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االأزمـــة املالـيـــــة
 ت�شري الأيام والأحداث يف املنطقة، وعلى م�شتوى الردن، ب�شكل مت�شارع؛ 
ناجعة  حلول  اإىل  الو�شول  دون  وال�شنوات،  ال�شهور  معه  متر  الذي  الأمر 

للم�شكالت الرئي�شة للدولة وللمواطن على حد �شواء.
و تبذل احلكومات املتعاقبة جهودًا كبرية، ولكنها غري متنا�شقة ول متكاملة 
من اأجل اجتياز الأزمة، ويف مقدمتها عجز املوازنة، والذي راح يتفاقم من 
اأن كان العجز يف حدود ثالثمائة مليون دينار قبل  �شنة اإىل اأخرى، فبعد 

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( 
دينار  مليار  تتجاوز )1.2(  اإجمالية  وبكلفة  العام،  نهاية  مليون لجئ يف 

فاإن عجز املوازنة يتوقع اأن يتعدى )3( مليارات دينار.
الأزمة  فاإن  احلظ  ول�شوء  املقايي�س.  بكل  اخلطورة  وبالغ  �شخم  رقم  وهو 
القت�شادية املالية العاملية مل تنح�شر بعد، ول زالت تداعياتها تت�شع حتى 

و�شلت اإىل قرب�س.
تداعيات  اإىل  اإ�شافة  العربية،  الأقطار  ت�شرب  ب�شكل غري مبا�شر  وراحت 
الربيع العربي، والآثار القت�شادية القا�شية التي ن�شاأت نتيجة ل�شوء اإدارة 
القت�شادات الوطنية ل�شنوات، و لعدم ال�شتقرار، وتراجع الإنتاج، وهروب 

ال�شتثمارات، وتقطع خطوط التجارة.
اليمن  يف  احلال  وكذلك  احلركة  عن  يتوقف  يكاد  امل�شري  فالقت�شاد 
وتون�س والعراق وليبيا و�شوريا.  ويف جميع هذه البلدان ونحن كذلك ل جتد 
الأ�شا�شية،  ال�شلع  عن  الدعم  واإزالة  الأ�شعار  رفع  �شوى  و�شيلة  من  الدولة 
حتى تخفف من العجز املرتاكم، و حتى يقتنع �شندوق النقد الدويل بقدرة 

البالد على �شداد القرو�س التي تطلبها باإحلاح ملواجهة عجز املوازنة.
وهنا يقع التناق�س ال�شارخ بني املايل والجتماعي.

واملالية  القت�شادية  ال�شيا�شات  لتداعيات  اأ�شريًا  بكامله  املجتمع  وي�شبح 
التي مل يكن طرفا يف �شنعها،و مل تقم حتى الآن على اأ�ش�س �شليمة .

اإمكانية  و  القرتا�س،  �شهولة  وب�شبب  احلكومات،  من  الكثري  اأن  يبدو  و 
ا�شتقرار  وعدم  �شيا�شية،  لتربيرات  ولو  وامل�شاعدات  املنح  على  احل�شول 
الإدارات، وغياب الروؤية بعيدة املدى، مل تلتفت احلكومات للقاعدة الذهبية 

اقت�شادية  نه�شة  دون  م�شتدامة،  مالية  �شالمة  ل  اأن   " وهي:  الأ�شا�شية 
اجتماعية �شناعية م�شتدامة ".

  واإذا كانت مديونية الأردن و�شلت اإىل )16( مليار دينار فاإنه لي�س هناك 
من بديل عن تخ�شي�س مليار دينار اإ�شافية من املعونات اخلارجية اأو حتى 

من القرو�س لغايات اقت�شادية اجتماعية مبا�شرة.
وثانيها-  املحافظات  يف  متنوعة  و  عديدة  اإنتاجية  م�شاريع  اإن�شاء  اأولها- 

تطوير نظام النقل العام وثالثها- بناء حمطات طاقة �شم�شية بتو�شع.
و  مناف�شة  وزراعية  �شناعية  لقطاعات  التكنولوجي  التطوير  رابعها-  و 

واعدة.
و خام�شها- معاجلة �شوؤون ال�شركات املتعرثة.

وحقيقة الأمر اأن ما ميكن فعله يف هذا ال�شاأن اأكرب بكثري من اأن يتم تعداده 
�شنتني  اأو  �شنة  �شي�شربون  وهل  بذلك؟  املواطنون  �شيقتنع  �شطور.  هل  يف 
حتى يروا �شيئا من الثمار؟ يف اأغلب الظن اأنهم �شيفعلون، اإذا اأوًل- مل�شوا 

اجلدية يف العمل ل يف القول.
بال�شراكة  واللتزام  والقدوة  املثل  الر�شمي  القطاع  يف  وجدوا  اإذا  وثانيًا- 

وال�شفافية.
ومنظمات  ال�شيا�شية  القوى  وخمتلف  الربملان  مع  الت�شاور  مت  اإذا  وثالثًا- 
د�شتوريًا  الأمر  كان  لو  حتى  العمل،  برنامج  على  لالتفاق  املدين  املجتمع 
هو من �شالحيات احلكومة. ورابعًا- املبا�شرة الفعلية يف التنفيذ وتو�شيع 
واملراكز  اجلامعات  م�شاركة  ذلك  يف  مبا  جمال  كل  يف  امل�شاركة  قاعدة 

البحثية واخلرباء واجلمعيات التعاونية.
  اإن اخلروج من الأزمة يتطلب الكثري من ال�شتقرار وال�شتمرار وامل�شاركة 
والعزمية  الإرادة  يتطلب  ذلك  وقبل  والإ�شرار.  والعلم  والعقل  وامل�شاورة، 

ل�شنع م�شتقبل اأف�شل.
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�أن  �ملجايل  عامر  �ملهند�س  �لردنية  �لف��صفات  مناجم  �صركة  �د�رة  جمل�س  رئي�س  �أكد 
�ل�صركة ت�صري بخطى ثابتة للت��صع يف �لنتاج وزيادة �ل�صادر�ت بعد �ن جتاوزت �لعقبات 

�لتي �عرت�صت طريقها وذلك لل��ص�ل بالإنتاج �ل�صن�ي �ىل 15 ملي�ن طن يف عام 2015.

رئي�س جمل�س اإدارة "الفو�سفات" يف مقابلة مع " امل�ستثمرون الن�سامى"

ملـــــــــــف العــــــــــــدد

املجايل: ن�سري بخطى ثابته للو�سول 
باالنتاج اإىل 15 مليون طن �سنويا



ف العــــــــــــــــدد
ملـــــــ

13       �أيل�ل  2013      �مل�صتثمـــــــــــرون �لن�صامــــــــــــى

من  عدد  تنفيذ  على  عملت  ال�شركة  اإن  الن�شامى  جملة  مع  مقابلة  يف  وقال 
ال�شركة وت�شتعد  القيمة امل�شافة ملنتجات  التي تعظم  امل�شروعات ال�شرتاتيجية 
حتتاجها  التي  الأ�شمدة  لإنتاج  ال�شناعية  امل�شروعات  من  جمموعة  تنفيذ  اىل 

ا�شواق ال�شتهالك، يف �شراكة ت�شنيعية ت�شويقية طويلة املدى.

واأ�شاف اأن ال�شركة تويل امل�شوؤولية الجتماعية اهتماما كبريا �شواء يف املناطق 
التي تعمل بها يف و�شط وجنوب اململكة، ام يف باقي مناطق اململكة، اميانا منها 

باأهمية امل�شاركة يف احداث التنمية الجتماعية و�شمان ا�شتدامتها.
ادارة  اإن جمل�س  املهند�س املجايل  املوظفني، قال  اأو�شاع  �شوؤال حول  وردا على 
هذه  مناق�شة  ومت  وتنظيمية  الإدارية   الهيكلة  لإعادة  خطة  اأخريا  اأقر  ال�شركة 
اخلطة مع ممثلي العمال يف النقابة العامة للعاملني يف املناجم والتعدين، ولقت 

القبول من اجلميع لن الكل يعمل يد واحدة لل�شري بال�شركة اىل المام.

وفيما يلي ن�س املقابلة:

* هل لك انت تقدم لنا نبذة عن ال�سركة وما هو امل�ستوى الذي و�سلت 
اليه اليوم؟

هي  الردنية  الفو�شفات  مناجم  �شركة  اأن  اإىل  ال�شارة  من  بد  ل  البداية  يف   -
القت�شاد  وترفد  وتخدم  الأردنية،  الر�س  يف  تلت�شق  لأنها  وطنية،  �شركة 
الوطني، وتعترب جزء اأ�شياًل منه، كما وانها توظف نحو  6 األف عامل بطريقة 

مبا�شرة واأكرث من 15 األف بطريقة غري مبا�شرة.

دينار  مليون   100 بحوايل  اخلزينة  ترفد  لأنها  اي�شا،  تاأتي  ال�شركة  ووطنية 
�شنويا، وتخدم املجتمع املحلي املحيط بها يف جنوب اململكة ب�شكل خا�س، ويف 
باقي مناطق اململكة ب�شكل عام، كما وانها تنظر اىل امل�شتقبل بعيون كل الردنيني 
لالأردنيني  امل�شافة  القيمة  تعظم  التي  ال�شتثمارات  يف  الرائدة  ال�شركة  لتكون 
وتزيد من النتاج وترفع قيمة ال�شادرات، فال�شركة تنظر اىل الرتاب الردين 

على انه ثروة وطنية يجب ا�شتخدامها مل�شلحة الوطن واملواطنني.

* اين تقف �سركة مناجم الفو�سفات اليوم واإىل اأين تريد ان ت�سل؟

يف  ال�شركة  طريق  اعرت�شت  التي  العقبات  جتاوزنا  اليوم،  نحن   -
ال�شادرات،   وانخفا�س  النتاج  تراجع  تعوي�س  يف  وبداأنا  القريب،  املا�شي 
ال�شركة م�شتويات  ال�شحيح، فقد عاودت  الطريق  ت�شري يف  ال�شركة  لذلك فان 

"الفو�سفات" �سركة وطنية الأنها تلت�سق يف االر�س 

االأردنية وتخدم وترفد االقت�ساد الوطني"
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�مل�شتثمـــــــــــرون �لن�شامــــــــــــى     �أيلول  142013

النتاج ال�شابقة وا�شتعادت قدرتها على الت�شدير والتواجد يف ا�شواق ال�شترياد 
التقليدية اىل جانب الو�شول اىل ا�شواق جديدة مل ت�شلها ال�شركة من قبل.

�شناعية  قاعدة  متتلك  فهي  �شلبة،  ار�شية  من  امل�شتقبل  نحو  تنطلق  فال�شركة 
ا�شواق  يف  اأ�شيا،  يف  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  ابرز  مع  وعالقات  قوية  انتاجية 

الهند واندوني�شيا واليابان وغريها من ال�شواق.

م�شروعات  باإقامة  التو�شعية،  خطتها  من  جزء  تنفيذ  يف  ال�شركة  بدات  وقد 
ال�شهور  خالل  و�شيتم  انتاج،  كمدخل  اخلام  الفو�شفات  على  تعتمد  ا�شتثمارية 
مليون   800 حوايل  ال�شتثمارية  تكلفته  لال�شمدة  م�شنع  افتتاح  املقبلة  القليلة 
ال�شركة  وت�شتعد  كما  حاليا،  الن�شاء  حتت  اندوني�شيا  يف  اأخر  وم�شنع  دولر 
لتعظيم  واجنبية  عربية  ب�شراكات  وخارجية  حملية  م�شروعات  يف  لالنخراط 

القيمة امل�شافة والو�شول بال�شتثمارات اجلديدة الكلية اىل نحو 4 مليارات دولر 

ت�شل يف النتاج اىل م�شتوى 15 مليون طن يف نهاية عام 2015.
هذه اخلطة التو�شعية تنطلق من قاعدة ان انتاج امل�شانع اجلديدة �شيتم ت�شويقها 
بالكامل يف ا�شواق الدول التي �شتدخل الفو�شفات معها يف �شراكات وهذا ي�شمن 
زيادة النتاج ورفع كميات وقيمة �شادرات ال�شركة �شواء من الفو�شفات اخلام ام 

من املواد ال�شمادية امل�شنعة.

" هل لك ان ت�سعنا ب�سكل مف�سل على اخلطة الت�سويقية اجلديدة 
لل�سركة؟

تبنت  فقد  والت�شويق،  النتاج  جمايل  يف  عافيتها  با�شتعادة  بداأت  ال�شركة   -
�شيا�شة ت�شويقية جديدة، اأثمرت عن ت�شدير حوايل 500 الف طن فو�شفات يف 

�شهر ايار املا�شي.

وت�شتهدف اخلطة الت�شويقية اجلديدة رفع املبيعات اىل 5ر6 مليون طن مع نهاية 
العام احلايل 2013، حيث جاءت لتعوي�س الرتاجع الذي ح�شل يف الربع الول 
من العام احلايل والذي نتج عن تكرار العت�شامات يف ال�شركة واأعمال ال�شيانة 

التي متت للمجمع ال�شناعي واأثرت على النتاج واملبيعات على ال�شواء.
اما يف ما يتعلق بال�شواق امل�شتهدفة من قبل ال�شركة لت�شدير مادة الفو�شفات، 
فقد ا�شتطاعت ال�شركة  ا�شتعادة ح�شتها يف ال�شوق الهندية ال�شرتاتيجية الذي 

ي�شتحوذ على 65 باملئة من �شادرات ال�شركة.

كما �شتعمل ال�شركة على تعزيز مواقعها يف ا�شواقها التقليدية يف الهند و�شرق 
اآ�شيا وبع�س دول اأوروبا ال�شرقية، ا�شافة اىل �شعيها للدخول يف اأ�شواق جديدة يف 
دول الحتاد ال�شوفيتي �شابقا ويف تركيا وتايوان وا�شرتاليا وبع�س الدول الخرى 

ذات ال�شتهالك املرتفع من دول العامل.

�ستعمل على تعزيز مواقعها يف اأ�سواقها التقليدية يف 
الهند و�سرق اآ�سيا وبع�س دول اأوروبا ال�سرقية
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      اأيلول  2013      امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى

اأوقفت ال�شركة التعاقد مع الو�شطاء وجتار التجزئة يف ال�شوق  من جهة اخرى 
وبداأت  البيع،  �شعر  تخفي�س  عن  ا�شفرت  ا�شعار  حرب  اىل  اأدى  كونه  الهندية 
بالتعاقد مع كبار امل�شتوردين وهو ما ادى اىل بدء ا�شتعادة ال�شركة لأو�شاعها، 
ا�شافة اىلذلك فقد وقعت ال�شركة اتفاقية لتوريد الفو�شفات اىل الهند تت�شمن 

تثبيت ا�شعار الفو�شفات حتى نهاية العام.

دميومة  وت�شمن  ال�شواق  فيها  ت�شتعيد  ا�شرتاتيجية،  تنفيذ  يف  بداأت  فال�شركة 
ت�شويق منتجاتها يف اأكرب ال�شواق ال�شتهالكية يف العامل، وذلك من خالل اإقامة 

�شراكات يف الردن مع كبار امل�شتهلكني، حيث �شيتم قريبا افتتاح م�شنع حام�س 

الهندية بطاقة  ايفكو  تعاونية  الردن مع  ال�شركة يف  اقامته  الذي  الفو�شفوريك 

الفو�شفات  مادة  من  مليون طن  8ر1  نحو  وي�شتهلك  مليون طن  ن�شف  انتاجية 

اخلام يف العام.

ويف اإطار ال�شرتاتيجية اجلديدة، فقد وقعت جمموعة من مذكرات التفاهم مع 

اىل حتويل  تهدف  الردن  اأخرى يف  م�شرتكة  م�شروعات  لإقامة  عاملية  �شركات 

خام الفو�شفات اإىل منتجات ذات قيمة م�شافة عالية لريتفع انتاج ال�شركة من 

حام�س الفو�شفوريك اإىل حوايل مليوين طن يف ال�شنوات اخلم�س املقبلة، يقوم 

ال�شريك اخلارجي ب�شرائها بالكامل.

" ما هي مميزات الفو�سفات االردين على امل�ستوى العاملي؟

- الفو�شفات الردين هو من اجود انواع الفو�شفات يف العامل وميتاز بانه �شديق 

للبيئة، وهذا يعطي ال�شركة قدرة على الت�شويق خ�شو�شا يف القاليم القريبة مثل 

�شرق وو�شط اأ�شيا وافريقيا و�شرق اوروبا.
وتعترب �شركة الفو�شفات �شاد�س اكرب منتج للفو�شفات يف العامل، لكنها ثاين اكرب 
كميات  رفع  اىل  حاليا  ون�شعى  منه  امل�شتقة  وال�شمدة  الفو�شفات  خلام  م�شدر 
القيمة  لتعظيم  النهائية  املنتجات  من  بل  اخلام  الفو�شفات  من  لي�س  النتاج 

امل�شافة وتلبية احتياجات ا�شواق ال�شتهالك للفو�شفات الردين.

وفيما يتعلق بال�شعار، فاإنه يتحدد يف �شوء موؤ�شرات ال�شعار يف ال�شوق العاملية 
املناطق  فاإن  ال�شرتاتيجي  باملخزون  يتعلق  ما  اما  والطلب،  العر�س  ويحكمه 
اخلام  الفو�شفات  من  ال�شرتاتيجي  املخزون  ان  اىل  ت�شري  حاليا  امل�شتك�شفة 

مقداره 3ر1 مليار طن.

العام  نهاية  مع  ال�سركة  حتققها  ان  املتوقع  النتائج  امام  �سعنا   "
2013؟

- نتوقع ان ي�شل انتاج ال�شركة من مادة الفو�شفات اخلام اىل حوايل 2ر3 مليون 
طن  لنهاية الن�شف الول من العام وان يرتفع ب�شبب حت�شني خطط النتاج اىل 

6ر8 مليون طن مع نهاية العام.

كما نتوقع ان ترتفع املبيعات من الفو�شفات يف الن�شف الول من العام احلايل 
اىل 8ر2 مليون طن وان ت�شل اىل 5ر6 مليون طن يف نهاية العام، وارتفاع انتاج 
ال�شماد اىل 580 الف طن يف جممع العقبة ال�شناعي وان ي�شل اىل 180 الف 
الردنية  ال�شركة  م�شنع  انتاج  يرتفع  وان  الردنية،  اليابانية  ال�شركة  يف  طن 
الهندية التابع لل�شركة اىل حوايل 190 الف طن يف نهاية العام وهذه الكميات 

مت التعاقد لبيعها بالكامل.

" هل هناك توجه ال�ستثمار جديد �سمن تطلعاتكم امل�ستقبلية؟

كبري  م�شنع  فهناك  حاليا،  التنفيذ  قيد  ال�شتثمارت  من  الكثري  هناك  نعم   -
لال�شمدة يف جنوب اململكة يتوقع ان يبداأ النتاج قبل نهاية العام احلايل 2013، 
وهناك م�شنع يقام يف اندوني�شيا ب�شراكة بني �شركة الفو�شفات الردنية و�شركة 

اندوني�شية متلكها احلكومة هناك يتوقع له ان يبداأ النتاج يف العام املقبل.

ان  �شقيقة على  دولة عربية  الول مع  الدرا�شة،  كماوان هناك م�شروعني حتت 
يقام يف الردن واأخر مع دولة اقليمية �شديقة �شيقام امل�شنع على ارا�شيها لوجود 
ال�شتثمارات  حجم  ي�شل  ان  ويتوقع  الت�شنيع،  لغايات  املياه  اىل  كبرية  حاجة 

الكلية يف هذه امل�شروعات اجلديدة نحو 4 مليارات دولر.

ف العــــــــــــــــدد
ملـــــــ

ال�سركة توظف نحو 6 اأالف عامل بطريقة مبا�سرة واأكرث 
من 15 األف بطريقة غري مبا�سرة

ال�سركة تنظر اإىل الرتاب االأردين على اأنه ثروة
وطنية يجب ا�ستخدامها
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" حققت تقدما كبريا يف ادارة ال�سركة رغم ت�سلمكم جمل�س اإدرتها 
يف وقت حرج؟

بل هي  وقت حرج،  ال�شركة مل متر يف  اأن  التاكيد على  بد من  ل  البداية  - يف 
ان  اململكة، كماو  اقت�شاد  القت بظاللها على  التي  ال�شعبة  القليمية  الظروف 
احلراكات والجتجاجات التي طالت القطاعني العام واخلا�س وطالبت باملزيد 

من اخلدمات الجتماعية وتوفري فر�س العمل زاد المر حرجا.

وكون �شركة الفو�شفات هي جزء ا�شيل من املجتمع وعن�شر فاعل يف القت�شاد 
ال�شركة  ال�شركة، حيث تنظر  الوطني، فانه من الطبيعي ان متتد املطالب اىل 
فاإنه  بالدرا�شة  وجديرة  حمقة  مطالب  هناك  كانت  فاإذا  بجدية،  املطالب  اىل 
الذين  للعمال  العمال خ�شو�شا  التوافق مع ممثلي  بعد  وتنفيذها  درا�شتها  يتم 

على راأ�س عملهم.

وفيما يتعلق باملطالب التي تقدم بها املتقاعدون، فاإن ال�شركة رحبت بهم واأكدت 
املبكر  اخلروج  او  بالتقاعد  خدماتهم  انتهاء  عند  التعاقدية  حقوقهم  ان  لهم 
لهم حقوقا  بان  ي�شعرون  كانوا  بالكامل، ويف حال  ا�شتيفاوؤها  قد مت  العمل  من 
اخرى، فاإن الفي�شل بذلك هو الق�شاء وال�شركة م�شتعدة لتحمل اأية اأعباء مادية 
للمحامني او ر�شوم الق�شية، وذلك امعانا من ال�شركة يف اظهار احلق، واإذا كان 

للمتقاعدين اية حقوق حتكم بها املحكمة فاإن ال�شركة م�شتعدة لتنفيذها.
اأما ما يتعلق باملوظفني العاملني يف ال�شركة حاليا، فاإن جمل�س ادارة ال�شركة، 
مع  اخلطة  هذه  مناق�شة  ومت  وتنظيميا  اإداريا  ال�شركة  هيكلة  اإعادة  خطة  اأقر 
ممثلي العمال يف النقابة العامة للعاملني يف املناجم والتعدين، والكل يد واحدة 

لل�شري بال�شركة قدما اىل المام ملا فيه م�شلحة اجلميع.

" ما هو مدى تاأثر ال�سركة بال�سغوطات ت�سخمية التي يعاين منها 
االقت�ساد االردين؟

اململكة  اقت�شاد  منها  يعاين  التي  الت�شخمية  ال�شغوط  فاإن  تعلمون  كما   -
الطاقة،  ا�شترياد  تكلفة  بارتفاع  ومرتبط  داخلي  ولي�س  خارجي  م�شدرها 

والفو�شفات يف هذا املو�شوع تعاين من ارتفاع تكلفة الطاقة كاأي مرفق �شناعي 
على ار�س اململكة. 

امل�شكلة يف الت�شخم انها توؤثر ب�شكل مبا�شر على قدرة املواطن ال�شرائية وبالتايل 
يرتاجع الطلب وما يتبع ذلك من �شل�شلة توؤثر على حجم اخلدمات واملنتجات، 

وهذا بدوره يوؤثر على القت�شاد الوطني ب�شكل عام.

اما من حيث التاأثري املبا�شر للت�شخم على �شركة الفو�شفات، فاإنه حمدود، واذا 
امل�شتويات،  ادنى  يف  يكون  يكاد  فاإنه  الطاقة،  تكلفة  ارتفاع  تاأثري  ا�شتثنينا  ما 
ل  وبالتايل  العاملية،  ال�شوق  هو  ال�شركة  ملنتجات  الرئي�شة  ال�شوق  وان  ل�شيما 
به  تتاأثر  ال�شركة ومنتجاتها، لكن ما  تاثري مبا�شر لال�شواق املحلية على  يوجد 
الزراعي  النتاج  فزيادة  العاملية،  ال�شوق  يف  ال�شعار  توجهات  هو  الفو�شفات 
ال�شوق  يف  الفو�شفات  على  الطلب  يزداد  وبالتايل  ال�شمدة  من  مزيدا  تتطلب 
العاملية، واذا مل يكن هناك وفرة يف النتاج الزراعي فان الطلب يرتاجع، وكذلك 
فاإذا  ال�شتهالك،  بلدان  يف  للمزارعني  احلكومات  تقدمه  الذي  الدعم  مقدار 

ارتفع الدعم يزداد الطلب اي�شا وبالتايل ترتفع ال�شعار.

وعموما ا�شعار ال�شمدة يف ال�شواق املالية متيل اىل الهدوء وال�شتقرار يف الوقت 
احلايل، ولذلك فاإن ال�شركة تعمل على تو�شيع �شراكاتها ال�شرتاتيجية مع دول 

ال�شتهالك واإقامة م�شانع تنتج ا�شمدة تتوافق مع احتياجات تلك ال�شواق.

" ما هي اأبرز التحديات التي تواجه عمل ال�سركة؟

- حماولت رفع ر�شوم التعدين والتلويح بزيادة ن�شبة �شريبة الدخل على اعمال 
التعدين، تعد ابرز التحديات، كون زيادة التكلفة توؤثر �شلبا على تناف�شية ال�شركة 
يف ال�شوق العاملية، وتزيد من فر�س املناف�شني احلاليني وال�شاعدين يف ا�شواق 
ال�شتهالك الرئي�شة، ل�شيما وان املناف�شني ي�شتطيعون النتاج بتكلفة اقل ب�شبب 

توفر الطاقة لديهم باأ�شعار رخي�شة ومن موارد حملية.

املطلوب  هو  وما  عامليا،  النفط  ا�سعار  ارتفاع  اىل  تنظرون  كيف   "
لتخفيف االأثر حمليا؟

امام  التكاليف  تخفيف  او  املواطنني  على  النفط  ا�شعار  ارتفاع  اثر  تخفيف   -
م�شرتكة؛  جهودا  يتطلب  اخلدمات،  منتجي  اأم  ال�شناعيني  �شواء  املنتجني 
فاملواطن على م�شتوى ال�شتخدام املنزيل للطاقة، ي�شتطيع تر�شيد ال�شتهالك 

�سركة الفو�سفات �ساد�س اأكرب منتج للفو�سفات يف العامل

املخزون اال�سرتاتيجي
من الفو�سفات اخلام

 مقداره 3ر1 مليار طن



17

ف العــــــــــــــــدد
ملـــــــ

      اأيلول  2013      امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى

ا�شتهالك  تر�شيد  او  التوفري  امكانية  تثبت  درا�شات  وهناك  و�شيلة  من  باأكرث 
الطاقة �شواء الوقود او الكهرباء على امل�شتوى املنزيل.

كما واأن على ال�شركات اي�شا م�شوؤولية جتاه تر�شيد ال�شتهالك، وذلك من خالل 
زيادة كفاءة ا�شتخدام الطاقة برفع النتاجية با�شتخدام موارد الطاقة ذاتها، 
الطاقة  على  ينطبق  وهذا  املوارد  ا�شتخدام  يف  الكفاءة  عن  نتكلم  هنا  ونحن 

وغريها  والآليات  التقنيات  وعلى  كمورد  الوقت  على  ينطبق  مثلما  والكهرباء 

و�شول اىل املوارد الب�شرية ذاتها.

تتكاتف  ان  الطاقة هي م�شوؤولية وطنية يجب  ا�شتهالك  وعموما م�شالة تر�شيد 

وقطاع خا�س،  وموؤ�ش�شات  ودور خرب  وجامعات  معاهد  فيها جهود اجلميع من 

كون التكلفة ال�شافية يدفعها املواطن والوطن على ال�شواء.

الفو�سفات االردين من اأجود االأنواع يف العامل 
وميتاز بانه �سديق للبيئة

4مليارات دوالر حجم 
اال�ستثمارات املتوقعة

 يف م�ساريع ال�سركة

التاأثري املبا�سر مل�ساكل 
الت�سخم على �سركة 

الفو�سفات حمدود

ال�سركة ترفد اخلزينة بحوايل 100 مليون دينار �سنويا







دد
ــــــ

عــــ
ع ال

رو
ــــــ

ــــــ
م�شـ

�مل�شتثمـــــــــــرون �لن�شامــــــــــــى     �أيلول  202013

ارتفع حجم التداول يف �شوق العقار املحلية خالل الأ�شهر ال�شبعة الأوىل من العام 

احلايل بن�شبة 21 % مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�شي.

بنف�س  مقارنًة   %  4 ن�شبته  بلغت  وبانخفا�س  دينار  مليار   3.665 التداول  وبلغ 

الفرتة من العام قبل املا�شي.

و�شهد حجم التداول يف �شوق العقار خالل �شهر متوز من العام احلايل انخفا�س 

دينار  مليون   )532( ليبلغ   2012 العام  من  ال�شهر  بنف�س  مقارنة   %  1 بن�شبة 

تقريبًا.

 %  18 بن�شبة    2013 عام  من  اأ�شهر  �شبعة  اأول  خالل  الإيرادات  قيمة  وارتفعت 

تقريبًا  دينارا   205،090،613 لتبلغ  2012؛  عام  من  الفرتة  بنف�س  مقارنة 

وبارتفاٍع بلغت ن�شبته 66 % مقارنًة بنف�س الفرتة من عام 2011.

العام  من  الأوىل  اأ�شهر  ال�شبعة  خالل  والإعفاءات  الإيرادات  قيمة  و�شهدت 

لتبلغ  2012؛  العام  من  الفرتة  بنف�س  مقارنة   %  21 بن�شبة  ارتفاعا  احلايل 

239.504.858 دينارا وبانخفا�س بلغت ن�شبته 4 % مقارنة بنف�س الفرتة من 

العام 2011.

وارتفعت قيمة الإيرادات خالل �شهر متوز من العام 2013 بن�شبة 2 % مقارنة 

بنف�س ال�شهر من العام 2012؛ لتبلغ 31.563.911 دينارا وبارتفاع بلغت ن�شبته 

106 % مقارنًة ب�شهر متوز)يوليو( من العام 2011.

بارتفاع %21

3.6 مليار دينار التداول 
العقاري يف 7 اأ�سهر
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وانخف�شت قيمة الإيرادات والإعفاءات خالل �شهر متوز من العام 2013 بن�شبة 

دينارا   )34.967.781( لتبلغ  2012؛  العام  من  ال�شهر  بنف�س  مقارنة   )%  1(

تقريبًا، وبارتفاع بلغت ن�شبته )64%( مقارنة بنف�س ال�شهر من العام 2011.

الأوىل  اأ�شهر  ال�شبعة  الأردنيني خالل  لبيوعات غري  ال�شوقية  القيمة  وانخف�شت 

بلغت  العام 2012، حيث  الفرتة من  بن�شبة 3 % مقارنة بنف�س  العام 2013  من 

244.464.474 دينارا، وبانخفا�س بلغت ن�شبته 2 % عن نف�س الفرتة من العام 

.2011

�شهر متوز)يوليو( من  الأردنيني خالل  لبيوعات غري  ال�شوقية  القيمة  وارتفعت 

بلغت  حيث   ،2012 العام  من  الفرتة  بنف�س  مقارنة   %  14 بن�شبة   2013 العام 

العام  من  الفرتة  نف�س  عن   %  48 ن�شبته  بلغت  وبارتفاع  دينار،   42.725.800

.2011

وتراجعت حركة بيع العقار يف اململكة خالل ال�شبعة اأ�شهر الأوىل من العام 2013 

بن�شبة 8 % مقارنة بنف�س الفرتة من العام 2012 حيث بلغت 57.986 معاملة، 

بن�شبة 18 %  الأرا�شي  بن�شبة 26 % وانخفا�س بيوعات  ال�شقق  بارتفاع بيوعات 

مقارنة بنف�س الفرتة من العام 2012.

 2013 العام  من  متوز  �شهر  خالل  اململكة  يف  العقار  بيع  حركة  وانخف�شت 

بن�شبة 32 % مقارنة بنف�س ال�شهر من العام 2012، حيث بلغت 7.976 معاملة 

بانخفا�س بيوعات ال�شقق بن�شبة 4 % وانخفا�س بيوعات الأرا�شي بن�شبة 41 % 

مقارنة بنف�س ال�شهر من العام 2012.

وبلغت ن�شبة اإيرادات مديريات ت�شجيل حمافظة العا�شمة واملركز الرئي�شي من 

حجم اإيرادات �شهر متوز)يوليو( 75 % مبجموع )23.579.548( دينارا فيما 

بلغت اإيرادات مديريات ت�شجيل باقي املحافظات )7.984.363( دينارا.
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بيوعات الأرا�شي وال�شقق لغري الأردنيني خالل اأول �شبعة اأ�شهر من العام 2013 

بلغ عدد بيوعات العقار مل�شتثمرين غري اأردنيني خالل اأول �شبعة اأ�شهر من العام 

معاملة   1.142 و  لل�شقق  معاملة   )1.839( منها  معاملة:   )2.981(  :2013

لالأرا�شي، م�شاحتها 262.112 م2 لل�شقق و5.834.666 م2 لالأرا�شي، قيمتها 

بنف�س  مقارنة   %  3 ن�شبته  بلغت  بانخفا�س  دينارًا،   244.464.472 ال�شوقية 

و   %  64 بن�شبة  لل�شقق  دينارا   157.101.920 منها:  ال�شابق  العام  من  الفرتة 

87.362.552 دينارا لالأرا�شي بن�شبة 36 %.

العام 2013  الأوىل من  اأ�شهر  �شبعة  اأول  بيوعات  العراقية يف  وجاءت اجلن�شّية 

الثانية  باملرتبة  ال�شعودية  الأوىل مبجموع )1.078( عقارًا، واجلن�شّية  باملرتبة 

الثالثة مبجموع  باملرتبة  الكويتية  مبجموع )546( عقارًا، فيما جاءت اجلن�شية 

)357( عقارًا.

الأوىل  باملرتبة  اأي�شًا  العراقية  اجلن�شّية  جاءت  فقد  القيمة  حيث  من  اأّما 

حجم  من   )%  52( بن�شبة  دنانري   )127.755.305( بلغ  ا�شتثمار  بحجم 

الثانية:  باملرتبة  ال�شعودية  واجلن�شّية  الأردنيني،  غري  لبيوعات  ال�شوقية  القيمة 

اجلن�شية  الثالثة  املرتبة  يف  تلتها   ،)%  14( بن�شبة  دينارا   )34.975.539(

رابعًا اجلن�شية  بن�شبة )6 %(، فيما جاءت  الأمريكية )14.187.170( دينارا 

ال�شورية: )11.646.790( دينارا بن�شبة )4.8 %(.

من  متوز  �شهر  خالل  اأردنيني  غري  مل�شتثمرين  العقار  بيوعات  عدد  بلغ  فيما 

معاملة  و)148(  لل�شقق  معاملة   )245( منها  معاملة:   )393(  :2013 العام 

لالأرا�شي، م�شاحتها )33،800( م2 لل�شقق و )786،616( م2 لالأرا�شي، قيمتها 

بنف�س  مقارنة   )14%( ن�شبته  بلغت  بارتفاع  دينار،   )42،725،800( ال�شوقية: 

لل�شقق،   )%48( بن�شبة  دينار   )20،610،892( منها  ال�شابق،  العام  من  الفرتة 

و 22،114،908( دنانري بن�شبة )%52( لالأرا�شي.

وجاءت اجلن�شّية العراقية يف بيوعات �شهر متوز)يوليو( باملرتبة الأوىل مبجموع 

)151( عقارًا، واجلن�شّية ال�شعودية باملرتبة الثانية مبجموع )63( عقارًا ، فيما 

جاءت اجلن�شية الكويتية وبفارٍق ب�شيط باملرتبة الثالثة مبجموع )61( عقارًا.

بحجم  الأوىل  باملرتبة  اأي�شًا  العراقية  اجلن�شّية  جاءت  القيمة؛  ناحية  من  اأّما 

ا�شتثمار بلغ )23.081.090( دينارا بن�شبة )54 %( من حجم القيمة ال�شوقية 

الثانية: )4.555.394(  ال�شعودية باملرتبة  الأردنيني، واجلن�شية  لبيوعات غري 
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دينارا بن�شبة )11 %(، تلتها يف املرتبة الثالثة اجلن�شية الأمريكية با�شتثمار بلغ 

الربيطانية:  اجلن�شية  رابعًا  وجاءت   )%  9.3( بن�شبة  دينارا   )3.964.920(

)1.854.800( دينار بن�شبة ) 4.34 %( فيما جاءت اجلن�شية ال�شورية خام�شًا 

وبفارٍق ب�شيط با�شتثمار بلغ )1.829.370( دينارًا بن�شبة )4.28 %(.

