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ا�ستثمار الفر�س، وفر�س اال�ستثمار
يف التعريف الأكادميي لفر�س ال�شتثمار، فاإن اجلهات املعنية بالبحث تكون 
م�شوؤولة عن التخطيط والدرا�شة لتوفري و�شائل ال�شتثمار من خالل خلق 
املجال  لتو�شيع  واخلدمية  واللوج�شتية  الت�شريعية  البيئة  وتوفري  الفر�س، 

اأمام رجال الأعمال، واأ�شحاب روؤو�س الأموال، واأ�شحاب الأفكار .
البنى  وتوفري  املعلومات،  وقواعد  املحفزات،  بتوفري  يتحقق  اأمر  وهو 
حقيقية.  م�شروعات  اإلى  الفر�س  حتول  التي  الكوادر  وتدريب  التحتية، 
وف�شاًل عن ذلك ر�شم خريطة ا�شتثمارية قابلة للتكامل، وتوفري �شبكة من 

النقاط القابلة للتوا�شل.
ت�شهل  التي  ال�شتثمار  لفر�س  و�شع خريطة  يتحقق من خالل  التكامل  اإن 
على راأ�س املال حالة من التكامل بني املجالت ال�شحية واخلدمات واملواد 
الغذائية التي تتوفر فيها اخلدمات اللوج�شتية وفق املن�شاآت التجميعية التي 
توفر الوقت واجلهد واملال، ومنها: املجمعات ال�شناعية، جممعات التجارة 

املعلوماتية والإلكرتونية، املالب�س، وغريها.
اإن الفر�س احلقيقية باملعنى املجرد، هي الحتمالت ال�شاكنة التي حتتاج 
تلك  يف  وهي  الأر�س،  على  قائمة  وم�شاريع  متحركة  طاقة  اإلى  لتحويلها 

احلركة ت�شهم يف دوران عجلة القت�شاد والإنتاج.
ال�شليم  اخليار  فهي  الأف�شل،  اخليارات  والفر�شة هي خيار من عدد من 
لأن  تاأخري،  اأو  تقدمي  دون  املنا�شب  واملكان  املنا�شب،  الوقت  يف  يتم  الذي 
التقدمي وال�شتعجال ميكن اأن يوؤدي اإلى قطف الثمار قبل ن�شوجها، ومثل 

ذلك فاإن التاأخري ميكن اأن يوؤدي اإلى �شياع الفر�س ، وخ�شارة اأُكلها.
والتقييم  والرقابة  التخطيط  يف  تكمن  ل  املعنية،  اجلهات  م�شوؤولية  اإن 
القائمة  امل�شاريع  وتطوير  ال�شتثمار،  فر�س  زيادة  يف  ترتكز  بل  فح�شب، 
بفتح الآفاق لها، وقراءة الأفاق التي يفكر فيها اقت�شاديو العامل، واجتاهات 
ال�شتثمارات  لتطوير  وال�شت�شارات  املعلومات  تقدمي  خالل  من  تفكريهم 
القائمة من خالل برامج التوعية التي يلعب فيها الإعالم وامليديا والهيئات 
الأكادميية والبحثية دورًا مهمًا يف دعم ال�شتثمار.اأما ا�شتثمار الفر�س، فهو 
ال�شوق وقوانينه،  ل يقف عند درا�شات احلاجات القت�شادية، ومتطلبات 
وال�شروط  والثقافية  الجتماعية  للحاجات  متعددة  قراءة  اإلى  يت�شع  بل 

فا�شتثمار  واملنتج.  للم�شتهلك  العام  واملزاج  املحيطة  واملتغريات  ال�شيا�شية 
الفر�س هو عملية معقدة حتتاج اإلى املخاطرة، والقرار ال�شائب، ل يتوقف 
عند الزمان الراهن، بل يت�شل بامل�شتقبل، وهو فعاًل ا�شتثمار يف امل�شتقبل، 
وكذلك ل يتحدد بجغرافيا، بل ينطلق اإلى ما اإلى ما ميكن و�شفه بخريطة 
والعلوم  املعارف  اإلى خربات متنوعة يف غالبية  ال�شتثمار. وهو ما يحتاج 

التي ت�شكل نواة لهيئة قادرة على ا�شت�شراف ا�شتثمار الفر�س.
اجتماعية  ظروف  عن  تن�شاأ  التي  احلالة  على  يقوم  الفر�س  ا�شتثمار  اإن 
معها  للتعامل  وحتتاج  باإحلاح،  متطلباتها  تفر�س  ثقافية،  اأو  �شيا�شية  اأو 
واإيجابياتها،  و�شلبياتها  خماطرها  وعي  على  قادرة  وجاهزية  با�شتعداد 
تن�شطها  اقت�شادية  اقت�شادية  ظاهرة  عن  تن�شاأ  ال�شتثمار،  فر�س  بينما 

عجلة النتاج بوجود راأ�س املال والعمالة وامل�شادر الأولية.
اإن التحولت الأخرية التي �شهدها العامل، خالل العقود الأخري من القرن 
املا�شي تدعو الدول اإلى اإعادة النظر يف ا�شرتاتيجياتها القت�شادية التي 
ر�شم  يتطلب  ما  وهو  القومي،  للدخل  الكال�شيكية  الدرا�شات  على  تقوم 
املال  راأ�س  عرب  الفر�س  ل�شتثمار  خريطة  ر�شم  على  تقوم  ا�شرتاتيجيات 
القت�شاد  لدعم  متكاملة  عملية  علمية  ا�شرتاتيجية  روؤية  وفق  املتحرك  

الوطني.
ومن هنا نقول اإن ا�شتثمار الفر�س متليها الظروف ال�شيا�شية والجتماعية 
العاملية،  والظروف  املناخات  لقراءة  حتتاج  التي  املتحولة،  والثقافية 
والإقليمية، بينما فر�س ال�شتثمار حتققها الأ�شول الراأ�شماية والن�شاطات 
تت�شل  م�شروع  اأي  جناح  مقدرة  فاإن  وبالتايل  الأ�شواق،  وحركة  التجارية 
مبقدرة  وتت�شل  وال�شاكن،  املتحرك  الن�شاطني  بني  املواءمة  مبرونة 
ومتطليات  للتحولت،  ت�شتجيب  التي  والر�شاقة  احلركة  على  املوؤ�ش�شات 
التطور، واملوازنة بني فر�س ال�شتثمار املتحققة، وا�شتثمار الفر�س البعيدة. 
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التقى جاللة امللك عبداهلل الثاين عددا من ال�شناعيني يف منزل رئي�س 
التي  التحديات  اأبرز  على  لالطالع  حتاحت  اأمين  الأردن  �شناعة  غرفة 

تواجه قطاع ال�شناعة و�شبل التعامل معها.
واأكد جاللة امللك خالل اللقاء الذي ح�شره رئي�س الوزراء الدكتور عبداهلل 
الن�شور ووزير ال�شناعة والتجارة حامت احللواين، اأن قطاع ال�شناعة يعترب 
من اأهم القطاعات القت�شادية، وي�شهم ب�شكل كبري يف دفع عجلة النمو 

القت�شادي، واأنه يتاأثر بالتحديات التي تواجه القت�شاد الوطني.
و�شدد على اأن قطاع ال�شناعة مهم يف اإيجاد فر�س عمل وزيادة ال�شادرات 
الوطنية، واأنه وبال�شراكة احلقيقية بني القطاعني العام واخلا�س، �شيكون 

هناك حلول عملية للتحديات التي تواجه جميع القطاعات القت�شادية.
امللك  مكتب  ومدير  الطراونة  فايز  امللكي  الديوان  رئي�س  اللقاء  وح�شر 

عماد فاخوري ومدير الدائرة القت�شادية يف الديوان �شامر ع�شفور.
الواقع  بتن�شيط  الكفيلة  ال�شبل  على  ال�شناعيني  حديث  تركز  املقابل  يف 

ال�شناعي يف اململكة وزيادة انتاجيته وتعزيز فاعليته يف العملية التنموية 
ب�شكل عام.

ال�شناعة  تناف�شية  زيادة  على  العمل  اأهمية  امللك  اأمام  حتاحت  واأكد 
النتاج  كلف  ارتفاع  ب�شبب  اأخريا  تراجعت  اأنها  اإلى  م�شريا  املحلية، 

وت�شاعف التحديات اأمامها.
كلف  بتقليل  ت�شاهم  للطاقة،  بديلة  م�شادر  اإيجاد  يت�شنى  حتى  اإنه  وقال 

النتاج، ل بد من الرتكيز على تطوير قانوين ال�شتثمار وال�شريبة.
الن�شب  بقاء  �شرورة  على  حتاحت  �شدد  ال�شريبة،  بقانون  يتعلق  وفيما 
على ما هي عليه يف الوقت الراهن، نظرا لكون القطاع ال�شناعي يتعر�س 
بان  واقرتح  البنكية،  والفوائد  الطاقة  كلف  متكررة يف  اأخريا لرتفاعات 
يكون الرفع ب�شكل تدريجي يف امل�شتقبل، حتى تقلل من الأعباء املرتاكمة 

على القطاع.
اأرباح  اإعفاءات  بتمديد  امللك،  اأمام  احلكومة  على  حتاحت  اقرتح  كما 
الر�شمي  الدعم  من  كنوع   ،2015 من  بدل   2020 العام  اإلى  ال�شادرات 

للقطاع ال�شناعي.

خالل لقائه ال�سناعيني

امللك يطالب بايجاد �سراكة حقيقية بني القطاعني 
احلكومي واخلا�س لتجاوز التحديات االقت�سادية
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دولة رئي�س الوزراء االأ�سبق طاهر امل�سري
يخ�س "امل�ستثمرون الن�سامى" بحديث �سامل حول 

الو�سع االقت�سادي واال�ستثماري الراهن

القت�شاد  اأن  امل�شري"،  "طاهر  الأ�شبق  الوزراء  رئي�س  دولة  اأكد 
الأردين بات يعاين اليوم من حتديات كبرية دفعت احلكومة للتفكري 
جباية  يف  والرتكيز  املواطنني  على  ال�شرائب  من  املزيد  فر�س  يف 

وحت�شيل الأموال على معاجلة الختاللت.

امل�شري  قال  الن�شامى"  "امل�شتثمرون  جملة  بها  خ�س  مقابلة  ويف 
م�شاكل  ملعاجلة  اتباعها  التي يجب  واحللول  والتطلعات  الواقع  حول 
القت�شاد الوطني اأن ارتفاع حجم النفاق احلكومي دفع احلكومة اإلى 
زيادة اعتمادها على القرتا�س على امل�شتويني الداخلي واخلارجي، 
م�شريا اإلى ان الأو�شاع القت�شادية باتت بحاجة ما�شة اإلى معاجلة 

امللف  اإدارة  يف  جديدة  اإدارة  اأ�شاليب  عن  والبحث  وفعالة  حكيمة 
القت�شادي، خ�شو�شا يف مو�شوع ايجاد م�شادر بديلة للطاقة.

وفيما يلي ن�ص �للقاء:

• يعاين �لقت�صاد �لأردين من �لعديد من �لتحديات و�ل�صغ�ط 

بر�أيكم  �مل��طن،  على  �لعبء  ز�د  ما  بالأ�صعار،  �لت�صخم  �لى  �أدت 

�لقطاع  وعلى  �لقت�صاد  على  �ل�صغ�ط  لهذه  �ملت�قع  �لأثر  ما 

�ل�صتثماري ب�صكل خا�ص؟

ب�شكل  اقت�شاديا  الأردن  يواجهها  التي  وامل�شاعب  اخلطر   -
عام ل تقت�شر على الت�شخم املتنامي الذي يعاين منه فقط، بل 

امل�سري: االأردن يعاين من حجم انفاق حكومي مرتفع
يزداد �سنويا ب�سكل مقلق

امل�سري يتحدث لرئي�س التحرير
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لقــــــــــــــــــاء العـــــــــــــــــــدد

يرتبط  واملالية  القت�شادية  الأزمات  كون  ذلك  من  اأكرث  هناك 
بها العديد من الأمور واملعطيات التي توؤثر كل منها على الأخرى، 
عام  كل  يزداد  مرتفع  حكومي  انفاق  حجم  من  تعاين  فاململكة 
ب�شكل يثري القلق، وهو ما يتطلب من احلكومة اتخاذ اجراءات 
وتدابري �شريعة وفورية للوقوف على هذه التحديات القت�شادية 

وما يلبي احتياجات ومتطلبات املجتمع.

ملعاجلة  احللول  ايجاد  على  اليوم  احلكومة  جهود  ترتكز  ول 
تتمكن من توفري  الت�شخم بل تن�شب يف زيادة اليرادات حتى 
الأموال لتغطية انفاقها، لذلك فانها تعمل على حت�شيل الأموال 
اليوم  املجتمع  فان  لذلك  املرتفعة،  نفقاتها  خف�س  على  ولي�س 
والتي  عليه  املفرو�شة  ال�شرائب  حجم  يف  زيادة  من  يعاين 
احلكومة  فيها  تتهاون  ل  الذي  الوقت  املواطن، يف  كاهل  اأثقلت 
يف جبايتها  "ال�شرائب" وتتخذ يف الكثري من الأحيان اجراءات 
�شارمة لتح�شيلها، مع العلم ااأن جهود احلكومة يجب اأن تن�شب 

على تخفي�س النفقات.

يواجه  اآخر  حتد  هناك  احلكومة،  انفاق  حجم  اإلى  وا�شافة 
القرتا�س  الى  احلكومة  حاجة  تنامي  وهو  الأردين  القت�شاد 
املتعلقة  �شيا�شتها  خالل  فمن  واخلارجية،  املحلية  البنوك  من 
من  كبرية  �شيولة  احلكومة  �شحبت  فقد  الداخلي  بالقرتا�س 
ال�شوق املالية املحلية لتغطية احتياجاتها املالية وانفاقها، وبذلك 
فقد تركت ال�شوق بكل مكوناته خا�شة القطاع ال�شتثماري يعاين 
وال�شتثمار  الفائدة  اأ�شعار  على  اأثر  ما  ال�شيولة،  يف  نق�س  من 

والن�شاط القت�شادي ب�شكل عام.

"يتعني البحث عن 

م�سادر بديلة للطاقة

وعدم االعتماد على 

النفط فقط"

"يجب ا�ستغالل عن�سر 
االأمــــن واال�ســتقـــرار
للنهــــو�س بقطــاعـــي 

ال�سياحـــة والتعليـــــم"
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احلكومة �سحبت �سيولة كبرية من ال�سوق املالية الداخلية 
نتيجة اعتمادها على االقرتا�س

و�ل�صيا�صة  �لظروف  هذه  ظل  يف  �ملركزي  �لبنك  دور  ه�  ما   •

�حلك�مية؟

التوازن  ايجاد  ويحاول  الظواهر  هذه  يراقب  املركزي  البنك   -
بحيث ل يطغى جانب اأو عامل اقت�شادي على اآخر، فالبنك يقوم 

بدور اأ�شا�شي وفعال يف احلفاظ على قيمة الدينار الأردين.

• ي�صتكي �لعديد من �مل�صتثمرين �ملحليني و�لأجانب من �لق��نني 

و�لت�صريعات �لتي تتعلق بال�صتثمار �لتي و�صف�ها •باملنفرة•، ما 

�جر�ء�ت  لت�صهيل  �ملطل�ب  ه�  وما  �ل�صكاوى،  بتلك  دولتكم  ر�أي 

�ل�صتثمار؟

- بالتاأكيد ان ال�شتثمار الداخلي واخلارجي عامل مهم جدا يف 

العام  اطارها  يف  اأردنية  ت�شريعات  وهناك  القت�شاد،  حتريك 
جيدة تتقبل مبداأ اأهمية ال�شتثمار. 

لكن التحديات التي يواجهها القطاع ال�شتثماري الأردين تقع يف 
املجمل يف اجلهاز الداري الذي يطبق ن�شو�س القوانني، وبكل 
حتفظ اأقول اأنه ل تتوفر الرادة الدارية التي تتفهم معنى اأهمية 
الزمن  من  عقود  قبل  يعترب  كان  الداري  فاجلهاز  ال�شتثمار، 
احلاجات  مع  التكيف  على  بقدرته  ويتميز  النتاجية  على  مثال 
الوطنية، ولكن اليوم اأ�شبح املوظف غري مبال بتطوير عمله، وهو 
ما اأدى اإلى �شعف النتاجية، الأمر الذي انعك�س ب�شورة مبا�شرة 

على خدمات امل�شتثمرين.

كما اأن هناك معيقات اأخرى غري ادارية تواجه قطاع ال�شتثمار 
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من  وحدت  الأجانب  امل�شتثمرين  هروب  يف  �شاهمت  اململكة  يف 
قدرات امل�شتثمر املحلي.

�لنفط  �أ�صعار  �رتفاع  تاأثري  مدى  عن   �ص�ؤ�ل  �لى  ينقلنا  هذ�   •

�مل��طن  على  مبا�صرة  ب�ص�رة  و�نعكا�صاته  �لأردين  �لقت�صاد  على 

وعلى �مل�صتثمرين ب�صكل عام، كيف ميكن بر�يكم تخفيف �أثر هذ� 

�جلن�ن يف �أ�صعار �لنفط؟

- تعترب الطاقة بكل اأ�شكالها من امل�شاكل الكربى والرئي�شة التي 
تعاين منها اململكة، وكان وا�شحا منذ عقود اأن الأردن �شيواجه 
تقم  ومل  اليوم،  منها  يعاين  التي  والتحديات  امل�شاكل  هذه  مثل 
هذه  على  للتغلب  اجلانب  هذا  يف  يذكر  �شيء  بعمل  احلكومات 
ال�شعاب، ومن املعروف اأن الأردن يعترب من اأفقر دول العامل يف 
جمالت الطاقة، حيث كان البحث عن م�شادر للطاقة حمدودا 
جدا، وبقي هذا املو�شوع "الطاقة" يراوح مكانه دون تطور، ما 
عمل على زيادة الأعباء املالية والنقدية واملعي�شية على املواطن 
واملجتمع ب�شكل عام، لذلك ميكن القول اأننا يف الأردن ينق�شنا 
التخطيط ال�شرتاتيجي، فالعامل يتحرك ويتطور ب�شرعة ونحن 

نقف دون ال�شعي ملواكبة هذا التطور.

مع  والتعامل  امل�شتقبلية  الحتياجات  حتديد  من  بد  ل  لذلك 
نلبي  وبتخطيط  حتى  علمية  ب�شورة  الأمر  امل�شتجدات يف هذا 
قطاع  اجلانب  هذا  يف  واأذكر  املجتمع،  واحتياجات  متطلبات 
الكهرباء الذي كان مثال جيدا على التخطيط احلكيم، فقد كان 

الأردن ي�شدر الكهرباء يف ال�شابق واأ�شبحنا اليوم اما م�شتوردين 
ب�شكل قليل اأو نغطي احتياجاتنا متاما.

من  تنفيذها  و�ملطل�ب  �ملقرتحة  �حلل�ل  هي  ما  بر�أيك   •

�حلك�مة للخروج من �ل��صع �حلرج؟

- اأول: ال�شتمرار يف البحث احلثيث عن م�شادر بديلة للطاقة 
ال�شخري  والزيت  الغاز  فهناك  والبرتول،  النفط  فقط  لي�س 
املتجددة  الطاقة  يف  ميزة  الأردن  يف  فلنا  ال�شم�شية،  والطاقة 
املحلية  القدرات  ودعم  ا�شتغالل  من  بد  فال  ا�شتغاللها،  يجب 
وتطويرها من خالل ا�شترياد التكنولوجيا  والعلم، وذلك لبناء 
تكنولوجا متطورة يف الطاقة املتجددة  تكون عن�شرا اأ�شا�شيا من 

املوارد الوطنية.

ثانيا: ل بد من ا�شتغالل عن�شر الأمن وال�شتقرار الذي ينعم به 
الأردن، لتطوير العمل يف كافة املجالت والقطاعات خا�شة التي 
رئي�شة  دولة  تكون  اأن  بامكانها  فاململكة  ال�شياحة،  بقطاع  تتعلق 
و�شاحب  الأهمية  بالغ  القطاع  هذا  يف  الدويل  امل�شتوى  على 
الطبية  تقدمي اخلدمات  الأو�شط يف  ال�شرق  الريادة يف منطقة 
هذه  فجميع  والبنكية،  وير"  "�شوفت  والتكنولوجية  والتعليمية 
بد  املواطن، لذلك ل  بها  ويتمتع  الأردن  المتيازات موجودة يف 
من ا�شتغالل هذه امليزات للنهو�س بالقت�شاد الوطني وحت�شني 

معي�شة املواطن وايجاد امل�شاريع ذات القيمة امل�شافة.

بلغت  التي  والقطاعات  الناجحة  امل�شاريع  دعم  من  لبد  ثالثا: 
بالذكر هنا قطاع  واأخ�س  العاملي،  امل�شتوى  والنجاح  الرقي  من 
الأدوية الذي يعترب من اأجنح القطاعات وال�شتثمارات، فالقيمة 
امل�شافة يف هذه ال�شناعات عالية جدا، كما اأن القطاع التعليمي 
الوطني  املكونة لالقت�شاد  القطاعات  اأهم  الأردن يعترب من  يف 
ع�شرات  فهناك  الأمثل،  بال�شكل  وا�شتغالله  تطويره  من  ولبد 
الأردن  يف  يدر�شون  الذين  وامل�شلمني  العرب  الطالب  اآلف 

وينفقون ع�شرات املاليني من الدولرات.

البنك املركزي يقوم بدور اأ�سا�سي يف احلفاظ

على قيمة الدينار االأردين

"ال بد من حتديد 
االحتياجات امل�ستقبلية 
والتعامل مع امل�ستجدات 

ب�سورة علمية"



�كدت جمم�عة كادبي �ل�صتثمارية �صعيها �لد�ئم �إلى حتفيز قطاع �ل�صناعات     

�لدفاعية و�لأمنية يف �لأردن، حيث متكنت من و�صع نف�صها على �خلارطة �لعاملية �بتد�ء من 

ت��جدها يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �إفريقيا وثم و�ص�لها لأوروبا، و�لأمريكيتني، 

وجن�ب وو�صط و�صرق �آ�صيا وباقي دول �إفريقيا.

"الن�سامى" تتناول احللقة الثانية من قطاعات املجموعة

ال�ســالخ: �سركتان من �سركات املجموعة تعمالن يف قطاع االأ�سلحة والذخائر

مــلــــــــــــــــف العـــــــــــــــــــــدد

ال�سالخ: جمموعة كادبي اال�ستثمارية 
متكنت من و�سع نف�سها على اخلارطة العاملية



ف العــــــــــــــــدد
ملـــــــ
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واليوم تتناول "الن�شامى" اجلزء الثاين من �شل�شلة احللقات الربع التي 
خ�ش�شتها  لتغطية كافة ن�شاطات جمموعة كادبي ال�شتثمارية، حيث �شيتم 
يف هذا العدد احلديث عن قطاعي الإلكرتونيات والإلكرتو- ب�شريات وقطاع 
الأ�شلحة والذخائر للتعرف على ال�شركات التابعة للمجموعة والعاملة فيها.

ويقول الرئي�س التنفيذي ملجموعة كادبي ال�شتثمارية املهند�س اأحمد عدنان 
ال�شاّلخ، اأن ال�شركة املتخ�ش�شة والعاملة يف قطاع الإلكرتونيات والإلكرتو-

ب�شريات هي �شركة ا�شل�شان ال�شرق الأو�شط.

كادبي  جمموعة  بني  ك�شراكة  الأو�شط  ال�شرق  ا�شل�شان  �شركة  وتاأ�ش�شت 
معدات  وت�شنيع  وتطوير  لت�شميم  الرتكية،  اأ�شل�شان  و�شركة  ال�شتثمارية 
العادية  لال�شتخدامات  واحلرارية  الليلية  باملراقبة  تتعلق  ع�شكرية خا�شة 
للع�شكريني، ومنظمات تطبيق القانون ولزبائن اآخرين من خمتلف مناطق 

العامل يف جمالت اأخرى م�شابهة.
خا�س  منظار  من  تتاألف  الرئي�شية  ال�شركة  منتجات  اأن  ال�شاّلخ  وي�شيف 
ومناظري  الآلية،  بالر�شا�شات  خا�س  ومنظار  الأنواع،  خمتلفة  بالبنادق 
احادي  الليلية  الروؤية  منظار  الى  ا�شافة  الرتكيز،  اأحادية  الليلية  الروؤية 

العني طراز)""""(.

عالية  �شورة  طراز)""""(  العني  اأحادي  الليلية  الروؤية  منظار  ويوفر 
الدقة للروؤية الليلية املكثفة، ويتميز باأنه مدمج يف تركيب اأجزائه وخفيف 

الوزن و متني، ويتاألف املنظار من اأنبوب واحد جمهز للنظر بعني واحدة.

وي�شتند املفهوم اجلديد للمنظار اأحادي العني على ال�شتخدام امل�شتقل لكل 
العني  تبقى  الليلية،  الروؤية  العينني بجهاز  يتم جتهيز احدى  فبينما  عني، 

الأخرى حرة ومك�شوفة.

ويتمتع منظار الروؤية الليلية اأحادي العني طراز )""""( مبيزة عظيمة 
للم�شتخدم  ي�شمح  كونه  ب�شبب  العتيادي  املزدوج  باملنظار  مقارنته  عند 
بالتكيف الفوري مع ال�شوء املحيط حول املكان فور النتهاء من ا�شتعماله 
وازالة املنظار، وبف�شل عدم تغطية العني الأخرى، فلن يكون هنالك جمال 
ا�شتعمال  امكانية  ذلك  اإلى  اأ�شف  للعني.  املوؤقت  الليلي  العمى  حل�شول 
الروؤية  مناظري  مع  تثبيته  عند  بندقية  منظار  مبثابة  املنظار)""""( 
النهارية املختلفة، كما وان هنالك فائدة وميزة كربى ملنظار الروؤية الليلية 
زاوية  تبلغ  الروؤية حيث  ات�شاع حقل  وهي  العني طراز )""""(  اأحادي 

النظر )""( درجة للعني املجهزة باملنظار. 

�سركة اأ�سل�سان ال�سرق االأو�سط هي املمثل الوحيد لقطاع 
االإلكرتونيات واالإلكرتو-ب�سريات
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واحدة   )"-"( عادية  بطارية  بوا�شطة   )""""( طراز  املنظار  ويعمل 
الى  الو�شول  �شهولة  ان  كما  �شحنه،  اعادة  الذي ميكن  النوع  اأو من  فقط 
ب�شهولة  الت�شميم  وي�شمح  مريحة،  و  �شهلة  تبديلها  عملية  جعل  البطارية 
الو�شول الى مفاتيح الت�شغيل ونظام الروؤية بالأ�شعة حتت احلمراء )""( 
و  ال�شورة  ت�شاهم حلقات معايرة و�شوح  للم�شتخدم، كما  وجعلها مريحة 

قوة العد�شة يف جعل املنظار عملية خالية من املتاعب.

بقوة  متتعه  املنظار،  لهذا  العامة  اخل�شائ�س  ان  اإلى  ال�شاّلخ  وي�شري 
واإ�شاءة  ال�شورة،  وو�شوح  العد�شة  قوة  تعديل  وقابلية  واحدة،  مرة  تكبري 
واحدة  ببطارية  والعمل  باجلهاز،  مدمج  ب�شكل  احلمراء  حتت  لالأ�شعة 
اأو  باليد  ويتيح حمله  البطارية،  تبديل  و�شهولة يف  نوع )"-"(،  فقط من 
اأو قناع  تثبيته على قطعة ال�شالح امل�شتعمل، وقابلية ا�شتعماله مع اخلوذة 
)"""( اخلا�س بالأ�شلحة النووية اأو البيولوجية اأو الكيماوية، كما يتميز 
كونه منظارا مدجما يف ت�شميمه، وخفيف الوزن ولكنة متني، وقوة تكبري 
ال�شوء، و�شور وا�شحة و�شاطعة، وح�شا�شية لل�شوء ال�شعيف، وراحة وثبات 

عند ا�شتخدام قناع الوجه.

اأما عن منظار الروؤية الليلية اخلا�س بال�شالح )""""(، فيقول ال�شاّلخ 
عايل  ليكون  ت�شميمه  مت  الفردي   "" """" الليلي  ال�شالح  منظار  ان 

لقوات  الت�شويب  القدرة على  زيادة  بهدف  الليلية  بالروؤية  الداء اخلا�س 
امل�شاة احلديثة بوا�شطة تقنية الروؤية الليلية عرب تكثيف ال�شوء، كما ويتميز 
هذا املنظار الفريد يف نوعه واملنتج حديثًا بقوة الأداء نظرًا خلفته و�شهولة 

ا�شتخدامه.

الليلية  بالروؤية  اخلا�س  الفردي   "" """" الليلي  ال�شالح  منظار  ويعمل 
القوي  املنظار  هذا  يوفر  حيث   ،)""( نوع  من  فقط  واحدة  ببطارية 
مكثفة  و�شورا  مرات   " حتى  مكربة  اجلودة  عالية  روؤية  للماء  واملقاوم 
اأغطية  املنظار على  يحتوي  كما  الت�شويب،  ودقة  الليلية  للم�شاهدة  وذلك 
حماية للعد�شة �شد رذاذ املاء والتي حتتوي على فلرت عادي كبري للتدريبات 

النهارية و عملية معايرة )ت�شفري( دقيقة لل�شالح.

بوا�شطة  الت�شغيل  هو  املنظار  هذا  اأبرز خ�شائ�س  ان  اإلى  ال�شاّلخ  وي�شري 
التوهج  �شد  وحماية  الت�شويب،  �شبكة  و�شوح  لتعديل  قابل  واحد،  مفتاح 
ال�شوئي الفجائي، و�شغري وخفيف الوزن ومتني، وقوة تكبري لل�شوء، �شور 

وا�شحة و�شاطعة، وح�ّشا�س لل�شوء ال�شعيف.

اما التجهيزات الأ�شا�شية فتلخ�س بدليل الت�شغيل، وعدة تنظيف العد�شة، 
وفلرت خا�س بالتدريب النهاري، وحقيبة احلمل، وحقيبة خا�شة لل�شحن /

املجموعة قامت بت�سميم وتطوير وت�سنيع معدات 
ع�سكرية تتعلق باملراقبة الليلية واحلرارية
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التخزين، وغطاء واقية عد�شة العني والذي ميكن اأغالقه، وقاعدة تثبيت 
املنظار على ال�شالح حمدودة العزم.

