ارتقاًء مب�ستوى خدمات م�سرتكيها 
Orange الأردن تريي ماريني املوقع اجلديد ملركز خدمات م�سرتكي ال�سركة 
ادارتها  كفاءة  وزيادة  توا�سلها  لتعزيز  الداخلية،  دوار  العبديل/قرب  منطقة  يف 
التي  واخلدمات  العرو�ص  وتقدمي  احتياجاتها  وتلبية  م�سرتكيها  مع  لعالقاتها 

تطرحها ال�سركة ب�سكل اكرث متيزا.
وياأتي املوقع اجلديد ملركز خدمات م�سرتكي Orange الردن كجزء من �سركة 
كري�ستل املتخ�س�سة يف اإن�ساء واإدارة مراكز الت�سال املتكاملة وخدمات التعاقد 
معايل  »كري�ستل  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  بح�سور  اجلديد  املركز  ود�سن  اخلارجي. 

االستثمار في قطاع االتصاالت

48



ماريني: نحن ملتزمون بتحديث أنظمتنا باستمرار لتحقيق 
أعلى المواصفات والمعايير العالمية في مجال االتصاالت

التنفيذي  واملدير  املجايل  زينه  الداري  /املدير  املوؤ�س�ص  وال�سريك  املجايل  اأمين 
�سبيب  دكتور  معايل  الأردن   Orange اإدارة  جمل�ص  ورئي�ص  عطيات،  رامي 
Orange الأردن نائلة  عماري، املدير التنفيذي للت�سويق وخدمات الزبائن يف 

الداود وعدد من املدراء وموظفي  ال�سركتني.
ورفع  التناف�سية  الردن   Orange بقدرة  الرتقاء  وبهدف  انه  ماريني  وقال 
من  مب�سرتكيها  العناية  جمال  يف  ومتيزها  وموا�سلة  اللوج�ستية  خدماتها  كفاءة 
خالل تقدمي خدمات وحلول ات�سالتية متقّدمة ومتنوعة وذات قيمة م�سافة تلبي 

احتياجاتهم .
وا�سار ماريني الى اأن عدد موظفي املركز اجلديد يبلغ حاليًا ١٥٨ موظفًا، حيث 
راعت Orange الردن منح فر�ص عمل متكافئة يف املركز جلميع فئات املجتمع، 
مبا ي�سمن امل�ساواة بني اجلن�سني و�سمول ذوي الحتياجات اخلا�سة، ا�سافة اإلى 
توظيف  على  الرتكيز  الى  بالإ�سافة  املحافظات،  جميع  من  موظفني  ا�ستقطاب 
 »YO« ال�سباب ما بني ١٨ – ٢٩ للحد من البطالة، مما يتما�سى مع اأهداف حملة
نطاقات  يف  ال�سباب  ودعم  لرعاية  اأطلقتها  قد  الأردن   Orange كانت  التي 

وجمالت خمتلفة.
 Orange لدى  الزبائن  وخدمات  للت�سويق  التنفيذي  املدير  قالت  جانبها  من 
الزبائن  يعد خطوة هامة يف جمال خدمة  املوقع اجلديد  ان  الداود  نائله  الأردن 
كبرية  يتمّيز مب�ساحة  انه  ذلك  الردن،   Orange اولويات  اهم  احد  تعد  التي 
زيادة  وبالتايل  امل�سرتكني،  احتياجات  لتلبية  املوظفني  من  منا�سب  لعدد  تت�سع 

م�ستوى ر�ساهم و�سمان جتربة ات�سال فريدة.
كما اأعربت الداود عن �سعادتها بال�سراكة بني Orange الأردن و�سركة كري�ستل 
بجودة  املتعددة  ال�سوتية  الزبائن  تقدمي خدمات  العام ٢٠١٢،بهدف  بداأت  التي 
خدمات  والتجارية،  الفنية  اخلدمات  اخللوي،  خدمات  ت�سمل  والتي  عالية، 

املبيعات، مق�سم اخلدمات وخدمات التوا�سل الجتماعي.

ل�سركة  الداري  /املدير  املوؤ�س�ص  ال�سريك  املجايل  زينه  قالت  جانبها  من 
خدمات  جميع  يقدم  والذي  كري�ستل  ل�سركة  اجلديد  املوقع  افتتاح  »كري�ستل«:ان 
العالقة  لرت�سيخ  هامه  خطوة  يعترب  الردن   Orange ل�سركة  الت�سال  مراكز 

ما بني ال�سركتني.
خدمات  لتقدمي  الو�سائل  باحداث  جمهز  اجلديد  املوقع  ان  الى  وبال�سافه  هذا 
امل�سرتكني وفق اعلى درجات اجلوده وتطبيق جميع املعايري الدوليه لدارة مراكز 

الت�سال.

افتتاح معر�صهًا الـ»61« يف »�صاحية اليا�صمني«

لتعزيز تواجدها يف عمان ال�سرقية ،افتتح الرئي�ص التنفيذي لـ Orange الأردن 
تريي ماريني معر�ص ال�سركة الذكي اجلديد يف �ساحية اليا�سمني، لي�سبح عدد 
معار�ص Orange الردن ٦١ معر�سًا تتواجد يف معظم مناطق اململكة. ح�سر 

الفتتاح عدد من املدراء التنفيذيني يف ال�سركة.
وقال ماريني اأن هذا املعر�ص ياأتي �سمن جمموعة من املعار�ص التي تعتزم ال�سركة 
»�ساحية  معر�ص  ان  الى  م�سريا  اململكة،   مناطق  كافة  يف  هذاالعام  افتتاحها 
اليا�سمني« الذكي اجلديد ان�ساأ تلبية لحتياجات م�سرتكي Orange الردن يف 

هذه املنطقة واملناطق القريبة منها.
واكد ماريني ان املعر�ص اجلديد �سمم ليلبي رغبات ومتطلبات اأكرب عدد ممكن 
جتربة  وبتقدميه  والأنيق،  الع�سري  الداخلي  بت�سميمه  ويتمّيز  امل�سرتكني  من 
رقمية  متقدمة للم�سرتكني وللزوار ، وذلك بهدف  ربط امل�سرتك بكل ما هو مهم 
و�سروري بالن�سبة له، كما يوفر املعر�ص اأحدث العرو�ص واخلدمات التي تقدمها 

ال�سركة، بالإ�سافة اإلى اأحدث الأجهزة والإك�س�سوارات وخدمة دفع الفواتري.

»ELEVATUS« الأردن توقع اتفاقية تعاون مع �صركة Orange

للتوظيف،    ELEVATUS تعاون مع �سركة  اتفاقية  الأردن   Orange وقعت 
اختيار  على  الأردن    Orange مب�ساعدة  التوظيف  �سركة  مبوجبها  تقوم 
املر�سحني الأكرث تاأهياًل ملواقع ال�سركة املختلفة.  ووقع التفاقية الرئي�ص التنفيذي 
يارا   ELEVATUSلـ املوؤ�س�سون  ماريني،وال�سركاء  تريي  الأردن   Orangeلـ
للموارد  التنفيذية  املديرة  فار�ص  غادة  بح�سور  وذلك  زريقات،  ويعقوب  برقان 

الب�سرية يف Orange الأردن.
وقال ماريني اإن هذه التفاقية تن�سجم مع عمل ال�سركة واأهدافها ال�ساعية لتوظيف 
تنمية  يف  امل�ساهمة  وبالتايل  النا�سئة،  ال�سركات  وم�ساعدة  الأردنية  املهارات 
املجتمعات املحلية من خالل ال�ستفادة من الكفاءات الأردنية، لفتًا اإلى اأن هذا 
رئي�سي يف  ب�سكل  ت�ساهم  وطنية  ك�سركة  الأردن   Orange دور  يعزز من  الأمر 

التخفيف من ن�سبة البطالة.
امل�ستمر  الأردن   Orange التزام  ياأتي كجزء من  التفاقية  توقيع  باأن  وا�ساف 

بدعم ال�سركات الأردنية النا�سئة،التي ت�سعى اإلى تعزيز املجتمع املحلي وتنميته،
ال�سركات  بتمكني  يتعلق  فيما  خا�سة  التعاون،  هذا  اأهمية  على    ماريني  واأكد 
م�سيفًا  التطور،  على  املحلي  املجتمع  �ست�ساعد  امل�ساريع  هذه  مثل  واأن  النا�سئة، 
اأن ال�سركة �ست�ستمر يف دعمها ملثل هذه امل�ساريع لإميانها بالفرق الإيجابي الذي 

عٍد خمتلفة. �ستحدثه على �سُ
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أبو رمان رئيسًا تنفيذيًا 
لـ»تطوير العقبة« خلفًا لغسان غانم

ال�سريدة  نا�سر  برئا�سة  عقدها  التي  جل�سته  يف  العقبة  تطوير  �سركة  ادارة  جمل�ص  قرر 
العقبة  ل�سركة تطوير  التنفيذي  الرئي�ص  املهند�ص غ�سان غامن  انهاء خدمات  املوافقة على 

وذلك اعتبارا من3١/٢٠١٩/١ .
العقبة وذلك اعتبارا  ل�سركة تطوير  تنفيذيا  ابو رمان رئي�سا  ب�سار  كما قرر املجل�ص تعيني 

من ٢٠١٩/٢/١
يذكر ان ب�سار ابو رمان عمل نائبا للرئي�ص التنفيذي ل�سركة تطوير العقبة عدة �سنوات ثم 
نقل مديرا ل�سركة العقبه لدارة املطارات واليوم يعود رئي�سا تنفيذيا ل�سركة تطوير العقبه 
املوانئء واملطار وكافة الرا�سي احليوية  العقبه مثل  التي متلك ال�سول ال�سرتاتيجية يف 
القت�سادية  العقبة  منطقة  ل�سلطة  التطويري  الذراع  باعتبارها  للدولة  ملكيتها  العائدة 

اخلا�سة.

أخبار اقتصادية
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زين ترعى الجناح األردني في المؤتمر العالمي
  2019 MWC لإلتصاالت الُمتنقلة للمرة الثالثة 

للجناح  ا�سرتاتيجي  ك�سريك  التوايل  على  الثالث  للعام  رعايتها  الأردن  زين  �سركة  قّدمت 
املوؤمتر  �سمن  انتاج،  والت�سالت  املعلومات  تقنية  �سركات  جمعية  تقيمه  الذي  الأردين، 
اإلى   ، الإ�سبانية  بر�سلونة  مدينة  يف  ُيقام  الذي   ٢٠١٩  MWC املُتنقلة  لالت�سالت  العاملي 
جانب ا�سطحابها ٨ �سركات نا�سئة وم�ساريع ريادية حل�سور املوؤمتر،حتت مظلة من�ستها 
لالإبداع ZINC، لتمثيل الأردن كبلد متطّور يف قطاعي الت�سالت والتكنولوجيا من خالل 

مواكبته وتوظيفه لأحدث تقنيات التكنولوجيا.
ريادة  قطاع  ودعم  لتحفيز  الدائم  �سعيها  اإطار  يف  املوؤمتر  هذا  يف  زين  م�ساركة  وتندرج 
الأعمال الأردين، وامل�ساهمة يف النهو�ص به، ولإعطاء الفر�سة لعدد من الرياديني الأردنيني 
ب�سركاتهم  والتعريف  خدماتهم  وعر�ص  املوؤمتر  يف  للم�ساركة  النا�سئة  امل�ساريع  واأ�سحاب 

الريادية والطالع على اآخر ابتكارات ال�سركات الذكية والربجميات.
وم�سروع  بالتعليم،  يخت�ص  “Ustazi”  الذي  م�سروع  العام:  هذا  زين  وت�سطحب 

Superiors“ TechHub” املخت�ص يف تطوير التطبيقات واملواقع الإلكرتونية، و»�سّواح« 
الذي   Viavii وم�سروع   اململكة،  ال�سياحية يف  والأن�سطة  املواقع  يقّدم خدمات حجز  الذي 
املخت�ص   ،”VARARI“و الأردن،  يف  القاطنني  للمغرتبني  ال�سياحي  الدليل  خدمات  يقدم 
املبتكرة  احللول  اأف�سل  تتبنى  التي   ”Takamol” و  لل�سركات،  مبتكرة  خدمات  خلق  يف 
الرعاية  خدمات  مقدمي  يربط  الذي   ”Careersapp“ تطبيق  جانب  ،اإلى  العامل  يف 
و  املنزلية،  الرعاية  اإلى  يحتاجون  الذين  العمالء  مع  واملربيات(  )املمر�سات  والعناية 
“Audiogram” الذي يعنى بتوفري و�سيلة ربط بني نا�سري املحتوى الإعالين والإعالمي 

مب�ستخدمي الهواتف املتنقلة لإ�سغال وقت النتظار خالل املكاملات الهاتفية.
األف   ١٠٠ الـ  يقارب  ما  ويح�سره  املتنقلة،  للهواتف  �سنوي  حدث  اأكرب  املوؤمتر  هذا  ويعد 
خمتلف  فيه  وتتناف�ص  العامل،  حول  الت�سالت  قطاع  وقادة  القرار،  ّناع  �سُ من  م�سارك 
�سركات التكنولوجيا لتقدمي اأف�سل ما لديها من اأجهزة وتقنيات جديدة، اإذ ت�ستغله الكثري 
من �سركات التكنولوجيا لالإعالن عن هواتفها اجلديدة اأو عن اأنظمتها املختلفة ل�سركات 

الت�سالت ب�سكل عام.

زين تدعم قطاع ريادة األعمال للنهوض فيه

االستثمار في قطاع االتصاالت
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مدير عام مستشفى عمان الجراحي ُيشيد
 باالهتمام الملكي للنهوض بالسياحة العالجية

اأ�ساد مدير عام م�ست�سفى عمان اجلراحي، رئي�ص جمعية امل�ست�سفيات الأردنية �سابقا 
الدكتور با�سم �سعيد بالهتمام امللكي يف تطوير خطط وبرامج ال�سياحة العالجية يف 

اململكة والذي من �ساأنه �سريفع �سقف القدرة التناف�سية لل�ساحة العالجية يف الأردن.
وهذا ما اأكد عليه جاللته لال�ستثمار الكامل وال�سحيح جلميع املقومات الأردنية من 
خالل �سمان اجلودة وح�سن التن�سيق بني القطاعني والعام واخلا�ص لت�سع اململكة يف 

طليعة الدول املتميزة يف ال�سياحة العالجية.
وكان للدكتور �سعيد راأيه الذي من �ساأنه دائما الهتمام يف مو�سوع ال�سياحة العالجية 
واحلث على �سبط اجلودة واخلدمة لرت�سيخ مفهوم ال�سياحة العالجية يف الأردن للعامل 
اأجمع فهو قادر مبا ميتلكه من ميزات اأن بريز دوره يف هذا املو�سوع وميتاز عن غريه 
الأمن  نعمة  اإلى  بالإ�سافة  يحتويها  التي  العالية  والكفاءات  ال�سرتاتيجية  للمقومات 

والأمان التي ترفع من �ساأن ال�سياحة يف الأردن
ا�سرتاتيجيات  ايجاد  طريق  عن  املقبلة  لالأعوام  تفاوؤله  عن  �سعيد  الدكتور  واأعرب 
بني  وا�سح  تعاون  خالل  من  العالجية  ال�سياحة  وبالأخ�ص  الطبي  بالقطاع  �ستنه�ص 

جميع اأطراف العالقة.
ونوه د.�سعيد اأن اجناز قانون امل�سوؤولية الطبية وال�سحية ي�سمن حقوق املر�سى على 
اإلى  بثقة  للقدوم  والأجانب  العرب  للمر�سى  حافرا  ي�سكل  مما  جن�سياتهم  اختالف 
الأردن لتلقي العالج دون اخلوف اأو ال�سك باأي متييز يف املعاملة متطرقا اإلى جمموعة 
كبريه من �سركات التامني العاملية التي ترغب مبعاجلة املوؤمنني لديها داخل م�ست�سفيات 

اململكة الردنية الها�سمية
ال�سياحة  بقطاع  الهتمام  هذا  على  الها�سمية  للقيادة  اجلزيل  �سكره  عن  واأعرب 

على  �سعيد  عديدة،واأكد  لأ�سباب  الأخرية  الآونة  يف  تدهورا  �سهد  اأن  بعد  العالجية 
بالدوار  للقيام  الأردن  يف  الطب  على  القائمة  واجلهات  احلكومة  جتاوب  �سرورة 
لت�سبح  الثاين حفظه اهلل  امللك عبداهلل  لتوجيهات جاللة  لكل منها تطبيقا  املطلوبة 
حقيقة على اأر�ص الواقع. ويف هذا ال�سدد ا�ستعر�ص الدكتور �سعيد الأ�سباب الكامنة 
وراء التدهور الذي �سهده القطاع يف الآونة الخرية والتي من اأهمها الأو�ساع املتاأزمة 
على  حتم  مما  ال�سود  الرهاب  ي�سكله  الذي  الداهم  واخلطر  املنطقة  ت�سهدها  التي 
لبع�ص اجلن�سيات  املقيدة  الفيزا  اأمنية م�سددة مثل  اتخاذ اجراءات  �سابقة  حكومات 
وال�سودانية،وهذا  والليبية  اليمنية  العالج، كاجلن�سيات  اململكة بهدف  تفد  التي كانت 
ما دفع هذه اجلن�سيات للبحث عن �سوق طبي بديل ف�سكل تهديدا لال�ستثمارات الطبية 

الردنية التي من �ساأنها التاأثري على القت�ساد الوطني على حد �سواء
يف  الأ�سعاروتراجع  غالء  التدهور  لهذا  املهمة  الأ�سباب  من  �سعيد،  الدكتور  وح�سب 
فروقات العملة يف البالد التي كانت مر�ساها تق�سد اململكة بهدف العالج، الأمر الذي 
اإلى عدم وجود  اأخرى،اإ�سافة  للتفكري يف حلول  �سكل عليهم عبئا ماليا كبريا دعاهم 
خطوط طريان مبا�سرة اإلى بع�ص الدول التي يرغب مواطنوها بتلقي العالج يف الردن 
بالتن�سيق لإيجاد حلول منا�سبة مع  ال�سياحة  اإلى دور وزارة  كالدول الإفريقية، منوها 

امللكية الأردنية حلل هذه امل�سكلة.
واأكد الدكتور با�سم �سعيد مرة اأخرى اأن الأردن قادر على اأن يكون يف املقدمة يف هذا 
اقت�سادي  قطاع  فكل  الوطني  القت�ساد  عجلة  دفع  على  ايجابا  ينعك�ص  مما  القطاع 
يخدم الآخر ب�سكل مبا�سر او غري مبا�سر، متمنيا من القطاعني العام واخلا�ص تذليل 

ال�سعوبات وفتح املجال اأمام ال�سياحة العالجية لالزدهار يف املرحلة املقبلة.  

د.سعيد:
األردن قادر على أن يكون 

في المقدمة في هذا 
القطاع مما يمتلكه من 
مقومات وكفاءات عالية

االستثمار في القطاع الطبي
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اإلستثمار في قطاع التأمين

1.٤70 مليون دينار صافي أرباح الشرق 
األوسط للتأمين عام 2018

حققت �سركة ال�سرق الو�سط للتامني نتائج ايجابية 
التامني  لعمال  نتائجها  على  احلفاظ  وا�ستطاعت 
لت�سل  الرباح  زيادة  الى  فادت  ال�ستثمار  وكذلك 
بلغت  ال�سريبة،كما  قبل  دينار  مليون  الى١.٧٢٧ 
مليون   ١.٤٧٠ ال�سريبة  بعد  ال�سافية  الرباح 
مليون  الجمالية٤٠.٦٨٠  اق�ساطها  وبلغت  دينار، 
من  ايراداتها  وتوازن  تنوع  على  ديناروحافظت 
لت�ساللى  امللكية  حقوق  وانخف�ست  الق�ساط، 
3٩.3٠٩مليون دينار مقابل ٤١.٥٩٠ مليون دينار يف 
ال�سهم  ا�سعار  النخفا�ص يف  ناجتة عن  عام ٢٠١٧ 

يف ال�سوق املايل.
وتعقيبا على النتائج علق �سمري قعوار رئي�ص جمل�ص 
وما  ال�سعبة  الظروف  من  وبالرغم  اأنه  الدارة 
ال�سرق  �سركة  متكنت  حتديات،فقد  من  رافقتها 
التنفيذية  وادارتها  الدارة  جمل�ص  بجهود  الو�سط 
هذه  مواجهة  من  ووكالئها  موظفينها  وكافة 

التحديات وموا�سلة ادائها القوي.
اتفاقياتها  ال�سركة قامت بتجديد  اأن  واأ�ساف قعوار 

اعادة  �سركات  من  كربى  جمموعة  مع   ٢٠١٩ لعام 
العالقة  نتيجة  جيدة  وب�سروط  العاملية،  التامني 
التامني  اعادة  �سركات  مع  املتميزةوالتاريخية 

املرموقة.
كما اأكد قعوار ان ال�سرق الو�سط للتامني حافظ على 
املكانة املتميزة يف النواحي التامينية والمالءة املالية 
وهذا يوؤكد �سالمة ال�سيا�سات التي تتبعها ال�سركة يف 

اأدائها وقدرتها على حتقيق النتائج اليجابية.
تطوير  الى  ت�سعى  تزال  ل  ال�سركة  قعواراأن  وبني 
مهنية  م�ستويات  الى  بهم  والرتقاء  املوظفن 
املوظفني  وتطوير  تدريب  �سيا�سات  عالية،باعتماد 
العلمية  ال�سهادات  على  احل�سول  على  وت�سجيعهم 

املتخ�س�سة يف حقل التامني.
من  ال�سركة  حققته  ما  الى  نظرا  قعواراأنه  و�سرح 
الدارة  جمل�ص  �سيتقدم  الرباح،  �سايف  يف  منو 
بتو�سية للهيئة العامة يف اجتماعها العادي باملوافقة 
بقيمة١.١٠٢  امل�ساهمني  على  ارباح  توزيع  على 
مليون دينار ما ن�سبته٥٪ من را�ص املال امل�سرح به 

واملدفوع.
واأ�ساف:«�ستظل قوة ال�سركة الدافعة الى المامتتمثل 

دوما بتحقيق هدف النمو يف اعمالها، واحلفاظ على 
اعلى م�ستوى من  الى  للو�سول  املايل  متانة مركزها 

الكفاءة.
التامينية  منتجاتها  تطويروحت�سني  على  وقدرتها 
وخدماتها مبا يلبي حاجات العمالء، وتدعيم قدرتها 

التناف�سية يف ال�سوق.
الدارة  جمل�ص  لع�ساء  وتقديره  �سكره  قعوار  وقدم 
ودعمهم الدائم لل�سركة وجلميع جهود املوظفني التي 

كانت �سببا يف الجنازات خالل العام املا�سي.

قعوار: الشركة 
قامت بتجديد اتفاقياتها 
بشروط جيدة لعام ٢٠١٩ 
مع مجموعة كبرى من 

شركات إعادة التأمين 
العالمية

اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �سمريات  ماجد  املهند�ص  قال 
قطاع  اأرباح  باأن  التاأمني  ل�سركات  الأردين  الحتاد 
 ٢٠١٨ لعام  دينار  مليون   ١٨.٦ بلغت  التاأمني 
 ٢.٩ كانت  والتي   ٢٠١٧ عام  اأرباح  مع  مقارنة 
عن   ٪  ٥٤٧.٨ قدرها  ارتفاع  بن�سبة  دينار  مليون 
تاأمني  �سركة   )٢١( حققت  حيث    ،٢٠١٧ عام 
 )3( تكبدت  فيما  دينار  مليون   ٢٢.١ بلغت  اأرباحًا 
دينار. مليون   )3.٥( مببلغ  خ�سائر  تاأمني   �سركات 
قبل  تاأمني  �سركة   )٢٤( اأرباح  اإجمايل  بلغ   كما 
ال�سريبة والر�سوم عام ٢٠١٨ مبلغ ٢٢.٧مليون دينار 
 ٢٠١٧ عام  دينار  مليون   3.٢ بلغت  اأرباح  مع  مقارنة 

للن�سرة  وفقًا   وذلك   ،٪٦٠٢.3 بلغت  ارتفاع  بن�سبة 
الدرا�سات  دائرة  اأعدتها  التي  الثانية  الإح�سائية 
والتدريب يف الحتاد ا�ستنادًا للبيانات الأولية ل�سركات 
املالية. الأوراق  هيئة  موقع  على  املن�سورة   التاأمني 

التاأمني  اأق�ساط  ارتفعت  فقد  الأق�ساط،  جانب  ومن 
الأق�سـاط  اإجمايل  و�سـل  حيث   ٪  ٢.٢ بن�سبة  املكتتبة 
مقارنة   ٢٠١٨ عام  نهاية  دينار  مليون   ٦٠٦ مبلغ  الى 
.٢٠١٧/١٢/3١ يف  كما  دينار  مليون   ٥٩3 مبلغ   مع 

ويف جانب التعوي�سات، فقد اأ�سار املهند�ص ماجد  اإلى 
ارتفاع اإجمايل التعوي�سات املدفوعة ل�سوق التاأمني يف 
وبن�سبة  دينار،  مليون   ٤٦٢ مبلغ  الى   ٢٠١٨/١٢/3١

التي   ٢٠١٧ عام  من  الفرتة  نف�ص  مع  مقارنة   ٪  3.٧
اأ�سار  كما  دينار.  مليون   ٤٤٦ تعوي�سات  �سجلت 
املهند�ص ماجد اإلى ارتفاع اإجمايل راأ�ص املال املدفوع 
لـ)٢٤( �سركة تاأمني الى مبلغ ٢٦٦.٥ مليون دينار عام 
٢٠١٨ مقارنة مع مبلغ ٢٦٥.٤ مليون دينار عام ٢٠١٧ 
 ٪  ٠.٤ قدرها  ارتفاع  بن�سبة  تاأمني  �سركة   )٢٤( لـ 
ومبقدار ١.٠٥٠.٠٠٠ دينار، حيث قامت �سركة تاأمني 

برفع راأ�سمالها مبقدار ١.٠٥٠ مليون دينار. 
وقد حققت اأعلى خم�ص �سركات تاأمني اأرباحًا �سافية 
بعد ال�سريبة بلغت ١٢.3 مليون دينار م�سكلة ما ن�سبته 

٦٦.١ ٪ من اإجمايل اأرباح ال�سوق.

18.6 مليون دينار إجمالي أرباح قطاع التأمين خالل عام 2018
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اإلستثمار في قطاع التأمين

٤.2 مليون دينار أرباح الشرق العربي 
للتأمين عام  2018

للتاأمني  العربي  ال�ســــرق  �ســركة  اإدارة  �سادق جمل�ص 
) جمموعة اخلليج للتاأمني - الأردن(  على البيانات 
املالية للفرتة املنتهية كما يف ٢٠١٨/١٢/3١ وذلك يف 
 ،٢٠١٩/٠٢/١٧ بتاريخ   ٢٠١٩ ل�سنة  الأول  اجتماعه 
برئا�سة نا�سر اللوزي رئي�ص املجل�ص، وح�سور اأع�ساء 
الدكتور  لل�سركة  التنفيذي  والرئي�ص  الإدارة  جمل�ص 

علي الوزين
اللوزي  نا�سر  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �سرح  وقد 
حيث  جيدة  كانت   ٢٠١٨ للعام  ال�سركة  اأعمال  باأن 
حتقيق  على  قدرتها  يف  م�سريتها  ال�سركة  ا�ستعادت 
دينار  مليون   ٦.١٨ الكتتاب  ربح  بلغ  حيث  الأرباح، 
 ٤.٢ حوايل  ال�سريبة  قبل  الأرباح  بلغت  فيما  اأردين 
اأردين  دينار  مليون   3.٢١3 اإلى  لت�سل  دينار  مليون 

بعد ال�سريبة
من جهتة اأكد الدكتور علي الوزين اأن الأق�ساط املكتتبة 

 ٩٥.٤ مع  مقارنة  اأردين  دينار  مليون   ٨٥.٢ بلغت 
بن�سبة  ال�سابق  العام  من  الفرتة  لنف�ص  دينار  مليون 
املدفوعة  التعوي�سات  بلغت  حني  يف   ،٪١١ انخفا�ص 
٦٩.٢ مليون دينار مقارنة مع ٩٤ مليون دينار لنف�ص 
الفرتة من العام ال�سابق ٢٠١٧ بن�سبة انخفا�ص ٢٦٪ 
وفقًا لبيانات ال�سركة املالية مما انعك�ص ايجابياً  على 

النتائج الفنية لل�سركة
والودائع  النقد  ر�سيد  ارتفع  فقد  اأخرى  جهة  من 
اأردين عن  لل�سركة مبقدار ٥.٦ مليون دينار  البنكية 
نهاية العام ٢٠١٧ لتبلغ ٤٩.٦ مليون دينار اأردين متثل 
٤٩٪ من جمموع اأ�سول ال�سركة، رافق ذلك انخفا�ص 
يف حجم الدائنني من ١٢.٥ مليون دينار نهاية العام 
الفرتة  لهذه  دينار  مليون   ٦.٢ اإلى  لت�سل  املا�سي 
مليون  املدينة من 3١.٢  الذمم  وانخفا�سًا يف �سايف 
نهاية  يف  كما  دينار  مليون   ٢٤.٩ اإلى  لت�سل  دينار 

العام ٢٠١٨
ال�سركة  اأداء  يف  الكبري  التح�سن  هذا  اأدى  وقد 
املالءة  هام�ص  رفع  اإلى  املايل  ومركزها  الت�سغيلي 
لي�سل اإلى ن�سب مل ت�سهدها ال�سركة منذ عام ٢٠١١ 
العام  من  الثاين  كانون  �سهر  يف  لل�سركة  اأتاح  مما 
دينار  مليون   ٢.٦ قيمته  ما  ت�سديد   ٢٠١٩ احلايل 
اأردين من القر�ص امل�ساند من ال�سركة الأم لينخف�ص 

ر�سيده اإلى ٩ مليون دينار
ومن اجلدير بالذكر اأن �سركة ال�سرق العربي للتاأمني 
املتواجدة يف عدة  للتاأمني  ع�سو يف جمموعة اخلليج 
ال�سركة  حافظت  وقد  هذا  واإقليمية،  عربية  دول 
  A.M Best وكالة  مع   ٢٠١٨ للعام  ت�سنيفها  على 
العاملية حيث بلغت ت�سنيف القدرة املالية  الت�سنيف 
 bbb الئتماين  ت�سنيفها  وبلغ   ++B درجة  لل�سركة 

خالل العام ٢٠١٨  .

اللوزي: الشركة 
استعادت مسيرتها 

وقدرتها على تحقيق األرباح 
مما انعكس إيجابيًا على 

نتائجها المالية

الوزني: التحسن 
الكبير في أداء الشركة 

التشغيلي ومركزها المالي 
رفع هامش المالءة ليصل 

إلى نسب عالية
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2.70٥ مليون دينار أرباح األولى
 للتأمين في عام 2018

اأق�سـاط  لعـام ٢٠١٨ منواً  يف  النتائـج الجمالية  اأظهـرت 
التامـني املكتتبة بن�سـبة ٢.٢ ٪ حيـث بلـغ اجمايل الق�ساط 
٦٠٦ مليـون دينـار مقارنـة مـع ٥٩3 مليـون دينـار يف عـام 
املدفوعة  التعوي�ســات  اجمايل  ارتفــع  ،وباملقابل   ٢٠١٧
 ٤٦٢ يقــارب  مــا  املدفوعة  التعوي�ســات  بلغــت  حيــث 
مليــون دينـار مقابـل ٤٤٦ مليـون دينـار يف عـام ٢٠١٧ ،مـا 
 ٧٦ لت�سبـح   ٢٠١٨ عـام  يف  اخل�سـارة  معـدل  لرتفاع  اأدى 
اأربـاح  واأرتفـع �سايف  ٪ مقابـل ٧٥ ٪ يف عـام ٢٠١٧ ،كـما 
ال�سركات الى ٦.١٨ مليـون دينـار مقابـل ٩.٢ مليـون دينـار 
التكافـلـي  التامني  اعمال  الى  بالن�ســبة  اأمــا   .٢٠١٧ لعـام 
منواً   حققــت  فقــد  القطــاع  يف  �سركتان  متار�سها  التــي 
يف اجمايل ال�سرتاكات بن�سـبة ٧.٥ ٪ حيـث بلـغ اجمايل 
ال�سرتاكات ٦٧ مليـون دينـار مقارنـة مـع ٦3 مليـون دينـار 
يف عـام ٢٠١٧ لت�سـكل مـا ن�سـبته ١١ ٪ مـن اجمايل اأق�سـاط 
ال�سـوق، علما ً بـاأن ال�سركة قـد حققـت مـا ن�سـبته ٦3 ٪ مـن 
اجمايل ال�سرتاكات املكتتبة مـن اعمال التامني التكافلي، 
بن�سـبة  املدفوعة  التعوي�سـات  اجمايل  ارتفـع  وباملقابل 
١.٩ ٪ حيـث بلغـت التعوي�سـات املدفوعة ٤٦ مليـون دينـار 
مقابـل ٤٢ مليـون دينـار يف عـام ٢٠١٧ لت�سـكل مـا ن�سـبته 
٩.٩ ٪ مـن اجمايل التعوي�سـات لل�سـوق. ويف تعقيبه على 
ادارة  جمل�ص  رئي�ص  ب�سي�سو  اأ�سرف  �سرح  النتائج  هذه 
بـاإن ال�ستمرار يف حتقيــق الداء املتميز لل�سركة  ال�سركة 
مــا هــو ال بامل�سي بخطــى ثابتــه يف التزامنـا يف حتقيـق 
الروؤيـا و الر�سـالة التـي حملناهـا عـلى اعتاقنـا منـذ بدايـة 
تتطلـع  الـذي  النمـوذج  نكـون  بـاأن  الكيـان  هـذا  تاأ�سـي�ص 

اليـه ال�سركات يف الردن واملنطقة بتحقيـق اأف�سـل خدمـة 
متكاملـة  جمموعـة  تقديـم  خالل  مـن  ل�سركائنا  وقيمـة 
ومبتكـرة مـن براجمنـا التـي تلبـي احتياجـات ال�سـوق. اأمـا 
علـى �سعيـد التو�سـعة فقد بني ب�سي�سو اأنه تـم اإجنـاز اأكثـر 
مـن ٤٤ ٪ مـن اجمايل م�سـروع املقر الرئي�ص لل�سركة ومـن 
املتوقع النتهاء مـن هـذا امل�سروع بالربـع الول مـن العـام 
را�سـد  المري   اإفتتـاح فرعـي �ساحيـة  وتـم  كـما   ، القـادم 
حيـث  العـام  خالل  ال�سالمي  �سفـوة  بنـك  داخـل  والفـرع 
انحـاء  يف  منت�سرين  فـرع   ١٨ الى  الفـروع  اجمايل  و�سـل 

اململكـة. 
يف   ٢٠١٨ العـام  يف  ال�سركة  »ا�سـتمرت  ب�سي�سو  واأ�ساف 
و�سغيـرة  املتو�سطة  العمال  جـذب  علـى  منواً   حتقيـق 
احلجـم الـذي حتقـق اعـلى ربـح واأقـل ح�سا�سـية للظـروف 
مبا  منتجاتنـا  تطويـر  عـلى  بالرتكيز  وذلـك  اخلارجيـة 
ال�سركة  زالـت  ومــا  هــذا  ال�سـوق.  واإحتياجـات  يتنا�سـب 

املحفظة   تـوازن  يف  ال�سرتاتيجي  هدفها  عـلى  حتافـظ 
التاأمينيـة اإذ مل تتجـاوز ا�سرتاكات تامني املركبات ن�ســـبة 
٢٨ ٪ وبلغــت ا�سرتاكات التاأمــني الطبــي مــا ن�ســبته 3٦ ٪ 
وبلغــت اأق�ســاط تامني احليــاة مــا ن�ســبته ٤ ٪ فيــا �سـكلت 
باقـي اأنـواع التاأمينـات العامـة الخرى مـا ن�سـبته 3٢٪ مـن 

اجمايل حمفظـة ال�سركة التاأمينيـة. 
العمال  نتائــج  �سعيــد  على  ر�ساه  عن  ب�سي�سو  واأعرب 
ال�ســنوات  عــن  ملحــوظا  منواً   ال�سركة  حققــت  فقــد 
حققـت  حيـث  الرئي�سـة  املوؤ�سرات  حيــث  مــن  املا�سية 
املخ�س�سات   بعـد  العـام  لهـذا  الوثائـق  حلملـة  فائ�سـاً  
وال�سرائب بلـغ ٧.٧ األـف دينـار لي�سبـح ر�سيـد احتياطـي 
العـام  نهايـة  الطـوارئ(يف  )خم�سـ�ص  العجـز  تغطيـة 
اأربـاح  ال�سركة  حققـت  كـما  دينـار،  األـف   3.١٤3 مبلـغ 
مقابـل  دينـار  مليـون   ٧.٢ بلغـت  ال�سهم  حلملـة  �سافيـة 
٥.٢ مليـون لعـام ٢٠١٧ بن�سـبة منو بلغـت ٨ ٪ كـا حققـت 
ال�سركة منوا يف هامــ�ص املالءة حيــث بلــغ 3٤٥ ٪ مقابــل 
3٢٩ ٪ لعــام ٢٠١٧، يف �ســوء ذلــك فقــد او�سى جملــ�ص 
عـى  باملوافقة  العامـة  الهيئـة  الى  التو�سيـة  ال�سركة  اإدارة 
توزيـع مـا ن�سـبته ٥.٥ ٪ مـن راأ�سـال ال�سركة اأربـاح نقديـة 
عـى امل�ساهمني. واأكد ب�سي�سو اأن رفع وتاأكيــد الت�سنيفــات 
الئتمانية كان اإنعــكا�ص لقــوة املركز املايل لل�سركة ح�ســب 
ت�سنيــف AM Best والناجتــة عــن م�ساريــف اإكتتــاب 
مــع  مربمة  تاأمــن  اإعــادة  وبرامــج  ن�ســبيا  منخف�ســة 
متحفظــة  اإدارة  الى  بال�سافة  العامليني  املعيدي  اأف�ســل 
�سيا�ســة  و  مر�سيــة  فنيــة  ونتائــج  ال�ستثمارية  للمحفظــة 
الئتماين  الت�سنيــف  ان  كمــا  مالئمة،  خماطــر  اإدارة 
املمنوحة  الت�سنيفــات  بـيـن  العلى  هــو  لل�سركة  احلايل 

ل�سركات التاأمــن الردنية الخرى يف ال�ســوق. 

