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العنف واالقت�ساد
ل �شيء ميكن ان يدخل الرعب يف قلب راأ�س املال اكرث من العنف، ذلك 
ان ح�شا�شية املال جتعل من التحولت احلادة التي ت�شرخ املجتمع وتهدد 

ا�شتقراره.
املال  لن�شاط  الطماأنينة  تخلق  التي  وال�شروط  اخلا�شيات  اكرث  من  ولعل 
القت�شادية  القطاعات  النتاج وحترك  بعجلة  وتدفع  وتعمل على تطوره، 
توفر درجة من المان وال�شتقرار واحلماية، ومن اول تلك ال�شروط هي 
احلماية الت�شريعية ملوؤ�ش�شات املال التي ت�شكل ال�شمانة واملظلة القانونية 
من  والزراعي  وال�شياحي  والتجاري  والقت�شادي  املايل  الن�شاط  حلماية 

التاأثريات ال�شارة والعنفية.
الت�شريعية وجود مظلة لالأمن القت�شادي غري  ومن �شمن تلك احلماية 
تلك  توؤدي اىل ك�شر  ان  العنفية، واجلادة يف املجتمع ميكن  التحولت  ان 
و�شمور وهروب  قلق  توؤدي اىل  التي  الت�شريعية  الطر  وتخرق  ال�شمانات 

راأ�س املال و�شلل يف القطاعات املختلفة.
قطاع  هو  العنفية،  احلراكات  تلك  ملثل  ح�شا�شية  القطاعات  اكرث  ومن 
ال�شياحة، ولي�س ببعيد عن ذلك ما جرى يف م�شر، وتون�س و�شوريا حيث 
خ�شائر  بت�شجيل  القومي  الدخل  عجلة  ومنيت  ال�شياحة  ابواب  اغلقت 
باملليارات، حيث كان يتجاوز دخل م�شر من ال�شياحة الثني ع�شر مليار 
املناطق  فاتورة  عند  ال�شياحة  دولب  تعطل  يتوقف  ول  ال�شنة،  يف  دولر 
امل�شاندة،  اخلدمية  للقطاعات  وخ�شارات  تعطل  يتبعها  بل  ال�شياحية، 
ومنها: املوا�شالت والت�شالت والفنادق واملطاعم وال�شناعات احلرفية 

وغريها.
ين�شد  الذي  ال�شائح  �شيكولوجية  عن  ت�شدر  ال�شياحة  قطاع  ح�شا�شية  ان 
يغري  ان  ال�شهل  فمن  مكان،  اأي  باخلطر يف  ي�شمع  وعندما  والرفاه  املتعة 
يف  الدخل  موؤ�شر  تخف�س  التي  البو�شلة  وهي  وبو�شلتها،  الرحلة  اجتاه 

مناطق القلق.

حيث  اجلامعي،  التعليم  اقت�شاديات  على  ال�شابق  املثال  وينطبق 
وتعمل  وايراداته،  التعليم  خدمة  على  الدول  من  الكثري  تعتا�س 
الحداث على تعطيل املوؤ�ش�شات التعليمية من جهة وزرع اخلوف يف 
املالية  املوارد  يوؤدي اىل جفاف يف  منت�شبيها من جهة اخرى، مما 
من  وخ�شو�شًا  املوؤ�ش�شات،  يف  الدار�شني  الطلبة  اعداد  بانخفا�س 

اخلارج.
ال�شياحة  قطاعي  �شرر  على  املجتمعي  العنف  تاأثري  يتوقف  ول 
واملوؤ�ش�شات  وال�شناعة  التجارة،  قطاع  اىل  ميتد  بل  والتعليم، 
امل�شرفية التي تتاأثر مبناخات الطي والتمدد لالحداث املحيطة فقد 
تاأثرت عملية ال�شادرات والواردات يف عدد من الدول التي تاأثرت 
جاراتها بالحداث نتيجة عدم امان انتقال الب�شائع، وحتويل طرقها 

التي ادت اىل ارتفاع كلفها وفاتورة نقلها وتاأمينها..
نتيجة  قادمة  خ�شارات  من  الموال  وا�شواق  البور�شة  تنج  ومل 
الحداث، ولعل بور�شة م�شر هي اكرب مثال على ذلك، فقد تعر�شت 
لالقالق بعد تكبدها خل�شائر كبرية، ومل ت�شتطع حتى الن النهو�س، 
اكرث  ومن  ا�شتقرارها  يربك  الذي  التذبذب  من  حالة  يف  بقيت  بل 
املخاطر التي تتهدد القطاعات ن�شوء قطاعات موازية غري �شرعية، 
النتاجية،  القطاعات  خلخلة  اىل  توؤدي  م�شوهة  راأ�شمالت  وبروز 
لنها تقوم على ا�شتغالل املناخات القلقة وتوطن الكثري من حالت 
منوها  وتوقف  النتاجية  القطاعات  �شرعية  تق�شي  التي  الت�شوه. 
نتيجة  القت�شاد  يف  وبلبلة  انكما�س  اىل  وتوؤدي  تطورها  من  وحتد 

تخوف حلقات ال�شتهالل والنتاج.
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�أكد جاللة �مللك عبد �هلل �لثاين على �أهمية �ل��ص�ل �إىل حل عادل للق�صية �لفل�صطينية 

و�إنهاء �لأزمة �ل�ص�رية، م�صدد� يف �ل�قت نف�صه �أن �ل�صرق �لأو�صط لديه هدف �أ�صا�صي، وه� 

بناء م�صتقبل ق�ي وم�صتقر تنعم فيه جميع �ل�صع�ب بالزدهار.

خالل اختتامه فعاليات املنتدى االقت�سادي العاملي 2013

ملـــــــــــف العــــــــــــدد

امللك: ال�سرق االأو�سط لديه هدف ه� 
بناء م�ستقبل ق�ي وم�ستقر



ف العــــــــــــــــدد
ملـــــــ

13       حزير�ن  2013      �مل�صتثمـــــــــــرون �لن�صامــــــــــــى

جاء ذلك خالل اختتام جاللته فعاليات املنتدى القت�شادي العاملي الذي اأقيم 
يف البحر امليت على مدى يومني، والذي انعقد حتت �شعار "تهيئة الظروف للنمو 
ال�شناعة  جمالت  يف  رائدة  �شخ�شية   900 مب�شاركة  القت�شادي"،  والثبات 
والتجارة والإعالم وموؤ�ش�شات املجتمع املدين، ووفود وزارية من عدة دول عربية 
ظل  يف  والإقليمي،  الدويل  ال�شعيدين  على  وتنموية  اقت�شادية  ق�شايا  ملناق�شة 

حتولت �شيا�شية عميقة يف املنطقة وتباطوؤ اقت�شادي عاملي.

�شوء  يف  العربي  العامل  يف  والتنموية  القت�شادية  الأو�شاع  املنتدى  وناق�س 
النمو  تن�شيط  على  الرتكيز  مع  املنطقة  يف  ال�شيا�شية  واملتغريات  امل�شتجدات 
جل�شات  املنتدى  عمل  اأوراق  ت�شمنت  كما  العمل،  فر�س  وتوفري  القت�شادي 
تعزيز  و�شبل  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  دول  يف  القت�شادية  الأو�شاع  ملناق�شة 

التو�شع يف  و�شبل  املنطقة  دول  وال�شتثماري بني  والتجاري  القت�شادي  التعاون 

م�شاريع ال�شتثمار ومعاجلة م�شكالت الفقر والبطالة يف عدد من دول املنطقة.

وقال امللك عبد اهلل الثاين : اإن املنطقة "تتميز باإمكانية غري م�شبوقة لإحداث 

روحا  قطاع  كل  ويف  بلد  كل  يف  ن�شهد  الذي  الوقت  يف  حقيقي،  اإيجابي  تغيري 

التحديات، وتوفري الفر�س،  التغلب على  اإىل  ، داعيا  اإبداعية وم�شاريع جديدة 

وظروف املعي�شة الأف�شل، التي ي�شتحقها النا�س يف كل مكان".

ويف ختام اجلل�شة وزع امللك جوائز تقديرية على عدد من امل�شاركني يف املنتدى 

بينهم اأردنيون و �شوداين و لبناين.

الن�س�ر: االأردن �سعى خالل الـ 10 �سن�ات املا�سية اإىل 
البناء على اأهمية م�قعه اال�سرتاتيجي وميزة االأمان

ت�قيع اتفاقيتني بحجم 
ا�ستثمار 280 ملي�ن دوالر

الق�سية الفل�سطينية تطغى على 
الفعاليات اخلتامية للمنتدى
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�مل�صتثمـــــــــــرون �لن�صامــــــــــــى     حزير�ن  142013

قالت جاللة امللكة رانيا العبداهلل ان الروؤية اجلديدة للتوظيف يف العامل العربي 
تتطلب نه�شة اإقليمية باإمكاننا القيام بها من خالل املزيد من الإبداع والنفتاح 

واملرونة واملزيد من ال�شراكات.

املنتدى  �شمن  نقا�شية  جل�شة  يف  جلاللتها  رئي�شية  كلمة  خالل  ذلك  جاء 
القت�شادي العاملي يف ق�شر امللك ح�شني بن طالل للموؤمترات يف البحر امليت، 
كيف  وبحثت  العربي"  العامل  يف  للتوظيف  جديدة  "روؤية  عنوان  حتت  عقدت 
ميكن للمنطقة العربية توفري وظائف لئقة ومنتجة يف الوقت املنا�شب وبطريقة 

م�شتدامة.

وقالت جاللتها ان التعليم ورغم دوره املحوري ال انه ل يجد الهتمام الكايف يف 
العامل العربي، م�شرية اىل انه ويف ظل ما يجري من مطالبات بال�شالح جند ان 

التعليم غائب عن الولويات الوطنية.

تتحقق من خالل  لن  العربي  العامل  للتوظيف يف  الروؤية اجلديدة  ان  وا�شافت 
اعتماد احللول املتباطئة اأو التغيري التدريجي، لن ذلك مل يعد متاحا، م�شرية 
اىل انه عند التطرق اإىل مو�شوع التوظيف يف العامل العربي، جند ان الطرح مل 

يتغري منذ �شنني وال�شتنتاجات هي ذاتها دون تقدم.

اتفاقيتان بـ 280 ملي�ن دوالر

ورعى رئي�س الوزراء الدكتور عبداهلل الن�شور على هام�س فعاليات املنتدى توقيع 
الرئي�س مل�شروع قرية  املقاول  اتفاقية عقد  اإتفاقيتني؛ حيث وقعت �شركة املعرب 
الراحة، اأول حي �شكني من �شمن م�شروع مر�شى زايد يف العقبة بقيمة اجمالية 
اتفاقية اخرى لأن�شاء م�شروع  ال�شركة  تبلغ 83 مليون دولر، كما وقعت  للعطاء 
فندق رزيدن�شز �شانت ريجي�س عمان بقيمة اجمالية ت�شل اىل 197 مليون دولر .

جل�سة عمل لرجال اأعمال اأردنيني وعراقيني

واجتمعت نخبة من رجال الأعمال الأردنيني والعراقيني يف جل�شة عمل نظمها 
الأو�شط  ال�شرق  حول  العاملي  القت�شادي  املنتدى  فعاليات  �شمن  بنك  كابيتال 
رئي�س  بح�شور  للعراق"  الأعمال  قطاع  بوابة  "الأردن  بعنوان  اإفريقيا  و�شمال 

الوزراء الدكتور عبداهلل الن�شور.

وتناول اجلانبان عددا من الق�شايا القت�شادية والتجارية احليوية اأبرزها فر�س 
تعزيز التعاون بني البلدين وجمالت التعاون يف �شبيل تعظيم دور قطاع الأعمال 
اقت�شادات  اأ�شرع  اأحد  يعد  العراقي  القت�شاد  ان  حيث  العراق،  يف  العربي 
العامل منوا، ل�شيما يف قطاعات الطاقة واخلدمات املالية وتكنولوجيا املعلومات 

والت�شالت وقطاع العقارات.

امللكة رانيا: الروؤية اجلديدة للت�ظيف بالعامل العربي 
تتطلب نه�سة اإقليمية
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وقال د. الن�شور خالل الجتماع "اأن الأردن �شعى خالل الع�شر �شنوات املا�شية 
الثنائية  والعالقات  الأمان  وميزة  ال�شرتاتيجي  موقعه  اأهمية  على  البناء  اإىل 
املتميزة بني دول العامل واتفاقيات التجارة احلرة والقوى العاملة املتعلمة لي�شع 
نف�شه كبوابة لالأعمال ولرتياد اأ�شواق يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا ت�شله 

بنحو مليار م�شتهلك على م�شتوى العامل.

ال�شيا�شية  ال�شالحية  اخلطوات  من  العديد  باتخاذ  بادر  الأردن  اأن  وا�شاف 
د�شتورية  تعديالت  اإجراء  اأبرزها  العربي،  الربيع  انطالق  قبل  والقت�شادية، 
اأن التحديات القت�شادية تظل حا�شرة،  واإ�شدار قانون انتخابات جديد، غري 

يف ظل الأزمة القت�شادية العاملية والظروف ال�شيا�شية املحيطة.

�سباب اأردني�ن يعر�س�ن اخرتاعاتهم يف املنتدى 
االقت�سادي العاملي

يف اأحد اأروقة املنتدى القت�شادي العاملي عر�س جمموعة من ال�شباب الأردين 
الأمري  لفكرة  ترجمة  وجماعية،  فردية  بجهود  اأنتجوها  واخرتاعات  م�شاريع 
احل�شني بن عبداهلل الثاين ويل العهد بتحفيز هذا القطاع املهم وتعزيز قدراته 

واإمكاناته واإبداعاته.
و�شروحات  عرو�شا  اأردنية،  جامعات  من  طالب  وهم  ال�شباب  هوؤلء  وقدم 
نواة  ت�شكل  التي  لأفكارهم  داعمني  لإيجاد  �شعيا  املنتدى  يف  للم�شاركني 
لخرتاعات تخدم الب�شرية، وانطالقة مل�شاريع اقت�شادية، حيث تتلخ�س اأفكار 
الطالب الت�شع يف خم�شة م�شاريع يف املجالت ال�شحية والع�شكرية وخدمة ذوي 

الحتياجات اخلا�شة وتكنولوجيا املعلومات والتعليم.

م�سارك�ن ي�ؤكدون اهمية تعزيز دور املراأة االقت�سادي

اعطاء  �شرورة  على  العربي  العامل  يف  املراأة  و�شع  جل�شة  يف  امل�شاركون  اجمع 
ان  موؤكدين  القت�شادية  الن�شاطات  يف  للم�شاركة  العربية  للمراأة  اكرب  فر�شة 

الن�شو�س القانونية لوحدها ل تكفي.

�شمن  الردين  الد�شتور  ان  ح�شان  ابو  رمي  الجتماعية  التنمية  وزيرة  وقالت 
احلياة  يف  الردنية  املراأة  م�شاركة  ن�شبة  ان  اإىل  م�شرية  العمل  يف  اجلميع  حق 

القت�شادية تعد القل على م�شتوى العامل حيث تبلغ 14 باملئة .

واكدت �شعي احلكومة لزيادة م�شاركة املراأة يف احلياة القت�شادية والجتماعية 
م�شرية اإىل جملة من الجراءات مت اتخاذها مل�شاعدة املراأة يف بيئة العمل.

وا�شافت ل بد من �شمان حقوق املراأة داخل ال�شرة، م�شرية اىل ان املراأة تتنازل 
ملكية  ن�شبة  انخفا�س  يف  يت�شبب  مما  الحيان  اغلب  يف  املرياث  يف  حقها  عن 

املراأة الردنية لالأر�س حتى و�شلت اىل ن�شبة 4 باملئة فقط .

و�شددت الوزيرة على �شرورة الت�شدي احلازم مل�شكلة التحر�س يف مكان العمل 
الذي تتعر�س له املراأة من خالل العقوبات امل�شددة .

الوقت  �شركة  موؤ�ش�شة  الطويل  امرية  ال�شعودية  المرية  قالت  جابنها  من 
لكت�شاف املواهب ال�شعودية ان و�شع املراأة حت�شن كثريا خالل العامني املا�شيني 

حيث ا�شتطاعت الدخول يف العديد من القطاعات ل�شيما ال�شحية والتعليمية.

وا�شافت انه مت توظيف حوايل 160 الف موظفة �شعودية، م�شرية اىل ان ن�شبة 
ال�شعوديات عن  من  باملئة   70 لبحث  نظرا  باملئة   85 بلغت  الن�شاء  بني  البطالة 

العمل يف قطاع التعليم ب�شكل رئي�س.

ف العــــــــــــــــدد
ملـــــــ
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د. هيثم اأب� خديجة:
حدود بال  التطبيقية" طم�ح  "العل�م 

بجد   1989 عام  انطالقتها  منذ  اخلا�شة  التطبيقية  العلوم  جامعة  تعمل 
والرتبوية  والعلمية  والثقافية  الإن�شانية  ر�شالتها  اأداء  التميز يف  لتحقيق  وجدية 
والجتماعية، فاختارت اأن تقدم اأحدث واأ�شمل الربامج الأكادميية كي تكون يف 

مقدمة اجلامعات يف العامل التي تواكب  التطور والتقدم العلمي واحل�شاري.
وي�شتعيد الدكتور هيثم اأبو خديجة نائب رئي�س جمل�س الأمناء ذكريات مرحلة 
اختيار  ال�شاقة،  املهمة  هذه  اإجناز  اأجل  من  علينا  لزامًا  كان  قائال:  التاأ�شي�س 
نخبة من الأكادمييني امل�شهود لهم بالكفاءة والعطاء املتميز، اأينما كانوا يف بقاع 
الأر�س، وكانت نتائج تلك املجهودات وهلل احلمد مر�شية ووا�شحة للعيان حيث 
اكت�شب خريجو هذه اجلامعة ال�شمعة اجليدة والكفاءة يف اأداء الواجبات املنوطة 

بهم، وقد خرجت اجلامعة 18 فوجًا وبلغ عدد اخلريجني 25300 طالب وطالبة 
ينتمون اىل 43 دولة عربية واأجنبية.

وي�شيف : منذ تاأ�شي�س اجلامعة، حددت هيئة العتماد من وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي طاقة اجلامعة ال�شتيعابية بحدود 8000 طالب وطالبة، ونظرًا 
تكنولوجية  وخدمات  ومكتبة  درا�شية  وف�شول  م�شاحات  من  اجلامعة  توفره  ملا 
التعليم  من  مبدئية  موافقة  على  ح�شلت  فقد  ريا�شية،  ومالعب  وخمتربات  
العايل وهيئة العتماد لزيادة الطاقة ال�شتيعابية للجامعة لت�شبح 9000 طالب 
البكالوريو�س  م�شتوى  على  تخ�ش�شًا   30 على  اجلامعة  طلبة  ويتوزع  وطالبة، 
اإ�شافة اىل برامج املاج�شتري التي تطرحها اجلامعة يف تخ�ش�شات .. املحا�شبة، 

جامعة العل�م التطبيقية حققت الريادة مبكرا
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والدرا�شات  الدولية  العالقات  احلا�شوب،  علم  ال�شيدلة،  علم  الت�شويق، 
الدبلوما�شية.

ويتابع اأبو خديجة : مل تنح�شر تطلعات اجلامعة يف املجال الأكادميي وح�شب، 
فلقد تبنت خططًا جريئة يف جمالت علمية اأخرى كالبتعاث للدرا�شة يف اأوروبا 
واأمريكا وكندا وا�شرتاليا، حيث بلغ عدد املبعوثني للدرا�شة يف اخلارج على نفقة 
اجلامعة 86 طالبًا وطالبة يوا�شلون درا�شاتهم يف خمتلف التخ�ش�شات العلمية، 
يعملون حاليًا يف  وطالبة  العام 64 طالبًا  بداية  مع  املبعوثني  هوؤلء  وتخرج من 

اجلامعة وي�شاهمون يف رفع �شوية التعليم والأداء.
وي�شري اىل اأن اجلامعة تدعم الباحثني الأكادمييني والطلبة وتهيء لهم الأجواء 
املنا�شبة وتذلل العقبات واملعيقات التي قد حتول دون موا�شلة اأبحاثهم وجتاربهم 
العلمية، اآخذة على عاتقها تغطية نفقات تلك البحوث، وتعمل ب�شورة م�شتمرة 
على جتهيز وحتديث املختربات  التي متكنهم من الو�شول اإىل اأدق النتائج يف 
يف  والأكادمييني  الطلبة  ل�شتخدام  املتاحة  املختربات  عدد  بلغ  وقد  اأبحاثهم، 
�شناعة  تكنولوجيا  اإليه  تو�شلت  ما  اأحدث  وهي  خمتربًا،   115 اجلامعة  كليات 

املختربات املعا�شرة.
الأكادميية  النواحي  جميع  يف   اجلامعة  تبذلها  التي  اجلهود  اأعطت   : ويقول   
والبحثية والتطبيق امليداين والتدريب العملي لطلبتها قبل التخرج ثمارها، حيث 
زالت حتى  ول  العام 2003  الآيزو يف مرحلة مبكرة منذ   �شهادة  ح�شلت على 

يومنا هذا هي اجلامعة الوحيدة التي نالت هذه ال�شهادة يف حميطنا العربي.

اأما على �شعيد خدمة املجتمع املحلي، فاإن اجلامعة تعقد دورات درا�شية متعددة 
من  الراغبون  فيها  ي�شارك  عديدة  جمالت  يف  العام  مدار  وعلى  ومتخ�ش�شة 
اأبناء املجتمع املحلي، اإذ يح�شلون بعد انتهاء مدة الدورة على �شهادات متنحها 
لهم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف العديد من املهن احلرفية والإدراية 
تعقدها اجلامعة  التي  التدريبية  الدورات  وذلك اىل جانب  والتجارية،  والفنية 
باأدائهم  الإرتقاء  اأجل  الوظيفية، من  �شائر تخ�ش�شاتهم ومهنهم  ملوظفيها يف 
مركزًا  عديدة  �شنني  منذ  اجلامعة  اأن�شاأت  وقد  وقدراتهم،  مهاراتهم  وتطوير 
مواطن  اأي  وي�شتطيع  ال�شريفة،  النبوية  والأحاديث  الكرمي  القراآن  لتحفيظ 

النت�شاب اإىل هذا املركز دون اأن يتكلف اأية اأعباء مادية اأو غريها. 
التطوير  م�شروع  ق�شرية  فرتة  منذ  اخلا�شة  التطبيقية  العلوم  جامعة  واأن�شاأت 
للتعليم  الدولية  العربية  ال�شركة  ملجموعة  يتبع  وهو   ، والقيمي  الأكادميي 
الرتبوية  العملية  مبخرجات  الإرتقاء  اىل  يهدف  اجلامعة،  مالكة  وال�شتثمار 
املوؤثرة يف جمتمعها  الواعية  القيادية  ال�شخ�شية  والتعليمية والعمل على تكوين 
من خالل تنفيذ جمموعة من الربامج ت�شاهم يف تطوير اجلامعة وتعزز الثقة 
اأي  تبني  اأو  امل�شاركة  عن  اجلامعة  تتوانى  ول  الطلبة،  من  خمرجاتها  بنوعية 
و�شقل  الإن�شان  تنمية  ي�شاهم يف  ريا�شي  اأو  اجتماعي  اأو  اأدبي  اأو  علمي  ن�شاط 

امكانياته يف �شائر احلقول واملجالت.
تاأ�ش�س عام  الذي  التطبيقية اخلا�شة  العلوم  نادي جامعة  وينبثق عن اجلامعة 
الدرجة  دوري  بطولة  واأحرز  ال�شلة،  لكرة  الأردين  لالحتاد  وانت�شب  2006م 

تفردنا باحل�س�ل على �سهادة االآيزو قبل ع�سرة اأع�ام
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املمتاز  الدوري  النادي يف بطولة  �شارك  العام، ويف عام 2007  نف�س  الأوىل يف 
لكرة ال�شلة وح�شل على لقب البطولة، مما اأهله للم�شاركة يف بطولة اآ�شيا التي 
ا�شت�شافتها دولة قطر، وح�شل على املركز الرابع اآ�شيويًا ، كما �شارك يف بطولة 
الأندية العربية يف لبنان وح�شل على املركز الثالث، وعاد ليح�شل يف عام 2010 
على بطولة الدوري املمتاز لكرة ال�شلة، و�شارك يف بطولة الأندية العربية التي 
احت�شنتها دولة الإمارات العربية املتحدة، واأحرز املركز الثالث،و�شارك يف العام 
نف�شه يف بطولة اآ�شيا يف العا�شمة الفلبينية مانيال وحل رابعا، ويف 2012 ظفر 
بلقب بطولة الدوري املمتاز لكرة ال�شلة مرة اأخرى، و�شارك يف ت�شفيات اأندية 
غرب اآ�شيا يف مدينة دهوك العراقية مما اأهله لتمثيل الأردن يف بطولة الأندية 
الآ�شيوية التي �شتقام يف عمان خالل  اأيلول 2013، متطلعا للمناف�شة على لقبها 
مع متتعه مبيزة اللعب على اأر�شه وبني جماهريه، كما �شارك النادي يف بطولت 
للعام  لبنان  مدينة  يف  ال�شلة  لكرة  احلريري  ح�شام  بطولة  مثل  ودولية  عربية 

وبطولة  الدولية  دم�شق  وبطولة  الدولية  ال�شارقة  وبطولة  التوايل  على  ال�شاد�س 
حلب الدولية، وبطولة �شال الدولية يف املغرب، كما انت�شب نادي جامعة العلوم 
التطبيقية اخلا�شة لالحتاد الأردين لكرة الطاولة وح�شل على بطولة الدرجة 
الثالثة ويناف�س حاليًا على بطولة الدرجة الثانية، مما يوؤهله للم�شاركة يف بطولة 

الدوري املمتاز لكرة الطاولة العام القادم،
اجلامعية  للريا�شة  خا�شا  اهتماما  تويل  اجلامعة  اأن  خديجة  اأبو  ويبني 
ح�شلت  وقد   ، ريا�شية  تفوق  منح  طلبتها  اجلامعة  متنح  حيث  والريا�شيني، 
اجلامعة على بطولة اجلامعات لكرة ال�شلة للعام الثامن على التوايل، ولعبة كرة 
القدم للعام الثاين على التوايل بالإ�شافة اإىل املراكز الأوىل يف الألعاب الفردية 
بطولة اجلامعات  القتالية، ويف  والألعاب  الطاولة،  وكرة  الطائرة،  الري�شة  مثل 
القدم  كرة  خما�شيات  بطولة  ويف  الأول،  املركز  اجلامعة  ح�شدت  اليد  لكرة 

ح�شدت اجلامعة املركز الأول للمرة اخلام�شة على التوايل.

م�سروع التط�ير االأكادميي والقيمي ن�عي ومميز
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م�ست�سفى ابن الهيثم 
 مركز متقدم لكافة التخ�س�سات

امللك  جاللة  له  املغفور  رعاية  حتت  افتتح  الذي  الهيثم  ابن  م�شت�شفى  يعترب 
احل�شني بن طالل طيب اهلل ثراه، بتاريخ 1996/3/26، اأحد اأهم امل�شت�شفيات 
والفنية  الطبية  اخلدمات  تقدمي  يف  واملنطقة،  اململكة  م�شتوى  على  الرائدة 
والفندقية املميزة حيث تبلغ قدرته ال�شتيعابية 200 �شرير، وي�شل عددعيادات 

الخت�شا�س اىل )38( عيادة تغطي جميع التخ�ش�شات الطبية.
ابن  م�شت�شفى  ادارة  اأن  امل�شت�شفى  عام  مدير  خديجة  اأبو  اأحمد  ال�شيد  ويقول 
ما  اأحدث  وفق  الطبية  اخلدمة  م�شتويات  اأعلى  اىل  للو�شول  ت�شعى  الهيثم 
واملقايي�س  املوا�شفات  اأف�شل  مع  متا�شيا  والطبي،  العلمي  التطور  اإليه   تو�شل 
العاملية،كما ن�شعى اىل حتقيق وتوفري خدمات �شحية متميزة ويف جميع املجالت 

الطبيةومواكبة كل ما هو مفيد للمري�س الأردين والعربي على حد �شواء.
جمالت  يف  املتقدمة  الطبية  اخلدمات  بتقدمي   يقوم  امل�شت�شفى  اأن  ويو�شح 
الخت�شا�س املختلفة، حيث يعترب الرائد يف املنطقة يف ميدان جراحة الدماغ 

وجراحات  واأمرا�س  واملفا�شل؛  العظام  وجراحة  الفقري؛  والعمود  والأع�شاب 
وامل�شالك  الكلى  )جراحات  الدقيقة  والتخ�ش�شية  العامة  واجلراحات  العيون؛ 
بالطرق احلديثة؛  العقم  والتوليد وعالج  الن�شائية  ،التجميل والرتميم،  البولية 
وجراحات  واخلداج،  الأطفال  واأمرا�س  وجراحات  واحلنجرة،  والأذن  والأنف 
الت�شخي�شية  اخلدمات  اإىل  اإ�شافة  وغريها(؛  وال�شرايني،  القلب  واأمرا�س 
يلزم  ما  كل  على  امل�شت�شفى  باأنواعها.ويحتوي  الباطنية  لالأمرا�س  والعالجية 
املري�س لت�شخي�شه وعالجه، �شمن اأف�شل املوا�شفات العاملية، من خالل اأق�شام 
واملختربات  احلثيثة،  العناية  ووحدة  الت�شخي�شية احلديثة،  والأ�شعة  الطوارئ، 
وغ�شيل  التنظري،  ووحدة  والتاأهيل،  الطبيعي  للطب  الدويل  واملركز  املتطورة، 

الكلى، وال�شيدلة ال�شريرية، وغريها.
والرائد  الأردن  نايف يف  تقنية اجلاما  ا�شتخدام  الفريد يف  امل�شت�شفى  وليزال 
على م�شتوى املنطقة. وللم�شت�شفى عالقات علمية وتعاون طبي مع مراكز طبية 

مق�سد لطلب الرعاية الطبية 
رفيعة امل�ست�ى

للمر�سى االأردنيني والعرب
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اأمرا�س وت�شوهات العظام والعمود  اأملانيا( يف جمالت عالج  عاملية)كرو�شيا و 
الفقري.

ويختم اأبو خديجة قائال : وقد تكللت اجلهود املو�شولة للقائمني على امل�شت�شفى 
املر�شى  عالج  يف  للجودة  )تيمو�س(  �شهادة  على  بح�شوله  فيه  والعاملني 

�شهادة  على  ح�شوله  يف  عامليًا  والثالث  املنطقة،  يف  م�شت�شفى  كاأول  الدوليني، 
التميز يف ال�شياحة العالجية، ليتحول بذلك اإىل مق�شد لطلب الرعاية الطبية 
الطبية  الكوادر  اأف�شل  خالل  من  والعرب،  الأردنيني  للمر�شى  امل�شتوى  رفيعة 

والفنية املوؤهلة، ان�شجامًا مع �شعارنا " قبلنا التحدي ون�شعى للتميز".
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ال�شركة الأوىل للتمويل �شركة اأردنية ، تاأ�ش�شت يف اخلام�س من اآذار عام 2006 
ك�شركة م�شاهمة عامة،  من قبل جمموعة خمتارة من املوؤ�ش�شات ورجال الأعمال 

الأردنيني والعرب، راأ�س املال املكتتب به واملدفوع 35 مليون دينار .
يف عام 2010، مت دخول جمموعة اأبو خديجة لال�شتثمار كم�شاهم ا�شرتاتيجي 
يف ال�شركة الأوىل للتمويل حيث �شكلت نقطة حتول فارقة يف ال�شركة ملا لديها 
التابعة  لل�شركات  النقدية  الوفورات  من  متويل  م�شادر  و  اإدارية  خربات  من 
و  الهيثم  ابن  م�شت�شفى  و  التطبيقية  العلوم  جامعة  اأهمها  والتي  للمجموعة 

مدار�س الإحتاد و الأمناء لإدارة املحافظ املالية. 
ال�شركة  احتفظت   : ال�شركة  عام  مدير  خديجة  اأبو  ابراهيم  ال�شيد  وبح�شب   
الثالثة  لل�شنة   9001:2008-ISO(( العاملية  اجلودة  ب�شهادة  للتمويل  الأوىل 
عليه  تقوم  الذي  الإدارة  نظام  �شالمة  على  التاأكيد  يعك�س  مما  التوايل،  على 
التمويل  �شركات  قطاع  م�شتوى  على  ريادتها  على  قويًا  دلياًل  ويعترب  ال�شركة، 

الإ�شالمي، و �شاهدا على  التطور الذي تت�شم به اإجراءاتها و اأنظمتها التقنية. 
�شبكة  وتغطي  خلدا،  منطقة  يف  الرئي�شي  والفرع  ال�شركة  ادارة   مقر  ويقع   
الريا�شية(، وكال من حمافظات  املدينة  و  )الوحدات  فروعها   مناطق عمان 

اربد والزرقاء والعقبة، مبا جمموعه �شتة فروع.

روؤية ال�شركة

 ويتناول اأبو خديجة روؤية ال�شركة التي تتمثل بالريادة يف العمل املايل الإ�شالمي 
والإ�شتثمار  التمويل  منتجات  بتقدمي  ذلك  و  الها�شمية  الأردنية  اململكة  يف 
املتوافقة مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية مب�شتوى متميز من اخلدمة، ومبا يجعلنا 

اأكرث املوؤ�ش�شات املالية تقديرًا و اإحرتامًا  لدى املتعاملني معنا.

ر�شالة ال�شركة
الإ�شالمي، ونطمح  ال�شريعة  اأحكام  �شاملة متوافقة مع  موؤ�ش�شة مالية  نكون  اأن 

اإىل:
الأردنية  باململكة  الإ�شالمي  املايل  العمل  تطوير  يف  امل�شاهمة  	•

الها�شمية.
و  التمويلية  اخلدمات  تقدمي  يف  التميز  و  الريادة  موقع  اإحتالل  	•

الإ�شتثمارية لالأفراد وال�شركات.
من  جزءًا  لي�شبحوا  الب�شرية  الكوادر  و  الكفاءات  اأرقي  اإجتذاب  	•

فريقنا الناجح.
بال�شركة. للم�شاهمني  جمز  عائد  حتقيق  	•

قيم ال�شركة ... التزام .. تفوق.. ريادة
الإ�شالمية. بقيمنا  الإلتزام  	•

احلفاظ على م�شلحة املتعاملني و �شرعة ال�شتجابة لإحتياجاتهم  	•
التمويلية.

العمل. وجودة  بكفاءة  الإلتزام  	•
والإحرتام. وال�شدق  الإن�شباط  	•

الواحد. الفريق  بروح  العمل  	•
الإبداع. وروح  واملبادرة  الكفاءة  	•

منتجات و خدمات الأوىل للتمويل: 
خدمات متويل الأفراد : 

متويل ال�شلع ال�شتهالكية : متويل ال�شيارات اخل�شو�شي والعمومي  	•
والبا�شات و ال�شلع املنزلية والأثاث. 

املتو�شطة. و  ال�شغرية  التنموية  امل�شاريع  متويل  	•
وال�شياحة  العالجية  واملنفعة  التعليم  منفعة  متويل   : املنافع  متويل  	•

وال�شفر والزواج.
خدمات التمويل العقاري :

وا�شتثماري. �شكني   : العقاري  لتمويل  خ�شو�شية  	اإفراد  	•
. املطابخ  وتركيب  املباين  وت�شطيب  �شيانة  ال�شت�شناع  عقود  	•

الأرا�شي. متويل  	•
خدمات التمويل التجاري: 

العامل. املال  راأ�س  متويل  	•
والبوال�س. واحلوالت  الإعتمادات  	•

ال�شلعي. املخزون  متويل  	•
الثابتة. الأ�شول  	متويل  	•

املتاجرة. لأغرا�س  العقاري  	متويل  	•
وكالت ال�شتثمار للغري: 

اأطر  �شمن  اأعلى  بعوائد  البنوك  لودائع  املناف�س  البديل  وهي  	•
الت�شريعات الإ�شالمية، وتتمثل بتوكيل ال�شركة باإدارة اأموال الغري و اإ�شتثمارها 

من خالل وكالت املرابحة  ودفع عوائد  جمزية باملقابل.

االأوىل للتم�يل..
ريـــــادة فـــــي العمــــل املالــــي االإ�ســــالمي
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مدار�س االحتاد ...
روؤية ثاقبة وبحث دوؤوب عن التط�ير

تاأ�ش�شت �شركة مدار�س الحتاد يف عام  1993 وهي  اإحدى موؤ�ش�شات جمموعة 
ال�شركة العربية الدولية للتعليم وال�شتثمار. 