العام  من  اأ�شهر  �شبعة  اأول  خالل  اململكة  يف  العقار  بيع  معامالت  اإجمايل  وبلغ 

الفرتة  بنف�س  مقارنة   )8%( ن�شبته  بلغت  بانخفا�ٍس  معاملة   57.986  :2013

بن�شبة  العا�شمة  حمافظة  يف  معاملة   )21،990( على  توزعت   ،2012 عام  من 

توزعت  بن�شبة )62 %(. كما  املحافظات  لباقي  )38 %(، و)35.996( معاملة 

معامالت البيع يف حمافظة العا�شمة على )12،022( معاملة لل�شقق، و)9،968( 

اململكة  حمافظات  باقي  يف  البيع  معامالت  توزعت  حني  يف  لالأرا�شي،  معاملة 

على )5،167( معاملة لل�شقق و)30،829( معاملة لالأرا�شي.

اأما اإجمايل معامالت بيع العقار يف اململكة خالل �شهر متوز من عام 2013 فقد 

بلغ: 7،976 معاملة، بانخفا�ٍس بلغت ن�شبته )32 %( مقارنة بنف�س الفرتة من 

عام 2012، توزعت على )3،413( معاملة يف حمافظة العا�شمة بن�شبة 43 %، و 

)4،563( معاملة لباقي املحافظات بن�شبة )57 %(.
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"االأردن ديكابول�س لالأمالك"...
تطلق هويتها اجلديدة ا�ستمرارًا يف تطوير 

امل�ساريع العقارية 

اأعمال  من  االنتهاء  اخلالق:  عبد 
احلالية  ال�سركة  م�ساريع  تطوير 

يف عام 2014

الأ�شول  تطوير  و  باإدارة  املتخ�ش�شة  لالمالك  ديكابول�س  الأردن  �شركة  اإطالق 
العقارية هويتها و�شعارها اجلديدين، يعك�س م�شوؤولية ال�شركة يف اإدارة الأ�شول 

العقارية ولتبقى �شاحبة الريادة يف اأعمال التطوير العقاري.

الأردن  �شركة  فاإن  اخلالق،  عبد  حممود  ال�شيد  التنفيذي  رئي�شها  وح�شب 
ديكابول�س لالمالك هي ال�شم اجلديد ل�شركة الأردن دبي لالأمالك، التي عمدت 
لتنفيذ  لل�شركة  قويًا  دافعًا  �شتكون  جديدة  بهوية  جديدة  انطالقة  حتقيق  على 
روؤيتها الطموحة الهادفة اىل اإعطاء اأمل جديد وم�شتقبل اأف�شل مل�شاريع التطوير 
العقاري يف الأردن على اأعلى امل�شتويات، عرب كوادر موؤهلة واأ�شطول متكامل من 

الدعم الفني واللوج�شتي الذي تنفرد به ال�شركة.

واكد عبد اخلالق خالل حديثه لـ"الن�شامى" اأن ال�شركة �شتعمل على ا�شتكمال 
م�شاريعها القائمة وهي م�شروع دبني ال�شياحي، و م�شروع بناية العبديل، وم�شاريع 
احياء عمان يف منطقة الدوار الول، والذي يتوقع النتهاء من اأعمال تطويرها مبا 

يحقق اأف�شل عائد للم�شاهمني خالل العام املقبل 2014.
�شاحبة  ال�شركات  اأبرز  من  تعترب  لالأمالك  ديكابول�س  الأردن  �شركة  ان  وقال 
الأ�شول  وا�شتثمار  باإدارة  تتخ�ش�س  والتي  العقاري  التطوير  اأعمال  يف  الريادة 
العقارية، حيث تتميز بتبنيها م�شاريع نوعية على م�شتوى عال من الرقي ت�شتهدف 
م�شاريع  اليوم  متتلك  فهي  العامل،  م�شتوى  على  النخبة  ا�شتقطاب  خاللها  من 

�شياحية واخرى عقارية نوعية ذات اأفكار جديدة حتظى بالتميز والبتكار.

واأ�شاف عبد اخلالق، اأن ال�شركة ت�شعى ب�شكل جدي اإىل موا�شلة جهودها يف رفد 
مبوا�شفات  متتاز  وم�شاريع  بخدمات  اململكة  يف  والعقاري  ال�شياحي  القطاعني 
عالية تلبي احتياجات املجتمع، حيث تعكف يف الوقت احلايل على امل�شي قدما 

لإجنار كامل م�شاريعها العقارية وال�شياحية التي هي حتت التنفيذ.

وعن الو�شع ال�شتثماري باململكة ، اأكد عبد اخلالق اأن الأردن يعترب بيئة جاذبة 
تتعلق  التي  تلك  خا�شة  القطاعات  كافة  يف  والجنبية  العربية  لال�شتثمارات 
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والبيئة  ال�شرتاتيجي  موقعة  من  م�شتفيدا  والعقاري،  ال�شياحي  بالقطاعني 
ال�شتثمارية الآمنة، فهناك العديد من امل�شاريع ال�شياحية والعقارية العمالقة 

مل�شتثمرين عرب واجانب.

واأ�شار اىل اأن الأردن يعترب من اكرب الدول حتقيقا للنمو يف القطاع ال�شياحي 
على امل�شتوى القليمي، ونقطة جذب رئي�شية للزوار وال�شياح الجانب والعرب، 
لذلك فانه ميتلك �شمعة طيبة يف هذا القطاع على امل�شتوى العاملي، فالأردن 

العامل، ا�شافة اىل قوانني  النادرة يف  وال�شياحية  املعامل الثرية  اأبرز  يتوفر فيه 
العمال  رجال  العديد  �شجع  ما  وهو  انواعها،  مبختلف  لال�شتثمارات  جاذبة 
وال�شركات العاملية العمالقة على ال�شتثمار يف هذا القطاع، ففي اململكة العديد 
من املن�شاآت الفندقية واملنتجعات الفخمة التي تلبي كافة احتياجات ومتطلبات 

ال�شياحة الع�شرية.

ال�سركة متتلك م�ساريع ذات م�ستوى عال ت�ستهدف ا�ستقطاب النخبة 

اأحد م�ساريع ال�سركة يف منطقة العبديل
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نظمت لقاءات مع م�ستثمرين �سناعيني

"املدن ال�سناعية" ت�ستعر�س ميزات 
البيئة اال�ستثمارية يف االأردن

التقى رئي�س جمل�س ادارة �شركة املدن ال�شناعية الأردنية الدكتور علي املدادحة 

ال�شناعية  احل�شن  مدينة  يف  ال�شوريني  وامل�شتثمرين  العمال  رجال  من  عددا 

لبحث الق�شايا املتعلقة باإ�شتثماراتهم يف مدينة احل�شن ال�شناعية.

بالبيئة  ال�شوريني  امل�شتثمرين  لتعريف  جاء  اللقاء  هذا  اأن  املدادحة  وقال 

حيث  من  الأردنية  ال�شناعية  املدن  �شركة  توفرها  والتي  اجلاذبه  ال�شتثمارية 

واملناطق  التنموية  املناطق  هيئة  قانون  ح�شب  فيها  املطبقة  ال�شريبية  احلوافز 

الواحدة  ال�شتثمارية  النافذة  خدمة  تطبيق  كذلك  املفعول،  ال�شاري  احلرة 

حمليا  فيها  بال�شتثمار  الراغبني  امل�شتثمرين  طلبات  لإ�شتقبال  واملخ�ش�شة 

املدن  �شمن  امل�شتثمرين  جميع  ت�شاوي  نف�شه  الوقت  يف  موؤكدًا  ودوليا،  واقليميا 

ال�شناعية بالعفاءات والت�شهيالت واخلدمات التي تقدمها ال�شركة وفق قانون 

الهيئة.

ال�شركة  تبذلها  التي  اجلهود  �شل�شلة  �شمن  ياأتي  اللقاء  هذا  اأن  املدادحة  واأكد 

موظفيها  وكافة  العام  واملدير  واع�شائها  ال�شركة  ادارة  جمل�س  برئي�س  ممثلة 

واربد  �شحاب  من  كل  يف  العاملة  ال�شناعية  املدن  يف  امل�شتثمرين  مع  للتوا�شل 

والكرك والعقبة واملوقر.

للت�شهيل  املعنية  اجلهات  مع  امل�شتثمرين  ق�شايا  كافة  مبتابعة  املدادحة  ووعد 

عليهم وتوفري كافة مقومات النجاح لإ�شتثماراتهم يف املدينة.
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ال�شناعية  املدن  �شركة  تقدمها  التي  باحلوافز  امل�شتثمرون  اأ�شاد  جانبهم،  من 

لالإ�شتثمار والتي تعك�س ال�شورة احلقيقة للبيئة الإ�شتثمارية الأردنية مبا متتاز 

به من بيئة ت�شريعية لإ�شتقطاب الإ�شتثمارات و�شهولة الو�شول ملختلف الأ�شواق 

الإحتادات  وخمتلف  اململكة  بني  املوقعة  التجارية  الإتفاقيات  بحكم  العاملية 

التجارية الإقليمية والعاملية، مما �شهل ان�شياب ال�شلع واملنتتجات الأردين ملختلف 

الأ�شواق العاملية.

كما اأ�شاد امل�شتثمرين باإدارة ال�شركة والدوائر واملوؤ�ش�شات ذات العالقة بعملهم 

املحلية،  املاهرة  الفنية  العاملة  اليدي  نق�س  املطالب بخ�شو�س  بع�س  وقدموا 

وال�شماح لهم با�شتقدام عمالة فنية لفرتة ق�شرية من القطر ال�شوري ال�شقيق، 

لت�شيري اعمالهم وبنف�س الوقت تقوم بتدريب اليدي العاملة الردنية لتحل حملها 

يف امل�شتقبل القريب.

التنموية  املناطق  وهيئة  ال�شناعية  املدن  �شركة  نظمت  مت�شل  �شعيد  وعلى 

واحلرة مبدينة احل�شن ال�شناعية مبحافظة اربد لقاء مع م�شتثمرين �شناعيني.

اأن  الأردنية  ال�شناعية  املدن  �شركة  عام  مدير  �شحويل  منري  لوؤي  الدكتور  قال 

ال�شركة حتر�س وب�شكل م�شتمر على لقاء جميع امل�شتثمرين ال�شناعيني يف خمتلف 

املدن التابعة لل�شركة وذلك لالإ�شتماع اإليهم وتذليل اأي معوقات اأمامهم  ل�شمان 

اإطالعهم  اإىل  اإ�شافة  العملية الإ�شتثمارية خا�شة يف املجال ال�شناعي،  �شالمة 

على املزايا واحلوافز الإ�شتثمارية التي مينحها قانون املناطق التنموية، خا�شة 

واأن �شركة املدن ال�شناعية الأردنية التي انظمت موؤخرًا لهيئة املناطق التنموية 

اأ�شبحت تتمتع باحلوافز والإمتيازات التي مينحها قانون الهيئة. 

واأكد �شحويل على اأهمية ال�شراكة بني خمتلف اجلهات الر�شمية ملا فيه خدمة  

الإ�شتثمارات  من  املزيد  ا�شتقطاب  ي�شمن  مبا  وامل�شتثمرين  ال�شتثمار  ق�شايا 

للمدن ال�شناعية ب�شكل خا�س وللمملكة ب�شكل عام.

الدكتور خالد ابو ربيع مفو�س �شوؤون ال�شتثمار يف هيئة املناطق التنموية  قال 

على  ال�شناعية  احل�شن  مبدينة  امل�شتثمرين  اطالع  اإىل  يهدف  اللقاء  هذا  اإن 

يف  للم�شتثمرين  قانونها  مبوجب  الهيئة  تقدمها  التي  والمتيازات  احلوافز 

املناطق التنموية.

بدوره، قدم الدكتور حم�شن الكلوب مدير مدينة احل�شن ال�شناعية  اإيجاز عن 

بحجم  �شركة   122 ت�شم  اأنها  مبينًا  فيها،  ال�شتثمار  حركة  م�شتعر�شًا  املدينة 

ا�شتثمار 226 مليون دينار موفرة 18300 فر�شة عمل. 

من جانبه اأكد رئي�س جمعية م�شتثمري مدينة احل�شن ال�شناعية عماد النداف 

قانونا  هناك  اأن  وخا�شة  القرار  �شناعة  يف  امل�شتثمر  ا�شراك  �شرورة  على 

لال�شتثمار يعر�س حاليًا على جمل�س النواب.

�سحــــويل: حتر�س 
وب�سكل م�ستمر

على لقاء امل�ستثمرين 
يف خمتلف املدن
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"احتاد اجلامعات العربية" ...لقــ

املظلة االأم للجامعات وللتعليم العايل العربي

االحتاد ي�سم 8 موؤ�س�سات تابعة و 3 هيئات

�إطار  تعترب منظمة عربية ذ�ت �صخ�صية �عتبارية م�صتقلة تعمل يف 
جامعة �لدول �لعربية يقع مقرها يف �لعا�صمة عمان.

احتاد اجلامعات العربية الذي يهدف ب�شكل رئي�شي اإىل دعم وتوا�شل 
اجلامعات يف العامل العربي، وتعزيز التعاون فيما بينها، تاأ�ش�س بح�شب 
الإدارة  من  مببادرة  العدوان  عرابي  اأبو  �شلطان  الدكتور  العام  اأمينه 
الثقافية يف جامعة الدول العربية التي رعت عقد ندوتني، الأوىل لعدد 

 1961 عام  بنغازي  يف  العربي  الوطن  يف  العايل  بالتعليم  املعنيني  من 
يف  العايل  التعليم  م�شكالت  يف  للبحث   1964 عام  بريوت  يف  والثانية 

الوطن العربي ، وتقنني اأطر التعاون بني اجلامعات العربية . 

ويقول خالل حديثه لـ"الن�شامى" اأن الندوتني انتهتا اإىل التو�شية باإن�شاء 
احتاد للجامعات العربية واإقرار �شيغة مل�شروع مقرتح للنظام الأ�شا�س 
لالحتاد، مت اإقراره من قبل جمل�س جامعة الدول العربية بالقرار رقم 

العدوان: املوؤ�س�سة تهدف اإىل دعم وتوا�سل اجلامعات العربية 
وتعزيز التعاون فيما بينها
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لقــــــــــــــــــاء العـــــــــــــــــــدد

2056 يف دورته الثانية والأربعني املنعقدة يف1964/9/30، تاله ان�شاء 
الأمانة العامة املوؤقتة لالحتاد عام 1965، م�شريا اىل اأنه يف ايلول عام 
اأول اجتماع للموؤمتر العام لالحتاد بال�شكندرية مب�شاركة  1969 عقد 
)23( جامعة عربية موؤ�ش�شة وحتولت الأمانة العامة املوؤقتة اإىل اأمانة 
عامة دائمة لالحتاد ، وانتخب املرحوم الأ�شتاذ الدكتور مر�شي اأحمد 
وزير التعليم العايل يف جمهورية م�شر العربية ورئي�س جامعة القاهرة 

الأ�شبق اأول اأمني عام لالحتاد.
احتاد  ر�شالة  اإن  العدوان  د.  اكد  واأهدافه،  الحتاد  ر�شالة  وحول 
العربية لإعداد  وتن�شيق جهود اجلامعات  العربية هي دعم  اجلامعات 
الإن�شان القادر على خدمة اأمته العربية واحلفاظ على وحدتها الثقافية 
من  وذلك  تطلعاتها،  يحقق  مبا  الب�شرية  مواردها  وتنمية  واحل�شارية 
الإ�شالم  عقيدة  من  النابعة  بالقيم  العربية  اجلامعات  التزام  خالل 
ور�شالته اخلالدة وان تعنى بالرتاث العربي والإ�شالمي، والعمل على اأن 
تكون اللغة العربية لغة التعليم يف اجلامعات مع الهتمام باللغات احلية 
بالرتجمة،  والهتمام  العلمية  امل�شطلحات  تعريف  لتوحيد  وال�شعي 
وت�شجيع اإن�شاء مراكز البحوث ودعم اإجراء البحوث العلمية امل�شرتكة 
وتبادل نتائجها والعناية بالبحوث التطبيقية وربط مو�شوعاتها بخطط 
التعاون  توثيق  اىل  ا�شافة  والجتماعية،  القت�شادية  العربية  التنمية 
اجلامعات  ومع  بينها  فيما  جهودها  وتن�شيق  العربية  اجلامعات  بني 
ي�شاير  فيما  وخا�شة  ال�شلة  ذات  والدولية  الإقليمية  واملوؤ�ش�شات 

م�شتجدات الع�شر وتقنيات التعليم واأمناطه احلديثة.

كما وي�شعى اىل دعم عمليات تطوير اأداء اجلامعات العربية وا�شتقاللها 
وتاأكيد احلرية البحثية والأكادميية لأع�شاء هيئة التدري�س فيها وحماية 
اأوا�شر التعاون بينهم، ودعم وحتفيز التميز والإبداع  حقوقهم وتقوية 
وت�شجيع الأن�شطة الطالبية امل�شرتكة بني اجلامعات العربية، والتعاون 
ل�شبط جودة التعليم اجلامعي والعايل و�شمان نوعيته وال�شعي لتحقيق 

العرتاف املتبادل بال�شهادات ال�شادرة عن اجلامعات العربية.

على  باأنها  ليقول  الحتاد،  ع�شوية  عن  للحديث  العدوان  د.  وينتقل 
نوعني "عاملة وم�شاركة"، ويتم قبول اأي جامعة عربية حتقق ال�شروط 
املن�شو�س عليها يف النظام الأ�شا�س لالحتاد ع�شوًا يف الحتاد اأو حتويل 

ع�شويتها من م�شاركة اإىل عاملة بقرار من املوؤمتر العام لالحتاد.

يعترب  الذي  العام  املوؤمتر  هي  هيئات  ثالث  من  الحتاد  ويتكون  كما 
جامعة  كل  وميثل  الحتاد،  اأع�شاء  من  ويتاألف  لالحتاد  العليا  الهيئة 
الهيئة  اأو  اأع�شاء جمل�شها  ينوب عنه من  اأو من   ) ) مديرها  رئي�شها 

امل�شوؤولة عنها، ا�شافة اىل املجل�س التنفيذي، والأمانة العامة لالحتاد.

وهي  لالحتاد،  تابعة  موؤ�ش�شات  ثماين  هناك  اأن  اإىل  العدوان  وي�شري 
العربي  واملجل�س  العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�شات  العربي  املجل�س 
لتدريب طالب اجلامعات العربية، واملجل�س العربي لالأن�شطة الطالبية 
للجامعات  والعتماد  اجلودة  �شمان  وجمل�س  العربية،  للجامعات 
اإيداع  ومركز  الفل�شطينية،  اجلامعات  دعم  و�شندوق  العربية، 
اىل  ا�شافة  العربية،  الدوريات  حو�شبة  ومركز  اجلامعية،  الر�شائل 
النظام الأ�شا�س املوحد للجمعيات العلمية يف اجلامعات اأع�شاء احتاد   

اجلامعات العربية.

اأكد  العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�شات  العربي  املجل�س  يتعلق يف  وفيما 
تابعة  هيئة  بينها  فيما  توؤلف  الإحتاد  اأع�شاء  اجلامعات  اأن  العدوان 
لالحتاد ت�شمى املجل�س العربي للدرا�شات العليا والبحث العلمي تكون 
هذا  ويهدف  القاهرة،  املجل�س  مقر  م�شتقلة  اعتبارية  �شخ�شية  لها 
املجل�س اىل اإجراء ح�شر �شامل ودقيق لواقع الدرا�شات العليا ومراكز 

البحث العلمي القائمة يف اجلامعات العربية.

مقره  فان  العربية،  اجلامعات  طالب  لتدريب  العربي  املجل�س  اأما 
الحتاد،  اأع�شاء  اجلامعات  ت�شجيع  اإىل  ويهدف  عمان  العا�شمة 
والهيئـات املختلفة يف الوطن العربي، على توفري فر�س لتدريب طالب 
التي  للقواعد  طبقًا  لدرا�شاتهم  املالئم  التدريب  العربية  اجلامعات 
ت�شعها اجلامعات والهيئات التي ترغب يف توفري فر�س التدريب وذلك 

باتفاقيات تربمها مع املجل�س اأو باتفاقيات خا�شة تربمها فيما بينها.

مقره  فان  العربية،  للجامعات  الطالبية  لالأن�شطة  العربي  املجل�س  اأما 
مدينة قنا بجمهورية م�شر العربية ويهدف اإىل تبادل اخلربات وتقدمي 
الدعم املايل والفني والإداري لالأن�شطة الطالبية يف اجلامعات العربية، 
والريا�شية  والفنية  الثقافية  والندوات  واللقاءات  الدورات  وتنظيم 
والك�شفية بني اجلامعات العربية حتقيقًا للتالقي والتعارف بني طالب 

اجلامعات العربية.

والعتماد  اجلودة  �شمان  جمل�س  لالحتاد،  التابعة  املوؤ�ش�شات  ومن 
م�شاعدة  مبهمة  ي�شطلع  اأن  ر�شالته  تت�شمن  الذي  العربية  للجامعات 
خالل  من  جودته  وحت�شني  العايل  التعليم  لتطوير  العربية  اجلامعات 
ن�شر ثقافة اجلودة وتوفري الطارات املرجعية ملوؤ�ش�شات التعليم العايل 
وتقدمي  والرباجمي  املوؤ�ش�شي  العتماد  عمليات  واإجراء  وبراجمها 
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ويهدف  العملية،  لهذه  الداعمة  والتدريبية  ال�شت�شارية  اخلدمات 
املجل�س اإىل امل�شاهمة يف تطوير منظومة التعليم اجلامعي والعايل يف 

الوطن العربي وفق معايري معتمدة0

اما �شندوق دعم اجلامعات الفل�شطينية، فان جمل�س احتاد اجلامعات 
الذي  ع�شرة  اخلام�شة  الدورة  من  الثاين  اجتماعه  يف  قرر  العربية 
ان�شاء �شندوق لدعم اجلامعات  عقد يف جامعة دم�شق يف عام 1981 
دورته  اجتماعات  يف  القرار  هذا  تنفيذ  على  اأكد  كما  الفل�شطينية، 

الرابعة والع�شرين التي عقدت يف جامعة ال�شكندرية يف عام 1992.

جاء  تاأ�شي�شه  اأن  العدوان  فيقول  اجلامعية،  الر�شائل  اإيداع  مركز  اأما 
التا�شعة  دورته  يف  العربية  اجلامعات  احتاد  جمل�س  لقرار  تنفيذًا 
تقوم  حيث   ،1986 عام  يف  الريموك  جامعة  يف  عقدت  التي  ع�شرة 
مركزًا  يكون  منا�شب  مكان  بتخ�شي�س  الأردنية  اجلامعة  مكتبة 
الأع�شاء يف احتاد  التي جتيزها اجلامعات  الر�شائل اجلامعية  لإيداع 

اجلامعات العربية.

بقرار   2006 عام  اأُن�شيء  فانه  العربية،  الدوريات  حو�شبة  مركز  اما 
اعتماد  مت  حيث  والثالثني،  التا�شعة  دورته  يف  لالحتاد  العام  املوؤمتر 
الدوريات  حو�شبة  ملركز  مقرا  الريموك  جامعة  يف  احل�شينية  املكتبة 
اأحد  امل�شروع  ويج�شد  الريموك،  بجامعة  احل�شينية  املكتبة  يف  العربية 
البحث  تطوير  وكذلك   ، مراحله  مبختلف  التعليم  تطوير  اأدوات  اأهم 
واأوراق  والتقارير  البحوث  باتاحة  وذلك   ، العربي  العامل  يف  العلمي 
على  والباحثني  للدار�شني  العربية  املوؤ�ش�شات  يف  املن�شورة  املوؤمترات 

�شبكة النرتنت �شمن نظام معني.

اأع�شاء  اجلامعات  يف  العلمية  للجمعيات  املوحد  الأ�شا�س  النظام  اما 
احتاد اجلامعات العربية، فقد اأقر جمل�س الحتاد نظامًا اأ�شا�شًا واحدًا 
لهذه اجلمعيات لعتماده اإطارًا ومرجعية لنظام كل جمعية وللتعليمات 
اجلمعية  من  الأ�شا�س  الهدف  ان  حيث  عنه،  املنبثقة  واملالية  الإدارية 
لإعداد  الأع�شاء  واملعاهد  الكليات  جهود  وتن�شيق  دعم  هو  العلمية 
بجميع  تطلعاتها  وحتقيق  العربية  اأمته  خدمة  على  القادر  الإن�شان 

الو�شائل امل�شروعة.

االإحتاد ي�سعى للم�ساهمة يف تطوير منظومة التعليم اجلامعي 
والعايل يف الوطن العربي



35       اأيلول  2013      امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى
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من جهة اخرى ا�شتعر�س د. العدوان خالل احلديث اجلامعات العربية 
الأع�شاء )عامل وم�شارك( يف الإحتاد، ففي اململكة الأردنية الها�شمية 
هناك 24 جامعة اأبرزها اجلامعة الأردنية، ويف دولة الإمارات العربية 
املتحدة،  العربية  الإمارات  جامعة  اأبرزها  جامعات   7 هناك  املتحدة 
ويف  البحرين،  جامعة  اأبرزها  جامعات   4 هناك  البحرين  مملكة  ويف 

اجلمهورية التون�شية هناك 3 جامعات اأع�شاء اأبرزها جامعة تون�س.

الإحتاد  يف  اأع�شاء  جامعات   7 فهناك  اجلزائرية  اجلمهورية  يف  اما 
 17 هناك  ال�شعودية  العربية  اململكة  ويف  اجلزائر،  جامعة  اأبرزها 
جامعة اأع�شاء اأبرزها اجلامعة الإ�شالمية باملدينة املنورة، وجامعة اأم 
ال�شودان هناك 39 جامعة  �شعود، ويف جمهورية  امللك  القرى وجامعة 
اأبرزهماجامعة ام درمان الإ�شالمة، وجامعة اخلرطوم، ويف اجلمهورية 
العربية ال�شورية هناك 12 جامعة اأبرزها جامعة دم�شق، ويف جمهورية 
يف  اما  مقدي�شو،  جامعة  هي  فقط  واحدة  جامعة  هناك  ال�شومال 

جمهورية العراق فهناك 20 جامعة اأبرزها جامعة بغداد. 

وي�شتمر العدوان باحلديث عن اجلامعات العربية الع�شاء يف الإحتاد، 
وهي  الإحتاد  يف  ع�شوا  واحدة  جامعة  ت�شم  ُعمان  �شلطنة  بان  ليقول 
اأبرزها  اأما دولة فل�شطني فهناك 13 جامعة  جامعة ال�شلطان قابو�س، 
جامعة جامعة بري زيت، ويف دولة قطر هناك جامعة قطر، ويف دولة 

الكويت هناك جامعة الكويت.

اأما يف اجلمهورية اللبنانية فهناك 17 جامعة اأع�شاء يف الإحتاد اأبرزها 
جامعة بريوت العربية، ويف اجلمهورية الليبية فهناك 11 جامعة اأبرزها 
جامعة طرابل�س، ويف جمهورية م�شر العربية فهناك 35 جامعة اأبرزها 
جامعتي الأزهر والقاهرة، ويف اململكة املغربية هناك 5 جامعات اأع�شاء 
املوريتانية  الإ�شالمية  اجلمهورية  ويف  الثاين،  احل�شن  جامعة  اأبرزهم 
اجلمهورية  يف  جامعة   19 هناك  املقابل  يف  انواك�شوط،  جامعة  هناك 

اليمنية اأبرزها جامعة �شنعاء.

ت�سجيع اإن�ساء مراكز البحوث ودعم اإجراء البحوث العلمية 
امل�سرتكة وتبادل نتائجها
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حامد: اجلامعة مل ي�سجل فيها اأي 
حالة من حاالت العنف اجلامعي

"عمان االأهلية" ...
الرائدة يف قطاع التعليم اخلا�س

الها�شمية  الأردنية  اململكة  يف  خا�شة  جامعة  اأول  هي  الأهلية  عمان  جامعة 
تاأ�ش�شت عام 1990، معتمدة اعتمادا عاما وخا�شا وكذلك هي ع�شو يف احتادات 

اجلامعات العربية والإ�شالمية والعاملية. 
 

التميز  اإىل  ت�شعى  حامد  �شادق  الدكتور  الأ�شتاذ  رئي�شها  بح�شب  واجلامعة 
وا�شرتاتيجيات  منهجيات  تبني  خالل  من  التعليم،  خمرجات  بجودة  والرتقاء 
والأق�شام  الكليات  نوعية يف جميع  ومتابعة  نظام �شبط جودة  بناء  على  تعتمد 
الأكادميية واملراكز والدوائر الإدارية، لتتبواأ مركزًا متقدمًا يف موؤ�ش�شات التعليم 
العايل، لي�س على م�شتوى اململكة الأردنية الها�شمية فح�شب، واإمنا على م�شتوى 

العامل العربي واملنطقة. 

وملواكبة  الطار  هذا  و�شمن  انه  حامد  د.  اكد  مع "الن�شامى"  حديثه  وخالل 
التطور التكنولوجي ال�شريع يف ع�شر ثورة املعلومات، قامت جامعة عمان الهلية 
بتبني تقنيات املعلومات، والتعلم الإلكرتوين وتوظيف ذلك يف النظام التعليمي 
اأوائل اجلامعات  يف التخ�ش�شات كافة، لتكون بذلك جامعة عمان الأهلية من 
للتعليم  احلوراين  احمد  الدكتور  مركز  خالل  من  التقنيات  هذه  تنبت  التي 

اللكرتوين. 

فيها  التدري�س  نظام  يعترب  البكالوريو�س، حيث  �شهادة  ان اجلامعة متنح  وقال 
هو نظام ال�شاعات املعتمدة، كما ا�شتحدثت اجلامعة �شتة برامج  ماج�شتري يف 
احلقوق وادارة العمال وال�شيدلة وهند�شة الت�شالت وعلم النف�س الكلنيكي 

بال�شافة اىل برنامج ادارة العمال امل�شرتك مع جامعة هرييوت واط الربيطانية 
بعد موافقة وزارة التعليم العايل.

وخالل حديثه ا�شتعر�س رئي�س اجلامعة اهم العوامل التي �شاهمت بتطور جامعة 
عمان الهلية على امل�شتويني املحلي والقليمي، ا�شافة اىل النجاح الكبري الذي 

حققته وال�شمعة الطيبة التي و�شلت اليه.

وقال حامد ان جامعة عمان الأهلية �شهدت حركة تطور �شملت كافة املجالت 
والنقابات  الطلبة  من  الردين  املجتمع  ومكونات  فئات  جميع  ب�شهادة  وذلك 

املهنية واملوؤ�ش�شات الر�شمية وغري الر�شمية.

وا�شار ان هناك �شبعة عوامل رئي�شية �شاهمت يف و�شول جامعة عمان الهلية 
للم�شتوى الراقي الذي و�شلت اليه، اول هذه العوامل هو اختيارها لنوعية اع�شاء 
اجلامعات  اأرقى  وخريجي  املتميزة  الكفاءات  اأ�شحاب  من  التدري�شية  الهيئة 
بحيث  للطلبة،  الكادميي  الر�شاد  دور  تعزيز  هو  الثاين  العامل  اما  العاملية، 
يتعلق  ما  كل  يف  ي�شاعده  طالب  لكل  مر�شد  هناك  يكون  ان  اجلامعة  عمدت 

مب�شريته الكادميية وحت�شيله العلمي.

اما العامل الثالث فهو البيئة اجلاذبة والطماأنينة التي ت�شعى اجلامعة لتحقيقها 
التدري�س  الطلبة واع�شاء هيئة  داخل احلرم اجلامعي على كافة مكوناتها من 
الكادميية  الربامج  توفري  على  تركيزها  فيتمثل يف  الرابع  والعامل  وموظفيها، 
والتخ�ش�شات التي يحتاجها ال�شوق املحلي، وجتنب التخ�ش�شات املكررة التي 

يعاين خريجوها من البطالة.

النجاح  وراء  كانت  التي  الرئي�شية  العوامل  عن  باحلديث  د.حامد  وي�شتمر 
وهو  اخلام�س  العامل  عن  باحلديث  تا�شي�شها،  منذ  اجلامعة  حققته  الذي 
لكافة  وذلك  للطلبة  الفعلي  امليداين  التدريب  على  وحر�شها  اجلامعة  تاأكيد 
التخ�ش�شات، م�شريا اىل ان التدريب امليداين يتعرب جزءا اأ�شا�شيا من اخلطة 
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الدرا�شية للجامعة والتي تهدف من خاللها اىل تاهيل قدرات الطلبة ملمار�شة 
املهنة مبا�شرة دون احلاجة اىل التدريب بعد التخرج، واذكر هنا ما حققة طلبة 
جامعة عمان الهلية من خريجي كلية ال�شيدلة على مدار ال�شنتني الخريتني 
حيث كانت ن�شبة النجاح يف امتحان ممار�شة املهنة الذي تعقده نقابة ال�شيادلة 
م�شتوى  على  الن�شبة  هذه  حققت  التي  الوحيدة  اجلامعة  وهي   %100 الردنيني 

الوطن

مع  واتفاقيات  �شراكات  من  اجلامعة  تربمه  فيما  فيتمثل  ال�شاد�س  العامل  اما 
الربامج  من  عدد  لدارة  وذلك  امل�شهورة،  العاملية  اجلامعات  من  نظرياتها 
الكادميية ومثال على ذلك برنامج ماج�شتري ادارة العمال بالتعاون مع جامعة 

هرييوت وات يف ادبرنه / بريطانيا.

اما العامل ال�شابع والخري فيمكن تلخي�شه بالتعاون مع فعاليات املجتمع املحلي 
كالبلديات واملوؤ�ش�شات الر�شمية واخلا�شة والنقابات املهنية، م�شريا ان جامعة 
عمان الهلية اكت�شبت �شمعتها الطيبة من خالل م�شتوى خريجيها الذين اأثبتوا 

الكفاءة يف �شوق العمل.

من جهة اخرى اأكد حامد ان جامعة عمان الهلية ونتيجة ال�شيا�شات التعليمية 
العمل على منع  ا�شتطاعت  فقد  داخل حرم اجلامعة،  تتبعها  التي  والجراءات 
و�شول ظاهرة العنف اجلامعي التي ت�شهده اجلامعات الردنية اىل داخل حرم 

اجلامعة،  منوها يف الوقت نف�شه ان جامعة عمان الهلية مل ت�شجل فيها اي حالة 
العرب  الطلة  قبل  من  مق�شدًا  منها  جعل  ما  وهو  اجلامعي  العنف  حالت  من 

والردنيني معا.

وقال ان جامعة عمان الهلية تعترب الرائدة يف قطاع التعليم اخلا�س، كما وتعترب 
اآمنة لطلبتها، حيث عمدت اجلامعة على  بيئة  التي توفر  يف مقدمة اجلامعات 
تطبيق جمموعة من الجراءات وال�شيا�شات الوقائية منها ا�شراك معظم طلبة 
وعقد  وخارجه،  اجلامعي  احلرم  داخل  التطوعي  العمل  فعاليات  يف  اجلامعة 
امل�شابقات الت�شجيعية لهم للم�شاريع الكرث متيزا يف جمالتهم واخت�شا�شتهم، 
وهو مام عمل على تعزيز ثقة الطلبة بانف�شهم ا�شافة امل�شاهمة يف  تعزيز حب 
اخلري والعطاء للطالب ، كما ا�شافت اجلامعة متطلبًا اجباريًا اىل خطط الطلبة 

الكادميية هو متطلب خدمة املجتمع  .

كما عملت اجلامعة على توفري الن�شاطات الرتفيهية التي ي�شارك فيها اأع�شاء 
الهيئة التدري�شية الذين يعي�شون مع الطلبة كاأ�شرة واحدة، ا�شافة اىل امل�شاركة 
يف الفعاليات والن�شاطات اخلارجية و�شواء الثقافية والعلمية منها ام الريا�شية، 
فراغهم  اأوقات  ا�شتغالل  خالل  من  الطلبة  �شخ�شية  �شقل  يف  ت�شهم  والتي 
وت�شاعدهم  توؤهلهم  التي  اخلربة  وتك�شبهم  باخلري  عليهم  تعود  التي  بال�شغال 
للدخول يف امل�شتقبل باحلياة العملية ، وهو ما عاد بالفائدة على اجلامعة ب�شكل 

عام وحقق لها النجاح الكبري من خالل متيز طلبتها على كافة امل�شتويات.