بسيسو: االستمرار 
في تحقيــق األداء المتميز 

للشركة جاء للمضي بخطــًى 
ثابتــة بـأن نكـون نمـوذجًا 

للشركات في المملكة
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1.102 مليون دينار أرباح الشركة األردنية 
الفرنسية للتأمين عام 2018

اأرباحـًا  للتامني  الفرن�سية  الردنية  ال�سركة  حققـت 
دينـار  مليـون  بلغـت ١.١٠٢  ال�سريبـة  بعـد  �سافيـة 
خالل  اليرادات  جمموع  بلغــت  حيــث   ، اأردنـي 
وكان  دينـار  مليــون  العــام ٢٠١٨ حوالــي ٢٤.٦٥٩ 
جمموع املوجودات ٨٢.٢٨3 مليون دينار .واحل�سة 

ال�سا�سية لل�سهم من ربح ال�سنه ٠.١٢ دينار.
-١٢-3١ يف  املنتهية  املالية  البيانات  على  وتعليقا 

ادارة  عام  مدير  زعرب        وليد  د  قال   ٢٠١٨
ال�سركة اأنه بالعمل احلريف الدوؤوب متكنت ال�سركة 
من حتقيق ارباح عززت املوقف املايل لل�سركة وذلك 
تتمتع  التي  العالية  واملهنية  الطيبة  �سمعتها  بف�سل 

بها الدارة املبا�سرة املدعمني مبجل�ص ادارة متفهم 
بال�سركة  العاملني  الزمالء  كافة  وقادروبجهود 
ما  لديهم.وهذا  ما  اف�سل  ابراز  على  وحر�سهم 
جعل ال�سركة حتتل مركز متقدم بني ال�سركات يف 

�سوق التامني الردين.
واأ�ساف اأن العمالءويف مقدمتهم الجهزة المنية 
ال�سركة وذلك لدراكهم  الذين دعموا م�سرية  هم 
ان ال�سركة حري�سة اأموال وممتلكات عمالئها مما 
يعك�ص م�سداقية ال�سركة يف التعامل. وجه زعرب 
وموظفني  عمالئهم  الى  والتقدير  ال�سكر  خال�ص 
موؤكدا  وثقتهم  اجلماعي  لعمل  لنتمائهم  ال�سركة 
يف  قدما  امل�سي  على  الدائم  ال�سركة  حر�ص  على 

م�سرية الجناز والنجاح.

زعرب: بالعمل الحرفي 
ا من تحقيق  الدؤوب تمكنَّ

أرباح عززت الموقف المالي 
للشركة وذلك بفضل 

سمعتها الطيبة والمهنية 
العالية.
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6٥1 ألف دينار أرباح المجموعة
 العربية األردنية للتأمين عام 2018

اأرباحـًا  للتامني  الردنية  العربية  املجموعة  حققـت 
�سافيـة بعـد ال�سريبـة بلغـت ٦٥١ الف دينـار اأردنـي 
للعام ٢٠١٨ مقابل ارباح ٥٩١ الف دينار يف ٢٠١٧ ، 
 ٢٠١٨ العــام  خالل  اليرادات  جمموع  بلغــت  حيــث 
حوالــي ١3.٨٤٥ مليــون دينـار يف العام  ٢٠١٨ مقابل 
وكان  دينار يف عام ٢٠١٧  مليون  ايرادات ١٢.٩١٧ 
جمموع املوجودات ٢٢.١٠٢ مليون دينار لعام ٢٠١٨ 
مقابل٢٠.٢٠٠ مليون دينار يف عام ٢٠١٧ .واحل�سة 

ال�سا�سية لل�سهم من ربح ال�سنه ٠.٠٦٨ دينار
-١٢-3١ يف  املنتهية  املالية  البيانات  على  وتعليقا 

٢٠١٨ قال نا�سر الديك       مدير عام ادارة ال�سركة 
عام  وباهرة عي  ال�سركة حققت اجنازات مهمة  اأن 

٢٠١٨ عن طريق تنفيذ اخلطط ال�سرتاتيجية طويلة 
المد والتي بداأت توؤتي ثمارها الن.

الردنية  العربية  املجموعة  م�سرية  ان  واأ�ساف 
للتامني و�سعتها يف طليعة �سركات التامني يف اململكة 
حيث ترتكز ال�سركة على متييز عمالئها عن غريهم 
وذلك بتقدميها اخلدمات التامينية املتكاملة الهادفة 

لرعاية م�ساحلهم.
وبني اأن ال�سركة حت�سر لعام ٢٠١٩ على اأ�سا�ص متني 
خدماتها  لتطوير  املتاحة  ال�سبل  جميع  با�ستغالل 
ينا�سب  ب�سكل  املتخ�س�سة  التاأمينية  وبراجمها 

احتياجات العمالء املتجددة
عمالئهم  الى  والتقدير  ال�سكر  خال�ص  الديك  وجه 
وموظفني ال�سركة لنتمائهم وولئهم للعمل الذي من 

�ساأنع رفع مكانة ال�سركة يف ال�سوق.

الديك: مسيرتنا 
وضعتنا في الطليعة حيث 
ترتكز الشركة على تمييز 

عمالئها بتقديم الخدمات 
التأمينية المتكاملة لهم

11٥.7  ألف دينار أرباح شركة
 التأمين األردنية عام 2018

للعام  ايجابية  نتائج  الردنية  التامني  �سركة  حققت 
٢٠١٨ فقـد متكنـت ال�سركة من تر�سيخ ا�سمها الرائــد 
اليرادات خــالل  بلغــت  التامني، حيــث  قطــاع  فــي 
اأردنـي  دينـار  مليــون  العــام ٢٠١٨ حوالــي ٤٥،٥١٦ 
اأرباحـًا �سافيـة بعـد ال�سريبـة  ال�سـركة  كمـا حققـت 
بلغت ١١٥،٧ الف دينـار اأردنـي. وا�ســتمرت ال�ســركة 
خالل العــام ٢٠١٨ فــي احلفاظ على م�ستوى اأدائها، 

ممــا اأ�ســهم فــي حت�ســني املركــز املالــي لل�ســركه. 
لل�سـركة  الراأ�سـمايل  ال�ستثمار  حجـم  اأن  العلم  مع 
33.٦٧٦.٦٤٢دينـار اأردنـي كمـا فـي 3١/٢٠١٨/١٢ 
اأردنـي  دينـار   3٠.٠٠٠.٠٠٠ مبلـغ  يت�سمـن  والـذي 
دينـار   ٧.٥٠٠.٠٠٠ ومبلـغ  املدفـوع  املـال  راأ�ص 
اأردنـي اإحتياطـي قانونـي ومبلـغ ١.3٢٨.٠٧٢ دينـار 
اأربـاح مـدورة ومبلـغ )٥.١٥١.٤3٠( دينـار  اأردنـي 

اأردنـي احتياطـي تقييـم موجـودات ماليـة. 
يف  دينار  مليون  املوجودات3٢3.٩٢  جمموع  وبلغ 

عام ٢٠١٨ مقابل مبلغ ٩١.٤٤٩ مليون دينار للعام 
.٢٠١٧

عماد  ال�سركة  عام  مدير  قال  النتائج  على  وتعقيبا 
عبد اخلالق ان عام ٢٠١٨ مل يكن �سهال على كافة 
ال�سركة  لكن  الو�سط  ال�سرق  يف  القت�ساد  جوانب 
قدما  للم�سي  اأمامها  امل�ساعب  تذليل  ا�ستطاعت 
 ٢٠١٩ العــام  خالل  ت�سعى  انها  اأ�ساف  و  بنجاح. 
اإ�سافـة   ، التامني  �ســوق  فــي  دورهــا  تعزيــز  الــى 
الــى ال�ستمرار بالعمــل علــى احلفاظ على العمالء 
مــن  العمالء  قاعــدة  لتو�ســيع  وال�سعي  احلاليني 

خالل طرح خدمات تامينية جديدة.
واأكد عبد اخلالق على اأن روح الفريق املتكامل قادرة 
على �سنع الجناز، وخا�سة اذا كانت الدارة متفهمة 
عمالء  جلميع  �سكره  مقدما   . وا�سعة  خربة  وذات 
ويعتمدونها  بال�سركة  يثقون  الذين  الردنية  التامني 

يف قراراتهم املالية.

عبد الخالق:
روح الفريق المتكامل قادرة 

على صنع االنجاز وتحقيق 
النجاح 

57العدد ٥٥    أذار   2019



مدينة العقبة الصناعية الدولية واتفاقية 
انشاء مدينة القويرة الصناعية 

وقعت �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة ومدينة العقبة ال�سناعية الدولية 
يف العقبة اتفاقية ان�ساء مدينة القويرة ال�سناعية على م�ساحة الفي دومن وبكلفة 3٥ 
مليون دينار لتجهيز وتهيئة البنية التحتية الالزمة ل�ستقطاب امل�ستثمرين فيما قدر 

حجم ال�ستثمار فيها مبليار دينار .
التحتية  البنية  م�ستلزمات  لتحديد  الفنية  الدرا�سات  كافة  من  النتهاء  مت  حيث 
لطالق املدينة وحجم ال�ستثمارات املتوقعة ل�سغال املدينة مع العلم ان هناك عدة 
 م�سانع ابدت اهتمامها بان�ساء ا�ستثمارات لها بعد التجهيز لبناء �سناعات خمتلفة .

يف  لال�ستثمار  �سينزن  غرفة  وائتالفها  الدولية  ال�سناعية  العقبة  مدينة  طلبت 
جمهورية ال�سني طلبت بناء على الهتمام الكبري الذي ابدته عدة جهات ا�ستثمارية 
يف ال�سني رفع م�ساحة الر�ص املقررة للمدينة من ١٢٠٠ دومن الى الفي دومن ومتت 
العام  الول من  ال�سهر  املدينة يف  الفعلي لن�ساء  البدء  و�سيكون  املوافقة على ذلك 

القادم ٢٠١٩ .
�سيوفر هذا ال�ستثمار الف فر�ص العمل لبناء الردن ومن املتوقع ان ت�سغل املدينة 
بعد اكتمال مراحلها ما يزيد على ٦٥٠٠ عامل وموظف وان يبلغ كلفة ان�ساء امل�سانع 
اجلديدة يف املدينة ما يقارب مليار دولر و�سيعمل ال�ستثمار يف املدينة على تعزيز 
وتوطني  العامل  دول  الى خمتلف  العقبة  ال�سناعية من  الردنية  ال�سادرات  وتنمية 

�سناعات تقنية جديدة غري تقليدية.

 وح�سر التوقيع الرئي�ص التنفيذي ل�سركة تطوير العقبة املهند�ص غ�سان غامن والرئي�ص 
الق�سو�ص. الدولية املهند�ص مامون  العقبة ال�سناعية  للعمليات يف مدينة   التنفيذي 

فينيك  �سيلدون  الدولية  ال�سناعية  العقبة  التنفيذي ملدينة  الرئي�ص  قال  من جانبه 
ان املدينة تعمل منذ ١٥ عاما وا�ستطاعت ان ت�سوق وجتلب ال�ستثمارات من خمتلف 
دول العامل يف خمتلف انواع ال�سناعات التقنية م�سريا الى ان املهم لي�ص فقط جلب 
العقبة عرب تقدمي  ال�ستثمار ولكن املحافظة عليه وتوطينه وهو ما تقوم به مدينة 

كافة اخلدمات للم�ستثمرين.
 وتوقع فينيك ان تبلغ كلفة ان�ساء امل�سانع التي مت التفاهم معها �سابقا لال�ستثمار 
يف مدينة القويرة ال�سناعية ما ي�سل الى مليار دولر م�سريا الى ان ال�ستثمار فيها 
التحتية  البنية  بكامل  دومن   3٠٠ �سيتم جتهيز  مرحلة  كل  ويف  مراحل  على  �سيكون 
الالزمة لقامة ال�ستثمارات مو�سحا ان �سفة ال�ستعمال �ستكون �سناعات وتخزين 

وم�ساريع طاقة وتعدين وا�سمدة وبال�ستيك ومالب�ص و�سناعات م�ساندة . 
ا�ستحدثت قبل عامني  العقبة القت�سادية اخلا�سة قد  ان �سلطة منطقة  الى  ي�سار 
�ست مناطق تنموية يف لواء القويرة تراوحت ا�ستخداماتها ما بني ال�سياحة البيئية 
واخلدمات وال�سناعات حيث تعترب اتفاقية اليوم اولى هذه املناطق التنموية والتي 
�ستتمتع كلها مبزايا املنطقة اخلا�سة من حيث ال�سرائب والقوانني الناظمة وبكافة 

اعفاءات ومزايا املنطقة اخلا�سة.

توفير االف فرص العمل  البناء االردن وتوطين صناعات تقنية جديدة غير تقليدية
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الملك يتفقد سير العمل في مشروع 
المدينة الصناعية في مأدبا

تفقد جاللة امللك عبداهلل الثاين �سري العمل يف م�سروع املدينة ال�سناعية مبحافظة 
الع�سكريني  امل�سابني  اأحد  بها جاللته ملنزل  زيارة مفاجئة قام  اإلى  اإ�سافة  مادبا، 

املقدم املتقاعد غ�سان الزواهرة.
وخالل زيارة جاللة امللك، مل�سروع املدينة ال�سناعية، الذي يتوقع اأن يوفر يف مرحلته 
ب�سرورة  احلكومة  جاللته  وجه  املحافظة،  وبنات  لأبناء  عمل  فر�سة   ٢٥٠٠ الأولى 
الإ�سراع يف ا�ستكمال اأعمال البنية التحتية يف امل�سروع، الذي و�سلت ن�سبة الإجناز 

فيه حاليا اإلى ٧٥ باملائة.
وخا�سة  للمحافظات  ال�ستثمارات  جذب  على  العمل  احلكومة  جاللته  وجه   كما 

للمدن ال�سناعية، لتوفري فر�ص العمل لل�سباب.
العامة  الأ�سغال  وزير  قدمه  اإيجاز  اإلى  امل�سروع  يف  جولته  خالل  جاللته،  وا�ستمع 
والإ�سكان املهند�ص فالح العمو�ص اأ�سار فيه اإلى اأن الوزارة تقوم مبتابعة تنفيذ اأعمال 
البنية التحتية ل�ستكمال اإن�ساء املدينة ال�سناعية مبادبا مب�ساحة اإجمالية تبلغ ٥٠٠ 

دومن على مرحلتني.
وبني اأن املرحلة الأولى �ستنفذ على م�ساحة 3١٠ دومنات، فيما �ستقام املرحلة الثانية 
على م�ساحة ١٩٠ دومنا، لفتا اإلى اأن املرحلة الأولى تت�سمن قطع اأرا�سي للخدمات 
واأخرى ا�ستثمارية مب�ساحات خمتلفة وهي خمدومة بالبنية التحتية كاأعمال الطرق 
املياه  �سبكة  واأعمال  ال�ستنادية  واجلدران  والأ�سوار  ال�ستثمارية  القطع  وت�سوية 

واحلريق و�سبكة الكهرباء وخزانات املياه وغرفة امل�سخات ومبنى الإدارة.
مب�ساحة  منطية  م�سانع  اإن�ساء  �سملت  ال�سناعية  املدينة  فاإن  العمو�ص  وح�سب 

خمدومة  وهي  مبانيها،  تنفيذ  من  النتهاء  مت  مربع،  مرت  اآلف   ١٠ بلغت  اإجمالية 
بالبنية التحتية، وجاهزة للت�سغيل وا�ستقبال امل�ستثمرين.

وكان جاللة امللك و�سع حجر الأ�سا�ص للمدينة ال�سناعية عام ٢٠١٦، بكلفة اإجمالية 
تبلغ حوايل ٢٢ مليون دينار.

كما ا�ستمع جاللته اإلى اإيجاز من الرئي�ص التنفيذي ل�سركة املدن ال�سناعية الأردنية 
عمر جويعد الذي بني فيه اأن ال�سركة تلقت طلبات لال�ستثمار يف املدينة ال�سناعية 

يف مادبا من ٢٩ م�ستثمرا حتى الآن.
التقنية  ال�سناعات  ت�سمل  للمدينة  امل�ستهدفة  ال�سناعات  اأهم  اأن  اإلى  واأ�سار 
والورقية  والن�سيجية  الغذائية  والبال�ستيكية  والكيماوية  والهند�سية والدوائية 

والطباعة والتعبئة والتغليف واخلدمات اللوج�ستية.
ا�سرتاتيجية  اأهداف  حتقيق  يف  ي�ساهم  ال�سناعية  املدينة  اقامة  اأن   واأ�ساف 
التناف�سية على جذب  ال�ستثمارية يف املحافظة وزيادة قدرتها  البيئة  تعزيز  ت�سمل 
م�ساريع  دعم  يف  �ست�سهم  كما  املنطقة،  لأبناء  العمل  فر�ص  وتوفري  ال�ستثمارات 

�سندوق تنمية املحافظات.
ووفق جويعد فمن املتوقع يف حال اكتمال ا�سغال املدينة ال�سناعية بالكامل ا�ستقطاب 

ما يقارب ٦٠ ا�ستثمارا.
 ورافق جاللته يف الزيارة رئي�ص الديوان امللكي الها�سمي، وم�ست�سار جاللة امللك، 
مدير مكتب جاللته، ووزير الدولة ل�سوؤون ال�ستثمار، وحمافظ مادبا، ورئي�ص جمل�ص 

اإدارة �سركة املدن ال�سناعية الأردنية.

أخبار اقتصادية
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رئيس الوزراء يقوم بزيارة لمدينة
المفرق الصناعية

اإلى حمافظة املفرق افتتح  الرزاز بزيارة ميدانية  الوزراء الدكتور عمر  قام رئي�ص 
مع  حوارًا  واأجرى  فيها  بامل�ستثمرين  والتقى  ال�سناعية  املفرق  مدينة  خاللها 

الفعاليات ال�سبابية يف املحافظة.
�سركة  اإن�ساء  عند  اإنه  ال�سناعية،  املفرق  مدينة  افتتاحه  لدى  الوزراء  رئي�ص  وقال 
تطوير املفرق يف العام ٢٠٠٨ كنا ندرك اأن هذه املنطقة �سيكون لها جاذبية عالية 
مل  احلدود  واإغالقات  الإقليمية  لالأو�ساع  ونتيجة  ولكن  و�سوريا  للعراق  للت�سدير 

حتقق الغاية املن�سودة منها يف ذلك الوقت.
تبدع  الظروف موؤهلة لأن  التي �سمدت يف هذه  وال�سناعات  ال�ستثمارات  اأن  واأكد 
خالل املرحلة املقبلة التي ت�سعى خاللها احلكومة على النفتاح على ال�سوق العراقية 

وم�ستقباًل على ال�سوق ال�سورية.
العراقي والتي قادها جاللة امللك بزيارة  اأن لقاءاته مع اجلانب  اإلى  الرزاز  ولفت 
تاريخية، جاءت تاأكيدًا على عمق العالقة بني البلدين ال�سقيقني و�سرورة النفتاح 

والتعاون لتحقيق التكامل بني البلدين.
واأ�سار اإلى اأن التفاقيات التي مت توقيعها بني الأردن والعراق يف جمال النقل ودخول 
والعراقية  الأردنية  املدن  النهائية يف  اإلى مقا�سدها  والعراقية  الأردنية  ال�ساحنات 
وقائمة ال�سلع الأردنية التي مت اإعفاوؤها والربط الكهربائي واأنبوب النفط وا�ستخدام 
ميناء العقبة يف ال�سادرات وامل�ستوردات العراقية �ستنعك�ص اإيجابًا على هذه املنطقة.

جدًا  هامة  ا�ستثمارية  قاعدة  اأ�س�سنا  الأردن  يف  اأننا  على  الوزراء  رئي�ص  و�سدد 
وبنية حتتية وا�ستثمارات �ستعطي الأردن امليزة التفا�سلية يف عودة امل�سرق العربي 
والثقة  الأمل  واإعطائهم  ال�سباب  ت�سغيل  يف  امل�ساهمة  عن  ف�ساًل  عهده،  �سابق  اإلى 

بامل�ستقبل.
وقال »نحن نعول يف دولة الإنتاج وهي املحور الثاين يف م�سروع النه�سة الوطني الذي 
اأطلقه جاللة امللك على ال�ستثمار املحلي والعربي والأجنبي وعلى الت�سدير يف ظل 

�سغر حجم ال�سوق الأردنية«.
مع  الإنتاج  دولة  عن  للحديث  حفزتنا  التي  هي  ال�سناعي  بالقطاع  ثقتنا  اأن  واأكد 
بالأردن يف  امل�ستثمرين  �سهادات  اأن  الأردين، م�سيفًا  ال�سباب  ت�سغيل  الرتكيز على 

املحافل الدولية حفزت الآخرين للقدوم لال�ستثمار يف الأردن.
واأ�سار اإلى اإدراك احلكومة للتحديات التي تواجه العديد من القطاعات، لفتًا اإلى اأن 
الفريق القت�سادي الذي يجتمع كل يوم �سبت ي�ستمع لواقع القطاعات القت�سادية 

واخلدمية ويعمل على اتخاذ القرارات والإجراءات للت�سهيل على هذه القطاعات.
وكان رئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة املدن ال�سناعية الأردنية الدكتور لوؤي �سحويل، اأكد 
متتلك  حيث  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  لل�سراكة  حقيقي  مثال  هي  ال�سركة  اأن 
احلكومة ثلثي ال�سركة وميتلك القطاع اخلا�ص الثلث الآخر، لفتا اإلى اأن �سركة املدن 

ال�سناعية و�سركة املفرق التنموية ركيزة اأ�سا�سية يف حمور دولة الإنتاج.
كما اأكد التزام ال�سركة بتوفري خم�سة اآلف فر�سة عمل خالل ال�سنتني القادمتني، 
خالل  من  �سنويًا  دينار  مليون   3٠٠ نحو  اإلى  املدينة  ب�سادرات  للو�سول  وال�سعي 

الرتويج لل�سناعات وال�ستثمارات فيها.
الرئي�ص التنفيذي لل�سركة عمر جويعد، ا�ستعر�ص جتربة املدن ال�سناعية التي ت�سكل 

حا�سنة لل�سناعات وبوابة لل�سادرات وعنوانا الدولة الإنتاج وخلق فر�ص العمل.
واأ�سار اإلى اأن املدن ال�سناعية ا�ستطاعت ا�ستقطاب ا�ستثمارات �سناعية بلغت ٨٦٩ 
ا�ستثمارًا �سناعيًا بحجم ا�ستثمار بلغ ٨ر٢ مليون دينار، لفتا اإلى اأن �سادرات املدن 
ال�سناعية خالل العام ٢٠١٨ بلغت مليارًا و٤٠٠ مليون دينار، مثلما ا�ستطاعت توفري 

٦٢ األف فر�سة عمل ومثلها يف اخلدمات اللوج�ستية لهذه املدن.
واأ�سار اإلى خطط التو�سع يف عدد من املدن ال�سناعية التي و�سلت اإلى اأق�سى طاقتها 
ال�سناعية  احل�سن  مدينة  يف  اإ�سافية  دومنًا   ٢٢٠ تطوير  �سيتم  حيث  ال�ستيعابية 
و3٢٠ دومنًا يف مدينة املوقر ال�سناعية ف�ساًل عن ال�سعي لإقامة مدينتني �سناعيتني 

يف الزرقاء واملا�سونة ال�سناعية.
التي تعد  ال�سركة  اإيجازًا حول  مدير عام �سركة تطوير املفرق نايف البخيت، قدم 
املطور الرئي�سي ملنطقة امللك احل�سني بن طالل التنموية )املفرق( وم�ساحتها نحو 

٢٠ الف دومن.
املالية  باحلوافز  وتتمتع  املوا�سفات  باأعلى  حتتية  بنية  باملنطقة  تتوفر  اإنه  وقال 
والإجرائية التي يت�سمنها قانون ال�ستثمار وال�ستفادة من اتفاقيات التجارة احلرة 

التي تربط الأردن مع العديد من الدول العاملية.
ولفت اإلى اأنه ويف اإطار اخلدمة املجتمعية لل�سركة فقد قامت باإن�ساء مركز تدريب 
لأبناء املنطقة ومبا يتوافق مع تنمية املوارد الب�سرية، ومت تخريج دورتني يف الطاقة 
رفع  على  تركز  ال�سركة  خطة  اأن  اإلى  م�سريًا  لهم،  عمل  فر�ص  وتوفري  ال�سم�سية، 
�سوية البنية التحتية والتو�سع يف خدمة امل�ستثمرين حيث �سيتم افتتاح مكتب لهيئة 

ال�ستثمار يف املنطقة.
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جويعد رئيسا تنفيذيا لشركة
 المدن الصناعية األردنية

تعيني  الأردنية  ال�سناعية  املدن  �سركة  اإدارة  قرر جمل�ص 
ال�سيد عمر جويعد رئي�سا تنفيذيا ل�سركة املدن ال�سناعية 

الردنية.
وياأتي تعيني ال�سيد جويعد نظرا خلربته الطويلة يف �سركة 
الإ�سرافية  املنا�سب  من  للعديد  وتقلده  ال�سناعية  املدن 
الثاين ال�سناعية  اأهمها مديرا ملدينة عبد اهلل  والإدارية 
ثم  ومن  ال�سناعية  املدن  ل�سوؤون  العام  املدير  وم�ساعد 

املدير التنفيذي للمدن ال�سناعية التي �ساهمت يف تطوير 
املتعددة  ال�سناعية  الإ�ستثمارات  وخدمة  ال�سركة  اأداء 

�سمن املدن ال�سناعية التابعة لل�سركة.
ومن اجلدير بالذكر فاإن �سركة املدن ال�سناعية الأردنية 
الكبري  للطلب  ونظرا  عاملة،  �سناعية  مدن   )٦( متتلك 
ن�سب  لإرتفاع  ونتيجة  ال�سناعية  املدن  يف  لالإ�ستثمار 
تنفيذ  حاليا  يتم  القائمة  ال�سناعية  املدن  يف  الإ�سغال 

اململكة  اربع مدن �سناعية جديدة يف خمتلف حمافظات 
�سركة  حققت  وقد  ال�سلط(.  الطفيلة،  مادبا،  جر�ص،   (
على  هامة  اإجنازات  الآن  حتى  الأردنية  ال�سناعية  املدن 
�سعيد اإ�ستقطاب الإ�ستثمارات ال�سناعية التي يبلغ عددها 
 )٢.٩( يقارب  اإ�ستثمار  بحجم  �سناعية  �سركة   )٨٤3(
األف فر�سة عمل لكال  اأكرث من )٥٢(  مليار دينار وفرت 

اجلن�سني.

أخبار اقتصادية
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نمو أرباح قطاع البنوك في األردن 2٥% عام 2018

يف  منًوا  ان،  عمَّ ببور�سة  املدرجة  البنوك  قطاع  حقق 
اأرباحه ال�سنوية عن عام ٢٠١٨ بن�سبة ٢٥.١٤٪ 

بنك،   ١٥ ويت�سمن  للقطاع  املالية  النتائج  واأظهرت 
دينار  مليون  قيمتها ٩٩٨.٢٠  اأرباًحا  حتقيقها جمتمعة 
)١.٤١ مليار دولر( عن عام ٢٠١٨، مقارنة باأرباحها 
 ١.١3( دينار  مليون   ٧٩٧.٦٥ البالغة   ٢٠١٧ عام  يف 

من  اأكرث  على  العربي  البنك  وا�ستحوذ  دولر( .  مليار 
ان  عمَّ ببور�سة  املدرجة  الأردنية  البنوك  اأرباح  ن�سف 
خالل عام ٢٠١٨، حمقًقا ٥٨.٢٨٪ منها ٩ بنوك حتقق 

نتائج �سنوية اإيجابية.
ان اأداًءا مالًيا اإيجابًيا  وحققت ٩ بنوك مدرجة ببو�سة عَمّ

عن عام عام ٢٠١٨، بنمو اأرباحها ال�سنوية

ال�سنوية  الأرباح  يف  النمو  ن�سبة  حيث  من  وتقدمها 
 ٧.١٥ اإلى  لت�سل   ،٪٨٨.٦٤ بن�سبة  الأردين  التجاري 
 ،٪٥٩.٧٥ بن�سبة  الأردين  الأهلي  وتاله  دينار،  مليون 
وكان  دينار،  مليون  اإلى ٢١.٢٨  ال�سنوية  اأرباحه  لت�سل 
الثالث هو البنك الأردين الكويتي بنمو اأرباحه 3٤.٥٦٪، 

لت�سل اإلى ٤٢.١٤ مليون دينار.
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

 ٢٠١٨ عام  قويًا  اداءًا  العربي  البنك  جمموعة  حققت 
ال�سرائب  بعد  ال�سافية  املجموعة  اأرباح  بلغت  حيث  
نهاية  يف  اأمريكي  دولر  مليون   ٨٢٠.٥ واملخ�س�سات 
العام٢٠١٨  مقارنة مع ٥33 مليون دولر اأمريكي يف نهاية 
 ١.١ ال�سرائب  قبل  الرباح  بلغت  حني  يف   ٢٠١٧ العام 
مليار دولر امريكي. وا�ستطاعت املجموعة تعزيز قاعدة 
كانون  يف  كما  دولر  مليار   ٨.٧ لتبلغ  لديها  املال  راأ�ص 
الى  راأ�ص املال لت�سل  و ارتفعت ن�سبة كفاية  الول ٢٠١٨ 
الى  امللكية لي�سل  العائد على حقوق  ارتفع  ١٥.٦٪، كما 
جمل�ص  اأو�سى  فقد  الالفتة  النتائج  لهذه  ونظرا   .٪٩.٥
امل�ساهمني  على  نقدية  اأرباح  بتوزيع  العربي  البنك  اإدارة 
بن�سبة ٤٥٪ للعام ٢٠١٨ و مببلغ ٤١٨ مليون دولر امريكي.

الأرباح  �سايف  يف  منوًا  املجموعة  حققت  وقد  هذا 
الت�سغيلية بن�سبة ٨٪ و ذلك بف�سل النمو يف �سايف الفوائد 
حيث  الرئي�سية  البنكية  الأعمال  من  املتاأتية  العمولت  و 
وحققت  كما   .٪٩ الفوائد  �سايف  يف  النمو  ن�سبة  بلغت 
املجموعة منوًا يف اإجمايل حمفظة الت�سهيالت الئتمانية 
اأمريكي مقارنة  اإلى ٢٥.٨ مليار دولر  لت�سل  بن�سبة ٪3 
ب ٢٥.١ مليار دولر اأمريكي كما يف 3١ كانون الول من 
عام ٢٠١٧، يف حني ارتفعت ودائع العمالء لت�سل 3.3٤ 

مليار دولر اأمريكي.
ويف تعليقه على النتائج �سرح ال�سيد �سبيح امل�سري رئي�ص 
البنك  حققها  التي  الرباح   »اإن  قائاًل:  الإدارة  جمل�ص 
�سيا�ساته  وجناح  املايل  مركزه  قوة  تعك�ص   ٢٠١٨ عام 

التي تركز على حتقيق النمو امل�ستدام يف اأن�سطته و تاأتي 
تتويجًا مل�سريته احلافلة بالجنازات، وتاأكيدًا وا�سحًا على 

جناحه يف التعامل مع امل�ستجدات الإقليمية والدولية«.
العام  املدير  �سباغ   نعمه  ال�سيد  اأو�سح  جهته  ومن 
تاأتي  اليجابية  النتائج  اأن هذه  العربي   للبنك  التنفيذي 
حتقيقه  البنك  وا�سل  الذي  امللحوظ  بالنمو  مدفوعة 
اأ�سواق  و  قطاعات  خمتلف  من  الت�سغيلية  ايراداته  يف 
الت�سغيلية  الأرباح  �سايف  حققت  حيث  الرئي�سية  عمله 
وذلك  العمولت  و  الفوائد  �سايف  لنمو  نتيجة  جيدًا  منوًا 
م�ستويات  زيادة  يف  الناجحة  و  امل�ستمرة  اجلهود  بف�سل 
ال�سيولة  ادارة  على  البنك  كفاءة  يعك�ص  ومبا  القرا�ص 
وم�سادر التمويل وقدرته على ال�ستفادة من انت�ساره يف 
العديد من ال�سواق. كما ونوه الى املحافظة على ا�ستقرار 
)امل�ساريف  الكفاءة  ن�سبة  بلغت  حيث  الت�سغيلية  الكلف 
اإلى الإيرادات( ٤٠٪، بال�سافة الى حمافظة البنك على 
فاقت  حيث  ا�سوله،  وجودة  الئتمانية  حمفظته  �سالمة 
وذلك   ٪١٠٠ املتعرثة  للديون  املخ�س�سات  تغطية  ن�سبة 

دون احت�ساب قيمة ال�سمانات.
وا�ساف ال�سيد نعمة �سباغ الى ان البنك و يف �سوء انتهاء 
العام  نيويوركمنذ  يف  مرفوعة �سده  كانت  التي  الق�سايا 
يف  الفائ�ص  بعك�ص  قام  ل�ساحله  انتهت  والتي   ٢٠٠٤
امريكي  دولر  مليون   3٢٥ قيمتها  البالغ  و  املخ�س�سات 
العام،  لهذا  املحققة  النتائج  على  ايجابًا  انعك�ص  مما 
اإ�سرتاتيجيته  مع  متا�سيًا  و  البنك  ان  الى  ا�سار  كما 

على  القائم  لنهجه  وا�ستمرارًا  املتحفظة  و�سيا�سته 
ال�سلبية  التغريات  ملواجهة  كايف  ب�سكل  التحوط  �سرورة 
يف الأو�ساعالقت�سادية قام با�ستدراك خم�س�ص مببلغ 
يف  ا�ستثمار  قيمة  تدين  لقاء  امريكي  دولر  مليون   ٢٢٥

تركيا نتيجة لنخفا�ص �سعر �سرف العملة. 
يقني  على  انه  امل�سري  �سبيح  ال�سيد  اأ�سار  وختاما، 
متميزة  ربحية  م�ستويات  حتقيق  يف  باإ�ستمرارالبنك 
وترية  موا�سلة  على  بقدرته  الثقة  على  تبعث  وموؤ�سرات 
الت�سغيلية،  والربحية  اليرادات  يف  اليجابي  النمو 
وامل�سي   املجموعة  تتبواأه  الذي  الريادي  املوقع  ولتعزيز 
خدمة  و  م�ساهمينا  وتطلعات  طموحات  لتحقيق  قدمًا  

عمالئنا.
على  ح�سل  العربي  البنك  اأن  الى  هنا  ال�سارة  وجتدر 
من  كان  مرموقة  عاملية  جهات  من  اجلوائز  من  العديد 
للعام  الأو�سط  ال�سرق  يف  بنك  اأف�سل  جائزة  اأبرزها 
٢٠١٨، وللعام الثالث على التوايل، بال�سافة الى ح�سوله 
امل�سرفية  اخلدمات  �سعيد  على  عاملية  جائزة   ١٤ على 
الرقمية املقدمة عرب منطقة ال�سرق الأو�سط للعام ٢٠١٨ 
 –  )Global Finance( فاينان�ص  غلوبال  جملة  من 
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.
ملوافقة  خا�سعة  وهي  اأولية  النتائج  هذه  اأن  اإلى  وي�سار 

البنك املركزي الأردين.

