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جمل�س الن�اب..
مهام االقت�ساد والتنمية

الإنتاجية  والعمليات  بالقت�شاد  والت�شريعية  النيابية  املجال�س  مهام  تت�شل  ل  رمبا 
والتنموي  والرقابي  الت�شريعي  اجلانب  يف  املجال�س  تلك  عمل  طبيعة  اأن  اإل  املبا�شرة، 
والجتماعية  الثقافية  اأبعاده  كل  يف  الجتماعي  التطور  عمليات  �شلب  يف  ي�شب 

والقت�شادية التي حتقق التوازن والأمن وال�شتقرار والرفاه.
فدور الربملانات ل يقت�شر على اجلانب ال�شيا�شي فح�شب، بل يت�شع على جانب معاجلة 
اأبعادها  وحتليل  امل�شكلة  ت�شخي�س  خالل  من  الفقر،  ومنها  القت�شادية،  الختاللت 
والتنموية،  القت�شادية  املوؤ�ش�شات  �شائر  مع  بالتعاون  لها  احللول  واإيجاد  وحتدياتها 

فالتنمية هي كل متكامل يف املجتمع. 
التي  بالعمليات  مبا�شرة  يرتبط  والتنموي  والرقابي  الت�شريعي  الدور  اأن  املوؤكد  ومن 
تطوير  على  ووظيفتها  دورها  وفق  تعمل  النيابية  فاملجال�س  القت�شاد،  بحركة  تت�شل 
الت�شريعات التي من �شاأنها ت�شهيل الإجراءات التي تت�شل بالأمور القت�شادية، ومنها 
ال�شترياد والت�شدير واجلمارك والدخل القومي واملوازنة والأ�شواق والأ�شعار وال�شلع، 
بدوره  ووعي  ال�شابقة،  املفردات  بكل  يكون على خربة  اأن  النائب  يتطلب من  ومن هنا 
باإزاء حركة القت�شاد وانعكا�شاته على القطاع واملجتمع. ويعي اأن كثريًا من الت�شريعات 

التي ميكن اأن تخنق حركة الإنتاج.
الإنتاج  وعمليات  والتنمية  بالقت�شاد  خبريًا  يكون  اأن  النائب،  من  املطلوب  لي�س  رمبا 
وال�شناعة والتجارة، لكن من املهم اأن يتوفر على نوع من اخلربات التي متكنه من وعي 
القرار الذي يت�شل بالعملية الإنتاجية برمتها يف انعكا�شاتها على القطاعات املختلفة 

واملجتمع انطالقًا من دوره الت�شريعي والتنموي والرقابي.
وقد بداأ احلديث مطلع العام 2001 عن دور الربملانات يف احلد من الفقر ، الذي دعا 
ومعهد  القومي  الدميقراطي  املعهد  مع  بالتعاون  للتنمية  املتحدة  الأمم  برنامج  اإليه 

البنك الدويل ب�شل�شلة من الربامج الإر�شادية.
و لفت يف الأردن عدد من القت�شاديني خالل احلمالت النتخابية التي �شبقت الدورة 
ال�شابعة ع�شرة ملجل�س النواب الأردين اإىل كثري من التحديات التي ينبغي على اأع�شاء  
ملواجهة  املحلي  القت�شادي  لل�شاأن  اكرب  اأولوية  واعطاء  لها،  اللتفات  النواب  جمل�س 
التحديات التي تواجه القت�شاد الوطني ودعم ال�شناعة املحلية بعيدا عن ال�شعارات 

غري الواقعية.
كما دعوا اإىل �شرورة العمل على ا�شتقرار الت�شريعات والقوانني ذات ال�شاأن القت�شادي 
اأمام  للمملكة  القت�شادي  الو�شع  عن  احلقيقية  ال�شورة  تعك�س  كونها  ودميومتها 
امل�شتثمرين الأجانب، م�شددين  اأن بناء اقت�شاد اأردين قوي وموؤثر يف املنطقة يتطلب 

قوانني قوية وعادلة، ونوابًا على دراية وخربة باأل�شان القت�شادي.

ودميومة  ا�شتقرار  حالة  اإىل  الو�شول  و�شرورة  اأهمية  اإىل  اقت�شاديون  ودعا 
الت�شريعات املتعلقة باأل�شان القت�شادي وال�شرائب واجلمارك التي تهم التاجر 
اأن  وخ�شو�شًا  الت�شريعات،  يف  ودميومة  ا�شتقرارًا  يتطلب  ما   وهو  وامل�شتثمر، 

القت�شاد العاملي يف العموم والأردين خا�شة مير يف اأزمة .
ال�شناعة  تطوير  يف  ت�شهم  والتعددية  الدميقراطية  املناخات  اأن  املوؤكد  ومن 
الت�شريعات  من  حزمة  وجود  يتطلب  ما  وهو   ، وحمايتها  وتنميتها  الوطنية 

القت�شادية ملجال�س النواب .
�شحيح اأن اأمام جمل�س النواب الأردين العديد من الق�شايا التي تت�شل بقانون 
تت�شل  التي  العناوين  من  العديد  ثمة  ولكن  وامل�شتاأجرين،  واملالكني  ال�شتثمار 
الت�شريعات وقوانني الإ�شالح،  التي حتتاج لعدد من  العام  بالهيكل القت�شادي 
ومن املهم التاأكيد اأن اأي اإ�شالح ل يطاول اجلانب القت�شادي ومفرداته يبقى 

اإ�شالحًا منقو�شًا.
ومن اأهم العناوين التي حتتاج للنقا�س:

- و�شع اأولويات احلد من الفقر
- تطوير القطاع الزراعي

- ال�شتثمار يف التعليم
- حت�شني اخلدمات

- ا�شتقرار معدلت القت�شاد
اإن العناوين ال�شابقة متثل حاجات ملحة على ال�شعيد القت�شادي والجتماعي 
املجال�س  وظيفة  �شمن  تدخل  التي  الوطنية  التحديات  متثل  وهي  وال�شيا�شي، 
الت�شريعي  دورها  وتعزز  الدميقراطية،  ومهمتها  الإ�شالحي  ودورها  النيابية، 

والرقابي، وقبل كل ذلك التنموي الإن�شاين. 
الت�شريعية  املوؤ�ش�شة  بني  احلقيقية  ال�شراكة  اإىل  يحتاج  املهمة  يف  النجاح  اإن 
الأعمال  رجال  واإ�شراك  والإنتاجية،  والتجارية  ال�شناعية  والقطاعات 
وامل�شتثمرين، و�شائر القطاعات املعنية يف املقرتحات وم�شروعات القوانني التي 

�شيتم تداولها يف املجال�س الربملانية .
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جنــــــــــاح اأردنيـــــــــــــة
ق�ســــــــــة 

ق�سة جناح اأردنية
مركز امللك عبد اهلل الثاين للت�سميم والتط�ير.... 

قاعدة ال�سناعات الدفاعية يف االأردن

مركز امللك عبد اهلل الثاين للت�شميم والتطوير ميكن و�شف 
م�شريته على انها ق�شة جناح اأردنية، حيث بات اليوم ال�شريك 
املف�شل لت�شميم وتطوير املنتجات الدفاعية واحللول الأمنية 

يف املنطقة.

فاملركز الذي تاأ�ش�س ليكون موؤ�ش�شة ع�شكرية / مدنية م�شتقلة 
ا�شتطاع حتقيق  الأردنية،  امل�شلحة  القوات  تعمل حتت مظلة 
م�شتويات جناح ي�شهد لها بالبنان، لي�س فقط على امل�شتوى 
الإقليمي فقط بل تعداه للم�شتوى الدويل، لذلك يعترب من اهم 
منتجي املعدات الدفاعية والأمنية يف ال�شرق الأو�شط، والبحث 
والتطوير وتوفري احللول املثلى يف املجالت الدفاعية والتجارية 

لالأردن ب�شكل خا�س ومنطقة ال�شرق الأو�شط.

جمال  يف  القدرات  بباء  تتلخ�س  املركز  عمل  ا�شرتاتيجية 
تطوير العن�شر الب�شري وتاأهيل املهند�شني وزيادة معرفتهم يف 
البحث العلمي والت�شميم والتطوير، بالإ�شافة اإىل اإيجاد حلول 
تطبيقية ت�شاهم يف زيادة م�شاعفات القوة للمتطلب الدفاعي.

لذلك فان مهمته تتجلى يف ت�شميم وتطوير وتعديل الأنظمة 
لتلبية  احلديثة  التكنولوجيا  با�شتخدام  والأمنية  الدفاعية 
احتياجات امل�شتخدم واإيجاد احللول املثلى لها، حيث يعتمد 
والقدرات  املتطورة  الدفاعية  ال�شناعات  قاعدة  على  ذلك 
قاعدة  لالأردن  يوفر  اأن  اإىل  وي�شعى  كما  باملركز،  الب�شرية 

�شناعات دفاعية واأمنية م�شتدامة.
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تكرمي جملة "امل�ستثمرون الن�سامى" 
كاأف�سل جملة اقت�سادية

على م�ست�ى املنطقة

يف حفل كبري اقيم لتكرمي اأ�شحاب البداع والجناز والعطاء الردين 
الن�شامى"  "امل�شتثمرون  جملة  تكرمي  مت   ،2012 للعام  والعربي 

كاأف�شل جملة اقت�شادية على م�شتوى اململكة واملنطقة.

والجناز  البداع  اأ�شجاب  من  نخبة  تكرمي  احلفل  خالل  ومت 
والعطاء، من كافة املجالت والقطاعات �شواء كانت التعليمية منها 
ام املبدعون يف علوم الطريان والعالم، وذلك يف قاعة فندق الفنار 

بال�س برعاية رجل العمال ابراهيم العلي.

وعر�س عريف احلفل ح�شني ال�شاعر يف البداية فكرة عن تكرمي 
اأهمية تكرمي  اأ�شحاب البداع والجناز والعطاء، حيث �شدد على 

املبدعني كونه واجب وطني.

جميع  واجبًا  من  انه  العلي  ابراهيم  احلفل  راعي  اأكد  املقابل  يف 
املبدعة  النخبة  هذه  اىل  اللتفاف  والهلية  اخلا�شة  ال�شركات 
وتكرميهم  ولو كان رمزيا، ملا له من معنى كبري لهم ليوا�شلوا رحلة 

العطاء.
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احلك�مة ت�افق على م�سروع  
امليت" ال�سياحي البحر  "ب�رت� 

بحجم ا�ستثمار يبلغ ح�ايل 250 ملي�ن دوالر

قرر جمل�س الوزراء املوافقة على ال�شري قدما يف م�شروع » بورتو البحر امليت« 
، حيث �شيقدم هذا امل�شروع ال�شياحي احليوي الهام منتجًا �شياحيا جديدا يف 

اململكة يهدف اىل خلق نقلة نوعية يف قطاع ال�شياحة يف البحر امليت.
 

التنموية  امليت  البحر  ملنطقة  واإقليمية  حملية  جذب  نقطة  امل�شروع  و�شي�شكل 
التنموية،  امليت  البحر  منطقة  يف  املحلية  ال�شياحة  وتن�شيط  دعم  خالل   من 

وتوفري تنوع يف املنتج ال�شياحي لكافة اأطياف وفئات ال�شياح �شواء من الأردن 
اأو الجانب نظرا لتنوع وتعدد مرافق امل�شروع الأمر الذي �شينعك�س  اأو العرب 
خلق  وبالتايل  امليت،  البحر  منطقة  يف  ال�شائح  اإقامة  فرتة  زيادة  على  اإيجابا 
عن  �شاأنًا  يقل  ل  لل�شائح  متعددة  خيارات  ويوفر  متكامل  �شياحي  مق�شد 
مثل  ال�شياح   جذب  اإمكانية  حيث  من  املنطقة  يف  الأخرى  ال�شياحية  املقا�شد 

�شرم ال�شيخ ودبي.

د. الزب�ن: م�سـروع "ب�رت� البحر امليت" �سي�فر 3000 
فر�ســة عمـــل لكافـــة التخ�س�سات واملهن
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مميـــــــــــــــــــــز
اإ�ستثمـــــــــــــــار 

ال�شياحة  �شركات  امل�شروع مع جمموعة عامر كربى  تطوير  اتفاقية  توقيع  ومت 

علي  ال�شركة  عن  التفاقية  وقع  حيث  واملنطقة،  العربية  م�شر  جمهورية  يف 

املطور  الأردنية   التنموية  املناطق  تطوير  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الغزاوي 

التنموية. البحر امليت  الرئي�شي ملنطقة 

يف  تكمن  الهام  احليوي  امل�شروع  هذا  اأهمية  اأن  الدارة،  جمل�س  رئي�س  وبني 

م�شاهمته يف تطوير منطقة البحر امليت كمنطقة �شياحية متكاملة مبا يتواكب 

�شياحي متفرد ومتنوع  و كذلك توفري منتج  التنموية  املنطقة  اأهداف خلق  مع 

اخليارات مقارنة مع امل�شاريع ال�شياحية الأخرى يف اململكة ويف منطقة ال�شرق 

الأو�شط، م�شريا اىل اأن حجم ال�شتثمار يف امل�شروع يبلغ حوايل) 250 مليون 

اإن�شاوؤه  يتم  متكامل  �شياحي  م�شروع  اأول  امل�شروع ميثل  اأن  اىل  اإ�شافة  دولر( 

يتوافق  ومبا  امليت  للبحر  ال�شرقي  لل�شاطئ  الرئي�شي  ال�شارع  �شرق  منطقة  يف 

مع اأهداف املخطط ال�شمويل ملنطقة البحر امليت التنموية.

الفندقية  للمن�شاآت  العاملية  للممار�شات  وفقا  ومرافقه  امل�شروع  اإن�شاء  و�شيتم 

يف  �شي�شاهم  مما  الفندقة  و  ال�شياحة  قطاع  قي  العاملية  للممار�شات  ووفقا 

اإقليميا وعامليا. تعزيز مكانة منطقة البحر امليت كمق�شد �شياحي متكامل 
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ومن جهته اأ�شار الدكتور طه الزبون مدير عام �شركة تطوير املناطق التنموية 
فرتة  خالل  امل�شروع  هذا  تطوير  يف  �شتقوم  عامر  جمموعة  اأن  اىل  الأردنية، 
خم�س �شنوات ويتاألف امل�شروع من فندق خم�س جنوم  و�شقق وفلل تدار فندقيا 
متنوع  وعدد  جتاري   ومول  فندقية(   غرفة   3000( حوايل  مبجملها  ت�شكل 
من املرافق ال�شياحية والتجاري ت�شمل مطاعم وكافيهات، وحمامات �شباحة، 

ومنتجعًا �شحيًا عامليًا، مالعب ريا�شية خمتلفة. 

الت�شغيل  مرحلة  خالل  �شيوفر  امليت  البحر  بورتو  م�شروع  اأن  اىل  واأ�شار 
حوايل )3000 ( فر�شة عمل دائمة ت�شمل كافة التخ�ش�شات املهنية والفنية 
والت�شغيلية والإدارية واملالية،  كما �شيوفر امل�شروع )5(  خم�شة ماليني يومية 
الفنية  التخ�ش�شات  خمتلف  من  للعمالة  امل�شروع  اأعمال   تنفيذ  اأثناء  عمالة 
ال�شتثمارات  وترية  ت�شريع  اىل   �شيوؤدي  امل�شروع  هذا  اأن  واأ�شاف  واملهنية 
تعظيم  على  اإيجابا  ينعك�س  الذي  الأمر  التنموية  امليت  البحر  ملنطقة  املتاأتية 

ودعم موارد اخلزينة  من اإيرادات املنطقة التنموية.

التطوير  جمال  يف  الرائدة  ال�شركات  من  جروب  عامر  جمموعة  وتعترب   
جتعلها  ال�شتخدامات،  متعددة  م�شاريع  بتقدمي  تقوم  انها  حيث  العقاري، 
ال�شـياحيه  املنتجعات  من  جديدًا  نوعًا  املجموعة  طورت  حيث  عائليًا  مق�شدًا 
ال�شرق  ومنطقة  العربية  م�شر  بجمهورية  العاليه  اجلماهـرييه  ذات  املميزه 
الأو�شط حتت م�شمى " بورتو ورلد"، واأقامت من خالله العديد من املنتجعات 
منها  لكل  وكان  �شواء  حد  على  واخلارجية  الداخلية  ال�شياحة  ت�شتقطب  التي 
دور كبري فى تغيري مفهوم ال�شياحة الداخلية واخلارجية و حتفيز امل�شتثمرين 

اجلادين فى تطوير م�شروعات جماوره له بعد حتقيقه جناحات عالية. 
بحوايل  امليت   البحر  �شياح  عدد  زيادة  املتوقع  من  باأنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
اأعمال  من  النتهاء  بعد  واخلارجية  املحلية  ال�شياحة  من  �شائح  مليون  ن�شف 
التحتية  البنية  تطوير  يف  امل�شروع  �شي�شاهم  كما  امل�شروع،  وت�شغيل  البناء 

واملنطقة. لالأر�س 

وفقا  التنموية  املنطقة  م�شاريع  وترابط  تكاملية  يف  امل�شروع  و�شي�شاهم 
يف  الطاقة  حفظ  مبادئ  ا�شتخدام  �شيتم  كما  ال�شمويل،  املخطط  لتو�شيات 
با�شتخدام  امل�شتثمر  و�شيقوم  الطاقة  وكفاءة  الوقود  وا�شتهالك  الكهرباء 
 ، امل�شروع  عنا�شر  واإن�شاء  لتنفيذ  تقنيًا  ومتطورة  حديثة  ومعدات  و�شائل 
با�شتخدام  للم�شروع  مياه  تنقية  حمطة  باإن�شاء  امل�شتثمر  قيام  اىل  اإ�شافة 

و�شائل ومعدات حديثة ت�شمن ال�شتغالل الأمثل للمياه يف مرافق امل�شروع. 

امل�شاريع  دعم   اىل  ا�شافة  املحلي،  للمجتمع  اإ�شافيًا  دعمًا  امل�شروع  و�شيوفر 
الوقف  خالل  من  الجتماعية  امل�شئولية  م�شاريع  مثل  العالقة  ذات  الوطنية 
و�شي�شهم  العامة،  اخلدمة  م�شاريع  لدعم  املجموعة  متتلكه  الذي  اخلريي 
امل�شروع اأي�شا يف دعم ال�شركات املحلية يف خمتلف املجالت مبا فيها �شركات 
املقاولت وتوريد احلديد وال�شمنت وكافة مواد البناء وال�شركات ال�شت�شارية، 
واإقليميا وعامليا  وبالتايل ت�شويق  كما �شيقوم امل�شتثمر بت�شويق امل�شروع حمليا 
منطقة البحر امليت التنموية مما �شي�شاهم يف التعريف يف املنطقة ب�شكل كبري 

ال�شياح وال�شتثمارات اجلديدة فيها.  وي�شجع ا�شتقطاب 





�ملبنى �جلديد للم�صافرين يف  �مللكة ر�نيا �لعبد�هلل،  �فتتح �مللك عبد�هلل �لثاين، بح�ص�ر 

�ملنطقة،  م�صت�ى  على  �جل�ية  �لب��بات  �أهم  من  يعد  �لذي  �لدويل،  علياء  �مللكة  مطار 

و�لد�عم للن�صاطات �لقت�صادية و�ل�صياحية وحركة �لتجارة و�ل�صتثمار يف �ململكة

يعترب من اأف�سل40 م�سروع �سراكة بني القطاعني العام واخلا�س يف االأ�س�اق النا�سئة

ملـــــــــــف العــــــــــــدد

امللك يفتتح مبنى امل�سافرين اجلديد
يف مطار امللكة علياء الدويل



ف العــــــــــــــــدد
ملـــــــ

19       �آذ�ر  2013      �مل�صتثمـــــــــــرون �لن�صامــــــــــــى

ائتالف  ت�شم  التي  الدويل،  املطار  جمموعة  قبل  من  امل�شروع  تنفيذ  وجاء 
القطاعني  بني  ال�شراكة  م�شروعات  كاأبرز  وحملية،  واإقليمية  عاملية  �شركات 
ملدة25  امللكية  ونقل  والإدارة  التاأ�شي�س  مبداأ  على  امتياز  بعقد  واخلا�س،  العام 
املطار،  مبلكية  احلكومة  مبوجبه  حتتفظ  دولر،  مليون  وبا�شتثمار750  عاما، 

وتتلقى47ر54 باملئة من اإجمايل الإيرادات طيلة مدة العقد.
وظيفة  الف  نحو20  يوفر  الذي  للمطار،  اجلديد  املبنى  م�شروع  ت�شنيف  ومت 
العام  القطاعني  بني  �شراكة  م�شروع  اأف�شل40  من  مبا�شرة،  وغري  مبا�شرة 

واخلا�س يف الأ�شواق النا�شئة ح�شب تقييم موؤ�ش�شة التمويل الدولية.

اإن  البطاينة  عالء  املهند�س  املعدنية  والرثوة  الطاقة  ووزير  النقل  وزير  وقال 
افتتاح املبنى اجلديد للم�شافرين يعد واحدا من عديد الإجنازات واملكت�شبات 

احل�شارية التي يتم تنفيذها �شمن خطط تنموية طموحة. 
عبداهلل  الدكتور  الوزراء  رئي�س  الذي ح�شره  الفتتاح،  بحفل  له  كلمة  واأكد يف 
تطوير  �شياق  يف  ياأتي  اجلديد  املبنى  اأن  امل�شوؤولني،  كبار  من  وعدد  الن�شور، 
ذلك  باعتبار  املدين،  للطريان  الرا�شخة  الأ�ش�س  وو�شع  اجلوي،  النقل  �شناعة 

�شرورة من �شرورات التقدم.
اجلديِد  املبنى  بافتتاح  الأردن  احتفال  اليوم  جاللتكم  ت�شريف  "اأن  واأ�شاف 
للم�شافرين يف مطار امللكة علياء الدويل، تاأكيد على امل�شي قدما يف امل�شروعات 

التنموية، التي حتقق رفاهية وم�شلحة املواطنني".

والبالغة  القدمي،  للمبنى  ال�شتيعابية  القدرة  اإن  البطاينة،  املهند�س  وقال 
حوايل5ر3 مليون م�شافر �شنويا، قد مت جتاوزها قبل �شنوات، واأ�شبح غري قادر 

على تلبية املتطلبات العاملية املت�شارعة حلركة النقل اجلوي للم�شافرين.
امللكة  مطار  تطوير  على  العمل  ب�شرورة  امللك  جاللة  توجيهات  اأن  اإىل  واأ�شار 
علياء الدويل، تبعها خطى مت�شارعة من قبل احلكومة لإجناز امل�شروع، ومتكنت 
�شمن  للمطار،  وت�شغيل  وتو�شعة  تاأهيل  اإعادة  اتفاقية  توقيع  من  عام2007  يف 
اإجراءات �شراكة مع القطاع اخلا�س العاملي والعربي واملحلي، مبنية على اأف�شل 
كربى  عليه  تناف�شت  مفتوح،  دويل  عطاء  خالل  من  الدولية،  واملعايري  الأ�ش�س 

الئتالفات العاملية.
واأكد اأن احلركة يف مطار امللكة علياء الدويل �شهدت منوا ملحوظا يف ال�شنوات 
اخلم�شة املا�شية، لرتتفع الوجهات املبا�شرة بني عامي2006 و2012 من الأردن 
الرحالت  عدد  تنامى  فيما  حمطة،  مع40  مقارنة  حمطة،  اإىل61  العامل  اإىل 
عدد  اأن  مبينا  رحالت،  مع110  مقارنة  يوميا،  رحلة  اإىل180  اليومية  اجلوية 
على6  يزيد  ما  عام2012  يف  بلغ  ومغادرين،  قادمني  من  املطار،  م�شتخدمي 

ماليني م�شافر.
من62  مربع  مرت  اآلف  اإىل105  م�شاحته  زادت  الذي  اجلديد،  املبنى  اإن  وقال 
الف مرت، مت ت�شميمه ليعك�س الطابع املعماري الإ�شالمي، ومت تزويده باأحدث 
اأمور ال�شالمة  الأنظمة لتحقيق ان�شيابية ومرونة حركة امل�شافرين، مع مراعاة 

والأمن دون التاأثري على وقت امل�شافر.
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وبني اأن اأبرز التح�شينات اجلوهرية على ت�شغيل املبنى اجلديد، تتمثل يف الف�شل 
التام بني املغادرين والقادمني، واللتزام باملعايري الدولية بتخ�شي�س بوابة لكل 
مرحلة  يف  تليها  بوابات،  ت�شغيل8  �شيتم  اأنه  اإىل  م�شريا  م�شافر،  مليون  ن�شف 

اأخرى14 بوابة، للو�شول يف املرحلة النهائية اإىل25 بوابة.

واأو�شح وزير النقل اأن القدرة ال�شتيعابية للمبنى اجلديد، �شتبلغ بعد ا�شتكمال 
املرحلة الأخرية ملبنى امل�شافرين، 12 مليون م�شافر �شنويا، ومت فيه ا�شتثمار750 
الرئي�شة  املدارج  فيها  مبا  للمطار  التحتية  البنية  ان  اإىل  م�شريا  دولر،  مليون 

واملدارج امل�شاعدة واملرا�شي مت تطويرها ب�شكل عام. 

�شريفد  املتطورة،  ومرافقه  احلديث،  اإدارته  وباأ�شلوب  اجلديد  املطار  اأن  واأكد 
خزينة الدولة باإيرادات تتجاوز بكثري ما كان يحققه �شابقا، من خالل م�شاركة 
يف  العامل  م�شتوى  على  الأعلى  تعد  بن�شبة  الدخل،  اإجمايل  بعوائد  احلكومة 
يف  الفرعية  ال�شتثمارات  من  باملئة  اأن93  جانب  اإىل  ذلك  امل�شابهة،  امل�شاريع 

املطار، هي مل�شتثمرين اأردنيني.

من جهته، قال رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة املطار الدويل ناظم القد�شي، اإن 
للدولة الأردنية متيز باملرونة والتطور والعتماد  النهج القت�شادي الجتماعي 
على ال�شراكة والتكامل بني القطاعني العام واخلا�س، ومثل قوة يف ت�شويق البيئة 

ال�شتثمارية الأردنية، املتفردة مبزايا جاذبة على م�شتوى املنطقة.

واأ�شاف "اأن عالقة جمموعة املطار الدويل مع احلكومة الأردنية، زادتنا اعتزازا 
والحرتام  واللتزام  الثقة  اأ�ش�س من  وتكونت على  امل�شروع،  تنفيذ  بنجاحنا يف 

املتبادل".

واأكد اأن جمموعة املطار الدويل، حر�شت على اأن يعك�س املطار القيم النابعة من 

هوية الأردنيني "فكرم ال�شيافة الذي امتاز به اأهل الأردن، يظهر جليا يف رغبتنا 

والتزامنا بتقدمي جتربة فريدة ل ت�شاهى يف عامل الرحالت اجلوية"، م�شددا 

والتقاليد  للثقافة  مراآة  تعد  بها  نتم�شك  التي  وال�شفافية  النزاهة  قيم  اأن  على 

الأردنية التي يزهو بها اأهل هذا البلد اأمام العامل.

وا�شار القد�شي اإىل اأن املبنى اجلديد للمطار هو من ت�شميم املهند�س املعماري 
اللورد نورمان فو�شرت، الذي ا�شتوحى من اخليام العربية ت�شميماته التي كانت 

النطالقة لعمل جاد وفني.

ال�شرح  هذا  ت�شييد  يف  جدارة  اأثبتوا  املطار  م�شروع  على  القائمني  اإن  وقال 
احل�شاري لريفع القدرة ال�شتيعابية للمطار من5ر3 مليون م�شافر �شنويا �شابقا، 
امل�شتقبل، لت�شل  اإمكانية زيادة طاقته ال�شتيعابية يف  اإىل9 ماليني م�شافر مع 

اإىل 12 مليون م�شافر �شنويا. 
واأعلن القد�شي عن تخ�شي�س جمموعة املطار الدويل �شندوقا خا�شا للمبادرات 
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"اإدراكا منا لدور القطاع اخلا�س يف حتمل م�شوؤوليته يف تفعيل مبادرات التنمية 
الجتماعية يف الأردن، و�شمن م�شوؤوليتنا املجتمعية".

واأعلن مبنا�شبة الحتفال بافتتاح مبنى املطاِر اجلديد، عن دعم جمموعة املطار 
الدويل رحلة جوية ملئة من املنتفعني من �شندوق الأمان مل�شتقبل الأيتام، لأداء 

منا�شك العمرة. 
مبنى  يف  دولر  مليون  ا�شتثمرت750  التي  الدويل  املطار  جمموعة  اأن  يذكر 

وردت خلزينة  القدمي،  املبنى  تطوير  دولر يف  مليون  و100  امل�شافرين اجلديد 

الدولة نحو250 مليون دينار منذ بدء الت�شغيل يف الربع الأخري من العام 2007.

واملجموعة هي �شركة اأردنية تتكون من ائتالف ي�شم �شركة اأبوظبي لال�شتثمار 

باملئة،  بن�شبة24  الكويت  من  املايل  لال�شتثمار  نور  و�شركة  باملئة،  بن�شبة38 

وجمموعة اإدجو ال�شتثمارية القاب�شة الأردنية بن�شبة5ر9 باملئة، وجي اند بي ملا 

وراء البحار القرب�شية بن�شبة5ر9 باملئة، وجي اند بي افاك�س اليونانية5ر9 باملئة، 

و�شركة مطارات باري�س 5ر9 %.

ف العــــــــــــــــدد
ملـــــــ
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تد�سني اأعمال اأكرب ت��سعة مليناء حاويات العقبة
االنتهاء من اأعمال اجلزء االأول من م�سروع املرحلة الثانية

اجلزء  اأعمال  تنفيذ  من  انتهائها  عن  العقبة،  حاويات  ميناء  �شركة  اأعلنت 
الأول من م�شروع املرحلة الثانية لتو�شعة ر�شيف امليناء بنجاح.

يف  العقبة  حاويات  ميناء  �شركة  مقر  يف  عقد  �شحايف  موؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
�شلطة  مفو�شي  جمل�س  رئي�س  حمادين،  كامل  الدكتور  برعاية  العقبة  مدينة 
منطقة العقبة القت�شادية اخلا�شة/ رئي�س جمل�س اإدارة �شركة ميناء حاويات 
العقبة، واإىل جانبه كل من بيدر �شونديرجارد، املدير الإقليمي ل�شركة "اإي بي 
اإم" ملحطات احلاويات، واملهند�س غ�شان غامن الرئي�س التنفيذي ل�شركة تطوير 
العقبة،  حاويات  ميناء  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  هان�شني،  و�شورين   ، العقبة 

ف�شاًل عن جمموعة من اأع�شاء الفريق الإداري ل�شركة ميناء حاويات العقبة.

العقبة  منطقة  �شلطة  مفو�شي  جمل�س  رئي�س  حمادين،  كامل  الدكتور  وقال 
باأن  العقبة،  حاويات  ميناء  �شركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  اخلا�شة  القت�شادية 
م�شروع تو�شعة ر�شيف امليناء يعترب مبثابة خطوة هامة حتمل يف طياتها الكثري 
من املنافع ملدينة العقبة، ذلك ملا له من تاأثريات اإيجابية �شتطال العديد من 
يف  ال�شتثمارية  بالناحية  يتعلق  فيما  خا�شة  الآفاق  من  املزيد  ليفتح  النواحي 

املدينة.

العديد  وا�شتقطاب  البحري  النقل  بتو�شيع خطوط  �شي�شاهم  امل�شروع  اأن  وبني 
من اخلطوط املالحية العاملية، ما �شيوؤدي بدوره لبلوغ م�شتويات اأعلى من 

الإنتاجية والوفورات يف التكاليف من خالل رفع الطاقة ال�شتيعابية ل�شتقبال 

حمادين:
بت��سيـــع  �سي�ســـاهــم  امل�ســـروع 
البحــــري  النقــــــل  خطـــ�ط 
وا�ســتقطاب اخلط�ط املالحية 

العامليــــــة
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ومناولة ب�شائع اململكة وزيادة كفاءة الت�شغيل وتعزز قدرات ميناء احلاويات، 

هذا ف�شاًل عما �شي�شهم به من تن�شيط للحركة التجارية وت�شريع وتريتها.

مدينة  مكانة  تعزيز  عن  �شيثمر  التو�شعة  م�شروع  باأن  حمادين  د.  واأو�شح 

للنقل  اللوج�شتية يف اململكة واملنطقة، وكمركز رئي�س  العقبة كبوابة للخدمات 

جتارية  ووجهة  مف�شل  اقليمي  ا�شتثماري  ملركز  وحتويلها  الو�شائط،  متعدد 

مثلى لنقل الب�شائع، موؤكدًا يف الوقت نف�شه اأن م�شروع التو�شعة ياأتي يف وقت 

العقبة  ملدينة  والقت�شادية  التجارية  احلركة  تغذية  يف  خالله  �شي�شهم  مثايل 

التي تتمتع باأهمية بالغة ملوقعها ال�شرتاتيجي يف قلب منطقة امل�شرق العربي، 

امل�شتقرة. وال�شيا�شية  الجتماعية  ببيئتها  تتميز  وكونها 

تندرج  امليناء  مرافق  يف  اجلارية  والتحديث  التطوير  اأعمال  اأن  اإىل  واأ�شار 

على  م�شددًا  ومنوها،  بتو�شعها  املتعلقة  ال�شرتاتيجية  ال�شركة  خطط  �شمن 

من  م�شتوى  واأرقى  اأف�شل  تقدمي  جتاه  العقبة  حاويات  ميناء  �شركة  التزام 

لعمالئها. اخلدمات 

غ�شان غامن   املهند�س  العقبة  تطوير  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  قال  من جانبه 
ان ميناء حاويات العقبة الذي ي�شكل �شراكة حقيقية بني �شركة تطوير العقبة 
منطقة  يف  حقيقية  حتول  نقطة  اليوم  يعترب  العقبة  حاويات  ميناء  و�شركة 
العقبة القت�شادية اخلا�شة ملا يتفرد به امليناء من مفردات ت�شكل يف جمملها 
الوطني، م�شريا  ومالية لالقت�شاد  اقت�شادية  ورافعة  ا�شتثماري  عوامل جذب 
 24 بـ  العقبة  تطوير  �شركة  عرب  الدولة  خزينة  رفد  العقبة  حاويات  ميناء  ان 
والتحديث  للتطوير  كقيمة  املبالغ  احت�شاب   دون  املا�شي  العام  دينار  مليون 

يف امليناء .
تطورا  واأكرثها  موانئ  ثالثة  اأف�شل  من  واحد  العقبة  حاويات  ميناء  ان  وبني 
يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا، ومتكن امليناء من مناولة 817 األف وحدة 
مما   2006 عام  عن   %200 قدرها  زيادة  وبن�شبة   2012 العام  خالل  مكافئة 

�شاعد يف زيادة حجم ب�شائع الرتانزيت والب�شائع الداخلة ملدينة العقبة،.

