










ISSUE 21 - April 2012

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
السعــوديــــــة                  اإلمـــــــــــــارات
البحريـــــــــــــن الكويــــــــــــت             



aliamaireh@yahoo.com

رئيـــس التحريـــر : علـــــي عمايــــرة

تنظم الدول في العالم المعارض التجارية والصناعية ومعارض الكتب واالعمال الفنية  لفلسفة ال تقوم على الربحية, 
فحسب, بل العتبارات أن تتصل بتحضيرات ورؤى لتوسيع االسواق من خالل اتاحة المجال للصناعيين والتجار والمنتجين 
الحراك  يرفده  الذي  واالنفتاح  النهوض  على  المحلية  السوق  لحمل  فرصة  وهي  العقود,  وابرام  واللقاءات  التفاعل  من 
لجملة النشاطات التي تقوم بها المعارض, على ان مثل تلك االنشطة ال يمكن أن تذهب سدى في امكانيات بث الحياة في 
الشرايين المغذية للسوق, وتحديدًا ما يتصل بالخدمات وصناعة االعالن والمواصالت واالتصاالت وخدمات الفنادق والحرف, 

والسياحة وكثير من القطاعات بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

في المعارض التجارية العالمية, مثل اكسبو الذي تشارك فيه اكثر من مئة دولة, يزورها خالل مدة اقامتها ماليين من 
البشر, وتوفر للدولة المضيفة مئات الماليين من الدوالرات في ايام محدودة وتتيح لالسواق المحلية ان تحتك مع االسواق 

العالمية.

وفي سوق الكتاب الذي يقام في عدد من الدول العربية ومنها الشارقة, القاهرة, المغرب, تتيح لمثل تلك الصناعة الخروج 
من افق المحلية الى االقليمية وتترك في الشارع الثقافي فضيلة غير مادية تتصل بالتنوير والمعرفة.

وهو ما يعول عليه منظمو سوق الكتاب االشهر عالميًا ويقام في فرانكفورت بالمانيا, حيث تتسع الصناعة من االصدارات الورقية الى المصنفات المرئية والمسموعة التي 
غدت تمثل عنوان التحول من صناعة النشر الورقية واالحبار الى التقنية االلكترونية التي نافست الكتاب, وهي صناعة تلتفت الى نوع من االقتصاديات التي تتصل بصناعة 
المعرفة التي تقدر حجم تداوالتها بالمليارات, ومنها االلعاب واجهزة الكمبيوتر واالقراص المضغوطة, ويقوم على تلك الصناعة كل ما يتصل بالملكيات الفكرية التي تكلف 

اموااًل طائلة.. وتمثل بصورة جلية مكانة الدول لجهة التقدم والتطور والقوة, فالمعرفة هي  قوة العصر.

وفي المعارض التي تقام في االمارات العربية فإن االلتفات لمسار المعرض واهدافه واتجاهاته, وتشكل من جهة اخرى صنع العقل العربي بتوسيع قاعدة مجال التكنولوجيا 
المعلوماتية أن كان بعدد االختصاصيين او االجهزة او المستفيدين منها وتوظيفاتها في االدارة والصناعة والعلوم التطبيقية والتربية والتعليم. ان فكرة احتالل التكنولوجيا 
المعلوماتية تعادل في العقود المقبلة مصدرًا مهمًا للمعرفة, وقوى تعادل مصادر الطاقة, بل هي طاقة تفجر في طاقة االبداع عند االفراد والمجتمعات, ان الفائدة التي 
تحققها الشبكة العنكبوتية ومنها )االنترنت وشبكة التواصل االجتماعي وشبكة االذاعة والتلفزيون( تمثل قاعدة للبيانات والموارد التي ال توفر المعرفة فحسب، بل تقلل وقت 

الحصول عليها وكلفتها، وهو ما ينقل المجتمع من نمط الى اخر يتصل بالمعاصرة واالبتكار.

هذه االفكار هي عناوين يمكن ان تفكر بها المعارض لمعرفة اتجاهات الصناعات المستقبلية، وحجم التداول فيها عالميا، ومن المهم القول ان المعادالت التي كانت تحرك 
السوق قبل عقود لم تعد هي ذاتها التي تسيطر على السوق.

ويقول احد االقتصاديين »إن الثورة التكنولوجية مثل انفجار حطم عالما ساكنا خلقه لنا اجدادنا، لتحل محله الكرة االرضية التي ازدادت سرعتها 1000 مرة، وهو تحول 
بالتأكيد يقصد تطور وسائل االتصال ومنها: الكمبيوتر والفضائيات والهاتف والجوال واحفاد واوالد هذه االدوات التي سيطرت على العقول والقلوب في البلدان العربية حيث 
تزايد استخدام اجهزة الكمبيوتر في العقود االخيرة الى مئات المرات واالجهزة الخلوية الى آالف المرات، والفضائيات الى عشرات المرات وهذا ال يمثل في االرقام والقطاع 
التجاري بل يعكس تغيرا في اقتصاديات الدول ونمط الحياة لالفراد والجماعات ونمط التفكير والقيم في كتاب »من الحرب« للقائد الصيني القديم لسون تسي، الذي يرى 
ان تحقق النصر بكمية من خمسة اسباب، هي: المعرفة، الموسم، الجغرافيا، القيادة، النظام وفي المعارض اذا جازت المقايسة والمقارنة في الحالة التي يتطلبها السوق، 
فان اهم العناصر هي المعرفة، الموسم الجغرافيا، وربما هي العناصر التي كان تقوم على اساسها االسواق العربية القديمة ومنها عكاظ، التي حولت وجه الجزيرة العربية.
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ملف العدد

منتجع سمارة البحر الميت هو احد المعالم السياحية الرفيعة 
المستوى في منطقة البحر الميت، فمن خالله تتكون النواة 
االولى الطالق العديد من المنتجعات السياحية السكنية في 

هذه المنطقة السياحية الفريدة على مستوى العالم.

سكنية  شققا  يحتضن  الذي  الميت«  البحر  سمارة  »منتجع 
البحر  لدول  المعماري  الطراز  على  مبنية  فاخرة  سياحية 

المتوسط، يتمتع بحسب المدير العام لشركة اعمار الدولية- 
األردن بيتر تيتس بإطالالت رائعة على البحر الميت، يقدم 
التشطيب  كاملة  السياحية  السكنية  الشقق  أفخم  للعمالء 

التي تضم غرفا ذات مساحات متعددة.

التطويري  المشروع  الميت«  البحر  سمارة  »منتجع  ويعتبر 
لالستثمارات  الميت  البحر  »شركة  تمتلكه  الذي  المتكامل 
العقارية«  »إعمار  بين  والمشترك  والعقارية«،  السياحة 
ينسجم  حيث  واألجانب،  األردنيين  المستثمرين  من  وعدد 

»منتجع سمارة البحر الميت«... 
التكامـــل فــي المشاريــع السياحيـــــة

تيتـــس: المشــــروع يمثــــل مجمعـــًا سكنيـــًا فاخــــرًا 
بلمســات هندسيــة مستوحــاة من الطبيعــة المحيطـــة

ملــــــــــف العـــــــــــــــدد
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عبداهلل  الملك  صندوق  أرساها  التي  التنموية  الخطط  مع 
الثاني للتنمية .

مراحل  اهم  تيتس  استعرض  لـ«النشامى«  حديثه  وخالل 
منطقة  في  نوعه  من  والفريد  الضخم  بالمشروع  العمل 

البحر الميت وابرز الخصائص التي يوفرها ويتميز بها.

من  متكاملة  مجموعة  على  يحتوي  المشروع  ان  وقال 
المستوى،  عالية  والترفيهية  والتجارية  السكنية  المرافق 
التطوير  سياسات  مع  وأهدافه  مضمونه  في  ينسجم  بما 

االقتصادي.

واضاف ان المرحلة االولى من مشروع سمارة الوادي، التي 
تحتوي على ثالثة مبان سكنية فيها 69 شقة تم تسليمهم 

يتبع  المشروع  ضمن  الشقق  كافة   ،2010 عام  نهاية  في 
لها تراس خاض ذو اطاللة جميلة على البحر الميت ومرافق 

المشروع.

وبركة  شقة  لكل  للسيارات  خاصة  مواقف  وتتضمن  كما 
سباحة مساحتها 750 م2 وجاكوزي مطل كامال على البحر، 
تم  وكافيه وجيم، حيث  باالطفال  بركة خاصة  الى  اضافة 

تسليمها جميعا ضمن المرحلة االولى من المشروع.

في  بها  العمل  بدأ  والتي  المشروع  من  الثانية  المرحلة  اما 
عام 2010 تتضمن ثالث عمارات تحتوي على 117 شقة، 
خاصة  ومواقف  طوابق   5  -4 من  العمارة  تتكون  بحيث 
مركز  الى  اضافة  سباحة  وبركة  شقة،  لكل  للسيارات 

ترفيهي واجتماعي مطل بشكل كامل على البحر.

إقامــة مول ضخم على مساحة 5500 متر يضم 32 محاًل تجاريـــًا
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مشتركة  خدمات  هي  المرافق،  هذه  جميع  ان  الى  واشار 
لجميع سكان المشروع يتيح للجميع االستفادة من خدماتها، 
حيث تم تسويق 30 بالمئة منها مع العلم ان تسليم المرحلة 

الثانية من المشروع بشكل كامل سيكون قريبا.

الفلل  مشروع  اطالق  بصدد  الشركة  ان  تيتس  وكشف 
المتالصقة من مشروع سمارة الوادي، حيث تتضمن المرحلة 
المتملك في  القادمة من 143 فيال تقدم للسوق االردنية 
فيال  كل  تحتوي  الفلل،و  انواع  افخم  الميت  البحر  منطقة 
سباحة  وبركة  خلفية  وحديقة  للسيارات  موقفين  على 

مشتركة  ومالعب  البحر،  على  كاملة  اطاللة  مع  خاصة 
فيها خالل  البناء  للجلوس، حيث سيباشر  واماكن  لالطفال 
الربع الثاني من العام الحالي، اما مرحلة البيع فسيتم البدء 

بها خالل الربع الثالث من هذا العام.

اضافة الى ذلك فان الشركة ستقوم بانشاء »سمارة مول« 
على  المتميز  موقعه  بفضل  سيعمل  الذي  المنطقة،  في 
الزائرين والسياح  الرئيسي على خلق مركز لجذب  الشارع 
للمنطقة وإطالة مدة إقامتهم، وسيقع  المول على مساحة 

اجمالية تبلغ 5500 متر ويتكون من 32 محال تجاريا.

البدء في بناء 143 فيال في الربع الثاني من العام 2012

ملــــــــــف االعـــــــــــــــدد
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المول والبالغة 80 بالمئة ستحتوي  وقال ان اغلب مساحة 
على المطاعم السياحية الفخمة التي تهدف الى استقطاب 
التي تلبي  الخدمية  المرافق  العديد من  الى  الزوار، اضافة 
الوقت نفسه  المنطقة، منوها في  اجتياجات السياح وزوار 
الربع  البدء في اعمال التشييد والبناء فيه خالل  انه سيتم 
منه  االنتهاء  يتم  ان  الحالي 2012، على  العام  الثاني من 

وتسليمه في الربع االول من العام المقبل 2013.

البحر  منطقة  في  هيلتون  فندق  بانشاء  الشركة  وتقوم 

غرفة   285 من  يتكون  المؤتمرات،  قصر  بجانب  الميت 
فندقية ذات اطاللة جميلة على البحر.

االخير من  الربع  البناء خالل  اعمال  البدء في  انه تم  وقال 

منه  االولى  الحزمة  تسليم  وسيتم   ،2011 الماضي  العام 
العام  من  االول  الربع  في  غرفة   125 من  تتكون  التي 
المقبل، اما باقي المشروع فسيتم تسليمه في الربع االخير 

من نفس العام 2013.

األسواق  أبرز  في  قوي  بحضور  العقارية  إعمار  وتتمتع 
وآسيا.  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  في  الناشئة 
وباإلضافة إلى التطوير العقاري وبناء المجمعات السكنية، 
مراكز  تشمل  متنوعة  قطاعات  في  أعمالها  الشركة  تدير 

والخدمات  والترفيه  والضيافة  التجزئة  وتجارة  التسوق 
خليفة-  -برج  المعمارية  التحفة  الشركة  ودشنت  المالية. 
افتتحت  كما  العالم،  في  بذاته  قائم  وهيكل  مبنى  أطول 

»دبي مول«، أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم. 





تـــم تصنيفهــا مــن ضمـــن أكبـــر 200 شركـــة 
إستشـــــارات عالميـــة للعـــــام الثانــــي علـــى 

التوالـــــي

جــردانــــة« »أرابتــك 
 50 عــامــًا مــن  الــخــبــــرة

مشـــــروع العــــدد
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تصادف هذا العام الذكرى 50 لتأسيسها، حيث استطاعت خاللها 
االستشارات  شركات  كبريات  ضمن  اسمها  تسطر  أن  الشركة 

الهندسية والعمارة والبنى التحتية في العالم.

العصري  األردن  بناء  في  ساهمت  التي  جردانة  أرابتك  شركة 
مجلس  رئيس  جردانه   بشر  المهندس  بحسب  قامت  والحديث، 
مجاالت  في  المشاريع  أبرز  و  أهم  بعض  بإنجاز  الشركة  ادارة 
الصحة،  و  البيئة.  و  العادمة،  المياه  و  المياه  و  المواصالت، 

والتعليم، و السياحة، و المباني العامة و التجارية.

شركتي  أكبر  اندماج  بعد  انه  لـ«النشامى«  حديث  في  ويقول 
عبد  »شركة  هما  و   1992 عام  األردن  في  هندسية  استشارات 
»أرابتك  و  عام1961  تأسست  التي  وشركاه«  جردانة  الرحيم 
أرابتك  شركة  تمكنت   1966 عام  تأسست  التي  لإلستشارات« 
لها  التوالي من حجز مقعد  الماضيين على  العامين  جردانة في 
وفق  العالم،  في  هندسية  استشارات  شركة  مئتي  أكبر  بين 
 )Engineers News Record ENR( الدراسة التي تجريها مجلة

العالمية المتخصصة في المجاالت الهندسية.

مجاالت  في  يقتصر  لم  الشركة  نشاط  ان  جردانة  وأضاف 

جــردانـــة« »أرابـــتـــك 
  50 عــامــًا مــن  الــخــبــــرة

مشـــــــروع العـــــــــدد

جردانــــة: الشركـــة تعتبــــر إسمـــا عربيــا وصــل للعالميــة 
فـــــي مجـــــال االستشـــــارات الهندسيــــة
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التحتية على األردن، بل  الهندسية والعمارة والبنى  اإلستشارات 
مكاتبها  نطاق  من  ووسعت  دول  لعدة  خبراتها  الشركة  صدَّرت 
المتحدة  العربية  األمارات  ودولة  فلسطين  من  كل  إلى  لتصل 
الشركة  ان  الى  مشيرا  السعودية،  العربية  المملكة  و  واليمن 
تعمل حاليا على إنشاء مكاتب لها في ليبيا و سلطنة عمان، نظرًا 
هناك  الشركة  مشاريع  ولعدد  االسواق  هذه  تشهده  الذي  للنمو 

سواء كانت تحت التصميم أو قيد اإلنشاء أو المشاريع المنجزة.

واستعرض جردانة ميزات الشركة ليقول بان تراثها يمتد ألكثر 
من 50 عاما، ولديها أكثر من 550 موظفا موزعين على مكاتبها 
المختلفة، كما وتفخر مجموعة أرابتك جردانة اليوم بكونها إحدى 

الشركات الهندسية اإلستشارية الرائدة في المنطقة. 

فإن  دول،  لخمس  امتدت  الشركة  مكاتب  كانت  إذا  فانه  لذلك 
آسيا  في  دولة   20 من  ألكثر  وصلت  إذ  ذلك  تفوق  نشاطاتها 
فللشركة  المتوسط،  للشرق  إضافًة  إفريقيا  وشمال  الوسطى 
وقطر  الحصر مشاريع في كل من سوريا  ال  المثال  على سبيل 
وأذربيجان  وموريتانيا  والمغرب  والجزائر  والسودان  والعراق 

وكازاخستان باالضافة الى دول أخرى.

في العام 2010 قامت أرابتك جردانة باالستحواذ بالكامل على 
الناجح  االئتالف  في  هارزا«  واطسون  »مونتغمري  حصة شركة 
بينهما الذي دام لمدة 18 عامًا تحت مسمى مونتغري واطسون 
 Montgomery Watson Harza Arabtech( هارزا أرابتك جردانة
أرابتك  لمجموعة  الجديدة  الشركة  هذه  لتنضم   )Jardaneh

جردانة و تضيف خبرات جديدة لمجموعة الخبرات في الشركة. 

ويقول جردانة ان هذه االضافة أثرت على خدمات الشركة لتصبح 
جميع  في  هندسية  حلوال  تقدم  متكاملة  شركة  جردانة  أرابتك 
مجاالت االبنية و البنى التحتية، و المنشات الصحية والمستشفيات، 

و المياه و البيئة، و الطرق، و ادارة المشاريع و الدراسات.

شركة   200 أكبر  ضمن  من  تصنيفها  تم  أن  بعد  و  اليوم، 
أرابتك  تنظر  التوالي،  على  الثاني  للعام  عاليمة  إستشارات 
جردانة الى تحديات المستقبل و كلها إصرار و عزيمة على الرقي 
بمستوى خدماتها و على المساهمة في تحسين مستوى العمل 
الهندسي بشكل عام من خالل شراكاتها مع عمالئها و موظفيها. 
الن  إنجاز،  إبتكار،  إدراك،  الجديد...  الشركة  شعار  جاء  هنا  من 
الشركة تطمح أن تستمع أكثر، و أن توظف األفضل، و أن تحقق 

المطلوب، لالستمرار في ارضاء عمالئها و تقديم االفضل لهم.

وبنت أرابتك جردانة عالقاتٍ مع شركات وأفراد في مختلف دول 

العالم، إذ تعاملت مع مستشارين من الواليات المتحدة والمملكة 
المتحدة وكندا والنرويج وألمانيا وفرنسا وسنغافورة وغيرها، من 
أجل تكوين فرق استشارية قوية تتمتع بخبرات واسعة تؤهلها 
المشاريع  بعض  طبيعة  مع  تتالءم  عصرية  حلول  الستخالص 
المختلفة اخذة بعين االعتبار ثقافة البالد التي تقام بها المشاريع.

وتقدم أرابتك أرابتك جردانة لعــمالئها خدمات شـــامــلة ومتــعددة 
التخـصــصات الهندســـية والمعــماريــة والخــدمـات الهـندســـية 
حيث  متخصــصة،  أو  كبــيرة  المـشاريــع  طبيعة  كانــت  مـهـــما 
في  متميزة  عالمة  فقط  تكون  ال  أن  على  الشركة  رؤية  تقوم 
خدمـات التصـميــم، ولــكــن أيــضا أن تأخذ زمـام الــمـبادرة في 

إدارة الـعــقــود واإلشــراف على أعـــمال البــــناء.

والــيوم و باعتــبارها واحـدة مــن أكــبر شركــات االسـتـــشارات 
المهارات  ذوي  مـن  فريـق  الشركة  لدى  يعمل  المنطــقة،  فــي 
االستــشاريــين  و  والمعــماريــين  المهـندســين  من  العالية 
القانونــيين  الخـبـــراء  و  واالقتــصاديــين  اإلدارة  مــجال  في 
ذوي  من  الرواد  مع  تعاونها  إلى  باإلضــافة  واإلداريــين، 

اإلختصاص دولــيا.

التصميم  واعمال  انجازات  أبرز  عن  للحديث  جردانة  وينتقل 
التي قامت بها الشركة  خالل مسيراتها، وهي أكثر من 9 االف 
 5 وأكثر من  الصحية،  الرعاية  ومرافق  المستشفيات  في  سرير 
آالف غرفة في الفنادق والمرافق السياحية، وأكثر من  600 الف 
متر مربع للصناعات الدوائية، وأكثر من 400 الف متر مربع من 

المنشآت الصناعية األخرى.

مليون   1,750 من  أكثر  وتصميم  باعمال  الشركة  وقامت  كما 
متر مربع من المباني العامة والتجارية، وأكثر من 530 الف متر 
مربع من المدارس والمرافق التعليمية، وأكثر من 450 الف متر 
مربع من المشاريع السكنية والمساكن، وأكثر من 250 الف متر 
مربع من البنوك، وأكثر من 7,500 كيلو متر من الطرق والطرق 
الجسور،  من  مربع  متر  الف   60 من  أكثر  الى  اضافة  السريعة، 
المياه  مجال  في  خدمتهم  تمت  شخص  مليون   10 من  وأكثر 

والصرف الصحي.

دراسات  أرابتك جردانة  تقدمها مجموعة  التي  الخدمات  وتشمل 
والتخطيط  والدوائي،  الصحي  التخطيط  و  االقتصادية،  الجدوى 
والدراسات الحضرية الرئيسية، وخدمات تصميم كاملة، وتقييم 
على  واإلشراف  بالتكلفة،  المتعلقة  واالستشارات  االحتياجات، 
مجال  في  واالستشارات  المشاريع،  وإدارة  المقاوالت،  أعمال 

األعمال، اضافة الى التنمية المؤسسية.





 حجــم االستثمار في المدن الصناعيــة فــي 2011  
بلــغ أكثــــر من 2 مليــــار دوالر

الصناعيــــة«..  »المـــدن 
أردنيـــــة وإنجــــاز  نجـــــاح  قصــــــة 

إستثمـــــار مميــــــز
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»المــدن الصناعيــة«
قصـــة نجـــاح وإنجــاز أردنيــــة

العام  خالل  إنجازاتها  مسيرة  الصناعية  المدن  شركة  توجت 
2011 بالعديد من األنشطة والفعاليات التي واصلت من خاللها 
رحلة اإلنجاز والتميز لخدمة االستثمارات الصناعية الموجودة في 

مدنها الصناعية.

شركة,  إلى  المدن  مؤسسة  تحويل  االنجازات  هذه  أبرز  ومن 
وبموجب القانون الجديد, تعتبر المدن الصناعية التابعة لشركة 

المملكة،  في  التنموية  والمناطق  األردنية  الصناعية  المدن 
واطالق رؤيتها ورسالتها الجديدتين خالل العام 2011 بالتزامن 
الرؤية  تتمثل  حيث  عامة,  مؤسسة  كانت  أن  بعد  تحويلها  مع 
حاضن  ومنافس  موثوق  ريادي  شريك   « بـ  للشركة  الجديدة 

لالستثمارات المستدامة المتجهة نحو االردن والشرق األوسط.

وادارتها  التنموية  المناطق  بتطوير  فتتمثل  الشركة  رسالة  أما 
تخدم  التحتية  والبنية  للخدمات  العالمية  المعايير  بأفضل 
استثمارات ذات قيمة مضافة عالية ومستدامة تواكب التطورات 
عادلة  تجارية  اسس  وفق  موثوقة  استراتيجية  شراكات  وتخلق 

68% نسبــــة االستثمــارات األردنيــــة فـــي المـــدن 
الصناعيــــة و13% نسبــــة االستثمـــــارات العربيـــة 

استثمـــــــــار مميــــــــــــزملف العدد
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المزايا  من  وحزمة  اإلجراءات  وتبسيط  األداء  في  التميز  تعتمد 
التفضيلية.

افتتاحها  الشركة،  انجازات  أبرز  من  فان  ذلك  الى  باالضافة 
وثاني  الصناعية  الموقر  مدينة  وهي  صناعية  مدينة  خامس 
عبداهلل  مدينة  بعد  عمّان  العاصمة  في  الشركة  تقيمها  مدينة 
بالكامل،  ُأشغلت  التي  الصناعية في سحاب  الحسين  ابن  الثاني 
بلغ  حيث  وعربية,  محلية  صناعية  استثمارات  استقطبت  حيث 
دينار موزعة على  )192,3( مليون  المدينة  اإلستثمار في  حجم 
)12( شركة استثمارية محلية وعربية ودولية كان اخرها اتفاقية 
الورق  لتحويل  السعودية  االردنية  الشركة  مع  جديدة  استثمار 
هذا  سيوفر  حيث  دينار,  مليون   25 الى  يصل  استثمار  بحجم 

االستثمار قرابة 250 فرصة عمل.

كما وقامت الشركة بالمشاركة في العديد من الفعاليات الرسمية 
المحلية والعربية والدولية وتستقبل العديد من الوفود الرسمية 
اطلعت خاللها على تجربة األردن المتميزة في مجال إدارة وانشاء 

وتسويق المدن الصناعية.

وحققت المشاريع الصناعية التي أقامتها شركة المدن الصناعية 
نسبة  بلغت  فقد  لالستثمارات,  عالية  استقطاب  نسب  األردنية 
مدينة   ,%100 الصناعية  الثاني  عبداهلل  مدينة  في  االشغال 
الثاني  عبداهلل  بن  الحسين  مدينة   ,%81 الصناعية  الحسن 
الموقر  مدينة   ,%56 الصناعية  العقبة  مدينة   ,%55 الصناعية 
على  بأنه مضى  علمًا   %37 المؤسسة  أحدث مشاريع  الصناعية 

افتتاحها قرابة 6 أشهر.

والمتتبع الستثمارات الشركة يالحظ تعددت جنسية االستثمارات 
نسبة  شكلت  حيث  الصناعية,  المدن  شركة  في  المتواجدة 
االستثمارات األردنية 68%, فيما شكلت نسبة االستثمارات العربية 

13%, واستثمارات اردنية عربية مشتركة 9%, واستثمارات اردنية 
اجنبية مشتركة 3%, واستثمارات اردنية عربية اجنبية مشتركة 

.%1

الصناعية  المدن  في  االستثمار  حجم  بلغ  فقد  ذلك  على  وبناء 
حتى نهاية العام الماضي 2011 أكثر من )2( مليار دوالر, موزعة 
على )537( شركة صناعية في 5 مدن صناعية عاملة، فيما بلغ 
حجم صادراتها ما يزيد على مليار دوالر، حيث وفرت هذه المدن 

اكثر من )34( ألف فرصة عمل.

حيث  المحلية،  العاملة  االيدي  تشغيل  في  الشركة  وساهمت 
بلغت نسبة العمالة األردنية في المدن الصناعية كافة 61% من 

مجموع العمالة الكلي.

في المقابل تعتزم الشركة ضمن خططها المستقبلية، التوسع 
التي  بالمزايا  تتمتع  لشركة  تحويلها  بعد  خاصة  مشاريعها  في 
يمنحها قانون المناطق التنموية في األردن, حيث تنوي الشركة 
مساحة  تبلغ  أن  المتوقع  ومن  الصناعية,  مأدبا  مدينة  اقامة 
المدينة )500( دونم, فيما ستكون المدينة متخصصة بالصناعات 
مستحضرات  الخفيفة,  الطبية  الصناعات  األدوية,  التكنولوجية, 
التجميل, التخزين, النقل والتعبئة, حيث تبحث الشركة حاليا عن 

شريك استراتيجي إلقامة المدينة.

مدينة  في  الصناعية  الزرقاء  مدينة  إقامة  الشركة  تنوي  كما 
المدينة حال  العاصمة عمان, حيث ستشكل  الزرقاء بالقرب من 
القائمة والجديدة في مدينة  المبعثرة  إنشائها قاعدة للصناعات 
دونم   )2500( المدينة  مساحة  تبلغ  أن  المتوقع  ومن  الزرقاء, 

والمرحلة األولى )840 ( دونما.
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ملف العدد

الرائدة والمتميزة منذ تاسيسها، نظرا  تعتبر من الشركات 
مادة  بانتاج  بنجاحها  ساهمت  موقومات  من  تمتلكه  لما 

البوتاس ومشتقاته باعلى درجات الكفاءة.

التميز  تحقق  ان  استطاعت  التي  العربية  البوتاس  شركة 
رئيس  بحسب  وصفها  يمكن  االنتاج،  جودة  في  والتفوق 
مجلس ادارتها الدكتور نبيه سالمة، انها مشروع استثماري 

انتاج  في  المتخصصة  المشاريع  أفضل  من  يعد  صناعي 
االردن  مستوى  على  فقط  ليس  ومشتقاته  البوتاس  مادة 
وفترة  الكفاءة  حيث  من  المنطقة  مستوى  على  بل  فقط 

االنجاز وبدء االنتاج.

نشأة  تاريخ  لـ«النشامى«  حديث  خالل  سالمة  ويستعرض 
الشركة، ليقول بانها تاسست في مطلع عام 1956 ومنحت 
مادة  الستخراج  عام  مائة  لمدة  الحكومة  من  االمتياز  حق 

“البوتاس العربية” ... 
أنمــوذج يحتــذى بـه للمشاريــع العربيــــة 

سالمــــة: االردن يأتـــي فــــي المرتبــة السابعــــة عالميــــا 
مــن حيـــث انتـــاج  البوتــاس والخامســة من حيث التصدير

لقـــــــــــــــــاء العــــــــــــدد
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البوتاس واالمالح والمعادن المتوفرة في البحر الميت.

الذي  المشروع  في  العمل  بدأ   1976 عام  في  انه  واضاف 
بلغت تكلفته االصلية 460 مليون دوالر، وبدأ االنتاج بشكل 
تجاري في عام 1983، مشيرا الى ان مصانع الشركة تقع 
وعلى  كم   110 بحوالي  عمان  العاصمة  من  الجنوب  الى 
الشاطىء الجنوبي الشرقي للبحر الميت والتي تعمل على 

استخالص مادة البوتاس من مياهه.

ويتابع سالمة قائال ان الشركة شهدت تطورا مستمرا على 
والفعاليات  االعمال  جميع  في  ونوعيته  االنجاز  مستوى 
لمادة  المنتجة  العالمية  الشركات  كبرى  بين  مركزا  وتحتل 
كلوريد البوتاسيوم علما بان االردن هو البلد العربي الوحيد 
المنتج لهذه المادة ، لذلك فان هذه الشركة تعتبر مشروعا 

عربيا نموذجيا يحتذى به للمشاريع العربية المشتركة.

الشريك  دخول  ومع   2003 عام  في  الشركة  ان  واشار 
الملكية  حيث  من  الدولي  امتدادها  من  زاد  االستراتيجي 
ساسكاشوان  أوف  كوربوريش  بوتاس  شركة  انضمت  اذ 
الكندية الكبرى في عالم البوتاس الى مساهمي الشركة، 
حيث منحت هذه الخطوة الشركة افقا عربيا ودوليا يمكنها 

ان تكون شركة عالمية.

العالمي  المستوى  على  البوتاس  انتاج  ان  سالمة  ويقول 
ينحصر في عشر دول، واالردن ياتي في المرتبة السابعة 

عالميا من حيث االنتاج والخامس من حيث التصدير.

بقرب  تمتاز  حيث  أسيا،  في  فتتركز  الشركة  اسواق  اما 
حيث  التزويد،  واستمرارية  المواصفات  ومالءمة  المسافة 
تأتي الهند على رأس الدول المستوردة للبوتاس المنتج في 

الشركة تتبعها الصين وماليزيا واندونيسيا.

التي  استراتيجيتها  وضمن  الشركة  ان  الى  سالمة  ويشير 
وضعتها لالعوام المقبلة، فانها ستعمل على دراسة امكانية 
وتحسين  ومناولته  ومشتقاته  البوتاس  انتاج  في  التوسع 

مستوى خدماتها من حيث توفير أفضل وسائل النقل.

كما وتقوم الشركة وبالتعاون مع شركة مناجم الفوسفات 
االردنية بالعمل على رفع طاقة المناولة في الميناء الصناعي 
في العقبة وتوسعته وتحديث االجهزة العاملة فيه، مشيرا 
الى ان الشركة ستستمر قي االستثمار في صناعة البوتاس 
والصناعات المكملة له، اضافة الى االستثمار في موظفيها 
في  وتمكينهم  وانتاجيتهم  كفاءتهم  لرفع  بها  والعاملين 
البيئة  في  االستثمار  وستواصل  كما  عالميا،  المنافسة 
من  تعتبره  الذي  المهنية  السالمة  ومستوى  المستدامة 

أولوياتها االساسية.
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نعمل وفق أحكام الشريعة ا�سالمية

نسبة مرابحة منافسة.
السرعة في الحصول على الموافقة وتنفيذ المعاملة.

اجراءات وشروط ميسرة.
بدون تحويل راتب.

مقابل مطعم وكفتيريا المهندس 
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3.1 مليــــون دينــــار أربــــاح
»األولــــى للتمويـــــل« فــــي 2011

ارتفعت أرباح شركة األولى للتمويل بعد الضريبة إلى 3,1 مليون دينار 
لنهاية العام الماضي 2011.

أبو  هيثم  الدكتور  للتمويل  األولى  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  واكد 
التنفيذية  وإدارتها  إدارتها  بمجلس  ممثلة  تنظر  الشركة  ان  خديجة 
التي  والصعوبات  المتغيرات  لكافة  والرقابة  المتابعة  بدرجة عالية من 
والعمل  خاص  بشكل  واإلسالمي  عام  بشكل  المالي  القطاع  يواجهها 

باجتهاد وكفاءة من أجل مستقبل يضمن استمرارية التطور والنماء.