بال�شالح  اخلا�س  الليلية  الروؤية  منظار  عن  للحديث  ال�شاّلخ  وينتقل 
بهدف  ت�شميمه  مت  انه  ليقول  حديثًا،  واملنتج  نوعه  يف  الفريد   )""""(
زيادة القدرة على الت�شويب لقوات امل�شاة احلديثة بوا�شطة تقنية الروؤية 
و�شهولة  خلفته  نظرًا  الأداء  بقوة  ويتميز  وهو  ال�شوء،  تكثيف  عرب  الليلية 

ا�شتخدامه. 

الليلية  بالروؤية  اخلا�س  الفردي   "" """" الليلي  ال�شالح  منظار  ويعمل 
واملقاوم  القوي  املنظار  هذا  ويوفر   .)""( نوع  من  فقط  واحدة  ببطارية 
للم�شاهدة  مكثفة  و�شورا  مرات   " حتى  مكربة  اجلودة  عالية  روؤية  للماء 
 "" """" الليلي  ال�شالح  منظار  ويحتوي  كما  الت�شويب،  ودقة  الليلية 
الفردي اخلا�س بالروؤية الليلية على اأغطية حماية للعد�شة �شد رذاذ املاء 
معايرة  عملية  و  النهارية  للتدريبات  كبري  عادي  فلرت  على  حتتوي  والتي 

)ت�شفري( دقيقة لل�شالح.

لتعديل  وقابل  واحد،  مفتاح  بوا�شطة  الت�شغيل  فهي  العامة  اما خ�شائ�شه 
و�شغري  الفجائي،  ال�شوئي  التوهج  �شد  وحماية  الت�شويب،  �شبكة  و�شوح 
وخفيف الوزن ومتني، وقوة تكبري لل�شوء، �شور وا�شحة و�شاطعة، وح�ّشا�س 
تنظيف  وعدة  الت�شغيل،  ودليل  الأ�شا�شية،  والتجهيزات  ال�شعيف،  لل�شوء 

العد�شة.

وهنالك منظار �شقر الذي يعترب منظار الك�شف احلراري اخلا�س ب�شاروخ 
يزود  الذي  املتكامل  احلل  �شقر  نظام  يعترب  حيث   ،""""""-" الـ 
 """"""-" والدبابات  للدروع  امل�شاد  ال�شاروخ  اطالق  من�شب 
وجمد  خفيف  ووزن  مدمج  ع�شري  بت�شميم  املنا�شب  احلراري  باملنظار 

اقت�شاديًا.

ويتميز نظام �شقر باحتوائه على كامريا حديثة وذات اداء عايل م�شمم 
ونهارًا  لياًل  بعيدة  م�شافة  على  اخلطر  م�شادر  وحتديد  ومتييز  للك�شف 
يف خمتلف الظروف اجلوية، ولقد مت ا�شتخدام نظام �شقر مع ال�شاروخ 
تظهر  حيث  تام،  بنجاح   """"""-" والدبابات  للدروع  امل�شاد 
ال�شورة احلرارية ملنظار �شقر من خالل نف�س منظار ال�شاروخ وذلك عن 
طريق املقّوم الب�شري الذي ياأتي مزودًا مع منظار الك�شف احلراري �شقر. 

العر�س  بو�شعية  باملنظار  الروؤية  اختيار  املنظار  اأبرز خ�شائ�س هذا  ومن 
املبا�شر العادي او احلراري، ميزة اإزالة الوهج الزائد، وتعزيز �شكل ال�شورة 
اأو  الت�شغيل/  بحالة  املنظار  وو�شع  مدرو�شة،  بح�شابات  م�شاهدتها  املراد 
النتظار/ اأو الإغالق، وتوفر اإمكانية جتميد ال�شورة، واإمكانية تغيري القطبية.

املثبت  املدرعة  للمركبات   """-"" احلراري  الروؤية  منظار  نظام  اأما 
للمركبات  العملياتية  القدرات  بتعزيز  يتميز  فانه  املدرعة،  املركبات  على 
الدوريات  مهام  ويف  مقاتلة  وكاآلية  ا�شتطالع  كاآلية  ت�شتعمل  التي  املدرعة 
العتيادية، وذلك يف جميع الأحوال اجلوية وظروف �شاحة املعركة، م�شريا 
اإلى انه نظرًا ل�شغر حجم وتعدد ا�شتعمالت نظام منظار الروؤية احلــراري 

""-""" ميكن تركيبة وا�شتعماله على اأي نوع من املركبات املدرعة.

من  لالأ�شلحة  والت�شديد  احلرارية  للروؤية  ال�شامل  النظام  هذا  ويتاألف 
ووحدة  للمنظار،  املدرعة  احلماية  ت�شمل  امل�شاندة  النظمة  من  جمموعة 
وا�شتقبال  ار�شال  وانظمة  العر�س،  و�شا�شات  امل�شتخدم،  لدى  التحكم 
اللكرتونية،  والنظمة  الكوابل  من  ، وجمموعة  الرتكيب  وادوات  الفيديو، 
تقريبي عن طريق  الرامي مبدى  تزويد  النظام  هذا  با�شتطاعة  وانه  كما 

ا�شتخدام نظام التل�شكوب وح�شابات املثلثات.

ويتميز نظام منظار الروؤية احلراري ""-""" بتوفر نوعني من �شبكات 
الرماية والت�شويب امل�شتخدمة مع املدافع الثقيلة عيار ""،" ملم و ""،" 
ملم. وبف�شل ا�شتعمال التقنية املتقدمة با�شتطاعة امل�شتخدم لنظام منظار 
وت�شويب  رماية  �شبكات  حتميل  او  ا�شافة   """-"" احلراري  الروؤية 

جديدة من خالل و�شلة على املخرج الإلكرتوين اخلارجي.

ف العــــــــــــــــدد
ملـــــــ

ت�سنيع وتزويد خمتلف 
اأنواع الذخائر اخلفيفة
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البعيدة  الهداف  روؤية  ميكن  العايل  الب�شري  التكبري  الى  بالإ�شافة 
�شهلة  خيارات  وقائمة  واحد  حتكم  زر  على  يحتوي  وانه  كما  بالتفا�شيل، 

الفهم مما يجعله �شهل ال�شتخدام مبفاهيم ت�شغيلية ب�شيطة. 

للت�شويب  ك�شبكة  منظورين،  من  اليه  ينظر  فانه  النهاري  املنظار  اما 
وكمنظار بندقية خفيف الوزن م�شمم لال�شتخدام املزدوج لبنادق امل�شاة 

والقنا�شني. 

بج�شم  التل�شكوب  مع  ال�شوء  ومقوم  مكثف  احلديث  الت�شميم  ويجمع 
املحاولة  من  الهدف  ا�شابة  من  القنا�س  يتمكن  الطريقة  وبهذه  واحد، 
ال�شتخدامان  ان هذين  اإلى  الذخرية، م�شريا  ا�شتهالك  وتخفي�س  الأولى 
كعاك�شة  ا�شتخدامهما  ميكن  اخلفيف  البندقية  ومنظار  الت�شديد  ل�شبكة 
جمّمعة لل�شوء عرب �شبكة الت�شديد املكونة من النقاط احلمراء مع امكانية 
التكبري مرة واحدة )او مرة ون�شف( واي�شا كتل�شكوب عرب �شبكة الت�شديد 
البال�شتية امللز )""""""" """-""" ( مع امكانية التكبري " مرات )او " 

مرات(.

عند  اكرب  جناحا  للجندي  يوفر  واحدة  ملدة  التكبري  مع  احلمراء  النقطة 
الت�شديد  �شبكة  اما  املاأهولة،  الماكن  معارك  يف  الولى  ال�شريعة  الرماية 
للم�شافات  الرماية  جناح  من  يزيد  فاإنه  مرات  اربع  تكبري  مع  البال�شتية 
البعيدة. ولكي يتم ا�شتعمال هذه المكانيات، فما على اجلندي ال حتويل 
يد التكبري املوجودة بني املنظار وقاعدة التثبيت للو�شول ب�شهولة الى الو�شع 

املطلوب. تتم هذه التغريات عرب تاأثري وحدة العد�شة يف املحور الب�شري.

بالإ�شافة اإلى ذلك فان الت�شميم احلديث لقواعد التثبيت مينح اجلندي 
امكانية معايرة )ت�شفري( ال�شالح ب�شرعة ا�شافة الى �شرعة تثبيت املنظار 

على ال�شالح.

ويتميز املنظار بدقة روؤية عالية، وخيارين للروؤية، و�شبكة ت�شديد، اإمكانية 
 " تكبري   ( مرت   """ حتى  ومدى  لل�شوء،  جمّمعة  عاك�شة  اإلى  حتويله 

مرات(، ومدى حتى """ مرت )تكبري " مرات(.

�شمنه  يعمل  الذي  والذخائر  الأ�شلحة  قطاع  عن  للحديث  ال�شالخ  وينتقل 
ل�شناعة  والأردنية  الدفاعية،  والأنظمة  للمعدات  جدارا  هما  �شركتان، 

الذخائر واخلدمات امل�شاندة.

�شركات  اإحدى  هي  الدفاعية  والأنظمة  للمعدات  جدارا  �شركة  ان  ويقول 
بتطوير  وتعنى  ال�شتثمارية  كادبي  جمموعة  يف  والذخائر  الأ�شلحة  قطاع 
لتلبية  والع�شكرية  الدفاعية  املجالت  يف  التقنية  احللول  وتقدمي  الأنظمة 

متطلبات واحتياجات القوات امل�شلحة.

مبوا�شفات   """-"" الن�شاب  قاذف  وتطوير  بت�شنيع  ال�شركة  وتقوم 
فريدة وكفاءة متميزة ودقة عالية وهو مزود مبنظار ب�شري نهاري وليلي 
الذخائر،  اأنواع من  اإطالق ثالثة  القدرة على  ولديه  ليزرية  مبقدرة مدى 
واإمكانية  املوؤثر  املدى  بطول  ال�شركة  قبل  من  املطور  الن�شاب  ميتاز  كما 
اإلى  بالإ�شافة  احلجم  و�شغرية  حم�شورة  �شبه  اأماكن  داخل  من  اطالقه 

�شهولة ا�شتخدام واأمان مع خا�شية التدمري الذاتي.

ك�شراكة  تاأ�ش�شت  الدفاعية  والأنظمة  للمعدات  جدارا  �شركة  ان  وي�شيف 
اردنية رو�شية لتكون احدى �شركات جمموعه كادبي ال�شتثمارية )"""(، 
�شالح جديد م�شاد  تطوير  اأجل  معًا من  العمل  على  اتفق اجلانبان  حيث 
وبيعه  وانتاجه  ملكيته  حقوق  تكون  بحيث   """ عائلة  �شمن  من  للدروع 

ح�شريًا على الردن و حتت م�شمى """"" )ن�شاب( .

ان الهدف الرئي�شي لهذه ال�شركة هو الو�شول الى م�شتوى متميز يف جمال 
تطوير وت�شنيع النظمة الدفاعية وكذلك تقدمي ال�شت�شارات الفنية للقوات 

امل�شلحة الأردنية )"""( وبالذات فيما يخ�س ال�شلحة رو�شية ال�شنع.

الى  الو�شول  ال�شركة هو  تاأ�شي�س  ال�شا�شي من  الهدف  اأن  ال�شالخ  وي�شري 
م�شتوى ريادي ومتميز يف جمال ت�شنيع الأ�شلحة امل�شادة للدروع  ق�شرية 
العالية،  والفاعلية  بالكفاءة  تتميز  نوعها  من  فريده  ومبوا�شفات  املدى 
حيث يعترب �شالح مقاومة الدروع "ن�شاب" من اأحدث اأنواع اأ�شلحة مقاومة 
الدروع وهو اجليل الخري من عائله """، كما وت�شعى ال�شركة لن تكون 
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الرائدة يف جمال ال�شناعات الدفاعية والأمنية على م�شتوى املنطقة وذلك 
مبا يواكب اآخر امل�شتجدات على تطوير هذه ال�شناعات.

وينتقل ال�شالخ للحديث عن ال�شركة الثانية املكونة لقطاع قطاع الأ�شلحة 
والذخائر وهي ال�شركة الأردنية ل�شناعة الذخائر واخلدمات امل�شاندة التي 

تقوم بت�شنيع وتزويد خمتلف اأنواع الذخائر اخلفيفة.

اخلفيفة،  الذخائر  اأنواع  خمتلف  وتزويد  بت�شنيع  ال�شركة  عمل  ويتمثل 
اإجراء  عن  ف�شاًل  للذخائر  متخ�ش�شة  م�شتودعات  واإدامة  وتاأ�شي�س 
عمليات الفح�س والتقييم للذخائر على اختالف اأنواعها وتفكيك الذخائر 

واإخراجها من اخلدمة.

وي�شري ال�شالخ اإلى اأن الذخائر التي تنتجها ال�شركة تخ�شع اأي�شًا لعمليات 
متقدمة من التقييم يف خمتربات الفح�س البالي�شتية، يتم ذلك من خالل 
اأداء  من  للتحقق  اللكرتونية  املعدات  احدث  با�شتخدام  فحو�شات  اإجراء 

يتم  والتاأثري، كما  والدقة  ال�شرعة وال�شغط  ب�شكل عام مبا فيها  الذخرية 
الذخائر  وتطوير  لتح�شني  املتاحة  املخربية  الإمكانيات  هذه  ا�شتخدام 
لعمالء ال�شركة حيث تعمل ال�شركة اأي�شا كمركز للبحث والتطوير يف جمال 
�شناعة الذخائر على اختالف اأنواعها وذلك لتلبية متطلبات امل�شتخدم يف 

هذا املجال.

للذخائر  متخ�ش�شة  م�شتودعات  واإدامة  تاأ�شي�س  ال�شركة  عمل  ويت�شمن 
ف�شاًل عن اإجراء عمليات الفح�س والتقييم للذخائر على اختالف اأنواعها 
من  والخراج  التفكيك  من  املتقدمة  املراحل  وحتى  م�شريها  لتحديد 

اخلدمة.

من  اخلفيفة  الذخائر  باإنتاج  ال�شركة  تقوم  الذخائر،  لأنواع  بالن�شبة  اما 
عيار: ""." ملم، ""." ملم و" ملم وبع�س ذخائر ال�شيد واخلرطو�س 
عيار ""، اإ�شافة اإلى خطط التو�شع باإنتاج بع�س اأنواع الذخائر املتو�شطة 

والثقيلة يف امل�شتقبل.

�سركة جدارا للمعدات واالأنظمة الدفاعية قامت بت�سنيع 
وتطوير الن�ساب ""-"""
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منطقة العقبة االقت�سادية اخلا�سة..
 13 عـــامــًا مــن االإجنـــاز

حمادين: االأمن واالأمان واال�ستقرار يف البيئة الت�سريعية
 اأهم عوامل النجاح يف املنطقة اخلا�سة

�شمن  خا�شة  اقت�شادية  منطقة  العقبة  اعالن  على  مرت  عاما   ""
والنماء يف منطقة  الثقة  بناء  وتعمل على  امل�شتقبل  ت�شت�شرف  ملكية  روؤية 
حمطة  لتكون  العديدة  الن�شبية  ومزاياها  اجلغرايف  موقعها  يوؤهلها 

اقت�شادية مهمة على ال�شعيد الوطني.

العقبة  منطقة  �شلطة  مفو�شي  جمل�س  رئي�س  ح�شب  اليوم  فالعقبة 
خالل  كبري  ب�شكل  تطورت  حمادين  كامل  الدكتور  اخلا�شة  القت�شادية 
ال�شنوات الع�شر املا�شية، م�شددا يف الوقت نف�شه ان م�شرية النجاح التي 

�شلكتها العقبة �شت�شتمر. 

النجاح يف  ما عزز من عوامل  لـ"الن�شامى"، "ان  ويقول خالل حديثه 
امن  من  اململكة  بها  تتمتع  ما  اهمها  لعل  عدة  ا�شباب  اخلا�شة  املنطقة 
وامان وال�شتقرار يف البيئة الت�شريعية والتكاء على نهج الالمركزية الذي 

اتاح �شرعة اتخاذ القرار بعيدا عن تعقيدات الروتني.

يقت�شر  مل  اخلا�شة  القت�شادية  العقبة  منطقة  �شلطة  دور  اأن  وي�شيف 
على تنمية وتطوير املنطقة اجلغرافية املحددة لها مبوجب القانون، لكنها 
مدت اذرعها التطويرية الى خمتلف ارجاء حمافظة العقبة لتقدم خدمات 
وذلك  رم،  ووادي  عربة   ووادي  والدي�شه  القويرة  ملنطقة  مبا�شرة  كبرية 
حكومية  غري  ومنظمات  حكومية  و�شبه  حكومية  موؤ�ش�شات  مع  بالتعاون 

وكلها تهدف اإلى خدمة املنطقة و�شكانها.

وتنميته،  املحلي  املجتمع  تطوير  يف  الكبري  الهتمام  ال�شلطة  واأولت  كما 
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ال�سلطة مدت ذراعها التطويرية 

اإلى خمتلف اأرجاء حمافظة العقبة

عدد اخلطوط املالحية
العاملية التي تتعامل مع امليناء 

ارتفع اإلى 24 خطا

حجم العمالة املحلية يف العقبة 

جتاوز 30 األف فر�سة عمل

دولر، المر الذي ادى الى م�شاعفة ن�شبة النمو ورفع القدرة التناف�شية 
مليناء احلاويات بني موانئ املنطقة يف دول اجلوار وكل ذلك مت  ب�شواعد 

وعقول اأردنية حمرتفة. 

مع  تتعامل  التي  العاملية  املالحية  اخلطوط  عدد  ان  اإلى  حمادين  وي�شري 
امليناء ارتفع الى "" خطا مالحيا عامليا وت�شاعفت قدرات امليناء على 
كان  اأن  بعد  حاوية  الف   " حتميلية  ب�شعات  العمالقة  ال�شفن  ا�شتقبال 
و�شت�شاهم  فقط،  حاوية   """" ت�شل  حتميلية  ب�شعات  �شفنا  ي�شتقبل 
من  احلايل  امليناء  ر�شيف  بتو�شيع  حاليا  تنفذ  التي  التطويرية  اخلطة 
""" مرتا طوليا الى الف مرت طويل لت�شل القدرة ال�شتيعابية الى مليون 
حاوية يف العام الواحد مثلما ارتفع عدد نقاط احلاويات املربدة من """ 

نقطة الى """ نقطة مربدة تعمل باأف�شل املعايري الدولية.

الأر�شفة  توفري  واملتخ�ش�شة،  اجلديدة  املواينء  منظومة  وت�شتهدف 
واحلمولت  الحجام  مبختلف  ال�شفن  ل�شتقبال  واملعدة  املتخ�ش�شة 
املختلفة  واملواد  وال�شلع  الب�شائع  مبناولة  اخلا�شة  واملعدات  والأجهزة 
من�شاآت  وتوفري  املواد،  هذه  وطبيعة  تتنا�شب  عالية  �شوية  ذات  بكفاءة 
و�شاحات للتخزين و�شاحات لتنظيم حركة ال�شاحنات مرتبطة بنظام نقل 
العامة  وال�شحة  العامة  وال�شالمة  الأمن  معايري  وتوفري  الأمناط،  متعدد 

والبيئة مبا يتنا�شب مع القوانني والأنظمة والتعليمات الدولية واملحلية.

امللك  مطار  تطوير  يف  كربى  اهمية  ال�شلطة  اولت  مت�شل  �شعيد  وعلى 
احل�شني الدويل يف العقبة، حيث مت ان�شاء �شركة العقبة للمطارات كخطوة 
لتحويل املطار نحو الأن�شطة التجارية، وذلك بهدف لتزويد العقبة مبطار 
خدمة  على  قادرا  ليكون  كاماًل  جتهيزًا  جهز  عاملي  م�شتوى  ذي  متطور 

مدينة العقبة وخططها امل�شتقبلية الطموحة.

وعلى �شوء ذلك مت اعتماد املخطط ال�شمويل لتطوير مطار امللك ح�شني 
الدويل املعد من قبل مطارات �شانغي الدولية، بهدف تطوير املطار ب�شكل 
على  بقدرته  لالرتقاء  املبذولة  اجلهود  يعزز  مبا  واقت�شادي  م�شتدام 
ا�شتيعاب الطلب املتزايد على خدماته املتعددة مما يوؤدي اإلى خلق املزيد 

من الفر�س ال�شتثمارية يف خمتلف املجالت. 

حيث دعت دائما الى ايالء املجتمع الهمية املنا�شبة ليلم�س املواطن ثمار 
التنمية ويكون عن�شرا  فاعال فيها ولي�س متفرجا فقط على ال�شتثمارت 
التي تقام وهو ل يرى اي انعكا�س حقيقي ملا ي�شاهده على حياته اليومية .

عرب  خا�شا  اهتماما  وال�شحة  والتعليم  الرتبية  قطاعي  ال�شلطة  واولت 
املجتمع  لبناء  ومنحة  درا�شية  بعثة   """ توفري  اهمها  داعمة  برامج 
اكمال حت�شيلهم  على  مل�شاعدتهم  �شنوي  ب�شكل  العقبة  مدينة  املحلي يف 
ان�شاء  تبنت  وكذلك  الر�شمية،  الردنية  اجلامعات  يف  العايل  العلمي 
وتطوير العديد من املدار�س احلكومية املحافظة ودعم املعلمني يف العقبة 
على  �شواء  منا�شبة  كرمية  حياة  لهم  توفر  التي  المتيازات  من  بالعديد 
�شعيد توفري ال�شكانات املنا�شبة او اليفاد يف الدورات الدريبية املختلفة.

ويف جمال ال�شحة �شعت ال�شلطة عرب ال�شنوات املا�شية الى ان�شاء العديد 
ال�شحية  للمراكز  الطبية  التجهيزات  بع�س  وتوفري  ال�شحية  املراكز  من 
املرتامية يف ارجاء املحافظة، مثلما اهتمت بتوقيع العديد من التفاقيات 
مع خمتلف دول العامل لتوفري الدعم للقطاع، م�شريا اإلى ان ال�شلطة ت�شعى 
حاليا بالتعاون مع اجلامعة الردنية وجامعة بالريمو اليطالية واخلدمات 
الطبية امللكية الى درا�شة ان�شاء كلية للطب يف فرع اجلامعة الردنية يف 

العقبة تكون رافدا لقطاع ال�شحة على امل�شتوى الوطني .

جتاوز  الذي  العقبة  يف  املحلية  العمالة  حجم  ارتفاع  ان  حمادين  ويوؤكد 
العام  القطاعني  يف  اخلا�شة  املنطقة  ان�شاء  منذ  عمل   فر�شة  الف   ""
التنمية  يف  ا�شا�شي  �شريك  العقبة  يف  املواطن  ان  الى  ي�شري  واخلا�س، 
من  �شواء  الجتماعية  امل�شوؤولية  يف  امل�شاريع  هذه  م�شاهمات  الى  ا�شافة 
خالل تبني عدد من املدار�س او املنح الدرا�شيه التي تقدم لبناء  العقبة 
�شنويا او القيمه امل�شافة التي ح�شل عليها املواطن يف العقبة جراء وجود 
هذه امل�شاريع وتطور املنطقة اخلا�شة من حيث الوظائف وارتفاع ا�شعار 
الرا�شي التي ميلكها املواطنون وارتفاع قيمه العقارات التي ميلكها اهل 
املنطقة وبالتايل ارتفاع م�شتوى دخل الفرد يف العقبة ا�شعاف ما كان عليه 
قبل املنطقة اخلا�شة ب�شبب الن�شاط ال�شتثماري والقت�شادي املتنوع يف 

املنطقة اخلا�شة.

ويقول حمادين ان ال�شلطة ركزت يف ا�شرتاتيجية عملها اخلا�شة بالنهو�س 
البوابة  ي�شكل  الذي  العقبة  حاويات  ميناء  تطوير  نحو  العقبة  مبنطقة 
تناف�شيته  رفع  على  عملت  حيث  الوطني،  لالقت�شاد  املهمة  اللوج�شتية 
العقبة القت�شادية اخلا�شة على خريطة  ي�شاهم يف و�شع منطقة  ب�شكل 

القت�شادات العاملية وعلى خمتلف الأ�شعدة.

لذلك فقد خ�شع امليناء الى العديد من عمليات التطوير ومت رفع جاهزيته 
وقدرته يف املناولة   كجزء من خطة تطويرية �شاملة كلفتها """ مليون 
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يف  ال�شاملة  والتنمية  القت�شاد  عجلة  لدفع  العقبة  تطوير  �شركة  اأن�شئت 
خالل  من  عموما  واململكة  حتديدا  اخلا�شة  القت�شادية  العقبة  منطقة 
امل�شروعات  يف  متخ�ش�شني  ومطورين  �شركات  مع  الت�شاركي  ال�شتثمار 
القت�شادية،  الأهداف  جانب  واإلى  املختلفة  والقت�شادية  ال�شتثمارية 
فاإن ال�شركة ت�شهم يف دفع جوانب التنمية الجتماعية كالتعليم والتدريب 
من  �شركائها  خالل  من  للمواطنني  عمل  فر�س  وخلق  والبيئة  وال�شحة 
�شاملة  ا�شرتاتيجية  تطبيق  وعرب  القت�شادية  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 
لتطوير واإحداث نقلة نوعية يف اأعمالها وتطوير وتنويع هيكل ال�شتثمارات 
من  تقدمه  وما  امل�شاهمات  هذه  مثل  باأهمية  منها  اإميانًا  املنطقة  يف 
واملطار  املوانئ  قطاع  ل�شيما  للم�شتثمرين  جيدة  وعائدات  للوطن  خدمة 

واللوج�شتيات بعمومها.

ا�شعد  غ�شان  املهند�س  العقبة  تطوير  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  وبني 
غامن خالل لقائه مع "الن�شامى" اأن �شركة تطوير العقبة متتلك الأ�شول 
ال�شرتاتيجية يف مدينة العقبة املمثلة مبيناء العقبة الرئي�شي ومطار امللك 
احل�شني الدويل وجمموعة من الأرا�شي ذات املواقع ال�شرتاتيجية، حيث 
مدينة  يخدم  فيما  الأ�شول  هذه  وتطوير  ادارة  م�شوؤولية  ال�شركة  تتولى 

العقبة.

 وفيما يلي ن�س اللقاء:

" �سعنا يف اأبرز مهام �سركة تطوير العقبة.

القطاعات  خمتلف  يف  ال�شتثمارية  الفر�س  من  العديد  توفر  ال�شركة   -
وال�شناعة  واللوج�شتيات  والنقل  وال�شياحية  العقارية  بامل�شاريع  املمثلة 
وامل�شاريع املمكنة، حيث تكمن اأهمية مدينة العقبة القت�شادية وال�شياحية 
ال�شياحية، فهي جزء هام  الأردن  املميزة على خارطة  مبوقعها ومكانتها 
وقد  البرتا،  و  رم  وادي  و  العقبة  املتمثل يف  الذهبي  ال�شياحي  املثلث  من 
العقارية  امل�شاريع  يف  املتنوعة  ال�شتثمارية  احلزم  من  جمموعة  اطلقنا 
وال�شياحية يف عدة مناطق خمتلفة، كمنطقة مرتفعات اليمانية التي تتميز 
بتوفر ال�شعب املرجانية على �شواطئها، ومنطقة ال�شكن الأخ�شر، والقرى 
العمالية، ومنطقة الأعمال اجلديدة التي تتميز مبوقع ا�شرتاتيجي بقربها 
من مطار امللك احل�شني الدويل، ومنطقة متعددة ال�شتخدامات ومنطقة 

املعار�س واملوؤمترات.

امل�شاريع  من  عدد  اطالق  فتم  واللوج�شتيات،  النقل  لقطاع  بالن�شبة  اما 
وحتديث  املناف�شة  زيادة  الى  والرامية  النقل  لقطاع  الداعمة  اللوج�شتية 

وحت�شني اخلدمات املقدمة يف العقبة.

و�شمن التزام �شركة تطوير العقبة بتعزيز اعتماد منوذج ال�شراكة ما بني 

�سركة تطوير العقبة ... اأمنوذج حقيقي 
لل�سراكات االقت�سادية الناجحة
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القطاعني وموؤ�ش�شات املجتمع املحلي، فقد حر�شت ال�شركة على اللتزام 
بتطبيق مبادئ التنمية امل�شتدامة بتلبية احتياجات النمو املحلي واملجتمع 
الدويل املقيد يف مدينة العقبة، وبحكم امتالكها حلقوق التطوير يف مدينة 
لتنفيذ  العقبة  تطوير  �شركة  لعمل  الناظمة  التفاقيات  ومبوجب  العقبة، 
تق�شيم  مت  فقد  اخلا�شة،  القت�شادية  العقبة  ملنطقة  ال�شمويل  املخطط 
القطاع  ي�شتحوذ  حيث  القطاعات،  ح�شب  العقبة  مدينة  يف  ال�شتثمارات 
ال�شياحي  على ما ن�شبته  50% من ال�شتثمارات العامة، وان �شركة تطوير 
العقبة هي التي ت�شع ال�شوابط واملعايري القابلة للقيا�س يف كل التفاقيات 
كفاءة  من  للتاأكد  كامال  بها  اللتزام  يجب  والتي  املطورين  مع  تتم  التي 

الت�شغيل والدارة.

للنهو�س  ال�سركة  عليها  ت�سري  عمل  خطة  من  هناك  هل   "
مبدينة العقبة؟

تاأكيد، فال�شركة تتبع خطة خم�شية، فلديها بنية حتتية مميزة يف  - بكل 
جممل مناطق مدينة العقبة، مبا فيها املناطق اجلديدة والقرى اللوج�شتية، 
وان  اجلنوب،  ملنطقة  الرئي�شي  العقبة  ميناء  نقل  خطة  الى  بالإ�شافة 
باخلدمات  الفراغات  امالء  القادمة هو  املرحلة  املتبعة يف  ال�شرتاتيجية 

ال�شرورية لت�شجيع ال�شياحة وجذب ال�شتثمارات بكافة انواعها، لتحقيق 
التكامل وربط كافة عنا�شر التنمية من م�شاريع موجودة على اأر�س الواقع، 

وم�شاريع قيد التنفيذ، مبا ي�شمن تلبيه احتياجات املواطن وامل�شتثمر.
فاخلطة ت�شمل اقامة عدد من امل�شاريع يف قطاعات ا�شتثمارية متنوعة من 
ومراكز  العايل،  والتعليم  العالجية،  وال�شياحة  ال�شحية،  العناية  �شمنها 
ت�شوق متطورة، الفنادق، الرتفيه وال�شيافة، والأعمال التجارية املختلفة، 
مما �شيخلق فر�س عمل متنوعة لأبناء مدينة العقبة ويف خمتلف املجالت.

