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احلكومات وتوفري فر�س اال�ستثمار
اأن  بل  املتعاقبة،  احلكومات  واجبات  اأهم  من  هو  ال�شتثمار  فر�س  توفري  لعل 
ملواجهة  بها  تناط  التي  املهمة  الوظيفة  تلك  على  يتوقف  احلكومات  جناح 
وتاآكل  البطالة،  ن�شب  وارتفاع  ال�شكان  عدد  زيادة  اأمام  التحديات  من  الكثري 
املوجودات الراأ�شمالية، وحتولت قيم ال�شوق و�شعر العمالت والتقلبات ال�شيا�شية 

والقت�شادية واملالية.
التي  ال�شيا�شات  عند  التوقف  املهم  من  فاإن  ال�شتثمار  مو�شوع  مناق�شة  وقبل 
تنتهجها احلكومات اإزاء مو�شوع ال�شبط  و�شد الأحزمة، و�شيا�شة الإنفاق، وثمة 
اآراء وجيهة ترى اأن �شيا�شة ال�شبط تعطل فر�س ال�شتثمار، واأن على احلكومات 
على  الإنفاق  وزيادة  القطاعات،  بع�س  يف  الأحزمة  �شد  �شيا�شة  بني  توازن  ان 
ت�شريع  �شاأنه  من  الذي  الأمر  اخلا�س،  القطاع  مب�شاركة  ال�شتثمارية  امل�شاريع 
والختناقات  والبطالة  الت�شخم  حتديات  ملواجهة  عام  ب�شكل  القت�شاد  عجلة 

القت�شادية.
ويقرتح مثل هوؤلء اإعادة النظر يف كثري من ال�شيا�شات، لي�س القت�شادية واملالية، 
فح�شب، بل يف ال�شيا�شات الجتماعية وحزمها القيمية، وعملية الإ�شالح والأمن 

القت�شادي.
تت�شل  التي  اخلطوات  من  عدد  اإىل  يحتاج  ال�شتثمارية  الفر�س  مو�شوع  اأن 
وزرع  والتدريب،  التحتية واخلدمات،  والبنى  الت�شريعات،  ومراجعة  بالتخطيط، 
عدد من قيم العمل يف مواجهة ثقافة العيب، كما حتتاج اإىل �شراكة حقيقية مع 
والإمكانات  احلاجات  ودرا�شة  التخطيط  اإىل  يحتاج  ما  وهو  اخلا�س،  القطاع 
وحجم القوى العاملة واأن�شطة ال�شوق، واإعادة النظر يف القطاعات التي طاولها 

الإهمال على مدى ال�شنني املن�شرمة.   
ي�شوه  الذي  الف�شاد  الإ�شالح، هو مكافحة  اأبرز عناوين  اإن من  الدار�شون  ويرى 
العملية القت�شادية برمتها، وكذلك حماربة جيوب الفقر من خالل  حتفيز النمو 
يتم  ول  املحافظات،  تنمية  م�شاريع  خالل  من  العمل  فر�س  وتوفري  القت�شادي 
على  فاإن  ذلك  ومبوازاة  اخلدمات،  وتوفري  التحتية  بالبنى  بالهتمام  اإل  ذلك 
�شاأنها  من  التي  املحافظات  يف  ال�شناعية  املدن  م�شاريع  اإىل  النتباه  احلكومة 

النهو�س باملناطق النائية.
ومن املهم وفق التخطيط اأن تركز الدرا�شات على خ�شو�شية املنطقة الإنتاجية 

تعر�شت  التي  القطاعات  بع�س  واقع  درا�شة  واإعادة  وال�شياحية،  واخلدماتية 
الكثري  ا�شتيعاب  يف  ي�شهم  اأن  ميكن  الذي  الزراعي  القطاع  ومنها  لالإهمال، 
القرو�س  منح  يتطلب  ما  وهو  الداخلية،  الهجرة  من  ويحد  العاملة،  الأيدي  من 

ال�شغرية املي�شرة لتنفيذ م�شاريع �شغرية ومتو�شطة. 
اإن من اأهم واجبات احلكومات املتعاقبة هو التعاون مع ال�شلطة الت�شريعية لإ�شدار 
تاأ�شي�س  اإجراءات  من  ت�شهل  فر�س  خلق  على  ت�شاعد  التي  والتعليمات  الأنظمة 
ال�شتثمارات  وجذب  والت�شدير،  ال�شترياد  جتارة  و�شركات  التجارية  ال�شركات 
الوطنية والأجنبية للمحافظة لتوظيف وا�شتخدام العاطلني عن العمل وتاأهيلهم 
وزيادة كفاءاتهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم، وت�شجيع القطاع اخلا�س والأجنبي 
وتوفري   ، التحتية  البنى  توفري  خالل  من  املحافظات  يف  وخ�شو�شًا  لال�شتثمار، 

الربامج التدريبية اخلا�شة، وتعزيز القدرة التناف�شية.
ملف  هو  املتعاقبة،  احلكومات  بها  تهتم  اأن  ينبغي  التي  امللفات  اأهم  من  اإن 
ال�شتثمار باإزالة جميع العوائق التي تعيق حركة تدفق ال�شتثمارات والإفادة من 
لرجال  املالئمة  واملناخات  وال�شتقرار  الأمن  يف  تتمثل  التي  الإيجابية  العوامل 
ال�شتثمارية، وجملة من  النافذة  تفعيل  اإىل  يحتاج  ما  وهو  وال�شناعة،  الأعمال 
تفعيل  اإىل  اأي�شًا  ، وهو ما يحتاج  للم�شتثمر  اإعفاءات  ت�شتمل على  التي  القوانني 

موؤ�ش�شة ت�شجيع ال�شتثمار واملناطق احلرة والتنموية.
اإن حزم تن�شيط القت�شاد ل ميكن اأن تت�شافر دون توفري فر�س ال�شتثمار التي 
ت�شهم يف اإنعا�س القت�شاد، ول ميكن مواجهة البطالة، والختناقات والنحبا�شات 
اإل بالتخطيط ومراجعة الت�شريعات والقوانني، وم�شاركة القطاع اخلا�س، وتو�شيع 
النائية،  املناطق  انت�شارها على  وتو�شيع  املهملة،  القطاعات  ال�شتثمار يف  فر�س 
اإبداعي باقرتاح جمالت جديدة  اإنفاق مدرو�س، وتفكري  اإىل  فال�شتثمار يحتاج 
لال�شتثمار تتوازى مع برامج تدريب مالئمة، وبنى حتتية جديدة تقنع امل�شتثمر 

املحلي والعربي والأجنبي باملغامرة املح�شوبة.
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اأكادميية الطريان امللكية... 
ق�سة جناح اأردنية

بكونها  متيزت  الأردنية،  امللكية  الطريان  اأكادميية   - الن�شامى 
التمّيز،  على  اإ�شرارا  زادها  ما  وهو  الأردن،  يف  نوعها  من  فريدة 
الأجواء  يف  خريجوها  حّلق  كما  متاما  النجاح،  اأفق  يف  فحّلقت 

بكفاءة وحرفية عالية.
بتوجيهات   1966 عام  الأردنية  امللكية  الطريان  اأكادميية  تاأ�ش�شت 
معهد  اأول  وكانت  طالل،  بن  احل�شني  امللك  له  املغفور  جاللة  من 
على  ح�شلت  وقد  الطريان،  جمال  يف  بالتدريب  يعنى  املنطقة  يف 
اإىل  بالإ�شافة  الأردين،  املدين  الطريان  تنظيم  هيئة  من  اإعتماد 
الطريان  هيئات  وكافة  الدولية،  املدين  الطريان  منظمة  اإعتماد 
الأكادميية  وتعمل  والإبداع،  للتميز  ت�شعى  التي  اجلوية  واخلطوط 
واإدارة  الأوروبية   ال�شالمة اجلوية  وكالة  ومتطلبات  �شمن معايري 
و�شركات  التدريب  متطلبات  لتلبية  الأمريكي   الفدرايل  الطريان 

الطريان يف املنطقة.
فكانت  جناحها،  اأ�شرار  اأهم  من  الدوؤوب  والعمل  املثابرة  ويعترب 

ما  فحققت  عمرها،  �شنني  طوال  ديدنها  الدوؤوب  والعمل  املثابرة 
الأكادميية  و�شعت  حيث  حديثة،  اإدارة  تطبيقها  مع  اإليه،  ت�شبو 
النجاح  فر�س  من  فزادت  والعمودي،  الأفقي  للتو�شع  خططها 
احلالية وامل�شتقبلية، اىل اأن باتت اليوم رافدا مهما لل�شوق املحلية 

والإقليمية من اخلربات والكفاءات.
وبني الكابنت حممد اخلوالدة، مدير عام الكادميية ان الكادميية 
تدريب  عامل  يف  البكالوريو�س  �شهادة  ملنح  دوؤوب  وب�شكل  تعمل 
هذا  يف  العليا  ال�شهادة  متنح  اأكادميية  اأول  لتكون  الطريان 

التخ�ش�س.
يف  الطريان  لتدريب  متميزا  مركزا  ت�شبح  لكي  ت�شعى  فال�شركة 
ت�شمن  التي  التدريبية  الربامج  اأحدث  وتوفري  بتقدمي  املنطقة، 
من  ومهند�شني  طيارين  لتخريج  العاملية  امل�شتويات  اأعلى  تطبيق 

ذوي الكفاءة واملهارة العالية.

جنــــــــاح
قـــــــ�سـة 

اخلوالـــدة: نعمل وبكل اجلهود لتحويل االأكادميية اإىل جامعة 
متنح درجة البكالوريو�س يف علوم الطريان



�لن�صامى - �أعلنت �صركة �لب�تا�س �لعربية ��صتئناف �صحناتها �إىل �لهند 
م�صانعها  �أن  �ل�صركة  و�أعلنت  �ل�صركة،  ملنتجات  �ص�ق  �أكرب  تعترب  �لتي 

عادت �إىل �لإنتاج بطاقة ت�صغيلية تبلغ 80 باملئة.

باملجتمع النهو�س  يف  ت�سهم  التي  احليوية  القطاعات  كافة  دعم  توا�سل  ال�سركة 
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ف العــــــــــــــــدد
ملـــــــ

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

تاأمل  ال�شركة  اأن  ال�شرايرة  جمال  الإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال   
عبداهلل  امللك  جاللة  دعم  بف�شل  ال�شني  اإىل  �شادراتها  مب�شاعفة 
�شاينوكيم  �شركة  مع  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  مت  حيث   ، الثاين 
ال�شعبية  ال�شني  اإىل جمهورية  امللكية  الزيارة  ال�شينية على هام�س 

يف �شهر اأيلول من العام 2013.
التحكم  بهدف  املا�شي  ال�شهر  يف  انتاجها  خف�شت  ال�شركة  وكانت 
اأدت  ب�شدمة  العاملي  البوتا�س  �شوق  اأ�شيب  اأن  بعد  خمزوناتها،  يف 
انهيار الئتالف بني  نتيجة  البوتا�س  العاملي على  الطلب  اإىل تراجع 

ال�شركات املنتجة يف رو�شيا ورو�شيا البي�شاء يف �شهر اآب املا�شي.

 35( العامل  يف  البوتا�س  منتجي  اأكرب  من  الئتالف  هذا  ويعترب 
البوتا�س  ل�شركة  املناف�شني  اأ�شد  ومن  العاملي(  الإنتاج  من  باملائة 
رو�شيا  يف  الإنتاج  كلف  لأن  نظرًا  ال�شني  �شوق  يف  خا�شة  العربية 
ورو�شيا البي�شاء هي الأقل يف العامل، بينما تعترب ال�شركة ثامن منتج 
الإنتاج  كلفة  اأن  من  بالرغم  الكميات،  العامل من حيث  للبوتا�س يف 
للطن الواحد يف ال�شركة تقع �شمن اأعلى كلف الإنتاج يف العامل نتيجة 
وال�شرائب  العاملة  واليد  واملياه  الكهرباء  كلف  يف  الكبري  الرتفاع 

والر�شوم يف عامي 2012 و2013.
وكانت ال�شركة كثفت جهودها منذ بداية العام احلايل 2013 لزيادة 
واإندوني�شيا  الهند  اأ�شواق  وهي  الرئي�شية  الأ�شواق  يف  �شادراتها 

وماليزيا، بالإ�شافة اإىل ال�شني التي تعترب اأكرب م�شتهلك لالأ�شمدة 
يف  التوقيع  مت  ال�شياق،  هذا  ويف  العامل.  يف  البوتا�س  من  املنتجة 
بيجينغ على مذكرة تفاهم بني ال�شركة و�شركة �شاينوكيم التي متلك 
�شركة  �شادرات  لزيادة  اأ�شهمها،  من  80باملئة  ال�شينية  احلكومة 
�شنوات  الثالث  لفرتة  �شنويًا  طن  األف   600 اإىل  لل�شني  البوتا�س 
)2014-2016(، بزيادة تبلغ ن�شبتها 100باملئة )من 300 األف اإىل 
العربية  البوتا�س  �شركة  عن  املذكرة  ووقع  �شنويًا(.  طن  األف   600
ال�شيد جمال ال�شرايرة رئي�س جمل�س الإدارة، وعن �شركة �شاينوكيم 

رئي�س جمموعة �شاينوكيم ليو دي�شو.

ما�شية  العربية  البوتا�س  �شركة  اأن  ال�شرايرة  اكد  اخرى  جهة  من 
القت�شادية على م�شتوى  تعزيز اجنازاتها  الرامية اىل  يف خططها 
كافة  دعم  يف  جهودها  ملوا�شلة  ا�شافة  العربي،  والوطن  الردن 

الن�شاطات الجتماعية التي تعنى يف تنمية املجتمع املحلي.
ت�شهم يف  التي  القطاعات احليوية  ال�شركة تدعم خمتلف  ان  وقال، 
اجلوانب  وتعّزز  جهة،  من  الوطني  والقت�شاد  باملجتمع  النهو�س 
اأخرى، حيث تقوم  الإن�شانية ومفاهيم التكافل الجتماعي من جهة 
املحلية  للمجتمعات  وامل�شاعدات  الدعم  بتقدمي  عام  كل  ال�شركة يف 
والتطوعية  املحلي اخلريية  املجتمع  موؤ�ش�شات  الغوار من خالل  يف 

النا�شطة يف جمال اخلدمة الجتماعية.

ال�سركة 
توا�سل 

دعمها لكافة 
الن�ساطات 

االجتماعية
التي تعنى يف 

تنمية املجتمع 
املحلي
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وطلبة  العفيفة  الأ�شر  وامل�شاعدات  بالدعم  امل�شتهدفة  الفئات  ومن 
اجلامعية  البعثات  من  ن�شبة  وتخ�شي�س  املحتاجني  اجلامعات 
ل�شركة البوتا�س لأبناء املنطقة، ا�شافة اىل املدار�س يف هذه املنطقة 

وموؤ�ش�شات القطاع ال�شبابي كالنوادي الريا�شية واملراكز ال�شبابية.

البوتا�س  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأ�شار  مت�شل  �شعيد  وعلى 
التعليم وخا�شة  ال�شركة تويل جل اهتمامها مل�شاألة  اأن  اإىل  العربية، 
يف املجتمعات املحلية، الذي ياأتي �شمن م�شوؤوليتها الإجتماعية والتي 
املجتمعات  يف  الطلبة  لتمكني  وذلك  وطنيًا،  واجبًا  ال�شركة  تعتربها 

الفقرية من متابعة درا�شتهم �شواء يف املدار�س اأو اجلامعات.

عام 2012  دينار يف  األف  وثمامنائة  مليون  قدمت  ال�شركة  اأن  واكد 
دينار  األف  �شبعمائة  اإىل  بالإ�شافة  واجلامعات  املدار�س  لدعم 
وطالب  الأ�شر  من  للعديد  الفقر  جيوب  حملة  �شمن  تقدميها  مت 
اجلامعات، و�شملت هذه املعونات دعمًا ماليًا لتمكني الطلبة الفقراء 
مدار�س  لطلبة  تقوية  برامج  وتنظيم  اجلامعية،  الر�شوم  دفع  من 

الأغوار اجلنوبية.

ال�سركة تخ�س�س مبلغ لدعم املدار�س واجلامعات واالأ�سر الفقرية
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جمموعة كادبي اال�ستثمارية.... 
تقنيات عاملية يف ال�سناعات الدفاعية واالأمنية

 "الن�سامى" تن�سر 4 حلقات عن قطاعات املجموعة 

االآلــيـــــات  قطـــاعــا  ال�ســـــالخ: 
وم�ستلزمات القوات حققا اإجنازات 

وا�سعة على امل�ستوى الدويل

الن�شامى - تاأ�ش�شت لتعمل كذراع جتاري وا�شتثماري ملركز امللك عبد اهلل 
الثاين للت�شميم والتطوير وال�شركات التابعة له، حيث ت�شعى اإىل تاأ�شي�س 

�شراكات يف املجالت الدفاعية والأمنية وال�شناعات املختلفة املكملة لها.

تتلخ�س ر�شالة جمموعة كادبي ال�شتثمارية باأن تكون جمموعة ا�شتثمارية 
مبوا�شفات عاملية لتمكني وحتفيز قطاع ال�شناعات الدفاعية والأمنية يف 
الأردن، فان نطاق عملها ي�شمل املهام التي تغطيها �شركاتها يف العديد من 
القوات  ومعدات  الثقيلة  وال�شناعات  الآليات  يف  تتمثل  والتي  القطاعات، 
والإلكرتونيات والإلكرتوب�شريات والأ�شلحة والذخرية، بالإ�شافة للخدمات 

امل�شاندة.

التي ي�شملها نطاق عمل املجموعة،  اأكرث على املهام والقطاعات  وللتعرف 
اأعداد  اأربعة  على  تن�شر  حلقات  اأربع  تخ�شي�س  "الن�شامى"  اآثرت  فقد 

لتغطية كافة تلك الن�شاطات، حيث �شيتم ا�شتعرا�س مهام هذه القطاعات 
وال�شركات التابعة لها بالتف�شيل.

و�شيتم يف هذا العدد احلديث عن قطاعي الليات وال�شناعات التابعة لها 
بالإ�شافة اإىل قطاع م�شتلزمات القوات، حيث �شيتم ا�شتعرا�س ال�شركات 

التابعة ملجموعة كادبي ال�شتثمارية والعاملة يف هذين القطاعني.

اأحمد  املهند�س  ال�شتثمارية  كادبي  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ويقول 
حيث  الليات،  قطاع  يف  وا�شعة  اجنازات  للمجموعة  اأن  ال�شاّلخ  عدنان 
يعمل يف هذا القطاع اأربع �شركات وهي ال�شركة الأردنية ل�شناعة الآليات 
الأردنية  وال�شركة  املعادن،  لت�شكيل  املتقدمة  الأردنية  وال�شركة  اخلفيفة، 

حللول الت�شنيع واخلدمات، وال�شركة ال�شناعية للت�شميم والتطوير.

جمموعة  مع  بال�شراكة  اخلفيفة  الآليات  ل�شناعة  الأردنية  فال�شركة 
اخلا�شة  الآليات  وت�شنيع  وتطوير  لت�شميم  الربيطانية  املحدودة  جانكل 
وامل�شفحة، وت�شويقها للحكومات واجليو�س املحلية والعاملية وهيئات الأمن 
وفر�س القانون واملنظمات غري احلكومية الدولية وغريها من امل�شتخدمني 

على م�شتوى العامل.  
وتقوم ال�شركة بتطوير اآليات خا�شة مبنية على اأنواع متعددة من ال�شا�شيات 
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الأ�شا�شية يف  النتاج  تعنى خطوط  الأ�شواق، حيث  املتوفرة يف  املختلفة 
امل�شفحة  والآليات  امل�شفحة  غري  اخلفيفة  الآليات  بت�شنيع  ال�شركة 
و�شيارات  املدى  ومتو�شطة  طويلة  والدوريات  الداخلي  الأمن  ومركبات 

الإ�شعاف واحللول الطبية املتنقلة.

الآليات  ل�شناعة  الأردنية  ال�شركة  يف  الت�شنيع  ا�شرتاتيجية  وتقوم 
اخلفيفة على مبداأ الت�شميم والبناء ح�شب الطلب، بناء على متطلبات 
العملياتية  املمار�شات  اأف�شل  على  املحافظة  مع  امل�شتخدم  واحتياجات 

واأعلى معايري الت�شفيح.

خدمات  بتوفري  فتعنى  املعادن  لت�شكيل  املتقدمة  الأردنية  ال�شركة  اأما 
الت�شنيع الدقيق العالية اجلودة.

وميكن لل�شركة ال�شتثمار يف اآخر ما تو�شلت اإليه التكنولوجيا يف ت�شغيل 
وت�شوية املعادن من ت�شنيع قطع متعددة الأحجام من1ملم3 اإىل1م3 من 
معادن خمتلفة مثل الفولذ وال�شكب والأملنيوم والتيتانيوم، بالإ�شافة اإىل 
حتقيق درجة عالية من الدقة ت�شل لغاية "0،008ملم.  ت�شمل قدرات 

امل�شنع الت�شغيل واملعاجلةاحلرارية واجللخ الأ�شطواين والأفقي والت�شغيل 
بال�شرارة والهند�شة العك�شية ومركزتدريب متطور.

وتقوم ال�شركة الأردنية املتقدمة لت�شكيل املعادن بتقدمي خدماتها ال�شناعية 
من  والإقليمية  املحلية  الأخرى  ال�شركات  اإىل  الفني  والدعم  وال�شت�شارية 
حيث اختيار املعدات واملعاجلة احلرارية ومتطلبات التدريب والتاأهيل على 

الأجهزة املحو�شبة احلديثة.

بتوفري  متخ�ش�شة  فهي  واخلدمات  الت�شنيع  حللول  الأردنية  ال�شركة  اأما 
ح�شب  احلجم  واملتو�شطة  الثقيلة  وال�شيانة  الت�شنيع  وحلول  خدمات 

متطلبات امل�شتخدم و�شمن الوقت املحدد وباأ�شعار تناف�شية.

ال�شيانة  يف  واخلدمات  الت�شنيع  حللول  الأردنية  ال�شركة  مهام  وتتمثل 
والأعمال املتكاملة، والت�شنيع والت�شكيل، بالإ�شافة خلدمات اأخرى مكملة،  
والثنّي  والتطعيج   الق�س  اآلت  اأحدث  خالل  من  املهام  هذه  حتقيق  يتم 
املحو�شبة واآلت ومعدات ت�شكيل املعادن الثقيلة منها اآلة الق�س بالليزر واآلة 
الق�س باملاء امل�شغوط والرمل )تقنية املاء النفاث( واآلة الكب�س والت�شكيل 

4 من �سركات جمموعة كادبي اال�ستثمارية تعمل يف قطاع
 االآليات وال�سناعات التابعة لها
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الهيدروليكي واآلة ثني املوا�شري املختلفة.
وتتميز ال�شركة الأردنية حللول الت�شنيع واخلدمات بتاريخ م�شرف مل�شاريع 
وثقيلة احلجم  متو�شطة  اآليات  بناء  واإعادة  مت اجنازها يف جمال �شيانة 
الحتياجات  وتلبية جميع  لها،  الالزمة  واملعدات  منها  واملجنزرة  املدولبة 
الآليات  وتطوير  وتعديل   ، الت�شفيح  بعمليات  يتعلق  فيما  الت�شنيعية 
املعدنية  وال�شناعات  احلية  الإلكرتونية  الرماية  ميادين  وبناء  وت�شميم 

الثقيلة بالإ�شافة لإعادة تاأهيل وبناء القوارب.

اأما ال�شركة ال�شناعية للت�شميم والتطوير، فان اإطار عملها ي�شمل اإعادة 
الأنظمة  وهند�شة  وت�شميم  املختلفة  واملعدات  الآليات  لأجزاء  البناء 
املجموعات  بناء  اإعادة  اإىل  بالإ�شافة  الع�شكرية  لالآليات  اخلا�شة 

الكهربائية والإلكرتونية وت�شميم وت�شنيع اجلدلت الكهربائية.

لالآليات  ال�شيانة  نفقات  لتقليل  احللول  اأف�شل  لتقدمي  ال�شركة  وت�شعى 

واملعدات عن طريق اإعادة ت�شنيع و�شيانة الالزم من قطعها مع احلفاظ 
على موا�شفات القطع الأ�شلية وجودتها.

اأنه  اإىل  لي�شري  القوات،  م�شتلزمات  قطاع  عن  للحديث  ال�شالخ  وينتقل 
لالألياف  والأوىل  اجلاهزة،  للوجبات  العربية  ال�شركة  هي  ثالثة  يت�شمن 

املركبة، وال�شركة الأردنية لت�شنيع الأحذية اخلا�شة.

ماليزية،  �شركة  مع  بال�شراكة  فهي  اجلاهزة  للوجبات  العربية  فال�شركة 
وتعنى بت�شنيع وجبات جاهزة لالأكل )""""( لقطاعي الدفاع واملهمات 
الإن�شانية. وكون ال�شركة تابعة لقطاع معدات القوات يف املجموعة، فاإنها 
تهدف اإىل انتاج وجبات ذات قيمة غذائية متوازنة ب�شكل اأرزاق مرزومة، 

وتقدمي خدمات الوجبات يف الثكنات الع�شكرية. 

حيث  عمالئها،  متطلبات  مع  التاأقلم  على  مبرونتها  ال�شركة  وتتميز 

قطاع م�ستلزمات القوات يت�سمن 3 �سركات تابعة للمجموعة
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جميع  العتبار  عني  يف  الأخذ  مع  وغربية  �شرقية  طعام  قوائم  تقدم  اأنها 
ال�شركة  منتجات  واإن  كما  املرجوة،  الغذائية  والقيم  العرقية  التحفظات 

عالية املتانة وفعالة من حيث التكلفة.

الوقاية  بتطوير وت�شنيع منتجات  تعنى  املركبة، فهي  الأوىل لالألياف  اأما 
ال�شخ�شية امل�شنعة من املواد املركبة با�شتخدام تقنيات معتمدة عامليا.

وت�شّخر الأوىل لالألياف املركبة التكنولوجيا املتطورة لإنتاج مناذج متعددة 
بالإ�شافة  البال�شتية،  وال�شفائح  الواقية  وال�شرت  للخوذ  بت�شاميم مبتكرة 
حللول حماية فعالة اأخرى م�شنعة اأي�شًا من املواد املركبة، حيث يتم فح�س 
وتقييم جميع هذه املنتجات يف املختربات العاملية ويف امليدان حيث اأثبتت 
املوا�شفات  وح�شب  العاملية  املعايري  بكافة  متميزًا  اأداًء  ال�شركة  منتجات 
 ،""" """"""""" املتحدة  للعدل/الوليات  الوطنية  للموؤ�ش�شة  العامة 

وح�شب موا�شفات املوؤ�ش�شة الهولندية للبحوث العلمية التطبيقية """.

ومنتجات الأوىل لالألياف املركبة م�شنعة لتوفر احلماية املثلى مل�شتخدميها 

حمفوفة  بيئات  يف  التواجد  عملهم  يتطلب  الذين  والإناث  الذكور  من 
يف  امل�شاعدات  جمال  يف  والعاملني  والأمن  الدفاع  قوات  مثل  باملخاطر، 

امليادين، ومرا�شلي و�شائل الإعالم وال�شخ�شيات املهمة.

بت�شنيع  تخت�س  فهي  اخلا�شة،  الأحذية  لت�شنيع  الأردنية  ال�شركة  اأما 
اأحذية خا�شة ذات موا�شفات عاملية عالية.

املختلفة  ومناذجها  املتطورة  ت�شاميمها  بتنوع  ال�شركة  منتجات  وتتميز 
وتنوع  املختلفة  اجلغرافية  والت�شاري�س  البيئية  املناخات  لتنا�شب 
وحذاء  الت�شلق  باأحذية  املتمثلة  واملدنية،  الع�شكرية  ا�شتخداماتها 

الأك�شفورد. 

ول�شمان جودة منتجاتها، تعمل ال�شركة الأردنية لت�شنيع الأحذية اخلا�شة 
الأحذية  من  زوج  كل  يحتوي  حيث  النتاج،  مدخالت  موردي  اأف�شل  مع 
املنتجة على اأكرث من 100 مدخل مير باأكرث من 150 عملية ي�شرف عليها 

فريق تقني خمت�س كي ي�شبح احلذاء جاهزًا لال�شتخدام.
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�سركة االأردن االأوىل لال�ستثمار.... 
اخلربة يف اإقامة امل�ساريع العقارية

ال�سركة تفتتح م�سروعها العمالق )Signature( يف منطقة العبديل

عبابنة: ال�سركة ا�ستطاعت حتقيق منوا كبري 
فـي حجم اال�ستثمارات

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

داخل اململكة اأو خارجها.

ال�شركات  من  تكون  لن  ت�شعى  التي  لال�شتثمار  الأوىل  الأردن  �شركة 

عملها  �شيا�شة  فان  الأردين،  ال�شتثمار  �شوق  يف  والرئي�شية  الكربى 
تتلخ�س يف تنويع يف ال�شتثمارات من حيث القطاع والتوزيع اجلغرايف، 
عوائد  اأعلى  التي حتقق  املحافظ  ال�شتثمار يف  هو  ذلك  وال�شبب يف 

ممكنه وباأقل خماطره مرتبطة بها.

خري  حممد  لال�شتثمار  الأوىل  الأردن  �شركة  جمل�س  رئي�س  ويقول 
عبابنة، انه بناء على الهداف التي حددتها ا�شرتاتيجية عمل ال�شركة 
املتلخ�شة يف اقامة امل�شاريع العقارية، فقد ا�شتطاعت حتقيق منو كبري 
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�شركة الأردن الأوىل لال�شتثمار �شرحا حول املراحل التي مر بها ان�شاء 
امل�شروع الذي يعد ا�شخم م�شاريع ال�شركة العقارية يف اململكة، ا�شافة 

اإىل ما يتميز به من ت�شاميم وما يقدم من خدمات.

احدث  على  املبنى  بناء  يف  اعتمدت  ال�شركة  اأن  عبابنة  واأ�شار 
مابني  باملزج  تتميز  التي  العاملية  واملعايري  واملوا�شفات  الت�شاميم 
وال�شهولة  الراحة  توفري  وعنا�شر  احلديثة  الع�شرية  الت�شاميم 
العبديل  �شركة  موا�شفات  مع  تتما�شى  والتي  املجمع  هذا  ملرتادي 

لال�شتثمار والتطوير.

ا�شتثماراتها  تنويع  على  عملت  ال�شركة  اأن  عبابنة  اأكد  املقابل  يف 
العقارية واملالية على حد �شواء، لت�شمل امل�شاريع الع�شرية يف منطقة 
العبديل والقطاعات اخلدمية وال�شناعية، وذلك عن طريق امتالكها 

ملحفظة مالية متنوعة تتوافق مع ال�شيا�شات ال�شتثمارية لل�شركة.

يف حجم ال�شتثمارات، حيث بلغ حجم ال�شتثمار الراأ�شمايل لل�شركة 
يف القطاع العقاري يف نهاية عام 2012 اأكرث من )33( مليون دينار، 
ال�شتثمار  وبلغ  كما  اململكة،  داخل  والأرا�شي  املباين  يف  م�شتثمرة 
اأكرث من  )36( مليون دينار م�شتثمرة  القطاع املايل  الراأ�شمايل يف 

يف �شوق عمان املايل والأ�شواق العربية والأجنبية.

م�شروع  الردن،  يف  العمالقة  ال�شركة  م�شاريع  من  ان  وي�شيف: 
منه  النتهاء  مت  الذي  العبديل،  منطقة  يف   )"""""""""(
وافتتاحه ر�شميا خالل الفرتة املا�شية، حيث يتوقع ان حتقق ال�شركة 
عائدا ماليا جيدا، م�شريا اإىل اأن ال�شركة بداأت بالت�شويق الفعلي لهذه 
ال�شركات  من  الكثري  خماطبة  ومتت  الأردن،  وخارج  داخل  العمارة 

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

تخلله  حفل  يف  العبديل  منطقة  يف  ال�شركة  م�شروع  افتتاح  مت  وكان 
جمل�س  رئي�س  خاللها  قدم  اجلديد،  املبنى  اأروقة  يف  ميدانية  جولة 
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فعاليات معر�س  الثانية ع�شرة من  الدورة  فعاليات  اختتمت  الن�شامى - 
"�شيتي �شكيب جلوبال، دبي 2013"، بالإعالن عن جمموعة كبرية من 
واأداء مايل  الدراهم  مليارات  بع�شرات  العقارية  وال�شتثمارات  امل�شاريع 

مرتفع يوؤ�شر مل�شتقبل �شاعد لهذا القطاع يف الفرتة املقبلة.

عقدت    ،"2013 دبي  غلوبال،  �شكيب  "�شيتي  معر�س  فعاليات  وكانت 
خالل الفرتة من 8 اإىل 10 ت�شرين الأول يف "مركز دبي الدويل للمعار�س 
واأبرز  والعاملية  املحلية  التطوير  �شركات  كربى  مب�شاركة  واملوؤمترات"، 

الالعبني يف �شناعة العقار.
�شركة   250 من  اأكرث   ،"2013 دبي  غلوبال،  �شكيب  و�شارك يف "�شيتي 
منذ  والأ�شخم  الأكرب  بذلك  لتكون  مربع،  مرت  األف   25 م�شاحة  على 
خالل  القطاع  �شهدها  التي  التطورات  عند  للوقوف  �شنوات،  اأربع 

بالبيئة  الثقة  الأ�شهر املا�شية ومدى فاعليتها على �شخ املزيد من دماء 
املرحلة  معامل  لر�شم  عنها  �شتت�شح  التي  والنتائج  املحلية  ال�شتثمارية 

املقبلة .

التطوير  املتمثلة بكربى �شركات  العقار  وتعك�س م�شاركة مفاتيح �شناعة 
العاملة يف القطاع مثل "اإعمار"، و"نخيل"، و"جمموعة دبي للعقارات"، 
و"مريا�س"، و"دبي ورلد �شنرتال"، و"ميدان"، و"فالكن �شيتي اأوف 
العقارية"،  و"الحتاد  لال�شتثمار"،  و"دبي  و"داماك"،  وندرز"، 
ديفلوبرز"، و"اأمنيات"، و"ماج جروب"، و"تنميات"،  و"داميوند 
و"ديار"، و"عقارات جمريا للغولف"، و"�شكاي"، و"�شوبا"، اإىل جانب 
لل�شوق  ال�شتثمارية  البيئة  ومتانة  الثقة  العاملية،  ال�شركات  من  كثري 

العقاري املحلي .

اأعترب االأكرب واالأ�سخم منذ 4 �سنوات حمققا منوا قدره 50% عن الدورات ال�سابقة

"�سيتي �سكيب دبي 2013" .... 

بداية عهد جديد لـ�سوق العقار

املعر�س اختتم مب�ساركة اأكرث من 250 �سركة على م�ساحة 25 األف مرت مربع
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اأربع  من  الأكرب  تعد  التي  املعر�س،  من  ع�شرة  الثانية  الدورة  و�شهدت 
�شنوات بنمو 50% مقارنة بال�شنة املا�شية 2012، اإطالق العديد من �شلة 
متنوعة من امل�شاريع اجلديدة واملتميزة �شواء كانت ال�شكنية اأو التجارية 
املطورين  من  عدد  عودة  مل�شت  كما  وغريها،  الرتفيهية  اأو  الفندقية  اأو 
"اأمنيات"  مثل  امل�شتقبلية  خططهم  عن  والك�شف  العر�س  من�شة  اإىل 
و"ماج"، وم�شاركة اأ�شماء جديدة مثل "داميوند ديفلوبرز" و"�شبحا"، 
يف  العقار  �شناعة  على  برزت  التي  الإيجابية  النتائج  يعك�س  ما  وهو 

الأ�شهر املا�شية منذ منت�شف 2012 .

وبرزت خالل معر�س "�شيتي �شكيب 2013" �شريحة امل�شرتين النهائيني 
الفر�س  اأف�شل  اأو  منزل  عن  يبحثون  الذين  اجلادين  وامل�شتثمرين 
يعزز  الذي  الأمر  العقارية  واملنتجات  امل�شاريع  تنوع  ظل  يف  امل�شتقبلية 
جاذبية �شوق دبي وبيئته ال�شتثمارية بعيدًا عن جو امل�شاربات ال�شريعة 

التي واإن وجدت فهي ل تتعدى الن�شب ال�شحية .

قبل  الدورة  هذه  على  العقاري  التطوير  يف  العمل  مفاتيح  عولت  وكما 
�شاخنة  من�شة  تطلق  تكون  اأن  وتوقعت  النواحي،  من  كثري  يف  انطالقها 
"عقارات  �شهدتها  التي  الإيجابية  التطورات  وجت�شيد  امل�شاريع  لإطالق 
دبي" خالل الأ�شهر املا�شية يف ظل فعالية املنظومة الت�شريعية يف حفظ 

املطلوبة  النتائج  حتقيقها  ذاته  الوقت  يف  اأكدت  اجلميع،  حقوق  و�شون 
التي  ال�شركات  واأهم  اأبرز  بني  ح�شورها  ثمار  وجنيها  امل�شاركة  من 
ارتكزت يف الأ�شا�س على جناح اإمارة دبي يف اإيجاد املناخ املنا�شب لعقد 
هذه الفعاليات وتوفري الكثري من الفر�س واخليارات للجادين يف العمل 

والتطوير وو�شع قدم لهم فيها .

عقاريًا  م�شروعًا   22 عن  الإعالن  الثالثة  الأيام  خالل  املعر�س  و�شهد 
قيمتها  تقدر  القطاع،  هذا  يف  العمل  جمالت  خمتلف  بني  تنوعت 
والعقاريني،  اخلرباء  اآراء  ح�شب  درهم  مليار   120 بنحو  ال�شتثمارية 
كما �شجلت قيمة ال�شفقات واحلجوزات التي اأبرمت اأو اتفق عليها على 

هام�س الدورة نحو 5 مليارات درهم .

اأ�شا�شها  العقار  بداية مرحلة جديدة يف �شناعة  العام  وتوؤكد دورة هذا 
وذوي  عامة  ال�شرائح  ملختلف  جتلى  حيث  املحلي،  بال�شتثمار  الثقة 
وم�شتخدمني  وم�شتثمرين  كمطورين  خا�شة  العقاري  بالعمل  العالقة 
مقارنة  جمة  وفروقات  كبري  تباين  م�شتاأجرين،  اإىل  اإ�شافة  نهائيني 
الأ�شواق  اأول  اأنها  دبي"  "عقارات  لتوؤكد  املا�شية  الثالث  بالدورات 

املتعافية منت الأزمة القت�شادية املا�شية .

خرباء: االزدهار الذي ت�سهد ال�سوق العقارية بعيدا عن كونه 
جمرد فقاعة قد تزول الحقًا
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وتعايف  بدبي،  ال�شتثماري  املناخ  حت�شن  اإىل  عقارية  م�شادر  واأ�شارت 
الإمارات  يف  العقارات  اأ�شعار  اأن  اإىل  اإ�شافة  ن�شبيًا،  العقاري  ال�شوق 
كما  عادلة،  م�شتويات  اإىل  و�شلت  اخل�شو�س،  وجه  على  ودبي  عمومًا، 
اجلديدة  اخلارطة  على  ب�شمتها  لت�شع  واأجنبية  وطنية  بنوك  برزت 

للتمويل العقاري .

القليلة  الفرتة  خالل  دبي  يف  املحلية  العقارية  ال�شوق  موؤ�شرات  وعك�شت 
العقاري  العمل  تاريخ  يف  جديدة  بحقبة  تب�شر  �شريعة  تطورات  املا�شية 
اإىل  الثانوية  وال�شوق  اخلريطة  على  البيع  ن�شاط  بعودة  متثلت  بالإمارة 
واجهة القطاع من جديد بعد غياب طوال �شنوات الأزمة املالية العاملية .

واأكدت م�شادر عقارية اأن هذه التطورات تعك�س م�شتويات الثقة العالية 
ال�شتثمار خا�شة يف ظل  �شرائح  لدى خمتلف  دبي  �شوق  بها  يتمتع  التي 
احلقوق  و�شون  حلفظ  الإمارة  يف  بها  املعمول  ال�شلبة  القوانني  قاعدة 
من  اخلريطة  على  البيع  ن�شاط  �شبط  اإىل  اإ�شافة  امللكيات،  وت�شجيل 
خالل فتح ح�شاب �شمان خا�س بامل�شروع، واإيداع 20% من قيمة امل�شروع 

اإىل جانب ملكية الأر�س ملكية كاملة .
حكومة  دور  اإىل  الأعمال  ورجال  املطورين  من  العديد  اأ�شار  املقابل  يف 
من  ع�شرة  الثانية  الدورة  يف  امل�شاركني  بتحقيق  امل�شاهمة  يف  دبي 
حيث  وتطلعاتهم،  لأهدافهم   2013 غلوبال  �شكيب  �شيتي  "معر�س 
وتذليل  املحلية  العقارات  ل�شوق  م�شتقرة  بيئة  خلق  على  احلكومة  عملت 

التحديات وامل�شاعب خالل �شنوات الركود املا�شية .

التي  الثقة  املحلية يف دبي ر�شخت مقومات  العقارية  ال�شوق  ان  واكدوا  
بداية  مع  للجميع  جليًا  ذلك  وظهر  املا�شية  ال�شنوات  خالل  بها  ات�شف 
2012 وظهرت جلية يف الأ�شهر املا�شية من العام اجلاري 2013 ، حيث 
يف  قوي  ب�شكل  دبي"  "عقارات  �شوق  يف  بها  املعمول  القوانني  �شاهمت 

دعم جاذبية ال�شتثمار يف القطاع وا�شتقطاب ال�شتثمارات الأجنبية .