امتدادًا  سيكون   2012 الحالي  العام  بأن  ثقة  على  الشركة  ان  وقال 
الموضوعة من خالل نمو مستهدف  لنجاحات الشركة وتنفيذًا للخطط 
الفرص  أفضل  ومقتنصين   ،%20 نسبته  التمويلي  النشاط  في 
ثقتهم  وكسب  العمالء  محفظة  جودة  على  للحفاظ  المتاحة  التمويلية 

بأفضل مستوى من الخدمات .

المالية  النتائج  عساف  أسامة  التنفيذي  الرئيس  استعرض  جانبه  من 
للشركة خالل العام الحاضي 2011، حيث أكد أن حجم مبيعات الشركة 
ارتفاع حجم  إلى  أدى  مما  بنسبة 22% عن عام 2010  ارتفع  السنوية 
محفظة العمالء من 22,5 مليونا إلى 27,5 مليونا للعام 2011، مبينا 
أن الشركة قامت بتمويل 22,6 مليون دينار للعمالء خالل العام الماضي.

وأضاف ان حجم اصول الشركة ارتفع بنسبة 18% ليصل إلى 45 مليون 
دينار تقريبًا للعام الماضي  كما ارتفع صافي حقوق الملكية بنسبة %9 

تقريبًا. 

كشريك  االستثمارية  خديجة  أبو  مجموعة  دخول  أن  عساف  وبين 
استراتيجي له خبرة في مجال االعمال والتي عملت على إعادة هيكلة 
الشركة ماليا واداريا حيث تم تغيير اإلدارة التنفيذية واستحداث دائرة 
المخاطر التي عززت نجاح الشركة وإعادة إنطالقها، فكان العام الماضي 

2011 بداية قطف ثمار هذا الجهد.

وقال ان األولى للتمويل تسيطر على ما نسبته 49 بالمئة تقريبًا من 
صيغ  خالل  من  خدماتها  وتقدم  التمويل  قطاع  في  السوقية  الحصة 
التمويل المختلفة من المرابحة والمساومة واإلجارة واإلستصناع، وذلك 
من خالل توفير عدد من المنتجات التي صيغت بما يتناسب واحتياجات 
وسلع  سيارات  تمويل  من  اإلسالمية  الشريعة  ألحكام  وفقًا  عمالئها 
العامل  المال  رأس  لتمويل  إضافة  وسفر  تعليم  ومنافع  استهالكية 

للعمالء من الشركات.

وأكد ان الشركة وضمن خطتها االستراتيجية ستعمل على زيادة األرباح 
 %20 بنسبة   نمو  استهداف  خالل  من  للمساهمين  المنفعة  وتعظيم 
مليون  الى25  يصل  تمويلي  وبمعدل  التشغيلي  الشركة  نشاط  في 
دينار، مشيرا ان الشركة قامت بافتتاح  فرع لها في مدينة العقبة في 
الربع األول من العام الجاري، باإلضافة إلى الفرعين الجديدين اللذين 
تم افتتاحهما في عام 2011 في منطقة الوحدات والمدينة الرياضية 
ليكون بذلك إجمالي الفروع ستة فروع مما يمكنها إلى تواصل أفضل 

مع عمالئها.

أبـــو خديجــــة: الشركــــة 
فــــي 2012 تسعى لتحقيق 
نمو في النشاط التمويلي %20
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1.6 مليـــون دينـــار أربـــاح
»التسهيــالت التجاريــــة« لعام 2011

عن  المالية  نتائجها  األردنية  التجارية  التسهيالت  شركة  أعلنت 
بلغت  أرباحًا  أظهرت  والتي   ,2011/12/31 في  المنتهية  السنة 

حوالي 1,6 مليون دينار قبل الضريبة.

موجودات  اجمالي  أن  إلى  للشركة  المالي  المركز  بيان  وأشار 
الشركة بلغت حوالي 31,1 مليون دينار لعام 2011 مقارنة مع 
حوالي 29,3 مليون دينار لعام 2010 و بنسبة نمو 6,1 بالمئة, 
في حين ارتفع صافي حقوق المساهمين الى حوالي 19,7 مليون 

دينار مقارنة مع حوالي 19,6 مليون دينار في عام 2010.

التجارية  التسهيالت  الدخل فقد حققت شركة  بيان  أما من حيث 
األردنية ارباحًا صافية قبل الضريبة مقدارها حوالي 1,6 مليون 
دينار, حيث بلغ صافي الربح بعد الضريبة حوالي 1,4 مليون دينار 

كما في نهاية عام 2011.

وقال المدير العام لشركة التسهيالت التجارية االردنية هشام جبر 
بأنه وبالرغم من األوضاع االقتصادية والسياسية التي سادت خالل 
عام 2011 إال أن الشركة استمرت في تنفيذ خططها التوسعية 
 MasterCard االئتمانية  البطاقات  خدمة  بتقديم  قامت  حيث 
وأطلقت شركة   )ICC( العالمية  البطاقات  وبالمشاركة مع شركة 
بدأت  والتي  )تأجيركم(  التمويلي  للتأجير  األردنية  التسهيالت 

بتقديم خدماتها للعمالء في مجال العقارات والمعدات الصناعية. 

كما قامت الشركة بالتوسع في قطاع تمويل المشاريع المتوسطة 
الى  لتصل  المنتج  لهذا  القروض  محفظة  نمت  حيث  والصغيرة 
اجمالي  من  بالمئة   14 نسبته  ما  مشكلة  دينارًا   4,709,647

محفظة التمويل القائمة في الشركة.

شركة  في  العمالء  عدد  في  ملحوظًا  ازديادًا  العام 2011  وشهد 
بالمئة   13 الى  وصلت  نمو  بنسبة  االردنية  التجارية  التسهيالت 

مقارنة بعام 2010.

السنوات  مدى  على  القياسي  الشركة  أداء  سجل  ان  جبر  وأضاف 
شركة  موظفي  وتجاوب  واخالص  تعاون  نتيجة  هو  الماضية 
التقنية  بالمهارات  يتمتعون  الذين  االردنية  التجارية  التسهيالت 
والجودة العالية, والتزامهم باستراتيجية االدارة المحددة االهداف 
للتوسع واالرتقاء بخدمة عمالء متكاملة, واختراق السوق المحلية 
بتقنية جديدة ومواصلة تحسين العمليات من جهة, ودور مجلس 
والرؤية  التصور  لديه  كان  والذي  أخرى  جهة  من  الشركة  ادارة 
الواضحة حيث قام بتحديد االهداف الرئيسية للشركة أخذًا بعين 
االعتبار المعطيات االقتصادية والمنافسة في السوق المحلي االمر 
الذي ساهم بشكل ايجابي وفعال في تحقيق هذه النتائج ونسبة 

النمو الجيدة خالل عام 2011.

شـــــــــركات التمويــــــــــــــلملف العدد
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1.04 مليـــون دينـــار صافــي أربــاح
»بندار للتجارة واالستثمار« في 2011

العام  خالل  واالستثمار  للتجارة  بندار  شركة  أرباح  صافي  بلغ 
الماضي 2011 حوالي 1,049 مليون دينار مقابل حوالي 208,8 

الف دينار للعام الذي سبقه 2010.

وبحسب البيانات المالية للشركة فقد بلغ مجمل االرباح التشغيلية 
للشركة للسنة المنتهية في 31 كانون ثاني من العام الماضي 
حوالي 3,5 مليون دينار في الوقت الذي يبلغ مجموع موجوداتها 

حوالي 30,1 مليون دينار.

للتجارة واالستثمار  بسام حماد  بندار  العام شركة  المدير  وقال 
ان هذه النتائج االيجابية تعكس حجم المصداقية التي تتمتع بها 
المحلية كما  التمويل  للتجارة واالستثمار في سوق  بندار  شركة 
تعكس حجم الثقة التي توليها االعداد المتزايدة لعمالء الشركة.

للنتائج  استمرار  هو  الماضي  للعام  الشركة  اداء  ان  واضاف 
المتميزة التي حققتها الشركة منذ انشائها في العام 2000.

وأشار الى ان النتائج المالية للشركة واالستراتيجية المالية التي 
اتبعتها الشركة خالل العام الماضي 2011 أكسبها ثقة عمالئها 

والبنوك، مما أوصلها الى تحقيق ارباح صافية.

وشدد حماد ان الشركة ستستمر في تبني الغايات واالهداف العامة 
عمليات  على  خاصة  بصفة  التركيز  مع  أجلها  من  تأسست  التي 
بيع السيارات باالقساط كنشاط رئيسي للشركة، واالستمرار في 
تطوير أعمال الشركة وخدماتها بما يحقق للشركة مركزا رياديا 

متقدما في سوق بيع السيارات والمركبات وغيرها باالقساط.

 كما وستقوم بتوسيع وتنويع قاعدة عمالئها لزيادة حصتها في 
السعي  الى  اضافة  باالقساط،  والمركبات  السيارات  بيع  سوق 
لتعزيز رأس مال الشركة بما يتالءم مع حاجاتها المالية، و تعزيز 

أنشطة الشركة باستثمارات ومساهمات جديدة.
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تكنولوجيـــــــــا المعلومـــــــاتملف العدد
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وجهـــــــة نظـــــــــــر

بقلــم: حسيـــن نشـوان

ثمة نظريات كثيرة في الفكر االجتماعي االقتصادي تقوم في اساسها 
من  تنطلق  نظرية  وهي  للمجتمع،  المتحققة  والفائدة  التنمية  على 
التوازن  الى  الوصول  بهدف  الثروة  وتوزيع  للعدل  الطبيعي  القانون 

االجتماعي.

او  االجتماعية  او  االقتصادية  النظريات  قراءة  مقام  في  هنا  لسنا 
وبعدها  النظريات  تلك  بين  ومقارنة  تحليل  بصدد  ولسنا  السياسية 
االجتماعي، ولكن انطالقا من وعي جديد لدور المؤسسات االقتصادية 
المستهلكين  حلقات  مع  عالقاتها  شبكة  لتطوير  االجتماعي  والتجارية 
وشبكات الزبائن، فان على الشركات ان تؤسس لحلقات ونوافذ قادرة 
للتنظيم  يخضع  تواصل  وهو  المجتمع،  مع  الخدمي  التواصل  على 
واالدارة وتحدد له موازنة وفق انظمة قادرة على تحقيق اهدافها بدقة.
المؤسسات  تقدمها  التي  الخدمات  هذه  لمثل  الحكومات  وعت  ولقد 
والقوانين  التشريعات  وضع  خالل  من  واالقتصادية  والتجارية  المالية 
التي تشجع مثل تلك المبادرات والمشاريع والبرامج من خالل االعفاءات 

الضريبية والتسهيالت االدارية واحيانا اللوجستية.

ومن المؤكد ان مثل تلك التسهيالت التي تقدمها الحكومات للشركات 
وبين  التنموية  وفلسفته  العام  القطاع  بين  الفجوة  تقلل  والمؤسسات 
اقتران  فكرة  من  تحد  التي  االجتماعية  المشاركة  في  الخاص  القطاع 

القطاع الخاص بهدف وحيد وهو الربحية والثراء ومراكمة الثروة.
من  عددا  فان  الكبرى  بالشركات  تتصل  التي  التجارب  من  كثير  في 
االجباري  التوفير  خالل  من  المؤسسات  لحماية  وضعت  التي  القوانين 
باالضافة لرأس المال الثابت او من خالل تشجيع التطوير والبحث العلمي 

وخصوصا في الشركات الكبرى او من خالل االعفاءات الضريبية.

تخضع  والمؤسسات  الشركات  غالبية  في  التطوير  مسار  ان  والواضح 
لمسارات شكالنية ال تصب في االهداف التي شرعنت القوانين وكانت 
االعفاءات هي الوسيلة االكثر فاعلية في خدمة المجتمع وحماية البيئة 
والفنون  والثقافة  والتعليم  المدارس  لترميم  موازنة  وضع  خالل  من 
نفعا  البرامج  هذه  حققت  وقد  الفقراء،  ومعونة  االجتماعية  والخدمات 
من خالل رعاية االطفال االيتام واالسر الفقيرة وتقديم خدمات صحية 
البيئة  على  ضار  اثر  من  المصانع  تترك  ان  يمكن  مما  وقائية  واخرى 

واالنسان.

والفائدة غير المباشرة التي تتحقق من خالل تلك البرامج هو الجانب 
المؤسسات  به  تسهم  الذي  والتنويري  والتثقيفي  واالعالني  االعالمي 

المالية والتجارية.
شومان  البابطين،  العويس،  جائزة  ومنها:  التجارب  من  العديد  وثمة 
التي تقدم جوائز  والعلمي ومؤسسة حجاوي  االبداعي  الثقافي  للعمل 
في البحث العلمي ومساعدات للطلبة المعوزين. وكثير من المؤسسات 
لخدمة  بحثية  مراكز  او  هيئات  تقدمها  لمشاريع  الموازنات  تقدم  التي 

المجتمع.

ان الحقيقة االساسية ان لكل صناعة او فاعلية انتاجية مؤثرات ايجابية 
واخرى سلبية، ومن المؤكد ان كثيرًا من الصناعات الكيماوية السجائر 
الواجب االنساني حسب  البيئة، ومن  اثرها على  والبناء والطرق تترك 
الى  التوازن  العادة  الشركات  هذه  مثل  تقوم  ان  التعويض  قانون 
البيئة من خالل برامج حماية وترميم وصيانة وعالج، واالمر االهم ان 
الشركات والمؤسسات المالية تعد جزءا من النسيج االجتماعي ومكونات 
المجتمع وحلقة من الحلقات التي تدور في الخير الذي تنشط فيه وان 
أي خلل في جزء من تلك الحلقات البد ان ينعكس على االخرى وبالتالي 
فان من واجب تلك المؤسسات ومن ادوارها ووظائفها حسب نظريات 
االقتصاد االجتماعي ان تحافظ على دوران العجلة، وهو القانون الذي 

يوازن بين حاجات المجتمع وشروط نجاح السوق وجيوبه.

بمقدار ما ينسج من عالقة مع دوائر المستهلكين والزبائن كجزء من 
التوازن  اساسه  واحد،  الى هدف  حلقات في مجتمع واحد يسيرون معا 

االجتماعي.

huna58@yahoo.com

العمـــل االجتماعـــي.. 
الثـــــروة.. التـــــوازن
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�إذ� كنت موؤلفا متميز� �أو مرتجما �أو خمرتعا بارعا �أو مربجما متفوقا �أو فنانا مبدعا .
�إذ� كنت طالبا �أو مهنيا �أوباحثا فرد� �أو جمموعة �أو موؤ�س�سة .

بادر �إلـــــى �مل�ساركـــــــة يف

جو�ئز فيالدلفيا للعام 2012
حتى نهاية كانون �أول 2012

جائزة �أح�سن كتاب موؤلف .      جائــــزة �أح�ســن كتاب مرتجـــم.

جائزة �أح�سن �إختــــــــــر�ع.      جائزة �أح�سن برجمية حا�سوب.
جائزة �أح�سن عمـــل فنــــي )ر�ســـــم/ نحـــــت( .

يتوقع �أن تكون �لكتب �ملوؤلفة �أو �ملرتجمة يف حقول : �الن�سانيات 
�الأعمال  جميع  تتميز  و�ن  و�لتطبيقية،  �لطبيعية  و�لعلوم 
�ملتقدمة للجو�ئز تتميز باالأ�سالة و�البد�ع و�لتجديد ، و�ن ال 
تكون قد �جنزت قبل عام 2010 ، و�ن ال تكون قد ح�سلت على 

جو�ئز �أردنية م�سابهة.

لالطالع على �ل�سروط �لتف�سيلية لكل جائزة ، قم بزيارة �ىل 
موقع �جلامعة �اللكرتوين

www.philadelphia.edu.jo

�أو �الت�ســـــال ب�سكرتاريـــا �جلو�ئـــــــز
هاتف : 4799000 فرعي 2391 - 2443
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»االتحـــــاد« يطلـــق تطبيقــًا متكامــاًل 
للخدمــــة المصرفيـــة علـــى الهواتـــف 

الذكيــــة »اتحــــاد موبايـــــل«

شركة   مع  بالتعاون  األردن  في  مرة  وألول  االتحاد  بنك  اطلق 
Ubanquity Systems, Ltd خدمة اتحاد موبايل كتطبيق متكامل 
للخدمة المصرفية على الهواتف الذكية و التي تعتبر إحدى أكثر 
الخدمات البنكية مواكبة للتغيرات التكنلوجية، وبذلك يضفي بنك 
االتحاد بعدًا جديدا في عالم الخدمات المصرفية بتوفير التطبيقات 

البنكية الخاصة بالهواتف الذكية. 

وقال رئيس مجلس االدارة بنك االتحاد عصام سلفيتي ان هذه 
و   iPhone الذكي  الهاتف  أجهزة  على  للعمالء  المتوفرة  الخدمة 
BlackberryوقريباAndroid ياتي كجزء من توجه البنك لتمكين 
وإجراء  المتعددة  حساباتهم  مع  المستمر  التواصل  من  عمالئه 
معامالتهم المصرفية بيسر وسهولة في أي وقت و اي مكان، مع 

توفير أعلى درجات الحماية والسرية . 

ألول مــــرّة فــــي األردن

االستثمــر فـي القطــاع المصرفـــــيملف العدد

سلفيتـــي : البنــك حريــص علــى تقديـــم 
أرقـــى الخدمـــــات لعمالئــــــه
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االتحاد  لخدمة  الذكي  التطبيق  تحميل  خالل  من  انه  واضاف 
موبايل، سيتمكن العميل من االستفادة من الخدمات المصرفية 
الحساب،  على  الحركات  وتفاصيل  أرصدة  متابعة  مثل  المتاحة 
وخدمةالتحويل النقدي بين الحسابات، واالستفسار عن معلومات 
توفير  الى  باإلضافة  هذا  القروض،  وطلب  االئتمانية،  البطاقات 
بعض الخدمات المالية األخرى مثل التخطيط للميزانية الشخصية 
البنك وأجهزة الصراف اآللي  النفقات،وتحديد مواقع فروع  وإدارة 
إلى جانب بعض  العمالت،  أسعار صرف  واالستعالم عن  األقرب، 

الخدمات األخرى.
 

 Ubanquity Systems, وأشار روي زكا الرئيس التنفيذي لشركة
خالل  من  سيكون  المصرفية  للخدمات  المستقبل  »بأن   .Ltd
الموبايل ، ونحن سعداء جدا للدخول في شراكة مع بنك االتحاد 
 Mobile Core Banking  أحد البنوك الرائدة والمتطورة  الطالق ،
Solution   أحد أحدث الحلول المتقدمة والفريدة من نوعها على 

مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا« . 

الخدمات  إحدى  هي  موبايل  اتحاد  خدمة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
التي يسعى من  التي يقدّمها بنك االتحاد في األردن و  الجديدة 
خاللها إلى تعزيز أسلوب حياه مريح لعمالئه و لتلبية احتياجاتهم 

من خالل خدمات متطورة رائدة وعصرية.

في المقابل أعلن بنك اإلتحاد، عن تعاونه مع فيزا، أحد أبرز مزودي 
 Visa حلول الدفع االلكتروني، من أجل إطالق بطاقة فيزا لألعمال

Business Card  في األردن. 

الصغيرة  الشركات  لمساعدة  البطاقة  هذه  خصصت  وقد 
باحتياجات  المرتبط  مالها  إدارة رأس  و  تنظيم  والمتوسطة على 
والترفيه  كالسفر  النفقات  وتتبع   ومراقبة  أعمالها  متطلبات  و 

والقرطاسية وغيرها.

يُذكر أّن بطاقات فيزا التجارية كانت واحدة من أسرع البطاقات نموًا 
خالل السنوات القليلة الماضية. وقد حّث ذلك النجاح بنك االتحاد-

أحد روّاد هذا القطاع - وشركة فيزا على تبنّي ذلك النوع الخاص 
األردن،  في  التجارية  المدفوعات  على  تطبيقه  و  البطاقات  من 
لتخفيض التكاليف التي تتكبدها الشركات والحكومة نتيجة تحرير 
الشيكات وتسويتها، سُلف السفر للموظفين باالضافة الى أوامر 
الشراء وغيرها من الممارسات التي تتطلب االستخدامات الورقية 

المكلفة.

إطالق  مع  بالتزامن  الجديدة  لألعمال  فيزا  بطاقة  إطالق  يأتي 
التزام  تؤكد  التي  و  االتحاد  لبنك  الجديدة  المؤسسية   الهوية 
بتحويل  قام  قد  أنه  الى  باالضافة  عمالئه،  تجاه  المتجدد  البنك 
 Visa Platinumو   Visa Electron إلى  الفوري  القيد  بطاقات 
 Visa االئتمانية  البطاقات  من  جديد  نوع  إصدار  وكذلك    Debit

.Platinum Credit Card

من جهته، قال أحمد الرفاعي، المدير القطري لفيزا األردن، على » 
إّن فيزا متحمسة للدخول في شراكة مع بنك اإلتحاد من أجل تزويد 
السوق األردني بهذا المنتج الفريد النابع من مجموعة متنوعة من 
البطاقات التجارية المبتكرة التي تصدرها فيزا. يقدم هذا المنتج 
تدفقاتهم  تحسين  على  تساعدهم  مالية  مرونة  للمستهلكين 
النقدية وإدارة نفقاتهم التجارية اليومية بصورة فعالة. وهي تأتي 
للبطاقة  المقترحة  القيمة  تعزيز  مع عروض مختلفة من شأنها 
لتسديد  استخدامها  التجاريين السيما عند  للمستهلكين  بالنسبة 

النفقات المتعلقة بالسفر والنشاطات الترفيهية.«

ومع هذا المنتج اإلستثنائي الذي صمم خصيصًا لقطاع األعمال، 
الفردية  الملكيات  وإلى  كالمصارف  الكبيرة  المؤسسات  من  بدًءا 
الصغيرة، تستمر فيزا وبنك اإلتحاد باإلستفادة من العالقة الوثيقة 
التي تسعى إلى التعرف إلى احتياجات القاعدة المتنامية لحاملي 

البطاقات وتهدف إلى تقديم بطاقة دفع تفوق توقعات العمالء.

فيزا  بطاقة  إطالق  عن  االتحاد  بنك  علن  متصل  صعيد  وعلى 
البالتينية االئتمانية الجديدة التي تلبّي متطلبات عمالئه بتقديم 
إطالق  يأتي  حيث  حياتهم،  ونمط  أسلوب  تناسب  فريدة  مزايا 
هذاالمنتج كجزء من التزام بنك االتحاد بتقديم حلول مصرفية 

ذات قيمة جوهرية مضافة.

وتقدّم بطاقة فيزا البالتينية لحاملها خدمات و امتيازات متعددة 
في  حصرية  و  مميزة  فرصًا  تمنح  و  راقيًا  حياة  أسلوب  تواكب 
مجاالت متعددة؛ كالسفر، التسوّق، الخدمات الترفيهية، بما في 
ذلك ميزات عضوية« أولوية المرور في المطارات« مجانًا والتي 
رجال  صاالت  ومرافق  خدمات  استخدام  البطاقة  لحامل  تتيح 
العالم،  أنحاء  في  المنتشرة  المطارات  في  الزوار  وكبار  األعمال 
باإلضافة إلى خدمة تأمين السفرالشامل و المجاني والخصومات 
العالمية كما تتميز بطاقة بنك  الفنادق والمطاعم  في عدد من 
االتحاد البالتينية بقبولها في جميع أجهزة الصراف اآللي ونقاط 

البيع داخل وخارج األردن. 
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100 مليـــــون دينــــار أربـــاح
»اإلسكـــــان« فـــــي 2011

بلغت أرباح بنك اإلسكان للتجارة والتمويل الصافية بعد الضريبة 100 
مليون دينار مقابَل 88,4 مليون دينار وبزياده نسبتها %13,1.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل الدكتور ميشيل 
أرباح  بلغت  فقد  العام 2011،  جيدة خالل  نتائج  البنك حقق  أّن  مارتو 
البنك قبل الضريبة وبعد المخصصات خالل العام الماضي  135,7 مليون 
السابقة 2010،  السنة  دينار، مقابَل 116,4 مليون دينار تحّققت في 

وبزيادة نسبتها %16,6.

واضاف ان البنك استطاع تحقيق هذه النتائج رغم الظروف الصعبة التي 
ببناء  البنك  العام 2011، حيث استمر  المنطقة والعالم خالل  مرت بها 
المزيد من المخصصات استنادًا للسياسة الحصيفة للبنك في التعامل مع 

القروض غير العاملة.

وأظهرت نتائج البنك المالية إرتفاع مجموع الموجودات بنسبة 3,9% عن 
نهاية العام السابق لتبلغ 6,9 مليار دينار في نهاية العام 2011 ولتصل 
حصة البنك بمؤشر الموجودات 15,1% من السوق المصرفي المحلي.، 
كما وزادت أرصدة ودائع العمالء بنسبة 0,5% ليصل مجموع أرصدتها إلى 
بنسبة  االئتمانية  التسهيالت  محفظة  مجموع  وارتفع  دينار،  مليار   4,8
3,5% لتصل إلى 2,7 مليار دينار، كما ارتفعت حقوق المساهمين لتبلغ 
أي  عام 2010،  نهاية  في  دينار  مليار  مقابل 1,02  دينار  مليار   1,05
بزيادة نسبتها 2,3%. »علمًا بأن هذه النتائج أولية وغير موافق عليها من 

البنك المركزي بعد«.

لدى  الرئيسية  المالية  المالءة  إلى تحقيق نمو في مؤشرات  وباإلضافة 
البنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 20,7% وهي تزيد عن النسبة 
المقررة من لجنة بازل2 البالغة 8% والبنك المركزي البالغة 12%. وارتفع 
العائد على الموجودات من 1,4% عام 2010 إلى 1,5%، كما ارتفع العائد 
على حقوق الملكية من 8,9% إلى 9,7%. وبلغت نسبة السيولة %172 
البنك  تعليمات  حسب  النسبة  لهذه  المقبول  األدنى  الحد  تفوق  وهي 

المركزي األردني والبالغ 100% وبلغت نسبة القروض إلى الودائع %51. 
كما بلغ مؤشر الكفاءة أي » نسبة المصاريف إلى إجمالي الدخل« %38,6 
وهو مستوى جيد قياسًا بالنسب المماثلة في السوق المصرفي المحّلي. 

فروع  نتائج  أّن  مارتو  الدكتور  بين  الخارجي  البنك  تواجد  مجال  وفي 
البنك الخارجية في كل من البحرين وفلسطين ، ونتائج البنوك التابعة 
وهي« المصرف الدولي للتجارة والتمويل/ سورية وبنك االسكان للتجارة 
والتمويل/ الجزائر وبنك األردن الدولي JIB / لندن »، حّققت خالل عام 
2011 نموًا جيدًا في األرباح والودائع والقروض والتسهيالت االئتمانية 

مقارنًة مع العام الماضي. 

وشدد الدكتور مارتو على االعتزاز بمالَءة البنك المالية ومتانة قاعدته 
الرأسمالية وسالمة المحافظ االئتمانية واالستثمارية لديه، حيث يعتمد 
البنك في تحقيق ذلك على التخطيط الواعي للظروف ذات العالقة داخليًا 
األموال،  مصادر  في  التّنويع  ضرورة  بالحسبان  يأخذ  والذي  وخارجيًا 
وإعادة توظيفها في استثمارات آمنة وذات عائد مجزي، مع تطوير وسائل 
تقديم الخدمات بما يضمن استمرار تنوعها واالرتقاء بمستوياتها. معربا 
عن أمله بأن تكون نتائج العام الحالي 2012 أفضل من األعوام السابقة.

االستثمــر فـي القطــاع المصرفـــــي

مارتـــو : البنــك حقـــق 
نتائــج طيبــة رغم الظروف 

الصعبة بالمنطقة
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9.1% نمــــو فـــي موجـــــودات 
»األردنـــي الكويتـــي« في 2011

مجاالت  في  جيدة  مالية  نتائج  تحقيق  الكويتي  األردني  البنك  استطاع 
الميزانية  إجمالي  فارتفع   ،2011 الماضي  العام  خالل  الرئيسية  عمله 
العمومية للبنك الى 2273,7 مليون دينار كما في 2011/12/31 محققا 

نموا بنسبة 9,1% عن عام 2010.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك عبد الكريم الكباريتي ان النتائج المالية 
اشارت الى نمو التسهيالت االئتمانية المباشرة بنسبة 22,4%، حيث بلغت 
1248,7 مليون دينار في نهاية عام 2011 مقارنة مع 1170,5 مليون 
التجزئة واألفراد  دينار في نهاية عام 2010، حيث زاد إجمالي قروض 

بنسبة 29,4% وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة %22,4. 

واضاف ان هذه النتائج تعكس نجاح البنك في توزيع محفظته االئتمانية 
نحو  االئتمان  توجيه  والتركيز على  االقتصادية  القطاعات  على مختلف 
الشركات الصغيرة والمتوسطة واألفراد بهدف تحسين الربحية وتوزيع 
المخاطر. ومن جهة أخرى، زاد إجمالي ودائع العمالء بنسبة 8,6% ووصل 

الى 1417,2 مليون دينار في 31 كانون أول 2011. 

وبلغ مجموع حقوق مساهمي البنك 346,64 مليون دينار كما في 31 
وسجلت  السابق.  العام  عن   %6,8 بنسبة  بزيادة   2011 األول  كانون 
مؤشرات األداء ومعايير الكفاءة والتشغيل معدالت جيدة تتجاوز النسب 
قوتها  على  للبنك  الرأسمالية  القاعدة  حافظت  كما  العالمية،  المعيارية 
الرفع  ونسبة   %16,33 المال  رأس  كفاية  نسب  بلغت  حيث  ومتانتها، 

المالي %15,48. 

اما في جانب الربحية فقد بلغ العائد على حقوق الملكية 16,29%، وبلغ 
العائد على الموجودات %2,55.

وأوضح الكباريتي أن ربح السنة العائد لمساهمي البنك بلغ 39,93 مليون 
دينار بعد أن تم تجنيب مخصص تدني تسهيالت إئتمانية بمبلغ كبير 
)إلى جانب الضمانات القائمة مقابل التسهيالت( وذلك لمواجهة تداعيات 

األوضاع غير االيجابية التي أثرت على عدد من القطاعات اإلقتصادية في 
عام 2011 والعامين السابقين، وتحوطا من استمرارها في عام 2012. 

وأكد أن البنك يعتبر المبلغ المستقطع في هذه السنة ومخصص التدني 
بشكل عام، بمثابة إحتياطيات مخبأة، وسيتم بذل أقصى الجهود الممكنة 
على  العمل  إلى  إضافة  والمعالجة،  المتابعة  خالل  من  لألرباح  لردها 
تحقيق نتائج وإنجازات أفضل خالل الفترة القادمة حتى يظل أداء البنك 

منسجما دائما مع تطلعات وطموحات العمالء والمساهمين. 

القاعدة  قوة  إلى  واستنادا  البنك،  إدارة  مجلس  أن  الكباريتي  وأعلن 
الرأسمالية للبنك ومتانة مركزه المالي ونتائج عام 2011، قرر التوصية 
للهيئة العامة لمساهمي البنك في اجتماعها القادم توزيع أرباح نقدية 

على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال.

من جهة اخرى وفيما يتعلق للعام الحالي 2012، أكد أن البنك سيستمر 
الراهن  الوضع  مع  التعامل  على  بقدرته  والثقة  بالتفاؤل  وعده  على 
والمستجدات، معربا عن ثقته بأن مسيرة اإلصالح الشامل، التي يقودها 
الملك عبداهلل الثاني شخصيا وفي كل الجوانب السياسية واالقتصادية 
تجاوز  من  االردن  سيتمكن  حيث  قريبا،  ثمارها  ستؤتي  واالجتماعية، 
الهمم  الراهنة وتحويل تحدياتها الى فرص تستنهض  تداعيات األزمة 

وتحفز القدرات والطاقات الكامنة.

الكباريتــي : البنــــك واثـق 
من قدرته على التعامل مـع 
الوضع الراهن والمستجدات
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306 مالييـــن دوالر 
أربـــاح مجموعــة العربي في 2011

حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خالل العام الماضي 
2011 رغم الظروف العامة غير المواتية التي تشهدها المنطقة 
منطقة  وخاصة  العالم  من  االخرى  المناطق  وبعض  العربية 

اليورو.

فقد بلغت أرباح المجموعة الصافية بعد الضرائب والمخصصات 
305,9 مليون دوالر في نهاية 2011 مقارنة مع 270,8 مليون 
دوالر في نهاية العام 2010 وبنسبة نمو بلغت 13 بالمئة، كما 
وبلغ صافي االرباح التشغيلية قبل المخصصات والضرائب 922 

مليون دوالر.

شهدت  التي  الدول  من  دولة  من  أكثر  في  البنك  تواجد  ورغم 
الماضي  العام  خالل  واجتماعية  واقتصادية  سياسية  تطورات 
2011،  إال أن البنك استطاع أن يحقق نموا في االرباح التشغيلية 
أرباح  على  إيجابي  بشكل  انعكس  مما  البلدان  معظم هذه  في 

المجموعة. 

عام  خالل  العربي  البنك  مجموعة  ونتائج  إنجازات  تقتصر  وال 
2011 على النمو في صافي االرباح بنسبة 13 بالمئة بل تعدت 
متانة  تظهر  التي  المالية  المؤشرات  وتحسين  زيادة  إلى  ذلك 

المركز المالي للبنك. 