اأبو خديجة مدير عام مدار�س الحتاد ان املدار�س ت�شتمل   ويبني ال�شيد حممد 
على خم�شة مبان هي :

الثالث  الأ�شا�شي حتى  الأول  ال�شف  ت�شم طلبة من   : بنات  الحتاد/  ثانوية   -
العلمي  بفرعيه  ثانوي  الثاين  حتى  الرابع  ال�شف  ومن   ، خمتلط  الأ�شا�شي 

واملعلوماتية . 
الثاين  حتى  الرابع  ال�شف  من  طالبا  ت�شم   : بنني  الحتاد/  ثانوية  مدر�شة   -

ثانوي بفرعيه العلمي واملعلوماتية . 
- رو�شة مدار�س الحتاد : ت�شم مرحلتي الب�شتان والتمهيدي .

- مدار�س الحتاد الربامج الأجنبية  اعتماد تدري�س املناهج الربيطانية الدولية  
من  ع�شر  الثاين  ال�شف  اإىل  الرو�شة  من    )GCE/IGCSE/CIPP(
قبل وزارة الرتبية والتعليم واملركز الثقايف الربيطاين يف عمان وجامعة كامربدج 
واديك�شل Edexcel .، دون اإهمال الرتبية الإ�شالمية واللغة العربية وجمهزه 

مبوا�شفات عاملية .
الثانوية  الرابع وحتى  ال�شف  بنني  من   ، بفروعها  العقبة  - مدار�س الحتاد/ 

العامة بفرعيه العلمي واملعلوماتية

- بنات من الرو�شة وحتى الثانوية العامة الفرع العلمي واملعلوماتية
ويقول اأبو خديجة: بحثنا عن التميز يف عقد امتحان منحة ال�شتقالل، ومل نكتف 
هذا العام بال�شفوف العليا بل الروؤية الثاقبة لإدارة مدار�س الإحتاد يف البحث 
– الثامن ( ومنح  العام ال�شفوف )اخلام�س  الدوؤوب عن التطوير، �شمل هذا 

القراآن الكرمي ومنح ريا�شية  .
ويتابع : كما حر�شت اإدارة مدار�س الحتاد  على زيادة عدد خمتربات احلا�شوب 
خمتربات  وجتهيز   ، �شفوفها  اإىل  التفاعلي  اللوح  واإدخال  اأجهزتها  وحتديث 
طلبتنا  مب�شتوى  لرنتقي  املخربية  واملواد  والأجهزة  الو�شائل  باأحدث  العلوم 
ريا�شية  مالعب  وجتهيز  املدر�شية   احلافالت  وحتديث  والتعلم.،  الأداء  يف 
اأوملبية ، كما مت جتديد امل�شرح املدر�شي  مبوا�شفات دولية وم�شابح مبوا�شفات 

هذا العام باأحدث الأجهزة ال�شوتية والإ�شاءة امل�شرحية .
ويتطرق ابو خديجة للجانب الريا�شي قائال : كما قامت اإدارة املدار�س بتاأ�شي�س 
نادي الحتاد وهو ناد ) ثقايف – اجتماعي – ريا�شي ( حر�شًا منا على تنمية 
اجنازات  النادي  وحقق  الأعزاء،  لطلبتنا  والبدنية  والذهنية  العقلية  القدرات 
الف�شية ببطولة  امليدالية  اأبرزها ح�شوله على  ال�شلة  مميزة يف مناف�شات كرة 

الدوري املمتاز.
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 JRCD ال�سركة العقارية االأردنية للتنمية
انت�سار وا�سع وطم�حات كبرية

وفقًا  املحدودة  العامة  امل�شاهمة  للتنمية  الردنية  العقارية  ال�شركة  تاأ�ش�شت 
لحكام قانون ال�شركة و�شجلت ال�شركة يف �شجل ال�شركات حتت رقم 361 بتاريخ 

2005/4/3 وبداأت ن�شاطها الفعلي  يف 2005/8/7. 
 ووفقا للدكتور هيثم اأبو خديجة رئي�س جمل�س ادارة ال�شركة ونائب رئي�س جمل�س 
راأ�شمال  بلغ  فقد  وال�شتثمار،  للتعليم  الدولية  العربية  ال�شركة  جمموعة  ادارة 
العقارية الأردنية عام 2005  عند التاأ�شي�س   15 مليون دينار مت رفعه عن طريق 
الكتتاب العام يف عام 2006 ليبلغ 30 مليون دينار ثم مت رفعه اىل 34.5 مليون 
دينار يف عام 2008 عن طريق توزيع اأ�شهم جمانية، وقامت ال�شركة بتوزيع ارباح 
6% عن عام 2006، 20% عن عام 2007، 15% عن عام 2008 مبا قيمته 12.3 

مليون دينار.
ويقول : اجتهت ال�شركة يف بداية عملها اىل م�شاريع تطوير الرا�شي بحيث مت 
�شراء قطع ارا�س كبرية ومت نتظيمها وتزويدها بالبنية التحتية من طرق وماء 
وكهرباء ومن ثم فرزها اىل قطع �شكنية قابلة للبناء مما �شاعد يف متكني العديد 

من ال�شر من بناء البيت املنا�شب لها.
ويتابع : متكنت ال�شركة من تطوير وتنظيم ما يقارب من 800 دومن من الرا�شي 
ال�شكنية وبلغت كلفة البنية التحتية فيها اأكرث من �شتة ماليني دينار وبذلك تكون 
ال�شركة العقارية الردنية هي الوىل من بني ال�شركات العقارية امل�شاهمة العامة 
التي متكنت من تطوير هذه امل�شاحة يف ال�شنوات  اخلم�س املا�شية، كما قامت 

ال�شركة بتطوير مايقارب من 300 دومن من الرا�شي الزراعية بتزويدها بالبنية 
التحتية وتق�شيمها اىل مزارع مب�شاحات 4 دومنات.

وينوه د. ابو خديجة اىل اأن اأن عدد امل�شاريع التي نفذتها ال�شركة ومت بيعها اأو 
م�شروع حوايل  ا�شغر  قيمة  بلغت  م�شروعًا  اكرث من 30  بلغ   البيع  املبا�شرة يف 
ن�شف مليون دينار وبلغ حجم اأكرب م�شروع ما يقرب 13 مليون دينار،  ومتكنت 
وبلغ عدد  وموؤ�ش�شات عقارية  بال�شراكة مع �شركات  اقامة م�شاريع  ال�شركة من 

هذه اجلهات التي مت م�شاركتها اكرث من �شت  �شركات وموؤ�ش�شات ر�شمية.
وتنت�شر م�شاريع ال�شركة يف �شت حمافظات  وقد �شاهمت هذه امل�شاريع بطريقة 
اأوغري مبا�شرة يف ا�شكان اكرث من 1500 عائلة ح�شلوا على �شقق يف  مبا�شرة 
بناء  الزهور وحوايل 800 عائلة ح�شلوا على قطع �شكنية متكنهم من  م�شروع 

وحداتهم ال�شكنية يف عمان والبلقاء واربد وجر�س والزرقاء.
ومتثل م�شاريع ال�شركة التي مت ان�شاوؤها يف عمان )يف الزهور وقرية �شامل( ويف 
مزودة  ح�شرية  بيئة  متثل  منا�شبة  �شكنية  لأحياء  نواة   واربد  وجر�س  ال�شلط 

بخدمات البنية التحتية التي تفوق البنية التحتية يف كثري من املناطق.
م�شاريع  يف  التو�شع  م�شتقباًل  ال�شركة  :تنوي  قائال  حديثه  خديجة  ابو  وينهي 
ال�شقق ال�شكنية بحيث يتم اإن�شاء العديد من املباين ال�شكنية يف مناطق خمتلفة 
من عمان كما تنوي ال�شركة تنويع ا�شتثمارها العقاري بحيث ي�شمل اإن�شاء مباين 

وجممعات خدمية ت�شاهم يف تاأمني دخل ثابت لل�شركة.
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يف  لفتة  اجنازات  وال�شتثمار  للتعليم  الدولية  العربية  ال�شركة  جمموعة  حققت 
قطاعات التعليم وال�شحة وال�شتثمار، واأجنزت خطوات عمالقة يف هذه امليادين، 
كما يرى احلاج عبداهلل اأبو خديجة رئي�س جمل�س ادارة املجموعة،  والذي يطمح 
ال�شركات  من  العديد  املجموعة  ومتتلك  والتميز،  البداع  من  مزيدا  حتقق  لأن 
واملوؤ�ش�شات من اأبرزها..جامعة العلوم التطبيقية اخلا�شة وم�شت�شفى ابن الهيثم 
والدولية  للتمويل  والأوىل  للتنمية  الأردنية  العقارية  وال�شركة  الحتاد  ومدار�س 
لال�شتثمارات الطبية والأمناء لال�شتثمار وادارة املحافظ املالية و�شركة امل�شانع 

العربية الدولية لالأغذية وال�شتثمار.

لالإ�شتثمارات  الدولية  ال�شركة  تاأ�ش�شت 
م�شاهمة  �شركة  وهي  1995م  �شنة  الطبية 
�شراء  هو  الرئي�شي  ن�شاطها  حمدودة  عامة 
جمال  يف  املتخ�ش�شة  الطبية  الأجهزة  وبيع 
العيون واللوازم الطبية املتخ�ش�شة يف جمال 
اجلراحية  والعدد  الفقري  العامود  تثبيت 

وم�شتهلكات جراحة الدماغ والأع�شاب.

واإدارة  لال�شتثمار  الأمناء  �شركة  تاأ�ش�شت 
املالية عام 2005م وهي �شركة ذات  املحافظ 
تداول  الرئي�شي  ن�شاطها  حمدودة  م�شوؤولية 
وهي  املايل  عمان  �شوق  يف  املالية  الأوراق 
الأوراق  هيئة  لدى  تراخي�س  على  حا�شلة 
املالية )اإدارة اإ�شدار اأوراق مالية، اإ�شت�شارات 
ال�شركات  من  ال�شركة  تعترب  كما  مالية(. 
وتتمتع  املالية  الو�شاطة  جمال  يف  الرائدة 
�شوق  يف  الو�شاطه  �شركات  بني  جيدة  ب�شمعة 

عمان املايل.
املوظفني  من  مميز  كادر  ال�شركة  لدى  يعمل 
يف  والكفاءة  اخلربة  من  عالية  درجة  على 

جمال الأ�شواق املالية وخدمة العمالء.

تاأ�ش�شت �شركة امل�شانع العربية الدولية 
ك�شركة م�شاهمة عامة عام 1994حيث 
وتاأ�شي�س  اإن�شاء  يف  تتمثل  اأهدافها  اأن  
وانتاج  ل�شناعة  م�شانع  واإدارة  ومتلك 
والأغذية  الأطفال  وحليب  اغذية 
واملتاجرة  وانتاج  و�شناعة  ال�شحية 
اأنواعها  بجميع  ال�شحية  بالأغذية 
والتربيد  التخزين  م�شتودعات  واإقامة 
ملنتجات  الالزمة  واحلفظ  والتجميد 

ال�شركة والغري.
الآلت  و�شراء  ا�شترياد  اىل  بال�شافة 
لغايات  الالزمة  والتجهيزات  واملعدات 
النقل  و�شائط  وت�شغيل  واإقتناء  ال�شركة 

الالزمة لغايات ال�شركة ال�شتثمارية.  

ال�سركة الدولية

لالإ�ستثمارات الطبية

االأمناء لال�ستثمار 

واإدارة املحافظ املالية 

�سركة امل�سانع 
العربية الدولية 

لالأغذية واال�ستثمار

جمم�عة ال�سركة العربية الدولية للتعليم واالإ�ستثمار
اإبـــــــداع ومتـيــــز
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االأردن االأوىل لال�ستثمار
....التكامل والتن�ع فـي العمل

ال�سركة قاربت على االنتهاء من م�سروعها )Signature(  يف منطقة العبديل

العبابنة: 33 ملي�ن دينار حجم اال�ستثمار الراأ�سمايل 
لل�سركة يف القطاع العقاري يف 2012

اأف�شل  م�شاف  يف  لتكون  باأدائها  لالرتقاء  جاهدة  ت�شعى 
اأف�شل  اإتباعها  املنطقة من خالل  ال�شتثمارية يف  ال�شركات 

معايري احلوكمة ال�شلمية.

يف  التنوع  �شيا�شة  اإدارتها  جمل�س  ينتهج  التي  لال�شتثمار  الأوىل  الأردن  �شركة 
جمل�س  رئي�س  بح�شب  فهي  اجلغرايف،  التوزيع  و  القطاع  حيث  من  ال�شتثمارات 
اإدارتها حممد خري عبابنة تاأ�ش�شت ك�شركة تعنى بال�شتثمار يف كافة القطاعات 

القت�شادية املختلفة واملالية والعقارية.

وي�شتعر�س عبابنة خالل مقابلته مع "الن�شامى" اأبرز اإجنازات ال�شركة وخططها 
ال�شتثمارية، اإ�شافة اإىل الأ�شباب احلقيقية التي تقف وراء تباطوؤ القت�شاد الوطني 
ومدى تاأثر القطاع العقاري بالأزمات ال�شيا�شية يف املنطقة اإ�شافة اإىل الأزمات 

املالية العاملية.

 وفيما يلي ن�س اللقاء:

•هل لك اأن تقدم لنا ملحة �سريعة عن �سركة االأردن االأوىل لال�ستثمار؟

-تاأ�ش�شت �شركة الأردن الأوىل لال�شتثمار ك�شركة ا�شتثمارية تعنى بال�شتثمار يف 
كافة املجالت القت�شادية املختلفة و املالية والعقارية �شواء عن طريق اإقامة واإدارة 
امل�شاريع ال�شتثمارية العقارية مبا�شرة اأو عن طريق امل�شاركة وامل�شاهمة بتاأ�شي�س 
�شركات تابعة، اأو متلك اأ�شهم اأو ح�ش�س يف �شركات م�شاهمة عامة اأو خا�شة اأو 

حمدودة امل�شوؤولية داخل اململكة اأو خارجها.

•ماه� �سر تن�ع ال�سركة يف ا�ستثماراتها لتطال خمتلف القطاعات؟

-اإن �شيا�شة جمل�س اإدارة �شركة الأردن الأوىل هو التنوع يف ال�شتثمارات من حيث 
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القطاع و التوزيع اجلغرايف، وال�شبب يف ذلك هو ال�شتثمار يف املحافظ التي 
حتقق اأعلى عوائد ممكنه وباأقل خماطره مرتبطة بها، حيث بلغ حجم ال�شتثمار 
اأكرث من )33(  نهاية عام 2012  العقاري يف  القطاع  لل�شركة يف  الراأ�شمايل 
مليون دينار، م�شتثمرة يف املباين والأرا�شي داخل اململكة، كما وبلغ ال�شتثمار 
اأكرث من  )36( مليون دينار م�شتثمرة يف �شوق  الراأ�شمايل يف القطاع املايل 

عمان املايل والأ�شواق العربية والأجنبية.

•هل هناك ت�جه لدى ال�سركة يف بناء م�سروع �سياحي يف منطقة البحر 
امليت؟

م�شروع  اإقامة  هو  عام 2008  يف  امليت  البحر  اأر�س  �شراء  من  الغاية  -كانت 
�شياحي ترفيهي، وقد مت اإعداد درا�شة لهذه الغاية اإل اأن امل�شروع ا�شطدم ب�شفة 
ال�شتعمال لهذه الأر�س، حيث اأن التنظيم ال�شمويل يف منطقة البحر امليت قد 
تاأخر ومل يكتمل بعد، وما زالت ال�شركة ت�شعى دائبة اإىل تغيري �شفة ال�شتعمال 
ليت�شنى لنا القيام بهذا امل�شروع اأو م�شروع م�شابه، علمًا باأن قطعة الأر�س هي 

على ال�شارع الرئي�شي املوؤدي اإىل الفنادق وبواجهة كبرية.

•ما ه� م�ست�ى االإجناز املتحقق مل�سروع ال�سركة يف العبديل؟

م�شروعها )Signature(  يف منطقة  النتهاء من  قاربت على  -ال�شركة 
العبديل، ليتزامن ذلك مع افتتاح املرحلة الأوىل يف م�شروع العبديل والذي من 
املتوقع اأن يتم خالل �شهر حزيران من هذا العام، حيث بداأت ال�شركة بالت�شويق 
الفعلي لهذه العمارة داخل وخارج الأردن، ومتت خماطبة الكثري من ال�شركات 

والبنوك الأجنبية بخ�شو�س ال�شراء اأو ال�شتئجار.

ومن اجلدير بالذكر اإن املبنى مقام يف موقع مميز �شمن منطقة العبديل، حيث 
يقع مبا�شرة مقابل �شارع البوليفارد الرئي�شي وقريب جدًا من العبديل مول، 
وقد اعتمدت ال�شركة يف بناء املبنى على اأحدث الت�شاميم الع�شرية احلديثة 
والتي  املجمع  هذا  ملرتادي  وال�شهولة  الراحة  توفر  التي  العاملية  املوا�شفات  و 

تتما�شى مع موا�شفات ومتطلبات �شركة العبديل لال�شتثمار والتطوير.

القطاع العقاري يحتاج اإىل زيادة االإنفاق الراأ�سمايل
 من خالل املنح اخلليجية والدولية
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ت�افد الالجئني اإىل اململكة 
عمل على ارتفاع

 اأ�سعار االأرا�سي وال�سقق

�سغ�ط  من  يعاين  الذي  االأردين  االقت�ساد  عن  للحديث  لننتقل  	•
العقاري  القطاعني  على  ال�سغ�ط  هذه  اأثر  ما  براأيكم  ت�سخمية، 

واال�ستثماري؟

- نعم القت�شاد الأردين يعاين من ن�شب ت�شخميه مرتفعه اأ�شوًة بباقي الدول 
املجاورة يف الإقليم، حيث اأن هذه الن�شب انعك�شت ب�شكل مبا�شر على املواطنني 
الت�شخم طال  اأن هذا  ال�شلع حتى  ال�شرائية جلميع  والتي حدت من قدرتهم 
ال�شلع الأ�شا�شية التي ل ي�شتطيع اأي مواطن ال�شتغناء عنها كاملاأكل وامللب�س و 
امل�شكن، وهذا بدوره انعك�س �شلبًا على قطاع العقار ب�شكل وا�شح، واأ�شبح من 
اأي مواطن من الطبقة الو�شطى التي متثل يف غالبيتها  ال�شعوبة مبكان على 

طبقة املوظفني متلك العقارات.
ومن اجلدير بالذكر باأن توافد بع�س الالجئني من الدول املجاورة اإىل الأردن 
قد �شاهم اأي�شا بتفاقم امل�شكلة، وذلك من خالل ارتفاع اأ�شعار الأرا�شي وال�شقق 
ال�شكنية مما �شاهم بانخفا�س طلب املواطن الأردين من ذوي الدخل املتو�شط 

على هذه ال�شقق.

ال�شابقة  الأعوام  خالل  الأردين  القت�شاد  واجه  فقد  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة 
اأفرزت  حتديات كبرية فر�شتها الأزمات املالية العاملية والربيع العربي والتي 
حالة من عدم اليقني، حيث �شهد قطاع العقار خالل ال�شنوات اخلم�س املا�شية 
العوامل  من  العديد  نتيجة  وذلك  التداولت  حجم  حيث  من  ملحوظا  تباطوؤا 

القت�شادية وال�شيا�شية يف التي عانى منها الأردن ودول الإقليم.

اأبرز العوامل التي �شاهمت يف تباطوؤا �شوق العقار  لذلك فانه ميكن تلخي�س 
يف اململكة، برتاجع املزاج ال�شتثماري يف املنطقة ب�شكل عام، وبتنامي العجز 
يف امليزانية احلكومية، وتراجع املعونات اخلارجية، وارتفاع كلف الدعم املوجه 
اإىل قطاع الطاقة والذي نتج عن ارتفاع فاتورة الطاقة جراء النقطاع املتكرر 
للغاز امل�شري، وهذا بدوره اجرب احلكومات املتعاقبة على ال�شتدانة الداخلية 
واخلارجية ومزاحمة القطاع اخلا�س على ال�شيولة املتوفرة لدى البنوك املحلية، 
اإ�شافة اإىل ال�شغوطات الكبرية على الحتياطات الأجنبية لدى البنك املركزي.

الإنفاق  اإىل زيادة  العقاري يف الأردن يحتاج  وبناء على ما ذكر، فان القطاع 
الراأ�شمايل من خالل املنح اخلليجية والدولية والتي �شتكون لها بالغ الأثر يف 
تن�شيط قطاعات البنية التحتية والإن�شاءات و الت�شييد مما ينعك�س اإيجابيًا على 
تنمية القطاعات التنموية وزيادة ن�شب النمو القت�شادي يف الأردن ب�شكل عام.

لقد حاولت احلكومة ممثلة بالبنك املركزي خالل العامني ال�شابقني كبح جماح 
الت�شخم عن طريق زيادة �شعر الفائدة اأكرث من ثالث مرات  مما اثر �شلبًا 
اأو ارتفاع تكاليف  اأحجام ال�شتثمار �شواء عن طريق ال�شتثمار مبا�شرة  على 
القرتا�س والذي اأي�شا �شكل عبئًا اإ�شافيا على كثري من ال�شركات، مما اأدى 
اإىل تخفيف ربحية هذه ال�شركات وبالتايل قللت اأعمالها اأو ان�شحاب البع�س 

منها من ال�شتثمارات.

ولتاليف هذا الأثر على ال�شتثمارات يف ال�شركات الكبرية، فقد اأ�شبح هناك 
تقييم  وكذلك  القت�شادي  القرار  �شنع  اآليات  تقييم  لإعادة  ما�شة  حاجة 
ومنها  واقعية  اأكرث  و�شيا�شات  اآليات  اإىل  للتو�شل  ال�شيا�شات  لتلك  مو�شوعي 
اإقامة امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة والتي تعترب خمرجا حقيقيا لقت�شادنا 
لأنها �شتوفر ع�شرات الآلف من فر�س العمل وكذلك التو�شع يف متويل امل�شاريع 
الريادية والتي لها جدوى اقت�شادية و بكلف مقبولة لت�شاهم يف بناء قدرات 

�شباب املجتمع.

ال�سلبي على  االأثر  النفطية وارتفاعها  امل�ستقات  اأ�سعار  لتقلب  •هل كان 
القطاع اال�ستثماري؟

اأثر ملمو�س  اأ�شعار النفط العاملية كان له  - بكل تاأكيد، فالرتفاع امل�شتمر يف 
على حياة املواطن الأردين اليومية �شواء كان ذلك ب�شكل مبا�شر والذي يتمثل 
بال�شتهالك اليومي للمحروقات لالأغرا�س املتعددة اأو ب�شكل غري مبا�شر عن 
ت�شكل  التي  ال�شناعية  وال�شلع  والتدفئة  الكهرباء  و  النقل  على  التاأثري  طريق 
ال�شلع  على  النهاية  يف  تنعك�س  والتي  تكلفتها،  من  كبريًا  جزءًا  املحروقات 

ال�شتهالكية التي ي�شتهلكها املواطن.
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االأزمات ال�سيا�سية واالقت�سادية اأثرت �سلبا
 على قطاع العقار واالإن�ساءات

املوازنة  كاهل  اأرهق  املحروقات،  لأ�شعار  امل�شتمر  احلكومي  الدعم  وان  كما 
الذي  الأمر  لالأردن،  امل�شري  الغاز  انقطاع  ظل  يف  وخ�شو�شًا  احلكومية، 
ت�شحيح  بربنامج  الأردنية  احلكومة  من  الطلب  الدويل  النقد  ب�شندوق  دفع 
اقت�شادي م�شتمر، حيث �شتقوم احلكومة بدورها برفع الدعم عن املحروقات 
مما يزيد تفاقم امل�شكلة على املواطن وخ�شو�شًا الطبقة الفقرية واملتو�شطة، 
وكان من الأجدر على احلكومة الأردنية البدء املبكر بالبحث عن بدائل للغاز 

امل�شري وتدارك امل�شكلة.

اأما على �شعيد  امل�شتثمرين، فقد كان لرتفاع اأ�شعار املحروقات الأثر ال�شلبي 
ال�شناعي  القطاع  على  املبا�شر  تاأثريها  كان  حيث  الأردين،  القت�شاد  على 

الذي يعتمد بالدرجة الأوىل على املحروقات والكهرباء، وهو ما اأدى اإىل ارتفاع 
تكاليف الإنتاج لدى امل�شانع وعدم قدرة منتجاتها على املناف�شة، خا�شة ال�شلع 
امل�شتوردة من دول اخلليج، وبالتايل دفع بع�س هذه امل�شانع اإىل الإغالق وزيادة 
من  للعديد  عمل  فر�س  تخلق  امل�شانع  هذه  كون  العمل،  عن  العاطلني  عدد 

املواطنني الأردنيني.

لكن يف املقابل على الرغم  من الأزمات التي مر بها القت�شاد الأردين والتي 
نتجت عن الأزمات القت�شادية العاملية والربيع العربي، وانقطاع الغاز امل�شري، 
واندلع الأزمة ال�شورية وتدفق مئات األف الالجئني من الأرا�شي ال�شورية اإىل 

اململكة، اإل اأن القت�شاد الأردين يف الآونة حقق نوعًا من ال�شتقرار يف الأداء.
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ب�شكل  الوطني،  امل�شتوى  وعلى  املنطقة،  يف  والأحداث  الأيام  تتواىل 
اإىل  ال�شهور وال�شنوات، دون الو�شول  مت�شارع؛ الأمر الذي متر معه 
�شواء.  حد  على  وللمواطن  للدولة  الرئي�شة  للم�شكالت  ناجعة  حلول 
و تبذل احلكومات املتعاقبة جهودًا كبرية، ولكنها غري متنا�شقة ول 
متكاملة من اأجل اجتياز الأزمة، ويف مقدمتها عجز املوازنة، والذي 
راح يتفاقم من �شنة اإىل اأخرى. فبعد اأن كان العجز يف حدود ثالثمائة 
مليون دينار قبل ع�شر �شنوات، ت�شاعف اليوم �شت مرات ليقرتب من 
)2( مليار دينار. ومع تداعيات الأزمة ال�شورية وتدفق الالجئني من 
�شوريا ليقرتبوا من )1( مليون لجئ يف نهاية العام، وبكلفة اإجمالية 
تتجاوز )1.2( مليار دينار فاإن عجز املوازنة يتوقع اأن يتعدى )3( 
مليارات دينار. وهو رقم �شخم وبالغ اخلطورة بكل املقايي�س. ول�شوء 
احلظ فاإن الأزمة القت�شادية املالية العاملية مل تنح�شر بعد، ول زالت 
تداعياتها تت�شع حتى و�شلت اإىل قرب�س. وراحت ب�شكل غري مبا�شر 
ت�شرب الأقطار العربية، اإ�شافة اإىل تداعيات الربيع العربي، والآثار 
القت�شادات  اإدارة  ل�شوء  نتيجة  ن�شاأت  التي  القا�شية  القت�شادية 
وهروب  الإنتاج،  وتراجع  ال�شتقرار،  لعدم  و  ل�شنوات،  الوطنية 
يكاد  امل�شري  فالقت�شاد  التجارة.  خطوط  وتقطع  ال�شتثمارات، 
وليبيا  والعراق  وتون�س  اليمن  احلال يف  وكذلك  احلركة  يتوقف عن 

و�شوريا.

ويف جميع هذه البلدان ونحن كذلك ل جتد الدولة من و�شيلة �شوى 

من  تخفف  حتى  الأ�شا�شية،  ال�شلع  عن  الدعم  واإزالة  الأ�شعار  رفع 
البالد  بقدرة  الدويل  النقد  �شندوق  يقتنع  حتى  و  املرتاكم،  العجز 
املوازنة.  عجز  ملواجهة  باإحلاح  تطلبها  التي  القرو�س  �شداد  على 
وهنا يقع التناق�س ال�شارخ بني املايل والجتماعي. وي�شبح املجتمع 
بكامله اأ�شريًا لتداعيات ال�شيا�شات القت�شادية واملالية التي مل يكن 
اأن  . و يبدو  اأ�ش�س �شليمة  طرفا يف �شنعها،و مل تقم حتى الآن على 
الكثري من احلكومات، وب�شبب �شهولة القرتا�س، و اإمكانية احل�شول 
ا�شتقرار  وعدم  �شيا�شية،  لتربيرات  ولو  وامل�شاعدات  املنح  على 
الإدارات، وغياب الروؤية بعيدة املدى، مل تلتفت احلكومات للقاعدة 
الذهبية الأ�شا�شية وهي: “ اأن ل �شالمة مالية م�شتدامة، دون نه�شة 

اقت�شادية اجتماعية �شناعية م�شتدامة “. 

ومن جهة اأخرى فقد وجدت هذه البلدان، اأن اأ�شهل طريقة لإر�شاء 
فراحت  م�شراعيه،  على  ال�شترياد  باب  فتح  هو  واإ�شكاته  املواطن 
ال�شلع الرخي�شة واملدعومة تغرق الأ�شواق، فرتاجعت فر�س الإنتاج 
املحلي، وحلت التجارة حمل ال�شناعة فتفاقمت البطالة، واأ�شبحت 
حياة املواطن رهينة بالأ�شعار العاملية. فم�شر مثال بلغت �شادراتها 
بلغت م�شتورداتها )50(  مليار دولر عام )2011(، يف حني   )25(
مليار دولر. وكذلك احلال بالن�شبة لنا حيث ال�شادرات )6( مليار 
دينار يف حني و�شلت امل�شتوردات)13( مليار دينار . وم�شر التي كانت 
ت�شدر الغاز لإ�شرائيل، اأ�شبحت تبحث اإمكانية ا�شترياد الغاز مبا يف 

االأزمة املالية.. واحللقة املفرغة

 بقلـــــــــم : د. ابراهيـــــــــم بــــــــــــدران
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و  لإ�شرائيل.  اجلديدة  البحرية  الغاز  حقول  من  تهكما،  ذلك،يقال 
نحن الذين كنا ن�شدر كثريا من ال�شلع التحويلية والزراعية، اأ�شبحنا 
هناك  ولي�س  ال�شني.  من  والبي�س  الأرجنتني  من  الدجاج  ن�شتورد 
�شوى الدوران يف نف�س احللقة املفرغة التي تت�شع يومًا بعد يوم و�شنة 
بعد �شنة. و يف كل مرة ترفع احلكومة الأ�شعار ، فاإنها تتح�شل على 
)300( اأو )400( مليون دينار، ويبقى العجز يف جوهره دون تغيري. 
فتقرت�س لكي تغطي العجز، و لكنه يتجدد و يكرب مع كل �شنة مالية 
جديدة، لأن هناك ارتفاعا يف الرواتب والنفقات و�شواها من جهة، 
احللول  وابتعادا عن  ثانية،  التوا�شع من جهة  بالغ  اقت�شاديا  ومنوا 

املتكاملة من جهة ثالثة.

احللقة  هذه  من  والنتهاء  الأزمة؟  من  للخروج  فر�س  هناك  هل 
يتكرر  وهذا  واخلرباء  الباحثني  من  الكثري  اعتقاد  يف  املفرغة؟ 
الإ�شارة اإليه مرة بعد اأخرى: نعم، اإن اخلروج ممكن، ولكن ب�شروط 
من  متكاملة  �شليمة  حزمة  خالل  الإ�شالح  يكون  الأول-اأن  ثالثة: 
القرارات املتزامنة،بدل من قرارات مفردة ،تفقد اأهميتها، و تتبخر 
فاعليتها، وترتفع كلفتها ب�شبب البطء والتبعرث. الثاين- اإنهاء حالة 
القت�شادي  والتفعيل  البناء  الثالث-  ال�شائدة  ال�شيا�شي  الحتقان 

احلقيقي القائم على الإنتاج.

الدول  من  العديد  يف  بها  واملعمول  املالية  القرارات  من  فحزمة 
املتقدمة من �شاأنها اأن تنعك�س مبا�شرة على عجز املوازنة و بح�شيلة 
قانون  اإقرار   -1 يف  تتمثل  دينار  مليون  اإىل)2000(  ت�شل  اإجمالية 
من   )%30( لت�شل  التعدين  ر�شوم  رفع   -2 الت�شاعدية.  ال�شريبة 
جرمية  واعتباره  ال�شريبي  التهرب  وقف   -3 العاملي  ال�شوق  �شعر 
املكاملات  ال�شيا�شية 4- و�شع ر�شوم على  جترد مرتكبها من حقوقه 
اخللوية بن�شبة )10%( من القيمة. 5- و�شع ر�شوم على بيع و�شراء 
بيع  على  متاأخرة  ر�شوم خدمات  و�شع   -6 املايل  ال�شوق  الأ�شهم يف 
و�شراء العقارات لغري الأردنيني 7- و�شع حد اأعلى للرواتب واملكافاآت 

يف القطاعني العام واخلا�س.

اأما القرارات املطلوبة يف املجال ال�شيا�شي فقد يكون اأف�شلها العودة 

ال�شوت  قانون  من  للخروج  الوطني  احلوار  جلنة  تو�شيات  اإىل 
على  والتوافق  بقوة،  الربملان  دخول  من  الأحزاب  ومتكني  الواحد، 
تعديالت  اأية  ال�شيا�شية، مبا يف ذلك  والقوى  الأحزاب  مع  كل ذلك 
د�شتورية لزمة. والأمر ل يحتاج اإىل اأ�شهر و�شنوات بل اأيام واأ�شابيع 
املبا�شرة فورا  التفعيل القت�شادي فال مفر من  و  البناء  فقط. ويف 
بحزمة من امل�شاريع الإنتاجية تنت�شر يف املحافظات لتحل حمل جزء 
كبري من امل�شتوردات التي ل مربر لها، وليكن ذلك يف اإطار برنامج 

لل�شناعات الإحاللية التي ينبغي اأن تتمتع باحلماية املتدرجة. 

واإذا كانت مديونية الأردن و�شلت اإىل )16( مليار دينار فاإنه لي�س 
املعونات  من  اإ�شافية  دينار  مليار  تخ�شي�س  عن  بديل  من  هناك 
اخلارجية اأو حتى من القرو�س لغايات اقت�شادية اجتماعية مبا�شرة. 
املحافظات  يف  متنوعة  و  عديدة  اإنتاجية  م�شاريع  اإن�شاء  اأولها- 
طاقة  حمطات  بناء  وثالثها-  العام  النقل  نظام  تطوير  وثانيها- 
�شناعية  لقطاعات  التكنولوجي  التطوير  رابعها-  و  بتو�شع.  �شم�شية 
ال�شركات  �شوؤون  معاجلة  خام�شها-  و  واعدة.  و  مناف�شة  وزراعية 
املتعرثة. وحقيقة الأمر اأن ما ميكن فعله يف هذا ال�شاأن اأكرب بكثري 

من اأن يتم تعداده يف �شطور.

�شنتني حتى  اأو  �شنة  �شي�شربون  بذلك؟ وهل  املواطنون  �شيقتنع  هل 
يروا �شيئا من الثمار؟ يف اأغلب الظن اأنهم �شيفعلون، اإذا اأوًل- مل�شوا 
اجلدية يف العمل ل يف القول. وثانيًا- اإذا وجدوا يف القطاع الر�شمي 
املثل والقدوة واللتزام بال�شراكة وال�شفافية. وثالثًا- اإذا مت الت�شاور 
املدين  املجتمع  ومنظمات  ال�شيا�شية  القوى  وخمتلف  الربملان  مع 
من  هو  د�شتوريًا  الأمر  كان  لو  حتى  العمل،  برنامج  على  لالتفاق 
وتو�شيع  التنفيذ  يف  الفعلية  املبا�شرة  ورابعًا-  احلكومة.  �شالحيات 
قاعدة امل�شاركة يف كل جمال مبا يف ذلك م�شاركة اجلامعات واملراكز 

البحثية واخلرباء واجلمعيات التعاونية.

