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"�ملناطـــق �لتنمويـــــــــة"...
ركيــزة �أ�صا�صية يف دعم �القت�صاد �لوطني

املناطق التنموية واحلرة تهدف اإىل حتقيق العدالة االجتماعية، عرب توزيع 
ونواة  بوؤر  وخلق  اململكة،  ومناطق  حمافظات  كافة  على  التنمية  مكت�سبات 
للأن�سطة االقت�سادية واالجتماعية والعلمية عرب البناء على امليزات التناف�سية 
والتفا�سلية يف كل منطقة، واإيجاد حلقات تنموية متكاملة، باالإ�سافة اإىل خلق 
فر�ص العمل، واحلد من الفقر وحتقيق النمو االإقت�سادي، اإىل جانب حت�سني 

الظروف االإجتماعية واالإقت�سادية وامل�ستوى املعي�سي للمواطنني.

فالهيئة تعترب اليوم نقطة م�سيئة للقت�ساد االأردين واحد ركائز اال�ستثمار 
يف اململكة، حيث باتت ت�سم �سركة املدن ال�سناعية بهدف اإحكام املنظومة 

اال�ستثمارية وتوحيد املرجعيات اال�ستثمارية.

للقطاعات  جاذبة  ا�ستثمارية  بيئة  توفري  يف  تتمحور  فا�سرتاتيجيتها 
االقت�سادية ذات القيمة امل�سافة وامل�ستندة اإىل امليزة التناف�سية للمناطق، 
ومتابعة و�سع وتنفيذ برامج التطوير التي تعزز القيمة التناف�سية للمناطق 
التنموية واحلرة املختلفة وتوفري االإطار اللزم لتقييم اأداء املطور الرئي�سي، 
وتوفري بيئة اأعمال داعمة ومناف�سة من خلل اإطار تنظيمي فعال ومب�سط، 
اإ�سافة اىل تعظيم توزيع مكت�سبات التنمية على املناطق املختلفة من خلل 
فر�ص  واإيحاد  م�ساريع جديدة حملية  وتنفيذ  االقت�سادية  الروابط  تعزيز 
عمل ذات قيمة م�سافة تنعك�ص اإيجابا على نوعية حياة املجتمعات املحلية 

املحيطة.
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�الإ�صالح ينع�س �القت�صاد

ما العلقة التي حتكم االقت�ساد باالإ�سلح، وما العلقة التي حتكم ال�سيا�سة باالقت�ساد، هي اأ�سئلة 
اأي بلد، ويزداد اإحلاح  ال بد من معاينتها قبل ال�سروع يف احلديث عن االإ�سلح االقت�سادي يف 

ال�سوؤال عندما يتعلق االأمر باإحدى الدول يف العامل الثالث، ومنها الدول العربية.
فال�سيا�سة هي ركن اأ�سا�سي من اأركان االقت�ساد ال�سيا�سي، ويردد املفكرون واملهتمون منذ قرون 

مقولة اأن "ال�سيا�سة هي تعبري مكثف عن االقت�ساد".
يف كثري من االأحيان ت�سطدم عملية االإ�سلح االقت�سادي وال�سيا�سي ب�سعوبات وحتديات تعرت�ص 
م�سار االإ�سلحات االقت�سادية اإما من �سنع حملي اأو من �سنع خارجي اأو بفعل عوامل الطبيعة 

القا�سية.

يف البلدان املتقدمة يتغري موؤ�سر ال�سيا�سة وفق متغريات االقت�ساد وقواه ودينامياته، فالقطاعات 
االقت�سادية العملقة و�سركات االحتكار العابرة للقارات، هي التي تفرز الطبقة احلاكمة وال�سلطة 
ال�سيا�سية ،غري اأن االأمر يف الدول النامية يختلف، فالنخب ال�سيا�سية، ب�سبب غياب االأ�سواق الكربى 
واملوؤ�س�سات املالية اجلبارة ، هي التي توفر ال�سروط الت�سريعية واالإدارية لتن�سيط حال االقت�ساد اأو 
تكبيله بالروتني والبريوقراط  التي تن�سط �سلوكات الف�ساد وحتول القطاع اإىل جمرد عنوان ك�سول.

رمبا يف الدول املتقدمة التي تتمثل القوى االقت�سادية يف القرار ال�سيا�سي، وتعرب عنه، ال حتتاج اإىل 
و�سطاء حلماية م�سالح قوى االإنتاج، بينما االأمر يف الدول النامية يحتاج اإىل النخبة املتنورة للدفاع 
عن تطوير �سرايني االقت�ساد وحمايته من التاآكل من الداخل اأو املناف�سة غري املتكافئة من اخلارج.
وهو اأمر يحتاج اإىل اقرتاحات من النخب ال�سيا�سية واالقت�سادية والثقافية، وحوارات، للو�سول 
وتدعمها  وت�سجعها  االإنتاجية،  والقطاعات  الدولة  بني  العلقة  تنظم  التي  الت�سريعات  من  لعدد 

واقرتاح الت�سهيلت، وحمايتها من املناف�سة مع تغول ال�سركات الكربى، و�سرطان الف�ساد. 

وهو اأمر خل�سه الدار�سون واخلرباء يف:
• بناء دولة املوؤ�س�سات وتر�سيخ �سيادة القانون . 

• الف�سل بني ال�سلطات الثلث "الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية" وحتقيق التوازنات املرغوبة 
بينها. 

• دعم موؤ�س�سات املجتمع املدين يف احلياة االقت�سادية وال�سيا�سية للأقطار العربية . 
• قوانني ناظمة لعمل ون�ساط االأحزاب .

• حفز ال�سلطة الرابعة "ال�سحافة" على اأداء دورها يف ر�سد ومراقبة مواطن اخللل . 
• احرتام حقوق االإن�سان وتوفري احلريات الدميقراطية .

• حتميل اأعباء االإ�سلح االقت�سادي وال�سيا�سي للأغنياء قبل الفقراء وللأقوياء قبل ال�سعفاء 
وللم�سوؤولني قبل املواطنني . 

• تعزيز دور الرقابة الوقائية والرقابة اللحقة على اأداء موؤ�س�سات الدولة يف الوطن العربي 
الجتثاث الف�ساد من جذوره . 

 اإن االإ�سلحات االقت�سادية تبقى قا�سرة اإن مل ت�ستكمل باإ�سلحات �سيا�سية تركن اإىل 
حقل  يف  حم�سورًا  ليبقى  الف�ساد،  باجتثاث  ترتافق  مل  واإن  والقومية،  الوطنية  الثوابت 

االرتكابات الفردية املحدودة التي ال ت�ستع�سي على احلل.

ومن اجل �سمان ا�ستمرارية النمو االقت�سادي فانه ال بد وان تقوم عملية التنمية االقت�سادية 
على مبداأ العدالة. وحتديدًا يف الرعاية ال�سحية والتعليم واخلدمات. 

الرتكيز على البنية التحتية  التي تتمثل يف الطرق و املطارات و االت�ساالت و املباين وغريها 
من املجاالت. و يف هذه احلالة فان ما تقوم به الدولة من ا�ستثمارات يف هذا املجال يجب اأن 

يكون مرتبطا مب�ساعدة رجال االأعمال على اال�ستثمار.

ويف هذا االإطار فانه ال بد من العمل على �سلح نظام ال�سمان االجتماعي يف اليمن بهدف 
زيادة تاأثريه و تو�سيعه. وكذلك تو�سيع عملية التدريب و التاأهيل. 

اإن تنظيم االقت�ساد ينبغي اأن يحظى باأهمية نظرا لتاأثريه على كل من اإ�سلح املالية العامة 
واإ�سلح القطاع النقدي وامل�سريف. فتنظيم االقت�سادي يعني اإ�سلح العلقة بني اأجهزة 
الدولة املختلفة ذات العلقة باالأن�سطة االقت�سادية لتكون قادرة على التن�سيق فيما بينها و 

حتى ال تكرر نف�سها اأو تعرقل عمل بع�سها البع�ص.

اإننا ونحن نتحدث عن امل�سكلة ال�سيا�سية فاإننا نتحدث عن جزء من امل�سكلة، التي تتجلى يف 
اأبرز وجوهها احلالة االقت�سادية التي تعاين من الفو�سى وال�سعف واالرتباك، وتنعك�ص على 
و�سع املال العام، وحال امللءة  النقدية من العملت ال�سعبة، والتنظيمات االإدارية، وتف�سي 
والرقابة  الف�ساد  باجتثاث  يقوم  ال  الذي  االإ�سلح  واأن  والبطالة،  االإنتاج  و�سعف  الفقر، 

واملحا�سبة وت�سجيع املنتج املحلي وحمايته  وال�سبط الت�سريعي �سيبقى ناق�سًا، منقو�سًا.

وراأيًا وم�ساركة فعالة من قبل خمتلف �سرائح  االإ�سلح االقت�سادي يتطلب حرية تعبري 
املجتمع  كي يعطي ويتطور ويتجدد، ويتزود باملعرفة والوعي، فاملجتمع هو املحرك الرئي�سي 
الأي اإ�سلح اإداري اأو اقت�سادي واالإ�سلح ال�سيا�سي الدميوقراطي، هو اإ�سلح اقت�سادي.  
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بيئــــة �الأعمــــال و�لبنـــــاء للمناطــــق 

�ملختلفـــة يف �ململكــــــة

�لطريــــــــق لال�صتثمـــــــار يف �الأردن

�لهيئـــــة تقــــــدم خدمــــــة �ملكــــــــان �لو�حـــــــد
للم�صتثمرين  يف �ملناطـــــق �لتنمويـــــة و�حلـــــرة

�ملناطق �لتنموية و�حلرة
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�ملجالــي: جن�ّصــــد نهجــــا متكامــــال لتحفيــــز بيئـــــة 
�الأعمـــــال و�لبنـــاء للمناطق �ملختلفـــــة يف �ململكــــــة

�لطريــــــــق لال�صتثمــــــــار يف �الأردن
�ملناطـــق �لتنمويـــــة و�حلـــرة

جت�سد نهجا متكامل لتحفيز بيئة االأعمال والبناء على املزايا التناف�سية للمناطق 
املختلفة يف اململكة �سواء كان املوقع اأو العمالة اأو املوارد الطبيعية املتوفرة، مبا يعزز 

خلق عناقيد اقت�سادية وتنموية متنوعة.

هيئة املناطق التنموية واحلرة التي متثل املوؤ�س�سة احلكومية امل�سوؤولة عن اإطلق 
بح�سب  تهدف  وتنميتها،  االأردن  يف  واحلرة  التنموية  املناطق  واإدارة  وتنظيم 
على  التنمية  مكت�سبات  توزيع  يف  امل�ساهمة  اإىل  املجايل  عامر  املهند�ص  رئي�سها 
االأن�سطة  الحت�سان  متكاملة  مواقع  ايجاد  عرب  اململكة  ومناطق  حمافظات  كافة 
االقت�سادية والعلمية واالجتماعية  توفر فر�ص عمل متنوعة ت�سهم يف احلد من 
للمواطن  احلياة  نوعية  حت�سني  مع  وبالتوازي  االقت�سادي  النمو  وحتقيق  الفقر 

االأردين.

وخلل حديثه لـ"الن�سامى" ا�ستعر�ص املجايل تاريخ ن�ساة الهيئة ودورها الريادي 
ا�سافة اىل اهم اهدافها وروؤيتها امل�ستقبلية.

االأجنبية  اال�ستثمارات  ا�ستقطاب  بهدف  عام 2008،  يف  اأن�سئت  الهيئة  ان  وقال 
املبا�سرة، وتعزيز القدرة االقت�سادية للمملكة من خلل حتقيق النمو االقت�سادي 
يف املناطق التنموية واحلرة، واإيجاد بيئة ا�ستثمارية متطورة للأن�سطة االقت�سادية. 

وا�ساف ان الهيئة تت�سمن، منطقة امللك احل�سني بن طلل التنموية، و منطقة 
و  التنموية،  االأعمال  جممع  منطقة  و  التنموية،  اربد  منطقة  و  التنموية،  معان 
منطقة البحر امليت التنموية، و منطقة جبل عجلون التنموية، و العديد من املدن 

ال�سناعية، ا�سافة اىلى  املناطق احلرة. 
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وتقدم خدمة املكان الواحد للم�ستثمرين يف املناطق التنموية واحلرة، بحيث تعمل 
على اإجناز االإجراءات واملعاملت احلكومية، وت�سهيل متطلبات اال�ستثمار ب�سرعة 
وكفاءة يف مكان واحد، ومتكني امل�ستثمرين من اال�ستفادة من حزمة من احلوافز 
واالمتيازات التي مينحها قانون املناطق التنموية واحلرة، باالإ�سافة اىل ت�سهيل 

جميع املعاملت واالإجراءات املرتبطة باالإ�ستثمار.

الكفوءة  اال�ستثمارية  البيئة  توفري  يكمن يف  الهيئة  دور  فان  �سبق   ما  وبناء على 
امل�سافة  القيمة  ذات  النوعية  اال�ستثمارات  ومتكني  امل�ستثمر  خلدمة  واجلاذبة 
واملبنية على املزايا التناف�سية للمناطق املختلفة يف اململكة ومبا يعظم الفائدة على 

املجتمعات املحلية �سمنها. 

وكونها تو�سف بانها نقطة التوا�سل الوحيدة مع امل�ستثمرين، متار�ص هيئة املناطق 
خلل  من  واحلرة  التنموية  املناطق  قانون  مبوجب  مهامها  واحلرة  التنموية 
منظومة النافذة الواحدة التي تعمل على تي�سري اجراءات بدء وممار�سة االأن�سطة/
امل�ساريع االقت�سادية، وتقدمي اخلدمات للم�ستثمر ب�سرعة وكفاءة عالية، و�سفافية 
اال�ستثمارية  احلوافز  جمموعة  على  احل�سول  بت�سهيل  مقرونة  التعامل،  يف 

واالإعفاءات ال�سريبية واجلمركية املمنوحة مبوجب القانون.

ال�سركات  ت�سجيل  يف  تكمن  الهيئة  تقدمها  التي  اخلدمات  اأبرز  فان  لذلك 
واإ�سدار  امل�ساريع،  لبدء  اللزمة  واملوافقات  الرتخي�ص  ا�سدار  و  وامل�ساريع، 
ال�سلة،  ذات  واملوافقات  واالإجراءات  والعمل،  االإقامة  وت�ساريح   التاأ�سريات  

وحت�سيل الر�سوم وال�سرائب واجلمارك، ومنح املوافقات والرخ�ص التنظيمية 
والبيئية، وممار�سة ال�سلحيات البلدية، ا�سافة اىل توفري قنوات تن�سيق فعالة 

مع اجلهات احلكومية ذات العلقة.

حاكمي  اطار  توفر  حيث  اجلذب  عوامل  اأحد  التنموية  املناطق  منظومة  وتعد 
فعال الدارة املواقع وتطويرها من خلل وجود املطور الرئي�سي والذي هو اجلهة 
ثم  ومن  اللزمة  التحتية  البنية  وتوفري  التنموية  املنطقة  تطوير  عن  امل�سوؤولة 
الرتويج ال�ستقطاب اال�ستثمارات مبا يحقق الروؤية التنموية للمنطقة حيث تنظم 
العلقة ما بني املطور الرئي�سي والهيئة اتفاقية تطوير تت�سمن حقوق وواجبات 

املطور وموؤ�سرات قيا�ص اأدائه واهداف التطوير للمنطقة. 

�لهيئـــة تقـــــدم خدمـــــة �ملكـــــــان �لو�حــــــد 
للم�صتثمريــن يف �ملناطق �لتنمويــة و�حلــــــرة
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عن  امل�ستثمر  ر�سى  لقيا�ص  حملة  موؤخرا  اطلقت  الهيئة  ان  املجايل  واأ�سار 
كما  الواحدة،  النافذة  خلل  من  املقدمة  اخلدمة  م�ستوى  ولتح�سني  خدماتها 
ومت اقرار املخطط ال�سمويل ملنطقة البحر امليت التنموية والذي �سيوفر مبراحله 
اال�ستثمارية املختلفة فر�سا عديدة متنوعة لل�ستثمار من �ساأنها تطوير املنتج 
ال�سياحي من حيث تنوع  اال�ستعماالت واخلدمات واملرافق  ال�سياحية ؛ كالفنادق 
والتاأهيل  التدريب  الداعمة كمراكز  واال�ستعماالت  واخلا�سة  العامة  وال�سواطئ 
للمجتمع املحلي واال�ستعماالت اخلدمية كمحطات تنقية املياه وال�سرف ال�سحي 
والكهرباء وغريها، و�سيقوم املخطط �سمن مراحل تنفيذه التي متتد قرابة 25 

عاما بتوفري عدد يقارب 14 اآالف غرفة فندقية مبختلف الت�سنيفات.

لذلك فان روؤية الهيئة تتج�سد يف ان تكون حمركات اقت�سادية تنموية متميزة 

على م�ستوى االقليم ترتكز اىل بيئة اأعمال متطورة ومناف�سة وممكنة لل�ستثمار 
النوعي ترفد االقت�ساد الوطني وتوزع مكت�سباته حمليًا.

طريق  عن  االقت�سادية  التنمية  حتفيز  اىل  �سعيها  يف  فتتلخ�ص   ر�سالتها  اما 
تعظيم امليزة الن�سبية ملواقع تطوير يف مناطق اململكة املختلفة  من خلل ايجاد 

واعداد  عال،  اقت�سادي  عائد  ذات  نوعية  ال�ستثمارات  جاذبة  ا�ستثمارية  بيئة 
امل�ستخدمة  الطبيعية  املوارد  قيمة  تعظم  رئي�سة  تطوير  وبرامج  خطط  وتنفيذ 
لبيئة  ممكن  وموؤ�س�سي  ت�سريعي  اطار  اىل  وت�ستند  االأمثل،  التوظيف  وتوظفها 

اأعمال متطورة ومي�سرة، ومبا يعزز دور وقدرات املوارد الب�سرية املحلية.

وانتقل املجايل للحديث عن اأبرز التحديات واملعيقات التي تواجه عمل الهيئة، 
الت�سريعية  التحديات  من  جملة  مع  ن�ساأتها  حداثة  منذ  تعاملت  بانها  ليقول 
واملوؤ�س�سية، بدءًا من ات�ساع �سلحياتها مبوجب تعديلت قانون املناطق التنموية 
واحلرة ليتم �سمول املناطق احلرة واملدن ال�سناعية �سمن مظلة القانون وذلك 
كجزء من توجهات احلكومة ال�سلح قطاع اال�ستثمار وتوحيد املرجعيات وازالة 
البيئة  لتح�سني  عامة  �سيا�سة  �سمن  امل�سوؤوليات  يف  واالزدواجية  الت�سوهات 

اال�ستثمارية وتعظيم اأثر اال�ستثمار على االقت�ساد الوطني. 

وتزامن هذا التو�سع يف ال�سلحيات مع حمددات موؤ�س�سية وت�سريعية متثلت يف 
اال�سطلع  من  الهيئة  متكني  �ساأنها  من  التي  واالتفاقيات  االأنظمة  اقرار  بطء 
مب�سوؤولياتها املتزايدة، م�سريا اىل انه وعلى الرغم من كون هذا البطء يندرج 

بــطء �إقـــر�ر �الأنظمـــة و�التفاقيــات �لتي متكن �لهيئة 
مـــن �لقيـــام مب�صوؤولياتهـــــا يعتبــــر�ن �أبرز �لتحديـــات
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�سمن االأجواء العامة التي �سادت اململكة واالقليم، حيث تعامل القطاع احلكومي 
ان�سغلت  ا�ستثنائية  ظروف  ظل  يف  واال�سلحات  التحديات  من  عدد  مع  اثرها 
احلكومات خللها باأولويات وطنية اأخرى، اال اأن تلك الظروف واملحددات قد 
اأثرت على اأداء الهيئة وقدرتها على تقدمي اخلدمات املطلوبة واأي�سا على قدرة 

�سركات التطوير على جذب اال�ستثمارات املن�سودة. 

وقال انه موؤخرا متكنت الهيئة وبالتعاون مع الوزراء اأع�ساء الفريق االقت�سادي 
يف احلكومة من ت�سريع وترية اقرار الت�سريعات الناظمة لعمل الهيئة، حيث مت 
والراأي هي )نظام  الت�سريع  ديوان  اأ�سل 13 موجودة يف  اأنظمة من   6 مناق�سة 
معدل  نظام  اجلمركية،  االجراءات  تنظيم  نظام  اال�ستثمارية،  البيئة  تنظيم 

االدخال  نظام  املبيعات،  �سريبة  لنظام  معدل  نظام  الدخل،  �سريبة  لنظام 
املوؤقت للآليات واملعدات االن�سائية، نظام تراخي�ص االأبنية(، ا�سافة اىل توقيع 

اتفاقيتي تطوير لكل من املناطق احلرة العامة ومنطقة البحر امليت التنموية.

اللزمة  االأنظمة  باقي  اقرار  �ستم�سي قدما يف متابعة  الهيئة  ان  املجايل  واكد 
ل�سمان قيامها مبهامها التي اأن�سئت من اأجلها.

ا�سافة اىل االزمات االفت�سادية  الراهنة  االقليمية  ان االو�ساع  واأ�سار املجايل 
بني  تعاون  يف  زيادة  يتطلب  منها  االروبية  خا�سة  العامل  بدول  تع�سف  التي 

املوؤ�س�سات احلكومية والقطاع اخلا�ص.

وقال ان لكل مرحلة حتدياتها وا�ستحقاقاتها اخلا�سة، ويف العمل املوؤ�س�سي البد 
من البناء على االجنازات وتعظيمها والعمل على جتاوز التحديات واملعيقات، ويف 
مرحلة كهذه التي مير بها االقت�ساد العاملي واالقليمي والوطني فانه من املهم اأن 
تعمل كافة املوؤ�س�سات احلكومية يدا بيد مع القطاع اخلا�ص وموؤ�س�سات املجتمع 
وتوزيع مكت�سباتها  اال�ستثمارات  التنمية وجذب ومتكني  اأهداف  لتحقيق  املدين 

على كافة اأنحاء اململكة كما ارتاأتها الروؤية امللكية خلف ان�ساء املناطق التنموية.

وحول دور الهيئة، اكد املجايل انه ينق�سم اىل حمورين رئي�سيني االأول ت�سريعي 
رقابي واالآخر دورها كمي�سر ومنظم لل�ستثمار �سمن املناطق التنموية واحلرة. 

وقال اأن الهيئة تقوم بتنفيذ دورها على م�ستويني اثنني بداية على م�ستوى املطور 

البــــّد مـــن ت�صافــــر كافـــــة �جلهــــود جلــــذب 
�ال�صتثمــــار�ت وتوزيع مكت�صباتها على كافة �أنحاء �ململك
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واخلطط  والدرا�سات  ال�سمويل  املخطط  واقرار  مراجعة  خلل  من  الرئي�سي 
املتعلقة به ثم على م�ستوى االأن�سطة االقت�سادية وامل�ساريع اال�ستثمارية. 

ويف هذا ال�سدد فقد فرغت الهيئة موؤخرا من مراجعة واقرار املخطط ال�سمويل 
ملنطقة البحر امليت التنموية وقامت بتوقيع اتفاقية التطوير الرئي�سي مع �سركة 
كمطور  االأردنية  للحكومة  بالكامل  واململوكة  االأردنية  التنموية  املناطق  تطوير 
رئي�سي للمنطقة، مما �سيفتح املجال اأمام ا�ستقطاب ا�ستثمارات متنوعة وابرام 
والكويتية  وال�سعودية،  االأردنية،  ال�سركات  اتفاقيات تطوير فرعية مع عدد من 
امليت  البحر  �سواطئ  ومتكاملة على  متنوعة  �سياحية  م�ساريع  الإقامة  والقطرية 
عن  اليقل  وما  جديدة  فندقية(  غرفة   1000( عن  يقل  ال  ما  مبجملها  �ستوفر 

1500 فر�سة عمل. 

كما و�سيتيح توقيع اتفاقية تطوير املناطق احلرة العامة والذي مت موؤخرا املجال 
حرة  مناطق  اعلن  امكانية  ولدرا�سة  احلرة  املناطق  يف  اال�ستثمارات  لتعزيز 
جديدة. وتقوم الهيئة باأمتتة اجراءات خدمة النافذة الواحدة وابرام مذكرات 
وت�سريع  حت�سني  بغر�ص  الر�سمية  واملوؤ�س�سات  الوزارات  من  عدد  مع  تفاهم 
اخلدمات املقدمة للم�ستثمرين حيث مت حت اليوم ابرام مذكرات تفاهم مع كل 

للدفاع  العامة  واملديرية  واالآثار  ال�سياحة  ووزارة  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  من 
املدين وموؤ�س�سة الغذاء والدواء ودائرة االأرا�سي وامل�ساحة.

واأكد رئي�ص هيئة املناطق التنموية واحلرة، ان الرتكيز حاليا على اجراء مراجعة 
�ساملة لل�سرتاتيجية وللهيكلة ولكافة االأدوات التنفيذية اخلا�سة بالهيئة وذلك 
بناء على التعديلت املقرتحة يف م�سروع قانون اال�ستثمار اجلديد حول توحيد 
الب�سرية احلالية  للقوى  ي�ساحب ذلك مراجعة  اأن  والبد من  كما  املرجعيات،  
واملطلوبة وبالتن�سيق الكامل مع اجلهات ذات االخت�سا�ص وح�سب اأف�سل املعايري.

للعمل  امل�ستقبلية  خططها  �سمن  تتطلع  الهيئة  ان  املجايل  اكد  اخرى  جهة  من 
الرئي�سي،  الطوير  و�سركات  الهيئة  املفو�سني وموظفي  اأع�ساء جمل�ص  كافة  مع 

التطوير  اهداف  التي حتقق  اال�ستثمارات  امللئم جلذب  املناخ  توفري  اأجل  من 

للمناطق  التناف�سية  املزايا  وتعظم  وتربز  املختلفة  واحلرة  التنموية  للمناطق 

خلل  من  �سواء  املحلية  االقت�سادية  التنمية  يف  وت�سهم  املختلفة  والقطاعات 

فر�ص العمل املبا�سرة اأو الروابط مع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة املحلية. 

�صمـــول 60 منطقـــة تنمويـــة )مبا فيها �ل�صناعيــــــة( 
وحـــرة �صمن مظلـــــة �لهيئـــة  يف �لقريــب �لعاجــــــل
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وقال انه الهيئة �ستم�سي قدما يف اجراء ما يلزم ل�سمول االن�سطة االقت�سادية 
العاملة �سمن املناطق احلرة واملدن ال�سناعية وم�ساعدتها على توفيق اأو�ساعها، 
كا�سفا النقاب انه �سيتم خلل امل�ستقبل القريب �سمول 60 منطقة تنموية )مبا 
فيها ال�سناعية( وحرة �سمن مظلة هيئة املناطق التنموية واحلرة حيث تت�سمن 
هذه املناطق 3182 �سركة عاملة متار�ص اأن�سطة اقت�سادية يف قطاعات ال�سناعة 
والطاقة  املعلومات  وتكنولوجيا  والزراعة  وال�سياحة  واخلدمات  والتجارة 
يقارب  لل�ستثمارات  اجمايل  بحجم  عاملة  اأيدي   80310 وتوظف  املتجددة، 

2.85 مليار دينار. 

والتي  املرجعيات  توحيد  من  املقبلة  للمرحلة  االعداد  على  العمل  و�سنبداأ  كما 

املناخ  على  ايجابا  �سينعك�ص  ومبا  اجلديد  اال�ستثمار  قانون  اقرار  مع  �ستتبلور 

مراحل  يف  املتوقع  من  حيث  الوطني،  االقت�ساد  وتناف�سية  العام  اال�ستثماري 

البيئة  تنتقل  اأن  اجلديد  اال�ستثمار  قانون  م�سروع  واقرار  مناق�سة  وبعد  الحقة 

اال�ستثمارية االأردنية نقلة نوعية حيث �سيتم �سم املهام املتعلقة برتويج اال�ستثمار 

وتنمية ال�سادرات اىل الهيئة علوة عن امكانية دمج �سركات التطوير الرئي�سي 

اململوكة للحكومة.

باإقر�ر م�صروع قانون �ال�صتثمار �جلديد �صيتم �صم �ملهام 
�ملتعلقة برتويج �ال�صتثمار وتنمية �ل�صادر�ت �إىل �لهيئة
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�ملجالــي: قانـــون جديــــد لال�صتثمـــــار قريبــــا

توقــــــع �تفاقيــــة تطويــــر �ملــــــدن �ل�صناعيـــــة
�ملناطـــــــــق �لتنمويـــــــــــــة

وقعت هيئة املناطق التنموية اتفاقية لتطوير املدن ال�سناعية مع واملناطق احلرة 
و�سركة املدن ال�سناعية.

وح�سر توقيع االتفاقية وزير ال�سناعة والتجارة وعدد كبري من ممثلي املوؤ�س�سات 
احلكومية وغري احلكومية ورجال االأعمال وم�ستثمري املدن ال�سناعية، ا�سافة اىل 
اأع�ساء جمل�ص مفو�سي هئية املناطق التنموية واحلرة وجمل�ص ادارة �سركة املدن 

ال�سناعية.
 

وقام رئي�ص هيئة املناطق التنموية واحلرة املهند�ص عامر املجايل بت�سليط ال�سوء 
�سيا�سة  حتقيق  �سبيل  يف  احلكومة  تتبناها  التي  اال�سرتاتيجية  التوجهات  على 
ا�سلحية وتنموية �ساملة تت�سمن ازالة الت�سوهات واالزدواجية وتوحيد املرجعيات 
التنظيمية والرقابية لقطاع اال�ستثمار مبا �سينعك�ص ايجابا على املناخ اال�ستثماري 

العام وتناف�سية االقت�ساد الوطني. 

وقال باأن التعديل الذي مت يف العام 2010 على قانون املناطق التنموية هو خطوة 
التنموية  املناطق  اإعادة هيكلة هيئة  يت�سمن  املرجعيات، حيث  توحيد  نحو  اأوىل 
املناطق  هيئة  ت�سبح  بحيث  ال�سناعية  املدن  وموؤ�س�سة  املناطق احلرة  وموؤ�س�سة 
التنموية اجلهة الناظمة والرقابية على اأعمال املناطق التنموية )مبا فيها املدن 
ال�سناعية العامة واخلا�سة( واملناطق احلرة العامة واخلا�سة. وت�سبح كل من 
موؤ�س�سة املناطق احلرة وموؤ�س�سة املدن ال�سناعية �سركة تطوير تعمل على اأ�س�ص 
جتارية وفق قانون املناطق التنموية حتت مظلة الهيئة التي مت تعديل ا�سمها لت�سبح 

هيئة املناطق التنموية واملناطق احلرة. 

قانون  م�سروع  واقرار  مناق�سة  وبعد  الحقة  مراحل  يف  املتوقع  من  اأنه  اىل  ونوه 
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اال�ستثمار اجلديد اأن تنتقل البيئة اال�ستثمارية االأردنية نقلة نوعية حيث �سيتم �سم 
املهام املتعلقة برتويج اال�ستثمار وتنمية ال�سادرات اىل الهيئة علوة عن امكانية 

دمج �سركات التطوير الرئي�سي اململوكة للحكومة.

وتاأتي  هذه االتفاقية ا�ستيفاًء ال�ستحقاق قانوين هام مبوجب قانون املناطق التنموية 
واملناطق احلرة، حيث توؤطر العلقة التنظيمية وغايات التطوير للمدن ال�سناعية 
التنظيمي  بدورها  خلله  من  الهيئة  تقوم  ووا�سح  �سفاف  تعاقدي  اطار   �سمن 
الرقابي بينما تتوفر املرونة ل�سركة املدن ال�سناعية للقيام مبهام تطوير واإدارة 

مواقع املناطق املدن ال�سناعية يف اململكة وتقدمي خدمات اأف�سل للم�ستثمرين. 

ال�سروع  على  ال�سناعية  املدن  يف  العاملة  املوؤ�س�سات  كافة  الهيئة  دعت  وقد 
باالجراءات اللزمة ل�سمولها �سمن منظومة الهيئة والتي متثل اجلهة الرقابية 

والتنظيمية املوحدة ملنح الرخ�ص واملوافقات والت�سهيلت اللزمة ملمار�سة الن�ساط 
االقت�سادي �سمن املناطق التنموية واحلرة.