 820 مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي و٤٥% توزيعات األرباح

المصري: األرباح  التي حققها البنك  
تعكس قوة مركزه المالي و تعد 

تتويجًا لمسيرته الحافلة باإلنجازات

صباغ: النتائج اإليجابية تأتي مدفوعة 
بالنمو الملحوظ الذي واصل البنك 

تحقيقه في إيراداته التشغيلية
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9٥ مليون دينار صافي أرباح بنك اإلسكان عن عام 2018
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الخطيب: النتائج المالية 
لبنك اإلسكان تؤكد 

األداء المتوازن للبنك 
وقدرته على الحفاظ على 

مركز مالي قوي

والأو�سع  الأكرث  البنك  والتمويل،  للتجارة  الإ�سكان  بنك  اأعلن 
اإنت�سارًا يف اململكة، عن حتقيقه منوًا يف اإجمايل الدخل بن�سبة ٧٪ 
العام ٢٠١٨، مقارنة مع 3٢٦  نهاية  دينار يف  مليون  ليبلغ 3٤٨.٨ 

مليون دينار يف العام ٢٠١٧.
وحقق البنك اأرباحًا قبل ال�سريبة يف العام ٢٠١٨ بلغت ١3٢ مليون 
دينار، مقابل ١٨٠ مليون دينار لعام ٢٠١٧، فيما بلغ �سايف الأرباح 
املتحققة ٩٥ مليون دينار، مقابل ١٢٥ مليون دينار يف العام ٢٠١٧، 
حيث يعزى هذا الإنخفا�ص اإلى اإلتزام البنك بتطبيق املعيار الدويل 
لتدعيم  دينار  مليون   ٦3 ملبغ  وتخ�سي�ص  املالية  التقارير  لإعداد 

قوة املركز املايل للبنك وتعزيز مالءته املالية والإئتمانية
يف  جيدة  منو  معدلت  حتقيق   ،٢٠١٨ العام  خالل  البنك  ووا�سل 
الفوائد  اإيرادات  �سايف  ارتفعت  حيث  املالية،  موؤ�سراته  خمتلف 
مقابل  دينار  مليون   3٠٦.٩ اإلى  لت�سل   ٪٥.٢ بن�سبة  والعمولت 
اإجمايل حمفظة  ارتفع  كما  العام ٢٠١٧،  دينار يف  مليون   ٢٩١.٧
الت�سهيالت الإئتمانية املبا�سرة بن�سبة 3.٥٪ لتبلغ ٤.٦ مليار دينار 

يف العام ٢٠١٨
ويف تعقيبه على هذه النتائج، اأكد رئي�ص جمل�ص اإدارة بنك الإ�سكان، 
حتقيق  يف  م�سريته  وا�سل  البنك  اأن  اخلطيب،  عبدالإله  ال�سيد 
النتائج املالية الإيجابية رغم الأو�ساع القت�سادية ال�ساغطة التي 
النتائج  هذه   اأن  مبينًا  املا�سية،  ال�سنوات  خالل  اململكة  بها  مرت 
توؤكد الأداء املتوازن للبنك وقدرته على احلفاظ على مركز مايل 
جمموعه  ما   ٢٠١٨ العام  نهاية  يف  امللكية  حقوق  بلغت  حيث  قوي 

١.١ مليار دينار.
اجتماع  يف  اأقّر  البنك  اإدارة  جمل�ص  اأن  اخلطيب  ال�سيد  واأو�سح 
واأو�سى  مناق�ستها،  بعد  املالية  البيانات   ٢٠١٩  /١/٢٤ يف  عقده 
اأرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة ١٥٪ من  للهيئة العامة بتوزيع 

القيمة الأ�سمية لل�سهم عن العام ٢٠١٨
وم�ساهمته  مل�سريته  الإ�سكان  بنك  موا�سلة  اخلطيب،  ال�سيد  واأكد 
نتائج  الوطني وتركيزه على حتقيق  الإيجابية يف خدمة القت�ساد 
البنك  م�ساهمي  تطلعات  تواكب  املقبلة،  لل�سنوات  اأف�سل  مالية 
وعمالئه عرب تعظيم اأرباحه الت�سغيلية وموا�سلة العمل على تطوير 
مكانة  من  يعزز  مبا  الإيرادات  جودة  وحت�سني  وخدماته  منتجاته 

البنك يف ال�سوق امل�سريف املحلي والإقليمي
ال�سيد عمار  الإ�سكان،  لبنك  التنفيذي  الرئي�ص  اأو�سح  من جانبه، 
اأن النتائج املتحققة توؤكد مالءة البنك املالية و�سالمة  ال�سفدي، 
وجودة حمفظته الإئتمانية، اإ�سافة اإلى متانة قاعدته الراأ�سمالية، 
ال�سيولة  ن�سبة  وبلغت   ٪١٦.١ املال  راأ�ص  كفاية  ن�سبة  بلغت  حيث 
املركزي  البنك  من  املطلوب  الأدنى  احلد  من  اأعلى  وهما   ،٪١٢٤

الأردين وجلنة بازل
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أرباح صفوة اإلسالمي ترتفع ٤6% في 2018
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أبو حمور: البنك إنجازات 
ملفتة لالنتباه ومثيرة 

لالهتمام وأرقام تتحدث 
عن نفسها

حقق بنك �سفوة الإ�سالمي اجنازات فاقت التوقعات 
لهذا العام حيث املوؤ�سرات ت�سري الى الإرتفاع والى 
يف  او  الإيرادات  يف  ذلك  كان  ان  �سواء  ال�سعود 
النمو  �سابه   وما  امل�ساهمني  حقوق  يف  او  الأرباح 
ادارة  ملجل�ص  حقيقية  جناح  ق�سة  ميثل  والتقدم 
ال�سركة والدارة التنفيذية التي �سنعت واقع جديد 
بعد ان قهرت امل�ستحيل وذللت ال�سعاب وجتاوزت 
كل التوقعات بارقام مليونية تتحدث عن نف�سها ... 
فايرادات ال�ستثمار امل�سرتك ارتفعت مببلغ ١١.٢ 
مليون دينار لي�سل الى ٦٢.٢ مليون دينار مقارنة 
مع ٥١.٠ مليون دينار للعام ٢٠١٧ وبن�سبة منو ٢٢٪

وو�سلت  الخرى  هي  ارتفعت  فقد  الأرباح  عن  اما 
مليون يف  لعام ٢٠١٨ مقارنة يف ٨.٧  الى ٠٧.١3 

٢٠١٧
الودائع  اجمايل  ارتفت  بل  فح�سب  هذا  لي�ص 
كفاية  ون�سبة  الت�سغيلية  واليرادات  واملوجودات 

راأ�ص املال ونو�سحها بالرقام .. 
حيث اظهرت قائمة املركز املايل املوحد ارتفاع يف 

مليون   )١١٢١.٥ الى)  لت�سل  املوجودات  اجمايل 
دينار مقارنة مع) ٩٥٧.٨ (مليون دينار لعام ٢٠١٧ 

وبن�سبة منو بلغت  ١٧.١٪.
واإرتفع �سايف الإيرادات الت�سغيلية لي�سل الى مبلغ 
دينار  مليون  مع 3.3١  مقارنة  دينار  مليون   3٧.٤
للعام ٢٠١٧ وبن�سبة منو ١٩.٦٪ ومنو �سايف الأرباح 
مليون   ٨.٤ الى  لي�سل   ٪٤٦ بن�سبة  ال�سريبة  بعد 

دينار مقارنة مع ٥.٧ مليون دينار للعام ٢٠١٧.
 بال�سافة الى ارتفاع ودائع العمالء مببلغ) ١٥٧.٦ 
دينار  (مليون   ٩3٠.٦ الى)  لت�سل  دينار  (مليون 
حقوق  ر�سيد  بلغ  فيما   ...  ٪٢٠.٤ منو  وبن�سبة 
ن�سبة  وبلغت   ... دينار  مليون   ١٤١.3 امل�ساهمني 
كفاية را�ص املال ٢٥.3 ٪ علمًا بان تعليمات البنك 
املركزي الردين حددت احلد الدنى بن�سبة ١٢٪ .. 
والتو�سية بتوزيع ارباح نقدية على امل�ساهيمن مببلغ 

٧ مليون دينار وبن�سبة ٧ ٪ من را�ص املال.
هذا عدا ما اجنزه البنك من ناحية التقدم والتو�سع 
جمموع  لي�سل  للبنك  جديدة  فروع   ٨ افتتح  حيث 
نهاية  يف  فرعًا  وثالثون  ثالثة  الى  العاملة  الفروع 

عام٢٠١٨ ...

٥0.9 مليون دينار أرباح بنك األردن في 2018 .. وتوصية بتوزيعات نقدية
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فاخوري: هدف البنك 
ال يقتصر على زيادة 

أرباحه وإنما يتعدى ذلك 
ليشمل تطوير وتحسين 
بنيته المصرفيةوتحقيق 

مصادر دخل مستدامة  

الردن حتقيقه  لبنك  الأولية  املالية  النتائج  اأظهرت 
لأرباح �سنوية بقيمة ٤١.٢٤٦ مليون دينار )٥٠.٩٤ 
قيمتها  اأرباح  مقابل   ،٢٠١٨ عام  يف  دولر(  مليون 
٤٥.٦٠٩ مليون دينار )٥٦.33 مليون دولر( يف عام 

.٢٠١٧
ارتفعت اأرباح   ،٢٠١٨ من  الرابع  الربع  وخالل 
بقيمة  اأرباح  مليون دينار، مقابل  البنك اإلى ١٠.٢3 

٦.٨٨ مليون دينار يف الربع الرابع من ٢٠١٧.
ودائع  منو  اإلى  للبور�سة،  بيان،  يف  البنك  واأ�سار 
يف  دينار  مليار   ١.٨٦٨ اإلى   ،٪١.٢ بن�سبة  العمالء 

عام ٢٠١٨، مقارنة بعام ٢٠١٧.
ونوه يف بيانه، اإلى ارتفاع �سايف الت�سهيالت الئتمانية 
اإلى ١.٤٦٥  بن�سبة ١.٢٪، يف عام ٢٠١٨،  املبا�سرة 
البنك ٢.١٪،  اإجمايل موجودات  دينار، ومنو  مليار 

اإلى ٢.٦١٩ مليار دينار، مقارنة بعام ٢٠١٧ 

بتوزيعات  اأو�سى  البنك  اإدارة  جمل�ص  واأ�ساف، اأن 
 3٦ يعادل  مبا  املال،  راأ�ص  من   ٪١٨ بن�سبة  نقدية 
مليون دينار، بعد موافقة البنك املركزي وم�ساهمي 

البنك.
دينار، موزعًا على  البنك ٢٠٠ مليون  راأ�سمال  ويبلغ 

٢٠٠ مليون �سهم ،بقيمة ا�سمية دينار لل�سهم.
النتائج  باأن  البنك  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  الزمات  مقابل  جيدة  كانت 
فقط  يقت�سر  ل  البنك  فهدف  باملنطقة  حتيط  التي 
تطوير  لي�سمل  ذلك  يتعدى  وامنا  ارباحه  زيادة  يف 
دخل  م�سادر  امل�سرفيةوحتقيق  بنيته  وحت�سني 
ا�ستنادا  امل�سرفية  عملياته  كافة  من  م�ستدامة 

خلططهال�سرتاتيجية طويلة المد .
واتخاذ  ال�سيطرة  على  الدارة  قدرة  يوؤكد  وهذا 
املوظفني  من  موؤهل  كادر  مع  ال�سليمة  القرارات 
وثقتهم  العمالء  ولء  الى  بال�سافة  للبنك  املنتمني 

الكبرية بالبنك.
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٤9.8 مليون دينار صافي أرباح البنك اإلسالمي في 2018
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شحادة: »البنك حقق المزيد من 
اإلنجازات التي تخدم االقتصاد 
الوطني األردني ، وتحافظ على 

تطلعات متعامليه لتقديم 
أفضل الخدمات المصرفية

نتائج مالية جيدة يف  الأردين  الإ�سالمي  البنك   حقق 
نهاية عام ٢٠١٨ اإذ بلغت الرباح ال�سافية للبنك قبل 
ال�سريبة بلغت ٤ر٧٥ مليون دينار يف نهاية العام ٢٠١٨ 

، وبعد ال�سريبة حوايل ٨ر٤٩ مليون دينار.
الف�سلية  البنك  اأرباح  اأن  اإلى  املالية  البيانات  وت�سري 
بلغت ١3.١٧ مليون دينار، مقابل اأرباح قيمتها ١٤.٦٩ 

مليون دينار يف الربع الثاين من العام الذي �سبقه.
العام  من  الأول  الن�سف  يف  البنك  اأرباح  بلغت  كما 
 ٢٥.٨٦ قيمتها  باأرباح  مقارنة  دينار،  مليون   ٢3.3٤

مليون دينار يف الن�سف الأول من العام الذي �سبقه.
الإيرادات  ا�ستقرار  اإلى  املالية،  النتائج  واأ�سارت 
 ،٢٠١٨ دينار خالل  مليون   ١٤٧ للبنك عند  الت�سغيلية 

وهي نف�ص قيمتها يف عام ٢٠١٧ 
وخالل الربع الرابع من ٢٠١٨، و�سلت اأرباح البنك اإلى 
١3.٧٧ مليون دينار، مقابل اأرباح بقيمة ١٥.٧3 مليون 

دينار يف الربع الرابع من٢٠١٧.
ال�ستثمارات  ايرادات  من  البنك  ح�سة  وتراجعت 
 ٥٥.٩٨ اإلى   ،٪٩٧.٥ بن�سبة  م�سارب  ب�سفته  املقيدة 
بنحو  مقارنة   ،٢٠١٨ من  الثاين  الربع  يف  دينار  األف 

٢.٢٤ مليون دينار يف الربع الثاين من ٢٠١٧
اأو�سى جمل�ص ادارة البنك، يف اجتماعه ، للهيئة العامة 
العادية التي �ستلتئم يوم ٢٩ ني�سان املقبل، توزيع ارباح 
القيمة  من  باملئة   ١٥ بن�سبة  امل�ساهمني  على  نقدية 

ال�سمية لل�سهم تعادل ٢٧ مليون دينار.
فيما اأو�سى للهيئة العامة غري العادية بزيادة راأ�ص مال 
البنك مببلغ ع�سرين مليون دينار/�سهم بواقع ١١ر١١ 

باملئة وتوزيعها اأ�سمها جمانية.
راأ�سمال  ي�سبح  املال،  راأ�ص  زيادة  ا�ستكمال  ومع 
البنك ٢٠٠ مليون دينار من ١٨٠مليون دينار على ان 
والحتياطي  املدورة  الأرباح  من  الزيادة  تغطية  تتم 

الختياري بعد اخذ املوافقات الالزمة.
جناح  البنك  نتائج  »تعك�ص  له  بيان  يف  البنك  وقال 
وال�سيا�سة  اخلطط  مع  املتوافقة  الإدارية  �سيا�سته 
ال�سرتاتيجية املعدة، وادارة املخاطر بكفاءة عالية مع 
املحافظة على مركز مايل وائتماين قوي، على الرغم 
التي  والقت�سادية  ال�سيا�سية  التحديات  خمتلف  من 

حتيط باملنطقة.
واعرب رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك الإ�سالمي الأردين، 
عدنان  امل�سرفية،  الربكة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص 
يو�سف، عن �سعادته مبا حققه البنك من نتائج جيدة، 
التنفيذية  الإدارة  تبذلها  التي  اجلهود  بجميع  م�سيدا 
النتائج  اأف�سل  لتحقيق  البنك  يف  كافة  والعاملني 
امل�سريف  القطاع  بني  البنك  مكانة  على  واملحافظة 

الأردين.

واأ�سار اإلى اأن البنك ح�سد اأكرث من مرة، العديد من 
اجلوائز العاملية، منها اأف�سل بنك اإ�سالمي يف الأردن 
و�سرعية  ائتمانية  ت�سنيفات  جانب  الى   ،٢٠١٨ لعام 
قوية توؤكد على متانة و�سع البنك الئتماين وال�سرعي، 
كان اآخرها ت�سنيفي وكالة كابيتال انتلجن�ص، والوكالة 
الإ�سالمية الدولية للت�سنيف ليعزز بذلك جناح جتربة 
جناح  على  ويوؤكد  الأردين  الإ�سالمي  امل�سريف  العمل 
احلكومية  واملوؤ�س�سات  الهيئات  تبذلها  التي  اجلهود 
الت�سريعات  �سن  يف  الأردين  املركزي  والبنك  الأردنية 
الإ�سالمية  ال�سريفة  م�سرية  تدعم  التي  والقوانني 

وتراعي خ�سو�سيتها.
املدير  قال  البنك،  حققها  التي  املالية  النتائج  وحول 
�سحادة،  مو�سى  الأردين،  الإ�سالمي  للبنك  العام 
»لقد ا�ستطاع م�سرفنا اأن يعزز من موقعه يف القطاع 
التي  الجنازات  من  املزيد  حمققا  الأردين  امل�سريف 
املحلي،  واملجتمع  الأردين  الوطني  القت�ساد  تخدم 
وم�ساهميه  متعامليه  تطلعات  حتقيق  على  واملحافظة 
امل�سرفية  اخلدمات  اف�سل  تقدمي  با�ستمرارية 

والعوائد املجزية.
واأ�ساف اأن ايرادات البنك و�سلت يف نهاية عام ٢٠١٨ 
ال�ستثمار  ارباح  وبلغت  دينار،  مليون   ٢١٨ حوايل 

امل�سرتك قبل التوزيع حوايل ١٩٢مليون دينار.
وبني اأنه، وتاأكيدا على متانة قاعدة البنك الراأ�سمالية، 
فقد بلغت ن�سبة النمو يف حقوق امل�ساهمني ٩ر٤ باملئة 
اإلى حوايل 3٩3 مليون دينار مقابل حوايل 3٧٥ مليون 

دينار يف نهاية عام ٢٠١٧.
امل�ساهمني  حقوق  متو�سط  على  العائد  معدل  وبلغ 
كفاية  ن�سبة  وبلغت  باملئة،   ١3 حوايل  ال�سريبة  بعد 
عام  نهاية  يف  باملئة  ٨ر٢٢  املال )CAR( حوايل  راأ�ص 
٢٠١٨، وهي ن�سبة تتجاوز احلد املقرر لكفاية راأ�ص مال 
البنوك الإ�سالمية ال�سادر عن البنك املركزي الأردين 

والبالغة ١٢ باملئة.
بعد  املوجودات  متو�سط  على  العـائد  معـدل  بلغ  كما 
حافظ  البنك  اأن  موؤكدا  باملئة،  ٢ر١  حوايل  ال�سريبة 
ا�سوله، حيث  الئتمانية وجودة  على �سالمة حمفظته 
بلغت ن�سبة الديون غري العاملة ٢ر٤ باملئة وبلغت ن�سبة 

تغطيتها ١٢٤ باملئة.
وبلغت موجودات البنك مبا فيها )ح�سابات ال�ستثمار 
)املحافظ  بال�ستثمار  الوكالة  وح�سابات  املخ�س�ص 

ال�ستثمارية( حوايل ٦٢ر٤ مليار دينار.
وبني �سحادة اأن الت�سهيالت املمنوحة للعمالء مبا فيها 
الوكالة  وح�سابات  املخ�س�ص  ال�ستثمار  )ح�سابات 
بال�ستثمار »املحافظ ال�ستثمارية« منت بن�سبة حوايل 
٢ر٦ باملئة اإلى حوايل ٥٧ر3 مليار دينار مقابل حوايل 
بلغت  فيما   ،٢٠١٧ عام  نهاية  يف  دينار  مليار  3٦ر3 

ودائع وح�سابات العمالء حوايل ٠٩ر٤ مليار دينار
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إيرادات التشغيل ترتفع بأرباح بنك االتحاد بنسبة 18% عام 2018

سلفيتي: البنك بسياسته 
الواعية حقق نتائج مالية 

إيجابية نتيجة ثمرة جهود 
متواصلة وعمل متكامل 

األركان
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ببور�سة  املدرج  الحتاد   بنك  اأرباح  ارتفعت 
 ٪  ١٨.٠٧ بن�سبة   ،٢٠١٨ عام  خالل  ان،  عمَّ
واأظهرت النتائج املالية الأولية للبنك حتقيقه 
دينار  مليون   ٤١.٠٩ قيمتها  �سنوية  لأرباح 
 ،٢٠١٨ عام  يف  دولر(  مليون   ٥٧.٩٥(
دينار  مليون   3٤.٨ قيمتها  باأرباح  مقارنة 

)٤٩.٠٨ مليون دولر( يف عام ٢٠١٧
وعلى م�ستوى الربع الرابع من العام املا�سي، 
ارتفعت اأرباح البنك بن�سبة ٠.٨٦٪، لت�سل 
باأرباح  مقارنة  دينار،  مليون   ١٢.٥٢ اإلى 
قيمتها ٢١.٤١ مليون دينار يف الربع الرابع 

من عام ٢٠١٧

تعك�ص هذه النتائج قوة ومتانة املركز املايل 
والتي تتجلى بالرتفاع امل�ستمر يف العديد من 
املوؤ�سرات مثل منو اإيرادات البنك الت�سغيلية 
لت�سل   ،٪١١.٥٥ بن�سبة   ٢٠١٨ عام  خالل 
بنحو  مقارنة  دينار،  مليون   ١٥١.٨ اإلى 
 ٢٠١٧ عام  خالل  دينار  مليون   ١3٦.٠٩
وهذه النتائج ما هي ال ثمرة جهود متوا�سلة 
واللتزام  البنك  ادارة  جمل�ص  قبل  من 
البنك  خطة  وتنفيذ  احلفي�سة  بال�سيا�سات 
جودة  وحت�سني  المد  طويلة  ال�سرتاتيجية 
ب�سكل  عمالئه  وخدمة  الئتمانبة  حمفظته 

ملحوظ.
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أرباح األردني الكويتي السنوية ترتفع إلى  ٥6%
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الكباريتي: إن إجمالي أداء 
البنك يضعه ضمن فئة 

البنوك ذات المتانة المالية 
المرتفعة

املدرج  الكويتي،  الأردين  البنك  اأرباح  ارتفعت 
ان، يف عام ٢٠١٨ بن�سبة 3.٥٦٪. ببور�سة عمَّ

واأظهرت النتائج املالية الأولية حتقيق البنك لأرباح 
�سنوية قيمتها ٤٢.١٤3 مليون دينار )٥٩.٤٤ مليون 
دولر( يف عام ٢٠١٨، مقابل اأرباح قيمتها ٢٦.٩٥٥ 

مليون دينار )3٨.٠٢ مليون دولر( يف عام ٢٠١٧.
�سافى  اإلى اأن   ، بيان للبور�سة  يف  البنك  واأ�سار 
اإلى ١.٦33   ،٪٤.٥ ارتفع  الئتمانية  الت�سهيالت 
مليون   ١.٥٦٢ مقابل   ،٢٠١٨ عام  يف  مليون دينار 

دينار يف عام ٢٠١٧.
وخالل الربع الرابع من ٢٠١٨، ارتفعت اأرباح البنك 
 ٥ بقيمة  اأرباح  مقابل  دينار،  مليون   ١٤.٥١ اإلى 

ماليني دينار يف الربع الرابع من ٢٠١٧
النتائج قال رئي�ص جمل�ص ادارة البنك  وتعقيبا على 
طيبة،  نتائج  البنك  حقق  الكباريتي«  الكرمي  عبد 
املكت�سبا  على  احلفاظ  على  اجلهود  تركزت  حيث 

والجنازات املتحققة خالل الفرتة املا�سية مع اعادة 
توجيه القرا�ص باجتاه ال�سركات واملوؤ�س�سات الكربى 
اخلا�سة واحلكومية ملا لها من دور يف دعم القت�ساد 

الوطني«.
ي�سعه  البنك  اداء  اجمايل  اأن  الكباريتي  واأ�ساف 
فقد  املرتفعة،  املالية  املتانة  ذات  البنوك  فئة  �سمن 
ن�سبة  وبلغت  املال١٧.٠٧٪  را�ص  كفاية  ن�سبة  بلغت 

الرفع املايل١٦.3٧٪ يف نهاية عام ٢٠١٨.
التي  اليجابية  التطورات  تعك�ص  النتائج  وهذه 
ملبادئ  المثل  التطبيق  �سعيد  على  البنك  ي�سهدها 
اجناز  يف  النجاح  عن  ف�سال  املوؤ�س�سية،  احلاكمية 
الى  تهدف  والتي  المد  طويلة  ال�سرتاتيجية  خطته 
امل�سريف  العمل  من  جديدة  مرحلة  الى  البنك  نقل 
وخلق بيئة مالئمة لالبداع والبتكار، مع البقاء على 
كافة  جتاه  البنك  ينهجها  التي  املتحفظة  ال�سيا�سة 

انواع املخاطر.
وما هذا النجاح ال ثمرة جهود جمل�ص ادارة البنك 
الذين  املوظفني  وكافة  لالدارة  الدوؤوب  العمل  مع 

يتمتعون بح�ص عال من امل�سوؤولية.
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نمو أرباح كابيتال بنك 11% عام 2018
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السالم: البنك استطاع 
تحقيق نتائج قوية على 

الرغم من الظروف 
االقتصادية الصعبة وهذا 

يعني قدرة البنك على 
تخطي األزمات وتجاوز 

العقبات

بنك  كابيتال  اعلنها  التي  النتائج  اظهرت 
ربحه  �سايف  ارتفاع  ام�ص  الأردين(  املال  )بنك 
مليون   3٠،3 الى  لي�سل   ٢٠١٨ عام  ١ر١١٪ 
.  ٢٠١٧ لعام  دينار  مليون   ٢٧،3 من    دينار 

حقق  انه  عمان  لبور�سة  اإف�ساح  يف  البنك  وذكر 
مليون  ٤ر3٧  بلغت  ال�سريبة  قبل  ارباحا  املا�سي 
دينار بن�سبة منو  ١٩ ٪ عن ٢٠١٧ الذي بلغت فيه 

٤ر3١ مليون دينار.
 ،٢٠١٨ عام  من  الرابع  الربع  م�ستوى  وعلى 
اإلى  لت�سل   ،٪١١.٧٨ البنك  اأرباح  تراجعت 
قيمتها  باأرباح  مقارنة  دينار،  مليون   ١٤.33
 ١٦.٢٤ مليون دينار يف الربع الرابع من عام ٢٠١٧

البنك  اإدارة  جمل�ص  او�سى  الإف�ساح،  وبح�سب 
 ٢٠٠ البالغ  البنك،  راأ�سمال  من   ٪  ١٠ بتوزيع 
امل�ساهمني.  على  نقدية  ارباحا  دينار،  مليون 

تخ�سع  والتي  الأولية  املالية  البيانات  وتظهر 
ن�سبة  اأن  الأردين،  املركزي  البنك  ملوافقة 
انخف�ست،  العاملة  غري  الئتمانية  الت�سهيالت 
 ٢٠١٨ عام  يف   ٪  ٨،٦ املعلقة،  الفوائد  تنزيل  بعد 
مقارنة مع ٩،٨ ٪ يف عام ٢٠١٧، واأن ن�سبة تغطية 
.٪  ٧٩،٢ بلغت  الت�سهيالت  لهذه   املخ�س�سات 
ارتفع  الأ�سول  العائد على معدل  اإن  البنك،  وقال 
اإلى ٥3ر١ ٪ فيما ارتفع العائد على حقوق امللكية 

اإلى ٨،٨٤ ٪ يف ٢٠١٨. 
البنك  فاإن  النتائج  هذه  على  البنك  تعليق  ويف 
ا�ستطاع حتقيق نتائج قوية على الرغم من الظروف 
القت�سادية ال�سعبة املحيطة باملنطقة وهذا يعني 
قدرة البنك على تخطي الأزمات وجتاوز العقبات 
وادارة  ينتهجها  التي  املتحفظة  ال�سيا�سة  بف�سل 
يتبعها،  التي  الر�سيدة  احلوكمة  واأ�س�ص  املخاطر 
وتخطيها  الدارة  كفاءة  الى  الجناز  هذا  ويرجع 

Inاملدرو�ص يف و�سع ال�سرتاتيجيات املنا�سبة.
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 B
an

ki
ng

 S
ec

to
r

ان 2018 29.7 مليون دينارأرباح بنك القاهرة عمَّ

المفتي: البنك يهدف من 
استثماراته في الموجودات 

المالية إلى تحقيق التوازن 
في توظيف األموال في أدوات 
ذات مخاطر متدنية، وعوائد 

أعلى مما يحافظ على سيولة 
البنك

لأرباح  البنك  حتقيق  الأولية  املالية  النتائج  اأظهرت 
مليون   ٤١.٩( دينار  مليون   ٢٩.٧٠٧ بقيمة  �سنوية 
دولر( يف عام ٢٠١٨، مقابل اأرباح قيمتها ٢٩.٩٦٨ 

األف دينار )٤٢.3 مليون دولر( يف عام ٢٠١٧.
البنك  ٢٠١٨،كانت اأرباح  من  الرابع  الربع  وخالل 
٨.٧3 مليون دينار، مقابل اأرباح بقيمة ٩.3٤ مليون 

دينار يف الربع الرابع من ٢٠١٧
ارتفاع  اأ�سارت  للبنك  املالية  النتائج  ان  البنك  وقال 
يف موجودات البنك خالل العام املا�سي ٢٠١٨ بن�سبة 
اجمايل  مقابل  دينار  مليون  لتبلغ٢.٩3٥   ٪١.٢

موجودات بقيمة ٢.٤٤٧ مليون دينار للعام ٢٠١٧
رئي�ص  املفتي  يزيد  اأبدى  النتائج  هذه  على  وتعليقا 
الظروف  وبرغم  البنك  باأن  البنك  ادارة  جمل�ص 
منو  معدلت  حتقيق  من  متكن  ال�سعبة  القت�سادية 
الى  لت�سل   ٪٧.3 بن�سبة  الئتمانية  حمفظته  يف 
١.٦٥٠ مليون دينار مع احلفاظ على جودة املحفظة، 
وبلغ ر�سيد ا�ستثمارات البنك يف ال�سهم وال�سندات 
مبلغ ٦٢٧ مليون دينار مقابل 3٨٥ مليون دينار للعام 

ال�سابق
يف  ا�ستثماراته  من  يهدف  البنك  ان  واأ�ساف 
توظيف  يف  التوازن  حتقيق  الى  املالية  املوجودات 
الموال يف ادوات ذات خماطر متدنية، وعوائد اعلى 

مما يحافظ على �سيولة البنك
التو�سية  الدارة  جمل�ص  قرر  قد  باأنه  املفتي  و�سرح 
امل�ساهمني  على  نقدية  ارباح  بتوزيع  العامة  للهيئة 
لل�سهم ومببلغ ١٦.٢  ال�سمية  القيمة  بن�سبة ٩٪ من 
مليون دينار بال�سافة الى توزيع ا�سهم جمانية بن�سبة 
٥.٦٪ ومبا يعادل ١٠ مليون دينار �سهم بحيث يرتفع 
را�ص املال املكتتب به من ١٨٠ مليون دينار الى ١٩٠ 

مليون دينار.
نحو   ٢٠١٩ يف  القادمة  تطلعاته  نحو  املفتي  وا�سار 
مع  واملر�سية  اجليدة  النتاجات  من  املزيد  حتقيق 
و�سع  وتعزيز  النمو  فر�ص  ا�ستغالل  على  الرتكيز 

البنك يف مناف�سته بني البنوك الخرى 
و�سي�سعى البنك تعزيز مالئته املالية و حت�سني جودة 
حمفظته ال�ستثماريه وبالطبع يعود النجاح يف البنك 
الى كافة العاملني من ادرتة وموظفني بال�سافة الى 

ولء العمل وثقتهم امل�ستمة يف البنك  In
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16.8 مليون دينار صافي أرباح بنك االستثمار العربي األردني 2018
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القاضي: البنك قادر على 
المحافظة على ثقة عمالئه وتعزيز 

مالءته المالية وتطوير محفظته 
االستثمارية رغم الظروف الصعبة 

التي تحيط بالمنطقة

 
حتقيق  الأولية  املالية  النتائج  اأظهرت 
 ١٦.٨١٦ بقيمة  �سنوية  البنك لأرباح 
يف  دولر(  مليون   ٢3.٧٢( مليون دينار 
 ١٧.١٧٥ قيمتها  اأرباح  مقابل   ،٢٠١٨ عام 
عام  يف  مليون دولر(   ٢٤.٢٢( مليون دينار 

.٢٠١٧
اأن  اإلى  املالية،  النتائج  واأ�سارت 
للبنك خالل  الت�سغيلية  �سايف الإيرادات 
دينار،  مليون   ٥٨.٠٦  ،٢٠١٨

مقابل ٥٩.٩١ مليون دينار يف عام ٢٠١٧ .
وخالل الربع الرابع من ٢٠١٨، ارتفعت اأرباح 
اأرباح  مقابل  مليون دينار،  اإلى ٤.٢٥  البنك 
بقيمة 3.٧3 مليون دينار يف الربع الرابع من 

.٢٠١٧
وتعك�ص النتائج املالية جهود ال�سركة الدوؤوبة 
ومكانتها  ال�سوقية  ح�ستها  تدعيم  يف 
مع  بالن�سجام  املحلي،وهذا  امل�ستوى  على 
مكانته  بتعزيز  البنك  عمل  ا�سرتاتيجية 

والرتقاء بجودة خدماته .
على  املحافظة  على  البنك  قدرة  زيادة  مع 
وتطوير  املالية  مالئته  وتعزيز  عمالئه  ثقة 
حمفظته ال�ستثمارية رغم الظروف ال�سعبة 

التي حتيط باملنطقة.
وكل اجناز يدل على فريق عمل متكامل من 
ادارة وموظفني منتمني الى عملهم وميلكون 

مهارات وكفاءة عالية يف عامل امل�سارف.

أرباح سوسيتيه جنرال ترتفع إلى  6% في 2018
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قبوات: البنك عزز من 
مكانته المتميزة في السوق 

المصرفي،و طور قدراته في 
مجال خدمة العمالء وفهم 

احتياجاتهم

ارتفعت اأرباح بنك �سو�سيتيه جرنال   املدرج 
 ٪٦ بن�سبة   ٢٠١٨ عام  يف  ان،  عمَّ ببور�سة 
حتقيق  الأولية  املالية  النتائج  واأظهرت 
مليون   ٨.٢٨ قيمتها  �سنوية  البنك لأرباح 
دينار )١١.٦٨ مليون دولر( يف عام ٢٠١٨، 
مليون دينار   ٧.٨١ قيمتها  اأرباح  مقابل 

)١١.٠٢ مليون دولر( يف عام ٢٠١٧.
منو  اإلى  بيان للبور�سة،  البنك يف  واأ�سار 
املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت  �سايف 
دينار  ماليني   ٨٠٩ لتبلغ  بن�سبة 3.٢٤٪، 
يف  دينار  مليون  مقابل ٦٥١   ،٢٠١٨ خالل 

عام ٢٠١٧ .
وخالل الربع الرابع من ٢٠١٨، ارتفعت اأرباح 

اأرباح  مقابل  مليون دينار،   ٢.٨3 البنك اإلى 
بقيمة ١.٤٧مليون دينار يف الربع الرابع من 

.٢٠١٧
حقق  اأنه  البنك  اأثبت  النتائج  على  وتعليقا 
والتي  املا�سي  العام  ايجابية  اجنازات 
البيانات املالية  انعك�ست ب�سكل ملحوظ على 
حيث ارتفعت معظم موؤ�سراته مقارنة بالعام 
٢٠١٧ ،وبالتايل عزز من مكانته املتميزة يف 
ال�سوق امل�سريف،واأي�سا طور قدراته يف جمال 
خدمة العمالء وفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم 

واحلر�ص على ا�ستدامتها.
مع العلم اأن البنك بادارته وموظفينه الأكفاء 
اجنازات  لتجقيق  ملمو�سة  جهود  يبذل 

وجناحات اكرب يف ال�سنوات القادمة.