" اين و�سلتم يف عملية نقل ميناء العقبة ملوقعه اجلديد؟

- فيما يتعلق بنقل ميناء العقبة اجلديد ملنطقة اجلنوب وبنائه ذاتيا من 
قبل �شركة تطوير العقبة، ويف ظل اطار التوجهات ال�شرتاتيجية للحكومة، 
فقد مت توقيع اتفاقية للبدء بتنفيذ الأعمال البحرية مليناء العقبة اجلديد 
يف عام 2012 مع الئتالف الردين الدويل والذي حاز على اأعلى الدرجات 
يقوم  حيث  للعطاء،  تقدمت  �شركات  ت�شع  �شمن  من  واملالية  الفنية 
الئتالف مبوجب التفاقية بتنفيذ الأعمال البحرية مليناء العقبة اجلديد 
والتي تت�شمن تنفيذ اأربعة اأر�شفة وبطول اإجمايل 800 مرت طويل، وتنفيذ 
البحرية  للخدمات  مرفق  واإن�شاء  املتخ�ش�شة  والردم  احلفريات  اأعمال 

القطاع ال�سياحي ي�ستحوذ على %50 
من اال�ستثمارات العامة 
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وتنفيذ كوا�شر لالأمواج وبكلفة اأجمالية تبلغ 65 مليون دينار ومدة تنفيذ 
امل�شتثمر  الى  احلايل  الرئي�شي  امليناء  اأرا�شي  ت�شليم  و�شيتم  �شهرا،   24

�شركة املعرب الماراتية �شمن برنامج ت�شليم على ثالث مراحل.

اما الرزمة الثانية مليناء العقبة اجلديد والتي تتعلق مبيناء �شوامع احلبوب 
فقد ا�شتلمت �شركة تطوير العقبة عرو�شا من عدد من ال�شركات املوؤهلة 
ومت  واملالية من خالل جلان متخ�ش�شة  الفنية  العرو�س  تقومي  حيث مت 
احالة العطاء على ائتالف اردتي دويل و مبوجبها يقوم الئتالف بتنفيذ 
ال�شوامع الراأ�شية وجتهيز امليناء بكافة املعدات املتخ�ش�شة من مفرغات 
احلبوب وبقدرة 1600 طن يف ال�شاعة، الرزمة الثالثة وهي رزمة املباين 

وال�شاحات متت احالتها على �شركات متخ�ش�شة.

اما بالن�شبة لتطوير مرافق موانئ العقبة، فقد مت توقيع اتفاقية مع �شركة 
مناجم الفو�شفات الردنية لبناء وت�شغيل وادارة وتطوير ميناء الفو�شفات 
اجلديد وعلى مبداأ البناء والت�شغيل ونقل امللكيةوملدة 30 �شنة،  حيث مت 
النتهاء من تنفيذ العمال من قبل املطور وبداأ العمل يف امليناء، كما مت 
توقيع اتفاقية اخرى مع كل من �شركة مناجم الفو�شفات الردنية و�شركة 
البوتا�س العربية لإعادة تاأهيل الر�شيف ال�شناعي احلايل وان�شاء ر�شيف 
والت�شغيل  البناء  ا�شا�س  واملواد الولية وذلك على  جديد ملناولة ال�شمدة 

ونقل امللكية.

لذلك فان عملية نقل امليناء الى مقره اجلديد �شي�شهم يف تطوير مدينة 
العقبة وحتويلها الى بوابة لوج�شتية، ونقل متعددة الو�شائط، و�شريفع من 
القدرة ال�شتيعابية للموانئ الردنية و�شيعظم قدرات املنطقة اللوج�شتية، 
الردين،  ال�شوق  وخدمة  ورفد  القت�شادية  القطاعات  بعجلة  يدفع  مبا 
وي�شع العقبة كمق�شد عاملي ومركز جذب �شياحي وا�شتثماري ولوج�شتي، 

وواجهة لالأعمال على البحر الأحمر.

�شركة  بني  الناجحة  ال�شراكات  من  اأنه  هنا،  بالذكر  نخ�س  ان  ويجب 
حاويات  ميناء  �شركة  تاأ�شي�س  مت  فقد  اخلا�س،  والقطاع  العقبة  تطوير 
ميلر  اإم  بي  اأي  و�شركة  العقبة  تطوير  �شركة  بني  ما  وبالتعاون  العقبة 
وادارة موانئ  ت�شغيل  الرائدة يف  ال�شركات  ملحطات احلاويات، وهي من 
احلاويات، حيث تعترب امل�شغل واملطور ملرفق ميناء احلاويات، وقد وفرت 
اأكرب �شبكة موانئ ل�شناعة ال�شحن الدولية من خالل اأكرث من 50 من�شاأة 

يف 31 دولة عرب القارات اخلم�س.

يف  تطورا  واكرثها  موانئ  ثالثة  اأف�شل  من  واحدا  امليناء  اأ�شبح  واليوم 
امليناء من مناولة اكرث من  اإفريقيا، حيث متكن  ال�شرق الو�شط و�شمال 
الرتانزيت  ب�شائع  حجم  زيادة  يف  �شاعد  مما   ، مكافئة  وحدة  الف   70
 850 للميناء  ال�شتيعابية  الطاقة  تبلغ  و  العقبة  ملدينة  الداخلة  والب�شائع 

األف حاوية.

ميناء  تو�سعة  م�سروعي  يف  اجنازه  مت  ما  ب�سورة  �سعنا   "
احلاويات وميناء الفو�سفات اجلديد.

ثالث  وعلى   2013 املا�شي  العام  خالل  كبري  بنجاح  ا�شتكمال  مت  لقد   -
مراحل م�شروع تو�شعة ر�شيف ميناء حاويات العقبة الذي كان قد انطلق يف 
عام 2010، م�شاعفًة طول الر�شيف بعد اإنهائها لكافة الأعمال التطويرية 

بزيادة بلغ قدرها 460 مرتًا.

�شهر  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  قام  فقد  الإجناز،  هذا  �شوء  وعلى 
ت�شرين الأول من عام 2013 بتد�شني م�شروع التو�شعة كاماًل.

مرت   1000 اإلى  م�شاعفته  بعد  الر�شيف  ت�شليم  ال�شركة  ا�شتطاعت  كما 
التاأثري على م�شاحة و�شعة تخزين الب�شائع. هذا وكانت ال�شركة قد  دون 
حر�شت على النتهاء من جميع م�شاريعها التطويرية وت�شليمها يف الوقت 
ال�شيانة،  الر�شيف، وعمليات  تو�شعة  املحدد لكل منها، مت�شمنًة م�شروع 
بالإ�شافة اإلى حتديث مر�شى ال�شفن، حيث �شيلعب ميناء احلاويات دورا 
مهما كبوابة لالأردن وما حولة بعد ان قام برفع قدرته ال�شتيعابية ال�شنوية 
جمموعة  ادخال  خالل  من  والعمليات  باملناولة  قدرتة  رفع  الى  بال�شافة 
 ،  """ املطاطية  والرواع   ، العمالقة  اجل�شرية  )الروافع  الليات  من 
املوظفني  وتدريب   ، الداخلية(  املناولة  اليات  الى جمموعة من  بال�شافة 
على اعلى م�شتويات �شمن جمموعة املوانئ)""""""""" """(. كل 
هذا �شيلعب دورا يف حتريك عجلة القت�شاد لن كل حاوية مكافئة �شتعمل 
والنقل  التخلي�س  حيث  من  كاملة  والتزايد  النقل  �شل�شلة  حتريك  على 
واملعامالت اجلمركية بال�شافة الى زيادة احلركة من قبل خطوط املالحة 

ملا يتمتع به ميناء حاويات العقبة من �شمعة مرموقة. 

اجلديد  الر�شيف  اإن�شاء  فان  اجلديد،  الفو�شفات  مبيناء  يتعلق  ما  ويف 
مل�شروع  ال�شمويل  املخطط  �شمن  ياأتي  الفو�شفات  بت�شدير  واملتخ�ش�س 
ت�شدير  عمليات  تعزيز  �شاأنه  ومن  اخلا�شة،  القت�شادية  العقبة  منطقة 
الفو�شفات الى خمتلف ال�شواق العاملية كما انه ينهي م�شكلة التلوث البيئي 

الذي كان يرافق عمليات التفريغ والتحميل يف الر�شيف القدمي.

مناجم  �شركة  مع  العقبة  تطوير  �شركة  وقعتها  التي  التفاقية  على  وبناء 
الفو�شفات الأردنية منحت  الأخرية احلق يف تطوير وت�شميم ومتويل وبناء 
وت�شغيل واإدارة ميناء الفو�شفات اجلديد على اأ�شا�س مبداأ البناء والت�شغيل 
والنقل )"""( وملدة 30 عاما وطبقا لأف�شل املمار�شات الدولية يف هذا 

ال�شاأن ومبا يتفق مع املخطط ال�شامل املعتمد للموانئ يف العقبة.

" هل لك ان ت�سعنا يف اأبرز مالمح م�سروع موانئ الطاقة؟

لتاأهيل  املطلوبة  والبدائل  للت�شورات  العقبة خطة  تطوير  �شركة  اأعدت   -
ميناء النفط احلايل وا�شتكمال منظومة موانئ الطاقة، وحددت اأهدافها 
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عنا�شر  وتعزيز  الت�شغيلية  الكفاءة  وزيادة  ال�شتيعابية  الطاقة  مب�شاعفة 
الأمن وال�شالمة العامة وتعزيز مناولة ال�شوائل الكيماوية مبا ي�شمن توفري 
كافة خدمات املناولة على هذا الر�شيف مب�شتوى تناف�شي وباأف�شل املعايري 

الدولية.

وجاء يف اخلطة اأن عنا�شر م�شروع تطوير امليناء ت�شتوجب �شراء وتركيب 
التفريغ  معدلت  لزيادة  وذلك  وم�شتقاته،  اخلام  النفط  لرفع  م�شخات 
املواد  ملناولة  متخ�ش�س  ذراع  واإ�شافة  التحميل  اأذرع  تاأهيل  واإعادة 
على  احلريق  واإطفاء  الإنذار  نظام  تاأهيل  واإعادة  ال�شائلة  الكيماوية 
خزانات  اإ�شافة  اإمكانية  على  امل�شروع  عنا�شر  ا�شتملت  كما  الر�شيف، 
يجب  انه  اإل  الر�شيف  ا�شتعمال  كفاءة  لرفع  املوؤقت  للتخزين  �شاطئية 
تخزين  حجم  بوجود  خا�شة  القرتاح  لهذا  القت�شادية  اجلدوى  درا�شة 

كبري للقطاع اخلا�س.

وبخ�شو�س ميناء الغاز النفطي امل�شال على الر�شيف الثاين �شمال ميناء 
اأن هناك  اأو�شحت الدرا�شة التي اعدتها ال�شركة يف وقت �شابق   النفط، 

حاجة لر�شيف ل�شتقبال ال�شوائل باأنواعها كما اأن هناك حاجة لر�شيف 
الفرتة  خالل  دينار   مليون   30 وبكلفة   امل�شال  النفطي  الغاز  ل�شتقبال 
اإلى نهاية الربع الرابع من عام  الزمنية  من الربع الأول من عام 2013 

2014 بعد انتهاء خدمة الباخرة جر�س.

و�شيوؤدي اإقامة ميناء الغاز امل�شال اإلى احلاجة لإيجاد موقع بديل ملناولة 
نف�س موقعه احلايل عند ر�شيف  �شين�شاأ يف  امل�شال حيث  البرتويل  الغاز 
الغاز  ملناولة  موؤقتة  مرافق  لإيجاد  حاجة  هناك  فان  وبالتايل  الأخ�شاب، 

البرتويل امل�شال حلني اجناز الر�شيف الثاين يف ميناء النفط.

حتتاج  امل�شال  البرتويل  الغاز  ملناولة  املوؤقتة  املرافق  اأن  الدرا�شة  وبينت   
الناقالت  اأ�شا�شية  �شمال �شرق ر�شيف النفط لتمكني  اإلى خطوات عمل 
الغاز من خالل  لتفريغ  الأنابيب وجتهيزاتها  واإن�شاء خطوط  الر�شو   من 
ا�شتخدام من�شة مرنة عائمة ومن ثم يتم ربطها مع موقع التفريغ القائم 
الأنابيب  واإعداد حتليل خماطر متكامل لو�شع  الأخ�شاب  حاليا يف ميناء 
واحل�شول  وتفريغها  الغاز  ناقالت  ا�شطفاف  وعمليات  الطفاف  وو�شع 

ال�سركة �ستقوم بنقل ميناء العقبة اجلديد
 ملنطقة اجلنوب وبنائه ذاتيا
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واعتماد  والتن�شيق  املنطقة  �شلطة  من  والتنظيمية  البيئية  املوافقات  على 
احللول الفنية من اجلهات املعنية.

�شيتم  املعدنية  والرثوة  الطاقة  وزارة  م�شت�شاري  درا�شة  نتائج  على  وبناء 
تنفيذ امل�شروع وجتهيز الر�شيف وحتديد دور �شركة تطوير العقبة يف بناء 

الر�شيف اجلديد ملناولة الغاز الطبيعي امل�شال.

الطاقة  ووزارة  الر�شيف،  وجتهيز  ببناء  العقبة  تطوير  �شركة  و�شتقوم 
واإعادة   التخزين  لغايات  غاز  ناقلة  لإح�شار  بالرتتيب  املعدنية  والرثوة 
اإلى حالته الطبيعية بكلفة تقديرية 45 مليون دينار لبناء الر�شيف  الغاز 
البحري  عدا كلفة ا�شتئجار وت�شغيل ناقلة غاز لغايات التخزين ومعاجلة 

الغاز امل�شال  والتي �شتمولها  وزارة الطاقة والرثوة املعدنية.

مدينة  يف  وال�سياحي  العقاري  التطوير  اعمال  عن  لنتحدث   "
العقبة.

املنطقة،  يف  ال�شياحي  الرتفيهي  القطاع  ولزيادة  العقاري،  القطاع  اما   -
ال�شياحية  للمنتجعات  براني�س  �شركة  مع  العقبة  تطوير  �شركة  وقعت  فقد 
حل  على  عمل  والذي  �شاطئية،  خدمات  منطقة  وادارة  وتطوير  لإن�شاء 

ال�شياحية عرب ال�شنني املا�شية  اأ�شا�شية من م�شاكل مدينة العقبة  م�شكلة 
بعدم توفر �شواطئ جمهزة، والتي تعد من معوقات جذب ال�شياحة ملثل تلك 
الفنادق، والتي بدورها تعد ا�شتثمارا عايل الأهمية يف مدينة العقبة، حيث 
ال�شاطئية يف مدينة  الفنادق غري  لرواد  ال�شاطئ معدا خ�شي�شا  �شيكون 
العقبة والتي لي�س لها اطاللة بحرية على ال�شاطئ، وقد مت النتهاء من هذه 
الأعمال وعلى م�شاحة تبلغ 23 األف مرت مربع، و�شيوفر مكانا امنا ملمار�شة 
موا�شفات  ووفق  والتنزه  وال�شتجمام  البحرية  الريا�شات  اأ�شكال  كافة 
�شاطئية  مناطق  امل�شروع  ي�شمل  حيث  اجلودة،  وعالية  دولية  ومعايري 
والدراجات  البحرية  والرحالت  للقوارب  بحرية  ريا�شات  ومرفاأ  مفتوحة 

املائية ومرافق اأخري.

اأحد  يعد  والذي  زايد،  مر�شى  كم�شروع  �شخمة،  عقارية  م�شاريع  وبوجود 
العقارية  امل�شاريع  واأكرب  الأحمر،  البحر  منطقة  يف  املعرب  �شركة  معامل 
وال�شياحية يف الأردن، والذي يهدف الى تطوير الواجهة البحرية وحتويلها 
مرافق  ان�شاء  ف�شيتم  الغرا�س،  املتعدد  لال�شتخدام  موؤهلة  بيئة  الى 
الفنادق  الى  بالإ�شافة  التجارية  لالأعمال  واأخرى  و�شياحية،  ترفيهية 
العاملية، فقد مت البدء باأعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من امل�شروع 
والتي ت�شم 450 وحدة �شكنية على م�شاحة 200 الف مرت مربع، بالإ�شافة 
الى مرافق جتارية وجممعات ونوادي ومالعب خارجية خا�شة، ا�شافة الى 

ال�سركة �ستقوم بتطوير وتو�سعة مطار امللك احل�سني الدويل
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م�شجد ال�شيخ زايد، والتي �شيتم النتهاء منها بحلول العام 2014، حيث 
الف   17 نحو  ويوفر  دولر  مليارات   10 نحو  الجمالية  امل�شروع  كلفة  تبلغ 

فر�شة عمل عند اكتمال امل�شروع.

ا�شطناعية  بحرية  حول  يقام  الذي  العقبة  �شرايا  م�شروع  اي�شا  وهناك 
العقبة، والذي يتمتع  الواجهة البحرية ملدينة  �شت�شيف 1.5 كيلومرت الى 
والطعام  للت�شوق  خم�ش�شة  اماكن  ي�شم  حيث  القدمية،  املدينة  بطراز 
تعرف  مائية  األعاب  مدينة  �شي�شيف  حيث  والرتفيه  للموؤمترات  ومركزا 
با�شم )الوايلد وادي(، ووحدات �شكنية و5 فنادق فئة اخلم�شة جنوم اي 

ما يعادل 1200 غرفة فندقية.

ملدينة  الغربية  احلدود  حتويل  على  عمل  الذي  اأيلة  واحة  م�شروع  وهناك 
من  بالآلف  الأردين  الوطني  القت�شاد  يرفد  �شياحي  منتجع  الى  العقبة 
فر�س العمل، وذلك بعد النتهاء من البحريات ال�شطناعية التي �شاهمت 
بزيادة الواجهة البحرية املائية يف مدينة العقبة بواقع 17 كيلومرتا، حيث 
يقع على اأر�س م�شاحتها 4300 دومن، والذي �شي�شم جمموعة متميزة من 
الفنادق والوحدات ال�شكنية واملرافق التجارية والرتفيهية، و�شيعمل اي�شا 
ل�شتقبال  عامليا  واملجهز  الأردن  الأول يف  وهو  للغولف  ملعب  ا�شافة  على 

كربى الفعاليات الدولية لهذه اللعبة.

لذلك فان جميع هذه امل�شاريع العقارية امل�شتقبلية �شتوؤثر على الفئة العمرية 
مدينة  يف  فئاتها  بجميع  الفندقية  الغرف  زيادة  على  و�شتعمل  لل�شياحة 
ب�شعة  لليخوت  مر�شى  امل�شروع  من  الأولى  املرحلة  �شت�شمل  حيث  العقبة، 
 300 ب�شعة  ريجن�شي  حياة  وفندق  عاملية،  مبوا�شفات  قارب   300 تتجاوز 
غرفة فندقة من فئة اخلم�شة جنوم، وقرية املر�شى التي حتت�شن الو�شط 

التجاري والرتفيهي للم�شروع، بالإ�شافة الى الوحدات ال�شكنية املميزة.

وتاأتي م�شوؤولية �شركة تطوير العقبة بتطوير اخلدمات املرافقة وامل�شاندة 
القادمني مبا  وال�شياح  العقبة  لأبناء مدينة  تعود عليه  امل�شاريع ومبا  لهذه 
�شنوات  الع�شر  وخالل  حيث  وجامعات،  ومدار�س  م�شت�شفيات  توفري  فيها 
القادمة �شت�شل العقبة الى امل�شتوى املطلوب من حيث املطار، توفر الغرف 

الفندقية، م�شت�شفيات، بنوك، مدار�س، واأماكن ترفيه، ومراكز ت�شوق.

وخلدمة احتياجات مدينة العقبة وامل�شاريع امل�شتقبلية فقد مت ان�شاء �شوق 
مركزي متعدد الغرا�س يحتوي على ا�شواق جملة وجتزئة ومركز للت�شوق 

ومطاعم وخدمات داعمة وا�شواق حلوم.

كما وجتدر ال�شارة اإلى ان هناك اتفاقيتني بني �شركة تطوير العقبة ونقابة 
املهند�شني الردنيني لإن�شاء م�شروع عقاري وهو قيد الجناز ويعمل بوترية 

ميناء احلاويات واحد من اأف�سل 3 موانئ واكرثها تطورا 
يف ال�سرق االو�سط و�سمال اإفريقيا
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وجممعات  الأردنيني،  املهند�شني  لنقابة  خا�س  �شكني  جممع  لبناء  جيدة 
�شكنية فاخرة تتميز بالكتفاء الذاتي واطالله مميزة على البحر الأحمر 
يقع يف املنطقة اليمانية، حيث مت و�شع حجر الأ�شا�س يف عام 2012 مل�شروع 
قرطبة، والتي ت�شل كلفه املرحلة الأولى الى 25 مليون دينار ، والذي ي�شل 
جمموع ال�شتثمارات فيه ملا يقارب الى 200 مليون دينار على مدار الأربع 

�شنوات القادمة.

م�شروع  وهو  الردنيني  املهند�شني  لنقابة  اخر  م�شروعا  هناك  ان  كما 
يف  العقبة  ملدينة  ال�شمالية  املنطقة  يف  يقع  والذي  املهند�شني،  مرجان 
للمهند�شني،  �شكنية  �شقق  يف  واملتمثل  ال�شتخدامات،  املتعددة  منطقة 
تدريب  ومركز  اأعمال،  ومراكز  وخمازن،  وجممعات،  جتارية،  ومباين 
املهند�شني، وقاعة معار�س وموؤمترات، وفنادق ثالثة واربعة جنوم، و�شكن 
اأعمال،  وجممعات  وخمتربات،  طبية  وجممعات  والطالبات،  للطالب 
�شيارات،  ومواقف  ومقاهي،  وخمابز  مطاعم  ومنطقة  خ�شراء،  ومناطق 
اأردين 3000 وحدة  دينار  مليون  بقيمة 400  امل�شروعان  و�شي�شيف هذان 

�شكنية على م�شاحة اأر�س ما يقارب 450 دومنا.

العقبة  تطوير  �شركة  جممع  فهناك  العقارية  ال�شتثمارات  جانب  والى 
املخازن  على  املتزايد  الحتياج  يلبي  والذي  العقارية،  الوطنية  للم�شاريع 
لل�شناعات اخلفيفة  وم�شتودعات كبرية  بتوفري خمازن  ال�شناعة  وقطاع 

واملتو�شطة.

" اأين و�سلتم يف اعمال تطوير مطار امللك احل�سني الدويل؟

اعمال  باإجناز  للمطارات  العقبة  و�شركة  العقبة  تطوير  �شركة  قامت   -
�شيانة مدرج الهبوط والقالع يف املطار مطار امللك احل�شني الدويل الذي 
يبلغ طوله بعد اأعمال التو�شعة 3200 مرت وعر�س 60 مرتا لريتقي املطار 
الأعمال دون  للمطارات )""""(، وقد متت هذه  العاملي  الت�شنيف  الى 
التاأثري على حركة الطريان يف املطار واملتمثلة بالطريان املنتظم من والى 

العقبة، والطريان العار�س، واأكادمييات تدريب الطريان.

كما متت تو�شعة الطريق الوا�شل الى مطار امللك احل�شني الدويل باإن�شاء 
م�شربني جديدين على جانب الطريق اجلنوبي، وقمنا بطرح عطاء الرزمة 
الأولى من تو�شعة واعادة تاأهيل مبنى امل�شافرين يف املطار، مما عزز من 
الزائرين وامل�شافرين لت�شبح 600 الف  ا�شتقبال  قدرته ال�شتيعابية على 
م�شافر �شنويا، و�شاهم يف تن�شيط احلركة ال�شياحية عربيا ودوليا، حيث 
انه يعمل ب�شيا�شة الجواء املفتوحة ويوفر خدمات جوية وفر�س ا�شتثمارية 
مبنى  تاأهيل  واعادة  التو�شعة  اأعمال  انتهت  فقد  متكاملة،  ولوج�شتية 
امل�شافرين يف املطار بتو�شعة منطقة القادمني لت�شبح م�شاحته 1473 مرتا 
مربعا، حيث يتميز املبنى اجلديد ب�شوق حرة ذات م�شاحة كبرية ومنطقة 
بكبار  اخلا�شة  الأماكن  عدد  زيادة  الى  بالإ�شافة  حم�شنة،  خدمات 

ال�شخ�شيات ورجال الأعمال وتو�شعة املكاتب املتواجدة يف املطار.

كما مت ان�شاء مبنى خارجي خا�س بالأق�شام المنية التابعة للمطار، واعمال 
حت�شني البنية التحتية ملنطقة القادمني كاأعمال متديدات كهربائية و�شرف 
�شحي ومياه، وتن�شيق واعادة تاأهيل �شاحات ال�شطفاف، وحت�شني املظهر 
العام للمنطقة املحيطة باملبنى وذلك بزراعة ا�شجار ونباتات زينة منا�شبة.

هذا وقد تعهدت �شركة تطوير العقبة بتحويل مطار امللك احل�شني الدويل 
الى وحدة جتارية مربحة تعمل على ا�شا�س اف�شل املمار�شات الدولية، ومت 
م�شتوى  ذا  لي�شبح  املطار  لن�شمن حتويل  للمطارات  العقبة  �شركة  ان�شاء 
واملثلث  العقبة  مدينة  خدمة  على  وقادرا  والت�شغيل  التجهيز  يف  عال 

ال�شياحي الأردين، والأردن وامل�شرق العربي ب�شكل عام.

ويتوفر يف مطار امللك احل�شني الدويل مرفق ال�شحن اجلوي، والتي تولت 
وامل�شتقبلية  احلالية  اخلدمات  حت�شني  م�شوؤولية  الكويتية  نا�شونال  �شركة 
 15 وملدة   )"""( امللكية  ونقل  والدارة  الت�شغيل  عقد  �شمن  تاأتي  التي 
امللكية  الطريان  اأكادميية  فهناك  والتدريب  التعليم  ولأغرا�س  عاما، 
الأردنية واأكادميية اأيال للطريان والتي تعترب من الكادمييات الرائدة يف 

عامل الطريان وعلى امل�شتوى ال�شرق الو�شط.
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وقد عملت �شركة تطوير العقبة على ابرام عدة اتفاقيات مل�شاريع ا�شتثمارية 
عزمت  فقد  للمطارات،  العقبة  �شركة  خالل  من  القطاعات  خمتلف  يف 
اإ�شافة خدمة جديدة  الطائرات اخلا�شة على  الأردنية خلدمات  ال�شركة 
املطارات  الزوار يف  باإدارة مق�شورة كبار  واملتمثلة  ا�شطول خدماتها  الى 
خلدمات  الأردنية  ال�شركة  قررت  فقد  الفكرة  لهذه  وتنفيذا  الأردنية، 
الطائرات اخلا�شة القيام مب�شروع "مبنى ايواء الطائرات اخلا�شة وكبار 
العقبة" حيث يعترب هذا  الدويل يف مدينة  امللك ح�شني  الزوار يف مطار 
ل�شركة  بالكامل  واململوك  العربية  املنطقة  نوعه يف  الأول من  هو  امل�شروع 

خا�شة، و�شيقام على اأر�س م�شاحتها )10.000 مرت مربع(.

جمهزة  الزوار  لكبار  �شالة  على  يحتوي  مبنى  امل�شروع  هذا  ويت�شمن 
وم�شتخدمي  الأعمال  لرجال  ال�شرورية  واخلدمات  الراحة  و�شائل  بكافة 
الطائرات اخلا�شة  فندقية ل�شتخدام طاقم  الطائرات اخلا�شة، وغرف 
للركاب،  انتظارهم  فرتة  خالل  قليلة  ل�شاعات  بالراحة  يرغبون  الذين 
بالإ�شافة الى م�شاحة وا�شعة ل�شطفاف الطائرات اخلا�شة يف حرم مطار 
باملناولة  باأليات ومعدات خا�شة  واملجهزة  العقبة  الدويل يف  امللك ح�شني 
الأر�شية خلدمات الطائرات اخلا�شة، كما قامت جمموعة البّداد للمالحة 

اجلوية با�شتثمار )6 هكتار( من اأرا�شي مطار امللك ح�شني الدويل لبناء 
مبان وهناجر ل�شيانة الطائرات الرو�شية واخلا�شة بالتعاون مع جمموعة 

اي�شت لين التي تدير مطار دومودادوفو يف رو�شيا.

تطوير  �سركة  جهود  عن  ب�سيطة  ملحة  لنا  تقدم  ان  لك  هل   "

العقبة يف تنمية املجتمع املحلي؟

الجتماعية  امل�شوؤولية  مبادئ  تطبيق  الى  العقبة  تطوير  �شركة  اجتهت 
التنمية  لعملية  بها  املناطة  للمهام  التام  ادراكها  من  انطالقا  عملها  يف 
امل�شتدامة امللقاة على عاتقها خدمة للمجتمع املحلي يف العقبة . وانطالقا 
من ر�شالة وروؤية �شركة تطوير العقبة جتاه املجتمع املحلي ممثلة بدائرة 
امل�شوؤولية الجتماعية والقائمة على حت�شني م�شتوى املعي�شة وتنمية املوارد 
التنمية  عملية  يف  املواطن  دور  وتفعيل  بالن�شان  وال�شتثمار  الب�شرية 
قامت �شركة تطوير العقبة بتطبيق خطتها ال�شرتاتيجية بتقدمي خدمات 
مبادرات  وتنمية  ال�شحة  التعليم،   : ثالثة  رئي�شية  حماور  يف  جمتمعية 

وم�شاريع جمتمعية من خالل تنفيذ اليات عمل عملية وممنهجة .

