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حرية تحويل وانتقال رأس المال واالرباح
حرية تحويل االعمالت االجنبية
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المزايا التنافسية

مكاتب ومساحات متنوعة تلبي احتياجات كبرى الشركات 
وبمعايير ومواصفات عالمية.

انظمة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

أنظمة سالمة شاملة: أجهزة إنذار بالحريق، كاشفات دخان 
وحرارة، مرّشات أوتوماتيكية لمكافحة الحرائق.

ادارة تنظيمية للمرافق المشتركة ونظام التواصل مع 
المستثمرين

قاعات لالجتماعات واماكن لعقد الفعاليات والمؤتمرات 
والتدريب.

خدمات المحالت التجارية والكافتيريات والمطاعم.

مواقف للسيارات داخلية وخارجية.

االمن والحماية على مدار الساعة ونظام مراقبة بمواصفات 
عالمية.

وحدات استثمارية تجارية الفرص االستثمارية
مطورة للتأجير
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مطورة للتأجير

Jordan Free & Development Zones Group
Tel: +962 6 5828170 | +962 6 4300999   Fax: +962 6 5964359 | +962 6 4300993 

www.jfdz.jo  | info@jfdz.jo

المجموعة االردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية



السنة الرابعة عشرة
العدد ٥٩ /  أذار   ٢٠٢٠

�سـركـة اخلربة الإيجابية لالإعـــالم املتخ�س�ص والت�سويق

مجلـــــة إقتصاديــــة دوريـــــة تعنـى بشــؤون اإلسـتثمــار

املديـر العـــام
رئي�س التحرير

علــــي العــمـايـــــرة

رئي�س جمل�س الإدارة
حممد العــمـايـــــرة

التحرير
نور الرحامنــــة

املالية والعالقات العامة 
اأحمد العمايرة

خلــــوي  ٠٧٧٧٤٤٤١٥٠

الت�صـويــر
يو�ســـــف العـــــــالن
عبد اهلل اأيــــــــوب

الخراج  الفني والت�صويق
�سياء احلوراين

التدقيق اللغوي
اأحمد عاي�ص

�سـركـة اخلربة الإيجابية لالإعـــالم املتخ�س�ص والت�سويق

التـــوزيـع اخلارجـــي
م�سر  - الإمارات  - البحرين - ال�سعودية  - قطر 

الربيد الإلكرتوين:
املوقع الإلكرتوين:

عمان - الأردن
�سارع اجلامعة - جممع �سنقرط مقابل فندق الفنار

الطابق الرابع / مكتب )٤٠٢(
هاتــــف:   ٥١٥٥١3٦  ٦ ٩٦٢+

موبايل: ٤٤٤١٥٠  ٧٧٧ ٩٦٢+    ٥٦٠٠٨١٧  ٧٩ ٩٦٢+
�ص.ب. ٩٦٢٧٢٥  عمان ١١١٩٦ الأردن

INVESTORS
MAGAZINE

ISSUE  59



االفتتــاحيـة

Editorial

aliamaireh@investorsmgz.com

ما   زال   هذا   الفيروس »    الكورونا    « يفتك   ويهدد   بانهيار    وانكماش  
 اقتصادي   ليس   خيالي   بل   حقيقي   وبعيد   عن   األوهام   وأن   تعود   الحياة  
 لما   كانت   عليه   قبل   كورونا   في   مستوياتها   االقتصادية   واالجتماعية  
 والسياسية   ضرب   من   الخيال   وأحالم   الكوابيس،   وهو   ما   يتفق  
 عليه   السياسيون   واالقتصاديون   والقادة   والشعوب   ليس   في   األردن  
 فحسب   بل   في   كل   دول   العالم،   وهو   ما   يعني   تحوالت   عميقة   فرضتها  
 كورونا،   سيكون   عنوان   التعامل   معها   ومعيار   النجاح   الخروج   بأقل  

 الخسائر   وليس   تحقيق   المكاسب . 
تلك   التحوالت   العميقة   أفرزت   مشهدا   تقليديا   في   األردن   عنوانه  
 التدافع   من   قبل   النخب   الطامحة   بقيادة   المرحلة   الجديدة   لما   بعد  
 كورونا،   من   خالل      مشاريع   وتوصيات   ودراسات   ولجان   وتصريحات  
 عبر   حضور   إعالمي   مكثف،   تتطلع   غالبيتها   لالستفادة   من   كورونا  
 واستثمارها   وليس   مواجهة   تداعياتها   بسيل   من   االقتراحات   الجاذبة  
 والناقدة   لسياسات   الحكومة   وإجراءاتها   وقراراتها   بالتعامل   مع  

 كورونا،   بما   في   ذلك   النجاح   في   احتواء   الوباء . 
      فيروس   كورونا   الجديد )  كوفيد  .( 1٩  -  التغير   جاء   عاصفا   بمعدالت  
 النمو،   كما   تشير   تقديرات   صندوق   النقد   الدولي   المعروضة   في  
 الشكل   البياني   أدناه  . وهناك   من   الدالئل   األخرى   ما   يفيد   بأن   الشهور  
 القادمة   سوف   تشهد   تفاقما   أكبر   وأكبرفي   معدالت   البطالة   وفقدان  
 الوظائف   بشكل   ال   يوصف   ،   وإفالسا   للعديد   من   الشركات،   خاصة   في  
 قطاعات   السياحة   والطيران   والصناعات   الصغيرة،   وتعثرا   في   حركة  
 التجارة   العالمية،   واهتزازا   في   القطاع   المالي،   وتراكما   في   المديونيات.  
 وقد   جاءت   هذه   الصدمة   دون   سابق   إنذار،   بداية   في   الصين،   وانتهاء  
 باالنتشار   السريع   في   معظم   بلدان   العالم  . وألن   الفيروس   ال   عالج  
 وال   لقاح   له   حتى   اآلن،   فقد   استطاع   أن   يصيب   في   نهاية   نيسان  ٠٢٠٢     

 ما   يقارب   على   7٥٥ , 33٠ , 3   مليون   شخص،   وأن   يودي   بحياة   أكثر   من  
      761 , ٢34 ألفا    شخص   وقد   سجل   عن   ٢٢7 , ٠٥3 , 1   حالة   شفاء )  حسب  

 مصدر   بيانات   منظمة   الصحة   العالمية .( 
وليس   بعيداً   عن   الحدث   التاريخي   وأحداث   هبوط   أسعار   النفط   فقد  
 تسارعت   خسائر   العقود   اآلجلة   للخام   األميركي   الخفيف   وهبوط    إلى  
 أكثر   من   3٠6   في   المئة   ليصل   سعر   البرميل   إلى   سالب   63 . 37   دوالر  

 للبرميل،   وهو   سعر   غير   مسبوق   في   تاريخ   الصناعة   النفطية . 
وتحولت   العقود   اآلجلة   للنفط   األميركي   ألقرب   استحقاق  
 أثناء   التعامالت   إلى   سلبية   للمرة   األولى   في   التاريخ   مع  
  امتالء   مستودعات   تخزين   الخام   وهو   ما   يثبط   المشترين . 

وقد   دفعت   سرعة   انتشار   الفيروس   بصناعة   السياحة   والسفر  
 وشركات   الطيران   التي   تمثل   أكثر   من   عشرة   في   المائة   من   النمو  
 االقتصادي   العالمي،   إلى   واحدة   من   أسوأ   األزمات   العالمية،   وفقاً   لما  
 تبين   من   خالل   مقابالت   مع   أكثر   من   عشرة   من   الخبراء   وأصحاب  

 الفنادق   ومديري   الرحالت   السياحية . 
ومنيت   شركات   الطيران   بأشد   الخسائر   منذ   بدأ   انتشار   المرض،  
 وفقدان   آالف   الوظائف   عالمياً    غير   أن   المؤسسات   الفندقية   مثل  
 »  هيات   للفنادق    « وشركات   تشغيل   السفن   السياحية،   مثل   مؤسسة  
 »  كارنيفال « ،   وشركات   الرحالت   مثل »    توي    « ُمنيت   بخسائر   أيضًا.  

 وتقول   بولبان »   : ال   نعلم   متى   سينتهي   هذا   الوباء .  « 

مع   كل   ذلك   حفظنا   اهلل   من   كل   داء   ووباء   وعم   السالم   على   بلدنا  
 األردن   وعلى   العالم   أجمع . 

كورونا...وما بعد االنهيار االقتصادي

رئيـس التحريــر



المحتويات

 مستشفى عمان ...صرح طبي راق ومشرف لألردن

ألحق وفيات وأضرار ال تحصى وشل العجلة االقتصادية

لقاء العدد

ملف العدد 

أخبار  اقتصادية

انتظرونا في العدد القادم
 مع رئيس الوزراء األسبق د.عبداهلل النسور

المناطق الحرة والتنموية...  بيئة خصبة لنمو وازدهار اأعمال
 ووجهة رئيسية جاذبة لالستثمارات العالمية

الدكتور سعيد: المستشفى حصل على جميع المستحقات 
الليبية بجهود سيد البالد والقائمين على هذا الموضوع

تفشي فيروس كورونا وتأثيره على نمو االقتصاد العالمي

دولة الدكتور عبداهلل النسور يخص المستثمرون بلقاء 
حول التداعيات االقتصادية من أزمة ووباء فيروس 

»كورونا« على المستوى المحلي والعالمي في العدد القادم

الهميسات:  المناطق الحرة والمناطق التنموية
47 عاماً من النجاح
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1,474 مليون دينار صافي أرباح التأمين األردنية للعام ٢٠1٩

أراء  ومقاالت

االستثمار في قطاع التأمين

االستثمار في القطاع المصرفي

االستثمار في قطاع التمويل التجاري

6٠1,٠٢ مليون دينار أرباح مجموعة البنك العربي للعام ٢٠1٩

1,767 مليون دينار صافي أرباح األولى للتمويل للعام ٢٠1٩

بقلــم : الباشا محمد العمايرة

عبد  الخالق: الشركة تحرص على مواكبة تطور خدمات 
التامين عالميا مسخرة لتحقيق هذا الهدف محصلة 

خبراتها التأمينية الطويلة

ابو خديجة: برغم الظروف الصعبة التي تواجه قطاع التمويل 
اال ان الشركة استطاعت ان تحقق نتائج مرضية

نعمة األمن واألمان... ثروة وطنية ال يفرط فيها

المصري: النتائج االيجابية للبنك تثبت في كل عام 
مقدرته الممتازة على التعامل بنجاح مع مختلف الظروف 

والمجاالت
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عند احلديث عن قراءة امل�سهد القت�سادي وال�سيا�سي يف اململكة  فاإنه من 
احلري بنا اأن نتوقف عند ال�سخ�سيات املهمة و البارزة يف الأردن والتي تعد 
من روافد الوطن والذين نه�سوا به وهو يف عز اأزماته �سيف العدد القادم 
الدكتور عبداهلل  ال�سعبة  املواقف  املحنك �ساحب  وال�سيا�سي  الفذ  الرجل 

الن�سور.
اأكرث من ثالثني عاما يف خدمة الوطن من خالل املنا�سب املهمة التي �سغلها 
بالدولة واأثبت قدرته يف ال�سيطرة على جمريات الأمور اأثناء توليه رئا�سة 
احلكومة يف مرحلة �سعبة كانت متر بها اململكة وال�سرق الأو�سط  فعلى يديه 
الدينار  مل�ساعدة  بقوة  يده  مد  عندما  ال�سعداء  الأردين  القت�ساد  تنف�ص 
الأردين للمحافظة على قيمته يف فرتة الربيع العربي ليثبت للعامل من حولنا 
اأن الأردن يزخر بالقيادات الإدارية وال�سيا�سية املوؤهلة واملثقفة والتي متتلك 

من اخلربة ما ميكنها من املناف�سة على البطولة بني دول املنطقة. 
الدكتور عبداهلل الن�سور يف حوار �ساخن مع جملة امل�ستثمرون والأردن مير 
باأزمة كربى على م�ستوى العامل وقد اأ�ساد الن�سور بحكومة الرزاز يف هذه 
الأردن  باأن  وقال  كورونا  مع جائحة  املنطقة  بها  التي متر  ال�سعبة  الفرتة 
�سيثبت للعامل كما كل مره اأنه قادر على ادارة الزمات و�سيخرج اأف�سل من 

كثري من الدول و�سيتعافى اقت�ساديا ليعود اأقوى من ذي قبل.
�سغلت  التي  حكومته  فرتة  عن  »م�ستثمرون«  للـ  �سيتحدث  الن�سور  الدكتور 
التي  الأحداث  من  الكثري  حتمل  والتي  تفا�سيلها  عن  باحلديث  الأردنيني 
ما  للمرحلة احلالية ومرحلة  فاعلة  قراءة  له   �سيكون  كما  ت�ستحق احلوار 

بعد التعايف .
انتظرونا يف العدد القادم مع الدكتور عبداهلل الن�سور الذي لطاملا تربع على 
قمة امل�سوؤولية يف جميع املنا�سب التي �سغلها م�سددا على الدور الذي يقوم 
به الإعالم يف هذه الظروف ال�سعبة على م�ستوى املنطقة العربية باأكملها 

ولي�ص الأردن فقط.

دولة الدكتور عبداهلل النسور يخص المستثمرون بلقاء حول 
التداعيات االقتصادية من أزمة ووباء فيروس »كورونا« على 

المستوى المحلي والعالمي في العدد القادم

انتظرونا في العدد القادم
 مع رئيس الوزراء األسبق د.عبداهلل النسور
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 مستشفى عمان ...صرح طبي راق ومشرف لألردن

ملف العدد

الدكتور سعيد: المستشفى حصل على جميع المستحقات   الليبية بجهود سيد البالد والقائمين على هذا الموضوع

الدكتور سعيد:
 أسعار العالج في االردن مناسبة على الرغم من ارتفاع التكاليف 

التي يتحملها المستشفى وهذا يؤكد من ان االلتزام ال زال موجودا 
داخل اغلب المستشفيات



مستشفى عمان صرح طبي أردني رائد اكتسب شهرة واسعة على المستوى الوطني والعربي 
عمومًا. يضم المستشفى األقسام األساسية من اإلسعاف وطوارئ قسم العمليات الكبرى، 
األشعة، التنظير، المختبر، الصيدلية، قسم القسطرة القلبية وقسم عمليات القلب وزراعة 
األعضاء، وحدة الكلية االصطناعية، قسم الوالدة والخداج وقسم العناية الحثيثة والمركزة.

          وما يتميز به المستشفى هو مستوى طبي جيد لنخبة ذات خبرات طبية وجراحيه كبرى. 
يضع المستشفى جميع أقسامه وخبراته في خدمة وراحة مرضاه.

         تأسس مستشفى عمان عام )1993( ليضم حينها طابقين ثم شملته توسعة نوعية 
عام )1998( ليصبح بسعة )95( سريراً موزعين على ستة طوابق. كما قام المستشفى 

بالتعاون مع أكثر المراكز الطبية تقدمًا في العالم من خالل الربط مع مركز مايوكلينيك الطبي 
الذي بدأ منذ عام )1998( ونظراً لتقدم الخدمات الطبية في األردن بشكل عام وفي مستشفى 

عمان بشكل خاص فقد أصبح الربط غير فاعل.

 مستشفى عمان ...صرح طبي راق ومشرف لألردن
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ملف العدد

الدكتور سعيد: المستشفى حصل على جميع المستحقات   الليبية بجهود سيد البالد والقائمين على هذا الموضوع



        ولأهمية القطاع الطبي يف رفد القت�ساد والنهو�ص به وملا له من تاثري مبا�سر وغري 
مبا�سر على بع�ص القطاعات القت�سادية الخرى قامت جملة امل�ستثمرون بت�سليط ال�سوء 
على القطاع الطبي يف هذا العدد واهمية ال�ستثمار به وامل�ساكل التي قد تواجه امل�ستثمرين 
م�ستوى طبي  م�ست�سفى عمان من  به  يتميز  وملا  امل�ست�سفيات اخلا�سة  وبالخ�ص يف  فيه 
اأق�سامه  جميع  ي�سع  امل�ست�سفى  ولن  كربى.  وجراحيه  طبية  خربات  ذات  لنخبة  جيد 
وخرباته يف خدمة وراحة مر�ساه وقع اختيارنا على هذا ال�سرح الطبي الراقي وامل�سرف 
لالردن ليكون لنا هذا احلوار ال�سيق واملهم مع مدير عام م�ست�سفى عمان الدكتور با�سم 
�سعيد الذي اأكد خالل م�سريته الطبية على قدرته وحكمته يف ادارة املواقف واثبت خالل 
املنا�سب التي ا�ستلمها ومنها رئي�ص جمعية امل�ست�سفيات الردنية بان توحيد اجلهود يوؤدي 
واملر�سى  للمواطنني  املقدمة  الطبية  واخلدمات  الردين  ال�سحي  بالقطاع  الرتقاء  الى 

العرب والجانب.
الردن  م�ست�سفيات  بني  عمان  م�ست�سفى  يقيم  بان  �سعيد  الدكتور  مع  احلديث  وبداأنا 
الطبية  اخلدمات  كافة  �سمولية  يف  املثالية  اإلى  للو�سول  تتطلع  امل�ست�سفى  بان  لنا  فقال 

والتمري�سية من حيث الرعاية والعناية وتوفري �سبل الراحة والطمئنان.
 فاهم ما مييز م�ست�سفى عمان هو تقدمي اأف�سل رعاية �ساملة للمري�ص و تكلفة مناف�سة 
مع احلفاظ على اأعلى املعايري الأخالقية وجودة اخلدمة املقدمة للمر�سى بطريقة ريادية 
مميزة  تن�سجم مع املعايري الف�سلى و املتمحورة حول �سالمة املري�ص، واأ�ساف الدكتور 
�سعيد اأن امل�ست�سفى يراعي تنوع ثقافات املر�سى والزوار واملوظفني ويعرتف بقوة اجلهود 
الكادر  ويقدر  فانه يحرتم  لذلك  وتقدمي اخلدمة  امل�ساريع  تنفيذ  واملن�سقة يف  املتظافرة 

الطبي والداري بال�سافة الى احرتام وار�ساء حاجات املري�ص. 
حيث  من  الردن  يف  متميزة  طبية  خدمات  يقدم  اجلراحي  عمان  م�ست�سفى  بان  واأكد 
الطبية  الجهزة  مع  والتعامل  واملر�سى  الطباء  ولقاءات  املحا�سرات  القاء  يف  التعامل 

املتطورة.
واأكد على الكفاءة العالية التي يتمتع بها جميع الطباء وال�ست�ساريني املخت�سني الذين 

يقومون باجراء العمليات داخل امل�ست�سفى. 
الليبية بجهود  امل�ستحقات  امل�ست�سفى ح�سل على جميع  ان  الى  الدكتور �سعيد  اأ�سار  كما 

�سيد البالد والقائمني على هذا املو�سوع 
امل�ست�سفى  الى  املعاقني  بت�سهيل مهمة دخول  بالتعاون مع خمفر زهران  امل�ست�سفى  وقام 
امل�ست�سفى  نفقة  على  وذلك  املتحركة  الكرا�سي  على  لدخولهم  خا�ص  م�سرب  بتامني 

اخلا�سة 
تعاون  فهناك  املجتمعية  وامل�سوؤولية  الن�ساين  العمل  قيمة  نهمل  ل  �سعيد  الدكتور  وقال 
امل�ست�سفى باجراء  با�ستمرار خلدمة املجتمع املحلي، كما قام  بتحديد يوم طبي جماين 
الطباء  قام  حيث  والح�سان  الرب  جمعية  مع  بالتعاون  جراحية  عملية   ٢٠ من  اكرث 

وال�ست�ساريني باجراء عمليات جراحية كاملة
تطرق  منها  اخلروج  من  امل�ست�سفيات  تتمكن  وكيف  املالية  الزمات  عن  احلديث  وعن 

الدكتور �سعيد الى مو�سوع زيادة عدد امل�ست�سفيات اخلا�سة وقال:
تطوير  م�سروع  �سدد  يف  الزيادة  وهذه  كثريا  موؤخرا  زادت  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  عدد 
القطاع ال�سحي ويف اآخر ثالث �سنوات مت ان�ساء 3 م�ست�سفيات جديدة وهناك مثلها يف 
الثالث �سنوات القادمة وهذا �سيزيد ما يقارب اللف �سرير يف هذه امل�ست�سفيات ال�ستة، 
لذلك يجب ان يكون هناك تعاونا ملمو�سا ومهما من احلكومة للتن�سيق مع كافة اجلهات 
والجهزة املتعلقة بالدولة حتى ي�ستعيد هذا القطاع حيويته فعلى �سبيل املثال كيف يتم 
جمعية  او  ال�سحة  وزارة  مع  التن�سيق  دون  اليمن  ليونايتد  الردن  الى  فريق   3٦ ادخال 
امل�ست�سفيات اخلا�سة ومل  يتم عمل ا�ستقبال حافل لهم وتوزيع الورود على �سبيل املثال 

وعمل حفل اعالمي ل�ستقبالهم .
التي مت  الت�سويقي يف تنمية وتطوير القطاع،خا�سة وان امل�ست�سفيات  العامل  اأهمية  وبني 
احلديث عنها �سابقا �ستكون موؤ�سرا وا�سحا على تطوير القطاع الطبي ومن جهة اخرى 
�سيكون هناك عبئا وا�سحا على ت�سغيلها حيث �ستحتاج هذه امل�ست�سفيات الى كوادر طبية 

وخدمية وادارية كما �ستحتاج الى عملية ت�سويق مدرو�سة.
كما و�سح الدكتور �سعيد واجب احلكومة بالتعاون لتامني فيز �سفر للمر�سى واملرافقني 
على  و�ستقبالهم  عالجهم  ت�سهيل  يتم  وان  العالج  هو  الهدف  طاملا  تعقيدات  بدون  لهم 

اح�سن وجه .
وعرب الدكتور عن راأيه فيما يقال بان الطب ا�سبح جتاريا نوعا ما وهناك ا�ستغالل من 
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يتميز المستشفى 
بمستوى طبي رائد 
لنخبة ذات خبرات 

طبية وجراحيه كبرى 
و يضع جميع أقسامه 

وخبراته في خدمة 
وراحة مرضاه



امل�ست�سفيات اخلا�سة بالتحديد للمر�سى براأي العديد من النا�ص وقال:
اأن املري�ص ل يتقبل فكرة العالج مقابل املال فقد تعود املجتمع على العالج املجاين وهناك 
فئة كبرية من النا�ص التي لديها تامني حكومي او خا�ص نواجه �سعوبة كبرية يف حت�سيل 

ن�سبة ال ٢٠% التي يجب ان يتحملها املري�ص 
وبحكم ثقافة املجتمع الردين بكون العالج يجب ان يكون جمانا قد يعترب املري�ص اأن اي 

مبلغ مايل يدفعه يجعل من الطب جتارة 
طبية  اخطاء  ولي�ست  امل�ست�سفيات  بني  مادية  ق�سايا  هي  املحاكم  يف  الق�سايا  فاغلب 
وباعتقادي ان ال�سعار املوجودة حاليا وح�سب ت�سعرية النقابة هي من عام ٢٠٠٨ مع اأننا 
يف عام ٢٠٢٠ بالتايل هي ا�سعار منا�سبة على الرغم من ارتفاع التكاليف التي يتحملها 
امل�ست�سفى وهذا يوؤكد من ان اللتزام ل زال موجودا داخل اغلب امل�ست�سفيات مع قناعتي 
باهمية تعديل ال�سعار من قبل النقابة ا�سعار منا�سبة على الزيادات املختلفة من الطاقة 

والر�سوم و ال�سريبة .
وبني اي�سا ان للمري�ص احلق يف مناق�سة الفاتورة املرتتبة على اقامته يف امل�ست�سفى مع 

ادارة امل�ست�سفى والطبيب القائم على عالجه.
اما بالن�سبة للفكرة املاأخوذة عن ا�ستغالل املر�سى القادمني من خارج البالد واعطائهم 

ا�سعارا �سياحية فقال الدكتور �سعيد:
مثل  متاما  معه  التعامل  ويتم  الردن  خارج  من  القادم  للمري�ص  ا�ستغالل  اي  يوجد  ل 
العمال  هذه  فتبقى  باخر  او  ب�سكل  ا�ستغالل  ح�سل  اذا  اأما  الردن  يف  املقيم  املواطن 
فردية ول يجوز ابدا تعميمها مثلها مثل اي خلل يحدث يف اي قطاع اخر  فكيف �سيحدث 
العالج يف الردن برغم من  للمري�ص الجنبي وليزال القبال كبري جدا على  ا�ستغالل 

غالء القامة وتكاليف املعي�سة داخل البلد
ومن وجهة نظري فان مو�سوع ا�ستغالل املر�سى الجانب هو دعاية اردنية حملية ولي�ست 
خارجية والدليل على ذلك بان القبال على العالج يف الردن مل يتناق�ص خالل العوام 
فواتري  على  التدقيق  على  الردنية  ال�سركات  بع�ص  تعمل  ،و  م�ستمر  بتزايد  بل  ال�سابقة 
اغالق  علينا  انه  الردن.واظن  داخل  لهم  م�ست�سارين  خالل  من  لها  التابعة  املر�سى 

مو�سوع ا�ستغالل املري�ص الجنبي.
الدكتور �سعيد  اأكد  امل�ست�سفيات الردنية  التي ممكن ح�سولها يف  وعن الخطاء الطبية 
بان م�سروع الخطاء الطبية ل زالت داخل الدرج ، وان القوانني �سدرت ولكن التنفيذ غري 
ملمو�ص اذا كان هناك ق�سية فانها تذهب للمحكمة .وتعترب الن�سبة فيما يتعلق بالخطاء 

الطبية اذا ما قورنت مع الدول الخرى قليلة. 
وختم الدكتور �سعيد كالمه بان القطاع الطبي يف الردن متطور جدا وذو كفاءة عالية  من 
حيث الطباء و امل�ست�سفيات اخلا�سة ،ولكن يحتاج الى عملية تنظيم حتى يظهر بابهى 

حلة له ويقاوم جميع العراقيل وال�سغوطات التي قد تواجه امل�ستثمرين فيه. 
درا�ستها  من  بد  ل  التي  و  اخلا�سة  الطبية  اجلامعات  و  امل�ست�سفيات  م�ساريع  وهنالك 
جيدًا من حيث الفائدة ال�سحية و العملية وان يكون هنالك ت�سهيالت من حيث الرخ�ص 
املهنية و ا�ستقدام الجانب ذو اخلربة لال�ستفادة منهم فيمن خرباتهم كذلك ا�ستقدام 
التمري�ص الجنبي وت�سهيالت اح�سارهم ملا لديهم من خربة عملية وفنية ي�ستفيد  منها 
الكادر ال�سحي و املر�سى يف هذه امل�ست�سفيات التي لها طابع تعليمي خا�ص وان ل يكون 
عامل بريوقراطية هو ال�سا�ص يف مثل هذا ال�ستثمار الذي �سوف يتجاوز مئات املاليني 

من الدنانري.
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القطاع الطبي في االردن متطور وعلى كفاءة عالية
ولكن يحتاج الى عملية تنظيم
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بقلم عبد الحكيم محمود الهنديبقلــم : الباشا محمد العمايرة

نعمة األمن واألمان... ثروة 
األردنيون في خندق واحد مع وطنية ال يفرط فيها

جاللة الملك

اأبدًا  وهي  فعال نعمة الأمن والأمان يف اململكة ثروة وطنية ل يفرط فيها 
ارتفاع ن�سب اجلرمية، وزيادة معدلت  با�ستدامتها  التي مل يطعن  النعمة 
الفقر والبطالة، وانت�سار املخدرات جتارًة وتعاطيًا، وتف�سي ظواهر كالغ�ص 
جودة  وتراجع  التحتية،  البنية  وتهالك  وال�ستغالل،  والحتيال  والن�سب 
اخلدمات ال�سحية والتعليمية، وارتفاع ن�سبة الأمرا�ص النف�سية... كل ذلك 
ي�سعى  ل  وطنية  ثروة  اأ�سبحت  التي  والأمان،  الأمن  على منظومة  يوؤثر  ل 
اأي مواطن يف اململكة امل�ستقرة و�سط اإقليم م�سطرب، اإلى التفريط فيها. 

و�سعبه  الها�سمية احلكيمة  وقيادته  اول  اهلل  بف�سل  امل�ستقر  الآمن  الردن 
املعطاء واجهزته الع�سكرية والمنية التي تعمل على مدار ال�ساعة حلفظ 
امنه وا�ستقراره، مل يغلق ابوابه يوما بوجه من ين�سد المن والمان وذلك 

على الرغم من �سغر حجمه وتوا�سع  موارده و�سح امكانياته.  
تلك النعمة الغنية التي يعود  بف�سلها يعود املواطن اإلى منزله اآمنًا منت�سف 
الليل من دون اأن يعرت�سه اأحد، ول يخاف يف كنفها على اأبنائه وعائلته من 
اأن مي�سهم ال�سوء، ول يخ�سى اأن ي�ستيقظ �سباحًا فيجد بيته قد ق�سف اأو 
دمر، كما يردد من ي�سهرها للدفاع عن كل الإجراءات التي تتخذها الدولة، 
نف�سها  النعمة  هي  اقت�سادية.  اأو  �سيا�سية  اأو  اأمنية  اإجراءات  كانت  �سواًء 
البالد  وبني  بالدهم  بني  مقارنات  لعقد  امل�سوؤولون  ويوظفها  وظفها  التي 
اتخاذ قرارات  اأو�سكوا على  كلما   ، والهالك  والدمار  الفو�سى  الغارقة يف 
خالل  الأمنية  القب�سة  وفر�ص  الأ�سعار  برفع  املتعلقة  كتلك  �سعبية،  غري 
وحماربة  بالإ�سالح  للمطالبة  اململكة،  ت�سهدها  كانت  التي  الحتجاجات 

الف�ساد ومعاقبة املف�سدين. 
على  ح�سولها  بعد  عامليا،  الأولى  الع�سر  الدول  بني  اململكة  ترتيب  وجاء 
العاملي،  والنظام  للقانون  غالوب  ملوؤ�سر  وفقا   ،١٠٠ جمموع  من  نقطة   ٨٩
بعد  الثانية  املرتبة  الأردن يف  ترتيب  وعربيا، جاء  دولة،  �سمل ١3٥  الذي 
اجلزائر، من بني ع�سر دول عربية �سملها الت�سنيف، فيما تقدم ٧ درجات 

على املعدل العام لل�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا البالغ ٨٢ نقطة.
اأن ت�سعر القوى الوطنية بالأمن خالل  األي�ص الأمن والأمان يتمثل يف  لكن 
فعالياتها وي�سعر امل�ساركون بالأمان وهم يتوجهون اإلى الفعالية ويغادرونها؟ 

اخلوف املبالغ فيه على النعمة ي�سعر املواطنني باأنها معر�سة للزوال.
هذا هو الأردن، قيادة حكيمة و�سعب موؤمن بوحدته وقد�سية اأر�سه.

تعلمنا نحن الردنيني يف مدار�ص الها�سميني   اأن  الفرو�سية والأ�سالة 
ركائز  هي  الأردنية  ثوابتنا  عن  والدفاع  وال�سموخ  امللهوف  واإغاثة 

واأعمدة البيت الأردين ل نحيد عنها ابدًا مهما ا�ستدت الظروف .
�سماله  جتمع  التي  والروابط  الدم  وحدة  و  ال�سيل  الردين  ال�سعب 
اليوم  يجمعون  واملنابت  الأ�سول  �ستى  ومن  وغربه  �سرقه   و  بجنوبه 
اأكرث من اأي وقت م�سى على الوحدة الوطنية واللتفاف حول قيادتنا 
الها�سمية واأجهزتنا الأمنية وقواتنا امل�سلحة البا�سلة ووعي اأبناء هذا 
ال�سعب الأبي   ، لأنها هي اجلدار املنيع اأمام ال�ستفزازات واملوؤامرات  

التى حتاك يف جنح الظالم .
�سربت  هزات  على  وي�سرب  يتحمل  اأن  ال�سيل  ال�سعب  هذا  قدر  اإن 
املنطقة وا�سعلت النريان هنا وهناك  وخلقت فو�سى عارمة يف اجلوار 
، و قدر هذا ال�سعب اأن يكون البل�سم ال�سايف جلراح الأ�سقاء  الذين 
عانوا من ال�سراعات  واحلروب يف اأوطانهم ،و قدر الردن  اأن يتحمل 
للقبول  و�سغوطات   اقت�سادي خانق  و�سع  احتمالة من  ما مل ميكن 

بامالءات ومترير �سفقات م�سبوهة. 
  هذا ال�سعب الأبي كان اليد املمتدة للجميع واحل�سن الدافئ  والقلب 
الثورات  كانت  فعندما   ، وامل�سري  الدم  الآمن لخوة  واملالذ  الكبري  
العامل  يعّلمون  قيادتهم  حول  يلتفون  الأردنيون  كان  باجلميع  تفتك 
كيف يكون الوطن اهم  وارفع من اجلميع ،هوؤلء هم الأردنيون الذين 
والذود عن  املقد�سات  الدفاع عن  وا�ستب�سلوا يف  وقفوا وقفات احلق 

�سرف الأمة 
الفكرية  وعقيدته  الأ�سيلة  وثوابته  الردين  ال�سعب  يعرف  ل  من 
كجبال  ثابتون  اأننا  يعرف  اأن  الن  ،عليه  وولئة   انت�سابه  وها�سمية 
وكربيائها  انفتها  يف  الكرك  كقلعة  �ساخمون   ، وال�سلط   عجلون 
تعرف  ل  ال�سمر  اجلباه  ،فهذه  ودحنونها  وكقمحها  اربد   ،ك�سفوح 
وحجم  املوؤامرة  حجم  كان  مهما  احلق  عن  الرتاجع   ول  امل�ستحيل  
ول  ك�سره  ميكن  ل  جدار  هو  والتالحم  ال�سف  وحدة   . الت�سحيات 
القفز من عليه مهما حاول اأولئك املت�سيدون ،الر�سائل التي ل تفهم 
التي  و  الها�سمية  القيادة  يف  والثقة  الردين  والع�سق  العالقة  معنى 
حتاول العبث يف اقد�ص ما يعتقد به الردين بعد الإميان باهلل ور�سوله   
بردٍّ  و�ستواَجه بال �سك  ر�سائل خاطئة  ، هي  الها�سمية  القيادة  وهي 

قا�صٍ من هذا ال�سعب العظيم .

أراء ومقاالت
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رئيس جمعية الفنادق االردنية
 ومدير عام الشركة االردنية للتعليم الفندقي والسياحي
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لقاء العدد

المناطق الحرة والتنموية... 
بيئة خصبة لنمو وازدهار االعمال ووجهة

 رئيسية جاذبة لالستثمارات العالمية



لقاء العدد

�سركة املجموعة الردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية، بح�سب رئي�ص جمل�ص ادارتها 
التنموية وجهة رئي�سية لريادة  املناطق احلرة واملناطق  ت�سكل  الهمي�سات  الدكتور خلف 
العمال يف خمتلف القطاعات القت�سادية حيث تعتمد الدول وعلى اختالف توجهاتها 
القت�سادية وال�سيا�سية واإمكانياتها املادية لال�ستعانة بها لتهيئة مناخ ا�ستثماري مناف�ص 
عمل  فر�ص  توفري  الهم  وهو  ف�سال  �سادراتها  وتنمية  جتارتها  حجم  يف  منوا  يعك�ص 

ملواطنيها وحماربة الفقر بني طبقات جمتمعاتها.
وقال خالل لقائه مع »امل�ستثمرون«، ترجع الأهمية القت�سادية للمناطق احلرة واملناطق 
التي  والعاملية  الإقليمية  للمتغريات  ال�ستجابة  يتم من خاللها  اأنها خطوة  اإلى  التنموية 
من �ساأنها زيادة حدة املناف�سة القت�سادية،  وزيادة النفتاح القت�سادي وتن�سيط حركة 
التجارة وانتقال روؤو�ص الأموال بني الدول، وحتقيق منافع اقت�سادية و�سيا�سية للدول التي 
تن�سئ هذه املناطق باعتبارها و�سيلة فعالة لتحرير التجارة من القيود الكمية واحلواجز 
اجلمركية متهيدًا للدخول يف اتفاقيات التجارة العاملية بعد اأن اأ�سبح من امل�سلم به انه ل 
ت�ستطيع دولة مبفردها مهما بلغت قوتها من اأن تعي�ص مبعزل عما يجري لها و من حولها 

من اأحداث وتغريات متالحقة.  
التطوير  �سيا�سة  املا�سية  عامًا  والربعني  ال�سبعة  انتهجت خالل  املجموعة  ان  وا�ساف، 
جاذبة  رئي�سية  وجهة  الردنية  التنموية  واملناطق  احلرة  املناطق  لت�سبح  والتحديث 
املمار�سات  اف�سل  وفق  ان�سائها  مت  قد  حيث  والعاملية  والقليمية  املحلية  لال�ستثمارات 

العاملية .
اأ�س�ص واأهداف  اأن يكون على  التنموية ينبغي  وعليه فاإن جناح املناطق احلرة واملناطق 
والأمني،  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  بذلك  مراعية  الدولة،  فل�سفة  مع  ومن�سجمة  وا�سحة 
ال�سرائب  جمال  يف  املناطق  هذه  تقدمها  التي  واحلوافز  الإعفاءات  تلك  عن  ف�ساًل 
مع  اأ�سا�سية  وخدمات  وطرق  مرافق  من  التحتية  البنية  وتوفري  اجلمركية،  والر�سوم 
تب�سيط الإجراءات املتبعة فيها ، �سواًء من حيث اإدخال اأو اإخراج الب�سائع والرتاخي�ص 
والت�سجيل وغريها من الإجراءات امل�ستخدمة يف املناطق احلرة واملناطق التنموية الأمر 

الذي يجعل امل�ستثمر الوطني والأجنبي �سباقًا للبحث عن ال�ستثمار يف تلك املناطق.