احلاويات  مليناء  امل�شتقبلية  اخلطة  �شتكون  املناولة  حجم  ازدياد  �شوء  وعلى 
امل�شرتكة  التطوير  اتفاقية  وح�شب  احلاويات  ميناء  تو�شعة  برنامج  ت�شريع 
حيث  املحدث،  العقبة  حاويات  مليناء  ال�شامل  املخطط  وبح�شب  العمل  وخطة 

16% زيادة يف حركة احلاويات املكافئة املتداولة
عرب امليناء العام املا�سي
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التو�شعة  من  النتهاء  ومع  حاوية  األف   850 للميناء  ال�شتيعابية  الطاقة  تبلغ 
القطاعات  قدرات  من  �شيعزز  حيث  حاوية،  مليون   1.5 اإىل  �شرتتفع 
القت�شادية الأخرى يف مدينة العقبة حتديدا وت�شكل رافعة اقت�شادية ومالية 

لوترية القت�شاد الوطني .

العقبة  حاويات  ميناء  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  هان�شني،  �شورين  اأكد  بدوره 
الثانية  املرحلة  م�شروع  من  الأول  اجلزء  ا�شتكمال  يف  ال�شركه  جناح  اأن  على 
الر�شيف  تو�شعة  م�شتهدفة  التحتية،  بنيته  وتطوير  امليناء  ر�شيف  لتو�شعة 
تاأخري،  اأي  دون  �شابقًا  حتديده  مت  الذي  الوقت  يف  وت�شليمها  مرت   200 بطول 
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رافعتني  و�شول  عن  معلنًا  اجل�شرية،  الرافعات  من  اأ�شوله  تعزيز  جانب  اإىل 
."RTG" واأربع رافعات ج�شرية مطاطية نوع ،"STS" ج�شريتني حديثتني
اإىل  للو�شول  الر�شيف  تو�شعة  تنفيذ م�شروع  اأن �شركته هدفت من  اإىل  واأ�شار 
اإىل  ال�شنوية  احلاويات  اإنتاجية  رفع  بهدف  احلايل  طوله  �شعف  يقارب  ما 
احلركة  لتلبية  للميناء  الإنتاجية  القدرة  ولتعزيز  مكافئة،  وحدة  مليون   1.5
املتنامية التي ي�شهدها امليناء، مو�شحًا باأن الرافعات اجلديدة متتاز بقدرتها 
 ،"Post Panamax" على مناولة اثنني وع�شرين �شفًا من حاويات �شفن
الواحدة،  ال�شاعة  يف  حركة  ثالثني  اإمتام  على  منها  كل  قدرة  اإىل  بالإ�شافة 
وخدمة ثالث �شفن يف ذات الوقت، مما يعمل على توفري الكلفة على خطوط 

املالحة، وذلك بزيادة معدل الإنتاجية و�شعة امليناء.

اإم"  بي  "اإي  ل�شركة  الإقليمي  املدير  �شونديرجارد،  بيدر  اأكد  املقابل  يف 
ملحطات احلاويات الدولية، اأن اختيار مدينة العقبة لال�شتثمار بها يعد مبثابة 
والواعدة  العالية  لالإمكانيات  ا�شتنادًا  �شركته  اتخذته  هام  ا�شرتاتيجي  قرار 

التي تتمتع بها العقبة، ونظرًا ملوقعها املميز الذي يقع على مفرتق الطرق لأربع 
دول وثالث قارات.

للميناء خلدمة  ال�شتيعابية  الطاقة  تعزيز  �شي�شمن  التو�شعة  م�شروع  اأن  وقال 
لهذه  املتنامية  املتطلبات  ومواءمة  العراقية،  وال�شوق  العربي  امل�شرق  اأ�شواق 
�شي�شهم  ما  اإىل  بالإ�شافة  هذا  لها،  املتوقع  احلجم  مع  يتنا�شب  مبا  الأ�شواق 
املزايا  رفع  وبالتايل  �شفنها،  لتحديث  واملالحة  ال�شحن  خطوط  متكني  من  به 
والقدرة التناف�شية ملدينة العقبة، وما �شيثمر عنه من تاأثريات اإيجابية ومنافع 
اأ�شواق  خدمة  واإمكانيات  فر�س  تو�شيع  مع  النهائيني،  امل�شتهلكني  على  �شتعود 
�شي�شاعد  الأحمر، مما  البحر  على  الأو�شط  ال�شرق  اأ�شواق  اأخرى جديدة من 
املراكز  ملفهوم  نوعية  اإ�شافة  وي�شيف  الرامية  ال�شركة  تنفيذ خطط  بدوره يف 

الإقليمية والعاملية لالأعمال والبوابة امل�شتدامة للعامل اإىل الأردن وما حوله.

ومما ي�شار اإليه باأن �شركة ميناء حاويات العقبة كانت قد متكنت من ت�شجيل 
حمققة  امليناء،  عرب  املتداولة  املكافئة  احلاويات  حركة  يف  ملحوظ  حت�شن 

خالل  العام املا�شي 2012 زيادة بن�شبة %16.

غامن: ميناء حاويات العقبة واحد من اأف�سل 3 م�انئ
يف ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا



دد
ــــــ

ــــــ
ــــــ

لعـ
ء ا

ــــا
ــــــ

ــــــ
لقــ

�مل�صتثمـــــــــــرون �لن�صامــــــــــــى     �آذ�ر  262013

يف حديث مع رئي�س املجل�س االقت�سادي واالجتماعي

العناين: امل�سكلة االقت�سادية واملالية
يف االأردن قابلة للحل

العناين: حل م�سكلة الطاقة �سيقلل من امل�ست�ردات
  3-4 باليني دينار �سن�يا

املالية  الأزمة  اأن  العناين  جواد  الدكتور  والجتماعي  القت�شادي  املجل�س  رئي�س  اأكد 
والقت�شادية يف الأردن قابلة للحل من خالل الو�شول اإىل اأربعة اأهداف رئي�شية.

الأردين  القت�شاد  واقع  على  عامة  نظرة  لـ"الن�شامى"  حديثه  خالل  العناين  وقدم 
�شاأنها  من  والتي  معاجلته،  تكفل  التي  احلقيقية  وال�شبل  به،  حتيط  التي  والتحديات 

زيادة حجم ال�شتثمارات الأجنبية ومعاجلة الختاللت يف املوازنة العامة.

نقدم  اأن  اليوم  الأردين  القت�شادي  الواقع  على  نظرنا  حال  يف  بالإمكان  انه  وقال 
له  و�شله  الذي  والتعقيد  ال�شعوبات  مدى  اإىل  ت�شري  الأوىل  خمتلفتني،  قراءتني 

 70 ن�شبته  ما  على  م�شتحوذة  مليار   17 مديونته  جتاوزت  الذي  الوطني  القت�شاد 
باملئة من النتائج املايل الإجمايل.

العام  الدين  فن�شبة  تفاوؤل،  اأكرث  القت�شادي  الو�شع  قراءة  بالإمكان  اأنه  والثانية، 
اإىل الناجت املحلي الإجمايل وامل�شموح بها هي 60 باملئة، وبالتايل فان حجم املديونية 
املقبولة هو 15.6 مليار دينار، لذلك فان الفرق بني اأزمة املديونية البالغة 17 مليار 
التي  الإ�شافية  الكلفة  من  اأقل  وهي  دينار،  مليار   1.4 هي  املعقولة  والن�شبة  دينار 
دفعها الأردن كفرق بني ثمن الغاز امل�شري والبدائل الأخرى التي مت ا�شتخدامها يف 

الكهربائية. الطاقة  توليد 
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وبناء على هذه القراءة، فان امل�شكلة القت�شادية واملالية يف الأردن قابلة للحل، كون 
العجز  عن  ول  املتاحة  الأموال  قلة  عن  ناجما  لي�س  حجمها  لكرب  الرئي�شي  ال�شبب 
للخزينة،  املالية  التدفقات  انتظام  ناجت عن عدم  ولكنه  للحكومة،  العامة  املوازنة  يف 

الأمر الذي ي�شطرها "اخلزينة" موا�شلة القرتا�س من اجلهاز امل�شريف.

لذلك فان على احلكومة العمل على جمع م�شتحقاتها املالية املرتتبة على العديد من 
اجلهات، وان تخ�ش�س هذه الأموال بهدف �شداد ديونها املعلقة، وبذلك يبداأ الو�شع 

بالتعايف. ويبداأ القت�شاد  بالتح�شن  القت�شادي 

مل�شكلتي  اجلذرية  احللول  لإيجاد  جدي  ب�شكل  العمل  بد  ل  فانه  ذلك،  اإىل  اإ�شافة 
ا�شرتاتيجية  الطاقة هناك خطة  ال�شتثمارية، ففي جمال  التدفقات  وتراجع  الطاقة 
مو�شوعة مكتملة العنا�شر قدمها وزير الطاقة والرثوة املعدنية للمجل�س القت�شادي 
البدائل  اإيجاد  على  املقبلة  الثالث  ال�شنوات  خالل  بالعمل  تتلخ�س  والجتماعي، 

طريق  عن  اأو  العقبة  يف  الغاز  ل�شترياد  اأر�شفة  بناء  خالل  من  امل�شري،  الغاز  عن 
ا�شترياده من العراق، خا�شة وان الأردن والعراق اتفقا على مد اأنبوبني من الب�شرة 
اإىل العقبة اإحداهما ي�شخ النفط والآخر يحمل الغاز، وهو ما �شيعطي اململكة الأمان 
اأ�شا�شي من  توفري م�شدر  �شي�شمن  الأردن  فان  تنفيذه  انه يف حال  م�شريا  النفطي، 

الطاقة على اأر�شه.

بناء حمطات  امل�شتقبليني  الطاقة  ملنتجي  يتيح مبوجبه  قانونا  ا�شدر  الأردن  وان  كما 
كهرباء تعمل على الطاقة البديلة "ال�شم�شية، الرياح"، وقد مت تخ�شي�س م�شاحة من 
الأر�شي يف حمافظة معان من اجل توليد الطاقة باخلاليا ال�شم�شية، وهناك اهتمام 

كبري يف هذا امل�شروع.

يف املقابل، اأكد العناين اأن هناك العديد من املعطيات التي تب�شر باخلري على م�شتوى 
الطاقة يف الأردن، حيث �شتبداأ اململكة يف عام 2017 باإنتاج 30 األف برميل من النفط 

االردن �سيبداأ يف عام 2017 بانتاج 30 األف برميل من النفط ي�ميا 
وت�ليد الكهرباء بطاقة 400 ميجاواط من ال�سخر الزيتي

العمـــل  احلكــ�مـــة  علــى 
م�ستحقاتها  جمـــع  علــى 
وتخ�سيــ�سهــــا  املــاليـــة 

ل�ســداد دي�نها املعلقــة

حتقيــق  احلك�مــة  علــى 
4 اأهداف خالل ال�سنــ�ات 
للنه��س  املقبلــة  اخلم�س 

باالقت�ســاد االردنـــي
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حيث  الزيتي،  ال�شخر  من  ميجاواط   400 بطاقة  الكهرباء  توليد  و�شيتم  كما  يوميا، 
وبكلفة  الطاقة  من  والأ�شا�شية  الرئي�شية  الأردن  حاجة  امل�شروعات  هذه  �شتوؤمن 

معقولة.

�شيتم  فانه  اململكة،  يف  الأهم  تعترب  التي  الطاقة  مل�شكلة  احللول  اإيجاد  خالل  ومن 
مبا  خا�شة  التدوير،  واإعادة  والتكرير  التحلية  طريق  عن  املياه  اإنتاج  م�شكلتي  حل 
يخدم القطاع الزراعي، اإ�شافة اإىل م�شكلة زيادة الإنتاج الغذائي احلقلي واحليواين 
، وهو ما �شيقلل من م�شتوردات الأردن من الغذاء والطاقة مبقدار 3-4 باليني دينار 

�شنويا، اإ�شافة اإىل زيادة �شادراتها.

ال�شترياد  على  والعتماد  الطاقة  م�شكلة  ومعاجلة  النتهاء  مت  حال  ويف  فانه  لذلك 
ال�شلعي، فانه �شيتم امل�شاهمة وب�شكل كبري يف معاجلة العجز يف املوازنة، وهذا يعني 

اإك�شاب الأردن املزيد من الثقة مبا يعطي اإ�شارات مطمئنة للم�شتثمرين.

اأ�شار العناين ان الأردن و�شع  وعلى �شعيد مت�شل، ويف ما يتعلق مب�شكلة ال�شتثمار، 
قانون م�شروع ال�شتثمار اجلديد، الذي �شيعمل على التقليل من الإجراءات احلكومية 
العديد  فان هناك  لذلك  ال�شخ�شية،  الجتهادات  ن�شب  ويقلل من  املعوقة لال�شتثمار 

ا�شتقطاب  بهدف  املقبلة  الفرتة  خالل  اململكة  �شتنتهجها  التي  اخلطوات  من 
وزيادتها. ال�شتثمارات 

اخلم�س  ال�شنوات  خالل  حتقيقها  على  العمل  يجب  اأهداف  اأربعة  العناين  وحدد 
والتقليل  الطاقة،  قطاع  يف  الذات  على  العتماد  حالة  اإىل  الو�شول  وهي  املقبلة، 
وا�شتكمال  وال�شناعي،  الغذائي  الإنتاج  وزيادة  التجاري،  والعجز  امل�شتوردات  من 
بتقدمي  العربي  اخلليج  دول  تعهد  ظل  يف  وذلك  التحتية،  والنية  الكربى  امل�شروعات 

امل�شاعدات  لهذه امل�شروعات بقيمة 5 باليني دولر خالل ال�شنوات اخلم�س املقبلة.

من جهة اخرى، اأكد العناين اأن دور املجل�س القت�شادي والجتماعي هو ا�شت�شاري، 
ويقوم على اأ�شا�شني، الأول اأن يقدم املجل�س الدرا�شات العملية وامليدانية، من خالل 
احللول  اإىل  الو�شول  بهدف  التحليل،  يف  وفكريا  نظريا  متطورة  اأ�شاليب  ا�شتخدام 

امليداين. للتطبيق  العملية 

املجل�س  يف  ممثلة  اأ�شا�شية  جهات  اأربع  على  يعتمد  املجل�س  تكوين  اأن  والثاين، 
العمل،  اأ�شحاب  وموؤ�ش�شات  العمالية،  النقابات  وهي  ع�شوا   11 منها  لكل  بالت�شاوي 
اإ�شافة اإىل احلكومة، منوها يف الوقت نف�شه انه يف حال  وموؤ�ش�شات املجتمع املدين، 
اتفقت هذه اجلهات الأربع على ق�شية معينة، فانه �شيعترب وجود اإجماع وطني عليها.

قان�ن اال�ستثمار اجلديد �سي�ساعد على التقليل 
من االإجراءات احلك�مية املع�قة لال�ستثمار
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ت�سري  رحلتني بني عمان واإ�سطنب�ل ي�ميا

اخلط�ط اجل�ية الرتكية ... 
متعة ال�سفر ح�ل العامل

الدي�سي: ال�سـركـة متتـلك اأ�سـطــ�ال �سخمـا من الطائـرات 
احلديثـة يتجـاوز عددهـا 200 طائـرة

تتميز مب�شتوى اخلدمات التي تقدمها للم�شافرين، اإ�شافة اإىل حجم اأ�شطولها 
من الطائرات الذي يتجاوز 200 طائرة، وهو ما ميكنها من الو�شول اإىل العديد 

من الدول حوال العامل.
 

�شركة اخلطوط اجلوية الرتكية التي ميكن ت�شنيفها يف خدمة �شركة الطريان 
باأنها الدولية، فهي بح�شب مديرها العام مازن الدي�شي تقدم نف�شها على اأنها 

للعمالء  اخلدمات  اأرقى  تقدمي  على  حري�شة  الدولية،  العاملية  الطريان  �شركة 
املقدمة  اخلدمات  ونوعية  كاحلجز  املهنية  الكفاءة  حيث  من  عالية  معايري  مع 

للم�شافر.

ويقول الدي�شي خالل لقائه "الن�شامى" اأن اخلطوط اجلوية الرتكية توفر جدول 
متميزا للرحالت متكن امل�شافر من زيارة املناطق التاريخية املختلفة يف الأردن.
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ال�شركة بداأت يف عام 1982 كفرع للخطوط الرتكية ما بني عمان  ان  واأ�شاف 
واإ�شطنبول، حيث قامت يف بداية الأمر بت�شيري رحلتني اأ�شبوعيا، اإىل اأن و�شلت 
اإىل زيادة رحالتها بني  تتطلع  واأنها  الأردن وتركيا، كما  يوميا بني  اإىل رحلتني 

البلدين اإىل ثالث رحالت.

واأجنبية  دولة عربية  اإىل 216 مدينة يف 96  الرتكية رحالتها  وت�شري اخلطوط 
من  عدد  اأكرب  اإىل  رحالت  تنظم  العامل  يف  طريان  �شركة  اأكرب  بذلك  لت�شبح 
الدول يف العامل، لذلك وبناء على م�شتوى اخلدمات والتطور والتو�شع يف عملها، 

فقد مت اختيارها يف عامي  2011 و 2012 كاأف�شل �شركة طريان يف اأوروبا.

بحداثة  متتاز  اليوم  باتت  الرتكية  اجلوية  اخلطوط  اأن  اإىل  الدي�شي  وي�شري 
اإىل تغطيتها لأكرب �شبكة  اإ�شافة  التي على طائراتها  اأ�شطولها ونوعية اخلدمة 
لدول العامل، لذلك فان م�شتوى الإجناز الذي حتققه ال�شركة يف كل عام هو يف 

ازياد نتيجة ارتفاع عدد امل�شافرين عرب اأ�شطولها.

عرب  ال�شفر  على  الإقبال  اأن  الرتكية،  اجلوية  للخطوط  العام  املدير  ويرى 
ال�شركة  الأردن، وذلك كون  ويعترب متميزا خا�شة يف  الرتكية مرتفع  اخلطوط 
تربط العا�شمة عمان يف اكرث من 216 مدينة حول العامل، اإ�شافة اإىل م�شتوى 
اخلدمات التي تقدمها على طائراتها ودقة مواعيدها، م�شريا اإىل اأن اخلطوط 

الرتكية تلتزم وب�شكل دقيق مبواعيد رحالتها.
واأ�شار اإىل اأن اأ�شطول الطائرات التابعة خلطوط اجلوية الرتكية، يعد من اأكرب 
خمتلفة  طائرة   200 اأ�شطولها  عدد  يتجاوز  حيث  العامل،  يف  الطريان  �شركات 

الأحجام.

ال�شوق  يف  للعمل  الكبري  الهتمام  تويل  الرتكية  اخلطوط  اأن  الدي�شي  وك�شف 
الأردين، لذلك فهي ت�شاهم يف ت�شوق الأردن �شياحيا خا�شة داخل تركيا، لذلك 
اإىل مدينة  اإ�شطنبول  املبا�شرة من  ت�شري رحالتها  اليوم  الرتكية  فان اخلطوط 
العقبة ال�شياحية مبعدل 3 رحالت اأ�شبوعيا، منوها يف الوقت نف�شه اأن اخلطوط 
مدينة  اإىل  منتظمة  رحالت  تنظيم  اأجنبية  طريان  �شركة  اأول  تعترب  الرتكية 

العقبة.

اختيارها يف عامي  2011 و 2012 
كاأف�سل �سركة طريان يف اأوروبا
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فانه  تركيا،  داخل  �شياحيا  الأردن  لرتويج  املبذولة  اجلهود  و�شمن  انه  ويقول 
خالل العام املا�شي عملت ال�شركة على اح�شار ا التلفزيون الرتكي ثالث مرات 
اإعالمي تركي كبري، قاموا ببث 4 حلقات �شياحية  اإىل جانب وفد  اإىل الأردن، 

الهدف  اأن  اإىل  م�شريا  الأردن،  اإىل  الرتكية  ال�شياحة  وت�شجيع  ترويجية جلذب 
مبا�شرة  الرتكي  وامل�شتهلك  املواطن  اإىل  الو�شول  هو  الن�شاطات  تلك  وراء  من 

وت�شجيعه لزيارة الأردن والتمتع مبعاملها ال�شياحية والأثرية.
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2.57 ملي�ن دينار اأرباح اخلط�ط 
البحرية ال�طنية يف 2012

الردنيـة  الوطنيــة  البحريـة  اخلطـوط  ل�شركـة  ال�شافية  الأرباح  بلغت 

الف   784 بلغت  باأرباح  مقارنة   2012 املا�شي  العام  دينار  مليون   2.573

دينار خالل عام 2011 اأي بزيادة %328 .  

 2.364 الت�شغيليـة  الأربـاح  بلغت  فقد  لل�شركة،  املالية  البيانات  وح�شب 

 ،2011 دينار خالل عام  2.133 مليون  بلغـت  باأربــاح  دينــار مقارنـة  مليـون 

اأ�شبحت  حيث  دينار  مليون  يقارب  مببلغ  زادت  فقد  امل�شاهمني  حقـوق  اأمـا 

20.154 مليون دينار مقارنة مببلغ 19.155 مليون دينار خالل عام 2011 

اأ�شبح  والذي  املالية  ال�شتثمارات  احتياطي  قيمة  تعزيز  مت  اأن  بعد  وذلك 

665 الف دينار .  

واأربعة وع�شرين  �شتة مليون   6.024 للتوزيع  القابلة   و�شّجل اجمايل الرباح 

 3.451 بلغت   2011 عام  من  مدورة  اأرباح  لوجود  نظرًا  اأردين  دينار  الف 

. دينار  مليون 
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ال�سركة قامت ب�سراء اأحدث باخرة يف منطقة البحر االحمر يف جمال نقل ال�ساحنات

17.5 ملي�ن دينار اأرباح �سركة 
اجل�سر العربي للمالحة يف 2012

�ســـع�ب:
كبرية  جناح  ق�سة  ال�سركة 
عالقات  يف  م�سرقة  ونقطة 

التعاون العربي

اكد رئي�س الوزراء الدكتور عبداهلل الن�شور ان �شركة اجل�شر العربي للمالحة ت�شكل 

ق�شة جناح كبرية ونقطة م�شرقة يف عالقات التعاون العربي، م�شددا على اهمية 

الدور الذي تقوم به ال�شركة يف تعزيز حركة التجارة والب�شائع بني امل�شرق واملغرب 

العربي.

وزير  بح�شور  والعراق  كل من م�شر  النقل يف  وزراء  ا�شتقباله  ذلك خالل  جاء 

الطاقة والرثوة املعدنية ووزير النقل ال�شابق املهند�س عالء البطاينة، حيث ا�شتمع 

اىل ايجاز من وزراء النقل حول اجتماعات اللجنة العمومية ل�شركة اجل�شر العربي 

للمالحة التي تعقد يف عمان ، بهدف اقرار امليزانية العامة لل�شركة عن عام2012، 

واقرار جدول اعمال املتعلق باعمال ال�شركة.

و�شدد رئي�س الوزراء على اهمية ايجاد روابط اقت�شادية وا�شعة للتعاون العربي 
امل�شرتكة،  العربية  امل�شالح  يخدم  مبا  العربي  القت�شادي  التكامل  اىل  و�شول 
لفتا اىل �شرورة تفعيل جتارة الرتانزيت وت�شهيل الجراءات احلدودية بني الدول 

العربية.

وكانت �شركة اجل�شر العربي للمالحة عن حتقيقها ارباحًا �شافية للعام املا�شي 
2012 بلغت 17،574 مليون دولر، وبن�شبة زيادة عن العام 2011 بلغت %104 ، 
كما وارتفع راأ�شمال ال�شركة من 84 مليون دولر اإىل 100 مليون دولر من ح�شاب 
الرباح املدورة، حيث مت توزيع مبلغ 3 ماليني دولر مليون من اأرباح عام 2012 على 

ال�شركاء بواقع مليون دولر لكل دولة .

وبح�شب البيانات املالية لل�شركة فقد انخف�شت امل�شاريف الت�شغيلية خالل عام 
2012 بن�شبة و�شلت اىل 5% مقارنة بعام 2011 وجاءت منخف�شة عن امل�شتهدف 
بن�شبة 6% وذلك نتيجة لت�شغيل ال�شطول بطريقة مثلى وب�شرعات اقت�شادية وكذلك 

من خالل �شبط م�شاريف ال�شيانة وال�شالح وقطع غيار ال�شفن.
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وارتفع اإجمايل موجودات اجل�شر العربي لي�شل اىل 155 مليون دولر مقارنة 
املعززة  ال�شركة  اأداء  قوة  يعك�س  وهذا   ،  2011 عام  يف  دولر  مليون   150 بـ 
طريق  عن  ال�شركة  تتبناها  والتي  ا�شرتاتيجي  كخيار  الطبيعي  النمو  ب�شيا�شة 

ا�شتثمار الأرباح املدورة لتمويل الن�شاطات التو�شعية .

كما وارتفعت حقوق الدول امل�شاهمة امل�شاهمني اإىل 128 مليون دولر يف عام 
 %10 بلغت  زيادة  وبن�شبة   2011 عام  يف  دولر  مليون   116 مع  مقارنة   2012
كانت  حني  يف  لل�شركة،  القوية  املالية  النتائج  نتيجة   2011 عام  مع  مقارنة 

حقوق امل�شاهمني وحتى عام 2003، 26 مليون دولر .
ب�شراء  موؤخرًا  قامت  العربي  اجل�شر  �شركة  ان  اىل  املالية  البيانات  وا�شارت 
البحر  منطقة  يف  باخرة  اأحدث  تعترب  والتي  »�شيناء«  جديدة  �شحن  باخرة 
مع  �شاحنة   60 اىل  وتت�شع   1995 عام  بناء  ال�شاحنات  نقل  جمال  يف  الحمر 

قدرتها على حمل ال�شواقني 347 راكبا وب�شرعة ت�شل اىل 17 عقدة.
الف   697 نويبع  العقبة/  خط  على  نقلت  املا�شي  العام  وخالل  انه  واو�شحت 

وبن�شبة   2011 املا�شي  العام  لها يف  املقابلة  الفرتة  الف يف   665 راكب مقابل 
ال�شركة  بها  قامت  التي  الجراءات  من  حزمة  ب�شبب  وذلك   ،%5 بلغت  زيادة 
ومنها الرتكيز على الت�شويق وتوظيف املزايا التي تتمتع بها يف ال�شوق امل�شري 

ال�شعودي. وال�شوق 

الذي  التجاري  التبادل  و�شعف  القت�شادي  الركود  برغم  ال�شركة  ومتكنت 
نقل  يف  الزيادة  بت�شجيل  ال�شتمرار  من   ،2012 عام  يف  املنطقة  به  مرت 
املركبات والب�شائع التي تنقل بني اقطار الوطن العربي، حيث مت نقل 54651 
نقل  ومت   %7 بلغت  زيادة  وبن�شبة  املا�شي  العام  يف  بـ50934  مقارنة  �شاحنة 
بلغت  زيادة  وبن�شبة   2011 عام  يف  �شيارة   19162 مع  مقارنة  �شيارة   48850
155%، وهو ما يوؤ�شر اىل تنامي حركة التجارة بال�شاحنات بني امل�شرق العربي 
افريقيا  بني  الوحيدة  الو�شل  وهمزة  التاريخية  البوابة  عرب  العربي  واملغرب 

العقبة/نويبع. واأ�شيا خط 

ال�سركة ا�سرتت باخرة ال�سحن »�سيناء« 
وهي اأحدث باخرة يف منطقة البحر االأحمر 

يف جمال نقل ال�ساحنات



ــل
ــــــ

نقــ
ع ال

ــــا
قط

ـي 
 فــ

ــار
مـــ

ستث
الإ�

ا

�مل�صتثمـــــــــــرون �لن�صامــــــــــــى     �آذ�ر  382013

د�سنت خطـًا ج�يـًا منتظمًا اإىل اجلزائــر ورفعت عدد رحالت ليبيا 

رحالتها  جميع  "امللكية" تنقل 
اجل�ية اإىل مبنى املطار اجلديد

بداأت �شركة اخلطوط اجلوية امللكية الأردنية اعتبارًا من 21 اآذار ت�شغيل كافة 
امللكة  مبطار  اجلديد  امل�شافرين  مبنى  من  والقادمة  املغادرة  اجلوية  رحالتها 

علياء الدويل والذي كان قد افتتحه امللك عبداهلل الثاين.

يوميًا  رحلة  اأكرث من 100  ت�شغل  التي  الأردنية  امللكية  بيان �شحفي عربت  ويف 
وبن�شبة تتجاوز 60% من جممل احلركة الت�شغيلية للمطار عن �شعادتها با�شتقبال 
م�شافريها من واإىل كافة الوجهات يف املبنى اجلديد اىل جانب م�شافري جميع 
�شركات الطريان الأخرى العاملة يف املطار، لفتًة اىل ان هذا املبنى املتميز غدا 
معلمًا ح�شاريًا بارزًا وواحدًا من اأكرث مطارات املنطقة تطورًا وجماًل يف البناء 

والت�شميم الفريد امل�شتوحى من الرتاث العربي الإ�شالمي.

م�شاحة  �شعف  وهي   ، مربع  مرت  اآلف   103 نحو  اجلديد  املبنى  م�شاحة  وتبلغ 
املبنى القدمي تقريبًا ، ما يرفع القدرة الإ�شتيعابية للمطار من حوايل 3.5 مليون 

 12 اإىل  و�شوًل  املرحلة  هذه  يف  م�شافر  مليون   9 اإىل  ال�شابق  يف  �شنويًا  م�شافر 
مليون م�شافر بعد اإكتمال املرحلة النهائية للم�شروع. 

وقال املدير العام / الرئي�س التنفيذي للملكية الأردنية املهند�س عامر احلديدي 
امللكية  للروؤية  الطيبة  الثمار  اإحدى  يعد  الكبري  الأردين  املنجز  هذا  تد�شني  ان 
ال�شامية بتعزيز مكانة الأردن كبوابة ح�شارية، �شياحية وا�شتثمارية رحبة ملنطقة 
املتميزة  املبنى اجلديد مبوا�شفاته  ان  اىل  م�شريا  عام،  بوجه  الأو�شط  ال�شرق 
العديدة ي�شكل قيمة م�شافة للملكية الأردنية باعتباره املركز الرئي�شي لعملياتها 

الت�شغيلية.

امللكية  لعمليات  اأ�شا�شية  نوعية  نقلة  يعترب  الجناز  هذا  ان  احلديدي  واأكد 
اجلديدة  بحلته  الدويل  علياء  امللكة  مطار  اأن  مو�شحًا   ، وخدماتها  الأردنية 
واإمكاناته اللوج�شتية الإ�شافية �شيفتح اأمام امللكية الأردنية الكثري من الفر�س 

احلديدي: 

الثمار  اإحدى  املطار  م�سروع  اإجناز 
الطيبة للروؤية امللكية لتعزيز مكانة 

االأردن كب�ابة ح�سارية
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الواعدة و�شيمنحها القدرة على خدمة عدد اأكرب من امل�شافرين وت�شيري املزيد 
التي  الدويل  املطار  جمموعة  لأداء  تقديره  عن  معربًا   ، اجلوية  الرحالت  من 
فيه  ما  لكل  معها  التعاون  موا�شلة  اىل  ومتطلعًا  احليوي  امل�شروع  هذا  اأجنزت 

خدمة �شناعة النقل اجلوي الأردنية.

هذا  افتتاح  اأن  توؤكد  لالأردن  الوطني  الناقل   - الأردنية  امللكية  اأن  واأ�شاف 
بالعيد  ال�شركة  احتفال  مع  يتزامن  والذي  احلايل  العام  خالل  الكبري  ال�شرح 
اخلم�شني لتاأ�شي�شها �شينعك�س اإيجابيًا وب�شكل وا�شح على تطوير �شناعة النقل 
اجلوي الأردنية و�شي�شهم يف تعزيز مكانة ال�شركة وعملياتها الت�شغيلية وميّكنها 

والنمو، كما  التو�شع  الرامية اىل مزيد من  تنفيذ طموحاتها ال�شرتاتيجية  من 
�شيدعم �شناعة ال�شياحة وال�شفر الأردنية وكافة اجلهات املحلية العاملة يف هذا 

القطاع.
كامل  ب�شكل  والقادمني  املغادرين  حركة  بني  بالف�شل  اجلديد  املبنى  ويتميز 
لإ�شتقبال وخدمة  كاونرتًا  الذي ي�شم 64  العلوي  الطابق  ، حيث مت تخ�شي�س 
امل�شافرين املغادرين ، فيما خ�ش�س الطابق ال�شفلي خلدمة امل�شافرين القادمني 

وت�شليمهم اأمتعة وحقائب ال�شفر من خالل �شتة اأق�شطة حديثة . 
كما يخدم املبنى امل�شافرين والطائرات يف املرحلة الأوىل بوا�شطة ثماين بوابات 
تخدم عدة رحالت ب�شكل متواٍز ، تليه مرحلة ت�شمل اأربعة ع�شر بوابة و�شوًل اإىل 

املرحلة النهائية التي �شيتم فيها ت�شغيل خم�س وع�شرين بوابة .

ليبيا  اىل  املتجهة  رحالتها  عدد  رفعت  انها  الأردنية  امللكية  اأعلنت  املقابل  يف 
لت�شل اىل 15 رحلة ا�شبوعيا تلبيًة للن�شاط املتزايد يف حركة ال�شفر بني البلدين 
بق�شد زيادة عدد املقاعد املعرو�شة على مدى اأيام ال�شبوع واتاحة خيارات اكرث 

للم�شافرين وتوفري املزيد من املرونة يف برنامج الرحالت اىل الوجهات الليبية .

وا�شافت امللكية الردنية ثالث رحالت منتظمة بني عمان وطرابل�س لريتفع عدد 
الرحالت  بني املدينتني اىل ع�شر ا�شبوعيا ، كما ا�شافت رحلة واحدة بني عمان 
وم�شراته لت�شبح رحلتني ا�شبوعيًا ، ف�شاًل عن  ثالث رحالت ت�شغلها ال�شركة 

بني عمان وبنغازي ا�شبوعيًا  .
 وقالت ال�شركة اأن زيادة عدد الرحالت بني البلدين لت�شل اىل خم�س ع�شرة. 

طائرة امللكية االأردنية املتجهة اإىل ه�نغ ك�نغ تهبط
 يف كرات�سي الإ�سعاف م�سافر اأردين
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رحلة ا�شبوعيًا  تاأتي  يف �شوء الطلب املتنامي على ال�شفر �شواء من قبل رجال 
العمال او الطلبة او امل�شافرين الليبيني الذين يق�شدون الردن لغايات العالج، 
بال�شافة اىل منو حركة امل�شافرين من دول اخلليج العربي اىل ليبيا عرب عمان.
الأردنية خطًا جويًا  امللكية  وعلى �شعيد مت�شل د�شنت �شركة اخلطوط اجلوية 
مبا�شرًا اإىل العا�شمة اجلزائرية ، معلنًة ربط الأردن باجلزائر برحالت جوية 

منتظمة للمرة الأوىل منذ تاأ�شي�س ال�شركة قبل نحو خم�شني عامًا . 

اأن الرحالت اجلوية بني عّمان واجلزائر �شتكون بواقع رحلتني  وقال احلديدي 

ني�شان  �شهر  من  الأول  من  اعتبارًا  �شرتتفع  لكنها  الأوىل  املرحلة  يف  اأ�شبوعيًا 
لت�شبح ثالث رحالت اأ�شبوعيًا ل�شتيعاب حركة ال�شفر املتوقع اأن تن�شط تدريجيًا 

خالل ال�شهور املقبلة .