من جانبه، اأكد  الدكتور علي مدادحه رئي�ص جمل�ص ادارة �سركة املدن ال�سناعية، 
اأن ال�سركة �ستعمل ب�سكل وثيق مع هيئة املناطق التنموية واحلرة لتحقيق االأهداف 
اال�سرتاتيجية للأعوام املقبلة وهي: تطوير اخلدمات املقدمة للم�ستثمرين وذلك 
ال�سناعية  املدن  وت�سغيل  اإدارة  يف  العاملية  املمار�سات  اف�سل  تطبيق  خلل  من 
اململوكة لل�سركة، وتعزيز تناف�سية املدن ال�سناعية لي�ست فقط من خلل اال�ستمرار 
خلل  من  اأي�سًا  بل  القانون  يوفرها  التي  واالإعفاءات  احلوافز  حزمة  توفري  يف 
العمل على توفري حزمة متكاملة من خدمات  البنية التحتية واخلدمات اللوج�ستية 
الداعمة لل�ستثمار، ا�سافة اىل اإمكانيه اإقامة مدن ال�سناعية جديدة يف مواقع 

خمتلفة من اململكة لتلبية الطلب املتزايد على اال�ستثمار يف املدن ال�سناعية.
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687 مليــــون دوالر للم�صروعـــــــات �لر�أ�صماليــــــة

 بـ80 مليـــــون دوالر
متويل م�صروع �صكة �حلديد �لوطنية 

�لتعاون" "جمل�س  �صندوق  �صمن  �لكويتية  �ملنحة  م�صروعات  "�لتخطيط" تعلن 
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اعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدويل عن قائمة امل�سروعات ذات االولوية التي �ستدعمها 
الكويت بـ 1.25 مليار دوالر �سمن منحة �سندوق جمل�ص التعاون اخلليجي للمملكة.

وبينت الوزارة ان ال�سندوق الكويتي للتنمية االقت�سادية العربية �سي�ساهم يف متويل هذه 
 686.96 بحوايل   2015-2012 للأعوام  راأ�سمالية  م�سروعات  ت�سم:  التي  امل�سروعات 
مليون دوالر، وم�سروعات ذات اولوية ومدرجة �سمن الربنامج التنموي التنفيذي للأعوام 

2012 -2014 وبكلفة اجمالية تقدر بحوايل 483 مليون دوالر.

ا�سافة اىل امل�ساهمة يف متويل امل�سروعات الكربى، حيث مت االتفاق املبدئي على امل�ساهمة 
يف متويل م�سروع �سكة احلديد الوطنية بقيمة 80 مليون دوالر.

�مل�صروعات �لر�أ�صمالية
�ل�صحة

اختريت جمموعة من امل�سروعات الراأ�سمالية التي تقوم وزارة ال�سحة ومديرية اخلدمات 

الطبية بتنفيذها، بكلفة تقديرية حوايل 104.21 مليون دوالر، ومن اهم هذه امل�سروعات:
بكلفة  امل�سروع  بتنفيذ  ال�سحة  وزارة  تقوم  امل�ست�سفيات، حيث  -�سيانة وحتديث مباين 
اجمالية حوايل 54.28 مليون دوالر خلل االعوام 2012-2015، بهدف حت�سني اخلدمات 

ال�سحية وزيادة العمر الت�سغيلي للمباين.
- حتديث وتطوير االبنية، حيث تقوم مديرية اخلدمات الطبية امللكية بتنفيذ امل�سروع بكلفة 
اجمالية حوايل 16.21 مليون دوالر خلل االعوام 2012-2015، بهدف حت�سني اخلدمات 

ال�سحية من خلل توفري املباين املنا�سبة واخلدمات امل�ساندة.

�لتعليم
مت اختيار جمموعة من امل�سروعات الراأ�سمالية التي تقوم وزارة الرتبية والتعليم بتنفيذها، 

بكلفة تقديرية حوايل 57.91 مليون دوالر، منها:
-  �سيانة وا�سلح املباين، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ امل�سروع بكلفة اجمالية حوايل 19.42 
خلل  من  اآمنة  تعليمية  ومرافق  بيئة  لتوفري  االعوام 2015-2012،  خلل  دوالر  مليون 
حتديث وحت�سني البنى التحتية اللزمة من مبان وخمتربات علمية وحا�سوبية ومرافق 
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ريا�سية وثقافية و�سحية.

- تاأثيث وجتهيز االبنية املدر�سية، اإذ تقوم الوزارة بتنفيذ امل�سروع بكلفة اجمالية حوايل 
27.49 مليون دوالر خلل االعوام 2012-2015، ويهدف امل�سروع اىل حتديث وحت�سني 
املدار�ص  يف  التعليمية  للعملية  اال�سا�سية  االحتياجات  توفري  خلل  من  املدر�سية  البيئة 

مبحافظات اململكة كافة .
كما مت اختيار جمموعة من امل�سروعات الراأ�سمالية التي تقوم وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي بتنفيذها، بكلفة تقديرية 9.31 مليون دوالر، ت�سم:

-م�سروع دعم �سندوق الطالب املحتاج، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ امل�سروع بكلفة اجمالية 
حوايل 5.64 مليون دوالر خلل االعوام 2012-2015، لزيادة عدد الطلب امللتحقني 

بالدرا�سات اجلامعية من خلل توفري النوافذ التمويلية املنا�سبة لتغطية تكاليف التعليم.
- بناء وا�ستحداث احلا�سنات التكنولوجية وحا�سنات االعمال ودعم حو�سبة اجلامعات، 
حيث تقوم الوزارة بتنفيذ امل�سروع بكلفة اجمالية حوايل 3.67 مليون دوالر خلل االعوام 
2012-2015، بهدف امل�ساهمة يف ان�ساء �سركات �سغرية ومتو�سطة تعمل على توفري فر�ص 
العمل من خلل توفري بيئة عمل منا�سبة خلل ال�سنوات االأوىل احلرجة من عمر امل�سروع 
وزيادة فر�سة النجاح من خلل ا�ستكمال النواحي الفنية واالإدارية بتكلفة رمزية، ودفع 

�ساحب امل�سروع اإىل الرتكيز على جوهر العمل.

�ملياه
بتنفيذها، مت  االردن  وادي  �سلطة  املياه/  وزارة  تقوم  التي  الراأ�سمالية  امل�سروعات  ومن 

اختيار جمموعة منها بكلفة تقديرية حوايل 16.56 مليون دوالر، وهي:
- م�سروع ت�سغيل و�سيانة وادامة ال�سدود، حيث تقوم �سلطة وادي االردن بتنفيذ امل�سروع 
بكلفة اجمالية حوايل 9.07 مليون دوالر خلل االعوام 2012-2015، ويهدف امل�سروع 
اىل �سيانة من�ساآت ال�سدود واحلفاظ على مكوناتها مبا ي�سمن اال�ستفادة من خمزونها 

الأطول فرتة ممكنة.

-  ت�سغيل و�سيانة اخلطوط الناقلة، تقوم �سلطة وادي االردن بتنفيذ امل�سروع بكلفة اجمالية 
اأداء اخلطوط  على  للمحافظة  االعوام 2015-2012،  دوالر خلل  مليون  حوايل 5.55 

الناقلة وحت�سني عملها.

تعزيز �النتاجية
اجمالية حوايل 102.93  بكلفة  امل�سروع  بتنفيذ  الدويل  والتعاون  التخطيط  وزارة  تقوم 
مليون دوالر خلل االعوام 2012-2015، بهدف حتفيز التنمية املحلية والب�سرية امل�ستدامة 
وحت�سني الظروف املعي�سية للمواطنني من خلل تعزيز اإنتاجية املجتمعات املحلية ومتكينها 
وبناء قدراتها يف اإدارة التنمية املحلية، وحتفيز فر�ص اال�ستثمار املحلية وتطوير اأدوات 
التمويل واالإقرا�ص والتدريب، واإن�ساء امل�سروعات االإنتاجية املدرة للدخل واملوفرة لفر�ص 

العمل وذلك لتحقيق االأثر املن�سود على املجتمعات املحلية امل�ستهدفة.

�لطرق و�لنقل
تقوم وزارة اال�سغال العامة واال�سكان بتنفيذ جمموعة من امل�سروعات الراأ�سمالية التي مت 

اختيارها، بكلفة تقديرية )64.94( مليون دوالر، اأهمها:
- م�سروع حت�سني وتنفيذ وتو�سعة تقاطعات الطرق، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ امل�سروع 
بكلفة اجمالية حوايل 19.01 مليون دوالر خلل االعوام 2012-2015، ويهدف امل�سروع 
اىل احلد من احلوادث املروية عند التقاطعات وت�سهيل احلركة املرورية من خلل اإن�ساء 

ج�سور يف بع�ص املواقع، وتو�سعة وحت�سني التقاطعات املرورية. 

- اإنارة الطرق الرئي�سية والنافذة، اإذ تقوم الوزارة بتنفيذ امل�سروع بكلفة اجمالية 18.29 
مليون دوالر خلل االعوام 2012-2015، بهدف التقليل من احلوادث وحتقيق ال�سلمة 

املرورية.
ومت اختيار جمموعة من امل�سروعات الراأ�سمالية التي تقوم وزارة النقل بتنفيذها، بكلفة 

تقديرية حوايل 171.69 مليون دوالر، اأهمها:

-م�سروع الربط للنقل العام بني عمان والزرقاء/ خط �سكة حديد عمان الزرقاء �سابقًا، 
خلل  دوالر  مليون  حوايل 109.91  اجمالية  بكلفة  امل�سروع  بتنفيذ  الوزارة  تقوم  حيث 
االعوام 2012-2015، ويهدف امل�سروع اىل ت�سهيل حركة النقل للمواطنني بني املدينتني، 

وخف�ص احلوادث املرورية.

�لبلديات
امل�سروع بكلفة اجمالية حوايل 437.04 مليون دوالر خلل  البلدية  ال�سوؤون  تنفذ وزارة 
العربية  االقت�سادية  للتنمية  الكويتي  ال�سندوق  و�سيقوم   ،)2015-2012( االعوام 
بامل�ساهمة يف متويل امل�سروع بقيمة 140.78 مليون دوالر للأعوام 2012-2013، ويهدف 
امل�سروع اىل تعزيز دور البلديات يف حت�سني وتو�سيع البنية التحتية واخلدمات العامة وتنمية 

املجتمعات املحلية، واقامة امل�سروعات االنتاجية للبلديات.

�لربنامج �لتنموي �لتنفيذي
�ملياه

متويل  امكانية  لدرا�سة  العربية  االقت�سادية  للتنمية  الكويتي  ال�سندوق  مع  التن�سيق  مت 
امل�سروعات التالية: م�سروع تاأهيل �سبكات يف حمافظة اربد واملفرق، تبلغ الكلفة االجمالية 
للم�سروع حوايل 58 مليون دوالر خلل االعوام 2012-2014، ويهدف امل�سروع اىل حت�سني 
كفاءة �سبكات املياه وتقليل الفاقد من ال�سبكات وزيادة ح�سة الفرد من املياه، وم�سروع 
تاأهيل االآبار احلكومية، حيث تبلغ الكلفة االجمالية للم�سروع حوايل 10 مليني دوالر لعام 

2013، ويهدف امل�سروع اىل رفع القدرة التخزينية للآبار داخل اململكة.

�لطاقة
يدر�ص ال�سندوق الكويتي امكانية امل�ساهمة يف متويل م�سروعات الطاقة املتجددة بقيمة 
150 مليون دوالر، حيث تبلغ الكلفة االجمالية للم�سروع حوايل 300 مليون دوالر خلل 
االعوام )2012-2014(، ويهدف امل�سروع اىل تقليل اعتماد اململكة على الطاقة امل�ستوردة 
وزيادة ا�ستخدام الطاقة املتجددة يف خليط الطاقة الكلي، وم�سروع ميناء الغاز الطبيعي 
امل�سال، حيث تبلغ الكلفة االجمالية للم�سروع حوايل 65 مليون دوالر خلل االعوام 2013-
2014، ويهدف امل�سروع اىل توفري البنى االأ�سا�سية ال�سترياد ومناولة الغاز الطبيعي امل�سال، 

وتاأمني خمزون ا�سرتاتيجي من الغاز الطبيعي للمملكة.

�لبنية �لتحتية
كما يدر�ص ال�سندوق متويل الربامج التنموية التي اطلقها موؤخرا للمحافظات وعن االعوام 
2012-2014/ البنية التحتية بقيمة 200 مليون دوالر، وتهدف الربامج اإىل امل�ساهمة يف 
حت�سني م�ستوى معي�سة املواطنني، وحتفيز اال�ستثمار واالقت�ساد املحلي للمحافظات لتوفري 
االأقل منوًا  التنموي بني حمافظات اململكة خا�سة  التوازن  فر�ص عمل جديدة، وحتقيق 
منها، واإيجاد منوذج ريادي للتخطيط التنموي املحلي يف املحافظات حيث ي�سهم يف متكني 
اأبناء املجتمع املحلي يف كل حمافظة من حتديد احتياجاتهم وترتيب اأولوياتهم وفق اأف�سل 

االأدوات التخطيطية الت�ساركية.

�مل�صروعات �لكربى
متويل  امكانية  لدرا�سة  العربية  االقت�سادية  للتنمية  الكويتي  ال�سندوق  مع  التن�سيق  مت 
م�ساهمة احلكومة االردنية يف تنفيذ م�سروع �سكة احلديد الوطنية بقيمة 80 مليون دوالر، 
ويهدف امل�سروع اإىل ربط مدن اململكة ومراكز االإنتاج ب�سبكة �سكك حديدية لنقل الب�سائع، 
اإ�سافة اإىل ربط االأردن بالدول املجاورة، حيث ياأتي هذا امل�سروع �سمن خمطط الربط 

ال�سككي بني 13 دولة عربية الذي ينفذ على مدى 10-15 عاما.
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.. �الحتــــر�ف يف علــــــوم �لطيــــــر�ن

ح�صلت على �عتماد من هيئة تنظيم �لطري�ن �ملدين �الأردين

�أكادميية �لطري�ن �مللكية �الأردنية

�خلو�لــــده: �صاهمنــــــا 
يف رفد قطـــــاع �لطيـر�ن 
�ملدين حمليــــًا و�إقليميًا 
بكـــــــــو�در موؤهلـــــــــــــــة

وتوفري  بتقدمي  املنطقة،  الطريان يف  لتدريب  لكي ت�سبح مركزا متميزا  ت�سعى 
لتخريج  العاملية  امل�ستويات  اأعلى  تطبيق  ت�سمن  التي  التدريبية  الربامج  اأحدث 

طيارين ومهند�سني من ذوي الكفاءة واملهارة العالية.

اأكادميية الطريان امللكية االأردنية التي تاأ�س�ست عام 1966 بتوجيهات من جللة 
املغفور له امللك احل�سني بن طلل، تعترب اأول معهد يف املنطقة يعنى بالتدريب 
يف جمال الطريان، فهي بح�سب مديرها العام الكابنت حممد فيا�ص اخلوالده 

باتت اليوم حتتل مكانة مرموقة يف عامل تدريب الطريان.

"الن�سامى" اأكد الكابنت اخلوالده ان االأكادميية ح�سلت على  وخلل لقائه مع 
اإعتماد من هيئة تنظيم الطريان املدين االأردين، باالإ�سافة اإىل اإعتماد منظمة 

ت�سعى  التي  اجلوية  واخلطوط  الطريان  هيئات  وكافة  الدولية  املدين  الطريان 
للتميز واالإبداع، منوها يف الوقت نف�سه اأن تكلفة درا�سة الطريان يف االردن وما 
تقدمه االكادميية مقبولة وخمف�سة اذا ما قورنت بالتكاليف املعتمدة لدى الدول 

االأجنبية وبع�ص دول اجلوار.

وفيما يلي ن�سل اللقاء: 

التي حتتلها؟ الأكادميية عن نظرياتها واملكانة مرم�قة  • ما ه� �شر متيز 

م�سارًا  الأنف�سنا  نختط  اأن  االأردنية  امللكية  الطريان  اأكادميية  يف  ارتاأينا  لقد   -
نتميز به عن بقية املعاهد واالأكادمييات التقليدية، حيث اخرتنا اأن يقوم ا�سا�ص 
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التقنيات  جانب  اإىل  املتقدمة  التعليم  و�سائل  اعتماد  على  العلمي  ال�سرح  هذا 
احلديثة باعتبارها واحدة من اأهم االأدوات يف ع�سرنا احلا�سر.

خربات  ح�سيلة  للطلبة  نقدم  اأن  لدينا  االأولويات  اأهم  من  اأن  ذلك  اإىل  اأ�سف 
وا�سعة مقرونة بجهد كبري يقوم به فريق حمرتف ذو خربة عريقة ووا�سعة من 
لتحقيق  و�سواًل  التخ�س�سات  خمتلف  من  واالإداريني  والتقنيني  االأكادمييني 
املعادلة الدقيقة يف اجلمع ما بني اجلودة االأكادميية ومتطلباتها واجلودة التقنية 
لديهم  الذين  للطلبة  متاحة  االإمكانيات  هذه  كل  جعلنا  حيث  وم�ستجداتها، 

الطموح والرغبة يف م�ستقبل واعد، ومن هنا جاء متيزنا. 

؟  واملهارة  امل�شت�ى  حيث  من  الكادميية  خريج  تقيم�ن  • كيف 

اأو  االأكادميية  الناحية  من  �سواًء  وكفاءته  اخلريج  �سمعة  فاإن  تعلمون  كما   -
املمار�سة العملية تعتمد اإىل حد كبري على م�ستوى التعليم والتدريب الذي تلقاه، 
فاالأكادميية ذات خربات غنية ووا�سعة جتاوزت االأربعة عقود من الزمن، ومنذ 
تاأ�سي�سها تركت ب�سمات وا�سحة و�ساهمت ب�سكل كبري يف رفد قطاع الطريان 

املدين حمليًا واإقليميًا بكوادر ب�سرية موؤهلة يف كافة التخ�س�سات واملهن اجلوية.

قطاع  وتطوير  بناء  يف  �ساهمت  التي  االأوىل  اللبنات  هي  الكوادر  هذه  وكانت 
الطريان املدين لدينا، وهذا اإن دل على �سيء فاإمنا يدل على التاأ�سي�ص ال�سحيح 
والتدريب االحرتايف لهذه الكوادر وفق خطط متكاملة اأكادمييًا وفنيًا، وبالتايل 
متقدمة  واأولوية  اأكرب  بفر�سة  االأكادميية  هذه  خريج  يحظى  اأن  يف  غرابة  فل 
على غريه يف احل�سول على فر�سة عمل لدى �سركات الطريان داخليًا وخارجيًا. 

االأردن؟ يف  الثمن  باهظة  الطريان  علوم  درا�سة  تكلفة  اأن  تعتقد  • هل 

رئي�سي  ب�سكل  يعتمد  املختلفة  وتخ�س�ساته  الطريان  اإن االحرتاف يف علوم    -
على اخلربة واملهارة يف اإي�سال املعلومة وتطبيقها بالتدريب العملي اإىل جانب 
تكنولوجيا  اإىل  يحتاج  العملي  التدريب  اأن  وحيث  النظري،  االأكادميي  التدريب 
هند�سية  م�ساغل  اأو  ت�سبيهي  طريان  اأجهزة  اأو  طائرات  كانت  �سواًء  متقدمة 
ل�سيانة الطائرات اأو خمتربات الكرتونية، وهذه التكنولوجيا مكلفة اإىل حد ما 
اأو كلفة الوقود وقطع الغيار اللزمة لت�سغيلها واإدامتها  اأثمانها  �سواء من حيث 

تكلفــة در��صـة علـــوم �لطيـر�ن يف �الأردن تعتبـــر 
مقبولـــــــة �إذ� ما قورنــت بالـــــدول �الأجنبيـــــــــة
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عليها  للتدريب  اللزمة  املوؤهلة  الب�سرية  اخلربات  اإىل  حاجتها  حيث  من  اأو 
و�سيانتها.

ومن هنا جاءت الكلفة املرتفعة ن�سبيًا لدرا�سة علوم الطريان، اإال اأن هذه الكلفة 
اإذا ما قورنت بالتكاليف املعتمدة لدى الدول االأجنبية وبع�ص دول اجلوار فاإنها 
لدى  االأردين  الطالب  اأن  باالعتبار  اآخذين  جدًا  ومنطقية  مقبولة  كلفة  تعترب 
االلتحاق باالأكادميية وبالقرب من اأهله وذويه فاإنه �سيخت�سر الكثري من الكلف 
هذا  اململكة،  خارج  درا�سته  اأثناء  انفاقها  اإىل  �سي�سطر  التي  االإ�سافية  املادية 

ل�سمعتها  باالأكادميية  اأبنائهم  احلاق  على  الطلبة  ذوي  حر�ص  اإىل  باالإ�سافة 
املتميزة وكفاءة خريجيها. 

 
الأكادميية؟ متيز  يف  الفنية  ن�ر  امللكة  كلية  دور  ه�  • ما 

- ال �سك باأن كلية امللكة نور الفنية للطريان املدين ال�سقيقة االأخرى الأكادميية 

التدريب  يف  التكامل  من  نوع  ايجاد  يف  �ساهمت  قد  االأردنية،  امللكية  الطريان 
حيث  �سحيح،  والعك�ص  االأكادميية  يف  متوفرة  الغري  اجلوية  املهن  يف  والتاأهيل 
اجلوية  ال�سلمة  جمال  يف  الكلية  تعقدها  التي  الدورات  من  العديد  هناك  اأن 
واإدارة  االت�ساالت  وهند�سة  اجلوية  واالأر�ساد  اجلوية  واملراقبة  الطريان  واأمن 
املطارات باالإ�سافة للعديد من الدورات، فبع�ص هذه الدورات يحتاجها خريجو 
االأكادميية ملوا�سلة حت�سيلهم العلمي واإثراء معلوماتهم يف جمال تخ�س�سهم، 
للطريان  الفنية  نور  امللكة  كلية  بها  حتظى  التي  الطيبة  ال�سمعة  عن  ناهيك 
الدولية  تاأ�سي�سها يف عام 1973 بدعم من منظمة الطريان املدين  املدين منذ 

.)UNDP( وبرنامج التنمية التابع للأمم املتحدة )ICAO(

اأكادميية الطريان امللكية  اأن اخلربة الطويلة والغنية لكل من  اأ�سف اإىل ذلك   
االأردنية وكلية امللكة نور الفنية للطريان املدين يف جماالت التدريب االأكادميي 
والتطبيق العملي، حيث �ساهمت يف ا�ستفادة كل منهما من جتربة االآخر واإثراء 

خربته وتعزيزها ب�سكل اأو باآخر.

م�صـــاٍع لالرتقـــــاء باالأكادمييــــــة ملنـــــح درجــــــة 
�لبكالوريـــــــــو�س يف علــــــــوم �لطيــــــــــــر�ن



دد
ــــــ

عــــ
ع �ل

رو
ــــــ

ــــــ
م�صـ

امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى     ت�شريــــــــــن الأول  282012

الطريان؟ عل�م  يف  بكال�ري��س  �شهادات  ملنح  م�شاٍع  من  • هل 

البكالوريو�ص يف  درجة  ملنح  باالأكادميية  للرتقاء  م�ساٍع حقيقية  فهناك  نعم   -
علوم الطريان، حيث مازال هذا التوجه قائما مع اجلهات املعنية و�سواًل لتحقيق 
متنح  التي  املنطقة  يف  العربية  الدول  اأوائل  من  االأردن  بجعل  املن�سود  الهدف 
درجة البكالوريو�ص يف علوم الطريان، وبالتايل �سينعك�ص هذا ايجابًا على جممل 
قطاع الطريان املدين ب�سكل خا�ص والقطاعات االأخرى ب�سكل عام، ومبا يعزز 

�سمعة االكادميية داخليًا وخارجيًا.

االأكادميية؟ واأبرمت  وقعتها  التي  االتفاقيات  اأبرز  • ماهي 

- متكنت االأكادميية وبعد مناف�سة مع مثيلتها من االأكادمييات واملعاهد االأخرى 
اأن حتظى بثقة �سلح اجلو العراقي، ا�سافة اىل ثقة احلكومة االأمريكية، وذلك 
االأكادميية  مرافق  كافة  على  معمق  ح�سي  وتدقيق  تقييم  اإجراء  مت  اأن  بعد 

من  كوادرها  وموؤهلت  ومناهجها  وخمترباتها  التدريبية  وم�ساغلها  التعليمية 
كافة اجلوانب، حيث متت عملية التدقيق هذه على مراحل التي ا�ستغرقت وقتًا 

لي�ص بالق�سري.

كافة  مع  املختلفة  والفنية  والب�سرية  املادية  اإمكانياتنا  وتوافق  ال�ستجابة  ونظرًا 
االأكادميية  حازت  فقد  التدقيق،  متطلبات  واجتازت  املتعاقد  الفريق  متطلبات 
اجلوي  ال�سلح  مع  االتفاقية  توقيع  عن  متخ�ص  ما  وهو  بالكامل،  ثقته  على 

العراقي.

وبح�سب االتفاق فانه �سيتم يف هذه املرحلة تدريب ما جمموعه )359( �سابطا 
تدريب  هو  االأول  رئي�سيني،  تخ�س�سني  يف  العراقي  اجلو  �سلح  من  وفردا 
اأما  الطائرات،  ق�سم منهم يف جمال هند�سة �سيانة هياكل وحمركات  وتاأهيل 
الكرتونيات  �سيانة  هند�سة  جمال  يف  وتاأهيلهم  تدريبهم  ف�سيتم  الثاين  الق�سم 

الطائرات، علمًا باأن مدة هذه االتفاقية هي )5( خم�ص �سنوات قابلة للتجديد.

�تفاقيـــــة لتدريـــــب 359 �صابطــــــًا 
وفــــــردً� مـــــن �صـــــالح �جلـــــو �لعر�قـــــــي
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�الأهليـــــة"...  عمـــــان  "جامعــــة 
نقطـــــة م�صيئــــة يف قطــــاع �لتعليــــم �خلـــــا�س

حامــــد: �جلامعـــــة ت�صعـــــى �إلـــــى حتقيــــــق �لتميــــــز 
و�الرتقــــــــاء بجـــــــودة خمرجــــــــات �لتعليـــــــم

تاأ�س�ست يف عام 1990 لتكون بذلك اأول جامعة خا�سة يف الوطن العربي، معلنة 
حيث  العربية،  الدول  من  العديد  يف  اخلا�سة  اجلامعات  اأن�ساء  فكرة  انطلقة 
تبعتها م�سر حتى بلغ عدد اجلامعات اخلا�سة يف الوطن العربي اكرث من 250 

جامعة.

التعليم  يف  اخلا�ص  للقطاع  رائدة  جتربة  تعترب  التي  االأهلية،  عمان  جامعة 
اإىل التميز  اجلامعي، فهي بح�سب مديرها العام الدكتور �سادق حامد، ت�سعى 
وا�سرتاتيجيات  منهجيات  تبني  خلل  من  التعليم،  خمرجات  بجودة  واالرتقاء 
واالأق�سام  الكليات  نوعية يف جميع  ومتابعة  نظام �سبط جودة  بناء  على  تعتمد 
االأكادميية واملراكز والدوائر االإدارية، لتتبواأ مركزًا متقدمًا يف موؤ�س�سات التعليم 

العايل، لي�ص على م�ستوى اململكة فح�سب، واإمنا على م�ستوى العامل العربي.

التطور  مواكبة  اإطار  و�سمن  اجلامعة  اأن  لـ"الن�سامى"  حديثه  خلل  ويقول 

املعلومات،  تقنيات  بتبني  قامت  املعلومات،  ثورة  ال�سريع يف ع�سر  التكنولوجي 
كافة،  التخ�س�سات  يف  التعليمي  النظام  يف  ذلك  وتوظيف  االإلكرتوين  والتعلم 
هذه  تبنت  التي  اجلامعات  اأوليات  من  االأهلية  عمان  جامعة  بذلك  لتكون 
التقنيات، لذلك فان التعليم العايل اخلا�ص يعترب فكرة ريادية بداتها  جامعة 

عمان االأهلية.

اإن�ساء اجلامعة، فيقول بانها كانت جترة فريدة من نوعها حمفوفة  واأما فكرة 
باملخاطر من اجلانب اال�ستثماري، كون املجتمع يف ت�سعينيات القرن املا�سي كان 
�سد فكرة التعليم العايل اخلا�ص، اأما اليوم ومن خلل ما و�سلت اليه اجلامعات 
اخلا�سة من م�ستوى عاٍل من االإجنازات على امل�ستوى العاملي فان الفكرة تغريت 

جذريا.

ال�سنوات  خلل  اخلا�ص  اجلامعي  التعليم  نطاق  ات�ساع  خلل  من  انه  واأ�ساف 



31

لقــــــــــــــــــاء �لعـــــــــــــــــــدد

       ت�شريــــــــــن الول  2012      امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى

املا�سية، فقد بلغ حجم اال�ستثمار يف التعليم العايل يف االأردن فقط ما يقارب 
18 مليار دينار، وم�ستوى حجم االإنفاق ال�سنوي حوايل 800 مليون دينار �سنويا، 
اجلانبني  من  اخلا�ص  اجلامعي  التعليم  اأهمية  مدى  اإىل  ت�سري  االأرقام  وهذه 

االأكادميي واالقت�سادي الذي يعود بالفائدة على خزينة الدولة.
 

الذي  املايل  املردود  ان  التعليم،  يف  اخلا�ص  القطاع  دخول  مييز  ما  اإن  ويقول 
حتققه اجلامعات اخلا�سة، ي�ستخدم يف اأعمال التحديث والتطوير داخل احلرم 

اجلامعي، ليواكب اأحدث امل�ستجدات العاملية يف قطاع التعليم.

الأبناء  التعليم  فر�ص  توفريها  يف  اخلا�سة،  اجلامعات  واأهمية  دور  ويكمن 
املجتمعات ممن مل متكنهم ظروفهم املادية والتح�سيلية يف الثانوية العامة من 
دون  املادية  الظروف  حالت  حيث  احلكومية،  اجلامعات  يف  الدرا�سة  ا�ستكمال 
�سفر الطلب للدرا�سة يف خارج، وهو ما يح�سب للجامعات اخلا�سة يف احلد من 

ا�ستنزاف االأموال املحلية للخارج وا�ستثمارها داخل اململكة.

احلكومية  اجلامعات  بني  التناف�ص  اآفاق  فتح  اخلا�ص  التعليم  اأن  واأ�ساف 
تطبيق  يف  دائما  ال�سباقة  كانت  اخلا�سة  اجلامعات  اأن  اإىل  م�سريا  واخلا�سة، 
معايري االعتماد العام واخلا�ص ومعايري �سبط اجلودة، كما وان التعليم العايل 
اخلا�ص اثبت جودته عامليا مقارنة بالتعليم العام، فتجرية التعليم اخلا�ص تعترب 

حديثة و�ستبقى م�ستمرة نحو املزيد من التطور والتميز.

فجامعة عمان االأهلية متتلك اليوم كادرا كبريا من املوظفني يبلغ 300 موظف 

اإداري، وهذا دليل على دور اجلامعات اخلا�سة يف تخفيف من ظاهرة البطالة، 
تقدمي  خلل  من  املجتمع  خدمة  اإىل  اإ�سافة  الوطني،  االقت�ساد  وم�ساعدة 
تقدمي  اأو  الوظائف  بتامني  كان  �سواء  املحلية  املجتمعات  الأبناء  اخلدمات 

اخلدمات االإن�سانية لهم ، كعقد الدورات والندوات املجانية.

ويقول د.حامد، اأن جامعة عمان االأهلية تويل دعم املجتمعات املحلية االهتمام 
الكبري من خلل دعم وتبني االأن�سطة االجتماعية، حيث تقوم على مدار العام 

كبيــــرً�  كــــادرً�  �ليــــوم  �الأهليـــــة" متتلــك  "عمـــــان 
من �ملوظفيـــن يبلــــــغ 300 موظـــــف �إد�ري
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جمانا  وال�سحية  الطبية  اخلدمات  وتقدمي  واالإعاقات  امل�سنيني  مراكز  بدعم 
الأبناء املنطقة املحلية، كعيادات ال�سمع والنطق.

وتطرق د. حامد اإىل جهود جامعة عمان االأهلية يف االرتقاء بجودة خمرجات 
مب�ستوى  للرتقاء  اجلهود  جميع  ا�ستثمار  على  حتر�ص  بانها  ليقول  التعليم، 
خريجيها من خلل ا�ستقطاب املتميزين من هيئة التدري�ص واإن�ساء املختربات 
احلوراين  اأحمد  الدكتور  مركز  دور  على  م�سددا  املتميزة،  واملراكز  احلديثة 

للتعليم االإلكرتوين والذي يعترب املركز الوحيد من نوعه يف املنطقة.

