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Editorial

بقلـــم رئيـس التحريــر

السياحة قاطرة التنمية 
االقتصاديه

مصادر  تنمية  في  وحيويا  هاما  دورا  السياحة  تلعب 
مداخيل االقتصاد الوطني من خالل زيادة الدخل الوطني 
ميزان  وتحسين  الصعبه  االجنبية  العمالت  وجلب 
المدفوعات وفي توفير فرص العمل والحد من البطاله - 
وقبل هذا وذاك- في مد جسور التواصل الثقافي واالنساني 

والحضاري بين الشعوب واالمم وبين االردن .
حواجز  او  اسوار  بدون  سياحيا  متحفا  تعد  دولة  واالردن   
االثرية  االماكن  تنتشر  الوطن  مساحة  فعلى  ماديه 
والبيئية  والدينيه  والحضاريه  التاريخية  والسياحيه 
والتي تشكل مقصدا هاما للسياحه واماكن االستجمام 
والترفيه كما ان عناصر البنية التحتيه للمنتج السياحي 
من مرافق خدميه متوفرة من فنادق بانواعها ودرجاتها 
وطرق  حديثه  نقل  ووسائل  الجودة  عالية  ومطاعم 
حديثه تساعد على تعزيز الخدمات السياحيه وتجعل من 
والخدمات  المرافق  من  متكاملة  جملة  السياحي  الفعل 
فان  لهذا  واحد-  ان  في  والزائر  السائح  لراحة  الضروريه 
قطاع السياحه يعد  بترول االردن الدائم والذي ال ينضب 
لالبناء  وتوريثه  منه  لالستفادة  لالجيال  والمتروك 
الخدمات  مرافق  وتعزيز  عليه  المحافظة  خالل  من 
تطويرا وتسويقا وانتاجا  وكمورد هام من ناحية مصدر 
الثروات  لجلب  ومصدر  الدخل  لتوليد  واساسي  مضمون 
والثقافيه  االقتصاديه  للتنمية  وقاطره  واالستثمارات 

والبشريه في البالد .

تشجيع  و  ناحية  من  السياحي  بالقطاع  فاالهتمام  لهذا   
البشريه  الكوادر  وتدريب  القطاع  هذا  في  االستثمار 
عامه  ومرافق  طرق  من  االثريه  بالمواقع  والعناية 
خالل  من  للسائح  االمن  وتوفير  بالنظافة  والعناية 
االثرية  المواقع  في  السياحه  شرطة  دور  تفعيل 
كلها  السائحين  مع  الحضاري  والتعامل  والسياحيه 
دوره  وتعزيز  السياحي  القطاع  صالح  في  تصب  عوامل 
وهام  اساسي  و  فاعل  كعنصر  االقتصاديه  الحياة  في 
المستقبلية  المشاريع  بناء  يمكن االعتماد عليه في 
الواعدة التي تساهم في تحسين الدخل لالفراد وزيادة 

موارد البالد 
النشء  لدى  جديده  سياحية  ثقافة  ايجاد  فان  لهذا   
السياحه  اهمية  لمدى  حديثه  لمفاهيم  تؤسس 
لالردن  والمعنوي  المادي  العائد  ومقدار  للبالد 
تغير  في  نساهم  حتى  وضروري  اساسي  مطلب 
مسؤوله  غير  وسلوكيات  خاطئه  نطر  وجهات 
جديدة  ومهارات  مفاهيم  وبناء  السياحه  تجاه 
الوعي  وترفع  للسياحة  االيجابية  الثقافة  تدعم 
الثقافي لالفراد والجماعات على المستوى الرسمي 
الهام  المورد  هذا  على  الحفاظ  بهدف  والشعبي 
الدخل  ثلث  عوائده  تشكل  الذي  و  للدخل  المدر 
الوطني  فهذاالقطاع يعد بحق نفط االردن الجاري 

و الذي الينضب او يستهلك مع االيام .

aliamaireh@yahoo.com
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لقاء العدد

االنجازات تتحدث عن رجالها فتتوالى عليهم كانتصارات مستمرة، تحمل اسم صاحبها وهي تختال 
بغرور في حياته وتتباهى بكبرياء بعد وفاته مخلدة ذكراه الى األبد.

الحاج عبداهلل عبدالحليم أبو خديجة صاحب الهمة واإلنجاز استطاع أن يجعل من نجاحه لسان حاله 
الذي يتحدث عنه فعاش منتصرا على الحياة لم تقف أمامه العوائق.انجازاته تسبق اسمه ليصل صيته 

كرجل أعمال يده ممدودة للخير ال من أجل األضواء والبحث عن الشهرة بل لقناعته التب بنى من 
خاللها ثروته بذراعه لكي يكون العون للناس وال يحتاج ألحد آخر

الحاج عبداهلل 
أبو خديجة ... 
اإلنجازات تتحدث 

عن رجالها
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ا�ستطاع اأبو خديجة من العمل بتنظيم بعيدا عن الع�سوائية ، ي�سع اخلطط الإدارية 
ويحدد الأهداف قريبة وبعيدة املدى مما زاد جناحه و�سيطرته على ال�سوق .

ولأن الطموح اأ�سا�ص النجاح فلم يكتفي اأبو خديجة من النجاح الذي حققه بل كان 
ي�سعى دائما لتحقيق املزيد �سواء من زيادة فرع ال�سركات اأو فتح م�سروعات جديدة 
وكاأن له عينا ثاقبة ترى امل�ستقبل بنظرة ملوؤها ال�سغف املتجدد باإ�سافة اإجناز يتلو 

اإجناز مهما كرب العمر وزاد.
عا�سر اأبو خديجة التطور التكنولوجي الذي اقتحم العامل ولكنه ا�ستطاع اأن يواكب 
تلك التغريات بروؤية رجل الأعمال الناجح دون التخلي عن كونه الرجل الواقعي الذي 
يعلم اأن لكل تطور ايجابياته و�سلبياته فيعلم كيف يوظف الفكرة ال�سحيحة يف املكان 

ال�سحيح في�سل الى اق�سى ا�ستفادة مرجوة من اأي م�سروع.
�ساحب  كان  بل  واجنازاته  برثوته  غنيا  فقط  يكن  مل  خديجة  ابو  عبداهلل  احلاج 
ثروة حقيقية ل تزول باأخالقه و املرتبة الرفيعة العاليه التي و�سل اليها، من املعرفة 

واخلربة.
 ف�سيا�ساته احلكيمة، وادارة املن�سبطة، وثقافته الأ�سيلة كانت و�ستبقى حمط اأنظار 

كل الطموحني لي�سبح رمزا وحلما ي�سعى كل ناجح ومبدع اإلى حتقيقه.

تويف احلاج اأبو خديجة يف  �سهر اآب ٢٠١٧ عن عمر يناهز ٧٤ عاما حافلة بالعطاء 
والبطولت التي تتحدث عن نف�سها دون احلاجة لنا بذلك.

هذا الرجل الع�سامي ترك وراءه رجال يحملون نف�ص القدرات وكاأنه رحمه اهلل كان 
القطره لأول الغيث الذي لزال اأولده ي�سريون على نهجه مكملني ما اأكمله والدهم 
ويزهر  الأر�ص  داخل  بقوة  ميتد  الطيب  فاجلذر  لأحفادهم  لي�ستمر  جدهم  عن 

بعنفوان خارجها.

القيادة صفة موروثة 
تصقلها الحياة

و أبو خديجة مثال حي
في الريادة واالبداع

الولى  �سركة  ادارة  جمل�سي  رئي�ص  وهو   ١٩٤3 عام  ولد  خديجة،  اأبو 
للتمويل، وال�سركة العربية الدولية للتعليم وال�ستثمار.

ورجال  القت�ساديني  اأهم  من  يعد  الأردن  القت�سادية يف  القامة  هذا 
ابن  م�ست�سفى  �سركة  ادارة  جمل�ص  رئا�سة  اي�سًا  يتولى  حيث  العمال، 
العربية  م�سانع  �سركة  ادارة  جمل�ص  ورئي�ص   ،١٩٩٨ عام  منذ  الهيثم 
الدولية لالأغذية وال�ستثمار منذ عام ١٩٩٤، بالإ�سافة لت�سلمه رئا�سة 

هيئة مديري �سركة عرب العامل للتكنولوجيا واملعلوماتيه منذ ٢٠١٢.
اأبو  كان  احلياة  ت�سقلها  موروثة  �سفة  والقيادة  موهبة  الإدارة  ولأن 
خديجة مثال حي يف الريادة والبداع يتمتع بالقوة واملتانة مع ال�سال�سة 
تعاطيه  والعطاء عند  الأخذ  �سيا�سة  يعتمد على  واملرونة بني موظفيه، 
مع اأية ق�سية تواجهه، فنال حمبة النا�ص واحرتامهم وترك يف كل من 

تعامل معه الأثر البالغ مع وافر التقدير وطيب الذكر.
املادي  الك�سب  حتقيق  الى  اأبوخديجة  تطلع  ناجح  اأعمال  رجل  كاأي  و 
نتيجة  ،فالنجاح دون  للنجاح  اعتدنا موؤ�سرا هاما  تعد كما  ثروة  وبناء 
بجهد  وعمل  البناء   قواعد  ثبت  اأبوخديجة  لكن  اأ�سا�ص،  دون  كالبناء 
ب�سخ�سية  فتميز   ، مناف�سيه  بني  يتميز  و  ا�سمه  ليبني  النظري  منقطع 
يتحكم  اأن  ا�ستطاع  الأعمال  رجل  بها  متتع  اإذا  �سفات  فيها  توافرت 
مب�سري �سركته املهني اأهمها قوة ال�سخ�سية واحل�سور فكان يعرف ما 
يجب اأن يقوم به يف الوقت املحدد واملنا�سب وبحيطة كبرية مما مكنه 

من حتمل امل�سوؤولية واأخذ القرارات الهامة ب�سرعة ومتعن.

أبو خديجة...الحياة 
رحلة األقوياء



وترك اأبو خديجة ثروته املادية واملعنوية لرجال خرج منهم الأكادمييني وال�سيا�سيني ورجال الأعمال ومن 
اأبنائه �سعادة النائب هيثم اأبو خديجة 

وليبقى البناء مر�سو�سا كما تركه احلاج عبداهلل اأبوخديجة كان من اأولده اأن اأكملوا بعده الإدارة بكفاءة 
وتقلل من حجم  بال�سوق  تثبت دعائمهم  امتيازات  ال�سركات  الى جمموعة  ي�سيف  وبدم جديد  وفعالية 
املخاطرة التي تقابلهم وذلك من خالل و�سع هيكل اإداري ناجح وتق�سيم العمل داخل املجموعة بحرفية 

مما زاد انتاجية املجموعة وحقق ن�سب عالية من الأرباح
احلاج عبداهلل ابو خديجة« ربان ال�سفينة ل�ستثمارات عائلة اأبو خديجة قادها نحو القمة واأينما اجتهت 
اأو الغرب فاإن لها داخل اململكة مرا�سي وموانئ يف كل مكان لتكون للنجاح  هذه ال�سفينة �سوب ال�سرق 

عنوان ملا قدمته وتقدمه خلدمة التعليم وال�سحة وتكنولوجيا املعلومات.
 بهذه الإ�سرتاتيجية مت و�سع ت�سور لكيان العمل يف �سل�سلة ا�ستثمارات اأبو خديجة كي يكون النجاح موؤكد.
مل يكتفي اأبو خديجة الأب رحمه اهلل بالرتكيز على النجاح والجناز والطموح وحتقيق الأرباح فقد متكن 
هذا الرجل العظيم ذو القلب الطيب �ساحب املالمح الدافئة واللحية البي�ساء النقية من و�سع ب�سمته 
يف اخلري يف حياته وبعد وفاته عن طريق اإعالة الكثري من الأ�سر الفقرية امل�ستورة العفيفة فكان يد العون 
لهم بدل اأن متتد يدهم اإلى الذل والهوان وبالتاأكيد رحمة اهلل اأو�سع من كل �سيء لتكون معه الآن يرقد 
اأن تنال �سرف  بخري و�سالم باإذن اهلل، والتاريخ ل ين�سى �سرفاءه  لذلك ي�سرف جملة  » امل�ستثمرون« 
هذا احلديث احل�سري والنابع من القلب عن اأهم رجالت الأردن العظماء باأفعالهم احلاج الع�سامي 
عبداهلل  اأبو خديجة الذي �سنع اإ�سمه بيده وكده وتعبه، لنقدم له من منربنا هذا وافر التقدير والحرتام 
وجل المتنان لذكراه التي لن متحى و�ستظل فخرا لكل من يعرفه فنحن موؤمنني باأن العمر م�سوار ونحن 
يف هذه الأر�ص ملجرد زوار كل ما يتبقى منا عملنا و�سمعتنا الطيبة..مع اأبو خديجة احلياة رحلة الأقوياء.

القيادة صفة موروثة...
أبو خديجة ربان السفينة 

الستثمارات العائلة قادها 
نحو القمة لتكون للنجاح 

عنوان

الرجل العظيم ذو القلب 
الطيب صاحب المالمح 

الدافئة واللحية البيضاء 
النقية وضع بصمته في 

الخير لتبقى ذكراه خالدة 
ابو خديجة الرجل الغني بأخالقه صاحب ثروة حقيقية ال تزوللألبد



ابو خديجة الرجل الغني بأخالقه صاحب ثروة حقيقية ال تزول



ميساء بطاينة...
عندما يكون النجاح امرأة 

النجاح هو مطلب انساني يجب أن تسعى المرأة تماما كما الرجل للوصول اليه وأن ال 
يتوقف بالنسبة إليها عند حد معين بل يجب أن يبقى مالزما لها بكل مراحل الحياة.

المهندسة ميساء بطاينة سفيرة النجاح للمرأة العربية استطاعت أن تتفوق على نفسها 
لتثبت للعالم  أن المراة قادرة على أن تكون جميلة جدا في كل زمان ومكان، متواضعة 

وهي على رأس القمة، تكتنز ثقافة واسعة عززت ثقتها العالية بنفسها شكلتها بأناملها 
الذهبية التي تحول من المشهد الذي يجول في خاطرها الى واقع ملموس في مشاريع 

معمارية تفوق الخيال لتدهش الجميع بقدرة العقل البشري على االبداع والتميز، ولتؤكد 
للرجل أن لمسة المرأة ال تضاهى وأناقتها خارج حدود المنافسة.

بطاينة تنير باطاللتها األنيقة غالف مجلة » المستثمرون » لهذا العدد وتزهو بحديثها  في 
لقاء شيق زخم بالمعرفة معتق بالحكمة وبعد االفق وامتداد الرؤية الى ما وراء الخيال.

»ميسم معماريون 
ومهندسون« بقيادة 
هندسية ريادية بعيداً 
عن التقليد  ومشاريع 

تقودك إلى ما وراء 
الخيال
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بطاينة: المرأه  في 
مجتمعاتنا تعاني من 

ضغوطات  اجتماعية  
ومهنية ولكنها برهنت 

في قصص النجاح 
المستمرة قدرتها على 

العطاء

اأ�س�ست املهند�سة مي�ساء بطاينة و�سركائها، مكتب مي�سم معماريون 
ومهند�سون، وفق ثقافة روح الفريق الواحد، وال�سراكة بني اأفرادها 
بالتقدير وتبادل الجنازات والنجاحات، وبروؤية وا�سحة لإ�ستخدام 
املعرفة والإبداع والت�سميم يف خلق عمارة متميزة. تتمحور ال�سركة 
حول خمترب الت�سميم )Design Lab™( الذي ي�سم مهند�سون 
امل�سرتكة  بروؤيتهم  يت�سمون  عاليني،  واإبداع  كفاءة  ذوو  معماريون 
لإتباع منهجية الفكر اخلالق اجلماعي   الذي يوؤدي لإنتاج ت�ساميم 
اإبداعية  تربز اأف�سل النتائج يف كل م�سروع  على حدة.خالل ال�سنني 
املا�سية، اأنتج مكتب مي�سم م�ساريع مميزة جدًا يف املنطقة، ابتداًء 
من م�ساريع التخطيط العمراين واحل�سري امل�ستدام اإلى العديد من 
على  برتكيزه  مي�سم  اأ�سلوب  يتميز  حيث  املتنوعة،  املباين  م�ساريع  
بالأبعاد  والأهتمام  طبيعية  ام  كانت  مبنية  املحيطة  البيئة  احرتام 
ا�سعدتها  كافه  على  بال�ستدامه  والعنايه  والأجتماعيه  احل�سريه 
جتاربه  بجوده  ت�سمو  للم�ستعمل  مميزه  وفراغات  اماكن  وتقدمي 
ومهند�سون  معماريون  مي�سم  بجعل  �ساهم  ما�سبق  كل  املعي�سيه. 
اأهم املكاتب املعمارية يف املنطقة واأدى الى فوزها بالعديد من  من 
اجلوائز املعمارية العاملية مثل جائزة “Architizer A+  “وجائزة 
 Chicago Athenaeum ”وجائزة”LEAF وجائزة ”WAFX“
 City Scape« وجائزة   “  Museum of Architecture

.»Global
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الفريدة  والهند�سية  ال�ست�سارية  خدماتها  تقدم  ومهند�سون  معماريون  مي�سم   
لزبائنها املنت�سرين يف جميع اأرجاء العامل، حظيت على �سهرة وا�سعة  ا�ستحقتها 
بجدارة اأ�س�ست مكانة را�سخة يف خمتلف الأماكن على امل�ستوى املحلي والدويل 

وعلى جميع الأ�سعدة، لي�سبح ا�سم ال�سركة مرافقا للريادة والبداع والنجاز 

وفي لقاء هذا العدد كان لنا مع المهندسة الرائعة
هذا الحوار 

وبعد  قرن،  الربع  تجاوزت  خبره  بعد  بطاينه  ميساء  المهندسة 
اين   ، العالم  مستوى  على  مبهرة  مشاريع  انجاز  من  تمكنت  ان 
الطموح والشغف في  النجاحات وهل  ترين نفسك بين كل هذه 
الوصول هو المحرك الديناميكي لبطاينه أم القدره والؤهالت ؟ 

أيها اهم لتحقيق االنجاز ؟
الطموح وال�سغف هما الدافع الرئي�سي للتميز ، بينما القدره واملوؤهالت  ي�سكالن 
اأومن اميانا كاماًل ان كل  ان�سان لديه مايتميز  .َانا  الأدوات ال�سروريه للنجاح 
خدمه  يف  الأن�سان  به  مايتميز  ي�سع   ان  يف  يكمن  احلياه  هذه  يف  والنجاح  به  
الأخرين . مع ر�ساي الكامل مبا حققته لغايه الن ولكن دائما انظر نحو املزيد 

من النجاح والتميز.

عند نجاح المرأة العربية ، البد من التصفيق بحرارة ألنها ال زالت 
سفيرة  ،المهندسه  بسهولة  متوفرة  غير  امامها  النجاح  ادوات 
في  التوازن  المرأة  تستطيع   كيف  والمهن  األعمال  صاحبات 
في  باهر  نجاح  وتحقيق  الشخصية  حياتها  جوانب  على  السيطرة 
وتحقيق  الحياة   في  االنخراط  تستطيع  وهل  ؟؟  العملية  حياتها 
بجانبها  يكون  ان  يجب  عظيم  رجل  هناك  أم   . وحدها  الدور  هذا 

؟ممكن أن يكون األب، األخ ،الزوج، االبن ؟؟ 
التي  املنظومة الجتماعيه  وي�ستفيد من  امراأه يحتاج  اأم  َاي �سخ�ص رجاًل كان 
يعي�ص بها ، كان ذلك من عائلته، ا�سدقائه  اأو زمالءه، ولكن يف نهايه  املطاف 
يحقق  ان  الفرد  ي�ستطيع  تواجد  ان  والذي  ال�سخ�سي،  الدافع  ياتي من  النجاح 

الكثري بغ�ص النظر عن حميطه . لالأ�سف ما زالت املراأه  يف جمتمعاتنا وحتى يف 
املجتمعات املتطوره تعاين من �سورمنطية و�سغوطات  اجتماعيه  ومهنيه  غري 
�سليمه ، ولكن يف ذات الوقت هناك الكثري من ق�س�ص النجاح التي تربهن  قدره 
املراأه  على التغلب  على هذه  املعيقات والتميز والنجاح وخدمه جمتمعها على 

اكمل وجه.

الزالت  واالبتكار  االبداع  في  ومسيرتها  المهندسة  بطاينة  رؤية 
في تطور مستمر ...

فكيف تقيمين المشاريع الهندسيه الجديده في االردن ؟ وبما ان 
،مامدى  العمرانية  بالنهضة  مباشره  ترتبط  بلد  اي  في  الحضارة 

التطور العمراني في المملكة.
�سهدنا موؤخرا العديد من امل�ساريع املهمه يف عمان والعقبه والبرتاء والتي تدل على 
تطور ملحوظ  يف الفكر املعماري واملنتج العمراين ، من اكرثها اهميه امل�ساريع 
ومرافقنا  واحياوؤنا  ملدننا  واحل�سري  البيئي  البعد  احياء   باإعاده  تعتني  التي 
والحتياجات.  والقيم  الهويه  حيث  من  املحليه  جمتمعاتنا  مع  كامل  بتفاعل 
الردن كان وما زال �سباقًا يف ت�سكيل العديد من املهارات والقدرات  املعماريه 
تعدى  الذي  الأردين  املعماري  املهند�ص  متيز  على  المثله  من  الكثري  وهنالك 
دول  من  والعديد  املنطقه  بلدان  كافه  لي�سل  الردن  حدود  املعماري  منتجه 
العامل. ولكن مع هذا مازال لدينا ا�سواطا كبريه نقطعها يف جمال تطوير واقعنا 
العمراين لن�سل الى البيئه املبنيه  املثلى التي ن�سعى اليها جميعا، كان ذلك من 
او من  والهند�سي   املعماري  بالعمل  املتعلقة  والنظمه  الت�سريعات  تطوير  خالل 
خالل التوعيه احلقيقيه لكافه اطراف املجتمع لالأهميه وابعاد العمل املعماري 

واحل�سري ال�سليم .

بذره  فيها  رأت  اذا  أمامها  مواهب  بطاينه  وتتبنى  ترعى  هل   
تقدمه  قد  الذي  الدعم  مدى  وما   ، الخالقه  والقدرات  االبتكار 

لهذه المجموعه ؟ 
ان احد ركائز الت�سميم ال�سا�سيه يف مكتبنا )مي�سم معماريون ومهند�سون( هو 
منهجيه الت�سميم والتي تعتمد  بالكامل على ما ن�سميه  »البداع اجلماعي »  حيث 

بطاينة... 
الحضور األنيق مع 

الفكر المتميز والحوار 
المثقف

بطاينة تحوز 
على أهم الجوائز 

المعمارية في 
العالم وأعرقها 
جائزة األخا خان 
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اننا دائما نت�سارك الفكار الت�سميميه ونطور الكثري من البدائل، وهذه 
احلديثني  املعمارين  وبالذات  الخرين  م�ساركه  على  مبنيه  املنهجيه 

واملواهب ال�سابه والذي يتميزمنها ي�سبح �سريكا حقيقيا يف مي�سم .

الريادين  اولويات  اهم  من  المجتمعية  المسؤلية  تبقى 
الريادين  مقدمة  في  بطاينة   ميساء   ، االعمال  مجال  في 
المجتمع  مؤسسات  في  اهتمامك   مامدى   ، االردن  في 
المدني على مستوى الثقافي واالجتماعي ، وما هو االثر الذي 

تسعين لتركه في الفئه التي تستهدف تنميتها ؟؟
وحتى  واجتماعيا  اقت�ساديا  جمتمعاتنا  تنميه  يف  اليجابيه  امل�ساركه 
�سيا�سيا هي م�سوؤوليه وواجب على كل فرد من افراد هذا املجتمع . دائما 
احر�ص على تخ�سي�ص جزءا لباأ�ص فيه من وقتي للعمل مع جمموعة 
والثقافيه  بال�سوؤون احل�سريه  تعني  التي  املجتمع املدين  من موؤ�س�سات 
دعم  الى  املوؤ�س�سات  هذه  خالل  من   ن�سعى  حيث   ، املتعدده  والبيئيه  
الرياديه ومتكني املجتمعات املحليه وبالذات املراأة وتعزيز الأ�ستدامة .

الجوائز  تحكيم  لجان  من  العديد  في  تشاركيين  انتى 
والمسابقات المعمارية العالمية ،لعل أهمها  جائزة األغا 
مؤخراً.  عنها  األعالن  تم  والتي  األخيرة  دورتها  في  خان 

حديثينا عن هذه التجربة ؟
العامل  يف  املعمارية  اجلوائز  واأعرق  اأهم  من  خان  الأخا  جائزة  تعترب 
يف  للم�ساريع  واحل�سري  املعماري  بالبعد  تعنى  لنها  لي�ص  ،وذلك 
هذه  وتفاعل  تكامل  على  تركز  لنها  بل  فقط،  الأ�سالمية  املجتمعات 
يف  باأختياري  ت�سرفت  لقد  وجدت.  اينما  حميطها  مع  املجتمعات 
حتكيم اأخر الدورة من هذه اجلائزة الى جانب جمموعة من املفكرين 
م�ساريع  الى  اجلائزة  منح  ا�ستطعنا  اننا  واأظن  العامليني،  املعماريني 
والت�ساركية   والرتاث   والهوية  والأ�ستدامة  البيئة  بق�سايا  تعنى  مميزة 
الأبداع.  واحل�ص  احلداثة  من  الكثري  فيه  باأطار  املحلية  واملجتماعات 
بالإ�سافة جلائزة الأغاخان �ساركت اي�سًا يف العديد من جلان التحكيم  
بالبناء  املعنية  هول�سم«  »لفارج  جائزة  منها  الذكر  يف  اأخ�ص  العاملية 
جوائز  بتحكيم  العام  هذا  النهاية  يف  و�ساأ�سارك  وامل�ستدام،  الأخ�سر 

مهرجان العمارة العاملي يف ام�سرتدام .

من  الكثير  وتلقيت   ، الجوائز  من  العديد  منحك  تم 
الفريدة من نوعها  بأفكارك  العالم  االطراءات وادهشت 
، عند التحدث عن مشاريع بطاينة ، ماهي اكثر المشاريع 
على  االفضل  من  وتقيمينها  بإنجازها  جداً  تفتخرين  التي 
العالم .وهل هناك مشاريع شعرتي بعد انتهائها انه كان 

بإمكانك إعطائها المزيد 
لي�ص لنه اأحدث امل�ساريع التي فزنا به من خالل م�سابقة  معمارية ولكن 
واملطران« يف عمان  الأهلية  يكون م�سروع »احلرم اجلديد ملدار�ص  قد 
من اأكرث امل�ساريع التي اأعتز بها وذلك لكونه م�سروع ي�سعى خللق بيئة 
تعليمية خمتلفة تتما�سا مع النظرة امل�ستقبلية للتعليم وهو نف�ص ال�سبب 
العاملي املخ�س�سة  العمارة  يفوز بجائزة مهرجان  امل�سروع  الذي جعل 
متحف  م�سروع  جديد.  وفكر  طرح  تقدم  التي  امل�ستقبلية  للم�ساريع 
البرتاء الذي مت افتتاحه موؤخرًا هو اي�سًا من امل�ساريع املهمة التي قمنا 
بها وهو اي�سًا م�سروع حا�سل على جائزة متحف �سيكاغو للعمارة. ذلك 
وخارجه  الأردن  داخل  الكبرية  م�ساريعنا  من  العديد  الى  بالأ�سافة 
مثل م�سروع مبنى مطار املكله علياء اجلديد وم�سروع  قرية الراحة /
مر�سى زايد  يف العقبة ، وم�سروع الندرة للفلل ال�ساطئيية على جزيرة 

ال�سعديات يف اأبو ظبي .
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» شركة األبنية الجاهزة«
...إحدى شركات مجموعة 

المعاني لإلستثمار

تعد جمموعة �سركات معاين لالإ�ستثمار من  اأهم املجموعات ال�ستثمارية يف 
الأردن والرافدة لالقت�ساد الأردين من خالل تنوع ا�ستثماراتها يف قطاعات 
خمتلفة ومن هنا فقد خ�س�ست جملة امل�ستثمرون يف عددها القادم مقابلة 
ي�سغل  والذي  لالإ�ستثمار  املعاين  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  مع  ح�سرية 
اأي�سًا من�سب املدير العام ل�سركة الأبنية اجلاهزة املهند�ص جاك اندوين 
لت�سليط ال�سوء على فعاليات ون�ساطات هذه املجموعة وترك ق�سة جناحها 

منذ تاأ�سي�سها ولتكون امللف الرئي�سي يف العدد القادم للم�ستثمرون .
املدير العام جاك اأندوين اأ�سار اإلى اأن املجموعة حتتل مكانه هامة ومرموقة 
م�ستوى  على  العالية  واملوافقات  باجلودة  متتاز  التي  منتجاتها  خالل  من 
املنطقة كما تتطلع املجموعة من خالل �سركاتها لتكون الأولى على م�ستوى 

املنطقة.
الأثاث  وتوريد  وت�سنيع  ت�سميم  تتخ�س�ص يف  والتي  املكاتب  حلول  معاين 

املكتبي عايل اجلودة.
معاين اأثاث جمتمع املعرفة وتتخ�س�ص يف ت�سميم وت�سنيع وتوريد جمموعة 
املحا�سرات  وقاعات  الدرا�سية  للف�سول  التعليمي  الأثاث  من  وا�سعة 

واملكتبات.
العلمية لأنواع خمتلفة من  اإيجاد احللول  معاين خمتربات املتخ�س�سة يف 

اأثاث املختربات التعلمية وال�سناعية والبحوث العلمية.
الفنادق  تاأثيث  لعقود  متكاملة  حلوًل  تقدم  التي  الأثاث  ملقاولت  معاين 

واملطاعم والأبواب اخل�سبية املقاومة للحريق.ا
ولأن جملة » امل�ستثمرون« �سباقة لقتنا�ص احلوار مع ال�سركات الريادية يف 
اأن �سركة الأبنية اجلاهزة »معاين بريفاب« على راأ�ص الهرم  الأردن، ومبا 
لل�سركات اخلالقة واملبدعة التي لديها القدرة على قيادة ال�سوق ولت�سليط 
ال�سوء عن كثب على اأعمال ال�سركة لقد اختارت املجلة يف عددها القادم 
ليكون هذا املو�سوع مف�ساًل ونوافيكم به ح�سريًا اإلى اأبرز ن�ساطات ال�سركة 

وروؤيتها واأهم اجنازاتها وتطلعاتها امل�ستقبلية.
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 »مجموعة المعاني لإلستثمار« 
قصة نجاح أثبتت قدرتها 

على االستمرار وقيادة 
السوق بتميز

انتظرونا...
في العدد القادم
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عمان عاصمة الدواء في الوطن العربي
من شركات الدواء المتميزة في المملكة الشركة األردنية النتاج 

األدوية و التي تعتبر من الشركات الرائدة في صناعة األدوية

مشروع العدد



عمان عاصمة الدواء في الوطن العربي
من شركات الدواء المتميزة في المملكة الشركة األردنية النتاج 

األدوية و التي تعتبر من الشركات الرائدة في صناعة األدوية

 تكمن اهمية قطاع الدواء بصفته 
محركا اساسيا لعجلة االقتصاد الوطني، 
مما يعطيه أولوية لدى  الدولة للتركيز 

على دعم الصناعة الدوائية المحلية عبر 
استقرار تشريعات االستثمار للحفاظ على 
هذه الصناعة وتجويدها باعتبارها سلعة 

اساسية ال تخضع للعرض والطلب.
ويأتي أيضا دور المستثمر في هذا القطاع 

بأن يكون منحازا للمواطن خاصة وأنه 
ينتج سلعة اساسية وليست تجارية 
فيجب أن تحكمها الضوابط المهنية 

واإلنسانية.
 يشمل قطاع الدواء الصيدليات ،شركات 

التصنيع الدوائي ،مستودعات االدوية 
والموارد البشرية التي تشكل حجر 

االساس في هذا القطاع.

صناعة الدواء في األردن 
تغزو األسواق العالمية
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 وعند احلديث عن �سناعة الدواء الأردنية فاإننا نالحظ اليوم اأنها قد غزت الأ�سواق 
العاملية وباتت مناف�سا قويا لنظريتها الأجنبية وهي ت�سعى لنيل ح�سة اكرب لها حمليا، 
عمر  مدى  على  فحو�سات  عمل  على  م�ستمر  ب�سكل  والدواء  الغذاء  موؤ�س�سة  وتعمل 
امل�ستح�سر وتواجده بال�سواق مما يوؤكد ب�سكل قاطع و�سريح ان فعالية الدواء الأردين 

بذات م�ستوى الدواء الأ�سيل وهي �سرط من �سروط الت�سجيل.
الت�سديرية  ال�سواق  ثقة  ا�سا�سها  جودة  �سهادات  الأردنية  الدواء  �سناعة  نالت  وقد 
مبنتجاتها ومنو مبيعاتها،حيث ت�سدر اململكة ٨٠% من انتاجها الدوائي الذي ي�سل الى 

اكرث من �ستمائة مليون دينار �سنويا.
تاأ�س�ست عام ١٩٦٢،  اإذ  العربية  ال�سناعات  اأقدم  الأردن من  الدواء يف  وتعد �سناعة 
اإلى جميع الأ�سواق تقريبا مبختلف دول العامل ليكون منتجا  وو�سلت �سادراتها حاليا 

وطنيا بامتياز عابر للحدود.
امل�سافة  القيمة  حيث  من  الأعلى  ال�سناعة  تعترب  الأردنية  الدواء  �سناعة  باأن  علما 
ال�سناعة  واأن  العاملية،  ت�ساهي  عالية  وتناف�سية  بجودة  وتتمتع  الوطني  لالقت�ساد 
الدوائية الأردنية تعتمد على نقاط قوة ذاتية ت�ستطيع التغلب على العقبات والتحديات 
النجاح لعتمادها على خربة عقود طويلة  واملتغريات وحتقق  الهزات  امام  وال�سمود 

مبجال البحث والتطوير والتاأهيل والإدارة والرقابة.
ان  كما  كثرية،  باملنطقة وحققت اجنازات  رائدة  الأردنية  الدوائية  ال�سناعة  تعترب  و 
ابرز ما مييز القطاع اعتماده على كفاءات اأردنية مبختلف امل�ستويات الدارية والفنية 
وت�سكل ما يزيد على ٩٩% من اجمايل العاملني ومعظمهم يحملون الدرجة اجلامعية 

الأولى فيما ت�سل ن�سبة م�ساركة الإناث العامالت بالقطاع ما يزيد على 3٧ %.
�سادراته من  تفوق  الذي  الأو�سط  ال�سرق  الوحيد مبنطقة  البلد  هو  الأردن  يكون  وقد 

الدواء عن م�ستورداته.
تعترب مديرية الدواء العمود الفقري لكافة املوؤ�س�سات التي تعنى بالدواء، فهي امل�سوؤوله 
عنه منذ بداية ت�سنيعه كمادة خام وخالل كافة مراحل ت�سنيعه حتى احل�سول عليه 

كم�ستح�سر جاهز لإ�ستعماله من قبل املري�ص.
هدف مديرية الدواء الرئي�ص هو �سمان �سالمة وجودة وفاعلية الدواء )�سواء امل�سنع 

حمليًا اأو امل�ستورد( وتوفريه للمواطن ب�سعر منا�سب .
واأ�س�ص  لقوانني  وفقا«   ( الأردين  والدواء  وت�سعري  ت�سجيل  عن  م�سوؤولة  الدواء  مديرية 
بال�سحف  ومن�سورة  الوزراء  رئا�سة  قبل  من  عليها  وموافق  لديها  معتمده  وتعليمات 

املحلية (.
تعنى املديرية مبتابعة الدرا�سات الدوائية التي جتري على الإن�سان ومراقبتها يف كافة 
اإجراء الدرا�سات الدوائية رقم ٢ ل�سنة ٢٠١١ والذي هو قانون  مراحلها وفقا لقانون 

دائم للقانون رقم ٦٧ ل�سنة ٢٠٠١ .
تقوم املديرية مبتابعة الإ�سترياد والت�سدير لالأدوية امل�سنعة حمليًا والأدوية امل�ستوردة . 
�سيدليات  من  ال�سيدلنية  املوؤ�س�سات  كافة  على  والتفتي�ص  بالرقابة  تقوم  كما 

وم�ستودعات وم�سانع اأدوية ) حملية اأو خارج الأردن(.
وال�سالئف  العقلية  واملوؤثرات  املخدرة  املواد  مبراقبة  الدواء  مديرية  تقوم  كذلك 

الكيماوية واإ�سدار الرتاخي�ص والت�ساريح املطلوبة .
الت�سدير  اإح�سائيات  واإ�سدار  لالأدوية  الر�سيد  الإ�ستخدام  مبتابعة  املديرية    تقوم 

والإ�سترياد والتداول لكافة الأدوية املوجودة يف الأردن.
اأما موؤ�س�سة الغذاء والدواء فهي تعمل كجهة رقابية وتقوم بتطبيق حماية بيانات اختبار 
الدوية عند تقدميها للت�سجيل حفاظا على �سرية املعلومات باعتبارها جهدا لل�سركات 

مواجهة العقبات 
والتحديات التي تؤثر 

سلبا على قطاع الدواء 
يحقق النمو االقتصادي 

واألمن الدوائي

قطاع الدواء محرك 
أساسي لعجلة االقتصاد 

الوطني

هدف مديرية الدواء 
الرئيس هو ضمان 

سالمة وجودة وفاعلية 
الدواء وتوفيره 

للمواطن بسعر 
مناسب

مشروع العدد



مؤسسة الغذاء 
والدواء جهة رقابية 

تقوم بتطبيق حماية 
بيانات اختبار االدوية 

باعتبارها جهدا 
للشركات المالكة 

لها، وال وجود الحتكار 
األدوية في المملكة

الدورية  املراجعة  �سيا�سة  باأن  علما  اململكة،  يف  الأدوية  لحتكار  وجود  ول  لها،  املالكة 
ال�سوق الردين للمواطن  لأ�سعار الدوية من قبل املوؤ�س�سة هي ل�سمان توافر الدواء يف 
ا�س�ص ت�سعري الدوية املعمول بها  الى  ا�ستنادا  التخفي�ص  يتم  اذ  ب�سعر عادل ومنا�سب، 

والتي ت�ستند الى قانون الدواء وال�سيدلة.
بال�سافة الى  ان اجراءات تطبيق �سبط ت�سعري الدواء طالت اي�سا امل�ستلزمات الطبية 
الى  ا�سافة  ال�سبكة،  نوع  بح�سب  التخفي�ص  جاء  حيث  القلب«،  »�سبكات  �سمنها  ومن 
ا�سعار حقن املفا�سل وقطرات العيون املرطبة، فاملوؤ�س�سة قد و�سعت خطة ملراقبة ا�سعار 
امل�ستلزمات الطبية و�سوق املكمالت الغذائية والفيتامينات التي ت�سكل مدعما للعالج يف 

بع�ص الحيان، مما ينعك�ص ايجابا على اخلدمات ال�سحية للمواطن..
البيانات  حماية  فرتة  ان  العلم  مع  الدواء،  باأ�سعار  عدة  انخفا�سات  الأردن  �سهد  وقد 
ال�سعار  مبعادلة  تدخل  عامليا  اأو  حمليا  له  البدائل  ووجود  الأم  لل�سركة  امللكية  وحقوق 

انخفا�سا او غريها.
اأما عن ت�سعري الأدوية فهي م�سوؤولية جهة حكومية واحدة يف الأردن وهي موؤ�س�سة الغذاء 
والدواء والتي تقوم بتحديد نوعية الأدوية التي تدخل وت�سجلها، وهي تقوم بجهود كبرية 
يف جمال الأدوية ا�سافة الى الدور التكاملي والتعاوين مع النقابة التي يعد املري�ص من 

اهم اولوياتها.
ويوجد يف الأردن ما يقارب 3٥٠٠ �سيدلية و ٥٦٧ م�ستودع ادوية تقع حتت مظلة النقابة 

حيث ميتلك الأردن ثالث اأعلى ن�سبة بعدد ال�سيدليات يف العامل.
العالجية  ال�سناعات  قطاع  تواجه  التي  التحديات  اإلى  نتطرق  اأن  لنا  بد  ول 
حمليا  منتجاته  تناف�سية  على  �سلبا  اأثرت  خمتلفة  عقبات  يواجه  اإذ  الطبية  واللوازم 
التمويل  الى  والو�سول  الأموال  روؤو�ص  حمدودية  ابرزها  الت�سدير  ا�سواق  ويف 
والت�سعرية  الت�سجيل  واإجراءات  الطاقة  اثمان  وخ�سو�سا  النتاج  كلف  وارتفاع 
. احلكومية  وامل�سرتيات  والعطاءات  اخلارجية  بالأ�سواق  الأردنية   لالأدوية 
ويلعب اأطّباء وزارة ال�سّحة ومدرائها امل�سوؤولّية الكربى يف ترويج الدواء املحّلي قي ال�سوق 
املحلي وعدم ترك احلبل لالأطّباء يف القطاع اخلا�ص الذين قد تغريهم ال�سركات الأجنبّية من 
جوا ملنتجاتها يف ال�سوق املحلي.  خالل م�ساركاتهم يف فعالّياتها العديدة خارج البلد لكي يروِّ
طني و�سّناع القرار اعتماد القطاع الدوائي الأردين كقطاع ا�سرتاتيجي  ويجب على املخطِّ
ال�سوقية  احل�سة  زيادة  على  والعمل  الأدوية  �سادرات  وزيادة  العالجي  الأمن  لتحقيق 

لالأدوية الأردنية بال�سوق املحلية .
القت�ساد  الردنية يف دعم  الدوائية  ال�سناعات  قطاع  دور  تعزيز  �سبل  البحث يف  ويف 

الوطني وحتقيق المن الدوائي.
فاإن من املهم املحافظة على امليزات التناف�سية التي يتمتع بها قطاع ال�سناعات الدوائية 
وال�سمعة الكبرية التي يحظى بها حمليا ودوليا ما جعله ثاين اكرب قطاع ت�سديري يف 

اململكة .
بال�سافة الى الهمية الكبرية التي توليها احلكومة لقطاع ال�سناعات الدوائية الردنية 
ت�سهم يف رفد القت�ساد  والتي  والتنموية يف الردن  القطاعات القت�سادية  كاحد اهم 

الوطني ودعم ال�سادرات وت�سغيل الردنيني .
ومن �سركات الدواء املتميزة يف اململكة ال�سركة الأردنية لنتاج الأدوية و تعترب ال�سركة 
من ال�سركات الرائدة يف �سناعة الأدوية، ويف مقدمة ال�سركات من حيث جودة املنتجات 
عليه  هي  ما  الى  و�سلت  وقد  والأجنية.  والعربية  املحلية  بالأ�سواق  �سواء  والإنت�سار 
باإدارتها احلكيمة يقيادة مديرها العام عدنان بدوان بكفاءته العالية وادارته احل�سيفة، 
الإخت�سا�ص  اأ�سحاب  من  وهم  ال�سركة  يف  يعمل  الذي  املوظفني  كادر  اإلى  بالإ�سافة 

واخلربة العلمية والعملية العالية.
وال�سركة العربية لل�سناعات الدوائية وامل�ستلزمات الطبية ) اكدميا( والتي تقوم باعداد 
درا�سات جدوى اقت�سادية وفنية للم�ساريع الدوائيةوامل�ستلزمات الطبية وتن�سيقها على 

م�ستوى العامل العربي.
وغريها  الدوائية  لل�سناعات  والرازي  والكيماوية  الدوائية  لل�سناعات  العربي  واملركز 

الكثري الكثري.
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بقلــم : د. إبراهيم بدران

مواجهة الفساد...
 بين التعميم والتحديد

مئات املاليني من الدنانري نهبت، واآلف الر�ساوي ال�سغرية والكبرية 
يعيق  بل  لها،  موؤهال  لي�ص  من  تبواأها  املواقع  وع�سرات  انت�سرت، 
والثقافية  القطاعات القت�سادية والجتماعية  العمل فيها، وع�سرات 
املالية  ا�سكاله  يف  واملوؤجل  املعجل  الف�ساد  يف  خرباء  وظهر  تراجعت، 
والإدارية واملهنية والتخ�س�سية،يف اإطار من »ال�سبابية« و»الت�ساكت« 

وعدم الإكرتاث باملواطن و م�ستقبله. 
اإلى مرحلة من  اليوم هناك وقفة جادة لو�سع حد للف�ساد، والنتقال 
ال�سدقية و النزاهة، والأداء البعيد عن امل�سالح الفئوية و القرباوية و 

ال�سخ�سية. هكذا فهم املواطنون ر�سالة امللك وكلماته.
 اإن التحدي الأكرب هو كيف ميكن حتقيق هذا الهدف خالل فرتة زمنية 
حمدودة،رمبا 3 �سنوات حتى تعود البالد اإلى طبيعتها ال�سحيحة.اإن 
التعميم يف املواجهة ل يجدي، لأن لكل قطاع و موقع و موؤ�س�سة و مهنة 
الإقرتاب  ي�ستدعي  وهذا  غريها.  عن  تختلف  للف�ساد  خا�سة  مداخل 
العلمي و العملي من املو�سوع لتحقيق النتائج، و رمبا يف الإطار التايل: 
الوزراء  جمل�ص  من  وبقرار  وقطاع  وموؤ�س�سة  دائرة  كل  تقوم   : اأوًل 
بو�سع وثيقة تبني ا�سكال الف�ساد ال�سائدة واملحتملة فيها والتي تتعلق 
 : ثانيًا  املعروفة.  العامة  الأ�سكال  اإلى  اإ�سافة  اأعمالها،  بخ�سو�سية 
ال�سرورة،  ح�سب  وتعديلها  الوثائق  مراجعة  موؤقت  عمل  فريق  يتولى 
دائرة  ت�سع كل   : ثالثًا  النهائية.  لتاأخذ �سورتها  بال�ستعانة باخلرباء 
وموؤ�س�سة الجراءات الالزمة ملنع حدوث الف�ساد امل�سار اليه يف تفا�سيل 
بتطبيق  الدوائر  يلزم  قرارًا  الوزراء  جمل�ص  ي�سدر   : رابعًا  الوثيقة. 