ب�شكل  اجلوية  خطوطها  �شبكة  على  اجلزائر  بو�شع  ال�شركة  قرار  اأن  واأو�شح 
قبل  عادة  الأردنية  امللكية  جتريها  التي  اجلدوى  درا�شات  اإىل  اأ�شتند  منتظم 
افتتاح اأي وجهة جديدة ، والتي بّينت اأن هذا اخلط �شيخدم فئات خمتلفة من 
مواطني البلدين ، �شيما رجال الأعمال يف قطاعات متعددة اأهمها ال�شناعات 
الكيماوية و�شناعة الأدوية ، كما �شتن�شط الرحالت اىل اجلزائر حركة ال�شياحة 
العالجية القادمة منها اإىل اململكة حيث غدا الأردن وجهة عربية بارزة وجاذبة 

للمر�شى الذين يق�شدون امل�شايف الأردنية بق�شد العالج . 
اأن ربط عّمان واجلزائر بخط جوي منتظم �شي�شهم يف تعزيز  واأكد احلديدي 

الإقت�شادية ومنو  العالقات  وي�شاعد على تطوير  البلدين  ال�شياحية بني  احلركة 
من  اجلزائر  باعتبار  وامل�شتوردات  ال�شادرات  حركة  و�شيدعم  التجاري  التبادل 
الأ�شواق الواعدة والقادرة على ا�شتيعاب العديد من منتجات القطاع ال�شناعي 

الأردين . 

واأ�شاف اأن الرحالت بني عمان واجلزائر �شتعزز اأي�شًا اخلطوط اجلوية الأخرى 
على �شبكة امللكية الأردنية يف املنطقة وخ�شو�شًا خطي جدة واملدينة املنورة ، يف 
�شوء رغبة امل�شافرين اجلزائريني ل�شتخدام مطار امللكة علياء الدويل كمحطة 

ترانزيت للعبور منُه اإىل الديار املقد�شة لأداء فري�شة احلج ومنا�شك العمرة . 
من جهة اخرى يف لفتة ان�شانية هبطت موؤخرا طائرة امللكية الأردنية ا�شطراريًا 
يف مطار كرات�شي الدويل، حيث كانت متجهة من عّمان اإىل هونغ كونغ لإ�شعاف 
م�شافر اأردين اثر اأعرا�س ذبحة �شدرية ظهرت عليه بعد اإقالع الطائرة بنحو 

اأربع �شاعات . 

واأو�شح امل�شاعد التنفيذي ملدير عام امللكية الأردنية ل�شوؤون الإعالم والإت�شال 
با�شل الكيالين اأن قائد الطائرة اإتخذ قرارُه بتحويل م�شارها والهبوط يف اأقرب 
مطار لإ�شعاف امل�شافر املذكور بناًء على تو�شية من طبيب كان بني امل�شافرين 
على تلك الرحلة، م�شريًا اإىل اأن �شيارة اإ�شعاف كانت يف اإنتظار الطائرة ، حيث 
اأقلت امل�شافر اإىل اأحد امل�شايف القريبة من املطار وقدمت لُه الإ�شعافات الأولية 
تاأخري يف  بعد  كونغ  وهونغ  بانكوك  اإىل  رحلتها  الطائرة  تابعت  فيما   ، الالزمة 

مطار كرات�س  دام نحو ثالث �شاعات . 
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48.8 ملي�ن دينار
 اأرباح "االأردين الك�يتي"  يف 2012

من  ن  متّكّ البنك  الكباريتي: 
بف�سل  ممتازة  اجنازات  حتقيق 

كفاءة �سيا�سات االإدارة

مليون   48.8 املا�شي  العام  خالل  ال�شريبة  بعد  الكويتي  الأردين  البنك  اأرباح  بلغت 
دينار، مقابل 39.7 مليون من العام الذي �شبقه 2011 بن�شبة منو قدرها 22.9 %.

البنك  ان  الكباريتي،  الكرمي  عبد  الكويتي  الأردين  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال 
كفاءة  بف�شل  العمل  جوانب  كافة  يف  ممتازة  واجنازات  نتائج  حتقيق  من  متكن 
�شيا�شات الإدارة، وواقعيتها وقدرتها على التعامل مع امل�شتجدات والظروف الراهنة، 
فقد �شهد ن�شاط البنك يف اجلانب الئتماين تو�شعا كميا ونوعيا مدرو�شا �شمل عمليات 
اإقرا�س مبا�شر وم�شرتك لعدد من ال�شركات واملوؤ�ش�شات الكربى اخلا�شة واحلكومية، 
كما �شهد هذا الن�شاط منوًا جيدًا وخمططا له يف جانب عمليات التجزئة والأفراد، ويف 
كل احلالت، انتهج البنك �شيا�شة ائتمانية ح�شيفة ومتزنة، واعتمد معايري حمددة 
ووا�شحة حتكم القرار الئتماين لكل حالة، بالإ�شافة اإىل الت�شدد يف اإجراءات املراقبة 

واملتابعة والتح�شيل والتوثيق. 

كما وا�شلت اإدارة البنك تنفيذ ال�شيا�شة التي مت اعتمادها بالتزامن مع بدء انعكا�شات 
الأزمة العاملية على الإقت�شاد الوطني، والتي من اأهم عنا�شرها اإلتزام البنك بالوقوف 
اإىل جانب عمالئه وخا�شة الذين تراجع ن�شاطهم وتعرثت ح�شاباتهم نتيجة للظروف 
الراهنة، حيث مت ت�شويب و�شع عدد من تلك احل�شابات واعادتها اىل م�شارها �شمن 

الديون العاملة. 

وقد اأظهرت النتائج املالية لل�شنة املنتهية يف 2012/12/31 اإرتفاع اإجمايل موجودات 
البنك يف نهاية العام اإىل 2412.8 مليون دينار مقابل 2274.5 مليون يف عام 2011 

بنمو قدره 6.08 %، كما زادت الت�شهيالت الإئتمانية املبا�شرة بال�شايف وبلغت 1420.4 
ر�شيد  بلغ  فيما  املا�شي،  العام  عن   %13.75 منو  بن�شبة   1248.7 مقابل  دينار  مليون 

ودائع العمالء والتاأمينات النقدية 1516.4 مليون دينار يف نهاية العام. 

كما اأظهرت النتائج حتقيق اأرباح بلغت 48.8 مليون دينار، بعد ال�شريبة وبعد جتنيب 
حوايل 16 مليون دينار لتعزيز خم�ش�س تدين الت�شهيالت، مقابل 39.7 مليون يف عام 

2011 بن�شبة منو قدرها 22.9 %. 

اأما جمموع حقوق اامللكية فقد ارتفع بن�شبة 8.32% وبلغ 381.3 مليون دينار. وكمح�شلة 
لهذه النتائج، ارتفعت معدلت العوائد وموؤ�شرات الأداء باملقارنة مع عام 2011، حيث 
العائد على معدل حقوق  العائد على معدل املوجودات 2.08% مقابل 1.82% وبلغ  بلغ 
اأما معدل كفاية راأ�س املال فقد بلغ 16.45 %. وكل  امللكية 13.31% مقابل %11.63. 

هذه املعدلت تقع �شمن امل�شتويات العليا للن�شب املعيارية الدولية.

واأكد الكباريتي حر�س الإدارة الدائم على تعزيز قاعدة راأ�شمال البنك بالرتكيز على 
خالل  من  التنظيمي  املال  راأ�س  يف  الأهم  العن�شر  متثل  التي  امل�شاهمني  حقوق  تنمية 
انتهاج �شيا�شة التخ�شي�س املتوازن لالأرباح والتنويع بني التوزيع النقدي والتدوير، كما 
اأكد موا�شلة اجلهود لتعزيز العالقة مع عمالء البنك واملبادرة بطرح احللول والأفكار 
ال�شتثمارية  م�شاريعهم  تطوير  يف  وت�شاعد  اإحتياجاتهم  وتلبي  اأعمالهم  تدعم  التي 

والتجارية، ومبا ي�شهم يف تن�شيط الإقت�شاد الوطني واإجناح خطط الإ�شالح والتنمية.
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36.1 ملي�ن دينار اأرباح البنك االأهلي
 قبل ال�سريبة للعام 2012

على  تربهن  املالية  النتائج  املع�سر: 
ثقة العمالء بالبنك ويف العام املا�سي 

حققنا جملة االأهداف املرج�ة

حقق البنك الهلي الردين ارباحا بلغت 36.1 مليون دينار قبل ال�شريبة لل�شنة املالية 
املنتهية يف 31 كانون اول 2012، كما اظهرت البيانات املالية منوا يف كافة موؤ�شراته 
قاعدة  وتو�شيع  اعماله  يف  امل�شطرد  للنمو  البنك  ا�شتجابة  يعك�س  مما  الرئي�شية، 

عمالئه، كما يعك�س متانة وقوة مركزه املايل.
 

وا�شتطاع البنك ان يحقق �شايف ارباح قبل ال�شريبة مبلغ 36.1 مليون دينار، م�شجال 
بذلك ارتفاعا يف ارباحه باملقارنة مع نف�س الفرتة من عام 2011 بن�شبة بلغت %7.4 
وارباح ما بعد ال�شريبة مببلغ 25.5 مليون دينار مقارنة مع 23.2 مليون دينار يف العام 
2011، وبن�شبة منو بلغت 9.9% اىل جانب ت�شجيل ارتفاع ملحوظ يف اجمايل موجوداته 
التي بلغت قيمتها نحو 2.657 مليار دينار اردين وبن�شبة منو بلغت 1.6% باملقارنة مع 

نف�س الفرتة من العام املا�شي.

و�شمل النمو خالل فرتة املقارنة ذاتها كافة قطاعات البنك، حيث زاد حجم الت�شهيالت 
الئتمانية املبا�شرة، فبلغ )بال�شايف( حوايل 1.281 مليار دينار بنمو قدره 8.6% عن 
نهاية عام 2011، كما زاد حجم ودائع العمالء حتى بلغ 1.797 مليار دينار وبنمو قدره 
5.4% عن نهاية العام 2011، وا�شافة اىل ذلك فقد حت�شنت ن�شبة الديون غري العاملة 
من�شوبة اىل اجمايل حجم الت�شهيالت بالنخفا�س اىل ما ن�شبته 9.1% وقد جاءت هذه 
الن�شب جميعها لتعك�س مدى الكفاءة يف ادارة املوجودات واملطلوبات وجودة التوظيف 

لدى البنك الهلي الردين.

هذه  بان  املع�شر  رجائي  الدكتور   - الردين  الهلي  البنك  ادارة  جمل�س  رئي�س  وقال 
تعترب  انها  كما  بالبنك،  الرا�شخة  العمالء  ثقة  على  تربهن  اليجابية  املالية  النتائج 

من  واملنبثقة  للبنك  الفاعلة  والربامج  الكفوؤة  واملنهجية  ال�شرتاتيجية  لتطبيق  ثمرة 
�شعار )قوتي للتغيري( والذي بات ميثل بدوره الدعامة القوية لتميز البنك وحمافظته 

على مكانته الريادية وموا�شلة تطوير ادائه.

تر�شي  التي  والجنازات  النجاحات  من  املزيد  حتقيق  نحو  قدما  "نتطلع  وا�شاف 
م�شاهمينا وعمالءنا وموظفينا، وذلك من خالل اللتزام با�شرتاتيجية البنك املدرو�شة 
خمتلف  يف  التطوير  موا�شلة  وعرب  ظروف،  اية  ملواجهة  مبرونتها  تتميز  والتي  بعناية 
امل�شتويات  كافة  على  املتطلبات  خمتلف  لتلبية  ومنتجاته  خدماته  وباقة  البنك  اعمال 

بالن�شجام مع اف�شل معايري اجلودة العاملية".

وتابع بقوله: "لقد حقق البنك خالل عام 2012 جملة الهداف التي و�شعناها مركزين 
وخدمة  املحلية  ال�شوق  يف  ح�شورنا  وتعزيز  النمو  فر�س  ا�شتغالل  على  خالله  جهودنا 
وادارة  ال�شول  وجودة  امليزانية  يف  التوازن  حتقيق  على  تركيزنا  جانب  اىل  عمالئنا، 
املخاطر ب�شكل فاعل. و�شنبذل املزيد من اجلهود لتحقيق اف�شل الجنازات خالل عام 

2013 لنظل خيار العمالء الول و�شريكهم امل�شريف احلقيقي".

عديدة  بنكية  لقطاعات  بامتالكه  يتميز  الردين  الهلي  البنك  باأن  يذكر  ومما 
الكبرية  بال�شركات  اخلا�شة  امل�شرفية  كاخلدمات  مبتكرة  خدمات  تقدم  متخ�ش�شة 
ال�شتثمارية  واخلدمات  الفراد  وخدمات  احلجم،  ومتو�شطة  ال�شغرية  وال�شركات 
التاأمني  وخدمات  اخلا�شة  امل�شرفية  واخلدمات  ال�شخ�شية  امل�شرفية  واخلدمات 

امل�شريف والتاأجري التمويلي وغريها من اخلدمات الخرى.
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رعا بط�لة تن�س النا�سئني

انتقاله اإىل مبنى الدارة القليمية اجلديد،  اعلن البنك التجاري الردين عن 

وذلك يف منطقة رام اهلل التحتا، �شارع برلني )بجانب املمثلية الملانية(، وذلك 

والتحديث،  للتو�شع  الدوام  على  ت�شعى  التي  البنك  ا�شرتاتيجية  من  انطالقا 

وتطبيقا خلطتها الرامية اإىل تقدمي اأف�شل اخلدمات من حيث اجلودة والنوعية 

لزبائنه اأينما كانوا. 

وتاأتي هذه اخلطوة من�شجمة مع �شيا�شة البنك لرفع كفاءة من�شاآته وجتهيزها 

باأحدث املعدات ملواكبة التطور ال�شامل الذي يطبقه البنك على فروعه ومكاتبه، 

وذلك لتقدمي خدمات م�شرفية تلبي احتياجات العمالء وحتقق ر�شاهم.

"يواظب  املرداوي  ناجي  الأردين  التجاري  البنك  يف  القليمي،  املدير  وقال 

نوعية اخلدمات  ت�شاهم يف تطوير  وا�شرتاتيجيات  البنك على اخلروج بخطط 

التي يوفرها لعمالئه ومييزهم عن غريهم. ونحن فخورون بهذه اخلطوة التي 

ترتجم �شعارنا )اأقرب اإليك( الذي يج�شد اأهداف البنك باأن يبقى يف متناول يد 

العمالء اأينما كانوا وان ي�شهل عليهم كافة معامالتهم املالية."

مدار�س  دعم  ا�شتمراره  عن  الردين  التجاري  البنك  اأعلن  اخرى  جهة  من 

"  للف�شل الدرا�شي الثاين مبادرة "�شركتنا"، والتي ت�شمل كافة  مبادرة "�شركتنا

فعالياتها املختلفة من بازارات ومعار�س واحتفالت، ا�شافة اىل تغطيته التكلفة 

اللكرتوين  للموقع  ويقدم رعايته  الدار�شي 2012-2013، كما  للعام  الت�شغيلية 

لـ "�شركتنا"، ف�شال عن تغطية راأ�س مال 30 �شركة اأو م�شروعًا انتاجي يف 30 

مدر�شة خالل هذا العام الدرا�شي.

امل�شوؤولية  ان�شطة  رعاية  يف  ال�شتمرارية  لنهج  تطبيقا  اخلطوة  هذه  وتاتي 

"�شركتنا" املنبثقة  ملبادرة  والرئي�شية  الر�شمية  للرعايه  وا�شتمرارا  الجتماعية 

عن موؤ�ش�شة اجلود غري الربحية، والتي تهدف اإىل زرع بذور ريادة الأعمال لدى 

اليافيعن، عن طريق توفري فر�شة  اإن�شاء �شركة واإدارتها، وذلك لطلبة ال�شف 

العا�شر واحلادي ع�شر يف املدار�س احلكومية من الذكور والناث.

وعلق موؤ�ش�س مبادرة "�شركتنا" والنا�شط الجتماعي ماهر قدورة " ان مبادرة 

"�شركتنا" تقوم على با�شتثمار مبلغ متربع به من البنك كراأ�شمال يف م�شاريع 
ع�شر  واحلادي  العا�شر  ال�شف  طلبة  وينفذها  اأفكارها  يحدد  واإنتاجية  جتارية 

يتلقون  الذين  ومعلميها  املدار�س  اإ�شراف مديري  املدار�س احلكومية، حتت  يف 

البنك التجاري االأردين ينتقل اإىل مبنى 
االدارة االقليمية اجلديد يف "رام اهلل التحتا"
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وادارتها  �شركة  اإن�شاء  جتربة  الطلبة  ليخو�س  املو�شوع،  بهذا  خا�شا  تدريبا 

ال�شنة بن�شبة 70% على الطلبة  وت�شويق منتجاتها، ليتم توزيع الأرباح يف نهاية 

ومعلميهم، و30% تر�شد لتح�شني بيئة املدر�شة".

يف املقابل  قال زياد فطاير / م�شاعد املدير العام خلدمات الأفراد يف البنك 

ا�شتمرار دعم  " ان  البنك  مبنى  اجتماع عقد يف  الأردين يف معر�س  التجاري 

حتققه  الذي  الكبري  النجاح  على  يدل  امنا  الثاين  الدرا�شي  للف�شل  املدار�س 

املجتمع  على  ومبا�شر  فعال  دور  ذا  ليكون  ي�شعى   البنك  وان  املبادرة  هذه 

املحلي، ولي�شاهم يف حتقيق التنمية القت�شادية والجتماعية، وخلق روح العمل 

املجتمع  بناء  يف  ال�شا�شية  اللبنة  ي�شكلون  الذين  الطلبة  نفو�س  يف  والنتاجية 

الردين، و زرع روح النتماء للبيئة التي يعي�شون بها من خالل توزيع ن�شبة من 

الرباح على املدر�شة التي يتعلمون فيها."

من جهة اخرى قام البنك التجاري الأردين ومن منطلق امل�شوؤولية الجتماعية 

برعاية بطولة اخلريف لتن�س النا�شئني من �شن 6 اإىل 18 �شنة، والتي تاأتي �شمن 

الفعاليات اخلا�شة لربنامج التن�س للنا�شئني باأكادميية راأفت القي�شي للتن�س على 

مالعبها يف كل من جمعية ال�شابات امل�شيحية و فندق كراون بالزا – عمان.

و�شارك يف البطولة 112 لعبًا ولعبة من الأطفال والنا�شئني الواعدين موزعني 

املتو�شطة  الفئة  امل�شغر،  التن�س  فئة  وهي  امل�شتوى  ناحية  فئات من  على خم�س 

ب، الفئة املتو�شطة اأ، فئة املتقدمني ب، فئة املتقدمني اأ، حيث جرت املباريات 

الثانية:  املرحلة  و  امل�شتويات  لكافة  التاأهل  دور  مرحلة  الأوىل  مرحلتني:  على 

النهائيات . حيث تناف�س الالعبون املتاأهلون من كل فئة بدءا من الدور ال 16 

حتى املباريات النهائية والتي انطلقت يف كال املوقعني. 

م�شاعد  قام  حيث   . ال�شابات  جمعية  مالعب  يف  اخلتام  حفل  البطولة  وتال 

مدير عام البنك التجاري الأردين رامي حديد، بتوزيع الكوؤو�س و اجلوائز على 

الفائزين وامل�شاركني وذلك بح�شور اأكرث من 150 �شخ�شًا.

البنك ي�ا�سل دعم مدار�س مبادرة "�سركتنا" 
للف�سل الدرا�سي الثاين
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33.2 ملي�ن اأرباح بنك االردن يف 2012

11 مليـــ�ن دينـــار اأرباح بنـــك امل�ؤ�س�ســـة 
العربيـــة امل�سرفيــة يف 2012

البنك الت�شغيلية بن�شبة 42ر6 باملئة لي�شل اىل 07ر39 مليون دينار مقارنة مع ما 
كان عليه يف نهاية العام 2011 والبالغ 7ر36 مليون دينار. 

العام  بنهاية  لتبلغ   2011 العام  عن   % 6ر10  بن�شبة  امللكية  حقوق  ارتفعت  كما 
املا�شي 7ر130 مليون دينار. ويبلغ را�س مال البنك 100 مليون دينار.

على  نقدًا  املال  را�س  من  باملئة   15 بتوزيع  او�شى  البنك  ادارة  جمل�س  اأن  واأ�شاف 
امل�شاهمني اي ما يعادل 23.265 مليون دينار.

لتوؤكد  جاءت   2012 املا�شي  العام  يف  البنك  حققها  التي  نتائج  اأن  فاخوري  و�شرح 
والتعامل مع خمتلف  املحيطة  الظروف  والتكيف مع  النمو  البنك على موا�شلة  قدرة 
والتوظيف  املتوازن  التخطيط  بفعل  البنك،  بها  يعمل  التي  الأ�شواق  يف  امل�شتجدات 
الأمثل للموارد الداخلية الذاتية للبنك، وتبني احدث ال�شيا�شات والأ�شاليب والأنظمة 
امل�شرفية احلديثة بهدف تعزيز وحت�شني م�شتوى عملياته وخدماته لتلبية الحتياجات 

املتجددة ملختلف قطاعات و�شرائح العمالء.

بعد   2012 املا�شي  العام  لنهاية  امل�شرفية  العربية  املوؤ�ش�شة  بنك  ارباح  بلغت 
 2011 العام  بنهاية  ارباحا  البنك  �شجل  حني  يف  دينار،  مليون  03ر11  ال�شريبة 

بلغت 3ر11 مليون دينار.

وح�شب البيانات املالية للبنك خالل العام املا�شي 2012 فقد ارتفع  �شايف ايرادات 

بلغت اأرباح بنك الردن بعد ال�شريبة خالل العام املا�شي 2012 حوايل 33.2 مليون 
دينار.

النتائج  ان  فاخوري،  �شاكر  الأردن  لبنك  العام  املدير   / الإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال 
املالية للبنك بينت ان اإجمايل الدخل خالل العام املا�شي 2012 بلغ  117.27 مليون 
دينار  مقارنة مع 112.56 مليون دينار من العام الذي �شبقه 2011، فيما بلغ اإجمايل 
مليون   31.65 مع  مقارنة   ،2012 عام  يف  دينار  مليون   36.73 نحو  ال�شامل  الدخل 

دينار عام 2011.

فاخ�ري: النتائج املالية جــاءت لت�ؤكد 
قدرة البنك على م�ا�سلة التكيف مع 

الظروف املحيطة
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ال�سامل: البنك جنح بتقديــم 
جمم�عة متكاملة من احلل�ل 

املالية وامل�سرفية للعمالء

22 ملي�ن دينار �سايف اأرباح
2012 بنك" يف  "كابيتال 

اأرباحا �شافية بعد ال�شريبة بلغت 22  حقق بنك املال الأردين )كابيتال بنك( 
مليون دينار يف عام 2012 مقارنه مع 1.4 مليون دينار يف عام 2011، مدعومة 
بالتح�شن الكبري يف العمليات الت�شغيلية وارتفاع موجودات البنك وودائع العمالء.

 
وقرر جمل�س اإدارة البنك التو�شية اإىل الهيئة العامة العادية املقبلة برفع راأ�شمال 
املال  راأ�س  من  باملئة   10 ن�شبته  ما  بتوزيع  دينار/�شهم  مليون   165 اإىل  البنك 

احلايل اأ�شهما جمانية على امل�شاهمني.

الن�شف  من  لأكرث  الدخل  اإجمايل  ارتفع  فقد  للبنك،  املالية  البيانات  وح�شب 
عام  يف  دينار  مليون   54 مع  مقارنه   2012 عام  يف  دينار  مليون   81 بلغ  والذي 
مليار   1.6 اإىل  لت�شل  باملئة   15 بن�شبة  البنك  موجودات  وارتفعت  كما   ،2011

دينار مقارنة مع 1.4 مليار دينار لفرتة املقارنة ذاتها.

 8.2 بن�شبة  العمالء  ودائع  ارتفاع  والنهائية،  املدققة  البنك،  بيانات  واأظهرت 
باملئة و�شول اإىل 961 مليون دينار مقابل 888 مليون دينار لفرتة املقارنة ذاتها.

عن   ،2012 عام  يف  البنك  �شهدها  التي  الإيجابية  التطورات  اأ�شفرت  وقد 
املعلقة،  الفوائد  تنزيل  بعد  العاملة،  الئتمانية غري  الت�شهيالت  ن�شبة  انخفا�س 
اإىل 9.92 باملئة مقابل 16.51 باملئة يف نهاية عام 2011، وهي قريبة من املعدل 

العام للديون غري العاملة يف البنوك الأردنية.

واأظهرت موؤ�شرات البنك يف 2012 حت�شنا ملمو�شا حيث بلغ العائد على معدل 
املوجودات 1.47 باملئة والعائد على حقوق امللكية 9.5 باملئة ون�شبة كفاية راأ�س 
املال التي بلغت 19.28 باملئة وهي اأعلى من متطلبات البنك املركزي الأردين 

وهي 12 باملئة و8 باملئة على التوايل.

 2012 عام  يف  جنح  البنك  اإن  ال�شامل،  با�شم  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال 
بتقدمي جمموعة متكاملة من احللول املالية وامل�شرفية للعمالء ومبا يتنا�شب مع 
اأن�شطتهم وقطاعاتهم املختلفة والتي تلبي طموحاتهم ، كما مت ا�شتقطاب العديد 
لتو�شيع حمفظة  امل�شتقرة  القت�شادية  القطاعات  الكربى �شمن  ال�شركات  من 

البنك وتوزيعها بال�شكل الأمثل.

واأكد اأن البنك وا�شل يف عام 2012 بناء عالقات مع بنوك وموؤ�ش�شات اإقليمية 
وعاملية تبحث عن �شبل لتنمية اأعمالها يف ال�شوقني الأردنية والعراقية ، حيث قام 
التي يقدمها لعمالئه  املميزة  ت�شويقية مو�شعة لرتويج اخلدمات  باإطالق حملة 

من ال�شركات والأفراد من خالل وجوده يف العراق. 
واأ�شاف اأن البنك عمل على تفعيل عدد من اتفاقيات التمويل مع برامج متويل 
التجارة العربية وال�شندوق ال�شعودي للتنمية وبرنامج متويل قطاع ال�شناعة يف 
البنك املركزي الأردين لتو�شيع اخلدمات واخليارات اأمام املتعاملني يف ال�شوقني 

الأردنية والعراقية.

وبني ال�شامل اأن توجه جمل�س الإدارة يف النطالق بثقة نحو تعزيز النفتاح على 
ال�شوق العراقية من خالل ال�شراكة مع امل�شرف الأهلي العراقي جنح يف حتقيق 
نتائج مالية جيدة وملحوظة، حيث بلغت اأرباح امل�شرف الأهلي العراقي يف عام 

2012 ما قيمته 8.1 مليون دينار.
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امل�سري: اأداء »العــــربـــــي« 
املتميـــــز فــي ظل الظــروف 
االقليمية يبني قدرة البنك 

على التاأقلم مع امل�ستجدات

على  انعك�شت   2012 املالية  لل�شنة  جيدة  نتائج  العربي  البنك  جمموعة  حققت 
خمتلف بنود امليزانية، فقد متكن البنك العربي من حتقيق معدل منو يف الرباح 
ال�شافية بعد املخ�ش�شات وال�شرائب بلغ 15 باملئة لت�شل الرباح اىل 352 مليون 

دولر عام 2012 مقابل 305.9 مليون دولر عام 2011.

وجاء هذا النمو يف الرباح نتيجة للزيادة يف اليرادات الت�شغيلية.

وقال رئي�س جمل�س الدارة �شبيح امل�شري اإن الداء املتميز ملجموعة البنك العربي 
املناطق مبا  العربية وغريها من  املنطقة  تعي�شها  التي  الظروف  وخا�شة يف ظل 
فيها املناطق ذات القت�شاديات الكبرية يف العامل، يبني قدرة البنك على التعامل 
اتباع  نتيجة  املمكنة  النتائج  اأف�شل  وحتقيق  واملتغريات  امل�شتجدات  مع  والتاأقلم 
البنك العربي ا�ش�شا م�شرفية قوية ومتينة، واعتماده �شيا�شات ائتمانية ح�شيفة 
وو�شع  البنك  ادارة  من  واحلثيثة  امل�شتمرة  املتابعة  بف�شل  وكذلك  وحمافظة، 
ال�شرتاتيجيات وال�شيا�شات واتخاذ اخلطوات املنا�شبة التي تعزز من مكانة البنك 

وقدراته، كما يظهر جليا من النتائج اليجابية املتحققة.

وبني امل�شري اأن هذا النمو يف �شايف ارباح البنك ادى اىل تو�شية جمل�س الدارة 
بتوزيع 30 باملئة ارباحا على امل�شاهمني عام 2012 مقارنة بن�شبة 25 باملئة العام 

املا�شي و 20 باملئة للعام 2010.

ويف الوقت الذي منت فيه الرباح ال�شافية ، فقد حققت الودائع زيادة مببلغ 1.2 
مليار دولر لت�شل اإىل 32.9 مليار دولر يف عام 2012 مقارنة مببلغ 31.7 مليار 
دولر يف نهاية عام 2011، وهذه الزيادة يف حجم الودائع تدل على الثقة الكبرية 

التي يوليها عمالء البنك العربي للبنك والتي ترت�شخ عاما بعد عام.

الرباح  �شايف  باأن  ال�شباغ  نعمة  للبنك  التنفيذي  العام  املدير  بني  جانبه  من 
الت�شغيلية قد منا بن�شبة 8 باملئة وذلك نتيجة للزيادة يف �شايف الفوائد وال�شتمرار 
�شيا�شته  وا�شل  قد  العربي  البنك  باأن  بني  كما  الت�شغيلية،  امل�شاريف  �شبط  يف 
املحافظة واملتعلقة ب�شالمة املحفظة الئتمانية وجودة ال�شول، ويف هذا ال�شياق 
فقد متت تغطية ديون جمموعتي �شعد والق�شيبي بالكامل، كما ارتفعت ن�شبة تغطية 
الديون غري العاملة لت�شل اإىل اأكرث من 100 باملئة وذلك من دون احت�شاب قيمة 

ال�شمانات.

واأكد ال�شباغ اأهمية املحافظة على ن�شب �شيولة مرتفعه وهو الأمر الذي كان ول 
يزال ي�شكل دعامة رئي�شية ملتانة املركز املايل للبنك، كما بني اأهمية تعزيز ن�شبة 
كفاية راأ�س املال والتي بلغت 15.09 باملئة يف نهاية عام 2012، المر الذي ي�شري 

اإىل متانة القاعدة الراأ�شمالية للبنك.

وعرب امل�شري عن �شكره وامتنانه لعمالء وم�شاهمي وموظفي البنك، واأكد ثقته 
بقدرة البنك على موا�شلة منوه وتقدمه يف ال�شنوات املقبلة.

352 ملي�ن دوالر اأرباح 
جمم�عة البنك العربي  يف 2012

جمل�س االإدارة ي��سي بت�زيع 30 % اأرباحًا على امل�ساهمني
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مارت�: الفروع اخلارجية للبنك يف 
كـــّل مــن البحرين وفل�سطيـن حّققت 

خالل العام املا�سي منــ�ًا جيدًا

142.2 ملي�ن دينار اأرباح بنك 
االإ�سكان قبل ال�سريبة لعام 2012

اأعلن رئي�س جمل�س اإدارة بنك الإ�شكان الّدكتور مي�شيل مارتو اأّن البنك حّقق خالل عام 
قبل  ال�شافية  الأرباح  بلغت  حيث  العام 2011،  يف  عليه  كانت  مما  اأف�شل  نتائج   2012
ال�شابقة،  ال�شنة  ال�شريبة 142.2 مليون دينار، مقابل 135.7 مليون دينار حتققت يف 
وبلغت الأرباح ال�شافية بعد ال�شريبة 104.5 مليون دينار مقابل 100 مليون دينار حتققت 

يف ال�شنة ال�شابقة.
 

وعماًل بال�شيا�شة املتحفظة التي ينتهجها البنك يف التعامل مع القرو�س غري العاملة مت 
ال�شتمرار يف بناء خم�ش�شات مريحة وكافية ملواجهة اأي خماطر قد تنجم عن تعرث بع�س 

القرو�س.

واأظهرت البيانات املالية للبنك ارتفاع جمموع املوجودات بن�شبة 2.2 باملئة لتبلغ 7.1 مليار 
دينار. فيما ارتفع اإجمايل الودائع بن�شبة 3.6 باملئة لي�شل اإىل 5.6 مليار دينار، وارتفع 
�شايف حمفظة الّت�شهيالت الئتمانية بن�شبة 7.3 باملئة لت�شل اإىل 2.7 مليار دينار، كما 

بلغت حقوق امللكية 1.05 مليار دينار.

وا�شتنادًا اإىل هذه النتائج اجليدة فقد اأو�شى جمل�س الإدارة يف اجتماعه الأخري للهيئة 
العامة للم�شاهمني بتوزيع اأرباح على امل�شاهمني عن العام 2012 مببلغ 63 مليون دينار اأي 

بن�شبة 25 باملئة من القيمة ال�شمية لل�شهم.

وحتققت هذه النتائج الإيجابية رغم انخفا�س قيمة اللرية ال�شورية وتاأثري ذلك على اأر�شدة 
البنود املقابلة لها يف ميزانية امل�شرف الدويل للتجارة والتمويل / �شورية "وهو بنك تابع"، 

حيث انخف�شت قيمة اللرية ال�شورية خالل عام 2012 بن�شبة 28 باملئة.

اإىل جانب هذه الإجنازات حتقق منّو يف موؤ�شرات املالءة املالّية لدى البنك، حيث بلغت 
ن�شبة كفاية راأ�س املال 19 باملئة وهي تزيد على الن�شبة املقّررة من جلنة بازل 2 البالغة 8 
باملئة وعن الن�شبة املطلوبة من البنك املركزي الأردين البالغة 12 باملئة مما يعك�س متانة 

البنك وقوة مركزه املايل.

وارتفع العائد على املوجودات اإىل 1.49 باملئة، كما ارتفع العائد على حقوق امللكية اإىل 
10 باملئة. وبلغت ن�شبة ال�شيولة 148 باملئة بزيادة 48 باملئة عن احلد الأدنى املقبول ح�شب 
تعليمات البنك املركزي، وبلغت ن�شبة القرو�س اإىل الودائع 56.7 باملئة. كما حت�شن موؤ�شر 
الكفاءة ن�شبة امل�شاريف / الدخل من 38.6 باملئة خالل عام 2011 اإىل 36.1 باملئة خالل 
العام 2012، وهو م�شتوى جيد قيا�شًا بامل�شتويات املتحققة لدى البنوك املحلية والإقليمية.

وفل�شطني حّققت  البحرين  كّل من  للبنك يف  الفروع اخلارجية  اأّن  مارتو  الدكتور  وبنّي 
خالل عام 2012 منوًا جيدًا وارتفاعًا يف الأرباح والودائع والقرو�س والت�شهيالت الئتمانية 
اجلزائر  يف  التابعة  البنوك  نتائج  وجاءت  املا�شي،  العام  يف  عليه  كانت  ما  مع  مقارنًة 
وبريطانيا جيدة اأي�شًا، اأما بالن�شبة للبنك التابع يف �شورية " امل�شرف الدويل للتجارة 
والتمويل" فقد تاأثر اأداوؤه كما هو متوقع نتيجة الظروف ال�شعبة التي جتتازها ال�شقيقة 
�شورية، لكن املركز املايل لهذا امل�شرف بقي �شليمًا، حيث يحتفظ مبالءة جيدة ون�شبة 

�شيولة منا�شبة.