العملية  جدية  على  حتر�ص  اجلامعة  فان  للطلبة،  االأكادميي  امل�ستوى  على  اأما 
التعليمية واالرتقاء مب�ستوى اخلريجني، حيث ان هناك العديد من الطلبة ممن 
ح�سلوا على املراكز املتقدمة واالأوىل يف العديد من الفعاليات املحلية واالإقليمية، 
اأقامته نقابة ال�سيادلة االأردنية  ففي الدورة االأخرية المتحان ال�سيادلة الذي 
احد  وذلك من خلل حتقيق  االأول،  املركز  االأهلية على  ح�سلت جامعة عمان 

طالبتها املعدل االأعلى على م�ستوى اململكة.

املراكز  على  اخلريجني  اجلامعة  طلبة  ح�سل  فقد  املنطقة،  م�ستوى  على  اأما 
وا�سح  دليل  وهذا  دولهم،  تقيمها  التي  املهنية  االمتحانات  يف  االأوىل  الثلثة 
نف�سه  الوقت  االأكادميي، منوها يف  االرتقاء مب�ستواها  اإ�سرار اجلامعة يف  على 
اأن اجلامعة ت�سعى اىل الو�سول مل�ساف اجلامعات العاملية العريقة يف امل�ستقبل.

اأ�سا�سيا ومهما يف  لهيئة االعتماد دورا  اأن  الدكتور حامد  اكد  من جهة اخرى، 
ت�سريع الرقابة على فعاليات التعليم اخلا�ص بهدف �سمان جودة هذا القطاع، 
لها  البد  حيث  وخمرجاته،  التعليم  نوعية  على  جهودها  تركيز  عليها  فيجب 

اال�ستفادة من اخلربات االأكادميية التي يتمتع بها االأردن واختيار االأف�سل للقيام 
باأعداد الت�سريعات واملراقبة والتدقيق بهدف االرتقاء مب�ستوى اجلامعات.

وينتقل رئي�ص اجلامعة للحديث عن ر�سوم اجلامعات اخلا�سة، ليقول يف االأردن 
تعترب االأقل كلفة مقارنة بنظرياتها يف الدول االأخرى، لكن البد من النظر يف 
ق�سية ر�سوم اجلامعات من منظور وجود فئات متعددة باملجتمع منها ما هو قادر 

�جلامعات �خلا�صة �صباقة يف تطبيق معايري �العتماد 
�لعــــام و�خلـــــا�س ومعاييــــــر �صبـــط �جلـــــــــودة
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على حتمل اأعباء التعليم العايل اخلا�ص، ومنهم غري قادر، لذلك فان العدالة اأن 
يتم تخ�سي�ص جزء من الر�سوم التي يدفها القادرون للم�ساهمة يف تعليم الفئة 
االأخرى، وذلك من خلل �سندوق ي�ستحدث يف كل جامعة لهذا الغر�ص، وبهذه 
الطريقة يتم املحافظة على دميومة املوؤ�س�سات التعليمية اخلا�سة و�سمان تعليم 

كافة فئات املجتمع..

حماور  ثلثة  لها  اأن  ليقول  االأردن،  يف  التعليمية  العملية  د.حامد  وا�ستعر�ص 
طلب  من  والثاين  التدري�سية،  الهيئة  ع�سوية  يف  يتج�سد  االأول  رئي�سية، 

قاعات  من  الطلبة  خلدمة  املتوفرة  باالإمكانيات  يتلخ�ص  والثالث  اجلامعات، 

وخمتربات ..الخ.

بالن�سبة جلامعة عمان االأهلية  التدري�ص"، فهو  "اأع�ساء هيئة  اأما املحور االأول 

يعترب اأولوية مطلقة، حيث تعمل اجلامعة على ا�ستقطاب اأف�سل الكوادر الوطنية، 

لكن يف حاالت عدم توفرها يتم اللجوء اإىل ا�ستقطاب الكوادر العربية واالأجنبية.
وقال انه يف حال توفر م�ستوى متميز من الهيئة التدري�سية، فان ذلك �سينعك�ص 
اأن  التدري�ص  هيئة  ع�سو  باإمكان  حيث  الطلبة،  وهم  الثاين  املحور  على  اإيجابا 
ي�ساهم يف حتقيق  ينق�سهم، مبا  ما  الطلبة من جميع  وتعوي�ص  الفجوة  ي�سيق 

خريجني اأكفاء، وهو ما حتر�ص اجلامعة على حتقيقه.

واأ�ساف انه يف �سبيل حتقيق اجلامعة اأهدافها والنهو�ص بالطلبة، فاأنها و�سمن 
التدريبية املتخ�س�سة الأع�ساء  الدورات  �سيا�ستها  تقوم وب�سكل متوا�سل بعقد 

الهيئة بهدف االرتقاء بالعملية التعليمية يف اجلامعة.

وتابع قائل انه مع حتقيق التكامل ما بني املحورين االأول والثاين، فان اجلامعة 
�ستحر�ص على توفري بيئة جامعية اآمنة ومتكاملة وهو املحور الثالث، كما و�ستعمل 
حت�سيل  من  ت�ساعف  اأن  �ساأنها  من  التي  والتجهيزات  املختربات  توفري  على 

طلبتها وامل�ساهمة يف متيزهم على امل�ستويني التعليمي واالجتماعي.

�جلامعـــة تقــوم بدعـــم مر�كـــز �مل�صنيـــن وتقديــم 
�خلـــدمات �لطبيـــة جمانا الأبناء �ملنطقة �ملحليــــة
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بـدو�ن: �ل�صركة هي �الأولـــى يف �حل�صول علـى بـر�ء�ت 
�الختــــر�ع قيا�صــــا مــــــــــع �ل�صركــــــات يف �ملنطقــــــــــــة

... �إجنـــــــاز�ت مثيـــــرة لالإعجــــــاب
�الأردنيـــة النتـــــاج �الأدويــــة

مت تاأ�سي�سها يف عام 1978 وبداأت االنتاج يف عام 1980 ، وهي توؤمن متاما باالإبتكار 
التي تعتربه فل�سفتها االإ�سرتاتيجية.

ال�سركة االأردنية الإنتاج االدوية، تو�سف من اجنح ال�سركات االردنية يف �سناعات 
االدوية، فحدودها ال تقف عند حتقيق االإبتكار العلمي فح�سب بل يتعداه للإبتكار 
يف جمال االأعمال واالإدارة وامل�سوؤولية االإجتماعية والتفاعل مع البيئة املحيطة بها.

ويقول املدير العام لل�سركة الدكتور عدنان بدوان، ان ال�سركة االأردنية الإنتاج االأدوية 
"اجلني�سة" ذات العلمات التجارية، وتقوم اليوم بتطوير  بداأت كمنتج للأدوية 
التكنولوجيا  لتزويد  امكانية  لديها  كما  بها،  اخلا�سة  الدوائية  املنتجات  جميع 
اخلا�سه بها للأخرين، وذلك من خلل اإما اأن ت�سبح "االأردنية النتاج االأدوية" 
اأحد امل�ساهمني يف راأ�ص مال ال�سركة التي ت�سعى اىل تزويدها مقابل التكنولوجيا، 
اأو من خلل منح التكنولوجيا مبقابل اأجر مادي، موؤكدا يف الوقت نف�سه انه وبناء 
على هذه الطريقة اأ�سبحت االأردنية الإنتاج االأدوية"  �سريكًا ا�سرتاتيجيا لكثري من 

م�سنعي االأدوية يف انحاء العامل .

واأ�ساف خلل حديثه لـ"الن�سامى"، ان ال�سركة االأردنية الإنتاج االأدوية �سعت منذ 
بداية تاأ�سي�سها وعملها ان تكون �ساحبة االخت�سا�ص يف انتاج االدوية "اجلني�سة" 
ذات العلمة التجارية، ب�سبب وجود حاجة ما�سة من املر�سى لبع�ص االأدويه من 

�سركات جديرة بالثقة.

وتابع قائل ان ال�سركة وبناء على طلب املر�سى وحاجة ال�سوق، فقد تخ�س�ست يف 
اإنتاج االأدويه اخلا�سة بالقلب واالوعيه الدموية واجلهاز اله�سمي.

واأ�سار بدوان، اىل ان ال�سركة لديها مبداأ ت�ستند اليه يف جميع مراحل عملها لتحقيق 
النجاح، وهو اأن االأ�سخا�ص املتميزين هم الوحيدون الذين ميكنهم حتقيق التميز 
يف االنتاج والعمل، لذلك فانها تقوم باختيار وانتقاء املتميزين يف عملية التوظيف، 
�سواء كانوا ذكورا ام اناثا، منوها يف الوقت نف�سه ان ال�سركة تعترب من الرواد يف 
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االأردن يف توظيف االناث، فن�سبة العاملت للعاملني تقدر %48.

وينتقل الدكتور بدوان للحديث عن اجنازات ال�سركة، ليقول بانها حققت قفزة 
نوعية يف خطة عملها خا�سة عندما اأ�سبح االأردن ع�سوا يف منظمة التجاره العامليه 
يف عام 2000 ، االمر الذي انعك�ص ايجابا على عملها واإ�سرتاتيجتها، حيث قامت 
باإر�سال بع�ص العاملني لديها اإىل اململكة املتحدة للح�سول على دورات تدريبيه يف 
جمال حقوق امللكية الفكرية، بهدف زيادة وعيهم باأهمية مفهوم براءات االإخرتاع 

وكيفية احل�سول عليها.

وقال ان احل�سول على براءات االخرتاع كان الهاج�ص االول لل�سركة لتدخل ال�سوق 
الدويل، حيث حققت ال�سركة اأول اإبتكار لديها يف عام 1986 من خلل اإنتاج اأول 
�سراب للأطفال خاٍل من املواد الكحولية، ولكن ب�سبب عدم توفر اخلربة العلمية 
الكافية فيما يتعلق باحل�سول على االإبتكارات، فقد قامت ال�سركة بت�سجيله فقط يف 

االأردن، االمر الذي حال دون ح�سولها على براءة اخرتاع عاملية.

وبناء على ذلك، فقد ترك هذا املو�سوع االثر الكبري يف عمل ال�سركة، مما دفعها 
ت�سعى  التي  والهدف  عملها  ا�سرتاتيجة  وحتديد  وو�سع  عملها  ملمح  ر�سم  اىل 
للو�سول اليه يف امل�ستقبل، لذلك فقد قررت ان تكون �سركة �سناعية بيد جتارية، 
مبعنى ان تكون مغايرة عما ت�ستند اليه اغلب ال�سركات ال�سناعية يف العامل، م�سريا 
اىل ان ال�سركة قررت ب�سبب دخولها اجواء املناف�سة العاملية باأن تكون �سركة �سناعة 

دوائية عاملية ت�ستهر بجودة منتجاتها.

يف املقابل اكد بدوان، ان ال�سركة تويل االهتمام الكبري يف دعم ن�ساطات البحث 
والتطوير العلمي خا�سة فيما يتعلق بعلم و�سناعة االدوية.

وقال ان ال�سركة قررت حتويل كافة براجمها واأبحاثها العلمية مل�ساعدة االأ�سخا�ص 
قامت  حيث  والدكتوراة"،  "املاج�ستري  درا�ستهم  باإكمال  الراغبني  واملوظفني 
بتزويدهم باملواد واأمكان الدرا�سة واجلامعات املعتمدة، حيث يتواجد العديد منهم 
يف اجلامعات املتخ�س�سة المتام درا�ستهم �سواء كانت يف اجلامعات املحلية ام 

االجنبية.

اليوم 30 �سخ�سًا يدر�سون املاج�ستري مب�ساريع تتعلق  ال�سركة لديها  واأ�ساف ان 
بطبيعة عملها و12 �سخ�سا يدر�سون الدكتوراة ، موؤكدًا نه بناء على هذه اجلهود 

ت�ستطيع ال�سركة البدء بعمل براءات االخرتاع اخلا�سة بها.

ونوه ان ال�سركة تعترب االوىل يف احل�سول على براءات االإخرتاع قيا�سا مع ال�سركات 
االخرى يف املنطقة، حيث قامت باأول جتربة لتناول االن�سولني عن طريق الفم على 
خم�سني �سخ�سا يف االردن، وهذا االإبداع واالإبتكار يعترب اأحد منتجاتها، علوة على 
ذلك فقد اأثبتت درا�سات ال�سركة باأن االأن�سولني ي�سل ب�سكل اأف�سل عن طريق الفم 

من حقنه حتت اجللد.

واكد ان "االأردنية الإنتاج االدوية" مازالت تعمل على اجراء املزيد من الدرا�سات 
اخلا�سة اجلديدة.

�لتخ�صـــ�س يف �نتــــاج �الأدويــــة �خلا�صــــة بالقلــــب 
و�الأوعيــــــة �لدمويــــة و�جلهـــــــاز �له�صمـــــــــي
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360 مليـــون دينـــــار
�أرباح "�لعربـــي" يف �لن�صف �الأول

�مل�صري: �لنتائج 
جاءت لتوؤكد جناح 
�لبنك يف �لتعامل 

مع �مل�صتجد�ت 
�الإقليمية و�لدولية

انتخبت الهيئة العامة للبنك العربي، �سبيح امل�سري رئي�سا ملجل�ص اإدارة البنك 
خلفا لعبد احلميد �سومان الذي قدم ا�ستقالته وعائلته يف وقت �سابق، كما قرر 

املجل�ص تعيني �سمري قعوار نائبا لرئي�ص جمل�ص االإدارة.

و�سغل امل�سري من�سب نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك، وي�ستحوذ على 3ر1 % 
من راأ�ص مال البنك.

يف املقابل اأظهرت البيانات املالية ملجموعة البنك العربي للن�سف االأول من العام 
2012 ا�ستمرارا يف منو االأرباح حيث حقق البنك اأرباحًا �سافية بعد ال�سرائب 
واملخ�س�سات بلغت 360.3 مليون دوالر مقارنة بـ 327.2 مليون دوالر يف الفرتة 

املقابلة للعام 2011 ومبعدل منو مقداره %10.

واأو�سخ رئي�ص جمل�ص االإدارة �سبيح امل�سري ان هذا النمو يف �سايف االأرباح جاء 
اىل  باالإ�سافة  املالية  املوجودات  اأرباح  وارتفاع  الفوائد  �سايف  يف  للزيادة  نتيجة 
انخفا�ص خم�س�ص الت�سهيلت االئتمانية. واأ�ساف ان ا�ستمرار النمو يف الدخل 
الت�سغيلي للبنك اإمنا يعك�ص قوة البنك وقدرته على اال�ستفادة من �سبكة تواجده 

املتميزة. 

حجم  على  املجموعة  حافظت  فقد  االأرباح،  يف  النمو  اإىل  باال�سافة  اأنه  وبني 
 2012 حزيران   30 يف  كما  دوالر  مليار   22.2 والبالغة  الت�سهيلت  حمفظة 
بالرغم من الظروف الراهنة، وا�ستمرت ودائع العملء بالنمو وذلك على الرغم 
لت�سل  للمودعني  العاملية  الثقة  يعك�ص  مما  املنطقة  بها  متر  التي  الظروف  من 
32.1 مليار دوالر، كما يف 30 حزيران 2012  مقارنة بـ 31.7 مليار دوالر يف 

�نتخــــاب �مل�صـــــري رئي�صـــــا خلفــــا ل�صومـــــــــــــــان



37       ت�شريــــــــــن الول  2012      امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى

�الإ�صتثمـــــار فـــي �لقطــــاع �مل�صرفــــي

31 كانون االأول 2011 وبنمو مقداره 3.6 % مقارنة بـ 30 حزيران 2011 والبالغة  
30.9 مليار دوالر. علمًا باأن هذه الن�سب كانت �سرتتفع ب�سورة اأكرب لوال تراجع 

�سعر �سرف عدد من العملت الرئي�سية مقابل الدوالر.

نهاية  يف  دوالر  مليار   7.7 بلغت  قد  امل�ساهمني  حقوق  اأن  امل�سري  اأ�سار  وقد 
من  تعزز  �سوف  االأرباح  �سايف  يف  الزيادة  واأن   2012 العام  من  االأول  الن�سف 

القاعدة الراأ�سمالية للبنك.

مع  التعامل  يف  البنك  جناح  اي�سا  لتوؤكد  اأتت  النتائج  هذه  ان  نوه  قد  كما 
ال�سيا�سات  اتباع  اىل  باالإ�سافة  والدولية  االإقليمية  واملتغريات  امل�ستجدات 

املحافظة واحل�سيفة.

من جانبه اأ�سار نعمة ال�سباغ املدير العام التنفيذي للبنك العربي ان املجموعة 
ا�ستمرت يف املحافظة على جودة املحفظة االإئتمانية، حيث بلغت ن�سبة التغطية 
ن�سبة  بلغت  قد  حني  يف  حزيران2012.   30 يف  كما   %100 العاملة  غري  للديون 

كفاية راأ�ص املال للمجموعة 14.81% والتي هي اأعلى من احلد االأدنى املطلوب 
من البنك املركزي والبالغ 12 % وهي اي�سا اأعلى بكثري من احلد االأدنى املطلوب 
وفقا للجنة بازل والبالغ 8%، مما يعزز من قدرته على تطوير العمليات الت�سغيلية. 

واأو�سح ال�سيد �سباغ اأن البنك قد ا�ستمر يف تنمية االإيرادات الت�سغيلية مع �سبط 
امل�ساريف التي مل ت�سجل اأي منو يذكر.

ومما ال �سك فيه باأن النتائج اأعله دليل على ثقة العملء امل�ستمرة مبتانة املركز 
املايل للبنك وهي تعك�ص قدرة البنك امل�ستمرة على املحافظة على ن�سب �سيولة 
مرتفعة متا�سيا مع اأحد اأهم االأهداف اال�سرتاتيجية للمجموعة حيث بلغت ن�سبة 

القرو�ص اإىل الودائع  %69.2. 
 

 2012/7/25 يف  اأكدت  فيت�ص  العاملية  الت�سنيف  وكالة  اأن  بالذكر  واجلدير 
تاأكيدًا ملتانة  وياأتي هذا  A- مع موؤ�سر م�ستقر،  العربي بدرجة  للبنك  تقييمها 

الو�سع املايل للبنك العربي.

�ملجموعــــــــة ��صتمــــــــرت يف �ملحافظــــــــــة 
علـــــى جـــــــودة �ملحفظــــــة �الإئتمانيـــــــــة
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�رتفـــــــع عــــــــدد فـــــــــروع  �لبنــــــك
 يف �ململكــــة �إىل �صتــــــة وثالثيــــن فرعــــا 

"�لعربـــي �الإ�صالمــــــي �لدولـــــي" يفتتح 
فرعه �جلديد يف �ملقابلني/ �صارع �حلرية 

اإفتتح البنك العربي اال�سلمي الدويل فرعه اجلديد يف منطقة املقابلني �سارع 

�سبكة  لتو�سيع  يتبعها  التي  االإ�سرتاتيجية  البنك  خطة  اإطار  يف  وذلك  احلرية  

فروعه للو�سول اإىل اأكرب �سريحة من العملء يف خمتلف مواقعهم .

وباإفتتاح الفرع اجلديد يرتفع عدد فروع البنك يف اململكة اإىل �سته وثلثني فرعا 

، وقد اإفتتح الفرع رئي�ص جمل�ص االإدارة �سيادة ال�سريف فار�ص �سرف وبح�سور 

العامة بالبنك وح�سد  الع�سلي وعدد من امل�سوؤولني يف االإدارة  اإياد  العام  املدير 

عملء  من  وعدد  املنطقة  يف  واالإجتماعية  االإقت�سادية  القطاعات  من  كبري 

البنك.

ونوه اإياد الع�سلي اإىل اأن اإفتتاح الفرع ياأتي من منطلق حر�ص البنك على التواجد 
الراحة  و�سائل  كافة  بتوفري  البنك  اللتزام  ، وجت�سيدًا  باململكه  املواقع  كافة  يف 

للعملء المتام معاملتهم امل�سرفية ب�سهوله وي�سر.

وجاء اإفتتاح الفرع نظرًا لطبيعة املنطقة االإ�سرتاتيجية وملا ت�سهده املنطقة من 
ن�ساط  وا�سع ي�ستوجب اإقامة فرع لت�سهيل معاملت املواطنني الفردية والتجارية 
، حيث يتميز الفرع بت�سميم حديث وع�سري باالإ�سافة اىل اإحتوائة على اأحدث 
كادر  توفري  مت  كما  املقدمة  اخلدمات  جودة  باإثراء  الكفيلة  التقنية  االأنظمة 
املتطورة  امل�سرفية  املنتجات واخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  موؤهل ومدرب  م�سريف 

واملتفقة مع اأحكام ال�سريعة االإ�سلمية ال�سمحاء.
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�ملع�صر: �لتنوع يف �خلدمات 
�مل�صرفية �لتي يقدمها �لبنك كان 

عاماًل رئي�صًا يف حتقيق �لنمو

17 مليــــــون دينــــــــار
�أرباح �لبنك �الأهلي للن�صف �الأول

حقق البنك االأهلي االأردين لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 حزيران 2012 �سايف ربح 
قبل ال�سريبة بلغ 17،2 مليون دينار.

كما حققت كّل من الت�سهيلت االئتمانية وودائع العملء ن�سب منو جيدة، عك�ست 
الت�سهيلت  التوظيف. وقد بلغت  اإدارة املوجودات واملطلوبات وجودة  الكفاءة يف 
االئتمانية املبا�سرة، )بال�سايف(، حوايل 1،285 مليار دينار ، وبن�سبة منو بلغت 
9.0% عن نهاية عام 2011، يف الوقت الذي ارتفعت فيه الودائع والتاأمينات النقدية 
لت�سل اإىل 2،033 مليار دينار ، وبن�سبة منو بلغ قدرها 4،4% عن نهاية العام 2011.

و�سّرح رئي�ص جمل�ص االإدارة الدكتور رجائي املع�سر  باأن النتائج املالية لهذه الفرتة 
ت�سري اإىل جناح البنك يف املحافظة على وترية النمو يف حجم عملياته امل�سرفية؛ 
من  لعملئه  البنك  يقدمها  التي  امل�سرفية  اخلدمات  يف  التنوع  اأن  على  موؤكدًا 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  واملوؤ�س�سات  وال�سركات،  كاالأفراد،  القطاعات  خمتلف 
متوا�سل،  ومنو  م�ستدامة  اأرباح  حتقيق  يف  رئي�سًا  عامًل  كان  اال�ستثمار،  وقطاع 
مبينًا حر�ص البنك وتركيزه على تنمية هذه القطاعات املتنوعة وتو�سيع قاعدتها 
وتعزيز اخلدمات املقدمة لها �سمانًا ملوا�سلة حتقيق االأرباح ب�سكل �سحي و�سليم، 
ومبا يعك�ص روؤية البنك املبنية على ثقافة موؤ�س�سية قوية ترتكز على جمموعة من 
العنا�سر التي يعترب اأهمها قوة املبيعات، ومتيز اخلدمات امل�سرفية املتخ�س�سة 

لكافة القطاعات.

ومن جانبه اأكد الرئي�ص التنفيذي – املدير العام مروان عو�ص، اأن هذه االأرباح 
جاءت على الرغم من حتوط البنك يف بناء خم�س�سات كافية ملواجهة متطلبات 
املرحلة وظروف بع�ص العملء؛ حيث مت اقتطاع �سايف خم�س�سات بقيمة 8 مليني 

دينار يف الن�سف االأول من عام 2012.

املت�سمنة  ا�سرتاتيجيته  تنفيذ  يف  م�ستمر  االأهلي  البنك  "اإن  قائًل  عو�ص  وتابع 
مبادرات ريادية ونوعية تعود بالنفع على كل القطاعات امل�سرفية، ومتنح عملء 
الوطن ويف خمتلف  امتداد  تواجدوا على  اأينما  البنك جتربة م�سرفية متكاملة 
ع�سرات  خلدمة  اأعمال  مراكز  ع�سرة  واإطلق  باإعداد  القيام  مت  حيث  االأوقات؛ 
االآالف من ال�سركات ذات احلجم ال�سغري واملتو�سط يف جميع حمافظات اململكة، 
اإىل جانب زيادة عدد  لت�سبح )50( فرعًا،  اململكة  البنك يف  وزيادة عدد فروع 

اأجهزة ال�سراف االآيل اإىل )76( �سرافًا.

واختتم عو�ص باحلديث حول اأهم االإجنازات يف جمال تطوير االأنظمة وال�سيا�سات 
املتعلقة مبجموعة تقنية املعلومات وبرامج املن�ساأة، واإثراء باقة خدماته باإطلقه 
خلدمة "االأهلي موبايل" املجانية، كما وقام البنك بالفوز بعطاء الربنامج االإلكرتوين 
للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة واملعروف با�سم "SME Toolkit"، وذلك 
مبوجب اتفاقية التعاون التي وقعها مع موؤ�س�سة التمويل الدولية "IFC"، والتي 
اكت�ساب  االأردن على  واملتو�سطة يف  ال�سغرية  االأعمال  مل�ساندة موؤ�س�سات  هدفت 

املهارات اللزمة للتو�سع يف م�ساريعها وخلق فر�ص عمل جديدة.

عديدة  بنكية  لقطاعات  بامتلكه  يتميز  االأردين  االأهلي  البنك  باأن  يذكر  ومما 
بال�سركات  اخلا�سة  امل�سرفية  كاخلدمات  مبتكرة  خدمات  تقدم  متخ�س�سة 
الكبرية وال�سركات ال�سغرية ومتو�سطة احلجم، واخلدمات اال�ستثمارية واخلدمات 
التاأمني امل�سريف  ال�سخ�سية واخلدمات امل�سرفية اخلا�سة وخدمات  امل�سرفية 

والتاأجري التمويلي وغريها من اخلدمات االأخرى.
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�صحادة: �لبنك ��صتكمل 
�إجر�ء�ت رفع ر�أ�صماله من 

100 مليون دينار / �صهم �إىل 
125 مليون دينار

حقق البنك االإ�سلمي االأردين اإرباحا �سافية حتى 30 حزيران 2012 بلغت بعد 
ال�سريبة 19 مليون دينار مقابل اأرباح عن الفرتة نف�سها من العام املا�سي بلغت 
اأرباح  مقابل  دينار  مليون   26.5 ال�سريبة  قبل  االأرباح  وبلغت  دينار  مليون   13

بلغت 18 مليون دينار.

وقال رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك االإ�سلمي االأردين/الرئي�ص التنفيذي ملجموعة 
االأردين  االإ�سلمي  البنك  اإدارة  جمل�ص  اإن  يو�سف،  عدنان  امل�سرفية  الربكة 
�سادق على البيانات املالية للن�سف االأول من العام احلايل يف اجتماعه املنعقد 
يوم 15 متوز 2012 معربًا عن اعتزازه واأع�ساء املجل�ص مبا حتقق من اجنازات 
حاجات  وتلبية  املايل  مركزه  متانة  على  املحافظة  ا�ستمرار  يف  وقدرته  للبنك 
ال�سريعة  ومبادئ  اأحكام  مع  متوافقة  منتجات  وتقدمي  ومتعامليه،  م�ساهميه 
االإ�سلمية مقدرًا جهود االإدارة التنفيذية واجلهات الر�سمية والرقابية والبنك 
االأردين  امل�سريف  للجهاز  الدائم  ودعمهم  امل�ستمر  لتعاونهم  االأردين  املركزي 

وال�سريفة االإ�سلمية.

واأ�ساف يو�سف ان ما حققه البنك االإ�سلمي االأردين من نتائج توؤكد ا�ستمرار 
التاأثريات  رغم  االأردين،  امل�سريف  القطاع  يف  موقعه  ليعزز  ومنوه  البنك  تقدم 
ال�سلبية على االقت�ساد الوطني ملا ت�سهده املنطقة املحيطة من اأزمات �سيا�سية 
واقت�سادية فقد اأثبتت ا�سرتاتيجية البنك يف التعامل مع االأدوات املالية املختلفة 
مواكبة  يف  البنك  وا�ستمرار  املختلفة  املعوقات  تخطي  على  وقدرتها  جناحها 

التطورات التي ت�سهدها ال�سناعة امل�سرفية االإ�سلمية.

االإ�سلمي  للبنك  العام  املدير  االإدارة  رئي�ص جمل�ص  نائب  قال  اأخرى  من جهة 
االأردين مو�سى �سحادة اإن البنك عزز قاعدته الراأ�سمالية با�ستكمال اإجراءات 
رفع راأ�سماله من 100 مليون دينار / �سهم اإىل 125 مليون دينار / �سهم وذلك 
بتوزيع 25 باملئة كاأ�سهم جمانية على امل�ساهمني وارتفعت حقوق امللكية يف نهاية 

19 مليــــــون دينــــــــار
�أرباح �لبنك �الإ�صالمي �الأردين �لن�صفية
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الن�سف االأول من العام احلايل لت�سل اإىل حوايل211 مليون دينار مقابل حوايل 
207 مليني دينار كما يف 31 كانون االأول 2011 بن�سبة منو بلغت 2 باملئة وبلغت 
كفاية راأ�ص املال 18.93 باملئة ومت توزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة 15 

باملئة عن العام 2011 يف �سهر ني�سان من العام احلايل.

االأردين  االإ�سلمي  للبنك   2012 حزيران   30 حتى  املالية  النتائج  اأن  واأ�ساف 
اإليها  م�سافًا  البنك  موجودات  بلغت  فقد  اأرقامها  معظم  يف  ارتفاعًا  اأظهرت 
احل�سابات املدارة )ح�سابات اال�ستثمار املخ�س�ص و�سندات املقار�سة وح�سابات 
مليون  و234  مليارات  حوايل3   2012 حزيران   30 يف  كما  بالوكالة(  اال�ستثمار 
دينار مقابل 3 مليار و150 مليون دينار يف نهاية عام 2011 وبلغت الت�سهيلت 
املمنوحة للعملء م�سافًا اليها الت�سهيلت املمنوحة من احل�سابات املدارة خلل 

الن�سف االأول من العام احلايل حوايل 2 مليار و223 مليون دينار مقابل مليار 
و779 مليون دينار يف نهاية عام 2011 وبن�سبة منو بلغت 25 باملئة.

اأما ودائع العملء م�سافًا اليها احل�سابات املدارة فقد بلغت يف نهاية الن�سف 
االأول من العام احلايل حوايل 2مليار و929 مليون دينار مقابل 2 مليار و858 

مليون دينار كما يف 31 كانون االأول 2011 بن�سبة منو بلغت 2.5 باملئة.

كما �سيتم ا�ستكمال تطبيق النظام البنكي اجلديد يف جميع فروع ومكاتب البنك 
العام احلايل والبالغة 79 فرعًا ومكتبًا اذ بلغ عدد الفروع واملكاتب  قبل نهاية 
اأجهزة  عدد  وبلغ  ومكتبًا  فرعًا   65 تاريخه  حتى  اجلديد  النظام  بها  املطبق 

ال�سراف االآلية 120 جهازًا.

�صيتم ��صتكمال تطبيق �لنظام �لبنكي �جلديد يف جميع 
فروع ومكاتب �لبنك قبل نهاية �لعام �حلايل
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مارتــــــو: �لبنــــك يتمتـــع بقــــــّوة مالءتـــــه �ملالّيـــــــــــة 
ومتانـــــة قاعدتـــــه �لر�أ�صماليـــــــــة

70 مليـــــون دينـــــار 
�أربـــاح بنــــك �الإ�صكــان للن�صـــف �الأول

حقق بنك االإ�سكان اأرباحا بعد املخ�س�سات وقبل ال�سريبة خلل الّن�سف االأول 
من العام احلايل مقدارها 70 مليون دينار.

وقال  الّدكتور مي�سيل مارتو رئي�ص جمل�ص اإدارة بنك االإ�سكان، اإن البنك حقق 
دينار،  مليون   51.2 بلغت  ال�سريبة  وبعد  �سات  املخ�سّ "بعد  افية  �سّ اأرباحا 
باأّن  علمًا  املا�سي،  العام  من  املماثلة  الفرتة  يف  دينار  مليون   54.4 مع  ُمقارنًة 
البنك  اأرباح  تاأثُّر  اإىل  رئي�سي  ب�سكل  يعود  املماثلة  الفرتة  عن  االأرباح  تراجع 
برتاجع اأرباح امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل / �سورية "م�سرف تابع" وذلك 

ب�سبب االأو�ساع التي متر بها �سورية.