و�شدد املطورون  اإىل ان معر�س �شيتي �شكيب غلوبال 2013 عزز مكانته، 
وبرزت دورته للعام اجلاري كاأحد اأهم الدورات يف تاريخ املعار�س، حيث 
اأظهرت الأيام الثالثة التي �شملها املعر�س اهتمام امل�شتثمرين والعمالء 
العميقة بالرتقاء ب�شوق  التطويرية اجلادة ورغبتهم  العقارية  بامل�شاريع 

مطورون: عقارات دبي تعترب اأول االأ�سواق املتعافية من 
االأزمة االقت�سادية املا�سية
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دبي العقاري نحو الأف�شل . 
واكدوا اأنه بالمكان "اجلزم باأن الزدهار الذي ي�شهده ال�شوق العقاري 
اأن  اإىل  نظرًا  لحقًا،  تزول  قد  فقاعة  جمرد  كونه  عن  البعد  كل  بعيد 
الت�شهيالت  وزيادة  التنظيمية  القوانني  تطوير  نتيجة  جاء  النمو  هذا 
اخلا�شة بال�شوق العقاري، مما ي�شمن اأن هذا الزدهار والنمو �شينعمان 

والدميومة". بال�شتقرار 

يف  العقاري  امل�شهد  على  �شيطرت  الفاخر  الإ�شكان  م�شروعات  وكانت 
معر�س "�شيتي �شكيب جلوبال 2013" ، بعد اأن ك�شفت �شركات تطوير 
املقابل  يف  ال�شكني،  للقطاع  منها   %70 جديدًا،  م�شروعًا   22 عن  كربى 
من  اأقل  على  لت�شتحوذ  واملكاتب،  التجزئة  م�شروعات  ح�شة  تراجعت 
خالل  اإطالقها  مت  التي  اجلديدة  العقارية  امل�شروعات  عدد  من   %30

الفعالية. 

ال�شركات  عودة  اأن  املعر�س،  يف  وم�شاركون  عقاريون  خرباء  واأكد 
انتعا�شة  على  قويًا  موؤ�شرًا  يعد  الفاخر  ال�شكن  م�شاريع  لإطالق  العقارية 

القطاع، واعتماده على امل�شتخدم النهائي للوحدة العقارية. 

ولفتوا اإىل اأن �شركات التطوير العقاري ركزت خالل �شنوات الأزمة على 
اإطالق م�شاريع التجزئة نتيجة ركود العقارات ال�شكنية يف ذلك الوقت، 
التي  امل�شروعات اجلديدة  التجزئة من  اأن ح�شة عقارات  اإىل  م�شريين 
يتم اإطالقها تراجعت يف الوقت احلايل نتيجة الطلب احلقيقي املتزايد 

على الوحدات ال�شكنية الفاخرة. 

العقارية  امل�شروعات  من  النوع  هذا  اإطالق  وترية  ت�شارع  اأن  واعتربوا 
فقاعة  حدوث  م�شتبعدين  العقاري  القطاع  تعايف  على  قويًا  موؤ�شرًا  يعد 
امل�شتخدم  على  الطلب  واعتماد  امل�شاربني،  خروج  بعد  جديدة  عقارية 

النهائي.

فعاليات  بدء  منذ  الفاخر  الإ�شكان  م�شاريع  اإطالق  عمليات  وتوالت 
نخيل  �شركة  اأعلنت  حيث   ،"2013 جلوبال  �شكيب  "�شيتي  معر�س 
اإعمار  اأربع جزر مبنطقة ديرة، كما واأعلنت �شركة  العقارية عن تطوير 
يفوق م�شاحة منطقة  الذي  اإطالق م�شروع اخلريان  القاب�شة عن  ودبي 
مليار   30 مبيعاته  تتجاوز  اأن  املتوقع  ومن  مرات،  بثالث  خليفة  برج 

درهم.

الك�سف عن 22 م�سروعًا جديدًا 70% منها للقطاع ال�سكني 
و30% مل�ساريع التجزئة واملكاتب
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من جانبها، ك�شفت �شركة راأ�س اخليمة العقارية عن م�شروعني عقاريني 
وبنايتني  البحرية  الواجهة  على  مطلة  فلل  بـ104  يتمثالن  �شكنيني 
و"مرتفعات  فالمنجو  فلل  اأولهما  البحرية  منطقة  �شمن  �شكنيتني 
م�شاريع  اأربعة  عن  للعقارات  دبي  جمموعة  ك�شفت  فيما  البحرية"، 

عقارية جديدة منها ثالثة م�شاريع �شكنية.

من ناحيتها، اأطلقت �شركة اأمنيات العقارية برج "ذا باد"، فيما ك�شفت 
اأطلقت  كما  اإ�شتايت�س"،  ترامب  "ذا  اجلديد  م�شروعها  عن  داماك 
جمموعة ماج العقارية اأربعة م�شاريع اأعلنت عنها ُقبيل انعقاد املعر�س، 
فيما اأطلقت �شركة جمريا جولف املرحلة الثاينة من م�شروعها "عقارات 

للجولف". جمريا 

"�شون  اأطلقت  فيما  �شكنيني،  م�شروعني  تنفيذ  نيتها  عن  ديار  واأعلنت 
العقارية" م�شروعًا عقاريًا ي�شم م�شاحات للتجزئة ومكاتب.

دبي  يف  العقارية  ال�شوق  اأن  اإىل  العقاريني،  املطورين  من  عدد  واأ�شار 
من  امل�شاربني  خروج  بعد  للعقار  النهائي  امل�شتخدم  على  اليوم  تعتمد 

الوقت  يف  منوهني  العاملية،  املالية  الأزمة  بداية  عقب  العقارية  ال�شوق 
اأن املطورين العقاريني ا�شتفادوا من املتغريات التي فر�شتها  اإىل  نف�شه 
اأ�شبحوا  حيث  الإمارة  يف  العقاري  القطاع  على  العاملية  املالية  الأزمة 
الطلب  نوعية  مع  تتالقى  التي  امل�شروعات  طرح  على  حر�شًا  اأكرث 

احلقيقي على العقار يف دبي.

من جانبه، قال زياد ال�شعار الع�شو املنتدب ل�شركة "داماك العقارية" 
النهائي  امل�شتخدم  على  واعتماده  الدولة  يف  العقاري  القطاع  تعايف  اإن 
للوحدة العقارية دفع �شركات التطوير العقارية لطرح م�شروعات فاخرة 

تتالقى مع نوعية الطلب احلقيقي بالقطاع.

امل�شروعات  اأن  توؤكد  ال�شركة  اأعدتها  التي  الدرا�شات  اأن  واأ�شاف 
الفاخرة تلقى يف الوقت الراهن طلبًا كبريًا يف ال�شوق اخلليجية، ل�شيما 

يف دبي واأبوظبي والريا�س.

زادت  دبي  يف  الفاخرة  العقارات  على  الطلب  معدلت  اأن  اإىل  واأ�شار 
احلايل،  العام  من  الأوىل  الت�شعة  الأ�شهر  خالل  م�شاعف  نحو  على 

ال�سركة املنظمة للمعر�س تلقت طلبات حلجوزات م�سبقة 
لدورة العام 2014
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120 مليار درهم قيمة امل�ساريع العقارية التي مت االعالن 
عنها خالل فعاليات املوؤمتر

من  كبرية  ن�شبة  على  ت�شتحوذ  العقار  من  النوعية  هذه  اأ�شبحت  حيث 
الطلب، خا�شة مع تعايف ال�شوق العقارية والأداء القوي ملعظم القطاعات 

القت�شادية.

توجهًا  ت�شهد  دبي،  �شيما يف  ل  الإمارات،  العقارات يف  �شوق  اأن  واأو�شح 
اإىل  املقيمون  ي�شعى  اإذ  اجلودة،  عالية  ال�شكنية  العقارات  نحو  قويًا 
النتقال اإىل م�شاكن اأف�شل من التي يقطنون فيها، فيما يهدف امل�شرتون 
اجلدد اإىل ال�شتفادة من ظروف ال�شوق احلالية التي توفر قيمة ممتازة 

امل�شتثمرة. الأموال  مقابل 

جلوبال  �شكيب  �شيتي  من  اتخذت  العقاري  التطوير  �شركات  اإن  وقال 
ا�شتطاع  حيث  اجلديدة،  العقارية  امل�شاريع  لطالق  من�شة   2013
املعر�س تعزيز مكانته املرموقة، وبرزت دورته للعام اجلاري كاأحد اأهم 

الدورات يف تاريخ املعار�س.

وقال اإن الزدهار الذي ي�شهده ال�شوق العقاري بعيد كل البعد عن كونه 
جمرد فقاعة قد تزول لحقًا، نظرًا اإىل اأن هذا النمو جاء نتيجة تطوير 
مما  العقارية،  بال�شوق  اخلا�شة  الت�شهيالت  وزيادة  التنظيمية  القوانني 

ي�شمن اأن هذا الزدهار والنمو �شينعمان بال�شتقرار والدميومة.

جميع  اإن  �شكيب  �شيتي  معر�س  مدير  موملان  ووتر  قال  ناحيته،  من 
ت�شري  املعر�س  اأبواب  اإغالق  من  �شاعات  قبيل  توافرت  التي  املوؤ�شرات 
لي�شل  ال�شابقة  بالدورة  مقارنة   %55 بن�شبة  الزوار  اأعداد  منو  اإىل 

عددهم اإىل نحو 55 األف زائر.

حلجوزات  طلبات  تلقت  للمعر�س  املنظمة  ال�شركة  اأن  اإىل  موملان  ولفت 
الدورة احلالية  العام 2014، ما اعتربه دلياًل على جناح  م�شبقة لدورة 
املقبلة  الدورة  ت�شهد  اأن  للعار�شني، متوقعا  امل�شبقة  الأهداف  يف حتقيق 

م�شاركات اأكرب من ال�شركات الوطنية والدولية على حد �شواء.
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باقرتاب نهاية ال�شنة الثالثة على انبثاق الربيع العربي، وال�شنة 

العا�شرة على غزو العراق، يكون العامل العربي قد دخل عامه 

الرابع ع�شر وهو يف حالة من التبعرث وعدم ال�شتقرار، وحتت 

جديدة  خريطة  لر�شم  الجنبي  الع�شكري  والتدخل  ال�شغط 

ال�شعبي املبا�شر لإحداث الإ�شالح و  للمنطقة، وحتت ال�شغط 

هذه  ونتائج  ح�شيلة  يف  النظر  مفيدًا  يكون  قد  وهنا  التغيري. 

الفرتة بالن�شبة للعرب وكذلك ا�شرائيل.

ع�شر  الأربعة  مدى  على  اأنها  نالحظ  باإ�شرائيل،  بداأنا  فاإذا 

رمبا  هائلة،  ا�شرتاتيجية  مكا�شب  حققت  قد  املا�شية،  عامًا 

الدولة  فك  الأول   . ال�شهولة  بهذه  �شتتم  باأنها  يومًا  حتلم  مل 

العراقية، وو�شعها على طريق التق�شيم اإىل )3( دول وتفتيتها 

من الداخل. واملحرك الرئي�شي لكل ذلك يتمثل يف ال�شرعات 

والتدخالت  واملذهب،  الدين  عباءة  حتت  الداخلية  ال�شيا�شية 

فريق.  ح�شاب  على  فريقًا  تدعم  التي  اخلارجية  ال�شيا�شية 

الثاين : تدمري الدولة ال�شورية وته�شيم مفا�شلها القت�شادية 

والجتماعية، وو�شعها على مفرتق طرق التق�شيم الطائفي اىل 

دويالت قد ت�شل اإىل )4( دويالت.  وهذا هدف ا�شرتاتيجي 

خالل  من  لذلك  املثلى  الأول.والآلية  الطراز  من  ا�شرائيلي 

اإطالة اأمد ال�شراع، وتعدد القوى اخلارجية املتداخلة، واإ�شرار 

تدمري   : الثالث  ثمن.  باأي  احلكم  يف  ا�شتمراره  على  النظام 

من  كان  والتي  �شوريا،  بحوزة  كانت  التي  الكيماوية  الأ�شلحة 

املمكن اأن تهدد اإ�شرائيل، متهيدًا للق�شاء على القوة الع�شكرية 

ما مت  غرار  على  ال�شوري،  اجلي�س  فك  ذلك  ال�شورية، مبا يف 

يف العراق. الرابع: ا�شتمرار وتعمق النق�شام الفل�شطيني غري 

املربر، اإل من منظور احلكم وال�شلطة. وهبوط ظالل الن�شيان 

الأماكن  وتهديد  لفل�شطني.  ال�شرائيلي  لالحتالل  والهمال 

اأمرًا  الفل�شطينية  الدولة  جلعل  ال�شتيطان  وتو�شيع  املقد�شة 

ال�شرائيلي  التو�شع  ا�شتمرار  اخلام�س:  للتحقيق.  قابل  غري 

ال�شتيطاين وح�شار غزة كاأمر اعتيادي. ال�شاد�س:  ا�شتمرار 

وتون�س  ولبنان  م�شر  يف  ال�شلطة  يف  التفرد  اأجل  من  ال�شراع 

مفتوحة  �شاحة  العربية  املنطقة  جعل  مما  واليمن،  وال�شودان 

اأمام التدخالت الأجنبية و الإ�شرائيلية غري املبا�شرة.

جمتمعني  العرب  ان  املا�شية  القليلة  ال�شنوات  ك�شفت  لقد 

ومنفردين، قد اأخفقوا يف بناء دول م�شتقرة، عمادها الأول ولء 

املواطن للدولة، بد�شتورها وقوانينها ونظامها واأر�شها واأهلها، 

ولي�س ولوؤه حلزب اأو جماعة اأو دولة اأخرى اأو متويل خارجي. 

الربيع واخلريف ... 
بني العرب وا�سرائيل

 بقلـــــــــم : د. ابراهيـــــــــم بــــــــــــدران
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اأنظمة  بناء  يف  امكاناتهم  بكل  وانهمكوا  دول  بناء  يف  اخفقوا 

حكم تقوم على دعوى القائد امللهم، والزعيم التاريخي، الذي 

واعوانه.  وحكمه  �شلطته  لتدعيم  بالده  يف  �شيء  كل  ي�شتبيح 

العربية  القطار  واخفقت  ثانوية.  اأهمية  يحتل  ذلك  عدا  وما 

ميكن  متما�شكة،  اقت�شادية  �شيا�شية  كتلة  بناء  يف  كمجموعة 

التدخل  دون  اأن حتول  الأحداث، وميكن  توؤثر يف جمريات  اأن 

الداخلي  الطغيان  متنع  اأن  ميكن  الوقت  نف�س  ويف  الجنبي. 

للحاكم، �شواء كان طغيان ال�شلطة اأو احلزب، اأو طغيان املال 

الرجوع  اأو  الق�شاء،  اأو  اللغاء  اأو  ال�شتقطاب  اأو  التفرد  اأو 

بالأمة اإىل اخللف. اإذ مل يكن اللتزام بالدميوقراطية اأو حقوق 

التقدم  يكن  ومل  العربية.  املجموعة  يف  ملزمًا  جزءًا  الن�شان 

اإجباريا  ف�شاًل  واملهم�شني،  املراأة  وحقوق  الجتماعي  والعدل 

م�شتوى  على  دولية  كتلة  اأو  جمموعة  من  هناك  ولي�س  للعرب. 

تقريبًا  �شنة  قبل )70(  بداأت حياتها  او احلكومات،  الحزاب 

�شوى  تقريبا  �شيء  كل  يف  تراجعا  ميثل  ادائها  منحنى  وكان 

املجموعة العربية.

تتاآمر على كل  وا�شرائيل يف مقدمتها،قد  القوى اخلارجية  ان 

ما هو عربي، وكل ما هو وطني، ولكن مثل هذه املوؤامرات، ما 

كان لها ان تفلح لو اأن العرب فرادى وجمتمعني افلحوا يف بناء 

املر�س  اإىل حد  الع�شق اجلنوين  وتخلوا عن هذا  دول حديثة، 

لل�شلطة والريا�شة. وفهموا ان احلكم هو تفوي�س من املجتمع، 

ليكون احلاكم يف خدمة مواطني الدولة لفرتة زمنية حمدودة، 

يجب اأن يغادر بعدها ويف�شح الطريق ملن ياأتي بعده مهما كانت 

عبقريته ونادرًا ما يكون. الدارات العربية حتكم الآن كما كانت 

الدول قبل األف �شنة واأكرث. يف اجلوهر احلاكم يفعل ما يريد، 

ويف املظهر يتغري ح�شب الظروف وال�شغوط.

والتقدم،  النهو�س  فر�شة  العرب  ا�شاع  �شنة   50 مدى  وعلى 

ان  �شحيح  واعمق.  اأعمق  التخلف  وديان  يف   انغم�شوا  بل 

وم�شرتاة  وجملوبة  �شطحية  ولكنها  للتقدم  مظاهر  هناك 

اأو�شع،  م�شاحات  على  مظاهره  تنت�شر  فالفقر  متجذرة.  وغري 

ون�شيب  العاملي،  املعدل  �شعف  لت�شل  تزايد  يف  والبطالة 

والهجرة  العاملي،  املتو�شط  ن�شف  املحلي  الناجت  من  الفرد 

والعجز  التجاري  والعجز  اأ�شدها،  املدينة على  اإىل  الريف  من 

الغذائي و�شل م�شتويات قيا�شية، ونق�س املياه، ونق�س الطاقة 

وغياب  الكربى،  امل�شاريع  ونق�س  النفطية(  الدول  )با�شتثناء 

كل  وفوق  التوقعات.  كل  فاق  ال�شناعي  والنتاج  التكنولوجيا 

اإنتاج   ليعيدوا  الوراء  اإىل  �شنة   )1400( العرب  رجع  ذلك 

واإرهاب، مل  نزاعات طائفية، وجدالت دينية، وتكفري وتنفري 

التي  ال�شيا�شية  الفرق  �شنة.   )100( قبل  اأبدا  �شيئ  منه  يكن 

كانت  التي  والأقليات  باملئات،  اأ�شبحت  الدين  با�شم  تت�شرت 

مهم�شة اأو م�شطهدة اأ�شبحت ت�شعر ان الفر�شة مواتية للوقوف 

الوطنية غائبة متاما. فقد  القيادية  ،وال�شخ�شيات  ثانية  مرة 

عملت اأنظمة احلكم على اخفاء وطم�س وا�شعاف كل �شخ�شية 

قد يكون لها دور لدى اجلماهري، ورفعت �شعارًا توافقت عليه 

وهكذا  ال�شماء".  يف  واحد  "قمر  اأق�شاها  اإىل  اأق�شاها  من 

املجتمعات يف حرية  ت�شاقطت، وقعت  اأو  الأنظمة  حني اهتزت 

واأح�شن مظهره،  �شوته  كل من عال  للقيادة  وت�شدى  وت�شتت، 

اآو جمموعة جهوية،  دينية،  فرقة  ،اأو  اجنبية  قوة  اإىل  وا�شتند 

اأو كتلة عرقية.

وليلة،  يوم  التغيري بني  نتوقع حدوث  ان  ينبغي  اأننا ل   �شحيح 

و�شحيح اأن الربيع قد ميتد ل�شنوات حتى يثمر. ولكن اخل�شية 

ال�شعوب  اإن  اخلريف.  ودخول  اخللف  اإىل  الرجوع  من  دائما 

تتطلع اإىل �شنع امل�شتقبل الأف�شل، واخلروج اإىل ف�شاء جديد، 

اأكرث رقيا واإن�شانية.. تلك هي امل�شاألة و ذلك هو التحدي اأمام 

القوى ال�شيا�شية و منظمات املجتمع املدين و العلماء واملفكرين 

واملثقفني وال�شباب.
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يف  �شاميه  ملكية  برعاية  افتتاحه  مت  متميزا،  طبيا  �شرحا  يعترب   - الن�شامى 
اخلام�س والع�شرين من �شهر اآيار عام 2001 .

اأعمدة القطاع الطبي واأحد اركان  اأحد  م�شت�شفى ال�شتقالل الذي يفتخر بانه 
�شناعة ال�شياحة العالجية يف الردن، يعترب من اأوائل امل�شت�شفيات اخلا�شة التي 
عملت وب�شكل متوا�شل على رفع م�شتوى اخلدمات الطبية املقدمة يف اململكة وفق 

املعايري العاملية يف املمار�شة الطبية.

مدير م�شت�شفى ال�شتقالل الدكتور نادر اخلليلي خالل حدثيه لـ"الن�شامى" اأكد 
اأن الردن و�شلت �شمعته باخلدمات الطبية اىل العاملية نتيجة تطور التكنولوجيا 
احلديثة واخلربات الطبية املطبقة يف اململكة، المر الذي دفع القطاع ال�شحي 

لتحقيق اأعلى م�شتويات اجلودة.

ويقول اأن م�شت�شفى ال�شتقالل يقع يف قلب عمان ويعترب اأحد املعامل احل�شارية 
يف العا�شمة منذ العام 1996، عندما قرر نخبة من رجل اململكة تاأ�شي�س �شركة 
لها هو  م�شروع  اأول  كان  لتقوم مب�شاريع طبية، حيث  الطبية،  للخدمات  البالد 
م�شت�شفى ال�شتقالل الذي مت افتتاحه يف اخلام�س والع�شرين من �شهر اآيار عام 

2001 برعاية ملكية �شاميه.

التاريخ وامل�شت�شفى يخطو خطوات ب�شكل را�شخ وقاعده �شلبه تعرب  ومنذ ذلك 
عن الروؤيا والر�شالة والقيم التي يوؤمن بها القائمون على هذا ال�شرح الطبي، 
كانت  والتي  الخرى  الأردنية  امل�شت�شفيات  مع  ال�شدارة  موقع  يف  ا�شبح  الذي 

�شابقة له يف التاأ�شي�س والن�شاء.

وي�شري اخلليلي اإىل اأن امل�شت�شفى اأخذ دوره الكبري يف ال�شياحه العالجية ، وذلك 
من منطلق الميان بروؤى املغفور له امللك احل�شني بن طالل الذي و�شع الردن 
منطقة  يف  طبية  لنه�شة  ا�شا�شًا  الردن  يكون  واأن  العلمي  التقدم  طريق  على 

ال�شرق الو�شط، وقد عزز هذا الدور امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني.

وبناًء على ذلك فقد مت تاأ�شي�س البنية التحتية التي ادت اىل هذه النه�شة، وقد 
�شاهم يف ذلك اجلهازان الطبي والتمري�شي يف البالد، حيث داأبوا على تطوير 
املجال  يف  جديد  هو  ما  كل  لكت�شاب   ، اخلارجية  م�شاركاتهم  عرب  خرباتهم 

الطبي وتطبيقه يف امل�شت�شفيات خدمة للمر�شى .

وي�شيف اأن اجلميع يعي ان تطور القطاع الطبي الردين هو ق�شة جناح، كما وان 
الفرتة الخرية هو حم�شلة  العالجية الردنية يف  ال�شياحه  الذي حققته  النمو 
لهذا النجاح ، لذلك لي�س من الغريب اأن نرى هذه الن�شب املتقدمة من النمو، 
فالقطاع ال�شحي يعترب رافدًا ا�شا�شيًا من روافد القت�شاد الوطني، حيث جاءت 

م�ست�سفى اال�ستقالل ....
التطور املتوا�سل يف اخلدمات الطبية

اخلليلي: ن�سعى الأن يكون امل�ست�سفى �سرحًا طبيًا تعليميًا رائدًا حمليًا واقليميًا
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االإ�ستثمــــار فـي القطـــاع الطـــبي

ارقام النمو والتقارير العاملية موؤ�شرًا وا�شحا على نتيجة املجهودات ، فقد �شنف 
البنك الدويل اململكة الردنية الها�شمية الوىل يف املنطقة واخلام�شة يف العامل 
من حيث اآلية وتنفيذ وكفاءة اخلدمة الطبية وتوفر اخلدمات املرافقة بها اي�شًا.

اجلهات  وا�شراف  الطبية  واخلربات  احلديثة  التكنولوجيا  توفر  اأن  اإىل  وي�شري 
مقارنة  املنا�شبة  العالجية  والكلف  ال�شحي  القطاع  اداء  جودة  على  املعنية 
باأماكن اأخرى، م�شافًا اىل ذلك اهمية ال�شتقرار ال�شيا�شي والأمني يف البالد، 

�شاهموا بنمو هذا القطاع وازدهاره ومتيزه .

ويوؤكد اخلليلي اأنه بناء على جميع املعطيات ال�شابقة وما يتميز به القطاع الطبي 
الردين، فقد �شجع العرب للقدوم اىل اململكة بهدف العالج، الأمر الذي انعك�س 
ايجابيًا على �شمعة الردن، وجعله يحتل مكانة متقدمة مرموقة يف املنطقة من 

حيث ال�شياحة بق�شد العالج.

ولقد داأبت ادارة م�شت�شفى ال�شتقالل على العمل وب�شكل متوا�شل لرفع م�شتوى 
اخلدمة الطبية املقدمة وفق املعايري العاملية يف املمار�شة الطبية داخل امل�شت�شفى، 
حيث جنحت يف تطبيق هذه املعايري املعتمدة واحل�شول على �شهادات العتماد 

اإىل  بال�شافة  امل�شت�شفى،  اأق�شام  كافة  يف  الداء  جلودة    """" ، """"

ال�شعي احلثيث �شمن ا�شرتاتيجية امل�شت�شفى لن يكون م�شت�شفى تعليميًا رائدًا 
حمليًا واقليميًا.

املزايا،  من  بالعديد  تتميز  اخلا�س  القطاع  يف  امل�شت�شفيات  اأن  اخلليلي  ويقول 
اجلراجية  العمليات  خمتلف  يف  الخت�شا�س  اهل  من  اليوم  باتت  اأنها  اأبرزها 
الورام  وجراحات  الفقري  العمود  وت�شوهات  القلب  جراحة  مثل  الكربى، 
�شاحبة  اخلا�شة  الردنية  امل�شت�شفيات  اأ�شبحت  حيث  العامة،  واجلراحات 
المتياز والريادة يف هذا املجال ومتتلك ال�شمعة الطيبة حمليا واقليميا ودوليا، 
فهي متتلك كافة المكانيات الطبية والتقنية واخلربة يف كوادرها العاملة، هذا 

بال�شافة اىل اخلدمات الطبية الخرى املتكاملة التي تقدمها للمر�شى.

والمنية  ال�شيا�شية  الو�شاع  اأن  ال�شتقالل  مل�شت�شفى  العام  املدير  وي�شري 
والقت�شادية العربية ال�شعبة، يدفع القطاع الطبي يف الردن خا�شة امل�شت�شفيات 
اخلا�شة اإىل املزيد من العمل للحفاظ على هذا امل�شتوى الرفيع من اخلدمات 
الطبية وتطويره ب�شكل دائم، نظرًا لزيادة الطلب على اخلدمة الطبية اجلراحية 

و العالجية .

"البنك الدويل" �سنف اململكة االوىل باملنطقة واخلام�سة يف 

العامل من حيث كفاءة اخلدمة الطبية
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اإقليميا  تدريبيا  ومركزا  املنطقة،  م�شتوى  على  رائدة  موؤ�ش�شة  هي   - الن�شامى 
لالأمم  والزراعة  الأغذية  ومنظمة  العاملية  ال�شحة  منظمة  قبل  من  معتمدا 

املتحدة.

املوؤ�ش�شة العامة للغذاء والدواء التي تعترب املرجعية الوطنية بالرقابة والتفتي�س 
عبيدات  هايل  الدكتور  العام  مديرها  بح�شب  فهي  اململكة،  يف  الغذاء  على 
قيامها بجولتها  العمل خالل  واملهنية يف  واملو�شوعية  بالنزاهة  كوادرها  يتمتع 

التفتي�شية، حيث ت�شعى اإىل حتقيق الأمن الغذائي لالأردن.

العامة  املوؤ�ش�شة  مهام  ان  لـ"الن�شامى"  حديثه  خالل  عبيدات  الدكتور  ويقول 
للغذاء والدواء قبل ان�شائها كانت مناطة بوزارة ال�شحة، وادراكا من احلكومة 
املوؤ�ش�شة  ان�شاء  الناحية ال�شحية والإقت�شادية جاء  الغذاء والدواء من  لهمية 

عام 2003 مبوجب قانون املوؤ�ش�شة العامة للغذاء والدواء.

وفيما يتعلق بال�شباب املوجبة لإن�شاء املوؤ�ش�شة العامة للغذاء والدواء، فهي تزايد 
الهتمام الر�شمي والوعي ال�شعبي باهمية �شالمة الغذاء وفعالية الدواء، كما وان 
امل�شوؤوليات الكبرية املناطة لوزارة ال�شحة ل ميكنها من القيام باأعمال الرقابة 

على الغذاء والدواء، ا�شافة اإىل عوملة التجارة ومواكبة التزامات الردن اخلارجية.

انه لتحقيق ال�شتقرار والأمن الغذائي يف اململكة، فانه ل بد  وي�شيف عبيدات 
عن  امل�شوؤولة  واجلهات  الوزارات  جميع  بني  والتن�شيق  والتنظيم  التكامل  من 
الرقابة على الغذاء ولي�س التناف�س على ال�شالحيات منعًا لالزدواجية وحتقيقًا 

لال�شتقرار وتوحيد املرجعيات الرقابية وطماأنه القطاع اخلا�س. 
وي�شيف ان املوؤ�ش�شة م�شتمرة يف نهجها دون تهاون حتى يطمئن كل مواطن اإىل 
اتخاذ  والنزاهة يف  باحليادية  تتمتع  ودواء، حيث  يتناوله من غذاء  ما  �شالمة 
"معا  �شعارها  حتقيق  بهدف  اجلميع  من  واحدة  م�شافة  على  والوقوف  القرار 

لغذاء اآمن".

وي�شري عبيدات اإىل ان �شحة و�شالمة غذاء ودواء املواطنني خط احمر ل ي�شمح 
اأطلقت  حيث  لها،  تتعر�س  �شغوطات  لأية  املوؤ�ش�شة  ت�شتجيب  ول  به  بالتالعب 
هذه  اطالق  فمنذ  للموؤ�ش�شة،  عمل  نهج  اأ�شبحت  والتي  حقك"  "اطلب  حملة 
احلملة باتت املوؤ�ش�شة تعتمد على برامج تفتي�شية دورية مبنية على اأ�ش�س علمية، 
بالإ�شافة اإىل املتابعة للموؤ�ش�شات املخالفة مما اأدى اىل انخفا�س كبري يف ن�شبة 

املخالفات وانعك�س ذلك بانخفا�س ن�شبة الت�شممات.

املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء ...
 املرجعية الوطنية لالأمن الغذائي

عبيدات: املوؤ�س�سة تتمتع باحليادية والنزاهة يف اتخاذ 
القرار و�سعارها "معا لغذاء اآمن"
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اأخبــار اإقت�ســـــاديــة متنوعـــة

املوؤ�س�سة اأن�سئت يف عام 2003 لتقوم باحلفاظ على �سالمة الغذاء والدواء يف االأردن

لتقوم  اأن�شئت يف عام 2003  للغذاء والدواء  العامة  املوؤ�ش�شة  اأن  ويقول عبيدات 
باحلفاظ على �شالمة الغذاء والدواء يف الأردن، حيث ا�شتطاعت حتقيق العديد 
م�شتوى  على  رائدة  موؤ�ش�شة  واأ�شبحت  بالبنان،  لها  امل�شهود  الجنازات  من 
املنطقة ومركز تدريب اإقليميا معتمدا من قبل منظمة ال�شحة العاملية ومنظمة 
الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة، حيث يتم تدريب وفود من عدة دول عربية مثل 

" فل�شطني ، ليبيا ، لبنان ، اليمن ، الإمارات العربية املتحدة ... ".

كما قامت املوؤ�ش�شة منذ ن�شاأتها بو�شع اأ�ش�س ومعايري وقواعد فنية ت�شبط اأعمال 
على  والرقابة  التجميل  ومواد  الطبية  وامل�شتلزمات  والأجهزة  الأدوية  ت�شجيل 
بان  العلم  مع  و�شفافة،  وا�شحة  اأ�ش�س  وهي  درجة اخلطورة  على  املبني  الغذاء 
اململكة العربية ال�شعودية قامت باإن�شاء هيئة غذاء ودواء بعد الأردن بعدة �شنوات 
مقتب�شة من جتربة املوؤ�ش�شة العامة للغذاء والدواء ، اإ�شافة اإىل ح�شول خمترب 
الغذاء على """ من املنظمة الدولية للمعايري، كما اأن املنظمات الدولية تختار 

تدريب الوفود من الدول الأوروبية يف خمتربات الغذاء والدواء للموؤ�ش�شة.

يف املقابل ي�شري عبيدات اإىل ان املوؤ�ش�شة ل تتهاون يف تطبيق القانون، فهنالك 
مواد ت�شريعية وقانونية رادعة بحق املخالفني، كما وان هنالك خمالفات ت�شتدعي 
التنبيه فقط ويتم املتابعة من قبل كواددر املوؤ�ش�شة، وخمالفات ت�شتدعي التوقيف 
حرجة  خمالفات  وهناك  متابعتها،  ويتم  الأو�شاع  ت�شويب  حلني  العمل  عن 
الإجراء  لتخاذ  العام  النائب  والتحويل  الأحمر  بال�شمع  الإغالق  ت�شتدعي 
املنا�شب وذلك ح�شب املرفق، منوها يف الوقت نف�شه اإىل اأن هدف املوؤ�ش�شة هو 

�شالمة ان�شياب غذاء �شحي و�شليم واآمن ودواء ماأمون اي�شا.

ميكن  التي  والكيفية  الأردن،  يف  املزورة  الأدوية  ظاهرة  انت�شار  مدى  وحول 
اأن  مواجهتها، ودور املوؤ�ش�شة جتاه امل�شتلزمات التجميلية املزورة، اكد عبيدات 
الأردن يعترب دولة عابرة ولي�شت حا�شنة لالأدوية املزورة ب�شبب اجلهود الرقابية 

الوثيق  والتعاون  املتميزة  اخلربات  ذات  املوؤ�ش�شة  كوادر  بها  تقوم  التي  املكثفة 
مع اجلهات الرقابية الأخرى "اجلمارك، الإدارة امللكية حلماية البيئة، البحث 
املعابر  كافة  على  للموؤ�ش�شة  تابعة  موؤهلة  فنية  كوادر  وجود  واي�شًا  اجلنائي"، 
املوؤ�ش�شة،  بها  تتميز  التي  وال�شفافية  الرادعة  الت�شريعات  ووجود  احلدودية، 
اإ�شافة لوجود �شراكة حقيقية بني املوؤ�ش�شة وو�شائل الإعالم املختلفة لن�شر الوعي 

لدى املواطنني، الأمر الذي عمل على انخفا�س ن�شبة الأدوية املزورة اإىل %1.

فهناك  املزورة،  التجميلية  امل�شتلزمات  جتاه  املوؤ�ش�شة  بدور  يتعلق  فيما  اأما 
امل�شتح�شرات  على  الرقابة  باأعمال  م�شتمرة  للموؤ�ش�شة  التابعة  التفتي�س  فرق 
وامل�شموعة،  املرئية  الإعالم  و�شائل  كافة  ور�شد  متابعة  خالل  من  واإعالناتها 
م�شريا اإىل اأن املوؤ�ش�شة ل متلك ال�شلطة وال�شالحية على و�شائل الإعالم التي 
عنها  ال�شادرة  البيانات  بح�شب  املوؤ�ش�شة  وقامت  كما  الأردن،  خارج  من  تبث 
اأو الإعالن عن تلك امل�شتح�شرات دون احل�شول  باإنذار كل من له عالقة ببيع 

على موافقة املوؤ�ش�شة على البيع والإعالن عن تلك امل�شتح�شرات.

الدرا�شات  لإدارة  وعلمية  ت�شريعية  منظومة  ميتلك  الأردن  ان  عبيدات  ويوؤكد 
الدوائية، تعترب �شرحًا وطنيا بامتياز مت بناوؤه بقدرات اأردنية تعك�س موقع الأردن 
مراكز  اإن�شاء  من  ال�شتثماري  العائد  اإىل  اإ�شافة  والعامل،  املنطقة  يف  العلمي 
للدرا�شات الدوائية، حيث و�شع الأردن منظومة ت�شريعية منذ عام 2001 بقانون 
ينظم اإجراء الدرا�شات الدوائية هو قانون اإجراء الدرا�شات الدوائية لعام 2001 
القانون و�شع �شمانات حلماية  ان  اإىل  دائما عام 2011، م�شريا  اأ�شبح  والذي 
حقوق املواطنني الأردنيني �شواء من امل�شاركني يف الدرا�شات، حيث ل يجوز اإجراء 
الدرا�شات الدوائية ال بعد احل�شول على موافقة جلنة الدرا�شات الدوائية ووزير 
ال�شحة، وهذه اللجنة مت ت�شكيلها ا�شتنادا لأحكام املادة )12( من القانون امل�شار 
والدواء  للغذاء  العامة  املوؤ�ش�شة  من  خمت�شون  ع�شويتها  يف  ي�شارك  اأعاله  له 

اإ�شافة اإىل ممثلني عن نقابة الأطباء واجلامعات والقطاع اخلا�س .
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الن�شامى - �شرح تعليمي متطور التفكري قادر على ال�شهام بفاعلية وكفاءة يف 
م�شرية التعليم من خالل تهيئة وحتفيز الطفال حلب التعليم والبداع.

لدى  التعليمية  القدرات  تنمية  اإىل  يرمي  الذي  الأردن،   " الأطفال  متحف 
مدى  ت�شاعدهم  التي  ال�شا�شية  باملهارات  وتزويدهم  ف�شولهم  واثارة  الطقال 
احلياة، فهو بح�شب مديره العام �شو�شن الدلق يجتهد لتطوير مهارات الأطفال 
عن طريق ت�شجيعهم على الت�شاوؤل والتجريب والر�شد واخرتاع النظريات، كما 
يعمل على م�شاعدتهم ليكونوا قادرين على حل المور املتع�شرة بطريقة ابداعية 

من خالل و�شعهم امام التحدي.

تفاعلية  تعليمية  بيئة  توفري  على  يعمل  املتحف  اأن  لـ"الن�شامى"  الدلق  وتقول 
حمفزة لأطفال الردن واجيال امل�شتقبل، حيث متكن منذ افتتاحه حتت الرعاية 
للعائالت  املعامل جذبا  اأكرث  يكون واحدا من  ان  ال�شامية يف عام 2007  امللكية 
املتحف  يقدم  الرئي�شية  املعرو�شات  قاعة  اىل  فبال�شافة  والزوار،  واملدار�س 
العديد من الربامج املميزة اخلا�شة بالتعليم واملجتمع، حيث ا�شتفاد من املتحف 

ما يزيد عن مليون زائر من العائالت واملدار�س واملوؤ�ش�شات ذات العالقة.

العبداهلل باطالق متحف الطفال كموؤ�ش�شة  امللكة رانيا  ففي عام 2007 قامت 
تعليمية غري ربحية، حيث مر بتحولت كربى �شاهمت يف تعزيز مكانته وموقعه 

واعطته جانبا من التميز واخل�شو�شية.

اما  الأطفال،  لدى  املعرفة  حب  تعزيز  يف  تتلخ�س  املتحف  ر�شالة  اأن  وت�شيف 
وحمطة  واملنطقة،  الأردن  يف  الأطفال  لربامج  فريدا  مركزا  ي�شبح  باأن  روؤيته 
لالأطفال على  اإبداعيا  �شريكا  كونه  واإقليميا، ف�شال عن  للتعلم حمليا  مرجعية 

امل�شتوى الدويل.
العملية  الأردن هو دعم  الأطفال  الرئي�شي ملتحف  الهدف  ان  اإىل  الدلق  وت�شري 
التفاعلية  وبراجمه  املتحف  معرو�شات  خالل  من  العلمية  واملناهج  التعليمية 
التي تر�شخ املفاهيم العلمية وجتذب الطفال اليها من خالل اللعب والكت�شاف 

والف�شول.

الدور  زيادة  وهي  الإ�شرتاتيجية  الهداف  من  جمموع  حتقيق  اإىل  ي�شعى  كما 
وال�شلة على امل�شتوى الوطني من خالل الدمج الكامل ملفهوم امل�شاركة املدنية يف 
جميع الربامج واملعرو�شات، وذلك بهدف تعميق فهم الأطفال لقيم املواطنة من 
اجلوانب الثقافية، ف�شاًل عن حقوقهم وم�شوؤولياتهم جتاه جمتمعاتهم، وتعزيز 
دور املتحف يف املجتمع لعداد الأطفال لفر�س العمل من خالل برامج حمددة، 

اإ�شافة اإىل دمج مهارات القرن 21 عرب برامج ومعرو�شات املتحف اجلديدة.
 

كما ي�شعى املتحف اإىل تو�شيع اإمكانية النت�شار والو�شول اىل اأكرب �شريحة من 
املتحف  خربات  من  امل�شتفيدة  الأ�شر  عدد  زيادة  على  بالرتكيز  وذلك  املجتمع 
التعليمية يف املحافظات، ا�شافة اإىل تعزيز جودة اخلربة التعليمية لالأطفال من 
�شن 2-4 �شنوات، وامل�شاهمة يف تعزيز القدرات الوطنية يف جمال تنمية التعليم 
يف مرحلة الطفولة املبكرة عن طريق تو�شيع نطاق برامج خا�شة لتنمية التعليم 

يف مرحلة الطفولة املبكرة واملعرو�شات.