واأكد الدكتور مارتو بهذه املنا�شبة اأّن حتقيق هذه النتائج اليجابية جاء نتيجة ال�شيا�شات 
احلكيمة واملحاِفظة التي ينتهجها البنك بالتعامل مع الظروف املختلفة وامل�شتجدة، واإىل 
التو�شع يف حجم الأعمال يف اإطار �شيا�شة ح�شيفة لإدارة املخاطر، وللم�شتوى املتطّور يف 
اأداء اخلدمات املقدمة لعمالء البنك واجلهود املتميزة التي يبذلها موظفو البنك على 

جميع امل�شتويات.
وعرّب الدكتور مارتو عن العتزاز مبالءة البنك املالية ومتانة قاعدته الراأ�شمالية و�شالمة 
حمافظه الئتمانية وال�شتثمارية، ووجه �شكرًا خال�شًا لعمالء البنك وثقتهم بخدماته 

املتميزة ولكافة موظفي البنك الذين اأظهروا كفاءة عالية يف خدمة العمالء.

ت��سية بت�زيع 25 % اأرباحًا على امل�ساهمني
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�سلفيتي :
البنك وا�سل �سيا�سته يف جمال 

الت��سع وتق�ية مركزه املايل

ارتفعت ارباح بنك الحتاد بعد ال�شريبة واملخ�ش�شات خالل العام املا�شي 2012 
بن�شبة 42.7 باملئة، حيث قفزت ارباح البنك اىل ما جمموعه 14.75 مليون دينار 

مقابل 10.34 مليون دينار للفرتة نف�شها من عام 2011.
 

وقال رئي�س جمل�س الدارة، ع�شام �شلفيتي:" ان البنك وا�شل �شيا�شته يف جمال 
التو�شع وتقوية املركز املايل للبنك ، رغم الظروف ال�شعبة التي متر بها املنطقة 
وخمتلف دول العامل، من خالل اخلطط والربامج التي اعتمدتها ادارة البنك ، ما 

انعك�س ايجابا على ميزانيته".

وارتفعت ودائع العمالء يف نهاية ال�شنة املالية 2012، بن�شبة 10.4 باملئة، لت�شل اىل 
965 مليون دينار مقارنة بـ 874.3 مليون دينار للفرتة نف�شها من عام 2011، ما 

يعك�س الثقة الكبرية التي يوليها العمالء للبنك.

وبني �شلفيتي "ان النمو اجليد يف �شايف ارباح البنك ادى اىل تو�شية جمل�س الدارة 
يف اجتماعه الأخري اىل الهيئة العامة وبعد احل�شول على املوافقات القانونية بتوزيع 

6 باملئة اأرباح نقدية و 10 باملئة، اأ�شهم جمانية من القيمة ال�شمية لل�شهم على 
م�شاهمي البنك".

لتدين  خم�ش�س  ت�شجيل  خالل  من  التحوط  جمال  يف  �شيا�شته  البنك  ووا�شل 
الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة بقيمة 15.14 مليون دينار يف عام 2012، مقابل 

19.8 مليون دينار عن ال�شنة املالية 2011.

املخ�ش�شات اىل  العاملة مقابل  الديون غري  تغطية �شايف  ترتفع  النتائج  وبهذه 
72.7 باملئة عام 2012، مقابل 47.8 باملئة عام 2011، واذا ما اخذنا يف العتبار 
ال�شمانات املقيمة با�شعار ال�شوق فاننا ن�شل اىل ن�شبة تغطية تفوق 100 باملئة من 

�شايف الديون.

وبلغ جمموع حقوق امللكية مل�شاهمي بنك الحتاد العام املا�شي 235 مليون دينار 
مقابل 224.9 مليون دينار للفرتة نف�شها من عام 2011، بارتفاع ن�شبته 4.5 باملئة.

وتظهر ميزانية البنك منوا �شافيا يف الت�شهيالت الئتمانية بن�شبة 15.6 باملئة، يف 
نهاية ال�شنة املالية املا�شية ببلوغها 836.5 مليون دينار مقابل 723.8 مليون دينار 

للفرتة نف�شها من عام 2011.

اأن النتائج اجليدة جاءت نتيجة �شيا�شات الدارة اليجابية  وا�شار �شلفيتي، اىل 
كافة  من  البنك  لعمالء  املقدمة  اخلدمات  يف  املتطور  الداء  وم�شتوى  للبنك، 

العاملني فيه ومبختلف م�شتوياتهم.

بنم� 42.7  %

14.7 ملي�ن دينار اأرباح بنك االحتاد
 فــــــي 2012
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 Cirque de جال�س  دو  "�شريك  العاملي  للعر�س  رعايته  عن  البنك  اأعلن  
Glace" للتزلج على اجلليد والذي �شيقام للمرة الأوىل يف اململكة بعنوان "اإيفولو�شن 
Evolution"، حيث نّظم العر�س جمعية اأ�شدقاء مهرجانات الأردن خالل الأيام 14 
و15 و16 من �شهر �شباط  من العام احلايل2013، على م�شرح ق�شر الثقافة يف مدينة 

احل�شني لل�شباب.

ومتا�شيًا مع جهوده املوجهة لدعم املجتمع املحلي و م�شاهمته يف ن�شر الثقافة و �شبل البداع 
لفئات املجتمع الأقل حظا، قام "بنك الحتاد" بدعوة 150 طفاًل من طلبة املدار�س امل�شمولة 
مببادرة مدر�شتي امللكية لال�شتمتاع بهذا النوع من الفن الراقي، كما قام البنك بدعوة عدد 
من الأطفال الذين لديهم ح�شابات وودائع يف البنك كجزء من ا�شرتاتيجيتة احلري�شة 
على الهتمام بعمالئه وتقديرهم، و للم�شاهمة برت�شيخ احل�س الثقايف لدى الطفال منذ 
ال�شغر، مما يو�ّشع من مداركهم ويعزز من خيالهم الإبداعي. ومن جهة اأخرى، اأتاح البنك 

فر�شة ح�شور العرو�س ملوظفيه كافة، ترجمة لتقدير البنك لكافة موّظفيه.

وقال رئي�س جمل�س اإدارة "بنك الحتاد" ع�شام ال�شلفيتي: "مل نرتدد على الإطالق برعاية 
هذا ال�شتعرا�س الفني الثقايف رفيع امل�شتوى ل�شريك دو جال�س الذي يرتقي باحِل�ّس الفني 
لكل َمن ي�شاهده. ومن خالل هذا الدعم، نفخر بامل�شاهمة يف اإبراز مكانة الأردن كمركز 

ثقايف دويل يحت�شن العديد من الفعاليات من خمتلف الثقافات واخللفيات الِفكرية يف 
فيما  الراقي،  الفن  متذّوقي  ت�شتقطب  �شياحية  كوجهة  لالأردن  �شرنّوج  وبذلك  العامل. 

ي�شب يف نهاية املطاف بتنمية اقت�شادنا الوطني."

من جانبها قالت ناديا ال�شعيد املدير العام "بنك الحتاد": "�شيقدم هذا العر�س العاملي 
اأجمل لوحات الرق�س والأكروبات والتزلج على اجلليد وفقًا لأف�شل التجهيزات امل�شرحية 
واللوج�شتية. وينطلق دعمنا لهذا العر�س من ا�شرتاتيجية البنك الداعمة للثقافة والفنون 
لكافة  الرئي�شيني  الداعمني  اأحد  هو  الحتاد"  "بنك  باأن  ونعتز  الإبداعية.  واملواهب 
املبادرات التي تطلقها جمعية اأ�شدقاء مهرجانات الأردن كجزء من  امل�شوؤولية املجتمعية 
للبنك. كما و ن�شعى من خالل هذه اخلطوة لإتاحة الفر�شة اأمام اأبناء جمتمعنا ملواكبة 

اأهم الفعاليات العاملية، لتو�شيع مداركهم وحّثهم على النفتاح على ثقافات اأخرى.

يف املقابل قالت املديرة التنفيذية جلمعية اأ�شدقاء مهرجانات الأردن �شهى بواب: "ن�شكر 
 "Evolution "اإيفولو�شن  عرو�س  باأهمية  ووعيه  اهتمامه  على  الحتاد"  "بنك 
�شتنال  باأنها  نثق  التي  الأردن،  يف   "Cirque de Glace جال�س  دو  لـ"�شريك 
الفعاليات  حت�شل  اأن  وناأمل  العمرية.  الفئات  كافة  من  الأردنية  اجلماهري  اإعجاب 
العاملية املهمة التي حتت�شنها اململكة على مزيد من الدعم، حتى يت�شنى لأكرب عدد ممكن 

من اأفراد املجتمع ال�شتمتاع بها.

دعمًا للفن�ن العاملية الراقية

بنك االحتاد  الراعي الرئي�سي 
لـ"�سريك دو جال�س Cirque de Glace" العــــــاملــــــــــي 
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11.2 ملي�ن دينار اأرباح البنك 
اال�ستثماري يف 2012

�شهدت نتائج اأعمال البنك ال�شتثماري الأردين املجمعة خالل العام املايل 2012 
ارتفاعا يف اأرباحه بن�شبة 17% م�شجال اأرباحا �شافية بقيمة 11.25 مليون دينار 
مقارنة باأرباح �شافية قد بلغت 9.6 مليون دينار اأردين بنف�س الفرتة املالية لعام 

 .2011
 

وقال رئي�س جمل�س ادارة البنك ال�شتثماري ب�شر جردانه، انه وح�شب النتائح املالية 
للبنك خالل العام املا�شي 2012 فقد بلغ جمموع موجودات البنك 708.5 مليون 
دينار مقارنة مبوجودات قد بلغت 691.7 مليون دينار بنف�س الفرتة املالية لعام 

.2011
ومن جهة اخرى اأطلق البنك ال�شتثماري ح�شاب توفري مبتكرًا وخا�شًا بالأطفال، 
�شيتيح لالأهل فر�شة الإدخار مل�شتقبل اأبنائهم ب�شرعة وب�شهولة، حيث �شيكون باإمكان 
الهل فتح ح�شاب التوفري "دّلل اأطفالك" لأبنائهم، والإدخار منذ اليوم مل�شتقبلهم.

�شرائية  والتوفري فمع كل عملية  التحويل  "دلل اطفالك" ب�شهولة  ويتميز ح�شاب 
يقوم بها الأهل عن طريق بطاقة الفيزا الكرتون �شيزيد مقدار الإدخار يف ح�شاب 

الطفل، اإذ �شيتم تدوير قيمة العملية ال�شرائية وفق �شقف يحدده العميل وحتويل 
املبلغ حل�شاب اإدخار الطفل.

بح�شاب  التحكم  اإمكانية  للعميل  النرتنت(  خدمة   iBank  ( خدمة  و�شتتيح 
الطفل يف اأي وقت و اأي مكان ، كما �شيتم اإ�شدار بطاقة فيزا الكرتون للعميل لغايات 
اليداع فقط. ويتوفر �شمن حزمة ح�شاب الإدخار اجلديد اخلا�س بالإطفال مزايا 

مميزة اأخرى كالتاأمني املدر�شي.

وقال املدير العام للبنك منت�شر دوا�س "ياأتي اطالق هذا  احل�شاب متا�شيا مع روؤية 
 البنك ال�شتثماري الردين  بتنويع منتجاته وخدماته امل�شرفية ب�شكل دائم  لتغطية 
احتياجات ومتطلبات احلياة، واأي�شا فاإنه فكرة مبتكرة ُيعنى بها اأولياء الأمور حيث 
تن�شجم مع خططهم وم�شوؤولياتهم جتاه م�شتقبل اأطفالهم كما اأنه مينحهم الفر�شة 

لتدريب ابنائهم على مبداأ وقيمة التخطيط والإدارة للم�شتقبل."

كما ي�شاعد   ح�شاب " دلل اطفالك " اجليل اجلديد يف حياتهم ، وحتفيزهم على 
الدخار   والتوفري وبالتايل تاأمني م�شتقبلهم   ودعمهم لالإعتماد على ذاتهم.

اأطلق ح�ساب ت�فري مبتكرًا وخا�سًا باالأطفال

جـــردانـــة :
االأرباح  يف  من�ا  حقق  البنك 
من  املزيد  حتقيق  اإىل  ويتطلع 

النتائج الطيبة
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حمـــــــاد: النتــــائج املاليـــــة ت�ؤكــــد مــــدى قـــــ�ة 
ومكانــــة ال�سركـــــة وكفاءتهــــا

1.3 ملي�ن دينار اأرباح
"بندار للتجارة واال�ستثمار" يف 2012

 2012 املا�شي  العام  خالل  وال�شتثمار  للتجارة  بندار  �شركة  اأربح  بلغت 
العام  دينار خالل  مليون   1.05 دينار مقارنة مع حوايل  مليون   1.3 حوايل 

.2011 �شبقه  الذي 

العام  خالل  ايراداتها  �شفاي  بلغ  فقد  لل�شركة  املالية  البيانات  وح�شب 
دينار  مليون   3.5 حوايل  مقابل  دينار  مليون   4.03 حوايل   2012 املا�شي 

.2011 الذي �شبقه  العام  من 

النتائج  ان  حماد  ب�شام  وال�شتثمار  للتجارة  بندار  ب�شركة  العام  املدير  وقال 

واأن�شطتها  كفاءتها  على  ال�شركة  حمافظة  خالل  من  جاءت  لل�شركة  املالية 

املالية. ومالئتها  ال�شركة  قوة  على  اكدت  حيث  املتميزة، 

بكافة  باليفاء   2012 املا�شي  العام  خالل  قامت  ال�شركة  اأن  واأ�شاف 

ال�شركة  وقامت  كما  املحدد،  موعدها  ويف  اجلهات  لكافة  املالية  التزامتها 

 ، جديدة  برامج  بتطبيق  وقامت   ، الوحدات  منطقة  يف  جديد  فرع  بافتتاح 

الرئي�شي. املركز  التو�شعة يف  اعمال  النتهاء من  اىل  ا�شافة 
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ع�ساف: ال�سركة افتتحت فرعني جديدين يف العقبة والزرقاء

3 ملي�ن دينار اأرباح
 "االأوىل للتم�يل" يف 2012

ارتفعت ارباح �شركة الوىل للتمويل قبل ال�شريبة اىل 3 مليون دينار لنهاية العام 
املا�شي 2012، مقارنة مع 2.2 مليون دينار للعام الذي �شبقه 2011 بنمو ن�شبته 

34 باملئة.
 

وقال الرئي�س التنفيذي لل�شركة ا�شامة ع�شاف انه وح�شب النتائج املالية لل�شركة 
ايرداتها اىل 4.8 مليون دينار  ارتفع جمموع  املا�شي 2012، فقد  العام  خالل 

مقابل 4.2 مليون دينار لعام 2011 وبنمو ن�شبته 15 باملئة.

لتبلغ حوايل  املا�شي 2012  العام  ال�شركة خالل  وارتفع جمموع موجودات  كما 
49 مليون دينار مقارنة مع حوايل 45 مليون دينار للعام الذي �شبقه 2011 وبنمو 
مليون   36 اىل  امللكية  حقوق  �شايف  فيه  ارتفع  الذي  الوقت  يف  باملئة،   9 ن�شبته 
دينار مقارنة مع 33 مليون دينار من عام 2011 وبارتفاع ن�شبته 9 باملئة، بحيث 

اأ�شبحت القيمة الدفرتية لل�شهم 1.034 مقابل 94.6 للعام 2011.

من  بالتو�شع   2012 املا�شي  العام  خالل  قامت  ال�شركة  ان  ع�شاف  ال�شيد  وبني 
�شتعمد  حيث  والعقبة،  الزرقاء  حمافظة  يف  جديدين  فرعني  افتتاح  خالل 
ال�شركة و�شمن خطتها ال�شرتاتيجية على زيادة الرباح وتعظيم منفعة ق�شوى 

للم�شاهمني وتطوير منظومة املنتجات لديها.

ال�شوقية يف قطاع  للتمويل على ن�شبة جيدة من احل�شة  وت�شيطر �شركة الأوىل 
التمويل وتقدم خدماتها من خالل �شيغ التمويل املختلفة من املرابحة وامل�شاومة 
والإجارة والإ�شت�شناع، وذلك من خالل توفري عدد من املنتجات التي �شيغت مبا 
يتنا�شب واحتياجات عمالئه ومع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية من متويل �شيارات 
العامل  املال  راأ�س  لتمويل  اإ�شافة  و�شفر  وزواج  تعليم  ومنافع  ا�شتهالكية  و�شلع 
للعمالء من ال�شركات، كما توفر ال�شركة لعمالئها فر�شة ا�شتثمار اأموالهم من 

خالل قبولها لوكالت ال�شتثمار بعوائد تناف�شية.
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االإ�ستثمـــــار فـــي قطاع التم�يـــــل التجـــــاري

جرب:
ال�سغرية  امل�ساريع  مت�يل  منتج 
اأطلقته  والذي  واملت��سطة 
ال�سركة حقق نتائج جيدة جدًا

1.7 ملي�ن دينار االأرباح الت�سغيلية 
لـ"الت�سهيالت التجارية" للربع الثالث 

التجارية  الت�شهيالت  الت�شغيلية قبل املخ�ش�س وال�شريبة ل�شركة  بلغت الرباح 
الأردنية خالل الربع الثالث من العام احلايل حوايل 1.7 مليون دينار بزيادة 

مقدارها 30% مقارنة بنف�س الفرتة للعام 2011.
 

وح�شب النتائج املالية لل�شركة عن الفرتة املنتهية يف 2012/9/30 ، فقد اأظهرت 
منوا يف اليرادات الت�شغيلية بن�شبه 12% مقارنه بنف�س الفرته من العام 2011 

لتبلغ ما قيمته حوايل 3.4 مليون دينار.

واأ�شار بيان املركز املايل لل�شركة اإىل اأن اجمايل موجودات ال�شركة بلغت حوايل 
31.5 مليون 

كما يف  دينار  مليون  مع حوايل 31.2  مقارنة  ايلول 2012  نهاية  كما يف  دينار 
مليون   19.3 حوايل  امل�شاهمني  حقوق  �شايف  بلغ  حني  يف   ،  2011 العام  نهاية 

دينار كما يف نهاية ايلول من العام احلايل 2012.

واأكد ه�شام جرب املدير العام ل�شركة الت�شهيالت التجارية الردنية باأن ال�شركه 
البطاقات  منتج  اأهمها  جديدة  منتجات  بطرح  قامت  املا�شية  الفرتة  خالل  و 
الئتمانية MasterCard حيث بلغت قيمه ال�شقوف املمنوحه كما يف نهايه 
�شهر ايلول 2012 مبلغ 533،060 دينار م�شتغل منها مبلغ 293 الف دينار موزعه 

على ما يقارب 1،100 بطاقة.

ال�شركة  اأطلقته  والذي  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  متويل  منتج  اأن  وقال 
بهدف دعم احلرف و املهن ودعم ا�شحاب املحالت ال�شغرية لتطوير وتو�شيع 
حوايل  املنتج  هذا  حمفظة  بلغت  حيث  جدًا  جيدة  نتائج  حقق  قد  م�شاريعهم 

5.3 مليون دينار اأي ما ن�شبته 14.5% من اجمايل حمفظة القرو�س اخلا�شة 
بال�شركة.

ومن اجلدير ذكره اأن �شركة الت�شهيالت الردنية للتاأجري التمويلي )تاأجريكم( 
و هي �شركة تابعة ل�شركة الت�شهيالت التجارية الردنية، كانت قد حققت نتائج 
متميزة بالرغم من حداثتها حيث منت حمفظه عقود التاجري التمويلي لت�شل 
اىل حوايل3.3 مليون دينار كما يف 2012/09/30 مقارنه مع 810،672 دينار 
يف 2011/09/30 و بن�شبة منو بلغت 311% ، كما قامت ال�شركة بتحقيق ايرادات 
ت�شغيلية مقدارها 65،773 دينار يف 2012/09/30 مقارنة مع 20،880 دينار يف 
نف�س الفرتة من عام 2011 و بن�شبة منو بلغت 215% حيث فاقت هذه النتائج كل 

التوقعات املو�شوعة ل�شركة تاأجريكم.

هذا و قد قامت �شركة الت�شهيالت التجارية الردنية  موؤخرًا باطالق منتج جديد 
لغايات التعليم )تعليمي الت�شهيالت( حيث ميتاز هذا املنتج ب�شهولة الجراءات 
التي  املنتجات  حزمة  على  ايجابًا  �شينعك�س  الذي  المر  ال�شروط  يف  ومرونه 

تقدمها ال�شركة ملختلف �شرائح املجتمع الردين.
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جامعة البرتا ت�قع 4 اتفاقيات 
لربامج الدبل�م مع نهر االردن

االحتفال بتخريج الف�ج 19 من طلبة اجلامعة

بـــدران: اجلامعــــة ت�سعـى لتحــ�يل احلـــرم اجلامعـــي
 اإلـــى حــــرم جامعــــي ذكــــي

التعليم  جمال  يف  اتفاقيات  اأربع  الأردن  نهر  اأكادميية  مع  البرتا  جامعة  وقعت 
امل�شتمر وخدمة املجتمع.

عدنان  الدكتور  ال�شتاذ  اجلامعة  رئي�س  البرتا  جامعة  عن  التفاقيات  ووقع 
اأحمد ملحم، بح�شور  الأكادميية  بدران، وعن اكادميية نهر الردن مدير عام 
الدكتور  ال�شتاذ  العلمي  والبحث  الأكادميية  لل�شوؤون  البرتا  رئي�س جامعة  نائب 
مروان املول، ومدير مركز التعليم امل�شتمر وخدمة املجتمع �شعد املغربي، ومدير 
العالقات العامة والدولية اطراد املجايل وعدد من املعنيني من اجلامعة واملركز.

واملجتمع  اجلامعة  لطلبة  تدريبية  دبلوم  برامج  تقدمي  اإىل  التفاقيات  وتهدف 
ال�شياحية  واملكاتب  املطارات  اإدارة  منها  التخ�ش�شات  من  عدد  يف  املحلي 
وهند�شة الت�شميم، وادارة امل�شت�شفيات اإىل جانب عدد من الدورات الق�شرية.

"التفاقية تعد �شراكة بني جامعة البرتا واأكادميية نهر الأردن  اإن  وقال بدران 

بهدف خدمة اأبناء املجتمع املحلي واإفادة املتدربني".

يف املقابل اأو�شح ملحم اأن الربامج التدريبية التي �شتقدم خالل تلك الدورات 
التخ�ش�شات"،  من  العديد  يف  احلديثة  التدريبية  املناهج  من  العديد  تت�شمن 
جمانية  بدروات  اللتحاق  التدريبية  الربامج  خريجي  باإمكان  انه  اىل  م�شريا 
دورات  عرب  جمالتهم،  يف  امل�شتجدات  اآخر  على  الطالع  يف  افادتهم  ت�شمن 

لحقة.

وُيعُدّ مركز التعليم امل�شتمر وخدمة املجتمع املحلي يف جامعة البرتا اإحدى املراكز 
التعليمية يف اجلامعة الذي جاء اإن�شاوؤه تلبية حلاجة الطلبة انطالقًا من اإميان 
ادارة اجلامعة ل�شرورة تقدمي خدمة التدريب و التاأهيل للطلبة وهم على مقاعد 
الدرا�شة وخدمة ابناء املجتمع املحلي، ولذلك فقد �شّخرت اجلامعة الإمكانات 
التدريب،  عملية  لتخدم  جمّهزة  �شفية  قاعات  و  خمتربات  من  كافة،  املادية 
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بالإ�شافة للكوادر الب�شرية املوؤهلة، بالإ�شافة اإىل تطبيق اأحدث الأ�ش�س املعتمدة 
من ال�شركات العاملية املتخ�ش�شة يف جمال التدريب . 

للف�شل  ع�شر  التا�شع  الفوج  تخريج  حفل  البرتا  جامعة  رئي�س  رعى  املقابل  يف 
الدرا�شي الأول للعام اجلامعي 2013/2012على مدى يومني. 

وبني د. بدران اأن اخلريجني هم الأمل املرجو  يف اأحداث الإ�شالح والتغيري، من 
اإىل  اإبداعاتهم وقدراتهم لإجراء نقلة نوعية ملجتمعنا الأردين والعربي،  خالل 

مدار واآفاق اأعلى، لنكون جنبًا اإىل جنب، والند للند، مع العامل املتقدم.

و�شدد رئي�س اجلامعة ، اأن التناف�س يف بناء الراأ�شمال الب�شري اأ�شبح عامليا، وهو 
ال�شالح احلقيقي للتنمية امل�شتدامة، ومن خالله ندخل اإىل القت�شاد واملجتمع 
املعريف. واأن اجلامعة ت�شعى لتحويل احلرم اجلامعي اإىل حرم جامعي ذكي... 
وحتويل الكتب واملراجع وامل�شادر التعلمية اإىل )I-Pad( اأي باد، وتقوم على 
اإىل  وحتويلها  واملعلومات،  املعرفة  زخم  اإىل  للو�شول  النرتنت،  �شبكة  ا�شتثمار 
مهارات معرفية تطبيقية وتكنولوجيا، تدخل يف �شناعاتنا وخدماتنا، لكي ننتقل 
اإىل �شحوة فكرية خالقة، تنقل هذه الأمة اإىل اأمة فاعلة متقدمة تخلق املعرفة 

من خالل بحوثها وابتكاراتها، وتطور التنمية من خالل اخرتاعاتها وتقنياتها.

من جهة اخرى التقى د. بدران بنائب رئي�س جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية 
اجلامعات  لت�شنيف   Q S موؤ�ش�شة  وممثل  وهادنة،  عاهد  الدكتور  ال�شتاذ 

اآ�شوين فردينانز.

ويف بداية اللقاء رحب ال�شتاذ الدكتور مروان املول نائب رئي�س اجلامعة بالوفد 
وقدم �شرحا موجزا عن تطور اجلامعة وبراجمها وخططها التدري�شية، مبينا اأن 

اجلامعة خطت خطوات وا�شعة نحو اجلودة والتميز يف جميع اجلوانب التعليمية 
والإدارية.

بعد ذلك قدم يو�شف بكر مدير مكتب �شمان اجلودة يف جامعة البرتا عر�شا 
 QAA عن تطور تاأ�شي�س نظام اجلودة يف اجلامعة بدءا بتطبيق معايري اجلودة
هيئة نظام اجلودة الربيطانية، وانتهاء بتطبيق معايري هيئة اعتماد موؤ�ش�شات 
التعليم العايل الأردنية، ا�شافة اىل مراحل اخلطة الإ�شرتاتيجية جلامعة البرتا 
وما حققته من خطوات ايجابية يف التميز على م�شتوى اجلامعات الأردنية، حيث 
لتطبيق  الآن  وت�شعى  الإداري.  التميز  يف  الآيزو  �شهادة  على  اجلامعة  ح�شلت 

بطاقات الأداء املتوازن.

واكد ان جامعة البرتا تعترب من اأول ثالث جامعات اأردنية تتقدم بطلب احل�شول 
على �شهادة اجلودة من هيئة اعتماد موؤ�ش�شات التعليم العايل، اإ�شافة اإىل اأنها 
يف  و�شاركت  دعيت  العامل  يف  جامعة  ثالثني  بني  من  الوحيدة  اجلامعة  كانت 

موؤمتر ريو+20 الذي عقد يف الربازيل يف حزيران 2012 .

والإدارية،  الأكادميية  كوادرها  لتطوير  البرتا  جامعة  �شعي  اإطار  يف  املقابل  يف 
يف  املتخ�ش�شة  ال�شركات  اإحدى  عقدتها  متطورة  عمل  ور�شة  اجلامعة  عقدت 
الإدارة الإ�شرتاتيجية بالتن�شيق مع مكتب �شمان اجلودة يف اجلامعة وذلك حتت 
عنوان قيا�س الأداء عن طريق بطاقات Balance Score Card القيا�س 

املتوازن.

وكانت الور�شة موجهة اإىل نخبة من قياديي اجلامعة من عمداء وروؤ�شاء اأق�شام 
ومدراء دوائر ممن ي�شاركون يف اخلطط الإ�شرتاتيجية للجامعة وتقييم اأدائها، 
حيث تعترب جامعة البرتا اأول جامعة اأردنية تخطط لتطبيق هذا النظام العاملي 

املطبق دوليا يف املوؤ�ش�شات الكربى.

مباحثات بني اجلامعة وممثـــل م�ؤ�س�ســــة QS العامليــــة
 لت�سنيــــف اجلامعـــــات



ــي
مـــــ

علي
الت

اع 
طــــ

الق
ـي 

 فــ
ــار

مـــ
ستث

الإ�
ا

�مل�صتثمـــــــــــرون �لن�صامــــــــــــى     �آذ�ر  622013

جامعة االأمرية �سمية للتكن�ل�جيا ترعى 
)MEDAWEL( اطالق مبادرة

الهادفة اإىل اإ�سراك امل�ؤ�س�سات املجتمعية يف حل م�ساكل طلبة اجلامعات

افتتح رئي�س جامعة المرية �شمية للتكنولوجيا بالوكالة ال�شتاذ الدكتور م�شهور 
الرفاعي اطالق مبادرة )MEDAWEL( والتي تاأتي �شمن م�شاريع الحتاد 
الوروبي متبو�س، الهادفة اإىل اإ�شراك املوؤ�ش�شات املجتمعية يف حل م�شاكل طلبة 

اجلامعات.
 

اأوروبا،  من  امل�شاركة  اجلهات   بح�شور  األقاها  كلمة  خالل  الرفاعي  د.  واأكد 
طالل(،  بن  )احل�شني  وجامعة  ولبنان(،  وم�شر  )فل�شطني  العربية  والدول 
فخورة  اجلامعة  اأن  للتكنولوجيا،  �شمية  الأمرية  جامعة  من  واإدارة   وبتن�شيق 
اأوروبية  موؤ�ش�شات  مع  املا�شية  ال�شنوات  خالل  عديدة  تعاونية  �شراكات  بوجود 
الحتاد  مع  التعاون  على  الرتكيز  ان  اىل  م�شريا  العايل،  التعليم  جمال  يف 
التدريبية،  والدورات  العمل  وحلقات  الدرا�شية  احللقات  خالل  من  الأوروبي 
م�شروع   ياأتي  حيث  والبحوث،  واجلودة  بالعتماد  خا�شة  م�شرتكة  اأر�شية  قدم 
MEDAWEL وهي املبادرة الأوىل التي ت�شلط ال�شوء ح�شرا على احتياجات 

املجتمع والطالب، واخلطوات الواجب اتخاذها لتعزيز هذا التوجه.

والدرا�شات  العلمي  للبحث  الأول  عبداهلل  امللك  كلية  عميد  اأكد  جانبه  ومن 
من  الهدف  ان  على  امل�شروع،  مدير  �شالمة  وليد  الدكتور  الأ�شتاذ  العليا، 
MEDAWEL هو توفري موؤ�ش�شات تعليم عايل يف املنطقة تتبع  نهج �شامل 
ملراقبة وحت�شني اخلدمات الطالبية من خالل التخطيط والعمل ، وذلك بهدف 
�شرورة  اإىل  م�شريًا  والإقليمي.  والوطني  املوؤ�ش�شي  امل�شتوى  على  التنمية  تعزيز 
والربامج  والريا�شية،  الفنية،  الن�شاطات  يف  للم�شاركة  فر�شة  الطالب  اإعطاء 

الجتماعية، لكت�شاب اخلربات.

بيئة  تهيئة  يكون من خالل  امل�شروع  الهدف من هذا  اأن حتقيق  واأعترب �شالمة 
داعمة للطالب لتطوير املهارات والتقدم يف جميع مراحل احلياة، وتعزيز التميز 

الفردي، وحتمل امل�شوؤولية والتحدي كاأع�شاء يف جمتمع متنوع.
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الوطنية  الجتماعات  للحوار من خالل  منرب  بحاجة خللق  نحن  " اليوم  وقال 
وطنية  ا�شتق�شائية حول  درا�شات  اإجراء  اإىل  اإ�شافة  العاملني،  الطالب  ودعم 

الطالب وتطوير ثقافة احلوار والعمل اجلماعي".

بنت  �شمية  الأمرية  من  وبتوجيه  للتكنولوجيا،  �شمية  الأمرية  جامعة  وت�شعى 
احل�شن ورئي�س اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور عي�شى بطار�شة، اىل تقدمي اخلدمات 
التي تفيد الطلبة - خا�شة فيما يتعلق بالتطوير الوظيفي والتدريب - وت�شجيعهم 

على الإبداع والإبتكار.

اأمناء جامعة  من جهة اخرى قامت الأمرية �شمية بنت احل�شن، رئي�س جمل�س 
الأمرية �شمية للتكنولوجيا، برعاية ملتقى "الن�شاء والتكنولوجيا 2013"، والذي 

عقد باجلامعة. 
 

مبرحلة  مير  باأ�شره  والعامل  منطقتنا  باأن  ندرك  اأن  املهم  "من  وقالت: 
الدول  من  واإر�شادي  ومايل  معنوي  لدعم  بحاجة  يجعلنا  وهذا  انتقالية، 

منّوًا".  الأكرث  ال�شديقة 

واملهارات  ونقل اخلربات  املعارف  تبادل  اإىل  ما�شة  واأ�شافت:" نحن يف حاجة 
املرجوة  التنمية  اإحداث  اإىل  �شتف�شي  التي  الثنائية  الجتماعات  خالل  من 
الفرتات  خالل  ا�شتطعن  جمتمعنا  يف  "الن�شاء  اأن  اإىل  م�شرية  وامل�شتدامة"، 

املا�شية اأن يثبنت اأنف�شهن كّلما اأتيحت لهن الفر�شة لذلك، وان البتكار والإبداع 
كان و�شيلتهن لتحقيق اأهدافهن".

وقالت: "الن�شاء يف جمتمعنا بحاجة اإىل دعمنا يف مراحل مبكّرة من حياتهم، 
لالإجناز.  طاقاتهم  لتحفيز  املالئمة  التقنية  املوارد  لهم  نوفر  اأن  علينا  ويجب 
ويوفر هذا امللتقى الفر�شة لفتيات الردن للتعرف على ق�ش�س جناح رائدات 

العمال التي �شبقنهن يف الإجناز".

 من جانبها قالت �شتيفاين وليامز القائم باأعمال ال�شفري الأمريكي يف اململكة 
بني  الثقايف  والتبادل  التعاون  جوهر  والتكنولوجيا  الن�شاء  برنامج  "يج�شد 
العلوم  جمالت  يف  الن�شائية  القيادات  بناء  يف  والأمريكي  الأردين  ال�شعبني 

والتكنولوجيا".
 

ومن ناحية اخرى، قالت يل �شاترفيلد، نائب م�شاعد وزير اخلارجية الأمريكي: 
"ياأتي برنامج الن�شاء والتكنولوجيا �شمن �شل�شلة الربامج التي تقدمها احلكومة 

المريكية لتمكني الن�شاء والفتيات." 

والهند�شة  والتكنولوجيا  العلوم  جمالت  يف  معًا  ن�شتثمر  اأن  "علينا  واأ�شافت 
والريا�شيات وخلق فر�س يف جمال التعليم وامل�شاريع لكافة اأفراد املجتمع مبا يف 
ذلك الن�شاء بكافة اأعمارهم"، م�شرية اىل ان هذا الربنامج يج�شد روح البتكار 

لدى الن�شاء يف الوليات املتحدة. 