وال�شتمرار  ال�شتقرار  من  الكثري  يتطلب  الأزمة  من  اخلروج  اإن 
يتطلب  ذلك  وقبل  والإ�شرار.  والعلم  والعقل  وامل�شاورة،  وامل�شاركة 

الإرادة والعزمية ل�شنع م�شتقبل اأف�شل.
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حمادين: العقبة ت�سري على الطريق 
ال�سحيح وال وج�د مل�ساريع مت�قفة

خالل حديثه لـ"الن�سامى" على هام�س م�ساركة "�سلطة العقبة" يف �ستي �سكيب اأب�ظبي 2013

الدكتور كامل حمادين،  العقبة القت�شادية اخلا�شة  اأكد رئي�س �شلطة منطقة 
اأن العقبة ت�شري على الطريق ال�شحيح �شواء من خالل تنفيذ امل�شاريع العقارية 
وال�شتثمارية املوجودة على اأر�س الواقع اأو من خالل اأعمال التطوير والنهو�س 

باملدينة ب�شكل عام.

خالل  ملحوظا  تطورا  �شهدت  اخلا�شة  القت�شادية  العقبة  منطقة  اإن  وقال 
اإنفاق  ، حيث مت  وال�شياحية  العقارية  ال�شتثمارات  املا�شية يف جذب  ال�شنوات 
ار�س  على  موجودة  وهي  التطوير  عمال  على  الدولرات  من  املليارات  ع�شرات 
الواقع، فقد مت بناء 7 فنادق 5 جنوم بعدد غرف يرتاوح  بني 500 اإىل 4 الآف 
غرفة فندقية  وفرت هذه امل�شاريع 18 األف فر�شة، نالت العمالة املحلية احل�شة 
الأكرب، حيث مت تخفي�س عدد العمالة الأجنبية يف هذه امل�شاريع ل�شالح الأردنية 

خا�شة لأبناء املجتمع املحلي.

اخلطة  ح�شب  تنفيذها  يتم  وال�شياحية  العقارية  امل�شاريع  جميع  اأن  واأ�شاف 
املو�شوعة، فهناك اتفاق  و�شراكة مع �شركة املعرب، كما ومت عودة العمل يف م�شروع 

اأمام احلركة والن�شاط  واإعادته  – العقبة  العقبة، كذلك مت فتح خط طابا  �شرايا 
اإىل  ا�شطنبول  اإىل ذلك فقد مت فتح خطوط جوية مبا�شرة من  اإ�شافة  ال�شياحي، 

العقبة مبعدل 3 رحال اأ�شبوعية.

واكد حمادين اأن جميع دول العامل تاأثرت بتداعيات الأزمات القت�شادية العاملية، 
لكن وعلى الرغم من الظروف ال�شعبة، اإل اأن امل�شاريع يف مدينة العقبة ت�شري ب�شكل 
منتظم وان كان هناك تباطوؤا يف بع�شها لكن ب�شكل عام فان جميع امل�شاريع ت�شري 
وفق خطتها املو�شوعة، م�شريا اإىل انه ل وجود لأي توقف من امل�شاريع املوجودة على 

ار�س العقبة.

وانتقل حمادين للحديث على واقع مدينة العقبة، ليقول بان اأعمال التطوير والبناء 
فيها م�شتمرة وعلى كافة اجلوانب من متديد الكهرباء وت�شريف للمياه وكافة اأعمال 
البنية التحتية، فهناك 3 مناطق يف العقبة تعترب اقل حظا هي "الكرامة وال�شالله، 
وال�شامية"، حيث يتم العمل حاليا على النهو�س بها، فقد مت ر�شد حوايل 5 ماليني 

دينار لت�شويب اأو�شاعها.
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م�سع�د:
مرافق   ي�سم  املنتجع 
لتلبي  �سممت  متعددة 

كافة الرغبات

يقام على م�ساحة 72 دومنا ويحت�ي على 420 غرفة وجناحًا

كراون بالزا البحر امليت
... متعة االإقامة احلقيقية

يعترب عنوان ال�شيافة ويوفر متعة القامة، م�شتندا اىل ما يتميز به البحر 
امليت من هدوء و�شكينة، مما ي�شاهم يف حتقيق الراحة احلقيقية للمقيم.

منتجع و�شبا كراون بالزا البحر امليت – الأردن، الذي يجمع بني امل�شاهد 
اخلالبة ومرافقه العديدة املتنوعة التي تتيح للمقيم حتقيق متعة القامة 
واملبيت، فهو بح�شب مديره العام فرا�س ار�شيدات، واملدير القليمي لفنادق 
احلقيقي  املعنى  يج�شد  م�شعود  ا�شامة  وفل�شطني  الردن  انرتكونتيننتال 

للراحة.
ويقول ار�شيدات خالل حديثه لـ"الن�شامى" ان املنتجع يوظف ما يقارب 500 
موظف يعيلون حوايل 500 عائلة اأردنية، حيث تبلغ ن�شبة العمالة املحلية 95 

باملئة منها 51 باملئة من اأبناء املنطقة.

ويقام املنتجع على 72 دومنا ويحتوي على 420 غرفة وجناحا و3 مطاعم 
 SPA على م�شتوى عاٍل، منها مطعم برج احلمام، ومنتجع عالجي ترفيهي
مب�شاحة 600 م2، كما وي�شم 3 برك خمتلفة الحجام  وناديا �شحيا متكامال، 

ا�شافة اىل ثالثة م�شابح خارجية و�شاطىء رملي يعد الكرب يف الردن.
كما وي�شم املنتجع  قاعة لعقد املوؤمترات تت�شع حلوايل 800 �شخ�س، وبهوا 

لل�شيارات  العربي املعماري، ا�شافة اىل بارك ومواقف  مميزا من الطراز 
تت�شع حلوايل 400 �شيارة.

واأكد ار�شيدات ان املنتجع ي�شعى ل�شتقطاب اكرب عدد من ال�شياح الجانب 
من خمتلف الدول الوروبية وال�شيوية ومن القارة المريكية والدول العربية، 
ا�شافة اىل تركيزه ب�شكل كبري على ا�شتقطاب �شياحة املوؤمترات، والرتفيهية 

والثقافية والدينية.

وقال انه رغم الرتاجع احلا�شل يف جممل اعداد ال�شياح الجانب الوافدين 
اىل اململكة نتيجة الحداث ال�شيا�شية يف املنطقة، ال ان ما يتميز به الردن 
من امان وا�شتقرار ي�شاعد ب�شكل كبري يف م�شاعفة اعداد ال�شياح خالل العام 
احلايل وت�شجيعهم على زيارة البرتاء والبحر امليت واملغط�س وكافة املناطق 

ال�شياحية والثرية يف اململكة.
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من جانبه اأكد املدير القليمي لفنادق انرتكونتيننتال الردن وفل�شطني 
ا�شامة م�شعود، ان الراحة احلقيقة يف منتجع و�شبا كراون بالزا البحر 
التي  املميزة  ال�شتجمام  مبرافق  بال�شتمتاع  تتج�شد  الأردن   – امليت 
تلبي كافة الرغبات، وال�شتلقاء حتت اأ�شعة ال�شم�س الدافئة على امل�شبح 
املرتامي الأطراف، كما يتيج املنتجع للنزلء القيام بجولة يف پروميناد، 

واملم�شى املنحني املطل على البحر امليت مع م�شاهد خالبة.

وا�شتعر�س م�شعود اأبرز ميزات املنتجع واملرافق ال�شخمة التي يحتويها، 
الرئا�شي  اجلناح  فيها  مبا  وجناحا  غرفة    420 من  يتكون  بانه  ليقول 
كبرية  منطقة  مع   3 5،500م  ب�شعة  �شباحة  وبركة  والبحرية،  وامللكي، 
تتمتع  �شاطئية  اكواخ  مع  اأبي�س  رملي  و�شاطئ  للطعام،  خم�ش�شة 
باخل�شو�شية التامة، وبركة مياه دافئة ب�شعة 300 م 3 وجاكوزي �شخم مع 

املناظر الطبيعية امللهمة، وبركة اأطفال مع منطقة مظللة.

كما تت�شمن مرافق املنتجع، "املدرج "وهو اأحد اأكرب املدرجات يف منطقة 
البحر امليت، و"كيدز كلوب" وهو نادي لالأطفال حتت اإ�شراف كامل مع 

اأن�شطة مميزة ومنطقة خم�ش�شة للنوم.

ويقدم املنتجع للنزلء ا�شهر وجبات الطعام العاملية ذات املذاق الفاخر، 
رها اأف�شل الطهاة  من خالل تقدميه جلميع املاأكولت الغنية التي يح�شّ
يف العامل، م�شريا اىل ان املطاعم املوجودة يف منتجع كراون بالزا البحر 
الطعام  لتناول  الأف�شل  املكان  وتعد  املنتجع  ادارة  قبل  من  تدار  امليت 

وال�شتمتاع باأمتع اللحظات.

اإر�سيدات: املنتجع ي�سعى ال�ستقطاب اأكرب عدد 
من ال�سياح االأجانب والعرب
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فاملطاعم تقدم وجبات اأمربوجيا، وبوفيهات عاملية للفطور والغداء والع�شاء، 
اأكوا م�شروبات منع�شة وماأكولت خفيفة على بركة  بار امل�شبح  كما ويقدم 
"البحرية"، ونادي الأطفال  "كيدز كلوب" ويقدم ماأكولت امل�شبح املف�شلة 

ووجبات نباتية.

ويقدم "برج احلمام" اأطباقًا تقليدية لبنانية مع اإطاللة مذهلة على �شاطئ 
البحر امليت، كما يقدم "اإل جريتو" ماأكولت اأمريكية لتينية مع اختيارات 
"پروميناد بار" فانه يقدم معجنات  متنوعة من املارغريتا والتيكيال، اما 
وحلويات لذيذة مع جمموعة من امل�شروبات الباردة وال�شاخنة، وا�شافة اىل 
"ل كويزين دي �شانتي يف ثالغو �شبا" ماأكولت وم�شروبات  ذلك يتوفر يف 
�شحية للفطور والغداء والع�شاء، اما "رابيل، لوجن الردهة" فهو يقدم مزيجًا 

من الأطباق املحلية والعاملية على مدار ال�شاعة.

"ثالغو  وي�شتمر م�شعود للحديث عن مرافق املنتجع الرئي�شية، لينتقل اىل 
�شبا"، املخ�ش�شة لال�شرتخاء والذي يتيح للنزيل ا�شتعادة حيويته.

ليقول بانه يقع على م�شاحة خم�ش�شة لال�شتجمام متتد على م�شاحة 6،000 
م 2، وي�شتمل على 30 غرفة عالج مع غرفة غيار جماورة، وغرفة ا�شتحمام 
خا�شة ونظام مو�شيقي �شخ�شي وغرف بخار، وبركتني داخليتني عالجيتني 
من املياه الدافئة، وبركة مياه البحر امليت املاحلة، ومركز ريا�شي يفتح يوميًا 

من 6:30 �شباحًا وحتى 11:00 م�شاًء، ا�شافة اىل �شالون جتميل يقدم خدمة 
مكياج والعناية باليد والقدم.

ومل يغفل املنتجع اقامة ال�شالت الفخمة ل�شت�شافة جميع املنا�شبات من 
افراح وموؤمترات كربى، حيث يوفر �شالت وقاعات تت�شع لـ 600 �شيف يف 
حفل ا�شتقبال، وميكن تق�شيمها اإىل 3 قاعات الوىل  "ُعبادة" التي ترتاوح 
م�شاحتها بني 190 م 2 و 282 م ، ت�شتوعب حتى 40 �شخ�شًا ، و الثانية قاعة 
"�شكيالت"  بقدرة ا�شتيعابية حتى 18 �شخ�شًا ، اما الثالثة فهي "جميالت" 
للمنا�شبات على طريقة  ت�شتوعب �شالته 250 �شيفا  اأمربوجيا  وهي قاعة 
ال�شتقبال اأو املاآدب، ا�شافة اىل بار امل�شبح اأكوا الذي يت�ّشع لـ 500 �شخ�س 
على طريقة ال�شتقبال وحوايل 350 �شخ�شا على طريقة املاآدب مع تغطية 

جزء من امل�شبح.

الرائع  يف مطعم برج احلمام  امل�شهد  املنا�شبات و�شط  اقامة  كما وميكن 
اللبناين، الذي ي�شم "پروميناد"  ويت�شع لـ700 �شخ�س وذلك وفقًا ل�شكل 
وي�شتوعب 100  يخدم  و"اإل جريتو" الذي  اختيارها،  يتم  التي  الحتفالية 
�شيف يف حفل زفاف مع بوفيه، و150  �شيفا للع�شاء يقّدم على الطاولت، 
و 100 �شيف بطريقة الالوجن و200  �شيف للجلو�س على �شكل ا�شتقبال، 
ا�شافة اىل بار ال�شاطئ وال�شاليهات، وميكنها اأن ت�شتوعب 800 �شيف جلميع 

احلفالت واملنا�شبات من حفالت زفاف اأو اجتماعات.

95% ن�سبة العمالة املحلية يف املنتجع  منها 51% من اأبناء املنطقة
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يقدم اأ�سهر املاأك�الت ذات املذاق الفاخر
رها اأف�سل الطهاة يف العامل  التي يح�سّ
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مليون  العام احلايل 2013 حوايل 2.7  الول من  الربع  ال�شتثماري خالل  البنك  اأرباح  بلغ �شايف 
دينار.

وح�شب البيانات املالية، فقد بلغ اأرباح البنك ال�شتثماري قبل ال�شريبة خالل الربع الول من العام 
احلايل 2013، حوايل 3.8 مليون دينار، يف الوقت الذي بلغ فيه اجمايل الربح للفرتة ذاتها من العام 

2013 حوايل 9.4 مليون دينار.

العام احلايل  الول من  الربع  البنك خالل  ارتفاع جمموع موجودات  اىل  املالية  البيانات  وا�شارت 
2013 ليبلغ حوايل 716.1 مليون دينار مقارنة مع حوايل 708.5 مليون دينار لغاية 31 كانون الأول 

من العام املا�شي 2012.

وقال رئي�س جمل�س ادارة البنك ال�شتثماري ب�شر جردانة، ان هذه الرباح التي حققها البنك خالل 
الربع الأول من ال�شنة  ما هي ال انعكا�س لنجاح البنك يف تنفيذ ا�شرتاتيجيته اخلا�شة والقائمة على 

التميز والإرتقاء باخلدمات واملنتجات امل�شرفية املقدمة لعمالء البنك،.

وا�شاف “ان النتائج التي حققها البنك ال�شتثماري هي ثمرة اجلهود املتكاتفة للموظفني والدارة 
معا، فلول عمل الفريق ملا و�شلنا اىل ما نحن عليه اليوم، ونحن نتطلع اىل حتقيق املزيد من التقدم 

والنجاح خالل هذا العام والعوام املقبلة”.

على  الرتكيز  يف  البنك  ل�شتمرار  انعكا�شًا  اأتت  الأرباح  وهذه  النتائج  هذه  اأن  اىل  جردانه  واأ�شار 
الأن�شطة امل�شرفية الرئي�شية وح�شن اإدارة ودائع العمالء والتميز يف خدمتهم وا�شتحداث منتجات 

جديدة تواكب تطلعاتهم واحتياجاتهم.

وقع البنك ال�شتثماري اتفاقية تعاون مع �شركة بروتيفتي لال�شت�شارات وذلك لتقوم 
بتقدمي ا�شت�شارات يف جمال اإدارة خماطر الت�شغيل واحلاكمية املوؤ�ش�شية للبنك.

بروتيفتي   �شركة  وعن  دوا�س  منت�شر  العام  مديره  البنك  عن  التفاقية  ووقع 
راجبارثا�شاراثي، املدير الإداري الإقليمي باإدارة اخلدمات ال�شت�شارية املالية. 

وت�شمل التفاقية مناق�شة ومراجعة اإ�شرتاتيجية البنك، ومراجعة الهيكل التنظيمي 
للحاكمية املوؤ�ش�شية واقرتاح املمار�شات الرائدة، اإ�شافة اإىل و�شع اإطار عمل اإدارة 

املخاطر الت�شغيلية مبا يتوافق مع متطلبات البنك املركزي واأف�شل املمار�شات. 

واأنظمته  براجمه  لتحديث  البنك  "ي�شعى  التفاقية:  هذه  على  تعقيبا  دوا�س  وعلق 
الداخلية فيما يتنا�شب مع اأحدث التعليمات واملتطلبات ال�شادرة من البنك املركزي، 
حيث �شتقوم بروتيفتي با�شتعرا�س الهيكل التنظيمي للبنك وحتديث �شيا�شة امل�شاءلة 
وحتديد الأدوار وامل�شوؤوليات واملراقبة ملختلف امل�شتويات من اإدارة وموظفني، ونحن 
اإذ نت�شرف باأن تكون �شركة بروتيفتي لال�شت�شارات اأحد �شركائنا يف هذه اجلهود مبا 

متلكه من خربة كبرية يف قطاع اخلدمات امل�شرفية التي اكت�شبتها من خالل 
�شبكة عمالئها املتنوعة من جميع اأنحاء العامل".

وا�شاف : “اأن اأ�شلوب ومنهجية عمل بروتيفتي �شوف تت�شمن اإجراء عملية 
فيه،  الداخلي  التدقيق  ونظام  واإجراءاته  البنك  ل�شيا�شات  �شاملة  تقييم 
على  والعمل  الب�شرية  املوارد  ومهارات  كفاءة  م�شتوى  بتقييم  �شيقومون  كما 

مواكبتها لأف�شل املمار�شات والأ�شاليب العاملية".

ومن جانبه اأكد راج من بروتيفتي اأن اإدارة املخاطر قد حظيت باأهمية كربى 
خالل �شيناريو ما بعد الأزمة املالية، واأنه يتعني على البنوك تطبيق م�شتوى 

منا�شب من ال�شوابط الرقابية على اأن�شطة عملها من اأجل تقليل املخاطر. 

وا�شاف ان بروتيفتي عملت مع العديد من البنوك الإقليمية على تعزيز ثقافة 
املخاطر واإطار عملها وي�شرها اأن ت�شارك البنك ال�شتثماري يف هذه املبادرة 

الهامة املتعلقة بالإ�شرتاتيجية واحلاكمية واملخاطر الت�شغيلية.

لنجاح  انعكا�س  االأرباح  جردانة: هذه 
البنك يف تنفيذ اإ�سرتاتيجيته

البنك اال�ستثماري  ي�قع اتفاقية تعاون
 مع �سركة بروتيفتي

2.7 ملي�ن دينار 
اأرباح البنك اال�ستثماري 

للربع االول
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دورة تدريبية مل�ظفي البنك يف الكرك والطفيلة وغ�ر ال�سايف
وقع بنك القاهرة عمان ومركز تطوير العمال اتفاقية لدعم الرياديني وامل�شاريع 

ال�شغرية  واملتو�شطة.

وقامت رنا ال�شناع نائب املدير العام  لبنك القاهرة عمان ومها ال�شوارب نائب 
مبوجبها  تق�شي  التي  التفاقية  بتوقيع  العمال  تطوير  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 
ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة، من خالل  اأ�شحاب  تقدمي الدعم للرياديني من 
اأهم  الريادية بال�شافة اىل اطالعهم على  تنمية وتطوير قدراتهم و�شلوكياتهم 
نحو  ت�شعى  م�شتدامة  م�شاريع  بناء  اأجل  من  العمال  ريادة  امل�شتجدات يف عامل 

املناف�شة حمليا ودوليا. 
وتاأتي هذه التفاقية على �شوء حتقيق ال�شراكة احلقيقة بني املوؤ�ش�شات التمويلية 
املتميزة يف جمال تقدمي خدمات متويلية متنوعة لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة 
مل�شاعدتها يف دفع عجلة التقدم والنمو لتلك ال�شركة وبني اجلهات غري الربحية 
من  تزيد  خدمات  خالل  من  واملتو�شطة  ال�شغرية  وامل�شاريع  للرياديني  الداعمة 
من  اأكرب عدد  ا�شتيعاب  على  ي�شاعدها  اآفاقا جديدة مما  لها  وتفتح  تناف�شيتها 

اليدي العاملة وفتح اأ�شواق جديدة حملية واقليمية وخارجية.

ولعل اأهم اأهداف التفاقية، هي اعطاء الفر�شة للرياديني الردنيني من اأ�شحاب 
و�شاحبات امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة ملمار�شة ال�شلوكيات الريادية للرياديني 
الناجحني وبناء قدراتهم وت�شليحهم بالدوات الالزمة للرقي باأعمالهم لتتحول من 
م�شاريع مايكروية اىل �شغرية ومنها اىل متو�شطة ومن ثم اىل كبرية، ويتم ذلك 
من خالل التحاقهم بداية بور�شة بناء القدرات واملهارات الريادية والتي ت�شتمر 

ملدة �شتة اأيام متوا�شلة واملدارة من قبل مركز تطوير العمال ومن ثم ي�شتطيع 
رائد العمال ح�شب م�شروعه ومتطلباته التقدم لبنك القاهرة عمان للح�شول على 

التمويل املنا�شب لتو�شعة م�شروعه القائم.

وراأى بنك القاهرة عمان اعطاء جمموعة من عمالئه فر�شة امل�شاركة يف التدريب 
الذي يعي�س من خالله حياه واقعية مل�شروع ربحي هدفه احلقيقي حتقيق الربح 

وال�شتدامة اأول ومن ثم التقدمي للح�شول على متويل.

وبينت رنا ال�شناع نائب املدير العام  لبنك القاهرة عمان "تنبع هذه التفاقية التي 
مت توقعيها مع مركز تطوير العمال من الدور الذي يلعبه البنك يف تقدمي امل�شاعدة 
وامل�شاندة لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة من خمتلف القطاعات القت�شادية، حيث 
اأن البنك يوا�شل �شعيه الدوؤوب واملتوا�شل للتقاط جميع الفر�س املتاحة لرفع من 
�شوية تلك ال�شركات التي تبحث عن التمويل لتو�شعة م�شاريعها القائمة، كما تاأتي 
هذه التفاقية كمبادرة من البنك من جانب امل�شوؤولية الجتماعية لك�شر الهوة بني 
البنك وال�شركات املختلفة التي ت�شعى للو�شول اىل متويل يتنا�شب مع احتياجتها 

ب�شكل مبني على اأ�ش�س مدرو�شة وواقعية".

يف  اردنية  عامة  م�شاهمة  ك�شركة  تاأ�شي�شه  منذ  عمان  القاهرة  بنك  "اأن  وقالت 
الراأ�شمالية  احلادي ع�شر من حزيران عام 1960، حر�س على توظيف قاعدته 
القوية وخربته العريقة املمتدة على مدار خم�شة عقود، للقيام بدور رائد و متميز 
يف خدمة القت�شاد الوطني عرب تقدميه ملجموعة �شاملة ومتميزة من اخلدمات 

"القاهرة عمان" ي�قع اتفاقية لدعم 
الرياديني وامل�ساريع ال�سغرية واملت��سطة

مع مركز تط�ير االأعمال
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واحللول امل�شرفية الناجحة التي تلبي كافة الحتياجات املتنوعة لعمالئه. و قد اأ�شافت 
متويل  خالل  من  وذلك  املجتمع،  يف  امل�شاريع  من  للعديد  جديدًا  بعدًا  الرائدة  خدماته 
امل�شاريع التنموية بالإ�شافة اإىل توفري الحتياجات التمويلية للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 
وحتى املتناهية ال�شغر التي ترفد القت�شاد الأردين، اإ�شافة اإىل تلبية احتياجات عمالئه 
الآنية بتوفري القرو�س ال�شخ�شية و ال�شكنية وتوفري خدمات ال�شتثمار وبطاقات الئتمان 
والتحويالت البنكية من خالل �شبكة متميزة ومتكاملة من الفروع امل�شرفية يف الأردن 

وفل�شطني."

اأن  بينت  التنفيذي ملركز تطوير العمال  الرئي�س  نائب  ال�شوارب  قالت مها  من جانبها 
"اأنه يقع دور كبري على عاتق مركز تطوير العمال وهو موؤ�ش�شة اأردنية غري ربحية ومن 
املوؤ�ش�شات الرائدة يف دعم امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة لربط تلك امل�شروعات باملوؤ�ش�شات 
الآمنة  البيئة  تهيئ  نقدمها  التي  العاملية  الريادية  الربامج  اأن  حيث  والبنكية،  املالية 
للرياديني لتطبيق اأفكارهم وتو�شعة م�شاريعهم لت�شبح قادرة على املناف�شة وبالتايل على 

ا�شتيعاب اأكرب عدد ممكن من العمالة الردنية ومنها امل�شاهمة تنمية القت�شاد الوطني. 

واأ�شافت "اأن مركز تطوير العمال �شاهم حتى الآن يف بناء ال�شلوكيات والقدرات الريادية 
ملا يقارب 1000 منتفع من الرياديني واأ�شحاب و�شاحبات الأفكار الريادية، ونتيجة لذلك 
جنح 75% منهم يف تو�شيع دائرة عملهم وفتح م�شاريع جديدة انعك�شت اإيجابيا على زيادة 
هذا  وفر  وبالتايل  وظيفة  فتح 4.1  يف  جديد  م�شروع  كل  ي�شاهم  حيث  التوظيف  ن�شبة 
الربنامج املدار من قبل املركز منذ بداياته ما يقارب 2870 فر�شة عمل كما بلغ عدد اليدي 
العاملة يف ال�شركات التي ا�شتفادت من برنامج "بناء القدرات واملهارات الريادية املدار ة 
من قبل مركز تطوير العمال 13286 وظيفة، واحدث زيادة يف املبيعات ل�شحاب امل�شاريع 
ال�شغرية واملتو�شطة وذلك الدرا�شة التي اجراها مركز تطوير العمال مبا ن�شبته %28 
بينما اأ�شبح هناك خطة عمل وا�شحة ملا يزيد عن 72% من اأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية 
واملتو�شطة اأو ممن لديهم اأفكار ريادية وباجمايل مبيعات �شنوية 255 مليون دينار، يف حني 

بلغ متو�شط اعمار امل�شاركني يف الربنامج 32.2".
من جهة اخرى عقد بنك القاهرة عمان ملوظفيه يف فروع الكرك والطفيلة وغور ال�شايف 

موؤخرا دورة تدريبية خا�شة يف الت�شهيالت الئتمانية.

وتلقى موظفو هذه الفروع الثالثة التي يزداد الطلب من خاللها على منتجات بنك القاهرة 
عمان مهارات تدريبية ا�شتمرت ل�شت �شاعات وا�شرف عليها ال�شتاذ ا�شامة اجلارحي من 

دائرة ت�شهيالت ال�شركات الكربى يف البنك.

ويحر�س البنك على تطوير املهارات امل�شرفية ملوظفيه يف كافة املجالت امل�شرفية. وقد 
تعاقد البنك عام 2012 مع ما يزيد عن 380 برناجما تدريبيا داخل املركز التدريبي للبنك 

ومراكز تدريب متخ�ش�شة يف الردن والعامل.

يف املقابل دخل عميل جديد لبنك القاهرة عمان اىل �شل�شلة الرابحني بغرفة الربع مليون 
دينار وذلك عن �شهر ني�شان 2013 .

واحتفل البنك بالرابح حممد �شليمان فليح الرحامنة العميل لدى فرع ال�شلط يف مكة مول 
و�شط ح�شد جماهريي، حيث جمع الفائز من الغرفة مبلغا قدره  44،601 دينار و�شط 

ت�شجيع كبري من رواد املول.

وقال العميل الرحامنة انه �شعيد بهذه اجلائزة التي �شت�شاهم يف تغيري م�شار حياته، كما 
و�شكر البنك على �شعيه الدوؤوب وجهوده املتوا�شلة من اجل توفري خدمات بنكية متطورة 

وحمالت جذابة تر�شي يف نهاية املطاف عمالءه "واأنا واحد منهم" .

ال�شري  الرقم  تغيري  مثل  لعمالئه  مميزة  خدمات  موؤخرا  عمان  القاهرة  بنك  وطرح 
وا�شتالم حوالت و�شرتن يونيون عرب ال�شراف اليل، كما وقع اتفاقية لتميكن عمالئه 
من �شراء م�شتلزماته اللكرتونية والكهربائية من �شركة "�شمارت باي" بالتق�شيط املي�شر.

دينار ملي�ن  الربع  "غرفة 
تبت�سم  عمان  القاهرة  " لبنك 

للرابح " الرحامنة "
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جاءت  النتائج  هذه  املفتي: 
البنك  اإ�سرتاتيجيتة  بف�سل 

الناجحة واإدارته احل�سيفة

العام احلايل 2013  الول من  الربع  القاهرة عمان خالل  بنك  اأرباح  بلغ �شايف 
حوايل 8.6 مليون دينار مقارنة مع حوايل 8.3 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام 

املا�شي 2012.

وح�شب البيانات املالية للبنك، فقد بلغت  ارباح بنك القاهرة عمان قبل ال�شريبة 
العام احلايل 2013حوايل 12.3 مليون دينار مقارنة مع  الربع الول من  خالل 

حوايل 12.2 مليون دينار للربع الول من العام املا�شي 2012.

كما وبلغ اجمايل الدخل املتحقق للبنك خالل الربع الول من العام احلايل 2013 
حوايل 29.2 مليون دينار مقابل حوايل 28.8 مليون دينار من العام الذي �شبقه 
2012، يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع موجودات البنك خالل فرتة القيا�س حوايل 
2.1 مليار دينار مقارنة مع حوايل 2 مليار دينار لغاية تاريخ 31 كانون الول 2012.

وقال رئي�س جمل�س الإدارة يزيد املفتي، اأنه على الرغم من الظروف القت�شادية 
ال�شعبة، اإل اأن البنك وبف�شل ا�شرتاتيجيته الناجحة و�شيا�شته املتحفظة واإدارته 
احل�شيفة للمخاطر بالإ�شافة اإىل التزامه باأف�شل معايري العمل امل�شريف متكن 

من حتقيق هذه النتائج بالإ�شافة اإىل حتقيق منو يف معظم املوؤ�شرات الت�شغيلية.

واأ�شاف اأن البنك �شي�شتمر يف تنفيذ �شيا�شاته وخطته الإ�شرتاتيجية ويف تطوير 
اأعماله، اآخذا بعني الإعتبار الظروف الإقت�شادية املتوقعة، حيث �شيتم الرتكيز على 
املحافظة على ن�شب ال�شيولة املرتفعة وعلى جودة املحفظة الإئتمانية، كما �شيتم 
الإ�شتمرار يف تطبيق النظام البنكي اجلديد، وزيادة �شبكة املنافذ البيعية من فروع 
ومكاتب و�شرافات اآلية، بالإ�شافة اإىل امل�شاهمة يف دعم املجتمع املحلي كجزء من 

م�شوؤولية البنك الإجتماعية.

الإدارة  جمل�س  تقرير  موؤخرا   اأقرت  عمان  القاهرة  لبنك  العامة  الهيئة  وكانت 
والبيانات املالية عن العام املا�شي 2012 والتي اأظهرت حتقيق البنك ل�شايف ربح 
مببلغ 35،3 مليون دينار مت�شمنة املوافقة على تو�شية جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح 
نقدية على امل�شاهمني مببلغ 170 فل�س لل�شهم، اأي بن�شبة 17% من القيمة الإ�شمية 

لل�شهم.

وبني املفتي اأنه وعلى الرغم من الظروف التي �شهدها الإقت�شاد الأردين خالل 
عام 2012، اإل اأن البنك متكن من حتقيق هذه النتائج بالإ�شافة اإىل حتقيق منو 
لتبلغ  بن�شبة %4.3  البنك  الت�شغيلية، حيث منت موجودات  املوؤ�شرات  يف معظم 

اإىل  2024،2 مليون دينار بينما حققت ودائع العمالء منوا بن�شبة 1.8% لت�شل 
1400،3 مليون دينار. 

كما حقق البنك منوا يف الت�شهيالت الئتمانية التي ارتفع ر�شيدها بن�شبة %6.3 
ليبلغ 1007،2 مليون دينار، وقد ترافق هذا الرتفاع مع التح�شن يف جودة املحفظة 
حيث انخف�شت ن�شبة الت�شهيالت غري العاملة من 4.83% اإىل 4.52% خالل العام 
وهي اأقل من املعدل العام للقطاع امل�شريف يف الأردن مع احتفاظ البنك بن�شبة 

تغطية املخ�ش�شات للت�شهيالت غري العاملة تبلغ %95.2. 

اأن الإنخفا�س يف �شايف الربح مقارنة مع العام ال�شابق البالغ %3.6  واأ�شار اإىل 
نتجت ب�شبب وجود اأرباح ا�شتثمارات ا�شتثنائية خالل العام ال�شابق والتي با�شتثناء 
اأنه  اإل  ن�شبة %11.  ال�شريبة قد حققت منوا  قبل  الت�شغيلية  الأرباح  تكون  اأثرها 
وبالرغم من ذلك ل تزال معدلت العائد على املوجودات وحقوق امللكية البالغة 
1.78% و 15.18% على التوايل من �شمن املعدلت الأعلى يف القطاع امل�شريف 

الأردين.

اأعماله وتعزيز مركزه  اأن البنك وا�شل خالل العام املا�شي تطوير  واكد املفتي، 
التناف�شي والرتقاء بجودة خدماته حيث مت اإ�شافة 14 فرعا ومكتبا جديدا ل�شبكة 
فروعه، كما مت البدء با�شتخدام النظام البنكي اجلديد يف عدد من فروع البنك 
بهدف اإطالقه ب�شكل كامل يف كافة فروع البنك يف الأردن وفل�شطني خالل عام 

.2013

 وقام البنك بتطبيق نظام ال�شرافات الآلية و القنوات الإلكرتونية اجلديد والذي 
يتيح عددا من احللول املبتكرة لعمالئه، كما مت تطوير نظام واإطار اإداري فاعلني 
لإدارة اأمن املعلومات مبا يتطابق مع املوا�شفات واملقايي�س الدولية فكان اأول بنك 

.)27001 ISO(  يف اململكة مينح �شهادة

البنك اأ�ساف 14 فرعا ومكتبا جديدا ل�سبكة فروعه عام 2012

8.6 ملي�ن دينار اأرباح بنك القاهرة 
عمان خالل الربع االول
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10.4 ملي�ن دينار اأرباح البنك االإ�سالمي 
للربع االأول

جـاءت  املاليــــة  �ســــحادة:النتائــج 
لت�ؤكد على متتع البنك ب��سع مايل 

وائتماين ق�ي و�سليم

حقق البنك ال�شالمي ارباحًا �شافية بعد ال�شريبة خالل الربع الول من العام احلايل 
2013  بلغت  10.4 مليون دينار مقابل 7.2 مليون دينار عن نف�س الفرتة من العام 

املا�شي 2012.

حوايل   اىل  لت�شل  احلايل   العام  من  الأول  الربع  نهاية  يف  امللكية  حقوق  وارتفعت 
238.9مليون دينار مقابل 228.5مليون دينار يف نهاية عام 2012  بن�شبة منو بلغت 

.%  4.6

ال�شتثمار  ح�شابات   ( املدارة   احل�شابات  اإليها  م�شافًا  البنك  موجودات  بلغت  و 
املخ�ش�س و�شندات املقار�شة( حوايل  3.31 مليار دينار مقابل 3.27 مليار دينار 

يف نهاية عام 2012

من  الأول  الربع  نهاية  يف  املدارة(  احل�شابات  فيها  مبا  العمالء)  ودائع  وو�شلت 
يف  كما  دينار  مقابل2.952مليار  دينار  2.978مليار   حوايل  اىل  احلايل  العام 

.2012/12/31

احلايل   العام  من  الأول  الربع  خالل  للعمالء  املمنوحة  الت�شهيالت  بلغت  املقابل  يف 
حوايل2.27  مليار دينار مقابل  2.25  مليار دينار يف نهاية عام 2012  حيث ي�شكل 

متويل الأفراد ربع حجم التمويل الكلي للبنك .

عبد  مو�شى  الأردين  الإ�شالمي  للبنك  العام  املدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  وقال 
العزيز �شحادة ان جميع موؤ�شرات البنك للربع الأول من العام احلايل  2013 حافظت 

على اجتاهها ال�شعودي لتوؤكد على متتع البنك بو�شع مايل وائتماين قوي و�شليم .
وتوزيع  املخاطر  ت�شعى اىل جتنب  التي  امل�شرف  ل�شيا�شة  تعود  النتائج  اأن هذه  وبني 
ن�شاط  زيادة  اإىل  اإ�شافة  ال�شرعية  ال�شوابط  وتوظيفها �شمن  وتنويعها  ال�شتثمارات 

البنك يف منح الت�شهيالت الئتمانية لالأفراد  وم�شاركته يف متويل الحتياجات احلكومية 
والعائد اجليد من التمويالت التي منحت يف �شنوات �شابقة.