»اإجراءات منع الف�ساد« و بالعقوبات التي ميكن اتخاذها عنداملخالفة. 
وبذا ي�سبح كل من يعمل يف قطاع ودائرة و�سركة وموؤ�س�سة على معرفة 
بالجراءات املحتمل مواجهتها. خام�سًا : ت�سدر كل موؤ�س�سة و قطاع 
مقدمتهم  ويف  العاملني  و  املوظفني  كافة  بها  يلتزم  �سلوك«  »مدونة 
الأول  الإجراء  هو  الوظيفة  فقدان  يكون   : �ساد�سًا  العليا.  الإدارة 
 : �سابعًا  الف�ساد.  اأنواع  نوع من  اأي  ارتكاب  اأو  ال�سلوك  ملخالفة مدونة 
و�سع »برامج اعالمية وتثقيفية مقنعة« تبثها جميع و�سائط الإعالم يف 
الأوقات املنا�سبة. ثامنًا : اإلتزام كافة املوؤ�س�سات التعليمية والتدريبية 
بيئة  املتعلم  يعي�ص  حتى  ف�ساد،  اأي  عن  والإبتعاد  الكاملة  بالنزاهة 
�سليمة نزيهة، اأ�سافة اإلى حما�سرات تثقيفية يعدها اخلرباء. تا�سعًا 
: اإلتزام اجلهاز الق�سائي ب�سرعة البت يف الق�سايا،و خا�سة التي لها 
عالقة بالف�ساد وتكون العقوبات رادعة بعيدة عن الت�سويف والتخفيف. 
عا�سرًا : اإلزام اجلهاز الإداري للدولة واملوؤ�س�سات الكربى وال�سركات 
العامة بالأداء النزيه، و�سرعة الجراء وخدمة املواطن بكفاءة ووفق 

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

لالإدارات.

وجهة نظر 

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

عامة تغلغلت مسرعة في جسم المجتمع و مؤسساته 
وثقافته، وفي إدارة مرافق الدولة إلى الدرجة التي اصبحت 
و كأنها النمط االعتيادي. و هكذا ضاعت الكثير من الفرص 

على الوطن والمواطن، وأحجم المستثمرون عن المخاطرة 
بأموالهم، وتضرر االقتصاد الوطني، وتراجع األداء اإلداري في 

الدولة إلى مستوى غير مقبول.
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مدير عام مستشفى عمان الجراحي يشيد باالهتمام 
الملكي في تطوير خطط  السياحة العالجية

اأ�ساد مدير عام م�ست�سفى عمان اجلراحي ، رئي�ص جمعية امل�ست�سفيات الردنية 
�سعيد،  با�سم  الدكتور   ، �سابقًا  الها�سمية  اجلامعة  امناء  جمل�ص  وع�سو  �سابقًا، 
وتاأكيد  اململكة  العالجية يف  ال�سياحة  وبرامج  تطوير خطط  امللكي يف  بالهتمام 
العالجية  لل�سياحة  التناف�سية  القدرة  ا�ستعادة  يف  الإ�سراع  �سرورة  على  جاللته 

يف الأردن.
ا�ستثمار  على  ركز  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اجتماع  اإن  �سعيد  الدكتور  وقال 
خالل  من  العالجية،  لل�سياحة  متميزة  وجهة  اململكة  لت�سبح  الأردنية  املقومات 

�سمان جودة اخلدمات والتن�سيق بني القطاعني العام واخلا�ص.
واعرب الدكتور �سعيد عن امله يف ايجاد ا�سرتاتيجية وا�سحة لالعوام املقبلة من 
�ساأنها النهو�ص بالقطاع الطبي وال�سياحة العالجية يف اململكة، من خالل �سراكة 

وا�سحة بني كافة اأطراف العالقة.
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االستثمار في القطاع الطبي

واأكد  الدكتور  �سعيد اأن   اإجناز قانون امل�سوؤولية الطبية  وال�سحية  ي�سهم يف �سمان 
العرب   املر�سى  ي�سكل حافزًا جلذب  ما  اختالف  جن�سياتهم  املر�سى على  حقوق 
والأجانب لتلقي العالج  يف الأردن بال خوف من ال�ستغالل اأو التمييز يف املعاملة 
، داعيًا اإلى الأخذ بالعتبار وجود �سركات  تاأمني عاملية  ترغب يف عالج  املوؤمنني 

لديها  يف م�ست�سفيات اململكة الأردنية الها�سمية.
واأعرب عن �سكره جلاللة امللك عبداهلل الثاين على هذا الهتمام بقطاع ال�سياحة 
العالجية الذي �سهد حالة تدهور منذ نحو 3 �سنوات لأ�سباب عديدة، اآماًل اأن تتجاوب 
احلكومة وتتكامل مع اجلهات القائمة على الطب يف الأردن بالأدوار املطلوبة من كل منها 
 بهدف تطبيق التوجيهات امللكية ال�سامية بهذا اخل�سو�ص وحتقيقها على اأر�ص الواقع.
اإلى  لفتًا  اململكة  يف  العالجية  ال�سياحة  تراجع  اأ�سباب  �سعيد  الدكتور  وا�ستعر�ص 
ال�سطرابات التي ت�سهدها املنطقة وخطر الرهاب الذي حتم على حكومات �سابقة 
اتخاذ اجراءات امنية م�سددة من �سمنها »الفيزا املقيدة« لبع�ص اجلن�سيات التي 
مما  وال�سودانية،  واليمنية  الليبية  كاجلن�سيات  العالج،  بهدف  للمملكة  تفد  كانت 

دفع مر�سى تلك الدول للبحث عن ا�سواق طبية مناف�سة المر الذي �سكل تهديدا 
لال�ستثمارات الطبية الردنية ولالقت�ساد الوطني على حد �سواء.

ومن الأ�سباب الأخرى، وفق الدكتور �سعيد، غالء ال�سعار وتراجع يف فروقات العملة 
يف الدول التي كان مر�ساها يفدون الى الردن بق�سد العالج، المر الذي ا�سبح 
ي�سكل عليهم عبئًا ماليًا، ا�سافة الى عدم وجود خطوط طريان مبا�سر الى بع�ص 
الدول التي يرغب مواطنوها يف تلقي العالج بالردن كالدول الفريقية مثل ت�ساد 
ونيجرييا، مطالبًا وزارة ال�سياحة التعاون والتن�سيق مع امللكية الردنية لفتح مكاتب 

لها يف مثل تلك الدول.
املقومات ما ميكنه من  الطبي الردين ميتلك من  القطاع  ان  الدكتور �سعيد  وقال 
احتالل ترتيب متقدم بني دول العامل يف هذا امل�سمار، الأمر الذي ينعك�ص ايجابًا 
على باقي القطاعات اخلدمية امل�ساندة،وعلى القت�ساد الوطني، داعيًا اإلى �سرورة 
ال�سياحة  وتن�سيط  العقبات  تلك  لتذليل  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  الت�سارك 

العالجية يف املرحلة املقبلة.
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المدن الصناعية مناطق تنموية متكاملة 
حاضنة  لكافة أنواع االستثمارات

تعترب �سركة املدن ال�سناعية الردنية اإحدى روافد القت�ساد الوطني، وقد حققت خالل 
اإذ عملت بتن�سيق وثيق  اأداًء تنمويًا وا�سرتاتيجيًا فعاًل  م�سريتها التي جتاوزت ربع قرن 
مع القطاع اخلا�ص يف ترويج الأردن كبيئة مالئمة ومتميزة لال�ستثمار ، وعملت ال�سركة 
وفق املفهوم ال�سمويل للمدن ال�سناعية وخدمات البنية التحتية احلديثة وتوفري اأرا�ص 

مطورة ومباين �سناعية جاهزة خلدمة امل�ستثمرين .
وقد حازت ال�سركة على الثقة كمطور للمدن ال�سناعية يف الأردن بف�سل خربات كر�ست 
جلائزة  الأول  املركز  ذهبية  وعلى   ISO اجلودة  �سهادة  على  وح�سلت  الأف�سل  لتقدمي 
امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�سفافية اإ�سافة اإلى عدة جوائز و�سهادات 

تقدير حملية ودولية.
كافة  ي�سمل  نطاق  على  ال�سناعية  املدن  واإدارة  وتطوير  اإن�ساء  على  ال�سركة  تعمل 
اخلدمات  توفري  بني  ما  ميزج  والذي  املدن  لهذه  ال�سمويل  باملفهوم  اململكة  حمافظات 
الأ�سا�سية وخدمات البنية التحتية من مياه وكهرباء وطرق وات�سالت وخدمات م�ساندة 
املالية  اخلدمات  لت�سمل  وتنويعها  ال�سناعية  الإنتاجية  للعمليات  الرئي�ص  الداعم  متثل 
جناح  على  �ساعد  الذي  الأمر   ، وغريها   .... والأمنية  وال�سحية  واجلمركية  البنكية 
ال�سركة وحتقيق اأهدافها يف البناء والنماء والتو�سع الأفقي والعمودي يف م�ساريعها والتي 
امتدت وعرب م�سريتها التي جتاوزت الثالثون عاما لتغطي اأقاليم اململكة الثالث �سمالها 

وو�سطها وجنوبها.
تعتمد فل�سفة اإن�ساء املدن ال�سناعية على امل�ساهمة يف تهيئة البيئة ال�ستثمارية وتعزيز 
مقومات جذب ال�ستثمارات ال�سناعية من خالل توفر عنا�سر البنية التحتية املتكاملة 
ت�سهده  الذي  القت�سادي  النفتاح  ال�ستثمارات يف ظل  ل�ستقطاب  الالزمة  واخلدمات 

اململكة، وتعظيم فر�ص ال�ستفادة من التفاقيات الإقليمية والدولية التي وقعها الأردن.
ورغبة من »امل�ستثمرون« لنتقاء احلوارات ال�سيقة وا�ستهداف رجال الأعمال والقياديني 
الرياديني كان لنا هذا احلديث املهم مع الرئي�ص التنفيذي لل�سركة عمر جويعد ولنا كل 
ال�سرف باأن نحظى بحوار هادف يبني لنا عن كثب ماهية ال�سركة ويجيب عن كل ما لدينا 

من ا�ستف�سارات واأ�سئلة تخ�ص املدن ال�سناعية وا�ستثماراتها يف اململكة.
ال�سناعية  املدن  الإجناز يف  م�سرية  قال جويعد اإن   « امل�ستثمرون  للـ«  بداية حديثه  ويف 
الأردنية ما هي اإل جزء من م�سرية العطاء والنماء يف اململكة الأردنية الها�سمية، حيث 
خطى الأردن خطوات �سابقت الزمن جعلت منه منوذجا يحتذى يف املنطقة برمتها يف 
خمتلف املجالت ويف مقدمتها البيئة الإ�ستثمارية التي تكاتفت خمتلف اجلهود الر�سمية 
واخلا�سة لتوفري مقوماتها و�سبل جناحها فعملت احلكومات املتعاقبة وبتوجيهات ملكية 
ملمار�سة  وم�سجعة  الإ�ستثمارية  للعملية  ناظمة  حديثة  قانونية  اطر  اعداد  على  �سامية 
الأعمال يف اململكة فكان نتاجها قانون ال�ستثمار الأردين رقم )3٠( للعام ٢٠١٤ الذي 
�سَكل نقلة نوعية يف جمال تطوير البيئة ال�ستثمارية يف اململكة واإزالة كافة العقبات التي 
التي  الإ�ستثمارية  النافذة  وا�ستحداث  املرجعيات  توحيد  خالل  من  امل�ستثمرين  تواجه 
العاملة  الدولية  املمار�سات  املعايري يف جمال  الإجراءات حمققا اف�سل  لتب�سيط  تهدف 

يف جمال الإ�ستثمار.
املنت�سرة  ال�سناعية  املدن  يف  امل�ستثمرين  تواجه  التي  والتحديات  املعوقات  ابرز  وعن 
بان  جويعد  نوه  حللها  ا�سرتتيجية  و�سع  امكانية  يرى  وكيف  اململكة،  حمافظات  يف 
البيئة  من  جزء  تعترب  لل�سركة  التابعة  ال�سناعية  املدن  خمتلف  يف  الإ�ستثمارية  البيئة 
الإ�ستثمارية يف اململكة ب�سكل عام، ومن خالل م�سرية ال�سركة املمتدة عرب اكرث من اربعة 

40

أخبار اقتصادية

جويعد:
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تسعى المدن الصناعية لتنشيط الحركة التجارية والعمرانية 
والخدمية في كافة المحافظات التي أقيمت فيها وفقا 

للحاجة التنموية لكل محافظة

أخبار اقتصادية

الناظمة  الت�سريعات  ابرزها تطور  لدينا تطورات عدة  الإ�ستثمار �سهدت  بيئة  فاإن  عقود 
من  الكثري  على  �سيطر  الذي  اجلديد  الإ�ستثمار  قانون  وابرزها  فيها  الإ�ستثمارية  للبيئة 
يف  المثلة  اروع  و�سرب  م�ستثمرينا  امام  عائقا  ت�سكل  كانت  التي  والتحديات  املعوقات 

تب�سيط الإجراءات لعل ابرزها وجود النافذة الإ�ستثمارية الواحدة.
متابعة  على  حثيث  وب�سكل  ال�سناعية  املدن  �سركة  ت�سعى  الطرح  هذا  امام  اأنه  واأ�ساف 
مع  ومتابعتها  ومتطلباتهم  مقرتحاتهم  ودرا�سة  ال�سناعية  املدن  خمتلف  يف  م�ستثمريها 
خمتلف اجلهات الر�سمية، فيما تعكف ادارة ال�سركة بالتن�سيق مع ادارات املدن ال�سناعية 
على عقد لقاءات دورية �سواء مع ادارة ال�سركة او ا�ست�سافة عدد من الوزراء وامل�سوؤولني 
والعديد من املعنيني من ا�سحاب القرار للتعرف على الق�سايا العالقة وو�سع اجنع احللول 
اجناز  مت  انه  اهلل  وبف�سل  ونقولها  لدينا  الإ�ستثمارات  ودميومة  �سالمة  ي�سمن  مبا  لها 

الكثري من متطلبات امل�ستثمرين.
من  كل  يف  اجلديدة  ال�سناعية  املدن  �ستحدثها  التي  ال�سافة  ماهية  عن  جويعد  واأ�سار 
القائمة يف كل من �سحاب  املدن  الى  ا�سافة  لأبناء حمافظاتها  والطفيلة  وماأدبا  البلقاء 
واملوقر واربد والكرك واملفرق والعقبة جاءت لتتوافق مع التوجهات امللكية باحداث تنمية 
حقيقية يف املحافظات وخطة وروؤية الردن ٢٠٢٥، حيث ت�سعى هذه املدن لتن�سيط احلركة 
التجارية والعمرانية واخلدمية يف كافة املحافظات التي اأقيمت فيها وفقا للحاجة التنموية 
والفروع  املحافظات  تنمية  ك�سندوق  الأخرى  الربامج  جانب  الى  لت�سكل  حمافظة،  لكل 
خمتلف  يف  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  قوية  رافعة   الإنتاجية  تعزيز  وبرامج  الإنتاجية 
لأبناء  العمل  توفري فر�ص  التوجهات احلكومية يف  لت�سهم يف اجناح  اململكة   حمافظات 
املحافظات واحلد من م�سكلتي الفقر والبطالة وتطبيقًا ل�سيا�سة الت�سغيل بدل التوظيف 

وو�سوًل اإلى دولة الإنتاج.
الإ�ستثمارات  من  املئات  ت�ستقطب  ان  القائمة  املدن  كما  اجلديدة  املدن  لهذه  يتوقع 
ال�سناعية ف�سال عن اللف من فر�ص العمل يف خمتلف املجالت الوظيفية، حيث بداأت 

ال�سركة بتلقي طلبات الإهتمام بالإ�ستثمار يف هذه املدن. 
واأكد جويعد باأن �سيا�سات ال�سركة وجهودها اأثمرت بافتتاح مقار ر�سمية لعدد من اجلهات 
الر�سمية واخلا�سة يف خمتلف املدن ال�سناعية العاملة لت�سكل الى جانب بيئة الإ�ستثمار 
الإ�ستثماري،  املناخ  مكمالت  يف  ورئي�سيا  مهما  عامال  ال�سناعية  املدن  يف  وحوافزها 
والتجارة وغرف  ال�سناعة  لوزارة  �سيجد مكاتب ممثلة  �سناعية  اي مدينة  الى  فاملتجه 
ال�سناعة وهيئة الإ�ستثمار والبنوك و�سركات الت�سالت واجلمعية العلمية امللكية ودائرة 
العام  الأمن  ملديرية  التابعة  الأمن  ونقاط  املهني  التدريب  معاهد  ف�سال عن  اجلمارك، 

ووحدة حماية الإ�ستثمارات ومديريات الدفاع املدين.
الإ�ستثمارات  خلدمة  الدوام  على  تعمل  التي  امل�ستثمرين  خدمات  مكاتب  عن  ف�سال 
ال�سناعية والتعامل باق�سى �سرعة مع متطلبات امل�ستثمرين، مما ا�ساع حالة من الإرتياح 
من  متكاملة  منظومة  بوجود  واجلهد  الوقت  عليهم  ووفر  ال�سناعيني  امل�ستثمرين  لدى 

اخلدمات الى جانب ا�ستثماراتهم. كل هذا من �ساأنه 
�سيوفر لها بيئة ا�ستثمارية خ�سبة متكنها من املناف�سة با�ستثماراتها على امل�ستوى الدويل.
اخلدمات  و  ال�سناعية  املدن  يف  املتجددة  الطاقة  انظمة  م�سروع  الى  جويعد  وتطرق 
التي �سيقدمها للم�ستثمرين ال�سناعيني فقال لدى ال�سركة توجه لرتكيب اأنظمة الطاقه 
املتجدده يف املدن ال�سناعية القائمة واملدن �سناعيه اجلديدة حتت الإن�ساء حيث يهدف 
ومرافقها  ال�سناعيه  املدن  �سوارع  لإنارة  املتجددة  الطاقة  با�ستخدام  الوفر  لتحقيق 

املتعدده ومبا ي�سمن تقدمي اأف�سل اخلدمات للم�ستثمرين ال�سناعيني.
وياأتي امل�سروع يف اإطار جهود ال�سركة و�سعيها املتوا�سل خلف�ص كلف الطاقة واإعادة توجيه 
ال�سناعية يف كل من  املدن  التحتية يف  البنى  وتطوير  �سوية اخلدمات  لرفع  الكلف  هذه 
املزيد من  ايجاد  ال�سركة جتاه  التزام  ياأتي كتجديد  والكرك، كما  واملوقر  واربد  �سحاب 

احللول للتخفيف من ارتفاع ا�سعار الطاقه على ال�سناعيني .

واأكد اأن عددا من املوافقات ح�سلت عليها ال�سركة لقامة م�سروع لتوليد الطاقه املتجدده 
وتزويد ال�سناعيني بها باأ�سعار خمف�سة يف ار�ص ال�سركة اململوكه لها يف منطقة احل�سا 

متوقعني اأن يبا�سر باجراءاته خالل العام القادم.
التو�سعات يف احلد من  توؤثر هذه  ال�سركة وكيف  التي قامت بها  التو�سعات  اأما عن اخر 

البطالة يف اململكة يف ظل الظروف املحيطة ال�سعبة.
اأ�سار الى ان ال�سركة وقعت اتفاقية مع احدى �سركات املقاولت املحلية للمبا�سرة بتنفيذ 
م�سروع التو�سعة الرابعة ملدينة احل�سن ال�سناعية التي تقع يف حمافظة اربد بلواء الرمثا 
بكلفة تزيد عن )٤( مليون دينار، وذلك بعد ا�سغال املراحل الثالثة الولى من املدينة التي 
تطوير  ت�سمل  ال�سناعية،  ال�ستمثارية  املجالت  خمتلف  يف  عاليا  ا�ستثماريا  طلبا  ت�سهد 

ارا�سي �سناعية وتنفيذ مباين �سناعيه جاهزة.
    وتبلغ م�ساحة التو�سعة قرابة ٢٠٠ دومن على احلدود ال�سمالية للمدينة ت�سمل تق�سيم 
احتياجات  خمتلف  تلبي  قطعة   )3٤( تقارب  �سناعية  ارا�سي  قطع  الى  امل�سروع  ار�ص 
امل�ستثمرين، ا�سافة لتنفيذ م�سانع منطية مب�ساحة تقريبية )١٨( الف مرت مربع، ف�سال 
والنارة  والت�سالت  والكهرباء  ال�سحي  وال�سرف  واملياه  الطرق  �سبكات  تنفيذ  عن 

وغريها من خدمات البنية التحتية الالزمة لالإ�ستثمارات ال�سناعيه
واأ�ساف جويعد يف هذا ال�سدد ان هذه التو�سعة اجلديدة الرابعة تاتي بعدما مت ا�سغال 
التو�سعة الثالثة بالكامل والتي اأعلن عنها ونفذت خالل العام ٢٠١3 حيث قاربت م�ساحتها 
)١٤٥( دومن وا�ستملت على )٢٥( قطعة ا�ستثمارية ومباين �سناعية م�ساحتها الإجمالية 

١١.٥٠٠ مرت مربع موزعة على )١٦( م�سنع منطي.
    من جانب اآخر، با�سرت ال�سركة العمال الن�سائية لتطوير املرحلة الثانية من مدينة 
املوقر ال�سناعية والبالغة م�ساحتها 3٠٥ دومن بحيث ت�سمل العمال الرتابية وت�سوية قطع 
الرا�سي ا�سافة الى تنفيذ اعمال الطرق والأر�سفة وجميع �سبكات البنية التحتية، حيث 
مليون  اإلى ٢  بكلفة ت�سل  املتخ�س�سة،  املحلية  املقاولت  �سركات  اإحدى  امل�سروع  �ستنفذ 
والثالثة  املرحلتني الولى  ا�سغال  بعد  املرحلة وجتهيزها  ياأتي تطوير هذه  ون�سف، حيث 

من املدينة بالكامل.
ال�سناعيتني  واملوقر  احل�سن  مدينتي  من  كل  يف  التو�سعة  م�ساريع  تنفيذ  مع  وبالتزامن 
تقوم ال�سركة باإن�ساء مباين �سناعية جاهزة يف كل من مدينة املوقر ال�سناعية مب�ساحة 
)١٦٠٠٠(م٢ ومدينة احل�سني بن عبد اهلل الثاين يف الكرك مب�ساحة اإجمالية )٨٠٠٠(
تقريبا  �سحاب مب�ساحة )٢٠٠٠٠( م٢ دومن  ال�سناعية يف  الثاين  ومدينة عبد اهلل  م٢، 
وبكلفة اإجمالية  )٢.٦( مليون دينار ويف مدينة املفرق ال�سناعية  مب�ساحة )١٢٠٦٦( م٢ 

بعدما مت ا�سغال )٩٠٠٠( م٢ اقامتها ال�سركة �سابقا. 
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توقيع اتفاقية للمباشرة بتنفيذ 
مشروع التوسعة الرابعة لمدينة 

الحسن الصناعية التي تقع في محافظة 
اربد بلواء الرمثا بكلفة تزيد عن )4( 

مليون دينار
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الثاين من ٢٠١٩،  الربع  دينار يف  الف  الركاب ٨٤٢.٧  لنقل  اأرباح جت  بلغ �سايف 
مقارنة باأرباح قيمتها ٦٦٠.٧ الف دينار يف الربع الثاين من ٢٠١٨.

التمويل،  م�ساريف  انخفا�ص  اإلى  لل�سركة،  املدققة  غري  القوائم املالية  واأ�سارت 
متويل  م�ساريف  مقابل  اجلاري،  العام  من  الأول  الن�سف  يف  دينار  الف  لـ ٢٨.٥ 

بقيمة 3٤.٧ الف دينار يف الن�سف الأول من العام املا�سي.
وعلى م�ستوى الن�سف الأول من العام اجلاري فقد بلغت اأرباح ال�سركة ١.٢٢ مليون 
دينار، مقارنة باأرباحها يف الن�سف الأول من عام ٢٠١٨ البالغة ١.٢٠ مليون دينار.

ال�سركة خالل الن�سف الول من  ايرادات  اأن جمموع  اإلى  املالية  البيانات  واأ�سارت 
العام احلايل ٢٠١٩ بلغ حوايل ١٥.٠٧ مليون دينار مقارنة مع حوايل١3.٧٧مليون 
دينار للفرتة ذاتها من العام املا�سي ٢٠١٨، يف املقابل بلغ جمموع موجودات ال�سركة 
الربح  من  ال�سهم  ح�سة  اأما  دينار  مليون   ٢٥.٦٢ حوايل   ٢٠١٩ حزيران  لنهاية 
للن�سف الول من العام احلايل فقد بلغت ٠.١١3دينار مقابل ٠.١١٠ دينار للفرتة 

نف�سها من العام ٢٠١٨.

ويف تعليقه على النتائج املالية املتحققة ل�سركة النقليات ال�سياحية الردنية )جت( 
ان جت  ال�سركة  قال مالك حداد مدير عام  املنهية يف 3٠ حزيران ٢٠١٩   للفرتة 
ا�ستطاعت التاأقلم مع امل�ستجدات القليمية واملحلية ، والتطورات القليمية وتداعيات 
الأزمة القت�سادية التي اثرت على قطاع ال�سياحة والنقل ب�سكل خا�ص، حيث وا�سلت 

موؤ�سرات ال�سركة وبياناتها املالية النمو يف خالل الن�سف الول من العام اجلاري .
تثبت  الخرية  القليلة  ال�سنوات  يف  املتوا�سلة  اليجابية  النتائج  هذه  ان  اأ�ساف  و 
�سالمة اخلطط ال�سرتاتيجية التي تنتهجها ال�سركة ومهارة موظفيها على تنفيذها 
وابتكار اف�سل واجنح احللول واخلدمات التي تلبي حاجات العمالء وتعمل على فتح 

ا�سواق جديدة ت�ستقطب اعدادا اأكرب من العمالء 
يف  منو  و�سط  الأردن   يف  النقل  قطاع  �سدارة  توا�سل  جـت  �سركة  ان  حداد  واأكد 
ايراداتها واأرباحها من خالل تنويع م�سادر الدخل ونهج التطوير والتحديث الذي 

يحافظ على مكانة و�سمعة �سركة تفوقت على نف�سها مثل �سركة جت.
واأعرب عن تفاوؤله للمرحلة القادمة وبان عام ٢٠١٩ �سيجل ارباحا م�سرفة يف تاريخ 
واملوظفني  الدارة  قبل  الرباح من  املبذول لجناز هذه  الى اجلهد  ال�سركة م�سريا 

وولئهم املعهود لل�سركة.

حداد:
النتائج االيجابية المتواصلة 

في الشركة تثبت سالمة 
الخطط االستراتيجية 
التي تنتهجها ومهارة 

موظفيها على تنفيذها 
لتضعها في صدارة قطاع 

النقل في األردن

PROCEED TO THE FUTURE
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فاخوري: البنك يحافظ على معدالت 
أداء متقدمة مما يعزز موقعه 

التنافسي في الدول التي يعمل بها

21.18 مليون دينار صافي أرباح بنك األردن النصفية
Investment  In The Banking Sector

مليون   ١٠.3٤ الردن  بنك  م�ساهمي  على  العائدة  الأرباح  بلغت 
دينار )١٤.٥٨ مليون دولر( يف الربع الثاين من ٢٠١٩، مقارنة 
باأرباح قيمتها ١٠.٥ مليون دينار )١٤.٨١ مليون دولر( يف الربع 

الثاين من ٢٠١٨.
اإجمايل  ارتفاع  اإلى  للبنك،  املدققة  غري  القوائم املالية  واأ�سارت 
العام  من  الثاين  الربع  يف  دينار  مليون  لـ ٢٢.٠3  امل�سروفات، 
الربع  دينار يف  مليون  بقيمة ١٩.٥٨  مقابل م�سروفات  اجلاري، 

الثاين من العام املا�سي.
اأرباح  بلغت  فقد  اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  م�ستوى  وعلى 
البنك ٢١.١٨ مليون دينار، مقارنة باأرباحه يف الن�سف الأول من 

عام ٢٠١٨ البالغة ٢٢.٠٦ مليون دينار.
واأ�سارت البيانات املالية اإلى اأن اجمايل دخل البنك خالل الن�سف 
دينار  مليون   ٧3.٨٧ حوايل  بلغ   ٢٠١٩ احلايل  العام  من  الول 
العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   ٦٩.٥٩ حوايل  مع  مقارنة 
لنهاية  البنك  موجودات  جمموع  بلغ  املقابل  يف   ،٢٠١٨ املا�سي 
حزيران ٢٠١٩ حوايل ٢.٦٤ مليار دينار مقارنة مع حوايل ٢.٦٢ 
مليار دينار لغاية 3٠ حزيران ٢٠١٨ اأما ح�سة ال�سهم من الربح 
مقابل  دينار   ٠.١٠٧ بلغت  فقد  احلايل  العام  من  الول  للن�سف 

٠.١١٠ دينار للفرتة نف�سها من العام ٢٠١٨.
يف  املنهية  للفرتة  للبنك  التحققة  املالية  النتائج  على  تعليقه  ويف 
اإدارة بنك  3٠ حزيران ٢٠١٩  قال �ساكر فاخوري رئي�ص جمل�ص 
والتي  الإيجابية  البنك  نتائج  ا�ستدامة  على  عملنا  {اأننا  الأردن 
وتطبيق  امل�ستويات  كافة  على  الدوؤوب  للعمل  حم�سلة  جاءت 
 اأف�سل املمار�سات الإدارية والتقنية على مدى ال�سنوات املا�سية}
ي�سجل  اأن  امل�ستهدف  من  كان  اأنه  فاخوري  ال�سيد  واأ�ساف 
مبنتجاته  يرتقي  واأن   ،٢٠١٩ بالعام  جديدًا  اإجنازًا  البنك 
وبقنوات  فريدة  جتربة  خالل  من  للعمالء  املقدمة  وخدماته 
واأن  والتطور.  العمل  م�سرية  يف  لهم  �سريكًا  ليكون  متنوعة 
موقعه  يعزز  مبا  متقدمة  اأداء  معدلت  على  املحافظة  يف  ي�ستمر 
من  البنك  اأثبته  ما  بها،وهذا  يعمل  التي  الدول  يف  التناف�سي 
عدم  حالة  ا�ستمرار  من  الرغم  على  الأولى  ال�ستة  الأ�سهر  خالل 
املنطقة. يف  ال�سائدة  والتحديات  اإقليميا  ال�سيا�سي   ال�ستقرار 
ويف نهاية حديثه تقدم ال�سيد فاخوري ب�سكره للم�ساهمني ولأع�ساء 
جمل�ص الإدارة ولعمالء البنك على ثقتهم ودعمهم، ولفريق اإدارة 
البنك وموظفيه لعطائهم امل�ستمر لتحقيق هذه الإجنازات. وتقدم 
البنك  راأ�سها  وعلى  الوطنية  املوؤ�س�سات  لكافة  والتقدير  بال�سكر 
يف  القت�سادية  القطاعات  دعم  يف  لدورهم  الأردين  املركزي 
ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  الها�سمية  �ساحب اجلاللة  ظل ح�سرة 

احل�سني حفظه اهلل ورعاه .
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النتائج  العربي حتقيق  جمموعة البنك  وا�سلت 
من  جت�سدت  والتي   ٢٠١٩ العام  خالل  اليجابية 
ال�سرائب  بعد  اأرباح املجموعة  منو �سايف  خالل 
 3٠ يف  كما  دولر  مليون   ٤٥3 لتبلغ  واملخ�س�سات 
امريكي  دولر  مليون  حزيران ٢٠١٩ مقارنة مع ٤3٦ 

لنف�ص الفرتة من العام ال�سابق وبن�سبة منو ٤%.
حيث  متينة  را�سمالية  قاعدة  على  البنك  حافظ  كما 

بلغ اجمايل حقوق امللكية ٨.٧ مليار دولر اأمريكي.
بلغت الت�سهيالت الئتمانية ٢٦.٢ مليار دولر اأمريكي 
مليار   ٢٥.٥ مع  باملقارنة   ٢٠١٩ حزيران   3٠ يف  كما 
دولر اأمريكي لنف�ص الفرتة من العام ال�سابق وبن�سبة 
منو بلغت 3%، يف حني منت ودائع العمالء بن�سبة %3 
لت�سل الى 3٤.١ مليار دولر امريكي باملقارنة مع 33 

مليار دولر امريكي كما يف 3٠ حزيران ٢٠١٨.
يف  ثالثة  اإجمايل القرو�ص ارتفع  اأن  البنك  واأو�سح 
حني  يف  يونيو،  بنهاية  دولر  مليار   ٢٦.٢ اإلى  املئة 
مليار  اإلى 3٤.١  املئة  اأي�سا الودائع ثالثة يف  ارتفعت 

دولر.
اأكد  للبنك،  اليجابية  النتائج  على  تعليقه  ويف 
الدارة  جمل�ص  رئي�ص  امل�سري   ال�سيد �سبيح 

من  امل�ستدام  النمو  حتقيق  على  البنك  قدرة  على 
الظروف  خمتلف  مع  بنجاح  البنك  تعامل  خالل 
يف  وخا�سة  واملتغريات  امل�ستجدات  مع  والتاأقلم 
املنطقة،  به  متر  الذي  القت�سادي  التباطوؤ  ظل 
ا�س�ص م�سرفية  املجموعة على  اإعتماد  الى  بال�سافة 
وحمافظة. ح�سيفة  ائتمانية  �سيا�سه  و   متينة 
اإدارة البنك  اأ�ساف �سبيح امل�سري، رئي�ص جمل�ص  و 
النمو  بطء  ا�ستمرار  رغم  القوي  الأداء  اإن  العربي، 
على  البنك  قدرة  يعك�ص  املنطقة  يف  القت�سادي 

التكيف مع البيئة امل�سرفية ال�سعبة.
العام  املدير  �سباغ   نعمه  ال�سيد  اأكد  جهته،  ومن 
اجليد  الت�سغيلي  الداء  بان  العربي  للبنك  التنفيذي 
بن�سبة  الت�سغيلية  بارباحه  بالنمو  مكنه  للبنك 
كما  امريكي  دولر  مليون   ٦٩٨.٧ الى  لت�سل   %٥
توظيفاته  كفاءة  نتيجة    ٢٠١٩ حزيران   3٠ يف 
امل�سرفيةالتي  واخلدمات  املنتجات  يف  والتنوع 
من  املتاأتية  الفوائد  �سايف  منت  حيث  يقدمها، 
بال�سافة   %٥ بن�سبة  الرئي�سية  البنكية  الأعمال 
لت�سبح  الت�سغيلية  م�ساريفه  �سبط  كفاءة  الى 
.%3٨ الإيرادات(  اإلى  )امل�ساريف  الكفاءة   ن�سبة 

واكد ال�سيد نعمه �سباغ على متانة املركز املايل للبنك 
م�ستويات  على  احلفاظ  يف  البنك  ا�ستمرار  نتيجة 
الى  القرو�ص  ن�سبة  بلغت  حيث  مرتفعة،  �سيولة 
حمفظة  جودة  تعزيز  الى  بال�سافة   %٧٦.٩ الودائع 
تغطية  مبعدل  الحتفاظ   مع  الئتمانية  الت�سهيالت 
قيمة  احت�ساب  دون  وذلك   %١٠٠ من  اكرث  الى  و�سل 
.%١٥.٨ املال  راأ�ص  كفاية  ن�سبة  وبلغت   ال�سمانات. 

امل�سري  �سبيح  ال�سيد  اأ�ساد  اخلتام  ويف 
اخلدمات  جمال  يف  العربي الرائد  مبركز البنك 
ا�ستمرار  موؤكدا  واقليميا  حمليا  امل�سرفية 
النتائج. اأف�سل  حتقيق  على  باملحافظة   البنك 
قارات  خم�ص  يف  دولة   3٠ يف  العربي  البنك  ويعمل 
وميلك ٤٠ يف املئة يف البنك العربي الوطني بال�سعودية
ح�سل  العربي  البنك  اأن  الى  هنا  ال�سارة   وجتدر 
الأو�سط  ال�سرق  يف  بنك  اأف�سل  جائزة  على  موؤخرًا 
للعام ٢٠١٩ من جملة يوروموين العاملية - لندن، كما 
وح�سل البنك اأي�سًا على جائزة اأف�سل بنك يف ال�سرق 
التوايل، من  على  الرابع  وللعام  للعام ٢٠١٩  الأو�سط 
 )Global Finance( فاينان�ص  غلوبال  جملة 

العاملية - نيويورك.

 321.6 مليون دينار صافي أرباح مجموعة البنك العربي
 للنصف األول من العام الجاري

المصري: تكمن قدرة البنك على تحقيق 
النمو المستدام من خالل تعامل البنك 

بنجاح مع مختلف الظروف والمتغيرات 
باالضافة الى إعتماد المجموعة سياسة 

ائتمانية حصيفة ومحافظة

صباغ: االداء التشغيلي الجيد للبنك 
مكنه بالنمو بارباحه التشغيلية بنسبة 

5% نتيجة كفاءة توظيفاته والتنوع في 
المنتجات والخدمات المصرفية التي 

يقدمها
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اأعلن بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل، البنك الأكرث 
يف  منوًا  حتقيقه  عن  اململكة،  يف  اإنت�سارًا  والأو�سع 
مليون   ١٧٩.٩ ليبلغ   %٢.3 بن�سبة  الدخل  اإجمايل 
دينار لل�ستة اأ�سهر الأولى من عام ٢٠١٩، مقارنة مع 
١٧٥.٩ مليون دينار مت حتقيقها خالل نف�ص الفرتة 
�سايف  يف  منو  حتقيق  وكذلك  املا�سي،  العام  من 
ايرادات الفوائد والعمولت بن�سبة ٥.٧% لت�سل الى 

١٦١.٥ مليون دينار.
�سيا�سة  باتباع  البنك  ادارة  التزام  مع  وان�سجامًا 
حتوط مثلى تلتزم ب�سكل كامل باملتطلبات اخلا�سة 
بتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ٩ 
وتعليمات البنك املركزي الأردين، فقد مت الحتفاظ 
اأ�سهر  لل�ستة  دينار  مليون  تبلغ ٤٠.٦  مبخ�س�سات 
مت  دينار  مليون  مقابل١٥.٧  العام  هذا  من  الأولى 
املا�سي،  العام  الفرتة من  نف�ص  تخ�سي�سها خالل 
مما اأدى الى بلوغ �سايف اأرباح الفرتة بعد ال�سريبة 
لل�ستة اأ�سهر الأولى من العام الى 3٨.٨ مليون دينار 
من  الفرتة  لنف�ص  دينار  مليون   ٥٥.3 مبلغ  مقابل 
العام املا�سي. ومن �ساأن اقتطاع هذه املخ�س�سات 
للتحوط امل�ساهمة يف تدعيم قوة املركز املايل للبنك 
وتعزيز مالءته املالية والإئتمانية لال�ستمرار يف اأداء 

دوره احليوي يف تعزيز النمو القت�سادي يف اململكة.
ووا�سل البنك خالل الن�سف الأول من العام٢٠١٩ 
موؤ�سراته  خمتلف  يف  قوية  منو  معدلت  حتقيق 
الفوائد  اإيرادات  �سايف  ارتفع  حيث  املالية، 
مليون  اإلى ١٦١.٥  لي�سل  بن�سبة ٥.٧%  والعمولت 
دينار مقابل ١٥٢.٨ مليون دينار لنف�ص الفرتة من 
العام املا�سي، كما ارتفع �سايف حمفظة الت�سهيالت 
مليار   ٤.٤ لتبلغ   %٢.٥ بن�سبة  املبا�سرة  الإئتمانية 

دينار كما يف3٠ حزيران ٢٠١٩.
جمل�ص  رئي�ص  اأكد  النتائج،  هذه  على  تعقيبه  ويف 
اخلطيب،  عبدالإله  ال�سيد  الإ�سكان،  بنك  اإدارة 
قوية  ت�سغيلية  مالية  نتائج  حتقيق  وا�سل  البنك  اأن 
على الرغم من الأو�ساع القت�سادية ال�سعبة التي 
مازالت متر بها املنطقة، مبينًا اأن هذه النتائج توؤكد 
قوي  مايل  مركز  على  احلفاظ  على  البنك  قدرة 

ومتوازن.
الإ�سكان  بنك  موا�سلة  اخلطيب،  ال�سيد  واأكد 
القت�ساد  خدمة  يف  الإيجابية  وم�ساهمته  مل�سريته 
تواكب  مالية  نتائج  حتقيق  على  وتركيزه  الوطني 
موا�سلة  عرب  وعمالءه  البنك  م�ساهمي  تطلعات 
وموا�سلة  الت�سغيلية  اأرباحه  لزيادة  النمو  وترية 

العمل على تطوير منتجاته وخدماته وحت�سني جودة 
ال�سوق  يف  البنك  مكانة  من  يعزز  مبا  الإيرادات 

امل�سريف املحلي والإقليمي.
من جانبه، اأو�سح الرئي�ص التنفيذي لبنك الإ�سكان، 
الأولى من  اأ�سهر  ال�ستة  اأن  ال�سفدي،  ال�سيد عمار 
هذا العام �سهدت حت�سنا قويًا يف كافة اأعمال البنك 
ايرادات  �سايف  على  ذلك  انعك�ص  وقد  الرئي�سية، 
البنكية  الأعمال  من  املتاأتية  والعمولت  الفوائد 
الى  لي�سل   %٥.٧ بن�سبة  ارتفع  الذي  الرئي�سية، 
اأرباح  حتقيق  الى  اأدى  مما  دينار،  مليون   ١٦١.٥
ت�سغيلية قوية مع املحافظة على ن�سبة �سيولة مرتفعة 

بلغت١٢٢ % ملجموعة البنك.
من  متكن  البنك  اأن  ال�سفدي  ال�سيد  واأ�ساف 
ومطلوباته  البنك  ملوجودات  املثلى  الإدارة  موا�سلة 
لتلم�ص  البنك  عمالء  مع  وثيق  ب�سكل  والعمل 
تلبيتها،  على  والعمل  ومتطلباتهم  احتياجاتهم 
الإئتمانية  الت�سهيالت  حمفظة  �سايف  ارتفع  حيث 
لتبلغ ٤.٤  بن�سبة ٢.٥%  العام  بداية  املبا�سرة منذ 
مليار دينار كما يف3٠ حزيران ٢٠١٩، وكذلك ارتفع 
 ٨.٤ الى  لت�سل   %١.٥ بن�سبة  املوجودات  اإجمايل 

مليار دينار.
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الخطيب: مواصلة البنك لمسيرته في 
خدمة االقتصاد الوطني و تحقيقه نتائج 

مالية إيجابية يؤكد قدرة البنك على 
الحفاظ على مركز مالي قوي ومتوازن

الصفدي: البنك تمكن من الحفاظ 
على اإلدارة المثلى لموجوداته ومطلوباته 

والعمل بشكل وثيق مع عمالئه لتلبية 
احتياجاتهم ومتطلباتهم
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سلفيتي: مهمة البنك األساسية إحداث 
فارق ملموس في حياة كل فرد من أفراد 

هذا المجتمع على مختلف مواقعهم 
لتعزيز الحركة الريادية في المملكة

الكباريتي: إجمالي أداء البنك يضعه 
ضمن فئة البنوك ذات المتانة 

المالية المرتفعة

17.35 مليون دينار صافي أرباح بنك االتحاد النصفية

17.35 مليون دينار صافي أرباح البنك االردني الكويتي النصفية
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بلغت �سايف اأرباح بنك الحتاد ٨.٤٨ مليون دينار يف الربع الثاين من ٢٠١٩، مقارنة باأرباح قيمتها 
١٠.٨٢ مليون دينار يف الربع الثاين من ٢٠١٨.