تفاعلية  تعليمية  العمل على توفري جتربة  تتمحور يف  املتحف  فل�شفة  لذلك فان 
جلميع الأطفال بغ�س النظر عن اأ�شلوبهم بالتعلم، وبيئتهم ومكان �شكنهم من 
العام،  مدار  على  املطروحة  التعليمية  والربامج  التفاعلية  املعرو�شات  خالل 
تقدمي  بهدف  املوجودة  املعرو�شات  وتطوير  �شيانة  على  العمل  اإىل  ا�شافة 

التجربة التفاعلية والأجندات التعليمية باأ�شمى م�شتوى.

القوية  الربامج  خالل  من  املتحف  داخل  يتفاعلون  الأطفال  ان  الدلق  وتقول 
التعليمية  الجندات  لتطبيق  وامل�شممة  ويوفرها  يقدمها  التي  واملنا�شبات 

متحف االأطفال االأردن...
 �سرح تعليمي الأجيال امل�ستقبل

الرئي�سي  الهدف  الدلق: 
العملية  دعم  هو  للمتحف 

التعليمية واملناهج العلمية
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والقدرات ال�شا�شية ، حيث يعمل ق�شم التعليم على ت�شميم الربامج التعليمية 
الربامج  هذه  بع�س  ان  اإىل  م�شرية  الأطفال،  اأذهان  يف  ولتبقى  ممتعة  لتكون 

تعتمد على املعرو�شات داخل قاعة املعرو�شات وا�شتديو الفن واملكتبة.

تلعب  التي  فالعائلة  العائلي،  التعليم  على  الردن  الطفال  متحف  ي�شجع  كما 
اللعب  خالل  من  الطفال  تثقيف  على  املتحف  يهدف  بحيث  معا،  تتعلم  معا 
التعليمية  التجربة  لت�شبح  العمار  جلميع  املنا�شبة  والربامج  واملعرو�شات 

العائلية يف املتحف اأكرث متعة وذات فائدة.

وتقول الدلق اأن بامكان اجلميع زيارة املتحف �شمن الأوقات املعلنة دون احلاجة 
ال�شرتاك  كثريا  املتحف  على  ترتدد  التي  العائالت  وبامكان  الع�شوية  اإىل 
يف  منوهة  جدا،  خمف�شة  الدخول  ر�شوم  ت�شبح  حيث  العائلية،  بالع�شوية 
الوىل  اأنواع  ثالثة  املتحف هي  املوجودة حاليا يف  الع�شويات  اإىل  نف�شه  الوقت 
العائالت الأع�شاء يف متحف الأطفال  العائلية، حيث ت�شاهم ت�شاهم  الع�شوية 
يف ا�شتمرارية برامج املتحف وتطويرها من خالل الزيارات امل�شتمرة على مدار 

ال�شنة التي تعك�س اهتمامهم بالر�شالة التعليمية وفل�شفة املتحف.

يف  لالأطفال  املرونة  توفر  والتي  املدار�س  ع�شوية  فهي  الثانية  الع�شوية  اما 
اجنازات  لزيادة  م�شممة  فريدة  تعليمية  فر�شة  وتوفري  للمتحف  زياراتهم 

الطالب يف الفن والعلوم وتعزيز املواطنة لديهم.

الطفال  متحف  اأطلقه  برنامج  وهو  ال�شركات،  ع�شوية  هي  الثالثة  والع�شوية 
غري  وطنية  تعليمية  موؤ�ش�شة  مع  اأنف�شهم  مواءمة  من  ال�شركات  ليمكن  الردن 
اململكة من خالل  انحاء  تعليمية مثرية لالأطفال يف جميع  توفر خربات  ربحية 

الدعم املعفي من ال�شرائب حتت مبادرة "متحفنا للكل".

وحول مبادة متحفنا للكل، اكدت املدير العام ملتحف الطفال الردن اأن املتحف 
الأطفال  من  ممكن  عدد  اأكرب  على  الفائدة  تعميم  اإىل  خاللها  من  يهدف 

الأطفال  على  ت�شعب  قد  التي  العوائق  اإزالة  على  والعمل  الأردن  والعائالت يف 
املتحف  متكن  حيث  يقدمها،  التي  الفريدة  التعليمية  التجربة  من  ال�شتفادة 
وبدعم من ال�شركاء من الإ�شافة اإىل العملية التعليمية لدى الأطفال من خالل 
وخالل  للكل(  )متحفنا  مبادرة  اأتاحت  فقد  وال�شتك�شاف،  اللعب  دور  تفعيل 
اخلم�س �شنوات املا�شية ملا يزيد عن 129008 زائرين من زيارة املتحف جمانا.

برنامج  وهي  الربامج،  من  العديد  لت�شم  الوقت  مع  املباردة  هذه  وتطورت 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  مع  بال�شراكة  احلكومية  للمدار�س  املجانية  الزيارات 
حيث يقوم املتحف با�شتقبال املجموعات من املدار�س احلكومية ومعلمي املدار�س 

احلكومية بالإ�شافة اإىل عائالتهم جمانا يف اأي وقت خالل ال�شنة.

وبرنامج الزيارات املجانية للجمعيات اخلريية ودور اليتام امل�شجلة بال�شراكة مع 
وزارة التنمية الجتماعية وموظفي الوزارة وعائالتهم، وبرنامج الأيام املجانية 
املفتوح، حيث  املجاين  اليوم  هو  �شهر  كل  من  اأول جمعة  يكون  والذي  املفتوحة 
يعترب اللية الأ�شا�شية للعائالت غري القادرة على الزيارة يف الأوقات الأخرى باأن 
يزوروا املتحف ويتمكنوا من ال�شتفادة من التجربة التفاعلية التعليمية الفريدة 

التي يقدمها.

وبرنامج الزيارات املجانية لطلبة مدار�س وكالة الغوث بف�شل ال�شراكة مع وكالة 
العام  مدار  على  جمانا  الوكالة  مدار�س  بطالب  املتحف  يرحب  حيث  الغوث، 
 2012 عام  بداية  يف  تاأ�ش�س  الذي  املتنقل  الأطفال  متحف  وبرنامج  الدرا�شي، 
بتجربة  وال�شتمتاع  للو�شول  عمان  العا�شمة  خارج  لالأطفال  الفر�شة  ليعطي 
حمطاته  خالل  من  واملعرفة  الف�شول  حب  لديهم  لتحفز  احلوا�س  متعددة 

والربامج واملعرو�شات التعليمية .

جميع  بامكان  حيث  العاقة،  ذوي  لالأ�شخا�س  املجاين  الدخول  وبرنامج 
كانت  �شواء  مراكزهم  من  وللم�شتفيدين  وعائالهم  العاقة  ذوي  ال�شخا�س 

حكومية ام خا�شة الدخول اىل املتحف جمانا يف �شهر كانون اول من كل عام.

مبادرة "متحفنا للكل" تهدف اإىل تعميم الفائدة على االأطفال والعائالت يف االأردن
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الن�شامى - تعتزم جمهورية اليمن اقامة �شركة للمدن ال�شناعية مماثلة 
للمدن ال�شناعية الردنية، م�شتعينة باخلربات الردنية املتميزة يف هذا 

املجال.

برئا�شة  اليمنيني  الأعمال  رجال  من  وفد  وفد  بها  قام  زيارة  ذلك  جاء 
�شعيد،  عبدو  حممد  باليمن  ال�شناعية  التجارية  الغرف  احتاد  رئي�س 
بدعوة من �شركة املدن ال�شناعية الأردنية، وذلك للتعرف على واقع البيئة 
ال�شركات  كربى  عن  ممثلني  الوفد  �شم  حيث  اململكة،  يف  ال�شتثمارية 

الإقت�شادية والإ�شتثمارية يف اليمن.

وت�شمن برنامج الزيارة للوفد ال�شيف لقاء مع رئي�س الوزراء الدكتور عبد 
اهلل ن�شور الذي اكد ان اليمن ينتظره م�شتقبل هائل ومزهر يف حال حتقق 

ال�شتقرار.

والتجارة  ال�شناعة  وزير  ح�شره  الذي  اللقاء  خالل  الن�شور،  واأو�شح 
حامت احللواين، ان امليزان التجاري بني الأردن واليمن ما يزال ب�شيطا، 

م�شددًا على اأهمية ت�شهيل التبادل التجاري بني البلدين والعمل على زيادة 
امل�شاريع وال�شتثمارات امل�شرتكة.

للم�شتثمرين  وجهة  جتعله  الأردن  بها  يتمتع  التي  امليزايا  اإىل  واأ�شار 
مع  وعالقاته  واملايل،  والتجاري  القت�شادي  للعمل  الناظمة  كالقوانني 
قانون  دولة  اأنه  عن  ف�شاًل  الأوروبي،  الحتاد  دول  خ�شو�شا  العامل  دول 
ودميقراطية، بالإ�شافة اإىل ما يتمتع به من ا�شتقرار وهدوء و�شط منطقة 

تعاين من عدم ال�شتقرار.

ولفت كذلك اإىل ما ميتلكه الأردن من كفاءة ب�شرية متطورة ب�شكل كبري، 
وتعليم جامعي متميز، م�شريًا اإىل ان اململكة تعترب الأوىل يف العامل العربي 

يف جمال ال�شياحة العالجية.

لوؤي  الدكتور  الأردنية  ال�شناعية  املدن  �شركة  عام  مدير  قال  جانبه  من 
الأردين  وال�شفري  ال�شركة  بني  بتن�شيق  جاءت  الزيارة  هذه  باأن  �شحويل 
لرتويج  املبذولة  اجلهود  �شياق  يف  وذلك  الغويري،  �شليمان  �شنعاء  يف 
البيئة الإ�شتثمارية يف اململكة، ملا تتمتع به من مميزات وت�شهيالت لكافة 

امل�شتثمرين العرب والأجانب.

للوفد ال�شيف فر�س الإ�شتثمار املتاحة  ال�شركة عر�شت  اأن  وبني �شحويل 
�شمن املدن ال�شناعية التي اأن�شاأتها وطورتها يف خمتلف مناطق اململكة، 
عامني،  قبل  افتتحت  التي  ال�شناعية  املوقر  مدينة  اآخرها  كان  والتي 
 29 اإىل  ت�شل  اإ�شغال  بن�شبة  ا�شتثمارا   16 قرابة  الآن  لغاية  وا�شتقطبت 

باملئة من مرحلتها الأوىل التي تقدر بـ 1440 دومنا.

وفد اقت�سادي ميني ي�ستعني باالأردن الإقامة 
مدن �سناعية يف بالده

زار االأردن لالطـالع على الفــر�س اال�سـتثمارية

عــر�س  للوفــد  تــم  �سحويل: 
املتاحة  االإ�ستثمارية  الفر�س 

�سمن املدن ال�سناعية
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اأخبــار اإقت�ســـــاديــة متنوعـــة

واأو�شح اأن ال�شركة قدمت للوفد ال�شيف احلوافز واملزايا الإ�شتثمارية التي 
اأ�شبحت تتمتع بها املدن ال�شناعية التابعة لل�شركة بحكم اإن�شمامها املدن 
احلوافز  بكافة  تتمتع  اأ�شبحت  بحيث  التنموية  املناطق  لهيئة  ال�شناعية 
�شريبة  ت�شمل  والتي  اململكة  يف  التنموية  املناطق  بها  تتمتع  التي  واملزايا 
دخل بن�شبة 5 باملئة على الدخل املتاأتي من الن�شاط القت�شادي، و�شريبة 
اأو  �شراوؤها  يتم  التي  واخلدمات  ال�شلع  على  باملئة  �شفر  بن�شبة  مبيعات 
ا�شتريادها لغايات ممار�شة الن�شاط القت�شادي، ور�شوم جمركية بن�شبة 
يف  الداخلة  والتجهيزات  والآلت  واملعدات  املواد  جميع  على  باملئة  �شفر 
و�شريبة  التنموية،  املناطق  يف  امل�شروعات  وتاأثيث  وجتهيز  واإن�شاء  بناء 
خدمات اجتماعية بن�شبة �شفر باملئة، وكذلك �شريبة توزيع اأرباح الأ�شهم 
املتحقق  الدخل  على  اأي�شا،  باملئة  �شفر  بن�شبة  ال�شركات  يف  واحل�ش�س 

لل�شركات داخل املناطق التنموية اأو خارج اململكة. 

يف املقابل زار الوفد اليمني ال�شيف مدينتي املوقر واحل�شن ال�شناعيتني، 
وكال من هيئة املناطق التنموية الأردنية، ومنطقة البحر امليت التنموية، 
الأردن،  �شناعة  وغرفة  احلرة،  املناطق  و�شركة  معان،  تطوير  و�شركة 
الإقت�شادية،  امل�شاريع  لتطوير  الأردنية  واملوؤ�ش�شة  الأردن،  جتارة  وغرفة 

كما التقى الوفد ال�شيف وزير ال�شناعة والتجارة.

ومن اجلدير بالذكر اأن �شركة املدن ال�شناعية الأردنية ا�شت�شافت نهاية 
الكرد�شتانية  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  من  وفدًا   2012 املا�شي  العام 

املتميزة حمليًا وعربيًا يف جمال  الأردنية  التجربة  اإطالعهم على  بهدف 
الوفود وممثلي  العديد من  ال�شياق  زارها يف ذات  كما  ال�شناعية،  املدن 

الهيئات الدبلوما�شية العربية والأجنبية.

من جهته، اأعرب الوفد اليمني، الذي اطلع على الفر�س ال�شتثمارية يف 
اململكة، عن اإعجابه بامل�شتوى الذي و�شل اإليه الأردن على ال�شعد كافة، 
خ�شو�شا القت�شادية والتجارية، متطلعا اإىل زيادة ال�شتثمارات وزيادة 

التبادل التجاري بني البلدين.

وقال رئي�س الوفد اليمني رئي�س الحتاد العام للغرف التجارية حممد عبده 
الب�شري،  العن�شر  كفاءة يف  وما ميتلكه من  الأردن  ا�شتقرار  �شعيد "ان 
م�شجع جاذب  ا�شتثماري  مناخ  اإىل خلق  توؤدي  متطورة،  واأنظمة  وقوانني 

للجميع"، معتربًا ان ال�شتثمار يف اليمن والأردن واحد.

للمدن  مماثلة  ال�شناعية  للمدن  �شركة  اقامة  تعتزم  بالده  ان  واكد، 
ال�شناعية الردنية، م�شتعينة باخلربات الردنية املتميزة يف هذا املجال، 
م�شريا اإىل ان لدى الردن نه�شة تنموية يف املجالت التعليمية والق�شائية 
ال�شناعي،  باملجال  �شيما  ل  منها،  الفادة  لليمن  ميكن  والقت�شادية 
اول  واقامة  م�شرتك  اعمال  جمل�س  اقامة  اجلانبني  عزم  على  م�شددا 

معر�س لل�شناعات الردنية يف بالده بحلول العام املقبل.  
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1.5 مليون دينار اأرباح "التاأمني االردنية" للربع الثالث 

عبد اخلالق: ال�سركة �ستبقى 
الرائدة يف ال�سوق املحلي

الن�شامى - بلغت الأرباح ال�شافية ل�شركة التامني الردنية خالل الربع الثالث من العام احلايل 
2013 حوايل 1.54 مليون دينار.

وبح�شب البيانات املالية لل�شركة، فقد بلغ جمموع ايراداتها لنهاية ايلول من العام احلايل 2013 
حوايل 21 مليون دينار، يف الوقت الذي بلغ فيه �شايف الق�شاط املكتتبة لل�شركة خالل الربع الثالث 

من العام احلايل 21 مليون دينار.
 كما وا�شارت البيانات املالية اإىل ان جمموع موجودات �شركة التاأمني الأردنية خالل الربع الثالث من 
العام احلايل 2013 بلغ حوايل 81.2 مليون دينار مقارنة مع حوايل 82.8 مليون دينار لنهاية كانون 
الول من العام املا�شي 2012، كما وبلغ جمموع ا�شتثمارات ال�شركة لنهاية ايلول من العام احلايل 

2013 حوايل 52.5 مليون دينار.
وقال املدير العام ل�شركة التاأمني الردنية عماد عبد اخلالق ان النتائج املالية لل�شركة ت�شري اىل مدى 
قوة ال�شركة ومالئتها املالية، حيث حافظت على م�شتوى اأدائها بالرغم من الظروف القت�شادية 

ال�شعبة.
وا�شاف ان ال�شركة �شتوا�شل العمل مبا يحقق الزيادة يف الرباح، واحلفاظ على املوقعها الريادي 
وتعزيزه يف ال�شوق املحلي، حيث �شتعمد على تو�شيع حجم ن�شاطاتها واأعمالها يف الأ�شواق لي�شمل 

كافة القطاعات ويلبي كافة متطلبات ورغبات العمالء.
و�شار عبد اخلالق اإىل ان ال�شركة �شتبقى الرائدة يف ال�شوق املحلي، ومتم�شكة بالثوابت وامل�شتوى 

املهني والفني الرفيع الذي منح لل�شركة ح�شورا حمليا واقليميا ودوليا.

340 األف دينار اأرباح "الريموك للتاأمني" للربع الثالث
الن�شامى - بلغ �شايف اأرباح �شركة الريموك للتامني خالل الربع الثالث من العام احلايل ما جمموعه 

340.845 الف دينار، مقارنة مع 284.318 الف دينار للفرتة ذاتها من العام املا�شي 2012.
وح�شب البيانات املالية لل�شركة، فقد بلغ جمموع اليرادات املتحققة لل�شركة لنهاية ايلول من العام 
احلايل 2013 حوايل 2.1 مليون دينار، يف الوقت الذي بلغ فيه اجمايل الق�شاط املكتتبة خالل فرتة 

القيا�س ذاتها حوايل 6.2 مليون دينار.
كما وبلغ جمموع موجودات ال�شركة خالل ال�شهر الت�شعة الوىل من العام احلايل 2013 حوايل 
16.4 مليون دينار مقارنة مع حوايل 14.6 مليون دينار لغاية 30 كانون الول من العام املا�شي 

.2012
وقال املدير العام ل�شركة الريموك للتاأمني ح�شن اأبو الراغب ، اأن النتائج املالية  لل�شركة تربهن انها 

ت�شري يف الطريق ال�شحيح، وهو ما يوؤكد على ثقة العمالء باخلدمات املتنوعة التي تقدمها. 
واأ�شاف اأن ال�شركة تتمتع مبيزة �شرعتها بال�شتجابة لكافة املطالبات املقدمة وت�شويتها يف اوقات 
قيا�شية لكي تكون خدماتها مكتملة وذات مل�شة �شخ�شية، حيث قامت على مر �شنوات عملها ببناء 

عالقات قوية مع اكرب معيدي التامني العامليني.
وتقدم �شركة الريموك للتاأمني العديد من خدمات التاأمني، يف كل  من تامني على احلياة، والبحري، 

والطبي، واملمتلكات، والهند�شي، وحوادث عامة، ا�شافة اىل خدمات التامني على الطريان.
وي�شري اأبو الراغب، انه و�شمن دور ال�شركة يف تعزيز دورها الريادي يف ال�شوق،  فهي م�شتمرة يف 
تعزيز كوادرها الفنية بفريق ذي خربة عالية وتاأهيل مميز مما يعطيها املقدرة على التعامل مع 
كافة انواع الخطار مبهنية عالية، لي�س من الناحية العملية البحتة فقط بل من خالل توفري خدمات 
متميزة ذات جودة عالية، بال�شافة اىل توفري ال�شت�شارات التامينية يف كافة املجالت لتلبي كافة 

احتياجات عمالئها ومتنحهم التغطية التامينية التي تتالءم وطبيعة عملهم.

اأبو الراغب: اأداء ال�سركة يوؤكد 
على ثقة العمالء باخلدمات 

املتنوعة التي تقدمها
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�سوي�س: ال�سركة ا�ستطاعت 
احلفاظ على املكانة املتميزة

 يف النواحي التاأمينية

احلجي: ال�سركة ت�سعى الأن 
تكون رائدة يف �سوق التاأمني 

االأردين والعربي

1.6 مليون دينار اأرباح "ال�سرق االأو�سط للتاأمني" للربع الثالث
الن�شامى - حققت �شركة ال�شرق الو�شط للتاأمني ارباحا بعد ال�شريبة خالل الربع الثالث 
من العام احلايل 2013 بلغت حوايل 1.6 مليون دينار مقابل حوايل 1.2 مليون دينار 

للفرتة ذاتها من 2012.
وبح�شب البيانات املالية لل�شركة فقد بلغ اجمايل الق�شاط املكتتبة للربع الثالث من العام 
احلايل 2013 حوايل 27.4 مليون دينار قابل حوايل 25.3 مليون دينار للفرتة ذاتها من 

.2012
وبلغ موجودات ال�شركة خالل فرتة القيا�س ذاتها من العام احلايل 2013 حوايل 81.3 

مليون دينار مقابل حوايل 75.1 مليون دينار للربع الثالث من العام املا�شي 2012.
واأ�شارت البيانات املالية اىل ارتفاع جمموع ايردات �شركة ال�شرق الو�شط للتامني لنهاية 
ايلول من العام احلايل 2013 لتبلغ حوايل 14.7 مليون دينار مقابل حوايل 12.6 مليون 

دينار للفرتة ذاتها من العام املا�شي 2012.
وقال الرئي�س التنفيذي ل�شركة ال�شرق الو�شط للتاأمني الدكتور رجائي �شوي�س، اأنه رغم 
�شركات  بني  املتقدم  م�شتواها  املحافظة على  ال�شركة  ا�شتطاعت  القت�شادية  الظروف 

التاأمني نتيجة لنمو الق�شاط التاأمينية.
واأ�شاف اأن ال�شركة ا�شتطاعت احلفاظ على املكانة املتميزة يف النواحي التاأمينية واملالءة 
املالية، حيث توؤكد النتائج املالية املتحققة لنهاية ايلول من العام احلايل 2013 �شالمة 
ال�شيا�شات التي تتبعها ال�شركة واحلفاظ على ادائها وقدرتها على حتقيق النتائج اليجابية.
وتابع قائال اأن  ال�شركة تهدف اإىل تطوير وتعزيز �شوق التاأمني املحلية، كما وانها ملتزمة 

بالعمل وفق اأعلى معايري ومبادئ املهنة.

الن�شامى - بلغت اأرباح ال�شركة املتحدة للتاأمني قبل ال�شريبة حتى الربع الثالث للعام 2013 
ما جمموعه 909 اآلف دينار مقابل 777 األف دينار لنف�س الفرتة من العام املا�شي 2012.

وح�شب البيانات املالية لل�شركة فقد بلغ �شايف اأرباح ال�شركة املتحدة للتامني لنهاية ايلول 
من العام احلايل 2013 ما جمموعه 546.986 الف دينار، كما وبلغ جمموع موجوداتها 
حوايل 28 مليون دينار مقابل حوايل 25 مليون دينار لنهاية كانون الول من العام املا�شي 

.2012
وبلغ جمموع ايرادات ال�شركة املتحدة للتاأمني خالل الربع الثالث من العام احلايل 2013 
حوايل 9.3 مليون دينار، يف الوقت الذي بلغ فيه اجمايل الق�شاط املكتتبة لفرتة القيا�س 

ذاتها من العام احلايل حوايل 14.4 مليون دينار.
وقال مدير عام ال�شركة عماد احلجي، اأن هذه النتائج تاأتي ترجمة للخطة ال�شرتاتيجة 

التي اعدتها الإدارة التنفيذية واملوافق عليها من قبل جمل�س الإدارة.
ونظرا للظروف القت�شادية التي مير بها العامل والأردن ب�شكل خا�س فقد قامت ال�شركة 
بو�شع ا�شرتاتيجية عمل تعتمد على تقليل وتخفي�س النفقات، ا�شافة اإىل زيادة جهودها 

خلدمة العمالء وتغطية خمتلف قطاعات التامينية.
ويوؤكد احلجة اأن ال�شركة ت�شعى باأن تكون رائدة يف �شوق التاأمني الأردين والعربي وخا�شة 
فيما يتعلق بجودة اخلدمة والأ�شعار التاأمينية املنا�شبة، حيث تهدف اإىل تقدمي اخلدمات 
التاأمينية املت�شفة باجلودة والأ�شعار املنا�شبة، وخلق عالقة �شراكه حقيقية ما بني ال�شركة 

وجميع اجلهات املتعاملة معها من موردي خدمات، وعمالء وموظفني.

909 اآالف دينار اأرباح "املتحدة للتاأمني" لنهاية الربع الثالث
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2.5 مليون دينار اأرباح "ال�سرق العربي للتاأمني" للربع الثالث
الن�شامى - حققت �شركة ال�شرق العربي للتاأمني خالل الربع الثالث من العام احلايل 2013 اأرباحا 

بلغت حوايل 2.5 مليون دينار.
واأظهرت النتائج املالية ل�شركة ال�شرق العربي للتاأمني، زيادة يف جمموع ايرادات ال�شركة لنهاية 
ايلول من العام احلايل 2013 لت�شل اإىل 40.7 مليون دينار، كما وحققت زيادة يف الأق�شاط املكتتبة  

لت�شل اىل حوايل 60 مليون دينار.
كما وارتفع جمموع موجودات �شركة ال�شرق العربي للتامني خالل الربع الثالث من العام احلايل 
2013 لتبلغ حوايل 75.2 مليون دينار مقارنة مع حوايل 71 مليون دينار لنهاية كانون الول من 

العام املا�شي 2012.
وقال الرئي�س التنفيذي ل�شركة ال�شرق العربي للتاأمني ع�شام عبد اخلالق، ان ال�شركة �شتوا�شل 
حتقيق الجنازات والنمو رغم التحديات املالية و ال�شيا�شية يف املنطقة، حيث ان توحد ال�شركة مع 
جمموعة اخلليج للتاأمني -املتواجدة يف �شبع دول يف العامل العربي" و امل�َشلحة باملعرفة واخلربات 

العاملية �شوف ينعك�س ب�شكل اإيجابي على وعلى القطاع .
واأ�شاف ان ال�شركة �شتقوم بالرتكيز على رفع م�شتوى خدماتها التي تقدمها للعمالء لت�شل اإىل 
امل�شتويات العاملية، منوها اإىل ان النتائج املالية احلالية لل�شركة تعزز من مكانتها يف ال�شوق الردين 

وت�شنيفها على امل�شتويني املحلي والقليمي.
ي�شار اإىل اأن �شركة ال�شرق العربي للتاأمني تتميز ب�شرعة دفع التعوي�شات للجهات الطبية ومزودي 
اخلدمات، اإ�شافة اىل املت�شررين مبا�شرة من احلوادث، كما تتمتع باخلربة الفنية العالية التي تزود 

بها عمالءها من خالل الزيارات الأ�شبوعية التي تتجاوز 700 زيارة اأ�شبوعية.

كما حتر�س ال�شركة على اأن تبقى الأكرث تنوعا وجناحا يف ال�شوقني املحلية والإقليمية يف تقدمي 
اخلدمات التاأمينية، كما �شهدت ال�شركة منوا كبريا يف اأعمالها التاأمينية �شواء يف عقود التاأمني 

الطبي وعدد وثائق التاأمني على امل�شتوى اجلماعي اأو الفردي.

عبد اخلالق: النتائج �ستعزز 
مكانة ال�سركة وت�سنيفها على 

امل�ستويني املحلي واالقليمي

الن�شامى - بلغت اأرباح ال�شركة الردنية الفرن�شية للتامني خالل 
الربع الثالث من العام احلايل 2013 ما جمموعه 156.372 الف 
دينار، مقابل 526.599 الف دينار للفرتة ذاتها من العام املا�شي 

.2012

زعرب: اأداء ال�سركة يف ظل الظروف 
االقت�سادية احلرجة يعترب اإجنازا 

ي�ساف مل�سريتها

156 األف دينار اأرباح "االأردنية الفرن�سية للتاأمني" للربع الثالث

وح�شب البيانات املالية لل�شركة لنهاية ايلول من العام احلايل 2013، فقد بلغ جمموع 
ايرادات ال�شركة حوايل 12.5 مليون دينار مقارنة مع حوايل 12.6 مليون دينار للفرتة 
ذاتها من العام الذي �شبقه 2012، يف الوقت الذي بلغ فيه اجمايل الق�شاط املكتتبة خالل 

الربع الثالث من العام احلايل 2013 حوايل 15.8 مليون دينار.
للتامني  الفرن�شية  الردنية  ال�شركة  موجودات  ان جمموع  اإىل  املالية  البيانات  وا�شارت 
بلغ حوايل 20.3 مليون دينار مقارنة مع  العام احلايل 2013  الثالث من  الربع  خالل 

حوايل 19 مليو الية.
واأ�شاف ان قطاع التاأمني تاأثر ب�شكل طبيعي بالزمات القت�شادية التي تعاين منها دول 
العامل مبا فيها الردن، ومع ذلك فان اداء ال�شركة يف ظل هذه الظروف ال�شعبة يعترب 
اجنازا اآخر ي�شاف اإىل م�شرية عمل ال�شركة، ويدلل ب�شكل كبري على �شالمة الجراءات 

املتبعة من قبل جمل�س ادارتها واملالئة املالية التي تتمع بها ال�شركة. 
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الن�شامى - بلغ �شايف اأرباح �شركة ميدغلف خالل الربع الثالث من 
العام احلايل ما جمموعه 349.064 الف دينار مقارنة مع حوايل 

137.685 الف دينار للفرتة ذاتها من العام املا�شي 2012.

عبد اجلواد: ال�سركة متتلك فريق عمل 
مدربًا وموؤهاًل باأعلى درجات التقنية 

349 األف دينار اأرباح "ميدغلف" للربع الثالث

1.2 مليون دينار اأرباح "الن�سر العربي للتاأمني" 
للربع الثالث

وح�شب البيانات املالية لل�شركة، فقد بلغ جمموع اليرادات املتحققة لل�شركة لنهاية ايلول 
من العام احلايل 2013 حوايل 11.7 مليون دينار مقابل حوايل 8.1 مليون دينار للفرتة 
ةذاتها من العام املا�شي 2012، يف الوقت الذي بلغ فيه اجمايل الق�شاط املكتتبة خالل 
فرتة القيا�س ذاتها حوايل 13.8 مليون دينار مقارنة مع حوايل 10.2 مليون دينار لنهاية 

ايلول من العام الذي �شبقه 2012.
كما وبلغ جمموع موجودات ال�شركة خالل ال�شهر الت�شعة الوىل من العام احلايل 2013 
حوايل 24 مليون دينار مقارنة مع حوايل 21 مليون دينار لغاية 30 كانون الول من العام 

املا�شي 2012.
وقال املدير العام ل�شركة ميدغلف عالء عبد اجلواد، اأن النتائج املالية اليجابية لل�شركة 
منذ بداية العام ت�شري اإىل مدى املالءة املالية التي تتمتع بها، وقوتها يف ال�شوق الردين من 

خالل اخلدمات التامينية التي تقدمها. 
باأعلى  وموؤهلة  مدربة  جمموعة  من  مكون  ال�شركة  عمل  فريق  ان  اجلواد،  عبد  واأ�شاف 
درجات التقنية واملهنية لتقدمي اأمثل احللول امل�شّممة خ�شي�شًا مل�شاكل التاأمني، حيث ت�شمل 

خدمات ال�شركة طيف وا�شع من املنتجات املعقدة املخاطر.

الن�شامى - حققت �شركة الن�شر العربي للتاأمني والع�شو يف جمموعة البنك 
العربي خالل الربع الثالث من العام احلايل 2013 اأرباحا �شافية بلغت حوايل 
1.2 مليون دينار، مقارنة مع حوايل 713.239 الف دينار للفرتة ذاتها من 

العام املا�شي 2012.
واأظهرت النتائج املالية ل�شركة الن�شر العربي للتاأمني، زيادة يف جمموع ايرادات 
ال�شركة لنهاية ايلول من العام احلايل 2013 لت�شل اإىل حوايل 11.3 مليون 
دينار، مقارنة مع حوايل 11.1 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�شي 
2012، كما وحققت زيادة يف الأق�شاط املكتتبة  لت�شل اىل حوايل 17 مليون 

دينار مقارنة حوايل 15 مليون دينار لنهاية ايلول من العام املا�شي 2012.

كما وارتفع جمموع موجودات �شركة الن�شر العربي للتامني خالل الربع الثالث 
من العام احلايل 2013 لتبلغ حوايل 50 مليون دينار مقارنة مع حوايل 44.6 

مليون دينار لنهاية كانون الول من العام املا�شي 2012.
وقال املدير العام ل�شركة الن�شر العربي للتاأمني يعقوب �شابيال، اأن ال�شركة 
وب�شروط  للعمالء  اخلدمات  اأف�شل  لتوفري  مواردها  كافة  ت�شخري  �شتوا�شل 
مناف�شة؛ وحتقيق غايات امل�شاهمني باملحافظة على منو م�شتمر وعائد ايجابي.

واأ�شاف انه منذ تاأ�شي�س �شركة الن�شر العربي، متيزت بابتكارها يف ال�شوق 
التاأمني  اأفكار وحلول مالية جديدة متقدمة يف جمال  بتقدمي  املحلي وذلك 
لتنا�شب  الرائدة  احللول  هذه  كيفت  ال�شركة  اأن  اإل  اأوروبا،  يف  امل�شتخدمة 

احتياجات ال�شوق املحلي.
العامة  التاأمينات  خدمات  جميع  تغطية  اإىل  بالإ�شافة  ال�شركة  قوة  وتكمن 
باأكملها، بتوفري التقاعد لالأفراد والتاأمني على التعليم بالإ�شافة اإىل تقدمي 
على  والتاأمني  ال�شحي  والتاأمني  التقاعد،  ونظام  املوظفني،  م�شتحقات 

الإقرا�س والتاأمني اجلماعي.
كما ت�شعى دائما �شركة الن�شر العربي لإيجاد طرق جديدة لتوزيع منتجاتها 
وخدماتها ملختلف عمالئها، حيث �شخرت ال�شركة احدث التقنيات التكنولوجية 
لتحقيق اأهدافها بكفاءة ق�شوى، حيث �شمحت التطورات اجلديدة يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات لل�شركة يف اكت�شاف اأ�شاليب جديدة واقت�شادية للتوزيع 

مثل التاأمني امل�شريف.
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دوائر جديدة يف جمال الت�شويق واملبيعات وخدمة العمالء، كما 
�شرائح  كافة  لتغطية  جديدة  تاأمينية  برامج  ال�شركة  وطرحت 
خمتلف  على  ا�شتثماراتها  وتوزيع  تنويع  اإىل  اإ�شافة  العمالء، 
العيادات  جممع  تنفيذ  مب�شروع  ال�شركة  وبداأت  كما  القطاعات، 

الطبية الإ�شتثماري يف منطقة جبل عمان �شارع اخلالدي.
مناف�شة  ي�شهد  الأردين  التاأمني  �شوق  اأن  العام،  املدير  وك�شف 
كبرية بني ال�شركات وهو ما دفع بالأ�شعار اإىل م�شتويات متدنية 
انعك�س  ما  وهو  القطاع،  بهذا  املحيطة  الأخطار  مع  تتنا�شب  ل 
مالية  م�شاكل  من  تعاين  باتت  التي  ال�شركات  نتائج  على  �شلبا 

تهدد دميومتها وا�شتمرارها يف العمل ب�شوق التاأمني.
معيدي  من  عدد  ان�شحاب  اإىل  اأدت  امل�شاكل  هذه  اأن  وا�شاف 
التاأمني العامليني من �شوق التاأمني الأردين وكذلك اىل انخفا�س 
وبالتايل  ال�شركات  بع�س  لدى  النقدية  ال�شيولة  م�شتوى  يف  كبري 

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

احلد من اخل�شائر التي تتكبدها.
ودعا املدير العام اإىل �شرورة دمج �شركات التاأمني كون ال�شوق 
ل�شركات  الكبري  العدد  ا�شتيعاب  با�شتطاعته  يعد  مل  الأردنية 
يقوي  ال�شركات  دمج  اأن  اإىل  م�شريا  حاليا،  القائمة  التاأمني 
مراكزها املالية ويجمع الكفاءات لتقدمي خدمات تاأمينية اأف�شل 
تفاو�شية  قدرة  من  ال�شركات  لهذه  تتيحه  ملا  اإ�شافة  للعمالء، 

اأكرب مع معيدي التاأمني.

الن�شامى - ارتفعت اأرباح �شركة التاأمني الوطنية خالل الت�شعة 
 506.128 اىل  لت�شل   2013 العام احلايل  من  الوىل  ال�شهر 
من  ذاتها  للفرتة  دينار  الف   277.291 مع  مقارنة  دينار  الف 

العام املا�شي 2012.
وقال املدير العام ل�شركة التاأمني الوطنية ر�شيد الهباب خالل 
اإىل  اأ�شارت  لل�شركة  املالية  النتائج  اأن  لـ"الن�شامى"،  حديثه 
مليون   9.3 حوايل  اإىل  لت�شل  اليرادات  جمموع  يف  ارتفاع 
العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   6.2 حوايل  مقابل  دينار 
املكتتبة  الأق�شاط  �شايف  زيادة يف  وحققت  كما   ،2012 املا�شي 
لتبلغ   2013 احلايل  العام  من  الوىل  ال�شهر  الت�شعة  خالل 
دينار  مليون   6 حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   9.4 حوايل 

للفرتة ذاتها من العام املا�شي 2012.
الربع  خالل  ارتفعت  ال�شركة  موجودات  جمموع  اأن  واأ�شاف 
مليون   20.5 حوايل  لتبلغ  ارتفعت  احلايل  العام  من  الثالث 
كانون   31 لغاية  دينار  مليون   15.2 حوايل  مع  مقارنة  دينار 

الأول من العام املا�شي 2012.  
عقود  من  عدد  على  ا�شتحوذت  ال�شركة  اأن  العام  املدير  واكد 
تنويع  يف  �شاهم  الذي  الأمر  واملتو�شطة،  الكبرية  التاأمني 

التاأمينية. املحفظة 
وحول اأهم الإجنازات التي حققتها ال�شركة، قال ر�شيد الهباب 
وا�شتحداث  الدوائر  بع�س  هيكلة  اإعادة  على  عملت  الدارة  اأن 

طرحت  ال�ســـركة  الهبـــاب: 
ونوعت  جديدة  تاأمينية  برامج 
علـــى  ا�ستثمــاراتهـــا  ووزعــت 

خمتلف القطاعــات
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994 األف دينار اأرباح "التاأمني االإ�سالمية" لنهاية اأيلول

ال�شريبة 250ر1 مليون دينار مقابل 678 الف دينار لفرتة املقارنة ذاتها من العام املا�شي 
2012، كما وبلغ جمموع موجودات ال�شركة خالل الربع الثالث من العام احلايل 2013 حوايل 
29.5 مليون دينار مقارنة مع حوايل 27 مليون دينار لنهاية كانون الول من العام املا�شي 

.2012
والأزمات  التقلبات  ظل  يف  انه  ال�شباغ،  اأحمد  الإ�شالمية  التاأمني  �شركة  عام  مدير  وبني 
ال�شيا�شية واملالية املتالحقة التي حتيط باملنطقة والعامل، فقد اأثبتت �شركة التاأمني الإ�شالمية 

قدرتها وكفاءتها يف تطبيق النظام التكافلي الإ�شالمي.
وقال ان ال�شركة �شتوا�شل اأخذ دورها الريادي يف خدمة القت�شاد الوطني وتلبية حاجات 

قطاع كبري من املواطنني الذين يرغبون يف التاأمني التعاوين التكافلي.
يذكر اأن �شركة التاأمني الإ�شالمية ح�شلت على جائزة اف�شل �شركة تاأمني تكافلي اإ�شالمي 
يف الأردن لعام 2013 �شمن فعاليات موؤمتر التاأمني التكافلي ال�شابع الذي عقد يف القاهرة 
وبتنظيم من موؤ�ش�شة اأفكار وا�شت�شار للخدمات املالية امل�شرفية ومقرها " لندن وبح�شور 

العديد من ال�شخ�شيات وهيئات التاأمني واإعادة التاأمني العاملية. 
كما ح�شلت ال�شركة على جائزة اأف�شل �شركة تاأمني اإ�شالمي يف منطقة امل�شرق واأفريقيا 

للعام 2013 �شمن فعاليات موؤمتر التاأمني التكافلي العاملي ال�شاد�س املنعقد يف لندن 2013.