واأ�شاف اأن هذه الجنازات توؤكد  موقع البنك الريادي وعلى جناح اإ�شرتاتيجيته التي هي 
امتداد ل�شنوات طويلة  و�شعته يف مرتبة مرموقة يف جمال العمل امل�شريف الإ�شالمي من 
خالل توفري وتطوير م�شتمر للخدمات امل�شرفية الإ�شالمية التي تلبي حاجات متعامليه 

وفق اأحكام و مبادئ ال�شريعة الإ�شالمية.

ونوه اىل اأن البنك م�شتمر يف تعزيز موقعه يف القطاع امل�شريف الأردين و�شيوا�شل العمل 
على حتقيق اإ�شرتاتيجيته التي اأثبتت جناحها والتي تقوم على  املحافظة على ن�شب النمو 
املتوافقة مع  امل�شرفية  اأف�شل اخلدمات  لتقدمي  امل�شتمر   ال�شعي  الأعمال مع  يف جميع 

اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية .

 واأ�شار �شحادة، اىل ان "النتائج التي حققها البنك جتعلنا نعتز مبالءة م�شرفنا املالية 
قاعدة  وزيادة  وال�شتثمارية  الئتمانية  حمفظته  و�شالمة  الراأ�شمالية  قاعدته  ومتانة 

عمالئه الوا�شعة".

واأكد اأنه يف الوقت الذي يوا�شل البنك تعزيز جمموعة منتجاته وخدماته، فقد و�شع �شبكة 
فروعه وزاد اأجهزة ال�شرف الآيل التي اأ�شبحت مع نهاية العام املا�شي 123 جهازًا ، كما 
العمالء  مع  للتوا�شل   )Contact Center(الت�شال بتقدمي خدمات مركز  با�شر 
والرد على ا�شتف�شاراتهم. وقام بعمليات التحديث والتطوير يف جمال التقنيات امل�شرفية 
ومنها النتهاء من تطبيق النظام البنكي اجلديد يف جميع فروعه ومكاتبه خالل عام 
  I-Banking (2012، اإ�شافة اىل التو�شع يف �شبكة ال�شرافات اللية وخدمة النرتنت

. )sms (وخدمة الر�شائل الق�شرية)

ومبادئ  اأحكام  مع  متوافقة  جديدة  وا�شتثمار  متويل  منتجات  بطرح  البنك  و�شيقوم 
ال�شريعة الإ�شالمية، مبا يف ذلك منتجات لتمويل الر�شوم الدرا�شية للمدار�س والكليات 

واجلامعات، وتكاليف ال�شفر للحج اأو العمرة والعالج الطبي والعمليات اجلراحية.

لي�شل جمموعها  العام 2013  ومكاتب خالل  فروع  بفتح   ال�شتمرار  البنك  يعتزم  كما 
84 فرعًا ومكتبًا بالإ�شافة اإىل زيادة عدد اأجهزة ال�شرف الآيل يف جميع اأنحاء اململكة 
لت�شل  اإىل 160 جهازا كما يعتزم البنك احلفاظ على وترية التو�شع يف الفروع على مدى 
اأو ما جمموعة 100 فرع  ال�شنوات الأربع املقبلة ، بحيث يكون له 78 فرعًا و22 مكتبًا  

ومكتب بحلول عام 2017.  
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وكان البنك الإ�شالمي الأردين اأعلن يف وقت �شابق عن حتقيق نتائج مالية ممتازة خالل 
العام املا�شي 2012 ، حيث حقق البنك اأرباحًا �شافية يف نهاية عام 2012 قبل ال�شريبة 
اأي بن�شبة منو  28.9   % مقابل  بلغت 51.2  مليون دينار بزيادة 11.5 مليون دينار 
39.7 مليون دينار للعام 2011 ، و بلغت الأرباح ال�شافية بعد ال�شريبة  36.5  مليون 
دينار  مليون  بزيادة 8.2  العام  2011   نهاية  كما يف  دينار  مقابل 28.3مليون  دينار 

وبن�شبة منو %28.7 .

 2012 عام  خالل  البنك  رفع   حيث  الأردين  امل�شريف  القطاع  يف  موقعه  البنك  وعزز 
راأ�شماله  اإىل 125مليون دينار /�شهم  ووزع اآ�شهمًا جمانية على امل�شاهمني بن�شبة %25 
و بلغت حقوق امل�شاهمني يف نهاية عام 2012 حوايل228.5 مليون دينار، مقابل حوايل 

206.9 مليون دينار يف نهاية عام 2011 بن�شبة منو 10.5 % .

وبعد   ،% ال�شريبة حوايل 23.5  قبل  امل�شاهمني  متو�شط حقوق  على  العائد  معدل  وبلغ 
ال�شريبة  حوايل  16.74% ،  وبلغت ن�شبة كفاية راأ�س املال )CAR( يف نهاية عام 2012  
حوايل 19.56% ح�شب معيار كفاية راأ�س املال للبنوك الإ�شالمية املعتمد من البنك املركزي 

. )IFSB( الأردين ا�شتنادًا للمعيار ال�شادر عن جمل�س اخلدمات املالية الإ�شالمية

التوزيع حوايل 145  مليون  نهاية عام 2012 قبل  امل�شرتك يف  ال�شتثمار  اأرباح  وبلغت 
تعزيز  على  �شاعد  مما     ،2011 العام  نهاية  يف  دينار  ماليني   110 مع  مقارنة  دينار 
التمويلية  ن�شاطاته  تنامي  و  للبنك  الت�شغيلي  الأداء  قوة  وحت�شني  امل�شتمرة  الربحية 

وال�شتثمارية.

كما و بلغت الزيادة يف التمويل وال�شتثمار يف نهاية عام 2012 حوايل 688 مليون دينار 
لت�شل اىل مليارين و251 مليون  دينار مقابل مليار و563 مليون دينار يف نهاية عام 
2011 بن�شبة منو 44 % لت�شبح ح�شة البنك يف نهاية العام 2012  من جمموع اأر�شدة 
التمويل وال�شتثمار للبنوك العاملة  يف الأردن 13.8% مقابل ما ن�شبته 11.2% يف نهاية 

عام 2011 مما  يعك�س زيادة ح�شة البنك ال�شوقية اجليدة .

دينار  نهاية عام 2012 حوايل ثالثة مليارات و20 مليون   املوجودات يف  وبلغ جمموع 
حوايل     بلغت  بزيادة  و   2011 العام  بنهاية  دينار   مليون  و898  مليارين  مع  مقارنة 
122مليون دينار و بن�شبة منو مقدارها  4.2  % ، لت�شبح ح�شة البنك يف نهاية العام 
يوؤكد  ، مما    % الأردن حوايل 8.3  العاملة  يف  البنوك  2012 من جمموع موجودات 

ا�شتمرار تقدم البنك ومنوه ليعزز موقعه يف القطاع امل�شريف الأردين.

دينار  مليون  و726  مليارين  2012 حوايل    العام  نهاية  العمالء يف  ودائع  وبلغت  كما 
والبالغة حوايل مليارين و635  مليون دينار  العام 2011  الفرتة من  مقارنة مع نف�س 
بزيادة بلغت                    91 مليون  دينار  وبن�شبة منو   3.4 % وهذا النمو يوؤكد على  

ثقة العمالء امل�شتمرة مبتانة املركز املايل للبنك.

وبلغت ح�شة البنك يف نهاية عام 2012 من جمموع الأر�شدة الدخارية للبنوك العاملة 
يف الأردن  11.8% مقابل ما ن�شبته 11.6 % عام 2011.

"م��سى �سحادة " يت�سلم 
جائزة القيادة احلكيمة
من "اأكادميية تت�يج"

البنك االإ�سالمي االأردين
 اأف�سل امل�سارف الرائدة عربيًا

للم�شوؤولية  العربية  واملنظمة  العربية  املنطقة  يف  التميز  جلوائز  تتويج  اأكادميية  منحت 
الجتماعية يف دورتها الثالثة مو�شى �شحادة نائب رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام للبنك 
الإ�شالمي الأردين الو�شاح الأرجواين مزينًا بو�شام ال�شتحقاق الذهبي مع �شهادة الرباءة 
يف جمال القيادة احلكيمة ، وذلك لقيادته احلكيمة للبنك الإ�شالمي الأردين الذي مت 

اختياره كاأف�شل امل�شارف الرائدة على م�شتوى الوطن العربي .

وجاء هذا التكرمي تقديرًا جلهوده املميزة يف اإر�شاء قواعد ال�شريفة الإ�شالمية يف الأردن، 
ودعم القت�شاد الوطني الأردين، ولتميزه بال�شفات القيادية والإدارية التي �شاهمت يف  
ترك ب�شمات وا�شحة واجنازات مميزة يف تطوير وتقدم قطاع ال�شريفة الإ�شالمية يف 
الأردن واملنطقة ، من خالل م�شرية مهنية جتاوزت 30 عامًا قدمت ق�شة جناح رائدة  

للبنك الإ�شالمي الأردين .

وقد اأقيم احلفل حتت رعاية عدنان احمد يو�شف رئي�س احتاد امل�شارف العربية يف �شالة 
الفلك الذهبية برج العرب دبي مب�شاركة وح�شور عدد من ال�شخ�شيات القيادية والإدارية 
واملوؤ�ش�شات الرائدة يف الوطن العربي. وجرى خالله تكرمي لهذه ال�شخ�شيات  التي قدّمت 

اجنازات ومبادرات يف جمال عملها.

وتعتمد اأكادميية تتويج يف منح جوائزها على املعايري الدولية ذات ال�شلة وخا�شة جلهة 
اختيار اللجان الختيارية وعمل اللجان التحكيمية التي من �شاأنها املوافقة على التقارير 
املرفوعة من اللجان املخت�شة، واعتماد و�شائل التقييم يف حتكيم امل�شاركني باأعلى درجات 
ومرجعية  عالية  التميز م�شداقية  تتويج جلوائز  اأكادميية  اك�شب  الذي  الأمر  ال�شفافية 

توثيقية على م�شتوى الإقليم العربي.

وبهذه املنا�شبة اأعرب مو�شى �شحادة عن �شعادته و اعتزازه مبا حققه البنك الإ�شالمي 
الأردين من اجنازات لأكرث من اأربعة وثالثني عامًا واكب فيها منو وتطور البنك متخطيًا 
الأزمات والعراقيل التي اعرت�شت طريقه،  ليثبت بكل جدارة واقتدار على جناح ال�شريفة 
الإ�شالمية وقدرتها على مالئمة ومواكبة تطورات الع�شر مع التزامها باأحكام ومبادئ 

ال�شريعة الإ�شالمية.

واأ�شار �شحادة ان هذا التكرمي ي�شكل حافزًا جديدا ملوا�شلة بذل املزيد من اجلهود وتقدمي  
اأف�شل اخلدمات امل�شرفية الإ�شالمية التي تلبي طموحات متعامليه وت�شاهم يف تطوير 
اأبناء  وتخدم  القت�شادي  النمو  وت�شريع عجلة  الإ�شالمية وحتريك  امل�شرفية  ال�شناعة 

املجتمع .
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4.5 ملي�ن دينار اأرباح 
البنك االهلي االأردين 

للربع االول

1.7 ملي�ن دينار االأرباح 
الربعية لـ "�س��سيته 
جرنال – االأردن"

حقق البنك الهلي الأردين ارباحا �شافية خالل الربع الول من العام احلايل 2013 بلغت 
حوايل 4.5 مليون دينار.

وج�شب البيانات املالية للبنك، فقد بلغ جمموع اأرباح البنك الهلي الأردين قبل ال�شريبة 
حوايل 7.05 مليون دينار يف الوقت الذي بلغ فيه اجمايل الدخل املتحقق خالل الربع الول 

من العام احلايل 2013 حوايل 28.7 مليون دينار.

وقال رئي�س جمل�س اإدارة البنك الأهلي الأردين الدكتور رجائي املع�شر، اإن النتائج املالية 
�شحة  من  املتاأتية  املالية  كفاءته  قوة  وعلى  بها  يتمتع  التي  الريادية  املكانة  تعك�س  للبنك 

و�شالمة �شيا�شات وا�شرتاتيجيات وخطط العمل املو�شوعة بدقة.

واأ�شاف ان البنك ملتزم مبوا�شلة العمل على نف�س النهج، وتقدمي اأف�شل اخلدمات للعمالء  
وفقًا لأرقى معايري الكفاءة واجلودة واملهنية.

ارتفعت اأربح بنك �شو�شيته جرنال - الأردن لفرتة الربع الأول من العام اجلاري 
2013 ببلوغه قرابة املليون و 727 األف دينار مقارنة بحوايل 301.4 األف دينار 

لذات الفرتة من العام املا�شي 2012 . 

وبح�شب البيانات املالية للبنك ، فقد جتاوز ربح البنك قبل ال�شريبة يف الربع 
الأول لهذا العام عن 2.5 مليون دينار مقارنة بحوايل 432.7 األف دينار للربع 

الأول من العام املا�شي 2012.

و بلغ جمموع املوجودات يف الربع الأول من العام احلايل لقرابة 516 مليونا و 
274 األف دينار مقارنة بحوايل 479 مليونا و 473 األف دينار يف العام املا�شي .

وجتاوز جمموع حقوق امللكية يف الربع الأول من هذا العام عن 107 ماليني  و 37 
األف دينار ارتفاعا من حوايل 105 ماليني  و 311 األف دينار يف العام املا�شي.

املع�سر: البنك ملتزم بتقدمي 
اأف�سل اخلدمات للعمالء



51      حزير�ن  2013      �مل�صتثمـــــــــــرون �لن�صامــــــــــــى

االإ�ستثمـــــار فـــي القطــــاع امل�سرفــــي

ال�ســـــــامل:

جاءت  املالية  النتائج 
البنك  لنجاح  امتدادًا 
مع  ومن�سجمة   2012 يف 

اإ�سرتاتيجيته

ارتفعت اأرباح بنك املال الأردين )كابيتال بنك( بن�شبة 8ر22 باملئة يف الربع الول 
من العام احلايل 2013.

وبح�شب البيانات املالية للبنك، فاإن اأرباح البنك ال�شافية بلغت 6ر8 مليون دينار 
لنهاية اآذار من العام احلايل 2013 مقارنه مع 7 ماليني دينار للفرتة ذاتها من 

.2012

وتراجع خم�ش�س تدين الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة اىل 3 ماليني دينار مقارنه 
مع 4 ماليني دينار لفرتة املقارنة ذاتها.

وقال رئي�س جمل�س اإدارة البنك با�شم ال�شامل، ان النتائج املالية للبنك خالل الربع 
الول من العام احلايل 2013 جاءت من�شجمة مع ا�شرتاتيجيته واخلطة املو�شوعة 
لهذا العام، حيث ارتفعت الرباح رغم التحديات القليمية والزمات القت�شادية 

التي ت�شهدها دول العامل ب�شكل عام واملنطقة ب�شكل خا�س.

واأ�شاف اإن النتائج املالية احلالية عائدة لنجاح البنك يف عام 2012، حيث ا�شتطاع 
تقدمي جمموعة متكاملة من احللول املالية وامل�شرفية للعمالء ومبا يتنا�شب مع 
اأن�شطتهم وقطاعاتهم املختلفة والتي تلبي طموحاتهم ، كما وعمل على ا�شتقطاب 
لتو�شيع  امل�شتقرة  القت�شادية  القطاعات  �شمن  الكربى  ال�شركات  من  العديد 

حمفظة البنك وتوزيعها بال�شكل الأمثل.

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

ال�شركات والأفراد من خالل وجوده يف العراق. 

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.

8.6 ملي�ن دينار اأرباح كابيتال بنك
ربع ال�سن�ية

بارتفاع 23 باملئة
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205.1 ملي�ن دوالر �سايف اأرباح جمم�عة 
البنك العربي خالل الربع االأول

امل�سري:

املالية تبني قدرة  النتائج 
مع  التعامل  على  البنك 

الظروف وامل�ستجدات

العربي يف  البنك  واملخ�ش�شات ملجموعة  ال�شرائب  بعد  ال�شافية  الأرباح  بلغت 
الربع الأول من العام 2013 مبلغ 205.1 مليون دولر حمافظة على م�شتواها نف�شه 

من العام ال�شابق والبالغة 204.4 مليون دولر.

واأظهرت �شايف الأرباح  الت�شغيلية بعد ا�شتثناء البنود غري املتكررة منوا مقداره 7 
% مقارنة بالفرتة نف�شها من العام ال�شابق، حيث اأتت هذه النتائج لتعك�س الأداء 

املتميز للبنك رغم الظروف ال�شعبة التي تعي�شها املنطقة.

واأو�شح رئي�س جمل�س الإدارة �شبيح امل�شري ان النمو يف �شايف الأرباح الت�شغيلية 
جاء نتيجة لالرتفاع يف �شايف الفوائد مع ال�شتمرار يف �شبط امل�شاريف الت�شغيلية 

والتي انخف�شت مقارنة مع 31 اآذار 2012.

واأ�شار اىل اأن هذه النتائج املالية قد اأظهرت حت�شنا يف اأداء املجموعة حيث بلغت 
ن�شبة الكفاءة )امل�شاريف الت�شغيلية اىل الإيرادات الت�شغيلية( 38.9 % مقارنة مع 

40 % يف الفرتة نف�شها من العام ال�شابق.

واأ�شاف امل�شري ان هذه النتائج املالية تبني قدرة البنك على التعامل مع الظروف 
واإئتمانية ح�شيفة  واأ�ش�س م�شرفية  ل�شيا�شات  البنك  لتباع  نتيجة  وامل�شتجدات 

معربا عن ثقته امل�شتمرة يف البنك وقدرته على ال�شري قدما نحو حتقيق املزيد من 
النجاح وتدعيم مركزه املايل وذلك بف�شل املتابعة امل�شتمرة واحلثيثة من اإدارة 

البنك واتخاذ الإجراءات وال�شرتاتيجيات املنا�شبة.

من جانبه اأو�شح املدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمة ال�شباغ، ان البنك ما 
يزال م�شتمرا يف �شيا�شاته املحافظة واملتعلقة بجودة املحفظة الئتمانية والأ�شول 
حيث بلغ �شايف الت�شهيالت الإئتمانية 20.5 مليار دولر ، واأدى ذلك اإىل النخفا�س 
يف �شايف م�شروف خم�ش�س الت�شهيالت الإئتمانية بن�شبة 35 %. يف حني بلغت 
ن�شبة تغطية الديون غري العاملة بدون ال�شمانات 115 %. وقد حافظت املجموعة 
اأي�شا على ن�شب �شيولة مرتفعة حيث بلغت ن�شبة �شايف القرو�س اىل الودائع 62.2 

.%

املايل  املركز  متانة  على  باملحافظة  ا�شتمرت  املجموعة  ان  اأي�شا  ال�شباغ  واأ�شار 
للبنك حيث بلغت حقوق امللكية 7.6 مليار دولر، كما قد بلغت ن�شبة كفاية راأ�س 
الأدنى  الن�شبة مرتفعة مقارنة باحلد  تعد هذه  للمجموعة 15.04%، حيث  املال 

املطلوب من البنك املركزي والبالغ 12 %.
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بنم� ن�سبته %5.8
36 ملي�ن دينار اأرباح بنك االإ�سكان للربع 

االأّول من عام 2013

مارتـــــ�:
جاءت  االإجنــازات  هــــــذه 
البنك  تبنــــــــي  نتيجــــــــة 
اأ�سا�سها  عمل  اإ�سرتاتيجية 
االإدارة احل�سيفة للمخاطر 

�شّرح رئي�س جمل�س اإدارة بنك الإ�شكان الّدكتور مي�شيل مارتو اأّن البنك حّقق خالل 
الربع الأول من عام 2013 اأرباحًا مقدارها 36 مليون دينار، مقارنة مع 34 مليون 

دينار يف الفرتة املماثلة من العام املا�شي، اأي بنمّو ن�شبته 5.8 باملئة.

دينار يف  مليون  مع 24.5  ُمقارنًة  دينار،  مليون  افيــة 25.9  ال�شّ الأرباح  وبلغت 
�شات  الفرتة املماثلة، اأي بزيادة ن�شبتها 5.7 باملئة، م�شريا انه مّت ا�شتدراك خم�شّ

تفوق متطلبات ال�شلطات الرقابية.

اإذ بلغ  اأن البنك حقق اإجنازات جيدة يف خمتلف بنود امليزانية الرئي�شية،  وبني 
جمموع املوجودات 7 مليارات دينار، وبلغت اأر�شدة ودائع الُعمالء 4.8 مليار دينار، 

ايف 2.7 مليار دينار. وبلغت الّت�شهيالت الئتمانية بال�شّ

لدى  الأداء  موؤ�شرات  من  جمموعة  على  اإيجابي  ب�شكل  النتائج  هذه  وانعك�شت 
البنك، حيث بلغت ن�شبة كفاية راأ�س املال 18.5 باملئة. وا�شتمر البنك يف الحتفاظ 
مب�شتويات �شيولة مرتفعة، حيث بلغت 147 باملئة وهي تفوق احلد الأدنى املقبول 

لهذه الن�شبة من البنك املركزي الأردين، كما حت�شن معدل العائد على املوجودات 
لي�شل اإىل 1.5 باملئة ومعدل العائد على حقوق امللكية لي�شل اإىل 9.8 باملئة.

اأّما على �شعيد ن�شاط البنك خارج الأردن ا�شار الدكتور مارتو، اأن الفروع اخلارجية 
يف كّل من البحرين وفل�شطني حققت خالل الربع الأول 2013 منّوًا جيدًا يف خمتلف 
املوؤ�شرات مقارنًة مع ما كانت عليه يف الفرتة املماثلة من العام املا�شي، وجاءت 
املماثلة  بالفرتة  قيا�شًا  اأي�شًا  وبريطانيا جيدة  الّتابعة يف اجلزائر  البنوك  نتائج 
من العام ال�شابق، اأما بالن�شبة للبنك التابع يف �شورية "امل�شرف الدويل للتجارة 
والتمويل" فقد تاأّثر اأداء هذا امل�شرف وكما هو متوّقع نتيجة الظروف ال�شعبة التي 

جتتازها �شورية.

وبني الدكتور مارتو اأن هذه الإجنازات جاءت نتيجة تبني البنك ا�شرتاتيجية عمل 
اأ�شا�شها الإدارة احل�شيفة للمخاطر وتوظيف اأمواله بكفاءة عالية، مما مكنه من 
يف  اأف�شل  نتائج  متوّقعًا  متينة،  راأ�شمالية  وقاعدة  قوية  مالّية  مبالءة  الحتفاظ 

الفرتات القادمة من هذا العام.
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2.9 ملي�ن دينار اأرباح البنك التجاري 
االأردين للربع االأول

حديد: البنك ا�ستمر يف الرتكيز على التميز يف تقدمي 
اخلدمات واملنتجات للعمالء

بلغ �شايف اأرباح البنك التجاري الأردين خالل الربع الأول من العام احلايل حوايل 
2.9 مليون دينار مقارنة مع حوايل 1.3 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�شي 

.2012

وح�شب البيانات املالية للبنك للربع الأول من العام احلايل 2013، فقد بلغت اأرباح 
البنك التجاري قبل ال�شريبة حوايل 3.1 مليون دينار مقارنة مع حوايل 1.9 مليون 

دينار للفرتة ذاتها من العام املا�شي 2012.

كما وبلغ جمموع الدخل املتحقق خالل الربع الأول من العام احلايل 2013 حوايل 
8.7 مليون دينار مقارنة مع حوايل 8.1 مليون دينار للربع الأول من العام املا�شي 

.2012

راأ�شماله 100  يبلغ  الذي  التجاري  البنك  واملطلوبات يف  املوجودات  وبلغ جمموع 
مليون دينار، 910 ماليني دينار يف نهاية اآذار من العام احلايل 2013 مقارنه مع 

844 مليون دينار نهاية 2012.

وقال الرئي�س التنفيذي واملدير العام للبنك التجاري الأردين جواد حديد، اأن البنك 
ا�شتمر يف الرتكيز على التميز يف تقدمي اخلدمات واملنتجات للعمالء وا�شتمرار يف 
تطوير التكنولوجيا امل�شرفية والرتقاء باملوارد الب�شرية اإىل م�شتويات عالية من 

الأداء.

خالل  من  الرقابية  والبيئة  القوة  عنا�شر  تعزيز  على  العمل  البنك  وا�شل  كما 
واإدارة املخاطر ومراقبة المتثال، حيث اعتمد  املوؤ�ش�شي  تطبيق معايري التحكم 
دليل احلاكمية املوؤ�ش�شية  اخلا�س بالبنك بهدف حتقيق مبادئ احلوكمة الر�شيدة 
املتمثلة بعدالة التعامل مع كافة اجلهات ذات العالقة وال�شفافية والإف�شاح عن 
الو�شع املايل والإداري للبنك وامل�شاءلة يف العالقات بني جمل�س الإدارة والإدارة 
التنفيذية ، وبني جمل�س الإدارة وامل�شاهمني، وبني جمل�س الإدارة واجلهات املختلفة 

الأخرى.
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4.2 ملي�ن دينار �سايف اأرباح بنك االحتاد 
خالل الربع االول

ال�سلفيتي: ارتفاع عدد فروع البنك اإىل 33 فرعا
العام احلايل 2013 حوايل  الول من  للربع  الحتاد  بنك  اأرباح  بلغ �شايف 
4.2 مليون دينار مقارنة مع حوايل 1.8 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام 

املا�شي 2012.

وح�شب البيانات املاملية للبنك، فقد حقق البنك منوا يف الرباح قبل ال�شريبة 
لتبلغ حوايل 5.9 مليون دينار  العام احلايل 2013  الربع الول من  خالل 

مقارنة مع حوايل 2.3 مليون دينار للربع الول من العام املا�شي 2012.

كما وارتفع اجمايل الدخل املتحقق خالل الربع الول من العام احلايل 2013 
ليبلغ حوايل 15.4 مليون دينار مقارنة مع حوايل 15.3 مليون دينار للفرتة 
ذاتها من العام املا�شي، يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع موجودات البنك 
خالل فرتة القيا�س ذاتها من العام احلايل 2013 حوايل 1.9 مليار دينار 

مقارنة مع حوايل 1.7 مليار دينار لغاية 31 كانون الول من عام 2012.
وقال رئي�س جمل�س ادارة البنك ع�شام ال�شلفيتي، ان البنك ا�شتمر ب�شيا�شته 
احل�شيفة واملتحفظة حفاظًا على متانة و�شعه املال، حيث ا�شتطاع امل�شي 
الظروف  �شمن  املمكن  ح�شب  وربحيته  املايل  مركزه  تعزيز  نحو  قدما 

القت�شادية الراهنة.

وا�شاف ان البنك ا�شتمر بالعمل على تطبيق ا�شرتاتيجيته التي تهدف اىل 
تو�شيع قاعدة العمالء، حيث قام البنك بتو�شيع �شبكة فروعه لي�شبح عدد 
الفروع الكلي30 فرعا داخل اململكة يف نهاية عام2012، ولريتفع عدد الفروع 
فيما بعد اىل 33 فرعا يف نهاية الربع الول للعام احلايل 2013، كما ا�شتمر 

البنك بتطوير خدماته مبا يلبي احتياجات العمالء.
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اإلــى  يهــدف  البنك  فاخـــ�ري: 
عمــليـــاته  م�سـتــ�ى  حت�ســني 
وخدماته لتلبية  رغبات العمالء

6.9 ملي�ن دينار اأرباح بنك االأردن للربع االأول
البنك يطلق برنامج 

القرو�س العقارية اجلديد 
�شراء  لتمويل  املميز واجلديد  العقارية  القرو�س  برنامج  الأردن  بنك  اأطلق 
عقار اأو حتديث و�شيانة املنزل احلايل ب�شعر فائدة متناف�س ومناف�س يبداأ 
من 7.49% وبن�شبة متويل ت�شل لغاية 80% من قيمة العقار وب�شقف ي�شل 

لغاية 250 الف دينار .

ومت ت�شميم الربنامج مبزايا عديدة، حيث ت�شل فرتة ال�شداد اإىل 25 �شنة 
وفرتة �شماح ت�شل لغاية 3 �شهور بالإ�شافة اإىل تاأمني على حياة العميل .

جلميع  قيمة  خدمات  تقدمي  من  القر�س  به  يتميز  ما  اإىل  بالإ�شافة  هذا 
العقاري  والتقدير  الرهن  العميل من ر�شوم  اإعفاء  اإمكانية  امل�شتفيدين من 

بالإ�شافة اإىل بطاقة ائتمانية معفاة من ر�شوم ال�شدار. 

جرار:  اياد  لالأفراد  امل�شرفية  اخلدمات  لدائرة  التنفيذي  املدير  وقال 
احتياجات  لتلبية  مبتكرة  بنكية  خدمات  تقدمي  على  الأردن  بنك  »يحر�س 
العمالء وخا�شة يف جمال القرو�س العقارية حيث ت�شاهم هذه احلملة التي 

يقدمها البنك بامتالك منزل الحالم بفائدة مناف�شة واإجراءات �شهلة«.

ويتطلع بنك الأردن دائما اإىل تقدمي خدمات م�شرفية مميزة ومتنوعة عالية 
امل�شتوى تخدم جميع فئات املجتمع من خالل �شبكة فروعه املنت�شرة يف جميع 

ارجاء اململكة.
بلغ �شايف اأرباح بنك الأردن بعد ال�شرائب خالل الربع الول من العام احلايل 2013 

ما جمموعه  6.9 مليون دينار .

بلغت 9.4  ال�شريبة  ارباحا قبل  البنك  للبنك، فقد حقق  املالية  البيانات  وح�شب 
مليون دينار لنهاية اآذار من العام احلايل 2013، يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع 

موجودات البنك حوايل 2 مليار دينار.

وقال وقال رئي�س جمل�س الإدارة / املدير العام لبنك الأردن �شاكر فاخوري  اأن نتائج 
التي حققها البنك جاءت �شمن الهداف التي و�شعها لتحقيقها خالل العام احلايل 

.2013

واأ�شاف انه رغم الظروف القت�شادية ال�شعبة والو�شع القليمي امل�شطرب، ال ان 
البنك ا�شتطاع موا�شلة النمو والتكيف مع الظروف املحيطة والتعامل مع خمتلف 
التي يعمل بها، وذلك بفعل التخطيط املتوازن والتوظيف  امل�شتجدات يف الأ�شواق 

الأمثل للموارد الداخلية الذاتية.

واأ�شار اىل اأن البنك يتبنى 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.
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13.4 ملي�ن دينار اأرباح البنك االأردين 
الك�يتي يف الربع االأول

الكباريتي :

النتائج املالية تعك�س م�ست�ى 
االإجنازات التي حققها البنك 

يف كافة اجل�انب

الراهنة. ن�شاطهم وتعرثت ح�شاباتهم نتيجة للظروف 

وقال اأن النتائج املالية احلالية تعترب موؤ�شرا وا�شحا على م�شتوى 
وذلك  العمل،  جوانب  كافة  يف  البنك  حققها  التي  الجنازات 
التعامل  على  وقدرتها  وواقعيتها  الإدارة،  �شيا�شات  كفاءة  بف�شل 

مع امل�شتجدات والظروف الراهنة.
عمالء  مع  العالقة  لتعزيز  اجلهود  موا�شلة  الكباريتي  واأكد 
اأعمالهم  تدعم  التي  والأفكار  احللول  بطرح  واملبادرة  البنك 
ال�شتثمارية  م�شاريعهم  تطوير  يف  وت�شاعد  اإحتياجاتهم  وتلبي 
واإجناح  الوطني  الإقت�شاد  تن�شيط  يف  ي�شهم  ومبا  والتجارية، 

خطط الإ�شالح والتنمية.

من  الأول  الربع  فى  اأرباح  �شافى  الكويتي  الأردنى  البنك  حقق 
العام اجلارى 2013 بنحو 13.45 مليون دينار.

وح�شب البيانات املالية للبنك خالل الربع الول من العام احلايل 
ال�شريبة حوايل 18.5  البنك قبل  ارباح  بلغ جمموع  2013، فقد 
مليون دينار، يف الوقت الذي بلغ فيه اجمايل الدخل خالل الفرتة 

ذاتها حوايل 32 مليون دينار. 

�شرح رئي�س جمل�س الإدارة عبد الكرمي الكباريتي، اأن البنك متكن 
من تنفيذ ال�شيا�شة التي مت اعتمادها بالتزامن مع بدء انعكا�شات 
اأهم عنا�شرها  والتي من  الوطني،  الإقت�شاد  العاملية على  الأزمة 
تراجع  الذين  وخا�شة  عمالئه  جانب  اإىل  بالوقوف  البنك  اإلتزام 
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326 األف �سايف اأرباح "بندار للتجارة واال�ستثمار" ا
خـــالل الربع االول

اأرباح خالل الربع الول من العام احلايل 2013 بلغت  حققت �شركة بندار للتجارة وال�شتثمار �شايف 
326.038 الف دينار مقارنة مع 175.208 الف دينار.

واكد املدير العام ب�شركة بندار للتجارة وال�شتثمار ب�شام حماد، انه وبالعودة اىل البيانات املالية لل�شركة، 
فقد بلغت ارباحها قبل ال�شريبة 379.397 الف دينار خالل الربع الول من العام احلايل 2013، مقارنة 

مع 225.608 الف دينار.

كما وبلغ جمموع موجوداتها خالل الربع الول من العام احلايل 2013 حوايل  33.02 مليون دينار مقارنة 
مع حوايل 32.8 مليون دينار لغاية 31 كانون الول من العام املا�شي 2012.

  
واأ�شار حماد اىل ان النتائج املالية لل�شركة جاءت من خالل حمافظة ال�شركة على كفاءتها واأن�شطتها 
املتميزة، حيث تتميز �شركة بندار بتحقيق التوازن بني م�شادر الأموال وا�شتخداماتها، مما اأظهر كفاءتها 

يف الوفاء بالتزاماتها مع ال�شتغالل الأمثل لراأ�س املال وال�شيولة املتوفرة.

حققت �شركة الت�شالت الأردنية "اأوراجن" ارباحًا بعد �شريبة الدخل 15.9 مليون 
دينار خالل الربع الول من العام 2013.

وح�شب النتائج املالية لل�شركة، فقد بلغ الربح الت�شغيلي بلغ 18.75 مليون دينار للربع 
الول من العام احلايل، مقارنة مع 25.33 مليون دينار للعام املا�شي، كما وو�شجل 

الربح قبل �شريبة الدخل 21.53 مليون دينار يف 2013.

وحول القطاعات الت�شغيلية ك�شفت البيانات املالية لل�شركة، انه مت حتديد اأ�شلوب 
عر�س القطاعات الرئي�شية بحيث يكون على ا�شا�س القطاعات الت�شغيلية، وذلك بناء 
على اأن املخاطر واملنافع املتعلقة بال�شركة تتاأثر ب�شكل جوهري بالختالفات املقدمة 

من قبل تلك القطاعات.

وا�شارت البيانات اىل ان ن�شاط ال�شركة منظم ومدار ب�شكل منف�شل ح�شب طبيعة 
اخلدمات املقدمة من خالل قطاعات متثل كل منها وحدة ن�شاط ا�شرتاتيجي وتقد 

خدمات خمتلفة.

حماد: ال�سركة متيزت بتحقيق الت�ازن بني 
م�سادر االأم�ال وا�ستخداماتها

15.9 ملي�ن دينار اأرباح "االت�ساالت"
يف الربع االأول
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734 األف دينار اأرباح "االأوىل للتم�يل" 
قبل ال�سريبة الربع االأول

خلدمات  للتمويل  الأوىل  ل�شركة   ، اجلاري  العام  من  الأول  الربع  اأداء  �شجل 
الف   734 بذلك  حمققة  ال�شريبة  قبل  الأرباح  يف  ارتفاعًا  الإ�شالمي،  التمويل 
العام 2012 ، حمققة بذلك منوا  الربع املقابل له من  مقارنة ب 663 الف مع 

ن�شبته %11.

وح�شب البيانات املالية للربع الأول من العام 2013 ، فقد ارتفع جمموع اإيراداتها 
اإىل 1.1 مليون بنمو ن�شبته 10 %، يف حني ارتفع �شايف الدخل بعد ال�شريبة اإىل 
558 األف دينار وبن�شبة منو 10 %،  ومن اجلدير بالذكر اأن �شايف الربح ح�شب 

قائمة الدخل ال�شامل ارتفع اإىل 916 الف دينار.