امليناء اجلديد �سي�سهم يف تطوير مدينة العقبة
وحتويلها اإلى بوابة لوج�ستية











امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى     اآذار  362014

ــر
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ظــــ
ة ن

ـــــ
ـــــ

ـــــ
هــــ

ج
املحطة النووية ... و

وتنــوير الـراأي العــام
 بقلـــــــــم : د. ابراهيـــــــــم بــــــــــــدران

النووية  املحطة  يخ�س  فيما  العام  الراأي  تنوير  اإلى  احلاجة  تتزايد 
عن  ت�شريح  ي�شدر  مرة  كل  يف  و    .2021 العام  يف  ت�شغيلها  املزمع 
اإلى  احلاجة  وتزداد  غمو�شًا،  الأمر  يزداد  النووية،  الطاقة  هيئة 
الأمر  تو�شيح  اإلى  الرامية  اجلهود  اإن  قبل.  ذي  من  اأكرث  التف�شري 
للراأي العام، ت�شتحق الثناء. ولكن متطلبات التنوير  والإقناع تختلف 
عن جمرد التطمني والتهدئة وقبول الأمر الواقع. و نظرًا لأن املو�شوع 
له مالب�شات علمية وتكنولوجية واقت�شادية وبيئية معقدة، فاإنه من 
اخلرباء  بع�س  هذه  واللقاءات  الجتماعات  يرافق  اأن  ال�شروري 
العام  الأمني  ي�شتطيع  ل  اإذ  بالتفا�شيل.  العلم  ذوي  واملتخ�ش�شني 
للحزب اأو ع�شو جمل�س الأمة اأن يناق�س تفا�شيل علمية وتكنولوجية 
اأن  ذلك  املتاحة.  والبدائل  باملعلومة  ي�شانده  من  هناك  يكن  مل  اإذا 
اأ�شهل �شبيل لت�شويق اأي م�شروع  خاليف، يتمثل يف اللجوء اإلى التعميم 
املزمع  املدر�شية  احلمالت  يف  هذا  يقع  اأن  املتوقع  ومن  والتب�شيط  

القيام بها،. وهنا ن�شري اإلى النقاط اجلوهرية الآتية:

اإن  الأحزاب:  مع  لقاء  اآخر  يف  النووية  الطاقة  هيئة  تقول  اأوًل:  
ال�شتغناء  اإلى  �شيوؤدي  الكهرباء  لتوليد  النووية  الطاقة  ا�شتخدام 
 %97 حوايل  با�شترياد  واملتمثلة  ال�شخمة  الطاقة  فاتورة  عن  جذريًا 
من احتياجات اململكة من الطاقة من اخلارج. واحلقيقة الهامة "اأن 
الكهرباء متثل ما يقرب فقط 40% من جممل الطاقة". وبالتايل لو 
مت توليد كامل الكهرباء من املحطة النووية، وهذا عمليًا غري ممكن 
وغري �شحيح، ف�شوف ي�شتمر الأردن يف ا�شترياد 58% من احتياجاته 
من الطاقة من اخلارج لغايات النقل وال�شناعة والأغرا�س الأخرى 

و مبا   . الزيتي  وال�شخر  كالغاز  اأخرى  يطور م�شادر حملية  اإذا مل 
انه من املتوقع اأن ت�شهم املحطة النووية بـ 20% اإلى 30% من الطاقة 
من  فقط  �شيكون  الفاتورة  تخفي�س  اأن"  فاحلقيقة  الكهربائية، 
توازن مقبول  اإلى )15%( من جممل الطاقة". فهل هناك   )%10(
بني املخاطر والفوائد ؟وبني الرتيث وبني التعجل؟ الأردن لن ي�شتغني 
النفط  �شنويًا من  دينار  مليون  يعادل 5000  ما  ا�شترياد  جذريًا عن 
ا�شترياد %14  ي�شتغني فقط عن  واإمنا �شوف  وم�شتقاته عام 2021، 
ثمن  مقابل  دينار  مليون   )820( يعادل  ما  اأو  النفطية  الفاتورة  من 
مرتفع يف ا�شتثمار ي�شل اإلى )9000( مليون دينار. فاأين احلكمة يف 

ال�شتثمار؟ واأين احلكمة يف املخاطر والفر�س ال�شائعة؟

اإن كلفة الكيلو واط �شاعة �شتكون )7( قرو�س.  ثانيًا:  تقول الهيئة، 
واملواطن ي�شمع مرة رقم )7( قرو�س ومرة )9( ومرة )11(. فعدا 
عن هذا الت�شارب ، فاإن الأرقام التي تتداولها الهيئة متثل" تقديرًا 
النهائية  الكلفة  ولكن  النووية".  املحطة  من  التوليد  لكلفة  اأوليًا 
اأول على �شوء متطلبات الإن�شاء املبا�شرة وغري املبا�شرة،  �شتتحدد  
وثانيا على �شوء تغري الأ�شعار، و ثالثا تكاليف مفردات البنية التحتية 
. لكن "ال�شعر الذي �شيتعامل معه امل�شتهلك هو �شعر الكيلو واط �شاعة 
من "خليط التوليد" ولي�س من املحطة النووية فقط". وبافرتا�س 
�شعر  فاإن  الثقيل  للوقود  قر�شًا   )18( و  للنووي  للتوليد  قرو�س   )7(
الكيلو واط �شاعة من خليط التوليد �شيكون )14( قر�شا وهذا ما يهم 
امل�شتهلك. ويف فرن�شا التي تولد )72%( من طاقتها الكهربائية من 

حمطات نووية فاإن �شعر الكيلو واط �شاعة يتعدى)18( قر�شا.
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و

واحد  اآن  يف  خمتلفة،  م�شاريع   4 اأو   3 عن  الهيئة  تتحدث  ثالثًا:. 
اإ�شافة  النووية،  واملحطة  البحثي،  واملفاعل  اليورانيوم،  تعدين  هي: 
اإلى م�شروع مل يفهمه اأحد، وهو" اإن�شاء جمموعة من املفاعالت يف 
امل�شاريع  مواقع خمتلفة بقدرة )180( ميغاواط" وهذه اخللطة يف 
غري املرتابطة مل ياأخذها بلد يف العامل يف اآن واحد. فاإ�شرائيل فيها 
مفاعل بحثي يف دميونة منذ عام 1958، ولي�س لديها حمطة نووية. 
 )%31( احتياطي  ولديها  اليورانيوم  من  طن   6000 تنتج  وا�شرتاليا 
املتحدة  والوليات  نووية.  حمطة  لديها  ،ولي�س  العامل  احتياطي  من 
لديها اأكرب عدد من املحطات النووية )17( حمطة، ول تنتج اأكرث من 
)1500( طن �شنويا، وفرن�شا تنتج 72% من كهربائها من املفاعالت 
النووية، وهي الأعلى يف العامل، ومع هذا فا�شتهالكها من النفط يف 
م�شادر  من  الذاتي  اكتفاوؤها  و  �شنويًا  برميل  مليون   )400( حدود 
الطاقة ل يتعدى 50% رغم ما لديها من غاز و فحم   وم�شادر اأخرى 
. وبالتايل فاإن هذا اخللط يف امل�شاريع لي�س له ما  يربره ، وغري ممكن 
عمليا واقت�شاديا، كما تدل جتارب الدول وخا�شة يف بدايات اأعمالها. 
و قد يكون "الهدف من اخللط ت�شخيم العملية حتى تبدو غري مكلفة 
على القت�شاد الوطني" . اأما  جمموعة املفاعالت ال�شغرية، وكاأنها 

حمطات ديزل، فلي�س لها تف�شري.

رابعا: اإذا كانت املحطة بحاجة اإلى )50( مليون مرتًا مكعبا من مياه 
تنقيتها، وحترم  ال�شمراء بعد  توؤخذ من مياه اخلربة  التربيد �شوف 
هيئة  وحتاول  اأحد،  عنه  يجيب  ل  الذي  ال�شوؤال  فاإن  الزراعة،  منها 
الطاقة النووية جتاهله،هو: ما هي كميات املياه التي حتتاجها املحطة 
�شوؤال  هذا  املياه؟  بهذه  �شتاأتي  اأين  ومن  ؟  النووية  الكارثة  حالة  يف 
اأو  نهر  على  املحطة  بو�شع  عليه  يجيب  العامل  م�شريي.  و  جوهري 
بحر اأو بحرية.. ولي�س يف ال�شحراء. اأما القول باأن املحطة ل حتتاج 
اإلى مياه يف حالة الكارثة النووية فال اأحد يف العامل ي�شع م�شري بلد 

باأكمله على هذا القول.

فيه  منخف�شة  �شتكون  اليورانيوم  تعدين  كلفة  بان  القول  اإن  خام�شا 
مبا�شرة  بعد  اإل  الكلفة  تعرف  فال  التب�شيط.  بل  املبالغة  من  الكثري 
التعدين الفعلي بكل متطلباته العلمية والتكنولوجية والبنية التحتية، 
واحتياجات املياه التي مل يحدد م�شدرها حتى الآن بل ل يعرف اأحد 
اأين �شيبداأ التعدين. اإن �شركة اأريفا التي ان�شحبت من امل�شروع تنتج 

)15%( من يورانيوم العامل. فهل تركت امل�شروع دون �شبب؟

 واأخريًا.. فاإن هيئة الطاقة ت�شعى اإلى تنفيذ امل�شروع باأ�شرع ما ميكن 
بغ�س النظر عن جدوى البدائل الأخرى، و عن التطورات التكنولوجية 
والقت�شادية ال�شريعة ل�شالح هذه البدائل. ولكن امل�شوؤولية الوطنية 
تقت�شي و�شع �شوابط �شارمة للدرا�شات والتقييم ومتطلبات التنفيذ؛ 
هائلة.  واقت�شادية  اإن�شانية  كارثة  يعني  نووية  حمطة  يف  اخلطاأ  لأن 
وهذه ال�شوابط هي )1( اأن ت�شكل احلكومة فريقًا علميًا وطنيًا حمايدًا 
م�شتقال يعمل كم�شت�شار  للحكومة . فال يعقل اأن تعتمد احلكومة على 
ما تقدمه الهيئة فقط وهي �شاحبة م�شلحة يف التنفيذ )2( اأن ي�شكل 
جمل�س الأمة جلنة علمية ا�شت�شارية ثانية تو�شح الكثري من اجلوانب 
ل  قد  التي  والقت�شادية  اللوج�شتية  والبيئية  والتكنولوجية  العلمية 
اأن جتيب  ب�شبب عدم الخت�شا�س )3(  املجل�س  اأع�شاء  اإليها  ينتبه 
هيئة الطاقة النووية عن الأ�شئلة الغام�شة بكل و�شوح ومبوجب وثائق 
يطلع عليها الراأي العام )4( اأن ت�شع الهيئة، بطلب من احلكومة اأو 
جمل�س النواب، وثيقة خا�شة هي "وثيقة احلوادث املحتملة". تبني 
فيها كيفية التعامل مع احلوادث ماليا و قانونيا و لوجي�شتيا و مائيا 
وبيئيا وطبيا واإخالئيا الخ على �شوء التجارب العاملية يف هذا الجتاه. 
�شوء  على  والفنية  القت�شادية  اجلدوى  وثيقة  الهيئة  ت�شع  اأن   )5(
البدائل املتاحة والتطورات التكنولوجية والقت�شادية فيها خالل األ 
اأوًل  40 �شنة القادمة. )6( اأن تعر�س التفاقيات على جمل�س الأمة 

باأول للح�شول على املوافقة.

  و بعد، فال يوجد مواطن واحد يف هذا البلد، ل يتمنى اأن يرى الأردن 
الرتوي   تقت�شي  والعلمية  الوطنية  امل�شوؤولية  ولكن  م�شتوى.  اأعلى  يف 
النووية  املحطة  وواقعية..  بعقالنية  اأخرى  اإلى  والنتقال من مرحلة 
اإلى  اأن فكرة ت�شدير الكهرباء  لي�شت �شحرًا، ول ع�شا مو�شى، كما 
الدول املجاورة كما تفعل فرن�شا هو م�شروع �شابق جدًا لأوانه �شيا�شيًا 

وا�شرتاتيجيا واجتماعيًا واقت�شاديــًا ووطنيا و اإقليميا.

مليارات   )3( اأنفقوا  نقول:  وعا�شرة  وخام�شة  ورابعة  ثالثة  ومرة   
تنمية  على  واحدا  ومليارا  عام،  ونقل  حديد  �شكة  �شبكة  لإن�شاء 
املحافظات وتطويرها وت�شنيعها، ومليارا واحدا على بدائل الطاقة 
على  واحدا  مليارا  و  والرياح،  وال�شم�شية  الزيتي  ال�شخر  الأخرى 
الإمكانات  �شمن  تقع  كلها  وهذه  ال�شم�شية  بالطاقة  املياه  حتلية 
الأردنية وانظروا اإلى م�شتقبل الأردن، كيف �شيزدهر دون خماطرات 

�شحية وبيئية و�شيا�شية واقت�شادية.
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مدينة العقبة ال�سناعية الدولية .. 
ال�سريك االأمثل لتطوير االأعمال

لال�شتثمار  متميزة  بيئة  فهي  الأردن،  ال�شناعية يف  املدن  اأهم  من  تعترب 
م�شاريعهم  لن�شاء  قناعة  اإلى  ي�شلون  امل�شتثمرين  من  العديد  جعلت 

ال�شناعية واللوج�شتية فيها اأو نقل م�شاريعهم اليها.
مدينة العقبة ال�شناعية الدولية، تعترب نافدة من الفر�س املتنوعة وموقعا 
متميزا للغايات اللوج�شتية وال�شناعية، والتخزين واخلدمات وال�شناعات 

ال�شديقة للبيئة.

وكان ملوقع مدينة العقبة املتميز مبينائها الرئي�شي ومطارها الدويل و�شبكة 
بالإ�شافة  املجاورة،  بالدول  العقبة  مدينة  تربط  التي  املتطورة  الطرق 
العقبة  مدينة  جعل  يف  الأكرب  الدور  خا�شة،  اقت�شادية  منطقة  لكونها 
ال�شناعية الدولية منطقة ا�شتثمارية جاذبة للعديد من الأعمال وامل�شاريع 

الإ�شتثمارية.

القت�شادية  العقبة  منطقة  يف  امل�شجلة  املوؤ�ش�شات  فاإن  للقانون،  ووفقا 

اخلا�شة تكون خا�شعة ل�شريبة دخل تعادل فقط " % على �شايف الأرباح، 
ذلك  يف  مبا  اجلمركية  الر�شوم  من  املعفي  الإ�شترياد  حق  لها  و�شيكون 

املعدات الراأ�شمالية واملواد اخلام.

وت�شتهدف اخلطة ال�شرتاتيجية ل�شركة """"" """ �شريحة وا�شعة من 
واملتو�شطة،  اخلفيفة  ال�شناعات  قطاعات  على  املرتكزة  الأموال  روؤو�س 
اللوج�شتية  واخلدمات  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  والإ�شتثمار 
وجممعات التخزين والتي ت�شعى للتمتع مبيزات موقع العقبة الإ�شرتاتيجي 

يف الت�شويق الإقليمي وامليزات اللوجي�شتية.

املتعددة  والإقليمية  الثنائية  احلرة  التجارة  باتفاقيات  املدينة  تتميز  كما 
جغرايف  وموقع   ،"""  """" و    ،"""، "" """، ""، """ مثل  
ا�شرتاتيجي متميز، و�شبكة طرق متطورة تربط العقبة باملناطق املجاورة، 
ا�شافة اإلى كلفة خدمات خمف�شة وعمالة باأجور منا�شبة )ي�شمح بعمالة 
يف  الن�شبة  هذه  جتاوز  وميكن  تلقائيا،  اأقل  اأو   """ ن�شبته  مبا  اجنبية 
بع�س احلالت(، و�شهولة اجراءات الت�شجيل والرتخي�س التي �شاهمت يف 

ا�شتقطاب ال�شركات وال�شتثمارات للعمل يف منطقة العقبة.
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املنطقة  اإلى  امل�شتوردات  واإعفاء كافة  بال�شرائب املخف�شة،  اي�شا  وتتميز 
ميكن  والتي  املركبات  )با�شتثناء  وال�شرائب  اجلمركية  الر�شوم  من 
على  قيود  اأي  تفر�س  ول  خا�س(،   نظام  ح�شب  الر�شوم  من  اإعفاوؤها 

التعامل يف العملة الأجنبية.

عاملية  قاعدة  لبناء  ت�شعى  الدولية  ال�شناعية  العقبة  مدينة  فان  لذلك 

البنية  تطوير  ملواد  امل�شنعة  وال�شركات   ، للبيئة  ال�شديقة  لل�شناعات 
التحتية ، ومراكز اخلدمات اللوج�شتية واخلدمات امل�شاندة.

الفر�س  من  وا�شعة  �شريحة  الدولية  ال�شناعية  العقبة  مدينة  وتوفر 
الهند�شية  ال�شناعات  اأبرزها  املجالت  خمتلف  يف  املتنوعة  الإ�شتثمارية 
اللوجي�شتية  واخلدمات  واحلماية  بالمن  املتعلقة  وال�شناعات  واملعدنية، 

ت�سعى لبناء قاعدة عاملية لل�سناعات ال�سديقة للبيئة
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والتخزين، مواد البناء، �شناعة املواد الغذائية، وت�شنيع مواد البال�شتيك 
والطباعة،  التغليف  ورق  وت�شنيع  املتجددة،  والطاقة  ومنتجاتها،  الأولية 
اخلدمات التجارية، ا�شافة اإلى املرافق والت�شهيالت املقدمة للم�شتثمرين.

واخلدمات  املرافق  من  عددا  الدولية  ال�شناعية  العقبة  مدينة  وت�شم 
الت�شميم  يف  اجلودة  عالية  مقايي�س  بينها:  من  امل�شتثمر،  عمل  لت�شهيل 
الأمن  توفر  وانها  كما  ال�شرعة،  عالية  ات�شالت  خدمات   ، وال�شيانة 
حمروقات  وحمطة  الأ�شبوع،  اأيام  وطوال  ال�شاعة  مدار  على  واحلماية 
تقدم خدمات متكاملة ، و�شوبر ماركت وكافترييا ، ومكتبا خا�شا ملديرية 
اأيام  وطوال  ال�شاعة  مدار  على  وتخلي�شا جمركيا  وامل�شتودعات  التخزين 
الأ�شبوع، ومرافق لوزن ال�شاحنات، ومكتبا لتاأجري ال�شيارات واحلافالت، 

ا�شافة اإلى وحدة حتلية مياه.

وامل�شاندة  الدعم  للم�شتثمرين،  املدينة  تقدمها  التي  اخلدمات  اأبرز  ومن 
املوافقات  على  واحل�شول  ال�شركة  ت�شجيل  بعملية  البدء  وبعد  قبل  لهم 

واجلمارك  املدين  الدفاع  وموافقات  والت�شغيل  البناء  وت�شاريح  البيئية 
والتوظيف واإ�شداء الن�شح حول اإقامة �شراكات حملية.

كما وتوفر الأرا�شي املزودة بكافة اخلدمات الالزمة للت�شنيع واخلدمات 
اللوج�شتية والتخزين والأن�شطة ذات ال�شلة، بال�شافة الى مباين جاهزة 

وارا�شي للبيع اأو تاأجري.

يف املقابل تتمتع مدينة العقبة ال�شناعية بالبنية التحتية املتطورة التي تلبي 
احتياجات امل�شتثمرين، حيث توفر �شبكات طاقة كهربائية، و�شبكة ات�شالت، 
املياه،  توزيع  و�شبكة  والأر�شفة،  ال�شوارع  اإنارة  ذلك  يف  مبا  الطرق  و�شبكة 

و�شبكة �شرف �شحي، وقنوات ت�شريف مياه المطار، ومبان لالإدارة.

وبح�شب ال�شتطالع الذي نظمته """""" """"""""" ،"""""""" """" 
لعام 2013-2014 حققت مدينة العقبة ال�شناعية الدولية املركز العا�شر 

على دول ال�شرق الو�شط يف حيويتها وقدرتها على جذب ال�شتثمار الدويل.
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ال�سركة االردنية الإنتاج االأدوية ..ا
ال�سمعة الطيبة واجلودة العالية يف االإنتاج

تتمتع ب�شمعة طيبة على ال�شعيدين املحلي والدويل، كما هو احلايل 

للعديد من ال�شركات الأردنية املتخ�ش�شة بانتاج الدوية الردنية.

فهي  منتجاتها،  بجودة  تتميبز  التي  الدوية  لنتاج  الردنية  ال�شركة 

بح�شب نائب مديرها العام الدكتور حممد غنامي باتت اليوم تعترب 

من ال�شركات الرائدة يف الت�شنيع الدوائي، وت�شعى للتو�شع يف العمل 

وحتقيق املزيد من النمو والتطور يف الإنتاج.

ويقول د. غنامي خالل حديثه مع "الن�شامى" ان قطاع انتاج الدوية 

لقت�شاد  املكونة  والهامة  الرئي�شية  القطاعات  من  يعترب  الردن  يف 

الوطني، حيث ت�شهد ال�شركات العاملة يف هذا املجال مناف�شة �شديدة 

فيما بينها.

التي  التحديات  كاقة  مع  التعامل  ا�شتطاع  القطاع  ان  اإلى  وي�شري 

واجهته، لبد انه جتاوزها ووا�شلت رحلة حتقيق الجنازات، كما هو 

احلال يف ال�شركة الردنية لنتاج الدوية.

وفيما يلي ن�سل اللقاء:
االردنية  ال�سركة  جناح  وراء   احلقيقية  اال�سباب  يف  �سعنا   "

النتاج االدوية؟
- ان �شعار ال�شركة الردنية لنتاج الدوية منذ تاأ�شي�شها يقوم على ا�شا�س 
�شناعة الدوية ذات اجلودة العالية، مثل هذا املبداأ وفر لل�شركة انت�شارًا 

وا�شعًا يف اقليم ال�شرق الو�شط و�شمال افريقيا ورفع مبيعاتها عاليًا.
كما ان ال�شركة الردنية لنتاج الدوية تقوم بعمليات بحث وتطوير مكنتها 
املنطقة  يف  متتلكها  التي  الخرتاع  براءات  جمال  يف  رائدة  تكون  ان  من 
بالن�شبة  اما  وافريقية،   اوروبية  ا�شواق  الى  الدخول  لها  �شهل  والذي 
وعناية  دوائي  انتاج  �شركة  لتكون  وتخطط  تعمل  ال�شركة  فاإن  مل�شقتبلها 

�شحية ب�شكل كامل .
" ما هو تقييمك الداء قطاع انتاج االدوية يف االردن مقارنة 

مبا هو مطبق دوليا؟
- مما ل �شك فيه اأن جودة اإنتاج الدوية هي ال�شا�س لكل �شركة دوائية 
ترغب يف ال�شتمرار بعملها واملحافظة على ا�شواقها وعمالئها، وال�شركات 
التي تلتزم مبتطلبات اجلودة تتحمل عبئًا ماليًا وزمنيًا كبريا، المر الذي 
يزيد من ارتفاع اأ�شعار املنتج من جهة ويزيد من فر�س البيع من جهة ثانية 
هناك �شركات دوائية اردنية ت�شري على هذا املنهج رغم �شعوبته، ولذلك 
نرى ان مبيعاتها يف الداخل واخلارج يف منو م�شتمر، واعتقد ان مثل هذه 
ال�شركات توازي �شركات الدوية القليمية والعاملية اجليدة نظرًا للتزامها 

بقوانني ود�شاتري الدوية املحلية والعاملية .
هل  العاملة،  ال�سركات  بني  مناف�سة  االردين  ال�سوق  ي�سهد   "

با�ستطاعته ا�ستيعاب دخول �سركات جديدة ؟ 
الى  ويعود ذلك   ، الردنية  الدوية  �شركات  �شديدة بني  - هناك مناف�شة 
عوامل عديدة من اهمها اأن هذه ال�شركات تعتمد على اإنتاج وبيع تقريبًا 

غنامي: ثلثا املنتجات الدوائية 

االأردنية تباع للخارج 
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براءات الخرتاع  انتهت مدة  والتي  الدوية اجلني�شة  نف�س ال�شناف من 
ب�شيا�شات  ال�شركات  هذه  التزام  عدم  الى  بال�شافة  هذا  بها،  اخلا�شة 
حمددة وملزمة يف جمال الرتويج الدوائي كالبوان�س والعمولت املمنوحة 

الى العمالء. 
اما من حيث دخول �شركات جديدة الى �شوق النتاج الدوائي يف الردن ، 
فاأنا �شح�شيًا اعتقد انه يف حالة توفر راأ�س املال الالزم مقرونًا بالعمالة 
الفنية املاهرة بال�شافة الى الرتكيز على ا�شناف اأدوية جديدة من خالل 
عمليات بحث وتطوير متقدمة ، �شيخلق الفر�شة اجليدة لدخول �شركات 
اأن اكرث من ثلثي  ال�شوق الردين ، وخا�شة عندما نعلم  ادوية جديدة يف 

املنتجات الدوائية الردنية تباع خارج الردن . 
الدوائية  لل�سناعات  الطيبة  ال�سمعة  من  الرغم  على   "
مقارنة  �سعيف  لها  املحلي  اال�ستهالك  لكن  عامليا  االردنية 

باالجنبي ملاذا؟
- نعم لكن لي�س املواطن الردين هو اجلهة التي حتدد مكان ت�شنيع الدواء 
الذي يتناوله، وامنا الطباء العاملون يف جمال تقدمي اخلدمات الطبية، 
مثل هوؤلء الطباء يتوخون الدقة يف و�شف الدوية الالزمة ملر�شاهم مثل 
هل الدواء ا�شيل، وهل الدعاية الطبية املقدمة من قبل مندوبي ال�شركات 
غري  الدوية  انتاج  �شركات  قبل  من  املقدمة  ملثيالتها  مناف�شة  املحلية 

الأردنية، هذا بال�شافة الى مو�شوع ثبات وا�شتمرارية اجلودة .
ال�شوق  اأن  نرى  املحلية،  الدوية  �شركات  امكانيات  ل�شعف  ونظرَا  لذلك 

الردين ي�شتورد تقريبًا 70% من الدوية التي ي�شتخدمها املواطنون.
القطاع،  عمل  تواجه  التي  التحديات  عن  باحلديث  للنتقل   "

ما حجم تاأثري الربيع العربي عليكم؟
-  ان املتعارف عليه حلد الن ان دول ما ي�شمى بالربيع العربي هي )تون�س 

، ليبيا ، م�شر ، واليمن(، وحجم مبيعات الدوية الردنية يف هذه ال�شواق 
ت�شدير  فان  ذلك  من  الرغم  وعلى  موؤثر،  حجم  ذات  ولي�شت  ب�شيطة 
فان  اليمن  جمهورية  يف  لكن  يتناق�س،  مل  الدول  لهذه  الردنية  الدوية 

حجم مبيعات الدوية الردنية يف هذا البلد ازدادت يف الونة الخرية . 
انتاج  قطاع  على  تاأثري  الوطني  االقت�ساد  لت�سخم  هل   "

االدوية االردنية؟
- ال�شغوط الت�شخمية توؤثر �شلبَا على العملية القت�شادية، فهي ترفع من 
درجة اخل�شم على �شايف تركيبة راأ�س املال من جهة، وترفع ال�شعار من 

جهة ثانية.
ونظرًا لرتفاع تكاليف النتاج ، خا�شة يف جمال ال�شناعات الدوائية فاإن 
املحلية  النتاج  مدخالت  على  �شلبَا  توؤثر  الت�شخمية  ال�شغوط  هذه  مثل 
ا�شعار  ان  حيث  ال�شعار  رفع  على  الدوية  �شركات  قدرة  دون  وامل�شتوردة 

الدوية حتدد من قبل جهات رقابية �شحية حكومية .
كيف  دوليا،  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  عن  للحديث  يدفعنا  هذا   "

باالمكان التقليل من االثار ال�سلبية لهذه االرتفاعات حمليا؟
- ما ل �شك فيه ان ارتفاع ا�شعار النفط من ال�شباب الرئي�شية لرتفاع 
اإل انه من  معدل الت�شخم الذي يوؤثر على كافة القطاعات القت�شادية، 

املمكن اأن يتم التقليل من اثاره اذا مت اللجوء الى و�شائل حمددة مثـــــــــل
قبله  من  املتبعة  النقدية  بال�شيا�شة  الردين  املركزي  البنك  )التزام 
املواطنني  التزام  الردين،  الدينار  �شرف  �شعر  ثبات  على  للحفاظ 
النفطية  بامل�شتقات  يتعلق  فيما  للطاقة  ر�شيدة  ا�شتهالكية  ب�شيا�شات 
كالبنزين وال�شولر والكاز، والبحث عن م�شادر جديدة للطاقة كالتنقيب 
ا�شتعمال  الى  اللجوء  اإلى  وا�شافة  والغاز،  ال�شخري  والزيت  النفظ  عن 

الطاقة ال�شم�شية وا�شاليب الطاقة املتجددة ب�شكل منتظم ونافع (.

�سادرات االأردن من االأدوية اإلى دول الربيع العربي 
مل تتناق�س ويف جمهورية اليمن ازدادت
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م�ســـت�سفى اال�ســــتقالل..
من جناح اإلى جناح اآخر واإجنازات تتحدث عن نف�سها

�شارع  مع  الردن  �شارع  تقاطع  على  القابع  ال�شتقالل  م�شت�شفى  زال  ل 

زال  ول  منه  اكرب  اخر  الى  جناح  من  ينتقل  عمان  يف  ال�شتقالل 

من  الطبي  ال�شرح  هذا  بات  حتى  الخر  تلو  الجناز  يحقق  امل�شت�شفى 

تطور  عن  احلديث  اردنا  ما  اذا  الردن  يف  الطبية  القطاعات  اكرب 

م�شاف  يف  اأ�شبح  حيث  والتو�شعات،  املباين  �شعيد  على  امل�شت�شفى 

امل�شت�شفيات الكربى يف القطاع اخلا�س ب�شعة 200 �شرير، او على �شعيد 

املبهر يف  والنجاح  انواعها  الكبرية يف كل  والعمليات  الطبية  الجنازات 

التي متنح لكرب واف�شل  ال�شهادات  او على �شعيد  العمليات،  نتائج تلك 

امل�شت�شفيات يف املنطقة العربية والعامل.

"بعون اهلل نرعاكم" نربا�س يهتدي به العاملون لتقدمي الرعاية للمر�سى
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والثقة احلا�شل عليها  التطور  بهذا  يكتف فقط  ال�شتقالل مل  م�شت�شفى 

يجدون  الذين  العرب  او  الردنيني  املر�شى  قبل  وا�شتحقاق من  بجدارة 

تاكيدا  اخر  اجناز  حتقيق  الى  انتقل  بل  ال�شت�شفاء  وطلب  العالج  فيه 

عندما  تاريخية  اتفاقية  على  وقع  حيث  بالردن،  اخلا�س  القطاع  لدور 

بداأ بو�شع اخلطوات الولى للتحول الى م�شت�شفى تعليمي بعد ان وثق به 

القطاع العام يف ا�شتحقاق كان ل بد منه ب�شبب العمل الدوؤوب وامل�شتمر 

الطبية،  اخلدمات  اف�شل  تقدمي  خالل  من  والوطن،  املجتمع  خدمة  يف 

كما ومت توثيق اتفاقية مع اجلامعة الها�شمية ليكون م�شت�شفى ال�شتقالل 

�شببا اخر وهاما يف تخريج افواج من الطباء م�شتقبال وباقي القطاعات 

القطاعات الردن وحتى يكون  الطبية والتمري�شية الخرى لتخدم هذه 

م�شت�شفى ال�شتقالل كما هو دائما حجر ا�شا�س يف العمل الطبي الردين 

مع زميالته امل�شت�شفيات الخرى.