بكثير  أعلى  بالمئة وهي  المال 15,1  وبلغت نسبة كفاية رأس 
وتقترب من ضعف الحد األدنى المطلوب وفقا للجنة بازل والبالغ 
المركزي  البنك  من  المطلوب  االدنى  الحد  من  وأعلى  بالمئة   8

االردني والبالغ 12 بالمئة.

يزيد  بما  الودائع  في  نموا  المجموعة  حققت   , أخرى  جهة  من 
مليار  إلى 31,7  االجمالي  الودائع  ليصل حجم  دوالر  مليار  على 
دائما من  كانت  والتي  البنك  مما عزز من سيولة  أمريكي  دوالر 
خالل  من  العربي  البنك  لمجموعة  االستراتيجية  االهداف  أهم 

االحتفاظ بنسبة سيولة مرتفعة.

أن  ليبيا حيث  التي حدثت في  بالتطورات  البنك  نتائج  تتأثر  ولم 

البنك العربي قد اتخذ قرارا استراتيجيا منذ بداية االحداث بعدم 
المجمعة  المالية  البيانات  ضمن  ليبيا  في  الوحدة  مصرف  إدراج 
لمجموعة البنك العربي, مع العلم بأن مساهمة مصرف الوحدة 

في أرباح المجموعة قبل األزمة كانت هامشية. 

وفي تعليقه على نتائج المجموعة أكد رئيس مجلس االدارة عبد 
الحميد شومان بأن النمو في حجم الودائع يعكس الثقة العالية 
العربي,  للبنك  المالي  المركز  بمتانة  البنك  لعمالء  والراسخة 
التي  البنك  النتائج قد جاءت ضمن جهود  كذلك أوضح بأن هذه 
واالدارة  المال  رأس  وكفاية  السيولة  معدالت  تعزيز  في  تتركز 

الفعالة للمخاطر بجميع أنواعها. 

وأشار شومان بأن هذه النتائج ستعزز من قوة القاعدة الرأسمالية 
للبنك والتي بلغت 7,7 مليار دوالر في نهاية عام 2011.

واوضح أن البنك قد استطاع خالل عام 2011 تحقيق جملة من 
التي ظهرت،  والتحديات  الصعبة  الظروف  رغم  المهمة  االهداف 
الزيادة  البنك على تحقيق زيادة في االرباح من خالل  فقد ركز 
في االرباح التشغيلية والتي أظهرت معدالت نمو إيجابية بفضل 
النمو في االيرادات وضبط المصاريف التي لم تسجل أية نسبة 

نمو خالل عام 2011.
 

وأضاف بأن البنك قد استمر في تحسين جودة المحفظة االئتمانية 
, وقام برفع نسبة التغطية للديون غير العاملة لتصل إلى أكثر 

من 100 بالمئة وذلك دون احتساب قيمة الضمانات.

شومان: هذه النتائج ستعزز من 
قــوة القاعدة الرأسمالية للبنك 
التــي بلغـت 7.7 مليــــار دوالر

االستثمــر فـي القطــاع المصرفـــــي
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36 مليـــون دينـــار أربـــاح 
»االهلــي« قبــــل الضريبــــة عـام 2011

خالل  الضريبة  قبل  صافية  ارباحًا  االردني  االهلي  البنك  حقق 
العام الماضي بلغت مبلغ 36 مليون دينار مسجاًل بذلك ارتفاعًا 
بنسبة   2010 عام  من  الفترة  نفس  مع  بالمقارنة  أرباحه  في 

بلغت %4,8.

الضريبة  بعد  البنك  ارباح  بلغت  فقد  المالية  البيانات  وبحسب 
في  دينار  مليون   23,5 مع  مقارنة  دينار  مليون   24,7 بمبلغ 
العام2010، وبنسبة نمو بلغت 5,1% الى جانب تسجيل ارتفاع 
 2,617 نحو  قيمتها  بلغت  التي  موجوداته  اجمالي  في  ملحوظ 
نفس  مع  بالمقارنة   %4 بلغت  نمو  وبنسبة  اردني  دينار  مليار 

الفترة من العام الماضي.

وأظهرت النتائج المالية للبنك نموًا في كافة مؤشراته الرئيسية, 
مما يعكس استجابة البنك للنمو المضطرد في اعماله وتوسيع 
قاعدة عمالئه, كما يعكس متانة وقوة مركزه المالي، فقد حققت 
كافة القطاعات لدى البنك نموًا ملحوظًا, حيث زاد حجم التسهيالت 
االئتمانية المباشرة لحوالي 1,178 مليار دينار صافي بنسبة نمو 
10,5%, كما زاد حجم ودائع العمالء حتى بلغ 1,705 مليار دينار 
صافي بنسبة نمو 10,5% كما زاد حجم الودائع العمالء حتى بلغ 

1,705 مليار دينار وبنسبة نمو %2,5.

اضافة الى ذلك, فقد تحسنت نسبة الديون غير العاملة منسوبة 
 %9,7 نسبته  ما  الى  باالنخفاض  التسهيالت  حجم  اجمالي  الى 
جاءت  وقد   2010, عام  من  الفترة  بنفس   %11,2 مع  مقارنة 
الموجودات  ادارة  الكفاءة في  لتعكس مدى  النسب جميعها  هذه 

والمطلوبات وجودة التوظيف لدى البنك االهلي االردني.

وقال رئيس مجلس ادارة البنك االهلي االردني/ الدكتور رجائي 
في  البنك  نجاح  الى  تشير  المالية  النتائج  هذه  ان  المعشر: 
المحافظة على وتيرة النمو في حجم عملياته المصرفية, حيث ان 
التنوع في تقديم الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك  لألفراد 
وقطاع  والمتوسطة  الصغيرة  والمؤسسات  الكبرى  والشركات 
االستثمار كان احد االسباب في استمرار البنك في تحقيق ارباحه 
ونموه وقد تم تنمية هذه الشرائح المتنوعة من اجل استمرارية 
تحقيق االرباح بشكل صحي عكس رؤية البنك للتوسع المحلي 
قطاع  خاصة  المستهدفة  القطاعات  كافة  اعمال  تنمية  ولدعم 

الثقافة  على  باالعتماد  وذلك  والمتوسطة  الصغرى  الشركات 
المؤسسية القوية.

واضاف »نتطلع قدمًا نحو تحقيق المزيد من النجاحات واالنجازات 
خالل  من  وذلك  وموظفينا,  وعمالءنا  مساهمينا  ترضي  التي 
تتميز  والتي  بعناية  المدروسة  البنك  باستراتيجية  االلتزام 
بمرونتها لمواجهة أية ظروف, وعبر مواصلة التطوير في مختلف 
المتطلبات  لتلبية مختلف  ومنتجاته  وباقي خدماته  البنك  اعمال 
الجودة  معايير  افضل  مع  باالنسجام  المستويات,  كافة  على 

العالمية«.

ومن جانبه, علق الرئيس التنفيذي- المدير العام للبنك/ مروان 
جملة  تحقيق  من   2011 عام  خالل  تمكنا  »لقد  بقوله:  عوض 
استغالل  على  خاللها  جهودنا  مركزين  وضعناها  التي  االهداف 
فرص النمو وتعزيز حضورنا في السوق المحلية وخدمة عمالئنا, 
وجودة  الميزانية  في  التوازن  تحقيق  على  تركيزنا  جانب  الى 
االصول وادارة المخاطر بشكل فاعل. وسنبذل المزيد من الجهود 
العمالء  خيار  لنظل   2012 عام  خالل  االنجازات  افضل  لتحقيق 

االول وشريكهم المصرفي الحقيقي«.

المعشر : التنوع في تقديم الخدمات 
المصرفيـة التـي يقدمها البنك كان 
احــد أسبـــــاب استمـــــرار نمـــوه
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»التجــــاري االردنـــــي« ...
أبـــــرز البنــــوك خدمــــة للعمــــالء

العــــالوي: البنــــك حقــــق نتائــــج ماليــــة جيـــدة فـــي 
عـــام 2011 خاصة فيمــــا يتعلـــق باالربــــاح التشغيليـــة

واالستثمارية  والمصرفية  المالية  الخدمات  من  العديد  يقدم 
الشاملة، حيث يستخدم موظفوه أحدث األنظمة التقنية والبرامج 
األردن  في  عمالئه  لخدمة  المتخصصة  واالستثمارية  التمويلية 

وفلسطين.

هم  العمالء  ان  مبدأ  على  يعتمد  الذي  األردني  التجاري  البنك 
االولوية في كل ما يقدمه، فانه بحسب مديره العام عبد المهدي 
العالوي يسعى إلى مواكبة التطوير ليكون بنكا مميزًا في خـدماته  
بما يجعله من أبرز البنوك في تلبية حاجات العمالء من المنتجات 

وأسلم  وأفضل  أحدث  حسب  المتطورة  المصرفية  والخدمات 
على  عمدنا  فقد  لذلك  وترجمة  دوليًا،  عليها  المتعارف  المعايير 

اطالق شعارنا الجديد لهذا العام »العميل يصان واليهان«.

وخالل حديثه لـ«النشامى« أكد العالوي ان البنك هو موروث من بنك 
االردن والخليج سابقا، وفي عام 2004 تغيرت تركيبة المساهمين 
مما  التنفيذية،  العليا  واالدارة  ادارته  مجلس  تغير  وبالتالي  فيه 
اخرج البنك من وضعه المالي المتأزم سابقا، واخذ البنك بعدها 
في النمو وبدأ اداؤه يتحسن على كافة الجوانب والمجاالت، االمر 

الذي انعكس ايجابا على البنك وبدأ ياخذ حصة سوقية مناسبة.

االستثمــر فـي القطــاع المصرفـــــي
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في المقابل أشاد المدير العام للبنك التجاري بالقطاع المصرفي 
و  المصرفية  القطاعات  وانجح  أسلم  من  يعتبر  الذي  االردني 
المالية والنقدية في المنطقة نتيجة تطبيقه المعايير الدولية 
وما يسمى بالحوكمة الدولية واتخاذه الحذر والحيطة الالزمين، 
التي جعلت القطاع محصنًا ومحميًا من التحديات، مشيرا الى انه 
نتيجة للسياسة النقدية المتبعة واالحداث واالزمات االقتصادية 
لمواجهة  تحفظية   سياسة  باتباع  المحلية  البنوك  قامت  فقد 
المخاطر المتعددة ومنها مخاطر السوق والتشغيل اضافة الى 

التمويل واالئتمان.

وحول اداء القطاع المصرفي االردني خالل العام الماضي، أكد 
العمل  في  والحذر  الحيطة  ونتيجة التخاذها  البنوك  ان  عالوي 
واالقتصادية  المالية  االزمة  تبعت  التي  السنوات  وخاصة خالل 
كما  المالية،  نتائجها  على  ايجابا  ذلك  انعكس  فقد  العالمية 

وحققت نموا في مجموع ودائعها.
واجهتها فقد قدمت  التي  التحديات  تجاوز  لنجاحها في  ونتيجة 
لمختلف  النقدية  التسهيالت  من  العديد  الماضي  العام  خالل 
الممنوحة  والقروض  التسهيالت  حققت  حيث  القطاعات، 
مما  نسبيا  نموا  السابقة  المرحلة  خالل  المختلفة  للقطاعات 

انعكس ايجابا على نتائج اعمال البنوك. 

التي  المالية  النتائج  تكون  ان  المفترض  من  كان  انه  وقال 
حققتها البنوك االردنية خالل العام الماضي حققت نموا بشكل 
أفضل مما تحقق، لكن االحداث واالزمات التي تمر بها المنطقة 
العديد  ان  القطاع، بحيث  اداء  أثرت على  العربي  الربيع  خاصة 
والمطلوبة  المتوقعة  االيرادات  تحقيق  لم تستطع  البنوك  من 

منها.

أن  ليؤكد  االردني،  التجاري  البنك  عن  للحديث  عالوي  وانتقل 
جدا  جيدة  كانت   2001 الماضي  العام  خالل  المالية  نتائجه 
خاصة فيما يتعلق باالرباح التشغيلية، وذلك رغم صعوبة العام 

األزمات المالية في العالم 
والربيع العربي أّثر نسبيا على 

أداء القطاع المصرفي

والمتكاملة  الشاملة  المصرفية  الخدمات  توفير  الى  يسعى  فهو 
عالية  بجودة  والمستثمرين  والتجزئة  الشركات  قطاعات  في 
وأسعار منافسة وبما يلبي احتياجات العمالء المالية المختلفة مع 
الخدمات بحلول مصرفية مناسبة وتقنيات متطورة  تدعيم هذه 
وشبكات توزيع فعالة ملتزمين بتحقيق العوائد  لشركاء البنك من 

المتعاملين وكذلك المساهمين والعاملين فيه.

البنك  سياسة  االردني  التجاري  للبنك  العام  المدير  واستعرض 
والقطاع  البنك  تأثر  مدى  الى  اضافة  المالية  مالءته  ومدى 
االقتصادية  واالزمات  العربي«  بـ«الربيع  عام  بشكل  المصرفي 

التي تعصف بدول اوروبا.

وقال ان االزمة المالية في عام 2008 التي أثرت على العديد من 
الدول والتي تحولت فيما بعد الى ازمات اقتصادية عالمية عصفت 
بكافة دول، و كان لها تأثير واضح على االردن لكن ليس بالشكل 
المباشر، انما وصلت رياحها وبدأ تأثيرها على االقتصاد االردني 

بشكل متاخر.

العالمية  االقتصاية  االزمة  تفاقمت   2009 عام  في  انه  واضاف 
وازدادت قسوة، وبلغت االردن فعليا، الذي كان من الطبيعي ان 
يتأثر بها بسبب موقعه االستراتيجي في المنطقة الذي يتيح له 

التأثر باالحداث العالمية.

كما وان االحداث واالضطرابات السياسية االخيرة والتي اصبحت 
دول  على  تؤثر  زالت  وما  حصلت  التي  العربي«  »الربيع  تسمى 
االقتصادي  النشاط  واقع  على  بظاللها  القت  العربية،  المنطقة 
في   ومنها  االردني،  االقتصاد  على  ملحوظ  وبشكل  وأثرت سلبا 
الصناعة  قطاع  الى  اضافة  والسفر  والسياحة  الطيران  قطاع 

والتجارة بصورة عامة.

سلبا  أثرت  التي  واالحداث  المعطيات  شرح  في  العالوي  واستمر 
النفط  اسعار  ارتفاع  ان  ليؤكد  االردني،  االقتصاد  اداء  على 
التي تعاني منها الدول  العالمية اضافة الى االزمات االقتصادية 
االقتصاد  على  سلبا  جميعها  اثرت  الحالي،  الوقت  في  االوروبية 
الوطني من خالل »التضخم في المستورد« مما ادى الى ارتفاع 

أسعار المواد االولية.

لذلك فانه من الطبيعي وبناء على ما تم استعراضه من معطيات 
الكلي  االردني  لالقتصاد  المكونة  القطاعات  تتأثر  ان  وتحديات 
ومنها القطاع المصرفي الذي يعتبر أكثر القطاعات حساسية عن 

غيره.
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المحلية واالقليمية  نتيجة لالزمات السياسية واالقتصادية سواء 
والعالمية.

اما فيما يتعلق بصافي االرباح فقد كانت اقل من المتوقع نتيجة 
الماضي،  العام  خالل  البنك  اتبعها  التي  التحفظية  للسياسة 
زيادة  ومنها  الحماية  وسائل  من  قوية  قاعدة  ببناء  والمتمثلة 
التي  التشغيلية  المصاريف  الى  باالضافة  الديون،  مخصصات 

أخذت جانب من االيرادات في سبيل تطوير وتحديث البنك.

وقال ان البنك عمل خالل العام الماضي على تطوير مستوى ادائه 
اداء  التي يقدمها، كما وقام بتطوير مستوى  والخدمات  واعماله 
اليوم  البنك  بامكان عمالء  التقنية، حيث  والمنظومة  الموظفين 
ويستطيعون  كما  االنترنت  شبكة  على  البنك  خدمات  استخدام 

االتصال والتواصل بكل الوسائل الحديثة المختلفة والسريعة.

وينتقل العالوي للحديث عن الخطة المسقبلية للبنك وتطلعاته 
وستمضي  متفائلة  البنك  ادارة  ان  ليؤكد   ،2012 الحالي  للعام 
قدما في تطوير وتنويع وتسريع مستوى خدماتها، وذلك للوصول 

للهدف الرئيسي هو ارضاء العمالء.

لذلك فان البنك سيعمل على رفع اداء موظفيه من خالل الدورات 
التدريبية المكثفة، كما وسيتم االستغالل االمثل لكافة التقنيات 
المجاالت  السوقية في معظم  البنك  الحديثة بهدف زيادة حصة 
خاصة قطاع االفراد والشركات المتوسطة والصغيرة، اضافة الى 
في  والمشاركة  المكلفة  غير  التحديد  وجه  وعلى  الودائع  زيادة 
سواء  المشاريع  تمويل  في  بالدخول  العامة  االقتصادية  التنمية 
كانت للقطاع العام او للقطاع الخاص وبالتالي زيادة الربحية مما 
ينعكس ايجابا على المساهمين والموظفين والجهات الحكومية.

االتحاد  وثقافة  بفلسفة  يؤمن  انه  عالوي  أكد  اخرى  جهة  من 
المستوى  على  خاصة  والشركات  الموسسات  بين  واالندماج 
وضخمة  عمالقة  مالية  مؤسسات  ايجاد  بهدف  وذلك  العربي، 

تنعكس ايجابا على االقتصاد الوطني والعربي.

وقال ان اندماج مؤسسات مالية ضخمة مع بعضها البعض يعتبر 
ظاهرة صحية  وستعمل على تأسيس قطاعات اقتصادية ضخمة 
تنعكس ايجابا على االقتصاد بشكل عام وتحقق المنفعة الكبيرة 

للمجتمع.

االستثمــر فـي القطــاع المصرفـــــي
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36.6 مليــــون دينــار صافـــي 
أربـــاح بنـــك األردن فــــي 2011

والمخصصات  الضرائب  بعد  الصافية  األردن  بنك  ارباح  بلغت 
بزيادة نسبتها  دينار  مليون  الماضي 2011 حوالي 36,6  للعام 
13,9% عن سنة 2010، فيما ارتفع صافي الربح قبل الضـرائب 
وبنسبة  دينار  مليون   4,2 زيـادة  بمبلغ  دينار  مليون   49,7 إلـى 

9,3% مقارنة بسنة 2010.

شاكر  األردن  لبنك  العام  المدير   / اإلدارة  مجلس  رئيس  وقال 
فاخوري ان نتائج أعمال البنك المتحققة عن السنة المالية 2011 
والتي أقرها البنك المركزي األردني، أظهرت ارتفاعا في اجمالي 
دينار  مليون   112,6 ليبلغ   2011 الماضي  العام  خالل  الدخل 
مقارنـة مع 100,3 مليون دينار محققًا ارتفاعًا نسبته %12,2، 
مرتفعًة  دينار  مليون   2,052,9 البنك  موجودات  وسجلت  كما 

بمبلغ 83,8 مليون دينار وبنسبة 4,3% مقارنة بسنة 2010. 

ودائع  بلغت  فقد  والتوظيفات  األموال  مصادر  مستوى  وعلى 
البنوك  ودائع  ارتفعت  كما  دينار،  مليون   1,498 العمالء 
مليون   133,4 إلى  لتصل   %28 بنسبة  المصرفية  والمؤسسات 

دينار. 

احتياجات  تلبية  في  البنك  استمر  فقد  التوظيفات  جانب  وفي 
يعمل  التي  األسواق  في  المنتجة  االقتصادية  القطاعات  مختلف 
توفير  خالل  من  وسورية(  وفلسطين  )األردن  من  كل  في  بها 
وظروف  وأنشـطتها  عملياتها  حجم  مع  يتناسب  بما  االئتمان 
االئتمانية  التسـهيالت  محفظة  ارتفعت  حيث  السوق،  ومعطيات 
زيادة  وبنسبة  دينار  مليون  إلى 1,046,5  )بالصافي(  المباشـرة 

بلغت حوالي 8,9% عن السنة السابقة. 

قدرة  لتؤكد  لسنة 2011 جاءت  البنك  نتائج  أن  فاخوري  وصرح 
البنك على مواصلة النمو والتكيف مع الظروف المحيطة والتعامل 
مع مختلف المستجدات في األسواق التي يعمل بها البنك، بفعل 
الذاتية  الداخلية  للموارد  األمثل  والتوظيف  المتوازن  التخطيط 
المصرفية  واألنظمة  واألساليب  السياسات  احدث  وتبني  للبنك، 
الحديثة بهدف تعزيز وتحسين مستوى عملياته وخدماته لتلبية 
االحتياجات المتجددة لمختلف قطاعات وشرائح العمالء، مبينًا أن 
البنك  إيرادات  البنك جاءت في معظمها من  التي حققها  النتائج 
والعموالت  الفوائد  إيرادات  صافي  نسبة  بلغت  حيث  التشغيلية 
إلى إجمالي الدخل 86,3%، وارتفعت حقوق مساهمي البنك إلى 

259,2 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت %20,9. 

للبنك  الرئيسية  والنسب  المالية  المالءة  مؤشرات  وسجلت  هذا 
نسبة  فبلغت  للبنك  المالي  المركز  قوة  تعكس  جيدة  معدالت 
من  المقررة  النسب  يفوق  وبما   %14,27 المال  رأس  كفاية 
البنك المركزي األردني البالغة 12% ولجنة بازل II والبالغة %8، 
على  والعائد   ،%1,8 الموجودات  متوسط  على  العائد  سجل  كما 

متوسط حقوق مساهمي البنك %15,2.

بناء  في   2011 سنة  خالل  استمر  البنك  بأن  فاخوري  وأضاف 
المزيد من المخصصات استنادًا إلى سياسة التحوط التي ينتهجها 
للحفاظ على جودة المحفظة االئتمانية، وتعزيز قدرة البنك على 
مواجهة أي ظروف أو مستجدات مستقبلية، حيث قام البنك برصد 
الدخل بمبلغ 14,4 مليون دينار  مخصصات إضافية على قائمة 
مقابل 8,5 مليون دينار خالل السنة السابقة بارتفاع بلغ حوالي 

5,9 مليون دينار. 

التي  النتائج  إلى  واستنادًا  اإلدارة،  مجلس  أن  فاخوري  وأعلن 
بتوزيع  العامة  الهيئة  إلى  توصياته  يرفع  أن  قرر  البنك،  حققها 
االسمية  القيمة  بنسبة 15% من  المساهمين  نقدية على  أرباح 
للسـهم وبمبلغ 23,3 مليون دينار، استمرارًا لسياسة البنك في 

توزيع األرباح على المساهمين. 
والجهات  الرسمية  المؤسسات  كافة  ودعم  بأداء  فاخوري  وأشاد 
األوراق  وهيئة  األردني  المركزي  البنك  مقدمتها  وفي  الرقابية 
المالية على جهودهم الطيبة في خدمة االقتصاد الوطني، مؤكدًا 
أن بنك األردن سيبقى على الدوام أول من يقف إلى جانب عمالئه 
ومواصلة  أعمالهم  تنمية  من  يمكنهم  وبما  الظروف  كافة  في 

دورهم في خدمة االقتصاد الوطني.  

فاخـــوري: البنـــك استمـــر فـــي بنـــاء 
المزيــد مــن المخصصــات استنـادًا إلى 
سياســــة التحــــوط التــــي ينتهجهـــا
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36.6 مليـــون دينـــــار 
أربــاح »القاهـــرة عمـان« في 2011

حوالي   2011 الماضي  للعام  عمان  القاهرة  بنك  ارباح  بلغت 
الذي سبقه  للعام  36,6 مليون دينار مقابل 34,7 مليون دينار 

محققا نموًا بنسبة 5,3 بالمئة.

العامة  الهيئة  ان  البكري  كمال  القاهرة  البنك  عام  مدير  وقال 

على  نقدية  أرباح  توزيع  على  العادي  اجتماعها  في   وافقت 
المساهمين بنسبة 17 بالمئة.

في  ارتفاع  صاحبه  الصافية  البنك  ارباح  في  النمو  ان  واضاف 
بنسبة  البنك  موجودات  نمت  حيث  التشغيلية  المؤشرات  معظم 

البنــــك عـــزز قاعــدة رأسماله حيث بلغت 
نسبة كفاية رأس المـــال %15

االستثمــر فـي القطــاع المصرفـــــي
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تاريخ 1960/6/11  تأسيسه في  اعالن  يوم  البنك منذ  بأعمال 
ولغاية اليوم.

صاحبها  وما  للبنك  العامة  الهيئة  اجتماعات  الكتاب  واستعرض 
من توزيع ارباح نقدية على المساهمين، وتعيين اعضاء مجلس 
ادارة جدد، اضافة الى التوسع في الفروع سواء كانت داخل االردن 

ام خارجها والخطط المستقبلية التي يضعها في كل عام.

ومن ابرز المحطات التي تناولها البنك في كتابه النمو الكبير في 
توزيع االرباح على المساهمين في كل عام، حيث ال يخلى اجتماع 
للهيئة العامة للبنك عن قرار بتوزيع االرباح النقدية على البنك 
في  تصب  التي  االجراءات  من  متكاملة  جملة  اتخاذ  الى  اضافة 

مصلحة البنك وموظفيه وعمالئه.

رفع  في  البنك  اتبعها  التي  الكيفية  الى  الكتاب  وتطرق  كما 

زيادة  للبنك في عام 2010  العامة  الهيئة  اقرت  راسماله، حيث 

مبلغ  رسملة  خالل  من  دينار  مليون   100 الى  البنك  رأسمال 

على  مجانية  كأسهم  وتوزيعها  مدورة  أرباح  دينار  مليون   12

المساهمين بنسبة 13,6 بالمئة.

البنك قرارا  فيه  اتخذ  الذي  الى عام 2009  الكتاب  كما وتطرق 

مهما لصالح موظفيه والعاملين به، حيث اقر راتب السادس عشر 

لموظفي البنك في االردن وفلسطين.

5,3 بالمئة لتبلغ 1940 مليون دينار بينما حققت ودائع العمالء 
نموا بنسبة 2,9 بالمئة لتصل إلى 1375,1 مليون دينار.

وحقق البنك ارتفاعا في التسهيالت االئتمانية التي ارتفع رصيدها 
بنسبة 15,1 بالمئة ليبلغ 947,6 مليون دينار, وقد ترافق هذا 
نسبة  بلغت  حيث  المحفظة  جودة  على  المحافظة  مع  االرتفاع 
المعدل  بالمئة وهي أقل من  إلى 4,83  العاملة  التسهيالت غير 
بمعدل  البنك  احتفاظ  مع  االردن  في  المصرفي  للقطاع  العام 

مرتفع لنسبة تغطية المخصصات للتسهيالت غير العاملة.

وأشار البكري ان البنك استطاع رغم استمرار تدني معدالت النمو 
االقتصادي والتباين في أداء القطاعات االقتصادية الرئيسية في 
كافة  في  إيجابية  أداء  ومعدالت  مميزة  نتائج  يحقق  أن  االردن, 

أنشطته التشغيلية متجاوزا التوقعات.

كفاية  نسبة  بلغت  حيث  رأسماله  قاعدة  عزز  البنك  ان  وقال 
رأس المال 15 بالمئة وهي أعلى من النسب المقررة من البنك 
المركزي االردني البالغة 12 بالمئة ولجنة بازل البالغة 8 بالمئة.

في  لالستمرار   2012 عام  خالل  سيسعى  البنك  أن  إلى  واشار 
تطوير  وفي  االستراتيجية,  وخطته  سياساته  وتنفيذ  تطبيق 
أعماله ورفع مستوى الخدمات المقدمة وزيادة كفاءة االداء, من 
خالل زيادة انتشاره الجغرافي اضافة إلى استكمال تحديث فروعه 
القديمة وبما يتناسب مع هويته المؤسسية, اضافة الى تطوير 
النظام  تطبيق  استكمال  خالل  من  والتشغيلية  اآللية  االنظمة 
أكثر  لتكون  لديه  العمل  إجراءات  كافة  ومراجعة  الجديد  البنكي 
والخدمات  المنتجات  التوسع وطرح  يتيح دعم خطة  وبما  فعالية 

بمرونة كبيرة وبما يحقق أفضل شروط االمن والحماية.

في هذه االثناء كشف البكري ان بنك القاهرة عمان اصدر كتابا 
استعرض فيه أبرز االحداث التي  شهدها وجميع اجتماعات الهيئة 

العامة التي واكبت مسيرته منذ نشأته الى اليوم.

لنشاة وتطور  احداثا وصورا واقعية  يتناول  الكتاب  ان هذا  وقال 
بنك القاهرة عمان والتي اضحت اليوم تاريخا لبنك عريق، حيث 
المتعلقة  واالجتماعات  المحاضرات  جميع  هو  البنك  مرجع  ان 
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ملف العدد

يعمل حاليا من خالل شبكة من عشرة فروع في مختلف محافظات 
خالل  من  المحافظات  جميع  في  خدماته  تقديم  على  المملكة، 
الشراكات التي أبرمها مع مجموعة من المؤسسات الوطنية ومن 
رانيا  الملكة  وجمعية  العسكريين  المتقاعدين  مؤسسة  أهمها 

لرعاية أسر العسكريين.

عام   في  انطلق  الذي  الصغيرة  المشاريع  لتمويل  الوطني  البنك 
العام  مديره  بحسب  مؤخرا  اطلق  سامية،  ملكية  برعاية   2005

باسم خنفر مبادرة ريادية لتطوير مفهوم التمويل األصغر.

ويقول خالل حديثه لـ«النشامى« ان البنك انطلق بموجب قانون 
خاص أصدر لتمكينه من تقديم خدمات اإلقراض التي بدأت فعليا 
الذي يعد  الثاني  الملك عبد اهلل  أدى صندوق  سنة 2006، حيث 

البنك  البنك دورا كبيرا في إطالق عمليات  أكبر المساهمين في 
ليكون أحد أدواته التنموية الفاعلة خاصة فيما يتعلق بالمساهمة 
في إنجاح اإلستراتيجية الوطنية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، 
وذلك من خالل زيادة إنتاجية أصحاب المشاريع الصغيرة في األردن 
خاصة النساء وتحسين مستوى معيشتهم من خالل توفير خدمات 
احتياجات  تلبي  مباشرة  أو غير  مباشرة  مالية مستدامة بطريقة 

تلك الفئة.

التمويل  مفهوم  لتطوير  ريادية  مبادرة  البنك  اطلق  فقد  لذلك 
األصغر وتوفير خدمة التأمين الصحي في منتج جديد.

وأشار خنفر ان التمويل األصغر أثبت قدرته على مساعدة ماليين 
الفقراء حول العالم، ليس فقط من خالل منحهم قروضا لتمويل 
متكاملة  مجموعة  توفير  وإنما عن طريق  ومبادراتهم،  أعمالهم 
اإلنتاجية  العملية   في  اإلندماج  من  تمكنهم  التي  المنتجات  من 

وااللتحاق باالقتصاد الرسمي.

األصغر  التمويل  آليات  توظيف  لضرورة  تجسيدا  المبادرة  وكانت 

»الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة«... 
أداة تنمويــة داعمــة لالقتصــاد الوطنــــي

خنفـــــر: البنـــك أطلــــق مبــــادرة لتطويــــر التمويـــل 
األصغــــر وخدمـــة التأميــن الصحــي فـي منتــج جديــــد

االستثمــر فـي القطــاع المصرفـــــي
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المبــادرة  تهــدف زيــادة إنتاجيــة 
أصحــاب المشاريــع الصغيــرة فـي 
األردن والحد من الفقــر والبطالــة

في خدمة ماليين المستفيدين في العالم العربي، فالفكرة التي 
العربي  الخليج  صندوق  عبر  العزيز  عبد  بن  طالل  األمير  تبناها 
لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية تحولت إلى حقيقة ملموسة 
مع تدشين البنك الوطني في األردن ليكون األول ضمن سلسلة 
من البنوك المتخصصة في التمويل األصغر تعمل في المنطقة 
العربية، منوها في الوقت نفسه الى ان األردن كان الدولة األولى 
التي احتضنت المبادرة لوجود رؤية ملكية سامية تسعى لتمكين 
الفئات محدودة الدخل ومنحها فرصا اقتصادية لتحسين أوضاعها 
المعيشية ونشر ثقافة االعتماد على الذات، وكذلك الوصول إلى 
النساء  مثل  اإلنتاج  في  المشاركة  من  تقليديا  المستثناة  الفئات 

خاصة في المناطق البعيدة عن المدن.

ويقول خنفر ان البنك قدم خدماته ألكثر من 126 ألف مقترض 
خالل السنوات الماضية بمجموع قروض يزيد عن خمسة وثمانين 
مليون دينار، إال أن طموحات إدارة البنك لم تتوقف عند ما قدمته 
التمويل األصغر يشمل مجموعة  إقراضية، فمفهوم  من خدمات 
من الخدمات الضرورية لتمكين المستفيدين، ومن أبرزها اإلدخار 

والتأمين والتحويالت المالية.