الّدخل  اإجمايل  البنك قد حّقق منوًا يف  اأن  اإىل  املجال  االإ�سارة يف هذا  وجتدر 
خلل الّن�سف االأول من العام احلايل ليبلغ 162.1 مليون دينار مقابل 147.7 
مليون دينار خلل الفرتة املماثلة من العام 2011، اأي بزيادة ن�سبتها 10 %، كما 

ارتفع �سايف اإيرادات الفوائد خلل هذه الفرتة اإىل 115.6 مليون دينار مقابل 
95.1 مليون دينار يف الفرتة املماثلة، اأي بزيادة ن�سبتها 22 %.   

بلغ  اإذ  ومتني،  قوي  نهاية 2012/6/30 على مركز مايل  البنك يف  كما حافظ 
مليار  العملء 4.8  ودائع  اأر�سدة  وبلغت  دينار،  مليار  املوجودات 6.8  جمموع 
وقد  دينار،  مليار   2.8 االئتمانية  الّت�سهيلت  حمفظة  حجم  بلغ  كما  دينار، 
�سورية   / الدويل  امل�سرف  ميزانية  اأرقام  انخفا�ص  رغم  االأرقام  حتققت هذه 
مقيمة بالدينار االأردين نتيجة النخفا�ص �سعر �سرف اللرية ال�سورية، علمًا باأن 
ت�سكل ميزانيتها حوايل 80 % من حجم ميزانية  والتي  االأردن  البنك يف  فروع 
من  االأول  الن�سف  خلل  ال�سريبة  قبل  اأرباحًا  حققت  االإ�سكان  بنك  جمموعة 
هذا العام بقيمة 48.5 مليون دينار حتققت بفعل منو اإجمايل الدخل بن�سبة 8 
% وارتفاع جمموع اأر�سدة الودائع بن�سبة 3 % لت�سل اإىل 4 مليار دينار، اإ�سافة 
مليار   2 اإىل  لي�سل   %  6 بن�سبة  االئتمانية  الت�سهيلت  حمفظة  حجم  منو  اإىل 



45       ت�شريــــــــــن الول  2012      امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى

�الإ�صتثمـــــار فـــي �لقطــــاع �مل�صرفــــي

دينار. "علمًا باأن هذه النتائج اأّولية وغري موافق عليها "بعد" من البنك املركزي 
االأردين".

وقد انعك�ست هذه النتائج ب�سكل اإيجابي على جمموعة من موؤ�ّسرات االأداء لدى 
البنك، حيث بلغت ن�سبة كفاية راأ�ص املال 20.2 %، وهي اأعلى من احلد االأدنى 

املطلوب من البنك املركزي االأردين البالغ 12 %. 

وهي   %  172 بلغت  اإذ  مرتفعة  �سيولة  مب�ستويات  باالحتفاظ  البنك  ا�ستمر  كما 
 100 البالغة  الرقابية  ال�سلطات  من  الن�سبة  لهذه  املقبول  االأدنى  احلد  تفوق 
الدخل من 39.3 % خلل  اإىل  ن�سبة امل�ساريف  الكفاءة  ن موؤ�ّسر  %، كما حت�سَّ
الن�سف االأول من العام 2011 لي�سل اإىل 35.2% خلل الّن�سف االأول من العام 
2012 ويعد هذا امل�ستوى من اأف�سل امل�ستويات لدى اجلهاز امل�سريف يف االأردن.

البنك  فروع  نتائج  اأّن  مارتو  الدكتور  بنّي  اخلارجي  البنك  تواجد  جمال  ويف 

اخلارجّية يف كّل من البحرين وفل�سطني، ونتائج البنوك الّتابعة وهي "امل�سرف 
الدويل للتجارة والتمويل / �سورية، وبنك االإ�سكان للتجارة والتمويل / اجلزائر، 
م�ستويات  الفرتة  قد حّققت خلل هذه  لندن"،   /   JIB الدويل  االأردن  وبنك 

جيدة من االإجناز مقارنًة مع اأر�سدة بداية العام.

اأّما يف جمال التو�ّسع الداخلي يف االأردن، فقد مّت خلل الّن�سف االأول من العام 
2012 افتتاح 3 فروع جديدة لي�سبح عدد الفروع العاملة يف االأردن 115 فرعًا. 

وي�ساند هذه الفروع يف تقدمي جمموعة من اخلدمات امل�سرفية  للعملء 199 
يف  امل�سريف  للقطاع  مت�سّدرًا  البنك  يبقى  الو�سع  وبهذا  اآيل،  �سراف  جهاز 

االأردن بعدد الفروع وعدد اأجهزة ال�سّراف االآيل.

الراأ�سمالية  القاعدة  ومتانة  املالّية  امللءة  بقّوة  االعتزاز  مارتو  الدكتور  واأّكد 
نتائج  متوّقعًا  لديه،  واال�ستثمارية  االئتمانية  املحافظ  وجودة  و�سلمة  للبنك، 

اأف�سل يف الّن�سف الثاين من هذا العام.

�لبنك قد حّقق منوً� يف �إجمايل �لّدخل 
خالل �لّن�صف �الأول من �لعام �حلايل
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فاخوري : �صممت 
بطاقة فيز� �لبالتينية 

مبجموعة من �ملز�يا 
ومنها قدرة �صر�ئية 

ٍ ذ�ت �صقف عال

بنــــك �الأردن يطلـــــق بطاقــــة 
)فيز� �لبالتينية ( �جلديــــدة  

اأطلق بنك االأردن بطاقة فيزا البلتينية اجلديدة، والتي تاتي وفق اإ�سرتاتيجية 
تلبي  التي  امل�سرفية  واملنتجات  اخلدمات  من  جمموعة  لطرح  وخطته  البنك 

احتياجات �سريحة العملء املميزين وتتلءم مع منط حياتهم و تطلعاتهم.

ال�سرائية  القدرة  ومنها  املزايا  من  مبجموعة  البلتينية  فيزا  بطاقة  و�سممت 
ذات �سقف عاٍل، متكن حامليها من اال�ست�سافة يف �ساالت االنتظار اخلا�سة يف 
جميع مطارات العامل ، كفالة على كافة امل�سرتيات، الت�سوق االأمن عرب االنرتنت 

، باالإ�سافة اإىل العديد من املميزات احل�سرية االأخرى .

ياأتي  جرار:"  اياد  للأفرا   امل�سرفية  اخلدمات  لدائرة  التنفيذي  املدير  وقال 
اإطار خطة البنك لطرح  اإطلق البنك لهذه النوعية من بطاقات االئتمان، يف 
احتياجات  تلبي  والتي  امل�سرفية  واملنتجات  اخلدمات  من  خمتارة  جمموعة 
عملئه ، حيث ي�سعدنا اأن نقدم لعملئنا بطاقة فيزا البلتينية والتي تتميز يف 

ال�سقف االئتماين العايل حيث توؤمن حلامليها التنعم يف العديد من املزايا " .
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�صلفيتي: �لبنك هو �الأول يف 
�الأردن ومن بني �أول 50 م�صرفا 

عامليا  يطبق هذه �خلدمة

�خلدمـــــات  �أحــدث  "�الحتــاد" يطلــق 
�الإلكرتونيــــة يف عالــــــم �ل�صركـــــــــات 

اأطلق بنك االحتاد اإحدى اأحدث اخلدمات يف عامل ال�سركات وهي خدمة تعهدات الدفع 
لعمليات احل�ساب املفتوح ومطابقة بيانات اأوامر ال�سراء والبيع اإلكرتونيا باأحدث االأنظمة 

االإلكرتونية االآمنة وعرب ال�سبكة االأكرث اآمنا "�سويفت".

وقال رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك ع�سام �سلفيتي، اإن بنك االحتاد هو اأول بنك يف االأردن ومن 
بني اأول خم�سني م�سرفا عامليا يطلق هذه اخلدمة، وذلك من خلل نظامها اجلديد املعد 

."”Trade Service Utility ”TSU" خلدمة وت�سهيل التعاملت التجارية

واأ�ساف ان هذه اخلدمة تفيد كافة عمليات املدفوعات التجارية )ا�سترياد و ت�سدير ال�سلع 
�سواء  الت�سويات  و�سائل  تتم عن طريق خمتلف  كانت  التي  وتبادلها حمليا(  واخلدمات 
االعتمادات امل�ستندية اأو بوال�ص التح�سيل اأو احلواالت التجارية اأو احل�ساب املفتوح، حيث 
تتوفر اليوم خدمة جديدة جتمع بني مزايا االعتماد امل�ستندي واحل�ساب املفتوح معا، فهي 

ت�سمن ال�سرعة والدقة يف التنفيذ.

كما توؤمن اخلدمة حماية اأكرب لكل من امل�سرتي والبائع من خلل اإدارة اأف�سل للمخاطر 
ويف �سمان الدفع، وتتيح خيارات متويل مرنة، وتعد تعهدات الدفع لعمليات احل�ساب املفتوح 
بيئة  امل�ستندية يف  االعتمادات  مزايا  وتوفر  التجارية  املدفوعات  ت�سوية  بديلة يف  و�سيلة 
اإلكرتونية اآمنة دون عيوب املعاجلة اليدوية املرتبطة بعمليات التمويل التجاري التقليدية 

و بتكلفة اأقل.

العملء على اجناز معاملتهم  ت�ساعد  املتطورة،  اإن هذه اخلدمة  قائل  �سلفيتي  وتابع 
التجارية الدولية ب�سل�سة ومرونة و�سرعة وكفاءة وتكلفة اأقل، حيث اأن هذه البيئة املركزية 
اجلديدة توؤمن تبادل املعلومات والبيانات ومطابقتها ب�سرعة ودقة وبطريقة اأقل تعقيدًا 

واأكرث اآمانا. 

كما وتتميز ب�سهولة عر�ص وتبادل وتدفق البيانات التجارية مبا�سرة و اإمكانية متابعة كافة 
مراحل العملية التجارية اإلكرتونيًا و ب�سهولة من حلظة جتهيز الب�سائع اإىل �سحنها حتى 

و�سولها النهائي، مما ي�سهل عملية اتخاذ القرارات وحت�سني االإنتاجية. 

ومن اجلدير بالذكر باأن ا�ستخدام خدمة عمليات احل�ساب املفتوح يف تزايد م�ستمر يف 
العامل وب�سكل مت�سارع، حيث اأ�سارت درا�سة حديثة لغرفة التجارة الدولية والبنك الدويل 
باأن حجم التجارة العاملية من خلل عمليات احل�ساب املفتوح بلغت ن�سبة 80% من حجم 
التجارة العاملية االأمر الذي فر�ص احلاجة اإىل �سرورة تعامل ال�سركات مبثل هذه اخلدمات 

والتطبيقات االآمنة. 

تقدمي   على  دوما  حري�ص  االحتاد  بنك  ال�سعيد"اأن  ناديا  العام  املدير  اأكدت  املقابل  يف 
خدمات مبتكرة لعملئه لتلبية كافة احتياجاتهم املوؤ�س�سية املتطورة بطرق اآمنة و باأقل 
التكاليف، لذا فاإن ا�ستخدام مثل هذا النظام مبعايري �سويفت العاملية هو اأحد اأف�سل ال�سبل 
الغايات  متعددة  امل�سرفية  والتعاملت  لل�ستفادة من اخلدمات  وك�سركات  كبنوك  لنا 
واملزايا. هدفنا هو تطبيق اأف�سل املمار�سات العاملية لتو�سيع نطاق التجارة لعملئنا بحلول 

�سل�سلة واآمنة وحديثة وذلك �سمن �سعينا امل�ستمر لنكون اخليار امل�سرق لعملئنا".

من جهة اخرى اأ�سار مدير اإدارة العمليات حممد برجاق "باأنه قد اأ�سبح جليا باأن اخليار 
االآمن واملرن ومتعدد املزايا الذي يوؤمن ال�سل�سة واملرونة والكفاءة وال�سرعة والتكلفة االأقل 
لعملئنا هو تطبيقنا لنظام Trade Service Utility حيث اأن كافة عملئنا يتعاملون يف 
العديد من اخلدمات والتعاملت التجارية الدولية، عدا عن تعاملتنا كبنك مع �سبكة 
وا�سعة وجمموعة كبرية من ال�سركاء يف القطاع امل�سريف حمليا وعامليا �سعيًا لتاأمني اأف�سل 

اخلدمات واحللول لعملئنا".
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قمحيـــــة: �الأردن يولـــــي 
�هتماما خا�صا مبو��صيع �لطاقة 

�ملتجـــــــددة و�لنظيفــــــة

كابيتال بنــك �أول بنك �أردين مينــــح 
قرو�صـــاً مل�صاريع �لطاقة �ملتجــــــددة 
بفتـــــرة �صد�د ت�صـــــــل �إىل 13 �صنـة

�سارك هيثم قمحية مدير عام كابيتال بنك يف اأعمال املوؤمتر واملعر�ص املتخ�س�ص 
يف الطاقة املتجددة، الذي اأقيم حتت رعاية معايل وزير الطاقة والرثوة املعدنية 
املهند�ص علء البطانية وبتنظيم من جمعية اإدامة للطاقة واملياه والبيئة وبح�سور 
م�ستثمرين من اجلانب ال�سيني واالأردين وعدد من املتخ�س�سني يف هذا املجال .

ي�سار اإىل اأن كابيتال بنك اأول بنك اأردين عزز دوره يف متويل امل�سروعات ال�سديقة 
توفري  اإىل  تهدف  للتنمية،  الفرن�سية  الوكالة  مع  اتفاقية  توقيع  للبيئة من خلل 
قرو�ص مدعومة وطويلة االأجل لتمويل امل�سروعات ال�سديقة للبيئة والتي تركز على 
ثلث حماور الطاقة املتجددة ، توفري الطاقة امل�ستهلكة وتخفي�ص ن�سبة التلوث 
البيئي ، والتي مبوجبها مت منح كابيتال بنك متويًل مببلغ )7( مليني دوالر قابل 
للزيادة لي�سل مبجملة اإىل )53( مليون دوالر لتمويل امل�سروعات ال�سديقة للبيئة 
والتي �سيتم متويلها من قبل البنك بفرتة �سداد ت�سل اإىل 13 �سنة وبفرتة �سماح 

ت�سل اإىل 3 �سنوات .
االأردن يويل اهتماما خا�سا  اإن  املوؤمتر بني فيها  األقى قمحية كلمة يف هذا  وقد 
مبوا�سيع الطاقة ب�سكل عام وموا�سيع الطاقة املتجددة والنظيفة ب�سكل خا�ص ، 
يف ظل �سعي احلكومة الدائم الإيجاد بدائل جديدة للطاقة تنا�سب البيئة املحلية 
يف ظل االرتفاع امل�ستمر لتكلفة الطاقة مبا يف ذلك النفط والغاز. والتي توؤثر �سلبا 

على املواطن .

واأ�سار قمحية اإىل اأن م�ساريع الطاقة املتجددة يف االأردن بداأت تاأخذ املزيد من 
االهتمام والوعي خلل ال�سنوات القليلة املا�سية مما جعلها واحدة من القطاعات 

الواعدة و التي �ست�سهم يف تعزيز االقت�ساد الوطني ويف احلفاظ على البيئة.

والتطوير يف جمال  للبحث  اإقليميًا  مركزًا  االأردن  يكون  اأن  اإىل  قمحية  دعا  كما 
الطاقة املتجددة وبالتحديد توليد الكهرباء من الطاقة ال�سم�سية ، و قيام اجلامعات 
االأردنية ، املراكز العلمية واملعاهد الفنية كالتدريب املهني ومراكز ال�سيانة بطرح 
 ، التوفري  اأجهزة  �سناعة  كان يف جمال  �سواء  ال�ساأن  بهذا  اخلا�سة  املواد  بع�ص 
توليد الطاقة و�سناعة قطع الغيار لتعزيز مبا يدعم هذا القطاع لي�سبح من اأهم 
القطاعات الداعمة للقت�ساد الوطني لي�ص على امل�ستوى املحلي فح�سب واإمنا على 

امل�ستوى العاملي ، وذلك ملا ي�سهده العامل من زيادة يف الطلب عليها.

وتطرق قمحية اإىل دور البنوك االأردنية العاملة يف االأردن لدعم هذا القطاع ، حيث 
اأكد على �سرورة اأن تلعب البنوك دورًا حيويًا يف دعم مثل هذه امل�ساريع ، وذلك من 
خلل توفري التمويل اللزم لها با�ستخدام ال�سيولة املتاحة لديها لتمويل امل�ساريع 
التي تعنى بقطاع الطاقة املتجددة �سواء من خلل القرو�ص امل�سرتكة اأو ال�سندات 

واالأ�سهم وغريها ، .

واأ�ساف قمحية اإن توجه كابيتال بنك لدعم القطاعات املتخ�س�سة يف امل�ساريع 
البيئية ياأتي ان�سجامًا مع اإ�سرتاتيجيته التي اعتمدها البنك والرامية اإىل تقدمي 
وامل�ساريع  املنتجة  االقت�سادية  واالأن�سطة  القطاعات  ملختلف  اللزم  التمويل 
اال�ستثمارية ال�سديقة للبيئة، باالإ�سافة اإىل قناعتنا باأن هذه امل�ساريع تعزز الربحية 
من جهة ، ومن جهة اأخرى توؤكد قدرتنا على مواكبة التوجهات العاملية واالأوليات 
اأ�سعار الطاقة  االجتماعية من حيث م�ساعدة املواطن على تخفيف عبء ارتفاع 

واحلفاظ على البيئة وحتقيق التنمية امل�ستدامة .
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�أ�صعــــــــار �ملحروقــــــــات ..
 بيــــــــن �خلطــــــاأ و�الإهمــــــال 

بقلـــــــــم : د. �بر�هيـــــــــم بــــــــــــدر�ن

النمو  مو�سوع  تاأخذ  مل  اأنها”  املتعاقبة  احلكومات  فيه  وقعت  الذي  اخلطاأ 

االقت�سادي املتوا�سع يف البلد باخلطورة اللزمة، وال مو�سوع الطاقة واأ�سعارها 

املت�ساعدة بعواقبها املوؤملة ، و ال قدرة املواطن على التعامل مع كل ذلك ماأخذًا 

يقول نحن  ول�سان حالها   .. تقليدية  م�ساألة عادية  اعتربت كل هذا  بل  جادًا”. 

الدعم  ي�ستمر  االأحوال  ا�سواأ  ويف  ذلك.  يقبل  اأن  املواطن  وعلى  االأ�سعار  نرفع 

ل�سنة اأو اأخرى مبزيد من االإ�ستدانة. ومل تدرك احلكومات اأن هذه م�سائل حيوية 

والدواء  الغذاء  مثل  اأ�سبحت  فالطاقة  عام.  بعد  عامًا  وتفاقمًا  تعقيدًا  تتزايد 

والك�ساء. هذا اإ�سافة، اإىل اأن احلكومات مل تدرك حتى االآن، اأن حالة التلكوؤ يف 

اال�سلح ال�سيا�سي واالقت�سادي من �ساأنها اأن ت�سعف من بنية الدولة وت�سيف 

توترات جديدة وتزعزع كل قرار.

لقد كان رفع الدعم عن املحروقات )وغريها( وحترير �سوق الطاقة واحدًا من 

التو�سيات الدولية ملواجهة عجز املوازنة. ولكن االأخذ بهذه الو�سفة جاهزة بدون 

االأعداد واال�ستعداد لها واللجوء “ال�ساذج الب�سيط” اإىل حركة العر�ص والطلب 

للم�ستهلك  تقدم  اأن  �سنوات  منذ  احلكومات  على  كان  اخلطورة.  يف  غاية  اأمر 

اأن  اأما  االختيار.  م�سوؤولية  حتمله  ،ثم  ينا�سبه  ما  منها  ليختار  املمكنة  البدائل 

تتقاع�ص االدارات عن تنويع م�سادر الطاقة الذي كان اخلرباء ينادون به منذ 

عام 1980، وتتقاع�ص عن تطوير امل�سادر املحلية، و عن تنمية االقت�ساد لينمو 

دخل الفرد مبا ينا�سب االأ�سعار، تتقاع�ص احلكومات ثم تلقى املواطن يف “اليم 

مكتوفًا.. وتقول له اياك اأن تبتل باملاء”، فهذا اأمر ال يعقل اأبدًا، وال ي�ستقيم يف 

قبل  ب�سل�سلة من االجراءات  القيام  يزال  وال  املجتمع. كان على احلكومة  حالة 

رفع الدعم، وقبل حترير ال�سوق، واإال �سوف تواجه با�سكاالت اجتماعية معقدة.

قانون  رف�ص  حول  االحتقانات  اإزالة  و  ال�سيا�سي،  اال�سلح  حالة  امتام  اأواًل: 

االنتخاب، وو�سع قانون متوافق عليه، ينتج برملانًا قويًا متما�سكًا كتليًا براجميًا 

اأي  عليه  تلم  ال  اأمر  فذلك  العاملي،  ال�سوق  يف  النفط  اأ�سعار  تت�ساعد  ان 

االأوىل  “امل�سوؤولية  لكن  االأ�سكال.  �سكل من  باأي  م�سوؤوليته  تتحمل  وال   ، حكومة 

للحكومة،تتمثل يف التعامل مع احلالة، و اإيجاد احللول والبدائل والو�سائل التي 

خدمات  اأو  زراعة  اأو  �سناعة  من  االنتاجي  والقطاع  كم�ستهلك،  املواطن  جتعل 

قادرًا على حتمل اأعباء االأ�سعار، دون اأن يفقد قدرته على البقاء والعي�ص الكرمي 

،وقدرة املنتجات على املناف�سة”. مبعنى اأن دور احلكومة يف االقت�ساد احلر ال 

اإىل  العبور االجتماعي  يي�سر  اأن تكون ج�سرًا  واإمنا  امل�سوؤولية،  الهرب من  يعني 

احلالة االقت�سادية القائمة. 

االأردن حماطًا بدول غنية  يكون  اأن  للمنطقة،  الطبيعة اجليولوجية  �ساءت  لقد 

بالنفط والغاز، ابتداء من العراق ودول اخلليج واليمن وال�سعودية، وانتهاء مب�سر 

و�سوريا على م�ستوى اأقل، يف الوقت الذي ال تتوفر لديه مثل هذه امل�سادر. االأمر 

الذي ميكن دول اجلوار من التعامل مع اأ�سعار املحروقات ملواطنيها وقطاعاتها 

كبريًا  ي�سع �سغطًا  كل هذا  ومدعوم.  ب�سكل خمف�ص  واالجتماعية  االقت�سادية 

على قدرة املنتجات االأردنية على املناف�سة يف االأ�سواق العربية، وقدرة املواطن 

على حتمل االأ�سعار.

ولكن هذه احلالة ال تعني اأن جميع ال�سبل م�سدودة اأمام �سانع القرار االأردين. 

واذا كان امللك قد تدخل هذه املرة يف جتميد قرار احلكومة برفع االأ�سعار، فهل 

�سوف يتدخل يف كل مرة؟ و اإىل متى ؟ وهل ت�ستطيع اخلزينة اأن تتحمل دعمًا 

�سنويًا متزايدًا الأ�سعار امل�ستقات مبئات املليني من الدنانري ودون توقف؟

�سهر  كل  �سنواجهها  التي  امل�ساألة  هذه  مع  التعامل  ميكن  وكيف  اخلطاأ..؟  اين 

وكل عام؟
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الفورية  املبا�سرة  ثانيًا:  عليها.  هجومه  من  بداًل  قراراتها،  يف  احلكومة  ي�ساند 

االأردين  الزيتي  ال�سخر  و مب�ساركة احلكومة ال�ستغلل  مقابل حوافز �سريبة، 

يف توليد الكهرباء، ويف ال�سناعة من خلل احلرق املبا�سر، وفيما بعد التقطري. 

ثالثًا: ان�ساء نظام نقل مركزي منظم ي�ستخدم احلافلت الكبرية وكذلك ال�سكة 

اأن)40%( من  اأن يبحث عن �سيارة. ذلك  احلديد، حتى ال ي�سطر كل مواطن 

امل�ستقات النفطية بكلفة )1600(مليون دينار �سنويا تذهب لغايات النقل. رابعًا: 

العمل على توفري اأنظمة للتدفئة والت�سخني و االإنارة ال ت�ستعمل املحروقات، واإمنا 

تدخل  وان  االآن.  حتى  اهتمام  اأي  احلكومات  تعطها  مل  التي  ال�سم�سية  الطاقة 

العامل  يف  موجودة  وهي  منزلية  مناذج  لتطوير  االأبحاث  ومراكز  اجلامعات 

خام�سًا: املبا�سرة الفورية و مب�ساركة احلكومة يف اإن�ساء حمطات لتوليد الكهرباء 

بالطاقة ال�سم�سية والتي اأ�سبحت متاحة من اأ�سغر احلجوم )1( كيلو واط اإىل 

اأكرب احلجوم )200( األف كيلو واط. وكلفتها اأقل من الطاقة النووية التي ي�سعى 

بوحدات  املدار�ص  بتزويد  حلكومة  تبا�سرا  ان  �ساد�سًا:  اإقحامها.  اإىل  البع�ص 

كهرباء وتدفئة بالطاقة ال�سم�سية. ويكفي اأن نذكر اأن )30( مليون دينار كافية 

ال�سعبة  احلالة  من  بداًل  املطلوبة  بالوحدات  احلكومية  املدار�ص  كل  لتزويد 

البنوك  املالية مع  تتعاقد وزرة  اأن  الذي تدفعه �سابعًا:  للدعم  و توفريا  القائمة 

ياأخذ  اأن  ثامنًا:  احلراري.  والعزل  ال�سم�سية  بالطاقة  التوليد  وحدات  لتمويل 

مو�سوع تر�سيد الطاقة اهتمامًا حقيقيًا من خلل ان�ساء جمموعات تكنولوجية 

باعطاء  املالية  وزارة  تبادر  اأن  تا�سعًا:  املحافظات  يف  متخ�س�سة  وهند�سية 

حوافز �سريبية للم�ستهلكني الذين يخف�سون ا�ستهلكهم. ولتكن هذه احلوافز 

)50%( من قيمة الدعم الذي كانت تدفعه اخلزينة مقابل ا�ستهلكاتهم عا�سرًا: 

اأن ت�ستعني الدولة و�سانعو القرار ولو مرة واحدة على نطاق وا�سع ومعمق ودائم 

باأهل العلم واخلربة واملعرفة واالطلع والروؤية امل�ستقبلية. فاإدارة قطاع الطاقة 

م�ساألة غاية يف التعقيد والت�سعب والتجدد.

واأخريًا فاإن م�ساألة الطاقة اأخطراجتماعيا واقت�ساديا واأمنيا وح�ساريا من اأن 

تكون جمرد زيادة اأ�سعار، وحتميل املواطن عبء الفاتورة التي و�سلت اإىل هذا 

احلجم وهذا الثقل، نتيجة لرتاخي االدارات املتعاقبة يف تطوير البدائل، ومتكني 

و  الدمنارك  و  اليابان  مثل  االأخرى  الدول  جتارب  من  االإفادة  وعدم  املواطن، 

النظر يف متطلبات امل�ستقبل.
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طالب �حلكومة بتقدمي دعم �أكرب للمطار�ت و�ملو�نىء

�لعمل يف م�صروع مر�صى ز�يد يف �لعقبة و�لذي تنفذه �ل�صركة 
جــاٍر علـــى قدم و�صــــاق وح�صب �ملخططـــات �ملعـــدة �صابقـــــا 

احد  الواحه( على  االوىل )قرية  للمرحلة  االبنية  اإحالة عطاء  ان  النوي�ص عن  وك�سف 
املقاولني املحليني �سيكون  يف غ�سون �سهر لتنطلق اعمال بناء 450 وحدة �سكنية واأ�سباه 

فلل وملعب وحدائق يف موقع امل�سروع بالعقبة.

املعرب هو جزء  �سركة  م�ساريع  وتطويرها من خلل  العقبة  تنمية  ان  النوي�ص  وا�ساف 
من ا�ستثمارات املعرب يف اململكة، اميانا من امل�ستثمرين باهمية ان تنعك�ص اثار التنمية 

االقت�سادية على االن�سان وحميطه االجتماعي.

وك�سف الع�سو املنتدب يف �سركة املعرب عن ال�سروع يف ان�ساء �سركة ت�سويق العقبة لو�سع 
امل�ساريع اال�ستثماريه فيها واملنطقة عموما على اخلارطه العاملية لل�ستثمار، موؤكدا على 
ا�سرار كبار امل�ستثمرين يف العقبة على وجود �سركة متخ�س�سة لغايات ت�سويق العقبة 
وم�ساريعها وترويجها على امل�ستوى املحلي و العربي والعاملي وذلك بالتن�سيق مع امل�ساريع 
االقت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  ذلك  يف  مبا  اخلا�سة  العقبة  يف  املتواجدة  الكربى 

اخلا�سة.

اأكد رئي�ص جمل�ص ادارة �سركة املعرب االردن لل�ستثمار والع�سو املنتدب يف �سركة املعرب 
الدولية لل�ستثمار يو�سف نوي�ص، ان »املعرب« لن حتمل احلكومة االردنية اعباء ا�سافية 
عملية  ت�سري  ان  �سرورة  على  نف�سه  الوقت  يف  �سدد  لكنه  الت�سليم،  عملية  على  ترتتب 
نقل وبناء ميناء العقبة اجلديد بال�سرعة املمكنة لتتمكن املعرب من اال�ستمرار يف تنفيذ 

م�سروعاتها اال�ستثمارية  يف املوقع املخ�س�ص لها.

ل�سركة  التنفيذي   الرئي�ص  بح�سور  العقبة،  يف  عقده  �سحفي  موؤمتر  خلل  وقال 
الثاين ودعمه  اأن جهود جللة امللك عبداهلل  االأردن، املهند�ص عماد الكيلين،  املعرب 
ا�ستثناراتهم  امام  واملعوقات  العقبات  كافة  ازالت  الدائمة  وتوجيهاته  للم�ستثمرين 

و�ساهمت يف ت�سريع اجناز ا�ستثماراتهم واعمالهم يف اململكة.

على  جار  ال�سركة  تنفذه  والذي  العقبة  يف  زايد  مر�سى  م�سروع  يف  العمل  ان  وا�ساف 
قدم و�ساق وح�سب املخططات املعدة �سابقا ، واأن االأولوية يف العمل �ستمنح لل�سركات 
واملقاولني املحليني يف اململكة حتفيزا للم�ستثمر املحلي ودفعا لعجلة االقت�ساد االأردين.

�لنوي�س : »�ملعرب« لن حتّمل �حلكومة �أعباء 
�إ�صافيــــة بخ�صــو�س ت�صليــم موقــع �ملينـــاء
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اإ�سارة  يف  اجتماعية  اأبعاد  على  ينطوي  انه  اإال  ا�ستثماريا  كان  وان  امل�سروع  اأن  وبني 
اإىل طرح عطاء  بناء م�سجد زايد كجزء من امل�سروع والذي �سيكون امل�سجد االأحدث 
ال�سركة  ان  اىل  نف�سه  الوقت  يف  منوها  م�سل،  الألفي  يت�سع  اإذ  املنطقة  يف  واالأ�سخم 

�ستعلن ا�سم الفائز بالعطاء خلل الفرتة القادمة.

وطالب النوي�ص احلكومة االردنية بتقدمي دعم اكرب للمطارات واملوانىء من اجل �سهولة 
الدخول واخلروج و احل�سول على التاأ�سريات  وجذب ال�سياح مبا�سرة اىل العقبة دون 

معوقات.  

املوا�سيع  من  العديد  يف  الناجحة  ال�سيخ  �سرم  جتربة  من  اال�ستفاده  اىل  ودعا  كما 
والق�سايا املتعلقة بال�سياحة واال�ستثمار والتخطيط وتطبيق الناجح واملنا�سب يف العقبة 

اخلا�سة حيث ت�سابه املفردات بني العقبة و�سرم ال�سيخ.

االإن�ساءات  اأعمال  تنفيذ  اأولوية ق�سوى يف  املحليني  املقاولني  �ستمنح  ال�سركة  اأن  واأكد 
واحلفريات ما يتيح املجال لفر�ص عمل اأردنية .

ويعترب مر�سى زايد اأحد اأهم امل�ساريع التي �سيعمل على تطويرها يف املنطقة، باعتباره 
ثروة اقت�سادية للعقبة واجلنوب حتديدا، واأي�سا للمملكة على وجه العموم.