أرباح »األهلي األردني« ترتفع 60% في 2018
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المعشر: البنك استمر في 
تحقيق تقدم على صعيد 

مؤشراته المالية بالرغم من 
األوضاع الضاغطة والتحديات 

االستثنائية 

داود: النتائج اإليجابية تؤكد 
تطور األداء واالرتقاء في البنك 

للتميز وأخذ األسبقية في 
القطاع المصرفي

 ارتفعت ارباح البنك الأهلي الأردين بن�سبة ٦٥ 
يف  دينار  مليون  ٢ر33  اإلى  ال�سريبة  قبل  باملئة 
عام ٢٠١٨ مقارنة مع حوايل ١ر٢٠ مليون دينار 

لعام ٢٠١٧.
ا�سدره  الأولية  البيانات  عن  اف�ساح  وح�سب 
ال�سريبة  بعد  ال�سافية  الأرباح  بلغت   ، البنك 
واملخ�س�سات 3ر٢١ مليون دينار، مقابل 3ر١3 
 ٦٠ ن�سبته  بارتفاع  املقارنة  ل�سنتي  دينار  مليون 

باملئة تقريبا.
تنزيل  بعد  العاملة،  غري  الديون  وانخف�ست 
عام  باملئة  ٨٨ر٥  اإلى  والعمولت  الفوائد 
٢٠١٧ عام  باملئة  ٤ر٧  مع  مقارنة   ٢٠١٨ 
وقال البنك يف الف�ساح: اإن اإجمايل املوجودات 
مليون  ٥ر٥٥  وبقيمة  باملئة   ٢ بن�سبة  منت 
دينار مليار  ٨ر٢  اإلى  الجمايل  لي�سل   دينار 
وارتفع موؤ�سر كفاية راأ�ص املال اإلى ٩ر١٤ باملئة 
يف نهاية ٢٠١٨ مقارنة مع ٠٤ر١٤ باملئة يف نهاية 

٢٠١٧
رئي�ص  املع�سر  �سعد  قال  النتائج  على  وتعقيبا 

حتقيق  يف  ا�ستمر  البنك  باأن  الدارة  جمل�ص 
خالل  املالية  موؤ�سراته  �سعيد  على  تقدم 
ال�ساغطة  الو�ساع  من  بالرغم   ٢٠١٨ العام 
اململكة،  بها  متر  التي  ال�ستثنائية  والتحديات 
عكف  التي  البنك  �سيا�سة  بان  املع�سر  واأ�ساف 
يتعلق  فيما   ٢٠١٦ العام  منذ  تطبيقها  على 
من  ثمارها  اأتت  قد  املخ�س�سات  بناء  بتعزيز 
للبنك  الئتمانية  املحفظة  جودة  حت�سني  خالل 
وكذلك احلد من الثار املرتتبة نتيجة المتثال 
رقم  الدويل  املعيار  خ�سو�سا  الدولية  للمعايري 
)٩( والذي يتطلب اعادة احت�ساب املخ�س�سات 
املنا�سبة لكامل املحفظة  وفقا لحتمالت التعرث.
زيادة  يف  جنح  قد  البنك  ان  املع�سر  و�سرح 
على  واملحافظة  املا�سي  العام  الدائنة  الفوائد 
ارتفاع  من  بالرغم  الفوائد  ايرادات  �سايف 

ا�سعار الفائدة خالل العامني املا�سيني.
للبنك  العام  املدير  داود  حممد  ال�سيد  وقال 
الداء  تطور  توؤكد  اليجابية  النتائج  هذه  اأن 
ال�سبقية  واخذ  للتميز  البنك  يف  والرتقاء 
بلوغ  خالل  من  وذلك  امل�سريف  القطاع  يف 

التحول  اطار  يف  املندرجة  املحورية  االهداف 
الرئي�سية  الركائز  مظلة  حتت  ال�سرتاتيجي 
والكفاءة  بالعمالء،  بالهتمام  واملتمثلة  الثالث 

الت�سغيلية،والبداع والتطوير.
قفزت اأرباح   ،٢٠١٨ من  الرابع  الربع  وخالل 
اأرباح  مقابل  دينار،  مليون   ٤.٧٥ البنك اإلى 
من  الرابع  الربع  يف  دينار  األف   ٤١٨ بقيمة 
النتائج  هذه  حتقيق  باأن  البنك  ٢٠١٧.  واأكد 
يبذلها  التي  املتوا�سلة  للجهود  ثمرة  اإل  هو  ما 
لالدارة  الدوؤوب  والعمل  البنك  ادارة  جمل�ص 
التنفيذية واملوظفني بكافة م�ستوياتهم الإدارية 
طويلة  ال�سرتاتيجية  البنك  خطة  تنفيذ  جتاه 
اأمواله،  م�سادر  تعزيز  يف  واملتمثلة  الأمد، 
وزيادة ح�سته ال�سوقية من الودائع والت�سهيالت 
وتر�سيد  كفوؤ،  ب�سكل  الفائدة  هام�ص  وادارة 
الئتمانية،  حمفظته  جودة  وحت�سني  نفقاته، 
اخلدمات  م�ستوى  يف  نوعية  نقلة  وحتقيق 
على  الإبقاء  مع  للعمالء  املقدمة  امل�سرفية 
جتاه  البنك  ينتهجها  التي  املتحفظة  ال�سيا�سة 

كافة اأنواع املخاطر.
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جردانة: إدارة البنك 
الواعية أثبتت قدرته 

وامكانياته في االستغالل 
األمثل ألموال مساهميه

مالية  نتائج  حتقيق  ال�ستثماري  البنك  وا�سل 
ارباح  ارتفعت  العام ٢٠١٨، حيث  ايجابية خالل 
من   ٪٧.٤ بن�سبة  الدخل  �سريبة  قبل  البنك 
 ٢١.٢ الى   ٢٠١٧ العام  يف  دينار  مليون   ١٩.٧

مليون دينار يف ٢٠١٨
ربح  �سايف  ارتفع   ، الولية  املالية  البيانات  ووفق 
البنك بعد ال�سريبة ١٥.٨ مليون دينار يف العام 

٢٠١٧الى ١٦ مليون دينار يف العام ٢٠١٨.
واظهرت البيانات املالية اي�سا ارتفاعا يف حجم 
 ٢٠١٨ العام  يف  املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت 
كما ارتفعت ودائع العمالء يف العام ٢٠١٨ لت�سل 
الى ٧٤٨ مليون دينار يف نهاية العام ٢٠١٨ مقارنة 
وبارتفاع   ٢٠١٧ نهاية  ديناريف  مليون   ٦٧٦ مع 

ن�سبته ١١٪.
موجوداته  جمموع  يف  ارتفاعا  البنك  وحقق 
نهاية  يف  دينار  مليار   ١.١٥ ليبلغ  بن�سبة٧.٤٪ 
نهاية  يف  دينار  مليار   ١.٠٧ مقابل   ٢٠١٨ العام 

العام ٢٠١٧ ،فيما جتاوز اجمايل الدخل يف العام 
٢٠١٨ مبلغ ٥٠ مليون دينار،

جمل�ص  رئي�ص  قال  النتائج  هذه  على  تعليقه  ويف 
البنك  ب�سر جردانه:«ان  ال�ستثماري  البك  ادارة 
وبف�سل ادارته احلفي�سة والتزامه بتطبيق اف�سل 
وامكانياته  قدرته  ،اأثبت  امل�سريف  العمل  معايري 
واموال  عمالئه  لودائع  المثل  ال�ستغالل  يف 
قوي من احلوكمة  اطار  ،وذلك �سمن  م�ساهميه 

ونهج من�سبط يف ادارة املخاطر »
املا�سي  العام  خالل  ا�ستمر  البنك  ان  الى  لفتا 
الو�ساع  رغم  موؤ�سراته  جميع  يف  منو  بتحقيق 

القت�سادية ال�ساغطة التي مرت بها اململكة.
�سيوا�سل  ال�ستثماري  البنك  ان  جردانة  واأكد 
امل�سريف  ال�سوق  يف  الريادية  مكانته  تر�سيخ 
الأداء  م�ستويات  اأرقى  تقدمي  خالل  من  الأردين 
الت�سغيلي والداري ، واأف�سل اخلدمات امل�سرفية 
نتائجه  تعظيم  يف  ي�سهم  ومبا  تطورا  واأكرثها 
البنك  تلبية تطلعات م�ساهمي  اإلى  املالية،و�سول 

يف حتقيق عوائد ربحية جمزية.
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الصايغ: استمر البنك 
باستقطاب عمالء 

وقطاعات جديدة مع التركيز 
على عمالء قطاع األفراد

ان، يف عام ٢٠١٨  ارتفعت اأرباح البنك التجاري الأردين  املدرج ببور�سة عمَّ
بن�سبة ٨٨.٦٧٪ واأظهرت النتائج املالية الأولية حتقيق البنك لأرباح �سنوية 
مليون دولر( يف عام ٢٠١٨، مقابل  مليون دينار )١٠.٠٨  بقيمة ٧.١٤٧ 

اأرباح قيمتها 3.٧٨٨ مليون دينار )٥.3٤ مليون دولر( يف عام ٢٠١٧. 
وخالل الربع الرابع من ٢٠١٨، قفزت اأرباح البنك بن�سبة ٨١٧٪، لت�سل اإلى 
٦.٤ مليون دينار، مقابل اأرباح بقيمة ٦٩٨ األف دينار يف الربع الرابع من 
٢٠١٧ وتعقيبا على النتائج قال رئي�ص جمل�ص ادارة البنك مي�سيل ال�سايغ اأن 
البنك التجاري الردين ورغم هذه الظروف، حت�سنت نتائجه خالل العام 
من  البنك  ت�سهيالت  �سايف  ارتفع  كذلك  ال�سابق،  العام  مع  مقارنة   ٢٠١٨
٧١٨ مليون دينار نهاية العام ٢٠١٧ الى ٧٢٨ مليون دينار نهاية العام ٢٠١٨ 
وبن�سبة منو بلغت ٤.١ ،٪اما ار�سدة ودائع العمالء فقد �سهدت انخفا�سا 
بن�سبة ٨ ٪نهاية العام ٢٠١٨ عن العام ال�سابق ٢٠١٧ حيث انخف�ست من 
٩٧١ مليون دينار الى ٨٩3 مليون دينار، ال ان هذا النخفا�ص رافقه  حت�سن 
)ذات  الآجلة  الودائع  يف  النخفا�ص  تركز  فقد  الودائع  حمفظة  نوعية  يف 
ارتفاع  مقابل  دينار  مليون   ٧١ مببلغ  انخف�ست  والتي  املرتفعة(  التكلفة 
ار�سدة التوفري والتي ارتفعت مببلغ ١3 مليون دينار يف نهاية العام ٢٠١٨ 
عن نهاية العام ال�سابق. اما حقوق امللكية وب�سبب تطبيق املعيار املحا�سبي 
رقم ٩ وانعكا�ص اثاره على خم�س�سات البنك، فقد انخف�ست بن�سبة ٤.١٠ 
٪ وبلغت ١3٤ مليون دينار يف نهاية العام ٢٠١٨ مقابل ٥.١٤٩ مليون دينار 

نهاية العام ٢٠١٧. 
جديدة  وقطاعات  عمالء  با�ستقطاب  البنك  ا�ستمر  بان  ال�سايغ  اأ�ساف 
اف�سل اخلدمات  الأفراد، من خالل تقدمي  الرتكيز على عمالء قطاع  مع 
مع  ومتطلباتهم،  احتياجاتهم  ومعرفة  معهم  والتوا�سل  لهم  امل�سرفية 
ا�ستمرار جهوده يف املحافظة على العمالء القائمني،وعلى م�ستوى العمليات 
الداخلية قام البنك خالل عام ٢٠١٨ بتحديثات على منظومة التكنولوجيا 
وعلى النظام البنكي، كما قام بتطوير وبرجمة عدد من الأنظمة والربامج، 
واملتمثلة  املعلومات  تقنية  جمال  يف  ال�سرتاتيجية  اهدافها  مع  ان�سجاما 

بالو�سول الى المتتة ال�ساملة لكافة الأنظمة والربامج ً. 
وعلى امل�ستوى الجراءات الرقابية، عمل البنك على متابعة كافة متطلبات 
ت�سمن  التي  الجراءات  واتخاذ  وتطبيقها،  الرقابية  اجلهات  وتعليمات 
اللتزام باملعايري الدولية التي تطلبها اجلهات الرقابية، كما قام البنك يف 

بداية العام ٢٠١٨ بتطبيق املعيار املحا�سبي رقم »٩ »على البيانات املالية.
منتجات  طرح  خالل  من  العمالء  قاعدة  تو�سيع  يف  البنك  جنح  اأن  واأكد 
الدفع  بيئة  تعزيز  مع  يتوافق  ومبا  ومطورة  مبتكرة  وخدمات  جديدة 

اللكرتوين يف الردن وبتطبيق اأف�سل اداء يف اخلدمة املتميزة للعمالء.
املحلي  املجتمع  ان�سطة  دعم  يف  نهجه  �سيكمل  البنك  اأن  ال�سايغ  واأ�سار 
�سمن امل�سوؤولية املجتمعية التي يتبناها من خالل م�ساهمته ودعمه ورعايته 

للعديد من الفعاليات اخلريية والثقافية والريا�سية.
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أخبار البنوك

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

املحررين املخت�سني يف املجلة.
التقدير  هذا  ياأتي  حيث  احلافل،  البنك  �سجل  اإلى  مميزة  اإ�سافة  الإجناز  هذا  ويعد 
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 
وت�سمنت  امل�سرفية.  ال�سناعة  �سعيد  على  امل�ستجدات  اأحدث  مواكبة  على  املتوا�سل 
قائمة اجلوائز التي حاز عليها البنك يف الأردن، جائزة اأف�سل بنك للخدمات امل�سرفية 
اأف�سل  والتابلت وجائزة  الذكية  للهواتف  اأف�سل تطبيق بنكي  الرقمية لالأفراد وجائزة 
الإنرتنت  عرب  النقد  اإدارة  يف  بنك  اأف�سل  وجائزة  الإنرتنت  عرب  جتاري  متويل  بنك 
عرب  واخلدمات  الت�سويق  يف  الأف�سل  وجائزة  اإلكرتوين  موقع  ت�سميم  اأف�سل  وجائزة 
�سبكات التوا�سل الجتماعي وجائزة البنك الأكرث متيزا يف اخلدمات الرقمية )اأف�سل 

بنك للخدمات امل�سرفية الرقمية لل�سركات(.
اأف�سل بنك للخدمات امل�سرفية  البنك كذلك على جائزة  اإلى ذلك، ح�سل  بالإ�سافة 
الرقمية لالأفراد يف كل من  فل�سطني وم�سر وجائزة البنك الأكرث متيزا يف اخلدمات 
الرقمية )اأف�سل بنك للخدمات امل�سرفية الرقمية لل�سركات( يف كل من قطر والبحرين 
موقع  ت�سميم  اأف�سل  جائزة  على  العربي  البنك  حاز  املنطقة  م�ستوى  وعلى  ولبنان. 
اإلكرتوين وجائزة الأف�سل يف الت�سويق واخلدمات عرب �سبكات التوا�سل الجتماعي يف 

منطقة ال�سرق الأو�سط للعام ٢٠١٨.
كما منحت جمعية امل�سرفيني العرب ومقرها لندن املدير العام التنفيذي للبنك 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 
اأبرز امل�سرفيني العرب  على مدى ما يزيد عن ٤٠ عامًا. ويعد نعمة �سباغ واحدًا من 

حيث �ساهم خالل م�سريته املهنية يف القطاع امل�سريف .

اإطالق تطبيقات وخدمات رقمية وحمالت ترويجية 
 خا�صة بالتعاون مع كربى ال�صركات الردنية 

جديدة  بحلة  موبايل«  »عربي  تطبيق  من  حمدثة  ن�سخة  موؤخرًا  العربي  البنك  اأ�سدر 
تت�سمن باقة وا�سعة من احللول البنكية الرقمية التي تتيح لعمالء البنك اإجناز الكثري 
من املعامالت امل�سرفية عربالإنرتنت من خالل الهواتف الذكية واأجهزة التابلت �سمن 

اأعلى م�ستويات ال�سهولة والأمان.

»البنك العربي« األكثر 
تميزا في الخدمات
 الرقمية يحصد ١٤ 

جائزة عالمية
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وت�سكل خدمة عربي موبايل املطورة اإ�سافة نوعية اإلى جمموعة خدمات البنك 
لتمنح  خ�سي�سًا  �سممت  مزايا  من  تقدمه  ما  خالل  من  الرقمية  العربي 
يف  امل�سرفية  معامالتهم  لإمتام  والراحة  املرونة  من  املزيد  البنك  عمالء 

اأي وقت ومن اأي مكان. 
الرقمية  خدماته  من�سة  من  املحدثة  الن�سخة  موؤخرا  البنك  اأطلق  كما 
لل�سركات »عربي كونكت« والتي تعد واحدة من اأبرز احللول التكنولوجية 
املخ�س�سة  الرقمية  امل�سرفية  اخلدمات  قنوات  �سعيد  على  الرائدة 
البنك  ا�سرتاتيجية  اإطار  يف  اخلدمة  هذه  وتاأتي  ال�سركات.  لقطاع 
املتطلبات  تلبي  حديثة  رقمية  خدمة  قنوات  توفري  الى  الرامية 

امل�سرفية لقطاع الأعمال حمليًا ودوليًا بكفاءة وفعالية. 
و تندرج من�سة »عربي كونكت« �سمن منظومة متكاملة من احللول 
لقطاع  العربي  البنك  يوفرها  التي  الذكية  الرقمية  امل�سرفية 
اأحدث امل�ستجدات يف ال�سناعة  ال�سركات والتي �سممت لتواكب 

امل�سرفية.
احل�سيني   نعيم  ال�سيد  قال  التحديثات،  هذه  على  تعليقه  ويف 
امل�سرفية  اخلدمات  جمموعة  مدير  تنفيذي   رئي�ص  نائب 
ن�سعى  العربي  البنك  فى  »اإننا  العربي:  البنك  يف  لالأفراد 
العمليات  وتب�سيط  العمالء  جتربة  لتح�سني  با�ستمرار 
امل�سرفية لهم عرب توفري حلول رقمية �سل�سة تواكب اأ�سلوب 
احتياجات  »اإن  احل�سيني:  واأ�ساف  وتطلعاتهم.«  حياتهم 
العمالء ومنط �سلوكهم املتغري دفع القطاع امل�سريف اليوم 

اإلى تبني احللول الرقميه كا�سرتاتيجية اأ�سا�سية..«
 Visa« واأطلق البنك العربي حملة ترويجية حتت �سعار
اجلديدة...  الأردنيةالبالتينية  وامللكية  العربي  البنك 
�ستاأخذك اإلى وجهات �سياحية عديدة« وذلك بالتعاون 
مع امللكية الأردنية وVisa. وي�سعى البنك من خالل 
يح�سلون  العمالءالذين  مكافاأة  اإلى  احلملة  هذه 
يقومون  والذين  املميزة  البطاقة  هذه  على 
قيمة  عرو�ص  تقدمي  خالل  من  با�ستخدامها 
ومميزة لهم تواكب اأ�سلوب حياتهم وتطلعاتهم.

امللكية   - العربي  البنك   Visa بطاقة  و 
حامليها  متنح  الئتمانية  البالتينية  الأردنية 
القبول  بينها،  من  املزايا  من  جمموعة 
اإلى خدمة  بالإ�سافة  الوا�سع حمليًا وعامليًا، 
دخول  متنح  التي   ”LoungeKey“
العديد  يف  النتظار  ل�سالت  جماين 
من  وا�سعة  وجمموعة  املطارات  من 
 Visa« برنامج  من  املقدمة  العرو�ص 
هذا   »Premium Privileges

اإلى جانب اإمكانية الو�سول اإلى ح�سابات البطاقات الئتمانية مبنتهى ال�سهولة 
ويف اأي وقت عن طريق تطبيق عربي موبايل واخلدمة امل�سرفية عرب الإنرتنت 

»عربي اأون لين«. 
�سركة  مع  بالتعاون  ترويجّية  حملة  موؤخرًا  الأردن   - العربي  البنك  واأطلق 
الدفع  حلول  تكنولوجيا  جمال  يف  الرائدة  العاملية  ما�سرتكاردTM،ال�سركة 
تت�سمن  حيث  مدريد،  يف   ٢٠١٩ اأوروبا  اأبطال  لدوري  الر�سمي  والراعي 
احلملة العديد من اجلوائز القّيمة اأهمها رحالت مدفوعة التكاليف حل�سور 
نهائيات دوري اأبطال اأوروباوالتي �ستقام يف العا�سمة الإ�سبانية مدريد خالل 

�سهرحزيران من العام اجلاري.
بطاقات  حاملي  للعمالء   ٢٠١٩/٢/٢3 لغاية  ا�ستمرت  التي  احلملة  واتاحت 
من  العديد  ربح  فر�ص  العربي  البنك  من  الئتمانية  تيتانيوم  ما�سرتكارد 
م�سرتياتهم  قيمة  لت�سديد  لبطاقاتهم  ا�ستخدامهم  عند  املميزة  اجلوائز  
بحيث تت�ساعف فر�ص ربح العميل مع كل ا�ستخدام للبطاقة.  ويف تعليقه على 
امل�سرفية  دائرة اخلدمات  يعقوب معتوق، مدير  ال�سيد  قال  هذه احلمالت، 
على  العربي  البنك  يف  دائمًا  »نحر�ص  الأردن:   - العربي  البنك  يف  لالأفراد 
تقدمي منتجات وعرو�ص ذات قيمة نوعية لعمالئنا من �ساأنها اأن تعود باملنفعة 

عليهم«

البنك العربي الراعي ال�صرتاتيجي
 لأهم املوؤمترات والفعاليات امل�صرفية

رعى البنك العربي موؤخرًا فعاليات منتدى »الطريق اإلى بازل ٤ – التعديالت 
من  جمموعة  تناول  والذي  الأزمة«   بعد  ما  مرحلة  يف  املتوقعة  الأ�سا�سية 
املركزية  بامل�سارف  تعنى  والتي   ٤ بازل  مبعايري  املرتبطة  الهامة  املوا�سيع 
املقرتحة  والإ�سالحات  التعديالت  اأهم  بينها  �سواء، من  والتجارية على حد 
واأهدافها ما بعد بازل ٤، التعديالت امل�ستجدة على طريقة احت�ساب املتطلبات 
 ،٤ لبازل  ال�سرتاتيجية  الئتمان،الآثار  خماطر  عن  الناجمة  الراأ�سمالية 
امل�سارف  مع  التعامل  وكيفية  املالية  الرافعة  ن�سبة  املنهج اجلديد لحت�ساب 
واملو�سوعات  املحاور  اأخرى من  الى جانب جمموعة  النظامية  الأهمية  ذات 

ذات ال�سلة.
كما قدم البنك العربي رعايته الذهبية للقمة الأردنية الدولية الرابعة للطاقة 
والتي اأقيمت يف فندق جراند حياة عّمان برعاية وح�سور معايل وزير الطاقة 
بقطاع  تعنى  التي  املحاور  من  جمموعة  القمة  تناولت  ،وقد  املعدنية  والرثوة 
حول  حوارية  وجل�سات  نقا�ص  حلقات  خالل  من  اململكة  يف  واملعادن  الطاقة 
اأحدث امل�ستجدات يف جمال الطاقة املتجددة والتنويع يف جمال مزيج الطاقة 
النفطية  وامل�ستقات  الكهرباء  وم�ساريع  الرياح  وطاقة  ال�سم�سية  والطاقة 
الأردن  املعدنية يف  بالرثوة  املتعلقة  املوا�سيع  اإلى  بالإ�سافة  الزيتي،  وال�سخر 
مو�سوع  بحث  مت  كما  وم�ساريعها،  والرثوات  املعادن  عن  والتنقيب  كالتعدين 

التخزين مل�سادر الطاقة. 
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أخبار البنوك

حر�سًا من بنك الأردن على اأن يكون يف مقدمة الداعمني لفعاليات املجتمع الأردين 
ودعم الأعمال التي يقوم بها، قام البنك بدعم ور�سات )من وحي الرتاث الثقايف(

ن�سر  خالله  من  مت  والذي  البرتا،  على  للمحافظة  الوطنية  اجلمعية  تنفذها   التي 
متعلقة  فنية  اأعمال  واإنتاج  والتلوين  والت�سكيل  النحت  من  الثقايف  الرتاث  مفاهيم 
باملوروث الثقايف والبيئي لإقليم البرتا، حيث يعد النحت من اأهم احلرف اليدوية 

التي ا�ستهر بها الأنباط.
و�سقل  املحلية،  جمتمعاتهم  يف  ال�سباب  قدرات  وبناء  متكني  اإلى  امل�سروع  ويهدف 
حتقيق  اإلى  بالإ�سافة  لهم،  دخل  م�سدر  تطوير  على  قادرين  لي�سبحوا  مهاراتهم 
توازن ما بني التنمية الإقت�سادية وال�سياحية واملحافظة على البرتا، حيث مت عقد 
ور�ستني للطالب خالل العطلة ال�ستوية للمدار�ص ٢٠١٩ من القرى املحيطة بالبرتا 

ومن خالل مدربني خمت�سني يف اجلمعية.

التي يتبناها يف جمال  ياأتي هذا الدعم ان�سجامًا مع ر�سالة البنك ومنظومة قيمه 
املحلي  املجتمع  تنمية  حتقيق  يف  ي�سهم  مبا  املجتمع  وخدمة  الإجتماعية  امل�سوؤولية 
وازدهاره، وتاأكيًدا على نهج البنك يف الإهتمام بفعاليات املجتمع الأردين وامل�ساهمة 

يف اأن�سطة اجلمعيات الغري ربحية ودعم الأعمال التي تقوم بها.

الفائزة اخلام�صة ع�صرة بجائزة ح�صابات التوفري
 من بنك الأردن والبالغة ربع مليون دينار

اأجرى بنك الأردن موؤخرًا ال�سحب على اجلائزة ال�سهرية الكربى حل�سابات التوفري 
الدقم  فوؤاد  رمي  ال�سيدة  ن�سيب  من  كانت  حيث  اأردين  دينار  مليون  ربع  وقيمتها 

واملدخرة بح�ساب توفري لدى فرع �سيتي مول. 
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أخبار البنوك

من  فريق  قام  العادة  جرت  وكما 
بالتجهيز  الأردن  بنك  موظفي 
بالتن�سيق  العميلة  ملفاجاأة  امل�سبق 
�سينما  قاعة  داخل  عائلتها  مع 
احتفالية  اأجواء  اأ�سفى  مما 
عن  الفائزة  مميزة.وعرّبت 
الأردن  لبنك  وامتنانها  �سعادتها 
والفر�ص  اخلدمات  م�ستوى  على 
لعمالئه،  البنك  يقدمها  التي 
و�سّجعت اجلميع باملبادرة اإلى فتح 

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

بنك الأردن.

البنك الداعم الرسمي لورشات
 عمل »من وحي التراث الثقافي«
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يوا�سل بنك القاهرة عمان انفراده جمددا بتوفري خدمات خا�سة لعمالئه من ذوي 
العاقات املختلفة.

الفورية  الرتجمة  تقدميه خدمة  خالل  من  املرة  هذه  عمان  القاهرة  بنك  وانفراد 
اجراء  م�سموع عند  الى كالم  ال�سمعية  العاقة  ذوي  بها  يتعامل  التي  ال�سارة  للغة 

معامالتهم امل�سرفية على خمتلف انواعها.
وهذه اخلدمة الولى من نوعها يف الردن وال�سرق الو�سط، تقدم من خالل مكاملات 
الفيديو لت�سهيل عملية التوا�سل بني العمالء من هذه الفئة وموظفي بنك القاهرة 

عمان.
وقد جدد بنك القاهرة عمان لل�سنة الثانية توقيع اتفاقية مع �سركة SignCom  والتي 
مكاملات  طريق  عن  ال�سمعية  العاقة  ذوي  لالأ�سخا�ص  اخلدمات  بتقدمي  تعنى 
كالم  الى  ال�سارة  لغة  من  املرتجمة   )Video Conference Call(الفيديو
م�سموع. و�سركة SignCom هي اأول �سركة خمت�سة يف الردن بخدمة ال�سخا�ص 

ذوي العاقة ال�سمعية يف اأغلب القطاعات منها امل�سرفية واخلدماتية كافة.
ا�سرتاتيجيات  بتطبيق  �سيا�سته  اطار  يف  اخلدمة  هذا  عمان  القاهرة  بنك  ويقدم 
ال�سرتايجية  اهدافه  تطبيق  وكذلك  املايل  ال�ستمال  املركزي ويف مقدمتها  البنك 
اخلا�سة كتقدمي خدمات ومنتجات م�سرفية رائدة مبا يعزز دوره يف خدمة املجتمع 

املحلي.
    Video Conference فيديو  مكاملة  مبداأ اجراء  اخلدمة على  فكرة  وتقوم 
Call بني العميل ومرتجم لغة ال�سارة ليقوم املرتجم بتحويل لغة ال�سارة الى كالم 

م�سموع.
بنك  ومنتجات  عرو�ص  من  ال�ستفادة  من  ال�سمعية  الإعاقة  ذوي  العمالء  ولتمكني 
واأماكن  ال�سكانية  الكثافة  لتغطية  فروع  خم�سة  مت تخ�سي�ص  فقد  عمان  القاهرة 
تواجدهم يف اململكة الردنية الها�سمية. والفروع املخ�س�سة هي )فرع وادي �سقرة 
، فرع عمان الرئي�سي، فرع �سارع املدينة املنورة ،فرع اربد الها�سمي ، فرع الزرقاء 

أخبار البنوك

»بنك القاهرة عمان« للمرة األولى في الشرق األوسط 
يترجم إشارات ذوي اإلعاقة السمعية إلى لغة مسموعة
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�سارع بغداد( وهذه الفروع مت تزويدها باأجهزة تابلت خا�سة لتقدمي هذه اخلدمة.
وبنك القاهرة عمان اأول بنك بال�سرق الو�سط يقدم خدماته لذوي العاقة ال�سمعية 
اأجهزة  بتوفري  الب�سرية  العاقات  لذوي  خدماته  تقدمي  يف  اي�سا  ال�سباق  وكان 
�سراف ايل خا�ص خلدمتهم وذلك يف اطار اهتمامه بخدمة املجتمع املحلي بكافة 

�سرائحه وقطاعاته.

بنك القاهرة عمان ي�صتقبل عمالئه جمددا يف فروعه
  داخل اأ�صواق ال�صالم وجامعة الريموك وبالعقبة

ا�ستقبل بنك القاهرة عمان عمالئه جمددا يف مقر فرعه يف ا�سواق ال�سالم يف حي 
لغايات  ع�سري  ب�سكل  حتديثه  بعد  الريموك  جامعة  يف  فرعه  مقر  يف  و  الكر�سي  

تقدمي خدمات �سريعة وبجودة عالية.
التي  العقبة عمالئه بعد عمليات التحديث والتطوير  كما ا�ستقبل فرعه املوجود يف 

متت يف الفرع ملحاكاة التجديد والنه�سة امل�سرفية املتوا�سلة التي ي�سهدها البنك.
وعزز بنك القاهرة عمان يف هذه الأفرع كفاءته امل�سرفية لتقدمي كافة اخلدمات 
للعمالء امل�ستفيدين من كافة براجمه وفق �سيا�سته امل�سرفية الهادفة الى اخت�سار 

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

وذلك لتقدمي خدمة ع�سرية براحة وامان وان�سيابية .
ويتميز فرع بنك القاهرة عمان يف العقبة مبوقعه املميز  يف  �سارع الريموك و�سط 

البلد والذي يخدم كافة �سرائح املجتمع من جتار وموظفني ومتقاعدين و�سياح.
ويخدم عمالء فرع العقبة جهازي �سراف اآيل تعمل على مدار ٢٤ �ساعة.

ويخدم البنك يف فرع ا�سواق ال�سالم جهاز �سراف اآيل و يف جامعة الريموك جهازي 
�سراف اآيل يعمالن على مدار ٢٤ �ساعة.

افتتاح معر�صا لت�صكيليني اأردنيني يف غالريي بنك القاهرة عمان
افتتح البنك معر�سا للفنانني الأردنيني رزق عبد الهادي والدكتور وليد اجلعفري، 

املا�سي مبرور  العام  الذي احتفل  الغالريي  ن�ساطات  باكورة  وياتي هذا املعر�ص يف 
ع�سر �سنوات على التاأ�سي�ص ، وقد جاء يف كلمة الغالريي : )ها نحن يف العام احلادي 
ع�سر من عمر الغالريي  ، نطوي �سنوات من العمل الفني ، كان لنا  فيها ح�سورًا بارزًا 
يف ال�ساحتني الت�سكيلية الردنية والعاملية ، من خالل املعار�ص النوعية التي اقيمت 

و�سملت الى جانب الفن الردين ، فنانون عرب واجانب.
واأقيمت   ٢٠٠٨ عام  تاأ�س�ص  للبنك  الثقايف  الذراع  هو  عمان  القاهرة  بنك  وغالريي 
مميزا  ح�سورا  اثبتت   ، واأجانب  وعرب  اأردنيني  لفنانني  املعار�ص  من  العديد  فيه 
على ال�ساحة الفنية الأردنية ، اذا مل يتوقف ن�ساط الغالريي على املعار�ص بل �سمل 
م�سابقات فنية لالأطفال وملتقيات �سملت اأ�سماء بارزة يف جمال الفن الت�سكيلي وهي 
تقام ب�سكل �سنوي ، المر الذي �ساهم يف اغناء امل�سهد الت�سكيلي واأ�ساف بعدا عربيا 

وعامليا ي�سهد له .

البنك يكرم موظف متميز 
يف مركز اخلدمة الهاتفية

على  الد�سوقي  اأديب  الهاتفية  اخلدمة  مركز  يف  موظفه  عمان  القاهرة  بنك  كرم 
ال�سيا�سات  تطبيق  باحرتافية  والتزامه  اجلودة  ملعايري  تطبيقه  و  بالعمل  تفانيه 

والجراءات والعمل مبهنية عالية اثناء �ساعات الدوام الر�سمي .
ويعمل البنك تكرمي موظفيه املتميزين يف العمل لرفع كفاءة اخلدمات املميزة التي 

يقدمها لعمالئه داخل اململكة الردنية الها�سمية وخارجها.
الت�سالت  الدوري من خالل  الر�سد  نتيجة  الد�سوقي  جاء  اأديب  املوظف  وتكرمي 
التي تنفذها دائرة جودة اخلدمة / ادارة الت�سويق وتطوير املنتجات لفروع البنك و 
ملركز اخلدمة الهاتفية وذلك  لالطالع على اداء املوظفني وت�سجيع املميزين منهم.

ومت منحه  �سهادة  تقدير على جهوده املتفانية خلدمة العمالء بال�سكل المثل و�سمن 
يف  ورياديته  متيزه  على  للحفاظ  تر�سيخها  على  البنك  يعمل  التي  اجلودة  معايري 

اخلدمات امل�سرفية التي يقدمها على م�ستوى اململكة واخلارج.
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ح�سل البنك التجاري الأردين على اجلائزة الذهبية وجائزتني ف�سّيتني �سمن م�سابقة 
الت�ساميم البداعية حلمالته العالنية  للتمّيز يف  الطرقية  الإعالنية  املل�سقات  اأف�سل 
اخلا�سة مبنتجاته وخدماته وذلك خالل احلفل ال�سنوي ال�سابع ع�سر جلائزة البيكا�سو 
العا�سمة عمان و�سارك به املحرتفني يف  اأقيم موؤخرًا يف  Pikasso D’or الذي  دور 
�سناعة الإعالن يف الأردن مبا يف ذلك وكالت الإعالن الرائدة والعمالء وممثلي و�سائل 

الإعالم.
)اأعلى  الذهبية  اجلائزة  بني  ما  البنك  عليها  ح�سل  التي  اجلوائز  فئات  تنوعت  وقد 
ملنتج  الرتويجية  احلملة  ت�سميم  عن  اللكرتوين  اخلارجي  العالن  فئة  عن  جائزة( 
القر�ص ال�سكني » لي�ص اتطري م�ساريك عاليجار«، وجائزتني ف�سّيتني عن فئة العالن 
اخلارجي اللكرتوين وفئة العالن على اللوحات اخلارجية عن ت�سميم احلملة الرتويجية 
ملنتج ح�سابات التوفري » ب�ص_١٠٠ بتاأهلك لربح ٥٠٠ األف دينار مع جتاري توفريي«، 
علمًا باأن البنك التجاري الأردين هو البنك الوحيد يف الأردن احلا�سل على هذه اجلوائز.

وعن هذا احلدث، �سّرح ال�سيد �سليم �سواحلة - م�ساعد املدير العام لالأعمال امل�سرفية 
اأفراد وفروع قائاًل: 

» فخورين بفوزنا بهذه اجلوائز والتي ت�ساف الى قائمة جناحات واجنازات البنك على 
مدار ال�سنوات املا�سية، ونتوجه بجزيل ال�سكر الى �سريكنا ورفيقنا ال�سرتاتيجي �سركة 
الت�سميم  لنا اخلدمات العالنية وخدمات  التي قدمت  الأردن   / اإنك  وايد  وورلد  �سيل 

البداعي املتميزة لي�سطع ا�سم البنك يف ال�سوق امل�سريف الأردين«. 