الن�شامى - حققت �شركة التاأمني ال�شالمية ارباحا �شافية بلغت 
العام  من  الثالث  الربع  نهاية  يف  دينار  الف   994.652 حوايل 
عام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  الف  مع 484.132  مقارنة  احلايل 

.2012
قبل  ال�شركة  ارباح  بلغت  فقد  لل�شركة،  املالية  البيانات  وبح�شب 

ال�سباغ: ال�سركة ح�سلت على جائزة اأف�سل 
�سركة تاأمني تكافلي اإ�سالمي يف االأردن

647 الف دينار اأرباح "االأوىل للتاأمني" للربع الثالث

الوزين: ال�سركة تعترب من 
ال�سركات االأ�سرع منوا يف االأردن

الن�شامى - بلغ �شايف اأرباح ال�شركة الأوىل للتاأمني بعد ال�شريبة خالل الربع الثالث من العام 
احلايل 2013 ما جمموعه 647.080 األف دينار مقارنة مع 854.379 الف دينار للفرتة ذاتها 

من العام املا�شي 2012.
وح�شب البيانات املالية للربع الثالث من العام احلايل 2013، فقد بلغت اأرباح ال�شركة قبل 
ال�شريبة ما جمموعه 898.968 الف دينار، يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع موجودات ال�شركة 
لنهاية ايلول من العام احلايل 2013 حوايل  37.8 مليون دينار مقارنة مع حوايل 34 مليون 

دينار لنهاية كانون الول من العام املا�شي 2012.
واكد الرئي�س التنفيذي لل�شركة الدكتور علي الوزين ان النتائج الإيجابية للربع الثالث من 
هذا العام جاءت من�شجمة مع الأرقام التقديرية، ويحقق الهداف التي ر�شمتها ال�شركة لهذا 
العام، م�شريا اإىل اأن ال�شركة تعترب من ال�شركات الأ�شرع منوا يف الأردن خالل العوام الأربعة 

املا�شية وهي تتمتع باأف�شل م�شتوى للمالءة املالية بني نظرياتها العاملة يف ال�شوق الردنية.
وقال ان ال�شركة ت�شعى لأن تكون �شركة التاأمني املف�شلة يف الأردن من خالل تقدميها ملجموعة 
والتي متيزها  التكافل  املرتكزة على مبادئ  التكافلي  التاأمني  متكاملة ومبتكرة من برامج 
العدالة وال�شفافيةـ واأعلى درجات احلماية التاأمينية والتي تلبي احتياجات ومتطلبات ال�شوق 
الأردنية، بحيث يتم حتقيق ذلك يف بيئة عمل �شحية، ترتكز على اأعلى معايري التكنولوجيا 

وحتاكي تطلعات العمالء.
يذكر ان �شركة الوىل للتاأمني هي �شركة التاأمني الوحيدة يف اململكة احلا�شلة على ت�شنيف 
اآمن )�شكيور( للقدرة املالية من وكالة الت�شنيف العاملية )ايه ام بي�شت( من بني �شركات 
التاأمني الإ�شالمي، فيما نالت ال�شركة جائزة اأف�شل �شركة تاأمني تكافلي لدول ال�شرق الأو�شط 

و�شمال اإفريقيا)عدا اخلليج العربي( للعام 2011.
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ال�سركة انتقلت اإىل مقرها الدائم يف ال�سمي�ساين
"التامني العربية- االأردن"  االلتزام يف تقدمي اأرقى 

اخلدمات التامينية 

القدمي  املبنى  عن  عو�شا  ال�شمي�شاين  منطقة  يف  والدائم 
عمان. منطقة جبل  الكائن يف 

ال�شرتاتيجية  اخلطة  �شمن  جاء  لل�شركة  اجلديد  املبنى 
�شت�شهد  التي  امل�شتقبلية  اعمالها  حجم  مع  وان�شجاما  لل�شركة، 
املمتازة  باملوا�شفات  يتميز  حيث  والتطور،  التو�شع  من  املزيد 
التاأمينية  اأعمالها  يف  التو�شع  يف  ال�شركة  طموحات  ويلبي 

التاأمني. اأنواع خدمات  وليكون حمطة واحدة يف تقدمي جميع 
�شتوا�شل  الأردن،   - العربية  التاأمني  �شركة  ان  �شواحلة  وي�شري 
اخلدمات  اأف�شل  وتقدمي  ال�شوق،  يف  ح�شتها  لزيادة  جهودها  
التاأمينية  املحفظة  تنويع  اإىل  ا�شافة  للعمالء،  التاأمينية 
خالل  من  املجتمع  جتاه  م�شوؤولياتها  حتمل  يف  وال�شتمرار 

والإن�شانية. الثقافية  الن�شاطات  بع�س  ودعم  ت�شجيع 
لل�شركة  املالية  بالنتائج  يتعلق  فيما  ان  �شواحلة  اكد  املقابل  يف 
�شايف  بلغ  فقد   2013 احلايل  العام  من  الثالث  الربع  خالل 

الف دينار.  144.369 ال�شركة ما جمموعه  اأرباح 
خالل  ايراداتها  جمموع  ان  لل�شركة  املالية  البيانات  واأ�شارت 
حوايل  بلغت   2013 احلايل  العام  من  الوىل  الت�شعة  ال�شهر 
الق�شاط  اجمايل  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف  دينار،  مليون   8.6
 11.4 حوايل   2013 احلايل  العام  من  ايلول   30 لغاية  املكتتبة 

دينار. مليون 
من  الثالث  الربع  خالل  ال�شركة  موجودات  جمموع  وبلغ  كما 
مع  مقارنة  دينار  مليون   23.2 حوايل   2013 احلايل  العام 
حوايل 21.2 مليون دينار لنهاية كانون الول من العام 2012.

اأبرز �شركات التامني العاملة يف اململكة  الن�شامى - تعترب من 
اآخذة  التامينية،  اخلدمات  من  متكاملة  جمموعة  تقدم  التي 
حيث  والفرد،  بالن�شان  حتدق  التي  الأخطار  العتبار  بعني 
خدماتها  تطوير  على  خربتها  �شنوات  خالل  خالل  داأبت 
لعمالئها  املالئمة  التاأمينية  التغطية  لتوفري  الفنية  وكوادرها 

مقبولة. وباأ�شعار 
اليوم بح�شب مديرها  تتميز  الأردن  العربية "  التامني  �شركة 
اخلدمات  توفري  يف  الكامل  بالتزامها  �شواحلة  يعقوب  العام 
ورغبات  تطلعات  تلبي  والتي  واملتطورة  املميزة  التاأمينية 
مع  تعاملها  املطروحة وطريقة  براجمها  املواطنني، من خالل 

الوثائق. وحملة  املوؤمنني  حقوق  على  واملحافظة  العمالء 
الكفاءة  ذات  واملدربة  املوؤهلة  الكوادر  بتواجد  تتميز   كما 
اخلدمات  جميع  تقدمي  على  تعمل  التي  العمل،  يف  العالية 

وجه. اأكمل  وعلى  املطلوبة  التاأمينية 
ال�شركة  ن�شاط  يف  التو�شع  نتيجة  انه  �شواحلة  ويقول 
التي  التطلعات  و�شمن  للعمالء،  تقدمها  التي  واخلدمات 
ال�شركة اىل مقرها اجلديد  انتقلت  ال�شركة  فقد  اليها  ت�شبو 

�ستوا�سل  ال�سركة  �سواحلة: 
جهودها  لزيادة ح�ستها يف ال�سوق 
من خالل برامج مميزة ومتطورة
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100 الف دينار اأرباح "االأردنية االإماراتية للتاأمني"
للربع الثالث

"توليد الكهرباء املركزية" تنظم يومًا طبيًا جمانيًا 

يف حمافظة املفرق

�سمل 850 م�ستفيدًا

الربع  ال�شريبة خالل  للتاأمني بعد  ال�شركة الردنية الماراتية  ارباح  بلغت  الن�شامى - 
الثالث من العام احلايل 2013 ما جمموعه 100.288 الف دينار.

ايلول من  لنهاية  املتحققه  ايراداتها  بلغ جمموع  فقد  لل�شركة،  املالية  البيانات  وح�شب 
الق�شاط  اجمايل  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف  دينار،  مليون   12.1 حوايل   2013 العام 

املكتتبة خالل الربع الثالث من العام 2013 حوايل 13.7 مليون دينار.
واأ�شارت البيانات املالية، اىل ارتفاع جمموع موجودات ال�شركة لنهاية ايلول من العام 
دينار  مليون   14.7 حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   16.1 حوايل  لتبلغ   2013 احلايل 

انهاية كانون الول من العام املا�شي 2012.
ال�شركة  ان  ال�شرمان،  عدنان  للتاأمني  الإماراتية  الأردنية  ال�شركة  عام  مدير  وقال 
ا�شتطاعت حتقيق نتائج مالية متميزة ، خا�شة يف ظل الظروف القت�شادية وال�شيا�شية 

احلرجة التي تعاين منها املنطقة.
خالل  من  التاأمني  قطاع  يف  رائدة  مكانة  تبوء  اإىل  دائما  حتر�س  ال�شركة  اأن  واأ�شاف 
وت�شعى  كما  على م�شلحة عمالئها،  وال�شهر  عالية  ذات جودة  متميزة  تقدمي خدمات 

اإىل حتقيق اأعلى الإيرادات مل�شاهميها.
كافة  توفري  على  دائما  تعمل  للتاأمني  الإماراتية  الأردنية  ال�شركة  ان  قائال  وتابع 
املتطلبات واخلدمات التامينية التي يحتاجها العمالء، لذلك فانها ت�شع ن�شب عينيها 
وجل اهتماماتها يف تطوير املنتجات املتوفرة حاليًا، وت�شميم وبيع املنتجات اجلديدة 

كليًا، يف ظل توفري خدمات منقطعة النظري لعمالئها.
بالأردن، وذلك  التاأمني  العمالء يف قطاع  اختيار  لأن ت�شبح حمط  ت�شعى  فانها  لذلك 
خدمة  تقدمي  مع  م�شتمر،  ب�شكل  م�شتواها  ورفع  خدماتها  هيكلة  اإعادة  خالل  من 

تطلعاتهم. وتتجاوز  احتياجاتهم  تلبي  لعمالئها  متوا�شلة 

ال�ســـركة  ال�ســــــــرمان: 
حمط  ت�سبح  الأن  ت�سعى 
قطاع  يف  العمالء  اختيار 

باململكة التاأمني 

الن�شامى - قامت �شركة توليد الكهرباء املركزية يف اإطار برامج امل�شوؤولية 
خدمات  تقدمي  ت�شمن  جماين  طبي  يوم  بتنظيم  العام،  لهذا  املجتمعية 
طبية ملواطني عدد من قرى منطقة الرحاب يف حمافظة املفرق، من خالل 
ومب�شاركة  ال�شركة  يف  العامة  العالقات  واإدارة  ال�شحي  التاأمني  دائرة 

حمطة توليد رحاب الغازية. 
 24 تطّوع  مواطنًا   850 منها  امل�شتفيدين  عدد  بلغ  التي  املبادرة  و�شهدت 
والباطنية  الأع�شاب  طب  �شمت  التي  التخ�ش�شات  خمتلف  من  طبيبًا 
ل  املثال  �شبيل  على  العام  والطب  والعظام  والن�شائية  والأطفال  والقلب 

احل�شر، اإىل جانب م�شاركة عدد من اأخ�شائيي فح�س النظر وال�شمع.

�شرفت  التي  بالأدوية  بالتربع  اأدوية  وم�شتودع  �شركة   20 قامت  كما 
من  كادر  تطوع  اإىل  بالإ�شافة  هذا  الأطباء،  لو�شفات  وفقًا  للمواطنني 
خالل  املواطنني  خلدمة  والدوائر  الأق�شام  خمتلف  من  ال�شركة  موظفي 
كافة  على  ال�شركة  قبل  من  تقديرية  دروع  بتوزيع  اختتم  الذي  اليوم 

امل�شاركني.
ويف هذا الإطار، ثّمن الرئي�س التنفيذي يف �شركة توليد الكهرباء املركزية 
اجلهود التي بذلها املتطوعون كافًة لإجناح هذه املبادرة، كما نّوه اإىل اأن 

هذه لي�شت املرة الأوىل التي تنفذ فيها ال�شركة هذه املبادرة.

االإ�ستثمـــــار فـــي قطــــاع التاأميـــــــــــن
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ر�سا�سيــات...

بقلـــــــــم : هديـــــــل الرحامنــــــــة

* لو مل تع�ِس ليلى اأمها ....ملا عرث ال�سياد على الذئب !!
اأن  غريك  على  املفقود  بكنزك  ..لتتعرث  يقني  على  كن 

يخطئ يف العثور عليه 
او مل ي�ستطع االحتفاظ به  اأو مل يتم اكت�سافه والو�سول 

اليه !!
فال تكن غريك و ام�سك بالكنز ...فـ ليلى لن تعاود اخلطاأ 

مرة ثانية !!!
حمايدة  مناطق  ....ال  �سدي  فـاأنت  معي  تكن  مل  ان   *

بالطرق الوعرة 
عندما  تدرك  ال  مطبًا  ي�سبح  بوجوده  نفعًا  يجدي  ال  من 

ت�سل اليه اىل اأي واٍد قد يرمي بك !!
القبيحة  ....املالمح  حولك  ِمن  وجوه  باأ�سباه  تر�َس  ال 

هي نف�سها التي ال ترى فيها �سيئًا!!
* جمتمعنا العربي م�ساب بتخلف متمدن .....

تنطق  ان  تكره  �سفاه  يرتدي   , الغرباء  باأفواه  يتباهى 
�سفاه  يف  عربي  لطفل  عربي  فم  يجتمع  بلغته....فكيف 

غربية !!!
والقلوب ت�سكن ال�سفاه ....وال�سفة نطق العقل ...

ان تعتقد ان الرقي هو ان ي�سبح التعليم ممار�سة حياتية 
جهال  ف�سار  متدن  لكنه  التح�سر  عن  تخلف  اعتقاد  فهذا 

فكريا يف زاوية اجتماعية !!
ان نعلم ابناءنا لغة غربية هذا ا�سافة اليهم ال بديل عن 
ح�سن  و  الدرا�سة  مقاعد  بني  ....الف�سل  العربية  لغتهم 
العائلة هو ان تعلم طفلك كيف يكون �ساحب �سخ�سية ال 

جمرد متلٍق ....
على االقل حتى لو �سقط الطفل يوما ال يبدل ب�سم اهلل 

بـ ......
مرفو�سة  بعقولهم  ...التجزئة  مثلنا  لي�سوا  االطفال 

كنت  مبا  املطلق  اميانك  النهم  كامال  ال�سيء  ...ياأخذون 
و  تاريخك  عن  تخلفك  بقمة  وانت  ال�سحيح  انه  تعتقد 

ح�سارتك ونطق قراآنك .....العربية !!!
* وطني ....

يقود   , النجمة  مع  االثم  ,يقرتف  ال�سمكة  حو�س  يبتلع 
العتمة اىل اخلطيئة ...

وي�سرق �سرف الق�سيدة ....
وطني ....

زير اإناث جميلة ....
* ُحبلى بغيمك....

اأغثني بيدك...ما اأحوجني اىل رحلة �سفر طويلة 
راق�سني ....

اأعزُف على وتر كتفك....
و اأجنب منك اأمطارًا غزيرة و غيومًا �سغرية ...

* كثرية هي االحا�سي�س اللقيطة.....
ما اأ�سغر داخلنا و مـا اأكرث احلرام !!!

* عندما ال ترد التحية فاأنت تقلل من قيمتي ملجرد اأنني 
راأيتك امامي ....ومل ا�ستبدلك بحائط !!!

التحديق بحديثي كان احلرف يغ�س  * بينما كان يطيل 
بريقي ...واأتلعثم بالنظرة...

كم هو جميل حديثي ...........
اأق�سد ...........

كم هي جميلة الكلمات يف عينيه !!! 
* االماكن املختباأة �سذوذ اخر....

وان خرجت منها �سلميًا ال ميكن ابدا ان تغادرك معافى...
* يارب ...ان لك رحمة ولنا حقوقًا ...

فاجعل ما هو لك علينا وما لنا عليك ....

hadeelabadi71@yahoo.com







ــي
رفــ

مل�ص
ع ا

ــــا
قط

ي ال
فـــ

ار 
مـــــ

صتث
لإ�

ا

�مل�شتثمـــــــــــرون �لن�شامــــــــــــى     كانون �أول  2013 58

قفزت بن�سبة %15.4

739 مليون دينار اأرباح جمموعة 
البنك العربي للربع الثالث

توؤكد  النتائج  هذه  امل�سري: 
على قدرة البنك على املحافظة 

واال�ستمرار يف ادائه القوي

بنهاية  العربي  البنك  ال�شريبة ملجموعة  الرباح قبل  الن�شامى - قفزت 
كما  دولر،  مليون   739.1 اإىل  لت�شل   2013 العام  من  الثالث  الربع 
وبلغت الرباح ال�شافية بعد ال�شرائب 559.1 مليون دولرو بن�شبة منو 

15.4 باملئة لنف�س الفرتة من العام ال�شابق. 
غري  العامة  الظروف  من  الرغم  على  اليجابية  النتائج  هذه  وتاأتي 
وعلى  العربي  البنك  تواجد  مناطق  من  منطقة  من  اكرث  يف  املواتية 

الرغم من التذبذب يف ا�شعار �شرف بع�س العمالت الرئي�شية.
وت�شري البيانات املالية للمجموعة اإىل حتقيق منو يف اإجمايل الت�شهيالت 
الإئتمانية بن�شبة 6 باملئة لت�شل اإىل 23.2 مليار دولر مقارنة ب 21.9 
مليار دولر كما يف 30 ايلول من عام 2012. يف حني بلغت ودائع العمالء 
العام  من  الفرتة  لنف�س  دولر  مليار   32.4 ب  مقارنة  دولر  مليار   33

ال�شابق و بن�شبة منو مقداره 2 باملئة.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأو�شح   ، النتائج  هذه  على  تعليقه  معر�س  ويف 
البنك العربي �شبيح امل�شري اأن هذه النتائج توؤكد على قدرة البنك يف 
املحافظة وال�شتمرار يف ادائه القوي واملتميز الذي �شجله خالل العام، 
من  ال�شعبة  الإقليمية  الظروف  من  الرغم  وعلى  البنك  ا�شتطاع  حيث 

حتقيق ن�شب منو جيدة يف اليرادات املتاأتية من العمليات الت�شغيلية ويف 
مما  الإئتمانية،  الت�شهيالت  حمفظة  جودة  على  املحافظة  الوقت  نف�س 

انعك�س ايجابا على م�شتوى املخ�ش�شات حتى نهاية الفرتة.
التعامل  على  البنك  قدرة  تعك�س  املالية  النتائج  ان هذه  امل�شري  واأكد  
على  البنك  لعتماد  نتيجة  واقتدار  بفعالية  وامل�شتجدات  الظروف  مع 
وح�شيفة  را�شخة  ائتمانية  ل�شيا�شات  واتباعه  �شليمة  م�شرفية  ا�ش�س 
معربا عن ثقته الدائمة يف قدرة البنك على الإ�شتمرار يف حتقيق املزيد 
بف�شل  ذلك  و  املايل  مركزه  وتدعيم  اليجابية  والنتائج  النجاح  من 
املتابعة احلثيثة من اإدارة البنك واتخاذها لالإجراءات والإ�شرتاتيجيات 
البنك يف خمتلف  العاملني يف  يبذلها كل  التي  املنا�شبة وكذلك اجلهود 
مواقعهم وقبل كل �شيء للثقة الكبرية والغالية التي يوليها عمالء البنك.

نعمة  العربي  للبنك  التنفيذي  العام  املدير  او�شح  ال�شياق،  هذا  ويف 
�شباغ اأن النمو يف الرباح ال�شافية قد حتقق نتيجة لنمو �شايف الأرباح 
الت�شغيلية والتي اظهرت اإرتفاعا يف �شايف الفوائد وا�شتمرارا يف �شبط 

امل�شاريف الت�شغيلية و التي انخف�شت مقارنة مع 30 اأيلول 2012. 
حيث  املجموعة  اأداء  يف  حت�شنا  اظهرت  قد  املالية  النتائج  ان  وا�شاف 
الت�شغيلية(  اليرادات  اىل  الت�شغيلية  )امل�شاريف  الكفاءة  ن�شبة  بلغت 

40.4 باملئة مقارنة مع 41.6 باملئة يف نف�س الفرتة من العام ال�شابق.
و من ناحية اأخرى ما زال البنك م�شتمرا يف املحافظة على ن�شبة ال�شيولة 
كهدف اإ�شرتاتيجي حيث بلغت ن�شبة �شايف القرو�س اإىل الودائع 63.8 

باملئة، كما قد بلغت ن�شبة كفاية راأ�س املال للمجموعة 14.67 باملئة. 
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مارتو: النتائج انعك�ست ب�سكل اإيجابي على جمموعة من 
موؤ�سرات االأداء لدى البنك

ال�شريبة  قبل  الإ�شكان  بنك  ارباح  ارتفعت   - الن�شامى 
اأيلول من العام احلايل اىل 2ر110 مليون دينار  لنهاية 
مقارنة مع 2ر107 مليون دينار، للفرتة ذاتها من 2012.

ال�شريبة  بعد  ال�شافية،  الرباح  اإن  البنك  وقال 
واملخ�ش�شات بلغت 8ر78 مليون دينار مقارنة مع 6ر78 
مليون دينار لفرتة املقارنة ذاتها من العام املا�شي 2012.
بعد  الأردن  يف  البنك  "اأرباح  اأن  اإىل  البنك  واأ�شار 
باملئة،  ن�شبتها 9  ال�شريبة حققت يف هذه الفرتة زيادة 

ال�شلبي  الأثر  من  الرغم  على  النتائج  هذه  حتقيق  ومت 
الّناجت عن ا�شتمرار الأو�شاع ال�شائدة يف �شوريا، حيث مّت 

اأخذ املخ�ش�شات الكافية هناك".
مارتو  مي�شيل  الدكتور  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال 
اإن هذه النتائج حتققت نتيجة للنمو يف اإجمايل الدخل؛ 
مليون   274 اإىل  لي�شل  الفرتة  هذه  خالل  ارتفع  حيث 
ذاتها  املقارنة  لفرتة  دينار  مليون  7ر240  مقابل  دينار 

بزيادة ن�شبتها 8ر13 باملئة.
واأ�شاد مبتانة الو�شع املايل للبنك وقوة ميزانيته، منوها 
وجمموع  دينار،  مليار  2ر7  بلغ  املوجودات  جمموع  باأن 
اأر�شدة ودائع العمالء 5 مليارات دينار، كما بلغ اإجمايل 

حمفظة الت�شهيالت الئتمانية 9ر2 مليار دينار.
وبني اأن النتائج انعك�شت ب�شكل اإيجابي على جمموعة من 
اإجمايل  ن�شبة  بلغت  حيث  البنك،  لدى  الأداء  موؤ�شرات 
القرو�س اإىل ودائع العمالء 58 باملئة، وبلغت ن�شبة كفاية 
اأعلى من متطلبات البنك  راأ�س املال 6ر18 باملئة، وهي 

املركزي الأردين ومقررات جلنة بازل.
وا�شاف ان موؤ�شر الكفاءة، الذي يقي�س ن�شبة امل�شاريف 
من  اأيلول  لنهاية  باملئة  9ر34  اىل  حت�شن  الدخل،  اإىل 
العام احلايل، مقابل 2ر35 باملئة للفرتة ذاتها من 2012 
امل�شتويات لدى اجلهاز  اأف�شل  امل�شتوى من  "ويعد هذا 

امل�شريف يف الأردن".
ويف جمال التو�شع الداخلي يف الأردن، بني الدكتور مارتو 
وي�شاند  فرعا،   117 اإىل  و�شل  العاملة  الفروع  عدد  اأن 
هذه الفروع يف تقدمي جمموعة من اخلدمات امل�شرفية 
بذلك  البنك  اآيل، "ليبقى  للعمالء 198 جهاز �شراف 
اأجهزة  وعدد  الفروع  بعدد  الأردن  يف  للبنوك  مت�شدرا 

ال�شراف الآيل.
ودولية  �شبكة فروع حملية  لديه  الإ�شكان  بنك  اأن  يذكر 
و�شل عددها اإىل 166 فرعا يف الأردن و�شوريا واجلزائر 
ولندن وفل�شطني والبحرين، اإ�شافة اإىل مكاتب التمثيل 

يف كل من العراق والإمارات العربية املتحدة وليبيا.

110 مليون دينار اأرباح بنك االإ�سكان يف ت�سعة �سهور

بنمو ن�سبته %33
24 مليون دينار اأرباح كابيتال بنك للربع الثالث

ال�سامل: البنك �سيم�سي قدما نحو املزيد من 
االإجنازات والنجاحات

اأرباحه  يف  كبريا  ارتفاعا  بنك  كابيتال  حقق   - الن�شامى 
للربع الثالث من العام احلايل؛ اإذ منت بن�شبة 33  باملئة 

مقارنة مع ذات الفرتة من العام 2012.
البنك  اأرباح  بلغت  فقد  للبنك،  املالية  النتائج  وح�شب 
ال�شافية )بعد ال�شريبة( 24 مليون دينار حتى نهاية اأيلول 
املا�شي مقارنة مع 18 مليون دينار يف نهاية اأيلول من العام 

.2012
وقال رئي�س جمل�س اإدارة كابيتال بنك، با�شم خليل ال�شامل، 
وب�شكل  اإيجابا  انعك�شت  البنك  اتبعها  التي  ال�شيا�شات  اإن 
مبا�شر على نتائجه املالية اجليدة والتي حتققت مع نهاية 
اأن البنك وا�شل  اإىل  الربع الثالث من هذا العام، م�شريا 

ربحية  وزيادة  ناحية  من  املايل  مركزه  وتقوية  تدعيم 
اأو  الأردنية  ال�شوق  يف  �شواء  اأخرى  ناحية  من  اأن�شطته 
كبنك  مكانته  املا�شيني  العامني  يف  لري�شخ  العراقية، 

اإقليمي.
غري  مالية  نتائج  حتقيق  يف  جنح  البنك  اأن  واأ�شاف 
م�شبوقة يف العامني الأخريين، ومي�شي قدما نحو املزيد 

من الجنازات والنجاحات.
ياأتي  اليجابية  النتائج  هذه  مثل  حتقيق  اأن  على  واأكد 
يف ظل التطورات التي �شهدها البنك والتي كان اأبرزها 
يتنا�شب مع  العمالء مبا  الردن على  تركيز اخلدمة يف 
ا�شرتاتيجية البنك، بالإ�شافة اىل تعميق العالقة البنكية 
  79.24 بن�شبة  واململوك  العراقي  الأهلي  امل�شرف  مع 
الأردين  البنك  يعترب  الذي  بنك  كابيتال  قبل  من  باملئة 

الوحيد املتواجد يف ال�شوق العراقية. 
ولفت ال�شامل اىل انه خالل ت�شعة اأ�شهر ا�شتطاع البنك 
ان يحقق زيادة يف اجمايل الت�شهيالت، لت�شل اىل 706 
ماليني دينار مقارنة مع 673 مليونا يف نهاية العام املا�شي 

وبن�شبة منو بلغت 5  باملئة، بالإ�شافة اإىل الزيادة يف ودائع 
العمالء؛ حيث بلغت حوايل 1082 مليون دينار مقارنة مع 
وبن�شبة منو  نهاية عام 2012  كما يف  دينار  مليون   960
لت�شل  املوجودات  اإجمايل  وارتفع  باملئة،  قدرها 12.7  
يف نهاية اأيلول )�شبتمرب( 2013 اىل حوايل 1763 مليون 
عام 2012  بنهاية  دينار  مليون  مع 1607  مقارنة  دينار 

وبن�شبة منو قدرها 9.7  باملئة.
من  املزيد  لتحقيق  "ي�شعى  بنك  كابيتال  اأن  وتابع 
الأردين يف  الق�شاء  اأن�شفه  اأن  بعد  �شيما  ل  الإجنازات 
ق�شيته مع �شركة جمموعة الأفق والتي اأ�شدرت حمكمة 
التمييز موؤخرا قرارا  قطعيا فيها ل�شالح كابيتال بنك 
وردت فيها الدعوى عن البنك والتي كانت قد اأقيمت �شده 
دينار،  مليون  مببلغ 15.577  ملطالبته    2007 العام  يف 
النهو�س  اأ�شا�س  هو  وامل�شتقل  العادل  الق�شاء  اأن  موؤكدا 
باملناخ  الثقة  يعزز من  اأنه  كما  اقت�شاد،  لأي  والزدهار 
ال�شتثماري املحلي"، م�شريا اإىل اأن هذا القرار �شينعك�س 

اإيجابيا على ميزانية البنك للعام احلايل.
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15.7 مليون دينار �سايف اأرباح بنك االحتاد 
خالل الربع الثالث

26 مليون دينار اأرباح بنك االأردن 
للربع الثالث

ال�سلفيتي: النتائج املالية تعك�س ثقة العمالء 
مبتانة مركزه املايل

فاخوري: البنك �سيتمكن من حتقيق املزيد
 من االإجنازات يف االأعوام املقبلة

الت�شعة الأوىل  الن�شامى - حقق بنك الإحتاد يف الأ�شهر 
مقارنة  دينار  مليون   15.71 فاق  ربحا  العام  هذا  من 
العام  من  ذاتها  الفرتة  يف  دينار  مليون   9.66 بحوايل 

.،2012
وح�شب النتائج املالية للبنك، فقد جتاوز ربح البنك قبل 
لـ22.2  اأيلول  نهاية  وحتى  اجلاري  العام  يف  ال�شرائب 
مليون دينار مقارنة بحوايل 12.91 مليون دينار يف ذات 

الن�شامى - حقق بنك الردن خالل الفرتة املنتهية يف 30 
واملخ�ش�شات  ال�شريبة  بعد  �شافية  ارباحا   2013 ايلول 
بلغت حوايل 26 مليون دينار، مقابل 28.5 مليون دينار عن 

ذات الفرتة من عام 2012.
الأردن   لبنك  العام  املدير   / الإدارة  رئي�س جمل�س  وا�شار 
�شاكر فاخوري اىل ان الربحية جاءت كمح�شلة ملجموعة 

يف  املوجودات  جمموع  وفاق   ،2012 العام  من  الفرتة 
مليار  العام عن 1.89  الأوىل من هذا  الت�شعة  ال�شهور 
دينار مقارنة بحوايل 1.75 مليار دينار يف العام 2012.
ويف �شياق مت�شل، ارتفع جمموع حقوق امللكية يف العام 
مليون  قرابة 244.58  بالغا  اأيلول  نهاية  وحتى  احلايل 
العام  يف  دينار  مليون   235.04 بحوايل  مقارنة  دينار 

املا�شي.
وقال رئي�س جمل�س ادارة البنك ع�شام ال�شلفيتي اأن هذه 
النتائج اليجابية تاأتي يف وقت ما زالت تعاين الكثري من 

الدول يف املنطقة والعامل من اأزمات اقت�شادية �شعبة.
تعك�س  الحتاد  لبنك  املالية  النتائج  اأن  البنك  ان  واكد 
ثقة العمالء امل�شتمرة مبتانة املركز املايل للبنك وقدرته 
على  ايجابي  ب�شكل  تنعك�س  طيبة  نتائج  حتقيق  على 
يتبنى  البنك  اأن  اإىل  م�شريا  للبنك،  املالية  املوؤ�شرات 

من العوامل اليجابية والتطورات النوعية التي ي�شهدها 
البنك منذ عدة �شنوات، �شيما على �شعيد تنفيذ اخلطط 
والربامج املعتمدة يف اطار خطته ال�شرتاتيجية الهادفة 

اىل تو�شيع الن�شطة القت�شادية وال�شتثمارية.
اأن  وقال فاخوري : ان النتائج املالية للبنك ا�شارت اإىل 
العام  من  الثالث  الربع  خالل  املتحقق  الدخل  اجمايل 
احلايل 2013 بلغ حوايل 85.6 مليون دينار، يف الوقت 
الذي بلغ فيه اجمايل موجودات البنك خالل فرتة القيا�س 

ذاتها من العام احلايل 2013 حوايل 2 مليار دينار.
اجلهود  لول  لتتحقق  كانت  ما  النتائج  هذه  اأن  واأ�شاف 

امل�شرفية  والأنظمة  والأ�شاليب  ال�شيا�شات  احدث 
عملياته  م�شتوى  وحت�شني  تعزيز  بهدف  احلديثة، 
وخدماته لتلبية الحتياجات املتجددة ملختلف قطاعات 

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

الداخلية الذاتية.
واأّكد ال�شلفيتي  على قّوة املالءة املالّية ومتانة القاعدة 
الراأ�شمالية للبنك، و�شالمة وجودة املحافظ الئتمانية 
وال�شتثمارية لديه، متوّقعًا نتائج اأف�شل يف الربع الأخري 

من هذا العام.

اخلدمات  وم�شتوى  ونوعية  العاملني،  من  املبذولة 
املتعاملني،  جمهور  اىل  املقدمة  املتكاملة  امل�شرفية 
الداء  اأن  موؤكدا  العمالء،  قاعدة  يف  امل�شتمر  والتو�شع 

القوي للبنك رافقه حت�شن يف نوعية املوجودات.
وتابع قائال اأن النتائج املالية ت�شري اإىل اأن البنك يحتفظ 
يف  م�شتمرة  منو  وترية  على  احلفاظ  يف  عالية  بقدرة 
الذي �شيمكنه من حتقيق  امليزانية، المر  بنود  خمتلف 
املقبلة،  والعوام  احلايل  العام  نهاية  يف  اف�شل  نتائج 
بف�شل روح ال�شراكة والعالقة الوثيقة بني البنك وجمهور 
قاعدته  من  لكل  امل�شتمر  والتدعيم  معه  املتعاملني 

الراأ�شمالية والتكنولوجية.
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10.5 مليون دينار اأرباح البنك اال�ستثماري
 للربع الثالث

4ر36 مليون دينار �سايف اأرباح "االإ�سالمي االأردين" 
للربع الثالث

جردانة: النتائج جاءت كمح�سلة للجهود املبذولة 
من املوظفني لتحقيق االأهداف

�سحادة: النتائج تب�سر باخلري وتعطي حافزًا 
لال�ستمرار بالتقدم لتحقيق املزيد من االجنازات

الن�شامى - ارتفعت اأرباح البنك ال�شتثماري بعد اقتطاع 
الت�شعة  ال�شهور  خالل  باملئة    27 بن�شبة  الدخل  �شريبة 
الأوىل من العام احلايل لتبلغ 10.5 ماليني دينار مقارنة 
مع 8.3 ماليني دينار مقارنة مع الفرتة ذاتها من العام 

.2012

الإ�شالمي  للبنك  املالية  البيانات  اأظهرت   - الن�شامى   
الأرباح  منو  يف  ا�شتمرارا   2013 ايلول   30 حتى  الأردين 
بلغت  ال�شريبة  بعد  �شافية  اأرباحًا  البنك  حقق  حيث 
مليون  3ر28  بحوايل  مقارنة  دينار  مليون  4ر36  حوايل 
دينار يف الفرتة املقابلة للعام 2012 بن�شبة منو بلغت 28 

باملئة .
دينار  مليون  3ر52  حوايل  ال�شريبة  قبل  الأرباح  وبلغت 
 30 بلغت  منو  بن�شبة  دينار  مليون  بحوايل2ر40  مقارنة 

باملئة .

املطلوبات  جمموع  اأن  الأولية  البنك  بيانات  واأظهرت 
اإىل  لي�شل  باملئة    5.4 بن�شبة  ارتفع  امللكية  وحقوق 
746.9 مليون دينار يف الثلث الثالث من العام احلايل 
مقارنة مع 5.708 ماليني دينار يف نهاية العام 2012.

ومنا جمموع ودائع العمالء بن�شبة 11.6  باملئة، لتتجاوز 
511 مليون دينار مقابل 458 مليون دينار يف نهاية العام 

.2012
الت�شهيالت  �شايف  ارتفاع  اإىل  البيانات  واأ�شارت 
الئتمانية املبا�شرة اإىل ما يزيد على 428 مليون دينار 

مقابل 404 ماليني دينارعند نهاية العام 2012.
وقال رئي�س جمل�س اإدارة البنك، ب�شر جردانة "اإن هذه 

الأردين  الإ�شالمي  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأو�شح 
للربع  الأرباح  �شايف  يف  النمو  هذا  اأن  يو�شف  عدنان 
الثالث لعام2013 جاء نتيجة ل�شتمرار النمو يف خمتلف 
املوؤ�شرات املالية للبنك رغم ما ت�شهده املنطقة املحيطة 
من اأزمات �شيا�شية واقت�شادية وتاأثرياتها على القت�شاد 

الوطني. 
مو�شى  للبنك  العام  املدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال 
املالية  بياناته  يف  البنك  حققه  الذي  النمو  ان  �شحادة 
�شالمة  يوؤكد  الأرباح  يف  املتحقق  النمو  اىل  اإ�شافة 
النهج وال�شرتاتيجية التي يتبعها البنك يف اإدارة اأ�شوله 
وا�شتثماراته ومتويالته املختلفة التي ت�شب يف الرتقاء 
ويوؤكد  البنك مركزًا مميزًا  ليحقق  الوطني  بالقت�شاد 
اأف�شل  بتحقيق  الإ�شالمية  ال�شريفة  وقدرة  جناح 

النتائج.
ال�شتثمار  ح�شابات  فيها  مبا  البنك  موجودات  وبلغت 
مقابل  دينار  مليار  5ر3  املقار�شة  و�شندات  املخ�ش�س 

النتائج جاءت كمح�شلة للجهود املبذولة من املوظفني 
البنك  اإدارة  و�شعتها  التي  الأهداف  لتحقيق  كافة 
م�شرفية  منتجات  وتقدمي  الت�شغيلية  العمليات  لتعزيز 

مبتكرة تلبي احتياجات ال�شوق".
امل�شار  يعك�س  الثالث  للربع  الأرباح  �شايف  اأن  اإىل  ونوه 
ومبا  الأرباح  حتقيق  يف  البنك  اتخذه  الذي  الإيجابي 

ينبئ بتوقعات متفائلة حتى نهاية العام.
واأ�شار جردانة اإىل اأن البنك يوا�شل تفعيل خط التمويل 
ال�شغرية  وال�شركات  التجارة  متويل  يف  الئتماين 
لإعادة  الأوروبي  البنك  بتمويله  قام  الذي  واملتو�شطة 

الإعمار والتنمية بقيمة 30 مليون دولر.

3ر3 مليار دينار يف نهاية عام 2012 بزيادة بلغت حوايل 
يوؤكد  ما  باملئة  8ر5  بلغت  منو  بن�شبة  دينار  مليون   200
القطاع  يف  موقعه  ليعزز  ومنوه  البنك  تقدم  ا�شتمرار 

امل�شريف الأردين.
م�شافًا  للعمالء  املمنوحة  الت�شهيالت  اأن  �شحادة  وبني 
ال�شتثمار  ح�شابات  من  املمنوحة  الت�شهيالت  اإليها 
اأيلول من العام  املخ�ش�س و�شندات املقار�شة يف نهاية 
احلايل قد بلغت حوايل 55ر2 مليار دينار مقابل 46ر2 

مليار دينار . 
حافزا  وتعطي  باخلري  تب�شر  النتائج  هذه  ان  واأ�شاف 
مع  الجنازات  من  املزيد  لتحقيق  بالتقدم  لال�شتمرار 
احلر�س على حتقيق التوازن بني م�شالح ذوي العالقة 
من م�شاهمني وم�شتثمرين ومتمولني مع اللتزام برت�شيخ 
ال�شريعة  ومبادئ  اأحكام  وفق  الإ�شالمي  املنهج  قيم 
فرعًا   80 ومكاتبه  البنك  فروع  عدد  الإ�شالمية،وو�شل 
ومكتبًا و133 �شرافًا اليًا منت�شرة يف جميع اأنحاء اململكة.
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51 مليون دينار اأرباح البنك االأردين الكويتي 
يف الربع الثالث

حمققا منوا بن�سبة 8.3 %

27.4 مليون دينار �سايف اأرباح بنك القاهرة عمان 
للربع الثالث

الكباريتي : البنك �سيوا�سل جهوده لتعزيز العالقة 
مع العمالء واملبادرة بطرح احللول واالأفكار

البكري: قوة اإدارة البنك ظهرت جليا يف اإدارة 
االأزمات االقت�سادية التي ت�سهدها املنطقة

قبل  الكويتي  الردين  البنك  اأرباح  ارتفعت   - الن�شامى 
ال�شريبة لنهاية اأيلول من العام احلايل اىل 51.7 مليون 
دينار مقارنة مع حوايل 48.7 مليون دينار للفرتة ذاتها 

من 2012.
وح�شب البيانات املالية للبنك خالل الربع الثالث من العام 
احلايل 2013، فقد بلغ �شايف ارباح البنك بعد ال�شريبة 

الن�شامى - اأظهرت البيانات املالية لبنك القاهرة عمان 
كما يف 30 اأيلول 2013 عن حتقيقه ربحًا �شافيًا بلغ بعد 
بلغت  منو  وبن�شبة  دينار  مليون   27.4 حوايل  ال�شريبة 
8.3 باملئة مقارنة مع اأرباح بلغت 25.3 مليون دينار عن 

نف�س الفرتة من العام املا�شي 2012.
الثالث  الربع  خالل  للبنك  املالية  البيانات  وح�شب 
قبل  ارباحا  البنك  حقق  فقد   2013 احلايل  العام  من 

 36.4 حوايل  مع  مقارنة  دينار،  مليون   37.6 حوايل 
مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�شي 2012.

كما وبلغ جمموع موجودات البنك لنهاية ايلول من العام 
مع  مقارنة  دينار  مليار   2.5 اإىل  لت�شل   2013 احلايل 
العام  من  الول  كانون  لنهاية  دينار  مليار   2.4 حوايل 

املا�شي 2012.
وقال رئي�س جمل�س الإدارة اأن اأرباح البنك عبد الكرمي 
موؤ�شرا  تعترب  احلالية  املالية  النتائج  اأن  الكباريتي، 
البنك  حققها  التي  الجنازات  م�شتواى  على  وا�شحا 
�شيا�شات  كفاءة  بف�شل  وذلك  العمل،  جوانب  كافة  يف 
الإدارة، وواقعيتها وقدرتها على التعامل مع امل�شتجدات 

والظروف الراهنة.

