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ملف العدد

صدرت اإلرادة الملكية السامية بالموافقة على تشكيل الحكومة 
الجديدة برئاسة عون الخصاونة.

وأدى رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام جاللة الملك 
عبداهلل الثاني في قصر رغدان، بحضور عدد من أصحاب السمو 

األمراء, ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومستشاري جاللته.

وكان جاللة الملك عبد اهلل الثاني قد كلف عون الخصاونة تشكيل 
مهمة  ان  السامي  التكليف  كتاب  أكد  حيث  الجديدة،  الحكومة 
الحكومة الجديدة بالدرجة األولى هي اإلصالح السياسي, وإعداد 
ما يلزم من التشريعات والقوانين وفق القنوات الدستورية وإجراء 
االنتخابات البلدية, وبناء مؤسسات الهيئة المستقلة لإلشراف على 

االنتخابات والمحكمة الدستورية.
التشريعية  السلطة  بين  التنسيق  أهمية  يتطلب  هذا  ان  وأشار 
ووضع  األخرى,  على  منهما  أي  تغول  وعدم  التنفيذية  والسلطة 

أسس  وفق  السياسي,  اإلصالح  منظومة  إلنجاز  طريق  خارطة 
ومعايير واضحة, وإطالع المواطنين على مراحل اإلنجاز, كل إنجاز 
العديد  وهناك  ودقيقة,  كبيرة  المرحلة  فتحديات هذه  حينه,  في 
انجازها بأسرع وقت ممكن,  التي يجب أن يتم  من االستحقاقات 
االقتصادية  التنمية  برامج  تنفيذ  في  االستمرار  مع  وبالتوازي 
واالجتماعية, التي تنعكس آثارها اإليجابية على مستوى معيشة 

المواطن.

وشدد ان الحكومة ستقوم وخاصة فريقها االقتصادي ببذل أقصى 
التي  االقتصادية  المشاكل  لمعالجة  جهد  من  بذله  تستطيع  ما 
والبطالة وستقوم  الفقر  العزيز وفي مقدمتها  بلدنا  يعاني منها 
لتعزيز  الالزمة  واالجتماعية  التنموية  البرامج  بتنفيذ  الحكومة 
االستقرار االقتصادي ورفع معدالت النمو. وإذ تدرك الحكومة أنه 
ليس هناك حلول سحرية لمعالجة مشاكل االقتصاد وخاصة في 
زمن يشهد االقتصاد العالمي فيه إنكماشًا حادًا فسوف تعمل على 
جذب االستثمارات وتوزيع الثروة توزيعًا عاداًل سواء كان ذلك على 

مستوى الشرائح االجتماعية أو المناطق الجغرافية.

حكومــــة جديـــــدة 
برئاســة الخصاونــة

الخصاونـــة: الحكومـــة ستعمــــل علــى معالجــــة
 الفســـاد وحمايــــة االقتصـــــاد الوطنـــــي

التشكيــــــل الـــــــوزاري
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اإلصالح  مسيرة  استكمال  إن  الى  السامي  التكليف  كاتب  ونوه 
السياسي يتطلب إعادة النظر ومراجعة وإقرار العديد من القوانين 
يؤسس  والذي  الجديد  دستورنا  مع  تتواءم  حتى  والتشريعات, 
لتفعيل المشاركة الشعبية, وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني 

في صنع القرار, في إطار من الحرية والتعددية وسيادة القانون.

وعلى ذلك, فال بد من إعطاء األولوية النجاز التشريعات والقوانين 
الناظمة للحياة السياسية, وفي مقدمتها قانون االنتخاب وقانون 
األحزاب الذي ينبغي أن يتم التوافق عليهما, باستكمال حوار وطني 
الشعبية  والفعاليات  السياسية  األطياف  كافة  مع  وبنّاء  فعّال 

ومؤسسات المجتمع المدني. 

وإنجاز قانون الهيئة المستقلة لإلشراف على االنتخابات وإدارتها 
الذي يجب أن يتضمن اآللية المثلى لتحقيق أعلى درجات الشفافية 
النيابية  االنتخابات  إلجراء  تمهيدًا  كله  وذلك  والحياد,  والنزاهة 
القادمة, والتي أؤكد على ضرورة أن تكون انتخابات حرة ونزيهة 
وشفافة, تُسفر عن مجلس نواب يجسد اإلرادة الشعبية ويمثل 

سائر شرائح المجتمع.

كما وشدد كتاب التكليف السامي على ضرورة إجراء مراجعة شاملة 
لموضوع االنتخابات البلدية, بحيث تكون هذه االنتخابات في أعلى 
درجات النزاهة والحياد لتعزيز مسيرة اإلصالح, ولتقوم البلديات 
لتنفيذ  وتؤسس  المحلي,  المجتمع  خدمة  في  الرئيسي  بدورها 

توجهاتنا المستقبلية نحو الالمركزية والحكم المحلي.

كما وان على الحكومة العمل بكل طاقاتها لتكريس مبدأ الشفافية 
الفرص  وتكافؤ  العدالة  وتحقيق  القانون  وسيادة  والمساءلة 
ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية, وتعزيز منظومة مكافحة 

الفساد.

ان  السامي  التكليف  أكد كتاب  االعالم، فقد  اما بخصوص حرية 
إطالق الحريات اإلعالمية يجب أن يتم بالتوازي مع الحفاظ على 
المهنية والمصداقية, واالنفتاح على كل اآلراء واالتجاهات الفكرية 
والسياسية, بحيث تكون المؤسسات اإلعالمية, المرئية والمسموعة 
الوطني  للحوار  منابر  اإللكترونية  المواقع  فيها  بما  والمقروءة 
واإلساءة لصورة  والتحريض  الغوغائية  البعيد عن  البناء,  الهادف 
باحتكار  اإلدعاء  أحد  حق  من  فليس  الشخصية,  واغتيال  الوطن 

الحقيقة أو اإلدعاء باحتكار الحرص على المصلحة الوطنية. 

في المقابل أشار كاتب التكليف السامي الى ضرورة التزام بالدفاع 
عن قضايا االمة العربية العادلة, وهذا يتطلب أعلى درجات التشاور 
والتنسيق مع أشقائنا العرب حول مختلف القضايا التي تهم أمتنا 
العربية واإلسالمية, وتعزيز التعاون معهم وتفعيل العمل العربي 
انضمام  بطلب  األشقاء  ترحيب  جاء  اإلطار  هذا  وفي  المشترك، 
األردن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية, لذلك يجب على 
تحقيق  أجل  من  المجلس,  دول  مع  العمل  تواصل  أن  الحكومة 
األهداف المرجوة وترجمتها إلى واقع ملموس, يعود بالخير والنع 

على جميع األطراف.

أما القضية الفلسطينية، فقد أكد على االلتزام بموقفنا المبدئي 
الثابت بتقديم كل أشكال الدعم وضمن أقصى طاقاتنا لألشقاء 
وإقامة  حقوقهم  استعادة  أجل  من  نضالهم  في  الفلسطينيين 

القدس  وعاصمتها  الوطني  ترابهم  على  المستقلة  دولتهم 
الشريف, واالستمرار بدورنا التاريخي في الحفاظ على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس, والتصدي لكل محاوالت العبث 
لن  الفلسطينية  للقضية  تسوية  أي  أن  منوها  تهديدها،  أو  بها 

تكون على حساب األردن أو أن تمس مصالحنا الوطنية.

التكليف  رده على كتاب  الوزراء في  تعهد رئيس  اخرى  من جهة 
السامي بان تعمل الحكومة على معالجة موضوع الفساد, وصيانة 
ان  الخصاونة  الوطني. وشدد  االقتصاد  الدولة وحماية  مؤسسات 
الحكومة ستقوم, بالتشاور مع كافة األطياف السياسية والفعاليات 
الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني, بإعداد مشاريع هذه القوانين 
القوانين  هذه  تحقق  أن  أعينها  نصب  واضعة  والتشريعات, 
والتشريعات أكبر قدر ممكن من الديمقراطية والعدالة والنزاهة 

والشفافية.

وقال »إن مفتاح الحياة الديمقراطية هو نزاهة االنتخابات النيابية 
تولي  ولهذا فسوف  عنه  االستغناء  يمكن  ال  والبلدية وهو شرط 
المستقلة  الهيئة  قانون  إلنجاز  عنايتها  جل  جاللتكم  حكومة 
الدول  وتجارب  عبر  مستلهمة  وإدارتها  االنتخابات  على  لإلشراف 
بقانون  يتعلق  وفيما  مماثلة  مؤسسات  فيها  توجد  التي  األخرى 
أكبر  للناخبين  القانون  يتيح هذا  أن  الحكومة  االنتخاب فستهدف 

قدر ممكن من الخيارات من خالل انتخابات مباشرة وحرة«.

وفيما يتعلق بقانون األحزاب فستنطلق الحكومة من أن األصل في 
األمور اإلباحة وأن هذا ينطبق بشكل خاص على حرية المواطنين 

في التجمع في أحزاب يختارونها بمحض إرادتهم.

وأكد ان الحكومة ستنهض دون إبطاء بمعالجة موضوع الفساد, 
وحماية  ومصداقيتها  هيبتها  تتآكل  أن  الدولة  لمؤسسات  صيانة 
لالقتصاد الوطني وحفاظًا على مدخرات الوطن والمواطنين وألن 
الفساد قبيح في ذاته وحري بأن يكافح. على أن مكافحة الفساد 
يجب أن تكون منزهة عن أي دوافع شخصية أو سياسية وأن يكون 
القضاء  أما  العادل.  المستقل  القضاء  حكم  دائمًا  فيها  الفيصل 
فسوف توليه الحكومة جل عنايتها بما يؤدي إلى تعزيز استقالله 

ودعمه بجميع الوسائل والسبل وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

أقصى  ببذل  فيها  االقتصادي  الفريق  الحكومة وخاصة  وستقوم 
التي  االقتصادية  المشاكل  لمعالجة  جهد  من  بذله  تستطيع  ما 
والبطالة وستقوم  الفقر  العزيز وفي مقدمتها  بلدنا  يعاني منها 
لتعزيز  الالزمة  واالجتماعية  التنموية  البرامج  بتنفيذ  الحكومة 
االستقرار االقتصادي ورفع معدالت النمو. وإذ تدرك الحكومة أنه 
ليس هناك حلول سحرية لمعالجة مشاكل االقتصاد وخاصة في 
زمن يشهد االقتصاد العالمي فيه إنكماشًا حادًا فسوف تعمل على 
جذب االستثمارات وتوزيع الثروة توزيعًا عاداًل سواء كان ذلك على 

مستوى الشرائح االجتماعية أو المناطق الجغرافية.

خطًا  إياها  معتبرة  الوطنية  الوحدة  على  الحكومة  وستركز  كما 
الوسائل  بكل  وصونها  تعزيزها  على  وستعمل  تجاوزه  يمكن  ال 
الحقوق  في  كافة  المواطنين  مساواة  من  أساس  على  والسبل 

والواجبات.



ISSUE 20 - Dece 2011

حقوق النشر محفوظة للمجلــة
اآلراء الواردة في المجلة التعبــر 
بالضـــرورة عـــن رأي الـمجلــــة

اإلدارة والتحرير واإلعالنات :
شركة النشامى الوطنيين لإلعالم المتخصص

المكتب الرئيسي : عمان/ األردن
شارع المدينة المنورة/ مجمع سعد )1(

الطابق الثاني/ مكتب )202( 
هاتف : 0096265625653

فاكس : 0096265625654
ص.ب. 962725 عمان 11196

الطباعة: مطابــــع جريــدة الـرأي

المدير التنفيذي المديـر العـــام  
شــــــــريف العمايــــرة نــــــــور الرحامنـــــة  

رئيس التحرير                   مستشار التحرير
علــــي العــمـايـــــرة                   طـــــارق المــومنــــــي

مديـــــر التحرير سكرتير التحرير   
حسيـــــــن نشــــــوان  ياســــــــر مهيــــــــــار 

العالقــات والتسويـق 
زيــــــاد العمايـــــــرة                  
خلــــوي 0795600817           

التصـويــر
يوســـــف العـــــــالن 
رعــــــد العضايلـــــة
ناصــــــــر ايــــــــوب

التصميـــم 
مصــدق عبـد النبــي 

التدقيــــق اللغـــــوي
سالمــة جدعــــــــون

التـــوزيـع الخارجـــي
القاهـرة: رجـــــــب السيـــد          سوريا: محمـد ذيب الحموي 
دبــي: ثامــــــــر الدلهــــوب          السعوديـة : خلــف الشمري
البحريـــن : عــادل دلهـــوم          قطـر : فــــــراس سليطـــي



aliamaireh@yahoo.com

رئيـــس التحريـــر : علـــــي عمايــــرة

واحدة من المهام والمسؤوليات والوظائف الكثيرة  المنوطة بالحكومات، وربما تكون أهمها، هي التفكير وإعمال المخيال إليجاد 
واقتراح وتوفير فرص االستثمار.

وهو فضاًل عن كونه المتغير األساس لنجاح أية حكومة، فهو يندرج في إطار المسؤولية التي يتطلبها الدور لترجمة العنوان الرئيس 
للتنمية.

وفي المرحلة الراهنة، فإن أمام الحكومة األردنية عدا عن االرتدادات السياسية التي تتركها الحراكات العربية، واألزمة االقتصادية 
العالمية، العديد من المهام التي تتصل باالنتخابات  النيابية والبلدية، ومكافحة الفساد، وهي عناوين تتصل بصورة مباشرة وغير 

مباشرة بحلقات فرعية ال تبتعد كثيرًا عن موضوع البطالة والفقر والركود والغالء التي تحتاج إلى حزمة من الحلول االقتصادية.

وليس من المناسب التعامل مع المشكالت واألزمات بعقلية الترميم والترقيع وأنصاف الحلول أو التأجيل والتسويف، وخصوصًا أن 
مثل تلك المشكالت قد تحولت من أزمات اقتصادية قابلة للقراءة والتفسير والحل إلى موجات وعواصف اجتماعية يصعب التعامل 

مع ارتداداتها.
في كثير من البلدان التي تحولت فيه القضية االقتصادية إلى مسألة اجتماعية بتعبيرات االحتجاج، أخطأت الحكومات بوصلة الحل 

باللجوء إلى الحل األمني.

إن الفهم األساس للحل االقتصادي ربما يندرج في إطار العنوان الكبير الذي يعي أن االقتصاد هو جزء من األمن الوطني، ولكن وسائل الحل ال يمكن أن تنغلق على اللجوء للخيار األمني 
لحلها، وهذا هو الفرق بين القراءة المسبقة لألزمة، والحلول االرتجالية للمشكلة. في القراءة القبلية تغدو مهمة الحكومة في سياق التخطيط وضع أولوياتها، ومن أهم النقاط التي ينبغي 
أن تدرج على جدول الحكومة هو، البحث عن فرص االستثمار، وهو بحث إبداعي يأخذ باالعتبار االمكانيات المحدودة، والطاقات الالمحدودة، واالحتياطات الالنهائية للقوى البشرية واألفكار. 

ربما ال تكون االقتراحات في السياق  ال تعدو أن تكون تنظيرًا، وهي تعي ذلك من منطلق التذكير، والمشاركة في جعل عنوان االستثمار عنوانًا دائمًا، من ناحية، ومن ناحية أخرى ربط 
الموضوع بجانب اقتصاد المعرفة واألفكار التي غدت جزءًا من نظريات التنمية، وجزءًا من النشاطات االقتصادية التي تنعكس بالفائدة على الدخل القومي.

وفي الواقع فإن األردن يعد من الدول العربية القليلة التي تمتاز بأعداد كبير من الخريجين في التخصصات المختلفة، ويمتاز إلى ذلك بقوى بشرية على درجة عالية من التدريب. وتمتاز 
بفرص كبيرة لالستثمار توفرها المناخات الديمقراطية والبنى التحتية. ويبقى السؤال: كيف نخلق المناخ المساعد لالبتكار، وصوغ األفكار ؟

كيف نوجد الطرق التي تساعد على تحفيز األفكار الجديدة، ونتوصل إلى طرق مبدعة في حّل األزمات والمشاكل؟

كيف نتعرّف على الفرص األفضل إلقناع اآلخرين بالفكرة أو المشروع؟ ومن القراءات التي تفصح عنها اتجاهات الدول العالمية ويجري حولها الحوار، موضوع »طاقة المستقبل« التي تعنى 
بالترويج لتطوير وإضفاء تحسينات على توليد طاقة المستقبل، والكفاءة في استخدام الطاقة، والتقنيات النظيفة.

ويحظى مثل هذا الموضوع باهتمام قادة ومسؤولين في قطاعات السياسة واألعمال والمال والتعليم والصناعة للدفع باالبتكارات قدما وتعزيز فرص االستثمار واألعمال لتلبية الحاجات 
العالمية المتزايدة على طاقة نظيفة وآمنة ورخيصة ومستدامة، وهي واحدة من الفرص الواعدة وغير المكلفة، بل هي واحدة من األمثلة على أفكار كثيرة يضيق المجال على حصرها، 
وتمثل فرصًا لالستثمار. ربما يكون الوقت هو العنصر األهم في ذلك، ليس في إدارته فحسب، بل في السرعة التي تقتضي البداية، فاليوم ربما يكون أفضل من غد، وغدًا أفضل مما يليه.

المهم أن نبدأ..   فرحلة االلف ميل تبدأ بخطوة.

فرص االستثمــــار.. الميــل يبــدأ بخطـــوة
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فــــــي الصميـــــــــــمملف العدد

الموهبـــة واإلبـــداع
منعطفـات هامـة فـي حيـاة الشعوب

الطلبة  و�شغف  واملهارات  االجتاهات  لتنمية  تربوي  نظام  �شياغة  اإن 
اأن  اإذ  نحو االإبداع، يعد الطريق االأمثل للإبداع و االخرتاِع واالبتكار. 
اكت�شاُفها  كمربني  نحن  وعلينا  الطلبة،  لدى  اإبداعية  قدرات  هناك 

لتنميِتها.   ورعايِتها  وتغذيِتها 

يف  يقوُد  خّلٍق،  فكٍر  اإىل  لتحويلها  غريه  من  اأفكارًا  ياأخُذ  قد  املبدُع 
ُه نحَو االإبداِع، يتطّلُب  النهايِة اإىل نتاٍج اأو ُمرجاٍت اإبداعية.  والتوجُّ
من  جديدٍة  م�شاحاٍت  يف  يدخَل  واأْن  املاألوَف،  يتجاوَز  اأن  املرِء  من 
لدى  املوهبة  تنمية  على  املعلم  قدرة  هو  واالإبداع  الفكرية،  املغامرِة 

الطالب حلل م�شكلة ما.

يف  االإبداُع  يرتعرُع  اإذ  للإبداع،  االأول  العدو  هما  والرتدد  اخلوف 
بالُفر�ِص  ُكلّيًا  واالأخَذ  َد،  والرتدُّ اخلوَف  تتجاوُز  التي  املجتمعاِت 
للإبداِع  املحّفزاِت  اأهمِّ  ومن  الزمان.   وذلَك  املكاِن  ذلَك  يف  املتاحِة 
وامل�شاواُة  العدالُة  ت�شوُدها  دميقراطيٍة  بيئٍة  تواجُد  اخلّلق،  والفكِر 
يف  ينمَو  اأن  للإبداِع  ميكُن  وال  الفر�ص.   وتكافوؤُ  االإن�شاِن  وحقوُق 
عليها  تطغى  بيئٍة  اأو  دكتاتورية،  �شلطويٍة  بيئٍة  اأو  الربوي�شتاريا  بيئٍة 
يرتعرُع  االإبداُع  اجلميع.   على  نف�َشها  فار�شًة  معينة،  اأيديولوجيٍة 
واالإبداُع  اجلماهري،  ومتطلباِت  رغباِت  مع  متناغمٍة  �شيا�شيٍة  بيئٍة  يف 
يحّلُق عاليًا يف جوٍّ من احلريات، �شقُفها ال�شماء.  واالإبداُع يرتعرُع يف 
يرتعرُع  واالإبداُع  وال�شيا�شيِة،  الفكريِة  والتعدديِة  التعبري،  حرّيِة  بيئِة 
الولوِج  من  اخلّلَق  الفكَر  ُتْلِجُم  التي  احلمراء،  اخلطوِط  جتاوِز  يف 
احلواُر  وُيبنى  االأفكاِر.   ِلتتلُقِح  مفتوحة،  جديدٍة  وم�شاحاٍت  اآفاٍق  يف 
االأفكاِر  مع  للتعاي�ِص  االختلِف  واحرتاِم  الذات،  متكنِي  على  القاِئُم 

االأخرى.

ُتْطَم�َص وتختفَي، ومن  اأو  اأن تنمَو وتزدهَر،  وميكن ال�شتعداداِت الفرِد 
الراأ�شماَل  فاإنَّ  لذا،  العامل.   ميلُك  هذا  ع�شرِنا  يف  املعرفَة  ميتلُك 
هي  واجلامعُة  واملدر�شُة  امل�شتدامة.  التنميِة  اأ�شا�ُص  هو  الب�شريَّ 

احلا�شناُت الرئي�شُة لبناِء االإبداِع لدى الطلبة.

التعلُّميِة،  العمليِة  البد من تنميُة االجتاهاِت االإيجابيِة لدى الطلبِة يف 
ي  والتق�شّ الت�شاوؤِل  وبناُء  الناقد،  املو�شوعيِّ  العلميِّ  الفكِر  لبناِء 
العقِل  يف  بناوؤُها  ميكُن  ظاهرٌة  فاالإبداُع  لذا،  املجهول.   عن  والبحِث 
احلقائق،  ي  وتق�شّ امل�شكلِت  َحلِّ  يف  ُمْدجمًة  تعلٍم  بطرائَق  االإن�شايّن 

وبناِء املهارات.

ال  متاأخرٍة  �شنٍّ  يف  االإبداع  ظهور  احتماَل  اأنَّ  العلميُة،  احلقائُق  توؤكُد 
عند  ال�ّشعِر  موهبُة  تفّجرْت  فلقد  الطفولة.   �شنِّ  يف  ظهوِرِه  عن  َيِقلُّ 
بياينِّ يف �شنِّ االأربعني، مما دفع قوَمُه اإىل ت�شميِتِه بالنابغِة.   وحاُل  الذُّ
وبيكا�شو، وطه ح�شني، وعمر اخليام، وجنيب   ، بيتهوفن  اأي�شًا،  ذلك 

حمفوظ.

البيئِة  ظروُف  ت�شتمرَّ  اأَْن  يجب  اإبداعاته،  مع  املبدُع  يَتوا�شَل  وحتى 
اإذ ال ميكُن  والدميقراطية.  الفر�ِص  وتكافوؤ  بيئِة احلريِة  االإبداعية... 
تنمو  مروّيٍة،  بٍة  ِخ�شْ تربٍة  يف  اإال  وازدهارَها  ها  منوَّ َل  ُتوا�شِ اأَْن  لنبتٍة 
الذكاء،  واالإبداُع يختلُف عن  وال�شماء.   والهواِء  ال�شم�ِص  ِبُحرّيِة حتَت 

بقلم األستاذ الدكتور : عدنان بدران               
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لي�ص مطلوبًا  اأي  اأذكياء،  املبدعنَي  كلُّ  ولكْن  ُمبدعًا،  كلُّ ذكيٍّ  لي�ص  اإْذ 
َحدٍّ  على  الرتبويون  ُيجمُع  بل  مبدعًا،  ليكون  عبقريًا  الطالُب  يكوَن  اأن 

اأدنى من الذكاء.

وتتفاوُت درجُة االإبداِع لدى الطلبة، فالتلقنُي واالجرتاُر من قبِل املعّلِم، 
الرتبويِة  الطرائِق  يف  املعّلِم  وظيفَة  اأنَّ  اإْذ  الطلبة.   اإبداع  اإىل  يقوُد  ال 
احلديثة، اأْن ُيّعلَم كيف نتعلم، وُيعّلُم كيف نقراأ، وُيعّلم كيف ن�شُل اإىل 
رًا ال ُمع�ّشرًا، واأن ُينّمَي  املعلومات وكيف ن�شتنتج، واأن يكوَن املعلُم ُمي�شِّ
لُّ امل�شكلت، وبناَء  ثقافَة اال�شتق�شاِء والت�شاوؤِل لدى الطلبِة، وكيف حُتَ

ا�شتقلليِة الفكِر والتمتُِّع بخياٍل َرْحب.

واثقوَن  هم  قيلوالتهم،  يف  وي�شرحون  يحلمون  احلقيقيوَن  واملبدعوَن 
ِب�ُشهولٍة، لديهم الرغبُة يف َطْرِح  اأنف�ِشهم، مثابروَن، ال ي�شت�شلموَن  من 
االأ�شئلة، وحما�ٍص وجّديٍة يف االأداء.  ويّت�شفوَن باملرونِة وعدِم التقوقع، 

دٍد، قد يكوُن قد َعَفا عليه الزمن. وجموٍد وراَء راأٍي اأو فكٍر حُمّ
االإبداع،  َمَلَكِة  بناِء  يف  الرئي�شُة  الّلبنُة  تعترُب  الفكريُة  فالتعددّيُة 

باالإ�شافِة اإىل املرونِة واالأ�شالِة يف التجديد.

ولعل التعليُم يف املفهوم الرتبويِّ احلديث، يجُب اأاّل يقت�شَر على تنميِة 
االإبداعي،  للتفكرِي  االأفراِد  َتعلُِّم  يف  بل  والكتابة،  القراءِة  مهاراِت 
وميكُن تنميُة َمَلَكُة االإبداِع بطريقٍة مبا�شرة، عن طريِق ت�شميِم براِمَج 
الرتبويِة  االأ�شاليِب  با�شتخداِم  اأو  االإبداعي،  التفكرِي  لتنميِة  تدريبيٍة 
ُم االأمِم ُيقا�ُص االآَن مبدى توفرِي ُفَر�ٍص  بحيث تقوى َمَلَكُة االإبداع.  وَتقدُّ

لتنميِة االإبداِع لدى ال�شباب.

فتعلُُّم  للإبداع.  اأ�شا�شيًا  �شرطًا  لي�ص  اجليُد  املدر�شيُّ  التح�شيُل  واأن 
فقد  للإبداع.   كاف  غري  ُر  ُموؤ�شِّ ا�شرتجاُعها،  ثم  وِحْفُظها  املعلوماِت 
ذكر  املدر�شة،  يف  املتخلفني  من  كان  فكرة،  على  وهو  اأين�شتاين،  ذكر 
ِجَدها  اأَ اأَْن  اأ�شتطيع  التي  باحلقائق،  ذاكرتي  �ُص  اأُكدِّ ال  »اإنني  قائًل: 
ِب�ُشهولٍة يف اإحدى املو�شوعات«. لذا يخطُئ الكثرُي من االآباِء واالأمهاِت 

يف ربط اأبنائهم بني النجاِح املدر�شيِّ واالإبداع.

معي�شيٍة  لظروٍف  املُْبدِع  للطفِل  الدرا�شيِّ  الف�شِل  �شبُب  ُيْعَزى  قد  اإذ 
الدرا�شية،  والكتِب  واملدر�شني  املدر�شِة  ِع  َو�شْ �شوِء  اإىل  اأو  قا�شية، 
والتاريُخ  التقومي.   واأ�شاليِب  ال�شائدِة  التقليديِة  الدرا�شِة  ومنهجيِة 
ونيوتن،  واأين�شتاين،  اأدي�شون،  اأمثاِل:  العلماء،  من  مببدعنَي  يذّكرنا 

واأدباء اأمثال، تول�شتوي وبلزاك كانوا فا�شلني يف درا�شتهم.

الُقُدراِت  يف  دوِرها  من  بكثرٍي  منه  اأعلى  الذكاِء  يف  الوراثِة  دور  اإن 
بعك�ص  وراثيٍة  منها  اأكرَث  بيئيٍة  عوامَل  اإىل  االإبداُع  ويخ�شُع  االإبداعية. 
للإبداِع  بالن�شبِة  واالإناِث  الذكوِر  بني  فرُوُق  هناك  ولي�ص  الذكاء.  

والذكاء.

اإن موؤ�ش�شة االأ�شرة ت�شهم يف تطوير اأ�شاليَب تفكرِي الطفِل واجتاهاِته.  
الطفِل  على  تنعك�ُص  واالأمهاِت  االآباِء  ت�شّرفاِت  باأنَّ  َنْعَلَم  اأَْن  ويجُب 
يوّفروا  اأن  واالأمهاِت  االآباِء  وعلى  االإبداع.   تنميِة  يف  �شلبًا  اأو  اإيجابًا 
النكِد،  عن  واالبتعاَد  للآخر،  والتقبَُّل  احل�شنَة،  والقدوَة  احلبَّ 
وامل�شاجراِت التي توّلُد ثقافَة اخلوِف، وثقافة العنف لدى الطفل.  كما 
اإيجابياِت  على  والرتكيُز  الزائِد،  والدالِل  التدليِل  عن  االبتعاُد  يجُب 
اجتاهاِت الطفل، واإعطاُء الطفِل م�شاحاٍت وا�شعٍة من احلريِة واللعِب، 
َجْذريٍة  تعديلٍت  اإجراُء  ُمتجّدد. علينا ب�شراحٍة  لفكٍر  الَعَناِن  الإطلِق 

  . يف نظاَمنا االأبويِّ ال�شرقيِّ

وعلى املعلِم اأن يكوَن مبدعًا يف التدري�ِص ال�شّفي، وتخطيِط الدرو�ِص، ويف 
وت�شاوؤالِت  ف�شوِل  اإثارُة  كذلك  وعليه  التقومي.  واأ�شاليِب  امل�شكلِت  اإثارِة 
التلميذ، واأال ُيواجَه اهتماماِت وت�شاوؤالِت التلميِذ باال�شتهزاِء واال�شتخفاِف، 
وعليِه رفُع معنوياِت التلميِذ باإيحاءاٍت تربويٍة اإيجابية. وعليه االبتعاُد عن 
كبيئِة   ، ال�شفِّ ُحْجرِة  تنميُة  و  الذاكرة،  ثقافة  لتنميِة  واحلفِظ،  التلقنِي 

رة. مثريٍة للتعلُِّم، وَجْعِلها حجرًة جاذبًة، ولي�شت ُمَنفِّ

م�شتجداِت  ملواكبِة  الزاويِة  وتاأهيله، هما حجُر  املعلم  اإعداد  فاإن  لذا، 
ُمعّوقاِت  اأهمُّ  التقليديُة،  والكتُب املدر�شيُة  الع�شِر الرتبوية.  فاملناهُج 
من  االإبداعيِة  مواهِبِه  من  الكثرَي  الطفُل  ي�شتمدُّ  والتفكري.  االإبداِع 
ي  ُينمِّ مبدعني،  اأقراٍن  مع  واحلواُر  فاللعُب  ُمْبدع.  �شالٍح  رفاٍق  جمتمِع 

َمَلَكُة االإبداِع لدى الطفل.

لدى  االإبداِع  َمَلَكِة  اإحياِء  يف  مهّمًا  دورًا  االإعلِم  و�شاِئُل  تلعُب  كما 
الرتفيهيِة  االأطفاِل  وبرامُج  الكرتونيُة،  التلفزيونيُة  فالربامُج  الطفل.  
اخلياَل  الطفِل  لدى  ُتنّمي  وغرُيها،   ،Sesame Street“« مثَل 
العنِف،  م�شل�شلِت  عن  الطفِل  اإبعاُد  وعلينا  االإبداع.   وَمَلَكَة  الوا�شَع، 
وبرامج  الذكيِة،  وباالألعاِب  جاذبة،  ذكيٍة  تربويٍة  بربامَج  وتزويُدُه 

الرئي�شيِة للإبداع. اللبناِت  لبناِء  تعلميٍة حا�شوبيٍة 

ويف اجلامعة، يجُب توفرُي ُمَناٍخ جامعّي ُمْبدٍع لتنميِة احلواِر والتعددّيِة 
وا�شتخدام  واللمنهجية.   املنهجيِة  الن�شاطاِت  خلِل  من  الفكرية، 
وَحلِّ  واال�شتق�شاِء  والبحِث  الذاتيِّ  والتعليِم  االإلكرتوينِّ  التعلُِّم 

امل�شكلت، وهي اأعمُدُة رئي�شٌة يف بناِء التعلُِّم الذاتيِّ مدى احلياة.

وبناِء  العمِل  ُحبِّ  على  يقوُم  الذي  املعرفِة  جمتمِع  بناء  فاإن  واأخريا 
التنميِة  اأ�شا�ُص  هو  الب�شري،  الراأ�شماِل  تكويِن  عنا�شَر  وتوفري  الذاِت، 
املُ�شتدامة، وال ميكُن بناُء جمتمٍع معريفٍّ اإال اإذا توّفرْت البيئُة امللئمُة 
وامل�شاواِة  العدالِة  فمجتمُع  الراأي.   عن  والتعبرِي  احلرياِت  من 
َمَلَكِة االإبداع، واالإ�شلحُّ  ُل الَبْوَتَقَة ال�شاحلَة لبناِء  والدميقراطيِة ُي�شكِّ
َجْذريًا،  واجتماعيًا  واقت�شاديًا  �شيا�شيًا  اإ�شلحًا  يتطّلُب  احلقيقيُّ 

ولي�ص �شكليًا، تكوُن نواُتُه املواطَن، وم�شاَحُته الوطن.
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ملف العدد

المنتدى  اعمال  هامش  على  الثاني  عبداهلل  الملك  جاللة  شهد 
االقتصادي العالمي الذي عقد للمرة السادسة في منطقة البحر 
الميت في المملكة توقيع مجموعة من االتفاقيات االستثمارية في 
المجاالت الصناعية والتقنية والخدمات التمويلية برأسمال إجمالي 
حوالي ثالثة مليارات دوالر، ستسهم في تطوير قطاع الخدمات 
في  االقتصادية  اإلصالحات  مسيرة  ودعم  العمل  فرص  وتوفير 

المملكة.

التي  العالمي  االقتصادي  المنتدى  فعاليات  اختتمت  قد  وكانت 
عقدت على مدى يومين في منطقة البحر الميت بمشاركة نحو 
الف شخصية سياسية واقتصادية عالمية من خمسين دولة، حيث 
العربي  للوطن  التجارية  الروابط  تطوير  أهمية  المنتدى  ناقش 

التنمية  باتجاه  والدفع  النمو  الطالق  العالمية  التجارة  شبكة  مع 
بالصحة  خاصة  موضوعات  إلى  إضافة  واالجتماعية  االقتصادية 
وتمكين  المياه  موارد  ندرة  ومواجهة  اإلعالم  ووسائل  والتعليم 

المرأة.

وأكد ممثلو الشركات التي وقعت االتفاقيات أن جهود جاللة الملك 
واهتمامه في توفير الدعم للقطاع الخاص ألخذ دوره في عملية 
للعمل ودفع عجلة  الخاص  للقطاع  التنمية يعتبران حافزا كبيرا 

التنمية االقتصادية الوطنية لألمام.

المدير  للنمو  األردني  المال  رأس  صندوق  اتفاقية  وقع  فقد 
االقتصادية  المشاريع  لتطوير  االردنية  للمؤسسة  التنفيذي 
االستثمار  بنك  رئيس  ونائب  القضاة  يعرب  المهندس  )جيدكو( 
كابيتال  أبراج  رئيس شركة  ونائب  فونتين  دي  فيليب  األوروبي 

المنتـدى االقتصــادي العالمــي
أثمــر بتوقيــع اتفاقيــات بحجـم استثماري

يصــل إلــى 3 مليــــارات دوالر

المنتـــــدى اإلقتصــــــادي
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مصطفى عبد الودود برأسمال ابتدائي 30 مليون دوالر يصل في 
غضون 8 سنوات الى 50 مليون دينار. 