االأمـيـــرة �ســمّيـــة بنــت احل�ســـن
 ترعـــى ملتقـــى "الن�ســـاء والتكنــ�لـــ�جيـــا"
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الهندي:
وحدات   4 تت�سمن  ال�سركة 
تعليمية وتدريبية متخ�س�سة 

ب�سناعة ال�سياحة

ال�سركة االأردنية للتعليم الفندقي 
وال�سياحي... �سن�ات من االإجناز والعطاء

خريج� الكلية باإمكانهم العمل يف كافة الفنادق وت�سنيفاتها واملطاعم ال�سياحية

الفندقي  التعليم  ورائدة  الأردن  يف  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  اإحدى  تعترب 
وال�شياحي يف الأردن منذ تاأ�شي�شها عام 1980.

حتت  عام  كل  يف  حتتفل  التي  وال�شياحي،  الفندقي  للتعليم  الأردنية  ال�شركة 
رعاية حكومية بتخريج الطلبة من حملة �شهادات البكالوريو�س ودرجة الدبلوم 
املتخ�ش�شني ب�شناعة ال�شياحة والفندقة، تهدف  اإىل تطوير التعليم الفندقي 
وال�شياحي يف الأردن من خالل مواكبة امل�شتجدات احلديثة يف هذه التخ�ش�شات 
ال�شياحي  القطاع  يف  للعمل  الالزمة  واملهارات  املعرفة  ميلكون  طلبة  لتخريج 

الأردين هذا القطاع الواعد والذي يخلق فر�س عمل كثرية لأبناء الأردن.

عبد  املهند�س  وال�شياحي  الفندقي  للتعليم  الأردنية  لل�شركة  العام  املدير  ويقول 
احلكيم الهندي، اأن ال�شركة تقدم من خالل وحداتها التعليمية برامج متخ�ش�شة 
يف اإدارة الفنادق واإدارة اخلدمات ال�شياحية على م�شتوى البكالوريو�س والدبلوم، 
متوازن  ب�شكل  والنظرية  التطبيقية  اجلوانب  على  الربامج  هذه  يف  تركز  حيث 
لكي تخلق خريجًا متكاماًل من حيث املعرفة واملهارات �شواء الفنية اأو املعرفية 

اأو اللغوية.

وي�شتعر�س الهندي تاريخ تاأ�شي�س وتطور ال�شركة ووحداتها التعليمية والتدريبية 
وال�شياحي،  الفندقي  للتعليم  التطبيقية  اجلامعية  الأردن  )كلية  ت�شم  التي 

مدر�شة الأردن الفندقية، املركز التدريبي، وفندق �شنت�شري بارك التدريبي(.

ويقول انه يف عام 1980 اأُن�شئت الكلية الفندقية )عمون( حتت اإ�شراف منظمة 
ال�شياحة  ووزارة  والتعليم  الرتبية  ووزارة   UNDPو  ILO الدولية  العمل 
والآثار، وقد كانت متنح �شهادة الدبلوم من عام 1980 وحتى عام 1990 حيث 
حتولت الكلية حينها اإىل مدر�شة متخ�ش�شة يف التعليم املهني الفندقي من عام 

1991 وحتى عام 1996.
ويف عام 1996، ومببادرة من جمعية الفنادق الأردنية وقطاع الفنادق ومب�شاركة 
من القطاع العام وخ�شو�شًا وزارة التخطيط والتعاون الدويل ووزارة ال�شياحة 
اإن�شاء ال�شركة الأردنية للتعليم الفندقي وال�شياحي والتي قامت  والآثار فقد مت 
بدورها باإجراء التحديثات والإ�شالحات الالزمة للبنية الأ�شا�شية و�شراء العدد 
والآلت والتجهيزات الالزمة ل�شري العمل، حيث قامت ال�شركة با�شتئجار الأر�س 

واملباين من احلكومة وملدة )30 ( عاما.

الأردن  كلية  الكلية حتت م�شمى جديد هو  با�شرت  انه يف عام 2004،  واأ�شاف 
اإدارة  لربناجمي  تدري�شها  وال�شياحي  الفندقي  للتعليم  التطبيقية  اجلامعية 
الفنادق واإدارة اخلدمات ال�شياحية مل�شتوى البكالوريو�س بالإ�شافة اإىل الربامج 
املطروحة يف م�شتوى  الدبلوم املتو�شط و�شهادات الدورات الق�شرية يف تخ�ش�س 
الفنادق وال�شياحة والإر�شاد ال�شياحي كما اأنها حا�شلة على كافة العتماد العامة 
معتمدة  الكلية  عن  ال�شادرة  ال�شهادات  وكافة  املطروحة  للربامج  واخلا�شة 

وم�شدقة من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

ويف العام 2009 با�شرت الكلية بطرح برنامج الدبلوم التدريبي يف اإدارة الفنادق 
ويف فنون الطهي للطلبة من خمتلف الفئات ممن مل يحالفهم احلظ يف الثانوية 

العامة اأو حتى من حملة ال�شهادات املختلفة ول يجدون فر�س عمل.
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وتابع الهندي قائال اأن الكلية اجلامعية انطلقت ومنت وتطورت، وها هي توا�شل 
ناطقة  �شورة  تاأ�شي�شها  على  عاما   32 مرور  وبعد  لت�شكل  يف  اخلرية  م�شريتها 
م�شرقة ل�شرح علمي وتعليمي رائد يف التعليم  الفندقي  وال�شياحي على امل�شتوى 
املحلي والإقليمي، حيث قامت بتخريج ما يزيد على  خم�شة األف طالب وطالبه 
من حملة �شهادات البكالوريو�س والدبلوم املتو�شط والدورات الق�شرية والطويلة 

ودورات الدللة ال�شياحية.

الفندقي  للتعليم  التطبيقية  اجلامعية  الأردن  كلية  اأن  العام  املدير  ويقول 
يف  وي�شاركه  والآثار  ال�شياحة  وزير  برئا�شة  اأمناء  جمل�س  يراأ�شها  وال�شياحي 
الع�شوية نخبة من رجال الأعمال يف القطاع الفندقي وال�شياحي بالإ�شافة اإىل 
جمموعة من الأ�شاتذة الأكادمييني الذين ميثلون وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي، كما ويديرها عميدها املعنّي من قبل جمل�س التعليم العايل وامل�شوؤول عن 

جميع ال�شوؤون الأكادميية والإدارية واملالية للكلية.

وحول روؤية الكلية، ا�شار الهندي اىل انها تتلخ�س باأن تكون كلية جامعية رائدة 
ومتميزة يف التعليم الفندقي وال�شياحي حمليًا ودوليًا، اما ر�شالتها فهي العمل 

وعمليًا  نظريًا  وال�شياحي  الفندقي  التعليم  طلبة  وتطوير  اإعداد  على  با�شتمرار 
موؤهلني  بخريجني  العمل  �شوق  لرفد  املطلوبة  واملهارات  باملعرفة  وتزويدهم 
وحياتية  اأخالقية  قيم  ذو  واعد  وظيفي  وم�شتقبل  م�شار  لهم  ي�شمن  ومدربني 

عالية.

ويقول اأن الكلية تتميز بكادرها الأكادميي والتدريبي من ذوي املوؤهالت العلمية 

العمل  يف  الطويلة  م�شريتهم  خالل  عليها  ح�شلوا  التي  التدريبية  واخلربات 
�شناعة  قطاع  اأعالم  من   واأ�شبحوا  وال�شياحي  الفندقي  القطاع  يف  والتدريب 

ال�شياحة يف الأردن واملنطقة.

وي�شتعر�س الهندي ابرز مرافق الكلية، ليقول بانها متتلك الفندق التدريبي وهو 
فندق من فئة الأربع جنوم ملحق بالكلية ويتم فيه الطلبة تدريبهم امليداين ملدة 
6 اأ�شهر وميار�س فيه الطلبة احلياة الفندقية العملية الواقعية حتت اإ�شراف كادر 

من املدربني من ذوي اخلربة يف القطاع الفندقي.

ال�سركة متتلك فندق �سنت�سري بارك التدريبي
من فئة 4 جن�م يتك�ن من 54 غرفة

مدر�سة
االأردن الفندقية

نتاج تعاون اأردين اإيطايل 
م�سرتك

ال�سركة متتلك مركزا 
تدريبيا يهدف اإىل تدريب 

العاملني يف القطاعني 
ال�سياحي والفندقي



ــي
مـــــ

علي
الت

اع 
طــــ

الق
ـي 

 فــ
ــار

مـــ
ستث

الإ�
ا

�مل�صتثمـــــــــــرون �لن�صامــــــــــــى     �آذ�ر  662013

كما ومتتلك املطبخ الإنتاجي التدريبي داخل حرم الكلية، الذي يتدرب فيه الطلبة 
على اإنتاج الطعام بكافة اأنواعه خالل املواد ذات ال�شفة العملية يف اإنتاج الطعام، 
ومطبخ اإنتاج احللويات التدريبي داخل حرم الكلية الذي يتدرب فيه الطلبة على 
اإنتاج احللويات بكافة اأنواعها خالل املواد ذات ال�شفة العملية يف اإنتاج احللويات 
فيه  يتدرب  الذي  الكلية  حرم  داخل  التدريبي  املطعم  اىل  ا�شافة  واملخبوزات، 

الطلبة على تقدمي اخلدمة بكافة اأنواعها.

وحتتوي مرافق ال�شركة خمترب التدبري الفندقي داخل حرم الكلية الذي يتدرب فيه 
الطلبة على تو�شيب الغرف وتنظيفها بالإ�شافة اإىل التدرب على التعامل مع املواد 
الكيميائية، وخمترب ال�شتقبال الذي يتدرب فيه الطلبة على احلجز وال�شتقبال 
لنزلء الفندق، وخمترب اللغات الذي يتم خالل حما�شرات اللغات تعليم وتدريب 
الطلبة على ممار�شة اللغة ب�شكل واقعي، ا�شافة اىل خمتربات احلا�شوب  لتدريب 
الطلبة على كافة الأنظمة املعتمدة عامليا يف الفنادق و�شركات ال�شياحة والطريان.

ويقول الهندي ان خريجي الكلية اليوم بامكانهم العمل يف فنادق الـ 5و4و3و2و1 
اإدارة  و�شركات  امل�شنفة،  واملطاعم  ال�شياحية،  الفنادق  اإىل  اإ�شافة  جنوم، 
و�شركات  وال�شفر  ال�شياحة  ومكاتب  ال�شياحية،  والفعاليات  املوؤمترات  وتنظيم 

الطريان، ومطاعم الوجبات ال�شريعة.
واجلامعات،  وامل�شت�شفيات،  ال�شياحية،  ال�شرتاحات  يف  العمل  بامكانهم  كما 

وال�شقق املفرو�شة، وم�شاكن الطلبة، ا�شافة اىل �شالت الأفراح.

يف  اأبوابها  فتخت  التي  الفندقية،  الردن  مدر�شة  عن  للحديث  الهندي  وينتقل 
عام 2004  بتعاون م�شرتك بني احلكومة الأردنية واحلكومة اليطالية واحلكومة 

املحلية يف مقاطعة ابروزو اليطالية يف �شانتا ماريا.

م�شتوى عاملي، حيث جهزت  مبرافق  اإىل  يرتقي  فندقيًا  تعليمًا  املدر�شة  وتوفر 
ماركيتيلي  جيوفاين  ملدر�شة  مماثلة  وتعليمية  اإدارية  وبهيكلية  متطورة  تعليمية 
اليطالية املخت�شة بالتعليم الفندقي وفريق من الأ�شاتذة واخلرباء املتمر�شني 
يف جمال الفندقة، لذلك فان املدر�شة اعتمدت ر�شميًا من وزارة الرتبية والتعليم 
لتدري�س املنهج الدرا�شي املقرر للمرحلة الثانوية للفرع الفندقي، كما اعتمدت 
املدر�شة برنامج الثقافة الربيطاين )IGCSE( وهو ما جعلها الأوىل يف ال�شرق 

الأو�شط التي تعتمد هذا الربنامج يف الفرع الفندقي وال�شياحي.

وتلتزم املدر�شة الفندقية الردنية بالتفوق والتميز،وتوؤمن بعدم اكتمال م�شرية 
التعليم حلني ربطها بالتطبيق و التدريب و احلاجة ال�شخ�شية، م�شريا اىل ان 
ر�شالتها تتلخ�س بان تكون مدر�شة ثانوية رائده يف التعليم الفندقي وال�شياحي 
تهدف اإىل تعليم وتدريب الطلبة من خمتلف الثقافات وامل�شتويات التعليمية من 
خالل جتهيز املختربات باأحدث الأجهزة و الو�شائل التعليمية اجلديدة املتطورة 
على اأيدي مدربني وخرباء يف جمال ال�شناعة الفندقية لتلبية متطلبات التطور 

يف قطاع �شناعة الفنادق.

من جهة اخرى تطرق الهندي اىل املركز التدريبي الذي ت�شمه ال�شركة، ليقول 
)خدمات  والفندقي  ال�شياحي  القطاعني  يف  العاملني  تدريب  اىل  يهدف  اأنه 

الفنادق وامل�شت�شفيات( ورفع كفاءاتهم العملية والوظيفية.

من  التدريبي  املركز  مرافق  بتجهيز  ال�شركة  قامت  فقد  الهدف  هذا  ولتحقيق 
امل�شتويات  لأعلى  وفقا  فعالة  تدريبية  بيئة  لتوفري  �شفية  وقاعات  خمتربات 
العاملية م�شتعينًة باخلربات العملية والأكادميية الالزمة من مدربني وحما�شرين 

متخ�ش�شني يف  كافة املجالت التي تخدم القطاعني ال�شياحي والفندقي.  
 

اأما اأهداف املركز التدريبي، فتتلخ�س يف رفد القطاع ال�شياحي والفندقي ب�شكل 
واملوؤهلة،  املدربة  لبوطنية  الب�شرية  بالكوادر  عام   ب�شكل  العمل  و�شوق  خا�س 
التعليمية  البيئة  وتوفري  النظري،  باجلانب  )العملي(  التطبيقي  اجلانب  ودمج 
والتنمية  املحلية  املجتمعات  تنمية  يف  امل�شاهمة  اإىل  اإ�شافة  الآمنة،  والتدريبية 

امل�شتدامة.

للتعليم  الأردنية  ال�شركة  مرافق  اآخر  عن  للحدث  الهندي  اأنتقل  املقابل  يف 
الفندقي وال�شياحي وهو فندق �شنت�شري بارك التدريبي.

ليقول باأنه فندق تدريبي من فئة اربع جنوم خم�ش�س  لتدريب طالب املدر�شة 
والت�شغيلية،  الدارية  مرافقه  خمتلف  يف  التدريبي  واملركز  اجلامعية  والكلية 
 Deli ويتكون من 54 غرفة )مفردة، مزدوجة، اأجنحة(، ومطعمني وكويف �شوب
الأعمال،  لرجال  ومكتب  اجتماعات،  وقاعات   ،shop،  Coffee shop

ا�شافة اىل �شالة احتفالت، وبركة �شباحة وملعب تن�س، وتر�س خارجي.

تخريج ما يزيد على
5 اأالف طالب وطالبة من 

حملة �سهادات البكال�ري��س 
والدبل�م املت��سط

33 عامًا على تاأ�سي�س 
كلية االأردن اجلامعية 

التطبيقية للتعليم 
الفندقي وال�سياحي
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مباحثات لت�قيع مذكرة تفاهم اأكادميي مع جامعة جن�ب هام�سري االأمريكية

جامعة اإربد االأهلية حتتفل بتخريج 
الف�ج 16 من طلبتها

حممد  الدكتور  عن  بالنابة  الأهلية  اإربد  جامعة  يف  الكليات  عمداء  رعى 
طلبة  من  ع�شر  ال�شاد�س  الفوج  بتخريج  الحتفال  اجلامعة   رئي�س  ال�شباريني 
اجلامعة، والذين انهوا متطلبات احل�شول على درجة البكالوريو�س يف الف�شل 

الأول 2013/2012.
 

حرم  يف  الريا�شية  ال�شالة  يف  اأيام  ثالثة  مدى  على  ا�شتمر  الذي  احلفل  ومت 
وجموع  اجلامعة،  يف  والإدارية  التدري�شية  الهيئات  اأع�شاء  بح�شور  اجلامعة، 
اأهايل اخلريجني، حيث بلغ عدد اخلريجني لهذا الفوج بلغ )368(  كبرية من 

طالبًا وطالبة من خمتلف الكليات.

وعلى �شعيد مت�شل ومبنا�شبة بدء العام الدرا�شي اجلديد، التقى رئي�س جامعة 
التدري�شية  الهيئتني  اأع�شاء  ال�شباريني،  حممد  الدكتور  الأ�شتاذ  الأهلية  اإربد 
التي  الإدارية  الأمور  بع�س  يف  وحاورهم  اإليهم  حتدث  اجلامعة،  يف  والإدارية 
تهم اجلامعة واملتعلقة باأ�شاليب العمل للنهو�س باخلدمات التي تقدمها اجلامعة 

لأع�شاء الهيئات التدري�شية والإدارية والطالبية يف اجلامعة. 

لأع�شاء  الفر�شة  تتيح  واحلوارات  اللقاءات  هذه  باأن  ال�شباريني  د.  وقال 
وبالتايل  املوؤ�ش�شة  يف  امل�شوؤول  يفكر  كيف  ملعرفة  والإدارية  التدري�شية  الهيئتني 
توجهه لالأ�شاليب التي يجب اأن يدير بها عمله، مع �شرورة وجود توا�شل م�شتمر 

ما بني الطرفني. 

الدولية يف جامعة  من جهة اخرى قام الدكتور ارثر كناريا م�شوؤول العالقات 
جنوب هام�شري/ الوليات املتحدة الأمريكية، بزيارة اإىل جامعة اإربد الأهلية، 
من اأجل التمهيد لتوقيع مذكرة تفاهم اأكادميي بني اجلامعتني، حيث كان يف 
نائب  ال�شباريني، وبح�شور  الدكتور حممد  الأ�شتاذ  ا�شتقباله رئي�س اجلامعة 
الدكتور  الإدارية  لل�شوؤون  الرئي�س  وم�شاعد  املحاميد،  الدكتور حممد  الرئي�س 
وفاء  الدكتورة  والتطوير  التخطيط  ل�شوؤون  الرئي�س  وم�شاعد  املقابلة،  علي 

الأ�شقر، بال�شافة اىل عمداء الكليات.

والعالقة  اجلامعة،  وتطور  ن�شاأة  عن  موجزًا  عر�شًا  ال�شباريني  د.  وقدم 
احلكومية  اجلامعات  مع  الأردنية  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  بني 

والأهلية، ومع هيئة اعتماد موؤ�ش�شات التعليم العلي يف الأردن.

برامج  عن  كناريا  ارثر  الدكتور  قدمه  عر�س  اإىل  احل�شور  ا�شتمع  املقابل  يف 
والدكتور  اجلامعة  رئي�س  تبادل  حيث  الأمريكية،  هام�شري  جنوب  جامعة 
من  اجلامعتني،  بني  املتناظرة  الأق�شام  بني  امل�شتقبلية  التعاون  اآفاق  كناريا 
حيث تبادل النتاجات العلمية لأع�شاء الهيئات التدري�شية، والتعاون يف جمال 
وامل�شاركة  الإعداد  جمال  يف  والتعاون  البحوث،  جمال  يف  العلمية  اخلربة 
العلمية  والزيارات  الأ�شاتذة  وتبادل  العلمية،  واملوؤمترات  الدورات  عقد  يف 

والطالبية بني الطرفني.
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االأوىل املرتبة  "فيالدلفيا" حتتل 
بني اجلامعات اخلا�سة

اخلا�شة  الأردنية  اجلامعات  بني  الأوىل  املرتبة  على  فيالدلفيا  ح�شلت جامعة 
وذلك يف  وخا�شة(  ) حكومية  كافة  الأردنية  اجلامعات  بني  اخلام�شة  واملرتبة 

ت�شنيف ويبومرتك�س ال�شباين للجامعات واملعاهد العاملية.

واأعلن ت�شنيف ويبومرتك�س الذي يعده املركز الوطني للبحوث يف  مدريد  نتائجه 
حلت  وقد  عربية،  جامعة   100 اأف�شل  بينها  من  عاملية   جامعات  تت�شمن  التي 
وفقًا  الأردن اخلا�شة، وذلك   الأوىل بني جامعات  املرتبة  جامعة فيالدلفيا يف 
ومرافق  والتطوير  البحث  يف  وامل�شاركة  اجلامعية  البيئة  تتناول  عاملية  ملعايري 

اجلامعة واخلدمات الإلكرتونية واخلدمات املقدمة للطلبة وغري ذلك . 

اأما على امل�شتوى العربي والذي ي�شم )725( جامعة ، فقد جاء ترتيب جامعة 
فيالدلفيا الـ)47( ويف نف�س الوقت قام ويبومرتك�س بت�شنيف )21250( جامعة 
يف جميع اأنحاء العامل وكان ترتيب جامعة فيالدلفيا )3316( ومل ت�شل اىل هذا 

امل�شتوى �شوى )45( جامعة عربية . 

ومن اجلدير بالذكر اأن هذه هي ال�شنة اخلام�شة على التوايل التي تظهر فيها 
جامعة فيالدلفيا يف قائمة اأف�شل اجلامعات اخلا�شة الأردنية والعربية .

يف املقابل احتفلت جامعة فيالدلفيا حتت رعاية ليلى �شرف رئي�س جمل�س اأمناء 
اجلامعة وبح�شور الدكتور مروان كمال رئي�س اجلامعة، واأع�شاء جمل�س الأمناء 

والأ�شاتذة نواب الرئي�س والعمدء واأع�شاء الهيئة التدري�شية والإدارية، بتخريج 
404 طالب وطالبات من الفوج التا�شع ع�شر من حملة البكالوريو�س يف خمتلف 

الكليات وخريج من الدرا�شات العليا للف�شل الأول 2012 - 2013.
واأقيم حفل التخرج على دفعتني، ت�شمن احلفل الأول الكليات العلمية والأدبية 
والدرا�شات العليا، واحلفل الثاين كليات العلوم الإدارية واملالية وكلية احلقوق. 

من جهة اخرى �شاركت جامعة فيالدلفيا موؤخرًا مب�شابقة الربوتيات للجامعات، 
عمر  الطلبة  عمل  عن  ال�شومو  مل�شابقة  ت�شميم  اأف�شل  جائزة  على  وح�شلت 
حممد  املهند�س  عليه  اأ�شرف  الذي  خمادمة،  ونادية  عمار،  وعماد  القوا�شمة، 
على  ال�شرجتي  وعالء  �شتات،  ودانا  طردة،  حازم  الطلبة  ح�شل  كما  بدوان، 

اجلائزة الثالثة مل�شابقة جمع الكرات، باإ�شراف املهند�س حممد بدوان.

جامعة  يف  امليكاترونك�س  هند�شة  ق�شم  اأن  اإىل  توتنجي  طارق  الدكتور  واأ�شار 
التي يح�شل فيها على جوائز،   الأوىل  فيالدلفيا هو ق�شم متميز، ولي�شت املرة 
فقد حاز على عدة جوائزيف ال�شنوات املا�شية من خالل اهتمامه بتعليم الطلبة 

املهارات التطبيقية بطريقة عملية وتكنولوجيا عالية. 

وذلك لرتجمة  ا�شتحداث تخ�ش�شات جديدة  اإىل  يتطلع  الق�شم  "اأن  واأ�شاف: 
اجلامعة  ا�شتحدثت  حيث  الوطنية،  وال�شرتاتيجيات  والتوجهات  ال�شيا�شات 
جامعة  مع  بالتعاون  امليكاترونك�س  هند�شة  يف  املاج�شتري  درجة  برنامج  موؤخرُا 

بوخوم للعلوم التطبيقية.

على مقيا�س ويب�مرتك�س

جامعة فيالدلفيا حت�سد جائزتني مب�سابقة الرب�تيات للجامعات
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يف  مقايل  على  مالحظاتها  املعدنية  والرثوة  الطاقة  وزارة   ن�شرت 
الطاقة  “مفردات  عنوان  حمل  والذي  اأ�شابيع،   3 قبل  الد�شتور  جريدة 
مالحظات  يف  جاء  ما  اقدر  الذي  الوقت  والغمو�س”.ويف  ال�شبابية  بني 
عدد  على  التاأكيد  املفيد  من  اأنه  اإل  الهتمام،  لها  واأ�شكر  الوزارة 
الوطنية:. امل�شلحة  فيه  ما  اإىل  الو�شول  بغية  الرئي�شة  امل�شائل   من 

ميكن  ل  باأنه  القطاعات  من  غريه  عن  الطاقة  قطاع  يختلف  اأوًل: 
الطبيعية  الرثوات  ولكن  فقط.  �شوق  وتوجه  عام  كقيا�س  يوؤخذ  اأن 
للكلفة،  امل�شتهلك  وحتمليه  بلد  بكل  اخلا�شة  واحليثيات  الوطنية 
امل�شاريع. واإقامة  التخطيط  يف  مركزية  نقاطا  تكون  اأن   يجب 

ديناميكية.  حالة  هي  العاملية،  الأ�شواق  يف  اخلام  املواد  اأ�شعار  اإن  ثانيًا: 
الندرة.  عامل  ب�شبب  م�شتمر  �شعود  يف  والبعيد  املتو�شط  املدى  على  وهي 
معينة،  لفرتة  العاملي  ال�شوق  يف  النفط  اأ�شعار  انخفا�س  اأن  يعني  وهذا 
ومن  لذلك،  الطمئنان  يجوز  ل  وبالتايل  احلال.  ا�شتمرار  يعني  ل 
اأن  وهي  الأوىل  القاعدة  اإىل  يقود  وهذا  املحلية.  امل�شادر  اإهمال  ثم 
ل  الذي  الأمر  الرتفاع.  اإىل  اأ�شعارها  م�شري  متجددة  غري  مادة  كل 
عاما.  30 مدى  على  بلدنا  يف  الزيتي  ال�شخر  لإهمال  املربر  لنا   يعطي 

ففي  �شحيح.  ب�شكل  الختيار  ومعايري  املقارنة  موازين  و�شع  ينبغي  وهنا 
الزيتي  اأوال�شخر  الفحم  �شوى  الأحفورية  للطاقة  م�شادر  فيه  لي�س  بلد 
بل  ال�شعوبات.  رغم  اأوذاك  امل�شدر  هذا  من  ال�شتفادة  فعليه  مثاًل 
غنيا  الأردن  كان  واإذا  به.  خا�شة  تكنولوجيا  وتطوير  فيه  البحث  عليه 
الطاقة  اإهمال  ذلك  يعني  الرياح،فال  من  وفقريا  ال�شم�شية  بالطاقة 
املتجددة. الطاقة  نطاق  يف  يقعان  لأنهما  معًا  الرياح  وطاقة   ال�شم�شية 

ثالثًا: اإن اأي بلد ينظر اإىل امل�شتقبل، يدرك اأن التخفي�شات اخلا�شة التي ينالها 
بالأ�شعار، اأوال�شفقات ال�شتثنائية، اأوامل�شاعدات اأوالهبات املالية اأوالعينية، 
هي كلها ترتيبات موؤقتة. وغالبًا ما تكون لعتبارات �شيا�شية قابلة للتغري يف اأي 
حلظة، ول ميكن تخطيط امل�شتقبل على اأ�شا�شها. لقد اأهملنا ال�شخر الزيتي 
النقل احلديثة وتطوير تعاقدات  واأنظمة  الطاقة  ال�شم�شية، وحفظ  والطاقة 
امل�شفاة وغريها، لأن اأ�شعار النفط كانت ت�شلنا جزئيًا رخي�شة، وكاأنها �شتبقى 
رخي�شة على الدوام. ولكن فجاأة عادت الأمور اإىل طبيعتها وارتفعت الأ�شعار 
اإىل اأرقام قيا�شية مل نعد العدة لها. واعتمدنا على الغاز امل�شتورد، بظروف 
غري اعتيادية، واتفاقية غري متما�شكة. وفجاأة انقطع اأوتقطع الغاز ووقعنا يف 
كلي،ولكن  العامل فاحلديث هومن منظور  نتحدث عن  اأزمة �شعبة. وحينما 
الن�شياق  هذا  فيوقعه  عامة،  توجهات  وراء  فقط  ين�شاق  ل  اأن  بلد  كل  على 
يف اأزمات معقدة. فالأزمة ت�شيب البلد ولي�س بال�شرورة العامل. وهذا يقود 
اخل�شو�شيات  خلدمة  العاملية  التوجهات  توظيف  وهي  الثانية  القاعدة  اإىل 
اإلغاء اخل�شو�شيات الوطنية للتماهي مع التوجهات العاملية.  الوطنية ولي�س 

مالئمة  اأكرث  اأ�شبح   2012 عام  بعد  القانوين  الإطار  اإن  نعم،  رابعًا: 
�شنوات   )5( قبل  ذلك  يتم  اأن  املمكن  من  كان  ولكن  ال�شم�شية.  للطاقة 
ال�شتثمار  على  امل�شتثمرين  اإقبال  من  افدنا  قد  اأذاك  ونكون  اأواأكرث، 
الوطنية  اأوال�شركات  الأفراد  م�شتوى  على  �شواء  ال�شم�شية  الطاقة  يف 
والعباد. البالد  اأرهقت  التي  املالية  املتاعب   اأوالدولية، واخت�شرنا جزء من 

الزيتي  ال�شخر  ا�شتغالل  فاإن  ال�شاغطة  الأردن  ظروف  يف  خام�شًا: 
ينبغي  حجري(  فحم  )وكاأنه  املبا�شر  احلرق  خالل  من  الكهرباء  لتوليد 
تفعل  هكذا  التلوث.  من  �شيء  حتمل  مع  الق�شوى  الأولوية  له  تكون  اأن 
ال�شخر  من  النفط  ا�شتخراج  اأما  امل�شابهة.  الظروف  يف  البلدان  جميع 

مفــاجــاآت عــــام 2020...
وقطـاع الطاقـة

 بقلـــــــــم : د. ابراهيـــــــــم بــــــــــــدران
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�شنوات   )5( لوا�شتغرق  حتى  التمهل  من  ب�شيء  يتم  اأن  فيمكن  الزيتي 
اأخرى  وطنية  �شركة  او  العام  القطاع  يكون  اإن  املتوقع  من  وكان  اإ�شافية. 
حتى  املبا�شر  احلرق  حمطات  يف  اأوغريه  ال�شتوين  للم�شتثمر  �شريكا 
توليد  حمطات  اإن�شاء  يف  الإ�شراع  �شاأن  ومن  ال�شتثمار.  على  يت�شجع 
والت�شرع  ال�شغط  تخفف  اأن  الزيتي،  لل�شخر  املبا�شر  باحلرق  الكهرباء 
ومتطلباتها. �شروطها  ا�شتكمال  قبل  نووية  حمطات  اإن�شاء  مترير   باجتاه 

العلل  ب�شبب  للغاز  وم�شتقر  دائم  تزويد  اإىل  الو�شول  غياب  يف  �شاد�شًا: 
للتعامل  ال�شتعداد  فاإن  امل�شرية،  الفجر  �شركة  مع  التفاقية  اأوال�شوائب يف 
مع الطاقة ال�شم�شية ب�شكل جاد وعملي كان من �شاأنه اأن ي�شاعد على مواجهة 
وميكن  بعدها.  وما  و2015   2014 لالأعوام  الكهربائي  احلمل  يف  الزيادة 
فنحن  ال�شم�شية.  بالطاقة  تعمل  اأواأكرث  حمطتني  بناء  خالل  من  تتم  اأن 
لإن�شاء  مربر  من  هناك  فلي�س  وبالتايل  واط.  ميغا   450 عن  فقط  نتحدث 
الآن.  متاحة  الأخرى  الأكيدة  والبدائل  الوقود  يف  املكلفة  الديزل  حمطات 
اأن  اأن اجلهة امل�شوؤولة ل ينبغي لها  وهذا يقودنا اإىل القاعدة الرابعة. وهي 
امل�شتهلك.  على  اخلانقة  التكلفة  باأعباء  وتلقى  ال�شهلة  احللول  عن   تبحث 

فيه  النووية  الطاقة  هيئة  مل�شلحة  �شدر  الذي  الأبي�س  الكتاب  اأن  �شابعًا: 
اأخطاء وثغرات كثرية. وهو تقرير فني غري مكتمل ولي�س كتابًا اأبي�س باملفهوم 
املتداول. ويكفي اأنه مل يجب على الأ�شئلة اخلالفية الكربى يف املو�شوع: اأين 
موقع املحطة؟ واأين اجلدوى القت�شادية والفنية؟ وهل ميكن حتديدهما قبل 
تعيني املوقع وتكاليف البنية التحتية املرتبطة باملوقع؟ وكيف �شي�شتفيد الأردن 
من حتلية املياه؟ اإذا كانت املحطة النووية �شتقام يف بادية املفرق وقناة البحرين 
مل حترز تقدما بعد؟ وهل هناك مياه كافية للتربيد )20 اأو40( مليون مرت 
مكعب �شنويا من اخلربة ال�شمراء؟ وما هي حجوم املياه يف حالة الكوارث؟ 
ومن اأين �شتاأتي املياه؟ وهل لدينا مياه لتعدين اليورانيوم؟ وما هي كلفة البنية 
التحتية للمحطة قبل حتديد املوقع؟ وهل �شيتم بناء مفاعل واحد )1000( 
ميغا واط كما تقول الهيئة اأم مفاعالن كل منهما ميغا واط )1000( كما يقول 
ال�شراكة، ول كيفية  نوع  الكثري؟ ونحن ل نعرف  الأبي�س وغري ذلك  الكتاب 
التمويل مل�شروع كلفته 8 مليار دولر، يف اقت�شاد �شغري متوا�شع الإمكانات؟. 
القاعدة  اإىل  يقودنا  وهذا  الأخرى.  البيئية  التعقيدات  عن  ناهيك  هذا 
اخلام�شة،وهي عدم الذهاب الفوري اإىل نظام لي�س لدى الدولة من اإمكانية 
 ال�شيطرة عليه �شيء: ل املال ول التكنولوجيا ول املربرات ول و�شع املنطقة.

مع  �شتعمل  ال�شم�شية  الطاقة  فاإن  الأ�شا�شية  الأحمال  عن  احلديث  اأما 
املختلفة  واملحطات  باأنواعه،  الزيتي  ال�شخر  من  الأخرى  التوليد  اأنظمة 
وان  خا�شة  الأ�شا�شية.  الأحمال  ملواجهة  كافية  �شتكون  وجميعها  القائمة، 
النتقال  اإطار  يف  التقليدي  �شكلها  عن  تخرج  اأخذت  الأحمال  طبوغرافية 
 من ال�شبكات املركزية اإىل ال�شبكات املحلية وال�شبكات العنقودية والفردية.