واضاف انه واستكماال لتجربة البنك الريادية، جاء القرار في تزويد 
العمالء بإمكانية الحصول على خدمات التأمين الصحي عن طريق 
شركة الشرق العربي للتأمين،  بتكلفة زهيدة وشروط ميسرة في 
مبادرة هي األولى من نوعها في الشرق األوسط، حيث اقتصرت 
على  األصغر  التمويل  مؤسسات  تقدمها  التي  التأمينية  الخدمات 
بعض المساعدات المالية المحدودة التي تقدم للعميل في حالة 
العالج  إمكانية  تقديم  إلى  الوطني  البنك  سعى  بينما  المرض، 
المستشفيات  الكبرى داخل شبكة من  الجراحية  العمليات  وإجراء 

الرفيعة المستوى العاملة في المملكة.

مع  استراتيجية  شراكة  في  للدخول  الوطني  البنك  اختيار  وأتى 
شركة الشرق العربي للتأمين ليتمكن المستفيدون من الحصول 
على العالج بخيارات واسعة ومتعددة تغطي جميع مناطق المملكة، 
حيث من المتوقع أن تخدم االتفاقية الموقعة بين الطرفين شريحة 
واسعة من المواطنين وذلك في ترجمة لرؤية األمير طالل بن عبد 
المنضوية  البنوك  تقدمها  التي  المالية  الخدمات  لتوسعة  العزيز 
تحت مظلة صندوق الخليج العربي للتنمية )األجفند( بحيث تشمل 
ومحدودي  العمالء  من  للمستفيدين  يوفر  الذي  الصحي  التأمين 
للحصول  الفرصة  التأمينية  بالتغطية  المشمولين  وغير  الدخل 
شأنه  من  الذي  األمر  المتميزة،  والعالجية  الطبية  الخدمات  على 
الظروف  ومواجهة  معيشتهم  مستوى  تحسين  على  يمكنهم  أن 

الطارئة المختلفة. 

واكد خنفر بأن اختيار شركة الشرق العربي للتأمين للتعاون معها 
في تقديم هذه الخدمة الجديدة أتى نتيجة للسمعة الكبيرة التي 
تتمتع بها الشركة، وقدرة فريقها على التعامل مع الطبيعة الخاصة 
للمنتج الجديد واستيعاب حاجات المستفيدين، حيث تمتلك الشرق 
أنها  كما  الطبية،  المؤسسات  أفضل  واسعة تضم  العربي شبكة 

حاصلة على أرفع التصنيفات المحلية واإلقليمية. 

وكان العمل على تطوير منتج متخصص بالتأمين الصحي األصغر 
ان  الى  مشيرا  العربي،  الخليج  صندوق  من  فني  بدعم  انطلق 
التأمين على األصول  التأمين ستتسع لتشمل  التجربة في مجال 
اإلنتاجية والمنازل وذلك لتمكين العمالء والمستفيدين من حماية 
العمل  مجاالت  في  جهودهم  ثمرة  على  والمحافظة  مدخراتهم 

واإلنتاج.
 

وأضاف أن التجربة تطبق في األردن لتكون بذلك أول دولة عربية 
التأمين األصغر، وأن ذلك سيتم من خالل  يمكنها توفير خدمات 
تكلفة  مقابل  العمالء  احتياجات  تلبية  تستطيع  مرنة  منتجات 

معقولة ومتاحة لجميع المواطنين وبشروط ميسرة في السداد. 

في  األصغر  التأمين  في  خدماته  أطلق  الوطني  البنك  أن  يذكر 
شهر تشرين ثاني 2011، واستطاع أن يستقطب حوالي المائتي 
البنك  وسيطلق  عمالئه  ضمن  من  التأمين  خدمات  من  مستفيد 
الحصول على هذه  العمالء من  غير  لتمكين  واسعة  قريبا حملة 

الخدمة التأمينية وبنفس االمتيازات التي تقدم لعمالئه.

الميكروية  المشاريع  أصحاب  تمكين  إلى  البنك  يسعى  وكذلك   
والصغيرة من االستفادة من خدمات التأمين وتمكين العاملين في 
هذه المشاريع من البقاء تحت تغطية تأمينية مناسبة خاصة في 
المشاريع التي تتسم أعمالها بمخاطر على سالمة العاملين مثل 

مشاريع البناء. 

وتقدم الخدمات التأمينية في ثالث درجات بحيث يتاح للمشتركين 
الحصول على الخدمة التي تناسب ميزانياتهم، كما ويسهل البنك 
عشر  اثني  إلى  تمتد  أقساط شهرية  عبر  الخدمة  على  الحصول 
شهرا، بحيث يقوم موظف البنك بتقديم خدمة التأمين عبر فروعه 
المنتشرة في المملكة، وكذلك من خالل الزيارات الميدانية لمختلف 

المناطق.

لحملة  الكامل  الدعم  العربي  الشرق  شركة  تقدم  المقابل  في 
البنك  مع  المشترك  البرنامج  بموجب  الصادرة  التأمين  بطاقة 

الوطني من خالل مركز الخدمة الهاتفية التابع لها.

ومن الجدير بالذكر ان البنك ينتشر من خالل فروعه في الوحدات 
والبقعة وماركا وعمان الغربية والسلط والزرقاء واربد والمفرق 

والكرك ومادبا وخالل األسابيع القادمة في دير عال.
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2.3 مليـــون دينــــار صافــــي أربـــــاح
»التأميـــن االردنيـــة« في 2011

العام  خالل  االردنية  التامين  لشركة  الصافية  األرباح  بلغت 
الماضي 2011 حوالي 2,3 مليون دينار.

المدورة  األرباح  أن  المساهمين  حقوق  في  التغير  بيان  ويشير 
قادرة  يجعلها  مما  دينار  مليون   4,5 الماضي  العام  لنهاية  بلغت 

على توزيع ربح مجز على المساهمين.

وبحسب البيانات المالية للشركة، فقد بلغ مجموع ايراداتها خالل 
 24,5 حوالي  مقابل  دينار  مليون   27,7 حوالي  الماضي  العام 
المكتتبة  ارتفع صافي االقساط  مليون دينار لعام 2010، حيث 
لفترة  دينار  مليون   20,6 مقابل  دينار  مليون   23 حوالي  لتبلغ 

القياس ذاتها من عام 2010.

وقد القت نتائج السيارات التي شهدت تراجعا بحوالي 1,4 مليون 
دينار بظاللها على نتائج الشركة المالية.

كما وارتفع مجموع موجودات الشركة خالل العام الماضي لتبلغ 
حوالي 76,8 مليون دينار مقابل حوالي 69,1 مليون دينار لعام 

.2010

الخالق  عبد  عماد  االردنية  التأمين  لشركة  العام  المدير  وقال 
الظروف  من  بالرغم  أدائها  مستوى  على  حافظت  الشركة  ان 
االقتصادية الصعبة وما تواجهه الشركات من معاناة في حوادث 

السيارات، وحققت نتائج مالية جيدة.

واكد عبد الخالق انه وضمن خطط الشركة المستقبلية، ستعمل 
على التوسع بأعمالها في األسواق التي تعمل بها، والعمل على 
فتح فروع جديدة، كما ستستمر الشركة في إستراتيجيتها للحفاظ 
على الموقع الريادي للشركة و تحسينه في السوق المحلي من 

خالل سياسة اكتتابيه محافظة.

اإلستثمــار في قطــاع التأميـــن

عبــد الخالــق: الشركــــــة 
استطاعــت التعامـــل مــع 
تقلبــات األســـواق المالية 
والخــروج بنتائـج إيجابيــة
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A.M. Best  تثبت تصنيف
»التـأميـــن األردنيـــــة«

أكدت وكالة التصنيف العالمية A.M. Best, أقدم وأهم مرجعية 
التأمين  شركة  احتفاظ  العالم,  في  التأمين  شركات  لتصنيف 
األردنية بتصنيفها االئتماني bbb+, اضافة إلى استقرار مؤشر 

.++B قوتها المالية على

التأمين  التي تحتلها شركة  المكانة القوية  ويعكس هذا اإلنجاز 
وهذا  نتائجها  استقرار  حيث  من  األردنية  السوق  في  األردنية 
رأسمال  قوة  إلى  اضافة  مسيرتها  خالل  الشركة  به  تميزت  ما 
والقدرة  المرونة  يمنحها  الذي  المخاطر  والمعدل حسب  الشركة 
في مواجهة الظروف االقتصادية الصعبة والتقلبات التي تشهدها 

األسواق المالية.

 , الخالق  عبد  عماد  األردنية  التأمين  شركة  عام  مدير  واعتبر 
وفي  المستوى  بهذا  الشركة  تصنيف  درجة  على  المحافظة  ان 

انجاز  المنطقة والعالم  التي تمر بها  ظل هذه الظروف الصعبة 
تفخر به الشركة, وهو بمثابة دفعة لنا للتفوق ودليل على نجاح 
وقوفنا  ومع  األخيرة.  السنوات  في  اتبعناها  التي  االستراتيجية 
تقديم  في  باالستمرار  لعمالئنا  نؤكد  جديد  عام  اعتاب  على 

خدماتنا التأمينية وبأعلى درجة من المهنية.

األردنية  التأمين  شركة  تقدم   1951, عام  في  تأسيسها  ومنذ 
خدمات  تشمل  التي  التأمينية  الخدمات  من  واسعة  مجموعة 
والحياة,  والمركبات,  األمالك,  على  والتأمين  البحري,  التأمين 
والتأمين الطبي, والتأمين ضد الكوارث. وعلى مدار سني عملها, 
مع  وعالمية  كبيرة  شراكات  شبكة  تطوير  من  الشركة  تمكنت 
انها مستمرة  كما  التأمين,  العاملة في صناعة  الشركات  أقطاب 
تقديم  مبدأ  إلى  استنادًا  وعمالئها  عملها  قاعدة  توسعة  في 

الخدمة المتميزة والتغطية التأمينية الشاملة
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827 ألــــف دينــــار صافــــي أربـــاح
»األولــــى للتأميــــن« فــــي 2011

بلغ صافي ارباح شركة األولى للتأمين خالل العام الماضي 
بعد الضرائب والمخصصات 827 ألف دينار منها 545 ألف 
دينار  للمساهمين بزيادة مقدارها 12% عن سنة 2010, 
 282 بلغ  تأمينيا  فائضا  الوثائق  حملة  صندوق  حقق  فيما 

ألف دينار بزيادة مقدارها %34,2.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة االولى للتأمين الدكتور علي 
األقساط  أجمالي  بأن  أظهرت  المالية  البيانات  ان  الوزني 
المكتتبة ارتفع ليصل إلى 14,02 مليون دينار بنسبة نمو 
بلغت 25%, فيما ارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 30,6 

مليون دينار بزيادة مقدارها 4,66% عن سنة 2010 , كما 
بلغت حقوق الملكية 25,02 مليون دينار.

الذي  المالي  المركز  متانة  على  حافظت  الشركة  ان  واضاف 
تدعمه مؤشرات مالية مهمة منها: نسبة السيولة العالية حيث 
بلغ مجموع النقد والودائع لدى البنوك 17,1 مليون دينار أي 
ما نسبته 56% من مجموع الموجودات التي بلغت 30,6مليون 
دينار, كما تمكنت الشركة من بناء مخصصات فنية صافية 
بلغت 3,332 مليون دينار مما يمنح عمالء الشركة  ومساهميها 

الثقة بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.

اإلستثمــار في قطــاع التأميـــن

الوزني: نمو أقساط 
الشركة 25% لتصبح 

14 مليون دينار
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3.1 مليــــون دينــــار أربـــــاح
»الشـــرق العربــــي للتأميــــن«

 %3 بنسبة  ارباحها  نمو  للتأمين  العربي  الشرق  شركة  أعلنت 
لتصل االرباح الصافية السنوية للعام الماضي 2011 الى 3,16 

مليون دينار مقارنة مع 3,05 مليون دينار خالل العام 2010.

عصام  للتامين  العربي  الشرق  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
اظهرت  الشركة  اعلنتها  التي  السنوية  النتائج  ان  الخالق   عبد 
 66,1 الى  لتصل   %24,1 بنسبة  المكتتبة  االقساط  في  زيادة 
مليون دينار مقارنة مع 53,2 مليون دينار عن العام 2010، كما 
وصلت التعويضات المدفوعة إلى 47 مليون دينار، مقابل 33,5 
مليون دينار للعام 2010 وبنسبة نمو بلغت 40,39% عن العام 

السابق.

مقارنة  دينار  مليون   23 بلغت  قد  الفنية  االحتياطات  نسبة  أما 
مع 19,8 مليون دينار عن العام 2010 وبنسبة 15,83%. وبلغ 
صافي الربح قبل الضرائب 4,1 مليون دينار مقارنة مع 4 ماليين 

دينار من العام 2010.

موجودات  مجموع  في  زيادة  السنوية  المالية  البيانات  وبينت 
مليون   60,1 إلى  الموجودات  لتصل   %16,68 بنسبة  الشركة 
الملكية والتي بلغت 19,9 مليون  دينار، كما زاد إجمالي حقوق 
دينار في العام 2010 لتصبح 23,1 مليون دينار وبنسبة زيادة 
مقدارها 15,82% عن العام الماضي، كما حققت األرباح الفنية 
نموا ملحوظا بنسبة 40% حيث بلغت6,3 مليون دينار مقابل 4,6 

مليون دينار عن العام 2010.

نمو  بشأن  اإليجابية  توقعاتنا  تؤكد  المالية   النتائج  ان  واضاف 
بعض  واجهنا  أننا  من  وبالرغم  المنطقة،  في  التأمين  قطاع 
الشركة  عمل  فإن  المنطقة،  في  والسياسية  المالية  التحديات 

الدؤوب وازدهارها سوف ينعكس بشكل إيجابي على القطاع.

عبــد الخالــق: إن عمــــل 
الشركة الدؤوب وازدهارها 
سوف ينعكس إيجابا علـى 

القطـــــــاع
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7.8 مليــــون دينــار مجمـــوع إيــــرادات
»التأمين العامة العربية« في 2011

للعام  العربية  العامة  التامين  شركة  ايردات  مجموع  بلغ 
الماضي 2011 حوالي 7,8 مليون دينار مقارنة مع حوالي 

6,6 مليون دينار للعام الذي سبقه 2010.

وبحسب البيانات المالية للشركة فقد حققت الشركة ارباحا 
دينار  الف   55,3 حوالي  بلغت   2011 العام  خالل  صافية 
في الوقت الذي ارتفع فيه اجمالي االقساط المكتتبة لتبلغ 
مليون   11 حوالي  مع  مقارنة  دينار  مليون   13,6 حوالي 

دينار لعام 2010.

في المقابل ارتفع مجموع موجودات شركة التامين العامة 
العربية خالل العام الماضي 2011 الى 19,8 مليون دينار 

مقارنة مع 18,3 مليون دينار للعام الذي سبقه 2010.

النتائج  ان  صوالحة  يعقوب  للشركة  العام  المدير  وقال 
ومدى  للشركة  المالية  المالءة  مدى  تثبت  للشركة  المالية 
مقدرتها على التعامل التحديات التي فرضها الواقع العربي 

خالل العام الماضي.

مختلف  تقديم  على  العمل  ستواصل  الشركة  ان  واضاف 
تطلعات  إلى  يستجيب  بما  التأمينية  والمنتجات  الخدمات 

عمالئها وتحقيق االفضل لمساهميها.

لرفع  المتاحة  التقنيات  احدث  استخدام  على  وستعمل  كما 
والخارجية،  الداخلية  التحديات  لمواجهة  إمكانياتنا  مستوى 
وسمعة  راسخة  مالية  احتياطيات  بناء  في  ستواصل  حيث 
طيبة في سوق التأمين وقاعدة العمالء المميزين، وتوسيع 

وتنويع منافذنا التسويقية لزيادة حصتها في السوق. 

اإلستثمــار في قطــاع التأميـــن

صوالحة: الشركة ستواصل 
بنـــاء احتياطيـــات ماليـة 
راسخــة وسمعـة طيبة في 

ســــــوق التأميـــــن
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155 ألـــــف دينـــــار أربـــــاح 
»اليرموك للتأمين« في 2011

بعد  للتامين  اليرموك  شركة  ارباح  صافي  مجموع  بلغ 
الف   155,5 حوالي   2011 الماضي  العام  خالل  الضرائب 

دينار.

وقال المدير العام لشركة اليرموك للتامين حسن ابو الراغب 
ان النتائج المالية للشركة اشارت أن مجموع االيرادات التي 
حوالي  ليبلغ  ارتفع  الماضي  العام  خالل  الشركة  حققتها 
4,2 مليون دينار مقابل 3,4 مليون دينار للعام الذي سبقه 
2010، في الوقت الذي بلغ مجموع االقساط المكتتبة في 
عام 2011 حوالي 8,4 مليون دينار مقارنة مع حوالي 7,3 

مليون دينار لعام 2010.

وبينت البيانات المالية السنوية ان مجموع موجودات الشركة 
بلغت خالل العام الماضي 2011 حوالي 13,1 مليون دينار، 
كما زاد إجمالي حقوق الملكية والتي بلغت حوالي 9 ماليين 
دينار  مليون   9,18 حوالي  لتصبح   2010 العام  في  دينار 

لعام 2011.

العمل في قطاع  الماضي واجه  العام  ان  الراغب  أبو  وأشار 
المنطقة،  في  والسياسية  المالية  التحديات  بعض  التامين 
والتحديات  الظروف  مع  التعامل  استطاعت  الشركة  لكن 

والخروج منها باقل االضرار .

وتوفير  العمل  ستواصل  للتامين  اليرموك  شركة  ان  وقال 

على  ستحرص  حيث  لعمالئها،  التأمينية  االحتياجات  كافة 
تأمين  ومكتتبي  تامين  واعادة  تامين  وسطاء  مع  التعامل 
عالميين لتوفير التغطية التأمينية في العديد من المجاالت 

التي يحتاجها السوق المحلي.

 ،2012 الحالي  للعام  عملها  خطة  وضمن  الشركة  ان  كما 
التامين،  سوق  في  الريادي  دورها  تعزيز  ستواصل  فانها 
حيث ستعمل على تعزيز كوادرها الفنية بفريق ذي خبرة 
التعامل مع  المقدرة على  عالية وتأهيل مميز مما يعطيها 
كافة انواع االخطار بمهنية عالية، ليس من الناحية العملية 
البحتة فقط بل من خالل توفير خدمات متميزة ذات جودة 
التامينية في كافة  الى توفير االستشارات  عالية باالضافة 
التغطية  احتياجات عمالئها وتمنحهم  لتلبي كافة  المجاالت 

التامينية التي تتالءم وطبيعة عمل.

ابــو الراغـب: الشركة ستواصل تعزيــز 
دورهــا الريــادي فـي السـوق من خالل 
توفيــر كافـة  االحتياجـــات التأمينيــة
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ملف العدد

العام  خالل  للفنادق  الدولية  العربية  الشركة  ارباح  صافي  بلغ 
مجموع  فيه  بلغ  الذي  الوقت  في  دينار  مليون   1,5 الماضي 

موجوداتها حوالي 81 مليون دينار .

واكد المدير العام للشركة العربية الدولية للفنادق  بسام معايعة 
الشركة  فنادق  اداء  كان  السائدة،  االقتصادية  االوضاع  رغم  انه 
للعام  رسم  ما  على  بناء  يتوقع  حيث  جيدا،  الحليفة  والشركات 

ان  الى  يشير  ما  وهو  سبقه  الذي  من  افضل  يكون  ان  الحالي 
الشركة ستواصل تحقيق النمو في جميع شركات المجموعة.

للمشكلة  الحل  من  جزءًا  اليوم  اصبح  السياحة  قطاع  ان  وقال 
االقتصادية في اي دولة، فقد توقعت منظمة السياحة العالمية ان 
منطقة الشرق االوسط سوف تستقبل حوالي 68,5 مليون سائح 
المعدل  ان  حين  في  سنويا   7,1 حوالي  يبلغ  وبنمو   2020 عام 

1.5 مليـــون دينـــار صــافي أربـــاح
)العربية الدولية للفنادق( فــــي 2011

معايعـــــة: رغــــم األوضـــاع االقتصادية السائدة، 
كان أداء فنادق الشركة والشركات الحليفــة جيــــدا

االستثمــار فــي قطـــاع السياحــــــة
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ماريوت عمان عالمة فارقة في قطاع الفنادق في األردن

العالمي سوف يقارب 4,1 بالمئة، وهو ما يؤكد اهمية هذا القطاع 
والنجاح الذي سيحققه خالل السنوات القادمة.

الجدير ذكره بان الشركة العربية الدولية للفنادق تمتلك بشكل 
مباشر أحد أعرق وأفخم الفنادق في المملكة ذات تصنيف الخمس 
امتالكها من خالل  الى  نجوم )فندق ماريوت - عمان(, باإلضافة 
المساهمات غير المباشرة لفنادق ذات سلسلة عالمية من تصنيف 
الخمس نجوم )فندق ومنتجع ماريوت - البحر الميت, فندق بترا - 
ماريوت, فندق النبيل - شيراتون, مشروع فندق ماريوت - العقبة(.

وقامت في عام 1995 بتاسيس مع شركاء أخرين شركة االعمال 
ماريوت  فندق  تمتلك  خاصة  مساهمة  شركة  وهي  السياحية 
البرح الميت وماريوت البتراء، حيث تمتلك الشركة العربية الدولية 

للفنادق ما نسبته 34 بالمئة من شركة االعمال السياحية.

ومن الشركات التابعة لمجموعة الشركة العربية الدولية للفنادق، 
»الدولية للفنادق واالسواق التجارية« التي تمتلك فندق شيراتون 
عمان، اضافة الى شركة مركز المستثمر االردني، وشركة ستوديو 
والمنتجعات  للفنادق  الشواطىء  وشركة  الداخلية،  التصاميم 

السياحية، وشركة االعمال السياحية.
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»الكربــــونات االردنيـــــة« 
تفوز بالجائزة الذهبية على مستوى المنطقة العربية

دبي  هيئة  رئيس  قبل  من  االردنية  الكربونات  شركة  توجت 
مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن  ماجد  الشيخ  والفنون  للثقافة 
بالوسام الذهبي في مجال التميز والجودة مع شهاة البراءة على 

مستوى المنطقة العربية، وذلك خالل احتفال أقيم في دبي. 

ونظمت االحتفال المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بجامعة الدول 
العربية، وأكاديمية تتويج للتميز والجودة .

النائب االول لرئيس غرفة  ادارة الشركة  وتسلم رئيس مجلس 
البراءة  شهادة  مع  الذهبي  الوسام  حتاحت  أيمن  االردن  صناعة 
مجال  في  الشركة  اليها  وصلت  التي  المتقدمة  للمرتبة  تقديرا 

التميز والجودة على مستوى المنطقة العربية .

البيئة  الثاني وفر  الملك عبداهلل  االردن وبقيادة  ان  وقال حتاحت، 
برامج  أن هناك  بالجودة، حيث  واالرتقاء  والتميز  لالبداع  المحفزة 
تهدف الى حث الشركات والقطاع الخاص بشكل عام والصناعة على 
وجه الخصوص بتطوير أساليب االدراة والتميز في مختلف المجاالت.

التطور  مدى  يعكس  الشركة  حققته  الذي  الفوز  ان  واضاف 
تلبية  في  الكبير  واهتمامها  االردنية  الصناعة  اليه  وصلت  الذي 
ان  الى  مشيرا  العالمية،  الجودة  ومتطلبات  مواصفات  وتحقيق 

جودة الصناعة االردنية محط تقدير على مستوى العالم ككل.

في  والصناعة  االردن  صناعة  غرفتي  ان  الى  حتاحت  وأشار 
في  الصناعية  الشركات  لدعم  متعددة  برامج  لديهما  المملكة 
تدريبية  وبرامج  عمل  ورش  عقد  ويتم  واالبداع  التميز  مجاالت 
بشكل مستمر في هذا المجال اضافة الى وجود المعهد االردني 
تقديم  على  يقوم  الذي  عمان  صناعة  لغرفة  التابع  االوروبي 

دورات تدريبية ونشاطات بهذا الشأن.

من  وقيادات  شخصيات  دور  ابراز  الى  تتويج  برنامج  ويهدف 
مختلف القطاعات قدموا انجازات ومبادرات في مجاالت اعمالهم 
وكذلك ابراز دور الشركات الحائزة على شهادات التميز في الوطن 

العربي وشهادات الجودة العالمية.

استثمـــــــــارات متنوعــــــــــة
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»الجمــارك« تبــدأ تطبيــــق النظــــام
المحوسـب الشامــل لإلدخــال المؤقــت

 قرر مدير عام الجمارك ااْلردنية لواء جمارك غالب قاسم الصرايرة 
استكمال تطبيقات نظام )ITAS( المحوسب الشامل لغايات )انجاز 
المشاريع, العرض واالعادة, الفحص واالعادة واالصالح واالعادة(, 
الرئيسية  الجمركية  المراكز  في   2012/1/2 من  اعتبارا  وذلك 
الحرة  المنطقة  جمرك  التخليص,  مطار  عمان,  العقبة,  )جمرك 

الزرقاء(.

للدائرة  االستراتيجية  الخطة  مع  انسجامًا  الخطوة  هذه  وتأتي 
العالمية  الممارسات  الجمركي وتطبيقًا الفضل  العمل  أتمتة  في 
حيث  والدولي,  االقليمي  الصعيدين  على  التطورات  ولمواكبة 
ببيانات  الخاصة  المعلومات  جميع  بحوسبة  يعنى  النظام  هذا  ان 

االدخال المؤقت.

وتبسيط  تسهيل  الى  يهدف  االجراء  هذا  ان  الصرايرة  وأكد 
االجراءات وتقليل الوقت والجهد على متلقي الخدمة والمنبثق من 
رؤية ورسالة الجمارك االردنية التي تلبي متطلبات التنمية الشاملة 

وايجاد بيئة استثمارية خصبة امام المستثمرين.

من جهة اخرى استطاعت الجمارك االردنية تطوير عمليات نظام 
 )++( اسيكودا  بيانات  قاعدة  بفصل  وذلك  العالمي  االسيكودا 

القديم عن نظام االسيكودا العالمي.

واكد لواء جمارك غالب قاسم الصرايرة مدير عام الجمارك االردنية 
ان هذا التطور يأتي في ظل الخطة االستراتيجية التي انتهجتها 
خدمات  لتقديم  الجمركي  العمل  وتحديث  تطوير  في  الدائرة 

جمركية عالية الجودة, حيث ان هذا التطوير على النظام انعكس 
ايجابًا على سرعة العمل واختصار الوقت والجهد مما ساعد على 
دقيقة  احصائية  تقارير  اصدار  في  اسهمت  بيانات  قاعدة  انشاء 

واساليب متطورة في ادارة المخاطر.

الجدير بالذكر ان الجمارك االردنية هي االولى من بين) 105( دول 
منظمة  تصنيف  حسب  وذلك  االسيكودا  نظام  بتطبيق  ساهمت 

ااْلونكتاد.

وتم البدء باستخدام هذا النظام اعتبارًا من 2011/12/15، علما 
بان هذا النظام يعتمد على اإلنترنت ) Web Enabled( في إدخال 
الدخول  الجمارك  مع  للمتعاملين  يمكن  حيث  الجمركية  البيانات 
إلى نظام االسيكودا من خالل موقع الجمارك األردنية على شبكة 
الجمركية  البيانات  إلدخال   )www.customs.gov.jo( اإلنترنت 

المختلفة واستفساراتها من أي مكان في العالم.

الصرايـــرة : الجمــارك طــــورت 
عمليات نظام األسيكودا العالمي 
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استثمـــــــــارات متنوعــــــــــةملف العدد

»اإلسالمي األردني« يموّل مشتريات »الكهرباء الوطنية« 
بمبلـــــغ  125 مليـــــون دينــــــار

األميـــــر رعـــــد يرعـــــى 
حفـل افتتــاح مجمـــع االســــراء الطبـــــي

وقعت شركة الكهرباء الوطنية  والبنك اإلسالمي األردني اتفاقية 
األردني  اإلسالمي  البنك  يقوم  دينار  مليون  بقيمة 125  تمويل 
بموجبها بمنح  الشركة  التمويل  الالزم لشراء  واستيراد األجهزة 
والكوابل والمحوالت والمشتقات النفطية والطاقة وما يلزم الشركة 
من مستلزمات اخرى وبكفالة  حكومة المملكة األردنية الهاشمية  
بهدف تغطية احتياجات الشركة من هذه األجهزة لمواجهة األحمال 

الكهربائية المتزايدة .

ووقع االتفاقية عن شركة الكهرباء الوطنية  الدكتور غالب معابرة 

االمناء  كبير  زيد  بن  رعد  االمير  رعى سمو 
الحفل الذي اقامه مستشفى االسراء بمناسبة 
افتتاح المجمع الطبي الجديد والمراكز الطبية 

المتخصصة. 

الثاني  عبداهلل  الملك  تحيات  االمير   ونقل 
الى كافة العاملين والعامالت في هذا الصرح 
انجازا  يشكل  انه  مؤكدا  االردني،  الطبي 
جديدا يضاف الى االنجازات الوطنية الكبيرة.

للمستشفى  العام  المدير  قال  جانبه  من 
تتويج  االحتفال  ان  المصالحه  نائل  الدكتور 

المدير العام وعن البنك اإلسالمي األردني موسى شحادة المدير 
العام وذلك في مبنى البنك اإلسالمي األردني .

أساليب  احد  وهو  بالشراء  لآلمر  المرابحة  االتفاقية عقد  ويحكم 
من  وتعتبر  البنك،  في  المطبقة  اإلسالمية  واالستثمار  التمويل 
القطاع  لمؤسسات  البنك  يمنحها  التي  األجل  المتوسطة  العقود 
واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  ألهداف  خدمة  والخاص  العام 

والصناعية .

العام   القطاع  مشتريات  تمويل  عمليات  أن  شحادة  موسى  وقال 
بالتعاون مع البنك وفق صيغ االستثمار اإلسالمية  مستمره تأكيدُا 
الوطني وتطبيقًا  االقتصاد  الرئيسي في خدمة  البنك  دور  على  
بتقديم  االقتصادية  المجتمع  احتياجات  لتلبية  لرسالته  عمليًا 

التمويالت الالزمة .

االتفاقيات  لسلسلة  استمرارًا  تأتي  االتفاقية  هذه  أن  وأضاف 
والتمويالت التي قدمها البنك لشركة الكهرباء الوطنية الحكومية 
ومشاريع  مشتريات  تمويل  خاللها  من  تم  والتي  مسيرته  خالل 
مختلفة منها 6 ماليين دينار لتمويل مشاريع كهربة الريف الذي 
استهدف إنارة قرى في مختلف مناطق المملكة ، كما قدم البنك  
دوالر  مليون  مائة  بمبلغ  المالية  لوزارة  تموياًل  عام 2010  خالل 

لشراء  مستوردات المملكة من القمح والشعير وغيرها.

المتميز،  االنجاز  من  متواصلة  اعوام  لعشرة 
المستشفى استطاع خالل هذه  ان  الى  مشيرا 
المسيرة الحافلة باالنجازات من تقديم الخدمات 
اردني  مواطن  مليون  من  الكثر  العالجية 

وعربي.

الطريق  اعترضت  التي  التحديات  الى  واشار 
عليها  التغلب  تم  انه  الى  الفتا  االنجاز،  نحو 
بالصبر والحكمة والخطوات الجادة نحو تكامل 
الخدمة العالجية من خالل توفير الكوادر الطبية 
واالدارية المؤهلة اضافة الى تجهيز المستشفى 

بأحدث االجهزة الطبية المتقدمة . 
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»ميـاه المـروى«... عنـوان النقاء والصفاء
املصري: الشركة تقدم خدمات متكاملة الى شبكة واسعة من املشتركني

»بيبســـــي« توقـــع اتفاقيـــة منحــــة مـع »كير جوردان« 
»POWER لدعــــــم مشـــــروع »باور

وّقعت شركة »بيبسي األردن« ، اتفاقية مِنحة مع منظمة »كير 
السيدات  جمعية  دعم  بهدف  األردن،  في  المتواجدة  جوردان« 
مشاركة  مشروع  ضمن  الرصيفة  منطقة  في  الكائنة  العامالت 
والمعروف  المنظمة  عليه  تقوم  الذي  االقتصاد،  دعم  في  المرأة 

 .»POWER بإسم »باور

ويُعنى »باور« باألعمال الصغيرة والمشاريع الناشئة التي تديرها 
النساء األقل حظًا في منطقة الرصيفة. 

أحمد  األردن«  »بيبسي  شركة  عام  مدير  االتفاقية  بتوقيع  وقام 
الشيخ، والمدير القطري لمنظمة »كير جوردان«كيفن فيتشارلز، 

شيدت على مساحة 3 آالف متر مربع في قصر الحالبات، تتميز بنقائها وصفائها 
كونها تأتي من نبع قصر الحالبات مباشرة إلى المصانع.

والفلور  واألمالح  المعادن  عناصر  على  تحتوي  التي  المروى  مياه  مصانع 
للمياه  المروى  لشركة  المبيعات  مدير  بحسب  تدخل  لإلنسان،  الضرورية 
المعدنية واالستثمار خليل المصري في عمليات الفلترة والتعقيم بدون تدخل 

العناصر الكيمائية للمحافظة على مذاق المياه المعدنية الطبيعي الفريد.

ويقول المصري خالل حديثه لـ«النشامى« انه عملية فلترة المياه تتم باستخدام 
أحدث التقنيات في هذا المجال، ضمن جو المصانع المعقمة، لتنقل بعد اتمام 

هذه العملية إلى مستودعات الشركة الضخمة، استعدادا للنقل والتحميل.