توظيف تقنيات املعلومات والتعلم االإلكرتوين
 يف النظام التعليمي لكافة التخ�س�سات  تدريجيًا
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جامعة عمان االأهلية حتتفل بتخرج 
الفوج الع�سرين من طلبتها

برعاية رئي�س جامعة عمان الأهلية الأ�شتاذ الدكتور �شادق حامد احتفلت 
الثاين  الف�شل  خريجي  طلبتها  من  الع�شرين  الفوج  بتخريج  اجلامعة 
الثقايف  الأرينا  واملتوقع تخرجهم على الف�شل ال�شيفي يف م�شرح جممع 

وخالل فرتتني ال�شباحية وامل�شائية.

العلوم  التمري�س،  كلية  طلبة  تخريج  ال�شباحية  الفرتة  ت�شمنت  حيث 
الآداب،  كلية  طلبة  تخريج  امل�شائية  الفرتة  وت�شمنت  والهند�شة  الإدارية 
وذلك  والت�شميم.  العمارة  وكلية  ال�شيدلة  املعلومات،  تقنية  احلقوق، 
اخلريجني  الطلبة  واأهايل  والإدارية  التدري�شية  الهيئتني  اأع�شاء  بح�شور 

حيث بدء الحتفال بال�شالم امللكي تاله اآيات عطرة من الذكر احلكيم.

 واألقى عميد �شوؤون الطلبة كلمة مباركًا للطلبة اخلريجني ولذويهم على 
للعمل  الطلبة  وحث  والنجاح  التقدم  من  مزيدا  لهم  متمنيا  جناحهم 

هوؤلء  باأيدي  اأخذت  الأهلية  عمان  جامعة  اأن  على  موؤكدًا  باإخال�س 
اخلريجني ليكونوا فاعلني يف املجتمع ويف هذا الوطن العزيز الأردن الذي 
ننعم باأمنه وا�شتقراره يف ظل راعي امل�شرية جاللة امللك عبد اهلل الثاين 

بن احل�شني حفظه اهلل . 

واألقت الطالبتني منى العابد والي�شراء الفاعوري كلمة نيابًة عن زمالئهم 
برئي�شها  ممثلة  للجامعة  امتنانهم  مدى  عن  فيها  اأعربتا  اخلريجني 
اأ�شاءت  ومعرفة  علم  من  للطلبة  قدموه  ما  على  اإدارتها  على  والقائمني 

طريقهم ورفعت �شاأنهم وفتحت اآفاق جديدة اأمامهم. 

اأ.د �شادق حامد رئي�س اجلامعة وراعي احلفل  ويف نهايـــــة احلفــــل وزع 
ال�شهادات على اخلريجني واجلوائز التقديرية على الطلبة الأوائل. 
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�ســليم: ن�سعى اإىل بناء تعاون 
بحثي مع موؤ�س�سات اأكادميية 

ومهنية ودولية مرموقة

"ال�سرق االأو�سط" تعزز تعاونها 
االأكادميي مع جامعات �سينية وعراقية

كرمت موظفيها املتميزين للعام 2013

اأبرمت جامعة ال�شرق الأو�شط وكلية مزايا اجلامعة الهلية  مذكرة تعاون 
يف املجالت الأكادميية والدرا�شات العليا واجراء البحوث و�شوؤون الطلبة 

ويف جمال التدريب.

رئي�س  �شليم  ماهر  الدكتور  الأو�شط  ال�شرق  جامعة  عن  املذكرة  ووقع 
اجلامعة وعن كلية مزايا اجلامعة الهلية حممد نزال رئي�س جمل�س ادارة 

كلية مزايا اجلامعة الهلية العراقية.

العلمي  والبحث  العليا  الدرا�شات  جمالت  يف  بنودها  يف  املذكرة  ون�شت 
بتقدمي  الو�شط  ال�شرق  جامعة  تقوم  ان  على  والتدريب،  الطلبة  و�شوؤون 
امل�شاعدة يف تطوير املناهج واقامة الدورات التطويرية لال�شاتذة، وتطوير 
وتبادل  العمل  وور�س  والندوات  املوؤمترات  واقامة  العلمي  البحث  طرق 

ومتابعة ال�شدارات العلمية.

وت�شمنت املذكرة توثيق التعاون لتطوير الربامج الدرا�شية يف كلية مزايا 
ت�شمح  كما  تنظيمها  يتم  التي  العلمية  والور�س  الندوات  يف  وامل�شاركة 
لأع�شاء هيئة التدري�س بالعمل بنظام العارة املوؤقتة عند حاجة اأي طرف 

اأع�شاء  زيارات  تبادل  املذكرة   مبوجب  الطرفان   وي�شجع  لذلك،  منهما 
واجراء  املحا�شرات  واإلقاء  الراأي  لتبادل  فيهما  والطلبة  التدري�س  هيئة 

البحوث العلمية امل�شرتكة.

يعقوب  الدكتور  الأو�شط  ال�شرق  جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  وبحث  كما 
نا�شرالدين وال�شفري ال�شيني يف الردن يوي ه�شياو يونغ بح�شور رئي�س 
اجلامعة الدكتور ماهر �شليم افاق �شبل تعزيز العالقات والتعاون العلمي 

والبحثي مع اجلامعات ال�شينية.

واأكد رئي�س جمل�س الأمناء اىل اأن اجلامعة توجه البحث العلمي ليكون ذا 
مردود اقت�شادي يخدم التنمية امل�شتدامة، م�شريًا اىل اأن اجلامعة ت�شعى 
اىل بناء تعاون بحثي مع موؤ�ش�شات اأكادميية ومهنية ودولية مرموقة تخدم 

تطور اجلامعة الذي ينعك�س ايجابيا على الوطن.

التي  والتطورات  اجلامعة  م�شرية  �شليم  ماهر  الدكتور  ال�شتاذ  وعر�س 
على  واجنازاتها  واأهدافها،  ور�شالتها،  ومهمتها،  ن�شاأتها،  منذ  �شهدتها 
خمتلف الأ�شعدة، وتخ�ش�شاتها والربامج التي تطرحها لتاأهيل خريجني 
البحثية  املهارات  ميتلكون  والثقافات  اللغات  متعددي  متخ�ش�شني 
والجتماعية الالزمة لتاأمني احتياجات �شوق العمل، واأن اجلامعة ب�شدد 
فتح تخ�ش�شات وبرامج جديدة على امل�شتويني البكالوريو�س واملاج�شتري 

مثل الطاقة املتجددة وال�شيدلة واإدارة امل�شاريع. 

يف  العاملية  اجلامعات  مع  التعاون  اآفاق  فتح  يف  مهتمة  اجلامعة  اإن  وقال 
املجالت كافة.
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من جهته اأ�شاد ال�شفري ال�شيني بالعالقات القائمة بني الأردن وال�شني يف 
خمتلف املجالت وخا�شة الثقافية والعلمية، موؤكدا متيز التجربة الأردنية 

يف التعليم العايل والتعليم اخلا�س.

يف املقابل خرجت جامعة ال�شرق الو�شط فوجها ال�شابع ملرحلة املاج�شتري 
والرابع ملرحلة البكالوريو�س، برعاية وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

الدكتور امني حممود. 

ميثلون  وطالبة  طالب  األف  عددهم  البالغ  الطلبة  تخريج  حفل  وح�شر 
الدكتور  اجلامعة  مناء  جمل�س  رئي�س  والبكالوريو�س  املاج�شتري  مرحلتي 

يعقوب نا�شر الدين ورئي�س اجلامعة الدكتور ماهر �شليم. 

 23 بينهم طلبة ميثلون  وطالبة،  اآلف طالب   4 نحو  ويدر�س يف اجلامعة 
جن�شية عربية واأجنبية، موزعني على 30 ق�شما، حتت�شنهم 8 كليات هي : 
الداب والعلوم واحلقوق والعمال وتكنولوجيا املعلومات والعلوم الرتبوية 

والهند�شة والعالم والعمارة والتنظيم. 

وتنهتج اجلامعة نهجا خمتلفا يف تخريجها لأفواجها، يف تبني فكرة ك�شعار 
لكل تخريج، وهي يف هذه املرة ، بح�شب الدكتور �شليم، "م�شتلهمة من كلية 
احلقوق التي ترفع �شعار )العدل اأ�شا�س احلكم("، مبينا اأن اجلامعة تعتمد 
على روؤية وا�شحة متميزة ولي�شت �شعارات ت�شهم يف خلق فر�س عمل لطلبة 
اجلامعة خ�شو�شا واأن اجلامعة اأبرمت العديد من التفاقيات ومذكرات 

اإطار �شعيها لالطالع على  العاملية يف  العديد من اجلامعات  التفاهم مع 
التجارب الكادميية العاملية وحتديدا يف جمال البحث العلمي. 

داخل  لطلبتها  ت�شغيليا  وبرناجما  خ�شبة  تعليمية  بيئة  اجلامعة  وتوفر 
احلرم اجلامعي ، كما متنح اجلامعة طلبتها الولوية يف التعيني والبتعاث 
علميا  املتفوقني  لطلبتها  حمفزة  ت�شجيعية  منحا  وتوفر  ودوليا  حمليا 
والطلبة غري املقتدرين من خالل �شندوق )يعقوب نا�شر الدين مل�شاعدة 

الطالب الفقري(. 

واأكادمييا، توفر اجلامعة هيئة تدري�شية متميزة لطلبتها، حيث اأن 80 % 
من اأ�شاتذتها خريجون من جامعات عاملية مرموقة مثل بريطانيا واأمريكا 

وكندا وفرن�شا ، و40% خريجون من جامعات عربية عريقة.    

وعلى �شعيد مت�شل وقعت جامعة ال�شرق الأو�شط ونقابة املعلمني الأردنيني 
لكافة  جزئية  منحًا  النقابة  منت�شبي  خاللها  من  متنح  تعاون  مذكرة 

تخ�ش�شاتها على م�شتوى درجتي البكالوريو�س واملاج�شتري.
ووقع املذكرة رئي�س جامعة ال�شرق الأو�شط ال�شتاذ الدكتور ماهر �شليم 

ونائب نقيب املعلمني الدكتور ح�شام م�شة عن النقابة.

ومبوجب املذكرة تقدم اجلامعة منحًا اجمالية ملنت�شبي النقابة واأبنائهم 
تاأهيلية  ودورات  واملاج�شتري،  البكالوريو�س  درجتي  تخ�ش�شات  لكافة 
جمانية يف جميع املجالت التي من �شاأنها الرتقاء مبهنة التعليم يف الأردن 

وتطوير اأداء منت�شبي النقابة.

خرجت فوجها ال�سابع ملرحلة املاج�ستري والرابع
ملرحلة البكالوريو�س
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واأكد الدكتور ماهر �شليم، حر�س اجلامعة على تقدمي كافة اأ�شكال الدعم 
وامل�شاعدة لنقابة املعلمني واإتاحة مرافق اجلامعة خلدمة منت�شبي النقابة 

مبا يعنى بن�شاطات واجتماعات وندوات وموؤمترات النقابة.

القيام  على  املعلمني  نقابة  حر�س  م�شة  ح�شام  الدكتور  اأكد  جهته  من 
املعلمني يف احل�شول على مقاعد جامعية من  اأبناء  بدورها يف م�شاعدة 

خالل �شندوق التكافل الجتماعي .

وعلى �شعيد مت�شل طرحت جامعة ال�شرق الو�شط برامج تدريبية تعتمد  
كـ"دبلوما تدريبية" لطلبتها اخلريجني يف جمالت منها خدمة العمالء 

واملهارات القيادية والعالقات العامة.

اأبوغزالة  التابع ملركز طالل  الثقايف  العلم  بوابة  ومركز  ووقعت اجلامعة 
للمعرفة اتفاقية تنظم عملية عقد الدورات التدريبية والتاأهيلية بانواعها، 
وقعها عن اجلامعة رئي�شها الدكتور ماهر �شليم، وعن املركز طارق حممود 

حماد.
ومناهج  مواد  درا�شة  الو�شط  ال�شرق  جامعة  تتوىل  التفاقية،  ومبوجب 

الربامج التدريبية واعتمادها، وال�شراف على عقد الربامج والمتحانات 
التدريبية.  الربامج  ومناهج  للمواد  ومالئمتها  جودتهما  من  والتاأكد 

واأ�شدار �شهادات بعنوان "جمتازي الربامج التدريبية" .

وقال رئي�س اجلامعة الدكتور ماهر �شليم اإن التفاقية منحت الولوية يف 
التدريب لكوادر اجلامعة، علما بان حملة ال�شهادات او الدبلومات مبوجب 
التفاقية يتمتعون باعرتاف اجلامعة، وباي مزايا يتمتع بها حملة برنامج 
دبلوم تدريبي اأو دبلوم مهني �شادر عن اجلامعة ، ول تعد درجة اأكادميية 
باي حال، م�شريا اإىل ان الإتفاقية تعد �شارية املفعول بعد موافقة جمل�س 

التعليم العايل عليها.

ا�شم  من  تكون  تدريبي  لربنامج  تو�شيفيا  ملحقا  التفاقية  وت�شمنت 
الربنامج و�شاعاته التدريبية ولغة التدريب، ومتطلبات اللتحاق بالربنامج 

وقيمة ال�شرتاك.

ويف هذا ال�شدد، ولغايات اجناز التفاقية وقعت اجلامعة واملركز مذكرة 
تفاهم تن�س على  ت�شكيل فريق عمل يبحث مدى الإ�شتفادة من الدورات 

اأبرمت مذكرات تعاون مع كلية مزايا اجلامعة االأهلية العراقية
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الوقت ومهارات الت�شال  اإدارة  التدريبية والتي تتمثل بدورات يف جمال 
العمالء  وخدمة  والتقدمي  العر�س  ومهارات  والتقارير  الر�شائل  وكتابة 
البداعي،  والتفكري  عمل،  فريق  وبناء  القيادية  واملهارات  التيكيت  وفن 

والعالقات العامة.   
من جهة اخرى قرر جمل�س اأمناء جامعة ال�شرق الأو�شط يف الإجتماع الذي 
تراأ�شه الدكتور يعقوب نا�شر الدين، رئي�س املجل�س وبناء على تن�شيب رئي�س 
اجلامعة الدكتور ماهر �شليم تعيني الدكتور حممد احليلة نائبًا للرئي�س، 
والدكتور حممد احليا�شات عميدًا لكلية الهند�شة، والدكتور الطيب قا�شم 
نور  عبدالنا�شر  والدكتور  والت�شميم،  العمارة  كلية  عميد  باأعمال  قائمًا 
عميدًا لكلية الأعمال، والدكتور غازي خليفة عميدًا لكلية العلوم الرتبوية، 
عوجان  وليد  والدكتور  احلقوق،  لكلية  عميدًا  اجلبور  حممد  والدكتور 
عميدًا لكلية الأداب والعلوم، والدكتور كامل خور�شيد قائمًا باأعمال عميد 

والبحث  العليا  للدرا�شات  عميدًا  النعيمي  والدكتور حممد  الإعالم،  كلية 
العلمي، والدكتور �شليم �شريف قائمًا باأعمال عميد �شوؤون الطلبة.

اإداريا  املميزين  موظفيها  الأو�شط  ال�شرق  جامعة  كرمت  الأثناء  هذه  يف 
من الذين حققوا �شروط جائزة الإداري املتميز لعام 2013، حيث حقق 
11 موظفا يف اجلامعة �شروط اجلائزة من املوظفني املميزين من اأع�شاء 

الهيئة الدارية يف اجلامعة.
كفاءات  برفع  للجامعة  الدائم  الهتمام  اطار  يف  اجلائزة  هذه  وتاأتي 
باأنف�شهم  لالرتقاء  وحتفيزهم  الدارية،  الهيئة  اأع�شاء  من  افرادها 
التميز  ثقافة  ون�شر  املخرجات،  وجودة  التميز  لتحقيق  اأدائهم؛  وحت�شني 
بني افراد اجلامعة وتعميمها من جهة، واإبراز ع�شو الهيئة الدارية املتميز 

وتقديره من جهة اأخرى.

طرحت برامج تدريبية تعتمد
كـ"دبلوما تدريبية" لطلبتها
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د. كمال: اجلامعة تفوز باملرتبة 
االأوىل على م�ستوى اجلامعات 

اخلا�سة وحتتل اخلام�سة
على الرتتيب العام

"جامعة فيالدلفيا"
االأوىل بني اجلامعات اخلا�سة 

ح�سب مقيا�س ويبومرتك�س لتقييم اجلامعات

الأردنية  اجلامعات  بني  الوىل  املرتبة  على  فيالدلفيا  جامعة  ح�شلت 
اخلا�شة واملرتبة اخلام�شة بني اجلامعات الأردنية كافة حكومية وخا�شة 
واملعاهد  اجلامعات  لتقييم  الأ�شباين  ويبومرتك�س  ت�شنيف  يف  وذلك 

العاملية.

يف  للبحوث  الوطني  املركز  اأ�شدرة  الذي  ويبومرتك�س  ت�شنيف  واأعلن 
بني  الأوىل  املرتبة  على  فيالدلفيا  جامعة  حافظت  وقد  نتائجه،  مدريد 
الأردنية  اجلامعات  بني  اخلام�شة  واملرتبة  اخلا�شة  الأردنية  اجلامعات 
ملعايري  وفقا  وذلك   ، التوايل  على  اخلام�شة  لل�شنة  واخلا�شة  الر�شمية 
ومرافق  والتطوير  البحث  يف  وامل�شاركة  اجلامعية  البيئة  تتناول  عاملية 

اجلامعة واخلدمات الإلكرتونية واخلدمات املقدمة للطلبة وغري ذلك. 

اأما على امل�شتوى العربي والذي �شم 830 جامعة ومعهدا فقد جاء ترتيب 
جامعة فيالدلفيا يف املرتبة الـ 43 وعلى م�شتوى ال�شرق الأو�شط من بني 

1218 جامعة ومعهد جاء ترتيب فيالدلفيا يف املرتبة 145 .

ويف نف�س الوقت قام ويبومرتك�س بت�شنيف اكرث من 21000 جامعة ومعهد 
يف العامل وكان ترتيب جامعة فيالدلفيا يف املرتبة الـ 3098 على امل�شتوى 

العاملي.

ومن اجلدير بالذكر اأن هذه هي ال�شنة اخلام�شة على التوايل التي تظهر 
الأردنية  اخلا�شة  اجلامعات  اأف�شل  قائمة  يف  فيالدلفيا  جامعة  فيها 
والعربية مما يعرب عن متيز اجلامعة ومناف�شتها لنظرياتها من اجلامعات 

املرموقة على امل�شتويات الوطنية والدولية .

الت�شميم  يف  الأوىل  اجلائزة  على  فيالدلفيا  جامعة  ح�شلت  املقابل  يف 
امليكانيكي لل�شيارة ال�شم�شية يف م�شابقة التحدي لل�شيارات ال�شم�شية يف 

قرب�س بتاريخ 2013/6/30.

وقامت رئي�شة جمل�س الأمناء ليلى �شرف والأ�شتاذ الدكتور مروان را�شم 
امل�شابقة  يف  فازوا  الذين  الطلبة  على  التقدير  �شهادات  بتوزيع  كمال 
العاملية لل�شيارة ال�شم�شية وكذلك على الأ�شاتذة الذين اأ�شرفوا على تنفيذ 

امل�شروع.

ومت ت�شميم وت�شنيع ال�شيارة من قبل طلبة يف ق�شم الهند�شة امليكانيكية 
ومت  باجلامعة  الهند�شية  امل�شاغل  يف  بالكامل  ال�شيارة  تنفيذ  مت  حيث   ،
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اجناز ال�شيارة بوقت قيا�شي مقارنة ببقية الفرق، كما واأحرزت ال�شيارة 
العالمة الكاملة يف الفح�س الفني الذي ي�شمل فح�س املكابح، والت�شارع، 
والت�شميم امليكانيكي، وعليه فقد كان فريق جامعة فيالدلفيا هو الفريق 
 ، الكاملة يف الفح�س  العالمة  الوحيد من بني عدة فرق م�شاركة يحرز 
حيث مت اختيار اجلامعة كممثل عن املنطقة العربية بعد عدة اختبارات . 

من جهة اخرى وتقديرا من جامعة فيالدلفيا للدور الوطني الذي تقوم 
به النقابات املهنية، قرر جمل�س اأمناء اجلامعة املوافقة على تقدمي منحة 
جزئية مقدارها 20% من ر�شوم ال�شاعات لأبناء منت�شبي هذه النقابات 
اأن ل يقل  من الطلبة امل�شتجدين للعام الدرا�شي  2014 / 2013،  على 
معدل الطالب يف الثانوية العامة الأردنية عن  70 % ، واأن ل يقل معدله 

الرتاكمي يف الف�شول الدرا�شية عن 65 %.

الأطباء،  نقابة  من:  كال  الغاية  لهذه  املعتمدة  املهنية  النقابات  وت�شم 

نقابة املحامني، نقابة املهند�شني، نقابة الأ�شنان، نقابة ال�شيادلة، نقابة 
املهند�شني الزراعيني، نقابة املمر�شني واملمر�شات، نقابة اجليولوجيني، 
نقابة الأطباء البيطريني، جمعية املحا�شبني القانونيني، نقابة ال�شحفيني، 
نقابة املقاولني، نقابة املعلمني، نقابة الفنانيني، ورابطة الكّتاب الأردنيني.

هذا اأقامت جامعة فيالدلفيا احتفال بعيد الفطر ال�شعيد خا�شًا للهيئتني 
الإدارية والأكادميية، جرى فيه تكرمي عدد من املوظفني الذين �شاهموا 

يف م�شرية اجلامعة.

اإقامة  على  كل عام  اإن اجلامعة حتر�س يف  كمال  الدكتور مروان  وقال  
هذه اللقاءات، لتعزيز التوا�شل بني اأ�شرتها خا�شة يف املنا�شبات الوطنية 
خدمة  يف  طويلة  �شنوات  اأم�شوا  الذين  اأولئك  تكرمي  وكذلك  والأعياد، 
مع  اجلامعة  توا�شل  اأهمية  على  م�شددًا  واجلامعة،  والطالب  العلم 

عامليها لتعزيز روح الفريق.

اجلامعــــة  تفــوز بجائــزة اأف�سل ت�سميـــم
ل�سيـــارة �سم�سيــة يف قرب�س
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وقعت اتفاقية ن�سر حمتوى 
اإلكرتوين مع �سركة املنهل 

التكنولوجية

"جامعة اإربد االأهلية" حتتفل 
بتخريج الفوج الـ 16 من طلبتها

كرمت عددًا من طلبتها مب�سابقة البحث العلمي

الدكتور حممد ال�شباريني، الحتفالني  الأهلية  اإربد  رعى رئي�س جامعة 
بتخريج الفوج ال�شاد�س ع�شر من طلبة اجلامعة، والذين اأنهوا متطلبات 
احل�شول على درجة البكالوريو�س يف الف�شل الثاين 2013/2012 جلميع 

التخ�ش�شات.

وجرى احلفل داخل حرم اجلامعة، بح�شور رئي�س هيئة املديرين الدكتور 
احمد العتوم، وعدد من اأع�شاء جمل�س الأمناء وهيئة املديرين، واأع�شاء 
اأهايل  من  كبرية  وجموع  اجلامعة،  يف  والإدارية  التدري�شية  الهيئات 

اخلريجني. 

والقى عميد �شوؤون الطلبة/ رئي�س جلنة التخريج الدكتور �شايل املومني 
، كلمة حفل التخريج، قال فيها "اإن امل�شهد الذي اأمامنا الآن هو تظاهرة 
احتفالية من تظاهرات الوطن على طريق العلم والتقدم والزدهار، واأنه 
ما  كان لها اأن تتحقق لول اجلهود التي بذلتها اجلامعة رئي�شًا، وعمداء، 
اأمنائها،  جمل�س  ومباركة  وفنيني،  واإداريني،  واأ�شاتذة،  اأق�شام،  وروؤ�شاء 

وهيئة مديريها". 

طلبة  من  ع�شر  ال�شاد�س  الفوج  بتخريج  الحتفال  هذا  اأن  واأ�شاف 

حمور  الطلبة  تعترب  التي  اجلامعة  فل�شفة  مع  ان�شجامًا  جاء  اجلامعة، 
روؤية ور�شالة  الرئي�س، وعنوان برامج جودتها ومتيزها لتحقيق  وجودها 
اجلامعة، واأهدافها الإ�شرتاتيجية، ولتناف�س بهم على امل�شتويات الوطنية 

والإقليمية، والعاملية. 

كما واحتفلت جامعة اإربد الأهلية بال�شافة اىل تخريج فوجها ال�شاد�س 
درجة  على  احل�شول  متطلبات  اأنهوا  الذين  طلبتها  بتخريج  ع�شر، 
التخ�ش�شات،  جلميع   2013/2012 ال�شيفي  الف�شل  يف  البكالوريو�س 
وذلك برعاية  الدكتور حممد ال�شباريني رئي�س جامعة، وبح�شور اأع�شاء 
اأهايل  من  كبرية  وجموع  اجلامعة،  يف  والإدارية  التدري�شية  الهيئات 

اخلريجني. 

وعلى �شعيد مت�شل كرمت جامعة اإربد الأهلية عددًا من طلبتها مب�شابقة 
والدرا�شات  العلمي  البحث  عمادة  نظمته  احتفال  يف  العلمي،  البحث 
العليا، لتوزيع جوائز م�شابقة البحث العلمي للطلبة، بح�شور عميد البحث 
العلمي والدرا�شات العليا الدكتور اأمين الأحمد، ونائب الرئي�س الدكتور 
حممد املحاميد، وم�شاعد الرئي�س ل�شوؤون التخطيط والتطوير الدكتورة 
التدري�شية  الهيئات  اأع�شاء  من  وعدد  الكليات،  وعمداء  الأ�شقر،  وفاء 

والإدارية والطالبية.

والقى عميد البحث العلمي والدرا�شات العليا الدكتور اأمين الأحمد كلمة 
الإبداع يف  تنمية  �شرورة  وعلى  العلمي،  البحث  اأهمية  على  اأكد خاللها 
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جميع جوانبه، وعلى حر�س اجلامعة وعمادة البحث العلمي والدرا�شات 
العليا يف اجلامعة على ت�شجيع وتنمية روح الإبداع والبتكار لدى الطلبة 

والرتقاء بها خالل �شنوات درا�شتهم.
  

من جهة اخرى، وقعت جامعة اإربد الأهلية، اتفاقية ن�شر حمتوى اإلكرتوين 
ملا ي�شدر عن اجلامعة من اإ�شدارات علمية متمثلة مبجلة اإربد للبحوث 
والدرا�شات، ور�شائل املاج�شتري لطالب الدرا�شات العليا يف اجلامعة، مع 
�شركة املنهل التكنولوجية، والتي مثلها يف توقيع التفاقية ب�شري النا�شر 

ع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة.

على  لالطالع  متاحة  اجلامعة  عن  ال�شادرة  العلمية  املواد  و�شت�شبح 
قاعدة بيانات �شركة املنهل، والتي هي قاعدة بيانات �شخمة ي�شرتك بها 
عدد كبري من اجلامعات واملوؤ�ش�شات العلمية املرموقة يف الوطن العربي 

والعامل.  

الدكتور  برئا�شة  الأهلية  اإربد  جامعة  اأمناء  جمل�س  قرر  املقابل  يف 
حممد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  تن�شيبات  على  املوافقة  جرادات  عزت 
ال�شباريني جتديد تعيني الدكتور حممد املحاميد نائبًا للرئي�س، وجتديد 
تعيني الدكتورة خولة القدومي قائمًا باأعمال عميد كلية العلوم الرتبوية، 
القانون،  كلية  عميد  باأعمال  قائمًا  قندح  الدكتور خلدون  تعيني  وجتديد 
الإدارية  العلوم  كلية  عميد  باأعمال  قائمًا  رحيمي  �شامل  الدكتور  وتعيني 
الآداب  كلية  عميد  باأعمال  قائمًا  عبابنة  طالب  الدكتور  وتعيني  واملالية، 

والفنون.

مواقعهم  يف  العمداء  باقي  ي�شتمر  اأن  اجلامعة  اأمناء  جمل�س  وقرر  كما 
للعام 2013/ 2014 كما يلي: الأ�شتاذ الدكتور اأمين الأحمد عميدًا للبحث 
العلمي والدرا�شات العليا، والأ�شتاذ الدكتور �شفوان �شالمية عميدًا لكلية 
قائمًا  املومني  �شايل  والدكتور  والتمري�س،  املعلومات  وتكنولوجيا  العلوم 

باأعمال عميد �شوؤون الطلبة.

الإر�شاد  لق�شمي  رئي�شًا  نزال  كمال  الدكتور  تعيني  اجلامعة  رئي�س  وقرر 
اجلامعي  للعام  اجلامعة  يف  اخلا�شة  والرتبية  والرتبوي  النف�شي 

.2014/2013

وكانت جامعة اإربد الأهلية عقدت يف وقت �شابق موؤمترا بعنوان "�شوؤال 
وملتقى  الثقايف  اإربد  ملتقى  له  نظم  الذي  والأدب"،  الفكر  يف  املعرفة 
املراأة/اإربد، ومديرية ثقافة اإربد، بالتعاون مع اجلامعة/ مركز العتماد 

و�شمان اجلودة، وذلك برعاية رئي�شها الدكتور حممد ال�شباريني.

العتوم،  الدكتور احمد  املديرين يف اجلامعة  رئي�س هيئة  املوؤمتر  وح�شر 
م�شاعد  مقابله  علي  والدكتور  الرئي�س،  نائب  املحاميد  حممد  والدكتور 
الرئي�س لل�شوؤون الإدارية، والدكتورة وفاء الأ�شقر/ مديرة مركز العتماد 
و�شمان اجلودة/ م�شاعد الرئي�س لل�شوؤون الأكادميية، وعمداء الكليات، 
جمع كبري من اأع�شاء الهيئات التدري�شية والإدارية والطالبية يف اجلامعة 
واملهتمني مبجال الأدب والفكر من اأبناء املجتمع املحلي، يف مدرج الكندي 

بحرم اجلامعة.

اجلامعة عقدت موؤمترا بعنوان "�سوؤال املعرفة يف الفكر واالأدب"
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"جامعة الزرقاء" تخرج الفوج 
ال�ساد�س ع�سر من طلبتها

البالغ عددهم ما يزيد عن 1400 طالب وطالبة موزعني على 12 كلية

راتب  الدكتور  الأ�شتاذ  معايل  الزرقاء  جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  رعى 
ال�شعود، حفل تخريج الفوج ال�شاد�س ع�شر لطلبة جامعة الزرقاء، الذي 

اأقيم يف مدينة الأمري حممد لل�شباب يف الزرقاء.

وال�شتثمار  للتعليم  الزرقاء  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  احلفل  وح�شر 
اجلامعة  ورئي�س  �شعرية،  اأبو  حممود  الدكتور  الزرقاء(  جامعة  )مالكة 
الأ�شتاذ الدكتور يو�شف اأبو العدو�س، ونائب رئي�س جمل�س الإدارة ال�شيخ 
الإدارة  واأع�شاء جمل�شي  امل�شئولني،  كبار  اإىل  ا�شافة  الباقي جمو،  عبد 
والمناء، واأع�شاء الهيئتني التدري�شية والإدارية وعمداء الكليات واأهايل 

الطلبة. 

الأوائل  وتكرمي  ال�شهادات على اخلريجني  بت�شليم  ال�شعود  الدكتور  وقام 
موزعني  وطالبة  طالب   1400 عن  يزيد  ما  عددهم  والبالغ  الطلبة،  من 
على 12 كلية ت�شم 28 تخ�ش�شا، وتخلل احلفل م�شاركة ملو�شيقات الأمن 

العام.

يف املقابل قال اأبو العدو�س يف كلمته اإن اخلريجني واخلريجات تخرجوا 

واأك�شبتهم  واملعرفة  العلم  لهم  وقدمت  احت�شنتهم  التي  اجلامعة  من 
مهارات التوا�شل والتعامل لتحقيق اأهدافهم.

وهاهم  درا�شتهم،  �شنوات  خالل  جهودهم  ثمار  يجنون  اأنهم  واأ�شاف 
م�شريا  بتخرجكم،  وبهجة  فرحًا  قلوبهم  تفي�س  واأ�شاتذتكم  واأهاليكم 
واإدارية مميزة، وما ت�شمه  الزرقاء ت�شم هيئة تدري�شية  اأن جامعة  اإىل 
من مرافق وخدمات، وتوظيف لو�شائل تكنولوجيا املعلومات والت�شالت 
بعمليات التعلم والتعليم، وتهيئة بيئة جامعية منا�شبة، وحمفزة لالإبداع، 

وت�شجيع البحث العلمي، بالإ�شافة لتطبيق معايري اعتماد اجلودة،

وبني اأن امللك عبد اهلل الثاين غر�س يف اأبنائة خدمة الأمة و�شون ثقافته، 
ينبوع  اجلامعات  وان  الوطن  بناء  يف  اأ�شا�شي  عامل  العلم  اأن  مدركًا 

للطاقات الكامنة، وان ال�شباب هم امل�شتقبل والأمل.

واجلدير بالذكر ان اجلامعة حر�شت منذ تاأ�شي�شها على تقدم م�شريتها 
التعليمية والعلمية، فاأ�شبحت منارة لالإبداع والتميز يف خمتلف املجالت. 
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بدران: البد من غر�س مفاهيم 
ر�سالة عمان الو�سطية وبناء 

مناخ اإعالمي ينبذ العنف

جامعة البرتا تفوز بجائزة 
"اجلامعة اخلالية من العنف"

فازت جامعة البرتا بدرع وجائزة" اجلامعة اخلالية من العنف" وذلك 
خالل انعقاد املوؤمتر الوطني الثالث بعنوان" العنف يف اجلامعات الأردنية 

ا�شباب وحلول" برعاية الدكتور عدنان بدران.

واأعلن رئي�س اللجنة العليا املنظمة للموؤمتر رئي�س جمعية الفكر والثقافة 
اخلالية  الردنية  اجلامعات  ور�شد  مراقبة  نتائج  ن�شار  حممد  الدكتور 
اخلالية  اجلامعة  جائزة  على  البرتا  جامعة  ح�شلت  حيث  العنف،  من 
العنف  من  خالية  بيئتها  على  املحافظة  يف  جلهودها  تقديرا  العنف  من 

اجلامعي .

وكان راعي املوؤمتر خالل افتتاحه لأعمال املوؤمتر قد اكد على اأهمية تطوير 
الإعالمية،  واملوؤ�ش�شات  واملدر�شة،  الأ�شرة،  فيها  ت�شارك  قيمية  منظومة 
وتدريب العاملني يف تلك املوؤ�ش�شات على تنمية القيم الأخالقية وال�شلوكية 
وتنمية احلوار والت�شامح، وحرية التفكري واحرتام الختالف، موؤكدا على 
وبناء  الو�شطية،  عمان  ر�شالة  مفاهيم  وغر�س  التطرف،  عن  البتعاد 
الع�شبية  البعيد عن  الهادف  احلوار  وينمي  العنف،  ينبذ  اإعالمي  مناخ 

والتطرف.

ا�شتملت حماور املوؤمتر على اأوراق عمل تناولت موقف الطالب اجلامعي 
ودور  الردين،  املجتمع  متا�شك  على  العنف  وانعكا�شات  العنف،  من 

املوؤ�ش�شات العالمية والرتبوية يف التوعية من ظواهر العنف.

التي مت  كلمته  البرتا يف  رئي�س جامعة  بدران  اأ.د عدنان  دعا  املقابل  يف 
اعتمادها كوثيقة عمل للموؤمترين، اإىل تطوير منظومة قيمية ت�شارك بها 
على  املعلمني  وتدريب  املبكرة،  الطفولة  منذ  والإعالم  واملدر�شة  الأ�شرة 

تنمية  للتالميذ يف  قدوة  يكونوا  واأن  وال�شلوكية،  الأخالقية،  القيم  تنمية 
احلوار والت�شامح، وحرية التفكري واحرتام الختالف.

الجتاهات،  يف  الو�شطية  وتكري�س  التطرف،  عن  البتعاد  اىل  دعا  كما 
وغر�س مفاهيم ر�شالة عمان الو�شطية، وبناء مناخ اإعالمي ينبذ العنف، 

وينمي احلوار الهادف الهادىء البعيد عن الع�شبية والتطرف.

يف  العنف  ظاهرة  ا�شباب  �شرح  اىل  كلمته  يف  بدران،  الدكتور  وتطرق 
اجلامعات مبينا ان ا�شبابها اأمور �شطحية بعيدة عن العقالنية والفكرية، 
�شيا�شية  اأو  حزبية  اأ�شباب  لها  ولي�شت  وع�شبية  جهوية  بنزعة  تتعلق 
ال�شباب  منها  ُيعاين  الجتماعية  امل�شاكل  اإىل  بالإ�شافة  عقائدية،  اأو 

كالإحباط النف�شي والجتماعي والقت�شادي وال�شيا�شي. 