وفيما يلي نص اللقاء :
يف البداية حدثنا عن ن�صاأة ال�صركة والكيفية التي و�صلت اليها اليوم؟

 ٦ بلغت  حتى  التو�سع  يف  وا�ستمرت   ١٩٧3 عام  الأردن  يف  احلرة  املناطق  جتربة  بداأت 
تخ�سي�ص  على   احلرة  املناطق  وتعتمد  خا�سة،  حرة  منطقة   3٧ و  عامة  حرة  مناطق 
باإعفاءات  تتميز  خا�سة  واأنظمة  قوانني  فيها  تطبق  حمددة  جغرافية  مناطق  اأو  مواقع 
ال�سناعات  لتنمية  ا�ستثماري  جذب  مناطق  تكون  لأن  توؤهلها  حمفزة  وت�سهيالت  
تاأ�س�ست   ٢٠١٠ عام  ويف  الرتانزيت،   وجتارة  الدولية  التجارية  واملبادلت  الت�سديرية 
وال�سوان  امليت  البحر  ملنطقتي  رئي�سيا  مطورا  لتكون  الأردنية  التنموية  املناطق  �سركة 

عجلون التنمويتني بهدف تطوير مقا�سد ا�ستثمارية �سياحية عاملية فيهما .
وبهدف تطوير املناخ ال�ستثماري بروؤية �سمولية اأو�سع للمناطق احلرة واملناطق التنموية 
 ٢٠١٦ عام  احلرة يف  املناطق  �سركة  مع  الأردنية  التنموية  املناطق  �سركة  دمج  فقد مت 
للمناطق  الأردنية  املجموعة  �سركة  لت�سبح  واحدة  اإدارة  مظلة  حتت  واحدة  �سركة  يف 
احلرة واملناطق التنموية ولت�سكل الذراع ال�ستثماري للحكومة الأردنية يف املناطق احلرة 

واملناطق التنموية وهيئتها العامة وزارة املالية.
لقد �سهدت املناطق احلرة واملناطق التنموية بعد عملية دجمهما يف العام ٢٠١٦ �سمن 
ال�ستثمار وحركة  التنموية، منوا يف حجم  واملناطق  للمناطق احلرة  الردنية  املجموعة 
التجارة على امل�ستويني املحلي واخلارجي، برغم التحديات التي �سهدها القليم خالل 
العقد الخري، حيث يعود الف�سل يف ذلك الى حكمة قيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين بن 
احل�سني الر�سيدة يف التعامل مع خمتلف الق�سايا القت�سادية خ�سو�سا اجلهود املبذولة 
الدولية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  املحافل  يف  اململكة  يف  ال�ستثمارية  للفر�ص  لرتويج 

والعاملية.
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الهميسات:
 المناطق الحرة 

والمناطق 
التنموية 47 عامًا 

من النجاح



24

املناطق احلرة  لبيئة العمال وال�صتثمار باململكة وخا�صة يف  ما هو و�صفكم 
والتنموية؟

اولويات  مقدمة  يف  الردن  ي�سع  الو�سط  ال�سرق  قلب  يف  للمملكة  ال�سرتاتيجي  املوقع  ان   
امل�ساريع ال�سرتاتيجية والقت�سادية وال�ستثمارية ليكون مقرًا لل�سركات العاملية والقليمية 
كما وان ال�ستقرار المني وال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي الذي يتمتع به الردن يعد 

ركيزه ا�سا�سية يف جذب وا�ستقطاب ال�ستثمارات.
لنمو وازدهار العمال حيث  بيئه خ�سبة  تعد  البيئة ال�ستثمارية يف الردن  ان  موؤكدًا على 
تتمتع امل�ساريع ال�ستثمارية املقامة يف املناطق احلرة واملناطق التنموية بالعديد من امليزات 
ال�سريبية  الإعفاءات  من  فيها  مبا  لال�ستثمار  التحفيزية  والت�سريعات  ال�سيا�سات  منها 
املختلفة والر�سوم اجلمركية ور�سوم الرتخي�ص لالبنية والرا�سي واجور العمال، بال�سافة 
القت�سادي  ن�ساطهم  عن  النا�سئة  والأرباح  الجنبية  العمالت  بتحويل  امل�ستثمرين  ل�سماح 
من املناطق احلرة، وفق اأحكام الت�سريعات النافذة، وال�سماح باخراج اللت واملعدات وفق 

اآليات �سهلة ومي�سرة.

هل ممكن ان ت�صفوا لنا واقع ال�صتثمارات التي ا�صتطاعت املجموعة جذبها؟
على  تعمل  ومناف�سة  متطورة  اأعمال  بيئة  تكوين  م�سريتها  خالل  ا�ستطاعت  املجموعة  ان 
بح�سب  العامة  احلرة  املناطق  يف  ال�ستثمار  حجم  بلغ  فقد  ال�ستثمارات،  وتوطني  جذب 
بلغ  فيما  م�ستثمر   ٢٦3٧ الى  و�سل  م�ستثمرين  بعدد  دينار  مليون   ٤٧٠ امل�سجل  املال  راأ�ص 
مليون  املناطق احلرة اخلا�سة حوايل ٥٦١  امل�سجل يف  املال  راأ�ص  بح�سب  ال�ستثمار  حجم 
دينار بعدد م�ستثمرين و�سل الى ٧٢ م�ستثمر خالل العام ٢٠١٩ فقد ا�ستطاعت املجموعة 
ا�ستقطاب ا�ستثمارات �سناعية وجتارية نوعية وذات قيمة م�سافة عامليًا وحمليًا من م�سانع 
زيوت معدنية وم�سانع لل�سناعات الغذائية والطبية والتبغ وال�سجائر واللوحات اللكرتونية 
و�سناعة  ال�سعاف  و�سيارات  امل�سفحة  ال�سيارات  وجتهيزات  البال�ستيكية  وال�سناعات 

القوارب  وقطع غيار ال�سيارات وغريها.
ب�سكل  للمناطق احلرة  الإدارية  التحتية واخلدمات  البنية  انه قد مت تطوير وحتديث  حيث 
ملمار�سة  املجال  باإتاحتها  املجموعة  متيز  واعترب  والعاملي.  القليمي  امل�ستويني  على  متميز 
الى  ادخالها  بهدف  وال�سلع  الب�سائع  با�سترياد  واملتمثلة   املختلفة  القت�سادية  الن�ساطات 
�سناعية  ا�ستثمارات  واقامة  الخرى،  الدول  الى  )ترانزيت(  ت�سديرها  او  املحلية  ال�سوق 

بهدف الت�سدير او الدخال الى ال�سوق املحلية.
امل�ساريع  يف  متخ�س�سة  فهي  التنموية  املناطق  يف  املتمثلة  القت�سادية  الن�ساطات  اما   
ال�سياحية فنادق خم�ص جنوم فنادق اربع جنوم وثالث جنوم وفنادق البوتيك واملنتجعات 

ال�سحية واملخيمات البيئية.
ان هذا التنوع يف خمتلف الن�ساطات ال�ستثمارية؛ جذب العديد من روؤو�ص الأموال العربية 
الردنيني، ف�ساًل عن  لل�سباب  العمل  لتوفري اللف من فر�ص  املجال  فتح  والجنبية، مما 
اإدخال التكنولوجيا واملعرفة لتلك املناطق النائية وتعزيز الدور الريادي للقطاع اخلا�ص من 

خالل النطالق والتحفيز لتطوير مناطق حرة وتنموية جديدة.

ما هو دور املجموعة يف دعم القت�صاد الوطني ؟
الذراع  تعترب  حيث  عالية،  م�سافة  بقيمة  الوطني  القت�ساد  رفد  يف  املجموعة  ت�ساهم   
ال�ستثماري احلكومي التنموي، كما وت�ساهم �سادرات املناطق احلرة يف دعم امل�ستثمرين 

والنهو�ص يف دعم ال�سناعات واملنتجات الأردنية.
مليار  ن�سف  بحوايل  الوطني  القت�ساد  بدعم  التنموية  واملناطق  احلرة  املناطق  وت�ساهم 
دينار اأردين  منها اإيرادات مبا�سرة للمناطق احلرة العامة واخلا�سة، و منها ايرادات غري 
مبا�سرة يتم حت�سيلها من خالل دائرة اجلمارك العامة  كر�سوم و�سرائب مبيعات واأخرى 

كر�سوم الرتخي�ص.
فقد بلغ حجم جتارة املناطق احلرة العامة واخلا�سة للعام ٢٠١٩ ما يقارب ٦.٤٥٨ مليار 
دينار  مليار   3.١٧٢ بقيمة  وم�ستوردات  دينار  مليار   3.٢٨٤ بقيمة  �سادرات  منها  دينار 

مق�سمة على النحو التايل:
بلغت �سادرات املناطق احلرة العامة خالل العام ٢٠١٩ بلغ ٢.٧ مليار دينار بن�سبة ارتفاع 
و�سلت الى ٤.٥% مقارنة بعام ٢٠١٨، حيث �سكلت �سادرات املركبات منها ما ن�سبته ٦١% 
وبعدد   ٢٠١٨ بعام  مقارنة   %٧ الى  و�سلت  ارتفاع  بن�سبة  دينار  مليار   ١.٦٥ بلغت   بقيمة 
مركبات و�سل الى ١١٧.33١ مركبة يف حني بلغت ن�سبة �سادرات املناطق احلرة العامة من 

الب�سائع 3٩% بقيمة بلغت ١.٠٥ مليار دينار.
فقد  دينار،  مليار   ٢.٤٢ نحو   ٢٠١٩ العام  خالل  العامة  احلرة  املناطق  م�ستوردات  بلغت 

و�سل  مركبات  وبعدد   ١.٥٥ بلغت  بقيمة   %٦٤ ن�سبته  ما  منها  املركبات  م�ستوردات  �سكلت 
بلغت  بقيمة  ن�سبته %3٦  ما  الب�سائع  من  امل�ستودرات  بلغت  مركبة يف حني  الى ١٢١.٧٥٢ 

٨٧٨ مليون دينار.
بلغت قيمة �سادرات املناطق احلرة اخلا�سة خالل العام ٢٠١٩  ما يقارب ٥٤٨ مليون دينار 
لت�سجل ارتفاعًا ما ن�سبته ٤.١% مقارنة بعام ٢٠١٨، وبلغت قيمة م�ستوردات املناطق احلرة 

اخلا�سة ٧٤٨ مليون دينار. 

ما هي ابرز نقاط القوة بال�صرتاتيجية اجلديدة للمجموعة؟
جاءت ا�سرتاتيجية املجموعة اجلديدة  مركزًة على حتقيق الروؤية امللكية ال�سامية القا�سية بتوفري 
والقليمية  املحلية  ال�ستثمارات  جذب  على  وقادرة  ومناف�سه  وحمفزة  متطورة  ا�ستثمارية  بيئة 
والعاملية بهدف دفع عجلة التنمية القت�سادية وخلق املزيد من فر�ص العمل وال�ستثمار، والعمل 
والدولية  القليمية  لالأ�سواق  وم�سدرة  منتجة  مناطق  لت�سبح  احلرة  املناطق  دور  تطوير  على 
فان  التنموية  املناطق  بدور  يتعلق  فيما  اما  الرتانزيت  جتارة  يف  الرئي�سي  دورها  اإلى  اإ�سافة 
يف  العاملية  ال�سياحية  لال�ستثمارات  جاذبه  �سياحية  ا�ستثمارية  بيئة  توفري  على  تعمل  املجموعة 
منطقة البحر امليت التنموية ومنطقة عجلون التنموية ان ذلك النجاح؛ جذب العديد من روؤو�ص 
لل�سباب الردنيني،  العربية والجنبية، مما فتح املجال لتوفري اللف من فر�ص العمل  الأموال 
للقطاع  الريادي  الدور  وتعزيز  النائية  املناطق  لتلك  واملعرفة  التكنولوجيا  اإدخال  عن  ف�سال 

اخلا�ص من خالل النطالق والتحفيز لتطوير مناطق حرة وتننموية جديدة.
قامت املجموعة موؤخرا ب عدد من امل�ساريع ال�ستثمارية الكربى على م�ستوى اململكة والقليم، 

نرجوا التكرم باحلديث عن تلك الجنازات؟ 
افتتح جاللة امللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل ورعاه يف الثالث من ايلول من العام ٢٠١٩ املنطقة 
احلرة اجلديدة يف مطار امللكة علياء الدويل، حيث متثل هذه املنطقة اجلديدة ميناء حموريًا 
اخلفيفة  ال�سناعات  وخا�سة  القت�سادية  القطاعات  خمتلف  يف  وال�ستثمار  للتجارة  ومركزًا 

والأدوية والإلكرتونيات والن�سطة التجارية التخزينية واخلدمات امل�ساندة .
ويعترب م�سروع املنطقة احلرة يف املطار م�سروعا ملنطقة حرة ذكية فقد مت ت�سميمها وفق احدث 

املوا�سفات العاملية خلدمة ال�ستثمارات املحلية والعربية والجنبية.

�صعنا يف تفا�صيل م�صروع املنطقة احلرة اجلديدة ؟
م�ساحة امل�سروع تبلغ مليون م٢ من الر�ص املطورة، بال�سافة الى وحدات ال�ستثمار اجلاهزة، 
ويكت�سب هذا امل�سروع اهمية خا�سة كونه يقع يف حرم مطار امللكة علياء الدويل ويبعد بحدود ٢٥ 
كلم من مركز العا�سمة عمان، وانه قريب من الطريق الدويل - ال�سحراوي وقريب اي�سا من 

اخلط احلجازي احلديدي.
ومدرج  اجتماعات  وقاعات  مكاتب  وم�ساحات  العمال  لرجال  خا�ص  مبنى  امل�سروع  ويوفر 

اجتماعات، بال�سافة الى مبناين جتارية للخدمات امل�ساندة.
مثل  ا�ستقطاب �سناعات متطورة  ت�ساعد يف  املطار  للمنطقة احلرة يف  الن�سبية  امليزة  وان  كما 
تكنولوجيا املعلومات وال�سناعات الدوائية واملواد الطبية واللكرتونيات وال�سناعات ذات التقنية 
وال�سركات  ال�سريع  النقل  و�سركات  اللوج�ستي  التخزين  الى �سركات  بال�سافة  العالية وغريها، 

املتخ�س�سة بحركة الطريان.

اين و�صلت م�صاريع املناطق التنموية ؟؟
مت  والذي   ٢٠١٠ عام  يف  التنموية  امليت  البحر  ملنطقة  ال�سمويل  املخطط  املجموعة  اطلقت 
ان�سائه بال�سراكة مع �سركة �سا�ساكي العاملية حيث تاأتي اأهمية املخطط ال�سمويل ملنطقة البحر 
امليت التنومية من كونه الأداة التي تر�سم وبالتف�سيل م�ستقبل منطقة البحر امليت ملدة خم�سة 
وع�سرين �سنة مقبلة، وقامت بو�سع خطة التطوير وال�ستثمار املبنية على ال�س�ص العلمية والعملية 
العمار  وحجم  امل�ستدامة  التنمية  برنامج  بذلك  حمددة   ، والتخطيطية  الزمنية  واملحددات 
املخطط له يف املنطقة مبا يتبع  ذلك من متطلبات البنى الفوقية والتحتية الالزمة جلعلها منطقة 
منطقة  ال�سمويل  املخطط  ق�سم  وقد  والعاملية،  القليمية  ال�سياحة  خارطة  على  مهمة  �سياحية 
والذي  امليت  البحر  كورني�ص  م�سروع  اهمها  �سياحية  ا�ستثمارية  مواقع  ع�سرة  الى  امليت  البحر 
كبري  متنف�ص  توفري  الى  امل�سروع  يهدف  حيث  احلايل  العام  خالل  افتتاحه  عن  العالن  �سيتم 
ورئي�سي لل�سياحة الداخلية واخلارجية ويتكون امل�سروع من قطع ا�ستثمارية ومم�سى بحري بطول 
ومطالت  و�ساحات  مائيتني  وحديقتني  بيئي  ومتنزه  املم�سى  ونهايات  عامني  و�ساطئني  كم   ٢.١
عامة ومنطقة خدمات خ�سراء، ولغايات حتفيز ال�ستثمار يف منطقة البحر امليت التنموية بداأت 
الواقعة مبنطقة  الت�سهيالت لتحفيز ال�ستثمار وتطوير الرا�سي  جمموعة بتقدمي جمموعة من 
البحر امليت التنموية يف القطاع الفندقي والتجاري، من �سمنها  العر�ص التحفيزي لال�ستثمار يف 
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منطقة البحر امليت املت�سمن تخفي�ص اليجار ال�سنوي بن�سبة ت�سل الى ٥٠ باملئة. 
اما بخ�سو�ص منطقة ال�سوان التنموية يف حمافظة عجلون فقد ازاح جاللة امللك عبداهلل الثاين 
حفظه اهلل ورعاه يف الع�سرين من اغ�سط�ص من العام ٢٠١٩ ال�ستار ايذانًا بانطالق العمل بتنفيذ 
م�سروع تلفريك عجلون حيث يهدف امل�سروع الى تنمية حمافظة عجلون وحتفيز ال�ستثمارات 
ال�سياحية ودعم القت�ساد الوطني وتوفري الأيدي العاملة وقد مت و�سع برنامج متكامل ي�سمل 
اخلطوات واملراحل واجلداول الزمنية الالزمة لتنفيذ امل�سروع وفقا لف�سلى املمار�سات العاملية 
يف تنفيذ م�ساريع التلفريك بالتعاون مع ال�سركة املنفذة والرائدة عامليا يف هذا املجال )�سركة 
وت�سغيل  ان�ساء  متطلبات  كافة  وتوفري  التنفيذ  كفاءة  ي�سمن  مبا  وذلك  النم�ساوية(  دوبلمري 
من  الفرتة  هذه  وت�سمل  �سهر   ٢٤ فرتة  خالل  امل�سروع  كامل  تنفيذ  ا�ستكمال  و�سيتم  امل�سروع، 
ت�سنيع وتركيب نظام التليفريك وت�سميم واإن�ساء مباين حمطتي التليفريك التجارية واخلدمية 
املحيطة مبحطتي التليفريك ومن املتوقع اطالق وت�سغيل التلفريك يف حزيران من العام ٢٠٢١.

�صعنا يف تفا�صل الفر�س ال�صتثمارية يف منطقة ال�صوان التنموية - عجلون ؟
تتكون منطقة ال�سوان التنموية من ثالث مواقع رئي�سية لكل منها ميزة جمالية بارزة اهمها :

اإلى  وم�ساحتها حوايل ١٤٢ دومن، وهي مق�سومة  رقم 3٦  الأر�ص  الرئي�سي: وهي قطعة  املوقع 
جزاأين حيث يقطع املوقع �سارع تنظيمي )ا�ستفينا/ ال�سوان( ويف�سل عنه قطعة مثلثة �سغرية 
عنه يف اجلهة اجلنوبية ال�سرقية مب�ساحة 3 دومنات �ستكون موقع ملحطة انطالق خط التليفريك 
الثاين  اجلزء  اأما  ومطعم.  ومقهى  جتارية  حمالت  اإلى  بالإ�سافة  كم،   ٢.٨٥ تقريبي  بطول 
والأكرب ف�سيكون موقع مل�سروع ا�ستثماري كبري يتم طرحه لال�ستثمار بعد البدء بتنفيذ م�سروع 

التليفريك، ويت�سمن مركز للموؤمترات وفندق ٥ جنوم مع �سكن فندقي وعدة مطاعم مطلة.
املوقع الثاين: وهو القطعة رقم ٤3 وم�ساحتها ٢٦ دومن، وهي القطعة التي ي�سلها خط التليفريك 
القائم،  الزوار  ومركز  عجلون  قلعة  موقع  مع  مبا�سر  بطريق  وتت�سل  �سمال   3٦ رقم  بالقطعة 
منتوجات  و�سوق  مطلة  خارجية،  بجل�سات  مطعم  التليفريك،  حمطة  اإلى  بالإ�سافة  وحتتوي 

زراعية مو�سمية. كما �سيتم ت�سيري خط من العربات التي جترها اخليول اأو العربات الكهربائية 
الثالث  املوقع  القطعة رقم ٨٦ وهي  الزوار، وكذلك مع  القلعة ومركز  القطعة وموقع  بني هذه 

�سمن املنطقة التنموية.
فيها  بيئي  نزل  اإقامة  واملقرتح  دومن،   ١٢٦ وم�ساحتها   ٨٦ رقم  القطعة  وهو  الثالث:  املوقع 
ن�ساطات  اإلى  اإ�سافة  الأ�سجار،  بني  وم�سرفة  متدرجة  وجل�سات  ومقهى  مطعم  اإلى  بالإ�سافة 
خارجية مرتبطة بالأحراج مثل م�سارات ركوب خيل وم�سارات الرحالت البيئية ومناطق تنزه 

بني ال�سجر.  
وجذب  وا�صتقطاب  ترويج  يف  املجموعة  تعتمدها  معينة  اآلية  من  هنالك  هل 

ال�صتثمارات ؟
يف ظل التقدم التكنولوجي امل�ستمر ووجود التناف�سية القليمية والعاملية يف جمال املناطق احلرة 
ا�ساليب  يف  ومتطورة  فاعلة  برامج  وتطبيق  بايجاد  املجموعة  تقوم  ان  لبد  التنموية  واملناطق 
الرتويج للمجموعة على امل�ستوى املحلي والعاملي بال�سافة الى ت�سهيل اجراءات العمل وتطوير 
ت�سويق  خطة  خالل  من  املجموعة  فتعمل  املجموعة   تقدمها  التي  واحلوافز  العفاءات  حزمة 
�ساملة ومتكاملة تهدف الى تطبيق اف�سل املمار�سات العاملية يف خدمة ال�ستثمار وامل�ستثمرين 
للو�سول الى روؤو�ص الموال و �سرائح امل�ستثمرين امل�ستهدفني حول العامل جلذب ال�ستثمارات 
ال�سناعية والتجارية وال�سياحية واخلدمية النوعية الى املناطق احلرة واملناطق التنموية التابعة 
احلرة  املناطق  دور  وتعظيم  ال�ستثمار  حجم  زيادة  يف  مبا�سر  ب�سكل  ي�سهم  مما  للمجموعة، 
واملناطق التنموية حمليًا ودوليًا. كما تعتزم املجموعة قريبًا الى توفري درا�سات جدوى اقت�سادية 
بني  و�سعها  ليتم  التنموية  املناطق  يف  ال�ستثمارية  ال�ستثمارية  الفر�ص  من  ملجموعة  متكاملة 
عملية  بطريقة  تنفيذه  قبل  املقرتح  امل�سروع  اإن�ساء  جدوى  مدى  على  لطالعه  امل�ستثمر  يدي 
ا�ستثمارية عديدة  واعدة  الهمي�سات على ان هناك فر�سا  حقيقة ومدرو�سه.  ويف اخلتام اكد 
باتت تعترب ق�س�ص جناح خا�سة  التي  والتنموية،  باملناطق احلرة  امل�ستثمرين  وحقيقية تنتظر 

�سيما باملنطقة احلرة بالزرقاء ومنطقة البحر امليت التنموية.

6 مليار 
و4٥8مليون 

دينار حجم 
تجارة المناطق 
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االستثمار في القطاع الطبي

األميرة بسمة تزور مستشفى عمان الجراحي

الأمرية ب�صمة تزور م�صت�صفى عمان اجلراحي
عام  ومدير  الق�سو�ص  يو�سف  الدكتور  البا�سا  املديرين  هيئة  رئي�ص  ا�ستقبل 
موظفي  من  ونخبة  الهيئة  واع�ساء  ال�سعيد  با�سم  الدكتور  عمان  م�ست�سفى 
ال�سمو  �ساحبه   ٢٠١٩/١٠/٢٩ الثالثاء  يوم  اجلراحي  عمان  م�ست�سفى 
. الح�سان  و  الرب  حمله  من  ووفد  املعظمه  طالل  بنت  ب�سمه  المرية   امللكي 

مت  حيث  املحتاجني  للمر�سى  والح�سان  الرب  حملة  المرية  �سمو  رعت  حيث 
ادخال احد ع�سر مري�سًا من املر�سى الذين ل ي�ستطيعون تاأمني كلفه عالجهم 
اردنيني  العمليات الالزمه لهم من قبل اطباء  و  الطبية  و مت عمل الجراءات 

مبختلف التخ�س�سات

الدكتور الق�صو�س يربع يف عملية قلب عالية اخلطورة
بف�سل اهلل ورعايته وحتت ا�سراف ا�ست�ساري امرا�ص القلب وال�سرايني الدكتور 
يو�سف الق�سو�ص وجراح القلب و ال�سرايني د. ب�سام العك�سة فقد اجريت عملية 

قلب مفتوح ل�ستبدال جذر البهر املتو�سع تو�سعا كبريًا ) ١١ �سم (وا�ستبدال 
ال�سمام البهري القا�سر ومت له اعادة زراعة لل�سرايني الكليلية وكانت العملية 
اهلل  وبف�سل  مارفان  متالزمة  من  املري�ص  يعاين  كانت  حيث  اخلطورة  عالية 

تكللت العملية بالنجاح .

فعاليات اليوم العلمي للقلب واليوم 
العاملي لل�صيادلة يف عمان اجلراحي

 اقيم يف م�ست�سفى عمان اجلراحي ٢٠١٩/٩/٢٩ فعاليات اليوم العلمي للقلب  
ويحتفي العامل يف ٢٩ �سبتمرب من كل عام باليوم العاملي للقلب، حتت �سعار) 
اأنع�ص حياتك(. وجاء هذا العام حاماًل هذا ال�سعار؛ لريكز على اأهمية الوقاية 
من اأمرا�ص القلب، وخف�ص انت�سارها حول العامل، والتمتع ب�سحة قلبية جيدة.
لل�سيدلة  العاملي  اليوم  �سادف  الذي    ٢٠١٩/٩/٢٥ يوم   ويف 
كادر  جميع  لتهنئة  الفر�سة  هذه  اجلراحي  عمان  م�ست�سفى  ادارة  وانتهزت  

ال�سيدلة يف م�ست�سفى عمان .
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اكستنسيا: شركة رائدة نجحت في اجتذاب كبرى 
الشركات في المنطقة الختيار األردن
 مركزاً رئيسًا لعملياتها التشغيلية

تعد �سناعة مراكز الت�سال او ما ي�سمى )ترحيل اخلدمات( او )تقدمي خدمات التعهيد 
هي  و  الخرية.  ال�سنوات  يف  اململكة  دخلت  التي  احلديثة  ال�سناعات  من  اخلارجي( 
من ال�سناعات املرادفة لالقت�سادات احلديثة و التي حتتاج لها العديد من املوؤ�س�سات 
وال�سركات الكربى لرفع كفاءتها و خف�ص كلفها الت�سغيلية . و هذه ال�سناعة يف الردن 
من ال�سناعات الواعدة لعتمادها املبا�سر على توافر الكوادر الب�سرية، ما من �ساأنه خلق 
العديد من فر�ص العمل لل�سباب الردين، ملا ميتلكه الردن من موارد ب�سرية وفنية ت�سمن 

منو هذه ال�سناعة و الرتقاء بها الى م�ساف كربى الدول يف العامل. 
اكرب ال�سركات العاملة يف هذا القطاع يف الردن هي �سركة اك�ستن�سيا ، و هي �سركة اأردنية 
رائدة يف خدمات ال�سناد وحلول مراكز الت�سال. وقد مت ان�ساء ال�سركة وتاأ�سي�سها وفق 
التعهيد  خدمات  لتقدمي  املنطقة  يف  ريادي  مركز  اإلى  الأردن  بتحويل  اخلا�سة  الروؤية 
ال�سركة  امل�سوؤول عن هذه  الفريق  با�سر  الأو�سط والعامل. وقد  ال�سرق  اخلارجي ملنطقة 
اخلارجي،  التعهيد  خلدمات  قياديًا  مركزًا  الأردن  حتقيق  اأعينه  ن�سب  وا�سعًا  بالعمل 
وامل�ساعدة يف و�سع حجر الأ�سا�ص ل�ستدامة النمو يف هذه القطاع، الأمر الذي �سي�ساهم 

دون �سك بخلق الوظائف لالآلف من  ال�سباب الأردنيني.
وقد جنحت ال�سركة جناحًا ملحوظًا يف اجتذاب العديد من كربى ال�سركات يف املنطقة، 
الت�سال  مراكز  خدمات  من  احتياجاتها  لتلبية  رئي�سًا  كمركزًا  الأردن  اختارت  التي  و 
اإلى  من خالل التعهيد اخلارجي. حيث تقدم �سركة اك�ستن�سيا اليوم خدماتها املختلفة 
كربى ال�سركات و التي تعمل يف جمالت واأن�سطة جتارية متنوعة مثل �سناعة الطريان 

والت�سالت و التجارة اللكرتونية.
وقد �سهدت ال�سركة منوًا ملحوظًا خالل العوام املا�سية، حيث تقوم بت�سغيل عدة مراكز 
ات�سال يف عمان و اربد، يعمل فيها ما يزيد عن ١٦٠٠ موظف من ال�سباب الأردين ، و 

، ومب�ستوى  العاملية  و  ال�سركات القليمية  للعديد من  املتميزة  الذين يقدمون خدماتهم 
ل يقل جودة وكفاءة عن اأف�سل اخلدمات املقدمة يف اأنحاء اأخرى خمتلفة من العامل.

و يف لقاء مع رئي�ص جمل�ص ادارة �سركة اك�ستن�سيا املهند�ص حممد �سقر ، بني ان العاملني 
يف ال�سركة جميعهم من ال�سباب الردين و الذين يتم تدريبهم و اعدادهم  من خالل 
العمل  اآليات  يف  خرباتهم  بناء  و  كفاءتهم  لرفع  التطوير  و  للتدريب  متكاملة  منظومة 

املتطورة خلدمات العمالء من خمتلف دول املنطقة و العامل.
الب�سرية يف  املوارد  للنهو�ص يف قطاع  اك�ستن�سيا من خالل عملنا  نهدف يف  اأننا  وقال: 
الردن،  حيث ان �سناعة مراكز الت�سال من �سانها اأن توؤمن من�سة مالئمة خللق كٍم 
هائٍل من فر�ص العمل للموارد الب�سرية ال�سابة ليتم تدريبها تدريبا مالئما و متكينها من 
لتحقيق  العالية وذلك  املهنية  و  ال�ساملة  العمل �سمن منظور اجلودة  و  تطوير طاقاتها 
ال�سناد ومراكز الت�سال  الثاين بجعل الردن وجهه لقطاع  امللك عبداهلل  روؤية جاللة 
وجادة  حقيقية  عمل  فر�ص  وخلق  ال�سناعة  لتلك  العاملية  اخلارطة  على  بقوة  و�سعه  و 

لل�سباب الردين 
اما عن مراكز ال�سركة يف كل من عمان و اربد فهي تعمل وفق اعلى املعايري الدولية حيث 
العمليات  جلميع  كاملة  مرافق  ت�سمل  التي  و  التجهيزات  بكامل  املراكز  هذه  جتهيز  مت 
الت�سغيلية ومراكز التدريب واملرافق الإدارية املتكاملة ومراكز البيانات والبنية الكاملة 
وتكنولوجيا  الت�سالت  وزارة  خالل  من  احلكومة  عملت  .وقد  املعلومات.  لتكنولوجيا 
لل�سركات  ودعمها   م�ساهمتها  خالل  من  ال�سناعة  هذه  اقامة  ت�سجيع  على  املعلومات 
واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ما  ال�سراكة  فكرة  تر�سخ  التي  و  القطاع  هذا  العاملة يف 
وت�سهم يف التخفيف من حدة البطالة يف اأو�ساط ال�سباب  توفره من فر�ص عمل للعديد 

من ال�سباب بعد تاأهيلهم ورفع كفاءتهم.
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صقر:
 نسعى للنهوض في 

قطاع الموارد البشرية في 
االردن واالسهام بتقديم 
حلول مستدامة للقضاء 

على البطالة





مدير عام المدن الصناعية يحاضر في كلية 
الدفاع الوطني الملكيه االردنيه

دورة  للدار�سني يف  ال�سناعية عمر جويعد حما�سرة  املدن  �سركة  عام  مدير  القى 
الدفاع ١٧ يف كلية الدفاع الوطني امللكية الردنية  بعنوان » ال�سناعة والأمن الوطني 
التوجيه يف  املقابلة ورئي�ص واع�ساء هيئة  الركن علي  العميد  الكلية  اآمر  » بح�سور 

الكلية .
عرب  الأردن  يف  ال�سناعة  قطاع  تطور  مراحل  املحا�سرة  خالل  جويعد  واأ�ستعر�ص 
التي �سهدت بدايات  املا�سي  القرن  خمتلف املراحل ومن �سمنها مرحلة ثمانينات 
واإجتماعية  اقت�سادية  تنميتني  ايجاد  بهدف  جاءت  التي  ال�سناعية  املدن  �سركة 
اإقامة ال�سناعات وبعرثتها اجلغرافية لتكون املدن ال�سناعية  واحلد من ع�سوائية 
هي املكان الأن�سب جلمع هذه ال�سناعات وتقدمي كافة اخلدمات الرئي�سية وامل�ساندة 

جنبا الى حنب مع احلوافز املتميزة الكفيلة باإقامة اأي م�سروع ا�ستثماري.
    و�سدد جويعد على الدور املحوري للمدن ال�سناعية الردنية يف القت�ساد الردين 
املطورة  والأرا�سي  ال�سناعية  واملباين  الالزمة  التحتية  البنية  خدمات  توفر  حيث 
ركائز  من  اأ�سا�سية  ركيزة  اأنها  الى  ا�سافة  ال�سناعات،  توطني  يف  ي�ساعد  مما 
البنية التحتية للقطاع ال�سناعي، حيث ا�ستطاعت اأن ت�ساهم يف تعظيم دور قطاع 
ال�سناعة يف عملية التنمية القت�سادية امل�ستدامة من خالل تعزيز القدرة التناف�سية 
وزيادة  ال�سناعي  النتاج  وتطوير  النتاجية  القاعدة  وتو�سيع  ال�سناعية  للمنتجات 
الأمامية  الرتابطات  اإحداث  على  ال�سناعية  املوؤ�س�سات  وت�سجيع  امل�سافة  القيمة 

ال�ستثمارات  وجذب  العاملة  الأيدي  توظيف  يف  م�ساهمتها  على  عالوة  واخللفية 
وتن�سيط  وتوظيفها  التكنولوجيا  ونقل  املبا�سرة  وغري  املبا�سرة  والأجنبية  املحلية 

الأ�سواق املالية.
ويف نهاية املحا�سرة دار نقا�ص مو�سع اجاب خالله جويعد على ا�سئلة وا�ستف�سارات 

الدار�سني.

املدن ال�صناعية توقع مذكرتي تفاهم لتعزيز
 دورها يف التنمية القت�صادية واملحلية

التطبيقية   البلقاء  وقعت �سركة املدن ال�سناعية الأردنية مذكرة تفاهم مع جامعة 
حيث  توق،  الدين  حمي  الدكتور  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  بح�سور 
اجلامعة  وعن  العام عمر جويعد  مديرها  ال�سركة  وقعها عن  التي  املذكرة  تهدف  
اإلى تدريب طلبة جامعة البقاء التطبيقية وخا�سة الطلبة  رئي�سها عبداهلل الزعبي 
الأردنية   ال�سناعية  املدن  ال�سناعية داخل  ال�سركات  التقنية  يف  التخ�س�سات  يف 
وتاأهيلهم  و�سقل مهاراتهم من خالل تنفيذ برامج تدريب بال�سراكة مع اجلامعة  
التدريب  �ساعات  اجلامعة  طلبة  ق�ساء  خالل  من  العمل  �سوق  دخول  من  متكنهم 
املخ�س�سة لهم ح�سب اخلطة الدرا�سية يف ال�سركات وامل�سانع يف املدن ال�سناعية  
ا�ستخدام  اإمكانية  من  والطلبة  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  املذكرة  هذه  متكن  كما 
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وم�ساريع  العلمي  البحث  لأغرا�ص  التجارب  لإجراء  ال�سناعية  ال�سركات  خمتربات 
التخرج.

ال�سركة مذكرة تفاهم مع  وزارة الزراعة وذلك �سمن عدة  اآخر، وقعت  من جانب 
لتنفيذ  واخلا�ص  العام  القطاعني  موؤ�س�سات  من  عدد  مع  الوزارة  وقعتها  مذكرات 
خمتلف  يف  اخل�سراء  الرقعه  م�ساحة  زيادة  اإلى  الهادفة  للتحريج  الوطنية  اخلطة 
الزراعة  وزير  وقعها  التي  املذكرة  مبوجب  الوزارة  �ست�سهم  حيث  اململكة،  مناطق 
املهند�ص اإبراهيم ال�سحاحدة وعن ال�سركة مديرها العام عمر جويعد بتوفري الغرا�ص 
مبختلف ا�سكالها والعناية بها وتقدمي اخلدمات الزراعية الإر�سادية مبختلف مواقع 

املدن ال�سناعية التابعة لل�سركة.
تفاعل  �سياق  يف  تاأتي  الإتفاقيات  هذه  فاإن  جويعد  عمر  لل�سركة  العام  املدير  ووفق 
ال�سركة مع املجتمع املحلي وممار�سة دورها الوطني يف التنمية املحلية والإقت�سادية 
م�سيفا  واخلا�ص،  العام  القطاع  موؤ�س�سات  بني خمتلف  امل�سرتك  التعاون  �سياق  ويف 
اأن الإتفاقية التي وقعت مع جامعة البلقاء التطبيقية جاءت لتحقيق اهداف ال�سركة 
التعليم  خمرجات  ربط  خالل  من  ال�سناعية  بالبيئة  العلمية  البيئة  بربط  املتمثلة 
ب�سوق العمل حيث تعد هذه التفاقية الثانية بعدما وقعت ال�سركة اتفاقية مع جامعة 
مع  املوقعة  املذكرة  جاءت  فيما  املا�سي،  العام  املجال  ذات  يف  والتكنولوجيا  العلوم 
ال�سناعية من  البيئة  املتعلقة باحلفاظ على  ال�سركة  اهداف  لتحقق  الزراعة  وزارة 
الأثار  من  والتخفيف  ال�سناعية  مدنها  يف  اخل�سراء  الرقعة  م�ساحة  زيادة  خالل 

البيئية لعملية الت�سنيع ف�سال عن الناحية اجلمالية للمدينة ال�سناعية. 
    من جانبهم، ا�ساد م�ستثمرو املدن ال�سناعية بهذه املذكرات التي �ست�سهم تعريف 
عن  ف�سال  املطلوبة،  املوؤهالت  والفر�ص  العمل  �سوق  باإحتياجات  اجلامعات  طلبة 
يتلقونها يف  التي  العلمية  للمواد  وتطبيقات عملية  واقعية  الطلبة على مناذج  اطالع 
ال�سناعية  املدن  يف  اخل�سراء  الرقعة  زيادة  واهمية   ، جانب  من  هذا  اجلامعات 

للحفاظ على بيئة مثالية وجمالية داخلها.

اإطالق ملتقى ال�صركات ال�صناعية الأول للت�صغيل يف املوقر 
نظمت ال�سركة الوطنية للت�سغيل والتدريب، ملتقى ال�سركات ال�سناعية الأول يف معهد 
الردنية،  والعمالة  الوطنية  ال�سركة  خلريجي  الت�سغيل  تعزيز  بهدف  املوقر  تدريب 
مب�ساركة جمموعة من ال�سركات ال�سناعية العاملة يف قطاعات ال�سناعة وبالتعاون 

مع �سركة املدن ال�سناعية وجمعية م�ستثمري �سرق عمان.
ياأتي  امللتقى  هذا  اأن  الدعجة،  قبالن  علي  الركن  العميد  ال�سركة  عام  مدير  وبني 
تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات امل�سلحة الأردنية بالتعاون مع القطاع اخلا�ص 

للوقوف على احتياجاته ومطالبه ميدانيًا، لتحقيق روؤية جاللة امللك عبداهلل الثاين 
اخلا�ص. القطاع  يف  وت�سغيلهم  اإمكانياتهم  وتطوير  بتدريبهم  ال�سباب  متكني   يف 
من جهته، ثمن مدير عام �سركة تطوير املدن ال�سناعية املهند�ص عمر جويعد دور 
امللتقى،  هذا  لعقدها  والتدريب  للت�سغيل  الوطنية  بال�سركة  ممثلة  امل�سلحة  القوات 
اأكرب نوافذ الت�سغيل من خالل مدنها  اأن �سركة املدن ال�سناعية الأردنية هي  مبينًا 
ال�سناعية املنت�سرة يف خمتلف املحافظات وال�ستثمارات ال�سناعية التي حتت�سنها، 
لأردنيني  ن�سفها  عمل  فر�سة  األف   ٦٥ عن  يزيد  ما  ت�ستوعب  اأن  ا�ستطاعت  حيث 

عاملني يف خمتلف املجالت واملهن التي يتطلبها �سوق العمل.
واأكد اأن �سركة تطوير املدن ال�سناعية ما�سية يف التعاون مع ال�سركة الوطنية لتحقيق 
يف  وامل�ساهمة  الأردين  لل�سباب  امل�سغلة  ال�سناعية  ال�ستثمارات  جذب  من  املزيد 

التنمية امل�ستدامة.
للت�سغيل  الوطنية  ال�سركة  اأطلقتها  التي  املبادرات  اإحدى  يعد  امللتقى  اأن  اإلى  ي�سار 
عمان  �سرق  منطقة  م�سانع  يف  الأردنيني  ت�سغيل  يف  بهدف امل�ساهمة  والتدريب 

ال�سناعية.
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تفشي فيروس كورونا وتأثيره
 على نمو االقتصاد العالمي

وياأتي تف�سي املر�ص يف ال�سني، يف وقت حرج لثاين اأكرب اقت�ساد يف العامل، الذي ل 
يزال متاأثرًا باحلرب التجارية مع اأمريكا.