واأ�سارت القوائم املالية غري املدققة للبنك، اإلى ارتفاع اإجمايل امل�سروفات، لـ ٥٤.٦١ مليون دينار 
يف الن�سف الأول من العام اجلاري، مقابل م�سروفات بقيمة ٤٧.٨٧ مليون دينار يف الن�سف الأول 

من العام املا�سي.
وعلى م�ستوى الن�سف الأول من العام اجلاري فقد بلغت اأرباح البنك ١٧.3٥ مليون دينار، مقارنة 

باأرباحه يف الن�سف الأول من عام ٢٠١٨ البالغة ١٨.٨3 مليون دينار.
واأ�سارت البيانات املالية اإلى اأن اجمايل دخل البنك خالل الن�سف الول من العام احلايل ٢٠١٩ بلغ 
حوايل ٨3.٧٤ مليون دينار مقارنة مع حوايل ٧٦.٦٨ مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�سي 
دينار  مليار   ٤.٢١ حوايل   ٢٠١٩ حزيران  لنهاية  البنك  موجودات  جمموع  بلغ  املقابل  يف   ،٢٠١٨
مقارنة مع حوايل 3.٨٧ مليار دينار لغاية 3٠ حزيران ٢٠١٨ اأما ح�سة ال�سهم من الربح للن�سف 
الول من العام احلايل فقد بلغت ٠.٠٩١ دينار مقابل ٠.١٠٢ دينار للفرتة نف�سها من العام ٢٠١٨.
قال ع�سام  املنهية يف 3٠ حزيران ٢٠١٩   للفرتة  للبنك  املتحققة  املالية  النتائج  على  تعليقه  ويف 
الهداف  مع  ما  حد  اإلى  متوافقة  جاءت  النتائج  باأن  الحتاد  بنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �سلفيتي 

املر�سومة مما انعك�ص ايجابا على املوؤ�سرات امل�ستهدفة للعام احلايل.
واأكد �سلفيتي انه خالل م�سريته، كان دعم املجتمع املحلي، وما يزال، جزءًا ل يتجزاأ من ر�سالته؛ 
خمتلف  على  املجتمع  هذا  اأفراد  من  فرد  كل  حياة  يف  ملمو�ص  فارق  اإحداث  الأ�سا�سية  فمهمته 
مواقعهم. ولأنه يوؤمن متامًا باأن ازدهاره مرتبط ب�سكل وثيق بنمو هذه املجتمعات التي ينتمي اإليها، 
واإثراء  اململكة،  يف  الريادية  احلركة  وتعزيز  والتعليم،  بال�سباب  الرتقاء  مهمة  عاتقه  على  اتخذ 
لديه من ح�ص  ال�سغوف مدفوعًا مبا  وي�ساعده على حتقيقها فريق عمله  والثقافية،  الفنية  الذائقة 
النتماء وحب التطوع والعطاء، ليحققوا معًا التغيري الإيجابي الذي يطمح البنك لروؤيته يف املجتمع 
الى  باأ�سلوب ع�سري يهدف  توفري احللول واخلدمات  بنك الحتاد على  ويعمل  حا�سرًا وم�ستقباًل 

توفري حلول مميزة جلميع عمالئه

 ،٢٠١٩ من  الثاين  الربع  يف  دينار  مليون   ٦.٨ الكويتي  الأردين  البنك  اأرباح  �سايف  بلغت 
مقارنة باأرباح قيمتها ٨.3 مليون دينار يف الربع الثاين من ٢٠١٨.

واأ�سارت القوائم املالية غري املدققة للبنك، اإلى ارتفاع اإجمايل امل�سروفات، لـ 3٦.٦مليون 
دينار يف الن�سف الأول من العام اجلاري، مقابل م�سروفات بقيمة 3٤.٥ مليون دينار يف 

الن�سف الأول من العام املا�سي.
وعلى م�ستوى الن�سف الأول من العام اجلاري فقد بلغت اأرباح البنك ١٦.٤ مليون دينار، 

مقارنة باأرباحه يف الن�سف الأول من عام ٢٠١٨ البالغة ١٨.٥مليون دينار.
واأ�سارت البيانات املالية اإلى اأن اجمايل دخل البنك خالل الن�سف الول من العام احلايل 
٢٠١٩ بلغ حوايل ٦١.٨ مليون دينار مقارنة مع حوايل ٦١.3 مليون دينار للفرتة ذاتها من 
العام املا�سي ٢٠١٨، يف املقابل بلغ جمموع موجودات البنك لنهاية حزيران ٢٠١٩ حوايل 
٢.٦٨ مليار دينار مقارنة مع حوايل ٢.٧٢ مليار دينار لغاية 3٠ حزيران ٢٠١٨ اأما ح�سة 
ال�سهم من الربح للن�سف الول من العام احلايل فقد بلغت ٠.١٦٤ دينار مقابل ٠.١٨٥ 

دينار للفرتة نف�سها من العام ٢٠١٨.
عبدالكرمي  البنك  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  اأكد  الأولى  اأ�سهر  لل�ستة  البنك  نتائج  على  وتعليقا 

الكباريتي، اأن اإجمايل اأداء البنك ي�سعه �سمن فئة البنوك ذات املتانة املالية املرتفعة.
واأ�سار الكباريتي، انه رغم التحديات الكبرية التي حتيط بالقت�ساد الوطني، اإل ان هناك 
موؤ�سرات اقت�سادية اإيجابية ظهرت مع بداية عام ٢٠١٩، حيث انهى �سندوق النقد الدويل 
اأظهرت دعما كبريا لالأردن يف جوانب كثرية. والتي  الوطني  الثانية لالقت�ساد   مراجعته 

للبنك،  اإدارة جيدة  اإلى  يوؤدي  باأن وجود حاكمية موؤ�س�سة جيدة  يوؤمن  البنك  اأن  اإلى  ونوه 
وي�ساعد على حتقيق اأهداف البنك ال�سرتاتيجية واإدارة عمليات البنك ب�سكل اآمن، الأمر 
الذي ي�سمن حماية م�سالح املودعني ويوؤكد امل�سوؤولية الواجبة جتاه امل�ساهمني واأ�سحاب 

العالقة الآخرين.
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الصايغ:  البنك ركز على تنويع مصادر األموال 
لتخفيض التركيز في الودائع الكبيرة والتركيز 

على تنمية مصادر األموال منخفضة التكلفة

2.28 مليون دينار صافي أرباح البنك التجاري األردني النصفية
Investment  In The Banking Sector

الأردين  التجاري  البنك  اأرباح  �سايف  بلغت 
 ،٢٠١٩ من  الثاين  الربع  يف  دينار  ٢.٠٥مليون 
الربع  باأرباح قيمتها ٢.٧٨ مليون دينار يف  مقارنة 

الثاين من ٢٠١٨.
اإلى  للبنك،  املدققة  غري  القوائم املالية  واأ�سارت 
مليون  لـ ١٧.٨٥  امل�سروفات،  اإجمايل  ارتفاع 
مقابل  اجلاري،  العام  من  الأول  الن�سف  يف  دينار 
م�سروفات بقيمة ١٦.٩3 مليون دينار يف الن�سف 

الأول من العام املا�سي.
اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  م�ستوى  وعلى 
فقد بلغت اأرباح البنك ٢.٢٨ مليون دينار، مقارنة 
البالغة   ٢٠١٨ عام  من  الأول  الن�سف  يف  باأرباحه 

3.3١ مليون دينار.
دخل  اجمايل  اأن  اإلى  املالية  البيانات  واأ�سارت 
البنك خالل الن�سف الول من العام احلايل ٢٠١٩ 
حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   ٢٢.٠١ حوايل  بلغ 
٢٢.3٥ مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�سي 
٢٠١٨، يف املقابل بلغ جمموع موجودات البنك لنهاية 
حزيران ٢٠١٩ حوايل ١.3٩ مليار دينار مقارنة مع 
حوايل ١.3٥ مليار دينار لغاية 3٠ حزيران ٢٠١٨ 
اأما ح�سة ال�سهم من الربح للن�سف الول من العام 
 ٠.٠٢٧ مقابل  دينار   ٠.٠١٩ بلغت  فقد  احلايل 

دينار للفرتة نف�سها من العام ٢٠١٨.
عن  ال�سايغ   مي�سيل  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وعلق 

ارباح البنك الن�سفية لعام ٢٠١٩ 
ال�سعبة  الإقت�سادية  الظروف  ان   : كلمته  وقال يف 
كبري  اثر  لها  كان  املحيطة  ال�سيا�سية  والأو�ساع 
جميع  على  انعك�ص  والذي  الوطني  الإقت�ساد  على 

قطاعات العمال 
ان  اإل  ال�سائدة  الظروف  من  وبالرغم  انه  واكد 
البنك متكن من حتقيق نتائج ايجابية حيث ا�ستمر 
بالتو�سع يف قاعدة العمالء عن طريق تو�سيع �سبكة 
عنها  نتج  والتي  املقدمة  املالية  واخلدمات  الفروع 

منوا وا�سحا.
 وا�ساف ال�سايغ ان البنك ركز على تنويع م�سادر 
الكبرية  الودائع  يف  الرتكيز  لتخفي�ص  الأموال 
منخف�سة  الأموال  م�سادر  تنمية  على  والرتكيز 

التكلفة .. 
باأن  حديثه  ال�سايغ  الدارة  جمل�ص  رئي�ص  وختم 
البنك م�ستمر يف نهجه لدعم ان�سطة املجتمع املحلي 
يتبناها  التي  املجتمعية  امل�سوؤولية  م�ساريع  �سمن 
والتي متثلت مب�ساهمته ودعمه ورعايته للعديد من 

الفعاليات اخلريية والثقافية والريا�سية والتعليمية
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المفتي: نجاح البنك يعود إلى عمالء 
البنك ومساهميه الذين قدموا للبنك 

مساندتهم المتواصلة وإلى موظفي 
البنك لعملهم الجاد وانتمائهم 

وإخالصهم

قبوات: النتائج اإليجابية التي حققها البنك 
في النصف األول من العام الحالي ما هي 

اال ثمرة جهود متواصلة من ادارة البنك 
وموظفيه وتفانيهم في خدمة البنك

11.82 مليون دينار صافي أرباح بنك القاهرة عمان النصفية

5.02 مليون دينار صافي أرباح بنك سوسيتيه جنرال النصفية 
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بلغت �سايف اأرباح بنك القاهرة عمان ٦.٦٢ مليون دينار يف الربع الثاين من ٢٠١٩، مقارنة 
باأرباح قيمتها ٧.٦٠ مليون دينار يف الربع الثاين من ٢٠١٨.

واأ�سارت القوائم املالية غري املدققة للبنك، اإلى ارتفاع اإجمايل امل�سروفات، لـ ٥٠.٤٤ مليون 
دينار يف الن�سف الأول من العام اجلاري، مقابل م�سروفات بقيمة ٤٥.٤٧ مليون دينار يف 

الن�سف الأول من العام املا�سي.
اأرباح البنك ١١.٨٢ مليون دينار،  وعلى م�ستوى الن�سف الأول من العام اجلاري فقد بلغت 

مقارنة باأرباحه يف الن�سف الأول من عام ٢٠١٨ البالغة ١٤.٤٠ مليون دينار.
العام احلايل  البنك خالل الن�سف الول من  اأن اجمايل دخل  اإلى  املالية  البيانات  واأ�سارت 
ذاتها  للفرتة  دينار  مليون  مع حوايل ٦٦.٩١  مقارنة  دينار  مليون  بلغ حوايل 3٥.٦٩   ٢٠١٩
من العام املا�سي ٢٠١٨، يف املقابل بلغ جمموع موجودات البنك لنهاية حزيران ٢٠١٩ حوايل 
اأما ح�سة  3٠ حزيران ٢٠١٨  لغاية  دينار  مليار  مع حوايل ٢.٩٤  مقارنة  دينار  3.٠٦مليار 
ال�سهم من الربح للن�سف الول من العام احلايل فقد بلغت ٠.٠٦٤ دينار مقابل ٠.٠٧٧ دينار 

للفرتة نف�سها من العام ٢٠١٨.
وعلق ال�سيد يزيد املفتي رئي�ص جمل�ص ادارة بنك القاهرة عمان اإلى اأن البنك خالل الن�سف 
الأول من العام ٢٠١٩ ا�ستمر يف تنفيذ �سيا�ساته وخطته الإ�سرتاتيجية يف تطوير اأعماله من 
خالل املحافظة على ن�سب ال�سيولة وجودة املحفظة الئتمانية، بالإ�سافة اإلى امل�ساهمة يف دعم 

املجتمع املحلي كجزء من م�سوؤولية البنك الإجتماعية.
الذين  وم�ساهميه  البنك  اإلى عمالء  يعود  اليجابية  النتائج  لهذه  الف�سل  اأن  املفتي  واأ�ساف 
النجاح،  هذا  حتقيق  من  البنك  مكنت  والتي  املتوا�سلة  وم�ساندتهم  ثقتهم  للبنك  قدموا 
الأردين جلهوده  املركزي  والبنك  واإخال�سهم،  وانتمائهم  لعملهم اجلاد  البنك  واإلى موظفي 
املخل�سة ودعمه الدائم، متطلعا اإلى حتقيق املزيد من النمو والنجاح يف الثاين للعام اجلاري.
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ان، يف الربع الثاين من العام  ارتفعت اأرباح بنك �سو�سيته جرنال - الأردن )SGBJ(، املدرج ببور�سة عمَّ
اجلاري، بن�سبة ٤٥.3٢ باملائة على اأ�سا�ص �سنوي.

مليون   ٢.٨٥( دينار  مليون   ٢.٠٢ قيمتها  لأرباح  املدققة حتقيقه  غري  الأولية  املالية  النتائج  واأظهرت 
دولر( بالربع الثاين من ٢٠١٩، مقارنة باأرباح قيمتها ١.3٩ مليون دينار )١.٩٦ مليون دولر( يف الربع 
الثاين من عام ٢٠١٨. واأ�سارت النتائج املالية، اإلى اأن اإجمايل دخل البنك، ارتفع بن�سبة 3١.٦٤ باملائة يف 
الربع الثاين من العام اجلاري، اإلى ٧.٥3 مليون دينار، مقارنة بنحو ٥.٧٢ مليون دينار يف الربع الثاين 
من العام املا�سي. وعلى م�ستوى الن�سف الأول من العام اجلاري، ارتفعت اأرباح البنك بن�سبة 3٥ باملائة، 
لت�سل اإلى ٥.٠٢ مليون دينار، مقارنة باأرباح قيمتها 3.٧١ مليون دينار يف الن�سف الأول من عام ٢٠١٨.
وارتفعت اأرباح البنك، يف الربع الأول من العام اجلاري بن�سبة ٢٩.٩ باملائة، اإلى 3 ماليني دينار، مقارنة 
باأرباح قيمتها ٢.3١ مليون دينار يف الربع الأول من العام املا�سي.  يف املقابل بلغ جمموع موجودات البنك 
لنهاية حزيران ٢٠١٩ حوايل ١.٦٤ مليار دينار مقارنة مع حوايل ١.٧٠ مليار دينار لغاية 3٠ حزيران 
٢٠١٨ اأما ح�سة ال�سهم من الربح للن�سف الول من العام احلايل فقد بلغت ٠.٠٥٠ دينار مقابل ٠.٠3٧ 

دينار للفرتة نف�سها من العام ٢٠١٨.
وعلق رئي�ص جمل�ص ادارة البنك ح�سان منكو انه بعدما �سهد عام ٢٠١٨ ىحتول مف�سليا يف م�سرية البنك 
التاريخية بعد جناح عملية ال�ستحواذ على العمال امل�سرفية لبنك ابو ظبي الوطني يف الردن والتي 
متت بكفاءة ومب�ستوى عال من البتكار وب�سرعة قيا�سية تفوق البنك يف تعزيز مكانته يف القطاع امل�سريف. 
واأ�ساف اأنه يف الن�سف الأول من العام احلايل ارتفعت ارباح البنك مقارنة مع الفرتة نف�سها من العام 

املا�سي ومتكن من حتقيق معدلت منو جيدة مبا يتنا�سب مع طموحات امل�ساهمني . 
احلايل  العام  من  الثاين  الن�سف  من  اعتبارا  التدريجي  بالتح�سن  القت�سادي  الو�سع  يبداأ  ان  ويتوقع 
متزامنا مع اجلهود احلكومية لتح�سني بيئة العمال بال�سافة الى توجه املنطقة حلالة ال�ستقرار والهدوء 

الن�سبي وعودة احلياة للحركة التجارية مع اجلارين العراق و�سوريا. 
وقال مدير بنك �سو�سيته جرنال - الردن » ندمي قبوات » عن �سفقة ا�ستحواذ بنك �سو�سيته على بنك 
ابوظبي الوطني يف الردن حيث عزز بنك �سو�سيه مركزه املايل وح�س�سه ال�سوقية عام ٢٠١٨ . واأكد اأن 
البنك ي�سعى لتعزيز �سبكة فروعه واطالق منتجات جديدة وتطوير املنتجات احلالية مبا يلبي احتياجات 

العمالء املختلفة .
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بلغت �سايف اأرباح البنك الأهلي الأردني بعد ال�سريبة 
٤.٩٨ مليون دينار يف الربع الثاين من ٢٠١٩، مقارنة 
الثاين من  الربع  دينار يف  مليون  قيمتها ٥.٨٥  باأرباح 

.٢٠١٨
اإلى  للبنك،  املدققة  غري  القوائم املالية  واأ�سارت 
لـ 3٩.٢٢ مليون دينار يف  اإجمايل امل�سروفات،  ارتفاع 
م�سروفات  مقابل  اجلاري،  العام  من  الأول  الن�سف 
بقيمة 3٦.٨٨ مليون دينار يف الن�سف الأول من العام 

املا�سي.
فقد  اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  م�ستوى  وعلى 
بلغت اأرباح البنك ١١.3٩ مليون دينار، مقارنة باأرباحه 
يف الن�سف الأول من عام ٢٠١٨ البالغة ١٢.٩٨ مليون 

دينار.
البنك  دخل  اجمايل  اأن  اإلى  املالية  البيانات  واأ�سارت 
خالل الن�سف الول من العام احلايل ٢٠١٩ بلغ حوايل 
مليون  مع حوايل ٥٥.٢٥  مقارنة  دينار  مليون   ٥٧.٢٧
دينار للفرتة ذاتها من العام املا�سي ٢٠١٨، يف املقابل 
 ٢٠١٩ حزيران  لنهاية  البنك  موجودات  جمموع  بلغ 

 ٢.٧٨ حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليار   ٢.٨١ حوايل 
مليار دينار لغاية 3٠ حزيران ٢٠١٨ اأما ح�سة ال�سهم 
بلغت  فقد  احلايل  العام  من  الول  للن�سف  الربح  من 
من  نف�سها  للفرتة  دينار   ٠.٠٦٧ مقابل  دينار   ٠.٠٥٩

العام ٢٠١٨.
الأردين،  الأهلي  البنك  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  وقد �سّرح 
ال�ستة  خالل  املالية  النتائج  باأن  املع�سر،  نبيل  �سعد 
اأ�سهر الولى من عام ٢٠١٩ تعك�ص التطورات الإيجابية 
الآلية  اأنظمته  تطوير  �سعيد  على  البنك  حققها  التي 
التحول  م�سروع  يف  ال�سا�سية  الركيزة  تعترب  والتي 
منذ  بتطبيقه  وبداأ  البنك  ينتهجه  الذي  ال�سرتاتيجي 
ينح�سر  ل  البنك  هدف  اأن  اإلى  م�سريًا   ،٢٠١٦ عام 
اأرباحه الآنية واإمنا ميتد لي�سمل تطوير  فقط يف تنمية 
لالبداع  مالئمة  بيئة  وخلق  امل�سرفية  بنيته  وحت�سني 
امل�سرفية  اخلدمات  مرحلة  بذلك  متجاوزا  والبتكار 
اخلدمات  من  جديدة  مرحلة  نحو  ومنطلقا  التقليدية 
طويلة  ال�سرتاتيجية  خلطته  حتقيقا  وذلك  املطورة 

الأمد.

ومن جانبه اأكد الرئي�ص التنفيذي/ املدير العام للبنك 
الأهلي الأردين، حممد مو�سى داود باأن البنك ا�ستطاع 
من  بالرغم   ٢٠١٩ للعام  جيدة  ن�سفية  اأرباح  حتقيق 
ال�ستمرار يف بناء خم�س�سات كافية ملواجهة متطلبات 

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

المعشر: النتائج المالية خالل الستة 
أشهر االولى من عام ٢٠١٩  تعكس التطورات 

اإليجابية التي حققها البنك على صعيد 
تطوير أنظمته اآللية

داود: البنك استطاع تحقيق أرباح نصفية 
جيدة للعام ٢٠١٩ بالرغم من االستمرار في بناء 

مخصصات كافية لمواجهة متطلبات المرحلة 
وظروف بعض العمالء
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جردانة: البنك يعمل على تطوير 
منتجاته، حيث وفرت الشركات التابعة 

للبنك مؤخراً التمويل المصرفي 
اإلسالمي لعمالئه الراغبين بهذه 

الخدمة

7.5 مليون دينار صافي أرباح “INVESTBANK” خالل 6 أشهر
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عن  ال�ستثماري  )INVESTBANK(البنك   اأعلن 
العام  من  الأول  الن�سف  يف  املتحققة  املالية  نتائجه 
بعد  الأرباح  �سايف  يف  ارتفاعا  اأظهرت  والتي   ،٢٠١٩
 ٧.3 مع  مقارنة  دينار،  مليون   ٧.٥ لتبلغ  ال�سريبة 
.٢٠١٨ العام  من  الفرتة  ذات  خالل  دينار   مليون 
 )INVESTBANK( لـ املتحققة  املالية  النتائج  وتعك�ص 
جناح �سيا�سته الإدارية املتوافقة وخططه ال�سرتاتيجية 
املحافظة على مركز  ن�سب منو مع  اإلى حتقيق  الهادفة 
مايل قوي، حيث بلغ اإجمايل موجودات البنك ١٠١ مليار 
دينار كما يف نهاية حزيران ٢٠١٩، يف حني بلغ �سايف حقوق 
نهاية حزيران ٢٠١٩.  امللكية ١٧٤ مليون دينار كما يف 
واأعرب رئي�ص جمل�ص اإدارة )INVESTBANK( البنك 
هذه  بتحقيق  �سعادته  عن  جردانه  ب�سر  ال�ستثماري 
والقت�سادية  الإقليمية  الأو�ساع  رغم  املالية  النتائج 
مثمنًا  الوطني،  القت�ساد  بها  يتاأثر  التي  ال�ساغطة 
البنك  يف  العاملني  وجميع  التنفيذية  الإدارة  دور 
ومكانته  موقعه  من  عززت  التي  النتائج  هذه  لتحقيق 
قدرة  اإلى  م�سريًا  الأردين،  امل�سريف  ال�سوق  يف 
من  الظروف  خمتلف  مع  التعامل  على  »ال�ستثماري« 
للميزانية واحلد من املخاطر. اإدارته احل�سيفة   خالل 
و�سدد جردانه على عزم )INVESTBANK( موا�سلة 
خالل  من  وزيادتها  اأرباحه  وتعظيم  املتميزة  م�سريته 
وقت  يف  اأقرها  التي  ال�سرتاتيجية  خططه  تنفيذ 
ال�سركات  خاللها  من  وا�ستهدف  الإدارة  جمل�ص  �سابق 
امل�سرفية  اخلدمات  اأن  مبينًا  وال�سغرية،  املتو�سطة 
التي يقدمها البنك و�سركاته التابعة )�سركة تخ�سيم، 
متكني،  �سركة  بندار،  �سركة   ، الت�سهيالت  �سركة 
م�سرفية  بيئة  ت�سكل  موارد(  �سركة  و  اإمداد  �سركة 
التمويلية للعمالء.  تكاملية تلبي الحتياجات امل�سرفية 
على  يعمل   )INVESTBANK( اأن  جردانه،  واأو�سح 
الإيرادات،  جودة  وحت�سني  وخدماته  منتجاته  تطوير 
التمويل  موؤخرًا  للبنك  التابعة  ال�سركات  وفرت  حيث 
اخلدمة. بهذه  الراغبني  لعمالئه  الإ�سالمي   امل�سريف 
�سباط  اأعلن  قد    )INVESTBANK( وكان 
ال�سريبة  بعد  �سافية  اأرباحًا  حتقيقه  عن  املا�سي 
ارتفعت  فيما   ،٢٠١٨ لعام  دينار  مليون   ١٦ مقدارها 
مليون   ٢١.٢ اإلى  الدخل  �سريبة  قبل  البنك  اأرباح 
.٢٠١٧ العام  يف  دينار  مليون   ١٩.٧ من   دينار 
اإلى ١.٢  وارتفعت موجودات البنك خالل العام ٢٠١٨ 
مليون   ٥٠.١ قرابة  الى  الدخل  واإجمايل  دينار  مليار 
دينار، كما ارتفع حجم الت�سهيالت الإئتمانية املبا�سرة 
اإلى ٧٤٨ مليون  العمالء  وودائع  دينار،  اإلى ٦٨٩ مليون 

دينار.
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قبل  الأردين  الإ�سالمي  البنك  ارباح  منت 
دينار  مليون   3٩.١ اإلى  باملئة   ١٢ بن�سبة  ال�سريبة 
حوايل  مقابل  املا�سي  حزيران   �سهر  لنهاية 
.٢٠١٨ عام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   3٥ 
بن�سبة  ارتفعت  ال�سريبة  بعد  الرباح  البنك  اإن  وقال 
مقابل  دينار  مليون   ٢٤.٥ حوايل  اإلى  املئة  يف   ٥
ذاتها. املقارنة  لفرتة  دينار  مليون   ٢3.3  حوايل 
الأردين  الإ�سالمي  البنك  اإدارة  جمل�ص  و�سادق 
على  �سحادة،  العزيز  عبد  مو�سى  برئا�سة 
.٢٠١٩ حزيران   3٠ حتى  املالية   البيانات 
التي  امل�سرفية  البنك  ب�سيا�سة  �سحادة  واأ�ساد 
ينتهجها ليوا�سل م�سريته يف خدمة القت�ساد الوطني 
ا�ستمرار  من  الرغم  على  اإجنازاته،  على  ويحافظ 
جهود  مقدرا  املنطقة،  يف  امل�ستقرة  غري  الظروف 
املميز. لأدائهم  والعاملني  التنفيذية  البنك   اإدارة 
املوافقات  جميع  ا�ستكمل  البنك  اأن  �سحادة  وبني 
والإجراءات الر�سمية لرفع راأ�سمال البنك لي�سبح  ٢٠٠ 
مليون دينار لكل �سهم بدل من ١٨٠ مليون دينار لكل 

�سهم، تنفيذا لقرارات الهيئة العامة غري العادية للبنك 
لزيادة راأ�ص مال البنك مببلغ ع�سرين مليون دينار لكل 
وتعديل  جمانية  كاأ�سهم  باملئة   ١١.١١ بواقع   �سهم 
الأ�سا�سي. والنظام  التاأ�سي�ص   البند اخلام�ص من عقد 
ماليني  ع�سرة  مبلغ  بر�سملة  الزيادة  تغطية  ومتت 
وع�سرة  املدورة  الأرباح  ح�ساب  ر�سيد  من  دينار 
 ماليني دينار من ر�سيد ح�ساب الحتياطي الختياري.
عن  امل�ساهمني  على  نقدية  اأرباحًا  البنك  وزع  كما 
املدفوع. املال  راأ�ص  من  باملئة   ١٥ بن�سبة    ٢٠١٨  العام 
قال  الن�سفية،  املالية  البنك  نتائج  وعن 
للبنك  العام  املدير  التنفيذي،  الرئي�ص 
�سعيد: ح�سني  الدكتور  الأردين،   الإ�سالمي 
 3٠ حتى  للبنك  املالية  املوؤ�سرات  معظم   اإن 
اخلطة  وتنفيذ  و�سالمة  متانة  توؤكد   ،٢٠١٩ حزيران 
اإدارة البنك يف املحافظة  ال�سرتاتيجية التي تعتمدها 
الأردين. امل�سريف  القطاع  يف  املميزة  مكانته   على 
ح�سابات  فيها  مبا  البنك،  موجودات  اأن  واأ�ساف 
بال�ستثمار،  الوكالة  وح�سابات  املقيدة  ال�ستثمارات 

الوكالة  وح�سابات  ال�ستثمارية،  واملحافظ 
حوايل  املا�سي  حزيران  لنهاية  بلغت  بال�ستثمار، 
دينار  مليار   ٤.٦ حوايل  مقابل  دينار  مليار   ٤.٧
املئة. يف   ٢.٨ منو  وبن�سبة   ٢٠١٨ عام  نهاية   يف 
ح�سابات  فيها  مبا  العمالء،  ودائع  اأن  اإلى  واأ�سار 
بال�ستثمار،  الوكالة  وح�سابات  املقيدة  ال�ستثمارات 
بال�ستثمار،  الوكالة  وح�سابات  ال�ستثمارية  واملحافظ 
مليار   ٤.١ مقابل  دينار  مليار   ٤.٢ حوايل  بلغت 
باملئة.  3.3 منو  وبن�سبة  املقارنة  للفرتة   دينار 
فيها  مبا  للعمالء  املمنوحة  الت�سهيالت  وبلغت 
الوكالة  وح�سابات  املقيدة  ال�ستثمارات  ح�سابات 
وح�سابات  ال�ستثمارية  واملحافظ  بال�ستثمار 
دينار  مليار   3.٦ حوايل  بال�ستثمار  الوكالة 
باملئة.  ٢.٧ منو  وبن�سبة  دينار  مليار   3.٥  مقابل 
املئة  بلغت ٢٢.3٢ يف  املال  راأ�ص  ن�سبة كفاية  اأن  واكد 
 ١٢.٤٩ امللكية  حقوق  متو�سط  على  العائد  معدل  وبلغ 
 ١.١٧ املوجودات  متو�سط  على  العائد  ومعدل  باملئة 

باملئة.

سعيد:  معظم المؤشرات المالية 
للبنك حتى 3٠ حزيران ٢٠١٩، تؤكد 

محافظته على مكانته المميزة في 
القطاع المصرفي األردني

شحادة: البنك ينتهج سياسة 
مصرفية دفعته لمواصلة مسيرته 

بكفاءة لخدمة االقتصاد الوطني 
والمحتفظة على انجازاته

24.5 مليون دينار صافي أرباح البنك اإلسالمي األردني النصفية
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

السالم: النتائج المالية التي حققها 
البنك، تعزز ريادته وموقعه كأحد أبرز 
المؤسسات المالية والمصرفية على 

الصعيدين المحلي واإلقليمي

16.5 مليون دينار أرباح كابيتال بنك للنصف األول من العام الجاري
Investment  In The Banking Sector

اأكد رئي�ص جمل�ص اإدارة كابيتال بنك با�سم خليل ال�سامل، اأن كابيتال بنك وا�سل 
خالل الن�سف الأول من العام احلايل حتقيق نتائج مالية متميزة، وارتفع �سايف 
لت�سل  املا�سي  العام  من  املماثلة  الفرتة  مع  مقارنة  باملئة،   3٢ بن�سبة  الأرباح 
لنهاية  بنك  كابيتال  اإجمايل دخل  بلغ  ال�سامل،  وبح�سب  دينار.  مليون  اإلى١٦.٥ 
حزيران نحو ٤٤ مليون دينار بارتفاع ن�سبته ١١ باملئة عن الفرتة ذاتها من العام 
الت�سغيلي بحوايل ٢٦ باملئة لي�سل الى حوايل  ال�سابق، كما ارتفع �سايف الدخل 
الت�سهيالت  �سايف حمفظة  ملحوظا يف  النتائج منوا  واأظهرت  دينار.  مليون   ٢3
الئتمانية للبنك بحوايل ٩.٤ باملئة لنهاية حزيران، وهي ن�سبة مرتفعة مقارنة 
باملئة  الأردين نحو ٢.١  القطاع امل�سريف  الت�سهيالت يف  اإجمايل  مع معدل منو 
يف  منوا  للبنك  املالية  البيانات  اأظهرت  كما  اأخريا.  ن�سرت  مالية  بيانات  وفق 
الأ�سول  اإجمايل  ارتفاع  اإلى  اأدى  الذي  الأمر  باملئة،   ٤ بن�سبة  العمالء  ودائع 
بحوايل ٦.١ باملئة، وهي ن�سب منو مرتفعة مقارنة مع معدل منو اإجمايل الودائع 
والأ�سول يف القطاع امل�سريف املحلي بن�سبة ١.٢ و١.٦ باملئة على التوايل. ي�سار 
اإلى اأن ن�سبة الديون غري العاملة انخف�ست اإلى ٥.٢ باملئة وبن�سبة تغطية تقدر 
امل�ساريف  ن�سبة  بلغت  فيما  ال�سمانات،  قيمة  احت�ساب  دون  باملئة،   ٦٢ بحوايل 
الت�سغيلية اإلى اإجمايل الدخل حوايل ٤٧.٧ باملئة. وبني ال�سامل اأن النتائج املالية 
املالية  املوؤ�س�سات  اأبرز  كاأحد  وموقعه  ريادته  تعزز  بنك،  كابيتال  حققها  التي 
بتوفري  تفرد  البنك  اأن  اإلى  والإقليمي، لفتا  املحلي  ال�سعيدين  وامل�سرفية على 
حلول متكاملة من اخلدمات امل�سرفية والتمويلية التي متتاز بتنوعها ومرونتها 
وقدرتها على تلبية احتياجات وتطلعات عمالئه من ال�سركات والأفراد على حد 
�سواء. واأو�سح اأن انخفا�ص ن�سبة الديون غري العاملة جاء ترجمة لإدارة املحفظة 
الئتمانية بطريقة ح�سيفة، وتاأكيدا ل�سالمة اجراءاته يف جمايل المتثال واإدارة 

املخاطر. وفيما يتعلق بال�سوق العراقي، تطرق ال�سامل اإلى العديد من املوؤ�سرات 
الإيجابية، حيث مت اإقرار اأكرب موازنة مالية يف تاريخ دولة العراق، والتي يتوقع 
اأن يكون لها انعكا�سات اإيجابية على تطور ومنو القت�ساد العراقي وعلى خمتلف 
التي  احل�سيفة  ال�سيا�سة  عن  الناجمة  الإيجابية  التاأثريات  اإلى  ولفت  ال�سعد. 
قيمة  على  اأو  املحلي  القت�ساد  على  �سواء  العراقي،  املركزي  البنك  انتهجها 
الدينار العراقي، مبينا اأن هذه ال�سيا�سة �ساهمت يف حتفيز البنوك للتحول اإلى 
العتماد  وتقليل  الدخل  م�سادر  لتنويع  املختلفة  امل�سرفية  الأن�سطة  ممار�سة 
راأ�سمال  باملئة من  اإن متلكنا نحو ٦٢  الأجنبية. وقال:  العملة  نافذة  ن�ساط  على 
جميع  من  ال�ستفادة  لنا  يتيح  جيد  موقع  يف  ي�سعنا  العراقي،  الأهلي  امل�سرف 
انطالقة  الإيجابية  التطورات  تكون هذه  اأن  وناأمل  وا�ستثمارها،  التطورات  هذه 
ملرحلة جديدة ي�ستعيد فيها القت�ساد العراقي زخمه حمليا واقليميا. وفيما يتعلق 
بالأداء املايل للم�سرف الأهلي العراقي، قال ال�سامل: ا�ستطاع امل�سرف وبف�سل 
ت�سغيلية  نتائج  حتقيق  يف  ال�ستمرار  املتنوعة  امل�سرفية  الأن�سطة  على  اعتماده 
التي  املقبلة  القليلة  ال�سنوات  خالل  ملحوظ  ب�سكل  التح�سن  لها  نتوقع  ايجابية 
�ست�ساهم يف النمو امل�ستمر لأداء امل�سرف. واأو�سح ال�سامل، اأن امل�سرف الأهلي 
الأولى من  ال�ستة  الأ�سهر  و�سل يف  الدخل حيث  اإجمايل  العراقي حقق منوا يف 
اإلى ١٠.3 مليون دينار، مقارنة مع ١.٤ مليون دينار مقارنة مع  العام احلايل 
الفرتة املماثلة من العام ٢٠١٨، ومنت حمفظة الت�سهيالت الئتمانية بحوايل ٦٢ 
ارتفاع حجم  اأن  مبينا  باملئة،   ٢٨ نحو  الودائع  النمو يف حمفظة  بلغ  فيما  باملئة 
بقيمة  اعتمادات  فتح  من  العراقي  الأهلي  امل�سرف  مكن  التجارية  التعامالت 
م�سبوقة«.  نتائج غري  »وهي  الول من عام ٢٠١٩  الن�سف  دولر يف  مليون   3٠٠
اأثر كبري  لها  العراقي كان  الأهلي  اأعمال امل�سرف  نتائج  اأن  ال�سامل على  و�سدد 
واإيجابي على اأداء جمموعة كابيتال بنك. وحول توجه القطاع امل�سريف لإدخال 
اأن  ال�سامل  بني  امل�سرفية،  العمليات  من  العديد  يف  احلديثة  الرقمنة  ميزات 
كابيتال بنك يويل مو�سوع التحول الرقمي اهتماما كبريا؛ حيث ي�ستثمر البنك 
حاليا يف تطوير منظومة خدمات رقمية جديدة ومتميزة �ست�سع البنك يف �سدارة 
املوؤ�س�سات املالية التي تقدم مثل هذا النوع من اخلدمات، والتي �ستنقل جتربة 
العمالء امل�سرفية الى مراحل متقدمة �سي�ستفيدون من خاللها بباقة متنوعة من 
الربامج واخلدمات احلديثة وباأ�سلوب متطور يوفر لهم ال�سرعة والدقة والأمان 
الرتقاء  بهدف  ال�سامل،  ح�سب  ال�ستثمار،  هذا  وياأتي  معامالتهم.  اإجناز  يف 
يعد  الذي  ر�ساهم  على  اإيجابا  ينعك�ص  ما  للعمالء،  املقدمة  اخلدمات  مب�ستوى 
اأولوية يف عمل البنك وركيزته الأ�سا�سية، مثمنا ثقة العمالء بالبنك واخلدمات 

واحللول املالية وامل�سرفية التي يقدمها لهم.
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أبو حمور: استطاع البنك تحقيق 
معدالت نمو ايجابية بالرغم من الظروف 

االقتصادية الصعبة بفضل استراتيجية 
واضحة وطموحة

4.42 مليون دينار صافي أرباح بنك صفوة خالل النصف األول من العام الحالي 
Investment  In The Banking Sector

ان، يف الربع الثاين من  ارتفعت اأرباح بنك �سفوة الإ�سالمي )SIBK(، املدرج ببور�سة عمَّ
العام اجلاري، بن�سبة ٢٧.٢٧ باملائة، على اأ�سا�ص �سنوي.

الثاين من عام ٢٠١٩،  بالربع  دينار )3.٥٥ مليون دولر(  البنك ٢.٥٢ مليون  اأرباح  وبلغت 
مقابل اأرباح قيمتها ١.٩٨ مليون دينار )٢.٨ مليون دولر( بالربع الثاين من عام ٢٠١٨.

باملائة، اإلى   ١3.3 البنك بن�سبة  دخل  لنمو اإجمايل  املدققة،  غري  املالية  واأ�سارت النتائج 
١٠.٩٩ مليون دينار يف الربع الثاين من العام اجلاري، مقابل ٩.٧ مليون دينار،بالربع الثاين 

من العام املا�سي.
وارتفعت اأرباح البنك يف الن�سف الأول من العام ٢٠١٩، اإلى ٤.٤٢ مليون دينار ، مقابل اأرباح 

بقيمة ٤.٠١ مليون دينار يف الن�سف الأول من العام ٢٠١٨.
وحقق البنك منوًا يف اأرباحه بالربع الأول من العام اجلاري، بن�سبة ١٤.٥ باملائة، اإلى ١.٨٩ 

مليون دينار، مقارنة باأرباح قيمتها ١.٦٥ مليون دينار يف الربع الأول من العام املا�سي.
يف املقابل بلغ جمموع موجودات البنك لنهاية حزيران ٢٠١٩ حوايل ١.33 مليار دينار مقارنة 
اأما ح�سة ال�سهم من الربح للن�سف  مع حوايل ١.١٢ مليار دينار لغاية 3٠ حزيران ٢٠١٨ 
الول من العام احلايل فقد بلغت ٠.٠٤٤ دينار مقابل ٠.٠٤٠ دينار للفرتة نف�سها من العام 

.٢٠١٨
خالل  البنك  اأن  اإلى  �سفوة  بنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  حمور  اأبو  حممد  الدكتور  معايل  اأ�سار 
الن�سف الول من عام ٢٠١٩ ا�ستطاع حتقيق معدلت منو ايجابية جاءت بالرغم من الظروف 
وطموحة  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  بف�سل  املنطقة  بها  متر  التي  ال�سعبة  ال�سيا�سية  القت�سادية 
ترمي الى زيادة ح�سة البنك ال�سوقية يف كافة القطاعات ول �سيما قطاع التجزئة من خالل 
العمل على تنويع خدماته ومنتجاته امل�سرفية وتو�سيع قاعدة عمالئه ب�سكل يواكب كل ما هو 

جديد بال�سوق امل�سريف .

القاضي: أتت النتائج المالية للبنك 
لتواكب تطلعاته الكبيرة و ذلك بتظافر 

الجهود التي تبذلها اإلدارة التنفيذية 
وجميع العاملين في البنك

7.94 مليون دينار صافي أرباح بنك االستثمار العربي النصفية
Investment  In The Banking Sector

الثاين من ٢٠١٩،  الربع  العربي3.٤٥ مليون دينار يف  اأرباح بنك ال�ستثمار  بلغت �سايف 
مقارنة باأرباح قيمتها ٤.٠٦ مليون دينار يف الربع الثاين من ٢٠١٨.

لـ 3٢.١٧  امل�سروفات،  اإجمايل  ارتفاع  اإلى  للبنك،  املدققة  غري  القوائم املالية  واأ�سارت 
مليون دينار يف الن�سف الأول من العام اجلاري، مقابل م�سروفات بقيمة ١٦.٨٥ مليون 

دينار يف الن�سف الأول من العام املا�سي.
وعلى م�ستوى الن�سف الأول من العام اجلاري فقد بلغت اأرباح البنك ٧.٩٤ مليون دينار، 

مقارنة باأرباحه يف الن�سف الأول من عام ٢٠١٨ البالغة ٨.٦٦ مليون دينار.
واأ�سارت البيانات املالية اإلى اأن اجمايل دخل البنك خالل الن�سف الول من العام احلايل 
٢٠١٩ بلغ حوايل ٢٧.٨3 مليون دينار مقارنة مع حوايل ٢٩.٢٥ مليون دينار للفرتة ذاتها 
لنهاية حزيران ٢٠١٩  البنك  بلغ جمموع موجودات  املقابل  املا�سي ٢٠١٨، يف  العام  من 
حوايل ٢.٠٠٥ مليار دينار مقارنة مع حوايل ٢.٠33 مليار دينار لغاية 3٠ حزيران ٢٠١٨ 
اأما ح�سة ال�سهم من الربح للن�سف الول من العام احلايل فقد بلغت ٠.٠٤٨ دينار مقابل 

٠.٠٥٤ دينار للفرتة نف�سها من العام ٢٠١٨.
وتعقيبا على النتائج علق هاين القا�سي رئي�ص جمل�ص الإدارة اأنه بالرغم من التحديات 
القت�سادية الكثرية والتطورات ال�سيا�سية يف الأ�سواق التي يتواجد بها البنك، ال اأنه حقق 
ن�سب منو متوازنة يف جانبي املوجودات واملطلوبات ومبا ي�سمن �سالبة ومتانة املركز املايل 

للبنك.
وقال القا�سي اأنه كان يتطلع يف هذه الفرتة اإلى حتقيق املزيد من النمو والنتائج الإيجابية 
وتعزيز مركز البنك التناف�سي والإرتقاء بخدمة العمالء الذين نفخر بتلبية احتياجاتهم 
املالية  النتائج  واأتت  واآلية،  متنوعة  قنواٍت  خالل  من  �سواء،  حد  على  وامل�سرفية  املالية 
لتواكب هذه التطلعات و ذلك بتظافر اجلهود الكبرية التي تبذلها الإدارة التنفيذية وجميع 
وتقدمي  العمل  مب�ستوى  والإرتقاء  ال�سوق  لتحديات  الإ�ستجابة  بهدف  البنك  يف  العاملني 

الأف�سل مبا يعود باخلريعلى العمالء وامل�ساهمني والعاملني على حد �سواء.

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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والتي منحتها  لعام ٢٠١٩«،  الأو�سط  ال�سرق  »اأف�سل بنك يف  العربي موؤخرًا جائزة  البنك  ح�سد 
جملة »يوروموين Euromoney« العاملية ومقرها لندن وذلك �سمن حفل توزيع جوائز برنامج 
يوروموين ال�سرق الأو�سط للتميز ٢٠١٩ والذي ي�سم ٢٠ جائزة عاملية و ٥٠ جائزة اإقليمية بالإ�سافة 

اإلى جوائز اأف�سل بنك يف نطاق ما يقارب الـ ١٠٠ دولة.
بنك  و«اأف�سل  لعام ٢٠١٩«  الأردن  »اأف�سل بنك يف  العربي كذلك على جائزتي  البنك  كما ح�سل 
املوؤ�س�سات  باأقوى  قائمة  ت�سمنت  تر�سيحات  �سمن  وذلك  يورومني  من   »٢٠١٩ لعام  فل�سطني  يف 
اإلى عدة معايري م�سرفية دولية ودرا�سة �سمولية  املجلة يف اختيارها  وت�ستند  وامل�سرفية.  املالية 
البنك  اأعمال  منوذج  متيز  مدى  الأ�سا�سية،  الأداء  ملوؤ�سرات  وفقًا  للبنك  املايل  الأداء  قوة  تغطي 
امل�ستجدات  مع  التكيف  على  مقدرته  اإلى  بالإ�سافة  الرئي�سية  املوؤ�س�سية  القوة  لعوامل  وا�ستناده 
بتحقيق  يتعلق  ما  يف  و�سجله  البتكار  على  البنك  قدرة  جانب  اإلى  التنظيمية  والظروف  ال�سوقية 
الأهداف املو�سوعة على �سعيد امل�ساهمني واللتزامات جتاه العمالء.  وتعد هذه اجلائزة املرموقة 
اأحدث تقدير عاملي ي�ساف اإلى ر�سيد البنك العربي من اجلوائز البارزة والتي تر�ّسخ مكانة البنك 
العربي الرائدة حمليًا واإقليميًا وقدرته على التعامل مع خمتلف التحديات التي ت�سهدها املنطقة، 

اإلى جانب كفاءته التناف�سية والتي تتج�سد من خالل اإجنازاته املحققة على خمتلف امل�ستويات.