املختلفة،  اجلامعات  جمال�س  يف  ال�شباب  اإ�شراك  �شرورة  على  واأكد 
والإ�شغاء اإليهم والتحدث معهم، وتفعيل اإمكانيات اإحتاد الطلبة املنتخب 
وم�شوؤولياتهم  واجباتهم  وحتمل  الطلبة  احتياجات  ملعرفة  التوا�شل  يف 
من  جزءًا  ليكون  الأكادميي  الإر�شاد  تفعيل  اإىل  ا�شافة  جلامعتهم، 
اأع�شاء هيئة التدري�س، والتو�شع يف الن�شاطات الالمنهجية  نقاط تقييم 
واملحا�شرات  احلوار  اأندية  ويف  الثقايف  الن�شاط  يف  الطلبة  وانخراط 
اآفاق  اإىل  ونقله  الطالب  فكر  لتنمية  املعا�شرة  امل�شكالت  حول  الثقافية 

جديدة رحبة.  
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طالب يف "البلقاء التطبيقية" 
يقدمون م�سروع تخرج متميزًا

حول تغطية قناة امللك عبداهلل باخلاليا ال�سم�سية

قدم طالب يف ق�شم الهند�شة الكهربائية يف كلية الهند�شة التكنولوجية " 
جامعة البلقاء التطبيقية م�شروع تخرج اعترب ح�شب اأخ�شائيني متميزا.

واأعد امل�شروع درا�شة لتغطية قناة امللك عبداهلل يف وادي الردن باخلاليا 
ال�شم�شية لتوليد الكهرباء لتغطية حاجة املنطقة من الطاقة الكهربائية 
الالزمة مل�شخات املزارع وامل�شانع املوجودة يف املنطقة بال�شافة لتزويد 

املنازل بالطاقة الكهربائية.

التقليل من تبخر املياه يف القناة وبالتايل احلفاظ  ويهدف امل�شروع اىل 
على كميات املياه الالزمة للزراعة.

على  ان  الربكات  املهند�س حممد طارق  الدكتور  الدرا�شة  م�شرف  وقال 
العمل على توجيه الطلبة لجناز درا�شات تقدم خدمة فعلية  اجلامعات 

للوطن بعيدا عن الدرا�شات النظرية التي تبقى حبي�شة الوراق. 

واكد ان امل�شروع در�س عينة مل�شافة 100 مرت من القناة، وان الدرا�شات 
الكلفة  تكون  بعدها  �شنوات   8-6 خالل  تعو�س  امل�شروع  تكلفة  ان  اكدت 
طبيعة  ح�شب  ب�شيطة  وهي  وال�شيانة  العاملني  تكلفة  عدا  ما  معدومة 

امل�شروع .

كميات  �شيوفر  الواقع  ار�س  على  تنفيذه  مت  ان  امل�شروع  ان  كذلك  واكد 
هائلة من املياه التي تذهب هدرا ب�شبب التبخر.

فريق امل�شروع ت�شكل من الطلبة عي�شى ابو حمور، دينا مبي�شني، �شدام 
الرمامنة، �شوريا ابو الهيجاء، عبداهلل ابو هزمي ومارلون بني م�شطفى. 
فعليا  تبداأ  ان  اململكة  يف  بالطاقة  املعنية  للجهات  ر�شالة  يوجه  امل�شروع 

بتنفيذ م�شاريع الطاقة املتجددة وح�شب طبيعة املناطق اجلغرافية.
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بلغت ارباح �شركة التاأمني الأردنية بعد ال�شريبة خالل الن�شف 
الول من العام احلايل 2013 ما جمموعه 339.350  الف دينار.

عماد  العام  املدير  اأ�شار  فقد  لل�شركة،  املالية  البيانات  وح�شب 
عبد اخلالق اأن ال�شركة حققت اأرباحا قبل ال�شريبة بلغت حوايل 
519.905 الف دينار يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع ايراداتها 
حوايل  احلايل 2013  العام  من  الول  الن�شف  خالل  املتحققه 
15.4 مليون دينار، مقارنة مع حوايل 15.1 مليون دينار للفرتة 

ذاتها من العام املا�شي 2012.

واأ�شارت البيانات املالية، اىل ارتفاع جمموع موجودات ال�شركة 
لنهاية حزيران من العام احلايل 2013 لتبلغ حوايل 83.7 مليون 
من  ذاتها  للتفرتة  دينار  مليون  حوايل 82.8  مع  مقارنة  دينار 

العام املا�شي 2012.

339 األف دينار اأرباح �سركة التاأمني االأردنية
 للن�سف االأول

479 األف دينار اأرباح "االأوىل للتاأمني" 
خالل الن�سف االأول

ال�شركة  اأرباح  �شايف  اأن  التنفيذي  الرئي�س  الوزين  علي  د.  بني 
العام  من  الول  الن�شف  خالل  ال�شريبة  قبل  للتاأمني  الأوىل 

احلايل بلغ 479.749 األف دينار.

فقد  احلايل،  العام  من  الول  للن�شف  املالية  البيانات  وح�شب 
بلغت اأرباح ال�شركة قبل ال�شريبة خالل الن�شف الول من العام 
جمموع  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف  دينار  الف   656.973 احلايل 
موجودات ال�شركة لنهاية حزيران من العام احلايل 2013 حوايل 
37.7 مليون دينار مقارنة مع حوايل 24 مليون دينار لنهاية كانون 

الول من العام املا�شي 2012.

يذكر اإىل اأن �شركة الأوىل للتاأمني قد تاأ�ش�شت عام 2007 على 
منحت  حيث  التاأمني،  جمال  يف  اخلربة  اأهل  من  جمموعة  يد 
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.
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كما بلغ �شايف الربح قبل ال�شريبة 2.1 مليون دينار مقارنة مع 
1.7 مليون دينار ل�شنة 2012 بزيادة قدرها 23.9% عن العام 

ال�شابق.
الربع  خالل  دينار  مليون  مبقدار4.17  املوجودات  زادت  وقد 
الأول 2013 حيث بلغت 75.16 مليون دينار، مقارنة مع 70.99 

مليون دينار، بزيادة ن�شبتها 5.87% عن العام ال�شابق 2012.

وزادت الودائع البنكية مبقدار 1.04 مليون دينار بن�شبة 4.2 % 
عن العام ال�شابق 2012 لت�شل 25.41 مليون دينار.

واأ�شاف اللوزي باأن ال�شركة ما�شية يف تطوير خططها الطموحة 
التي  الـتاأمينية  املنتجات  من  املزيد  واإ�شافة  الإنتاج  زيادة  يف 
وممتلكاته  نف�شه  �شمان  يف  رغباته  وحتقق  املواطن  تخدم 

بطريقة اآمنة لدى �شركة تتمتع بامل�شداقية والريادة. 

من جانبه قال الرئي�س التنفيذي لل�شركة ع�شام عبد اخلالق باأن 
هذه النتائج تاأتي من�شجمة مع اجلهود الكبرية واملتوا�شلة التي 
يبذلها الكادر الب�شري املوؤهل يف ال�شركة، بالرغم من الأو�شاع 
الآثار  والناجتة عن  املنطقة  املرتدية على م�شتوى  الإقت�شادية 
العربية،  املنطقة  يف  امل�شطربة  ال�شيا�شية  للتفاعالت  ال�شلبية 

وانعكا�شاتها على قطاع التاأمني املحلي.

ومن اجلدير بالذكر اأن ال�شرق العربي للتاأمني وقد اأ�شبحت الآن 
تعمل �شمن مظلة """ جمموعة اخلليج للتاأمني املتواجدة يف 
�شبع دول عربية، الأمر الذي �شاهم يف دعم اخلدمات واملنتجات 

التاأمينية التي تقدمها ال�شركة.

خالل  ال�شريبة  بعد  للتامني  العربي  ال�شرق  �شركة  اأرباح  بلغت 
الن�شف الول من العام احلايل 2013 حوايل 1.6 مليون دينار 
مقارنة مع حوايل 1.3 مليون دينار ل�شنة 2012 بزيادة مقدارها 

.%23

وعقد جمل�س اإدارة ال�شرق العربي للتاأمني اجتماعه الرابع ل�شنة 
2013، واأقر امليزانية ن�شف ال�شنوية لل�شركة عن الن�شف الأول 

املنتهي يف 2013/6/30.
وقال رئي�س جمل�س الإدارة نا�شر اللوزي اأن اأعمال ال�شركة للن�شف 
بلغت  فقد  املقايي�س  بكل  جيدة  كانت  احلايل  العام  من  الأول 
الأق�شاط املكتتبة 41.90 مليون دينار مقارنة مع 40.84 مليون 

دينار للعام 2012 بزيادة ن�شبتها 2.59% عن العام ال�شابق. 

1.6 مليون دينار �سايف اأرباح "ال�سـرق العربي للتاأمني" 
للن�سف االأول

بارتفاع %23
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68 األف دينار اأرباح "الريموك للتاأمني" قبل ال�سريبة 
خالل الن�سف االأول

106 االآف دينار اأرباح "ميــــد غلــــف" قبل ال�سريبة
 للن�سف االأول

بلغت اأرباح �شركة ميدغلف ح�شب املدير العام عالء عبد اجلواد  
قبل ال�شريبة خالل الن�شف الول من العام احلايل 106.051 

الف دينار مقارنة مع  151.798 الف دينار ل�شنة 2012.

وح�شب البيانات املالية لل�شركة، فقد بلغ جمموع ايراداتها خالل 
الن�شف الول من العام احلايل 2013 حوايل 7.6 مليون دينار 
مقارنة مع حوايل 5 مليون دينار للن�شف الول من العام املا�شي 
لنهاية  ال�شريبة  بعد  الربح  �شايف  بلغ  الذي   الوقت  يف   ،2012

حزيران من العام احلايل 63.530 الف دينار.

العام  من  حزيران  لنهاية  ال�شركة  موجودات  جمموع  وبلغ  كما 
دينار  مليون   21 مقابل  دينار  مليون   23 حوايل   2013 احلايل 

لنهاية كانون الأول من العام املا�شي 2012.

اإجمالية خالل الن�شف  اأرباحًا  للتاأمني  حققت �شركة الريموك 
الأول من العام احلايل 2013 بلغت  67.923 األف دينار.

وح�شب املدير العام ح�شن ابو الراغب فان النتائج املالية لل�شركة 
اإجمايل  بلغ  قد  العام احلايل 2013،  من  الول  الن�شف  خالل 
الأق�شاط املكتتبة حوايل 2.7 مليون دينار، مقابل حوايل 2.3 

مليون دينار  لنف�س الفرتة من العام ال�شابق 2012.

وبلغت جمموع الإيرادات من خالل قائمة الدخل خالل الن�شف 
الول من العام احلايل 2013 حوايل 1.2 مليون دينار، يف الوقت 
مليون   13.5 حوايل  ال�شركة  موجودات  جمموع  فيه  بلغ  الذي 

دينار.
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بلغت اأرباح �شركة دلتا للتاأمني قبل ال�شرائب خالل الن�شف 

الول من العام احلايل 879 األف دينار وبزيادة ن�شبتها 170 % 

مقارنة مع نف�س الفرتة للعام ال�شابق 2012. 

 

وح�شب البيانات املالية لل�شركة، فقد بلغت الأق�شاط املكتتبة 

للن�شف الأول من العام احلايل 2013 حوايل  4.80 مليون 

العام  الفرتة ذاتها من  دينار مقابل 4.30 مليون دينار من 
ال�شابق 2012 اي بزيادة ن�شبتها %11 .

اأما �شايف الربح بعد ال�شريبة فقد بلغ 644 األف دينار مقارنة 
 ،%163 ن�شبتها  بزيادة  اأي   2012 ل�شنة  دينار  األف   245 مع 
كما وارتفعت قيمة الودائع لدى البنوك مببلغ794 األف دينار 

لت�شبح 9.395 مليون دينار كما يف 30 /6/ 2013 .

194 األف دينار اأرباح "التاأمني العربية - االأردن" 
خالل الن�سف االأول

حققت �شركة التامني العربية اأرباحًا اإجمالية خالل الن�شف الأول من 
األف دينار مقارنة مع 178.770  العام احلايل 2013 بلغت  194.409 

الف دينار للفرتة ذاتها من العام املا�شي 2012.

خالل  لل�شركة  املالية  النتائج  اأن  �شواحلة  يعقوب  العام  املدير  وا�شار 
قبل  ال�شركة  اأرباح  بلغت  قد   ،2013 احلايل  العام  من  الول  الن�شف 
ال�شريبة 223.809 الف دينار مقارنة مع 196.915 الف دينار للن�شف 

الول من العام املا�شي 2012.

خالل  الدخل  قائمة  خالل  من  املتحققة  ال�شركة  اإيرادات  جمموع  وبلغ 
الن�شف الول من العام احلايل 2013 حوايل 5.7 مليون دينار، مقارنة 

مع حوايل 5.1 مليون دينار للن�شف الول من العام املا�شي 2012.

احلايل  العام  من  حزيران  لنهاية  ال�شركة  موجودات  جمموع  وبلغ  كما 
2013 حوايل 21.4 مليون دينار، مقارنة مع حوايل 21.2 مليون دينار 

لنهاية كانون الول من العام املا�شي 2012.

879 األف دينار اأرباح "دلتا للتاأمني" قبل ال�سريبة
 للن�سف االأول
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الت�شويق واملبيعات وخدمة العمالء، كما وطرحت ال�شركة برامج تاأمينية 
جديدة لتغطية كافة �شرائح العمالء، اإ�شافة اإىل تنويع وتوزيع ا�شتثماراتها 
جممع  تنفيذ  مب�شروع  ال�شركة  وبداأت  كما  القطاعات،  خمتلف  على 

العيادات الطبية الإ�شتثماري يف منطقة جبل عمان �شارع اخلالدي.

وك�شف املدير العام، اأن �شوق التاأمني الأردين ي�شهد مناف�شة كبرية بني 
مع  تتنا�شب  ل  متدنية  م�شتويات  اإىل  بالأ�شعار  دفع  ما  وهو  ال�شركات 
الأخطار املحيطة بهذا القطاع، وهو ما انعك�س �شلبا على نتائج ال�شركات 
التي باتت تعاين من م�شاكل مالية تهدد دميومتها وا�شتمرارها يف العمل 

ب�شوق التاأمني.

واكد الطيب ان التاأمني اللزامي مل يطراأ علي تعليماته اأية م�شتجدات 
جديدة على الرغم من املطالبات املتكررة من قبل �شركات التاأمني للحد 
اخل�شائر  ال�شركات  تكبد  اإىل  ادى  والذي  احلا�شل  الكبري  الهدر  من 
الكبرية، منوها يف الوقت نف�شه اإىل اأن ال�شركات مازالت تتباحث مع 
هيئة التاأمني واجلهات املعنية لتعومي اأ�شعار التامني الإلزامي لكي تتمكن 
من توفري اخلدمات للمواطنني بال�شكل املطلوب وعلى الأ�ش�س ال�شليمة، 

ا�شافة اىل احلد من اخل�شائر التي تتكبدها.

ودعا املدير العام اإىل �شرورة دمج �شركات التاأمني كون ال�شوق الأردين 
القائمة  التاأمني  ل�شركات  الكبري  العدد  ا�شتيعاب  با�شتطاعته  يعد  مل 
ويجمع  املالية  مراكزها  يقوي  ال�شركات  دمج  اأن  اإىل  م�شريا  حاليا، 
الكفاءات لتقدمي خدمات تاأمينية اأف�شل للعمالء، اإ�شافة ملا تتيحه لهذه 

ال�شركات من قدرة تفاو�شية اأكرب مع معيدي التاأمني.

العام  من  الول  الن�شف  الوطنية خالل  التاأمني  �شركة  اأرباح  ارتفعت 
احلايل 2013 لت�شل اىل 190 الف دينار مقارنة مع 17 الف دينار للفرتة 

ذاتها من العام املا�شي 2012.

وقال املدير العام �شركة التاأمني الوطنية ار�شيد الطيب خالل حديثه 
لـ"الن�شامى"، اأن الأرباح التي حققتها ال�شركة لنهاية حزيران من العام 
باملئة   3 املدفوعة  التعوي�شات  انخفا�س  نتيجة  جاءت   2013 احلايل 
مقارنة بالعام املا�شي 2012 لنف�س الفرتة، كما وحافظت ال�شركة على 
نف�س م�شتوى م�شاريفها عند 7 باملئة، المر الذي �شاهم ب�شكل كبري اىل 

زيادة اأرباحها.

واأ�شاف ان النتائج املالية لل�شركة اأ�شارت اإىل زيادة يف الأق�شاط بن�شبة 
83 باملئة خالل الن�شف الول من العام احلايل 2013 مقارنة بالفرتة 
اأ�شهر  �شتة  اول  اأق�شاط  بلغت  حيث   ،2012 املا�شي  العام  من  ذاتها 

10.140 مليون دينار.
كما وارتفع جمموع اإ�شتثمارات ال�شركة من 8.8 مليون دينار يف نهاية 
العام املا�شي 2012 اىل 11.2 مليون دينار لنهاية حزيران من العام 

احلايل 2013.

التاأمني  عقود  على عدد من  ا�شتحوذت  ال�شركة  اأن  العام  املدير  واكد 
الكبرية واملتو�شطة، الأمر الذي �شاهم يف تنويع املحفظة التاأمينية.

وحول اأهم الإجنازات التي حققتها ال�شركة، قال ار�شيد الطيب اأن الدارة 
عملت على اإعادة هيكلة بع�س الدوائر وا�شتحداث دوائر جديدة يف جمال 

190 األف دينار اأرباح "التاأمني الوطنية" للن�سف االأول
الطيب: 

دمج �سركات 
التاأمني بات 

مطلبًا �سروريا 
للنهو�س 
بالقطاع
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53 األف دينار اأرباح "االأردنية االإماراتية للتاأمني" 
خالل الن�سف االأول

حققت ال�شركة الأردنية الإماراتية للتاأمني اأرباحًا اإجمالية خالل 
الن�شف الأول من العام احلايل 2013 بلغت 53.509  األف دينار.

وح�شب املدير العام عدنان ال�شرمان فان النتائج املالية لل�شركة 
اإجمايل  بلغ  قد  العام احلايل 2013،  من  الول  الن�شف  خالل 
الأق�شاط املكتتبة حوايل 9.5 مليون دينار، يف الوقت الذي بلغ 
فيه جمموع ايرادات ال�شركة لنهاية حزيران من العام احلايل 
2013 حوايل 8 مليون دينار  مقارنة مع حوايل 7.7 مليون دينار  

لنف�س الفرتة من العام ال�شابق 2012.

للتاأمني  الإماراتية  الأردنية  ال�شركة  موجودات  وارتفعت  كما 
للنهاية حزيران من العام احلايل 2013 لتبلغ حوايل 15.8 مليون 
دينار مقارنة مع حوايل 14.7 مليون دينار لنهاية كانون الأول من 

العام املا�شي 2012.

214 األف دينار اأرباح "االأردنية الفرن�سية للتاأمني" 
للن�سف االول

بلغ �شايف اأرباح ال�شركة الأردنية الفرن�شية للتامني بعد ال�شريبة 
خالل الن�شف الول من العام احلايل 214.847 الف دينار.

 
وح�شب  د. وليد زعرب املدير العام فان النتائج املالية لل�شركة، 
قد بلغ جمموع ايراداتها خالل الن�شف الول من العام احلايل 
مليون  مع حوايل 7.8  مقارنة  دينار  مليون  2013 حوايل 8.7 

دينار للن�شف الول من العام املا�شي 2012.

العام  من  حزيران  لنهاية  ال�شركة  موجودات  جمموع  وبلغ  كما 
احلايل 2013 حوايل 20.5 مليون دينار مقابل 19 مليون دينار 
بلغ جمموع  املا�شي 2012، حيث  العام  الول من  كانون  لنهاية 
حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   4 حوايل  لل�شركة  الإ�شتثمارات 

3.6 مليون دينار خالل فرتة القيا�س ذاتها.
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القت�شادي؛  املنتدى  موؤمتر  يف  املتحدثني  كبار  من  عدد  دعا 
الذي انعقد ال�شهر املا�شي يف البحر امليت، اإىل اأن بوابة خروج 
الإ�شالحات  اإىل  اإ�شافة  يتطلب  املزمنة  اأزماتها  من  املنطقة 
املوؤ�ش�شية وال�شيا�شية، حتقيق النمو امل�شتدام يف املنطقة، والذي 

يقوم على دعامات اأ�شا�س اأربع: 

الأقطار  ت�شتطع  مل  ما  وهذا  الف�شاد  من  التخل�س  اأولها- 
العربية اأن حترز فيه تقدمًا حا�شمًا.

طيب  رجب  اأولويات  من  املثال  �شبيل  على  كان  انه  حني  يف 
اردوغان حني ت�شلم ال�شلطة.

وثانيها- زيادة ال�شتثمار يف امل�شاريع الإنتاجية اجلديدة.

و ثالثهما- معاجلة ق�شايا البطالة والفقر وايجاد فر�س عمل 
من  تقرتب  ال�شكان  من  كبرية  ن�شبة  ي�شكلون  الذين  لل�شباب 

.)%30(

ال�شيا�شي   وال�شوؤال  ال�شتقرار  و  الإدارية  الكفاءة  رابعها-  و 
مواجهته  احلكومية  الإدارات  تتجنب  ما  غالبًا  والذي  الكبري 
و م�شطرد  ب�شكل جذري  البطالة  : كيف ميكن عمليًا معاجلة 
فر�س  ايجاد  ميكن  وكيف  متقطعة؟  هبات  �شكل  على  ولي�س 
فالوظائف  ؟  القت�شادي  للنمو  طبيعية  كحالة  لل�شباب  عمل 
احلكومية بطبيعتها حمدودة العدد وحمدودة الدخل. ويف بلدنا 

مثاًل ل ت�شتطيع اأن ت�شتوعب اأكرث من )10( اآلف فر�شة عمل . 

والقطاع اخلا�س ب�شبب معدلت النمو البطيئة لالقت�شاد والتي 
تراوح حول الـ )3%( ل ي�شتطيع اأن يولد فر�س عمل لأكرث من 

)20( األف يد عاملة.

فر�شة  األف   )60( اىل  �شنويًا  حتتاج  البالد  اأن  حني  يف  هذا 
عمل . فاإذا اأ�شفنا اىل ذلك العمالة الوافدة والعمالة املهاجرة 
الوظائف  يقبلون على  الذين ل  وفائ�س اخلريجني اجلامعيني 
الدنيا جند اأن اأزمة البطالة يف املنطقة ولدينا نحن يف طريقها 
الوقت  النفجار.   هذا يف عني  اىل حد  التفاقم  من  مزيد  اإىل 
الذي يتزايد ا�شترياد املنطقة من املواد وال�شلع �شنة بعد �شنة، 
مليار  اأكرث من )13(  اإىل  الأردن  امل�شتوردات يف  و�شلت  حتى 

دينار.

وهذه ال�شلع حتتاج باملتو�شط اىل ما يقرب من )650( األف يد 
عاملة لنتاجها. وبافرتا�س اأن الأردن ميكن اأن ينتج 30% فقط 
كافية  املعقدة  غري  امل�شتوردات  اأن  ذلك  فمعنى  ي�شتورد  مما 

لت�شغيل )200( الف يد عاملة وهو حجم البطالة.
  والبطالة تراوح مكانها عند الرقم )12%( اىل )13%( ح�شب 
تقارير دائرة الح�شاءات العامة. وهذا الرقم �شعف املتو�شط 
اأعلى من  العمل  وزير  يرى  كما  الفعلي  الرقم  كان  واإن  العاملي 

ذلك متامًا .
وهنا ل بد من التاأكيد على جمموعة من احلقائق

اأزمة البطالة وخريطة الطريق 

 بقلـــــــــم : د. ابراهيـــــــــم بــــــــــــدران
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اأوًل : اإن ا�شتمرار الرقم حول معدله يعني اأن اأعداد العاطلني 
عام 2012 جتاوزالعدد  �شنة. ويف  بعد  �شنة  تتزايد  العمل  عن 

)200( األف عاطل عن العمل .

لأن  الطمئنان  على  ليبعث  اأن  يجب  املتو�شط  الرقم   : ثانيًا 
اىل  ت�شل  حتى  البطالة  فيها  تت�شاعد  حمافظات  هناك 
)19.6%( كما يف الطفيلة و)19%( يف معان اأما الكرك فهي 
)17.7%(. وهنا يت�شاءل الإن�شان كيف ميكن اأن ي�شتقر الأمن 
الجتماعي وكيف ميكن اأن يهداأ ال�شباب اإذا كان ما يقرب من 

خم�س القادرين على العمل ل يجدون الفر�شة لهم؟

ثالثًا : اأن ال�شباب بني �شن )15( �شنة اىل )24( �شنة هم الأكرث 
�شعف  وهي   )%29.3( اىل  بينهم  البطالة  ت�شل  اذ  معاناة 
الرقم العاملي اأي�شًا. والبطالة بني الن�شاء ت�شل اإىل ) %48.8 
( اأي ان ما يقرب من ن�شف الن�شاء املوؤهالت للعمل ل يجدن 

فر�شة للعمل .

ومن غري املمكن للحياة العائلية اأن تنتظم والعالقات املجتمعية 
اأن تكون طبيعية وملوقف ال�شباب من الدولة اأن يكون ايجابيًا اإذا 

كانت الأو�شاع على ما هي عليه �شنة بعد �شنة.

  ان الح�شاءات املتعلقة بالفقر والبطالة على درجة كبرية من 
الأهمية وميكن من خاللها تفهم حالة التوتر والحتقان والقلق 
اأ�شخا�س  ثالثة  اأو  �شخ�شان  يكون  حني  ال�شائدة  الجتماعي 
اأمتوا درا�شتهم  اأن  العمل بعد  الواحدة عاطلني عن  العائلة  يف 
الثانوية اأو اجلامعية . ويف نف�س الوقت ت�شغط عليهم بكل ق�شوة 

حمدودية الدخل وغالء ال�شعارجلميع ال�شلع واخلدمات.  

ودون اإ�شاعة مزيد من الوقت، ودون اأن نحرث البحر ، ودون 
اأو ف�شة ، لي�س هناك من بديل  التوقع اأن متطر ال�شماء ذهبًا 
واحلد  الوطني  القت�شاد  ت�شنيع  وهو  األ  واحد  بديل  �شوى 

التدريجي النتقائي من ال�شترياد .

حماربة  وا�شتطاعت  نه�شت  التي  الدول  جميع  فعلت  هكذا 
الفقر وتقلي�س البطالة مثل �شنغافورة وكوريا والهند وال�شني 

والربازيل..الخ.

تقل�س  اأن  ا�شتطاعت  العامل  يف  واحدة  دولة  من  هناك  لي�س   
طريق  عن  امل�شاريع  خالل  من  اإل  جذري  ب�شكل  البطالة 

الت�شنيع.

التي ميكن  ال�شناعات  اأي  الإحاللية  ال�شناعات  والبداية هي 
الن�شبية  امليزة  ذات  وال�شناعات  امل�شتوردات  حمل  حتل 

وال�شناعات التناف�شية.

تتحرك  والبطالة  الفقر  اأزمة  تبقى  ف�شوف  ذلك  وخالف 
كال�شو�س يف ج�شم الدولة. وهذا ما ليريده اأحد اأبدًا .

  ولكن ال�شوؤال الثاين الذي ل حتب الدارات من القرتاب منه 
وتلقائي؟ هل  ب�شكل عفوي  تن�شاأ  الت�شنيع هذه  هو: هل عملية 
هل  هكذا؟  وباأنف�شهم  وحدهم  واملبدعون  الأفراد  بها  يقوم 
وهناك  هنا  متفرقة  �شغرية  م�شاريع  بتمويل  امل�شاألة  تنتهي 
القت�شاد  م�شار  توجيه  على  م�شوؤول  اخلا�س  القطاع  هل  ؟ 
تغيري  على  قادرة  املدر�شة  اأو  اجلامعة  هل  الت�شنيع؟  نحو 
من  يحتاج  ل  زراعي  جتاري  اقت�شاد  من  القت�شاد،  هوية 
غري  العمالة  ومن  قليلة،  اعدادًا  اإل  املتعلمة  العاملة  القوى 
العلم  على  يقوم  حديث  اقت�شاد  اإىل  الكثري،  ال�شيء  املهارة 

والتكنولوجيا؟  بطبيعة احلال ل.

الدولة م�شوؤولة اأول و اأخريا عن توجيه القت�شاد نحوالت�شنيع. 
الدولة م�شوؤولة عن ت�شجيع النتاج املحلي وكبح جماح ال�شترياد 
املحفزة  املنا�شبة  البيئة  خلق  عن  م�شوؤولة  الدولة  املفرط. 
واملبدعون  امل�شاريع  بان�شاء  يقوم  اخلا�س  والقطاع  لالنتاج. 
خدماتها  تقدم  واجلامعات  وينفذونها،  افكارهم  ي�شعون 
وتهيئ اخلريجني مبهارات منا�شبة لهذا املناخ اجلديد.....  ما 
مل تكن الدولة لديها القناعة باأن هذا دورها وتلك م�شوؤوليتها 
فاإن جتاوز الأزمة �شيكون �شعباً ، بل م�شتحيال.  على احلكومة 
م�شتعينة بالعلماء املفكرين واخلرباء من �شتى القطاعات، اأن 
تنفيذها  يف  وتبا�شر  القت�شاد  لت�شنيع  طريق  خريطة  ت�شع 

بالتعاون مع الآخرين. فلتك م�شوؤوليتها التاريخية.

لنقراأ جتارب الأمم بالتف�شيل ففيها ما يفيد يف تغيري احلا�شر 
وبناء امل�شتقبل.
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"مهرجان جر�س 2013"...
جنـــاح فـــاق التوقعـــات

�سارك يف فعالياته واحتفاالته 120 فرقة حملية وعربية

اأختتم مهرجان جر�س للثقافة والفنون 2013 يف دورته الثامنة والع�شرين، 
التي  والتطلعات  الهداف  جميع  بتحقيق  العام  لهذا  واحتفالته  فعالياته 

عمل على حتقيقها، كما ولّبى الطموحات التي �شعى من اأجلها.

و�شارك يف املهرجان الذي كان خمتلفا عن �شابقيه من حيث حجم امل�شاركة 
العام، نحو 120 فرقة حملية وعربية وفعاليات  اأعتربت الو�شع هذا  التي 

م�شرحية وغنائية وفلكلورية وام�شيات �شعرية وندوات فكرية.

اىل  بالنظر  اأنه  �شّماقة  اأبو  حممد  جر�س  ملهرجان  التنفيذي  املدير  وقال 
باملهرجان، فانه  التي احاطت  التحديات  الظروف وتداعياتها وكذلك  كل 
لبد من الإعرتاف بان املهرجان هذا العام حقق جميع اأهدافه كما حقق 

جناحات واإجنازات فاقت التوقعات.

اأف�شل  البيع يف مهرجان جر�س 2013 جاءت  ن�شبة  اأن  �شّماقة  اأبو  وك�شف 
مما كان يف العام املا�شي 2012، مبيننا ان جميع املراقبني اأ�شادوا بالنقلة 
النوعية التي حققها املهرجان، ا�شافة اىل القبال اجلماهريي واحل�شور 

الكثيف لكل فعالياته.
القطاعات،  كل  مع  ب�شفافية  نتعامل  زلنا  وما  كنا  كاإدارة،  نحن  واأ�شاف: 
اأحمد  الكبري  ال�شاعر  م�شاركة  بدليل  بامتياز،  ثقافيا  كان  فاملهرجان 
البادية«  »ليلة  متيز  اىل  اإ�شافة  م�شبوق،  غري  لونا  حملت  التي  جنم  فوؤاد 

والم�شيات ال�شعرية والندوات وغريها من الفعاليات.

الفعاليات  بح�شور  اأختتمت  جر�س  مهرجان  واحتفالت  فعاليات  وكانت 
واإنزال  ال�شعلة  اإطفاء  جرى  حيث  جر�س،  ملحافظة  وال�شعبية  الر�شمية 
راية املهرجان يف »ال�شاحة الرئي�شية«، مب�شاحبة اأنغام مو�شيقات القوات 
امل�شلحة، حيث كانت املطربة ديانا كرزون واملطرب اأ�شامة جّبور واملطربة 
»امل�شرح  على   »2013 »جر�س  وحفالت  فعاليات  اختتموا  قد  ب�شام  �شماح 
»امل�شرح  فعاليات  و"الفالمنغو«  »التانغو«  فرقة  اختتمت  بينما  اجلنوبي«، 

ال�شمايل«.

امل�شرح  على  وعرب  اأردنيون  فنانون  العام  لهذا  املهرجان  يف  و�شارك 
اجلنوبي وهم : كاظم ال�شاهر، عا�شي احلالين، كارول �شماحه، نهاوند، 
اأحمد عبندة ، وفرقة العا�شقني من فل�شطني، ونادي اجليل  رامي �شفيق، 
ودينا  زبيب،  واأمين  كرم،  وجنوى  عجرم،  ونان�شي  ال�شرك�شي،  للرتاث 

حايك، وديانا كرزون، و�شماح ب�شام واأ�شامة جبور.

وا�شار ابو �شماقة اىل الفنانني الردنيني امل�شاركني يف احياء احلفالت على 
م�شارح جر�س، من بينهم احمد عبندة ورامي �شفيق ونهاوند و�شهري عودة 
الرئي�شية  ال�شاحة  وابراهيم خليفة اىل جانب حفالت على  وا�شامة جبور 
وتقدمي  فوؤاد،  وراأفت  الرحيم غزلن  �شعود وعبد  ابو �شفية وبالل  لغ�شان 

جمموعة من الن�شطة الفنية من تراث البادية والفلكلور ال�شعبي.
الكتاب  رابطة  بالتعاون مع  تقام  وفنية  ثقافية  فعاليات  املهرجان  وت�شمن 
الثقافية  الم�شيات  يف  �شارك  حيث  الردنيني،  الفنانني  ونقابة  الردنيني 
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التي افتتحها وزير الثقافة 40 �شاعرا وع�شرة مفكرين ونقاد عرب.

وعر�س يف املهرجان ع�شر م�شرحيات مت اختيارها من قبل نقابة الفنانني 
وعلي  ال�شمور  ملحمد  النتظار  ويف  نافع  حل�شني  احلب  من  كثريا   : هي 
�شقاح  لرائد  النمرود  و�شالفة  �شبايلة  حل�شن  وخ�شرة  زعل  مع  �شوتك 
والليلة التا�شعة ملحمد بني هاين و�شانع العطور لعي�شى اجلراح والبن البار 
ملحمود  علقم  يا  وعلقم  فاروق  لع�شمت  لوؤلوؤة  عن  والبحث  هالل  لعي�شى 

البطاينة وكان ياما كان ل�شمري اخلوالدة

و�شعى املهرجان هذا العام اىل التنوع من خالل العرو�س الفنية والغنائية 
واملو�شيقى وامل�شرح والفلكلور والدب وال�شعر وغريها من العرو�س الثقافية 
والفنية، واقامة �شوق حريف ي�شتمل على اكرث من 140 حرفة فنية وتراثية 
،ا�شافة اىل ال�شتمرار يف تبني برنامج )ب�شائر( لدعم املواهب البداعية.

ا�شافة اىل ذلك فقد مت ولأول مرة يف تاريخ املهرجان تخ�شي�س اأجنحة 
املثقفني  دعم  جانب  اىل  الثقافة  وزارة  يف  م�شجلة  ثقافية  هيئات  لثماين 
والدباء والفنانني من جر�س لإقامة عرو�شهم على م�شرح اأرتيم�س، واهداء 

بع�س العرو�س الفنية اىل عجلون باعتبارها مدينة الثقافة الردنية لهذا 
العام.

وكان مندوبًا عن جاللة امللك عبد اهلل الثاين، اأوقد رئي�س الوزراء الدكتور 
عبد اهلل الن�شور �شعلة مهرجان جر�س للثقافة والفنون يف دورته 28 معلنا 

انطالق فعالياته لهذا العام يف امل�شرح اجلنوبي يف مدينة جر�س الثرية.

فيها  قدم  كلمة  بلتاجي  عقل  العني  للمهرجان  العليا  اللجنة  رئي�س  والقى 
ال�شكر والعرفان اىل امللك على رعايته اأعمال املهرجان، واأن اللجنة العليا 
حر�شت على ا�شتمرارية النهج وال�شمولية التي بداأتها منذ عودة املهرجان 
عام 2011 والتي اعيد فيها اللق والبهجة بعد انقطاع وغياب قليل، وبقيت 
تعمل بنف�س العزمية وتتوا�شل مع املجتمع املحلي؛ لإثراء برنامج املهرجان 
حيث اعدت برناجما غنيا بالأدب وامل�شرح والغناء وعرو�شا اردنية وعربية 

وعاملية وا�شواقا للمنتجات ال�شعبية اجلر�شية.