رغم  اإذ  العاملي،  القت�ساد  من  اأخرى  باأجزاء  اأي�سًا  الفريو�ص  ي�سر  اأن  ميكن  كما 
متوقعة  كانت  التي  تلك  من  اأف�سل  اقت�سادية  ببيانات  الأوروبية  الأ�سواق  ارتفاع 
املتوقعة،  تلك  اأبطاأ من  بوترية  ال�سيني منوًا  اإذا �سهد القت�ساد  اأنه  اإّل  اأملانيا،  يف 

ف�ستتاأثر الدول الأوروبية التي تعتمد على ال�سادرات ال�سينية بذلك.
لكن هل �سيوؤثر فريو�ص كورونا على �سناعة الهواتف الذكية؟

قد حذرت اأكرب �سركة م�سنعة ل�سرائح الهواتف الذكية واأجهزة املودم يف العامل من 
اأن فريو�ص كورونا قد يعرقل �سناعة الهواتف املحمولة حول العامل.

تف�سي  ب�سبب  جزئيًا  القادم  للربع  اأرباحها  توجيه  خف�ست  اإنها  »كوالكوم«  وقالت 
حمادثة  خالل  بالكيوال،  اأكا�ص  لل�سركة،  املايل  املدير  وقال  ال�سني.  يف  الفريو�ص 
الأرباح الأخرية اإنه »هناك �سكوك كبرية حول تاأثري فريو�ص كورونا على الطلب على 

الهواتف املحمولة و�سل�سلة التوريد.
اأغلقت  العاملية، حيث  التجارية  الأعمال  على  كبري  ب�سكل  الفريو�ص  تف�سي  اأثر  وقد 
�سركات التجزئة مئات املتاجر، واألغت �سركات الطريان رحالتها من واإلى ال�سني، 

وهبطت اأ�سعار النفط اخلام.
التي تعتمد ب�سكل كبري على  الهواتف الذكية،  اأي�سًا �سناعة  تتاأثر  اأن  ومن املحتمل 
ال�سني يف الت�سنيع واملبيعات. وتقول »كوالكوم« اإن حوايل ن�سف اإيرادات ال�سركة 

العام املا�سي جاءت من ال�سني، وفقًا لتقريرها ال�سنوي الأخري، كما اأن العديد من 
عمالئها، مبا يف ذلك �سركة اآبل، لديهم ح�سور رئي�سي يف ال�سني.

و�سع  تطور  ا�ستمرار  »مع  اإنه  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  مولينكوبف،  �ستيف  وقال 
فريو�ص كورونا، نفكر بالعديد من موظفي كوالكوم يف ال�سني، وعمالئنا وموردينا 

وعائالتهم، وكذلك اأولئك الذين تاأثروا بهذا الو�سع غري امل�سبوق.
اأعلنت بريطانيا عن قرارها بحظر مبيعات ال�سيارات اجلديدة التي تعمل بالبنزين 
اأي قبل ٥ �سنوات مما كان خمطط له، مزودة  العام ٢٠3٥،  ابتداء من  والديزل 
العاملية  املبيعات  تراجع  ملواجهة  تكافح  التي  ال�سيارات  �سناعة  على  ال�سغط 

وتداعيات خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي.
الهجينة،  ال�سيارات  �سيت�سمن  احلظر  اأن  مرة،  لأول  اأي�سًا  بريطانيا  اأعلنت  كما 
املناخ  اأزمة  حماربة  اأهمية  به  اأكدت  الثالثاء،  يوم  بيانًا  احلكومة  ن�سرت  حيث 
وم�ساعدة اململكة املتحدة يف خف�ص انبعاثات الكربون اإلى »�سايف ال�سفر« بحلول 
العام ٢٠٥٠. وقال رئي�ص الوزراء بوري�ص جون�سون يف خطاب األقاه يف لندن لإطالق 
من  لحق  وقت  يف  �سيعقد  والذي   ،COP٢٦ املتحدة،  لالأمم  املقبل  املناخ  موؤمتر 
اإنه »لدينا م�سوؤولية جتاه كوكبنا. واأدى اجلدول الزمني  اإ�سكتلندا،  هذا العام يف 
مثريًا  ال�سيارات،  �سناعة  �سركات  قبل  من  عدة  ت�ساوؤلت  اإلى  للحظر  املت�سارع 
خماوف ب�ساأن عدم و�سوح ما اإذا كانت احلكومة �ستوا�سل دعم مبيعات ال�سيارات 

الكهربائية، وافتقار اململكة لبنية ال�سحن التحتية، وفقدان الوظائف املحتملة.
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 ت�سبب تف�سي فريو�ص كورونا يف ووهان بقلق يف الأ�سواق املالية ، دفعت امل�ستثمرين 
للعي�ص يف حالة تاأهب ق�سوى ب�سبب التداعيات القت�سادية لنت�ساره.

وقد ظهر فريو�ص كورونا يف مدينة ووهان ال�سينية ال�سهر املا�سي، حيث اأ�ساب 
اأكرث من ٥٠  اإلى  مئات الأ�سخا�ص حول العامل، وارتفع عدد الوفيات يف ال�سني 

حالة.
كابيتال  يف  ال�سينيني  القت�ساديني  كبري  بريت�سارد،  اإيفانز  جوليان  ويقول 
اإيكونوميك�ص، اإن »النت�سار ال�سريع للفريو�ص يعني اأنه مل يعد هناك اأي �سك يف 

تعطيله القت�ساد خالل هذا الربع”.
يف  ظهر  الذي  العدوى،  �سديد  �سار�ص  فريو�ص  ذكريات  املنت�سر  الوباء  واأعاد 
ال�سني وت�سبب يف حالة من الذعر العاملي يف العام ٢٠٠3، حيث اأ�ساب اأكرث من 

٨٠٠٠ �سخ�ص، وقتل ٧٧٤ �سخ�سًا.
الآخر  اإلى  الربع  من  كثرية  تقلبات  ال�سيني  الإجمايل  املحلي  الناجت  �سهد  وقد 
يف  النمو  وانخفا�ص  ال�سفر،  يف  حاد  انخفا�ص  من  البالد  عانت  حيث  اآنذاك، 
مبيعات التجزئة يف اأعقاب تف�سي املر�ص. رغم ذلك، منا اقت�ساد البالد حينها 

باأكرث من ١٠%، وفقًا للبنك الدويل، وهو منو اأ�سرع بقليل من العام الذي �سبقه.
فريو�ص  تف�سي  من  قلقون  القت�ساديون  واملحللون  امل�ستثمرون  يزال  ل  ولكن، 
الأ�سواق يف  مويا، كبري حمللي  اإدوارد  يقول  اإذ  قلقهم مربر،  يكون  وقد  كورونا، 
اأواندا اإن »املخاوف باتت تتزايد من تاأثري حظر ال�سفر ب�سكل كبري على القت�ساد، 
يف حني اأن البع�ص قلق من انخفا�ص الناجت املحلي الإجمايل ال�سيني بن�سبة ١% اأو 

حتى اأكرث« يف الربع الأول من العام ٢٠٢٠.



أخبار اقتصادية

ديون العالم تسجل رقمًا 
قياسيًا وارتفاعها يشكل 

»خطراً حقيقيًا”

37العدد ٥٩    أذار    ٢٠٢٠

الناجت  مقابل  دين  ن�سبة  لأعلى  القيا�سي  الرقم  ال�سخم  العاملي  الدين  عبء  حطم 
املحلي الإجمايل، قبل نهاية العام ٢٠١٩.

وارتفع الدين العاملي، الذي ي�ستمل على قرو�ص الأ�سر واحلكومات وال�سركات، مبقدار 
٩ ترليونات دولر، ليبلغ حوايل ٢٥3 ترليون دولر يف الأ�سهر الت�سعة الأولى من العام 
التمويل  ملعهد  وفقًا  الإجمايل،  املحلي  الناجت  من   %3٢٢ ميثل  مبعدل  اأي  املا�سي، 

الدويل.
وُجمع اأكرث من ن�سف هذا املبلغ الهائل يف الأ�سواق املتقدمة، مثل الوليات املتحدة 
الأمريكية واأوروبا، ما رفع ن�سبة الدين مقابل الناجت املحلي الإجمايل يف هذه الدول 

اإلى 3٨3% ب�سكل عام.

كما اأنه هناك الكثري من الدول التي لعبت دورًا يف رفع الرقم، من بينها نيوزيلندا 
اأن  حني  يف  الأ�سرية،  الديون  م�ستويات  جميع  بها  ترتفع  التي  والرنويج،  و�سوي�سرا 
ن�سب الدين احلكومي مقابل الناجت املحلي الإجمايل يف الوليات املتحدة الأمريكية 

واأ�سرتاليا بلغت اأعلى م�ستوياتها على الإطالق.
ترليون   ٧٢ جمموعها  بلغ  حيث  النا�سئة،  الأ�سواق  يف  اأقل  الدين  م�ستويات  وتعترب 
ال�سنوات الأخرية، وفقًا ملا ذكره  اأ�سرع يف  ا�ستمرت بالرتفاع ب�سكل  اأنها  اإّل  دولر، 

معهد التمويل الدويل.
اأعلى  وتقرتب ن�سبة الدين ال�سيني مقابل الناجت املحلي الإجمايل من 3١٠%، وهو 
م�ستوى يف الدول النامية. ويراقب امل�ستثمرون منذ فرتة طويلة الدولة ذات النفوذ 
اإنه بعد  الديون،  العاملي ملراقبة  الدويل يف تقريره  التمويل  الكبري، حيث قال معهد 

حث ال�سركات ال�سينية للت�سليم يف عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، ارتفعت م�ستويات الديون 
على  حقيقيًا  خطرًا  الهائل  العاملي  الدين  هذا  وميثل  املا�سي.  العام  اأخرى  مرة 
اأكرث  امل�ستويات  ارتفاع  يتوقع  الدويل  التمويل  معهد  واأن  خا�سة  العاملي،  القت�ساد 
املالية  والظروف  الفائدة  اأ�سعار  انخفا�ص  »ب�سبب  اإنه  املعهد  العام ٢٠٢٠. وقال  يف 
ال�سعيفة، فاإننا نقّدر اأن اإجمايل الدين العاملي �سيتجاوز ٢٥٧ ترليون دولر« يف الربع 
الأول من العام ٢٠٢٠. وخف�ص الحتياط الفيدرايل اأ�سعار الفائدة 3 مرات يف العام 
املا�سي، بينما ل يزال �سعر الفائدة يف البنك املركزي الأوروبي عند اأدنى م�ستوياته 
التمويل  اإعادة  اأن خماطر  اإّل  املواتية،  املالية. ورغم ظروف القرتا�ص  الأزمة  منذ 
هائلة، اإذ �سي�ستحق اأكرث من ١٩ ترليون دولر من القرو�ص وال�سندات امل�سرتكة يف 

العام ٢٠٢٠، ومن غري املرجح اأن يعاد متويلها كلها اأو �سدادها.

يوتيوب تفصح ألول 
مرة عن أرباحها.. 

ك�سفت ال�سركة الأم لغوغل، األفابيت لأول مرة عن حجم وحدات العمل 
املختلفة يف غوغل، مبا يف ذلك اإعالنات يوتيوب، والتي حققت ١٥ مليار 

دولر من اإيرادات الإعالنات يف العام ٢٠١٩.
 ٢٠١٨ العام  منذ   %3٦ بن�سبة  يوتيوب  من�سة  اإعالنات  مبيعات  ومنت 

و٨٦% منذ العام ٢٠١٧.
ومل تف�سح ال�سركة يف املا�سي �سوى عن املوارد املالية اخلا�سة باأعمال 
غوغل الإعالنية، واملجالت »الأخرى« يف اأعمال غوغل، والتي جتمع بني 

القطاعات الرئي�سية مثل يوتيوب، و�سحابة غوغل وحمرك البحث.
»لتوفري  اإنه  الثنني  يوم  بيان  يف  بورات  روث  املالية،  املديرة  وقالت 
الآن  نك�سف  امل�ستقبلية،  والفر�ص  اأعمالنا  حول  املعلومات  من  مزيد 
البحث  حمرك  عن  ذلك  يف  مبا  دقة،  اأكرث  اأ�سا�ص  على  اإيراداتنا  عن 

واإعالنات يوتيوب و�سحابة غوغل.



الرهن العقاري تحقق نتائج غير مسبوقة في العام ٢٠1٩
(٢٢٢) مليون دينار قيمة القروض التي منحتها الشركة 

خالل العام ٢٠1٩ وهو األعلى منذ تأسيس الشركة

الأو�ساع  من  الرغم  وعلى  باأنه  طبي�سات  عبدالرزاق  ال�سيد  العام  املدير  �سرح 
الإقت�سادية ال�سعبة يف اململكة ، فقد متكنت ال�سركة خالل العام ٢٠١٩  من منح 
قرو�ص اإعادة متويل مببلغ )٢٢٢( مليون دينار للبنوك ول�سركات التاأجري التمويلي 
قبلها  من  ممنوحة  عقارية  متويلي  تاأجري  وعقود  �سكنية  قرو�ص  متويل  لإعادة 
ال�سركة  التي منحتها  القرو�ص  قيمة  لت�سبح  امل�سكن،  اإمتالك  لغايات  للمواطنني 

منذ التاأ�سي�ص ما جمموعه )١.٦٨٩( مليار دينار.
يف حني بلغ ر�سيد القرو�ص القائم يف نهاية العام املا�سي ٥3١.٢٦3 مليون دينار.

وقد �ساهمت هذه القرو�ص يف تفعيل وتن�سيط �سوق التمويل الإ�سكاين يف اململكة 
- وهو هدف رئي�سي من وراء تاأ�سي�ص ال�سركة  من خالل زيادة املبالغ املخ�س�سة 
رفع  ويف  الإ�سكاين  التمويل  �سوق  يف  التمويلي  التاأجري  و�سركات  البنوك  قبل  من 
وترية املناف�سة التي ي�سهدها ال�سوق امل�سريف يف جمالت حت�سني �سروط الإقرا�ص 
�سمن  الأق�ساط  قيمة  تكون  اأن  على  �ساعد  مما   ، �سداده  اآجال  وزيادة  ال�سكني 
الدخول  اأ�سحاب  وخا�سة  املواطنني  من  الأو�سع  لل�سريحة  ال�سداد  على  املقدرة 

املتدنية واملتو�سطة مما مكنهم من اإمتالك ال�سكن املالئم .
وقد قامت ال�سركة بتوفري الأموال الالزمة  ملمار�سة ن�ساطها الإقرا�سي من م�سادر 

اأموالها املختلفة والتي اأهمها اإ�سدارات ال�سركة من اأ�سناد القر�ص يف �سوق راأ�ص 
املال املحلي .

ما    ٢٠١٩ العام  خالل  ال�سركة  اأ�سدرتها  التي  القر�ص  اأ�سناد  قيمة  بلغت  حيث 
اأ�سدرتها  التي  القر�ص  اأ�سناد  حجم  اإرتفع  وبذلك  دينار،  مليون  مقداره)٢٠٧(  
دينار  مليار    )١.٧٩١( اإلى  تاأ�سي�سها  منذ  املحلي  املال  راأ�ص  �سوق  يف  ال�سركة 

ولآجال تراوحت بني )�سنة( و )ع�سر �سنوات( .
بتاريخ  القر�ص  اإ�سناد  من  ال�سركة  لإ�سدارات  القائم  الر�سيد  بلغ  ولقد 
التي  القر�ص  اإ�سناد  �ساهمت  وقد  دينار.  مليون    )٥١٠.٥(  ٢٠١٩/١٢/3١
ت�سدرها ال�سركة يف ت�سجيع وتطوير �سوق راأ�ص املال يف اململكة -  وهو من الأهداف 
يت�سح ومن  ال�سدد  اأجل حتقيقها - ويف هذا  ال�سركة من  اأن�سئت  التي  الرئي�سية 
خالل التقارير ال�سنوية التي ت�سدر عن هيئة الأوراق املالية اأن ال�سركة هي امل�سدر 
الرئي�سي - اإن مل يكن الوحيد - لإ�سناد القر�ص يف �سوق راأ�ص املال املحلي، وهذا 

بدوره يوؤكد على الدور املحوري الذي تقوم به ال�سركة يف �سوق راأ�ص املال.
وبني املدير العام ال�سيد عبدالرزاق طبي�سات اأن ال�سركة متكنت من حتقيق ن�سب 

منو غري م�سبوقة على �سعيد نتائج الأعمال ومنها -: 
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الشركة األردنية إلعادة 
تمويل الرهن العقاري 

تقوم بدور كبير في 
تفعيل وتطوير سوق 

التمويل اإلسكاني 
وتشجيع وتطوير سوق 
رأس المال في المملكة 

ن�صبة النمو %2018/12/312019/12/31البيان

5%506,517,032531,262,800ر�صيد قرو�س اإعادة التمويل

5%529,147,675553,728,382جمموع املوجودات

17%3,404,1893,980,363�صايف الربح بعد ال�صريبة

155.%14,351,86616,573,952حقوق امللكية
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 حققت جمموعة البنك العربي اداءًا قويًا خالل 
العام ٢٠١٩ حيث بلغ �سايف اأرباح املجموعة بعد 
دولر  مليون   ٨٤٦.٥ واملخ�س�سات  ل�سرائب  ا
اأمريكي يف نهاية العام٢٠١٩  مقارنة مع ٨٢٠.٥ 
مليون دولر اأمريكي يف نهاية العام ٢٠١٨ وبن�سبة 
قبل  الرباح  بلغت  حني  يف   ،%3.٢ بلغت  و  من
ال�سرائب ١.١٥ مليار دولر امريكي مقارنة مع 

١.١٢ مليار دولر امريكي. 
جمل�ص  اأو�سى  فقد  القوية  النتائج  لهذه  نظرا  و
على  نقدية  اأرباح  بتوزيع  العربي  البنك  دارة  اإ
ومببلغ   ٢٠١٩ للعام   %3٠ بن�سبة  امل�ساهمني 

يتجاوز ٢٧٠ مليون دولر امريكي.
هذا وقد بلغ اجمايل اليرادات ٢.٢ مليار دولر 
بلغت  وبن�سبة منو  العام ٢٠١٩  نهاية  امريكي يف 

على  البنك  اعمال  خالل  من  حتققت   %٤.٦
املنت�سرة  واخلارجية  املحلية  تواجداته  م�ستوى 
يف  اأن�سطته  بنمو  وذلك  املناطق  من  العديد  يف 
�ساهمت  بها حيث  يعمل  التي  الرئي�سية  الأ�سواق 
من   %٧٠ بتحقيق  للبنك  اخلارجية  التواجدات 
اليرادات  �سايف  ارتفع  كما  اليرادات،   هذه 
امريكي  دولر  مليار   ١.3 الى  لت�سل  الت�سغيلية 
وذلك بف�سل النمو يف الفوائد والعمولت املتاأتية 
انخف�ست  كما  الرئي�سية،   البنكية  الأعمال  من 
اجمايل امل�ساريف بن�سبة 3% عن العام املا�سي. 
الئتمانية  الت�سهيالت  حمفظة  اإجمايل  ومنت 
دولر  مليار   ٢٦.١ اإلى  لت�سل   %١.٢ بن�سبة 
اأمريكي  دولر  مليار   ٢٥.٨ ب  مقارنة  اأمريكي 
يف    ،٢٠١٨ عام  من  الول  كانون   3١ يف  كما 

بلغت  منو  بن�سبة  العمالء  ودائع  ارتفعت  حني 
كما  اأمريكي،  دولر  مليار   3٦.٢ الى  لت�سل   %٦
مليار   ٩ مبلغ  وجتاوزت  امللكية  حقوق  ارتفعت 
الرغم  بلغت ٥% على  وبن�سبة منو  دولر امريكي 
على  ا�ستثنائية  نقدية  ارباحا  البنك  توزيع  من 
امل�ساهمني بن�سبة ٤٥% للعام ٢٠١٨ نتيجة انتهاء 
الق�سايا املرفوعة �سده يف نيويورك، هذا وقد بلغ 

العائد على حقوق امللكية ن�سبة 3.٩%.
�سبيح  ال�سيد  �سرح  النتائج  على  تعليقه  ويف 
امل�سري رئي�ص جمل�ص الإدارة قائاًل: »اإن النتائج 
البنك  مقدرة  جمددا  تثبت  للبنك  اليجابية 
املمتازة على التعامل بنجاح مع خمتلف الظروف 
احل�سيفة«،  �سيا�ساته  خالل  من  واملجالت 
اجلغرايف  النت�سار  ان  امل�سري  ال�سيد  وا�ساف 

601,02 مليون دينار أرباح مجموعة البنك العربي للعام 2019

المصري: النتائج االيجابية للبنك تثبت 
في كل عام مقدرته الممتازة على التعامل 

بنجاح مع مختلف الظروف والمجاالت

الصباغ: ارباح البنك القوية المتحققة 
جاءت نتيجة للنمو المستدام بااليرادات 

واالدارة الجيدة لمصروفاته
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

التقدم  من  مزيدا  حقق  الدخل  م�سادر  وتنوع 
والنمو، واكد على جناح ا�سرتاتيجية البنك.

العام  املدير  �سباغ   نعمه  ال�سيد  اأكد  ومن جهته 
على  البنك  قدرة  على  العربي   للبنك  التنفيذي 
ال�ستمرار م�ستقبال يف حتقيق النمو امل�ستدام من 
خالل التوظيف الفعال لراأ�ص املال وادارة ا�سوله 
الرئي�سية  عمله  واأ�سواق  قطاعات  خمتلف  يف 
وعلى  اأنه  واأو�سح  للمخاطر،  املتحوطة  وادارته 
التي  باملناطق  املوجودة  التحديات  من  الرغم 
�سبكة  ات�ساع  انه ومن خالل  ال  البنك  بها  يعمل 
وولء  املميزة  البنك  ومكانة  عامليا  البنك  تواجد 
باإيراداته  بالنمو  ال�ستمرار  ا�ستطاع  عمالئه 
وا�سل  البنك  ان  وا�ساف  اأرباحه،  و�سايف 
املحلي  امل�ستوى  على  امل�ساريع  من  العديد  دعم 

واخلارجي والتي من �ساأنها اأن ت�سهم يف حتقيق 
التنمية الإقت�سادية والإجتماعية. 

كما ا�سار ال�سيد نعمة ال�سباغ الى ان ارباح البنك 
امل�ستدام  للنمو  نتيجة  جاءت  املتحققة  القوية 
باليرادات والدارة اجليدة مل�سروفاته، وا�ساف 
ان البنك حافظ على راأ�ص مال قوي ون�سب �سيولة 
الودائع  الى  القرو�ص  ن�سبة  بلغت  حيث  مريحة 
باملحافظة  ا�ستمر  البنك  ان  الى  ونوه   ،%٧٢.١
تغطية  ن�سبة  فاقت  حيث  ا�سوله  جودة  على 
ن�سبة  بلغت  كما   ،%١٠٠ العاملة  غري  القرو�ص 
الول  كانون  يف  كما   %١٦.٢ املال  راأ�ص  كفاية 

 .٢٠١٩
الداء  بان  امل�سري  �سبيح  ال�سيد  اأكد  وختاما، 
املايل للبنك العربي ميثل حلقة جديدة يف �سل�سلة 

�سنواته  طوال  البنك  مل�سرية  امل�ستمر  النجاح 
املا�سية، وتوؤكد مرة اخرى على قوة املركز املايل 
كافة  مع  بكفاءه  التعامل  على  ومقدرته  للبنك 
امل�ستجدات للحفاظ على اموال مودعيه وتعظيم 

حقوق م�ساهميه.
وجتدر ال�سارة هنا الى اأن البنك العربي ح�سل 
على جائزة اأف�سل بنك يف ال�سرق الأو�سط للعام 
العاملية - لندن، كما  ٢٠١٩ من جملة يوروموين 
اأف�سل بنك يف  اأي�سًا على جائزة  البنك  وح�سل 
على  الرابع  وللعام   ٢٠١٩ للعام  الأو�سط  ال�سرق 
 Global( فاينان�ص  غلوبال  جملة  من  التوايل، 

Finance( العاملية - نيويورك.
خا�سعة  وهي  اأولية  النتائج  هذه  اأن  اإلى  وي�سار 

ملوافقة البنك املركزي الأردين.

41العدد ٥٩    أذار    ٢٠٢٠
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اململكة  يف  اإنت�سارًا  والأو�سع  الأكرث  البنك  والتمويل،  للتجارة  الإ�سكان  بنك  حقق 
.٢٠١٩ لعام  دينار  مليون   3٦١ اإلى  لي�سل   %3.٥ بن�سبة  الدخل  اإجمايل  يف   منوا 

دينار،  مليون   ١3٢.٢ بلغت   ٢٠١٩ العام  يف  ال�سريبة  قبل  اأرباحًا  البنك  وحقق 
مليون   ٨3.٧ املتحققة  الأرباح  �سايف  بلغ  فيما   ،٢٠١٨ لعام  دينار  مليون   ١3٢ مقابل 
�سوء  يف  وذلك   ،٢٠١٨ العام  خالل  حتقيقها  مت  دينار  مليون   ٩٤.٥ مقابل  دينار 
والإ�ستئناف  للطعن  قابل  اإبتدائي  ق�سائي  قرار  �سدور  اإزاء  بالتحوط  البنك  قرار 
الإ�سكان  بنك  على  مالية  غرامة  بفر�ص  اجلزائر  يف  الإبتدائية  املحاكم  اإحدى  من 
امل�سرفية  الإجراءات  �سالمة  من  الرغم  على  والتمويل/اجلزائر  للتجارة 
الإ�ستئناف. مرحلة  خالل  القانوين  الو�سع  و�سالمة  بقوة  التامة  البنك   وقناعة 
موؤ�سراته  خمتلف  يف  جيدة  منو  معدلت  حتقيق   ٢٠١٩ العام  خالل  البنك  وا�سل  وقد 
اإجمايل الدخل املتاأتي من العمليات البنكية الرئي�سية بن�سبة ٥.%3  املالية، حيث ارتفع 
حتقيقها  مت  دينار  مليون   3٤٨.٨ مع  مقارنة   ،٢٠١٩ لعام  دينار  مليون   3٦١ اإلى  لي�سل 
منوًا  �سجلت  التي  الت�سغيلية  القطاعات  كافة  من  بدعم  وذلك   ،٢٠١٨ عام  خالل 
للعمليات.  الت�سغيلية  الكفاءة  وتعزيز  الدخل  م�سادر  لتنويع  نتيجة  العام،  خالل   قويًا 
عبدالإله  ال�سيد  الإ�سكان،  بنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأكد  النتائج،  هذه  على  تعقيبه  ويف 
التحديات  من  الرغم  على  قوية  مالية  نتائج  حتقيق  من  متكن  البنك  اأن  اخلطيب، 
البنك  قوة  على  توؤكد  النتائج  اأن هذه  مبينًا  ال�سعبة،  والقت�سادية  الإقليمية  والظروف 
دوره  اأداء  يف  لال�ستمرار  ومتوازن  قوي  مايل  مركز  على  احلفاظ  على  وقدرته  ومتانته 

احليوي يف تعزيز النمو الإقت�سادي يف اململكة.
بتاريخ  اأقّر يف اجتماعه املنعقد  البنك قد  اإدارة  باأن جمل�ص  ال�سيد اخلطيب  اأو�سح  كما 
للهيئة  واأو�سى  اأن متت مناق�ستها،  بعد  لعام ٢٠١٩  للبنك  املالية  البيانات   ٢٠٢٠/١/٢3
العامة بتوزيع اأرباح نقدية على ال�سادة امل�ساهمني بن�سبة ١٥% من القيمة الأ�سمية لل�سهم 

عن العام ٢٠١٩.

الخطيب: النتائج االيجابية تؤكد على 
قوة البنك وقدرته على الحفاظ على مركز 

مالي قوي ومتوازن

شحادة: النتائج اإليجابية للبنك أظهرت 
نمواً ملحوظًا، يعزز ثقة متعاملي 

ومساهمي مصرفنا بأداء البنك

54.3 مليون دينار أرباح البنك اإلسالمي األردني للعام 2019
Investment  In The Banking Sector

عام  يف  ان،  عَمّ ببور�سة  املُدرج   ،)JOIB( الأردين  الإ�سالمي  البنك  اأرباح  ارتفعت 
٢٠١٩ بن�سبة ٩ باملائة، مقارنة بعام ٢٠١٨.

وبح�سب البيانات املالية الأولية، بلغت اأرباح البنك ٥٤.3 مليون دينار )٧٦.٥٩ مليون 
مليون   ٧٠.٢٤( دينار  مليون   ٤٩.٨ قيمتها  اأرباح  مقابل  املا�سي،  العام  يف  دولر( 

دولر( يف العام ٢٠١٨.
مليون   ١٦٥.٥ اإلى  باملائة،   ١٢.٥٩ بن�سبة  الت�سغيلية للبنك  الإيرادات  �سايف  وارتفع 

دينار يف عام ٢٠١٩، مقارنة بـ ١٤٧ مليون دينار يف عام ٢٠١٨.
واأظهرت البيانات املالية، ارتفاع اأرباح البنك لت�سل اإلى ١٤.٧٥ مليون دينار يف الربع 
الرابع  من عام ٢٠١٩، مقابل اأرباح قيمتها ١3.٧٧ مليون دينار يف الربع الرابع من 

عام ٢٠١٨.
اإلى  لت�سل  باملائة،   ٩.٨ املا�سي بن�سبة  العام  من  اأ�سهر  يف ٩  البنك  اأرباح  وارتفعت 
3٩.٥٥ مليون دينار، مقارنة باأرباح قيمتها 3٦.٠3 مليون دينار يف ٩ اأ�سهر من العام 

.٢٠١٨
ناق�ص عمومية البنك ، تو�سية جمل�ص الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني عن 

عام ٢٠١٩.
راأ�سمال  باملائة من   ١٥ النقدي ميثل  التوزيع  اأن  اإلى  للبور�سة  بيان  البنك يف  واأ�سار 

البنك، وبواقع ١٥٠ فل�سًا لل�سهم.
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فاخوري: تحقيق هذه النتائج اإليجابية 
في بنك األردن هي محصلة للعمل 

الدؤوب على كافة المستويات اإلدارية 
والتقنية

 40.16 مليون دينار أرباح بنك األردن عن العام 2019
Investment  In The Banking Sector

اأرباحًا  اإلى حتقيقه  الردن،  لبنك  املدققة  املالية غري  القوائم  اأ�سارت 
مليون   ٥٦.٦٥( دينار  مليون   ٤٠.١٦ قيمتها  امل�ساهمني  على  عائدة 
مليون   ٥٨.٥٧( دينار  مليون   ٤١.٥3 قيمتها  باأرباح  مقارنة  دولر(، 

دولر( عن العام ٢٠١٨.
وارتفع اإجمايل م�سروفات البنك بن�سبة ٩.١٢ باملائة خالل العام، اإلى 
٧٨.٩٨ مليون دينار، مقابل م�سروفات بقيمة ٧٢.3٨ مليون دينار يف 

عام ٢٠١٨.
اأرباحه  يف  تراجًعا  البنك  �سهد  املا�سي،  العام  من  الرابع  الربع  وعلى 
بن�سبة ٥.٦3 باملائة، على اأ�سا�ص �سنوي، لت�سل اإلى ٩.٧٩ مليون دينار 
دينار  مليون   ١٠.3٨ قيمتها  باأرباح  مقارنة  دولر(،  مليون   ١3.٨١(

)١٤.٦٤ مليون دولر( يف الربع الربع من عام ٢٠١٨.
وعلق رئي�ص جمل�ص ادارة بنك الردن �ساكر فاخوري ان البنك يعمل على 
ا�ستدامة حتقيق النتائج الإيجابية والتي جاءت حم�سلة للعمل الدوؤوب 
على كافة امل�ستويات الإدارية والتقنية على مدى ال�سنوات املا�سية. هذا 
وي�ستهدف البنك اأي�سًا الرتقاء مبنتجاته وخدماته املقدمة للعمالء من 
خالل جتربة فريدة وبقنوات متنوعة ليكون �سريكًا لهم يف م�سرية العمل 
والتطور. واأن ي�ستمر يف املحافظة على معدلت اأداء متقدمة مبا يعزز 

موقعه التناف�سي يف الدول التي يعمل بها. 

سلفيتي: البنك سيواصل مهمته في 
تقديم أفضل الخدمات المصرفية 
وأكثرها تطورا بما يسهم في نمو 

مؤشراته المالية

31.61 مليون دينار أرباح بنك اإلتحاد للعام 2019
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حقق بنك الحتاد اأرباحًا عائدة على امل�ساهمني بقيمة 3١.٦١ مليون دينار )٤٤.٥٨ مليون 
دولر(، مقارنة باأرباح عائدة على امل�ساهمني قيمتها 3٥.٧٤ مليون دينار )٥٠.٤١ مليون 

دولر( يف عام ٢٠١٨، وفقًا للبيانات املالية الأولية.
اإلى ٢3.33 مليون دينار، مقارنة بنحو ٢١.٤٤  املا�سي،  وارتفعت �سريبة الدخل يف العام 

مليون دينار يف العام ٢٠١٨.
واأظهرت البيانات املالية الأولية، اأرباح البنك العائدة على امل�ساهمني يف الربع الرابع من 
العام ٢٠١٩، التي تبلغ قيمتها ٩.٥٩ مليون دينار، مقارنة باأرباح قيمتها ١١.٠٥ مليون دينار 

يف الربع الرابع من عام ٢٠١٨.
امل�ساهمني  العائدة على  البنك  اأرباح  تراجعت   ،٢٠١٩ العام  من  اأ�سهر   ٩ م�ستوى  وعلى 
مليون   ٢٤.٦٩ قيمتها  باأرباح  مقارنة  دينار،  مليون   ٢٢.٠٢ اإلى  باملائة،   ١٠.١٨ بن�سبة 
دينار يف ٩ اأ�سهر من العام ٢٠١٨.  و اأو�سى جمل�ص اإدارة  البنك ، بتوزيع اأرباح نقدية على 
امل�ساهمني لعام ٢٠١٩. واأو�سح البنك يف بيانه للبور�سة، اأن التوزيع النقدي ميثل ١٠% من 
ويبلغ  دينار.  مليون   ١٦ اإجمالية  وبقيمة  لل�سهم،  فل�سًا   ١٠٠ بواقع  لل�سهم،  ال�سمية  القيمة 
بقيمة  �سهم،  مليون   ١٦٠ على  موزعًا  دينار،  مليون   ١٦٠ واملدفوع  املُ�سدر  البنك  راأ�سمال 
ا�سمية دينار واحد لل�سهم. وعلق رئي�ص جمل�ص ادارة البنك ع�سام �سلفيتي باأن البنك حقق 
نتائج جيدة تبني موا�سلة بنك الحتاد مل�سريته و توؤكد قدرة الدارة على اتخاذ ال�سيا�سات 
املدرو�سة وو�سع اخلطط ال�سرتاتيجيه طويلة المد بطريقة منا�سبة لو�سع القطاع امل�سريف 
على خدمة  قادرا  يجعله  املحيطة، مما  واملنطقة  الردن  فيها  مر  التي  ال�سعبة  والظروف 
القت�ساد الردين كما ا�ساد ال�سلفيتي باجلهود املبذولة من قبل الدارة واملوظفني واأكد ان 
البنك �سيوا�سل مهمته يف تقدمي اأف�سل اخلدمات امل�سرفية واأكرثها تطورا مبا ي�سهم يف 
بنمو موؤ�سراته املالية،و�سول اإلى تلبية تطلعات م�ساهمي البنك بتحقيق الرباح املخطط لها 

ليكون عند ح�سن ظن عمالئه الواثقني به. 

43العدد ٥٩    أذار    ٢٠٢٠
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المفتي: االستراتيجيات التي تبناها 
البنك تحقق أفضل النتائج المالية 
لعمالئه لمساعدتهم على تطوير 

أعمالهم وتنميتها

28.09 مليون دينار أرباح بنك القاهرة عمان للعام 2019
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قيمتها  امل�ساهمني  على  عائدة  اأرباحًا  عمان  القاهرة  بنك  الأولية حتقيق  املالية  النتائج  اأظهرت 
٢٨.٠٩ مليون دينار )3٩.٦٢ مليون دولر( يف عام ٢٠١٩، مقارنة باأرباح قيمتها 3٠.١3 مليون 

دينار )٤٢.٥ مليون دولر( يف عام ٢٠١٨.
وزادت �سريبة الدخل بن�سبة 3٥.٨ باملائة يف العام املا�سي، اإلى ١٦.٧ مليون دينار، مقارنة بنحو 

١٢.3 مليون دينار يف عام ٢٠١٨.
وارتفعت الأرباح العائدة على امل�ساهمني يف الربع الرابع من عام ٢٠١٩، لت�سل اإلى ١٠.٠٩ مليون 
دينار، مقابل اأرباح قيمتها ٨.٨٤ مليون دينار يف الربع الرابع من عام ٢٠١٨، وفقًا للبيانات املالية 

الأولية.
وعلى م�ستوى ٩ اأ�سهر من العام املا�سي، تراجع اأرباح البنك العائدة على امل�ساهمني بن�سبة ١٥.٤٥ 
باملائة، لت�سل اإلى ١٨ مليون دينار، مقارنة باأرباح قيمتها ٢١.٢٩ مليون دينار يف ٩ اأ�سهر من عام 
ان، على مقرتح  ان )CABK(، املدرج ببور�سة عمَّ اإدارة بنك القاهرة عمَّ ٢٠١٨.  اتفق جمل�ص 

توزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني.
واأ�سار البنك، يف بيان للبور�سة، اإلى اأن التوزيع النقدي املقرتح ميثل ٩ باملائة من القيمة ال�سمية 
لل�سهم، وبواقع ٩٠ فل�سًا لل�سهم. وت�سرتط تلك التوزيعات موافقة البنك املركزي الأردين، وموافقة 

م�ساهمي البنك، غري انه مل يحدد موعًدا حمدًدا لنعقاد عمومية ال�سركة املقبلة.
ويبلغ راأ�سمال البنك امل�سدر واملدفوع ١٨٠ مليون دينار، موزعًا على ١٨٠ مليون �سهم، بقيمة ا�سمية 
اأرباح نقدية، متثل ٩  توزيع  املا�سي  العام  اأبريل من  اأقرو يف  البنك  لل�سهم. وكان م�ساهمو  دينار 

باملائة من القيمة ال�سمية لل�سهم، وبوقع ٩٠ فل�سًا لل�سهم.
وقال رئي�ص جمل�ص ادارة بنك القاهرة عمان يزيد املفتي :اإنه رغم الظروف ال�سعبة اإل اأن البنك 

ا�ستطاع حتقيق نتائج مالية جيدة يف املرحلة الراهنة  
م�ستوى  ورفع  اأعماله  تطوير  ويف  ال�سرتاتيجية  وتنفيذ خطته  تطبيق  ال�ستمرار يف  اإلى  و�سي�سعى 
اخلدمات املقدمة وزيادة كفاءة الأداء  واأكد املفتي اأن ال�سرتاتيجيات التي تبناها البنك يف اإطار 
التو�سع باأن�سطته تعك�ص النهج احل�سيف املعتمد من البنك يف حتقيق اأف�سل النتائج املالية لعمالئه 

مل�ساعدتهم على تطوير اأعمالهم وتنميتها.