العربي:  للبنك  التنفيذي  العام  املدير  �سّباغ،  نعمة  ال�سيد  قال  الإجناز،  هذا  على  تعليقه  ويف 
العاملية  املالية  اأبرز املجالت  ياأتي من واحدة من  واأنه  العاملي املميز ل �سيما  التقدير  »نعتز بهذا 
القوي  املوؤ�س�سي  لالأداء  تتويجًا  ياأتي  اجلائزة  هذه  على  ح�سولنا  »اإن  واأ�ساف:  املتخ�س�سة.« 
البنك تقدمي احللول  يوا�سل  الأو�سط، حيث  ال�سرق  العربي عرب منطقة  للبنك  املتميزة  والنتائج 
اإلى جانب تركيزه على  واقليميًا، هذا  القطاعات حمليًا  املتكاملة لعمالئه من خمتلف  امل�سرفية 
ا�سرتاتيجيته  ال�سناعة امل�سرفية انطالقًا من  التكنولوجية على �سعيد  التطورات  اأحدث  مواكبة 

ال�ساملة وروؤيته امل�ستقبلية الطموحة.
وجتدر الإ�سارة هنا الى اأن البنك العربي كان قد نال كذلك جائزة »اأف�سل بنك يف ال�سرق الأو�سط 
التوايل(،  على  الرابع  للعام  )وذلك  العاملية  نيويورك   - فاينان�ص  غلوبال  جملة  من   »٢٠١٩ لعام 
م�سيفًا تقدير عاملي اآخر اإلى ر�سيده احلافل باجلوائز الإقليمية من اأبرز اجلهات العاملية والذي 
)التابعة  لندن  بانكر   ذا  جملة  من   »٢٠١٧ لعام  الأو�سط  ال�سرق  يف  العام  »بنك  جائزة  ي�سم: 
ملجموعة الفاينن�سال تاميز( وجائزة »اأف�سل بنك يف ال�سرق الأو�سط لعام ٢٠١٦« من جملة اآ�سيا 

موين - هونغ كونغ.

البنك العربي ي�صدر تقريره التا�صع لال�صتدامة
اأ�سدر البنك العربي تقريره ال�سنوي التا�سع لال�ستدامة عن العام ٢٠١٨ والذي يقدم ملخ�سًا لأداء 

 »البنك العربي«أفضل بنك
 في الشرق األوسط للعام 2019
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واإجنازات البنك يف املجالت الجتماعية والبيئية والقت�سادية للعام ٢٠١٨.
للتقارير  العاملية  للمبادرة  ال�ستدامة  تقارير  اإعداد  ملعايري  طبقًا  التقرير  هذا  اإعداد  مت  وقد 
اأعلى درجات  )GRI( والتي مت اإطالقها يف العام ٢٠١٦ با�ستخدام اخليار ال�سامل والذي ميثل 

الإف�ساح عن جميع املوؤ�سرات املتعلقة باملوا�سيع ذات الأهمية لأ�سحاب العالقة.
يتبناه  الذي  املوؤ�س�سي  للنهج  ا�ستمرارًا  لالإ�ستدامه  التا�سع  لتقريره  العربي  البنك  ا�سدار  وياأتي 
البنك على �سعيد الإ�ستدامة ويف اإطار دمج مفهوم ال�ستدامة مبعناها ال�سرتاتيجي ال�سامل �سمن 
اأعمال البنك واأن�سطته وممار�ساته مبا يعزز من م�ساهمة البنك واأثره يف حتقيق التنمية املجتمعية 
ب�سكل  الإ�ستدامة  تقارير  باإ�سدار  قامت  التي  البنوك  اأوائل  العربي من  البنك  ويعترب  امل�ستدامة. 
�سنوي يف اململكة وعلى �سعيد املنطقة وذلك يف اإطار �سيا�سة ال�سفافية وتعزيز التوا�سل الإيجابي 

مع كافة اجلهات ذات العالقة واإن�سجامًا مع املمار�سات الف�سلى يف هذا املجال.
ال�ستدامة  حماور  �سمن  العربي  البنك  والتزامات  اإجنازات  عن  معلومات  التقرير  هذا  ويوفر 
ومتكني  امل�سوؤول،  التمويل  وهي:  لال�ستدامة  البنك  ا�سرتاتيجية  �سمن  تبنيها  مت  والتي  الرئي�سية 
املوّظفني، والتقارير ال�سفافة، والو�سول اإلى النظام الأمثل، والتعاون املجتمعي. حيث �سهد العام 
والقت�سادية  البيئية  املجالت  يف  ال�ستدامة  اأهداف  حتقيق  يف  ملحوظة  اإجنازات  عدة   ٢٠١٨
والجتماعية.  فعلى ال�سعيد البيئي، وا�سل البنك العربي جهوده البيئية والتي ا�سهمت يف تقليل 
الآثار  تقليل  اإلى  الرامية  جهوده  البنك  وا�سل  كما  عنها.  الناجتة  والإنبعاثات  الطاقة  ا�ستهالك 
البيئية لعمالئه من خالل تقدمي احللول البنكية الرقمّية )غري الورقّية(. هذا اإلى جانب 
دور البنك الرائد يف متويل م�ساريع البنية التحتّية ال�سديقة للبيئة، والتي تهدف اإلى دعم 

جهود املحافظة على البيئة وتو�سيع نطاق ا�ستخدام الطاقة النظيفة يف الأردن.
 اما على ال�سعيد الجتماعي، فقد عزز البنك م�ساهماته املجتمعية ب�سكل ملحوظ خالل 
املبادرات  اإلى  اإ�سافة  والرعايات،  التربعات  امل�ساهمات  هذه  �سملت  حيث   ٢٠١٨ العام 
العربي  البنك  ذراع   - �سومان  عبداحلميد  موؤ�س�سة  برامج  فيها  مبا  املجتمعية  والأن�سطة 
مميزًا،  اأداءًا  البنك  يف  التطوع  برنامج  حقق  كذلك  والثقافية.  الجتماعية  للم�سوؤولية 
متمثاًل مب�ساركة املوظفني ب�سكل فاعل يف الربامج املجتمعية للبنك من خالل التطوع، الأمر 
الذي �ساهم يف  تعظيم الأثر الجتماعي لهذه الربامج حمدثًا اأثرًا اإيجابيًا يف حياة اأكرث من 
٢٦٠،٠٠٠ م�ستفيد من خمتلف حمافظات اململكة. حيث قام متطوعو البنك بامل�ساهمة مبا 

يزيد عن 3،٤٠٠ �ساعة تطوع من خالل جمموعة متنوعة من الربامج املجتمعية الهادفة.
خالل  من  الرقمية  التكنولوجيا  عن  الناجتة  للتغريات  البنك  ا�ستجابة  التقرير  يبني  كما 
تطوير نهج �سمويل لالإبتكار وتطوير املنتجات يعتمد على منوذج عمل يبحث وي�سَرع ويعزز 
الإبتكار بهدف ال�ستمرار يف تقدمي خدمات مميزة لعمالء البنك من خمتلف القطاعات. 
لالإطالع على تقرير البنك العربي لال�ستدامة للعام ٢٠١٨، يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين 

.www.arabbank.com للبنك

البنك العربي يرعى اأهم املوؤمترات واملنتديات
 على امل�صتوى املحلي والعربي

وامل�ستثمرين  الأعمال  لرجال  ال�سابع  املوؤمتر  لفعاليات  املا�سية  رعايته  العربي  البنك  قدم 
الأردنيني يف اخلارج حتت �سعار »�سركاء التنمية والبناء« والذي ُعقد حتت رعاية �ساحب 
من  وبتنظيم  اهلل،  حفظه  املعّظم  احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  الها�سمية  اجلاللة 
جمعية رجال الأعمال الأردنيني وجمعية توا�سل �سيدات ورجال الأعمال الأردنيني املغرتبني 

وبالتعاون مع وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني وهيئة الإ�ستثمار الأردنية. 
وغطى املوؤمتر العديد من املحاور الهامة من بينها الواقع ال�ستثماري يف اململكة واحلوافز 
اآفاق ا�ستثمار املغرتبني يف  املمنوحة للم�ستثمرين الأردنيني وبرامج التحفيز القت�سادي، 

الأردن، ق�س�ص جناح ا�ستثمارات الأردنيني يف اخلارج، وغريها مما يهم رجال الأعمال.
فندق  يف  اأقيم  والذي  املايل  الإ�ستقرار  تعزيز  منتدى  فعاليات  البنك  رعى  كما 
النرتكونتيننتال - عّمان، بتنظيم من احتاد امل�سارف العربية وبالتعاون مع البنك املركزي 

الأردين وجمعية البنوك يف الأردن.
املرتبطة  الرئي�سية  املحاور  من  جمموعة  يومني  مدى  على  عقد  الذي  املنتدى  وناق�ص 
يف  الكلية  الإحرتازية  والإجراءات  املركزية  البنوك  دور  ذلك  يف  مبا  املايل،  بالإ�ستقرار 
تعزيز  يف  للمخاطر  ال�سليمة  والإدارة  احلوكمة  تاأثري  املايل،  الإ�ستقرار  وتعزيز  حتقيق 
ال�سغرية  امل�سروعات  ودعم  املايل  ال�سمول  تعزيز  ا�سرتاتيجيات  املايل،  الإ�ستقرار 
واملتو�سطة لتحقيق الإ�ستقرار املايل، دور اأنظمة الدفع والت�سوية املحلية والإقليمية وتاأثريها 
ذات  واملو�سوعات  املحاور  من  اأخرى  جمموعة  جانب  اإلى  املايل  الإ�ستقرار  تعزيز  على 
ال�سلة. كما �سّمت قائمة املتحدثني يف املنتدى نخبة من اخلرباء واملحللني املاليني وممثلي 

املوؤ�س�سات والهيئات املالية العربية والإقليمية والدولية.
البنك  حر�ص  من  انطالقًا  املوؤمترات  لهذه  ال�سرتاتيجية  العربي  البنك  رعاية  وتاأتي 
باملوا�سيع  تعنى  التي  والقت�سادية  امل�سرفية  والفعاليات  املوؤمترات  دعم  على  املتوا�سل 
الهادفة الى دعم وتطوير ال�سناعة املالية وامل�سرفية، الأمر الذي ي�سهم يف حتقيق التنمية 

القت�سادية امل�ستدامة.

البنك العربي يطلق حملة ترويجية خا�صة بالقرو�س ال�صكنية 
اأطلق البنك العربي حملة ترويجية خا�سة بالقرو�ص ال�سكنية يقدم من خاللها للراغبني 
يف احل�سول على متويل عقاري جمموعة من املزايا املناف�سة تت�سمن �سعر فائدة تف�سيلي، 
اإعفاء من عمولة تنفيذ القر�ص، حتمل البنك لر�سوم الرهن، تاأمني جماين ملحتويات املنزل 

لل�سنة الأولى، بالإ�سافة اإلى ق�سيمة �سرائية من �سمارت باي ت�سل لغاية ١٠٠٠ دينار.
وانطبقت احلملة والتي ا�ستمرت لغاية ٢٠١٩/٠٨/3١ على الأفراد املوؤهلني الذين ح�سلوا 
على قرو�ص �سكنية خالل فرتة احلملة بحد اأدنى ٥٠،٠٠٠ دينار لقيمة القر�ص. كما �سملت 
ال�سقق وامل�ساكن اجلاهزة وقرو�ص املغرتبني وقرو�ص متويل  احلملة قرو�ص متويل �سراء 

البناء وقر�ص متويل �سراء الأرا�سي مع اإمكانية �سراء القر�ص من البنوك الأخرى.
ويف تعليقه على هذه احلملة قال ال�سيد يعقوب معتوق - مدير دائرة اخلدمات امل�سرفية 
با�ستمرارعلى منح عمالئنا  العربي  البنك  »نركز يف  الأردن:  العربي-  البنك  لالأفراد يف 
حياتهم  اأ�سلوب  تنا�سب  م�سافة  قيمة  ذات  وعرو�ص  مميزة  م�سرفية  جتربة  الكرام 
العربي على  البنك  اإطار حر�ص  تاأتي هذه احلملة يف   « واأ�ساف:  املتنوعة.«  واحتياجاتهم 
توفري حلول متويلية مرنة متكن الراغبني يف امتالك عقار من حتقيق ذلك مبزايا مناف�سة 

وب�سكل ي�سهم يف تخفيف الأعباء املرتتبة عليهم.
باقة  تت�سمن  لالأفراد  متكاملة  يقدم حلول متويلية  العربي  البنك  اأن  اإلى  الإ�سارة  وجتدر 
مبزايا  ال�سيارات  وقرو�ص  وال�سخ�سية  العقارية  القرو�ص  ت�سمل  القرو�ص  من  متنوعة 
وا�سعار  مرنة  �سداد  وفرتات  العمالء  احتياجات  تنا�سب  قرو�ص  مبالغ  تت�سمن:  مناف�سة 
فائدة مناف�سة وذلك �سمن خيارات مي�سرة و�سرعة يف الإجراءات بالإ�سافة اإلى توفر فريق 

مبيعات خمت�ص خلدمة العمالء.

البنك العربي يطلق خدمة فتح احل�صابات الكرتونيًا 
عرب تطبيق »عربي موبايل«

فتح  اإمكانية  تتيح  موبايل«  »عربي  تطبيقه  �سمن  جديدة  خدمة  العربي  البنك  اأطلق 
با�ستخدام  و�سريعة  واآمنة  ب�سيطة  خطوات  خالل  من  الكرتونيًا  البنك  لدى  احل�سابات 

الهواتف الذكية واأجهزة التابلت.
وتعد هذه اخلدمة اإ�سافة نوعية جلهود البنك العربي الرامية الى توفري اأحدث احللول امل�سرفية 
الأفراد  باإمكان  و�سيكون  لعمالئه.  و�سل�سة  متطورة  م�سرفية  جتربة  لتقدمي  وتوظيفها  الرقمية 
متاجر  خالل  من  موبايل«  »عربي  تطبيق  حتميل  العربي  البنك  لدى  ح�سابات  فتح  يف  الراغبني 
التطبيق  عرب  املتاح  جديد«  ح�ساب  »فتح  خيار  وا�ستخدام  بالي  جوجل  اأو  �ستور  اآبل  التطبيقات: 
لإدخال البيانات املطلوبة ومن ثم القيام بزيارة �سريعة لأقرب فرع للبنك العربي لتفعيل احل�ساب 

اجلديد.
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من  العديد  تبني  يف  ال�سرتاتيجية  وتوجهاته  البنك  قيم  منظومة  من  انطالقًا 
املبادرات والأن�سطة والفعاليات اخلريية على مدار العام مع اإيالء الأن�سطة اخلا�سة 
فقد  الكرمي،  ال�سهر  خل�سو�سية  نظرًا  اخلا�سة  الأهمية  املبارك  رم�سان  ب�سهر 
يف  التطوعية  والهيئات  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  دعم  على  الرتكيز  يف  البنك  ا�ستمر 

خمتلف املجالت. 
الحتاد  مع  بالتعاون  غذائية  طرود  توزيع  بني  ما  واملبادرات  الأن�سطة  تنوعت  لقد 
العام للجمعيات اخلريية واجلمعية الأردنية للتنمية والإنتاجية الجتماعية بالإ�سافة 
اإلى م�ساركة فريق من موظفي البنك بتوزيع الطرود الغذائية ال�سهرية على اأ�سر تكية 
اأم علي �سمن برنامج الدعم الغذائي امل�ستدام، اإلى جانب اإقامة العديد من ماآدب 
احتاد  خطوات،  )جمعية  منها  نذكر  جمعيات  عدة  نظمتها  التي  اخلريية  الفطار 
موؤ�س�سة  للمكفوفني،  النخبة  نادي  جمعية  العا�سمة،  ملحافظة  اخلريية  اجلمعيات 

التعاون لل�سباب(.
وبهدف م�ساعدة اجلمعيات اخلريية على تقدمي اخلدمات وامل�ساعدات لفئات املجتمع 
الأقل حظًا، قّدم بنك الأردن دعمه للعديد من اجلمعيات اخلريية واملبادرات خالل 
ال�سهر الكرمي نذكر منها )جمعية الأ�سّرة البي�ساء / الرواد الكبار، جمعية الت�سامن 
الأردين لل�سم، جمعية رابطة اأهايل كفر عانة، جمعية قا�سم بولد اخلريية وجمعية 

اأهايل حي الطفايلة اخلريية(.
هذا واختتمت فعاليات �سهر اخلري بتقدمي الدعم للملتقى الوطني للتوعية والتطوير 
اللتزام  ثقافة  تعزيز  اأجل  من  الآمنة  القيادة  رواد  �سبكة  مبادرة  لدعم  وذلك 

املجتمعي بقوانني ال�سري وقواعد املرور الآمنة.

» ربع مليون دينار« اأكرب جائزة �صهرية حل�صابات 
التوفري لرابح واحد من بنك الأردن 
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التوفري يف  �سهرية حل�سابات  لأكرب جائزة  الرتويجية  اإطالق حملته  الأردن  بنك  جّدد 
وذلك  اجلديدين،  وت�سميمها  ب�سكلها  واحد  لرابح  دينار  مليون  ربع  ومقدارها  الأردن 
بالطريقة  اأموالهم  اإدارة  على  وت�سجيعهم  الدخار  باأهمية  العمالء  وعي  زيادة  بهدف 

ال�سحيحة التي من �ساأنها حتقيق اأكرب قدر من املنفعة لهم ولعائالتهم.
علمًا باأن ال�سحوبات �ستكون على اجلائرة ال�سهرية الكربى على م�ستوى كافة فروع البنك 
املنت�سرة يف اململكة وقيمتها ربع مليون دينار لرابح واحد، بالإ�سافة اإلى ال�سحوبات على 
اجلائزة اليومية بقيمة )1000( دينار. كما جتدر الإ�سارة اإلى اأن ح�سابات التوفري » 
�سنابل« اخلا�سة بالأطفال ت�سارك بال�سحوبات لربح اجلائزة ال�سهرية الكربى واجلوائز 

اليومية والعديد من اجلوائز الأخرى اخلا�سة بالأطفال.
اأر�سدة  لتغذية  احلاليني  عمالئه  ت�سجيع  اإلى  احلملة  هذه  خالل  من  البنك  ي�سعى 
ح�ساباتهم لزيادة فر�ص الربح، وحتفيز العمالء اجلدد للمبادرة بفتح ح�سابات توفري 
واجلائزة  اليومية  ال�سحوبات  الدخول على  ليتمكنوا من  البنك  فروع  اأي فرع من  لدى 

ال�سهرية الكربى لرابح واحد على م�ستوى الأردن. 

بنك الأردن يطلق احلملة الرتويجية للقرو�س 
ال�صكنية مبزايا وخ�صومات متنوعة

العمالء  وتطلعات  متطلبات  حتاكي  منتجات  لت�سميم  الدوؤوب  ال�سعي  اإطار  �سمن 
متويلية  حلول  تقدمي  الى  بالإ�سافة  لهم  املقّدمة  اخلدمات  مب�ستوى  دومًا  والرتقاء 
متميزة ومرنة لعمالئه. اأطلق بنك الأردن موؤخرا احلملة الرتويجية اخلا�سة بالقرو�ص 

ال�سكنية مبزاياها الفريدة واملتنوعة.
ال�سكني من  القر�ص  الراغبني باحل�سول على  العمالء  �سيتمكن  ومبوجب هذه احلملة 
فر�سة امتالك بيت الحالم ب�سعر فائدة مناف�ص وال�ستمتاع مبميزات وخ�سومات �سمن 
 Midas, Ashly, Smart( الكهربائية والأجهزة  الأثاث  اأرقى حمالت  باقة من 
مع  كامل  عام  ملدة  اأوراجن  �سركة  من  جماين  انرتنت  ا�سرتاك  الى  بالإ�سافة   ،)Buy
مزايا اأخرى عديدة نذكر منها )اإمكانية متويل لغاية ٨٠% من قيمة العقار، فرتة �سداد 
البنك لر�سوم املنح  العقار واحلياة مع حتمل  تاأمني جماين على  لغاية ٢٥ �سنة،  ت�سل 
توفري خدمات م�سرفية  اإلى  احلملة  اإطالق هذه  البنك من خالل  ويهدف  والرهن(. 
لطلب  التقّدم  من  العمالء  �سيتمكن  حيث  وي�سر  �سهولة  بكل  لعمالئه  ومتجددة  �ساملة 
املنت�سرة يف  البنك  اأحد فروع  او من خالل زيارة  املوقع اللكرتوين  القر�ص من خالل 

اململكة وعددها )٧٧( فرعًا بالإ�سافة اإلى توفر فريق مبيعات خمت�ص خلدمة العمالء.

بنك الأردن يجدد �صراكته مع جمعية 
قرى الأطفال SOS الأردنية

اميانًا  الأردنية   SOS الأطفال  قرى  جمعية  مع  �سراكته  بتجديد  الأردن  بنك  قام 
وفاقدي  الأيتام  الأطفال  برعاية  الإن�سانية  مهمتها  لتنفيذ  اجلمعية  دعم  باأهمية  منه 
ال�سند الأ�سري. ويقوم البنك من خالل هذه ال�سراكة التي بداأت يف عام ٢٠٠٤ بكفالة 

امل�ساريف اجلارية لأحد املنازل العائلية يف قرية اأطفال SOS اإربد.
وقام بتوقيع جتديد ال�سراكة ال�سيد �سالح حّماد مدير عام بنك الأردن وال�سيد حممد 

ال�ساللدة املدير الوطني جلمعية قرى الأطفال SOS الأردنية. 
واأعرب ال�سيد �سالح حّماد مدير عام بنك الأردن عن حر�ص البنك الدائم يف اختيار 
وتنفيذ برامج امل�سوؤولية املجتمعية التي تعود بالنفع على جميع فئات املجتمع وبخا�سة 
الربامج التي ُتعنى بالأطفال عمومًا وبفاقدي ال�سند الأ�سري خ�سو�سًا والتي من �ساأنها 
توفري حياة كرمية لالأطفال وم�ساعدتهم لأن ي�سبحوا عنا�سر فعالة قادرة على النهو�ص 
مبجتمعاتهم م�ستقباًل، م�سيدا بالدور الذي تقوم به قرى الأطفال SOS الأردنية بهذا 
ال�سراكة  بهذه  واعتزازه  فخره  عن  ال�ساللدة  حممد  ال�سيد  اأعرب  جانبه  من  املجال. 
ال�سرتاتيجية، موؤكدًا اأن الدعم املقدم من البنك ي�ساهم يف تاأمني الإحتياجات اليومية 
لالأطفال الذين يعي�سون يف البيت العائلي مع اأمهم ملدة عام واحد والتي تت�سمن امل�سكن 
والتعليم والغذاء والأن�سطة الالمنهجية مثل الريا�سة والفنون وغريها. كما اأ�ساد بدور 
بنك الأردن يف دعم اجلمعية خالل ال�سنوات ال�سابقة موؤكدًا على اأهمية ا�ستمرار هذه 

ال�سراكة املميزة.
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ظاهرة  تكون  ل  قد  اإمكانيات  العامل،  هذا  يف  دورها  كان  مهما  امراأة،  كل  بداخل 
 TEDx اأول موؤمتر ،TEDxArarStreetWomen للجميع - لهذا ال�سبب، دعمنا
متخ�س�ص مبجال متكني املراأة يف الأردن، والذي جعل من امل�سرح و�سيلة لت�سليط 

ال�سوء على هذه الإمكانيات ون�سر الإلهام بني احل�سور.
١٨ جتربة ملهمة وفكرة مت عر�سها يف احلدث، ومع كل واحدة منها اأ�سبحت خ�سبة 
امل�سرح كالنافذة التي اأخذت احل�سور يف رحلة ما بني التحدي والأمل، واأّثرت بهم، 

وزرعت فيهم املعنى احلقيقي باأن التغيري لالأف�سل يبداأ من الداخل.
احل�سور مل يكن فقط م�ستمعًا لق�س�ص امل�ساركني، بل ُمنحوا امل�ساحة ليعربوا عن 

و�سعناها  والتي   ،”I CAN and WIll“ جدارية  خالل  من  واأحالمهم  اأفكارهم 
خيالهم  يف  ويعي�سوها  بتحقيقها،  يطمحون  التي  واأحالمهم  �سورهم  عليها  ليعّلقوا 
وكاأنها حقيقة. كما قدمت الفعالية لعدد من عميالتنا الرياديات الفر�سة ليتفاعلن 
مع �سبكة من الن�ساء املبدعات، وفتحت اأمامهّن املجال للت�سويق لأنف�سهّن ومنتجاتهّن 

املميزة
كل امراأة طموحة حتتاج اإلى التمكني يف رحلتها ل�ستك�ساف واإظهار اإمكانياتها، ومن 
خالل منحها احللول والفر�ص املنا�سبة، منهد لها الطريق لر�سم م�ستقبلها وتثبيت 

خطواتها نحو الإبداع واملهنية.

أخبار البنوك

18 تجربة ملهمة على خشبة مسرح 
TEDxArarStreetWomen
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الأردين الكويتي قام البنك الأردين الكويتي بامل�ساركة يف تنظيم قر�ص جتمع بنكي 
مببلغ 3٥ مليون دولر يهدف الى متويل اأعمال م�سروع طاقة �سم�سية تبلغ قدرته 3٧ 
ميغاواط مت تطويره من قبل �سركة قعوار لالإ�ستثمار  ل�سالح  جمموعة الت�سالت 

الأردنية )اوراجن الردن(.
 ويتميز امل�سروع باأنه الكرب يف جمال الطاقة ال�سم�سية يف الردن للقطاع اخلا�ص. 
من  املولدة  الكهربائية  الطاقة  لعبور  املنظمة  التعليمات  من  امل�سروع  ي�ستفيد  كما 
توليد  اأنظمة  بتطوير  للم�ستهلكني  ي�سمح  والذي  املتجددة  الطاقة  م�سادر  نظام 

كهرباء لإ�ستهالكهم اخلا�ص.
 ويتكون امل�سروع من ثالث حمطات توليد كهرباء، اثنتان منهم يف حمافظة املفرق 

وواحده يف العا�سمة عمان.
ويتما�سى متويل امل�سروع مع �سيا�سة البنك الأردين الكويتي يف الدعم امل�ستمر لقطاع 
من  الردن(  )اوراجن  الأردنية  الإت�سالت  �سركة  �ستتمكن  حيث  املتجددة  الطاقة 

تغطية جزء من اإحتياجاتها للطاقة الكهربائية من خالل م�سادر طاقة نظيفة.
والإعمار  التنمية  لإعادة  الأوروبي  البنك  هم  القر�ص  هذا  يف  امل�ساركني   املمولني 
)١٥ مليون دولر(، البنك الأردين الكويتي )٩ مليون دولر(، بنك ال�ستثمار العربي 
الأردين - قطر )٦ مليون دولر( و�سندوق التكنولوجيا النظيفة )٤.٦ مليون دولر(. 

الأردين الكويتي ي�صارك يف ح�صور
املنتدى الرقمي يف بلدان امل�صرق

�سارك البنك الأردين الكويتي يف ح�سور انطالق اأعمال اأول منتدى رقمي يف ال�سرق 
الأو�سط - منتدى - امل�سرق - والذي عقد يف جممع امللك ح�سني لالعمال، وح�سر 
عقد  حيث  العهد،  ويل  عن  مندوبًا  الرزاز   عمر  الدكتور  الوزراء  رئي�ص  املنتدى 
كل  الت�سالت يف  وزراء  الدويل. بح�سور  والبنك  الردنية  احلكومة  بني  بال�سراكة 

من الدول الثالث  ) الردن ،  العراق،  لبنان (.
هذا ومتحورت فكرة املوؤمتر بالأ�سا�ص  حول تنمية الإقت�ساد الرقمي وريادة الأعمال 
يف بلدان امل�سرق حيث ميثل التحول الرقمي فر�سة فريدة مل�ساعدة اقت�سادات بلدان 
امل�سرق على الت�سدي للعديد من التحديات الجتماعية والقت�سادية التي تعرت�ص 
طريق حتقيق منو اقت�سادي قوي  من خالل القت�ساد الرقمي الذي ي�سكل حا�سر 
وتعزيز  الإنتاجية،  رفع  لتاأثريه على  وم�ستقبلها نظرًا  العاملية  القت�سادية  الأن�سطة 

الكفاءة، وحت�سني نظام احلوكمة وال�سفافية.

البنك ي�صارك يف ملتقى برامج التمويل املي�صرة
�سارك البنك الأردين الكويتي يف رعاية وح�سور املعر�ص اخلا�ص باجلهاز امل�سريف 
الذي اأقيم على هام�ص ملتقى »برامج التمويل املي�سرة و�سماناتها لل�سركات ال�سغرية 
مع  بالتعاون  اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  نظمته  الذي  واملتو�سطة« 
نايف  املهند�ص  عطوفة  رعاية  حتت  املعر�ص  واأقيم  هذا  الأردين،  املركزي  البنك 
فندق  يف  اقيم  الذي  اخلا�سة،  القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  رئي�ص  البخيت 

النرتكونتيننتال- العقبة.
هذا وقد �سارك البنك يف جناح خا�ص به يف املعر�ص الذي اأقيم بالتزامن مع انعقاد 
امللتقى، حيث توا�سل الزميل مدير فرع العقبة وفريقه مع زوار املعر�ص، بتقدمي نبذة 

عن خدمات البنك ومنتجاته.

»األردني الكويتّي« يشارك في تمويل اكبر مشروع
 لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية    
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ملنتدى  الذهبية  الرعاية  عمان  القاهرة  بنك  قدم 
امل�سارف  احتاد  نظمه  الذي  املايل  ال�ستقرار  تعزيز 
البنوك الردنية يف فندق  العربية بالتعاون مع جمعية 

انرتكونتيننتال يف العا�سمه الردنية عمان.
وحظي املنتدى برعاية حمافظ البنك املركزي الأردين 
ال�ستقرار  تعزيز  اأ�سبح  و  فريز  زياد  الدكتور  معايل 
املركزية  البنوك  اأهداف  مقدمة  يف  اليوم  املايل 
باأهميته يف تعزيز كفاءة  العامل  الرقابية يف  واجلهات 
اأداء النظام املايل وترابط �سالمة مكوناته الأ�سا�سية. 

املايل  ال�ستقرار  تعزيز  اأهمية  على  املنتدى  ويركز 
على  تعديالت  من  ادخل  ما  اخر  على  والتعرف 
املالية  الزمات  �سوء  يف  والقليمية  الدولية  املبادرات 

العاملية وتداعيتاها.
من  للعديد  عر�سا  املنتدى  اأعمال  و�سهدت 

ال�سرتاتيجيات والأدوات التي ت�ساهم ب�سورة مبا�سرة 
او غري مبا�سرة يف حتقيق وتعزيز هذا ال�ستقرار.

وخ�ص املنظمون للمنتدى بنك القاهرة عمان مب�ساحة 
للرتويج  للموؤمتر  امل�ساحب  املعر�ص  قاعة  يف  خا�سة 
عن منتجاته امل�سرفية وريادته يف ت�سخري التكنولوجيا 

خلدمة عمالئه.

�صمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدويل للفنون 
الت�صكيلي - الدورة اخلام�صة 

واملنتظم  لل�سمبوزيوم  اخلام�سة  الدورة  يف  �سارك 
ال�سيني  وهو  عاملي  فنان  ا�سهر  اعوام  خم�سة  منذ 
وان جيوان وهو �سيف �سرف ال�سمبوزيوم ومن م�سر 
عامل  ور�سا  املح�سن  عبد  الوهاب  وعبد  �سيحه  احمد 

جاكلني  و  كوك�ص  توما�ص  امريكا  �سابرومن  واحمد 
وال�سوري �سبحي  اندجار  ايفيتا  ا�سبانيا  و من  با�سكر 
كاترينا  و  بركات  تي�سري  الفل�سطيني  و  حديدي 
وجان�سا  ميالكوفي�ص  وكري�ستينا  رو�سيا  من  غار�ساين 
جا�سم  زمان  ال�سعودي  و  �سربيا  من  اوبانف�سكي 
من  تام  فينا  و  مقدونيا  من  تروجكنوفك  مكيكا  و 
�سلبي  وحممد  جماعني  حكيم  الردن  ومن  ايطاليا 
ال�سباب  الفنانون  ي�سارك عدد من  تون�ص يف حني  من 
وهم عثمان �سهاب وعبري �سقديف و حزامه ابو جوده 
وحممد  فل�سطني  من  حممود  هيا  و  قويدر  وعد  و 
. لل�سمبوزيوم  عاما  قوم�سريا  الأردن  من   اجلالو�ص 

  
مهماا  مك�سبا  جيوان  ال�سيني  الفنان  ح�سور  ميثل 
لل�ساحة الفنية الردنية فهو الفنان الذي يعد �سفريا فنيا 
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العاملي وم�سريته  الفني  لبلده ووذلك لهميته ومنجزه 
الفنية الرثية واحرتافيته يف الر�سم والداء الكادميي   
ا�سافة الى مهارته العاليه يف ر�سم اجلدرايات ال�سخمة 
ير�سد  واقعي  ر�سام  فهو   ، املبتكره  الفنية  وتو�سيفاته 
. الطبيعة مبهارة لت�ساهى  وامل�ساهد   الطبيعة احلية 
 تاتي اختيارات جالريى بنك القاهرة عمان للفنانني 
امل�سهد  لثراء  دوره  كل  يف  كما   ، منوعة  دورة  كل  يف 
ور�سالته  الفن  عاملية  على  موؤكدين  الردين  الفني 

الن�سانية واجلماليه.
الفاق  احلاليه  دورته  يف  ال�سمبوزيوم  فتح  ذلك  الى 
بطرق  وال�سرقي  الردين  امل�سهد  بتناول  لفنانني جدد 
فنون  تلتقي  حيث  جديده  وبروؤى  وابداعيه  احرتافيه 
تف�سح  والتي  الردنية  الفنية  ال�ساحة  على  عاليمه 
الفنانني  مع  والراء  اخلربات  لتبادل  لهم  املجال 

وطالب الفنون.
يعد هذا ال�سمبوزيوم من اللقاءات العاملية الفنية التي 
باتت على خريطة الفن العاملي وذلك لتطبيقة معاير 
امللتقيات الفنية العاملية من حيث ح�سن التنظيم وعدد 
ايام الور�سات العملية و�سروط اختيار الفنانني ف�سال 

عن الرتتيبات اللوج�ستية املختلفه.
كونت  ايام  لع�سرة  امتدت  التي  ال�سمبوزوم  ور�سة 
م�سهدا فنيا لفتا وهو ما حتر�ص عليها ادارة اجلالريي 

يف جذب الفنون لل�ساحة الفنية الردنية يف حني كون 
امل�ساركني معروفون  دوليه لن جميع  املعر�ص ب�سبغة 

عامليا ولهم ب�سمتهم الفنية.
جديده  اعمال  ال�سابقه  الدورات  ا�سافت   وكما 
ملجموعة اجلالريي الفنيه اخلا�سة �سيعزز ال�سمبوزيوم 

املجموعة باعمال جديده وهو تراكم فني مهم جدا.
ال�ساب  اجليل  من  جمموعة  م�ساركة  تاتي  ذلك  الى 
على قدر كبري من الهميه وا�سراكهم الى جوار فنانني 
عامليني �سيعزز لديهم افكار البتكار والبداع واهمية 
املحلية  فكرة  من  والنعتاق  جمموعة  �سمن  الر�سم 
التعرف  افاق  لهم  ويفتح  والتوا�سل  باخلربة  وميدهم 

الى تقنيات واداءات فنيه مل يعهدوها .

بنك القاهرة عمان يدعم املخيم ال�صيفي
 ال�صنوي لأطفال مركز احل�صني لل�صرطان 

لل�صنة 13 على التوايل
التوايل  على   13 لل�سنة  عمان  القاهرة  بنك  دعم 
لالأطفال  ع�سر  ال�ساد�ص  ال�سنوي  ال�سيفي  املخيم 
لل�سرطان  يتلقون عالجهم يف مركز احل�سني  الذين 
من  اأجواء  و�سط  موؤخرا  فعالياته  افتتحت  والذي 

البهجة والفرح.

راعي  عمان  القاهرة  بنك  عن  الحتفال   وح�سر 
الداريني  و  املوظفني  من  جمموعة  ال�سيفي  املخيم 
امل�سرتكة  اخلدمات  جمموعة  رئي�ص  �سمنهم  ومن 

ال�سيد خالد القا�سم.
احل�سني  موؤ�س�سة  عام  مدير  �سكرت  جهتها   من 
القاهرة  بنك  قطام�ص  ن�سرين  ال�سيدة  لل�سرطان 
عمان على دعمه ورعايته امل�ستمرة للمخيم ال�سيفي 

ال�سنوي.
وقالت ان املخيم ال�سيفي يندرج �سمن برامج مركز 
احل�سني لل�سرطان التي يتم تنظيمها �سمن منهجية 
تقت�سر  ل  والتي  املركز  ملر�سى  ال�سمولية  الرعاية 
على اجلانب العالجي فقط بل ت�سمل اأي�سًا اجلانب 

النف�سي.
وي�سارك يف املخيم الذي يقام على مدار �سهر كامل 
متنوعة  اأن�سطة  على  وي�ستمل  يوميًا  مري�ص   100
ال�سحرية،  لالألعاب  وعرو�ص  م�سرحية،  عرو�ص  من 
وفقرات غنائية، واألعاب ترفيهية ور�سم على الوجوه، 
من  وغريها  للمهرجني  وعرو�ص  خارجية  ورحالت 

الأن�سطة امل�سلية واملفيدة لالأطفال.
وياأتي هذا الدعم من حر�ص بنك القاهرة عمان على 
تطبيق �سيا�سته ال�سرتاتيجية بان يكون له دور رئي�سي 

وفعال يف امل�ساهمة باخلدمة املجتمعية .
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اأعلن كابيتال بنك، عن رعايته مل�سرحية ظالل احلب للروائية الأردنية ليلى الأطر�ص، التي 
املركز  يف  انطلقت  التي  الثانية  دورته  يف  امل�سرحي  رم  مهرجان  فعاليات  �سمن  عر�ست 
للم�سرح  العربية  الهيئة  من  وبدعم  الأردنيني  الفنانني  نقابة  من  وبتنظيم  امللكي،  الثقايف 

يف ال�سارقة.
و�ستتناف�ص 5 عرو�ص هي ) ظالل احلب، اجلنة تفتح اأبوابها متاأخرة، بحر ورمال، م�سكارا 
»عن م�سرحية ميديا«، ليلة قمرية، وفراغ ف�سل كامل(، على جوائز الهيئة العربية للم�سرح 
لأف�سل ممثل، واأف�سل ممثلة، واأف�سل تاأليف مو�سيقي وموؤثرات �سوتية، واأف�سل �سينوغرافيا، 

واأف�سل تاأليف �سيناريو حملي، واأف�سل اإخراج م�سرحي، واأف�سل عر�ص م�سرحي.
ال�سلبي  اأو  الإيجابي  الرجل  موقف  احلب  ظالل  م�سرحيتها  يف  الأطر�ص  الروائية  وتعر�ص 
املقّيد بالنظرة املجتمعية لعدد من النماذج الن�سائية، متباينة الثقافة واملكانة وعرب عدد من 
الع�سور، بدءا من هند بنت عتبة، ثم زنوبيا ومي زيادة وجميالت اجلزائر، مرورًا مب�ساكل 

الن�ساء يف مناطق احلروب وال�سراعات، وانتهاءًا بال�سهيدة العالمية العراقية و�سهيدات 
�سوريا وفل�سطني.

وتنبع رعاية كابيتال بنك لهذا املهرجان، اإدراكًا منه لأهمية دعم املواهب الفنية الأردنية 
واحلركة الإبداعية الثقافية، و�سوًل بهم اإلى ف�ساءات الإقليمية والعاملية، وتاأكيدًا على دور 

الفن والثقافة يف تكوين وبناء وعي ال�سعوب.
 

 كابيتال بنك يجدد كفالته لـ 10 اأ�صر منتفعة من برنامج تكية اأم علي
لل�سنة  علي  اأم  تكية  مع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اتفاقية  جتديد  عن  بنك،  كابيتال  اأعلن 
اخلام�سة على التوايل، بحيث يقوم البنك بكفالة 10 اأ�سر حمتاجة منتفعة من برامج تكية 
اأم علي وتتوزع يف جميع اأنحاء اململكة وذلك عن طريق طرد غذائي ي�سل لكل اأ�سرة �سهريًا 

ويكفيها لإعداد ثالث وجبات يوميًا. 
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ووقع التفاقية عن كابيتال بنك مدير اإدارة الت�سويق والت�سال املوؤ�س�سي، ع�سام �سماره، 
وعن تكية اأم علي مدير دائرة تنمية املوارد، اإبراهيم فاخر.

وداأب كابيتال بنك على دعم جهود تكية اأم علي يف مكافحة اجلوع من خالل توفري الدعم 
الغذائي امل�ستدام لالأ�سر التي تعي�ص حتت خط الفقر الغذائي.

كما رعى كابيتال بنك خالل �سهر رم�سان اإفطار من الإفطارات التي تقيمها تكية اأم علي 
�سمن برنامج موائد الّرحمن، اإذ تطوع عدد من موظفي البنك واأع�ساء الإدارة التنفيذية 
لتقدمي وجبات الإفطار لل�سائمني الذين يتوافدون اإلى مقر تكية اأم علي الرئي�سي يوميًا 

وطوال ال�سهر الف�سيل.  
واأعرب �سماره عن �سعادته بتجديد هذه التفاقية النوعية مع تكية اأم علي، وقال: »نثمن 

عاليًا يف كابيتال بنك اجلهود اجلبارة التي تقوم بها تكية اأم علي يف تعزيز مفهوم الأمن 
الغذائي امل�ستدام ودعم الأ�سر الفقرية واملحتاجة على مدار العام عرب تقدمي برامج دعم 

غذائي �سحية وم�ستدامة«.
واأ�ساف �سماره: »نويل يف كابيتال بنك مبادرات تكية اأم علي الهادفة اإلى حتقيق التنمية 
اإلى  ن�سعى  حيث  البنك،  يف  وتطلعاتنا  واأهدافنا  تن�سجم  كونها  خا�سة  اأهمية  امل�ستدامة 
تعزيز دورنا يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية من خالل عقد �سراكات واتفاقيات تعاون مع 

جهات حملية لها دور فاعل ومميز يف املجتمع«. 
 من جانبه، عرب فاخر عن اعتزاز تكية اأم علي بالعمل مع كابيتال بنك والذي يعد »من 
التنمية  حتقيق  يف  مميزة  اإ�سهامات  وله  الأردين  امل�سريف  ال�سوق  يف  الرائدة  البنوك 
املجتمعية«، م�سريًا اإلى اأن »الدعم الذي تتلقاه تكية اأم علي من �سركات وموؤ�س�سات وطنية 
على غرار كابيتال بنك ما هو اإل دليل على الإميان املطلق بروؤيتنا املتمثلة يف الو�سول اإلى 

اأردٍن خاٍل من اجلوع«.
ولفت فاخر اإلى اأن تكية اأم علي تقوم يف الوقت احلايل باإي�سال الدعم الغذائي ال�سهري 
وامل�ستدام اإلى 3٠،٠٠٠ اأ�سرة تعي�ص حتت خط الفقر الغذائي يف كافة حمافظات اململكة 
باإي�سال الطرود الغذائية لهم �سهريًا وعلى  والذين ي�سكلون ١٦٠،٠٠٠ فردًا، حيث تقوم 

مدار العام.