مع  مقارنة  دينار  مليون   40.1 حوايل  بلغت  ال�شريبة 
العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   37.2 حوايل 
دخل  اجمايل  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف   ،2012 املا�شي 
 92.2 حوايل  احلايل  العام  من  ايلول  لنهاية  البنك 
مليون دينار مقارنة مع حوايل 84.7 مليون دينار للعام 

.2012
ادارة  قوة  اأن  البكري،  كمال  البنك  عام  مدير  وقال 
البنك ظهرت جليا يف الزمات القت�شادية وال�شيا�شية 
التي ت�شهدها املنطقة ب�شكل خا�س والعامل ب�شكل عام، 
تداعيات  هذه  كل  جتاوز  بحنكتها  ا�شتطاعت  حينما 
التي  املالية  ابتكاراتها  بف�شل  مميزة  ارباح  وحتقيق 

العالقة  لتعزيز  جهوده  �شيوا�شل  البنك  ان  واأ�شاف 
التي  والأفكار  احللول  بطرح  واملبادرة  العمالء  مع 
تطوير  يف  وت�شاعد  اإحتياجاتهم  وتلبي  اأعمالهم  تدعم 
يف  ي�شهم  ومبا  والتجارية،  ال�شتثمارية  م�شاريعهم 
الإ�شالح  خطط  واإجناح  الوطني  الإقت�شاد  تن�شيط 

والتنمية.
واأ�شار الكباريتي اإىل ان البنك متكن من تنفيذ ال�شيا�شة 
الأزمة  انعكا�شات  بدء  مع  بالتزامن  اعتمادها  مت  التي 
العاملية على الإقت�شاد الوطني، والتي من اأهم عنا�شرها 
اإلتزام البنك بالوقوف اإىل جانب عمالئه وخا�شة الذين 
للظروف  نتيجة  ح�شاباتهم  وتعرثت  ن�شاطهم  تراجع 

الراهنة.

واملحدود  املتو�شط  الدخل  ا�شحاب  متكني  يف  �شاهمت 
من عبور هذه الزمة اي�شا ب�شالم.

واأ�شاف البكري ان فل�شفة بنك القاهرة عمان تتلخ�س 
النماء  روافد  من  ورافدا  للمواطن  عونا  يكون  بان 
دائما  البنك  يحر�س  حيث  للوطن،  ال�شاملة  والتنمية 
على تكاملية العالقة مع كافة اطياف ومكونات املجتمع 
ومنتجات  خدمات  من  يقدمه  ما  خالل  من  الردين، 
م�شرفية لعمالئه ت�شاهم يف رفع وترية دوران العملية 
القت�شادية املحلية، م�شريا اإىل ان بنك القاهرة عمان 
بنكا   22 اقوى  من  يعترب  حيث  اقليميا  نف�شه  فر�س 

وموؤ�ش�شة م�شرفية على م�شتوى الوطن العربي.
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ويقدم  الردين،  القت�شاد  تطوير  يف  امل�شريف  للجهاز  �شريكا  يعترب   - الن�شامى 
جمموعة متكاملة من املنتجات واحللول امل�شرفية التي �شممت خ�شي�شها لتالئم 

احتياجات عمالئه.
بنك لبنان واملهجريف الردن الذي حافظ منذ تاأ�شي�شه على تطوير وتنويع منتجاته 
من خالل تركيزه على تنمية موارده وحتديث تقنياته، حر�س بح�شب مديره القليمي 
واملمار�شات  الأ�شاليب  اأف�شل  ا�شتخدام  على  الأعرج  عدنان  الدكتور  الردن  يف 
من  لعمالئه  املتنوعة  الحتياجات  �شد  من  مكنه  الذي  المر  املتوفرة،  امل�شرفية 

الأفراد وال�شركات.
لبنان واملهجر يف الردن يعترب  ان بنك  لـ"الن�شامى"  الأعرج خالل حديثه  ويقول 
النمو  يف  مميزا  جناحا  حقق  حيث  اململكة،  يف  عمله  بداية  منذ  ناجحة  جتربة 
والربحية وال�شمعة الطيبة ب�شبب الدعم املتوا�شل لدارة البنك العامة يف بريوت التي 
متر�شت يف العمل امل�شريف منذ اكرث من �شتني عاما، وقد ثبت ذلك جليا من خالل 

ح�شن ادارتها يف ظل الظروف ال�شيا�شية والقت�شادية ال�شعبة.
وي�شيف ان من عوامل جناح البنك هو التناغم يف ادارة البنك بالردن والدارة العليا 
املنا�شبة  امل�شتقبلية وحتديد ال�شرتاتيجية  الروؤية  يف بريوت الذي عمل على توحيد 

لال�شتفادة من الفر�س املتاحة يف ال�شوق الردين.
كما وان للبنك املركزي الردين دورا كبريا يف تنظيم العمل يف هذا القطاع الوا�شع، 
حيث خفف من ال�شعوبات والتحديات من خالل و�شعه للت�شريعات والقوانني التي 
نظمت العمل امل�شريف يف اململكة، فهو يعمل باق�شى درجات املهنية، الأمر الذي مكن 
لل�شوق الردين والعمل على توفري وتقدمي خدمات  لبنان واملهجر من الدخول  بنك 
رافقهما  الذي  والتنفيذ  القرار  �شرعة  اإىل  بال�شافة  عالية،  جودة  ذات  م�شرفية 

الو�شوح وال�شفافية بالتعامل مع العمالء.
تطلعات  تلبية  اإىل  تهدف  اإ�شرتاتيجية  وفق  يعمل  البنك  اأن  اإىل  الأعرج  وي�شري 
متطلبات  مع  لتتنا�شب  املنتجات  تطوير  وذلك من خالل  العمالء  كافة  واحتياجات 
لبنان  "بنك  ليكون  الأفراد  تطلعات  مع  تتالءم  جديدة  منتجات  وابتكار  ال�شوق، 

واملهجر" مرافقًا لهم يف جميع مراحل حياتهم وليكون ال�شريك الأن�شب لهم .
وقد متيز البنك يف عملية متويل الأفراد وخا�شة يف جمال متويل ال�شيارات، والقرو�س 
ال�شكنية، و�شرعة الرد على العميل، واي�شًا ال�شروط املي�شرة على هذه القرو�س، الأمر 
الذي اأدى اإىل ا�شتحواذ البنك على ح�شة �شوقية من هذه املنتجات، موؤكدا يف الوقت 
كما  والوفائية  الئتمانية  البطاقات  اأعمال  تطوير  اإىل  ي�شعى حاليا  البنك  اأن  نف�شه 

وي�شعى اإىل تنويع هذه البطاقات من حيث الفئات وامليزات.  
كما اأن متويل امل�شاريع ال�شتثمارية �شواء الداخلية اأو اخلارجية التي تاأتي لالأردن هو 
جزء ل يتجزاأ من عمل البنك امل�شريف، حيث كان ومازال بنك لبنان واملهجر من 
البنوك التي تدعم هذا العمل نظرًا لقدرته على متويل مثل هذه امل�شاريع ال�شتثمارية 
الكبرية، بف�شل مالءته املالية من حيث راأ�شمال املجموعة وحجم موجوداتها، الأمر 

الذي ميكنه من القدرة للدخول يف متويل اأكرب امل�شاريع ال�شتثمارية يف الأردن .
ويقول الأعرج انه نتيجة لتطوير وتو�شع عمل البنك يف ال�شوق الأردين فقد ازداد عدد 
الفرع لت�شمل خمتلف حمافظات اململكة، فقد اأ�شبح لدى البنك اليوم 12 فرعا منها 
املنطقة  وفرٍع يف  اربد  وفرع يف  العقبة  فرع يف  اىل  بال�شافة  العا�شمة عمان  9 يف 
احلرة يف الزرقاء كما وان البنك ب�شدد افتتاح فرعني جديدين يف منطقتي طارق 

وخلدا .
لذلك يوؤكد الأعرج انه نظرا لتو�شع حجم اأعمال بنك لبنان واملهجر، فانه �شي�شري 
يف تطبيق نهجه وا�شرتاتيجية لتحقيق الهداف املطلوبة وهي ال�شتمرار يف التو�شع 
والنت�شار وزيادة احل�شة ال�شوقية للبنك يف الأردن، وذلك للو�شول اإىل املرحلة التي 
ي�شبح "بنك لبنان واملهجر" هو اخليار الأول للعميل الذي يبحث عن "راحة البــال".

االأعرج: �سنعمل للو�سول اإىل املرحلة التي 
ي�سبح فيها  البنك اخليار االأول للعميل

البنك اأ�سبح لديه اليوم 12 فرعا منها 9 
يف العا�سمة وب�سدد فتح فرعني جديدين

بنك لبنان واملهجر يف االردن .... 
خدمات م�سرفية رفيعة امل�ستوى
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الرئي�س التنفيذي لبنك االأردن دبي 
االإ�سالمي �سامي االأفغاين يح�سل على جائزة 

الرئي�س التنفيذي املميز لعام 2013

الن�شامى - ح�شل الرئي�س التنفيذي لبنك الأردن دبي الإ�شالمي �شامي 
خالل   ،"2013 لعام  املميز  التنفيذي  "الرئي�س  جائزة  على  الأفغاين، 
الجناز  جوائز  توزيع  حفل  من  ال�شاد�س  ال�شنوي  التكرميي  الحتفال 
�شركة  قبل  من  واملنظم  افريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  يف  املايل 
ال�شرق  يف  املال  مدراء  ا�شرتاتيجيات  منتدى  فعاليات  خالل  ن�شيبا 
الأو�شط و�شمال افريقيا املقام يف مدينة دبي يف دولة المارات العربية 
املتحدة، بح�شور نخبة من مر�شحي البنوك وال�شركات ذوي الجنازات 
خمتلف  من  املدعوين  من  عدد  اإىل  بالإ�شافة  الطيبة  وال�شمعة  الهامة 

القطاعات.
وقدمت هذه اجلائزة تتويجا جلهوده يف قيادة البنك خالل هذه الفرتة 
الوجيزة يف حتقيق الأهداف املالية وغري املالية والنمو امللحوظ مقارنة 
اخلدمات  من  باقة  وتطوير  الأخرى،  واملوؤ�ش�شات  البنوك  باجنازات 
و�شائل  اأحدث  با�شتخدام  عالية  جودة  ذات  ال�شالمية  امل�شرفية 
التكنولوجيا الع�شرية، بالإ�شافة اإىل اإجنازاته الهامة يف بناء منظومة 
تعنى بتطوير  �شيا�شات  املمار�شات وتبنى  اأف�شل  حوكمة موؤ�ش�شية �شمن 
قيادة  على  القادرة  الكفاءات  ا�شتمرارية  ل�شمان  وتاأهيلها  القيادات 
تنمية  يف  امل�شاهمة  يف  جلهوده  وتقديرا  الظروف،  جميع  يف  البنك 
على  القدرة  وهي  للتميز  املطلوبة  بال�شفات  وحتليه  املحلي  املجتمع 

الفعال والبتكار  والتوا�شل  العمل والت�شال  وبناء وتوجيه فرق  القيادة 
والبداع والتمتع بال�شفات الأخالقية واملهنية العالية.

هذه  اأن   " احل�شور  اأمام  القاها  التي  كلمته  يف  الفغاين  �شامي  وقال 
الإدارة  لفريق  احلثيثة  للجهود  وتكرمي  ك�شهادة  جاءت  اجلائزة 
وقواعد  اأ�ش�س  اإر�شاء  العمل معهم يف  ب�شرف  والذين حظيت  واملوظفني 
من  بالرغم  التاأ�شي�س  منذ  الآخر  تلو  عاما  ثابت  منو  لتحقيق  البنك 

التحديات واملناف�شة القوية يف خ�شم اقت�شاد عاملي �شعب".
واأ�شاف " اأوؤكد لكم اأن هذا النمو والتو�شع مل ياأت على ح�شاب اجلودة 
واجلودة  للتميز  والتزامنا  امياننا  نتيجة  النمو  هذا  جاء  بالعك�س  واإمنا 
دبي  وبنك  الإدارة  جمل�س  �شامي  ال�شيد  و�شكر  نقدمه".  ما  كل  يف 

الإ�شالمي على دعمهم امل�شتمر".
حممد  الإ�شالمي  دبي  الأردن  بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  قال  جانبه  من 
ال�شريف ، "نبارك لل�شيد �شامي هذا الإجناز وكلنا اإميان باأنه ي�شتحق 
دبي  الأردن  بنك  رفعة  يف  وتفانيه  جلهوده  ثمرة  وهو  التكرمي  هذا 
لتحقيق  البنك  وتطويراأعمال  دعم  يف  �شاهم  بقيادته  اإذ  الإ�شالمي، 
لتبّوء  البنك  منواأعمال  بذلك  حمققا  املرجوة،  والأهداف  الإجنازات 
�شمن  تعمل  رائدة  اإ�شالمية  م�شرفية  كموؤ�ش�شة  اململكة  يف  مركزمتميز 

اإ�شالمية عاملية." معايري 
فروعه  �شبكة  وبداأت   ،2010 عام  عمله  با�شر  البنك  اأن  ذكره  واجلدير 
تقّدم  فرعًا،   15 اإىل  هذا  يومنا  حتى  عددها  لي�شل  باإّطراٍد  تزداد 
منظومة متكاملة من احللول امل�شرفية املتوافقة مع ال�شريعة الإ�شالمية 
برامج:  احل�شر  ل  الذكر  �شبيل  على  منها  ع�شرية،  اأ�ش�س  �شمن 
املكاتب  متويل  بالتمليك،  املنتهية  الإجارة  بنظام  ال�شكني  التمويل 
ال�شخ�شي  التمويل  ال�شيارات،  متويل  الرا�شي،  متويل  التجارية، 
بنظام املرابحة،كما ويقّدم البنك خدمات احل�شابات اجلارية، التوفري 
والودائع ال�شتثمارية التي �شّممت �شروطها مبرونة متناهية، بالإ�شافة 
الإنرتنت،  امل�شرفية عرب  الع�شرية كاخلدمات  باقة من اخلدمات  اإىل 
لل�شداد  والكال�شيك  الذهبية  الفيزا  وبطاقات  اإلكرتون،  فيزا  وبطاقات 

ال�شهري.
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الن�شامى - اأعلن "بنك الحتاد" عن اإطالقه لثالثة برامج حل�شابات توفري جديدة 
و""""""""""،  و"ابني"  "ثراء"  م�شميات  حتت  للعمالء  للغاية  وجمزية 
حيث ي�شتهدف كل منها فئة معينة من املجتمع لتلبية اهتمامات خمتلفة مع توفري 

فر�س كبرية للربح.
وتاأتي هذه اخلطوة �شمن ا�شرتاتيجية البنك التو�شعية وحر�شه الدائم على تقدمي 

خدمات ومنتجات فريدة ومميزة تتنا�شب مع احتياجات ورغبات عمالئه.
وتعليقًا على اإطالق هذه الربامج اجلديدة، قالت مدير عام "بنك الحتاد" ناديا 
ال�شعيد "ي�شعدنا اأن نقدم اليوم برامج جديدة �شمن �شعينا لنكون اخليار امل�شرق 
واملكانة  وال�شتثمار  القيمة  تعزز  مميزة  خدمات  تقدمي  عرب  وعمالئنا،  ل�شركائنا 
الوقت  يف  ت�شاهم  طرق  خالل  من  وذلك  والعائلة،  للفرد  امل�شرق  وامل�شتقبل  املالية 

ذاته باإدخال البهجة والفرح اإىل القلوب".
وتهدف هذه احل�شابات اإىل ت�شجيع العمالء احلاليني واجلدد على زيادة مّدخراتهم 
يف �شبيل حتقيق اأهدافهم امل�شتقبلية مع توفري اأكرب فر�س لربح جوائز عينية ونقدية 

قّيمة من �شاأنها م�شاعفة مدخراتهم وثرواتهم. 
وتتمتع كل من احل�شابات اجلديدة املطروحة مبزايا قّيمة وخمتلفة تتيح لكل عميل 
وتطلعاته،  واهتماماته  احتياجاته  مع  يتنا�شب  الذي  احل�شاب  اختيار  م�شتهدف 
بالإ�شافة  مميزة،  حياة  باأ�شلوب  يتمتعون  والذين  الرفاهية  حمبو  �شيتمكن  حيث 
اإىل املهتمني بتعزيز ا�شتثماراتهم من فتح ح�شاب توفري حتت ا�شم "ثراء"، والذي 
�شيعطيهم فر�س ربح كبرية للعديد من اجلوائز العينية والنقدية القّيمة، ومن اأهمها 

اأردين،  دينار  مليون  اإىل  ت�شل  والتي  اململكة  يف  الأكرب  ال�شنوية  النقدية  اجلائزة 
بالإ�شافة اإىل �شيارة """ """"" """"" موديل 2014، وجائزة عينية كل �شتة 
اأ�شهر عبارة عن كيلو ذهب، وجوائز نقدية �شهرية اأخرى بقيمة 50 �شعف متو�شط 
الر�شيد ال�شهري، هذا اإىل جانب جوائز عينية اأ�شبوعية ل�شاعات يد قّيمة من اأ�شهر 
املاركات العاملية وهي """ / """""""/ """"""""" وجوائز عينية يومية عبارة 

عن اأون�شات ذهب. 
اأما بالن�شبة للمهتمني بالتوفري ل�شمان م�شتقبل اأبنائهم وتاأمني درا�شتهم املدر�شية 
واجلامعية، ف�شيتيح ح�شاب التوفري "ابني" الفر�شة لالأهل لالدخار �شمن برنامج 
توفري جديد ميكن اأن يبداأ من الطفولة مع فر�س ربح كبرية جدًا للفوز بجوائز نقدية 
اجلامعات  �شمن  دينار  اآلف   10 حتى  اجلامعية  الدرا�شة  م�شاريف  قيمة  بكامل 

املحلية يف الأردن، بالإ�شافة اإىل جوائز لتغطية تكاليف الق�شط املدر�شي. 
ن�شف  جوائز  منح  �شيتم  حيث  للعائلة،  الرتفيهي  اجلانب  عن  الربنامج  يغفل  ومل 
الفائز  لل�شخ�س  واأوروبا  اأمريكا  لند  ديزين  اإىل  عائلية  رحالت  تغطي  �شنوية 
و   """"" عن  عبارة  �شهرية  عينية  جوائز  اإىل  بالإ�شافة  اثنني،  مرافقني  مع 

"""""""""""" وجوائز اأخرى عديدة.
وملحبي الريا�شة واملهتمني بالتواجد يف قلب الأحداث الريا�شية الهامة يقّدم ح�شاب 
�شاملة  الربازيل  اإىل  برحالت  للفوز  كبرية  فر�شًا   """""""""" التوفري 
اإىل 28 رحلة، بالإ�شافة  العامل 2014 ت�شل  التذاكر والإقامة خالل نهائيات كاأ�س 

اإىل فر�س �شنوية حل�شور اأهم الأحداث الريا�شية يف العامل.

بنك االحتاد يطلق 3 برامج ح�سابات 
توفري جديدة

"CCCCCCCC - توفري "ثراء- ابني
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 "القاهرة عمان" الراعي الر�سمي الحتفالية اأخ
"�سمارت باي" بعيد تاأ�سي�سها ال�ساد�س

ان�سمام عميل جديد للبنك اإىل �سل�سلة الرابحني بغرفة الربع مليون دينار

الن�شامى - �شارك بنك القاهرة عمان كراٍع رئي�شي يف احتفالية "�شركة 
�شمارت باي" مبنا�شبة مرور ال�شنة ال�شاد�شة على تا�شي�شها.

بنك  رعاها  �شخمة  اعالنية  حملة  املنا�شبة  هذه  يف  ال�شركة  واطلقت 
القاهرة عمان مبنح رابح يف نهايتها فر�شة الدخول اىل غرفة الدنانري 

التي احتوت على 25 الف دينار.
اأحمد  جبايل  �شليمان  رائد  للمواطن  الحتفالية  هذه  يف  احلظ  وابت�شم 
خا�س  حفل  يف  دينار  الآف   3،120 وقدره  مبلغا  الغرفة  من  جمع  الذي 

اقيم يف تاج مول.
اللكرتونية  حاجياتهم  ب�شراء  لعمالئه  الباب  فتح  عمان  القاهرة  وكان 
وفق  بالتق�شيط   )  """"" """( باي  �شمارت  �شركة  من  والكهربائية 

بينهما. املربمة  التفاقية 
ومنحت التفاقية عمالء البنك ال�شتفادة من برنامج التق�شيط املي�شر 
بتمكينهم من تق�شيط م�شرتياتهم دون فوائد ولفرتات �شداد ت�شل اىل 

24 �شهرا.
كمال  البنك  عام  مدير  قبل  من  بتوقيعها  التفاقية  هذه  اهمية  وبرزت 
البكري ومدير عام �شركة �شمارت باي يف الردن �شمري ال�شروري، كما 
عاتقه  على  البنك  اخذها  التي  الجتماعية  ال�شتدامة  اطار  يف  تندرج 

من  رواتبهم  املحولني  خا�شة  لعمالئه  ال�شرائية  القوة  على  للحفاظ 
ا�شحاب الدخل املحدود.

وكان بنك القاهرة عمان اأعلن يف وقت �شابق عن ان�شمام عميل جديد 
�شهر  عن  وذلك  دينار  مليون  الربع  بغرفة  الرابحني  �شل�شلة  اىل  للبنك 

ايلول 2013 .
طرببور  فرع  عميل  جعبا�س  عيد  حممود  �شائد  بالرابح  البنك  واحتفل 
الف   26،160 الغرفة مبلغ  مول و�شط ح�شد جماهريي جمع خالله من 

دينار.
من  مب�شاركة  الغرفة  بدخول  القزاز  احلميد  عبد  احمد  الفائز  وفو�س 

رواد املول الذي جتمهروا لت�شجيعه على جمع اكرب مبلغ ممكن.
تغيري  يف  �شت�شاهم  التي  اجلائزة  بهذه  �شعيد  انه  جعبا�س  العميل  وقال 
املتوا�شلة  وجهوده  الدوؤوب  �شعيه  على  البنك  �شكر  كما  حياته،  م�شار 
من اجل توفري خدمات بنكية متطورة وحمالت جذابة تر�شي يف نهاية 

املطاف عمالئه "واأنا واحد منهم". 
وطرح بنك القاهرة عمان مطلع العام احلايل خدمات مميزة لعمالئه 
مثل تغيري الرقم ال�شري 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.
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احتفالية  اليك"  �شعاره "اقرب  مع  الأردين متا�شيا  التجاري  البنك  اأقام   - الن�شامى 
ت�شليم املواطن فرا�س قطي�شات قيمة اجلائزة الكربى ل�شحب منت�شف ال�شهر والبالغة 

25 الف دينار �شمن حملة برنامج ح�شابات جتاري توفريي.
نتائج  اإعالن  البنك،  يف  امل�شوؤولني  وكبار  الفرع  عمالء  ح�شره  الذي  احلفل  خالل  ومت 
لكل  دينار   100 والبالغة  وال�شغرى  لكل جائزة  دينار   500 والبالغة  املتو�شطة  اجلوائز 

جائزة.
توفريي اجلديد هذا  برنامج ح�شابات جتاري  اطلق  الأردين  التجاري  البنك  اأن  يذكر 
خا�شة  حمالت  اإىل  اإ�شافة  و�شغرى،  ومتو�شطة  كربى  جوائز  من  يت�شمنه  وما  العام 
متعددة يتم العالن عنها يف حينه كما ينفرد هذا الربنامج بتقدمي جائزة نقدية كل 

3 �شاعات عمل.
وقال رئي�س قطاع اخلدمات امل�شرفية لأعمال التجزئة والفروع زياد فطاير "تاأتي هذه 
الأردين  التجاري  البنك  يقيم  حيث  الفرع  وعمالء  الفائز  للعميل  تكرميا  الحتفالية 
وب�شكل �شهري هذه الحتفالية متا�شيا مع �شعاره اقرب اليك ولرت�شيخ اطر التعاون مع 

عمالء البنك واملجتمع املحلي وتقدمي ال�شكر لهم على تعامالتهم مع البنك".
وعلى �شعيد مت�شل اقام البنك التجاري الأردين و�شمن حملة برنامج ح�شابات جتاري 
التجاري  البنك  عام  مدير  رعاية  حتت  وذلك  للمدار�س(،  العودة  )مهرجان  توفريي 

الأردين مهدي عالوي ومتا�شيا مع �شعار البنك )اقرب اليك(.
اإقباًل جماهرييًا  باأجواء ملوؤها الفرحة وال�شعادة، حيث �شهد  البنك املهرجان  واختتم 
حا�شدًا، كما و�شهدت فقرات املهرجان م�شاركة فاعلة من العائالت التي اأم�شت اأوقاتًا 

ممتعة وم�شلية و�شيقة.
وتخلل احلفل فقرات ترفيهية خم�ش�شة لالأطفال متثلت بح�شور �شخ�شيات كرتونية 

حمببة اإليهم، بالإ�شافة اىل فقرة الأ�شئلة التفاعلية واجلوائز الفورية والتي �شارك بها 
اأفراد العائلة مبختلف اأعمارهم وتقدمي العديد من الفعليات مثل """" """""  ، 
ر�شم على وجوه الطفال ، جم�شمات العاب اطفال، بال�شافة اىل الع�شائر وامل�شروبات 
له  كان  الذي  الأمر   ، الأطفال  وخ�شو�شًا  الزوار  وجلميع  جمانًا  ال�شريعة  والوجبات 

اأطيب الأثر يف نفو�س كل امل�شاركني.
فقرات  بتقدمي  مو�شيقية مكونة من طالب جامعيني  فرقة  قامت  اإىل ذلك  بالإ�شافة 

مو�شيقية ممتعة �شهدت تفاعاًل وا�شحًا ولفتًا من جمهور امل�شاركني. 
هذا ومتت اقامة احتفالية للرابحة بجائزة منت�شف ال�شهر الكربى والبالغ قيمتها 25 
الف دينار للرابحة مي �شالح من فرع طولكرم، عدا عن اإعالن نتائج ال�شحب اخلا�س 
حل�شابات الطفال )بولية او منفعة( الفائزين باجلوائز النقدية يف الردن وفل�شطني 
اجلوائز  من  العديد  اإىل  بالإ�شافة  منها  لكل  دينارا   250 بقيمة  جائزة   66 وعددها 

العينية مثل �شا�شات """ واأدوات كهربائية وق�شائم �شرائية.
زياد فطاير  والفروع  الفراد  لأعمال  امل�شرفية  رئي�س قطاع اخلدمات  قال  من جهته 
بان هذا املهرجان ياأتي  يف مو�شم العودة اإىل املدار�س للتخفيف عن العمالء من اعباء 

م�شاريف يتحملونها يف هذا املو�شم.
اأن برنامج "جتاري توفريي" هو ح�شاب ادخاري متعدد املزايا  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 
الفئات  من  العديد  لينا�شب  احل�شاب  هذا  ت�شميم  مت  ولقد  امل�شتقبلية.  والنفقات 
وال�شتفادة منه، كالعاملني، املتزوجني، املتقاعدين، ربات البيوت، املغرتبني الأردنيني، 

الوافدين، طالب اجلامعات واملدار�س، والأطفال بولية اوليائهم. 

"التجاري االردين" يحتفي بفائز اجلائزة 

الكربى ب�سحب "جتاري توفريي"

اختتم مهرجان العودة للمدرا�س يف االردن وفل�سطني
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ع�ساف: ال�سركة  حققت نتائج مالية مميزة رغم وجود العديد 
من التحديات يف ال�سوق 

2.2 مليون دينار اأرباح "االأوىل للتمويل" 
للربع الثالث

الن�شامى - بلغ �شايف اأرباح  ال�شركة الأوىل للتمويل خلدمات 
احلايل  العام  من  الثالث  الربع  خالل  الإ�شالمي  التمويل 

2013 حوايل 2.2 مليون دينار. 
فقد   ،  2013 العام  الثالث من  للربع  املالية  البيانات  وح�شب 
بلغت اأرباح ال�شركة قبل ال�شريبة حوايل 3 ماليني دينار، يف 

الوقت الذي بلغ جمموع اإيراداتها حوايل 4.2 مليون دينار.
امل�شار  الفرتة  خالل  ال�شركة  موجودات  جمموع  وبلغ  كما 
من  الثالث  الربع  خالل  دينار  مليون   57.4 حوايل  اإليها 
العام احلايل 2013 مقارنة مع حوايل 49 مليون دينار لنهاية 

كانون الأول من العام املا�شي 2012.
وقال الرئي�س التنفيذي لل�شركة ا�شامة ع�شاف اإنه رغم وجود 
ا�شتطاعت  ال�شركة  اأن  اإل  ال�شوق،  يف  التحديات  من  العديد 
و�شمن  ال�شركة  �شتعمد  متميزة، حيث  مالية  نتائج  اأن حتقق 
الأرباح  زيادة  على  القادمة  لل�شنوات  الإ�شرتاتيجية  خطتها 

املنتجات لديها. للم�شاهمني وتطوير منظومة  املنفعة  وتعظيم 
واأ�شاف اأن ال�شركة تنفذ ال�شيا�شة التي مت اعتمادها بالتزامن مع 
عنا�شرها  اأهم  من  والتي  القت�شادية،  الأزمات  انعكا�شات  بدء 

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

اأثاث مكتبي(. جتهيزات، 
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جرب: النتائج توؤكد قدرة ال�سركة 
على املحافظة واال�ستمرار يف 

اأدائها القوي واملتميز

حماد: ال�سركة توفر 
اأف�سل  اخلدمات  التمويلية 

واال�ست�سارية  للعمالء

2 مليون دينار اأرباح "الت�سهيالت التجارية"
للربع الثالث

الن�شامى - حققت �شركة بندار للتجارة وال�شتثمار �شايف اأرباح خالل الربع الثالث من العام احلايل 
2013 بلغت حوايل 1.02 مليون دينار مقارنة مع 928.345 الف دينار للفرتة ذاتها من العام املا�شي 

.2012
املالية  البيانات  انه وبالعودة اىل  للتجارة وال�شتثمار ب�شام حماد،  العام ب�شركة بندار  واكد املدير 
لل�شركة، فقد بلغ جمموع موجوداتها خالل ال�شهر الت�شعة الوىل من العام احلايل 2013 حوايل 36 

مليون دينار مقارنة مع حوايل 32.8 مليون دينار لنهاية كانون الول من العام املا�شي 2011.
وقال حماد اأنه خالل الفرتة املا�شية �شعت ال�شركة اىل توفري اأف�شل اخلدمات التمويلية وال�شت�شارية 
للعمالء المر الذي انعك�س ايجابًا على اأداء ال�شركة ب�شكل عام والنتائج املالية املتحققة ب�شكل خا�س.
واأ�شاف اأن النتائج املالية لل�شركة جاءت من خالل حمافظة ال�شركة على كفاءتها واأن�شطتها املتميزة، 
حيث تتميز �شركة بندار بتحقيق التوازن بني م�شادر الأموال وا�شتخداماتها، مما اأظهر كفاءتها يف 

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

الن�شامى - حققت �شركة الت�شهيالت التجارية الردنية اأرباح قبل ال�شريبة بلغت حوايل 2 
مليون دينار يف الأ�شهر الت�شعة الأوىل من العام 2013، مقارنة مع اأرباح قدرها 1.1 مليون 

دينار لنف�س الفرتة من العام املا�شي وبن�شبة منو بلغت 82 باملئة.
اأرباح ال�شركة بنهاية الربع الثالث من العام 2013 بن�شبة 55  باملئة  كما قفزت �شايف 
لتبلغ حوايل 1.5 مليون دينار، كما واأ�شارت البيانات املالية لل�شركة اإىل حتقيق منو يف 
اإجمايل حمفظة الت�شهيالت لت�شل اإىل حوايل 39.6 مليون دينار، يف حني بلغ عدد عمالء 
ال�شركة ما يقارب 5 الآف عميل، حيث تاأتي هذه النتائج الإيجابية رغم الظروف العامة 

غري املواتية يف املنطقة على ال�شعيد القت�شادي و ال�شيا�شي.
وقال مدير عام �شركة الت�شهيالت التجارية الردنية ه�شام جرب، "اإن هذه النتائج توؤكد 
قدرة ال�شركة على املحافظة وال�شتمرار يف اأدائها القوي واملتميز الذي �شجلته خالل العام 
و يعك�س متانة مركزها املايل وقوة ميزانيتها بف�شل ال�شيا�شة املتحفظة التي تنتهجها منذ 
تاأ�شي�شها يف العام 1983؛ حيث ا�شتطاعت ال�شركة حتقيق ن�شب منو جيدة يف الإيرادات 
املتاأتية من العمليات الت�شغيلية ويف الوقت نف�شه تعزيز املخ�ش�شات لتقوية املركز املايل 

وحت�شني جودة املحفظة التمويلية".
واأ�شاف اأن النمو يف الأرباح ال�شافية قد حتقق نتيجة لتطبيق ال�شرتاتيجية اجلديدة 
التي انتهجتها ال�شركة خالل عام 2013 والتي اعتمدت على زيادة حجم املبيعات من 
احل�شول  للعمالء  تتيح  وب�شيطة  مي�شرة  �شروط  وو�شع  ال�شركة  منتجات  تطوير  خالل 
على التمويل الذي يالءم احتياجاتهم، بال�شافة اىل عقد عدد من التفاقيات مع بع�س 
زيادة  و  جديدة  اأ�شواق  اىل  للدخول  لل�شركة  الفر�شة  اأتاحت  والتي  واملوردين  ال�شركاء 

احل�شة ال�شوقية لها."

1 مليون اأرباح "بندار للتجارة 
واال�ستثمار" فـي 9 اأ�سهر
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حداد: ال�سركة منذ تاأ�سي�سها 
وتقدم  التطور  حركة  تواكب 
للمواطنني  اخلدمات  اأف�سل 

وال�سياح

جــــــت ....
50 عاما من االإبداع واالإجناز

بتتويجها  الناجحة  م�شريتها  �شتكمل   2013 العام  نهاية  مع   - الن�شامى 
خاللها  من  ا�شتطاعت  والتي  انطالقتها،  على  اخلم�شني  العام  واكمالها 
النقل  قطاع  يف  الريادة  �شاحبة  لت�شبح  الجنازات  من  العديد  حتقيق 

الردين.
النقل  قطاع  يف  عملت  التي  اململكة  م�شتوى  على  الوىل  تعترب  جت  �شركة 
اليوم  وتوفر  تقدم  حداد  مالك  العام  مديرها  بح�شب  فهي  اأمناطه،  بكافة 
وفق  واتقان  بجودة  ال�شياحي  النقل  اىل  بال�شافة  النقل،  خدمات  كافة 
ر�شى  من  كبري  قدر  حتقيق  على  �شاهم  ما  وهو  العاملية،  املوا�شفات  اعلى 
ال�شركة  التي تقدمها  الزبائن ومتلقي اخلدمة، حيث يعترب جودة اخلدمات 
ال�شبب الرئي�شي الذي او�شلها اإىل اأعلى مراتب النجاح ومكنها من نيل ثقة 

املواطنني.
اىل  اللتفات  وعدم  ال�شائبة  الروؤية  خالل  من  ال  الثقة  هذه  تات  مل  حيث 
حتقيق املكا�شب املادية بل اىل تقدمي اأف�شل خدمات النقل لل�شائح واملواطن 

معا.
وي�شيف ان �شركة جت ومنذ تاأ�شي�شها وهي تواكب التطور التكنولوجي عرب 
خدمات  لكافة  وتقدميها  احلديثة،  احلافالت  من  كبريا  ا�شطول  امتالكها 
املعنى  تعك�س  التي  واملتطورة  احلديثة  الأ�ش�س  على  املبنية  اخلا�شة  النقل 

ال�شفر. لرفاهية  احلقيقي 
عامة  م�شاهمة  وهي  بالكامل  وطنية  �شركة  تعترب  جت  �شركة  فان  لذلك 

من  العديد  اىل  بال�شافة  اأردين  مواطن  ومائتي  الف  من  اكرث  ميتلكها 
اململكة  يف  �شياحي  نقل  �شركة  اأول  تعترب  حيث  القوية،  املالية  املوؤ�ش�شات 

قامت بنقل الفواج ال�شياحية القادمة اىل الردن منذ عام 1964.
وتتنوع خدمات ال�شركة لت�شمل منطا جديدا يف قطاع النقل وهو النقل العام 
يناهز مائتان وع�شرين حافلة  اأ�شطول �شخم  ملا متتلكه من  للركاب، وذلك 
الوافدة  الجنبية  لل�شياحة  خا�شة  ال�شياحي  النقل  خدمات  لتقدمي  جاهزة  
 3 يقارب  ما  نقل  ا�شتطاعت  حيث  الردنيني،  املواطنني  اىل  بال�شافة  منها 

ماليني مواطن يف عام 2013.
يف  حتدث  التي  التطورات  جميع  تواكب  جت  �شركة  اأن  اإىل  حداد  وي�شري 
الركاب،  نقل  اأو  ال�شياحي  النقل  يف  كان  �شواء  اأمناطه  بجميع  النقل  قطاع 
على  للحفاظ  للركاب  ال�شالمة  معايري  اأعلى  تطبيق  على  وحتر�س  كما 
اأرواح  على  احلفاظ  هو  ال�شمى  ال�شركة  فهدف  اخلدمة،  ومتلقي  �شالمة 
باقي  عن  وخمتلفا  مغايرا  اأ�شلوبا  ال�شركة  انتهجت  فقد  وعليه  املواطنني، 
واملعهد  ال�شري  ادارة  لربامج  دعمها  خالل  من  وذلك  الخرى،   ال�شركات 
وربط  لل�شائقني،  التدريبية  الدورات  من  العديد  عقد  اىل  ا�شافة  املروري، 
طبيا  ال�شائق  فح�س  عن  ف�شال  اللكرتوين  التتبع  بنظام  احلافالت  جميع 

قبل انطالقة الرحلة، المر الذي وفر حزاما منيعا لل�شالمة املرورية.
وينتقل حداد للحديث عن اأبرز مالمح اخلطة امل�شتقبلية ل�شركة جت، ليقول 
بانها تتما�شى مع الظروف احلالية، واهم بنودها هو توفري ال�شالمة املرورية 
والتوجه  مركباتهم  عن  ال�شتغناء  يف  اخلدمة  ومتلقي  للمواطنني  والبدائل 
ا�شتهالك  توفري  �شي�شاهم يف  اململكة، وهو ما  اأي مكان داخل  اإىل  باحلافلة 



75

الإ�ستثمـــــار فـــي قطــــاع النقــــــــــل

      كانون اأول  2013      امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى

ن�سعى لتوفري البدائل للمواطن لال�ستغناء عن املركبات والتوجه للحافالت
الطاقة والتقليل من حجم م�شتوردات الردن من امل�شتقات النفطية، ا�شافة 

اىل التخفيف من احلوادث والزدحامات املرورية.
�شمن  املعلنة  ال�شرتاتيجية  الأهداف  تت�شمن  ال�شركة  عمل  خطة  وان  كما 
املتمثلة يف ربط جميع  لل�شركة لالعوام 2017-2013  ال�شرتاتيجية  اخلطة 
حمافظات اململكة بالعا�شمة عمان، فال�شركة ب�شدد دخول حمافظة جديدة 

خالل العام 2014 ومن ثم الو�شول اىل املحافظات الخرى.
حداد  اكد  القطاع،  وتنظيم  دعم  يف  ال�شياحي  النقل  جمعية  دور  وحول 
ال�شركات  جميع  ع�شويتها  يف  وت�شم   ،2010 عام  تاأ�ش�شت  اجلمعية  ان 
يزيد  �شركات  ثماين  عددها  والبالغ  اململكة  يف  ال�شياحي  بالنقل  امل�شتثمرة 
عدد  يبلغ  وباأ�شطول  دينار،  مليون   200 عن  فيها  الفعلي  ال�شتثمار  حجم 
�شياحية  مبوا�شفات  جمهزة  �شياحية  ومركبة  حافلة   725 حوايل  مركباته 
و�شيوفه  الأردن  لزوار  مميز  �شياحي  نقل  خدمات  توفري  على  تعمل  مميزة 

الكرام مع توفري الأمان وال�شالمة العامة لهوؤلء الزوار.
املحلية  ال�شياحة  وت�شجيع  لدعم  وطنية  اإ�شرتاتيجية  بتنفيذ  اجلمعية  وتقوم 
املناطق  بني  للنقل  العالية  الكلف  اأعباء  من  املواطنني  على  والتخفيف 
وتوحيد  قدراتها  تعزيز  يف  رائد  دور  للجمعية  كما  الأردن،  يف  ال�شياحية 
مع  التعاون  روح  وتعزيز  ال�شياحي  القطاع  وتن�شيط  تعزيز  جتاه  مواقفها 
ال�شياحية وخدمة  تن�شيط احلركة  ال�شياحية من خالل  واملوؤ�ش�شات  الهيئات 
لدى  القطاع  ومتثيل  الكوادر  وتاأهيل  ومتطورة  حديثة  نقل  بو�شائط  ال�شياح 

الغري وتقدمي امل�شورة الفنية واملهنية.
ال�شياحة  قطاعي  ان  املتخ�ش�س،  ال�شياحي  النقل  جمعية  رئي�س  ويقول 
النقل  لقطاع  والتحديث  التطوير   عملية  وان  وثيق،  ب�شكل  مرتبطان  والنقل 
خا�شة ال�شياحي منه م�شتمرة ول منا�س منها، وذلك ملواكبة حركة التطور 
ا�شتقطاب املجموعات  وامل�شاهمة يف  العاملية،  ال�شياحة  احلا�شلة يف �شناعة 

�شيعود  ما  وهو  اململكة  زيارة  اىل  الجانب  ال�شياح  وت�شجيع  ال�شياحية 
باملح�شلة بالنتائج اليجابية على القت�شاد الوطني ب�شكل عام.