بتنوع  الثري  املوقع  م�شارح  كافة  �شمول  على  عملت  اللجنة  ان  وا�شاف 
الداخلية  ال�شياحة  فوائد  لتعظيم  رواده؛  كافة  رغبات  لتعك�س  الفعاليات؛ 

واخلارجية وجني فوائدها.

وا�شار اىل اأن افتتاح املهرجان يتم يف مناخ من المن وال�شتقرار يف وطننا 
الغايل، ويف وقت عز فيه المن وال�شتقرار، وكل ذلك مل يحدث لول حكمة 

فعاليات املهرجان اخذت بعني االعتبار 
الظروف واالأزمات االإقليمية

7 االآف متفرج ح�سروا حفل 
الفنان كاظم ال�ساهر 
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وبعد نظر القيادة وقدرتها على ا�شت�شراف امل�شتقبل وا�شتحقاقاته، م�شريا 
اىل انه من حق الردنيني والعرب وال�شدقاء من انحاء العامل ان يفرحوا 

ويعربوا عن �شعادتهم يف هذا امللتقى.
وقال بلتاجي: لن يغيب عنا ونحن نبداأ اعمال مهرجان هذا العام ما يدور 
حولنا من ظروف �شيا�شية واجتماعية واقت�شادية وان�شانية �شعبة ما جعلنا 
امل�شاركات  وخطاب  نوعية  اعتماد  عند  العتبار  بعني  الأمور  هذه  ناأخذ 

الوطنية والعربية والدولية.

جر�س  بلدية  جلنة  رئي�س  للمهرجان  العليا  اللجنة  ع�شو  األقى  جانبه  من 
الكربى املهند�س وليد طعيمه كلمة قال فيها، "ان الردن بقيادته الرا�شخة 
احلكيمة ا�شتوعب احلا�شر ومتاهى مع �شروراته، ونحتفل بهذا املهرجان 
وال�شعادة يف  البهجة  لي�شنع  العاملية،  نحو  ي�شق طريقه  ان  ا�شتطاع  الذي 
قلوب كل العرب عرب فعالياته التي تر�شم لوحة ثقافية وتراثية وفنية هي 
وتعاون  املهرجان  باإدارة  املعنيني  كل  ت�شافر جهود  الجمل"، م�شريا اىل 
نعمة  وتوفر  ال�شعبية،  والهيئات  الر�شمية  واملوؤ�ش�شات  جر�س  مدينة  ابناء 

الأمن والأمان يف هذا الوطن.

وح�شر الفتتاح رئي�س جمل�س الأعيان طاهر امل�شري، وحمافظ جر�س علي 
الثقايف  املركز  العميد احمد دغيمات، ومدير عام  �شرطتها  نزال، ومدير 
امللكي املدير التنفيذي ملهرجان جر�س حممد ابو �شماقة، واع�شاء اللجنة 
العليا للمهرجان، وعدد من الوزراء واعيان ونواب جر�س و�شفراء عدد من 
املحافظة  يف  وال�شعبية  الر�شمية  والفعاليات  وال�شديقة  ال�شقيقة  الدول 

وجمع من رواد املهرجان.

للثقافة  الوطني  املركز  من  �شهرزاد  بالية  اقيمت  ال�شمايل  امل�شرح  وعلى 
الفنان  فيها  �شارك  اأردنية  ليلة  يف  لالإن�شاد،  الها�شمية  والفرقة  والفنون، 
اإبراهيم خليفة، والفنانة �شهري عودة ، والفنانة عزة بلبع، وفرقة ب�شاطة 
اأمين تي�شري من الأردن وفيوليت �شالمة  من م�شر وفرقة الرواد والفنان 
من فل�شطني والفنانة رميا خ�شي�س من لبنان وفرقة ابن عربي من املغرب 
اأم�شيات  اإىل  بالإ�شافة  والرجنتني،  ا�شبانيا  وفالمنكو من  تاجنو  وعر�س 

�شعرية بتن�شيق مع رابطة الكتاب الأردنيني، وندوات وحوارات فكرية.

حفالت  اأوىل  لإحياء  ال�شاهر  كاظم  العربي  الغناء  قي�شر  اختيار  ولعل 
مهرجان جر�س للثقافة والفنون/2013، امنا يوؤ�شر مدى قوة وجناح هذا 
املهرجان، حيث ح�شر حفل الفنان كاظم ال�شاهر نحو )7( اآلآف متفرج 

اكتظت بهم املدرجات.

وال�شبط  العالية  التنظيم  درجة  يف  كذلك  املهرجان  جناح  وظهر  كما 
عوامل  اإىل  جمهوره  اأخذ  ا�شتطاع  حيث  ال�شاهر،  كاظم  حفل  �شهده  الذي 
الطرب متنقال بني جديده "فاكهة احلب" وبني روائعه" ق�شيدة ليلى" 

ن�سبة البيع يف املهرجان جاءت اأف�سل مما كان يف العام املا�سي 2012

ت�سمن اإقامة �سوق حرفية 
ت�ستمل على اأكرث من 140 

حرفة فنية وتراثية
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التي كررها مرتني نزول عند رغبة جمهوره، رغم اأنها مل تكن مدرجة على 
برنامج احلفل، ومتجليا كعادته بق�شيدة اأخرى من روائع ما غنى "زيديني 
ع�شقا"، ومدلال جمهوره باأغنية"غالية"، وممتنا لأغنيته باللهجة العراقية 
اخلال�شة، والتي حققت له ال�شهرة الوا�شعة يف بدايته"عربت ال�شط على 

مودك".

لقوة  عالية  رمزية  جر�س  م�شرح  على  للوقوف  اأن  يقينه  من  واإنطالقا 
النجومية واجلماهريية، اأظهر قي�شر الغناء فرحا �شديدا وتفاعال كبريا 

مع جمهوره.

وحجز  اجلنوبي،  املدرج  بدخول  بداأ  ال�شاهر  كاظم  الفنان  جمهور  وكان 
مقاعد قبيل �شاعات على موعد احلفل، حيث كان متوقعا اأن ي�شهد اإكتظاظا 

بعد ورود اأنباء عن نفاد البطاقات قبل يوم من موعده.

ولوحظ هذا العام وجود رقابة م�شددة على مداخل موقع املهرجان، حيث 
وكما  للحقائب،  الإلكرتوين  التفتي�س  نظام  مره  ولأول  العام  الأمن  اعتمد 
باإ�شتمتاع  �شمح  ما  الرئي�شية،  ال�شاحة  يف  العايل  الأمني  ال�شبط  لوحظ 

جمهورها مبتابعة عديد من العرو�س.

اليدوية  احلرف  ح�شرت  و  الت�شكيلي  الفن  برز  الأعمدة،  �شارع  ويف 
الكتاب  ح�شر  كما  وفنانا.  حرفية   140 مب�شاركة  التقليدية،  وال�شناعات 
النا�شرين  احتاد  مع  بتن�شيق  زيو�س،  �شحن  يف  له  خ�ش�س  معر�س  يف 

الأردنيني.

وعلى الرغم من اإنخفا�س اأ�شعار ال�شلع املعرو�شة يف �شارع الأعمدة ب�شكل 
على  الإقبال  �شعف  اإ�شتمرارية  لوحظ  اأنه  اإل  املا�شي،  العام  عن  ملحوظ 
وباإرتباطها  املتقنة  وم�شنعيتها  بجمالياتها  متتاز  التي  لل�شلع  ال�شراء 

يف  نزيالت  منها  عديدة،  جلهات  ريعها  يعود  �شلع  وهي  املحلية،  بالبيئة 
مراكز الإ�شالح والتاأهيل، وجمعيات حرفية، وبع�س الفنانني الذين اأقاموا 

معار�س م�شتقلة.

املهرجان �سعى اإىل التنوع من 
خالل العرو�س
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البنك من 1.2 مليون دينار يف عام 2012 اإىل 829 األف دينار يف عام 2013 
مرتاجعًا بن�شبة 32.2 باملئة.

 
لعام 2013  الن�شفية  اأرباح يف ميزانيتها  البنوك من حتقيق  ومتكنت جميع 
ومل ت�شجل اأي حالة خ�شارة يف الوقت الذي متكن فيه 11 بنكًا من حتقيق منو 
يف اأرباحه بينما تراجعت اأرباح 4 بنوك، وجاء �شهم البنك العربي يف �شدارة 
البنوك الأكرث ربحية مقارنة مع راأ�س املال حيث بلغت ربحية ال�شهم الواحد 

0.39 )دينار/�شهم( تاله الأردين الكويتي مبعدل 0.266 )دينار/�شهم(.

بلغ جمموع اأرباح �شركات قطاع البنوك خالل الن�شف الول من العام احلايل 
حوايل 416،285 مليون دينار باملقارنة مع اأرباح بقيمة 385،239 مليون دينار 

لنف�س الفرتة من العام املا�شي وبن�شبة منو بلغت 8.1 باملئة.

وجاء البنك التجاري الأردين يف �شدارة ترتيب البنوك الأكرث منوًا يف اأرباحه 
وبن�شبة بلغت 506.0 باملئة، حيث ارتفعت اأرباح البنك من 768 األف دينار يف 
عام 2012 اإىل 4.6 مليون دينار يف عام 2013، بينما جاء بنك الأردن دبي 
اأرباح  اأرباحه حيث تراجعت  الإ�شالمي يف �شدارة البنوك الأكرث تراجعًا يف 

لنهاية  البنك  موجودات  جمموع  بلغ  فقد،  للبنك  املالية  البيانات  وبح�شب 
دينار مقارنة مع حوايل  مليون  العام احلايل 2013 حوايل 947  حزيران من 

844.3 مليون دينار لغاية 31 كاون الول من العام املا�شي 2012.

وبلغ اجمايل الدخل للن�شف الول من العام احلايل 2013 حوايل 17.2 مليون 
دينار مقارنة مع حوايل 16 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�شي 2012.

واأظهرت البيانات املالية ن�شف ال�شنوية ان الفوائد الدائنة ارتفعت اىل 2ر26 
مليون دينار لنهاية حزيران املا�شي مقابل 1ر22 مليون دينار لذات الفرتة من 
العام املا�شي كما ارتفعت الفوائد املدينة 5ر14 مليون دينار مقابل 11 مليون 

دينار لذات فرتة املقارنة .

ا�شار مدير عام البنك مهدي عالوي ان البنك قد حقق منوا يف 
الرباح حتى نهاية الن�شف الول من العام احلايل قبل ال�شريبة 
و�شلت اىل 9ر4 مليون دينار مقارنة مع 8ر1 مليون دينار بذات 

الفرتة من العام املا�شي.

9ر4 مليون دينار اأرباح البنك التجاري االأردين لنهاية حزيران

416.3 مليون دينار اأرباح �سركات قطاع 
البنوك يف الن�سف االأول

بنمو بلغت ن�سبته 8.1 %

عالوي: البنك حقق منوًا يف االأرباح 
ويتطلع اإىل حتقيق املزيد نهاية العام



73      اأيلول  2013      امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى

الإ�صتثمـــــار فـــي القطــــاع امل�صرفــــي

منه،  وال�شتفادة  الفئات  من  العديد  لينا�شب  احل�شاب  هذا  ت�شميم  مت  ولقد 
الوافدين،  الأردنيني،  املغرتبني  البيوت،  ربات  املتقاعدين،  املتزوجني،  كالعاملني، 

طالب اجلامعات واملدار�س، والأطفال بولية اوليائهم. 

وتكرميا  للحر�س على حتفيز موظفيه  تهدف  البنك يف خطوة  قام  اخرى  من جهة 
على جهودهم املبذولة يف برنامج القرو�س ال�شخ�شية " جتاري لون" وبح�شور مديره 
بتكرمي ثالثة موظفني حازوا على اعلى عدد وار�شدة قرو�س  العام مهدي عالوي، 
فرع   " العليان  هبة  التوايل  على  وهم  واجلدد  القائمني  للعمالء  ائتمانية  وبطاقات 
الوحدات )املركز الول(، متارا احلايك " فرع اربد )املركز الثاين(، دارين مدانات 

" فرع ياجوز )املركز الثالث(.

وقدم البنك خالل حفل التكرمي الذي اقيم على هام�س ور�شة عمل �شخمة لطالق 
منتج " جتاري توفريي" وهو ح�شاب التوفري اجلديد الذي ينفرد به البنك التجاري 
الردين، يف معهد الدرا�شات امل�شرفية، عددا من الهدايا القيمة للفائزين بال�شافة 
اىل �شهادات متّيز تقديرا منه للجهود اجلبارة التي بذلت لجناح منتج "جتاري لون".

البنك يف حتفيز موظفيه من  للبنك مهدي عالوي " ان �شيا�شة  العام  وقال املدير 
القوى  تنمية  على  ال�شديد  البنك  ينم عن حر�س  امنا  منهم  املتفوقني  تكرمي  خالل 
احللول  كافة  لتقدمي  احلديثة  التكنولوجيا  و�شائل  بكافة  ورفدها  لدية  الب�شرية 

امل�شرفية للعمالء وباعلى م�شتويات املهنية واحلرفية".

وا�شاف " اننا يف البنك التجاري الردين نعمل بجهد عال للرقي باخلدمات امل�شرفية 
املقدمة للعمالء و ان تكرمي هوؤلء املتفوقني انا ي�شكل حافزا لنظرائهم يف العمل لبذل 
باي  املتفوقني  موظفينا  كل  على  نبخل  لن  اننا  و  والتفوق،  للتميز  اجلهد  من  مزيد 
ا�شكال التكرمي لرفع �شويتهم و ابراز ا�شم البنك بال�شورة امل�شرقة التي تعود عليها 

العمالء منذ بدء التعامل مع البنك".

انطالقا من  وذلك  توفريي"،  برنامج "جتاري  موؤخرا  الأردين  التجاري  البنك  اأطلق 
�شعاره البنك "اأقرب اليك"، و�شعيا منه للخروج بحلول بنكية وخدمات م�شرفية مميزة 

ومتكاملة لعمالئه.

ملواجهة  الدخار  فر�شة  للعمالء  يتيح  متطور  برنامج  توفري  اىل  الربنامج  ويهدف 
م�شاريفهم امل�شتقبلية املهمة يف حياتهم وحياة عائالتهم بكل راحة واأمان، �شيما واأن 

مبداأ الدخار والتوفري ا�شبح اأمرا ا�شا�شيا يف حياة الأفراد.

وينفرد البنك التجاري الأردين بربنامج ح�شابات التوفري اجلديد " جتاري توفريي" 
�شاعات   3 كل  نقدية  يقدم جائزة  والذي  بحلته اجلديدة  الأردين  امل�شريف  القطاع  يف 
عمل طول مدة احلملة، حيث يعترب اأول بنك يف القطاع امل�شريف الأردين  يطلق برنامج 
ح�شابات يت�شمن اإجراء �شحوبات نقدية يومية كل 3 �شاعات بهدف زيادة فر�س الفوز 

لعمالئه، بالإ�شافة اإىل اجلوائز ال�شهرية الثابتة.

يف املقابل قام البنك بزيادة اجلائزة ال�شهرية الكربى لت�شبح 25 الف دينار، وزيادة 
عدد اجلوائز املتو�شطة التي قيمتها 500 دينار، وقيمة اجلوائز ال�شغرى لت�شبح 100 
دينار، كما �شملت هذه احلملة ولأول مرة فروع البنك يف فل�شطني، حيث ي�شمل الربنامج 

حمالت خا�شة على جوائز نقدية كبرية �شيتم العالن عنها يف موعدها.

من جانبه، قال رئي�س قطاع اخلدمات امل�شرفية لأعمال الأفراد والفروع، زياد فطاير على 
ح�شاب "جتاري توفريي"، " ي�شعى البنك دوما على حتقيق اأكرب منفعة لعمالئه ومتييزهم 
فئة  لينا�شب  الربنامج  هذا  ت�شميم  مت  ولقد  املتجددة،  وخدماته  بعرو�شه  غريهم  عن 
كبرية ومتنوعة من عمالئنا الكرام، من خالل درا�شة احتياجاتهم ومتطلباتهم وتقدمي 

حزمة خدمات م�شرفية تقدم لهم قيمة م�شافة حلياتهم وم�شتقبلهم."

املزايا  متعدد  ادخاري  ح�شاب  هو  توفريي"  "جتاري  برنامج  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 
والغايات، يوفر الأمان والطماأنينة للعميل ويفتح اأمامه باب الدخار الآمن، ف�شال عن 
تقدميه جمموعة من املكافاآت امل�شرفية والدخارية لت�شاعده على مواجهة امل�شاريف 

والنفقات امل�شتقبلية. 

البنك التجاري يطلق برنامج  "جتاري توفريي"
كّرم اأبطال "جتاري لون" للربع االأول
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"القاهرة عمان" يطلق خدمة اإدارة ا�ستثماراتك

CAB e private Banking

عمالء القاهرة عمان ي�ستلمون حواالت "وي�سرتن يونيون" عرب ال�سراف االآيل

وب�شكل ح�شري خدمة "" """  وفل�شطني  الردن  القاهرة عمان يف  بنك  اطلق 
""""""" """"""" " بال�شراكة مع بنك �شوي�س كوت.

 """ " """""""  " الكرتونية  من�شة  على  اجلديدة  اخلدمة  وت�شتمل 
""""""" "، من �شانها ت�شهيل عملية التداول بال�شواق العاملية عن طريق ان�شاء 

عميل بنك القاهرة حمفظته ال�شتثمارية وبح�شب رغبته.

ويتميز منتج """"""" """"""" " """ بانه �شمم ملجموعة وا�شعة من 
العمالء لي�شاعدهم يف اتخاذ القرارات ال�شتثمارية بناَء على رغبتهم  يف اختيار حجم 
املخاطر و ال�شواق و ال�شهم املراد ال�شتثمار بها الكرتونيًا و بدون اأي تدخل من البنك 
، بحيث يكون العميل هو �شاحب القرار يف ال�شتثمار و بناءا على رغبته و بطريقة الية  
�شهلة و ي�شره . ويكون للعميل ال�شيطرة التامة على حمفظته بدون العتماد على امل�شورة 

اخلارجية و دون حاجة اىل اخلربة و املعرفة الوا�شعتني لتنفيذ قرارته ال�شتثمارية .

وقال مارك بوركي الرئي�س التنفيذي لبنك �شوي�س كوت ان ح�شر هذه اخلدمات ببنك 
القاهرة عمان جاءت بعد ثقة متجددة ومثمرة يف العالقة التي تعود لنحو ع�شر �شنوات.

وا�شار اىل ان خدمات بنك القاهرة عمان البنكية اخلا�شة " """"""" " """ 
""""""" " �شتكون متوافرة لأول مرة يف منطقة ال�شرق الأو�شط من خالل هذه 

ال�شراكة.

واكد بوركي ان بنك القاهرة عمان ما زال ال�شريك املوثوق به واملعتمد عليه لل�شوي�س 
كوت منذ ما يقارب من عقد من الزمان، م�شريا اىل ان بنك �شوي�س كوت يفخر بتقدمي 
هذا املنتج من خالل بنك القاهرة عمان الذي قال بانه "�شريكنا احل�شري يف الردن 

وفل�شطني". 

وتابع قوله " لقد عمل بنك القاهرة عمان معنا ب�شورة وثيقة لإمتام هذه الأداة و�شيكون 
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اأول بنك خارج اوروبا يقدم هذه الطريقة اجلديدة لالأعمال امل�شرفية لعمالئه". 

ولفت اىل اأن اأداة بنك القاهرة عمان املتعلقة باخلدمات امل�شرفية اخلا�شة " """ 
""""""" """"""" " " �شتعمل على تغيري نهج العمالء ب�شاأن اإدارة الرثوات 

واخلدمات امل�شرفية اخلا�شة".

وعلى �شعيد مت�شل اأعلن بنك القاهرة عمان انه بامكان عمالئه فرعي زارا مول و ابو 
ن�شري احل�شول على خدمة ا�شتالم حوالت وي�شرتن يونيون عرب ال�شرافات الآلية 
لبنك القاهرة عمان كخطوة اأوىل ومن ثم �شيتم تفعيلها جلميع عمالء البنك قبل 

نهاية عام 2013. 

وينفرد بنك القاهرة عمان يف الردن بتقدمي هذه اخلدمة لعمالئه والتي تهدف اىل 
اخت�شار الوقت وت�شريع ح�شول العميل على حوالت وي�شرتن يونيون اخلا�شة به من 

كافة بلدان العامل وتعزيز عن�شر المن والمان له.

وقد مت تفعيل هذه اخلدمة بعد اتفاق بني ادارة البنك وبني وي�شرتن يونيون، ال�شركة 
الرائدة على م�شتوى العامل يف جمال خدمات الدفع العاملية .

وهذه اخلدمة الثانية التي ينفرد بتقدميها بنك القاهرة عمان كبنك اردين لعمالئه 
بعد متكينهم من تغيري ارقام بطاقاتهم الئتمانية عرب �شرافاته الآلية املنت�شرة يف 

خمتلف مناطق اململكة.

وكانت ادارة بنك القاهرة عمان قررت يف وقت �شابق ال�شماح لعمالئها بتاجيل اق�شاط 
الفطر  وعيد  املبارك  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة   2013 عام  اب  اأو  متوز  �شهري 

ال�شعيد.

وح�شرت ادارة البنك هذه اخلدمة بالعمالء املحولني رواتبهم من جهات معتمدة 
القرار  هذا  جاء  وقد  الفائدة،  م�شافة  وال�شيارات  ال�شخ�شية  القرو�س  اأ�شحاب 
ان�شجاما مع روؤية ور�شالة البنك بان يكون عونا لعمالئه وم�شدر دعم لقوة دخولهم 
ال�شرائية وتخفيف العباء عليهم يف هاتني املنا�شبتني املباركتني على المة العربية 

وال�شالمية.

من جهة اخرى ان�شم عميل جديد لبنك القاهرة عمان اىل �شل�شلة الرابحني بغرفة 
الربع مليون دينار وذلك عن �شهر حزيران 2013 .

واحتفل البنك بالرابح اأمين وليد عرفات الدويك عميل فرع ال�شي تاون يف الحتفالية 
التي اقيمت يف مدينة الزرقاء حديقة البنك العربي و�شط ح�شد جماهريي، حيث 
فو�س الفائز مهند وليد عرفات الدويك بدخول الغرفة وجمع مبلغ 25،120 الف دينار.

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

متطورة وحمالت جذابة تر�شي يف نهاية املطاف عمالئه.

وطرح بنك القاهرة عمان هذا العام جوائز ال�شخانات ال�شم�شية و�شندوق التوفري 
حل�شابات حتويل الرواتب و التوفري على التوايل، كما طرح خدمات مميزة لعمالئه 
مثل تغيري الرقم ال�شري لبطاقات الفيزا الأئتمانية 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  مليون  7ر38  اىل  ال�شريبة  قبل  الكويتي  الردين  البنك  ارباح  ارتفعت 
مقارنة مع 7ر33 مليون دينار لنف�س الفرتة من املقارنة من العام املا�شي 2012.

املالية  البيانات  اأنه وح�شب  الكباريتي  الكرمي  وبني رئي�س جمل�س الدارة عبد 
دينار  مليون   26.6 حوايل  ال�شريبة  بعد  البنك  اأرباح  �شايف  بلغ  فقد  للبنك، 

مقابل حوايل 25.6 مليون دينار للن�شف الول من العام املا�شي 2012.

كما وبلغ اجمايل دخل البنك لنهاية حزيران من العام احلايل 2013 حوايل 
64 مليون دينار مقارنة مع حوايل 59.2 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام 
الردين  البنك  موجودات  جمموع  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف    ،2012 املا�شي 
الكويتي خالل الن�شف الول من العام احلايل 2013 حوايل 2.4 مليار دينار.

7ر38 مليون اأرباح "االأردين الكويتي" 
قبل ال�سريبة للن�سف االأول
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حقق البنك ال�شالمي ارباحًا �شافية بعد ال�شريبة خالل الن�شف الول من العام 
احلايل 2013  بلغت حوايل 24.6 مليون دينار مقابل حوايل 19 مليون دينار عن 

نف�س الفرتة من العام املا�شي 2012.

بلغت   2013 احلايل  العام  من  حزيران  لنهاية  ال�شريبة  قبل  ارباحا  البنك  وحقق 
العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   26.5 حوايل  مقابل  دينار  مليون   35 حوايل 
املا�شي 2012، يف الوقت الذي بلغ اإجمايل الدخل املتحقق خالل فرتة املقارنة ذاتها 
العام احلايل حوايل 59.6 مليون دينار مقابل حوايل 48.2 مليون دينار من  من 

العام املا�شي 2012.

وبلغت موجودات البنك خالل الن�شف الول من العام احلايل 2013 حوايل  3.1 
مليار دينار مقابل 3 مليار دينار يف نهاية عام 2012.

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

توؤكد متتع البنك بو�شع مايل وائتماين قوي و�شليم .

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 يف جميع الأعمال مع ال�شعي امل�شتمر  لتقدمي اأف�شل اخلدمات امل�شرفية 

املتوافقة مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية .

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

قاعدة عمالئه الوا�شعة".

البنك  اأرباح  �شايف  ان  الدارة  جمل�س  رئي�س  جردانة  ب�شري  املهند�س  بني 
مليون  بلغت  7.3  العام احلايل 2013  من  الول  الن�شف  ال�شتثماري خالل 

دينار.

وح�شب البيانات املالية، فقد بلغ اأرباح البنك ال�شتثماري قبل ال�شريبة خالل 
الن�شف الول من العام احلايل 2013، حوايل 10.3  مليون دينار، يف الوقت 
الذي بلغ فيه اجمايل الربح للفرتة ذاتها من العام 2013 حوايل 18.3 مليون 

دينار.

الن�شف  خالل  البنك  موجودات  جمموع  ارتفاع  اىل  املالية  البيانات  وا�شارت 
الول من العام احلايل 2013 ليبلغ حوايل 739 مليون دينار مقارنة مع حوايل 

708.5 مليون دينار لغاية 31 كانون الأول من العام املا�شي 2012.

7.3 مليون دينار اأرباح البنك اال�ستثماري للن�سف االأول

24.6 مليون دينار اأرباح البنك االإ�سالمي للن�سف االأول

�سحادة: البنك م�ستمر 
يف تعزيز موقعه

 يف القطاع امل�سريف االأردين
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الإ�صتثمـــــار فـــي القطــــاع امل�صرفــــي

اإىل  ت�سري  امل�ســــري:النتائج 
التعامل  على  البنك  قدرة 
التي  واالأزمات  التحديات  مع 

تواجهها املنطقة
العام  من  الول  الن�شف  خالل  العربي  البنك  ملجموعة  ال�شافية  الرباح  منت 
احلايل 2013 بن�شبة7.5  باملئة لت�شل اىل 387 مليون دولر مقارنة بنحو 360 
مليون دولر خالل الن�شف الول من العام 2012، كما ارتفع �شايف الربح قبل 

ال�شريبة لي�شل اإىل 511 مليون دولر.

وعلى الرغم من بع�س الرتاجع يف �شعر �شرف عدد من العمالت الرئي�شية مقابل 
اأن يحقق منوا يف اجمايل الت�شهيالت  اأن البنك ا�شتطاع  اإل  الدولر المريكي، 
من  الول  الن�شف  خالل  دولر  مليار   22.9 يقارب  ما  اىل  لي�شل  الئتمانية 
عام 2013 مقابل حوايل 22.5 مليار دولر بتاريخ 31 كانون الول 2012 ،كما 
مليار دولر  العمالء عند 32.7  ودائع  ا�شتقرار حجم  املحافظة على  وا�شتطاع 

، يف حني بلغت حقوق امل�شاهمني 7.7 مليار دولر بتاريخ 30 حزيران 2013 .

وقال رئي�س جمل�س ادارة البنك العربي �شبيح امل�شري يف معر�س تعليقه على 
البنك  الذي حققته جمموعة  املتميز  الأداء  اإن  والنمو يف الرباح،  النتائج  هذه 
اداء  يف  اليجابي  التطور  يعك�س   2013 العام  من  الول  الن�شف  خالل  العربي 
والتي  الرئي�شية وخا�شة يف ال�شواق اخلليجية  العربي يف ال�شواق  البنك  فروع 
التحديات  مع  التعامل  على  البنك  قدرة  اإىل  بالإ�شافة  ايجابيًا،  تطورا  �شهدت 

والأزمات التي تواجهها املنطقة لتاليف الآثار ال�شلبية الناجمة عن ذلك.

واكد �شبيح امل�شري ان ثقته امل�شتمرة يف البنك وقدرته على ال�شري قدما نحو 
حتقيق املزيد من النجاح وتدعيم مركزه املايل خالل الفرتة املقبلة.

اأنه  �شباغ  نعمة  العربي  للبنك  التنفيذي  العام  املدير  اأ�شار  اأخرى  ناحية  ومن 
ا�شتمر يف  العام قد  البنك خالل  النمو يف الرباح ال�شافية فاإن  بال�شافة اىل 
املحافظة على ن�شبة ال�شيولة كهدف ا�شرتاتيجي حيث بلغت ن�شبة �شايف القرو�س 
 14.83 للمجموعة  املال  راأ�س  كفاية  ن�شبة  بلغت  حني  يف  باملئة    63.6 للودائع 
باملئة مقارنة باحلد الدنى املطلوب من البنك املركزي الردين والبالغ 12 باملئة، 

كما بلغت ن�شبة تغطية املخ�ش�شات للديون غري العاملة 117 باملئة . 

اأن البنك قد متكن من تخفي�س خم�ش�شات الت�شهيالت  ومن اجلدير بالذكر 
الئتمانية خالل الن�شف الأول من العام 2013 مقارنة بنف�س الفرتة من العام 

املا�شي.

واأ�شاف نعمة �شباغ اأنه يف الوقت الذي نتطلع فيه قدما اىل ال�شهر القادمة من 
العام 2013 �شتوا�شل املجموعة ال�شري على طريق النمو امل�شتدام بالإ�شافة اإىل 
لعب دور رائد وفعال يف جمال التنمية والتطور املتوا�شل لقت�شاديات ال�شواق 
ليعك�س  العام  الن�شف الول من  وياأتي هذا الداء اليجابي يف  التي نعمل بها. 
العربي  البنك  ملجموعة  البنك  عمالء  يوليها  التي  واملتجددة  الكبرية  الثقة 

وللجهود املبذولة من قبل كافة العاملني يف املجموعة.

387 مليون دوالر اأرباح جمموعة
البنك العربي يف الن�سف االأول

بنمو ن�سبته 7.5 %
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بلغت ارباح بنك ال�شتثمار العربي الردين قبل ال�شريبة لنهاية �شهر حزيران املا�شي 4ر11 مليون دنيار مقارنة مع7ر 10 مليون دينار لنهاية حزيران من العام املا�شي.

لنهاية  الدائنة  الفوائد  وبلغت  كما  دينار،  مليون   20.3 حوايل   2013 احلايل  العام  من  الول  للن�شف  الدخل  اجمايل  بلغ  فقد  للبنك،  املالية  البيانات  وح�شب 
حزيران7ر28مليون دينار يف حني بلغت الفوائد املدينة 4ر14مليون دينار لنف�س فرتة املقارنة.

وارتفعت موجودات البنك لت�شل اىل 170ر1 مليار دينار مقارنة مع لنهاية حزيران مقارنة مع 032ر1مليار دينار لنهاية كانون الول.

الول من العام 2013" ارتفع معها �شايف الربح قبل ال�شريبة اإىل حوايل 10 
ماليني دينار.

الن�شف  يف  ا�شتطاع  البنك  اإن  عيدة  ابو  احمد  للبنك  القليمي  املدير  وقال 
الن�شطة،  خمتلف  يف  ا�شافية  اجنازات  حتقيق  موا�شلة  العام  هذا  من  الول 
انعك�شت بو�شوح على خمتلف البنود الرئي�شية للميزانية، متثلت يف حتقيق منو 
يف اجمايل الت�شهيالت الئتمانية لت�شل اىل ما يقارب 172 مليون دينار لنهاية 

حزيران من العام احلايل.

اأن البنك حقق منوا بن�شبـة 12 باملئة يف حجم ودائع العمالء لت�شل  وا�شاف 
 30 بتاريخ  دينار  مليون  امل�شاهمني5ر80  بلغت حقوق  فيما  دينار؛  مليون   348

حزيران 2013 .

من  جمموعة  على  ايجابي  ب�شكل  انعك�شت  الرقام  هذه  ان  عيدة  ابو  واأكد 
املوؤ�شرات املالية للبنك، حيث بلغت ن�شبة ال�شيولة 179 باملئة وهي تفوق احلد 
الدنى املقبول لهذه الن�شبة ح�شب تعليمات البنك املركزي الردين والبالغ 100 

باملئة.

�شجل  حيث  امللكية  وحقوق  املوجودات  على  جيدا  عائدا  حقق  البنك  ان  وقال 
العائد على املوجودات ارتفاعا مبقدار 60 نقطة مئوية لي�شل اىل 5ر3 باملئة، 
فيما ارتفع معدل العائد على حقوق امللكية لي�شل اىل 9ر23 باملئة مقارنة مع 

64ر17 باملئة كما بنهاية عام 2012.

باملئة،   51 حوايل  الدخل(  اىل  امل�شاريف  ن�شبة   ( الكفـــاءة  موؤ�شر  بلغ  كما 
ويعترب هذا امل�شتوى من اف�شل امل�شتويات لدى اجلهاز امل�شريف يف الردن.

وا�شاف ان ن�شبة تغطية املخ�ش�شات للديون غري العاملة بلغـت 88 باملئة، علما 
بان جميع هذه النتائج تخ�شع للتدقيق من قبل البنك املركزي الردين .

يف  باملئة   21 بن�شبة  الردن  ت�شارترد  �شتاندرد  لبنك  ال�شافية  الرباح  منت 
الن�شف الول من العام احلايل بعد ال�شريبة اىل 6 ماليني دينار مقارنة مع 

9ر4 مليون دينار للفرتة ذاتها من 2012.

وقال البنك، اإنه حقق "نتائج جيدة ووا�شل تعزيز نتائجه اليجابية يف الن�شف 

4ر11 مليون اأرباح بنك اال�ستثمار العربي
 قبل ال�سريبة لنهاية حزيران

10 ماليني دينار االأرباح ن�سف ال�سنوية لـ "�ستاندرد ت�سارترد االأردن"

ابو عيدة: البنك ا�ستطاع 
موا�سلة حتقيق املزيد

من االإجنازات االإ�سافية 
يف خمتلف االأن�سطة
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الإ�صتثمـــــار فـــي القطــــاع امل�صرفــــي مبتانة  يتمتع  مــارتــو:البنك 
و�سعه املايل وقوة ميزانيته

حقق بنك الإ�شكان خالل الن�شف الأول من العام 2013 اأرباحًا "بعد املخ�ش�شات 
وقبل ال�شريبة" مقدارها 73 مليون دينار، مقارنة مع اأرباح مقدارها 70 مليون دينار 

خالل الفرتة نف�شها من العام املا�شي.

دينار،  مليون   52.5 ال�شريبة  وبعد  �شات  املخ�شّ بعد  افية  ال�شّ الأرباح  بلغت  كما   
ُمقارنًة مع 51.2 مليون دينار خالل الن�شف الأول من العام املا�شي، وقد مت حتقيق 
هذه النتائج على الرغم من تاأثُّر اأرباح البنك برتاجع نتائج اأعمال امل�شرف الدويل 
للتجارة والتمويل/�شورية، "م�شرف تابع" وذلك ب�شبب الأو�شاع التي متر بها �شورية.

وجتدر الإ�شارة يف هذا املجال اإىل اأن �شايف الإيرادات الت�شغيلية خالل الّن�شف الأول 
من العام احلايل بلغ 200 مليون دينار مقابل 162 مليون دينار حتققت خالل الفرتة 
نف�شها من عام 2012، اأي بزيادة مقدارها 38 مليون دينار، كما ارتفع �شايف اإيرادات 
خالل   دينار  مليون   116 مقابل  دينار  مليون   125 ليبلغ  الفرتة  هذه  خالل  الفوائد 

الفرتة املماثلة من العام ال�شابق، اأي بزيادة ن�شبتها 8 %.