ثامنًا: من حيث ا�شترياد وت�شدير الغاز فاإن الأمر يزداد غمو�شا حتى بعد 
“اأن الأردن �شوف يكون م�شدرًا للغاز عام  التو�شيح. فاإذا كان قول الوزير 
2020 اإذا جنحت BP يف برناجمها التجاري ح�شب توقعاتها”. فهذا يعني 
ن�شبح  اأن  ميكن  التي  الدرجة  اإىل  الغاز  من  وفرية  كميات  لدينا  اأن  بداهة 
جتاري. برنامج  م�شاألة  وامل�شاألة  �شنوات   )7( خالل  للغاز  م�شدرين   معها 

الطاقة  م�شروع  اإىل  الدولة  تذهب  اأن  يعقل  هل  تا�شعة  مرة  نت�شاءل  وهنا 
النووية بكلفة )8( مليارات دولر ليعمل يف عام 2020 وهي يف ذات الوقت 
اأن تكون م�شدرة للغاز )اإذا جنح الربنامج التجاري( يف عام 2020  تتوقع 
النووية  املحطة  اأمر  يف  الرتيث  �شرورة  اإىل  الأرقام  هذه  تدعو  األ  اأي�شًا؟ 
حتى ن�شتجلي اأمر الغاز الذي ميكن اأن يوفر على بلد و�شلت مديونيته %70 
من الناجت املحلي الإجمايل مبلغ )8( مليارات دولر؟ ملاذا ل ن�شع برنامج 
الكلفة. العايل  الت�شرع  هذا  من  بدًل  اأو2032   2027 لعام  النووية   املحطة 

احلكومتني  بني  جرى  فما  العراق،  مع  الأنابيب  خلطوط  بالن�شبة  تا�شعًا: 
النوايا  والتزامات. وهذه  واتفاقيات  ولي�س عقود  نوايا.  اإعالن  هواقرب اىل 
منها  يتحقق  ومل  عامًا   )30( منذ  بال�شبط  العراق  مع  ونتبادلها  ن�شمعها 
�شيئا. واإذا كان ما قاله رئي�س الوزراء ميثل التزاما يف طريقه اإىل التحقيق 
وميكن العتماد عليه، وهوما نرجو ونتمنى، فاإن بناء خطوط النفط اأوالغاز 
لن ي�شتغرق اأكرث من )4( اإىل )5( �شنوات اأي �شتكون خطوط النفط والغاز 
عاملة قبل عام 2020، فلماذا مرة عا�شرة اإذن الت�شرع يف اإن�شاء حمطة طاقة 
بني  الن�شجام  واأين  الرتابط  اأين  2020؟  عام  يف  اأي�شا  عاملة  لتكون  نووية 
اإىل  يقود  وهذا  وهناك؟.  هناك  يقال  وما  هناك؟،  يقال  وما  هنا؟  يقال  ما 
القاعدة ال�شاد�شة وهي اأننا نتحدث يف الطاقة لي�س عن م�شدر واحد واإمنا 
 عن خليط من الطاقة ي�شم م�شادر متعددة يلعب التزامن فيها دورا اأ�شا�شيا.

مفعما  �شيكون   2020 عام  يبدواأن  الطاقة،  وزارة  برنامج  وح�شب  وهكذا، 
الزيتي  ال�شخر  حمطة  لدينا:  �شيكون  اإذ  الطاقة.  قطاع  يف  باملفاجاآت 
لال�شتونيني �شتكون عاملة يف 2014 اأو2015 وحمطات م�شابهة مع ال�شينيني 
�شتكون  �شم�شية  طاقة  وحمطات   2019 واط،عام  ميغا   900 با�شتطاعة 
اأنابيب نفط وغاز  عاملة قبل عام 2016 وحمطات طاقة رياح2018. وخطا 
 2020 عام  مياه  نووية وحمطة حتلية  عام 2018،وحمطة طاقة  العراق  من 
 )7( خالل  �شننتقل  اأي  الزيتي،.  ال�شخر  من  النفط  ا�شتخراج  وحمطات 
�شنوات من م�شتوردين 98% من احتياجاتنا من الطاقة اإىل م�شدرين للغاز 
وم�شدرين للطاقة الكهربائية من اأ�شول نووية وم�شدرين لليورانيوم.. يا لها 
الأردين، فهول  بالقت�شاد  ورفقا  بنا ومهال،  �شعيدة وحافلة. رفقا  �شنة  من 
يحتمل كل ذلك وما يتطلبه من ا�شتثمارات،ومتويل، وبنية حتتية،وقوى ب�شرية 

وخربات علمية وهند�شية وتكنولوجية يف �شبع �شنوات فقط.
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جامعة ال�سرق االأو�سط
...التكامل يف خمرجات التعليم

املوؤهلة،  الكفاءات  تخريج  وهو  الكرب  لتحقيق هدفها  �شعت  الأو�شط  ال�شرق  جامعة 
حيث عمدت على توفري البيئة البحثية املتميزة من املباين والقاعات واملختربات.

وح�شب رئي�س جامعة ال�شرق الأو�شط ال�شتاذ الدكتور ماهر �شليم، فان الأردن ينتج 
العقول وهو ما مييز تطوير البيئة التعليمية يف اململكة مقارنة بالدول العربية.

ويقول خالل لقائه مع "الن�شامى" ان التناف�س بني اجلامعات اخلا�شة يف اململكة يوؤثر 
اإيجابيًا على جودة خمرجات العملية التعليمية، م�شريا اىل ان التباطوؤ القت�شادي يف 

الأردن، لن يكون له تاأثري على قطاع التعليم.

وفيما يلي ن�س اللقاء:

•ما هي �ل�صيا�صة �لتي �أنتجتها �جلامعة من تاأ�صي�صها حتى حظيت بهذه �ل�صمعة 
�لطيبة؟

�شيا�شة اجلامعة هي جمموعة من املبادىء والقواعد التي حتكم �شري العمل املحددة 
من قبل جمال�س احلاكمية وبخا�شة جمل�س الأمناء، وتعد املر�شد للعاملني يف اجلامعة 
ويف امل�شتويات املختلفة عند اتخاذ القرارات والت�شرفات املرتبطة بتحقيق الأهداف.

نتمثل يف اجلامعة ككل ويف وظائفها وعملياتها، لذلك فان �شيا�شة اجلامعة   ونحن 
ت�شمل على العديد من املحاور وهي: امل�شوؤولية ، و�شورة اجلامعة و�شمعتها، واجلودة، 
والهيئة  واخلطط،  واملناهج  والربامج  العلمي،  والبحث  التدري�شية،  الهيئة  واأع�شاء 
الدويل،  والتعاون  العلمي،  والبحث  اجلامعة  وموارد  الر�شيدة،  واحلاكمية  الإدارية، 
الثقايف،  والتنوع  الراجعة،  والتغذية   ، والن�شاطات  الإلكرتونية،  والثقافة  واملهارات، 

والربوتوكول،  والإتيكيت  التنظيمية،  والثقافة  العمل،  وخطة  التطوعي،  والعمل 
والإت�شال والتوا�شل، والتعلم امل�شتمر ، واملخرجات ، وت�شنيف اجلامعة، واملبادىء 
الأخالقية، وهذه املحاور مبجموعها تكون نظامًا متكاماًل ومتفاعاًل كل حمور منها 

يوؤثر ويتاأثر باملحاور الأخرى، يهدف اإىل حتقيق اأهداف اجلامعة.

كما وان اأبرزز ما مييز جامعة ال�شرق الأو�شط، اأنها تتبّنى خطة اإ�شرتاتيجية رائدة 
جامعة  تكون  اأن  يف"  فتتمّثل  روؤيتها  اأما  قوة"،  ”املعرفة  �شعار  على  تقوم  ومرنة 
الإن�شانية،  وخدمة  العلمي،  والبحث  التعليم  يف  وعامليًا  واإقليميًا  حمليًا  متميزة 
التدري�س  هيئة  اأع�شاء  لدى  املعرفة  لتعميق  والفكري  املادي  راأ�شمالها  م�شّخرة 

وطلبتها وخّريجيها، باعتبارها قوة للبقاء والنماء والرقي".

لذلك فان اجلامعة  ت�شعى من خالل ر�شالتها اإىل اإنتاج املعرفة من خالل التدري�س 
يف تخ�ش�شات مرحلتي البكالوريو�س واملاج�شتري، والبحث العلمي وخدمة املجتمع 
القيادية  واملهارات  املعرفة  الطلبة  واإك�شاب  امل�شتمرة،  التنمية  يف  للم�شاهمة 
الالزمة لتنمية التفكري الإبداعي اخلاّلق والتحليل والنقد، ملواكبة التطور العلمي 
الت�شامح  واأعراف  اإك�شابهم تقاليد  املعلومات، والقت�شاد املعريف، مع  وتكنولوجيا 
والحرتام والإخال�س يف العمل". و تتبّنى ميثاقًا اأخالقّياأً يقوم على مبادئ: تقوى 

اهلل والنتماء والعزم واللتزام والتمّيز والعاملية واخُللق القومي.

وتّتخذ جامعة ال�شرق الأو�شط من اجلدية وال�شفافية والن�شباط والنظام مبادئ 
حتكم اأعمالها، ترقى بها اإىل الكمال، تناأى بها عن كل ما يعوق العمل من الفو�شى 
على  والرتكيز  الواحد،  الفريق  بروح  العمل  منها:  ثوابت  تتبّنى  حيث  والإهمال، 
توّفر  عالية.و  وجودة  كفاءة  ذات  خمرجاتها  لتكون  والتطبيق،  احلديثة  التقنية  
لطلبتها بيئة جامعية تف�شي بهم اإىل التعّلم الفّعال امل�شتمر.وحتت�شن نخبة مميزة 
من اأع�شاء هيئة التدري�س ذوي درجات عالية من الروح املهنية يف جمال البحوث 

والدرا�شات وال�شت�شارات الفنّية والتدريب.
وتطبيقية متميزة، وذات جودة  بحثية نظرية  تعليمية  لطلبتها خربات  وتقّدم  كما 
جلودة  امل�شتمرين  والتطوير  بالتح�شني  تلتزم  و  العاملي،  الأداء  معايري  وفق  عالية 
مبداأ  تتبنى  و  خمرجاتها  جودة  �شمان  بهدف  فيها  وللعاملني  لطلبتها  خدماتها 
التعّلم امل�شتمر وتبّثه بني  طلبتها والعاملني فيها.و تقدم خدمات ا�شت�شارية وفنية 
يف  ت�شهم  و  اإبداعّية  بطرق  م�شكالته  حل  على  وتعمل  املحلي،  للمجتمع  متميزة 

العق�ل  ينتج  �سليم:االأردن 
وي�ستثمر يف راأ�س ماله الب�سري

اجلامعة �سعت اإىل ت�فري البيئة البحثية املتميزة من املباين والقاعات واملختربات
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والدرا�شات  وتقّدم اخلدمات  للمعرفة،  بو�شفها جامعة موّلدة  امل�شتدامة   التنمية 
الفنّية املبدعة.

وحتر�س اجلامعة على اإقامة �شبكات من املعلومات املهنية مع اجلامعات الأردنية 
والعربية والعاملية العريقة وكذلك مع اجلمعّيات املهنّية ذات العالقة.

لذلك وبناء على جميع املعطيات ال�شابقة، فقد كَون جلامعة ال�شرق الأو�شط �شمعة 
املخرجات من طلبة  تطوير جودة  �شاهم يف  الذي  المر  و�شورة م�شرفة،  متميزة 
الدول  بع�س  يف  الأردن  ويف  و�شيا�شية  قيادية  مراكز  مهم  عدد  تبوء  اإذ  متفوقني 

وزارات كما يف الأردن.

�حلك�مية؟ باجلامعات  ق�رنت  ما  �إذ�  �خلا�صة  �جلامعات  �أد�ء  تقيم�ن  •كيف 

-اإن قيام اجلامعات اخلا�شة بوظائفها الأ�شا�شية من تدري�س وبحث علمي وخدمة 
املجتمعية اجتاهه  وتتحمل م�شوؤولياتها  املحلي  املجتمع  تن�شج على  املجتمع جعلها 
ولقد جعلها  البيئي.   والبعد  الجتماعي  والبعد  القت�شادي  البعد  تتمثل يف  والتي 

تتحمل م�شوؤولية كبرية وب�شورة قد تكون اأكرب مما حتمله بع�س اجلامعات. 

اأف�شل الكفاءات من  كما وتتناف�س اجلامعات اخلا�شة فيما بينها على ا�شتقطاب 
اأع�شاء الهيئتني التدري�شية والإدارية مما يوؤثر اإيجابيًا على �شمعتها وبالتايل على 
خريجيها  مناف�شة  وبالتايل  التعليمية،  خمرجاتها  على  ثم  ومن  عملياتها  جودة 
خلريجي اجلامعات احلكومية وخري دليل على ذلك تبوء خريجي بع�س اجلامعات 

اخلا�شة مراكز وظيفية متميزة داخل الأردن وخارجها. 

•ماه� ردكم على من يعتقد باأن �جلامعات �خلا�صة هدفها حتقيق �لربح �ملادي؟

تقوم  كانت  حيث   ،1989 عام  يف  كان  الأردن  يف  اخلا�شة  اجلامعات  اإن�شاء  -بداية 
باملرافق  وجتهيزها  املباين  واإن�شاء  الأر�س  ب�شراء  تقوم  ربحية  ركيزتني،  على 
وو�شائل النقل، مقابل عائد يرتاوح ما بني 10%-15%، والثانية تتكون من اأكادمييني 
يتمثل يف اجلانب  الربامج هذا  التعلمية و�شع  ال�شيا�شات  يتولون ر�شم  متخ�ش�شني 

غري الربحي. 

وحتى ت�شمن اجلامعة اخلا�شة وجودها و�شمان جودة خمرجاتها ل بد من املناف�شة 
مع زميالتها الأخرى من اجلامعات اخلا�شة واجلامعات احلكومية، وهذا ا�شتقطاب 
واإر�شاديًا  وبحثيًا  وتعليميًا  علميًا  بالبنان  اإليهم  ي�شار  اأكفياء  تدري�س  هيئة  اأع�شاء 
نوعية  على  ذلك  �شينعك�س  وبالتايل  نظرياتها،  عن  متميزة  يجعلها  مما  وتوجيهياً، 
اخلريجني، وهذا يتطلب رواتب عالية، لذلك جند اأن الهدف لي�س الربح واإمنا جودة 

العمليات التعليمية.

و�لبحث  �لإعتماد،  وهيئة  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  ت�ليه  �لذي  �لأ�صا�صي  �لدور  •ما 
�لعلمي �جتاه �جلامعات �خلا�صة ؟

جانب  اإىل  اخلا�شة،  اجلامعات  اإن�شاء  يف  الإ�شتثمار  نحو  الأردن  توجه  زيادة  -مع 
اجلامعات احلكومية، اأ�شبحت هذه اجلامعات ت�شكل عن�شرًا مهًما يف قطاع  التعليم 
العايل ل ميكن جتاهله اأو التقليل مما تقدمه من م�شاهمة يف تعزيز القت�شاد الأردين 
اإكمال درا�شتهم اجلامعية من  وا�شتقطاب الأعداد الكبرية من الطلبة الراغبني يف 

داخل الأردن وخارجه.

روؤية اجلامعة تتمّثل
باأن تك�ن جامعة متميزة 

حمليًا واإقليميًا وعامليًا
يف التعليم والبحث العلمي

قرارات جمل�س التعليم العايل 
يف جمملها تهتم باالأم�ر 
ال�سكلية وتهمل تط�ير 
�سيا�سات التعليم العايل
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يف  اجلودة  و�شمان  العايل  التعليم  تطوير  مو�شوع  اأخذ  فقد  ذلك  اأجل  ومن 
واملعرفية،  التكنولوجية  باملهارات  وتزويدهم  اجلامعات  خريجي  من  خمرجاته، 
والنه�شة  للتنمية  رئي�شًا  موؤ�شرًا  باعتباره  لي�س فقط  و�شعبيًا  ر�شميًا  اهتمامًا  يلقى 
احلقيقية بل من اأجل مواجهة املجتمع الأردين وبكافة فئاته، ومتطلبات �شوق العمل 

املحلية والإقليمية والدولية. 

ورجال  واألأكادمييني  الطلبة  واأهايل  التطوير   وم�شئولو  الراأي  قادة  اأخذا  وقد 
تتواءم  ومهارات  الكفاءات  ذوي  من  خريجني  توافر  ب�شرورة  يطالب  الأعمال، 
وزارة  دفع  مما  والعاملية،  الإقليمية  املناف�شة  مواجهة  على  قادرة  العمل  �شوق  مع 
التعليم العايل والبحث العلمي وهيئة اعتماد موؤ�ش�شات التعليم العايل  للتوجه نحو 
لتطبيق اجلودة  معتمدة  معايري  وو�شع  والعتمادالأكادميي،  التعليم  �شمان جودة 
اأعطيت  اإذ  تام على اجلامعات احلكومية  ب�شكل  ولكن ذلك غري مطبق  املطلوبة، 
تلك اجلامعات مهلة زمنية لت�شحيح اأو�شاعها بهدف العتمادين العام واخلا�س، 
ومن هنا وبذلك يتمثل دور وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وهيئة العتماد يف 
العام واخلا�س  الرقابي من خالل العتمادين  الدور  اإىل  اإ�شافة  الت�شريعي  الدور 

والتاأكد من جودة املخرجات. 

�خلا�صة؟ باجلامعات  �ملتعلقة  �لعايل  �لتعليم  قر�ر�ت  �ىل  تنظرون  •كيف 

-اإن قرارات جمل�س التعليم العايل يف جمملها تهتم بالمور �شكلية وتهمل تطوير 
�شيا�شات التعليم العايل يف الأردن، ا�شافة اىل عدم اعتنائها باجلانب الت�شريعي 

للو�شول اإىل قوانني واأنظمة تعمل على حتقيق ا�شتقرار التعليم العايل يف الأردن.

�لأخرى،  �خلا�صة  �جلامعات  من  �لأو�صط  �ل�صرق  جامعة  ت�صنف�ن  •كيف 
وما هي تطلعاتكم؟

والقاعات  املباين  حيث  من  بحثية  بيئة  وفرت  الأو�شط  ال�شرق  جامعة  -اإن 
التدري�شية  الهيئتني  اأع�شاء  يف  يتمثل  فكري  مال  لراأ�س  وامتالكها  واملختبـــرات 
والإدارية ممن ي�شهد لهم بالكفاءة على م�شتوى الوطن العربي جعلها �شمن ال�شف 
الأول من اجلامعات الأردنية، وخري دليٍل على ذلك و�شول كلية الأعمال فيها على 
ت�شنيف  يف  العربية  اجلامعات  على  و)17(  الأردنية  اجلامعات  يف  الأول  املركز 

جملة فورب�س ال�شرق الأو�شط التطلعات ال�شخ�شية للمناهج للنهو�س باجلامعة .

ومن وجهة نظري فاإن  م�شتقبل التعليم وموؤ�ش�شاته يتطلب اإ�شالحًا �شاماًل يف مناٍح 
واأن  اإغفال للحقائق،  اأو  التعامل معها ب�شكل علمي، ودون حماباة  متعددة، ويجب 

ل ُيرتك الأمر يف اإطار حماولت متناثرة واأوراق ُتطرح يف الندوات واملوؤمترات دون 
تطبيق اأو تغيري حقيقي يوؤدي اإىل عملية اإ�شالح �شاملة. 

اخللل  معاجلة  �شبل  ملعرفة  ملّحة  �شرورة  هي  املتقدمة  الدول  جتارب  درا�شة  اإن 
علمية  كوادر  باإعداد  الأوىل  بالدرجة  املعنية  هي  اجلامعات  اأن  حيث  والرتقاء، 
تقوم على اأكتافها النه�شة؛ فهي التي تخلق البيئة لالإبداع الفكري والثقايف والعلمي 
امل�شتقبل،  قادة  هم  اليوم  طالب  اأن  هي  ثابتة  حقيقة  اإىل  بالإ�شافة  والتكنولوجي، 
فاإذا اأردنا م�شتقباًل زاهرًا فال بد من الهتمام الفعلي يف حا�شر موؤ�ش�شاتنا التعليمية 
جمتمعاتهم  مع  التفاعل  على  قادرين  موؤهلني  لأفراد  م�شنعًا  لت�شبح  وتطويرها 

بكفاءة وفاعلية، والعمل على جت�شري الفجوة بيننا وبني العامل املتقّدم.
هو  وتطبيقاته  والتكنولوجي  العلمي  التقّدم  اأن  اأدركت  املتقدمة  البلدان  واإن  كما 
بالعلم  اهتمت  لذا  املعي�شة،  م�شتوى  وارتفاع  القت�شادي  للنمو  الأ�شا�شي  امل�شدر 
الأ�شتاذ  بني  التفاعل  واعتمدت  والتلقني  وتخلت عن طرق احلفظ  العلمي،  والبحث 
الإبداعي،  والتفكري  امل�شتّقل،  التفكري  وعززت  واملعمل،  الدر�س  قاعات  يف  والطلبة 
اإجمايل  من   )%3( من  اأكرث  تنفق  حيث  العلمي،  والبحث  والتحليل  النقد  ومهارات 

الناجت املحلي على البحث العلمي.

لدورها  احلقيقي  بالتطبيق  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  التعليمية  املوؤ�ش�شات  م�شتقبل  اإن 
�شنع  اإىل  املعرفة  تقدمي  جتاوز  فدورها  واأهدافها،  ور�شالتها  روؤيتها  من  امل�شتمد 
املعرفة ونقلهــا، والبحث والتجديد، ونقل اخلربة والثقافة والعلم، وخلق فر�س العمل 
امل�شتدامة،  والتنمية  القت�شادي  النمو  باجتاه  تغيري حقيقي  اأداة  لت�شبح  ال�شوق  يف 
وعليه، فاإن اجلامعة تتحمل م�شوؤولية النتقال من التعليم اإىل التعّلم، واإعداد خريٍج 
موؤهٍل لديه مهارات متعددة تنا�شب ما يحتاجه �شوق العمل العاملي، وقادٍر على البدء 

باأعمال وم�شاريع ريادية.

ومن هنا، تظهر احلاجة اإىل تبني اجلامعات م�شوؤولية ن�شر ثقافة الريادة يف الأعمال، 
وحث الطلبة والباحثني واملبدعني على املبادرة ال�شخ�شية والتقّدم باأفكار ومقرتحات 
العمل  �شوق  تدخل  رائدة  ك�شركة  لتبداأ  ورعايتها  وتطويرها  تنميتها  ميكن  مل�شاريع 
تقدمي  خالل  من  وذلك  ال�شوق،  يف  واملناف�شة  والنمو  ال�شتمرار  على  قادرة  وتكون 
والباحثني،  للطلبة  والإر�شاد  والن�شح  واللوج�شتي  واملعنوي  املادي  للدعم  اجلامعة 
على  قادرة  �شركاتهم  اأو  اأفكارهم  ت�شبح  اأن  اإىل  م�شاريعهم  واحت�شان  ورعايتهم 

البقاء يف �شوق العمل ب�شورة م�شتقلة.

�شوق  مواجهة  على  قادرين  خريجني  اإعداد  على  عملت  قد  اجلامعات  تكون  وبذلك 
باملهارات  والتزّود  الريادية  الأعمال  جمال  يف  والنخراط  واحتياجاته،  العمل 
الالزمة لقتناء موؤ�ش�شات اأعمال ريادية واإدارتها، وبناء �شراكة فاعلة بني اجلامعات 
باأ�شكالها  التنمية  وموؤ�ش�شات املجتمع املدين يف القطاعات املختلفة الكفيلة بتحقيق 
ريادية،  اأعمال  وخلق  والبطالة،  الفقر  حماربة  طريق  على  خطوات  وو�شع  كافة، 
وزيادة الفر�س للتناف�شية والبتكار والإبداع وبناء وتعزيز القدرات ال�شخ�شية لدى 

اخلريجني من ال�شباب الطموح.

عملية  اإىل  يحتاج  الواقع  ت�شويب  فاإن  التعليمية  للموؤ�ش�شة  املعا�شر  الدور  ولتحقيق 
تغييــر حقيقية و�شاملة يف اإدارة التعليم العايل، واإدارة اجلامعة، والعملية التعليمية 
والطالب،  التدري�شية،  والهيئة  التعليم،  واأ�شاليب  الدرا�شية  واخلطط  بعنا�شرها 

والبحث العلمي، وخدمة املجتمع.

�لتعليم؟ قطاع  على  �أثر  �لأردن  يف  �لقت�صادي  للتباط�ؤ  �صيك�ن  •هل 

-من وجهة نظري ال�شخ�شية اأرى اأن التباطوؤ القت�شادي املتوقع يف الأردن ل اأثر له 
على قطاع التعليم يف الأردن حيث اأن ال�شعب الأردين �شعب مثقف وي�شعى للنهو�س 
بنف�شه وببلده، وبالتايل فاإن الإقبال ال�شديد على التعليم يف الأردن جعلها يف م�شاف 
الدول العربية والإقليمية من حيث القبال على التعليم العايل وبخا�شة واأن الأردن 
الدولة فهي  ن�شوء  الب�شري منذ  راأ�س ماله  املوارد الطبيعية. وي�شتثمر يف  اإىل  يفتقر 

م�شدر للكفاءات.

اجلامعة تتبّنى خطة 
اإ�سرتاتيجية رائدة 

�سعارها "املعرفة ق�ة"

التباط�ؤ االقت�سادي
يف االأردن لن يك�ن له 

تاأثري على قطاع التعليم
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83.2 ملي�ن دينار اأخ
اأرباح "االت�ساالت 
االأردنية" يف 2012

21  ملي�ن دينار اأرباح 
"ت�ليد الكهرباء 

املركزية" لعام 2012

حققت جمموعة الت�شالت الأردنية 83.2 مليون دينار اأرباح بعد ال�شريبة يف 
نهاية العام 2012.

الفوائد  )قبل  الت�شغيلية  الأرباح  بلغت  فقد  لل�شركة  املالية  البيانات  وبح�شب 
نهاية  يف  دينار  مليون   155.8 حوايل  والطفاءات(  وال�شتهالكات  وال�شرائب 

العام 2012 مقارنة مع 163.1 مليون دينار يف نهاية العام 2011.

وتخطت قاعدة امل�شرتكني للمجموعة لنهاية العام 2012 الـ 4 ماليني م�شرتك، 
حيث �شهدت قاعدة امل�شرتكني منوا ملحوظا بلغت ن�شبته 13.5% لت�شل بذلك 

اإىل 4 مليون م�شرتك، مقارنة مع 3.5 مليون م�شرتك يف نهاية عام 2011 . 

قطاع  يف  املتميزة  العرو�س  على  الكبري  الإقبال  نتيجة  الزيادة  هذه  وجاءت 
عرو�س  على  الإقبال  لإ�شتمرارية  بال�شافة   ، اخللوية  الت�شالت  خدمات 

النرتنت )ADSL والال�شلكي(.

حققت �شركة توليد الكهرباء املركزية اأرباحا �شافية بلغت 21.3 مليون دينار 
العام 2011، حيث  باملئة عن  بلغت 164  زيادة  وبن�شبة  املا�شي،  العام  خالل 

كانت قد �شجلت اأرباحا بلغت 8.056 مليون دينار.
 

وبلغ �شايف الإيرادات الت�شغيلية لل�شركة 1.012 مليار دينار، مقارنة مع 905 
ماليني دينار للعام 2011، وبن�شبة زيادة 11.7 باملئة.

واأظهرت بيانات ال�شركة، اأن حقوق م�شاهميها يف الدخل ال�شامل بلغت خالل 
عام 2012، ما مقداره 20 مليون دينار مقارنه مع 9 ماليني دينار يف 2011، 

وبارتفاع 109 باملئة عن العام الذي �شبقه.

وبلغت خم�ش�شات ال�شريبة امل�شتحقة على ال�شركة للعام املا�شي 2.5 مليون 
دينار، يف حني يبلغ راأ�س املال امل�شرح به لل�شركة 30 مليون دينار.

كما وبلغت كمية الطاقة الكهربائية املولدة من حمطات �شركة التوليد املركزية 
توافرية  ن�شبة  بلغت  يف 2012، ما مقداره 7789 جيجاواط/ �شاعة، يف حني 

الوحدات التوليدية 93 باملئة.

الكهربائية  الطاقة  على  الطلب  يف  منوا  �شهدا   ،2012 اإن  ال�شركة  وقالت 
ال�شركة  وحر�شت  املوحد،  الكهربائي  للنظام  الكهربائية  الأحمال  وارتفاع 
على مواجهة الأحمال الكهربائية من خالل رفع جاهزية الوحدات التوليدية 
التابعة لها، حيث عملت على تنفيذ خطط ال�شيانة الوقائية وال�شنوية ال�شاملة 
بال�شرعة  الكهربائية  ال�شبكة  على  الوحدات  ربط  على  والعمل  مواعيدها  يف 

املمكنة.

وتبلغ ح�شة احلكومة من �شركة التوليد املركزية ما ن�شبته 40 باملئة من اأ�شهم 
ال�شركة يف حني تبلغ ن�شبة �شركة اأكوابور ال�شعودية 51 باملئة، بالإ�شافة اإىل 9 

باملئة، للموؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي.

الأردن؛  للطاقة يف  اأكرب �شركة مولدة  املركزية  الكهرباء  توليد  وتعترب �شركة 
كافة  الكهرباء موزعة يف  توليد  وت�شغيل عدد من حمطات  اإدارة  تتوىل  حيث 

اأنحاء اململكة.

ومتت خ�شخ�شة �شركة توليد الكهرباء املركزية يف عام 2007، عندما مت بيع 
للطاقة،  العربية   ”NARA “اإنارة  ل�شركة  اأ�شهمها  باملئة من  ن�شبته 51  ما 
 – للطاقة  دبي  الأردن  �شركة  قبل  من   ،2006 عام  يف  تاأ�شي�شها  مت  التي 
الذراع ال�شتثمارية ل�شركة الأردن دبي كابيتال، بال�شراكة مع �شركة مالكوف 

.”CCC“ املتحدين  املقاولني  و�شركة   ،”Malakoff“ املاليزية للكهرباء

حققت من�ا يف قاعدة امل�سرتكني
 بن�سبة %13.5
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ال�سرايرة:
انخفا�س الطلب على مادة 

الب�تا�س يف اال�س�اق العاملية 

199 ملي�ن دينار �سايف اأرباح 
2012 العربية" يف  "الب�تا�س 

بلغت   2012 املا�شي  العام  يف  �شافية  اأرباحا  العربية  البوتا�س  �شركة  حققت 
198.8 مليون دينار بعد اأقتطاع ال�شريبة واملخ�ش�شات، يف الوقت الذي بلغ فيه 
�شايف الرباح 299.7 مليون دينار، كما بلغ اجمايل ايرادات احلكومة الردنية 

115 مليون دينار. 

وت�شري البيانات املالية الولية املتوقعة لل�شركة اىل ان �شايف اليرادات الت�شغيلية 
بلغ 586.2 مليون دينار اردين مقابل 720.1 مليون دينار لفرتة املقارنة داتها 
، وقد قامت ال�شركة خالل عام 2012 بانتاج 1.8 مليون طن من البوتا�س ، ومت 

بيع 1.6 مليون طن .

وبني رئي�س جمل�س الدارة �شركة البوتا�س العربية جمال ال�شرايرة، ان النتائج 
 ، العاملية  ال�شواق  يف  البوتا�س  مادة  على  الطلب  انخفا�س  تعك�س  احلالية 
والوقود  واملياه  الكهرباء  كلفة  نتيجة لرتفاع  النتاج  كلف  ارتفاع  بال�شافة اىل 

والجور .

امل�شوؤولية  بدعم  العربية  البوتا�س  �شركة  ا�شتمرار  على  ال�شرايرة  واأكد 
دينار خالل  10 ماليني  مبلغ  العربية  البوتا�س  �شركة  انفقت  الجتماعية حيث 
امل�شوؤول  الوطني  دورها  بتاأدية  التزاما   ، املحلية  املجتمعات  لدعم   2012 عام 
املحلي  املعي�شي  امل�شتوى  رفع  يف  ت�شاهم  التي  املحلية  التنموية  امل�شاريع  بدعم 
عدد  بلغ  وقد   ، القطاعات  خمتلف  يف  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  وتطوير 

مائة  وحوايل  وجمعية  موؤ�ش�شة  الفي  عن  يزيد  ما  الربامج  هذه  من  املنتفعني 
الف مواطن ، كما خ�ش�شت ال�شركة مبلغ �شبعة ماليني دينار كمنحة ا�شتثنائية 

لتح�شني حياة املتقاعدين من ال�شركة .

من جانبه بني املدير العام لل�شركة كيث ثورنتون ان نتائج العام احلايل تعد جيدة 
يف �شوء م�شتويات الطلب العاملي وان ال�شركة ب�شدد تطبيق اليات خلف�س الكلف 
م�شتوى  على  املحافظة  بهدف  لنتاج  كلف  بارتفاع  املتعلقة  التحديات  ملوجهة 
الربحية ، كما اكد على اأهمية �شالمة العاملني يف ال�شركة وهي الولوية الوىل 
بالن�شبة لدارة ال�شركة، فالعمال هم العن�شر الأهم بالن�شبة لعملية النتاج وقد 
�شهد العام مرور ماليني �شاعات العمل بال ا�شابات مما يرفع �شركة البوتا�س 
العربية اىل املراتب الوىل على امل�شتوى العاملي يف هذا املجال وقد حتقق ذلك 
بفعل وعي العمال والدارة والعمل الدوؤوب على حت�شني وتطوير بيئة عمل امنة .
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ا�ستثمار �سناعي عراقي يف مدينة امل�قر اأخ
ال�سناعية بقيمة 10 ماليني دينار

�سحـ�يل:
متانة  على  تاأكيد  اال�ستثمار  هذا 
وفاعلية  االأردين  االقت�ساد 

املنظ�مة االإ�ستثمارية فيه

على م�ساحة تبلغ قرابة 22.5 دومن و�سي�فر اأكرث من 200 فر�سة عمل

املوقر  مدينة  يف  اإ�شتثماري  عقدًا  الأردنية  ال�شناعية  املدن  �شركة  وقعت 
�شناعة  يف  متخ�ش�س  م�شنع  لإن�شاء  دينار  ماليني   10 بقيمة  ال�شناعية 

الأ�شالك والكوابل )الدرفلة(.
 

ال�شناعية  املدن  �شركة  عام  مدير  �شحويل  منري  لوؤي  الدكتور  الإتفاقية  ووقع 
الأردنية وكل من حممد الراوي وحممد خالد ح�شن ممثلني عن ال�شركة، حيث 
م�شاحة  وعلى  خمتلفة  عمل  فر�شة   200 من  اأكرث  توفري  على  امل�شنع  �شيعمل 

تبلغ قرابة 22.5 دومن.

الإقت�شاد  متانة  على  �شريح  تاأكيد  هو  الإ�شتثمار  هذا  باأن  �شحويل  واأكد 
الأردين وفاعلية املنظومة الإ�شتثمارية فيه، م�شريا اىل اأن ال�شركة تعمل وعلى 
نحو م�شتمر للعمل �شمن اإ�شرتاتيجية ينبثق منها خطط  يتمخ�س عنها نتائج 

ناجحة. وموؤ�ش�شية  وطنية 
الإ�شتثمار  هو  ال�شناعية،  املوقر  مدينة  يف  اجلديد  الإ�شتثمار  هذا  باأن  وقال 

العراقي الثاين يف املدينة، وياتي تاأكيدًا على اإ�شتمرارية الأداء املتنامي للقطاع 
الإقليمية  والأو�شاع  العاملية  الإقت�شادية  الظروف  الأردين رغم كل  ال�شناعي 
يف  الإقت�شادية  املتغريات  مواجهة  يف  الإنتاجي  القطاع  هذا  اأف�شلية  ويوؤكد 
والتي  املنطقة  يف  ال�شيا�شية  الأو�شاع  عن  نتجت  التي  احلالية  الظروف  ظل 
بارزًا  حتوًل  �شكل  مما  الإقت�شادية،  القطاعات  خمتلف  على  اآثارها  اإنعك�شت 
القطاعات  قائمة  �شتت�شدر  التي  ال�شناعي  القطاع  يف  الإ�شتثمار  نحو  للتوجه 

القت�شادية يف املرحلة املقبلة.