دميومته،  تهدد  حتديات  من  يعاين  اليوم  النقل  قطاع  ان  حداد  ويك�شف 
العاملة  ال�شركات  كاهل  تثقل  التي  وال�شرائب  احلكومية  القرارات  اأبرزها 
يف هذا القطاع احليوي، حيث مازالت م�شكلة �شريبة املبيعات التي فر�شتها 
احلكومة ب�شكل مفاجئ على القطاع والتي تطالب من ال�شركات دفعها باثر 
اجلهات  كافة  اخطار  رغم  مكانها  ترواح   2010/1/1 من  اعتبارا  رجعي 
على  �شلبية  نتائج  من  عليه  �شتريتب  وما  القرار  هذا  خطورة  اىل  املخت�شة 

قطاعي النقل وال�شياحة معا.
وعليه طالب رئي�س جمعية النقل ال�شياحي املتخ�ش�س مالك حداد، احلكومة 
بفر�س �شريبة  قيمة ال�شفر ولي�س العفاء ،كون جميع ال�شركات العاملة يف 
القطاع اليوم تعاين من تراجع كبري يف حجم اعمالها نتيجة لرتاجع الن�شاط 
ان  اإىل  م�شريا  الوروبية،  ال�شياحية  املجموعات  اعداد  يف  خا�شة  ال�شياحي 
التي مت فر�شها باثر رجعي اعتبارا من 2010/1/1 تعترب  �شريبة املبيعات 

غري منطقية وغري من�شفة.
من  جمموعة  حداد  قدم  القطاع،  تواجه  التي  التحديات  حلجم  ونتيجة 
الفراد  بني  حتالفات  تكوين  اأبرزها  املعيقات،  جتاوز  يف  ت�شاهم  احللول 
واإن�شاء �شركات، المر الذي يتطلب تقدمي جمموعة من احلوافز الت�شجيعية 
اإعفاءات جمركية  يتم تقدمي  النقل، بحيث  بوزارة  من قبل احلكومة ممثلة 
اململكة  داخل  الجور  واعادة هيكلة  القطاع،  العاملة يف  لل�شركات  و�شريبية 
وارتباطه  التاأمني  قانون  خالل  من  العام  النقل  على  التعدي  عدم  و�شبط 
بقطاع  النظر  اإعادة  اإىل  احلكومة  نف�شه  الوقت  يف  داعيا  املدين،  بالقانون 

النقل، ملا له من اهمية كربى على ال�شعيد الوطني.
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"امللكية" تفتتح خطا جويا

منتظما مع املو�سل

هو اخلام�س لل�سركة يف العراق بواقع28  رحلة جوية اأ�سبوعيًا بني البلدين

الن�شامى - بداأت �شركة اخلطوط اجلوية امللكية الأردنية ت�شغيل رحالت 
جوية منتظمة بني عمان ومدينة املو�شل يف �شمال العراق اإعتبارًا من 12 
التي تعمل  الوجهات  املا�شي، وهو ما يرفع عدد  ت�شرين ثاين  من �شهر 
والب�شرة  بغداد  هي  مدن  خم�س  اإىل  العراق  يف  الأردنية  امللكية  اإليها 

وال�شليمانية واإربيل اإ�شافة اإىل املو�شل . 
املرحلة  يف  اأ�شبوعيًا  رحلتني  بواقع  اخلط  هذا  الأردنية  امللكية  و�شغلت 
الأوىل وذلك يومي الثالثاء وال�شبت من كل اأ�شبوع لي�شل عدد الرحالت 
اجلوية بني الأردن والعراق اإىل 28 رحلة اأ�شبوعيًا منها ت�شع رحالت اإىل 

كل من بغداد واإربيل واأربع اإىل كل من الب�شرة وال�شليمانية . 
وتتطلع امللكية الأردنية من وراء ت�شغيل هذا اخلط اإىل تعزيز ح�شورها 
بني  املتزايدة  وال�شفر  اجلوي  النقل  حركة  وخدمة  العراقي  ال�شوق  يف 
البلدين ب�شكل عام وخدمة رجال الأعمال والطلبة واملواطنني الأردنيني 
اأكرب  والعراقيني الراغبني بال�شفر اإىل مدينة املو�شل، التي تعترب ثاين 
مدينة يف العراق من حيث التعداد ال�شكاين، كما تخدم الرحالت اجلوية 

باإ�شتكمال  الراغبني  العراقيني  الرتانزيت  املو�شل وعمان م�شافري  بني 
رحالتهم اإىل خمتلف اأنحاء العامل عرب �شبكة امللكية الأردنية اإنطالقًا 

من مطار امللكة علياء الدويل .
يف هذه الثناء اأطلقت �شركة اخلطوط اجلوية امللكية الأردنية مهرجان 
يف  اجلمهور  اأمام  متاحًا  بها  الفوز  �شيكون  التي  املجانية  ال�شفر  تذاكر 
الأردن، اإعتبارًا من 27 من �شهر ت�شرين اأول املا�شي باإعتباره اليوم الأول 
من اخلم�شني يومًا الأخرية و�شوًل اإىل العيد اخلم�شني للملكية الأردنية 

الذي ي�شادف يوم 15 من �شهر كانون اأول 2013 . 
خمتلف  ويف  الإلكرتوين  موقعها  عرب  اأطلقت  اأنها  ال�شركة  واأو�شحت 
 ، جمانية  �شفر  تذكرة   200 بـ  للفوز  م�شابقات  ثالث  الإعالم  و�شائل 
تت�شمن اأوىل هذه امل�شابقات طرح 100 تذكرة على مدى 50 يومًا اأمام 
امل�شافرين الذين ي�شرتون تذاكر �شفر خالل  فرتة العد التنازيل للذكرى 
اثنني  ملنح  يومي  اإلكرتوين  �شحب  يف  امل�شاركة  من  لتمكينهم  اخلم�شني 
من امل�شافرين تذكرتي �شفر جمانيتني ذهابًا واإيابًا اإحداها على درجة 

اتفاقيـــــة  احلديـــــدي: 
مــــع "جنــــرال اإلكرتيـك" 
�سيــانة  جــــودة  ل�سمــــان 

الطائرات حمركات 



77

الإ�ستثمـــــار فـــي قطــــاع النقــــــــــل

      كانون اأول  2013      امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى

اتفاقية بالرمز امل�سرتك بني امللكية االأردنية و"الطريان الُعماين"
درجة  وبح�شب  ال�شياحية  بالدرجة  والأخرى  )كراون(  الأعمال  رجال 

تذكرة امل�شافر املباعة. 
ومتنح امل�شابقة الثانية 50 �شخ�شًا من م�شافري امللكية الأردنية فر�شة 
يوم  عليها  ال�شحب  يجري  واإيابًا  ذهابًا  جمانية  �شفر  تذكرة   50 ربح 
�شفر خالل فرتة  تذاكر  ب�شراء  قاموا  لل�شركة يف حال  العيد اخلم�شني 
درجة  على  اأو  ال�شياحية  الدرجة  على  �شواء  اإليها  امل�شار  التنازيل  العد 
فئة  نف�س  من  �شفر  تذكرة  على  فائز  كل  يح�شل  وبحيث   ، )كراون( 

التذكرة التي قام بدفع ثمنها . 
وتاأتي هذه اللفتة من امللكية الأردنية اإحتفاًء بعيدها اخلم�شني وتقديرًا 
من ال�شركة مل�شافريها وولئهم لها وموا�شلتهم ال�شفر على منت طائراتها 
الوجهات  الزمان وت�شجيعهم على زيارة خمتلف  عرب خم�شة عقود من 

على �شبكة امللكية الأردنية التي ت�شم 60 مدينة عربية وعاملية .
لتكرمي  كبريا  ع�شاء  حفل  الأردنية  امللكية  اأقامت  مت�شل  �شعيد  وعلى 
وكالء مبيعاتها حول العامل ووكالء ال�شفر وال�شياحة العاملني يف الأردن 
جمال  يف  ل�شركائها  امللكية  من  تقديرًا  وذلك   ، اخلارجية  الدول  ويف 
الذهبي  بيوبيلها  ال�شركة  اإحتفال  ومبنا�شبة  اجلوي،  النقل  �شناعة 

وذكرى تاأ�شي�شها اخلم�شني  .
وجرى خالل احلفل الذي دعا اإليه رئي�س جمل�س الإدارة املهند�س نا�شر 
احلديدي،  عامر  املهند�س  التنفيذي  العام/الرئي�س  واملدير  اللوزي 
للملكية  الأ�شبق  التنفيذي  والرئي�س  بلتاجي  عقل  عمان  اأمني  وبح�شور 
امل�شافر  برنامج  واأع�شاء  اجلوي  ال�شحن  ووكالء  غندور  علي  الأردنية 
الدائم وممثلي و�شائل ال�شحافة والإعالم، ت�شليم وكالء املبيعات دروع 
الأردنية  امللكية  جتمع  التي  املهنية  العالقة  متانة  تعك�س  التي  التقدير 

بوكالئها عرب العقود اخلم�شة املا�شية.

الرئي�س  باعتباره  غندور  علي  احلفل،  خالل  اللوزي  املهند�س  وكرم 
و�شع  يف  الريادي  لدوره  وتقديرًا  الأردنية  للملكية  املوؤ�ش�س  التنفيذي 
وبنائها  تطويرها  وال�شهام يف  ال�شتينات  لل�شركة مطلع  الأوىل  اللبنات 
على اأ�ش�س قوية وموازية للمعايري العاملية يف قطاع �شناعة النقل اجلوي.

الذي  الأ�شا�شي  الدور  احلديدي  ثّمن  احلفل  خالل  األقاها  كلمة  ويف 
وتطوير  ال�شركة  مكانة  تعزيز  يف  اجلوي  وال�شحن  املبيعات  وكالء  لعبه 
مبيعاتها التي اإرتفعت من مليون دينار يف عام 1964 اإىل اأكرث من 800 

مليون دينار مع نهاية العام احلايل .
يذكرنا  الأردنية  للملكية  الذهبي  اليوبيل  بذكرى  الإحتفال  اإن  وقال 
امللكية  بني  املثمر  والتعاون  املتوا�شل  اجلاد  العمل  من  طويلة  ب�شنوات 
اأن  ل�شركتنا  الذين بدون دعمهم وجهودهم ما كان  الأردنية و�شركائها 
اإت�شاع يف �شبكة اخلطوط ومنو  العقود من  الذي حققته عرب  حتقق كل 
احل�شة  لها  وّفر  متميز  دويل  وح�شور  الإيرادات  حجم  يف  م�شطرد 

ال�شوقية التي تتنا�شب مع حجمها واإمكاناتها وخدماتها املتميزة . 
خططها  كل  لرتجمة  تعتمد  الأردنية  امللكية  اأن  احلديدي  واأكد 
لها  اإىل موا�شلة دعمهم  وتتطلع  والتو�شعية على وكالئها  الإ�شرتاتيجية 
والعمل جنبًا اإىل جنب لكل ما يحقق م�شالح الطرفني ، م�شريًا اإىل اأن 
اأ�شباب  كل  لهم  وتوفر  جانبهم  اإىل  دائمًا  تقف  �شتظل  الأردنية  امللكية 

وو�شائل العمل التي ت�شمن جناحهم . 
"عالية"  موؤ�ش�شة  ن�شاأة  فيها  اإ�شتعر�س  كلمة  غندور  علي  األقى  بدوره 
وتطورها منذ ال�شنوات الأوىل لتاأ�شي�شها ، م�شريًا اإىل الروؤية الوا�شحة 
طالل  بن  احل�شني  امللك  لُه  املغفور  ال�شركة  موؤ�ش�س  يحملها  كان  التي 
وعزمه على اإيجاد ناقل جوي وطني يربط الأردن بالعامل ويحمل الهوية 

والرتاث واحل�شارة الأردنية اإىل ال�شعوب الأخرى . 
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وبنّي اأن ال�شعوبات التي واجهت ال�شركة مع بداياتها وتوا�شع الإمكانات 
املادية والفنية رافقها حر�س �شديد من موؤ�ش�شها وموظفيها على البقاء 
�شبكة  وتطوير  مكانتها  لتعزيز  واإجتهاد  بجٍد  عملوا  حيث   ، والنهو�س 
لتبوء مكانة  ال�شركة  اأّهل  ما  ، وهو  واإدخال طائرات مناف�شة  خطوطها 
مرموقة يف جمال �شناعة النقل اجلوي العاملية واأتاح لها موؤخرًا فر�شة 
�شركات  اإىل جانب  والوقوف  كبري  اإىل حتالف طريان عاملي  الإن�شمام 

طريان اأمريكية واأوروبية عمالقة . 
الأردنية  امللكية  فيها يف  التي عمل  بالفرتة  اإعتزازه  واأعرب غندور عن 
اإمتدت 27 عامًا ، م�شيدًا بالكفاءات الفنية والإدارية التي ت�شغل  والتي 
ال�شركة بكل حرفية واإقتدار والتي اأ�شبحت بكل فخر امل�شدر الرئي�شي 
للموارد الب�شرية املوؤهلة يف عامل الطريان لناقالت جوية عربية وعاملية 

عديدة .
الأردن،  اإىل  القادمة  ال�شياحة  حركة  تعزيز  على  حر�شها  اإطار  ويف 
العامليني جولت  ال�شفر  الأردنية لوكالء مبيعاتها ووكالء  امللكية  نظمت 
اأ�شهر املناطق ال�شياحية الأردنية بهدف  �شياحية تعريفية �شملت زيارة 
التحتية  والبنية  ال�شياحة  قطاع  �شهدها  التي  التطورات  على  اإطالعهم 
املوؤهلة لإ�شتقطاب الأفواج ال�شياحية اإىل الأردن باإعتبار قطاع ال�شياحة 

والطريان اأحد اأبرز اأعمدة الإقت�شاد الوطني . 
و�شركة  الأردنية  امللكية  اجلوية  اخلطوط  �شركة  وقعت  اخرى  جهة  من 
"جرنال اإلكرتيك"  امل�شنعة ملحركات الطائرات اتفاقية تقوم مبوجبها 
ملحركات طائرات  برنامج """""""""""   بتوفري خدمات  الأخرية  
ق�شرية  اخلطوط  على  الأردنية  امللكية  اأ�شطول  �شمن  العاملة  المربير 

املدى.
ووقع التفاقية على هام�س معر�س دبي للطريان """"  املدير العام / 

الرئي�س التنفيذي للملكية الأردنية املهند�س عامر احلديدي وعن �شركة 
)جرنال الكرتيك(  الرئي�س التنفيذي بول ماكلهيني .

وتت�شمن التفاقية قيام �شركة جرنال الكرتيك بتوفري خدمات برنامج 
  """"-"""( الطرازين  من  حمركًا  ع�شر  لثمانية   """""""""""
195و  امربير  طراز  من  طائرات  ثماين  على  والعاملة   )""""-"" و 
175 �شمن اأ�شطول امللكية الأردنية ، وبهذا تكون امللكية الأردنية �شركة 
تتلقى  التي  افريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  الأوىل يف منطقة  الطريان 

خدمات عالمة """""""""" ملحركاتها من طراز """".
الأوىل  ال�شركة  الأردنية  امللكية  بكون  �شعادته  عن  احلديدي  واأعرب 
و�شمال  الأو�شط   ال�شرق  منطقة  لربنامج"""""""""""يف  امل�شغلة 
قيمة  اأعلى  على  للحفاظ  مهمًا  اأ�شلوبًا  الربنامج   يعد  حيث   ، افريقيا 
جودة  مبعايري  اللتزام  على  والتاأكيد  المربير،  طائرات  ملحركات 

ال�شيانة املعتمدة يف �شركة ت�شنيع املعدات الأ�شلية.
من جهته  قال ماكلهيني: "ي�شعدنا اأن نرحب بـ امللكية الأردنية �شمن 
�شهد  وقد   ."""""" مبحركات  اخلا�س   """"""""""" برنامج 
اإدراك  مع  حمرك   600 من  اأكرث  لي�شمل  �شريعًا  تطّورًا  الربنامج  هذا 
مزيد من �شركات الطريان للدور الفاعل الذي يلعبه الربنامج يف حت�شني 

عملية الت�شويق والقيم الأخرى التي يقدمها".
اأن تتوافق مكونات  وللح�شول على ت�شنيف """""""""""، ينبغي 
املحرك  خلدمة  اأجريت  التي  الإ�شالح  وعمليات  الغيار  وقطع  املحرك 
اإلكرتيك"،  "جرنال  عن  ال�شادرة  ال�شيانة  وتو�شيات  تعليمات  مع 
حيث يتم احل�شول على هذا الت�شنيف بعد اعالن �شركات الطريان عن 
قبولها مبعايري "جرنال الكرتيك" ل�شيانة املحركات التي تقوم بدورها 
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�شناعة  منذ  ال�شركات  هذه  تقدمها  التي  ال�شيانة  �شجالت  مبراجعة 
املحرك.

وتت�شمن فوائد احل�شول على هذا الت�شنيف حت�شني عمليات الت�شويق، 
ومتديد فرتة ال�شمان، ودخول جمانيا ملحفظة تاأجري املحرك واحل�شول 

على الدعم الأمثل للمنتج.
الطريان  و�شركة  الأردنية  امللكية  اجلوية  اخلطوط  �شركة  وقعت  كما 
 / َعّمان  خط  على  اجلوية  الرحالت  لت�شغيل  جتارية  اتفاقية  الُعماين 
�شركة  تقوم  اأن  تت�شمن  امل�شرتك  الرمز  با�شتخدام  َعّمان   / م�شقط 
الطريان الُعماين بت�شغيل الرحالت اجلوية بطائراتها بني م�شقط وَعّمان 
، فيما تقوم امللكية الأردنية والطريان الُعماين معًا بعمليات ت�شويق وبيع 
امل�شرتك  الرمز  اأ�شا�س  على  الرحالت  هذه  على  للم�شافرين  املقاعد 

والذي بو�شر به اإعتبارًا من 27 من �شهر ت�شرين اأول املا�شي. 
وجاءت هذه التفاقية بعد اأن كانت امللكية الأردنية، قد علقت رحالتها 
اجلوية اىل العا�شمة الُعمانية م�شقط منذ �شهر ت�شرين الثاين من العام 

 .2012
واأكد احلديدي عمق عالقات التعاون التي تربط بني ال�شركتني ، والتي 
التي متنح  امللكية الردنية فر�شة ت�شويق  �شوف تعززها هذه التفاقية 
وبيع عدد غري حمدود من املقاعد على رحالت �شركة الطريان الُعماين 
التي ت�شغل �شبع رحالت اأ�شبوعيًا بني َعّمان وم�شقط ومبا يخدم مواطني 

اململكة الأردنية الها�شمية و�شلطنة ُعمان ال�شقيقتني .
تقدمي  على  الكبري  حر�شهما  ال�شركتني  هاتني  مييز  ما  اأن  واأ�شاف 
خدمات رفيعة امل�شتوى للم�شافرين على الأر�س ويف اجلو، لفتًا  اىل اأن 
�شركة الطريان الُعماين �شتوفر مل�شافري امللكية الأردنية اأف�شل م�شتويات 
رحالت  على  م�شقط  اىل  َعّمان  من  �شفرهم  عند  والإهتمام  الراحة 

�شابقًا  لهم  تقدم  كانت  التي  اخلدمة  معايري  وبنف�س  الُعماين  الطريان 
على منت طائرات امللكية الأردنية .

الأردنية حجز مقاعدهم على رحالت �شركة  امللكية  وي�شتطيع م�شافرو 
الطريان الُعماين من خالل املوقع اللكرتوين اخلا�س بامللكية الأردنية 
اأو مركز الت�شال التابع لل�شركة اأو وكالء ال�شفر املعتمدين حول العامل. 
قائال،  بري�س  وين  العماين  للطريان  التنفيذي  الرئي�س  علق  جهته  من 
"ي�شرنا اأن نعمل مع اخلطوط امللكية الأردنية لتوفري املزيد من فر�س 
العاملية  املعايري  بتطبيق  متتازان  ال�شركتني  كلتا  اإن  لزبائننا،  الإختيار 
هذه  تكون  و�شوف  ال�شيافة،  اأو  الراحة  م�شتوى  على  �شواء  القيا�شية 
ال�شركتني،  بني  القائمة  العالقة  قوة  اإىل  هامة  اإ�شافة  مبثابة  ال�شراكة 
ونهدف اإىل توفري جتربة �شفر رائعة بدءًا من �شراء تذكرة ال�شفر وحتى 

الو�شول اإىل الوجهة النهائية ".
واأ�شاف، اأنه بعد فوز الطريان العماين بجائزة اأف�شل مقعد درجة رجال 
على  �شياحية  درجة  اأف�شل  جائزة  وحتقيقه  العامل  م�شتوى  على  اأعمال 
فاإن  العاملية،  ال�شفر  جوائز  توزيع  حفل  خالل  الأو�شط  ال�شرق  م�شتوى 
عمالء كلتا ال�شركتني �شوف ي�شتمتعون دون �شك باأجود املنتجات واأف�شل 

اخلدمات. 
�شركة   12 مع  م�شرتك  رمز  باتقاقيات  حاليًا  الأردنية  امللكية  وترتبط 
اأيرلينز،  امريكان   : هي  الُعماين  الطريان  غري  اأخرى  عاملية  طريان 
الرومانية،  تاروم   ، ال�شبانية  اآيبرييا  اأيرويز،  يواأ�س  اأيرويز،  بريت�س 
اخلطوط  ال�شيبريية،  اخلطوط  ال�شورية،  اخلطوط  اخلليج،  طريان 
و�شركة  ال�شريالنكية  اجلوية  اخلطوط   ، ايربرلني  �شركة   ، املاليزية 

طريان مريديانا الإيطالية .
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مليون    25 من  اأكرث  نقلت 
م�سافر على منت اأ�سطولها

"اجل�سر العربي للمالحة"...

الرائدة يف اأعمال النقل واملالحة الدولية

نقلت اأكرث من 25  مليون م�سافًر على منت اأ�سطولها

والبوابة  البحري،  النقل  جمال  يف  الرائدة  ال�شركة  تعترب   - الن�شامى 
التجارية التي تربط ا�شيا باأفريقيا عرب البحر الأحمر.

وامل�شداقية  الثقة  اأ�ش�س  على  تعتمد  للمالحة  العربي  اجل�شر  �شركة 
تعزيز  باأهمية  وتوؤمن  كما  البحري،  اأ�شطولها  لتطوير  الدائم  وال�شعي 
تتميز  حيث  الأحمر،  البحر  مياه  عرب  العربي  الإقت�شادي  التعاون 
املتميزة  اخلدمة  وهو  مهم  م�شرتك  بعامل  اأ�شطولها  وحدات  جميع 
وتوفري اأعلى م�شتويات الراحة للم�شافرين يف "رحلة ممتعة ل تن�شى".

وتاأ�ش�شت �شركة اجل�شر العربي للمالحة عام 1985 ب�شواعد وكفاءات 
الها�شمية  الأردنية  اململكة  من  كل  حكومات  قبل  من  وعربية  اأردنية 
النقل  بخدمات  لتقوم  العراقية  واجلمهورية  العربية  م�شر  وجمهورية 
 " العقبة   ( خط  عرب  والب�شائع  الركاب  نقل  خا�س  وب�شكل  البحري 

 ( خط  عرب  وم�شر  الأردن  بني  ال�شياحي  النقل  جانب  اىل   ) نويبع 
العقبة " طابا (.

من  الثاين  ت�شرين  يف  للمالحة  العربي  اجل�شر  �شركة  تاأ�شي�س  مت  وقد 
عام 1985 براأ�شمال مدفوع قدره )6( ماليني دولر مق�شمة بالت�شاوي 
مرات  عدة  املال  راأ�س  زيادة  متت  وقد   ، املوؤ�ش�شة  الثالث  الدول  بني 
لي�شبح 30 مليون دولر عام 2006 ، و40 مليون دولر يف عام 2007 
عام  ويف   ، دولر  مليون   59 ال�شركة  راأ�شمال  ا�شبح   2008 عام  ويف 
2009 ا�شبح راأ�شمال ال�شركة 66 مليون دولر، اما يف عام 2013 فقد 

متت زيادة راأ�س املال من الأرباح لي�شل لـ 100 مليون دولر.

التي  طويلة  عملها  �شنوات  خالل  للمالحة"  العربي  "اجل�شر  وقامت 
  )  25  ( من  اأكرث  بنقل  البحري،  النقل  قطاع  يف  بالبنان  لها  ي�شهد 
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روؤيـــة ال�ســركـــة تتلخ�س بــاأن تكـــون اجل�ســـــر
الـــــذي يــــربـــط بيــــن القـــــارات

اأ�شطولها، مما كان له الأثر الكبري يف تدعيم  مليون م�شافًر على منت 
مع  التجارية  التبادلت  حجم  وزيادة  املوؤ�ش�شة  الدول  اقت�شاديات 

احلفاظ على م�شتوى اجلودة.

لتقدمي  واجتهادها  املتوا�شل  التزامها  اإىل  عملها  يف  ال�شركة  وت�شتند 
يف  التطور  فهو  قيمها  اأهم  اما  اخلدمات،  يف  اجلودة  درجات  اأعلى 
العمل من خالل احلفاظ على م�شتوى اخلدمات التي تقدمها وحتفيز 

كادرها، ا�شافة اإىل اإر�شاء العمالء وتلبية كافة احتياجاتهم.

الولء  مفهوم  تر�شيخ  خالل  من  الفريق،  بروح  ال�شركة  وتتميز  كما 
والنتماء لل�شركة، والعمل اجلماعي بكفاءة وفاعلية، لتحقيق الأهداف 
كافة  يف  الفاعلة  للم�شاهمة  الفر�س  الفريق  اأع�شاء  ومنح  املو�شوعة 

الن�شاطات واأعمال ال�شركة ومكافاأتهم على جهودهم املتميزة.

الكاملة  الرعاية  اإيالء  على  عملها  يف  تركز  للمالحة  العربي  فاجل�شر 
ال�شالمة   ( قيم  �شّكلت  حيث  �شواء،  حد  على  واملوظفني  للرّكاب 

يف  الأ�شا�س  حجر  ال�شياحي(  )النقل  و  املالية(  و)القوة  البحرية( 
ال�شركة. جناحات 

القارات،  بني  يربط  الذي  اجل�شر  تكون  اأن  يف  ال�شركة  روؤية  وتكمن 
لذلك فاإنها ملتزمة باحلفاظ على معايري عالية للخدمة، كما وتهدف 
لن تكون موؤ�ش�شة رائدة يف اأعمال النقل واملالحة الدولية وخدماتها.

منتظمة عرب خط  يومية  برحالت  الركاب  نقل  تتلخ�س يف  فخدماتها 
وال�شيارات  ال�شاحنات  ونقل  �شبا/�شفاجا،  وخط  نويبع،  العقبة/ 
والب�شائع يف رحالت منتظمة عرب خط العقبة/ نويبع، وخط ال�شوي�س 

/جدة.

كما تقوم ال�شركة بنقل احلجاج واملعتمرين من م�شر و�شمال اأفريقيا 
ال�شياحية  املجموعات  ونقل  نويبع،  العقبة/  خطط  عرب  ال�شعودية  اإىل 
ومنتجعات  الوردي  العقلة/املثلث  بني  منتظم  �شياحي  خط  �شمن 

�شيناء. جنوب 
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جامعة العلوم اال�سالمية العاملية... 
منرب لن�سر وتعليم ر�سالة االإ�سالم

�لن�صامى - هدفها خدمة �مل�صلمني يف جميع �نحاء �لعامل �ل�صالمي 
ب�صفة خا�صة و�جلاليات �مل�صلمة يف �صتى �نحاء �لعامل، لتك�صر حاجز 
�لعل�م  تلقي  �مكانية  وت�فر  و�لطلبة،  �لعلماء  بني  و�ملكان  �لزمان 
�ل�صالمية مبا ي�صهم يف رفع �مل�صت�ى �لتعليمي �جلامعي يف �لعامل 

�ل�صالمي.
�أو�ئل  من  تك�ن  لأن  ت�صعى  �لتي  �لعاملية  �لإ�صالمية  �لعل�م  جامعة 
بح�صب  فهي  و�لتعليم،  �لعلمي  �لبحث  جمال  يف  �لعاملية  �جلامعات 
رئي�صها �لدكت�ر �صالح جر�ر �نطلقت لتك�ن ع�صرية �صاملة ور�ئدة 
يف منهجيتها وخططها �لدر��صية لتتميز ك��حدة من �أرقى �جلامعات 

على �مل�صت�يات �ملحلية و�لقليمية و�لدولية.
تزويد  �إىل  تهدف  �جلامعة  �ن   Cلن�صامى�Cلـ حديثه  خالل  ويق�ل 
�ل�ص�رة  �إبر�ز  على  قادرين  مبخت�صني  و�لإ�صالمي  �لعربي  �لعاملني 
و�ل�صريعة  بالعقيدة  يت�صل  ما  كل  يف  و�مل�صلمني  لالإ�صالم  �مل�صرقة 
وذلك  �لإ�صالمية،  و�لعمارة  و�لفن�ن  و�حل�صارة  و�لفكر  و�لعل�م 

��صهاما منها يف �مل�صروع �حل�صاري �لإ�صالمي.

بني  �جلمع  �إىل  �صعيها  يف  تلخي�صها  ميكن  �جلامعة  روؤية  و�ن  كما 
�ملرتكزة على �لإميان و�حلكمة، وذلك من خالل  �ملعرفة و�لف�صيلة 
�لإ�صالمي،  و�لفكر  �لإ�صالمية  �حل�صارة  لبح�ث  منارة  ك�نها 
�لعل�م  تخ�ص�صات  خمتلف  يف  جمتهدين  وعلماء  ك��در  ولتخريج 
و�لإميان  بالعلم  مت�صلحني  و�لطبيعية،  و�لإن�صانية  �ل�صرعية 
وباأخالقيات مهنية عالية وفق تعاليم �ل�صريعة �لإ�صالمية �ل�صمحة.

تاأ�صي�صها يف  �لعاملية مت  �لعل�م �ل�صالمية  �أن جامعة  وي�صيف جر�ر 
�لبد�ية لتك�ن جامعة م�جهة �إىل �لعامل �خلارجي ب�صكل عام ودول 
و�ملعارف  للعل�م  منهال  ولتك�ن  خا�س،  ب�صكل  �ل�صالمي  �لعامل 
�ل�صافية، حيث ��صتطاعت �جلامعة ��صتقطاب �أبناء �لعامل �ل�صالمي، 
حيث حتت�صن �جلامعة �أكرث من 60 جن�صية يف جميع تخ�ص�صاتها، 
�جلامعات  من  �لتدري�صية  �لهيئة  �أع�صاء  يف  بتن�ع  وتتميز  كما 

�ل�صالمية و�لعربية �ملنت�صرة عامليا.
ويق�ل جر�ر �أنه مت �ختيار �لردن ليك�ن مقر �قامة و�ن�صاء جامعة 
�لعل�م �ل�صالمية �لعاملية بناء عدة ع��مل �همها �ل�صتقر�ر �ل�صيا�صي 
و�لقت�صادي �لذي تنعم به و�لذي ي�صاعد على حتريك عجلة �لتنمية 
�لتعليمية و�لثقافية و�لجتماعية ب�صكل ملح�ظ، كما ويجعلها بيئة 
�لتقنية �حلديثة،  �لتعليمية �ملعتمدة على  �مل�صاريع  مهياة لحت�صان 
كما يتميز �لردن مب�صت�ى عال من �لمن و�لمان �لذي ي�صجع على 
�إن�صاء بيئة جامعة ت�صتقطب �أبناء �لعامل �لعربي و�ل�صالمي، ��صافة 
�ىل �صعي �لردن �لد�ئم ليك�ن م�صدر� للتعليم �لعايل ب�صتى �ن��عه 
�لتي  �ملرم�قة  �لتعليمية  �مل�ؤ�ص�صات  من  �لعديد  و�جتذ�ب  و��صكاله 

�صاهمت يف رفع �ل�صمعة �لتعليمية للمملكة.

د. جــــــــــرار: اجلـامعـــة هـدفهـــــا 
تزويد الدول العربية واالإ�سالمية 

مبخت�سني يف الدعوات االإ�سـالمية
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وبناء على تلك �لع��مل و�ملق�مات �لتي تتمتع بها �ململكة، فقد جاء 
ن�صاأة جامعة �لعل�م �ل�صالمية �لعاملية بار�دة ملكية �صامية يف �صهر 
و�ل�صالمي  �لعربي  �لعاملني  تزويد  بهدف   ،2008 عام  من  ني�صان 
و�لعل�م  و�ل�صريعة  بالعقيدة  يتعلق  ما  كل  يف  �لقادرين  باملخت�صني 
و�لفكر و�حل�صارة و�لفن�ن �ل�صالمية، وذلك لبر�ز �ل�ص�رة �مل�صرقة 
خالل  من  عنه  �ل�صليمة  غري  و�لأفكار  �ملفاهيم  وت�صحيح  لالإ�صالم 
�ل�صالمية  �ل�صريعة  ق��عد  تعتمد  تدري�س  و�أ�صاليب  منهاج  �تباع 

ومبادئها �ل�صا�صية.
�لعامل  خدمة  ه�  للجامعة  �لأ�صا�صي  �لهدف  �ن  �إىل  جر�ر  وي�صري 
يحت�صن  �لردن  �أن  بدليل  �لعلمي،  �لنطاق  فقط  ولي�س  �ل�صالمي 
�لتخ�ص�صات  جميع  بتدري�س  تق�م  �لتي  �جلامعات  من  �لعديد 
�لعلمية، لكن �جلامعة تق�م بالرتكيز على ر�صالة �لعل�م �ل�صالمية 
بالدع��ت  مبخت�صني  و�ل�صالمية  �لعربية  �لدول  بتزويد  �ملتعلقة 

�ل�صالمية ب�صكل خا�س.
من  تخرج  طالب   500 من  �كرث  هناك  باأن  �لح�صائيات  وت�صري 
من  �لتخ�ص�صات  ومبختلف  �لعلمية  �لدرجات  خمتلف  يف  �جلامعة 
يعمالن حتت  فرعان  للجامعة  وي�جد  كما  �ل�صالمي،  �لعامل  �أبناء 
ومعهد  �لندل�صية،  �لدر��صات  كلية  ��صبانيا/  يف  �أحدهما  مظلتها 
خالل  �صيتم  �لنم�صا  يف  عربية  ومدر�صة  �ل�عاظ،  �لئمة  لتدري�س 
ماج�صتري  بر�مج  وج�د  عن  ف�صال  �فتتاحها،  �ملقبلة  �لفرتة  خالل 

فقه بالتعاون مع معهد �بن �صينا يف فرن�صا.
�لدكت�ر  �لعاملية  �ل�صالمية  �لعل�م  جامعة  رئي�س  ك�صف  �ملقابل  يف 

جر�ر، �ن �جلامعة �صتق�م بافتتاح كلية للهند�صة خالل �لعام �لدر��صي 
�لبكال�ري��س،  ملرحلة  هند�صي  تعليم  تقدمي  بهدف   2015-2014
تخ�ص�س  يف  بكال�ري��س  برنامج  �ن�صاء  فكرة  �جلامعة  وتتبنى  كما 
C�لدر��صات �لعربية و�ل�صالميةC يقدم للطلبة �لعرب وغري �لعرب.
كما و�ن هناك �تفاقية عقدت مع وز�رة �لوقاف و�ل�ص�ؤون و�ملقد�صات 
�ل�صالمية لطرح برنامج بكال�ري��س بتخ�ص�سC �أ�ص�ل �لدينC يف 
�لتابع لل�ز�رة، ��صافة �ىل ذلك متتلك  �لثاين  �مللك عبد �هلل  معهد 
C�لفن�ن  بتخ�ص�س  دكت�ر�ة  برنامج  ل�صتحد�ث  در��صة  �جلامعة 
Cتكنل�جيا  تخ�ص�س  يف  �لعليا  للدر��صات  وبرنامج   ،Cل�صالمية�

.Cملعل�مات�
�ل�صالمية  �لعل�م  جامعة  يف  �لدر��صية  �خلطط  �ن  جر�ر  وي�ؤكد 
لرفد  وتهدف  �مل�صتجد�ت،  لآخر  م��كبة  تك�ن  لكي  و�صعت  �لعاملية 
مبهار�ت  ومزودة  ومهنيا  علميا  م�ؤهلة  عاملة  بق�ى  �ملجتمع 
حيث  �لعمل،  ل�ص�ق  �ملتجددة  �ملتطلبات  تلبي  متميزة  و�صل�كيات 
�لتخ�ص�صات  جميع  يف  �جلامعة  يف  �لدر��صية  �خلطط  تخ�صع 
�ي�صا  وتخ�صع  وتط�يرها،  حتديثها  بهدف  �لدورية  للمر�جعة 
للفح�س و�لقيا�س �مل�صتمر للك�صف عن مدى مطابقة �هد�فها �لتي 
و�صعت مع حت�صيل  �لطالب من خالل �جر�ء حتليل علمي ل��صائل 
تقييم �لطالب و�د�ئه وقيا�س مهار�ته ب�صكل م�صتمر كل �أربع �صن��ت، 
�لتعليمية  �لعملية  لتط�ير  خا�صا  مركز�  �لغاية  لهذه  �ن�صىء  حيث 

وتدريب �أع�صاء �لهيئة �لتدري�صية �ملحا�صرين فيها.
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�مل�شتثمـــــــــــرون �لن�شامــــــــــــى     كانون �أول  862013

على  تدّر�س  اجلامعة  �سليم: 
م�ستويي البكالوريو�س واملاج�ستري 

نحو 15 تخ�س�سا

جامعة ال�سرق االأو�سط...
اخليار االأف�سل لطلبة العلم

والبحث  التعليم  يف  وعامليًا  واإقليميًا  حمليًا  متميزة  وطنية  موؤ�ش�شة   - الن�شامى 
العلمي وخدمة الإن�شانية، وراأ�شمالها املادي واملعنوي م�شخر لتعميق املعرفة لدى 

اأ�شاتذتها وطلبتها وخّريجيها باعتبارها قوة للبقاء والنماء والرقي.
قوة"،  "املعرفة  مبداأ  خالل  من  روؤيتها  ت�شتمد  التي  الأو�شط  ال�شرق  جامعة 
و�شع  يف  الأ�شا�س  مبداأهاأ  جعلت  �شليم،  ماهر  الدكتور  رئي�شها  بح�شب  فهي 
التعلم  العلمي واخلربات يف  البحث  والتميز يف  اإ�شرتاتيجيتها؛ ل�شمان اجلودة 
والتعليم، باعتبارها مركزًا خللق القيمة يف معارفها املتـقدمة وراأ�شمالها الفكري 

الذي ميّثل اأرقى اأنواع ال�شتـثمار الب�شري يف علم اقت�شاد املعرفة.
ويقول خالل حديثه لـ"الن�شامى" جامعة ال�شرق الأو�شط للدرا�شات العليا تّعد 
حت�شني  على  تعتمد  فّعالة  اإ�شرتاتيجية  بناء  اإىل  تطمح  التي  املوؤ�ش�شات  اإحدى 
فر�س  للخّريجني  تـتيح  بحيث  العاملية  اجلامعات  معايري  مع  يتوافق  مبا  الأداء 

تويّل وظائف قيادية يف مواقع العمل بعد تخّرجهم.
تخ�ش�شا   15 نحو  واملاج�شتري  البكالوريو�س  م�شتويي  على  اجلامعة  وتدر�س 
والعلوم  املعلومات  وتكنولوجيا  والعمال  واحلقوق  والعلوم  الداب  جمالت  يف 
اجلامعة  وت�شم  كما  العالم،  واأخريا  والت�شميم  والعمارة  والهند�شة  الرتبوية 
ادارة  متويل،  حما�شبة،  التالية  التخ�ش�شات  وت�شم  الأعمال   : كليات  ثماين 
الأعمال، الت�شويق والدارة ال�شياحية، وكلية تكنولوجيا املعلومات وت�شم ق�شمي 
علم احلا�شوب ونظم املعلومات احلا�شوبية، وكلية احلقوق وت�شم ق�شمي القانون 
العام واخلا�س، وكلية العالم وت�شم ق�شمي ال�شحافة والإذاعة والتلفزيون، اأما 
كلية الآداب والعلوم فت�شم تخ�ش�شات العلوم ال�شا�شية واللغة العربية واآدابها 
الهند�شة  وكلية  ال�شيا�شية،  العلوم  اىل  بال�شافة  وادابها  الجنليزية  واللغة 

والرتبية  التعليم  تكنولوجيا  وت�شم  الرتبوية  العلوم  وكلية  والت�شميم  والعمارة 
اخلا�شة وادارة املناهج.