الشركات  تمويل  ابراج عمليات  االتفاقية ستدير شركة  وبموجب 
الصغيرة والمتوسطة بتمويالت متوسطة المدى بين 3 - 7 سنوات 

وبسقف تمويلي يصل الى 5 ماليين دوالر.

كما تم توقيع اتفاقية مشروع شحن السيارات بالطاقة الكهربائية 
بين جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا وشركة نت انيرجي برأسمال 
ملياري دوالر يتوقع ان تنتهي مرحلة التنفيذ الكلية للمشروع في 

عام 2020.

السيارات  بناء محطات شحن  المشروع  تنفيذ  فترة  وسيتم خالل 
بالكهرباء توفر خدمات لنحو 100 الف مركبة، فيما سيتم تأسيس 
االقتصادية  التنمية  تكنولوجيا  مجال  في  وتطوير  بحث  مراكز 

النظيفة بين الجامعة وشركة الطاقة المتجددة االميركية.

ووقع االتفاقية رئيس جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور 
عيسى بطارسة والمدير العام لنت انيرجي منصور الحالج. 

كما تم توقيع اتفاقية حقوق نقل المحتوى الرياضي لنادي ريال 
افريقيا  الشرق االوسط وشمال  لدول  النقال  الهاتف  مدريد على 
والهند وآسيا ومنطقة الباسيفيك بادارة شركة اريبيا سيل االردنية، 
اريبيا سيل عيسى منعم فاخوري  حيث وقع االتفاقية مدير عام 

ومدير تسويق الموبايل في ريال مدريد بيدرو كونزالس.

وتهدف االتفاقية الى نقل فعاليات ريال مدريد عبر الموبايل الى 
الدول التي تغطيها االتفاقية الى جانب تحويل المحتوى االلكتروني 

لنادي ريال باللغة العربية وإدامته.

ووقع امين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف اهلل اللوزي ورئيس 
مجلس إدارة شركة الحوسبة الصحية الدكتور رامي فراج لتعميم 
تطبيقات برنامج الحوسبة الصحية )حكيم( الذي بدأ تطبيقه في 
بتكلفة  المملكة  مستشفيات  باقي  على  حمزة  األمير  مستشفى 

اجمالية تقدر بـ 10 ماليين دوالر.

الصحية  الخدمات  مستوى  زيادة  الى  حكيم  برنامج  ويهدف 
المقدمة للمواطنين وتفعيلها وتخفيض تكلفتها اإلجمالية.

وشركة  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  وقعت  كما 
مايكروسوفت اتفاقية التكنولوجيا السحابية.

خالد  العام  امينها  الوزارة  عن  وقعها  التي  االتفاقية  وبموجب 
اللحام ومدير عام شركة مياكروسوفت الشرق االوسط وشمال 
التحتية  بالبنية  الحكومة  تزويد  سيتم  حشيش،  سيد  افريقيا 

لتخزين المعلومات الحكومية في بيئة آمنة وبتكلفة منخفضة. 

مجال  في  للتميز  مركز  تأسيس  االتفاقية  بموجب  سيتم  كما 
الهندسة والبرمجة يستهدف تدريب العاملين في مجال تكنولوجيا 

المعلومات ونقل الخبرات في مجال الحوسبة السحابية.

ووقعت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ايضا اتفاقية مع 
شركة اكتنسيا لتمويل إنشاء مركز اتصال في منطقة اربد يوفر 
نحو 200 فرصة عمل ويخدم القطاع الخاص في مناطق شمال 

المملكة.

اتفاقية   500 واويسس  زين  شركة  وقعت  السياق  ذات  وفي 
لتمويل المشروعات التقنية التي تحتضنها اويسس والتي تتصل 
االلكتروني  المحتوي  تطوير  مجال  في  الريادية  بالمشروعات 
بقيمة تصل الى 3ر1 مليون دوالر، حيث وقع االتفاقية الرئيس 
التنفيذي لشركة زين احمد هناندة والرئيس التنفيذي الويسس 

500 أسامة فياض.

شركة  مع  اتفاقية  للتنمية  عبداهلل  الملك  صندوق  وقع  كما 
في  الشمسية  الطاقة  بواسطة  الكهرباء  إلنتاج  بتراسوالر 
محافظة الطفيلة بقيمة 25 مليون دوالر لتكون المرحلة االولى 
من مبادرة »لجعل االردن تشرق« التي تستهدف زيادة االعتماد 

على الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء.

ووقع االتفاقية رئيس الصندوق ناصر اللوزي والرئيس التنفيذي 
لبتراسوالر الدكتور شهاب القرعان.

كما تم االعالن عن عدد من االستثمارات التي تم توقيعها سابقا 
ابرزها مجمع بدر الصناعي في الحسا إلنتاج حامض الفسفوريك 
مليون   650  ( دينار  مليون   450 برأسمال  الكيماوية  واألسمدة 
تنفيذ  في  المبتدئة  للشركات   500 اويسس  وصندق   ، دوالر( 
مشروعاتها، واتفاقية شركة مايكروسوفت وشركة زين وأمنية 
ومايكروسوفت وامنية وشركة )اي بي ام( وبرنامج الشراكة بين 
انتل ومركز الملكة رانيا للريادة انجاز العرب. في المقابل رعى 
جاللة الملك حفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة الملك 
فعاليات  اختتام  حفل  خالل  للشباب(،  )الريادة  الثاني  اهلل  عبد 

المنتدى االقتصادي العالمي.

الثالثة, وهي عبارة عن 50 ألف  الملك الجوائز للفائزين  وسلم 
دوالر لكل فائز مقدمة من صندوق الملك عبد اهلل الثاني للتنمية، 
األردن, ومحمود عبد  الثالثة هم: نسيبه نوباني من  والفائزون 

اللطيف من مصر, وفداء أبو تركي من فلسطين.

ويدعم الصندوق مشاريع المتسابقين العشرة, الذين وصلوا إلى 
التصفيات النهائية, حتى يتمكنوا من تطوير مشاريعهم.
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االقتصادي  للمنتدى  الخاص  االجتماع  افتتح  الملك  جاللة  وكان 
العمل  النمو االقتصادي وإيجاد فرص  انعقد حول  الذي  العالمي 
في العالم العربي، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك مما يزيد 

على 50 دولة.

وإيجاد فرص  االقتصادي  النمو  الخاص حول  االجتماع  ان  واشار 
األهمية,  غاية  في  وقت  في  ينعقد  العربي  العالم  في  العمل 
مضيفا ان المنتدى االقتصادي العالمي كان يحتضن حوارا عالميا 
االجتماعي  والتواصل  الجديدة  اإلعالم  وسائل  ظهور  قبل  حتى 
الحلول  تترسخ  المبدعة,  العقول  تلتقي  فعندما  طويل.  بوقت 

الذكية. وهذا ما آمل أن يتحقق هنا بفضلكم جميعا.

المستقبل,  بوابات  أمام  اليوم  تقف  المنطقة  ان  جاللته:  وقال 
الذي  االحترام  لتعزيز  منها  نعبر  التي  الكرامة  بوابة  أوال  فهناك 
تستحقه شعوبنا وإلى حصولهم على حقوقهم, بال استثناء, وفي 
العالم  التي يتمتع بها اآلخرون في  االنطالق نحو اآلفاق الرحبة 
والنساء  الرجال  من  الطامحون  تجمعَ  البوابة  هذه  وعند  كله. 

والشباب والحالمون في الربيع العربي.

وثانيا بوابة الفرص االقتصادية التي يستحقها الماليين من أبناء 
ولتوسيع  وبادية.  وقرى  حواضر  وسكان  وكبارا  شبابا  شعوبنا, 
مداخل هذه البوابة, هناك حاجة ماسة لرجال األعمال الرياديين 
الناس  لتحرير  ليس  السياسات,  وصناع  والتربويين  والمبتكرين 
من الصعوبات االقتصادية الحالية فحسب, بل للتمهيد واإلعداد 

إليجاد 85 مليون فرصة عمل جديدة تحتاجها المنطقة قريبا.

والبوابة الثالثة, الديمقراطية, ليس فقط كبنية سياسية, ولكن 
كأسلوب حياة. وهي المدخل نحو اإلصالح الحقيقي الذي يجتمع 

حوله الناس من مواطنين وشركاء: يجتمعون تحت مظلة أحزاب 
سياسية ويضعون البرامج ويجمعون عليها. وليس هناك سبيل 
أوحد ينطلق من هذه البوابة, بل يجب أن تأتي الحلول من داخل 

كل بلد من بلدان المنطقة.

الباب  تفتح  التي  والعدل  السالم  بوابة  الرابعة, فهي  البوابة  اما 
وجه  على  جوهرها  يكمن  والتي  اإلقليمية,  األزمة  من  للخروج 
يعتقد  قد  اإلسرائيلي.  الفلسطيني  الصراع  في  الخصوص 
يغلقوا  أن  أنهم يستطيعون  النظر,  بقصر  ابتلوا  البعض, ممن 
هذه البوابة, ولكن مستقبل الشرق األوسط وما وراءه يصب في 
تحقيق السالم كوضع طبيعي, السالم القائم على حل الدولتين, 
إحداهما دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على 
تنص  ما  الشرقية, حسب  القدس  وعاصمتها   1967 عام  حدود 
عليه قرارات األمم المتحدة, وبما يؤدي إلى معالجة قضايا الوضع 
النهائي جميعا. وهناك إسرائيل التي يتحقق لها األمن والقبول. 
وإذا ما تحقق ذلك, فسوف تبدأ حقبة من السالم والتعاون في 

منطقة تمتد بين المحيطين األطلسي والهندي.

العربي  المستقبل  بوابات  من  واحدة  بوابة  أي  ان  جاللته  واكد 
فالكرامة  جميعا.  عبرها  نمر  أن  يجب  إذ  األخرى,  عن  تغني  ال 
والفرص والديمقراطية والسالم والعدل ال يمكن الفصل بينها. 
جميع  في  التقدم  علينا  يجب  واحد  مجال  في  التقدم  ولتحقيق 

المجاالت.

وقال: االجتماع يركز على مجال ينطوي على حاجة ملحة, وهو 
تجدوا  أن  الصعب  ومن  العمل.  فرص  وإيجاد  االقتصادي  النمو 
المطلبين,  بهذين  اهتمامها  من  أكبر  شعوبنا  لدى  اهتماما 

خصوصا بين الشباب الذين يشكلون أغلبية سكان المنطقة.

المنتـــــدى اإلقتصــــــادي
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بطالة  أعلى معدل  اليوم من  يعاني  األوسط  الشرق  ان  واضاف 
الوضع.  تفاقم  من  الفقر  جيوب  وتزيد  العالم,  في  الشباب  بين 
العالمية من  وقد تأثرت األسر في كل مكان بما خلفته األزمات 
فتحت  لقد  التمويل.  وحتى  والطاقة  الغذاء  مجاالت  في  نتائج 
أدت  ولكنها  اإليجابي,  التغيير  أمام  الطريق  العام  هذا  أحداث 
ولذا,  مؤلمة.  اقتصادية  اختالالت  إلى  األماكن  من  العديد  في 
الحياة  إلى استراتيجيات تغطي كافة جوانب  فهناك حاجة ماسة 
االجتماعية  والحياة  السياسات  وصناعة  والسياسية  االقتصادية 

والقيم الثقافية.

لقد أثبت ستيف جوبز أنه بإمكان الناس الذين يفكرون بطريقة 
إلهامه  ولكن  كثيرا,  نفتقده  سوف  العالم.  يغيروا  أن  مختلفة 
سيبقى ويدوم. وال أبالغ في القول بأنه يوجد مليون رجل وامرأة 
العالم  في  هنا  جرأة,  أو  إبداعا  تقل  ال  التي  العقول  ذوي  من 
شيئا.  ليفعلوا  فرصتهم  ألخذ  جاهزون  وهؤالء  تحديدا.  العربي 

وبإمكانهم, وبإمكاننا جميعا, أن نغير عالمنا.

وعند الحديث عن إيجاد فرص عمل للناس, هناك ثالث مجموعات 
لها أدوار خاصة. تتمثل المجموعة األولى في القطاع الخاص الذي 
وكذلك  البطالة،  قيود  من  الناس  تحرير  في  كبيرة  مصلحة  له 
فإن وجود طبقة وسطى آمنة ومتفائلة بالمستقبل سوف يحقق 
االستقرار لمنطقتنا أكثر من أي مورد آخر. ولتحقيق ذلك, نحتاج 
إلى تطبيق أساليب إبداعية في كل المجاالت. ففي األردن على 
سبيل المثال, شهدنا نموا هائال في مجال تكنولوجيا االتصاالت 
والمعلومات كان روادها أشخاصا من ذوي الرؤية ممن استبصروا 
باستثمارات  مدعومين  جديد,  إقليمي  سوق  نشوء  احتماالت 
وطنية في مجال البنية التحتية والتعليم. وهناك إمكانيات كامنة 
عظيمة قي قطاعات أخرى تحتاجها منطقتنا مثل المياه والطاقة 
البديلة, والتي تستطيع بدورها فتح أسواق عالمية جديدة. وقد 
نضجت الظروف ألخذ زمام المبادرة حيال احتماالت أخرى, وأرجو 

أن تكتشفوا بعضها في اجتماعكم هذا.

أما المجموعة الثانية التي تساهم في إيجاد فرص العمل فهي 
هو  السياسي  اإلصالح  فإن  واضحين,  ولنكن  ذاتها.  الحكومات 
على  الشركات  تتشجع  فلكي  الوقت.  ذات  في  اقتصادي  إصالح 
إلى ميدان مستقر واضح  تحتاج  فإنها  بثقة,  والتوسع  االستثمار 
مساءلة  ونظام  الشفافية  إلى  وتحتاج  للتنبؤ,  وقابل  المعالم 
يشارك  سياسية  لحياة  ومستقر  منيع  وأساس  القانون  وسيادة 

الجميع فيها.

األردن.  في  اإلصالح  جهود  في  األساسية  العناصر  هي  وهذه 
فبالنسبة لنا شكل الربيع العربي فرصة للمضي إلى األمام. 

ونسعى إلى سبيل يتحقق فيه اإلصالح توافقيا وتدريجيا بحيث 

ينخرط الجميع على المستويات كافة. لقد حددنا معالم الطريق 
تحمي  الجديدة  الدستورية  فالتعديالت  بها.  ملتزمون  ونحن 
الحقوق المدنية والحريات, وتنص على تأسيس محكمة دستورية 
مستقلة وهيئة مستقلة لإلشراف على االنتخابات. وسوف تصاغ 
تشريعات واسعة النطاق لتنفيذ هذه األحكام الدستورية. ونحن 

مقبلون على انتخابات بلدية ونيابية قريبا.

العمل  فرص  إيجاد  في  األثر  ذات  الثالثة  الرئيسية  والمجموعة 
مسؤولية  منطقتنا  مستقبل  بناء  إن  نفسه.  شعبنا  بالطبع  هي 
وكذلك  السياسية,  الحياة  على  ينسحب  وهذا  الجميع.  يتحملها 
على مستقبل اقتصادنا. فال يمكننا توفير الوظائف التي نسعى 
الفرص  نمو  في  المساهمة  بإمكاننا  لكن  باألماني,  لتوفيرها 
ومتنامية  قوية  إنتاجية  به:  نقوم  ما  خالل  من  االقتصادية 
ولكي  والريادة.  االبتكار  وروح  جديدة  وصناعات  واستثمارات 
نحقق ذلك, نحتاج إلى مساهمة كل فرد: نحتاج إلى الموظفين 
الذين يؤدون عملهم بإخالص ومهنية, ومدراء يتصرفون بخلق 
القيادة  يمارسون  تنفيذيين  ورؤساء  بكفاءة,  عملهم  ويؤدون 
وشباب  المدني  المجتمع  من  ومتطوعين  ومسؤولية,  بجرأة 
ممن يهتمون بمجتمعاتهم, لكي يحسنوا من أحوالها ويساعدوا 

اآلخرين على تحقيق إمكانياتهم.

العالية في الهندسة المعمارية  وقال جاللته كلنا نعرف القناطر 
من  العديد  على  يعتمد  تصميمها  إن  الكالسيكية.  اإلسالمية 
لتعمل  منها  واحد  استخدام قوة كل  يتم  الفردية, حيث  الحجارة 
جميعا بتوافق كامل كي يقوم البناء ككل. فال يمكن لهذا البناء 

أن يقوم وأن يصمد بدونها جميعا.

السياسية  بحياتنا  ننهض  كي  الجميع  يحتاج  اليوم  ان  واكد 
واالقتصادية. فلو عملنا معا, ولو قمنا بعملنا بكل ما نملك من 
عزم, فاعتقد أننا حينها سنصنع المستقبل الذي يليق بشعوبنا. 

من جانبه أكد رئيس المنتدى االقتصادي العالمي كالوس شواب 
: ان االردن اتخذ مبادرة استقبال المنتدى االقتصادي العالمي منذ 
عام 2003 وهذه هي المرة السادسة التي ينعقد فيها المنتدى 
العمل  وفرص  االقتصادي  النمو  على قضايا  بالتركيز  بالمملكة 
فرصة  المنتدى  يوفر  حيث  مشارك,   1500 من  اكثر  بمشاركة 
مهمة للنظر الى نتائج الربيع العربي من قبل المراقبين وصناع 

القرار.

واضاف: ان الربيع العربي ال يعتبر حدثا اقليميا فحسب, بل حدث 
آخر 3 سنوات  العالم في  العالم, حيث شهد  دول  كافة  اثر على 
حول  البصيرة  وفقدنا  واالقتصادية,  السياسية  االدارة  في  ازمة 
في  اشكاليات  وحدثت  العربي  العالم  في  الرئيسية  التحوالت 

اساليب الحكم, مما يستدعي البحث عن اليات جديدة.
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ملف العدد

بدأ سوق العقار في األردن بالتعافي بعد األزمة العالمية 
وكانت  االقتصادية.  القطاعات  كافة  تأثيراتها  طالت  التي 
والتي   – والشقق  العقارات  على  الحكومية  اإلعفاءات 
اتّخذته  العام – قرارًا حكيمًا  تنقضي مدّتها في آخر هذا 
إيجابيًا  أمل ومؤشّرًا  مّثل بصيص  قد  األردنية،  الحكومة 
االقتصادي  القطاع  بهذا  اهتمامنا  تفعيل  إلى  يدعونا 

المفصلي. 

على  المواطنين  تحفيز  في  اإلعفاءات  قرار  ساهم  وقد 
وتشجيع  بها  يحلمون  التي  األراضي  أو  الشقق  امتالك 
وتنشيط  جديدة  إسكان  بمشاريع  البدء  على  المستثمرين 
وال  العقار.  بقطاع  المرتبطة  القطاعات  من  العديد  أعمال 
شك في أن انتهاء مدة اإلعفاءات الحكومية على العقارات 
نشاط  في  والتراجع  اإلرباك  من  حالة  حدوث  إلى  سيؤدي 

النظر  الحكومة  تعيد  لم  ما  إذا  وخاصة  العقاري،  القطاع 
والنقل  البيع  رسوم  وتخفيض  باإلعفاءات  العمل  بتمديد 

والملكية أسوة بالدول العربية المجاورة.

كما ال يمكننا أن نتجاهل زيادة نشاط سوق العقار المحّلي 
حجم  بلوغ  في  جليًّا  ظهر  الذي  األمر  األخيرة،  اآلونة  في 
التداول فيه في المملكة خالل العشرة أشهر األولى من عام 
2011 ما قيمته 5 مليار و510 مليون دينار أردني تقريبًا، 
من  الفترة  بنفس  مقارنة   %22 نسبته  بلغت  بارتفاع  أي 
السوقية لمشتريات  القيمة  ارتفعت  الماضي. كذلك  العام 
غير األردنيين خالل العشرة أشهر األولى من عام 2011 
بنسبة 49% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث 
بلغت 372,6 مليون دينار. وشهدت مبيعات العقارات لغير 
العام  من  األولى  أشهر  العشرة  خالل  ارتفاعًا  األردنيين 

النهوض بسوق العقارات والترويج للسياحة 
في األردن طمـــوح ليـــس بعيــــد المنـال

بقلــــم م. ناصـــر الخالــــــدي

وجهـــــــــة نظــــــــــر
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أيلول و7% خالل شهر  حتى نهاية شهر آب و6% في شهر 
تشرين أول و8% في شهري تشرين الثاني وكانون األول. 
السكنية  الشقة  مساحة  بزيادة  قامت  ذلك،  جانب  إلى 
المعفاة من الرسوم إلى 150م² بداًل من 120م²، وإلغاء 
شرط شراء الشقة من شركة إسكان حيث يمكن الحصول 
مواطنًا  أكان  سواء  البائع  عن  النظر  بغض  اإلعفاء  على 
على  الملكية  نقل  رسوم  تخفيض  تم  كذلك  شركة.  أو 
امتالك األراضي والشقق التي تزيد مساحتها عن 150م².

حركة  وتعزيز  العقاري  القطاع  تطوير  من  نتمّكن  ولكي 
بيئة  إيجاد  من  بد  ال  المستقبل،  في  السياحي  القطاع 
في  العاملين  أداء  مستوى  من  تحسّن  ناظمة  تشريعية 
القطاعين العقاري والسياحي، وبالتالي زيادة تنافسيتهما. 
وأؤمن بضرورة أن يتوّفر لهذا القطاع سياسة إستراتيجية 
استقرار  سيضمن  مما  سنوات،  مدى  على  تنفيذها  يتم 
من  عدد  لتعديل  ماسّة  حاجة  أيضًا  وهنالك  أعماله. 
إلى  باإلضافة  فيه،  التجارية  للعمليات  الناظمة  القوانين 
إيالء أهمية كبيرة لعملية إلغاء بعض الرسوم المفروضة 
على بعض العمليات التجارية المرتبطة بالقطاع. وإذا تم 
تفعيل التسهيالت المصرفية من خالل عقد شراكات بناءة 
البنوك بهدف توفير السيولة الالزمة وتحسين  وفاعلة مع 
اإليجابية  النتائج  من  الكثير  سنرى  فإننا  العمل،  إجراءات 

والنجاحات المستقبلية في القطاع.

التي  المقوّمات  من  الكثير  يمتلك  األردن  بأن  ندرك  إننا 
بدءًا  المأمول،  اإليجابي  التغيير  أمام  الطريق  تمهّد 
الفكر  إلى  ووصواًل  به  ننعم  الذي  السياسي  باالستقرار 
النيّرة  والعقول  البشرية  والخبرات  المنفتح  االقتصادي 
التي يتمتّع بها أبناء األردن. ونعي تمامًا ما نريد الوصول 
يتمحور  إليه  نطمح  ما  فكل  المقبلة،  المرحلة  في  إليه 
في  حضاري  وبناء  تحديث  من  به  بدأنا  ما  استكمال  حول 
بتاريخ وطننا  يليق  تأمين مستوى معيشي مرموق  سبيل 

وبطموحات أبناء هذا البلد. 

األراضي بنسبة %32  ارتفعت نسبة مبيعات  الحالي، حيث 
وارتفعت مبيعات الشقق بنسبة 34%. أما حركة بيع العقار 
لألردنيين في المملكة خالل العشرة أشهر األولى من عام 
مبيعات  ارتفعت  حيث   ،%15 بنسبة  ازدادت  فقد   2011
بنسبة  األراضي  مبيعات  وارتفعت   ،%28 بنسبة  الشقق 

11% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010.

ويرتبط قطاع السياحة بقطاع العقار بشكل وثيق إذ يعدّ 
األول أحد أهم القطاعات التي ترفد نمو االقتصاد الوطني 
المحلي  الناتج  في  القطاع  هذا  مساهمة  بلغت  حيث 
ونعتز   .2011 عام  في  دينار  مليار   2,2 حوالي  اإلجمالي 
ِبكون األردن من الوجهات الجاذبة لالستثمار السياحي وذلك 
أثرية وعالجية،  فيه من مناطق  السياحية  الطبيعة  لتنوّع 
وغيرها، ومن هذا المنطلق تظهر أهمية الترويج للسياحة 

المحليّة لدفع عجلة النمو االقتصادي األردني إلى األمام.

قطاعي  أعمال  دعم  عن  األردنية  الحكومة  تتوانى  ولم 
أظهرت  ملموسة  بإجراءات  قامت  حيث  والعقار  السياحة 
االقتصاد  دعم  في  السياحي  القطاع  بأهمية  حقيقيًا  وعيًا 
المبيعات  ضريبة  خفض  اإلجراءات:  هذه  ومن  المحّلي. 
الدخل  ضريبة  وخفض   %8 إلى  السياحية  الفنادق  على 
السياحية  الخدمات  مجال  في  العاملة  الشركات  على 
لدى  األردنيين  معاملة  العرب  السياح  ومعاملة   %14 إلى 
دخولهم المواقع السياحية في األردن بخفض قيمة تذاكر 
الدخول إلى المواقع األثرية للتساوى مع ما يدفعه المواطن 

األردني.

وفي نفس السياق، قررت الحكومة دعم قطاع العقار بمنح 
تدريجيًا  العقار  بيع  التسجيل وضريبة  إعفاءات من رسوم 
حتى نهاية العام الحالي. وتمّثلت هذه اإلعفاءات في: منح 
بحيث  العقار  بيع  وضريبة  التسجيل  رسوم  من  إعفاءات 
نهاية  حتى  تدريجي  وبشكل  اإلعفاءات  هذه  خفض  تم 
العام الحالي. وبذلك فقد بلغت نسب رسوم التسجيل %5 
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انتاجها وتتمتع بحلقة 
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األول  االختيار  لتكون  تسعى  التي  للدواجن  الوطنية  الشركة 
فخري  العام  مدير  وبحسب  اليوم  هي  المملكة،  في  للمستهلك 
أبو سالم تعتمد على قوة انتاجها الذي يتكيف مع متطلبات ورغبة 

المستهلك.

ويقول خالل حديثه لـ«النشامى« ان الشركة اليوم تمتلك مصنعا 
لتحضير وتجهيز اللحوم مزودا باحدث المعدات واألجهزة الخاصة 

بهذه الصناعة، كما ويضم واحدا من أكثر خطوط اإلنتاج توفرا 
أنه  الى  االوسط، مشيرا  والشرق  األردن  واحد في  تحت سقف 
المشاريع  وابتكار  انجاز  الذي ساهم في  المصنع  وبفضل هذا 
المختلفة تمكنت »الوطنية للدواجن« من تزويد السوق المحلي 
بعدد كبير من المنتجات المبردة والمجمدة المعلبة التي تتمتع 

بمذاق رائع والمتميزة بأنواعها المتعددة.

جودة  على  للدواجن  الوطنية  للشركة  العام  المدير  ويشدد 
منتجاتها التي اشار الى انها مضمونة 100 بالمئة، حيث تراعي 

نزوّد السوق بخمس احتياجاته من الدواجن واالنتاج يمثل 
حوالي 20% من استهالك المملكة

مشـــــــــــروع العــــــــــدد
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هندسة   تطبيق  على  تعمل  فهي  االنتاج،  في  العامة  السالمة 
مراحل االنتاج، مراعية بذلك عملية تبريد لحم الدجاج خالل 10 
يجري  بحيث  مرحلتين،  على  الداخلية  األحشاء  نزع  من  دقائق 
الحفاظ على جودة ونوعية المنتج ومتجنبة بذلك تعرض لحوم 

الدجاج للتلوث البكتيري الذي سيسرع في تلفه.

»صديقا  مسلخا  بامتالكها  اليوم  تفتخر  للدواجن«  فـ«الوطنية 
للبيئة«، وذلك من حيث الموقع الذي يضم حوالي 20 الف شجرة، 
االنتاج،  عمليات  عن  الناجمة  العادمة  للمياه  تكرير  آلية  وبوجود 
بعد  الدجاج  بقايا  التخلص من  الري، فضال عن  واستعمالها في 
أرض  على  القائم  التحويل  مصنع  خالل  من  وتجهيزه  ذبحه 
المسلخ، مع أجراء الفحوصات المخبرية المستمرة لضمان سالمة 

المنتج النهائي لالستهالك البشري.

تتمتع  انها  اكد  للدواجن،  الوطنية  الشركة  ميزات  أبرز  وحول 
مزارع  في  التفريخ  بيض  إنتاج  من  تبدأ  متكاملة،  إنتاج  بحلقة 
الذي  الواحد،  اليوم  ذا  الطير  تنتج  التي  الفّقاسات  إلى  األمهات، 
الحجم  إلى  وزنه  يصل  حتى  الالحم،  الدجاج  مزارع  إلى  يرسل 
الوقت  المطلوب، ليتم فيما بعد إرساله إلى المسلخ، مؤكدا في 
نفسه انه لحاجة الشركة استكمال كافة حلقات االنتاج والتكامل 
بإنتاج  يقوم  لإلعالف،  مصنعا  امتلكت  الشركة  فان  العمل  في 

العلف النباتي الخالي من أي مدخل إنتاج حيواني.

الى  وصوله  وقبل  الدجاج  فان  الشركة،  عمل  طريقة  حول  اما 
السوق يتم تعبئته إلتكترونيا وتخزينه في برادات خاصة لمدة 8 
ساعات قبل تسويقه طازجا بهدف التخلص من مخلفات عمليات 
الذبح، اما في حالة انتاج الدجاج المجمد، فإن الدجاج المعبأ يدخل 
ينقل  سليمة  علمية  اسس  وفق  السريع  التجمد  عمليات  غرف 
الدجاج على اثرها الى غرف تخزين المنتجات المجمدة، إلى جانب 
ما تملكه الشركة من أسطول من البرادات تساهم في المحافظة 
جودة  في  هاما  دورا  تلعب  التي  التجميد«  حلقات  »انتظام  على 

ونوعية المنتج النهائي.

الغذائي  األمن  دعم  في  تتلخص  الشركة  رسالة  فان  لذلك 
واالقتصاد الوطني من خالل تزويد األسواق وبشكل دائم لتشمل 
كافة مناطق ومدن المملكة بأجود منتجات الدجاج المذبوح وفقًا 
التي  واألنظمة  التقنيات  أحدث  باستخدام  اإلسالمية  للشريعة 
وبأعلى  السالمة  معايير  أقصى  وتحقق  البيئة  على  تحافظ 
المستويات اإلنتاجية والنمو المستدام من خالل توظيف وتطوير 

وااللتزام  والمبادرة  بالكفاءة  يتصف  الذي  البشري  العنصر 
والمشاركة بفاعلية في التحسين المستمر.

فهي اليوم تزوّد السوق بخمس احتياجاته من الدواجن، وانتاجها 
المملكة، كما تسعى الى زيادة  يمثل حوالي 20% من استهالك 
وجودة  نوعية  وتطوير  االنتاج  زيادة  طريق  عن  النسبة  هذه 

الخدمة والمنتج المقدمة للزبائن.

ان  فيقول  الشركة،  داخل  العمل  طريقة  سالم  أبو  ويستعرض 
الدجاج وقبل وصوله الى السوق يتم تعبئته إلتكترونيا وتخزينه 
بهدف  طازجا  تسويقه  قبل  ساعات   8 لمدة  خاصة  برادات  في 
الدجاج  انتاج  حالة  في  اما  الذبح،  عمليات  مخلفات  التخلص من 
السريع  التجمد  عمليات  غرف  يدخل  المعبأ  الدجاج  فإن  المجمد، 
غرف  الى  اثرها  على  الدجاج  ينقل  سليمة  علمية  اسس  وفق 

من  الشركة  تملكه  ما  جانب  إلى  المجمدة،  المنتجات  تخزين 
أسطول من البرادات تساهم في المحافظة على »انتظام حلقات 
التجميد« التي تلعب دورا هاما في جودة ونوعية المنتج النهائي.

وعلى صعيد متصل أكد أبو سالم ان الشركة الوطنية للدواجن 
في سياق التزامها بتقديم االفضل دائما، فقد طرحت منتجاتها 
)برافو(،  المطبوخة  وغيره  الدجاج  لحوم  من  المتطور  الجديدة 

وذلك لتواصل مسيرة نجاح امتدت ألكثر من عشرة أعوام.

الشركة بتحقيق  )برافو(، استمرارا لجهود  الجديد  المنتج  ويأتي 
منها  والتزاما  اإلنتاجية،  عملياتها  في  التكامل  من  درجة  أكبر 

بتلبية رغبات واحتياجات المستهلك األردني والعربي المختلفة.

ويعتبر أبو سالم أن منتجات »برافو« المجمدة والمطبوخة كامال، 
مما  التسخين،  إلى  تحتاج سوى  ال  أنها  األردن، حيث  األولى في 
تحتاج  ال  كونها  والجهد،  الوقت  توفير  منها  ميزات،  عدة  يمنحها 
ال  تسخينها  أن  حيث  الكمية،  في  والتوفير  التسخين،  سوى 
دون  أكلها  حال  في  صحيا  آمنة  اعتبارها  وإلى  الوزن،  يفقدها 
ومباشرة  تسخينها،  وسهلة  معقمة،  منتجات  كونها  طهيها، 
اإلعداد  خيارات  وتعدد  للتذويب،  الحاجة  دون  التجميد،  حالة  من 
إلى  بالمايكرويف،  أو  بالفرن  أو  بالمقالة  سواء  األذواق،  وحسب 
جانب كونها مضمونة 100%، حيث أن لحوم الدجاج المستعملة 
هي من إنتاج الشركة الوطنية للدواجن، مما يعني ضمان كونها 

نباتية، ومذبوحة على الطريقة اإلسالمية.

»برافو« المنتج الجديد للشركة من لحوم الدجاج غير المطبوخة
منتجاتنــا مضمونــة 100% وتراعي السالمة العامة في االنتــاج
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المجالي: الشركة 
تسير وفق المستقبل 

الذي رسمه الملك 
وعلى خارطة اإلصالح 

اإلقتصادي

»المدن الصناعية«.... ماض عريق 
وحاضــر مزدهر ومستقبـل مشـرق

إستثمـــار مميـــــز
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تنعم اليوم بسمعة متميزة محليًا وعربيًا ودوليًا بفضل اإلنجازات 
المملكة،  مناطق  بمختلف  نفّذتها  التي  الريادية  والمشاريع 
مستلهمًة إنجازاتها من الرؤى الملكية والتي شكلت نبراس عمل 

لكافة القطاعات اإلقتصادية نحو العمل واإلنجاز والتقدم.

لمؤسسة  القانوني  الخلف  تعتبر  التي  الصناعية  المدن  شركة 
المدن الصناعية االردنية والتي تأسست عام 1980 بشراكة بين 
الوطني  االقتصاد  روافد  احد  لتكون  والخاص  العام  القطاعين 
عامر  ادارتها  مجلس  رئيس  بحسب  تواصل  الرئيسية،  وركائزه 
المجالي سعيها في جذب واستقطاب واحتضان المشاريع الصناعية 

ذات الفائدة القصوى على اإلقتصاد الوطني.