البنك يرعى فعالية لل�صراكة بني القطاع العام واخلا�س
قام البنك التجاري الأردين موؤخرًا برعاية فعالية »ال�سراكة بني القطاع العام واخلا�ص 
�سمن مبادرات خطة العمل احلكومي« التي اأقيمت حتت رعاية دولة رئي�ص الوزراء الدكتور 
عمر الرزاز الأفخم وبتنظيم من منتدى ال�سرتاتيجيات الأردين  يف فندق جراند حياة 

- عمان
وقد ح�سر الفعالية ممثاًل عن البنك املدير العام �سيزر قولجن وبع�ص من اأع�ساء الدارة 
التنفيذية اإلى جانب احل�سور من ممثلي الوزارات والهيئات احلكومية وغرف ال�سناعة 
الى  اإ�سافًة  القطاعات  خمتلف  من  اخلا�ص  والقطاع  القطاعية  واجلمعيات  والتجارة 
اجلهات املانحة وحيث ت�سمنت الفعالية اإطالق عدد من امل�ساريع واخلطط ذات الأولوية 
القطاع اخلا�ص، والتي  بال�سراكة مع  القادمة  التي �ستعمل احلكومة عليها خالل الفرتة 
مت توزيعها �سمن اأربعة حماور اإنتاجية رئي�سية ت�ساهم يف حتفيز النمو القت�سادي وهي: 
الطاقة واملياه، ال�سادرات ال�سلعية واخلدمية، ال�سياحة وال�سياحة العالجية، وال�ستثمار 
املحاور  �سمن  فرعية  حوارية  جل�سات  الفتتاحية  اجلل�سة  وتبع  كما  العمال  وريادة 
الأربعة، �سارك فيها دولة الدكتور عمر الرزاز والوزراء املعنيني يف تنفيذ هذه امل�ساريع 
القطاع  لراأي  وا�ستمعوا  واخلا�ص،  العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  واملبادرات  وفر�ص 
اخلا�ص واملعنيني من غرف ال�سناعة والتجارة وموؤ�س�سات املجتمع املدين حول التحديات 
تنفيذ هذه  ت�سمن  اإ�سافية  اأي مقرتحات  هناك  كان  اإذا  وما  وكيفية جتاوزها،  الكامنة 
امل�ساريع واملبادرات لتحقيق الهدف املن�سود منها األ وهو حتفيز ال�ستثمار وحت�سني حياة 

املواطنني يف القريب العاجل.
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جتديد اتفاقية ال�صراكة بني بنك �صو�صيته
 جرنال - الأردن وتكّية اأم علي

 )SGBJ( الأردن   - جرنال  �سو�سيته  بنك  وّقع  التوايل،  على  ال�ساد�سة  لل�سنة 
اتفاقّية �سراكة مع تكّية اأم علي تاأكيدًا لدعمه اأن�سطة وبرامج تكية اأم علي وذلك 
يف مقر الإدارة العاّمة للبنك. مبوجب هذه التفاقّية، التي وّقعها مدير عام تكّية 
اأم علي ال�سيد �سامر بلقر، وال�سّيد ندمي قبوات، مدير عام SGBJ، �سوف يكفل 
من  وذلك  الأردن،  يف  الغذائي  الفقر  خّط  حتت  تعي�ص  اأ�سرة  ع�سر  اأربعة  البنك 
خالل توفري طرود غذائّية �سهرّية، حتتوي على مواد غذائّية تغّطي كامل الوجبات 

اليومّية جلميع اأفراد الأ�سرة. 
القطاع  موؤ�ّس�سات  مع  ال�سراكة  باأهمّية  توؤمن  اأم علي  تكية  اأّن  بلقر  ال�سيد  و�سّرح 
الأردٍن خاٍل  املتمثلة بجعل  روؤيتها  وت�ساهم يف حتقيق  تقوم بدعمها  التي  اخلا�ص 
من اجلوع، عن طريق عدد من برامج الدعم الغذائي امل�ستدام  لالأ�سر التي تعي�ص 
�سو�سيته  بنك  بلقر  �سكر  كما  اململكة.  اأنحاء  جمع  يف  الغذائي  الفقر  خط  حتت 
جرنال  - الأردن لدعمه وتعاونه امل�ستمّران مع تكية اأم علي لل�سنة ال�ساد�سة على 

التوايل، واإميانه املطلق مبهّمة تكية اأم علي مبكافحة اجلوع.
اإلى  امل�ستمّر   SGBJ اإلتزام  نوؤّكد  جديدة،  »مّرة  قبوات:  ال�سّيد  اأّكد  جهته  من 
لل�سركات.  الإجتماعّية  امل�سوؤولّية  يف  العديدة  مبادراته  خالل  من  املجتمع  جانب 
ولأننا نوؤمن ب�سّدة بر�سالة تّكية اأم علي، ها نحن اليوم جنّدد �سراكتنا، بناًء على 
قناعتنا باأن ل اأحد ي�ستحّق اأن يعي�ص يف اجلوع واأّن مكافحة الفقر الغذائي والق�ساء 
اأم علي و�سّدد  اأ�ساد بالربامج التطّوعّية املختلفة لتكية  اأمر ل بّد منه«. كما  عليه 
على  ايجابي  اأثر  من  التطّوعي  للعمل  ملا  بها،  البنك  موظفي  اإ�سراك  اأهمّية  على 

املجتمع واملتطّوع. 
لـ3٠،٠٠٠  امل�ستدام  الغذائي  الدعم  بتوفري  الوقت احلايل  اأم علي يف  تكّية  وتقوم 

عن  اململكة،  حمافظات  كافة  يف  الغذائي  الفقر  خط  حتت  تعي�ص  معتمدة  اأ�سرة 
طريق طرود غذائّية �سهرّية تفي باحتياجات الأ�سرة التغذوّية على مدار ال�سهر.

البنك يوقع اإتفاقّية قر�س مع ال�صركة الأردنّية
 لإعادة متويل الرهن العقاري

بنك  مع  قر�ص  اإتفاقّية  العقاري  الرهن  متويل  لإعادة  الأردنّية  ال�سركة  وّقعت 
دينار  مليون   )٢( مببلغ  قر�سًا  البنك  منح  مبوجبها  مّت  جرنال-الأردن  �سو�سيته 
البنك  قبل  من  املمنوحة  ال�سكنّية  القرو�ص  متويل  لإعادة  �سنتني  لأجل  اأردين 

لعمالئه ب�سمان رهونات عقارّية.
ووّقع الإتفاقّية عن بنك �سو�سيته جرنال - الأردن املدير العام ال�سّيد ندمي قبوات 
ونائب املدير العام ال�سّيد رامي اخلف�ص وعن ال�سركة الأردنّية لإعادة متويل الرهن 

العقاري نائب املدير العام ال�سّيد عبدالرزاق طبي�سات.
و�سّرح ال�سّيد قبوات اأن هذه الإتفاقّية ت�ساهم يف تعزيز دور البنك يف �سوق التمويل 
القرو�ص  ملنح  الأموال  من  املزيد  توفري  طريق  عن  وذلك  اململكة  يف  الإ�سكاين 
على  قدرتهم  مع  تتنا�سب  ولآجال  مناف�سة  فائدة  باأ�سعار  للمواطنني  ال�سكنّية 
اآجال م�سادر   )Matching( موائمة الإتفاقّية يف  وت�ساهم هذه  كما  ال�سداد، 

اأموال البنك مع ا�ستخداماتها واإدارة موجوداته ومطلوباته بكفاءة اأكرب.
كما �سّرح ال�سّيد طبي�سات باأن هذه الإتفاقّية تاأتي يف اإطار حتقيق اأهداف ال�سركة 
بتفعيل �سوق التمويل الإ�سكاين يف اململكة بهدف متكني البنوك واملوؤ�ّس�سات املالّية 
من زيادة م�ساهمتهم يف �سوق التمويل الإ�سكاين - خ�سو�سًا لذوي الدخل املتو�ّسط 
الالزمة  الأموال  بتوفري  ال�سركة  وتقوم  ال�سكن.  متّلك  يف  مل�ساعدتهم   - واملتديّن 
للبنوك واملوؤ�ّس�سات املالّية من خالل اإ�سداراتها من اأ�سناد القر�ص يف �سوق راأ�ص 

املال املحّلي مّما ي�ساهم يف تفعيل وتن�سيط هذا ال�سوق يف اململكة.

قبوات: مّرة جديدة، نؤّكد إلتزام SGBJ المستمّر
 إلى جانب المجتمع من خالل مبادراته العديدة

 في المسؤولّية االجتماعّية للشركات
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زودت ال�سرق الأو�سط خلدمات الدفع MEPS، ال�سركة الرائدة يف توفري خدمات 
الإ�سالمي«  »�سفوة  بنك  الأو�سط«،  ال�سرق  منطقة  يف  املبتكرة  الإلكرتوين  الدفع 
بنظام املرابحة الإ�سالمية الأول من نوعه على م�ستوى اململكة، والتي تتيح ملتعاملي 
نقاط  عرب  الئتمانية  بطاقاتهم  ا�ستخدام  عند  م�سرتياتهم  جميع  تق�سيط  البنك 
املرابحة  مببداأ  متنوعة  تق�سيط  خيارات  توّفر  مع  العامل،  حول  مكان  اأي  من  البيع 

الإ�سالمية، وبن�سب مرابحة تف�سيلية.
»ال�سرق  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  الن�سر،  وليد  قال  اخلطوة،  هذه  على  وتعليقًا 
الإلكرتونية  البطاقات  ا�ستخدام  تزايد  »مع   :MEPS الدفع   خلدمات  الأو�سط 
لتنفيذ عمليات الدفع يف اململكة، نحر�ص دائمًا على تطوير اخلدمات واحللول التي 
نوفرها لعمالئنا ومواكبة اآخر امل�ستجدات يف هذا املجال لنقدم لهم كل ما هو جديد 
ومميز. وعرب تزويد بنك »�سفوة الإ�سالمي« بهذا النظام ال�ستثنائي، فاإننا ن�سهم 
خمتلف  تلبية  خالل  من  ملتعامليه  البنك  يقدمها  التي  اخلدمة  م�ستوى  تعزيز  يف 
متطلباتهم واحتياجاتهم، اإلى جانب تر�سيخ مكانتنا الرائدة يف قطاع الدفع حمليًا 

واإقليميًا«.
وبدوره، علق �سامر التميمي، الرئي�ص التنفيذي لبنك »�سفوة الإ�سالمي«: »نحر�ص 
التي  واملنتجات  اخلدمات  بكافة  متعاملينا  تزويد  على  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  يف 
تلبي احتياجاتهم واأتت هذه البطاقة لتكملة الباقة الع�سرية من احللول امل�سرفية 

ال�سريعة  �سوابط  وح�سب  املتعاملني  من  الكربى  ال�سريحة  تخدم  التي  الإ�سالمية 
الرقمية،  امل�سرفية  احللول  منو  يف  �سرعة  املحلي  ال�سوق  ي�سهد  حيث  الإ�سالمية، 

وي�سعى بنك �سفوة ليكون الرائد يف تطبيق كل ما هو جديد يف هذا املجال«.

البنك ومديرية الدفاع املدين ينفذان عملية اإخالء وهمي 
مع  ومتا�سيًا  العامة  ال�سالمة  معايري  اأف�سل  لتطبيق  الدائم  �سعيه  من  انطالقًا 
قام   وممتلكاته،  ومتعامليه  موظفيه  على  احلفاظ  اأجل  من  الأمن  متطلبات 
املدين  الدفاع  مديرية  مع  بالتعاون  وهمي  اإخالء  بعملية  الإ�سالمي  �سفوة  بنك 
 .. »البوليفارد  العبديل  منطقة  يف  والكائن  بالبنك  اخلا�ص  العامة  الإدارة   ملبنى 
باإجراءات الأمن وال�سالمة يف  اإلى رفع م�ستوى الوعي  وتهدف عملية الإخالء هذه 
حالت الطوارئ والتاأكد من مدى جاهزية املوظفني لتطبيق ما يتلقونه ب�سكل م�ستمر 
. الطارئة  احلالت  مواجهة  يف  بكفاءة  التعامل  على  وقدرتهم  توعوية  دورات   من 
هذا ويذكر ان فريق من موظفي بنك �سفوة الإ�سالمي قام بتنظيم عملية الإخالء 

الوهمية للمبنى ور�سم �سيناريو حلالت الت�سرف واملخارج الواجب الهروب منها
  و مبا يتما�سى مع الأ�ساليب والطرق املتبعة يف حالت مماثلة

 األول من نوعه على مستوى المملكة

»الشرق األوسط لخدمات الدفع »MEPS« تزود بنك 
»صفوة اإلسالمي« بنظام المرابحة اإلسالمية



للمرة  املعلومات  لتكنولوجيا  الحرتافية  ال�سبكات  فعالية  برعاية  الحتاد  بنك  قام 
 ١٨ بني  اأعمارهم  ترتاوح  و�سابة،  �سابًا  لع�سرين  من�سة  �سّكلت  حيث  الأردن،  يف  الأولى 
واأفكارهم  املبتكرة  وم�ساريعهم  اأعمالهم  ومناذج  البحثية  اأعمالهم  لعر�ص  عامًا،  و3٥ 
بينهم  من  كان  والأكادمييني،  الأعمال  ورجال  اخلرباء  من  خمت�سة  جلنة  اأمام 
واملتو�سطة. ال�سغرية  لل�سركات  امل�سرفية  اخلدمات  رئي�ص  بدوان،  حممود   زميلنا 
وقامت اللجنة باختيار فائز واحد من بني جميع امل�ساركني هو �سادي الزعبي، �ساحب م�سروع 

 Breaking the Wall of Energy Generation ك�سر جدار جيل الطاقة
برلني  مدينة  ا�ست�سافتها  التي  للفعالية  ال�سنوية  العاملية  النهائيات  يف  الزعبي  و�سارك 
ت�سكيل  على  القادرة  املواهب  من  القادم  اجليل  ندعم   ٢٠١٧ الثاين  ت�سرين   ٨ يف  الأملانية 
الواقع من حولنا، ون�ساعدهم ليقّدموا اأف�سل ما لديهم. ولذلك فاإننا نهتم بدعم الأعمال 

وامل�ساريع، بدءًا من ال�سركات النا�سئة وحتى رواد الأعمال الناجحني.

»�صروق«.. ق�صة جناح متنح البنك لقب »امل�صاهم املميز« لعام 2018
بحما�ص وفخر كبريين ا�ست�ساف البنك قمة التحالف امل�سريف العاملي للمراأة للمرة الأولى 
يف ال�سرق الأو�سط. اأكرث من ٢٠٠ ممثل عن جهات معنية يف قطاع اخلدمات املالية اجتمعوا 
ولثالثة  للمراأة«.  املالية  اخلدمات  »م�ستقبل  تطوير  واحد:  هدف  لتحقيق  واحد  مكان  يف 
اأيام متوا�سلة ناق�ص امل�ساركون العديد من املوا�سيع املتعلقة باملراأة كم�ستفيد من اخلدمات 
اإلى  املالية، مبا يف ذلك احتياجاتها يف كل مرحلة من مراحل حياتها املختلفة، بالإ�سافة 
ال�سيا�سات التي ت�سّهل و�سولها اإلى اخلدمات املالية وغري املالية، والتي متكنها من حتقيق 

اأق�سى اإمكانياتها الريادية

متت م�ساركة العديد من الأفكار واملمار�سات الإيجابية املتعلقة بهذا املو�سوع من حول العامل 
خالل القمة، وقمنا بكل فخر مب�ساركة ق�سة برناجمنا الأول من نوعه يف الأردن،»�سروق«، 
اأنحاء اململكة. ولأننا  اأعوام خلدمة املراأة يف خمتلف  اأربعة  والذي �سممناه خ�سي�سًا قبل 
نوؤمن باأهمية ال�ستقالل والأمان املايل، قمنا عرب »�سروق« بتجميع باقة من الأدوات التي 
نحو حتقيق  الطريق  اأمامها  لنمهد  التي حتتاجها  كافة اخلدمات  اإلى  املراأة  و�سول  ت�سهل 

اأحالمها وطموحاتها، ون�سجعها يف جمال ريادة الأعمال...

البنك يف �صراكة فريدة مع »كرمي« و«نوى«
اإحدى  »نوى«،  ومن�سة  »كرمي«  �سركة  مع  البنك  جمعت  نوعها  من  فريدة  �سراكة 
اأدخلت  والتي  اأدفى«،  ال�ستا  »خلي  حملة  خالل  من  العهد،  ويل  موؤ�س�سة  مبادرات 
ال�سراكة  البقعة.. هذه  الأطفال يف خميم  قلوب جمموعة من  اإلى  والدفء  الفرح 
التغيري  اإحداث  يف  ون�ساهم  الأثر  لن�ساعف  خمتلفة  قطاعات  من  �سوية  جمعتنا 

بطريقة فعالة ومبتكرة �سمن جمتمعاتنا، خا�سة تلك التي تواجه ظروفًا �سعبة
وكرمي  الحتاد  بنك  بني  جمعت  التي  الو�سل  حلقة  مبثابة  »نوى«  من�سة  كانت 
لالأ�سر  اإن�سانية  م�ساعدات  تقدم  التي  اخلريية  اأمل  حفنة  وجمعية  جهة،  من 
�ستوية  جاكيتات  تاأمني  من  �سويًة  لنتمكن  اأخرى،  جهة  من  الفقر،  تواجه  التي 
اأمام  اي�سا  املجال  اأتاحت  مبادرتنا  متطوعينا.  بجهود  لالأطفال  واإي�سالها 
كود  ا�ستخدامهم  خالل  من  احلملة  هذه  يف  لي�ساهموا  املواطنني  جميع 
قمنا  حني  يف  كرمي،  تطبيق  عرب  اآخر  اإلى  مكان  من  تنقلهم  اأثناء  جاكيت 
الكود. هذا  با�ستخدام  متت  رحلة  كل  عن  بجاكيت  كرمي،  مع  بالتربع،   نحن 

 بنك االتحاد يرعى فعالية 
»Falling Walls Lab« العالمية في األردن 

 األول من نوعه على مستوى المملكة

»الشرق األوسط لخدمات الدفع »MEPS« تزود بنك 
»صفوة اإلسالمي« بنظام المرابحة اإلسالمية

أخبار البنوك
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»AJIB – بنك االستثمار العربي األردني«
ينال جائزة »النخبة لتقدير الجودة العالية« من بنك

JPMorgan Chase and Co

أخبار البنوك

حاز بنك ال�ستثمار العربي الأردين – AJIB على جائزة »النخبة لتقدير اجلودة 
العالية اخلا�سة بعمليات املقا�سة بالدولر الأمريكي مبعدل ٩٩.٤٩٪« للعام ٢٠١٨ 
واملقدمة من البنك الأمريكي  JPMorgan Chase and Co. والتي تعد 
املعدلت  ت�سجل  التي  البنوك  اإلى  العاملية  املالية  املوؤ�س�سة  هذه  متنحه  تقديٍر  اأرفع 
الدولية،  املالية  والتحويالت  املدفوعات  عمليات  ودقة  بكفاءة  يتعلق  ما  يف  الأف�سل 

حيث ُتعّد هذه الن�سبة من اأعلى الن�سب التي حققتها البنوك العاملية.
و�سّلم مدير عام JP Morgan جو�سان معلوف للمكتب التمثيلي يف لبنان »جائزة 
الأعرج،  با�سل  ال�سيد   AJIB بنك  اإلى م�ساعد مدير عام  لتقدير اجلودة«  النخبة 
وهناأ معلوف بنك ال�ستثمار العربي الأردين على هذا الإجناز الهام، موؤكدًا اأن اأقل 
من ٢٪ من عمالء JP Morgan فقط، موؤّهلون للح�سول على هذه اجلائزة التي 
توؤكد على م�ستوى الأداء الفائق اجلودة يف بنك ال�ستثمار العربي الأردين والتزامه 

باملعايري امل�سرفية الدولية ال�سارمة. 
واأ�سار ال�سيد با�سل الأعرج من جهته، اإلى اأن فريق خدمات الدفع يف بنك ال�ستثمار 
العربي الأردين وجميع الأطراف املعنية ت�سّرفت بنيل هذه اجلائزة، لفتًا اإلى اأنها 
جائزة قّيمة وتعرتف بجهود البنك امل�ستمرة لتقدمي خدمات بالغة اجلودة والرقي 
معايري  على  احلفاظ  مع  العمالء،  اإر�ساء  يف  والتفّوق  التمّيز  نحو  الدوؤوب  و�سعيه 

الدقة يف تنفيذ املعامالت.

البنك يت�صلم درعًا تقديريًا
من اجلمعية الدولية لتدقيق و�صبط نظم املعلومات

تقديرًا جلهوده يف تطبيق ون�سر عمليات حاكمية املعلومات والتكنولوجيا امل�ساحبة 
لها، ت�سّلم بنك ال�ستثمارالعربي الأردين، موؤخرًا درعًا تقديريًا من اجلمعية الدولية 

.ISACA .لتدقيق و�سبط نظم املعلومات
فريق  توجيه  اإلى  �سعوا  الذين  التنفيذيني  البنك  لعدد من مدراء  الدرع  ت�سليم  ومت 
املراحل  يف  مبهرة  نتائج  وحتقيق  بالبنك  لالإرتقاء  مدرو�سة  خطة  وتنفيذ  امل�سروع 

الأولى حلوكمة تكنولوجيا املعلومات.
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أخبار البنوك

ح مدى التعاون بني الإدارة العليا للبنك واإدارته التنفيذية،  وجاءت هذه اجلائزة لتو�سّ
وتبني مدى اإدراك جمل�ص اإدارة بنك ال�ستثمار العربي الأردين لأهمية ال�ستثمار يف 

تكنولوجيا املعلومات و تبّني اأطر احلاكمية ودورها.

»AJIB - اإ�صافة ميزات جديدة لربنامج »مكافاآت

لربنامج  جديدة  ميزات  باإ�سافة     AJIB  – الأردين  العربي  ال�ستثمار  بنك  قام 
»مكافاآت “AJIB متكن العمالء من ا�ستبدال نقاطهم بق�سائم �سرائية من حمطات 

املنا�سري اأو من متاجر كوزمو اأو من متاجر ليدرز.
 Visa ويهدف الربنامج اإلى مكافئة كبار عمالء البنك املميزين من حَملة بطاقات الـ
 Mastercard World و   Mastercard World Elite و   Infinite
من  اأّي  وعرب  �سراء  حركة  كل  على  النقاط  منحهم  خالل  من  بطاقاتهم  لإ�ستخدام 

نقاط البيع.  
بحجوزات  النقاط  ا�ستبدال  من  امل�سرتكني   »AJIB »مكافاآت  برنامج  ميّكن  كما 
ajibrewards. الفنادق وتذاكر ال�سفر والعديد من اجلوائز املعرو�سة على موقع
  Android واملتوفر على اأجهزة AJIB Rewards اأو من خالل تطبيق com

.Apple و

AJIB - تو�صعة �صبكة اأجهزة ال�صراف الآيل يف

التواجد  املوؤ�س�سية على  روؤيته  AJIB - �سمن  الأردين  العربي  ال�ستثمار  يحر�ص بنك 
وتو�سيع  العمالء  ل�سمان خدمة  اململكة،  ال�سرتاتيجية واحليوية يف  املواقع   يف خمتلف 
قاعدتهم، وتعزيز التوا�سل معهم وتقدمي اخلدمة وفقًا لأعلى م�ستويات اجلودة والتمّيز. 
ويف هذا الإطار قام البنك بتو�سيع �سبكته من اأجهزة ال�سراف الآيل، حيث مت تركيب 
اإلى  اإ�سافة  الأردنية يف عبدون،  للملكية  العامة  الإدارة  داخل مبنى  اآيل جديد  �سراف 
مبنى امل�سافرين للملكية الأردنية يف الدوار ال�سابع، وقد مت اأي�سا تركيب �سراف اآيل يف 
�سبكة  لي�سبح جمموع  العا�سمة  املناطق احليوية يف  تعد من  التي  ال�سمي�ساين،  منطقة 
اأداء  يف  الكفاءة  م�ستوى  لرفع  البنك  خطة  �سمن  جهازًا،   ٦٢ الآيل  ال�سراف  اأجهزة 
الفروع وامل�ساهمة يف توفري اخلدمات امل�سرفية يف املناطق التي ل ت�سهد تواجد م�سريف، 
كما مت حتديث فرع الزرقاء مبا يتواقق مع اأهداف الهوية املوؤ�س�سية للبنك، اإ�سافة اإلى 
جتهيز الفرع باأحدث خدمات التكنولوجيا امل�سرفية من اأجل توفري بيئة خدمية متطورة. 
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اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري

1.727 مليون دينار أرباح
 الشركة األولى للتمويل عام 2018

�سافيـة  اأرباحـًا  للتمويل  الولى  ال�سركة  حققـت 
بعـد ال�سريبـة بلغـت ١.٧٢٧ مليـون دينـار اأردنـي ، 
حيــث بلغــت جمموع اليرادات خــال العــام ٢٠١٨ 
ال�ســركة  ا�ســتمرت  دينـار  مليــون   ٦.٥٦٨ حوالــي 
املوجودات  جمموع  وكان   ٢٠١٨ العــام  خالل 
من  ال�سهم  ح�سة  وكانت  دينار  مليون   ٥٨.١٢٧

الربح لل�سنة ٠.٠٤٩ دينار.
املنتهية يف 3١-١٢- املالية  البيانات  وتعليقا على 
٢٠١٨ قال ابراهيم ابو خديجة مدير عام ال�سركة 
اأنه بالن�سبة حلجم التحديات التي مرت بها معظم 
�سركات اململكة خالل الفرتات املا�سية ويف ظل كل 
ايجابية  نتائجا  حققت  ال�سركة  اأن  ال  التداعيات 
اجلماعي  العمل  على  معتمدة   ٢٠١٨ العام  خالل 
وتفاين  الدارة  جمل�ص  وتوجيهات  بخطط  املتمثل 
العاملني فيها وعلى را�سهم الدارة التنفيذية العليا 

التي و�سعت م�سالح امل�ساهمني ن�سب اعينهم.
اأن ال�سركة ركزت خالل عام ٢٠١٨ على  واأ�ساف 
وهيكلة  وترتيب  الئتمانية  املحفظة  حت�سني جودة 
بع�ص التمويالت الكبرية التي كانت ت�سكل �سغطا 
على املركز املايل لل�سركة وت�ستدعي حتويل ح�سة 

من الرباح ل�سالح املخ�س�سات.
واأكد اأبو خديجة على اأنه مت التعامل مع التمويالت 
وتو�سلتها  املنتظمة  غري  وال�سغرية  املتو�سطة 
على  املحافظة  هدفها  املتعاملني  مع  ترتيبات  الى 
تعزيز  الوقت  ذات  م�ساريعهمويف  ا�ستمرارية 

�سمانات وحماية حقوق ال�سركة.
اليجابية  املوؤ�سرات  هذه  اأن  خديجة  اأبو  واأ�سار 
تعك�ص م�سداقية ال�سركة يف حت�سني موقفها املايل 
وتطوير اأدائها والتزامها باخلطة املو�سوعة وهذا 
على  للح�سول  جهودها  تكثف  اأن  ال�سركة  وتتطلع 

نتائج ايجابية اعلى يف العام القادم
ارباح  بتوزيع  يو�سي  الدارة  جمل�ص  باأن  و�سرح 
نقدية على كافة امل�ساهمني امل�سجلني يف �سجالت 
ما  اأي  الواحد  لل�سهم  فل�ص   ٤٠ ومببلغ  ال�سركة 

ن�سبنه ٤٪ من را�ص مال ال�سركة.
الى  والتقدير  ال�سكر  خال�ص  خديجة  اأبو  وجه 
ملجل�ص  وثقتهم  مل�ساندتهم  العزاء  م�ساهميهم 
الدارة خالل العوام القادمة موؤكدة على حر�ص 
م�سرية  يف  قدما  امل�سي  على  الدائم  ال�سركة 

الجناز والنجاح.
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2.٥19  مليون دينار أرباح شركة 
بندار للتجارة واالستثمار عام 2018

الظـروف  جميـع  ،ورغـم   ٢٠١٨ العـام  خالل 
املحيطـة، فقـد متكنـت �سـركة بنـدار للتجـارة 
مركزهــا  علــى  املحافظـة  مـن  ال�ستثمار 
بلغــت  حيــث  التمويــل،  قطــاع  فــي  الرائــد 
 ٢٠١٨ العــام  خــال  الت�ســغيلية  اليرادات 
اأردنـي  دينـار  مليــون   ٢.٩٩٦ حوالــي 
بعـد  �سافيـة  اأرباحـًا  ال�سـركة  حققـت  كمـا 
اأردنـي  ال�سريبـة بلغـت ٢.٥١٩ مليـون دينـار 
ال�سـركة  راأ�سـمال  ٪علـى   ١٢.٦ بلـغ  بعائـد 
وا�ســتمرت  اأردنـي.  دينـار  مليـون   ٢٠ البالـغ 
املوازنــة  فــي   ٢٠١٨ العــام  خالل  ال�ســركة 
بيــن م�ســادر الموال وا�ســتخداماتها، ممــا 
مــن  عالــي  م�ســتوى  حتقيــق  فــي  اأ�ســهم 
امل�ســاهمني  اأهــداف  اإلــى  للو�ســول  الداء 
وت�ســعى  لل�ســركه.  املالــي  املركــز  وحت�ســني 
تعزيــز  الــى   ٢٠١٩ العــام  خــال  ال�ســركة 
مــن  والتمويــل  القرا�ص  �ســوق  فــي  دورهــا 
اأحـكام  مـع  متوافقـه  منتجــات  طــرح  خــال 

احتياجـات  مـع  تتما�سـى  ااإل�سـامية  ال�سـريعة 
اإ�سافـة  ال�سـركة،  الفئـة امل�سـتهدفه مـن قبـل 
الــى ال�ستمرار بالعمــل علــى تو�ســيع قاعــدة 
ت�ســويقيه  قنــوات  فتــح  خالل  مــن  العمالء 

جديــده.
الراأ�سـمايل  ال�ستثمار  حجـم  اأن  العلم  مع 
كمـا  اأردنـي  دينـار   ٢3.٩٥٩.٠١٥ لل�سـركة 
مبلـغ  يت�سمـن  والـذي   ٢٠١٨/١٢/3١ فـي 
املـال  راأ�ص  اأردنـي  دينـار   ٢٠.٠٠٠.٠٠٠
اأردنـي  دينـار   ٢.٢٩3.٢١٧ ومبلـغ  املدفـوع 
اإحتياطـي قانونـي ومبلـغ ١.٦٥٩.١٢٢ دينـار 
دينـار   ٥.٠٧٤ ومبلـغ  مـدورة  اأربـاح  اأردنـي 
ماليـة  موجـودات  تقييـم  احتياطـي  اأردنـي 
بال�سافـي ومبلـغ١.٦٠٢ دينـار اأردنـي عالوة 

اإ�سـدار. 
ال�سركات التابعة لل�سركة :

اأ. �سركة ربوع ال�سرق العقارية 
ب. �سركة راكني العقارية

 ج. �سركة بندار للتاأجري التمويلي.

اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري
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حظيت جامعة عمان العربية بإشادة 
على تميز مخرجاتها األكاديمية التعليمية التعلمية  

تلقت جامعة  عمان العربية ر�سالة �سكر وتقدير من جمعية امللكة رانيا العبد اهلل 
للتميز الرتبوي التي اأعربت اعتزازها وفخرها بفوز املعلمني واملر�سدين الرتبويني 

من خريجي اجلامعة. 
وقالت املدير التنفيذي للجمعية لبنى كمال 
مقاعد  كانواعلى  املتميزين  »هوؤلء  طوقان 
ليكونوا  العربية،  عمان  جامعة  يف  الدرا�سة 
امللكة  جمعية  بجوائز  الفائزين  من  اليوم 

رانيا العبداهلل للتميز الرتبوي«.
عمان  جامعة  يف  تدري�ص  ع�سو  حاز  كما 
املوؤلفني  �سمن  متقدمة  مرتبة  على  العربية 
العوام  عن  مبقالتهم  ا�ست�سهادا  الكرث 

 .)٢٠١٢-٢٠١٦(
كلية  من  ال�سقران  رامي  الدكتور  وكان 
من  اجلامعة،  يف  والنف�سية  الرتبوية  العلوم 

التاثري  معامل  تقارير  كافة  يف  ا�ست�سهادا  الأكرث  املوؤلفني  من   ٪3 الـ  ن�سبة  بني 
وال�ست�سهاد )اأر�سيف(، من بني نحو ٧٠٠ موؤلف ح�سلوا على ا�ست�سهادات. 

»عمان العربية« ت�صارك بور�صات عمل 
وموؤمترات تواكب جميع التطورات

�ساركت جامعة عمان العربية يف ور�سة العمل التي نظمتها وزارة التعليم العايل 
الباحثني  ربط  »م�سروع  بعنوان  الربيطاين  الثقايف  واملجل�ص  العلمي  والبحث 

وور�ص  البحاث  تنفيذ  كيفية  عن  تتحدث  اخلالدي«.والتي   - نيوتن  ب�سندوق 
العمل امل�سرتكة معهم، بتمويل ودعم من مبادرة نيوتن-اخلالدي املن�سوية حتت 

املجل�ص الثقايف الربيطاين.
البحث  تعزيز  يف  روؤيتها  من  اإنطالقًا  الور�سة  هذه  يف  اجلامعة  م�ساركة  وتاأتي 
وتبادل  الرواد  بالباحثني  والتوا�سل  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  لدى  العلمي 
اخلربات لتطوير قدراتهم ومهاراتهم ومعارفهم مبا يخدم التنمية القت�سادية 

والدارية.
كما عقدت اجلامعة اتفاقية لتدريب طلبة الر�ساد النف�سي والرتبوي يف »عمان 

العربية« يف مركز زها الثقايف جمانا من خالل اخلرباء يف هذا املجال.
من  اجلامعة  لطلبة  التدريب  خدمات  تقدمي  اإلى  �سي�سار  التفاقية،  ومبوجب 
النف�سي،  الر�ساد  ق�سم  والرتبوي  �سمن  النف�سي  الر�ساد  املاج�ستري يف  درجة 

يف مركز زها الثقايف، من خالل اخ�سائيني نف�سيني موؤهلني لالإ�سراف الفني. 
وت�سهم هذه التفاقية يف ربط املعرفة النظرية بالتطبيق العملي مما يرفع من 

م�ستوى مهارات الطلبة لاللتحاق مبوؤ�س�سات املجتمع املختلفة«.
التحديات   .. »القد�ص  بعنوان  حوارية  ندوة  العربية  عمان  جامعة  عقدت  و 

والو�ساية الها�سمية على املقد�سات ال�سالمية وامل�سيحية« 
و�سارك يف الندوة التي اأدارها رئي�ص اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور ماهر �سليم نخبة 
مهرجان   يف  م�ساركتها  الى  بال�سافة  الفكر  واأ�سحاب  والباحثني  العلماء  من 

دويل حول التجربة اليونانية يف الت�سميم والتخطيط احل�سري.  
 3٠٠ لنحو  جمانية  تطوعية  تدريبية  ور�سة  العربية  عمان  جامعة  يف  نظمت  و 

م�سارك وم�ساركة حول املوارد الب�سرية ل�سرة اجلامعة من طلبة وموظفني.  
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إشادة بمخرجات »عمان العربية« والشقران 
من بين المؤلفين األكثر استشهادا وتأثيراً بمؤلفاتهم 

واملهام،  الب�سرية،  املوارد  اإدارة  واهمية  مفهوم  منها:  حماور  الور�سة  وتناولت 
والعالقة بني هذه الدارة وباقي الدارات يف املوؤ�س�سات، وكيفية اإعداد وحتليل 
وكيفية  التحفيز،  واآليات  وطرق  الوظيفي،  الهيكل  و�سياغة  الوظيفي،  الو�سف 

اإعداد ال�سري الذاتية. 
اإلى  �سلبي  ن�سال  املدرب  اجلمعية  رئي�ص  عليها  اأ�سرف  التي  الور�سة  وهدفت 
حتقيق اأهداف معرفية ومهارية يف كيفية التعامل والتكيف مع اأنظمة و�سيا�سات 
املوارد  جمال  يف  القانون  وتطبيقات  عالقات  ومعرفة  املنظمات،  واجراءات 

الب�سرية. 
العمل  ب�سوق  طلبتها  ربط  هي  اجلامعة  خطتها  التي  املهمة  اخلطوات  ومن 
و�سمان الت�سغيل ب�سكل فعلي.اإذ خ�سع طلبة اجلامعة من كلية العلوم احلا�سوبية 
اإ�ستارتا،  واملعلوماتية املتوقع تخرجهم، ملقابالت نفذتها �سركة �سي�سكو و�سركة 

لغايات امل�ساركة يف برنامج تدريبي يوؤهلهم يف نهايته للعمل. 

»عمان العربية« و»القد�س املفتوحة« 
تبحثان الرتقاء بعملية التعليم املدمج 

تطوير  �سبل  املفتوحة  القد�ص  جامعة  ونظريتها  العربية  عمان  جامعة  بحثت 
التعاون الكادميي والتي ت�سمنتها اتفاقية تعاون م�سرتك اأبرمت يف وقت �سابق. 
املرافق  والوفد  �سليم  ماهر  الدكتور  ال�ستاذ  العربية  عمان  جامعة  رئي�ص  وزار 
نابل�ص، يف �سياق  القد�ص املفتوحة يف رام اهلل وفرع اجلامعة يف مدينة  جامعة 
جمالت  يف  التعاون  تعزيز  و�سبل  اجلامعتني،  بني  امل�سرتكة  العالقات  تعزيز 
التعلمية،  التعليمية  العملية  يف  احلديث  التعليم  و�سائط  وتوظيف  ا�ستخدام 

والولوج للتعليم املدمج. 
وعن هذا التعاون قال رئي�ص جامعة عمان العربية ال�ستاذ الدكتور ماهر �سليم 
اإن هذا التعاون ين�سجم مع روؤية عمان العربية ور�سالتها يف ال�سعي اإلى التميز 

وجت�سيد روح الريادة والإبداع يف جودة التعليم. 