"وبعون اهلل نرعاكم" �شعار كان ول زال نربا�شا يهتدي به العاملون يف 

امل�شتقبلية  وطموحاته  باجنازاته  الكبري  الطبي  ال�شرح  هذا  ال�شتقالل 

التي لن تقف عند حد، لأن مواكبة التطور العلمي وال�شناعي على �شعيد 

لدارة  رئي�شي  ومنطلق  مبداأ  هو  العلمية  الطبية  الجهزة  اف�شل  �شراء 

هذا ال�شرح الطبي لتقدمي تلك اخلدمات الطبية املميزة للمر�شى، لن 

القائمون على م�شت�شفى  انتهجها  النا�س كانت ب�شبب ارادة حقيقية  ثقة 

ال�شتقالل الذي بات عنوانا مهما من عناوين العمل الطبي الردين.
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1.15 مليون دينار اأرباح "الفو�سفات" 
فـــــي 2013

اإلى  ال�شريبة  بعد  الأرباح  انخفا�س  لل�شركة،  املالية  البيانات  اأظهرت 
1.156 مليون دينار يف عام 2013، مقارنة مع 131.733 مليون دينار 

يف عام 2012، اأي بن�شبة تراجع بلغت %99.16.

من  الأويل  ال�شركة  ربح  اإن  املجايل  عامر  الدارة  جمل�س  رئي�س  بني 
ن�شاط وحدتي الفو�شفات والأ�شمدة بلغ 9.1 مليون دينار، بعد احت�شاب 

الدخل. �شريبة 

التي  ةاملعطيات  ال�شروف  الى  يعود  الرباح  ن�شبة  تراجع  ان  الى  وا�شار 
اإيرادات  انخفا�س  ان  مو�شحا  املا�شية  الفرتة  خالل  ال�شركة  بها  مرت 
الكميات  انخفا�س  اإلى   2012 عام  مع  مقارنة   2013 عام  يف  ال�شركة 
اإلى  اإ�شافة  الفو�شفات،  ملادة  العاملية  البيع  اأ�شعار  وانخفا�س  املباعة، 
اأثر �شلبا على اأ�شعارها، حيث  الرتاجع على كميات طلب الأ�شمدة، مما 

خالل  طن  مبليون  قّدر  الطلب  كميات  يف  تراجعا  الهندي  ال�شوق  �شهد 
عام 2013 ، لكن العجز يف ال�شندوق بلغ 116 مليون دولر حتى نهاية 
العام املا�شي لريتفع لغاية ال�شهر الثاين من عام 2014 الى 131 مليون 
دولر فيما تبلغ القرو�س ق�شرية وطويلة الأجل نحو 107 ماليني دولر .

فتع  طريق  عن  وعافيتها  تاألقها  ت�شتعيد  بداأت  ال�شركة  ان  املجايل  وبني 
ا�شواق متعددة ويف مقدمتها ابرام اتفاقيات جديدة مع ال�شوق الهندية،

»مناجم  على  ارتفعت  الت�شغيل  تكاليف  باأن  الرتاجع  ال�شركة  وبررت 
الر�شوم  ارتفاع  اإلى  اإ�شافة  واملياه  الطاقة  اأهمها  ومن  الفو�شفات«، 
املفرو�شة على ال�شركة، حيث ارتفع بدل اإيجار الأرا�شي من 204 اآلف 
 ،2013 عام  يف  دينار  مليون   3.7 يقارب  ما  اإلى   ،2012 عام  يف  دينار 
املبيعات  قيمة  من   %5 لت�شبح  التعدين  ر�شوم  ارتفاع  اإلى  بالإ�شافة 

عو�شا عن 1.42 دينار/طن مباع.

دينار  مليون   14.87 لت�شبح  ارتفعت  التعدين  ر�شوم  اإن  ال�شركة  وقالت 
على اأ�شا�س 5% من قيمة املبيعات، عو�شا عن 8.788 مليون دينار وفق 

الر�شم الثابت 1.42 دينار/طن، بارتفاع ن�شبته %69.2.

املجايل: ال�سركة بداأت با�ستعادة تاألقها وعافيتها يف االإنتاج والت�سدير
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املجايل: ال�سركة متيزت م�سريتها 
بالنمو وباتت الرائدة يف جمالها 

حمليا ودوليا

"االأ�سواق احلرة االأردنية" .. 

بوابة دخول اململكة

منذ تاأ�شي�شها عام 1997م وهي ت�شري بتقدمي اخلدمة الأف�شل للم�شافرين 
والزوار، وترثي احلياة القت�شادية يف الأردن بكل جديد.

�شلم  وارتقاء  بالنمو  م�شريتها  متيزت  التي  الأردنية"  احلرة  "الأ�شواق 
بالتخطيط  التحديات  مع  التعامل  رحلتها  بداية  منذ  ا�شتطاعت  النجاح، 
واملمار�شة  اخلربة  اإدارتها  منح  الذي  الأمر  اجلديد،  ومواكبة  والدرا�شة 
الرتاكمية لت�شبح خالل �شنوات قليلة اإحدى ال�شركات الرائدة واملميزة يف 

جمالها على امل�شتوى املحلي واخلارجي.

ويقول الرئي�س التنفيذي ل�شركة الأ�شواق احلرة الأردنية / املهند�س هيثم 
زوار  وا�شتمتاع  راحة  لتحقيق  ت�شعى  ال�شركة  اأن  لـ"الن�شامى"،  املجايل 
بلد  ال�شياحي يف  الن�شاط  ت�شجيع  املح�شلة  يعني يف  الذي  الأمر  اململكة، 

يعتمد ب�شكل كبري على هذا القطاع كدخل اقت�شادي رئي�شي.

للمملكة  للدخول  بوابة  اليوم  تعترب  الأردنية  احلرة  الأ�شواق  اأن  وي�شيف 
�شمال  واملنت�شرة يف  بها،  تتواجد  التي  واملعابر  اأهمية عن احلدود  تقل  ل 

و�شرق وغرب وجنوب اململكة.

عامة  م�شاهمة  �شركة  هي  الأردنية  احلرة  الأ�شواق  اأن  املجايل  ويقول 
تاأ�ش�شت يف عام 1997 مب�شاركة بني القطاع العام واخلا�س باإدارة وت�شغيل 
اأ�شواق احلرة على احلدود الربية والبحرية بالإ�شافة اإلى ال�شوق يف عّمان 

خلدمة البعثات الدبلوما�شية املعتمدة يف اململكة.

على  حرة  اأ�شواق  بفتح  قامت  ال�شركة،  عمر  �شنوات  خالل  اأنه  ويو�شح 
وتخدم  اجلوار  بدول  اململكة  تربط  التي  والربية  احلدودية  املراكز  كافة 
كافة املغادرين والقادمني من خالل هذه املراكز، لذلك فان ميكن و�شف 
م�شرية عمل ال�شركة بانها متيزت بالنمو امل�شتمر، حيث ا�شتطاعت ارتقاء 
بداية  فمنذ  العمل،  يف  الكمال  مراتب  اأعلى  اإلى  والو�شول  النجاح  �شلم 
اجلديد،  ومواكبة  والدرا�شة  بالتخطيط  التحديات  مع  تعاملت  رحلتها 
خالل  لت�شبح  الرتاكمية  واملمار�شة  اخلربة  اإدارتها  منح  الذي  الأمر 
�شنوات قليلة اإحدى ال�شركات الرائدة واملميزة يف جمالها على امل�شتويني 

املحلي والدويل.

وتتوزع الأ�شواق التابعة ل�شركة الأ�شواق احلرة على مناطق جابر والرمثا 
وج�شر ال�شيخ ح�شني، وج�شر امللك ح�شني، والكرامة، والعمري، واملحدودة 
�شوق  اإلى جانب  وعّمان،  العقبة،  وميناء  اإيالت،  العقبة "  والدرة ومعرب 

متوا�شع للبيع يف اجلملة يف مدينة العقبة.

اأ�شواقها  وافتتاح  بتحديث  انطالقتها  منذ  جنحت  ال�شركة  ان  وي�شيف 
عالية،  بدقة  مو�شوعة  عمل  وفق خطة  وذلك  العاملية،  املوا�شفات  ح�شب 
اأ�شواق  لإن�شاء  اخلطط   وت�شع  تتنامى  الإدارة  كفاءة  جعل  الذي   الأمر 
حتديث  يف  املالية  اإمكانياتها  كامل  �شّخرت  ال�شركة  فان  لذلك  جديدة، 
فبداأت  اململكة،  ت�شهده  التي  ال�شياحي  التطور  مع  يتنا�شب  مبا  اأ�شواقها 
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تطوير وتو�شيع وحتديث الأ�شواق وكانت البداية يف �شوق جابر للمغادرين 
اذ عملت على حتديث ال�شوق ح�شب املوا�شفات العاملية ل�شتيعاب الزيادة 
مت  والذي  ال�شورية  الأردنية  احلدود  على  امل�شافرين  حركة  يف  امللمو�شة 
للقادمني  �شوق جابر  كما عملت على حتديث  جتديده يف عام )2004(، 
يف اخلام�س من �شباط لعام )2005(، ومن ثم حتديث وتطوير �شوق عمان 
العاملية  املوا�شفات  ح�شب  املقيمني  غري  الأجانب  الدبلوما�شيني  خلدمة 
عالية من غري  ذات جودة  �شلع  توفري  من  الزائرين  ومتطلبات  ليتنا�شب 

متوفر يف املنطقة .

كما ومت العمل على اإن�شاء وجتهيز �شوق جديدة داخل مركز حدود العمري 
يف  امللمو�شة  الزيادة  ليلبي  300م2  مب�شاحة  العاملية  املوا�شفات  باأحدث 
حركة امل�شافرين عرب تلك احلدود،  حيث و�شل عدد الأ�شواق احلايل يف 
اململكة اإلى 16 فرعا موزعه على جميع احلدود الربية والبحرية بال�شافه 

اإلى �شوق خلدمات ال�شافرين والأجانب غري املقيمني يف عمان.

وكفاءة  ب�شرعة  لالأ�شواق  املتطلبات  تلبية  على  ال�شركة  حر�س  اإطار  ويف 
عاليتني، افتتحت م�شتودعاتها اجلديدة الكائنة يف منطقة الق�شطل، وقد 
ني�شان  اعتبارا" من �شهر  بكامل طاقتها  بالعمل  امل�شتودعات  بداأت هذه 

.2011

وي�شري املجايل اإلى اأن هناك تعاونًا كبريًا ومثمرًا ما بني الأ�شواق احلرة 
الأردنية،  اجلمارك  وكذلك  احلدود،  على  املتواجدة  الأمنية  واجلهات 
الوقت  الأ�شواق، منوها يف  الدور الكبري يف جناح م�شرية  والذي كان لها 

بها  التي حتظى  الأهمية  ياأتي من باب  الكبري  التعاون  اأن هذا  اإلى  نف�شه 
الأ�شواق احلرة، والتي ل تقل اأهمية عن اأهمية احلدود واملعابر، يف كون 
الأ�شواق واحلدود واملعابر هي واجهة الوطن، وعامل جذب �شياحي مهمًا 

للوطن.

ال�شركة  ا�شتطاعت  حيث  مكثفة،  حركة  ت�شهد  احلرة  الأ�شواق  اأن  ويبنّي 
�شهدت  العالقة  هذه  اأن  مو�شحا  امل�شافرين،  مع  مميزة  عالقة  تبني  اأن 
ثقة من امل�شافرين لعتماد "الأ�شواق احلرة الأردنية" على الب�شائع من 
ال�شركة  م�شاهمة  عن  ف�شال  العالية،  اجلودة  ذات  الأ�شا�شية  م�شادرها 
يف رفد ال�شياحة لالأردن، كونها م�شادر جاذبة يف تقدمي اخلدمة العاملية 

للم�شافرين.

 """"""""""( كبري  جتاري  مركز  بان�شاء  ال�شتثمار  الى  بال�شافة 
"""""( لبيع التجزئة �شيوفر جميع انواع الب�شائع التي يحتاجها الزائر 

واملواطن يف العقبة.
ت�شمل  وان  العاملية،  املاركات  اليه  ماتو�شلت  احدث  ال�شركة  و�شتوفر 

اخلدمة كافة املواطنني مهما كان دخله ول يقت�شر على فئة معينة.

وذلك لن املدينة )العقبة( ت�شتحق هذا امل�شروع حيث ان هناك م�شاريع 
املنظومة  لتكتمل  العقبة  مدينة  تطور  تواكب  اخرى  وجتارية  �شياحية 

اخلدمية لل�شياح واملواطنني.

التنفيذ  عطاء  وطرح  الت�شميم  مرحلة  من  النتهاء  طور  يف  الن  ونحن 
بال�شحف اليومية.

قامت بفتح اأ�سواق حرة على كافة املراكز احلدودية 

الربية التي تربط اململكة بدول اجلوار
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ب�سبب  حتققت  االإجنازات  �سحويل: 
اجلهود التي تبذل  يف الرتويج للبيئة 

اال�ستثمارية يف االأردن

ن�سبة منوها بلغت %7.8

مليارا دينار اال�ستثمارات باملدن 
ال�سناعية يف 2013

بنهاية  الأردنية  ال�شناعية  املدن  يف  لال�شتثمارات  الجمايل  احلجم  بلغ 
بزيادة  دينار،  مليون  بـ2109  مقارنة  دينار  مليون   2274 املا�شي  العام 

قدرها 165 مليون دينار وبن�شبة منو بلغت 7.8 يف املئة.

ووفقا لبيانات �شركة املدن ال�شناعية، فقد ارتفع عدد ال�شركات امل�شتثمرة 
باملدن ال�شناعية خالل العام 2013 لت�شل 617 �شركة، موزعة على املدن 
 569 مع  مقارنة  والزرقاء،  والكرك  واربد  واملوقر  �شحاب  يف  ال�شناعية 

�شركة بنهاية العام 2012 حيث بلغت ن�شبة النمو 9ر8 باملئة.

العام  بنهاية  بلغ  ال�شناعية  املدن  �شادرات  حجم  ان  البيانات  وك�شفت 
 2012 العام  يف  دينار  مليون   993 بـــ  مقارنة  دينار  مليون   1060 املا�شي 
وبزيادة قدرها 67 مليون دينار، يف حني بلغ حجم النمو يف عدد الوظائف 

التي وفرتها تلك ال�شتثمارات 4ر18 باملئة لت�شل حوايل 40 الف وظيفة.

حجم  اأن  �شحويل  لوؤي  املهند�س  ال�شناعية  املدن  �شركة  عام  مدير  وقال 
ال�شناعية  املدن  �شركة  �شهدتها  التي  الإيجابية  والتطورات  الإجنازات 
مناطق  خمتلف  يف  املنت�شرة  ال�شناعية  مدنها  خالل  من  جاء  الأردنية 
للبيئة  الرتويج  يف  ال�شركة  تبذلها  التي  املتوا�شلة  للجهود  نتيجة  اململكة، 
الإ�شتثمارية يف الأردن ب�شكل عام ويف �شركة املدن ال�شناعية ب�شكل خا�س 
ال�شركة  �شتوا�شل  حيث  والدولية،  والعربية  املحلية  املحافل  خمتلف  يف 
ونتيجة للنتائج الإيجابية التي حققتها خالل العام املا�شي 2013 م�شريتها 
خالل هذا العام 2014 وامل�شي قدما نحو حتقيق الأهداف يف ا�شتقطاب 

املزيد من الإ�شتثمارات.

الثالثة  قرابة  اإفتتاحها  على  م�شى  التي  ال�شناعية  املوقر  مدينة  وكانت 
اعوام ا�شتطاعت اأن ت�شتقطب 23 ا�شتثمارا �شناعي بحجم اإ�شتثمار قارب 
231،3 مليون دينار وفرت ما يزيد عن 2500 فر�شة عمل للعمالة الأردنية 

يف خمتلف القطاعات الإنتاجية التي ت�شمها املدينة.

واأ�شار اإلى اأنه يوجد يف اململكة 5 مدن �شناعية  موزعة يف مدينة عبداهلل 
الثاين ال�شناعية يف �شحاب ومدينة احل�شني بن عبداهلل ال�شناعية يف الكرك 

ومدينة  احل�شن يف اإربد ومدينة املوقر ال�شناعية ومدينة العقبة الدولية. 

مبحافظة  جديدة  �شناعية  مدينة  اإن�شاء  ال�شناعية  املدن  �شركة  وتنوي 
بعد  املنعقدة  اإحدى جل�شاته  الوزراء يف  لقرار جمل�س  ا�شتجابة  الزرقاء، 
عدة؛  لأ�شباب  ال�شناعية  املدينة  هذه  اإقامة  يف  رغبتها  ال�شركة  اإعالن 
الزرقاء  التي تخدم منطقة  ال�شناعات  املتزايد على  الطلب  تلبية  اأهمها 
بتطبيق  اخلا�شة  الهند�شية  املخططات  اإعداد  با�شرت  اإذ  حولها  وما 
اإجمالية تبلغ 844 دومنًا بحيث تكون  املرحلة الأولى من املدينة مب�شاحة 

امل�شاحة القابلة لال�شتثمار هي 595 دومنا.
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وتزويدها  املدينة  لإن�شاء  الالزمة  الدرا�شات  باإجراء  ال�شركة  قامت  كما 
الرئي�شية  اخلدمات  وتوفري  عاملية  مبوا�شفات  التحتية  البنية  بخدمات 

وامل�شاندة فيها.

مب�شاحة  مراحل  ثالث  على  وجتهيزها  املدينة  بناء  على  العمل  و�شيتم 
اإقامة  يف  اأي�شا  ال�شركة  لدى  نية  ويوجد  كما  دومنا،   2474 اإجمالية 
تنظر  التي  الثانية  امل�شتقبلية  املدينة  تعترب  التي  ال�شناعية  مادبا  مدينة 
تبلغ م�شاحتها الإجمالية 500 دومن، و�شتقوم  اإقامتها، حيث  الى  ال�شركة 
ال�شركة بطرح عطاء تطوير واإدارة للمدينة، وذلك وفق اأحدث املوا�شفات 
ال�شناعية وتوفري �شبكات البنية الأ�شا�شية، حيث �شتكون اأهم ال�شناعات 
الدوائية  ال�شناعات  التقنية،  ال�شناعات  املدينة  لهذه  امل�شتقطبة 

وال�شناعات الطبية اخلفيفة.

ال�شناعية  املدن  و�شركة  واحلرة  التنموية  املناطق  هيئة  اأن  اإلى  ي�شار 
الهيئة  �شالحيات  لتفوي�س  اتفاقية   2013 املا�شي  العام  وقعتا  الأردنية 
للم�شتثمرين  الواحد  املكان  خدمة  تفعيل  بهدف  ال�شناعية  املدن  ل�شركة 
يف املدن ال�شناعية وتقدمي خدمات ت�شجيل الن�شاط الإقت�شادي وا�شدار 
امل�شتثمرين  من  املقدمة  الطلبات  ا�شتقبال  اإلى  اإ�شافة  املهن  رخ�شة 

الإتفاقية  جاءت  حيث  للمطور،  املرتتبة  والأجور  الر�شوم  وا�شتيفاء 
اجلانبني  توقيع  بعد  والهيئة  ال�شركة  بني  الإجراءات  ل�شل�شلة  اإ�شتكمال 
عقد التطوير والذي ن�س على اعتبار ال�شركة مطورا رئي�شيا تتولى ادارة 
وتطوير املدن ال�شناعية التابعة لل�شركة، حيث �شتتمتع ال�شركات القائمة 
يف املدن ال�شناعية باحلوافز والإمتيازات والإعفاءات التي مينحها قانون 

املناطق التنموية.

و�شتعمل الإتفاقية على تب�شيط الإجراءات مبا يخدم امل�شتثمرين يف مكان 
مبا  وم�شتثمريها  ال�شركة  بني  عليها  املعتاد  املرونة  على  واحلفاظ  واحد 
يكفل الت�شهيل عليهم وتب�شيط اإجراءاتهم، حيث اأن ال�شركات القائمة يف 
املدن ال�شناعية �شتتمتع باحلوافز والمتيازات والإعفاءات التي مينحها 
الإقت�شادي  الن�شاط  من  املتاأتي  الدخل  على   %5 التنموية  املناطق  قانون 
داخل املناطق التنموية، و 0% على ال�شلع واخلدمات التي يتم �شراوؤها اأو 
املواد  جميع  على   %0 الإقت�شادي،  الن�شاط  ممار�شة  لغايات  ا�شتريادها 
وتاأثيث  وجتهيز  واإن�شاء  بناء  يف  الداخلة  والتجهيزات  والآلت  واملعدات 
امل�شاريع يف املناطق التنموية، اإ�شافة اإلى 0% على الدخل املتحقق لل�شركة 
داخل املناطق التنموية اأو خارج اململكة، و0% على الدخل املتحقق لل�شركة 

داخل املناطق التنموية اأو خارج اململكة.

ارتفع عدد ال�سركات امل�ستثمرة باملدن ال�سناعية

 اإلى 617 �سركة
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اأبو �سامل: ال�سركة تتميز 
بامتالكها حلقة اإنتاج متكاملة 

يوؤهلها لتكون االولى

الوطنية للدواجن..
االختيار االأول للم�ستهلك

من خالل نتائجها وحجم الطلب على منتجاتها باتت اليوم تعترب الختيار 
الول للم�شتهلك.

�شامل  اأبو  العام فخري  مديرها  بح�شب  ت�شعى  للدواجن  الوطنية  ال�شركة 
الأ�شواق  تزويد  خالل  من  الوطني  والقت�شاد  الغذائي  الأمن  دعم  اإلى 
العربية والعاملية باأجود منتجات الدجاج املذبوح وفقًا لل�شريعة الإ�شالمية 
البيئة  على  التي حتافظ  والأنظمة  التقنيات  اأحدث  ا�شتخدام  عن طريق 
وبتوظيف  امل�شتدام  والنمو  والإنتاجية  ال�شالمة  م�شتويات  اأعلى  وحتقق 
واللتزام  واملبادرة  بالكفاءة  يت�شف  الذي  الب�شري  العن�شر  وتطوير 

وامل�شاركة بفاعلية يف التح�شني امل�شتمر.

لل�شركة  النجاح  عوامل  اهم  من  ان  لـ"الن�شامى"  حديثه  خالل  ويقول 
التفريخ يف مزارع  اإنتاج بي�س  اإنتاج متكاملة، تبداأ من  هو متتعها بحلقة 
الأمهات،اإلى الفّقا�شات التي تنتج الطري، الذي ير�شل اإلى مزارع الدجاج 
الالحم، حتى ي�شل وزنه اإلى احلجم املطلوب، ليتم اإر�شاله فيما بعد اإلى 

امل�شلخ اململوك من ال�شركة. 

وي�شيف اأنه ل ينتهي تكامل عملها عن هذا احلد، بل اأن ال�شركة الوطنية 

للدواجن لديها اأي�شا م�شنع لالإعالف تقوم باإنتاج العلف النباتي اخلايل 
من اأي مدخل اإنتاج حيواين لي�شاف اإلى �شل�شلة التكامل يف ال�شركة.

من  يعترب  م�شلخ  لديها  للدواجن  الوطنية  ال�شركة  فان  ذلك  اإلى  ا�شافة 
اأحدث امل�شالخ يف الوطن العربي، وبطاقة اإنتاجية ت�شل اإلى 6 اآلف طري 
يف ال�شاعة، كما يحتوي امل�شلخ ذاته على معدات تقوم بنزع الأح�شاء من 
الدجاج ب�شكل اآيل، وتف�شلها عن ج�شد الدجاجة دون اإحداث اأي نوع من 
من  الواحد  الطري  ح�شة  اأن  حيث  النظافة،  من  عالية  وبدرجة  التلّوث 
املياه ت�شل اإلى 16 لرتامع الرقابة الطبية املتوا�شلة، م�شريا اإلى اأن جميع 

املزارع تخ�شع لإ�شراف طبي م�شتمر من قبل اأطباء بيطريني خمت�شني.

للم�شتهلك وتعتمد يف عملها على  اليوم تعترب الختيار الول  لذلك فانها 
جمموعة من القيم واملبادىء، وامل�شداقية والأمانة يف العمل، واجلودة يف 
النتاج والعمل بروح الفريق، كما تتميز بقدرتها على التكيف مع الظروف 

املتغرية.

العام  خالل  بلغ  الدواجن  حلوم  من  ال�شركة  انتاج  اأن  �شامل  اأبو  ويقول 
املا�شي 2013 ما جمموعه 30.230 الف طن مقابل 28.955 الف طن 
حلوم  من  ال�شركة  مبيعات  وبلغت  كما   ،2012 �شبقه  الذي  العام  خالل 
مع  مقارنة   2013 املا�شي  العام  خالل  طن  الف   27.875 الدواجن 

30.368 الف طن من عام 2012.

جمموعه  ما   2013 املا�شي  العام  خالل  ال�شركة  اأرباح  �شايف  وبلغ  كما 
4.71 مليون دينار مقابل ربح مقداره 1.6 مليون دينار عن العام الذي 
�شبقه 2012، وهذه ا�شارة وا�شحة على حجم النمو الكبري يف عمل ال�شركة 

ومدى ثقة امل�شتهلك مبنتجات ال�شركة.
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بكلفة 1.55 مليار دوالر

منتجع ترفيهي يف العقبة بكلفة 
تتجاوز مليارًا ون�سف املليار دوالر

اأعلنت �شركة اأرابتك القاب�شة والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية مقرًا 
لها، عن اختيار �شركة "اأرابتك لالإن�شاءات" التابعة لها لتنفيذ عقد قيمته 
1.55 مليار دولر اأمريكي؛ لإن�شاء منتجع ترفيهي حتت ا�شم "اأ�شرتيرمي 

البحر الأحمر يف مدينة العقبة.
متميز  ترفيهي  هو  امل�شروع  هذا  باأن  �شحفي  بيان  يف  ال�شركة  واأ�شافت 
املطاعم  ومرافق  التجزئة  وجتارة  ال�شيافة  عنا�شر  وي�شم  ومتكامل 
والرتفيه، وينتظر اأن ي�شبح مق�شدًا للعائالت والزوار من خمتلف اأرجاء 
ال�شرق الأو�شط وحمبي املغامرات والرتفيه من �شتى اأنحاء العامل، وي�شهم 
يف تطوير ال�شياحة يف الأردن، وي�شم اأربعة فنادق عاملية توفر اأكرث من األفي 

غرفة لل�شيوف، بال�شافة اإلى حدائق احلجاز واملعلقة وعرو�شا مائية.

نحن   " ا�شميك  ح�شن  لل�شركة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�شو  وقال 
�شي�شهم يف دفع عجلة  الذي  املهم  امل�شروع  لتنفيذ هذا  باختيارنا  �شعداء 
اإلى  بالإ�شافة  مميزة  �شياحية  كوجهة  مكانتها  واإعالء  الأردن  اقت�شاد 
يف  مهمني  م�شروعني  يف  حاليًا  ونعمل  لالأردنيني،  الوظائف  اآلف  توفري 
التي  الهائلة  الفر�س  من  لال�شتفادة  اأكرث  وجودنا  لتعزيز  ونتطلع  الأردن 

يزخر بها هذا البلد".

ومن املقرر اأن تبداأ اأعمال الإن�شاء يف الربع الثالث من العام احلايل على 
اأن يتم الفتتاح املبدئي خالل الربع الثالث من العام 2017.
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"املطـــــــــار" ا�ستقبل 5ر6 مليون م�سافر يف 2013

الثانية  الن�شور حفل تد�شني املرحلة  رعى رئي�س الوزراء الدكتور عبداهلل 
من م�شروع تو�شعة مطار امللكة علياء الدويل الذي تنفذه "جمموعة املطار 
الدويل" ال�شركة الأردنية امل�شوؤولة عن اإعادة تاأهيل وتو�شعة وت�شغيل مطار 

امللكة علياء الدويل.
وح�شر حفل الفتتاح وزير ال�شغال العامة وال�شكان املهند�س �شامي هل�شه 
والرئي�س  اللوزي  نا�شر  املهند�س  الردنية  امللكية  ادارة  جمل�س  ورئي�س 
التنفيذي املدير العام للملكية املهند�س عامر احلديدي والرئي�س التنفيذي 

ملجموعة املطار الدويل، كيلد بنغر وعدد من امل�شوؤولني.
وبتكلفة  امل�شروع بحلول عام 2017  الثانية من  املرحلة  اإمتام  املقرر  ومن 
ا�شتكمال  على  التو�شعة  م�شروع  �شيعمل  حيث  دولر،  مليون   100 تتجاوز 
ال�شتيعابية  القدرة  ورفع  الدويل،  علياء  امللكة  مطار  يف  التطوير  م�شرية 
الأمر  �شنويًا،  م�شافر  مليون   12 حوايل  اإلى  لت�شل  للمطار  ال�شنوية 
اأهداف  دعم  تت�شّمن  التي  لأهدافه  امل�شروع  حتقيق  يف  �شي�شاهم  الذي 
ال�شرتاتيجية الوطنية لل�شياحة يف اململكة، وتعزيز مكانة الأردن كمركز 

اإقليمي للم�شافرين بهدف الرتفيه والأعمال على حّد �شواء.
م�شاريع  اأهم  الدويل  علياء  امللكة  ملطار  اجلديد  املبنى  م�شروع  ويعترب 
تفوي�س  مّت  حيث  الأردن،  يف  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�شراكة 
اجلوية  البوابة  تطوير  واإعادة  اإدارة  مبهمة  الدويل"  املطار  "جمموعة 
عقد  خالل  من   ،2007 عام  يف  الها�شمية  الأردنية  اململكة  يف  الرئي�شية 
امتياز "تاأ�شي�س-اإدارة-نقل" ملدة 25 عامًا ح�شلت عليه عرب عطاء دويل 

مفتوح.
�شبيب  لينا  الدكتورة  النقل  وزيرة  قالت  احلفل،  خالل  األقتها  كلمة  ويف 
اأثرت على  والتي  بنا  التي حتيط  ال�شتثنائية  الظروف  الرغم من  "على 
�شناعة الطريان ب�شكل كبري، اإل اأنه ونظرًا ملا يتمتع به الأردن على امل�شتوى 
الإقليمي والعاملي من ا�شتقرار يف اأمنه واأمانه، كانت الزيادة م�شطردة يف 

اأعداد امل�شافرين القادمني اإلى اململكة".
واأ�شافت: "من املتوقع مع التح�شينات والتعديالت التي يتم تنفيذها حاليًا 
اأن يكون املطار قادرًا على مناولة ما يقارب 16 مليون م�شافر �شنويًا، والتي 
من املتوقع الو�شول اإليها يف نهاية فرتة المتياز املعطاة للم�شتثمر بحلول 

عام 2032." 