جمل�س  رئي�س  مارتو  مي�شيل  الدكتور  اأ�شاد  النتائج  هذه  على  التعقيب  معر�س  ويف 
املوجودات  جمموع  بلغ  حيث  ميزانيته،  وقوة  للبنك  املايل  الو�شع  مبتانة  الإدارة 
اإجمايل  بلغ  كما  دينار،  مليار   4.9 العمالء  ودائع  اأر�شدة  وبلغت  دينار،  مليارات   7
رغم  الأرقام  هذه  حتققت  وقد  دينار،  مليار   2.9 الئتمانية  الّت�شهيالت  حمفظة 
نتيجة  الأردين  بالدينار  مقّيمًة  �شورية   / الدويل  امل�شرف  ميزانية  اأرقام  انخفا�س 
البنك يف الأردن  باأن فروع  ال�شورية، علمًا  اللرية  لالنخفا�س احلاد يف �شعر �شرف 
والتي ت�شكل ميزانيتها حوايل 86.2 % من حجم ميزانية جمموعة بنك الإ�شكان قد 
حققت اأرباحًا قبل ال�شريبة خالل الن�شف الأول من هذا العام بقيمة 54.1 مليون 
بزيادة  اأي  املا�شي  العام  املماثلة من  الفرتة  دينار خالل  مليون  مقابل 48.5  دينار 
ن�شبتها 12 %، وزاد جمموع اأر�شدة ودائع العمالء مببلغ 306 مليون دينار ومبا ن�شبته 8 
% لي�شل اإىل 4.2 مليار دينار، اإ�شافة اإىل منو اإجمايل حمفظة الت�شهيالت الئتمانية 

بن�شبة 2 % لي�شل جمموعها اإىل 2.2 مليار دينار.

وقد انعك�شت هذه النتائج ب�شكل اإيجابي على موؤ�ّشرات الأداء لدى البنك، حيث بلغت 
البنك  من  املطلوب  الأدنى  احلد  من  اأعلى  وهي   ،%  18.5 املال  راأ�س  كفاية  ن�شبة 
املركزي الأردين البالغ 12 % ، كما ا�شتمر البنك بالحتفاظ مب�شتويات �شيولة مرتفعة 

اإذ بلغت 151 % وهي تفوق احلد الأدنى املقبول لهذه الن�شبة من ال�شلطات الرقابية 
اإىل الدخل من 35.2 %  ن موؤ�ّشر الكفاءة ن�شبة امل�شاريف  البالغة 100 % كما حت�شَّ
خالل الن�شف الأول من العام 2012 لي�شل اإىل 32.4 % خالل الّن�شف الأول من عام 

2013، ويعترب هذا امل�شتوى من اأف�شل امل�شتويات لدى اجلهاز امل�شريف يف الأردن.

ويف جمال التواجد اخلارجي للبنك بنّي الدكتور مارتو اأّن نتائج فروع البنك اخلارجية 
يف كٍل من البحرين وفل�شطني ونتائج البنوك الّتابعة يف كٍل من اجلزائر وبريطانيا، قد 

حّققت خالل هذه الفرتة م�شتويات جيدة من الإجناز.

اأّما يف جمال التو�ّشع الداخلي يف الأردن، فقد و�شل عدد الفروع العاملة يف الأردن اإىل 
117 فرعًا، وي�شاند هذه الفروع يف تقدمي جمموعة متكاملة من اخلدمات امل�شرفية  
امل�شريف يف  للقطاع  مت�شّدرًا  البنك  يبقى  وبذلك  اآليا،  للعمالء 194 جهاز �شراف 

الأردن بعدد الفروع وعدد اأجهزة ال�شّراف الآيل. 

وما يجدر ذكره يف هذا املجال اأن لدى بنك الإ�شكان �شبكة فروع حملية ودولية ي�شل 
والإمارات  العراق  من  كل  يف  التمثيل  مكاتب  اإىل  اإ�شافة  فرعًا،   166 اإىل  عددها 

العربية املتحدة وليبيا.

واأّكد الدكتور مارتو على العتزاز بال�شيا�شات احلكيمة واملتحفظة املعتمدة يف جمال 
الئتمان وال�شتثمار، كما توقع الدكتور مارتو اأن يتمكن البنك من حتقيق  نتائج اأف�شل 

خالل الّن�شف الثاين من هذا العام.

73 مليون دينار اأرباح بنك االإ�سكان
قبل ال�سريبة
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بني رئي�س جمل�س الدارة ع�شام �شلفيتي ان �شايف اأرباح بنك الحتاد للن�شف 
الول من العام احلايل 2013 حوايل 10.1 مليون دينار مقارنة مع حوايل 4.7 

مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�شي 2012.

وح�شب البيانات املاملية للبنك، فقد حقق البنك منوا يف الرباح قبل ال�شريبة 
دينار  مليون   14 حوايل  لتبلغ   2013 احلايل  العام  من  الول  الن�شف  خالل 

مقارنة مع حوايل 6.7 مليون دينار للن�شف الول من العام املا�شي 2012.

احلايل  العام  من  الول  الن�شف  خالل  املتحقق  الدخل  اجمايل  وارتفع  كما 
2013 ليبلغ حوايل 32.5 مليون دينار مقارنة مع حوايل 30 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 1.8 مليار دينار مقارنة مع 

حوايل 1.7 مليار دينار لغاية 31 كانون الول من عام 2012.

بني د. رجائي املع�شر رئي�س جمل�س الدارة ان �شايف اأرباح البنك الأهلي لنهاية الن�شف 
الأول من العام احلايل 026ر11 مليون دينار مقارنة مع 1ر12 مليون دينار لنف�س الفرتة 

من العام املا�شي2012.

وبح�شب لبيانات املالية للبنك، فان ارباح البنك قبل ال�شريبة بلغت 3ر15مليون دينار ، يف 
الوقت ايل بلغ فيه اجمايل الدخل املتح�شل لنهاية حزيران من العام احلايل 2013 حوايل 

58.4 مليون دينار.

البيانات املالية اىل ان جمموع موحودات البنك خالل الن�شف الول من العام  واأ�شارت 
احلايل 2013 بلغت حوايل 2.6 مليار دينار. 

من  الول  الن�شف  لنهاية  الردن  جرنال/  �شو�شيتيه  بنك  ارباح  �شايف  ارتفع 
بنف�س  العام احلايل 2013 اىل 2ر3مليون دينار مقارنة مع 7ر1 مليون دينار 

الفرتة من العام املا�شي 2012.

واأظهرت البيانات املالية ن�شف ال�شنوية ان الفوائد الدائنة ارتفعت اىل 2ر15 
مليون دينار لنهاية حزيران املا�شي مقابل 8ر9 مليون دينار لنف�س الفرتة من 
العام املا�شي كما ارتفعت الفوائد املدينة 7ر8 مليون دينار مقابل 9ر4 مليون 

دينار لنف�س فرتة املقارنة.

10 مالين دينار �سايف اأرباح بنك االحتاد خالل الن�سف االأول

11 مليون دينار اأرباح البنك االأهلي للن�سف االأول

اأرباح �سو�سيتيه جرنال ترتفع اإىل 2ر3 مليون دينار لنهاية حزيران
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بنك االأردن يطلق باقات م�سرفية �سممت خ�سي�سًا 
لتلبية خمتلف احتياجات العمالء

اأعلن بنك الأردن موؤخرًا عن اإطالق ا�شرتاتيجيته اجلديدة اخلا�شة بقطاع الأفراد يف 
حملة ت�شويقية  وا�شعة �شملت و�شائل اإعالم متعددة.

اإياد جرار  ال�شيد  لالأفراد  امل�شرفية  لدائرة اخلدمات  التنفيذي  املدير  اأو�شح  وقد 
�شرائح  تق�شيم  على  رئي�شي  ب�شكل  ا�شتندت  والتي  اجلديدة  ال�شرتاتيجية  مالمح 
العمالء  بح�شب املراحل العمرية ومعدل اأر�شدة احل�شاب والدخل، حيث مت ت�شميم 

منتجات وخدمات م�شرفية و مزايا جديدة تلبي  تطلعات واحتياجات كل �شريحه.

وقال جرار: "اإن بنك الأردن عمل على بناء هذه ال�شرتاتيجية بالتعاون مع �شركة 
امل�شرفية  لل�شوق  مكثفة  درا�شة  واإجراء  املجال،  هذا  يف  ورائدة  عاملية  ا�شت�شارية 
واملحلية، وقد نتج عن هذه ال�شرتاتيجية تطوير 5 باقات م�شرفية وهي: باقة "الو�شام 
املميز" لكبار العمالء، باقتي ا�شتقراري و ا�شتقراري "املميز" للعائالت، وباقتي 

طموحي و طموحي "املميز" لل�شباب.

واأ�شاف قائاًل: مت ا�شتحداث مراكز متخ�ش�شة ُتعنى بخدمة عمالء باقات " املميز"، 
لحقًا،  اأخرى  فروع  و�شيتبعها  عبدون،  فرع  يف  الكائن  املميز  عمالء  مركز  اأولها 
�شينال  كما  عالية.  بكفاءة  خلدمتهم  العمالء  عالقات  مدراء  تعيني  اإىل  بالإ�شافة 

عمالء باقات "املميز" اأولوية اخلدمة يف الفروع وعرب مركز اخلدمة الهاتفية.  

كما ينفرد بنك الأردن بطرح برنامج املكافاآت ال�شامل "نقاطي" مل�شرتكي الباقات 
امل�شرفية واحلا�شلني على بطاقات ائتمانية، وهو الأول من نوعه يف القطاع امل�شريف 

الأردين، حيث �شيتم مكافاأة العمالء على معامالتهم امل�شرفية. 

واأكد ال�شيد اإياد جرار اأن بنك الأردن ي�شعى لتطبيق اأحدث الأ�شاليب ومناذج العمل 
مب�شتوى  والرتقاء  لالأفراد،  امل�شرفية  اخلدمات  قطاع  يف  ال�شوقية  مكانته  لتعزيز 

اخلدمة املقدمة للعميل باأعلى م�شتويات احلرفية والدقة وال�شرعة. 

الأول مرة يف القطاع امل�سريف
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الإ�صتثمـــــار فـــي القطــــاع امل�صرفــــي جهود  �سمن  ياأتي  القر�س  هذا  �سيف: 
البنك الدويل مل�ساندة االأردن يف مواجهة 

التحديات وال�سغوط االقت�سادية
مليون   150 بقيمة  قر�س  لتقدمي  اتفاقية  على  موؤخرا  الدويل  والبنك  اململكة  وقعت 
دولر، بهدف م�شاعدة الأردن جزئيًا للتخفيف من اأثر الأعباء نتيجة الأزمة ال�شورية؛ 
تتحملها  التي  الأعباء  من  للتخفيف  احلكومة  دعم  اىل  القر�س  توجيه  �شيتم  حيث 

املوازنة القت�شادية الإ�شافية.

القر�س  هذا  اإن  �شيف،  اإبراهيم  الدكتور  الدويل،  والتعاون  التخطيط  وزير  وقال 
وال�شغوط  التحديات  مواجهة  يف  الأردن  مل�شاندة  الدويل  البنك  جهود  �شمن  ياأتي 

القت�شادية نتيجة للو�شع الإقليمي الراهن يف املنطقة، خا�شة يف �شورية.

واأ�شاف، اإّن هذا القر�س �شي�شاف على قر�س التنمية الثاين البالغ 250 مليون دولر، 
والذي يتم التفاو�س حوله حاليا، متوقعا اأن يح�شل الأردن على قر�س التنمية الثاين 

مع نهاية العام احلايل.

واأكد الوزير على دور البنك يف م�شاعدة الأردن يف مواجهة هذه الأزمة حتديدًا، يف 
الـ150 مليون دولر  اأّن قر�س  ب�شكل عام، م�شريا اىل  والقطاعات  خمتلف املجالت 

هو الأول من نوعه حيث مت احل�شول عليه يف فرتة زمنية قيا�شية وب�شروط مي�شرة.

اأّن 40 % من قيمة القر�س �شتمول نفقات يف قطاع ال�شحة باأثر رجعي؛  واأ�شار اىل 
من  بّد  ول  ال�شحة  وزارة  على  اأدوية  و�شركات  جلهات  م�شتحقات  هناك  اإّن  حيث 

الإيفاء بها.

و�شيمول القر�س قطاعني هما ال�شحة والدعم احلكومي؛ ففي قطاع ال�شحة، �شيمول 
امل�شروع الأدوية واملطاعيم، و�شيمول معاجلة الأردنيني خارج مرافق وزارة ال�شحة، 
لنعدام  نظرًا  اخلا�س  القطاع  اىل  ال�شحة  وزارة  مرافق  من  حتويلهم  يتم  والذين 
القدرة ال�شتيعابية لهذه املرافق لالأردنيني لكتظاظها بال�شوريني. اأما متويل الدعم 
احلكومي ف�شيوجه ل�شلعتني )حيث �شيتم متويل جزء من الدعم احلكومي لأ�شطوانات 

الغاز املنزيل، ودعم اخلبز(. 

ويتميز هذا القر�س بطول اأجله وطول فرتة ال�شماح، اإ�شافًة اىل تدين اأ�شعار الفائدة 
اأ�شعار الفائدة مقارنة مع موؤ�ش�شات متويلية اأخرى،  عليه، وهي تقل اىل حد ما عن 
كما ميتاز القر�س باأنه �شيتم �شرفه من خالل وزارة املالية، و40 % من قيمة القر�س 

�شتمول نفقات باأثر رجعي. ترتبت على الأردن نتيجة ا�شت�شافة ال�شوريني.

واأ�شار الدكتور �شيف اإىل الآثار املبا�شرة وغري املبا�شرة الناجمة عن ا�شتمرار اململكة 
با�شتقبال الالجئني ال�شوريني وتوفري كافة اخلدمات والحتياجات الإن�شانية لهم، ما 
وقطاعات  املدعومة  ال�شلع  يف  وخا�شة  املوازنة،  على  جديدة  اأعباء  اإ�شافة  اإىل  اأدى 
املياه والتعليم وال�شحة والطاقة، موؤكدا اأهمية تقدمي الدعم املبا�شر للحكومة للحد 
من الأثر الكبري الذي �شببته اأزمة اللجوء ال�شوري على القت�شاد الوطني الأردين مبا 
يف ذلك الآثار غري املبا�شرة التي انعك�شت على قطاعات النقل وال�شياحة والت�شدير.

الدويل،  البنك  يف  افريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  مدير  اأبدى  جانبه،  من 
فريد بلحاج، تقديره للتقدم احلا�شل يف تنفيذ الإ�شالحات املختلفة يف الأردن، كما 
لكنه  املفتوحة،  الأبواب  و�شيا�شة  ال�شوريني  ا�شت�شافة  يف  الأردن  جهود  البنك  وثمن 

يقدر الأو�شاع املالية ال�شعبة التي مير بها الأردن فيما يخ�س املالية العامة.

واأكد التزام البنك الدويل، ومن خالل موؤ�ش�شاته ونوافذه واأدواته املختلفة، ال�شتمرار 
يف توفري برامج امل�شاعدات املالية والفنية لالأردن يف خمتلف املجالت لتمكينه من 
العالقات  وتعزيز  تطوير  يف  امل�شاهمة  وكذلك  امل�شتدامة،  والتنمية  النمو  حتقيق 

الثنائية بني اجلانبني.

واأ�شار اىل اأّن هذا القر�س كان ب�شروط مي�شرة جدا كما اأنه منح بفرتة زمنية قيا�شية، 
تقديرا من البنك لالأردن يف مواجهة اأعباء الالجئني ال�شوريني.

االأردن يوقع اتفاقية قر�س بقيمة 150 
مليون دوالر مع البنك الدويل
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اأرباحها قبل ال�شريبة حوايل 1.8 مليون دينار مقابل حوايل 1.6 
مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�شي 2012.

كما وارتفعت جمموع الإيرادات اإىل 2.66 مليون دينار مقابل  2.43 
مليون دينار للفرتة املقابلة من العام ال�شابق .

كما وارتفع جمموع موجودات ال�شركة خالل الن�شف الول من العام 
احلايل 2013 لتبلغ حوايل 51.2 مليون دينار مقارنة مع حوايل 49 

مليون دينار لغاية 31 كانون الول من العام املا�شي 2012.

ويف املح�شلة �شجل �شايف حقوق امللكية منو قدره 2.3 مليون دينار 
وبن�شبة منو بلغت 6.3% عن ما كانت عليه يف 2012/12/31 م�شجلة 

قيمة دفرتية لل�شهم بلغت 1.100 دينار.

احل�شة  من  جيدة  ن�شبه  ما  على  للتمويل  الأوىل  �شركة  وت�شيطر 
ال�شوقية يف قطاع التمويل وتقدم خدماتها من خالل �شيغ التمويل 
املختلفة من املرابحة وامل�شاومة والإجارة والإ�شت�شناع، وذلك من 
خالل توفري عدد من املنتجات التي �شيغت مبا يتنا�شب مع احتياجات 
و�شلع  �شيارات  متويل  من  الإ�شالمية  ال�شريعة  اأحكام  وفق  عمالئه 
اإ�شافة لتمويل راأ�س  ا�شتهالكية  وعقار ومنافع تعليم وزواج و�شفر 

املال العامل للعمالء من ال�شركات.

 1.8 حوايل  ال�شريبة  قبل  للتمويل  الوىل  �شركة  ارباح  بلغت 
مليون دينار خالل الن�شف الول من العام احلايل 2013.

املالية  النتائج  فاإن  التنفيذي  الرئي�س  ع�شاف  ا�شامة  وح�شب 
لل�شركة خالل الن�شف الول من العام احلايل 2013 قد بلغت 

1.8 مليون دينار اأرباح "االأوىل للتمويل"
للن�سف االأول

حققت �شركة بندار للتجارة وال�شتثمار �شايف اأرباح خالل الن�شف الول من العام احلايل 2013 بلغت 
691.315 الف دينار مقارنة مع 551.550  الف دينار.

املالية  البيانات  انه وبالعودة اىل  للتجارة وال�شتثمار ب�شام حماد،  العام ب�شركة بندار  واكد املدير 
لل�شركة، فقد بلغت ارباحها قبل ال�شريبة 805.239  الف دينار خالل الن�شف الول من العام احلايل 

2013، مقارنة مع 696.791 الف دينار.

كما وبلغ جمموع موجوداتها خالل الن�شف الول من العام احلايل 2013 حوايل  34.8 مليون دينار 
مقارنة مع حوايل 32.8 مليون دينار لغاية 31 كانون الول من العام املا�شي 2012.

691 �سايف اأرباح "بندار للتجارة واال�ستثمار"
خالل الن�سف االأول
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االإ�ستثمـــــار فـــي قطاع التمويـــــل التجـــــاري

القر�س اجلديد  ميّكن ال�سركة من التو�سع وتطوير املنتجات

حققت منوا بن�سبة 125 %

1.3 مليون دينار اأرباح
"الت�سهيالت التجارية" للن�سف االأول

حققت �شركة الت�شهيالت التجارية الأردنية �شايف اأرباح قبل 
ال�شريبة خالل الن�شف الأول من العام احلايل، ما مقداره 
1.28 مليون دينار  مقارنة مع 574 األف دينار لنف�س الفرتة 

من العام املا�شي، لت�شجل ن�شبة منو 125 %.

املتحققة  اليرادات  اجمايل  ان  لها،  بيان  ال�شركة يف  وقالت 
خالل الن�شف الأول بلغت نحو 3 ماليني دينار مقارنة بنحو 
منو  وبن�شبة   2012 العام  من  الفرتة  لنف�س  دينار  مليون    2

بلغت %45.

امل�شري  حممد  الت�شهيالت  ادارة  جمل�س  رئي�س  قال  جهته  من 
حجم  زيادة  على  �شاعدت  ا�شرتاتيجة  اتبعت  ال�شركة  "ان 
املايل  الداء  على  ايجابًا  انعك�س  الذي  المر  الجمالية  املبيعات 
حمافظة  يف  جديد  فرع  وافتتاح  اجلغرايف  التو�شع  مع  لل�شركة، 

العقبة".

جناح  باأن  جرب،   ه�شام  ال�شركة  عام  مدير  اأ�شار  املقابل  يف 
ال�شركة يف ا�شدار ا�شناد القر�س اجلديد مببلغ 5 ماليني دينار، 

ميكن ال�شركة من التو�شع وتطوير املنتجات.
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"امللكية االأردنية" تد�سن خطًا جويًا 
اإىل مدينتي الغو�س واأكرا

وقعت اتفاقية مع نقابة النقل اجلوي

د�شنت �شركة اخلطوط اجلوية امللكية الأردنية موؤخرا خطًا جويًا منتظمًا بني 
عمان وكل من العا�شمة القت�شادية لنيجرييا لغو�س وعا�شمة غانا اأكرا، ما 
يرفع عدد الوجهات العاملة على �شبكة امللكية الأردنية اإىل 61 وجهة موزعة يف 

اأربع قارات منها احدى ع�شرة وجهة يف افريقيا .

اإفتتاح هاتني  اأن  وقال مدير عام امللكية الأردنية م. عامر احلديدي يف بيان 
ال�شركة  اإ�شرتاتيجية  �شوء  يف  ياأتي  اإفريقيا  قارة  يف  اجلديدتني  الوجهتني 
مناطق  خمتلف  يف  جديدة  و�شفر  �شياحة  اأ�شواق  ايجاد  اىل  الرامية  احلالية 
باإيرادات  ال�شركة  ورفد  اململكة  اإىل  الوافدة  ال�شياحة  تن�شيط  بهدف  العامل 
من  والأردن  املنطقة  اىل  وال�شفر  ال�شياحة  حركة  تراجع  ظل  يف  اإ�شافية 
اأ�شواق ال�شياحة التقليدية املتمثلة باأوروبا وامريكا ال�شمالية نتيجة حالة عدم 

الإ�شتقرار التي ت�شهدها منطقة ال�شرق الأو�شط منذ نحو ثالثة اأعوام .

منتظمة  جوية  بخطوط  الفريقية  الدول  بتلك  الأردن  ربط  اأن  البيان  وقال 

احلجاج  خ�شو�شًا  امل�شافرين،  من  كبرية  اأعداد  ا�شتقطاب  على  �شيعمل 
وزيارة  والعمرة  احلج  منا�شك  لأداء  الدول  تلك  من  ياأتون  الذين  امل�شلمني 
يوا�شلوا  اأن  قبل  الردن  يف  املوجودة  وال�شهداء  ال�شحابة  ومقامات  اأ�شرحة 
رحلتهم الدينية اإىل الديار املقد�شة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة ، بال�شافة 
اىل الزوار امل�شيحيني الذين �شياأتون لزيارة املغط�س والأماكن الدينية امل�شيحية 
املختلفة املوجودة يف اململكة ومنطقة ال�شرق الأو�شط، �شيما ان نيجرييا وغانا 
عدد  ي�شل  حيث  وامل�شيحيني،  امل�شلمني  ال�شكان  من  عظمى  غالبية  تقطنهما 

�شكان نيجرييا اىل 165 مليون ن�شمة وعدد �شكان غانا اإىل 25 مليون ن�شمة.

خمتلفة  وجوه  تن�شيط  يف  كذلك  �شي�شهم  اخلط  هذا  ان  اىل  البيان  واأ�شار 
الأردن مبا ميلك  يتميز بها  التي  ال�شياحة العالجية  ال�شياحة مثل  اأخرى من 
من مقومات طبية وعالجية متقدمة وكذلك فتح فر�س جتارية جديدة واعدة 
�شت�شاعد  كما  والنيجرييني،  الأردنيني  وامل�شتثمرين  العمال  رجال  اأمام 
الرحالت اجلوية على تطوير العالقات القت�شادية والتبادل التجاري ودعم 
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قدمت 50 بعثة جامعية مبنا�سبة عيدها اخلم�سني
حركة ال�شادرات وامل�شتوردات، على ان خـــط لغو�س اأكرا �شيعزز اأي�شًا حركة 
الأخرى  الدويل و�شريفد اخلطوط اجلوية  امللكة علياء  الرتانزيت عرب مطار 
جـدة،  اىل  املتجهة  اخلطوط  �شيما  بامل�شافرين،  الأردنية  امللكية  �شبكة  على 

املدينة املنورة، دبـي ، بريوت ، دلـهي وغريها .

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

مما  م�شتفيدًة  لنيجرييا،  وال�شناعي  التجاري  املحور  لغو�س  مدينة  وتعترب 
الغاز  مثل  �شخمة  وطبيعية  اقت�شادية  مقومات  من  الدولة  هذه  به  تتمتع 

الطبيعي واملعادن والنفط والفحم واخل�شب واملاء وغريها .

يف املقابل وقعت �شركة اخلطوط اجلوية امللكية الأردنية يف وزارة العمل اإتفاقية 
عقد عمل جماعي مع النقابة العامة للعاملني يف النقل اجلوي وال�شياحة.

هذه  ان  اللوزي  نا�شر  املهند�س  الأردنية  امللكية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  قال 
التفاقية تعترب مثاًل طيبًا للحوار الإيجابي الهادئ والبّناء بني اأطراف العمل 

املختلفة الهادف اإىل حتقيق م�شالح العاملني وال�شركة يف ذات الوقت.

واأكد اللوزي اإعتزازُه باأداء كافة الأطراف التي �شعت للتو�شل اإىل هذا الإتفاق ، 
مثمنًا يف هذا الإطار جهود وزارة العمل واإحتاد نقابات العّمال الذين كان لهم 
دور اأ�شا�شي يف تقريب وجهات النظر خالل مرحلة العمل مع اللجان املخت�شة 

اأثمرت  والتي  وال�شياحة  النقل اجلوي  العاملني يف  الأردنية ونقابة  امللكية  من 
الأردنية  امللكية  م�شافري  خدمة  يف  العاملني  واإ�شتمرار  الإتفاق  هذا  بتوقيـــع 

على الوجه الأف�شل .

بامل�شوؤولية  احل�س  م�شتويات  باأعلى  معًا  عملت  الأطراف  هذه  جميع  اأن  واأو�شح 
اأردنيًا  مثاًل  ونقابتها  مبوظفيها  الأردنية  امللكية  تظل  اأن  على  املتبادل  واحلر�س 
التفكري  يف  والت�شامي  كانت  مهما  اخلالفات  فوق  الإرتقاء  يف  يحتذى  نا�شعًا 
الإيجابي اجلاد وبروح عالية من التفاهم واحلر�س على م�شالح وطننا العزيز اأوًل 
وامللكية الأردنية وموظفيها الذين كانوا و�شيظلون هم راأ�س املال احلقيقي لل�شركة . 

املهند�س  الأردنية  للملكية  التنفيذي  الرئي�س   / العام  املدير  اأكد  جهته  من 
عامر احلديدي اأن موظفي امللكية الأردنية هم حجر الزاوية الأ�شا�شي لنه�شة 
ال�شركة وتطورها ومتكينها من مواجهة كل ال�شعاب والتحديات ، م�شريًا اإىل 
اأنهم وقفوا عرب اخلم�شني عامًا املا�شية اإىل جانب �شركتهم بكل حزم واإ�شرار 
معهم  ال�شركة  فيه  وقفــت  الـــــذي  الوقــت  الظروف احلرجـــة يف  على جتاوز 

اأي�شـًا ودعمتهم باحلدود الق�شوى التي ت�شمح بها اإمكاناتها . 

واأعرب احلديدي عن اأمله يف اأن تكون هذه اخلطوة التي جاءت متزامنة مع 
املزيد  لبذل  ال�شركة  الذهبي حافزًا جديدًا ملوظفي  بيوبيلها  ال�شركة  اإحتفال 
من اجلهد والعطاء والعمل بكل الطاقات والإمكانات واخلربات التي يتمتعون 
بها لزيادة الإنتاجية ودعم امللكية الأردنية ومتكينها من حتقيق نتائج اأف�شل 

للم�شتقبل.
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ال�سركة الناقل الر�سمي ملهرجان جر�س
للثقافة والفنون 2013

بدورها عرّبت نقابة العاملني يف النقل اجلوي وال�شياحة عن اإعتزاز املنت�شبني 
الناقل  باإعتبارها  الأردنية  امللكية  اجلوية  اخلطوط  �شركة  يف  بالعمل  للنقابة 
املا�شية  عامًا  اخلم�شني  عرب  اأ�شهمت  عريقة  وطنية  و�شركة  للمملكة  الوطني 
بربط الأردن بالعامل اخلارجي وتعزيز عالقات التوا�شل بني اململكة وال�شعوب 

الأخرى . 

واأكد رئي�س النقابة يو�شف قنب يف تعميم وزعُه على كافة العاملني يف امللكية 
اأن منهجية  الأردنية  امللكية  العمل اجلماعي مع  اإتفاقية  توقيع  الأردنية عقب 
احلوار  �شبيل  الدوام  على  اإعتمدت  الأردنية  امللكية  مع  التعامل  يف  النقابة 
م�شالح  حتقيق  اإىل  الرامي  امل�شرتك  والتعاون  البّناء  والتفاو�س  الهادف 

العاملني و�شركتهم يف نف�س الوقت . 

عمالية  مبطالب  واملتعلق  �شنتان  مدتُه  الذي  اجلماعي  العمل  عقد  وت�شمن 
ملوظفي امللكية الأردنية والذي جرى التوقيع عليه بني املدير العام / الرئي�س 
التنفيذي للملكية الأردنية عامر احلديدي ورئي�س النقابة العامة للعاملني يف 
النقل اجلوي وال�شياحة يو�شف قنب بح�شور وزير العمل ووزير النقل الدكتور 
ن�شال القطامني ورئي�س جمل�س اإدارة امللكية الأردنية املهند�س نا�شر اللوزي 
ورئي�س احتاد نقابات العمال مازن املعايطة، حيث ت�شمن الإتفاق على اأن يتم 
عر�س نظام �شلم الرواتب الذي متت درا�شته مب�شاركة النقابة وجلان املوظفني 
من كافة الدوائر والذي يحدد الفئات املقرتح �شمولها بهذا النظام على جمل�س 
لي�شار   2013/8/19 تاريخ  من  �شهر  اأق�شاه  مبوعد  عنه  والإعالن  الإدارة 
 ،  2013/7/1 تاريخ  من  اعتبارًا  رجعــي  باأثر  عليه  املوافقة  بعد  تطبيقه  اإىل 

 ، الأ�شا�شية  الرواتب  على  زيـادة  لأية  الأعلى  واحلد  الأدنى  احلد  حتديد  مع 
ذلك  ي�شمل  اأن  على   ، ومراحلها  ومبالغها  الزيادات  دفع  اآلية  على  والإتفاق 

العاملون يف امللكية الأردنية مبطار امللك ح�شني الدويل يف العقبة . 

املطار  يف  العاملني  املوظفني  عالوة  زيادة  على  الأردنية  امللكية  وافقت  كما 
والتي كانت 20 دينارا لت�شبح 50 دينارا �شهريًا ملن هم برتبة مدير فما دون 
عامل   ، �شائق   / )عامل  للفئات  ميداين  عمل  عالوة  لإ�شتحداث  بالإ�شافة   ،
يف  منهم  للعاملني  دينارا   30 مبلغ  يدفع  بحيث  فني(   ، ميكانيكي   ، �شائق   ،

املرا�شي و15 دينارا للعاملني خارج املرا�شي . 

ما  للفرتات  املياومة  عمال  مو�شوع  مبتابعة  اأي�شًا  الأردنية  امللكية  والتزمت 
قبل اخل�شخ�شة واملوجودين حاليًا على راأ�س عملهم يف ال�شركة مع موؤ�ش�شة 
 ، م�شكلتهم  حل  على  اأمكن  ما  للعمل  الوزراء  ورئا�شة  الإجتماعي  ال�شمان 
بالإ�شافة اإىل ت�شكيل جلنة تظلم لدرا�شة التظلمات التي قد تنتج بعد تطبيق 
نظام �شلم الرواتـــب اجلديد وت�شكيل جلنة من الطرفني ملتابعة تنفيذ العقد 

املذكور.

مبنا�شبة  الأردنية  امللكية  اجلوية  اخلطوط  �شركة  اأطلقت  اخرى  جهة  من 
اإحتفالها بالعيد اخلم�شني لتاأ�شي�شها برنامج البعثات اجلامعية الذي �شتنفذُه 
والبحث  العـايل  التعـليم  وزارة  يف  والتفاقيات  البعثات  مديرية  خالل  من 

العلمي مع مطـلع العـام الدرا�شي 2013 / 2014.
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اخلوالدة: نتطلع لفتح فرع يف مدينة اأربيل
�سمن خطة التو�سع لالأكادميية

"اأكادميية الطريان امللكية"... 
عقود من اخلربة

ومنذ  الزمن،  من  عقود  الأربعة  جتاوزت  ووا�شعة  غنية  خربات  ذات  تعترب 
تاأ�شي�شها تركت ب�شمات وا�شحة و�شاهمت ب�شكل كبري يف رفد قطاع الطريان 
واملهن  التخ�ش�شات  كافة  يف  موؤهلة  ب�شرية  بكوادر  واإقليميًا  حمليًا  املدين 

اجلوي.

يعنى  املنطقة  يف  معهد  اأول  تعترب  التي  الأردنية  امللكية  الطريان  اأكادميية 
حممد  الكابنت  العام  مديرها  بح�شب  ت�شعى  الطريان،  جمال  يف  بالتدريب 
جمالت  خمتلف  على  التدريب  يف  الريادة  مركز  على  للمحافظة  اخلوالدة 
الطريان لرفد اخلطوط اجلوية املحلية والإقليمية والعاملية بطيارين يتمتعون 
يف  الطلبة  وتاأهيل  تدريب  اإىل  بالإ�شافة  واملهارة،  الكفاءة  من  عال  مب�شتوى 
لأعلى  طبقا  الطائرات  واإلكرتونيات  الطائرات  �شيانة  هند�شة  جمالت 

املقايي�س العاملية، اإ�شافة اإىل دورات متقدمة يف جمال علوم الطريان.
 

امللكية  الطريان  اأكادميية  ان  لـ"الن�شامى"،  حديثه  خالل  اخلوالدة  ويقول 
الأردنية ونتيجة لزياد حجم الطلب على تدريب الطريان يف املنطقة، ا�شافة 

اىل �شمعتها املرموقة التي و�شلت اليها يف املنطقة، اأخذت على عاتقها التو�شع 
على امل�شتويني املحلي والقليمي.

يف  البكالوريو�س  درجة  خريجيها  منح  على  �شتعمل  الأكادميية  ان  وي�شيف 
تدريب الطريان، نتيجة التطور الكبري احلا�شل يف عملها، ا�شافة اىل امل�شتوى 

العايل خلريجيها على امل�شتويني املحلي والقليمي.

لل�شمعة  ونتيجة  اأنه  اإىل  الأردنية  امللكية  الطريان  اأكادميية  عام  مدير  واأ�شار 
�شناعة  يف  احلا�شل  التو�شع  ا�شافة  الأكادميية،  بها  حتظى  التي  الطيبة 
املوؤهلة  الكوادر  من  متزايدة  اعدادا  يتطلب  ما  وهو  املنطقة،  يف  الطريان 
واملدربة يف هذا القطاع، فان الأكادميية ب�شدد فتح فرع لها يف مدينة اأربيل 

باقليم كرد�شتان العراق.

وقال اأن الفرع اجلديد يف اقليم كرد�شتان العراق، ياأتي �شمن خطة و�شيا�شة 
الأكادميية يف تو�شيع اعمالها ون�شاطاتها على امل�شتوى القليمي، بحيث ت�شعى 
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االأكادميية ترفد ال�سوقني االأردنية
والعربية بطيارين اأكفياء

للو�شول لأكرب عدد من الدول العربية لتخريج طيارين يتمتعون مب�شتوى عال 
�شيانة  هند�شة  جمالت  يف  الطلبة  وتاأهيل  وتدريب  واملهارة،  الكفاءة  من 

الطائرات واإلكرتونيات الطائرات طبقا لأعلى املقايي�س العاملية.

وتاأ�ش�شت اأكادميية الطريان امللكية الأردنية عام 1966 بتوجيهات من جاللة 
املغفور له امللك احل�شني بن طالل، وقد ح�شلت على اإعتماد من هيئة تنظيم 
الطريان املدين الأردين بالإ�شافة اإىل اإعتماد منظمة الطريان املدين الدولية 
كما  والإبداع،  للتمييز  ت�شعى  التي  اجلوية  واخلطوط  الطريان  هيئات  وكافة 
الأوروبية  اجلوية  ال�شالمة  وكالة  ومتطلبات  معايري  �شمن  الأكادميية  وتعمل 
و�شركات  التدريب  متطلبات  لتلبية  الأمريكي  الفدرايل  الطريان  واإدارة 

الطريان يف املنطقة.