في  المصانع  أفضل  من  تعتبر  المعدنية  للمياه  المروى  مصانع  ان  ويضيف 
وطرق  البناء  حيث  من  سواء  عالية  تجهيزات  تمتلك  فهي  األوسط،  الشرق 

التكييف والتعقيم. 

الحالبات،  قصر  في  مربع  متر  آالف   3 مساحة  على  المروى  مصانع  وشيدت 
على  مثمرة  زراعية  بأرض  محاطة  وهي  مشترك،  سعودي  أردني  برأسمال 
وتجهيزات  العالمية،  بتلر  شركة  من  وبتقنيات  مربع،  متر  مليون  2ر1  امتداد 
األوروبية  المصادر  أفضل  من  والرقابة  المختبر  وأجهزة  أوتوماتيكية  وآالت 

واألميركية العريقة في مجال تكنولوجيا تصنيع وتعبئة المياه المعدنية.
وما يميز مياه المروى ان العبوات تناسب كافة االحتياجات، فهي مصنعة من مادة 
PET المصرح بها عالميا الحتواء الصنف الغذائي، وبأحجام تبدأ من كوب المروى 
المطاعم  في  لالستعمال  المالئمان  ليتر(،   0,3( ميني  والمروى  ليتر(،   0,25(
المنزلي  لالستعمال  ليتر،  و0,6  ليتر   1,5 وعبوات  شوب،  والكوفي  والنوادي 
إلى  ليتر، باإلضافة  ليتر و8  المميزة بحجم 6  االقتصادية  والعبوات  والخارجي، 

العبوة الكبيرة بحجم 19 ليتر.

أما الكوادر البشرية في المصانع، فقد تم تأهيلها من مهندسين وفنيين وعمال 

هذه  توقيع  وجاء  أشهر.   ستة  لمدة  االتفاقية  ستستمر  حيث 
االتفاقية تجسيدًا الهتمام شركة »بيبسي األردن« بتفعيل دورها 
اإليجابي تجاه المجتمع المحلي، ومندرجًا ضمن برامجها االجتماعية 

الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في دعم االقتصاد المحلي.

وضمن االحتفال الذي أقامته »بيبسي األردن« في مقر الجمعية، 
األردن  بيبسي  في  حجازي  حور  البشرية  الموارد  مديرة  تحدثت 
دينار  آالف  قيمته 10  مبلغ  بتقديم  للجمعية  الشركة  رعاية  عن 
لتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المشروع للنساء األقل حظًا 

في منطقة الرصيفة.

تصنيع  في  الحرفية  درجات  أقصى  لتحقيق  العالميين،  الخبراء  أفضل  يد  على 
وتعبئة المياه. 

جانب  إلى  انها  الى  ليشير  المروى،  مياه  ميزات  عن  الحديث  المصري  ويتابع 
حيث  مستلكيها،  بخدمة  أيضا  تعنى  التصنيع،  عملية  تفاصيل  بأدق  اهتمامها 
تتميز بأسطولها الواسع من سيارات النقل لتغطي كافة مناطق المملكة، بالعبوات 
المياه في  إيجاد  المستهلك من  المميزة، ليتمكن  المعدنية  المياه  المختلفة من 

كافة البقاالت ومحالت السوبرماركت والمخازن التجارية الكبرى.

لزبائنها من خالل  متكاملة  تقدم خدمة  الشركة  أن  المصري  أكد  المقابل  في 
واألفراد  المؤسسات  من  المشتركين  من  واسعة  شبكة  تغطية  على  اعتمادها 
بجهاز  تجهيزهم  عبر  السكنية،  والمجمعات  والمكاتب  والمستشفيات  والفنادق 
مع  يتوافق  بما  ليترا   19 لعبوات  الدولي  واالستبدال  مجانا،  والتسخين  التبريد 
احتياجاتهم، فضال عن امتالك نظام تزويد الطوارئ الذي يعمل على مدار 24 

ساعة.
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ملف العدد

تعتبر من الشركات الريادية وصاحبة االبداع المتواصل، تحرص 
على تلبية كافة متطلبات االسواق بسرعة وكفاءة عاليتين.

على  استراتيجتها  ساهمت  التي  االردنية  الحرة  االسواق  شركة 
التأقلم وبشكل كبير مع المتغيرات والعوامل التي يشهدها السوق 
بحسب  استطاعت  المناسب،  الوقت  في  المناسبة  القرارات  وأخذ 
رئيسها التنفيذي المهندس هيثم المجالي تحقيق أرباح حقيقية 
خالل العامين الماضيين، رغم ما تركته االزمة المالية العالمية من 

آثار سلبية على االقتصاد العالمي.
 

وقال المجالي خالل حديثه لـ«النشامى« ان األسباب األساسية وراء 
المتغيرات  مع  التأقلم  على  تقوم  إستراتيجية  وجود  النجاح  هذا 

والعوامل التي يشهدها السوق وأخذ القرارات المناسبة في الوقت 
المناسب وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة، 
اضافة الى وجود الخطط التسويقية والحمالت الترويجية والعروض 
المميزة تحقيقا« لإلستراتيجية الثابتة التي تنتهجها شركة األسواق 
الحرة في سبيل تشجيع السياح والزوار على االستمتاع  بالتسوق 

في كافة فروع الشركة.

واضاف ان هذه الحمالت حققت نتائج مميزة، حيث ساهمت بشكل 
كبير في تعزيز مبيعات الشركة خالل السنوات الماضية. باالضافة 
إلى تطوير قطاع العاملين لتوفير اليد العاملة المؤهلة ذات الكفاءة 
المكثفة  والخارجية  الداخلية  التدريبية  الدورات  العالية من خالل 
لضمان االرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركة وتمكينهم 

من أداء واجباتهم باحترافية.

وتطرق المجالي خالل حديثه لمدى تأثير االحداث التي شهدتها دول 

»األســــواق الحـــرة األردنيــــة« ... 
الشريـــك الرئيســـي فــي االقتصاد الوطنــي

المجالـــــي: عــــدد األســـــواق بلغــــت 16 فرعـــــا موزعــــــة 
علـــــــى جميـــــع الحـــــدود البريـــــة والبحريــــــة

استثمـــــــــار حـــــــــــــــــر
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الشركــــة انتهجــــت خطـــة تسويقيـة 
وأطلقت حمالت ترويجية لتشجيع السياح

الشركة خالل  اداء وعمل  االقليمية على  الدول  المنطقة وبعض 
العام الماضي 2011، حيث أكد انه بعد منتصف العام الماضي، 
ونتيجة لألحداث اإلقليمية كان هناك نقص في المسافرين عن 
طريق الحدود السورية »جابر والرمثا« مما أثر على حجم المبيعات، 
وضعتها  التي  الوقائية  الخطط  بفضل  حاد  بشكل  ليس  ولكن 
الشركة  والتي تمثلت في زيادة المبيعات في أسواق أخرى ، وفتح 
العربية  المملكة  الحدود مع  بالقرب من  المدورة  سوق جديد في 
السعودية. كما وقامت الشركة بتخفيض األسعار وتقديم العروض 
باالتفاق مع الموردين ، األمر الذي خفف من حدة االنخفاض الحاد 
بعدد الزوار، منوها ان الشركة ستستمر في تحقيق أهدافها وزيادة 

مبيعاتها خالل األعوام المقبلة.

خدمة  في  الشركة  واستراتيجية  سياسة  على  وبناء  المقابل  في 
عملها  رقعة  وتوسيع  المملكة  في  المواقع  مختلف  في  السياح 
واستثماراتها، قامت بتوقيع اتفاقية تطوير مع شركة تطوير العقبة 
مساحتها  تبلغ  أرض  قطعة  على  متكامل  تجاري  مشروع  إلنشاء 
عشرة دونمات والتي تقع في المنطقة الشمالية التجارية،  ليكون 
مركزا جاذبا ليخدم كافة المواطنين وزوّار العقبة من كافة المناطق 
األردنية ومن دول الجوار، وذلك تحقيقًا لرؤية الملك عبد اهلل الثاني 
االقتصادية  العقبة  منطقة  في  كاملة  استثمارية  بيئة  خلق  في 

الخاصة، حيث يتوقع افتتاحه في منتصف العام المقل 2013.

وقال ان الشركة سخرت كامل إمكانياتها المالية في تحديث أسواقها 
بما يتناسب مع التطور السياحي التي تشهده المملكة، حيث بدأت 
سوق  في  البداية  وكانت  األسواق  وتحديث  وتوسيع  تطوير  في 
جابر للمغادرين اذ عملت على تحديث السوق حسب المواصفات 
العالمية الستيعاب الزيادة الملموسة في حركة المسافرين على 
الحدود األردنية السورية والذي تم تجديده في عام )2004( كما 
عملت الشركة على تحديث سوق جابر للقادمين في الخامس من 
شباط لعام )2005(، ومن ثم تحديث وتطوير سوق عمان لخدمة 
الدبلوماسيين األجانب غير المقيمين حسب المواصفات العالمية 
ليتناسب ومتطلبات الزائرين من توفير سلع ذات جودة عالية من 

غير متوفر في المنطقة.

كما وتم العمل على إنشاء وتجهيز سوق جديدة داخل مركز حدود 
العمري بأحدث المواصفات العالمية بمساحة 300م2 ليلبي الزيادة 
وصل  حيث  الحدود   تلك  عبر  المسافرين  حركة  في  الملموسة 
عدد األسواق الحالية في المملكة إلى 16 فرعا موزعة على جميع 
السافرين  لخدمات  سوق  إلى  باالضافه  والبحرية،  البرية  الحدود 

واألجانب غير المقيمين في عمان.

الجديدة  مستودعاتها  مؤخرا  افتتحت  الشركة  ان  المجالي  وأشار 
الكائنة في منطقة القسطل، حيث بدأت هذه المستودعات بالعمل 

بكامل طاقتها اعتبارا« من شهر نيسان 2011.

لذلك فان شركة األسواق الحرة األردنية ومن خالل اهدافها التي 
وضعتها فانها تسعى الى تقدم أفضل الخدمات للمسافرين والزوار  

وتثري الحياة االقتصادية في األردن بكل جديد وفعال . 

التي  والكيفية  الشركة  عمل  مراحل  أبرز  المجالي  واستعرض 
تعاملت بها للخروج من التحديات التي فرضها الواقع االقتصادي 
ليقول  المنطقة،  التي تشهدها دول  االزمات  الى  العالمي اضافة 
ان الشركة تميزت مسيرتها بالنمو المتوازن, فمنذ بداية رحلتها  
تعاملت مع التحديات بالتخطيط والدراسة, األمر الذي منح إدارتها 
إحدى  قليلة  سنوات  خالل  لتصبح  التراكمية  والممارسة  الخبرة 
المحلي  المستوى  على  مجالها  في  والمميزة  الرائدة  الشركات 

والخارجي. 

وأضاف ان الشركة كانت قد افتتحت أول أسواقها في عام 1998 
الحسين في مركز جسر  ابن  الثاني  عبداهلل  الملك  أفتتحه  الذي 
الملك حسين، وبهذا السوق اعلنت الشركة رسميا بداية نشاطها 
المعابر  جميع  في  التواجد  في  رسالتها  تحقيق  نحو  وانطالقها 
البرية والبحرية وتوسيع شبكة فروعها وتلبية الطلب المتزايد على 
الخدمات داخل المراكز الحدودية وتقديم أفضل الخدمات للسياح 

وزوار األردن.

لذلك يمكن القول بان شركة االسواق الحرة األردنية ومن خالل 
حجم مشاريعها والنجاح التي حققته خاصة في ترويج وتسويق 

االردن سياحيا، تعتبر أحد أعمدة االقتصاد الوطني.



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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ملف العدد

تأسست في عام 1966 بتوجيهات من الراحل الملك الحسين بن 
بالتدريب في مجال  المنطقة يعنى  طالل، وكانت أول معهد في 

الطيران. 

أكاديمية الطيران الملكية األردنية التي حصلت على إعتماد من 
 Civil Aviation Regulatory هيئة تنظيم الطيران المدني األردني
الطيران  منظمة  إعتماد  إلى  باإلضافة   Commission - CARC
 International Civil Aviation Organization - الدولية  المدني 
ICAO وكافة هيئات الطيران والخطوط الجوية التي تسعى للتمييز 
واإلبداع، تعمل بحسب مديرها العام محمد الخوالدة ضمن معايير 

 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. وخالل حديثه لـ«النشامى 
استعرض الخوالدة اهم ميزات االكاديمية واالهداف التي تسعى 
ان  التي رسمتها. وقال  االستراتيجية  الى تحقيقها ضمن خطتها 
االكاديمية ترفع شعار خدمة المجتمع بنزاهة وصدق وإمتياز، الذي 

حمل في طياته االهداف الحقيقية التي تسعى الى تحقيقها.

المستقبل مركزا متميزا  وتتمثل رؤية األكاديمية بأن تكون في 
البرامج  أحدث  وتوفير  بتقديم  المنطقة،   في  الطيران  لتدريب 
التدريبية التي تضمن تطبيق أعلى المستويات العالمية لتخريج 

طيارين ومهندسين من ذوي الكفاءة والمهارة العالية.

“أكاديميــة الطيـــران الملكيــة”... 
شعــــارها خدمـــة المجتمـــع بنزاهــة وصــــدق

الخوالـــــدة: نسعــــى للمحافظـــة علـــى مركــــز 
الريـــــادة في التدريب على مختلف مجاالت الطيران

االستثمــــار فــي قطـــاع النقـــــل
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لذلك فانها تسعى للمحافظة على مركز الريادة في 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 صيانة 
الطائرات وإلكترونيات الطائرات طبقا ألعلى المقاييس العالمية، 

إضافة إلى دورات متقدمة في مجال علوم الطيران.

الطيران،  مجال  في  العريقة  الخبرة  إن  قائال  الخوالدة  وتابع 
العالمية،  المستويات  بأعلى  والمقرونة بطاقم مدربين مؤهلين 
باإلضافة إلى اعتمادها على أحدث المعدات والتقنيات التكنولوجية 
جعلت األكاديمية قادرة على تخريج طلبة ذوي كفاءة عالية في 

مجاالت الطيران التجاري وهندسة صيانة الطائرات .

برامج  في  تتلخص  األكاديمية  تقدمها  التي  البرامج  أبرز  وحول 
 ATPL آلي  تجاري  طيران  دبلوم  يتضمن  الذي  الطيران  تدريب 
Integrated FCL 1، دورة مدرب طيران FI، ودورة مدرب طيران 
 ،Frozen ATPL برامج تدريب لرخصة طيار خط جوي  ،IRI آلي
أطقم  تعاون  ودورة   ،A/C Dispatcher جوي  مرحل  ودورات 

الطائرات MCC، اضافة الى دورات تأهيل طيارين.

دبلوم  تتضمن  التي  الطائرات،  صيانة  تدريب  برامج  تقدم  كما 
إلكترونيات  ودبلوم   ،A&P الطائرات  ومحركات  هياكل  صيانة 
للمهندسين  تخصصية  تأهيل  ودورات   ،Avionics الطائرات 

والفنيين.

واتفاقيات  التراخيص  ابرز  الخوالدة  استعرض  اخرى  جهة  من 
التعاون التي ابرمتها االكاديمية، ليقول ان االكاديمية استطاعت في 
عام 1974  الحصول على الترخيص المبدئي من سلطة الطيران 
المدني األردني لتدريب تخصصات الطيران والهندسة، وفي عام 
1998 على الترخيص من سلطة الطيران المدني األردني لتدريب 
تخصص هندسة هياكل ومحركات الطائرات )A&P(. اما في عام 
1999 فقد حصلت االكاديمية على الترخيص من إدارة الطيران 
علوم  في  األرضية  المدرسة  مواد  لتدريب  األمريكي  الفدرالي 
األردني  المدني  الطيران  الترخيص من سلطة  على  و  الطيران، 

لتدريب تخصصات الطيران المتقدمة.

سلطة  من  الترخيص  على  االكاديمية  حصلت   2002 عام  وفي 
اما  الجوي،  المرحل  تخصص  لتدريب  األردني  المدني  الطيران 
في عام 2003  فقد حصلت على الترخيص من سلطة الطيران 
الطائرات  الكترونيات  هندسة  تخصص  لتدريب  األردني  المدني 
)Avionics(، وعلى الترخيص من سلطة الطيران المدني األردني 
وعلى   ،)Helicopter( الهيليكوبتر  طيران  تخصص  لتدريب 
الجزائرية  الجوية  المدني واألرصاد  الطيران  إدارة  الترخيص من 

لتدريب طلبة الطيران بالتوافق مع متطلبات الطيران األوروبي.

 ISO( األيزو  شهادة  على  حصلت  فقد    2004 عام  في  اما 
9001:2000(، في العام الذي يليه 2010  حصلت على ترخيص 
من هيئة تنظيم الطيران المدني األردني لتدريب طلبة الطيران 
فقد    2011 عام  في  األوروبي،  الطيران  متطلبات  مع  بالتوافق 

.)ISO 9001:2008( حصلت االكاديمية على شهادة األيزو
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»جــــت« ..
الرفاهيـــــة فــــي النقــــل السياحـــي

واكبت حركة التطور التكنولوجي عبر امتالكها أسطواًل كبيرًا من 
الحافالت الحديثة، حيث تقدم خدمات نقل خاص مبنية على أسس 

جديدة تعكس المعنى الحقيقي لرفاهية السفر.

شركة »جت« للنقليات السياحية منذ بداية تأسيسها كانت تمتلك 
وبحسب  اليوم  هي  ها  مختلفة،  خطوط  في  تعمل  حافالت  أربع 
مديرها العام مالك حداد تمتلك أكبر أسطول في المملكة، حيث 

يبلغ عدد الحافالت المملوكة للشركة حوالي » 220« حافلة مجهزة 
بأرقى وسائل الراحة واآلمان تنقل المسافرين عبر شبكة محلية 

ودولية واسعة االنتشار.

جميع  تواكب  جت  شركة  إن  لـ«النشامى«  حديثه  خالل  ويقول 
النقل  أنماطه  بجميع  النقل  مجال  في  تحدث  التي  التطورات 
السياحي أو نقل الركاب، ففي بداية عام  2009 أدخلت الشركة 
نمطًا جديدًا في النقل وهو خدمة VIP  على خطوط عمان – العقبة 

حـــــداد: عــــدد الحافــــالت المملوكــــة للشركــــة
 220 حافلـــة مجهــــزة بأرقــى وسائل الراحـــة واألمـــــــان

االستثمــــار فــي قطـــاع النقـــــلملف العدد
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– عمان  وهي تعتبر نقلة نوعية تقدمها الشركة في مجال النقل 
ذات  بحافلة  ينعموا  أن  والسياح  للمواطنين  ليتسنى  السياحي  

مواصفات عالية ومتميزة. 

كما قامت بتشغيل خط المثلث الذهبي ) العقبة – البتراء ورم – 
العقبة (، وشراء سبع حافالت تحمل امتياز العمل على خط العقبة 
القادمين من جمهورية مصر  المسافرين  لنقل  السعودية وذلك 
العربية إلى المملكة العربية السعودية وبالعكس من خالل المقطع 
البحري العقبة - نويبع ، باإلضافة إلى تجهيز مكتب للشركة في 
داخل ميناء العقبة لخدمة الخط الجديد، كما قامت بإعادة تشغيل 
خط عمان - بغداد باالتفاق مع الشركة العامة لنقل المسافرين 
والوفود العراقية ، وتم البدء بتنفيذ مشروع التكاملية للنقل البري 
– البحري بالتعاون مع شركة الجسر العربي للمالحة وشركة سوبر 

جت المصرية بهدف االرتقاء بخدمة الركاب .

 أما في عام 2010 وبهدف تعزيز العمل في قطاع النقل السياحي 
جديدة  البا  مرسيدس  حافالت  ست  بشراء  الشركة  قامت  فقد 

،وأربعة باصات كوستر صغيرة .

وحول مدى تأثير االزمة التي تشهدها المنطقة على اداء ونشاط 
الشركة خالل العام الماضي، أكد حداد ان عام 2011 سادت حالة 
االنخفاض  بسبب  وذلك  سياحيًا   األردن  تأثر  نتيجة  القلق  من 
الملحوظ في عدد السياح بسبب األحداث السياسية التي تشهدها 
المنطقة العربية، خاصة منطقة بالد الشام، حيث شهدت الشركة  
انخفاضًا في اإلرباح التي بلغت حوالي مليون ونصف مليون دينار 

مقارنة مع حوالي 2,3 مليون دينار في عام 2010 .

اما فيما يتعلق بالعام الحالي 2012، فان العمل يشهد »ضبابية« 
ركودًا  بدايته  منذ  يشهد  الذي  السياحي  للموسم  وضوح  وعدم 
واضحًا وعدم وجود حجوزات مسبقة كما كان الوضع في السابق ، 
فالتراجع اثر بشكل كبير على حركة النقل السياحي خاصة مابين 
بنقل  العاملين  قبل  من  تخوفات  يالزمه  الذي  والشام  المملكة 
الركاب من التوجه الى سوريا، فاإلحداث مازالت تؤثر على دخلهم 
وبالعكس  سوريا  الى  السفر  من  الناس  تخوف  جراء  وعائداتهم 
جراء ما تشهده سوريا من أحداث منذ عام والتي توقفت نتيجتها 

حركة الركاب والمسافرين بالكامل.

وتنويع  التوسع  الى  تدعو  التي  الشركة  استراتيجية  على  وبناء 
المتطورة،  المزيد من الخدمات  مصادر دخلها، اضافة الى توفير 
فقد قامت الشركة بالبدء بالمرحلة األولى لتنفيذ مشروع استثماري 
سياحي ضخم على الطريق الصحراوي مابين عمان والعقبة خدمة 

لركابها ولضيوف األردن األجانب .

وقال حداد، لقد تم اختيار  تلك المنطقة بحكم أن الشركة تنقل 
حوالي 600 ألف مسافر  سنويًا مابين عمان والعقبة، حيث تشتمل 
المرحلة األولى من المشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية حوالي 
مليوني دينار  على  تطوير حوالي 22 دونمًا لبناء مجمع تجاري 
كبير يحتوي على 28 مركزًا للتسوق، كما تشتمل المرحلة األولى  
على بناء استراحة ) VIP (، ومحطة محروقات، ومركز صحي صغير، 

باإلضافة لمصلى ،  ومواقف للسيارات .

الثانية فسيبدأ العمل بها بعد انتهاء المرحلة األولى  أما المرحلة 
مباشرة وتشمل هذه المرحلة  تشجير حوالي 7 دونمات بأشجار 
ان   الى  للمنطقة، مشيرا  الجمالية  من  نوع  إضفاء  بهدف  النخيل 
المرحلة الثالثة ستشمل انشاء خمسين وحدة للسياح ، » أكواخ« 
البولينغ   أللعاب  مركز  على  تحتوي   ، القنب  شجر  من  مصنوعة 
ونادي للرماية علمًا بان هناك العديد من دعوات االستثمار المهتمة 

قد أبدت رغبتها باالستثمار في هذا المشروع.

المشروع ضمن  الحكومة إلدخال  أن هناك مفاوضات مع  وكشف 
منظومة مشاريع تنمية المحافظات والواقع ضمن صندوق تنمية 
هذا  بان  علمًا  الثاني،  عبداهلل  الملك  بها  آمر  التي  المحافظات 

المشروع سيوفر حوالي 150 فرصة عمل ألهالي المنطقة.



82

»الجســر العربــــي للمالحــــة«.. 
متعـــــة السفــــر عبـــــر البحـــــر

أحدث  لتوفير  وسعها  في  ما  كل  الطويلة  عملها  سنوات  عبر  قدمت 
الخدمات لزبائنها، حيث عمدت على تطوير خدماتها وجعلتها أكثر سهولة 

لمسافريها.

عبر  السفر  متعة  للمسافر  اتاحت  التي  للمالحة  العربي  الجسر  شركة 
البحر، هي اليوم بحسب مديرها العام المهندس حسين الصعوب تعكف 
تطورا  االكثر  الخدمات  استحداث  على  عملها  استراتيجية  وضمن  دائما 
دائرة  لتوسيع  جديدة  مالحية  خطوط  فتح  الى  اضافة  لعمالئها  خدمة 
لـ«النشامى« استعرض  الزبائن. وخالل حديثه  اعمالها وتطوير خدمات 

الصعوب تاريخ تأسيس الشركة ومدى الخدمات التي تقدمها لزبائنها.

بين  دولية  اتفاقية  نتاج  هي  للمالحة  العربي  الجسر  شركة  ان  وقال 
حكومات األردن، مصر، والعراق، تم تأسيسها في تشرين الثاني من عام 
1985 برأسمال مدفوع قدره )6( ماليين دوالر مقسمة بالتساوي بين 
الدول الثالث المؤسسة، وقد تمت زيادة رأس المال عدة مرات ليصبح 81 
العربي« بدأ  الماضي 2011.  وبين ان »الجسر  العام  مليون دوالر في 
أعماله ببواخر مستأجرة، وحاليًا يمتلك أسطوله الخاص المكون من ثماني 
بواخر تقدّر قيمتها بأكثر من 110 مليون دوالر، حيث تخطط الشركة 

لتعزيز قوة أسطولها في المستقبل القريب والتوسّع في عملياتها.

وأشار الصعوب الى ان الشركة تركز على إيالء الرعاية الكاملة للرّكاب 
والموظفين على حد سواء، حيث شّكلت قيم ) السالمة البحرية( و)القوة 

المالية( و )النقل السياحي( حجر األساس في نجاحات الشركة.

العام  المدير  التي تلتزم الشركة على تنفيذها، اكد  المهام  أبرز  وحول 
تكون  أن  في  تكمن  الشركة  رؤية  ان  للمالحة،  العربي  الجسر  لشركة 
الجسر الذي يربط بين القارات، لذلك فانها ملتزمة بالحفاظ على معايير 
عالية للخدمة، وتهدف الن تكون مؤسسة رائدة في أعمال النقل والمالحة 

الدولية وخدماتها.

اما حول اهم الخدمات التي تقدمها الشركة، فتتمثل بنقل الركاب في 
رحالت يومية منتظمة عبر خط العقبة/ نويبع، وخط ضبا/سفاجا، ونقل 
العقبة/  خط  عبر  منتظمة  رحالت  في  والبضائع  والسيارات  الشاحنات 
والمعتمرين من  الحجاج  الى نقل  السويس /جدة، اضافة  نويبع، وخط 
مصر ووشمال افريقيا الى السعودية عبر خطط العقبة/ نويبع، ونقل 
العقبة/المثلث  بين  منتظم  سياحي  خط  ضمن  السياحية  المجموعات 

الورددي ومنتجعات جنوب سيناء.

وأشار الصعوب ان الشركة قامت باطالق خدمة النقل السياحي المميز 
على خط العقبة- نويبع في حزيران عام 2010 بادخال القارب السياحي 
السريع ذي المواصفات الفنية العالمية »بابل«، وذلك ضمن رؤية الشركة 
المثلث  بين  البينية  السياحية  لتعزيز  وذلك  الخدمات  تطوير  بضرورة 
الوردي في االردن ومنتجعات جنوب سيناء في مصر. وعلى ضوء حجم 
فانها  لتحقيقها،  التي تسعى  واالهداف  الشركة  بعمل  المنوطة  المهام 
تستند على مجموعة متكاملة من القيم ابرزها، أداء العمل بكفاءة عالية، 
وااللتزام بالضوابط والقوانين والتعليمات، والتحسين المستمر للخدمات 

و الشعور باالرتباط، اضافة الى شعورها بالمسؤولية اتجاه العمل.

كما وتتميز العمل بروح الفريق،  وذلك من خالل ترسيخ مفهوم الوالء 
أهداف  لتحقيق  وفاعلية،  بكفاءة  الجماعي  والعمل  للشركة،  االنتماء  و 
كافة  في  الفاعلة  للمساهمة  الفرص  الفريق  أعضاء  منح  و  الشركة 

النشاطات وأعمال الشركة ومكافأتهم على جهودهم المتميزة.

اضافة الى ذلك فان الشركة تتميز بااللتزامها بمعايير السالمة البحرية 
العالمية واالبحار اآلمن والحفاظ على البيئة.

االستثمــــار فــي قطـــاع النقـــــل

الصعـوب: نسعى للنهوض 
بخدماتنــــا والتوســع فـي 
عملياتنـــــا باستمـــــــرار
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حامــــد : الجامعـــة تنطلــــق فــــي 
عملهــا مــن مبـدأ التفــوق واإلبـداع 
والتجديــد فــي القطــاع التعليمـــي

.. األهليـــــــة«  »عمـــــان 
الملتقى العلمي للطلبة األردنيين والعرب واألجانب

قطـــــــاع التعليــــــــم
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ملف العدد

أ

أول جامعة خاصة في األردن، تأسست عام 1990م، لتكون رائدة 
تجربة القطاع الخاص في التعليم الجامعي، وهي معتمدة اعتمادًا 

عامًا وخاصًا. 

العربية  الجامعات  اتحادات  في  عضو  هي  االهلية  عمان  جامعة 
الدكتور  االستاذ  رئيسها  بحسب  تسعى  والعالمية،  واإلسالمية 
صادق حامد الى التميز واالرتقاء بجودة مخرجات التعليم، من خالل 
تبني منهجيات واستراتيجيات تعتمد على بناء نظام ضبط جودة 
والمراكز  األكاديمية  واألقسام  الكليات  نوعية في جميع  ومتابعة 
التعليم  مؤسسات  في  متقدمًا  مركزًا  لتتبوأ  اإلدارية،  والدوائر 
فحسب،  الهاشمية  األردنية  المملكة  مستوى  على  ليس  العالي، 

وإنما على مستوى العالم العربي. 

استراتيجيتها  ضمن  الجامعة  ان  لـ«النشامى«  حديثه  خالل  وقال 

اولت  فقد  التعليم،  بمخرجات  واالرتقاء  النهوض  في  وسياستها 
االهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي السريع، حيث قامت بتبني 
تقنيات المعلومات، والتعلم اإللكتروني وتوظيف ذلك في النظام 
التعليمي في التخصصات كافة، لتكون بذلك جامعة عمان األهلية 

من أوليات الجامعات التي تنبت هذه التقنيات.

واستعرض حامد في حديثه السياسة التي انتهجتها الجامعة في 
عملها منذ ان تم تأسيسها وصوال الى هذه اللحظة التي حجزت 
لها مكانة مرموقة ومتفوقة من بين مجموع الجامعات الخاصة في 
المملكة لكافة  االردن، ولتصل بسمعتها الطيبة الى خارج حدود 

ارجاء الوطن العربي.

ويقول ان الجامعة يمكن وصفها انها صرح حضاري، تميزت منذ 
انطالقتها بتخريجها افواجًا من المؤهلين علميًا وثقافيًا واجتماعيًا، 
وذلك من خالل اعتمادها على برامج تعليمية وخدماتية تربوية 
وارشادية واكاديمية متميزة ، وضعتها لتكون صاحبة الريادة بين 

الجامعات الخاصة.

“عمان األهلية” .... الملتقى العلمي 
للطلبة األردنيين والعرب واألجانب

واكبت التوجهات الملكية الداعية الى إعادة النظر في الخطط 
الدراسية للجامعات وربط التخصصات باحتياجات سوق العمل

االستثمــــار فــي قطـــاع التعليــــــم
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وأكد ان اآلمال تتجسد لتصل إلى المحافظة على تقاليد التفوق 
الكادر  ونوعية  العلمي  التحصيل  بمستوى  واالرتقاء  والتميّز 
التدريسي واإلداري اللذين أصبحا سمًة من سمات الحياة في جامعة 
لديمومة  الجامعة بسعيها  تلخيص منطق  يمكن  األهلية،  عمان 

التفوّق واإلبداع والتجديد في القطاع التعليمي.

وقال ان الجامعة اهتمت منذ تأسيسها بكل ما يتعلق بتطوير األداء 
التدريسي وجودة التعليم، فقد وضعت خططًا مستقبليًة تضمّنت 
الكثير من األسس والمعايير التي نُّفذ معظمها وال زالت مستمرة 

في تنفيذ الجزء اآلخر منها وصواًل إلى األهداف المنشودة.

كما ولم تغفل الجامعة عن التفاعل مع المجتمع المحلي واالنصهار 
في بوتقة التحديات التي تواجه الوطن والتي تمّثلت بالمشاركة 
في كثير من الفعاليات التنموية في محافظة البلقاء التي تنتمي 
المشاريع قائمة بين  العديد من  اليها، مشيرا ان هنالك  الجامعة 

الجامعة والمجتمع المحلي.

لذلك فانها قامت بالمشاركة ودعم المباردات الوطنية وعلى سبيل 
المثال مبادرة مدرستي وتقديم الدورات المتخصصة المتنوعة.

التوجهات  واكبت  أنها  الجامعة  به  تميّزت  ما  أبرز  من  ان   واكد 
الملكية السامية بضرورة أن تقوم مؤسسات التعليم العالي بإعادة 
النظر في الخطط والبرامج الدراسية للجامعات وربط التخصصات 
مستوى  رفع  أجل  من  العمل  سوق  باحتياجات  فيها  المطروحة 

الخريجين وزيادة فرصهم التنافسية في هذا النطاق. 