كما وارتفع جمموع موجودات ال�شركة خالل الفرتة امل�شار اإليها متخطيًا الـ 50 
مليون دينار وحمققًا منوا  ن�شبته 2% عن اقفال البيانات اخلتامية للعام 2012 ، 

بينما ا�شتقر اإجمايل املطلوبات عند 12.9 مليون دينار .

و يف املح�شلة ارتفع �شايف حقوق امللكية 37.12 مليون دينار مقارنة مع 36.2 
مليون دينار من عام 2012 وبنمو ن�شبته 2.5 %، حيث اأ�شبحت القيمة الدفرتية 

لل�شهم الواحد 1.06 دينار مقابل 1.034 دينار للعام 2012.

وحققت ال�شركة تلك النتائج ح�شادًا ملا مت ا�شتثماره من فتح �شبكة فروع تغطي 
مناطق عمان يف كل من الوحدات واملدينة الريا�شية بالإ�شافة للفرع الرئي�شي 
العقبة،  حمافظة  وموؤخرًا  الزرقاء  وحمافظة  اربد  حمافظة  من  وكل  خلدا  يف 
حيث �شتعمد ال�شركة و�شمن خطتها الإ�شرتاتيجية لل�شنوات القادمة على زيادة 

الأرباح وتعظيم املنفعة للم�شاهمني وتطوير منظومة املنتجات لديها.

ال�شوقية يف قطاع  للتمويل على ن�شبة جيدة من احل�شة  وت�شيطر �شركة الأوىل 
�شركات التمويل وتقدم خدماتها من خالل �شيغ التمويل املختلفة من املرابحة 
وامل�شاومة والإجارة والإ�شت�شناع، وذلك من خالل توفري عدد من املنتجات التي 
من  الإ�شالمية  ال�شريعة  اأحكام  وفق  عمالئها  واحتياجات  يتنا�شب  مبا  �شيغت 
متويل �شيارات و�شلع ا�شتهالكية ومنافع تعليم وزواج و�شفر، اإ�شافة  لتمويل راأ�س 
للعمالء   ) حت�شيل  وبوال�س  م�شتندية،  اعتمادات  حملي،  )�شراء  العامل  املال 
اآليات،  معدات،  )عقارات،  الثابتة  ال�شول  لتمويل  بال�شافة  ال�شركات،  من 

جتهيزات، اأثاث مكتبي(.

حمققة من� ن�سبة %11
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جرب:ال�سركة ت�سعى حاليًا اإىل الت��سع اجلغرايف يف جن�ب اململكة

1.4 ملي�ن دينار  اإيرادات
 "الت�سهيالت التجارية" الربعية

املالية  نتائجها  الأردنية  التجارية  الت�شهيالت  �شركة  اأعلنت 
عن الفرتة املنتهية يف 31 /03 /2013، والتي اأظهرت منوًا يف 
جمموع اليرادات بن�شبة 51 باملئة، مقارنة بالفرتة نف�شها من 

العام 2012، لتبلغ ما قيمته  1.4 مليون دينار.

ت�شغيلية  ارباح  الأردنية،  التجارية  الت�شهيالت  �شركة  وحققت 
مقدارها  بزيادة  دينار،   457.161 مقدارها  ال�شريبة  قبل 
بلغ  حني  يف   ،2012 للعام  نف�شها  بالفرتة  مقارنة  باملئة،   139
يف  كما  دينار،  مليون   20.1 حوايل  امل�شاهمني  حقوق  �شايف 
يف  دينار  مليون   19.7 حوايل  مع  مقارنة   2013 اآذار  نهاية 

نهاية عام 2012.

ه�شام  الردنية،  التجارية  الت�شهيالت  ل�شركة  العام  املدير  واأفاد 
اأف�شل  توفري  اىل  �شعت  املا�شية  الفرتة  وخالل  ال�شركة  باأن  جرب، 
انعك�س  الذي  المر  للعمالء  وال�شت�شارية  التمويلية  اخلدمات 
املتحققة  املالية  والنتائج  عام  ب�شكل  ال�شركة  اأداء  على  ايجابًا 

ب�شكل خا�س.

يف  خ�شو�شًا  اجلغرايف  التو�شع  اىل  حاليًا  ت�شعى  ال�شركة  اأن  وقال 
العقبة،  حمافظة  يف  فرع  فتح  خالل  من  اململكة،  جنوب  منطقة 
ل�شكان  املتزايدة  واحلاجة  والكبري،  الوا�شح  للتطور  نظرًا  وذلك 

تلك املحافظة اىل اخلدمات التمويلية التي تقدمها ال�شركة.
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جامعة ال�سرق االأو�سط تربم 4 اتفاقيات 
يف جمال التعليم والبحث العلمي

اأقرت اإ�سرتاتيجيتها لل�سن�ات اخلم�س املقبلة

اأربع اتفاقيات مع جامعات عربية  ال�شرق الو�شط موؤخرا  اأبرمت جامعة 
والبحث  التعليم  جمايل  يف  الكادميي  التعاون  تعزيز  اأطار  يف  وتركية، 

العلمي. 

التي عقدت يف  الول  العايل  التعليم  قمة  هام�س  على  التفاقيات  ووقعت 
مدينة بر�شلونة)ا�شبانيا(، بتنظيم من احتاد اجلامعات العربية ونظريه 
واملناهج،  التدري�س  ا�شاليب  تطوير  بهدف  بر�شلونة  وجامعة  الوروبي 

والطالع على الو�شائل التعليمية احلديثة. 

)م�شر(،  �شم�س  عني  جامعة  هي  جامعات  الأربع  التفاقيات  و�شملت 
وجامعة  العراق(،  اربيل-  جيهان)  وجامعة  اأكتوبر)م�شر(   6 وجامعة 
والتي  ثانية  جهة  من  الأو�شط  ال�شرق  وجامعة  جهة،   من  الرتكية  اإينونو 
مثلها رئي�س جمل�س الأمناء الدكتور يعقوب نا�شر الدين ورئي�س اجلامعة 

الدكتور ماهر �شليم. 

وقال الدكتور يعقوب نا�شر الدين  اإن اأهمية القمة اأنها ت�شب يف امل�شعى 
الطالب  الأول  حمورها  يكون  حاكمية  "اإيجاد  يف  اجلامعة  تتبناه  الذي 
والذي ل بد من  م�شاركته يف �شناعة ال�شيا�شات والقرارات والآليات التي 

ت�شمح للجامعة يف حتقيق اأهدافها".

موؤ�ش�شات  مع  التعاون  بناء  يف  مهما  الدويل  التعاون  دور  ياأتي  واأ�شاف: 
اأكادميية ومهنية ودولية مرموقة ليخدم تطور اجلامعة وحتقيق اأهدافها.

الهداف  يف  امل�شاركة  يف  الرغبة  حتقيق  الأربع  التفاقيات  وتهدف 
التعاون  وت�شجيع م�شروعات  واملهنية بني اجلامعات،  والعلمية  الكادميية 
القطاعات  خمتلف  يف  اجلامعية  العلمية  والبحوث  التعليم  جمال  يف 

والتخ�ش�شات .
 

ولتحقيق ذلك، ي�شمن  الأطراف املوقعون على التفاقيات تبادل الأ�شاتذة 
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واملقررات،  والبحاث  واملراجع  املعلومات  وتبادل  والطالب،  والباحثني 
وتنظيم املحا�شرات والدورات والندوات واملوؤمترات وور�س العمل، ف�شال 
عن التعاون يف جمال امل�شروعات البحثية وال�شراف امل�شرتك على ر�شائل 

املاج�شتري والدكتوراة والدبلوما. 

من جانبه قال رئي�س جامعة ال�شرق الأو�شط الدكتور ماهر �شليم  اإن  هذه 
اأدوات  التفاقيات تندرج �شمن اخلطة التي تعتمدها اجلامعة يف تطوير 
خمرجات  تعزيز  ل�شمان  اجلديدة  التجارب  على  الطالع  عرب  التعلم 
العملية الكادميية  لأهدافها، وحتديدا يف  التعليم يف اجلامعة، وحتقيق 

جمال م�شاريع البحوث. 

املنهل  �شركة  مع  تفاهم  مذكرة  الأو�شط  ال�شرق  جامعة  واأبرمت  كما 
والدرا�شات  البحاث  و  والفكرية  العلمية  املواد  ن�شر  بهدف  التكنولوجية، 

واملوؤلفات ب�شيغة الكرتونية.

ومبوجب املذكرة، متنح اجلامعة �شركة املنهل رخ�شة عاملية غري ح�شرية 
لإتاحة الو�شول للمواد العلمية والبحاث اإلكرتونيا بكافة الو�شائل وال�شكال 

اللكرتونية، وا�شتخدامه للتدريب ون�شر املعرفة وتوزيعه يف العامل.

بال�شيغة  ورفعها  العلمية  واملواد  البحاث  حتويل  على  الطرفان  واتفق 
والدار�شني   الباحثني  يدي  بني  و�شعها  لغايات  املطلوبة  والتقنية  الفنية 

كقواعد بيانات وبال�شيغة التي تنا�شب املادة العلمية.

وياأتي توقيع هذه املذكرة اميانا من جامعة ال�شرق الأو�شط ب�شرورة ن�شر 
املعرفة والثقافة والنتاجات العلمية لأ�شاتذة اجلامعات وطلبة الدرا�شات 

العليا.

لل�شنوات  اإ�شرتاتيجيتها  الأو�شط  ال�شرق  جامعة  اأقرت  اخرى   جهة  من 
اخلم�س املقبلة ) 2014-2019( وذلك يف خلوة اأكادميية عقدت بح�شور 
ورئي�س  املديرين  هيئة  واأع�شاء  ورئي�س  الأمناء  جمل�س  واأع�شاء  رئي�س 

اجلامعة وعمداء كلياتها واأع�شاء الهيئتني التدري�شية والإدارية فيها.

راعي  اجلامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الدين  نا�شر  يعقوب  الدكتور  ودعا 
احلفل، اإىل ا�شتثمار هذه الفر�شة التي تتيح للجميع امل�شاركة يف �شياغة 
اإ�شرتاتيجية اجلامعة ، وتقدمي املقرتحات والأفكار اخلالقة التي ت�شهم يف 
تطوير الأداء وخدمة التعليم العايل وخمرجاته مبا يعزز دورها يف عملية 

اجلامعة بحثت التعاون مع اجلامعات ال�س�دانية و�ساركت 
باملعر�س الك�يتي العاملي للتعليم
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الإ�شالح والتغيري التي ي�شهدها الأردن ، ويتواءم مع الروؤية امللكية ال�شامية 
على �شرورة العمل بال�شيا�شة العامة للجامعة التي اأقرها جمل�س الأمناء .

واأكد على اأهمية التقييم املو�شوعي مل�شرية �شبع �شنوات من عمر اجلامعة 
عن  �شدرت  وتو�شيات  ا�شرتاتيجيات  من  اجنازه  مت  ما  على  والبناء 
مثل  عقد  يف  الأو�شط  ال�شرق  جامعة  متيز  اإىل  م�شريًا  �شابقتني،  خلوتني 
اجلامعات  بني  بلغتها  التي  واملكانة  فل�شفتها  مع  ان�شجامًا  اخللوات  هذه 
رهان  وك�شب  والتفوق  التميز  مببداأ  منها  التزاما   ، واخلا�شة  احلكومية 
 ، احلية  وقواه  لالأردن  العليا  امل�شلحة  يف  ت�شب  التي  ال�شريفة  املناف�شة 
ويف مقدمتها ال�شباب الذين تتحمل اجلامعات م�شوؤولية تعليمهم وتاأهيلهم 

ومنحهم املهارات الكافية للدخول اإىل �شوق العمل من اأو�شع اأبوابه .

واأ�شار اإىل حجم العناء والكلفة الباهظة التي حتملتها اجلامعة من اأجل 
�شاملة  جامعة  اإىل  فقط،  العليا  للدرا�شات  جامعة  من  اجلامعة  حتويل 
البكالوريو�س،  �شهادة  متنح  التي  اجلامعي  التعليم  من  الأوىل  للمرحلة 

بالإ�شافة اإىل �شهادة املاج�شتري.

واأعلن اأن جامعة ال�شرق الأو�شط قد ا�شتكملت �شروط امل�شاحة التي يجب 
مباين  ثالثة  باإن�شاء  الفور  على  �شتبا�شر  واأنها  مرافقها  عليها  تقوم  اأن 
م�شتقلة ح�شب املوا�شفات الدولية لكلية الهند�شة وكلية ال�شيدلة وعمادة 
�شوؤون الطلبة . منوهًا بح�شن الأداء الأكادميي والإداري وامل�شتوى الراقي 

الذي ي�شهده املجتمع الطالبي والأكادميي.

الرتبوية  والعلوم   ، الآداب  كليات  عمداء  قدمها  تقارير  اخللوة  و�شهدت 
والت�شميم  والعمارة   ، والهند�شة   ، والأعمال   ، والإعالم   ، واحلقوق   ،
، وعمادة  العليا  الدرا�شات  ، وعمادة  املعلومات  ، وتكنولوجيا  اجلرافيكي 
هيئة  اأع�شاء  وعدد  الكلية  اإن�شاء  مراحل  ت�شمنت  كما   ، الطلبة  �شوؤون 
واملتطلبات  الإجنازات  عن  ف�شاًل  وتخ�ش�شاتهم  والطلبة  التدري�س 

ال�شرورية التي حتقق اأهداف اخلطة اخلم�شية.

راأ�شها  على  حماور  ع�شرة  من  الإ�شرتاتيجية  اخلطة  تو�شيات  وتكونت 
على  الأكادمييون  اخلرباء  فيها  �شدد  التي  اجلامعية  والإدارة  احلاكمية 
والكفاءة  اخلربة  من  عال  قدر  على  اأع�شاء  ا�شتقطاب  يف  ال�شتمرار 
عاملية  جامعات  من  خرباء  وا�شتقطاب  والإدارية،  التدري�شية  للهيئتني 
اجلامعة  لكليات  تنظيمية  هياكل  وبناء   ، الخت�شا�س  ذوي  من  عريقة 
الأخالقي  العمل  ميثاق  وبناء  اجلودة،  �شمان  متطلبات  مع  تتما�شى 

للهيئتني الأكادميية والإدارية وميثاق اأخالقيات البحث العلمي.

تخ�ش�شات  با�شتحداث  اخللوة  اأو�شت  الأكادميية،  الربامج  حمور  ويف 
املجتمع  احتياجات  تلبي  والبكالوريو�س  املاج�شتري  م�شتوى  على  جديدة 
التعليمية  واملناهج  الدرا�شية  وتطوير اخلطط   ، م�شتجداته  مع  وتتما�شى 
مبا يتالءم ومتطلبات الع�شر، والتوجه نحو العاملية من خالل ا�شتحداث 
"التنال  م�شروع  واإ�شهار  عريقة،  عاملية  جامعات  مع  م�شرتكة  برامج 
العربي" املتخ�ش�س باللغة العربية ، وحتويل اجلوانب النظرية يف املواد 

التعليمية اإىل جوانب تطبيقية- تفعيل التدريب امليداين.

اأبرمت مذكرة تفاهم لن�سر امل�اد العلمية والفكرية
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جامعة فيالدلفيا تك�سف النقاب عن 
اأحدث �سيارة تعمل بالطاقة ال�سم�سية

ي�م امل�سار ال�ظيفي العا�سر

التي  املبتكرة  الكهربائية  ال�شيارة  النقاب عن  موؤخرا  فيالدلفيا  ك�شفت جامعة 
تعمل با�شتخدام تكنولوجيا الطاقة ال�شم�شية.  

وقال رئي�شة ق�شم الهند�شة امليكانيكية الدكتورة �شذى عمورة: "اإن هذا الإجناز 
ياأتي ليكون ر�شالة وا�شحة من جامعة فيالدلفيا بكون الطاقة ال�شم�شية ت�شكل 
دورا اأ�شا�شيا يف ا�شتدامة م�شتقبل العامل، من خالل تطبيقات الطاقة ال�شم�شية 
التي ناأمل باأن تلهم  ال�شباب واأ�شحاب الأعمال ل�شتك�شاف ا�شتخدامات جديدة 

للطاقة ال�شم�شية.
 

واأو�شحت اأن م�شروع Solar Car مت تنفيذه من قبل جمموعة طالب الهند�شة 
يف ال�شنة الثالثة، للم�شاركة يف امل�شابقة �شمن معايري مناف�شة  عالية كاأخف وزن 
واأجمل ت�شميم، واأقل ديناميكية هوائية بالن�شبة لل�شيارة. ومت البدء يف امل�شروع 
اخلاليا  وحدات  اختيار  مراعاة  ومتت   ،2012 املا�شي  العام  من  �شهر  اآخر  يف 
ال�شم�شية باأقل وزن، ومقارنة الن�شب والأرقام ب�شيارات الهايربد احلديثة للتاأكد 

من حتقيق اأخف الأوزان وحتطيم الأرقام القيا�شية.
 واأ�شافت عمورة "اإن هذه ال�شيارة التي تعمل بالطاقة ال�شم�شية، ل يدخل فيها 

التي  ال�شم�شية  الأ�شعة  بنظام  تعمل  فهي  الداخلي،  الحرتاق  اآلت  من  نوع  اأي 
ت�شقط على الألواح وتتحول اإىل كهرباء تخزن يف البطاريات، لتحولها اإىل قوة 
و�شددت  – 70 كم.  ال�شيارة من 55  �شرعة هذه  وتبلغ  املوتور،  دفع خمزنة يف 
على اأنه: "حر�شنا على النتباه لالتزان والتمكن، وملركز الكتلة  على املنحنيات 

واملنحدرات احلادة لتجنب حدوث اأي م�شكلة.  
واأكدت اأن نظام الطاقة ال�شم�شية امل�شتخدم مثال يحتذى به يف البتكار امل�شتدام 

والتقنيات اجلديدة التي حُتدث مثل هذا الأثر الإيجابي على جمتمعنا وبيئتنا.

الهند�شي  اليوم  فيالدلفيا  جامعة  يف  الهند�شة  كلية  نظمت  مت�شل  �شعيد  على 
الرئي�شي  املو�شوع  كان  حيث  الأردنيني،  املهند�شني  نقابة  مع  بالتعاون  الثامن 
لليوم الهند�شي هو واقع هند�شة امليكاترونك�س حمليًا وعامليًا والآفاق امل�شتقبلية 

ل�شتغالل التكنولوجيا احلديثة يف هذا الفرع الهام من فروع الهند�شة. 

بالتعاون  امليكاترونك�س  املاج�شتري يف هند�شة  برنامج  اإطالق  اليوم  و�شهد هذا 
ما بني جامعة فيالدلفيا وجامعة بوخوم )BOCHUM( الأملانية املدعوم من 

 .)TEMPUS( الربنامج الأوروبي متبو�س
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يون�س الحتفال،  بني  الدكتور حممد  امليكاترونك�س  وافتتح رئي�س ق�شم هند�شة 
وذلك بح�شور  رئي�س اجلامعة الدكتور مروان كمال وبامل�شاركني يف اأعمال اليوم 

الهند�شي والهيئتني الأكادميية والإدارية.

واألقى رئي�س ال�شعبة الكهربائية املهند�س �شكيب عودة اهلل ممثل نقيب املهند�شني 
الأردن هي �شاحبة  اأن  "اإىل   : اأ�شار فيها  املهند�س عبد اهلل عبيدات  الأردنيني 
الن�شبة الأكرب  يف العامل لعدد املهند�شني بالن�شبة لعدد ال�شكان، فالن�شبة الآن 
مهند�س لكل 65 مواطنا، وتبذل نقابة املهند�شني تبذل جهدًا كبريًا يف توظيف 

وتدريب وت�شغيل املهند�شني". 

واأ�شاف: "اإن التعاون مع اجلامعات يف الأيام العلمية واملوؤمترات جزء مهم من 
 40 يقارب  ما  هناك  اأن  الأخرية  الدرا�شات  بينت  وقد  املهند�شني،  نقابة  عمل 
األف طالب وطالبة يف الهند�شة على مقاعد الدرا�شة، لذا يجب تعزيز التعاون 
بني واجلامعات الأردنية ووزارة التعليم العايل والنقابة للمواءمة بني خمرجات 

التعليم و�شوق العمل حتى ل يكون م�شريهم �شوق البطالة". 

من جانبه اأ�شار مدير مكتب متبو�س الوطني الأ�شتاذ الدكتور اأحمد اأبو الهيجا 
"ا�شرتك يف برنامج متبو�س منذ العام 2002. وخالل ال�شنوات  اأن الأردن  اإىل 
الع�شر املا�شية، ح�شل الأردن على متويل لإثنني واأربعني م�شروعًا، �شتة وثالثني 
العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  لتطوير  تهدف  التي  امل�شرتكة  امل�شاريع  نوع  من  منها 
وبراجمها، و�شتة من نوع امل�شاريع الهيكلية التي ترمي اإىل تطوير التعليم العايل 
على م�شتوى اململكة. وقد بلغت قيمة املنح املقدمة لهذه امل�شاريع ما يقارب خم�شة 

ع�شر مليون يورو". 

"اإىل النظر يف العدد  بدروه دعا رئي�س جامعة فيالدلفيا الدكتور مروان كمال 
الكبري من املهند�شني غري العرب الذين يعملون يف الوطن العربي، وهذا يتطلب 
منا اأن ندرب مهند�شينا تدريبًا جيدا لإحاللهم يف هذه الوظائف، اإذ اأن املهند�س 
املهند�س يف اخلارج،  ليناف�س  والكفاءة  القدرة  لديه  العربي  واملهند�س  الأردين 

فعلينا اأن ن�شجعهم ون�شجع الدول العربية على دعمهم".

العلمية  املحا�شرات  من  جمموعة  على  الهند�شي  اليوم  فعاليات  وا�شتملت 
ملتحدثني من داخل اململكة وخارجها، و�شملت اجلل�شة الأوىل التي حملت عنوان 
"امليكاترونك�س والبحث العلمي وخدمة املجتمع" اأربع اأوراق هي: ق�شم هند�شة 
توتوجني،  طارق  للدكتور   "Tempus JIM2L" وم�شروع  امليكاترونك�س 
والتوجهات البحثية يف هند�شة امليكاترونك�س للدكتور قا�شم العبيدي، ون�شاطات 
امليكاترونك�س يف املعهد التكنولوجي العايل لالأ�شتاذ الدكتور يحيى هنداوي من 
م�شر، و�شبكة امليكاترونك�س الأردنية للدكتور نذير الروا�شدة اجلامعة الأملانية 

الأردنية.

امليكاترونك�س  تطبيقات  "ال�شناعة":  عنوان  حتت  الثانية  اجلل�شة  وناق�شت 
لالأدوية،  احلكمة  �شركة  من  احلوراين  �شريين  للدكتورة  الأدوية  �شناعة  يف 

�شركة  من  جوينات  لرا  املهند�شة  بالعمليات  والتحكم  الأمتتة  وتطبيقات 
�شعبان  م�شطفى  للمهند�س  وامليكاترونك�س  وال�شناعة  املتطابقة،  التكنولوجيا 

من املركز التقني للخدمات ال�شناعية. 

من جهة اخرى افتتحت رئي�شة جمل�س اأمناء جامعة فيالدلفيا ليلى �شرف موؤخرا 
وا�شتقطب  اأقيم يف حرم اجلامعة  الذي  العا�شر،  الوظيفي  امل�شار  يوم  فعاليات 
والفنادق،  وال�شياحة  والبيئة،  ال�شحة،  قطاعات  من  وجهة  موؤ�ش�شة   45 نحو 
اجلامعية،  واخلدمات  وال�شت�شارات  املعلومات،  وتقنية  امل�شرفية،  واخلدمات 

واملحا�شبة، والت�شالت، والهند�شة والتجارة وغريها.
 

وطالبات اجلامعة، خا�شة اخلريجني  متميزة لطالب  فر�شة  اليوم،  ويعد هذا 
موؤ�ش�شات  العمل وممثلي خمتلف  اأ�شحاب  للقاء  التخرج،  اأبواب  ومن هم على 
وجهات القطاع العام واخلا�س، ليتعرفوا على طبيعة العمل يف تلك القطاعات 
مع  توافقها  ومدى  فيها  املتاحة  والتدريبية  الوظيفية  والفر�س  املتنوعة 

تخ�ش�شاتهم.
 

كما التقى الأ�شاتذة من خمتلف التخ�ش�شات مبمثلي املوؤ�ش�شات امل�شاركة لبحث 
اأوجه التعاون املمكنة مع اجلامعة وا�شتقبال اأية مالحظات لتلك املوؤ�ش�شات عن 

اجلامعة وخريجها. 

ومن اجلدير بالذكر اأن العديد من خريجي اجلامعة يف ال�شنوات املا�شية وقفوا 
من  فيالدلفيا  جامعة  خمرجات  متيز  يوؤكد  الذي  الأمر  ل�شركاتهم،  كممثلني 
تواكب  عالية   وتوظيفية  الطلبة  لدى  اإ�شافية  ومهارات  عالية  اأكادميية  جودة 

معايري اأرقى املوؤ�ش�شات التعليمية والأكادميية يف العامل.
عقدت   الأعمال،  و�شبكات  نظم  اإدارة  لق�شم  العلمي  اليوم  فعاليات  و�شمن 
مايكرو�شوفت  �شبكات  اإدارة  ور�شة عمل متخ�ش�شة يف جمال  موؤخرًا  اجلامعة 

، بالتعاون مع مركز عيا�س للتدريب. 

بهذه  اأبوعّرا  حممود  الدكتور  الأعمال  و�شبكات  نظم  اإدارة  ق�شم  رئي�س  واأ�شاد 
الدورات املتخ�ش�شة ملا لها من اأثر اإيجابي وفعال يف رفع م�شتوى الطلبة العلمي 
واملهني ومما ي�شاهم اأي�شا يف ج�شر الفجوة بني خمرجات التعليم واحتياجات 
�شوق العمل من حيث تهيئة الطلبة ب�شورة متكنهم من مواجهة متطلبات �شوق 

العمل املهنية.

يف املقابل اختتمت جامعة فيالدلفيا اأعمال ملتقى فيالدلفيا الثاين للق�شا�شني 
اللغة العربية واآدابها، مب�شاركة ثمانية ع�شر  ال�شباب الذي ينظمه �شنويا ق�شم 

قا�شًا وقا�شة.

للقاء  العطعوط  �شامية  والكاتية  غرايبة  ها�شم  الكاتب  امللتقى  وا�شت�شاف   
بالق�شا�شني ال�شباب وتقدمي جانب من خربتهما الق�ش�شية يف تدريب الكتاب 
ال�شباب، حيث ا�شتمل امللتقى على  ثالث جل�شات اإ�شافة اإىل اجلل�شة الفتتاحية.

اإطالق برنامج ماج�ستري هند�سة امليكاترونك�س
خالل احتفالها بي�مها الهند�سي الثامن



�مل�صتثمـــــــــــرون �لن�صامــــــــــــى     حزير�ن  762013

ــي
مـــــ

علي
الت

اع 
طــــ

الق
ـي 

 فــ
ــار

مـــ
ستث

الإ�
عقدت حما�سرة يف بعن�ان "العنف اجلامعي"ا

جامعة اإربد تكرم عددًا من الطلبة 
املطالعني واملتدربات

كرمت جامعة اإربد عددًا من الطلبة املطالعني واملتدربات، وذلك �شمن فعاليات 
حممد  الدكتور  الأ�شتاذ  اجلامعة  رئي�س  وبرعاية  املختلفة  املكتبة  دائرة  واأن�شطة 
ال�شباريني  وبح�شور عدد من اأع�شاء الهيئتني التدري�شية والإدارية، وجمع كبري 

من طلبة اجلامعة.

ويف بداية اللقاء حتدث كل من الدكتور ال�شباريني والدكتور طالب عبابنة مدير 
على  امل�شتمر  وترددهم  ن�شاطهم  على  الطلبة  فيها  �شكروا  بكلمات  املكتبة  دائرة 
املكتبة للنهل من املعارف املختلفة، وحثوا الطلبة على ال�شتزادة من العلم وطلب 

املعرفة، وزيارة املكتبة ب�شكل م�شتمر، والطالع على كل جديد فيها با�شتمرار.

يف املقابل رعى الأ�شتاذ رئي�س جامعة اإربد الأهلية اليوم العلمي الذي اأقامته كليتا 
العلوم وتكنولوجيا املعلومات، والتمري�س، بح�شور جمع كبري من اأع�شاء الهيئات 

التدري�شية والإدارية يف اجلامعة، يف مدرج الكندي.
والقى عميد الكلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات الأ�شتاذ الدكتور �شفوان ال�شالمية 
، كلمة قال فيها: اإن كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات وكلية التمري�س تقيم هذا 

الأردين برتاثه ويعطي منوذجًا  ال�شعب  ارتباط  ليمثل  العلمي اخلام�س  اليوم 
الأفكار  تبادل  اإىل  يهدف  العمل  هذا  واأن  الرتاكمي  والعمل  املتعاون  للفريق 

والقرتاحات بني العلماء واملخت�شني". 

وت�شمن برنامج العمل، افتتاح فعاليات اليوم الطبي لكلية التمري�س يف مكتبة 
اجلامعة، لقيا�س الوزن، والطول، وم�شتوى ال�شكر يف الدم، ونوع الدم وقوته، 
بالإ�شافة اإىل اإر�شادات �شحية تتعلق بفح�س الثدي، وتنظيم ال�شكر يف الدم، 

وخماطر التدخني، وتنظيم ال�شغط.

اجلامعي"،  "العنف  بعنوان  حما�شرة  اجلامعة  عقدت  اخرى  جهة  من 
الإ�شالمية  العربية  الثقافة  جمعية  يف  الطالبي-  املكتب  مدير  القى  حيث 
الدكتور حممد  الأ�شتاذ  برعاية  وذلك  املحا�شرة،  امل�شاقبة  الأ�شتاذ عبداهلل 
ال�شباريني رئي�س اجلامعة، وبح�شور نائب الرئي�س الدكتور حممد املحاميد، 
والدكتورة وفاء الأ�شقر، م�شاعد الرئي�س ل�شوؤون التخطيط والتطوير، وعمداء 
الكليات، وجمع كبري من اأع�شاء الهيئات التدري�شية والإدارية والطالبية، يف 

مدرج الكندي.
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جمل�س الطلبة ينظم احتفالية »كلنا االأردن« ا

جامعة الزرقاء حتتفل بعيد اال�ستقالل 

معر�شًا  العدو�س،  اأبو  يو�شف  الدكتور  الأ�شتاذ  الزرقاء  جامعة  رئي�س  افتتح 
ال�شابع  ال�شتقالل  عيد  مبنا�شبة  اأقيم  والذي  فن(،  )حكاية  بعنوان  للر�شومات 
وال�شتني، و�شمن احتفالية )كلنا الأردن(، والذي نظمها جمل�س الطلبة وبالتعاون 

مع املر�شم اجلامعي يف عمادة �شوؤون الطلبة. 

وزخارف،  فنية،  ور�شومات  العهد،  وويل  امللك  جلاللة  لوحات  املعر�س  وت�شمن 
الزيتية  الألوان  وا�شتخدمت  وطنية،  وجم�شمات  للطبيعة،  �شور  اإىل  بالإ�شافة 
واملائية، واحتوى املعر�س على ما يقارب نحو 60 لوحة فنية، نق�شت على الكرتون 

والقما�س.

و�شهد املعر�س ح�شورًا لأع�شاء الهيئتني التدري�شية والإدارية يف اجلامعة، وعدد 
كبري من الطلبة.

املختلفة،  الن�شاطات  م�شتمر على عقد  وب�شكل  تقوم  اأن اجلامعة  بالذكر  اجلدير 
الهادفة  الأن�شطة  ودعم  الأن�شطة،  خمتلف  يف  الطلبة  م�شاركة  يف  ت�شهم  والتي 

لطلبتها.

خمتلف  بها  �شاركت  القدم  كرة  خما�شي  للبطولة  نهائية  مباراة  واأقيمت  كما 
كلية  وحازت  والثاين،  الأول  املركزين  القت�شاد  كلية  فريق  وح�شد  الكليات، 

الهند�شة على املركز الثالث.

اإميانا  وذلك  اخلا�شة،  للرتبية  ال�شليل  �شيدات  جلمعية  زيارة  الحتفال  وا�شتمل 
واإ�شراك  املحلي،  املجتمع  مع  والتوا�شل  املجتمعية  بامل�شوؤولية  الزرقاء  من جامعة 
ذوي الحتياجات اخلا�شة بالأعياد الوطنية، بح�شور مدير ق�شاء ال�شليل، ورئي�شة 
�شيدات  الزرقاء، وجمعية  الإدارية يف جامعة  الهيئة  اأع�شاء  وعدد من  اجلمعية، 

ال�شليل للرتبية اخلا�شة، وجمع من طلبة اجلامعة واجلمعية.

78

1.52 ملي�ن دينار 
اأربـــــــــاح

للتعليم  "الزرقاء  
و اال�ستثمار" الربعية

جتاوزت اأرباح �شركة الزرقاء للتعليم و ال�شتثمار يف الربع الأول من 
العام احلايل 1.52 مليون دينار مقارنة مبا يزيد عن 1.39 مليون 

دينار للفرتة ذاتها من العام املا�شي2012.

ال�شريبة  قبل  ربحا  حققت  فقد  لل�شركة،  املالية  البيانات  وح�شب 
خالل ذات فرتة املقارنة جتاوز املليون و 768 األف دينار مقارنة باأكرث 

من مليون و 624 األف دينار للربع الول من العام املا�شي 2012. 

وبلغ جمموع املوجودات يف الربع الأول من العام احلايل عن 39 مليونا 
األف دينار يف  األف دينار مقارنة باأكرث من 36 مليونا و 548  و 272 

العام 2012 .

و ك�شفت القوائم املالية املرحلية ل�شركة الزرقاء للتعليم و ال�شتثمار 
عن جتاوز جمموع حقوق امللكية يف الربع الأول من هذا العام 2013 
عن 23 مليونا و 621 األف دينار ارتفاعا من ما يزيد عن 22 مليونا 

100 األف دينار يف العام 2012 .
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جامعة البرتا تنظم فعاليات 
امل�ؤمتر العلمي الدويل االأول

الأول حول  الدويل  العلمي  املوؤمتر  البرتا  املعلومات يف جامعة  تكنولوجيا  كلية  تنظمت 
تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف تطوير اأنظمة وعمليات الطاقة املتجددة.

"اأن  قال الدكتور عدنان بدران رئي�س جامعة البرتا خالل رعايته حفل افتتاح املوؤمتر 
الأردن ينفق ما يزيد على خم�شة مليارات دولر �شنويا على قطاع الطاقة، وتقدر خ�شارة 
الأحفوري  الوقود  على  العتماد  ب�شبب  دولر  مليار  ون�شف  مليار  بنحو  �شنويا  الدولة 
عن  الناجمة  البيئية  الإ�شرار  جانب  اإىل  القت�شادية  الأعباء  يف  زيادة  ي�شكل  الذي 

ا�شتخدامه".

وال�شتفادة  امل�شتدامة  الطاقة  التوجه لعتماد منظومات  الإ�شراع يف  اإىل  بدران  ودعا 
وتخفيف  العجز احلكومي  تقليل  بهدف  املجال  والعاملية يف هذا  العربية  التجارب  من 

الأعباء عن املواطن.

من جهته قال الدكتور غ�شان عي�شى رئي�س املوؤمتر، عميد كلية تكنولوجيا املعلومات، اأن 
املوؤمتر هدف اإىل ت�شجيع الباحثني يف جمايل تكنولوجيا املعلومات والطاقة املتجددة، 
واإتاحة الفر�س لتبادل املعرفة يف هذه املجالت، م�شريا اإىل اأن الكلية تبنت تنظيم هذا 
املوؤمتر انطالقا من اإميانها باأن الهدف الرئي�س لالأبحاث العلمية يجب اأن يكون موجها 

نحو خدمة املجتمع املحلي ومرتبطا بق�شاياه.

وبني اأن املوؤمتر الذي �شارك فيه خمت�شون من دول عربية وعاملية تناول حمورين، غطى 
الأول املوا�شيع املتعلقة مب�شادر الطاقة املتجددة، واإدارتها، وم�شادرها واقت�شاداتها، 
والت�شالت،  املعلومات،  تكنولوجيا  جمالت  على  ا�شتمل  فقد  الثاين  املحور  اأما 
وهند�شة  املرنة،  واحلو�شبة  الذكية  واخلوارزميات  املتجددة،  الطاقة  يف  وتطبيقاتها 

الربجميات، وتكنولوجيات املعلومات.