الكباريتي: نتائج البنك كانت جيدة اذا آخذنا 
بعين االعتبار الوضع اإلقتصادي العام إضافة 

إلى اإللتزام بمتطلبات المحافظة على 
سالمة وجودة استثمارات البنك

29.94 مليون دينار أرباح البنك األردني الكويتي للعام 2019
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حقق بنك الأردين الكويتي اأرباحًا عائدة على امل�ساهمني بقيمة ٢٩.٩٤ مليون 
قيمتها  امل�ساهمني  على  عائدة  باأرباح  مقارنة  دولر(،  مليون   ٤٢.٢( دينار 
٤٢.١٤ مليون دينار )٥٩.٤ مليون دولر( يف عام ٢٠١٨، وفقًا للبيانات املالية 

الأولية.
وتراجع �سايف الإيرادات الت�سغيلية يف العام املا�سي، اإلى ١٠٠.٨٩ مليون دينار، 

مقارنة بنحو ١٠٢.3٥ مليون دينار يف العام ٢٠١٨
ان، على توزيع  اإدارة البنك الأردين الكويتي، املدرج ببور�سة عمَّ ووافق جمل�ص 

اأرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة ٢٠ باملئة من راأ�ص مال البنك املدفوع.
وقال البنك يف بيان لبور�سة عمان الإلكرتوين، اإن القرار يخ�سع ملوافقة البنك 

املركزي الأردين والهيئة العامة للم�ساهمني.
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الكباريتي  الكرمي  عبد  ال�سيد  اأ�سار  النتائج  على  وتعليقا 
البنك باأن نتائج البنك كانت جيدة اذا اآخذنا بعني العتبار الو�سع الإقت�سادي 
الإلتزام مبتطلبات  اإلى  اإ�سافة  املنطقة  وال�سيا�سية يف  الأمنية  والظروف  العام 
الإئتمانية، واملحفظة  البنك  ا�ستثمارات  وجودة  �سالمة  على   املحافظة 
مثمنًا  وعمالئه،  البنك  م�ساهمي  لكافة  وامتنانه  �سكره  الكباريتي  قدم  كما 
تعاونهم ال�سادق وم�ساهمتهم يف حتقيق اإجنازات البنك ونتائجه ،بال�سافة الى 
تقديره للجهود املبذولة من ادارة البنك وموظفينه مثمنا الدور املتكامل الذي 

يلعبه جميع الطراف لالرتقاء باأداء البنك وجعله يف طليعة البنوك الردنية .
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السالم: النتائج االيجابية تحققت بالرغم 
من الظروف االقتصادية الضاغطة 

ومما يؤكد نجاح االستراتيجية التي 
ينتهجها البنك لتحقيق النمو وااليرادات 

المستدامة

25.1 مليون دينار أرباح كابيتال بنك للعام 2019
Investment  In The Banking Sector

حتقيقه  بنك  »كابيتال  الأردين  املال  الأولية لبنك  املالية  البيانات  اأظهرت 
اأرباحًا عائدة على امل�ساهمني بقيمة ٢٥.١ مليون دينار )3٥.٤ مليون دولر(، 
مقارنة باأرباح بلغت 3٠.٨ مليون دينار )٤3.٤٤ مليون دولر( يف عام ٢٠١٨.

 ١.٤ بلغ  الأ�سول  معدل  على  اأن العائد  اإلى  للبور�سة،  بيان  يف  البنك  واأ�سار 
باملائة بنهاية عام ٢٠١٩، مقارنة بـ ١.٥ باملائة بنهاية عام ٢٠١٨.

وتراجعت اأرباح البنك العائدة على امل�ساهمني يف الربع الرابع من عام ٢٠١٩ 
 ١٨.٩١ قيمتها  اأرباح  مقابل  دينار،  مليون   ٥.٢٢ اإلى  باملائة،   ٧٢.٤ بن�سبة 

مليون دينار يف الربع الرابع من عام ٢٠١٨.
العائدة  اأرباحه  يف  منوًا  البنك  ٢٠١٩ حقق  العام  من  اأ�سهر  م�ستوى ٩  وعلى 
على امل�ساهمني بن�سبة ٦٧.١٩ باملائة، لت�سل اإلى ١٩.٨٨ مليون دينار، مقارنة 

باأرباح قيمتها ١١.٨٩ مليون دينار يف ٩ اأ�سهر من العام ٢٠١٨.
ويف تعليقه على النتائج قال رئي�ص جمل�ص الإدارة با�سم خليل ال�سامل »اأن الأهم 
من مقدار الزيادة يف الأرباح هو نوعية هذه الزيادة وم�سادرها«، م�سيفا ان 
واأو�سح  الرئي�سية.  الت�سغيلية  الن�سطة  نتائج  بتح�سن  مدفوعة  الزيادة جاءت 
القت�سادية  الظروف  من  بالرغم  حتققت  اليجابية  النتائج  باأن  ال�سامل 
النمو  البنك لتحقيق  التي ينتهجها  يوؤكد جناح ال�سرتاتيجية  ال�ساغطة ومبا 

واليرادات امل�ستدامة
اف�سل  توفري  الى  الرامية  بخططه  بثقة  ما�ص  البنك  ان  ال�سامل  اكد  وقد 
منو  على  واحلفاظ  القطاعات  كافة  من  لعمالئه  امل�سرفية  اخلدمات 
الئتماين  املركز  ويدعم  وامل�ساهمني   العمالء  ثقة  يعزز  ومتوازن  م�ستمر 
للمجموعةوختم ال�سامل حديثه بتوجيه ال�سكر لعمالء كابيتال بنك وم�ساهميه 
على ثقتهم الكبرية بالبنك، معربًا عن تقديره للبنك املركــزي الأردين علــى 

مــا يقدمــه مــن دعــم م�ســتمر للجهــاز امل�ســريف

45العدد ٥٩    أذار    ٢٠٢٠

داود: البنك االهلي االردني سيظل محافظا 
على مكانته المرموقة بين البنوك االردنية 

عن طريق خلق ثقافة االبداع واالبتكار

22.24 مليون دينار أرباح البنك األهلي األردني للعام 2019
Investment  In The Banking Sector

ان، يف عام ٢٠١٩ بن�سبة ٤.٥  ارتفعت اأرباح البنك الأهلي الأردين )AHLI(، املدرج ببور�سة عمَّ
باملائة، مقارنة بعام ٢٠١٨.

امل�ساهمني  على  عائدة  البنك اأرباح  حتقيق  اإلى  املدققة،  الأولية غري  البيانات املالية  واأ�سارت 
دينار  مليون   ٢١.٢٨ قيمتها  باأرباح  مقارنة  دولر(،  مليون   3١.3٧( دينار  مليون  بقيمة ٢٢.٢٤ 

)3٠ مليون دولر( يف عام ٢٠١٨.
وارتفع �سايف الإيرادات الت�سغيلية للبنك، يف العام ٢٠١٩، اإلى ١١٨.٠٩ مليون دينار، مقارنة بنحو 

١٠٩.٧٩ مليون دينار يف العام ٢٠١٨.
مليون  اإلى ٦.١٤  لت�سل  باملائة،  بن�سبة ٢٩.٢٦  البنك  اأرباح  ارتفاع  املالية،  البيانات  واأظهرت 
الرابع  الربع  يف  دينار  مليون   ٤.٧٥ بقيمة  اأرباح  مقابل  العام ٢٠١٩،  من  الرابع  الربع  يف  دينار 
العائدة  البنك  اأرباح  تراجعت   ،٢٠١٩ العام  من  الأولى  اأ�سهر   ٩ م�ستوى  وعلى  العام ٢٠١٨.  من 
على امل�ساهمني بن�سبة ٢.٦ باملائة، اإلى ١٦.١ مليون دينار، مقارنة باأرباح قيمتها ١٦.٥3 مليون 
دينار يف الفرتة املماثلة من العام املا�سي. واأو�سى جمل�ص اإدارة البنك ، بتوزيع اأرباح نقدية على 
وعمومية  املركزي  البنك  ملوافقة  خا�سعة  التوزيعات  هذه  واأو�سح اأن   .٢٠١٩ عام  عن  امل�ساهمني 
البنك. ويبلغ راأ�سمال البنك ٢٠٠.٦٥ مليون دينار، موزعًا على ٢٠٠.٦٥ مليون �سهم، بقيمة ا�سمية 
الأردين،  الأهلي  للبنك  العام  املدير  التنفيذي/  الرئي�ص  قال  النتائج  وتعليقا على  لل�سهم.   دينار 
اأرباحه للعام ٢٠١٩ بالرغم من الأزمات  حممد مو�سى داود باأن البنك ا�ستطاع حتقيق النمو يف 
القت�سادية التي يعاين من القت�ساد ب�سكل عام والذي اأثر بدوره ب�سكل كبري على قطاع امل�سارف 
ويعود ال�سبب الى قدرة اداريي البنك وموظفينه على حد �سواء من تنفيذ خطة البنك ال�سرتاتيجية 
طويلة الأمد، واملتمثلة يف تعزيز م�سادر اأمواله، وحتقيق نقلة نوعية يف م�ستوى اخلدمات امل�سرفية 

املقدمة للعمالء من خالل تطوير انظمته البنكية وخلق ثقافة البداع والبتكار.
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جردانة: النتائج االيجابية للبنك تعكس 
كفاءة مجلس إدارة البنك وإدارته 

التنفيذية في توظيف أموال المودعين

(INVESTBANK) البنك الرقمي األكثر 
ابتكاراً واألفضل في تقديم الخدمات 

 المصرفية اإللكترونية.

16.1 مليون دينار أرباح »البنك االستثماري« للعام 2019
Investment  In The Banking Sector

اأرباحه  يف  ارتفاًعا   )INVESTBANK( ال�ستثماري  البنك  �سجل 
بزيادة  دينار،  مليون   ٢٢.٩ بلغت  والتي   ٢٠١٩ العام  عن  ال�سريبة  قبل 
دينار. مليون   ١٦.١ ال�سريبة  بعد  ولت�سبح   ،٢٠١٨ العام  عن   %  ٨.١ 
بن�سبة ٦.٧ %  الدخل  اإجمايل  ارتفع  البنك،  ال�سادرة عن  املالية  البيانات  ووفق 
العام ٢٠١٩. دينار يف  اإلى ٥3.٥ مليون  العام ٢٠١٨  دينار يف   من ٥٠.١ مليون 

 %  ٢.3 بن�سبة  البنك  موجودات  يف  ارتفاًعا  املالية  البيانات  واأظهرت 
ارتفعت  كما   ،٢٠١٩ العام  نهاية  يف  دينار  مليار   ١.١٧٩ اإلى  لت�سل 
.٢٠١٩ العام  نهاية  يف  دينار  مليون   ٧٦٥ اإلى  لت�سل  العمالء   ودائع 
.٢٠١٩ العام  نهاية  يف  كما   %  ١٦ املال  راأ�ص  كفاية  ن�سبة   بلغت 
واأعرب رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك ال�ستثماري ب�سر جردانه، عن اعتزازه بتحقيق 
نتائج مالية مميزة خالل العام املا�سي، م�سددًا على اأن هذه النتائج تعك�ص املتانة 
املالية التي يتمتع بها البنك و�سالمة حمفظته الئتمانية، اإلى جانب كفاءة جمل�ص 
 اإدارة البنك واإدارته التنفيذية يف توظيف اأموال املودعني وحتقيق عوائد مالية مقبولة.
ولفت جردانه، اإلى اأن INVESTBANK �سيوا�سل خالل العام اجلاري تنفيذ 
خططه ال�سرتاتيجية والبناء على النتائج املرتاكمة التي حققها خالل ال�سنوات 
مواكبته  خالل  من  املبتكرة  امل�سرفية  احللول  توفري  يف  رائدا  وجعلته  املا�سية، 
للتطورات التكنولوجية يف جمال اخلدمات امل�سرفية الإلكرتونية، وما يرافقها من 
بنية حتتية اإلكرتونية ت�ساهي امل�سارف العاملية، لتوفر م�ستويات اآمنة من التعامالت 
البنك. من  املبتكرة  امل�سرفية  املنتجات  يف  �سريكا  العميل  جتعل   الإلكرتونية 
على   ٢٠١٩ العام  خالل  ح�سل   INVESTBANK اأن  اإلى  الإ�سارة،  جتدر 
يف  اإلكرتوين  موقع  اأف�سل  و  ابتكارًا  الأكرث  الرقمي  البنك  هي  عاملية،  جوائز   ٧
يف  بنك  واأف�سل  الئتمانية،  البطاقات  خدمات  يف  بنك  اأف�سل   ،٢٠١٩ الأردن 
تقدمي اخلدمات لل�سركات، واأف�سل بنك يف امل�سوؤولية الجتماعية، اأف�سل بنك يف 
 قطاع التجزئة، اإلى جانب اأف�سل بنك يف تقدمي اخلدمات امل�سرفية الإلكرتونية.

علمًا باأن هـذه النتائـج اأوليـة وخا�سعـة ملوافقـة البنـك املركزي الأردين.

القاضي: البنك فخور بكل ما يقدمه 
موظفي البنك على جميع المستويات في 

تقديم الخدمات المتميزة والمرضية 
لعمالء البنك

14.87 مليون دينار أرباح بنك االستثمار العربي للعام 2019
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على  عائدة  العربي لأرباح  ال�ستثمار  بنك  حتقيق  املدققة  غري  املالية  النتائج  اأظهرت 
امل�ساهمني قيمتها ١٤.٨٧ مليون دينار )٢٠.٩٧ مليون دولر( يف عام ٢٠١٩، مقارنة باأرباح 

عائدة على امل�ساهمني قيمتها ١٥.٥١ مليون دينار )٢١.٨٨ مليون دولر( يف عام ٢٠١٨.
وارتفعت اأرباح البنك يف الربع الرابع من عام ٢٠١٩ بن�سبة ١ باملائة، لت�سل اإلى 3.٩٨ مليون 
دينار يف الربع الرابع من عام ٢٠١٩، مقابل اأرباح قيمتها 3.٩٤ مليون دينار يف الربع الرابع 

من عام ٢٠١٨.
وتراجعت الأرباح العائدة على م�ساهمي البنك، يف ٩ اأ�سهر من عام ٢٠١٩، اإلى ١٠.٨٩ مليون 

دينار، مقابل اأرباح قيمتها ١١.٥٧ مليون دينار يف ٩ اأ�سهر من عام ٢٠١٨
ان،  عمَّ ببور�سة  املدرجة   ،)AJIB( الأردين العربي  ال�ستثمار  بنك  اإدارة  جمل�ص  اأو�سى  و 

بتوزيع اأرباح نقدية على م�ساهميه عن عام ٢٠١٩.
املال،  راأ�ص  باملائة من   ٩ بن�سبة  املقرتحة  التوزيعات  اأن  للبور�سة،  بيان  يف  البنك،  واأو�سح 
بواقع ٩٠ فل�سًا لل�سهم. واأ�سار البنك يف بيانه، اإلى اأن مقرتح التوزيعات يخ�سع ملوافقة البنك 

املركزي، وعمومية ال�سركة، التي مل يحدد موعدًا لها.
ويبلغ راأ�سمال البنك ١٥٠ مليون دينار، موزعًا على ١٥٠ مليون �سهم، بقيمة ا�سمية دينار واحد 
ارتفع  باأنواعها  املالية  املوجودات  ر�سيد حمفظة  اأن  اآخر اإلى  بيان،  ولفت البنك يف  لل�سهم. 

بنهاية عام ٢٠١٩، اإلى ٧3٢.٩ مليون دينار، مقابل ٧٠3.٨ مليون دينار بنهاية عام ٢٠١٨.
ونوه باأن ر�سيد ودائع وتاأمينات العمالء بلغ ١.١33 مليار دينار بنهاية عام ٢٠١٩.

ويف التعليق على هذه النتائج قال رئي�ص جمل�ص اإدارة بنك ال�ستثمار العربي هاين القا�سي اأن 
البنك  اأن البنك قادر على حتقيق املزيد من النتائج النوعية والو�سول اإلى اأف�سل م�ستويات 
�سيا�سة  اإطار  يف  الأعمال  حجم  يف  التو�سع  هدفها  متوازنة  �سيا�سات  على  يعتمد  فهو  الأداء 
ح�سيفة لإدارة املخاطر واأ�ساد بدوره بكل ما يقدمه موظفي البنك على جميع امل�ستويات يف 

تقدمي اخلدمات املتميزة واملر�سية لعمالء البنك.



اإلستثمار في القطاع المصرفـي

47العدد ٥٩    أذار    ٢٠٢٠

منكو: البنك تخطى بإنجازاته األزمات 
االقتصادية التي يعاني منها العالم مما عزز 
من مكانته المتميزة في السوق المصرفي

10.06 مليون دينار أرباح بنك سوسيتيه جنرال للعام 2019
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املدرج   ،)SGBJ( الأردن   - جرنال  �سو�سيته  بنك  اأرباح  ارتفعت 
بعام  مقارنة   ،٢٠١٩ عام  يف  باملائة،   ٢١.٥ بن�سبة  ان،  عمَّ ببور�سة 

.٢٠١٨
مليون   ١٠.٠٦ بقيمة  امل�ساهمني  على  عائدة  اأرباحًا  البنك  وحقق 
دينار )١٤.١٩ مليون دولر(، مقارنة باأرباح عائدة على امل�ساهمني 
 ،٢٠١٨ عام  يف  دولر(  مليون   ١١.٦٨( دينار  مليون   ٨.٢٨ قيمتها 

وفقًا للبيانات املالية الأولية.
اإلى  املا�سي،  العام  للبنك يف  الت�سغيلية  الإيرادات  �سايف  وارتفع 
العام  يف  دينار  مليون   ٢٤.3١ بنحو  مقارنة  دينار،  مليون   33.٨٥

.٢٠١٨
على  العائدة  البنك  اأرباح  ان  الأولية،  املالية  البيانات  واأظهرت 
امل�ساهمني يف الربع الرابع من العام ٢٠١٩، هي ٢.٥١ مليون دينار، 
الرابع من عام  الربع  دينار يف  مليون  قيمتها ٢.٨3  باأرباح  مقارنة 

.٢٠١٨
وعلى م�ستوى ٩ اأ�سهر من العام ٢٠١٩، ارتفعت اأرباح البنك بن�سبة 
3٨.٥3 باملائة، لت�سل اإلى ٧.٥٥ مليون دينار، مقارنة باأرباح قيمتها 

٥.٤٥ مليون دينار يف ٩ اأ�سهر من عام ٢٠١٨.
 واأو�سى جمل�ص اإدارة  البنك ، بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني، 

عن عام ٢٠١٩.
 ٦ بن�سبة  املفرتح  التوزيع  ان  للبور�سة  بيان  يف  البنك  واأو�سح 

باملائة من راأ�ص املال، باإجمايل ٦ ماليني دينار.
خا�سعة  املقرتحة  التوزيعات  اأن  اإلى   ، جرنال  �سو�سيتيه  واأ�سار 

ملوافقة البنك املركزي الأردين.
ويبلغ راأ�سمال البنك ١٠٠ مليون دينار اأردين، موزعًا على ١٠٠ مليون 

�سهم، بقيمة ا�سمية دينار واحد لل�سهم.
واأقرت عمومية البنك يف مايو من العام املا�سي توزيع اأرباح نقدية 
 ٥ اإجمالية  املال، بقيمة  راأ�ص  باملائة من   ٥ بن�سبة  امل�ساهمني،  على 

ماليني دينار، عن عام ٢٠١٨.
وعرب رئي�ص جمل�ص ادارة البنك ح�سان منكو عن النتائج اليجابية 
على مدار العامني املا�سيني بانها دليل على قدرة البنك على حتقيق 
العامل  منها  يعاين  التي  القت�سادية  الزمات  تخطت  اجنازات 
املركز  يثبت قوة  التحديد وهذا  الو�سط على وجه  ال�سرق  ومنطقة 
البيانات  على  ملحوظ  ب�سكل  انعك�ست  التي  ومتانته  للبنك  املايل 
مما   ٢٠١٨ بالعام  مقارنة  موؤ�سراته  معظم  ارتفعت  حيث  املالية 
عزز من مكانته املتميزة يف ال�سوق امل�سريف،واأي�سا طور قدراته يف 
العمالء وفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم واحلر�ص على  جمال خدمة 

ا�ستدامتها.
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الصايغ: البنك تمكن من تحقيق نتائج 
ايجابية بالرغم من الظروف اإلقتصادية 

الصعبة واألوضاع السياسية المحيطة

6.42 مليون دينار أرباح البنك التجاري للعام 2019
Investment  In The Banking Sector

العام  يف  ان،  عمَّ ببور�سة  املدرج   ،)JCBK( الأردين  التجاري  اأرباح البنك  ارتفعت 
املا�سي، بن�سبة ٢٧.٦3 باملائة، مقارنة بعام ٢٠١٨.

واأظهرت النتائج املالية الأولية حتقيق البنك لأرباح بقيمة ٦.٤٢ مليون دينار )٩.٠٦ 
باأرباح قيمتها ٥.٠3 مليون دينار )٧.٠٩ مليون  مليون دولر( يف عام ٢٠١٩، مقارنة 
باملائة   ٧.٩٩ بن�سبة  الت�سغيلية للبنك  الإيرادات  �سايف  وارتفع  عام ٢٠١٨.  يف  دولر( 
يف العام املا�سي، اإلى ٤٢.٥٨ مليون دينار، مقارنة بنحو 3٩.٤3 مليون دينار يف العام 
 ٥.٥ لت�سل اإلى   ،٢٠١٩ العام  الرابع من  الربع  يف  البنك  وارتفعت اأرباح  قبل املا�سي. 
وفقًا   ،٢٠١٨ الرابع من  بالربع  دينار  مليون   ٢.٩ قيمتها  باأرباح  مقارنة  دينار،  مليون 
للبيانات املالية الأولية. وعلى م�ستوى ٩ اأ�سهر من العام ٢٠١٩، تراجعت اأرباح البنك، 
اإلى ٩٤٨.١٤ األف دينار، مقارنة باأرباح قيمتها ٢.١3 مليون دينار يف ٩ اأ�سهر من العام 
الظروف  ان  النتائج  على  تعليقا  ال�سايغ  مي�سيل  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال   .٢٠١٨
الإقت�ساد  على  كبري  اثر  لها  كان  املحيطة  ال�سيا�سية  والأو�ساع  ال�سعبة  الإقت�سادية 

الوطني والذي انعك�ص على جميع قطاعات العمال ..
ولكن البنك متكن من حتقيق نتائج ايجابية حيث ا�ستمر بالتو�سع يف قاعدة العمالء عن 

طريق تو�سيع �سبكة الفروع واخلدمات املالية املقدمة
ان�سطة  لدعم  نهجه  يف  م�ستمر  البنك  باأن  حديثه  ال�سايغ  الدارة  جمل�ص  رئي�ص  واكد 
املجتمع املحلي �سمن م�ساريع امل�سوؤولية املجتمعية التي يتبناها والتي متثلت مب�ساهمته 

ودعمه ورعايته للعديد من الفعاليات اخلريية والثقافية والريا�سية والتعليمية

بنك صفوة اإلسالمي يثبت مجددا قدرته 
على الصعود ليزاحم من هم في القمة 

ويحجز مكانة مميزة للبنك بانجازاته التي 
فاقت التوقعات

10 ماليين دينار صافي أرباح بنك صفوة اإلسالمي للعام2019
Investment  In The Banking Sector

موجودات  منو  املايل  عمان  �سوق  موقع  على  املن�سورة  الأولية  البيانات   اأظهرت 
 ١.٦ اإلى  لت�سل  دينار  مليون   ٤3٥ مببلغ   ٢٠١٩ العام  يف  الإ�سالمي  �سفوة  بنك 
البنك. نتائج  على  ايجابا  ذلك  لينعك�ص   %  3٩ بلغت  منو  وبن�سبة  دينار   مليار 

وارتفع اجمايل اإيرادات ال�ستثمار امل�سرتك مببلغ ١٨ مليون دينار لي�سل اإلى ٨٠ مليون دينار 
يف العام ٢٠١٩ مقارنة مع 3٧ مليون دينار للعام ٢٠١٨ وبن�سبة منو ٢٢ %.

ومنا ربح البنك قبل ال�سريبة بن�سبة 3٢ % لي�سل اإلى ١٧.٢ مليون دينار، فيما منا �سايف 
الأرباح بعد ال�سريبة بن�سبة )٢٠ %( لي�سل الى )١٠( ماليني   دينار مقارنة مع )3.٨( 

مليون دينار للعام ٢٠١٨.
ارتفعت ودائع العمالء مببلغ )3٨٦( مليون دينار لت�سل الى )١.3( مليار دينار وبن�سبة منو 
اإلى  ٤١%.  كما ارتفع �سايف حمفظة التمويالت واملرابحات مببلغ ٢٤٨ مليون دينار لت�سل 

١.٠٢٥ مليون دينار وبن�سبة منو 3٢ %.
الفروع  جمموع  لي�سل  للبنك  جديدة  فروع   )3( افتتاح  مت  التو�سعية  البنك  خطة  اإطار  يف 

العاملة الى 3٦ فرعا يف نهاية العام ٢٠١٩.
يف �سوء نتائج البنك اأو�سى جمل�ص الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني مببلغ )٥( 
املركزي  البنك  ملوافقة  خا�سعة   الن�سبة  وهذه  املال،  راأ�ص  من   %  ٥ وبن�سبة  دينار  ماليني 

الأردين والهيئة العامة مل�ساهمي البنك.
قدرته  جمددا  يثبت  فانه  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  حققها  التي  اليجابية  النتائج   وح�سب 
على ال�سعود ليزاحم من هم يف القمة ويحجز مكانة مميزة للبنك باجنازاته التي فاقت 

التوقعات �سواء ان كان ذلك يف الإيرادات او يف الأرباح او يف حقوق امل�ساهمني وما �سابه 
ومن هنا ت�سهد الرقام التي حقق البنك لنف�سها و ملجل�ص ادارة ال�سركة والدارة التنفيذية 

التي �سنعت مكانتها اجلديدة يف العامل امل�سريف
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1.767 مليون دينار صافي أرباح األولى للتمويل للعام 2019

الأولية  النتائج  عن  الأردنية  التاأمني  �سركة  ك�سفت 
اأرباحا  وحتقيقها   ،٢٠١٩ املنتهية  لل�سنة  لل�سركة 
دينار  مليون   ١.٧٦٧ بلغت  ال�سريبة  بعد  متوقعة 
ال�سركة  اأرباح  بها  بلغت  والتي   ٢٠١٨ بـ  مقارنة   ،

١.٧٢٧ مليون دينار.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساحها لهيئة الأوراق املالية 
 ٤.٦٧١ بلغ   ٢٠١٩ لعام  اليرادات  جمموع  باأن 
مليون دينار مقابل جمموع ايرادات ٦.٥٦٨ مليون 
دينارلعام ٢٠١٨. فيما بلغت ايرادات التمويل للعام 
٢٠١٩ ما قيمته ٤.٠٢3 مليون دينار مقابل ماقيمته 

٦.١١٥ عن العام ٢٠١٨
لعام  املوجودات  جمموع  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
٢٠١٩ )٥٩( مليون دينار مقابل جمموع املوجودات 

٥٨.٤ مليون دينار عن العام ٢٠١٨ ..
 ٢.٤ الى  لت�سل  امل�ساريف  جمموع  انخف�ست  كما 
مليون دينار عن العام ٢٠١٩ مقابل م�ساريف بقيمة 

٥.٢ مليون دينار عن العام ٢٠١٨.
لالأولى  املتحققة  املالية  النتائج  على  تعليقه  ويف 
قال    ٢٠١٩  -١٢-3١ يف  املنتهية  للفرتة  للتمويل 

ابراهيم اأبو خديجة مدير عام ال�سركة اأنه وبرغم 
ان  ال  التمويل  تواجه قطاع  التي  ال�سعبة  الظروف 
ال�سركة ا�ستطاعت ان حتقق نتائج مر�سية على كل 
بعد  ايجابية  النتائج  وجاءت  العام  لهذا  امل�ستويات 
خف�ص جمموع امل�ساريف للعام ٢٠١٩ بن�سبة ت�سل 
نتائج  قدم  مما    ٢٠١٨ العام  عن  اأقل   %  ٤٦ الى 

ايجابية يف زيادة الأرباح 
واأ�ساف ان  ح�سة ال�سهم من ربح عام ٢٠١٩ بلغت 
 ٢٠١٨ للعام  دينار   ٠.٠٤٩ مقابل  دينار   ٠.٠٥٠
ال�سركة تعمل جاهدة من خالل ما تقدمه  و�ستظل 
من  املختلفة  التمويل  �سيغ  خالل  من  خدمات  من 
وذلك  وال�ست�سناع،  والإجارة  وامل�ساومة  املرابحة 
من خالل توفري عدد من املنتجات التي �سيغت مبا 
ال�سريعة  اأحكام  ومع  واحتياجات عمالئها  يتنا�سب 
ا�ستهالكية  و�سلع  �سيارات  متويل  من  الإ�سالمية 
راأ�ص  لتمويل  اإ�سافة  و�سفر،  وزواج  تعليم،  ومنافع 
توفر  مثلما  ال�سركات،  من  للعمالء  العامل  املال 
ال�سركة لعمالئها فر�سة ا�ستثمار اأموالهم من خالل 

قبولها لوكالت ال�ستثمار بعوائد تناف�سية.
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وقع البنك العربي وجمموعة التجاري وفا بنك مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون امل�سرتك 
التي  الدول  من  وغريها  املغربية  واململكة  الها�سمية  الأردنية  اململكة  من  كل  يف  بينهما 

يعمل بها الطرفان. 
الذي عقد يف  الأردين-املغربي  الإ�ستثمار  املذكرة على هام�ص منتدى  توقيع هذه  وجاء 
عمان بتاريخ ١3 كانون الثاين )يناير( ٢٠٢٠ حيث وقع املذكرة عن البنك العربي ال�سيد 
نعمة �سباغ املدير العام التنفيذي للبنك وعن جمموعة التجاري وفا بنك ال�سيد حممد 

الكتاين، الرئي�ص واملدير العام للمجموعة. 
التجاري  التمويل  بينها  من  جمالت  عدة  امل�سرفني  بني  امل�سرتك  التعاون  و�سي�سمل 
جانب  الى  ال�سركات  لقطاع  امل�سرفية  واخلدمات  امل�ساريع  ومتويل  املال  راأ�ص  واأ�سواق 

قرو�ص التجمع البنكية. 
»ياأتي  العربي:  للبنك  التنفيذي  العام  املدير  �سباغ  نعمة  ال�سيد  قال  املنا�سبة  وبهذه 
توقيع مذكرة التفاهم هذه يف اإطار حر�ص البنك العربي على دعم اجلهود الرامية الى 
تعزيز الروابط الإقت�سادية والتجارية بني اململكة الأردنية الها�سمية واململكة املغربية.« 
واأ�ساف: »�سنعمل من خالل تعاوننا امل�سرتك مع جمموعة التجاري وفا بنك على ت�سخري 
احللول  لتقدمي  فروعنا  �سبكة  وتوظيف  الطرفني  لدى  الطويلة  امل�سرفية  اخلربات 
التمويلية واخلدمات امل�سرفية مبا يخدم قطاع ال�سركات والأعمال والقطاعات احليوية 

وي�سهم يف دعم وتن�سيط حركة التبادل التجاري بني البلدين ال�سقيقني.«  
من جانبه قال ال�سيد حممد الكتاين، الرئي�ص واملدير العام ملجموعة التجاري وفا بنك: 
»بادئ ذي بدء لبد من التذكري باأن عالقة التعاون بني جمموعة البنك العربي والتجاري 
وفا بنك لي�ست وليدة اليوم بل هي قائمة منذ �سنوات. وتاأتي مذكرة التعاون املوقعة بني 

املجموعتني اليوم لتاأ�سي�ص �سراكة يف جمالت متعددة بق�سد خدمة زبائننا لي�ص فقط 
يف اململكتني بل يف كل الدول التي تتواجد بها املجموعتني.« واأ�ساف: »�سنعمل �سويا على 
اإيجاد فر�ص جتارية وا�ستثمارية يف القطاعات ذات امل�سلحة امل�سرتكة والقيمة امل�سافة 
اجلغرايف  التكامل  اأن  الثقة  كامل  ولدي  اإجنازها  وتفعيل  بلورتها  بق�سد  امل�ستقبلية 

واخلرباتي للمجموعتني �سوف يكلل بالنجاح اإن �ساء اهلل.«  

البنك العربي يح�صد جائزة »اأف�صل برنامج للم�صوؤولية
 الجتماعّية لل�صركات« يف ال�صرق الأو�صط 

البنك  لندن  ومقرها  العاملّية   )EMEA Finance( فاينان�ص  اإمييا  جملة  منحت 
ال�سرق  يف  لل�سركات«  الجتماعّية  للم�سوؤولية  برنامج  »اأف�سل  جائزة  موؤخرًا  العربي 
الأو�سط للعام ٢٠١٩ وذلك تقديرًا لالإجنازات املميزة التي حققها البنك يف هذا املجال 

�سمن اإطار ا�سرتاتيجيته ال�ساملة لال�ستدامة. 
الجتماعية  للم�سوؤولية  برناجمه  اأظهر  املنطقة،  واحد يف  ومتنح هذه اجلائزة مل�سرف 
اأثر حقيقي قابل للقيا�ص يف املجتمعات التي يعمل  اإلى  اأدت  لل�سركات ا�ستدامة وتناغم 
فيها. وقد مّت اختيار البنك العربي لهذه اجلائزة بناًء على جمموعة من املعايري الهامة 
الجتماعية  امل�سوؤولية  وا�سحة  لربنامج  ا�سرتاتيجية  وروؤية  ت�سور  وجود  بينها:  من 
لل�سركات من الإدارة العليا مقرونة باأهداف ا�سرتاتيجية قابلة للتحقيق، بالإ�سافة اإلى 
اعتماد الربنامج على عدد من املبادئ التوجيهية الأكرث اعتمادًا عامليًا، كمعايري املبادرة 

العاملية لإعداد التقارير، والتي تعترب املبادئ الأكرث اعتمادًا على م�ستوى العامل.  
نا�سر  مور،  كري�ستوفر  ال�سيد  قال  اجلائزة،  هذه  العربي  البنك  منح  على  تعليقه   ويف 
البنك  مننح  الثانية   للمرة   « العاملية:   )EMEA Finance( فاينان�ص  اإمييا  جملة 
العربي جائزة »اأف�سل برنامج للم�سوؤولية الجتماعية لل�سركات« يف ال�سرق الأو�سط وذلك 
تكرميًا لإجنازاته الهامة يف جمال ال�ستدامة، حيث ُتعد هذه اجلائزة اأحد جوائز ال�سرق 
الأو�سط املحدودة التي نقدمها. ومما ل �سك فيه اأن البنك العربي كان ول يزال يتبنى 
برناجمه  اإدارة  يف  عالية  كفاءة  البنك   يظهر  حيث  املجتمعات،  دعم  يف  حموريًا  دورًا 
املجال.«  هذا  يف  متخ�س�ص  فريق  خالل  من  وذلك  الجتماعية  بامل�سوؤولية  اخلا�ص 
واأ�ساف: »اإن النقا�ص حول ماهية الدور املجتمعي للموؤ�س�سات املالية ما زال م�ستمر ونحن 
على اأعتاب العام ٢٠٢٠، ومع ذلك، فقد اأدرك البنك العربي منذ �سنوات عديدة اأهمية 
امل�سرفية   املوؤ�س�سات  يف  متزايد  ب�سكل  تلعبه  الذي  احليوي  والدور  املجتمعية  الربامج 

لتحقيق التنمية املجتمعية امل�ستدامة«.  

مبنا�سبة مرور ع�سر �سنوات على اإطالقه 
البنك العربي يكّرم موظفيه املتطوعني �صمن برناجمه

 للم�صوؤولية الجتماعية »معًا« 
العمل  رواد  ال�سنوي اخلا�ص مبوظفيه من  التكرميي  العربي موؤخرًا احلفل  البنك  نظم 
واملبادرات  الن�ساطات  خالل  من  بها  قاموا  التي  التطوعية  جلهودهم  تقديرًا  التطوعي 
املجتمعية التي يتبناها البنك. وياأتي الحتفال هذا العام تزامنًا مع مرور ع�سر �سنوات 
والذي  »معًا«،  الجتماعية  بامل�سوؤولية  اخلا�ص  لربناجمه  العربي  البنك  اإطالق  على 
جمموعة  يغطي  والذي  ال�ستدامة  �سعيد  على  ال�سرتاتيجي  البنك  لتوجه  ترجمة  ياأتي 
وحماية  الأيتام  ودعم  والتعليم  الفقر  ومكافحة  ال�سحة  ت�سمل:  املجتمعية  املحاور  من 

 »البنك العربي«والتجاري وفا بنك
 يوقعان مذكرة تعاون
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التنمية  اإلى حتقيق  البنك على دعم اجلهود الرامية  اإطار حر�ص  البيئة وذلك يف 
الجتماعية والقت�سادية والبيئية امل�ستدامة.  