الن�سور يرعى تد�سني املرحلة الثانية 
من م�سروع تو�سعة مطار امللكة علياء
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من جهته اأكد رئي�س جمل�س اإدارة "جمموعة املطار الدويل" ناظم القد�شي، 
 50 اأف�شل  قائمة  اإلى  الن�شمام  يف  اإطالقه  منذ  جنح  اجلديد  املطار  ان 
مطارًا يف العامل فيما يتعلق بجودة اخلدمات ور�شى امل�شافرين، كما جنح 
اأف�شل 20 مطارًا عامليًا  اإحراز مكانة �شمن  بف�شل ت�شويت م�شافريه يف 
وذلك �شمن فئة املطارات التي تخدم ما بني 5 اإلى 15 مليون م�شافر �شنويًا.

الأول  املركز  على  املا�شي  العام  حاز  الدويل  علياء  امللكة  مطار  اإن  وقال 
"الذهبي" كاأف�شِل م�شروٍع نا�شٍئ للُبنى التحتّية يف اأوروبا واآ�شيا الو�شطى 
لكافة  ال�شكر  عن  معربا  اأفريقيا"،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  ومنطقة 
�شبيل  يف  املا�شية  ال�شنوات  خالل  بجّد  عملوا  الذين  والأفراد  املوؤ�ش�شات 
حتقيق هذه الإجنازات ولكل من يوا�شل تكري�س كافة اجلهود مبا ي�شمن 
عاملي،  كمطار  اإمكاناته  الدويل اجلديد جميع  علياء  امللكة  حتقيق مطار 

قادر على تعزيز مكانة الأردن على خارطة الطريان العاملية."
امل�شافرين  حركة  ان  الدويل  املطار  جمموعة  قالت  اخرى  جهة  من 
والطائرات عرب مطار امللكة علياء الدويل منت ب�شكل ملحوظ خالل العام 
اإلى 6 ماليني  املا�شي 2013 بن�شبة 4 باملئة، حيث ارتفع عدد امل�شافرين 
و502 الف م�شافر، بزيادة تتجاوز ربع مليون م�شافر عند املقارنة مع نتائج 

العام الذي �شبقه 2012.

الى  باملئة  بن�شبة 1ر1  اإرتفعت  ال�شنوية  الطائرات  اأن حركة  اإلى  واأ�شارت 
67959 حركة.

وقال الرئي�س التنفيذي لـمجموعة املطار الدويل كيلد بنجر اإن عام 2013 
حافال بالنجاحات بالن�شبة ملطار امللكة علياء الدويل على اأكرث من �شعيد، 
بدءا باإطالق املبنى اجلديد وفقا لأعلى املعايري العاملية، والذي �شاهم يف 
ح�شول  اإلى  و�شول  ال�شتيعابية،  وقدرته  املطار  خدمات  م�شتوى  تعزيز 
املطار على العديد من اجلوائز وحتقيقه عددا من الإجنازات على م�شتوى 

عاملي.
اأف�شل م�شروع نا�شئ  اإلى جانب ح�شوله املطار على لقب  اأنه  وبني بنجر 
اأوروبا واآ�شيا الو�شطى ومنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال  للبنى التحتية يف 
اأف�شل  قائمة  اإلى  الن�شمام  الدويل يف  علياء  امللكة  اأفريقيا، جنح مطار 

املطارات يف العامل فيما يتعلق بجودة اخلدمات ور�شى امل�شافرين.
م�شروع  من  فقط  الأولى  املرحلة  تنفيذ  من  النتهاء  مت  اأنه  "رغم  وقال 
تو�شعة املطار، اإل اأن ن�شبة ر�شى امل�شافرين الإجمالية التي حققها تفوق 
املطار  جمموعة  بني  التفاقية  مع  يتما�شى  مبا  وذلك  العاملية،  املعايري 

الدويل واحلكومة الأردنية"، معربا عن تفاوؤله بالعام احلايل.
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6.3 مليار دينار حجم التداول 
العقاري يف عام 2013

بلغ حجم التداول يف �شوق العقار يف اململكة خالل العام املا�شي 2013 نحو 
6.344 مليار دينار بارتفاع بلغت ن�شبته 13 % عن عام 2012.

وجاء يف تقرير دائرة الأرا�شي وامل�شاحة، اأن مديرية ت�شجيل �شمال عمان 
باملرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 1،326 مليار دينار، تلتها مديرية ت�شجيل 
عمان باملرتبة الثانية 828 مليون دينار، ثم مديرّية ت�شجيل اأرا�شي غرب 
رابعًا  ت�شجيل جنوب عّمان  عّمان 706 مليون دينار، فيما جاءت مديرية 

وبحجم تداول بلغ 498 مليون دينار.
وبلغت ن�شبة حجم التداول يف مديريات ت�شجيل حمافظة العا�شمة واملركز 
الرئي�شي من حجم تداول هذا العام 64% مبجموع 4.48 مليار دينار فيما بلغ 
حجم التداول يف �شوق العقار يف اململكة خالل هذا ال�شهر 440 مليون دينار.
نحو  املا�شي  العام  خالل  وامل�شاحة  الأرا�شي  دائرة  اإيرادات  بلغت  وقد   

354.8 مليون دينار 

 بارتفاع بلغت ن�شبته %11 عن عام 2012؛ علمًا باأن قيمة اإعفاءات ال�شقق 
الإعفاءات  جمموع  لي�شبح  دينار،  مليون   59.7 بلغت  قد  العام  لهذا 
والإعفاءات  الإيرادات  قيمة  بارتفاع  دينار،  مليون   414.5 والإيرادات 

بن�شبة 13% مقارنة بعام 2012.
وقد جاءت مديرية ت�شجيل اأرا�شي �شمال عّمان باملرتبة الأولى باإيرادات 
عمان  اأرا�شي  ت�شجيل  ملديرية  الثانية  واملرتبة  دينار،  مليون   86.6 بلغت 
غرب  اأرا�شي  ت�شجيل  مديرّية  تلتها  دينار،  مليون   54.1 بلغت  باإيرادات 
عّمان 46.1 مليون دينار، فيما جاءت رابعًا مديرية ت�شجيل اأرا�شي جنوب 

عمان باإيرادات بلغت 32.6 مليون دينار .
واملركز  العا�شمة  حمافظة  ت�شجيل  مديريات  اإيرادات  ن�شبة  بلغت  كما 
الرئي�شي من حجم اإيرادات هذا العام 75% مبجموع 264.5 مليون دينار، 
فيما بلغت اإيرادات مديريات ت�شجيل باقي املحافظات 90.3 مليون دينار.
وقد بلغت اإيرادات دائرة الأرا�شي وامل�شاحة خالل �شهر كانون الأول املا�شي 
نحو 28.93 مليون دينار، علمًا باأن قيمة اإعفاءات ال�شقق لهذا ال�شهر قد 
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بلغت 3.7 مليون دينار لي�شبح جمموع الإعفاءات والإيرادات 32.7 مليون 
الأولى  باملرتبة  عّمان  �شمال  اأرا�شي  ت�شجيل  مديرية  جاءت  وقد  دينار، 
باإيرادات بلغت 6.3 مليون دينار، واملرتبة الثانية ملديرية ت�شجيل اأرا�شي 
مديرّية  الثالثة  باملرتبة  تلتها  دينار،  مليون   4.8 بلغت  باإيرادات  عمان 
ت�شجيل اأرا�شي غرب عّمان 4.1 مليون دينار، فيما جاءت رابعًا مديرية 

ت�شجيل اأرا�شي جنوب عمان باإيرادات بلغت 2.5 مليون دينار. 
واملركز  العا�شمة  حمافظة  ت�شجيل  مديريات  اإيرادات  ن�شبة  بلغت  وقد 
الرئي�شي من حجم اإيرادات هذا ال�شهر 73% مبجموع 21.2 مليون دينار، 

فيما بلغت اإيرادات مديريات ت�شجيل باقي املحافظات 7.8 مليون دينار.
خالل  اأردنيني  غري  مل�شتثمرين  العقار  بيوعات  عدد  بلغ  اآخر،  جانب  من 
العام املا�شي نحو 4،962 الف معاملة: منها 3،180 الف معاملًة لل�شقق 
منها  دينار،  مليون   406.5 ال�شوقية  قيمتها  لالأرا�شي،  معاملًة   1،782 و 
269.3 مليون دينار لل�شقق بن�شبة 66%، و 137.2 مليون دينار لالأرا�شي 
باملرتبة   2013 عام  بيوعات  يف  العراقية  اجلن�شّية  وجاءت   .%34 بن�شبة 
الثانية  باملرتبة  ال�شعودية  واجلن�شّية  معاملة،   1،796 مبجموع  الأولى 
الثالثة  باملرتبة  الكويتية  اجلن�شية  جاءت  فيما  معاملة،   863 مبجموع 
مبجموع  ال�شورية  اجلن�شية  الرابعة  باملرتبة  تلتها  معاملة،   657 مبجموع 

376 معاملة. 
 اأّما من حيث القيمة فقد جاءت اجلن�شّية العراقية اأي�شًا باملرتبة الأولى 

القيمة  حجم  من   %  50 بن�شبة  دينار  مليون   204.8 بلغ  ا�شتثمار  بحجم 
الثانية  باملرتبة  ال�شعودية  واجلن�شّية  الأردنيني،  غري  لبيوعات  ال�شوقية 
58.6 مليون دينار بن�شبة 14%، تلتها يف املرتبة الثالثة اجلن�شية ال�شورية 
ب�شيٍط  وبفارٍق  الرابعة  باملرتبة  تلتها   ،  %5.8 بن�شبة  دينار  مليون   23.7

جدًا اجلن�شية الأمريكية 22.8 مليون دينار وبن�شبة %5.6 .
�شهر  خالل  اأردنيني  غري  مل�شتثمرين  الأرا�شي  بيوعات  عدد  بلغ  فيما 
كانون الأول املا�شي 450 معاملة: منها 309 معاملة لل�شقق و 141 معاملة 
لالأرا�شي، قيمتها ال�شوقية 39.6 مليون دينار، منها 24.6 مليون دينار 
بن�شبة 62% لل�شقق و 15 مليون دينار وبن�شبة 38% لالأرا�شي، حيث جاءت 
الأولى مبجموع  باملرتبة  الأول  كانون  �شهر  بيوعات  العراقية يف  اجلن�شّية 
143 معاملة، واجلن�شّية الكويتية باملرتبة الثانية مبجموع 89 معاملة، فيما 
الثالثة مبجموع 60 معاملة واجلن�شية  باملرتبة  ال�شعودية  جاءت اجلن�شية 

ال�شورية باملرتبة الرابعة مبجموع 40 معاملة.
املا�شي 2013  العام  اململكة خالل  العـقـار يف  بيع  معامالت  اإجمايل  وبلغ 
حمافظة  يف  معاملة   37،911 على  توزعت  معاملة:   98،581 جمموعه  ما 
العا�شمة بن�شبة 38%، و60،670 معاملة لباقي املحافظات بن�شبة 62%. كما 
توزعت معامالت البيع يف حمافظة العا�شمة على 20،792 معاملة لل�شقق، 
باقي  يف  البيع  معامالت  توزعت  حني  يف  لالأرا�شي،  معاملة  و17،119 

حمافظات اململكة على 9،588 معاملة لل�شقق و51،082 معاملة لالأرا�شي.

اجلن�سّية العراقية االأعلى قيمة يف بيوعات العقار تليها ال�سعودية ثم الكويتية
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للقوانني  طبقًا  اعمالها  تزاول  امل�شوؤولية  حمدودة  وطنية  �شركة 
من  جمموعة  مظلة  حتت  تعمل  املرعية  الردنية  والنظمة 
لتتولى  املياه  ب�شلطة  ممثلة  احلكومة  مع  املربمة  التفاقيات 
وال�شرف  املياه  خدمات  واإدارة  تقدمي  خاللها  من  ال�شركة 
حدود  خارج  الأخرى  املناطق  وبع�س  عمان  العا�شمة  يف  ال�شحي 

مليون مواطن. يقارب )2.6(  ما  اإلى  العا�شمة 

منري  التنفيذي  رئي�شها  ح�شب  مياهنا   - الأردن  مياه  �شركة 
اخلدمات  يف  اجلودة  م�شتويات  اعلى  حتقيق  تراعي  عوي�س 
املختلفة  اداراتها  خالل  من  املواطنني  مع  التعامل  واآلية  املقدمة 
اخلدمة،  جودة  لرفع  الدوؤوب  �شعييها  يف  الب�شرية  وكوادرها 
الدولية  املعايري  وفق  املائي  الفاقد  وتخفي�س  ال�شتجابة،  و�شرعة 
�شرب  مياه  �شخ  للمياه،  العاملية  اجلمعية  قبل  من  امل�شتخدمة 

رقابي  برنامج  بتطبيق  الردنية  القيا�شية  للموا�شفات  مطابقة 
خمربي  )420،000(فح�س  يقارب  ما  اجراء  يت�شمن  �شارم 
الأيزو  ملتطلبات  وفقًا  اجلودة  �شبط  نظام  الى  بال�شافة  �شنويًا 

)17025( ومعايري العتماد الدويل )""""(. 

ات�شال  قنوات  فتح  يعتمد  نهجا  ال�شركة  تتبنى  روؤيتها  ومن 
نحو  �شعيًا  املعلومات  وان�شيابية  ل�شفافية  �شمانًا  باملواطنني 

اأعلى معايري اجلودة يف تقدمي اخلدمات. حتقيق 

يف  املائي  الو�شع  اأن  لـ"الن�شامى"  حديثه  خالل  عوي�س  ويقول 
فقد  الدي�شي،  مياه  �شخ  بعد  ومريح  مطمئن  العام  لهذا  الردن 
موؤ�شرات  وليوجد  �شاعة   60 اإلى   20 من  التزويد  �شاعة  ارتفعت 

ذلك. على  �شلبية 

كميات  ارتفعت  فقد  الدي�شي  خط  تو�شيل  وبعد  املقابل  يف  لكن 
ال�شابق  يف  كانت  ان  بعد  باملئة   34 اليوم  بلغت  حتى  الفاقد  املياه 

�سركة مياه االأردن....
االلتـــزام والتميــــز يف خدمـــــة امل�ســـــتهلك

عوي�س:
ال�سركـــة تراعي حتقيق

اأعلى م�ستويـــات اجلــودة
فـي اخلدمــــات املقدمــــــة
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فقدها  يتم  التي  املياه  جمموع  من  باملئة   70 وان  كما  باملئة،   31
ال�شتعمال. يف  ا�شرافا  ولي�س  �شرقة  تذهب 

حتويله  يتم  املياه،  ب�شرقته  يقوم  �شبطه  يتم  من  انه  اإلى  وي�شري 
حالة  كل  ودرا�شة  بتحديد  بدورها  تقوم  التي  املخت�شة  للجهات 
على  املفرو�شة  العقوبة  حتديد  يتم  ثم  ومن  منف�شل  ب�شكل 
والبع�س  فيها  للبت  للق�شاء  فبع�س احلالت مت حتويلها  املخالف، 

ال�شركة. مع  املقبولة  احللول  وايجاد  ت�شويبها  مت  الخر 

جميع  يف  "هوايات"  بو�شع  اليوم  تقوم  ال�شركة  ان  وي�شيف 
املياه  عدادات  بجانب  الخر  بع�شها  وتركيب  املياه  توزيع  مناطق 
مع  الوا�شل  املنزيل  اخلط  داخل  الهواء  دخول  ملنع  الرئي�شية 
دورات  واحت�شاب  العداد  داخل  الهواء  دخول  منع  بهدف  العداد، 

للم�شرتك. امل�شدرة  الفاتورة  قيمة  من  تزيد 

حمالت  بعمل  العام  مدار  على  م�شتمر  ب�شكل  ال�شركة  تقوم  كما 
داعيا  �شالحيتها،  من  للتاكد  املياه  عدادات  على  دائمة  تفتي�شية 

قراءة  يف  ارتفاعا  ير�شدون  ممن  امل�شرتكني  نف�شه  الوقت  يف 
ال�شركة  مراجعة  ا�شرتاكاتهم  او  مبنازلهم  اخلا�شة  العدادات 
جميع  ملتابعة  متخ�ش�س  ق�شم  ال�شركة  ففي  ذلك،  من  للتحقق 
املرتفعة  الفواتري  يف  النظر  يتم  حيث  واملالحظات،  ال�شكاوى 

القيمة. واملنخف�شة 

ويوؤكد الرئي�س التنفيذي ل�شركة مياه الردن "مياهنا"، اأن اللية 
التي تتبعها ال�شركة يف توزيع املياه تقوم على مبدء توزيع املناطق 
املياه من خالل  توزيع  يتم  العا�شمة عمان   زونات، فمثال يف  اإلى 

توزيع. 44 منطقة  زونا موزعة على   325 الى  تق�شميها 

م�شوؤولية  من  فهي  اململكة  يف  ال�شحي  ال�شرف  خدمات  اما 
م�شرتكي  من  باملئة   82 تغطي  التي  ال�شركة  ولي�س  املياه  �شلطة 
على  ال�شركة  ت�شعى  حيث  ال�شحي،  ال�شرف  يف  العا�شمة  �شكان 
عمان  مناطق  كافة  ب�شمول  تقوم  ان  والبعيد  القريب  امل�شتويني 

بالكامل. امل�شرتكني  باقي  وتغطية 

تقدم وتدير خدمات املياه وال�سرف ال�سحي اإلى ما يقارب 2.6 مليون مواطن

الو�سع املائي يف االردن لهذا العام مطمئن بعد �سخ مياه الدي�سي
ال�سركة تغطي 82 % من م�سرتكي �سكان العا�سمة يف ال�سرف ال�سحي
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ورئي�س  لالأ�شمدة،  العربي  الحتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  قال 
اإن   ، ال�شرايرة  جمال  العربية  البوتا�س  �شركة  ادارة  جمل�س 
خلامات  العاملي  املخزون  من  باملئة   75 متتلك  العربية  املنطقة 

الطبيعي. للغاز  العاملي  املخزون  من  باملئة  و30  الفو�شفات، 

ير�ّشخ  اأن  ا�شتطاع  العربية  الأ�شمدة  قطاع  اأن  ال�شرايرة  واأكد 
الأ�شمدة  الإنتاج من  اإجمايل  بلغ  العاملية، حيث  ال�شوق  مكانته يف 
طن  مليون   88 نحو   ،2013 عام  يف  العربية  املنطقة  يف  وخاماتها 

50 مليون طن. و�شادرات جتاوزت 

اأر�س  من  الطبيعية  املوارد  توافر  رغم  اأنه  اإلى  ال�شرايرة  واأ�شار 
الزيادة  حتقق  مل  العربية  الزراعة  فاإن  ب�شرية،  وموارد  وماء 
مما  الأغذية،  على  بالطلب  النمو  ملقابلة  الإنتاج  يف  امل�شتهدفة 
اإلى ات�شاع الفجوة الغذائية متجاوزة فاتورة الغذاء امل�شتورد  اأّدى 

�شنويا. دولر  مليار   70

لالأ�شمدة،  الع�شرين  ال�شنوي  الدويل  امللتقى  خالل  من  ذلك  جاء 
�شباط   25 من  الفرتة  يف  ال�شيخ  �شرم  مدينة  ت�شت�شيفه  والذي 
ودعم  برعاية  لالأ�شمدة  العربي  الحتاد  وينظمه  اأيام،   3 وملدة 

الحتاد. اأع�شاء  امل�شرية  ال�شركات 

ال�سرايرة:88 مليون طن اإنتاج 
االأ�سمدة باملنطقة
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املواد اخلام املحلية  اإلى �شركة وطنية ل�شتغالل  ال�شنني  حتولت على مر 
زيادة  نتيجة  ال�شعبة  العمالت  وتوفري  املحلية  العمل  فر�س  لتوفري 

ال�شادرات.

حتاحت  اأمين  ادارتها  جمل�س  رئي�س  بح�شب  الردنية  الكربونات  �شركة 
يف   2009 اليزو  �شهادة  على  احلا�شلة  اململكة  يف  ال�شركات  اولى  هي 
1997/5/27 وذلك لوعي الدارة العليا ب�شرورة التح�شني امل�شتمر لنظام 

اجلودة .

بتجديد  قامت  ال�شركة  ان  لـ"الن�شامى"  حديثه  خالل  حتاحت  ويقول 
من   2003/4/3 يف   """  2000،9001 �شهادة  على  واحل�شول  ال�شهادة 

اجل تطوير م�شتوى ال�شركة با�شتمرار وزيادة فعالية الأداء والنتاجية.

يد  على   1979 عام  يف  تاأ�ش�شت  الردنية  الكربونات  �شركة  ان  وي�شيف 
املرحوم عبد الكرمي ب�شري حتاحت وهو يعترب اأحد ال�شناعيني البارزين 

يف  العاملة  ال�شركات  اأكرب  من  تعترب  اليوم  باتت  حيث   ، الوقت  ذلك  يف 
اململكة وتتمتع ب�شمعة دولية ي�شار اليها بالبنان.

يف  اأ�شا�شية  او  نا�شرة  اأو  مالئة  كمادة  الكال�شيوم  كربونات  وت�شتخدم 
والزجاج واخلزف  والبال�شتيك  الدهانات  �شناعات متعددة مثل �شناعة 
واملعاجني  الدوائية  وال�شناعات  احل�شرية  واملبيدات  واملطاط  الورق 
وغريها من ال�شناعات املختلفة، حيث تنتج اليوم ما يقارب عن 23 نوعا 
من مادة كربونات الكال�شيوم الطبيعية واملعاجلة مبوا�شفات عالية اجلودة 

لتغطية ال�شناعات الكيميائية املختلفة.

ويقول حتاحت اأن ال�شركة متتلك مقالع خا�شة وهي مزودة باآليات واجهزة 
حديثة ويبلغ الحتياطي املوجود من كربونات الكال�شيوم النقية 10 ماليني 
طن، وقد متكنت ال�شركة ب�شبب التو�شعات ومتابعة التقنيات احلديثة من 
زيادة النتاج من 10 الآف طن يف عام 1980 اإلى 400 الأف طن يف العام 

املا�شي 2013.

حول  دولة   35 من  لأكرث  انتاجها  من  باملئة   90 بت�شدير  ال�شركة  وتقوم 
العامل من �شمنها كافة الدول العربية، اأ�شافة اإلى دول جنوب �شرق اآ�شيا 

وافريقيا وبع�س ال�شحنات اإلى اوروبا واأمريكا الالتينية.

�ســــركة الكربونــــات االأردنيــــة ..
 االلتزام بجودة االإنتاج

حتاحت: ال�سركة تقوم بت�سدير 90 % من اإنتاجها الأكرث من 35 دولة حول العامل



 2013 املا�شي  العام  خالل  لال�شتثمار  الولى  الردن  �شركة  ا�شتطاعت 
املحافظة على ن�شبة �شيولة كبرية كافية متكنها من ت�شديد التزاماتها، مع 
حمافظتها على م�شتوى انفاقها الرا�شمايل املتمثل يف م�شروعها يف منطقة 

العبديل.

خري  حممد  لال�شتثمار  الولى  الردن  �شركة  ادارة  جمل�س  رئي�س  وقال 
جميع  با�شتكمال   2013 املا�شي  العام  خالل  قامت  ال�شركة  ان  عبابنه، 
العمال يف م�شروعها يف منطقة العبديل وا�شتالم املجمع التجاري، حيث 
تعمل الآن على ت�شويق امل�شروع حمليا واقليميا، ويتوقع ان حتقق ال�شركة 

عائدا جيدا فيما لو قررت بيعه بالكامل او تاأجريه.

احلرجة  املرحلة   2013 املا�شي  العام  خالل  اجتاز  الأردن  اأن  واأ�شاف 

اقت�شاديا، وتدل املوؤ�شرات على ان مرحلة الهبوط والرتاجع قد تال�شت، 

وهو يعطي الثقة بان العام احلايل 2014 �شيكون اأف�شل ويحقق م�شتويات 

منو اقت�شادية مر�شية وحت�شن يف احجام واأ�شعار التداول التجاري.

فقد اظهرت خالل العام املا�شي موؤ�شرات اقت�شادية تدل على حت�شن يف 

حركة التبادل التجاري وا�شتقرار يف اأداء ال�شواق املالية رغم ال�شغوطات 

امل�شتويني  على  الدول  بع�س  على  القت�شادية  الظروف  تفر�شها  التي 

العاملي والإقليمي، المر الذي من �شانه التاأثري على معدلت هذا التعايف 

والنتعا�س، خا�شة على ال�شعيد املحلي. 

�سركة االأردن االأولى لال�ستثمار ت�ستكمل 
اأعمالها يف م�سروعها مبنطقة العبديل

عبابنه: االأردن اجتاز خالل العام املا�سي 2013 املرحلة احلرجة اقت�ساديا

خبـــــــــار اإقت�ســــــــاديــــــة
اأ
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وفيما يلي ن�س اللقاء:

الهيئة يف تنظيم قطاع  الذي تلعبه  الرئي�سي  الدور  " ما هو 
التامني؟

- اأن�شئت هيئة التاأمني مبوجب قانون تنظيم اأعمال التاأمني رقم )33( 
ل�شنة 1999 بهدف تنظيم قطاع التاأمني والإ�شراف عليه مبا يكفل توفري 
املناخ املالئم لتطويره ولتعزيز دور �شناعة التاأمني يف �شمان الأ�شخا�س 
املدخرات  ولتجميع  الوطني  القت�شاد  املخاطر حلماية  واملمتلكات �شد 

الوطنية وتنميتها وا�شتثمارها لدعم التنمية القت�شادية يف اململكة.

وبالتايل تعمل الهيئة على حماية حقوق املوؤمن لهم وامل�شتفيدين من اأعمال 
التاأمني ومراقبة املالءة املالية ل�شركات التاأمني لتوفري غطاء تاأميني كاف 
حلماية هذه احلقوق، وكذلك رفع اأداء �شركات التاأمني وكفاءتها واإلزامها 
بقواعد ممار�شة املهنة واآدابها لزيادة قدرتها على تقدمي خدمات اأف�شل 

للمواطنني امل�شتفيدين من التاأمني وحتقيق املناف�شة الإيجابية بينها.

وتهتم الهيئة بتوفري كفاءات ب�شرية موؤهلة ملمار�شة اأعمال التاأمني مبا يف 
ذلك تاأ�شي�س معهد لهذه الغاية بال�شرتاك والتعاون مع الحتاد الأردين 
ل�شركات التاأمني وفقًا لأحكام الت�شريعات املعمول بها. وللتوعية التاأمني 
ن�شيب كبري من عمل الهيئة وذلك بهدف تطوير �شناعة التاأمني وزيادة 
الجتماعي  لالأمان  كو�شيلة  التاأمني  اأنواع  خمتلف  على  املواطنني  اإقبال 

ومعرفتهم حلقوقهم والتزاماتهم التاأمينية.

توفري  يكفل  وال�شراف عليه مبا  التاأمني  تنظيم قطاع  اإلى  التاأمني  تهدف هيئة 
املناخ املالئم لتطويره ولتعزيز دور هذا النوع من ال�شناعة يف �شمان الأ�شخا�س 

واملمتلكات �شد املخاطر، وذلك حماية لالقت�شاد الوطني.

وح�شب رئي�س هيئة التاأمني الدكتورة رنا طهبوب، فاأن عدد �شركات التامني العاملة 
يف ال�شوق الردين اليوم بلغ 26 �شركة تامني، وهناك دائمًا مكان ل�شركات جديدة 

يف حال كانت هذه ال�شركات �شتقدم قيمة م�شافة.

وقالت خالل لقائها مع "الن�شامى" ان النتائج املالية لقطاع التامني الردين للعام 
املا�شي 2013 اأظهرت منوًا يف اأق�شاط التاأمني ن�شبته 2،5% حيث و�شل اإجمايل 
الأق�شاط اإلى نحو 491 مليون دينار مع نهاية عام 2013، يف الوقت الذي تراجع فيه 

اإجمايل التعوي�شات بن�شبة 7% حيث انخف�شت اإلى 5،311 مليون دينار.

هيئة التامني ..
املرجعية الوطنية لقطاع التاأمني

491 مليون دينار اإجمايل اق�ساط التاأمني يف عام 2013 بنمو ن�سبته %2،5

طهبـــــــوب: نهدف الى حمايـــــــــة 

االقت�ساد الوطني من خالل توفري 

املناخ املالئم لتطوير قطاع التاأمني
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اخلدمات  حيث  من  التاأمني  �سركات  عمل  تقيمون  كيف   "
واالأ�سعار؟

- �شعر وثيقة التاأمني لكافة املنتجات التاأمينية "با�شتثناء التاأمني الإلزامي 
على املركبات-  هي مو�شع لالتفاق بني �شركة التاأمني واملواطن، ويتحكم 
بذلك ال�شعر اعتبارات اكتتابية عديدة كتقييم اخلطر املوؤمن �شده وحجم 
التغطية املقدمة التاأمينية مبوجب هذه الوثيقة وال�شتثناءات التي ت�شتمل 
عليها، ويحدد ال�شعر ا�شتنادًا اإلى اأ�ش�س فنية ودرا�شات اكتوارية وافية، وهو 

ما ين�س عليه قانون اأعمال التاأمني رقم 33 ل�شنة 1999.  

اأي  التاأمني قبل طرح  اأنه يتوجب على �شركات  اإلى  ال�شياق  واأ�شري يف هذا 
منتج تاأميني جديد عر�شه على الهيئة وبيان الأ�ش�س الفنية امل�شتند اإليها يف 
و�شع ال�شيا�شة الت�شعريية لهذا املنتج، كذلك تتابع الهيئة درا�شة مدى مالءمة 
الأ�شعار بعد طرح املنتجات وذلك من خالل حتليل نتائج الرقابة املكتبية 

وامليدانية على �شركات التاأمني.

" هل ي�ستوعب ال�سوق دخول �سركات جديدة؟

- هناك دائمًا مكان ل�شركات جديدة يف حال كانت هذه ال�شركات �شتقدم 
قيمة م�شافة ل�شوق التاأمني الأردين، فلدينا الآن 26 �شركة تاأمني عاملة يف 
ال�شوق الأردين وهو عدد كبري بالنظر حلجم هذا ال�شوق. وبالتاأكيد فاإن �شوق 
التاأمني الأردين لن ي�شتفيد من دخول �شركات جديدة تقدم ذات املنتجات 

التاأمينية املقدمة حاليًا. 