كابيتال بنك ينظم حملة ملوظفيه للتربع بالدم 
الجتماعية  امل�سوؤولية  ل�سرتاتيجية  وترجمة  الإن�ساين،  العطاء  اأهمية  على  منه  تاأكيدًا 
للبنك، نظم كابيتال بنك، حملة ملوظفيه للتربع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الوطني التابع 

لوزارة ال�سحة.
و�سهدت احلملة التي اأقيمت يف مقر الإدارة الرئي�سي لكابيتال بنك مبنا�سبة اليوم العاملي 
للمتربعني بالدم، اإقباًل لفتًا من قبل املوظفني، حيث تربع اأكرث من ٧٠ موظف وموظفة 
ل�سالح بنك الدم. وتتما�سى هذه احلملة مع دور كابيتال بنك الإن�ساين ومواطنته ال�ساحلة 

يف مد يد العون وامل�ساعدة للمر�سى خ�سو�سًا اأولئك املحتاجني للدم.
كما اأنها تندرج، �سمن ال�سراكات ال�سرتاتيجية التي يعقدها كابيتال بنك مع املوؤ�س�سات 

وال�سركات الوطنية التي تلعب دوراً هاماً ومميزاً يف خدمة الوطن واملواطن. 
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»Orange« األردن تستقبل 5 رياديين
»BIG« في موسمها الجديد من 

وح�سور  الغرايبة  مثنى  املهند�ص  والريادة  الرقمي  القت�ساد  وزير  رعاية  حتت 
باختتام  ال�سركة    احتفلت   ، الأردن   Orange لـ  التنفيذي  ماريني  الرئي�ص  تريي 
املو�سم ال�ساد�ص من برناجمها لت�سريع منو الأعمال النا�سئة BIG، الذي �سم �ست 
 3DU، Book2Read، Signbook، ،Dealat، iTank سركات نا�سئة وهي كل من�
اإجناح  كيفية  على  املركز  التدريب  من  ا�سهر  �ستة  نحو  ق�سوا  ان  بعد   ،Harreef

افكارهم وحتويلها مل�ساريع منتجة ذات مردود ايجابي على املجتمع.
يف  جنحت  جديدة  نا�سئة  �سركات   ٥ با�ستقبال   الأردن   Orange احتفلت  كما 
الن�سمام للمو�سم ال�سابع من الربنامج من بني ٧٠ �سركة نا�سئة تقدمت بطلباتها 
 FATE Esports Sager، Viavii هي  ال�سركات  وهذه   ،BIG من  جزءا  لتكون 

 .Rozme W Nabte  FittiCoin
وا�ساد م. الغرايبة باجلهود امل�سرتكة بني احلكومة واجلهات ذات العالقة لتمكني 
واخلارجية  املحلية  ال�سواق  اإلى  و�سولها  وت�سهيل  والرياديني  النا�سئة  ال�سركات 
ي�ساهم يف دعم  وال�ستثمار مبا  التمويل  اإلى  للو�سول  وت�سهيل الجراءات ودعمها 

القت�ساد .
الرياديني  اهمية  م�سبقا  ا�ست�سرقت   BIG من�سة  ان  على  ماريني  اكد  جانبه  من 
م�ستوى  على  الفئة  هذه  ا�سبحت  حيث  عام،  ب�سكل  القت�ساد  بو�سلة  تغيري  يف 
انه  الى  م�سريا  الدول،  هذه  اقت�ساد  روافع  من  رئي�سية  رافعة  ت�سكل  ككل  العامل 
دعم  يف  من�ستها  عرب  الأردن   Orange ا�سهمت  تقريبا  خم�ص  �سنوات  وخالل 
وا�سبحوا  بافكارهم  اهتموا  م�ستثمرين  انظار  اليها  وجذبت   ، منو )3٧( م�سروع 
حل  يف  لت�سارك  للتوظيف  من�سات  ال�سركات  هذه  ا�سبحت  كما  معهم،  �سركاء 

م�سكلة البطالة، وبهذا �سكلت كتلة ذات ابعاد اقت�سادية تنموية اكيدة.

Orange الأردن تدعم املنتخب الأردين
 لكرة ال�صلة كراعي الت�صالت احل�صري

اأعلنت Orange الأردن عن دعمها للمنتخب الأردين لكرة ال�سلة �سقور الأردن يف 

م�سواره �سمن نهائيات كاأ�ص العامل، املنوي اإقامتها يف ال�سني خالل العام احلايل، 
ُعقد  �سحفي  موؤمتر  خالل  وذلك   للمنتخب،  احل�سري  الت�سالت  راعي  كونها 
بح�سور الرئي�ص التنفيذي لل�سركة تريي ماريني ، ورئي�ص اللجنة املوؤقتة لحتاد كرة 
التنفيذين واملوظفني  ال�سلة حممد عليان، ولعبي املنتخب وجمموعة من املدراء 

من ال�سركة.
عن  ماريني،  تريي  الأردن،   Orange لـ  التنفيذي  الرئي�ص  عرّب  كلمته،  وخالل 
اعتزازه بال�سراكة املميزة التي جتمع Orange الأردن واحتاد كرة ال�سلة الأردين، 
والتي كان لها دور بارز يف امل�ساهمة يف حتقيق اإجناز و�سول املنتخب اإلى نهائيات 
كاأ�ص العامل للمرة الثانية يف تاريخه. واأ�سار ماريني اإلى اأن دعم ال�سركة ل�سقور 
خمتلف  يف  ال�سابة  املواهب  لدعم  الرامية  توجهاتها  من  انطالقًا  ياأتي  الأردن 

املجالت.
ملنتخب  واملعنوي  املادي  دعمها  تقدمي  �ستوا�سل   Orange اأن  على  ماريني  واأّكد 
ال�سقور خالل فرتة الإعداد لنهائيات ال�سني ٢٠١٩، اأ�سوة بالدعم الكبري الذي 
كما  الآ�سيوية.  الت�سفيات  مرحلة  يف  مبارياته  خالل  للمنتخب  ال�سركة  قّدمته 
تطّرق ماريني للحديث عن احلملة ال�سخمة التي تعّدها Orange الأردن لدعم 

املنتخب، وامل�ساهمة يف حتقيقه لأف�سل النتائج خالل النهائيات.
الداعم  الأردن  اوراجن  �سركة  مع  ب�سراكتنا  ونفتخر  :  نعتز  عليان  قال  من جانبه 
اإجناح  الأثر يف  اأكرب  الدعم  لهذا  كان  ، حيث  الوطني  املنتخب  ل�سقور  الر�سمي 
�سهر  ال�سني خالل  العامل يف  كاأ�ص  للم�ساركة يف  الوطني  املنتخب  اإعداد  م�سرية 
اآب ٢٠١٩ .وهذا ان دل على �سيء فانه يدل على عمق التزام ال�سركة باإبراز الهوية 
والعمل  الوطنية  املواهب  برعاية  و  الردنيون  به  يفتخر  و  يعتز  ما  كل  و  الوطنية 

اجلماعي وناأمل اأن ي�ستمر الدعم لباقي منتخباتنا .
هذا وحتر�ص Orange الأردن على التواجد الدائم يف �ستى الفعاليات املتعلقة 
مهاراتهم  وتطوير  ومتكينهم  دورهم  تعزيز  على  با�ستمرار  وتعمل  بال�سباب، 
املختلفة، وذلك متا�سيًا مع اأهداف خطتها للم�سوؤولية املجتمعية، التي ت�سع تلبية 
احتياجات ال�سباب على راأ�ص اأولوياتها، انطالقًا من كونهم الركيزة الأ�سا�سية يف 

بناء م�ستقبل اأف�سل للمجتمع الأردين. 

االستثمار في قطاع االتصاالت
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بنك سوسيته جنرال - األردن  يشارك باحتفاالت 
العيد الوطني الفرنسي

الحتفال  يف  الأردن   - جرنال  �سو�سيته  بنك  �سارك  متوز،  من  ع�سر  الرابع  يف   
منزل  يف  الفرن�سي،  الوطني  العيد  مبنا�سبة  الفرن�سّية  ال�سفارة  اأقامته  الذي 
�سفري فرن�سا يف الأردن، �سعادة ال�سّيد ديفيد بريتولوتي، والذي ح�سره عدد من 

امل�سوؤولني والدبلوما�سيني وال�سيوف املدعّوين.
اإلى  بها  توّجه  بكلمة  الحتفال  ا�ستهّل  �سيوفه،  ال�سفري  �سعادة  ا�ستقبل  اأن  بعد 
والأردن يف  فرن�سا  بني  القائمة  وال�سراكة  العالقات  احل�سور، حيث حتّدث عن 
اأكرب م�ستثمر غري عربي يف  اأّن فرن�سا حتتل موقع  خمتلف املجالت، واأكّد على 
جلذب  ال�سا�سي  المر  الأردن،  يف  الأعمال  بيئة  ا�ستقرار  على  دللة  اململكة، 

امل�ستثمرين. 
�سعادة  من  احلاّرة  بتهانيه  قبوات،  ندمي  ال�سّيد   ،SGBJلـ العام  املدير  وتقّدم 
الفرن�سي.  الوطني  العيد  مبنا�سبة  الأردن  يف  الفرن�سّية  اجلالية  ومن  ال�سفري، 
ة بني فرن�سا  العالقات اخلا�سّ املحافظة على  SGBJ على  اأّكد على حر�ص  كما 

والأردن. 
ي�سًا  وكان موظفو البنك متواجدين يف الركن اخلا�ص بـSGBJ الذي اأعّد خ�سّ

للمنا�سبة، حيث قاموا بتوزيع الهدايا التذكارّية على ال�سيوف الكرام

بنك �صو�صيته جرنال - الأردن ي�صارك
 باحتفالت عيد اجلي�س اللبناين

 �سارك بنك �سو�سيته جرنال - الأردن يف الحتفال الذي اأقامته ال�سفارة اللبنانّية 
�سعادة  برعاية  اللبناين،  للجي�ص  وال�سبعني  الرابع  العيد  مبنا�سبة  عّمان  يف 
ال�سفرية تراي�سي �سمعون، حيث اأقام امللحق الع�سكري اللبناين يف الأردن العميد 
الركن عماد الدين مراد حفل غداء يف البيت اللبناين يف جر�ص، ح�سره عدد من 
امللحقني الع�سكرّيني يف ال�سفارات العربّية والأجنبّية املعتمدة يف الأردن وعدد من 

ال�سباط الأردنّيني، بالإ�سافة لالإدارة العليا للبنك. 
وتخّلل احلفل كلمة للعميد مراد رّحب فيها باحل�سور وتلتها كلمة لراعية احلفل 

ال�سفرية تراي�سي �سمعون التي اأثنت على العالقات املتمّيزة بني لبنان والأردن. 
املدير  عن  نيابًة  اخلف�ص،  رامي  ال�سّيد   ،SGBJلـ العام  املدير  نائب  تقّدم 
العام للبنك، بتهانيه احلاّرة من �سعادة ال�سفرية ومن اجلالية اللبنانّية يف الأردن 
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مبنا�سبة عيد اجلي�ص. كما اأّكد على حر�ص SGBJ على املحافظة على العالقات 
ة بني لبنان والأردن.  اخلا�سّ

SGBJ، حيث قاموا بتوزيع  بـ  وكان موظفو البنك متواجدين يف الركن اخلا�ص 
الهدايا التذكارّية على ال�سيوف الكرام. 

 البنك يقيم حفل موّظفيه ال�صنوي
فندق  ال�سنوي يف  موّظفيه  الردن )SGBJ( حفل   - �سو�سيته جرنال  بنك  اأقام 
ال�سّيد  املجل�ص  رئي�ص  راأ�سهم  الإدارة وعلى  اأع�ساء جمل�ص  الفور�سيزونز، بح�سور 
العام لبنك �سو�سيته جرنال يف لبنان  اإدارة - املدير  ح�ّسان منكو، ورئي�ص جمل�ص 
ال�سّيد   ،SGBL لـ  املنتدب  العام  واملدير  �سحناوي،  اأنطون  ال�سّيد   ،)SGBL(
فيليب دوبوا، واملدير العام لـ SGBL، ال�سّيد ندمي قبوات، بالإ�سافة لالإدارة العليا 

لـ SGBL وجميع موّظفي البنك.
الع�سرين  البنك خالل  ا�ستعر�ص اجنازات  مّت عر�ص فيديو ق�سري  خالل احلفل، 
 SGBJ التي حّققها  ال�سّيد قبوات بكلمٍة له، بالنجاحات  اأ�ساد  عامًا املا�سية، كما 
منذ العام ١٩٩٩ لغاية اليوم. كما تخّلل احلفل، تكرمي املوظفني الذين اأم�سوا  ٢٥ 

عامًا يف البنك لعطائهم وولئهم. 
�سمل احلفل، الذي قّدمته املذيعة فرح يغمور، ا�ستعرا�ص رائع لعازفة الكمان حنني، 

كما وقّدم الفنان الأردين زياد �سالح باقة من اأجمل اأغانيه.
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رعى بنك �سفوة ال�سالمي انطالقة منتدى تعزيز ال�ستقرار املايل الذي نظمه احتاد 
امل�سارف العربية يف فندق النرتكونتيننتال - عمان وذلك يومي ٢٢ و ٢3 يوليو  بالتعاون 
العربية  امل�سارف  من  عدد  مب�ساركة  الأردن  يف  البنوك  وجمعية  املركزي  البنك  مع 

واملحلية و خرباء م�سرفيني عرب.
و ناق�ص املنتدى على مدى اليومني الآليات الالزمة لتعزيز ال�ستقرار املايل واأهمية تن�سيق 
واملوؤ�س�سات  املركزية  البنوك  دور  تعزيز  مناق�سة  وكذلك  واملالية،  النقدية  ال�سيا�سات 
التي  احلالية  التحديات  مع  والتعامل  والقت�سادي  املايل  ال�ستقرار  حتقيق  يف  املالية 
املايل ومب�ساركة  ال�ستقرار  البنوك يف احلفاظ على  ودور  العاملي  املايل  النظام  تواجه 

وح�سور مديري عامي البنوك .
التي  واملنتجات  اخلدمات  لعر�ص  خم�س�ص  ركن  خالل  من  البنك  تواجد  وقد  هذا 
يقدمها للح�سور وامل�ساركني، ومت يف نهاية املوؤمتر تكرمي البنك من قبل احتاد امل�سارف 

لرعايتهم لهذا املنتدى.

بنك �صفوة الإ�صالمي ي�صهم باإجناح فعاليات موؤمتر
 جامعة احل�صني التقنية ال�صنوي الثاين

 اختتم بنك �سفوة الإ�سالمي رعايته ملوؤمتر جامعة احل�سني التقنية ال�سنوي الثاين، والذي 
عقد موؤخرًا حتت عنوان »التغيري نحو الأف�سل يف التعليم واأثر الثورة ال�سناعية الرابعة 
املعاين،  وليد  الدكتور  العايل،  والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزير  بح�سور  امل�ستقبل«  على 
مندوبًا عن �سمو ويل العهد، الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين، حمققًا اأهدافه من هذه 
الرعاية وم�سهمًا يف اإجناح فعاليات املوؤمتر الذي هدف لال�ستفادة من اخلربات العاملية 

وعك�سها على الطالب الأردنيني يف املجال التقني ملواكبة الثورة ال�سناعية الرابعة.
�سامر  الإ�سالمي،  لبنك �سفوة  التنفيذي  الرئي�ص  قال  الرعاية،  له على هذه  تعليق  ويف 
التميمي: »فخورون برعايتنا لهذا املوؤمتر الذي ينطوي على اأهمية كبرية باعتباره من�سة 
عملية غري تقليدية لدعم الأجيال القادمة من الطلبة الرياديني واملبتكرين الذين نوؤمن 
باأنهم القوة التي �ستقود التحول نحو القت�ساد الرقمي واملعرفة اإذا ما اأتيحت لهم فر�ص 
التي  املجتمعية  للم�سوؤولية  ا�سرتاتيجيتنا  الرعاية من  انبثقت هذه  لقد  النوعي.  التطور 
تتما�سى يف براجمها مع اأولويات واأهداف التنمية الوطنية امل�ستدامة، والتي ن�سعى عربها 

لتاأدية الدور الذي ن�سعه على عاتقنا يف خدمة خمتلف القطاعات والفئات املجتمعية عرب 
خدماتنا التي حتمل اأبعادًا تنموية ول تقت�سر على اخلدمات التي نقدمها �سمن جمال 

اأعمالنا الأ�سا�سية، لنج�سد مفهوم املواطنة الفاعلة باملعنى الوا�سع.«
تواكب  املوؤ�س�سي املجتمعي،  للعمل  ا�سرتاتيجية �ساملة وبعيدة املدى  البنك  هذا وميتلك 
املفاهيم الع�سرية، وتتجدد �سنويًا ح�سب الحتياجات، لتقدم مع ما تت�سمنه من برامج 
ومبادرات ون�ساطات تنفذها اإما منفردة اأو بال�سراكة مع �سبكة من ال�سركاء من منظمات 
املعنيني  لكافة  م�سافة  نوعية  قيمة  رعايات،  من  تت�سمنه  عما  ف�ساًل  املدين،  املجتمع 

واأ�سحاب العالقة، كما ت�سكل عربها فوارق حقيقية م�ستدامة.

البنك يعلن اأ�صماء الفائزين بال�صحب ال�صهري ل�صهر
  متوز على ح�صاب توفري الأطفال »كنزي«

اخلم�سة  الطفال  اأ�سماء  على  ال�سهري  ال�سحب  باإجراء  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  قام 
ال�سوق  الأول من نوعه يف  ال�سهرية حل�ساب توفري الأطفال »كنزي«  الفائزين باجلوائز 

امل�سريف ال�سالمي  يف الأردن.
 ) )يوليو  ل�سهر متوز   دينار  بقيمة ٩٩٩  ال�سهرية  النقدية  بال�سحب على اجلائزة  وفاز 
٢٠١٩  كل من :  الطفل حممد عوين عطيوي فرع ا�ستقالل مول  ، والطفل �سيف المام  
فرع اجلبيهة ،الطفل ايهم ان�ص �سايف  فرع الزرقاء �ص ال�سعادة ، الطفلة ايه عبداهلل  

فرع خلدا والطفلة  ليان اأبو ادريع فرع تاج مول 
نتيجة  وا�سح  ازدياد  ي�سهد  احل�ساب  يف  املدخرين  اعداد  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
من  بالعديد  وم�ساركته  املا�سي  العام  خالل  البنك  بها  قام  التي  الدعائية  للحمالت 
الفعاليات لالأطفال وذويهم للرتكيز على توجيه اأبنائهم نحو امل�سار ال�سليم يف ال�ستقالل 
املايل مما يجعلهم اأكرث وعيًا واأكرث م�سوؤولية من حيث تقدير قيمة املال وكيفية ا�ستخدام 

النقود بحكمة . 
ويذكر اأن بنك �سفوة الإ�سالمي يقدم من خالل ح�ساب التوفري » كنزي »  خم�سة جوائز 
احل�ساب  فتح  عند  املجانية  الرتحيبية  الهدايا  من  والعديد  دينار   ٩٩٩ بقيمة  �سهرية 
اإ�سافة اإلى اجلائزة الكربى وتبلغ قيمتها ٢٠ الف دينار حيث يجري ال�سحب عليها  نهاية 

كل عام

بنك صفوة االسالمي الراعي الذهبي لمنتدى تعزيز 
االستقرار المالي بتنظيم اتحاد المصارف العربية



خا�سة  ترويجية  حملة   AJIB الأردين-  العربي  ال�ستثمار  بنك  اأطلق 
اأكرث  اأ�سبح  اأحالمك  لتحقيق  » طريقك  ال�سكنية حتت عنوان  بالقرو�ص 
من  املواطنني  متّكن  مرنة  متويل  �سبل  توفري  AJIBبهدف  مع   و�سوحًا 

حتقيق اأحالمهم بامتالك منزل العمر.
تقدمي  يف  الرائدة  البنك  م�سرية  من  تعزز  التي  احلملة  هذه  وت�سمل 
اخلدمات امل�سرفية النوعية واملميزة لعمالئه، ت�سهيالت فريدة من نوعها 
تتمثل يف �سعر فائدة يبداأ من ٧% على اأن يتم تثبيتها لأول ثالث �سنوات، 
ون�سبة متويل ت�سل اإلى ١٠٠% من قيمة العقار، وفرتة �سداد مرنة ت�سل 

حتى 3٠ عامًا، مع اإمكانية �سراء القر�ص من البنوك الأخرى.
الرهن  ر�سوم  عبء  بتحمل  الأردين،  العربي  ال�ستثمار  بنك  �سيقوم  كما 

عن املقرت�سني 
واإعفائهم من العمولة البنكية على القرو�ص ال�سكنية بالإ�سافة اإلى توفري 
تاأمني جماين على حياة املقرت�ص طوال فرتة ال�سداد مع   بطاقة اإئتمانية 

معفاة من ر�سوم الإ�سدار.
لل�سمان  الرواتب اخلا�سعة  ذوي  العاملني من  ي�ستفيد من هذه احلملة   
والع�سكري  الجتماعي  ال�سمان  متقاعدي  الى  بالإ�سافة  الجتماعي 

واملدين.  

بنك االستثمار العربي األردني الريادة في العالم المصرفي 

AJIB يطلق حملة ترويجية خاصة بالقروض السكنية
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بنك صفوة االسالمي الراعي الذهبي لمنتدى تعزيز 
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البنك األهلي األردني 
يصدر تقريره الثاني لإلستدامة

أخبار البنوك

التوايل باللغتني  للعام الثاين على  اأ�سدر البنك الأهلي الأردين تقرير ال�ستدامة 
 Global التقارير  لإعداد  التوجيهية  املبادئ  ملعايري  وفًقا  والجنليزية  العربية 
Reporting Initiative (GRI(/ اخليار الأ�سا�سي ، ويربز التقرير اأن�سطة 
البنك وعملياته املبا�سرة يف خمتلف اجلوانب القت�سادية والبيئية والجتماعية 
خالل عام ٢٠١٨، ويوؤكد التقرير على مدى التزام البنك الأهلي الأردين بتطبيق 
الت�سغيلية  بالعمليات  تتعلق  التي  اجلوهرية  والق�سايا  ال�ستدامة  اإدارة  واعتماد 
امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  يتوافق مع  امل�سلحة مبا  اأ�سحاب  وتخدم  والتخطيط 
 Sustainable Development املتحدة  الأمم  قبل  من  واملعلنة   ٢٠3٠

.Goals
الرئي�ص  عرب  التوايل،  على  الثاين  للعام  التقرير  ا�سدار  حول  له  تعليق  ويف 
التنفيذي/ املدير العام للبنك الأهلي الأردين، حممد مو�سى داود، عن �سعادته 
»ب�سفتنا  داود:  وقال  الرائدة،  البنك  مكانة  تعك�ص  والتي  التقرير  هذا  بنتائج 
موؤ�س�سة مالية رائدة يف الأردن، فاإننا نهدف اإلى احلفاظ على مكانتنا وتعزيزها 

واملنطقة، من خالل  الأردن  املايل يف  القطاع  ال�ستدامة عرب  اإقليمي يف  كرائد 
دمج مفهوم ال�ستدامة ب�سكل اأكرب يف ا�سرتاتيجية اأعمالنا ويف ثقافة  موؤ�س�ستنا. 
هذا وتعمل ا�سرتاتيجية »الزدهار امل�سرتك« اخلا�سة بالبنك، على توجيه البنك 
يف  تواجدها  وتعزيز  البالد  يف  امل�ستدامة  التنمية  ودفع  �سليمة  قرارات  لتخاذ 

ال�سوق وتعزيز قدرة الأردن على التغلب على التحديات الإقليمية.«
ويعد البنك الأهلي واحدًا من املوؤ�س�سات القليلة على م�ستوى اململكة التي قامت 
بتطبيق معايري ال�سفافية والإف�ساح القائم على الأدلة، من خالل تطبيق مفهوم 
ل�سرتاتيجيته  حتقيقًا  وذلك  امل�سرفية  البنك  عمليات  خمتلف  يف  ال�ستدامة 
القائمة على الزدهار امل�سرتك والتي ت�سمن اأعلى قيمة م�سافة جلميع ا�سحاب 
امل�سلحة، حيث ت�سمن التقرير اأبرز اإجنازات عام ٢٠١٨ والتي كان من اأهمها، 
 ٢.٥٢ قدرها  اإجمالية  توليد  ب�سعة  �سم�سية  طاقة  حمطة  اإن�ساء  من  النتهاء 
 %٤٢ بن�سبة  الكهرباء  ا�ستهالك  اإجمايل  اإنخفا�ص  يف  �ساهمت  والتي  ميجاواط 
مقارنة بعام ٢٠١٧، واطالق برنامج اأهلي٧٧٧ لتمكني وتوظيف طالب اجلامعات، 
تطبيق  اإطالق  كما مت  للموظفني،  مهني  تطوير  برنامج   33٢ تقدمي  الى  اإ�سافًة 
الأهلي موبايل اجلديد والذي يغطي ٢٥ خدمة بنكية خمتلفة وميّكن العمالء من 
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اجراء معامالتهم البنكية دون احلاجة لزيارة الفرع بكل اأمان و�سهولة و�سرعة.

البنك الأهلي �صريك الإبداع ملوؤمتر
 فاي للبحث العلمي والبتكار الّرابع

قّدم البنك الأهلي الأردين رعايته ك�سريك لالإبداع ملوؤمتر فاي للبحث العلمي والبتكار  
»توا�سل من اأجل العلم«  بن�سخته الرابعة، والذي اأقيم حتت رعاية �ساحبة ال�سمو 
امللكي الأمرية �سمية بنت احل�سن يف مركز امللك ح�سني بن طالل للموؤمترات  -  البحر 
 امليت، ومب�ساركة ما يزيد عن ١٢٠٠ �سخ�ص �سغوف بالعلم من خمتلف دول العامل.
ال�ستثمار  على  القائمة  البنك  ل�سرتاتيجية  ا�ستمرارًا  الرعاية  هذه  وتاأتي 
تبني  عرب  واملايل  امل�سريف  التكنولوجي  للتطّور  ومواكبة  والبتكار  الإبداع  يف 
ومبا  لهم  واملن�سات  الأدوات  كافة  توفري  خالل  من  ال�سباب  املبدعني  ودعم 
الأردين. املجتمع  يف  لريادي  البنك  لدور  وتعزيزًا  مواهبهم،  تعزيز   ي�سمن 
الثالثة من حتديات فاي للبحث العلمي  هذا ويت�سمن املوؤمتر لهذا العام الن�سخة 
وتطبيقها  ودرا�ساتهم  اأبحاثهم  اإكمال  املت�سابقني  من  لنخبة  تتيح  التي  والبتكار 
وذلك  للفائزين،  مايل  لدعم  بالإ�سافة  الالزمة  الأدوات  كاّفة  توفري  خالل  من 
لإيجاد ثورة علمية حقيقية يف جمال البتكار والإبداع يف جمالت البحوث العلمية 
ا لل�سباب الأردين والعربي الذين ي�سعون  التطبيقية، حيث يعترب املوؤمتر جتمعًا �سنويًّ

ب�سغف لإيجاد ثورة علمية يف خمتلف ميادين العلوم. 

البنك الأهلي اأول بنك يف الأردن
 يطلق خدمة Whats App  لالأعمال

اأعلن البنك الأهلي الأردين عن اإجناز جديد اأ�سافه ل�سل�سلة اإجنازاته التي حققها 
معهم،  والتوا�سل  وخدمتهم  العمالء  جتربة  واإدارة  املعلومات  تقنية  جمايل  يف 
هذه  يطلق  اأردين  بنك  كاأول  لالأعمال«  وات�ساب  »اأهلي  خلدمة  اإطالقه  خالل  من 
اخلدمة على م�ستوى القطاع امل�سريف الأردين، والتي تتيح له التوا�سل مع عمالئه 
لالأعمال  وات�ساب  ويت�سمن   .WhatsApp تطبيق  خالل  من  عالية  باحرتافية 
اخل�سائ�ص املعروفة يف وات�ساب م�سنجر كاإمكانية اإر�سال ملفات الو�سائط واإجراء 

املكاملات وا�ستخدام الدرد�سات اجلماعية وغريها.
اأي  يف  معه  التوا�سل  من   WhatsApp خدمة  خالل  من  البنك  عمالء  و�سيتمكن 
اأيام الأ�سبوع حيث �سيقدم العديد من اخلدمات  وقت وعلى مدار ال�ساعة وطوال 
كال�ستجابة ال�سريعة والفورية لالأ�سئلة الأكرث �سيوعًا اإ�سافة اإلى الجابة على كافة 
الإلكرتوين  البنك  موقع  على  اخلدمة  هذه  ربط  �سيتم  كما  العمالء،  ا�ستف�سارات 
هذه  خالل  من  البنك  مع  وللتوا�سل  به.  اخلا�سة  الإجتماعي  التوا�سل  ومواقع 
اخلدمة، �سيقوم العميل بار�سال ر�سالة على WhatsApp اإلى رقم مركز الت�سال 

املبا�سر ٠٠٩٦٢-٦-٥٠٠٧٧٧٧ وياأتي اإطالق هذه اخلدمة ا�ستكماًل لطالق خدمة 
يهدف  امل�سريف  القطاع  يف  اإطالقه  مت  بالعربية  ناطق  بوت  اأول  وهو  بوت  الأهلي 
لال�ستجابة ال�سريعة للعمالء والرد على ا�ستف�ساراتهم واأ�سئلتهم باأي وقت، اإ�سافة 
بحيث   Customer World خالل  من  م�سرفية  خدمة   ٢٥ من  اأكرث  توفر  اإلى 

يح�سل عليها العميل دون زيارة الفرع. 
وتعليقًا على اإطالق هذه اخلدمة اجلديدة �سرح ال�سيد �سعد املع�سر رئي�ص جمل�ص 
اإطالق خدمة  الأ�سبقية يف  البنك بتحقيقه  الأردين عن فخر  الأهلي  البنك  اإدارة 
»اأهلي وات�ساب لالأعمال« والتي �سرتتقي بخدمة العمالء بطريقة ع�سرية ومواكبة 
للتطور التكنولوجي املرتافق مع التغري يف توجهات العمالء يف ما يتعلق بطلب وتلقي 
البنك  حتول  اإطار  يف  البنك  خطة  مع  تتوائم  اخلطوة  هذه  اأن  مبينًا   ، اخلدمات 
يلتزم  التي  مهمته  لت�سهيل  ميتلكها  التي  التقنية  للمن�سة  وتعزيزًا  ال�سرتاتيجي 

عربها بخدمة العمالء باإبداع ومتيز وابتكار.
باأن  داود  ال�سيد حممد مو�سى  الأهلي  للبنك  التنفيذي  الرئي�ص  اأو�سح  ومن جانبه، 
البنك يعتمد ا�سرتاتيجية تركز على تقدمي اأف�سل اخلدمات لعمالء البنك مبنهجية 
م�ستخدم  ماليني   ٦ من  اأكرث  يوجد  حيث  تواجدهم،  مناطق  و�سمن  م�سبوقة  غري 
العمالء  مع  التواجد  �سرورة  علينا  يحتم  الذي  الأمر  الأردن،  يف  وات�ساب  لتطبيق 

�سمن و�سائل التوا�سل املتاحة معهم. 
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1.19 مليون دينار صافي أرباح التأمين األردنية النصفية

بلغت �سايف اأرباح التامني الردنية ٦١١.٨ الف دينار 
يف الربع الثاين من ٢٠١٩.

اإلى  لل�سركة،  املدققة  غري  القوائم املالية  واأ�سارت 
مليون  لـ ١.٨٩  امل�سروفات،  اإجمايل  انخفا�ص 
مقابل  اجلاري،  العام  من  الأول  الن�سف  يف  دينار 
الن�سف  يف  دينار  مليون   ١.٩١ بقيمة  م�سروفات 

الأول من العام املا�سي.
العام اجلاري فقد  الأول من  الن�سف  وعلى م�ستوى 
مقارنة  دينار،  مليون   ١.١٩ ال�سركة  اأرباح  بلغت 
البالغة   ٢٠١٨ عام  من  الأول  الن�سف  يف  باأرباحها 

3٥٠.٦ الف دينار.
ايرادات  جمموع  اأن  اإلى  املالية  البيانات  واأ�سارت 
ال�سركة خالل الن�سف الول من العام احلايل ٢٠١٩ 
بلغ حوايل ٢٢.٢ مليون دينار مقارنة مع حوايل ٢3 
مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�سي ٢٠١٨، يف 
املقابل بلغ جمموع موجودات ال�سركة لنهاية حزيران 
ال�سهم  اأما ح�سة  دينار  مليون  ٢٠١٩ حوايل ٩١.٦ 
من الربح للن�سف الول من العام احلايل فقد بلغت 
٠.٠٤٠ دينار مقابل ٠.٠١٢ دينار للفرتة نف�سها من 

العام ٢٠١٨.
للتامني  املتحققة  املالية  النتائج  على  تعليقه  ويف 
قال    ٢٠١٩ حزيران   3٠ يف  املنهية  للفرتة  الردنية 
النتائج  اأن  ال�سركة  عام  مدير  اخلالق  عبد  ع�سام 

تتويجا  جاءت  الردنية  التاأمني  ل�سركة  املتميزة 
التامينية  اخلدمات  يف  التو�سع  يف  املبذولة  للجهود 
عبد  واكد  العمالء،  متطلبات  تواكب  التي  املبتكرة 
ملفاهيم  المثل  ال�سلوب  تطبيق  موا�سلته  اخلالق 
مالية  احتياطات  بناء  وال�ستثمار يف  املخاطر  ادارة 
ال�سركة  قوية لرت�سيخ �سمعتها الطيبة حيث ل زالت 
وخدماتها  الريادية  التامني  �سركات  اأف�سل  من 
يف  منو  ن�سبة  حتقيق  من  فتمكنت  اللتزام  يعلوها 

الرباح حمافظة على توازن حمفظتها التامينية .

عبد  الخالق:
الشركة من أفضل 

شركات التأمين الريادية 
تمكنت من تحقيق نسبة 

نمو في األرباح محافظة 
على توازن محفظتها 

التأمينية 
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العربية  املجموعة  �سركة  اأرباح  �سايف  بلغت 
الربع  يف  دينار  الف  للتامني٩.3١3  الأردنية 
الثاين من ٢٠١٩، مقارنة باأرباح قيمتها ٨.٤٠3 

الف دينار يف الربع الثاين من ٢٠١٨.
لل�سركة،  املدققة  غري  القوائم املالية  واأ�سارت 
اإلى ارتفاع اإجمايل امل�سروفات، لـ ٥٩٢.٧ الف 
دينار يف الن�سف الأول من العام اجلاري، مقابل 
م�سروفات بقيمة ٤٨٦.٥ الف دينار يف الن�سف 

الأول من العام املا�سي.
اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  م�ستوى  وعلى 
دينار،  الف   ٥١١.٥ ال�سركة  اأرباح  بلغت  فقد 
عام  من  الأول  الن�سف  يف  باأرباحها  مقارنة 

٢٠١٨ البالغة ٧٠٨.١ الف دينار.
واأ�سارت البيانات املالية اإلى اأن جمموع ايرادات 
احلايل  العام  من  الول  الن�سف  خالل  ال�سركة 
مقارنة  دينار  مليون   ٨.١3 حوايل  بلغ   ٢٠١٩
ذاتها من  للفرتة  دينار  مليون  مع حوايل ٧.٥٢ 
جمموع  بلغ  املقابل  يف   ،٢٠١٨ املا�سي  العام 
موجودات ال�سركة لنهاية حزيران ٢٠١٩ حوايل 
٢3.٧٤مليون دينار اأما ح�سة ال�سهم من الربح 
بلغت  فقد  احلايل  العام  من  الول  للن�سف 
٠.٠٥٤ دينار مقابل ٠.٠٧٥ دينار للفرتة نف�سها 

من العام ٢٠١٨.
املتحققة  املالية  النتائج  على  تعليقه  ويف 
للمجموعة العربية الردنية للتاأمني للفرتة املنهية 
الديك مدير  نا�سر  قال  يف 3٠ حزيران ٢٠١٩  
عام ال�سركة اأن ال�سركة ما زالت بف�سل اجلهود 
امل�سرتكة من قبل جمل�ص الإدارة والعاملني فيها 
املنطقة  بها  متر  التي  ال�سعبة  الظروف  ورغم 

ال  الأردين  الإقت�ساد  على  بدورها  اأثرت  والتي 
جيدة  نتائج  حتقق  ان  ا�ستطاعت  ال�سركة  ان 
يف جميع الدوائر الفنية للن�سف الأول من عام 

٢٠١٩
وا�ساف الديك ان ال�سركة ا�ستطاعت ان ت�ستمر 
من  املا�سي  العام  يف  عليه  حافظت  ما  على 
ت�سبة �سيولة جيدة كما ا�ستمرت باإدارة ال�سيولة 
ت�سديد  وا�ستطاعت  كفوءه  بطريقة  املدفوعة 
الإلتزامات املرتتبة عليها وحافظت على ال�سيولة 
النقدية فيها واأكد الديك باأنه �سي�سعى الى بذل 
باأف�سل   ٢٠١٩ عام  لمتام  املمكنة  اجلهود  كل 
املعهود  الكفاءة  م�ستوى  على  واملحافظة  النتائج 

يف ال�سركة وتطوير خدماتها التامينية التي تلبي 
حاجات العمالء.

مع  من�سجمة  تاأتي  اليجابية  املالية  النتائج  اإن 
يتمتع  الذي  ال�سركة  كادر  من  املبذولة  اجلهود 
بروح الفريق وهذه الرباح جاءت بالعتماد على 
وخططها  ال�سركة  ادارة  وكفاءة  ا�سرتاتيجية 
م�ستوى  ورفع  اليرادات  لزيادة  املو�سوعة 
زعرب  وا�سار  لعمالئها.  املقدمة  اخلدمات 
وتطويرهم  املوظفني  على  تركز  ال�سركة  ان  الى 
على  احل�سول  على  وت�سجيعهم  بهم  والرتقاء 
ال�سهادات العلمية املتخ�س�سة يف حقل التاأمني.

الديك:
استطاعت الشركة ان 

تستمر على ما حافظت 
عليه في العام الماضي من 

السيولة النقدية فيها مع 
تسديد اإللتزامات المترتبة 

عليها

511.5 ألف دينار صافي أرباح المجموعة العربية األردنية للتأمين النصفية
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اإلستثمار في قطاع التأمين

13.5 مليون دينار ارباح قطاع التأمين في األردن
 للنصف األول للعام الجاري

التاأمني  ل�سوق  الإجمالية  النتائج  اأظهرت 
احلايل  العام  من  الول  للن�سف  الأردين 
عن اأعمال ٢3 �سركة تاأمني، ارتفاع اإجمايل 
اإلى ٥.١3  الكتتاب(  )ارباح  الفنية  الأرباح 
دينار  مليون  مع٩.١  مقارنة  دينار  مليون 

للفرتة ذاتها من عام ٢٠١٨.
الحتاد  ا�سدرها  التي  النتائج  اأظهرت   كما 
الحد،  اليوم  التاأمني  ل�سركات  الأردين 
انخفا�ص اأق�ساط التاأمني املكتتبة بن�سبة ٢.٢ 
مع  مقارنة  مليون  اإلى 3١٦.٨  لت�سل  باملئة، 
العام  للفرتة ذاتها من  3٢3.٩ مليون دينار 

املا�سي.
�سركات  لأداء  التف�سيلية  املوؤ�سرات   وبينت 
املتحققة  الأق�ساط  انخفا�ص  التامني، 
من  الأول  الن�سف  خالل  العامة  للتاأمينات 
بن�سبة  دينار  مليون   ٢٧١ اإلى  احلايل  العام 

نف�سها  الفرتة  مع  مقارنة  باملئة   ٢ انخفا�ص 
الأق�ساط  انخف�ست  كما  املا�سي،  العام  من 
املتحققة لفرع تاأمني احلياة اإلى ٤٥.٥ مليون 

دينار بن�سبة انخفا�ص ٢.٨ باملئة.
ل�سوق  املدفوعة  التعوي�سات  اإجمايل   وارتفع 
بن�سبة  دينار  مليون   ٢٤٠.3 اإلى  التاأمني 
من  نف�سها  الفرتة  مع  مقارنة  باملئة   ٢.٧
التعوي�سات  لرتفاع  نتيجة  املا�سي؛  العام 
ول�سيما  التاأمني،  فروع  من  لعدد  املدفوعة 
تعوي�ساته  ارتفعت  الذي  البحري  الفرع 
تعوي�سات فرع  وارتفاع  باملئة  بن�سبة ١٦٤.٩ 

احلوادث العامة بن�سبة ٢٢.٢ باملئة.
تعوي�سات  فرع  جاء  النتائج،   وبح�سب 
 ١١٥.١ مببلغ  الأولى،  املرتبة  يف  املركبات 
 ١.٢ قدرها  انخفا�ص  وبن�سبة  دينار  مليون 
املرتبة  على  حمافظًا  الفرع  وبقي  باملئة، 
التعوي�سات  اجمايل  من  ح�سته  يف  الأولى 

املدفوعة بن�سبة ٤٧.٩ باملئة.
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874.5 ألف دينار صافي أرباح األولى
 للتأمين )سوليدرتي( النصفية

يف  دينار  الف  للتامني٢٨٨.٦  الأولى  اأرباح  �سايف  بلغت 
الربع الثاين من ٢٠١٩، مقارنة باأرباح قيمتها ٤١٥.٦ الف 

دينار يف الربع الثاين من ٢٠١٨.
ارتفاع  اإلى  لل�سركة،  املدققة  القوائم املالية غري  واأ�سارت 
اإجمايل امل�سروفات، لـ ٢.٧ مليون دينار يف الن�سف الأول 
من العام اجلاري، مقابل م�سروفات بقيمة ٢.٥٢ مليون 

دينار يف الن�سف الأول من العام املا�سي.
وعلى م�ستوى الن�سف الأول من العام اجلاري فقد بلغت 
يف  باأرباحها  مقارنة  دينار،  الف   ٨٧٤.٥ ال�سركة  اأرباح 

الن�سف الأول من عام ٢٠١٨ البالغة ١.٠3 مليون دينار.
اأن جمموع ايرادات ال�سركة  اإلى  واأ�سارت البيانات املالية 
بلغ حوايل  العام احلايل ٢٠١٩  من  الول  الن�سف  خالل 
3.٧3 مليون دينار مقارنة مع حوايل 3.٥٥ مليون دينار 
بلغ  املقابل  يف   ،٢٠١٨ املا�سي  العام  من  ذاتها  للفرتة 
حوايل   ٢٠١٩ حزيران  لنهاية  ال�سركة  موجودات  جمموع 
للن�سف  الربح  ال�سهم من  اأما ح�سة  دينار  مليون   ٦١.٢
مقابل  دينار   ٠.٠3١ بلغت  فقد  احلايل  العام  من  الول 

٠.٠3٧ دينار للفرتة نف�سها من العام ٢٠١٨.
للتاأمني  لالأولى  املتحققة  املالية  النتائج  على  تعليقه  ويف 
للفرتة املنهية يف 3٠ حزيران ٢٠١٩  قال عالء عبد اجلواد 

الرئي�ص التنفيذي لل�سركة  ان نتائج الن�سف الول جاءت 
من�سجمة مع ا�سرتاتيجية وخطة عمل حمكمة ارتكزت على 

تعزيز اليرادات.
�سوق  يف  لها  املنا�سبة  املكانة  حتتل  ال�سركة  ان  واأ�سار 
العاملة  التامني  �سركات  اف�سل  من  لتعد  املحلي  التامني 

يف ال�سوق.
واأ�ساف اأن مثل هذه النتائج ما كانت لتكون ال عن طريق 
الدارة  را�سهم  وعلى  كافة  املوظفني  املبذولة من  اجلهود 
ال�سركة  التي و�سعتها  احلكيمة والقوية لتحقيق الهداف 
تامينية  منتجات  وتقدمي  الت�سغيلية  العمليات  لتعزيز 

مبتكرة تلبي احتياجات ال�سوق.

عبد الجواد:
 نتائج النصف االول جاءت 

منسجمة مع استراتيجية 
وخطة عمل محكمة ارتكزت 

على تعزيز االيرادات.
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اإلستثمار في قطاع التأمين

الف  للتامني٥٩٧.٥  الأو�سط  ال�سرق  اأرباح  �سايف  بلغت 
قيمتها  باأرباح  مقارنة   ،٢٠١٩ من  الثاين  الربع  يف  دينار 

٥١.٨ الف دينار يف الربع الثاين من ٢٠١٨.
واأ�سارت القوائم املالية غري املدققة لل�سركة، اإلى انخفا�ص 
الن�سف  يف  دينار  مليون  لـ ١٠.٩  امل�سروفات،  اإجمايل 
 ١١.٤ بقيمة  م�سروفات  مقابل  اجلاري،  العام  من  الأول 

مليون دينار يف الن�سف الأول من العام املا�سي.
بلغت  العام اجلاري فقد  الأول من  الن�سف  وعلى م�ستوى 
يف  باأرباحها  مقارنة  دينار،  مليون   ١.٢٦ ال�سركة  اأرباح 

الن�سف الأول من عام ٢٠١٨ البالغة ١.3٦ مليون دينار.
ال�سركة  ايرادات  جمموع  اأن  اإلى  املالية  البيانات  واأ�سارت 
حوايل  بلغ   ٢٠١٩ احلايل  العام  من  الول  الن�سف  خالل 
١٢.3٤ مليون دينار مقارنة مع حوايل ١٢.٩٤ مليون دينار 
للفرتة ذاتها من العام املا�سي ٢٠١٨، يف املقابل بلغ جمموع 
 ٨٥.٧٧ حوايل   ٢٠١٩ حزيران  لنهاية  ال�سركة  موجودات 
مليون دينار اأما ح�سة ال�سهم من الربح للن�سف الول من 
العام احلايل فقد بلغت ٠.٠٥٧ دينار مقابل ٠.٠٦٢ دينار 

للفرتة نف�سها من العام ٢٠١٨.
الأو�سط  لل�سرق  املتحققة  املالية  النتائج  على  تعليقه  ويف 
قال رجائي  املنهية يف 3٠ حزيران ٢٠١٩   للفرتة  للتاأمني 
من  الرغم  على  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  �سوي�ص 

متكنت  فقد  حتديات،  من  رافقها  وما  الظروف  �سعوبة 
ال�سركة بجهود جمل�ص الإدارة ، واإدارتها التنفيذية، وكافة 
وموا�سلة  التحديات  هذه  مواجهة  من  ووكالئها  موظفيها 
لعمال  الإيجابية  النتائج  على  واحلفاظ  القوي،  اأدائها 
التاأمني وحافظت على تنوع وتوازن اإيراداتها من الأق�ساط.