ويقول المجالي خالل حديثه لـ« النشامى«، ان الشركة انطلقت في 

عملها لتحقيق جملة من األهداف الوطنية والعمل جنبا الى جنب مع 
مختلف مؤسسات الوطن لتحقيقها مسهمة في ذلك بنمو اإلقتصاد 
وتوفير  المحافظات  مختلف  على  التنمية  عوائد  وتوزيع  الوطني 
المزيد من فرص العمل ألبناء المحافظات اضافة الى المساهمة 

في جهود البحث العلمي واإلبداع.

وتوجت الشركة جهودها المتميزة مؤخرا بإفتتاحها خامس مدينة 
الموقر  مدينة  وهي  الغالي  االردن  ربوع  في  تقيمها  صناعية 
بعد  عمّان  العاصمة  في  الشركة  تقيمها  مدينة  ثاني  الصناعية 
حيث  سحاب،  في  الصناعية  الحسين  ابن  الثاني  عبداهلل  مدينة 
بلغ حجِم اإلستثماٍر في المدينة 190,3 مليون دينار موزعة على 
11 شركة إستثماريةٍ محليةٍ وعربيةٍ ودولية كان اخرها اتفاقية 
استثمار جديدة مع الشركة االردنية السعودية لتحويل الورق بحجم 

»المدن الصناعية«.... ماض عريق 
وحاضر مزدهر ومستقبل مشرق

إستثمـــــــار مميــــــــــز

المجالي: الشركة تسير وفق المستقبل الذي رسمه 
الملك وعلى خارطة اإلصالح اإلقتصادي
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استثمار يصل الى 25 مليون دينار، حيث سيوفر هذا االستثمار 
قرابة 250 فرصة عمل.

خالل  للشركة  المالي  االداء  حديثه  خالل  المجالي  واستعرض 
النصف االول من العام الحالي، حيث بلغ حجم اإلستثمار في المدن 
الصناعية حتى منتصف العام أكثر من 2 مليار دوالر، موزعة على 

521 شركة صناعية في 5 مدن صناعية عاملة. 

كما وبلغ حجم صادراتها ما يزيد عن مليار دوالر، وقد وفرت هذه 
المدن قرابة 33 ألف فرصة عمل. 

واكد المجالي انه من نقاط التحول الرئيسية في عمل شركة المدن 
وربطها  واإلبداعية  العلمية  البيئة  دعم  نحو  التوجه  الصناعية، 
بالمشاريع الصناعية في المدن الصناعية، فأنشأت الشركة مركز 
الصناعية/  الحسن  بمدينة  الصناعية   الحسن  اإلبداع في مدينة 
اربد الذي توّجه تميزه بإفتتاح مدينة الحسين الصناعية / الكرك، 
كما افتتحت الشركة 0حاضنة نقل التكنولوجيا في مدينة عبداهلل 

الثاني الصناعية بسحاب/ عمّان.

ويقول انه نظرا للتميز الذي حققه مركز اإلبداع في مدينة الحسن 
األعمال  اتفاقية خالل مجلس  التوقيع على  الصناعية تم مؤخرا 
تحويل  إلى  تهدف  الملك  جاللة  رعاه  الذي  األمريكي  األردني 
حاضنة إربد لألعمال إلى مركز إقليمي ودولي متميز لدعم الريادة 
واإلبداع وتوفير خدمات األعمال العمليات اإلدارية من خالل التعاقد 
الشركات  وتطوير   Business Process Outsourcing الخارجي 

األردنية الناشئة والصناعات المتوسطة والصغيرة.

واضاف انه من ضمن مجموعة النقاط التي شهدتها الشركة، اعتماد 
المعايير البيئية العالمية في انشاء المدن الصناعية وكرست هذه 
البادرة في انشاء مدينة الموقر الصناعية وفقًا ألفضل الشروط 

والمعايير العالمية في مجال انشاء المدن الصناعية.

وخالل حديثه، تطرق المجالي الى اهم االسباب واالهداف والتي 
دفعت الى تحويل مؤسسة المدن الصناعية الى شركة مساهمة، 
وابرز النقاط التي تميزت بها وما تقدمه من حوافز للمستثمرين، 
ليقول ان الحكومة تسعى الى دمج الهيئات والمؤسسات اإلقتصادية 
ومنها  اإلستثمارية  المرجعية  توحيد  بهدف  المتشابه  األداء  ذات 
المدن  شركة  اليوم  أصبحت  والتي  الصناعية  المدن  مؤسسة 

الصناعية األردنية.

البيئة  تعزيز  بهدف  التنموية  المناطق  قانون  إقرار  تم  وقد 
االستثمارية وتوحيد المرجعيات االستثمارية في األردن، لذلك فانه 
و بموجب القانون الجديد، تعتبر المدن الصناعية التابعة لشركة 

المدن الصناعية األردنية مناطق تنموية في المملكة.

واضاف ان المشاريع الصناعية تتمتع بموجب القانون الجديد على 
حوافز وامتيازات ، واهمها: ضريبة الدخل: 5% على الدخل المتأتي 
تكون  وسوف   ، التنموية  المناطق  داخل  االقتصادي  النشاط  من 
المشاريع ضمن المناطق التنموية معفاة من  ضريبة المبيعات و 

توزيع  وضريبة  االجتماعية  الخدمات  وضريبة  الجمركية  الرسوم 
ارباح االسهم والحصص في الشركات. في المقابل تشكل نسبة 
العمالة األردنية في المدن الصناعية كافة التابعة للشركة %61 
من مجموع العمالة الكلي، مما يشير إلى أن الشركة أسهمت وإلى 
حد بعيد في تشغيل األيدي العاملة األردنية وتوفير فرص العمل 

ألبناء المناطق التي أنشأت فيها المدن الصناعية.

قطع  للمستثمرين،  الشركة  تقدمها  التي  الحوافز  أبرز  حول  اما 
البنية  خدمات  من  متكاملة  حزمة  ومخدومة،  مطورة  اراضي 
اإلستثمارية  النافذة  خالل  من  موحدة  عمل  اجراءات  التحتية، 
الموحدة، وامكانية اإلستئجار أو التملك لألراضي والمباني، واسعار 

بيع وبدالت ايجار منافسة لألراضي والمباني الجاهزة.

كما وتوفر سهولة الوصول لألسواق من خالل اإلتفاقيات التجارية 
التي وقعها األردن مع دول العالم، والتصدير لألسواق األمريكية 
بدون جمارك، العمالة المدربة والمؤهلة وبأجور منافسة، وتطبيق 
معايير دولية لحماية البيئة من التلوث، اضافة الى السماح بتشغيل 
األيدي العاملة األجنبية، والحق بتملك المشروع كاماًل للمستثمر 

األجنبي.

النافذة  خدمة  توفير  الى  المجالي  بحسب  الشركة  وعمدت 
اإلستثمارية الواحدة مكاتب خدمات المستثمرين، حيث كانت من 
أوائل المبادرين في تطبيق خدمة المكان الواحد من خالل تأسيس 
مكتب خدمات المستثمرين في كل مدينة صناعية لتذليل العقبات 
بحيث  الموقع،  في  الخدمة  وتقديم  المستثمرين  تواجه  التي 
تكون هذه المكاتب حلقة الوصل بين المستثمر وأقسام الشركة 

المختلفة.

مع  المستثمرين  طلبات  إلستقبال  المعد  البرنامج  ربط  تم  وقد 
كافة  على  المكاتب  هذه  تجيب  كما  مباشر،  بشكل  العليا  اإلدارة 
استفسارات المستثمرين، وتم تعزيزها بكافة الكتيبات والنشرات 
واإلصدارات الحديثة التي يحتاجها المستثمر وتوفير خدمة التصفح 

على شبكة اإلنترنت.

وتوفر هذه المكاتب عددًا من الخدمات التي تسهم في التسهيل 
على المستثمرين وترخيص مشاريعهم منها، توقيع عقد اإليجار، 
ورخص  صناعي،  نمطي  مبنى  أو  ارض  قطعة  شراء  واجراءات 
اشغال،  اذن  والصناعات،  الحرف  رخص  مهن،  ورخص  انشاءات، 
الكهرباء، والمياه، وخدمات  اإلتصاالت، خدمات الصيانة، اضافة الى 

خدمات المتابعة بعد الخدمة.

ومن أبرز الجوانب التي تميزت بها الشركة، اكد المجالي حصولها 
للممارسات  مؤسسة  كأفضل  الثاني  اهلل  عبد  الملك  جائزة  على 
للعام  دورتها  في  مرة  من  ألكثر  تشارك  التي  المؤسسات  ضمن 
2010-2011، كما حظيت الشركة بفوز أحد أبنائها بالمركز األول 

للموظف الحكومي المتميز ضمن فئة الوظائف المساندة.

كما وحصلت على ذهبية المركز األول لجائزة الملك عبداهلل لتميز 
مما   ،2007  –  2006 الثالثة  للدورة  والشفافية  الحكومي  األداء 
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شكل لها دافعًا نحو التميز والتقدم والمشاركة في الدورة الخامسة 
.. 2009 – 2008

واضاف ان الشركة حصلت على شهادة األيزو 9002 عام 2000 
وفي عام 2002 تم الحصول على شهادة األيزو 9001، كما تمّ 

.SGS تجديد شهادة األيزو 9001 عام 2006 من شركة

بعد تطبيق عدة معايير  الشهادات  الشركة على هذه  وقد حازت 
أفضل  على  المستثمر  وحصول  المعامالت  إنجاز  بسرعة  تتعلق 
التي  الوطنية  المؤسسات  أوائل  من   الشركة  لتكون  الخدمات, 
حصلت على شهادة الجودة نتيجة رقي الخدمات وجودتها العالية 
الشركة  مراجعة  الى  يعود  وهذا  الصناعي  للمستثمر  المقدمة 
المستمر لطبيعة الخدمات وتطويرها ومعرفة إحتياجات المستثمر 

لتحقيق تنمية إقتصادية وطنية.

كما وحصلت الشركة على العديد من شهادات تقدير ابرزها حصولها 
 USAID على كتاب شكر من مدير الوكالة األمريكية لألنماء الدولي
واشادة بالجهود المتميزة التي بذلتها بحسن إستغالل المنحة التي 
قدّمتها الوكالة إلنشاء مدينة العقبة الصناعية الدولية والتي لها 

دور في التطور الصناعي في المملكة.

وحصولها على جائزة التميز الهندسي من والية جنوب كاروالينا 
األمريكية عن أفضل تصميم والتي كانت لمدينة العقبة الصناعية 
الدولية، كما حصلت الشركة على شهادة تكريم من سمو األمير 
فيصل بن الحسين لدورها في العمل التطوعي والتطوير. حيث 
والمؤسسات  واإلنجاز  العطاء  رواد  جائزة  على  الشركة  حصلت 

المتميز على المستوى الوطني.

وحصلت الشركة على شهادة تقدير من وزارة المياه والري وجمعية 
البيئة األردنية انعكاسًا لمشاركة المؤسسة البناءة في دعم مشروع 

التوعية المائية.

وكشف المجالي ان للشركة العديد من المسؤولية االجتماعية، حيث 
التدريب  برامج  اهمها دعم  النشاطات من  العديد من  بادرت في 
والتاهيل في المحافظات، وتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة نهر 

األردن بهدف تأطير نشاطاتها تجاه المجتمعات المحلية.

كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية والتشغيل 
لتفعيل أداء الهيئتين في دعم إقامة المشاريع الصناعية الصغيرة 
وتشجيع  للشركة  التابعة  الصناعية  المدن  في  والمتوسطة 
خالل  من  الوطن  ألبناء  العمل  فرص  وتوفير  الفردية  المبادرات 
قيام شركة المدن الصناعية ببناء مباني مصانع نمطية بمساحات 
إقامة  نحو  التوجه  تخدم  صغيرة  مساحات  وخاصة  مختلفة 
ويقوم  الصناعية  مدنها  ضمن  والمتوسطة  الصغيرة  الصناعات 

صندوق التنمية والتشغيل بدور الممول لهذه الصناعات.

وأنشأت الشركة مركزا للحاسوب في مبنى اإلدارة عمل منذ إنشائه 
على تخريج 175 متدربا ومتدربة في مجال الحاسوب ومهاراته من 
أبناء المجتمع المحلي وموظفي الشركة والعاملين في الشركات 

والمصانع القائمة في المدن الصناعية التابعة للشركة.

محافظات  بمختلف  وانتشارها  الصناعية  المدن  وجود  ان  ويقول 
وأقاليم المملكة عمل على توفير الكثير من فرص العمل ألبناء 
وبنات المنطقة المجاورة لها باإلضافة الى ما ساهمت به المدينة 
من تنشيط للحركة التجارية والعمرانية فيه ودخول أبناء المنطقة 

في مجاالت استثمارية جديدة.

لذلك فان للشركة دورا كبيرا وهاما في أعمال لجنة البر واإلحسان 
التابعة للصندوق الخيري الهاشمي والذي قدمت من خالله تبرعات 
للنهضة  الداعمة  الجوانب  والمساهمة في  مادية وعينية عديدة، 
المحيط بمدنها سواء كان  المدني  المجتمع  االجتماعية وفعاليات 
ذلك بدعم مباشر من خالل التبرعات العينية والنقدية أو بالتدريب 
إلى  أدت  التي  العمل  فرص  وإيجاد  البشرية  للكوادر  والتأهيل 
تحسين مستوى الحياة للعديد من األسر ومّكنت الكثير من الشباب 

وخاصة الفتيات من دخول سوق العمل واالعتماد على الذات.

الخير  بإقامة حمالت طرود  مستمر  وبشكل  الشركة  وتقوم  كما 
للتيسير على األسر المعوزة والمحتاجة وخصوصا في شهر رمضان 
المبارك، كما كان للشركة مبادرات في إشراك العديد من الهيئات 
مساهمة  من  لها  لما  الخير  طرود  حمالت  تبني  في  اإلقتصادية 

كبيرة في توسيع دائرة المستفيدين من هذه الحملة.   

الى  تسعى  الشركة  فان  البيئي،  الصعيد  وعلى  اخرى  جهة  من 
خلق بيئة نقية داخل مدنها الصناعية والمناطق المجاورة لها من 
خالل إتباع نظم بيئية وأساليب وقائية تكفل إيجاد بيئة نظيفة 
تكون إحد مكمالت المناخ االستثماري في المدن الصناعية التابعة 

للشركة ضمن فلسفتها المتعلقة بهذا الشأن.

إستثمـــــــار مميــــــــــز
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مجموعة فنادق انتركونتننتال االردن ... 
الثقة في العمل السياحي

مسعود: 2011 كان عاما صعبا 
لكن القطاع السياحي االردني 

خرج منه بنجاح

لقـــــاء العـــــــدد
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مسعـــــود: 2011 كـــــان عامـــــا صعبـــــا 
لكن القطاع السياحي االردني خرج منه بنجاح

أكد  انه رغم الصعوبات والتحديات التي اصابت قطاع السياحة في 
االردن وخاصة الجانب الفندقي فيها نتيجة لالحداث التي عصفت 
بدول المنطقة، اال انه استطاع التكيف مع المرحلة والعمل على 
ايجاد الحلول الكفيلة بالحفاظ على نسب االنجاز التي حققها خالل 

السنوات الماضية.

وفي الوقت الذي عانى القطاع الفندقي من تحديات حقيقية خالل 
العام 2011، ااال ان سلسلة مجموعة فنادق انتركونتننتال االردن 
بحسب مدير عملياتها في االردن وفلسطين اسامة مسعود، أكد 
انها حققت تطورا  وتستعد لدخول 2012 بحلة جديدة شعارها 

االستمرار في تحقيق االنجازات والعمل على تطوير الذات.

وخالل حديثه لـ«النشامى« استعرض مسعود ابرز المعيقات التي 

واجهت عمل الفنادق والقطاع السياحي االردني في 2011، وما 
هي الخطط المستقبلية لمجموعة فنادق انتركونتننتال االردن.

نظرا  السياحي  القطاع  على  صعبا  كان   2011 العام  ان  وقال 
استطاع  لكن  العربية،  والدول  المنطقة  بها  تمر  التي  لالحداث 
القطاع ان يخرج من هذا الموسم بنجاح نتيجة العديد من العوامل 
الذي يتمتع به االردن مقارنة مع  خاصة عامل االمن واالستقرار 

دول الجوار العربي.

وقال ان نتائج عمل القطاع السياحي كانت في المحصلة ممتازة 
وحركة  مؤتمرات  على  تحتوي  كونها  عمان  العاصمة  في  خاصة 
تجارية واستقبال للوفود الزائرة، لكن في المقابل تأثر اداء القطاع 
تعتمد  التي  االخرى  المواقع  اعلب  في  الفندقي  خاصة  السياحي 
الميت، حيث كانت  البترا والعقبة والبحر  السياحة مثل  كليا على 
نتائجها اقل كونها تعتمد على السياحة االجنبية المتصلة مباشرة 

لقـــــــــاء العــــــــــــدد

مجموعة فنادق انتركونتننتال األردن ... 
السياحــــي العمــل  فــــي  الثقـــة 
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الذي بدروه يتنقل في رحالت مشتركة بين  السائح نفسه  مع 
مختلف الدول المجاورة  التي تعاني من اضطرابات، لذلك فمن 
الطبيعي ان تتاثر تلك المواقع بتراجع النشاط السياحي فيها منذ 

بداية العام 2011.

اما حول الوضع الحالي في االردن، أكد مسعود ان المملكة تتمتع 
بسمعة طيبة على الصعيدين االقليمي والعالمي، خاصة اذا ما 
قورنت بدول الجوار، حيث يشار الى االردن انه بلد آمن ومستقر 

ويتمتع بحسن الضيافة.

انتعاش  الى  دفع  االردن  به  يمتتع  الذي  االمان  ان عنصر  وقال 
السياحة الداخلية في الوقت الذي تراجعت فيه السياحة االجنبية، 
وان  كما  الماضي،  بالعام  مقارنة  ارتفعت  المحلية  فالسياحة 

االحداث وعدم االستقرار في دول الجوار خاصة في مصر وسورية 
السياح  من  عدد  أكبر  الستقبال  أكبر  فرصة  المملكة  منحت 

المحليين والعرب خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.

واضاف ان الموسم السياحي نتيجة لزيادة اعداد السياح المحليين 
الجهات  نفسه  الوقت  في  داعيا  طيبة،  حركة  شهد  والعرب 
المختصة تنظيم العديد من الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات 
التي تساهم في دفع عجلة السياحة األردنية للسير بخطى ثابتة 

وازدهار خالل العام 2012.

افتتاح فندق  المقبلة  المرحلة  انه سيتم خالل  وكشف مسعود 
للضمان  العامة  المؤسسة  لمالكه  الميت  البحر  بالزا  كراون 
الميت  البحر  في  موجود  فندق  أكبر  سيكون  حيث  االجتماعي، 
يحتوي  االردن  SPA في  اكبر  SPA وهو  بسعة 420 غرفة + 
مطاعم  على  ويحتوي  كما  مغطاة،  شتوية  برك  صاالت  على 
متعددة ومتخصصة ومسبح البحيرة الذي يتكون من 5500 متر 

مكعب، وشاطىء رملي بديع.

اما بالنسبة لفندق كراون بالزا البترا ، فانه سيتم تحديثه كامال، 
بحيث سيتم اغالق الفندق لمدة 6 اشهر مع االبقاء على فندق 
بعد  الفندق  سيخرج  حيث  الفندق،  لنفس  التابع  الضيافة  بيت 
االنتهاء من اعمال التحديث والتطوير بحلة جديدة تواكب العصر 

والتطور الذي تستحقه مدينة البترا .

في المقابل كشف مسعود ان فندق االنتركونتيننتال العقبة شهد 
خالل العام الحالي اقباال متزايدا، خاصة في سياحة المؤتمرات، 
حيث استضاف مؤتمرات عالمية واقليمية اهمها مؤتمر السياحة 
العرب والذي تصادف مع االعالن العقبة عاصمة السياحة العربية.

باحدث  للفندق  الرئيسي  المطعم  تحديث  مؤخرا  تم  انه  وقال 
فيه  تعكف  الذي  الوقت  الحديثة، في  الصوتية  واالجهزة  االثاث 
االدارة على اضافة مطعم آخر جديد في الفندق خالل منتصف 
العام 2012، كما سيتم توسعة النادي الصحي مع اضافة خدمات 

جديدة تلبي رغبات النزالء.

تراجــــع السياحـــــة االجنبيـــــة 
تم تعويضه بالسياحة المحلية والعربية



ملحــــــق سيتـــــي سكيـــــب

“سيتي سكيب جلوبال 2011” يختتم اعماله وسط 
تطلعات بتعافي القطاع العقاري

ارتفـــاع أسعــــار استئجـــار الوحـــــدات 
أثــــر علــــى زيــادة حجـــم المشاركـــة

الـــدورة الحاليــــة تميـــــزت 
بحضور األطراف الجادة باالستثمار

مشاركون: إطالق شركات عقارية مشاريع جديدة يشير 
إلى دخول القطاع مرحلة جديدة من النمو

بمشاركة 150 عارضًا من 30 دولة



المعرض شهد اإلعالن عن مشاريع جديدة مقارنة 
بسنوات ما قبل األزمة المالية العالمية

إزاحــــة الستــــــار عــــــن 
مشـــروعات تطويريــة جديــــدة فـــي دبــــي

مشاركة العديد من الشركات التركية التي ترغب 
باإلستثمار في المنطقة الخليجية

الشركات فضلت اإلعالن عن جديتها في تنفيذ 
االلتزامات على التنافس في إطالق المشاريع
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ملف العدد

العاشرة لمعرض “سيتي سكيب جلوبال  الدورة  اختتمت فعاليات 
ايلول  شهر  من  و29   27 بين  الفترة  خالل  عقد  الذي   ،”2011
الدولي  التجاري  دبي  مركز  في  المعارض  أرض  في  الماضي 
بمشاركة 150 عارضًا من 30 دولة، حيث ستشهد هذه النسخة 
في  االستثمار  ترغب  التي  التركية  الشركات  من  عدد  مشاركة 

المنطقة الخليجية.

واستعرض المعرض خالل أيامه الثالثة أحدث المشاريع العقارية 
والمشاريع المستقبلية، حيث شهد يوم االفتتاح إطالق العديد من 
الفعاليات، من بينها مؤتمر مدن التجزئة والمؤتمر العالمي للعمارة.

وشارك في المعرض أبرز الخبراء اإلقليميين والدوليين، حيث تم 
النقاش حول التحديات التي يواحهها القطاع، وتم التعرف عن كثب 

على مجموعة من الموضوعات الساخنة الحالية في هذا القطاع .

وشهد المعرض إزاحة الستار عن مشروعات تطويرية جديدة على 
مستوى السوق المحلي في دبي، تستهدف قطاعات عقارية معينة 
كالفلل السكنية ومحالت التجزئة ومراكز التسوق المتخصصة، ما 
يعكس عودة الثقة إلى قطاع التطوير من جديد بعد غياب دام ثالث 

سنوات إبان األزمة المالية العالمية.

وكان المعرض انطلق بمشاركة 150 عارضًا من أكثر من 30 بلدًا، 
من بينها بريطانيا، والواليات المتحدة، وماليزيا، وتركيا، والبرازيل، 
وروسيا، واليونان، إضافة إلى شركات العقارات اإلقليمية والمحلية 
مثل شركة “إعمار العقارية”، و”نخيل” و”مجموعة دبي للعقارات” 
ووندرز”،  أوف  سيتي  و”فالكن  سنترال”  وورلد  و”دبي  و”مراس” 
و”االتحاد العقارية”، و”ديار للتطوير”، و”سيتي أوف أرابيا” و”داماك 

العقارية” وغيرها الكثير .

الشيخ  افتتحه  الذي   ،”2011 غلوبال  سكيب  “سيتي  واستعرض 
السياحية  المشاريع  أهم  دبي،  حاكم  نائب  محمد،  بن  مكتوم 

“سيتي سكيب جلوبال 2011” يختتم أعماله 
وسط تطلعات بتعافي القطاع العقاري

الدورة الحالية تميزت بحضور 
األطراف الجادة باالستثمار

ملحــــــق سيتـــــي سكيـــــب
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اإلقليمي  المستويين  على  الواعدة  والسياحية  السكنية  والمدن 
للشركات  نافذة  المعرض  يمثل  حيث  أخرى،  جهة  من  والدولي 
االستثمارية المتخصصة في قطاع العقارات لتطل من خالله على 
الباحثين عن استثمارات في هذا  المنطقة والمستثمرين  أسواق 

القطاع الحيوي .

المنطقة  في  واألكبر  األضخم  دبي  سكيب  سيتي  معرض  ويعد 
ويشهد في كل عام آالف الزوار الذين يتوافدون عليه من كل مكان 
الشركات  كبريات  أيضا  يشهد  كما  المميزة،  العروض  عن  بحثا 
العقارية في المنطقة والشرق األوسط وأيضا عالميا، حيث شهدت 
ترغب  التي  التركية  الشركات  من  عدد  مشاركة  النسخة  هذه 

االستثمار في المنطقة الخليجية.

“يمثل  سبيلر  كريس  سكيب”  “سيتي  في  المعارض  مدير  وقال 
العارضين الدوليين أكثر من 50% من إجمالي عدد المشاركين هذا 
العام، وتعززت مكانة دبي لواحدة من المدن العالمية الرائدة في 
قطاع األعمال، حيث تحظى بموقع مثالي كجسر يربط بين أوروبا 

وآسيا والهند.

وجرى على هامش المعرض تقديم جوائز ريتيل سيتي، وجوائز 
سيتي سكيب للهندسة المعمارية في األسواق الناشئة خالل حفل 

عشاء في مدينة جميرا .

دبي”،  “بلدية  العالمية” مشاركة كل من  العقار  “ندوات  وشهدت 
و”دائرة أراضي وأمالك دبي”، و”مجموعة دبي للعقارات”، وشركة 

“داماك”، و”دايموند ديفلوبرز للتطوير العقاري”، لمناقشة التوقعات 
المستقبلية لقطاع العقارات خالل عام 2012 واالتجاهات الخاصة 
بسوق العقارات التي من المتوقع أن تشهد نموًا والفرص المتاحة 

في هذا المجال خالل األشهر ال12 المقبلة .

العشر  خالل  كبير  بشكل  سكيب  سيتي  “تطور  سبيلر:  وأضاف 
الجميع  يردده  الذي  الشائع  االسم  هو  ليصبح  الماضية،  سنوات 
قوي  تركيز  هناك  يكون  أن  توقع  حيث  العقارات”،  صناعة  داخل 
على  المستثمرين  وجود  تعزيز  وعلى  النهائي  المستخدم  على 

المدى البعيد.

وتابع قائال أن حدث هذا العام شهد مشاركة شركات دولية تمثل 
بزيادة عن حدث  العارضين،  إجمالي  من  المئة  في  أكثر من 50 
الماضي 2010، وحافظت دبي على مكانتها داخل مجتمع  العام 
األعمال الدولي باعتبارها جسرًا مثاليًا بين أوروبا وآسيا وإفريقيا” .

الماضية، نجح “سيتي سكيب” في  العشر  السنوات  وقال  “خالل 
دعم القطاع العقاري مع ما يشهده السوق من نمو وتطور سريعين 
باإلضافة إلى المناخ األكثر تحديًا الذي اتسمت به األعوام األخيرة، 
لقد كان مهمًا جدًا لنا التأقم والتطور مع السوق المتغيرة وتقديم 
قيم مضافة ترفع نسبة الوعي والتبادل المعرفي والتعارف وعقد 

الصفقات التجارية” .

وأضاف سبيلر “ال يمكن تجاهل حقيقة أن مسائل ثقة المستثمر 
والشفافية ال تزاالن بحاجة إلى المزيد من النظر، لهذا فإن معرض 
استباقيًا في توفير منصة لكل من  تبنى منهجًا  “سيتي سكيب” 
في  الحاصل  التقدم  رصد  أجل  من  القرار  وصانعي  المطورين 
المشاريع القائمة وتطبيق القوانين والتنظيمات الجديدة، واليوم 
فإن المزيد من كبار المسؤولين العقاريين مستعدون لالستفادة 
من هذه الفرصة مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، وهذه تعتبر 

داللة قوية على أن مسألة الشفافية في تحسن مستمر«.

العقاري  السوق  أن  “سيتي سكيب”،  مجموعة  عام  مدير  وأوضح 
االستقرار  بوادر  يعكس  وبدأ  الصعبة  المرحلة  تجاوز  المحلي 
تستمر  قد  التي  عليه  الضغوط  بعض  استمرار  من  الرغم  على 
على المدى القصير نظرًا لتوافر المعروض من الوحدات العقارية 

بأنواعها مقارنة بالطلب .

المعرض شهد االعالن عن 
مشاريع جديدة مقارنة بسنوات 
ما قبل األزمة المالية العالمية
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ملحــــــق سيتـــــي سكيـــــبملف العدد

وأكد أنه ال يمكن تجاهل حقيقة أن ثقة المستثمرين وزيادة معايير 
اللتين ينبغي  القضيتين األساسيتين  الشفافية ال تزاالن تمثالن 
معالجتهما، مشيرا الى ان “سيتي سكيب” يتبنى منهجًا استباقيًا، 
حيث إنه يقدم للمطورين والجهات الرقابية الفرصة الستعراض 
التطور المستمر في المشروعات القائمة وتطبيق قوانين ولوائح 
جديدة، واليوم فإن عددًا أكبر من كبار المديرين التنفيذيين في 
المجال العقاري على استعداد لالستفادة من هذه الفرصة مقارنة 
بالعامين الماضيين، وهذا يعتبر داللة كبيرة على تحسن الشفافية 

بالفعل في مختلف مستويات هذا القطاع.

وقال سبيلر: “إن التراجع في أسعار اإليجار وقيمة العقارات جعل 
من دبي مكانًا أكثر استراتيجية للشركات لتأسيس مكاتب تابعة لها 
والسكن فيها أيضًا وهو ما سيساعد في تعزيز النمو االقتصادي، 
وبالتالي الطلب على العقارات على المديين المتوسط إلى الطويل” 

.

سكيب  “سيتي  هامش  على  أقيمت  التي  الفعاليات  أهم  ومن 
“مدن  معرض  للمعارض  “انفورما”  مؤسسة  نظمت  غلوبال”، 
المستقبل”، باالشتراك مع “بلدية دبي”، التي كشفت عن رؤيتها 
لإلمارة على مدى السنوات الـ 30 المقبلة في الجلسة االفتتاحية 
للمؤتمر، و”مركز البيئة للمدن العربية” و”منظمة المدن العربية” 
البيئة  في  واالستقرار  االستدامة  على  الحدث  هذا  سيركز  الذي 

الحضرية .

وتميز “سيتي سكيب 2011” بحضور األطراف الجادة باالستثمار 
المستخدمين  أو  المطورين  حيث  من  سواء  العقاري  والعمل 
أن  إلى  عقاريون  مراقبون  أشار  حيث  والمستثمرين،  النهائيين 
مشاركة مفاتيح صناعة العقار المتمثلة بكبرى شركات التطوير 
العاملة في سوق اإلمارات عامة ودبي خاصة، إلى جانب كثير من 
الشركات العالمية، تعكس الثقة ومتانة البيئة االستثمارية للسوق 

العقاري المحلي .

وعكست دالالت الظروف الراهنة والتطورات األخيرة التي شهدها 
النهائيين  المستخدمين  من  المزيد  حضور  العقاري،  السوق 
المؤسسين للمعرض من أجل البحث عن أفضل صفقات االستثمار 
للشراء أو استئجار الوحدات السكنية والمرافق التجارية والصناعية، 
تم  التي  القوانين  حول  المعلومات  على  الحصول  إلى  باإلضافة 
صدورها أو تطبيقها مؤخرًا، والتي كان أهمها تمديد تأشيرة مالك 
العقار إلى ثالث سنوات بداًل من ستة أشهر، والتعرف إلى أفضل 
الممارسات في مجاالت مختلفة مثل توفير النفقات في استخدام 

المكاتب والمخازن التجارية.

فإن “سيتي سكيب غلوبال” وفر محطة  للمستثمرين،  وبالنسبة 
توقف واحدة للتسوق فيها آخر المستجدات حول المناخ االستثماري 
التي  والندوات  المؤتمرات  من خالل  الناهضة  األسواق  في  العام 
نظمها المعرض، كما وفر للمستثمرين الفرص االستثمارية في 

األسواق والقطاعات العقارية ذات االهتمام .

وشهدت الدورة الحالية من المعرض، إعالنًا عن مشروعات جديدة، 
العالمية، حيث اعلنت كل  المالية  مقارنة بسنوات ما قبل األزمة 
من شركتي »نخيل« و»مراس« عن مشروعات جديدة، في الوقت 
الذي دارت شركات أخرى في فلك االستكمال، وإبراز حجم األعمال 
لم  كما  االلتزام،  وتأكيد  للتسليم،  الزمنية  والجداول  المنجزة، 
يسجل المعرض أي تحالف بين الشركات العقارية، باستثناء تحالف 

شركة جاب التركية.

“مراس”  ستطوره  الذي  “العنقاء”  مشروع  عن  “مراس”  وكشفت 
القابضة بشراكة بقيمة استثمارية بلغت ملياري درهم بشراكة 

إماراتية صينية .

 6000 سيتضمن  الذي  المشروع  في  اإلنشائية  األعمال  وستبدأ 
مربعة  قدم  ماليين   6 تبلغ  أرض  مساحة  على  تجاري  متجر 
تعادل  .6 مليون قدم مربعة  إلى 4  إجمالية تصل  بناء  ومساحة 
ثالثة أضعاف سوق التنين ويرتفع أربعة طوابق، كما أعلنت عن 
مشروع “ذا أفنيو” وهو عبارة عن مركز تجاري على شارع الوصل 

بتكلفة 20 مليون درهم.

كما كشفت “نخيل” عن مشروعها “بالم ريزينس” ضمن “النخلة 
إلى  إضافة  شاطئي،  مبنى   102 تطوير  سيشمل  الذي  جميرا” 
“ديسكفري  من  كل  في  تجارية  محالت  عن  عبارة  مشروعين 
إجمالي  وتبلغ  التنين،  سوق  وتوسعة  بارك”  و”جميرا  جاردنز” 
مساحة المشروعات التجارية هذه نحو 400 ألف قدم مربعة، كما 

أعلنت نخيل عن تطوير “النخلة مول” .

من جهة أخرى، أعلنت شركة “فالكن سيتي أوف وندرز”، عن االنتهاء 
من إنجاز نحو 40% من مشروعها التطويري الواعد “فالكن سيتي 
اإلمارات،  شارع  على  الند”  “دبي  ضمن  يقع  الذي  ووندرز”،  أوف 
تشمل االنتهاء من كامل أعمال البنية التحتية التي تشكل حوالي 
30% من القيمة اإلجمالية المرصودة للمشروع . وفي الوقت ذاته، 
إنجاز 21 مبنىً تحوي على  العقارية” عن  “داماك  أعلنت شركة 

4،072 وحدة حتى خالل األشهر الماضية منذ بداية العام الجاري.

وسلطت “مجموعة دبي للعقارات” خالل مشاركتها في المعرض 
على المحفظة المتنوعة من مجمعاتها التي توفر مجموعة واسعة 
في  بما  الحياة،  أنماط  شتى  مع  المنسجمة  العقارية  الحلول  من 
األسعار  ذات  السكنية  والوحدات  الفسيحة،  والشقق  الفلل  ذلك 
المعقولة، ومساكن الموظفين، ومساحات التجزئة والمكاتب في 
بعض من أكثر المناطق جذبًا لالهتمام في دبي، كما استعرضت 
و”الخليج  “الممشى”،  مثل:  لها  التابعة  واألحياء  الوجهات  أيضًا 

التجاري”، إضافة إلى رصيدها واسع النطاق من األراضي.