ومن ناحية اأخرى نحن مع الندماج بني ال�شركات القائمة حاليًا لأن ذلك 
�شيجعل منها كيانات مالية اأكرب مما ي�شاعد على تقدمي خدمات ذات نوعية 
من  ويزيد  ربحيتها  من  ويح�شن  جديدة  تاأمينية  منتجات  وتطوير  اأف�شل 
م�شاهمة اأعمال التاأمني يف الناجت املحلي الإجمايل، كما �شي�شاهم الندماج 
يف زيادة املقدرة املالية والتناف�شية ل�شركات التاأمني وقدرتها على الحتفاظ 
بجزء اأكرب من الأخطار واأق�شاط التاأمني وزيادة قدرتها على النت�شار اإقليميًا 

من خالل التو�شع يف اأ�شواق الدول املجاورة.  

اأو ح�شول اندماجات بني  و�شواء كان الأمر يتعلق بدخول �شركات جديدة 
قادرة على  قوية  �شركات  تبقى وجود  الأ�شا�شية  فالغاية  القائمة  ال�شركات 

خدمة عمالئها وتلبية احتياجاتهم.

" ما هو موقف الهيئة من التاأمني االإلزامي �سد الغري؟

- ي�شكل التاأمني الإلزامي ما يتجاوز ربع املحفظة التاأمينية وهو مي�س �شريحة 
كبرية من املواطنني خا�شة يف �شوء وجود ما يزيد عن مليون ومائتي األف 
مركبة يف اململكة وباعتباره تاأمني م�شوؤولية جتاه الغري، مما يجعله اأداة فعالة 

للحماية الجتماعية. 

وتدرك الهيئة اأنه من عوامل فعالية هذه الأدارة املحافظة على التوازن بني 
م�شالح اجلهات املقدمة لهذه الأداة وهي �شركات التاأمني واملنتفعني منها 
التاأمني  هيكلة  لإعادة  عملية  اأعوام  اأربعة  قبل  بداأنا  وقد  املواطنون،  وهم 
الإلزامي من خالل زيادة رفع �شقف التعوي�شات وال�شماح لل�شركات برفع 
ق�شط التاأمني على املركبات التي ارتكبت حوادث خالل العام ال�شابق، وقد 
بداأت هذه العملية توؤتي ثمارها حيث ت�شري البيانات الأولية لأعمال �شركات 
التاأمني اإلى حت�شن وا�شح مرده النتائج الإيجابية التي بداأ التاأمني الإلزامي 

يحققها.

تكمن  اأين  ال�سركات،  على  مبا�سر  رقابي  بدور  الهيئة  تتمتع   "
هذه الرقابة؟

عنه  املنبثقة  والتعليمات  والأنظمة  التاأمني  اأعمال  تنظيم  قانون  و�شَع   -
الإطاَر القانوين للرقابة والإ�شراف على اأعمال التاأمني واتخاذ الإجراءات 
الت�شويبيـة عند ال�شرورة، و�شمن هذا الإطار تقوم الهيئة بدرا�شة املخاطر 
الفنية  املخ�ش�شات  وكفاية  الأ�شول  وجودة  املال  راأ�س  بكفاية  املرتبطة  
والإدارة ونوعية العائد وال�شيولة وال�شركات التابعة واحلليفة، وتطبق الهيئة 
هذا النهج من خالل حتليل بيانات ال�شركات والتي تردها يف كل ُربع من 

ال�شنة املالية. 

يتوجب على �سركات التاأمني 

قبل طرح اأي منتج عر�سه على 

الهيئة وبيان االأ�س�س الفنية 

امل�ستند اإليها
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ومن خطط الهيئة للتنبوؤ باحتمالية تعرث �شركات التاأمني واتخاذ الإجراءات 
الحرتازية الالزمة يتم حاليًا العمل على تطوير نظام لالإنذار املبكر يعتمد 
على موؤ�شرات مالية ت�شري اإلى وجود تراجع يف املالءة املالية لل�شركات وتنذر 

باحتمالية تخلفها عن �شداد التزاماتها امل�شتقبلية.

بطت عدة خمالفات من قبل �شركات تاأمني ومت التعامل معها  وبالفعل فقد �شُ
اأوقفت عن  ال�شركات  اأن بع�س  ال�شلة حتى  والأنظمة ذات  القانون  ح�شب 
العمل لفرتة اإلى اأن �شوبت اأو�شاعها وعادت لتقدم خدماتها مرة اأخرى. 
ال�شركات املخالفة هي  والغاية من هذه الرقابة والإجراءات املتخذة بحق 
حماية حقوق املوؤمن لهم بل وحماية ال�شركات ذاتها من اأن تتعر�س ملا قد 

يوؤثر على ا�شتمرارها يف تقدمي خدماتها.

" ما هي النتائج االأولية لقطاع التاأمني االأردين يف عام 2013؟

- اأظهرت النتائج الأولية منوًا يف اأق�شاط التاأمني ن�شبته 2،5% حيث و�شل 
مقابل  عام 2013  نهاية  مع  دينار  مليون  نحو 491  اإلى  الأق�شاط  اإجمايل 

التاأمني  اأق�شاط  يف  النمو  �شكل  وقد   .2012 عام  يف  دينار  مليون   5،466

الطبي )بن�شبة 1،9%( وتاأمني احلريق والأ�شرار الأخرى للممتلكات )بن�شبة 

3،11%( ثم تاأمني املركبات )بن�شبة 3،2%( العوامل الرئي�شية يف حتقيق هذا 

النمو. كذلك �شجل اإجمايل اأق�شاط التاأمني على احلياة منوًا قدره %8،7. 

اإجمايل التعوي�شات وذلك بن�شبة %7  ويف حني منت الأق�شاط فقد تراجع 

حيث انخف�شت من 335 مليون دينار يف نهاية عام 2012 اإلى 5،311 مليون 

يف نهاية 2013. هذا الرتاجع مدفوع بانخفا�س يف اإجمايل تعوي�شات تاأمني 

املركبات )بن�شبة 9%( والتاأمني البحري والنقل )بن�شبة 47%( والتاأمني على 

احلياة )بن�شبة 26%(. اأما تعوي�شات التاأمني الطبي فقد ارتفعت بن�شبة %5. 

كذلك فاإن املوؤ�شرات الأولية لالأرباح تبني اأن اإجمايل اأرباح �شركات التاأمني 

ارتفع من 6،13 مليون دينار يف العام املايل 2012 اإلى   5،24 مليون دينار يف 

العام املايل 2013  )قبل ال�شريبة( ويف حني ننظر باإيجابية اإلى هذا النمو 

فاإننا ناأمل يف تعزيزه خالل العام احلايل.

3 ماليني دينار االأرباح الفنية لـ"التاأمني االأردنية" يف 2013
التامني  اق�شاط  بلغت  فقد   ،2013 املا�شي  للعام  لل�شركة  املالية  البيانات  وح�شب 
املتحققة 60.01 مليون دينار نتج عنها اأرباح فنية بلغت 3.004 مليون دينار، كما زاد 

�شايف املخ�ش�شات الفنية ليبلغ 2.5 مليون دينار.
بلغت الأرباح ال�شافية ل�شركة التامني الردنية للعام املنتهي بتاريخ 31 /2013/12 ما 
جمموعه 270 الف دينار، يف الوقت الذي بلغت فيه الرباح قبل ال�شريبة ما جمموعه 
681 الف دينار، كما تراجعت ايرادات ال�شتثمارات يف بيانات الدخل مببلغ 3.39 
مليون دينار عن العام املا�شي ومببلغ 1.6 مليون دينار من خالل قائمة الدخل ال�شامل.
ويف تعقيبه على نتائج اعمال ال�شركة قال مديرها العام عماد عبد اخلالق: "ان قراءة 
البيانات املالية والف�شاحات امل�شاحبة لها اأ�شارت اإلى اأن ال�شركة حققت اأرباحا فنية 
جيدة بالرغم من زيادة املخ�ش�شات الفنية ب�شكل غري م�شبوق، مما يقوي املركز 
املايل لل�شركة، وان ن�شبة التوزيع املتوا�شعة البالغة 6 باملئة اعتمدت اعتمادا كليا على 
النتائج الفنية، وان تراجع ا�شعار ال�شهم كان له اأثر بالغ على �شايف الربح علما بان 
الرتاجع احلاد اأثر على الرباح املدورة وعلى التغيري املرتاكم للقيمة العادلة لال�شهم، 
ونظرا ل�شتمرار حالة عدم ال�شتقرار يف ال�شواق املالية فاننا نتوقع تذبذبا يف نتائج 

تقييم حمفظتنا يف امل�شتقبل زيادة او نق�شانا".
واأ�شاف:"اأن لدى ال�شركة ا�شتثمارات عقارية جيدة جدا م�شجلة ب�شعر الكلفة البالغ 17 

مليون دينار، وان قيمتها ال�شوقية اليوم تزيد على 30 مليون دينار".
وبني اأن ال�شركة تواكب تطور خدمات التاأمني عامليا، وتعمل على عك�س هذا التطور على 
عمالئها يف الأردن واخلارج وهي الآن لديها القدرة واخلربة على تقدمي اخلدمات 
التاأمينية التقليدية وامل�شتجدة اأي�شا من خالل كادر موؤهل وعالقات تعاون متينة مبنية 
املحلية  التامني  �شركات  وكذلك  العاملية  التاأمني  اإعادة  �شركات  اكرب  مع  الثقة  على 

والإقليمية الناجحة.

بلغت الرباح الفنية املتحققة ل�شركة التامني الردنية خالل العام املا�شي 
2013 حوايل 3 مليون دينار، و�شكلت القاعدة لتوزيع ن�شبة 6 باملئة كاأرباح 

نقدية على امل�شاهمني.

عبد اخلالق: ا�سرتاتيجية ال�سركة ومواكبة 
تطور �سناعة التاأمني عامليا والعمل على 

تقدمي كل م�ستجد لعمالئها بخدمات متميزة
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ال�شركة  وهي  الزهريي،  عالء  للتاأمني  امل�شرية  العربية 
الأردن  يف  للتاأمني  العربي  ال�شرق   /""" ل�شركة  ال�شقيقة 
نائب  ملحم  وم�شطفى  للتاأمني،  اخلليج  جمموعة  �شمن 
ذلك  ومت  ال�شركتني،  كال  عن  وممثلني  التنفيذي  الرئي�س 
من  وغريهم  خمتار  �شريف  امل�شري  القن�شل  بح�شور  اأي�شًا 

الدبلوما�شيني. و  املوظفني 

طبية  خدمات  تقدمي  بهدف  امل�شرتك  التعاون  هذا  ياأتي 
الها�شمية،  الأردنية  اململكة  يف  املقيمني  امل�شريني  لالأ�شقاء 
بحيث تتولى """/ ال�شرق العربي للتاأمني توفري تاأمني طبي 
التاأمني  خدمات  الأردنية  التاأمني  �شركة  تقدم  حني  يف  لهم، 
�شواًء  امل�شريني  لالأ�شقاء  ال�شخ�شية  واحلوادث  احلياة  على 

اأرا�شيها. عرب  العابرين  اأو  اململكة  يف  املقيمني 

الأردنية  التاأمني  و�شركة  للتاأمني  العربي  /ال�شرق   """ قامت 

ال�شفارة امل�شرية، لت�شهيل  تاأمني طبي م�شرتك مع  اإتفاقية  بتوقيع 

الأردن. يف  امل�شريني  لالأ�شقاء  طبية  تاأمينية  خدمات  تقدمي 

/ال�شرق   """ ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  من  كل  الإتفاقية  وقع 

التاأمني  ل�شركة  العام  واملدير  عبداخلالق،  ع�شام  للتاأمني  العربي 

الأردن  يف  امل�شري  ال�شفري  وقع  فيما  عبداخلالق،  عماد  الأردنية 

امل�شرية.  ال�شفارة  جانب  من  ثروت  خالد 

املجموعة   /""" ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  بح�شور  التوقيع  ومت 

"ال�سرق العربي للتاأمني" و"التاأمني االأردنية" 

توقعان اتفاقية تاأمني طبي م�سرتك مع ال�سفارة امل�سرية
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يف  للتاأمني  االو�سط  ال�سرق  �سركة  اداء  كان  كيف   "
2013؟

- لقد حافظت ال�شركة على متيزها خالل العام املا�شي وا�شتمرت 
�شدارتها يف املرتبة الولى يف تاأمينات البحري والتاأمينات الهند�شية 
وتاأمينات البنوك، ويف املرتبة الثانية يف تاأمني املمتلكات والثالثة يف 
تاأمينات احلياة، كما ان نتائج ا�شتثماراتها اعطت مردودا جيدا، حيث 
كانت نتائجها الفنية دليال وا�شحا على �شالمة �شيا�شاتها الكتتابية 
يف خمتلف فروع التاأمني، وقد اظهرت ح�شاباتها ال�شنوية املعلنة منوا  
ممتازا يف حجم الق�شاط ويف الرباح الفنية والحتياطيات والرباح 

النهائية املعلنة.
حيث حققت ال�شركة اأرباحا �شافية 2.2 مليون دينار بنهاية عام 2013 

مقارنة مع 1.5 مليون دينار بنهاية عام 2012.

نتيجة  التامني  قطاع  اداء  يرتاجع  ان  تتوقع  هل   "
للتباطوؤ االقت�سادي احلا�سل؟

هي ثاين اأقدم �شركات التاأمني الأردنية تاأ�ش�شت يف عمان عام 1962، لذلك 
تعترب من ال�شركات العريقة والرائدة يف �شوق التاأمني املحلية.

رجائي  الدكتور  التنفيذي  رئي�شها  بح�شب  للتاأمني  الو�شط  ال�شرق  �شركة 
التامينية،  اخلدمات  من  العمالء  متطلبات  كافة  لتلبية  ت�شعى  �شوي�س، 

والعمل ب�شكل متوا�شل لتح�شني خدماتها وتطويرها.

وقال خالل لقائه مع "الن�شامى" اأن الو�شع احلايل غري من�شف لقطاع 
التاأمني يف الردن، المر الذي يدفع نحو حترير ال�شوق، وموؤكدا يف الوقت 
نف�شه اأنه رغم التحديات الكبرية والتباطوؤ القت�شادي احلا�شل اإل اأن اعمال 

التاأمني لن ترتاجع.

وفيما يلي ن�س اللقاء:

"ال�سرق االأو�سط للتاأمني"..

عـــراقــة والتـــزام فـي العمـــــل

�سوي�س:

ال�سركة حافظت 

على املرتبة االولى 

يف تاأمينات البحري 

والهند�سية 

والبنوك يف 2013
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- نعتقد بان اعمال التاأمني قد ل ترتاجع نتيجة للتباطوؤ القت�شادي، 
وذلك على الرغم من ان اداء قطاع التاأمني يتبع القت�شاد ويتاأثر به.

الوعي  ومنو  الفرد  على دخل  ا�شا�شي  ب�شكل  يعتمد  الفردي  فالتاأمني 
تاأمني  اما  الن�شب يف حت�شن م�شتمر،   ، وهذه  الفراد  لدى  التاأميني 
املوؤ�ش�شات الكبرية وامل�شاريع فيعتمد على الن�شاط القت�شادي ب�شكل 
عام الذي نتوقع له زيادة معقولة، وذلك بح�شب ما اأ�شارت اليه خمتلف 

التقديرات الولية.

وهو  التامني  لقطاع  تواجه  مع�سلة  اهم  عن  لنتحدث   "
التامني االلزامي؟

املا�شية  ال�شنوات  مر  على  كانت  اللزامي  التاأمني  من  ال�شكوى   -
و�شتبقى ما دامت �شيا�شة تثبيت ا�شعار التاأمني م�شتمرة، لذلك فان 
الو�شع احلايل يعترب بانه غري من�شف لقطاع التاأمني ول يوجد �شبب 
لرغام �شركات التاأمني دون غريها بان تقوم بدور ال�شوؤون الجتماعية.

لذلك لبد من معاملة التاأمني اللزامي مثل باقي انواع التاأمني الخرى 
وحترير �شوق العمل وترك املناف�شة ال�شريفة لتكون هي ال�شا�س واملعيار 
كبري  القطاع  يف  العاملة  ال�شركات  فعدد  ال�شعار،  م�شتوى  لتحديد 
واملناف�شة �شديدة، كما وان �شيا�شات احلكومة هي التخفيف من الدعم 
او الغاوؤه ، وهذا ما يجب ان يطبق على التاأمني اللزامي، الذي براأي لن 

يوؤثر على ال�شعار ب�شكل عام.

ا�سعار  حتديد  خاللها  من  يتم  التي  االآلية  يف  �سعنا   "
اخلدمات التامينية؟

- ان ا�شعار التاأمينات تنق�شم الى نوعني، الول ميكن حتديده حمليا 
من قبل �شركات التاأمني العاملة يف ال�شوق، حيث تعترب ا�شعار هذا النوع 
التامينات غري مرتبطة ب�شكل مبا�شر مبا هو مطبق يف ال�شواق  من 
العاملية وم�شتوياتها، حيث ان القرار فيها لل�شركات العاملة يف ال�شوق، 
وذلك بناء على �شيا�شة كل منها ونتائج العمال لهذا النوع من التاأمني 

ورغبة ال�شركة يف التو�شع يف هذا النوع ام ل. 

اأما النوع الآخر فهو التاأمينات التي تعتمد على ن�شبة عالية من اعادة 
التاأمني ، ويف تلك احلالت يكون العتماد على ا�شعار وم�شتويات ا�شواق 
اعادة التاأمني ، حيث يكون لل�شركات املحلية قدرة متفاوتة وحمدودة يف 

التاأثري على هذه العوامل.

لذلك فان املناف�شة بني �شركات التاأمني مطلوبة وتعترب اأمر �شروريا 
والفنية  املالية  يجب املحافظة عليها، فلكل �شركة �شيا�شتها وقدرتها 
التي ت�شاعدها يف هذا امل�شمار على البقاء وال�شتمرار بتلبية متطلبات 

ال�شوق مبهنية.

املناف�سة بني �سركات التاأمني مطلوبة وتعترب اأمرًا �سروريا

 يجب احلفاظ عليه

�سوي�س يتحدث لرئي�س التحرير
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117 الف دينار �سافـي اأرباح "ميدغلف" يف 2013

بلغ �شايف اأرباح �شركة ميدغلف خالل العام املا�شي 2013 ما جمموعه 117.314 الف دينار.
وح�شب البيانات املالية لل�شركة، فقد بلغت اأرباح ال�شركة خالللعام املا�شي 2013 قبل ال�شريبة ما 

جمموعه 211.632 الف دينار مقابل 81.607 الف دينار للعام الذي �شبقه 2012.
وبلغ �شايف اليرادات الت�شغيلية لل�شركة لغاية 2013/12/31 ما جمموعه 555.033 مقابل حوايل 
356.269 الف دينار خالل العام الذي �شبقه 2012، يف الوقت الذي بلغ فيه اجمايل الق�شاط 
املكتتبة خالل فرتة القيا�س ذاتها حوايل 17.6 مليون دينار مقارنة مع حوايل 13.8 مليون دينار 

للعام 2012.
كما وبلغ جمموع موجودات ال�شركة خالل العام املا�شي 2013 حوايل 24.2 مليون دينار مقارنة مع 

حوايل 21 مليون دينارخالل العام الذي �شبقه 2012.
وقال املدير العام ل�شركة ميدغلف عالء عبد اجلواد، اأن هذه النتائج تن�شجم مع خطة ال�شركة لعام 
2013، وتب�شر بنتائج اإيجابية لهذا العام 2014 خ�شو�شا يف ظل خطة التو�شع وتعزيز منافذ التوزيع 

الذي توليه ال�شركة اأهمية ق�شوى خالل هذا العام.
واأ�شاف اأن ال�شركة ت�شعى اإلى اأن تكون من اأوائل ال�شركات العاملة يف القطاع على املدى القريب، 
تقدم للمواطن اليوم جميع اخلدمات التاأمينية التي يحتاجها باأ�شعار معقولة، وبجودة عالية، م�شريا 
اإلى اأن غايتها هو تقدمي خدمات التاأمني بكافة اأنواعها، حيث �شتعمل ال�شركة على حتقيق الإ�شافة 
النوعية يف �شوق التامني الأردين وذلك للخربة التي متتلكها املجموعة يف كافة الدول العربية التي 

تتواجد فيها.

عبد اجلواد: النتائج املالية 
للعام املا�سي  تب�سر بنتائج 

اإيجابية لهذا العام 

بلغت اأرباح �شركة املجموعة العربية الوروبية للتامني قبل ال�شريبة خالل العام 
الف   544.772 جمموعه  ما  مقابل  دينار  مليون   1.02 حوايل   2013 املا�شي 

دينار للعام الذي �شبقه 2012.

وح�شب البيانات املالية للعام املا�شي 2013، فقد بلغ اجمايل الق�شاط املكتتبة 
حوايل 13.6 مليون دينار مقارنة مع حوايل 15.8 مليون دينار لعام 2012.

وارتفع جمموع موجودات �شركة املجموعة العربية الوروبية للتامني خالل العام 
املا�شي 2013 لتبلغ حوايل 3.62 مليون دينار مقارنة مع حوايل 3.6 مليون دينار 

للعام الذي �شبقه 2012.

واكد املدير العام ل�شركة املجموعة العربية الوروبية للتاأمني با�شم خلف حدادين 
جاءت   2013 املا�شي  العام  خالل  ال�شركة  حققتها  التي  الإيجابية  النتائج  ان 
التي  الهداف  حققت  ال�شركة  تكون  وبذلك  التقديرية،  الأرقام  مع  من�شجمة 
ر�شمتها لهذا العام، م�شريا اإلى اأن ال�شركة تعترب اأول �شركة تاأمني حملية حت�شل 

على على ت�شنيف +"" كم وكالة �شتاندرد اأند بورز العاملية.

التاأمني،  �شوق  يف  والتجديد  البتكار  وراء  دائم  ب�شكل  ت�شعى  ال�شركة  ان  وقال 
وتقدمي التغطية التاأمينيه املنا�شبه للعمالء، لذلك فانها ت�شعى لأن  تكون �شركة 
من  ومبتكرة  متكاملة  تقدميها ملجموعة  الأردن من خالل  املف�شلة يف  التاأمني 
العدالة  متيزها  والتي  التكافل  مبادئ  على  املرتكزة  التكافلي  التاأمني  برامج 

وال�شفافيةـ 

1.02 مليـون دينـار اأرباح "املجموعة العربية االأوروبية للتاأمني" فـي 2013 

حدادين: ال�سركة حققت 
اأهدافها التي و�سعتها ور�سمتها 

للعام املا�سي 
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460 األف دينار �سايف اأرباح "التاأمني العربية-االأردن" لعام 2013
�شافية  ارباحا  الردن   / العربية  التامني  ل�شركة  اخلتامية  املالية  البيانات  اظهرت 

مبقدار 460 الف دينار بعد احت�شاب خم�ش�شات �شريبة الدخل.
وح�شب البيانات املاملية لل�شركة )اخلا�شعة ملوافقة هيئة التامني( فقد حققت ال�شركة 
ارباحا قبل ال�شريبة بلغت 581 الف دينار لعام 2013 مقارنة بـ 563 الف دينار لعام 

.2012
وقال رئي�س جمل�س الدارة هاين فريج بانه بالرغم من املناف�شة الكبرية بني �شركات 
التامني وبالرغم من النتائج ال�شلبية املتحقة من فرع تامني ال�شيارات، فقد ا�شتطاعت 
ال�شركة حتقيق نتائج مالية مقبولة وخا�شة يف ظل الظروف القت�شادية وال�شيا�شية 
على  ال�شركة  موظفي  جميع  اإلى  ال�شكر  اوجه  كما  باملنطقة،  بها  متر  التي  احلرجة 

جهودهم املبذولة خالل العام املن�شرم.
بدوره قال مدير عام ال�شركة يعقوب �شواحله، بان ال�شركة تتميز بالتزامها الكامل يف 
العمالء من خالل  احتياجات ورغبات  تلبي  التي  املتطورة  التامينية  توفري اخلدمات 

براجمها وطريقة تعاملها واملحافظة على حقوق املوؤمنني وامل�شاهمني.
يذكر بان �شركة التامني العربية / الردن حا�شلة على ت�شنيف ائتماين اآمن من وكالة 
الت�شنيف العاملية ) اي ام ب�شت ( بال�شافة اإلى ذلك يجدر ال�شارة اإلى انتقال ال�شركة 
امل�شتقبلية يف  مع خطتها  وذلك متا�شيا  ال�شمي�شاين،  منطقة  مبناها اجلديد يف  اإلى 

تطوير حجم عملها ليكون حمطة واحدة لتقدمي جميع اخلدمات التاأمينية.

�سواحله: ال�سركة تتميز بالتزامها 
الكامل يف توفري اخلدمات 

التاأمينية املتطورة

بلغ فيه اجمايل الكتتابات لعام 2013 حوايل 20.8 مليون دينار.
وقال املدير العام لل�شركة الأردنية الفرن�شية للتاأمني الدكتور وليد زعرب، ان النتائج 

املالية التي حققتها ال�شركة ايجابية، خا�شة يف ظل الظروف القت�شادية احلالية.
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 اإلى 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. 
ولتح�شني  اهدافها  لتحقيق  طريقها  اجلودة  اختارت  ال�شركة  اأن  زعرب  وي�شري 
�شتبقى  حيث  توقعاتهم،  ويفوق  زبائنها  رغبات  يلبي  ما  تقدمي  اجل  من  خدماتها 
وتوقعات  حاجات  على  للتعرف  الدائم  وال�شعي  اجلودة  بتحقيق  ملتزمة  ال�شركة 
تقدمي  جمال  يف  الو�شائل  اف�شل  تطبيق  طريق  عن  بتلبيتها  واللتزام  الزبائن 
وا�شتخدام  الالزمة  التعديالت  واجراء  امل�شتمر  التح�شن  نهج  واتباع  اخلدمات، 

ال�شلوب الوقائي من اجل تطوير اخلدمات وفاعلية الداء. 
وقال اأن ال�شركة متار�س خمتلف انواع التاأمينات )التاأمني على احلياة والتاأمينات 
العامة ويدخل يف اأي منهما كل ن�شاط يعترب يف العرف والعادة من اأعمال التاأمني(، 
والربامج  احلماية  اأغطية  من  ومتطور  جديد  هو  ما  كل  مواكبة  على  وحتر�س  كما 
التاأمينية لتلبية خمتلف احتياجات املوؤ�ش�شات والفراد �شد املخاطر التي يتعر�شون 

لها انف�شهم وممتلكاتهم وم�شوؤولياتهم جتاه الخرين . 
وتتميز مب�شتوى عال من اخلربات العلمية والعملية واخلدمات املميزة ومبا ي�شمن 
لديها  العاملني  جتاه  الجتماعية  بامل�شوؤولية  وت�شاهم  ككل  واملجتمع  املواطن  خدمة 

واملجتمع املحلي .

بلغت اأرباح ال�شركة الردنية الفرن�شية للتامني خالل العام املا�شي 
2013 ما جمموعه 427.464 الف دينار، مقابل 264.154 الف 

دينار خالل العام الذي �شبقه  2012.
بلغ  فقد   ،2013/21/31 لغاية  لل�شركة   املالية  البيانات  وح�شب 
�شايف ايرادات ال�شركة حوايل 16.3 مليون دينار، يف الوقت الذي 

427.4 األف دينار اأرباح "االأردنية الفرن�سية للتاأمني" يف 2013

زعرب: ال�سركة اختارت اجلودة 
طريقها لتحقيق اهدافها

 ولتح�سني خدماتها
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632 األف دينار اأرباح "الريموك للتاأمني"  يف 2013

يف  نوعية  زيادة  لتحقيق  واخلربة  بالكفاءة  لهم  امل�شهود  املوظفني  من 
النتاج وتطوير برامج ال�شركة.

وتابع ابو الراغب، انه يف ظل الظروف والتعليمات املطبقة على التامني 
اللزامي ومع بقاء توزيع التامني اللزامي على ال�شركات بالت�شاوي، فان 
التامني �شمن براجمها  باعادة ترخي�س هذا  ال�شركة ل جتد م�شلحة 

التاأمينية.
وناأمل من هيئة التامني واجلهات امل�شوؤولة باعادة النظر جديا يف حترير 
ا�شعار التامني على املركبات ب�شتى انواعها مبا يتالءم مع فكر �شيا�شة 
العاملة  املن�شاآت وال�شركات والبنوك  ال�شوق احلر والتي تعمل به جميع 

يف اململكة.
ال�شركات  بتهيئة  القيام   املعنية  واجلهات  التامني  هيئة  على  ان  كما 
املحلية على الدمج، مما يقوي مركزها املايل وقدرتها على حتمل ن�شبة 
اأكرب من الق�شاط بدل من حتويل  بن�شبة  اأكرب من العباء والحتفاظ 

اخلطر الى معيدي التامني اخلارجي كما هو معمول به حاليا.
واأ�شار اأبو اراغب اإلى ان �شركة الريموك للتاأمني باتت اليوم تعترب من 
خالل  ا�شتطاعت  حيث  الأردين،  التاأمني  �شوق  يف  الرائدة  ال�شركات 
ال�شنوات املا�شية املحافظة على مكت�شباتها ومالءتها املالية من خالل 
كان  مما  انتهجتها،  التي  املوؤ�ش�شية  واحلاكمية  املخاطر  اإدارة  �شيا�شة 
له الأثر الكبري يف اأن ترقى ال�شركة اليوم كاحد اأعمدة ومزّودي خدمة 

التاأمني يف الأردن.
املتميزة  عالقاتها  خالل  ومن  للتاأمني  الريموك  �شركة  ا�شتطاعت  كما 
مع �شركات اإعادة التاأمني ومكتتبي التاأمني العامليني اأن تو�شع خدماتها 
لتالئم كافة الحتياجات التاأمينية لعمالئها يف جمال: التاأمني ال�شحي، 
امل�شوؤولية  تاأمني  ال�شفن،  اأج�شام  تاأمني  الطريان،   ، احلياة  تاأمينات 
احلرب  اأخطار  تاأمني  ال�شاملة،  امل�شرفية  الوثائق  تاأمني  املهنية، 

والإرهاب والعديد من الحتياجات التاأمينية الأخرى.
كما اإن �شركة الريموك للتاأمني تفخر بكادرها الإداري القوي. حيث اإن 
اأقوى  اإحدى  ال�شركة  من  جعل  العالية  واملهنية  اخلربة  ذا  الفريق  هذا 
اخلرباء  من  الفريق  هذا  اإن  الأردن.  يف  التاأمينية  اخلدمة  مزّودي 
بالإ�شافة اإلى توجيهات جمل�س الإدارة ي�شّكالن القوة املحركة التي تقف 

وراء جناح ال�شركة.