وم�سروع »مر�سى زايد هو ترجمة جت�سد عمق العلقات االأردنية االإماراتية على  امل�ستوى 
الدولية  »املعرب  �سركات  اإحدى  »املعرب-االأردن«،  �سركة  تنفذه   « وال�سعبي  الر�سمي 
بكلفة  االأردن  جنوب  االأحمر  البحر  �ساحل  على  العقبة  يف  االإماراتية،  لل�ستثمارات« 
ت�سل اىل 10 مليارات دوالر، بعد ان و�سع امللك عبد اهلل الثاين بح�سور ال�سيخ �سيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ص الوزراء ووزير الداخلية االإماراتي، هذا العام  حجر االأ�سا�ص 

للم�سروع الذي ينفذ على مراحل خ�س�ست االأوىل منها العمال البنية التحتية.

الإن�ساء  االأرا�سي  من  مربع  مرت  مليني  ثلثة  من  اأكرث  »تطوير  اىل  امل�سروع  ويهدف 
جممعات �سكنية من اأحياء متكاملة و�سقق واأبراج« يف العقبة.

ا�سواقا  اأكرث من 15 الف فر�سة عمل عند اكتماله،  كما ي�سمل امل�سروع »الذي �سيوفر 
جتارية ومرافق ترفيهية وفنادق ومنتجعات �سياحية وجممعات للأعمال بواجهة بحرية 
واملرافق  ال�سكنية  باالأبراج  واملحاطة  الدائرية  املارينا  منطقة  يف  كم   2 طولها  يبلغ 

ال�سياحية التي حتتوي على ميناء ومرا�ص لليخوت والقوارب ال�سياحية«.

وكانت �سركة »املعرب الدولية لل�ستثمارات« التي تتخذ من ابوظبي مقرا لها اعلنت يف 
26 �سباط 2009 عن م�سروع »مر�سى زايد« الذي يحمل ا�سم الرئي�ص االماراتي الراحل 

ال�سيخ زايد اآل نهيان يف العقبة .

و�سيقوم م�سروع مر�سى زايد على  م�ساحة 3200  دومن ي�سغل ميناء العقبة الرئي�ص حاليا 
الرائعة  البحرية   االإطللة  بامليناء ذات  اأخرى خالية وحميطة  جزءا منها وم�ساحات 
م�ساحة  �ست�سل  ومرافق  وعمرانا  �سخمة  اأبراجا  وي�سم  العقبة،  �سواطئ  اأجمل  على 
واملناطق  املرتفعة  ال�سكنية  االأبراج  ت�سمل  مربع  مليون مرت  اإىل 6.4  االإجمالية  البناء 

التجارية،  للأعمال  خم�س�سة  واأخرى  وال�سياحية  الرتفيهية  للمرافق  املخ�س�سة 
عن  يزيد  وما  غرفة،   3000 حوايل  ت�سم  عامليًا  الرائدة  الفنادق  من  فنادق  وثمانية 
ال�سكنية و350  وال�سقق  الفخمة واالعتيادية  الفلل  تتنوع ما بني  20،000 وحدة �سكنية 
اإليه  تو�سلت  ما  اأف�سل  وفق  معد  ال�سياحية  للبواخر  حديث  وميناء  لليخوت  مر�سى 

التقنيات احلديثة .

ربط  يف  االإقليمي  ودورها  العقبة  جلغرافية  النوعي  التفوق  على   امل�سروع  هذا  ويدلل 
مع  نوعيا  وتوا�سل  والغرب  ال�سرق  بني  ما  ج�سرا  املدينة  �سكلت  فلقد  ثلث  قارات 
االأ�سواق االإقليمية ولبنة اأ�سا�سية للعمل اللوج�ستي وكان الكتمال البنية التحتية يف هذا 

املجال داللة اأكيدة.

وقيمة  متميزة  رئي�سية  �سياحية  واجهة  العقبة  مدينة  زايد  مر�سى  م�سروع   و�سيمنح  
جمالية  عنا�سر  من  �ستت�سمنه  ملا  نظرًا  اخلا�سة  االقت�سادية  العقبة  ملنطقة  م�سافة 
يف  واالجتماعية  وال�سياحية  ااٍلقت�سادية  البنية  وتعزز  املعمارية  الهند�سة  فنون  تعك�ص 

العقبة واالأردن ب�سكل عام.
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�صـــ
��صتثمار لبناين بقيمة 5 ماليني ق

دينار يف مدينة �ملوقر �ل�صناعية

�صحويل" 2.5 مليار 
دوالر حجم �ال�صتثمار 
يف "�ملدن �ل�صناعية" 

للن�صف �الول

وقعت �سركة املدن ال�سناعية االأردنية اتفاقية ا�ستثمار جديدة مع م�ستثمر لبناين اجلن�سية 
يف مدينة املوقر ال�سناعية بقيمة 5 مليني دينار، وذلك الإقامة م�سنع متخ�س�ص يف 

جمال ال�سناعات البل�ستيكية �سيوفر 50 فر�سة عمل.  

وقال مدير عام �سركة املدن ال�سناعية االأردنية الدكتور لوؤي منري �سحويل اأنه و بتوقيع هذا 
االإ�ستثمار ي�سل عدد االإ�ستثمارات يف مدينة املوقر ال�سناعية اإىل 13 ا�ستثمارا �سناعيا 
التي �ستوفرها  العمل  بلغ عدد فر�ص  ا�ستثمار يزيد عن 190 مليون دينار، فيما  بحجم 
ا�سافة  يعد  اال�ستثمار  هذا  اأن  مبينا  عمل،  فر�سة   1500 يقارب  ما  اال�ستثمارات  هذه 
مميزة ملدينة املوقر ال�سناعية التي افتتحت موؤخرا والتي ت�سم العديد من االإ�ستثمارات 

ال�سناعية يف خمتلف املجاالت.

البيئة  متانة  على  ووا�سحة  قوية  داللة  يعد  االإ�ستثمار  هذا  اأن  �سحويل  الدكتور  واعترب 
االإ�ستثمارية االأردنية والتي تتمتع بالعديد من احلوافز واملميزات والتي �سكلت من االردن 
مق�سدا ا�ستثماريا نظرا ملوقعه اجلغرايف املميز والذي يربط العديد من الدول ببع�سها 

واإ�ستقراره االأمني.

وا�ساف اأن هذا االإ�ستثمار يعد ا�ستكماال مل�سرية �سركة املدن ال�سناعية االأردنية املتميزة 
يف جذب اال�ستثمارات اخلارجية نظرا جلملة احلوافز واالمتيازات اال�ستثمارية واخلدمات 

االأمثل  املكان  جعلها  مما  واالإجانب  والعرب  املحليني  مل�ستثمريها  توفرها  التي  املتكاملة 
للإ�ستثمار عرب مدنها ال�سناعية املنت�سرة يف خمتلف مناطق اململكة.

وبني �سحويل اأن حجم االإ�ستثمار يف املدن ال�سناعية بلغ حتى نهاية الن�سف االأول من العام 
احلايل  2012 قرابة )2.5( مليار دوالر، موزعة على )553( �سركة �سناعية يف 5 مدن 
�سناعية عاملة، فيما بلغ حجم �سادراتها قرابة مليار دوالر، ووفرت هذه املدن ما يزيد عن 

)33( األف فر�سة عمل.

ي�سار اإىل اأن مدينة املوقر ال�سناعية تتميز مبوقعها اال�سرتاتيجي على الطريق الدويل الذي 
يربط االأردن بالعراق واململكة العربية ال�سعودية حيث تبعد 24 كيلو مرتًا فقط عن مدينة 
عبد هلل الثاين ال�سناعية يف �سحاب و12 كيلومرتًا من مدينة املوقر ، وتبعد 340 كيلومرتًا 
عن ميناء العقبة، حيث تبلغ امل�ساحة االإجمالية للمدينة 2500 دومن، املرحلة االأوىل منها 
1444 دومنا تقريبا، ومت جتهيزها ببنية حتتية حديثة وجمموعة خدمات اأ�سا�سية تلبي 
احتياجات امل�ستثمر بهدف ت�سهيل وت�سريع البدء بالعمل ، وهي �سبكات الطرق الداخلية 
، وات�ساالت حديثة و�سرف �سحي وت�سريف مياه االأمطار  ال�سوارع  واإنارة  ، والكهرباء 

اإ�سافة اإىل حمطة ملعاجلة املياه.

االعفاءات  من  مبجموعة  ال�سناعية  املوقر  مدينة  يف  ال�سناعية  امل�ساريع  تتمتع  كما 
واحلوافز مبوجب قانون املناطق التنموية واحلرة.
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عبـد �خلالـــق: �ل�صركــــــة 
و��صلــــــت تاأكيـــد مكانتهـــا 
�ملرموقــــــة يف �ل�صــــــــــــوق

1.8 مليون دينار �أرباح "�لتاأميـــن 
�الأول �الأردنيـــــــة" للن�صــــف 

بلغت اأرباح �سركة التاأمني االردنية للن�سف االول من العام احلايل حوايل 1.8 
مليون دينار، حمافظة على م�ستواها املتقدم بني �سركات التاأمني.

موجوداتها  جمموع  يف  ارتفاعا  حققت  فقد  لل�سركة  املالية  البيانات  وبح�سب 
خلل الن�سف االول من العام احلايل ليبلغ 78.6 مليون دينار مقارنة مع 76.8 

مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�سي 2011.

كما حققت منوا يف جمموع  ايراداتها لنهاية حزيران من العام احلايل 2012 

لتبلغ حوايل 15.1 مليون دينار مقارنة مع حوايل 15 مليون دينار للفرتة ذاتها 
لتبلغ حوايل 13.2 مليون  العام املا�سي 2011، ومنوًا يف االق�ساط املكتتبة  من 

دينار مقابل 12.3 مليون دينار للن�سف االول من عام 2011.

وقال املدير العام لل�سركة عماد عبد اخلالق، ان ال�سركة وا�سلت تاكيد مكانتها 
ان  موؤكدا  ال�سعبة،  االقت�سادية  الظروف  من  الرغم  على  ال�سوق  يف  املرموقة 
بالثوابت  متم�سكة  و�ستبقى  املحلي  ال�سوق  يف  الرائدة  تبقى  �سوف  ال�سركة 
وبامل�ستوى الفني واملهني الرفيع الذي منح ال�سركة ح�سور حمليا واقليميا وعامليا.
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1.2 مليـــــون دينـــــار �أربــــــاح 
�الول للتاأميـــن" للن�صف  �لعربـــي  "�ل�صــرق 

ريــــــــم �لرميونـــــــي
مديرً� عاما لـ "�لعربيـــــــة 

�الأملانيــة للتاأميـــــن"

بلغت اأرباح �سركة ال�سرق العربي للتاأمني حوايل 1.28 مليون دينار خلل الن�سف االول 
من العام احلايل.

العام  من  حزيران  لنهاية  موجوداتها  جمموع  بلغ  فقد  لل�سركة،  املالية  البيانات  وبح�سب 
احلايل حوايل 65.4 مليون دينار مقارنة مع حوايل 60.1 مليون دينار للن�سف االول من 
العام املا�سي 2011، حيث بلغ جمموع ا�ستثماراتها حوايل 22.3 مليون دينار مقابل حوايل 

20.7 مليون دينار للن�سف االول من عام 2011.

وبلغ جمموع ايرادتها خلل فرتة القيا�ص ذاتها من العام احلايل 2012 حوايل 23.5 مليون 
دينار مقارنة مع حوايل 17.5 مليون دينار لنهاية جزيران من العام املا�سي 2011، حيث 
بلغ �سايف االق�ساط املكتتبة حوايل 17.7 مليون دينار مقابل 13.1 مليون دينار للفرتة ذاتها 

من العام املا�سي. 

وقال الرئي�ص التنفيذي لل�سرق العربي ع�سام عبد اخلالق، ان النتائج املالية لل�سركة جاءت 
�سمن خططها وا�سرتاتيجيتها التي و�سعتها للعام احلايل، حيث تقوم ال�سركة بالرتكيز على 

رفع م�ستوى خدماتها لت�سل اىل م�ستويات عالية.

وا�ساف انه رغم التحديات وال�سعوبات واالثار ال�سلبية لنتائج تاأمني ال�سيارات االلزامي 
وال�سامل، فقد ا�ستطاعت ال�سركة تطبيق خطتها املو�سوعة وحتقيق النتائج املالية املتميزة.

كلف جمل�ص اإدارة ال�سركة العربية االأملانية للتاأمني م�ساعد املدير العام رمي عي�سى الرميوين 
للقيام مبهام املدير العام، بعد املوافة على ا�ستقالة املدير العام رائد الرميوين.

وحتمل رمي �سهادة البكالويريو�ص يف احلقوق من اجلامعة االردنية قبل اأن تكمل درا�ساتها 
العليا يف جامعة كينج�ستون يف اململكة املتحدة.
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1.3 مليـــــــون دينـــــــــار 
�أرباح �ل�صرق �الأو�صط للتاأمني ن�صف �ل�صنوية

727 �ألــــف دينــــــــار
للتاأميــــــن" للن�صف �الأول �أربـــــــاح "�الأولــــــى 

حققت �سركة ال�سرق االو�سط للتاأمني ارباحا قبل ال�سريبة بلغت مليونا و339 الف دينار 
للن�سف االول من العام احلايل مقابل 644 الف دينار للفرتة ذاتها من 2011.

وقال رئي�ص جمل�ص االإدارة �سمري قعوار اأنه رغم الظروف االقت�سادية ا�ستطاعت ال�سركة 
املحافظة على م�ستواها املتقدم بني �سركات التاأمني نتيجة لنمو االق�ساط التاأمينية.

واأ�ساف اإن االق�ساط التاأمينية منت بن�سبة 16 باملئة، حيث بلغت االق�ساط املكتتبة 17 مليونا 
و334 الف دينار لنهاية حزيران من العام احلايل مقابل 14 مليونا و983 الف دينار للفرتة 

ذاتها من 2011.

وبني اأن موجودات ال�سركة ارتفعت اىل 73 مليونا و880 الف دينار مقابل 65 مليونا و999 
الف دينار لفرتة املقارنة ذاتها.

اأن ال�سركة ا�ستطاعت احلفاظ على املكانة املتميزة يف النواحي التاأمينية  وا�ساف قعوار 
وامللءة املالية حيث بلغ هام�ص امللءة 365 باملئة منوها اىل ان ت�سنيف ال�سركة هو)بي بل�ص 
بل�ص( جيد من وكالة الت�سنيف العاملية )ايه ام بي�ست( والذي يوؤكد �سلمة ال�سيا�سات التي 

تتبعها ال�سركة واحلفاظ على ادائها وقدرتها على حتقيق النتائج االيجابية.

ارتفعت اأرباح �سركة االوىل للتاأمني للن�سف االول من العام احلايل 132 %، بتحقيقها ربحا 
مقداره  727 األف دينار مقارنة مع 313 األف دينار لنف�ص الفرتة من العام 2011.

وبح�سب البيانات املالية لل�سركة، فقد بلغ جمموع ايراداتها لنهاية حزيران من العام احلايل 
حوايل 4.6 مليون دينار مقارنة مع حوايل 3 مليون دينار للن�سف االول من العام املا�سي.

اما موجودات ال�سركة فقد ارتفع خلل فرتة القيا�ص ذاتها من العام احلايل ليبلغ حوايل 
36.5 مليون دينار مقارنة مع حوايل 30.6 مليون دينار للن�سف االول من العام 2011.

وقال الرئي�ص التنفيذي لل�سركة الدكتور علي الوزين اإن نتائج الن�سف االأول جاءت من�سجمة 
مع ا�سرتاتيجية وخطة عمل ال�سركة التي  تركزت  على تعزيز الربحية وتو�سيع منافذ التوزيع 

املبا�سر.

اأبرز ومن  لتكون من بني  ال�سركة وموقعها،  الت�سنيف  تعزز من  النتائج  اإن هذه  وا�ساف 
م�ساف ال�سركات املحلية واالقليمية.



ــن
ــــــ

ميـــ
لتاأ

ع �
ــــا

قط
ـي 

 فــ
ــار

مـــ
صتث

الإ�
�

امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى     ت�شريــــــــــن الأول  622012



63

�الإ�صتثمـــــار فـــي قطــــاع �لتاأميـــــــــــن

       ت�شريــــــــــن الول  2012      امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى

عبـد �حل�صيــــــن: �ملوؤمتــــــــر 
�صي�صــــــــم كافــــــة �صركـــــات 
�لتاأمني �لعربية �إ�صافة �إىل 

�مل�صت�صفيـــــــــــات

تنظمــــه جمعية �لتاأمينات �ل�صحية يف �لبحر �مليت

موؤمتـــر حـــول �الإ�صـــالح �ل�صحــــي
 يف بد�يـــــــة �آذ�ر مــــــــن 2013

ي�ست�سيف االأردن يف بداية العام املقبل موؤمترا  حول االإ�سلح ال�سحي، تنظمه 
جمعية التاأمينات ال�سحية ملدة يومني يف منطقة البحر امليت.

وقال رئي�ص جمعية التاأمينات ال�سحية جمال عبد احل�سني اأن هذا املوؤمتر الذي 
�سينعقد يف اخلام�ص من �سهر اآذار من عام 2013، بالتعاون مع االحتاد العام 
العربي للتاأمني والذي مقره القاهرة، �سيتم من خلله البحث يف �سبل االإ�سلح 

ال�سحي يف الدول العربية.

اإىل  اإ�سافة  العربية،  التاأمني  �سركات  كافة  �سي�ست�سيف  املوؤمتر  اأن  واأ�ساف 
�سابقني،  ووزراء  وامل�سوؤولني  ال�سخ�سيات  من  والعديد  الكربى  امل�ست�سفيات 
التاأمني  العاملني يف كربى �سركات  العام واخلا�ص  القطاعني  حيث �سيجمع بني 

وال�سحة من امل�ست�سفيات واملراكز �سحية من كافة الدول العربية.

يواجه  الذي  ال�سحي  القطاع  اإ�سلح  �سبل  يف  املوؤمتر  اأعمال  جدول  و�سيبحث 
امل�سنعة  اعتماد  و�سرورة  الدواء  بتوفري  يتعلق  ما  منها  كبرية  حتديات  اليوم 
اإىل  اإ�سافة  العربية،  امل�ست�سفيات  يف  والغلء  االأجنبية،  عن  عو�سا  حمليا 
يدفع  والذي  اخلا�سة  للم�ست�سفيات  الدولية  االعتمادية  وال�سروط  متطلبات 
ارتفاع  وبالتايل  ال�سروط  هذه  تطبيق  اجل  من  كلفها  رفع  اإىل  بامل�ست�سفيات 

االأ�سعار التي تقدمها للمواطنني واملر�سى و�سركات التاأمني العربية.

املر�سى  ال�ستقبال  الكافية  االأ�سرة  توفري  �سرورة  اإىل  التطرق  و�سيتم  كما 
ال�سحة  قانون  تطبيق  اإىل  الدعوة  �سيتم  حيث  الظروف،  خمتلف  مع  والتعامل 

العاملي ب�سرورة توفري حوايل 10 باملئة من االأ�سرة يف امل�ست�سفيات العربية فارغا 
ال�ستقبال احلاالت التي تفر�سها الكوارث الطبيعية واحلاالت الطارئة.

االختلالت  ت�سويب  �سبل  اإىل  التطرق  �سيتم  انه  قائل  احل�سني  عبد  وتابع 
يتعلق  فيما  خا�سة  ال�سحي،  التاأمني  قطاع  تواجه  التي  التحديات  ومعاجلة 

باحتواء الكلف "االأ�سعار" املفرو�سة.

االأردن  يف  العلجية  لل�سناعة  نوعية  نقلة  �سي�سكل  املوؤمتر  هذا  اأن  اإىل  واأ�سار 
على  امل�ستقبل  �سي�ساعد يف  اململكة، حيث  التامني يف  و�سي�ساهم يف دعم قطاع 
زيادة الزوار القادمني لل�سياحة العلجية، اإ�سافة اإىل م�ساعدة �سركات التاأمني 

يف تقدمي الربامج التاأمينية املتميزة للعملء كما هو مطبق عامليا.
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وفـــــــــد �أكادميـــــــي �أندوني�صـــــــــي
 يــــزور جامعــــــــة �الأميــــــــرة �صمّيـــــــة للتكنولوجيــــــــا

"�الأمرية �صمية للتكنولوجيا" ت�صتكمـــل �ل�صو�غـــــر يف 
تخ�ص�صاتها للف�صل �لدر��صي �الأول للعام 2013/2012

ح�صدت �لن�صيب �الكرب من دعم �مل�صاريع �الأوروبية "متبو�س" من بني مثيالتها �الأردنية

ا�ستكملت جامعة االأمرية �سمية للتكنولوجيا جميع ال�سواغر يف كافة التخ�س�سات 

املطروحة للف�سل الدرا�سي االأول للعام 2013/2012 مبكرًا ، وقبل االإعلن عن 

قوائم القبول املوحد .

�سهدت  اجلامعة  اأن  والت�سجيل،  القبول  مدير  حطاب  الدين  عز  الدكتور  وقال 

والطاقه  القدرة  هند�سة  البكالوريو�ص”  برامج  يف  للت�سجيل  هائًل  اإقبااًل 

اإدارة  الهند�سة االإلكرتونية،  الكهربائية،هند�سة احلا�سوب، هند�سة االت�ساالت، 

االإدارية،  املعلومات  نظم  االإجتماعي،  والتوا�سل  االإلكرتوين  الت�سويق  االعمال، 

املحا�سبه، هند�سة الربجميات،علم الر�سم احلا�سوبي، علم احلا�سوب، بالرغم من 

وجود امتحان القبول الذي تعتمده اجلامعة للطلبة امل�ستجدين.

واأكد د.حَطاب على قيام كوادر دائرة القبول والت�سجيل بتقدمي اخلدمات املثلى 

جامعة  ح�سدت  املقابل  يف  و�سريعة.  وا�سحة  ار�سادات  �سمن  وذويهم  للطلبة 

االأمرية �سمية للتكنولوجيا الن�سيب االكرب من دعم امل�ساريع االأوروبية "متبو�ص" 

للعام 2012 من بني مثيلتها االأردنية".

وفازت اجلامعة باربعة م�ساريع للحتاد االأوروبي"متبو�ص" من اأ�سل خم�سة م�ساريع 

كانت من ن�سيب اجلامعات االأردنية لهذا العام، اثنان منها باإدارة مبا�سرة من 

اجلامعة واثنان اآخران ك�سركاء، وامل�سروع الرئي�سي االأول وباإدارة جامعة االأمرية 

�سمية للتكنولوجيا حول توحيد �سوؤون الطلبة واخلدمات يف املوؤ�س�سات التعليمية 

اجلامعية لدول جنوب املتو�سط واملجاورة االأوروبية له، مع الرتكيز ب�سكل خا�ص 
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على الرعاية واخلدمات واملظامل الطلبية" . اأما امل�سروع الرئي�سي الثاين فيتعلق 

بتحديث التعليم اجلامعي يف جمال الطاقة املتجددة ونقل اخلربة االأوروبية يف هذا 

املجال للأردن

وي�سرتك يف هذا امل�سروع 6جامعات  اأردنية باإدارة جامعة االأمرية �سمية للتكنولوجيا، 

ويتوىل االأ�ستاذ الدكتور وليد �سلمة عميد البحث العلمي والدرا�سات العليا اإدارة 

امل�سروع االأول، بينما يتوىل االأ�ستاذ الدكتور عبداهلل الزعبي اإدارة امل�سروع الثاين.

كما فازت اجلامعة ك�سريك يف م�سروعني اآخرين االول منهما يتعلق با�ستحداث 
وباإدراة  االوروبي  االحتاد  مع  باال�سرتاك  الهند�سية  النظم  ماج�ستري يف  برنامج 
جامعة اولدنبريغ يف املانيا، اما امل�سروع االخر فيتعلق بتطوير منظومة تعزيز ثقافة 

اإدارة اجلودة يف اجلامعات االأردنية باإدارة جامعة بر�سلونة يف ا�سبانيا.
واجلدير بالذكر اأن جامعة االأمرية �سمية للتكنولوجيا كانت قد فازت موؤخرا اأي�سا 
مب�سروعني )FP7( ،االأول يتعلق بالطاقة ال�سم�سية بالتعاون مع املركز الوطني 
لبحوث الطاقة، واالخر مع املجل�ص االعلى للعلوم والتكنولوجيا حول اإن�ساء �سبكة 

جامعات اأردنية اأوروبية)2( وتطويرها.

التعليم  موؤ�س�سات  وت�سجيع  النمو  االأوروبية يف حتقيق  امل�ساريع  مثل هذه  وت�سهم 
العايل على البحث والتطوير، وربط عمل القطاعني العام واخلا�ص معا، اإذ يعترب 
االحتاد االأوروبي التعليم العايل اأولوية رئي�سة يف العلقات مع ال�سركاء يف جنوب 
املتو�سط ال �سيما االأردن، االأمر الذي يدفع بعجلة التميز يف قطاع البحوث العلمية 

وتكنولوجيا املعلومات اإ�سافة للإ�ستفادة من اخلربات االوروبية يف هذا املجال.
من جهة اخرى زار جامعة االأمرية �سمية للتكنولوجيا وفد اأكادميي اندوني�سي، حيث 

تراأ�ص ال�سفري االأندوني�سيي يف عمان زين البحر نور الوفد ال�سيف.

ومت خلل الزيارة بحث �سبل التعاون بني كربى اجلامعات االأندوني�سية وجامعة 
االأمرية �سمية للتكنولوجيا يف جماالت االت�ساالت و تكنولوجيا املعلومات، وتبادل 

اخلربات االأكادميية.
الدكتور  االأ�ستاذ  بالوكالة  للتكنولوجيا  �سمية  االأمرية  جامعة  رئي�ص  وا�ستعر�ص 

م�سهور الرفاعي خلل الزيارة التي ح�سرها عدد من روؤو�ساء كربى اجلامعات 
يف اأندوني�سيا، وعمداء كلياتها، اإ�سافة اإىل عدد من عمداء جامعة االأمرية �سمية 
للتكنولوجيا، تعريفًا مف�سًل  باجلامعة )ر�سالتها ،اأهدافها، اإجنازاتها(، باالإ�سافة 
اإىل معلومات حول تخ�س�سات اجلامعة وما مت اإ�ستحداثه يف برامج البكالوريو�ص 
واملاج�ستري، ون�سبة الطلبة من حملة اجلن�سيات االأجنبية، واالتفاقيات الدولية التي 
اأبرمتها اجلامعة مع جامعات عربية واأجنية ، واجلوائز العاملية التي ح�سلت عليها 

اجلامعة.

واأ�ساد الدكتور ادرو�ص باترو�سي رئي�ص جامعة )ح�سن الدين( ورئي�ص الوفد الذي 
جمع بني �سخ�سيات اأكادميية اأندوني�سية واخرى دبلوما�سية، بتميز جامعة االأمرية 
�سمية للتكنولوجيا وكفاءة املخرجات التي تقدمها اإىل �سوق العمل اخلارجي، كما 
قدم اأحد روؤو�ساء اجلامعات االأندوني�سية عر�سًا تو�سيحيًا عن جامعته من حيث 

ر�سالتها واأهدافها واإجنازاتها.



ــي
مـــــ

علي
�لت

اع 
طــــ

�لق
ـي 

 فــ
ــار

مـــ
صتث

الإ�
�

امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى     ت�شريــــــــــن الأول  662012

ت�صكيل جمل�س �جلامعة للعام 2012/ 2013

�إربـــــد" تقدم خ�صمًا الأبنــاء  "جامعـــة 
�ملتقاعديـن مــن �لقـو�ت �مل�صلحــة %10

�ل�صباريني : �لتو��صل بني �لرئي�س و�أع�صاء �لهيئة �لتدري�صية 
و�الإد�رييــن هو �ل�صبيـــــل �الأمثـل لتطويــر �لعملية �لتعليميـــة

خف�ست جامعة اإربد االأهلية ر�سوم بع�ص تخ�س�ساتها وقدمت خ�سمًا بن�سبة%10 
االأمنية  واالأجهزة  امل�سلحة  القوات  من  املتقاعدين  الأبناء  اجلامعية  ر�سومها  من 

والأبناء اأع�ساء النقابات االأردنيني جلميع الف�سول الدرا�سية.

وقرر جمل�ص اأمناء اجلامعة اإربد برئا�سة الدكتور عزت جرادات رئي�ص املجل�ص، 
امل�سلحة  القوات  من  املتقاعدين  الأبناء   %10 بن�سبة  تخفي�ص  منح  على  املوافقة 

واالأجهزة االأمنية، والأبناء اأع�ساء النقابات االأردنيني جلميع الف�سول الدرا�سية.

كما قرر املجل�ص تخفي�ص ر�سوم ال�ساعات املعتمدة يف تخ�س�ص نظم املعلومات 
املحا�سبية ليكون )50( دينارًا، وتخفي�ص ر�سوم ال�ساعات املعتمدة يف تخ�س�ص 
نظم املعلومات االإدارية ليكون )45( دينارًا، ومنح خ�سم للطلبة اجلدد يف هذين 

التخ�س�سني بن�سبة 25% للعام الدرا�سي 2013/2012م.

ال�سباريني  الدكتور حممد  االأ�ستاذ  االأهلية  اإربد  التقى رئي�ص جامعة  املقابل  يف 
اإليهم  حتدث  حيث  اجلامعة،  يف  االأكادميية  االأق�سام  وروؤ�ساء  الكليات  عمداء 

وحاورهم يف بع�ص االأمور االأكادميية واالإدارية التي تركزت حول العلقة بني الهيئة 
التدري�سية مع الطلبة. 

واأ�سار الدكتور ال�سباريني اإىل اأن التوا�سل ما بني اجلميع، رئي�سًا واأع�ساء هيئة 
تدري�سية واإداريني هو ال�سبيل االأمثل للعمل على تطوير العملية التعليمية والرتبوية، 
امل�ساركة يف  التدري�ص ملهامهم، وحثهم على  اأع�ساء هيئة  اأداء  وركز على كيفية 
املوؤمترات والندوات العلمية والقيام باالأبحاث العلمية، والعمل على تطوير اخلطط 
الدرا�سية مبا يتما�سى واخلطط الدرا�سية املوجودة يف اجلامعات العربية واالأجنبية، 
واىل اأهمية تقدمي اخلدمة التعليمية لكافة الطلبة واملحافظة على حقوقهم بعدالة، 
تكون عبقرية  تعليمي متفاهم، بحيث  لهم خللق جو  املنا�سبة  وتقدمي اخلدمات 
املكان واملتمثلة بالبيئة اجلامعية جاذبة لكافة اأع�ساء الهيئات التدري�سية واالإدارية 

والطلبية يف اجلامعة.  

ودعا اجلميع اإىل مزيد من العطاء واالإخل�ص يف العمل، وحتقيق املزيد من التقدم 
االأكادميي للح�سول على الرتقيات، والعمل على اأن يكون لع�سو الهيئة التدري�سية 



67

�الإ�صتثمـــــار فـــي �لقطــــاع �لتعليمـــــــي

       ت�شريــــــــــن الول  2012      امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى

تبخل على  لن  بان اجلامعة  وبني  العلمية،  البحوث  بتحكيم  االهتمام  جانب من 
باالأمن  وال�سعور  واالأكادميية،  املالية  االأمور  االأكادميي من حيث حت�سني  ج�سمها 
واال�ستقرار الوظيفي، واىل �سرورة اأن يكون اجل�سم اجلامعي هم ر�سل خري لعك�ص 

ال�سورة امل�سرقة عن اجلامعة والنهو�ص بها للأمام.

واأ�سار الدكتور ال�سباريني اإىل الطموحات امل�ستقبلية للجامعة من حيث التو�سع يف 
التخ�س�سات لدرجة املاج�ستري، بطرح تخ�س�سي القانون واملحا�سبة.

وقال باأن هذه اللقاءات واحلوارات تتيح الفر�سة للجميع ملعرفة كيف يفكر امل�سوؤول 

يف املوؤ�س�سة، وبالتايل توجهه اإىل االأ�ساليب التي يجب اأن يدير بها عمله وكيف يتعامل 
اجلميع بها ملا فيه م�سلحة العمل، هذا باالإ�سافة اإىل و�سول املعلومة بالتجوال. 

اجلامعي  للعام  اجلامعة  جمل�ص  ت�سكيل  ال�سباريني،  اأ.د  قرر  اخرى  جهة  من 
2012/ 2013 برئا�سته وع�سوية كل من اأ.د حممد املحاميد كنائب الرئي�ص، واأ.د 
ر�سلن بني يا�سني كعميد كلية االآداب والفنون، واأ.د اأمين االأحمد عميدا للبحث 
العلمي والدرا�سات العليا، والدكتور �سفوان �سلمية عميدا لكلية العلوم وتكنولوجيا 
واملالية،  االإدارية  العلوم  لكلية  عميدا  بطاينة  طلل  و  والتمري�ص،  املعلومات 

املومني  �سايل  والدكتور  الرتبوية،  العلوم  لكلية  عميدة  قدومي  خولة  والدكتورة 
عميدا ل�سوؤون الطلبة، والدكتور خلدون قندح عميدا لكلية القانون، ونور الدبا�ص 

ممثلة كلية القانون.