تتمثل  الأمام  اإلى  الدافعة  ال�سركة  قوة  اأن  قعوار  واأ�ساف 
دوما بتحقيق هدف النمو يف اأعمالها، واحلفاظ على متانة 
 ، الكفاءة  من  م�ستوى  اأعلى  اإلى  للو�سول  املايل  مركزها 
وقدرتها على تطوير وحت�سني منتجاتها وخدماتها التامينية 
التناف�سية يف  وتدعيم قدرتها   ، العمالء  يلبي حاجات  مبا 

ال�سوق الأردين.

صويص:
قوة الشركة الدافعة إلى 

األمام تتمثل بالحفاظ 
على متانة مركزها المالي 

لتدعيم قدرتها التنافسية 
في السوق األردني.

1.26 مليون دينار صافي أرباح الشرق األوسط للتأمين النصفية

572.9 ألف دينار صافي أرباح األردنية الفرنسية للتأمين النصفية

بلغت �سايف اأرباح ال�سركة الردنية الفرن�سية للتامني3٤٧.٥ 
الف دينار يف الربع الثاين من ٢٠١٩، مقارنة باأرباح قيمتها 

3٤٠.١ الف دينار يف الربع الثاين من ٢٠١٨.
ارتفاع  اإلى  لل�سركة،  املدققة  غري  القوائم املالية  واأ�سارت 
الأول  الن�سف  يف  دينار  الف  لـ ٦٧٦  امل�سروفات،  اإجمايل 
الف   ٦٦٢.٦ بقيمة  م�سروفات  مقابل  اجلاري،  العام  من 

دينار يف الن�سف الأول من العام املا�سي.
بلغت  فقد  اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  م�ستوى  وعلى 
يف  باأرباحها  مقارنة  دينار،  الف   ٥٧٢.٩ ال�سركة  اأرباح 

الن�سف الأول من عام ٢٠١٨ البالغة ٥١٩.٥ الف دينار.
ال�سركة  ايرادات  جمموع  اأن  اإلى  املالية  البيانات  واأ�سارت 
حوايل  بلغ   ٢٠١٩ احلايل  العام  من  الول  الن�سف  خالل 
١3.١٥ مليون دينار مقارنة مع حوايل ١٢.٨3 مليون دينار 
للفرتة ذاتها من العام املا�سي ٢٠١٨، يف املقابل بلغ جمموع 
 33.33 حوايل   ٢٠١٩ حزيران  لنهاية  ال�سركة  موجودات 
مليون دينار اأما ح�سة ال�سهم من الربح للن�سف الول من 
العام احلايل فقد بلغت ٠.٠٦3 دينار مقابل ٠.٠٥٧ دينار 

للفرتة نف�سها من العام ٨٢٠١.
ويف تعليقه على النتائج املالية املتحققة لالردنية الفرن�سية 
الدكتور  للتاأمني للفرتة املنهية يف 3٠ حزيران ٢٠١٩  قال 

وليد زعرب مدير عام ال�سركة اإن النتائج املالية اليجابية 
تاأتي من�سجمة مع اجلهود املبذولة من كادر ال�سركة الذي 
على  بالعتماد  جاءت  الرباح  وهذه  الفريق  بروح  يتمتع 
املو�سوعة  وخططها  ال�سركة  ادارة  وكفاءة  ا�سرتاتيجية 

لزيادة اليرادات ورفع م�ستوى اخلدمات املقدمة لعمالئها.
وا�سار زعرب الى ان ال�سركة تركز على املوظفني وتطويرهم 
ال�سهادات  على  احل�سول  على  وت�سجيعهم  بهم  والرتقاء 

العلمية املتخ�س�سة يف حقل التاأمني. 

زعرب:
االرباح جاءت باالعتماد على 

استراتيجية وكفاءة ادارة 
الشركة وخططها الموضوعة 

لزيادة االيرادات ورفع مستوى 
الخدمات المقدمة لعمالئها.
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اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري

 مليون دينار صافي أرباح األولى للتمويل النصفية

الف   3١٧ للتمويل  الولى  اأرباح  �سايف  بلغت 
مقارنة   ،٢٠١٩ من  الثاين  الربع  يف  دينار 
الربع  يف  دينار  الف   ٦٠٠.٧ قيمتها  باأرباح 

الثاين من ٢٠١٨.
واأ�سارت القوائم املالية غري املدققة لل�سركة، 
لـ ١.٢٢  امل�سروفات،  اإجمايل  انخفا�ص  اإلى 
العام  من  الأول  الن�سف  يف  دينار  مليون 
 ٢.٥٧ بقيمة  م�سروفات  مقابل  اجلاري، 
العام  من  الأول  الن�سف  يف  دينار  مليون 
من  الأول  الن�سف  م�ستوى  وعلى  املا�سي. 
 ١ ال�سركة  اأرباح  بلغت  فقد  اجلاري  العام 
الن�سف  يف  باأرباحها  مقارنة  دينار،  مليون 
الف   ٤3٨.١ البالغة   ٢٠١٨ عام  من  الأول 
اأن  اإلى  املالية  البيانات  واأ�سارت  دينار. 
الن�سف  خالل  ال�سركة  ايرادات  جمموع 
حوايل  بلغ   ٢٠١٩ احلايل  العام  من  الول 
٢.٥٨ مليون دينار مقارنة مع حوايل 3.3٤ 
املا�سي  العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون 
موجودات  جمموع  بلغ  املقابل  يف   ،٢٠١٨
حوايل   ٢٠١٩ حزيران  لنهاية  ال�سركة 
من  ال�سهم  ح�سة  اأما  دينار  مليون   ٥٨.٠3
فقد  احلايل  العام  من  الول  للن�سف  الربح 

دينار   ٠.٠١٠ مقابل  ٠.٠3٠دينار  بلغت 
تعليقه  ويف   .٢٠١٨ العام  من  نف�سها  للفرتة 
للتمويل  لالأولى  املتحققة  املالية  النتائج  على 
قال    ٢٠١٩ حزيران   3٠ يف  املنهية  للفرتة 
اأنه  ال�سركة  عام  مدير  خديجة  اأبو  ابراهيم 
قطاع  تواجه  التي  ال�سعبة  الظروف  وبرغم 
حتقق  ان  ا�ستطاعت  ال�سركة  ان  ال  التمويل 
نتائج مبهرة على كل امل�ستويات لهذا الن�سف 
حيث  من  مر�سية  النتائج  وجاءت  العام  من 
مما  الت�سغيلية  الكفاءة  و  اليرادات  م�ستوى 
خلق قيم وعوائد اف�سل مل�ساهميها. واأ�ساف 
�سيغ  خالل  من  خدماتها  تقدم  ال�سركة  ان 
وامل�ساومة  املرابحة  من  املختلفة  التمويل 
خالل  من  وذلك  وال�ست�سناع،  والإجارة 
مبا  �سيغت  التي  املنتجات  من  عدد  توفري 
اأحكام  ومع  عمالئه  واحتياجات  يتنا�سب 
ال�سريعة الإ�سالمية من متويل �سيارات و�سلع 
و�سفر،  وزواج  تعليم،  ومنافع  ا�ستهالكية 
للعمالء  العامل  املال  راأ�ص  لتمويل  اإ�سافة 
لعمالئها  ال�سركة  توفر  مثلما  ال�سركات،  من 
قبولها  خالل  من  اأموالهم  ا�ستثمار  فر�سة 

لوكالت ال�ستثمار بعوائد تناف�سية.

84

أبو خديجة: الشركة استطاعت ان تحقق نتائج مبهرة على كل المستويات لهذا 
النصف من العام مما خلق قيمًا وعوائد افضل لمساهميها.

 مليون دينار صافي أرباح بندار للتجارة واالستثمار النصفية

بلغت �سايف اأرباح بندار للتجارة وال�ستثمار ٤٢١.3 الف 
قيمتها  باأرباح  مقارنة   ،٢٠١٩ من  الثاين  الربع  دينار يف 

٤٩٢.٩ الف دينار يف الربع الثاين من ٢٠١٨.
اإلى  لل�سركة،  املدققة  غري  القوائم املالية  واأ�سارت 
يف  دينار  الف  لـ ٤٦٠.٧  التمويل،  م�ساريف  انخفا�ص 
الن�سف الأول من العام اجلاري، مقابل م�ساريف متويل 
العام  من  الأول  الن�سف  يف  دينار  الف   ٦٠٦.٩ بقيمة 

املا�سي.
فقد  اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  م�ستوى  وعلى 
باأرباحها يف  ال�سركة ١ مليون دينار، مقارنة  اأرباح  بلغت 
الن�سف الأول من عام ٢٠١٨ البالغة ٨3٤.٩ الف دينار.

واأ�سارت البيانات املالية اإلى اأن جمموع ايرادات ال�سركة 
العام احلايل ٢٠١٩ بلغ حوايل  خالل الن�سف الول من 
٢.٥١ مليون دينار مقارنة مع حوايل ٢.٧٠ مليون دينار 
بلغ  املقابل  يف   ،٢٠١٨ املا�سي  العام  من  ذاتها  للفرتة 
لنهاية حزيران ٢٠١٩ حوايل  ال�سركة  جمموع موجودات 
اأما ح�سة ال�سهم من الربح للن�سف  3٦.٥ مليون دينار 

مقابل  ٠.٠٥٠دينار  بلغت  فقد  احلايل  العام  من  الول 
٠.٠٤٢ دينار للفرتة نف�سها من العام ٢٠١٨.

للتجارة  لبندار  املتحققة  املالية  النتائج  على  تعليقه  ويف 
وال�ستثمار للفرتة املنهية يف 3٠ حزيران ٢٠١٩  قال رعد 
توا�سل  بندار  �سركة  ال�سركة  اأن  عام  مدير  ر�ساع  ابو 
حتقيق ن�سب منو متميزة الأمر الذي انعك�ص ايجابا على 
النتائج املالية لل�سركة واأ�ساف اأن ال�سركة لزالت ت�سعى 
املحلي  الإقرا�ص  �سوق  يف  دورها  بتعزيز  الإ�ستمرار  الى 
وذلك من خالل حر�سها على الإ�ستمرار بابتكار منتجات 
ومبا  امل�ستهدفني  عمالئنا  وتوقعات  تطلعات  مع  تتالءم 
يتوافق مع ا�سرتاتيجية ال�سركة. بالإ�سافة الى الإ�ستمرار 
بال�سعي لتحقيق اأهداف امل�ساهمني بتح�سني املركز املايل 
النتائج  هذه  اأن  الى  واأ�سار  الربحية.  وزيادة  لل�سركة 
الأداء  ال�سركة وقدرة موظفينها على  تدعم ا�سرتاتيجية 
من  املر�سومة  واخلطط  الهداف  حتقيق  يف  والتفاين 
الدارة بال�سافة الى حكمتها و�سال�ستها يف التعامل مع 

الظروف والخطار املحيطة.

أبو رصاع: الشركة الزالت تسعى الى اإلستمرار بتعزيز دورها في سوق اإلقراض 
المحلي عن طريق تحسين المركز المالي للشركة وزيادة الربحية





تدشين صيدلية في »عمان العربية« 
لغايات تعلمية على وقع قسم خريجي الكلية 

ج�سدت جامعة عمان العربية، اأثناء تد�سينها �سيدلية لغايات تعلمية، اأهمية اإدماج امل�سار 
التطبيقي الكادميي. 

اأعقبه  ال�سيدلة،  كلية  لطلبة  التدريب  توفري  لغايات  افرتا�سية  �سيدلية  اجلامعة  ود�سنت 
ال�سيفي احلايل،  الف�سل  املتوقع تخرجهم على  الكلية  الق�سم خلريجي  اأداء  تنظيم حفل 
بح�سور رئي�ص اجلامعة ال�ستاذ الدكتور ماهر �سليم، ونائب نقيب ال�سيادلة الدكتور حممد 

اأبوع�سب، وعميد الكلية الدكتور يزن الر�سدان. 
 ووقعت اجلامعة ممثلة بعميد كلية ال�سيدلة الدكتور يزن الر�سدان، و�سركة رمزي اخلري�سة 
لإن�ساء  تعاون  اتفاقية  اخلري�سة،  رمزي  العام  باملدير  ممثلة  الأ�سرة(  )�سيدلية  و�سركاه 

ال�سيدلية الفرتا�سية.
 ويف هذا ال�سدد، قال ال�ستاذ الدكتور ماهر �سليم اإن اجلامعة تلتزم بروؤيتها يف الريادة 
يف عدة جوانب منها توفري التدريب لطلبتها وتعزيزهم باملعارف واملهارات الالزمة ل�سوق 
العمل، مبينا اأن ال�سيدلية التي د�سنت �ستتيح للطلبة فر�سة الطالع على املهارات الالزمة 

واملعارف ال�سرورية التي ترفع من تناف�سيتهم وتوؤهلهم ل�سوق العمل.
 من جهته وجه نائب نقيب ال�سيادلة الدكتور حممد اأبوع�سب للطلبة اخلريجني ر�سائل يف 
�سرورة اأن يكونوا �سفراء ملهنتهم املقد�سة التي توؤثر يف حياة النا�ص، م�سريا اإلى اأهمية اأن 
يطلع الطلبة على »التزام عمان بالعمل حيال الرعاية ال�سحية الأولية، الذي اأطلق خالل 
املوؤمتر الإقليمي الأول ل�سيادلة ال�سرق املتو�سط، ووقعت عليه 3٠ دولة م�ساركة يف املوؤمتر، 

خ�سو�سا واأنه يجعل ال�سيديل اأحد مقدمي الرعاية ال�سحية الأولية. 
اإلى  الطلبة اخلريجني  الر�سدان  الدكتور يزن  ويف هذا ال�سدد، وجه عميد كلية ال�سيدلة 
من  الإعالء  حافزهم  وقدوة،  مثال  يكونوا  واأن  والوطن،  املجتمع  جتاه  بامل�سوؤولية  الرتقاء 

كرامة الن�سان وحياته. 
مواطنا  ذلك  وفوق  وفيل�سوفا،  ومثقفا  مفكرا  الطالب  يكون  واأن  املهنة،  باإتقان  وطالبهم 

اأن يكونوا مزيجا من العلم والفكر، حري�سني على �سحة املر�سى  �ساحلا، م�سريا لأهمية 
واأ�سرارهم. 

من  املحطة  لهذه  تاأهليهم  عملية  يف  واأهليهم  واأ�ساتذتهم  جامعتهم  دور  اخلريجون  وثمن 
حياتهم، وقالوا يف كلمة األقتها بالنيابة عنهم زميلتهم الطالبة �سريين ق�سراوي، »نحن زرع 
زرعتموه باأيديكم و�سقيتموه باهتمامكم ورعايتكم مما دفعنا اأن نتفوق وقدمتم لنا الر�ساد 

حتى و�سلنا اإلى ما نحن عليه اليوم«. 

»عمان العربية« ت�صارك يف اأهم املوؤمترات
 وامللتقيات على امل�صتوى املحلي والدويل

 �ساركت جامعة عمان العربية يف ملتقى ايرا�سمو�ص بل�ص )Erasmus Plus( للتبادل 
الأكادميي املنعقد يف جامعة قرب�ص املفتوحة. 

اأبو  �سريين  الدكتورة  اخلارجية  والعالقات  الدويل  املكتب  مدير  امللتقى  يف  اجلامعة  ومثل 
غزالة.

وقدمت الدكتورة اأبو غزالة عر�سا عن اجلامعة وكلياتها وخدماتها ون�ساأتها والتطور الذي 
ل�سد  متعددة  برامج  اإن�ساء  منها  ق�سايا،  حول  امللتقى   يف  نظرائها  مع  وت�ساورت  �سهدته، 

الفجوة بني خمرجات التعليم واحتياجات �سوق العمل.
ال�سغرية:  »امل�سروعات  الرابع  املحكم  الدويل  العلمي  املوؤمتر  يف  اجلامعة  �ساركت  كما 

التنمية، التمكني، التحديات« يف جامعة عجلون الوطنية.
ومثل اجلامعة يف املوؤمتر ع�سو هيئة التدري�ص يف كلية الأعمال الدكتور ظاهر القر�سي، وقدم 
امل�ساريع  الت�سويقي على تطوير  الريادي  التوجه  بعنوان »دور  القر�سي ورقة بحثية  الدكتور 
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ال�سغرية يف الأردن«، والتي هدفت اإلى معرفة التوجه الريادي الّت�سويقي مبحاوره )املخاطر 
تطوير  على  القيمة(  تكوين  الت�سويقية،  الفر�ص  قيادة  الّت�سويقي،  الإبداع  الّت�سويقية، 

امل�ساريع ال�سغرية مبحاوره )الّنمو، توليد الأفكار الإبداعية، كفاءة الّت�سغيل( يف الأردن.

معار�س يف عمان العربية ت�صتقبل زائريها باملعرفة والريادية املج�صدة

عمان  جامعة  معار�ص  فعاليات  انطلقت  الف�سل،  نحو  وتطلعات  الواحد،  الفريق  بروح 
العربية برعاية الأ�ستاذ الدكتور ماهر �سليم رئي�ص اجلامعة، املتخ�س�سة يف عر�ص الفر�ص 

الأكادميية لطلبة الثانوية العامة. 
رياديا  جهدا   ، جناحنا(  من  جزءًا  وكن  اإلينا  )ان�سم  يعنوان  جاء  الذي  املعر�ص،  وميثل 
اجلامعية  بالدرا�سة  والراغبون  العامة  الثانوية  خريجو  اطلع   اإذ  اجلامعة،  واأ�سرة  لإدارة 
�سواء على م�ستوى البكالوريو�ص اأو املاج�ستري معلومات ون�سائح من اأ�سحاب الخت�سا�ص 

واخلربة ب�سكل مبا�سر ودون حواجز حول فر�ص الدرا�سة يف اجلامعة  من ناحية التخ�س�ص 
ومدى مالءمته لحتياجات �سوق العمل. 

و�سم املعر�ص اأجنحة متعددة حيث كان لكل كلية )٨ كليات(  ودائرة ) ٦ دوائر(  جناحا 
الدوائر  ومدراء  اأكادمييون  ومر�سدون  واأ�ساتذة  عمداء  من  اخلرباء  فيه  تواجد  خا�سا 
يقدمون الن�سح والإر�ساد، كما اطلع رواد املعر�ص على التخ�س�سات وفر�ص العمل املتوقعة 
يف  املتنوعة  واملرافق  اجلامعة  تطرحها  التي  والربامج  والكليات  التخ�س�ص،  يتيحها  التي 
البيئة اجلامعية مكانًا منا�سبًا  ت�سهم يف �سقل مهاراتهم من جهة، وجتعل  والتي  اجلامعة 
للتعلم من جهة ثانية، ل�ستقطاب اأعداد متزايدة من الراغبني يف الدرا�سة يف اجلامعة ملا 

تتمتع به من �سمعة اأكادميية مرموقة.
ووفرت اجلامعة اإمكانية الت�سجيل الفوري لرواد املعر�ص الراغبني بالدرا�سة يف اجلامعة، 
حيث �سجل يف اجلامعة جمموعة من الطلبة منهم: معتز حازم الناظر تخ�س�ص هند�سة 
الربجميات ، ودارين لوؤي اأحمد  تخ�س�ص حما�سبة وقانون العمال، ورغد مازن م�سطفى  
حيث  اجلامعة،  يف  قبول  على  بح�سولنا  �سعداء  »نحن  وقالوا  العمارة،  هند�سة  تخ�س�ص 
والبطاقة  اجلامعي  الرقم  على  خاللها  ح�سلنا  دقائق،  ع�سرة  الت�سجيل  عملية  ا�ستغرقت 

اجلامعية )الهوية( واأ�سبحنا طلبة يف اجلامعة«.
ويف خطوة ريادية اأخرى نظمت اجلامعة معر�سًا متخ�س�سًا بعنوان )اإن�سم اإلينا وكن جزءًا 
من جناحنا( يف فندق لندمارك عمان، بح�سور رئي�ص اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور ماهر�سليم
وتوفر اجلامعة يف املعر�ص اأجنحة متعددة حيث �سيكون لكل كلية ودائرة من الدوائر املعنية 
اأّية  اأكادمييون يقدمون الن�سح والإر�ساد بالإ�سافة الى  جناح خا�ص يتواجد فيه مر�سدون 
معلومات عن التخ�س�سات وفر�ص العمل املتوقعة والكليات والربامج التي تطرحها واملرافق 
املتنوعة يف اجلامعة والتي ت�سهم يف �سقل مهاراتهم من جهة، وجتعل البيئة اجلامعية مكانًا 
يف  الدرا�سة  يف  الراغبني  من  متزايدة  اأعداد  ل�ستقطاب  ثانية،  جهة  من  للتعلم  منا�سبًا 

اجلامعة ملا تتمتع به من �سمعة اأكادميية مرموقة.
تعلمية وفق منهجية خمتلفة يف  تعليمية  ابداعية  ريادية  باعتبارها جامعة  وتعمل اجلامعة 
التعامل  تغليب  تت�سمن  ال�ستقطاب«،  »اأن�سنة  ت�سميتها  على  ا�سطلح  الطلبة،  ا�ستقطاب 
العملية  هذه  يف  اجلامعة  اأ�سرة  من  اجلميع  اإ�سراك  عرب  اجلدد  الزائرين  مع  الن�ساين 

ال�ساملة ومن منطلق الت�ساركية يف البناء وامل�سوؤولية. 
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اتفاقية تعاون مشترك بين جامعتي
 فيالدلفيا ويالوا التركية

�سعود  الدكتور  والأ�ستاذ  فيالدلفيا  جامعة  رئي�ص  �سامل  ال�سيخ  معتز  الدكتور  الأ�ستاذ  وقع 
تهدف  اجلامعتني.  بني  امل�سرتك  للتعاون  اتفاقية  الرتكية  يالوا  جامعة  رئي�ص  اجليبجي 
تبادل  جمال  يف  اجلامعتني  بني  امل�سرتك  للتعاون  امل�ستقبلية  الآفاًق  تعزيز  الى  التفاقية 
والطلبة  ال�ساتذة  تبادل  عملية  وتنظيم  الأكادميية   الربامج  بتطوير  املتعلقة  اخلربات 
وعمل اأبحاث علمية ودرا�سات م�ستقبلية بال�سافة الى تنظيم املوؤمترات والندوات العلمية 
امل�سرتكة، كما ت�سمنت الأتفاقية و�سع برنامج لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها. كما 
جرت مناق�سة �سبل التعاون لتدريب الطلبة وتبادل اخلربات يف جمال  التعليم ويف جمال 

البحث العلمي التطبيقي ذات التاثري املبا�سر على املجتمع. 
اأ�سار الأ�ستاذ الدكتور رئي�ص اجلامعة اأن هذه التفاقية تفتح افاقًا وا�سعة للتعاون امل�سرتك 
بني اجلامعتني مبا ينعك�ص ايجابًا على الطلبة واع�ساء الهيئة التدري�سية وبالتايل الرتقاء 
بامل�ستوى املهني والتعليمي لطلبة اجلامعة. واأكد باأن جامعة فيالدلفيا ت�سعى لتوفري الأطر 
والقنوات  الدولية لتفعيل التعاون مع جامعات متميزة لتحقيق روؤية اجلامعة التي ت�سري الى 

التميز يف التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة املجتمع وفق املعايري العاملية.
بحر  يف  يالوا  جزيرة  يف  املوجودة  احلكومية  الرتكية  اجلامعات  احدى  يالوا  جامعة  تعترب 
مرمرة، تاأ�س�ست يف عام 2008 وفيها العديد من التخ�س�سات املوزعة على كلية الهند�سة، 
العلوم  وكلية  والت�سميم،  الفنون  كلية  الأدارية،  والعلوم  الأقت�ساد  كلية  احلقوق،  كلية 
الأ�سالمية بال�سافة الى عدد من املعاهد املتخ�س�سة. على الرغم من حداثة جامعة يالوا 
ال انها تعترب من اهم اجلامعات الرتكية وذلك لعتمادها على طرق تعليمية ع�سرية حديثة 

ولغة التدري�ص اللغة الرتكية واللغة الجنليزية.

رئي�س جامعة فيالدلفيا يلتقي برئي�س اجلالية
 الأردنية  ل�صلطنة ُعمان

اجلالية  رئي�ص  العمري  حممد  ال�سيد  مكتبه  يف  �سامل  ال�سيخ  معتز  الدكتور  الأ�ستاذ  التقى 
الأردنية ل�سلطنة عمان ، وذلك لبحث �سبل التعاون بني اجلالية وجامعة فيالدلفيا وتقدمي 
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الت�سهيالت الالزمة لأبناء اجلالية الأردنية يف �سلطنة ُعمان  للدرا�سة يف جامعة فيالدلفيا 
، حيث اطلع الأ�ستاذ الدكتور رئي�ص اجلامعة رئي�ص اجلالية الأردنية يف ُعمان على جميع ما 
تقدمه اجلامعة من خدمات وخ�سومات ورعاية للطلبة اأثناء الدرا�سة واأن اجلامعة لديها 

برامج اأكادميية متنوعة وحتر�ص على اأن يكون خريجوها مناف�سني  يف �سوق العمل  .
كما وقام الأ�ستاذ الدكتور الرئي�ص باطالع ال�سيد العمري على كافة اخلدمات التي تقدمها 
جامعة فيالدلفيا لطلبتها من جميع اجلن�سيات من حيث املنح الأكادميية لطلبة التوجيهي 
اللذين يح�سلون على معدلت عالية  ومنح اأخرى يح�سل عليها الطالب اأثناء الدرا�سة مثل 
) ت�سغيل الطلبة ، و�سندوق دعم الطالب ، ودورات جمانية لها عالقة بتخ�س�ساتهم توؤهلهم 

للدخول ل�سوق العمل واملناف�سة  للح�سول على الوظيفة ( .
ويف نهاية اللقاء الذي ح�سره الأ�ستاذ الدكتور نائب الرئي�ص لل�سوؤون الأكادميية وم�ست�سار 
باأن اجلامعة �ستقوم  اأكد الدكتور معتز ال�سيخ �سامل  الرئي�ص وم�ساعد عميد �سوؤون الطلبة 
بتقدمي كافة الت�سهيالت الالزمة لأبناء اجلالية الأردنية يف ُعمان والطلبة العمانيني الذين 

يرغبون يف الدرا�سة بجامعة فيالدلفيا . 
ومن جهته �سكر رئي�ص اجلالية الأردنية يف �سلطنة ُعمان  جامعة فيالدلفيا املمثلة برئي�ص 
اجلامعة على جميع الفر�ص التي قدمتها لأبناء اجلالية واأنه �سيعمل على ن�سرها بني اأبناء 
اجلالية يف �سلطنة ُعمان وت�سجيعهم للت�سجيل يف جامعة فيالدلفيا ملا لها من �سمعة اأكادميية 

متميزة بني اجلامعات الأردنية احلكومية واخلا�سة . 

فيالدلفيا حتتل املرتبة الأولى يف اجلامعات اخلا�صة الأردنية
 وفق ت�صنيف )UniRank( الأ�صرتايل الدويل 

ت�سنيف  يف  اخلا�سة  الأردنية  اجلامعات  بني  الأولى  املرتبة  على  اجلامعة  ح�سلت 
بني  الثالث  املركز  على  وح�سلت  اجلامعات  لتقييم  الدويل  الأ�سرتايل   )  UniRank(
اجلامعات الأردنية كافة ، ومن اجلدير بالذكر اأن اجلامعة قد ح�سلت على املرتبة الأولى 
ا وفق نتائج ت�سنيف ))Webometrics الإ�سباين  بني اجلامعات الأردنية اخلا�سة اأي�سً

يف  والتاأهيل  والتدريب  العلمي  والبحث  والتعلم  التعليم  يف  اجلامعة  لتميز  العاملي، وذلك 
اأكرث من )35( برناجًما اأكادميًيا نوعًيا متطورًا على م�ستوى البكالوريو�ص واملاج�ستري تعد 

الطلبة لتحديات متطلبات القرن احلادي والع�سرين.

االستثمار في القطاع التعليمي
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مذكرة تفاهم بين عمان األهلية ومؤسسة 
األميرة تغريد للتنمية والتدريب

االستثمار في القطاع التعليمي
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للتنمية  تغريد  الأمرية  موؤ�س�سة  مع  تفاهم  مذكرة  الأهلية  عمان  جامعة  وقعت 
يهتم  اجلامعة  داخل  للموؤ�س�سة  تابع  مركز  فتح  اإلى  التفاقية  ،وتهدف  والتدريب 
وخدمات  اخلا�سة  الرتبية  ميدان  يف  الكوادر  وتدريب  احلالت  وت�سخي�ص  بتقييم 
التاأهيل امل�ساندة، وطرح برامج متنوعة من الدبلومات التدريبية، وفتح املجال اأمام 
فيما  واملحافظات،  القرى  يف  املوؤ�س�سة  م�ساريع  يف  العملي  للتدريب  اجلامعة  طلبة 
�ستقدم اجلامعة منحة درا�سية �سنوية للموؤ�س�سة. كما اأبدى د. ماهر احلوراين رئي�ص 
اإعجابهم  رئي�ص اجلامعة  �ساري حمدان  اأ.د.  و  الأهلية  هيئة مديري جامعة عمان 
وال�سابات  ال�سباب  متكني  يف  ت�سهم  التي  وبالربامج  الإن�سانية  املوؤ�س�سة  بن�ساطات 

وتوؤدي اإلى ت�سغيلهم واإيجاد فر�ص عمل لهم.

ح�صول جملة البلقاء للبحوث والدرا�صات ال�صادرة عن جامعة عمان 
الأهلية على ت�صنيف معامل التاأثري العربي لعام 2018

العلمي يف  البحث  ال�سادرة عن عمادة  والدرا�سات  للبحوث  البلقاء  ح�سلت جملة 
وذلك   ،٢٠١٨ لعام   ١.٧ وقدره  العربي  التاأثري  معامل  على  الأهلية  عمان  جامعة 
خالل م�ساركتها يف م�سروع معامل التاأثري العربي. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن هذه املجلة 
ت�سدر عن عمادة البحث العلمي يف جامعة عمان الأهلية بواقع عددين �سنويَا منذ 
العربية  باللغتني  املبتكرة  الأ�سلية  العلمية  البحوث  املجلة  هذه  وتن�سر   .١٩٩١ عام 

والإجنليزية يف خمتلف جمالت العلوم الإن�سانية والجتماعية.

توقيع اتفاقية بني جامعة عمان الأهلية
 وجامعة برادفورد الربيطانية

ا�ستقبل الأ�ستاذ الدكتور �ساري حمــدان رئي�ص جــامعة عمان الهلية كاًل من الأ�ستاذ 

غازي  و�سـام  والدكتور  امل�سـاندة  الطبية  العلوم  كلية  عميد  عريقات  غالب  الدكتور 
الحتـاد  لربنامج  الرتباط  و�سابط  ال�سيدلة  كلية  يف  امل�سارك  الأ�ستاذ  عماري 
وجامعة  الهلية  عمان  جامعة  بني   )+Erasmus  ( بل�ص  ايرا�سمو�ص  الأوروبي 
برادفورد الربيطانية . مت خالل هذا اللقاء توقيع اتفاقية �سراكة بني جامعة عمان 
)التي  بل�ص  ايرا�سمو�ص  برنامج  مظلة  حتت  الربيطانية  برادفورد  وجامعة  الهلية 
ت�سم ٢٥ جامعة اأوروبية ، اإقليمية وحملية (. حيث تت�سمن التفاقية تبادل اأع�سـاء 
الهيئة التدري�سية والطلبة بني اجلامعتني يف جمالت الدرا�سة والتدري�ص والأبحاث 
العلمية يف خمتلف التخ�س�ســات الكادميية . كذلك ح�سلت جامعة عمان الأهلية 
على منحة ملدة اأ�سبوع �سنويًا لأع�ساء الهيئة التدري�سية، يف جامعة برادفورد، وكذلك 
تغطي  بحيث  اجلامعة  نف�ص  يف  �سنويًا  ومتنح  درا�سي  ف�سل  ملدة  لطالبني  منحتني 

نفقات ال�سفر والإقامة

حا�صنة اأعمال جامعة عمان الأهلية
 وجمعية int@j توقعان اتفاقية تعاون

اجلامعة  يف  الأعمال  حا�سنة  بني  تعاون  اتفاقية  الأهلية  عمان  جامعة  يف  وقعت 
رئي�ص  بح�سور   int@j املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  ل�سركات  اإنتاج  وجمعية 
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �ساري حمدان ورئي�ص هيئة املديرين جلمعية اإنتاج الدكتور 
ب�سار حوامدة، حيث وقع التفاقية عن جامعة عمان الأهلية مدير حا�سنة الأعمال 
البيطار.  ن�سال  ال�سيد  التنفيذي  املدير  اإنتاج  جمعية  وعن  ال�سعود  اأن�ص  الدكتور 
وتهدف التفاقية اإلى متكني الطلبة الرياديني من الو�سول للجهات الداعمة لتطوير 
من  الأردن  يف  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  قطاع  يف  وتدريبهم  مهاراتهم 
خالل تقدمي الن�سح والإر�ساد اخلا�ص بريادة الأعمال واإمكانية عر�ص م�ساريعهم 

واأفكارهم الريادية اأمام �سركات وم�ستثمرين حمتملني



خواطر

مع  حديٍث  يف  وبعيدة...كنت  طويلة  �صنواٍت  قبل 

الديِن  رجَل  اأن  حينها  اخربين  ال�صابئي،  �صديقي 

او  المرا�ِس  من  ومعاًف  �صليما  يكوَن  ان  عليه  لديِهم 

 ... ذلك  الى  ...وما  ابوين  ذا  يكون  ان  و  العاقات 

الموِر  الى  انظُر  اين  باِب  من  الفكرَة  تعجبني  مل 

الن�صانيَة  ان  اعتقد  كنت  وقَتها  ولين  ان�صاين  ب�صكٍل 

مبا  نختلف  لن  واننا  الت�صاوي  مفهوم  على  تقت�صر 

... نفكر  كيف  بل  نفقد 

من  ذلك  مينعني  مل  تعجبني  مل  انها  من  بالرغِم  لكن 

�صدق  دائما  تفكَر  ان  اأردت  ...اذا  الفكرة  ت�صديق 

متاما   ُدها  واأ يعني  ال�صياء  تكذيب  لن  يقال  ما 

..كي  جمتمعاِتنا  يف  وال�صهل  ال�صرع  احلل  هو  لذلك  

هو  ال�صيء  ...فتكذيب  التفكري  عْب  من  ن�صرتيَح 

... �صيء  كل  ...يف  المر  نهاية 

عن  البحِث  الى  ذلك  �صيدعوك  �صيئا  ت�صدق  عندما 

هي  ...ال�صباب  �صبب  الى  تنتقل  �صبٍب  من  ...و  �صبب 

... احلياة  قيد  على  وجوِدنا  �صُر 

ذهني  عن  الفكرة  تلك  تغب  مل  ال�صنوات  تلك  طواَل 

جيدا  ...ايقنُت  اكرث  اكت�صُف  الآن  الى  زلت  وما 

ماذا  ُله  ا�صاأ ل  ان  علي  يفكر  وكيف  الآخر  ملعرفِة 

�صعوبَة  ....لتدرك  ك  ينق�صُ الذي  ما  بل  لديك 

عقدٍة  اأي  من  �صغِره  من  ُه  وِكرَبَ �صهوِلته  من  التفكري 

بالي�صاوي  تعتدُل  حتى  ما  معادلة  ......فنحن  يفكر 

طرف   كِل  يف  الناق�َس  جتَد  ان  يجب  الطرفني   يف 

...و  ناق�صا  كان  او  ينق�صنا  فيما  تت�صكل  ...فالعقدة 

.... التفكري  حبِل  امتداد  على  دائما  العائُق  هي  

مكتمل  ناق�س  كلنا  ونحن  مكتملني  نخرج  ان  ميكن  ل 

... التكوين 

... اخلجوله  العيوِن  تلك  على  دخيلٌة 

..... دخيله  يرد  من  البخيُل  ال  وهل 

.. فارعٌة  ..قامٌة  عينيَك  من  حلٍظ  كُل 

... مارقة  حلظٌة  عينيك  مع  خلوٍة  وكُل 

 ... ا�صاعة  جمرُد  عينيك  غري  يف  َهدٍب  وكُل   

اأحَدنا  اأن  يعني  هذا  لأن  واحدًا،  نكون  ان  لي�س  احلُب 

اجل�س  وانا  معَك  اكوَن  ان  هو  احلب   ... �صيتجمد 

معي  جال�ٌس  وانت  بقربي  تكون  اأن  ولي�س  وحدي 

ِمقعد  ول�صت  حتفة  ول�صت  لوحة  ل�صت  .......فانا 

بحال  مت�صي  ....ول  تتحرك  ل  �صيدي  يا  ....فكلها 

�صريري....

طريِقه  يف  وكٌل  مت�صابهة  باقداٍم  نخطو  اأن  هو  احلب 

احلُب  ا�صمعه،  ما  عندك  و  اأقوله  ما  لدي  يكوَن  ..كي 

...بل  دافئًا  كتفي  فتجُد  براأ�ِصك  متيل  اأن  لي�س 

اأن  لي�س  احلُب   ... كتَفك  تعطيني  راأ�صي  مييل  عندما 

نا  لبع�صِ نوفره  وقتًا  نخلَق  اأن  بل  وقت  كِل  يف  نتوفَر 

.... تكفي  قد  �صاعٌة  واحيانا  بع�س، 

ثمِن  على  يقتتلون  كانوا  املتجولني  الباعة  كل 

بينهم  �صاكتُا  كان  الرثي  الرجل  وحده  اأحذيتهم، 

! حذائه  �صعر  يذكر  ....مل 

... الباِب  وعند 

... زليخة  الفيُت 

... نبيا  لي�س  زليخُة  يا  حبيبي،   نا  فاأ

... عليَّ  وُمزقت  قم�صاِنه  كَل  لب�صُت 

بقلــم : هديل الرحامنة
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The President of Philadelphia University Meets 
the President of the Jordanian Community of 

the Sultanate of Oman
Prof. Moataz Sheikh Salem met in his office Mr. 
Mohammed Al-Omari, President of the Jordanian 
Community of the Sultanate of Oman, to discuss 
ways of cooperation between the community and 
the University of Philadelphia and to provide the 
necessary facilities for the children of the Jordanian 
community in the Sultanate of Oman to study at 
Philadelphia University. All the University offers 

services, discounts and care for students during 
the study and that the university has a variety of 
academic programs and ensures that its graduates 
are competitors in the labor market.
Dr. Al-Amri also briefed Mr. Al-Omari on all the 
services provided by the University of Philadelphia 
to all nationalities in terms of academic grants 
to students who receive high rates and other 
grants received during the study such as (Student 
Employment, Student Support Fund, and free 
courses related to their specializations qualify them 
to enter the labor market and compete for the job).
 

Philadelphia Ranks First in
 Jordanian Private Universities

 According to the classification (UniRank) Australian 
International 
The University ranked first among the Jordanian 
private universities in the classification (UniRank) 
Australian International University Rating and 
ranked third among all Jordanian universities. It is 
worth mentioning that the University has ranked 
first among Jordanian private universities also 
according to the results of ((Webometrics Spanish 
International, for the University’s excellence in 
teaching, learning, scientific research, training and 
qualification in more than (35) qualitative academic 
programs developed at the bachelor’s and master’s 
level prepares students for the challenges of the 
requirements of the twenty-first century.
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JOINT COOPERATION AGREEMENT 
BETWEEN THE UNIVERSITIES OF 
PHILADELPHIA AND YALOVA, TURKEY

rof. Moataz Al-Sheikh Salem, President of 
Philadelphia University and Prof.   Saud 
Al-Jibji, President of Yalova University 
of Turkey signed an agreement for 
joint cooperation between the two 

universities. The agreement aims at enhancing the 
future horizons of joint cooperation between the two 
universities in the field of exchanging experiences 
related to the development of academic programs, 
organizing the exchange of professors and students, 
conducting scientific researches and future studies, 
in addition to organizing joint scientific conferences 
and seminars.The agreement also includes setting a 
program for teaching Arabic to non-native speakers. 
They also discussed ways of cooperation to train 

students and exchange experiences in the field of 
education and applied scientific research that have a 
direct impact on society. 
The president of the University pointed out that this 
agreement opens wide horizons for joint cooperation 
between the two universities so as to reflect positively 
on students and faculty members and thus improve 
the professional and educational level of university 
students. He stressed that Philadelphia University 
seeks to provide the frameworks and international 
channels to activate cooperation with distinguished 
universities to achieve the vision of the university which 
refers to excellence in education, learning, scientific 
research and community service in accordance with 
international standards.

P
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National University
The University was represented at the conference by faculty 
member at the Faculty of Business Dr. Zaher Al-Qurashi. 
He presented a paper on (Marketing, value creation) on 
the development of small projects with its themes (growth, 
generation of creative ideas and efficiency of operation) in 
Jordan.                            

Exhibitions in AAU Receive Visitors with the Embodied 
Knowledge and Entrepreneurship

In the spirit of teamwork, and aspirations for the better, 
the activities of the Amman Arab University exhibitions 
were launched under the patronage of Prof. Maher Salim, 
President of the University, specializing in presenting 
academic opportunities for high school students. 
The exhibition, which is entitled (Join us and be part of our 
success), is a pioneering effort for the management and the 
family of the university, where high school graduates and 
those wishing to study university, whether at the bachelor 
or master level in terms of specialization and its suitability 
to the needs of the labor market. 
The exhibition included multiple pavilions where each 
college (8 colleges) and a circle (6 departments) had a 
special pavilion in which experts were present including 
deans, professors, academic advisors and directors of 
departments providing advice and guidance. The visitors 
saw  the university and its facilities that contribute to the 
refinement of their skills on the one hand, and make the 
university environment a suitable place for learning on the 
other hand, to attract increasing numbers of those who 
want to study at the university because of its prestigious 
academic reputation. 
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THE INAUGURATION OF A PHARMACY IN “AAU” 
FOR EDUCATIONAL PURPOSES ON THE IMPACT OF 
THE COLLEGE GRADUATES SECTION

uring the inauguration of a pharmacy for 
educational purposes, the Amman Arab University 
embodied the importance of integrating the 
applied academic path. 
The university launched a virtual pharmacy for 

the purposes of providing training to the students of the 
Faculty of Pharmacy, followed by the organization of the 
performance of the department for the graduates of the 
college expected to graduate this summer, in the presence 
of the University President Prof. Maher Selim, Vice President 
of Pharmacists, Dr. Mohammed Abu Asab, and the Dean of 
the College Dr. Yazan Rashdan. 
 The University, represented by the Dean of the Faculty of 
Pharmacy, Dr. Yazan Al-Rashdan, and Ramzi Al-Khraisheh & 
Co. (Family Pharmacy) represented by the Director-General 
Ramzi Al-Khraisheh, signed a cooperation agreement to 
establish the virtual pharmacy.
 The graduates valued the role of their university, professors 
and parents in the process of qualifying for this station of 
their lives, and said in a speech delivered on behalf of their 

fellow student Shirin Qasrawi, ̀ ` You raised us as a plant with 
your care and attention, which led us to excel. You gave us 
guidance to reach this moment. ‘’ 

“AAU” Participates in the Most Important Conferences 
and Forums at the Local and International Levels

 Amman Arab University participated in the Erasmus Plus 
Forum for Academic Exchange held at the Cyprus Open 
University. 
The Director of the International Bureau and External 
Relations, Dr. Shirin Abu-Ghazaleh, represented the 
University at the Forum.
Dr. Abu Ghazaleh presented 
the university, its faculties, services and development . She 
negotiated with her counterparts in the forum about many 
causes such as; making a program to fill the gaps between 
education outcomes and job market needs. 
The University participated in the Fourth International 
Arbitration Scientific Conference “Small Projects: 
”Development, Empowerment, Challenges“ at Ajloun 

D
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Ahli Bank is the First Bank in Jordan
 to Launch Whats App for Business

Jordan Ahli Bank announced a new achievement in 
the field of information technology and management 
of customer experience, service and communication 
with them, through the launch of the service ”Ahli 
Whatsapp Business” as the first Jordanian bank 
launched this service in the Jordanian banking 
sector, which allows it to communicate with its 
customers; highly professional through WhatsApp. 
WhatsApp Business has features known as 
WhatsApp Messenger, such as the ability to send 
media files, make calls, use group chats, etc.
WhatsApp customers will be able to communicate 
with the Bank at any time, 24 hours a day, 7 days 
a week.  It will provide many services such as; 
instant response to frequent questions, in addition to 
answering customers’ questions. This service will be 
connected to the bank’s website and social media 
apps.  

Bank News
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JORDAN AHLI BANK ISSUES ITS SECOND 
SUSTAINABILITY REPORT

 ordan Ahli Bank has 
issued the Sustainability 
Report for the second 
consecutive year in Arabic 
and English, in accordance 
with the guidelines of 
the Global Reporting 

Initiative (GRI) / Basic Option. 
Jordan Ahli Bank is committed 
to implementing and approving 
sustainability management and 
core issues related to operational 
and planning processes and 
serving stakeholders in line with 
the UN Sustainable Development 

Goals 2030 and Sustainable 
Development Goals.