من جانبه عر�س املفو�س العام لهيئة تنظيم قطاع الطاقة الدكتور حممد حامد للنظام 
املايل لت�شعرية الطاقة املتجددة واإمكانية ربط املنازل بهذه الطاقة ل�شد احلاجات وبيع 

الفائ�س منها.

وبني مدير عام �شركة الكهرباء الوطنية الدكتور غالب معابرة اأن ال�شركة اأعدت خطة 
م�شتقبلية حتى عام 2030 تعتمد على ا�شتغالل م�شادر الطاقة ال�شم�شية والرياح.

بحثا  ثالثني  ناق�س  املوؤمتر  "اأن  البهاديل  ح�شني  الدكتور  العلمية  اللجنة  رئي�س  واأ�شار 
علميا قدمها اأ�شحاب اخت�شا�س من دول عربية وعاملية".

واأقيمت على هام�س املوؤمتر جل�شة نقا�شية حول التقنيات اجلديدة امل�شتخدمة يف الطاقة 
املتجددة والتكنولوجيا اأدارها الربوفي�شور زياد �شالمة من جامعة م�شيغان الأمريكية، 
والربوفي�شور ماجد ريا�س من جامعة ليفربول الربيطانية، والربوفي�شور ال�شن زاريل 

من جامعة فرن�شا.

واأو�شي امل�شاركون ب�شرورة توفري منتجات الطاقة امل�شتدامة يف ال�شوق املحلية باأ�شعار 
منا�شبة وتناف�شية و باأهمية الإيعار للموؤ�ش�شات املالية العاملية بخ�شو�س توفري قرو�س 

جانب  اإىل  والكبرية  املتو�شطة  الإحجام  ذات  املتجددة  الطاقة  مل�شاريع  الأمد  طويلة 
توعية املواطنني ب�شرورة الرت�شيد يف ا�شتهالك الطاقة واملحافظة على البيئة وان تاأخذ 

موؤ�ش�شات املجتمع املدين دورها يف هذا املجال.

طلبة  تخرج  مل�شاريع  التا�شعة  الطالبية  امل�شابقة  نتائج  املوؤمتر  هام�س  على  واأعلن 
العربية،  اجلامعات  احتاد  مظلة  حتت  اململكة  جامعات  يف  املعلومات  تكنولوجيا 
خمتلف  من  حمكمني  وباإ�شراف  املتميزة  الطلبة  م�شاريع  ا�شتعرا�س  اإىل  والهادفة 
حيث  العمل،  و�شوق  الأكادميي  القطاع  بني  الفجوة  ل�شد  والعامة،  اخلا�شة  القطاعات 
وجهت امل�شاريع الطالبية لهذا العام نحو البيئة اخل�شراء والطاقة املتجددة وم�شاريع 

احلا�شوب املختلفة.

وح�شلت جامعة البرتا على املركز الأول يف فئة امل�شاريع العامة واحلرة، وجاء يف املركز 
الثاين جامعة الأمرية �شمية، وعن فئة م�شاريع الطاقة املتجددة والروبوت فازت باملركز 
جامعة  وفازت  الثاين،  املركز  يف  الأردنية  اجلامعة  وحلت  الها�شمية  اجلامعة  الأول 
والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  وفازت  البحثية  امل�شاريع  عن  الأول  باملركز  �شمية  الأمرية 

باملركز الثاين.

من جهة اخرى قدمت جامعة البرتا دعمها للموؤمتر ال�شبابي الثالث حتت عنوان "تنمية 
احل�س الوطني لدى املجتمع الأردين جتاه الوطن والقيادة الها�شمية"، حيث اأكد رئي�س 
عدنان  الدكتور  الأ�شتاذ  ال�شباب  ل�شوؤون  الوطنية  اللجنة  رئي�س  ونائب  البرتا  جامعة 
بدران على دور ال�شباب يف تنمية املجتمع وتطوره، وبا�شتثمار �شيا�شات وبرامج قادرة 
على اإطالق طاقاتهم وابداعاتهم ملجابهة حتديات امل�شتقبل وتعقيداته، وا�شراكهم يف 
م�شرية التغيري التي توؤدي اإىل �شراكة فاعلة لتطوير موؤ�ش�شي للدميقراطية وال�شفافية 

واإغالق منابع الف�شاد.

وبني، اأن ات�شال ال�شباب الدائم مبا يحدث حمليًا وعاملًيا عن طريق �شبكات املعلومات 
وطاقة  وقوة  قدرة  من  لديهم  مبا  املجتمع  يف  ويوؤثر  يتاأثر  عاماًل  يجعله  والف�شائيات، 
ثمرات  و�شربهم  وعزمهم  وجهودهم  اأعمالهم  من  يعطوا  اأن  اإىل  توؤهلهم  وحيوية 
نا�شجـة للوطن اإذا ما �شاروا على الطريق ال�شحيح املر�شوم يف اجتاه التنمية والتقدم، 

وا�شتغلوا ن�شاطهم ملا فيه منفعـة لهم ولغريهم خدمـة لوطنهم .

املحلى  جمتمعها  خدمة  يف  البرتا  جامعة  دور  اإىل  اللقاء  يف  اجلامعة  رئي�س  وتطرق 
وواجبها نحوه باعتبارها موؤ�ش�شة وطنية معنية بال�شاأن الوطني واملواطن، كما اأنها معنية 
مبخرجات تعليمية راقية تتوافق مع حاجات ال�شوق، ومرتبطة بالإبداع املقرون برغبة 
الطالب و�شغفه يف التعلم لأخذ مكانته الالئقة ودوره املنا�شب يف التطوير والتغيري �شمن 
اأن  تدرك  البرتا  جامعة  اأن  مبينا  واملهارة،  الكفاءة  على  تعتمد  التي  الع�شر  معطيات 
�شوق العمل اأ�شبح عامليا ويقت�شي درجة عالية من التميز والكفاءة والتناف�شية العاملية.

قدمت دعمها مل�ؤمتر تنمية احل�س ال�طني

ح�سلت على املركز االأول يف امل�سابقة 
طلبة  تخرج  مل�ساريع  الطالبية 

تكن�ل�جيا املعل�مات
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"اجل�سر العربي للمالحة"...
الكفاءة واجل�دة العالية يف اخلدمات

عملت على ترويج التجارة وتعزيز حركة امل�سافرين بني البالد العربية

مرت منذ بداية تاأ�شي�شها بتحولت كربى �شاهمت يف تعزيز مكانتها وموقعها، 
اليوم تعترب مثاًل يحتذى يف عامل النقل البحري، فم�شريتها مليئة  اأن باتت  ال 

بالجنازات، و�شعتها يف مرتبة الريادة على هذا القطاع.

�شركة اجل�شر العربي للمالحة التي تبواأت مكانة متقدمة بني مثيالتها يف عدد 
واجلوائز  والت�شنيفات  املتحققة  الجنازات  م�شتوى  خالل  من  املعايري،  من 
حيث  الناجحة،  م�شريتها  عرب  عليها  ح�شلت  التي  التقديرية  وال�شهادات 
�شاهمت تلك الجنازات يف تدعيم قدراتها وتعزيز مكانتها على امل�شتوى املحلي، 

والإقليمي، والعاملي.

كما  البحرية،  الأو�شاط  يف  وناجح  موؤثر  تواجد  حتقيق  من  متكنت  فال�شركة 
يوفر  مبا  وادائها  خدماتها  تطوير  خالل  من  قوي  ب�شكل  الظهور  وا�شتطاعت 
ت�شغيل  يف  والإتقان  بالكفاءة  اليوم  تتميز  فهي  لعمالئها،  امل�شافة  القيمة 

عملياتها، واجلودة العالية يف اخلدمات التي تقدمها للعمالء.

انها  على  ايجازها  للمالحة، ميكن  العربي  اجل�شر  ل�شركة  التعريفية  فالبطاقة 
م�شر  وجمهورية  الها�شمية  الأردنية  اململكة  حكومات  بني  مميز  اتفاق  نتاج 
الثاين من عام 1985  ت�شرين  تاأ�شي�شها يف  العراق، فقد مت  العربية وجمهورية 
الثالث  الدول  بالت�شاوي بني  براأ�شمال مدفوع قدره )6( ماليني دولر مق�شمة 
املوؤ�ش�شة، وقد متت زيادة راأ�س املال عدة مرات لي�شبح 81 مليون دولر يف عام 

.2011

البوابة  وكونهما  ونويبع،  العقبة  من  لكل  ال�شرتاتيجي  للموقع  ونظرا 
واأفريقيا  اأ�شيا  القارتني  بني  العربية  الدول  بني  تربط  التي  الرئي�شية 

اأداة مميزة لرتويج التجارة وحركة امل�شافرين بني البالد  فقد كانت ال�شركة 
اأن ال�شركة قامت بتخفي�س كلف النقل و�شاهمت بتن�شيط التجارة  اإذ  العربية، 

و�شهولة انتقال الأفراد بني الدول العربية
م�شر  بني  �شبا(   - )�شفاجا  املالحي  اخلط  اإفتتاح  فهي  اإجنازاتها،  اهم  اما 
اخلط  وت�شغيل  والب�شائع،  امل�شافرين  لنقل  منتظم  رحالت  بجدول  وال�شعودية 
منتظم  رحالت  بجدول  وال�شعودية  م�شر  بني  جدة(   - )ال�شوي�س  املالحي 
لنقل الب�شائع، �شراء قارب �شياحي )BABEL( لتقدمي خدمة متميزة لنقل 
والأردن،  م�شر  بني  نويبع-العقبة(   ( و  )طابا-العقبة(  خطوط  على  ال�شياح 
ا�شافة اىل �شراء الباخرة )AYLAH( �شمن ا�شرتاتيجية ال�شركة لتحديث 
اأ�شطولها للعمل على خط )العقبة-نويبع( بني الأردن وم�شر، حيث مت تزويدها 
ب�شلم كهربائي لتقدمي خدمات متميزة فيما يتعلق بت�شهيل حركة �شعود ونزول 

امل�شافرين وخا�شة كبار ال�شن والأطفال.

لذلك فانه ميكن تلخي�س روؤية عمل ال�شركة، يف اأن تكون اجل�شر الذي يربط بني 
القارات، لذلك فاإنها ملتزمة باحلفاظ على معايري عالية للخدمة، كما وتهدف 

لن تكون موؤ�ش�شة رائدة يف اأعمال النقل واملالحة الدولية وخدماتها.

العقبة/  يومية منتظمة عرب خط  الركاب برحالت  نقل  تتلخ�س يف  فخدماتها 
رحالت  يف  والب�شائع  وال�شيارات  ال�شاحنات  ونقل  �شبا/�شفاجا،  وخط  نويبع، 
منتظمة عرب خط العقبة/ نويبع، وخط ال�شوي�س /جدة، كما وتقوم ال�شركة بنقل 
احلجاج واملعتمرين من م�شر و�شمال اأفريقيا اإىل ال�شعودية عرب خطط العقبة/ 
نويبع، ونقل املجموعات ال�شياحية �شمن خط �شياحي منتظم بني العقلة/املثلث 

الوردي ومنتجعات جنوب �شيناء.

م�ست�ى اجنازاتها و�سعها يف مرتبة الريادة على القطاع النقل البحري
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تربعت بنقل 100 جهاز حا�س�ب قدمتها جمم�عة اأمادي��س 
العاملية لتكن�ل�جيا املعل�مات لالأردن

امللكية االأردنية تدخل 11 طائرة ب�ينغ 787 
اأ�سط�لها اليرن" اإىل  "درمي 

افتتحت وجهتني جديدتني اىل الغ��س واأَكرا

ليرن(  )درمي   787 البوينغ  طائرات  باإدخال  �شتبداأ  اإنها  الأردنية  امللكية  قالت 
اأ�شطولها اعتبارًا من الربع الثالث من العام  وعددها اإحدى ع�شرة طائرة اىل 

املقبل 2014.

واأ�شافت اأن كوادر ال�شركة تعمل على تهيئة الظروف واملتطلبات الفنية الالزمة 
لإدخال هذه الطائرات اجلديدة التي �شت�شكل عند ان�شمامها نقلة نوعية كبرية 

يف اخلدمات التي تقدمها ال�شركة مل�شافريها على الرحالت بعيدة املدى.

الطائرات  لتحل مكان  اأعوام  اأربعة  الطائرات على مدى  و�شي�شتمر دخول هذه 
كما   ،330 وايربا�س   340 ايربا�س  الطرازين  من  حاليًا  الأ�شطول  يف  العاملة 
اأ�شطولها  حتديث  اإىل  الطائرات  هذه  اإدخال  وراء  من  الأردنية  امللكية  ت�شعى 

وتو�شيع �شبكة خطوطها طويلة املدى.

ذات  احلديثة  الطائرات  من   %  20 بن�شبة  اأقل  وقود  كمية  الطائرة  وت�شتهلك 
احلجم املماثل وهي تطري ب�شرعات متاثل �شرعات اأ�شرع الطائرات ذات الهيكل 
العري�س احلالية، وقد �شممت طائرات 787 لتكون �شديقة للبيئة؛ حيث ت�شدر 
اأقل  اأنها حتدث �شجيجا  بالبيئة، كما  ال�شارة  الكربون  انبعاثات  اأقل من  كمية 

اأكرب  نوافذ  هناك  ف�شتكون  الركاب  مق�شورة  يف  اأما  والهبوط،  الإقالع  عند 
واإ�شاءة اأف�شل واأماكن اأكرث ات�شاعًا لتخزين الأمتعة، ف�شاًل عن وجود م�شافات 

اأكرب بني مقاعد امل�شافرين.

واختارت امللكية الأردنية لطائراتها اجلديدة نظام الرتفيه )توب �شرييز اأفانت( 
من �شركة تالي�س العاملية؛ حيث يتميز النظام بال�شرعة والكفاءة و�شعة التخزين 
احللول  من  العديد  توفري  اإىل  بالإ�شافة  الوزن،  وخفة  احلديث  والت�شميم 
وخدمات   GSM اجلوية  الت�شالت  بخدمات  املتعلقة  احلديثة  الإلكرتونية 
املكاملات  اإجراء  من  امل�شافرين  متكني  اىل  بالإ�شافة   ،Wi-Fi الإنرتنت 

.On Air الهاتفية اأثناء الطريان عن طريق برنامج الت�شال اخللوي

يف املقابل اأعلنت �شركة اخلطوط اجلوية امللكية الأردنية عزمها افتتاح وجهتني 
جديدتن اىل كل من العا�شمة القت�شادية لنيجرييا لغو�س وعا�شمة غانا اأكرا 

، وذلك اعتبارًا من الثالث من �شهر متوز املقبل.

واأكد املدير العام / الرئي�س التنفيذي للملكية الأردنية املهند�س عامر احلديدي 
اأن ال�شركة ت�شعى يف �شوء ا�شرتاتيجيتها احلالية اىل ايجاد اأ�شواق �شياحة و�شفر 
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جديدة يف خمتلف دول العامل بهدف تن�شيط ال�شياحة اإىل اململكة ورفد ال�شركة 
املنطقة  اىل  وال�شفر  ال�شياحة  حركة  تراجع  ظل  يف  �شيما   ، اإ�شافية  باإيرادات 

والأردن من اأ�شواق ال�شياحة التقليدية املتمثلة باأوروبا وامريكا ال�شمالية .

وبني اأن ربط الأردن بتلك الدول الفريقية بخطوط جوية منتظمة �شيعمل على 
ا�شتقطاب اأعداد كبرية من امل�شافرين ، خ�شو�شًا احلجاج امل�شلمني الذين ياأتون 
من تلك الدول لأداء منا�شك احلج والعمرة ويرغبون بزيارة اأ�شرحة ومقامات 
اإىل  الدينية  رحلتهم  يوا�شلوا  اأن  قبل  الردن  يف  املوجودة  وال�شهداء  ال�شحابة 
الديار املقد�شة ، بال�شافة اىل الزوار امل�شيحيني الذين �شياأتون لزيارة املغط�س 
والأماكن الدينية امل�شيحية املختلفة املوجودة يف اململكة ومنطقة ال�شرق الأو�شط 

.

وا�شاف احلديدي ان هذا اخلط �شي�شهم كذلك يف تن�شيط وجوه خمتلفة اأخرى 
من ال�شياحة مثل ال�شياحة العالجية التي يتميز بها الأردن مبا ميلك من مقومات 
طبية وعالجية متقدمة وكذلك تن�شيط حركة رجال العمال وامل�شتثمرين، كما 
�شت�شاعد الرحالت اجلوية على تطوير العالقات القت�شادية والتبادل التجاري 
ودعم حركة ال�شادرات وامل�شتوردات، لفتًا اىل اأن خـــط لغو�س / اأكرا �شريفد 
اخلطوط الأخرى على �شبكة امللكية الأردنية بامل�شافرين عرب مطار امللكة علياء 
الدويل، �شيما اخلطوط املتجهة اىل جدة ، املدينة املنورة، دبي ، بريوت ، دلهي 

وغريها .

 / لغو�س   / اكرا   / لغو�س   / اجلوي )عمان  الأردنية اخلط  امللكية  و�شتخدم 
عمان( بطائرات حديثة من طراز اأيربا�س 330 تت�شع لـ280 راكبًا يومي الأربعاء 

واجلمعة من كل ا�شبوع.

وعلى �شعيد مت�شل اأعلنت �شركة طريان اخلليج و�شركة اخلطوط اجلوية امللكية 
البحرين  بني  اخلليج  �شركة طريان  نقلتهم  الذين  امل�شافرين  عدد  اأن  الأردنية 
الرمز  اتفاقية  توقيع  على  واحد  عام  مرور  بعد   %216 بن�شبة  ارتفع  وعّمان 

امل�شرتك بني الناقلتني يف �شهر اأيار من العام املا�شي 2012.

اتفاقية  بنجاح  �شعادتهما  عن  الناقلتان  اأعربت  م�شرتك  �شحفي  بيان  ويف 
ال�شراكة والتعاون التجاري املربمة بينهما والتي مبوجبها اأ�شبحت �شركة طريان 
فيما  وعّمان،  البحرين  بني  بطائراتها  اجلوية  الرحالت  بت�شغيل  تقوم  اخلليج 
تقوم امللكية الأردنية وطريان اخلليج معًا بت�شويق وبيع املقاعد للم�شافرين على 
رحالت طريان اخلليج على اأ�شا�س الرمز امل�شرتك ، وتعود عالقة امللكية الأردنية 
مع طريان اخلليج اإىل العام 2004 - عندما وقعت ال�شركتان اأول اإتفاقية للرمز 

امل�شرتك – والتي مت التعديل عليها يف وقت لحق من العام املا�شي .

اأحمد  اخلليج  طريان  �شركة  يف  التجاري  القطاع  رئي�س  باأعمال  القائم  وقال 
العمل  كفاءة  يوؤكد  الأردنية  امللكية  مع  بالرمز  ال�شراكة  جناح  "اإن  اجلناحي 
بني ال�شركتني، حيث ا�شبح بامكان م�شافري طريان اخلليج موا�شلة رحالتهم 
من خالل مطار امللكة علياء الدويل اىل 34 دولة حول العامل على �شبكة امللكية 
الردنية، بينما ي�شتطيع م�شافرو امللكية الردنية جتربة اأف�شل م�شتويات الراحة 
اخلليج  طريان  رحالت  على  البحرين  اىل  عمان  من  �شفرهم  عند  والهتمام 

وموا�شلة رحالتهم اىل 21 دولة على �شبكة ال�شركة .

الأردنية ب�شمة  امللكية  بالوكالة يف  التجارية  لل�شوؤون  العام  واأ�شادت نائب املدير 
تاأ�شي�شهما ، معربًة  ال�شركتني منذ  التي تربط  التعاون املتينة  املجايل بعالقات 
عن �شعادة امللكية الردنية  بالرتفاع الكبري يف اعداد امل�شافرين بعد مرور عام 
واحد على اتفاقية الرمز امل�شرتك اجلديدة والتي مت توقيعها العام املا�شي، لفتًة 
ان مملكة البحرين تعترب �شوقا مالئمًا لربط الردن مبنطقة اخلليج العربي و 

�شبه القارة الهندية واآ�شيا من خالل هذه التفاقية .

من جهة اخرى نقلت �شركة اخلطوط اجلوية امللكية الأردنية جمانًا من مدريد 
اإىل عّمان نحو 100 جهاز حا�شوب تربعت بها لالأردن جمموعة اأماديو�س العاملية 
اأي ، ال�شركة الرائدة يف جمال توفري احللول التقنية  لتكنولوجيا املعلومات �س 

لقطاع الطريان وال�شياحة وال�شفر .

املدار�س احلكومية  التعليمية يف  البيئة  اإثراء  اإىل  الهادفة  املبادرة  وجاءت هذه 
من خالل اتفاقية تعاون وقعها املدير العام / الرئي�س التنفيذي للملكية الأردنية 
اماديو�س  ملجموعة  العام  الرئي�س/امل�شت�شار  ونائب  احلديدي  عامر  املهند�س 
توما�س فرينرباند لدعم الربنامج التدريبي املخ�ش�س لل�شباب الأردين والذي 
الب�شرية  للتنمية  الها�شمي  الأردين  وال�شندوق   " مدر�شتي   " مبادرة  ترعاه 
تدريبية  دورات  عقد  على  املذكور  الربنامج  ي�شمل  حيث   ،  )JOHOD(
املدار�س  لطلبة  والتكنولوجيا  وال�شفر  ال�شياحة  متخ�ش�شة مبهارات  واأكادميية 
�شوق  لدخول  م�شتقباًل  الفر�شة  تعطيهم  جديدة  مبعرفة  لرفدهم  حظًا  الأقل 

العمل يف جمال ال�شياحة وال�شفر .

واأعرب احلديدي عن �شعادته بعالقات التعاون القائمة مع " جمموعة اماديو�س 
بهذه  تربعها  مقدرًا   ،  2010 عام  منذ  بداأتها  الردنية  امللكية  كانت  " والتي 
الأجهزة والتي بالرغم من انها م�شتعملة ل�شهور معدودة اإل انها تتميز بحداثة 
تعليمية  مهارات  توفري  على  وقدرتها  الع�شر  لتكنولوجيا  ومواكبتها  انظمتها 

متقدمة للم�شتخدمني . 

ونّوه اإىل الدور الذي توؤديه امللكية الأردنية يف جمال امل�شوؤولية الجتماعية والتي 
واهتمامها  اميانها يف هذا اجلانب  وانطالقًا من  ال�شركة  ر�شالة  تقع يف �شلب 
بخدمة املجتمع املحلي منذ ن�شاأتها قبل خم�شني عامًا، حيث تنفذ امللكية الأردنية 
الهيئات  ملختلف  تقدمها  التي  والدعم  الرعاية  برامج  خالل  من  املهمة  هذه 
للفئات املحتاجة يف  التي تقدمها  العينية  التربعات  ، ف�شاًل عن  �شنويًا  املحلية 

املجتمع .

وتعترب جمموعة اماديو�س لتكنولوجيا املعلومات منذ تاأ�شي�شها عام 1987 �شركة 
رائدة يف جمال توفري حلول تكنولوجية متطورة لقطاع الطريان ولقطاع ال�شياحة 

وال�شفر ، وتتمتع ب�شبكة عاملية وا�شعة.

احلديدي: ارتفاع عدد 
امل�سافرين بني البحرين 

واالأردن بن�سبة %216
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عبد اخلالق: ال�سركة �ست�ا�سل 
تنفيذ ا�سرتاتيجيتها و م�اكبة 

تط�ر خدمات التاأمني عامليا

ال�زين: هذه النتائج تن�سجم 
مع خطة ال�سركة لعام 2013، 

وتب�سر بنتائج اإيجابية

بلغت ارباح �شركة التاأمني الأردنية خالل الربع الول من العام احلايل 2013 ما جمموعه 
972.074 الف دينار.

وح�شب البيانات املالية لل�شركة، فقد حققت ال�شركة اأرباح قبل ال�شريبة بلغت حوايل 1.12 
مليون دينار يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع اليردات املتحققه خالل الربع الول من العام 

احلايل 2013 حوايل 8.2 مليون دينار.

وبلغ جمموع الق�شاط املككتتبة ل�شركة التاأمني الأردنية خالل الربع الول من العام احلايل 
2013 حوايل 8 مليون دينار، كما وبلغ جمموع موجودات ال�شركة خالل فرتة القيا�س ذاتها 
من العام احلايل حوايل 86.5 مليون دينار مقارنة مع حوايل 82.8 مليون دينار لغاية 31 

كانون اول 2012.

وقال مدير عام �شركة التاأمني الأردنية عماد عبد اخلالق، اأنه رغم الظروف القت�شادية 
ال�شعبة التي كان لها تاأثري مبا�شر على كافة القطاعات خا�شة التامني منها، فقد حافظت 

ال�شركة على ن�شبة منو جيدة يف الإنتاج.

عك�س  على  والعمل  عامليا  التاأمني  خدمات  لتطور  مواكبتها  �شتوا�شل  ال�شركة  اأن  واأ�شاف 
هذا التطور على عمالءها يف الأردن واخلارج، فال�شركة لديها القدرة واخلربة على تقدمي 
اخلدمات التاأمينية التقليدية وامل�شتجدة اأي�شا من خالل كادر موؤهل وعالقات تعاون متينة 
مبنية على الثقة مع اكرب �شركات اإعادة التاأمني العاملية و كذلك �شركات التامني املحلية و 

الإقليمية الناجحة.

كما و�شت�شتمر ال�شركة يف اإ�شرتاتيجيتها للحفاظ على موقعها الريادي وحت�شينه يف ال�شوق 
املحلي من خالل �شيا�شة اكتتابيه حمافظة.

�شادق جمل�س اإدارة ال�شركة الأوىل للتاأمني على البيانات املالية للربع الأول من العام احلايل والتي 
اأظهرت اأرباحًا �شافية لل�شركة بلغت )404( اآلف دينار قبل ال�شريبة.

وقال مدير عام ال�شركة الدكتور علي الوزين يف ت�شريح �شحايف: اإن ال�شركة حافظت على حجم 
اأعمال الكتتابات للفرتة ذاتها، حيث بلغت الأق�شاط املكتتبة للربع الأول من العام 2013 مبلغ 

7.245 مليون دينار مقابل 7.300 مليون دينار للفرتة ذاتها من عام 2012.

واأظهرت البيانات املالية لل�شركة ن�شبة �شيولة مرتفعة حيث بلغ جمموع النقد والودائع لدى البنوك 
15 مليون دينار اأي ما ن�شبته "40 باملئة" من جمموع املوجودات التي بلغت 38 مليون دينار.

ومتكنت ال�شركة من زيادة خم�ش�شاتها الفنية ال�شافية لت�شبح 5.95 مليون دينار، مما مينح 
عمالء ال�شركة وم�شاهميها الثقة بقدرة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها.

اأما فيما يتعلق بحقوق امللكية فقد ارتفعت اإىل 26 مليون دينار مقابل 25.6 مليون دينار للفرتة 
ذاتها من العام ال�شابق رغم توزيع اأرباح نقدية بلغت حوايل 0.5 مليون دينار خالل عام 2012.

واأكد الرئي�س التنفيذي لل�شركة، الدكتور علي الوزين، اأن هذه النتائج تن�شجم مع خطة ال�شركة 
لعام 2013، وتب�شر بنتائج اإيجابية لهذا العام خ�شو�شا يف ظل خطة التو�شع اجلغرايف وتعزيز 

منافذ التوزيع الذي توليه ال�شركة اأهمية ق�شوى خالل هذا العام.

يذكر اإىل اأن �شركة الأوىل للتاأمني قد تاأ�ش�شت عام 2007 على يد جمموعة من اأهل اخلربة يف 
جمال التاأمني، حيث منحت وكالة الت�شنيف العاملية "ايه اأم بي�شت" ال�شركة الأوىل للتاأمني وللعام 
الثاين على التوايل ت�شنيفًا للقدرة املالية "ب ++ " مبنظور م�شتقر كاأعلى ت�شنيف للقدرة املالية 

مينح ل�شركة تاأمني اأردنية.

404 اآالف دينار اأرباح االأوىل للتاأمني خالل الربع االأول

972 األف دينار اأرباح �سركة التاأمني االأردنية للربع االأول
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اب� الراغب: النتائج لل�سركة املالية 

ت�سري اىل مدى ق�ة مالءتها املالية

لتبلغ  العام 2013  الأول من  الربع  للتاأمني 21.7 % خالل  العربي  ال�شرق  اأرباح �شركة  ارتفعت 
1.235 مليون دينار مقارنة مع 1.015 مليون للفرتة ذاتها من العام 2012.

اإدارة �شركة ال�شرق العربي للتاأمني لقرار البيانات  وجاء اعالن الأرباح خالل اجتماع جمل�س 
املالية عن الربع الأول لل�شركة كما يف 2013/3/31 واملقدمة من قبل املدقق اخلارجي لل�شركة، 

حيث متت املوافقة عليها واقرارها بالجماع ومت انتخاب رئي�س جمل�س ادارة جديد لل�شركة.
وزادت الأق�شاط املكتتبة بن�شبة10.10 % لت�شل اىل حوايل 23.07 مليون دينار مقارنة مع حوايل 
20.9 مليون دينار يف العام 2012، كما و�شل جمموع املوجودات اإىل حوايل 76.3 مليون دينار 

مقابل حوايل 64.4 مليون دينار للعام 2012 وبن�شبة منو بلغت 18.57 % عن العام ال�شابق.
للرئي�س  نائبا  الدارة، وخالد احل�شن  رئي�شا ملجل�س  اللوزي  نا�شر  انتخاب  ومت خالل الجتماع 
وممثال عن �شركة اخلليج للتاأمني وعالء الزهريي وبيجان خو�شرو�شاهي وابراهيم الري�س ممثلي 
�شركة اخلليج للتاأمني، ومت قبول ا�شتقالة ع�شوين من املجل�س وهما “حممد يا�شر” ال�شمر ممثل 
البنك الأردين الكويتي ومن�شور اللوزي ممثل ال�شركة ال�شرتاتيجية لال�شتثمارات وقبول ع�شوية 
التنفيذي  اأمني �شر جمل�س الدارة -الرئي�س  الهزاع ملجل�س الدارة وع�شام عبداخلالق  جمال 

ل�شركة ال�شرق العربي للتاأمني.
البنك فقد و�شلت اىل حوايل 26.4 مليون دينار مقابل حوايل 19.6 مليون  الودائع لدى  اما 
دينار للفرتة ذاتها من العام املا�شي وبن�شبة منو بلغت 34.64 %، وقد بلغ جمموع املخ�ش�شات 
الفنية حوايل 30.7 مليون دينار مقارنة مع حوايل 24.9 مليون دينار يف العام 2012 وبن�شبة منو 
بلغت 23.42 %، كما �شهد العام 2013 ازديادا يف عدد موظفني ال�شركة لي�شل اىل 266 موظفا، 

وازديادا ملحوظا يف عدد العقود ال�شادرة لت�شل اىل 19،749 عقدا.
وقال الرئي�س التنفيذي لل�شرق العربي للتاأمني ع�شام عبداخلالق:”اإننا نتطلع لهذا العام باإيجابية 
مطلقة، فعلى الرغم من التحديات وال�شعوبات التي تواجه قطاع التاأمني، اأ�شتطيع التنبوؤ بنتائج 
اإجنازاتنا  �شجل  اإىل  فبالإ�شافة  للتاأمني.  العربي  ال�شرق  اإجنازات  يف  م�شتمر  وازدهار  واعدة 
احلافل، وفريقنا املتمر�س فاإننا على يقني باأن ال�شركة على اأهبة ال�شتعداد للفرتة املتبقية من هذا 
العام”. وتعد �شركة ال�شرق العربي للتاأمني الأوىل يف ال�شوق الأردين من حيث احل�شة ال�شوقية 
حيث بلغت 16.41 % )من حيث حجم الأق�شاط املكتتبة(، كما بلغ عدد املنتفعني لديها من التاأمني 
الطبي ما يزيد عن 220،043 منتفع يقوم بخدمتهم ورعايتهم ما يزيد على 2.964 جهة طبية من 

�شيدليات وم�شت�شفيات وعيادات طبية متخ�ش�شة ومتميزة.
ومن اجلدير بالذكر باأن ال�شركة قد ح�شلت يف وقت �شابق من العام 2012 على تثبيت ت�شنيفها 
والتي منحت   AM. Best العاملية  الت�شنيف  وكالة  والقليمي من قبل  املحلي  امل�شتوى  على 
م�شتقر  مبنظور  الئتماين  للت�شنيف   +bbb وكذلك   ++B بدرجة  املايل  الت�شنيف  ال�شركة 

لكال الت�شنيفني.

حققت �شركة الريموك للتاأمني امل�شاهمة العامة املحدودة اأرباحًا اإجمالية خالل الربع الأول بلغت 
مقدارها 90.2 األف دينار مقارنة مع حوايل 49.7 الف دينار.

وح�شب النتائج املالية لل�شركة خالل الربع الول من العام احلايل 2013، فقد بلغ اإجمايل الأق�شاط 
املتحققة 1،7 مليون دينار، مقابل 1.4 مليون دينار  لنف�س الفرتة من العام ال�شابق 2012.

وبلغت جمموع الإيرادات من خالل قائمة الدخل 640.8 األف دينار مقابل 799.7 األف دينار 
لنف�س الفرتة من العام ال�شابق ، كما وبلغ جمموع موجودات ال�شركة 13.96 مليون دينار.

وقال املدير العام ل�شركة الريموك للتامني ح�شن ابو الراغب، ان النتائج املالية لل�شركة ت�شري اىل 
مدى متتعها باملالءة املالية التي تعترب العلى يف ال�شوق املحلي.