و�سهد حفل التكرمي الذي مت يف مبنى الإدارة العامة للبنك العربي رئي�ص جمل�ص 
اإدارة البنك العربي، ال�سيد �سبيح امل�سري واملدير العام التنفيذي للبنك العربي، 
من  وعدد  �سادق  رندة  الآن�سة  التنفيذي،  العام  املدير  ونائب  �سّباغ  نعمة  ال�سيد 
جهود  على  احلفل  خالل  البنك  واأثنى  واملوظفني.  والدوائر  القطاعات  مدراء 
متطوعيه م�سلطًا ال�سوء على ب�سمة العمل املجتمعي التي امتدت لت�سل اإلى ما يزيد 
الربنامج، مما يج�سد  الع�سر من عمر  ال�سنوات  عن ١،٢٢٠،٠٠٠ م�ستفيدًا خالل 
ر�سالة البنك العربي التنموية وحر�سه على ا�ستثمار اجلهود والطاقات يف برامج 
اإلى جانب  التنمية املجتمعية، هذا  واأن�سطة جمتمعية وتطوعية ت�سب يف م�سلحة 
اجلماعي  والعمل  التطوع  ثقافة  وتعزيز  ن�سر  �سعيد  على  املتوا�سلة  البنك  جهود 

خلدمة املجتمع.
للبنك  التنفيذي  العام  املدير  �سّباغ،  نعمة  ال�سيد  عرب  الحتفال  خالل  كلمته  ويف 
العربي عن فخره واعتزازه بالروح الإيجابية التي يتحلى بها متطوعو البنك العربي 
والتي تعك�ص �سدق انتمائهم م�سيدًا بجهودهم الدوؤوبة عرب ع�سر �سنوات للم�ساهمة 

الفاعلة يف حتقيق التنمية ال�ساملة يف جمتمعاتهم.
روؤية  اإطار  يف  ال�ستدامة  نحو  م�سريتنا  العربي  البنك  يف  »نوا�سل  ال�سباغ:  وقال 
والبيئية  التنمية القت�سادية والجتماعية  امل�ساهمة يف حتقيق  اإلى  الرامية  البنك 
القادمة.«  لالأجيال  ميتّد  اإيجابي  جمتمعّي  تاأثري  واإحداث  وامل�ستدامة  ال�ساملة 
واأ�ساف: »اإّن حماور ال�ستدامة اخلا�سة التي و�سعناها لأنف�سنا  كموؤ�س�سة م�سرفية 
ال�سفافة،  والتقارير  املوّظفني،  ومتكني  امل�سوؤول،  التمويل  يف:  تتمّثل  والتي  عريقة  
والنظام الأمثل، والتعاون املجتمعي، ت�سكل ركيزة عملنا املوؤ�س�سي على هذا ال�سعيد 
ومن خاللها فاإننا نحر�ص على موا�سلة تعزيز اأدائنا وتكثيف جهودنا امل�سرتكة مع 
خمتلف الأطراف ذات العالقة  نحو بناء منظومة عمل جمتمعي ذات اأطٍر متكاملة، 

حتقق الأثر الإيجابّي املاأمول يف جمتمعاتنا وبيئتنا.«
من جانبه تطرق ال�سيد طارق احلاج ح�سن - نائب رئي�ص اأول - مدير اإدارة الرباندجن 
اإلى م�ساركة موظفي البنك الفاعلة �سمن فعاليات الربنامج خالل الع�سرة اأعوام 
املواطنة  لروح  وجت�سيدًا  موظفينا  جلهود  تتويجًا  اليوم  هذا  »ياأتي  قائاًل:  املا�سية 
لديهم حيث اأنهم كر�سوا اأكرث من ٢٤،٦٠٠ �ساعة تطوع بوقتهم وجهدهم وخرباتهم 
بكل تفاٍن من خالل ما يزيد عن ٦،٧٢٠ م�ساركة تطوعية، حيث ياأتي ذلك انطالقًا 
�سنِع  يف  امل�ساهمة  على  بقدرتهم  واإميانًا  جمتمعهم  جتاه  بامل�سوؤولية  ح�ّسهم  من 
التغيري واإحداث اأثر اإيجابي على املجتمع.« واأ�ساف: »نعتز مبوظفينا الذين يقدمون 
خري مثال للعمل التطوعي والروح الإيجابية حيث اأن جهودهم اخلرية تعك�ص ر�سالة 
البنك العربي واهتمامه باإثراء ثقافة التطوع وخلق من�سة حمفزة للعمل التطوعي 

اجلماعي يف جمتمعنا«.
الذي  بالتقدير  الكبري  واعتزازهم  العميق  �سكرهم  عن  املكّرمون  املوظفون  وعرب 
تلقوه من البنك، والذي ي�سكل حافزًا لهم على موا�سلة العطاء و بذل املزيد عرب 
خمتلف الن�ساطات واملبادرات التي من �ساأنها اأن ت�سهم يف تطوير جمتمعهم وخدمة 

وطنهم وحتقيق التنمية امل�ستدامة. 

البنك العربي يوزع بطانيات على الأ�صر العفيفة 
�صمن مبادرة »مل�صة دفا« بالتعاون مع تكية اأم علي

علي  اأم  تكية  مع  بالتعاون  دفا«  »مل�سة  مبادرة  تنفيذ  بدء  عن  العربي  البنك  اأعلن 
الأ�سر  على  بطانية   ١٤٠٠ توزيع  خاللها  من  �سيتم  التي  و  التوايل  على  الثامنة  ولل�سنة 
من  كل  يف  وحتديدًا  اململكة  يف  الفقر  جيوب  مناطق  يف  علي  اأم  تكية  من  املنتفعة 
احلايل. ال�ستاء  مو�سم  خالل  والعقبة  واملفرق  والبلقاء  والزرقاء  العا�سمة   حمافظة 

اأم  تكية  وكادر  العربي  البنك  من  موظفون  تنفيذها  يف  ي�سارك  التي  احلملة  وتهدف 
اإلى تخفيف العبء عن تلك الأ�سر وم�ساعدتهم يف حتمل م�ساعب ف�سل ال�ستاء.  علي 

مدير  اأول  رئي�ص  نائب  ح�سن،  احلاج  طارق  ال�سيد  قال  املبادرة،  هذه  على  تعليقه  ويف 
اإدارة الرباندجن يف البنك العربي: »نعتز بتجديد تعاوننا مع تكية اأم علي لل�سنة الثامنة 
ورفد  الفقر  مكافحة  يف  به  تقوم  الذي  والإن�ساين  املجتمعي  الدور  ونثمن  التوايل  على 
املبادرة  »تاأتي هذه   : واأ�ساف  لها.«  الكرمي  العي�ص  �سبل  فئات املجتمع املحتاجة وتوفري 
يف اإطار اجلهود التي يبذلها البنك العربي للم�ساهمة يف العديد من املبادرات املجتمعية 
الهادفة اإلى دعم وتنمية املجتمع املحلي ل�سيما على �سعيد دعم جيوب الفقر يف اململكة 

وامل�ساعدة يف تخفيف الأعباء املعي�سية على الأ�سر العفيفة«.
من جانبه، عرّب مدير عام تكية اأم علي، �سامر بلقر، عن اعتزاز تكية اأم علي بالعمل مع 
البنك العربي والذي يعد من البنوك الرائدة يف ال�سوق امل�سريف الأردين وله اإ�سهامات 

مميزة يف حتقيق التنمية املجتمعية.
دفا« متكنا خالل  »مل�سة  مبادرة  و�سمن  العربي  البنك  مع  تعاوننا  »من خالل  واأ�ساف: 
الأعوام الثمانية املا�سية من اإ�سعاد اأ�سر تكية اأم علي والتخفيف عن كاهلهم وحمايتهم 
من برد ال�ستاء، وهذا ما هو اإل دليل على اإميانهم املطلق بروؤيتنا املتمثلة يف الو�سول اإلى 

اأردٍن خاٍل من اجلوع.« 
ولفت بلقر 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 
والذين ي�سكلون ١٦٠،٠٠٠ فردًا، حيث تقوم باإي�سال الطرود الغذائية لهم �سهريًا وعلى 

مدار العام.
البنك العربي يطلق عر�س  خا�س

 على خدمة»عربي موبي كا�س« لعمالء �صباب 
الدفع  تطبيق  على  »�سباب«  برنامج  لعمالء  خا�سًا  عر�سًا  موؤخرًا  العربي  البنك  اأطلق 
العربي، والذي يتيح لهم فر�سة احل�سول على مكافاآت  البنك  »عربي موبي كا�ص« من 
نقدية �سهرية م�سمونة وذلك عند دفع قيمة م�سرتياتهم عرب تطبيق »عربي موبي كا�ص«. 
وياأتي اإطالق هذا العر�ص يف اإطار �سعي البنك املتوا�سل ملكافاأة عمالئه من فئة ال�سباب 
من خالل توفري خدمات دفع متطورة لهم وتزويدهم بعرو�ص قيمة ومميزة تن�سجم مع 
احتياجاتهم املتغرية وتلبي توقعاتهم .  ويتيح العر�ص والذي ي�ستمر لغاية ٠3-3١-٢٠٢٠ 
لعمالء �سباب من البنك العربي فر�سة احل�سول على ١٠ دنانري �سهريًا عند ا�ستخدامهم 
تطبيق »عربي موبي كا�ص« لت�سديد م�سرتياتهم بقيمة ٥٠ دينارًا اأو اأكرث من ثالث نقاط 
بيع خمتلفة خالل ال�سهر لدى املحالت امل�سمولة بالعر�ص والتي تتوفر لديها ميزة قبول 
الدفعات عرب تطبيق »عربي موبي كا�ص« هذا بال�سافة الى احل�سول على نقاط مكافاآت 

م�ساعفة �سمن برنامج »نقاط العربي« عند الدفع باإ�ستخدام التطبيق. 
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انطالقًا من اإميان بنك الردن باأهمية دعم الأن�سطة التي ُتعنى بالتنمية امل�ستدامة 
وبخا�سة » املجال البيئي« وبهدف حتقيق الأمن الغذائي وزيادة الرقعة اخل�سراء يف 
اململكة وذلك من خالل مد يد العون للمزارعني غري القادرين على زراعة اأرا�سيهم 
لتوفري م�سدر دخل كرمي لهم ولعائالتهم، قام البنك وعلى مدار ٦ اأعوام بتقدمي 
حلماية  العربية  اجلمعية  برامج  اأحد  وهو  اخل�سراء«  القافلة   « لربنامج  الدعم 

الطبيعة.
 ومبوجب هذا الدعم مت موؤخرًا ا�ستكمال تنفيذ املرحلة الثانية من الربنامج لعام 
الو�سطى  الغوار  منطقة  �سجرة حم�سيات يف   3٠٠ زراعة  وذلك من خالل   ٢٠١٩

بنهاية ت�سرين الثاين ٢٠١٩ مب�ساركة فريق من موظفي البنك.
ومن اجلدير ذكره باأن بنك الأردن ومن خالل دعمه لربنامج » القافلة اخل�سراء« 
العمل  يف  ودجمهم  البنك  موظفي  لدى  والوطن  الأر�ص  حب  غر�ص  اإلى  ي�سعى 

التطوعي والجتماعي. 
ومن مبداأ حر�ص بنك الردن لدعم فئة ال�سباب وتنمية املواهب الريا�سية ورفع ا�سم 
اململكة عاليًا خالل البطولت العاملية، قدم البنك دعمه للفريق الأردين املكون من ٨ 
لعبني نا�سئني وحمرتفني يف بطولة )The King Of The Ring( والتي اأقيمت 

يف مملكة ال�سويد يف �سهر ت�سرين الثاين ٢٠١٩.
ثالث  ياخول  وانزاور  املهريات  اهلل  وعبد  اجلمال  �سند  الالعبون  اأحرز  وقد  هذا 
ميداليتني  عوده  ومهند  املهريات  حممد  الالعبان  اأحرز  فيما  ذهبية،  ميداليات 

ف�سية، ويعترب هذا اجناز مميز للفريق الأردين امل�سارك يف البطولة.
وياأتي دعم بنك الردن للفريق الردين ا�ستكماًل مل�سرية البنك يف دعمه للريا�سة 
واهتمامه بفئة ال�سباب الأردين املتميز والتي تنبثق من براجمه للم�سوؤولية املجتمعية 

الأن�سطة  من  العديد  ويدعم  يرعى  الأردن  بنك  اأن  اإلى  وي�سار  هذا  ينفذها.  التي 
والفرق الريا�سية املختلفة.

ولن البنك يهتم بالربامج التي تهدف اإلى اإتاحة الفر�سة جلميع الأطفال لال�ستفادة 
والثقافية  والفنية  الفكرية  املهارات  تنمية  وباأهمية  التعليمية،  املتحف  جتربة  من 
مبادرة دعم  الأطفال �سمن  فعالياته يف متحف  الأردن  بنك  اختتم  الأطفال،  لدى 
»الأيام املفتوحة« برحلة ا�ستك�ساف املتحف وارق�ص مع زوكا والتي اأقيمت يف تاريخ 

 .٢٠١٩/١٢/٧
تقدمي  مت  حيث  تفاعلية،  ترفيهية  باأجواء  الأطفال  من  جمموعة  الن�ساط  وح�سر 
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الأردن  بنك  قام  العر�ص  نهاية  زوكا، ويف  وارق�ص مع  املتحف  ا�ستك�ساف  اأن�سطة 
للتعلم  الأن�سطة  هذه  مثل  يف  للم�ساركة  لهم  ت�سجيعًا  لالأطفال  هدايا  بتقدمي 

التفاعلي. 
ومن اجلدير ذكره باأن البنك قام بدعم مبادرة الأيام املفتوحة �سمن �سراكته مع 
متحف الطفال يف العام ٢٠١٩ لل�سنة العا�سرة على التوايل، وذلك تنفيذًا خلطته 
يف جمال دعم الأن�سطة التعليمية �سمن برامج امل�سوؤولية املجتمعية للعام ٢٠١٩، 
ومن خالل هذه ال�سراكة مت تنفيذ العديد من الأن�سطة املتنوعة خالل العام والتي 

تهدف الى تو�سيع اآفاق الأطفال املعرفية بطرق حديثة وتفاعلية.

بنك الأردن ي�صارك يف حمالت هادفة
 وحما�صرات قيمة خلدمة املجتمع

�سارك ال�سيد �سالح حماد املدير العام لبنك الأردن موؤخرًا بحملة »قادة الأعمال« 
الأعمال  وقادة  رجال  م�ساركة  اإلى  تهدف  والتي  اإجناز،  موؤ�س�سة  تنفذها  التي 
خرباتهم  ونقل  والعملية  العلمية  حياتهم  مراحل  �سمن  ال�سخ�سية  جتاربهم 
ومهاراتهم اإلى طالب املدار�ص احلكومية لتحفيزهم على النجاح وت�سجعيهم باأن 

ي�سبحوا اأع�ساًء فاعلني �سمن جمتمعاتهم.
ا�ستهدفت اجلل�سة احلوارية التفاعلية طالبات ال�سف العا�سر يف مدر�سة عائ�سة 
اأم املوؤمنني، والتي مت من خاللها تقدمي عر�ص خمت�سر ملراحل حياة ال�سيد حّماد 
املدير  من�سب  اإلى  و�سوًل  بها  مّر  التي  الوظيفية  والتدرجات  والعملية  الدرا�سية 
هذه  واختتمت  الطالبات.  اأ�سئلة  عن  الإجابة  الى  بالإ�سافة  الأردن،  لبنك  العام 
اخلا�سة  الن�سائح  لوحة  على  قيمة  ن�سيحة  بكتابة  حماد  ال�سيد  بقيام  اجلل�سة 
امل�ستقبل،  يف  والعملية  العلمية  م�سريتهن  يف  الطالبات  منها  لي�ستفدن  باحلملة 

وتوزيع الهدايا الرمزية لهن.
واأعرب ال�سيد حّماد عن �سعادته بهذه امل�ساركة وبخا�سة عندما يكون احلديث عن 
ليكونوا  وال�سعي  املثابرة  على  لت�سجعيهم  وذلك  ال�سباب  جيل  اإلى  موجهًا  التفّوق 
والتمّيز يف  البتكار  لتحقيق طموحاتهم وحّثهم على  اأق�سى جهد  وبذل  خمتلفني 

حياتهم العلمية والعملية.
املجتمع  بخدمة  اهتماماته  و�سمن  املالية  الإدارة  باأهمية  الوعي  ن�سر  اإطار  ويف 

اأقامها نادي انرويل برتا بعنوان »  املحلي، �سارك بنك الأردن يف املحا�سرة التي 
التخطيط املايل ال�سخ�سي« يف فندق St. Regis عمان بتاريخ ٢٠ كانون الثاين 
التنفيذي  املدير  عوي�ص  ركاد  �سهراب  املايل  امل�ست�سار  بها  حا�سر  والتي   ،٢٠٢٠
ل�سركة تفوق لال�ستثمارات املالية وهي �سركة مملوكة بالكامل للبنك تعمل يف جمال 

الو�ساطة املالية.
حيث مت ت�سليط ال�سوء على جمموعة من املفاهيم والنماذج اخلا�سة بالتخطيط 
ال�سخ�سية  الأحوال  وا�ستقرار  ترتيب  يف  الأ�سا�ص  هو  والذي  ال�سخ�سي  املايل 

لالأفراد وال�سر، ويعترب �سرط ي�سبق التخطيط لال�ستثمار وتنمية الرثوة.
احتياجاتها  ال�سرة ح�سب  او  للفرد  ال�سخ�سية  امليزانية  كيفية تخطيط  بيان  ومت 
ال�سرورية مرورا بالرغبات و�سول الى الدخار ومن ثم ال�ستثمار، بالإ�سافة الى 
عدد من املوا�سيع كان اأبرزها ر�سم ا�سرتاتيجية ال�ستثمار، والأدوات ال�ستثمارية 

املتاحة ودرجة املخاطر والعوائد عليها واهم قواعد ال�ستثمار.
�سعيه  اإطار  تاأتي يف  املحا�سرة  الأردن يف  بنك  م�ساركة  باأن  بالذكر  ومن اجلدير 
الدوؤوب لن�سر الوعي باأهمية الإدارة املالية بني خمتلف �سرائح املجتمع والتي تنبثق 

من ا�سرتاتيجيات البنك الرامية يف دعم املجتمع وتعزيز ثقافة ال�ستثمار.
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»سوسيته جنرال« يشارك
 برعاية مشروع المتحف الرقمي

�سارك بنك �سو�سيته   جرنال  -  الأردن   برعاية م�سروع املتحف الرقمي »ميكرو 
اأول متحف رقمي يف اململكة، والذي مت ان�ساوؤه موؤخرا يف املعهد الثقايف  - فويل«، 

الفرن�سي يف الأردن.
�سيتيح  حيث  فولند،  فريونيك  الأردن  يف  فرن�سا  �سفرية  رعاية  حتت  الفتتاح  مت 
املتحف للزّوار فر�سة ا�ستك�ساف روائع الأعمال الفّنية املعرو�سة يف اأبرز املتاحف 
والهيئات الثقافية الفرن�سية، عن بعد. كما يقّدم املتحف برناجمًا ثقافيًا وور�سات 
ترويج  على  يعمل  رحبا،  افرتا�سيا  ثقافيا  ف�ساء  يوؤّمن  اإذ  العام،  فنية طوال  عمل 
 �سائر اأ�سكال الفن والإبداع والبتكار وهو ممّول من قبل وزارة الثقافة الفرن�سّية.
واأكّد املدير العام لـSGBJ، ال�سّيد ندمي قبوات، على اأهمّية م�سروع املتحف الرقمي 

»ميكرو - فويل«، والذي �سيتيح الفر�سة لل�سعب الأردين با�ستك�ساف اأبرز اللوحات 
الفنية املعروفة حول العامل من بينها ق�سر فري�ساي ومتحف اللوفر ومتحف بيكا�سو 

الوطني وغريها.

البنك ي�صارك بتمويل م�صروع »عربة �صكة
 احلجاز البلجيكية �صينما العجالت«

�سارك بنك �سو�سيته جرنال - الردن بتمويل م�سروع »عربة �سكة احلجاز البلجيكية 
�سمو  رعته  الذي  احلفل   ، احلجازي«  للخط  ال�سور  و«متحف  العجالت«  �سينما 
احلجازي  احلديدي  اخلط  موؤ�س�سة  مدير  من  كل  بح�سور  العلي  رمي  المرية 
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امللكي-الديوان  الرتاث  دائرة  الردن،  يف  الوروبي  الحتاد  بعثة  �سفرية  الردين، 
و�سعادة  بلجيكا  مملكة  �سفري  �سعادة   ، لالأفالم  امللكية  الهيئة  الها�سمي،  امللكي 

�سفرية فرن�سا يف الردن. 
 من اجلدير بالذكر، اأّن موؤ�س�سة اخلط احلديدي احلجازي الردين تويل اهتماما 
خارطة  على  العريق  املعلم  هذا  وو�سع  التاريخي،  الرث  هذا  على  للحفاظ  كبريا 
البلجيكية  ال�سفارة  التعاون مع  �سواء، حيث مت  واملحلية على حد  العاملية  ال�سياحة 
لرتميم العربة البلجيكية واعادتها الى حالتها ال�سلية، ليتم ا�ستخدامها مب�سروع 
�سينما العجالت لعر�ص الفالم الق�سرية عن اخلط احلجازي ومراحل عمله على 

مدى اكرث من ١٠٠ عام.

بنك �صو�صيته جرنال - الأردن ي�صارك بعدة ن�صاطات
والتي نظمها  لل�سطرجن  الدولية  البنك برعاية بطولة المري حممد بن طالل  قام 
باملهرجان  و�سارك  كما  اللعبة،  احتاد  مع  بالتعاون  الرثوذك�سي  الفحي�ص  نادي 

الريا�سي والفني ملدر�سة عمان الوطنية.
و�سارك ممثلون عن البنك من فرع الفحي�ص يف هذه الفعاليات حيث تواجدوا يف 

ركن خا�ص ب ـSGBJ، بهدف تعريف رّواد الن�سطة على منتجات البنك املختلفة.

57العدد ٥٩    أذار    ٢٠٢٠



ويوؤمن  وال�سخ�سية.  العملية  احلياة  يف  املراأة  لتطور  عنه  بديل  ل  املايل   الذكاء 
من  متكنها  عملية  اأدوات  بتقدمي  يبداأ  ومتكينها  املراأة  دعم  اأن  الحتاد  بنك 
القت�سادية. م�ساركتها  زيادة  وبالتايل  املالية  الأمور  مع  مبهارة   التعامل 
وللمرة الأولى يف الأردن ا�ست�ساف بنك الحتاد برنامج MoneySmart املتخ�س�ص 
 ”Bootcamp“ بالذكاء املايل والذي ح�سرته ١٥٠ �سيدة ا�ستفادوا من تدريب مكّثف
العملية  الأدوات والطرق  واأف�سل  الأ�سا�سية  املالية  املعلومات  مدته يومني، تخلله تقدمي 
لتنظيم الأمور املالية على امل�ستوى ال�سخ�سي لل�سيدات والتي ت�سمل ال�سرف والدخار 
وال�ستثمار بذكاء. وكجزء من م�سوؤوليته الجتماعية مت اأي�سا تنظيم دورة تدريبية مكثفة 
ملدة يوم واحد لـ١٥ �سيدة من ال�سيدات العامالت بامل�ساريع الإنتاجية، بهدف متكينهن 
املالية  اأمورها  واإدارة  اأ�سرهم  اإعالة  على  �ست�ساعدهم  التي  املهارات  اكت�ساب هذه  من 
الإنتاجية  زيادة  يف  املراأة  دور  اأهمية  مالية  كموؤ�س�سة  الحتاد  بنك  يعي  اأف�سل.  ب�سكل 
اإعطاوؤها  مت  اإذا  اأنه  ثقة  وعلى  الوطني،  القت�ساد  يف  اأ�سا�سي  م�ساهم  كونها  ويف 
كانت،  اأينما  كبري  فرق  اإحداث  على  وقادرة  جاهزة  فهي  الالزمة  والأدوات  املعرفة 
اأو�سع نطاق.  فتاأثري املراأة املثقفة ماليا وامل�ستقلة واملوؤمنة بقدراتها يطال املجتمع على 
مع MoneySmart يخطو البنك خطوة جديدة باجتاه الهدف اخلام�ص من اأهداف 
اجلن�سني”.  بني  “امل�ساواة  وهي   UN SDGs املتحدة  لالأمم  امل�ستدامة  التنمية 
فامل�ساواة ومتكني املراأة هما جزء من ثقافتة وبيئته الداخلية. MoneySmart، هو 
لها بنك الحتاد بهدف  التي يخطط  العمل  املكثفة وور�ص  التدريبات  �سل�سلة  واحد من 
جعل املعرفة املالية يف متناول اجلميع لإميانه باأنها حق من حقوق الإن�سان وطريقة فّعالة 

لرفع م�ستوى معي�سته وم�ساعدته على التطور على كافة ال�سعد وزيادة الدخل لأ�سرته.

بنك الحتاد نحو اإ�صراك ودمج ذوي الإعاقة يف احلياة املالية!

يبداأ بدجمهم يف خمتلف جوانب  الإعاقة  الأ�سخا�ص ذوي  اأن دعم  بنك الحتاد  يوؤمن 
احلياة اليومية ليكونوا �سركاء اأ�سا�سيني يف النمو القت�سادي. ولذلك فقد نّظم البنك 
يوم تدريبي يف فندق الالندمارك ح�سره مدراء الفروع واملوظفني بال�سراكة مع موؤ�س�سة 
»الأردن املهياأ« Accessible Jordan  لعر�ص اأف�سل املمار�سات والطرق لتقدمي 

اخلدمات املالية لذوي الإعاقة وبالتايل تلبية متطلباتهم مبا يتنا�سب مع ظروفهم، وقد 
هدف اليوم التدريبي اأي�سًا الى ن�سر الوعي فيما يتعلق بامل�سطلحات واآداب التعامل مع 

ذوي الإعاقة وكافة التحديات والعقبات التي تواجه هوؤلء الأ�سخا�ص.
التنمية  اأهداف  حتقيق  باجتاه  جديدة  خطوة  البنك  يخطو  التدريب،  هذا  خالل  ومن 
اأوجه عدم  العا�سر »احلد من  لت�سمل الهدف   UN SDGs امل�ستدامة لالأمم املتحدة 

امل�ساواة.
وقد قامت موؤ�س�سة »الأردن املهياأ« بتقدمي خرباتهم وجمموعة من خدماتهم وتو�سياتهم 
يف هذا املجال، بهدف متكني موظفي البنك من اكت�ساب مهارات جديدة ت�ساعدهم يف 
تطوير الذات كجزء من ثقافة البنك وبيئته الداخلية التي تعترب العمالء واملوظفني عائلة 
واحدة مت�سامنة. حيث اأن هذا التدريب يعترب اأول �سل�سلة من التدريبات وور�ص العمل 
املعرفة  من  ومتكينها  املجتمع  �سرائح  كافة  دمج  بهدف  الحتاد  بنك  لها  يخطط  التي 

املالية، لإميانه باأنها حق من حقوق الن�سان.
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 �سارك البنك الأردين الكويتي برعاية ودعم بازار ال�سلك 
افتتاحه  والذي مت  احل�سني،  اأم  الدبلوما�سي اخلريي ملربة 
مبدينة  الكربى  عمان  قاعة  يف   ،٢٠١٩/١٠/٥ بتاريخ 
بنت  ب�سمة  الأمرية  �سمو  رعاية  حتت  لل�سباب،  احل�سني 
دبلوما�سية  وهيئة  �سفارة   ٥٠ اأقيم مب�ساركة  والذي  طالل، 

معتمدة لدى البالط امللكي الها�سمي.
تراث  جت�سد  متنوعة  منتوجات  على  البازار  وا�ستمل   
وثقافات الدول امل�ساركة، والذي ير�سد ريعه بالكامل ملربة 
وتوفري  والت�سامن  التكافل  معاين  عن  تعبريا  احل�سني  اأم 

امل�ساعدة والدعم لالأطفال الأيتام واملحتاجني يف املربة.  
هذا وتواجد البنك الأردين الكويتي بالبازار بفرعه اجلوال 
مبا  البازار،  و�سيوف  املدعوين  واإعجاب  اأنظار  لفت  الذي 
خلدمة  بالإ�سافة  �ساملة  م�سرفية  خدمات  من  يقدمه 

.)ATM ( ال�سراف الآيل
التي تراأ�سها �سمو المرية  اأم احل�سني  وتقدم جمعية مربة 

ب�سمة بنت طالل امل�ساعدات العينية واملادية لالأيتام وال�سر 
الالحقة  الرعاية  برنامج  خالل  من  والفقرية  املحتاجة 

و�سندوق الدعم الن�ساين.

البنك الأردين الكويتي ي�صارك 
بحملة الربنامج الأردين ل�صرطان الثدي

الك�سف  حملة  يف   بامل�ساركة  الكويتي  الأردين  البنك   قام 
الأردين  الربنامج  ينفذها  التي  الثدي  �سرطان  املبكر حول 
ل�سرطان الثدي ودعم وتنظيم من موؤ�س�سة ومركز احل�سني 
الأول  ت�سرين  �سهر  خالل  اإطالقها  يتم  والتي  لل�سرطان، 
احلمالت  اأهم  من  احلملة  هذه  تعترب  حيث  عام،  كل  من 
و�سوًل  واأكرثها  والإقليمي،  الوطني  امل�ستوى  على  ال�سحية 
ملختلف �سرائح املجتمع الأردين يف كافة املحافظات، علمًا 
التوعوية بعقد  احلملة  هذه  خالل  من  يقوم  الربنامج   باأن 
املولت  يف  توعوية  اأك�ساك  وو�سع  تثقيفية  حما�سرات 

التوا�سل  مواقع  على  مكثفة  اإعالنات  اإلى  بالإ�سافة 
الإجتماعي واملرئي وامل�سموع واملطبوعات باأنواعها. وكذلك 
جمانية  فحو�سات  لتقدمي  الطبية  اجلهات  مع  التن�سيق 
فح�ص  تكلفة  على  تخفي�سات  وعمل  حظًا  الأقل  لل�سيدات 

املاموجرام خالل احلملة.

الأردين الكويتي يرعى م�صاركة ال�صواملة يف 
ماراثون ال�صتقالل الثالث - اإربد

قام البنك الأردين الكويتي ويف اإطار م�سوؤوليته املجتمعية، 
واهتماماته بخدمة املجتمع املحلي ورعاية ذوي الحتياجات 
علي  الكابنت  الأردين  البطل  م�ساركة  برعاية  اخلا�سة، 
يف  اأقيم  والذي  الثالث،  ال�ستقالل  ماراثون  يف  ال�سواملة 
�سمو  رعاية  حتت  الوطنية  الأعياد  مبنا�سبة  اإربد  مدينة 
 ٢٠٠٠ من  اأكرث  فيه  �سارك  حيث  نايف،  بن  عا�سم  الأمري 

عداء عداء وم�سارك.

»األردني الكويتّي« يتواجد ويشارك في رعاية
 بازار السلك الدبلوماسي لمبرة أم الحسين   
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ا�ستقبل بنك �سفوة الإ�سالمي موؤخرًا وفدًا من الوكالة الفرن�سية للخربة الفنية الدولية 
Expertise France، �سّم جمموعة من اخلرباء الفرن�سيني العاملني يف الوكالة، 
وبرفقتهم عدد من ممثلي البنوك التجارية والإ�سالمية  الليبية ، وذلك يف مبنى اإدارته 

العامة.
لدى  ال�سغرية  ال�سركات  دائرة  رئي�ص  ا�ستقباله  يف  كان  الذي  الزائر  الوفد  اطلع  وقد 
عن  �ساملة  ملحة  على  البنك،  م�سوؤويل  من  عدد  جانبه  واإلى  الهويدي،  اأ�سرف  البنك، 
اطلع  كما  الإ�سالمية،  ال�سريفة  �سناعة  تطوير  يف  الرائدة  وجتربته  البنك  عمليات 
ال�سغرية  ال�سركات  قطاع  ومتويل  دعم  جمالت  يف  عام  ب�سكل  الأردنية  التجربة  على 

واملتو�سطة وعلى اخلدمات غري املالية املتاحة يف اململكة.
املعارف  تبادل  حيث  من  التعاون  �سبل  خمتلف  يف  التباحث  مت  الزيارة،  هام�ص  وعلى 
واخلربات، وتنفيذ م�ساريع املعونة الفنية امل�سرتكة، مبا يعزز ال�سمول املايل يف اململكة، 

ويحفز قطاع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة فيها لأهميته يف دعم عجلة التنمية.
وي�سار اإلى اأن الوكالة الفرن�سية للخربة الفنية الدولية، هي وكالة فرن�سية عامة، ت�سعى 
اخلربة  من  بال�ستفادة  القت�سادي  والتاأثري  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  يف  للم�ساعدة 
الفرن�سية يف العديد من املجالت مبا فيها املجالت املالية، وال�سحة، والتنمية امل�ستدامة، 
واحلوكمة وحقوق الإن�سان، وال�سالمة والأمن، ف�ساًل عن احلماية الجتماعية وغريها.

بنك �صفوة الإ�صالمي يرعى حما�صرة علمية
 لنقابة اأطباء الأ�صنان الأردنية وي�صارك يف فعالياتها

الأ�سنان  اأطباء  نقابة  نظمتها  علمية  حما�سرة  موؤخرًا  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  رعى 
الأردنيني بالتعاون مع الهيئة الأردنية لتجميل الأ�سنان يف فندق كمبن�سكي عّمان، حملت 
عنوان »فن جتميل الأ�سنان با�ستخدام تقنية احل�سوات والق�سور التجميلية«، كما �سارك 
يف فعالياتها، وذلك بح�سور نقيب اأطباء الأ�سنان، الدكتور عازم القدومي، وعدد من 

اأطباء الأ�سنان وممثلني من البنك. 
وكانت م�ساركة بنك �سفوة الإ�سالمي يف فعاليات املحا�سرة قد متثلت مب�ساركة مدير 
اإلقاء حما�سرة مالية، حتدث خاللها حول  البطران، من خالل  املبيعات لديه، طارق 
ب�سيغة  يقدمها  التي  ال�سريعة،  �سوابط  مع  املتوافقة  وامل�سوؤولة  العادلة  خدماته  باقة 

ع�سرية وبالعتماد على البتكار والتكنولوجيا احلديثة، ف�ساًل عن القيمة النوعية التي 
تنطوي عليها، ومنها الت�سهيالت امل�سرفية املوجهة ملنت�سبي النقابة مع برامج م�سممة 
خ�سي�سًا لتلبية احتياجاتهم مبا ينا�سبهم بلم�سة �سخ�سية وح�سب متطلباتهم، واملنبثقة 
وح�سوره  البنك  مل�سرية  حديثه  يف  متطرقًا  والنقابة،  البنك  بني  موقعة  اتفاقية  من 
امل�سريف  العمل  لريادة  معها  يرمي  والتي  لتحقيقها،  يهدف  التي  وتطلعاته  اجلغرايف 
الإ�سالمي واحل�سور على نحو اأو�سع خالل املرحلة اجلديدة من م�سريته التي بلغت ١٠ 

اأعوام، والتي يرفع يف اإطارها �سعار »١٠ �سنوات اإلى جانبكم واأقرب اإليكم«.
وتعد اتفاقية الت�سهيالت امل�سرفية واحدة من �سل�سلة التفاقيات التي ميتلكها البنك، 
املهنية  حياتهم  لتح�سني  �سمنها  والعاملني  القطاعات  خمتلف  عربها  يدعم  والتي 

والجتماعية، وعلى راأ�سها القطاع الطبي.
وي�سار اإلى اأن بنك �سفوة الإ�سالمي الذي تاأ�س�ص عام ٢٠١٠، ي�سعى ملنح متعامليه جتربة 
واكرث  فرعًا   3٧ ت�سمل  فروع  �سبكة  ت�سمل  التي  املتنوعة  قنواته  عرب  ممّيزة  م�سرفية 
اآيل موزعة يف خمتلف مدن ومناطق اململكة، ومعززة بباقة من  من ٧٥ جهاز �سراف 

القنوات الإلكرتونية ك�سفوة موبايل، و�سفوة اأونالين، وSMS �سفوة، وغريها.

وفد من الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية 
Expertise France يزور بنك صفوة اإلسالمي
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أخبار البنوك

الطابق  يف  اجلديد  فرعه  بتد�سني  اململكة  يف  فروعه  �سبكة  عمان  القاهرة  بنك  عزز 
 الر�سي داخل املجمع التجاري ) مكة مول ( والكائن يف �سارع مكة غرب العا�سمة عمان.
ويقع  الفرع اجلديد داخل احد املولت ال�سخمة يف عمان وي�ستمل على حمالت جتارية 

ذات اغرا�ص متعددة وموظفني وعاملني عدا عن الف املت�سوقني يوميا.
امل�سرفية  والنه�سة  عملية  التجديد  للفرع  الداخلية  والت�ساميم  العمال  وحتاكي 

املتوا�سلة التي ي�سهدها البنك.
بيئة  يوفر  كما  عمالئه  خدمة  على  يعمل  �سراف  جهاز  مول  مكة  فرع  يف  البنك  ويوفر 
م�سرفية مميزة تنا�سب حاجة العمالء وتخت�سر عليهم اجلهد والوقت من خالل تنفيذ 

عملياتهم امل�سرفية اخلا�سة بح�ساباتهم.

تعاون نوعي بني )الأردنية( و بنك القاهرة عمان
وقعت اجلامعة الردنية ملحق اتفاقية مع بنك القاهرة عمان لإ�سدار وت�سغيل بطاقات 
هوية ذكية متعددة ال�ستخدامات لطلبة اجلامعة واأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية. 
ووقع التفاقية عن اجلامعة الردنية رئي�سها الأ�ستاذ الدكتور عبد الكرمي الق�ساة وعن 

بنك القاهرة عمان الرئي�ص التنفيذي الأ�ستاذ كمال البكري.
تتعزز  الردنية  اجلامعة  ثقة  ان  الق�ساة  الكرمي  عبد  الدكتور  ال�ستاذ  قال  جهته  من 
ببنك القاهرة عمان نتيجة النجاح الذي حققته البطاقة الذكية يف اخت�سار العديد من 

الجراءات التي كانت حتتاج اإلى وقت وجهد. 
واأ�ساف ان تركيز البنك على تطوير منتجاته وخدماته امل�سرفية وال�ستمال املايل مكنه 
من النفراد بتقدمي خدمات نوعية ومتميزة على م�ستوى القطاع امل�سريف لكافة الفئات 
البطاقة  اخت�سرت  التي  الردنية  اجلامعات  مقدمتها  ويف  والجتماعية  القت�سادية 

الذكية الوقت واجلهد اداريا وماليا. 
وقال الأ�ستاذ البكري ان جتديد اتفاقية ا�سدار البطاقات الذكية من قبل بنك القاهرة 

عمان لطلبة واأع�ساء الهيئتني التدري�سية والدارية يف اجلامعة الردنية يوؤكد جناح البنك 
يف ت�سخري الثورة الرقمية والتقنية خلدمة اجلامعات الردنية يف تطوير خدماتها للطالب 
واملدر�ص واملوطف.  ولفت اإلى اأن جتديد توقيع اتفاقية ا�سدار البطاقات الذكية مع بنك 
القاهرة عمان يوؤ�سر اإلى عهد جديد يف التعاون بني املوؤ�س�سات الر�سمية والقطاع اخلا�ص 
والتي ت�سكل ا�ستفادة اجلامعة الردنية من خدمات البطاقة الذكية املتنوعة واملقدم من 
بنك القاهرة عمان واحدا من عناوينها وذلك لثرها املبا�سر يف تطوير العملية التعليمية 
على  �سيعمل  انه  الأردنية  اجلامعة  دعم  يف  عمان  القاهرة  بنك  وجديد  اجلامعة.   يف 
للحدائق  املظالت  وتوفري عدد من  الردنية   اجلامعة  داخل حرم  حتديث ثالث حدائق 
ا�سافة الى توفري قطار كهربائي لت�سهيل تنقل الطالب داخل احلرم اجلامعي للطالب و 
الكادر التعليمي. كما �سيقوم برتكيب نظام دخول الكرتوين على بوابات املواقف ليدعم 

عملية القبول و الدفع اللكرتوين.
 Mobile خدمة  �سيطلق  التكنولوجيا  مواكبة  على  الدائم  عمان  القاهره  بنك  ول�سعي 
البطاقة  ميزات  من  ال�ستفادة  لت�سهيل  الذكية  اجلامعية  للبطاقة   application

الذكية.
والبطاقة الذكية التي ي�سدرها بنك القاهرة عمان ت�سيف خدمات نوعية حلاملها ت�سمل 
تكنولوجيا الدفع الإلكرتونية والعمليات املالية الآمنة عرب �سبكة الإنرتنت بالإ�سافة الى 
الر�سوم  ودفع  اجلامعي  احلرم  داخل  املرافق  كافة  دخول  مثل   / منها  عديدة  ميزات 

اجلامعية و�سرف املنح اجلامعية واملياومات والرواتب من خالل �سحن البطاقات. 
وال�سحب  لل�سراء  ا�ستخدامها  اإمكانية  البطاقة  حلامل  ميكن  اجلامعي  احلرم  وخارج 
واأجهزة ال�سراف الآيل كبطاقة دفع   )point of sales( البيع النقدي لدى نقاط 

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

انحاء اململكة.
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1.475 مليون دينار صافي أرباح التأمين األردنية للعام 2019
الأولية  النتائج  عن  الأردنية  التاأمني  �سركة  ك�سفت 
لل�سركة لل�سنة املنتهية ٢٠١٩، وحتقيقها اأرباحا متوقعة 
بـ  مقارنة   ، دينار   ١.٤٧٤.٩3٦ بلغت  ال�سريبة  بعد 

٢٠١٨ والتي بلغت بها اأرباح ال�سركة ١١٥.٧٠٤ دينار.
املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساحها  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
بلغ   ٢٠١٩ لعام  الت�سغيلية  اليرادات  �سايف  باأن 
 3.٥١٦.٨٥٧ ايرادات  �سايف  مقابل   ،٤.٨٨3.٩٩٠

لعام ٢٠١٨.
وبينت ال�سركة باأنه بلغت اأق�ساط التاأمني املتحققة لعام 
فنية  اأرباحا  عنها  نتج  دينار  مليون   )٦٨.٧(  ٢٠١٩

�سافية بلغت )3.٢( مليون دينار.
وعلق مدير عام ال�سركة عماد عبداخلالق على النتائج 
املالية باأنها تعك�ص قوة ال�سركة ومدى مالئمتها املالية 
جميع  على  اأثرت  والتي  الراهنة  الظروف  من  بالرغم 
الن�سطة القت�سادية ومبا فيها قطاع التامني و ان �سركة 
التاأمني الأردنية تقدم احتياجات ال�سوق من اخلدمات 
التاأمينية، وحتر�ص على مواكبة تطور خدمات التامني 
خرباتها  حم�سلة  الهدف  هذا  لتحقيق  م�سخرة  عامليا 

التامينيةالطويلة على مدار �سنوات عديدة.