»عمان العربية« وامللحقية الثقافية الُعمانية
 تبحثان �صبل الرتقاء بالتعاون الكادميي 

كما بحثت جامعة عمان العربية وامللحقية الثقافية ل�سلطنة ُعمان �سبل الرتقاء 
على  وينعك�ص  الُعمانيني  الطلبة  يخدم  مبا  والعالقات  الكادميي  بالتعاون 

م�ستواهم التعليمي، وقبول املزيد من الطلبة الُعمانيني يف اجلامعة.
 مع العلم اأن اجلامعة ت�سعى عرب تخ�س�ساتها وكلياتها اإلى التميز وجت�سيد روح 
الريادة والإبداع يف جودة التعليم وا�سالة البحث العلمي وخدمة املجتمع، واإلى 

اإعداد كوادر موؤهلة ومدربة تلبي متطلبات وحاجات �سوق العمل العربي.

»عمان العربية« تطلق من�صة هي الولى
 من نوعها على م�صتوى اجلامعات 

اأطلقت جامعة عمان العربية من�سة خم�س�سة ل�سماع القرتاحات واملالحظات 
من اأ�سرة اجلامعة واملجتمع املحلي، يف اإطار تعزيزها للحوكمة الر�سيدة.  

واأكدت اجلامعة اأن هذه املن�سة اللكرتونية هي الأولى من نوعها على م�ستوى 
نعزز  جامعتنا..باحلوار  )من�سة  با�سم  جاءت  والتي  الأردنية،  اجلامعات 
الت�ساركية(، �ست�سهم يف التج�سري بني اإدارة اجلامعة واأ�سرتها من طلبة وعاملني 
وحتى املجتمع املحلي، يف اإطار تعزيزها للم�ساركة وتكري�سها للحوكمة الر�سيدة. 

وتت�سمن املن�سة التي ت�سرف عليها دائرة العالم والعالقات العامة يف اجلامعة، 
ا�سم املتقدم باملالحظة اأو القرتاح للمن�سة، ورقم هاتفه، والمييل والقرتاح اأو 

املالحظة، ف�سال عن الجراء املتخذ بحق املالحظة )ت�سحيحي، اأم وقائي(. 

مبادرة من »عمان العربية« ت�صتهدف اأطفال عجلون 
اأطلق فريق نب�ص اخلري التطوعي يف جامعة عمان العربية مبادرة »دفينا ٢«التي 

ا�ستهدفت الأطفال يف منطقة �سخرة / حمافظة عجلون.
اإلى  �سنديانة عجلون اخلريية  بالتعاون مع جمعية  التي جاءت  املبادرة  وتهدف 
توجيه طاقات ال�سباب الفكرية والعملية والفنية لال�سهام يف خدمة املجتمع عرب 
اللتزام بامل�سوؤولية املجتمعية،وتر�سيخ ثقافة التطوع، وربط خمرجات اجلامعة 

بالحتياجات املجتمعية.

موؤمترات تتاألق بـ»عمان العربية«.. مطلع ني�صان 
املوؤمتر الأول يف كلية العلوم احلا�سوبية واملعلوماتية وبالتعاون مع جمعية حو�سبة 

اللغة العربية واثراء املحتوى العربي على �سبكة النرتنت 
يخدم املوؤمتر عملية البحوث العلمية املنتجة والتي تعود بالفائدة على املجتمع، 
كما يهدف الى �سقل مهارات الطلبة وواإثراء املعارف يف جمال البحوث العلمية. 
واملوؤمتر الثاين ينطلق يف جامعة عمان العربية عن فعاليات لتجويد منهجيات 
التحديات  يتناولون  واأجانب  عرب  خرباء  مب�ساركة  واآلياته  العلمي  البحث 

والفر�ص لالرتقاء مبخرجاته.
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»جامعة فيالدلفيا«
 األولى بين الجامعات األردنية الخاصة

اأظهرت نتائج الت�سنيف العاملي »ويبومرتك�ص« التابع للمركز الوطني للبحوث يف اإ�سبانيا 
كانون  ل�سهر  العامل،  العايل حول  التعليم  ملوؤ�س�سات  اأكادميي  اأكرب ت�سنيف  يعد  والذي 
الردنية  اجلامعات  بني  الولى  املرتبة  على  فيالدلفيا  جامعة  ح�سول   ٢٠١٩ الثاين 
اخلا�سة واملرتبة ال�سابعة بني اجلامعات الردنية كافة )حكومية وخا�سة(. كما ح�سلت 
على املرتبة )٩٢( وهي من اأف�سل )٨٪( من اجلامعات على امل�ستوى العربي والذي مت 
فيه ت�سنيف )١١٤٩( جامعة. ومن اأف�سل )١٢٪( من اجلامعات على امل�ستوى العاملي 

والذي مت فيه ت�سنيف اكرث من )٢٨٠٠٠( جامعة تقريبًا.
اخلا�سة  اجلامعات  بني  الأول  املركز  على  فيالدلفيا  جامعة  ح�سلت  كما 
العربي  امل�ستوى  على  اأما  كافة.  الأردنية  اجلامعات  بني  الثالث  واملركز  الأردنية 
العاملي  الأ�سرتايل  التقييم  وفق  وذلك   ،)٢٨( ال  املرتبة  اجلامعة  اإحتلت  فقد 
العامل. بلدان  من  بلد   )٢٠٠( يف  جامعة   ١3٦٠٠ يقيم  الذي   )uniRank( 
وياأتي هذا الإجناز حتقيقًا لروؤية اجلامعة و�سعيها الدوؤوب لتقدمي تعليم نوعي خا�سع 
للم�ساءلة والتقييم والتطوير. وعرب الأ�ستاذ الدكتور معتز ال�سيخ �سامل رئي�ص اجلامعة 
للموقع  العليا  اللجنة  ورئي�ص  الرئي�ص  م�ست�سار  عواد  امني  حممد  الدكتور  وال�ستاذ 
اأدائها  وجودة  اجلامعة  متيز  يوؤكد  والذي  الإجناز  بهذا  �سعادتهما  عن  اللكرتوين 
وحر�سها الدائم على التطور والتفوق لتكون �سريكًا فاعاًل يف اجلهود الوطنية والإقليمية 

الرامية لالإرتقاء بنوعية التعليم.

جامعة فيالدلفيا حت�صد اجلوائز الأولى مل�صابقات عاملية وحملية 
ح�سلت �سناء خليل ال�سيد رئي�سة ق�سم للتزويد والفهر�سة والت�سنيف يف مكتبة جامعة 
يف  متمثلة  املناخية   التغريات  يف  الدكتوراه  ر�سالة  اعداد  على  تعمل  والتي  فيالدلفيا 

اجلفاف ، والأمن الغذائي ، والأمن املائي، والطاقة ،  وم�ستوى  التكيف النف�سي معها 
  ،)AUB(بريوت يف  المريكية  اجلامعة  من  من  مقدمة  بحثية  عاملية  جائزة  ،على 
 ، )IHE ( ومعهد الدرا�سات املائية العاملي  ،)WUR( وجامعة وغنينغتون لالأبحاث

وذلك على بحثها املقتب�ص من خمطط ر�سالة الدكتوراه.
فمن املعلوم اأن  التغريات املناخية، وزيادة عدد ال�سكان، والمن الغذائي، والمن املائي 
الوقت احلايل ويف  العامل يف  والتي تهدد  املهمة واخلطرية  التحديات  ، من  والطاقة   ،
امل�ستقبل ، ومن هنا  تقدمت   الباحثة �سناء خليل ال�سيد الى امل�ساركة يف امل�سابقة التي 
تعقدها اجلامعة المريكية يف بريوت )AUB( بالتعاون مع جامعة وا�سنطن لالأبحاث 
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. )IHR ( و ومعهد الدرا�سات املائية العاملي )WUR(
كما اثنى الأ�ستاذ الدكتور معتز ال�سيخ �سامل رئي�ص جامعة فيالدلفيا على امل�ستوى املتميز 
اهتمام  تعك�ص  والتي  والتكنولوجيا  الهند�سة  كلية  طلبة  من  املقدمة  التخرج  مل�ساريع 
اجلامعة بتنفيذ م�ساريع هند�سية تطبيقية تخدم املجتمع وت�سكل تطبيقًا عمليًا ملفاهيم 
الت�سميم الهند�سي يف اخلطط الهند�سية. وتكللت جهود الطلبة وا�ساتذتهم يف ح�سول 
كلية الهند�سة والتكنولوجيا على اجلائزة الأولى يف الهند�سة امليكانيكية واجلائزة الأولى 
يف الهند�سة املدنية يف م�سابقة م�ساريع التخرج لنقابة املهند�سني الأردنيني للعام ٢٠١٨ 

جامعة فيالدلفيا تزهو بتخريج كوكبة جديدة من خريجيها
احتفلت جامعة فيالدلفيا بتخريج الفوج اخلام�ص والع�سرين من طلبتها برعاية معايل 
اأقيم يف �سالة فيالدلفيا  والذي   ، اأمناء اجلامعة  وليد ع�سفور رئي�ص جمل�ص  ال�ستاذ 
الريا�سية بح�سور رئي�ص اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور معتز ال�سيخ �سامل ، وعدد من اأع�ساء 
جمل�ص الأمناء وعمداء الكليات واأع�ساء الهيئة التدري�سية فيها ومدراء الدوائر الإدارية 

والعاملني يف اجلامعة واأهايل اخلريجني.
ويف احلفل قال الدكتور عمر الكفاوين عميد �سوؤون الطلبة : اإذ حتتفل درة اجلامعات 
هذه   .) والع�سرين  اخلام�ص   ( فوجها  بتخريج  فيالدلفيا  جامعة   ، اخلا�سة  الأردنية 
اجلامعة التي تتميز برباجمها ونوعية خريجيها وبن�سبة امللتحقني منهم يف �سوق العمل 
داخل الوطن وخارجه ، وها هي اليوم تدفع للوطن بكوكبة جديدة من فر�سانها الذين 

ت�سلحوا بالعلم واملعرفة والأخالق واملهارات.

اجلامعة ترعى ندوات متقدمة و تقدم ور�س عمل و ا�صت�صارات فنية 
نفذ ق�سم الت�سويق يف كلية العمال يف جامعة فيالدلفيا  لقاءين ا�ست�ساريني مع جمعية 
 ، الثقافة  وزارة  مظلة  حتت  تعمل  تطوعية  جمعية  ،وهي  الثقايف  تغيري  ب�سمة  ملتقى 
تهدف الى حتفيز ال�سباب من خريجي اجلامعات لتطوير انف�سهم ، وزيادة كفاءاتهم 

ملواجهة بيئة العمل. 
الن�ساط  للجنة  رئي�سا  وب�سفته   ، الت�سويق  ق�سم  ا�سبيح  مو�سى  الدكتور  مثل  وقد 
الجتماعي وخدمة املجتمع يف الكلية ، ا�سافة الى انه اأحد م�سئويل مكتب ال�ست�سارات 
الدارية والت�سويقية يف كلية العمال يف جامعة فيالدلفيا ، ويف جانب املتقي : ال�ستاذة 
الدري  امل�ست�سار  حمدية  ه�سام  ال�ستاذ  امللتقي  واع�ساء  امللتقى  ،رئي�سة  هارون  ندى 
من  امللتقى  متطوعي  من  وعدد  يعقوب  �سحر  لالأ�ستاذة  ا�سافة  املعروف  والتدريبي 

ال�سباب.
وقد تو�سل املجتمعون الى حتديد معايري ال�سخ�سيات الناجحة من واقع ال�سوق الردين 

ال�سباب  موا�سفات  ،وكذلك  امللتقى  ن�ساطات  يف  ا�ست�سافتهم  املنوي  لل�سباب  املحفزة 
الواعدين اخلريجني اجلدد والذين يخطون حثيثا يف �سلم النجاح اإ�سافة لتقدمي دورات 
)جمانية( للطلبة ل�سد الفجوات  ان وجدت - بني التح�سيل اجلامعي ومتطلبات �سوق 
العمل مع ا�سدار �سهادات ح�سور للطلبة ت�ساهم يف تعزيز ال�سرية الذاتية حال خروجهم 

لبيئة العمل.
و حتقيقا لروؤية اجلامعة يف التطور والتميز يف التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة 
كلية  تنظم  العامل،  حول  ا�سرتاتيجية  �سراكات  وبناء  الدولية  املعايري  وفق  املجتمع 
�سالفورد  وجامعة  الربيطانية  الثقايف  املجل�ص  مع  وبالتعاون  والتكنولوجيا  الهند�سة 
الربيطانية  ور�سة عمل دولية بعنوان »تطوير خارطة طريق اأردنية ملباين الطاقة الفعالة 

واملحايدة«.
و �سمن الربنامج التدريبي الذي ينظمه مكتب الإر�ساد الوظيفي يف اجلامعة بالتعاون 
اخلبري   ( التدريبية  الدورة  اأعمال  اختتمت  للتنمية  الثاين  عبداهلل  امللك  �سندوق  مع 
ال�سريبي ( التي ُعقدت يف الف�سل الدرا�سي الأول ٢٠١٩/٢٠١٨ مبعدل ) ٢٥ ( �ساعة 

تدريبية ومب�ساركة ما يزيد على ٤٠ طالبًا وطالبة.
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»جامعة عمان األهلية« بالتعاون مع البنك األردني 
الكويتي و إدارة شركة دينارك تطلق البطاقة الذكية

املالية والقت�سادية مبو�سوع  ال�سيا�سات  يف ظل الهتمام املتزايد من خمتلف �سانعي 
املجتمع  �سرائح  ملختلف  املالية  اخلدمات  اإلى  الو�سول  على  والقدرة  املايل  ال�ستمال 
اجلامعات  طالب  ومنهم  املايل  النظام  من  وامل�ستهدفة  املحرومة  الفئة  وبالأخ�ص 
واميانا من ادارة جامعة عمان الهلية باهمية دور ال�سباب بامل�ساركة الفاعلة بتحقيق 
الو�سائل  با�ستخدام  تاهيلهم  الى  بال�سافة  امل�ستدامني  والجتماعي  القت�سادي  النمو 
التكنلوجية احلديثة لدارة ح�ساباتهم املالية ، اطلقت اجلامعة يوم ٤-١١-٢٠١٨بالتعاون 
للطلبة  الذكية  البطاقة اجلامعية  »دينارك«  �سركة  اإدارة  و  الكويتي  الردين  البنك  مع 
ومثل  اجلامعة  رئي�ص  حمدان  �ساري  الدكتور  ال�ستاذ  اجلامعة   مثل  وال�ساتذة.وقد 
اية  والن�سة  البديلة   القنوات  مدير  �سلمان  �سهيل  املهند�ص  الكويتي  الردين  البنك 
ادارة  رئي�ص جمل�ص  فراج  با�سم  ال�سيد  دينارك  �سركة  ومثل   « اداري  »م�ساعد  ما�سي 
اأمين  لل�سركةوال�سيد  املالية  لل�سوؤون  التنفيذي  املدير  عمايرة  �سدام  وال�سيد  ال�سركة 

دبابنة »الت�سويق »....وبح�سور الدكتور ماهر احلوراين رئي�ص هيئة املديرين للجامعة 
د .عبدالرحمن عطيات وممثلني عن وحدة اخلدمات  الطلبة باجلامعة  �سوؤون  وعميد 

اللكرتونية واملعلومات ومركز احلوراين للتعليم اللكرتوين باجلامعة .
يجب  ح�ساري  منوذج  الذكية  البطاقات  هذه  بان  الهلية  عمان  جامعة  رئي�ص  وقال 
اع�ساء هيئة  توعية  العمل على  الى  دعا  كما  الخرى،  به من جميع اجلهات  ياأخذ  ان 

التدري�ص والطلبة على كيفية ا�ستخدام البطاقة وامليزات التي تقدمها.
كما ان البطاقة حتتوي على �سعار Mastercard ليتمكن الطالب من امتام عمليات 
ال�سراء العاملية عرب البطاقة، كما يتم ا�سدارها لأول مرة للطلبة جمانا، ولفت الى ان 
حجم ال�سراء اخلارجي من قبل املجتمع ي�سل الى ٨٠٪ عن طريق الفي�سبوك وغريه من 

مواقع ال�سراء العاملية.
ان هدف ح�سول الطلبة على البطاقة الذكية اعطاء املزيد من الوعي املايل للطلبة ، 
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و دخول الطالب الى اجلامعة حتى بدون وجود »كا�ص« بحوزته، علما انه �سيكون هناك 
»بوث« ثابت للطالب لجراء عمليات الت�سجيل والرد على جميع ا�ستف�ساراتهم.

و  واخلا�ص  العام  القطاع  مع  بالتعاون  قام   الردين  املركزي  البنك  ان  هنا   ويذكر 
بحيث   ٢٠١٨-٢٠٢٠ املالية  لل�سمول  وطنية  ا�سرتاتيجية  ب�سياغة  الدولية  املوؤ�س�سات 
  ، ،ال�سباب  املحدود  الدخل  لذوي  املايل  ال�سمول  ن�سب  رفع  ال�سرتاتيجية  ت�ستهدف 

الن�ساء ، الالجئني و ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة  . 

جامعةعمان الهلية تتاألق يف جل�صات حوارية وور�صات عمل هادفة

�ساركت جامعة عمان الهلية يف جل�سة حوار على امل�ستوى املحلي حتت عنوان »التعليم 
  »HOPES العايل والأزمة ال�سورية: م�ساريع مبتكرة �سمن اإطار منحة برنامج

كما   HOPES برنامج  منحة  اإطار  �سمن  امل�ساريع  مبناق�سة  احلوار  هذا  �سمح  وقد 
الوطني  امل�ستوى  على  اإعتمادها  ميكن  التي  واملقاربات  التو�سيات  من  املزيد  واقرتاح 
بهدف م�ساعدة الطالب الالجئني ومن املجتمعات امل�سيفة واملوؤ�س�سات على حد �سواء.

والأزمة  العايل  التعليم  حول  املعلومات  وتبادل  للنقا�ص  من�سة  احلوارات  وتوّفرهذه 
ال�سورية والتن�سيق على امل�ستوى الوطني وا�ستك�ساف مقاربات متعمقة وجديدة مل�سلحة 

جميع املعنيني. 
من  لالجئني  العايل  التعليم  جمال  يف  تعليمّية  فر�ص  توفري  اإلى  امل�سروع  هذا  ويهدف 
م�سر،  يف  الالجئني  تدفق  من  تاأثرت  والتي  امل�سيفة  املجتمعات  يف  وال�سباب  �سوريا 
العراق، الأردن، لبنان، وتركيا، حيث يقوم م�سروع HOPES على تقدمي منح درا�سّية 
ويقدم  كما  الإجنليزية،  اللغة  ودورات  اجلامعي،  الإر�ساد  وخدمات  بالكامل،  ممّولة 

متويل ملبادرات مبتكرة وم�ساريع تعليمّية ق�سرية.
 AAU-The Tank Business كما قد ُعقد يف حا�سنة اأعمال جامعة عمان الهلية
ارتباط  �سباط  من  واملكون  احلا�سنة  ملجل�ص  الأول  التعريفي  الجتماع   Incubator
جميع الكليات والوحدات الإدارية يف اجلامعة، حيث قدم مدير احلا�سنة الدكتور اأن�ص 
ال�سعود عر�سا تعريفيا باحلا�سنة وخدماتها وخطة عملها واآلية ن�سر الفكر الريادي بني 

طلبة اجلامعة وخريجيها. 
مكتب  مع  بالتعاون  الب�سرية  املوارد  واإدارة  لتنمية  عمل  بور�سة  اجلامعة  �ساركت  و 

ايرا�سمو �سبل�ص الوطني وخرباء يف التعليم العايل
وح�سر الور�سة خبرية املوارد الب�سرية من جامعة بر�سلونة الإ�سبانية ال�سيدة �سيلفيانول، 

حيث �سارك عدد كبريمن الأ�ساتذة والإداريني من معظم اجلامعات واملوؤ�س�سات. 
الب�سرية  املوارد  لإدارة  الالزمة  املهارات  من  العديد  على  التدريب  الور�سة  وت�سمنت 
وكيفية دمج الأق�سام املختلفة واملهارات الواجب توافرها يف الأ�سخا�ص الذين ي�سغلون 
هذه  يف  املتعددة  الوظائف  ل�سغل  املتقدمني  الأفراد  تقييم  وكيفية  الإدارية  املنا�سب 

املوؤ�س�سات.

واميانا من ق�سم الب�سريات باأهمية ر�سالة الق�سم املجتمعية باأمرا�ص وعالجات �سعف 
الب�سر وتقدمي املعلومة ال�سحيحة للطالب حول ت�سحيح الب�سر اأقيم  يف مبنى القبول 
جرب  الدين  بهاء  د.  و  قموه  يزن  د.  ا�سراف  الهلية،حتت  عمان  بجامعة  والت�سجيل 

وم�سرفة املخترب ا�سراء الدحيات يوما للتوعية بت�سحيح الب�سر.
 Corneal وجهاز  الب�سر  حدة  قيا�ص  جهاز  على  طالب   ١٠٠ فح�ص  مت  حيث 
ا�ستح�سان  احلملة  لقت  وقد  الطوبوغرايف(  القرنية  �سطح  )فح�ص   topography

جميع الطالب الذين مت فح�سهم.

اجلامعة حتتفل بتخريج الفوج ال�صاد�س والع�صرين
 من طلبتها للف�صل الدرا�صي الأول 2019-2018

احتفلت  الهلية  عمان  جلامعة  املديرين  هيئة  رئي�ص  احلوراين  ماهر  الدكتور  برعاية 
للعام  الأول  الدرا�سي  الف�سل  طلبة  من  والع�سرين  ال�ساد�ص  الفوج  بتخريج  اجلامعة 
بح�سورمعايل   ٢٢-٢-٢٠١٩ اجلمعة  م�ساء  الأرينا  م�سرح  اجلامعي٢٠١٨-٢٠١٩على 
ال�ستاذ حممد �سالح احلوراين رئي�ص جمل�ص اأمناء اجلامعة واأ.د. �ساري حمدان رئي�ص 
اجلامعة  وقد متيز الحتفال بتنظيم متكامل يوحي باجلهود املبذولة من اجلامعة جتاه 

الطالب.
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 الدكتور أحمد نصيرات
 رئيسًا لجامعة االسراء األردنية

االستثمار في القطاع التعليمي

98

قرر جمل�ص التعليم العايل يف جل�سته التي عقدها برئا�سة الدكتور وليد املعاين 
تعيني الدكتور اأحمد ن�سريات رئي�سا جلامعة ال�سراء بناء على تن�سيب جمل�ص 

اأمناء اجلامعة.
والدكتور ن�سريات �سخ�سية اأكادميية مرموقة �سبق له اأن �سغل عددا من املواقع 
نائبا  الوطنية،  رئي�سًا جلامعة عجلون   : العايل منها  التعليم  القيادية يف قطاع 
لرئي�ص جامعة الإ�سراء، م�ساعدًا لرئي�ص جامعة الإ�سراء، وعميدا لكلية الهند�سة 
اجلامعة  لرئي�ص  ونائبًا  الإ�سراء،  جامعة  يف  العلوم  لكلية  وعميدا  �سنوات  لعدة 
الدولية للعلوم والتكنولوجيا / �سوريا وعميدًا لكلية الهند�سة يف اجلامعة نف�سها، 

ونائبا لرئي�ص جامعة احل�سني بن طالل لل�سوؤون الأكادميية.
ومن اجلدير بالذكر اأن الأ�ستاذ الدكتور ن�سريات حا�سل على درجة الدكتوراه 

يف الهند�سة الكهربائية من اليونان، 

املنا�سب  جميع  يف  وا�سحة  ب�سمة  ترك  الن�سريات  فان  اأخرى  ناحية  من 
الكادميية التي �سغلها فقد اأولى �سوؤون الطلبة رعاية خا�سة واأهمية وكان يهتم 
مهارات  تنمية  على  تعمل  التي  الطالبية  لالأن�سطة  والربامج  اخلطط  و�سع  يف 
تخدم م�سلحتهم  التي  املجالت  للعمل يف  اآليات  و�سع  كما عمل على   . الطلبة 

لتقدمي اأف�سل اخلدمات واعلى م�ستوى تعليمي لهم.
ويوؤكد الن�سريات على �سرورة احرتام العمل املوؤ�س�سي وعدم جتاوز املرجع يف 
العمل م�سريًا الى اأن العمل يف اجلامعات يجب ان يكون �سمن الأنظمة والقوانني 

والتعليمات .
ال�سراء  جلامعة  اجلديد  للرئي�ص  نبارك  امل�ستثمرون«   « جملة  نحن  جهتنا  من 
التي  املنا�سب  جميع  يف  دوما  كان  كما  اجلديدة  ادارته  يف  التوفيق  له  ونتمنى 

ا�ستلمها.



جاللة الملكة رانيا تكرم الزعبي خريج
 جامعة إربد األهلية بجائزة المعلم المتميز

قامت �ساحبة اجلاللة امللكة رانيا العبد اهلل املعظمة بتكرمي املعلمني واملر�سدين 
الرتبويني الفائزين بجائزَتْي امللكة رانيا العبداهلل للمعلم املتميز يف دورتها الثالثة 
لل�سباب،  احل�سني  مدينة  يف  الثقافة  ق�سر  يف  املتميز،  الرتبوي  واملر�سد  ع�سرة 
للتميز  العبداهلل  رانيا  امللكة  جائزة  جمعية  اأمناء  هيئة  رئي�سة  جاللتها  وب�سفة 
التهنئة  لهم  مقدمة  الفائزين  على  واجلوائز  ال�سهادات  جاللتها  وزعت  الرتبوي 

والتربيك على فوزهم الذي يعك�ص ثمرة جهودهم ومتيزهم. 
وتلقى الأ�ستاذ الدكتور زياد الكردي رئي�ص جامعة اإربد الأهلية، كتاب تهنئة و�سكر 
لبنى  الرتبوي  للتميز  العبداهلل  رانيا  امللكة  جائزة  جلمعية  التنفيذي  املدير  من 

طوقان، لفوز خريج اجلامعة املعلم عالء عبداهلل علي الزعبي، هذا ن�سه:
والتميز،  العلم  �سعلة  حاملو  برز  ال�سامخ  العلمي  ال�سرح  هذا  خريجي  بني  فمن 
املعلمون واملعلمات الذين اخل�سوا يف تاأدية ر�سالتهم ال�سامية، وكانوا قدوة �ساحلة 

لأبنائنا، واأع�ساء فاعلني يف املجتمع، واأ�سا�سًا متينا لبناة م�ستقبل هذا الوطن.
هوؤلء جميعًا، كانوا يومًا ما على مقاعد الدرا�سة يف جامعة اإربد الأهلية، وا�ستلهموا 
بني  من  اليوم  ليكونوا  املعطاءة؛  الأكادميية  كوادرها  من  والريادة  التميز  روح 

الفائزين بجوائز جمعية جائزة امللكة رانيا العبداهلل للتميز الرتبوي.
والثقافة  للعلم  منارة  ودمتم  املتميزون،  باأبنائه  الوطن  لهذا  وهنيئًا  لكم،  فهنيئًا 

لإيجاد اآفاق متجددة لبناء جيل امل�ستقبل.

 حما�صرة مِلَجَمع اللغة العربية يف اجلامعة
مندوبًا عن رئي�ص جامعة اإربد الأهلية، رعى الأ�ستاذ الدكتور �سامل الرحيمي نائب 
احريز،  نبيل  ال�سيد:  املجمع  يف  اللغوي  املحرر  فيها  حتدث  حما�سرة  الرئي�ص، 
ق�سم  والفنون/  الآداب  كلية  من  بتنظيم  الأردين،  العربية  اللغة  مبجمع  للتعريف 

اللغة العربية ،
اأ�سار ال�سيد احريز باأن لغتنا لي�ست لغًة متحفّية ول هي لغة �سياحة على الإطالق 
كما اأنها لي�ست لغة اقت�ساد اأو لغة جتارة، هي قبل اأّي �سيء لغة ر�سالة، والأّمة التي 
ل حتمل ر�سالة �ستبقى على هام�ص اخلدمة يف احل�سارة العاملّية، فاإّما اأن ت�سيف 
اإلى امل�سهد الإن�ساين واإما األ ت�سيف، ويف الوقت الذي نتحدث فيه عن هذه الأزمة 

املوجودة يف الأّمة، ن�سكو مما يجري يف ال�سوارع من تلّوث لغوي وتلوث ب�سري، ويف 
احلقيقة فاإّن النا�ص هم الذين فعلوا ذلك، اإذ اإّن اللغة ل ذنب لها على الإطالق.

واأعرب ال�سيد احريز عن اأ�سفه حلال اللغة العربية بقوله: اأنا ل اأريد اأن اأحتدث عن 
البتالءات العربية �سواء بالعامية اأم بالأمّية اأو بال�سكوى املرة اأمام من يتخرجون 
وهم ل يعرفون اللغة العربية، ونت�سور اأن اجلميع يعتز بلغته، لكننا اأحيانًا ل نفعل 

ذلك. 
واأ�سار ال�سيد احريز اإلى اأنه يبدو اأننا جميعًا نلتقي عند ثقافة معينة يف املجمع، وهي 
اإدراك امل�سوؤولية اجلليلة حلماية اللغة العربية، مبينًا باأّن اإذاعة جممع اللغة العربية 
ل تتهاون يف وعائها اللغوي، وهذه الإذاعة هي الأمنوذج الأول يف اأر�ص هذه الأمة يف 

اأنها ت�سدح بالف�سيحة، ول تخرج عن ذلك.
وبنهاية حديث ال�سيد احريز اأكد على اأن اللغات تقوى باأقوامها، وباأن الأمم الأخرى 
اإ�سكالية وقلقًا لغويًا لدى الأفراد،  ت�سعى اإلى ت�سويه هويتنا الثقافية مما قد �سكل 
واأ�سار اإلى اأهمية الرتجمة يف حياة الأمم، واأهمية النفتاح على الآخر وال�ستفادة 
التوا�سل  ب�سرورة  امَلجمع  اإميان  على  واأكد  واملتنوعة،  املتعددة  الثقافات  من 
احل�ساري وتعزيز الفكر اللغوي وتبادل الثقافات، وعر�ص ملجموعة من املطبوعات 

املهمة ال�سادرة عن جممع اللغة العربية.

االستثمار في القطاع التعليمي
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خواطر

باِل  على  خطَرت  ..فكرٌة  احلناء 
... عمان  العرو�ُس  كانت  عندما  الرتاب 

.. �صديق  حكاية 

على  ِعِطٍر  زجاجُة  غمرٍة  ذاِت  يف  �صديٌق  اأهداين 

ال�صعاِر  وكلُّ  مهمًا  �صعرًا  حتمُل  انها  يل  بَدت  ما 

�صغريٌة  زجاجٌة  اختلفت....تراِفُقها  مهما  مهمة 

يف  لأحمُلها  جميلٍة  فكرٍة  جمرُد  اعتقدُتها 

. حقيبتي

ما  فهذا  نف�َصه،  الِعطَر  حتمُل  اأنها  ادركُته  ما  كلُّ 

العطوِر  با�صماء  اأعتني  ل  لأنني  رمبا   ، ني  ُيهمُّ كان 

... بقرائِتها  اهتُم  فال  الزجاجات،  عناويِن  ول 

مرٍة  من  اكرِث  يف  وهاتفني  عاَد  هذا  �صديقي  لكنَّ 

فالهدايا  اياه،  اهداين  الذي  ِعطَري  عن  ي�صاألني 

اكرُر  وانا  غرُينا،  لنا  ي�صرتيها  عندما  بنا  ُت�صمى 

كَل  قطَع  ذلك  بعَد  لكنه  و�صكِره،  بالِعطر  اعجابي 

مل  اأنه  حتى  متاما  توا�صَلُه  وفقدُت  بي  الت�صاِل 

ولأنني   اأمرِه،   يف  اخللِل  ملعرفِة  الفر�صة  يعطني 

... اأبدًا  معه  احاول  مل  �صجيِتها  على  الموَر  اترُك 

اخربتني  ال�صياِء  تلَك  يف  تهتُم  التي  �صديقتي 

الذي  الِعطر  نوُع  معرفَة  مني  طلبت  عندما 

فكرٌة  نها  ..اإ اياه  ،اعطيُتها  رائحته  اأعجبتها 

نها  ..اأ اعتقدت  مثلما  تق�صُد  فظننُتها  جميلة،  

ذهبت  اأينما  حمِلها  �صهولِة  من  لأمتكَن  �صغريٌة  

هديٌة  الزجاجَة  اأن   .. فاجاأين  ما  اأ�صافت  ..لكنها 

 .. راقية  وم�صاعَر  جميل  باح�صا�ِس  يتمتُع  رجٍل  من 

تتكلمني؟ ماذا  عن  لها  وقلت  كالُمها  فاأده�صني 

تقراأي  ..اأمل  وقالت   مني  اأكرث  �صديقتي  انده�صت 

!.. عليها  لِك  كتَب  ما 

منذ  قرويٌة  �صديقتي،  يا  ب�صيطٌة  اأجبُتها..انا 

الِعطر  ا�صِم  ِحفَظ  يعنيني  ل  مالحمي،  نعومِة 

عندما  راِئَحُته  ال  اأجُد   ل  به،  اأتباهى  حتى 

ينتهي  عندما  واأ�صرتيه  اإليه  اأعوُد  ..فال  تعجبني 

..

نها  ال�صغريِة...اإ للزجاجِة  تنظُر  وهي  قالت 

مكتوٌب   .. احلقيبة  اجِل  من  لأجِلك...ل  م�صنوعٌة 

ِة  لمراأ ِعطٍر   مع  ٌيطلُب  قد  ما  اأجمِل  مع  ا�صُمِك  هنا 

!... تتزوجينني  هل   .. اأحَبها  رجٍل  من  بدعوه 

بقلــم : هديل الرحامنة

رصاصيات
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as, drought, food and water security, and power, in 
addition to resilience.

The university sponsors advanced 
seminars and offers workshops and 

technical consultations
Marketing department, Faculty of Business in 
Philadelphia University, held two consulting meetings 
with ”Basmat Ta3yeer“ ”An impact of change culture 
association“. It is a volunteering association which 
works under the umbrella of the ministry of culture. 
The association aims at encouraging university alumni 
to improve themselves and enhance their efficiency in 
order to get ready for the work life.
Philadelphia University Celebrates the Graduation of a 
New Constellation of its Graduates
Philadelphia University marks the 25th batch’s 
graduation ceremony, under the patronage of his 
highness Mr. Walid Asfour, the board of trustees’ 
chairman. The graduation ceremony was held in 
Philadelphia sport hall. The ceremony was attended by 
the university president, Prof. Mutaz Al-Sheikh Salem, 
a number of boards of trustees’ members, faculty 
deans, faculty members, administrative departments’ 
managers, university staff- workers, and the parents 
of the alumni.
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PHILADELPHIA UNIVERSITY
RANKS THE FIRST JORDANIAN PRIVATE 
UNIVERSITY       

he results showed the rankings 
”weibomtrks“ of the National Centre 
for research in Spain and the largest 
academic classification of higher 
education institutions around the world, 

for the month of January 2019 access University of 
Philadelphia came first among Jordanian universities 
and ranked seventh among All Jordanian universities 
(public and private).
It’s got (92%), which is the best (8%) of the universities 
on the Arab level, which have been classified (1149) 
universities.
It is the best (12%) of the universities in the world, which 
has been classified more than (28000), universities.
Philadelphia University ranked first among Jordanian 
private universities and third among all Jordanian 

universities.
On the Arab level, the University ranked 28th, 
according to the Australian International Assessment 
(16169 uniRank ), which has 13,600 universities in 200 
countries.

Philadelphia University Wins the
 First Prizes for International and Local 

Competitions
Sana’aKhalil Sayyed, the chief of Philadelphia’s 
university library indexing and classification 
department, won an international research prize 
by the AUB, WUR, and IHE. Thus, it was based on 
her Ph. D dissertation about climate changes such 

T
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“Amman Arab University” Launches the First 
Platform at University Level

Amman Arab University has launched a platform to hear 
suggestions and observations from the university and local 
community as part of its promotion of good governance.
The University confirmed that this platform is the first of its 
kind at the University level. Its name is (our platform. Enhance 
participatory dialogue) which will contribute to bridging 
between the university administration, students, workers 
and the community, within the framework of strengthening 
participation and dedication to good governance.
The platform, which is supervised by the Department of Public 
Information and Public Relations at the University, includes 
the name of the applicant or the one who is providing a 
suggestion to the platform, his/ her telephone number, email, 
proposal or observation, as well as corrective or preventive 
action taken against the observation.

Initiative from Amman Arab University, 
Targeting the Children of Ajloun

”Nabd Al-Kheir“ Volunteer Team at Amman Arab University 
launched the ”Devina 2“ initiative targeting children in Sakhra- 
Ajloun governorate.
The initiative, in cooperation with Sindyanet Ajloun Charity 
Association, aims at orienting the youth intellectual, work, 
and technical force to serve the community. However, this 
is an implementation through committing to the societal 
responsibility, implanting volunteering culture, and associating 
the university’s outcomes with the societal needs.