وي�شري �شليم اإىل اأن اجلامعة توفر بيئة تعليمية خ�شبة لتبادل الراء والفكار ، 
كما توفر برناجما ت�شغيليا لطلبتها داخل اجلامعة ويف هذا ال�شدد متنح طلبتها 
تطوير  على  اجلامعة  تواظب  كما  ودوليا،  حمليا  والبتعاث  التعيني  يف  الولوية 
اللغتني العربية والجنليزية وتوفر منحا ت�شجيعية  وحت�شني مهارات طلبتها يف 

حمفزة للطلبة املتفوقني علميا والقل حظا. 
ويوؤكد اأن اجلامعة معتمدة اعتمادا خا�شا وعاما وهي ع�شو يف احتاد اجلامعات 
العربية والوروبية ويدر�س فيها نحو 4 اآلف طالب وطالبة من بينهم 23 جن�شية 
خمتلفة. وت�شم اجلامعة هيئة تدري�شية متميزة حيث ان 80% منهم خريجون من 
جامعات عاملية مرموقة كـربيطانيا وامريكا وكندا وفرن�شا و 40 % خريجون من 

جامعات عربية عريقة. 
عن  الو�شط  ال�شرق  جامعة  ميزات  عن  باحلديث  �شليم  ماهر  د.  وي�شتمر 
نظرياتها ليقول اأنها جامعة وطنية تعليمية بحثية غري ربحية تتبّنى منهجًا علميًا 
متميزًا وت�شعى اإىل العاملية من خالل خططها، وتتبّنى خطة اإ�شرتاتيجية رائدة 
ومرنة تقوم على �شعار "املعرفة قوة"، وت�شعى من خالل ر�شالتها" اإىل اإنتاج 
واملاج�شتري،  البكالوريو�س  التدري�س يف تخ�ش�شات مرحلتي  املعرفة من خالل 
والبحث العلمي وخدمة املجمتع للم�شاهمة يف التنمية امل�شتمرة، واإك�شاب الطلبة 
والتحليل  اخلاّلق  الإبداعي  التفكري  لتنمية  الالزمة  القيادية  واملهارات  املعرفة 
مع  املعريف،  والقت�شاد  املعلومات،  وتكنولوجيا  العلمي  التطور  ملواكبة  النقدي، 

اإك�شابهم تقاليد واأعراف الت�شامح والحرتام والإخال�س يف العمل".
والنتماء  اهلل  تقوى  مبادئ:  على  يقوم  اأخالّقياأً  ميثاقا  اجلامعة  وتتبّنى  كما 
والعزم واللتزام والتميز والعاملية واخللق القومي، وتتخذ من اجلدية وال�شفافية 
والن�شباط والنظام مبادئ حتكم اأعمالها، ترقى بها اإىل الكمال، وتناأى بها عن 
كل ما يعوق العمل من الفو�شى والإهمال، ا�شافة اإىل ذلك تتبّنى ثوابت منها: 
لتكون  والتطبيق،  احلديثة  التقنية  على  والرتكيز  الواحد،  الفريق  بروح  العمل 

خمرجاتها ذات كفاءة وجودة عالية.
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وتوفر جامعة ال�شرق الأو�شط لطلبتها بيئة جامعية تف�شي بهم اإىل التعلم الفعال 
درجات  ذوي  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  مميزة  نخبة  وحتت�شن  كما  امل�شتمر، 
الفنية  وال�شت�شارات  والدرا�شات  البحوث  جمال  يف  املهنية  الروح  من  عالية 
والتدريب، وتقدم لطلبتها خربات تعليمية بحثية نظرية وتطبيقية متميزة، وذات 

جودة عالية وفق معايري الأداء العاملي.
لطلبتها  خدماتها  جلودة  امل�شتمرين  والتطوير  بالتح�شني  اجلامعة  وتلتزم 
وللعاملني فيها بهدف �شمان جودة خمرجاتها، كما وحتر�س على اإقامة �شبكات 
من املعلومات املهنية مع اجلامعات الأردنية والعربية والعاملية العريقة وكذلك 

مع اجلمعيات املهنية ذات العالقة.
ويوؤكد �شليم اأن جامعة ال�شرق الو�شط من خالل ما تتميز به تعترب اخليار الأول 
لطلبة العلم، حيث تت�شافر عوامل عدة جتعل منها اخليار الأف�شل منها: متتعها 
مبوقع متميز على طريق مطار امللكة علياء الدويل، الذي ُيعد من اأهم املناطق 
التنموية تطورًا يف الأردن، الأمر الذي مُيّكن اجلامعة من ا�شتثمار جميع مكونات 

قوتها ومقومات تطورها.
ا�شت�شارية  بحثية  تعليمية  وطنية  موؤ�ش�شة  باأنها  متيزها  العوامل  تلك  ومن 
للدرا�شات العليا يتوافر فيها اأع�شاء هيئة تدري�س يحملون رتبًا اأكادمييةُ  عليا 
اأ�شتاذ م�شارك،  اأ�شتاذ، و20% منهم برتبة  وخربات متميزة 30 % منهم برتبة 
و40 % منهم برتبة اأ�شتاذ م�شاعد، و 10 % برتبة مدّر�س، يعدون اأمنوذجًا يحتذى 
لروؤية  ومنفذين  متمثلني  و�شلوكيًا،  علميًا  وتوجيهًا  واإر�شادًا  متابعة  لطلبتهم، 

اجلامعة ور�شالتها.
خرباء  قبل  منِ   دقيقًا،  علميًا  اإعدادًا  معدة  درا�شية  خططًا  اجلامعة  وتبّنت 
العتماد اخلا�س  ملعايري عاملية متطابقة مع معايري  وفقًا  اكادمييني خمت�شني 
للتخ�ش�س، كما وتلتزم بتطوير مناهجها الدرا�شية با�شتمرار لتالئم التوجهات 

العاملية والواقع العملي.

علمية  مراكز  خم�شة  توفر  الو�شط  ال�شرق  جامعة  اأن  �شليم  ك�شف  املقابل  يف 
متميزة تقدم للطلبة، ومنت�شبي اجلامعة، واملجمتع املحلي الت�شهيالت البحثية 
الرتاث  لإحياء  الدين  نا�شر  يعقوب  مركز  هي  والتطبيقية،  النظرية  والعلمية 
والإ�شت�شارات، ومركز  الأداء  لتح�شني  الأو�شط  ال�شرق  وخدمة املجمتع، ومركز 

اللغات، ومركز التحكيم، ومركز تكنولوجيا املعلومات.
اأُعدت  اخلا�شة،  الإحتياجات  لذوي  وموؤهلة  مرافق عديدة  اجلامعة  توفر  كما   
واإلكرتونية،  ورقية  حمو�شبة  حديثة  مكتبة  منها:  العاملية  للموا�شفات  وفقًا 
الأجهزة  باأحدث  وجمهزة  ومكيفة  مريحة  تدري�شية  وقاعات  ل�شلكي،  واإنرتنت 
وب�شرية  �شمعية  وتقنيات  عاملية،  مبوا�شفات  درا�شية  ومبقاعد  الإلكرتونية، 
حديثة من�شجمة مع متطلبات تكنولوجيا املعلومات، ومدرجات وم�شارح وقاعات 

متعددة الأغرا�س جمهزة باأحدث ما تو�شلت اإليه التكنولوجيا.
ا�شافة اإىل ذلك يتوفر يف اجلامعة خمتربات متعددة منها: خمترب ال�شوتيات، 
وخمترب  ومرا�شمه،  اجلرافيكي  الت�شميم  وخمتربات  احلا�شوب،  وخمتربات 
التجهيزات  جميع  ي�شمل  وتلفازي  اإذاعي  تدريبي  وا�شتوديو  التعليم،  تكنولوجيا 
الإلكرتونية احلديثة لإنتاج وتقدمي العرو�س والتقارير الإخبارية ويخدم الإعالم 
متعدد الو�شائط، ا�شافة اإىل مالعب و�شاحات ريا�شية متنوعة كرة قدم، وكرة 
و�شاحات  عاملية،  موا�شفات  ذات  اأر�شي  وتن�س  طائرة،  وكرة  �شلة،  وكرة  يد، 

خ�شراء توفر للطلبة جل�شات هادئة.
متكاملة  حديثة  وكفترييا  الورقي،  وللت�شوير  الكتب  لبيع  مركزا  اي�شا  وتوفر 
والعاملني  التدري�س،  هيئة  اأع�شاء  ل�شيارات  ومواقف  رّوادها،  احتياجات  تلبي 
يتكون من  وزوار اجلامعة، ومركزا �شحيا متقدما  الطلبة  و�شيارات  الإداريني، 
عيادة طبية و�شيدلية، و�شيارة اإ�شعاف خا�شة باجلامعة، وتقدم اجلامعة تاأمينًا 
�شحيًا لطلبتها، حيث متتد اخلدمات ال�شحية للجامعة اإىل املجمتع املحلي، واإىل 
املوا�شالت من  توؤمن اجلامعة  للطلبة:  كل حمتاج لهذه اخلدمات، وموا�شالت 

اجلامعة واإليها باأحدث و�شائل النقل.

23 جن�سية خمتلفة تدر�س يف اجلامعة بعدد يبلغ 4 االآف طالب وطالبة
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�مل�شتثمـــــــــــرون �لن�شامــــــــــــى     كانون �أول  882013

ا�ستحداث كلية لل�سيدلة تتيح الفر�سة خلريجيها
لدرا�سة املاج�ستري والدكتوراة

جامعة ال�سرق االأو�سط
تخرج كوكبة جديدة من طلبتها

بحثت �سبل تعزيز التعاون االأكادميي مع اجلامعات اال�سبانية وال�سينية وامل�سرية

برنامج  من  ال�شابع  فوجها  بتخريج  الأو�شط  ال�شرق  جامعة  احتفلت   - الن�شامى 
املاج�شتري والفوج الرابع لدرجة البكالوريو�س، وذلك برعاية وزير التعليم العايل 
والبحث العلمي الدكتور اأمني حممود وبح�شور رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة الدكتور 

يعقوب نا�شر الدين ورئي�س اجلامعة الدكتور ماهر �شليم.
عربية  جن�شية   16 بينهم  وطالبة،  طالب  األف  العام  لهذا  اخلريجني  عدد  وبلغ 
واأجنبية، موزعني على 30 ق�شمًا اأكادمييًا، حتت�شنهم 8 كليات هي: الأداب والعلوم- 
والهند�شة-  الرتبوية-  املعلومات-والعلوم  وتكنولوجيا  والأعمال-  واحلقوق- 

والإعالم-والعمارة والت�شميم.
احلرم  داخل  لطلبتها  ت�شغيليا  وبرناجما  خ�شبة  تعليمية  بيئة  اجلامعة  وتوفر 
اجلامعي، كما متنح اجلامعة طلبتها الأولوية يف التعيني والإبتعاث حمليا ودوليا 

وتوفر منحا ت�شجيعية حمفزة لطلبتها املتفوقني علميا والطلبة غري املقتدرين.
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، %40 

خريجون من جامعات عربية عريقة.

وكان قد اأعلن رئي�س جامعة ال�شرق الو�شط الدكتور ماهر �شليم عن ا�شتحداث 
تخ�ش�س بكالوريو�س �شيدلة يف اجلامعة اعتبارا من الف�شل الدرا�شي الثاين للعام 

اجلامعي 2014/2013.
وقال الدكتور ماهر �شليم خالل لقاء مفتوح مع اأع�شاء الهيئتني التدري�شية والدارية 
بح�شور رئي�س جمل�س امناء اجلامعة الدكتور يعقوب نا�شرالني وال�شاتذة العمداء، 
اأن اجلامعة حازت على موافقة جمل�س التعليم العايل با�شتحداث كلية ال�شيدلة التي 
من املرتقب اأن تبداأ بطاقة ا�شتيعابية ت�شل اىل 200 طالب وطالبة، واإتاحة الفر�شة 

خلريجيها لدرا�شة املاج�شتري والدكتوراة.
ويف هذا ال�شدد وقعت اجلامعة مذكرة تفاهم مع جامعة 6 اأكتوبر امل�شرية لتعزيز 
التعاون امل�شرتك وخا�شة يف جمالت الأبحاث العلمية والتدريب وجمالت ال�شيدلة 
والت�شنيع الدوائي والتقنية احليوية، وتبادل الأ�شاتذة بني كلية ال�شيدلة بجامعة 6 

اأكتوبر وكلية ال�شيدلة بجامعة ال�شرق الأو�شط.
واتفق الطرفان على عقد موؤمترات علمية يف جمالت ال�شيدلة املختلفة، وو�شع 
خطة لتدريب الطلبة يف �شركات وم�شانع الأدوية لكت�شاب اخلربات املطلوبة يف 
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      كانون اأول  2013      امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى

الأردن وم�شر.
اىل ذلك وقع رئي�س اجلامعة رئي�شها الدكتور ماهر �شليم مذكرة اأخرى مع عميد 
اأكتوبر الأ�شتاذ الدكتور عادل همام، ت�شمنت  كلية ال�شياحة والفنادق بجامعة 6 
اتفاق اجلانبني على تبادل الطلبة يف املواقع ال�شياحية يف البلدين وتبادل اأع�شاء 
وت�شهيل  ال�شياحية  املجالت  يف  العلمية  الأبحاث  يف  والإ�شراك  التدري�س،  هيئة 
ن�شرها، وتبادل الكتب واملواد العلمية، ومنح طلبة جامعة ال�شرق الأو�شط فر�شة 

الدرا�شة يف الدرجات العليا من التعليم اجلامعي.
كما ووقعت جامعة ال�شرق الو�شط مذكرة تفاهم مع جامعة مايكوب التكنولوجية 
احلكومية بجمهورية الديغيه يف الفدرالية الرو�شية، وذلك يف اإطار تعزيز التعاون 

الأكادميي والبحثي بني اجلامعتني .
وتهدف املذكرة اإىل و�شع اإطار عمل لتقوية املبادرات بني اجلامعتني يف جمالت 

التعليم والبحث العلمي ونقل املعرفة، عرب ت�شميم برامج خم�ش�شة لذلك. 
وقال الدكتور ماهر �شليم اإن املذكرة ت�شب يف هدف اجلامعة ور�شالتها )املعرفة قوة 
( الذي ن�شعى من خالله اإىل النفتاح على اجلامعات العاملية بهدف اإتاحة الفر�شة 
لطلبة اجلامعة الطالع على املعارف من م�شارب خمتلفة وتنويع م�شادرهم مبا 

ي�شهم يف خلق جيل متمكن وطموح يعي ق�شاياه والق�شايا العاملية من حوله. 
يف  ال�شبانية  فيغو  جامعة  مع  تفاهم  مذكرة  الو�شط  ال�شرق  جامعة  وقعت  كما 
اإطار تطوير عملية البحث العلمي وتبادل الطلبة، وذلك بهدف  تعزيز التعاون بني 
واملحا�شرات  املوؤمترات  وعقد  واملناهج  البحوث  م�شاريع  جمالت  يف  اجلامعتني 

والندوات، ودعم الباحثني والطلبة.
وحددت املذكرة �شروط تبادل الطلبة بني الطرفني متثلت كحد اق�شى باأربعة طلبة 
يلتزم خاللها الطالب بالدرا�شة ملدة عام، ويلتزم  خاللها بتعليمات وقوانني اجلامعة 

امل�شيفة، كما تتيح املذكرة للطالب فر�شة احل�شول على �شهادة جامعية.
وعلى �شعيد مت�شل، رحبت جامعة ال�شرق الو�شط برغبة جمهورية  ال�شني ال�شعبية 
ال�شتفادة من جتربة ان�شاء جامعات خا�شة غلى عرار اجلامعات اخلا�شة الردنية، 
وذلك خالل لقاء بني رئي�س اجلامعة الدكتور ماهر �شليم مع وفد �شيني ميثل املكتب 
الثقايف ل�شفارة جمهورية ال�شني ال�شعبية ي�شم  امل�شت�شار الثقايف) نيه كو اآن(، 
وال�شكرتري الثاين يف املكتب الثقايف) ت�شو ت�شي هوا(، حيث نقل الوفد توجه ال�شني  
اجلديد يف ان�شاء جامعات خا�شة حتاكي التجربة الردنية وحتديدا جتربة جامعة 

ال�شرق الو�شط. 
واأبدت  جامعة ال�شرق الو�شط ا�شتعدادها لعمل �شراكة على �شكل تواأمة مع جامعة 
�شرق ال�شني للعلوم والتكنولوجيا لتخ�ش�شات اأوكليات بعينها يف اإطار النفتاح على 
اجلامعات العاملية. كما ا�شتعدت جامعة ال�شرق الو�شط فتح اأبوابها ل�شتقبال الطلبة 

ال�شينيني لتعلم اللغة العربية لغري الناطقني بها وفق برامج مطورة ومدرو�شة. 
و�شبق اأن بحث ال�شفري ال�شيني يف الردن يوي ه�شياو يونغ ورئي�س جمل�س اأمناء 
جامعة ال�شرق الأو�شط  الدكتور يعقوب نا�شرالدين، افاق و�شبل تعزيز العالقات 

والتعاون العلمي والبحثي مع اجلامعات ال�شينية.
وجرى خالل اللقاء عر�س توجه اجلامعة للنهو�س  بالبحث العلمي ليكون ذا مردود 
اقت�شادي يخدم التنمية امل�شتدامة، و�شعي جامعة ال�شرق الو�شط اىل بناء تعاون 
بحثي مع موؤ�ش�شات اأكادميية ومهنية ودولية مرموقة تخدم تطور اجلامعة الذي 

ينعك�س ايجابيا على الوطن.
كما عر�س خالل اللقاء  م�شرية اجلامعة والتطورات التي �شهدتها منذ ن�شاأتها، 
ومهمتها، ور�شالتها، واأهدافها، واجنازاتها على خمتلف الأ�شعدة، وتخ�ش�شاتها 
والربامج التي تطرحها لتاأهيل خريجني متخ�ش�شني متعددي اللغات والثقافات 
العمل،  �شوق  احتياجات  لتاأمني  الالزمة  والجتماعية  البحثية  املهارات  ميتلكون 
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. 

وكانت جامعة ال�شرق الو�شط اتفقت مع موؤ�ش�شة الذاعة والتلفزيون على تبادل 
التعاون يف جمالت البث الإذاعي والإنتاج التلفزيوين والتدريب الإعالمي.

طلبة  من  عدد  با�شتقبال  التفاقية  مبوجب  والتلفزيون  الذاعة  موؤ�ش�شة  وتقوم 
ال�شحافة والإعالم لدى اجلامعة ليتم تدريبهم جمانًا على العمل ال�شحفي يف 
اإ�شتديوهات الطرف الأول وفقًا لالأ�ش�س املتبعة يف جمال التدريب، يف املقابل تقوم 
اجلامعة با�شتقبال عدد من موظفي املوؤ�ش�شة مبا ل يقل عن ع�شرة موظفني كل 
ف�شل درا�شي للم�شاركة  يف الدورات التدريبية التي تعقدها اجلامعة يف املجالت 
الإعالمية جمانًا يف حني تتوىل اجلامعة  بتزويد املوؤ�ش�شة بالدورات التدريبية التي 

�شيعقدها خالل مدة هذه املذكرة.
ون�شت التفاقية على ان ينظم الطرفان ن�شاطات م�شرتكة من ور�س عمل وندوات 
يف مو�شوعات اإعالمية على اأن يعلم كل طرف الآخر بهذه الور�س والدورات قبل 
وقت كاف ليتم الإعداد والتح�شري لها ، بحيث تلتزم اجلامعة  بتزويد الطرف الأول 
جمانًا مبا يلزمه من متخ�ش�شني يف جمال التدريب للم�شاركة يف الدورات والندوات 

املتخ�ش�شة التي تعقدها املوؤ�ش�شة.
التي  واملعلومات  الفنية  امل�شورة  بتقدمي  الذاعة   موؤ�ش�شة  تقوم  ال�شدد  هذا  يف   

حتتاجها اجلامعة  فيما يتعلق باملطبوعات والربامج الإعالمية التي ي�شدرها.
ال�شتفادة من خربات  للجامعة  التفاقية  اتاحت  تبادل اخلربات،  �شعيد  وعلى   
كوادر موؤ�ش�شة الذاعة والتلفزيون من ال�شحفيني ) حمررين ، مرا�شلني ، م�شورين 
، مذيعني( لإلقاء املحا�شرات وامل�شاركة يف الندوات وور�س العمل والدورات التي 
يعقدها يف جمال تخ�ش�شه جمانًا، يف املقابل متنح اجلامعة  منحًا جزئية للعاملني 

لدى موؤ�ش�شة الذاعة والتلفزيون واأبنائهم يف جميع التخ�ش�شات اجلامعية .
ال�شركة  جمموعة  مع  تفاهم  مذكرة  الأو�شط  ال�شرق  جامعة  اأبرمت  املقابل  يف 
التقنية الدولية يف جمالت الدرا�شات وال�شت�شارات والتدريب، بحيث توفر اجلامعة 
خرباتها يف تلك املجالت بالإ�شافة اإىل املجالت الإدارية والجتماعية والهند�شية 

والبيئية والزراعية والإعالمية .
ون�شت املذكرة على الإ�شتفادة كذلك من اخلدمات املهنية والدورات التدريبية التي 

تقدمها املجموعة يف جمالت املهارات ال�شا�شية .
يف  جديدة  )روؤية  حول  موؤمترا  الو�شط  ال�شرق  جامعة  عقدت  اخرى  جهة  من 
رئي�س  �شدد  حيث  وعاملية،  عربية  مب�شاركة  واملعلومات(،  الت�شالت  تكنولوجيا 
اإزالة  البحث يف كيفية  الدكتور ماهر �شليم على �شرورة  ال�شرق الو�شط  جامعة 
الفوارق عند ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات، "كي نحقق نحن الذين ن�شتوردها 
حاجتنا منها خلدمة التنمية ال�شاملة يف بالدنا ولتطوير التعليم والتدريب والتاأهيل 

مبا يتنا�شب مع تلك احلاجة"  
العامل يتطلب منا �شياغة لغة م�شرتكة متكننا  من ت�شكيل روؤية  اإن "هذا  وقال 
ن�شتطيع من خاللها �شبط ايقاع حركتنا حتى ل يظل التفوق التكنولوجي بعيدا عن 

غايتنا من التكنولوجيا كو�شيلة حا�شنة للمعلومات". 
واجلزائر  وكوريا  ورو�شيا  ال�شعبية  وال�شني  فرن�شا  علماء من  املوؤمتر  و�شارك يف 
ناق�شوا  الردن،  عن  ف�شال  وفل�شطني  والعراق  وماليزيا  والهند  وايران  وتايوان 
خالله اأوراق عمل تناولت مو�شوعات منها تطوير و�شائل البحث العلمي، وتطوير 
ا�شرتاتيجيات لتطوير اآليات انتاج املعلومات، والتحول اإىل اقت�شاديات مبنية على 
العلم واملعلومات واملعرفة، وتوفري ال�شتفادة  من خربات واقرتاحات جميع املعنيني 

للتح�شن امل�شتمر يف جمال املعلومات والعلم وردم الفجوة الرقمية. 
اأداء اأع�شاء هيئة  يف املقابل نفذت جامعة ال�شرق الو�شط دورة تدريبية لتطوير 
التدري�س، متا�شيا مع ا�شرتاتيجيتها يف �شبط النوعية و�شمان معايري اجلودة، حيث 
�شلم رئي�س اجلامعة ال�شهادات للم�شاركني يف الدورة التي ا�شتمرت ا�شبوعني و�شملت 

نحو 130 ع�شو هيئة تدري�س من اجلدد والقدامى.
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ملكاوي: حر�سنا على احت�سان نخبة متميزة من االأ�ساتذة 
والعلماء واملبدعني

جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية
.... اأف�سل �سرح علمي يف االأردن

امل�شوؤولية  حتمل  على  وقادر  موؤهل  جيل  اعداد  اإىل  عمدت   - الن�شامى 
م�شلح بالوعي والفكر واملعرفة، ي�شارك بكل ثبات واقتدار يف عملية البناء 

ال�شاملة التي حتافظ على مكت�شبات الوطن واجنازاته.

امل�شوؤولية  عاتقها  على  اأخذت  التي  الردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة 
وقادة  امل�شتقبل  اأمل  باعتبارهم  ال�شباب  قطاع  ورعاية  اعداد  يف  التامة 
جل  ملكاوي  اهلل  عبد  الدكتور  ال�شتاذ  رئي�شها  بح�شب  ركزت  الغد، 
اهتمامها على تخ�شيب اجلانب الفكري واملعريف  يف  قطاع ال�شباب، كما 
واأ�شهمت يف تعزيز املظهر ال�شلوكي الذي يوؤدي اىل نهج مبداأ الو�شطية 

والعتدال واذكاء روح البناء لديهم.

منذ  حر�شت  اجلامعة  ان  لـ"الن�شامى"،  حديثه  خالل  ملكاوي  ويقول 

والعلماء  املخل�شني  ال�شاتذة  من  متميزة  نخبة  احت�شان  على  ن�شاأتها 
العاملية  واملعاهد  اجلامعات  اأرقى  يف  تعليمهم  تلقوا  ممن  واملبدعني 
املتخ�ش�شة يف �شتى العلوم يف اأمريكا واأوروبا وا�شرتاليا وكندا وغريها، 
المر الذي انعك�س على م�شرية اجلامعة العلمية وم�شارها البحثي لطلبة 

الدرا�شات العليا والأ�شاتذة.
لكافة  رعايتها  اجلامعة،  تطور  اىل  ادت  التي  املظاهر  من  اأنه  وي�شيف 
دعم  خا�شة  التعليمية  بالعملية  للنهو�س  توؤدي   التي  وال�شبل  ال�شيا�شات 

وم�شاندة البحوث العلمية وت�شجيعها ومتويلها.
والبحثية  الكادميية  اخلطوات  من  �شل�شلة  اجلامعة  خطت  فقد  لذلك 
اأبرز  من  واحدة  اليوم  اأ�شحت  حيث  رائدة،  علمية  مكانة  تتبواأ  جعلتها 
ب�شمعة  وتتمتع  والدويل،  القليمي  امل�شتويني  على  املناف�شة  اجلامعات 

علمية طيبة وذلك بف�شل ا�شتثمارها البناء واحلقيقي ملدخالت التعليم.
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وي�شري ملكاوي اإىل اأن جامعة العلوم والتكنولوجيا الردنية، تركز وب�شكل 
لرباجمها  امل�شتمرة  املراجعة  و�شيا�شة  الدائم  التطوير   مبداأ  على  كبري 
دائما  وت�شتجيب  كما  العلمية،  وتخ�ش�شاتها  الكادميية  ومناهجها 
التي  التخ�ش�شات  ا�شتحداث  على  وتعتمد  اجلديدة  العلمية  للمتطلبات 

تن�شجم احلاجة احلقيقية ل�شوق العمل.
يف  والنوعية  اجلودة  م�شار  تعزيز  على  اجلامعة  تركز  ذلك  على  وبناء 
لطلبتها  املنا�شب  الكادميي  املناخ  توفري  على  تعتمد  حيث  التعليم، 
بتوفري  اجلامعة  قامت  لذالك  لهم،  املريحة  الدارية  البيئة  وحتقيق 
وان�شات  الالزمة  التعليمية  والو�شائل  احلديثة  العلمية  التجهيزات  كافة 
خمتلف  يف  الكفاءات  من  العديد  وا�شتقطبت  املتخ�ش�شة  املختربات 
العلوم والتخ�ش�شات، ووفرت املخ�ش�شات الالزمة لبتعاث املبدعني من 

اأوائل الطلبة يف �شتى التخ�ش�شات العملية.  
كما اأوجدت احلوافز املادية واجلوائز العلمية للمبدعني، ا�شافة اىل دعم 
والغذاء  ال�شحة  قطاعات  الوطنية  يف  الأولويات  ح�شب  العلمية  البحوث 
بالتن�شيق مع  املتقدمة،  والتكنولوجيا  والإن�شاءات  والبيئة  واملياه والطاقة 
من  العديد  برعاية  اجلامعة  كذلك  قامت  املعنية،  واملوؤ�ش�شات  الوزارات 
العلمية مب�شاركات عربية وعاملية،  والأيام  واللقاءات  والور�س  املوؤمترات 

حيث متكنت من حتقيق  التوا�شل والتفاعل مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين 
العربية  اجلامعات  مع  والتن�شيق  الأردنية  اجلامعات  �شقيقاتها  ومع 

والعاملية  للو�شول اإىل م�شتوى عاٍل من التميز والإبداع. 
الالزمة،  الأهمية  العلمي  البحث  اإيالء  اإميان اجلامعة يف  وانطالقًا  من 
اأع�شاء هيئة التدري�س يف اجلامعة من ن�شر ما ل يقل عن  اأ�شتطاع  فقد 
1000 بحث �شنوي يف جمالت علمية عاملية حمكمة وم�شنفة، حيث تتبواأ  
البحاث  بعدد  والعاملي  القليمي  امل�شتويني  اجلامعة مركزا متقدما على 
الول  املركز  اجلامعة  وحققت  كما  التدري�شية،  الهيئة  لأع�شاء  املن�شورة 

بني اجلامعات الردنية كاأف�شل جامعة يف الن�شاط البحثي العلمي. 
وا�شتثمرت اجلامعة ما يقارب 47 مليون دينار منذ تاأ�شي�شها انفقتها يف 
ابتعاث اأكرث من 800 طالب للدرا�شة يف اأرقى اجلامعات  يف العامل، حيث 
بلغ عدد املبعوثني من تاريخ 1987/1/1 ولغاية 2013/7/1 ما جمموعه 
802 مبعوث، كما وبلغ عدد املبعوثني احلاليني ممن هم اكرث على راأ�س 

البعثة 147 مبعوثا.
اأثر  لها  التي  ال�شرورات  من  اأ�شبحت  قد  النانوية  التكنولوجيا  اأن  ومبا 
كبري يف ال�شوق القت�شادي العاملي، حيث �شاعدت يف تطوير مواد واأجهزة 
مواجهة  يف  الكبري  الأثر  لها  وكان  املجردة،  بالعني  مرئي  غري   بحجم 

اجلامعة ا�ستثمرت 47 مليونًا يف ابتعاث اأكرث من 800 طالب للدرا�سة 
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حتديات القرن احلايل مثل الطاقة البديلة والأمرا�س امل�شتع�شية وتلوث 
 البيئة واملياه، لذا فقد قامت اجلامعة باإن�شاء "مركز التقانات النانوية" 
بهدف بناء خمتربات متقدمة معدة لالأبحاث النانوية يف  الأردن والذي 
دفع  يف  وي�شاعد  حيوية  جمالت  عدة  يف  الأردين  املجتمع  يخدم  بدوره 
من  وامل�شتثمرين  جذب  الباحثني  اإمكانية  مع  والتطوير  البحث  عملية 
للتكنولوجيا  العاملية  اخلارطة  على  الأردن  ي�شع  وان  املجاورة،  الدول 
واملوارد  باملهارات  والبحثي  القطاع  التعليمي  لرفد  املتقدمة  النانوية 

اخلا�شة بالعلوم والتقانات النانوية وتطبيقاتها. 
الردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  ان  ملكاوي  اكد  اخرى  جهة  من 

ت�شطلع بدور خدماتي رائد يف �شراكة حقيقية مع املجتمع املحلي، وذلك 
من خالل فتح العديد من املراكز ال�شحية ال�شاملة، ومركز طب ال�شنان 
 ، والنتاج  للبحوث  الزراعي  واملركز  البيطري  الطب  ومركز  التعليمي 
ومركز الدرا�شات الدوائية، ومركز المرية هيا للتقانات احليوية، حيث 
تعمل جميعها على حت�شني م�شتوى اخلدمات ال�شحية والداوئية املقدمة 
للمجتمع املحلي، كما وتقوم اجلامعة بتفعيل دور اأع�شاء هيئة التدري�س يف 
خدمة املجتمع املحلي من خالل تقدمي ال�شت�شارات املتنوعة والدرا�شات 
الردن  داخل  واخلا�س  العام  للقطاعني  املتخ�ش�شة  والدورات  املختلفة 

وخارجه من خالل املركز ال�شت�شاري للعلوم والتكنلوجيا.
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جامعة البرتا تقيم حفال 
خلريجيها من ال�سنوات ال�سابقة

الن�شامى - رعى رئي�س جامعة البرتا ال�شتاذ الدكتور عدنان بدران الحتفال 
الكبري الذي اأقامته اجلامعة احتفاء بخريجيها من ال�شنوات ال�شابقة، وذلك يف 

�شابقه الوىل من نوعها على م�شتوى اجلامعات الردنية.
وح�شر احلفل  اأكرث من الف خريج، �شعيا من اجلامعة على زيادة م�شاحة التفاعل 
والطمئنان على  التوا�شل معهم،  قنوات  والبقاء على  واللتقاء مع اخلريجني 
�شريتهم العملية، وحتقيقا لروؤيتها يف القيام بدور حيوي يف التطوير والتجديد 

وهي توؤ�ش�س ملكانة رفيعة على م�شتوى الوطن واملنطقة العربية.  
باأْن  روؤيِتها  ِوْفَق  ودوِرها  وتطورها  اجلامعة  م�شرية  اجلامعة  رئي�س  وا�شتعر�س 
نًة للعلماء، وخادمًة لبيئِتها وجمتمِعها واأمِتها ، موؤكدا اأن  تكوَن منارًة للعلِم، وحا�شِ
اجلامعة قطَعْت اأ�شواطًا بعيدة يف طريق التحديث والتطوير يف طرائِق التدري�ِس، 
والنِتّ  الليكرتونية   والمتحانات  الإلكرتونية،  واملكتبِة  الإلكرتوين،  والتعليم 
الال�شلكي، وا�شتحداث كليات جديدة يف الإعالم واحلقوق وتكنولوجيا املعلومات، 
الهند�شِة  كليِة  ا�شتحداِث  اإىل   طريقها  يف  اجلامعة  اأن  نف�شه  الوقت  يف  مبينا 

لتخ�ش�س الهند�شِة املدنيِة والطاقة.
واأ�شاف بدران: اأن من بني النقالت النوعية يف م�شرية اجلامعة ا�شتحداث �شتة 
الأعمال،  واإدارِة  والرتجمِة،  ال�شيدلنيِة،  العلوم  يف  املاج�شتري  لدرجة  برامج 
والت�شويِق، واللغِة العربيِة، وال�شحافِة والإعالم. اإ�شافة اإىل تاأهيل مباين اجلامعة 

واإ�شافة طوابق اأو اأجنحه لها، ل�شتيعاب التطورات احلا�شلة فيها.   
من جهته بني نائب رئي�س اجلامعة ورئي�س جلنة متابعة نظام اخلريجني ال�شتاذ 
الدكتور مروان املول، اأن هذا الحتفال ياأتي رغبة اجلامعة يف التوا�شل الدائم مع 
اأبنائها اخلريجني، والوقوف على اإجنازاتهم وجناحاتهم، ومعرفة مالحظاتهم 
بعد انخراطهم يف احلياة العملية، واحل�شول على التغذية الراجعة منهم لتطوير 
اأداء اجلامعة، وبراجمها، وطرق تدري�شها، مبينا اأّن احلاجة غدت ملّحة لإعداد 
تت�شمن  هذا،  يومنا  وحتى  تاأ�شي�شها  منذ  اجلامعة  خلريجي  بيانات  قاعدة 
والعلمية،  الوظيفية  واإجنازاتهم  عملهم،  ومواقع  هواتفهم،  واأرقام  عناوينهم، 

وغري ذلك من معلومات �شخ�شية ممكنة.

وبني اأن حلم التوا�شل مع خريجي اجلامعة كان حافزًا للجامعة لت�شكيل جلنة 
لت�شميم بوابة اإلكرتونية مت افتتاحها ر�شميًا بتاريخ الرابع من ت�شرين الول عام 
2012م، وغدت منذئٍذ متاحة خلريجي اجلامعة، وكان ذلك حدثًا متميزًا ومهمًا 
يف م�شرية اجلامعة اأتاح خلريجي اجلامعة حتديث بياناتهم، حيث بلغ عدد الذين 
قاموا بتحديث بياناتهم �شبعة اآلف خريج، فيما بلغ عدد خريجي اجلامعة 12.350 
الف خريج،  كما اأتاح للخريجني متابعة اأخبار جامعتهم، وال�شتفادة من فر�س 
العمل التي تتاح لهم عن طريق توا�شل ق�شم اخلريجني مع املوؤ�ش�شات وال�شركات 
والدخول اىل  الف�شلية،   الإلكرتونية  املختلفة. والطالع على جملة اخلريجني 

�شفحات للتوا�شل الجتماعي مع اخلريجني على الفي�س بوك، وتويرت.
يذكر اأنه يجري الإعداد لُكتيب باأ�شماء خريجي جامعة البرتا، يتيح للخريجني 
التوا�شل فيما بينهم، كما اأن العمل جاٍر على الربط الإلكرتوين لبوابة اخلريجني 
بهدف  وخارجه،  الأردن  يف  التوظيف  ومكاتب  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  كربى  مع 
قيا�س احتياجات اخلريجني و�شوق العمل، وما يتطلبه هذا ال�شوق من مهارات 
على  ذلك  لينعك�س  املتطور،  واملعرفة  التكنولوجيا  ع�شر  يف  متجددة  ومعارف 
و�شع  خالل  من  اجلامعة  يف  الأكادميية  للربامج  والتطوير  التخطيط  مراحل 
التغذية الراجعة والتو�شيات اأمام اأ�شحاب القرار يف اجلامعة واجراء الدرا�شات 

والبحوث املتعلقة باملواءمة ما بني الربامج الدرا�شية و�شوق العمل .
من جهة اخرى افتتح ر�شميًا يف جامعة البرتا مبني جممع مواقف �شيارات الطلبة 
املجاين، مب�شاحة اجمالية بلغت 26.500م2، يت�شع لـ)1000( �شيارة، حيث يعد  
املجمع من اكرب مواقف ال�شيارات يف الردن، وذلك بعد امتام جميع متطلبات 
و�شروط ال�شالمة فيه، وتاأهيل مداخله وخمارجه ب�شكل اآمن، وي�شتمل املجمع على 
دليل ار�شاد الكرتوين مميز لال�شطفاف، اذ يتم من خالل �شا�شات الكرتونية 
كما  ال�شيارات،  ا�شطفاف  لت�شهيل  الفارغة  الماكن  حتديد  خا�شة   اإر�شادية 
ي�شتمل على بوابات الكرتونية و�شا�شات مراقبة جلميع مرافق املبنى.                     

 وبني رئي�س اجلامعة اأن ان�شاء جممع املواقف يف اجلامعة ياأتي �شمن �شيا�شة �شعي 
اجلامعة املتوا�شل لالرتقاء مبرافقها متكينا لها لأداء ر�شالتها وحتقيق غاياتها ، 
مبينا اأن هذا املجمع �شيحقق اآلية جديدة يف اجلامعة هدفها تقدمي مزيد من 
الراحة وال�شالمة للطالب يتفادى من خاللها الزدحامات على بوابات اجلامعة 
الرئي�شية ويف داخل حرمها تعتمد على دخول وخروج اآمن ل�شيارات الطلبة، مهيبا 

بهم اللتزام بقواعد املرور التي تعك�س وعيهم وذوقهم.   
ودعا رئي�س اجلامعة الطلبة اىل اللتزام بخطة احلركة داخل جممع املواقف، 
ب�شكل ي�شمح لهم بالدخول واخلروج من البوابات املخ�ش�شة ، مهيبا بهم بالتعاون 
مع موظفي الأمن املتواجدين خلدمتهم و�شمان �شالمتهم موؤكدا اأن العمل م�شتمر 
ومتوا�شل ملزيد من تاأهيل مرافق اجلامعة مبا يتنا�شب مع طموحات اجلامعة ومبا 

يحقق ر�شالتها.
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احل�سن: اجلامعة ت�سكل مرتكزًا 
مهما يف �سناعة الفكر

جامعة الزيتونة ...
اجلودة يف خمرجات التعليم

الن�شامى - تاأ�ش�شت جامعة الزيتونة الأردنية عام 1993، وت�شعى منذ تاأ�شي�شها 
لإعداد الطالب اإعدادا علميًا وخلقيًا ، ليكون قادرا بالنهو�س مب�شوؤوليته يف خدمة 

وطنه واأمته . 
وبداأت اجلامعة م�شريتها املتميزة يف موقعها وبنائها ، فهي تتميز مبوقعها املطل 
واأبنيتها ذات الطابع الهند�شي اجلميل ، ثم امتد التميز اإىل املرافق الأ�شا�شية 
ح�شن  ر�شدي  الدكتور  الأ�شتاذ  رئي�شها  ح�شب  فاجلامعة  العلمية.  والتجهيزات 
تعتني عناية فائقة مبرافقها الأ�شا�شية ، ول�شيما مكتبتها العامة التي تعترب اأحد 
واملعدات  التجهيزات  اأحدث  ت�شم  التي  العلمية  واملختربات  الرئي�شة،  معاملها 
العلمية، كما تويل اجلامعة اختيار كوادرها الأكادميية والإدارية اهتمامًا خا�شًا، 
التعليم  تقدمي  على  املرتكزة  الرائدة  التعليمية  فل�شفتها  من  انطالقًا  وذلك 
وقدراته  ال�شخ�شية  اإمكانياته  مع  يتوافق  مبا   ، الطالب  اإىل  املميز  اجلامعي 

الإبداعية .
جامعة  عن  اإح�شائية  ملحة  لـ"الن�شامى"  حديثه  خالل  ح�شن  الدكتور  ويقدم 
الزيتونة الأردنية، فهي تعد من موؤ�ش�شات التعليم العايل الأردنية الوطنية، حيث 
و�شل عدد طلبتها بعد ما يربو على عقدين من الزمان اإىل حوايل 8000 طالب 
وطالبة يدر�شون يف 7 كليات تقدم 29 برناجما اأكادمييا منها: 25 بكالوريو�س و 

4 ماج�شتري.
اأما اأع�شاء هيئة التدري�س فقد بلغ عددهم 334 ع�شوا، اأما عدد احلا�شلني منهم 
على �شهادة الدكتوراه فقد بلغ  260 ؛ ن�شبة الإناث منهم 31% ؛ موزعني على النحو 
الآتي: 25 ع�شوا برتبة اأ�شتاذ و 50 اأ�شتاذ م�شارك و 185 برتبة اأ�شتاذ م�شاعد و 

74 يحملون �شهادة املاج�شتري.
التحديث  حتديات  ومواجهة  الفكر  �شناعة  يف  مهما  مرتكزًا  اجلامعة  وت�شكل 
العلمي  املوروث  اىل  ا�شتنادًا  الت�شالت،  وثورة  واملعريف  التكنولوجي  والتطور 
باعتبارها  تبني موقعها  اأن  ا�شتطاعت  وقد  الإن�شانية.  واملبادئ  والقيم  والرتاث 
من اأوىل اجلامعات الوطنية لي�س على امل�شتوى املحلي اأو العربي بل جتاوزت ذلك 

حيث و�شل بع�س من خريجيها اىل ت�شلم مراكز متقدمة يف بلدانهم.
هيئة  اأع�شاء  وخربات  وموؤهالت  مدار�س  تنوع  اأن  اإىل  ح�شن  الدكتور  وي�شري 
اإىل  اأدى  حيث  واأدائهم،  خرباتهم  يف  امل�شتمر  للتح�شني  �شمانا  كان  التدري�س 
املمار�شة الفعالة مل�شوؤولياتهم وا�شرتاتيجيات التنمية املهنية، كما وت�شعى اجلامعة 
اإىل ال�شتعانة باأ�شاتذة من خارجها �شواء كانوا اأ�شاتذة جامعات او ممن يحملون 
موؤ�ش�شات  يف  يعملون  الذين  املمار�شني  من  اأو  املاج�شتري  اأو  الدكتوراة  �شهادات 

الدولة او القطاع اخلا�س وا�شتقطابهم.
بالإ�شافة اإىل ذلك فان جامعة الزيتونة حتر�س على التنوع بالتعيني يف كادرها 
ال�شتعانة   يتم  توافرهم  عدم  حال  ويف  لالأردنيني  اأولوية  تعطي  اإذ  التدري�شي 
التعليمية  القدرات  تطوير  عمليات  يف  م�شاركتهم  على  وتعمل  العرب  بالأ�شقاء 

والتكنولوجية ومهارات التوا�شل والت�شال.
الفر�شة  اإعطاء  اأن اجلامعة تعمل على  الأردنية،  الزيتونة  وك�شف رئي�س جامعة 
لطلبتها ولطلبة اجلامعات الأخرى املتميزين يف اإكمال درا�شتهم وايفادهم اإىل 
لريفدوا  باأبنائها  العناية  على  تاأ�شي�شها  منذ  حر�شت  فقد  اجلامعات،  اأف�شل 
الوطن بخرباتهم، واأعطت اليفاد ملبعوثي اجلامعة اأولوية خا�شة وعناية فائقة، 
اإذ  ا�شرتاتيجية اجلامعة  نظرة خا�شة يف  برامج اجلامعة  للتو�شع يف  كان  ولقد 
اأعدت خطتها اخلم�شية لت�شمل عددا من املوفدين يكافئ ويزيد على ما مت ايفاده، 
علما باأن عدد موفدي اجلامعة منذ تاأ�شي�شها بلغ ثالثة وثالثني موفدا، ما زال 
على مقاعد الدرا�شة منهم اثنا ع�شر موفدا  ينهلون اأعلى الدرجات العلمية يف 

جامعات اأوروبية واأمريكية وكندية واأ�شرتالية مرموقة.
كما وتقدم اجلامعة نظاما تعليميا لطلبتها وفق نظام ال�شاعات املعتمدة، حيث 
تعد اجلامعة اأردنية وطنية اأخذت بعدا اإقليميا على مدى الع�شرين �شنة املا�شية، 

و�شتعى للتو�شع لت�شل اإىل البعد الدويل.
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وتتكامل بنية اجلامعة التحتية التي ت�شمل الكليات واملراكز البحثية واخلدماتية، 
الحتياجات  على  يركز  عالية  جودة  ذي  تعليم  تقدمي  يف  الرائدة  لتبقى  ولذك 
وخمرجات ال�شوق ذات ال�شلة يف املجتمع، حيث حتقق اجلامعة وبراجمها اأعلى 
م�شتويات اجلودة ومبا يتفق مع معايري العتماد املحلية واملقبولة اإقليميا ودوليا، 
ومبا يتفق مع تطلعاتها  ان�شجاما مع ما ورد يف ر�شالتها وروؤيتها واأهدافها وغاياتها 
الذي يتلخ�س يف حتقيق النهو�س مب�شتوى التعليم، والتعليم العايل ب�شكل خا�س.