االعمال  في  ستبدأ  أنها  سنترال”  وورلد  “دبي  أعلنت  جهتها  من 
االنشائية لمدينة الطيران الخاصة بمشروع “دبي وورلد سنترال” 
من  األولى  المرحلة  تكلفة  أن  المقبلة، موضحة   6 األشهر  خالل 
المشروع تبلغ 14 مليار درهم، وتشمل إقامة مبنى للمسافرين 
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ومبنى  مسافر  ماليين   7 إلى   5 من  تتراوح  استيعابية  بطاقة 
للشحن بطاقة 250 الف طن ترتفع في مراحل أخرى الى 600 

الف طن .

وذكرت أن المرحلة الثانية من المشروع قيد التصميم في الوقت 
الراهن وسيتم تنفيذها على فترة 10 سنوات حتى العام 2020، 
مسافر  مليون   80 تستوعب  للمسافرين  مبان  إقامة  تتضمن 
وتعزيز الطاقة لمباني الشحن لتصل الى 12 مليون طن سنويًا . 
مشيرة الى أن مدينة دبي للطيران عززت مكانتها كمركز عالمي 
للنقل والخدمات اللوجستية من خالل االستثمار في مشاريع البنية 

التحتية ودوره الحيوي في تغيير البيئة االقتصادية.

إطالق  أن  المعرض  فعاليات  في  مشاركون  اعتبر  المقابل  في 
شركات عقارية كبرى مشاريع جديدة مؤشرًا على تعافي القطاع 
بعد  خاصة  المستدام  النمو  من  جديدة  مرحلة  ودخوله  العقاري 
خروج المضاربين واعتماد السوق بشكل أساسي على الطلب من 

المستخدم النهائي.

وأشاروا إلى أن الشركات العقارية أصبحت أكثر تدقيقًا في نوعية 
المشاريع العقارية التي تقوم بطرحها في الوقت الراهن مشددين 
على أهمية أن تتالقى طبيعة تلك المشروعات مع نوعية الطلب 

الحقيقي في السوق العقارية المحلية.

وقال احد المطورين إن »الشركات العقارية المشاركة في الدورة 
حول  جهودها  إبراز  على  ركزت  )سيتي سكيب(  لمعرض  الحالية 
من  معها  المتعاملين  إلى  قدمته  الذي  وااللتزام،  الصدقية  مدى 
خالل استكمال العمليات اإلنشائية، وتسليم الوحدات على الرغم 

من تداعيات األزمة العالمية«.

يركز  كان  إذ  سابقتها،  عن  كثيرًا  اختلفت  »الدورة  أن  وأضاف 
المشاركون في الدورات السابقة على التنافس، والتفاخر، بإطالق 
أكبر عدد من المشروعات العقارية الجديدة، إال أن هذا تحول إلى 
وعودها،  على  المحافظة  في  الشركة  جدية  مدى  عن  إعالنات 

وجدول اإلنجاز والتسليم«.

وفي الوقت الذي ساد فيه التفاؤل من قبل بعض الخبراء، اال ان 
العقاري  القطاع  ان  كشفت  الحالية  الدورة  ان  أكد  االخر  البعض 

مازال يعاني من تداعيات االزمة المالية العالمية.

من جهته، قال أحد المشاركين في المعرض إن »المعرض شهد 
إقبااًل ضعيفًا إلى حد ما مقارنة بدورات سابقة، ما أدى إلى تراجع 
استئجار  أسعار  »ارتفاع  أن  إلى  مشيرًا  المعرض«،  على  اإلقبال 
إعراض  إلى  أدى  العالمية،  األزمة  تداعيات  مع  بالتزامن  الوحدات 

شركات عقارية عن المشاركة«.

وأضاف أن »أسعار االستئجار باتت تشكل عبئًا على شركات كثيرة، 
السيما الصغيرة، لذلك فإن معظم الشركات لم تستطع المشاركة 

في الدورة الحالية، إذ التزال تمر بأزمة مالية أو أزمة سيولة، وكان 

أكبر  لها لجذب  المعرض تسهيالت  إدارة  المفترض أن تقدم  من 
قدر من الشركات«.

وعلى صعيد متصل أكد العديد من المشاركين إن »فعاليات العام 
الجاري من المعرض، القت إقبااًل ضعيفًا نسبيًا ومشاركة قليلة«، 
منوهين الى أن »تداعيات األزمة االقتصادية على أوضاع الشركات 
أسعار  ارتفاع  عن  فضاًل  المشاركة،  عدم  على  أجبرتها  العقارية 

استئجار المساحات في المعرض.

وأوضحوا أن »الشركات العالمية والكبرى غابت عن فعاليات الدورة 
الحالية، نظرًا لتوقف إعالنات الشركات عن صفقات جديدة«.

واكد المختصون إن »السوق العقارية التزال بحاجة إلى مزيد من 
الوقت، الستعادة الحراك الطبيعي، وبدء األعمال من جديد«، حيث 
أن معظم المشاركات في هذه الدورة ليست بهدف الحصول على 

عقود جديدة، لكن للتمثيل والتعارف«.

وأشاروا إلى أن »العقبات التي تقف أمام العديد من الشركات على 
من  أي  في  المشاركة  من  تمنعها  الدولي،  أو  المحلي  المستوى 
الشركات  كل  تستطيع  ال  تكاليف  من  لها  لما  الدولية،  المعارض 

الوفاء بها«.

كما وقال المشاركون إن األسعار المرتفعة التي قدمها المعرض 
أن  إلى  الفتين  الحالية،  الدورة  خالل  عدة  شركات  غياب  إلى  أدت 
الشركات العقارية التزال تعاني تداعيات األزمة االقتصادية عليها.

عن  سكيب«  »سيتي  فعاليات  خالل  اإلعالن  تم  اخرى  جهة  من 
الفائزين بجوائز »ريتيل سيتي«، إذ حصدت شركات إقليمية من 
بينها )ألدو(، و)بوتيك وان(، و)ذا وان( جوائز هذا الحدث، بينما حصل 
مركز )كنت بارك( للتسوق في تركيا على اثنتين من أكبر الجوائز 

ضمن فئات )أفضل مشروع تجاري( و)أفضل مقصد للتجزئة(«.

عارف  التجزئة«،  لتجارة  »إعمار  لشركة  التنفيذي  الرئيس  ونال 
العام  خالل  الصناعة  هذه  في  إلسهاماته  الشرف  جائزة  أميري، 
الدرمكي،  سلطان  الدرمكي،  شركة  رئيس  وحصل  الماضي، 
أما  التجزئة«.  مجال  في  شاب  أعمال  رجل  »أفضل  جائزة  على 
إلى جوائز »ريتيل سيتي« فهي جائزة  التي أضيفت  الجوائز  آخر 
»مبيعات التجزئة على االنترنت«، وحصل عليها موقع »سوق دوت 
كوم«وجائزة »اإلبداع في قطاع التجزئة« لمركز الترفيه العائلي 

»كيدزانيا« في دبي مول.

ارتفاع أسعار استئجار الوحدات 
أثر على زيادة حجم المشاركة
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»أكاديمية الطيران الملكية«.. خدمة 
المجتمع بنزاهة وصدق وإمتياز

 JCAA تتميز بإعتمادها وترخيصها من قبل سلطة الطيران المدني
وتمنح رخصة طيران من إدارة الطيران الفيدرالي األمريكي، وهي 
دولة  العربية و20  الجوية  الخطوط  العديد من  قبل  معتمدة من 
صديقة لتدريب مبعوثيها من الطلبة في مجال الطيران وهندسة 

صيانة الطائرات.

أكاديمية الطيران الملكية األردنية التي تأسست في عام 1966 
بتوجيهات من المغفور له الملك الحسين بن طالل، كانت بحسب 
محمد  الكابتن  األردنية  الملكية  الطيران  ألكاديمية  العام  المدير 
الخوالدة أول معهد في المنطقة يعنى بالتدريب في مجال الطيران، 
وتسعى بشكل جدي الى خدمة المجتمع الوطني بكل نزاهة وامتياز.

على  حصلت  األكاديمية  ان  لـ«النشامى«،  حديثه  خالل  ويقول 

 Civil Aviation إعتماد من هيئة تنظيم الطيران المدني األردني
إعتماد  إلى  باإلضافة   Regulatory Commission - CARC
 International Civil Aviation الدولية  المدني  الطيران  منظمة 
Organization - ICAO وكافة هيئات الطيران والخطوط الجوية 
معايير  ضمن  األكاديمية  وتعمل  واإلبداع،  للتمييز  تسعى  التي 
 European Aviation ومتطلبات وكالة السالمة الجوية األوروبية
األمريكي  الفدرالي  الطيران  إدارة  و    Safety Agency - EASA
متطلبات  لتلبية    Federal Aviation Administration - FAA

التدريب وشركات الطيران في المنطقة.

تلخيص  يمكن  انه  الخوادة  أكد  األكاديمية،  ورؤية  اهداف  وحول 
في  الطيران  لتدريب  متميزا  مركزا  نفسها  من  تصنع  ان  رؤيتها 
تضمن  التي  التدريبية  البرامج  أحدث  وتوفير  بتقديم  المنطقة 
تطبيق أعلى المستويات العالمية لتخريج طيارين ومهندسين من 

ذوي الكفاءة والمهارة العالية.

الخوالدة: إستراتيجية العمل مبنية ضمن المعايير 
والمتطلبات العالمية
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في  الريادة  مركز  على  للمحافظة  بسعيها  فتتمحور  اهدافها  اما 
التدريب على مختلف مجاالت الطيران لرفد الخطوط الجوية المحلية 
واإلقليمية والعالمية بطيارين يتمتعون بمستوى عال من الكفاءة 
والمهارة، باإلضافة إلى تدريب وتأهيل الطلبة في مجاالت هندسة 
المقاييس  ألعلى  طبقا  الطائرات  وإلكترونيات  الطائرات  صيانة 

العالمية، إضافة إلى دورات متقدمة في مجال علوم الطيران.
  

وقال الخوالدة، إن الخبرة العريقة التي تمتلكها األكاديمية في مجال 
المستويات  بأعلى  مؤهلين  مدربين  بطاقم  والمقرونة  الطيران، 
والتقنيات  المعدات  أحدث  على  اعتمادها  إلى  باإلضافة  العالمية، 
التكنولوجية، جعلتها قادرة على تخريج طلبة ذوي كفاءة عالية في 
أبزر  . وحول  الطائرات  التجاري وهندسة صيانة  الطيران  مجاالت 
برامج  تقدم  انها  أكد  األكاديمية،  تقدمها  التي  التدريبية  البرامج 
 ATPL آلي  تجاري  طيران  دبلوم  يتضمن  الذي  الطيران  تدريب 
Integrated FCL 1، ودورة مدرب طيران FI، ودورة مدرب طيران 

.IRI آلي

 ،Frozen ATPL كما وتقدم برامج تدريب لرخصة طيار خط جوي
والتي تتضمن دورات مرحل جوي A/C Dispatcher، ودورة تعاون 
ذلك  الى  اضافة  تأهيل طيارين.  ودورات   ،MCC الطائرات  أطقم 
تتضمن  والتي  الطائرات  صيانة  تدريب  برامج  األكاديمية  تقدم 
دبلوم صيانة هياكل ومحركات الطائرات A&P، ودبلوم إلكترونيات 
للمهندسين  تخصصية  تأهيل  ودورات   ،Avionics الطائرات 

والفنيين.

تدريب  هو  الرئيسي  األكاديمية  هدف  ان  الخوالدة  الكابتن  واكد 
من  وذلك  الحديث،  الطيران  متطلبات  كافة  على  الطلبة  وتاهيل 
خالل طرحها لبرامج عديدة اهمها »برنامج الطيران« الذي يتضمن 
الخاص والتجاري اآللي وأيضا عقد دورات  الطيران  التدريب على 
متقدمة لتاهيل الطيارين للحصول على رخصة طيار خط جوي 

ومدرب ومرحل جوي وغيرها من دورات اإلنعاش المختلفة.

ويضيف انه نطرا لإلقبال المتزايد على التدريب، قامت األكاديمية 
بإنشاء مبنى حديث للعمليات الجوية والتدريب األرضي، اضافة الى 
مبنى للمحاضرات النظرية يتسع الى 52 قاعة دراسية وكافيتيريا 
للطلبة إلستيعاب األعداد المتزايدة من المتدربين. كما وتم انشاء 
فرع في مطار الملك حسن الدولي/ العقبة يضم هنجرا للصيانة 
بمساحة  للطائرات  خاصا  وموقفا  والطلبة  للمدربين  ومكاتب 
700م2، كذلك تم تأمين سكن بواقع 8 شقق سكنية في مدينة 

العقبة.

التشبيهي  الطيران  دائرة  بإنشاء  األكاديمية  قامت  المقابل  في 
حيث تم تجهيز بناء حديث لها مزود بـ 3 طائرات تدريب تشبيهية 
 GLASS CRJ700 ,200 ASCENT KING AIL حديثة من بينها
AST300;COCKPIT;AST3000 وهذه تمكن الطالب بكل كفاءة 
الحديثة  اتجارية  الطائرات  على  التحويل  استخدام  على  وافتدار 

والمتطورة.

بعقود  مؤخرا  فازت  األكاديمية  أن  الى  الخوالدة  الكابتن  ويشير 
العالمية،  الطيران  معاهد  مع  كبيرة  منافسات  بعد  كبيرة  تدريب 
حيث يقوم على التدريب في األكاديمية طاقم كبير من المدرسين 
والمدربين من ذوي الخبرات الطويلة والكفاءة العالية المتميزة في 
هذا المجال. وحول آليات ووسائل التدريب التي تعتمدها األكاديمية، 
أكد انها تعتمد على استخدام الطـائـرات، وأجهزة الطيران التشبيهي 
– السميوليتر، والمشاغل والمختبرات الفنيـة، وتجهيـزات القاعات 

الصفـيـة.

تأسيسها،  منذ  الشركة  انجازات  عن  بالحديث  الخوالدة  ويستمر 
فيتسعرض التراخيص التي حصلتها خالل سنوات عملها الطويلة.

المبدئي من  الترخيص  على  عام 1974 حصلت  في  انه  ويقول 
الطيران  تخصصات  لتدريب  األردني  المدني  الطيران  سلطة 
والهندسة، وفي 1998 حصلت على الترخيص من سلطة الطيران 
ومحركات  هياكل  هندسة  تخصص  لتدريب  األردني  المدني 
الطائرات )A&P(، وفي عام 1999 حصلت على الترخيص من إدارة 
في  األرضية  المدرسة  مواد  لتدريب  األمريكي  الفدرالي  الطيران 

علوم الطيران.

كما وحصلت األكاديمية في عام 1999 على الترخيص من سلطة 
الطيران المدني األردني لتدريب تخصصات الطيران المتقدمة، وفي 
2002 على الترخيص من سلطة الطيران المدني األردني لتدريب 
تخصص المرحل الجوي، وفي 2003  على الترخيص من سلطة 
الكترونيات  هندسة  تخصص  لتدريب  األردني  المدني  الطيران 
الطائرات )Avionics(، وعلى الترخيص من سلطة الطيران المدني 
الترخيص  وعلى  الهيليكوبتر،  طيران  تخصص  لتدريب  األردني 
من إدارة الطيران المدني واألرصاد الجوية الجزائرية لتدريب طلبة 

الطيران بالتوافق مع متطلبات الطيران األوروبي.

 ISO( األيزو  شهادة  على   2004 عام  في  األكاديمية  وحصلت 
تنظيم  هيئة  من  الترخيص  على    2010 وفي   ،)9001:2000
مع  بالتوافق  الطيران  طلبة  لتدريب  األردني  المدني  الطيران 
متطلبات الطيران األوروبي، اما في 2011 فقد حصلت على شهادة 

.)9001:2008 ISO( األيزو

التي  الصعبة  الظروف االقتصادية  انه وبالرغم من  الخوادة  واكد 
الرئيسي  المتطلب  يبقى  التدريب  ان  إال  العالم،  دول  على  تمر 
لكافة العاملين في قطاع الطيران المدني والشركات والمؤسسات 
الرسمية والخاصة معا، كونه يعتبر »الشريان المغذي للكفاءات« 
وبالتالي يعود بالفوائد الجمة على القطاع من حيث حسن االداء 

والرقي بتقديم الخدمات المطلوبة بكفاءة عالية.

كما وان نتائج التدريب سينعكس ايجابا على التسويق ألي شركة 
وكذلك في إعالء سمعتها من حيث السالمة الجوية واألرضية وهذا 
ما يزيد االقبال لالستفادة من خدماتها، مشيرا ان هنالك مثال يمكن 
االستعانة به في هذا الموضوع مفاده »إن قطرة عرق تسكب في 
ميادين التدريب توفر قطرة دم في الميدان العملي« وهذه المقولة 
تنطبق اليوم على كافة مجاالت الحياة، فاالعداد الجيد يعطي نتيجة 

جيدة ومقبولة وتوفر الكثير من الجهد والمال.
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جامعة فيالدلفيا تستذكر 
الراحل الحسين بن طالل

استضافت العديد من الفعاليات والنشاطات االجتماعية

والنشاطات  الفعاليات  من  العديد  فيالدلفيا  جامعة  استضافت 
وربط  الدراسية  الخطط  لتطوير  سعيها  في  وذلك  االجتماعية، 

مخرجات التعليم بحاجة المجتمع.

ونظمت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة المعرض الفني الشامل 
تحت عنوان »وفاًء للراحل العظيم الملك الحسين بن طالل طيب 
اهلل ثراه«، بمشاركة مجموعة من فناني رابطة جراسيا في القاعة 

المتعددة األغراض بالجامعة.
 

وافتتح المعرض رئيس الجامعة الدكتور مروان كمال الذي جال في 
أرجاء المعرض، معربًا عن سعادته بهذا المعرض المتميز لرابطة 
جراسيا للفنون الجميلة، لما اشتمل عليه من انجازات وأعمال فنية 
متميزة، حيث أكد على دعم الجامعة لهذه األنشطة والمواهب التي 

تظهر فيها كفاءات وقدرات الشباب االردنيين.
 

من جانبه أشار الفنان ياسر أبو طعمة  من رابطة جراسيا الفنية 
جانبا  تجسد  متنوعة  فنية  أعمال  على  يشتمل  المعرض  أن  إلى 
الدروع  من  ومجموعة  السيراميك،  وأعمال  األردنية  الطبيعة  من 
إلى  إضافة  جراسيا،  رابطة  أعضاء  فيها  كرم  التي  والشهادات 

انطــالق فعاليـــات مؤتمــر »الثقافات الشعبية« 
فـــي جامعــــة فيالدلفيــــا
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مؤلفات وأرشيف عن تاريخ األدب األندلسي ومجموعة من دواوين 
الشعر التي تغنت بأمجاد الوطن .

 
المناسبة  بهذه  االحتفاء  فعاليات  ضمن  الجامعة،  استضافت  كما 
نادي  وفريق  الطائرة  الكرة  بلعبة  العام  األمن  فريق  الوطنية 
المباريات وسط  القدم، حيث جرت  الرياضي بلعبة كرة  اليرموك 

حضور طالبي مميز.

في المقابل نظمت كلية الهندسة في الجامعة بالتنسيق مع نقابة 
هيئة  أعضاء  خاللها  التقى  عمل  ورشة  األردنيين  المهندسين 
التدريس مع المهندسين خريجي فيالدلفيا، لتعريف الطلبة الذي 
ال يزالون على مقاعد الدراسة بكفاءة المهندس في حقل العمل 

وما يحتاجه من مهارات وظيفية تمكنه من أداء العمل الهندسي.
 

بالحضور،  كمال  مروان  الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس  ورحب 
وأشاد بالدور الكبير للمهندس في تنمية المجتمع وتقدمه، وطلب 
من الحضور االستفادة من هذا اللقاء لتطوير الخطط الدراسية بما 

يتناسب والتطورات في مجال النقص وحاجة المجتمع.
 

من جانبه أشاد نائب الرئيس للشؤؤن األكاديمية األستاذ الدكتور 
محمد عواد بفكرة اللقاء، ودوره في عملية التواصل بين المهندسين 
وجامعتهم، وأكد أن هذا التواصل متطلب مهم من متطلبات عملية 
تحسين نوعية التعليم، يؤدي إلى تطوير الخطط الدراسية وربط 

مخرجات التعليم الهندسي بحاجة المجتمع.
 

وعرض اللقاء قصص نجاح لمهندسي فيالدلفيا، وتحدث المهندس 
بمتطلبات  الجامعي  التعليم  ربط  فاعلية  عن  السعودي  أحمد 
حقل العمل، واستغالل فترة التدريب الهندسي للطالب بالتعاون 
مهارات  اكتساب  من  الطالب  لتمكين  والخاص،  العام  القطاع  مع 

هندسية اضافية .
 

ساهمت  الذي  الكبير  بالدور  العسيري  زهير  المهندس  وأشاد 
بالمهارات  الطالب  بتزويد  فيالدلفيا  بجامعة  الهندسة  كلية  به 
والمعلومات التي تجعل منه مهندسا متميزًا في مجال عمله، حيث 
اقترح المهندسان تنظيم دورات تدريب وتعليم مستمرة للخريجين 

لتبقى رابطا يعرفهم بآخر مستجدات عالم الهندسة.
 

وفي الختام أكد عميد كلية الهندسة األستاذ الدكتور قاسم العبيدي 
أن الجامعة ستفعل تواصلها مع الخريجين من خالل نادي خريجي 
يتخلله  فيالدلفيا  لمهندسي  سنوي  ملتقى  بتنظيم  فيالدلفيا، 

مجموعة من المحاضرات العلمية والنشاطات االجتماعية.

من جهة اخرى انطلقت مؤخرا فعاليات مؤتمر المؤتمر السادس 
عشر »الثقافات الشعبية« في جامعة فيالدلفيا بمشاركة نخبة من 

الباحثين من العالم العربي وبريطانيا وألمانيا. 

 وافتتح المؤتمر، الذي رعاته رئيسة مجلس أمناء الجامعة  ليلى 
في  أصبع،  أبو  صالح  د.  المنظمة  اللجنة  لرئيس  بكلمة  شرف، 
الوقت الذي تلى كلمة الضيوف د. أحمد حلواني، حيث شدد رئيس 
إضاءة مجاهل  العرب في  الباحثين  دور  كمال  مروان  د.  الجامعة 

المعرفة وخباياها. 
وزير  ادارها  التي  األولى  الجلسة  انطلقت  االفتتاح  أعقاب  وفي 

من  بودربالة  الطيب  فيها  وتحدث  حمزة،  زيد  د.  األسبق  الصحة 
جامعة باتنة – الجزائر عن الثقافة الشعبية بين حضارة المشافهة 
جامعة  من  كنعان  رياض  قصي  تحدث   كما  الكتابة،  وحضارة 
الشعبية  والثقافة  الثقافية  الخصوصية  عن  العراق   – الموصل 
الثقافات  مستقبل  في  نظرية  دراسة   – انثروبولوجي  مدخل   –

الشعبية.

اضافة الى ذلك تحدث عبد اللطيف محفوظ من جامعة بنمسيك 
– المغرب عن الحكاية الشعبية وتحوالت المعنى والداللة ، ورجا 

الخليلي من الجامعة الهاشمية، واورسوال الخالد من ألمانيا.

أما الجلسة الثانية التي ادارها رئيس تحرير جريدة الرأي سميح 
المعايطة وتحدث فيها كل من: فوزية آل علي من جامعة الشارقة 
– اإلمارات العربية المتحدة عن الفضائيات المحلية وتدعيم قيم 
وطيبي  ميدانية،  دراسة   / اإلمارات  مجتمع  في  الشعبي  التراث 
غماري من جامعة معسكر – الجزائر عن أنثروبولوجية االتصال : 

القراءات الشعبية لرسائل الجسد.

عن  العراق   – الموصل  جامعة  من  العبيدي  حارث  وتحدث  كما 
التغريب الثقافي في الواقع العراقي / الثقافة الشعبية أنموذجا ، 
وشفيق النوباني من وزارة النربية والتعليم – األردن عن الهوية 
حمزة  األمير  سيرة  في  دراسة  الشعبي  المنظور  في  القومية 
البهلوان ، ومحمد الناصر صديقي من جامعة جندوبة – تونس عن 
دخلة سيدي مرزوق الشوشان بنفطة / عقيدة األجداد في ثوبها 

األوليائي اإلسالمي.
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جامعة الشرق األوسط تصدر كتاب حصاد 
الموسم الثقافي الثاني 2011-2010

أصدرت جامعه الشرق االوسط كتاب »حصاد الموسم الثقافي 
النشاطات  عن  ملخصات  تضمن   ،»2011-2010 الثاني 

الثقافية التي أقيمت في الجامعة.

الكتاب، فقد تنوعت مابين  التي تضمنها  النشاطات  ومن بين 
الطلبة  بين  أكاديمية  ولقاءات  عمل  وورش  تدريبية  دورات 

وأعضاء الهيئة التدريسية في كلياتهم وزيارات للوفود والتعاون 
وأقامة  والدولية  والعربية  المحلية  الجامعات  مع  األكاديمي 
المعارض وتنظيم مسابقات ومباريات رياضية وفنية ومشاركات 

في الفعاليات الوطنية.

كما وتضمن قوائم بالرسائل الجامعية التي أعدها طلبة الجامعة 
أستكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير.

أ.د. طالب  رئيسها  الجامعه بحضور  وعلى صعيد متصل عقدت 
العلوم  كلية  عميد  بين  مفتوحا  لقاء  الرئيس  ونواب  الصريع 
التربوية أ.د. جودت أحمد المساعيد وطلبة بكالوريوس تكنولوجيا 

التعليم والتربية الخاصة وأعضاء هيئة التدريس فيها.

والقضايا  االستفسارات  لطرح  الطلبة  أمام  المجال  فتح  وتمّ 
إدارة  جهود  على  أثنوا  حيث  تهمهم،  التي  واإلدارية  األكاديمية 
العلمية  األجواء  وتوفير  والقسم في خدمتهم  والعمادة  الجامعة 

المناسبة لهم.

وقام كل من أ.د. الرئيس والنواب والعميد ورئيس القسم بالرد 
على استفسارات الطلبة، وأعربوا عن أستعدادهم لتذليل مختلف 
بمستوى  بالغا  أهتماما  أبدوا  كما  تواجههم  التي  الصعوبات 
في  العلمية  المتطلبات  أحدث  تواكب  التي  الدراسية  الخطط 

مجالي تكنولوجيا التعليم والتربية الخاصة.

الشرق  جامعه  في  الطلبه  شؤون  عمادة  نظمت  المقابل  في 

الصريع  يلتقي عمادة 
العلوم التربوية وطلبتها 

في نقاش مفتوح
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من جهة اخرى انطلقت حمله اهل الخير بتنسيق من عمادة شؤون 
العامه  العالقات  وقسم  الجامعه  طلبة  من  مجموعه  مع  الطلبة 
والمحتاجة  الفقيرة  للعائالت  والعينية  المادية  التبرعات  لتقديم 

بمناسبة عيد األضحى المبارك وذلك في منطقه ذيبان/مادبا.

وتم توزيع طرود تحتوي على المواد الغذائيه االساسيه باالضافه 
أثناء زيارة ما يقارب ال )18(  الى المالبس الجديدة والبطانيات 
منزاًل والمعايدة على أهلها وتفقد أوضاعهم وتقديم المساعدات 

لمحتاجيها.

وكانت الجامعة اقامت حفال بمناسبه حلول عيد االضحى المبارك، 
حضره رئيس الجامعه أ.د طالب الصريع وجميع اعضاء الهيئتين 

التدريسيه واالداريه.

وبين رئيس الجامعه اهميه تلك المناسبه، مؤكدا على ضروره 
وجود التفاعل والتالحم االجتماعي بين اعضاء كادر الجامعه في 

مثل هذه المناسبات.

الشعب  مع  العالمي  التضامن  يوم  بمناسبه  احتفاليه  االوسط 
الفلسطيني، وذلك في مسرح  الجامعه بالتنسيق مع النائب عبد 
القادر حباشنه رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب واالستاذ 
أمين مقبول عضو منظمه التحرير الفلسطيني وعدد من اعضاء 

المجلس الوطني الفلسطيني. 

حواريه  جلسه  شريف  سليم  الدكتور  الطلبه  شؤون  عميد  وأدار 
فلسطين  بدولة  االعتراف  عن  تحدث  مقبول  امين  االستاذ  مع 
والفلسطيني،  االردني  الشعبين  بين  التوأميه   العالقه  وعن  
كما بلغ الدكتور سليم الشريف رسالة من  االسير المحرر »علي 
مسلماني« حيث نقل بدوره رسالة االسرى الفلسطينيين للعالم 
وشارك الطالبان مهند سالمه وناجي ابو لوز بفقره ادبيه بعنوان 

تتابع فلسطيني.

كما أحيت فرقه العائدين عروضا فنية غنائية، وشاركت الفنانة 
ميس شلش بفقرة غنائيه مما اعطت الحفل رونقا خاصا تعالت 

فيه اصوات التصفيق.
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جامعة الزيتونة تنظم العديد من 
اللقاءات مع الهيئة التدريسية

عقدت رئاسة جامعة الزيتونة العديد من اللقاءات مع اعضاء الهيئة 
التدريسية في كليتي التمريض واالقتصاد والعلوم اإلدارية، وذلك 
االكاديمي  الكادر  مع  التواصل  في  المستمرة  الجهود  اطار  في 
والتدريسي في الجامعة، وتجسيدًا لمبدأ التعاون في اإلدارة وتحمّل 

المسؤولية الجماعية لالرتقاء بمستوى خريجي كليات الجامعة.

وقام رئيس جامعة الزيتونة األستاذ الدكتور رشدي حسن بااللتقاء 
مع أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التمريض وبحضور رئيس 

هيئة المديرين علي القرم. 

وقالت األستاذة الدكتورة حريصة الشمي عميد الكليّة في الجامعة 
اّن كليّة التمريض في جامعة الزيتونة كلية عريقة، أثبتت كفاءتها 
من خالل خريجيها الذين تتنافس المستشفيات في الداخل والخارج 
على استقطابهم نتيجة للسمعة األكاديمية المتميزة التي تحظى 
بها الكلية بين نظيراتها في الجامعات األردنية. متعهدة وزمالؤها 
مستوى  على  والمحافظة  التميز  هذا  لمواصلة  الكلية  دفع  في 

مخرجاتها التعليمية من خالل التطوير المستمر للمناهج والتقنيات 
التنافسية  الدائرة  ضمن  الزيتونة  جامعة  لبقاء  وذلك  الحديثة. 

اإلقليمية والدولية.

أن  الجامعة  رئيس  رشدي حسن  الدكتور  األستاذ  أكد  جانبه  من 
في  فعاليًة  واألكثر  األساس  العنصر  هو  التدريس  هيئة  عضو 
العملية التعليمية ومخرجاتها، مما يحتم على الجامعة منح الثقة 
جد  بكل  التعليمية  مسيرته  لمواصلة  التدريس  هيئة  لعضو 
ومثابرة وإخالص.  ثم أشاد بالمستوى المرموق الذي وصلت إليه 
هذا  الستثمار  التدريسية  الهيئة  أعضاء  موجهًا  التمريض  كليّة 
النجاح والمحافظة عليه من خالل رعاية الطالب تعليميًا وإرشاديًا ، 

وااللتزام بالساعات المكتبية.

وأعلن األستاذ الدكتور حسن عن دعمهِ للبحث العلمي  في الكليّة 
عن  تنفصل  ال  جامعة  أي  قيمة  أن  حيث  الجامعة  إمكانيات  بكل 

قيمتها البحثية. 

)نريد  قائاًل:  الجودة  ضمان  مسألة  على  الجامعة  رئيس  وركز 

الدكتور الحسن : الهيئة التدريسية هي العنصر 
األساسي واألكثر فعالية في العملية التعليمية
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الجودة(،  أن نبني نظام جودة مستمر ال أن نخضع فقط لتقييم 
العمليّة  التدريسية إلى ضمان الجودة في  الهيئة  موجّهًا أعضاء 
حاجات  تالئم  التي  التخصصات  واستحداث  وتطوير  التدريسية 

المجتمع اإلقليمي.

المحّلي من خالل  المجتمع  التفاعل مع  الكليّة في  وأشاد بجهود 
األيّام الصحيّة التي أقامتها الجامعة خالل العام الماضي وجرى 
خالل اللقاء حوار بين الرئيس وأعضاء هيئة التدريس تمّت خالله 
مناقشة العديد من القضايا مثل تحديث المختبرات، التركيز على 
التدريب العملي  في أفضل المستشفيات، التحضير للبدء باستحداث 
برامج الماجستير كي تكون برامج قويّة ومتكاملة، البحث العلمي، 
كما وطرحت الكثير من األفكار البنّاءة التي تساهم في االرتقاء 
بمستوى خريجي الجامعة ومواكبة المستجدات الحديثة في هذا 

المجال.

الهيئة  أعضاء  يلتقي  الزيتونة  رئيس جامعة  التقى  المقابل  في 
اإلداريّة، بحضور رئيس  والعلوم  االقتصاد  كلية  التدريسية في 

هيئة المديرين علي القرم.

الكليّة  بأعمال عميد  القائم  الطائي  الدكتور حميد  األستاذ  وقال 
مدرسة;  اإلداريّة  والعلوم  االقتصاد  كليّة  :إّن  الجامعة  برئيس 
وهي ضمن هذا النهج تستمرُ بروحيّة عالية إذ أنّها توّظفُ ما 
العلمي  المستوى  على  المحافظة  أجل  من  خبرات  من  تملكهُ 
والسمعة المتميزة التي تحظى بها كلية االقتصاد بين نظيراتها 
في الجامعات األردنية، متعهِّدًا وزمالؤه في دفع الكلية لمواصلة 
وذلك  التعليمية,  والمحافظة على مستوى مخرجاتها  التميز  هذا 

لبقاء جامعة الزيتونة ضمن الدائرة التنافسية اإلقليمية والدولية.

مرحبًا  الجامعة  رئيس  حسن  رشدي  الدكتور  األستاذ  وتحدّث 

العيد  بمناسبتي:  لهم  مباركًا  التدريسية  الهيئة  بأعضاء  بدورهِ 
وبداية العام الدراسيّ الجامعي آماًل أن يكون عام نشاط وهمّة. 
واألكثر  األساس  العنصر  هو  التدريس  هيئة  عضو  أن  وأضاف 
فعاليًة في العملية التعليمية ومخرجاتها، مما يحتم على الجامعة 
التعليمية  مسيرته  لمواصلة  التدريس  هيئة  لعضو  الثقة  منح 
بكل جد ومثابرة واإلخالص.  ثمَّ أشاد بالمستوى المرموق الذي 
وصلت إليه كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية موجِّهًا أعضاء الهيئة 
التدريسية الستثمار هذا النجاح والمحافظة عليه من خالل رعاية 

الطالب تعليميًا وإرشاديًّا ، وااللتزام بالساعات المكتبيّة.