كما و�سمت ع�سوية جمل�ص اجلامعة كًل من الدكتور ماجدة ال�سيد عبيد ممثل 
لكلية العلوم الرتبوية، والدكتور حممد بني يون�ص ممثل لكلية العلوم وتكنولوجيا 
والفنون،  االآداب  لكلية  ممثل  الربعات  عطااهلل  والدكتور  والتمري�ص،  امللومات 
و�سام  واملحامي  واملالية،  االإدارية  العلوم  لكلية  ممثل  عيا�سرة  اأحمد  والدكتور 
خري�سات  ممثل للمجتمع املحلي، و فاطمة الر�سيد ممثلة املجتمع املحلي، و�سلوى 

التطوير  مركز  مديرة  االأ�سقر  وفاء  والدكتورة  اجلامعة،  خريجي  ممثلة  حداد 
واالعتماد و�سمان اجلودة، والدكتور فرح زوايدة مديرا للقبول والت�سجيل، والدكتور 

طالب عبابنة مديرًا  للمكتبة، ورئي�ص جمل�ص الطلبة ممثل عن الطلبة.

ا�سافة اىل ذلك فقد مت ت�سكيل جلنة التعيني والرتقية للجامعة برئا�ستة، وع�سوية 
كل من التالية اأ.د حممد املحاميد/ نائب الرئي�ص، واأ.د ر�سلن بني يا�سني/ عميد 
كلية ااّلداب والفنون، واأ.د اأمين االأحمد/ عميد البحث العلمي والدرا�سات العليا، 

واأ.د عطااهلل العاين/ كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات والتمري�ص.

تخفيــــــ�س �أ�صعــــــار �ل�صاعــــــات �ملعتمـــــــدة 
يف عـــــــــدد مــــــــــن �لتخ�ص�صـــــــــات
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�لدكتور �صليـــــــــــــــم:  
ن�صعى الأن تكـــــــــــــون 
جامعــــــــــــة �ل�صـــــرق 
�الأو�صــــط يف طليعــــة 
�جلامعــــات �خلا�صــــة

جامعــــــة �ل�صــــرق �الأو�صــــط
متنـــــح ت�صهيــــالت للطلبــــة �لعر�قييـــــن

ت�ستعد جامعة ال�سرق االو�سط منح ت�سهيلت للطلبة العراقيني للدرا�سة والقبول 
اخلنجر  وموؤ�س�سة  اجلامعة  بني  ابرم  الذي  االتفاق  مبوجب  وذلك  رحابها،  يف 

للتنمية العلمية. 

يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  على  مبوجبها  تنفتح  اجلامعة  فان  االتفاق  وبح�سب 
العراق من جامعات ومراكز بحثية، بحيث ت�ستقبل جامعة ال�سرق االو�سط طلبة 
للتنمية العلمية يف املجاالت  التعاون مع موؤ�س�سة اخلنجر  عراقيني، ا�سافة اىل 
البحثية والعلمية والثقافية والريا�سية وتبادل الدرا�سات والطلبة واع�ساء الهيئة 

التدري�سية . 

وكان رئي�ص جامعة ال�سرق االو�سط  اال�ستاذ الدكتور ماهر �سليم قد التقى  رئي�ص 
ال�سيخ خمي�ص فرحان اخلنجر،  العلمية  للتنمية  اإدارة موؤ�س�سة اخلنجر  جمل�ص 

حيث بحثا اأوجه التعاون امل�سرتك بني اجلامعة واملوؤ�س�سة. 

ورحب الدكتور �سليم با�ستقبال مزيد من الطلبة العراقيني للدرا�سة يف اجلامعة، 

ومنحهم خ�سمًا خا�سًا من منطلق دعم ال�سعب العراقي، كما واأ�ستعر�ص م�سرية 
اجلامعة والتعليم العايل يف االردن.

بدوره اأ�ساد رئي�ص موؤ�س�سة اخلنجر للتنمية العلمية، بالدور الذي تقوم به اململكة 
بدعم الكفاءات العراقية، والتطور الذي ت�سهده م�سرية التعليم العايل يف االردن 

والذي ينعك�ص على م�ستوى اخلريجني االردنيني والعرب. 

اخلنجر  ملوؤ�س�سة  العام  املدير  الكبي�سي  م�سطفى  الدكتور  اللقاء  وح�سر 
للدرا�سات  العراقي  املركز  مديرة  العزاوي  و�سال  والدكتورة  العلمية  للتنمية 

اال�سرتاتيجية.

اأعلى  اإىل  الو�سول باجلامعة  �سنعمل من خللها  اأن هنك خطة  �سليم  واأ�ساف 
م�ستويات التعليم املميز وذات اجلودة العالية التي تلبي حاجيات ال�سوق املحلي 

والعربي وتتطلع اإىل زيادة عدد التخ�س�سات يف القريب العاجل .
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امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى     ت�شريــــــــــن الأول  702012

جديــــــــدة  تخ�ص�صـــــات   3 "فيالدلفيــــــا" ت�صتحـــــدث 
وتقـــــدم منحـــــًا الأبنـــــاء منت�صبــــــــي �لنقابـــــــــــــــــات

جامعـــــــة فيالدلفيــــــا
حتتفـــــل بتخريــــج �لفــــوج 19 مـــــن طلبتهـــــــا

�أعلنــــــت ت�صكيلـــــــة �لعمــــــــــد�ء �جلديـــــــــــدة

اأنهوا  الذين  التا�سع ع�سر من طلبتها  الفوج  بتخريج  احتفلت جامعة فيلدلفيا 
متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�ص للف�سل االأول 2011 – 2012 والبالغ 
عددهم 269 طالبا وطالبة من خمتلف التخ�س�سات، باالإ�سافة اإىل طالبني من 

حملة درجة املاج�سرت يف علم احلا�سوب.

�سرف،  ليلى  فيلدلفيا  جامعة  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  برعاية  االحتقال  وجاء 
وبح�سور رئي�ص اجلامعة الدكتور مروان كمال، واأع�ساء جمل�ص اأمناء اجلامعة 
ذوي  فيلدلفيا  جامعة  رئي�ص  هناأ  حيث  والعمداء،  وم�ست�ساريه  الرئي�ص  ونواب 
باهرا  م�ستقبل  لهم  ومتنى  اجلامعية،  متطلباتهم  اأبنائهم  باإنهاء  اخلريجني 
قائل “نحن فخورون جدًا باحتفالنا مع اخلريجني يف هذا اليوم، فبعد الدرا�سة 
يجنوا  اأن  وعائلتهم  خريجينا  من  لكل  االآن  ميكن  امل�ستمر،  العملي  والتطبيق 
ثمار هذه الرحلة ال�ساقة. نحن نحر�ص يف فيلدلفيا على ت�سليح طلبنا باأف�سل 
املهارات واأحدثها، حتى يكونوا على اأمت ا�ستعداد خلو�ص غمار �سوق العمل بكل 

كفاءة يف خمتلف التخ�س�سات”.

واأكد عميد �سوؤون الطلبة الدكتور م�سطفى اجللبنة يف كلمته على دور اجلامعة 
يف اإعداد اخلريجني لتحمل امل�سوؤولية يف مواجهة التحديات واملتغريات العلمية 
“�سمن طبيعة العامل الذي نعي�ص به ويف ظل تناف�سية �سديدة يف �سوق  قائل : 
اأنتم  والتكنولوجي، فها  العلمي  التقدم  وبت�سارع غري م�سبوق على �سعيد  العمل 
اأول حتد بجدارة واقتدار  اأول خطوة على طريق امل�ستقبل واجتزمت  قد و�سعتم 
وعزم ال يلني وال يزال امل�ستقبل اأمامكم والكثري من التحديات بانتظاركم واإين 
على يقني من قدرتكم على التغلب على ال�سعاب ومواجهة التحديات بف�سل ما 

اكت�سبتموه اأثناء درا�ستكم يف اجلامعة”.

اأ�سافت جامعة فيلدلفيا اإىل تخ�س�ساتها الثلثني يف كلياتها  يف هذه االثناء 
الثماين ثلثة حت�س�سات جديدة �سملت تخ�س�ص بكالوريو�ص االإر�ساد النف�سي، 
واملاج�ستري  والفنون  االآداب  كلية  يف  واآدابها  العربية  اللغة  يف  واملاج�ستري 
هذه  يف  الت�سجيل  �سيبداأ  حيث   ، الهند�سة  كلية  يف  امليكاترونك�ص  هند�سة  يف 

التخ�س�سات مع بداية العام الدرا�سي 2012 – 2013.
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ياأتي  التخ�س�سات  هذه  طرح  اإّن  كمال  مروان  الدكتور  اجلامعة  رئي�ص  وقال 
وتر�سيخًا  الطلبًة  اأمام  االختيار  جماالت  تو�سيع  نحو  اجلامعة  لتوجه  تاأكيدا 
الإجنازات اجلامعة يف براجمها االأكادميية، وخا�سة الدرا�سات العليا لكي ُتلّبي 

االإحتياجات العلمية والثقافية لطلبتها يف املراحل املختلفة.

اأن ا�ستحداث هذه التخ�س�سات ينبثق من اهتمام اجلامعة باأن تكون  واأ�ساف 
تخّرج  واأن  العمل،  �سوق  متطلبات  مع  م�ستجيبة  االأكادميية  التعليمية  براجمها 
اجلامعة جيًل جديدا يتمتع باالأهلية والطموح لبناء م�ستقبل وظيفي م�سرق على 

االأمد الطويل.

 
يف املقابل قرر جمل�ص اأمناء اجلامعة املوافقة على تقدمي منحة جزئية مقدارها 
20% من ر�سوم ال�ساعات الأبناء منت�سبي النقابات املهنية من الطلبة امل�ستجدين 
للعام الدرا�سي  2013 / 2012،  على اأن ال يقل معدل الطالب يف الثانوية العامة 
االأردنية عن ) 70 %( ، واأن ال يقل معدله الرتاكمي يف الف�سول الدرا�سية عن 

.% 65

تقوم  الذي  الوطني  للدور  فيلدلفيا  جامعة  من  تقديرا  اخلطوة  هذه  وجاءت 
به النقابات املهنية، والتي ت�سم كًل من: نقابة االأطباء، نقابة املحامني، نقابة 
املهند�سني، نقابة االأ�سنان، نقابة ال�سيادلة، نقابة املهند�سني الزراعيني، نقابة 
جمعية  البيطريني،  االأطباء  نقابة  اجليولوجيني،  نقابة  واملمر�سات،  املمر�سني 
املحا�سبني القانونيني، نقابة ال�سحفيني، نقابة املقاولني، نقابة املعلمني، نقابة 

الفنانيني، ورابطة الكّتاب االأردنيني.

 
من جهة اخرى ا�ستقبل رئي�ص جامعة فيلدلفيا الدكتور مروان كمال وفدًا من 
جامعة هدرزفيلد الربيطانية بهدف  البدء بتنفيذ بنود اتفاقية التعاون املوقعة 

بني اجلامعة مع نظريتها جامعة هدرزفيلد.

وتناولت االتفاقية عددًا من الف�سول منها اقامة العلقات امل�سرتكة والزيارات 
املتبادلة بني اجلامعتني، واإيجاد برامج اأكادميية م�سرتكة، باالإ�سافة اإىل تبادل 
وتدريب الطلب وم�ساريع البحث امل�سرتكة بني طلبة اجلامعتني، حيث مت تركيز 
تدري�ص  يف  ي�سارك  االأعمال  اإدارة  يف  للماج�ستري  م�سرتك  برنامج  على  البحث 
جامعة  من  االأ�ستاتذة  اإىل  باالإ�سافة  هذرزفيلد  جامعة  من  اأ�ساتذة  الربنامج 

فيلدلفيا.
 

املهارات  تطوير  يف  هامًا  عامًل  �سيكون  الربنامج  هذا  اأن  الفريقان  واعترب 
يف  م�سيدا  والعاملي،  املحلي  امل�ستويني  على  اجلامعة  لطلبة  والعلمية  االأكادميية 
التي ت�سهم يف  التدري�سية والطلبية بجامعة هدرزفيلد  الوقت بالكفاءات  ذات 

دعم م�سرية فيلدلفيا نحو الرقي والتقدمي امل�ستمر.
 

ويف اإطار تو�سيع اآفاق تعاون جامعة فيلدلفيا مع املوؤ�س�سات التعليمية والعلمية 
الدولية، ا�ستقبلت وفدًا من جامعة لياو ت�سينغ ال�سينية برئا�سة رئي�ص اجلامعة 
الربوفي�سور يل ت�سه وع�سوية عميد كلية العلقات الدولية الربوفي�سور ليو �سنغ. 

ومت خلل اللقاء بحث اآفاق التعاون بني اجلامعتني يف عدة اجتماعات برئا�سة 
الدكتور مروان كمال رئي�ص اجلامعة وم�ساركة الدكتور حممد عواد نائب الرئي�ص 
لل�سوؤون االأكادميية والدكتور ابراهيم بدران م�ست�سار الرئي�ص للعلقات الدولية 
وال�سوؤون العلمية، حيث مت الرتكيز على عدد من املو�سوعات كان يف مقدمتها 
مركز  برامج  خلل  من  �سينيني   اأ�ساتذة  يد  على  ال�سينية  اللغة  تعليم  اأواًل: 
لفرتات  وال�سينيني  االأردنيني  الطلبة  تبادل  وثانيًا:  كونفو�سيو�ص،  فيلدلفيا 
ثالثًا:  و  البلدين،  لكل  الوطنية  بالثقافة  والتعريف  التدريب  لغايات  حمدودة 

القيام باأبحاث م�سرتكة بني اأ�ساتذة اجلامعتني يجري الرتكيز فيها على البحوث 
التطبيقية من جهة وعلى الدرا�سات املتعلقة باالقت�ساد وال�سيا�سة والثقافة يف 

كل البلدين.

لياو  وجامعة  "فيلدلفيا  اجلامعتني  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  على  االتفاق  ومت 
لهذه  يعد  برنامج  وفق  املقبلة  ال�سنة  مطلع  من  اعتبارًا  بتنفيذها  ت�سينغ" يبداأ 

الغاية.

فيلدلفيا  جامعة  يف  التنمية  درا�سات  ق�سم  من  وفدا  قام  ال�سياق،  نف�ص  ويف 
ي�سم  الذي  امل�سرتك  الثقايف  التبادل  برنامج  �سمن  حلم  بيت  جامعة  بزيارة 
و  فرايبورغ  مبدينة  ومقرها   االأملانية  التطبيقية  للعلوم  الكاثوليكية  اجلامعة 

جامعة فيلدلفيا وجامعة بيت حلم.

بني  والثقافية  واملعرفية  العلمية  اخلربات  تبادل  اإىل  الزيارة،  هذه  وهدفت 
اجلامعات وخ�سو�سا حول مو�سوعي التعليم عرب اخلدمات والتفكري النقدي، 
حيث �سملت ن�ساطات هذه الزيارة، التي امتدت على مدار اأ�سبوع، حما�سرات 
وجوالت تعليمية، ون�ساطات وم�ساريع يف ربوع جامعة  بيت حلم وخارجها، بهدف 
اجلامعات  بني  التعاون  وتعزيز  وخارجيًا  حمليًا  اجلامعي  بالتعليم  النهو�ص 

العربية واالأوروبية.

اإحداث ت�سكيلة جديدة يف  من جهة اخرى قرر جمل�ص امناء جامعة فيلدلفيا 
عمادات الكليات للعام الدرا�سي اجلديد 2013/2012.

لل�سوؤون  الرئي�ص  نائب  عواد  حممد  الدكتور  تعيني  مت  فقد  القرار  ومبوجب 
واملالية،  االإدارية  لل�سوؤون  الرئي�ص  نائب  اأ�سبع  اأبو  �سالح  والدكتور  االأكادميية، 
الدكتور  التمري�ص،   وكلية  ال�سيدلة  لكلية  عميدا  جابر  املطلب  عبد  والدكتور 
غ�سان عبد اخلالق عميدا لكلية االداب والفنون والدكتور خالد حيا�سات عميدا 
واملالية  االإدارية  العلوم  لكلية  عميدا  ال�سرطاوي  خالد  والدكتور  العلوم  لكلية 
حممود  والدكتور  املعلومات  تكنولوجيا  لكلية  عميدا  بطيحة  خلدون  والدكتور 

ق�سطة عميدا للبحث العلمي والدرا�سات العليا.

احلقوق  لكلية  عميدا  الفقهاء  جنيب  ع�سام  الدكتور  تعيني  املجل�ص  قرر  كما 
والدكتور قا�سم العبيدي عميدا لكلية الهند�سة والدكتور حممد حمافظة عميد 

التعلم عن بعد والدكتور م�سطفى اجللبنة عميدا ل�سوؤون الطلبة.





�إنطالقــة و�ثقــة .. بروؤيـة ع�صريـــة
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�لعفــــــوري: �لقطـــــاع �لتعليمــــي يف �الردن ميتلـــــك 
خبـــــر�ت ت�صتطيـــــع �إحد�ث ثــورة يف هذ� �ملجـــــــال

�حلديثـــــــة"...  �لنظـــــــم  "مــــد�ر�س 
بو�بــــــة �حل�صـــــــول علـــــــى �لتعليــــــــم �ملتميــــــــز

اململكة  يف  اخلا�سة  املدار�ص  اأف�سل  احدى  تعترب  فهي  القوي،  بتعليمها  تتميز 
وحتوي على اأمهر واأف�سل املعلمني.

مدار�ص النظم احلديثة التي تتبنى برناجما تربويا مميزا الذي يعترب االحدث 
م�سطفى  الدكتور  العام  مديرها  بح�سب  فهي  العربي،  املنطقة  يف  نوعه  من 
العفوري اختارت ا�سمها اإدراكنا منها اأن االأنظمة واحلداثة تواأمان ال ينف�سلن، 

وهو ما �سكل هوية املدار�ص.

وخلل حديثه لـ"الن�سامى" اأكد العفوري ان مدار�ص النظم احلديثة هي مكمل 
التي حافظت على  القليلة  للتعليم احلكومي، حيث تعترب من املدار�ص اخلا�سة 
االردن،  يف  التعليم  خمرجات  يف  احلا�سة  االرتفاعات  رغم  اق�ساطها  اأ�سعار 
م�سددا ان القطاع التعليمي يف االردن ميتلك خربات كبرية ت�ستطيع احداث ثورة 

يف هذا املجال.
االإدارية  مبكوناتها  نظرياتها  عن  تتميز  احلديثة  النظم  مدار�ص  ان  وقال 
والتعليمية، وباالهداف التي ت�سعى لتحقيقها ور�سالتها، ا�سافة اىل توفري كافة 
االإمكانيات الرتبوية والفنية و�سحن الهمم والطاقات لتحقيق هذه االأهداف التي 
تقوم على بناء الطالب معرفيًا ووجدانيًا و�سلوكيًا ومتكينه يف مواجهة متطلبات 

احلياة املعا�سرة واملت�سارعة.

التي و�سعتها  اهدافها  املدار�ص عدة حماور بهدف حتقيق  انتهجت  لذلك فقد 
لنف�سها، اأهمها تاأهيل كوادرها الب�سرية للتعامل مع كاأنه املتطلبات اللزمة ومن 
ثم توفري املتطلبات التقنية والتجهيزات التي ت�ساعد يف حتقيق ذلك، باالإ�سافة 
اإىل و�سع برامج واأن�سطة متنوعة تتنا�سب مع املرحلة العمرية ت�ساعد يف حتقيق 
اإداري  طاقم  خلل  من  بع�سًا  بع�سه  مع  ويتكامل  ين�سجم  ذلك  كل  االأهداف، 
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وفني متميــــــز ومتمكن من اأداء مهامه، م�سريا اىل ان جميع تلك املعطيات و�سع 
املدار�ص يف الكوكبة االأوىل من مدار�ص اململكة املميزه. 

انها ارتفعت ب�سورة  التعليم يف املدار�ص االردنية، اكد د. العفوري  وحول كلفة 
واللوازم  املواد  اأ�سعار  وارتفاع  العاملني  رواتب  ارتفاع  نتيجة  ومت�ساعفة  كبرية 
ال�سرورية، التي و�سلت اإىل حدود غري معقوله مما اأدى بكثري من املدار�ص اإىل 

رفع اأق�ساطها.

قله  فقد حافظت  االردن،   التعليم يف  كلفة  ارتفعت  الذي  الوقت  ويف  انه  وقال 
االأق�ساط دون زيادة،  العام على نف�ص  النظم لهذا  املدار�ص ومنها مدار�ص  من 
متحمله كامل فاتورة ارتفاع التكاليف، وذلك اميانًا منها بدورها يف دعم املجتمع 

املحلي، وحق كل فئات املجتمع احل�سول على التعليم اللزم واجليد .

بينها   فيما  فالتناف�ص  البع�ص،  لبع�سها  مكملة  اخلا�سة  املدار�ص  اأن  اىل  وا�سار 
املزيد  وتقدمي  االداء  تطوير  خلل  من  التعليمي  القطاع  على  بااليجاب  يعود 
املزيد  اإىل  يحتاج  القطاع  هذا  اأن  نف�سه  الوقت  يف  منوها  امليدان،  هذا  الإثراء 

من اال�ستثمار.

كما وان املدار�ص اخلا�سة تعترب مكمل للتعليم احلكومي، وداعمًا مهمًا  للمدار�ص 
بالقطاع  النهو�ص  هو  الرئي�ص  فالهدف  والتكامل،  التوؤاأمة  �سعار  املجاورة حتت 

التعليمي يف اململكة ورفع م�ستواه ليبقى االول على امل�ستوى العربي.

التي  املميزه  اخلربات  من  هائل  كم  لديه  االردن  يف  التعليمي  القطاع  ان  وقال 
باإمكانها القيام بثوره ناجحة لتح�سني خمرجات التعليم، لكنها حتتاج اىل من 

يقدم لها احلافز للعمل.

مــــد�ر�س �لنظــــــم �حلديثـــــة لــــــم تقــــــم بزيـــــــادة 
�أق�صاطهــــــا متحملــــــــة �رتفــــــــاع �لتكاليــــــــف
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�صهـــاب �لديـــــن: �ل�صركــــة 
تقوم بو�صع �إ�صرت�تيجيـــــة 
لل�صناعــــــــــات �لدو�ئيـــــــة 
وم�صتلزماتهــا على �مل�صتــوى 

�لقومـــــــــــــي

 لل�صركــــــة مكتبــــــان �قليميـــــــان يف كل مــــــــن تونـــــــ�س و�لريـــــــا�س

"�أكــــدميــــــا"...
�لتكامــــل �لعربـــــي يف �ل�صناعــــــات �لدو�ئيـــــــة

�سركة عربية م�سرتكة اأ�س�ست بقرار من جمل�ص الوحدة االقت�سادية العربية، بتاريخ 
1976/3/6، وبراأ�ص مال )60( مليون دينار كويتي  موزعة على )6000( �سهم.

ال�سركة العربية لل�سناعات الدوائية وامل�ستلزمات الطبية )اأكدميا(، التي تعمل 
وم�ستلزمات  الطبية  وامل�ستح�سرات  الدوائية  اخلامات  وت�سويق  اإنتاج  جمال  يف 
تقوم  الدين  �سهاب  الدكتور خمتار  اال�ستاذ  العام  مديرها  بح�سب  فهي  االإنتاج، 
بو�سع ا�سرتاتيجية لل�سناعات الدوائية وم�ستلزماتها على امل�ستوى القومي، باإجراء 
متويلها  يف  وت�ساهم  الدوائية  للم�ساريع  والفنية  االقت�سادية  اجلدوى  درا�سات 

وترويجها باالتفاق مع احلكومات واالأطراف العربية االأخرى.

الوطن  انحاء  جميع  يف  العربية  ال�سركات  خمتلف  مع  بالتعاون  ال�سركة  وتقوم 

الكوادر  وتدريب  اجلديدة  ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات  بتطوير  بالعمل  العربي 
ملواكبة التطورات العاملية يف الت�سنيع والت�سريعات اخلا�سة بت�سجيل الدواء ومن 

ثم ت�سويقه.

وي�ستعر�ص الدكتور �سهاب الدين عمل ال�سركة واالطراف امل�ساهمة بها، وهي دولة 
االإمارات العربية املتحدة، مملكة البحرين، اجلمهورية التون�سية، اململكة العربية 
العراق،  جمهورية  ال�سورية،  العربية  اجلمهورية  ال�سودان،  جمهورية  ال�سعودية، 
�سلطنة ُعمان، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية م�سر العربية، ال�سركة العربية 
الليبية لل�ستثمارات اخلارجية، اجلمهورية اليمنية، دولة فل�سطني، ا�سافة اىل 
واملوؤ�س�سة  – االأردن،  االأدوية  ل�سناعة  العربية  وال�سركة  االردن،   / املالية  وزارة 

الوطنية للنتاج ال�سيديل )�سيدال( / اجلمهورية اجلزائرية.
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ويقول انه مبا يخ�ص االردن، فانه من املعروف ان ال�سناعات الدوائية االردنية 
العديد من م�سانع االدوية  انتاجها، حيث بات  اثبتت جدارتها من خلل جودة 
الكربى يف الدول املجاورة ت�ستخدم وت�ستعني بااليدي والكفاءات االردنية الذين 

قاموا بتطوير هذه ال�سناعة ومن ثم ت�سديرها للخارج.

�سهد خلل  اال�سواق  االردنية يف  الدوائية  ال�سناعات  ت�سويق  ان عملية  وا�ساف 
ال�سنوات املا�سية تطورا كبريا �سواء على ال�سعيد املحلي او اخلارجي يف خمتلف 
الدول العاملية، لذلك ميكن القول بان االردن اليوم يحتل مكانة مرموقة يف ت�سدير 

املنتجات الدوائية ملختلف الدول العربية واالوروبية ا�سافة اىل  الواليات املتحدة 
االمريكية.

تون�ص  من  كل  يف  لل�سركة،  االقليمية  املكاتب  عن  للحديث  العام  املدير  وينتقل 
والريا�ص، وليبداأ باحلديث عن مكتب تون�ص الذي يتابع امل�ساريع املتعلقة باأقطار 
املغرب العربي كما وي�سارك يف اإعداد درا�سات امل�ساريع التي ميكن توطينها يف دول 
املغرب العربي، وي�ساعد ال�سركات التي ت�ساهم بها "اأكدميا" يف ت�سجيل وت�سويق 

منتجاتها يف هذه االأقطار.

اما املكتب االإقليمي لل�سركة يف الريا�ص فانه يقوم مبتابعة اأعمال ال�سركة يف اأقطار 
اخلليج العربي فيما يخ�ص ال�سركات القائمة التي ت�ساهم بها اأكدميا اإ�سافة اإىل 

م�ساعدة �سركة اأكبيطرة لت�سويق منتجاتها يف �سوق اخلليج العربي.

من جهة اخرى اكد �سهاب الدين، اأن ال�سركة حققت العديد من االجنازات على 
"اكدميا"  ت�ساهم  والتي  التابعة  ال�سركات  ال�سعيدين املحلي والدويل من خلل 

فيها بن�سب خمتلفة،  من خلل االإ�ستثمارات اململوكة بالكامل لـ"اأكدميا"، علما بان 

جميع هذه ال�سركات لها ادارة م�ستقلة ويكون لـ"اأكدميا" ممثلون عنها.

ويقول انه فيما يتعلق بال�سركات التابعة واالإ�ستثمارات اململوكة بالكامل الأكدميا، 

فهناك �سركة اأكدميا للأدوية البيطرية )اأكبيطرة( – اجلمهورية العربية ال�سورية، 

والتي تبلغ قيمة اال�ستثمار فيها   200 مليون لرية �سورية. 

نعمــــــل يف جمــــــــال �نتــــــاج وت�صويــــــق �خلامــــــات
�لدو�ئيـــــــة و�مل�صتح�صــــــــــر�ت �لطبيـــــــــة
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من  عدد  اإىل  م�ستح�سراتها  بع�ص  بت�سدير  "اأكبيطرة"  �سركة  تقوم  وا�ساف 
االأقطار العربية، وت�سعى لدخول اأ�سواق عربية وخارجية اأخرى وقد و�سعت هذه 
ال�سركة خمططًا لتطوير امل�سنع احلايل من اأجل زيادة قدرته االإنتاجية بزيادة 
عدد امل�ستح�سرات الدوائية على قائمة الربنامج االإنتاجي وم�ساعفة حجم االإنتاج 

مع املحافظة على جودة امل�ستح�سرات امل�سنعة.
 

ا�سافة اىل ذلك و�سمن ال�سركات التابعة واال�ستثمارات اململوكة لل�سركة، فهناك 
مركز اأكدميا للتكافوؤ احليوي والدرا�سات ال�سيدالنية – اململكة االأردنية الها�سمية، 
الذي تاأ�س�ص يف عام 2000 كمركز بحثي يقوم باإجراء درا�سات التوافر والتكافوؤ 
ال�سيدالنية  والدرا�سات  الدواء  حركية  ودرا�سة  ال�سريرية  والدرا�سات  احليوي 

والتحاليل الكيميائية للعينات البيولوجية.  

ونفذ املركز العديد من درا�سات التكافوؤ احليوي ملختلف امل�ستح�سرات ال�سيدالنية 
لعدد من امل�سانع وال�سركات الدوائية، وقد اأ�سبح اليوم من املراكز املعتمدة لدى 
عدد من الدوائر ال�سحية العربية وكمركز مرجعي لهذه الدرا�سات، حيث قدمت 
وتاأهيل  وتدريب  توفري  امل�سروع من خلل  لهذا  امل�ستمر  "اأكدميا" الدعم  �سركة 
وتهدف  للمركز،  املتطورة  احلديثة  واملعدات  التجهيزات  وتوفري  الفنية  الكوادر 
خطة عملها اإىل اإجناز الدرا�سات وتقدمي اخلدمات لوزارات ال�سحة واجلامعات 

وامل�سانع وال�سركات الدوائية العربية مبا فيها ال�سركات التابعة.

اأكدميا،  �سركة  بها  ت�ساهم  التي  ال�سركات  عن  للحديث  العام  املدير  وينتقل 
ويبداأ باحلديث عن ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الدوائية وامل�ستلزمات الطبية 
)�سبيماكو( – اململكة العربية ال�سعودية، حيث يبلغ راأ�سمال ال�سركة 600 مليون 
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ريال �سعودي ، وت�ساهم اأكدميا بن�سبة 20% من راأ�ص املال.  

العربية  اململكة  يف  االأدوية  �سناعة  �سركات  ُكربيات  من  ال�سركة  هذه  وتعترب 
اإنتاج عدد من  ال�سعودية، وقد حققت خلل االأعوام املا�سية تطوًرا ملحوظا يف 
امل�ستح�سرات الدوائية وتطويرها، كما اأنها حققت خطوات ملحوظة على �سعيد 

الت�سنيع بالتقنية احلياتية، وفتح اأ�سواق جديدة ملنتجاتها، علمًا باأن هذه ال�سركة 
ت�ساهم يف عدد من امل�ساريع وال�سركات االإنتاجية ذات العلقة بن�ساطها. 

كما وهناك �سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية )جلفار( - دولة االإمارات العربية 
املتحدة، والتي يبلغ راأ�سمالها 700 مليون درهم  اإماراتي وت�سـاهم اأكدميـا بن�سبة 

)8.175 %( من راأ�ص املال.

اما �سركة م�سنع املحاليل الطبية املحدودة )PSI(- اململكة العربية ال�سعودية، 
فقد بلغ راأ�سمالها 100 مليون ريال �سعودي، مبا يعادل حوايل  مليون دينار كويتي، 

وت�ساهم اأكدميا بن�سبة )15.104%( من راأ�ص املال.

ال�سركة  اىل  لينتقل  "اأكدميا"،  اجنازات  عن  باحلديث  الدين  �سهاب  وي�ستمر 

ت�ساهم  والتي  التون�سية،  ال�سيدالنية )�سيف( - اجلمهورية  لل�سناعات  العربية 

اأكدميا بن�سبة )35.185%( من راأ�ص املال البالغ 26 مليون دينار تون�سي.