بالمكان  اأنه  اخلوالدة  اكد  حتقيقها،  اإىل  ت�شعى  التي  الأهداف  على  وبناء 
اإىل مركز متميز لتدريب  باأن يتم حتويلها  تلخي�س روؤية الأكادميية واملتمثلة 
ت�شمن  التي  التدريبية  الربامج  اأحدث  وتوفري  بتقدمي  املنطقة،  يف  الطريان 
تطبيق اأعلى امل�شتويات العاملية لتخريج طيارين ومهند�شني من ذوي الكفاءة 
واملهارة العالية، م�شريا اإىل اأن الأكادميية �شعارها خدمة املجتمع "بنزاهة ... 

�شدق ... واإمتياز"

التو�شع  اإىل  املا�شية  الفرتة  خالل  الأكادميية  عمدت  فقد  ذلك،  اىل  ا�شافة 
مبنى  يف  جديد  طابق  بان�شاء  قامت  حيث  املحلي،  ال�شعيد  على  عملها  يف 
الأكادميية يت�شمن 21 قاعة  جديدة خم�ش�شة للمحا�شرات، كما وا�شتاأجرت 

طابقا كامال يف منطقة �شارع مكة يف العا�شمة عمان م�شاحته الجمالية 2000 
مرتا ، �شيتم تق�شيمه اىل قاعات عديدة خم�ش�شة لتدري�س علوم الطريان.

لزدياد  نتيجة  لالكادميية،  التدري�شية  القاعات  اعداد  زيادة  خطوة  وتاأتي 
اعداد الطلبة الراغبني بالدخول يف عامل الطريان وتعلم علومه اخلا�شة، وهو 
باملحافظة  املتمثل  هدفها  ويحقق  لالكادميية  الطيبة  ال�شمعة  من  �شيعزز  ما 
على مركز الريادة يف تدريب خمتلف جمالت الطريان على كافة امل�شتويات 

املحلية والقليمية والعاملية.

واأ�شار اخلوالدة اإىل اأنه نتيجة خلربتها العريقة يف جمال الطريان، واملقرونة 
بطاقم مدربني موؤهلني باأعلى امل�شتويات العاملية، بالإ�شافة اإىل اعتمادها على 
اأحدث املعدات والتقنيات التكنولوجية، فقد باتت الأكادميية اليوم قادرة على 
تخريج طلبة ذوي كفاءة عالية يف جمالت الطريان التجاري وهند�شة �شيانة 

الطائرات .
 

جتاري  طريان  دبلوم  ت�شمل  والتي  الطريان  تدريب  برامج  الأكادميية  وتقدم 
اآيل، ودورة مدرب طريان، ودورة مدرب طريان اآيل، وبرامج تدريب لرخ�شة 
طيار خط جوي، ودورات مرحل جوي، ودورة تعاون اأطقم الطائرات، ودورات 

تاأهيل طيارين.

كما تقدم الكادميية برامج تدريب �شيانة الطائرات والتي ت�شمل  دبلوم �شيانة 
تاأهيل  ودورات  الطائرات،  اإلكرتونيات  ودبلوم  الطائرات،  وحمركات  هياكل 

تخ�ش�شية للمهند�شني والفنيني.
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يحيى خالد: املحمية هي موطن جمموعة متنوعة من 
النباتات واحليوانات وامل�ساحات اخل�سراء

حممية غابات عجلون .... 
املق�سد الرئي�سي لل�سياح

تقع �شمن ال�شل�شلة اجلبلية يف �شمال الأردن، متتد املحمية على م�شاحة 13 
كم2 من التالل املتباينة الرتفاع.

النباتات  من  متنوعة  جمموعة  موطن  وهي  عجلون   غابات  حممية 
العام  املدير  وح�شب  فهي  الغنية،  اخل�شراء  وامل�شاحات  واحليوانات، 
حمطة  عجلون  من  جتعل  خالد  يحيى  الطبيعة  حلماية  امللكية  للجمعية 
جذب للمتنزهني وحمبي امل�شي، وخ�شو�شا يف ف�شل الربيع، عندما تتزين 

املحمية بت�شكيلة وا�شعة ومتنوعة من الزهور الربية.

وخالل حديثه لـ"الن�شامى" ا�شتعر�س خالد املحمية التي تتوىل م�شوؤوليتها 
الغابات  من  به  تتميز  وما  اململكة  م�شتوى  على  واهميتها  ومدى  اجلمعية 

ا�شافة اىل ما تت�شمنه من ممرات توفر متعة القامة لدى الزوار.

ويقول ان حممية غابات عجلون اأن�شاأت يف عام 1987 للم�شاعدة يف احلفاظ 
على نظام غابات البلوط دائم اخل�شرة، ومتثل اأ�شجارها جزءا كبريا من 

م�شاحة الغابات يف الأردن، والتي تغطي حوايل 1 % من م�شاحة البالد.

وي�شيف انه بعد تاأ�شي�س املحمية، �شرعت اجلمعية بربنامج "اإكثار" الذي 
الغنية  الغابات  الأ�شمر اىل الربية، فقد كانت  الأيل  اإطالق  يهدف لإعادة 
الأ�شجار  على  تتغذى  لأنها  الأيل،  لعي�س  املنا�شب  املكان  توفر  عجلون  يف 
والأع�شاب، لكن التحطيب الذي كان �شائدًا يف املائتي عام املا�شية �شاهم 
يف انقرا�شه، ومنذ اإطالق هذا الربنامج يف العام 1998، متكنت اجلمعية 

من اإطالق اأعداد من الأيل الأ�شمر يف املحمية، لتعود اإىل موئلها الأ�شلي.
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تت�سمن 5 اأكواخ خ�سبية  و10 خيم خ�سبية ت�ستقبل 
الزوار على مدار العام

الإقامة يف حممية غابات عجلون، في�شري مدير عام اجلمعية  اما منطقة 
غابات  حممية  حافة  على  ومع�شبة  خ�شراء  كبرية  بقعة  يف  تقع  انها  اىل 
واأ�شجار  احللبي  والف�شتق  والبلوط  اخلروب  باأ�شجار  حماطة  عجلون، 

الفراولة، مكّونة مناظر جميلة للمحمية وما حولها. 

و�شرفات �شغرية،  توفر مرافق خا�شة  اأكواخ خ�شبية   5 املحمية  ويوجد يف 
منها  واحدة  كل  تت�شع  خ�شبية  خيم  و10  العام  مدار  على  الزوار  ت�شتقبل 
من  الزوار  لإ�شتقبال   تفتح  م�شرتكة،  مبرافق  مزودة  اأ�شخا�س  لأربعة 

منت�شف �شهر اأذار وحتى نهاية �شهر ت�شرين الأول.

وبالقرب من هذه املنطقة، �شتجد مركز الزوار واملطعم وقاعة الجتماعات 
من  تتكون  التي  املطعم،  يف  الطعام  قائمة  اىل  ا�شافة  الطبيعة،  ودكان 

الطعام العربي التقليدي، مبا يف ذلك بع�س اأطباق عجلون املميزة.

وبال�شافة اىل الكواخ واخليم، ميكن النزيل القامة يف نزل ييت الب�شكويت 
القريب من املحمية واملوجود يف قرية عرجان الهادئة، حيث يقع هذا النزل 
يف وادي مليء با�شجار التني والرمان، ويتكون من غرفتني تت�شع من 8- 9 

اأ�شخا�س. 

وينتقل خالد للحديث عن املمرات التي ميكن امل�شي فيها يف املحمية، وليبداأ 
مبمر الأيل الأ�شمر الذي يفتح على مدار العام، حيث يبلغ م�شافته حوايل 

2كم ويت�شع من 4 اإىل 18 �شخ�شا.

ويوفر  املخيم،  يبداأ من  دائري ق�شري  انه ممر  على  املمر،  و�شف  وميكن 
واخليم  الكواخ  منطقة  من  فبالقرب  للمحمية،  وخالبة  طبيعية  مناظر 
�شيجد النزيل مع�شرة عنب حجرية قدمية، كما وانه يف �شاعات ال�شباح 

ميكن م�شاهدة الأيل الأ�شمر قبل العودة اىل مركز الزوار.

اما ممر بيت ال�شابون، فانه يفتح على مدار العام وعلى م�شافة 7كم ويت�شع 
النزيل  وياأخذ  املحمية  الزوار يف  ويبداأ من مركز  اإىل 18 �شخ�شا،   4 من 
اإىل بيت ال�شابون يف قرية عرجان املجاورة، كما ويقود املمر النزيل عرب 
الغابات الكثيفة املمتلئة ب�شجر البلوط والف�شتق واأ�شجار الفراولة ال�شرقية.

اآثار مع�شرة  يوؤدي اىل  يتبع طريقًا �شغريًا غري مبا�شر  اأن  للنزيل  وميكن 
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اأن�سئت عام 1987 للم�ساعدة يف احلفاظ على نظام 
غابات البلوط دائم اخل�سرة

نبيذ قدمية، حيث با�شتطاعته م�شاهدة اأ�شجار الفراولة ال�شرقية الأقدم يف 
املحمية وهو يف الطريق اىل الوادي، م�شريا اىل انه بامكان النزيل م�شاهدة 

قمة جبل ال�شيخ املغطاة بالثلوج يف جنوب �شوريا. 

"مراح  نقطة  عند  البحر  �شطح  م�شتوى  فوق  مرت   11 اإىل  املمر  ويرتفع 
القرية  �شيدات  تتبع  حيث  ال�شابون،  بيت  اىل  ذلك  بعد  وينزل  الن�شر"، 
الطريقة التقليدية يف �شنع ال�شابون من زيت الزيتون ال�شايف والنباتات 

املحلية.

باحلديث عن   لينتقل  غابات عجلون  باحلديث عن ممرات  وي�شتمر خالد 
ممر بيوت عجلون الذي يفتح على مدار العام وتبلغ م�شافته 7كم ويت�شع لـ 

4 اأ�شخا�س واأكرث.

ال�شابون  بيت  للجمعية؛  التابعة  الثالثة  عجلون  بيوت  زيارة  املمر  وي�شمل 
حيث  را�شون،  قرية  يف  اخلط  وبيت  عرجان  قرية  يف  الب�شكويت  وبيت 
ي�شتطيع النزيل التوجة من نقطة  "مراح الن�شر" باجتاة بيت اخلط ومن 
ثم بيت ال�شابون فبيت الب�شكويت، وبامكان النزيل اتخاذ اخلطوات الأوىل 

يف اكت�شاف فن وتاريخ وطريقة كتابة اخلطوط العربية. 

اما بالن�شبة لبيت الب�شكويت، فانه بامكان زيارة مطبخ منتجات "ت�شايل 
" حيث يتم حت�شري الب�شكويت واحللويات الأردنية املعّدة يدويا بو�شفات 
ذلك  اىل  بال�شافة  معا�شرة،  بطريقة  حملية  ومكونات  تقليدية  اأردنية 
نزل  القامة يف  الطبيعة من خالل  مع  بالتوا�شل  هادئة  ليلة  ق�شاء  ميكن 

بيت الب�شكويت.

اما ممر قرية عرجان فانه يفتح على مدار العام وعلى م�شافة 12 كم حيث 
يت�شع من 4 اإىل 18 �شخ�شا، وبامكان املمر اأخذ النزيل من بيت ال�شابون، 
املورقة يف قرية عرجان، مما  والب�شاتني اخل�شراء  امل�شجرة  الوديان  عرب 
املوجود يف  الب�شكويت  وبيت  الريفية  احلياة  لكت�شاف منط  الفر�شة  يتيح 

املنطقة.

وي�شيف املدير العام للجمعية امللكية حلماية الطبيعة، انه على طريق املمر 
ت�شطف اأ�شجار احلور على طول نبع املياه لت�شكل م�شهدًا يف غاية اجلمال، 
القدمية  املياه  ال�شخرية وطواحني  امل�شي ميكن مالحظة اجلدران  واأثناء 
احلبوب  لطحن  املحليني  ال�شكان  قبل  من  قدميا  ت�شتخدم  كانت  التي 

بال�شافة اىل �شجرة اجلوز اجلوفاء.

8كم  م�شافة  وعلى  العام  مدار  على  يفتح  فهو  الزهري،  اللبيد  ممر  اما 
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ويت�شع من 4 اإىل 18 �شخ�شا، وقد �شمي هذا املمر على ا�شم زهرة "اللبيد 
الربيع،  ف�شل  يف  املمر  اأنحاء  جميع  يف  م�شاهدتها  ميكن  التي  الزهري" 
حيث ي�شق املمر طريقه و�شط غابات كثيفة وب�شاتني ومزارع وقرى داخل 
الغربية  لل�شفة  روؤية مناظر جميلة  املمر  املحمية، كما ومينح هذا  وخارج 

و�شوريا والريف الأردين. 

اما ممر مار اليا�س، فانه يفتح على مدار العام وعلى م�شافة 8.5 كم ويبلغ 
�شعته من 4 اإىل 18 �شخ�شا، ويقود املمر الذي يبداأ من مركز الزوار، اإىل 
اآثار كني�شة ماراليا�س التي تعترب واحدة من اأقدم الكنائ�س يف الأردن، حيث 
�شميت الكني�شة بهذا ال�شم ن�شبة اىل النبي اليا�س اأو اليا، كما وياأخذ املمر 

ال�شنديان  وبني غابات  والجا�س،  التني  ب�شاتني  النزيل عرب جمموعة من 
واأ�شجار الفراولة ومروج مملوءة بالزهور.

وممر قلعة عجلون الذي يقع يفتح على مدار العام ما عدا �شهر رم�شان، 
فانه �شيكون برفقة دليل فقط، حيث يعترب من املمرات ال�شعبة وفيه العديد 
من املنحدرات احلادة وتبلغ م�شافته  18 كم ويت�شع من 4 اإىل 18 �شخ�شا.

ويعترب هذا املمر مليئا بالتحدي والذي ياأخذ النزيل عرب البيوت وجمموعة 
من املزارع ال�شغرية والب�شاتني القريبة يف الطريق اإىل قلعة عجلون التي 

بنيت بني 1188-1184 يف عهد �شالح الدين الأيوبي. 
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"االأردنية النتاج االأدوية"...
ق�سة جناح اأردنية

مبيعاتها جتاوزت 50 مليون 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  الخرتاع يف  براءات  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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االإ�ستثمـــــــار فــي قطـــــــاع االأدوية

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  ال�شتفادة من  اجل  """"""" """""""  من  ي�شمى 

الأردن. املتوفرة يف  الب�شرية 

ال�سركة متتلك اأكرب عدد من براءات االخرتاع يف املنطقة

االأردن يعترب الدولة 
الوحيدة يف املنطقة الذي 

مييل ميزان مدفوعاته 
الدوائية ل�ساحله

بداأت باإنتاج الكوا�سف 
الطبية والتي تتيح 

لل�سخ�س العادي اأن يقوم 
بفح�س ذاته
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 55 بن�شبة   2013 حزيران   30 يف  كما  التعدين  قطاع  �شركات  اأرباح  تراجعت 
باملئة لدى مقارنتها مع نف�س الفرتة من العام املا�شي، حيث بلغ جمموع اأرباح 
مليون  العام احلايل حوايل 89.4  الأول من  للن�شف  التعدين  قطاع  �شركات 
العام  من  الفرتة  لذات  دينار  مليون   198.8 بقيمة  اأرباح  مع  مقارنة  دينار 

املا�شي.

فيما ت�شدرت �شركة العامة للتعدين قائمة ال�شركات الأكرث تراجعًا يف اأرباحها 
األف  ال�شركة من 175،257  اأرباح  تراجعت  باملئة حيث  بلغت 187.7  وبن�شبة 
دينار يف عام 2013،  األف  بقيمة 153،729  اإىل خ�شائر  دينار يف عام 2012 
فيما زادت خ�شائر �شركة ال�شيليكا يف عام 2013 بن�شبة 97.7 باملئة حيث بلغت 
خ�شائر ال�شركة يف عام 2013 حوايل 88،062 األف دينار مقابل خ�شائر بقيمة 
44،544 األف دينار يف عام 2012، كما زادت خ�شائر �شركة الأ�شمنت الأردنية 
ال�شركة يف عام 2013  بلغت خ�شائر  باملئة حيث  بن�شبة 78.2  يف عام 2013 

مليون   7،263،361 بقيمة  خ�شائر  مقابل  دينار  مليون   12،943،866 حوايل 
دينار يف عام 2012.

وعلى النقي�س متكنت �شركة حديد الأردن من حتويل خ�شارة بقيمة 986،535 
األف دينار يف عام 2012 اإىل اأرباح بقيمة 880،499 األف دينار يف عام 2013 
وبن�شبة منو 189.3 باملئة، اأي�شًا تراجعت خ�شائر �شركة الوطنية لل�شلب بن�شبة 
54.5 باملئة عندما تراجعت خ�شائر ال�شركة من 280،804 األف دينار يف عام 

2012 اإىل خ�شارة بقيمة 127،806 األف دينار يف عام 2013.
عمان  بور�شة  يف  الأعلى  ال�شوقية  القيمة  �شاحبة  البوتا�س  ل�شركة  وبالن�شبة 
اأرباحها  بلغت  باملئة حيث  بن�شبة 25.7  اأرباحها يف عام 2013  فقد تراجعت 
دينار  مليون  بقيمة 125.7  اأرباح  دينار مقابل  مليون  ال�شافية حوايل 93.3 
يف عام 2012 كما تراجعت اأرباح �شركة الفو�شفات بن�شبة 91.3 باملئة يف عام 
اأرباح  مقابل  دينار  مليون   6.6 حوايل  ال�شافية  اأرباحها  بلغت  حيث   2013

بقيمة 76 مليون دينار يف عام 2012.

اإىل  لت�شل  باملئة   4.7 بن�شبة  للمجموعة  الت�شغيلية  امل�شاريف  يف  ارتفاعًا 
اإ�شافة  الدولية  البيني  الربط  تكاليف  يف  الزيادة  ب�شبب  دينار  مليون   127.6
لتكلفة م�شاريف الكهرباء الإ�شافية بقيمة 3.5 مليون دينار بعد قرار حكومي 

برفع تعرفة الكهرباء لقطاع الت�شالت بن�شبة 150 باملئة.

وعانت ال�شركة من تراجع اإيراداتها بن�شبة 9.5 باملئة مقارنة مع نهاية حزيران 
2012 ب�شبب املناف�شة ال�شديدة يف ال�شوق بالإ�شافة اإىل الإنخفا�س الكبري يف 
اإيرادات التجوال الدويل علمًا باأن اإيرادات ال�شركة من خدمة الهواتف النقالة 
بلغت 51.7 من جممل الإيرادات و39.8 باملئة من خدمات الإنرتنت و8.1 

باملئة من خدمة خطوط الهواتف الثابتة.

اأظهرت البيانات املالية ل�شركة الت�شالت الأردنية كما يف 30 حزيران 2013 
عن تراجع اأرباحها اإىل 25.1 مليون دينار مقارنة مع 41.1 مليون دينار لنف�س 

الفرتة من العام املا�شي وهو ما ي�شكل ن�شبة تراجع 38.8 باملئة.

لديها  امل�شرتكني  قاعدة  منو  من  الرغم  على  الأرباح  يف  الرتاجع  هذا  وياأتي 
البيانات  اأظهرت  كما  م�شرتك،  مليون   4.29 اإىل  و�شوًل  باملئة   6.5 بن�شبة 

اإيرادات خدمة الهواتف النقالة �سكلت 
51.7% من جممل اإيرادات ال�سركة

25 مليون دينار اأرباح جمموعة اوراجن 
لالت�ساالت للن�سف االأول

تراجع اأرباح قطاع التعدين بن�سبة 55 % 
خالل الن�سف االأول 

برتاجع ن�سبته 38.8 %
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اأخبــار اإقت�ســـــاديــة متنوعـــة

12 مليون دينار اأرباح الفو�سفات الن�سفية

بلغت ارباح �شركة مناجم الفو�شفات الردنية حوايل 12 مليون دينار يف الن�شف 
 ،2012 من  ذاتها  الفرتة  ارباح  عن  تراجعا  حمققة  احلايل،  العام  من  الول 
ا�شواق  الطلب يف  وتراجع  العاملية  ال�شواق  ال�شمدة يف  ا�شعار  انخفا�س  ب�شبب 

ال�شتهالك الرئي�شية.

ال�شركات  ت�شم  التي  املجمعة  ال�شركة  ميزانية  فاإن  ال�شركة،  اف�شاح  وبح�شب 
متاأثرة  دينار  مليون  6ر6  اىل  ال�شافية  الرباح  تراجع  اىل  ت�شري  احلليفة، 
مبجموعة عوامل اهمها انخفا�س الطلب على ال�شمدة الفو�شفاتية والفو�شفات 
�شادرات  من  باملئة   70 حوايل  على  ت�شتحوذ  التي  الهندية  ال�شوق  يف  اخلام 

ال�شركة ال�شنوية.

الرئي�شة حققت  ال�شركة  موؤ�شرات  فاإن  الرباح  تراجع  رغم  اإنه  ال�شركة  وقالت 
و29  مليار  اىل  ارتفعت  التي  واملطلوبات  امللكية  حقوق  جمموع  ابرزها  ارتفاعا 
مليون دينار للن�شف الول من العام احلايل مقارنة مع 993 مليون دينار للفرتة 

ذاتها من 2012.

قيمة  انخفا�س  اإن  املجايل  عامر  املهند�س  ال�شركة  ادارة  جمل�س  رئي�س  وقال 
املبيعات لل�شركة يعود اإىل انخفا�س ا�شعار بيع الفو�شفات عامليا وهو ما اثر على 
اإىل  اأخرى  �شركات  وجلاأت  النتاج  عن  بع�شها  توقف  عاملية  فو�شفات  �شركات 

تخفي�س كميات انتاجها.

املخزون  ارتفاع  اىل  رئي�س  ب�شكل  الردين  الفو�شفات  بيع  كميات  تراجع  وعزا 

اأكرب ال�شواق امل�شتوردة وامل�شتهلكة للفو�شفات الردين، اىل  يف ال�شوق الهندية 
وتراجع  لال�شمدة  املزارعني  ا�شترياد  دعم  وقف  الهندية  احلكومة  قرار  جانب 

�شعر �شرف الروبية الهندية امام الدولر.

ولفت املجايل اىل ا�شباب حملية ادت اىل تراجع �شايف ارباح ال�شركة متثلت يف 
زيادة تكلفة النتاج ابرزها زيادة ر�شوم التعدين اىل 5 باملئة من قيمة املبيعات 
الكلية مقارنة مع ر�شوم مقدارها 2 دولر للطن الواحد، ما رتب زيادة يف مقدار 
للن�شف الول من  بلغت 6ر6 مليون  اذ  باملئة  بلغت حواىل 100  التعدين  ر�شوم 
العام احلايل مقارنة مع 6ر3 مليون دينار للفرتة ذاتها من 2012، اىل جانب 

ر�شوم اخلدمات الزراعية التي بلغت نحو 5ر3 مليون دينار.

وقال اإن ما زاد تكاليف النتاج اىل جانب ر�شوم التعدين، هو ارتفاع بدل اإيجار 
الرا�شي من قبل احلكومة اىل اكرث من 10 ا�شعاف للعام احلايل مقابل بدل 
اليجار للعام 2012، وارتفاع تكلفة املحروقات وزيادة عدد العاملني يف ال�شركة 
وتوقف النتاج بداية العام لثالثة ا�شهر ون�شف ب�شبب ال�شرابات العمالية من 

ناحية وواجراء عمليات �شيانة مو�شعة من جهة اأخرى.

بلغت  الفو�شفات  مادة  من  ال�شركة  انتاج  ان  اىل  املالية  ال�شركة  بيانات  وت�شري 
كميات  بلغت  بينما  الف طن،  الداب 197  �شماد  ومن  الف طن  و896  مليون   2
واجلزء  للت�شدير  غالبيتها  طن  الف  و579  مليون   2 حوايل  املباعة  الفو�شفات 

الخر لال�شتهالك يف ال�شوق املحلية.

2.9 مليون طن انتاج ال�سركة من مادة الفو�سفات
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بنك دبي االإ�سالمي يطبق خدمة تكنولوجيا 
مايكرو�سوفت لنظم االأجهزة االفرتا�سية

قام بنك الأردن دبي الإ�شالمي �شمن ا�شرتاتيجيته لتقدمي اف�شل 
خدمة للمتعاملني بتطبيق تكنولوجيا مايكرو�شوفت لنظم الأجهزة 
هذه  من  ينتفع  م�شرف  اأول  لي�شبح   ،)"""( الفرتا�شية 

التكنولوجيا.

الفرتا�شيه  الأجهزة  لنظم  مايكرو�شوفت  تكنولوجيا  وتوفر 
اأجهزة الكمبيوتر من خالل خوادم  اأ�شلوب جديد لإدارة   ،)"""(
ويندوز الفرتا�شية، والذي ميّكن امل�شتخدم من الو�شول اإىل جهاز 
فروع  من  فرع  اي  ومن  اآخر  جهاز  اأي  عرب  به  اخلا�س  الكمبيوتر 

البنك.

كافة  وتطبيقات  لربامج  مركزيني  واإدارة  دعمًا  توفر  كما 
مقارنة  والتعديالت  الربامج  حتميل  عملية  وت�شهل  امل�شتخدمني، 
توفري اخلدمات  وي�شمن  ال�شخ�شية،  للحوا�شيب  التقليدية  بالبيئة 
ب�شكل م�شتمر يف متناول امل�شتخدمني من خالل رابط الإنرتنت بني 

اأجهزتهم واخلادم.
�شامي  ال�شالمي  دبي  الردن  بنك  يف  التنفيذي  الرئي�س  وقال 
الفغاين "اإننا ن�شعى ان نكون يف طليعة املوؤ�ش�شات املالية يف تطبيق 

التكنولوجيا احلديثة ، والتي ت�شهم يف تخفي�س النفقات الراأ�شمالية 
اأكرث  ب�شكل  املكتبية  امل�شاحة  واإ�شتثمار  الكهرباء  مثل  والت�شغيلية 
وتاأمني  اخلوادم  على  الإفرتا�شي  التحكم  ميزة  وتطبيق  فاعلية، 
حماية اأكرب للمعلومات اخلا�شة مبتعاملني البنك وبياناتهم املالية، 
نفقات  يف  الإ�شالمي  دبي  الأردن  بنك  يوفر  ذلك  اىل  بال�شافة 
اجلديدة  الربامج  اإ�شافة  عمليات  تتم  اإذ  العاملة؛  القوى  ت�شغيل 
وحتديث الربامج املوجودة واأية خدمات اأخرى عن بعد، لأن اخلادم 

املركزي يخّزن معلومات وبرامج كافة امل�شتخدمني".

ح�شني  الأردن  مايكرو�شوفت  ل�شركه  العام  املدير  قال  جانبه  من 
اإىل  الأردن  التكنولوجيا يف  ملح�س "ن�شعى من خالل تطبيق هذه 

تعزيز كفاءة قطاع الأعمال يف اململكة".

وا�شاف "اإن ا�شتخدام بنك الأردن دبي الإ�شالمي لآخر ما تو�شلت 
اإليه التكنولوجيا احلديثة مثل الـ """ هو اخلطوة الأوىل يف تر�شيخ 
جهود مايكرو�شوفت لدعم القطاع امل�شريف عرب حت�شني الإنتاجية، 

وتوفري الفر�س اجلديدة للنمو".
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"البوتا�س العربية" تطالب احلكومة م�ساعدة اأخ

ال�سناعات املحلية احلفاظ على قدرتها التناف�سية

ال�سرايرة: كلف االنتاج هي العامل الرئي�س النخفا�س االأرباح

على �سوء تراجع اأرباحها خالل الن�سف االأول

ال�شرايرة  جمال  العربية  البوتا�س  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  طالب 
قدرتها  على  احلفاظ  املحلية  وال�شناعات  ال�شركة  م�شاعدة  احلكومة 
التناف�شية يف العامل، الأمر الذي �شي�شاهم يف حت�شني الو�شع الإقت�شادي 

للمملكة.

وقال اأن �شركة البوتا�س العربية تعترب �شرحا حيويا لالإقت�شاد الأردين، 
فقد رفدت خزينة اململكة يف الفرتة 2000-2012 بن�شبة يبلغ متو�شطها 
وتوزيعات  التعدين  ور�شوم  الدخل  �شريبة  بني  اأرباحها  �شايف  70%من 
التي  املبالغ  جمموع  بلغ  وقد  وغريها،  وامليناء  الطريق  ور�شوم  ارباح 
حولتها ال�شركة اإىل اخلزينة يف هذه الفرتة حوايل مليار دينار، م�شريا 
اإىل خف�س هذه  ال�شركة �شيوؤدي ذلك  اأرباح  اأنه يف حال انخف�شت  اإىل 

امل�شاهمة بال�شرورة.

واأ�شاف ان اأرباح �شركة البوتا�س العربية خالل الن�شف الول من العام 
احلايل 2013 انخف�شت بن�شبة 26% بالرغم من زيادة �شادراتها بن�شبة 

14%، حيث اأن هذا الإنخفا�س مل يكن مفاجاأة بل كان نتيجة حتمية لعدة 
عوامل اأهمها فيما يتعلق بكلف الإنتاج.

املبيعات  اإيرادات  امل�شتوى من  نف�س  اإ�شتطاعت احلفاظ على  فال�شركة 
وذلك من خالل اإرتفاع الكميات املباعة خالل الن�شف الأول من العام 
احلايل اىل 1089 األف طن مقارنة مع 931 األف طن خالل نف�س الفرتة 
ب�شبب  رئي�شي  ب�شكل  كان  ال�شادرات  كميات  واإرتفاع   ،)2012( لعام 
زيادة الكميات امل�شدرة اإىل اأ�شواق الهند ، اأندوني�شيا و ماليزيا والتي 

فاقت اإنخفا�س الكميات امل�شدرة اإىل ال�شني.

الطن  بيع  �شعر  متو�شط  انخفا�س  املباعة  الكميات  اإرتفاع  كما �شاحب 
بن�شبة 14% من 473 دولر للطن يف الن�شف الأول من العام املا�شي اإىل 
405 دولر للطن يف الن�شف الأول من العام احلايل 2013، وهذا اأدى 

اىل اإ�شتقرار اإيرادات مبيعات ال�شركة على حوايل 331 مليون دينار.
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اأخبــار اإقت�ســـــاديــة متنوعـــة

هي  الإنتاج  بكلف  واملتعلقة  الداخلية  العوامل  اأن  اإىل  ال�شرايرة  واأ�شار 
لتاأثريها  نظرًا  اأي�شًا  الأهم  وتعترب  الأرباح  لإنخفا�س  الرئي�س  العامل 
تتلخ�س  وهي  العربية،  البوتا�س  ل�شركة  التناف�شية  القدرة  على  املبا�شر 
بالإرتفاع الكبري يف كلف الطاقة واملياه واليد العاملة والر�شوم وال�شرائب. 

من  العامل  يف  للبوتا�س  منتج  ثامن  هي  العربية  البوتا�س  �شركة  اأن  وقال 
حيث الكميات، ولكن كلفة الإنتاج للطن الواحد يف ال�شركة تقع �شمن اأعلى 
كلف الإنتاج يف العامل.  وبناء عليه فاإن ارتفاع كلف الإنتاج ت�شع ال�شركة 
اأمام حتديات جمة يف املحافظة على قدرتها التناف�شية وحجم مبيعاتها، 
يف  الواحد  للطن   %30 بحوايل  ارتفعت  والكهرباء  الطاقة  كلفة  اأن  حيث 
العام احلايل )2013( مقارنة مع الفرتة املماثلة من  الن�شف الأول من 

العام املا�شي )2012(، وهذه ن�شبة كبرية جدًا.  

�شركة  بها  تتمتع  التي  التناف�شية  امليزات  كانت  املا�شي  يف  اأنه  واأ�شاف 
البوتا�س العربية هي �شعر الطاقة املنخف�س وكلفة اليد العاملة املنخف�شة، 
بالإ�شافة اإىل موقعها الذي يتيح لها �شهولة الو�شول اإىل الأ�شواق الكربى 

يف اآ�شيا وخا�شة يف الهند وال�شني، وقد تراجعت هذه املزايا جميعها.

با�شطراد  والكهرباء"  "املحروقات  ب�شقيها  الطاقة  كلف  ارتفعت  فقد 
ت�شعرية  اأن  حيث  بالزيادة  لالإ�شتمرار  مر�شحة  وهي  كبرية،  وبن�شب 
اأنه من  الكهرباء ارتفعت بن�شبة 150% منذ منت�شف العام املا�شي وكما 

املتوقع زيادة كلف الطاقة يف �شوء رفع التعرفة الكهربائية خالل الن�شف 
الثاين من العام احلايل بن�شبة %15.

كما وارتفعت كلف اليد العاملة من 28.8 مليون دينار يف الن�شف الأول 
من 2012 اإىل 31.3 مليون دينار يف الن�شف الأول من 2013، اأي مببلغ 
2.5 مليون دينار اأو بن�شبة 9%، وذلك بعد الإتفاقيات العمالية التي رفعت 
رواتب ومزايا العاملني اإىل م�شتوى غري م�شبوق دون تخفي�س حجم اليد 
العاملة من امل�شتوى احلايل الذي يفوق 2300 موظف اإىل م�شتوى مماثل 
لل�شركات املناف�شة، بل واألزمت الإتفاقيات ال�شركة بتثبيت عمال املياومة 

مما رفع حجم اليد العاملة غري املاهرة بن�شبة %20.

وازدادت كلفة املياه بن�شبة 9% يف الن�شف الأول من العام احلايل 2013 
يف  دينار  مليون   3.38 من  املا�شي،  العام  من  الفرتة  نف�س  مع  مقارنة 
من  الأول  الن�شف  يف  دينار  مليون   3.69 اإىل   2012 من  الأول  الن�شف 
2013، اأي مببلغ 300 األف دينار، كما وتراجعت اأهمية املوقع الإ�شرتاتيجي 
الرو�شي  للمنتج  ي�شمح  الذي  ال�شني  اإىل  رو�شيا  من  احلديد  خط  بتاأثري 
ال�شينية  الأ�شواق  اإىل  منتجه  اإي�شال  العامل،  يف  املنتجني  اأكرب  من  وهو 

ب�شهولة وكلفة قليلة. 

هو  العربية  البوتا�س  �شركة  يف  الإنتاج  كلفة  ارتفاع  اأ�شباب  اأهم  ومن 
ارتفاع الر�شوم وال�شرائب، فعلى �شبيل املثال، حت�شب "ا�شرائيل" ر�شوم 
التعدين على اأ�شا�س ن�شبة ثابتة تبلغ 5% من املنتج اخلارج من امل�شنع. اأما 
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ن  املَُعدَّ للطن  دولر(  دينارا )176  التعدين 125  ر�شوم  فتبلغ  الأردن،  يف 
ان  اإىل  ال�شرائب، م�شريا  بعد  الأرباح  تتجاوز 25% من �شايف  ل  وبحيث 
هذه الن�شبة ميكن حتملها يف �شنني الرخاء، ولكن يف معظم الأوقات تعترب 

"مدمرة" حيث اأنها قد تقارب 25% من �شايف الأرباح.

وتابع ال�شرايرة قائال، اأن م�شودة قانون �شريبة الدخل اجلديد ت�شري اإىل 
وحتى    ،%40 اىل   %25 بني  ما  اإىل  التعدين  �شركات  على  ال�شرائب  رفع 
لو ا�شتقرت الن�شبة على 25%، فهي زيادة قيا�شية يتوقع اأن تكون نتيجتها 

"كارثية" على تناف�شية �شركة البوتا�س.

اإىل  ت�شعى  العربية  البوتا�س  �شركة  اإدارة  اأن  ال�شرايرة  اكد  عليه،  بناء 
كلفة  لتخفي�س  بدائل  عدة  درا�شة  طريق  عن  التناف�شية  قدرتها  تعزيز 
الإنتاج دون خف�س حجم اليد العاملة، وذلك انطالقًا من الواجب الوطني 
بعدم الإ�شهام يف تفاقم و�شع البطالة خا�شة يف املناطق الأكرث فقرًا يف 

اململكة. 

الغاز  مثل  اأخرى  مب�شادر  الثقيل  الوقود  ا�شتبدال  البدائل  هذه  وت�شمل 
الطاقة  املتجددة مثل  الطاقة  الثقيل، وم�شادر  الوقود  اأقل كلفة من  وهو 
كلفة  يخف�س  قد  الغاز  اإىل  التحول  اأن  اإىل  الدرا�شات  وت�شري  ال�شم�شية، 
الإنتاج للطن بحوايل 30% ح�شب ال�شيناريو املعتمد، ولكن ال�شركة تواجه 

�شعابًا جمة يف احل�شول على م�شدر م�شتدام للغاز ب�شعر معتدل.