كبرية  �سراكات  �سبكة  تطوير  من  ال�سركة  متكنت  فقد 
وعاملية مع اأقطاب ال�سركات العاملة يف �سناعة التاأمني، 
اإلى  ا�ستنادًا  ا�ستمرارها يف تو�سعة قاعدة عمالئها  مع 

مبداأ تقدمي اخلدمة املتميزة.

عبد  الخالق:
الشركة تحرص على 

مواكبة تطور خدمات 
التأمين عالميا 

مسخرة لتحقيق 
هذا الهدف محصلة 

خبراتها التأمينية 
الطويلة

اأرباحا  حتقيقها  للتاأمني  الأو�سط  ال�سرق  �سركة  اأعلنت 
متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ١.٢١3.٩٥٨ دينار لل�سنة 
بلغ  ربح  �سايف  مقابل   ،٢٠١٩ الأول  كانون   3١ املنتهية 
الأول  كانون   3١ يف  املنتهية  لل�سنة  دينار   ١.٤٧٠.١٨٢

.٢٠١٨
باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
�سايف الإيرادات الت�سغيلية لعام ٢٠١٩ بلغ ٢.٦٤٧.٦٥١ 
الإيرادات  بلغت  والتي   ٢٠١٨ عام  مع  مقارنة  دينار، 

٢.٩١٦.٥٥٠ دينار.
املكتتبة  الأق�ساط  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
مقابل  دينار   )٤١.١٧٤.٠٨٨(  ٢٠١٩ لعام 
بلغت  كما   ،٢٠١٨ لعام  دينار   )٤٠.٦٧٩.٦٤٨(
 )3٠.٦٨٠.٩٤٨(  ٢٠١٩ لعام  املدفوعة  التعوي�سات 
 ،٢٠١٨ لعام  دينار   )٢٥.٥٩٨.٥3٩( مقابل  دينار 
مقابل   ٢٩.3٨٥.٢٥٥ الفنية  املخ�س�سات  وبلغت 
�سايف  بلغت  كما   ،٢٠١٨ لعام   )٢٩.١٠٠.3٦٩(
مقابل   )3٨.٥٦١.3٩٠(  ٢٠١٩ لعام  امللكية  حقوق 

)3٩.3٠٨.٦٩3( لعام ٢٠١٨.
للتاأمني  الأو�سط  ال�سرق  اإدارة �سركة  واأو�سى جمل�ص 
اأرباح  بتوزيع  ان،  عمَّ ببور�سة  املدرجة   ،)MEIN(

نقدية على امل�ساهمني لعام ٢٠١٩.
التوزيعات  للبور�سة، اأن  بيان  يف  ال�سركة  واأو�سحت 
املقرتحة بن�سبة ٧ باملائة من القيمة ال�سمية لل�سهم، 

بواقع ٧٠ فل�سًا لل�سهم، بقيمة اإجمالية ١.٥٤٤ مليون 
دينار.

ويبلغ راأ�سمال ال�سركة املُ�سدر واملدفوع ٢٢.٠٥ مليون 
دينار، موزعًا على ٢٢.٠٥ مليون �سهم، بقيمة ا�سمية 

دينار لل�سهم.
�سوي�ص  رجائي  الدكتور  علق  النتائج  على  وتعقيبا 
الظروف  وبالرغم من  اأنه  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص 

ال�سعبة وما رافقتها من حتديات،فقد متكنت �سركة 
وادارتها  الدارة  جمل�ص  بجهود  الو�سط  ال�سرق 
التنفيذية وكافة موظفينها ووكالئها من مواجهة هذه 

التحديات وموا�سلة ادائها القوي.
واأ�ساف:نحن ملتزمون بتحقيق اجنازات تعك�ص خطى 
ال�سركة الثابتةاآملني موا�سلة النجاحات وامل�سي قدما 

خالل العام احلايل بجهود جميع العاملني بال�سركة.

1.213 مليون دينار صافي أرباح الشرق األوسط للتأمين للعام 2019 

صويص:
الشركة قادرة على مواجهة 

كافة التحديات ومواصلة 
أداءها القوي.

اإلستثمار في قطاع التأمين
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للتاأمني   اخلليج  جمموعة  اإدارة  جمل�ص  �سادق 
البيانات  على   )gig – Jordan( الأردن    -
وذلك   ٢٠١٩/١٢/3١ يف  املنتهية  للفرتة  املالية 
 ،٢٠٢٠/٠٢/٠٥ بتاريخ  عقد  الذي  اجتماعه  يف 
املجل�ص،  رئي�ص  اللوزي  نا�سر  ال�سيد  برئا�سة 
والرئي�ص  الإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  وح�سور 
الوزين. علي  الدكتور  لل�سركة   التنفيذي 

نا�سر  ال�سيد  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �سرح  وقد 
 ٢٠١٩ للعام  ال�سركة  اأعمال  نتائج  باأن  اللوزي 
ان�سجمت مع الأرقام التقديرية، حيث بلغت الأرباح 
قبل ال�سريبة ٧.١٨ مليون دينار مقارنة مع ٤.٢٥ 
ال�سريبة  بعد  الربح  �سايف  بلغ  فيما   ،٢٠١٨ للعام 
 %٦١ بلغت  منو  وبن�سبة  اأردين  دينار  مليون   ٥.١٦
اأرباح  اأعلى  وهي   ٢٠١٨ عام  من  الفرتة  ذات  عن 
 .١٩٩٦ العام  يف  تاأ�سي�سها  منذ  ال�سركة  حتققها 

البنكية  ودائعها  عززت  قد  ال�سركة  باأن  واأ�ساف 
مبا جمموعه ١٠ مليون دينار مع نهاية العام لي�سل 
مليون   ٥٨.3 اإلى  البنكية  والودائع  النقد  اإجمايل 
 دينار اأردين متثل ٥3% من جمموع اأ�سول ال�سركة.

تكن  مل  النتائج  هذه  باأن  املجل�ص  رئي�ص  بني  كما 
ال�سركة  تتلقاه  الذي  الكبري  الدعم  لول  لتتحقق 
وامل�ساهمني  للتاأمني  اخلليج  جمموعة  من 
العمالء  ثقة  الى  بالإ�سافة  الإدارة،  وجمل�ص 
ومتابعة  ودعم  للعاملني،  املميزة  واجلهود 
ال�سلة. ذات  والرقابية  احلكومية   اجلهات 

قد  ال�سركة  باأن  الوزين  علي  الدكتور  اأ�ساف  كما 
املكتتبة  الأق�ساط  من  امل�ستوى  نف�ص  على  حافظت 
مبركزها  وا�ستمرت  دينار  مليون   ٨٥.٦ والبالغة 
الأردن،  يف  ال�سوقية  احل�سة  حيث  من  القيادي 
مما   %٧ بن�سبة  التعوي�سات  كلفة  انخف�ست  فيما 
لل�سركة. الفنية  النتائج  على  ايجابياً   انعك�ص 

يف  حت�سناً   حققت  قد  ال�سركة  اأن  اإلى  واأ�سار 
 %٨٩ اإلى  و�سلت  والتي  املجمعة  اخل�سارة  ن�سبة 

من  الرغم  على   ٢٠١٨ للعام   %٩٦ مع  مقارنة 
ماليني   ٥ جمموعه  مبا  الفنية  املخ�س�سات  زيادة 
دينار. كما ا�ستطاعت ال�سركة تخفي�ص امل�ساريف 
نهاية عام ٢٠١٩  بن�سبة ٧% يف  والعمومية  الإدارية 
ال�سابق. العام  من  الفرتة  نف�ص  مع   باملقارنة 
وهو   %١٩١ اإلى  املالءة  هام�ص  ارتفع  كما 
ارتفعت  فيما  املا�سية،  الع�سر  لل�سنوات  الأعلى 
دينار  مليون   ٢3.٦٠ من  امل�ساهمني  حقوق 
مليون   ٢٧.٨١ اإلى   ٢٠١٨/١٢/3١ يف  كما 
انعك�ص  مما   ٢٠١٩/١٢/3١ يف  كما  دينار 
والتي  لل�سهم  الدفرتية  القيمة  على  اإيجابًا 
دينار   ١.3٠ اإلى  وو�سلت   %١٨ بن�سبة  ارتفعت 
املا�سي. للعام   ١.١٠ مع  باملقارنة   لل�سهم 
للتاأمني -  اأن جمموعة اخلليج  اإلى  وجتدر الإ�سارة 
اأع�ساء  اأحد  هي   )gig – Jordan( الأردن 
جمموعة اخلليج للتاأمني والتي مقرها دولة الكويت، 
وهي من اأكرب جمموعات التاأمني والأكرث تنوعًا يف 

منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

اللوزي:  نتائج أعمال 
الشركة للعام 2019 تحقق أعلى 

أرباح منذ تأسيسها في العام 1996 

5.16 مليون دينار أرباح الشرق العربي للتأمين للعام 2019

الوزني:  الشركة حافظت على 
نفس المستوى من األقساط المكتتبة 

واستمرت بمركزها القيادي من حيث 
الحصة السوقية في األردن 



1.001 مليون دينار صافي أرباح المجموعة
 العربية األردنية للتأمين للعام 2019

العربية  املجموعة  ل�سركة  الأولية  النتائج  اأظهرت 
اأرباحًا  الأردنية للتاأمني لل�سنة املنتهية ٢٠١٩، حتقيقها 
متوقعة بعد ال�سريبة بلغت ١.٠٠١.١٩٨ دينارًا، مقارنة 
ال�سركة ٦٥٠.٤٦٥  اأرباح  فيها  بلغت  والتي  بـعام ٢٠١٨ 

دينارًا وبن�سبة زيادة يف الأرباح بلغت ٥٤ %
واأ�سار ال�سيد نا�سر فايز الديك املدير العام للمجموعة 
يف  ال�سركة  بيانات  ا�ستعرا�سه  لدى  الأردنية  العربية 
الأق�ساط  �سايف  باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساحها 
املكتتبة بلغ ٢١.٧٠١.٠٨٧ دينارًا يف عام ٢٠١٩ بن�سبة 

زيادة مقدارها )٢٧.٤%( مقارنة بعام ٢٠١٨.
عام  خالل  املدفوعة  التعوي�سات  ن�سبة  ارتفعت  كما 
 )%١٤.٤( وبن�سبة  دينار   )١١.٥٧١.٤3٨( من   ٢٠١٩
فيها  التعوي�سات  قيمة  بلغت  والتي   ٢٠١٨ عام  عن 

)١٠.١١٧.٢١٤( دينارًا.
وبنّي الديك باأن ال�سركة باأنها حققت اأرباحًا فنية �سافية 

خالل عام ٢٠١٩ بلغت ١.٩٩٠.٦٧٥ دينارًا.
اجلزيل  بال�سكر  ال�سركة  يف  العاملني  جميع  من  وتقدم 
وعظيم المتنان على اجلهود املبذولة من قبلهم خالل 
والن�ساط  باجلهد  حافاًل  عامًا  كان  الذي   ٢٠١٩ العام 

والعمل والإجناز،
 املجموعة العربية الأردنية للتاأمني تبنت ومنذ تاأ�سي�سها 
والأ�سالة  التميز  على  تركز  متجددة  روؤية   ١٩٩٦ عام 
واجلدارة بالثقة يف تقدمي احللول التاأمينية املتخ�س�سة 
ذات حماية تاأمينية عالية اجلودة لعمالئها و�سركائها يف 

ال�سوق املحلي، لتحقيق ر�سالتها التي تتمحور حول تلبية 
منتجات  بتقدمي  و�سركائها  عمالئها  توقعات  وجتاوز 
�سيا�سات  يف  العاملية  املمار�سات  لأف�سل  وفقًا  تاأمينية 
واحتياجاتهم  يتنا�سب  تاأميني  غطاء  وتوفري  الكتتاب 
كوادرها  خالل  من  البال  وراحة  الطماأنينة  لهم  حتقق 

املوؤهلة املتخ�س�سة بكل م�سداقية و�سفافية.

3.1 مليون دينار أرباح الشركة األردنية الفرنسية للتأمين للعام 2019

العام ٢٠١٩  املنتهية عن  لل�سنة  املالية  البيانات  اأظهرت 
للتاأمني »جوفيكو«  واخلا�سة بال�سركة الأردنية الفرن�سية 
الأق�ساط مقارنة  »�سركة م�ساهمة عامة« زيادة يف قيمة 
عن العام الذي �سبقه، حيث بلغت قيمة الأق�ساط املكتتبة 
اإلى 3٠.٤١ مليون دينار ، مقارنة بـ ٢٧.١3 مليون دينار

مليون   3.١ عن  زادت  ت�سغيلية  اأرباحا  ال�سركة  وحققت 
العام  عن  دينار  مليون   ١.٦٧ باأرباح  مقارنة  دينار، 
٢٠١٨، وبن�سبة زيادة هائلة وكبرية جتاوزت ٩٥% ، الأمر 
الذي اأدى اإلى زيادة حقوق امل�ساهمني التي ارتفعت اإلى 
١٢.٢٦ مليون دينار ، مقارنة بـ ١٠.٧٤ مليون دينار ، اأي 

بزيادة ١.٨ مليون وبن�سبة ٢٠% من راأ�ص مال ال�سركة.
النمو  وترية  ارتفاع  توؤكد  واأرقامها  املالية  البيانات 
والزيادة يف كل مفا�سل املركز املايل ، وت�سري باأن ال�سركة 
ال�سعد  كل  على  وهائلة  �سخمة  اجنازات  حققت  قد 
واملجالت، وانعك�ص ب�سكل كبري على هام�ص املالئة املالية 
الدكتور  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف   %١٧٠ بلغت  التي 
خطى  على  ي�سري  بانه  لل�سركة  العام  املدير  زعرب  وليد 
والده املرحوم »اأبو الوليد« و يفخر هذه الأيام مبا زرعه 
والنتماء  المانة  ملوؤها  وم�سرية عطرة  �سرية  والده من 
�سركة  م�سرية  على  و�ساهدًا  يرفرف  علما  النجاح  فكان 

قطعت الكثري من عمرها واأجنزت الكثري من مهامها ول 
تزال.

واأ�سار زعرب  اأن اأرقام البيانات واملركز املايل لل�سركة 
والنمو املتاأتي من خالل اليرادات الت�سغيلية والأرباح قد 
التنفيذية  والإدارة  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  ل�سيا�سة  جاء 
ال�سركة  وموؤ�س�ص  الراحل  وم�سرية  نهج  على  ت�سري  التي 

قبل  ال�سركة  اأ�س�ص  الذي  زعرب،  وائل  التاأمني  �سيخ 
�سيا�ستها  ور�سم  ومفا�سلها  مداميكها  ،وبنى  عاما   ٤٥
وافنى حياته لكي ت�سبح �سركة وطنية مميزة يف علمها 
مو�سوعية  وبكل  نقول  اأن  وميكننا   وخدمتها.  ون�ساطها 
انها �سركة من �سركات التاأمني القالئل التي حققت ربحا 

كبريا مقارنة براأ�ص مالها.

زعرب:
النمو المتحقق في االيرادات 

التشغيلية واألرباح جعلها 
من شركات التأمين القالئل 

التي حققت ربحا كبيرا مقارنة 
برأس مالها

الديك:
النتائج االيجابية للشركة 
ما هي اال ثمرة عام حافل 
بالجهد والنشاط والعمل 

واالنجاز
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جامعة األميرة سمية...
 انجازاتها تحكي قصة روعتها

ت�ستحق جامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا وهي ترتبع على عر�ص التميز اأن 
نحكي ق�سة روعتها ومتيزها واأن نقدمها لكم بكل فخر واعتزاز. فجامعة 
التميز  بني  جتمع  رائدة،  تعليمية  موؤ�س�سة  هي  للتكنولوجيا  �سمية  الأمرية 
والبتكار يف جمالت الدرا�سة. حيث تركز على منح الطلبة م�ستوى عال من 
التدري�ص يف التخ�س�سات جميعها، مما يوؤهلهم للم�ساهمة يف بناء املجتمع 
ومواكبة التطور العاملي امل�ستمر. وتقدم اجلامعة جمموعة من التخ�س�سات 
املرحلة،  ال�سباب يف هذه  ميول  لتالئم  التي �سممت خ�سي�سًا  الأكادميية 
ولتمكنهم من حتقيق اأهدافهم وبناء م�ستقبلهم على اأ�س�ص اأكادميية متينة. 
وهو ما يحقق روؤى �سمو الأمرية �سمية بنت احل�سن املعظمة، رئي�ص جمل�ص 
اأمناء اجلامعة يف ت�سجيع الإبداع وتخريج كفاءات متميزة يف تخ�س�سات 
فريدة     تواكب التطور  التكنولوجي الذي ي�سهده عامل التكنولوجيا واملعر

فة.                       
 تاأ�س�ست جامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا يف عام ١٩٩١ وهي مملوكه من 
التطبيقية يف  للبحوث  امللكية )RSS(،اقدم مركز  العلمية  قبل اجلمعية 

الأردن. وتعد اجلامعة جزء من مدينة احل�سن العلمية ومقرها يف عمان. 
الأمرية  :جامعة  فان  الع�ساف   م�سهور  الدكتور  اجلامعة  رئي�ص  وبح�سب 

االستثمار في القطاع التعليمي
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الجامعة تتربع على عرش 
التميز مما يحقق رؤى سمو 
األميرة سمية بنت الحسن 

المعظمة، رئيس مجلس أمناء 
الجامعة في تشجيع اإلبداع



�سمية للتكنولوجيا ت�سعى جاهدة لتكون رائدة يف بناء قطاعات تكنولوجيا املعلومات 
املوؤ�س�سات  ملختلف  العلمية  للبحوث  ومن�سة  الأردن  يف  والإلكرتونيات  والت�سالت 
الأمرية  جامعة  تكون  اأن  هو  بب�ساطة  »هدفنا  الع�ساف:  الدكتور  ويقول  الأردنية. 
واملوؤهلني  املوهوبني  الطالب  تاأهيل  يتم  امل�ستقبل« حيث  للتكنولوجيا »جامعة  �سمية 
تاأهياًل عاليًا لي�سبحوا على ا�ستعداد لالن�سمام الأ�سواق املتناف�سه يف القرن ٢١ وما 
بعده. ونحن يف جامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا ن�سعى لالرتقاء يف التميز واملنح 
الدرا�سية، واللتزام، والبتكار وروح املبادرة التي من �ساأنها دفع عجلة التطور يف 

القطاع اخلا�ص.
و اأ�ساف انه يف اأقل من ع�سرين عاما، اأ�سبحت جامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا 
اجلامعة الرائدة لدرا�سة تكنولوجيا املعلومات والت�سالت واللكرتونيات والكمبيوتر 
بها. حيث  املحيطة  واملنطقة  الأردن  التعليمي يف كل من  للتميز  والهند�سة، ومركز 
ان الطلب على خريجيها يف ازدياد م�ستمر، وغالبا ما يتلقون عرو�ص عمل قبل اأن 
للتكنولوجيا على  �سمية  الأمرية  تركز جامعة  درا�ستهم. وعالوة على ذلك،  يكملوا 
اأن�سطة البحوث يف املجالت الرئي�سية التي تهم مدينة احل�سن العلمية للم�ساعدة يف 

تن�سيط القت�ساد الأردن.
جميع  يف  والبتكار  الإبداع  على  تركيزها  هو  اجلامعة  جناح  �سبب  اأن  على  واأكد 
والقدرة  ال�سخ�سية،  واإثراء  امل�ستمر  الذاتي  التطوير  يف  والرغبة  احلياة  جمالت 
اأكرب،  ي�سبح  عامل  يف  النجاح  مفاتيح  اأحد  هي  املرئية  احلدود  خارج  النظر  على 
وذلك من اأجل القيادة واإمكانية تقدمي م�ساهمة فريدة من نوعها للمجتمع. ويكمل 
العمل الأكادميي يف جامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا اأن�سطه عملية خارج الف�سول 

الدرا�سية وذلك من خالل تقدمي اأن�سطه غري ممنهجه خارج الف�سول ال�سفية.
اأما عن تطلعات اجلامعة يف الفرتة املقبلة فقد نوه الع�ساف انهم م�ستمرون يف تقدمي 
تواكب  والقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  نوعها  من  وفريدة  نوعية  اأكادميية  برامج 

املعايري الدولية )معتمدة دوليًا( وتلبي احتياجات �سوق العمل
كما ت�سع اجلامعة ن�سب اأعينها البحث العلمي املبتكر لتعزيزه وربطه بال�سوق املحلي 

وت�سجيع ن�سر البحث العلمي كميًا ونوعيًا.
بان  الع�ساف  الدكتور  قال  اجلامعة  تنظمه  الذي  الوظيفي  الر�ساد  ا�سبوع  وحول 
الفكرة اأتت من اإهتمام �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سمية بنت احل�سن املعظمة / 
رئي�ص جمل�ص اأمناء اجلامعة ، و�سعيها الدوؤوب لتوفري كل مقومات الريادة والإبداع 
يف خمتلف جمالت العمل اجلامعي؛ من تدري�ص وبحث علمي وبرامج درا�سية رائدة 
وخدمة جمتمع. وما اأوجبته حتديات التطور التقني والعلمي املعا�سر على املوؤ�س�سات 
�سواء على  وات�ساعا  اأكرث رحابة  دور  اأداء  اإلى  التعليمي  تتجاوز دورها  اأن  التعليمية 
�سعيد البحث العلمي الذي ي�سهم يف اإنتاج املعارف وتطبيقها لتطوير املجتمع اأو على 
وجتديد  واخلا�ص  العام  القطاعني  من�سوبي  مهارات  وتنمية  املجتمع  خدمة  �سعيد 

معارفهم وتزويدهم بامل�ستجدات العلمية يف جمالت تخ�س�ساتهم.
ول�سعي اجلامعة باأن يكون دورها التعليمي يتمحور حول اإعداد وتنمية املوارد الب�سرية 
وتاأهيلها لأداء دورها احليوي يف نه�سة املجتمع وامل�ساركة يف م�سرية التحديث والنمو 
، ويظل هو الدور الأ�سا�ص للجامعة لأنها ت�سهم من خالله - ب�سكل مبا�سر - يف تعزيز 
م�سرية القت�ساد الوطني. ويرتبط جناح اجلامعة يف النهو�ص بهذا الدور بنجاحها 
يف زيادة درجة املواءمة بني م�ستوى املخرجات العلمية التي تقدمها للمجتمع وبني 
الحتياجات املتطورة واملتجددة ل�سوق العمل والرتقاء بنوعية اخلريجني وال�ستجابة 

ملتطلبات التطور املعا�سر.
من هنا تت�سح اأهمية فعالية ا�سبوع الر�ساد الوظيفي التي وا�سلت اجلامعة تنظيمها 
كفكرة رائدة واإجناز كبري يرتبط باجلامعة  التي حتر�ص دائما على تبّني املبادرات 
حياتهم  بدء  على  وت�ساعدهم  طالبها  خدمة  يف  ت�سهم  التي  والتجارب  والأفكار 

العملية.
توظيف  او  اجلامعة  طالب  تدريب  يف  الراغبة  اجلهات  فيه  للم�ساركة  ويدعى 
باأن�سطتها  والتعريف  اجلهات  هذه  لدى  املتاحة  الفر�ص  بهدف عر�ص  خريجيها 
املنا�سبة  ولهذه  فيها،  املتقدمة  والربامج  والتخ�س�سات  اجلامعة  على  والتعرف 
تدريبية  فر�ص  وتوفري  اخلريجني  من  اعداد  توظيف  يف  تتمثل  حقيقية  فوائد 

للطالب..
وعن الأولويات الأكرث اإحلاحًا  بالن�سبة للرئي�ص يف اجلامعة فقد اأ�سار الع�ساف اأن 
اهم اولويات اجلامعة بقائهاعلى الطريق املن�سجم مع ر�سالتها، ولإميان اجلامعة 
بالناحيةالجتماعية وتاثريها على افكار اأولياء المور والطالب يف الأردن فتعزيز 
يف  و�ستظل  املا�سي  يف  اأولوياتها  اأهم  من  كانت  عامليًا   اجلامعة  ومكانة  �سمعة 
متميزين  طالب  تخريج  طريق  عن   ذلك  ويكون  امل�ستقبل  يف  الولويات  مقدمة 
يف  اجلامعة  ترتيب  حت�سني  الى  بال�سافة  العمل  �سوق  يف  لالنخراط  جاهزين 
الت�سنيفات العاملية للو�سول الى مراكز متقدمة ويف م�ساف اجلامعات العاملية 
املرموقة، اأما الأولوية الثانية فهي تعزيز ال�سراكات مع موؤ�س�سات التعليم العايل 
املحلية والقليمية والدولية من خالل طرح برامج م�سرتكة لال�ستفادة من جتارب 
واخلا�ص  العام  القطاع  موؤ�س�سات  مع  ال�سراكات  تعزيز  العاملية،ثالثا  اجلامعات 

للعمل على م�ساريع م�سرتكة وابحاث تطبيقية خلدمة املجتمع.
خططهم  وعن  التدري�ص  لتطوير  باعتقاده  اجلامعة  حاجة   عن  له  �سوؤالنا  وعن 

لذلك؟
اأ�س�ص  وتطبق  با�ستمرار  فيها  التدري�ص  جودة  تراقب  اجلامعة  اأن  لنا  اأكد  فقد 

ومعايري معينة ل�سمان ذلك  ت�سمل نوعية التدري�ص واملناهج املقدمة 
ويا�ستح�سار اخلربة الوا�سعة  للدكتور الع�ساف يف جمال البحث العلمي و�سح لنا 
اأبرز التحديات الرئي�سية التي تواجه الأبحاث يف اجلامعات الردنية والتي يكمن 

اأهمها يف امليزانية املخ�س�سة للبحث العلمي يف اجلامعات. 
والذي قد يتح�سن الو�سع يف حال مت تقدمي الدعم من القطاع اخلا�ص مثال لرعاية 

البحث العلمي باأن متنحهم احلكومة بع�ص المتيازات لت�سجيعهم على ذلك.
ومن التحديات الخرى هو يف انتاج نوع الأبحاث التي تن�سر يف املجالت الدولية 
هذه  من  التمويل  من  مزيد  على  حت�سل  قد  فعندها  الدولية،  ال�سمعة  ذات 

املوؤ�س�سات..
و ح�سب الدكتور الع�ساف  فان ح�سول اجلامعة على اأو�سمة وجوائز يعد ر�سيدا 
لها يغنيها يف �سريتها الذاتية وعن اأخر جوائز جامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا 

)٢٠١٩(
فقد ح�سلت اجلامعة على و�سام ال�ستقالل من الدرجة الأولى من جاللة امللك 
املعظم لتميزها يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�سالت والأعمال. وعلى املرتبة 
الأولى لأربع �سنوات متتالية يف نتائج امتحان الكفاءة اجلامعية، الذي تعقده هيئة 
امل�ستوى  على  الأردنية،  اجلامعات  يف  الطلبة  جلميع  جودتها  و�سمان  العتماد 
كما  اجلامعة.  لربامج  الدقيق  امل�ستوى  على  تخ�س�ساتها  يف   %٨٢ ويف  العام، 

االستثمار في القطاع التعليمي

في أقل من عشرين عاما، أصبحت جامعة األميرة 
سمية للتكنولوجيا الجامعة الرائدة لدراسة تكنولوجيا 
المعلومات  ومركز للتميز التعليمي في كل من األردن 

والمنطقة المحيطة بها
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رئيس الجامعة: 
سبب نجاح 

الجامعة هو 
تركيزها على 

اإلبداع واالبتكار 
في جميع 

مجاالت الحياة

ح�سلت اجلامعة على العتماد الأمريكي )ABET( لأربعة تخ�س�سات عام ٢٠١3 
لتكون اأول جامعة اأردنية حت�سل على هذا العتماد لهذه التخ�س�سات وا�سرتاك 
 .)AACSB( كلية امللك طالل لتكنولوجيا الأعمال يف ع�سوية العتماد الأمريكي
م�ستوى  على  الأولى  املرتبة  على  العام  هذا  اجلامعة  طلبة  من  فريق  ح�سل  وقد 
اجلامعات العربية ولل�سنة الرابعة على التوايل وكذلك على املرتبة )٤( عامليًا من 
باملرتبة  اجلامعة  فازت  IEEE - Extreme.كما  م�سابقة  يف  فريق   )٤٠٤٩( بني 
Imagine Cup2011 مما  العامل يف م�سابقة مايكرو�سوفت  الثالثة على م�ستوى 
وكانت  الأو�سط.  ال�سرق  م�ستوى  على  الإجناز  هذا  حتقق  دولة  اأول  الأردن  جعل 

.ACM اجلامعة هذا العام بطل ال�سرق الأو�سط واأفريقيا يف م�سابقة الربجمة
بال�سافة الى اجنازات طلبتها الذين يرثونها مبا يحققونه من بطولت على م�ستوى 
املنطقة والعامل فقد ا�ستذكر لنا الع�ساف ح�سول طلبة اجلامعة على املرتبة الثالثة 
على م�ستوى العامل يف م�سابقة هواوي يف ال�سني.وح�سول طلبة نادي املناظرات 
والفكر يف اجلامعة هذا العام على املركز الأول عامليًا يف البطولة الدولية اخلام�سة 
للمناظرات والتي نظمتها دولة قطر.كا ح�سل طلبة اجلامعة هذا العام على املركز 
واملرتبة  املحلي،  امل�ستوى  على   CFA ملوؤ�س�سة  الأبحاث  حتدي  م�سابقة  يف  الأول 
و�سمن  �سوي�سرا.  يف  عقدت  التي  العاملية  امل�سابقة  يف  العامل  م�ستوى  على  الثانية 
 ٤ اختيار  مت  املعظم،  الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني  الأمري  العهد  ويل  �سمو  مبادرة 
طالب من اجلامعة من اأ�سل ١٢ طالبًا اأردنيًا مت اختيارهم للتدرب يف خمتربات 
الأمرية  اختيار طالبني من جامعة  الى  بال�سافة  نا�سا.  الأمريكية  الف�ساء  وكالة 
اإيربا�ص  و�سركة  العهد  ويل  موؤ�س�سة  طرحتها  مبادرة  �سمن  للتكنولوجيا  �سمية 

ايربا�ص من ا�سل ٤ طلبة  للتدرب يف �سركة  الطائرات  الرائدة عامليًا يف ت�سنيع 
مت اختيارهم من الأردن.وتدريب ٧ من طلبة اجلامعة يف �سركة تو�سيبا اليابان.

وعن مكانة جامعة المرية �سمية بني اجلامعات الأردنية فقد �سنعت لنف�سها مكانة 
مرموقة متيزها عندما

ح�سلت اجلامعة على املرتبة الأولى يف الأردن واخلام�سة ع�سرة يف املنطقة العربية 
من حيث ن�سبة عدد الأبحاث املن�سورة مقارنة بعدد اأع�ساء هيئة التدري�ص

فيما  دولية  جامعة   ٥٠٠ اأف�سل  �سمن   PSUT جامعة  تاأتي   ، ذلك  اإلى  بالإ�سافة 
يتعلق بعدد الطالب الدوليني ، و�سمن اأف�سل ٢٧٥ جامعة فيما يتعلق بعدد اأع�ساء 
هيئة التدري�ص الأجانب. بالإ�سافة اإلى ذلك، ح�سلت اجلامعة على املرتبة الثالثة 
على م�ستوى الأردن، بعد اجلامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، 
وو�سعت �سمن فئة ٨٠٠-١٠٠٠ عامليًا يف ت�سنيف QS ٢٠٢٠. كما ح�سلت اجلامعة 

هذا العام على املركز الول يف م�سابقة كود ريد ومبجموع ٥١٠ نقطة.
وفازت اجلامعة باملركز الول يف بطولة جامعة الأمرية �سمّية للتكنولوجيا للفرو�سية 

التي تعقد لأول مرة على م�ستوى اجلامعات الأردنية.
 Portal Fire Fighters م�سابقة  يف  والثالث  الأول  باملركزين  لفوزها  بال�سافة 

لنادي الروبتيك�ص على م�ستوى اجلامعات الأردنية.
واختتم الع�ساف حديثه » نحن نفخر بجامعتنا العريقة واجنازاتها التي نت�سرف باأن 
نكون جزءا منها ولن نكتفي بهذا ولن نتوقف الى حد ما فاأهدافنا تتجدد با�ستمرار 
امل�ستحيل  من  ت�سنع  عام  كل  التي يف  لقدراتنا  العنان  اطالق  على  قادرين  ونحن 

معقول وحتقق كل ما هو خمطط له من اأفكار ريادية خالقة بتميز وابداع .«



رئيس الجامعة: 

فيالدلفيا تحصل على المرتبة األولى بين الجامعات األردنية الخاصة 
وفق التقييم األسترالي العالمي و تصنيف ويبومتريكس العالمي

ح�سلت جامعة فيالدلفيا على املرتبة الأولى بني اجلامعات الأردنية اخلا�سة واملرتبة اخلام�سة 
التقييم الأ�سرتايل العاملي للجامعات الذي ظهرت  بني اجلامعات احلكومية واخلا�سة وذلك يف 

نتائجه يوم الثالثاء يف ٢٠٢٠/٢/٤. 
اجلامعات  بني  الأولى  املرتبة  على  اأي�سا  ح�سلت  قد  كانت  اجلامعة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
الإ�سباين  التقييم  يف  وذلك  واخلا�سة  احلكومية  اجلامعات  بني  وال�ساد�سة  اخلا�سة،  الأردنية 
العاملي املعروف بـ  Webometrics ، وما هذان الإجنازان املتتاليان اإل دلله وا�سحة علمية 
بيئة  والبحثية يف  التعليمية  الأكادميية  املجالت  كافة  فيالدلفيا يف  على متيز جامعة  مو�سوعية 

جامعية مميزة.
ولل�سنة ال�سابعة على التوايل ح�سلت جامعة فيالدلفيا على املرتبة الولى بني اجلامعات الردنية 
اخلا�سة واملرتبة ال�ساد�سة بني اجلامعات الردنية الر�سمية واخلا�سة وفق ت�سنيف ويبومرتيك�ص 

العاملي لتقييم اجلامعات واملعاهد العاملية للعام ٢٠٢٠ . 
وتقديره  اعتزازه  عن  �سامل  ال�سيخ  معتز  الدكتور  ال�ستاذ  فيالدلفيا  جامعة  رئي�ص  اأعرب  وقد 
لالإجناز املتقدم الذي حققته اجلامعة مهنئًا طلبتها والعاملني فيها من اأكادمييني واداريني على 

هذا الإجناز املتقدم . 

جامعة فيالدلفيا  تنظم ندوة
 » الآفاق امل�صتقبلية لأزمة الدارة يف الدولة«

،عقد  امل�ستقبـل  م�سارات  حتديد  فـــي  الفاعل  ودورها  احلكومية«  الإدارة   « اأهمية  من  انطالقا 
مركز الدرا�سات امل�ستقبلية بجامعة فيالدلفيا يوم ال�سبت ٢٠٢٠/٢/١٥ ندوة متخ�س�سة بعنوان 
» الآفاق امل�ستقبلية لأزمة الإدارة يف الدولة » وقد رعا الندوة التي حتدث فيها ٥ من الباحثني من 
املوؤ�س�سات  خمتلف  من  �سخ�سًا   ١٢٠ من  اأكرث  فيها  و�سارك  واملمار�سة  واخلربة  العلم  اأ�سحاب 
الر�سمية والأهلية والأكادميية م�ست�سار جامعة فيالدلفيا  الدكتور مروان را�سم كمال وقدم كلمة 
الفتتاح رئي�ص اجلامعة الدكتور معتز ال�سيخ �سامل ركز فيها على العالقة بني الإدارة الفاعلة وبني 
يحتل  للحكومة حيث  الأداء  وفاعلية  املتطورة  الإدارة  وربط بني   ، النتاج  وكفاءة  الدولة  ازدهار 

الأردن موقعا و�سطًا بني دول العامل ح�سب املوؤ�سرات الإح�سائية املقارنة التي تبني موقع الأردن يف 
دليل فاعلية احلكومة ،واأ�سار اإلى �سرورة حت�سني الأداء العام للجهاز الإداري الردين .