اما ال�سركة العربية ل�سناعات امل�سادات احليوية وم�ستلزماتها )اأكاي( - جمهورية 
العراق، فت�ساهم �سركة اأكدميا بن�سبة )25.66%( من راأ�ص املال امل�سرح.

اما �سركة اإيفارما / طنجة - اململكة املغربية، فت�ساهم اأكدميا بن�سبة )30%( من 
راأ�ص مال هذه ال�سركة البالغ 35 مليون درهم مغربي.

 
و�سركة �سمرا فارما الإنتاج املخدر ال�سني / اجلمهورية العربية ال�سورية، التي يبلغ 
راأ�ص مال هذه ال�سركة حوايل 164.6 مليون لرية �سورية، وت�ساهم �سركة اأكدميا 

بن�سبة )%52.9(.
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حد�د: �ن هذه �ل�صفقة 
�صتمكـــــــن �ل�صركـــــــــــة 
مـــــن تقديــــم خدمــــات 
للمو�طنيــن على �علــــى 

�مل�صتويــــــــــــــات

جـــــــــت
ت�صتــــري �صركـــة �لثقــــة لنقـــل �لركــــاب

نفذت اأم�ص اكرب �سفقة يف جمال نقل الركاب باململكة بني �سركة جت لنقليات ال�سياحية 
 و�سركة الثقة لنقل الركاب حتولت مبوجبها جميع خطوط ال�سركة االخرية ل�سركة جت.

دينار  مليون  8ر2  قوامها  ب�سفقة  الثقة  خطوط  جت  �سركة  وا�سرتت 
اخرى. موجودات  على  علوة  جديدا  خطا   28 مبوجبها   امتلكت 

وقال مدير عام �سركة جت املهند�ص مالك حداد الذي وقع االتفاقية مع �سركة الثقة ام�ص ان 
جت امتلكت كافة خطوط �سركة الثقة العاملة على عمان –العقبة والزرقاء العقبة واربد 
العقبة علوة على ج�سر ال�سيخ ح�سني. وبني حداد يف ت�سريح لـ«الراأي«ان هذه اخلطوة 
تعترب االوىل على اجندة ال�سركة من حيث التو�سع داخل اململكة موؤكدا ان مفاو�سات جتري 
 حاليا مع م�ستثمرين اخرين يف قطاع نقل الركاب ل�سراء موجوداتهم يف حمافظات اخرى.

واكد ان مبداأ العمل على تلك اخلطوط �سيكون بنظام ترددات ومواعيد حمددة يف خطوة 
تعزز مفهوم النقل الع�سري لنقل الركاب واقناع املواطن اال�ستعا�سة باحلافلت عن �سيارته 
 اخلا�سة مما يقلل ازدحام املرور ويحد من حدوادث ال�سري ويخف�ص كلفة الفاتورة النفطية.

عليها  تعمل  ودويل  داخلي  خط   101 ال�سياحية  للنقليات  جت  �سركة  ومتتلك 
املتخ�س�ص. ال�سياحي  للنقل  اخرى  حافلة   150 عن  ف�سل  جديدة  حافلة   101 

وقال حداد ان هذه ال�سفقة �ستمكن ال�سركة من تقدمي خدمات للمواطنني على اعلى 
تنظيم  حيث  من  جت  �سركة  اليه  ت�سبو  الذي  املن�سود  الهدف  اىل  لت�سل  امل�ستويات 
وترتيب النقل العام مبا ينعك�ص ايجابا على الوطن واملواطن موؤكدا يف الوقت ذاته ان 

ال�سركة ب�سدد الدخول اىل كافة حمافظات اململكة وتعزيز ا�ستثمارات النقل فيها.



81

�الإ�صتثمـــــار فـــي قطــــاع �لنقــــــــــل

       ت�شريــــــــــن الول  2012      امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى

�ل�صعوب: �ل�صركة ملتزمة بتوفري 
�خلدمة �لعالية وت�صعى باأن تكون 
�جل�صر �لذي يربط بني �لقـــــار�ت

للمالحـــــة"... �لعربـــــي  "�جل�صــــر 
�خلبــــــرة و�الحتــــر�ف يف �لنقــــل �لبحـــــــري

بداأت اأعمالها ببواخر م�ستاأجرة، وحاليًا متتلك اأ�سطوال �سخما مكون من ت�سع بواخر تقّدر 
قيمتها باأكرث من 100 مليون دوالر.

م�سر،  االأردن،  حكومات  بني  املتميز  االتفاق  نتاج  هي  للملحة  العربي  اجل�سر  �سركة 
والعراق، لتكون اجل�سر الذي يربط بني القارات وفق مهمة تلتزم باحلفاظ على معايري 
عالية للخدمة، فهي بح�سب مديرها العام ح�سني ال�سعوب تدار من قبل اإدارة تنفيذية، 

يتم ت�سمية اأع�ساءها من قبل جمل�ص االإدارة من الدول الثلث املوؤ�س�سة.

وقال اإن ال�سركة تعترب اليوم من �سركات امللحة الرائدة يف املنطقة، نظرًا للخربة العملية 
واحرتاف فريق اإدارتها الذي �ساهم يف حتقيق نتائج باهرة ، حيث خطت لتكون اجل�سر 

الذي يربط بني القارات وفق مهمة تلتزم باحلفاظ على معايري عالية للخدمة.

ف�سركة اجل�سر العربي للملحة تاأ�س�ست يف ت�سرين الثاين من عام 1985 براأ�سمال مدفوع 
قدره )6( مليني دوالر مق�سمة بالت�ساوي بني الدول الثلث املوؤ�س�سة، وقد متت زيادة راأ�ص 

املال عدة مرات لي�سبح 81 مليون دوالر يف عام 2011.

وتتلخ�ص روؤية ال�سركة، باأن تكون اجل�سر الذي يربط بني القارات، لذلك فاإنها ملتزمة 
اأعمال النقل  باحلفاظ على معايري عالية للخدمة، وتهدف الن تكون موؤ�س�سة رائدة يف 

وامللحة الدولية وخدماتها.

واأ�سار ال�سعوب اإىل اأن ال�سركة تقدم العديد من اخلدمات اأهمها نقل الركاب يف رحلت 
يومية منتظمة عرب خط العقبة/ نويبع، وخط �سبا/�سفاجا، ونقل ال�ساحنات وال�سيارات 
والب�سائع يف رحلت منتظمة عرب خط العقبة/ نويبع، وخط ال�سوي�ص /جدة، اإ�سافة اإىل 
نقل احلجاج واملعتمرين من م�سر و�سمال اأفريقيا اإىل ال�سعودية عرب خطط العقبة/ نويبع.

كما وتقدم ال�سركة خدمة نقل املجموعات ال�سياحية �سمن خط �سياحي منتظم بني العقلة/
املثلث الوردي ومنتجعات جنوب �سيناء.

لذلك فان �سركة اجل�سر العربي للملحة ونتيجة مل�ستوى اخلدمات التي تقدمها والروؤى 
لكافة  تلبية  من  به  تقوم  ملا  مميزة  مهنية  ب�سمعة  تتمتع  اليوم  باتت  فهي  امل�ستقبلية، 
احتياجات الزبائن، وبتوفري كافة �سبل االإبحار االآمن، من خلل تطبيقها املعايري الدولية 

للإدارة االآمنة لل�سفن.
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التي  الطائرات اجلديدة  تزويد  االأردنية  امللكية  �سركة اخلطوط اجلوية  قررت 
طراز  من  وهي   2014 عام  من  الثالث  الربع  من  بدءًا  اأ�سطولها  اإىل  �ستدخلها 
بوينغ 787 بنظام )تالي�ص( العاملي املتخ�س�ص بالرتفيه واالت�ساالت على منت 

الطائرات  . 

و�ستوفر �سركة )تالي�ص( العاملية الرائدة يف قطاع تكنولوجيا االإت�ساالت اجلوية 
�سرييز  )توب  الرتفيه  نظام  االإحدى ع�سرة  االأردنية  امللكية  لطائرات  والرتفيه 
احلديث  والت�سميم  التخزين  و�سعة  والكفاءة  بال�سرعة  يتميز  الذي  اأفانت( 
وخفة الوزن باالإ�سافة اإىل توفري العديد من احللول االإلكرتونية احلديثة املتعلقة 
ومتكني   Wi-Fi االإنرتنت  وخدمات   GSM اجلوية  االإت�ساالت  بخدمات 
برنامج  طريق  عن  الطريان  اأثناء  الهاتفية  املكاملات  اإجراء  من  امل�سافرين 

 . On Air االإت�سال اخلليوي

وقال املدير العام / الرئي�ص التنفيذي للملكية االأردنية املهند�ص عامر احلديدي، 
مريحة  اأوقات  ق�ساء  للم�سافرين  �ستتيح  املبتكرة  واحللول  االأنظمة  هذه  اأن 
ومفيدة اأثناء ال�سفر على الرحلت بعيدة املدى من خلل ت�سغيل برامج الفيديو 
واملنوعات واالألعاب االإلكرتونية احلديثة بجودة عالية من خلل �سا�سات عر�ص 
مقاعد  كافة  على  للم�سافرين  ومتوفرة  اللم�ص  بتقينة  تعمل  مطورة  �سخ�سية 

الطائرة يف الدرجتني ال�سياحية ورجال االأعمال.

�سركة طريان يف  اأول  االأردنية  امللكية  تكون  باأن  �سعادته  واأعرب احلديدي عن 
طائراتها  لتزويد  العاملية  )تالي�ص(  �سركة  من  )اأفانت(  نظام  تختار  العامل 
موؤكدًا   ، حديثة  ترفيه  بو�سائل  اليرنز(  )درمي   787 بوينغ  طراز  من  اجلديدة 
اأن هذه الطائرات �ست�سكل عند اإن�سمامها الأ�سطول امللكية االأردنية نقلة نوعية 
كبرية يف اخلدمات التي تقدمها ال�سركة مل�سافريها على الرحلت بعيدة املدى . 

اإىل حتديث  الطائرات  اإدخال هذه  ت�سعى من وراء  االأردنية  امللكية  اأن  واأ�ساف 

و�صعــــــت �صبكتهـــــا يف �صبــــــه �لقــــــــارة �لهنديـــــــــة

"�مللكيــــة" تختـــار لطائر�تهـــــا بوينغ 787 نظــــــام 
)تاليــــــ�س( �لعاملــــــــي لالت�صــــــــــاالت و�لرتفيـــــــــــــــه

�تفاقية مع �صركة 
�لقطار�ت �لكندية 
متكن �مل�صافرين من 
متابعة رحالتهـــــم 
بعــــــد مونرتيـــــال
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اأخرى غري  مدنًا  ت�سمل  بحيث  املدى،  �سبكة خطوطها طويلة  وتو�سيع  اأ�سطولها 
تلك التي تعمل اإليها يف اأمريكا ال�سمالية وال�سرق االأق�سى حاليًا ، باالإ�سافة اإىل 
تقدمي خدمات جديدة مل�سافريها وهو ما �ستعمل على توفريه �سركة )تالي�ص( من 

خلل اأنظمة الرتفيه واالإت�سال املذكورة . 

من جانبه قال مدير عام �سركة )تالي�ص( اآالن بيليجريني " اإننا نعمل مع امللكية 
اجلــديدة  طائراتها  بتزويد  نقــوم  باأن  �سعداء  ونحن  طويلة  فرتة  منذ  االأردنية 
تطورًا  االأكرث  واالإت�سال  الرتفيه  بنظام  اليرن(  )درمي   787 بوينغ  طــراز  من 
على امل�ستوى العاملي ، كما ي�سرنا اأن ن�ساهم يف اإجناح خطة ال�سركة الطموحة 

)تالي�ص(  اأنظمة  باأن  قناعته  عن  معربًا  اجلوي" ،  اأ�سطولها  وتطوير  لتحديث 
�ستجد كل القبول عند امل�سافرين و�ستحفز الرغبة لديهم بتجربة ال�سفر املتميز 

على منت طائرات البوينغ 787 التي تعترب االأحدث يف العامل حتى االآن .

بتنفيذ  ال�سريلنكية  اجلوية  و�سركة اخلطوط  االأردنية  امللكية  بداأت  املقابل  يف 
والتي  امل�سرتك،  الرمز  اأ�سا�ص  على  بينهما  املوقعة  التجارية  االتفاقية  بنود 
مبوجبها و�سعت اخلطوط ال�سريلنكية الرمز اخلا�ص بها على رحلت امللكية 

االأردنية بني عمان وكوملبو. 

و�ستقوم اخلطوط ال�سريلنكية بناًء على هذه االتفاقية ببيع عدد غري حمدود 
من املقاعد على رحلت امللكية االأردنية املتجهة من عمان اىل كوملبو، حيث بو�سر 
ببيع بطاقات ال�سفر يف هذا االطار لل�سفر بها اعتبارًا من ال�ساد�ص والع�سرين 

من �سهر اآب اجلاري.

العاملي   الطريان  حتالف  اىل  �ستن�سم  االتفاقية  هذه  اأن  احلديدي  واكد 
يف  االأردنية  امللكية  �سبكة  يو�سع  ما  املقبل،  العام  نهاية  يف   oneworld
�سرييلنكا و�سبه القارة الهندية ويوفر مل�سافريها خيارات �سفر جديدة ومتعددة 
يف تلك املناطق ، �سيما ان امللكية االأردنية ت�سغل خطًا جويًا منتظمًا ومبا�سرًا بني 

عمان وكوملبو منذ العام 1991 وبواقع ثلث رحلت ا�سبوعيًا.

واأ�سار اإىل اأن هذه االتفاقية �سيتم تو�سيعها  يف امل�ستقبل القريب بعد ا�ستكمال 
االأردنية  امللكية  �ستقوم  حيث   ، املرحلة  لهذه  اللزمة  املوافقات  على  احل�سول 
من  املنطلقة  ال�سريلنكية  اخلطوط  رحلت  على  بها  اخلا�ص  الرمز  بو�سع 

العا�سمة كوملبو اىل وجهات عديدة على �سبكتها يف ال�سرق االأق�سى و�سبه القارة 
الهندية.

مع  االتفاقيات  هذه  مثل  ابرام  ملوا�سلة  االأردنية  امللكية  �سعي  احلديدي  واأكد 
العام  منذ  بع�سويته  ال�سركة  تتمتع  الذي   oneworld حتالف  يف  �سركائها 
االأردنية وتنعك�ص ايجابيًا  امللكية  ال�سراكات تو�سع �سبكة  اأن هذه  ، مبينًا   2007
على م�ستوى اخلدمات التي تقدمها مل�سافريها واالمتيازات الوفرية التي متنحها 

الأع�ساء برنامج امل�سافر الدائم .

هذا وتربم امللكية االردنية اتفاقيات جتارية على ا�سا�ص الرمز امل�سرتك مع �ست 
�سركات اأع�ساء يف التحالف هي امريكان ايرالينز ، ايربرلني ، بريت�ص ايروز، 
اآيبرييا ، �سركةS7  الرو�سية باال�سافة اىل اخلطوط ال�سريالنكية، فيما ترتبط 
اأيرويز،  اأ�ص  يو  اتفاقيات مماثلة مع �سركات طريان عاملية اخرى هي:  بخم�ص 
تاروم الرومانية، طريان اخلليج ، اخلطوط ال�سورية واخلطوط اجلوية املاليزية.
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الوطنية  القطارات  و�سركة  االأردنية  امللكية  اجلوية  اخلطوط  �سركة  وقعت  كما 
الكندية )VIA( اتفاقية جتارية متّكن م�سافري امللكية االأردنية املتجهني من 
عمان اإىل مونرتيال ملوا�سلة رحلتهم الربية مع �سركة القطارات الكندية اإىل 

مدينتي تورنتو واأوتوا الكنديتني . 

املهند�ص  التنفيذي  الرئي�ص  العام /  االأردنية مديرها  امللكية  االإتفاقية عن  وقع 
التنفيذي  املدير  الكندية  الوطنية  القطـارات  �سركة  وعن  احلديدي  عامر 

للمبيعات بيري �سانتوين . 

العامل  �سركة طريان يف  اأول  االأردنية  امللكية  اأن  املهند�ص احلديدي عقب  واأكد 

توقع مع �سركة القطارات الكندية مثل هذه االتفاقية التي تتيح مل�سافري امللكية 
الرمز  عليها  مبينًا  ال�سركة،  طائرات  منت  على  �سفرهم  تذاكر  �سراء  امكانية 
قطاراتها احلديثة  بوا�سطة  �ستنقلهم  التي  الكندية  القطارات  ل�سركة  امل�سرتك 
ت�سكنها  التي  الكندية  اأ�سهر املدن  اإىل  للو�سول  اإىل ما بعد مونرتيال  وال�سريعة 

اأعداد كبرية من اجلاليات االأردنية والعربية . 

وقال اأن م�سافري امللكية االأردنية ميكنهم �سراء هذه التذكرة امل�سرتكة من جميع 
مكاتب مبيعات امللكية االأردنية ووكلء ال�سياحة وال�سفر حول العامل وكذلك عرب 
املوقع االلكرتوين لل�سركة على �سبكة االإنرتنت ، م�سريًا اإىل اأن م�سافري امللكية 
االأردنية اإىل كندا �سي�سعرون بفارق الراحة مع تطبيق بنود هذه االإتفاقية، �سيما 
اأن �سركة القطارات الكندية ت�سغل يوميًا رحلت عديدة بني مونرتيال وكل من 

اأوتوا وتورنتو.

من جهة اخرى وعلى �سعيد الن�ساطات االجتماعتية، فقد اأقامت امللكية االأردنية 
رانيا  امللكة  جللة  موؤ�س�سات  احدى  االأردن،   / االأطفال  متحف  مع  بالتعاون 
ترعاهم  اأيتام  الأطفال  رم�ساين  افطار  حفل  الربحية  غري  التعليمية  العبداهلل 
كل من دار النه�سة للفتيات وموؤ�س�سة احل�سني االجتماعية  يف منطقة االأ�سرفية 

وجمعية عمر بن اخلطاب يف حمافظة الزرقاء.

متحف  يف  جولة  طفل   200 عن  يزيد  ما  ح�سره  الذي  االفطار  حفل  وت�سمن 
االأطفال الذي اختارته امللكية االأردنية الأوىل مبادراتها اخلريية التي ت�ستهدف 
االأيتام واملحتاجني، حيث عرب االأطفال امل�ساركون عن فرحتهم بزيارة املتحف 
وا�ستفادوا من التجربة التعليمية الفريدة التي يوفرها من خلل اال�ستك�ساف يف 

قاعة املعرو�سات و جتربة الن�ساطات والتعلم عن طريق اللعب.

وتدعو امللكية االأردنية يف كل عام مئات من االأطفال االأيتام وذوي االحتياجات 
الوطني  لدورها  تعزيزًا  اململكة  مناطق  خمتلف  يف  تقام  افطار  ملاآدب  اخلا�سة 

جتاه املجتمع املحلي وخدمة فئاته االأقل حظًا.

من جهة اأخرى ويف اإطار حملة امللكية االأردنية الرم�سانية فقد وزعت ال�سركة 
طرود اخلري واملواد الغذائية على عدد من االأ�سر املحتاجة من جمعية كفرجنة 
ال�سمالية  ال�سونة  منطقة  يف  فقرية  وعائلت  عجلون  حمافظة  يف  اخلريية 
الطرود  وت�سمنت  املناطق،  تلك  التنمية االجتماعية يف  بالتن�سيق مع مديريات 

املواد الغذائية االأ�سا�سية التي حتتاجها االأ�سرة االأردنية خلل �سهر رم�سان.
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م�صعــــــود: �ملنتجـــــع هــــــو �الأكبـــــر يف �ملنطقــــة ويتميـــــز 
بعظمــــــة حجمــــــه وت�صاميمـــــه �لبانور�ميــــة �خلالبـــــــة

نقطــــــة حتــــول يف �صناعـــــة �ل�صياحـــــة �الأردنيـــــة
"كــر�ون بــالز� �لبحـــر �مليــــت" ... 

ر�سميا  يفتتح  اأن  املنتظر  الذي من  امليت  البحر  ومنتجع كراون بلزا  فتدق  يعد 
خلل الفرتة املقبلة اإ�سافة نوعية  ل�سناعة الفندق وال�سياحة االأردنية، كما ويتميز 

الفندق بعظمة حجمه وت�ساميمه البانورامية اخللبة على �ساطئ البحر امليت.

وقال املدير االإقليمي ملجموعة فنادق االنرتكنتيننتال يف االأردن وفل�سطني ا�سامة 
م�سعود، اأن املنتجع  يعترب االأكرب يف منطقة البحر امليت، متوقعا اأن يرتك ب�سمة 

وا�سحة يف �سناعة ال�سياحة االأردنية. 

واأ�ساف اأن املنتجع �سيكون مبثابة طفرة يف �سناعة ال�سياحة االردنية، ويقع على 
ار�ص م�ساحتها 100 دومن هي االأكرب يف املنطقة، ويحتوي على 420 غرفة فندقية 
وجناح مبا فيها اجلناح الرئا�سي وامللكي، وم�سبح حجمه 5500 مرت مكعب ي�سمى 

البحرية وذلك ل�سخامة هذا امل�سبح على �سعيد املنطقة. 

كما اأن املنتجع يقع على اأكرب �ساطئ رملي اأبي�ص ناعم يف االأردن م�ساء يف الليل، 
وخم�س�ص للجل�سات العائلية، والنزول اإليه مير بج�سر علوي طوله حوايل 500 مرت 
وبارتفاع 20 مرتا، حيث با�ستطاعة النزالء الو�سول اإىل ال�ساطئ من خلل النزول 
عرب م�ساعد باوراما حماطة جميعها بالزجاج من كافة االجتاهات، تطل مبا�سرة 
على البحر امليت، لذلك فان هذه امل�ساعد �ستوفر للنزالء ميزة وهي اال�ستمتاع 

بجمال الطبيعة. 

كما يت�سمن املنتجع جاكوزي �سخمًا مع مناظر الطبيعة امللهمة، وبركة اأطفال مع 
منطقة مظللة، وپروميناد مع م�ساهد رائعة على البحر امليت، يرافقه بار ومنطقة 
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للجلو�ص، ومدرج وهو اأحد اأكرب املدرجات يف املنطقة، اإ�سافة اإىل نادي االأطفال 
"كيدز كلوب"، منطقة �سديقة للأطفال حتت اإ�سراف كامل مع اأن�سطة للأطفال 

ومنطقة خا�سة للنوم.

العامل، حيث  الطهاة يف  اأف�سل  رها  املاأكوالت يح�سّ واأِ�سهى  ارقى  املنتجع  ويقدم 
ويقدم  اأكوا  امل�سبح  وبار  والع�ساء،  والغداء  للفطور  عاملية  بوفيهات  فيه  يتوفر 
م�سروبات منع�سة وماأكوالت خفيفة على بركة "البحرية"، ونادي االأطفال "كيدز 

كلوب" ويقدم ماأكوالت امل�سبح املف�سلة ووجبات اخل�سار، و"برج احلمام" ويقدم 
اأطباقًا تقليدية لبنانية مع اإطللة مذهلة على �ساطئ البحر امليت.

كما يتوفر يف املنتجع "اإل جريتو" الذي يقدم ماأكوالت اأمريكية التينية مع اختيارات 
متنوعة من املارغريتا والتيكيل، و"پروميناد بار" ويقدم معجنات وحلويات لذيذة 
مع جمموعة من امل�سروبات الباردة وال�ساخنة، و"ال كويزين دي �سانتي يف ثالغو 
�سبا" ويتوفر فيه ماأكوالت وم�سروبات �سحية للفطور والغداء والع�ساء، اإ�سافة اإيل 
"رابيل، لوجن" الردهة الذي يقدم مزيجًا من االأطباق املحلية والعاملية على مدار 

ال�ساعة.

كما يت�سمن يف املنتجع "ثالغو �سبا" املخ�س�ص لل�ستجمام على م�ساحة متتد على 
6 االف م2 والذي ي�سمح لل�سائح ال�سعور بالتجدد واحلياة واال�سرتخاء. 

وي�ستمل ثالغو �سبا" على 30 غرفة علج مع غرفة غيار جماورة، وغرفة ا�ستحمام 
املياه  ت�سخ  داخلية  برك  وثلث  بخار،  وغرف  �سخ�سي  مو�سيقي  ونظام  خا�سة 

يوميًا من 9:00  يفتح  ريا�سي  ومركز  املاحلة،  امليت  البحر  مياه  وبركة  الدافئة، 
�سباحًا وحتى 11:00 م�ساًء، اإ�سافة اإىل �سالون جتميل يقدم خدمة مكياج حمرتفة 

والعناية باليد والقدم.

وي�سري م�سعود اأن املنتجع مل يغفل اأهمية منطقة وموقع البحر امليت الذي تق�سده 
املنا�سبات  كربيات  عقد  فيه  ويتم  العاملية  وال�سخ�سيات  اجلهات  من  العديد 
واملوؤمترات العاملية، حيث خ�س�ص قاعة للحتفاالت "ُعبادة" التي تت�سع لـ 600 

�سيف يف حفل ا�ستقبال، وميكن تق�سيمها اإىل 3 قاعات ترتاوح م�ساحتها بني 190 
م2 و 282 م2.

وتتميز القاعة بغرفتني منف�سلتني: �سكيلت وت�ستوعب حتى 40 �سخ�سًا، وجميلت 
بقدرة ا�ستيعابية حتى 25 �سخ�سًا، و"اأمربوجيا" لتي ت�ستوعب �سالته 250 �سيفًا 
للمنا�سبات على طريقة اال�ستقبال اأو املاآدب، وبار امل�سبح اأكوا ويت�ّسع لـ 500 �سخ�ص 
على طريقة اال�ستقبال وحوايل 350 �سخ�سًا على طريقة املاآدب مع تغطية جزء 

من امل�سبح.

احلمام  برج  مطعم  يف  الرائع  امل�سهد  و�سط  تن�سى  ال  منا�سبات  اقامة  وميكن 
اللبناين، ويف "پروميناد" الذي يت�سع لـ 700 �سخ�ص وذلك وفقًا ل�سكل االحتفالية 
التي يتم حتديدها، و"اإل جريتو" الذي يخدم وي�ستوعب 100 �سيف يف حفل زفاف 
مع بوفيه، و150 �سيفًا لع�ساء يقّدم على الطاوالت، و 100 �سيف بطريقة اللوجن 
و200 �سيف للجلو�ص على �سكل ا�ستقبال، وبار ال�ساطئ وال�ساليهات، التي ميكنها 

اأن ت�ستوعب 800 �سيف.
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م�صنع �صدين ل�صناعة �للحف و�ل�صر��صف... �
�أحـــــد �ال�صتثمــــار�ت �لعربيــــــــة يف �الأردن

احد اال�ستثمارات العربية يف االأردن، حيث كانت نتاجا ملا يوفره االأردن من بيئة 
ا�ستثمارية خ�سبة.

م�سنع �سدين ل�سناعة اللحف وال�سرا�سف والب�ساكري واملخدات الذي يعترب احد 
اهم ا�ستثمارات رجال االأعمال العراقيني يف االأردن والتي يفوق عددها 27 م�سروعا 

�سناعيا.

ويقول املدير العام مل�سنع �سدين ل�سناعة اللحف وال�سرا�سف والب�ساكري واملخدات 
�سياء ال�سامرائي، اأن االأردن متيز مبوقعه اال�سرتاتيجي اجلاذب لل�ستثمارات، 
كما يقدم جمموعة متكاملة من احلوافز اأمام امل�ستثمرين ت�سجعهم على الدخول 

ل�سوق العمل االأردين.

وخلل حديث لـ"الن�سامى" ا�ستعر�ص ال�سامرائي اأبرز التحديات التي تواجه عمل 
امل�ستثمرين خا�سة العراقيني يف االأردن والذي يهدد ا�ستمرارية وتو�سيع اأعمالهم 
وم�ساريعهم داخل اململكة وهي منح وجتديد االإقامات، على الرغم من احلوافز 

والبيئة اال�ستثمارية اخل�سبة التي توفرها اجلهات املخت�سة بت�سجيع اال�ستثمار.

ويبداأ باحلديث عن م�سنع �سدين ل�سناعة اللحف وال�سرا�سف، ليقول بان بداية 
العمل كانت يف العراق، ثم تبلورت لدينا فكرة اال�ستثمار يف االأردن وذلك ملا يقدمه 
جللة امللك عبد اهلل الثاين من دعم لل�ستثمار وامل�ستثمرين يف االأردن، اإ�سافة اإىل 

جهود موؤ�س�سة ت�سجيع اال�ستثمار.

واأ�ساف انه اختار االأردن لنقل ا�ستثماراته اإليها يف عام 2007، حيث تقدم اململكة 

�ل�صامر�ئــــــي: يجــــــب منــــــح �مل�صتثمريــــــن �إقامـــــــات 
طويلــــــــة �الأمــــــــد ال تقـــــــل عـــــــن 3 �صنـــــــو�ت
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��صتثمــــــــــــــــــار�ت متنوعـــــــــــــــــــة

العربية  اال�ستثمارات  جلب  �سانها  من  التي  احلوافز  من  العديد  للم�ستثمرين 
واالأجنبية اإىل اأرا�سيها.

واأ�ساف اأن موؤ�س�سة ت�سجيع اال�ستثمار تلعب دورا مهما يف ت�سهيل وتذليل العقبات 
اأمام امل�ستثمرين وذلك جت�سيدا للروؤية امللكية ال�سامية الداعية اإىل حتويل االأردن 

امنوذجًا يحتذى به يف قطاع اال�ستثمار يف املنطقة والعامل.

جلب  ب�سرورة  االأردن  يف  امللكي  االهتمام  خا�ص  وب�سكل  العوامل،  تلك  جميع 
اال�ستثمارات وتقدمي كافة الت�سهيلت لهم، �ساهمت اإىل حد كبري يف تف�سيل نقل 
م�ساريعنا اىل داخل اململكة، فتم خلل عام 2007 متلك االأرا�سي لل�سروع ببناء 

امل�سنع اخلا�ص بال�سركة.

لكن يف املقابل وعلى �سوء اجلهود املبذولة ال�ستقطاب اال�ستثمارات، اإال اأن هناك 
حتديًا كبريًا  يهدد ا�ستمرار وبقاء هذه اال�ستثمارات خا�سة العربية منها يف اململكة، 

وهي منح االإقامات الطويلة للم�ستثمرين ليت�سنى لهم متابعة اأعمالهم واإدارتها.

وقال اأن مو�سوع منحه االإقامة الطويلة االأمد تعترب من اهم العقبات التي تهدد 
ا�ستمرار تواجد اأعماله وم�ساريعه يف اململكة، حيث اأن االإقامة املمنوحة له وللعديد 
من امل�ستثمرين ال�سناعيني العراقيني هي ق�سرية وال تتجاوز 11 �سهرا، االأمر الذي 
يتطلب زيادتها مبا ال يقل عن 3 �سنوات وذلك ملنح امل�ستثمرين اال�ستقرار واالآمان.

فانه مازال  االأردن منذ عام 2007،  ال�سركة يف  تاأ�سي�ص  بداية  انه ومن  واأ�ساف 
يواجه عقبة وحيدة اأال وهي توفري االإقامة الطويلة االأمد، ال�سرورية ملتابعة �سري 

ونهج اأعماله بال�سكل املطلوب.

واأ�سار اإىل اأن االإقامة املمنوحة له مدتها 11 �سهرا ، وهي تعر�سه للكثري من العراقيل 
كال�سفر وت�سويق املنتجات، فالعديد من ال�سفارات ال متنح التاأ�سريات والفيزا ما مل 
يكن جواز ال�سفر �ساحلًا ملدة ال تقل عن 6 اأ�سهر، وهذا بحد ذاته يعترب حتديا 

وم�سكلة كبرية تعيق بقاء �سركته وا�ستثماراته يف االأردن.

ت�سمل اال�ستثمار  يبلغ حوايل 4 ملين دينار  اململكة  اأن حجم م�ساريعه يف  وقال 
يف مدينة ال�سناعية بحوايل 1.5 مليون دينار، اإ�سافة اإىل ما متلكه ال�سركة من 
خططه  عرقل  االإقامة  منح  م�سكلة  اأن  نف�سه  الوقت  يف  موؤكدا  وهناجر،  م�سنع 

املو�سوعة للتو�سع بحجم م�ساريعه واأعماله التي كان يعتزم اإقامتها يف االأردن.

وك�سف ال�سامرائي اأن العديد من امل�ستثمرين العراقيني يف االأردن، ونتيجة ملو�سوع 
اإىل  اأعمالهم وم�سانعهم اخلا�سة  اليوم يف نقل  منح وجتديد االإقامات يفكرون 
م�سر لل�ستفادة من الت�سهيلت املمنوحة هناك، خا�سة يف مو�سوع منح االإقامات.