الجامعة انطالقًا من رغبة حقيقية واعدة برفع  لذلك فقد قامت 
أبحاثًا  يقدم  لمن  جوائز  برصد  التدريس،  هيئة  أعضاء  مستوى 
علميًة متميزًة، باإلضافة إلى ابتعاث طلبة من الجامعة منذ عام 
المتحدة  الواليات  في  ومتميزة  مرموقة  جامعات  إلى   )1994(

األمريكية وبريطانيا واستراليا والمانيا. 

تهيئة  والمنافسة على  العلمية  المتغيرات  كما وحرصت في ظل 
الجامعة لالرتقاء بمستوى الطلبة والهيئتين التدريسية واإلدارية 
الذي  األمر  الجودة،  وضمان  النوعية  مكتب  تأسيس  خالل  من 

انعكس إيجابيًا على المستوى العلمي للجامعة وخريجيها. 

وألن جامعة عمان األهلية هي الملتقى العلمي للطلبة األردنيين 
والعرب واألجانب ألكثر من 30 جنسية مختلفة فقد أولت اهتمامًا 
وتذليل  لرعايتهم  مكتبًا  لهم  وأنشأت  الوافدين  بالطلبة  خاصًا 
الضيافة  ودفء  باألمان  ليشعروا  والمعيشة  اإلقامة  صعوبات 
فرص  إليجاد  الخريجين  متابعة  مكتب  إلى  باإلضافة  األردنية، 

العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة. 

كأسلوب  اإللكتروني  التعّلم  تبنّت  الجامعة  ان  الى  حامد  ونوه 
يدعم العملية التعليمية، وُأسس استنادًا إليه مركز الدكتور أحمد 
وفي  نوعه  من  فريدًا  يعتبر  الذي  اإللكتروني  للتعّلم  الحوراني 
متخصصة  مراكز  عدة  الجامعة  أسست  كما  الحديثة،  تجهيزاته 
الجامعة  وأهداف  ورسالة  ورؤية  فلسفة  مع  وتتماشى  لتواكب 
المعلنة والتي هي في صميم عملية ضمان الجودة المطبقة في 

الجامعة. 

تستكمل  عام  كل  في  انها  االهلية  عمان  جامعة  رئيس  وكشف 
التجهيزات والمرافق التي تساعد الطالب على توفير الجو المالئم 
إلبداعه وتميّزه مهما بلغت التكاليف، والتي تنعكس بدون أدنى 
شك على مستوى الطالب وتأهيله بصورة خاصة وعلى الجامعة 
بصورة عامة، كما تعمل دائما على توفير التخصصات التي تلبي 

حاجات سوق العمل.

تقدمها  التي  االكاديمية  الخدمات  عن  بالحديث  حامد  وينتقل 
تخصصات  توفير  إلى  تسعى  انها  ليقول  الجامعة،  وتوفرها 
العمل  سوق  احتياجات  تلبية  نحـو  موجهة  أكـاديمية  وبرامج 
المحلي واإلقليمي، وتقليص الفجوة بين المهارات التي يتطلبها 
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الحوراني  مركز  بوجود  تتميز  الجامعة  فان  سابقًا،  ذكر  وكما 
المنطقة  في  نوعه  الوحيد من  المركز  وهو  االلكتروني  للتعليم 
والذي يساهم في تحديث عمليات التعليم والتعلم لالستفادة من 
الغراض  تستخدم  وانه  كما  المجال  هذا  في  االلكترونية  الثورة 
التواصل مع الجامعات العالمية من خالل غرفة المؤتمرات، حيث 
استخدم هذا المركز في الجامعة بفعالية كبيرة في انجاح برنامج 
 herriotالماجستير المشترك في تخصص ادارة االعمال مع جامعة
فرصة  يوفر  والذي  بريطانيا  في  الموجودة     watt university
الطلبة  تحميل  ودون  ممكنة  تكلفة  باقل  المميز  العالي  للتعليم 

عناء السفر والعيش خارج االردن.

كما وتهتم الجامعة في كادرها التدريسي، حيث تحرص ان يكون 
عناصر هذا الكادر من المتميزين علميا وخريجي ارقى الجامعات 
والتعليمية  العلمية  بالمخرجات  االرتقاء  على  حرصا  العالمية، 
والبحثية، مشيرًا الى ان الجامعة تتطلع للتوسع النوعي في البرامج 
من  والتي  والعربي  المحلي  السوق  حاجة  تلبي  التي  االكاديمية 
وهندسة  الحاسوب  شبكات  وحماية  بامن  خاص  برنامجج  بينها 

البيئة وعلوم البصريات والطب البديل.

وحول واقع التعليم الجامعي الخاص في االردن، اكد د. حامد ان 
التعليم الخاص اصبح حاجة ملحة للنهوض بواقع التعليم الجامعي 
حوافز  من  حافزًا  الخاصة  الجامعات  تعتبر  حيث  المملكة،  في 
المنافسة  خالل  من  باالردن  والعالي  الجامعي  بالتعليم  االرتقاء 
الشريفة مع جامعات القطاع العام، حيث تساهم في رفد السوق 
المتميزة. علية فان  العلمية  بالكفاءات  والدولي  المحلي والعربي 
هذا القطاع بحاجة الى رعاية ودعم الجهات المعنية في المملكة 

االردنية الهاشمية .

وقال ان الجامعات الخاصة تسعى على الدوام الى تحقيق النجاح 
وتميزها  وتطورها  لبقائها  الوحيد  السبيل  ذلك هو  والتميز الن 

عن غيرها.

تتمتع  المملكة  في  العاملة  الخاصة  الجامعات  غالبية  ان  واضاف 
بمستوى تعليمي رفيع، فجميع برامجها مجازة ومراقبة من هيئة 
والمقاييس  المعايير  وفق  العالي  التعليم  ومؤسسات  االعتماد 

العالمية.

في  العنف  ظاهرة  عن  للحديث  حامد  د.  انتقل  اخرى  جهة  من 
الجامعات، ليؤكد انها ليست بالمعنى الحقيقي للظاهرة كون جميع 
في  الموجودة  الطبيعية  الحدود  ضمن  هي  رصدت  التي  الحاالت 

جميع المجتمعات.

هذه  اجتثاث  على  جاهدة  تعمل  التعليمية  المؤسسات  ان  وقال 
الظاهرة وذلك من خالل مجموعة من االجراءات والتوجهات التي 
»معًا  مبادرة  الجامعة  تبنت  السياق  هذا  وفي  تتبناها  او  تنفذها 
 ، االجتماعية  الخدمة  مركز  خالل  من  آمنة«  جامعية  بيئة  نحو 
والتي تهدف الى زيادة ثقة الطلبة بانفسهم والشعور  بقيمتهم 
في المجتمع الجامعي، اضافة الى زيادة فعاليتهم في النشاطات 
اتخاذ  في  مشاركتهم  وزيادة  والالمنهجية،  المنهجية  الجامعية 

القرار فيما يتعلق بالقضايا الطالبية.

االستثمــــار فــي قطـــاع التعليــــــم

سـوق العمل من الخريج في التخصصات المتنوعة التي تقدمها 
الجامعة، والتـدريب والتعـلم الذي يتلقاه الطالب خالل فترة دراسته 
األكاديمية، ممـا ينتج عنه تهيئة الخريجين من الجامعة لاللتحاق 
والتدريب  التأهيل  إعـادة  إلى  الحاجة  دون  واألعمال  بالوظائف 
الطويل، وهذا يوفر أفضلية لخريجي جامعة عمان األهلية ويعزز 

فرصهم للتنافس على فرص العمل المتاحة.

التخصصات  ومالءمة  لمواءمة  الجديدة  التوجهات  مع  وتماشيًا 
الجديدة في سوق العمل، تقوم الجامعة دائمًا باستحداث تخصصات 
جديدة في جميع البرامج وذلك لدرجتي البكالوريوس والماجستير.

اما برامج األكاديمية، فهي توفر برامج البكالوريوس حيث تمنح من 
خالل كلياتها الثماني وأقسامها األكاديمية درجة البكالوريوس في 
كلية تقنية المعلومات، وكلية الصيدلة، وكلية العمارة و التصميم، 
وكلية الهندسة، كلية اآلداب، كلية العلوم اإلدارية و المالية، وكلية 

الحقوق، اضافة الى كلية التمريض.

في  الماجستير  درجة  الجامعة  فتمنح  العليا،  الدراسات  برامج  اما 
اإلكلينيكي، وهندسة  النفس  علم  الصيدالنية،  العلوم  الحقوق، 
إدارةاألعمال  الى  اضافة  آدابها،  و  االنجليزية  اللغة  االتصاالت، 
)MBA(، وإدارة األعمال المشترك بالتعاون مع جامعة هيريوت واط  

.)MBA / Edinburgh(

بافتتاح  قامت  االهلية  ان جامعة عمان  د. حامد  أكد  المقابل  في 
العديد من التخصصات الفريدة ومن االمثلة على ذلك تخصص 
السمع والنطق في كلية العلوم الطبية، حيث يتبع لهذا التخصص  
مركز علمي متخصص قام بعالج اكثر من 3 االف مواطن أردني 
وعربي مجانا خالل السنوات الخمس الماضية باالضافة الى تزويد 

المجتمع العربي والمحلي بالكوادر المؤهلة.

والتلفزيوني  المسرحي  التصميم  تخصص  هناك  وان  كما 
والسينمائي والذي تم استحداثه حديثا في كلية العمارة والتصميم 
ليكون االول من نوعه بالمنطقة مستفيدًا من االمكانات الهائلة 
اكبر  على  يحتوي  الذي  الجامعة  في  االرينا  مجمع  يوفرها  التي 
قاعة عرض في االردن والمنطقة وهي مجهزة بأحدث التجهيزات 

والمعدات الالزمة لتقديم الخدمات.
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»إربد األهلية« تعين الدكتور العتوم
نائبـــًا لرئيــس مجلــس األمنـــاء

احتفلت جامعة إربد األهلية بعيد ميالد الملك عبد اهلل الثاني وذلك تحت 
رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد الصباريني. فقد أقامت جامعة إربد 
األهلية لقاء احتفاليًا جمع أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية، اشتمل 

على تبادل التهاني بهذه المناسبة في القاعة الهاشمية. 

المناسبة،  هذه  أهمية  حول  الحديث  الجلسة  خالل  الحضور  وتبادل 
وإلى  جاللته  عهد  في  األردن  حققها  التي  اإلنجازات  فيها  واستعرضوا 
تكنولوجي  تعليم  إلى  تقليدي  تعليم  من  عهده  في  التعليم  تحول 
معرفي قائم على التطور واالبتكار، وإلى المبادرات التي أطلقها جاللته 
لتحسين نوعية التعليم والحث على العطاء واإلنجاز، وإلى أن مثل هذه 
روح  وتعزيز  ألهله  بالفضل  لالعتراف  ومؤشرات  دالالت  لها  اللقاءات 

االنتماء والوالء للقيادة الهاشمية التي لها امتدادها وعمقها التاريخي.

رئيس  برئاسة  األهلية  إربد  جامعة  أمناء  مجلس  قرر  المقابل  في 
المجلس الدكتور عزت جرادات، تعيين الدكتور احمد عتوم نائبًا لرئيس 

المجلس.

كما قرر األستاذ الدكتور محمد الصباريني تشكيل اللجنة العليا لتخريج 
الفوج الخامس عشر من خريجي طلبة الجامعة، واللجنة العليا للكتاب 
صايل  الدكتور  برئاسة   ،2012/2011 الجامعي  للعام  السنوي/15 
المومني عميد شؤون الطلبة، وعضوية كل من: الدكتور علي مقابله 
مساعد الرئيس للشؤون اإلدارية وزكريا أبو الذهب مدير دائرة القبول 
عتوم  واحمد  المالية،  الدائرة  مدير  عمارنه  الحميد  وعبد  والتسجيل، 
مدير دائرة العالقات العامة واإلعالم، اضافة الى بالل عقل مدير دائرة 

األنشطة الطالبية.

الجامعة طلبتها  النشاطات االجتماعية، شاركت  من جهة اخرى وضمن 
من دولة الكويت االحتفال بعد دولة الكويت الوطني. فقد التقى رئيس 
الجامعة بالطلبة الكويتيين، بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت، حيث 
قدم كلمه ترحيبية هنأ فيها الطلبة بمناسبة عيدهم الوطني أل )51(، 

وذكرى عيد التحرير أل )21(.

وحضر اللقاء األستاذ الدكتور محمد المحاميد نائب الرئيس، والدكتورة 
والدكتور  والتطوير،  التخطيط  لشؤون  الرئيس  مساعد  األشقر  وفاء 

صايل المومني عميد شؤون الطلبة، وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء 
الهيئات التدريسية واإلدارية في الجامعة.

واشار الصباريني الى عمق العالقات التي تربط األردن بدولة الكويت، 
الوقت  مبينًا في  الجامعة،  الكويتيين في  الطلبة  بوجود  اعتزازه  مبديا 
أهلهم  بين  بأنهم  لديهم  األكيد  الحس  لهم  توفر  الجامعة  بأن  نفسه 
في  غرباء  وليس  أبناء  وبأنهم  األردن،  الثاني  وطنهم  وفي  وذويهم 
األنشطة  في  المشاركة  أهمية  على  الحضور  الطلبة  وحث  االردن.  
الطالبي  الجسم  مع  تتعامل  الجامعة  ادارة  ان  الى  مشيرا  الجامعية، 
والطمأنينة  واألمن  بالسالمة  تأمينهم  إلى  وتسعى  أبوية،  بمسؤولية 

والهدوء، والتعامل بوضوح ومحبة ومودة.

الجامعة  مسؤولي  مع  االتصال  إلى  الحضور  الطلبة  الصباريني  ودعا 
إلبداء أية مالحظة يرونها مناسبة تحقق رغباتهم، وأن تقوم الطالبات 
وأنشطتهن  وآمالهن  خططهن  لعرض  المرأة  شؤون  بدائرة  باالتصال 

للجامعة.

من جانبه القى الدكتور فكري الدويري من كلية العلوم التربوية، كلمة 
ترحيبية أعرب خاللها عن حرص الجامعة على راحة الطلبة الوافدين، 
مؤكدا أن الجامعة تعمل على توفير كافة الوسائل المتاحة لخلق الجو 

الجامعي التربوي األكاديمي األمثل للطلبة كافة.

ودعا الطلبة الحضور إلى إثبات الذات دراسيًا، والمشاركة في االنتخابات 
التي يحتاجونها بعد  المهارات  إلى إكتساب  المقبلة، ودعاهم  الطالبية 
التخرج، ليكونوا جاهزين لسوق العمل الذي ينتظرهم، وأثنى على ما 
ولعمق  وأصالة،  أخالق طيبة  الكويت من  دولة  به طلبة وشعب  يتمتع 

العالقات التي تربط حكومة وشعب البلدين.

الشكر  الكويتيين  الطلبة  عن  نيابة  الطلبة  احد  قدم  اللقاء  وبنهاية 
لرئيس الجامعة، ولعمادة شؤون الطلبة، ولكافة كوادر الجامعة، إلقامة 
هذا اللقاء لالحتفال بهذه المناسبة، وعلى ما يلقونه من عناية خاصة 

بهم. 

تشكيــل اللجنــة العليا للتخريج 
ولجنة الكتاب السنوي للفوج 15
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ملف العدد

بين  الجمع  في  والرائدة  المتخصصة  االسالمية  الجامعات  من  تعتبر 
الحضاري  بالمشروع  النهوض  الرئيسي  هدفها  والفضيلة،  المعرفة 

اإلسالمي.

والحكمة،  اإليمان  على  ترتكز  التي  العالمية  اإلسالمية  العلوم  جامعة 
عصرية  جامعة  البصل  ابو  الناصر  عبد  رئيسها  بحسب  لتكون  تسعى 

شاملة ورائدة على المستوى العالمي.

العلوم  جامعة  نشأة  ان  لـ«النشامى«،  حديثه  خالل  البصل  أبو  ويقول 
اإلرادة  صدرت  حيث   ،2008 نيسان  شهر  في  كان  العالمية  اإلسالمية 
الملكية السامية بإنشاء الجامعة ومقرها عمان بقانون رقم 16 لسنة 

.2008
الدين  وأصول  الدعوة  كلية  تأسيسها  بداية  في  الجامعة  نواة  وكانت 

طلبة  جميع  نقل  حيث  اإلسالمية،  والعمارة  الفنون  ومعهد  الجامعية 
كانا  اللذين  والمعهد  الكلية  من  والدكتوراه  والماجستير  البكالوريوس 

يتبعان جامعة البلقاء التطبيقية قبل إنشاء الجامعة.

الجامعة  إلدارة  التنظيمي  الهيكل  بتأسيس  المباشرة  تمت  انه  واضاف 
وكلياتها في بداية الفصل الدراسي األول 2009/2008م، كما وتم إعادة 
هيكلة كلية أصول الدين الجامعية لتصبح ثالث كليات هي: كلية الدعوة 

وأصول الدين، وكلية الشريعة والقانون، وكلية اللغة العربية وآدابها. 
الفنون  معهد  إلى  اإلسالمية  والعمارة  الفنون  كلية   تحول مسمى  كما 
والعمارة اإلسالمية، حيث ضمت جميع البنى التحتية لهاتين الكليتين إلى 

مالك الجامعة. 

المال  كلية  هي:  جديدة  كليات  ثالث  استحداث  تم  انه  البصل  أبو  واكد 
المعلومات، وكلية ألداب والعلوم اإلنسانية  واألعمال، وكلية تكنولوجيا 
والتربوية، وعليه فقد أصبح الحرم الجامعي للجامعة موزعًا على ثالثة 

جامعة العلوم اإلسالمية العالمية... 
صـــرح تعليمــي يجمــــع بيــــن المعرفــــة والفضيلــــة

ابـــو البصـــــــل: الجامعـــة هــي احــــدى أرقــــــى 
الجامعــات العربية واإلقليمية واإلسالمية والعالمية

االستثمــــار فــي قطـــاع التعليــــــم
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مواقع، هي: موقع كليات الدعوة وأصول الدين والشريعة والقانون واللغة 
والعمارة  الفنون  معهد  وموقع   ، طارق  حي  في  وذلك  وآدابها  العربية 
اإلسالمية في حي أم أذينة )الدوار السادس(، والموقع الرئيسي في حي 

المدينة الرياضية )شارع صرح الشهيد(.

وفي العام الجامعي 2011 تم استحداث كلية العلوم االساسية والمعهد 
القرآنية، وتم تغيير مسمى كلية الشريعة   العالي للقراءات والدراسات 
وتغير  والقانون  للشريعة  القضاة  نوح  الشيخ  كلية  لتصبح  والقانون 
مسمى كلية اللغة العربية وآدابها لتصبح كلية اآلداب والعلوم االنسانية 
الجامعي  العام  من  االول  الفصل  بداية  في  انه  الى  مشيرا  والتربوية، 
2011-2012 تم استالم المبنى األول من المباني الجديدة التي تنوي 

الجامعة اقامتها لتجمع فيها كل كليات الجامعة في موقع واحد.

العالمين  تزويد  إلى  تهدف  انها  رئيسها  أكد  الجامعة،  رسالة  وحول 
المشرقة  الصورة  إبراز  على  قادرين  بمختصين  واإلسالمي  العربي 
والعلوم  والشريعة  بالعقيدة  يتصل  ما  كل  في  والمسلمين  لإلسالم 
والفكر والحضارة والفنون والعمارة اإلسالمية اسهاما منها في المشروع 

الحضاري اإلسالمي.

بين  الجمع  إلى  انها تسعى  الجامعة،  رؤية  تلخيص  المقابل يمكن  في 
المعرفة والفضيلة المرتكزة على اإليمان والحكمة، بحيث تكون جامعة 
إسالمية عصرية شاملة ورائدة في منهجيتها وخططها الدراسية لتتميز 
كواحدة من أرقى الجامعات على المستويات العربية واإلقليمية واإلسالمية 
والعالمية، وذلك من خالل كونها منارة لبحوث الحضارة اإلسالمية والفكر 
اإلسالمي، ولتخريج كوادر وعلماء مجتهدين في مختلف تخصصات العلوم 
الشرعية واإلنسانية والطبيعية، متسلحين بالعلم واإليمان وبأخالقيات 

مهنية عالية وفق تعاليم الشريعة اإلسالمية السمحة.

واستعرض رئيس الجامعة نظام الدراسة والكليات العلمية التي تتضمنها، 

حيث أكد أن الدراسة في مرحلة البكالوريوس تنقسم الى ثمانية فصول 
دراسية، تساوي اربع سنوات بحيث يتكون العام الجامعي من فصلين 
دراسيين ويجب على الطالب ان يتم مايتراوح بين 132 الى 136 ساعة 

دراسية معتمدة موزعة على ثمانية فصول دراسية في اربع سنوات.

علمية  مجالت  ثالث  الجامعة  في  العلمي  بحث  مركز  عن   ويصدر 
مجلة  وهي:  دراسي   فصل  كل  بداية  في  تصدر  محكمة  متخصصة 

المشكاة ومجلة الميزان ومجلة المثقال.

وتحتوي الجامعة على 8 كليات متخصصة تقدم مختلف انواع التعليم 
كلية  و  الدين،  وأصول  الدعوة  كلية  هي  االسالمي،  بالدين  المتعلقة 
الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون، كلية اآلداب والعلوم االنسانية 
تكنولوجيا  كلية  االسالمية،  والفنون  العمارة  كلية  و  والتربوية، 
المعلومات، و كلية المال واألعمال، كلية العلوم االساسية، اضافة الى 

كلية الدراسات العليا.

انها  ليؤكد  الدين،  الدعوة وأصول  بالحديث عن كلية  البصل  أبو  ويبدأ 
تحتوي قسمين االول قسم أصول الدين التي تضم ثالثة أقسام رئيسيه 
هي: قسم العقيدة والفلسفة اإلسالمية، وقسم التفسير وعلوم القران، 

وقسم الحديث الشريف وعلومه.

واحد  قسم  تحت  تخصصات  لتكون  األقسام  تلك  ضم  تم  انه  ويقول 
هو قسم أصول الدين ليشمل، تخصص العقيدة والفلسفة اإلسالمية 
ويمنح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في هذا التخصص، وتخصص 
تفسير القران وعلومه ويمنح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في هذا 
التخصص، وتخصص الحديث الشريف وعلومه ويمنح درجة الماجستير 
ودرجة الدكتوراه في هذا التخصص، مشيرا الى ان هذا القسم يشرف 
التخصصات  في  البكالوريوس  مرحلة  في  تدرس  التي  المواد  على 

المذكورة.
 

القسم  وهذا  اإلسالمية،  والدراسات  الدعوة  فهو  الثاني  القسم  اما 
مستحدث ويشرف على المواد التي تدرس في هذا المجال في مرحلة 
عن  القريب  المستقبل  في  اإلعالن  وسيتم  بالكلية،  البكالوريوس 

ماجستير الدعوة واإلعالم اإلسالمي ليكون تحت إشراف هذا القسم.
 

ويضيف ان الكلية تطرح درجة البكالوريوس في أصول الدين، ودرجة 
الماجستير في العقيدة والفلسفة اإلسالمية، والتفسير وعلوم القرآن، 
العقيدة  في  الدكتوراه  درجة  وتطرح  كما  وعلومه،  الشريف  والحديث 
الشريف  والحديث  القرآن،  وعلوم  والتفسير  اإلسالمية،  والفلسفة 

وعلومه.

والقانون،  للشريعة  القضاة  نوح  الشيخ  كلية  على  الجامعة  وتحتوي 
المقارن، و قسم  القانون  أقسام رئيسة  هي قسم  التي تضم ثالثة 
الفقة وأصوله، وقسم المصارف اإلسالمية، حيث تشمل الكلية العديد 
و  وأصوله،  الفقه  في  والدكتوراه  البكالوريوس    ( التخصصات  من 
بكالوريوس الشريعة والقانون، وبكالوريوس القانون، والدكتوراه في 
القضاء الشرعي، والدكتوراه في القانون الخاص، اضافة الى الدكتوراه 

في القانون العام.
 

اما كلية اآلداب والعلوم االنسانية والتربوية، فتضم أربعة أقسام: قسم 
العلوم  قسم  وآدابها.،  اإلنجليزية  اللغة  قسم  وآدابها،  العربية  اللغة 

اإلنسانية، وقسم العلوم التربوية.
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وتشمل الكلية التخصصات التالية : بكالوريوس تربية الطفل، بكالوريوس 
صف،والبكالوريوس  معلم  بكالوريوس  النفسية.،  والصحة  اإلرشاد 
اللغة  وبكالوريوس  الخاصة،  التربية  في  والدكتوراه  والماجستير 
التدريس،  وأساليب  مناهج  في  والدكتوراه  والماجستير  اإلنجليزية.، 
بكالوريوس الدراسات اإلجتماعية، البكالوريوس والماجستير والدكتوراه 
في الدراسات اللغوية، البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الدراسات 

األدبية والنقدية، دبلوم التربية.

االسالمية،  والفنون  العمارة  كلية  عن  بالحديث  البصل  أبو  وينتقل 
وقسم  اإلسالمية،  الفنون  قسم  هي:  أقسام  ثالثة  تضم  انها  ليقول 
التصميم الداخلي، وقسم العمارة اإلسالمية، حيث تشمل الكلية العديد 
البكالوريوس والماجستير في الفنون اإلسالمية،  من التخصصات منها 
إدارة  وبكالوريوس  الداخلي،  التصميم  في  والماجستير  والبكالوريوس 

المشاريع، والماجستير في العمارة اإلسالمية.

اما حول كلية تكنولوجيا المعلومات، فانها تضم قسمين هما: قسم علم 
الحاسوب، وقسم نظم المعلومات والشبكات، وتشمل الكلية التخصصات 
شبكات  ونظم  الحاسوبية،  المعلومات  ونظم  الحاسوب،  علم  التالية: 

الحاسوب، وهندسة البرمجيات.

في المقابل تحتوي الجامعة على  كلية المال واألعمال، التي يوجد فيها 
ثالثة أقسام أكاديمية هي: قسم االقتصاد والعلوم المالية والمصرفية، 

وقسم اإلدارة، وقسم المحاسبة.

كما وتحتوي جامعة العلوم اإلسالمية العالمية على كلية العلوم االساسية، 
التي تم تأسيسها في بداية العام الجامعي )2011/2010( بقرار  من 
مجلس العمداء، لتتولى الكلية تخطيط وتنفيذ برامج السنة التحضيرية 
للبرامج التي تطرحها الجامعة وكذلك اإلشراف على المساقات األساسية 
في الجامعة، إضافة إلى برامج الدبلوم التي تقوم على اإلعداد المتوسط 
الهادف لدخول سوق العمل أو االستمرار في الدراسة في مختلف المراحل 
واالدارية،العلوم  المالية  العلوم  االسالمية،  العلوم   ( الدراسية  المجاالت 
التربوية، اللغة االنجليزية، اللغة العربية، تكنولوجيا المعلومات، الفنون 

االسالمية، التصميم الداخلي(.

المعايير  انها تتلخص في تطبيق  البصل  أبو  أشار  الكلية،  وحول رؤية 
لتكون  وإقليميًا  محليًا  المجتمع  كليات  في  التعليم  مجال  في  العالمية 
مركزًا للتميز والريادة في مجال التعليم الجامعي المتوسط على مستوى 
كفاءات  وإلعداد  األولى  للدرجة  التجسير  برامج  في  والريادة  المنطقة  
ذات جودة عالية من الناحيتين المهنية والتطبيقية ولإلسهام في التنمية 
الشاملة للمجتمع وتعزيز إمكاناتهم لالستزادة من التعلم في المراحل 

التعليمية الالحقة.

اما رسالتها، فهي تسعى لتلبية احتياجات المجتمع المحلي من الكفاءات 
تلبي  متميزة  وسلوكيات  بمهارات  والمزودة  ومهنيا  علميا  المؤهلة 
المتطلبات المتجددة لسوق العمل، حيث تهدف إلى وضع خطط دراسية 
تواكب التطور واحتياجات سوق العمل، وتجهيز الطالب لمواجهة متطلبات 
الكلية  تخصصات  في  مؤهلة  كوادر  وتخريج  وإعداد  العمل،  سوق 
المختلفة  على مستوى من التميز محليا وخارجيا، وفتح الفرصة أمام 
الطلبة الخريجين من الكلية إلكمال دراستهم الجامعية في التخصصات 
السنة  على  اإلشراف  الى  اضافة  الكلية،  في  لتخصصاتهم  المناظرة 

التحضيرية والمساقات األساسية في الجامعة.

ملف العدد

من جهة اخرى قدم رئيس الجامعة خالل حديثه لمحة عن  كلية الدراسات 
العليا، ليقول ان عمادة البحث العلمي والدراسات العليا أنشئت  منذ بداية 
تأسيس الجامعة عام 2008م، حيث تم ضم البحث العلمي والدراسات 

العليا في عمادة واحدة، لما لهما من ارتباط ومواءمة.

و تهدف العمادة إلى تنظيم شؤون البحث العلمي والدراسات العليا، وتهيئة 
في  ورعايتهم،  العليا،  الدراسات  وطلبة  للباحثين  داعمة  مناسبة  بيئة 
سبيل تطوير البحث العلمي، وبرامج الدراسات العليا في الجامعة، لتصبح 
المختصين  واألكاديميين  المتميزين  وتخريج  واإلبداع،  لالجتهاد  منارة 
الواعدين، علماء باحثين لحل المشاكالت الطارئة والبحث في المستجدات 
المميزة،  البحث  إجراءات مشاريع  تبسيط  على  وتعمل  كما  وتطويرها، 
تعمل  وكذلك  إلنجازها،  الالزم  المالي  الدعم  وتوفير  فيها،  والباحثين 
على إقامة عالقات واتفاقيات مع الجامعات األخرى، والمؤسسات البحثية، 

ومصادر التمويل المحلية واإلقليمية والعالمية.

ويضيف أبو البصل ان العمادة تسعى لتوفير دعم لمشاريع أبحاث طلبة 
جودة  لضمان  العليا  الدراسات  شؤون  وتنظيم  والماجستير،  الدكتوراه 
الطلبة  دعم  على  تعمل  كما  الماجستير،  ورسائل  الدكتوراه  أطروحات 

المتميزين ماليًا من خالل تقديم جرايات مناسبة لهم.

وأشار الى ان العمادة تخطط في المرحلة المقبلة الى إصدار مجلة علمية 
إصدار  على  وستعمل  اإلسالمية،  الدراسات  مجال  في  محكمة  عالمية 

سالسل أخرى من المجالت في التخصصات األخرى.

وكشف ان عمل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا يسانده مجلسان 
تدريس  هيئة  أعضاء  من  يشكل  الذي   العلمي   البحث  مجلس   : هما 
يمثلون مختلف كليات الجامعة، ويعمل على توجيه مسيرة البحث العلمي 
في الجامعة من خالل دعم مشاريع البحث العلمي، وتقييم مخطوطات 
الباحثين المقدمة للنشر، ودعم نشرها باإلضافة إلى دعم المجموعات 
ومجلس  وخارجها،  الجامعة  داخل  من  الباحثين  من  المشكلة  البحثية 
الدراسات العليا الذي يمثل مختلف الكليات التي تقدم برامج دراسات عليا، 

ويتولى اإلشراف على شؤون هذه البرامج وتطويرها، وضمان جودتها.

العلمي  البحث  عمادة  ان  ليقول  الكلية،  عن  الحديث  البصل  أبو  وتابع 
الماجستير  درجات  على  الحصول  تعليمات  أصدرت  العليا   والدراسات 
هذه  في  روعي  وقد  العليا،  الدراسات  برامج  مختلف  في  والدكتوراه 
التعليمات أن تكون مواكبة ألحدث ما هو معمول به في الدراسات العليا 
في الجامعات العالمية المرموقة، حيث تم تأطيرها لتمكين الطالب من 
العلمي،  البحث  بمنهجية  باحثًا متسلحًا  لتأسيسه  الالزمة  المواد  دراسة 
هذا  تخصصه،  بمجال  المتعلقة  والدراسات  البحوث،  بأحدث  ولتعريفه 
باإلضافة إلى كتابة بحث تخرج أو رسالة في موضوع التخصص في حالة 
برامج الماجستير، وكتابة أطروحة تضيف للمعرفة في حقل التخصص 

في برامج الدكتوراه.

كما وأنجزت العمادة جميع الخطط الدراسية للتخصصات المطروحة في 
برامج الدراسات العليا، وفق أحدث المستجدات، ورؤى مجالس األقسام 
والكليات ومجلس العمداء، وأصدرت في عام 2010 / 2011 دلياًل لبرامج 

الدراسات العليا.

وفي عام 2010 تم فصل الدراسات العليا عن البحث العلمي، وأصبحت 
كلية الدراسات العليا، ومركز البحث العلمي وإحياء التراث.

االستثمــــار فــي قطـــاع التعليــــــم
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جامعة فيالدلفيا تحتفل بعيد ميالد جاللة 
الملك وبتخريــج الفــوج 18 مـن طلبتـها

في  الثاني،  عبداهلل  الملك  جاللة  ميالد  بعيد  فيالدلفيا  جامعة  احتفلت 
الوقت الذي قامت بتخريج الفوج الثامن عشر من طلبتها.

ونظمت عمادة شؤون الطلبة احتفاال بمناسبة عيد ميالد الملك عبداهلل 
الثاني، رعاه رئيس جامعة فيالدلفيا الدكتور مروان كمال، بحضور عدد 
كبير من عمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية وجمهور 

كبير من طلبة الجامعة.
 