النا�سر  �سامح  ،الأ�ستاذ  بدران  ابراهيم  الدكتور  ادارها  التي  اجلل�سات  يف  الول  املتحدث  كان 
اأبرز يف ورقته )الإدارة احلكومية ( ،النقاط واملواطن  التي  رئي�ص ديوان اخلدمة املدنية الذي 

حتتاج معاجلة يف التطوير الإداري.
الها�سمية فقد ارجع يف  اأما الدكتور و�سفي الروابدة عميد كلية القت�ساد والإدارة يف اجلامعة 
ورقته )ا�سكالية الإدارة احلكومية ( الرتاجع يف الدارة احلكومية يعود الى جمموعة من الأ�سباب 

التي حتدث عنها بالتف�سيل .
حيث  الأ�سا�ص.  امل�سكلة  ميثل  امل�ساءلة  غياب  اأن  القطامني:  معن  الدكتور  الثالث  املتحدث  وقال 

ي�ستتبعه غياب املعايري، وهي ان وجدت فكثريًا ما ل تعطى الأهمية الالزمة الدولة كاحلكومة ..
والجتماعية  القت�سادية  الكلفة  عن  فتحدث  الأ�سبق  املالية  وزير  حمور  اأبو  حممد  الدكتور  اأما 

للرتهل الداري، وعدم الكفاءة يف ظل ارتفاع م�ستوى التوظيف والبريوقراطية . 
واملقرتحات  الى اخلطط  اأ�سار  فقد  الأ�سبق  الإداري  التطوير  وزير  الدكتور خليف اخلوالدة  اأما 

الواجب اتباعها لتح�سني الواقع الداري يف امل�ستقبل
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جامعة إربد األهلية توقع مذكرة تعاون مشترك مع شركة 
تدارس األردنية الستشارات أمن وحماية المعلومات

رغبة من جامعة اإربد الأهلية و�سركة تدار�ص الأردنية ل�ست�سارات اأمن وحماية 
كافة  يف  ال�سريع  للتطور  ونظرًا  بينهما،  العالقات  وتعزيز  تطوير  يف  املعلومات 
العاملني يف كافة املجالت يجدون  الإدارة وتكنولوجيا املعلومات، فاإن  جمالت 
الطرفان  فاإن  ال�سدد  هذا  ويف  التطورات،  هذه  مبتابعة  مطالبني  اأنف�سهم 
حري�سان دائمًا على متابعة كل ما هو جديد من اأجل ن�سر الوعي بهذه الأنظمة 
من  وحر�سًا  والتقنية،  والقانونية  وامل�سرفية  الإدارية  الناحية  من  احلديثة 
الطرفني على تنمية الوعي وتقدمي كل ما هو جديد ب�ساأن تثقيف وتدريب وتاأهيل 
املجتمعات العربية والدولية بالتنمية الإدارية وتنمية املوارد الب�سرية يف املجالت 
هذه  يف  الكبري  التطور  مع  ومتا�سيًا  والتقنية،  والقانونية  وامل�سرفية  الإدارية 
هذا  حتقيق  اأجل  من  بينهما  فيما  التعاون  على  الطرفان  اتفق  فقد  املجالت، 
الغر�ص واتفقا على تنظيم مذكرة تفاهم م�سرتكة بينهما، وقعها عن اجلامعة 
الأ�ستاذ الدكتور اأحمد من�سور اخل�ساونة رئي�ص اجلامعة، وعن �سركة تدار�ص 
اجلدي،  علي  ح�سني  املهند�ص  املعلومات  وحماية  اأمن  ل�ست�سارات  الأردنية 
بح�سور الدكتور اأحمد عودات م�ساعد الرئي�ص/ عميد كلية العلوم وتكنولوجيا 
املعلومات، والدكتور اأحمد اأبو الهيجاء م�ساعد الرئي�ص لل�سوؤون الإدارية واملالية، 
وخدمة  امل�ستمر  والتعليم  ال�ست�سارات  مركز  مدير  الزعبي  حممد  والدكتور 

املجتمع يف اجلامعة.
من جانبه اأكد رئي�ص اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور اأحمد من�سور اخل�ساونة، بعد 
ترحيبه باحل�سور، باأن هذا التعاون مع ال�سركة �سيقدم فائدة متبادلة للجامعة 

ولأبناء املجتمع املحلي.

اإربد  جامعة  مع  اتفاقية  يوقع  اأن  فخور  باأنه  اجلدي  ح�سني  املهند�ص  واأ�سار 
الأهلية، واأن يكون مع �سرح اأكادميي عايل لبدء امل�سرية معًا منذ هذه اللحظة، 
عرب ت�سكيل فريق عمل لكل ما يخدم قطاع الأعمال، واأ�سار اإلى اأهمية ا�ستغالل 
طاقات ال�سباب بخطط وبرامج حقيقية تهدف اإلى حتقيق التنمية، واإن�ساء جيل 
والكفاءات  واأبدى �سعادته لتقدمي خمتلف اخلربات  التطورات،  يواكب خمتلف 
التعليمية، واأ�سار اإلى اأن املركز يتميز بتفوقه على املناف�سني با�ستخدام تكنولوجيا 

املعلومات، وباأن املركز قد حقق نتائج عظيمة منذ اإن�سائه. 
وي�سار اإلى اأن مذكرة التفاهم قد ن�ست على قيام الطرفان بالعمل على تنمية 
وتدريب كافة املهتمني بالإدارة وتكنولوجيا املعلومات واملجالت الأخرى القانونية 
والعون  الدعم  وتقدمي  الب�سرية  املوارد  وتنمية  والتقنية  والإدارية  والقت�سادية 
تدريبية م�سرتكة )برامج،  اأن�سطة  وعقد  وتنظيم  والأفراد،  للموؤ�س�سات  العلمي 
ودورات، وندوات، وور�ص عمل، وموؤمترات( يف النواحي القانونية والقت�سادية 
والإدارية والتقنية وتنمية املوارد الب�سرية،  ويتكفل املدرب باإعداده املادة العلمية 
وفقا خلرباته وتخ�س�سه وباإ�سراف وموافقة الطرف الثاين، وللجامعة احلق يف 
اإبرام اأية اتفاقيات اأخرى يف ذات التخ�س�ص وعدم ح�سرية الربامج والدورات 
املنعقدة جلهة واحدة، واتفق الطرفان على اأن يكون انعقاد الأن�سطة التدريبية 
عليه  يتفق  ما  ح�سب  الطرفني  مقر  من  باأي  واملجالت  التخ�س�سات  كافة  يف 
واأجهزة  اأجهزة حا�سبات  لديهم من  املتوفرة  التدريب  وبال�ستعانة مب�ساعدات 
التي  الكربى  للموؤ�س�سات  التابعة  املرافق  عن  ف�ساًل  وقاعات،  و�سا�سات  عر�ص 
تطلب دورات خا�سة لكوادرها اأو الفنادق التي يتم التفاق عليها بني الطرفني .

االستثمار في القطاع التعليمي
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THE IMF STRESSES THE IMPORTANCE OF 
REFORMING THE GULF ECONOMY

The International Monetary Fund shed light on the 
oil wealth of the countries of the Gulf Cooperation 
Council amid global challenges and the need 
to promote and accelerate the diversification 
policies of these countries.
This came in a report entitled ”The Future of Oil 
and Economic Stability in the Countries of the 
Gulf Cooperation Council“, in which it says:
«The impact on economic stability, given the 
current situation, will be significant. The region 
may strain its economic wealth over the next 15 
years in the event that the rate of non-hydrocarbon 
expenditures and revenues continues to maintain 
its current status.» 

OIL WEALTH 
MAY 
DISAPPEAR 
BY 2034
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CORONA VIRUS OUTBREAK AND ITS IMPACT 
ON GLOBAL ECONOMY GROWTH

he outbreak of the Corona Virus in Wuhan 
caused concern in the financial markets, 
causing investors to live on high alert 
due to the economic repercussions of its 
spread.
The Corona virus appeared in the Chinese 
city of Wuhan last month, affecting 

hundreds of people around the world. The number 
of deaths in China has risen to more than 50 cases.
«The rapid spread of the virus means that there is 
no longer any doubt that it will disrupt the economy 
during this quarter,“ says Julian Evans-Pritchard, 
chief economist of China Capital Economics.
Chinese GDP witnessed many fluctuations from 
quarter to quarter at the time, as the country suffered 

a sharp drop in travel and low growth in retail sales 
in the wake of the outbreak.
Despite this, the country’s economy then grew by 
more than 10%, according to the World Bank, which 
is a little faster growth than the year before.
***** The World’s Debts Set a Record and Rise, that 
is A ”Real Risk»
The huge global debt burden broke the record for 
the highest debt-to-GDP ratio, before the end of 
2019.
Global debt, which includes family, government 
and corporate loans, increased by 9 trillion dollars 
to nearly 253 trillion dollars in the first nine months 
of last year, an average representing 322% of GDP, 
according to the International Finance Institute.
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 ordan Kuwait Bank participated in the 
sponsorship and support of the Charitable 
Diplomatic Corps Bazaar for Mabbarat Um 
Al-Hussain, which was opened on 5/10/2019, 
in the Greater Amman Hall in Al Hussein Youth 
City, under the patronage of Her Highness 

Princess Basma Bint Talal, which was established with the 
participation of 50 embassies and accredited diplomatic 
bodies At the Hashemite Royal Court.
 The bazaar included a variety of products that embody 
the heritage and cultures of the participating countries, 
the proceeds of which are fully monitored for Mabbarat 
Um Al-Hussein as an expression of the meanings of 
solidarity and the provision of help and support to orphan 
children and those in need.  
 Jordan Kuwait Bank was also present at the bazaar in 
its mobile branch, which attracted the attention and 
admiration of the visitors and the guests of the bazaar, 
with its comprehensive banking services in addition to the 
ATM service.
 Mabbarat Um Al-Hussein Association, chaired by Her 
Highness Princess Basma Bint Talal, provides in-kind 
and material assistance to orphans and needy and 
poor families through the aftercare program and the 
Humanitarian Support Fund.

. 
.Jordan Kuwait Bank Participates in the Campaign 

of the Jordanian Breast Cancer Program
 Jordan Kuwait Bank participated in the early detection 

campaign on breast cancer implemented by the 
Jordanian program for breast cancer. It is supported 
and organized by the King Hussein Cancer Center, 
which is launched during the month of October of 
each year. This campaign is considered one of the 
most important health campaigns at the national 
and regional levels. It is the most important one of 
the various segments of Jordanian society in all 
governorates, knowing that through this awareness 
campaign the program holds educational lectures 
and places educational booths in malls in addition to 
extensive advertisements on social, visual and audio 
communication sites and all kinds of publications. 
As well as coordination with medical authorities to 
provide free checks for the disadvantaged women 
and make cuts to the cost of a mammogram during 
the campaign.

JKB Sponsors the Participation of Al-Sawalmeh in 
the Third Independence Marathon - Irbid

In the framework of its social responsibility and interest 
in serving the local community and caring for people 
with special needs, Jordan Kuwait Bank sponsored 
the participation of the Jordanian hero, Captain Ali 
Sawalmeh, in the third Independence Marathon. It 
was held in Irbid in the national holidays under the 
patronage of His Highness Prince Asim bin Nayef. 
More than 2000 runners and participants took part in it. 

J   

JORDANIAN-KUWAITI PRESENCE AND CO-
SPONSORSHIP OF THE DIPLOMATIC CORPS
MABBARAT UM AL-HUSSEIN
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airo Amman Bank has strengthened 
its branch network in the Kingdom 
by launching its new branch on the 
ground floor inside the commercial 
complex (Mecca Mall) located in 

Mecca Street in the west of the capital- Amman. 

Qualitative cooperation between
 (the University of Jordan) and Cairo Amman Bank

The University of Jordan has signed an extension 
agreement with Cairo Amman Bank to issue and 
operate multiple-use smart ID cards for university 
students and members of the teaching and 
administrative staff. 
The agreement was signed by the University of 

Jordan, its President, Professor Dr. Abdel Karim Al-
Qudah, and Cairo Amman Bank, CEO, Mr. Kamal Al-
Bakri.

Artist Farouk Lambaz Exhibition
 in Cairo Amman Bank Gallery

In the Gallery of the Cairo Amman Bank, the 
pioneering Jordanian artist exhibition, Farouq 
Lambaz, which was titled Jannat Aden (Heaven), was 
opened. The artist presents in this exhibition a group 
of literal works of art that exceed in their visual vision 
the traditional calligraphy painting because it carries 
a plastic dimension ”that mixes the character and the 
artistic composition with watercolor on Paper. 

Bank News
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A DELEGATION FROM THE FRENCH 
AGENCY FOR INTERNATIONAL TECHNICAL 
EXPERIENCE  EXPERTISE FRANCE VISITS 
SAFWAH ISLAMIC BANK

afwa Islamic Bank recently received a 
delegation from the French Agency for 
International Technical Expertise France, 
which included a group of French experts 
working in the agency, accompanied by 
a number of representatives of Libyan 

commercial and Islamic banks, in the building of its public 
administration.
The visiting delegation, who was received by the head of 
the small companies department at the bank, Ashraf Al-
Huwaidi, along with a number of bank officials, reviewed a 
comprehensive overview of the bank›s operations and its 
pioneering experience in developing the Islamic banking 
industry, as well as the Jordanian experience in general 
in the areas of support and financing The SME sector and 
the non-financial services available in the Kingdom.
On the sidelines of the visit, they discussed various 
ways of cooperation in terms of exchanging knowledge 
and experiences, and implementing joint technical aid 
projects, in order to enhance financial inclusion in the 
Kingdom, and stimulate the sector of small and medium-
sized companies in it for its importance in supporting the 
development wheel.
It is noteworthy that the French Agency for International 
Technical Expertise is a general French agency that seeks 
to help achieve sustainable development and economic 
impact by benefiting from French expertise in many fields 
including financial, health, sustainable development, 
governance and human rights, safety and security, as well 
as protection Social and others.

Safwa Islamic Bank Sponsors a Scientific
 Lecture for the Jordanian Dental Association and 

Participates in its Activities
Safwa Islamic Bank recently sponsored a scientific 
lecture organized by the Jordanian Dental Association 
in cooperation with the Jordanian Authority for Cosmetic 
Dentistry at the Kempinski Hotel Amman, entitled 
«Art of Cosmetic Dentistry Using the Technology of 
Cosmetic Fillings and Scales». A number of dentists and 
representatives from the bank participated in its activities, 
in the presence of the Captain of Dentists, Dr. Azem Al-
Qaddoumi.  
The participation of Safwa Islamic Bank in the activities 
of the lecture was represented by the participation of 
its sales manager, Tariq Al-Batran, by giving a financial 
lecture, during which he spoke about his fair and 
responsible services package that is compatible with 
the Sharia regulations. He presented the lecture in a 
modern form and by relying on innovation and modern 
technology, as well as the quality value Implied by it, 
including banking facilities directed to union members 
with programs specifically designed to meet their needs in 
a way that suits them with a personal touch and according 
to their requirements. It emanates from an agreement 
signed between the bank and the union, talking about the 
bank’s path and geographical presence, which he aims to 
achieve, and with which he aims to lead Islamic banking 
and attend more broadly during the new stage of his 10-
year career, in which he raises the slogan «10 years next 
to you and closer to you.»

S
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BANK AL-ETIHAD HOSTS THE 
“MONEYSMART” PROGRAM
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inancial intelligence is irreplaceable for 
the development of women in practical 
and personal life. Bank al-Etihad believes 
that women’s support and empowerment 
begins with providing practical tools that 
enable them to deal skillfully with financial 

matters and thus increase their economic participation.  
 For the first time in Jordan, Bank al-Etihad hosted 
the MoneySmart program; specialized in financial 
intelligence, which was attended by 150 women who 
benefited from an extensive two-day “Bootcamp” 
training, during which the provision of basic financial 
information and the best tools and practical methods 
for organizing financial matters on a personal level for 
women, which includes spending, saving and investing 
intelligently. As part of his social responsibility, an 
intense one-day training course was also organized 
for 15 women working in productive projects, to enable 
them to acquire these skills that would help them 
support their families and  manage their finance issues. 
As a financial institution, Bank al-Etihad is aware of the 
importance of the woman’s role in increasing productivity 
and being a major contributor to the national economy, 
and is confident that if she is given the necessary 
knowledge and tools she is ready and able to make 
a big difference wherever she is, so the impact of a 
woman who is financially, independently and secured 
in her abilities affects society on the widest scale.  
 

Bank al-Etihad towards the Inclusion of Special 
Needs People in Financial Life!

Bank al-Etihad believes that supporting people with 
disabilities begins to integrate them into various aspects 
of daily life, to be essential partners in economic growth. 
Therefore, the bank organized a training day at the 

Landmark Hotel. It was attended by branch managers 
and employees in partnership with the Accessible 
Jordan Foundation to present best practices and 
methods to provide financial services for people with 
disabilities and thus meet their requirements in a manner 
appropriate to their circumstances; disability and all the 
challenges and obstacles facing these people.
Through this training, the Bank is taking a new step 
towards achieving the UN SDGs, to include Goal 10 
”Reducing Inequalities.“
The ”Jordan Custom“ Foundation has provided their 
expertise and a set of services and recommendations 
in this field, in order to enable the bank’s employees to 
acquire new skills that help them in self-development as 
part of the bank’s culture and its internal environment 
that considers clients and employees as one solid 
family. This training is the first of a series One of the 
trainings and workshops that Bank al-Etihad plans to 
integrate all segments of society and enable them to 
have financial knowledge, because of its belief that it is 
a human right.
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The Bank Participates in Financing the Project 
“Belgian Hijaz Railroad Cinema  Wheels“ 

Societe Generale Bank - Jordan participated in 
the financing of the project “Belgian Hijaz Railroad 
Cinema Wheels“ and ”Photo Museum of the Hijazi 
Line“. The ceremony is sponsored by Her Highness 
Princess Reem Al-Ali in the presence of both the 
Director of the Jordanian Hijazi Railroad Foundation, 
the Ambassador of the European Union Mission in 
Jordan, Heritage Department Royal - Royal Hashemite 
Court, Royal Film Commission, the Ambassador of 
the Kingdom of Belgium and the Ambassador of 
France to Jordan. 
 It is worth noting that the Jordan Hijaz Railway Line 
pays great attention to preserving this historical 
heritage, and put this ancient landmark on the map 
of global and local tourism alike, where cooperation 
was done with the Belgian embassy to restore the 

Belgian vehicle and return it to its original state, to 
be used in a cinema project Wheels to display short 
films about the Hijazi line and its stages of work for 
more than 100 years.

 SGBJ Participates in Several Activities 
The bank sponsored the Prince Mohammed 
International Chess Championship, organized by 
the Al-Fuhais Orthodox Club in cooperation with the 
Federation of the game, and also participated in the 
sports and art festival of the Oman National School.

Representatives of the bank from the Al-Fuheis 
branch participated in these events, where they were 
present in a corner of SGBJ, in order to introduce the 
pioneers of activities to the various products of the 
bank.



SGBJ CO-SPONSORED THE 
DIGITAL MUSEUM PROJECT

ociete Generale Bank - Jordan participated 
in the sponsorship of the ”Micro-Foley“ digital 
museum project, the first digital museum in 
the Kingdom, which was recently established 
at the French Cultural Institute in Jordan.  
 The opening was under the patronage of the 

French Ambassador to Jordan, Veronique Folland, where 
the museum will provide visitors with an opportunity to 
explore the masterpieces of artworks displayed in the 
most prominent French museums and cultural bodies, 
from a distance. The museum also offers a cultural 

program and artistic workshops throughout the year, 
as it provides a spacious virtual cultural space, which 
promotes all forms of art, creativity and innovation 
and is funded by the French Ministry of Culture.  
 The Director General of SGBJ, Mr. Nadim Qabwat, 
stressed the importance of the ”Micro-Foley“ digital 
museum project, which will provide an opportunity for 
the Jordanian people to explore the most prominent 
paintings known around the world including the 
Versailles Palace, the Louvre Museum and the Picasso 
National Museum, and others.

Bank News
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in terms of sustainability, which covers a range of societal 
themes including: Health, combating poverty, education, 
orphan support and environmental protection, within 
the framework of the bank’s keenness to support efforts 
aimed at achieving sustainable social, economic and 
environmental development. 
The honoring ceremony, which took place in the Arab 
Bank’s General Administration Building, was witnessed by 
the Chairman of the Arab Bank’s Board of Directors, Mr. 
Subaih Al-Masry and the Executive Director of the Arab 
Bank, Mr. Na`ma Sabbagh, Deputy General Manager, 
Ms. Randa Sadiq, and a number of sector managers, 
departments and employees. During the ceremony, the 
bank praised the efforts of its volunteers, highlighting 
the fingerprint of the community work that extended to 
reach more than 1,220,000 beneficiaries during the ten 
years of the program’s life. It embodies the Arab Bank’s 
development message and its keenness to invest efforts 
and energies in community and voluntary programs 
and activities in the interest of community development, 
in addition to the bank’s continuous efforts to promote 
the culture of volunteering and teamwork to serve the 
community.
 

 Arab Bank Distributes Blankets to Chaste Families 
as Part of the “Dafa- Warm Touch” Initiative in 

Cooperation with Tkiyet Umm Ali 

    Arab Bank announced the start of the implementation 
of the ”Dafa Touch“ initiative in cooperation with 
Tkiyet Um Ali  for the eighth year respectively. 1400 
blankets will be distributed to families benefiting from 
Tkiyet Um Ali in areas of poverty in the Kingdom, 
specifically in each of Amman, Zarqa, Balqa, 
Mafraq and Aqaba during the current winter season. 
The campaign, which is being implemented by Arab 
Bank employees and hiring staff of Umm Ali, aims 
to reduce the burden on these families and help 
them endure the hardships of the winter season. 

  Arab Bank Launches a Special Offer on “Arabi 
Mobi Cash” Service for Young Customers  

Arab Bank recently launched a special offer for 
”Youth“ clients on the ”Arabi Mobi Cash“ payment 
application from the Arab Bank, which gives them 
the opportunity to obtain guaranteed monthly cash 
rewards when paying for their purchases through 
the ”Arabi Mobi Cash“ application. The launch of this 
offer comes within the framework of the continuous 
endeavor of the bank to reward its youth customers 
by providing them with advanced payment services 
and providing them with valuable and distinguished 
offers, consistantly, with their changing needs and 
expectations.
The offer, which runs until 31/3/2020, gives youth 
clients from Arab Bank the opportunity to get 10 
JDs per month when using the ”Arabi Mobicash“ 
application to pay their purchases for 50 JDs or 
more from three different points of sale during the 
month at the stores covered by the offer that have 
the advantage of accepting payments through the 
”Arabi“ application. Mobi Cash ”. This is in addition 
to obtaining double reward points within the“ Arab 
Points ”program when paying with the application. 
It should be noted here that individuals who wish to 
join the youth program can open an account with 
the Arab Bank electronically through three simple, 
safe and fast steps using smart phones and tablets 
through the ”Arabi Mobile“ application. 



he Arab Bank and Attijariwafa Bank signed a 
memorandum of understanding to enhance 
mutual cooperation between them in the 
Hashemite Kingdom of Jordan and the Kingdom 
of Morocco and other countries in which both 
parties operate. 

The signing of this memorandum came on the sidelines of 
the Jordanian-Moroccan Investment Forum, which was held 
in Amman on January 13, 2020. The memorandum of Arab 
Bank was signed by Mr. Nima Sabbagh, CEO of the bank, 
and on behalf of Attijariwafa Bank, Mr. Mohamed Al-Kettani, 
President and General Manager of the group. 
The joint cooperation between the two banks will include 
several areas, including commercial finance, capital markets, 
and project finance and banking services for the corporate 
sector, as well as bank syndication loans. 
 

 Arab Bank Wins the “Best Corporate Social 
Responsibility Program” Award in the Middle East  

The London-based EMEA Finance magazine recently 
awarded Arab Bank the ”Best Corporate Social Responsibility 
Program“ in the Middle East for 2019 in recognition of the 
Bank’s outstanding achievements in this area within the 

framework of its overall sustainability strategy. 
This prize is awarded to one bank in the region. Its corporate 
social responsibility program has demonstrated sustainability 
and harmony that has led to a real, measurable impact on the 
societies in which it operates. The Arab Bank was chosen for 
this award based on a set of important criteria, including: A 
clear strategic vision of the corporate social responsibility 
program from senior management coupled with achievable 
strategic goals, in addition to the program’s adoption of a 
number of guidelines that are most internationally approved, 
such as the standards of the Global Reporting Initiative, 
which are the most adopted principles in the world.  
  

   On the Occasion of Passing of 10 Years    
   The Arab Bank Honors its Employees the Volunteers 

within its Social Responsibility
 Program “together”    

Arab Bank recently organized an annual honoring party for its 
employees who are leaders in volunteer work, appreciating 
of their volunteer efforts through the community activities 
and initiatives that the bank adopts. The celebration this year 
coincides with the lapse of ten years since the Arab Bank 
launched its program of social responsibility ”Together“, 
which comes as a translation of the bank’s strategic direction 

Bank News

T

THE ARAB AND ATTIJARIWAFA BANKS 
SIGNED A MEMORANDUM OF COOPERATION

34 ISSUE 59    March 2020



Bank News

The activity was attended by a group of children with 
an interactive entertainment atmosphere, where the 
activities of exploring the museum were presented and 
dancing with Zoka. At the end of the show, Bank of 
Jordan presented gifts to the children to encourage them 
to participate in such activities for interactive learning. 
It is worth noting that the bank supported the Open 
Days initiative in its partnership with the Children’s 
Museum in 2019 for the tenth year consecutively. This 
was an implementation of its plan to support educational 
activities within the social responsibility programs for  
2019. Through this partnership, many various activities 
were implemented during the year. It aims to expand 
children’s knowledge horizons in modern and interactive 
ways.

 Bank of Jordan Participates
 in Targeted Campaigns and Valuable

 Lectures to Serve the Community 
Mr. Saleh Hammad, Director General of the Bank of 

Jordan recently participated in the ”Business Leaders“ 
campaign implemented by the Injaz Foundation, which 
aims to share businessmen and business leaders 
with their personal experiences within the stages of 
their scientific and practical lives and transfer their 
experiences and skills to government school students 
to motivate them to succeed and encourage them to 
become active members of their societies.
The interactive dialogue session targeted the tenth grade 
students at Aisha um Al-Mumeneen School, through 
which a brief presentation was made of Mr. Hammad’s 
academic life and career stages and career grades that 
he passed through to the position of General Manager of 
the Bank of Jordan, in addition to answering the students 
’questions. The session concluded with Mr. Hammad 
writing a valuable advice on the campaign’s advice 
board to benefit the students in their future scientific 
and practical careers, and to distribute symbolic gifts to 
them.
Mr. Hammad expressed his happiness with this 
participation, especially when the talk about excellence 

is directed at the young generation to encourage them 
to persevere and strive to be different and make the 
utmost effort to achieve their ambitions and urge them to 
innovate and excel in their scientific and practical lives.
In the context of spreading awareness of the importance 
of financial management and its interest in serving the 
local community, Bank of Jordan participated in the 
lecture held by the Club Eneruel Petra entitled ”Personal 
Financial Planning“ at St. Regis Hotell- Amman on 
January 20, 2020, in which the financial advisor Sohrab 
Rakad Owais, CEO of Taffaouq Financial Investments 
Company, a wholly owned subsidiary of the bank, 
operates in the financial intermediation field.
As the basis for arranging and stabilizing personal 
conditions for individuals and families were highlighted 
as a set of concepts and models for personal financial 
planning. It is considered a precondition for planning 
investment and developing wealth. 
It was explained how to plan the personal budget of 
the individual or the family according to their necessary 
needs, through desires, up to saving and then investment, 
in addition to a number of topics, the most prominent 
of which were the investment strategy drawing, the 
available investment tools, the degree of risk, returns on 
them and the most important investment rules.
It is worth noting that Bank of Jordan’s participation in 
the lecture comes within the framework of its continuous 
efforts to spread awareness of the importance of 
financial management among the various segments of 
society that emerge from the bank’s strategies aimed at 
supporting the community and promoting the culture of 
investment.
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Based on the Bank of Jordan’s belief in 
the importance of supporting activities 
concerned with sustainable development, 
especially the “environmental field”, with 
the aim of achieving food security and 

increasing the green area in the Kingdom by extending a 
helping hand to farmers who are unable to cultivate their 
lands to provide a decent source of income for them and 
their families. The Bank has, over the course of 6 Years 
of providing support for the ”Green Caravan“ program, 
which is one of the programs of the Arab Society for the 
Conservation of Nature.
 According to this support, the second phase of the 
program for 2019 was recently completed by planting 
300 citrus trees in the central Jordan Valley by the end of 
November 2019. A team of bank employees participated 
in it. 
It is worth noting that Bank of Jordan, through its support 
for the ”Green Caravan“ program, seeks to cultivate 
the love of the land and the homeland with the bank’s 
employees and integrate them into voluntary and social 
work. 
Bank of Jordan’s keening to support the youth category 
and to develop sports talent and raise the name of the 
kingdom high during the world championships. The bank 

provided its support to the Jordanian team consisting 
of 8 young and professional players in the (The King Of 
The Ring) championship that was held in the Kingdom of 
Sweden in November 2019.
The players, Sanad Al-Jamal, Abdullah Al-Muhairat 
and Anzawar Yakhoul, won three gold medals, while 
Mohammed Al-Muhairat and Muhannad Odeh won two 
silver medals. This is considered a unique achievement 
for the Jordanian team participating in the championship.
Bank of Jordan’s support to the Jordanian team is a 
complement to the bank’s march in its support for sport 
and its interest in the distinguished Jordanian youth 
category that emanates from its programs of social 
responsibility that it carries out. It is noteworthy that Bank 
of Jordan sponsors and supports many different sports 
activities and teams.
The bank is interested in programs that aim to provide 
an opportunity for all children to benefit from the 
museum’s educational experience. Also, it believes in the 
importance of developing intellectual, artistic and cultural 
skills for children. Therefore, Bank of Jordan concluded 
its activities in the Children’s Museum within the initiative 
to support ”open days“ with a trip to explore the museum 
and dance with Zoka, which was held in the history of 
7/12/2019. 
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JD 1.001 Million, 2019 Net Profit 
of Arab Jordan Insurance Group

The preliminary results of the Jordan 
Insurance Group for 2019, showed 
expected profits after tax of JD 
1,001.198, compared to 2018 in which 
the company’s profits amounted to 
JD 650.465 and an increase in profits 
amounted to 54%
Mr. Naser Fayez Al-Deek, General 
Manager of Arab Jordan Group, when 
reviewing the company’s data in its 
disclosure to the Securities Commission, 
indicated that the net written premiums 
amounted to JD 21,701,087 in 2019, an 
increase of (27.4%) compared to 2018.
The percentage of compensation 
paid during 2019 increased from JD 
(11,571,438) and by (14.4%) over 2018, 
in which the amount of compensation 
amounted to JD (10,117,214).
Al-Deek indicated that the company 
achieved net technical profits during 
2019, amounting to JD 1,990,675.
All the employees of the company 

were very grateful for the efforts made 
by them during 2019, which was a 
year full of effort, activity, work and 
achievement,
 Arab Jordan Insurance Group 
adopted since its establishment in 
1996 a renewed vision that focuses 
on excellence, originality and 
trustworthiness in providing specialized 
insurance solutions with high quality 
insurance protection for its clients and 
partners in the local market, to achieve 
its mission that focuses on meeting 
and exceeding the expectations of its 
customers and partners by providing 
insurance products in accordance 
with international best practices In the 
underwriting policies and providing 
insurance coverage commensurate with 
their needs, they achieve reassurance 
and peace of mind through its qualified 
and specialized staff with all credibility 
and transparency.

Arab Jordan Insurance Group Co.

Al-Deek: The 
positive results 
of the company 
are the result of a 
year full of effort, 
activity, work and 
achievement

JD 1.475 Million; Net Profit 
of Jordan Insurance for 2019

Jordan Insurance Company revealed 
the preliminary results of the company 
for 2019, and its expected profit after tax 
amounted to JD 1.474.936, compared 
to 2018, in which the company’s profits 
amounted to JD 115.704.
The company indicated in its disclosure 
to the Securities Commission that 
the net operating income for 2019 
amounted to 4,083,990, compared to 
the net income of 3,516,857 for 2018.
The company indicated that the 
insurance premiums achieved for the 
year 2019 reached (68.7) million dinars, 
which resulted in net technical profits 
amounting to (3.2) million dinars.
The General Manager of the company, 
Imad Abdulkhaliq, commented on 
the financial results as reflecting the 

strength of the company and the extent 
of its financial suitability despite the 
current circumstances that affected 
all economic activities, including the 
insurance sector, and that the Jordan 
Insurance Company provides the 
market needs of insurance services, 
and is keen to keep pace with the 
evolution of insurance services globally 
working towards this goal as a result of 
its long-term insurance experience over 
many years.
The company has managed to 
develop a large and global network 
of partnerships with the leaders of 
companies operating in the insurance 
industry, while continuing to expand its 
customer base based on the principle 
of providing excellent service.

Jordan Insurance Company

Abdulkhaliq:  The 
Company is keen 
to keep abreast of 
the development of 
insurance services 
globally, using it to 
achieve this goal, 
the result of its long 
insurance experiences



JDs 5.16 Million, the Profits of 
Arab Orient Insurance for 2019

The Board of Directors of Gulf Insurance 
Group - Jordan (gig - Jordan) approved 
the financial statements for the period 
ended 31/3/2019 at its second meeting 
for 2019 on 25/04/2019, chaired by 
Naser Allouzi, Chairman of the Board 
of Directors and CEO Dr. Ali Al Wazani.  
 The Chairman of the Board, Mr. 
Nasser Allouzi, stated that the results 
of the company’s business for 2019 
were in line with the estimated figures, 
where the profits before tax amounted 
to JDs 7.18 million compared to 4.25 
for the year 2018, while the net profit 
after tax was JDs 5.16 million, with 
a growth rate of 61% For the same 
period in 2018, which is the highest 
profit achieved by the company since 
its establishment in 1996. He added 

that the company has strengthened 
its bank deposits by a total of JDs 10 
million by the end of the year, bringing 
the total cash and bank deposits to 
JDs 58.3 million, representing 53% 
of the total assets of the company.  
 The Chairman also indicated that these 
results would not have been achieved 
had it not been for the great support 
the company receives from the Gulf 
Insurance Group, the shareholders 
and the Board of Directors, in addition 
to customer confidence and the 
distinct efforts of workers, and the 
support and follow-up of the relevant 
government and regulatory authorities.  
 Dr. Ali Al-Wazani added that the 
company has maintained the same 
level of written premiums amounting 
to JDs 85.6 million and continued 
its leadership position in terms of 
market share in Jordan. The cost 
of compensation decreased by 
7%, it is reflected positively on the 
technical results of the company.               
 He indicated that the company has 
achieved an improvement in the 
combined loss rate which reached 89% 
compared to 96% for 2018 despite the 
increase in technical allocations by 
a total of JDs 5 million.  The company 
also managed to reduce general 

and administrative expenses by 7% 
at the end of 2019 compared to the 
same period in the previous year.  
 The solvency margin increased to 
191%, which is the highest for the recent 
ten years. The shareholders ’equity 
increased from JDs 23.60 million as on 
31/12/2018 to JDs 27.81 million as on 
31/12/2019, which positively reflected 
on the book value of the share, which 
rose by 18% and reached JD 1.30 
per share, compared to 1.10 last year.  
 It should be noted that the Gulf 
Insurance Group - Jordan (gig - Jordan) 
is one of the members of the Gulf 
Insurance Group based in the State of 
Kuwait, and it is one of the largest and 
most diversified insurance groups in the 
MENA region.  

Allouzi: The results 
of the company’s 
business for 2019 
achieved the highest 
profits since its 
establishment in 
1996

Al-Wazani: The 
Company has 
maintained the 
same level of written 
premiums and has 
continued to lead 
in terms of market 
share in Jordan
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 he Housing Bank for Trade 
and Finance, the largest and 
most widespread bank in the 
Kingdom, has achieved a 
3.5% growth in total income 

to reach JDs 361 million for 2019. 
The bank achieved profits before tax in 
2019 amounting to JDs 132.2 million, 
compared to JDs 132 million for 2018, 
while the net realized profits amounted 
to JDs 83.7 million compared to 
JDs 94.5 million achieved during  
2018, in light of the bank’s decision 
to hedge against the issuance of 
a preliminary judicial decision to 
appeal  from one of the courts of 
first instance in Algeria by imposing 
a fine on the Housing Bank for Trade 
and Finance / Algeria, despite the 
integrity of the banking procedures 
and the bank’s full conviction of the 
strength and integrity of the legal 
situation during the appeal stage. 
During 2019, the bank continued 
to achieve good growth rates in its 

various financial indicators, as the 
total income from the main banking 
operations increased by 3.5% to 
reach JDs 361 million for 2019, 
compared to JDs 348.8 million 
achieved during 2018, with the 
support of all the operating sectors 
that registered strong growth during 
the year, as a result of diversifying 
sources of income and enhancing 
operational efficiency of operations.  
Commenting on these results, the 
Chairman of the Housing Bank’s 
Board of Directors, Mr. Abdulelah 
Al-Khatib, emphasized that the 
bank was able to achieve strong 
financial results despite the difficult 
regional and economic conditions 
and circumstances, noting that 
these results confirm the bank’s 
strength, durability and its ability 
to maintain a strong balanced 
financial   position to continue 
to play its vital role in promoting 
economic growth in the Kingdom. 

Mr. Al-Khatib also clarified that the 
bank’s board of directors approved 
in its meeting held on 23/1/2020 the 
financial statements of the bank for 
2019 after they were discussed. 
He recommended to the general 
assembly distributing cash dividends 
to shareholders by 15% of the 
nominal value of the share for 2019. 
For his part, the CEO of the Housing 
Bank, Mr. Ammar Al-Safadi, explained 
that the results achieved for the bank’s 
performance for 2019 confirm the 
bank’s solvency, safety and quality 
of its assets due to the effective 
management of the bank’s assets 
and liabilities. As the total assets 
increased by 1.7% to reach JDs 8.4 
billion as at the end of 2019. The bank 
also enjoys the strength of its capital 
base, with a capital adequacy ratio of 
17.25% and a liquidity ratio of 128%, 
which are higher than the minimum 
required by the Central Bank of 
Jordan and the Basel Committee. 

The Housing Bank
JDs 83.7 Million; the Net Profit of the Housing Bank for 2019

T

Al-Khatib:  
Positive results confirm the 
bank’s strength and ability 
to maintain a strong and 
balanced financial position

Al- Safadi:  
Results of the last year 
confirm the bank’s solvency, 
safety and quality of its 
assets due to the effective 
management of the bank’s 
assets and liabilities  



JD 1.213 Million; 2019 Net  Profit of Middle East Insurance
  The Middle East Insurance Company 
announced achieving expected net profits 
after tax of JD 1,213,958 for the year ended 
December 31, 2019, compared to a net 
profit of JD 1,470,182 for the year ended 
December 31, 2018.
The company indicated in a disclosure to the 
Securities Commission that the net operating 
income for 2019 amounted to JD 2,647,651, 
compared to 2018, which amounted to 
revenue JD 2,316,550.
The company indicated that the written 
premiums for 2019 amounted to JD 
(41,174,088) compared to JD (40,679,648) 
for 2018, and the compensations paid for 
2019 amounted to JD (30,680,948) compared 
to JD (25,598,539) for 2018, and technical 
allocations amounted to 29.385.255 versus 
(29.100.369) for 2018.  The net equity for the 
year 2019 reached (38,561,390) compared 
to (39,308,693) for 2018.
The Board of Directors of the Middle East 
Insurance Company (MEIN), listed on the 
Amman Stock Exchange, recommended 
distributing cash dividends to shareholders 

for 2019.
The company stated to the stock exchange, 
that the proposed distributions are 7 percent 
of the nominal value of the share, at 70 Fils 
per share, with a total value of JD 1.544 
million.
The company’s exported and paid up capital 
is JDs 22.05 million, distributed over 22.05 
million shares, with a nominal value of a one 
JD per share.
 Commenting on the results, Chairman 
of the Board, Rajai Sweiss said that 
despite the difficult circumstances and the 
accompanying challenges, the Middle East 
Company has managed by the efforts of the 
Board of Directors, executive management 
and all employees and agents to overcome 
these challenges and continue their high 
performance.
He added: We are committed to more 
achievements that reflect the company’s 
steady steps, hoping to continue the 
successes and move forward during the 
current year with the efforts of all employees 
of the company.

Middle East Insurance Co.