ظل  يف  الأمثل  الإ�شتثمار  هو  ال�شناعي  الإ�شتثمار  اأن  �شحويل  الدكتور  واأكد 
امل�شتثمر  برغبات  مرتبط  ال�شناعة  م�شتقبل  واأن  حاليًا  جتري  التي  الظروف 
الذي يبحث عن املزايا واحلوافز والإعفاءات وال�شمانات والتي تقدمها �شركة 
املدن ال�شناعية،  كما اأن الإ�شتثمار ال�شناعي له مردود طويل الأمد خ�شو�شا 
الدول، م�شريا  العديد من  الأردن مع  وقعها  التي  التجارية  الإتفاقيات  يف ظل 
ذات  اجلادة  الإ�شتثمارية  الطلبات  من  العديد  حاليا  ت�شتقطب  ال�شركة  اأن 
القيمة امل�شافة والتي تنظر اىل الإ�شتثمار يف املدن ال�شناعية كحافز ودعامة 
جناح لها حيث تقوم حاليا بعملية بناء مباين �شناعية منطية يف مدينة املوقر 
للطلب  اإنعكا�شا  احل�شن  مدينة  يف  الثالثة  للمرحلة  تو�شعة  وعملية  ال�شناعية 

املتزايد لالإ�شتثمار يف املدن ال�شناعية. 
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الرتقاء  نحو  دوما  ت�شعى  الأردنية  ال�شناعية  املدن  �شركة  اأن  �شحويل  واأكد 

الإجراءات  من  حزمة  وعرب  ومتميز  فعال  تنموي  اأداء  اىل  والو�شول  بالعمل 

ال�شتثمارية  البيئة  تعزيز  اإىل  الرامية  القت�شادية  واملحاور  وال�شيا�شات 

ال�شتثمارية  امل�شاريع  اإقامة  بدعم  الكفيلة  ال�شبل  وتهيئة  اجلاذبة  الأردنية 

و�شمان جناحها وا�شتمرارها يف مدنها ال�شناعية.

الأوىل  مبرحلتها  ال�شناعية  املوقر  مدينة  يف  الإ�شغال  ن�شبة  اأن  اإىل  واأ�شار 

40%، حيث  و�شلت اىل  2500 دومن،  اأ�شل  1440 دومنًا من  م�شاحتها  البالغة 

العام  القطاعني  كال  متثل  التي  وامل�شاندة  ال�شا�شية  اخلدمات  تنوع  عزز 

يربط  الذي  الدويل  الطريق  على  املتميز  املدينة  وموقع  و�شموليتها  واخلا�س 

الردن بكل من العراق ودول اخلليج العربي، م�شريا اأن عدد الإ�شتثمارات يف 

مدينة املوقر ال�شناعية تبلغ 15 ا�شتثمارا حمليا وعربيا ودوليا ، وترتكز هذه 

وغريها،  واملعدنية  والإن�شائية  والدوائية  الغذائية  القطاعات  يف  ال�شناعات 

فر�شة   2000 يقارب  ما  وفرت  دينار  مليون   217.3 اإ�شتثماراتها  حجم  ويبلغ 

عمل خمتلفة. 

ل�شناعة  ال�شري  وادي  �شركة  عام  مدير  الراوي  حممد  اأ�شار  جانبه  من 
ال�شركة  لثقة  تتويجا  ياأتي  الإ�شتثمار  توقيع  اأن  الأردنية،  والكوابل  الأ�شالك 

والأمني  ال�شيا�شي  الإ�شتقرار  عن  انبثق  الذي  الأردين  الإ�شتثماري  باملناخ 

تقدمه  ما  جنبا  اىل  جنبا  م�شروعه  جناح  ل�شمان  م�شتثمر  اأي  ين�شده  الذي 

�شركة املدن ال�شناعية من خدمات عديدة وت�شهيالت وحوافز دعتنا اىل اأخذ 

القرار باإن�شاء هذا الإ�شتثمار يف الأردن.

بناءا  بعد  امل�شروع  هذا  لإقامة  ال�شناعية  املوقر  مدينة  اإختيار  مت  اأنه  وقال   
هذه  يف  الكبري  ال�شتثمار  هذا  باإقامة  القرار  جاء  حيث  دقيقة،  ا�ش�س  على 
املدينة وذلك لتوفر البنية التحتية املطورة التي متلكها هذه املدينة من حيث 
توفر  اخلدمات ال�شا�شية الالزمة مل�شنع، اىل جانب توفر اخلدمات امل�شاندة  
للتخزين، وغريها  اأماكن  مكتب عمل،  بنوك،  �شناعة وجتارة،  بغرف  املتمثلة 

من اخلدمات. 

واأ�شار الراوي اأن ال�شركة ت�شم عدة خطوط اإنتاج ال�شالك النحا�شية الدرفلة 
من  كل  ال�شناعات  هذه  ت�شتهدف  و�شوف  النحا�شية  الأ�شالك  وتغليف  وعزل 

الأ�شواق العراق وال�شوق الأردين اىل جانب اأ�شواق عربية عديدة.
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اتفاقية ت�اأمة اقت�سادية بني مدينتي اأخ
العقبــة والب�ســرة

وقعت مذكرة تفاهم ما بني �شلطة منطقة العقبة القت�شادية اخلا�شة وحمافظة 
الب�شرة، يتم مبقت�شاها تعاون اجلانبني يف جمالت الن�شطة واخلدمات املت�شابهة 

وتطوير العالقة ما بني مدينة العقبة ومدينة الب�شرة يف خمتلف املجالت .
 

املنطقة  �شلطة  مفو�شي  جمل�س  رئي�س  اخلا�شة  العقبة  �شلطة  عن  املذكرة  ووقع 
اخلا�شة الدكتور كامل حمادين وعن حمافظة الب�شرة حمافظها الدكتور خلف 

عبدال�شمد خلف .

العمال  نظمه جمل�س  الذي  القت�شادي  الب�شرة  موؤمتر  جاء ذلك على هام�س 
العراقي بالتعاون مع هيئة ت�شجيع ال�شتثمار، والذي عقد يف عمان موؤخرا، مب�شاركة 
عدد من الوزراء واملوؤ�ش�شات والهيئات احلكومية والقطاع اخلا�س، وغرف ال�شناعة 

والتجارة، يف البلدين، واأكرث من 350 م�شتثمرا من العراق.

وقال املحادين ان توقيع مذكرة التواأمة التي تعد الوىل من نوعها ما بني مدينة 
الب�شرة ومدينة عربية ي�شتهدف تعزيز اأطـر التعــاون امل�شــرتك لتوطـيد وتدعـيم 

مكانـة موؤ�شــ�شية ومهنـية لكـال الفريقـني لتحقـيق اأعلـى م�شــتويات جــودة اخلدمــات 
املقدمة للمواطنني .

واو�شح ان املذكرة تن�س على تكثيف جهودال�شـراكة والتن�شـيق من اأجـل حتقـيق 
بنـاء  على  العمــل  ذلك  يف  مبـا  ال�شـــرتاتيجية،  وخططهــما  لروؤيتهـما  الفريقـني 
والتجـارب  واخلبـــرات  املعرفـــة  تبــادل  اإىل  بالإ�شـافة  فعـالة  �شـراكة  عالقــات 
املوؤ�شـ�شـية بني اجلانبني وتفعيل التعــاون يف تنظـــيم وعقــد املوؤمتــرات والنــدوات 

واملحا�شــرات والــدورات وور�س العــمل واإقامــة الفعــاليات امل�شرتكـــة.

التفاهم  املوقعني على مذكرة  ت�شكيل جلنة م�شرتكة من كال اجلانبني  ونوه اىل 
خالل �شهر من تاريخ التوقيع يكون مهمتها متابعـة تطبـيق اأحكــام هذه املذكــرة 
الزمنـية  والربامـج  العمليــة  اخلـطط  وو�شـع  بها  تتعلق  اقرتاحـات  اأي  وتقديـم 
الالزمــة لتنفــيذ املهــام املناطــة بكـل فريق ورفع التقارير اإىل الدارة العلـيا لدى 
كـال الفريقـني عـن �شــري العمـل يف تنفيذ اأحكــام هـذه املذكـرة والتو�شيـات املنا�شـبة 

بهـذا ال�شــدد.

على هام�س م�ؤمتر الب�سرة االقت�سادي
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املجايل 
رئي�سًا ملجل�س

 اإدارة الف��سفات

2.57 ملي�ن دينار 
اأرباح  اخلط�ط 

البحرية ال�طنية 
يف 2012

قرر جمل�س اإدارة �شركة "مناجم الفو�شفات الأردنية" يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 
28 �شباط 2013 انتخاب املهند�س عامر عبد الوهاب املجايل رئي�شًا ملجل�س اإدارة 

ال�شركة.
 

و�شغل املهند�س املجايل عدة منا�شب عليا يف القطاعني العام واخلا�س قبل توليه 
هذا املن�شب منها رئي�س جمل�س اإدارة "�شركة املدن ال�شناعية"، ورئي�س جمل�س 
اإدارة �شركة "الإبداع الأردنية"، ونائب رئي�س جمل�س اإدارة املناطق احلرة، كما 
توىل املجايل من�شب رئي�س جمل�س مفو�شي هيئة املناطق التنموية واحلرة، حيث 
ير�شح  فيمن  ت�شرتط   147 املادة  كون   الأخري،  املن�شب  هذا  من  ا�شتقالته  قدم 
نف�شه لع�شوية جمل�س ادارة اي �شركة م�شاهمة عامة: ان ل يقل عمره عن احدى 

وع�شرين �شنة، وان ل يكون موظفًا يف احلكومة او اي موؤ�ش�شة ر�شمية عامة.

الردنيـة  الوطنيــة  البحريـة  اخلطـوط  ل�شركـة  ال�شافية  الأرباح  بلغت 
الف   784 بلغت  باأرباح  مقارنة   2012 املا�شي  العام  دينار  مليون   2.573

دينار خالل عام 2011 اأي بزيادة %328 .  
 

 2.364 الت�شغيليـة  الأربـاح  بلغت  فقد  لل�شركة،  املالية  البيانات  وح�شب 
مليـون دينــار مقارنـة باأربــاح بلغـت 2.133 مليون دينار خالل عام 2011، 
اأمـا حقـوق امل�شاهمني فقد زادت مببلغ يقارب مليون دينار حيث اأ�شبحت 
20.154 مليون دينار مقارنة مببلغ 19.155 مليون دينار خالل عام 2011 
اأ�شبح  والذي  املالية  ال�شتثمارات  احتياطي  قيمة  تعزيز  اأن مت  بعد  وذلك 

665 الف دينار .  

 و�شّجل اجمايل الرباح القابلة للتوزيع 6.024 �شتة مليون واأربعة وع�شرين 
بلغت 3.451  اأرباح مدورة من عام 2011  اأردين نظرًا لوجود  الف دينار 

مليون دينار .
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فنادق ماري�ت...
اخليار االأف�سل لزوار االأردن
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معايعــــة: فنـــادق املجم�عـــة منت�ســرة اليــ�م فــي اأهــــم 
املناطق ال�سياحيــة واالأثريــة  يف اململكــة

التي تلبي حاجة النزلء  تعترب الأرقى على م�شتوى اململكة يف تقدمي اخلدمات 

وال�شياح، حيث باتت اخليار الأف�شل ملن يرغب بزيارة الأردن.

الأردن،  تواجدت يف  التي  الفنادق  اأوائل  من  كانت  التي  املاريوت  فنادق  �شل�شة 

معلنة انطالقتها الأوىل من العا�شمة عمان اإىل كافة املناطق ال�شياحية والأثرية، 

الأعمال  �شركة  للفنادق/  الدولية  العربية  لل�شركة  العام  املدير  بح�شب  فهي 

يف  املاريوت  فنادق  ملجموعة  املالكة  ال�شركتني  اإدارة  جمل�س  وع�شو  ال�شياحية 

الأردن ب�شام معايعة، ت�شعى اإىل تقدمي املزيد من الراحة جلميع النزلء، واأف�شل 

خدمات ال�شيافة الأردنية.

يف  اليوم  منت�شرة  املاريوت  فنادق  �شل�شة  ان  "الن�شامى"  مع  لقاء  يف  ويقول 

ال�شياحية والأثرية يف اململكة، فهي متواجدة يف كل من العا�شمة  اأهم املناطق 

اأرقى خدمات ال�شيافة وتوفر كافة  عمان، والبرتاء، والبحر امليت، حيث تقدم 

م�شتلزمات الراحلة لنزلئها.

بالكامل  مملوك  انه  ليقول  البرتاء،   ماريوت  فندق  عن  حديثه  معايعة  ويبداأ 

ل�شركة الأعمال ال�شياحية / ال�شركة احلليفة لل�شركة العربية الدولية للفنادق.
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دينار، حيث بات الفندق اليوم يتميز عن نظرائه، باطالته املميزة والرائعة على 

اجلبال املطلة على اأهم الآثار الأردنية والعاملية وهي البرتاء، اإ�شافة اإىل خدماته 

املميزة التي يقدمها.

كافة  من  كبريا  اإقبال  يلقى  الذي  ال�شحي،  النادي  بوجود  الفندق  وميتاز  كما 

الأوىل يف  املرتبة  يعد يف  البرتاء  ماريوت  فندق  فان  ذلك  اإىل  اإ�شافة  النزلء، 

القادة  كبار  ا�شت�شاف  اأنه  اإىل  م�شريا  وال�شراب،  للطعام  خدمة  وتوفري  تقدمي 

العرب والأجانب وال�شفراء والوزراء.

بانه ميتلك من  ليقول  البحر امليت،  وينتقل معايعة للحديث عن فندق ماريوت 

قبل �شركة الأعمال ال�شياحية، الذي يعد معلما �شياحيا مميزا يف املنطقة التي 

تعترب احدى عجائب الدنيا الطبيعية، فهو يتميز باطاللته اخلالبة على البحر،  

كما وي�شتمل على ثالث برك خارجية، اإ�شافة اإىل بركتني داخليتني.

يليق  والتطوير مبا  التحديث  اأعمال  فيه  يجري  البرتاء،  ماريوت  فندق  ففي 

اإليها من  القادمني  الأفواج  اأعداد  املتوقعة يف  والزيادة  املنطقة  مبكانة هذه 

كافة دول العامل، حيث تعترب البرتاء اأحد عجائب الدنيا ال�شبع.

ويقول اأن اأعمال التحديث يف الفندق ا�شتملت على جميع غرف النزلء بالكامل 

كما  الجتماعات،  وغرف  املطاعم  لكافة  التحديث  ا�شتكمال  ومت  واملمرات، 

حيث  واللوبي،  للفندق  العام  املدخل  ملناطق  الأثاث  بتجديد  ال�شركة  وقامت 

جاءت عملية التحديث لـ100 غرفة من خمتلف الأحجام والت�شنيفات 

التطور  حداثة  البرتاء  ماريوت  ليواكب   ،)single-dowble-swite(

من  النزلء  اأذواق  جميع  تنا�شب  جديدة  بحلة  ويظهر  جديدا  ثوبا  وليكت�شي 

كافة اجلن�شيات.

وي�شيف معايعة اأن كلفة اأعمال التحديث والتطوير بالفندق بلغت 1.5 مليون 

االإ�ســـــتثمـــــار فــي قطــاع ال�سيـــــاحة

1.5 مليـــ�ن دينـــار كلفــة اأعمـــال التحــديث
لفنــدق ماريــ�ت البتــرا



جانب  اإىل  الأحجام  واملختلفة  املتنوعة  القاعات  من  العديد  الفندق  وي�شم 

وجناحني  ومتنوعة،  مميزة  فندقية  غرفة   262 ي�شم  كما   ،)2( عدد  �شينما 

واجلل�شات  ال�شحي  والنادي  وال�شراب  الطعام  خدمة  اإىل  اإ�شافة  ملوكيني، 

الهادئة.

فنادق  �شل�شة  يف  الأول  يعد  انه  معايعة  اأكد  فقد  عمان،  ماريوت  فندق  اأما 

الفندق  يعترب  فهو  لذلك   ،1982 عام  يف  افتتاحه  مت  حيث  بالأردن،  ماريوت 

الثالث يف اململكة يف ذلك الوقت بعد فندقي ريجن�شي وانرت كونتننتال عمان.

 24 و  الأعمال  لرجال  وقاعة  فندقية  290 غرفة  عمان  ماريوت  فندق  وي�شم 

لالحتفال،  وقاعات  ومطاعم  كبريًا  �شحيًا  وناديًا  ملوكية  اأربعة  منها  جناحا 

الذي  موقعه  هو  الفندق  هذا  مييز  ما  ابرز  اأن  اإىل  نف�شه  الوقت  يف  منوها 

اليه  الو�شول  اململكة  زوار  من  يرغب  من  باإمكان  حيث  العا�شمة،  يتو�شط 

ب�شهولة، كما ويتيح للنزلء الو�شول لأية منطقة �شواء داخل عمان او خارجها 

بكل ي�شر ودون عناء.
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ماريــ�ت البتــرا يرتــدي ثــ�ب احلداثــة
مل�اكبــة اأذواق النزالء
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 املدينــة االأكرث جذبــًا الأثريــاء العالــم

قال تقرير »درا�شة التنمية العاملي 2013« الذي اأعدته �شركة ال�شت�شارات العاملية 
ب�شورة  تعترب  باتت  ولندن،  ونريوبي  وميامي  دبي  مثل  مدنًا  اإن  فرانك«،  »نايت 
متزايدة وجهات ا�شتثمارية لالأثرياء جدًا، يف مناطقهم الأو�شع. م�شيفًا اأن دبي يف 

غمرة الربيع العربي، اأ�شحت وجهة اآمنة للم�شرتين من ال�شرق الأو�شط.

وقال التقرير اإن ازدياد عدد الأثرياء الذين ميتلكون ثروات فائقة خالل ال�شنوات 
القليلة املا�شية، كان املحرك الرئي�شي لأ�شواق ال�شكن العاملية، حيث اأظهر تقرير 
الرثوة العاملي 2013 اأن عدد الأثرياء الذين ميتلكون 30 مليون دولر اأو اأكرث من 
وفقًا  و�شيزداد مبعدل 20% يف 2022،  املا�شي،  العام   % ازداد مبعدل 5  الأ�شول 

ل�شحيفة »البيان« الإماراتية.

اأن �شوق دبي ظل هادئًا بني عامي 2008-2010، مع ظهور موؤ�شرات  واأ�شار اإىل 
قوية على بداية التعايف يف 2011. وعلى مدى العام املا�شي، بداأت اأ�شعار العقارات 

ال�شكنية يف التعايف، واأطلقت عدة م�شاريع جديدة. وثمة طلب ملحوظ على العقارات 
الفاخرة يف دبي، يف حني ازداد حجم ال�شفقات خالل عام 2012.

اأ�شعار  ما ظهر من  الفخمة  ال�شوق  املنازل يف  املتجددة على  ال�شهية  دلئل  ومن 
الفيالت يف املواقع املمتازة، التي ارتفعت قرابة 20% يف 2012. كما ازدادت اأ�شعار 

ال�شقق ب�شورة تدريجية العام املا�شي، رغم اأنها بدرجة اأقل.

وقال التقرير اإن احليز الأكرب من التطوير تركز يف ال�شوق العادية اإىل الو�شطى، 
مل�شاريع  حاجة  وظهرت  الرتقاء،  يف  اأخذت  املعايري  اأن  اأكرث  ب�شورة  جليًا  وبات 

اأف�شل جودة.

ال�شاطئية، مثل مر�شى دبي ونخلة اجلمريا  ولقد كانت م�شاريع ذات الإطاللت 
التجاري  اخلليج  ومنطقة  دبي  مدينة  و�شط  مثل  مناطق  وراحت  �شعبية.  الأكرث 
ت�شبح اأكرث ر�شوخًا، جاذبة اهتمام امل�شرتين العامليني، وجممعات الفيالت جتتذب 

امل�شتخدمني النهائيني.
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اإقت�ساديـــــــــــــــات عـــربيــــة وعامليــــــة

تاريخهـــا  يف  عقـــد  اأكرب  "اإيــربا�س" ت�قــع 
 بـ 24 مليـــــار دوالر

جنحت "اإيربا�س"، املجموعة الأوروبية لإنتاج الطائرات يف احل�شول على اأكرب 
عقد يف تاريخ الطريان املدين، يتمثل بطلبية ل�شراء 234 طائرة "اإيه320" بقيمة 
18.4 مليار يورو )نحو 24 مليار دولر( تقدمت به �شركة "ليون-اير" الإندوني�شية 

للرحالت باأ�شعار منخف�شة.
 

ووقع العقد يف قاعة احلفالت يف ق�شر الإليزيه، حيث وقعه املدير العام لإيربا�س 
فابري�س بريجييه ومدير ال�شركة الإندوني�شية ر�شدي كريانا.

ورحب الرئي�س الفرن�شي فرن�شوا هولند بتوقيع "عقد تاريخي يف حجمه وتاريخي 
يف ال�شلة بني �شركة اأوروبية كربى و�شركة اآ�شيوية كبرية، لأنه يفتح اآفاقًا للطريان 

ولل�شناعة يف قارتينا اأي�شًا".

واأو�شحت الرئا�شة الفرن�شية اأن العقد ميثل خم�شة اآلف وظيفة يف فرن�شا على ع�شر 
�شنوات، موؤكدة اأنه عقد منوذجي لنجاح قطاع الطريان، ومنوذجي ملا نريد اأن نقوم 

به لل�شناعة باأ�شرها.

وياأتي توقيع العقد على خلفية ا�شتطالعات للراأي تظهر تراجع التاأييد للحكومة، 
فيما تكثفت الأنباء ال�شيئة على �شعيد التوظيف منذ عدة اأ�شهر مع ن�شبة بطالة 

بلغت 10،6 باملئة يف فرن�شا يف نهاية 2012.

وي�شمل العقد الذي تبلغ قيمته الإجمالية 24 مليار دولر، العملة التي تربم فيها 
امل�شتقبلية  نيو" الن�شخة  "اإيه-320  طائرات   109 اجلوية،  ال�شناعات  �شفقات 
"اإيه  نيو" و60 طائرة  "اي-321  و65 طائرة  البيئة،  على  التي حتافظ  للطائرة 

320" النموذج احلايل.

وقالت الرئا�شة الفرن�شية اإن طائرات نيو �شت�شلم اعتبارًا من 2016، والنماذج 
الكال�شيكية اعتبارًا من 2014.

وياأتي العقد بعد ثالثة اأيام من طلبية اأخرى كبرية ح�شلت عليها اإيربا�س من 
اخلطوط اجلوية الرتكية )تركي�س ايرلينز( تقدر قيمتها بـ9.3 مليار دولر 
تت�شمن  لأنها  دولر،  مليار  اإىل 15.5  قيمتها  ترتفع  وقد  طائرة،   82 ل�شراء 

خيارات ب�شاأن 35 طائرة اإ�شافية.

خالفًا  الطائرات  �شناعة  لقطاع  املمتاز  الو�شع  اأبرم  الذي  العقد  ويوؤكد 
للقطاعات الأخرى مثل ال�شيارات، التي ت�شهد اأزمة.

و"لين اير" �شركة �شغرية تاأ�ش�شت يف 1999، وح�شاباتها غري وا�شحة، ومل تكن 
متلك �شوى طائرة واحدة قبل 13 �شنة، لكنها اأ�شبحت الأوىل يف جمال الطريان 

اخلا�س يف اإندوني�شيا.

�شنغافورة  اإىل  وكذلك  اإندوني�شيا  داخل  خ�شو�شًا  رحالت  ال�شركة  وتنظم 
وماليزيا وفيتنام وال�شعودية، وهي تنوي مناف�شة ال�شركة الإقليمية العمالقة اير 

ايجا يف منطقتها باإطالقها رحالت باأ�شعار خمف�شة داخل ماليزيا.

والعقد الذي اأبرمته ال�شركة مع اإيربا�س هو الثاين خالل 16 �شهرًا، مراهنة 
باأكرث من 35 مليار يورو على ارتفاع كبري يف حركة النقل اجلوي يف الأرخبيل 

الذي يبلغ عدد �شكانه 240 مليون ن�شمة.

وبذلك اأ�شبحت "ليون اير" واحدة من اأكرب ع�شر �شركات يف العامل يف عدد 
الطائرات التي متلكها.
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جمم�عة "اآكــ�ر" الفرن�سيــة ت�سيف 1158 اإق

غرفة فندقية يف اأب�ظبي بـ2013

ت�شيف جمموعة "اآكور" الفرن�شية 1158 غرفة فندقية باأبوظبي العام احلايل، بعد اأن 
اأعلنت افتتاح فندقي "نوفوتييل واإيبي�س" على امتداد �شارع اخلليج العربي، ف�شاًل عن 

عزمها تد�شني اثنني اآخرين قبل نهاية 2013.
 

ويعترب فندق "اإيبي�س بوابة اأبوظبي"، اأول فندق يحمل هذه العالمة باأبوظبي، ويتاألف 
من 294 غرفة، يف حني يتاألف فندق "نوفوتيل بوابة اأبوظبي" من 224 غرفة، و�شيتم 
افتتاح فندق "اأداجيو الب�شتان" اأبوظبي، الذي ي�شم 279 غرفة، و"نوفوتيل الب�شتان" 
اأبوظبي، ب�شعة 361 غرفة. وتدير جمموعة "اآكور" 18 فندقًا بالدولة باإجمايل �شعة 

4982 غرفة.

وتخطط املجموعة لتو�شيع �شبكتها احلالية يف ال�شرق الأو�شط التي ت�شم 59 فندقًا، 
باإجمايل 14160 غرفة، لرتتفع خالل 3 �شنوات اإىل 100 فندق ب�شعة 25000 غرفة. 
وجاء افتتاح الفندقــني اجلديدين، نتيجــة ال�شــراكة طويلة املدى بني الدكتور ال�شيخ 

اأحمد بن �شيف اآل نهيان، وجمموعة "اآكور".

بوابة  ونوفوتيل  اإيبي�س  ان�شمام  اإىل  "اإ�شافة  نهيان  اآل  �شيف  بن  اأحمد  ال�شيخ  وقال 
اأبوظبي اإىل �شبكة عاملية ت�شم اأكرث من 1500 فرع لـ"اإيبي�س" و400 فرع لـ"نوفوتيل"، 
تزيدها  والتي  "اآكور"،  مبجموعة  جتمعنا  التي  القوية  بالعالقة  جدًا  م�شرور  اأنا 

م�شاحلنا امل�شرتكة متانة".

املوؤمتر  خالل  التنفيذي  "اآكور" واملدير  جمموعة  رئي�س  كايري،  يان  قال  جانبه  من 
ال�شحايف اأم�س "اإن �شراكتنا مع الدكتور ال�شيخ اأحمد بن �شيف اآل نهيان من خالل 
دول ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا، تعترب امتيازًا مهمًا، ل �شيما اأن اأبوظبي كان لها 

الدور الأكرب يف امتداد وتو�شيع م�شاريعنا". 

واأ�شاف "ُتعد اأبوظبي من الأ�شواق املهمة التي ت�شعى جمموعة اآكور لتعزيز وجودها 
فيها من خالل بناء اأ�ش�س قوية ومتما�شكة لها يف العا�شمة الإماراتية، عرب عالماتها 
م�شافري  اأو  الأعمال  رجال  �شواء  امل�شافرين  متطلبات  جميع  تزود  التي  التجارية 

ال�شياحة والرتفيه".

وعلى ال�شعيد العاملي، قال كايري اإن للمجموعة 3500 فندق موزعة على 92 دولة، ت�شم 
اأكرث من 440 األف غرفة.

وت�شم حمفظة اآكور جمموعة وا�شعة من العالمات الفندقية ت�شمل �شوفيتيل، وبوملان، 
واإم جالريي، جراند مريكور، ونوفوتيل و�شويت نوفوتيل، ومريكور، واأداجيو، واإيبي�س، 
فندقي  تو�شع  وحول  كايري.  بح�شب  اإف1،  واأوتيل  بادجت،  واإيبي�س  �شتايل،  واإيبي�س 
نوفوتيل واإيبي�س عامليًا، قال كايري اإنه يوجد 385 فندقًا من عالمة نوفوتيل، والتي ت�شم 
74،5 األف غرفة يف 60 دولة، يف حني يبلغ عدد فنادق اإيبي�س 983 فندقًا، ت�شم 121 

األف غرفة فندقية، يف 58 دولة.

اأبوظبي  اأن  الأو�شط،  ال�شرق  اآكور يف  الإداري ملجموعة  املدير  واأكد كري�شتوف لنديه، 
اإىل  م�شريا  التو�شعية،  املجموعة  كبريًا من خطط  وجزءًا  متميزة،  �شياحية  وجهة  تعد 

اأنها �شت�شهد منوًا كبريًا يف عدد ال�شياح يف ال�شنوات املقبلة.

وتوقع لنديه اأن تفوق معدلت اإ�شغال الفندقني اجلديدين للفرتة املقبلة الـ%70.

الفندقية  املن�شاآت  ا�شتقبلت  والثقافة،  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  اإح�شاءات  وبح�شب 
بنمو  نزيل خالل عام 2012  اأبوظبي نحو 2،39 مليون  والبالغ عددها 136 من�شاأة يف 
13%، مقارنة بعام 2011، متجاوزة الأهداف ال�شرتاتيجية املو�شوعة لقطاع ال�شياحة 

بالإمارة وقدرها 2،3 مليون نزيل.

من جهته، قال اأوليفري جرنيت، مدير التطوير ملجموعة اآكور بال�شرق الأو�شط، اإنه مع 
اأبوظبي العام احلايل، يرتفع عدد فنادق املجموعة بالعا�شمة اإىل  افتتاح 4 فنادق يف 

6 فنادق.

اآلف   8 ت�شم  الأو�شط،  بال�شرق  واإيبي�س  نوفوتيل  عالمتي  حتمل  فندقًا   354 وهناك 
غرفة، وتتوزع على 17 مدينة.
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دول ال�سرق االأو�سط تنفق 2.5 تريلي�ن دوالر 
لتط�يـــر م�انئهـــا

ك�شف م�شوؤولون اإماراتيون اأن حجم ال�شتثمار يف تطوير البنية التحتية للموانئ 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط بلغ حتى الآن نحو 2.5 تريليون دولر، فيما توقع وزير 
القت�شاد الإماراتي �شلطان املن�شوري اأن ت�شهم القت�شادات النا�شئة مبا يقرب 
من ن�شف الناجت املحلي الإجمايل العاملي بحلول عام 2020، واأن متثل نحو 4 يف 

املائة من الناجت العاملي بحلول 2025.
 

واأكد املن�شوري يف ت�شريحات �شحافية، على اأهمية تعزيز قدرات البنية الأ�شا�شية 
من  ال�شتفادة  اأجل  من  وحديثة  متقدمة  لوجي�شتية  بخدمات  ودعهما  للموانئ 

الفر�س املحتملة ملنطقة اخلليج على خارطة التجارة العاملية.

وقال وزير القت�شاد الإماراتي خالل م�شاركته يف اجلل�شة الفتتاحية للقمة العاملية 
للموانئ والتجارة 2013 يف اأبوظبي "ل بد من تطوير العالقات والروابط التجارية 
مع القت�شادات النا�شئة ل �شيما يف دول ال�شرق"، م�شريا اإىل اأن ميناء جبل علي 
ل يزال ميثل املرفاأ الأكرب للحاويات الذي يربط بني روتردام يف الغرب و�شنغافورة 

يف ال�شرق.

من جانبه اأكد �شلطان اأحمد اجلابر، رئي�س جمل�س اإدارة �شركة اأبوظبي للموانئ، 
اأهمية تنويع القت�شادات الإقليمية وال�شتثمارات ال�شرتاتيجية يف منطقة  على 

اخلليج و�شرورة تطوير البنية التحتية للموانئ والتجارة البحرية فيها مبا يعزز 
مكانتها يف قطاع التجارة البحرية الدولية. 

واخلدمات  املوانئ  من  متقدمة  حتتية  بنية  تطوير  اإىل  احلاجة  على  و�شدد 
املالحية املرتبطة، م�شريا اإىل اأن افتتاح ميناء خليفة ودخوله مرحلة الت�شغيل 
التجاري كاأول ميناء �شبه اآيل يف املنطقة ي�شب يف هذا الجتاه، حيث يعمل 
اإىل 2.5 مليون حاوية و12  ا�شتيعابية ت�شل يف املرحلة الأوىل  امليناء بطاقة 

مليون طن من الب�شائع العامة �شنويا.

اإدارة موانئ دبي  نائب رئي�س جمل�س  ثنية،  اأكد جمال ماجد بن  ناحيته  من 
العاملية اأن حجم ال�شتثمار يف تطوير البنية التحتية للموانئ يف منطقة ال�شرق 
موقع  لحتالل  يوؤهلها  مما  دولر  تريليون   2.5 نحو  الآن  حتى  بلغ  الأو�شط 
تناف�شي متميز خالل ال�شنوات اخلم�س املقبلة وهذا اأمر جيد يجب اأن نبني 

عليه ب�شخ املزيد من ال�شتثمارات يف هذا املجال.

املوا�شيع  من  لكثري  اأبوظبي  يف  والتجارة  للموانئ  العاملية  القمة  وتبحث 
املتخ�ش�شة بقطاع املوانئ والتجارة البحرية.
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املنطقة العربية ت�ستح�ذ على 7% مناإق

 الطائرات اخلا�سة يف العامل

مليــار �ســائح حــ�ل العالــم اأنفقــ�ا "6.5" 
تريليـــ�ن دوالر فـــي 2012

القطاعات حتاول  بع�س  زالت  ما  املنطقة، يف وقت  فريدًا يف  الطريان اخلا�س منوًا  يعي�س قطاع 
النهو�س من اآثار الأزمة املالية العاملية، حيث يتوقع "احتاد الطريان اخلا�س يف ال�شرق الأو�شط" منو 

ال�شتثمار يف الطريان اخلا�س يف املنطقة بواقع 15%، خالل العام اجلاري.
عدد الطائرات اخلا�شة اأي�شًا مر�شح لالرتفاع من 500 طائرة حاليا اإىل 735 طائرة عام 2020، 

واإىل 2300 طائرة عام 2030.
وقال رئي�س طريان ال�شعودية اخلا�س وجدي الإدري�شي  "�شهد عام 2012، ارتفاعًا يف الطلب بن�شبة 

100%، لطائرات "الفالكون 7 اإك�س" امل�شهورة بالفخامة واملرغوبة من رجال الأعمال".
اأما على �شعيد القطاع، فتحظى املنطقة على ما بني 4 و7%، من اإجمايل الطائرات اخلا�شة يف 

.Honeywell العامل، بح�شب
ولكن ل ياأتي هذا النجاح من غري عقبات، فاإىل جانب ارتفاع اأ�شعار الوقود والتحديات التي تعاين منها 
جميع �شركات الطريان، تت�شارع �شركات الطريان اخلا�س مع ظاهرة "ال�شوق الرمادية"، اأي حني 
يتم تاأجري الطائرات اخلا�شة ب�شكل غري قانوين عن طريق و�شطاء غري قانونيني وباأ�شعار منخف�شة.