تاأمني  ك�شركة  نف�شها  تقدمي  ا�شتطاعت  فقد  للتميز  �شعيها  معر�س  ويف  ال�شركة  اأن  وا�شاف 
متخ�ش�شة يف تاأمني املمتلكات ، ال�شحي ، احلياة والخطار اخلا�شة بعيدا عن تاأمني ال�شيارات، 
كما وقامت بتعيني عدد من املوظفني امل�شهود لهم بالكفاءة واخلربة لتحقيق زيادة نوعية يف النتاج 

وتطوير برامج ال�شركة 

90 األف دينار االأرباح الربعية لـ "الريم�ك للتاأمني" خالل الربع االأول

�ست�ا�سل  ال�سركة  اخلالق:  عبد 
رغم  ال�اعدة  النتائج  حتقيق 
قطاع  ت�اجه  التي  التحديات 

التاأمني

1.2 ملي�ن دينار اأرباح “ال�سرق العربي للتاأمني” يف الربع االأول
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االأمرية ب�سمة تلتقي امل�ستثمرين 
يف مدينة احل�سن ال�سناعية

اأخبار املدن ال�سناعية

ينفذها  التي  احلملة  اإن  طالل  بنت  ب�شمة  الأمرية  �شمو  قالت 
مع  بال�شراكة  تعمل  الب�شرية  للتنمية  الها�شمي  الأردين  ال�شندوق 
يعربون  الذين  القت�شادي  القطاع  بينها  ومن  القطاعات  خمتلف 
اجل  من  املبذولة  اجلهود  بدعم  الجتماعية  بامل�شوؤولية  التزامهم  عن 

الفقرية". لالأ�شر  والجتماعي  املعي�شي  الو�شع  حت�شني 
ال�شناعية  احل�شن  مدينة  موؤخرًا  زيارتها  خالل  �شموها  واأ�شافت 
اللجنة  رئي�شة  �شمو  نائب  بح�شور  فيها  امل�شتثمرين  من  عددا  ولقائها 
من  وعدد  العبادي  ال�شالم  عبد  الدكتور  والإح�شان  الرب  حلملة  العليا 
والقطاعات  والإح�شان  الرب  حملة  بني  الت�شبيك  اإن  اللجنة  اأع�شاء 
امل�شاعدات  تقدمي  ا�شتدامة  يف  اأ�شا�شيا  عامال  ي�شكل  املختلفة 
متنوعة  احلملة  تقدمها  التي  امل�شاعدات  اأن  اإىل  م�شرية  للمحتاجني، 
الدرا�شية  املنح  وهي  امل�شتهدفة  للفئات  احلقيقية  الحتياجات  وتلبي 
اإىل  اإ�شافة  الطبية  والرعاية  واجلماعية  الفردية  الإنتاجية  وامل�شاريع 

الطارئة. امل�شاعدات 
بالوكالة  الأردنية  ال�شناعية  املدن  �شركة  عام  مدير  اأكد  جهته  من 
والإح�شان  الرب  حلملة  رئي�شيًا  داعمًا  تعترب  ال�شركة  اأن  جويعد  عمر 
طالل  بنت  ب�شمة  الأمرية  �شمو  زيارة  اأن  مو�شحا  انطالقتها،  منذ 
ال�شناعيني  وامل�شتثمرين  احلملة  بني  العالقة  قوة  توؤكد  احل�شن  ملدينة 
جلهود  الدعم  من  املزيد  تقدمي  �شبيل  يف  م�شتقبلية  لعالقة  وتوؤ�ش�س 

الفقراء  مل�شاعدة  اململكة  مناطق  خمتلف  يف  والإح�شان  الرب  حملة 
الوطن. اأبناء  من  واملحتاجني 

النداف  ال�شناعية عماد  رئي�س جمعية م�شتثمري مدينة احل�شن  وثمن 
اأن  اإىل  م�شريا  والإح�شان،  الرب  حملة  يف  �شموها  به  تقوم  الذي  الدور 

للم�شتحقني. احلقيقية  الحتياجات  تلبي  تقدمها  التي  امل�شاعدات 
الكلوب  حم�شن  الدكتور  ال�شناعية  احل�شن  مدينة  مدير  وعر�س 
ال�شركات  منتوجات  وطبيعة  املدينة  وتطور  لن�شاأة  اللقاء  بداية  يف 
من  اكرث  توفر  اأنها  اإىل  م�شريا  �شركة،   122 وعددها  فيها  ال�شناعية 
مليون   226 حوايل  اإىل  ي�شل  ا�شتثمار  بحجم  عمل  فر�شة  األف   18

دينار.
للجهود  تقديرهم  عن  اللقاء  يف  امل�شاركون  اأعرب  جانبهم،  من 
حر�شهم  موؤكدين  طالل،  بنت  ب�شمة  الأمرية  ل�شمو  الإن�شانية 
اأداء  يف  وامل�شاهمة  الوطنية  اجلهود  هذه  مع  للتفاعل  وا�شتعدادهم 

النبيلة. الإن�شانية  ر�شالتها 
اأع�شاء  من  وعدد  زيد  اأبو  خالد  اربد  حمافظ  يرافقها  �شموها  وكانت 
التقليدية  الأزياء  والإح�شان قد زارت م�شنع  الرب  العليا حلملة  اللجنة 
العامالت  الن�شاء  والتقت  منتوجاته  على  واطلعت  اأق�شامه  يف  وجتولت 
التي  العمل  وفر�س  لهن  املقدمة  الت�شهيالت  اإىل  وا�شتمعت  فيه، 

امل�شتقبل ويف  حاليا  الأردنية  للمراأة  امل�شنع  يتيحها 
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على  عمان  �شرق  م�شتثمري  الأردنية  ال�شناعية  املدن  �شركة  حثت 
من  وال�شتفادة  ال�شناعية  املوقر  مدينة  يف  ا�شتثماراتهم  تو�شيع 

للمدنية. قدمت  التي  املزايا 
نظمتها لع�شاء جمعية  تعريفية  ميدانية  ال�شركة خالل جولة  وطالبت 
تقدمها  التي  واملزايا  احلوافز  ا�شتغالل  موؤخرًا،  �شرق  م�شتثمري 
واقامة  التو�شع  يف  الراغبني  الأعمال  لرجال  ال�شناعية  املوقر  مدينة 
بالعفاءات  يتعلق  فيما  خ�شو�شا  املنطقة  �شمن  ا�شتثمارية  م�شاريع 

واجلمركية. ال�شريبية 
من  الرغم  على   %  23 باملدينة  االإ�سغال  ن�سبة  �سح�يل: 

حداثتها 
اإيجازا  �شحويل  لوؤي  الردنية  ال�شناعية  املدن  �شركة  عام  مدير  وقدم 
التي  واملزايا  اخلدمات  حيث  من  اخلم�س  ال�شناعية  املدن  حول 
يف  لل�شركة  امل�شتقبلية  اخلطط  اىل  ا�شافة  العمال،  لرجال  تقدمها 

ال�شناعية. والزرقاء  مادبا  مدينتي  يف  واملتمثلة  الأفقية  التو�شعة 
موقعها  ال�شناعية  املوقر  مدينة  مييز  ما  اأبرز  اإن  �شحويل  وقال 
وال�شورية،  والعراقية  ال�شعودية  ال�شواق  من  القريب  ال�شرتاتيجي 
لتطوير  جارية  والعمال   %  23 باملدينة  ال�شغال  ن�شبة  يبلغ  حيث 
 % 40 امل�شتثمرة  امل�شاحة  ن�شبة  اأن  اإىل  الرا�شي، م�شريا  باقي  وجتهيز 

الجمالية. امل�شاحة  من 
اأن مدينة املوقر ال�شناعية تقدم العديد من اخلدمات ال�شا�شية  وبني 
حديثة  طرق  و�شبكة  امل�شتثمرين  خدمات  مكتب  منها  والتي  وامل�شاندة 

مركز  لقامة  متخ�ش�شة  م�شاحات  اىل  اإ�شافة  وكهرباء،  مياه  و�شبكة 
و�شكن  وقود  وحمطة  تخلي�س  و�شركات  وبنوك  حرة  ومنطقة  جمركي 

للعمال.
واحلرة  التنموية  املناطق  مفو�شي  هيئة  رئي�س  نائب  دعا  جانبه،  من 
املزايا  من  ال�شتفادة  اإىل  عمان  �شرق  يف  امل�شتثمرين  الدبا�س  فرا�س 
للم�شتثمرين،  ال�شركة  تقدمها  التي  واجلمركية  ال�شريبية  واحلوافز 
تتعلق  التي  املعلومات  كافة  العمال  لرجال  فيه  قدم  الذي  الوقت  يف 

لل�شناعيني. الهيئة  تقدمها  التي  والمتيازات  بالعفاءات 

امللكية  للروؤية  جت�سيدا  جاءت  التنم�ية  املنطلق  ربيع:  اأب� 
ال�سامية 

اأبو  خالد  الدكتور  التنموية  املناطق  هيئة  يف  ال�شتثمار  �شوؤون  مفو�س 
امللكية  للروؤية  جت�شيدا  جاءت  التنموية  املنطلق  هذا  اأن  اأكد  ربيع، 
اأنحاء  على  موزعة  احلرة  واملناطق  التنموية  املناطق  باإن�شاء  ال�شامية 
املنطقة  وطبيعة  اجلغرايف  باملوقع  تتعلق  ملعايري  وفقًا  كافة،  اململكة 
التنمية  م�شرية  يف  نوعية  نقلة  لإحداث  وذلك  القت�شادية،  والأن�شطة 
مكت�شبات  توزيع  عرب  العدالة  حتقيق  ت�شمن  الأردن  يف  امل�شتدامة 
تنموية  حلقات  وايجاد  اململكة  ومناطق  املحافظات  كافة  على  التنمية 

كافة.   لالأردنيني  العمل  فر�س  اىل خلق  توؤدي  متكاملة 

ابو  اياد  عمان  �شرق  م�شتثمري  جمعية  رئي�س  حث  اخرى،  جهة  من 
املوقر  مدينة  يف  وال�شتثمار  الفقي  للتو�شع  اجلمعية  اع�شاء  حلتم 
ال�شناعيني  عمل  يواجه  الذي  الكرب  التحدي  ان  وقال  ال�شناعية. 
اليوم هو التو�شعة الفقية واملتمثلة بارتفاع اأ�شعار الرا�شي يف املناطق 
الكافية. احلوافز  وجود  اىل عدم  اإ�شافة  م�شانعهم،  عليها  تقام  التي 
بلغت  ال�شناعية  ماركا  منطقة  يف  املقامة  امل�شانع  �شادرات  ان  وبني 
دينار،  مليون   257 حوايل   2013 احلايل  العام  من  الول  الربع  خالل 
املزيد  املنطقة  هذه  يف  امل�شتثمرين  منح  اأهمية  على  يدل  الذي  المر 

ال�شتثمارية. احلوافز  من 

املدن ال�سناعية تنظم 
ج�لة ميدانية

مل�ستثمري �سرق عمان
يف مدينة امل�قر ال�سناعية
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"�سيتي �سكيب اب�ظبي 2013"....
ع�دة االهتمام بامل�ساريع العقارية الكربى

امل�ساريع يف  واالإجنازات  التط�رات  اأبرز  العقبة" و"املعرب" ي�ستعر�سان  "�سلطة 
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حمادين : العقبة ت�سهد ث�رة بناء عقاري
غري م�سب�ق يف تاريخ اململكة

و�شركة  اخلا�شة  القت�شادية  العقبة  منطقة  �شلطة  من  كل  ا�شتعر�شت 
معر�س  فعاليات  يف  م�شاركتهم  خالل  لال�شتثمارات  الدولية  املعرب 
امل�شتقبلية  وامل�شاريع  الإجنازات  اأبرز   2013 اأبوظبي  �شكيب  �شيتي 
التطورات  عر�س  ومت  كما  العقبة،  منقطة  يف  الت�شويقية  واخلطط 
بالأردن  لال�شتثمارات  الدولية  املعرب  �شركة  م�شاريع  كافة  احلا�شلة يف 

.
اأبوظبي  �شكيب  �شيتي  ملعر�س  ال�شابعة  الدورة  اختتمت  قد  وكانت 
توقعات  و�شط  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  اأعمالها   2013

التي  والإيجارات  العقارات  اأ�شعار  وزيادة  البيع  حركة  با�شتمرار  قوية 
املا�شي. العام  نهاية  منذ  الإمارة  ت�شهدها 

املعنيني  اأهم  للقاء  فر�شة  اأبوظبي  �شكيب  �شيتي  معر�س  وي�شكل 
لاللتقاء  فر�شة  ي�شّكل  كما  وعاملًيا،  واإقليمًيا  حملًيا  العقاري  باملجال 
واملعماريني  وال�شت�شاريني  واملطورين  احلكوميني  بامل�شوؤولني 
املجال  يف  املتخ�ش�شني  من  وغريهم  وامل�شتثمرين  وامل�شممني 
وم�شروعات  التحتية  والبنية  العقارات  قطاع  على  والتعرف  العقاري 
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من  املزيد  وجذب  اخلا�شة  القت�شادية  العقبة  ملنطقة  الروؤية 
خالل  دولر  مليار   20 حجمها  فاقت  التي  وال�شتثمارات  الر�شاميل 

القت�شادية. املنطقة  عمر  من  املا�شي  العقد 

اإن �شلطة العقبة القت�شادية حري�شة كل احلر�س على التوا�شل  وقال 
والروؤى  الأفكار  لتبادل  امل�شتثمرين  وكبار  ال�شركات  كربيات  مع 

اخلا�شة. املنطقة  يف  املتاح  ال�شتثماري  املناخ  على  واطالعهم 

يف  م�شبوق  غري  عقاري  بناء  ثورة  ت�شهد  العقبة  ان  حمادين  وا�شاف 
ال�شاعة  مدار  على  مفتوحة  عمل  ور�شة  اىل  اقرب  هي  اململكة،  تاريخ 

الوحيدة. املائية  الأردن  رئة  العقبة  اأنحاء مدينة  ويف خمتلف 

 25 من  اأكرث  ح�شور  ظل  يف  اأبوظبي  اإمارة  يف  الرئي�شية  التطوير 
م�شارك. األف 

�شركات  من  غالبيتها  �شركة   70 من  اأكرث  املعر�س  يف  و�شاركت 
م�شاريعها  اأحدث  عر�شت  اأبوظبي  يف  الكربى  العقاري  التطوير 
وطرحتها  موؤخرا  ا�شتكملتها  التي  امل�شاريع  اإىل  اإ�شافة  العقارية 

التاأجري. اأو  للبيع 

الأردن  جنوب  العقبة  يف  القت�شادية  املنطقة  �شلطة  رئي�س  وقال 
اخلطط  من  جزء  هي  ال�شلطة  م�شاركة  اأن  حمادين  كامل  الدكتور 
تو�شيح  بهدف  الأ�شعدة  كافة  على  املنطقة  لت�شويق  ال�شرتاتيجية 

�سيتي �سكيب اأب� ظبي 2013

"املعرب" تفتح باب احلج�زات لل�حدات ال�سكنية
 يف قرية الراحة �سمن م�سروع مر�سى زايد



املختلفة  الأخرى  والقطاعات  العقار  امل�شتثمرين يف قطاع  ودعا كافة 
واملدعومة  املنطقة  يف  املتاحة  ال�شتثمارية  الفر�س  اغتنام  اىل 
اململكة  تاريخ  يف  نوعها  من  الأوىل  هي  متطورة  ت�شريعية  مبنظومة 

الها�شمية. الأردنية 

خارطة  على  مرموقة  مكانة  اأحرزت  اليوم  العقبة  مدينة  ان  وقال 
ذات  كمنطقة  �شنوات   10 قبل  انطالقتها  منذ  العاملي  القت�شاد 
الأ�شيوي  الإفريقي  القرن  بوابة  باعتبارها  جاذبة  ا�شتثمارية  حوافز 
العربي اإ�شافة اإىل كونها نقطة و�شل لثالث قارات عاملية واأربع دول 

حدودية.

ببنية  مرفودة  اخلا�شة  القت�شادية  العقبة  منطقة  ان  حمادين  وبني 
وبحرا  برا  ومتطورة  حديثة  موا�شالت  ب�شبكة  وتتمتع  متطورة  حتتية 
بفارق كبري  وجوا مما �شاهم يف دفع عجلة احلياة القت�شادية فيها 

العا�شمة عمان. الأردنية مبا يف ذلك  عن كافة املدن 

اي  يف  جاد  م�شتثمر  اي  ا�شتقبال  على  ال�شلطة  حر�س  حمادين  واكد 
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مط�رون ي�ستبعدون اأن يدخل �س�ق اأب�ظبي العقاري 
وخا�سة االإ�سكان الفاخر مرحلة ك�ساد حقيقية
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ذلك  ويف  املتميزة  واخلدمات  الت�شهيالت  من  اطار  يف  كان  قطاع 
امللكية. للروؤية  ترجمة 

دولة  يف  الأردنيني  الأعمال  رجال  اىل  خا�شة  دعوة  حمادين  ووجه 
العقبة  منطقة  زيارة  اىل  العامل  دول  وكافة  العربية  الإمارات 
التي  املتحققة  النجاحات  على حجم  والطالع  القت�شادية اخلا�شة 
ت�شكل اليوم عامل جذب لرجال املال والأعمال لإقامة ا�شتثماراتهم 

العقبة. يف 

عموما  واململكة  اخلا�شة  القت�شادية  العقبة  منطقة  ان  على  و�شدد 
لال�شتثمار  اجلاذبة  والعفاءات  واحلوافز  احلزم  من  بكثري  تتمتع 
تربط  التي  املتينة  والعالقات  المني  ال�شتقرار  يت�شدرها  والتي 

العامل. دول  بكثري من  اململكة 

ان  حمادين  قال  العقبة،  يف  المارتية  ال�شتثمارات  وبخ�شو�س 
ال�شتثمارات  من  الأ�شخم  يعد  العقبة  يف  زايد  مر�شى  م�شروع 
ال�شتثمار  هذا  اىل  ننظر  واننا  عموما  اململكة  م�شتوى  على  العربية 
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كمعلم  زايد  ال�شيخ  م�شجد  ببناء  اعمالها  انطلقت  مباركة  كبادرة 
املدينة. و�شط  وح�شاري  ا�شالمي 

معر�س  يف  لال�شتثمارات  الدولية  املعرب  �شركة  �شاركت  جانبها  من 
اجنازات  على  ال�شوء  ت�شليط  مت  حيث   ،2013 اأبوظبي  �شكيب  �شيتي 
جميع  يف  احلا�شلة  التطورات  وعر�س  امل�شتويات  خمتلف  على  ال�شركة 

م�شاريعها.

والوحدات  للمنازل  املبكرة  احلجوزات  باب  فتح  م�شاركتها  وخالل 
ت�شليم  ا�شتمرار  العقبة  زايد  مر�شى  يف  الراحة  قرية  يف  ال�شكنية 
وحدات  واطالق  املغرب  يف  البحر  باب  من  الأوىل  املرحلة  وحدات 

جديدة يف حي احلرف والفنون.

اختيار  عن  الإعالن  ا�شتعرا�شها،  مت  التي  الإجنازات  هذه  اأهم  ومن 
ال�شكنية  املناطق  اأوىل  الراحة،  قرية  مل�شروع  املف�شل  الرئي�شي  املقاول 
"عمر  �شركة  اختيار  مت  حيث  العقبة،  مدينة  يف  مر�شى  م�شروع  يف 
مايل  عر�س  اأف�شل  ك�شاحب  الأردنية  للمقاولت  واأولده"  �شعد  اأبو 
الإعالن  هذا  ياأتي  حيث  �شهرًا،   26 تبلغ  تنفيذ  ومبدة  للم�شروع  وفني 

مّتت  موؤهلني  مقاولني   10 من  املقدمة  للعرو�س  "املعرب"  تقييم  بعد 
املا�شي.  العام  امل�شروع  لعطاء  للتقدم  دعوتهم 

يو�شف  لال�شتثمارات،  الدولية  املعرب  ل�شركة  املنتدب  الع�شو  وقال 
يف  وهامة  وا�شحة  خطوات  حتقيق  اليوم  املعرب  "ت�شهد  النوي�س: 
و�شعيها  الأردنية  اململكة  جتاه  الرا�شخ  التزامها  جم�شدة  م�شاريعها، 
قدمًا  نتطلع  ونحن  العقارات،  قطاع  على  م�شافة  قيمة  لإ�شفاء  اجلاد 

�شركائنا." اىل اجناز مراحل جديدة مع 

عرو�س  اختيار  خطوة  تكت�شبها  التي  الأهمية  اأن  يف  �شّك  "ل  واأ�شاف: 
الفنية  املعايري  اأعلى  اتباع  علينا  حّتمت  مل�شاريعنا  الرئي�شيني  املقاولني 
لتاأ�شي�س  ن�شعى  فنحن  اإلينا،  مت  ُقدِّ التي  العرو�س  تقييم  يف  واملالية 
عملهم،  جمال  يف  مرموقة  ب�شمعة  يتمتعون  مقاولني  مع  �شراكات 
املهنية."  املعايري  لأف�شل  وفقًا  العمل  يف  الرا�شخ  اللتزام  وي�شاركوننا 

احلجوزات  باب  فتح  عن  املعرب  �شركة  اأعلنت  مت�شل،  �شياق  ويف 
�شمن  تقع  التي  الراحة  قرية  يف  ال�شكنية  والوحدات  للمنازل  املبكرة 
العقبة،  مدينة  يف  زايد  مر�شى  م�شروع  من  الأوىل  التطويرية  املرحلة 
وذلك من خالل عرو�س مبتكرة تقدمها ال�شركة خالل فرتة املعر�س.
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بيع 80% من ال�حدات ال�سكنية من املرحلة االأوىل 
من م�سروع باب البحر يف املغرب
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اأب� �سامل:
باأمكانياتها  تتميز  ال�سركة 
وفريق  املتط�رة  ال�سخمة 

عمل ذي خربة وا�سعة

"ال�طنية للدواجن"....
اجل�دة والتكامل يف االإنتاج

اأ�شخم من�شاأة دواجن على  للدواجن بكونها من  الوطنية  ال�شركة  تربز 
باملنطقة  الدواجن  قطاع  يف  ال�شركات   اأهم  واإحدى  اململكة،  م�شتوى 

منتجاتها. بكافة  املجاورة  الأ�شواق  بتزويد  تقوم  كونها 

"باأن  تفتخر  فهي  موظفا،   1400 من  اأكرث  بتوظيف  تقوم  فال�شركة 
من  وا�شعة  �شريحة  لدى  الكبري  والرواج  الإقبال  تالقي  منتجاتها 

والإقليمي. املحلي  ال�شعيدين  على  املواطنني 

عام  منذ  انتاجها  بداأت  اأنها  �شامل،  اأبو  فخري  العام  مديرها  ويقول 
ت�شويقها  بهدف  الدواجن  لرتبية  التقنية  الو�شائل  لأحدث  وفقًا   1997
بحيث  وتو�شعها  تطورها  ال�شركة  وا�شلت  حيث  الأردين،  ال�شوق  يف 

وانت�شارًا. جناحًا  الأكرث  اليوم  اأ�شبحت 

ومع ا�شتمرر جناح ال�شركة يف كل عام، بداأت ال�شركة الوطنية بتزويد 
فهي  الأردين،  ال�شوق  اإىل  اإ�شافة  بانتاجها،  املجاورة  العربية  الأ�شواق 
حديثة،  وفقا�شة  والأمهات،  الالحم  الدجاج  لرتبية  مزارع  متتلك 

اللحوم،  ل�شناعة  وم�شنع  الدواجن  وم�شلخ  لالأعالف،  وم�شنعا 
ال�شوق  الرائدة يف  ال�شركة  للدواجن  الوطنية  ال�شركة  اأ�شبحت  وبذلك 
للحوم  م�شنع  يقوم  حيث  الدواجن،  وت�شويق  تربية  جمال  يف  الأردين 

واملعلبة. واملربدة  املجمدة،  اللحوم  اأ�شناف من  باإنتاج عدة  الآن 

فهي  ال�شخمة،  بو�شائلها  تتميز  ال�شركة  اأن  اإىل  العام  املدير  وي�شري 
واملتجددة،  املتطورة  ومهاراته  بخرباته  متميز  عمل  فريق  متتلك 
وتويل  واإدارة،  وت�شويقًا  اإنتاجًا  والآلت  الأنظمة،  يف  متقدمة  وتقنيات 
على جميع  العامة  ومالحظاتهم  باحتياجات عمالئها  الدائم  الإهتمام 
الت�شنيع  عمليات  جميع  اأن  نف�شه  الوقت  يف  موؤكدا  اجلودة،  مقايي�س 
على  واحلا�شل  املميز  الت�شنيع  لنظام  ال�شركة  مواقع  جميع  يف  تخ�شع 

.)HACCP( و�شهادة ) 9001:2009 ISO �شهادة  ) 

ويقول اأبو �شامل اأن اأبرز خ�شائ�س وميزات ال�شركة الوطنية للدواجن، 
ميثل  وانتاجها  الدواجن،  من  احتياجاته  بخم�س  ال�شوق  تزّود  انها 
زيادة  اإىل  الدوام  ت�شعى على  وهي  اململكة،  ا�شتهالك  20% من  حوايل 
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اخلدمة  وجودة  نوعية  وتطوير  الإنتاج  زيادة  طريق  عن  الن�شبة  هذه 
"برافو". منتجاتها  اأحدث  ميثله  ما  وهو  للزبائن،  املقدمني  واملنتج 

غري  الدجاج  حلم  من  انه  �شامل  اأبو  اأكد  الفريد،  املنتج  هذا  وحول 
اإميانًا من ال�شركة بجودة ورقي منتجاتها  اإنتاجه  املطبوخ جاءت فكرة 
الرائع  بالطعم  تفردها  وذلك من خالل  والألذ"،  "الأطيب  تعترب  التي 
امل�شتهلك  ومتطلبات  الع�شر  احتياجات  تواكب  التي  العالية  وجودتها 
واجلهد  الوقت  توفري  على  وتعمل  الطهي،  عملية  ت�شهيلها  يف  وخا�شة 
"برافو" املجمدة واملطبوخة انها حتتاج اإىل  معا، حيث تتميز منتجات 
ع�شري  منتج  تعترب  واأنها  كما  للتناول،  جاهزة  لكتون  فقط  الت�شخني 

للت�شخني فقط. اإل  الوقت واجلهد معًا كونه ل حتتاج  يوفر 

العربي  الوطن  م�شتوى  على  الأحدث  هو  م�شلخًا  ال�شركة  ومتتلك 
اإىل  م�شريا  الأ�شواق،  احتياجات  كافة  تلبية  ي�شتطيع  حيث  واملنطقة، 
ب�شمان  زبائنها  اأمام  ال�شركة  التزام  ب�شب  جاء  اأن�شائه  الهدف  اأن 

اأ�شولها. تطوير  اإىل  اإ�شافة  منتجاتها،  ونظافة  جودة 

ال�شاعة،  يف  طري  اآلف   6 اإىل  ت�شل  اإنتاجية  بطاقة  يعمل  فامل�شلخ 
ب�شكل  الدجاج  من  الأح�شاء  بنزع  تقوم  معدات  على  يحتوي  كما 
التلّوث،  من  نوع  اأي  اإحداث  دون  الدجاجة،  وتف�شلها عن ج�شد  اآيل، 
الواحد  الطري  ح�شة  اأن  اإىل  م�شريا  النظافة،  من  عالية  وبدرجة 
حيث  املتوا�شلة،  الطبية  الرقابة  مع  لرتا   16 اإىل  ت�شل  املياه  من 
بيطريني  اأطباء  قبل  من  م�شتمر  طبي  لإ�شراف  املزارع  جميع  تخ�شع 

. خمت�شني

ي�شم  للبيئة"،  "�شديقا  يعترب  ال�شركة  م�شلخ  اأن  �شامل  اأبو  ويتابع 
الناجمة  العادمة  املياه  لتكرير  واآلية  �شجرة،  األف   20 حوايل  موقعه 
من  التخل�س  عن  ف�شال  الري،  يف  وا�شتعمالها  الإنتاج،  عمليات  عن 
القائم  التحويل  م�شنع  خالل  من  وجتهيزه  ذبحه  بعد  الدجاج  بقايا 
ل�شمان  امل�شتمرة  املخربية  الفحو�شات  اأجراء  مع  امل�شلخ،  اأر�س  على 

الب�شري. لال�شتهالك  النهائي  املنتج  �شالمة 

"براف�" يعترب اأحدث منتجات ال�سركة وه� ي�اكب 
احتياجات الع�سر ومتطلبات امل�ستهلك

ال�سركة متتلك اأحدث م�سلٍخ على م�ست�ى ال�طن 
العربي يلبي كافة احتياجات االأ�س�اق
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على هام�س املنتدى االقت�سادي العاملي 
االإعالن عن م�سروع ترفيهي متكامل يف العقبة

بكلفة 1،5 مليار دوالر

449 ملي�ن دينار 
احلا�سالت اجلمركية 

يف الثلث االأول
بلغت حا�شالت اجلمارك للثلث الأول من العام احلايل 448.8 مليون دينار.

وقال مدير عام اجلمارك غالب ال�شرايرة اأن عدد البيانات اجلمركية املنظمة يف املراكز 
اجلمركية مبختلف اأنواعها كافة وبلغ  حوايل 309427 بيانًا، فيما بلغت عدد ال�شاحنات 
�شيارة هايربد، منها  التخلي�س على 3498  وومت  �شاحنة، كما  اإلكرتونيًا 55012  املتبعة 

2222 �شيارة مت ا�شتبدالها مقابل �شطب �شيارة تعمل على البنزين.

و�شبطت دائرة اجلمارك خالل الفرتة نف�شها، 85891 كروز �شجائر مهربة، اإ�شافة اإىل 
123.5 طن من املع�شل والتبغ اخلام، مليوين حبة كبتاجون، 98 م�شد�شا، 38 جهازا �شلكيا 
ول�شلكيا، 5148 قذيفة األعاب نارية، 33 األف قطعة نوافري األعاب نارية كهربائية، 11580 

علبة فتا�س.

وبلغ عدد املخالفات املنظمة 21611 خمالفة، وبلغ جمموع الغرامات املدفوعة عنها 1.758 
مليون دينار، بينما �شجل عدد ق�شايا التهريب املنظمة 2424 ق�شية، وبلغ جمموع الغرامات 

املدفوعة عنها 2.584 مليون دينار.

اأما بالن�شبة لالأموال امل�شرح بها وغري امل�شرح بها، فبلغت عدد ق�شايا عدم الت�شريح 
عن الأموال لغاية نهاية ني�شان الأخري 6 ق�شايا، فيما �شجل اإجمايل املبالغ امل�شبوطة غري 
امل�شرح عنها 546421 دينارا، وبلغت جمموع املبالغ امل�شرح بها حوايل 374.3 مليون 

دينار، فيما �شجل عدد الت�شاريح لالأموال امل�شرح بها 275 ت�شريحا.

وقامت دائرة اجلمارك با�شت�شافة 6 وفود من دول الإقليم بهدف الطالع على جتارب 
اجلمارك الأردنية يف خمتلف املجالت، اإ�شافة اإىل عقد ما جمموعه 70 برناجما تدريبيا، 

حيث بلغ عدد امل�شاركني يف هذه الربامج 1029 متدربا.

ومت اإدارج �شركتني جديدتني اإىل القائمة الذهبية "الكابالت املتحدة، الليان للتوريدات 
الغذائية"، وبذلك اأ�شبح عدد ال�شركات املدرجة يف القائمة الذهبية 42 �شركة.

كما ومت عقد عدد من الجتماعات واللقاءات مع املتعاملني مع اجلمارك منها مندوبو 
�شركات الطريان، نقابة املخل�شني، هيئة تنظيم قطاع الت�شالت، وزارة البيئة، اأ�شحاب 

امل�شانع املوجودة �شمن حمافظة الزرقاء، اللجنة التوجيهية العليا.

الربط  كان  فقد  ني�شان،  نهاية  املعلومات حتى  تكنولوجيا  مديرية  اإجنازات  ابرز  وحول 
من  عدد  اإىل  اإ�شافة   ،3 الدول  عدد  لي�شبح  ال�شعودية  العربية  اململكة  مع  الإلكرتوين 
املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة، ومت اأي�شًا تو�شيع م�شروع النافذة الواحدة، لي�شم هيئة 

تنظيم قطاع الت�شالت ووزارة البيئة.

ومت البدء باإعداد م�شروع التعريفة اجلمركية املتكاملة، وهو م�شروع تطوير نظام تعريفة 
متكاملة وفق اف�شل الأ�ش�س واملمار�شات العاملية، ويلبي جميع احتياجات الدائرة حتت مظلة 

واحدة.
كما ومت اأي�شًا النتهاء من تطبيق م�شروع الأنظمة املالية الذي يعترب من امل�شاريع املحو�شبة 
املهمة يف تطوير الإجراءات املالية، ويجري العمل حاليًا على اإجناز املرحلة الثانية من 
م�شروع تطوير جمرك عّمان الريادي، مركز تبادل املعلومات الإقليمي، التعرف الآيل على 
ال�شاحنات با�شتخدام تقنية الرتددات الراديوية، نظام خدمة اجلمهور الإلكرتوين لي�شبح 

تقدمي املعامالت من خالل الإنرتنت، نظام دعم القرار، الأر�شفة الإلكرتونية.

القت�شادية  العقبة  منطقة  �شلطة  مفو�شي  جمل�س  رئي�س  اأعلن 
هام�س  على  اأقيم  خا�س  حفل  خالل  حمادين  كامل  الدكتور  اخلا�شة 
عبداهلل  الدكتور  الوزراء  رئي�س  وبرعاية  العاملي  القت�شادي  املنتدى 
التنفيذي–  املخطط  )اأو  التنفيذية  الإجراءات  جاهزية  عن  الن�شور 
ترفيهية  �شياحية  وجهة  اأول  ان�شاء  عن  لالعالن  التنفيذية(  اخلطة 

يف الأردن.

والت�شاميم  الأرا�شي  تطوير  ت�شميم  عر�س  احلفل  خالل  وجرى 
تفا�شيل  قدمت  حيث  والهند�شية،  املعمارية  واخلطط  الرتفيهية 
باأ�شلوب  دومنا   184 م�شاحة  على  �شيقام  الذي  الرتفيهي  املنتجع 
 360 بـ  دائرية  �شورة  يف  افرتا�شي  م�شهد  خالل  من  ومبتكر  مميز 
املنتجع  عن  واقعية  مل�شة  احل�شور  منح  بغية  خ�شي�شا  �شممت  درجة 

الأحمر. "ا�شرتاريوم" البحر  الرتفيهي 
�شيكون  الذي  الأحمر  البحر  ا�شرتاريوم  منتجع  ماهية  العر�س  بني 
تعك�س  ترفيهية  معامل  منه  ينبثق  وال�شتجمام  للراحة  متنوعة  وجهة 
املتحف  املنتجع  �شي�شت�شيف  كما  املنطقة،  وم�شتقبل  وحا�شر  ما�شي 
الطبيعي ملعر�س طريق احلرير من خالل حدائقه  الأمريكي  التاريخي 

احلجازية.

املنتجع  من  اثنني  مبرفقني  خا�شة  تكنولوجيا  احلفل  خالل  عر�س  كما 
رائدا  مكانا  الأردن  �شتحول  حيث  حمليا،  ابتكارهما  مت  اللذين 
من  الأوىل  هي  جتربة  فيها  مبا  عديدة  تفاعلية  جتارب  على  للح�شول 
العامل ككل، وهي عبارة عن عملية حماكاة مقلوبة  نوعها على م�شتوى 

البعد. رباعي  وخمتلفة كل مرة من خالل نظام 

بخلق  اللتزام  على  التاأكيد  التنفيذي  املخطط  اإمتام  اإعالن  ورافق 
ال�شياحة املميزة يف الأردن  الوظائف وم�شاهمة امل�شروع ككل يف جذب 

اخل�شراء. الطاقة  م�شادر  ا�شتعمال  اإىل  بالإ�شافة 

ومت الإعالن اأي�شا عن تفا�شيل اأخرى عن امل�شروع ت�شمل اإقامة فنادق 
الذي  خا�س  وم�شرح  متكاملة،  ومطاعم  ت�شوق  ومنطقة  جنوم،   4
العر�س  بتقنية  لل�شينما  ودور  للعقبة  العاملية  العرو�س  اأ�شهر  �شي�شتقدم 
ت�شم  ترفيهية  ومنطقة  داخلية،  مائية  وحديقة  الرباعي،  البعد  بنظام 
يقع  التي  العاملية  روبيكون  جمموعة  من  م�شممة  منا   15 مرفقا،   16
ع�شر  ال�شاد�س  املرفق  ينبثق  بينما  اأن�شئت،  حيث  الأردن،  يف  مقرها 

ال�شهرية. ا�س  بي  – �شي  باراماونت  ملنتجعات  التابع  ترك  �شتار  عن 

ا�ستبدال 2222 �سيارة مقابل 
�سطب اأخرى تعمل بالبنزين
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ر�سا�سيــات...

بقلـــــــــم : هديـــــــل الرحامنــــــــة

اأُن�شُت بخ�شوع حل�شورك ...
اأ�شتمع بعينيك لع�شق الر�س ...و اأقراأ بفمك حديث البلد ..

و اأتو�شل بيديك فرح الولد ....
اأُرتُل ما تي�شر يل من تعويذة .....

تـمـهـل على قلبي قلياًل ....قلياًل .....
عندما حت�شر ...

اإقراأ ب�شرك الفلق ....
ليكفيك اهلل �شر ح�شد العا�شق اإذا ع�شق ....

ال�شفحاات البي�شاء ... ل تعني اأنها نظيفة بقدر ماهي خاوية و فارغة 

اأننا فكرنا  الأخطاء الكثرية .... نتيجة خطاأ واحد �شغري ، كل ما هنالك 
فقط بت�شحيحه ....ل اإ�شالحه !!!؟

حاجة الرجل ل تنتهي و ر�شا املراأة غاية ل ُتدرك .........
اإل اأن اإر�شاءه �شهال و حاجتها ب�شيطة ......... 

فلناأخذ دومًا الطرق املفتوحة و ل ن�شلك الطريق امل�شتحيلة ....

يرتدي  الذي  الرجل  فكر  من  املراأة  اأُخرج  اأن  خيبتي  قدر  على  اأُحاول 
قمي�س نوم باللون الأحمر .....

لي�س من اأجل الإرتقاء بالن�شاء بل حتى يتم �شياغة رجل جديد بالأجياال 
لي�شت  والتفكري  الفكر  و  والنطق  والقلب  العقل  اأن  ....يتعلم  القادمة 
مكب  اىل  ينتهي  ل  ذلك  كل  واأن  يعتقد  كما  اله�شمي  اجلهاز  اإجنازات 

النفايات !!!!

اإننا ل نعتاد الأمل بل فقط ندمن على وجوده....
.... عـنـدمـا 

عاتبت الغيث على غيابه كنُت اأُمار�س معه حقي بالغياب ...
مل  لغيمة  اأ�شتاق  مل  و  متطر  لن  اأنها  اأدرك  �شيف  �شحابة  اأعاتب  مل  فـاأنـا 

تعرب اأر�شي !!!
بحقي  طالبت  اأنـا  ...و  حية  لتبقيني  بها  وعدتني  ال�شماء  على  حقوق  يل 

يف احلياة !!!