 Jordan Ahli Bank is the 
Creative Partner for the Fourth 

Fay Scientific Research
 and Innovation Conference

Jordan Ahli Bank has sponsored 
the fourth edition of Fay for 
Scientific Research and Innovation 
(Tawasul for Science) in its fourth 
edition, which was held under 
the patronage of HRH Princess 
Sumaya Bint Al Hassan in King 

Hussein Bin Talal Convention 
Center - Dead Sea. Over 1200 
passionate from all over the 
world- participated in the forum. 
This sponsorship is a continuation 
of the Bank’s strategy of investing 
in innovation  and keeping 
pace with the technological 
and banking development by 
adopting and supporting young 
innovators by providing them 
with all the tools and platforms 
to ensure their talents and 
enhancing the Bank’s leading 
role in the Jordanian society. 

Bank News
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ORANGE JORDAN RECEIVES 5 ENTREPRENEURS
 IN ITS NEW SEASON OF ”BIG“

nder the patronage of the Minister of Digital 
Economy and Entrepreneurship Eng. Muthanna 
Al-Gharaibeh and the presence of Terry 
Marini, CEO of Orange Jordan, the company 
celebrated the closing of the sixth season of its 
program to accelerate the growth of emerging 

business ”BIG“, which included six startups namely 
Dealat, iTank, 3DU, Book2Read, Signbook Harreef, 
after spending about six months of focused training on 
how to make their ideas successful and turn them into 
productive projects with a positive impact on society.
Orange Jordan also celebrated the reception of five 
new startups that successfully joined the seventh 
season of the program among 70 startups that have 
applied to be part of BIG. These companies are FATE, 
Esports, Sager, Viavii, Rozme W Nabte and FittiCoin.
Mr. Gharaibeh praised the joint efforts between the 
government and the relevant authorities to enable 
startups and entrepreneurs and facilitate their access 
to local and foreign markets, facilitate procedures and 
support to access finance and investment in order to 
support the economy.
For his part, Marini stressed that the platform ”BIG“ 
has already prioritized the importance of entrepreneurs 
in changing the compass of the economy in general, 
where this category has become a global category 
as a major lever of the economies of these countries. 
He  pointed out that within almost five years, Orange 
Jordan platform supported the growth of (37) projects, 
and attracted the attention of investors interested in 
their ideas and became partners with them, as these 
companies have become platforms for employment to 
participate in solving the problem of unemployment, 
and thus formed a bloc with dimensions of economic 
development.

Orange Jordan Supports the Jordanian Basketball 
Team as the Exclusive Communications Sponsor

Orange Jordan announced its support for the Jordan 
Falcons basketball team in the World Cup, which 
will be held in China this year, as the exclusive 
communications sponsor of the team, during a press 
conference held in the presence of the company’s CEO 
Terry Marini, and the chairman of the Interim Committee 
For the NBA Mohammed Elyan, the squad and a group 
of executives and employees of the company.
In his speech, Orange Jordan CEO Terry Marini 
expressed his pride in the remarkable partnership 
between Orange Jordan and the Jordan Basketball 

Association, which was instrumental in contributing to 
the achievement of the team’s access to the World Cup 
for the second time in its history. Marini noted that the 
company’s support for Jordan’s falcons comes from its 
orientation to support young talent in various fields.
Marini stressed that Orange will continue to provide 
material and moral support to the falcons team during 
the preparation period for China 2019, as well as the 
great support provided by the company during the 
Asian qualifiers. Marini also talked about the huge 
campaign prepared by Orange Jordan to support 
the team, and contribute to achieving the best results 
during the finals.
For his part, Elyan said:  “We are proud of our 
partnership with Orange Jordan, the official supporter 
of the national team. This support has had the greatest 
impact in the success of the preparation of the national 
team to participate in the World Cup in China during the 
month of August 2019. The national identity and all that 
Jordanians are proud of, and the patronage of national 
talent and teamwork, we hope that the support of the 
rest of our teams will continue. ”
Orange Jordan is keen to always be present in various 
activities related to youth, and constantly works to 
enhance their role and empower them and develop 
their various skills, in line with the objectives of its CSR 
plan, which puts the needs of young people at the top 
of its priorities, starting from being the main pillar in 
building a better future To the Jordanian community. 

U



airo Amman Bank (CAB) sponsored the 
Golden Financial Stability Forum organized 
by the Union of Arab Banks in cooperation 
with the Association of Jordanian Banks at the 
Intercontinental Hotel in Amman, Jordan.

The Forum was sponsored by the Governor of the Central 
Bank of Jordan, HE Dr. Ziad Frizo. Enhancing the financial 
stability is the priority of central banks and oversight 
authorities. It is important to enhance the quality of the 
financial system performance and the connection of its 
essential parts.   
The forum focuses on the importance of enhancing 
financial stability and identifying the latest amendments 
to international and regional initiatives in light of the 
global financial crises and their repercussions.
Many of the strategies and tools that contribute directly or 
indirectly to achieving and enhancing this stability were 
presented.
Organizers of the forum allocated Cairo Amman Bank 
with a special space in the exhibition hall accompanying 
the conference to promote its banking products and 
its leadership in harnessing technology to serve its 
customers.

Cairo Amman International Bank for Fine Arts 
Symposium - Fifth Session 

The Chinese international artist, Wan Jiwan, participated 
in the fifth session of the symposium. He is a guest of 
honor of the symposium since five years. From Egypt, 
Ahmed Shiha and Abdel Wahab Abdel Mohsen, Rasha 
Alam, Ahmed Saber took part in the symposium.From 
America, Thomas Cox and Jacqueline Basker, Spain- 
Evita Andgar and Syrian Subhi Hadidi and Palestinian 
Tayseer Barakat. From Russia, there was Katrina 
Garchani. From Serbia, there were Christina Milakovic 
and Jansa Obanowski. Saudi Arabia, there was Zaman 

Jassim. There was Makika Trojkovic from Macedonia, 
and Vina Tam from Italy. There was from Jordan, Hakim 
Jama’in and Mohamed Shalabi from Tunisia, while 
a number of young artists are participating: Othman 
Shehab, Abeer Shakdev and Husam Abu Judeh and 
Wa’ad Qwaider and Haya Mahmoud from Palestine. 
Finally, there was Mohammed Jaloos, from Jordan.   

Cairo Amman Bank Supports the Annual Summer 
Camp for KHCC Children for 13 Consecutive Years

For the 13th consecutive year, Cairo Amman Bank has 
supported the 16th Annual Summer Camp for children 
undergoing treatment at the King Hussein Cancer 
Center, which opened recently in an atmosphere of joy 
and happiness.
The ceremony was attended by the sponsor of the summer 
camp by a group of employees and administrators, 
including the head of the Joint Services Group, Mr. 
Khalid Al Qasem. 
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18 INSPIRATIONAL EXPERIENCES ON 
“TEDXARARSTREETWOMEN STAGE

SENATOR AYMAN HATAHET IS AN OUTSTANDING FIGURE 
WHO SKILLFULLY COMBINED POLITICS AND BUSINESS

he concept of success is not confined to a 
particular field, and cannot even be linked in 
the field of work alone. There are many areas 
in which one can achieve success.
Senator Ayman Hatahet is considered one of 
the leading economists in Jordan. He is one of 

the success models to be emulated. Several positions 
in each of them confined his intelligence and abilities 
to benefit the work he heads and adds to his vast 
experience more wise experiences
Hatahet was an outstanding figure who combined 
politics and business with the belief that a politically 
powerful state was capable of boosting its economy 
and seeking economic sufficiency.
His previous positions include; Vice Chairman of the 
Jordan Enterprise Development Corporation, Vice 
Chairman of the Islamic Insurance Company, Member 
of the Board of Trustees of the King Hussein Cancer 
Foundation, Former Chairman of the Jordan Exporters 
Association, Former Member of the Board of Directors 
of Jordan Islamic Bank Company, Former Vice 
Chairman of the Economic and Social Council, and a 
former member and on the Board of Directors of Natural 
Resources Authority.
Because the successful politician and economist know 
the certainty that his social responsibility is greater than 
others and that he is a pioneer and influential in the 
people in a lot of social and educational institutions.
Our country has a strong personality, Ayman Hatahet. 
He must covet his expertise to make it in the lead 
and have a prominent role in development in all its 
aspects and in all fields. For this reason, the Jordanian 
government sought during the reign of Dr. Abdullah Al-
Nsour to benefit from the genius of Hatahet and was 
handed over the portfolio of the Ministry of Transport 
and so on. He professionally combines politics and 
business to provide each side with all his qualifications, 
experience and endless ambition.
 Passion for access is the basis of success and 
excellence, continuity is more important than the 
ascendancy. So, Hatahet in his humble person and 
great knowledge and because he served the Kingdom 
with all the spirit and energy was honored and appointed 
a member of the Senate.
There remains a person strongly Ayman Hatahet 
capable of giving everywhere and in any case, whether 
in the public or private sector, there are men described 
success matters are not described as success,  men of 
Jordan such as; Ayman Hatahet.

T

HATAHET, HE IS 
HUMBLE AND HAS A 
GREAT KNOWLEDGE. 

HE SERVED THE 
KINGDOM WITH 

ALL HIS SPIRIT AND 
ENERGY

SUCCESS REQUIRES 
WORK, DILIGENCE 

AND PERSEVERANCE 



18 INSPIRATIONAL EXPERIENCES ON 
“TEDXARARSTREETWOMEN STAGE
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ithin every woman, whatever her role in 
this world, possibilities may not be visible 
to everyone… That is why we supported 
“TEDxArarStreetWomen”, the first TEDx 
conference on women’s empowerment in 

Jordan, which has made theater a way to highlight 
these possibilities and inspire inspiration among the 
audience.
18 inspirational experiences and ideas were presented 
at the event, and with each one of them became the 
stage that took the audience on a journey between 
challenge and hope, and influenced them, and planted 
in them the real sense that change for the better starts 

from within…
Attendees were not only listening to the stories of the 
participants, but were given space to express their 
thoughts and dreams through the mural ”I CAN and 
WIll“, which we set to comment on their images and 
dreams that they aspire to achieve, and live in their 
imagination as a fact. The event also provided a number 
of our pioneering clients the opportunity to interact 
with a network of creative women and opened the way 
for them to market themselves and their distinctive 
products.
   Every aspiring woman needs to be empowered on her 
journey to explore and demonstrate her potential.

W
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Bank staff was present in the special corner of the 
SGBJ, which was dedicated to the occasion, where they 
distributed souvenirs to the guests 

Societe Generale Bank - Jordan participates in the 
celebrations of the Lebanese army

SGBL participated in the celebration held by the 
Lebanese Embassy in Amman on the occasion of the 74th 
anniversary of the Lebanese Army, under the patronage of 
Ambassador Tracy Chamoun, where the Lebanese Military 
Attaché in Jordan Brigadier General Emad Eddin Murad 
hosted a luncheon at the Lebanese House in Jerash. It 
included Military officers in Arab and foreign embassies 
accredited in Jordan and a number of Jordanian officers, 
in addition to the senior management of the bank. 
During the ceremony, a speech by Brigadier Murad 
welcomed the attendees, followed by a speech by the 
patron of the ceremony, Ambassador Tracy Chamoun, 
who praised the distinguished relations between Lebanon 
and Jordan. 
Mr. Rami Al-Khuffash, Deputy General Manager of SGBJ, 
on behalf of the Bank’s Director General, extended 
his warm congratulations to the Ambassador and the 
Lebanese community in Jordan on the occasion of the 

Army Day. He also stressed SGBJ’s keenness to maintain 
the special relations between France and Jordan.
Bank staff was present in the special corner of the 
SGBJ, which was dedicated to the occasion, where they 
distributed souvenirs to the guests  

 The Bank Holds its Annual Staff Ceremony
SGBJ held its annual staff ceremony at the Four Seasons 
Hotel in the presence of the Board of Directors, led by its 
Chairman Mr. Hassan Mango and Chairman of the Board 
of Directors of SGBL, Mr. Anton Sahnawi. Mr. Philippe 
Dubois, Managing Director of SGBL , Managing Director 
of SGBL , Mr. Nadeem Qabwat, General Manager of SGBJ 
, as well as senior management of SGBL and all Bank staff.
During the ceremony, a short video was presented showing 
the Bank’s achievements over the past 20 years, and Mr. 
Qabwat, in a speech, praised the successes of SGBJ from 
1999 to today, as well as honoring employees who spent 
25 years at the bank for their loyalty and tender. 
The concert, presented by anchor Farah Yaghmour, 
included a wonderful performance by violinist Haneen, 
and Jordanian artist Ziad Saleh gave a bunch of his most 
beautiful songs.



SOCIETE GENERALE BANK - JORDAN 
PARTICIPATES IN FRENCH NATIONAL DAY 
CELEBRATIONS

n the 14th of July, SGBJ participated 
in the celebration held by the French 
Embassy on the occasion of the 
French National Day, at the residence 
of the French Ambassador in Jordan, 
HE Mr. David Bertolotti, which was 

attended by a number of officials, diplomats 
and invited guests.
After welcoming his guests, the Ambassador 
started the ceremony with a speech addressed 
to the audience, where he talked about the 
relations and partnership between France 
and Jordan in various fields, and stressed that 
France occupies the position of the largest 
non-Arab investor in the Kingdom, indicating 
the stability of the business environment in 
Jordan, which is essential to attract investors. 
The Director General of SGBJ, Mr. Nadim 
Qabwat, extended his warm congratulations to 
the Ambassador and the French community in 
Jordan on the occasion of the French National 
Day. He also stressed SGBJ’s keenness to 
maintain the special relations between France 
and Jordan.
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positive communication with all stakeholders and in line 
with best practices in this field.

Arab Bank Sponsors the Most Important 
Conferences and Forums at the

 Local and Arab Level
Arab Bank presented its diamond sponsorship for the 
7th conference of Jordanian businessmen and investors 
abroad under the theme ”Partners for Development and 
Construction“, which was held under the auspices of His 
Majesty King Abdullah II, son of King Al-Hussein, and 
organized by the Association of Jordanian Businessmen 
and the Association of Jordanian Expatriate Women and 
Businessmen in cooperation with the Ministry of Foreign 
Affairs and Expatriate Affairs and the Jordan Investment 
Authority.                    
The conference covered many important topics, including 
the investment situation in the Kingdom, incentives 
granted to Jordanian investors, economic stimulus 
programs, prospects for expatriate investment in Jordan, 
success stories of Jordanian investments abroad, and 
other matters of interest to businessmen.
The Bank also sponsored the Financial Stability 
Enhancement Forum, which was held at the Intercontinental 
Hotel - Amman, organized by the Union of Arab Banks 
and in cooperation with the Central Bank of Jordan and 
the Association of Banks in Jordan.

Arab Bank Launches a Special Promotion 
Campaign for Housing Loans

Arab Bank has launched a special promotion campaign 
for residential loans through which it offers those who 
wish to obtain real estate finance a range of competitive 
advantages including a preferential interest rate, exemption 
from the commission of the loan implementation. The bank 
incurs mortgage charges, free insurance for the contents 
of the house for the first year, in addition to a smart voucher 
Pay up to JD 1000.
The campaign, which lasted until 31/08/2019, applied to 
eligible individuals who received housing loans during the 
campaign period with a minimum of JD 50,000 for the loan 
value. The campaign also included loans for the purchase 

of apartments, prefabricated housing, expatriate loans, 
construction finance loans and land purchase finance 
loans with the possibility of buying the loan from other 
banks.
Commenting on the campaign, Mr. Yaqoub Maatouq, 
Director of Retail Banking at Arab Bank - Jordan said: 
”At Arab Bank, we are constantly focused on giving our 
valued customers a unique banking experience and value-
added offers that suit their lifestyle and diverse needs.“ 
He added This campaign comes within the framework 
of Arab Bank’s keenness to provide flexible financing 
solutions that enable those who wish to own real estate to 
achieve this with competitive advantages and contribute 
to alleviate their burdens.
It is worth mentioning that Arab Bank offers integrated 
financing solutions for individuals including a variety 
of loans including real estate, personal and auto loans 
with competitive advantages including: Amount of loans 
suitable for customers’ needs, flexible repayment periods 
and competitive interest rates within easy options and 
speed of procedures in addition to the availability of a 
dedicated sales team for customer service.

Arab Bank Launches the Service of Opening 
Accounts Electronically through the 

Application “Arabi Mobile” 
Arab Bank has launched a new service within its 
application ”Arabi Mobile“ that allows the possibility of 
opening accounts with the bank electronically through 
simple steps, secure and fast using smart phones and 
tablets.
This service is a qualitative addition to Arab Bank’s efforts 
to provide the latest digital banking solutions and employ 
them to provide a sophisticated and seamless banking 
experience for its customers. Individuals wishing to open 
Arab Bank accounts will be able to download the Arabi 
Mobile App through the App Stores: Apple Store and 
Google Play and use the option ”Open a new account“ 
available through the application to enter the required 
data and then make a quick visit to the nearest branch of 
the Arab Bank to activate the new account.



rab Bank recently won the ‘Best Bank in the 
Middle East 2019’ award from the London-
based Euromoney magazine in 2019 
Euromoney Middle East Excellence Awards, 
which includes 20 international and 50 regional 

awards, as well as Best Bank in nearly 100 countries.
Arab Bank was also awarded the ‘Best Bank in Jordan 
2019’ and ‘Best Bank in Palestine 2019’ by Euromoney as 
part of the nominations that included the list of the most 
powerful financial and banking institutions. The magazine 
is based on several international banking standards and 
a comprehensive study covering the financial strength of 
the bank according to key performance indicators, the 
excellence of the bank’s business model and its relevance 
to key institutional strengths, its ability to adapt to market 
developments and regulatory conditions, as well as the 
bank’s ability to innovate and record regarding to the 
achievement of shareholder goals and commitments to 
customers.  This prestigious award is the latest global 
recognition in addition to Arab Bank’s outstanding awards, 
which reinforce Arab Bank’s leading position locally and 
regionally and its ability to deal with the various challenges 
in the region, in addition to its competitiveness, which is 

reflected in its achievements at various levels.   

Arab Bank Issues its 9th Sustainability Report 
Arab Bank has released its ninth annual sustainability 
report for 2018, which provides a summary of the Bank’s 
performance and achievements in the social, environmental 
and economic fields for 2018.
This report has been prepared in accordance with the GRI 
Sustainability Reporting Standards launched in 2016 using 
the comprehensive option, which represents the highest 
level of disclosure of all indicators on topics of interest to 
stakeholders.
The issuance of the ninth Arab Sustainability Report 
is a continuation of the institutional approach adopted 
by the Bank in the field of sustainability and within the 
framework of integrating the concept of sustainability in its 
comprehensive strategic sense within the Bank’s activities 
and practices to enhance the Bank’s contribution and its 
impact on achieving sustainable community development. 
Arab Bank is one of the first banks to issue sustainability 
reports on an annual basis in the Kingdom and across the 
region as part of its policy of transparency and promoting 
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financial institutions in achieving 
financial and economic stability 
and dealing with the current 
challenges facing the global 
financial system and the role of 
banks in maintaining financial 
stability with the participation 
and presence of bank general 
managers.
The bank was present through a 
dedicated corner to showcase 
the services and products it 
provides to attendees and 
participants.

Safwa Islamic Bank 
Contributes to the

 Success of the Second 
Annual Conference of Al - 

Hussein Technical University

 Safwa Islamic Bank concluded 
its sponsorship of the second 
annual Al Hussein Technical 
University Conference, which 
was held recently under the 
title ”change for the better in 
education and the impact of 
the fourth industrial revolution 
on the future“ in the presence 
of Minister of Education and 
Higher Education, Dr. Walid 
Maani, representing the Crown 
Prince, Prince Hussein bin 
Abdullah II, achieving his 
goals of this sponsorship and 
contribute to the success of 
the conference, which aimed 
to benefit from the international 
experience and reflected on 
the Jordanian students in the 

technical field to keep pace with 
the Fourth Industrial Revolution.

Announcement of the 
Winners of the Monthly Draw 

for July on the Account of 
Saving for Children “Kanzi” 

“My Treasure”
Safwa Islamic Bank has carried 
out a monthly draw on the 
names of the five winners of the 
monthly prizes for the Savings 
Account for children - the first 
in the Islamic banking market in 
Jordan.
The children; Moh’d Awni Eteiwi- 
Istiqlal Mall branch, Siva Imam- 
Jubeiha branch, Ayham Anas 
Safi- Zarqa branch, Ayham 
Abdulla- Khalda branch and 
Lina Abu Drei- Taj Mall branch; 
won the draw of the monthly 
cash prize of JD 999 for July, 
2019. 
It is worth mentioning that 
the number of savers in the 
account is increasing due to 
the publicity campaigns carried 
out by the bank during the 
past year and its participation 
in many activities for children 
where to value money and how 
to use money wisely. 
It is noteworthy that Safwa 
Islamic Bank offers through the 
savings account “Kanzi” five 
monthly prizes worth JD 999 
and many free welcome gifts 
when opening the account in 
addition to grand prize which 
values JD 20,000, where the 
draw is at the end of each year.



SAFWA ISLAMIC BANK GOLD 
SPONSOR OF THE FORUM TO PROMOTE 
FINANCIAL STABILITY ORGANIZED 
BY THE UNION OF ARAB BANKS 
SHAREHOLDERS

Bank News

40

afwa Islamic Bank sponsored the launch of 
the Financial Stability Enhancement Forum 
organized by the Union of Arab Banks at 
the Intercontinental Hotel - Amman on 22 
and 23 July in cooperation with the Central 

Bank and the Association of Banks in Jordan with 

the participation of a number of Arab and local 
banks and Arab banking experts.
The two-day forum discussed mechanisms to 
enhance financial stability and the importance of 
coordinating monetary and financial policies, as 
well as strengthening the role of central banks and 
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 Bank of Jordan has renewed its promotional campaign 
for the largest monthly prize for savings accounts in 
Jordan, amounting to JD 25 million for one winner in 
its new form and design, with the aim of increasing 
customers’ awareness of the importance of saving 
and encouraging them to manage their money in the 
right way that will achieve the greatest benefit for them 
and their families.

Bank of Jordan Launches Promotional Campaign for 
Housing Loans with Various Benefits and Discounts

The bank is striving to design products that meet the 
requirements and aspirations of customers. It always 
upgrades the level of services provided to them in 
addition to providing financing solutions distinct and 
flexible to its customers. Bank of Jordan recently 
launched a Promotional Campaign for Residential 
Loans with Unique and Diverse Benefits.
As part of this campaign, customers wishing to obtain 
a home loan will be able to own a dream house at a 
competitive interest rate and enjoy the benefits and 
discounts within a package of the finest furniture and 
electrical appliances stores (Midas, Ashly, Smart Buy), 
in addition to a free Internet subscription from Orange 
company for one year with other benefits include: 
the possibility of financing up to 80% of the value of 
the property, repayment period up to 25 years, free 
insurance on the property and life with the bank to pay 
the grants and mortgage.

Bank of Jordan Renews its Partnership with SOS 
Children’s Villages Association of Jordan

Bank of Jordan has renewed its partnership with 
the SOS Children’s Villages Association in Jordan, 
believing in the importance of supporting the 
Association to carry out its humanitarian mission by 
taking care of orphans and children without family 
support.  Through this partnership, which began in 
2004, the Bank ensures the current expenses of a 
family home in SOS Children’s Village in Irbid.
The renewal of the partnership was signed by Mr. Saleh 
Hammad, General Manager of the Bank of Jordan, 
and Mr. Mohammed Al-Shalalda, National Director of 
the SOSoS Jordan Children’s Village association.

39



ased on the bank’s value system and 
its strategic orientations in adopting 
many initiatives, activities and charitable 
activities throughout the year with special 
attention to the holy month of Ramadan 

due to the specificity of the holy month, the bank 
has continued to focus on supporting institutions, 
associations and voluntary organizations in various 
fields. 
Activities and initiatives have varied between the 
distribution of food parcels in cooperation with 
the General Union of Charitable Societies and the 
Jordanian Society for Development and Social 
Productivity. It was organized by several associations, 
including (Steps Association, Union of Charitable 
Societies of the Capital Governorate, Association 
of the Elite Club for the Blind, Foundation for Youth 
Cooperation).

“Quarter of a million dinars” the largest monthly 
prize for savings accounts for one winner

 from Bank of Jordan 
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JD 511.5 Thousand, Net Half Profits 
of the Arab Jordan Insurance Group

 Arab Jordan Insurance Group Co. 
reported a net profit of JD 313.9 
thousand in the second quarter of 
2019, compared to a net profit of 
JD 403.8 thousand in the second 
quarter of 2018.
The unaudited financial statements 
of the company indicated that the 
total expenses increased to JD 
592.7 thousands in the first half of 
this year, compared to expenses of 
JD 486.5 thousands in the first half 
of last year.
In the first half of this year, the 
company’s profits reached JD 511.5 
thousands, compared to profits of 
JD 708.1 thousands in the first half 
of 2018.
According to the financial 
statements, the total income of the 
company during the first half of this 
year 2019 amounted to about JD 
8.13 million  compared with about 
JD 7.52 million  for the same period 
last year 2018, in contrast to the total 
assets of the company for the end 
of June 2019 about JD 23.74 million. 
The share of profit for the first half 
of this year amounted to JD 0.054 
compared to JD 0.075 for the same 
period of 2018.
Commenting on the financial results 
of the Arab Jordan Insurance 
Group for the period ended June 
30, 2019, Naser Al-Deek, General 
Manager of the company, said that 

the company is still due to the joint 
efforts of the board of directors and 
its employees, despite the difficult 
circumstances in the region, which 
in turn affected the Jordanian 
economy. However, the company 
was able to achieve good results in 
all technical circles for the first half 
of 2019.
Al-Deek added that the company 
was able to maintain its good 
liquidity ratio last year and continued 
to manage the liquidity paid in an 
efficient manner. It was able to do its 
payments and to maintain the cash 
liquidity. 
Al-Deek affirmed that he will 
endeavor to make every effort 
to complete 2019 with the best 
results and maintain the standard of 
efficiency in the company and the 
development of insurance services 
that meet the needs of customers.
Commenting on the financial results 
achieved by the company staff who 
enjoy the spirit of the team and these 
profits came based on the strategy 
and efficiency of the management of 
the company and plans to increase 
revenue and upgrading of services 
provided to its customers.
Zo’rob noted that the company 
focuses on staff development and 
upgrading them and encourage 
them to obtain specialized scientific 
certificates in the field of insurance. 

Arab Jordan Insurance Group Co.

Al-Deek: The 
Company was able 
to maintain the 
cash it maintained 
last year with the 
payment of its 
obligations.



ordan Kuwait Bank (JKB) has co-organized a 
$ 35 million syndicated bank loan to finance 
the construction of a 37 MW solar project 
developed by Kuawar Investment Company 
for Jordan Telecom Group (Orange Jordan).

 The project is the largest in the field of solar energy in 
Jordan for the private sector. The project also benefits 
from regulations governing the transit of electricity 
generated by the renewable energy system, which 
allows consumers to develop power generation systems 
for their own consumption.
 The project consists of three power plants, two of them 
in Mafraq and one in the capital; Amman.
The financing of the project is in line with Jordan Kuwait 
Bank’s policy of continuous support to the renewable 
energy sector. Orange company in Jordan will be able 
to cover its needs of electrical power by clean power 
resources.  
 The financiers participating in this loan are the European 
Bank for Development and Reconstruction (US $ 15 
million), Jordan Kuwait Bank (US $ 9 million), Arab Jordan 
Investment Bank - Qatar (US $ 6 million) and the Clean 
Technology Fund (US $ 4.6 million). 

Jordan Kuwait Bank Participates in 
the Digital Forum in Orient Countries

Jordan Kuwait Bank participated in the attendance 
of the first digital forum in the Middle East - Mashreq 
Forum - held at 1679 King Hussein Business Park.  It was 
attended by the PM, Omar Razzaz in deputy of the crown 
prince. The forum is held by the partnership between the 
Jordanian government and the international bank. It was 
attended by communications ministers of each of the 
three countries (Jordan, Iraq, and Lebanon).
The concept of the conference was mainly about the 
development of the digital economy and entrepreneurship 
in the Middle East countries. The digital change is an 

opportunity to help Middle East economy overcome 
economic and social challenges of a strong economic 
growth. Digital economy forms the present and future 
of global economic activities; it raises productivity, 
enhances efficiency and improves governance and 
transparency.

The Bank Participates in the Forum 
of Affordable Financing Programs

Jordan Kuwait Bank participated in the sponsorship 
and attendance of the banking system exhibition held 
on the sidelines of the forum “soft financing programs 
and guarantees for SMEs“ organized by the Aqaba 
Special Economic Zone Authority in cooperation with 
the Central Bank of Jordan. Aqaba Special Economic, 
which was held at the Intercontinental Hotel - Aqaba. 
The Bank participated in a special pavilion at the 
exhibition which was held in conjunction with the forum. 
Aqaba branch manager and his team interacted with 
the exhibition’s visitors and presented a brief about the 
bank’s services and products. 

Bank News

J
JORDAN KUWAIT CO - FINANCING THE LARGEST PROJECT 
TO GENERATE ELECTRICITY FROM SOLAR ENERGY
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AJIB LEADING IN THE WORLD OF BANKING
AJIB LAUNCHES PROMOTION CAMPAIGN 

FOR HOUSING LOANS

rab Jordan Investment Bank (AJIB) has 
launched a new home loan promotion 
campaign entitled ”Your Way to Achieve Your 
Dreams Becomes More Clear with AJIB“ to 
provide flexible financing to enable citizens to 
realize their dreams of owning a home.

The campaign, which reinforces the bank’s leadership 
in providing quality banking services to its customers, 
includes a unique facility of interest rate starting from 
7% to be fixed for the first three years, financing rate up 
to 100% of the property value, and flexible repayment 

period up to 30 years, with the possibility to buy the 
loan from other banks.
Arab Jordan Investment Bank will also bear the burden 
of mortgage fees on borrowers, exemption from bank 
commission on home loans in addition to providing 
free life insurance for the borrower throughout the 
repayment period with a credit card exempt from 
issuance fees.
This campaign benefits workers with salaries subject 
to social security as well as social, military and civil 
security pensioners.  

A
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JD 1.19 Million Net Half Profits of Jordan Insurance

Jordan Insurance’s net profit was 
JD 611.8 thousand in the second 
quarter of 2019.
The unaudited financial 
statements of the company 
indicated that the total expenses 
decreased to JD 1.89 million in the 
first half of this year, compared to 
expenses of JD 1.91 million in the 
first half of last year.
In the first half of this year, the 
bank’s profits reached JD 1.19 
million, compared to profits of JD 
350.6 thousands in the first half of 
2018.
According to the financial 
statements, the total income of 
the company during the first half 
of this year 2019 amounted to 
about JD 22.2 million compared 
with about JD 23 million for the 
same period last year 2018, in 
contrast to the total assets of 
the company for the end of June 
2019 about JD 91.6 million. The 

share of profit for the first half of 
this year amounted to JD 0.040 
compared to JD 0.012 for the 
same period of 2018.
Commenting on the financial 
results achieved by Jordan 
Insurance for the period ended 
on 30 June 2019, General 
Manager Esam Abdel Khaleq 
said that the outstanding results 
of Jordan Insurance Company 
were the culmination of the efforts 
exerted in expanding innovative 
insurance services that keep pace 
with customer requirements. Risk 
management and investment in 
building strong financial reserves 
to establish a good reputation 
where the company is still one 
of the best insurance companies 
and leading services topped by 
commitment and managed to 
achieve a growth rate of profits 
and to maintain the balance of the 
insurance portfolio.     

Jordan Insurance Company

Abdulkhaliq: 
The Company is 
one of the best 
pioneer insurance 
companies 
managed to achieve 
a growth rate of 
profits to maintain 
the balance of its 
insurance portfolio.



JD 1.26 Million Net Half Profit of Middle East Insurance 
Middle East Insurance Co. reported a 
net profit of JD 597.5 thousand in the 
second quarter of 2019, compared to 
a net profit of JD 51.8 thousand in the 
second quarter of 2018.
The unaudited financial statements 
of the company indicated that the 
total expenses decreased to JD 10.9 
million in the first half of this year, 
compared to expenses of JD 11.4 
million in the first half of last year.
In the first half of this year, the 
company’s profits reached JD 1.26 
million, compared to profits of JD 
1.36 million in the first half of 2018.
According to the financial statements, 
the total income of the company 
during the first half of this year 2019 
amounted to about JD 22.34 million 
compared with about JD 12.94 
million for the same period last year 
2018, in contrast to the total assets 

of the company for the end of June 
2019 about JD 85.77 million. The 
share of profit for the first half of 
this year amounted to JD 0.057 
compared to JD 0.062 for the same 
period of 2018.
Commenting on the financial results of 
the Middle East Insurance Company 
for the period ended 30 June 2019, 
Rajai Sweis, Chief Executive Officer 
of the Company said: `` Despite 
the difficult circumstances and the 
accompanying challenges, the 
Company has been able with the 
efforts of the Board of Directors, its 
executive management, and all its 
employees and agents to face these 
challenges and continue its strong 
performance; maintaining the positive 
results of the insurance business and 
has maintained the diversity and 
balance of its premium income.

Middle East Insurance Co.

Sweis: The 
Company’s driving 
force is to maintain 
its financial position 
to strengthen its 
competitiveness in the 
Jordanian market
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JD 572.9 Thousand Net Half Profits 
of Jordan French Insurance

Jordan French Insurance Co. 
reported a net profit of JD 347.5 
thousand in the second quarter of 
2019, compared to a net profit of 
JD 340.1 thousand in the second 
quarter of 2018.
The unaudited financial 
statements of the company 
indicated that the total expenses 
increased to JD 676 thousands 
in the first half of this year, 
compared to expenses of JD 
662.6 thousands in the first half of 
last year.
In the first half of this year, the 
company’s profits reached JD 
572.9 thousands, compared to 
profits of JD 519.5 thousands in 
the first half of 2018.
According to the financial 
statements, the total income of 
the company during the first half 
of this year 2019 amounted to 
about JD 13.15 million compared 

with about JD 12.83 million for 
the same period last year 2018, 
in contrast to the total assets of 
the company for the end of June 
2019 about JD 33.33 million. The 
share of profit for the first half of 

this year amounted to JD 0.063 
compared to JD 0.057 for the 
same period of 2018.
Commenting on the financial 
results achieved for Jordan 
French Insurance for the period 
ended 30 June 2019, Dr. Walid 
Zo’rob, General Manager of the 
company, said that the positive 
financial results are in line with 
the efforts of the company staff 
who enjoy the spirit of the team 
and these profits came based on 
the strategy and efficiency of the 
management of the company and 
plans to increase revenue and 
upgrading of services provided 
to its customers.
Zo’rob noted that the company 
focuses on staff development and 
upgrading them and encourage 
them to obtain specialized 
scientific certificates in the field 
of insurance. 

Jordan French  Insurance Company

Zorob:  The profits 
came based on 
the strategy and 
efficiency of the 

management of the 
company and its 
plans to increase 

revenues and raise 
the level of services 

provided to its 
customers
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First Insurance Net Half Profit
 (Solidarity) JD 874.5 thousand

First Insurance Co. reported a net 
profit of JD 288.6 thousand in the 
second quarter of 2019, compared 
to a net profit of JD 415.6 thousand 
in the second quarter of 2018.
The unaudited financial statements 
of the company indicated that the 
total expenses increased to JD 2.7 
million in the first half of this year, 
compared to expenses of JD 2.52 
million in the first half of last year.
In the first half of this year, the 
bank’s profits reached JD 874.5 
thousand, compared to profits of 
JD 1.03 million in the first half of 
2018.
According to the financial 
statements, the total income of 
the company during the first half 
of this year 2019 amounted to 
about JD 3.73 million compared 
with about JD 3.55 million for the 
same period last year 2018, in 
contrast to the total assets of the 
company for the end of June 2019 
about JD 61.2 million. The share 

of profit for the first half of this year 
amounted to JD 0.031 compared 
to JD 0.037 for the same period 
of 2018.
Commenting on the financial 
results of First Insurance for the 
period ending June 30, 2019, 
Chief Executive Alaa Abdul 
Jawad said that the results of the 
first half were in line with a tight 
strategy and business plan based 
on boosting revenues.
He pointed out that the company 
occupies its rightful place in the 
local insurance market to be one 
of the best insurance companies 
operating in the market.
He added that such results could 
only be achieved through the 
efforts of all employees, led by 
the wise and strong management 
to achieve the goals set by the 
company to enhance operations 
and provide innovative insurance 
products that meet the needs of 
the market.

First Insurance Company

Abdul Jawad: 
The results of 
the first half 
were in line with 
a tight strategy 
and action plan 
based on revenue 
enhancement

31

JD 13.5 million Profits of the Insurance Sector in 
Jordan for the First Half of the Current Year

The total results of the Jordanian 
insurance market for the first half 
of this year from the work of 23 
insurance companies showed 
that the total technical profits 
(underwriting profits) increased 
to JD 13.5 million compared to JD 
9.1 million for the same period of 
2018.
 The results released by the 
Jordanian Insurance Federation 
on Sunday showed that the 
written premiums decreased 
by 2.2 percent to 316.8 million 
compared to JD 323.9 million for 

the same period last year.
 The detailed indicators of 
the performance of insurance 
companies, the decline in 
premiums realized for the general 
insurance during the first half 
of this year to JD 271 million, a 
decrease of 2 percent compared 
with the same period last year, 
and premiums realized for the 
life insurance branch to JD 45.5 
million, a decrease of 2.8 percent.
 The total compensation paid to 
the insurance market increased 
to JD 240.3 million, or 2.7 

percent, compared to the same 
period last year; a result of the 
rise of paid compensations for 
several insurance branches. 
The compensations of the 
marine branch raised 164.9% 
in particular, and the general 
incidents branch  ratio raised 
22.2%. 
 According to the results, the 
Compensation Branch came first, 
with JD 115.1 million, a decrease 
of 1.2 percent. The branch 
maintained its first rank of the total 
paid compensations of 47.9%. 



Economic News
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ordan Industrial Estates Company is one of 
the tributaries of the national economy. Over 
the past 25 years, JIEC has achieved effective 
development and strategic performance, 
working in close coordination with the private 

sector in promoting Jordan as a favorable investment 
environment. .
The company has gained confidence as a developer of 
industrial cities in Jordan due to the expertise devoted to 
provide the best and obtained the ISO quality certificate 
and the gold first place of the King Abdullah II Award for 
Excellence in Government Performance and Transparency.
Speaking to investors, Juwaid said that the achievement 
process in the Jordanian industrial cities is only part of the 
process of giving and developing in the Hashemite Kingdom 
of Jordan. However, Jordan had fast steps, so it’s a symbol 
of many aspects in the region, investments in particular.  
There are main obstacles and challenges facing investors in 
the industrial cities scattered in the Kingdom’s governorates. 
Regarding how he sees the possibility of developing 
a strategy to solve them; he noted that the investment 
environment in the various industrial cities of the company 
is part of the investment environment in the Kingdom in 
general, has seen the investment environment several 
developments. Most notably the development of legislation 
governing the investment environment in it and  the new 

investment law, which took control of many obstacles and 
challenges. 
It will provide a fertile investment environment that will 
enable it to compete with its investments at the international 
level.
Referring to the project ”Renewable energy systems in the 
industrial cities“ and services to be provided to industrial 
investors, said the company has an orientation to install 
renewable energy systems in the existing industrial cities 
and new industrial cities under construction, where it aims 
to achieve savings using renewable energy. 
As for the latest expansions made by the company, and how 
these expansions affect the reduction of unemployment in 
the Kingdom under difficult circumstances,
he pointed out that the company signed an agreement with 
one of the local contracting companies to start implementing 
the fourth expansion project of Al-Hasan Industrial 
City, located in Irbid Governorate in Ramtha district at 
a cost of more than JD 4 million, after the occupancy of 
the first three stages of the city, which is witnessing high 
investment demand in various Industrial investment fields.   
The expansion area is approximately 200 dunums on the 
northern border of the city. The land of the project is divided 
into 34 industrial lands that meet the investors’ needs.  
He added that this fourth new expansion follows the third 
expansion, which was announced and implemented in 

JUWAID: ACHIEVEMENTS IN THE 
INDUSTRIAL CITIES IS ONLY PART OF 
SUCCESS AND DEVELOPMENT IN THE 
HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

J
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With regard to the Iraqi market, Salem touched 
on many positive indicators, where the largest 
financial budget in the history of the State of 
Iraq was approved, which is expected to have 
positive repercussions on the development 
and growth of the Iraqi economy and at various 
levels. He pointed to the positive effects resulting 
from the prudent policy adopted by the Central 
Bank of Iraq, both on the local economy or on 
the value of the Iraqi dinar, noting that this policy 
contributed to stimulate banks to shift to the 
practice of various banking activities to diversify 
sources of income and reduce dependence on 
the activity of the foreign currency. He also said: 
The fact that we have about 62 percent of the 
capital of the National Bank of Iraq, puts us in a 
good position to invest and to take advantage 
of all these developments. We hope that these 
positive developments are the beginning of a 
new phase in which the Iraqi economy regains 
its momentum locally and regionally. Regarding 
to the financial performance of the National Bank 
of Iraq, Salem said: The bank has been able to 
continue to achieve positive operational results 
and we expect to improve significantly over 
the next few years, which will contribute to the 
continued growth of the bank’s performance. 
Al-Salem explained that the National Bank of 
Iraq achieved a growth in total income, which 

reached in the first six months of this year to 
10.3 million dinars, compared with 1.4 million 
dinars compared with the same period in 2018. 
The credit facilities portfolio grew by about 62 
percent while growth in deposit portfolio of about 
28 percent, indicating that the high volume of 
commercial transactions enabled the National 
Bank of Iraq to open credits worth $ 300 million 
in the first half of 2019 “an unprecedented 
results.“ He stressed that the results of the 
National Bank of Iraq had a significant and 
positive impact on the performance of Capital 
Bank Group. In accordance with the banking 
sector to introduce the advantages of modern 
digitization in many banking operations, Al-Salem 
explained that Capital Bank pays great attention 
to the subject of digital transformation.  The 
banking experience will be taken to advanced 
stages through which they will benefit from a 
variety of modern programs and services in a 
sophisticated manner that provides them with 
speed, accuracy and security in the completion 
of their transactions. This investment, according 
to Al Salem, aims to improve the level of services 
provided to customers, which reflects positively 
on their satisfaction, which is a priority in the 
work of the bank and its main focus, valuing 
customers’ confidence in the bank, the services, 
financial solutions and banking provided to them.
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Capital Bank
JD 16.5 Million, the Profits of the 
Capital Bank for the First Half of 
this Year

apital Bank Chairman Basem Khalil Al-Salem 
said that during the first half of this year, Capital 
Bank continued to achieve outstanding financial 
results. The net profits raised 32%, comparing 

to the same period last year. Thus, they reached JD 
16.5 million.  According to Al-Salem, Capital Bank’s 
total income at the end of June was JD 44 million, an 
increase of 11 percent over the same period last year. 
Net operating income increased by 26 percent to JD 
23 million. The results showed a remarkable growth in 
the bank’s net credit facilities portfolio by 9.4 percent 
at the end of June, which is high compared with the 
growth rate of total facilities in the Jordanian banking 
sector by about 2.1 percent, according to financial data 
published recently. The bank’s financial data showed 
a growth in the customers’ deposits in a ratio of 4%. 
This increased the total assets about 6.1%. It’s a high 
growth ratio comparing to the growth average of total 
assets and deposits in the local banking sector in a 
ratio of 1.2% and 1.6% respectively.  It is noteworthy 
that the ratio of non-performing debts decreased to 5.2 
percent with a coverage ratio of 62 percent, excluding 
the value of collateral, while the ratio of operating 
expenses to total income amounted to 47.7 percent. Al-
Salem explained that the financial results achieved by 
the Capital Bank enhance its leadership as a prominent 
financial and banking institution locally and regionally. 
He pointed that the bank is the only one who provided 
comprehensive solutions of financial and banking 
services which are various, flexible and able to meet 
the needs and ambitions of its customers; individual or 
companies. 
He explained that the low non-performing debt ratio 
was a prudent translation of the credit portfolio’s 
management in a prudent manner and a confirmation of 
its sound compliance and risk management procedures. 

Al-Salem: The 
Bank’s financial 
results reinforce 
its leadership 
and position 
as one of the 
leading financial 
and banking 
institutions at 
the local and 
regional levels

C
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Societe Generale Bank Jordan
Announces a Net Profit of JD 5.02 Million

rofit from Societe Generale de Banque (Jordan), 
listed on the Amman Stock Exchange, in the 
second quarter of this year rose 45.32 percent 
annually.

https://www.mubasher.info/markets/ASE/stocks/SGBJ/
news
The unaudited preliminary financial results showed a 
quarterly profit of JD 2.02 million ($ 2.85 million) in 2019 
second quarter, compared to a profit of JD 1.39 million 
(USD 1.96 million in the second quarter of 2018
The bank’s total income increased by 31.64 percent in 
the second quarter to JD 7.53 million, compared to JD 
5.72 million in the second quarter of last year.
In the first half of this year, the bank’s profits increased 
by 35 percent to reach JD 5.02 million, compared to 
profits of JD 3.71 million in the first half of 2018.
The bank’s profits in the first quarter of this year increased 
by 29.9 percent to JD 3 million, comparing  to profits of 
2.31 million dinars in the first quarter of last year.  
On the other hand, the total assets of the bank for the 
end of June 2019 amounted to about JD 1.64 billion, 
compared with about JD 1.70 billion until June 30, 2018.
The share of earnings per share for the first half of this 
year amounted to JD 0.050 compared to JD 0.037 for the 
same period of 2018
The Chairman of the Bank, Hassan Mango, commented 
that after 2018 witnessed a detailed transformation in 
the Bank’s historic journey following the successful 

acquisition of the National Bank of Abu Dhabi in Jordan, 
which was conducted efficiently, with a high level of 
innovation and at a record speed that exceeds the 
Bank’s position in the banking sector.
He added that in the first half of this year, the bank’s 
profits increased compared to the same period last 
year and managed to achieve good growth rates 
commensurate with the aspirations of shareholders.
It is expected that the economic situation will begin 
to improve gradually from the second half of this year 
coinciding with the government efforts to improve 
the business environment in addition to the region’s 
orientation to the state of stability and relative calm 
and the return of life of trade with neighboring Iraq and 
Syria. NBK’s owner, Nadeem Qabwat, said the bank’s 
acquisition of National Bank of Abu Dhabi (NBAD) in 
Jordan was boosted by its position and market share in 
2018.
Qabwat assures that the bank seeks to strengthen its 
branch network, launch new products and develop 
existing products to meet the needs of different 
customers.
Qabwat added that the positive results achieved by 
the bank in the first half of this year are the result of 
the continuous efforts of the bank’s management and 
its employees and their dedication in serving the bank 
in addition to the role of customers who trust Societe 
Generale.