العلمي  البحث  بحراك  سعادته  عن  حسن  الدكتور  األستاذ  وعبّر 
إمكانيات  بكل  التوجّه  هذا  يدعم  أنه  د  وأكَّ الكليّة  في  النشط  
الجامعة، حيث أن قيمة أي جامعة ال تنفصل عن قيمتها البحثيّة. 
يقام  الذي  العلميّ  بالمحافظة على مؤتمرها  الكليّة  ثمّ طالب 
في الشهر الرابع من كل عام، ألنّهُ أصبح سمة من سمات كليّة 
االقتصاد والعلوم اإلدارية وأعطى توجيهاته بالتحضير المكّثف له 
مع التركيز على تطويره وتنويع مواضيعه. وركز رئيس الجامعة 
على مسألة ضمان الجودة قائاًل: )نريد أن نبني نظام جودة مستمرًا 
ال أن نخضع فقط لتقييم الجودة(، موجّهًا رؤساء األقسام وأعضاء 
الهيئة التدريسية إلى ضمان الجودة في العمليّة التدريسية وتطوير 

واستحداث التخصصات التي تالئم حاجات المجتمع اإلقليمي.

وجرى خالل اللقاء حوار بين الرئيس وأعضاء هيئة التدريس تمت 
االستيعابية  الطاقة  القضايا مثل رفع  العديد من  خالله مناقشة 
لبعض األقسام، تطوير برامج الماجستير كي تكون برامج قويّة 
ومتكاملة، البحث العلمي، كما وطرحت الكثير من األفكار البنّاءة 
ومواكبة  الجامعة  خريجي  بمستوى  االرتقاء  في  تساهم  التي 

المستجدات الحديثة في هذا المجال.
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جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 
تدرس استحداث تخصصي الهندسة المدنية 

والمعمارية للعام الدراسي 2013/2012

عيسى  الدكتور  للتكنولوجيا  سميّة  األميرة  جامعة  رئيس  أكد 
بطارسة أن الجامعة تدرس استحداث تخصصي الهندسة المدنية 
في  مشددا   ،2013/2012 الدراسي  للعام  المعمارية  والهندسة 
الوقت نفسه ان الجامعة باتت اليوم تتميز بالعديد من التخصصات 
وبرامج البحث العلمي. وقال إنه تم استحداث برنامج دعم المشاريع 
البحثية لطلبة البكالوريوس بغرض دعم البحث العلمي وتوجيه 
واطالق  دراستهم  في  نوعية  نقله  تحقيق  اجل  من  إليه  الطلبة 
اإلبداع والتفكير، مشيرا إلى أن لهذه الخطوة كان لها تأثير ايجابي 

كبير على البحث العلمي.

وحول مشاريع الجامعة المستقبلية، أكد بطارسة إنه بتوجيه من 
دراسة  هناك  فإن  سميّة  األميرة  الجامعة  أمناء  مجلس  رئيس 
الستحداث تخصصي الهندسة المدنية والهندسة المعمارية للعام 
لعرض  استعداد  على  الجامعة  ان  الدراسي 2013/2012، حيث 
العلمية  الجمعية  في  البحثية  التدريسية  التخصصات  هذه  مثل 

الملكية. 

إلى  دائمًا  الخاص وتسعى  القطاع  مع  تتواصل  الجامعة  أن  وأكد 
تحقيق متطلبات المجتمع المحلي بما يسهم في إيجاد تخصصات 

د. بطارسة : نمتلك اتصاالت مباشرة مع جامعات أمريكية 
مما يسهل على الطالب نيل درجة الدكتوراه
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علمية جديدة تفيد المجتمع وتسهم في محاربة البطالة.

كما واشار أن الجامعة تقدم العديد من التخصصات في الهندسة 
االلكترونية،  الهندسة  تشمل  الماجستير  لدرجة  الكهربائية 
وهندسة الحاسوب، وهندسة االتصاالت إضافة إلى هندسة القدرة 

الكهربائية.

وقال أن هناك مجااًل لالختيار بين مسار االمتحان الشامل أو تقديم 
رسالة بحثية تحت إشراف هيئة تدريسية من المتخصصين مما 
إطار  في  تقع  التي  التخصصات  بجميع  موسعة  خلفية  يعطي 

الهندسة الكهربائية.

وأكد الدكتور بطارسة أنه لدى الجامعة اتصاالت مباشرة مع جامعات 
العليا  دراسته  استكمال  الطالب  أمريكية عديدة مما يسهل على 
لنيل درجة الدكتوراه، علمًا أن شهادة الجامعة في هذا التخصص 
مما  األمريكية  الجامعات  أفضل  من  الخريجين  شهادات  تماثل 
يمكن الطالب من استكمال دراسته العليا في جامعات أمريكا دون 
عوائق. وأشار الى أن الجامعة تدعم الخريجين المتفوقين وتفتح 
الفرص أمامهم للحصول على بعثات دراسية لدرجة الدكتوراه في 

الجامعات األمريكية.

ونوه الى أن الجامعة قد وضعت خطتها الدراسية لتواكب حاجات 
العصر بحيث يتم مراجعتها بين الحين واآلخر لمواكبتها متطلبات 
العصر والتقدم التقني. لذلك قان جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا 
تتألق في برامج الهندسة الكهربائية التي تقدمها على مستويي 
البكالوريوس والماجستير مما يميزها عن العديد من الجامعات في 

منطقة الشرق األوسط ويساويها بأشهر الجامعات العالمية.

بالتركيز  الكهربائية  الهندسة  في  البكالوريوس  برامج  وتمتاز 
على الموضوعات الحديثة في االلكترونيات واالتصاالت والحاسوب 
هندسة  في  البكالوريوس  البرامج  هذه  وتشمل  وتطبيقاتها، 
وهندسة  االتصاالت  وهندسة  الحاسوب،  وهندسة  اإللكترونيات 
القدرة  هندسة  تخصص  يمتاز  كما  الكهربائية.  والطاقة  القدرة 
والطاقة الكهربائية في كونه تخصصا جديدا وفريدا من نوعه في 
األردن فهو يركز على موضوع القدرة والطاقة في مجال الهندسة 
الكهربائية  الطاقة  توليد  المساقات في  احدث  ويقدم  الكهربائية 
أنظمتها  تحليل  في  الخوض  إلى  إضافة  بها،  والتحكم  وتوزيعها 

وتصميمها باستخدام احدث الوسائل والبرمجيات العالمية.

فانه  البكالوريوس،  مستوى  في  الحاسوب  هندسة  تخصص  أما 
يركز على مجال التصميم والبرمجة بحيث يقدم احدث المساقات 
تحليلها  في  والخوض  وتطبيقاتها  واألنظمة  المعالجات  في 

وتصميمها باستخدام احدث الوسائل والبرمجات العالمية.
وبخصوص برنامج هندسة االتصاالت في مستوى البكالوريوس، 
فإنه يمتاز بالتركيز على االتصاالت السلكية والالسلكية ويقدم 

للطالب أحدث المساقات في أنظمة االتصاالت وتطبيقاتها.

أما بخصوص درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية فإنها تركز 

على الهندسة االلكترونية، وهندسة الحاسوب، وهندسة االتصاالت 
إضافة إلى هندسة القدرة الكهربائية. ويستطيع الطالب أن يختار 
بين مسار االمتحان الشامل أو أن يقدم رسالة بحثية تحت إشراف 
هيئة تدريسية من المتخصصين مما يعطيه خلفية موسعة بجميع 

التخصصات التي تقع في إطار الهندسة الكهربائية .

في المقابل حصلت جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا على جائزة 
التي  التعليم«  في  البارزة  المساهمة  »جائزة  التعليم  في  التميز 
يقدمها المؤتمر العالمي للتعليم لجوائز آسيا 2011، وذلك لدورها 

المميز في التعليم والقيادة. 

وتعطى هذه الجائزة عادة ألشخاص أو مؤسسات يحتلون مكانة 
مرموقة بعد أن تخطوا مراحل عدة في اإلبداع وقدموا مثااًل يحتذى 
به.  وحضر المناسبة كبار القادة وصفوة المؤسسات التعليمية من 
والباكستان،  والهند،  الدول منها سنغافورة، وماليزيا،  العديد من 
 ، والكويت  والبحرين،   ، والصين  واليابان،  وكوريا،  والفلبين، 
وسيريالنكا،  كونج،  وقطر،وهونج  السعودية،  العربية  والمملكة 

وعٌمان، واإلمارات العربية المتحدة إضافة إلى نيبال.

من جهة اخرى عقدت الجامعة المؤتمر الختامي لمشروع اراسموس 
– مندوس )فورت( الذي استمر ثالث سنوات بعنوان » تعزيز نظام  
التعليم العالي االوروبي في حوض البحر المتوسط » يعتبر تتويجًا 
لجميع النشاطات الناجحة التي جرت في إطاره.  قال رئيس جامعة 
األميرة سميّة الدكتور عيسى بطارسة أن هذا المؤتمر يثير شعورًا 
بوحدة الهدف وتقاسم القيم والمنهجيات بين الشعوب من مختلف 

الثقافات والخلفيات.

من  جعلت  استثنائية  مبادرة  مّثل  فورت  مشروع  أن  إلى  وأشار 
التفاعل  خالل  من  التربوية  والخبرات  المعارف  تبادل  الممكن 
البحث  لمواصلة  المتاحة  الفرص  إلى  إضافة  والنقاش،  والتبادل 

والدراسة في بلدان بعضهم البعض.

وأكد أن التعاون الملحوظ بين مؤسسات البلدان المتوسط الثماني 
التي تبلورت من خالل هذا المشروع لم تسهم فقط في العديد 
وإنما  تدريبية،  ودورات  العمل  وورش  الطلبة،  تبادل  برامج  من 
وضعت أرضية مشتركة بشأن مواضيع االعتماد، والجودة، والبحوث 
مدى  على  األوروبي  االتحاد  مبادرات  أن  إلى  مشيرًا  اإلبتكارية، 
العقود الماضية قد ساهمت بكفاءة في هذا الجهد، قال الدكتور 
بطارسة إننا في األردن فخورون بأن نكون شركاء في هذه العملية.

بين  الثقة  وبناء  تعاون  جسور  إقامة  إلى  فورت  مشروع  ويهدف 
مؤسسات المتوسط للتعليم العالي من أجل المساهمة في بناء 
أوجه  دعم  خالل  من  العالي  للتعليم  متوسطة  األورو-  منطقة 
ايراسموس  األوروبية  المفوضية  برنامج  يمولها  التي  التعاون 
مندوس المعني بتعزيز التبادل الطالبي وجذب الطلبة بين دول 

االتحاد األوروبي ودول حوض البحر المتوسط.
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ترأس رئيس جامعة البترا االستاذ الدكتور عدنان بدران نقاشات 
اجتماع الطاولة المستديرة لجمهورية كازاخستان بمناسبة العيد 

العشرين الستقاللها.

التام بمبدأ تعددية التوجه في  بين بدران أن التزام كازاخستان 
الفتية  للدولة  أتاح  العزلة،  عن  بها  والنأي  الخارجية  السياسة 
قدرا  لها  حقق  مما  الدولية  عالقاتها  في  اإلقليمية  عن  االبتعاد 
وافرا من النمو في جميع المجاالت واستطاعت في فترة قصيرة 
وهي الفترة التي تلت تاريخ استقاللها النهوض بكافة مجاالتها 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، موضحا في الوقت نفسه أن 
كازاخستان عضو نشط في المجتمع الدولي, وتعمل بشكل فعال 
نورسلطان  رئيسها  بقيادة  األوروبية  والمنظمات  الهيئات  في 

نزاربايف .

جمهورية  أن  كازاخستان   جمهورية  سفير  بين  جانبه  من 
ثابتا  اقتصاديا  نموا  استقاللها  سنوات  خالل  حققت  كازاخستان 
وقطاع  الخاص  القطاع  دور  توسيع  على  األساس  في  يعتمد 
حيث  االستثمارات،  وجذب  الخارجية  التجارة  وتنشيط  األعمال 
وصلت معدالت النمو االقتصادي إلى 8 % سنويا، كما ارتفع حجم 
خمسة  بنحو  األخيرة  العشر  السنوات  في  للبالد  المحلي  الناتج 
من  المحلي  الناتج  إجمالي  من  الفرد  نصيب  واقترب   أضعاف 

مستوى أحد عشر الف دوالر.

وقال أن كازاخستان تشتهر بالتنوع في المناظر الطبيعية مابين 
جبال وبحيرات وغابات ومجموعات حيوانية برية وحدائق قومية 
وغيرها العديد من المناظر الطبيعة والتي تشكل مصادر جذب 
وسط  في  الدول  من  للعديد  ممرا  تعد  كما  السياح،  من  للعديد 

قارة آسيا.

اإلنتاج  قيمة  من  عالية  نسبة  يمثل  الزراعي  اإلنتاج  فان  لذلك 
االقتصادي الكازاخي، باإلضافة للمنتجّات الحيوانية الرئيسية و 
المحاصيل الزراعية الهامة ، كالقطن، واألرز، والقمح، كما تعادل 
المنتجات الصناعية في كازاخستان حوالي نسبة عالية أيضا من 
الغذائية،  الصناعات  وأهمها   للبالد  االقتصادية  المنتجات  قيمة 

والكيميائية، والنسيجية، واألجهزة الصناعية الثقيلة.

كما تحدث خالل االجتماع المهندس علي السحيمات رئيس مجلس 
العالم  أكاديمية  عام  مدير  الزعبي  ومنيف  البترا،  جامعة  أمناء 
اإلسالمي للعلوم، ورجل األعمال احمد داوودية، ومروان سوداح، 
والدكتور خالد جبر، حيث بين كل منهم تجربته في تلك الدولة 
وصهرها  فيها  االثنية  العرقيات  احترام  في  بتجربتها  مشيدين 
وازدهارها،  ونموها  الدولة  قوة  في  تصب  واحدة  بوتقة  ضمن 
ومؤكدين على تمتين روابط الصداقة بين كازاخستان والمملكة 

األردنية الهاشمية وبناء العالقات الثقافية والتجارية بينهما.

رئيس جامعة البترا  يترأس نقاشات اجتماع 
الطاولة المستديرة لجمهورية كازاخستان 

مبناسبة عيد استقاللها الـ 20 

االستثمــــار فــي قطــاع التعليــــمملف العدد
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الصباريني يلتقي الطلبة الجدد 
في جامعة إربد األهلية

الصباريني  محمد  الدكتور  األستاذ  األهلية  إربد  جامعة  رئيس  التقى 
الطلبة الجدد في الجامعة المسجلين للعام الدراسي 2012/2011، وذلك 
بحضور نائب الرئيس األستاذ الدكتور محمد المحاميد، والدكتورة وفاء 
الكليات،  وعمداء  والتخطيط،  التطوير  لشؤون  الرئيس  مساعد  األشقر 
طلبة  من  كبير  وجمع  واإلدارية،  التدريسية  الهيئتين  أعضاء  من  وعدد 

الجامعة الجدد والقدامى. 

باختيار نخبة مميزة من أعضاء  الجامعة فخورة بتميزها  أن  إلى  وأشار 
الهيئتين التدريسية واإلدارية، ليكونوا في خدمة الجسم الطالبي، وبين 
بان خريجي جامعة إربد لهم حضور متميز واثبات للذات في مواقع العمل 
التي يحتلونها سواء في القطاعين الحكومي والخاص، ودعا الطلبة إلى 
التي تصقل  الطلبة للمشاركة في األنشطة  االتصال مع عمادة شؤون 

شخصية الطالب لألمام.

وعرض الدكتور الصباريني عددًا من التوجيهات للطلبة كمتابعة الموقع 
واالهتمام  المحاضرات،  حضور  على  والمواظبة  للجامعة،  االلكتروني 
باللغة االنجليزية كلغة عالمية خاصة وأن الحصول على التوفل أصبح 
شرطًا للدراسات العليا، واالهتمام بتركيز اكبر للتخصص الذي يدرسه 
الطالب، ومناقشة الهيئة التدريسية واالطالع على كل جديد الكترونيًا أو 

من المكتبة الخاصة بالجامعة والمكتبات الخارجية، وتقديم البحوث.

وأبدى تفهمه الكبير الحتياجات الطلبة من الجامعة وبأنه يعمل جاهدًا 
لتلبيتها والعمل على تحقيقها. ودعا الطلبة إلى أن يتفهموا حاجة الجامعة 
سفراء  وليكونوا  لها،  الصادق  االنتماء  بروح  العمل  ولضرورة  منهم، 

للجامعة بعد التخرج، وأن تبقى الجامعة في أذهان الطلبة ذكرى طيبه 
في سنوات حياتهم. 

وقال الدكتور الصباريني أن األولويات المطلوبة من الجامعة هي: توفير 
األجواء الجامعية للطلبة، وتوفير أعضاء هيئة تدريسية كفؤة، وتحديث 
الخطط، وتحسين الخدمات المقدمة لهم بشكل عام، وبالمقابل فإن على 
الطلبة استخدام المرافق االستخدام األمثل واالستفادة منها في األنشطة 

المختلفة  التي تقيمها الجامعة.

التسجيل  بمواعيد  االلتزام  على  الطلبة  الصباريني  الدكتور  وحث  كما 
والسحب واإلضافة وغيرها من متطلبات الدراسة في الجامعة، ودعا إلى 
إبداء مالحظاتهم سواء من خالل كلياتهم أو من خالل مجلس الطلبة، 

مبينا بان الجامعة ستكون البيت الثاني للطالب.

أشار  بكلمة  الطلبة،  شؤون  عميد  المومني  صايل  الدكتور  للقاء  وقدم 
للجوانب  للطلبة خدمة  لتقديمه  تبخل بشيء  لن  الجامعة  أن  إلى  فيها 
األكاديمية ولألنشطة الطالبية، وحث الطلبة على أن يكونوا ذوي كفاءة 
لتحقيق  دراستهم  في  جادين  يكونوا  وأن  متميزة،  وشخصيات  عالية 
التميز والجودة في عصر العولمة بسوق العمل، ودعا هم إلى المشاركة 
االتصال  على  وحثهم  القادمة،  الطالبية  االنتخابات  في  الديمقراطية 
ودعاهم  ومشاكلهم،  وآرائهم  مالحظاتهم  إلبداء  العمادة  مع  المستمر 
إلى االطالع على أنظمة وتعليمات الجامعة، والمحافظة على بيئة هادئة 

ونظيفة وآمنة للجامعة، واالبتعاد عن العنف الطالبي بجميع أشكاله.

استمع  الحضور  والطلبة  الجامعة  بين رئيس  دار نقاش  اللقاء  وبنهاية 
خاللها إلى مالحظاتهم التي تركزت على عدة جوانب أكاديمية، وخدماتية.

االستثمــــار فــي قطــاع التعليــــمملف العدد
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تقدم الجامعة لطلبتها المنتظمين:

- منحا للتفوق األكاديمي، والتفوق الالمنهجي «الثقافي والفني والرياضي».
- تأمينًا صحيًا شامًال على الحياة، وخدمة اإلنترنت مجانًا، ومواصالت

  مؤمنة لجميع الطلبة إلى مختلف المناطق.
- برنامجًا واسعًا لتشغيل الطلبة داخل الحرم الجامعي.

- سكنًا للطالبات داخل الحرم الجامعي.

تقدم الجامعة منحا للمتفوقين من حملة
 الشهادة الثانوية العامة األردنية: 

كليتا الصيدلة والعمارة والفنون:
- معدل 95٪   فأكثر :           منحة (٪50)
- معدل 90٪ - أقل من 95٪ :  منحة (٪25)

الكليات األخرى:
- معدل 95٪   فأكثر :           منحة (٪100)
- معدل 90٪ - أقل من 95٪ : منحة (٪50)
- معدل 85٪ - أقل من 90٪ : منحة (٪25)

(حـوافـز تشـجيعية لـطلبة تخـصصي اللغة
 العربية وتربية الطفل!).

كلية اآلداب والعلوم
اللغة العربية وآدابها، اللغة اإلنجليزية وآدابها، الكيمياء، اللغة اإلنجليزية / ترجمة، تربية الطفل، معلم صف، الصحافة واإلعالم.

كلية العلوم اإلدارية والمالية
التسويق، األعمال والتجارة اإللكترونية، المحاسبة، نظم المعلومات اإلدارية، إدارة األعمال، العلوم المالية والمصرفية.

كلية تكنولوجيا المعلومات
علم الحاسوب، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات الحاسوبية، شبكات الحاسوب.

كلية العمارة والفنون
هندسة العمارة، التصميم الداخلي، التصميم الجرافيكي.

كلية الصيدلة والعلوم الطبية
الصيدلة، التغذية.

الدراسات العليا
ماجستير العلوم الصيدالنية، ماجستير اللغة اإلنجليزية / ترجمة.

جامعة البترا
عمان - األردن

عضو اتحاد الجامعات العربية

عضو اتحاد الجامعات العربية واألوروبية

تعلن جامعة البترا عن استمرار القبول والتسجيل للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2010 / 2011

وتبدأ الدراسة في 2011/2/13 ويتم القبول في التخصصات التالية

 وفق قرارات مجلس التعليم العالي األردني النافذة:

على الطلبة المستجدين الراغبين في االلتحاق بالجامعة اصطحاب الوثائق

الثبوتية وهي: 

    طلب االلتحاق بالجامعة.

    الكشف األصلي لدرجات الثانوية العامة أو ما يعادلها.

    صورة عن جواز السفر أو إثبات شخصية.

    أربع صور شخصية.

    دفتر خدمة العلم (للطلبة األردنيين).

لالستفسار:  هاتف: 96265799555+  فرعي: 299/288   فاكس: 96265715561+

ولمزيد من المعلومات:

www.uop.edu.jo  :الموقع اإللكتروني   Registrar@uop.edu.jo  :البريد اإللكتروني
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ماجستير العلوم الصيدالنية، ماجستير اللغة اإلنجليزية / ترجمة.

جامعة البترا
عمان - األردن

عضو اتحاد الجامعات العربية

عضو اتحاد الجامعات العربية واألوروبية

تعلن جامعة البترا عن استمرار القبول والتسجيل للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2010 / 2011

وتبدأ الدراسة في 2011/2/13 ويتم القبول في التخصصات التالية

 وفق قرارات مجلس التعليم العالي األردني النافذة:

على الطلبة المستجدين الراغبين في االلتحاق بالجامعة اصطحاب الوثائق

الثبوتية وهي: 

    طلب االلتحاق بالجامعة.

    الكشف األصلي لدرجات الثانوية العامة أو ما يعادلها.

    صورة عن جواز السفر أو إثبات شخصية.

    أربع صور شخصية.

    دفتر خدمة العلم (للطلبة األردنيين).

لالستفسار:  هاتف: 96265799555+  فرعي: 299/288   فاكس: 96265715561+

ولمزيد من المعلومات:

www.uop.edu.jo  :الموقع اإللكتروني   Registrar@uop.edu.jo  :البريد اإللكتروني
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2.7 مليون دينار صافي أربـــاح
»التأمين األردنية« للربع الثالث

بلغ صافي ارباح شركة التأمين االردنية حتى نهاية  الربع 
الثالث من العام الحالي حوالي 2,7 مليون دينار، في الوقت 
االزمة  بتداعيات  متأثرا  االردني  التأمين  قطاع  مازال  الذي 

االقتصادية العالمية.

العام  من  ايلول  لنهاية  للشركة  المالية  النتائج  وبحسب 
»التأمين  موجودات  مجموع  ارتفع  فقد   ،2011 الحالي 
االردنية« لتبلغ حوالي 76,9 مليون دينار مقارنة مع حوالي 

69,1 مليون دينار لغاية 2010/12/31.

الثالث من  الربع  الشركة خالل  ايرادات  كما وارتفع مجموع 
مع  مقارنة  دينار  مليون   21,1 حوالي  لتبلغ   2011 العام 
حوالي 18,1 مليون دينار خالل فترة القياس ذاتها من العام 

الماضي، حيث بلغ مجموع صافي االقساط المكتتبة حوالي 
17,5 مليون دينار مقارنة مع حوالي 16 مليون دينار للربع 

الثالث من عام 2010.

وقال المدير العام لشركة التامين االردنية عماد عبد الخالق 
ان النتائج المالية جاءت منسجمة مع الخطة التي تم وضعها 
النمو  تحقيق  مواصلة  استطاعت  العام 2011،، حيث  لهذا 

رغم الظروف االقتصادية الصعبة.

الشركة  اداء  قوة  مدى  الى  تشير  النتائج  هذه  ان  واضاف 
المراحل  جميع  مع  والتكيف  التعامل  على  قدرتها  ومدى 
الشركة  مواصلة  على  نفسه  الوقت  في  مشددا  واالزمات، 
تقديم كافة انواع التأمينات التي تتواكب مع حركة التطور 

العالمية الخاصة في قطاع التامين. 

اإلستثمـار فــي قطاع التأميـــــن

عبد الخالق: النتائج تشيــر 
إلى مدى قوة أداء الشركــة 
ومدى قدرتها على التعامل 
والتكيف مع جميع المراحل 

واألزمـــــات
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3.5 مليــــون دينــار األربــاح الفنيـة 
لـ«الشرق العربي للتأمين« للربع الثالث

الربع  للتأمين خالل  العربي  الشرق  الفنية لشركة  االرباح  بلغت 
الثالث من العام الحالي 3,5 مليون دينار، مقابل 2,7 مليون دينار 

للعام الماضي 2010 وبنسبة نمو بلغت %32.

قبل  الربح  صافي  بلغ  فقد  للشركة  المالية  البيانات  وبحسب 
الضرائب 3,09 مليون دينار مقارنة مع 3,13 مليون دينار لنفس 
مقدارها  صافية  أرباحًا  حققت  كما  الماضي,  العام  من  الفترة 

2,34 مليون دينار مقارنة مع 2,35 مليون دينار لنفس الفترة 
من العام السابق 2010, وأظهرت النتائج التي اعلنتها الشركة 
زيادة في االقساط المكتتبة بنسبة 23% لتصل الى 46,9 مليون 

دينار مقارنة مع 38,0 مليون دينار عن العام السابق 2010. 

وبينت البيانات المالية زيادة في موجودات الشركة بمبلغ 6,21 
مليون   57,7 الموجودات  لتصل  العام  هذا  خالل  دينار  مليون 
دينار  مليون  بمقدار 2,34  المساهمين  زادت حقوق  كما  دينار، 

عبد الخالق: الشركة ضاعفت جهودها لمواصلة
 تطوير أعمالها وتحقيق اهدافها

اإلستثمـار فــي قطاع التأميـــــنملف العدد
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%عن   11,7 مقدارها  زيادة  وبنسبة  دينار  مليون   22,3 لتصبح 
العام السابق.

الربع  نتائج  بأن  الحسن  خالد  االدارة  مجلس  رئيس  صرح  وقد 
الثالث لهذا العام جيدة جدا بالرغم من األزمة المالية العالمية وما 

مالية  مشاكل  من  االقليمية  األسواق  تعانيه 
تعصف  التي  السياسية  االضطرابات  بسبب 
به  تتمتع  ما  مع  مقارنة  العربية،  بالمنطقة 
واقتصادي،  سياسي  استقرار  من  األردن 
وتمنى لألردن دوام االستقرار والتقدم، ويذكر 
لشركة  ممثل  هو  الحسن  خالد  السيد  أن 
التنفيذي  ورئيسها  الكويتية  للتأمين  الخليج 
الشرق  مال  رأس  من   %88,7 تملك  وهي 

العربي للتأمين.

لشركة  التنفيذي  الرئيس  أكد  جانبه  من 
الخالق  عبد  عصام  للتأمين  العربي  الشرق 
مليئا  كان  العام  هذا  من  الثالث  الربع  ان 
جهودها  ضاعفت  الشركة  ان  اال   ، بالتحديات 
وتحقيق  اعمالها  تطوير  في  االستمرار  في 
النتائج  المعدة مسبقا حيث تعد هذه  اهدافها 
من  بالرغم  الشركة  تحققه  كبير  انجازا 
والسياسية  االقتصادية  واالوضاع  الصعوبات 
كافة  في  اثرت  والتي  المنطقة  في  المتقلبة 
قطاع  في  وخصوصا  االقتصادية  القطاعات 
التأمين, و تدل هذه النتائج على قوة الشركة 
من نواح عدة اهمها التقدير الجيد للمخاطر و 

قوة االداء الفني للشركة .

واضاف بأن خسائر تأمين المركبات لهذا العام 
مستوى  على  دراماتيكي  بشكل  ارتفعت  قد 
في  الملحوظه  الزيادة  بسبب  المحلي  السوق 
كبير  بشكل  أثرت  والتي  المفتعلة  الحوادث 

على نتائج التأمين الشامل باالضافة الى االثار السلبية المزمنة 
بموجب  قسطه  تحديد  يتم  والذي  االلزامي،  السيارات  لتأمين 
هيئة  تصدرها  التأمين  شركات  بحق  مجحفة  حكومية  تعرفة 
وكيفية  مقدار  وتحدد  االلزامي  التأمين  نظام  بموجب  التأمين 
التعويضات الناتجة عنها ، حيث من المتوقع ان تواجه العديد من 
الشركات حالة االفالس في حال استمرار سريان التأمين االلزامي 
طلبات  بتقديم  الشركات  تقوم  وقد   ، االسعار  تعويم  وعدم 
العاملة  الشركات  كافة  لدى  المركبات  ترخيص  لوقف  جماعية 
األمنية مثل  الجهات  ، كما تم مخاطبة  واحدة  السوق دفعة  في 

مديرية األمن العام، ومدير دائرة البحث الجنائي من قبل االتحاد 
األردني لشركات التأمين للوقوف على ظاهرة الحوادث المفتعلة 
المتفاقمة والتي قد تصل لدى بعض الشركات لنسبة 30% من 
مراقبتها  على  العمل  أجل  من  لديها،  المسجلة  الحوادث  إجمالي 

والحد منها ومعاقبة القائمين عليها.

رفعت  قد   A.M. BEST العالمية  التصنيف  وكالة  ان  الى  يشار 
الى  للتأمين  العربي  الشرق  لشركة  االئتماني  التصنيف  درجة 
للشركة  المالية  المالءة  قوة  على  الحفاظ  مع   ,+BBB درجة 
افضل  جائزة  على  الشركة  وقد حصلت   ,)B++ )Good بدرجة 
شركة تأمين في االردن لعام 2011 من قبل مؤسسة التصنيف 
 Global Banking & والبنكية  المالية  للمؤسسات  العالمية 
Finance Review التي تأخذ بعين االعتبار االداء المتميز للشركة 

واالعتمادية في مجال الخدمات التأمينية .
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»الوطنية للتأمين«.... 
التميز في تقديم الخدمات

اإلستثمـار فــي قطاع التأميـــــن

الهباب : الشركة حققت خالل العام 2011 نتائج متميزة في جميع 
فروع التأمين ما عدا فرع المركبات

من  شريحة  اوسع  لخدمة  مميز  هو  ما  كل  تقديم  الى   تسعى 
المجتمع االردني، حيث استطاعت كسب ثقة المستهلك االمر الذي 

انعكس ايجابا على ادائها ونتائجها المالية للعام الحالي 2011.

جوانب  كافة  تغطية  الى  تسعى  التي  للتأمين  الوطنية  الشركة 
سياسية  الهباب  رشيد  العام  مديرها  بحسب  انتهجت  التامينات، 
استطاعت من خاللها تقديم افضل الخدمات للمواطنين في الوقت 

الذي يمر فيه سوق التامين بواحدة من اصعب مراحله.

واستعرض المدير العام خالل حديثه مع »النشامى« ابرز انجازات 
الشركة خالل العام الحالي 2011، والخطط المسقبلية للشركة 

اضافة الى ابرز التحديات التي تواجه عمل القطاع.

وقال ان الشركة حققت خالل العام 2011 نتائج متميزة في جميع 
فروع التامين ما عدا فرع المركبات الذي يشهد تراجعا كبيرا في 
فروع  اقساط  نمت  فقد  االردني،   السوق  مستوى  على  النتائج 
التامين بنسب اكثر من المتوقع  استطاعت السيطرة على النفقات 

قدر المستطاع.
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 كما تم انجاز مشروع المكاتب الجديدة للشركة واالنتقال اليها 
انتشار هوية  الكبير في زيادة  العام مما كان له االثر  منتصف 
الى  اضافة  منتاجاتها،  وتسويق  السوق  في  الجديدة  الشركة 
ذلك تم تعيين عدد كبير من المتخصصين لرفد كادر الشركة 

بالكفاءات المتميزة كما تم تحديث انظمة الحاسوب.

اعادة  بنجاح  تم  لقد  ان  واضاف 
مختلف  في  للشركة  هيكلة 
واالدارية  الفنية  النواحي 
النجاح  كان  حيث  والتسويقية، 
عمل  فريق  تعيين  في  االكبر 
بكافة  متميزة  كفاءات  يشمل 
الخطط  النجاز  المجاالت 

المرسومة. 

الفترة  خالل  التركيز  تم  وقد 
المحفظة  دراسة  على  السابقة 
من  للحد  للشركة  التامينية 
على  التركيز  و  العالية  االخطار 
الجيد  المردود  ذات  التامين  انواع 
و تقديم كل ما هو مميز لخدمة 
المجتمع  من  شريحة  اوسع 
سيتم  انه  منوها  االردني، 
ادارة  التركيز على االستثمار في 
مجزي  مردود  ذات  استثمارات 
لتعظيم  العقاري  كاالستثمار 
في  واالستمرار  الشركة  ارباح 
المختلفة  الشركة  انظمة  تطوير 
مع  متميزة  شراكات  وبناء 
التامين  ومعيدي  العمالء  قاعدة 
السوق  في  الزميلة  والشركات 

االردني .

في  التأمين  سوق  اداء  وحول 
سوق  ان  الهباب  اكد  المملكة، 

اصعب  من  بواحدة  يمر  التامين 
مراحله نظرا لالرتفاع الهائل في حجم تعويضات المركبات في 
ظل التشريعات القائمة التي تحرم شركات التامين من تطبيق 
تاثر  الى  اضافة  االلزامي،  المركبات  لفرع  االكتتابية  سياستها 
بالرغم من  المحيطة  بالعوامل االقتصادية والسياسية  السوق 
االستقرار الذي تنعم به المملكة، وقلة الوعي التاميني لشريحة 

مرتفعة من المجتمع .

شركات  بين  باالسعار   الشديدة  المنافسة  الى  بالنسبة  اما   
الشديد  واالنخفاض  السابقة  االسباب  الى  عائد  التمأمين، فهو 

االلزامية  التشريعات  غياب  وجدت  ان  االستثمارية  العوائد  في 
النواع مهمة في التامين لها االثر الكبير بتوفير تغطيات مهمة 

لالقتصاد الوطني. 

الالزمة  التراخيص  بكافة  تتمتع  الشركة  ان  العام  المدير  واكد 

دائما  تسعى  المطلوبة وهي  التامينية  التغطيات  جميع  لتوفير 
لطرح منتجات تامينية متميزة لخدمة اكبر شريحة ممكنة من 

المجتمع و القطاعات االقتصادية المختلفة.