مرافقها  اأن  ليقول  مرافقها،  اجلامعة  عن  باحلديث  ح�شن  الدكتور  وي�شتمر 
ت�شمل القاعات ال�شفية واملختربات التدري�شية والبحثية واحلا�شوبية، بالإ�شافة 
اللكرتوين،  الت�شجيل  وتت�شمن  كما  واأمتتتها،  الطالبية  اخلدمات  جميع  اإىل 
منوها اإىل اأن  املوقع اللكرتوين للجامعة يحتوي على جميع املعلومات واخلطط 
الدرا�شية والمتحانات وغريها، ومت تكييفها جميعا لتلبية الحتياجات اخلا�شة 
اآمنة  بيئة  توفري  اأجل  من  اجلامعة،  تقدمها  التي  الربامج  يف  والتعلم  بالتعليم 

و�شحية لتعليم ذي جودة عالية.
اإىل ت�شكيلة وا�شعة من امل�شادر  وي�شيف ان لدى طلبة اجلامعة و�شيلة للو�شول 
الكتب  اإىل  بالإ�شافة  اجلامعي،  احلرم  يف  املتميزة  املكتبة  خالل  من  التعليمية 
املرجعية الإلكرتونية وقواعد البيانات والدوريات، مع تقدمي امل�شاعدة للح�شول 

على املواد املطلوبة.
املرافق  بتطوير  املتعلقة  واخلدمات  املالية  املوارد  توافر  اإىل  ح�شن  د.  وي�شري 
والأولويات  الربامج  متطلبات  مع  مت�شيا  بكفاءة  واإدارتها  وتتم   ، والربامج 
�شمن  واملالية  امليزانية  لو�شع  فعالة  نظما  اجلامعة  وت�شتخدم  كما  املوؤ�ش�شية، 
املوارد املتاحة بالإ�شافة اإىل امل�شاءلة والرقابة املوؤ�ش�شية الفعالة لإدارة املخاطر.

ا�شافة اىل ذلك فان اجلامعة تتبع حاكمية ر�شيدة، ويحكم العالقة بني العاملني 
فيها التعليمات ال�شادرة عن جمال�س حاكميتها، بالإ�شافة اإىل قانون اجلامعات 
الأردنية واأنظمة اجلامعة الأردنية وتعليمات جامعة الزيتونة اخلا�شة ال�شادرة 
عن جمل�س العمداء، منوها يف الوقت نف�شه اإىل ان �شجالت املتابعة يف متابعة لقاء 
الزيتونة  جامعة  ح�شول  تبني  اخلا�شة  اجلامعات  من  بت�شع  اخلا�شة   """""

على املرتبة الأوىل خالل الفرتة بني كانون الثاين وكانون الأول من العام 2012.
العلمي  بالبحث  اجلامعة  اهتمام  عن  للحديث  الزيتونة  جامعة  رئي�س  وينتقل 
والدرا�شات العليا، ليقول بانه مت�شيًا مع فل�شفة اجلامعة فقد مت تاأ�شي�س "عمادة 
الإ�شراف على  العليا" يف عام 2006، مهمتها تويل  والدرا�شات  العلمي  البحث 
باعتباره  ودعمه،  وت�شجيعه،  العليا،  والدرا�شات  العلمي  البحث  �شوؤون  تنظيم 

و�شيلة للتطّور والتقّدم.
كما حر�شت عمادة البحث العلمي على تو�شيع قاعدة التعاون يف �شتى املجالت 
به  لرتقى  التكنولوجيا  توافر  ظل  يف  العلمي  بالبحث  املهتمة  اجلهات  كافة  مع 
يف جمالت البحث العلمي حمليًا ودوليًا، وذلك باإيالء عناية اأكرث وتركيز اأكرب 
على حتديث وتطوير اأدواته لت�شمل كافة امليادين مع التاأكيد على مناهج البحث 
�شروط  تعليمات  مبوجب  مهماتها  وحّددت  كما  والتكاملية،  ال�شمولية  املتداخلة 
موؤ�ش�شات  اعتماد  هيئة  جمل�س  اأقرها  التي  العليا  الدرا�شات  لربامج  العتماد 
برامج  وفاعلية  كفاءة  حت�شني  اأولوياتها  راأ�س  على  و�شعت  وقد  العايل،  التعليم 
الدرا�شات العليا التي تقدمها الكليات املختلفة، ورفع �شوية البحث العلمي لكل من 
الطلبة واأع�شاء هيئة التدري�س وذلك من اأجل تر�شيخ موقع اجلامعة يف التمّيز، 
املحلية  امل�شتويات  على  التعليم  �شناعة  يف  التناف�شي  مركزها  حت�شني  ثم  ومن 

والإقليمية والدولية. 
وفيما يتعلق بدور جامعة الزيتونة الأردنية يف خدمة املجتمع املحلي، اكد د. ح�شن 
اأن اجلامعة تقوم بر�شد ت�شورات واحتياجات املجتمع املحلي فهي تقدم اأن�شطة 
التدري�شية  هيئتها  اأع�شاء  يكتنزها  التي  واخلربة  املعرفة  على  مبنية  متعددة 
واحتياجات املجتمع لهذه اخلربات، بالإ�شافة اإىل الدورات التدريبية والإر�شادية 

التي تنفذها برامج امل�شاعدة اأو القائمون على الربنامج. 
كما واأن للجامعة اإ�شهامات يف خدمة املجتمع املحلي من خالل املركز ال�شحي 
اإىل  بالإ�شافة  حمافظات،  عدة  يف  وتقام  اأقيمت  التي  املجانية  الطبية  والأيام 
الذي قارب حوايل %10  واملعوزين  املتفوقني  للطلبة  التي متنح  الأكادميية  املنح 

من موازنة اجلامعة.

عدد طلبتها بلغ حوايل 8000 طالب وطالبة يدر�سون يف 7 كليات
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جامعة الزيتونة حتتفل بتخريج 
الفوج ال�سابع ع�سر من طلبتها

البالغ عددهم 467 طالبا وطالبة

رئي�س  رعاية  حتت  الأردنية  الزيتونة  جامعة  احتفلت   - الن�شامى 
 ( ال�شابع ع�شر من طالبها  الفوج  بتخريج  الفايز  الأمناء عيد  جمل�س 

.)2013/2012 ال�شيفي  الدرا�شي  الف�شل 
ووزعت ال�شهادات على الطالب اخلريجني البالغ عددهم )464( طالبًا 
والذين ح�شلوا على درجة البكالوريو�س يف تخ�ش�شات كليات ال�شيدلة، 
والتمري�س، والعلوم وتكنولوجيا املعلومات، والقت�شاد والعلوم الإدارية، 
يف  املاج�شتري  درجة  على  واحلا�شلني   ، والهند�شة  والآداب،  واحلقوق، 
اجلوائز  وزعت  كما    )3( عددهم  البالغ  ال�شيدلنية  العلوم  تخ�ش�س 

على الطلبة الأوائل يف تلك التخ�ش�شات.
والقى رئي�س اجلامعة الدكتور ر�شدي ح�شن كلمة عرب خاللها عن اعتزازه 
مبجموعة من خريجيها الذين ح�شلوا على مراكز متفوقة على اأقرانهم 
امتحانات ممار�شة  والعربية؛ وذلك يف  الأردنية  من خريجي اجلامعات 
واأرباب  املتخ�ش�شة  والنقابات  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  تقيمها  التي  املهنة 
العمل، م�شيدا بتخ�ش�س ال�شيدلة يف الزيتونة، حيث يحتل املكانة الأوىل 

يف الأردن بني كليات ال�شيدلة الأردنية. 

اأبناءه اخلريجني مباركًا لهم واأهاليهم واأ�شاتذتهم، م�شددا  كما خاطب 
عليهم للمحافظة على الهوية الأردنية وتقاليد املجتمع مبا فيها من مودة 
وتاآلف وتراحم، و�شرورة احلفاظ على نعمة الأمن التي ينعم بها الردن.

وا�شتمل احلفل الذي ح�شره عدد من امل�شوؤولني ورئي�س واأع�شاء جمل�س 
الهيئة  واأع�شاء  الكليات  وعمداء  اجلامعة  اأمناء  وجمل�س  املديرين  هيئة 
الر�شمية  والفعاليات  الطالب  اأمور  واأولياء  اجلامعة  يف  التدري�شية 

وال�شعبية ،على فقرات اأحيتها فرقة اجلامعة.
يف املقابل ا�شتحدثت كلية القت�شاد والعلوم الإدارية يف جامعة الزيتونة 
ال�شياحية، وق�شم  الإدارة  الت�شويق، وق�شم  الأردنية  تخ�ش�س ماج�شتري 
اجلامعي  للعام  الأول  الدرا�شي  للف�شل  امل�شاريع  واإدارة  التخطيط 

2014/2013 بعد موافقة جمل�س هيئة اعتماد موؤ�ش�شات التعليم العايل.
درجة   ،1993 عام  تاأ�ش�شت  التي  الإدارية  والعلوم  القت�شاد  كلية  ومتنح 
املاج�شتري يف التخ�ش�شات التالية: اإدارة الأعمال، واملحا�شبة، والت�شويق. 
العربية،  باللغة  واملحا�شبة  الأعمال،  اإدارة  يف:  البكالوريو�س  ودرجة 
والت�شويق،  امل�شرفية،  املالية  والعلوم  الإجنليزية،  باللغة  واملحا�شبة 
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ا�ستحداث اأق�سام وتخ�س�سات 
جديدة يف كلية اقت�ساد

والإدارة ال�شياحية، ونظم املعلومات الإدارية، والتخطيط واإدارة امل�شاريع.
وكان رئي�س جامعة الزيتونة الأردنية الأ�شتاذ الدكتور ر�شدي ح�شن التقى 
اأع�شاء الهيئة التدري�شية لكل كلية يرافقه نائب رئي�س اجلامعة الدكتور 
تركي العبيدات، وذلك جت�شيدًا ملبداأ التعاون يف الإدارة وحتّمل امل�شوؤولية.

يف  فعاليًة  والأكرث  الأ�شا�س  العن�شر  هو  التدري�س  هيئة  ع�شو  اأن  وقال 
العملية التعليمية وخمرجاتها، مما يحتم على اجلامعة منح الثقة لع�شو 
هيئة التدري�س ملوا�شلة م�شريته التعليمية بكل جد ومثابرة واإخال�س، كما 
ه اأع�شاء الهيئة التدري�شية ل�شتثمار هذا النجاح واملحافظة عليه من  وجِّ
خالل رعاية الطالب تعليميًا واإر�شاّدًا، م�شددا يف الوقت نف�شه على اأهمية 
ال�شوؤون  من  �شاأن  اأي  يف  الطالب  مل�شاعدة  املكتبّية  بال�شاعات  اللتزام 

التعليمية.
التي  العلمي  البحث  حركة  بن�شاط  �شعادته  عن  اجلامعة  رئي�س  وعرب 
ت�شهدها الكليات، حيث تقوم اجلامعة بدعم البحوث العلمية القيمة التي 
ت�شهم بالإرتقاء بجودة التعليم فيها، كما اأكد على م�شاألة �شمان اجلودة 
 )26( البكالوريو�س  تخ�ش�شات  عدد  بلغ  حيث  التدري�شية،  العملية  يف 
واأ�شبحت  تخ�ش�شات،   )5( املاج�شتري  تخ�ش�شات  وعدد  تخ�ش�شا، 
الطاقة ال�شتيعابية العامة )10000( طالب، كما اأكد على اأهمية تعزيز 
مفهوم خدمة املجتمع لدى الطالب من خالل القيام بالأعمال التطوعية 
مبا يخدم املجتمع ب�شكل عام واملجتمع املحلي ب�شكل خا�س، حيث تقوم 
اأبوابه كل  اأيام طبية جمانية كما يفتح املركز ال�شحي  اجلامعة بتنظيم 

يوم �شبت اأمام مر�شى املجتمع املحلي. 
من جهة اخرى افتتح دولة العني في�شل الفايز  فعاليات املوؤمتر الدويل 
الثالث الذي تنظمه كلية الآداب/ق�شم اللغة العربية يف جامعة الزيتونة 

الأردنية  بعنوان )الن�س بني النظريات النقدية والل�شانيات احلديثة(.
روؤية اجلامعة  ر�شدي ح�شن "اأن  الدكتور  الأ�شتاذ  رئي�س اجلامعة  وقال 
ور�شالتها واأهدافها تن�س على ت�شجيع حركة البحث العلمي، وقد ا�شتملت 
التعليمية  براجمها  واإقليميا يف  مكانة مرموقة حمليا  اإىل  ت�شل  اأن  على 
كر�شت  وقد  اجلودة  ل�شمان  العتماد  معايري  �شمن  البحثية  واأن�شطتها 
اخلطة ال�شرتاتيجية هذا املحور الأ�شا�شي يف البحث العلمي الأكادميي".

املجايل  الدكتور حممد  املوؤمتر  رئي�س  الآداب  كلية  من جانبه قال عميد 
بواقع  الرتقاء  اإىل  الرامية  اجلامعة  لر�شالة  تعزيزا  ياأتي  موؤمتر  "اأن 
وما  كان  الذي  الأردين اخلالق  الثقايف  بامل�شهد  وال�شمو  العلمي،  البحث 
واأن  العربي،  عاملنا  يف  املتقدمة  للثقافات  راقيا  امنوذجا  ي�شكل  يزال 
حماور املوؤمتر قد اختريت بدقة وعناية ، وجاءت من�شجمة ومتناغمة مع 

اهداف املوؤمتر".
مع  بالتعاون  الهند�شة  /كلية  الأردنية  الزيتونة  نظمت جامعة  املقابل  يف 
هيئة البحوث الأملانية واجلامعة الأردنية ووكالة الف�شاء الأملانية، الور�شة 
الأملانية الأردنية اخلام�شة يف جمال الطاقة املتجددة والتغريات املناخية 

يف منطقة البحر الأبي�س املتو�شط.
بديلة  حلول  لإيجاد  اأيام  خم�شة  مدار  على  انعقدت  التي  الور�شة  و�شعت 
ذات فعالية عالية مل�شكلة الطاقة يف الأردن خا�شة ودول البحر الأبي�س 
املتو�شط عامة، حيث مت بحث موا�شيع الطاقة البديلة واملوا�شيع البيئية 

والتغريات املناخية وتاأثريها على هذه املنطقة.
الطاقة  املتجددة وخ�شو�شا  الطاقة  الور�شة عدد من خرباء  و�شارك يف 
والطاقة  الكهربائية،  ال�شم�شية  والطاقة  واملركزة  احلرارية  ال�شم�شية 

الباحثني  من  عددًا  �شمت  كما  اخل�شراء،  الأبنية  وم�شاريع  البديلة، 
الأردنية  اجلامعات  خمتلف  من  والإ�شبان  والأملان  العرب  والعلماء 

والأملانية، بالإ�شافة ملوؤ�ش�شات القطاع العام واخلا�س. 
الدكتور ر�شدي  الأردنية  الزيتونة  ا�شتقبل رئيـ�س جامعة  من جهة اخرى 
الدرا�شة  يف اجلامعة، حيث  بهدف    48 وفدًا  طالبّيًا من عرب  ح�شن 
ا�شتعر�س خطط اجلامعة وتطلعاتهـا امل�شتقبلية يف �شبيل دعم م�شريتها 
عن  مف�شاًل  �شرحًا  لهم  وقدم  كما  بها،  والنهو�س  واحل�شارية  العلمية 
املتقدمة  والأكادميية  العلمية  وتخ�ش�شاتها  وتطورها  ون�شاأتها  اجلامعة 
اإ�شافة  وامل�شتقبلية  احلالية  وخططها  احلديث  الع�شر  روح  تواكب  التي 

اإىل اخلدمات التي تقدمها اجلامعة للمجتمع املحلي. 
اإمكانياتها  كافة  لو�شع  الكامل  الزيتونة  ا�شتعداد جامعة  اأعرب عن  كما 

الأكادميية والإدارية يف خدمة  الطالب من عرب 48.
من جانبه اأ�شاد الدكتور اأحمد الطيبي  بامل�شتوى العلمي الرفيع جلامعة 
ُل الرئة التي يتنف�س منها  الزيتونة واأّكد اأن  اختيارهم  لالأردن الذي ميثِّ
اأبناء عرب 48 الهواء العربي ينبع من اأن التعليم العايل فيها ي�شهد تطورًا 
ب�شمعة  حتظى  حتديدًا  الزيتونة  جامعة  واأنَّ  املجالت  كافة  يف  مت�شارعًا 

علمية مرموقة يف الأو�شاط العلمية وال�شعبية الفل�شطينية.
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قدمت منحًا درا�سية لالعبي املنتخبات الوطنية واالأندية

عقدت موؤمتر فيالدلفيا الدويل الثامن ع�سر مب�ساركة اأكرث من  58 باحثًا ومفكرا  واإعالميا

جامعة فيالدلفيا حتتفل بتخريج 
الفوج الع�سرين من طلبتها

وطالبة  طالب   242 بتخريج  فيالدلفيا  جامعة  احتفلت   - الن�شامى 
للف�شل  العليا  والدرا�شات  البكالوريو�س  حملة  من  الع�شرين  الفوج  من 

ال�شيفي 2012 - 2013.
فيالدلفيا  اأمناء جامعة  رئي�س جمل�س  رعاية  التخرج حتت  واأقيم حفل   
ليلى �شرف وبح�شور رئي�س اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور حممد عواد واأع�شاء 
التدري�شية  الهيئة  واأع�شاء  والعمداء  الرئي�س  ونواب  الأمناء  جمل�س 
والدرا�شات  والأدبية  العلمية  الكليات  تخريج  ت�شمن  حيث  والإدارية، 

العليا، وكليات العلوم الإدارية واملالية وكلية احلقوق. 
وبداأ احلفل بكلمة عميد �شوؤون الطلبة الدكتور م�شطفى اجلالبنة الذي 
قال "هذه فيالدلفيا وكعادتها تزف للوطن كوكبة جديدة من فر�شانها 
م�شلحني بالعلم واملعرفة ومتحلني ب�شخ�شية فيالدلفيا، هذه ال�شخ�شية 
بَعبْق الإنتماء والولء للوطن . تدفع بهم ليكونوا  القوية باحلق واململوءة 

بناة حقيقيني لأردن قوي حا�شرًا وم�شتقباًل".  
وبعد ذلك، بداأت مرا�شم التخريج حيث قام الأ�شتاذ الدكتور حممد عواد 

رئي�س اجلامعة بت�شليم الطلبة اخلريجني �شهاداتهم.   

من جهة اخرى قرر جمل�س عمداء جامعة فيالدلفيا ت�شكيل جلان خمتلفة 
يف اجلامعة، حيث مت ت�شكيل جمل�س احلا�شوب برئا�شة الدكتور �شالح اأبو 
اأ�شبع نائب الرئي�س لل�شوؤون الإدارية واملالية وع�شوية مدراء دائرة القبول 
والت�شجيل واملالية ومركز احلا�شوب ومركز ابن �شينا، كما قرر املجل�س 
عميد  توتنجي  طارق  الدكتور  برئا�شة  العليا  الدرا�شات  جمل�س  ت�شكيل 
البحث العلمي وع�شوية كل من الدكتور منذر نعمان ممثل كلية الهند�شة 
والدكتور حممد ع�شفور ممثل كلية الآداب والفنون والدكتور �شعيد الغول 
ممثل كلية تكنولوجيا املعلومات والدكتور نوفل نعمان ممثل كلية ال�شيدلة 

والأ�شتاذة الدكتورة مروة كامل ممثلة كلية العلوم الإدارية واملالية.
ع�شفور  حممد  الدكتور  برئا�شة  اللغات  جمل�س  ت�شكيل  املجل�س  وقرر   
جامعة  من  بدر  يو�شف  الدكتور  من:  كل  وع�شوية  اللغات  مركز  مدير 
والدكتور  والت�شجيل  القبول  دائرة  والدكتور خلدون بطيحة مدير  جدارا 
نوفل  خليل  والدكتور  والفنون  الآداب  كلية  عميد  نائب  القيام  ا�شماعيل 

ممثل ق�شم اللغة الإجنليزية. 
ال�شنوي  الكتاب  ت�شكيل جلنة  الدكتور حممد عواد  رئي�س اجلامعة  وقرر 
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دائرة  مدير  من  كل  وع�شوية  رئي�شًا  الطلبة  �شوؤون  عميد  الدكتور  من 
القبول والت�شجيل ومدير �شوؤون اأع�شاء الهيئة التدري�شية ومدير العالقات 
اخلريجني  الطلبة  ق�شم  ورئي�س  املوظفني  �شوؤون  ومدير  والثقافية  العامة 

والوافدين.
برئا�شة  التعليمية  الكفالة  �شندوق  جلنة  ت�شكيل  اجلامع  رئي�س  قرر  كما   
عميد �شوؤون الطلبة وع�شوية كل من: الدكتور خلدون بطيحة مدير القبول 
عبد  و�شليمان  احلقوق  كلية  ممثلة  قزمار  ناديا  والدكتورة  والت�شجيل 
ال�شالم مدير الدائرة املالية ومنر اخلطيب مدير مكتب الرقابة والتدقيق 

الداخلي و�شبحي اخلطيب مدير دائرة اخلدمات والأن�شطة الثقافية.
يف املقابل زار النائبان الدكتورة روىل احلروب والدكتور عبداهلل عبيدات 
بحث  اللقاء  خالل  ومت  اجلامعة،  اأ�شرة  التقيا  حيث  فيالدلفيا،  جامعة 
التي  والتحديات  الأردن  يف  العايل  التعليم  تهم  التي  الأمور  من  العديد 
تواجهه خا�شة يف ظل الأعداد املتزايدة من اخلريجني و�شح الإمكانيات 

املالية وتراجع م�شتواه.
والتعليم  الرتبية  جلنة  ع�شو  احلروب  روىل  الدكتورة  النائب  وقالت 
املجل�س  بني  ما  التعاون  اإطار  يف  ياأتي  اللقاء  هذا  اأن  النواب  جمل�س  يف 
والأ�شرة الرتبوية للوقوف على واقع التعليم العايل والتعرف على م�شاكله 
واحتياجاته والتحديات التي تواجهه، م�شرية اإىل اأن احلديث مع الأ�شرة 
الأكادميية والإدارية يف جامعة فيالدلفيا ياأتي �شمن �شل�شلة من اللقاءات 

للوقوف على حالة وو�شع التعليم العايل يف الأردن ومعاجلة ثغراته.
النائب الدكتور عبداهلل عبيدات رئي�س جلنة الطاقة يف  اأ�شار  من جانبه 
النواب  جمل�س  مع  التعاون  يف  اجلامعات  دور  اأهمية  اإىل  النواب  جمل�س 
لهذه  والتخطيط  وبراجمها  الأردن  البديلة يف  الطاقة  م�شاريع  خا�شة يف 
امل�شاريع، موؤكدًا على اأهمية عقد موؤمتر وطني للوقوف على التحديات التي 

تواجه الطاقة يف الأردن والرتبية والتعليم.  
بح�شور  فيالدلفيا  جامعة  رئي�س  عواد  اأمني  حممد  الدكتور  والتقى  كما 
الثقايف  امللحق  الظفريي  حممد  الدكتور  اجلامعة،  يف  الكليات  عمداء 
فيالدلفيا  جامعة  عن  نبذة  عواد  الدكتور  قدم  حيث  عمان،  يف  الكويتي 
الأوىل على اجلامعات اخلا�شة ودورها يف تنمية الإن�شان الأردين والعربي 

م�شيدًا بالعالقات الأردنية الكويتية املتينة يف كافة املجالت.
وقال رئي�س اجلامعة اإن فيالدلفيا "تعتز بوجود طلبة كويتيني يف رحابها 
حيث تقدم لهم كل ما ت�شتطيع من بيئة تعليمية وتعلمية متميزة، وت�شعى 
دومًا لإتاحة الفر�شة لهم لكي يبدعوا ويتطوروا وي�شتفيدوا من اإمكانيات 

اجلامعة املتاحة لهم".
عن  الكويتي  الثقايف  امللحق  الظفريي  حممد  الدكتور  عرب  جهته،  من 
�شعادته بوجوده ووجود الطلبة الكويتيني يف جامعة فيالدلفيا التي تتميز 
على  موؤكدًا  والعربي،  الأردين  املجتمع  على  وانفتاحها  العلمي  مب�شتواها 
وخا�شة  املجالت  كافة  يف  ومتيزها  الكويتية  الأردنية  العالقات  متانة 
اجلامعة  تقدمه  الذي  بالتعاون  م�شيدًا  والتعليمية،  الرتبوية  املجالت 
والتفاعل مع  الدرا�شية  واجباتهم  اأداء  وت�شاعدهم على  الكويتيني  للطلبة 

الن�شاطات اجلامعية املختلفة.
من جهة اخرى قام وفد من عمادة البحث العلمي والدرا�شات العليا وق�شم 
بولندا  اإىل  تدريبية  بزيارة  فيالدلفيا  جامعة  يف  امليكاترونك�س  هند�شة 

�شمن برنامج املاج�شتري املدعوم من الإحتاد الأوروبي )""""""( .
 ،"""" و�شركة    """"" �شركة  �شملت  تدريبية  جولة  ت�شمنت  الزيارة 
احلديثة  والأنظمة   ، والت�شنيع  الأمتتة  معدات   الوفد  �شاهد  حيث 
امل�شتخدمة  هناك كما زار الوفد  جامعة  "" """""""""" """""""" 
والتجارب  املعدات  اأحدث  �شرح عن  اإىل  الوفد  وا�شتمع    """"""""""

العلمية والبحثية يف جمال  هند�شة امليكاترونك�س.
وخالل الزيارة عقد اجتماع خا�س للجنة العليا القائمة على اجناز حماور 
برنامج املاج�شتري يف هند�شة امليكاترونك�س املدعوم من الحتاد الأوروبي، 
حيث مت التفاق على ا�شتمرار التعاون يف جمالت البحث العلمي والتدريب 

وتبادل التفاقيات العلمية والبحثية مع دول الحتاد الأوروبي.
برنامج  يف  طالب  بقبول  بداأت  قد  فيالدلفيا  جامعة  باأن  بالذكر  يجدر 
املاج�شتري يف ق�شم هند�شة امليكاترونك�س حيث ي�شتطيع من خالله اأن يح�شل 
الطالب على �شهادة مزدوجة من جامعة فيالدلفيا وجامعة بوخوم يف اأملانيا.

الثامن  الدويل  فيالدلفيا  موؤمتر  اجلامعة  عقدت  مت�شل  �شعيد  وعلى 
ع�شر )ثقافة التنمية( مب�شاركة اأكرث من  ) 58( باحثًا ومفكرا  واإعالميا 
مناق�شة  مت  حيث   ، واأجنبية  عربية  وموؤ�ش�شة  جامعة   40 على  يتوزعون 
والفنون،  الإعالم،  كدور  التنمية  ثقافة  يف  املهّمة  الق�شايا  من  العديد 

واملراأة، والأدب واللغة، وغريها من املحاور الأ�شا�شية يف ثقافة التنمية.
�شارك يف فعاليات املوؤمتر باحثون واأكادمييون ومفكرون عرب منهم ح�شن 
نافعة من جامعة القاهرة، واإبراهيم اأبرا�س من فل�شطني، وم�شعود �شاهر 
جامعة  من  بليك  �شي�شل  الربوفي�شور  ا�شت�شاف  كما  وغريهم،  لبنان  من 

بت�شربغ بالوليات املتحدة.
ويعترب )موؤمتر فيالدلفيا الدويل( موؤمترا علميا دوليا حمّكما، تنظمه كلية 
الآداب والفنون بجامعة فيالدلفيا، انطلقت فّعالياته �شنة 1995 يف دورته 
الأوىل بعنوان )الذات والآخر(، وتواىل انعقاد املوؤمتر �شنوّيًا بدون انقطاع 

حّتى و�شل اإىل دورته احلالية )الثامنة ع�شرة( بعنوان )ثقافة التنمية(.
ويتميز هذا املوؤمتر باختيار حماوره من بني الق�شايا الفكرية واحل�شارية 
الراهنة التي ين�شغل بها املثقفون واملفكرون العرب، ف�شاًل عن ارتباطها 
بالتخ�ش�شات املختلفة ملجالت الآداب والفنون مما يتيح املجال لإعداد 
بحوث معمقة يف هذه املجالت واملو�شوعات املهمة، وي�شهم يف تقدمي اأفكار 
امل�شاركني  والباحثني  واملفكرين  العلماء  تفاعل  خالل  من  تتبلور  علمّية 

الذين ي�شاركون بتحديد عناوين املوؤمتر �شنوًيا.
عن  ينوف  ما  دوراته  بكاّفة  املوؤمتر  يف  امل�شاركني  الباحثني  عدد  بلغ  وقد 
الدول  العربية وعدد من  الدول  اإىل معظم  ينتمون  األف ومائتي م�شارك  
الأجنبية، حيث اأ�شبح املوؤمتر معلمًا من معامل الثقافة والإبداع  والبحث 
العلمي  يتّطلع كثري من الباحثني واملثّقفني للم�شاركة فيه من داخل الوطن 

العربي  وخارجه.                      
من جهة اخرى واإنطالقٌا من دورها الريادي واهتمامها بالتميز الريا�شي، 
قدمت جامعة فيالدلفيا التي حققت املرتبة الأوىل على اجلامعات اخلا�شة 
درا�شي  ف�شل  كل  يف  منح  خم�س  الأردنية،  اجلامعات  على  واخلام�شة 
اأو املمتازة يف  اأو نوادي  الدرجة الأوىل  لالعبي املنتخب الوطني الأوملبي 

الألعاب الرئي�شية، حيث بلغت قيمة املنحة 50% لدرجة البكالوريو�س.
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مركز االعتماد واجلودة يف اجلامعة يعقد ور�سة عمل الأع�ساء 
الهيئة التدري�سية اجلدد

اعتماد تخ�س�س املاج�ستري  فـي 
القانون يف جامعة اإربد االأهلية

�سكلت جمل�س اجلامعة للعام 2014/2013

الن�شامى - اعتمد يف جامعة اإربد الأهلية تخ�ش�س املاج�شتري يف القانون، 
وذلك بعد موافقة جمل�س هيئة اعتماد موؤ�ش�شات التعليم العايل، يف الوقت 

الذي قامت اجلامعة بت�شكيل جمل�س عمداء جديد.
جمل�س  ت�شكيل  ال�شباريني  حممد  الدكتور  اجلامعة   رئي�س  قرر  فقد 
عمداء اجلامعة للعام اجلامعي 2014/2013 برئا�شته، وع�شوية كل من: 
عميدًا  الأحمد  اأمين  والدكتور  للرئي�س،  نائبًا  املحاميد  حممد  الدكتور 
للبحث العلمي والدرا�شات العليا، والدكتور �شفوان ال�شالمية عميدًا لكلية 
العلوم وتكنولوجيا املعلومات والتمري�س، والدكتور �شامل الرحيمي قائمًا 
باأعمال عميد كلية العلوم الإدارية واملالية، والدكتور طالب عبابنة قائمًا 
باأعمال عميد كلية الآداب والفنون، والدكتور خلدون قندح قائمًا باأعمال 
العلوم  باأعمال عميد كلية  القانون، والدكتورة خولة القدومي قائمًا  كلية 

الرتبوية، والدكتور �شايل املومني قائمًا باأعمال عميد �شوؤون الطلبة.

كما وقرر ال�شباريني ت�شكل جمل�س اجلامعة للعام اجلامعي 2013/ 2014 
برئا�شته وع�شوية كل من الدكتور حممد املحاميد نائب الرئي�س/ ع�شوًا، 
والدرا�شات  العلمي  للبحث  عميدا  الأحمد  اأمين  والدكتور  لل�شر،  واأمينًا 
العليا، والدكتور �شفوان �شالمية عميدا لكلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات 
الآداب  كلية  عميد  باأعمال  قائمًا  عبابنة  طالب  والدكتور  والتمري�س، 
والفنون، والدكتور �شامل رحيمي قائمًا باأعمال عميد كلية العلوم الإدارية 
واملالية، والدكتور خولة قدومي قائمًا باأعمال عميد كلية العلوم  الرتبوية، 
والدكتور  الطلبة،  �شوؤون  عميد  باأعمال  قائمًا  املومني  �شايل  والدكتور 

خلدون قندح قائمًا باأعمال عميد كلية القانون.
العلوم  كلية  ممثل  ال�شرع  حممد  الدكتور  اجلامعة  اأع�شاء  و�شمل 
ممثل  �شهاب  اإبراهيم  والدكتور  والتمري�س،  املعلومات  وتكنولوجيا 
كلية  ممثل  كلية العلوم الرتبوية، والدكتور لوؤي طلعات اأبو لبدة 
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القانون،  كلية  ممثل  الآداب والفنون، والدكتور �شامد دراو�شة 
واملحامي  واملالية،  الإدارية  العلوم  كلية  ممثل  املارديني  توفيق  والدكتور 
املجتمع  ممثلة  الر�شيد  وفاطمة  املحلي،  املجتمع  ممثل  خري�شات  و�شام 
املحلي، و�شلوى حداد ممثلة خريجي اجلامعة، ا�شافة اإىل الدكتورة وفاء 
فرح  والدكتور  اجلودة،  و�شمان  والعتماد  التطوير  ملركز  مديرة  الأ�شقر 
زوايدة مدير لدائرة القبول والت�شجيل، و اأحمد اأبو الهيجاء مدير الدائرة 

املالية واللوازم.
الأق�شام  وروؤ�شاء  الكليات  عمداء  التقى  قد  اإربد  جامعة  رئي�س  وكان 
الأمور  بع�س  مناق�شة  متت  حيث  التدري�شية،  الهيئة  واأع�شاء  الأكادميية 
التدري�شية مع  الهيئة  العالقة بني  التي تركزت حول  الأكادميية والإدارية 

الطلبة ومتابعتهم اكادمييًا.
وتناول اللقاء عددًا من الأمور الأكادميية، حيث اأ�شار ال�شباريني اإىل اأن 
التوا�شل ما بني اجلميع، رئي�شًا واأع�شاء هيئة تدري�شية واإداريني هو ال�شبيل 
الأمثل للعمل على تطوير العملية التعليمية والرتبوية، كما وركز على كيفية 
اأداء اأع�شاء هيئة التدري�س ملهامهم، وحثهم على القيام بالأبحاث وت�شجيع 
الطلبة على القيام بالبحث العلمي، والعمل على تطوير اخلطط الدرا�شية، 

وتخ�شي�س جزء من وقتهم ك�شاعات تفرغ للطلبة.  
لكافة  التعليمية  اخلدمة  تقدمي  اأهمية  اإىل  ال�شباريني  الدكتور  واأ�شار 
لهم  املنا�شبة  وتقدمي اخلدمات  بعدالة،  على حقوقهم  واملحافظة  الطلبة 
بالبيئة  واملتمثلة  املكان  عبقرية  تكون  بحيث  متفاهم،  تعليمي  جو  خللق 
اجلامعية جاذبة لكافة اأع�شاء الهيئات التدري�شية والإدارية والطالبية يف 

اجلامعة. 
ودعا اجلميع اإىل مزيد من العطاء والإخال�س يف العمل، وحتقيق املزيد 
من التقدم الأكادميي للح�شول على الرتقيات، والعمل على اأن يكون لع�شو 

م�شريا  العلمية،  البحوث  بتحكيم  الهتمام  من  جانب  التدري�شية  الهيئة 
اإىل اأن اجلامعة لن تبخل على ج�شمها الأكادميي من حيث حت�شني الأمور 
املالية والأكادميية، وال�شعور بالأمن وال�شتقرار الوظيفي، واىل �شرورة اأن 
يكون اجل�شم اجلامعي ر�شل خري يعك�شون ال�شورة امل�شرقة عن اجلامعة 

والنهو�س بها لالأمام، اأمام املجتمع الأكادميي والجتماعي.
الفر�شة  تتيح  واحلوارات  اللقاءات  هذه  باأن  ال�شباريني  الدكتور  وقال 
اىل  توجهه  وبالتايل  املوؤ�ش�شة،  يف  امل�شوؤول  يفكر  كيف  ملعرفة  للجميع 
فيه  ملا  بها  يتعامل اجلميع  بها عمله وكيف  يدير  اأن  التي يجب  الأ�شاليب 

م�شلحة العمل، هذا بالإ�شافة اإىل و�شول املعلومة بالتجوال. 
اإربد ور�شة عمل  من جهة اخرى عقد مركز العتماد واجلودة يف جامعة 

لأع�شاء الهيئة التدري�شية اجلدد.
اإربد الأهلية ل�شوؤون  وقالت الدكتورة وفاء الأ�شقر م�شاعدة رئي�س جامعة 
يف  واجلودة  والتطوير  العتماد  مركز  مديرة  والتطوير/  التخطيط 
الأ�شتاذ  من:  لكل  عمل  اأوراق  عدة  خاللها  قدم  الور�شة  بان  اجلامعة، 
الدكتور اأمين الأحمد/ عميد البحث العلمي والدرا�شات العليا، بورقة حتت 
عنوان "دعم البحث العلمي"، وللدكتورة وفاء الأ�شقر/ م�شاعد الرئي�س 
ل�شوؤون التخطيط والتطوير، ورقة بعنوان "العتماد واجلودة"، وللدكتور 
مع  تتعامل  "كيف  بعنوان  ورقة  الطلبة،  �شوؤون  عميد  املومني/  �شايل 
الطالب اجلامعي"، وللدكتور طالب عبابنة/ عميد كلية الآداب والفنون 

ورقة بعنوان "املكتبة والعالقة الت�شاركية".
ال�شباريني  حممد  الدكتور  الأهلية  اإربد  جامعة  رئي�س  قرر  املقابل  يف 
اأولياء  وخدمة  الطلبة  على  للت�شهيل  النقل  و�شائط  من  عدد  تخ�شي�س 
اأمورهم، للح�شور للجامعة من العا�شمة عمان وباقي املحافظات، والعودة 

بهم ملحافظاتهم.

خ�س�ست �سبكة نقل لت�سجيل الطلبة من العا�سمة عمان وباقي املحافظات