وقال املدير التنفيذي لل�شوؤون التجارية يف رويال جيت فهد وايل "نطلب من اجلهات امل�شوؤولة تنظيم 
عمليات املبيعات يف القطاع اخلا�س، و�شوق الطريان اخلا�س منا ب�شكل كبري، ونحتاج جهات رقابية 

وتنفيذية لهذا القطاع".
من هنا تبدو الروؤية وا�شحة، وكاأن غيمة الأزمة املالية ابتعدت. على اأمل اأن تقوم البيئة ال�شتثمارية 

وقواعد الطريان بدعم اإقالع الطائرات اخلا�شة.

اأعلن الأمني العام ملنظمة ال�شياحة العاملية طالب الرفاعي اأن عدد ال�شياح يف العامل 
جتاوز املليار �شائح نهاية العام املا�شي 2012، م�شريًا اإىل اأن ال�شياحة اإىل الدول 
العربية بداأت تتح�شن بعد الرتاجع الكبري عقب اندلع ثورات الربيع العربي التي مل 

تنته تداعياتها بعد.

اأربعة يف املئة، بينما  اأن ال�شياحة العاملية منت عام 2012 مبعدل  وقال الرفاعي 
يتوقع خرباء ال�شياحة يف منظمته منوًا يراوح بني ثالثة واأربعة يف املئة هذه ال�شنة.

واأ�شار اإىل اأن دوًل عديدة باتت تعتمد على ال�شياحة دخاًل اأ�شا�شيًا لتعزيز النمو 
والنتعا�س القت�شادي، متوقعا اأن ي�شل عدد ال�شياح اإىل 1.8 بليون عام 2030 يف 

حال بقيت وترية النمو ال�شنوي عند 3.3 يف املئة و�شطيًا.

وكانت منظمة ال�شياحة العاملية قدرت يف تقريرها ال�شنوي الأخري اأن يكون اإنفاق 
ال�شياح بلغ 6.5 تريليون دولر خالل زياراتهم واإجازاتهم، م�شرية اإىل اأن ال�شياحة 

الدولية توؤمن نحو 260 مليون فر�شة عمل، اأي واحدة من كل 12 فر�شة.
م�شر  اإن  الرفاعي  قال  العربي  الربيع  دول  يف  احلايل  ال�شياحي  الو�شع  وعن 

ا�شتطاعت العام املا�شي جذب مليوين �شائح جديد، بزيادة ن�شبتها 17 يف املئة 
مقارنة بعام 2011، لفتًا اإىل اأن م�شارعة امل�شوؤولني امل�شريني اإىل تنويع العرو�س 
ال�شياحية والرتكيز على مناطق البحر الأحمر و�شيناء التي بقيت هادئة، بعك�س 

مناطق نهر النيل، �شمح باإعادة جذب املزيد من ال�شياح.

و�شّدد على اأن تداعيات الربيع العربي اأثرت �شلبًا على دول املنطقة حيث تراجعت 
ال�شياحة خم�شة يف العام املا�شي و�شبعة يف املئة عام 2011، م�شيفًا اأن دوًل خليجية 
العام  ال�شياح  من  جزءًا  خ�شرت  وُعمان،  وقطر  الإمارات  مثل  بال�شياحة،  تهتم 

املا�شي، اإمنا بن�شب اأقل من العام ال�شابق.

واأو�شح اأن الأردن تاأثر بدوره بتداعيات الأحداث، ولكن لي�س دراماتيكيًا كما يف 
م�شر وتون�س، لفتًا اإىل ظهور لعبني جدد يف هذا املجال مثل ليبيا التي اأكدت 
وزيرة �شياحتها اإكرام با�س اإمام اأن طرابل�س خ�شرت 50 عامًا من ال�شياحة، واأن 
األفي كلم من  ذلك لن يتكرر، خ�شو�شًا واأنها تتمتع باآثار رومانية �شخمة ونحو 

ال�شواطئ الرملية اجلميلة.



91       �آذ�ر  2013      �مل�صتثمـــــــــــرون �لن�صامــــــــــــى

اإقت�ساديـــــــــــــــات عـــربيــــة وعامليــــــة

قطــر تنظر يف ا�ستثمــار 10 مليــارات
 جنيه اإ�سرتليني يف بريطانيا

جرنال م�ت�رز ت�سّجل دخاًل �سافيًا 
بقيمة 4.9 مليار للعام 2012

اأ�شارت و�شائل اإعالم بريطانية اإىل اأن حمادثات جتري يف مراحلها الأولية بني 
م�شوؤولني بريطانيني وقطريني ب�شاأن قيام قطر با�شتثمار مبلغ نحو 10 مليارات جنيه 

اإ�شرتليني )نحو 15 مليار دولر( يف م�شاريع للطرق والطاقة يف اململكة املتحدة.
 

اجتماعات  عقدوا  اجلانبني  من  ووزراء  م�شوؤولني  فاإن  العالم،  و�شائل  وح�شب 
ملناق�شة و�شع خطط ملا ميكن اأن تقدمه قطر من ا�شتثمارات يف بريطانيا، ومدى 

اإمكانية اإن�شاء �شندوق ا�شتثماري خا�س يف هذا ال�شدد.

التحتية يف قلب م�شروعها لتعزيز  البنى  العمل على  وت�شع احلكومة الربيطانية 
النمو القت�شادي، بيد اأنها ل تريد املغامرة يف ا�شتخدام املال العام لتمويل مثل 
هذا امل�شروعات، كما اأن فر�س توفري ا�شتثمارات من القطاع اخلا�س يف مثل هذه 

امل�شروعات تبدو حمدودة.

ال�شايف  دخلها  اأن  موتورز  جرنال  اأعلنت 
 4.9 بلغ  قد   2012 املا�شي  العام  خالل 
عن  بذلك  تراجع  حيث   ، دولر  مليار 

7.6 مليار دولر يف العام 2011<.

وارتفعت الإيرادات بن�شبة 1 باملئة لت�شل 
مع  باملقارنة   ، دولر  مليار   152.3 اإىل 
150.3 مليار دولر يف العام 2011. وبلغ 
القيمة  قبل  الكامل   2012 العام  دخل 
وال�شرائب  الفائدة  واحت�شاب  املعّدلة 
مليار   8.3 مع  مقارنًة  دولر،  مليار   7.9
وتت�شمن  هذا   .2011 العام  يف  دولر 
احت�شاب  قبل  املعّدلة  العائدات  قيمة 
اإعادة  تاأثريات  وال�شرائب  الفائدة 
خ�شارة  واجهت  والتي  الر�شوم  هيكلة 

دول. مليار  بقيمة)0.4( 













االإ�ستثمـــــار فـــي قطــــاع التاأميـــــــــــن

97       �آذ�ر  2013      �مل�صتثمـــــــــــرون �لن�صامــــــــــــى

بلغت الأرباح ال�شافية ل�شركة التامني الردنية خالل العام املا�شي 2012 حوايل 

4.2 مليون دينار، مقارنة مع حوايل 2.3 باملئة.

وبح�شب البيانات املالية لل�شركة، فقد بلغ جمموع ايراداتها الإجمالية خالل العام 

دينار  مليون  حوايل27.7  مع  مقارنة  دينار  مليون   31.2 حوايل   2012 املا�شي 

للعام الذي �شبقه 2011.

وارتفع جمموع موجودات ال�شركة خالل العام املا�شي 2012 لتبلغ حوايل 82.8 

مليون دينار مقابل حوايل 76.8 مليون دينار للعام الذي �شبقه 2011، كما وبلغ 

جمموع ا�شتثمارات ال�شركة حوايل 58.2 مليون دينار مقابل حوايل 50.4 مليون 

دينار خالل فرتة القيا�س ذاتها من عام 2011.

وقال املدير العام ل�شركة التاأمني الردنية عماد عبد اخلالق ان املوؤ�شرات املالية 

الت�شغيلي  الن�شاط  م�شتوى  على  املحافظة  يف  ال�شركة  جناح  اىل  ت�شري  لل�شركة 

وال�شتثماري رغم الظروف القت�شادية واملناق�شة املحلية والقليمية ال�شديدة.

واأ�شار ان ال�شركة �شتوا�شل العمل على حتقيق نتائج اأف�شل، واحلفاظ على موقعها 

ال�شوق املحلي، حيث �شتعمد على تو�شيع حجم ن�شاطاتها من خالل  الريادي يف 

فروع جديدة لها حمليًا وخارجيًا.

4.2 ملي�ن دينار �سايف اأرباح 
2012 االردنية" يف  "التاأمني 

عبد اخلالق:ال�سركة �ست�ا�سل احلفاظ على م�قعها الريادي 
وحت�سينه يف ال�س�ق املحلي
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عبد اخلالق:

اخلليج  جمم�عة  مع  ت�حدنا 
ب�سكل  ينعك�س  �س�ف  للتاأمني 

اإيجابي على ال�سركة

3.3 ملي�ن دينار اأرباح " ال�سرق 
العربي للتاأمني" يف 2012

بن�شبة   2012 املا�شي  العام  خالل  للتاأمني  العربي  ال�شرق  �شركة  اأرباح  ارتفعت 

5.92 باملئة، لت�شل اىل حوايل 3.3 مليون دينار مقارنة مع حوايل 3.1 مليون 

دينار من العام الذي �شبقه 2011.

 

الأق�شاط  يف  زيادة  للتاأمني،  العربي  ال�شرق  ل�شركة  ال�شنوية  النتائج  واأظهرت 

مع  مقارنة  دينار  مليون   77.5 حوايل  اىل  لت�شل  باملئة   17.37 بن�شبة  املكتتبة 

حوايل 66.1 مليون دينار عن عام 2011، كما وارتفعت جمموع موجودات ال�شركة 

خالل العام املا�شي لتبلغ حوايل 71 مليون دينار مقارنة مع حوايل 60.1 مليون 

دينار للعام الذي �شبقه 2011.

وبلغت الحتياطات الفنية حوايل 29.1 مليون دينار مقارنة مع حوايل 23 مليون 

دينار عن عام 2011 و بن�شبة منو 26.50 باملئة.

وقال الرئي�س التنفيذي ل�شركة ال�شرق العربي للتاأمني ع�شام عبد اخلالق" نحن 

ق�شة  زالت  ما  و  املنطقة،  يف  التاأمني  قطاع  منو  ب�شاأن  الإيجابية  توقعاتنا  نوؤكد 

النمو التي حققتها �شركة ال�شرق العربي للتامني مل تنته بعد، فرغم اأننا واجهنا 

بع�س التحديات املالية و ال�شيا�شية يف املنطقة، ال ان توحدنا مع جمموعة اخلليج 

للتاأمني -املتواجدة يف �شبع دول يف العامل العربي– و امل�َشلحة باملعرفة واخلربات 

العاملية �شوف ينعك�س ب�شكل اإيجابي علينا وعلى القطاع رغم التحدّيات ".
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18.5 ملي�ن دينار االأق�ساط املكتتبة 
للتاأمني االإ�سالمية 2012

544 األف دينار اأرباح 
االأردنية  "العربية 

للتاأمني" يف 2012

941 األف دينار 
اأرباح "املتحدة 

للتاأمني" يف  2012

املا�شي  العام  الإ�شالمية خالل  التاأمني  ل�شركة  املكتتبة  الأق�شاط  اإجمايل  ارتفع 

عام  دينار  مليون   16.2 مقابل  دينار  مليون   18.5 اإىل  باملئة   14 بن�شبة   2012

2011، وبلغت التعوي�شات املدفوعة 11.4 مليون دينار مقابل11.1 مليون دينار 

عام 2011.

وح�شب  انه  �شحاده،  مو�شى  الإ�شالمية  التاأمني  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  قال 

امل�شاهمني  اأرباح  بلغت  لل�شركة حتى 31 كانون الول 2012، فقد  املالية  النتائج 

1.16 مليون دينار مقابل 833 األف دينار عام 2011 واأرباح حملة الوثائق 288 

األف دينار مقابل 537 األف دينار عام 2011.

دينار  مليون   26.8 اىل  باملئة   15 ارتفع   2012 عام  ال�شركة  موجودات  وجمموع 

حققت ال�شركة املتحدة للتاأمني اأرباحا للعام 2012 بلغت 181ر941 الف دينار قبل ال�شريبة مقابل 

375ر365 الف دينار العام 2011 وبن�شبة منو مقدارها 158 %.

 

املكتتبة  الأق�شاط  اإجمايل  بلغ  فقد   ،2012 املا�شي  العام  خالل  لل�شركة  املالية  البيانات  وح�شب 

حوايل 15 مليون دينار مقارنة مع حوايل 13.3 مليون للعام 2011 بن�شبة منو مقدارها 13 %. 

اأما التعوي�شات املدفوعة فبلغت حوايل 10.2 مليون دينار مقابل حوايل 9.5 مليون دينار للعام 

بزيادة مقدارها  دينار  ال�شركة حوايل 25.5 مليون  فيه موجودات  بلغت  الذي  الوقت  2011، يف 

حوايل 3.7 مليون عن العام 2011.

 15.9 امل�شاهمني  حقوق  بلغت  حني  يف   ،  2011 عام  دينار  مليون   23.4 مقابل 

مليون دينار مقابل 15.3 مليون دينار عام 2011 .

التي  املتالحقة  واملالية  ال�شيا�شية  والأزمات  التقلبات  ظل  يف  انه  �شحادة  وبني 

حتيط باملنطقة والعامل فقد اأثبتت �شركة التاأمني الإ�شالمية قدرتها وكفاءتها يف 

تطبيق النظام التكافلي الإ�شالمي لتح�شد جائزة اأف�شل �شركة تاأمني اإ�شالمي يف 

منطقة امل�شرق واإفريقيا عام 2012 تاأكيد جناح جتربتها خالل �شبعة ع�شر عامًا 

لتاأخذ دورها الريادي يف خدمة القت�شاد الوطني وتلبية حاجات قطاع كبري من 

املواطنني الذين يرغبون يف التاأمني التعاوين التكافلي.

خالل  للتاأمني  الردنية  العربية  املجموعة  �شركة  اأرباح  اأرتفعت 

حتى  �شجلت  حني  يف  دينار،  الف   544 اىل   2012 املا�شي  العام 

نهاية العام2011 خ�شارة قدرت بحوايل 3 ماليني دينار.

ال�شركة  ايرادات  يف  ارتفاعا  لل�شركة  املالية  البيانات  واظهرت 

اجمايل  يف  ارتفاعا  وحققت  كما  دينار،  الف  اىل966  الت�شغيلية 

اق�شاط التاأمني و�شلت اىل8ر15 مليون دينار مقارنة مببلغ 4ر14 

مليون دينار.

�سحادة: اأثبتت ال�سركة قدرتها وكفاءتها يف تطبيق النظام التكافلي االإ�سالمي
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عبـد اجلــــ�اد:ال�سركــــــة متتلك كافـــــة امل�ؤهـــــالت
 والعــــ�امل التي ت�ؤهلهــــا للنمــ� والتطـــ�ر

االأردن".... غلف  "ميد 
التميز يف خدمات التاأمني

اإحدى ال�شركات الرائدة يف �شوق التامني الأردين، حيث تتميز مب�شتوى خدماتها 
املتكاملة.

�شركة املتو�شط واخلليج للتامني "ميد غلف الأردن" التي ت�شعى اإىل اأن تكون من 
اأوائل ال�شركات العاملة يف القطاع على املدى القريب، تقدم للمواطن اليوم جميع 

اخلدمات التاأمينية التي يحتاجها باأ�شعار معقولة، وبجودة عالية. 

ويقول املدير العام ل�شركة "ميدغلف الأردن" عالء عبد اجلواد خالل حديثه لـ 

حيث  اأنواعها،  بكافة  التاأمني  خدمات  تقدمي  هو  ال�شركة  غاية  اأن  "الن�شامى"، 

وذلك  الأردين  التامني  �شوق  يف  النوعية  الإ�شافة  حتقيق  على  ال�شركة  �شتعمل 

للخربة التي متتلكها املجموعة يف كافة الدول العربية التي تتواجد فيها.

عام  منذ  وتنتهجها  تتبعها  كانت  التي  �شيا�شتها  من  غريت  ال�شركة  ان  واأ�شاف 

2007، حيث باتت اليوم تركز على النت�شار الأفقي وبناء اكرب قاعدة من العمالء 

والعمل على التواجد ب�شكل اأو�شع يف �شوق التامني الأردين.

50% من� يف اأق�ساط ال�سركة خالل العام املا�سي 2012
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من  ت�شبح  اأن  هو  اإليه،  الو�شول  ال�شركة  ت�شعى  الذي  الهدف  اإن  قائال،  وتابع 
اأوائل ال�شركات العاملة يف القطاع على املدى القريب، وذلك كمثيالتها يف الدول 
الأخرى مثل ميدغلف لبنان وميدغلف ال�شعودية، م�شريا اإىل اأن ال�شركة متتلك 
الأردين  التامني  �شوق  يف  والتطور  للنمو  توؤهلها  التي  والعوامل  املوؤهالت  كافة 
وب�شرعة، �شواء من حيث الدعم الفني والتقني، كونها اأحدى جمموعة ميدغلف 
التي جتاوز حجم اإنتاجها خالل العام املا�شي 2012 املليار دولر، اأم من خالل 
عمالء  لقاعدة  اأ�شا�شيًا  داعمًا  ي�شكلون  حمليني  ا�شرتاتيجيني  �شركاء  وجود 

ال�شركة، اأهمها جمموعة �شركات املنا�شري.
واأكد عبد اجلواد، ان ال�شركة جنحت يف حت�شني اأدائها يف ال�شوق الأردين حيث 
حققت ن�شبة منو يف الأق�شاط خالل العام املا�شي 2012 بلغت 50 باملئة مقارنة 
بالعام الذي �شبقه 2011، كما ا�شتطاعت اإطفاء اخل�شائر التي كانت تتعر�س لها 

يف العامني املا�شيني.

كما ومت يف العام املا�شي 2012 دعم خم�ش�شات ال�شركة الفنية واتباع �شيا�شة 
والتحديات  التطورات  ملواجهة  اأقوى  ب�شكل  التعامل  بغية  وذلك  متحفظة، 

امل�شتقبلية التي قد يعاين منها �شوق التامني الأردين.

واأ�شار عبد اجلواد اإىل اأن �شوق التامني الأردين مازال ي�شهد مناف�شة قوية بني 
على  وذلك  املقدمة،  واخلدمات  الأ�شعار  م�شتوى  على  خا�شة  ال�شركات  كافة 
الرغم من الرتاجع الذي ح�شل يف اأداء بع�س ال�شركات العاملة يف القطاع خالل 
العام املا�شي 2012، ب�شبب خروج ما يقارب على 3 �شركات من العمل، اإ�شافة 

اإىل توقف 3 �شركات اأخرى عن تقدمي خدمات تامني ال�شيارات.

وك�شف اأن ال�شركة �شتعمل خالل العام احلايل على حتقيق معدلت منو جيدة مع 
الأخذ بعني العتبار املحافظة على هام�س ربح معقول، وذلك ل�شمان  حتقيق 

الهدف الرئي�شي وهو الو�شول اإىل التكامل يف عمل ال�شركة. 
وفيما يتعلق مبو�شوع تعومي اأ�شعار التامني �شد الغري، اأكد عبد اجلواد اأن تعومي 
الكاملة  ويعطي احلرية  ب�شكل مدرو�س  يكون  اأن  الغري لبد  التامني �شد  اأ�شعار 
لل�شركات يف عملية الكتتاب �شواء بقبولها اأو برف�شها ولي�س فقط يف حرية تعومي 

الأ�شعار.

وطالب اأن يكون تعومي الأ�شعار ب�شكل تدريجي، بحيث تفر�س الهيئة الزيادة على 
اأدنى،   واأخر  لل�شعر املقدم  اأعلى  اأن يكون هناك حد  اجلميع بن�شبة حمددة، على 
مثل اأن تكون الزيادة من 20-25 مع اإلغاء منفعتي نق�شان القيمة والعطل وال�شرر 

اللتني ت�شكالن عبئا اإ�شافيا.

�شركات  ملطالب  جدي  ب�شكل  ال�شتماع  الأردنية  التامني  هيئة  اجلواد  عبد  ودعا 
واملوؤمن  واملواطن  جهة  من  ال�شركات  م�شلحة  بجانب  يتعلق  فيما  �شواء  التامني، 
من جهة اأخرى دون تقدمي م�شلحة اأي طرف على الآخر، والعمل على الو�شول اإىل 

�شيغة نهائية مر�شية للجميع.

على هيئة التامني 
تع�مي االأ�سعار ب�سكل 

تدريجي

مليار دوالر حجم
 اإنتاج جمم�عة

 ميد غلف العام املا�سي
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ال�سركة �ستعمل على  الت��سع جغرافيًا يف 2013

للتاأمني"....  االإماراتية  "االأردنية 
اجل�دة العالية يف خدمة العمالء

تقدمي  خالل  من  الأردين  التاأمني  قطاع  يف  رائدة  مكانة  تتبواأ  اأن  على  حتر�س 
اأعلى  وال�شهر على م�شلحة عمالئها وحتقيق  خدمات متميزة ذات جودة عالية 

الإيرادات مل�شاهميها.
 

التي  املتطلبات  كافة  توفري  اإىل  تهدف  التي  للتاأمني  الإماراتية  الأردنية  ال�شركة 
اأعمالها، من خالل تقدمي خدمات  جتعل من النجاح منهجا متاأ�شاًل يف �شميم 
اإدارة  خدمات  يف  متميزة  مهنية  ومعايري  واحتياجاته،  ال�شوق  متطلبات  تواكب 
الكتتابات واملطالبات، وتقنيات تكنولوجية مبتكرة، عو�شًا عن خربات وطاقات 

ا�شتثنائية لفريق متكامل من املتخ�ش�شني يف جمال الت�شويق.

وح�شب مديرها العام عدنان ال�شرمان، فان ال�شركة الأردنية الإماراتية للتاأمني 
تعمل جاهدة  على تطوير منتجاتها التي تقدمها حاليًا، وت�شميم وبيع املنتجات 

اجلديدة كليًا، يف ظل توفري خدمات منقطعة النظري لعمالئها.

الإماراتية  الأردنية  ال�شركة  اإن  "الن�شامى"،  مع  حديثه  خالل  ال�شرمان  ويقول 
الوطنية  ال�شقر  ل�شركة  التابعة  ال�شركات  من  جمموعة  �شمن  تندرج  للتاأمني 
من  تتخذ  وال�شتثمار  التاأمني  جمالت  يف  متخ�ش�شة  جمموعة  وهي  للتاأمني، 

خمتلف  يف  قوي  بح�شور  متتعها  مع  لها،  رئي�شًا  مقرًا  املتحدة  العربية  الإمارات 
دول اخلليج العربي.

التاأمني  حلول  من  وا�شعة  جمموعة  تقدمي  هو  ال�شركة  مهام  اأبرز  من  اأن  ويقول 
عاٍل  م�شتوى  ذو  متخ�ش�س  فريق  اإدارتها  على  يقوم  والتي  الأردين  لل�شوق 
الأفراد  �شعيد  على  ال�شوق  احتياجات  خدمة  على  يعمل  واملهارة،  الكفاءة  من 

واملوؤ�ش�شات.
 

اأما روؤيتها فتتلخ�س باأن ن�شبح حمط اختيار العمالء يف قطاع التاأمني يف الأردن، 
وذلك من خالل اإعادة هيكلة خدماتها ورفع م�شتواها ب�شكل م�شتمر، مع تقدمي 

خدمة متوا�شلة لعمالئها تلبي احتياجاتهم وتتجاوز تطلعاتهم.

حققت  التي  الأبرز  والقطاعات  ال�شركة،  اأداء  عن  باحلديث  ال�شرمان  وينتقل 
ال�شيا�شية  الأزمات  فيها  �شهدت  التي  املا�شية  ال�شنوات  الإيجابية خالل  النتائج 

والقت�شادية �شواء كان ذلك على ال�شعيد الإقليمي اأم الدويل.

املا�شي  العام  من  الأوىل  اأ�شهر  الت�شعة  خالل  لل�شركة  املالية  النتائج  اأن  ويقول 
بلغت  بن�شبة  الأق�شاط  عّززت  بحيث  عديدة،  اإيجابيات  حتقيقها  اإىل  اأ�شارت 
نف�شه  الوقت  ويف   ،2011 عام  من  نف�شها  بالفرتة  مقارنة  املئة،  21 يف  من  اأكرث 
يوؤكد على  األف دينار، الأمر الذي  اأرباح قّدرت بحوايل 400  متّكنت من حتقيق 
اأن القرارات التي اتخذتها ال�شركة كانت كلها �شليمة و�شائبة �شواء يف ما يتعلق 

مبواردها الب�شرية، اأو باختيارها للوكالء اأو لفروع التاأمني.

ال�ســرمان:

نعمل على ت�فري كافة املتطلبات 
منهجا  النجاح  من  جتعل  التي 

متاأ�ساًل يف ال�سركــة
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لكافة  النمو  وا�شل  الذي  ال�شحي  التامني  بقطاع  ال�شرمان  اأ�شاد  املقابل  يف 
�شركات التامني العاملة يف القطاع.

وقال ان التاأمني ال�شحي ازداد الطلب عليه ب�شكل كبري، حيث ارتفع عدد املوؤمن 
ال�شركة  حققت  كذلك  موؤمن،  األف   50 يقارب  ما  اىل  ال�شركة  يف  �شحيًا  لهم 

ارتفاعًا يف الأق�شاط املكتتبة يف فروع التاأمني الطبي والبحري واحلريق.

اأخطار  تاأمني  الطلب على  ارتفع  العربية  الدول  انه يف معظم  ال�شرمان  وك�شف 
العنف  اأخطار  بتغطيات  تتعلق  طلبات  ال�شركة  تلقت  حيث  ال�شيا�شي،  العنف 
وجود  اىل  م�شريا  حكومية،  وغري  حكومية  مناق�شات  اىل  اإ�شافة  ال�شيا�شي، 

�شركات اإعادة م�شتعدة لتغطيتها.

املكتتبة  الأق�شاط  نتائج  ان  العام،  املدير  اأكد  املركبات،  بتامني  يتعلق  فيما  اأما 
يف فرع املركبات خالل الأ�شهر الت�شعة الأوىل من 2012 جاءت اأف�شل بكثري من 
نتائج الفرتة نف�شها للعام الذي �شبقه 2011، وذلك �شبب رفع معّدل اأق�شاط التاأمني 
ال�شامل على ال�شيارات، والذي انعك�س ايجابًا على النتائج الفنية، بحيث حققت 

ال�شركة زيادة يف الأق�شاط املكتتبة يف الت�شعة اأ�شهر الأوىل بن�شبة 21 يف املئة.

وانتقل ال�شرمان للحديث عن ابرز التحديات التي تواجه عمل �شركات التامني 
يف اململكة، ليقول ان الزمة املالية والقت�شادية التي متر بها اململكة اأثرت على 

كافة القطاعات القت�شادية ومن بينها قطاع التامني.
ومتثلت التداعيات ال�شلبية لالزمة القت�شادية التي مازالت تعاين منها اململكة 
على ال�شركات العاملة يف قطاع التامني لي�س فقط قي الأق�شاط اأو بالنمو، بل يف 
ت�شديد الأق�شاط اأي�شًا وهو التحّدي الأكرب الذي يواجه عمل ال�شركات والقطاع 

اليوم يف الأردن عمومًا.

اأما التحّدي الثاين الذي يواجه القطاع  فهو حترير الأق�شاط، ويف هذا الإطار ل 
تزال ال�شورة �شبابية بحيث "ل نعرف ماذا �شيكون عليه و�شع القطاع مع هيئة 

التاأمني الأردنية". 

انها  ال�شرمان  اكد   ،2013 احلايل  العام  خالل  ال�شركة  اخلطط  ابرز  وحول 
تتلخ�س يف التو�شع جغرافيًا يف مناطق داخل اململكة جديدة، وتعزيز الكتتابات 

مع الرتويج ملنتجات ال�شركة وبراجمها.

ت�سعى لكي ت�سبح حمط 
اختيار العمالء يف قطاع 

التاأمني يف االأردن

400 األف دينار �سايف 
اأرباح ال�سركة

 لنهاية اأيل�ل من 2012

ارتفع عدد امل�ؤمن لهم 
�سحيًا يف ال�سركة اإىل ما 

يقارب 50 األف م�ؤمن
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...... ل�شيء  الأهم  م�شمى  تعطي  ....فال  الأهمية  يف  مت�شاوية  منها  يجعل  ما  هو  الأ�شياء  كل  وبني  بيننا  فارغة  �شغرية  م�شاحة  • ترك 
لأن الأهم ......................هو اأول ما نفقده دومًا !!!!؟

بالطعام  �شره  لأنك  �شمني  ....فاأنت  الكثرية  ال�شمنة  كما  املفرطة  • الغرية 
واإفراطك بالغرية ........لي�س اإل لإ�شرافك بحب ذاتك !!

............................ الآخرون!!  ي�شاء  وقتما  اخلروج  من  اأنت  تتمكن  ل  حتى  بل  الغرباء  دخول  من  خوفًا  لي�س   ....... مغلقة  اإل  خلفك  الأبواب  ترتك  • ل 
الرحيل!!!!!!!!!؟ على  بعد  نقو  مل  فنحن  بحياِتنا  ممكنٍة  مدٍة  اأكرِب  لإبقاِئهم  ..............بل  نَدِعي  كما  ملُعاَقَبِتهم  ل  الآخرين  من  نقت�ُس  • نحُن 

.... جميلة  ت�شبح  تثور  عندما  الرباكني  اأن  يل  برهني  و   ........... • اإغ�شبي 
هات بع�شًا من األعابِك النارية و �شعيها حول عنقي ... فجريها عندما اأموت اأنا. عندها �شت�شبحني هادئة و وديعة .....فتعودين كما انت دائما من غريي اإمراأة عادية !!!؟

بوا�شطته  اأُحتلت  الذي  والأخالقي  الفكري  الإ�شتعمار  راأيي مبداأ  تريد.. وهذا هو يف  ما  فيه كل  ت�شع  اأن  قادرا على  الفراغ فقط يجعلك  تفرغه من كل ما يحتوي...لأن  اأن  اول  الإناء عليك  • لتمالأ 
العقول العربية!!!!!!!!

... يديك  و  يدي  • بني 
ذوبان روحي يف قب�شتك ....

فاقب�س على ما انت�شر مني و اأحِكم اإغالق مقب�شك ....
... ...ي�شتك�شف  اأمري  يف  يحار   .... حويل  يحوم   .... مني  يغار  يزال  ل   ... توؤملني  النحل  • ل�شعات 

يريد اأن يعرف..... كيف للع�شل الذي ي�شنعه مللكته اأن ي�شبح بحالوة اإح�شا�شي فيك !!!
• اأحيانا

كل ما ينق�شنا هو النظر حولنا .....لأن العني اإن فقدت ما اأمامها ي�شبح الوجود يف نظرها مفقودًا لأنها تعتقد اأن الأمام وحده هو الوجود ..........
• التقليد الجتماعي واملرتكز الديني مكمالن لبع�شهما .....مل يتناف املرتكز الديني مع التقليد يوما اإل اأنه و�شع مداركه و وهبه احلكمة فيه .....ومنحه الرقي الفكري و العاطفي بالتهذيب........

كثريا............... نحتاجك  عندما  علينا  فا�شتح  منك  يوما  نخجل  مل  اإن   ..... رب  • يا 
�شهية حلم  وجبة  على  لأح�شل  الذاكرة  من  اأتناولك   .......... ليلة  كل  م�شاء  • يف 

!!؟ الأثرياء  .........موت  الفقر  يقتل  • لن 
.. حبيبتي  اأنِت  كم  تخربين  من  وحدها  ملجيئك.....  • لهفتي 

حكاية �لر�صا�صيات
 مر الأمل يوما على طائر يجل�س حزين قرب �شرفة احلرمان ..... وقف اأمامه ونظر اليه مبت�شما :_

مايل اأراك حزينا  مهموما ..جتل�س بح�شرة الفقدان؟ هل اأقوى على �شيء ما اأقدمة لك !!؟
�شحك الطائر م�شتهزئًا :_ ماذا �شيقدم يل الأمل غري اأمل اأكرب ووجع اأكرث لأجل�س مكاين ل اأحترك من وقع احلزن !!؟

اأجابه الأمل  و هو ل يزال مبت�شما :_ قد اأفعل لك ما ل تقدر عليه و اأنت بدوين .... اأفال تدري اأنني من اهلل اأكرب النعم !!!؟
مل ي�شتوعب احلزين حديث الأمل ..ومل يطق وجوده ...فاأخذ اأحزانه على ظهره  و رحل .....

يدري اأنه قد ل ينجح بالعثور على مكان اآخر ولكن حديث ذلك ال�شخيف ا�شتفزه للنهو�س والطريان حماوًل اأن ل يراه جمددًا ..... ولكن كلما نظر خلفه وجد الأمل يحاول الو�شول اليه 
...فيحلق بعيدًا للهرب ..يقاوم التعب و يزود جناحيه بالأمل عله ينت�شر بالهروب !!

وعندما اختفى الأمل على مد ب�شره قرر اأن يرتاح على اأقرب غ�شن �شجرة، و اإذ به يجد اأمامه واحدة ت�شبه  تلك التي اقتلع الفالح جذورها ف�شقط ع�شه من فوقها و ماتت ال�شجرة ... 
ب�شدفة ما كان ي�شتحقها احلزين على قدر ما عانى و تعب بعدما ظن اأنه لن يعرث عليها اأثناء حتليقه بالقمم ...........فاأدرك اأن الأمل اختفى فقط لأنه اأو�شله اإىل هنااااا..

وقف على �شجرته اجلديدة ليتنف�س ال�شعداء وابت�شم ابت�شامة ت�شبه مالمح الأمل .....قائاًل:_ 
الآن فقط علمت كم �شدق الأمل .... فتعمة اإح�شا�شنا به و وجوده هي وحدها التي جتعلنا اإما نخافه فنقاتل على اأن ل يجدنا ،اأو نثابر لننه�س من عجزنا ونغادر احلزن لتتخل�س منه .....

فوحدهم الذين مل مير عليهم الأمل من عجزوا عن احلياة .......فهو ال�شعور الذي ل ُيطاق ابد، يعتمد على عمق الإح�شا�س فينا، مينحنا قوة خارقة للنهو�س فنعمل على �شنع امل�شتطاع 
و ن�شرع بذلك امل�شتطاع لنتجاوز ما مر علينا من هزائم و اأوجاع ................فندرك عندها رحمة اهلل!!!!!!!!

�مل�صتثمـــــــــــرون �لن�صامــــــــــــى     �آذ�ر  1042013







اإنطالقــة واثقــة .. بروؤيـة ع�سريـــة







نعمل وفق أحكام الشريعة ا�سالمية

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

اجراءات وشروط ميسرة.
بدون تحويل راتب.

مقابل مطعم وكفتيريا المهندس 
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