الطاقة  تو�شعة  البوتا�س  �شركة  تتدار�شها  التي  البدائل  وت�شمل  كما 
الإنتاج للطن، موؤكدا يف  اإىل خف�س كلفة  يوؤدي  اأن ذلك  الإنتاجية، حيث 

الوقت نف�شه اأن ال�شركة اأعدت �شيناريوهات للتو�شع ت�شتقطب اإىل الأردن 
ال�شيناريو  ح�شب  دولر  مليار  اإىل  ت�شل  قد  بقيمة  مبا�شرة  ا�شتثمارات 
املعتمد، وكان من املقدر اأن ينتج عنها ا�شتحداث املئات من فر�س العمل 
اجلديدة املبا�شرة وغري املبا�شرة يف مناطق تعترب من اأ�شد املناطق فقرًا 
خزينة  ملكية  اإىل  بكاملها  �شتعود  كانت  الإ�شتثمارات  فهذه  اململكة،  يف 
العام  �شنة من  بعد 45  اأي  الإمتياز عام 2058،  انتهاء فرتة  الدولة عند 
احلايل، لكن قرار هيئة ت�شجيع الإ�شتثمار برف�س منح ال�شركة الإعفاءات 
املطلوبة لعملية التو�شعة اأدى اإىل �شع�شعة حما�س امل�شاهمني لالإ�شتثمار يف 

تو�شعة الطاقة الإنتاجية لل�شركة.

وجدير بالذكر يف هذا ال�شياق اأن �شركة البوتا�س "الإ�شرائيلية" ت�شتخرج 
الطاقة  تبلغ  بينما   امليت،  البحر  من  العام  اأربعة ماليني طن يف  حوايل 
الإنتاجية ل�شركة البوتا�س العربية وامل�شتخرجة من نف�س امل�شدر )معادن 
وال�شركة  كما  العام،  يف  طن  مليون   2.45 اإىل   2.35 امليت(من  البحر 
"الإ�شرائيلية" تتمتع باأف�شلية تناف�شية بعد اكت�شاف حقول الغاز يف البحر 

الأبي�س املتو�شط، مما يوفر عليها كلف الطاقة  ب�شكل كبري �شنويا.

اأما فيما يتعلق انهيار الكارتيل بني رو�شيا ورو�شيا البي�شاء، اأكد ال�شرايرة 
مت�شاربة  توقعات  فهنالك  العاملي،  ال�شوق  على  بعد  تظهر  مل  نتائجه  اأن 
من املحللني، يقول بع�شها اأن اأ�شعار البوتا�س العاملية �شتنخف�س بن�شبة قد 
تبلغ 25% اإىل حد اأقل من 300 دولر للطن، بينما يتوقع اآخرون اأن يتو�شل 
ال�شوق اإىل ا�شتيعاب ال�شدمة التي نتجت عن تفكك الكارتل دون انهيار 

كبري يف الأ�شعار، ومن املبكر اأن جنزم مبا �شيتمخ�س عنه امل�شتقبل.
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ر�سا�سيــات...

بقلـــــــــم : هديـــــــل الرحامنــــــــة

1( يوؤملني اخلنجر يف �سدري ..
هال اأزحته قليال باجتاِه كتفي ...

نحن الن�ساء نتاأمل بطعنة ال�سدِر ........يا وطني !!
2( رغم قبح اجلوع اال انه ال ي�ساوي ب�ساعة التخمة 

!!! بـال�سبع 
ا�ستغالل  على  ُيبنى  ....زواجها  القبيحة  املراأة   )3

حاجة رجل اأو حماقة اإمراأة جميلة !!!
)4(  عزيزتي املراأة ....

والوطن  الدين  من  جزء  الت�سعون  هي  الثقافة 
والكرامة واجل�سد واالح�سا�س واالن�سانية !!

فارغة  امل�ساحة  تلك  كل  وتبقي  الع�سرة  متالأي  ال 
...الثقافة مفتاحها كلمة اأهتم .... 

5( كلما ارتفعت ت�سبح زلة قدمك قاتلة !!
الثقافة  على  مبني  ن�سبي  ...�سيء  اخلطاأ   )6

االجتماعية للفرد ...
اذا اختلف خطاآن كان كالهما على �سحيح !!

اأ�سافر  ...كلما تعبت  اأ�سافر اىل هناك  مللت  7( كلما 
اىل هناك ...

اأ�سافر  اأحببت  ...كلما  هناك  اىل  اأ�سافر  بكيت  كلما 
اىل هناك ...

اأ�سافر اليها ...هل اأخربِك ال�سفر !!!؟
وجهه  و  ال�سغريه  حقيبته  الرجل  يحمل  اأن  معنى  ما 

ويده...
وي�سافر اىل اإمراأة !!!

8( تعاريج يديه ...خارطة !!
حتفظ عنوان داري و تدلني على طريق بيتي ...

مل  بحروف  لغة  عينيك  من  ....اأ�سوغ  دعني   )9
يقراأها رجل غريك ..

جديدة  ع�سق  حكاية  النظرة  من  ....اأخرتع  دعني 
....

....برم�سك  بحفظك  ال�سماء  دعني....اأُبارك 
...بق�سيدة ...

دعني ...اأحتاج اأن اأحبك ...
قلياًل ..قلياًل ...وقلياًل ..

10( اللون الذي ال حتبه ال يعني انه لي�س جميال ...
القاعدة التي ال توؤمن بها ال تعني انها غري �سحيحه 

...
الطعام الذي ال ت�ستهيه ال يعني انه غري لذيذ ....

ال يوجد لون غري جميل هنالك لون ال يعجبك..
انت  حقائق  هنالك  �سحيحة  غري  قاعدة  يوجد  ال 

التوؤمن بها ...
ال  ل�سانك  مذاق  هنالك  لذيذ  غري  طعام  يوجد  ال 

يحبه.....
ل�ست  انك  فهم  اىل  ت�سل  ان  هو  الفكري  الن�سوج 

احلياة بل جمرد حي فيها !!!
اأن تتيقن من اأنك ل�ست ال�سحيح الوحيد وال القاعدة 

الثابتة وال احلقيقة االأخرية !!
11( اللهم ...

ان يف وطني قرب جلدي ...فاحفظه بكل خري ....
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اأعلنت جمموعة "زين" القليمية انها جنحت يف اإ�شافة 3 ماليني عميل اإىل 
قاعدة عمالئها يف الدول الثماين التي تعمل فيها خالل فرتة الن�شف الأول 

44.4 مليون عميل.  اإىل نحو  لت�شل  العام احلايل  من 
وقالت املجموعة يف بيان �شحفي بان قاعدة م�شرتكيها زادت خالل الن�شف 
الأول بن�شبة بلغت 7%، وذلك بف�شل م�شاريع التطوير والتو�شعة التي جتريها 
البيانات. نقل  تخ�س خدمات  التي  تلك  وخ�شو�شًا  �شبكاتها،  على  املجموعة 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  اخللوي  خدمات  ت�شغل  التي  املجموعة  وقالت 
العام  من  الأول  الن�شف  فرتة  عن  ال�شافية  اأرباحها  ان  اأفريقيا  و�شمال 

فل�شا.  29 بلغت  لل�شهم  بربحية   ، ديناركويتي  مليون   113 بلغت  احلايل 
يف  النمو  معدلت  على  حافظت  اأنها  �شحفي  بيان  يف  املجموعة  وذكرت 
امل�شاريع  جدوى  اأبرزت  والتي  الفرتة،  هذه  خالل  الت�شغيلية  عملياتها 
فيه  تتوقع  كانت  الذي  الوقت  يف  اأنها  مبينة  �شبكاتها،  على  التطويرية 
يف  احلاد  التقلب  ا�شتمرار  جاء  فقد  عملياتها،  منو  حجم  من  ال�شتفادة 
الرئي�شية. املالية  املوؤ�شرات  يف  النمو  ن�شب  على  ليوؤثر  العمالت  �شرف  �شعر 

احمد  اأ�شعد  املجموعة  يف  الإدارة  جمل�س  رئي�س  عن  ال�شحفي  البيان  ونقل 
بالتقلب  عملياتنا  لتاأثر  ا�شتمرارًا  �شهدت  الفرتة  هذه   " قوله:  البنوان 
اأ�شهر  فال�شتة  ال�شودان،  دولة  يف  وبالأخ�س  العمالت  �شرف  �شعر  يف  احلاد 
الإيرادات  حجم  على  دولر  مليون   347 املجموعة   فيها  تكلفت  املا�شية 
الفوائد  خ�شم  قبل  املحققة  الأرباح  حجم  على  دولر  مليون  و150  املجمعة، 
والتي  ال�شافية  الربحية  اأثر على م�شتويات  ما  والإهالكات، وهو  وال�شرائب 

مليون دولر".   80 كلفها 
الن�شف  فرتة  خالل  جممعة  ايرادات  �شجلت  املجموعة  اأن  البنوان  وذكر 
بلغت  باإيرادات  مقارنة  كويتي  دينار  مليون   612 بقيمة   العام  من  الأول 
664 مليون ديناركويتي عن الفرتة امل�شابهة من العام املا�شي،  فيما  قيمتها 
 265 والإهالكات    وال�شرائب  الفوائد  خ�شم  قبل  املحققة  الأرباح  بلغت 
من  الفرتة  نف�س  عن  كويتي  دينار  مليون   299 بـ  مقارنة  كويتي  دينار  مليون 

املا�شي. العام 
ا�شتجابة  اأكرث  ت�شبح  اأن  على  حري�شة  زين  "جمموعة  بقوله  واأو�شح 
التي  ال�شديدة  املناف�شة  حتديات  ظل  يف  اأ�شواقها،  ومتطلبات  لحتياجات 
الإطار  هذا  يف  وهي  الت�شالت،  تكنولوجيا  يف  الكبري  والتطور  تواجهها 
والتي  الأ�شا�شية،  اأعمالها  حلماية  املبادرات  من  �شل�شلة  باإطالق  قامت 
القيمة،  �شعيد  على  ح�شتها  وزيادة  العمالء،  قاعدة  تعزيز  من  �شتمكنها 
اإزاء  العمالء  توقعات  اإىل  الو�شول  يف  كثريًا  �شت�شاعدها  اأنها  اإىل  بالإ�شافة 

وخدماتها".  منتجاتها 

"نحن  جيجنهامير  �شكوت  املجموعة  يف  التنفيذي  الرئي�س  قال  ناحيته  ومن 
التي  للتحديات  والت�شدي  ال�شرتاتيجية  خططنا  تنفيذ  يف  م�شتمرون 
املجالت  من  العديد  على  الرتكيز  خالل  من  وذلك  اأ�شواقنا،  يف  نواجهها 
بني  والتاآزر  الت�شغيلي،  والتميز  العمالء،  خربة  ذلك  يف  مبا  الرئي�شية، 
الأ�شا�شية". خدماتنا  تقابل  جديدة  اأعمال  جمالت  يف  والدخول  عملياتنا، 

طبيعة  تنويع  �شبيل  يف  جهودنا  من  حاليًا  "نكثف  جيجنهامير  واأ�شاف 
لدينا  فنحن  واأفريقيا،  الأو�شط   ال�شرق  يف  املنت�شرة  اأ�شواقنا  يف  اأعمالنا 
من  بال�شتفادة  ي�شمح  مما  بلدان  ثمانية  يف  النطاق  وا�شعة  اقليمية  ب�شمة 
ال�شوقية يف  التكامل بني عملياتنا، فزين هي امل�شغل الأول من حيث احل�شة 

فيه". نعمل  التي  الثمانية  اأ�شواقنا  بني  من  �شتة 
الأوىل يف  ال�شركة  الأردن  الأردن" قائاًل "مازالت زين  وحتدث عن "زين 
الأو�شط، وهي يف ذلك  ال�شرق  تناف�شية يف منطقة  الأ�شواق  اأكرث  واحدة من 
بلغ  وقد  والقيمة  العمالء  عدد  �شعيدي  على  ال�شوقية  بريادتها  حمتفظة 
به  تقوم  ما  بف�شل  وذلك  عميل،  مليون   3.8 يقارب  ما  ال�شركة  عمالء  عدد 

مبتكرة". ديناميكية  ت�شويقية  حمالت  من  ال�شركة 

اأّن  اأخريا  الذكية،  الهواتف  اأجهزة  مبيعات  ير�شد  عاملي،  تقرير  ذكر 
العام  من  الثاين  الربع  فرتة  خالل  منوها  وا�شلت  الذكية  الهواتف  مبيعات 
238 مليون جهاز هاتف ذكي من خمتلف  لت�شّجل �شحن وبيع حوايل  احلايل 

العامل. الت�شالت حول  ا�شواق  واملزودين يف جميع  النوعيات 

واأو�شح التقرير العاملي، ال�شادر عن موؤ�ش�ش�شة " اي دي �شي" املتخ�ش�شة 
ومبيعات  �شحن  حركة  اأن  الت�شالت،  �شوق  وا�شت�شارات  درا�شات  يف 
وحدة  مليون   82 مبقدار  زيادة  �شجلت  الثاين  الربع  خالل  الذكية  الهواتف 
يف  امل�شجلة  الذكية  الهواتف  مبيعات  بحجم  مقارنة   %  52 زيادة  وبن�شبة 
156 مليون وحدة.  اآنذاك قرابة  بلغت  والتي  املا�شي  العام  الفرتة من  نف�س 

مجموعة "زين" ترفع 
قاعدة مشتركيها الى 

44.4 مليون مشترك

مبيعات الهواتف 
الذكية ترتفع 52 % 

حول العالم
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انت�شارها  وت�شهد الهواتف الذكية منذ �شنوات قليلة زيادة وات�شاع يف قاعدة 
ا�شواق  ت�شهدها  التي  ال�شديدة  املناف�شة  مع  وذلك  وا�شتخدامها،  ومبيعاتها 
ا�شعارها  وانخفا�س  احلا�شوب،  من  ميزاتها  يف  تقرتب  التي  الهواتف  هذه 
املتنقلة  الهواتف  م�شتخدمي  من  متنوعة  �شرائح  بني  انت�شارها  يف  ا�شهم  ما 
�شبكات  رقعة  وات�شاع  انت�شار  الهواتف  هذه  انت�شار  دعم  كما  العامل،  حول 
عري�شة  النرتنت  خدمات  تتيح  التقنيات  وهذه  والرابع  الثالث  اجليل 

الذكية.  املتنقلة  الجهزة  عرب  النطاق 
 """""""""""" الذكي  للهاتف  عليه  متفق  موحد  تعريف  يوجد  ول   
القطاع  يف  عاملني  اأّن  غري  للهواتف،  امل�شنعة  ال�شركات  بني  العامل  حول 
الت�شالت  تتجاوز مفهوم  اإ�شافية  يتيح خدمات  الذي  الهاتف  باأنه  يعرفونه 
العنكبوتية  ال�شبكة  اىل  الولوج  خدمات  لتقدم  الق�شرية  والر�شائل  ال�شوتية 
القنوات  وم�شاهدة  والفيديو  اخللوي  وتطبيقات  الإ�شافية  واخلدمات 
الت�شالت  �شبكات  تقدمها  خدمات  وهي  املرئية،  واملكاملات  التلفزيونية 

الثالث. كاجليل  املتقدمة 
ح�شة  باأكرب  "�شام�شوجن"  �شركة  تفوق  ظهر  العاملي؛  التقرير  تفا�شيل  ويف 
العام  من  الثاين  الربع  فرتة  خالل  الذكية  الهواتف  مبيعات  اجمايل  من 
الذكية،  هواتفها  من  وحدة  مليون   72.4 وبيع  �شحن  جرى  عندما  احلايل 
الذكية  الهواتف  مبيعات  اجمايل  من   %  30.4 بحوايل  الثلث  ح�شة  �شكلت 

حول العامل يف الربع الثاين من العام احلايل. 
ح�شة  على  اي�شا  ا�شتحوذت  التي  "ابل"  �شركة  جاءت  الثانية  املرتبة  ويف 
وحدة  مليون   31 بحوايل  الذكية،  الهواتف  مبيعات  اجمايل  من   %  13 بلغت 
الثالثة  املرتبة  ويف  العاملية.   ال�شركة  هذه  هواتف  من  وبيعها  �شحنها  جرى 
مبيعات  اجمايل  من   %  5 ح�شتها  بلغت  عندما  جي"  "اإل  �شركة  جاءت 

مليون وحدة.   12 ال�شوق بحوايل 
اأجهزة  مبيعات  اأّن  اظهرت  �شي"  دي  "اأي  ملوؤ�ش�شة  �شابقة  درا�شة  وكانت 
اأجهزة  من  نظريتها  مبيعات  على  مرة  لأول  تفوقت  قد  الذكية  الهواتف 
بلغت  عندما  احلايل،  العام  من  الول  الربع  فرتة  خالل  التقليدية  الهواتف 
العامل يف  املتنقلة حول  الهواتف  مبيعات  اإجمايل  الذكية من  الهواتف  ح�شة 
اإجمايل مبيعات  بلغ  52 %، حيث  العام احلايل حوايل  الأول من  الربع  فرتة 
الفرتة قرابة  وتقليدية( يف هذه  املتنقلة )ذكية  الهواتف  اأجهزة  اأنواع  جميع 

419 مليون وحدة.

ائتالفات  لثالثة  دولر  مليار  5ر22  بقيمة  عقودا  ال�شعودية  احلكومة  منحت 
يف  القطارات  �شبكات  ومنفذي  م�شنعي  اأكرب  من  اجنبية  �شركات  تقودها 
عمالق  م�شروع  يف  الريا�س  يف  مرتو  �شبكة  اأول  واقامة  لت�شميم  العامل 

العا�شمة. وجه  يغري  اأن  �شاأنه  من  �شنوات  خم�س  تنفيذه  �شي�شتغرق 
لل�شكك  خطوط  �شتة  �شي�شمل  الذي  امل�شروع  ان  �شعوديون  م�شوؤولون  وقال 
176 كيلومرتا وتعمل عليها قطارات كهربائية بدون �شائقني  احلديدية متتد 

تطويره حاليا. يجري  العامل  العام يف  النقل  ل�شبكات  م�شروع  اأكرب  هو 
م�شروع  تنفيذ  على   2012 ني�شان  يف  وافق  ال�شعودي  الوزراء  جمل�س  وكان 
خالل   - واحلافالت  القطارات  وي�شمل   - الريا�س  مدينة  يف  العام  النقل 

�شنوات. اربع 

بعقد  لالن�شاءات  العمالقة  الأمريكية  بكتل  �شركة  تقوده  كون�شورتيوم  وفاز 
�شركات  الئتالف  وي�شم  للمرتو.  خطني  لن�شاء  دولر  مليار  45ر9  قيمته 
و�شركتي  الأمريكية  ايكوم  و�شركة  القطارات  لت�شنيع  الملانية  �شيمن�س 

ال�شعوديتني. املقاولني  واحتاد  املباين 
وي�شم  ال�شبانية  كون�شرتك�شيون  اف.�شي  �شركة  تقوده  كون�شورتيوم  فاز  كما 
قيمته  بعقد  الكورية  كوربوري�شن  تي  اند  �شي  و�شام�شوجن  الفرن�شية  ال�شتوم 

82ر7 مليار دولر لن�شاء ثالثة خطوط.
ان�شالدو  �شركة  تقوده  كون�شورتيوم  بتنفيذه  ف�شيقوم  املتبقي  اخلط  اأما 
الئتالف  وي�شم  دولر.  مليار  21ر5  قيمته  بعقد  اليطالية  ا�س.تي.ا�س 
وتوبرو  لر�شني  و�شركة  القطارات  لت�شنيع  الكندية  بومبارديه  �شركة 

الهندية.
الت�شاميم  لعداد  اأ�شهر  ثمانية  ت�شمل  �شنوات  خم�س  امل�شروع  و�شي�شتغرق 
تليها  الفعلية  التنفيذ  مدة  �شهرا  و48  املواقع  وجتهيز  التح�شريية  والعمال 

امل�شروع. وا�شتالم  التجريبي  للت�شغيل  اأ�شهر  اأربعة 
و�شتبداأ على الفور اعمال ت�شميم امل�شروع الذي �شي�شم 85 حمطة فيما من 

املقرر اأن تبداأ اأعمال الن�شاءات يف الربع الأول من 2014.
العامل  يف  للنفط  م�شدر  واأكرب  عربي  اقت�شاد  اأكرب  بال�شعودية  يوجد  ول 
من  الريا�س  �شوارع  وتعاين  العام  النقل  و�شائل  من  حمدود  عدد  �شوى 
من  متاأخر  وقت  وحتى  النهار  �شاعات  معظم  املروري  والتكد�س  الختناق 

الليل.
 19 بزيادة  دولر(  مليار   219( ريال  مليار   820 انفاق  احلكومة  وتعتزم 
على  النفاق  زيادة  املرتفعة  النفط  اأ�شعار  تتيح  اذ   2012 ميزانية  عن   %

التحتية. البنية  وم�شروعات  الجتماعية  الرعاية 

20 باملئة يف مبيعاتها  �شجلت فورد ال�شرق الأو�شط منوًا كبريًا بن�شبة تقارب 
ال�شابق،  العام  من  ذاتها  بالفرتة  مقارنة   2013 عام  من  الأول  للن�شف 

ولينكولن.  فورد  منتجات  على  الطلب  م�شتوى  ارتفاع  بف�شل  وذلك 
بن�شبة  الإطالق  على  يونيو  ل�شهر  مبيعات  اأف�شل  اأي�شًا  ال�شركة  �شجلت  كما 

 .2012 ال�شهر ذاته من عام  36 باملئة مقارنة مع 
يف  ولينكولن  فورد  منتجات  �شعبية  تزايد  اإىل  الإيجابية  النتائج  هذه  وتعزى 

السعودية تمنح عقودا 
لمشروع مترو الرياض 
فورد الشرق األوسط بقيمة 5ر22 مليار دوالر

تسجل نموًا بنسبة 20 
% خالل النصف األول
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على  دامغًا  ودلياًل  اإ�شافيًا  تكرميًا  ميثل  الذي  الأمر  كبري،  ب�شكل  املنطقة 
�شعيدي  على  ال�شركة  اأدخلتها  التي  البارزة  التح�شينات  عن  العمالء  ر�شا 

اجلديدة. طرازاتها  جمموعة  �شمن  والبتكار  اجلودة 
ن�شبة  اأف�شل  اأي�شًا  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  فورد  �شركة  حققت  كما 
مقارنة  باملئة    13 بلغت  والتي   ،2006 عام  منذ  حزيران  ل�شهر  لها  مبيعات 
العام  بداية  منذ  ال�شركة  نتائج  �شجلت  كما   .2012 لعام  نف�شه  بال�شهر 
العام  من  الفرتة  بنف�س  مقارنة  باملئة    14 بن�شبة  منوًا  الآن  حتى  اجلاري 

املا�شي.
ال�شتخدامات  متعددة  �شيارات  انتاج  نحو  كبريًا  عامليًا  حتوًل  فورد  وتقود 
يف  �شاهم  الذي  الأمر  الوقود،  ا�شتهالك  �شعيد  على  العايل  الأداء  ذات 
اأي  من  اأ�شرع  ب�شكل  املا�شية  اخلم�س  الأعوام  خالل  الفئة  هذه  مبيعات  منو 
القطاع.  لهذا  العاملي  املعدل  من  اأي�شًا  واأ�شرع  ال�شركة،  تنتجها  اأخرى  فئة 
املتعددة  بال�شيارات  اخلا�شة  التجزئة  مبيعات  من  فورد  ح�شة  وبلغت 
نقاط   6 بلغت  بزيادة  الأول  الربع  خالل  باملئة    15 من  اأكرث  ال�شتخدامات 

مئوية عن عام 2006.
ال�شركة منوًا  ال�شرق الأو�شط؛ حيث حققت  وينطبق الأمر نف�شه على منطقة 
بالرتفاع  مدعومًة  العام  من  الأول  الن�شف  خالل  باملئة    24 بن�شبة  كبريًا 
 )"""( ال�شتخدامات  متعددة  الريا�شية  ال�شيارات  مبيعات  يف  الكبري 
�شيارة  �شجلت  اخلدمية،  فورد  �شيارات  جمموعة  �شمن  ومن  وال�شاحنات. 
"فلك�س" معدل الأرباح الأعلى بزيادة بلغت 78 باملئة، وتبعتها �شيارة "فورد 

. باملئة   40 بن�شبة  الكبرية  ال�شعبية  ذات  اإيدج" 
العام  من  الأوىل  ال�شتة  الأ�شهر  خالل  مبيعات  ن�شبة  اأعلى  لبنان  و�شجل 
العراق  حل  فيما  باملئة،   232 مبعدل  مبيعاته  ن�شبة  زادت  حيث  اجلاري، 
فقد  العربي،  اخلليج  �شعيد  على  اأما  باملئة.   143 بن�شبة  الثانية  املرتبة  يف 
التي  املبيعات  ن�شبة  زيادة  حيث  من  املنطقة  هذه  دول  البحرين  ت�شدرت 
كل  �شجلت  التي  عمان  و�شلطنة  قطر  على  بذلك  متفوقًة  باملئة   90 اإىل  و�شلت 
العربية  اململكة  يف  ال�شركة  مبيعات  زادت  كما  باملئة.   38 بن�شبة  زيادة  منهما 
8 باملئة يف الإمارات العربية املتحدة. فيما  22 باملئة وبن�شبة  ال�شعودية بن�شبة 
باملئة.   14 بن�شبة  ال�شاحنات  من  مبيعاتها  يف  كبرية  زيادة  الكويت  �شجلت 

باملئة.  35 اإىل  املبيعات و�شلت  ن�شبة  اأي�شًا زيادة كبرية يف  الأردن  وحقق 

نتائج  حتقيقها  ا�شتمرار  عن  لل�شيارات  الأملانية  فاجن  فولك�س  �شركة  اأعلنت 
اأزمة  من  الرغم  على  وذلك  احلايل  العام  من  الثاين  الربع  خالل  جيدة 

اأوروبا. املبيعات يف 
بني  الفرتة  يف  حققت  اإنها  اأوروبا  يف  ال�شيارات  لإنتاج  �شركة  اأكرب  وقالت 
مليار  44ر3  بقيمة  ت�شغيل  اأرباح  املا�شيني  حزيران  نهاية  حتى  ني�شان  مطلع 

املا�شي. العام  من  الفرتة  بنف�س  مقارنة  8ر%1  بن�شبة  بارتفاع طفيف  يورو 
العامل على توقعاتها اخلا�شة  اأكرب �شركة �شيارات على م�شتوى  واأكدت ثالث 

احلايل. العام  بنتائج 
حتقيق  من  احلايل  العام  من  الثاين  الربع  خالل  فاجن  فولك�س  ومتكنت 
بزيادة  يورو  مليار  1ر52  اإىل  وو�شلت  املحللني  توقعات  جتاوزت  عائدات 

5ر%8. بن�شبة 

مل�شاريع  تنفيذًا  الأ�شواق  اأكرب  قائمة  وال�شعودية  الإمارات  من  كل  رت  ت�شَدّ
ا�شتثمارهما  مع  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  يف  ال�شم�شية  الطاقة  اإنتاج 
اإذ بداأت دول اخلليج ال�شت ت�شييد حمطات  يف معظم امل�شاريع قيد التنفيذ، 
ومن  دولر،  مليار   155 تتجاوز  با�شتثمارات  ال�شم�شية  الطاقة  لتوليد 

.2017 عام  بحلول  انتهاوؤها  املخطط 
توليد  قدرات  اأن  دبي،  يف  ال�شم�شية  للطاقة  اخلليج  موؤمتر  منظمو  واأكد 
التي  ت�شريحاتهم  يف  م�شريين  غيغاواط،   84 تتجاوز  اجلديدة  املحطات 
وعاملون  م�شوؤولون  �شيح�شره  الذي  املوؤمتر  اأن  اإىل  احلياة،  �شحيفة  نقلتها 
بت�شييد  املتعلقة  التحديات  اأهم  �شيناق�س  اخلليج،  دول  من  الطاقة  قطاع  يف 

ال�شحراوية. املناطق  يف  املحطات 
م�شادر  من  للتحول  كبريًا  حر�شًا  اأبدت  اخلليج  دول  حكومات  اأن  واأكد 
املنطقة  يف  واملتوافرة  الكلفة  املنخف�شة  البدائل  هذه  اإىل  التقليدية  الطاقة 

كبري. �شكل  يف 

عائدات فولكس فاجن 
تتجاوز الـ52 مليار يورو 

في الربع الثاني

دول الخليج ترصد 155 
مليار دوالر لمشاريع 

الطاقة الشمسية
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من  كاًل  اأن  اإىل  ال�شم�شية  الطاقة  ل�شناعات  الإماراتية  اجلمعية  واأ�شارت 
قائمة  على  متقدمة  مراكز  احتلت  والأردن  واملغرب  ال�شعودية  الإمارات 

ال�شم�شية. الطاقة  لتوليد  حمطات  تنفيذ  تتبنى  التي  الدول 

فاتورة  اأن  البار،  ف�شل  بن  اأ�شامة  الدكتور  املقد�شة  العا�شمة  اأمني  ك�شف    
الـ100 مليار ريال. امل�شاريع اجلاري تنفيذها يف مكة املكرمة تالم�س �شقف 
تزيد  بتكلفة  الأوىل  مرحلته  يف  �شينطلق  العام  النقل  م�شروع  اأن  واأو�شح 
القطارات  نقل  �شبكة  هو  الأول:  ق�شمني،  اإىل  وينق�شم  ريال  مليار   25 عن 
العام  للنقل  كافية  �شبكة  لتوفري  واملعتمرين،  احلجاج  خلدمة  )املرتو( 
فبداأت  الثانية  املرحلة  واأما  العام،  مدار  على  املكرمة  ملكة  بالقطارات 
ل�شبكة  ال�شامل  باملخطط  تخت�س  املكرمة  مكة  تطوير  هيئة  نفذتها  بدرا�شة 

مكة. باحلافالت يف  النقل 
بثالث  مير  العام  النقل  م�شروع  تنفيذ  اإن  �شحيفة،  ت�شريحات  يف  وقال 
�شبكة  اأن  اإىل  لفتا  �شنوات،   10 خالل  تنفيذها  يتم  رئي�شية  مراحل 
القطارات "املرتو" التي اأقرها جمل�س الوزراء بكلفة 62 مليار ريال وت�شمل 
تنفيذ م�شروع النقل العام )القطارات " احلافالت( يف العا�شمة املقد�شة، 
تنفذ  ريال  مليار   25.5 الأوىل  املرحلة  تكلفة  تبلغ  مراحل  ثالث  على  وتنفذ 
ريال  مليار   19 تكلفتها  تبلغ  الثانية  املرحلة  اأن  �شنوات، يف حني  خالل ثالث 
وتبلغ  �شنتني  خالل  فتنفذ  الأخرية  املرحلة  اأما  �شنوات،  خم�س  خالل  تنفذ 

ريال. مليار   17.5 تكلفتها 
ويتكون امل�شروع من اأربعة خطوط مرتو، ي�شل جمموع اأطوالها بعد اكتمالها 
احلالية  التنمية  مناطق  بذلك  وتغطي  حمطة،  و88  كيلومرتا،   182 اإىل 

الهيكلي. املخطط  ح�شب  وامل�شتقبلية 
وعن اأبرز امل�شاريع التي �شتنفذ يف املرحلة املقبلة قال الدكتور البار "هناك 
امللك  طريق  تطوير  م�شروع  املكرمة،  مكة  يف  حاليا  حيويان  م�شروعان 
وهي  للتطوير  واأعلنت  ال�شرا�شف،  جبل  تطوير  وم�شروع  املوازي،  عبدالعزيز 
والعتماد  القرار  اإ�شدار  فقط  ننتظر  اأزل،  منذ  وتعاين  ع�شوائية  منطقة 
القرار،  �شدور  حني  فورا  للبدء  جاهزون  ونحن  التثمني  يف  والبدء  النهائي 

ال�شرا�شف". منطقة  اإزالة  يف  امليداين  والعمل 

الأوىل  ال�شبعة  ال�شهور  خالل  اأبوظبي  يف  الفندقية  املن�شاآت  عائدات  بلغت 
من العام اجلاري 3 مليارات درهم )800 مليون دولر(، وارتفع عدد نزلء 

املا�شي. العام  ذاتها  بالفرتة  املئة مقارنة  10 يف  املن�شاآت 
فندقًا   146 اأن  والثقافة،  لل�شياحة  ظبي  اأبو  هيئة  اإح�شاءات  واأظهرت 
 4.8 اأم�شوا نحو  1.5 مليون نزيل  اأكرث من  ومنتجعًا و�شقة فندقية ا�شتقبلت 
ن�شبته  بنمو  املا�شي،  متوز  نهاية  حتى  ال�شنة  مطلع  منذ  فندقية  ليلة  مليون 
الواحد،  للنزيل  ليلة   3.17 بلغ  املا�شي، ومبتو�شط  بالعام  املئة مقارنة  23 يف 

100 مليار ريال فاتورة 
المشاريع تحت التنفيذ 

بمكة المكرمة

فنادق أبوظبي تجني 
عائدات بـ800 مليون دوالر 

في 7 شهور

مايكروسوفت تقتحم 
سوق الهواتف النقالة 

لإلطاحة بـ"آيفون"

ال�شبعة  الأ�شهر  خالل  الفنادق  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  اإىل  الإح�شاءات،  واأ�شارت 
الفندقية  املن�شاآت  عائدات  ومنت  املئة،  يف   68 نحو  بلغت  ال�شنة  من  الأوىل 
16 يف اإىل ثالثة مليارات درهم، 1.17 مليار منها اإيرادات اأن�شطة الأطعمة 

وامل�شروبات.
فعاليات  اأن  اأكد  املهريي  �شلطان  ظبي  اأبو  �شيف  مهرجان  مدير  وكان 
املهرجان جذبت اأكرث من 100 األف زائر من الإمارات ومواطني دول جمل�س 
على  الإقليمية  لل�شياحة  وجهة  اأ�شبحت  الإمارة  اأن  اإىل  م�شريًا  التعاون،  دول 

ال�شنة. مدار 

وحدة  على  ال�شتحواذ  العمالقة  الأمريكية  "مايكرو�شوفت"  �شركة  تعتزم 
الهاتف  عامل  بذلك  لتدخل  الفنلندية،  "نوكيا"  �شركة  يف  النقالة  الهواتف 
املحمول وميتد التناف�س بينها وبني "اأبل" من �شوق الكمبيوتر املحمول اإىل 
منتجها  خالل  من  فيه  هامًا  دورًا  تلعب  "اأبل"  ظلت  التي  الذكية  الهواتف 

"اآيفون". الفريد 
واأعلنت "مايكرو�شوفت" موؤخرا �شرائها وحدة الهاتف النقال يف "نوكيا" 
مليار   5.44 مقابل  وذلك  بها،  اخلا�س  الرتخي�س  ذلك  يف  مبا  كامل  ب�شكل 
�شتدفع  الأمريكية  ال�شركة  اأن  على  دولر،  مليار   7.2 يعادل  مبا  يورو، 
يورو  مليار   1.65 �شتدفع  بينما  يورو،  مليار   3.79 الفنلندية  لل�شركة 

الرتخي�س. لأغرا�س 
وو�شفت جريدة "فاينن�شال تاميز" الربيطانية ال�شفقة باأنها "تاريخية"، 
وقالت "اإنها متثل اأكرب تطّور دراماتيكي يف تاريخ �شركة نوكيا املمتد لـ148 

عامًا اىل الوراء".
الأمريكية  "مايكرو�شوفت"  �شركة  من  جتعل  اأن  ال�شفقة  هذه  �شاأن  ومن 
العمالقة مناف�شًا قويًا لكل من "اأبل" الأمريكية، و�شام�شونغ الكورية، وهما 
الهواتف  �شوق  من  الأكرب  الن�شبة  على  اليوم  ت�شتحوذان  اللتان  ال�شركتان 

العامل. الذكية يف 
الهواتف  م�شتخدمي  على  املناف�شة  حلبة  اىل  "مايكرو�شوفت"  دخول  وياأتي 
�شاخنة  املا�شي قد دخلت يف مناف�شة  العام  كانت  اأن  بعد  العامل،  النقالة يف 
جهاز  مرة  لأول  طرحت  عندما  اللوحية  الكمبيوترات  �شوق  يف  "اأبل"  مع 
با�شتحواذها  يتوقع  فيما  "اآيباد"،  مناف�شة  به  اأرادت  الذي  "�شريفا�س" 
اأنها و�شلت اىل هذا ال�شوق  على "نوكيا" اأن تبداأ مبناف�شة "اآيفون" رغم 

متاأخرة.