ال�شماء ل تق�شي اإل احلوائج ......................فال نرتفع عن احلاجة 
و جنعلها جمرد اأمنية !!!

الأماين لي�شت من اخت�شا�س ال�شماء اإنها تقيم فقط على الأر�س !!
على �شرفة اخللود ....

جتل�س انت حتتل مقعد ل يهرتاأ ول ميوت ....

حتت�شي نبيذ لعاب معتق من ريق طائر يقع حتت اأ�شر البقاء ...
اأنت ...

كاأ�س الليل وخمرة العتمة و ثمالة امل�شاء ...
يف عتمة ليلِك ال�شود ...

ن�شجت �شجادة �شالة وحكت معبد ....
ارت�شف  عدت  و�شوئي  �شفاهي  نق�شت  فكلما  انفا�شي  القبل  من  وطرزت 

من ريقك طهر مائي ....

الذهاب اىل حديقة احليوانات يوؤملني ....
......على  احليوان  مب�شاهدة  ونلهو  باحلديقة  نحن  ن�شتمتع  ان  اجل  فمن 
الغابة  على  �شطوته  يفقد  جتعله  خمدرات  جرعة  يوم  كل  ياأخذ  ان  ال�شد 
ل  هنا  القفز  ملا  وتت�شاءل  بغباء  تنظر  القرده  و  بلهاء  قطة  كما  ي�شبح  و 

يتجاوز طول اقدامها فرتقد ب�شبات ...
و كاأمنا  انه فقد مالحمه ال�شيلة  وذاك احل�شان الذي مت تروي�شه حلد 
تهجن مع حمار ليهجع كالهما ل يدرك من اجلري ال حلم بفر�س ا�شيله 

ما زالت تنتظره هناك .....
بكل  اليوم  اراه  انني  ال  املكان  هذا  ارتياد  من  هروبي  رغم  انه  املاأ�شاة 
يبلغ من احللم  الذي مل  الطفل  كما منظر  فهو متاما  كل مكان  و يف  بيت 
ال اعواما قليله ويحمل اجهزة �شماء اخرتعها الغرب من اجل التعليم ل 
لت�شبح هي العلم بحد ذاته كما نفعل نحن هنا وهناك ....هي جمرد وقت 

ا�شايف م�شتقطع من اليوم ل اليوم كله ...
النف�شيه  �شحته  و  عقله  بناء  يقوم  عليه   ، بج�شده  مرتبط  للطفل  الذكاء 
ادراك  على  بفهمه  يرتكز  نف�شيه  اعاقة  من  يعاين  جياًل  نن�شىء  ....نحن 
باكت�شافها  هو  يقوم  جديدة  مفاهيم  خلق  ل  حوله  ما  يف  تخزينه  يتم  ما 
من   ....بدل  البدنية  و  العقلية  مداركه  تو�شيع  على  تعمل  التي  بطريقته 
ا�شم  بجهاز  تخزينه  ملا مت  متلقي  و جعله جمرد  و عاطفيا  حتديده عقليا 
مثله  الطفل  �شي�شبح  اب   ظهر  مثل  يركبه  و  اأم  ح�شن  كما  يحت�شنه 
..... العاطفة  الح�شا�س عدمي  .......بارد  املنطق  و مفقود  للنطق   فاقدا 

و بامل�شتقبل �شيعمل على الرميوت كنرتول ....
التمدن بوطننا هو حت�شر متخلف و لكن بطريقة ع�شرية تقوم على راحة 
الهل و ال�شرتاحة اطول قدر ممكن من وجود الطفل الذي �شلبناه حقه 
قفز  هو  بالرحم  ي�شعدنا  ما  فاول  الرحام.....  يف   ال  ميار�شه  يعد  فلم 
وجوده  عن  تعبريه  و  بالكبد  وعبثه  بقوة   جلدرانه  �شربه  و   فيه  اجلنني 

باحلياة !!!!!!!!!!

بغار  ا�شرتين  و  مو�شى  بع�شا  اأجندين  و  يو�شف  بقمي�س  ...اأغثني  ياهلل 
حراء ......
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االأدوية"... النتاج  "االأردنية 
ق�سة جناح اأردنية

مبيعاتها جتاوزت 50 ملي�ن دوالر يف 2012

الأن  ت�سعى  ال�سركة  بدوان: 
لل�سناعات  �سركة  ت�سبح 
ال�سناعات  من  بدال  ال�سحية 

الدوائية فقط

للتو�شع  ت�شعى  والتي  الدوائي  الت�شنيع  الرائدة يف  ال�شركات  من  تعترب 
الإنتاج. والتطور يف  النمو  املزيد من  العمل وحتقيق  يف 

براءات  من  عدد  اكرب  متتلك  التي  الأدوية  لإنتاج  الأردنية  ال�شركة 
الدكتور عدنان  العام  بح�شب مديرها  اليوم  املنطقة، هي  الخرتاع يف 
للتو�شع  تقليدية"  "غري  ا�شرتاتيجية  خطة  لنف�شها  و�شعت  بدوان 
من  بدل  ال�شحية  لل�شناعات  �شركة  لت�شبح  وعملها  ن�شاطها  يف 

فقط. الدوائية  ال�شناعات 

خطت  ال�شركة  اأن  بدوان  الدكتور  اأكد  لـ"الن�شامى"  حديثه  وخالل 
�شركة  ت�شبح  لأن  ت�شعى  حيث  تقليدية،  غري  طريقا  لنف�شها 
بداأت  اأنها  مبعنى  الدوائية،  ال�شناعات  من  بدل  ال�شحية  لل�شناعات 
الأولية  املواد  اإنتاج  ب�شدد  واأنها  كما  النباتية،  امل�شتح�شرات  باإنتاج 
باإنتاج  بداأت  قد  اأنها  اإىل  ا�شافة  النباتية،  م�شتح�شراتها  لبع�س 
ذاته  بفح�س  يقوم  اأن  العادي  لل�شخ�س  تتيح  والتي  الطبية  الكوا�شف 
اأو  احلمل  فح�س  واإجراء  الوبائي،  الكبد  ملر�شى  خا�شة  تلقائي  ب�شكل 
للمعاجلة  التوجه  من  جزءا  تعترب  اخلطوة  هذه  اأن  اإىل  م�شريا  ال�شل، 

للمري�س. الذاتي  والفح�س 

الدخول  يف  للراغبني  الفنية  املعرفة  ببيع  اأي�شا  تقوم  ال�شركة  اأن  وقال 
العديد من  الدوائية، حيث متكنت من عقد  ال�شناعة  للعمل يف جمال 
العامل،  حول  الدول  خمتلف  من  م�شنعا   12 من  اأكرث  مع  التفاقيات 
املنطقة  يف  الرواد  اأحد  الأدوية  لإنتاج  الأردنية  ال�شركة  تكون  وبذلك 
اأن  اإىل  نف�شه  الوقت  يف  م�شددا  والطبي،  الدوائي  الت�شنيع  ن�شر  يف 
يف  املنا�شب  التدريب  بتقدمي  كادرها  تطوير  على  حتر�س  ال�شركة 

لديها. العاملني  كفاءة  رفع  اجل  وخارجها من  ال�شركة  داخل 

د.  اأكد  والدويل،  املحلي  امل�شتويني  على  وتقيمها  ال�شركة  اأداء  وعن 
الإنتاج  مبفهوم  احلجم  متو�شطة  ال�شركات  من  تعترب  اأنها  بدوان 
ال�شناعي، وقد بلغت مبيعاتها خالل العام املا�شي 2012 ما يزيد عن 
ال�شغرية  ال�شركات  من  تعترب  العاملي  بامل�شتوى  فهي  دولر،  مليون   50
م�شهورة  اليوم  اأ�شبحت  تقنيات  من  تقدمه  ملا  ونظرا  اأنها  اإل  احلجم، 
ال�شوفيتي  الحتاد  ودول  الأفريقية  الدول  بع�س  يف  معروف  ا�شم  ولها 
الدوائي،  ال�شوق  يف  تطورا  ت�شهدان  اللتان  املنطقتان  وهما  ال�شابق، 
اإ�شافة اإىل منطقة ال�شرق الأو�شط، كما وان ال�شركة متتلك اكرب عدد 
تطوير  وكبري يف  ب�شكل عملي  ت�شاهم  املنطقة  براءات الخرتاع يف  من 

. العلوم 

عن  للحديث  الأدوية  لإنتاج  الأردنية  لل�شركة  العام  املدير  وينتقل 
ال�شعيدين  على  اأدائها  وم�شتوى  الأردنية  الدوائية  ال�شناعة  واقع 
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من  باملئة   50 من  اأكرث  بتلبية  تقوم  ال�شركة  بان  ليقول  العاملي،  املحلي 
الفاتورة  من  باملئة   34 حوايل  تغطي  واأنها  كما  املحلي،  ال�شوق  حاجة 
اإيجابي. ب�شكل  املحلي  ال�شوق  حاجة  بتلبية  تقوم  فهي  لذلك  الدوائية، 

الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  الوحيدة  الدولة  يعترب  الأردن  اأن  واأ�شاف 
ي�شدر  انه  مبعنى  ل�شاحله،  الدوائية  مدفوعاته  ميزان  مييل  الذي 
الإ�شالمية  الدول  اأكرث  من  يعترب  الأردن  وان  كما  ي�شتورد،  مما  اأكرث 
الأردنية  الدوائية  ال�شناعات  فان  لذلك  للدواء،  ت�شديرا  والعربية 

العاملي. امل�شتوى  على  جناح  ق�شة  متثل 

ويقول بدوان اإن ال�شناعات الدوائية ب�شكل عام حول العامل واملعتمدة 
املعتمدة  الدوائية  املواد  ل�شالح  ترتاجع  بداأت  الكيميائية  املواد  على 

زالت  ل  التي  الأدوية  اإل  اأ�شعارها،  ارتفعت  التي  احليوية  التقنية  على 
الخرتاع. برباءة  تتمتع 

ودعا املدير العام، ال�شناعات الدوائية الأردنية اإىل اأن تبداأ بالتفكري 
ناجية  من  الأدوية  بتح�شني  املتخ�ش�س  الدويل  املجال  يف  بالدخول 
املجال  يف  البحث  نحو  التوجه  يتطلب  وهذا  لها،  اجل�شم  تناول  كفاءة 
يف  العليا  الدرا�شات  برامج  من  ال�شتفادة  املمكن  من  حيث  الدوائي، 
والطب،  والهند�شة  والكيمياء  ال�شيدلة  كليات  يف  الأردنية  اجلامعات 
فيما  ال�شتثمار  احلكومة  ت�شجيع  �شرورة  على  نف�شه  الوقت  يف  م�شددا 
الطاقة  من  ال�شتفادة  اجل  من    Venture capital ي�شمى 

الأردن. املتوفرة يف  الب�شرية 

ال�سركة متتلك اأكرب عدد من براءات االخرتاع يف املنطقة

االأردن يعترب الدولة 
ال�حيدة يف املنطقة الذي 

مييل ميزان مدف�عاته 
الدوائية ل�ساحله

بداأت باإنتاج الك�ا�سف 
الطبية والتي تتيح 

لل�سخ�س العادي اأن يق�م 
بفح�س ذاته
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دبليو  فندق  مع  لتفاق  القطري  الديار  �شندوق  ت��سل 
برب�شلونة واملعروف با�شم هوتيل فيال ل�شرائه مقابل 200 مليون يورو.

ريكاردو  املعماري  �شممه  الفندق  اأن  ال�شفقة  على  م�شادر  وذكرت 
اأبرز  اأحد  ويعد  بر�شلونة،  البحر يف  باإطاللة خالبة على  ويتميز  بوفيل 

الأمريكية. �شتاروود  �شل�شلة  فنادق 

ويتبقى  للغاية  متقدمة  مرحلة  يف  اجلانبني  بني  التفاق  اأن  واأو�شحت 
الأيام املقبلة. اإجناز التفاق يف  بع�س اجلوانب، لذا فاإنه من املحتمل 

ي�شار اإىل اأن فندق دبليو مت اإفتتاحة يف اأواخر عام 2009 وتكلف 260 
فئات خمتلفة. 473 غرفة من  الفندق  وي�شم  يورو،  مليون 

يف  العقارات  �شركات  كربى  �شوليدير،  �شركة  اأرباح  بلغت 
4 .18 مليون دولر لعام 2012. ال�شرق الأو�شط 

مبيعات  اإن  التجاري،  بريوت  و�شط  اإعمار  تعيد  التي  ال�شركة  وقالت 

القت�شادي  والتباطوؤ  ال�شعبة  العامة  بالأو�شاع  �شلبًا  تاأثرت  ال�شركة 
واملنطقة. لبنان  يف  املت�شنجة  ال�شيا�شية  والأجواء 

مليون   242 من  العقارية  املبيعات  انخفا�س  من  بالرغم  اأنه  واأ�شافت 
بن�شبة  اأي  العام ،2012  50 مليون دولر يف  اإىل   2011 العام  دولر يف 
الأجواء  هذه  ظل  يف  امل�شتثمرين  حما�س  لنعدام  وذلك   ،%80 حوايل 
حيث  الأخرى  الإيجابية  النتائج  بع�س  حتقيق  مت  فلقد  امل�شتقرة،  غري 
الإيجارات  عن  الناجتة  الإيرادات  يف   %9 بن�شبة  ملحوظ  منو  �شجل 

لي�شل جمموع الإيرادات اإىل حوايل 54 مليون دولر .
واأ�شارت �شوليدير اإىل اأن موجوداتها ل تزال ذات قيمة مرتفعة متمثلة 
مبخزونها من الأرا�شي املعدة للبيع اأو للتطوير الذي يتكّون من حوايل 
1 .87 مليون مرت مربع بناء تقّدر قيمتها بحوايل 8 مليارات دولر على 

. الرائجة  ال�شوق  اأ�شعار  اأ�شا�س 

حاليًا  قيمتها  فتبلغ  لالإيجار  واملنتجة  املبنية  الأمالك  حمفظة  اأما 
مبنى  انتهاء  عند  املرتقبة  الزيادة  عدا  ما  دولر  مليار   2.  1 حوايل 
بت�شغيله  والبدء  اإجنازه  واملتوّقع  الرتفيهي  واملركز  ال�شينما  دور  جمّمع 

يف الف�شل الأخري من العام 2013 .

من  مرتفع  م�شتوى  على  باملحافظة  م�شتمرة  اإنها  �شوليدير  وقالت 
من  وحمفظة  دولر  مليون   149 حوايل  بقيمة  النقدية  ال�شيولة 
 553 بقيمة حوايل  الأرا�شي  بيع  عمليات  الناجتة عن  املالية  ال�شندات 
اأي ما جمموعه 702 مليون دولر يف نهاية العام ،2012  مليون دولر، 
مليون   667 امل�شارف  جتاه  ال�شركة  مديونية  املقابل  يف  تبلغ  بينما 

للموجودات . ال�شوقية  القيمة  7% من  اأو حوايل  دولر، 

.8 مليون   4 البالغ عددها  اأ�شهم اخلزينة  ال�شركة من  اأن حمفظة  كما 
للقيمة  دولرًا   13 اأ�شا�س  على  دولر  مليون   63 حوايل  وقيمتها  �شهم 
اأ�شهم �شركة �شوليدير  الواحد، و4 .3 مليون �شهم من  لل�شهم  ال�شوقية 
بحوايل  قيمتها  تقّدر  راأ�شمالها،  من   %39 يعادل  ما  اأو  اإنرتنا�شونال، 
عليها  العمل  اجلاري  التطوير  م�شاريع  حمفظة  وفق  دولر  مليون   750

. حاليًا 

قطر تشتري 
فندق " دبليو" 

في برشلونة بـ 200 
مليون يورو

18.4 مليون دوالر 
أرباح "سوليدير" 

لبنان في 2012
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اأخبـار اإقت�ساديـة عربيـة وعامليـة

ويتوقع  الذكية،  الهواتف  عدد  يف  كبريا  منوا  العامل  ي�سهد 
اإىل  بالإ�شافة  البيع،  اأعداد  يف  "ا�شتثنائيا"   2014 عام  يكون  اأن 

للهواتف،. امل�شاحبة  واللوحية  ال�شخ�شية  احلوا�شيب 

وذكرت درا�شة �شادرة عن موؤ�ش�شة "اآي دي �شي" لالأبحاث، اأن حوايل 
.2014 النامية يف عام  الأ�شواق  اإىل  �شيتجه معظمه  1.7 مليار جهاز 

�شيتم  الأجهزة  هذه  من  تقريبًا  جهاز  مليار  فاإن  الدرا�شة،  وبح�شب 
ورو�شيا،  الربازيل  الهند،  ال�شني،  مثل  النامية،  الأ�شواق  اإىل  �شحنها 
تتجاوز  206  بقيمة  جهاز  مليون  على  662  الدول  هذه  �شتح�شل  اإذ 
على  ف�شتح�شل  النا�شجة،  بالأ�شواق  يعرف  ما  اأما  دولر،  مليارات 
مليارات  اإىل  204  جمتمعة  قيمتها  ت�شل  جهاز  مليون  من  400  اأكرث 

واليابان. املتحدة  واململكة  املتحدة  الوليات  يف  خ�شو�شًا  دولر، 

على  الدرا�شة  بح�شب  الذكية  والهواتف  اللوحية  احلوا�شب  و�شتحظى 
املتوقع �شحنها  الـ 1.7 مليار جهاز  النمو، فمن بني  الأكرب من  احل�شة 
العام املقبل، �شيكون  1.4 مليار جهاز من الهواتف الذكية واحلوا�شب 
�شت�شتمر  بينما  دولر،  مليار  نحو  500  اإىل  قيمتها  ت�شل  اللوحية، 
�شحنة  مليون  بنحو  300  ال�شعوبات،  مبواجهة  ال�شخ�شية  احلوا�شب 

اأكرث من  200 مليار دولر. فقط، قيمتها 

بقيمة 700 مليار دوالر
1.7 مليار جهاز ذكي 

ولوحي تتوجه 
ألسواق 2014

"بوينج" تعتزم 
تصنيع طائرة 

الركاب األطول مدى 
في العالم

النخفا�س  اإىل  اللوحية  واحلوا�شب  الذكية  الهواتف  اأ�شعار  وتتجه 
احلا�شب  �شعر  متو�شط  انخف�س  اإذ  الرتفاع،  نحو  مبيعاتها  توجه  مع 
دولر  بـ 525  املا�شي، مقارنة  العام  دولر  اإىل  426  بنحو  %19  اللوحي 
الذكي  الهاتف  مبيع  �شعر  متو�شط  انخف�س  حني  يف  عام  2011،  يف 
بن�شبة  8.2% اإىل  407 دولرات العام املا�شي، من  443 دولر يف عام 

.2011 

دون  ما  �شعرها  يبلغ  التي  اللوحية  احلوا�شب  ت�شهم  اأن  املتوقع  ومن 
مبيعات  بتح�شني  دولر،  دون  300  ما  الذكية  والهواتف  دولرًا،   350 
عام  2014  خالل  النامية  الأ�شواق  �شمن  كبري  ب�شكل  الأجهزة  هذه 

بعده. وما 

على  الطائرات  �شناعة  يف  املتخ�ش�شة  بوينج  �شركة  عر�ست 
اأطول  قطع  على  القادرة  الركاب  لطائرة  ت�شميما  الطريان  �شركات 
التي  املعدلة  الن�شخة  ب�شاأن  املزيد من الهتمام  لتثري  العامل  م�شافة يف 

البدن. 777 عري�شة  الطائرة  انتظارها من  طال 

لبيع  ايربا�س  الأوروبية  مناف�شتها  مع  �شباقا  بداأت  قد  بوينج  وكانت 
�شل�شلة  بيع  يف  البدء  باإعالنها  الطويلة  امل�شافات  طائرات  اأحدث 

777اإك�س. با�شم  تعرف  متطورة  طائرات 

وظهرت الطائرة 777 لأول مرة يف ت�شعينات القرن الع�شرين وهيمنت 
الطريان  على  القادرة  املحركني  ذات  الكبرية  الطائرات  �شوق  على 
الأربعة  ي�شتطيع قطعها من قبل �شوى الطائرات ذات  مل�شافات مل يكن 

جامبو." "ميني  ا�شم  تكت�شب  جعلها  ما  وهو  حمركات 
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م�شتقبلية  ن�شخة  على  الآن  الطريان  قطاع  اهتمام  معظم  وين�شب 
بوينج  بها  تخو�س  التي  777-9اإك�س  با�شم  وتعرف  مقعد   400 ت�شم 
طائرات  اأحدث  من  ن�شخة  اأكرب  ايه1000-350  الطائرة  مع  املناف�شة 

ايربا�س.

اأثارت  املحتملني  وامل�شرتين  بوينج  بني  املحادثات  اإن  امل�شادر  وقالت 
الطائرة  تخلف  اأن  املقرر  777-8اإك�س  الطائرة  ب�شاأن  اأي�شا  اهتماما 
اأكرث  قطع  ت�شتطيع  اإذ  ال�شوق  يف  حاليا  مدى  الأطول  777-200اإل.اآر 

كيلومرت.  17200 من 

 17600 اإىل  قطعها  777-8اإك�س  للطائرة  ميكن  التي  امل�شافة  وت�شل 
يف  م�شافة  الأطول  الرحالت  ببع�س  للقيام  م�شممة  و�شتكون  كيلومرت 

اجلنوبية. واأمريكا  الأو�شط  ال�شرق  بني  الرحالت  مثل  العامل 

جانب  اإىل  واإفريقيا  الأو�شط  ال�شرق  الدولية  ماريوت  اأعلنت 
مّت  بحيث   ،2013 لعام  الأّول  الربع  نتائج  الدولية  ماريوت  �شركة 
الغرف  اإيرادات  يف   %11.2 اإىل  ن�شبتها  و�شلت  زيادة  عن  الإعالن 
عام  من  الأّول  للربع  واإفريقيا  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  املتوافرة 

 .2012 نف�شها من عام  بالفرتة  2013 مقارنة 

 %4.1 الإ�شغال يف املنطقة بن�شبة  ن�شبة  النمو نتيجة لزيادة  وجاء هذا 
تاأتي كدللة على رغبة  اأّن هذه النتائج  خالل الربع الأّول، ول �شّك يف 
ت�شمل  والتي  الدولية،  ماريوت  من�شاآت  يف  الإقامة  يف  العاملي  امل�شافر 

العامل.  املرموقة يف  التجارية  العالمات  اأبرز  باقة من 

دفع  يف  بارز   دور  لها  كان  الدولية  ماريوت  اأّن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 
الزوار من  اأن يرتفع عدد  املتوّقع  اأنه من  الإقليمي، حيث  ال�شفر  عجلة 

اأكرث من 70 مليون عام 2011 اإىل 195 مليون عام 2030 . 

حتققه  الذي  امللحوظ  التطّور  على  ال�شوء  اجلديدة  الأرقام  وت�شّلط 
خططها  اإىل  بالنظر  خ�شو�شًا  الإقليمي  ال�شعيد  على  الدولية  ماريوت 
مل�شاعفة انت�شارها يف ال�شرق الأو�شط واإفريقيا بحلول عام 2017 وقد 
اأعلنت يف الوقت الراهن عن عزمها لتطوير 45 فندقًا ت�شمل 10،875 

 .2018 عام  بحلول  ال�شركة  اإىل حمفظة  �شتن�شّم  غرفة 
الرئي�س  كريياكيد�س،  األيك�س  قال  الأّول،  الربع  نتائج  على  وتعليقًا 
"توؤكد  واإفريقيا:  الأو�شط  ال�شرق  الدولية،  ملاريوت  الإداري  واملدير 
ال�شرق  منطقة  جتاه  الدولية  ماريوت  التزام  الإيجابية  النتائج  هذه 
يف  للم�شاهمة  م�شاعيها  موا�شلة  خالل  من  وذلك  واإفريقيا  الأو�شط 

املنطقة." يف  ال�شيافة  قطاع  اإمناء 

�شّك  ول  بالتح�ّشن،  ينفّك  ل  الدولية  ماريوت  نظامنا يف  "اإن  واأ�شاف: 

في الربع األّول من العام
11.2% نمو في إيرادات 

الغرف المتوافرة 
لفنادق ماريوت الدولية 
لمنطقة الشرق األوسط 

وإفريقيا
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اأخبـار اإقت�ساديـة عربيـة وعامليـة

اأننا  باأن عام 2013 �شيحمل معه املزيد من الإجنازات والتّطور، حيث 
ماريوت،  ومنتجعات  فنادق  وهي  الأ�شا�شية  عالمتنا  على  الآن  ُنركز 
وبالتايل  املتحّركة.  بالتكنولوجيا  يتعّلق  وكّل ما  املطّولة  الإقامة  وفنادق 
لالأعداد  ال�شتجابة  تخّولها من  مثالية  الدولية مبكانة  �شتتمّتع ماريوت 

املنطقة" اإىل  الزّوار  املتزايدة من 

واإفريقيا  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  الدولية  ماريوت  حمفظة  ت�شّم 
عالمات   7 عرب  غرفة   12،919 وتقّدم  دولة،   12 يف  من�شاأة   43 حاليًا 
جديدة  من�شاأة   45 مع  ال�شركة  ح�شور  يتو�ّشع  اأن  املتوّقع  ومن  جتارية. 

و10،857 غرفة بحلول عام 2018. 

الأول  للربع  ال�شايف  دخلها  اأن  موتورز  جرنال  �شركة  اأعلنت 
 0.9 بلغ  قد  امل�شرتكة  الأ�شهم  اأ�شحاب  اإىل  يعزى  والذي  العام  من 
النتائج  هذه  وتت�شمن  املخفف.  لل�شهم  دولر   0.58 اأو   ، دولر  مليار 
تراجع  �شاهمت يف  البنود اخلا�شة  ب�شبب جمموعة من  خ�شارة �شافية 
لل�شهم  دولر   0.09 اأو   ، دولر  مليار   0.2 مبقدار  ال�شايف  الدخل 

املخفف.
الأ�شهم  اأ�شحاب  اإىل  يعزى  الذي  ال�شايف  موتورز  جرنال  دخل  وبلغ 
امل�شرتكة يف العام 2012 مبلغ1.0 مليار دولر ، اأو 0.60 دولر لل�شهم 
اخلا�شة  البنود  من  جمموعة  ب�شبب  �شافية  خ�شارة  تت�شمن  املخفف، 

اأو 0.33 دولر لل�شهم الواحد. قدرها 0.6 مليار دولر ، 
اأما عائدات الدخل يف الربع الأول من العام 2013 فبلغت 36.9 مليار 
 .2012 العام  من  الأول  الربع  يف  مليار   37.8 مع  باملقارنة   ، دولر 
الفائدة  احت�شاب  قبل  دولر  مليار  قدرها1.8  اأرباحًا  ال�شركة  وحققت 
العام  من  الأول  الربع  يف  دولر  مليار   2.2 مع  باملقارنة  وال�شرائب، 
2012. وتت�شمن نتائج الربع الأول من العام 2013 املعّدلة قبل احت�شاب 

الفائدة وال�شرائب، تاأثري تكاليف اإعادة الهيكلة بقيمة 0.1 دولر.
جلرنال  التنفيذي  والرئي�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س  اأريك�شون  دان  وقال 
ال�شوق  ارتفاعًا يف  العام، حيث حققنا  هذا  قوية  البداية  "اإن  موتورز: 
اأنحاء  كافة  يف  العمالء  ت�شتقطب  وجديدة  قوية  طرازات  مع  العاملي 
تقدمًا  الأوروبية  ال�شوق  �شهدت  فقد  ذلك،  اإىل  وبالإ�شافة  العامل. 
مثل  متميزة  بالتكاليف،و�شيارات  التحكم  بف�شالإجراءات  ملحوظًا 

اأوبل ’اآدام‘ و’موكا‘".

ت�شهدها  التي  القت�شادية  ال�شغوط  تعاظم  من  الرغم  على 
منو  مع  متينًا  اأداًء  حتقق  الأوروبية  القدم  كرة  زالت  ما   ، اأوروبا 
مو�شم  يف  دولر  مليار   24.6 لتبلغ  اليرادات  لناحية   %11 بن�شبة 

.2012/2011

"اخلم�س  الوروبية  الوطنية  البطولت  اىل  خا�س  ب�شكل  ذلك  ويعود 
الدوري  من  وكل  الإ�شبانية،  الليغا  الملاين،  )البوند�شليغه  الكربى" 
 .2012 اأوروبا  اأمم  بطولة  وتاأثري  والإيطايل(  والإنكليزي،  الفرن�شي، 
منوًا  الكربى  اخلم�س  الوروبية  الوطنية  البطولت  �شجلت  وقد 
يربز  مما   ، اليرادات  جمموع  من   )%48( دولر  مليار   11.8 بقيمة 
ا�شتقطاب  على  الرائدة  القدم  كرة  وبطولت  لنوادي  الدائمة  القدرة 

اجلماهري.

الريا�شية  الأعمال  جمموعة  عن  امل�شوؤول  ال�شريك  جونز،  دان  وعلق 
الكربى  اخلم�س  الوطنية  البطولت  من  كل  "حققت  قائاًل  ديلويت  يف 
معدل  اأثمر  ما   ،2012/2011 مو�شم  يف  قيا�شية  اإيرادات  م�شتويات 
اأن  املرّجح  ومن   .2011/2010 مو�شم  مع  مقارنة   %  8 بن�شبة   زيادة 
مبا  دولر  مليار   12.5 ال  البطولت  هذه  اإيرادات  جمموع  يتخّطى 

 ."2002/2001 مو�شم  بلغته يف  الذي  امل�شتوى  �شعف  ي�شكل 

القدم  كرة  بطولت  �شدارة  يف  للمحرتفني  الإنكليزي  الدوري  وبقي 
العاملية لناحية الإيرادات، حيث حققت اأنديته اإيرادات بقيمة  3،701 
يف  �شّك  ول   .2012/2011 مو�شم  يف   )%  4 بن�شبة  )منوًا  دولر  مليون 
لثالث  املوقعة  الإنكليزي  للدوري  اجلديدة  التلفزيوين  البث  عقود  اأّن 

9  مليارات دوالر 
الدخل الصافي 

لجنرال موتورز في 
الربع األول من العام

24.6 مليار دوالر 
إيرادات  كرة القدم 
األوروبية في موسم 

2012/2011
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مليار   8.5 من  اأكرث  وبقيمة   2014/2013 مو�شم  من  بدءًا  �شنوات 
املمتاز  الإنكليزي  للدوري  الوا�شحة  ال�شدارة  ا�شتمرار  �شتوؤمن  دولر 

القريب. امل�شتقبل  اأوروبا يف  الإيرادات يف  لناحية 

اإىل  لت�شل   %  7 بن�شبة  الإيرادات  يف  منوًا  البوند�شليغه   حقق  وقد 
يف  �شاهم  ما  وهذا   ،2012/2011 مو�شم  يف  دولر  مليون   2،376
الثاين يف الإيرادات ومن تو�شيع الهوة بينه وبني  حفاظه على الرتتيب 
وقد  دولر.  مليون  ب136  الثالث  املركز  حتتل  التي  الإ�شبانية  الليغا 
الإطالق  على  زيادة  اأ�شخم  املحلية  العملة  لناحية  الإجناز  هذا  مّثل 
تاأتي  مع   ،2012/2011 مو�شم  يف  الكربى  اخلم�س  الوطنية  للبطولت 
بايرن  اأملانيا:  يف  ناديني  اأ�شخم  من  النمو  هذا  اأرباع  ثالثة  من  اأكرث 

دورمتوند. وبورو�شيا  ميونيخ 

يف  زيادة   الإ�شباين  الدوري  حقق  فقد  اأوروبا،  يف  اأخرى  اأماكن  ويف 
  2012/2011 مو�شم  دولر )3%( يف  مليون   2،240 بقيمة  اليرادات  
مدريد  ريال  ناديا  بها  حظي  التي  اليرادات  جمموع  زيادة  جراء 
للنمو  معدل  اأبطاأ  �شهد   فقد  الإيطايل  الدوري  اأما  ح�شرًا.  وبر�شلونة 
املا�شي  املو�شم  يف  الكربى  اخلم�س"  "البطولت  بني  الأيرادات  يف 

1،992 مليون دولر   بن�شبة )1%(  مبا قيمته  

بني  الإيرادات  لناحية  الأ�شعف  يبقى  اأّنه  من  الرغم  وعلى  كذلك، 
بالعملة  منو  ن�شبة  اأ�شرع  الفرن�شي  الدوري  حقق  اخلم�س،  البطولت 
املحلية، مع زيادة بن�شبة 9% لت�شل العائدات اإىل 1،442 مليون دولر. 
ويعود هذا المر بدرجة كبرية  اىل نادي باري�س �شان جريمان، الذي 
ارتفعت عائداته بن�شبة 120%  اإىل 282 مليون دولر. باملقابل، حققت 

اليرادات.   يف  عامًا  تراجعًا  الباقية  الفرن�شية  ع�شر  الت�شعة  الأندية 
    

يف  الريا�شية  الأعمال  جمموعة  يف  امل�شت�شار  ثورب،  األك�شندر  وعّلق 
البطولت  يف  ال�شنة  هذه  اإيرادات  ن�شف  من  اأكرث  "مع  قائاًل  ديلويت 
التجارية،  العائدات  يف  الزيادات  اىل  تعزى  التي  اخلم�س  الأوروبية 

مثريًا  يبقى  الأوروبية  القدم  كرة  على  الأو�شط  ال�شرق  تاأثري  اأّن  اإّل 
خا�س.  ب�شكل  لالهتمام 

اأن  اأوروبا  يف  ال�شائدة  ال�شعبة  القت�شادية  الظروف  اأظهرت  وقد 
خا�س  ب�شكل  يعتمد  اأف�شل  جتارية  اإيرادات  حتقيق  على  الأندية  قدرة 
ال�شركات  ومتّثل  العامل.  اأنحاء  من  الراعية  للجهات  ا�شتقطابها  على 

الأمثلة على ذلك.  اأو�شح  بع�شًا من  الأو�شط  ال�شرق  يف 

الإمارات  طريان  �شركة  بني  التفاقية  عن  حديثًا  الإعالن  واأ�شار  كما 
�شركة  ا�شم  وجود  �شي�شهد   2014/2013 مو�شم  اأّن  اإىل  مدريد  وريال 
اإنتاجًا  الأكرث  الناديني  قمي�س  على  الأو�شط  ال�شرق  من  طريان 

وبر�شلونة. مدريد  ريال  العامل،  يف  للعائدات 

اخلم�س  البطولت  يف  بالرواتب  املت�شلة  النفقات  جمموع  و�شل  وقد 
هذا  ي�شكل   .2012/2011 مو�شم  يف  دولر  مليار   7.7 اإىل  الكربى 
ميّثل  وهو   2011/2010 مو�شم  مع  مقارنة   %8 بن�شبة  ارتفاعًا  الرقم 
البطولت  ايرادات  جمموع   منو  مع  مقارنة  ب�شيطة  بن�شبة  اأبطاأ  منوًا 
تبقى  4% وهي  بن�شبة  املمتاز  النكليزي  الدوري  رواتب   ارتفعت  وقد   .
جمموعها  اأّن  حيث  الكربى،  اخلم�س  البطولت  باقي  من  بكثري  اأعلى 
مناف�شها  من   %74 بن�شبة  اأعلى  يبقى  دولر  مليون   2،600 البالغ 

الأقرب، اأي الدوري الإيطايل. 

 1،209( البوند�شليغه  من  كل  اأندية  يف  الرواتب  نفقات  ارتفعت  كما 
 .%3 بن�شبة  دولر(  مليون   1،341( الإ�شبانية  والليغا  دولر(  مليون 
 %2 بن�شبة  الإيطايل  الدوري  اأندية  يف  الرواتب  نفقات  وارتفعت 
منو  ن�شبة  اأ�شرع  الفرن�شي  الدوري  و�شهد  دولر(.  مليون   1،496(
اإىل  لي�شل   %8 بن�شبة  الرواتب  كلفة  معّدل  ازدياد  مع  املحلية  بالعملة 
1،067 مليون دولر اأمريكي. ويعود حواىل ثالثة اأرباع ارتفاع الرواتب 
معّدل   ارتفاع  اأّن  اإّل  جرمان،  �شان  باري�س  من  الفرن�شي  الدوري  يف 
من  انخف�س  العائدات  اإىل  الرواتب  ن�شبة  اأّن  اأظهر  النادي  ايرادات 

69 % اإىل 53 %. .