Conferences Sparkle in 
“Amman Arab University” ... Early April

The first conference in the Faculty of Computer 
Science and IT is in cooperation with the Association 
of Arabic Language Computing and enrichment of 
Arabic content on the Internet.
The conference serves the process of scientific 
research that is productive and beneficial to the 
community. It also aims to improve students’ skills 
and enrich knowledge in the field of scientific 
research.
The second conference will be held at the Amman 
Arab University about the activities of improving 
the methodologies and mechanisms of scientific 
research with the participation of Arab and foreign 
experts who are addressing the challenges and 
opportunities to improve the university’s outputs.
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A TRIBUTE TO THE OUTPUT OF AMMAN ARAB UNIVERSITY AL-SHAQRAN 
AMONG THE CITED AUTHORS

AMMAN ARAB UNIVERSITY HAS BEEN 
RECOMMENDED FOR THE EXCELLENCE OF ITS 
ACADEMIC EDUCATIONAL OUTPUTS

he University received a letter of thanks and 
appreciation from the Queen Rania Al Abdullah 
Association for Educational Excellence, which 
expressed its pride of the success of teachers 
and counselors alumni.

The Association’s Executive Director Lubna Kamal Touqan 
said: ”These distinguished were students of the AAU, 
thus, they are the winners of the Queen Rania Al-Abdullah 
Association for Educational Excellence.“
Amman Arab University  Participates in Workshops and 
Conferences to Keep Abreast of Developments
Amman Arab University took part in the workshop organized 
by the Ministry of Higher Education and scientific research 
and the British Council. It was entitled ”Connecting 
researchers to Newton- Khalidi fund“ managed by the 
British Council.
The University’s participation in this workshop stems from 
its vision to enhance scientific research among faculty 
members,  to connect with leading researchers and exchange 
experiences to develop their abilities, skills and knowledge 

to serve economic and administrative development.
”Amman Arab University“ and ”Al-Quds Open University“ 
are Looking to Upgrade the Integrated Education Process.
Amman Arab University and its counterpart, Al-Quds Open 
University, discussed means of developing academic 
cooperation, which were 
included in a joint cooperation 
agreement concluded earlier.
The president of AAU, Prof. 
Maher Salim, and the party 
accompanying visited Al-Quds 
Open University in RamAllah 
and the university branch in 
Nablus. However, this was to 
enhance the mutual relations 
between the two universities, 
and cooperation in using and 
implementing the means of 
modern education in learning and teaching process, moving 
into the integrated teaching.

T
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Bank News

ABAWAT: ONCE AGAIN, SGBJ CONFIRMS 
ITS COMMITMENT TO SUPPORT SOCIETY VIA ITS 
SEVERAL SOCIETAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

47

SGBJ Renews its Partnership
 Agreement with Tkiyet Um Ali

 
 or the Fourth consecutive year, (SGBJ) 
signed a partnership agreement with 
Tkiyet Um Ali (TUA) confirming its ongoing 
commitment to TUA’s activities and 
programs. The agreement was signed at 

SGBJ’s headquarters by Mr. Samer Balker, Tkiyet 
Um Ali’s Director General, and Mr. Nadim Abawat, 
SGBJ’s General Manager. Through this partnership, 
the bank will continue to support more families who live 
under the poverty line, providing them with monthly 
food packages, including different food items.  
On his part, Mr. Abawat affirmed: “Once again, 
we confirm SGBJ’s ongoing commitment to the 
community through our numerous corporate social 
responsibility initiatives. Since we strongly believe in 
Tkiyet Um Ali’s mission, we renewed our partnership, 
because we trust that nobody deserves to live in 
hunger and stress on the importance of preventing 
and eliminating it“. 

Loan Agreement between Jordan 
Mortgage Refinance Company and SGBJ

Jordan Mortgage Refinance Company signed 
an agreement which grants SGBJ JD (2) 
million for (2) years to refinance housing 
loans Granted by the Bank to its customers. 
The agreement was signed by Mr. Abed Al Razzak 
Tubaishat, Deputy General Manager of the Jordan 
Mortgage Refinance Company and by Mr. Nadim 
Abawat, General Manager of Societe General Bank 
& Mr. Rami Al Khuffash, Deputy General Manager.

F



Al - Akkad; Director of the 
National Bank of Kuwait - Jordan

Mr. Ihab Shaker Al-Akkad started his career 
as a Regional Manager of the National Bank 
of Kuwait - Jordan. Mr. Ehab has banking 
experience spanning over 30 years with a 
group of local Jordanian banks. That has made 
him a professional leader who is able to make 
crucial decisions and develop plans and long-
term strategies to be the right person for the 
right job. 
He holds a Master’s degree in Business 
Administration- Finance and Banking.
Mr. Al-Akkad has worked in the NBK- foreign 
branches- Kuwait since 2009. Then he joined 
the National Bank of Kuwait - Jordan by the 
end of 2015 as a Deputy Regional Manager - 
Jordan.
Al-Akkad is looking forward to the next phase 
of his knowledge and experience in the interest 
of the National Bank of Kuwait through his new 
position.

NBK opened its first branch in Jordan in 2004 in 
order to keep abreast of the close ties between 
Kuwait and Jordan and to provide services 
locally to NBK customers.
The Bank has expanded its client base to 
include large local companies, high net worth 
individuals and Jordanians residing abroad. 
The bank offers its customers a wide range 
of corporate banking services and products, 
as well as commercial and private banking 
services for individuals. The bank has a team of 
experienced client relationship managers with 
the ability to develop and provide tailor made 
banking solutions
The National Bank of Kuwait- Jordan works 
closely with its counterparts in the national 
branches and affiliated companies to provide 
support to clients with regard to their cross-
border and other needs at the level of the global 
investments.
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Bank News

BANK OF JORDAN
 CONTRIBUTES TO THE DEVELOPMENT AND 
PROSPERITY OF THE COMMUNITY THROUGH THE 
SOCIAL RESPONSIBILITY THAT IT WILL ADOPT

he Official Sponsor of “Inspired by cultural 
heritage“ Workshops
As part of Bank of Jordan’s efforts to remain 
at the forefront of community events around 

Jordan, it has sponsored workshops titled ”Inspired by 
Cultural Heritage“ implemented by the Petra National 
Trust (PNT). Cultural heritage specific to Petra was 
discussed including sculpting, molding, coloring, 
and artistic productions related to cultural history. 
Sculpting is considered to be an extremely important 
hand craft that the Nabataeans were famous for.
 

The Bank of Jordan’s 15th Saving Accounts
 Worth a Quarter Million JDs Draw Winner 

 
Bank of Jordan recently held a draw for the monthly 
saving’s account worth a quarter million Jordanian 
dinars. Mrs. Reem Fuad Duqum, whose saving 
account is at City Mall branch. 
As usual, a team of Bank of Jordan staff pre-arranged 
the surprise of the client in coordination with her 
family inside the cinema hall, thus creating a festive 

atmosphere. The winner expressed her happiness 
and gratitude to the Bank of Jordan for the level of 
services and opportunities offered by the Bank of 
Jordan to its customers. 
Through this award, Bank of Jordan aims to 
encourage existing clients to deposit money into 
their accounts to increase their chance of winning, 
along with encouraging new clients to open savings 
accounts at any branch so that they can enter the 
daily and monthly saving accounts draws offered.

T
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JORDAN COMMERCIAL BANK, HIGH QUALITY 
AND COMPETITIVE PRICES THAT MEET THE 
CUSTOMERS’ FINANCIAL NEEDS

JCB Received Several Awards 
at Pikasso d’Or’s Annual 

Ceremony

ordan Commercial Bank 
was the recipient of one gold 
and two silver prizes for its 
”Best Creative Out-of-Home 
Advertising“ billboards, 

advertising its products and 
services, at the 17th annual Pikasso 
d’Or Awards. The ceremony was 
held in Amman. It was attended by 
professionals in Jordan’s advertising 
industry, including leading agencies, 
clients, and media representatives.

JCB Sponsors Partnership 
between Private and

 Public Sectors
Jordan Commercial Bank sponsored 
”Public-Private Partnerships as 
part of Government Action Plan 
Initiatives,“ held under the patronage 
of Prime Minister, Omar Razzaz, and 
organized by the Jordan Strategy 
Forum at Grand Hyatt Amman.
CEO Mr. Caesar Qulajen 
represented the bank, as did 
several administration department 
representatives. Also, present were 
representatives from ministries, 
government bodies, chambers 
of industry and trade, sectoral 
associations and the private sector 
from various sectors, plus donors.

Bank News
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treatments via internet by using  the smart phones and 
tablets within the highest  safety and ease levels.
Arabi Mobile is a quality addition to Arab Bank’s range 
of services through its special features designed to 
give customers more flexibility and convenience 
to complete their banking transactions anytime, 
anywhere. 

Arab Bank Jordan launched recently a promotional 
campaign in cooperation with MasterCard, TM, a 
global leader in payment solutions technology and the 
official sponsor of League champions 2019 in Madrid, 
where the campaign includes many valuable prizes 
the most important flights Expenses paid to attend 
the European champions finals will be held in Madrid 
during coming June .
Allowing of the campaign which continued until 
23/2/2019 for the agents carrying  credit master and 
titanium cards from the Arab Bank, has given the  
opportunities of winning many  prizes when using 
their cards for valuable payment of their  purchases. 
In such a manner,  that chances that the agent have 

to win multiplies as long as the client uses the card. 

Arab Bank, The Strategic Sponsor 
of the Most Important Banking 

Conferences and Events 

The Arab Bank has recently sponsored the ”Road to 
Basel 4 - Expected Core Changes in the Post-Crisis“ 
forum, which addressed a range of important topics 
related to the Basel 4 standards dealing with central 
and commercial banks alike, including the most 
important amendments, proposed reforms and post 
Basel 4, the new changes in the method of calculating 
the capital requirements resulting from credit risk, 
the strategic effects of Basel 4, the new approach to 
calculating leverage ratio and how to deal with banks 
of systemic importance, as well as other set of axes 
and related topics.
  

Arab Bank within its Program 
of Social Responsibility “Together” 

 
Within the framework of its social responsibility 
”together“, Arab Bank in cooperation with ”Tkiyet Um 
Ali“ to distribute winter blankets to families in some 
of the governorates in ” Lamsat Dafa“ initiative for 
the seventh consecutive year. Where through this 
initiative to provide approximately 1400 blankets 
during  November and December for the families in 
need, those who are benefiting from Tkiyet Umm Ali 
programs. 
The Bank also signed a memorandum of understanding 
with the Royal Society for the Conservation of Nature 
to support the development and implementation of a 
number of community and environmental initiatives 
aimed at developing the village of Viva in Viva valley. 
The Royal Society for the Conservation of Nature will 
work on biodiversity projects through home gardens, 
gray water treatment and a solid waste sorting project 
for a number of houses. 
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lobal Finance, a New York-based 
magazine, has recently awarded Arab 
Bank 14 global awards for digital banking 
across the Middle East for 2018, thanks 
to its advanced banking services to 

the corporate and individual sectors. The Bank was 
selected by a global jury Including experts from the 
consulting, technology and external support sector, 
as well as the magazine’s editorial team. 

Launching of Digital Applications and 
Services and Promotion Campaigns 
in Cooperation with Major Jordanian 

Companies  

The Arab bank issued an updated version of the 
application ”Arabi mobile“ that includes  the digital 
bank solutions, in a way that makes it easy for the  
agents of the bank to accomplish a lot of the bank 
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MIDDLE EAST PAYMENT SERVICES EQUIPS 
SAFWA ISLAMIC BANK WITH MURABAHA SYSTE, 
THE FIRST IN JORDAN

iddle East Payment Services (MEPS) - a 
leading, innovative payment services 
provider in the Middle East - has provided 
Safwa Islamic Bank with a comprehensive 
Murabaha system. The system, which is 

offered for the first time in Jordan, allows Safwa Islamic 
Bank clients to pay in installments for purchases 
made using their credit cards via point-of-sale (POS) 
devices worldwide, with multiple Murabaha options 
and competitive Murabaha rates.

Safwa Islamic Bank always implements the highest 
general safety standards for its employees, customers, 
and assets. Thus, Safwa Islamic Bank conducted an 
evacuation with the Civil Defense Directorate in the 
bank’s general administration building in Abdali- 
Boulivard.
Conducting evacuation aims at raising the awareness 
of security and safety measures in emergencies, and 
to make sure of the employees readiness to apply 
what they learn from awareness courses and if they 
are efficient  to handle emergence situations. 
However, a team of Safwa Islamic Bank has organized 
the evacuation conduction of the building; they drew 
the scenario of the cases of conduct and the escape 
exit, according to the methods followed in similar 
situations.

M
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INVESTBANK EXPANDS
ITS PARTNERSHIP WITH THE CHILDREN’S MUSEUM 

NVESTBANK, the leading bank in Jordan in 
providing pioneering financial solutions, has 
renewed its partnership with The Children’s 
Museum Jordan for the second year in a row 
to support the Mobile Museum initiative.

As a result of the great impact that resulted in last 
year’s partnership, INVESTBANK decided to expand 
its support to the Mobile Museum and transfer the 
experience to the kids of Ain AL Basha this year in 
addition to Ajloun.
The agreement, which falls under the Bank’s on going 
Corporate Social Responsibility ”Sun Fund“ programs, 
allows developing kids’ knowledge with an eye on 
education and environmental awareness through an 
educational station ”Agriculture station“, which was 
created last year by INVESTBANK to be part of The 
Children’s Museum Jordan visits. The station has 
catered to about 1,500 kids who went home with 
an organic seedling that was planted by them in a 

recycled water bottle.

INVESTBANK Extends “The Salary” 
Campaign Now to Win a Year’s Salary 

INVESTBANK, the leading bank in providing innovative 
banking solutions, has announced the re-launch of 
the ”win your salary campaign“. It allows the winner a 
salary of the whole year. 
INVESTBANK, rolled out a survey to see what clients 
want and answered to the majority’s demands offering 
one winner a year’s salary (12 salaries) each month.
The salary campaign was first launched in January 
2017 where the bank offered the chance to 10 
monthly winners to win their transferred salaries. In 
2018, INVESTBANK increased the number of potential 
winners to 20, with new winners selected each month.
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Cairo Amman Bank Welcomes its 
Customers again at Aswaq 

Al Salam Branch

Cairo Amman Bank received its customers again at 
its branch at Aswaq Al Salam in Al Kursi District after 
having it modernized for the provision of fast and high 
quality services.

 
Two Jordanian Formative Artists at Cairo 

Amman Bank Gallery

At Cairo Amman Bank Gallery, an exhibition will be 
held of the two artists’ works ”Rezeq Abdul-Hadi and 
Walid Al Jafari“ on Tuesday the Fifth of next February. 
This exhibition comes at the beginning of the Gallery’s 
activities that celebrated ten years of the Gallery’s 
foundation last year. The Gallery’s Word included: 
(Here we are in the eleventh year of the Gallery’s 
duration of life, and turn years of work of art during 
which we had prominent presence in the Jordanian 
and International Formative Arenas, through quality 
exhibitions which were held and included Arab and 
foreign artists in addition to the Jordanian art.

Cairo Amman Bank Honors a 
Distinguished Employee at the Call 

Center

Cairo Amman Bank honored its employee Adeeb Al 
Dousoki at the Call Center for his dedication to work, 
application of quality standards, being committed 
to professionalism when applying policies and 
procedures and working with high professionalism 
during the official working hours. 

Cairo Amman Bank is set on honoring its distinguished 
employees at work to upgrade the efficiency of the 
premium services which it provides to its customers in 
the Hashemite Kingdom of Jordan and abroad.

To honor the employee Adeeb Al Dousoki, it was a result 
of the periodic monitoring through communications 
made by Quality Service Division / Marketing and 
Product Development Department for the Bank’s 
branches and the Call Center to view the performance 
of employees and encourage the distinguished ones.
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nce again Cairo Amman Bank continues 
to be unique of its kind by providing 
special services to its customers with 
different disabilities.
This time, Cairo Amman Bank is unique 

through its provision of simultaneous translation of 
sign language which persons with hearing disability 
use to lingual talk when conducting their banking 
transactions of various kinds.
This service is the first of its kind in Jordan and the 
Middle East provided through video calls to facilitate 

the communication process between the customers of 
this category of people and Cairo Amman Bank staff 
members.
 For the second year, Cairo Amman Bank has renewed 
the signing of an agreement with SignCom that is 
interested to provide services to persons with hearing 
disability through Video Conference Call which is 
translated from sign language to lingual talk. 
SignCom is the first company in Jordan that is 
specialized in serving persons with hearing disability 
in most sectors, as well as banking service.

Bank News

O

CAIRO AMMAN BANK IS THE FIRST IN THE 
MIDDLE EAST TO TRANSLATE THE SIGNS 
OF PERSONS WITH HEARING DISABILITY TO 
AUDIBLE LANGUAGE
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BANK AL ETIHAD…..SPONSORING THE 
INTERNATIONAL ”FALLING WALLS LAB“ EVENT 
IN JORDAN

e were delighted to sponsor the ”Falling 
Walls Lab“ event, which was hosted 
recently by the Professional Social 
Networks for Information Technology 
for the first time in Jordan. The platform 

presented 20 young males and females – aged 
between 18 and 35 – to empower them by giving them 
the chance to share their research, business models, 
innovative projects and ideas with a committee of 
experts, businesspersons and academics. Amongst 
the committee was our colleague, Mahmoud Badwan, 
Chief SME Officer at Bank al Etihad.
They chose Shadi Alzoubi – owner of ‘Breaking 

the Wall of Energy Generation’ project.
 
 “Shorouq” a Success Story for 2018, Made the 

Bank al Etihad  “Distinctive Shareholder”
 
We were both excited and honored to host the first-ever 
Global Banking Alliance for Women (GBA) Summit 
in the Middle East, where more than 200 industry 
stakeholders came together at the Dead Sea to work 
towards one common goal; accelerating female 

financial inclusion. Throughout the three-day event, 
participants addressed a diverse array of stimulating 
topics under the theme of ‘The Future of Financial 
Services for Women’ – including women’s lifecycle 
needs. Furthermore, they addressed the policies 
help women overcome financial and non- financial 
services. Thus, women would be able to reach their 
maximum level in entrepreneurship.
A Unique Partnership with ”Careem“ & ”Naua“
 Careem corporate and Naua platform – a Crown 
Prince Foundation initiative – joined efforts to help 
bring warmth and joy to the hearts of many children 
in Al Baqa’a Camp through the ‘For a Warmer Winter 
Campaign’. This partnership teamed us up with 
entities from different sectors with which we share 
our vision for corporate social responsibility in order 
to maximize the positive impact that we can have on 
local communities, especially those living in difficult 
situations.
 Naua linked Careem and Bank al Etihad with 
Hands-on-Hope – a charity association providing 
humanitarian support to families facing poverty. 
They were able to secure and deliver winter jackets 
to children through a group of devoted volunteers. 

W



Arab Jordan Investment Bank (AJIB) was 
awarded the “Elite Award for High Quality 
of US Dollar Clearing Operations at a rate 

of 99.49%” for the year 2018
 presented by JPMorgan Chase and Co

he award is the most prestigious award 
by this international financial institute to 
the banks registers the highest quality 
and accuracy of international payments 

and remittances. This ratio is the highest among 
international banks’.
The Bank Receives a Shield from the International 
Systems Audit and Control Association
In recognition of its efforts in the application and 
dissemination of its information and technology 
management processes, the Jordan Arab Investment 
Bank recently received an appreciation shield from the 
International Systems Audit and Control Association. 
ISACA.
The shield was handed over to a number of senior 
executives who sought to guide the project team and 
implement a well-planned plan to elevate the bank 
and achieve impressive results in the early stages of 
IT governance.
This award shows the extent of cooperation between 
the Bank’s senior and executive managements. It 
shows the extent to which Arab Jordan Investment 
Bank invests in IT and adopt sound governance 
frameworks and roles.

Adding New Features to
 “Rewards” Program, AJIB

AJIB has added new features to the AJIB Rewards 
program enabling customers to redeem their points 
with vouchers from Manaseer, Cosmo or Leaders 
Stores.
The program aims to reward the Bank’s top customers 
with VISA Infinite cards, Mastercard World Elite and 
Mastercard World cards, by giving those points on 
every purchase and through any point of sale.
”AJIB Rewards“ can also redeem points for hotel 
reservations, tickets and many prizes offered on 
ajibrewards.com or through the AJIB Rewards 
application which is available on Android and Apple 
devices.

Expansion of the ATM network in – AJIB
AJIB is committed to being present in various strategic 
and dynamic locations in the Kingdom, to ensure 
customer service and expand their base, to enhance 
communication with them and provide service in 
accordance with the highest standards of quality and 
excellence.
In this respect, the bank has expanded its network of 
ATMs. A new ATM has been installed within the general 
administration of the Royal Jordanian in Abdoun, as 
well as the Royal Jordanian Terminal Building at the 
Seventh Circle. ATMs have also been installed in 
Shmeisani. Those are vital areas in Amman, thus, the 
total network ATMs devices is 62.

Bank News

T

ARAB JORDAN INVESTMENT BANK- AJIB IS 
AWARDED THE ”ELITE OF HIGH QUALITY“ PRIZE BY 
JPMORGAN CHASE AND CO
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  JD 1.470 Million, the Net Profits of the
 Middle East Insurance Company in 2018  

The Middle East Insurance Company achieved positive 
results and was able to maintain its results for the insurance 
and investment activities, which led to an increase in profits 
to reach JD 1.727 million before taxes. Net profits after tax 
amounted to JD 1.470 million and its total premiums reached 
JD 40.680 million. Of the premiums, and the rights of the 
property decreased to JD 39.309 million compared to JD 
41.590 million in 2017 due to the decline in the prices of 
shares in the financial market.
Commenting on the results, Chairman of the Board, Samir 
Qu’waar said that despite the difficult circumstances and the 
accompanying challenges, the Middle East Company has 
managed by the efforts of the Board of Directors, executive 
management and all employees and agents to meet these 
challenges and continue their high performance.
Qu’waar added that the company has renewed its 
agreements for 2019 with a large group of international 
reinsurance companies, and on good terms due to the 
distinguished and historical relationship with reputable 
insurance companies.
Qu’waar also stressed that the Middle East insurance keeps 
advanced in the insurance aspects of financial adequacy 
which confirms the integrity of the policies followed by the 
company in its performance and ability to achieve positive 
results.
Qu’waar expressed that the company is still trying to develop 
its employees and upgrade them to the high professional 
standards, through high training and staff development 
standard policies and encourage them to get specialized 
diplomas  in the insurance field.
Qu’waar said that in view of the company’s growth in net 
profits, the Board of Directors will recommend to the General 
Assembly at its Ordinary Meeting to approve a dividend of 
JD 1.102 million representing 5% of the authorized and paid 
up share capital.
”The company’s driving force will always be to achieve 
the growth goal of its business and to maintain its financial 
position to reach the highest level of efficiency.
The company was able to develop and improve its products 
and services to meet the needs of customers, and strengthen 
their competitiveness in the market.
Ku’waar expressed his thanks and appreciation to the 
members of the Board of Directors and their continuous 
support to the company and all the efforts of the staff, which 
was the cause of the achievements during last year. 

Middle East Insurance Co.

Qu’waar: The 
Company has 
renewed its 
agreements in good 
terms for 2019 
with a large group 
of international 
reinsurance 
companies



JD 651,000, the Profits of ARAB JORDANIAN 
INSURANCE GROUP (AJIG) in 2018

The Arab Jordanian Insurance 
Group achieved a net profit after 
tax of 651 thousand JDs for 
2018 compared to profits of 591 
thousand JDs in 2017, the total 
revenues during  2018 about JD 
13.845 million in 2018 compared 
to revenues of JD 12.917 million in 
2017 total assets JD 22.102 million 
for  2018 compared to JD 20.200 
million  in 2017. The annual basic 
share of the profit is 0.068 JD per 
share. 
Commenting on the financial 
statements ended on 31-12-2018, 
Nasser Al Deek, General Manager 
of the company said that the 
company has achieved remarkable 
achievements in 2018 through the 
implementation of the long-term 
strategic plans which are now 
bearing fruit.

He added that the Jordanian Arab 
Insurance Group’s march has 
been established at the forefront 
of the insurance companies in 
the Kingdom, where the company 
is based on distinguishing its 
customers from others by offering 
integrated and comprehensive 
services aimed at taking care of 
their interests. He pointed out that 
the company is preparing for 2019 
on a solid basis by utilizing all the 
available means to develop its 
services and specialized insurance 
programs to suit the needs of 
renewable customers. 
Al Deek expressed his sincere 
thanks and appreciation to their 
customers and employees for 
their loyalty to the work which will 
raise the company’s position in the 
market.

The Arab Jordanian Insurance Group

Al-Deek:The 
company’s 
march has been 
established in the 
forefront, where the 
company focuses 
on distinguishing 
its customers by 
providing integrated 
services to them

JD 1.102 Million Profits of Jordan French
 Insurance Company “JOFICO” in 2018

JOFICO achieved a net profit after 
tax of JD 1.102 million. Total revenues 
during 2018 amounted to JD 24.659 
million. The total assets amounted to 
JD 82.283 million. The basic share of 
the profit for the year was JD 0.12 per 
share. 
Commenting on the financial 
statements ended on 31-12-2018, 
Dr. Waleed Zorob, General Manager 
of the company said that with the 
hard work of the company, the 
company was able to achieve profits 
that boosted the financial position 
of the company due to its the high 
reputation and professionalism of 
the direct management supported 
by an understanding and capable 
board of directors and the efforts 
of all colleagues in the company 

and their keenness to highlight their 
best. This has made the company 
occupies an advanced position 
among companies in the Jordanian 
insurance market. 
He added that the customers, led 
by the security services are those 
who supported the march of the 
company, because they realize that 
the company is keen money and 
property of its customers, which 
reflects the credibility of the company 
in dealing.
Zorob expressed sincere thanks 
and appreciation to their customers 
and employees for their teamwork 
and confidence, stressing the 
firm’s keenness to move forward 
in the process of achievement and 
success. 

Jordan French  Insurance Company

Zorob: The company’ 
professional work 
has been able to 
achieve profits that 
have strengthened the 
financial position of 
the company, thanks 
to its high reputation 
and professionalism
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Societe Generale Bank Jordan (SGBJ)

Societe Generale’s Profits Rise 
6% in 2018
Societe Generale’s Profits rose  Listed 
on the Amman Stock Exchange, during 
2018, by 6% ,The preliminary financial 
results showed the bank’s annual profit of 
JD 8.28 million ($ 11.68 million) in 2018 
against profits of JD 7.81 million ($ 11.02 
million) in 2017. 
The bank indicated in a statement to the 
Stock Exchange that net direct credit 
facilities increased by 24.3% to JD 809 
million in 2018 compared to JD 651 million 
in 2017 
During the fourth quarter of 2018, the 
bank’s profits rose to JD 2.83 million, 
compared to profits of JD 1.47 million in 
the fourth quarter of 2017.
Commenting on the results, the bank’s 
achievements were positive last year. 
They reflected significantly on the 
financial statements as most of its indices 
rose compared to 2017. Thus, the bank 
enhanced its position in the banking 
market and developed its capabilities in 
the field of customer service. It sought 
to meet the customers’ needs and 
aspirations to ensure its capabilities’ 
sustainability.                           
The Bank, with its management and 
competent staff, is making concrete 
efforts to achieve greater achievements 
and successes in the coming years.  

Abaouat: The bank 
has strengthened 
its position in the 
banking market, 
developed its 
customer service 
capabilities and 
understood their 
needs



INVESTBANK

The INVESTBANK continued to achieve positive 
financial results in 2018. The Bank’s profits before 
income tax increased 7.4%. It was  JD 19.7 million 
in 2017, raising to JD 21.2 million in 2018.  
According to the preliminary financial statements, 
the bank’s net profit after tax increased by JD 
15.8 million in 2017 to JD 16 million in 2018.  
The financial statements also showed an increase 
in the volume of direct credit facilities in 2018. The 
customer deposits increased in 2018 to reach JD 
748 million at the end of 2018 compared to JD 
676 million at the end of 2017 and an increase 
of 11%.
The bank increased its total assets by 7.4% to 
reach JD 1.15 billion at the end of 2018 compared 
to JD 1.07 billion at the end of 2017. Total income 
in 2018 exceeded JD 50 million,
Commenting on the results, INVESTBANK’s CEO, 
Beshr Jardaneh said: ”The Bank, thanks to its 
prudent management and commitment to the 
best standards of banking, has demonstrated its 
ability and potential to optimize the utilization of 
its customers ‘deposits and shareholders’ funds 
within a strong framework of governance and a 
disciplined approach to risk management“
Pointing out that the bank continued during the 
past year to achieve growth in all indicators 
despite the economic conditions pressing the 
Kingdom.
Jardaneh confirmed that The INVESTBANK  
is continuing its leading role in  Jordanian 
banking market  by offering the highest levels of 
operational performance and the best and most 
sophisticated banking; contributing to maximize 
financial results, down to meet the expectations 
of the shareholders in dividends profitable 
rewarding. 

INVESTBANK After Tax Profits 
Increased to JD 16 Million in 2018

Jardaneh: The wise 
management of the 
bank proved its ability 
and potential to 
optimize the utilization 
of its shareholders’ 
funds

Investment In The Banking Sector

ISSUE 55    March 2019 30



Investment In The Banking Sector

31

In
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 B
an

ki
ng

 S
ec

to
r

In
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 B
an

ki
ng

 S
ec

to
r

Jordan Ahli Bank’s Profits Rise 
60% in 2018
The profits of the Jordan Ahli Bank increased 
by 65% before tax to JD 33.2 million in 2018 
compared to about JD 20.1 million for 2017  
 According to the disclosure of preliminary 
data issued by the bank, net profit after 
taxes and provisions amounted to JD 21.3 
million, in a compare of JD 13.3 million for 
two years, they increased by about 60%  
 The non-performing debt decreased after the 
reduction of interest and commission to 5.88% 
in 2018 compared to 7.4% in 2017. The bank 
stated: Total assets increased by 2% to JD 
5.5 million to reach JD 2.8 billion. The capital 
adequacy ratio rose to 14.9% at the end of 
2018 compared to 14.4% at the end of 2017.
During the fourth quarter of 2018, the bank’s 
profits rose to JD 4.75 million, compared to 
profits of JD 418  million in the fourth quarter 
of 2017.
Commenting on the results, the Bank expressed 
its satisfaction with these indicators, which 
reflect the strength of the bank’s adequate 
financial capacity.
 Achieving these results is the fruit of the 
continuous efforts of the bank›s Board of 
Directors, the diligent work of the Executive 
Management and staff at all levels of 
management towards the implementation of 
the Bank›s strategic long-term plan to enhance 
its sources of funds, increase its market share 
of deposits and facilities and manage interest 
margin efficiently. Improving the quality of its 
credit portfolio, and achieving a qualitative 
leap in the level of banking services provided 
to customers while maintaining the bank›s 
prudent policy towards all types of risks.

Jordan Ahli Bank

Daoud: Positive results of 
the bank mean  Achieving 
a qualitative leap in the 
level of banking services 
provided to customers 
while maintaining 
conservative policy 
towards all types of risks
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Capital Bank
Capital Bank’s Profits Growth of 
11% in 2018

The results announced by Capital Bank 
(Jordan Financial Bank) showed yesterday, 
that its net profit rose 11.1% in 2018 to reach 
JD 30.3 million from JD 27.3 million in 2017.  
The bank stated to the Amman Stock Exchange 
that it had achieved a pre-tax profit of JD 37.4 
million, a 19% growth comparing to 2017, 
which amounted to JD 31.4 million.
In the fourth quarter of 2018, the bank’s profit fell 
11.78% to reach JD 14.33 million, compared to 
a profit of JD 16.24 million in the fourth quarter 
of 2017. According to the disclosure, the 
Board of Directors recommended distributing 
10% on amount of JD 200 million as cash 
dividends to the shareholders. The preliminary 
financial statements, which are subjected to 
the approval of the Central Bank of Jordan, 
show that the proportion of non-performing 
credit facilities decreased after deducting the 
outstanding interest by 8.6% in 2018 compared 
to 8.9% in 2017. The provision coverage 
ratio of these facilities reached 79.2%.  
The return on the asset ratio rose to 1.35%, 
while the return on equity increased to 8.84% 
in 2018. The bank said that the return on the 
asset ratio rose to 1.35%
Commenting on these results, the Bank has 
achieved strong results despite the difficult 
economic conditions surrounding the region. 
This means that the bank is able to overcome 
crises and obstacles due to its prudent policy 
and risk management and the principles 
of good governance. That is due to the 
government’s management, well planning and 
developing appropriate strategies.

Al-Salem: The bank 
was able to achieve 
strong results 
despite the difficult 
economic conditions 
which indicates the 
bank’s ability to 
overcome crises and 
obstacles
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The preliminary financial results of the 
Cairo Amman Bank showed an annual 
profit of JD 29.707 million ($ 41.9 million) 
in 2018 against a profit of  29.968 
thousand JDs ($ 42.3 million) in 2017.
During the fourth quarter of 2018, the 
bank’s profits rose to JD 8.73 million, 
compared to profits of 9.34 JD million in 
the fourth quarter of 2017.
The bank said that the bank’s financial 
results showed a rise in the bank’s assets 
during the last year 2018 by 1.2% to 
reach JD 2.935 million comparing to total 
assets of JD 2.447 million for 2017.
Commenting on the results, the bank 
expressed its expectations for achieving 
more good and satisfactory products 
with a focus on exploiting growth 
opportunities and enhancing the Bank’s 
position in its competition among other 
banks.  The bank will strive to enhance 
its financial standing, improve the 
quality of its investment portfolio and, of 
course, success in the bank will be due 
to all employees, as well as loyalty and 
persistence trust in the bank.

Cairo Amman Bank
Cairo Amman Bank’s Total Profit is JD 29.7 Million

Al-Mufti: The bank is looking 
towards achieving more 
satisfactory positive results 
for customer confidence
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Operating Revenues Rise by Bank al 
Etihad Profits by 18% in 2018
   Bank al Etihad profits rose listed 
on the Amman Stock Exchange, 
during 2018, by 18.07% ,The 
bank’s preliminary financial 
results showed an annual profit 
of JD 41.09 million ($ 57.95 
million) in 2018 compared to a 
profit of JD 34.8 million ($ 49.08 
million) in 2017. 
In the fourth quarter of last year, 
the bank’s profits increased by 
0.86% to reach JD 12.52 million, 
compared to a profit of JD 21.41 
million in the fourth quarter of 
2017
These results reflect the strength 

of the financial position, which 
is reflected in the continuous 
rise in many indicators such 
as the growth of the bank’s 
operating income during 2018 
by 11.55% to reach JD 151.8 
million compared to JD 136.09 
million during 2008-2018. 
These results are the product of 
efforts by The bank’s Board of 
Directors, adherence to prudent 
policies, implementation of 
the bank’s long-term strategic 
plan, improvement of the quality 
of its credit portfolio and the 
significant customer service.

Bank al Etihad

Salfiti: The bank’s 
prudent policy achieved 
positive financial 
results as a product of 
continuous efforts and 
integrated work.

The preliminary financial results 
of the AJIB showed an annual 
profit of JD 16.816 million ($ 23.72 
million) in 2018 against a profit of 
JD 17.175 million ($ 24.22 million) 
in 2017.
The financial results indicate 
that the net operating income of 
the bank during 2018, JD 58.06 
million, compared to JD 59.91 
million in 2017. 
During the fourth quarter of 2018, 
the bank’s profits rose to JD 
4.25 million, compared to profits 
of 3.73 JD million in the fourth 
quarter of 2017.
The financial results reflect the 

firm’s efforts to consolidate its 
market share and position at the 
local level, in line with the Bank’s 
strategy of enhancing its position 
and improving the quality of its 
services.
 The bank is able to maintain 
the confidence of its customers, 
enhance its financial viability and 
develop its investment portfolio 
despite the difficult circumstances 
surrounding the region.
Each achievement shows an 
integrated team of management 
and employees belonging to their 
work and has skills and efficiency 
in the world of banking.

Al-Qadi:  The bank 
is able to maintain 
the confidence of its 
customers, enhance its 
financial viability and 
develop its investment 
portfolio despite the 
difficult circumstances 
surrounding the region

Arab Jordan Investment Bank
JD 16.8 Million; Net Profit of the Arab Jordan 
Investment Bank in 2018
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JD 50.9 Million; the Profit of the Bank 
of Jordan in 2018, Recommendations 
for Cash Dividends

The preliminary financial results of the Bank of 
Jordan showed an annual profit of JD 41.246 
million ($ 50.94 million) in 2018 against a profit 
of JD 45.609 million ($ 56.33 million) in 2017.
During the fourth quarter of 2018, the bank’s 
profits rose to JD 10.23 million, compared to 
profits of  JD 6.88 million in the fourth quarter 
of 2017.
The bank said in a statement to the stock 
exchange that customer deposits grew by 
1.2% to JD 1.868 billion in 2018 compared 
to 2017.
He pointed out in his statement that the net 
direct credit facilities increased by 1.2% in 
2018 to JD 1.465 billion and the total assets 
of the bank grew by 2.1% to JD 2.619 billion 
compared to 2017 
He added that the Board of Directors of the 
Bank recommended a cash dividend of 18% 
of the capital, equivalent to JD 36 million, 
after the approval of the Central Bank and the 
shareholders of the bank.  
The bank’s capital is JD 200 million, distributed 
over 200 million shares, with a nominal value 
of JD per share.
Commenting on the results, the bank said 
that the results were good against the political 
and economic crises surrounding the region. 
The bank’s objective is not only to increase 
its profits but also to improve its banking 
structure and achieve sustainable sources of 
income from all its banking operations based 
on its long-term strategic plans.
This confirms the management’s ability to 
control and make the right decisions with a 
qualified staff of employees belonging to the 
bank as well as customer loyalty and great 
trust in the bank.