العمل  توجه  التي  معيقات  ابرز  عن  للحديث  الهباب  وانتقل 
التاميني  الوعي  بانخفاض  تلخيصها  يمكن  والتي  القطاع  في 
التامين يبدو كسلعة  وانخفاض دخل الفرد باالردن مما يجعل 
التامين  شركات  اعداد  ارتفاع  الى  اضافة  اهميته  رغم  كمالية 
مقارنة بحجمى السوق و المنافسة الشديدة بين شركات التامين 

اضافة الى محدودية التوسع في ظل الظروف القائمة. 
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»األردنية الفرنسية للتأمين«.... 
توفيــر كافــة أنــواع التأميــــن

واالزمات  الظروف  مع  التعامل  الرشيدة  ادارتها  خالل  من  استطاعت 
االقتصادية التي عصف باالقتصاد بالخروج منها وتحقيق االداء االفضل 
للتامين  الفرنسية  األردنية  الشركة  االردنية.  التامين  شركات  بين  من 
التي تتعهد بالمواصلة في تحقيق اإلنجاز تلو اإلنجاز لكسب رضا عمالئها، 
ترفع اليوم وبحسب مديرها العام الدكتور وليد زعرب شعار توفير كافة 

انواع خدمات التامين.

الشركة  تاسيس  تاريخ  زعرب  استعرض  لـ«النشامى«  حديثه  وخالل 
الفرنسية  االردنية  الشركة  ان  وقال  لعمالئها.  تقدمها  التي  والخدمات 
مدفوع  دينار  ألف   250 قدره  مال  برأس   1976 عام  تأسست  للتامين 
ذلك  بالكامل،  المال  رأس  تسديد  تم   1979 عام  في  و  آنذاك  نصفه 
بالتعاون مع المجموعة الفرنسية » كومباني فينانسير دي جروب فكتوار« 
، فسميت« باألردنية الفرنسية«.  في عام 1981 تم رفع رأسمال الشركة 
طريق  عن  دينار  ألف   500/- قدرها  بزيادة  أي  دينار  ألف   750 إلى-/ 
االكتتاب العام. في عام 1983 تم رسملة االحتياطي االختياري و توزيع 
ثلث سهم على المساهمين و قد وصل رأس المال إلى -/1,000,000 

دينار مدفوع بالكامل.

 واضاف انه في عام 1987 تم استقطاب إحدى كبريات شركات التأمين 
وقد  كومباني«  انشورانس  اليف  ناشيونال  »لنكولن  وهي  األمريكية 
اشترت أسهما في الشركة وشغلت مقعدا في مجلس اإلدارة، و تم افتتاح 
فرع الحياة بالتعاون معها.  وفي عام 1989 تم دمج محفظة » بروفيشنال 
انشورانس كومباني« البريطانية العاملة في األردن، وقد منحت مقعدا 
في مجلس اإلدارة، مشيرا الى انه وبهذا االندماج تم رفع رأسمال الشركة 

مرة أخرى إلى -/2,200,000 دينار أي بزيادة قدرها %77,5. 

وفي عام 1997 قام »الجيش العربي األردني » ممثال بالقيادة العامة 
حصولهم  تم  و  الشركة  في  أسهم  بشراء  األردنية  المسلحة  للقوات 
على مقعد في مجلس اإلدارة، و كذالك الحال بالنسبة إلى: »المؤسسة 
االقتصادية و االجتماعية للمتقاعدين العسكريين و المحاربين القدماء« 
في  مقعد  على  حصولهم  تم  و  الشركة  في  أسهم  بشراء  قاموا  حيث 

مجلس اإلدارة. 

ثم جاءت مساهمة »المؤسسة العامة للضمان االجتماعي« و بدخول هذه 
الثلة من األعضاء لم يعد مجلس إدارة الشركة متعدد الجنسيات فحسب 
بل أصبح األكثر قوة وتميزا في األردن. في بداية عام 1999 تم حصول 

الشركة و جميع وكالئها على شهادة التميز »االيزو 9002«.

 وتابع زعرب قائال انه في أواخر عام 1999، قامت الشركة و مشاركوها 
مجلس  استلمت  و  عمان،  العالمية«  التأمين  »شركة  من   %60 بشراء 
اإلدارة و اإلدارة المباشرة و غيرت اسمها ليصبح »شركة الواحة للتأمين«. 

من   %70 بشراء  ومشاركوها  الشركة  قامت   ،2000 عام  أوائل  وفي 
»شركة المشرق للتأمين« رام اهلل - فلسطين، واستلمت مجلس اإلدارة 
و اإلدارة المباشرة فيها، و بذلك تدخل األردنية الفرنسية للتأمين السوق 
الفلسطيني. وحول الخدمات التي تقدمها الشركة لعمالئها، اكد المدير 
العام ان الشركة تقدم كافة انواع وخدمات التامين التي تحتاجها السوق 
االردني. وقال ان التنوع في خدمات التأمين التي تقدمها الشركة تعتبر 
السوق  الشركات االخرى، حيث تلبي كافة متطلبات  ابز ما يميزها عن 

االردني وفق ما هو مطبق عالميا.

فالشركة تقدم خدمات الطيران والتي تزود العميل بالعديد من التغطيات 
البحرية،  والخدمات  الصحي،  التامين  وخدمات  بالطيران،  المتعلقة 
السيارات، السفر، الديون، والحريق والحوادث العامة، اضافة الى خدمة 

االنشاءات. 

اإلستثمـار فــي قطاع التأميـــــن

زعرب: الشركة تتعهد 
بمواصلة تحقيق

 االنجازات
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اإلستثمـار فــي قطاع التأميـــــن

جمال العبد الحسين رئيسا للجمعية 
األردنية للتأمينات الصحية

حسمت إنتخابات الجمعية االردنية للتأمينات الصحية، عن فوز المدير 
العام لشركة االتحاد العربي الدولي التأمين جمال نزيه العبد الحسين 

رئيسا للجمعية، وذالك بحضور جميع أعضاء الجمعية العامة.

من7  مكون  للجمعية  جديد  ادارة  مجلس  انتخاب  االجتماع  خالل  وتم 
اعضاء، وهم شركة االتحاد العربي الدولي للتامين »رئيسا« ويمثلها 
للرئيس«  »نائبا  للتأمين  االولى  والشركة  الحسين،  عبد  نزيه  جمال 

ويمثلها الدكتور علي الوزني.

ضحوك  الدكتور  ويمثله  االجتماعي  الضمان  فهم  االعضاء  باقي  اما 
أبو حمدان، وبنك االسكان للتجارة والتمويل ويمثله حسان الجريري، 
وشركة Nat Health ويمثلها أحمد التبجاني، وشركة المجموعة العربية 
مناجم  شركة  الى  اضافة  الحاج،  نسرين  ويمثلها  للتامين  االردنية 

الفوسفات ويمثلها الدكتور سلطان الحسن.

1.3 مليون دينار أرباح »بندار للتجارة 
واالستثمار« التشغيلية للربع الثالث

واصلت شركة بندار للتجارة واالستثمار تحقيق االنجازات رغم الظروف 
االقتصادية الصعبة التي يمر بها االقتصاد العالمي.

واكد المدير العام لشركة بندار للتجارة والتمويل بسام حماد ان الشركة 
الثالث  الربع  والضريبة خالل  المخصصات  قبل  ارباحا تشغيلية  حققت 
يعكس  الذي  االمر  دينارا،   1,319,239 بلغ   2011 الحالي  العام  من 

نجاح ادائها وسياستها المالية للعام الحالي.

نهاية  لغاية  بلغت  االقساط  مبيعات  من  الشركة  ايرادات  ان  وقال 
تحقيق  في  واصلت  دينارا، حيث  الحالي 2,791,483  العام  من  ايلول 
اهدافها التي حددتها لنفسها في عام 2011، وتمكنت من تسديد جميع 

التزاماتها في مواعيدها المحددة.  
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1.231 مليون دينار األرباح التشغيلية 
لـ«التسهيالت التجارية األردنية«

بلغت ارباح شركة التسهيالت التجارية األردنية لنهاية شهر ايلول 
من العام الحالي 1,231 مليون دينار.

التجارية  التسهيالت  شركة  تحقيق  الى  الدخل  بيان  أشار  وأشار 
مقداره  والضريبة  المخصصات  بعد  أرباح  صافي  األردنية 
1,077,667 دينارا وبلغت حصة السهم من ربح الفترة ما قيمته 

سبعون فلسًا.

من جهته قال المدير العام للشركة هشام جبر ان بيان المركز 
موجودات  اجمالي  في  نمو  تحقيق  إلى  يشير  للشركة  المالي 
في  دينارا   30,413,851 بلغت  حيث  بالمئة   4 بنسبة  الشركة 
2011/9/30 مقارنة بـ 29,376,070 دينارا في 2010/12/31 
هذا اضافة الى المحافظة على صافي حقوق الملكية بالمستوى 
نفسه رغم توزيع الشركة ما نسبته 8 بالمئة كأرباح نقديه على 

المساهمين 1,320 مليون عن عام 2010.

سادت  التي  والسياسية  االقتصادية  األوضاع  رغم  أنه  واضاف 

خططها  تنفيذ  في  استمرت  الشركة  أن  إال   2011 عام  خالل 
أي  دون   2011 لعام  المنتجات  طرح  في  المدروسة  التوسعية 
االئتمانية  البطاقات  بالتوسع في مجال خدمة  قامت  تغيير حيث 
)MasterCard( كما قامت شركة تأجيركم المتخصصة في مجال 
التأجير التمويلي والمملوكة بالكامل لشركة التسهيالت التجارية 
بهدف  االردني  السوق  في  جديدة  شرائح  باستهداف  االردنية 

التوسع في الخدمات المقدمة للسوق االردني.

اما عن انجازات الشركة في مجال تطوير األنظمة والبرامج اآللية, 
النظام  بتطبيق  الخاصة  المراحل  الشركة من جميع  انتهت  فقد 
الشركة بخدمة جميع عمالئها  اآللي حديث بهدف تعزيز فاعلية 
في آن واحد بسرعة اكبر, مضيفًا إلى ذلك أن الشركة ستستمر 
يضمن  وبشكل  المقبلة  الفترات  خالل  خططها  وتنفيذ  بالنمو 

زيادة حصتها في السوق وتنويع منتجاتها المقدمة لعمالئها.
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ملف العدد

بلغ صافي ارباح الشركة االولى للتمويل قبل الضريبة خالل 
مليون   2,63 حوالي   2011 الحالي  العام  من  الثالث  الربع 
دينار بنمو مقداره 30 بالمئة مقارنة مع نتائج فترة النصف 

األول من السنة التي بلغت أرباحها 1,98 مليون دينار.

اسامة  للتمويل  االولى  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 

ارتفع  فقد  للشركة  المالية  البيانات  وبحسب  انه  عساف 
مجموع موجوداتها خالل الربع الثالث من العام الحالي ليبلغ 
44,19 مليون دينار مقارنة مع 38,27 مليون دينار لغاية 

31 كانون األول 2010 وبنمو بلغ 15,4 بالمئة.

واضاف ان مجموع ايرادت الشركة خالل فترة القياس ذاتها 
ارتفع الى 2,98 مليون دينار مقارنة مع 1,35 مليون دينار 
لغاية 31 كانون األول 2010 وبنمو بلغ 121 بالمئة، كما 

2.6 مليون دينار صافي أرباح 
»األولى للتمويل« للربع الثالث

التسهيــــــالت التجاريـــــــة

افتتحت فرعها اخلامس في املدينة الرياضية

عساف: عام 2011 جسد انطالقة جديدة للشركة
 انعكـــس علـــى ادائـــها المالــــي
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 32,46 سجلت  إذ   %6,9 بنسبة  المساهمين  حقوق  ونمت 
مليون دينار في 30 أيلول 2011 مقابل 30,37 في نهاية 

عام 2010.

واشار عساف الى ان الشركة كانت قد اعلنت عن انطالقتها 
الجديدة في بداية العام 2011 بعد إعادة هيكلتها اإلدارية 
والفنية من قبل مجموعة أبو خديجة لالستثمار في منتصف 

سنة 2010.

في المقابل افتتحت الشركة األولى للتمويل كبرى شركات 
الخامس في منطقة  فرعها  األردن  اإلسالمي في  التمويل 
المدينة الرياضية، كما وتم اإلعالن عن نية الشركة افتتاح 
فرعها السادس في مدينة العقبة، وقام الدكتور هيثم أبو 
خديجة رئيس مجلس اإلدارة بإفتتاح الفرع الجديد بحضور 

عدد من عمالء الشركة ورجال األعمال.

وصرح رئيس مجلس اإلدارة الدكتور هيثم أبو خديجة بأن 
األولى للتمويل مستمرة في تطبيق خطط النمو خالل العام 
2011 والتي تهدف إلى التوسع الجغرافي و تغطية العديد 
من المدن في المملكة لتلبية متطلبات العمالء، هذا إضافة 

وخدمات  منتجات  وتقديم  المختلفة  نشاطاتها  في  للتوسع 
في  النمو  تحقيق  شعار  تحت  لنعمل  ومتطورة،  جديدة 

األعمال و التميز في الخدمات التمويلية اإلسالمية.

اختيار موقع  التنفيذي أسامة عساف بأن  الرئيس  كما ذكر 
الفرع الجديد جاء ليخدم عمالء الشركة في منطقة المدينة 
بوجود  تتميز  المنطقة  أن  و  خاصة  حولها،  ما  و  الرياضية 
الشركة  منتجات  أحد  وهو  السيارات  لتجارة  كبير  سوق 
التمويل  و  االستهالكية  السلع  لتمويل  باإلضافة  الرئيسية 
العقاري و تمويل الشركات، كما تقدم الشركة منتج وكاالت 

االستثمار بعوائد مجزية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.

وتجدر اإلشارة إلى أن دخول مجموعة ابو خديجة كمساهم 
استراتيجي في الشركة األولى للتمويل شكلت نقطة تحول 
المجموعة من  لما لدى  للتمويل  الشركة األولى  فارقة في 
خبرات إدارية ومصادر تمويل من الوفورات النقدية لشركات 
المجموعة و التي أهمها الجامعة التطبيقية ومستشفى ابن 
المحافظ  إلدارة  األمناء  وشركة  اإلتحاد  ومدارس  الهيثم 

المالية.



اإنطالقــة �اثقــة .. بر�ؤيـة ع�صريـــة











اخبــــار عالميـــــة إقتصاديـــــة

باب جديد تقدم لك فيه المستثمرون النشامى
األخبــار اإلقتصاديــة العربيـة والعالميـة المنوعـة

إقتصاد العالم
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إقتصــــــاد العالـــــــمملف العدد

من  الثالث  الربع  عن  اإلماراتي  المصرفي  القطاع  نتائج  أظهرت 
نموا  حققت  محليا  15بنكا  لـ  الصافية  األرباح  أن  الجاري  العام 
بنسبة 26 بالمئة، مسجلة 16,5 مليار درهم مقارنة  بـ 13,1 

مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجل بنك أبوظبي التجاري أكبر نسبة نمو حيث ارتفعت من 9 
ماليين درهم في الربع الثالث من 2010 الى 2,5 مليار درهم 
خالل ايلول من العام الماضي، كما نمت ارباح بنك اإلمارات دبي 
الوطني بنسبة 21 بالمئة لتصل إلى 2,3 مليار درهم مقارنة بـ 

1,9 مليار درهم العام الماضي.

وسجل بنك رأس الخيمة نسبة نمو جيدة بلغت 24 بالمئة، محققا 
بـ  مقارنة  الجاري  العام  من  سبتمبر  خالل  درهم  ماليين   906

729 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.

أعلنت دبي أنها دشنت نموذج »ترام الصفوح« الذي يعد األول من نوعه 
كامل  على  الكهرباء  لتغذية  األرضي  بالنظام  يعمل  الذي  العالم  في 
الخط دون حاجته ألسالك هوائية كهربائية، فيما قطعت اإلمارة شوطا 
في أعمال اإلنشاء لمشروع الترام الجديد الذي يمتد على شارع الصفوح 
دبي  مدينة  مثل  مناطق حيوية  العرب وعدة  برج  بين منطقة  الواصل 
المرحلة  خالل  يتم  كيلومتر   14,7 لمسافة  المارينا،  ومنطقة  لإلعالم 

األولى تنفيذ 10,7 كيلومتر بتكلفة تصل إلى نحو 4 مليارات درهم.

ويضم المشروع بكامله 25 عربة سعة كل عربة نحو 400 راكب و19 
محطة ينفذ منها في المرحلة األولى من المشروع 13 محطة و8 ترامات 

عربات من أصل الخمس والعشرين عربة.

هذا ويتوقع أن ينقل الترام نحو خمسة آالف راكب في الساعة الواحدة 
في كل اتجاه، موضحا أن الترام ينقسم إلى ثالث درجات: ذهبية، وخاصة 
والوسائل  التقنيات  بأحدث  تزويده  وتم  وفضية،  واألطفال،  بالنساء 
اآللية  البوابات  تقنية  يستخدم  الذي  العالم  في  األول  وهو  الترفيهية 
والراحة  األمن  درجات  أقصى  توفير  في  تسهم  الركاب  محطة  لمنصة 
للبيئة  التكييف  نظام  على  عينه  الوقت  في  وتحافظ  للركاب  والسالمة 

وزادت ارباح الخليج األول بنسبة 5 بالمئة إلى 2,6 مليار درهم 
مقارنة بـ 2,5 مليار درهم، واالستثمار 5 بالمئة إلى 249 مليون 

درهم مقارنة بـ 236 مليون درهم.

بالمئة   45 بواقع  انخفاض  نسبة  أعلى  الشارقة  بنك  وسجل 
الماضي،  سبتمبر  في  درهم  مليون   216 إلى  أرباحه  لتراجع 

مقارنة بـ 393 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.

الداخلية للمحطات والعربات من التأثيرات المناخية الخارجية.

الشيخ  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  اإلمارات  رئيس  نائب  ودشن 
محمد بن راشد آل مكتوم المحطة والعربة النموذج لترام الصفوح في 
بالنظام  يعمل  الذي  العالم  في  نوعه  من  األول  الترام  يعد  والذي  دبي 
األرضي لتغذية الكهرباء على كامل الخط دون حاجته ألسالك هوائية 
كهربائية، واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خالل زيارته لموقع 
الترام  لعربات  الداخلي  التصميم  الصفوح  ترام  وعربة  المحطة  نموذج 
وعددا من مبادرات هيئة الطرق والمواصالت الرامية لتعزيز دور النقل 

الجماعي في اإلمارة.

»أبوظبي التجاري« األكثر نموًا
مصارف اإلمارات تحقق نموًا في أرباحها بنسبة 26% في الربع الثالث

بتكلفة 4 مليارات درهم
دبي تدشن أول ترام في العالم يعمل بالكهرباء األرضية
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والنفطية  التحتية  البنى  في  االستثمار  إجمالي  يصل  أن  المتوقع  من 
بدول مجلس التعاون الخليجي خالل األعوام الخمسة المقبلة إلى 600 
مليار دوالر، على األقل، بحسب ما كشف رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر 

الشرق األوسط لهندسة العمليات النفطية، عبد المحسن المجنوني.

المنامة،  البحرينية  بلعاصحة  المؤتمر  افتتاح  خالل  المجنوني،  وقال 
من  كل  في  تتركز  سوف  الخليج  منطقة  في  االستثمارات  هذه  إن 
وتشمل  المتحدة  العربية  واإلمارات  وقطر  السعودية  العربية  المملكة 
والمنتجات  التكرير  ومصانع  والكهرباء  الماء  محطات  االستثمارات  تلك 

النفطية.

وأضاف، إن أسباب زيادة المشاركة بالمؤتمر في ظل الكساد االقتصادي 
هذا  أهمية  بسبب  جاء  المنطقة  في  المستقر  غير  السياسي  والوضع 
اإلنتاج  وزيادة  التكلفة  خفض  في  تساهم  التي  المؤتمرات  من  النوع 
واستخراجه  النفط  تصدير  ومواقع  مصانع  في  البترولية  للصناعات 
بدول مجلس التعاون الخليجي، السيما السعودية التي تسعى إلى إنشاء 
4 محاطات تكرير، بقدرة إنتاج تصل إلى 400 إلف برميل يوميا ألقل 

خلصت دراسة اجدرتها شركة »ديلويت« انه يتوقع ان تصبح دول مجلس التعاون 
الخليجي قوة في إنتاج األلمنيوم األولي على الصعيد العالمي، وسط توقعات بأن 
تساهم المنطقة بما يزيد عن 13 بالمئة من إنتاج األلمنيوم في العالم بحلول 

العام 2013.

والبحرين وقطر  المتحدة وعُمان  العربية  اإلمارات  ان كّل من  الدراسة  واشارت 
تضمّ بعض أكبر مصاهر األلمنيوم في العالم، حيث يوجد اليوم في دول مجلس 
 3,6 حوالي   الموحّدة  اإلنتاجية  قدرتها  تبلغ  مصاهر  خمسة  الخليجي  التعاون 
مليون طن. أما مساهمتها المتراكمة في إجمالي اإلنتاج العالمي في العام 2010 

فقدّر بنسبة 7 بالمئة. 

ونظرًا إلى توّقع بدء عمليات التشغيل في شركة »معادن« في المملكة العربية 
السعودية، وهي المصهر السادس في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 
2013، وبما أنه من المقرّر االنتهاء من األعمال التوسعية الضخمة الجارية في 
مجلس  دول  ستصبح   ،2014 العام  بحلول  »إيمال«  لأللمنيوم  اإلمارات  شركة 

التعاون الخليجي قوة في إنتاج األلمنيوم األولي.

وفي هذا السياق، قال األمين العام للمجلس الخليجي لأللمنيوم محمود الديلمي 
»نظرًا لكلفة الكهرباء واليد العاملة المعقولة في دول مجلس التعاون الخليجي، 
أصبح قطاع األلمنيوم المحّلي جّذابًا جدًا لالستثمارات. ويشّكل ارتفاع التكاليف 

المحطات إنتاجًا.

وأوضح المجنوني أن المؤتمر ركز على االستدامة في العمل واإلنتاجية 
الصناعة  على  واالعتماد  التقنيات  وتوطين  المحلية  الكوادر  وتدريب 

الخضراء الصديقة للبيئة.

إن  األمريكية،  تك«  »أسبت  شركة  من  توفيق،  أسامة  قال  جانبه  من 
على  التركيز  بعد  هوية  عن  تبحث  الخليج  منطقة  في  النفط  منتجي 
التي  المنتجات  وأن  خام،  كنفط  تصديره  من  بدال  النفطية  المنتجات 
تصدرها دول التعاون ضمن اإلستراتيجية الجديدة هي الصناعات ذات 
ما  وأن  النفط  استخراج  على  التركيز  إلى  باإلضافة  المضافة،  القيمة 
تقدمه شركته يساهم في خفض التكاليف بنسبة  ال تقل عن 5 في 

المائة.

التعاون  دول  إن  قال  لكنه  للنفط،  عادل  سعر  تحديد  توفق  ورفض 
الصناعات  على  تعتمد  التي  الجديدة  إستراتيجيتها  من  كثيرا  تستفيد 
النفطية وتصدير المنتجات بدال من النفط الخام لما له من قيمة مضافة 

تساهم في خفض البطالة واستقدام التكنولوجيا إلى المنطقة.

جعل  الذي  األمر  العالم،  في  األوليين  المنتجين  من  المزيد  على  الكبير  العبء 
إطار  في  األلمنيوم  إنتاج  في  لالستثمار  ومتناميًا  جّذابًا  مركزًا  الخليج  منطقة 
سلسلة القيمة الخاصة بالقطاع بأكمله. عالوًة على ذلك، تبحث المصاهر في 
دول مجلس التعاون الخليجي في خطط توسّعية مستقبلية وتقيّمها بهدف رفع 
مستوى إسهامها في اإلنتاج العالمي بقدرة إنتاجية متراكمة تم تقديرها بسبعة 

أطنان سنويًا في العام 2020.«  

وتسويقه  األلمنيوم  تكرير  قطاع  بأن  القول  يمكن  ديلويت،  لدراسة  وبالنسبة 
في دول مجلس التعاون الخليجي في طور التطور وهو بالتالي مثالي الستقبال 
االستثمارات، إذ أن 10 بالمئة فقط من إنتاج األلمنيوم األولي المحلي المنتج في 

المنطقة يتم استخدامه من قبل شركات التكرير والتسويق اإلقليمية. 

دول  استهالكه ضمن  يتم  المحلي  األولي  األلمنيوم  بالمئة من  أن 20  ويُقدّر 
مجلس التعاون الخليجي، فيما يتم تحويل 50 بالمئة من األلمنيوم المستخدم 

محليًا إلى إنتاج ثانوي قبل أن يتم تصديره إلى األسواق الدولية.

وثمة فرصة أخرى لتطوير حركة إعادة تدوير األلمنيوم في المنطقة. فالمحفزات 
الدعم  زيادة  إلى  باإلضافة  المنطقة،  في  الصناعية  الحركة  في  الكلفة  لجهة 
األلمنيوم، تخلق فرصًة  والتشجيع على االستثمار في عمليات تكرير وتسويق 

الفتة لالستثمار.

600 مليار دوالر استثمارات المنطقة النفطية 
بمجلس التعاون الخليجي خالل 5 سنوات

توقعات بان تساهم دول مجلس التعاون الخليجي
 بـ13% من االنتاج العالمي من األلمنيوم في 2013
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العقارية  السوق  إن  االئتماني،  للتصنيف  موديز  مؤسسة  قالت 
التي كانت مزدهرة في دبي يمكن أن تواجه مزيدًا من الصعوبات، 
في  األسعار  تعافي  المعروض  فائض  يؤجل  أن  المرجح  من  إذ 

اإلمارة حتى 2016.

ارتفعت بشدة بعدما فتحت  العقارات في دبي قد  وكانت أسعار 
القطاع العقاري أمام المستثمرين األجانب في 2002.

 80 نحو  قفزت  األسعار  أن  ستانلي  لمورجان  تقديرات  وأظهرت 
في المئة في الفترة من بداية 2007 حتى منتصف 2008. لكن 
الفقاعة انفجرت عندما أدت المشكالت االقتصادية العالمية وأزمة 
الديون المحلية إلى تعليق أو إلغاء مشروعات بمليارات الدوالرات، 

وهوت أسعار المساكن حوالي 60 في المئة عن ذروتها.

تمويل  محللي  كبير  كولهيس،  مارتن  عن  »رويترز«  ونقلت 
قوله  موديز،  لدى  أفريقيا  وشمال  األوسط  بالشرق  الشركات 
في قمة رويترز لالستثمار في الشرق األوسط في دبي؛ »عندما 
و  السكني.  المعروض  فائضًا في  أن هناك  نجد  دبي  إلى  ننظر 
المستبعد  من  القادمة.  الخمس  السنوات  خالل  تعافيًا  نتوقع  ال 
السوق  على  نفسه  األمر  وسينطبق  جديدة  مشروعات  إطالق 

التجارية«.

وتوقع مسح لرويترز في وقت سابق أن تتراجع أسعار المساكن 
في دبي عشرة بالمئة أخرى قبل أن تستقر. وأضاف المسح أن 

فائض المعروض بالسوق يبلغ نحو 25 في المئة.

على صعيد آخر، أكد عضو منتدب في مؤسسة موديز للتصنيف 
بعض  قدرة  بشأن  الحذر  يتوخون  المستثمرين  أن   ، االئتماني 
الكيانات شبه الحكومية في دبي على إعادة تمويل ديونها، رغم 

جهود اإلمارة الستعادة الثقة في عافيتها المالية.

في المقابل أكد ديفيد ستيبلز، العضو المنتدب لمالية الشركات 
لمنطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا في موديز، »إنه بينما 
المالي  الحرة في جبل علي ومركز دبي  المنطقة  تحقق سلطة 
العالمي لالستثمارات تقدمًا بشأن ديون بقيمة 1,25 مليار دوالر 
زالت هناك  ما  أنه  إال  المقبل،  العام  وملياري دوالر تستحق في 

ضبابية بشأن كيفية إعادة تمويل هذه الديون«.

الشرق  في  لالستثمار  رويترز  قمة  في  متحدثًا  ستيبلز  وأضاف 
بشأن  المستثمرين  أعين  في  استفهام  عالمة  ''هناك  األوسط: 

داعمة،  باعتبارها  إليها  ينظر  أن  ينبغي  دبي  ذلك.  إنجاز  كيفية 
المستثمرين قلق؛ ألن  ودبي يفترض أن تكون داعمة... يساور 
رغبة دبي في المساعدة قد ال تتحول إلى قدرة''، في إشارة إلى 

قدرة اإلمارة على تمويل الفجوة.

وقال تقرير لبنك االستثمار جيه بي مورجان نشر في وقت سابق 
الحكومية في دبي يمكنها  الكيانات شبه  إن  الجاري:  الشهر  من 
في  تستحق  دوالر  مليار   14 بنحو  ديون  تمويل  إعادة  أو  سداد 

العام المقبل بسهولة نسبية.

وما زال تصنيف المنطقة الحرة في جبل علي ومركز دبي المالي 
عن  للتخلف  منخفضة  احتماالت  يظهر  لالستثمارات  العالمي 

السداد، إذ إنه عند B2 وB3 على الترتيب.

التمويل  إعادة  الشركتان الحتياجات  إذا تصدت  إنه  وقال ستيبلز 
مصداقيتها  الستعادة  دبي  وتسعى  يتحسن.  قد  تصنيفهما  فإن 
دبي  مجموعة  أعلنت  بعدما  نزحوا  الذين  المستثمرين  بين 
العالمية المملوكة لحكومة اإلمارة في 2009 أنها ستعيد هيكلة 

ديون بقيمة 25 مليار دوالر.

المستثمرون الدوليون يراقبون إعادة التمويل
فائض المعروض يؤخر التعافي العقاري في دبي حتى عام 2016
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أعلنت شركة »آبل« عن نتائج فصلية دون التوقعات حيث جاءت مبيعات 
منتجها الرئيسي هاتف »آي فون« أقل من تقديرات وول ستريت مما أثر 

سلبا بشدة على أسهم الشركة.

العالم أكثر من %5  التكنولوجيا األعلى قيمة في  وهوت أسهم شركة 
لتنزل عن 400 دوالر بعد أن قالت إنها باعت 17,07 مليون »آي فون« 

بينما كانت توقعات المحللين نحو 20 مليونا.

رئيسها  قيادة  تحت  لـ«آبل«  األول  هو  العام  من  الثالث  الربع  وتقرير 
استقالة  بعد  آب  في  المنصب  تولى  الذي  كوك  تيم  الجديد  التنفيذي 
المؤسس المشارك ستيف جوبز الذي توفي بعد ذلك في الخامس من 

تشرين األول الجاري.

إيراداتها زادت إلى 28,27 مليار دوالر، لكن هذا جاء  وقالت »آبل« إن 
أقل أيضا من متوسط تقديرات للمحللين بلغ 29,69 مليار دوالر.

الشركة ربحا صافيا قدره 6,62 مليار دوالر بما يعادل 7,05  وحققت 

فوزها  عن  نتووركس  سيمنز  نوكيا  العالمية  االتصاالت  شركة  أعلنت 
بجائزة أفضل مزود ألجهزة وحلول االتصاالت في حفل جوائز »تيليكوم 
وورلد« الشرق األوسط الذي أقيم مؤخرًا في فندق جميرا أبراج اإلمارات 
في دبي، حيث تأتي هذه الجوائز لمكافأة الشركات التي تساهم بشكل 

فعّال في تطوير قطاع االتصاالت في منطقة الشرق األوسط.

وقال رئيس منطقة الشرق األوسط في نوكيا سيمنز نتووركس إيغور 
ليبرانس »إنه لشرف عظيم أن نفوز بهذه الجائزة وأن ننال تقدير قطاع 
االتصاالت لعملنا في المنطقة. إن هذه الجائزة شهادة على االلتزام الذي 
قطعته نوكيا سيمنز نتووركس تجاه الشرق األوسط، ويدل على ذلك 
توسع قاعدة عمالئنا في أسواق المنطقة، فنحن نزوّد عمالءنا بالكفاءة 
المثلى للشبكات ونساعدهم على تكوين تجارب فردية لعمالئهم من 

أجل بناء عالقات أقوى وأطول وأكثر ربحية.

لجنة  قبل  من  بالجائزة  للفوز  نتووركس  سيمنز  نوكيا  اختيار  وتم 
الفائزة  الشركة  تكون  أن  األهم  المعيار  كان  حيث  تحكيمية مستقّلة، 
على  إيجابيًا  أثرًا  تركت  التي  المنتجات  من  متميزة  محفظة  صاحبة 

دوالر للسهم. وبالمقارنة كانت التوقعات لربح قدره 7,39 دوالر للسهم.

وباعت الشركة 11,12 مليون كمبيوتر لوحي »آي باد« و4,89 مليون 
كمبيوتر »ماك« على مدى ربع السنة المنتهي في أيلول.

االعتبار  عين  في  اللجنة  أخذت  كما  المنطقة،  في  االتصاالت  سوق 
جودة الخدمة المقدمة إلى العمالء، والفطنة في أداء األعمال، وإمكانية 

التطور المستقبلي للعمليات واألسواق والمنتجات.

وتعتبر نوكيا سيمنز نتووركس، والتي تقوم بخدمة أكثر من 50 عمياًل 
شبكات  وخدمات  ألجهزة  المزوّدين  طليعة  في  المنطقة،  في  فعليًا 
االنترنت  مجال  في  وخصوصًا  األوسط،  الشرق  لبلدان  االتصاالت 
 .LTE إي«  تي  »أل  الرابع  الجيل  وتقنية  العريض  النطاق  ذي  المتنقل 
األوسط  الشرق  في  االتصاالت  لخدمات  مشغلين  ثمانية  يقوم  حيث 
وإدارة  الرسوم  لتحديد  نتووركس  سيمنز  نوكيا  حلول  باستخدام 
والتي   ،charge@once باسم  والمعروفة  مسبقًا  المدفوعة  الخدمات 
تخدم بدورها أكثر من 50 مليون مشترك، كما يقوم 75 في المائة من 
حلول  باستخدام  المنطقة  في  المتنقل  الهاتف  خدمات  مشغّلي  جميع 
NetAcct OSS للحصول على أفضل كفاءة أداء ممكنة من الشبكات. 
االتصاالت  وحلول  ألجهزة  مزوّد  أول  نتووركس  سيمنز  نوكيا  وتعتبر 
يوّقع على اتفاقية تجارية إلدخال تقنية الجيل الرابع »أل تي إي« في 

المنطقة.

6.6 مليار دوالر األرباح الفصلية لـ«آبل« 
بدعم من مبيعات »آي فون«

»نوكيا سيمنز نتووركس«
 تفوز بجائزة أفضل مزود ألجهزة وحلول االتصاالت
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ارتفعت عوائد موسم الحج العام الحالي 10% عن العام الماضي 
إذ تجاوزت وفقًا لتقديرات متعاملين في خدمات الحج أكثر من 10 

مليارات ريال تقاسمتها العديد من القطاعات االقتصادية.

من  كبير  بنصيب  المقدسة  بالعاصمة  اإلسكان  قطاع  واستأثر 
العوائد تجاوزت 50% حيث بلغت عوائد اإلسكان وفقا لتقديرات 
منصور  الشريف  المكرمة  مكة  بغرفة  العقارية  اللجنة  رئيس 
وعمارة  فندق  تتقاسمها 8000  ريال  مليارات  رياش خمسة  أبو 
سكنية فيما يبلغ متوسط ما يدفعه الحاج للسكن 3000 ريال في 

ظل ارتفاع اإليجارات، وفقًا لصحيفة »الوطن« السعودية.

وأضاف منصور »أذكر أن المنطقة المركزية كان لها نصيب كبير 
من عوائد اإلسكان مقارنة بباقي أحياء مكة مشيرا إلى أن بعثات 
الحج قامت باستئجار عمائر في عدد كبير من األحياء ومنها ريع 
ذاخر والعدل والمعيصم وجبل النور والنسيم والروضة والششة 
والعزيزية والخالدية وغيرها من األحياء األخرى التي تحولت إلى 

مناطق إلسكان الحجاج«.