Sweiss:  The 
Company is able to 
face all challenges 
and continue its 
strong performance
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JDs 3.1 Million; Profits of the French Armenian 
Insurance Company for 2019

The financial statements for 2019 
related to the Jordan French Insurance 
Company ”Juvico“ ”a public joint 
stock company“ showed an increase 
in the value of premiums compared 
to the previous year, where the value 
of written premiums amounted to JDs 
30.41 million, compared to JDs 27.13 
million.
The company achieved operating 
profits that exceeded JDs 3.1 million, 
compared to profits of JDs 1.67 million 
for 2018, and a huge and large increase 
of more than 95%, which led to an 
increase in shareholders’ rights that 
rose to JDs 12.26 million, compared 
to JDs 10.74 million, an increase of 1.8 
million, 20% of the company’s capital.
The financial statements and their 
numbers confirm the high rate of 
growth and increase in all joints of 
the financial position. They indicate 
that the company has achieved huge 
and tremendous accomplishments 

at all levels and fields. It was largely 
reflected in the margin of financial 
solvency, which amounted to 170%.
Commenting on the results, Dr. 
Walid Zo’rob, the company’s general 
manager, said that he is following in 
the footsteps of his late father, ”Abu 

Al-Walid“ and is proud these days of 
his father’s cultivation of a fragrant 
biography and a journey of faithfulness 
and affiliation of its ongoing tasks. 

Zorob pointed out that the data 
numbers, the financial position of the 
company and the growth that resulted 
through operating revenues and profits 
came to the policy of the company’s 
board of directors and executive 
management that follows the path and 
march of the late and founder of the 
company, the insurance Sheikh Wael 
Zo’rob, who founded the company 45 
years ago, built its wings and joints, 
set its policy and spent its life in order 
to become a distinguished national 
company  in its science, activity and 
service.
We can say with all objectivity that it is 
one of the few insurance companies 
that have achieved great profit 
compared to its capital.

Jordan French  Insurance Company

Zorob: The 
operating revenues 
and profits growth 

made it one of 
the few insurance 

companies that 
achieved a great 

profit compared to 
its capital
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he unaudited financial results showed that 
the Arab Investment Bank achieved profits 
attributable to shareholders of JDs 14.87 million 
($ 20.97 million) in 2019, compared to profit 

attributable to shareholders of JDs 15.51 million ($ 21.88 
million) in 2018.
The bank’s profits in the fourth quarter of 2019 increased 
by 1 percent, to reach JDs 3.98 million in the fourth 
quarter of 2019, compared to profits of JDs 3.94 million in 
the fourth quarter of 2018.
Profit attributable to the shareholders of the Bank in 
the nine months of this year shrank to JD 10.89 million, 
compared to profits of JD 11.57 million in 9 months of 
2018.
AJIB, listed on the Amman Stock Exchange, recommended 
distributing cash dividends to its shareholders for 2019.
The bank said, in a statement to the stock exchange, that 
the proposed distributions are 9 percent of the capital, at 
90 Fils per share.
In its statement, the bank indicated that the dividend 
proposal is subject to the approval of the central bank 
and the general company, for which no date has been 
set.
The current bank’s capital is JD 150 million, distributed 
over 150 million shares, with a nominal value of one JD 
per share.
In another statement, the bank pointed out that the balance 
of the financial assets portfolio of all kinds increased by 
the end of 2019 to JDs 732.9 million, compared to JDs 
703.8 million by the end of 2018.
He noted that the balance of customer deposits and 
insurance reached JDs 1.133 billion by the end of 2019.
Commenting on these results, the Chairman of the Arab 
Investment Bank, Hani Alqadi, said that the bank is able 
to achieve more qualitative results and reach the best 
levels of performance as it depends on balanced policies 
aimed at expanding the volume of business within the 
framework of a prudent risk management policy and 
praised its role with all that the bank employees at all 
levels to provide distinguished and satisfactory services 
to the bank’s customers. 

Arab Jordan Investment Bank
JDs 14.87 Million; Profits of the 
Arab Investment Bank for 2019

Al-Qadi:  
The bank is proud 
of all that the 
bank employees 
provide at all 
levels in providing 
distinguished 
and satisfactory 
services to the 
bank’s customers

T



JDs 29.94 Million, Profits of 
Jordan Kuwait Bank for 2019

ordan Kuwait Bank achieved profits 
attributable to shareholders of JDs 29.94 
million ($ 42.2 million), compared to profits 
of shareholders of JDs 42.14 million ($ 

59.4 million) in 2018, according to the preliminary 
financial statements.
Net operating income fell last year to JDs 100.89 
million, compared to JDs 102.35 million in 2018
The board of directors of Jordan Kuwait Bank, 
listed on the Amman Stock Exchange, agreed to 
distribute cash dividends to shareholders at 20 
percent of the paid-up capital of the bank.
The bank said in a statement to the Amman Stock 
Exchange, that the decision is subject to the 
approval of the Central Bank of Jordan and the 
General Assembly of Shareholders.
Commenting on the results, Mr. Abdul Karim Al-
Kabariti, the bank’s chairman, indicated that 
the bank’s results were good if we take into 
consideration the general economic situation and 
the security and political conditions in the region 
in addition to adhering to the requirements to 
maintain the integrity and quality of the bank’s 
investment and credit portfolio. Al-Kabariti also 
thanked and showed gratitude to all the bank’s 
shareholders and customers, appreciating their 
sincere cooperation and contribution to achieving 
the bank’s accomplishments and results, in 
addition to his appreciation for the efforts made by 
the bank’s management and employees, valuing 
the integrated role that all parties play to improve 
the bank’s performance and make it at the forefront 
of Jordanian banks.

Jordan Kuwait Bank

Kabariti: The bank’s results 
were good if we take 
into account the general 
economic situation in 
addition to adhering to the 
requirements to maintain 
the integrity and quality of 
the bank’s investments     
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Bank of Jordan
JDs 40.16 Million, Bank of Jordan 
Profits for 2019

ank of Jordan’s unaudited financial 
statements indicated a profit of JDs 40.16 
million ($56.65 million) for shareholders, 
compared to a profit of JDs 41.53 million 

($58.57 million) for 2018.
Total bank expenses increased by 9.12 percent 
during the year to JD 78.98 million, compared to 
expenses of JD 72.38 million in 2018.
In the fourth quarter of last year, the Bank reported a 
5.63 per cent year-on-year profit to JDs 9.79 million 
($13.81 million), compared to a profit of JDs 10.38 
million ($14.64 million) in the quarter 2018.
Bank of Jordan Chairman; Shaker Fakhoury, 
commented that the Bank is working to sustain 
positive results, which have come as a result of hard 
work at all administrative and technical levels over 
the past years.
The Bank also aims to upgrade its products and 
services to customers through a unique experience 
and a variety of channels to be their partner in the 
process of business and development.
Furthermore, to maintain advanced performance 
rates to enhance its competitive position in the 
countries in which it operates.

Fakhoury: The 
achievement of 
these positive 
results in the 
Bank of Jordan 
is the result of 
hard work at all 
administrative 
and technical 
levels

Investment In The Banking Sector
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Capital Bank
JDs 25.1 Million; Capital Bank’s 
Profits for 2019

ordan Capital Bank’s preliminary 
financial statements showed a return on 
shareholders of JDs 25.1 million ($35.4 
million), compared to a profit of JDs 30.8 

million ($43.44 million) in 2018.
The bank stated that the return on the asset rate 
was 1.4 percent at the end of 2019, compared to 
1.5 percent at the end of 2018.
The Bank’s profit on shareholders in the fourth 
quarter of 2019 decreased by 72.4 per cent to 
JDs 5.22 million, compared to a profit of JDs 18.91 
million in the fourth quarter of 2018.
In nine months of 2019, the bank’s profits of the 
shareholders increased by 67.19 percent to reach 
JDs 19.88 million, compared to profits of JDs 
11.89 million in the first 9 months of 2018.
Commenting on the results, Chairman Basem 
Khalil Al-Salem said, ”The most important amount 
of increase in profits is the quality of this increase 
and its sources,“ adding that the increase was 
driven by improved results of major operating 
activities.
Al-Salem stated that positive results were achieved 
despite the stressful economic conditions and 
confirms the success of the Bank’s strategy to 
achieve sustainable growth and revenues.
Al Salem confirmed that the Bank is confident 
with its plans to provide the best banking services 
to its customers from all sectors and maintain 
continuous and balanced growth that enhances 
the confidence of customers and shareholders 
and supports the credit center of the Group and 
concluded Al-Salem’s talk by thanking capital 
bank customers and shareholders for their trust, 
expressing the appreciation to the Central Bank 
of Jordan for its continued support for the banking 
process. 

Al-Salem: Positive 
results were 
achieved despite 
the stressful 
economic 
conditions and 
confirm the 
success of the 
Bank’s strategy 
for achieving 
sustainable growth 
and revenues

J
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Societe Generale Bank Jordan
JDs 10.06 Million; SGBJ Profits for 2019

he profit of Société Générale-Jordan 
( SGBJ ), listed on the Amman Stock 
Exchange, increased by 21.5 per cent 
in 2019 compared to 2018.

The Bank achieved profits attributable to 
shareholders of JDs 10.06 million ($ 14.19 
million), compared to profits of shareholders 
of JDs 8.28 million ($11.68 million) in 2018, 
according to the preliminary financial 
statements.
Bank’s net operating income rose to JDs 33.82 
million in 2019, compared to JDs 24.31 million 
in 2018
The preliminary financial statements showed 
the bank’s profits attributable to shareholders 
in the fourth quarter of 2019, which amounted 
to JDs 2.51 million, compared to profits of JDs 
2.83 million in the fourth quarter of 2018.
In nine months of 2019, the bank’s profits 
increased by 38.53 percent to reach JD 7.55 
million, compared to profits of JD 5.45 million in 
the first 9 months of 2018.
 The bank’s board of directors recommended 
distributing cash dividends to shareholders for 
2019.
The bank stated that the distribution of 6 percent 

of the capital, totaling 6 million dinars.
Societe Generale noted that the proposed 
distributions are subject to approval by the 
Central Bank of Jordan.
The current bank’s capital is JD 100 million, 
distributed over 100 million shares, with a 
nominal value of one JD per share.
The Bank’s sheet in May last year approved the 
distribution of cash dividends to shareholders, 
5 percent of the capital, with a total value of 5 
million dinars, for 2018.
Chairman of the Board of Directors Hassan 
Manko expressed the positive results over the 
last two years as evidence of the Bank’s ability 
to overcome the economic crises that are 
afflicting the world and the Middle East region in 
particular. This proves the strength and durability 
of the Bank’s financial position. It was reflected 
significantly on the financial statements where 
most of its indicators increased compared to 
2018, which strengthened its distinguished 
position in the banking market, as well as the 
development of its capabilities in the field of 
customer service and understanding of their 
needs and aspirations and ensuring their 
sustainability.

ManKo:
The Bank has overcome the 
economic crises that plague the 
world, which has strengthened 
its position in the banking market
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Bank al Etihad

Bank al-Etihad achieved profits attributable to 
shareholders of JDs 29.9431.61 million ($ 44.58 
million), compared to profits of shareholders 
of JDs 35.74 million ($ 50.41 million) in 2018, 

according to the preliminary financial statements.
Income tax increased last year to JDs 23.33 million, 
compared to JDs 21.44 million in 2018.
The preliminary financial statements showed the bank’s 
profits attributable to shareholders in the fourth quarter of 
2019, which amounted to JDs 9.59 million, compared to 
profits of JDs 11.05 million in the fourth quarter of 2018.
During the first nine months of 2019, the bank’s profits 
attributable to shareholders amounted to JD 10.18 million, 
compared to JD 22.02 million in the same period last year 
where the profits were JDs 24.69 million in nine months 
of 2018. 
The bank’s board of directors recommended distributing 
cash dividends to shareholders for 2019.
In its statement to the Stock Exchange, the bank stated 
that the cash distribution represents 10% of the nominal 

value of the share, at 100 Fils per share, with a total value 
of JDs 16 million.
The bank’s capital is JDs 160 million, distributed over 160 
million shares, with a nominal value of a one JD per share.
The bank’s chairman, Issam Salafiti, commented that the 
bank has achieved good results that show the bank’s 
continuation of its path and confirms the management’s 
ability to take deliberate policies and develop long-term 
strategic plans in a manner appropriate to the banking 
sector and the difficult circumstances in which Jordan 
and the surrounding region passed, which makes it able 
to serve the Jordanian economy.
Al Salafiti also praised the efforts made by management 
and employees, and stressed that the bank will continue 
its mission to provide the best and most advanced 
banking services in a way that contributes to the growth 
of its financial indicators, all the way to satisfying the 
aspirations of the bank’s shareholders to achieve the 
profits planned to be at the well-being of its confident 
customers. 

JDs 31.61 Million; Profits of Bank
Al-Etihad for 2019

Salfiti: The bank will continue its mission 
to provide the best and most advanced 
banking services, which contributes to 
the growth of its financial indicators
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INVESTBANK

NVESTBANK; the Most Innovative and Best Digital 
Bank to Provide Electronic Banking Services.   
 (INVESTBANK) recorded an increase in its 
pre-tax profits for 2019, which amounted 

to JDs 22.9 million, an increase of 8.1% over  2018, 
and to become after the tax JDs 16.1 million. 
According to the financial statements issued by 
the bank, the total income increased by 6.7% from 
JDs 50.1 million in 2018 to JDs 53.5 million in 2019. 
The financial data showed an increase in the bank’s assets by 
2.3% to reach JDs 1.179 billion at the end of 2019. Customer 
deposits increased to JDs 765 million at the end of 2019. 
The capital adequacy ratio was 16% as at the end of the 
year 2019.
The Chairman of the InvestBank, Bisher Jardanah, 
expressed his pride in achieving distinguished 
financial results during last year. He stressed that 
these results reflect the financial durability of the 
bank and the integrity of its credit portfolio, as well as 
the efficiency of the bank’s board of directors and 
its executive management in investing depositors 
’money and achieving acceptable financial returns. 
Jardaneh noted that INVESTBANK will continue during 
this year to implement its strategic plans and build on 
the accumulated results achieved during the past years 
and made it a pioneer in providing innovative banking 
solutions through keeping pace with technological 
developments in the field of electronic banking services, 
and the accompanying electronic infrastructure 
comparable to global banks to provide secure levels 
of electronic transactions that make the customer a 
partner in the bank’s innovative banking products. 
It is worth noting that INVESTBANK won 7 international 
awards during 2019, which are ”the most innovative 
digital bank“, ”the best website“ in Jordan 2019, the best 
bank in credit card services, the best bank in providing 
services to companies, the best bank in responsibility 
Social, the best bank in the retail sector, as well as the 
best bank in providing electronic banking services. 
Note that these results are preliminary and subject to 
approval by the Central Bank of Jordan.

JDs 16.1 Million, Profits of the 
”INVESTBANK“ for 2019

Jardaneh: 
The positive results 
of the bank reflect the 
efficiency of the bank’s 
board of directors and 
executive management 
in investing depositors 
’funds.
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Cairo Amman Bank
JDs 28.09 Million, Cairo Amman Bank Profits for 2019

Al-Mufti: 
The strategies 
adopted by the bank 
achieve the best 
financial results for 
its customers to 
help them develop 
and grow their 
business

he preliminary financial results showed that 
Cairo Amman Bank achieved profits attributable 
to shareholders of JDs 28.09 million ($ 39.62 
million) in 2019, compared to profits of JDs 30.13 

million ($ 42.5 million) in 2018.
Income tax increased by 35.8 percent last year, to JDs 
16.7 million, compared to JDs 12.3 million in 2018.
Profits attributable to shareholders increased in the fourth 
quarter of 2019, to reach JDs 10.09 million, compared to 
profits of JDs 8.84 million in the fourth quarter of 2018, 
according to the preliminary financial statements.
At the level of  9 months of last year  , the bank’s profits 
attributable to shareholders decreased by 15.45 percent, 
to reach JDs 18 million, compared to profits of JDs 21.29 
million in 9 months of 2018.
 The Board of Directors of Cairo Amman Bank ( CABK 
), listed on the Amman Stock Exchange, agreed on a 
proposal to distribute cash dividends to shareholders.
The bank indicated, in a statement to the stock exchange, 
that the proposed cash distribution represents 9 percent 
of the nominal value of the share, at 90 Fils per share.
These distributions require the approval of the Central 
Bank of Jordan, and the approval of the shareholders of 
the bank, but the bank did not sign a specific date for the 
next general meeting of the company.
The bank’s capital is JDs 180 million, distributed over 
180 million shares, with a nominal value of a one  JD per 
share.
In April last year, the bank’s shareholders approved the 
distribution of cash dividends, representing 9 percent of 
the par value of the share, at 90 Fils per share.
The chief of the board of Cairo Amman Bank, Yazid Al-
Mufti, said: Despite the difficult circumstances, the bank 
was able to achieve good financial results in the current 
stage  
The bank will strive to continue to implement its strategic 
plan, to develop business, to raise the level of services 
provided and to increase performance efficiency.  
Al- Mufti stressed that the strategies adopted by the bank 
in the framework of expanding its activities reflect the 
prudent approach adopted by the bank to achieve the 
best financial results for its clients to help them improve 
and develop their business.  
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Jordan Ahli Bank’s 
JDs 22.24 Million; Jordan Ahli Bank Profit for 2019

he profits of Jordan Ahli Bank (AHLI), listed 
on the Amman Stock Exchange, increased in 
2019 by 4.5 percent, compared to 2018.
The initial unaudited financial statements 

indicated that the bank achieved profits attributable 
to shareholders of JDs 22.24 million ($ 31.37 million), 
compared to profits of JDs 21.28 million ($ 30 million) 
in 2018.
Bank’s net operating income rose to JDs 118.09 million 
in 2019, compared to JDs 109.79 million in 2018
The financial data showed that the bank’s profits 
increased by 29.26 percent, to reach JDs 6.14 million 
in the fourth quarter of 2019, compared to profits of 
JDs 4.75 million in the fourth quarter of 2018.
During the first nine months of 2019, the bank’s 
profits attributable to shareholders amounted to JD 
2.6 million, compared to JD 16.1 million in the same 
period last year where the profits were JDs 16.53 
million in nine months of 2018. 
The bank’s board of directors recommended 
distributing cash dividends to shareholders for 2019.
The bank said in a statement to the stock exchange, 
that the proposed distributions of 6 percent of the 
capital equal JDs 12 million.    
He explained that these distributions are subject to 
the approval of the Central Bank and the bank’s sheet.
The current bank’s capital is JD 200.65 million, 
distributed over 200.65 million shares, with a nominal 
value of one JD per share.
Commenting on the results, the CEO / General 
Manager of the Jordan Ahli Bank, Mohammed Musa 
Dawood said that the bank was able to achieve growth 
in its profits for 2019 despite the economic crises that 
suffer from the economy in general, which in turn 
greatly affected the banking sector and the reason 
is due to the ability of the bank’s administrators and 
employees Both from implementing the bank’s long-
term strategic plan, which is to enhance its sources of 
funds, and to achieve a qualitative shift in the level of 
banking services provided to clients by developing its 
banking systems and creating a culture of creativity 
and innovation.
Dawood stressed that the Jordan Ahli Bank will 
continue to maintain its prominent position among 
Jordanian banks and will strive to maintain its financial 
strength and the strength of its position in addition to 
the quality of service and performance.

Dawoud: Jordan Ahli Bank 
will continue to maintain its 
prominent position among 
Jordanian banks by creating 
a culture of creativity and 
innovation
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JDs 10 Million;  Net Profit of Safwa 
Islamic Bank for 2019

reliminary data published on the Amman 
Financial Market website showed that Safwa 
Islamic Bank›s assets grew by JD 435 million 
in 2019 to JD 1.6 billion and a growth rate 

of 39% to reflect positively on the bank’s results.  
Total joint investment income increased by JDs 
18 million to JDs 80 million in 2019, compared to 
JDs 37 million for 2018 and a growth rate of 22%.  
The bank’s pre-tax profit grew by 32% to JD 17.2 
million, while net profit after tax grew by 20%. To reach 
JDs (10) million compared to JDs (8.3) million for 2018.  
 Customer deposits increased to JDs (386) million 
to reach JDs (1.3) billion and a growth rate of 41%.    
 Net portfolio of finances and profitables increased by JDs 
248 million to reach JDs 1.025 million and a growth rate of 32%.  
In the shed of the Bank’s expansion plan, 3 
new branches were opened, bringing the total 
operating branches to 36 at the end of 2019.  
 In light of the bank’s results, the Board of Directors 
recommended the distribution of cash dividends to 
shareholders in the amount of JDs (5) million and 5% of 
the capital, this percentage is subject to 
the approval of the Central Bank of Jordan and the 
General Authority of the Bank’s shareholders.
 According to the positive results achieved by Safwa 
Islamic Bank, it proves once again its ability to rise to the 
top and reserve a privileged position for the bank with 
its achievements that exceeded expectations, whether in 
revenue, profits, shareholders’ rights and the like. 
Hence the figures achieved by the Bank for itself and 
the board of directors of the company and the executive 
management that has made its new position in the 
banking world

Safwa Islamic Bank

Safwa Islamic 
Bank proves once 
again its ability to 
climb to inspire 
those at the top 
and reserve a 
privileged position 
for the bank with 
its achievements 
that exceeded 
expectations
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the bank demonstrate once again the bank’s excellent 
ability to successfully deal with various conditions 
and areas through its prudent policies,“ Mr. Subaihan 
added; The geographical spread and diversification 
of income sources achieved more progress and 
growth, and he emphasized the success of the bank’s 
strategy.
On his part, Mr. Nemeh Sabbagh- CEO of the 
Arab Bank- asserted the ability of the bank to 
keep sustainable growth through the effective 
employment of the capital and managing its 
assets in all sectors and markets in addition to 
risk management. He stated that despite the 
challenges in the area the bank work in, the bank 
provides great service to its customers through the 
spread of its network. Thus, the bank continued 
its revenue and net profit growth. He added that 
the bank persisted supporting many local and 
regional projects that achieve social and economic 

development. 
Mr. Naama Sabbagh pointed out that the bank’s 
strong profits are a result of sustainable growth in 
revenue and good management of its expenses. 
He added that the bank maintained a strong 
capital and comfortable proportions, as the ratio 
of loans to deposits reached 72.1%. He noted 
that the bank continued to maintain the quality of 
its assets, where the coverage of non-performing 
loans exceeded 100%. The capital adequacy ratio 
was 16.2% as of December 2019. 
In conclusion, Mr. Sobeih Al-Masri stressed that the 
financial performance of the Arab Bank represents 
a new link in the series of the continuous success 
of the bank’s path throughout its past years, and 
once again emphasizes the strength of the bank’s 
financial position and its ability to deal efficiently 
with all developments to preserve its depositors’ 
money and maximize its shareholders’ rights.



The Arab Bank 
JDs 601,02 million, the Profits of Arab 
Bank Group for 2019

he Arab Bank Group has achieved a strong 
performance in 2019 with net group profit after 
tax and allocations $ 846.5 million at the end of 
2019, compared to $ 820.5 million at the end 

2018. The ratio growth was 3.2%. While profit before 
tax amounted to $ 1.15 billion compared to $1.12.
In view of these remarkable results, the Board of 
Directors of the Arab Bank has recommended a cash 
dividend of 30% for 2019 of $ 270 million.
The total revenue reached $ 2.2 billion at the end of 
2019, with a growth rate of 4.6% achieved through 
the bank’s business at the level of its domestic and 
foreign assets spread in many regions, through the 
growth of its activities in the main markets that its 
business has contributed to, where the external 
presence of the bank contributed to 70% of these 

revenues, and that increased by $1.3 billion. In the 
interest and commission accruing from the main 
banking business, total expenses decreased by 3% 
from last year. 
The total credit facilities portfolio grew by 1.2% to 
reach $ 26.1 billion, compared to $ 25.8 billion as 
of December 31, 2018. But the customer deposits 
increased by 6% to reach $ 36.2 billion, and ownership 
rights increased and exceeded $ 9 One billion, 
with a growth rate of 5%, despite the distribution of 
banknotes, exceptional cash to shareholders, by 45% 
for the year 2018, as a result of the end of the cases 
raised against it in New York. Thus, the revenue of 
property rights’ ratio was 9.3%. 
Commenting on the results, Mr. Sabeih Al Masri, 
Chairman of the Board said: ”The positive results of 

Al-Masri: 
The bank’s positive results 
demonstrate every year 
its excellent ability to deal 
successfully with various 
conditions and fields
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Sabbagh:
The strong profits of the bank 
are a result of sustainable 
growth in revenues and good 
management of its expenses

In
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 B
an

ki
ng

 S
ec

to
r

T

16 ISSUE 59    March 2020



 MORTGAGE ACHIEVES 
UNPRECEDENTED RESULTS IN  2019 

 ordan Mortgage Refinance 
Company plays a major role 
in activating and developing 
the housing finance market, 

encouraging and developing the 
capital market in the Kingdom.
The General Manager, Mr. Abdul 
Razzaq Tbeishat, stated that despite 
the difficult economic conditions 
in the Kingdom, during 2019, the 
company was able to grant refinance 
loans in the amount of JDs (222) 
million to banks and financial leasing 
companies to refinance housing 
loans and real estate financing lease 
contracts granted by them to citizens 
for the purpose of owning the home 
for the value of the loans granted by 
the company since its inception to 
be a total of JDs (1.689) billion. The 
balance of outstanding loans at the 
end of last year amounted to JDs 
531.263 million. 
These loans contributed to the 
activation and revitalization of 
the housing finance market in 
the Kingdom -, which is a major 
goal behind the establishment of 
the company - by increasing the 
amounts allocated by banks and 
financing leasing companies in 
the housing finance market, and 

in raising the pace of competition 
in the banking market in the areas 
of improving lending conditions 
Residential and increased payment 
deadlines, which helped to make the 
value of the installments within the 
ability to pay for the wider segment 
of citizens, especially those with low 
and medium incomes, which enabled 
them to have adequate housing.
The company has provided the 
necessary funds- to carry out its 
lending activities - from its various 
sources of funds, the most important 
of which are the company’s issues of 
bonds in the local capital market.
As the value of the bonds issued by 
the company during 2019 amounted 
to JDs (207) million, thus increasing 
the size of the bonds issued by the 
company in the local capital market 
since its inception to JDs (1.791) 
billion  and the terms ranged between 
(a year) and (ten years) ).

The outstanding balance of the 
company’s issuances from the bonds 
as of December 31 was 2019JDs 
(510.5) million.
The bonds issued by the company 
contributed to encouraging and 
developing the capital market in 
the Kingdom - which is one of the 
main goals that the company was 
established in order to achieve. 
In this regard,  the annual reports 
issued by the Securities Commission 
is obvious that the company is the 
main source. It was not the only one 
to back the loan in the local capital 
market, which in turn confirms the 
pivotal role the company plays in the 
capital market.
The General Manager, Mr. Abdul 
Razzaq Tbeishat, stated that the 
company was able to achieve 
unprecedented growth rates in terms 
of business results, including:

J

JDS (222) MILLION, THE 
VALUE OF THE LOANS 
GRANTED BY THE COMPANY 
DURING 2019, IT IS THE 
HIGHEST SINCE THE 
ESTABLISHMENT OF THE 
COMPANY

Economic News
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Statement 31/12/2018 31/12/2019 Growth rate%

Refinance Loans Balance 506,517,032 531,262,800 5%

Total assets 16,169 529,147,675 553,728,382 5%

Net profit after tax 3,404,189 3,980,363 17%

Proprietary Rights 14,351,866 16,573,952 155.%



EXTENSYA: A PIONEERING COMPANY THAT 
SUCCEEDED IN ATTRACTING MAJOR COMPANIES 

IN THE REGION TO CHOOSE JORDAN AS THE MAIN 
CENTER FOR ITS OPERATIONAL OPERATIONS.

he call center industry, or the so-called (relaying 
of services) or (providing outsourcing services) 
is one of the modern industries that have 
entered the Kingdom in recent years. It is one 

of the synonymous industries  with modern economies, 
which many institutions and large companies need to 
raise their efficiency and reduce their operating costs. 
The largest company operating in this sector in Jordan 
is Extensya, which is a leading Jordanian company 
in support services and call center solutions . The  
responsible team of this company has started working 
to make Jordan  a leading center for outsourcing 
services, and help to pursue sustainable growth in this 
sector, which will undoubtedly contribute to creating 
jobs for thousands of Jordanian youth.
The company has achieved remarkable success 
in attracting many of the largest companies in the 
region, which chose Jordan as the main center 
to meet its needs of services call centers through 
external outsourcing. Extensya provides its various 
services to major companies that work in various 
fields and commercial activities such as aviation, 
communications and electronic commerce.

The company has witnessed remarkable growth during 
the past years, as it operates several call centers in 
Amman and Irbid, in which more than 1,600 Jordanian 
youth work, who provide their distinguished services 
to many regional and international companies, and 
at a level of quality and efficiency no less than better 
services provided in other parts of the world.
In a meeting with the Chairman of the Board of 
Directors of Extensya Company, Engineer Mohamed 
Saqer, he stated that the employees of the company 
are all Jordanian youth, who are trained and 
prepared through an integrated system of training 
and development to raise their efficiency and build 
their expertise in the advanced work mechanisms for 
customer services from various countries of the region 
and the world.
As for the company’s centers in Amman and Irbid, 
they operate according to the highest international 
standards, where these centers are equipped with 
full equipment, which includes complete facilities for 
all operational operations, training centers, integrated 
administrative facilities, data centers, and the complete 
structure of information technology.

T
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SAQER:
WE SEEK TO ADVANCE 
THE HUMAN RESOURCES 
SECTOR IN JORDAN 
AND CONTRIBUTE TO 
PROVIDE SUSTAINABLE 
SOLUTIONS TO ELIMINATE 
UNEMPLOYMENT
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the support of the national economy by about half a 
billion Jordanian dinars, including direct revenues 
for public and private free zones. Indirect revenue is 
collected through the General Customs Department 
as fees and sales taxes and other as licensing fees.
The volume of trade in public and private free zones 
for 2019 reached about JDs 6.458 billion, including 
exports worth JDs 3.284 billion and imports worth 
jDs 3.172 billion.

  The group recently completed a number of 
major investment projects in the Kingdom and 
the region, Would you mind talking about these 
achievements?  
His Majesty King Abdullah II inaugurated, on the 
third of September of 2019, the new free zone at 
Queen Alia International Airport, where this new area 
represents a pivotal port and a center for trade and 
investment in various economic sectors, especially 

light industries, pharmaceuticals, electronics, 
commercial storage activities and support services.

ISSUE MEETING



12

developed business environment and competition 
working to attract and settle investments, the 
volume of investment in public free zones according 
to the registered capital reached JDs 470 million, 
the number of investors was 2637 investors, while 
the volume of investment according to the capital 
registered in private free zones reached about JDs 
561 million, the number of investors reached 72 
investors during 2019.

 What is the group’s role in supporting the 
national economy? 
 The group contributes to supplying the national 
economy with a high added value, as it is 
considered the government investment and 
development arm. Exports of free zones contribute 
to supporting investors and supporting Jordanian 
industries and products.
Free zones and development areas contribute to 

6 BILLION AND 458 MILLION DINARS, 
THE VOLUME OF FREE TRADE IN 2019

ISSUE 59    March 2020
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he Jordanian Group Company for 
Free Zones and Development Zones, 
according to its Chairman Dr. Khalaf Al-
Hemeisat Free Zones and Development 
Zones is a major destination for 

entrepreneurship in various economic sectors 
where countries depend on their different economic 
and political orientations.
He added during his meeting with the Investors 
Magazine that during the past forty-seven years, 
the group pursued a policy of development and 
modernization so that Jordanian free zones and 
development areas will become a major destination 
attracting local, regional and global investments.
Here is the text of the meeting:

Would you tell about the startup of the company 
and how it got  today? 
The experiment of free zones in Jordan began in 
1973 and continued to expand until it reached 6 
public free zones and 37 private free zones. The 
free zones depend on the allocation of specific 
geographical locations or areas in which special 
laws and regulations are applied with incentives and 
facilities incentives that qualify them to be investment 
attraction areas for development Export industries, 
international trade exchanges, and transit trade. In 

2010, the Jordanian Development Zones Company 
was established to be a major developer of the 
Dead Sea and Sawan Ajloun development areas to 
develop global tourism investment destinations in 
them.

What is your description of the business and 
investment environment in the Kingdom, 
especially in the free and development areas? 
 The Kingdom’s strategic location in the heart of 
the Middle East places Jordan at the forefront of 
strategic, economic and investment projects to 
be the headquarters of international and regional 
companies, and the security, political, economic and 
social stability that Jordan enjoys are fundamental 
pillars in attracting investments.
Stressing that the investment environment in Jordan 
is a fertile environment for business growth and 
prosperity, as investment projects established in 
free zones and development areas have many 
advantages, including incentive policies and 
legislation for investment, including various tax 
exemptions and fees 

 Can you describe the reality of the investments 
that the group was able to attract? 
The group was able during its course to create a 

T
ISSUE MEETING
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FREE AND DEVELOPMENT ZONES ARE A 
FERTILE ENVIRONMENT FOR BUSINESS 
GROWTH AND A MAJOR DESTINATION 
FOR GLOBAL INVESTMENT 

Al-Hmeisat::
Free Zones and 
Development Zones’ 
47 years of success
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so there must be concrete and important cooperation 
from The government to coordinate with all relevant 
bodies and agencies 
Dr. Saeed also explained the government’s duty 
to cooperate to secure travel for patients and their 
escorts without complications as long as the goal 
is to treat them and facilitate their treatment and 
receive them the best way.
Dr. Saeed concluded that the medical sector in 
Jordan is very developed and highly efficient in 
terms of doctors and private hospitals, but needs 
a process of organization in order to show the best 
and resist all obstacles and pressures that may face 
its investors. 
There are projects of hospitals and private medical 
universities, which must be studied well in terms 
of health benefit and operation. There should be 
facilities in terms of professional licenses and the 
recruitment of experienced foreigners to benefit from 
them in their expertise as well as the recruitment of 
foreign nurses and facilities to bring them to their 
own practical and technical experience that benefits 
the health staff and patients in these hospitals that 
have a special educational nature and that not be a 
bureaucratic factor is the basis of such an investment 
that will exceed hundreds of millions of dinars

THE MEDICAL SECTOR 
IN JORDAN IS VERY 
SOPHISTICATED AND 
HIGHLY EFFICIENT BUT 
NEEDS A PROCESS OF 
ORGANIZATION
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He stressed that Amman Surgical Hospital 
provides excellent medical services in Jordan in 
terms of dealing in lectures, meetings with doctors 
and patients and dealing with advanced medical 
devices.
He stressed the high efficiency of all doctors and 
specialist consultants who perform operations 
inside the hospital. 
Dr. Saeed also pointed out that the hospital 
received all libyan dues by the efforts of the country 
master and those responsible for this subject. 
Speaking about the financial crises and how 
hospitals can get out of them, Dr. Saeed addressed 
the issue of increasing the number of private 
hospitals, he said:
”The number of private hospitals has increased 
significantly recently and this increase in the 
development of the health sector. In the last three 
years, 3 new hospitals have been established and 
there are like them in the next three years. This will 
increase nearly 1,000 beds in these six hospitals, 

THE PRICES OF TREATMENT 
IN JORDAN ARE APPROPRIATE 
DESPITE THE HIGH COSTS 
INCURRED BY THE HOSPITAL, 
WHICH CONFIRMS THAT THE 
COMMITMENT IS STILL PRESENT 
IN MOST HOSPITALS
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mman Hospital is a leading Jordanian 
medical edifice that has gained popularity 
at the national and Arab levels. The 
hospital includes the main departments of 
ambulance and emergency department 

major operations, radiology, endoscopy, laboratory, 
pharmacy, cardiac catheterization department, cardiac 
operations and transplant department, artificial kidney 
unit, department of birth and prematurity and intensive 
care department.
What is characteristic of the hospital is a good medical 
level for an elite with great medical and surgical 
expertise. The hospital puts all its departments and 
expertise in the service and comfort of its patients.
Amman Hospital was established in 1993 to include 
two floors and then expanded its quality in 1998 to 
a capacity of 95 beds spread over six floors. The 
hospital has also collaborated with the world’s most 
advanced medical centers by linking with The Mayo 
Clinic Medical Center, which began in 1998.
 Investors magazine highlighted the medical sector 
in this issue and the importance of investing in it and 
the problems that investors may face in it, especially 
in private hospitals and the good medical level of 
Amman Hospital for an elite with great medical and 
surgical expertise. .
We started talking to Dr. Saeed to evaluate Amman 
Hospital among the hospitals in Jordan and he told us 
that the hospital looks forward to reaching the ideal 
in the comprehensiveness of all medical and nursing 
services in terms of care and provision of comfort and 
reassurance

THE HOSPITAL IS 
CHARACTERIZED 
BY A LEADING 
MEDICAL LEVEL 
FOR ELITE WITH 
GREAT MEDICAL 
AND SURGICAL 
EXPERTISE AND 
PUTS ALL ITS 
DEPARTMENTS 
AND EXPERTISE IN 
THE SERVICE AND 
COMFORT OF ITS 
PATIENTS

A
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AMMAN 
HOSPITAL;
A PRESTIGIOUS AND HONORABLE 
MEDICAL MONUMENT IN JORDAN

DR. SAEED: THE HOSPITAL RECEIVED ALL LIBYAN DUES 
BY THE EFFORTS OF THE COUNTRY MASTER AND THOSE 
RESPONSIBLE FOR THIS SUBJECT
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Corona virus has been disrupting and threatening 
with the collapse of economy. It is a harsh reality .It 
is difficult get economic, social and political levels 
back to their normal range before the Corona.
Unanimously, it has been agreed that, politicians, 
economists, leaders and people not only in Jordan 
but also all over the world. Thus, Corona virus will 
propose drastic changes which will make our only 
gain are to survive.
There are evidences that the coming months will be 
difficult. Unemployment, job loss, companies, and 
sectors like tourism, aviation and small businesses 
will have bankruptcy. Furthermore, the global debts 
will aggravate due to the stumble financial sector .At 
first, this shock suddenly came in China, and quickly 
spread all over the place with no warn whistle.
There are no vaccine or cure to this virus so far. So, 
by the end of April 755,330,3  ,2020  people were 
suffering from the disease. 761,234  people passed 
away due to the disease. 227,053,1 people survived 
from it according to the World Health Organisation.
The oil prices fell due to this crisis. The losses of 
the future contracts of the US crude production 
accelerated. It fell down to more than %306. The 

price of the barrel of crude oil reached to minus $ 
63.37, which is an unprecedented in price in the oil 
industry.  
The wide spread of the virus drove the tourism and 
aviation companies, which form more than %10 of 
the global economy, into the biggest global crisis to 
be encountered, according to the meeting with the 
experts, hotel owners, and tourist guides. 
There is a conclusion of the coming steps; first, the 
health sector and World Health Organistaion are 
topping the list of priorities to allocate resources 
because saving lives is the main goal to keep 
the population rising rate. Second, expansionary 
monetary policy should be adopted to compensate 
for the shortfall in demand and to support the most 
affected companies and individuals. Thus, there will 
be stimulus packages to the affected companies, 
increasing the social protection for people who 
don’t have official jobs, activating unemployment 
benefits, and postponing tax or having a tax holiday. 
We wish the Hashemite Kingdom of Jordan and the 
whole world to be safe. 

aliamaireh@yahoo.com

EDITORS LETTER 

CORONA ...  
AFTERMATH OF 
THE ECONOMIC 
COLLAPSE
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