في المقابل احتفلت الجامعة برعاية رئيس مجلس أمناء جامعة فيالدلفيا 
ليلى شرف، وبحضور رئيس الجامعة معالي األستاذ الدكتور مروان كمال، 
والعمداء،  ومستشاريه  الرئيس  ونواب  الجامعة  أمناء  مجلس  وأعضاء 
بتخريج الفوج الثامن عشر من طلبتها الذين أنهوا متطلبات الحصول على 
درجة البكالوريوس للفصل األول 2011 – 2012 والبالغ عددهم 487 

طالبا وطالبة من مختلف التخصصات.

الدكتور مروان كمال »إن جامعة  األستاذ  وقال رئيس جامعة فيالدلفيا 
خريجيها  من  الكوكبة  هذه  لألردن  تزف  وهي  وتفخر  تزهو  فيالدلفيا 
النابضين بحب الوطن والعاقدين العزم والتصميم على رفعته وبنائه، 
مسلحين بما نهلوه من علم وما اقتبسوه من قيم وما حملوه من أهداف 
لهم  فهيأت  بعده،  ولما  اليوم  هذا  لمثل  الجامعة  أعدتهم  لقد  كبيرة، 
المرافق التعليمية النموذجية والحديثة والمدرسين األكفاء والمشرفين 

المؤهلين«.

من جانبه قال عميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى الجالبنة ، »ضمن 
طبيعة العالم الذي نعيش به وفي ظل تنافسية شديدة في سوق العمل 
وبتسارع غير مسبوق على صعيد التقدم العلمي والتكنولوجي، فها أنتم 
قد وضعتم أول خطوة على طريق المستقبل واجتزتم أول تحد بجدارة 
واقتدار وعزم ال يلين وال يزال المستقبل أمامكم والكثير من التحديات 
الصعاب  على  التغلب  على  قدرتكم  من  يقين  على  وإني  بانتظاركم 

ومواجهة التحديات بفضل ما اكتسبتموه أثناء دراستكم في الجامعة«.

من جهة اخرى وقعت الجامعة اتفاقية تفاهم وتعاون مع جامعة فاليندرز 
األسترالية، حيث استقبل رئيس جامعة فيالدلفيا الدكتور مروان كمال 
نائب مدير القبول والعمليات في المكتب الدولي لجامعة فاليندرز الدكتور 

ستيف بروكس.

قدم  حيث  األسترالية،  الجامعات  كبريات  إحدى  فاليندرز  جامعة  وتعد 
بروكس عرضا عن جامعته، فيما قدم كمال موجزا عن اآلفاق التي تتطلع 

إليها جامعة فيالدلفيا من أجل إنتاج مجتمع العلم والمعرفة.

للتعاون  الجامعتين  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع  على  الطرفان  واتفق 
هيئة  وأعضاء  األكاديمية  البرامج  حيث  من  والثقافي  العلمي  والتبادل 
التدريس، وإمكانية إيفاد مبعوثي جامعة فيالدلفيا للدراسة في جامعة 

فاليندرز.

الجامعة  لطالبات  ماتش  التلي  مهرجان  الجامعة  اقامت  المقابل  في 
األردنية، حيث اشتمل البرنامج على فعاليات عدة تنوعت بين عرض في 
رياضة ألعاب الدفاع عن النفس قدمته فتيات نادي عرين األسد، وعرض 
رياضي موسيقي قدمته طالبات الجامعة األردنية، وألعاب التلي ماتش: 
الكراسي، البالونات، تعليق المالبس، الوثب بأكياس الخيش، واصطياد 
العصافير، حيث حصل فريق الجامعة األردنية على المركز األول، واحتل 
الثالث  المركز  أما  الثاني،  المركز  على  التطبيقية  البلقاء  جامعة  فريق 

فحصلت عليه طالبات فريق جامعة الزيتونة.
 

عمّان  وجامعة  األردنية،  الجامعة  جامعات:  ست  المهرجان  في  وشارك 
األهلية، وجامعة الزيتونة، وجامعة آل البيت، وجامعة البلقاء التطبيقية، 
الفائزات  على  والدروع  الكأس  توزيع  الحفل  وتخلل  فيالدلفيا.  وجامعة 
في  الطلبة  شؤون  عمادة  قدمتها  التي  والهدايا  الميداليات  إلى  إضافة 

الجامعة.
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رئيــس جامعــة فيالدلفيـــا
يتـــرأس اجتمــاع

اتحـاد الجامعــات العربيــة واألوروبيــة

ترأس رئيس جامعة فيالدلفيا الدكتور مروان كمال اجتماع 
مجلس إدارة اتحاد الجامعات العربية واألوروبية من العاصمة 

الهولندية أمستردام.

المتعلقة  العديد من المواضيع  وتم خالل االجتماع مناقشة 
بزيادة التعاون بين الجامعات في مختلف المجاالت، ال سيما 
ناقش  حيث  الجامعات،  من  كبيرا  عددا  يضم  االتحاد  وأن 
في  العرب  الطلبة  وقبول  العلمي،  البحث  آفاق  المجتمعون 

برامج الدراسات العليا في الجامعات األوروبية المتميزة.

المناهج  ربط  حول  عمل  ورشة  عقد  على  االتفاق  تم  كما 
الدراسية في الجامعات باحتياجات سوق العمل.

وقد شارك في االجتماع أمين عام اتحاد الجامعات العربية، 
عضو المجلس الدكتور سلطان أبو عرابي.

االستثمــــار فــي قطـــاع التعليــــــم
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جامعــــة الشـــرق األوســـط
MBA األولى أردنيا في تخصص ماجستير إدارة األعمال

تصدرت جامعة الشرق األوسط قائمة مجلة فوربس- الشرق األوسط ألقوى 50 
جامعة عربية للعام 2011، حيث جاء ترتيب الجامعة بالمرتبة األولى على مستوى 

الجامعات الخاصة األردنية.

ونشرت المجلة في العدد السادس عشر قائمة بأفضل الجامعات الخاصة للعام 
2011 حيث تتجه الكثير من الشركات العالمية إلى ارسال موظفيها إلى الجامعات 
من أجل استكمال دراساتهم العليا مما ينعكس إيجابيًا على تعميق مفاهيم الجودة 
في إدارة العملية االنتاجية، لذا ارتأت مجلة »فوربس الشرق األوسط« تسليط 
الضوء على هذا الموضوع إليمانها بأهمية التعليم العالي وتستمد الجامعة رؤيتها 
من خالل مبدأ »المعرفة قوة« إذ جعلته األساس في وضع استراتيجيتها؛ لضمان 
الجودة والتميز في البحث العلمي والخبرات في التعلم والتعليم، باعتبارها مركزًا 
أنواع  الذي يمّثل أرقى  الفكري  المتـقدمة ورأسمالها  القيمة في معارفها  لخلق 

االستـثمار البشري في علم اقتصاد المعرفة.

وتعّد جامعة الشرق األوسط إحدى المؤسسات التي تطمح إلى بناء إستراتيجية 
فعّالة تعتمد على تحسين األداء بما يتوافق مع معايير الجامعات العالمية بحيث 
بعد تخرّجهم.  العمل  قيادية في مواقع  توّلي وظائف  للخرّيجين فرص  تـتيح 
وتحقيقًا لهذه االستراتيجية تم اعتماد خطة زمنية وفقًا لمعايير التـقـيـيم الداخلي 
تحديد  يجب  وعليه  تـنافسية،  ميزة  لخلق  التـنظيمية  الجامعة  مرجعيات  بين 
المعايـير التـنافسية  لغرض مقارنة أداء جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا 
مع أداء الجامعات األكثر تميزًا في التعليم واإلنتاج العلمي والبحثي واالستـشارات، 

وخدمة المجتمع. 

ويقول عميد كلية األعمال االستاذ الدكتور عبد الناصر نور أن الجامعة تهدف  إلى 
خلق بيئة مالئمة للتفاعل األكاديمي وإلى مواكبة التطور العلمي والتقني، ورفد 
المستوى  على  المؤهلة  القيادية  بالكوادر  والعالمي  واإلقليمي  المحلي  السوق 
أعضاء  من  المتميزة  العلمية  الكفاءات  استقطاب  طريق  عن  وذلك  العالمي؛ 
الهيئة التدريسية والطلبة المتفوقين لنيل درجة البكالوريوس والدراسات العليا 
في التخصصات التي تقدمها الجامعة، لتتمكن من تطوير البحث العلمي وإعداد 
عالية  تنافسية  بمهارة  العمل  سوق  دخول  على  والقادرين  األكفياء  الخريجين 

وقيادة متميزة والمساهمة في التنمية المستدامة.

ارتياد  شركة  مع  تفاهم  مذكرة  األوسط  الشرق  جامعة  وقعت  المقابل  في 
الخاصة  التدريب  برامج  تقديم  في  للتعاون  والتدريب  األداريه  لألستشارات 
بمؤسسة أياتا العالمية . ووقع عن جامعة الشرق األوسط علي صبح مدير مركز 
شريف  السيد  والتدريب  لألستشارات  ارتياد  شركة  وعن  والتدريب  األستشارات 

محمود المدير العام للشركة .

في  االوسط  الشرق  جامعة  لسياسة  ترجمة  تأتي  الخطوة  هذه  ان  صبح  وقال 
التعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص لتقديم برامج تدريبية متميزة في 
شتى المجاالت تستجيب لحاجات السوق الفعلية ومده بكفاءات تمتلك المهارات 

الالزمة وعلى اعلى المستويات. 

مذكرة  بتوقيع  اعتزازه  عن  محمود  شريف  ارتياد  شركة  مدير  عبر  جانبه  من 
ذات  التخصصات  في  عالية  سمعة  وتتمتع  ورائدة  متميزة  جامعة  مع  التفاهم 

العالقة باإلدارة السياحية.

كما وقامت جامعة الشرق األوسط عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع مكتب التأهيل 
الوظيفي – صندوق الملك عبداهلل الثاني للتنمية  دورات » مجانا » للفصل الثاني 
2012 بهدف صقل مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل. اضافة الى ذلك فقد 
نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الشرق األوسط برنامجا تدريبيًا مع بنك 
ستاندرد تشارترد، حيث  تم استضافة كل من مديرة الموارد البشرية في بنك 
ستاندرد تشارترد نورا قسطنطين ومديرة جودة الخدمات والتسويق روان سعيد 
في محاضرة تعريفية حول البرنامج وشروط االشتراك وكيفية تقديم الطلبات 
على الموقع االلكتروني الخاص ببنك ستاندرد تشارترد باالضافة الى عرض نبذة 

تعريفية بالبنك وأهم منجزاته .

قناة  يبث على  الذي  و  الحواري »هنا عمان«  البرنامج  استضاف  اخرى  من جهة 
نورمينا  الفضائية والذي يقدمه د. سليم شريف عميد شؤون الطلبة في جامعة 
الشرق األوسط األستاذ محمد البرغوثي مسؤول النشاط الفني في عمادة شؤون 

الطلبة في جامعة الشرق األوسط,

التي  الفنية  األنشطة  عن  البرغوثي  محمد  الرياضي  النشاط  مسؤول  تحدث 
يقدمها قسم األنشطة الفنية في جامعة الشرق األوسط, حيث أشار الى أن قسم 
النشاط الفني يقيم العديد من البرامج التدريبية لتدريب الطلبة على العزف على 
اآلالت الموسيقية و الغناء, بحيث يتم صقل مواهبهم و رفع مستوياتهم لترقى 

الى مرحلة متميزة.

وأشار الى أنه قد تم انشاء فرقة موسيقية خاصة بجامعة الشرق األوسط, قامت 
بالمشاركة في جميع االحتفاالت الوطنية التي أقامتها جامعة الشرق األوسط في 

المناسبات واألعياد الوطنية وغيرها.

وقال بأن قسم النشاط الفني في عمادة شؤون الطلبة في جامعة الشرق األوسط 
قد قام بتلحين وتوزيع نشيد الجامعة الذي أصبح هذا النشيد مثاال للعمل الجماعي 
و ثمرة نجاح الطلبة الموهوبين الذين تم تدريبهم على العزف على جميع اآلالت 
الموسيقية, كما تم تدريب العديد من الطلبة الذين يتمتعون بموهبة صوتية 

على علم الصوتيات و الطبقات الصوتية.

الجامعـــة تنظـــم برنامجــًا 
تدريبيـــًا مــع بنــك ستانــدرد 

تشارتــــــرد
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ملف العدد

في  ملموسًا  تقدمًا  للتكنولوجيا  سمية  االميرة  جامعة  حققت 
العالمية  للجامعات  االلكترونية  للمواقع  العالمي  التصنيف 

والمعروف بمقياس »ويبومتركس«.

وحصلت الجامعة على المركز االول بين الجامعات االردنية الخاصة 
الحكومية والخاصة, في  الجامعات االردنية  السابع بين  والمركز 
العربية, والمركز 4481  الجامعات  المرتبة 65 بين  حين احتلت 
العالمي  التصنيف  ضمن  عالمية,  جامعة   20365 أصل  من 
بمقياس  والمعروف  العالمية  للجامعات  االلكترونية  للمواقع 

»ويبومتركس« للعام 2012.

واعتبر رئيس جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا االستاذ الدكتور 
حجم  وهي:  معايير,  أربعة  إلى  االستناد  أن  بطارسة  عيسى 
الصفحات  عدد  حيث  من  بالجامعة  الخاص  االلكتروني  الموقع 
وزخم المعلومات الموجودة فيها التي تمنح 10 عالمات. المعيار 
الثاني يشمل الروابط التي تعرض االبحاث والدراسات والتقارير 
التصنيف.  عالمة  من  بالمئة   50 ولها  إلكترونيًا  المنشورة 
العلمية  الملفات  هذه  عن  البحث  فيشمل  الثالث  المعيار  أما 

»سميـــة للتكنولوجيـــا«
األولــى علــى مستـوى الخاصـة والسابعــة محليــًا

بطارســــة: الجامعـــة لديهــــا  توجـــه بوضــــع خطــط 
دراسيـــة تضاهـــي نظيراتهــا فـــي الجامعات األمريكيــة

االستثمــــار فــي قطـــاع التعليــــــم

ضمن التصنيف العاملي للمواقع االلكترونية للجامعات العاملية
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يتميز  حين  في   .)?10(  Google جوجل  باستخدام  واالكاديمية 
المعيار الرابع بالوثائق والملفات المنشورة بعد تقويمها من قبل 
المنافسة وإعطائها 30 بالمئة من  التصنيف وإدراجها في  لجان 
عالمات التصنيف, ما هو اال دليل حرص على إبراز نوعية عالية 
الجودة في المخرجات وتميز بالعملية التدريسية, وهو ما تسعى 
جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا إلى تحقيقه منذ تأسيسها سنة 

.1991

في  الجاد  الواحد  الفريق  عمل  على  يدل  االنجاز  هذا  أن  وأكد 
الجامعة ضمن رؤى االميرة سمية بنت الحسن في تطوير العملية 
متميزة  وكفاءات  بمخرجات  االسواق  ورفد  والبحثية,  االكاديمية 
في الجامعة. كما يعكس تميز أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة, 
نظيراتها  بين  وما حققته  الجامعة  الواضح في مسيرة  والتقدم 

في الجامعات العربية والعالمية خالل االشهر الستة االخيرة.

في  متخصصًا  عالميًا  تصنيفًا  متريكس«  »ويبو  تصنيف  ويعد 
مواقع الجامعات في مختلف دول العالم, حيث يعمل على تقويم 
أداء الجامعات عبر ما يتم نشره في مواقعها االلكترونية, ويصدر 
عن مختبر المقاييس االلكترونية التابع للمجلس القومي للبحوث 

االسبانية, وهي أكبر هيئة عامة للبحوث في أسبانيا.

وال يستند تصنيف »ويبومتركس« إلى تصميم الموقع االلكتروني 
الخاص بالجامعة وعدد الزوار, إنما يعتمد االداء العلمي والوثائق 

االكاديمية المنشورة ومدى االستفادة مما ينشر.

لديها   الجامعة  ان  بطارسة  الدكتور  كشف  متصل  صعيد  وعلى 
توجه بإعادة النظر في الخطط الدراسية للبرامج الحالية ووضع 
خطط تضاهي الخطط الدراسية في أفضل الجامعات األمريكية 
العمل في وضع هذه  الصناعة وسوق  الجديدة وإشراك  للبرامج 
الخريج في سوق  التي يحتاجها  المهارات  الخطط والتركيز على 

العمل.

القادم  للعقد  للتنمية  إستراتيجية  خطة  إعداد  تم  لقد  وقال 
والماجستير،  للبكالوريوس  جديدة  برامج  2020الستحداث 
ورفع أعداد الطالب، وأعضاء هيئة التدريس والمختبرات وإنشاء 
هندسة  في  الماجستير  خطة  وتنفيذ  والتميز،  للبحث  مراكز 
في  الماجستير  وبرنامج  الطبية  المعلومات  وتكنولوجيا  االدارة 
الجديدة  األكاديمية  السنة  حلول  مع  التكنولوجيا  إدارة  و  الريادة 

2013/2012م . 

العام  اعتبارا من مطلع  برامج جديدة  استحداث خمسة  كما تم  
التعليم  مجلس  من  اعتمادها  تم  وقد   2012/2011 الدراسي 

العالي وهي البكالوريوس في تخصصات المحاسبة ،وتخصص 
 ، الكهربائية  والطاقة  القدرة  وهندسة   ، البرمجيات  هندسة 
الكهربائية ، وتخصص أمن  الهندسة  والماجستير في تخصص 

نظم المعلومات والجرائم الرقمية .

وتنوي الجامعة اآلن االستمرار في التوسع وبوقع سريع من خالل 
والتي  التنمية  اجل  من  كبيرة  عشرية  إستراتيجية  خطة  تنفيذ 
تم الشروع بها، وتم تقديم بعض البرامج على مراحل وسيتم 
تفعيلها خالل السنوات المقبلة في برنامج المعلوماتية الصحية 
،وإدارة األعمال الدولية والتسويق ،والمالية ، واإلدارة الهندسية ، 
وهندسة المياة ، والموارد المائية ، ومشاريع الريادة التكنولوجية 

،وأساليب تدريس العلوم والهندسة.

األميرة  جامعة  أذربيجان  جمهورية  من  وفد  زار  اخرى  جهة  من 
سمية للتكنولوجيا، لبحث سبل تعزيز التعاون البحثي والتدريبي 
الجامعة  بين  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في 

والمؤسسات األكاديمية في أذربيجان .

رئيس  نائب  حضره  الذي  اللقاء  خالل  البطارسة  د.  وأستعرض 
إلى  إضافة  الكليات،  وعمداء  الرفاعي  مشهور  الدكتور  الجامعة 
عمر،  مولى  رسول  أذربيجان  سفارة  في  الدبلوماسي  الملحق 
وتكنولوجيا  اإلتصاالت  وزارة  من  النمري  وفاء  والمهندسة 
،أهدافها  )رسالتها  بالجامعة  مفصاًل  ،تعريفًا  المعلومات 
،إنجازاتها(، كما تم تقديم معلومات حول تخصصات الجامعة وما 
تم إستحداثه في برامج البكالوريوس والماجستير،وعدد الطالب 
المقبولين في الجامعة من جنسيات أردنية وأجنبية ، واالتفاقيات 

الدولية التي أبرمتها الجامعة مع جامعات عربية وأجنية  .

وشدد الدكتور بطارسة على دور الجامعة في رفد القطاع الخاص 
للطالب  الجامعة  الجودة من خالل دعم  بكفاءات متميزة وعالية 
ما  صقل  على  تعمل  التي  الالمنهجية  النشاطات  في  وإشراكه 
في  العملية  قدرته  وتحفيز  علمية  أكاديمية  معرفة  من  لديه 

الوقت ذاته.

النانو  تكنولوجيا  مركز  ومدير  الوفد   رئيسة  أشارت  جانبها  من 
للتكنولوجيا  سمية  األميرة  جامعة  اختيار  إلى  عبدالليفا  سيفدا 
والبحثية  األكاديمية  تجربتها  على  واإلطالع  معها  للتواصل 
متمنية  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  المتميزة 
تعزيز التعاون بين الطرفين من خالل إدراج منح لطلبة أذربيجان 

في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.
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قال رئيس جامعة البترا األستاذ الدكتور عدنان بدران الذي يرأس 
»التصنيف  إن  الجامعات  تصنيف  معايير  بإعداد  المكلفة  اللجنة 
يتضمن  األردنية  الجامعات  لتقييم  وضعه  تم  الذي  االردني 
جميع معايير الجودة مقارنة مع مؤشرات االداء الرئيسية لتقويم 

جامعات العالم االسالمي«.

وأوضح بدران خالل لقاء في وزارة التعليم العالي، إن هذه المعايير 
هي نتاج عمل شهور متواصلة، للخروج بمعايير التصنيف، وفقًا 
لرؤية ارتكزت على التدريس ونوعيته ومخرجاته، إضافة إلى دور 

الجامعات في البحث العلمي، وخدمة المجتمع.

بالجامعة  التحاقه  قبيل  يدرك  أن  الطالب  حق  »من  إن  واضاف 
البحث  في  التميز  على  وقدرتها  التعليمي،  مخرجها  مستوى 
اللجنة  اقرتها  التي  التصنيف  معايير  تقدم  إلى  الفتا  العلمي«، 

تتقدم على كثير من التصنيفات المعتمدة في دول العالم.

واشار بدران إلى أن ارتفاع نسبة االنفاق على التعليم العالي ال 
يعد مؤشرًا على جودة التعليم ومخرجاته.

ستخضع  أنها  مؤكدًا  اللجنة،  وضعتها  التي  المعايير  واستعرض 
التعليم  قطاع  في  وخبراء  الجامعات  رؤساء  قبل  من  للنقاش 

العالي قبيل اقرارها.

وتتلخص معايير التصنيف بالحاكمية واالدارة، وخصص له )10 
 15( التدريسية  والهيئة  نقطة(   15( الجامعية  والبيئة  نقاط( 
نقاط(   10( المجتمع  مع  والتواصل  نقطة(   15( والطلبة  نقطة( 
 10( والتمويل  نقطة(   17( العليا  والدراسات  العلمي  والبحث 

نقاط( والبعد الدولي 08 نقاط.

من جهة اخرى وضمن إحتفاالت اسرة نادي اعضاء هيئة التدريس 
الكرامة  لمعركة  واألربعين  الرابعة  بالذكرى  البترا  جامعة  في 

االستثمــــار فــي قطـــاع التعليــــــم

بدران يعلن إطالق معايير
تصنيف الجامعات األردنية

»البترا حتتفل بالذكرى 44 ملعركة الكرامة وترعى مهرجاناً لنصرة األقصى
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على  قرب  عن  للتعرف  المعركة  موقع  اكاديمي  وفد  زار  الخالدة 
حيثياتها والتضحيات التي قدمها أبناء الجيش العربي في سبيل 

الدفاع عن ثرى االردن وكرامة األمة.

واستمع الوفد الى إيجاز قدمه احد ضباط القوات المسلحة األردنية 
الجيش  نشامى  حققها  التي  واإلنجازات  المعركة  مجريات  حول 

العربي.

وقرأ أعضاء الوفد سورة الفاتحة على أرواح شهداء الكرامة األبرار 
المجهول  للجندي  التذكاري  النصب  على  الزهور  اكاليل  ووضعوا 
حيث عبر اعضاء هيئة التدريس عن فخرهم واعتزازهم بما أنجزه 
في  جذرت  قد  الزيارة  هذه  ان  مؤكدين  عظيم  نصر  من  االردن 

نفوسهم الوالء لجاللة الملك واألنتماء للوطن.

وقال رئيس النادي في الجامعة الدكتور احمد الخطيب ان الجامعة 
تحرص دائمًا على المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية مبينًا 
مواطن  كل  قلب  على  الغالية  المناسبات  من  المعركة  ذكرى  ان 
مشيرا الى ان معركة الكرامة تعد من المعارك التي اعادت كرامة 

االمة حيث سطر فيها الجيش العربي البطوالت .

وعلى صعيد متصل رعى نائب رئيس جامعة البترا االستاذ الدكتور 
مروان الموال فعاليات المهرجان التضامني لنصرة األقصى والذي 
أقامه وأشرف عليه قسم النشاط الفني والثقافي في عمادة شؤون 

الطلبة.

أ.د احمد الخطيب عميد شؤون الطلبة في بداية المهرجان  وحيّا 
العالي  وإحساسهم  التضامنية  وقفتهم  على  الجامعة  طلبة 
بالمسؤولية نحو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، حيث 
تنادوا إلى اإلعداد لهذا المهرجان الذي يحيي ذكرى األقصى، ذخيرة 
الصمود  ودعم  الحق  جانب  إلى  ليقفوا  الذهبي،  ورصيدها  األمة 
وإعداد العدة لحماية األقصى وأهله. وتعطيل المؤامرة الصهيونية 
لتهويد المسجد األقصى، مبينا أن قضية القدس قضية محورية 

مركزية تهم كل عربي ومسلم.

المنشدة  قدمتها  وطنية  وأهازيج  أغان  على  المهرجان  واشتمل 
ميس شلش وفرقة الجامعة ألهبت مشاعر الحضور وأذكت فيهم 
روح التضامن والدعم ألولى القبلتين، كما سطرت هذه األغاني 
وأهله  األقصى  لتاريخ  والفداء  التضحية  قصص  واألهازيج 

الصامدين.

وحضر المهرجان حشد كبير من طلبة الجامعة عبروا بهتافاتهم 
األقصى  والعدل لصون  الحق  جانب  إلى  ووقوفهم  انتمائهم  عن 
وإفشال مخططات العدو، كما حضره عدد كبير من أساتذة الجامعة 

وإدارييها.

تخصيص  على  سنوات  عشر  ومنذ  دأبت  البترا  جامعة  أن  يذكر 
أسبوع للقدس تعيد فيه للذاكرة الشبابية الجامعية تاريخ القدس 

الشريف وقصص بطوالتها ونضالها ضد المحتل.
عدنان  الدكتور  االستاذ  البترا  جامعة  رئيس  التقى  المقابل  في 
بدران وفد جامعة West of England البريطانية ممثال بالدكتور 
محمد عودة حيث تم التباحث في مجاالت التعاون األكاديمي بين 
جامعة البترا وجامعة West of England حول برنامج الماجستير 

)Software Engineering( وكذلك  البرمجيات  لتخصص هندسة 
التعاون في مجال الدورات القصيرة عبر االستفادة من تكنولوجيا 
إعطاء  في   )E-learning( بعد  عن  التعلم  أو  االلكتروني  التعلم 
المحاضرات بإشراف مزدوج والتعاون في برامج التطوير المستمر 

. CDP's( Continuous Development Programs(

غسان  الدكتور  المعلومات  تكنولوجيا  كلية  عميد  اللقاء  وحضر 
عيسى ورؤساء األقسام فيها وأساتذة الكلية.

وأكد رئيس الجامعة في معرض حديثه على التعاون في مجال 

والذي   )Executive MBA( األميركي  النمط  وخصوصا   MBA ال 
يتطلب توفر سنتين خبرة لدى الطالب على األقل، مشددا على ان 
جامعة البترا تركز على النوع وليس الكم بحيث يتم ابتعاث الطلبة 
المتفوقين علميا وفي اللغة اإلنجليزية فهم العقول التي ستقود 

السوق في المستقبل.

من جهته بين الدكتور عودة بأن لديهم مشاريع أكاديمية مدعومة 
ضمنها  البترا  جامعة  إدخال  مقترحا  األوروبي  االتحاد  قبل  من 

والتباحث في الجوانب التقنية في هذا الخصوص .

كما واقترح الدكتور غسان عيسى عميد كلية تكنولوجيا المعلومات 
سيعقد  العام 2013  من  أبريل  شهر  في  مؤتمر  إقامة  موضوع 
بإشراف وجهود جامعة البترا يتناول موضوع تطبيقات تكنولوجيا 

المعلومات في الطاقة المتجددة . 

في نهاية اللقاء كّلف االستاذ الدكتور بدران، عميد كلية تكنولوجيا 
 )Memo of Understanding( بكتابة  الدكتور عيسى  المعلومات 
، كما   West of England إلى جامعة إبتعاث ثالثة طالب  وطلب 
د.عودة  مع  االتصاالت  بمتابعة  الرب  أبو  فيصل  الدكتور  كّلف 

بخصوص ذلك. 
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ملف العدد

يسعى للمساهمة في تحقيق توزيع عادل لمكاسب التنمية بين 
المحافظات، من خالل طرحه للعديد من البرامج والمبادرات التي 
والمؤسسات  والشركات  والمجموعات  األفراد  خدمة  شانها  من 

العامة والخاصة.

تنفيذا  انشاؤه  تم  الذي  للتنمية  الثاني  عبداهلل  الملك  صندوق 
خاص  صندوق  النشاء  دعت  التي  السامية،  الملكية  للتوجيهات 
التنموية  الجهود  بدعم  يساهم  مؤسسية  مظلة  بمثابة  ليكون 
المبادر  الصندوق  هذا  يكون  بحيث  والتعليمية،  واالجتماعية 

طاقات  تسخّر  مشاريع  على  تعتمد  شاملة  تنمية  تحفيز  في 
العاملة في  الفئات  المواطنين لإلنتاج واإلبداع وتقوم بمساعدة 

إنجاح المشاريع.

للتنمية  الثاني  عبداهلل  الملك  لصندوق  العام  المدير  وبحسب 
طارق عوض فان رسالة الصندوق تتلخص في تمكين المواطن 
وتهيئة البنى التحتية لتطوير قدراته ومهاراته واستثمار إمكاناته 
والخاص  العام  القطاع  مؤسسات  مع  مستدامة  شراكات  وعقد 

لتعمل بانسجام مع الجهود الوطنية التنموية.

عادل  توزيع  تحقيق  في  المساهمة  إلى  يسعى  فهو  رؤيته،  اما 

صندوق الملك عبداهلل الثاني للتنمية
شعلــــة مضيئـــة فــي خدمــــة المجتمــــع

عــــوض: الصنــــدوق خصــــص لدعـــم برامــــج 
تنمويــــة ورياديـــة استهدفت مختلف القطاعــــات

استثمـــــــــارات متنوعـــــــــــة
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لمكاسب التنمية بين المحافظات، من خالل إقامة مشاريع إنتاجية 
ريادية، وتشجيع اإلبداع والتميز عبر شراكة حقيقية مع القطاع 

العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

أهداف  أبرز  ان  لـ«النشامى«  حديثه  خالل  عوض  ويقول 
البرامج  دعم  في  تكمن  للتنمية،  الثاني  عبداهلل  الملك  صندوق 
واألنشطة التي تهدف إلى زيادة اإلنتاجية الوطنية وتوفير فرص 
المواطن،  معيشة  مستوى  تحسين  في  اإلسهام  بقصد  العمل 
في  ريادية  تنموية  وشركات  مشاريع  تأسيس  في  والمساهمة 
واإلستشارات  الدعم  وسائل  وتوفير  المملكة  محافظات  مختلف 
بما  المواطنين  قدرات  بناء  في  والمساهمة  لتطويرها،  الفنية 

يعزز مستوى كفاءاتهم وقدراتهم اإلنتاجية. 

كما ويهدف الى دعم األنشطة وتوفير البرامج التي تحفز طاقات 
وتحفيز  مواهبهم،  وتنمية  األردني  الشباب  لدى  والتميز  اإلبداع 

ريادة األعمال من خالل دعم برامج  اإلبتكار والبحث والتطوير. 

هذا  قبل  من  المستهدفة  الفئات  ان  للحديث  عوض  وينتقل 
عبداهلل  الملك  صندوق  ومشاريع  برامج  ان  ليقول  الصندوق، 
والشركات  والمجموعات  األفراد  إلى خدمة  تهدف  للتنمية  الثاني 
والمؤسسات العامة والخاصة، من خالل االستثمار األمثل لطاقات 
بتدريبهم  إنتاجيتهم،  وتعزيز  الكامنة،  وإمكاناتهم  الوطن  أبناء 
وتأهيلهم، ودعم أنشطة اإلبداع والتميّز بمختلف أشكالها، وصواًل 
المؤهّلة، ضمن إطار  البشريّة  الموارد  إلى مستوى متميّز في 
عمل يحقق مبادئ الصندوق المتمثلة في: الشفافية، اإلنتاجية، 

الربحية، االستدامة، التعاون المشترك والتمويل الفعّال. 

طرح  خالل  من  النبيلة  أهدافه  ينّفذ  فهو  الصندوق،  برامج  اما 
الهادفة؛  واألنشطة  الرياديّة  والبرامج  المبادرات  من  العديد 
والتي تتمحور في تنمية الموارد البشرية، وتطوير ريادة األعمال 

والمبادرات، وتطوير البنية التحتية ودعم القطاعات.

ففي جانب تنمية الموارد البشرية، فان الصندوق يطرح العديد 
من  عدد  بتمويل  يقوم  حيث  بالتعليم،  الخاصة  المبادرات  من 
المنح الدراسية الجامعية للطلبة األردنيين بالتعاون مع الجامعات 
منح  منها  مرموقة،  عالمية  ومؤسسات  وجامعات  األردنية 

الجامعات  في  المقتدرين  غير  المتفوقين  للطلبة  بكالوريوس 
األردنية الحكومية، ومنح صندوق األميرة منى للتمريض، ومنح 
ومنح  السياسية،  والعلوم  لالقتصاد  لندن  جامعة  في  ماجستير 

ماجستير بالتعاون مع برنامج المجلس البريطاني.