10 مليارات ريال عوائد الحج فـــي 
السعودية نصفها لقطاع اإلسكان

شركات حجاج الداخل جتني مليار ريال
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من  والبعد  والقرب  الموقع  بحسب  تختلف  اإليجارات  أن  وأبان 
الحرم الشريف ولكن بشكل عام اإليجارات تتراوح بين 2000 - 

7500 ريال للحاج الواحد.

وأكد أن زيادة المساحة المخصصة للحاج الواحد أدى إلى استئجار 
المقدسة  بالعاصمة  األحياء  من  عدد  في  العمائر  من  كبير  عدد 

وزيادة في عدد المستفيدين من العوائد.

والتي  العوائد  حيث  من  الثاني  المركز  في  اإلعاشة  قطاع  وحل 
 2,5 بنحو  نوري  زهير  بالغرفة  التجارية  اللجنة  رئيس  قدرها 
مليار ريال تتوزع بين شركات اإلعاشة التي تولت توفير الوجبات 
التي توفر  الطوافة  المشاعر وبين بعض مؤسسات  للحجاج في 
الوجبات للحجاج مثل مؤسسة حجاج جنوب شرق آسيا والمطاعم 
السكنية  والوحدات  والفنادق  والكافتيريات  الوجبات  بيع  ومحالت 
التي توفر وجبات للحجاج والمطابخ مبينا أن هذه العوائد تشمل 
الحكومية  القطاعات  منسوبي  وإعاشة  الداخل  حجاج  إعاشة 

واألهلية المشاركة في خدمة الحجاج.

الثالث  المركز  في  الداخل  حجاج  ومؤسسات  شركات  حلت  فيما 
سعد  والعمرة  الحج  لجنة  رئيس  قدرها  والتي  العوائد  حيث  من 
جميل القرشي بنحو مليار ريال، مبينا أن الشركات والمؤسسات 
هذا العام حققت أرباحا قياسية لم تحققها من قبل بسبب زيادة 
هذا  عددهم  تجاوز  حيث  بخدمتهم  تقوم  الذين  الحجاج  أعداد 

العام 180 ألف حاج من المواطنين والمقيمين.

وحظي قطاع النقل »شركات النقل المنضوية تحت مظلة النقابة 
العامة للسيارات« بنصيب جيد من العوائد التي وصلت إلى 600 
المكرمة  مكة  غرفة  رئيس  نائب  لتقديرات  وفقا  ريال  مليون 
فارسي  زياد  للنقل  الدولية  قوافل  إدارة شركة  مجلس  ورئيس 
الذي أشار إلى أن شركات النقل العاملة تحت مظلة النقابة والبالغ 
عددها 17 شركة توفر أكثر من عشرين ألف حافلة وفي كل عام 
تعمل على تجديد أسطول النقل بحافالت جديدة مجهزة بوسائل 
الراحة لنقل ضيوف الرحمن خالل وجودهم في الديار المقدسة.

وأوضح أن متوسط ما يدفعه الحاج للنقل هو 400 ريال تشمل 
كامل رحلة الحج مبينا أن األسعار لم يتم تعديلها ألكثر من 27 
عاما رغم ارتفاع التكاليف التشغيلية بشكل كبير خالل السنوات 
المتطلبات  جميع  بتوفير  الحجاج  نقل  شركات  والتزام  الماضية 

بإقرارها  التنفيذية  واللجنة  الحج  وزارة  تقوم  التي  والتجهيزات 
في سبيل تهيئة جميع الظروف لراحة ضيوف الرحمن.

الخيام  لمشروع  المشغل  العامة  االستثمارات  صندوق  وحقق 
قيمة  ريال  مليون   478 بلغت  مالية  عوائد  للحريق  المقاومة 
الخيام حيث يحصل الصندوق على 250 رياال عن كل  استئجار 
و100  حاج  مليون   1,82 عددهم  البالغ  الخارج  حجاج  من  حاج 
تتولى  التي  الداخل  حجاج  ومؤسسات  شركات  من  ريال  مليون 
استئجار الخيام في مشعر منى من صندوق االستثمارات العامة 
إلى  الجمرات  من  القريبة  )ا(  فئة  في  الخيمة  سعر  يصل  حيث 

7500 ريال.

المحالت  عوائد  الصائغ  بكر  المكرمة  بمكة  الصاغة  شيخ  وقدر 
التجارية بكل أنشطتها بـ400 مليون ريال حيث شهدت المحالت 
الهدايا  على شراء  أقبلوا  الذين  الحجاج  من  جيدة  حركة شرائية 
والمجوهرات  الذهب  محالت  أن  إلى  مشيرا  لذويهم،  لتقديمها 
تعد أقل المحالت التجارية من حيث العوائد بسبب ارتفاع أسعار 

الذهب الذي أثر على نسبة المبيعات بشكل كبير.

فائق  الطوائف  أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  رئيس  وبين 
الست  الطوافة  مؤسسات  عليها  تحصل  التي  العوائد  أن  بياري 
ومكتب الزمازمة بمكة المكرمة ومكتب الوكالء بجدة ومؤسسة 
األدالء بالمدينة المنورة ثابتة لم تتغير من أكثر من واحد وثالثين 
عاما وهي في حدود 210 رياالت عن كل حاج تحصل مؤسسات 
الزمازمة  ومكتب  رياال   166 على  المكرمة  مكة  في  الطوافة 
المنورة  بالمدينة  األدالء  مؤسسة  بين  والباقي  رياال   11 على 
ومكتب الوكالء بجدة مقدرا العوائد بـ383 مليون ريال وهي ال 
تشمل الخدمات اإلضافية التي تقدم لبعض الحجاج والتي أخذت 
المؤسسات تتوسع فيها تحقيقا لرغبات الحجاج وتقدم على عدة 

مستويات.

في  المقدسة  المشاعر  قطار  لمشروع  المشغلة  الشركة  وحلت 
المركز األخير من حيث العوائد التي بلغت 125 مليون ريال حيث 
تحصل الشركة على 250 رياال عن كل حاج ووفقا لوكيل وزارة 
للمشاريع  المركزية  اإلدارة  ورئيس  والقروية  البلدية  الشؤون 
الدكتور حبيب زين العابدين فإن القطار قام بنقل 500 ألف حاج 

خالل الموسم منهم 250 ألفا من حجاج الخارج.
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حصلت شركة النقليات السياحية االردنية - جت- على درع التميز 
العامة  الهيئة  اجتماع  انعقاد  أثناء  وذلك  العربية  النقل  لشركات 
لالتحاد العربي للنقل البري وهي احدى منظمات مجلس الوحدة 
يوم  بيروت  في  عقد  والذي  العربية  للجامعة  التابع  االقتصادية 
العريضي  غازي  اللبناني  النقل  وزير  برعاية   2011/10/11
االتحاد  عام  وامين  النملة  خالد  االتحاد  مجلس  رئيس  وبحضور 

الدكتور محمود العبدالت واكثر من خمسين شركة نقل عربية.

وكانت لجنة مكونة من عدة دول عربية تعمل في مجال النقل قد 
أجمعت على ان شركة جت تستحق ان تكون االولى عربيًا لعدة 
اسباب اهمها ادخال نمط جديد في النقل للمواطن وهي خدمة 
VIP  وربط حافالتها بنظام القمر الصناعي الذي يتيح للمواطن 
مشاهدة القنوات الفضائية وتعميم خدمة االنترنت على حافالتها 
والذي أدى برأي اللجنة الى تغيير نمط سلوك المواطن باالستغناء 

عن مركبته واالستعانة بالحافالت لتنقالته.

كما ان معدل الصيانة المتبع لدى الشركة ونسبة الحوادث والتقيد 
التي  االسباب  من  بالتشغيل  مقارنة  االرباح  ونسبة  بالمواعيد 
المستحقة  ان تكون شركة - جت- هي  اللجنة على  بها  اجمعت 

لهذا التميز. 

انجازًا  يُعد  التكريم  ان هذا  الشركة مالك حداد  واكد مدير عام 
لالردن واالردنيين، وتعهد بأن تبقى شركة جت رائدة في مجال 

النقل لخدمة المواطن االردني والعربي.

»جــت« األولــى عربيــًا فــي مجـــال النقــــل

تحالف سعودي تركي يفوز ببناء وتشغيل 
مطار األمير محمد بالمدينة المنورة

األمير  مطار  وتشغيل  تطوير  عقد  بالسعودية  المدني  الطيران  هيئة  وقعت 
محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة وفق أسلوب البناء ونقل الملكية 
3 شركات هي شركة طتاف  والمكون من  الدولي  تحالف طيبة  مع  والتشغيل 

التركية ومجموعة الراجحي القابضة وشركة سعودي أوجيه.

المنورة  بالمدينة  العزيز  بن عبد  األمير محمد  التوقيع يصبح مطار  وبعد هذا 
بأسلوب  الخاص  القطاع  قبل  بالكامل من  إنشاؤه  يتم  المملكة  أول مطار في 

البناء مع التشغيل.

التعاقد سينفذ المشروع على مساحة تقدر بأكثر من 4 ماليين متر  وبموجب 
مربع وهو بمثابة مشروع لمطار جديد كليا يتضمن بناء صاالت جديدة بجسور 
االنتهاء  وعند  مباشرة،  الطائرة  إلى  الصاالت  من  المسافرين  لنقل  متحركة 
سترتفع   ،2015 عام  نهاية  مع  المتوقع  تشغيله  في  والبدء  المطار  بناء  من 
ذلك  بعد  لتزيد  األولى  المرحلة  في  مسافر  ماليين   8 إلى  االستيعابية  طاقته 
في المرحلة الثانية لتصل إلى 12 مليون مسافر، وإذا استدعت الحركة الجوية 
الطلب  الستيعاب  سنة  بـ25  المحدد  العقد  نهاية  مع  ذلك  المسافرين  وحركة 

المتزايد على المطار.

وقال األمير فهد بن عبد اهلل بن محمد آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران 
والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 

القطاعات  من  بوصفها  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  إن  المدني،  للطيران 
خطوات  خطت  الحرمين  خادم  حكومة  من  كبير  بدعم  حظيت  التي  الحكومية 
حثيثة للعمل بمعايير تجارية وفق استقالل مالي وإداري، معتمدة على مواردها.

واضاف: من المتوقع أن تشهد المملكة توسعا في تطبيق الشراكة االستراتيجية 
لما  له  الحكومية  المشروعات  إسناد  بهدف  والخاص  العام  القطاعين  بين  ما 
يتميز به من مرونة في إدارتها وتشغيلها على نحو يعكس معه تجويد الخدمات 
أموال  رؤوس  من  االستفادة  في  التوسع  عن  فضال  للمستفيدين،  المقدمة 
القطاع الخاص في تمويل بعض المشروعات الحكومية، وتحويل ملكية بعض 

األنشطة االقتصادية ذات الطابع التجاري إلى القطاع الخاص.

الصقير  الدكتور فيصل بن حمد  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  وأشار رئيس 
إلى أن العقد الذي تم توقيعه مر بمراحل عدة تمت وفق أسس وضوابط درست 
بعناية لضمان تحسين الخدمات واستقطاب المزيد من الحركة الجوية وحركة 
الركاب الستيعاب الزيادة المتوقعة في السنوات المقبلة من زوار المسجد النبوي 

وضيوف بيت اهلل الحرام.

وأوضح أن ما سيوفره هذا المشروع من إيجاد فرص وظيفية في قطاع الطيران 
واكتساب الخبرات من خالل العمل والتفاعل مع الشركات العالمية ذات الخبرة 

في مجال إدارة وتشغيل المطارات.
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باعت شفروليه مليون و200 ألف مركبة عالميًا خالل الربع الثالث من 
العام الحالي، لتسجل بذلك أفضل نتيجة مبيعات في الفترة الممتدة من 
شهر حزيران إلى شهر ايلول في تاريخها الذي يمتد لـ 100 عام.  وفي 
العالم  حول  شفروليه  باعت   ،2011 العام  من  األولى  التسعة  األشهر 
نحو ثالثة ماليين و600 ألف مركبة، لترتقي العالمة إلى أفضل موقع 

لها على روزنامة المبيعات السنوية.

خالل  من  العمالء  إحتياجات  على  المرتكزة  المقاربة  أهمية  وتتضح 
المتحدة،  الواليات  المدمجة في  نجاح إطالق طراز سيارة كروز سيدان 
حيث باعت شفروليه منها أكثر من 175 الف سيارة عالميًا خالل الربع 
الثالث من العام 2011، وذلك مع إزدياد نمو حجم المبيعات في الواليات 
المتحدة والصين. وإَن أكثر من 970 الف سيارة قد تمّ بيعها من طراز 

كروز منذ تقديمها ألول مرة مع بداية العام 2009.

الربع  خالل  المبيعات  بنسبة  مضاعفة  زيادة  شفروليه  حققت  وقد 
الثالث من العام الحالي في 20 سوق في كل من آسيا، أوروبا، وأمريكا 

الشمالية وأميركا الجنوبية. 

السياحية  السيارات  أسعار  أن  سوريا  في  السيارات  تجار  من  عدد  أكد 
األكثر تداواًل ارتفعت نحو 20 بالمئة، في حين زادت أسعار السيارات ذات 

المحركات األكبر بنحو 30 بالمئة.
وأكد احد تجار السيارات إن »أسعار السيارات التي تقل سعة محركها عن 
التي  الرفاهية  بالمئة، وكذلك ضريبة  1600 سي سي زادت بنحو 10 
ارتفعت بالنسبة ذاتها، والسيارات من هذه الفئة كانت تباع قبل عشرة 
أيام بنحو 800 ألف ليرة )16 ألف دوالر( أصبح سعرها اآلن 900 ألف ليرة 

)18 ألف دوالر(«.
وأوضح أن استيراد هذه الفئة من السيارات أصبح صعبًا بسبب قلة اإلقبال 

عليها وارتفاع أسعارها.
وأوضح تاجر آخر أن هذه الفئة من السيارات تدفع ضريبة سنوية تصل 
إلى أكثر من 160 ألف ليرة )3200 دوالر( على رغم أنها تستهلك كمية 

أكبر من الوقود.
ويذكر أن سورية ألغت الضريبة السنوية على السيارات الشعبية بعد رفع 
سعر ليتر البنزين نحو أربع ليرات سورية، في حين لقيت هذه الضريبة 

على سيارات تدرجا  في فئة الرفاهية.
وكان الرئيس السوري بشار األسد، أصدر أخيرًا مرسومًا عدّل بموجبه 
النقل،  السياحية وغيرها من وسائل  السيارات  الجمركية على  الرسوم 

العالمة  تخّطي  على  كبير  بشكٍل  العالمي  شفروليه  حضور  وساعد 
الصناعة  في  نموها  نسبة  ضاعفت  حيث  العالميين،  الصانعين  لباقي 
للعام  الفترة  نفس  مع  بالمقارنة  بالمئة   13,8 بمقدار  الثالث  للربع 
وقد  بالمئة.   3,9 بنسبة  الصناعة  في  حصتها  زيادة  مقابل  الماضي، 
حجم  أضعاف  ثالثة  بنسبة  النمو  حجم  في  زيادًة  شفروليه  حققت 
ارتفعت  حيث  العام،  هذا  من  األولى  التسعة  لألشهر  العالمي  النمو 
نسبة مبيعات شفروليه بمقدار 14,4 بالمئة مقابل زيادة حصتها في 

الصناعة بنسبة 4,5 بالمئة.

وراوحت نسبة الزيادة بين 10 و180 بالمئة. وارتفعت بموجب المرسوم 
نسبة الرسوم الجمركية على السيارات التي ال تزيد سعة محركاتها على 
1600 سنتيمتر مكعب من 40 بالمئة إلى 50 بالمئة، وعلى تلك التي 
تزيد سعة أسطواناتها عن هذا الحد من 60 بالمئة إلى 80 بالمئة. أما 
تتجاوز  وال  آالف سنتيمتر مكعب  ثالثة  على  تزيد سعة محركاتها  التي 
والتي  بالمئة،   120 إلى   60 من  الجمركي  رسمها  فارتفع  آالف  أربعة 

تتجاوز أربعة آالف سنتيمتر مكعب من 60 إلى 150 بالمئة.
البيع والشراء وأكد تجار السيارات ضعف حركة البيع والشراء وعزوا السبب 
البنوك  امتناع  وإلى  الماضي،  آذار  منذ  البلد  بها  يمر  التي  األوضاع  إلى 

الخاصة عن تمويل شراء السيارات لألفراد.
وقال أحد التجار: »كنا نبيع في اليوم الواحد سيارتين وربما خمس سيارات 
ولكن اآلن ال نبيع في األسبوع الواحد سوى سيارة واحدة«، الفتًا إلى أن 
غالبية المستهلكين تفضل شراء السيارات الصغيرة لتفادي دفع الرسوم 

السنوية.
وانعكس كل ذلك على أسعار السيارات المستعملة فزادت أسعارها بين 
في  ارتفعت  الكورية  السيارات  أسعار  »إن  تاجر  وقال  بالمئة.  و50   25
السوق المحلية بنحو 50 بالمئة، والسيارة التي كانت تباع بنحو 600 ألف 
ليرة )12 ألف دوالر( أصبح سعرها بين 650 و700 ألف ليرة )14 ألف 

دوالر(«.

بارتفاع %13.8
1.2 مليون سيارة مبيعات شفروليه في الربع الثالث

أسعار السيارات في سوريا 
تقفـــز 20% مـــع صعوبـــــة االستيـــــراد
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أعلنت مجموعة الحكمة للصناعات الدوائية مؤخرًا عن تعيين كٍل 
من البنك العربي وسيتي بنك لقيادة وترتيب قرض تجمع بنكي 
للصناعات  الحكمة  مجموعة  لصالح  دوالر  مليون   180 بقيمة 
الدوائية ألغراض تمويل عمليات استحواذ على شركات باإلضافة 

إلى تمويل مصاريف رأسمالية متنوعة أخرى للمجموعة.

كما تم تعيين كٍل من بنك أوروبا العربي والبنك العربي الوطني 
)لندن( وبنك الكويت الوطني )لندن( كمتعهدي تغطية للتسهيالت.

وستتيح هذه التسهيالت لمجموعة الحكمة التوسع ودخول أسواق 
وباإلضافة  إفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  جديدة 
لتمويل عمليات التوسع لمجموعة الحكمة، سيقوم كٌل من البنك 
الجديدة  للشركات  المصرفية  الخدمات  بتقديم  وسيتي  العربي 
وذلك  عليها،  االستحواذ  سيتم  والتي  الحكمة  لمجموعة  التابعة 

من خالل شبكات فروعهما الواسعة في المنطقة وحول العالم. 

العام الحالي 1,936  الثالث من  بلغ صافي ارباح مصرف الراجحي خالل الربع 
مليون ريال في مقابل 1,640 مليون ريال من الربع المماثل وبنسبة ارتفاع 

قدرها 18 بالمئة.

والرئيس  المنتدب  العضو  الراجحي  سليمان  بن  اهلل  األستاذ/عبد  وصرح 
مليون   3,192 بلغ   العمليات  دخل  إجمالي  أن  الراجحي  لمصرف  التنفيذي 
ريال بنسبة زيادة بلغت 8 بالمئة مقارنة بمبلغ 2,966 مليون ريال في الربع 
ريال، في  مليون  إلى 2,184  ليصل  التمويل  أرباح  وانخفض صافي  المماثل 
مليون   128 إلى  لتصل  بالمئة40  بنسبة   االستثمارات  إيرادات  ارتفعت  حين 
لتبلغ  الخدمات المصرفية بنسبة تقارب  بالمئة78  إيرادات  ريال، كما ارتفعت 

664 مليون ريال مقابل 373 مليون ريال للربع المماثل. 

وبالمقارنة مع التسعة أشهر من العام الماضي فقد ارتفع صافي الدخل ليبلغ 
إجمالي دخل  ارتفع  بالمئة، كما  زيادة قدرها 7,4  بنسبة  ريال  مليون   5,479
إيرادات  ارتفعت  وقد  ريال،  مليون   9,179 ليبلغ  بالمئة4,3  بنسبة   العمليات 
أن  وحيث  ريال.  مليون   307 إلى  لتصل  بالمئة70,2  بنسبة   االستثمارات 
وتعزيز  المصرفية  الخدمات  وتطوير  لتعزيز  حثيثة  بخطى  مستمر  المصرف 
بالمئة39  بنسبة   المصرفية  الخدمات  إيرادات  ارتفعت  فقد  العمالء  مع  الثقة 

لتصل إلى 1,693 مليون ريال. 

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أدوية الحكمة سميح دروزة »إن 
متينة،  بنيت على أسس  بنك  العربي وسيتي  البنك  مع  عالقتنا 
التمويلي  موقفنا  قوة  على  المستمرة  العالقة  هذه  وستحافظ 
في  اإلستراتيجية  االستثمارات  من  بالمزيد  القيام  لنا  وستتيح 
مجال عملنا. ونحن على ثقة باستمرارية نمو شركتنا من خالل 
شراء شركات أخرى أو توقيع اتفاقيات شراكة جديدة أو الحصول 
على تراخيص، هذا وسيكون النمو بطريقة آمنة وثابتة بفضل 
الخدمات المصرفية المقدمة من البنك العربي وسيتي بنك في 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

الحميد  عبد  العربي  البنك  إدارة  مجلس  رئيس  قال  جانبه  من 
شومان »إن مجموعة الحكمة ستكون قادرة على االستفادة من 
العربي  البنك  شبكة  تقدمها  التي  المميزة  المصرفية  الخدمات 
وأوروبا  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الواسعة 
الصناعات  قطاع  في  للمجموعة  الطموحة  التوسع  خطط  لتلبية 

الدوائية الواعد«. 

المصرف قد ساهمت في  التي يحققها  االيجابية  النتائج  بأن  الراجحي  وأوضح 
زيادة حقوق المساهمين حيث بلغت 31 مليار ريال في مقابل 29 مليار ريال 
في الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت  بالمئة7، كما ارتفع 
بنسبة  ريال  مليار   182 مقابل  في  ريال  مليار   213 إلى  الموجودات  إجمالي 
زيادة قدرها  بالمئة17، في حين بلغت األصول التمويلية للمصرف 135 مليار 
ريال بنسبة ارتفاع بلغت  بالمئة13، كما بلغت أرصدة العمالء 167 مليار ريال 
في مقابل 142 مليار ريال بنسبة زيادة  بالمئة17,6. هذا وقد حقق المصرف 
العائد على حقوق  عائدًا على معدل الموجودات بلغ  بالمئة3,7، في حين بلغ 
المساهمين  بالمئة24، كما بلغ ربح السهم الواحد 3,65 ريال للتسع أشهر من 

العام الحالي مقابل 3,40 ريال للتسعة أشهر من العام الماضي. 

الفترة  في  المصرف  حققها  التي  الكبيرة  النجاحات  أن  إلى  الراجحي  وأشار 
االستثمار  قطاعي  وتنمية  اإليرادات  مصادر  تنويع  نتيجة  هي  الماضية 
والمصرفية جنبا إلى جنب مع االهتمام المتزايد بالعمالء من خالل شبكة واسعة 
أجهزة  من  متطورة  لشبكة  باإلضافة  فرعا   495 بلغت  المصرفية  الفروع  من 

الصرف اآللي بلغت 2,986 صرافا آليا. 

واختتم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف تصريحه بتقديم الشكر 
نيابة عن جميع أعضاء مجلس اإلدارة وإدارة المصرف لعمالئه الكرام لوالئهم 

وموظفيه لجهودهم الكبيرة في تحقيق هذه النتائج المتميزة.

»العربــي« و»سيتــي بنــــك« 
يقـــودان قـــرض تجمـــع بنكـــي بقيمـــة 180 مليـــون دوالر 

بزيادة قدرها %18

1.9 مليون ريال صافي أرباح
 مصرف الراجحي للربع الثالث
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أن  الزياني  أفنان  البحرين  تجارة  غرفة  إدارة  مجلس  عضو  أكدت 
من  البالد  شهدته  بما  تتأثر  لم  البحرين  في  السعودية  االستثمارات 
أحداث،منذ منتصف شهر شباط الماضي، كاشفة عن تدفق االستثمارات 
والسياحة  اإلعالمية  المجاالت  في  النسائية،  فيها  بما  السعودية 
الصحية والتعليمية، مشيرة إلى أن البحرين »تنفرد بمزايا عدة تجذب 

المستثمرين والمستثمرات«.
وتوقعت الزياني، أن تصل االستثمارات السعودية البحرينية المشتركة 
بنهاية العام الحالي إلى أعلى مستوياتها، تزامنًا مع االتفاق مع مجموعة 

المستثمرين السعوديين.
وقالت الزياني: »اطلعنا على مجموعة من المشاريع المشتركة، وجرى 
المعلومات،  تقنية  مجاالت  حول  يدور  وبعضها  مبدئيًا،  عليها  االتفاق 
الفني واإلعالمي، لجعل  كما توجد دراسات جدوى حول تمويل اإلنتاج 
على  قادرة  مهنية  وكوادر  كفاءات  يستقطب  إعالميًا،  مركزًا  البحرين 

تنمية العمل اإلعالمي«.
المشاريع،  لهذه  مناسب  البحرين  في  االستثماري  المناخ  أن  وأضافت 
البحرين،  تجارة  غرفة  مع  باالتفاق  المستثمرون  عليه  أجمع  ما  وهذا 

في  االقتصاد  خسائر  العربية،  المصارف  باتحاد  مسؤولون  قدر 
االضطرابات  بسبب  دوالر،  مليار   55 بنحو  العربي  الربيع  دول 

السياسية واألمنية منذ مطلع العام الحالي.

يوسف  بن  حمد  الخارجي  الليبيي  بالمصرف  العام  المدير  وقال 
بيروت،  في  العربية  المصارف  اتحاد  مؤتمر  أمام  كلمته  في   ،
دوالر،  مليار  بنحو 9.8  يقدر  الخسائر  تلك  إن نصيب مصر من 
متوقعًا زيادتها بسبب الخسائر التى تكبدها االقتصاد منذ تجدد 

المصادمات في ميدان التحرير.

وأوضح يوسف أن االقتصاد الليبي خسر نحو 14.2 مليار دوالر، 
دوالر،  مليار   2.5 نحو  والتونسي  دوالر،  مليار   27.3 والسوري 

والبحريني 2 مليار دوالر، واليمني مليار دوالر.

عربي  بنك  أي  إفالس  عنها  ينتج  لم  الراهنة  األوضاع  أن  وأكد 
تضررت  التي  واألوروبية  األمريكية  بالبنوك  مقارنة  وإغالقه، 

مشيرة إلى سلسلة مشاريع ستنفذ ضمن الخطة التي تمتد من العام 
2010 إلى العام 2030، تركز على السياحة العالجية، إذ سيتم التوقيع 
على مشروع كبير إلنشاء منتجع سياحي صحي، يقدم خدمات طبية ذات 
طابع سياحي، والبحرين مهيأة لمثل هذه االستثمارات، وهذا ما سيعلن 

عن تفاصيله في وقت الحق، بهدف استقطاب السياح.
ولفتت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة البحرين، إلى حزمة مشاريع في 
مجاالت التعليم والصحة، وقالت: »هذان المجاالن يوفران فرصًا واعدة 

ووظائف منوعة للشباب«.
وتابعت الزياني أنه »على رغم األحداث التي عصفت بالبحرين، إال أن 
مستوى تدفق االستثمار السعودي ما زال يسجل أرقامًا عالية، ولم نر 
أي هبوط في المؤشر، فالركود في حال حدوثه يكون موقتًا. ولم يحدث 

أي تأثير على المستوى االقتصادي بين البلدين«.
على  ترّكز  االقتصادية  التنمية  مجلس  »استراتيجية  أن  إلى  ولفتت 
جذب االستثمارات في القطاعات التي تنفرد البحرين بمزايا قوية فيها، 
ومنها قطاع الخدمات المالية والصناعات التحويلية والسياحة والخدمات 
وقدّم  واالتصاالت،  المعلومات  وتقنية  اللوجستية  والمساندة  التجارية 
السعوديين  أن  والحظنا  المستثمرين،  إلى  ورؤيته  خطته  المجلس 

والسعوديات يتصدرون االستثمارات في البحرين«.

نتيجة األزمة المالية العالمية، وأزمة الديون. 
من جانبه، أكد رئيس اللجنة التنفيذية التحاد المصارف العربية 
للمصرفيين  الدولي  االتحاد  رئيس  طربية،  جوزيف  الدكتور 
العرب، أن المنطقة العربية تشهد بشكل عام انخفاضًا في نسب 
العربية،  الدول  تشهدها  التي  السياسية  التطورات  نتيجة  النمو 

خاصة في دول الربيع العربي.
 

وأوضح طربية أن النمو سينخفض إلى نحو 3.7% العام الحالى، 
مقابل 4.3% العام الماضى، مشيرًا إلى أن تونس ستشهد أكبر 
العام   %3 مقابل  الحالى،  العام  صفر  إلى  لتصل  االنخفاضات 

الماضى، ثم مصر من 5.1% إلى %1.2.

البنك الدولي في تقرير له حول منطقة  وفي هذا السياق، أكد 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أن األنظمة المصرفية بمنطقة 
الشرق األوسط، السيما دول الربيع العربي، تمتعت خالل األزمات 
المقاومة،  من  بشىء  األخيرة  والسياسية  واالقتصادية  المالية 

مقارنة بالبنوك في أوروبا الوسطى وأمريكا.

االستثمارات السعودية 
تواصــــل تدفقهــــا إلــــى البحريــــن رغــــم األحــــداث

55 مليــار دوالر خسائــر دول الربيـــع العربــــي
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السلفيتي : البنك يعتبر 
الخيار المشرق الواعد لليوم 

وللغد ولألجيال القادمة

بنك االتحـاد يطلــق هويتــه 
المؤسسية وشعاره الجديدين

االستثمار في القطاع المصرفي

التي  الجديدين,  وشعاره  المؤسسية  هويته  االتحاد,  بنك  أطلق 
الحضاري  الطابع  البنك  على  تضفي  التي  الصفات  مجموعة 

والتميز المؤسسي.

وقال رئيس مجلس االدارة عصام سلفيتي ان الهوية المؤسسية 
بتطبيق  فيه  يقوم  الذي  الوقت  في  اطالقها  تم  للبنك  الجديدة 
القوة  نقاط  تعزيز  الى  تستند  التي  الجديدة  استراتيجياته 
بميزة  البنك  فيها  تمتع  التي  المجاالت  في  للبنك  التقليدية 

التنافسية.
البنك  عالمة  تظهر  المؤسسية  الهوية  ألوان  ان  خالل  واضاف 
اللون  إما  واحد  وبلون  مبدع  والشعار برسم هندسي   / التجارية 
دقة  و  إبداع  خالله  من  يعكس  والذي  األسود  اللون  أو  األبيض 

رسم الشعار.
    

لوني  تصنيف  طريقة  على  االعتماد  تم  فقد  ذلك،  الى  اضافة 
اللون  األصفر وهو  فاللون  البنك،  رئيسية في  لتمييز  قطاعات 
و  االصفر   ( اللونين  بين  المخلوطة  اللون  درجة  ويدمج   السائد 
 ، الرئيسي  المؤسسية   الهوية  لون  يعكس  الذي  و   ) البرتقالي 
ولون  قطاع االفراد ، حيث تم اختيار اللون بدقة للمَعاني العميقة 
التي يعكسها من تفاؤل، إشراق، سعادة، استنارة، باإلضافة الى 

الوعد اإليجابي بمستقبل مشرق.

 ،) البني  و  الرمادي   ( اللونين  الرمادي، وهو خليط من   واللون  
اللون  هذا  يعكس  حيث  البنك،   لدى  العمالء  كبار  فئة  يعكس 
بين  الفوشيا(، وهو خليط   ( الوردي  اللون  اما  القدرة،  و  المتانة 
اللونين ) الوردي و األحمر( والذي يميز عمالء قطاع الشركات و 
يعكس  اللون  فهذا  لونه،  درجة  تحمله  الذي  بالعمق  تميز  الذي 
السمات الشخصية التي يتمتع بها أصحاب الفئة المصنفة والذي 

يشجع المبادرة والثقة. 

واللون  األزرق الذي جمع بين اللونين ) األزرق واألخضر(، فانه 
يمثل شركة االتحاد للوساطة المالية،  لما يعكسه هذا اللون من 

مصداقية، ثقة ومتانة.

عكست  التي  األخرى   االضافية   السمات  من  السلفيتي،  وأكد 
المميز«  »الخط  نوع  هي  المؤسسية  هويتنا  في  التميّز  عنصر 
متقنة  بطريقة  خصيصا  وتصميمه  بتطويره  البنك  قام  الذي 
تشكيالتها  و  األردن  طبيعة  تعكس  التي  التعرجات  من  منبثقة 

الجغرافية المتميزة والذي  تم استيحاؤه من  رمز الشعار.

وقال إن الهوية المؤسسية هي أكثر من مجرد إسم او شعار أو 
تصميم جرافيكي أو لون محدد، إنما هي عبارة عن مجموعة من 
لتشّكل  التي تجتمع   والعالقات واالنطباعات  والتجارب  التوّقعات 
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قصة نجاح و تكون سببًا الختيار العمالء لمنتج أو خدمة معينة و 
تفضيلها على  المنتجات والخدمات أخرى.

  
المميزة  المهنية والخدمة  ويتمتع بنك االتحاد بتاريخ طويل من 
التي جعلته أهال للثقة، وهو شريك تعرفونه يتجدد ليعلن وعدا 
يجمع  اسم  هو  اإلتحاد،  بنك  ان  الى  مشيرا  بالتميّز،  مستمرا 
وانطلق  األردن  قلب  من  ولِدَ  معًا،  والمعاصرة  العراقة  بين  ما 
بالحياة  والمُفعَم  السبّاق  بنبضِهِ  ليستمر  متجددة  برؤية 
بدوره كشريك  إلتزامه  مدى  تعكسان  ورؤيته  والحيوية. هويته 
فاعل وموثوق وملتزم بتقديم خدمات مالية ومصرفية مصممة 
أساس  هم  الذين  وشركائه  عمالئه  إحتياجات  لتلبية  خصّيصًا 

نجاحه وبداية الطريق لمستقبل مشرق وواعد. 

انها  السلفيتي  أكد  الجديدة،  المؤسسية  الهوية  صفات  وحول 
و  الفريد  طابعها  عليها  تضفي  التي  الصفات  مجموعة  تحمل 
أفضل،  مستقبل  إلى  دائمًا  يتطلع  حيث  الطموح،  وهي  تميزها 

ويمتلك البنك الرغبة الصادقة للنجاح واالنجاز. 

ومن هذه الصفات الديناميكية، فساسة البنك تسير وفق تفكير 
حيوي ومرن يواكب التطورات والمستجدات، ويركز على تقديم 
البنك  فان  المهنية،  صفة  اما  عالية،  وبكفاءة  متطورة  خدمات 
ومصرفية  ماليّة  بخبرات  متميّزا  وفريقا  كادرا  يمتلك  اليوم 

متخصّصة قادر على خدمة العمالء بحرفية وجودة عالية.