Bank of Jordan’s

Fakhoury: The goal of 
the bank is not only to 
increase its profits, but 
also to improve and 
develop its banking 
structure and achieve 
sustainable sources of 
income. 
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Jordan Kuwait Bank’s Annual 
Profit Rises 56%

The profits of Jordan Kuwait Bank, 
listed on the Amman Stock Exchange, 
increased by 56.3% in 2018.
The preliminary financial results showed 
the bank’s annual profit of JD 42.143 
million ($ 59.44 million) in 2018 against 
profits of JD 26.955 million ($ 38.02 
million) in 2017.
The bank said in a statement to the Stock 
Exchange that the net credit facilities 
rose 4.5%; to JD 1.633 million in 2018, 
compared to JD 1.562 million  in 2017.
During the fourth quarter of 2018, the 
bank’s profits rose to JD 14.51 million, 
compared to profits of 5 JD million in the 
fourth quarter of 2017.
The Bank’s comments on the results 
reflected the positive developments 
witnessed by the Bank in terms of the 
best application of the principles of 
corporate governance, as well as the 
successful completion of its long-term 
strategic plan which aims to move the 
bank to a new banking stage and create 
an environment that is conducive to 
creativity and innovation, keeping the 
bank’s conservative policy towards all 
types of risks. 
This success is the result of the efforts of 
the Board of Directors of the Bank with 
the diligent work of the management and 
all employees who enjoy a high sense of 
responsibility.

Jordan Kuwait Bank

Kabariti: The results 
reflect the positive 
developments witnessed 
by the bank and the 
successful completion 
of its long-term strategic 
plan



Profits of Safwa Islamic Bank Rises 
46% in 2018
Safwa Islamic Bank’s achievements have exceeding 
expectations this year, where indicators tell the rise, whether 
it is in income, profits or equity and the like 
Growth and progress represents a true success story for 
the board of directors of the company and the executive 
management, which created a new reality after overcoming 
the impossible and overcome the difficulties and exceeded 
all expectations by obvious million figures ... The revenues 
of joint investment increased by JD 11.2 million to reach 
JD 62.2 million compared to JD 51.0 million for 2017 and a 
growth rate of 22%
On the other hand, profits also rose to 13.07 in 2018 while 
they were 8.7 million in 2017
Furthermore, the total deposits, assets, operating income 
and capital adequacy ratios were also reflected by figures. 
The consolidated financial statement position showed a rise 
in total assets to reach JD (1121.5) million compared to JD 
(957.8) million for 2017 with a growth rate of 17.1%
NET operating income rose to JD 37.4 million compared to 
JD 31.3 million in 2017, and by a growth of 19.6% in net profit 
after tax that increased by 46% to JD 8.4 million compared to 
JD 5.7 million in 2017
 In addition, the customer deposits increased of JD (157.6) 
million to JD (930.6) million and a growth rate of 20.4%. 
While shareholders’ equity reached JD 141.3 million ...  
The capital adequacy ratio was 25.3%, noting that the 
instructions of the Central Bank of Jordan set a minimum 
of 12%. The Central Bank of Jordan recommended the 
distribution of cash dividends to the shareholders of JD 7 
million and 7% of the capital
Moreover, the bank had achievements in terms of progress 
and expansion. The bank opened 8 new branches to reach 
33 branches by the end of 2018.  

Safwa Islamic Bank

Abu Hammour: The 
bank’s remarkable 
and interesting 
achievements as well 
as figures speak loudly

Investment In The Banking Sector
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The Arab Bank 
$ 820 Million Profits of the Arab Bank Group and 45% Dividends 

The Arab Bank Group has achieved a 
strong performance in 2018 with net 
group profit after tax and allocations 
$ 820.5 million at the end of 2018, 
compared to $ 533 million at the end 
of 2017 profit before tax amounted to 
$ 1.1 billion.
The Group increased its capital base to 
$ 8.7 billion as of December 2018. The 
capital adequacy ratio rose to 15.6% 
and the return on equity increased to 
9.5%. 
In a view of these remarkable results, 
the Board of Directors of the Arab Bank 
has recommended a cash dividend of 
45% for 2018 of $ 418 million. 
The Group achieved a net operating 
profit growth of 8% due to the growth 
in net interest and commissions from 
major banking businesses with net 
interest growth at 9%.
Thus, the group’s total credit 
facilitation’s portfolio rose up to a ratio 
of 3% to $ 25.8 billion comparing to $ 
25.1 billion in 31st December 2017, 
whereas deposits of the agents rose to 
$ 34.3 billion.
Commenting on the results, Mr. Sabih 

Al-Masri, Chairman of the Board said:
Indeed the bank’s profits in 2018 
indicate the financial central power 
and success to maintain lasting. 
Thus, it is the accomplishments’ 
culmination, and confirmation of the 
success to cope with the regional 
and international developments. 
For his part, Mr. Nemeh Sabbagh, 
Arab bank General Executive 
Manager, stated that these positive 
results are due to the remarkable 
growth of the bank’s operating income 
from major businesses and markets. 
The operating net profits achieved a 
new growth out of the net gains and 
commissions. This is the result of 
ongoing successful efforts to increase 
the levels of lending which reflects the 
bank’s efficiency of managing cash 
and funding resources and its ability 
to make benefit of spreading in several 
markets.
However, he indicated to maintain the 
stability of the operating costs, thus, the 
efficiency ratio (expenses to income) 
is 40%. Furthermore, the bank should 
maintain its credit portfolio and assets’ 

quality. The assets coverage ratio of 
non- performing loans was 100%, not 
including the guarantee value.
Sabbagh added that viewing the end 
of the causes against him in New York 
since 2004, which ended in his favor, 
he reversed the surplus of provisions of 
$325 million, which reflected positively 
on the results achieved this year. He 
pointed out that the bank, in line with 
its conservative strategy and policy, 
and the continuation of its prudent 
approach to face adverse changes 
in economic conditions, has offset a 
provision of $ 225 million for a decline 
in the value of an investment in Turkey 
as a result of the low exchange rate.
Finally, Mr, Sabih Al-Masri, pointed 
out that he is sure that the bank 
can maintain distinguished profits 
levels and indicators that will push 
the positive growth of the assets 
and operating profits. Therefore, the 
entrepreneurship position of the group 
will be enhanced looking forward to 
meeting the ambitions and aspirations 
of our shareholders and customer 
service.

Al-Masri: The bank 
profits reflect the power 
of its financial position 
and are the culmination 
of its successful career 

Investment In The Banking Sector

Sabbagh: The positive 
results are driven by the 
remarkable growth that the 
Bank continued to achieve in 
its operating income. 
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Investment in the finance sector

First Finance Company Profits
 of 2018 are JD 1.727 Million

he First Finance Company achieved net profits 
after tax of JD 1.727 million. Total revenues for 
the year 2018 amounted to JD 6.568 million. 
The company continued during 2018 with a 

total assets of JD 58.127 million and its share of profit 
for the year was JD 0.049.
Commenting on the financial statements ended on 
31-12-2018, Ibrahim Abu Khadija, the company’s 
General Manager , said that with regard to the size 
of the challenges experienced by most companies in 
the Kingdom during the past periods and in light of 
all the repercussions, the company achieved positive 
results during 2018 based on the collective work of 
plans The directives of the Board of Directors and the 
dedication of its employees, headed by the supreme 
executive management, which placed the interests of 
the shareholders in mind.
During 2018, the company focused on improving the 
quality of the credit portfolio, arranging and structuring 
some of the large funds that placed pressure on the 

company’s financial position.
Abu Khadija stressed that the irregular medium 
and small funds have been dealt with and reached 
arrangements with the clients to maintain the continuity 
of their projects while enhancing the guarantees and 
protection of the company’s rights.
He pointed out that these positive indicators reflect 
the credibility of the company in improving its financial 
position and develop its performance and commitment 
to the plan set, and the company looks to intensify its 
efforts to obtain higher positive results next year
The Board of Directors recommends that cash 
dividends be distributed to all shareholders registered 
in the Company’s records at a rate of 40 Fils per share, 
or 4% of the company’s capital. 
Abu Khadija expressed his sincere thanks and 
appreciation to their shareholders for their support 
and confidence in the Board of Directors during the 
coming years, stressing the firm’s keenness to move 
forward in the march of achievement and success.

T
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Abu Khadija: 
During 2018, the 
company focused 
on improving the 
quality of the 
credit portfolio 
and arranging 
and structuring 
some of the 
large funds that 
placed pressure 
on the company’s 
financial position



AYMAN HATAHET:
 A POLITICAL FIGURE THAT
 HAS DEEP POLITICAL AND
 ECONOMIC KNOWLEDGE 

hen political deep knowledge is embodied 
in long term economic vision, a successful 
leadership figure is emerged, Mr. Ayman 
Hatahet, who has extensive political 
experience. He was a member of the Senate 

and a Minister of Transport during Dr. Abdullah Al-Nsour 
government. His leadership and wisdom enabled him to 
control different activities and to serve public and private 
interest. 
Hatahet was part of the Jordanian political system and his 
economic dedication is governed by citizenship and love 
of the country, in addition he is keen to serve the national 
economy. 
On the economic side, Hatahat is the Chairman of the 
Board of Directors of the Jordan Chamber of Industry and 
Chairman of the Board of Directors of the Jordanian, Arab 
and International Industrial Companies. He also served as 
Chairman of the International Silica Industries Company, 
and Chairman and General Manager of Jordanian 
Carbonate Co. 

Socially, Hatahet has potential social responsibility and 
huminitrian sense, as he was appointed as a member of 
the Board of Trustees of King Hussein Cancer Foundation 
and Member of the Board of Directors of Tkyet Um Ali, in 
addition to other leading positions is several educational 
and social institutions. 
  
Hatahet views Jordan as a country of security and 
safety and has all the capabilities to conduct actual 
reforms to overcome all the challenges and increase 
investment opportunities and growth, despite all the 
harsh circumstances affecting Jordan and the region. He 
stressed on the importance of involving Jordanians in the 
political decision-making process and educating them to 
increase the sense of cooperation and interaction to serve 
our country under the Hashemite Banner.  

Economic news

Hatahet:
 Political 

Stability and 
Growth are 
Achieved 

through Actual 
Reforms 
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Investment in the telecommunications sector

 Orange Jordan Inaugurates
 its Customer Service Center at 

the New Location

CEO of Orange Jordan, Terry Marini 
recently inaugurated the new location 
of the company’s customer service call 
center in Abdali, located near Al-Dakhliya 
Circle. The new location will enhance the 
company’s communication and increase 
its efficiency in managing its relationship 
with its customers, responding to their 
needs, and providing them with the 
company’s offers and services in a more 
effective way.

Orange Jordan Inaugurates
 its 61st Store in

 “Dahiet Al-Yasmeen”

CEO of Orange Jordan, Terry Marini 
recently inaugurated a new Smart Store 
in ”Dahiet Al-Yasmeen“ area, where the 
total number of Orange Jordan’s stores 
becomes 61 across the Kingdom, in the 
attendance of several executives from 
the company.
 Marini said that the store falls within 
a series of stores that the company is 
planning on opening during this year 
across the Kingdom, pointing out that the 
new Smart Store in «Dahiet Al-Yasmeen» 
was established to meet the needs of 
Orange Jordan›s subscribers in this area 
and in close by areas.

Orange Jordan Signs an 
Agreement with Elevatus for 

Recruitment

Orange Jordan signed an agreement with 
Elevatus, through which the company will 
assist Orange Jordan to select the most 
qualified candidates to work at its various 
locations. The agreement was signed 
by Orange Jordan’s CEO, Terry Marini 
and the founding partners of Elevatus 
recruitment, Yara Burgan and Yacoub 
Zureikat, in the presence of Ghada 
Fares, Chief Human Resources Officer at 
Orange Jordan.
Marini said that the agreement falls in 
line with the company’s goals that seek 
to employ Jordanian skills and help start-
ups, and consequently contribute to 
developing local communities through 
benefitting from Jordanian competencies, 
pointing out that this will strengthen 
Orange Jordan’s role as a national 
company, which mainly contributes to 
decreasing the unemployment rate.

Orange Jordan Received 
3 ISO Certificates

 in 3 Fields.
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Investment in the telecommunications sector

Orange Jordan received three
 certificates of the International Standards 

Organization (ISO)

 owever, the company proved its ability to meet 
the accredited standards and requirements 
to gain the certificates. Orange Jordan’s 
CEO Terry Marini received these certificates 
in the company’s headquarter, by the SGS’s 

representative in Jordan, Eng. Hisham Jalham. It was 
attended by the HR’s Executive Manager, Ghada Jamal 
Faris,  the Executive Manager of IT, Networks, and 
Total Sales, Eng. Walid Dolat,  the Executive Committee 
Members, and the International Engineering Consulting. 
Orange Jordan was granted (ISO45001:2018) for 

occupational safety and health management systems, 
thus, the company provides its employees with a healthy 
and safe work environment. The second certificate 
the company was merited is (ISO14001:2015) for the 
environment management system criteria. Furthermore, 
the company gained (ISO:14644-Class8) certificate for 
data centers which are free of the interior environmental  
pollution. 
The company’s CEO, Terry Marini, said: ”Accrediting 
these certificates for us is a clear evidence of Orange 
Jordan efforts to encourage our employees to keep up 
their performance level in the forefront. Thus, it will be 
positively reflected while providing the best experience 
for our customers. Environmentally wise, we’re always 
committed to update our systems, so we achieve the 
highest global specifications and criteria in this field”. 

H

MARINI:
WE’RE KEEN TO UPDATE OUR SYSTEMS IN 
ORDER TO ACHIEVE THE HIGHEST GLOBAL 
STANDARDS AND SPECIFICATIONS OF THE ICT
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extracts.
One of the most prominent products of the company is 
”Broncare“; syrup for cough; it is the most reputable in 
the markets. 
The second company, Aragon Biotechnology, was 
established in 1998 and was initially established as a 
research and development company for laboratory 
reagents. According to its general director, Ayed Al-
Mazhar, the company published 21 patents in laboratory 
reagents.
The company produces a glucose meter that speaks 
5 languages; Arabic, English, France, Russian, and 
Turkish. Also, the company has obtained the reliability 
of the Jordan Food and Drug Administration as well as 
obtained the reliability of GMP for all production lines. 
It also obtained the international quality certificates 
ISO 9001 and ISO 13485.,and the (CE) for all fast and 
specialized tests.
SWAG, the third-largest company today, is using 
technologies, solutions and innovations for the 
development of modern industrial drugs. It develops 
innovative combinations with multiple functions in each 
combination, thus, eliminating a significant number of 
ineffective substances. The process shortens the time 
and the number of manufacturing methods of the drugs 
rather than cutting a high percentage of the costs. 
It is also unique in the development of drugs with a lower 
concentration of the active ingredient and have the same 
effectiveness in order to reduce the degree of toxicity in 
the body and also reduce the severity of side effects of 
the drug, for example the hypothermia (Acetominophin).
The pharmaceutical industry remains an integral part 
of the humanitarian profession related to medicine and 
treatment. It is a national human duty, since it is closely 
linked to human life and the ability to alleviate the pain 
of disease as much as possible. All the studies that the 
company strives to develop are in the best interest of 
the citizen.

”DR. ADNAN BADWAN HAS 
THE RIGHT DECISION AND 
EXTENSIVE EXPERIENCE 
WITH HIGH EFFICIENCY AND 
CAREFUL PLANNING“

BADWAN: ”DOLORAZ“ 
CAPSULES IS ONE OF THE 
MOST FAMOUS PODUCTS OF 
THE COMPANY AND MORE 
MARKETABLE IN LOCAL AND 
ARAB MARKETS

THE JORDANIAN PHARMACEUTICAL 
MANUFACTURING CO. PL, THE FIRST OF 
QUALITY PRODUCTS AND THE MOST WIDE-SPREAD

ISSUE PROJECT

ARAGON FOR 
BIOTECHNOLOGY... 
CONTINUOUS 
ACHIEVEMENTS

SWAG...ENTREPRENEURSHIP
 BY USING TECHNOLOGIES 
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hen we talk about entrepreneurship and 
innovation in investment, we are recalling a 
Jordanian championship that makes Jordan 
proud and is one of the leading companies in 
the pharmaceutical industry. The Jordanian 
Pharmaceutical Manufacturing Company, 

which has surpassed many competitors, is led by its 
General Manager, Adnan Badwan, who has the right 
decision and extensive experience with high efficiency 
and careful planning. 
Speaking to ”Investors,“ Dr. Badwan said that the level 
and quality of the company’s pharmaceutical products 
opened the way for it to register its products in more than 
35 countries in Asia, Africa and Europe.
Badwan pointed out that Jordan Pharmaceutical 
Manufacturing Company has a good reputation abroad, 
stressing at the same time that the Jordanian medicines 
are present today in most Arab countries such as Saudi 
Arabia, Algeria, Egypt, Sudan and Lebanon, in addition 
to some African countries, America and Europe.
The Director General said that ”Doloraz“ capsules is 
one of the most famous products of the company and 
more marketable in the local and Arab markets, and will 
continue to search for entrepreneurs to manufacture and 
export medicines to Arab and foreign countries. 
Dr. Badwan noted that the site has received accreditation 

from various regulatory and legal authorities. In addition 
to the pharmaceutical and food establishment in Jordan, 
which has continuous control over pharmaceutical 
companies, the Jordanian pharmaceutical Manufacturing 
Company obtained accreditation from the Food and 
Drug Administration in Saudi Arabia and South Africa;it 
has also recently received accreditation from the World 
Health Organization (WHO), the first in Jordan to obtain 
accreditation.
He pointed out that the experience built by the company 
over the years has become a source of knowledge 
and technology transfer to other companies, where the 
company initiated the establishment of three subsidiaries: 
Delassfor Natural Products Company was established in 
1999, and its meaning goes back to the original Arabic 
language, it refers to the ”Light Protecting Shield ”.
All the company’s products are made from natural 
materials and produced according to the JMP system, 
where the company started producing medical products 
in 2000.
The focus of its work was on two aspects, providing 
medicines for the mother and child with great attention to 
the elderly people by producing a large range of drugs, 
notably: Plant and herbal medical products, functional 
foods, nutritional supplements, creams, extracts, where 
it depends on producing and developing all natural 

THE JORDANIAN PHARMACEUTICAL 
MANUFACTURING CO. PL, THE FIRST OF 
QUALITY PRODUCTS AND THE MOST WIDE-SPREAD

W
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DELASSFOR NATURAL PRODUCTS ... A MILESTONE IN THE 
PRODUCTION OF MEDICAL DRUGS
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present. 
- A member of the Steering Committee with the 
Minister of Transport with the aim of privatizing the 
Academy and until it was converted into a private 
company.
- A member of the Board of Directors of the Royal 
Jordanian Aviation Academy.
• Received many medals of Honor during his military 
and civil service, the military medals:
Independence, Merit, Al Kawkab, Al Nahda, Sama 
Al Somood Al Ammani, A certificate of leadership, 
training, technical and administrative competence, 
Al Karama Medal, Silver Jubilee, War (67), and loyal 
service
• Won the Excellence Award for Royal Initiatives in 
2006 and 2010.
• During his service at the Academy, he received a 
commendation from His Majesty the late King Hussein 
in 1994. He was awarded the Order of Planet 2 in 
1996. He was honored by His Majesty King Abdullah 
II in 1999. He was honored with the distinguished 
initiatives of His Highness Prince Faisal 2006. He was 
rewarded the Honor Shield (distinguished initiatives) 
in the achievements of supporting the economic and 
development march of His Royal Highness Prince 
Raad bin Zeid, Chief of Trustees in 2010.
Al Khawaldeh believes that the objectives of the 
Academy are to provide the local, Arab and foreign 
markets with experienced pilots and technicians 
with a high level of professionalism. Aircraft 
maintenance students receive practical OJT training 
on large aircraft in major local aircraft maintenance 
companies such as Joramco, Galko, Jack, as well as 
the Academic Aircraft Maintenance Center.
The Academy strives to maintain a leading position 
in training in various fields of aviation to provide 
local, regional and international airlines with highly 
qualified and skilled pilots, in addition to training 
and qualifying students in the fields of aircraft 
maintenance engineering and aircraft electronics 
according to the highest international standards, in 
addition to advanced courses in Aviation.
The great Aviation experience alongside the 
international qualified trainers, using the latest 

equipment and technology made the academy 
able to graduate highly qualified students in both of 
the commercial aviation and aircraft maintenance 
engineering.

CAPTAIN PILOT MOHAMMED AL - KHAWALDEH 
IS A FIGURE IN GIVING AND LOYALITY TO THE 
HOMELAND

15
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hen talking about the success story of the 
Royal Jordanian Aviation Academy since 
its establishment in 1966 with a vision of 
his Majesty the late Hussein Bin Talal, 
may God be pleased with him

We will talk about Dr. Mohamed Fayyad Al-Khawaldeh 
who is one of the most important and loyal people 
of the country, a summit in the tender and glorified 
by his scientific and practical expertise that made 
him the right man in the right place. He has many 
achievements on the Jordanian and Arab arena and 
runs the largest Jordanian aviation academy in the 
Jordan of the long last Abu Al- Hussein.
Captain pilot Fayyad al-Khawaldeh is:
Brigadier General (ret.) Retired fighter pilot (1965-
1993)

He ran the following locations in a Royal Jordanian Air 
Force (fighter pilot, flight instructor, squadron leader, 
Wing Commander, Base Commander of fighter 
command air training college, aerial extension/
London, wave at the Royal War College, Director of 
training, Royal Jordanian air force weapon).
* He was appointed as the Director General of the 
Royal Jordanian Aviation Academy when he was 
retired in November 1993.
The Royal Jordanian Aviation Academy has become 
a recognized institution accredited by Jordanian 
and international organizations. We appreciate its 
contribution to the national income.
His positions:
- He is the Director General of Queen Noor Technical 
College of Civil Aviation since November 2007 - 

ROYAL AVIATION ACADEMY;
 A GREAT AVIATION EXPERIENCE 

W

AL-KHAWALDEH: 
THE ACADEMY AIMS 
TO PROVIDE THE 
LOCAL, ARAB AND 
FOREIGN MARKETS 
WITH HIGHLY 
TRAINED PILOTS AND 
TECHNICIANS
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responsibility of the driver for the damage that may 
be caused to others as a result of using their own 
car. In many cases, the owner of the car wants to 
extend insurance coverage to include damage that 
can occur for the vehicle itself. The cost of treatment 
is the most growing in our markets. The first motive of 
this insurance is the need for an individual to resort 
to a hand that helps them cope with the costs of the 
greatly increased treatment most people are not able 
to afford.  
These two types have benefited of technological 
progress and the procedures have become easier, 
faster and more convenient to secure treatment costs. 
Smart card is the result of technological advances and 
there is a constant unstoppable evolution in this area. 

What is the extent to which the financial results 
achieved by the company last year coincided 
with the objectives and plans? What will be the 
most important challenges that the company 
will face during the current year?
Dr. Sweis: The economic situation in Jordan during 
the last few years does not allow the development 
of ambitious plans including high growth rates. 
Therefore, the results achieved are not far from the 
expectations, taking into account the policies pursued 
by the company in the subscription of different risks 

and lack of focus on some types of insurance.The 
signs of the current year do not indicate that it will differ 
significantly from the previous year, but may face real 
challenges in maintaining the situation achieved last 
year.Thus, we are always optimistic and know that we 
will achieve the best available as before.

ISSUE MEETING



The insurance sector is witnessing a 
recent gap between insurance companies 
and insurers. Some feel that companies 
are loopholes for failing to execute 
contracts, particularly in large contracts. 
How the Middle East Insurance maintains 
high transparency and credibility in 
business to win the permanent trust of 
customers?
Dr. Sweis: No company can evade its obligations if it 
is financially capable.But some may delay payment 
in the hope of reducing the amounts to be paid.  
In the Middle East Insurance Co., we have 
maintained excellent relations with the company’s 
faithful over the years, many of whom have been 
dealing with the company continuously for many 
years.The strong current situation, high liquidity 
and confidence in the global markets of the 
company, in addition to the high professional 
ability of the employees are all fundamental 
factors that contribute to shaping the image of the 
company in front of the public, which brought the 
company to its advance level.

Talking about the various services 
provided by the insurance companies; 
which fields do you think are the most 
requested and cannot be dispensed with 
in the Jordanian market in particular? With 
the rapid technological development, 
arethere new insurance services that 
can be put in the insurance market in the 
world? 
Dr. Sweis: The most common types of insurance 
required by the public are insurance of cars and 
insurance of medical expenses. The first motive 
for engineinsurance is the law that requires the 
owner of the vehicle to insure the liability and 

SMART CARD IS THE RESULT 
OF TECHNOLOGICAL 

ADVANCES AND THERE IS A 
CONSTANT UNSTOPPABLE 
EVOLUTION IN THIS AREA

THE STRONG POSITION, 
HIGH LIQUIDITY AND 
CONFIDENCE IN THE 

GLOBAL MARKETS OF THE 
COMPANY BROUGHT IT 

TO THE ADVANCED LEVEL 
WHERE IT IS
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insurance company. It licensed general and life 
insurances.The work began with a capital of 150,000 
JDs. The founders of the company and its shareholders 
are businessmen and investors in the private sector.In 
1988, the company incorporated a branch of a French 
insurance company; one of the largest international 
companies that had an agency in Jordan. The French 
company AXA owns 20% of the Middle East Insurance 
Company.
The Board of Directors and employees worked actively 
during the previous years until the company became at 
the current level. The company’s achievements have 
been clear in many directions, as it is the first in total 
shareholders’ equity among the Jordanian insurance 
companies.It is the first in marine insurance and the 
second in property insurance.It is the only one that 
has not recorded a loss in any year since its inception.

Insurance companies faced obvious difficulties 
as a result of economic crisis globally and at 
the regional level. What about the impact of 
the insurance sector reality in Jordan? What 
are the actions you can take to get out of the 
crucible of crisis?
Dr. Sweis: Insurance sector is positively and 
negatively influenced by country’s indicators as 
other economic sectors.So the insurance goes with 

the economy’s bumpy rides. An important part of 
the difficulties faced by some insurance companies 
in Jordan during the past 30 years has been through 
the management of these companies and their 
insurance policy, investment or administrative.Proper 
management can coexist with negative influences 
on the market. Adhering to professional standards of 
sound and prudent investment policy and restraining 
unnecessary expenses are the methods to be followed 
at all times.
 
 

THE STRONG POSITION, 
HIGH LIQUIDITY AND 
CONFIDENCE IN THE 
GLOBAL MARKETS OF 
THE COMPANY BROUGHT 
IT TO THE ADVANCED 
LEVEL WHERE IT IS
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ordan is a strong country that is capable 
to highlight the role of its institutions, 
and the forefront of its economy is 
the insurance sector, for example, 
the Middle East Insurance Company, 

which has earned the qualifications to be in place 
and invests its capabilities in entrepreneurship, 
effective management and professional staff and a 
group of customers who put trust in the company.
Well- established company is based on the group 
achievements led by a successful leader who would 
be able to establish solid capabilities. Thus, we 

looked forward to Dr. Rajai Sweis, the manager of the 
Middle East Insurance Company and hosted him in an 
interesting dialogue, which follows.

Middle East Insurance Company is among the 
pioneer companies and a prominent name 
in this sector. Would you please, show us a 
glimpse from launching up to the achievements 
that made the company a Jordanian success 
story?
Dr. Sweis: Middle East Insurance Company was 
established in 1962. It was the second Jordanian 

J

DR. SWEIS: 
ADHERING TO THE PROFESSIONAL STANDARDS 

AND PROPER INVESTMENT POLICY ARE PRUDENT 
METHODS TO BE FOLLOWED AT ALL TIMES 
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their investments to put them before the concerned 
authorities in preparation for their study and develop 
appropriate solutions.
The audience had a role in talking about the magazine, 
for their part they praised the valuable topics that they 
are dealing with in each issue and the general level 
that has reached its spread and its ability to retain the 
vast majority of participants from the first number to 
the current number. 
Former Prime Minister Dr. Abdullah Al-Nsour discussed 
the high transparency of the magazine and the clear 
credibility in presenting the news. Those results from 
a professional staff based on its management and 
editing, wishing it further progress and success.
Tahir Al-Masri said: ”I have been following the 
magazine for a long time and I have been waiting 
for the issue periodically. I have been able to rise to 
the highest levels with the serious investment issues 
and the ability to shed the light on them. This kind of 
magazines is essential. It was able to deliver thorny 
investment issues to decision makers that would 
hinder the investment situation in the Kingdom and 
limit its expansion.
The heads of the present companies said that 
after their frequent dealings with the magazine’s 
management and editor, they believed that they were 
very interested in the investment sector and gave it the 
most care as the cornerstone and the strong supporter 
of the economy in Jordan, considering it a first-class 
economic magazine.

The editor-in-chief said that he is interested in his 
dialogues with senior political and economic figures. 
They highlight their success story and the years 
of struggle that can achieve great ambitions in the 
different sectors and that leadership in performance is 
the key to the gate of the future. 
Al-Amireh also highlighted the importance of the 
magazine’s presence and its participation in major 
international exhibitions such as Cityscape Global 
Dubai, Cityscape Abu Dhabi, Jeddah Investment 
Exhibition and Dubai Investment Meeting.

 

Al Nsour:
The high transparency of the 
magazine represents a professional 
and distinguished staff.

Al Masri:
The magazine got the attention of 
all the investors. It was a need to 
have such upscale magazines.

Celebrates 13TH

Investor’s magazine 
editor -in- chief:

 We are all working to ensure the 
credibility of the news and the 
high quality of printing for the 

sake of the names taking part in 
the magazine.

ISSUE 55    March 2019 8



is distinguished for its location in Boulevard Abdali  
Amman. 
He then began to highlight the most important 
achievements of the magazine in previous years, 
which led to the introduction of the award for the best 
economic magazine, stressing that the basic value 
of the magazine is to maintain the spirit of reading 
the papers, which carries the credibility, clarity and 
honesty in addition to the attention to detail and take it 
into mind to ensure the satisfaction of participants and 

readers alike.
He added that regardless of of the obstacles of our 
journey, we succeeded to have a high self-confidence 
now, respect, and dignity.  Our pride is based on 
experience and expertise in the field of journalism and 
media for many years and a high degree of efficiency 
of managers and executors. 
Al-Amaireh said that the magazine has made a 
commitment to be the spokesman for all investors 
to solve obstacles and problems facing them in 

Celebrates 13TH

7

Under the Patronage of Al-Masri and Al-Nsour, Investors 
magazine marked its thirteenth year in the presence of 
major investors, politically and economically exposed 

persons in Jordan

Amman Rotana Hotel embraces Investors magazine’s 
ceremony. It was able to accommodate the gusts with 

great hospitality 



nvestors Magazine, the first magazine in 
Jordan, starts its fourteenth year with the same 
strength and positive attitude every year with 
new and developed strategic plans that suit 

the aspirations of the magazine which strives to be 
the most trusted magazine in the Arab world. It gives 
the investors the most attention to meet their ambitions 
and develop and promote their investments. We 
believe that the investor is the cornerstone of building 
the country’s economy and increasing national income 
through its successful investments and extensive 
experience.
In recalling the legacy handed over last year, it is worth 

mentioning the special ceremony held by Rotana 
Hotel Abdali under the patronage of the owners of the 
state Taher Al-Masri and Dr. Abdullah Al-Nsour in the 
presence of prominent political and economic figures 
representing different sectors.
The editor -in- chief welcomed the audience in the 
beginning of ceremony.  He thanked them all for 
answering his invitation which indicates the power 
of the magazine so it is proud to grab the prominent 
personalities. 
Ali Al-Amaireh also thanked Amman Rotana Hotel, 
the first tower hotel in Jordan. Its great administration 
provided hospitality, high quality of service. The hotel 

INVESTORS; FOURTEEN YEARS IN A 
ROW... THE ACHIEVEMENTS CONTINUE...

I

Celebrates 13TH
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 London initiative to launch growth and 
investment functions in Jordan

It is a five-year path for Jordan to launch growth, 
investment and employment.
Pillar I: Strong and realistic reforms to stimulate 
growth: The Jordanian Government has identified its 
strategy for the next five years by launching reform 
and growth matrix that includes a set of sequential 
and priority structural reforms over the next five years.
Pillar II: Debt sustainability and international support 
to achieve that: Jordan needs to increase funding to 
mitigate the medium-term risks of macroeconomic 
stability; and to allow the financial space needed to 
invest in growth.  

 A new partnership between the
 international community and Jordan

Jordan will need to support international and regional 
stakeholders to improve their support for economic 
reform, so as to enable Jordan to create a stable 

macroeconomic environment for these reforms to 
take place.
Jordan proposed five basic principles for the initiative 
to define the framework of its partnership with the 
international community to achieve economic growth and 
sustainability: 
1. Jordan is committed to achieving economic 
transformation.
2. Economic growth is the area of priority to support.
3. International partners should improve coordination of 
assistance to Jordan’s priorities.
4. Transition to sustainable and long-term assistance 
strategies
5- Broadening Partnership

 A clear and effective follow-up mechanism
The Jordanian government has established a strong 
governance structure to implement its reform plan. 
A reform secretariat has been established to track 
progress and report to the Ministerial Economic 
Group under the chairmanship of the Prime Minister. 

THE INTERNATIONAL COMMUNITY COMMENDS THE REFORMS 
UNDERTAKEN BY THE KINGDOM 

London Conference

5



he final statement of the London Initiative 
2019, February 28, Opportunities and growth, 
a new partnership between the international 
community and Jordan to support the 

Kingdom’s efforts and plans for growth and reform. 
The Jordanian-British joint statement of the initiative 
underscored the government’s efforts to achieve 
growth and economic transformation. 

 From Resilience to Growth:  
Towards economic transformation

Throughout the years of conflict in the Middle East, 

Jordan has played a vital role to promote stability and 
calm in the region, as well as supporting international 
efforts to combat terrorism and extremism.

 Now is the time to re-focus on growth and 
economic transformation

75% of the Arabic content is created online in Jordan, 
which is exceptional for a country as Jordan. With the 
continued rapid economic reform and re-opening of 
the border with Iraq and the rise in sectors such as 
tourism and the scene of promising start  

BRITAIN AND JORDAN ANNOUNCE FINAL 
STATEMENT OF LONDON 2019 CONFERENCE 

T

London Conference
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LONDON CONFERENCE NEXT STEP IS 
TO ACHIEVE A MORE PRODUCTIVE AND 
EFFECTIVE ECONOMY 
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Jordanian count hopes on the results of 
London conferences. It has been launched 
with the participant of over 60 countries, major 
international institutions, and leaders of the 
global financial institutions and private-sector 
community. Particularly, they count on infinite GCs 
support such as; the KSA, the UAE, and Kuwait. 
The Prime Minister, Omar Razzaz, quickly visited 
those countries days before the conference, 
however, the three gulf countries declared their 
total support to Jordan. 
Economic crisis had struck Jordan. Yet, there are 
no appropriate legislations to have a growing and 
sustainable economic performance. However, 
Jordanians count hopes on London conference to 
get out of the economic crisis. 
His majesty king Abdullah II made Jordan’s speech 
at the conference. He thanked the audience and 
the UK for hosting the conference, indicating 
that British- Jordanian rapports are inseparable. 
“The conference is a clear message, it tells that 
the universe recognizes the significance to have 
prosperous and strong Jordan”, said his majesty.
His majesty added: “I thank and appreciate my 
fellow Jordanians. It is solely because of their 
resilience and capability that our country has been 
able to stand strong in the face of external storms. 
And that same resilience and capability is the 
source of the opportunities that lie ahead. Young 
Jordanians, especially, have a leading role, and 
I am glad to see some of Jordan’s dynamic men 

and women representing at this important event».
London conference is considered to be a major 
political and economic event by decision- makers 
and major politicians. It has been implemented 
through the partnership between the British and 
Jordanian partnership. It received the response of 
several Arab and European countries. 
Recently, throughout years, Jordan severely 
suffered from economic decline and problems of 
financial architecture due to internal and external 
debts rising. Thus, it negatively affected the 
balance of payments as well as society. Whereas, 
Jordanian policies restrained citizens, thus, they 
tackled the adverse consequences. 
Jordanians count hopes on this conference. 
They are patiently waiting for its results and the 
conference’s decisions’ material sponsorships by 
all parts. Jordan needs help and support due to 
its strategic location and its role in the Arab and 
international regions. Also, Jordan was a partner to 
countries all over the world to maintain the global 
system’s stability and balance. Thus, Jordan is a 
spearhead to combat terrorism.
Donor countries must be courageous. Therefore, 
refugees are expected to come back and their 
cause is to be solved. If the donor countries 
contribute in strengthening the Jordanian 
economy, we’ll have positive impacts. 

aliamaireh@yahoo.com

LONDON 
CONFERENCE... 
WILL JORDAN 
EMERGE FROM
 ITS ECONOMIC 
CRISIS?

EDITORS LETTER 
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