Qabwat:
The positive results 
achieved by the Bank 
in the first half of this 
year are the result of the 
continuous efforts of the 
Bank’s management and 
staff and their dedication 
to the service of the Bank.
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Bank al Etihad

l-Etihad Bank posted a net profit of JD 
8.48 million in the second quarter of 2019, 
compared to a profit of JD 10.82 million in the 
second quarter of 2018.

The unaudited financial statements of the bank 
indicated that the total expenses increased to JD 
54.61 million in the first half of this year, compared to 
expenses of JD 47.87 million in the first half of last year.
In the first half of this year, the bank’s profits reached 
JD 17.35 million, compared to profits of JD 18.83 million 
in the first half of 2018.
According to the financial statements, the total income 
of the bank during the first half of this year 2019 
amounted to about JD 83.74 million compared with 
about JD 76.68 million for the same period last year 
2018, in contrast to the total assets of the bank for the 
end of June 2019 about JD 4.21 billion compared with 
about JD 3.87 billion until June 30 2019. The share of 
profit for the first half of this year amounted to JD 0. 091 
compared to JD 0.102 for the same period of 2018.
Commenting on the financial results of the bank for 

the period ended 30 June 2019; Chairman of the 
Board of Directors of the Bank Essam Salfiti said that 
the results were somewhat in line with the set targets, 
which reflected positively on the target indicators for 
the current year.
Salfiti stressed that during his career, the support 
of the local community has been and remains an 
integral part of his mission; his main task is to make a 
significant difference in the lives of each member of this 
community on their various positions. Fully believing 
that his prosperity is closely linked to the growth of these 
communities, he undertook the task of promoting youth 
and education, fostering the Kingdom’s entrepreneurial 
movement, enriching artistic and cultural taste, and 
being helped by his passionate team driven by his 
sense of belonging, love of volunteering and giving. 
Together to achieve the positive change that the bank 
aspires to see in the society present and future Union 
Bank is working to provide solutions and services in a 
modern way aimed at providing distinctive solutions for 
all its customers.

JD 17.35 Million, the Half- Year Net 
Profits of al-Etihad Bank

Salfiti: The Bank’s primary mission is to make 
a significant difference in the lives of every 
member of this community on their various 
positions to enhance the entrepreneurial 
movement in the Kingdom
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INVESTBANK

 NVESTBANK announced its financial 
results for the first half of 2019, which 
showed an increase in net profit after 
tax to JD 7.5 million, compared to JD 

7.3 million during the same period in 2018.  
The results achieved by INVESTBANK reflect the 
success of its consistent management policy and 
strategic plans aimed at achieving growth ratios 
while maintaining a strong financial position. 
The Bank’s total assets reached JD 101 billion 
as at the end of June 2019, while net equity 
reached JD 174 million at the end of June 2019.  
The Chairman of INVESTBANK, Bishr Jardaneh, 
expressed his happiness to achieve these 
financial results despite the stressful regional 
and economic conditions affecting the national 
economy. He pointed to the ability of the ”venture“ 
to deal with various circumstances through its 
prudent budget management and risk reduction.  
Jardaneh stressed on INVESTBANK’s determination 
to continue its distinguished career, maximize profits 
and increase it through the implementation of its 
strategic plans approved by the Board of Directors 
and targeted SMEs. He indicated that the banking 
services provided by the bank and its subsidiaries 
Tamkeen, Imdad and Mawarid form an integrated 
banking environment that meets the financing 
needs of customers. 
Jardaneh explained that the bank is working on 
developing its products, services and improving 
the imports quality. The bank’s subsidiaries have 
recently provided Islamic banking financing 
to customers wishing to use this service. 
INVESTBANK announced in February its net 
profit after tax of JD 16 million for 2018, while 
the bank’s profit before income tax rose to 
JD 21.2 million from JD 19.7 million in 2017.  
The Bank’s assets increased in 2018 to JD 1.2 billion 
and total income to JD 50.1 million. 
The direct credit facilities increased to JD 689 million 
and customer deposits to JD 748 million.
 

NVESTBANK Net Profit of JD 7.5 
Million During 6 Months

Jardaneh: 
The bank is working on 
developing its products 
The bank’s subsidiaries 
have recently provided 
Islamic banking 
financing to customers 
wishing to use this 
service
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Cairo Amman Bank
JD 11.82 Million, Cairo Amman Bank Half 
- Year Net Profit

Al-Mufti: 
The Bank’s success 
is due to the Bank’s 
customers and 
shareholders who 
have provided 
continuous support 
to the Bank and 
to the Bank’s 
employees for their 
hard work, affiliation 
and loyalty

airo Amman Bank posted a net profit of 
JD 6.62 million in the second quarter of 
2019, compared to a profit of JD 7.06 
million in the second quarter of 2018.

The unaudited financial statements of the bank 
indicated that the total expenses increased to JD 
50.44 million in the first half of this year, compared 
to expenses of JD 45.47 million in the first half of 
last year.
In the first half of this year, the bank’s profits 
reached JD 11.82 million, compared to profits of 
JD 14.40 million in the first half of 2018.
According to the financial statements, the total 
income of the bank during the first half of this 
year 2019 amounted to about JD 69.35 million 
compared with about JD 66.91 million for the 
same period last year 2018, in contrast to the 
total assets of the bank for the end of June 2019 
about JD 3.06 billion compared with about  JD 
2.94 billion until June 30 2019. The share of profit 
for the first half of this year amounted to JD 0.064 
compared to JD 0.077 for the same period of 
2018.
Mr. Yazid Al-Mufti, Chairman of Cairo Amman 
Bank, commented that during the first half of 
2019, the Bank continued to implement its 
policies and strategic plan to develop its business 
by maintaining liquidity ratios and quality of the 
credit portfolio, in addition to contributing to the 
local community as part of the Bank’s social 
responsibility. .
Mufti added that these positive results are due to 
the Bank’s customers and shareholders who have 
provided the Bank with their trust and continuous 
support, which enabled the Bank to achieve this 
success, and to the Bank’s employees for their 
hard work, belonging and sincerity in the second 
half of the year.

C
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rab Investment Bank posted a net profit 
of JD 3.45 million in the second quarter of 
2019, compared to a profit of JD 4.06 million 
in the second quarter of 2018.

The unaudited financial statements of the bank 
indicated that the total expenses increased to JD 
17.32 million in the first half of this year, compared 
to expenses of JD 16.85 million in the first half of last 
year.
In the first half of this year, the bank’s profits reached 
JD 7.94 million, compared to profits of JD 8.66 million 
in the first half of 2018.
According to the financial statements, the total 
income of the bank during the first half of this 
year 2019 amounted to about JD 27.83 million 
compared with about JD 29.25 million for the 
same period last year 2018, in contrast to the 
total assets of the bank for the end of June 2019 
about JD 2.005 billion compared with about JD 
2.033 billion until June 30 2019. The share of profit 
for the first half of this year amounted to JD 0.048 
compared to JD 0.054 for the same period of 2018. 
Commenting on the results, Hani Al-Qadi, Chairman 
of the Board of Directors, commented that despite 
the many economic challenges and political 
developments in the markets in which the bank is 
present. It has achieved balanced growth rates on 
both assets and liabilities to ensure the solidity of the 
bank’s financial position.
The judge said that during this period he was 
looking forward to achieve more growth and positive 
results, to strengthen the competitive position of the 
bank and improve the service of customers who are 
proud to meet their financial and banking needs, 
through various channels and automated. Executed 
by the executive management and all employees of 
the bank in order to respond to market challenges 
and improve the level of work and provide the best 
for the benefit of customers, shareholders and 
employees alike.

Arab Jordan Investment Bank
Arab Investment Bank’s 
Half - Year Net Profit of 
JD 7.94 Million

Al-Qadi:  
The financial 
results of the 
Bank came in 
line with its great 
aspirations and 
the combined 
efforts of the 
Executive 
Management and 
all employees in 
the bank

A



JD 38.8 Million, the Net Profits of the Housing Bank for 
the First Half of This Year

he largest and most widely traded bank in the 
Kingdom, The Housing Bank for Trade and 
Finance has posted a 2.3% growth in total income 
to JD 179.9 million for the first three months of 
2019, compared with JD 175.9 million achieved 

during the same period last year. There is a growth of the 
net interest income and commissions by 5.7% to reach JD 
161.5 million.
In line with the Bank’s commitment to an optimal hedging 
policy that fully complies with the requirements of IFRS 9 
and Central Bank of Jordan instructions, provisions of JD 
40.6 million were retained for the first six months of this year 
compared to JD 15.7 million allocated during the same 
period. The net profit for the first six months of the year 
reached JD 38.8 million compared to JD 55.3 million for the 
same period last year. Deducting these hedging provisions 
would contribute to strengthening the Bank’s financial 
position and enhance its creditworthiness to continue to play 
its vital role in promoting economic growth in the Kingdom.
During the first half of 2019, the Bank continued to achieve 
strong growth rates in its various financial indicators, with 
net interest and commission income up 5.7% to JD 161.5 
million compared to JD 152.8 million for the same period 
last year, and net direct credit portfolio increased by 2.5% 

to reach JD 4.4 billion as of June 30, 2019.
Commenting on the results, the chairman of the Housing 
Bank, Mr. Abdul-Ellah Al-Khatib, said that the Bank 
continued to achieve strong financial results despite the 
difficult economic conditions in the region. He noted that 
these results confirm the ability of the bank to maintain on a 
solid and balanced financial position.
Mr. Al Khatib affirmed that the Housing Bank continues its 
positive contribution to the national economy. It has been 
focusing on achieving financial results in line with the 
aspirations of the bank’s shareholders and customers. Thus 
has been done by continuing to grow in order to maximize 
its profits, continue to develop its products and services 
and improve the quality of revenues. Therefore, the banks 
position is enhanced in the local and regional banking 
market. 
Mr. Ammar Al Safadi, the chief executive officer of the Housing 
Bank, said: “The first six months of this year witnessed a 
strong improvement in the Bank’s main business. This was 
reflected in net interest income and commissions from 
major banking businesses, which rose by 5.7% to become 
JD 161.5 million. This resulted in significant operating profit 
while maintaining a high liquidity ratio of 122% for the bank 
group.
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Al- Khatib: 
The Bank’s continued service to 
the national economy and the 
achievement of positive financial 
results underlines the bank’s ability 
to maintain a strong and balanced 
financial position

Al- Safadi: 
The Bank was able to maintain 
optimal management of its assets 
and liabilities and work closely 
with its customers to meet their 
needs and requirements

Housing Bank
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Jordan Ahli Bank’s 
JD 11.39 Million Net profit of Jordan Ahli Bank

ordan Ahli Bank posted 
a net profit after tax of JD 
4.98 million in the second 
quarter of 2019, compared 

to a profit of JD 5.85 million in the 
second quarter of 2018.
The unaudited financial statements 
of the bank indicated that the total 
expenses increased to JD 39.22 
million in the first half of this year, 
compared to expenses of JD 36.88 
million in the first half of last year.
In the first half of this year, the bank’s 
profits reached JD 11.39 million, 
compared to profits of JD 12.98 
million in the first half of 2018.
According to the financial 
statements, the total income of the 
bank during the first half of this year 
2019 amounted to about JD 57.27 

million  compared with about JD 
55.25 million  for the same period 
last year 2018, in contrast to the 
total assets of the bank for the end 
of June 2019 about JD 2.81 billion 
compared with about  JD 2.78 billion 
until June 30 2019. The share of 
profit for the first half of this year 
amounted to JD 0.059 compared 
to JD 0.067 for the same period of 
2018.
Saad Al-Muasher, Chairman of the 
National Bank of Jordan, said that the 
financial results during the first six 
months of 2019 reflect the positive 
developments achieved by the Bank 
in the development of its automated 
systems, which is the main pillar in 
the strategic transformation project 
adopted by the Bank and started 

to be implemented since 2016. 
He pointed out that the bank’s 
objective is not only to develop its 
real-time profits, but extends to the 
development and improvement of 
its banking structure and create an 
environment conducive to creativity 
and innovation beyond the stage 
of traditional banking services and 
a step towards a new phase of 
services developed to achieve its 
strategic, long - term plan.
For his part, CEO / General Manager 
of Jordan Ahli Bank, Mohammed 
Mousa Dawoud said that the bank 
was able to achieve good half-year 
profits for 2019 despite continuing 
to build sufficient provisions to meet 
the requirements of the stage and 
the conditions of some customers.

Dawoud: The bank was able to 
achieve good half-year profits 
for 2019 despite continuing to 
build sufficient provisions to 
meet the requirements of the 
stage and the conditions of 
some customers

Muasher: Financial results 
for the first six months of 
2019 reflect the positive 
developments achieved by the 
Bank in terms of developing 
its automated systems

Investment In The Banking Sector
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JD 4.42 Million, the Net Profit for the 
First Half of this Year

rofits of Safwa Islamic Bank (SIBK) listed on the 
Amman Stock Exchange, in the second quarter of 
this year rose 27.27 percent on annual basis. 
The bank posted a profit of JD 2.52 million ($ 3.55 

million) in the second quarter of 2019, compared with a profit 
of JD 1.98 million ($ 2.8 million) in the second quarter of 2018.
Unaudited financial results indicated that the bank’s total 
income grew by 13.3 percent to JD 10.99 million in the second 
quarter of this year compared to JD 9.7 million in the second 
quarter of last year.
Profits in the first half of 2019 rose to JD 4.42 million, compared 
to JD 4.01 million in the first half of 2018.
The bank’s profits in the first quarter of this year increased by 
14.5 percent to JD 1.89 million, compared to profits of JD 1.65 
million in the first quarter of last year.
On the other hand, the total assets of the bank for the end of 
June 2019 amounted to about JD 1.33 billion, compared with 
about JD 1.12 billion until June 30, 2018.The share of earnings 
per share for the first half of this year amounted to JD 0.044 
compared to JD 0.040 for the same period of 2018.
HE Dr. Mohammad Abu Hammour, Chairman of Safwa 
Bank, pointed out that during the first half of 2019, the bank 
managed to achieve positive growth rates despite the difficult 
political and economic conditions in the region. It is attributed 
to a clear and ambitious strategy aimed at increasing the 
bank’s market share in all sectors. In particular, the retail 
sector by diversifying its banking services and products and 
expanding its customer base to keep abreast of what is new 
in the banking market.

Safwa Islamic Bank

Abu Hammour: 
The Bank was 
able to achieve 
positive growth 
rates despite 
difficult economic 
conditions due 
to a clear and 
ambitious strategy
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JD 17.35 Million, the Net Profit of 
Jordan Kuwait Bank

ordan Kuwait Bank posted a net profit of JD 
6.8 million in the second quarter of 2019, 
compared to a profit of JD 8.3 million in the 
second quarter of 2018.

The unaudited financial statements of the bank 
indicated that the total expenses increased to JD 
36.6 million in the first half of this year, compared to 
expenses of JD 34.5 million in the first half of last year.
In the first half of this year, the bank’s profits reached 
JD 16.4 million, compared to profits of JD 18.5 million 
in the first half of 2018.
According to the financial statements, the total income 
of the bank during the first half of this year 2019 
amounted to about JD 61.8 million compared with 
about JD 61.3 million for the same period last year 
2018, in contrast to the total assets of the bank for the 
end of June 2019 about JD 2.68 billion compared with 
about JD 2.72 billion until June 30 2019. The share of 
profit for the first half of this year amounted to JD 0.164 
compared to JD 0.185 for the same period of 2018.
Commenting on the results of the Bank for the first six 
months, the Bank’s Chairman, Abdulkarim Kabariti, 
said that the bank’s total performance puts it in the 
category of banks with high financial strength.
Al-Kabariti pointed out that despite the great challenges 
facing the national economy; there are positive 
economic indicators that emerged in the beginning 
of 2019. The IMF concluded its second review of the 
national economy, which showed great support for 
Jordan in many aspects.
He noted that the bank believes that having good 
corporate governance leads to good management 
of the bank, helps to achieve the bank’s strategic 
objectives and manages the bank’s operations in 
a secure manner. This ensures the protection of 
depositors’ interests and assures due responsibility 
towards shareholders and stakeholders.

Jordan Kuwait Bank

Kabariti: The overall 
performance of the Bank 
places it in the category 
of banks with high 
financial strength

J



The Arab Bank 
JD 321.6 Million, Arab Bank Group Net Profits 
for the First Half of This Year

he Bank’s ability to achieve 
sustainable growth lies in the 
Bank’s successful handling 
of various circumstances 
and variables, in addition 

to the Group’s prudent and 
conservative credit policy. 
 Arab Bank Group continued to 
achieve positive results during 
2019, which was reflected in the 
growth of net profit of the group 
after taxes and provisions to reach 
$ 453 million as at June 30, 2019 
compared to $ 436 million for the 
same period of the previous year 
and by 4% growth...

The bank also maintained a strong 
capital base with total equity of US 
$ 8.7 billion.
Credit facilities amounted to $ 26.2 
billion as of June 30, 2019 compared 
to $ 25.5 billion for the same period 
last year with a growth rate of 3%, 
while customer deposits grew by 
3% to reach $ 34.1 billion compared 
to $ 33 billion on June 30, 2018.
Total loans increased by three 
percent to $ 26.2 billion by the 
end of June, while deposits also 
increased by three percent to $ 34.1 
billion; the bank said.
Commenting on the Bank’s 

positive results, Mr. Al-Masri 
stressed the Bank’s ability to 
achieve sustainable growth 
through the Bank’s successful 
handling of various conditions 
and adaptations, especially in 
light of the economic slowdown 
that has been going through. In 
addition, the Group relies on strong 
banking foundations, prudent 
and conservative credit policy. 
The strong performance, despite 
continued slow economic growth in 
the region, reflects the bank’s ability 
to adapt to the challenging banking 
environment.

Sbeih Al-Masri: 
The Banks ability to achieve 
sustainable growth lies in the 
Bank›s successful handling 
of various circumstances 
and variables, in addition 
to the Group›s prudent and 
conservative credit policy

Investment In The Banking Sector

Sabbagh: The good 
operating performance of the 
bank has enabled it to grow 
its operating profit by %5 
due to the efficiency of its 
investments and the diversity 
of banking products and 
services it offers
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Investment in the finance sector

JD Million Half Net Profit for 
Bindar Trading and Investment

 indar Trading and Investment Co. reported 
a net profit of JD 421.3 thousand in the 
second quarter of 2019, compared to a net 
profit of JD 492.9 thousand in the second 

quarter of 2018.
The unaudited financial statements of the company 
indicated that the total expenses decreased to 
JD 460.7 thousands in the first half of this year, 
compared to expenses of JD 606.9 thousands in 
the first half of last year.
In the first half of this year, the bank’s profits 
reached JD 1 million compared to profits of JD 
834.9 thousands in the first half of 2018.
According to the financial statements, the total 
income of the company during the first half of 
this year 2019 amounted to about JD 2.51 million 
compared with about JD 2.70 million for the same 
period last year 2018, in contrast to the total assets 
of the company for the end of June 2019 about JD 
36.5 million. The share of profit for the first half of 
this year amounted to JD 0.050 compared to JD 
0.042 for the same period of 2018.

Commenting on the financial results achieved 
by Bindar Trading and Investment for the period 
ended June 30, 2019, Raad Abu Rassa, General 
Manager of Bindar, said: Bindar Co. continues its 
distinguished growth ratio which reflects positively 
on the company’s financial results.  
He added that the company is still seeking to 
continue to strengthen its role in the local lending 
market through its keenness to continue to 
create products that meet the expectations and 
expectations of our target customers and in line with 
the company’s strategy. In addition, The Company 
continues to strive to achieve the objectives of 
shareholders by improving the company’s financial 
position and increase profitability.
He pointed out that these results support 
the company’s strategy and the ability of 
its employees to perform and dedication in 
achieving the objectives and plans drawn up by 
the management in addition to its wisdom and 
smoothness in dealing with the circumstances and 
surrounding risks.

B
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Abu Rassaa: The Company continues to seek to further 
strengthen its role in the domestic lending market by improving 
the company’s financial position and increasing profitability



Investment in the medical sector

he Director General of Amman 
Surgical Hospital, former 
President of the Jordanian 
Hospitals Association, and 
former member of the Board of 

Trustees of the Hashemite University, 
Dr. Basem Saeed, praised the Royal 
interest in developing medical tourism 
plans and programs in the Kingdom. His 
Majesty stressed the need to accelerate 
the restoration of the competitiveness 
of medical tourism in Jordan.  
 Dr. Saeed said that His Majesty King 
Abdullah II’s meeting focused on 
investing Jordanian resources to make 
the Kingdom a distinguished destination 
for medical tourism, through ensuring 
the quality of services and coordination 
between the public and private sectors.  
Dr. Saeed expressed his hope to find a 
clear strategy for the coming years that will 
promote the medical sector and medical 
tourism in the Kingdom, through a clear 
partnership between all parties involved.  

Dr. Saeed stressed that the completion 
of the Medical and Health Responsibility 
Law contributes to guaranteeing the 
rights of patients of different nationalities 
which constitutes an incentive to attract 
Arab and foreign patients to receive 
treatment in Jordan without fear of 
exploitation or discrimination in treatment. 
There are many international insurance 
companies would like to treat people who 
have medical insurance in the hospitals 
in the Hashemite Kingdom of Jordan  
He expressed his thanks to His Majesty 
King Abdullah II for this interest in the 
medical tourism sector, which has 
been deteriorating for nearly three 
years for many reasons. He hopes 
that the government will cooperate 
and collaborate with the stakeholders 
of medicine in Jordan to implement 
the royal commands on the ground.  
Dr. Saeed reviewed the reasons for 
the decline in medical tourism in the 
Kingdom, pointing to the turmoil in the 

region and the threat of terrorism that 
forced previous governments to take 
strict security measures, including 
”restricted visa“ for some nationalities 
that were coming to the Kingdom 
for the purpose of treatment, such 
as Libyan, Yemeni and Sudanese 
nationalities. Patients in these countries 
seek competitive medical markets 
posed a threat to Jordanian medical 
investments and to the national economy.  
Another reason, according to Dr. Saeed, 
is the high prices and the decline 
in currency differences in countries 
whose patients were coming to Jordan 
for treatment, which has become a 
financial burden, in addition to the lack 
of direct airlines to some countries whose 
citizens want to receive treatment in 
Jordan such as African countries such 
as Chad and Nigeria, calling on the 
Ministry of Tourism to cooperate and 
coordinate with the Royal Jordanian 
to open offices in such countries. 

JD 1.22 MILLION HALF NET PROFIT 
FOR THE TRANSPORTATION OF 
PASSENGERS

SAEED:
THE JORDANIAN MEDICAL 
SECTOR HAS THE 
POTENTIAL TO OCCUPY AN 
ADVANCED RANK AMONG 
THE COUNTRIES OF THE 
WORLD IN THIS FIELD 

PUBLIC - PRIVATE 
PARTNERSHIP WILL 
OVERCOME OBSTACLES TO 
TOURISM INVESTMENTS AND 
ACTIVATE MEDICAL TOURISM 
IN THE NEXT PHASE

T

16 ISSUE 56    June 2019 

THE DIRECTOR GENERAL OF THE AMMAN 
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Investment in the finance sector

JD One Million, First Finanace
 Co. First Half Net Profit

irst Finance Co. reported a net profit of 
JD 317 thousand in the second quarter of 
2019, compared to a net profit of JD 600.7 
thousand in the second quarter of 2018.

The unaudited financial statements of the company 
indicated that the total expenses decreased to JD 
1.22 million in the first half of this year, compared 
to expenses of JD 2.57 million in the first half of last 
year.
In the first half of this year, the bank’s profits reached 
JD 1 million, compared to profits of JD 438.1 
thousands in the first half of 2018.
According to the financial statements, the total income 
of the company during the first half of this year 2019 
amounted to about JD 2.58 million  compared with 
about JD 3.34 million  for the same period last year 
2018, in contrast to the total assets of the company 
for the end of June 2019 about JD 58.03 million. The 
share of profit for the first half of this year amounted 
to JD 0.030 compared to JD 0.010 for the same 

period of 2018.
Commenting on the financial results achieved for the 
period ended 30 June 2019, Ibrahim Abu Khadija, 
General Manager of the company said that despite 
the difficult circumstances facing the finance sector, 
the company was able to achieve impressive results 
at all levels for this half of the year and the results 
were satisfactory in terms of revenue and operational 
efficiency, creating better values and returns for its 
shareholders.
He added that the company provides its services 
through various financing methods such as mark up, 
bargaining, lease and Istisna’a, through providing 
a number of products that are tailored to the needs 
of its customers and with the provisions of Islamic 
Sharia, such as financing cars, consumer goods, 
education benefits, marriage and travel, in addition to 
capital financing. The company also offers its clients 
the opportunity to invest their money by accepting 
investment agencies with competitive returns.

F
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Abu Khadija: The company has achieved impressive 
results at all levels for this half of the year, creating 
better values and returns for its shareholders
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Bank of Jordan’s Half - Year Net Profit 
of JD 21.18 Million

rofits attributable to shareholders of Bank of Jordan 
amounted to JD 10.34 million ($ 14.58 million) in 
the second quarter of 2019, compared to a profit 
of JD 10.5 million ($ 14.81 million) in the second 

quarter of 2018.
The unaudited financial statements of the bank indicated 
that the total expenses increased to JD 22.03 million in the 
second quarter of this year, compared to expenses of JD 
19.58 million in the second quarter of last year.
In the first half of this year, the bank’s profits reached JD 
21.18 million, compared to profits of JD 22.06 million in the 
first half of 2018.
According to the financial statements, the total income of 
the bank during the first half of this year 2019 amounted 
to about JD 73.87 million  compared with about JD 69.59 
million  for the same period last year 2018, in contrast to the 
total assets of the bank for the end of June 2019 about JD 
2.64 billion compared with about  JD 2.62 billion until June 
30 2019. The share of profit for the first half of this year 
amounted to JD 0.107 compared to JD 0.110 for the same 
period of 2018.
Commenting on the Bank’s financial results for the period 
ended June 30, 2019, Shaker Fakhoury, Chairman of the 
Bank of Jordan, said: “We have worked to sustain the 
Bank’s positive results, which resulted in hard work at 
all levels and the application of best management and 
technical practices over the past years. Fakhoury said that 
the Bank was set to achieve a new milestone in 2019 and to 
upgrade its products and services to customers through a 
unique experience and various channels to be a partner in 
the process of development. It will continue to maintain high 
levels of performance in order to enhance its competitive 
position in the countries where it operates. This has 
been proved throughout the first six months although the 
regional political instability and challenges were continued.  

Bank of Jordan’s

Fakhoury: The 
Bank maintains 
advanced 
performance ratios, 
which enhances 
its competitive 
position in the 
countries in which 
it operates 
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Issue Malf

the type of network, in addition to the 
prices of injection of joints and drops 
of moist eyes. The foundation has 
developed a plan to monitor the prices 
of medical supplies and the market of 
supplements and vitamins that are 
subsidized for treatment sometimes, 
which reflects positively on the health 
services of the citizen.
Jordan has witnessed several declines 
in the prices of medicine, knowing 
that the period of data protection and 
property rights of the parent company 
and the existence of alternatives to 
it locally or globally enter the price 
equation decline or other.
As for the pricing of medicines, it is 
the responsibility of one government 
agency in Jordan, the Food and Drug 
Administration, which determines the 
quality of the drugs that enter and 
register them. It makes great efforts in 
the pharmaceutical sector in addition 
to its interchangeable and cooperative 
role with the syndicate that is the 
patient is its main priority. 
Jordan has around 3,500 pharmacies 
and 567 drug stores under the 
umbrella of the syndicate, where 
Jordan has the third highest number 
of pharmacies in the world.
We must address the challenges 
facing the therapeutic industries and 
medical supplies sector as it faces 
various obstacles that have negatively 
affected the competitiveness of its 
products domestically and in export 
markets, most notably limited capital, 
access to finance, high production 
costs, especially energy prices, 
registration procedures and pricing 
of Jordanian medicines in foreign 
markets, tenders and government 
purchases.  
 Ministry of Health doctors and 
managers play a major responsibility 
in promoting local medicine in the local 
market and not leaving the cord to 
private doctors who may be tempted 
by foreign companies through their 
participation in numerous events 
outside the country to promote their 
products in the local market. 

Planners and decision-makers should 
adopt the Jordanian pharmaceutical 
sector as a strategic sector to 
achieve therapeutic security, increase 
pharmaceutical exports and increase 
the market share of Jordanian 
medicines in the local market.
They also discussed ways to 
enhance the role of the Jordanian 
pharmaceutical industry in supporting 
the national economy and achieving 
drug security. 
 It is important to maintain the 
competitive advantages of the 
pharmaceutical industry and the 
great reputation enjoyed locally and 
internationally, making it the second 
largest export sector in the Kingdom. 
In addition to the great importance 
the government attaches to the 
Jordanian pharmaceutical industries 
sector as one of the most important 
economic and developmental sectors 
in Jordan, which contributes to 
supporting the national economy and 
supporting exports and employment 
of Jordanians. 
 It is one of the distinguished 
pharmaceutical companies in the 
Kingdom of Jordan for the production 
of medicines. It is considered one 
of the leading companies in the 
pharmaceutical industry, and in the 
forefront of companies in terms of 
product quality and spread both in the 
local, Arab and foreign markets. It has 
reached what it is wise management 
led by its Director General Adnan 
Badwan high efficiency and prudent 
management, in addition to the staff 
who work in the company and they 
are specialists and high scientific 
experience and practice.
The Arab Company for Drugs 
Industries and Medical Appliances 
(ACDIMA), which prepares economic 
and technical feasibility studies for 
pharmaceutical projects and medical 
supplies and coordinates them in 
the Arab world and the Arab Center 
for Pharmaceutical and Chemical 
Industries, Al Razi Pharmaceutical 
Industries and many others.

THE PHARMACEUTICAL 
SECTOR IS AN 

ESSENTIAL DRIVER 
OF THE NATIONAL 

ECONOMY

THE MAIN OBJECTIVE 
OF THE DIRECTORATE 

OF MEDICINE IS 
TO ENSURE THE 

SAFETY, QUALITY 
AND EFFECTIVENESS 

OF THE DRUG AND 
TO PROVIDE IT TO 

THE CITIZENS AT AN 
AFFORDABLE PRICE



the participation rate of females 
working in the sector more than over 
37%. 
 Jordan may be the only country in 
the Middle East that exports more 
medicines than imports.

The Directorate of Medicine is 
the backbone of all institutions 
concerned with the drug; it is 
responsible for it from the beginning 
of manufacture as a raw material 
and during all stages of manufacture 
until obtaining it as a preparation 
ready for use by the patient.
The main objective of the Directorate 
of Medicine is to ensure the safety, 
quality and effectiveness of the drug 
(local or imported) and to provide it 
to the citizens at an affordable price.
The Directorate of Medicine is 
responsible for the registration, 
pricing and Jordanian medicine (in 

accordance with ”laws, principles 
and instructions accredited and 
approved by the Prime Minister and 
published in local newspapers.
The Directorate is concerned with 
the follow-up and monitoring of drug 
studies conducted on human beings 
at all stages in accordance with the 
law of conducting drug studies No. 
2 of 2011, which is a permanent law 
of law No. 67 of 2001.
The Directorate follows up the 
import and export of domestically 
manufactured and imported 
medicines. It also monitor and 
supervise pharmaceutical 
institutions such as; pharmacies, 
drug stores and factories whether 
they are local or outside Jordan. 
The Directorate of Medicine 
also controls narcotic drugs, 
psychotropic substances and 
precursor chemicals and issues the 

required licenses and permits.
  The Directorate follows up the 
rational use of medicines and 
issues export, import and circulation 
statistics for all medicines in Jordan.

The Food and Drug Administration 
(FDA) operates as a regulatory 
authority and implements the 
protection of drug test data when 
submitted for registration in order 
to preserve the confidentiality 
of information as an effort of the 
companies owning it. So, Jordanians 
can afford it at a fair and reasonable 
price. Prices decline is based on 
drugs pricing criteria of pharmacy 
and drugs law.  
In addition, the procedures for 
controlling the pricing of medicines 
also affected medical supplies, 
including ”heart networks“, where 
the reduction came according to 

Issue Malf
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of the oldest in the Arab world. It was 
established in 1962. Its exports have 
spreaded all over the world, thus, 
pharmaceutical industry is really a local 
cross borders product. 
 Note that the Jordanian pharmaceutical 
industry is considered the highest industry 
in terms of value added to the national 
economy and enjoys a high quality and 
competitiveness comparable to the 
global. The Jordanian pharmaceutical 
industry depends on the strengths of 
self which can overcome obstacles 
and challenges, withstand tremors and 
variables and achieve success to rely on 
the experience of decades of research 
and development, rehabilitation, 
management and control. 
 The Jordanian pharmaceutical industry 
is considered a pioneer in the region 
and has  many achievements. The 
most prominent characteristic of the 
sector is its dependence on Jordanian 
competencies at various administrative 
and technical levels and constitutes more 
than 99% of the total workers, most of 
them hold the first university degree while 

THE FOOD AND DRUG 
ADMINISTRATION IS A 
REGULATORY BODY 
THAT IMPLEMENTS 
THE PROTECTION 
OF DRUG TESTING 
DATA AS AN EFFORT 
FOR THE COMPANIES 
OWNING IT, AND THERE 
IS NO MONOPOLY ON 
MEDICINES IN THE 
KINGDOM
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 he importance of the pharmaceutical 
sector as a major driver of the national 
economy, which gives it a priority for 
the State to focus on supporting the 
local pharmaceutical industry through 

the stability of investment legislation to maintain the 
industry and improve it as a commodity not subject 
to supply and demand.
 When we talk about the Jordanian pharmaceutical 
industry, we note that it has invaded global markets 
and has become a strong competitor to its foreign 

counterpart. It is seeking to obtain a greater share 
locally. The Food and Drug Administration is working 
continuously to do tests over the life of the product 
and its presence in the markets, which confirms 
categorically and explicitly that the effectiveness of 
the drug The same level of authentic medicine is a 
condition of registration. 
 The Jordanian pharmaceutical industry has received 
quality certificates based on the confidence of the 
export markets with its products and sales growth. 
The pharmaceutical industry in Jordan is one 

AMMAN, THE CAPITAL OF 
MEDICINE IN THE ARAB WORLD

T
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TO REACH THE OPTIMAL ENGINEERING 
ENVIRONMENT IN THE KINGDOM, SYSTEMS 
RELATED TO THE ARCHITECTURAL 
AND ENGINEERING WORK SHOULD BE 
DEVELOPED AND REAL AWARENESS OF 
ITS IMPORTANCE IN SOCIETY SHOULD BE 
DISSEMINATED
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Social responsibility remains one of the most important 
priorities of entrepreneurs in the field of business. Meisa 
Batayneh at the forefront of entrepreneurship in Jordan, 
what is your interest in civil society institutions at the 
cultural and social level? What impact do you seek to 
leave in the category that aims to develop??
Positive participation in the development of our societies 
economically, socially and even politically is the 
responsibility and duty of every member of this community. 
I always dedicate a good part of my time to work with a 
range of civil society organizations that are concerned with 
multiple urban, cultural and environmental affairs.

You are a participant in many jury committees of 
international awards and architectural competitions, the 
most important of which is the Aga Khan; Award in its 
last session which was announced recently. Could you 
tell us about this experience?
The Agha Khan Prize is one of the most prestigious 
architectural awards in the world, not only because it deals 
with the architectural and urban dimension of projects 
in Islamic societies, but also because it focuses on the 
integration and interaction of these communities with their 
surroundings wherever they exist. I was honored to have 
chosen to judge the last session of this award along with a 
group of international architectural thinkers. I think we were 
able to award the award to distinctive projects dealing with 
the issues of environment, sustainability, identity, heritage, 

participatory and local meetings in a framework of a lot of 
modernity and a sense of creativity. In addition to the Aga 
Khan Award, I have also participated in many international 
jury committees, including the Lafarge Holesm Award for 
Green and Sustainable Construction. At the end of the 
year, I am going to participate in the jury of Amsterdam 
international architecture festival. 

You have received many awards and a lot of compliments. 
You amazed the world with your unique ideas, when 
talking about Batayneh projects, what are the most 
projects that you are very proud to accomplish and rated 
the best on the world?
Not because it is the latest project that we have won 
through an architectural competition, but the project of the 
new campus of Al-Ahliyya and Bishop Schools in Amman 
may be one of the projects that I cherish most because 
it is a project that seeks to create a different learning 
environment in line with the outlook of education. It is the 
same reason that the project wins Award of the International 
Architecture Festival for future projects that offer new ideas. 
The recently inaugurated Petra Museum project is one of 
our major projects and is also an award-winning Chicago 
Museum of Architecture. This is in addition to many of our 
large projects inside and outside Jordan, such as the new 
Queen Alia Airport Terminal project, Al Raha Village / Marsa 
Zayed project in Aqaba, and the rare beach villas project on 
Saadiyat Island in Abu Dhabi.

BATAYNEH:
WOMEN IN OUR SOCIETIES 
SUFFER FROM SOCIAL 
AND PROFESSIONAL 
PRESSURES, BUT THE 
SUCCESS STORIES HAVE 
PROVEN THEIR ABILITY TO 
GIVE
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BATAYNEH... ELEGANT PRESENCE,OUTSTANDING 
THOUGHT AND INTELLECTUAL DIALOGUE

Batayneh’s vision for innovation.. Her innovation 
continues to evolve ...
How do you evaluate the new engineering projects in 
Jordan? Since civilization in any country is directly 
related to the urban renaissance. How do you see the 
urban development in the Kingdom?
Recently, we have witnessed many important projects 
in Amman, Aqaba and Petra, which show a remarkable 
development in architectural and urban product thought. 
One of the most important projects that take care of reviving 
the environmental and urban dimension of our cities and 
our neighborhoods and facilities in full interaction with 
our communities in terms of identity, values and needs. 
Jordan has been in the lead to form many architectural 
skills and abilities. There are many examples of excellence 
of the Jordanian architect whose product exceeded the 
architectural borders of Jordan to reach all countries of 
the region and many countries of the world. However, we 
still have great strides to make in the development of our 
urban reality to reach the optimal built environment that we 
all seek.This was through the development of legislation 
and regulations related to architectural and engineering 
work or through real awareness to all parties of society of 
the importance and dimensions of sound architectural and 
urban work .

Do you nurture and embrace talent in front of them if they 
see the seed of innovation and creative capabilities? 
How much support they may offer to this group? 
One of the main pillars of design in our office (Meisam 
Architects and Engineers) is the design methodology, which 
depends entirely on what we call ”collective creativity“ 
where we always share design ideas and develop a lot of 
alternatives. This methodology is based on the participation 
of others, especially modern architects and similar talent, 
which becomes a true partner in Meisam.

BATAYNEH HOLDS 
AKAA, THE MOST 
PRESTIGIOUS 
ARCHITECTURAL 
AWARDS IN THE 
WORLD  
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MEISA BATAYNEH ... 
WHEN SUCCESS
IS A WOMAN 

 Meisam Architects & Engineers offers 
its unique consultancy and engineering 
services to its customers spread all over 
the world. It has earned a well-known and 
well-deserved established firm in various 
places at the local and international level 
and at all levels, to become the company 
name of leadership, creativity and 
achievement 

At this meeting, we had a wonderful 
conversation with this wonderful 
engineer 
Arch. Meisa Batayneh After more than 
a quarter of a century experience and 
after you managed to accomplish 
impressive projects in the world, 
where do you see yourself among 
all these successes and whether 
ambition and passion in access is the 
dynamic engine of Batainah or ability 
and qualifications? Which is more 
important for achievement?
Ambition and passion are the main 
motives for excellence, whereas ability 
and qualifications are the necessary tools 
for success. With my full satisfaction what 
I have achieved so far but always see 
towards more success and excellence.

When the Arab woman succeeds, 
we must be applauding warmly 
because tools for success are still 
not readily available. Dear Eng. and 
businesswoman, how can women 
keep balance between personal and 
professional life? Can she engage 
in life and fulfill that role alone? Or 
is there a great man who should 
be next to her? Could it be father, 
brother, husband or son?? 

Anyone, man or woman, needs and 
benefits from the social system in 
which he/she lives, from his/her family, 
friends or colleagues, but ultimately 
success comes from personal 
motivation, in which an individual can 
achieve much regardless of his or her 
surroundings. Unfortunately, women 
in our societies and even in developed 
societies still suffer from stereotypes 
and social and professional pressures 
are not sound, but at the same time 
there are many success stories that 
demonstrate the ability of women 
to overcome these obstacles and 
excellence and success and serve her 
community to the fullest.



uccess is a human demand 
that women must seek just as 
men to reach it and not stop 
for them at a certain extent, 
but must remain inherent in all 

stages of life.
Arch. Meisa Batayneh, the ambassador of 
success for Arab women, has been able 
to excel to prove to the world that women 
are able to be very beautiful at all times and 
places. Women need to prove themselves 
at the top of the pyramid. They are well- 
educated which made women confident 
enough to create. Women can make their 
touches in the creativity of architecture 
world to establish their own astonishing 
projects. Thus, women prove the elegance 
and incomparable abilities.  
Arch.Batayneh shines brightly on the 
cover of the ”Investors“ for this issue. She 
is delivering a rich creative speech that 
reflects wisdom and great sense. 
Arch. Meisa Batayneh and her partners, 
established Meisam Architects and 
Engineers Office, in accordance with the 
spirit of team spirit, partnership between its 
members with appreciation and exchange 
of achievements and successes, and a 
clear vision to use knowledge, creativity 
and design to create a distinct architecture. 
The company is designed around the 
Design Lab ™, which includes highly 
qualified and creative architects, who have 
a common vision of a collective creative 
thinking methodology that produces 
creative designs that highlight the best 
results on a project-by-project basis. From 
sustainable urban planning to many diverse 
building projects, Meisam’s approach is 
characterized by its focus on respecting 
the surrounding environment, whether built 
or natural, and attention to the dimensions 
of urban and social and sustainable care 
on all levels. It provides an Ultimate user 
experience that transcends the quality of 
living in some places. Meisam Architects 
and Engineers have been recognized as 
one of the most important architectural 
offices in the region. Thus, it won the 
international architect awards; ”+Architizer 
A“, ”WAFX“, ”LEAF“, ”Chicago Athenaeum 
Museum of Architecture ” and  ”City Scape 
Global“.

4

ISSUE MEETING

S

ISSUE 57    September 2019 

MEISA BATAYNEH ... 
WHEN SUCCESS
IS A WOMAN 

MAISAM 
ARCHITECTS 
& ENGINEERS 
IS A PIONEERING 
ARCHITECTURE AND 
ENGINEERING FIRM 
LEADING TREMENDOUS 
CREATIVE PROJECTS



Tourism plays a vital role to develop the income 
resources of the domestic economy. It increases 
the domestic income, brings the foreign 
currencies, improves the balance of payments, 
and provides more job opportunities. Most of 
all, it builds bridges of civil, human, and cultural 
communication between Jordan and the whole 
world.

The tourism sector is the Petrol of Jordan. It 
never lashes. Also, it will last for the coming 
generations if we preserve it, improve its 
facilities, and market it. Tourism is a significant 
income resource that increases investments, 
human, cultural, and economic development in 
the country. 

To help the tourism sector, it is important to 
encourage the investment, train staff, take care of 
the sights such as, roads and public utilities, and 
to provide safe tours for the tourists by the police 
in the sights, in addition to treat the tourists well. 

Thus, the tourism sector will actively take part in 
the economic life as a vital and effective agent. 
Also, we can depend on tourism to start future 
investments that improve individual income as 
well as the country’s resources. 

It is really important to create a tourist culture 
among youth. This establishes main concepts 
of its importance as well as the great income 
in Jordan. However, improving tourism is 
significant to contribute to change the false point 
of view and wrong behaviors towards tourism. 
We need to establish positive concepts and 
new skills to support the culture of tourism. 
Furthermore, these concepts will raise people 
awareness on the domestic and formal level to 
preserve resources. Actually, tourism is a vital 
resource that increases income. Its revenues 
are 3/1 domestic income. Thus, this sector is 
really the everlasting Petrol of Jordan.

aliamaireh@yahoo.com

EDITORS LETTER 

TOURISM…
IS THE ENGINE OF 
ECONOMIC
DEVELOPMENT
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