وقال انه وب�سفته املتحدث الر�سمي للعديد من امل�ستثمرين ال�سناعيني العراقيني 
يف االأردن والبالغ عددهم 27 م�ستثمرا، فان العديد منهم يفكرون اليوم وب�سكل 
االأعمال  رجال  ا�ستثمارات  تتوزع  حيث  االأردن،  خلارج  ا�ستثماراتهم  بنقل  جدي 
اللحف  و�سناعات  املياه  وخزانات  البل�ستيكية  ال�سناعات  بني  ما  العراقيني 

والبطانيات و�سناعة الكابلت واحللويات.
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�الأوىل للتمويل حتقق 2.8 مليون دينار �أرباحًا
ح�صـــب قائمــــة �لدخـــل �ل�صامـــل للن�صـــف �الأول مـــن �لعـــــام 2012

بلغت اأرباح ال�سركة للفرتة بعد ال�سريبة 1.6 مليون دينار واأرباح الدخل ال�سامل 
2.8 مليون دينار م�سجلة منوًا قدره 51% ، هذا وقد بلغت اإجمايل اإيرادات االأوىل 
للتمويل خلل الفرتة 2.4 مليون دينار 71% منها من ن�ساط التمويل، ومن اجلدير 
العام  من  االأول  الن�سف  نهاية  يف  العملء  متويل  حمفظة  �سايف  اأن  هنا  ذكره 
اجلاري بلغت 31.1 مليون دينار بعد املخ�س�سات معتمدة معايري البنك املركزي 
يف تقييم حمفظة العملء وذلك مقابل 27.6 مليون دينار للبيانات اخلتامية للعام 

2011 م�سجلة بذلك منو قدره %13.

اأما على م�ستوى املوجودات ، فقد ارتفعت املوجودات املتداولة 15% خلل الن�سف 
االأول من العام 2012 عن البيانات اخلتامية للعام 2011 لتبلغ 34.1 مليون دينار 
م�سكلة بذل 81% من اإجمايل املوجودات التي تبلغ 46.2 مليون ما ي�سعها �سمن 

اأعلى ن�سب الت�سغيل للأ�سول.

وعلى م�ستوى االلتزامات فقد �سجلت انخفا�سًا ملحوظًا بلغ 15% رغم النمو الذي 
�سجل يف الن�ساط التمويلي ما يعك�ص درجة عالية من قدرة ال�سركة على االعتماد 

على امل�سادر الداخلية لل�سركة .

ويف املح�سلة بلغت �سايف حقوق امللكية 35.9 مليون دينار لنهاية الن�سف االأول 
من العام 2012 بنمو ن�سبة 8% عن اقفاالت ال�سنة املالية للعام 2011 مرتفعة بذلك 
القيمة الدفرتية لل�سهم من 0.946 دينار اإىل 1.026 دينار ، حيث جتاوزت القيمة 

الدفرتية لل�سهم عن القيمة اال�سمية الأول مرة منذ العام 2008.

ومما ي�ستوجب ذكره اأن هذه النتائج متت بعد دخول جمموعة اأبو خديجة كم�ساهم 
رئي�سي وما مت من اإعادة هيكلة لل�سركة وفتح 3 فروع جديدة لي�سبح جمموع الفروع 

6 فروع تغطي معظم مناطق اململكة وبطاقم 60 موظفًا يف خدمة اجلمهور.
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يعالــــــــــج ظاهــــــــرة �لفي�صبــــــــــوك
فيلــــــم �أردنــــــي عاملــــــي 

بداأ املخرج ال�سينمائي االردين العاملي حميي الدين قندور ت�سوير فيلمه اجلديد “مغامرات 
الفي�سبوك” مب�ساركة جنوم عامليني من بريطانيا وهولندا وم�سر ولبنان واالأردن.

ويربز الفيلم البيئة االأردنية حيث يتم الت�سوير يف مناطق عمان املختلفة لعائلة اأردنية 
تزوج ابنتها ل�ساب مغرتب حيث يلم�ص الفيلم التغريات احلديثة التي طراأت على االأ�سرة 

وخا�سة مع التطور التكنولوجي وفر�ص و�سائل جديدة للتوا�سل االإن�ساين بني النا�ص.

وي�سارك يف الفيلم الفنان امل�سري حممد كرمي والفنانة اللبنانية الميتا فرجنية والفنان 
اىل جانب  ادوورد  بريطانيا  ومن  �ساالزارا  الفنان  هولندا  ومن  العبادي  االردين حممد 
ونبيل  قعوار  و�ساندرا  �سهابي  ومنى  عطاهلل  ربى  وهم  االردنيني  الفنانني  من  جمموعة 

الكوين وحممد قا�سد وم�ساعد خمرج فرح اخلطيب ومنتج منفذ حممود حوارين.

وحتدث خمرج الفيلم وجمموعة من املمثلني عن هذه التجربة التي جتمعهم يف فيلم عاملي 
ي�سور يف االردن، معربين عن �سعادتهم يف هذا املناخ الذي يجري وطبيعة املكان وخا�سة 

يف عمان ومناطقها اجلميلة.

وقال قندور:” اإن الفيلم يحمل الكثري من االأفكار وخا�سة ما يتعلق باملتغريات التي تطراأ 
على االأفراد وبالذات ال�سباب الذين جتدهم يقبلون على الفي�سبوك اأكرث من غريهم حتى 

ت�سل بهم االمور اىل الزواج عن طريق بوابة التوا�سل االجتماعي .”

اأحداثه يف اطار  اأجنزها حيث تدور  التي  ال�سابقة  االأفلم  الفيلم خمتلف عن  اأن  واأكد 
اجتماعي كوميدي وهو يحمل ر�سالة مهمة لل�سباب وللعائلة التي ال ت�ستطيع االبتعاد عن 

هذه الو�سيلة التي فر�ست وجودها على عاملهم.

اخراج  عقد  على  توقيعه  رغم  االردين  الفيلم  بهذا  البدء  ف�سل  اأنه  اإىل  قندور  واأ�سار 
فيلم تركي مع �سركة عاملية يدور حول التدخلت االأجنبية يف تركيا يف بداية ا�ستقللها 

و�سي�سور خلل ال�سهرين املقبلني يف ا�سطنبول اىل جانب ا�ستعداده لفيلم معابر ال�سحراء 
الذي �سي�سور العام املقبل يف االأردن يف العديد من االماكن االثرية يف اململكة مثل ق�سر 
احلرانة واالأزرق وبع�ص املناطق ال�سحراوية، اإىل جانب اأماكن يف دول اأوروبية مثل فرن�سا 

وغريها.

االردين على  الدور  ال�سوء على  �سي�سلط  ال�سحراء  معابر  فيلم  ان  قندور  املخرج  وقال 
امل�ستوى الدويل للمحافظة على الرتاث االإن�ساين، وما متخ�ص عن ذلك من جهود على 
خمتلف امل�ستويات يف املحافظة على املوروث الثقايف االإن�ساين، و ما تعر�ص له املتحف 
الوطني العراقي من نهب و�سرقة ودور االأردن يف اعادة امل�سروقات التي حتمل قيمة ال تقدر 

بثمن اىل مكانها االأ�سلي .

وعربت الفنانة الميتا فرجنية عن �سعادتها باإجناز فيلم عاملي يف االردن وخا�سة ان اأول 
جتربة فنية كانت لها من االردن بامل�ساركة يف امل�سل�سل البدوي”جمر الغ�سا” الذي اخرجه 

�سعود الفيا�ص ،موؤكدة انها �ستنجز اعماال فنية جديدة خلل املرحلة املقبلة.

ومتنت فرجنية ان يحظى الفيلم مب�ساهدة عالية يف الدول العربية العاملية وان يكون له 
�سداه وخا�سة ان املخرج له �سهرته العاملية.

واأكد الفنان حممد كرمي والذي يلعب دور البطل يف هذه الفيلم اهمية هذا امل�سروع الذي 
يلم�ص ق�سايا ال�سباب يف هذه الفرتة بعد انت�سار ثورة الفي�سبوك وم�ساهماته يف عملية 

التغيري التي حت�سل يف الوطن العربي.

وقال اإنه رغم امل�ساربع الفنية التي عر�ست عليه ف�سل التعاون مع املخرج حميي الدين 
واالنتاج  الفيلم  التي يحلها  الق�سة  �سينمائي متطور ولطبيعة  ملا يحمله من فكر  قندور 

ال�سخم الذي يتميز به



93

�إقت�صاديـــــــــــــــات متنوعــــــــــــــــــــــــــة

       ت�شريــــــــــن الول  2012      امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى

�أوبــر� �أعلــى �مل�صاهري �أجر� للعام �لر�بــــع

�جلــــزء �ل�صـــاد�س مــــن م�صل�صـــل بــــاب 
�حلـــــارة يف رم�صــــــان 2013

"فورب�ص" للم�ساهري  ت�سّدرت االإعلمية االأمريكية ال�سهرية اأوبرا وينفري الئحة جملة 
و�ستيفن  باي  مايكل  املخرجان  تلها  املا�سي،  العام  دوالر  مليون  مع 165  اأجرًا  االأعلى 

�سبيلربغ.

واأ�سدرت "فورب�ص" اللئحة ال�سنوية للم�ساهري االأعلى اأجرًا عن الفرتة من اأيار 2011 اإىل 
اأيار 2012، حيث ت�سدرتها اأوبرا مع 165 مليون دوالر يليها يف املرتبة الثاين مايكل باي 

الذي جنى 160 مليون دوالر عن اآخر اأفلمه من �سل�سلة "املتحولون".

وكانت اأوبرا وينفري ت�سدرت اللئحة يف ال�سنوات الثلث املا�سية.

وجاء �سبيلربغ يف املرتبة الثالثة بفارق لي�ص ب�سئيل حيث جمع العام املا�سي 130 مليون 
دوالر مقابل 115 مليون دوالر للمنتج الهوليودي جريي بروكيمر، ومغني الراب واملنتج 

دكتور دري الذي جنى 110 مليون دوالر.

وجاء يف املرتبة ال�ساد�سة املخرج تايلر بريي )105 مليني دوالر(،ويف ال�سابعة االإعلمي 
االإذاعي هاورد �سرتن )95 مليون دوالر( ،ثم الكاتب جيم�ص بارت�سون يف املرتبة الثامنة 

ب94 مليون دوالر.

ومن امل�ساهري على اللئحة اأي�سًا النجمة بريتني �سبريز التي جاءت يف املرتبة الع�سرين 
بـ58 مليون دوالر ،ويف املرتبة الواحدة والع�سرين جاء العب الغولف تايغر وودز.

وت�سمنت اللئحة اأي�سًا اأ�سماء مثل غلني بيك، واإلتون جون ،وتوم كروز، ودونالد ترامب.

املخرج  مع  اتفاقه  عن  قاووق  مروان  ال�سوري  الكاتب  ك�سف 
الكبري ب�سام املل على تاأليف جزء �ساد�ص من م�سل�سل “باب 
احلارة” ليكون جاهزا للعر�ص العام املقبل، اأي العام 2013.

�سيتم  امل�سل�سل  من  اأن جزاأين  "هناك من حتدث عن  وقال 
العمل  اأ�سرة  من  مقربة  م�سادر  هناك  وكانت  �سنعهما، 
امل�سل�سل  اأن  اأعرفه،  ما  وح�سب  احلقيقة  لكن  ذلك،  تناولت 
�سي�سنع منه جزء واحد موؤقتا، وال اأعرف ما اإذا كانت هناك 

نية من املخرج وال�سركة املنتجة الإنتاج جزء �سابع".

طاحون  يف  �ساركوا  ممن  امل�سل�سل  اأبطال  ا�ستمرار  ويتوقع 
يو�سف  وميلد  الزعيم  ووفيق  �سرف  وائل  مثل  كلهم  ال�سر 
جانب  اىل  اجلديد  اجلزء  يف  وغريهم  اجلزائري  و�سباح 
فتح  الذي  النوري  بهن�سي وعودة عبا�ص  واأمين  ق�سي خويل 
ثاين  جزء  وجود  نف�سه  الوقت  يف  نافيا  احلارة،  باب  اأبواب 

من االأميمي.
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حممد عبده يعتزل �حلفالت �لغنائية قريبا 

ر�صائل تك�صف ��صطر�ب مايكل 
جاك�صون قبل حفالته

اأكدت بع�ص امل�سادر املقربة من املطرب ال�سعودي 
بها  مير  التي  ال�سحية  ظروفه  باأن  عبده  حممد 
واملهرجانات  الفنية  احلفلت  توديع  على  جتربه 
على  الوقوف  با�ستطاعته  يعد  مل  حيث  الغنائية، 

امل�سرح مرة اأخرى.

من  اأغانيه  بت�سجيل  العرب”  “فنان  و�سيكتفى 
اأغلق  كما  اجلزيرة” بجدة،  “�سوت  ا�ستديوهات 

موقعه الر�سمي “عبده مو�سيقى”.

وقال مقربون من عبده اأن املطرب ال�سهري يعي�ص 
االأطباء  منه  وطلب  “متقلبة”،  �سحية  اأو�ساعا 
التعر�ص  جتنب  �سرورة  حالته  على  امل�سرفون 
اإىل  االأخرية  االآونة  يف  عبده  ،وتعر�ص  للإرهاق 

اأزمة �سحية.

ك�سفت �سحيفة اأمريكية عن ر�سائل اإلكرتونية بعثها اأحد مروجي احلفلت التي كان 
اأن ال�سركة املو�سيقية كانت  يحييها النجم العاملي مايكل جاك�سون اإىل مديره، تثبت 
على دراية تامة بحالة اال�سطراب النف�سي التي كان مير بها املغني قبل اأدائه حلفلت 

.2009 العام  اإت" يف  �سيز  "ذي 

ونقلت ال�سحيفة  عن مرّوج احلفلت راندي فيليب�ص، قوله، يف الر�سائل االلكرتونية 
اإنرتتاينمنت غروب"  "اأن�سوتز  التي بعثها اإىل تيم ليويك، مدير املجموعة املو�سيقية 
التي كانت ت�ستفيد من مواهب املغني الراحل، اإن "مايكل جاك�سون حمبو�ص يف غرفته، 

وهو ثمل ومكتئب.

ليويك على  ورّد  قدراته".  وي�سك يف  نف�سه،  ويحتقر  نف�سيًا،  "م�سطرب  اإنه  واأ�ساف 
تعطي  الر�سائل  هذه  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت  "اأمتازحني؟"  بالقول  الر�سائل  هذه 

�سورة مظلمة للحالة النف�سية التي كان مير بها جاك�سون يف ذلك احلني.
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"ر�أفت �لهجان" و"ليايل �حللمية" بالرتكي

عربي يخرتع نظام حماية من �لقر�صنة يف �الإنرتنت

خطة جديدة ي�سعها امل�سوؤولون يف القطاع االقت�سادي مبا�سبريو، من اأجل اإعادة 
اأنتجها التليفزيون امل�سري، لزيادة موارده  اأ�سهر االأعمال الدرامية التي  ت�سويق 

املالية.

اأكد م�سدر م�سوؤول يف القطاع االقت�سادي الأن الهدف من اخلطة اجلديدة هو 
زيادة الدخل املايل للقطاع لتوفري االلتزامات املالية املطلوبة باأفكار جديدة.

ولهذا يدر�ص القطاع ت�سويق اأعماله ب�سكل جديد عن طريق "دبلجة" بع�ص االأعمال 
الدرامية القدمية واحلديثة اإىل اللغة الرتكية، لتوزيعها يف الف�سائيات والتليفزيون 

الرتكي، وذلك �سمن �سيا�سة التبادل الثقايف احلالية بني البلدين.

االإنرتنت؛  تكنولوجيا  عامل  يف  نوعية  قفزة  ي�سكل  اخرتاعًا  فل�سطيني  �ساب  �سجل 
اإذ تو�سل اىل طريقة من �ساأنها احلد من القر�سنة يف ال�سبكة العنكبوتية و"توفري 
االإلكرتونية  امل�سارف  حلماية  باحل�سابات"،  عملياتها  من  املطلقة  احلماية 
وبطاقات االئتمان والربيد االإلكرتوين، اإ�سافة اىل توفري االأمن اإىل مواقع التوا�سل 

االجتماعي.

التج�س�ص  دون  يحول  عائقا  ي�سكل  اخرتاعه  اأن  فهمي  اهلل  عبد  ال�ساب  ويوؤكد 
يف  املتخ�س�سة  اجلهات  م�ساعدة  يف  وي�سهم  اخلا�سة،  وال�سفحات  املواقع  على 
اأثرهم، علوة على  وتعقب  االإنرتنت  االإلكرتوين مللحقة جمرمي  الف�ساء  حماية 
العلماء  بالفائدة على  تعود  بيانات دولية  تاأ�سي�ص قاعدة  اأن االخرتاع �سيوؤدي اىل 

واملخرتعني يف �ستى املجاالت.

وح�سب �سحيفة "البيان" االإماراتية فاإن االخرتاع اجلديد �سي�سمح بربط االأجهزة 
اإذ  والبطيئة؛  ال�سعيفة  االت�ساالت  �سبكات  تتاأثر  اأن  دون  من  واحدة  �سبكة  على 
�سيعمل على "توزيع عناوين غري موجودة عن طريق حتويل اإدخال امل�ستخدم عرب 

الغوريثمات اإىل عناوين رقمية".

اخرتاعا   15 حتقيق  يف   ،1994 عام  مواليد  من  وهو  الفل�سطيني،  ال�ساب  وجنح 
وبحثا، كان اآخرها االخرتاع اجلديد الذي �سجله ر�سميا .. فيما ال يزال ينتظر اأن 

يتحقق اأمله باأن يجد االهتمام املنا�سب من جانب امل�سوؤولني.

اأن امل�سروع اجلديد يخ�سع لدرا�سة مكثفة من امل�سوؤولون بالقطاع  واأكد امل�سدر 
لتكون  وا�سهرها،  الدرامية  االأعمال  اأف�سل  الختيار  الت�سويق،  وق�سم  االقت�سادي 
اأن رحبت ب�سكل مبدئي، بع�ص الف�سائيات الرتكية  التجربة االأوىل، خا�سة بعد 

ب�سراء اأعمال م�سرية.

"راأفت  م�سل�سل  من  االأول  اجلزء  التجربة،  لهذه  االآن  املقرتحة  االأعمال  ومن 
م�سل�سل  االأول من  واجلزء  �سعبان  ويو�سف  العزيز  عبد  الهجان" بطولة حممود 
اأن يتم ترجمة  "ليايل احللمية" بطولة يحيي الفخراين و�سلح ال�سعدين، على 

باقي االأجزاء من امل�سل�سلني يف حالة جناح ت�سويق اجلزء االأول لهما،

باالإ�سافة مل�سل�سل "دموع يف عيون وقحة" بطولة عادل اإمام و�سلح قابيل، و"عائلة 
�سمرية  بطولة  احلب"  زمن  من  و"امراأة  ال�سريف،  نور  بطولة  متويل"(  احلاج 
اأحمد، و"احلفار" بطولة ح�سني فهمي ونبيل احللفاوي، و"اربي�سك" بطولة �سلح 

ال�سعدين.

يو�سف،  ح�سن  الدعاة" بطولة  "اإمام  مثل  الدينية  االأعمال  بع�ص  اإىل  باالإ�سافة 
و"االإمام الغزايل" بطولة حممد ريا�ص.

اأنه يف حالة جناح التجربة، �سيتم تعميمها على باقي االأعمال  اأكد امل�سدر  كما 
للقطاع  وجديدًا  هامًا  دخًل  امل�سروع  هذا  �سيمثل  حيث  وال�سينمائية،  الدرامية 

االقت�سادي يف الفرتة املقبلة.
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�رتفـــــاع جممــــوع عائد�ت �أهم 20 نادي كرة قدم لناحيـــــة 
�الإيــــر�د�ت بن�صبـــــة 3% �صنويــــًا خــــالل مو�صــــــم 2011/2010

عائد�ت �أندية كرة �لقدم �الأوروبيــة 
تتخّطــــى عتبــــة 6 مليـــــــار�ت 

بدعــــــم ��صتثمــــــار�ت مــــــن �ل�صـــــــرق �الأو�صــــــــط

اأفادت جمموعة االأعمال الريا�سية يف "ديلويت" اأن ا�ستثمارات ال�سرق االأو�سط يف 
كرة القدم االأوروبية قد تزامنت مع م�ستويات قيا�سية للعائدات.

كرة  املالية يف  ال�سوؤون  لل�ست�سارات عن  ديلويت  ل�سركة  ال�سنوي  التقرير  واأ�سار 
القدم  اإىل ارتفاع جمموع عائدات اأهم 20 نادي كرة قدم لناحية االإيرادات بن�سبة 
3% �سنويًا خلل مو�سم 2011/2010، لتتخّطى عتبة ال�ستة مليارات، ويعود ذلك 

جزئيًا اإىل حركة اال�ستثمارات من منطقة ال�سرق االأو�سط.

قد  اأندية  خم�سة  فاإّن  املايل،  التقرير  يف  املدرجة  الع�سرين  النوادي  بني  ومن 
ا�ستفادت من اتفاقات رعاية قمي�ص الفريق التي اأبرمت مع موؤ�س�سات و�سركات 
يف ال�سرق االأو�سط، ومن بني هذه االندية فريق بر�سلونة، حيث اأّن �سفقة الرعاية 

التجارية املربمة بني نادي "بر�سلونة" و"موؤ�س�سة قطر"، والتي تق�سي باأن يحمل 
قمي�ص النادي ا�سم املوؤ�س�سة وهي االأوىل يف تاريخ هذا النادي وقد بلغت قيمتها 
اإيرادات  40 مليون دوالر يف املو�سم الواحد، كما و�ساهمت هذه ال�سفقة يف منو 
النادي بن�سبة 13% خلل مو�سم 2011/2010 لتتجاوز عتبة الـ 650 مليون دوالر 
للمّرة االأوىل، مما يقّل�ص الفارق مع نادي ريال مدريد الذي حافظ على �سدارته 

يف تقرير ديلويت املايل الإيرادات اأندية كرة القدم للمو�سم ال�سابع على التوايل.

ديلويت،  الريا�سية يف  االأعمال  امل�سوؤول عن جمموعة  ال�سريك  دان جونز،  وقال 
الكربى يف عامل  الع�سرين  االأندية  �سجلته عائدات  الذي  امل�ستمر  النمو  "يربهن 
كرة القدم �سلبة هذه االأندية، ال �سيما يف الظروف االقت�سادية ال�سعبة الراهنة. 
جمهور  ا�ستقطاب  على  وقدرتها  الوا�سعة،  االأوفياء  م�سجعيها  قواعد  وبف�سل 
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املوؤ�س�سات  بني  من  ال�سركاء  اجتذاب  واال�ستمرار يف  املباريات،  بث  وا�سع خلل 
�ساهمت هذه االأندية يف تعزيز قدرتها على التعايف ب�سكل ن�سبي من اآثار االنكما�ص 

االقت�سادي االأوروبي".       

و�سي�ساهم اتفاق مان�س�سرت �سيتي حول حقوق الت�سمية ملدة ع�سر �سنوات مع طريان 
االإمارات، واملقّدرة قيمته بحواىل 600 مليون دوالر، يف رفع مكانة الفريق با�سطراد 

يف التقرير املايل لل�سنوات املقبلة.

ال�سرق  و�سركات  موؤ�س�سات  نرى  اأن  املفاجىء  غري  "من  قائًل  جونز  وي�ستطرد 
فاأكرث  اأكرث  تتّجه  العاملي،  امل�ستوى  على  ا�سمها  ترويج  اىل  ت�سعى  التي  االأو�سط، 
اإىل اختيار كرة القدم كو�سيلة لتحقيق هذا االأمر. فال�سعبية العاملية لكرة القدم، 
البطوالت  يف  وخ�سو�سًا  بذلك،  للقيام  هائلة  فر�سة  توفر  بها  الكبري  وال�سغف 

االأوروبية الكربى لناحية العر�ص الوا�سع للماركات واملنتجات. 

ومع مكافحة االقت�سادات االأوروبية لل�سمود مبواجهة �سغوط الركود، والتي قد 
االأوروبية  االأندية  �سهية  واال�ستثمار، تربز  الرعاية  لتاأمني  تطرح حتديات حملية 

وال�سركات ال�سرق اأو�سطية على حّد �سواء لبناء �سراكات جديدة".   

اأو�سطية  ال�سرق  اال�ستثمارات  تاأثري  على  ال�سوء  مو�سم 2012/2011  �سلط  وقد 
على اأندية كرة القدم االأوروبية، مع املناف�سة ال�سر�سة على لقب الدوري يف كل من 
بريطانيا وفرن�سا من قبل اأندية برعاية �سرق اأو�سطية، فكان اللقب من تن�سيب 
اإحداها يف الدوري االإنكليزي. ففي الدوري الفرن�سي، كاد باري�ص �سان جرمان، 

اململوك من هيئة اال�ستثمار القطرية، اأن ينجح يف انتزاع اللقب من مونبيلييه. 

اأّما الدوري االإنكليزي، فقد �سهد يومًا دراماتيكيًا يف البطولة، حيث جنح مان�س�سرت 
�سيتي، الذي ميلكه �سمو ال�سيخ من�سور من االإمارات العربية املتحدة، يف انتزاع 
وجارهم  التقليدي  غرميهم  اأمام  من  العام 1968،  منذ  مرة  الأّول  الدوري  لقب 

مان�س�سرت يونايتد، بفارق االأهداف.   

ويف حني تركزت اأهم ا�ستثمارات املالكني ال�سرق اأو�سطيني يف ال�سنوات االأخرية 
يف �سوق االنتقاالت، مع اإنفاق مان�س�سرت �سيتي اأكرث من 700 مليون دوالر كر�سوم 

االنتقاالت منذ �سرائه من قبل ال�سيخ من�سور، ومع ت�سّدر باري�ص �سان جرمان 
الئحة االإنفاق لهذا ال�سيف حّتى االآن، اإال اأن هنالك ا�ستثمارات كبرية توظف اأي�سًا 
لبناء  اإىل خمططات  باالإ�سافة  مان�س�سرت،  املادية يف  واملرافق  التحتية  البنى  يف 

ا�ستاد يف باري�ص.  

ومل يتوّقف االهتمام بكرة القدم االأوروبية عند مالكي االأندية ورعاتها فح�سب، 
فقد و�ّسعت قناة اجلزيرة موؤّخرًا باقة حقوق النقل التي متلكها لت�سمل املزيد من 

احلقوق يف كرة القدم االأوروبية. 

وقد اأ�سار مارك روبرت�ص، املدير امل�سوؤول يف جمموعة االأعمال الريا�سية يف ديلويت 
اأوروبا ارتفاعًا متزايدًا، واأحدث االأمثلة على  "ي�سهد االإقبال على كرة القدم يف 
ذلك �سراء عائلة احل�ساوي نادي نوتنغهام فوري�ست. ومع ا�ست�سافة ال�سرق االأو�سط 
الأّول بطولة كاأ�ص العامل يف كرة القدم خلل العام 2022، نتوّقع اأن ن�سهد املزيد 
من اال�ستثمارات ال�سرق اأو�سطية يف اأندية كرة القدم وبطوالتها ومرافقها املحلية 

باالإ�سافة اإىل اال�ستثمار املتوا�سل يف كرة القدم االأوروبية". 
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�إقت�صاديـــــــــــــــات متنوعــــــــــــــــــــــــــة

       ت�شريــــــــــن الول  2012      امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى

ر�صا�صيـــــــات ..

بقلـــــــــم: هديــــــــل �لعبــــــــادي

فكم خريف يحتاج ما تبقى من الوقت ......ليملأ ما تكاثر بداخلي من ال�سوق 
........فهل يل بقليل منك !!!

وما  عليه  القب�ص  اأنه رجل مت  على  للزوج  ينظر  اأنه  العربي  • ماأ�ساة جمتمعنا 
الزواج اإال مكان موؤقت ي�سمح له باأي وقت الهروب منه واأنه للمراأة مكان دائم 
عليها اأن حتافظ على جمرد بقائها فيه ........في�سيع ما قد�سه اهلل بالزواج 
بو�سعية  يبقى  واالأمان.............هو  باال�ستقرار  اإال  تاأتي  ال  التي  ال�سكينة 
امل�ستعد للهروب وهي تبقى بحالة فزع وخوف..... باهلل كيف نبني بيتا مرتاحا 

اأ�سا�سه رجل هارب و امراأة خائفة!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟
.... باالأحلم  بل  باحلقيقة  نختلف  ال  ....نحن  اجلميع  مبتناول  • الواقع 

األي�ست اأكرث احلقائق اإميانا تلك التي كانت حلم كبري !!!!؟
التفا�سيل  ت�سنع  .....واملراأة  امل�ساعر  يخلق  • الرجل 
...عندي التكرب  قريحة  يفتح  �سيدي  غرورك  • �سهي 

حكاية بقلم ر�صا�صها على ورق من زجاج

اتفقت زوجة رجل مهم مع �سديق له على م�ساعدتها للنف�سال عن زوجها ،
فهاتف ال�سديق الرجل واأخربه اأن زوجته �ستكن ببيته عند املوعد الفلين ...اإن 

اأحببت التاأكد فاح�سر لرتاهاااا !!!؟
عندما ح�سر الزوج هرعت اىل االإلتقاء ب�سديقه عند باب بيته ... لُتعانق يده 

فتنزل  اأمام عيني زوجها اىل ال�سارع ..كاأمنا خرجا معا من بيت واحد .....
ذهب الزوج اليهما ثائرًا ليهبها بلحظة غ�سبة ما تريده .....ليطردها بعدها من 

حياته منف�سل عنها اىل االأبد !!!؟
الزوجة مل تخن ...ال�سديق مل يكذب ....الرجل مل ُيخطئ !!!؟

وهذه هي .......لعبة ال�سيا�سة !!!؟
تبديل للم�سميات لي�ص اال .... ليخرج اجلميع منها اأبطااًل اأو �سحايا ولكن دون 

اإعطاء امل�سمى االأ�سح لكل حالة.....و بدون اأن يخطاأ اأحد .........

فكرة �لر�صا�صيات

وحدها  لي�ست   ، ويتغري  ميحى  فالر�سا�ص   ، دوما  بالر�سا�ص  حياتنا  لنخط 
اأج�سادنا من تكرب فحتى اأرواحنا تزداد خريا و تت�سع روحا و تكرب اإدراكا وفهما 

فيقل اخلطاأ اأكرث وي�سغر احلمق جدا ........
اأكمل  و  ونظيف  اأنيق  فيبقى  واالأف�سل  االأجمل  لن�سع  املكان  منحي  بالر�سا�ص 

 ........

متفرقات بقلم ر�صا�صها

!!!!؟ نفي�ص  اأن  اأو  منتلئ  اأن  بني  تف�سل  واحدة  ماء  • نقطة 
. هو:  • امللل 

ما ن�سعر فيه عندما نكن بدون اأنف�سنا ال بغري االآخرين !!!!!!؟
!!؟  فت�سقط  املثالية  فيه  تقع  الذي  الفخ   ... هي:  • ال�سذاجة 

لطرق  يدًا  و ال ميلك  للإيجار  يحمل عقدًا  وال  للدخول  اإذنًا  • احلب ال ميتلك 
االأبواب .....

احلب اإن مل تفر�سه عليك ال�سماء فقد اللعنة التي فيه 
واحلب ي�سبح بل ملمح اإن مل يكن ملعون .......................

هو  عنها  االإقلع  اأن  كامل  علم  على  تكن   .... حتبها  عندما  ال�سيئة  • العادة 
ال�سحيح االأهم بحياتك ...اإال اأنه ال�سيء االأخري الذي �ستفعله قبل موتك !!؟

!!؟ اخلريف  .....اإال  حمدد  وقت  وال  بتاريخ  ترتبط  ال  • الف�سول 
اأن  يحتاجنا  فهو  موعد  بل  ياأتي  ال  باأيلول.............فاخلريف  دومًا  مرتبط 

ننتظره !!؟
يكتفي  االإجناب  اأن  يعتقد  رجًل  اأحبت  فقد   .... ميتة  باأحلم  ُحبلى  هي   •

بالنظر !!!؟
واأن اأجمل حلم هو الذي ي�سكن العني ال الذي ُيولد بالرحم !!؟

... يعود  وال  ياأتي  ....ال  البعد  .....طويل  احلد  خريفي  ا�ستياق  • يجتاحني 