كما وان صفة التميّز تعتبر من ابرز سمات البنك، حيث يحظى 
بمستوى عاٍل من األداء يالءم العمالء، اضافة الى صفة اإلنسانية، 
من  التي  األنشطة  وبدعم  المجتمع  لصالح  بالعمل  يؤمن  حيث 

شأنها ان تنعكس ايجابًا على حياة االفراد.

»أننا  على  مبنية  الجديدة  الهوية  ان  السلفيتي  أكد  المقابل  في 
الى  المستند  األردن  وطننا  من  مستوحاة   وهي  أردني  بنك 
أصالة وحضارة عريقة لينطلق الى مشهد معاصر، فريد، مميز، 

وطموح«.

كما وان الشعار مستلهم من طبيعة األردن وتشكيالته الجغرافية 
الخالبة الفريدة ومن معالمه التي ارتقت لتكون من عجائب الدنيا 

من  و  رم  وادي  في  الرملية  الكثبان  من  مستوحاه  فهو  السبع، 
جبال عمان السبعة ومن النجمة السباعية التي تميّز عََلمَنا رمز 
األردن  أهل  من  مستلهمة  المؤسسية  الهوية  فان  لذلك  العزّة، 

ومن روابطنا األسرية الدافئة.

وقال »إنها مرحلة جديدة واعدة من شأنها أن تعزز إلتزامنا نحو 
عمالئنا وعهد جديد بمستقبل مشرق وواعد«.

للّثقة  و دمغة  أوعالمة  خَتْم   « فانه  الشعار  الرمز في  اما حول 
»، يمّثل الثقة والنزاهة  ويؤّكد للعمالء جودة وأمان ومصداقية 

تعامالتهم المالية والمصرفية مع البنك.

من جهة اخرى كشف السلفيتي ان البنك يستند في عمله على 
العديد من القيم الجوهرية اهمها األصالة، حيث يرتبط بالحضارة 
والتقاليد التي تتمتع بها المملكة التي تنعكس في أسلوب خدمتنا 
وترحيبنا بعمالئنا، كما يستند على المصداقية، فالبنك يتعامل 
، ونحرص على تطبيق  مع جميع عمالئه بكل شفافية واحترام 

أفضل الممارسات المهنية  مع االلتزام بأخالقيات العمل. 

مع  ويتكيف  بذكاء  البنك  يعمل  حيث  المرونة،  الى  استند  كما 
جميع التطورات والمستجدّات بما يمّكنه من االستجابة لمتطلبات 
عن  دومًا  للبحث  يسعى  الذي  الوقت  في  عالية،  بكفاءة  العمالء 
والممارسات  النمطية  عن  بعيدة  مبدعة   وأفكار  جديدة  حلول 

التقليدية.

اضافة الى ذلك فان البنك يستند في عمله على الفرديّة، فهو 
الفرديّة  ومتطلباتهم  العمالء  ورغبات  احتياجات  لتفهّم  يسعى 
لنقدّم لهم المشورة  األنسب والحلول المالية والمصرفية األكثر 

مالءمة لهم.

عليها  يستند  التي  القيم  جملة  من  ان  قائال  السلفيتي  وتابع 
اضحى  حيث  األمان،  الى  اضافة  والشراكة،  الشغف،  هي  البنك 
البنك يعتبر مركزا ماليا قويا يضمن استمرارية تعامالتنا المالية 
الحاكمية  باعتماد  واستقرار،  ومصداقية  أمان  بكل  والمصرفية 

المؤسسية وتطبيق أفضل الممارسات.
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حققت مجموعة البنك العربي أرباحًا صافية بعد الضرائب بلغت 
428,7 مليون دوالر للفترة المنتهية في 30 أيلول 2011 مقارنة 
بـ 382,7 مليون دوالر في الفترة المقابلة لعام 2010 بنمو 12 
بالمئة, وذلك رغم الظروف التي تمر بها المنطقة واالضطرابات 

في األسواق العالمية.

في  الزيادة  أن  شومان  الحميد  عبد  اإلدارة  مجلس  رئيس  وقال 
أرباح البنك العربي جاءت نتيجة الستمرار نمو العمليات التشغيلية 
واالنتشار الجغرافي للبنك مؤكدا أن نتائج البنك القوية واإليجابية 
قد تحققت بسبب تميز البنك في التخطيط المالي وإدارة عملياته 

المصرفية والسياسة المحافظة تجاه المخاطر.

من جانبه أكد المدير العام التنفيذي للبنك العربي, نعمة صباغ 
أن نمو األرباح صاحبه تعزيز نسبة كفاية رأس المال وتحسين 

جودة األصول.

وأضاف أن البنك مستمر في المحافظة على نسب سيولة مرتفعة 
وهو األمر الذي يشكل مصدر قوة مجموعة البنك العربي.

حقوق  أن  كما  دوالر,  مليار   45 العربي  البنك  موجودات  وبلغت 
المساهمين ارتفعت إلى 7,9 مليار دوالر بارتفاع يفوق الـ 100 
غير  الديون  تغطية  نسبة  وأن  العام,  بداية  عن  دوالر  مليون 
إلى  االول 2010  بالمئة في كانون  ارتفعت من 69  قد  العاملة 

82 بالمئة باستثناء الضمانات.

428.7 مليون دينار 
ارباح البنك العربي في تسعة اشهر
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»الجسر العربي للمالحة« .... عنوان 
اإلبحار العربي اآلمن

تعتبر من المؤسسات الرائدة في اعمال النقل والمالحة الدولية، 
حيث خططت الشركة رؤيتها في ان تكون الجسر الذي يربط بين 

القارات.

مهنية  بسمعة  اليوم  تتمتع  التي  للمالحة  العربي  الجسر  شركة 
احتياجات  الخدمات وبتلبية كافة  مميزة من خالل تقديم أفصل 
تطبيقها  خالل  من  االمن،  االبحار  سبل  كافة  وبتوفير  الزبائن 
مديرها  وبحسب  فانها  للسفن،  االمنة  لالدارة  الدولية  المعايير 

العام حسين الصعوب النجاح سيكون حليفها على الدوام.

لتكون  خططت  الشركة  ان  لـ«النشامى«  حديثه  خالل  وقال 
الجسر الذي يربط بين القارات وفق مهمة تلتزم بالحفاظ على 
معايير عالية للخدمة، وتبقى المؤسسة الرائدة في اعمال النقل 
ثابتة  بقيم  االلتزام  يعلوها  التي  وخدماتها  الدولية  والمالحة 
وراسخة والمتمثلة في ضمان التقدم في االداء والمهارة االدارية.

فعليا  بدأت  انها  الصعوب  اكد  الشركة،  انطالقة  بداية  وحول 
عملياتها ببواخر مستاجرة لغاية عام 2004، حيث لم تكن تمتلك 
سواء ثالث وحدات بحرية »االميرة وبالك، وايرس بيال«، لكن بعد 
انتهجت الشركة سياسة غير معلنة وهي )سفينة كل عام  ذلك 
 2005 عام  في  »شهرزاد«  الباخرة  شراء  فتم  العربي(  للجسر 
والشاحنات  والسيارات  الركاب  بنقل  متخصصة  باخرة  وهي 
 25 لـ  يتسع  وكراج  مقعدا   1420 و  كابينة   133 على  وتحتوي 

شاحنة.

االستثمــــار فــي قطــــاع النقــــــلملف العدد

الصعوب: رؤية الشركة تتجسد بان تكون 
الجسر الذي يربط بين القارات
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السريعة  القوارب  خدمة  على  المتزايد  الطلب  ولتلبية  انه  وقال 
الباهر للقارب السريع »االميرة« واستجابة لزيادة  ونظرا للنجاح 
القارب  شراء  تم  فقد  نويبع،   – العقبة  خط  على  الركاب  حركة 
على  يحتوي  الذي   2007 عام  في  نيفرتيتي(  )كوين  السريع 
580 مقعدا ويتسع لــ 170 سيارة و 6 باصات، كما وانه ينفرد 
بعراقة الصناعة والجودة العالية، حيث يحط على شواطىء نويبع 

المصرية في اقل من ساعة في رحلة من مدينة العقبة.

الى  انضمت  التي  )بريدج(  الباخرة  الى  بالنسبة  انه  واضاف 
نقل  على  الطلب  الستيعاب   2008 عام  نيسان  في  االسطول 
 60 وبحمولة  نويبع   – العقبة  خط  على  والسيارات  الشاحنات 

شاحنة.

اما في عام 2009 فقد شهدت الشركة انطالقة جديدة للعمل، 
شكلت  فقد  التميز،  تحقيق  في  االستمرار  سعيها  في  وذلك 
لدورها  وذلك  الشركة  عمل  في  تحول  نقطة  »عمان«  الباخرة 
الهام في تعزيز دور الشركة القومي واالقليمي في ربط الركاب 
بين دول المنطقة في البحر االحمر، حيث دخلت الشركة خط ضبا 

السعودي – سفاجا المصري .

واشار الصعوب ان الباخرة »عمان« تعتبر من احدث البواخر التي 
تعمل في منطقة البحر االحمر، حيث تم بناؤها في عام 1995 
و 400 سيارة صغيرة  و 45 شاحنة  راكب  لحوالي 900  وتتسع 
على  تحتوي  وانها  كما  الساعة،  في  عقدة   17 سرعتها  وتبلغ 
منظومة سالمة عامة متطورة جدا وتعد من ضمن سفن الجيل 

الجديد العامة في العالم.

وكشف المدير العام لشركة الجسر العربي للمالحة، ان الشركة 
تعزيز  الى  نشاطها  في  للتوسع  تبعا  المستقبل  في  تخطط 
اسطولها، وذلك بهدف ان تكون فعال الجسر الذي يربط بين كافة 

الدول العربية وقارات العالم المختلفة.

ويقول انه تم اكتمال مشروع التكاملية للنقل البحري بالتعاون 
وذلك  المصرية،  جت  سوبر  وشركة  االردنية  جت  شركتي  مع 
بهدف االرتقاء بخدمة الركاب، كما وتم شراء قارب سياحي جديد 
متخصص في النقل السياحي وذلك دعما منها للقطاع السياحي 

والنقل البري االردني المصري وخدمة السياحة البينية العربية.

واكد الصعوب ان الشركة وضعت العديد من الخطط االستراتيجية 
في  منوها  البحري،  النقل  بمستويات  التقلب  لمواجهة  والبدائل 
به وهو  بدأت  الذي  االساس  بالخط  تكتف  لم  انها  الوقت نفسه 
جديدة  مالحية  خطوط  الى  ذلك  تعدت  بل  نويبع   – العقبة  خط 
في البحر االحمر، حيث انتقلت الشركة من المفهوم التقليدي الى 
المساهمة بتنشيط السياحة المصرية االردنية عبر سيناء العقبة 

وطابا العقبة ونويبع.

كما وستنتقل الشركة للمنافسة في بحار اخرى من خالل االعتماد 
على سياسة البحث عن خطوط جديدة حيثما كانت الفرصة متاحة 
وحيثما وجدت الحركة البحرية النشطة، مشيرا ان الشركة تدرس 
حاليا طلب بناء  سفينة جديدة لحمل الركاب والسيارات لمواجهة 

احتماالت زيادة الطلب على أي خط من خطوطها التي تسيرها. 
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تحســـن الربــح التشغيلــــي 
لـ«الملكيــة« فــي تشريــن أول

االستثمــــار فــي قطــــاع النقـــل

قطاع الشحن الجوي يحصل على شهادة آيزو 9001:2008
انضمام طائرة حديثة ايرباص 320 ألسطول الملكية

تحسنت جميع مؤشرات األداء التشغيلية لشركة الملكية االردنية 
خالل شهر تشرين أول الماضي، في الوقت الذي حصل فيه قطاع  

الشحن الجوي على شهادة آيزو 9001:2008.

حسين  األردنية  للملكية  التنفيذي  الرئيس   / العام  المدير  وأكد 
الدباس ان ايرادات الشركة ارتفعت 8 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته 
المسافرين  اعداد  في  الزيادة  بسبب  وذلك  الماضي،  العام  من 

وعدد الرحالت وساعات الطيران.

 
الماضي  الشهر  بلغت خالل  التشغيلية  الشركة  إيرادات  أن  وقال 
60,2 مليون دينار مقارنة بـ55,7 مليون دينار لذات الشهر من  
الربح التشغيلي للشركة  عام 2010 مما أدى إلى ارتفاع معدل 
مقارنة  دينار  مليون   18,8 الوقود  تكاليف  باستثناء  بلغ  والذي 
فيما   %7,1 نسبتها  بزيادة  المقارنة  لفترة  دينار  مليون  بـ17,5 
ارتفعت التكاليف التشغيلية باستثناء الوقود من 38 مليون دينار 
عدد  وزيادة  التشغيلية  الحركة  نمو  نتيجة  دينار  مليون   41 إلى 

الرحالت وساعات الطيران على مختلف مقاطع الشبكة. 

إرتفاع اإليرادات 8% وعدد املسافرين %5
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وأضاف أن اضطراد ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير حال دون 
 ، المذكور  الشهر  أرباح صافية في  الشركة من تحقيق  تمكن 
الفتًا إلى أن فاتورة النفط التي دفعتها الملكية األردنية خالل 
مليون  بـ17  مقارنة  دينار  مليون   24,2 بلغت  الماضي  الشهر 
دينار للشهر نفسه من عام 2010 بزيادة مقدارها 7,2 مليون 

دينار ومعدل ارتفاع وصل %42 . 

من  تعاني  زالت  ما  التي  األردنية  الملكية  أن  الدباس  وأوضح 
تراجع حركة السياحة والسفر إلى المنطقة ال سيما من القارة 
من  تزال  وما  عانت  العربي  بالربيع  يسمى  ما  جراء  األوروبية 
 ، الحالي  العام  مطلع  منذ  الوقود  أسعار  من  الكبير  اإلرتفاع 

مشيرًا 

منذ  الشركة  دفعتها  التي  اإلجمالية  النفطية  الفاتورة  أن  إلى 
بداية عام 2011 وحتى نهاية شهر تشرين األول الماضي بلغت 
246 مليون دينار مقابل 168 مليون دينار لنفس الفترة من 

عام 2010 وبنسبة زيادة وصلت %46,2 . 

وعزا الزيادة التي تحققت في إيرادات الشركة خالل شهر تشرين 
األول الماضي إلى الجهود الكبيرة والحثيثة التي بذلتها الشركة 
مكانتها  لتعزيز  وخارجها  المملكة  داخل  في  تبذلها  زالت  وما 
وزيادة حصتها السوقية ومحاولة تجاوز الظروف الصعبة التي 

تمر بها صناعة النقل الجوي العالمية خالل العام الحالي . 

تشرين  شهر  خالل  نقلت  األردنية  الملكية  طائرات  أن  وبين 
ألف مسافر في  ألف مسافر مقارنة بـ250  الماضي 263  أول 
نفس الشهر من العام الماضي وبزيادة نسبتها 5% ، كما نفذت 
مقداره  بارتفاع  رحلة  بـ3159  مقارنة  رحلة   3312 طائراتها 
مقابل  ساعة   9776 إلى  الطيران  ساعات  عدد  ليصل   %4,8

9122 ساعة لفترة المقارنة بزيادة بلغت %7,2 . 

الشحن  قطاع  للجودة  العالمية  المنظمة  منحت  المقابل  في 
الجوي في الملكية األردنية في السابع من شهر آيلول من العام 
الحالي شهادة اآليزو 9001:2008 والتي تستمر فعاليتها حتى 

شهر أيلول من العام 2014. 

معاذ  الجوي  للشحن  األردنية  الملكية  عام  مدير  نائب  وقال 
تقديرًا  الشهادة  هذه  على  حصل  الشحن   قطاع  ان  المجالي 
لكفاءته في تطبيق أنظمة الجودة العالمية بعد أن قام فريق 
ايام  السويسرية على مدى ثالثة   SGS فني مجاز من شركة 
بالتدقيق الشامل على االجراءات وأساليب تقديم الخدمات التي 
مستودعات  الجوي  الشحن  مبيعات  مكاتب  في  تطبيقها  يتم 

االجراءات  تلك  جميع  مطابقة  للفريق  تبين  حيث   ، التخزين 
لمعايير الحصول على هذه الشهادة.

وأضاف ان سياسة توكيد الجودة التي يتم تطبيقها في اقسام 
قطاع الشحن الجوي تشمل وضع اهداف سنوية لتوكيد الجودة 
الشكاوى  وتوثيق  متطلباتهم  ومعرفة  العمالء  آراء  وقياس 
متابعة  الى  باالضافة  لها  سريعة  حلول  وايجاد  واالحتياجات 

تطوير االجراءات الخارجية الخاصة بالعمالء.

وبين المجالي ان هذه الشهادة تحدد المتطلبات الالزم توفرها 
في نظام ادارة الجودة في مجال الشحن الجوي ، وهي تظهر 
قدرة الملكية االردنية على توفير الخدمات التي تلبي احتياجات 

رضا  لكسب  الشركة  سعي  تؤكد  أنها  الى  باالضافة   ، العمالء 
الزبائن من خالل التطبيق الفعال للنظام والتحسين المستمر 

في اجراءاته والتأكد من مطابقته لمتطلباتهم . 

واوضح ان حصول قطاع الشحن الجوي على شهادة اآليزو ألول 
االردنية  الملكية  خدمات  لكفاءة  الدولي  التقدير  يعكس  مرة 
الجوي  الشحن  تقديم خدمات  مجال  وال سيما في  عام  بشكل 
للعمالء والشركات اللوجيستية من خالل مكاتب مبيعات دائرة 
متر  الف   17 مساحتها  البالغة  التخزين  ومستودعات  الشحن 
مربع ، الفتًا الى ان جميع اجراءات الشحن التي تطبقها الشركة 
مؤتمتة بالكامل سواء على صعيد عمليات التخزين اوفي مجال 

التوثيق والمعلوماتية .

هامة  تسويقية  أداة  تمثل  الشهادة  ان  الى  المجالي  وأشار 
الخدمات  في  العمالء  ثقة  من  تزيد  فهي  للشركة،  بالنسبة 
التي يقدمها قطاع الشحن الجوي ومعرفتهم في الجهود التي 
يقوم بها الموظفون وكفاءتهم في أداء العمل بفضل التدريب 
التي  المتخصصة  التدريبية  والدورات  القطاع  لكوادر  المستمر 
توكيد  ان  قسم  الى  منوهًا   ، العام  مدار  فيها على  يشاركون 
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داخلي  تدقيق  عمليات  ينفذ  الجوي  الشحن  دائرة  في  الجودة 
او مخالفات قد تحدث  اية اخطاء  الدائرة لتصويب  لجميع وحدات 

وبشكل مستمر.

وأكد ان تطبيق نظام ادارة الجودة في مجال الشحن الجوي يحفز 
الرئيسية  وادوارهم  مسؤولياتهم  تحديد  خالل  من  الموظفين 
ويحسن مستوى الكفاءة واالنتاجية ويحقق وفورات مالية بصفته 
يركز على أماكن الخلل في تقديم الخدمات وتصحيحها، ويؤدي 
ينعكس  بما  الشكاوى  من  ويحد  المصروفات  من  التقليل  الى 

ايجابيا على رفع مستوى رضا الزبائن .

الفتتاح خطوط  األردنية خطة  الملكية  لدى  أن  المجالي  وأوضح 
شحن جديدة إلى كل من فينا وكابول ودلهي وذلك بهدف خدمة 
اإلقتصاد  العالقات  وتنمية  األردنية  والصادرات  األردني  المنتج 
بين األردن ودول شرق أوروبا من جهة وشبه القارة الهندية من 
إلى نقاط  للنظر  أيضًا  أن هناك توجهًا  إلى  ، مشيرًا  أخرى  جهة 

شحن جديدة في مناطق شرق القارة االفريقية .

ويلعب قطاع الشحن الجوي التابع للملكية األردنية دورًا هامًا في 
التنمية االقتصادية ودعم الصادرات األردنية وخاصة فيما يتعلق 
وكائنات  وأدوية  وفواكه ومالبس  المحلية من خضار  بالمنتجات 
حية ، باالضافة الى البريد السريع، إذ تنقل الملكية االردنية جميع 
انواع البضائع على متن طائرتين مخصصتين للشحن الجوي من 
طراز ايرباص 310 سعة كل منهما 38 طنًا ضمن برنامج رحالت 
منتظم. يشار الى ان مجلة الشحن الجوي العالمية  )ACW(كانت 
قد منحت قطاع الشحن الجوي في الملكية األردنية شهادة التميز 

في جودة تقديم خدمات الشحن الجوي لعام 2009.

من جهة اخرى انضم الى أسطول الملكية األردنية مؤخرا، طائرة 
الخطوط  لخدمة  ستخصص   320 ايرباص  طراز  من  حديثة 
متوسطة المدى وذلك في اطار خطة الشركة لتحديث جزء من 
الطرازين  من  طائرات   6 باستبدال  المدى  متوسط  أسطولها 
من  الصنع  حديثة  طائرات  بسبع   321 وايرباص   320 ايرباص 

ذات الطرازين.

لتحديث  خطتها  ستكمل  األردنية  الملكية  أن  الدباس  وقال 
بإدخال  العامين 2011 و2012  المدى خالل  األسطول متوسط 
ثالث طائرات أخرى من طراز ايرباص 320 وطائرتين من طراز 
أيرباص 321 ، فيما كانت الطائرة اإلضافية من طراز ايرباص 
من  والعشرين  التاسع  في  األسطول  إلى  إنضمت  قد   320
بأفضل  الطائرات  هذه  جميع  تتمتع  حيث  الماضي،  نيسان  شهر 
متقدمة  مستويات  للمسافرين  ستوفر  التي  الفنية  المواصفات 

من الراحة أثناء السفر.
إسم  الجديدة  الطائرة  على  أطلقت  األردنية  الملكية  أن  وأضاف 
الطائرة العاملة حاليًا في األسطول )عمان(، مشيرًا إلى أن الطائرة 

منها   16 األردنية  الملكية  خصصت   ، مقعدًا   136 على  تحتوي 
الطائرة ستضع  وأن جميع مقاعد  )كراون(  األعمال  لدرجة رجال 
المسافات  إلى  بالنظر  الرفاهية  معايير  أفضل  المسافرين  أمام 
الواسعة التي تفصل بين المقاعد وأنظمة الترفيه والتسلية التي 
يمكن للمسافرين األستمتاع بها أثناء الرحلة من خالل وجود جهاز 

عرض فيديو خاص بكل مسافر على جميع مقاعد الطائرة .

تستطيع  حيث  العالية  التشغيلية  بكفاءتها  الطائرة  وتمتاز 
أجل  للتوقف من  الحاجة  لمدة 5 ساعات متواصلة دون  الطيران 
التزود بالوقود باإلضافة إلى أنها تستطيع حمل كمية من الشحن 

تبلغ  نحو 9,435 كغم.
والطائرات  المذكورة  للطائرة  أختارت  الشركة  أن  إلى  وأشار 
تطورا  الطائرات  محركات  أكثر  أحد  الحقًا  ستدخل  التي  األخرى 
فنية  بتقنيات  يتمتع  والذي   V2500 نوع  من  وهو  العالم  في 
عالية وذات جودة وأداء متميز من حيث الكفاءة والفاعلية ومعدل 

التوفير في استهالك الوقود . 

وأوضح الدباس أن هدف الملكية األردنية من وراء استبدال ست 
سنوات  ست  إلى  خمس  بين  التشغيلي  عمرها  يتراوح  طائرات 
المقدمة  الخدمات  بمستوى  اإلرتقاء  هو  الصنع  حديثة  بأخرى 
حداثة  على  والمحافظة  الطائرات،  هذه  متن  على  للمسافرين 
الملكية  طائرات  لغالبية  التشغيلي  العمر  أن  مبينًا  األسطول، 
يتيح  ما  وهو  العالمي،  بالمقياس  جدًا  حديثًا  يعتبر  األردنية 
الشركة  على  ويوفر  الخدمة  من  أفضل  مستوى  للمسافرين 

الوقت والجهد والمال الالزم لعمليات الصيانة .

وأشار إلى أن الملكية االردنية كانت ادخلت في شهر تموز الماضي 
طائرة حديثة هي الثالثة من طراز ايرباص 330 والتي حلت محل 
قريبًا  الخدمة  من  ستخرجان   310 ايرباص  طراز  من  طائرتين 
ايرباص  طراز  من  الحجم  كبيرة  الثالث  الطائرات  تعمل  حيث   ،
330 على الخطوط بعيدة المدى حتى عام 2017 لتغطية جزء 
من شبكة الملكية االردنية في ظل تأخر استالم طائرات البوينغ 
787 االحدى عشرة التي ستبدأ باالنضمام الى اسطول الشركة 

تباعا اعتبارا من مطلع عام 2014.

طائرة   32 الحاضر  الوقت  في  األردنية  الملكية  أسطول  ويضم 
تخدم شبكة مكونة من 59 وجهة عالمية في اربع قارات .

عزمها  الجاري  األسبوع  مطلع  أعلنت  األردنية  الملكية  وكانت 
على توسيع شبكة خطوطها بافتتاح أربع وجهات جديدة في قارة 
أن  المتوقع  من  التي  الغوس  النيجيرية  بالعاصمة  بدءًا  افريقيا 
تبدأ التشغيل إليها نهاية شهر تشرين الثاني المقبل، تليها في 
وقت الحق أكرا عاصمة غانا ونيروبي عاصمة كينيا وأديس أبابا 

عاصمة أثيوبيا .

االستثمــــار فــي قطــــاع النقـــل
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ملف العدد

الدعم  توفير  الى  تسعى  التي  االردنية  الشركات  ابرز  من  هي 
يقف  ال  فهدفها  الوطني،  للجتمع  االصعدة  كافة  وعلى  االمحدود 
الى تحقيق الربح المادي فقط بل يتعدى الى تقوية ودعم البيئة 

االجتماعية للوطن.

توظيف  في  الناجحة  االردنية  الشركات  من  انها  وتوصف  كما 
كافة  توفيرها  خالل  من  فيها،  العاملين  رضا  وتحقيق  الكفاءات 

سبل الراحة لموظفيها.
 

العمل  الناجحة في  التي تعتبر من الشركات  العربية«  »البوتاس 
وتحقيق االنجازات، ال تدخر جهدا من اجل النهوض بواقع عمالها 
من كافة الجوانب، اضافة الى توفير كافة السبل لدعم المجتمع 

المحلي خاصة في مجال دعم قطاع التعليم. فهي اليوم بحسب 
القليلة  الشركات  الدكتور نبيه سالمه من  اإلدارة  رئيس مجلس 
والمكافآت  الحوافز  لهم  تقدم  كونها  عامليها،  رضا  تنال  التي 
والترقيات، كما وتوفر لموظفيها البيئة المثالية للعمل، كما وترصد 
كافة  في  المحلية  المجتمعات  لدعم  كاملة  ميزانية  عام  كل  في 

مناطق المملكة خاصة في االغوار.

ويقول سالمه خالل حديثه لـ »النشامى« ان الشركة أنفقت في عام 
2010 على كافة البرامج والنشاطات المتعلقة في مجاالت دعم 
وثالثماية  ماليين  أربعة  والمواطنين  المدني  المجتمع  مؤسسات 
وستين ألف دينار، كما أنفقت حتى نهاية شهر آب من العام 2011 
مليوني دينار من أصل ثالثة ماليين دينار رصدت هذا العام لدعم 

أبناء المجتمع المحلي.

»البوتــاس العربيــة« .... 
الدعم أالمحدود للمجتمع المحلي

سالمــــة: الشركـــة انفقــت في عــام 2010 حوالــي 
4.36 مليــــون دينـــار لدعـــم المجتمعـــــات المحلية

الفـــــــرص االستثماريــــــة
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ونوه الى ان اهتمام الشركة في دعم المجتمع المحلي انما ياتي 
الخاص  القطاع  دور  بتعزيز  السامية  الملكية  للرؤى  استجابة 
البوتاس  إدارة شركة  وإيمانًا من  المحلية،  المجتمعات  تنمية  في 
العربية  كأحدى شركات القطاع الخاص الرائدة في األردن. لذلك 
فهي تقوم  بتقديم الدعم المادي والعيني والفني ألبناء المجتمع 
المحلي في منطقة األغوار الجنوبية بشكل خاص، وألبناء المجتمع 
المحلي بشكل عام، في المجاالت اإلجتماعية والصحية والتربوية 
واألقتصادية مساهمة من الشركة في التخفيف من حدة مشكلتي 

الفقر والبطالة في تلك المنطقة.

وأضاف أن الشركة تسهم في إنشاء البنية التحتية من حيث صيانة 
وإعادة تجهيز المدارس والمرافق الصحية )المستشفيات والمراكز 
الصحية( في منطقة غور الصافي، إلى جانب مساهمتها بإنشائها 
والصيانة المستمرة لدور العبادة والنوادي الرياضية في المنطقة، 
وإقامت قاعة متعددة األغراض تستضيف فيها اإلجتماعات العامة 

والمؤتمرات وحفالت الزفاف وغيرها. 

البوتاس للتخفيف من  أنه سعيًا من شركة  إلى  وأشار د. سالمه 
مشكلتي الفقر والبطالة تقوم بدعم مؤسسات المجتمع المدني 
التطوعيه  لتنفيذ المشروعات الفردية في مناطق األغوار الجنوبية، 
وفي مختلف إنحاء المملكة بشكل عام، مثل البلديات، والصندوق 
ودار  األردن،  نهر  ومؤسسة  البشرية،  للتنمية  الهاشمي  األردني 
اإلعالم  ومعهد  مؤته،  وجامعة  الطفل،  إنقاذ  ومؤسسة  األمان، 
األردني، والمنظمات غير الحكومية والنوادي الرياضية المختلفة، 
حيث تركز نشاطات تلك المؤسسات على حمالت التوعية  المتعلقة 
بتنظيم األسرة وتمكين المرأة ، باإلضافة الى إنشاء المشروعات 

الصغيرة. 

وأوضح أن شركة البوتاس تركز دعمها أيضًا في المجاالت التعليمية 
وفي هذا المجال قدمت الشركة دعمًا لجامعة مؤته إلنشاء مزرعة 
نموذجية إلجراء األبحاث الزراعية التي تهدف الى تحسين إنتاجية 
المزارعين المحليين، ونشر تقنيات الزراعة المحسنة في المناطق 
تقدم  كما  الصافي،  غور  في  البوتاس  مصنع  لموقع  المجاورة 
الشركة )58( منحة دراسية سنويًا للطلبة أبناء المجتمع المحلي 
الجامعات  في  التخصصات  مختلف  لدراسة  فيها  العاملين  وأبناء 
األردنية، فضاًل عن إسهام الشركة في رفع معدالت طلبة األغوار 
خالل  من  الماضي  الدراسي  للعام  العامة  الثانوية  في  الجنوبية 
طلبة  إلعطاء   ، الجنوبية  األغوار  تربية  لمديرية  الدعم  تقديم 
التوجيهي دروسًا خصوصية على نفقة الشركة ، مما اسهم في 
رفع معدل نتائج الطلبة بما نسبته )8%(، وستستمر الشركة بدعم 
المستويات  تحسين  بهدف  الحالي  الدراسي  للعام  البرنامج  هذا 

التعليمية لطلبة األغوار الجنوبية.

وقال أن الشركة تعي أهمية التدريب في مجال التعليم وفي هذا 
الخصوص تنظم الشركة ورش العمل لطلبة الجامعات والمعاهد، 
والتلمذة المهنية، وتدرب الباحثين عن عمل، والمهندسين حديثي 
التخرج، حيث تقوم بتدريب )80( طالبًا سنويًا من مختلف الجامعات 
في  المختلفة  المواقع  في  تدريبهم  يتلقون  أشهر  أربعة  لمدة 

مصانع الشركة مع منح كل واحد منهم )25( دينارا عن كل يوم 
تدريب، كما تدرب طلبة التلمذة المهنية في األغوار الجنوبية من 
خالل برنامج تدريبي يستوعب )50( طالبًا سنويًا لتأهيلهم لدخول 
سوق العمل، مع منح كل طالب منهم )50( دينارا مكافأة شهرية، 
وتدرب الشركة أيضًا )10( متدربين من الباحثين عن عمل بالتعاون 
مع مركز )إرادة ( غور الصافي التابع لوزارة التخطيط ضمن مهن 
مختلفة لمدة سنة تدريبية لتأهيلهم لدخول سوق العمل، ويتلقى 

كل متدرب منهم مكافأة مالية شهرية مقدارها )100( دينار.

وأضاف سالمه أن الشركة وفي مجال التدريب التعليمي وبالتعاون 
الشركة  موظفي  من  عددًا  تقدم  التخطيط  ووزارة  )إنجاز(  مع 
، كما توفر  كمتطوعين إلعداد برامج تدريبية في مهن مختلفة 
الشركة المساعدة المناسبة لطلبة الدراسات العليا والباحثين عن 
الالزمة  المعلومات  توفير  في  الفاعلة  المشاركة  خالل  من  عمل 

حول موضوع البحث. 

ورش   2007 عام  من  إعتبارًا  نظمت  البوتاس  شركة  أن  وأكد 
منطقتي  في  الزراعيين  والمهندسين  للمزارعين  تدريبية  عمل 
لتغذية  الدولي  المعهد  مع  بالتعاون  والجنوبية  الشمالية  األغوار 
المزارعين بأسلوب تسميد األرض  النبات، بهدف تعليم وتعريف 
التسميد  لمفهوم  الوعي  ونشر  والري،  التسميد  وتكنولوجيا 

المتوازن. 

األغوار  منطقة  في  المواطنين  أرواح  على  وحفاظًا  أنه  وكشف 
غور  في  الشركة  مصانع  في  العاملين  سالمة  وعلى  الجنوبية 
مركزًا  المدني  الدفاع  مديرية  مع  بالتعاون  أقامت  فقد  الصافي، 
الشركة  أن  كما  دينار،  المليون  كلفته  تجاوزت  المدني  للدفاع 
تستخدم أجهزة السالمة العامة في مصانعها حفاظًا على سالمة 

العاملين وأبناء المجتمع المحلي.
 

نادي غور  الصافي،  المدني في غور  الدفاع  الدعم مركز  وشمل 
الصافي ، قاعة متعددة األغراض بلدة )العراق(/ محافظة الكرك، 
والتطوعي،  اإلجتماعي  العمل  ومؤسسات  الحكومية،  المؤسسات 
حماية البيئة، والبيئة البحرية والبرية، المراكز الشبابية والمنتديات 
الخيرية  الجمعيات  واإلعالمية،  العمالية  واألنشطة  الثقافية 
الفقر  جيوب  محاربة  وبرامج  والبلديات  والكنائس،  والمساجد 
والمؤسسات الحكومية التعليمية والبحث العلمي وأندية وإتحادات 

رياضية ومنحًا دراسية.

للتنمية  األردنية  الجمعية  مع  الشركة  وقعت  البيئة  مجال  وفي 
التي  الجمعية  بدعم  بموجبها  الشركة  تقوم  إتفاقية  المستدامة 
األغوار  في  المحلي  المجتمع  وتنمية  التدوير  إعادة  تنفذ مشروع 

الجنوبية.

هي  متابعتها،  على  تركز  التي  االمور  ابرز  من  ان  الى  ونوه 
في  المواطنين  اعباء  من  التخفيف  في  االمكان  قدر  المساهمة 
مختلف مناطق المملكة خاصة خالل شهر رمضان المبارك، حيث 

تقوم سنويًا بتوزيع طرود الخير على األسر العفيفة.