كما ويقوم بتقديم بمنح ماجستير في مجاالت الخدمة االجتماعية 
المتحدة  الواليات  في  كولومبيا  جامعة  في  التنموية  والدراسات 
األمريكية، ومنح ماجستير ألفضل مشروع تخرج في جامعة باث 
جامعة  في  الحاسوب  علم  مجال  في  دكتوراه  ومنح  البريطانية، 
درهام، ومنح دكتوراه في مجال علوم األرض في جامعة درهام، 
وشهادة  األردني،  اإلعالم  معهد  في  ماجستير  منح  الى  اضافة 
ومنح الماجستير في مجال الفيزياء النووية التطبيقية في جامعة 

البلقاء التطبيقية والجامعة األردنية.

بتوفير  الماضي  العقد  خالل  قام  الصندوق  ان  عوض  وكشف 
)2700( منحة دراسية للطلبة األردنيين المتميزين.

برامج  يقدم  حيث  القدرات،  بناء  برامج  الصندوق  ويطرح  كما 
العام،  القطاع  موظفي  كفاءة  برفع  بالمساهمة  تعنى  تدريبية 
وتدريب المتقاعدين العسكريين،  ومنها برنامج تدريب وتأهيل 
المعلومات  تكنولوجيا  مهارات  على  العسكريين  المتقاعدين 
من  )تعّلم  العام  القطاع  موظفي  وتدريب  الحاسوب،  واستخدام 
 New York Wagner School of Public( مع جامعة )أجل الخدمة
Administration ( ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف األردنية )ـ

Jordan Career Education Foundation(، حيث يهدف البرنامج 
الجدد بخبرة تقل عن  العام  القطاع  إلى تعزيز مهارات موظفي 
خمس سنوات لتحسين أدائهم ومهارات التواصل واإلدارة العامة 

لديهم، وضمان استمراريتهم بمستقبل مهني أفضل لهم. 

 Inspirational( ويقدم برنامج تطوير الخدمة المدنية مع مؤسسة
Development Group(، الذي يهدف إلى تطوير الخدمة المدنية 
لإلدارة المتوسطة في القطاع العام وتعزيز األداء ومهارات القيادة 
واإلدارة لكبار المسؤولين في القطاع العام، وينفذ البرنامج على 
من  األخيرة  المرحلة  تعقد  حيث  أشهر،  ستة  خالل  مراحل  ثالث 

البرنامج في األكاديمية الملكية العسكرية في ساندهرست.
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وبرنامج )القيادة نحو المستقبل( بالتعاون مع كلية كندي لإلدارة 
وتنمية  تطوير  إلى  يهدف  الذي  هارفارد،  جامعة  الحكومية- 
مهارات القيادة لدى متخذي القرار وكبار المسؤولين من القطاع 
العربية،  والدول  األردن  من  المدني  والمجتمع  والخاص  العام 
ويعدّ فرصة لبناء العالقات وتبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون 
مهارات  القيادة،  مهارات  على  البرنامج  يركز  المشاركين.  بين 
التفاوض، السياسات االقتصادية والدبلوماسية الدولية بأسلوب 

تفاعلي وتشاركي من قبل نخبة من أساتذة جامعة هارفارد.

ويقول عوض ان )12725( متقاعدًا عسكريًا وموظفًا من مختلف 
بناء  برامج  من  استفادوا  العامة،  المؤسسات  في  المستويات 

القدرات المختلفة.

ومن ضمن البرامج والتي تتعلق في جانب تنمية الموارد البشرية 
التي يطلقها الصندوق، البرامج المتعلقة في »تمكين الشباب«، 
وذلك من خالل تقديم برامج تعنى برعاية اإلبداع والتميز لديهم.

في  األردن  كلنا  شباب  هيئة  مقرات  البرامج،  هذه  ضمن  ومن 
عبداهلل  الملك  لصندوق  الشبابي  )الذراع  المحافظات  كافة 
في  للمشاركة  األردني  الشباب  تشجيع  بهدف  للتنمية(،  الثاني 
الحياة العامة وإيجاد قنوات التواصل بين الشباب لمعرفة آرائهم 
تطوعية  وخدمات  متعددة  تدريبية  برامج  وعقد  ومواقفهم، 
وحلقات الحوار التي تتناول مواضيع شبابية مختلفة تقدمها في 
12 مقرًا منتشرة في أنحاء المملكة، مشيرا ان هذه المراكز توفر 

أماكن للتفاعل بين قطاع الشباب ومراكز المجتمع األخرى. 

ويقدم مكاتب التأهيل الوظيفي في 21 جامعة أردنية، وبرنامج 
التدريب الصيفي لطلبة الجامعات )درب(، وبرنامج تمويل مشاريع 
التخرج لطلبة الجامعات األردنية، وبرنامج دعم السفر والتبادل 

الثقافي للشباب، ونادي الشباب المتوسطيّ للتكنولوجيا.

اضافة الى ذلك بقوم الصندوق بعقد وتنظيم مؤتمرات الشباب، 
حيث استفاد من هذه البرامج التدريبية واألنشطة المتعددة 440 

الف شاب وشابة من مختلف محافظات المملكة.

مبادرة  الصندوق،  يطرحها  التي  والبرامج  المبادرات  ومن ضمن 
الصندوق  ويقوم  حيث  والمبادرات«،  األعمال  ريادة  »تطوير 

برعاية ريادة األعمال والريادة االجتماعية لدى الشباب من خالل 
التفكير  وتحفيز  والجوائز  واألنشطة  المبادرات  ودعم  تنفيذ 

اإلبداعي لحل المشكالت االقتصادية واالجتماعية.

عبداهلل  الملك  جائزة  النشاطات،  هذه  أبرز  ان  عوض  ويقول 
بمبادرة  الجائزة  أطلقت  حيث  الشبابي،  واإلبداع  لإلنجاز  الثاني 
الشرق  حول  العالمي  االقتصادي  المنتدى  خالل  سامية  ملكيّة 
األوسط في البحر الميت عام 2007، وتهدف الجائزة إلى تكريم 
المبادرة،  بزمام  أمسك  الذي  القيادي،  العربي  الشباب  ودعم 
وأسهم بإنشاء وتنفيذ مشاريع حققت أثارًا إيجابية ملموسة في 
أردنيًا  شابًا   20 الجائزة  دعم  من  واستفاد  المحلية.  المجتمعات 

وعربيًا. 

مبادرة  وهي  اإللكترونية،  التطبيقات  تطوير  تحدي  ومسابقة 
الحكومية  المدارس  لطلبة  الصندوق  أطلقها  سامية،  ملكية 
سنة   17-15 العمرية  وللفئة  المملكة  مستوى  على  والخاصة 
التطبيقات  الحديثة وتطوير  التقنيات  الشباب على  تعليم  بهدف 
برامج  ابتكار  من  وتمكينهم   ،iOS التشغيل  نظام  باستخدام 
إلى اآلن دورتين لهذه  تفاعلية لترويج األردن، ونظم الصندوق 
والثانية  األردن(  في  )السياحة  عنوان  تحت  ،األولى  المسابقة 

)منتجات من األردن(  

الريادية  المشاريع  تطوير  شركة  بدعم  الصندوق  ويقوم  وكما 
واالستثمارية )Oasis500(، والتي تهدف إلى دعم الشباب الريادي 
عبر توفير التمويل والتدريب الالزم لهم لتطوير خطط عملهم 
تكنولوجيا  قطاع  في  جديدة  ومشاريع  شركات  ضمن  وإطالقها 
المعلومات واالتصاالت واإلعالم الرقمي، حيث تسعى إلى إطالق 
الذي  األمر  المقبلة،  الخمس  السنوات  خالل  ناشئة  شركة   500
نموًا  األسرع  تعتبر  قطاعات  في  عمل  فرص  إيجاد  إلى  سيؤدي 

عالميًا. 

ومن مجمل االمور التي يتبناها الصندوق ويسعى الى تحقيقها 
قطاع  أبرزها  المختلفة،  القطاعات  ودعم  التحتية  البنية  تطوير 
تمويل المشاريع الصغيرة، حيث ساهم الصندوق بتأسيس البنك 
الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة الذي قدم خدماته المختلفة 
من  للدخل  مدرة  إنتاجية  مواطن إلنشاء مشاريع   )116000( لـ 

خالل 10 فروع منتشرة في مختلف محافظات المملكة. 

استثمـــــــــارات متنوعـــــــــــةملف العدد
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مثل  الصندوق،  يدعمها  التي  القطاعات  عوض  ويستعرض 
قطاع تكنولوجيا المعلومات،حيث قام الصندوق بتنفيذ عدد من 
األنشطة والبرامج لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات لسد الفجوة 
االقتصادي  التطور  وتعزيز  المملكة  محافظات  بين  الرقمية 
)المراكز  معرفة  محطة   180 فأنشأ  األردن،  في  واالجتماعي 
المجتمعية لتكنولوجيا المعلومات( لتقدم للمواطنين، خاصة في 
وخدمات  المجانية  اإلنترنت  خدمات  والفقيرة،  البعيدة  المناطق 

تدريبية في مهارات الحاسوب لمختلف الفئات العمرية.

كما ساهم الصندوق في دعم وتأسيس شركات ريادية في قطاع 
للتكنولوجيا،  المتكاملة  المجموعة  منها  المعلومات،  تكنولوجيا 
لتقنيات  األردنية  والمجموعة  اإللكتروني،  التعليم  ومشروع 
التعليمية األردنية، وشركة كتاب  التدريب )روبيكون(، والمبادرة 

للتكنولوجيا، اضافة الى  شركة المدهشون لإلنتاج الفني.

واضاف انه في عام 2011 قام الصندوق بدعم تأسيس رابطة 
شركات صناعة األلعاب االلكترونية التي تنفذ بدعم من الصندوق 
عقد  منها:  القطاع  هذا  في  األردنيين  قدرات  لبناء  أنشطة  عدة 
األلعاب  وإنشاء مختبر  المختصة،  والمؤتمرات  التدريبية  الدورات 
لتطوير  والمصممين  الشباب  مساعدة  بهدف  االلكترونية 
أفكارهم وتعليمهم أسس تصميم األلعاب االلكترونية وإنتاجها 
وتدريبهم على مهارات متخصصة تتمثل في تصميم الشخصيات 
وابتكار  والسيناريوهات،  المصورة  القصص  وفن  اإللكترونية، 

المؤثرات الصوتية. 

إنتاج  مجال  في  الفنية  التقنيات  بأحدث  المختبر  تزويد  تم  وقد 
األردن  ليصبح  الصناعة،  بهذه  لالرتقاء  اإللكترونية،  األلعاب 

مركزًا رائدًا في هذا المجال على مستوى المنطقة.

كما ويقدم الدعم لقطاع الزراعة، حيث قام الصندوق بتأسيس 
من  مختلفة  مناطق  في  اإلنتاجية  الزراعية  المشاريع  من  عدد 
بهدف  للزراعة  وتهيئتها  األراضي  استصالح  خالل  من  المملكة 
ومساعدتهم  المحلية  المجتمعات  ألبناء  عمل  فرص  توفير 
حديثة،   زراعية  تكنولوجيا  باستخدام  ومهارات  خبرات  الكتساب 
الصافي،  غور  مزرعة  مشروع  القاسمية،  مزرعة  مشروع  مثل 
في  الزيتون  زيت  لعصر  معصرتين  عال،  دير  مزرعة  مشروع 
المشاريع  هذه  خالل  من  الصندوق  وفر  حيث  وعجلون،  البلقاء 

العديد من  المزارع  وتنتج  دائمة وموسمية،  )210( فرصة عمل 
والورود  والتمور  والفواكه  كالخضراوات  الزراعية  المحاصيل 

واألزهار.   

الصندوق  ساهم  فقد  التنموي،  العقاري  التطوير  قطاع  اما 
بتأسيس وتنفيذ عدد من المشاريع العقارية التنموية بالشراكة 
مع نخبة من المستثمرين في مناطق مختلفة من المملكة، منها، 
)مشروع  والعقارية  السياحية  لالستثمارات  الميت  البحر  شركة 
منتجع سمارة(، شركة منتجعات البحر الميت )مركز الملك حسين 
تطوير  هيلتون(، وشركة  فندق  للمؤتمرات، ومشروع  بن طالل 
معان )منطقة معان التنموية: الروضة الصناعية، واحة الحجاج، 

سكن الطالبات، مركز التدريب المهني(.

وقال عوض ان هذه المشاريع ساهمت في توفير مئات من فرص 
المباشرة، كما وتساعد في ترويج األردن  المباشرة وغير  العمل 
مثل  الدولية   والمعارض  المؤتمرات  سياحة   وتشجيع  سياحيًا 
استضافة المنتدى االقتصادي العالمي في مركز المؤتمرات منذ 
تنموية  بؤر  إيجاد  في  المشاريع  هذه  تساهم  كما   .2003 عام 
التي  المناطق  في  مشاريع  وإقامة  االستثمارات  لجذب  ومراكز 
تعاني من نسب فقر وبطالة عالية في المملكة، من خالل تهيئة 
عمل  بيئة  وتقديم  المناطق  هذه  في  الالزمة  التحتية  البنية 
مناسبة ألصحاب المشاريع والعاملين من أبناء المجتمع المحلي. 

السياحة  تطوير  لقطاع  الدعم  الصندوق  يقدم  ذلك  الى  اضافة 
وإحياء التراث، حيث قام بتأسيس الشركة األردنية إلحياء التراث 
األثرية  المناطق  في  الحضاري  التاريخ  تجسيد  إعادة  بهدف 
تمثل  تنفيذ عروض وفعاليات  األردن، من خالل  والسياحية في 
مناطق  مختلف  في  القديمة  التاريخية  الحضارات  وتراث  تاريخ 
من  المزيد  جذب  على  يساعد  مما  والسياحية،  األثرية  المملكة 

الزوار المحليين والسياح األجانب لهذه المواقع. 

وكانت باكورة مشاريع هذه الشركة تنفيذ مشاريع إلعادة إحياء 
التراث في كل من منطقة البتراء والشوبك ووادي رم، باإلضافة 
إلى إعادة ترميم وتشغيل فندق مونتريال في الشوبك، وإضاءة 
استطاعت  حيث  المتجددة،  الطاقة  باستخدام  الشوبك  قلعة 
الشركة توفير )116( فرصة عمل للمتقاعدين العسكريين وأبناء 

المجتمع المحلي لهذه المناطق، وتوفير فرص اقتصادية لهم. 





األخبار العربية والعالمية
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توقعــات باستثمــار 200 مليــار فــي عقــارات مكــة خالل 2012

قدرت غرفة مكة المكرّمة حجم المبالغ التي يتوقع أن يتم ضخها 
خالل  المقدسة  العاصمة  في  العقاري  االستثماري  القطاع  في 

العام الجاري بنحو 200 مليار ريال.

الغرفة  العقارية في  اللجنة  أولية صادرة عن  وكشفت تقديرات 
موعود  القطاع  هذا  أن  المكرّمة،  مكة  في  الصناعية  التجارية 
خالل عام 2012 بدخول هذه المبالغ، مشيرة إلى أنه على الرغم 
من محدودية حجم المساحة االستثمارية في المنطقة المحيطة 
بالحرم المكي الشريف وقلة الفرص فيها، إال أن حجم االستثمار 
المحافظ  توجهت  أن  بعد  خاصة  ملحوظ،  بشكل  ينمو  زال  ما 
كأحياء  بديلة  أحياء  إلى  وخارجها  مكة  داخل  من  االستثمارية 
العزيزية، والششة، والنزهة وغيرها من األحياء، وفقًا لصحيفة 

»االقتصادية« السعودية.

الغرفة  في  العقارية  اللجنة  رئيس  رياش،  أبو  منصور  وقال 
التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إن مكة المكرمة ستجذب 
القطاع  لالستثمار في  ريال  مليار  نحو 200  الجاري  العام  خالل 
العقاري، من بينها نحو 70 مليار ريال حصيلة حجم التعويضات 
لمصلحة  المنزوعة  العقارات  مالك  عليها  سيحصل  التي  المالية 
مشاريع تطويرية وتنموية، الذين من المتوقع أن يعيدوا تدويرها 
المساحات  تقلص  أن  مبينًا  الجاري،  العام  خالل  السوق  في 
السوق  يمنع  لن  المركزية  المنطقة  في  االستثمارية  والفرص 
من النمو، وذلك في ظل وجود أحياء باتت بديلة لتلك المنطقة، 

الششة،  النزهة،  الزاهر،  المسفلة،  جنوب  العزيزية،  كأحياء: 
المعابدة وغيرها.

وأوضح أن اللجنة انتهت منذ ثالثة أسابيع مضت من تقدير 90 
عقارا في منطقة الحجون لصالح إنشاء مرافق خدمات لألنفاق 
المؤدية للحرم المكي الشريف، وانتهت من تقدير العقارات التي 
ستنزع لمصلحة قطار الحرمين الممتد مساره من حارة الزهارين 
في حي الرصيفة في العاصمة المقدسة إلى الحدود اإلدارية مع 
مركز بحرة، البالغ عددها نحو ألف عقار بخالف األراضي البيضاء 
المواصالت  وزارة  زالت  ما  التي  المسار،  امتداد  على  الموجودة 
تتحرى عن مالكها، الفتًا إلى أن العقارات التي ستنزع لمصلحة 
الطريق الموازي المقدرة بنحو أربعة آالف عقار تم أيضًا االنتهاء 

من تقديرها بعد أن استغرقت مدة التقدير تسعة أشهر.

اآلن في  قائمة حتى  زالت  ما  اللجنة  أعمال  أن  رياش،  أبو  وأبان 
الدائري  الطريق  مشروع  لمصلحة  عقار   1300 نحو  تقدير 
األول كدفعة أولى، وتم إنجاز نحو 40 في المائة، وكذلك تعمل 
المواصالت  وزارة  لمصلحة  ستنزع  التي  العقارات  تقدير  على 
حي  من  الممتد  الثاني  الدائري  الطريق  تنفيذ  على  تعمل  التي 
الزاهر وصواًل إلى الكعكية، ويصل عددها إلى أكثر من 1600 
عقار، مستدركًا أن لجنة التقدير تعمل أيضًا على تثمين منطقة 
لنزعها  مربع  متر  ألف  البالغة مساحتها 140  السيارات  معارض 

لمصلحة محطة قطار المشاعر المقدسة.

أخبــــــــــــــار متنوعــــــــــــــةملف العدد
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»تويوتــــا« تتوقـــع تحقيـــق مبيعـــات تصـــل إلـــى 
8.48 مليــــون سيــــــارة فـــــــي 2012

كشفت شركة تويوتا موتور كوربوريشن عن خططها اإلنتاجية 
إنتاج  حجم  زيادة  على  خالله  عازمة  الحالي،  للعام  والبيعية 
 2011 عام  بتوقعات  مقارنة  بالمئة   24 بنسبة  لديها  الوحدات 
الذي شهد إنتاج 6,97 مليون وحدة، لتصل في عام 2012 إلى 

8,65 مليون وحدة. 

إلى 8,48  مبيعات تصل  تحقيق  في خططها  تويوتا  وتستهدف 
 20 نسبته  تبلغ  بارتفاع  أي  العالم  مستوى  على  وحدة  مليون 
بالمئة مقارنة بمبيعاتها المستهدفة في 2011 والتي تمثلت في 

7,05 مليون وحدة على مستوى العالم.

لمبيعات 2012 لتحقيق ذات  وتتطلع تويوتا من خالل توقعاتها 
النجاح الذي حققته في عام 2007، حيث تمكنت حينها من بلوغ 
 8,48 حوالي  مسجلة  العالم  مستوى  على  مبيعات  نسبة  أعلى 
مليون وحدة )مركبة(. هذا وتتوقع الشركة تحقيق أرقام قياسية 
آلثار  السريع  اليابان  تخطي  ظل  في  مبيعاتها  حجم  في  جديدة 
من  التعافي  على  تايالند  وقدرة  ضربته،  التي  الزلزال  كارثة 
الفيضانات التي أصابتها، ونظرًا لخططها التطويرية والتوسعية 
الجديدة  الموديالت  من  العديد  بإطالق  عبرها  ستقوم  التي 
الصين  مثل  الناشئة  األسواق  من  جديدة  مجموعة  واختراق 

وغيرها من البلدان اآلسيوية.
إضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة تحقيق نمو مطرد في مبيعاتها 
للعام المقبل 2013 والتي من المتوقع أن تصل إلى 8,95 مليون 

مركبة، بحجم إنتاج عالمي سيصل إلى 8,98 مليون مركبة، أي 
بزيادة تبلغ 6 بالمئة في حجم المبيعات وزيادة تبلغ 4 بالمئة في 

حجم اإلنتاج مقارنة بالعام الحالي 2012.
ويقول مدير التسويق في الشركة المركزية للتجارة والمركبات، 
وكالء لكزس وتويوتا وهينو في المملكة نديم حداد، »ستشهد 
الفترة القادمة تواجدًا كبيرًا لشركة تويوتا في األسواق المختلفة 
نظرًا لرفعها لطاقتها اإلنتاجية التي جاءت مواجهًة للطلب المتزايد 
على مركبات تويوتا المبتكرة واآلمنة، مما سيمكنها من تحقيق 
األسواق  واالنتشار سواء في  المبيعات  نوعية على صعيد  قفزة 
في  وذلك  اختراقها،  تستهدف  التي  الجديدة  األسواق  أو  الحالية 
وقدرتها  العالمية  مكانتها  لتعزيز  المتواصلة  جهودها  إطار 
التنافسية، إلى جانب سعيها لتوفير تجربة مثالية وممتعة لقيادة 

المركبات.«

ومما يذكر بأن تويوتا تحتل مرتبة متقدمة على قائمة شركات 
العالمية لما تتميز به من أداء عاٍل وسعي حثيث لرفع  السيارات 
معايير الصناعة إلى مستويات جديدة. وكانت الشركة قد تمكنت 
في العام الماضي 2011 من اختطاف المركز األول في »قائمة 
السيارات  قطاع  في  العالم«  في  قيمة  األعلى  المئة  الشركات 
وعلى مستوى الشركات اليابانية بشكل عام، وذلك وفقًا لتقرير 
الماضي،  أيار  شهر  في  صدر  الذي  السادس  السنوي   BrandZ
باإلضافة إلى احتاللها المرتبة السابعة والعشرين على مستوى 

العالم في نفس القائمة.
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18.6%  نمــــــو فـــــي حجــــم مبيعــــــات
»كيــــا موتـــــورز« فــــــي 2011 

الفتتـــــاح مشـــــروع المستــــودعــــات الجديـــــدة
»بيبســــي« تستقبـــل الرئيــس التنفيـــذي لقطـــاع آسيـــــــا 
وأفريقيــا والشـــرق األوســط مـن شـركة »بيبسيكو« العالمية

كشفت شركة كيا موتورز كوربوريشن مؤخرًا عن نتائج مبيعاتها العالمية 
 2,478,959 إلى  وصلت  قياسية  مبيعات  تظهر  والتي   ،2011 لعام 
مركبة، معززة بهذا اإلنجاز مكانتها كإحدى أسرع شركات السيارات نموًا؛ 
في  األولى  وللمرة  بذلك  مجتازة   .%18,6 السنوي  نموها  معدل  بلغ  إذ 

تاريخ الشركة بيع أكثر من 2,4 مليون سيارة.
وفي تفاصيل أكثر حول مبيعاتها اإلقليمية، حققت كيا نموًا في كاًل من 
الشمالية ببيعها 550,615 سيارة وتحقيقها نموًا سنويًا يعادل  أميركا 
34,2%، وفي الصين تمكنت الشركة من بيع 461,618 سيارة محققة 
نموًا سنويًا يعادل 30,1%، في حين بلغت مبيعاتها في أوروبا 478,192 
مبيعاتها 493,003  بلغت  كوريا  وفي   ،%22,1 بلغ  سنوي  بنمو  سيارة 

عدد  من  مكونًا  المستوى  رفيع  وفدًا  األردن«  »بيبسي  إستقبلت شركة 
من مدراء شركة »بيبسيكو« العالمية  بقيادة سعد عبد اللطيف، الرئيس 
التنفيذي لقطاع آسيا وأفريقيا والشرق األوسط في شركة »بيبسيكو« 

العالمية.

وقام رئيس الوفد سعد عبد اللطيف خالل الزيارة بافتتاح مشروع إنشاء 
المستودعات الجديدة، حيث يعد خطوة هامة على طريق تحويل موقع 
 )MEGA DC - Plant( ومصنع ضخم  إلى مستودع  ماركا  في  الشركة 

بحسب تقييم شركة »بيبسيكو« العالمية.

سيارة وبنمو سنوي يعادل 1,8%. أما في باقي األسواق فحققت الشركة 
نموًا سنويًا بلغ 10,6% من خالل بيع 495,531 سيارة.

وكان لشهر كانون األول نصيب مميز من مبيعات الشركة لعام 2011 
بيعت  الشمالية  أمريكا  ففي  الماضي؛  العام  من  ذاتها  بالفترة  مقارنة 
46,809 سيارة بمعدل نمو 39,8%، وبيعت أيضًا في الصين 47,143 
سيارة بنمو بلغ 37,9%، أما في أوروبا فقد تم بيع 36,619 سيارة بمعدل 
نمو بلغ 17,4%، في حين شهدت كوريا تراجعًا طفيفًا في حجم مبيعاتها 
بلغ 0,4% من خالل بيع 45,056 سيارة. وبالنسبة لبقية األسواق فقد 
حققت مبيعات الشركة فيها نموًا يعادل 5,1% من خالل مبيعات بلغت 

39,070 سيارة. 
سيراتو  كيا  سيارة  حازت  فقد  الشركة  عن  الصادرة  البيانات  وبحسب 
إلى  األكبر من مبيعات عام 2011؛ حيث وصلت مبيعاتها  الحصة  على 
إلى  وصلت  بمبيعات  ريو  وكيا  سبورتج  كيا  تبعتها  سيارة،    410,709
331,033 و 282,776 سيارة على التوالي، أما كيا سورنتو فقد جاءت 
كيا  لتحتل  إلى 220,783 سيارة،  بمبيعات وصلت  الرابعة  المرتبة  في 

سول المرتبة الخامسة بمبيعات وصلت 180,109 سيارة.
التنفيذي  الرئيس  جانبهم، صرح  اإلنجاز من  له حول هذا  تعليق  وفي 
بقوله:  أوه،  توماس  كوربوريشن،  موتورز  كيا  شركة  في  للعمليات 
»نحن مسرورون جدًا في كيا بالنتائج التي اختتمنا بها عام 2011؛ فقد 
استطعنا تحقيق مبيعات تزيد عن 2,4 مليون سيارة ألول مرة في تاريخ 
الشركة بالرغم من الصعوبات االقتصادية التي يشهدها العالم. ونتطلع 
اآلن بحماس إلى عام مليء باإلنجازات والنجاحات األخرى، حريصين كل 
الحرص على االرتقاء بعالمتنا التجارية عالميًا وتقديم األفضل لعمالئنا.«

دوالر  مليون   4 حوالي  المشروع  هذا  في  االستثمارات  قيمة  وبلغت 
بحيث تمت إضافة ما مجموعه خمسة آالف متر مربع من المستودعات 
المسقوفة وحوالي 13 الف متر مربع من الساحات المرصوفة الصطفاف 

وتحميل وتنزيل سيارات التوزيع . 

وعن هذه الزيارة، قال أحمد الشيخ، المدير العام لشركة »بيبسي األردن«: 
»نشكر لشركة »بيبسيكو« العالمية اهتمامها بزيارة مقر شركتنا وافتتاح 
مشروع المستودعات الجديد، ونأمل من خالل هذا المشروع أن نتمكن 

من خدمة مستهلكينا بشكل أفضل.« 

أخبــــــــــــــار متنوعــــــــــــــةملف العدد
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3. 7 مليــون ريــال صافــي أربــاح مصــرف الراجحــي فـي 2011 

»موانـــئ دبــي« تسدد 3 مليارات دوالر قبل موعدها
موارد  ستستخدم  أنها  المحدودة،  العالمية  دبي  موانئ  شركة  كشفت 
النقدية  والعائدات  العالمية،  المحطات  إيرادات  من  النقدية  محفظتها 
موعد  قبل  للبنوك  مديونيتها  من  دوالر  مليارات   3 لسداد  المتاحة، 

استحقاقها المقرر في تشرين اول 2012.

وقال رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، 
إن أرصدة الشركة النقدية تمّكننا من سداد المديونية المستحقة قبل 
ستة أشهر من تاريخ استحقاقها، مشيرًا إلى أن إجمالي ديون الشركة بعد 

سداد المبلغ المستحق يبلغ نحو 4,7 مليار دوالر.

إلى  األولى  بالدرجة  تعود  العالمية  دبي  موانئ  ميزانية  قوة  أن  وأكد 
السيولة القوية التي تولدها عملياتها العالمية، موضحًا أن أرصدة الشركة 
ذلك  بما في  دوالر،  مليار  نحو 4,2  الماضي  العام  نهاية  بلغت  النقدية 
تدفقات محفظتها النقدية من المحطات العالمية، والعائدات المتأتية من 

عملية تسييل المحطات الخمس في أستراليا.

أعلن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي عبداهلل بن 
بلغت  لعام 2011  أرباحًا صافية  المصرف حقق  أن  الراجحي،  سليمان 
7,378 مليون ريال مقابل 6,771 مليون ريال في عام 2010 وبنسبة 

ارتفاع بلغت %9. 

في  المنتهية  للفترة  السنوية  المالية  النتائج  أن  الراجحي  وأوضح 
في  المنتهية  السنوية  المالية  بالفترة  مقارنة   2011/12/31
بلغ 12,502 مليون  العمليات  أن إجمالي دخل  2010/12/31 أظهرت 
ريال مقابل 11,661 مليون ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 7,2%، في حين 
بلغ صافي إيرادات التمويل 9,070 مليون ريال، وبلغت إيرادات الخدمات 
المصرفية 2,298 مليون مقارنة بـ 1,634 مليون ريال في عام 2010 

وبنسبة ارتفاع بلغت %41.

وأضاف أن الشركة تمتلك حاليًا أرصدة نقدية، بعد سداد المبلغ المستحق 
تقدّر بنحو 1,2 مليار دوالر، الفتًا إلى أن الشركة أنشأت ميزانية عمومية 
تسمح لها متطلباتها االستراتيجية طويلة األجل، باالستثمار في فرص 
رأس  استعمال  في  للغاية  منضبط  نهج  على  الحفاظ  مع  مربحة،  نمو 

المال.

الشركة  ستلغي  نيسان،  أوائل  النقدي  السداد  مع  تماشيًا  أنه  وأوضح 
ملياري دوالر من تسهيالت االئتمان المتجددة القائمة، وتحتفظ بتسهيل 
استبدال  سيتم  أنه  مضيفًا  دوالر،  مليار  قيمته  مسحوب  غير  ائتماني 
االئتمان غير المسحوب بتسهيل جديد من االئتمان المتجدد لمدة خمس 

سنوات بقيمة مليار دوالر .

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، محمد 
شرف، إنه ال توجد لدى الشركة أي خطط فورية، الستخدام التسهيالت 

االئتمانية الجديدة.

على  والمصرفية  االستثمارية  موارده  تنمية  واصل  المصرف  أن  وأفاد 
حدٍ سواء، حيث بلغ إجمالي دخل العمليات للربع الرابع 3,323 مليون 
ريال مقابل 2,864 مليون ريال للربع المماثل من العام المالي السابق 
التمويل  إيرادات  صافي  بلغ  حين  في   ،%16 بلغت  ارتفاع  وبنسبة 
واالستثمار للربع الرابع 2,294 مليون ريال مقابل 2,219 مليون ريال 
 ،%3,4 بلغت  ارتفاع  وبنسبة  السابق  المالي  العام  من  المماثل  للربع 
الرابع  للربع  ريال  مليون   605 المصرفية  الخدمات  إيرادات  وبلغت 
السابق  المالي  العام  من  المماثل  للربع  ريال  مليون   415 بـ  مقارنة 
وبنسبة ارتفاع بلغت 46% في حين بلغت األرباح الصافية للربع الرابع  
1,899 مليون ريال في مقابل 1,668 مليون ريال للفترة نفسها من 

العام الماضي 2010 وبنسبة ارتفاع قدرها %14.

مليار  إلى 33  لتصل  ارتفعت  المساهمين  أن حقوق  الراجحي  وأوضح 
وارتفع   ،%8,3 بلغت  ارتفاع  وبنسبة  ريال  مليار   30 مقابل  في  ريال 
ريال  مليار   185 مقابل  في  ريال  مليار   221 إلى  الموجودات  إجمالي 
التمويلية للمصرف  بنسبة ارتفاع بلغت 20%، في حين بلغت األصول 
140 مليار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 17%. كما بلغت أرصدة العمالء 
173 مليار ريال في مقابل 143 مليار ريال بنسبة ارتفاع 21%. وقد 
بلغ  حين  في   ،%3,6 بلغ  الموجودات  معدل  على  عائدًا  المصرف  حقق 
العائد على معدل حقوق المساهمين 23,4%، وبلغ ربح السهم الواحد 

4,92 ريال.  