األف  ال�شريبة 632.333  بعد  للتاأمني"  �شركة "الريموك  ارباح  بلغت 
دينار خالل العام 2013.

ارتفاعا   2013 املا�شي  العام  خالل  لل�شركة  املالية  البيانات  واأظهرت 
يف اجمالى الق�شاط املكتتبة بن�شبة 44% لت�شل الى 9.50 مليون دينار 
مقابل 6.60 مليون دينار فى الفرتة نف�شها من عام 2012، كما وارتفعت 
دينار  مليون   8.55 الى  ،لت�شل   %41.5 بن�شبة  التاأمني  معيدى  ح�شة 

مقابل 6.05 مليون دينار .
كذلك ارتفع �شافى الق�شاط املكتتبة بن�شبة 71% لت�شل الى 940.6 األف 

دينار مقابل 549.06 األف دينار.
 17 حويل   2013 املا�شي  العام  خالل  ال�شركة  موجودات  جمموع  وبلغ 
�شبقه  الذي  للعام  دينار  مليون   14.6 حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون 
العام  خالل  ال�شركة  ايرادات  جمموع  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف   ،2012

املا�شي 2013 حوايل 3 مليون دينار.
وبني املدير العام ل�شركة الريموك للتامني ح�شن ابو الراغب انه يف ظل 
باملنطقة  حتيط  التي  املتالحقة  واملالية  ال�شيا�شية  والأزمات  التقلبات 
والعامل فقد اأثبتت �شركة الريموك للتامني قدرتها وكفاءتها يف العمل، 

ومدى مالئتها املالية.
وا�شاف اأن هذه النتائج تن�شجم مع خطة عمل ال�شركة، وتب�شر بنتائج 
اإيجابية لهذا العام خ�شو�شا يف ظل اهتمامها بتوفري اف�شل اخلدمات 
نف�شها  تقدمي  ا�شتطاعت  ال�شركة  ان  اإلى  م�شريا  للعمالء،  التامينية 
احلياة   ، ال�شحي   ، املمتلكات  تاأمني  يف  متخ�ش�شة  تاأمني  ك�شركة 
والخطار اخلا�شة بعيدا عن تاأمني ال�شيارات، كما وقامت بتعيني عدد 

ابو الراغب: ال�سركة ا�ستطاعت
تو�سيع خدماتها لتالئم كافة 

االحتياجات التاأمينية لعمالئها
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دينار مقارنة مع خ�شارة مبقدار 908983 دينار.
وقال املدير العام للمجموعة العربية الردنية للتاأمني ا�شامة جعنينة، ان ال�شركة 
بداأت خالل العام املا�شي 2013  يف تطبيق �شيا�شة تخفي�س النتاج يف فروع تامني 
املركبات وزيادة التاأمينات يف الفروع الخرى، المر الذي انعك�س ب�شكل ايجابي 

على البيانات املالية لل�شركة.
 واأ�شاف اأن ال�شركة �شت�شتمر يف اإ�شرتاتيجيتها للحفاظ على موقع ها الريادي و 

حت�شينه يف ال�شوق املحلي من خالل �شيا�شة اكتتابيه حمافظة.
واكد جعنينة، ان تاأمني املركبات يعترب من ا�شد المور التي ت�شتنزف املوارد املالية 
ل�شركات القطاع، حيث ي�شكل ما ن�شبته 60 باملئة من اجمايل حمفظة التاأمني يف 
هناك  وبالتايل  الق�شاط،  قيمة  من  بكثري  اعلى  املمنوحة  التغطيات  وان  اململكة 

عجز يف الق�شط ويوؤدي الى تكبد ال�شركات خ�شائر فادحة.
واأ�شار اإلى اأن املناف�شة �شديدة بني ال�شركات خا�شة يف فروع التامينات املجدية، 
تتالئم  جديدة  تاأمينية  برامج  طرح  ب�شدد  ال�شركة  اأن  نف�شه  الوقت  يف  منوها 
التامني  تنا�شب �شوق  لتكون حلقة متكاملة  التامينية  مع زبائنها وتعزز م�شريتها 

الردين.
على  الرقابي  بدورها  تقوم  انها  جعنينة  اأكد  القطاع،  اجتاه  الهيئة  درو  وعن 
ال�شركات ب�شكل فعال، وذلك حلماية امل�شاهمني وامل�شتثمرين معا وبنف�س الوقت 
حماية مل�شالح العمالء "امل�شتهلك"، م�شريا اإلى ان التاأمني اللزامي بحاجة اإلى 

اعادة نظر من حيث التغطيات وال�شعار.
الق�شايا  هي  الردنية  التامني  �شركات  تواجه  التي  امل�شاكل  اهم  من  ان  وبني 

املرفوعة �شد ال�شركات خا�شة يف مو�شوع تامني املركبات.

للتاأمني  الردنية  العربية  املجموعة  �شركة  اأرباح  �شايف  بلغ 
خالل العام املا�شي 451.840 الف دينار،.

ايرادات  يف  ارتفاعا  لل�شركة  املالية  البيانات  واظهرت 
لتبلغ حوايل 1.3 مليون  الت�شغيلية )اأرباح فنية(   ال�شركة 

452 األف دينار اأرباح "املجموعة العربية االأردنية للتاأمني" يف 2013

جعنينة: ال�سركة عملت على 
تخفي�س االإنتاج يف فروع تاأمني 

املركبات وزيادتها يف االأخرى

دينار  مليون   1.435 للتاأمني  املتحدة  لل�شركة  ال�شريبة  قبل  الأرباح  بلغت 
نهاية العام 2013 مقارنة مع 737 الف دينار نهاية العام 2012. 

ال�شركة  م�شاهمي  حقوق  ارتفعت  الولية  املالية  ال�شركة  بيانات  وبح�شب 
كما  العام 2012،  نهاية  دينار مقارنة مع 418،256،11  الى 726،571،11 
مليون  25ر18  الى  لي�شل   %21 مقداره  بالق�شاط  منوًا  ال�شركة  وحققت 
دينار مقارنة مع 05ر15 مليون دينار العام 2012، يف الوقت الذي ارتفعت 
موجودات ال�شركة الى 29 مليون دينار مقابل 25 مليون دينار العام 2012 .

اليجابية  املالية  النتائج  هذه  بان  احلجة،  عماد  ال�شركة  عام  مدير  وقال 
لتطبيق  ثمرة  تعترب  انها  كما  بال�شركة،  الرا�شخة  العمالء  ثقة  تربهن على 

ال�شرتاتيجية واملنهجية الكفوؤة والربامج الفاعلة لل�شركة.
التي  النجاحات والجنازات  وا�شاف "نتطلع قدما نحو حتقيق املزيد من 
املدرو�شة  البنك  با�شرتاتيجية  اللتزام  خالل  من  وذلك  عمالءنا،  تر�شي 

بعناية والتي تتميز مبرونتها ملواجهة اية ظروف".

1.4 مليون دينار اأرباح "املتحدة للتاأمني"  يف 2013

احلجة: جناح ال�سركة يعترب 
ثمرة لتطبيق ا�سرتاتيجيتها 

الكفوؤة وبراجمها الفاعلة
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جمل�س  تو�شية  على  الإ�شالمية  التاأمني  ل�شركة  العامة  الهيئة  وافقت 
بعد  وذلك  ال�شركة  مال  راأ�س  من   %5 بن�شبة  نقدية  اأرباح  بتوزيع  الإدارة 
اأعمال ال�شركة لل�شنة املالية  اأن �شادقت على تقرير جمل�س الإدارة وعن 
املنتهية يف 2013/12/31   واخلطة امل�شتقبلية وامليزانية ال�شنوية وح�شاب 
املوافق  الثنني  يوم  عقد  الذي  اجتماعها  يف  وذلك  واخل�شائر،  الأرباح 

. 2014/3/31

وقال ال�شيد مو�شى عبد العزيز �شحادة رئي�س جمل�س اإدارة �شركة التاأمني 
الإ�شالمية ان ال�شركة واحلمد هلل  حققت نتائج جيدة عن ال�شنة املنتهية 
يف 2013/12/31 معززة مفهوم التاأمني التعاوين خالل ثمانية ع�شر عامًا 
يف �شوق التاأمني الأردين موؤكدة على متيز دورها املهم يف خدمة القت�شاد 
الوطني من خالل تلبية احتياجات املواطنني الراغبني  يف التاأمني التعاوين 

التكافلي  .

وبني �شحادة ان اإجمايل الأق�شاط املكتتبة يف نهاية عام 2013 بلغ  19.8 
مليون دينار مقابل 18.5مليون دينار عام 2012 بن�شبة منو مقدارها %7 .

كما حققت ال�شركة اأرباحًا يف نهاية عام 2013 قبل ال�شريبة بلغت 2.063  
مليون دينارًا مقابل 1،372 مليون دينار لعام 2012  بن�شبة منو مقدارها 

. %50

مقابل  دينار  مليون   1.285 الأرباح  من  امل�شاهمني  ح�شة  وو�شلت 
1.163مليون دينار لعام 2012 ، وبلغت ح�شة حملة الوثائق من الأرباح 

778 األف دينار مقابل  209 األف دينار لعام 2012 .

مقابل  للعام 2013  دينار  مليون  لل�شركة 30.3  املوجودات  وبلغ جمموع 
حقوق  وبلغت   %13 بلغت  منو  بن�شبة   2012 لعام  دينار  مليون   26.8

امل�شاهمني 16.8مليون دينار مقابل 15.9 مليون دينار لعام 2012 . 

التاأمني  �شركة  عام  مدير  �شباغ  احمد  ال�شيد  قال  اخرى  جهة  من 
الإ�شالمية اإن النتائج التي حققتها �شركة التاأمني الإ�شالمية خالل عام 
2013 رغم الأزمات القت�شادية وال�شيا�شية التي حتيط باملنطقة توؤكد 
على كفاءة وقدرة ال�شركة على تطبيق نظام التاأمني التكافلي الإ�شالمي 
حمليًا وخارجيًا و باعتبارها اأول �شركة تاأمني تكافلي اإ�شالمي يف الأردن 
تعمل وفق مبادئ ال�شريعة الإ�شالمية لتاأخذ دورا فاعال ومهما يف خدمة 
اأف�شل  جائزة  على   باحل�شول  اجنازاتها  وتتوج  الوطني  القت�شاد 
لعام  العربي  الوطن  م�شتوى  على  والإ�شالمي  التكافلي  التاأمني  �شركات 
2013 وجائزة اأف�شل �شركة تاأمني تكافلي اإ�شالمي يف الأردن لعام 2013  

تقديرًا ملا حققته من اجنازات يف جمال التاأمني الإ�شالمي.

ال�شركات  اإحدى  الإ�شالمية هي  التاأمني  اأن �شركة  بالذكر  ومن اجلدير 
احلليفة للبنك الإ�شالمي الأردين .

التاأمني االإ�سالمية توزع اأرباحًا نقدية بن�سبة %5
الهيئة العامة تقر البيانات املالية
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قبل  اأرباحًا   2013 املا�شي  العام  خالل  للتامني  العربي  الن�شر  �شركة  حققت 
ال�شريبة بلغت  1،918 مليون دينار بن�شبة زيادة بلغت 17.7%، كما بلغ �شايف 
الربح العائد مل�شاهمي ال�شركة عن عام 2013  بعد اقتطاع ال�شريبة 1،434 مليون 

دينار اأي بن�شبة زيادة بلغت 25.4% عن العام الذي �شبقه 2012.
مليون  مقداره 22،197  ما  عام 2013  اأق�شاط خالل  اإجمايل  ال�شركة  وحققت 
دينار اأي بن�شبة زيادة بلغت حوايل 14%، وبلغ اإجمايل موجودات ال�شركة مبلغ 
51،442 مليون دينار اأي بن�شبة منو بلغت 15.2% عن العام الذي �شبقه 2012، 

كما بلغ جمموع حقوق امل�شاهمني ما مقداره 20،601 مليون دينار.
ويف تعليق له على هذه الإجنازات للعام املن�شرم، قال مدير عام ال�شركة يعقوب 
�شابيال "حفل عام 2013 بالعديد من املحطات امل�شيئة يف م�شرية الن�شر العربي 
للتاأمني امل�شتمرة  نحو النمو والتميز، حيث ا�شتطاعت اأن حتافظ على تركيزها 
على تعزيز فعالية ن�شاطاتها فيما يتعلق بامل�شوؤولية الإجتماعية، واملحافظة على 
مركزها �شمن قائمة اأف�شل �شركات التاأمني يف الأردن، كما واأعرب عن فخري 
واعتزازي بالنتائج املتميزة والإجنازات والأرقام التي حتققت ب�شواعد العاملني 
متكّنت  واإخال�شهم  فبهمتهم  جناحها،  �شّر  هي  كوادرنا  اأن  حيث  ال�شركة،  يف 

ال�شركة من حتقيق اأهدافها على الرغم من جميع التحديات."

1.9 مليون دينار اأرباح "الن�سر العربي للتاأمني" يف 2013

�سابيال : العام املا�سي

 كان حافال بالنجاح واالإجنازات 

املتوا�سلة لل�سركة

4.1 مليون دينار �سافـي اأرباح "ال�سرق العربي للتاأمني" يف 2013
العام  �شافية  اأرباحا  للتاأمني  العربي  ال�شرق  ل�شركة  ال�شافية  الأرباح  ارتفعت 
املا�شي 2013 بن�شبة 22% لت�شل الى 4.1 مليون دينار مقارنة مع 3.3 مليون 

دينار يف العام 2012.
وكان جمل�س اإدارة �شركة ال�شرق العربي للتاأمني عقد اإجتماعه الأول للعام اجلاري 
اإقرار  اأجل  الإدارة من  رئي�س جمل�س  اللوزي "  نا�شر  املهند�س  برئا�شة   2014
البيانات املالية لل�شركة عن �شنة 2013 ، حيث متت املوافقة على تلك البيانات 

واإقرارها بالإجماع .
وقال رئي�س املجل�س نا�شر اللوزي، اإن ال�شركة حققت اأف�شل النتائج يف تاريخها 
على الإطالق ، كما حافظت ال�شركة على موقعها الريادي وقيادتها لل�شوق املحلي 
�شواء من حيث حجم الأق�شاط التي بلغت اأكرث من 86 مليون دينار مقارنة مع 
77.5 مليون دينار يف ال�شنة ال�شابقة 2012 وبن�شبة منو مقدارها 11% ، اأو من 
حيث الأرباح التي بلغت 5.4 مليون دينار قبل ال�شريبة ، فيما بلغت �شايف الرباح 
بعد ال�شريبة 4.1 مليون دينارمقارنة مع 3.3 مليون دينار يف ال�شنة ال�شابقة 

2012 وبن�شبة منو بلغت %22.
من جانبه قال الرئي�س التنفيذي لل�شركة، ع�شام عبداخلالق، اإن العام 2013 
كان حافاًل بالتحديات اإل اأن حجم الإجناز كان اكرب من التحديات حيث حققت 
ال�شركة اأرباحا فنية )ت�شغيلية ( مقدارها 6.3 مليون دينار خالل العام 2013، 
كما مت حت�شيل ما يزيد عن 83.5 مليون دينار خالل نف�س العام بالرغم من �شح 

ال�شيولة على م�شتوى ال�شوق املحلي ب�شكل كبري.

عبد اخلالق: العام املا�سي 
كان حافاًل بالتحديات

 اإال اأن حجم االإجناز كان اأكرب
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حققت جمموعة البنك العربي نتائج مالية اإيجابية خالل العام 2013 جتاوزت 
معها الأرباح الت�شغيلية قبل املخ�ش�شات وال�شرائب حاجز املليار دولر.

اأرباح املجموعة ال�شافية بعد ال�شرائب واملخ�ش�شات بلغت  اإن  وقال البنك 
502 مليون دولر يف نهاية عام 2013 مقارنة مع 1ر352 مليون دولر يف نهاية 

2012 ، بن�شبة منو بلغت 43 باملئة.
مرتفعة  ن�شبة  على  املجموعة  حافظت  فقد  للبنك  املالية  البيانات  وبح�شب 
حمفظة  اإجمايل  يف  منوا  وحققت  باملئة،  15ر15  بلغت  املال  راأ�س  لكفاية 
الت�شهيالت الئتمانية بن�شبة 3 باملائة لت�شل اإلى 1ر23 مليار دولر لنهاية عام 

2013، مقارنة مع 5ر22 مليار دولر كما يف 31 كانون الأول 2012. 
لفرتة  مليار دولر  مليار دولر مقارنة مع 9ر32  العمالء 4ر34  ودائع  وبلغت 
ما  باملئة،   5 مقدارها   منو  وبن�شبة  دولر  مليار  5ر1  مقداره  بنمو  املقارنة، 
الأهداف ال�شرتاتيجية  والتي كانت دائما يف مقدمة  البنك  �شيولة  عزز من 

ملجموعة البنك العربي من خالل الحتفاظ بن�شبة �شيولة مرتفعة.
وقال رئي�س جمل�س الإدارة �شبيح امل�شري اإن البنك عمل يف العام 2013 على 
اأن  مو�شحا  عمالئه،  احتياجات  لتلبية  مناطق  عدة  يف  فروعه  �شبكة  تو�شيع 
تعزيز  اإلى  الرامية  البنك  جهود  �شمن  جاءت  للمجموعة  الإيجابية  النتائج 
معدلت ال�شيولة و�شتعزز من قوة القاعدة الراأ�شمالية للبنك والتي بلغت 8ر7 

مليار دولر يف نهاية العام 2013.
بدوره، اأو�شح املدير العام التنفيذي للبنك نعمة �شباغ اأن البنك متكن خالل 
العام 2013 من حتقيق جملة من الأهداف ال�شرتاتيجية الهامة على الرغم 

من كرثة التحديات التي ظهرت مع بداية العام.

ارتفعت ارباح بنك القاهرةعمان بعد ال�شريبة الى 8ر40 مليون دينار لنهاية 
العام املا�شي 2013، بارتفاع ن�شبته6ر15 باملئة مقابل 2ر 35 مليون دينار لعام 

.2012
اليرادات  منو  نتيجة  جاء  الرباح  يف  النمو  املالية  النتائج  ان  البنك،  وقال 
الت�شغيلية، حيث ارتفعت ايرادات العمولت والفوائد لتبلغ 2ر115 مليون دينار 

وارتفعت ايرادات ال�شتثمار مببلغ 3ر4 مليون دينار .
دينار  مليار  213ر2  باملئة  3ر9  بن�شبة  ارتفعت  البنك  موجودات  ان  وا�شاف 
وارتفعت ودائع العمالء بن�شبة 8ر1 باملئة لتبلغ 426ر1 مليار دينار، اما �شايف 

الت�شهيالت الئتمانية فقد ارتفع لي�شل الى 8ر964 مليون دينار .
وقال رئي�س جمل�س الإدارة يزيد املفتي، اأن نتائج التي حققها البنك يف العام 
مع  والتكيف  النمو  موا�شلة  على  البنك  قدرة  لتوؤكد  جاءت   2013 املا�شي 
الظروف املحيطة والتعامل مع خمتلف امل�شتجدات يف الأ�شواق التي يعمل بها، 
وبفعل التخطيط املتوازن والتوظيف الأمثل للموارد الداخلية الذاتية للبنك، 
بهدف  احلديثة  امل�شرفية  والأنظمة  والأ�شاليب  ال�شيا�شات  احدث  وتبني 
تعزيز وحت�شني م�شتوى عملياته وخدماته لتلبية الحتياجات املتجددة ملختلف 

قطاعات و�شرائح العمالء.

41 مليون دينار اأرباح القاهرة عمان بعد ال�سريبة يف 2013

مليار دوالر اأرباح البنك العربي يف 2013

امل�سري: البنك عمل على تو�سيع 
�سبكة فروعه يف عدة مناطق 

لتلبية احتياجات عمالئه

املفتي: النتائج جاءت لتوؤكد 
قدرة البنك على موا�سلة النمو 

والتكيف مع الظروف املحيطة
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 2013 املا�شي  العام  خالل  ال�شريبة  قبل  الردين  الهلي  البنك  اأرباح   بلغت 
حوايل 24 مليون دينار.

وح�شب البيانات املالية، فقد �شجل اجمايل موجودات البنك منوا بن�شبة 2 باملئة 
يف   ، دينار  مليار   2.7 اإلى  قيمتها  لت�شل   2012 �شبقه  الذي  العام  مع  مقارنة 
حني ارتفع جمموع حقوق امل�شاهمي البنك بن�شبة 6 باملئة لت�شل اإلى حوايل 284 

مليون دينار.
مبقدار   2013 املا�شي  العام  خالل  للبنك  الت�شغيلية  اليرادات  جمموع  وارتفع 
1.5 مليون دينار لت�شل اإلى 96 مليون دينار، يف الوقت الذي منت فيه حمفظة 

الت�شهيالت الئتمانية بال�شايف بن�شية 4 باملئة ووادئع العمالء بن�شبة 7 باملئة.
ا�شتمر  قد  البنك  ان  املع�شر،  رجائي  الدكتور  البنك  ادارة  جمل�س  رئي�س  وقال 
والوادئع  الت�شهيالت  ن�شب منو جيدة يف  املا�شي 2013 يف حتقيق  العام  خالل 
واليرادات الت�شغيلية بالرغم من ال�شيا�شة املتحفظة التي ينتهجها البنك باجتاه 

كافة انواع املخاطر، وحر�شة على جودة و�شالمة موجوداته.
وقام البنك بزيادة حجم املخ�ش�شات املر�شودة ملواجهة خماطر الئتمان بقيمة 
مواجهة  يف  املايل  مركزه  تقوية  �شبيل  يف  وذلك  بال�شايف،  دينار  مليون   18.5

املرحلة ال�شعبة التي يعاين منها القت�شاد الردين.
بتعزيز  املتمثلة  ال�شرتاتيجية  خطته  تنفيذ  البنك  موا�شلة  على  املع�شر  و�شدد 
من  النتاجية  القطاعات  خمتلف  يف  ال�شوقية  ح�شته  وزيادة  امواله  م�شادر 

�شركات وافراد وموؤ�ش�شات �شغرية ومتو�شطة. 

24 مليون دينار اأرباح البنك االأهلي االأردين يف 2013

املع�سر: البنك قام بزيادة حجم 
املخ�س�سات ملواجهة خماطر 

االئتمان بقيمة 18.5 مليون دينار

ارتفعت ارباح بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية )الردن( قبل ال�شريبة الى 1ر17 
مليون دينار لنهاية العام املا�شي 2013، مقابل 9ر 15 مليون دينار لعام 2012.

وا�شارت البيانات املالية للبنك لعام 2013 الى ارتفاع �شايف اليرادات الت�شغيلية 
بن�شيبة 78ر3 باملئة الى 5ر40 مليون دينار مقابل39 مليون دينار لفرتة املقارنة 
ذاتها من عام 2012 موؤكدا ان اجمايل موجودات البنك ارتفع بن�شبة 6ر15 باملئة 
مقارنة مع عام 2012 لت�شل956 مليون دينار لنهاية العام املا�شي 2013 مقارنة 

مع 827 مليون دينار للعام الذي �شبقه 2012.
املنتدب  )الردن(  امل�شرفية  العربية  املوؤ�ش�شة  بنك  ادارة  جمل�س  ع�شو  وقالت 
العام  خالل  البنك  حققتها  التي  اليجابية  املالية  النتائج  ان  �شابيال،  �شيمونا 
العمل  يتم  البنك، حيث  لقاعدة عمالء  امل�شتمر  النمو  تعرب عن  املا�شي 2013 

على تطوير املبادرات التي من �شانها تعزيز التجربة امل�شرفية للعمالء.
النمو  موا�شلة  الى  تهدف  التي  �شيا�شته  تطبيق  يف  وا�شل  البنك  ان  واأ�شافت 
كافة  من  ال�شوقية  ح�شته  زيادة  يف  واملتمثلة  ال�شرتاتيجية  اخلطة  وتنفيذ 
القطاعات، خا�شة قطاع التجزئة من خالل العمل على تنويع خدماته ومنتجاته 
ال�شوق،  ومنتجات مبتكرة يف  قاعدة عمالئه بطرح خدمات  وتو�شيع  امل�شرفية 

وا�شتهداف �شريحة او�شع من العمالء.

�سابيال: البنك وا�سل تطبيق 
ا�سرتاتيجيتة املتمثلة

 يف زيادة ح�سته ال�سوقية

1ر17 مليون دينار اأرباح املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية 
قبل ال�سريبة يف 2013
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وبعد  ال�شريبة  قبل  اأرباحًا   2013 العام  خالل  الإ�شكان  بنك  حّقق 
املخ�ش�شات مقدارها 150.1 مليون دينار ُمقابل 142.2 مليون دينار يف 

ال�ّشنة ال�ّشابقة اأي بزيادة ن�شبتها 6 %.
بلغت  واملخ�ش�شات"  ال�شريبة  "بعد  افية  ال�شّ الأرباح  اأن  البنك  وقال 
106.9 مليون دينار ُمقابَل 104.5 مليون دينار حتّققت يف ال�شنة ال�شابقة 
2012، مع العلم اأن البنك حّقق خالل العام املا�شي 2013 �شايف اإيرادات 
التاأ�شي�س" مقابل  ت�شغيلية مقدارها 357 مليون دينار "وهي الأعلى منذ 
327 مليون دينار حتققت خالل عام 2012، اأي بزيادة مقدارها 30 مليون 

دينار ون�شبتها 9.1 %.
ويف تعقيبه على هذه النتائج اأّكد رئي�س جمل�س اإدارة البنك، مي�شيل مارتو، 
على �شالبة املركز املايل للبنك وقوة قاعدته الراأ�شمالية، حيث حقق البنك 
اإجنازات جيدة يف بنود امليزانية الرئي�شية، اإذ بلغ جمموع املوجودات 7.2 
مليار دينار، فيما بلغ ر�شيد ودائع العمالء 5.1 مليار دينار، وبلغ اإجمايل 
حمفظة الّت�شهيالت الئتمانية 3 مليار دينار، كما بلغت حقوق امللكية 1.1 

مليار دينار.
الدويل  امل�شرف  ميزانية  اأرقام  انخفا�س  رغم  الأرقام  هذه  حتققت  وقد 
للتجارة والتمويل / �شورية "م�شرف تابع" مقيمة بالدينار الأردين نتيجة 

لالنخفا�س احلاد يف �شعر �شرف اللرية ال�شورية.

رات املالءة املالّية الرئي�شيه،  وقد انعك�شت هذه الإجنازات ايجابيًا على موؤ�ِشّ
حيث بلغت ن�شبة كفاية راأ�س املال 18.8 % وهي تزيد عن الن�شبة املطلوبة 
وقوة  البنك  متانة  يعك�س  مما   %  12 البالغة  الأردين  املركزي  البنك  من 

مركزه املايل. 
وبلغ العائد على املوجودات  1.5 %، والعائد على حقوق امللكية 10.2 %، 
وبلغت ن�شبة ال�ّشيولة 159 % وهي اأعلى من الن�شبة املطلوبة ح�شب تعليمات 
البنك املركزي، كما بلغ موؤ�شر الكفاءة )ن�شبة امل�شاريف / الدخل( حوايل 
37 % خالل عام 2013، وهو م�شتوى جيد قيا�شًا بامل�شتويات املتحققة لدى 

البنوك املحلية والإقليمية.
حققت  فقد  للبنك  التابعة  والبنوك  اخلارجية  الفروع  ن�شاط  جمال  ويف 
الفروع اخلارجية يف كٍل من البحرين وفل�شطني نتائج جّيدة، كما اأّن البنوك 
جيدة  و  مٍنّ م�شتويات  اأي�شًا  حّققت  وبريطانيا  اجلزائر  من  كٍلّ  يف  الّتابعة 
الدويل  الأخرى، وقد حافظ  "امل�شرف  الأن�شطة  الأرباح ويف خمتلف  يف 
للتجارة والتمويل يف �شورية وهو "بنك تابع" على التما�شك والتوازن ببنود 
عبة التي متّر بها ال�شقيقة �شورية،  امليزانية املختلفة يف ظّل الظروف ال�شّ
مبالءة  امل�شرف  ويحتفظ  �شليمًا  امل�شرف  لهذا  املايل  املركز  بقي  حيث 

جيدة ون�شبة �شيولة منا�شبة.
العام  خالل  جديدة  فروع  ثالثة  افتتاح  مّت  الأردن،  يف  التو�ّشع  جمال  ويف 
احلايل، لي�شل بذلك عدد الفروع العاملة يف الأردن اإلى 119 فرعًا، وي�شاند 
للعمالء  امل�شرفية  متكاملة من اخلدمات  تقدمي جمموعة  الفروع يف  هذه 

199 جهاز �شراف اآيل.
فروع حملية  �شبكة  الإ�شكان  بنك  لدى  اأّن  املجال  هذا  ذكره يف  يجدر  وما 
ودولية ي�شل عددها اإلى 168 فرعًا، اإ�شافة اإلى مكاتب التمثيل يف كٍلّ من 

العراق والإمارات العربية املتحدة وليبيا.
التي  املتوازنة  ال�شيا�شات  نتيجة  الإيجابية  النتائج  هذه  حتقيق  وجاَء 
ح�شيفة  �شيا�شة  اإطار  يف  الأعمال  حجم  يف  التو�ّشع  واإلى  البنك  ينتهجها 
لإدارة املخاطر، وللم�شتوى املتطّور يف اأداء اخلدمات املقدمة لعمالء البنك 

واجلهود املتميزة التي يبذلها موظفو البنك على جميع امل�شتويات.

150 مليون دينار اأرباح بنك االإ�سكان
قبل ال�سريبة للعام 2013

مارتو: هذه النتائـج االإيجابية 

جاءت نتيجة �سيا�ســـات البنــك 

املتوازنـة والتو�ّسع يف حجم االأعمال
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وح�شب البيانات املالية للبنك للعام املا�شي 2013، فقد بلغت اأرباح البنك قبل 
ال�شريبة 69 مليون دينار مقابل 63.3 مليون دينار لعام 2012 وبن�شبة منو %9، 
وبلغ الربح العائد مل�شاهمي البنك بعد ال�شريبة 49.6 مليون دينار وبن�شبة منو 

.% 6.9
وارتفع اجمايل املوجودات بن�شبة %6 لي�شبح 2556 مليون دينار بزيادة نحو 146 
مليون دينار مقارنة بالعام الذي �شبقه 2012، كما وبلغ ر�شيد ودائع العمالء 

1602 مليون دينار مقابل 1367 مليون دينار للعام 2012 وبن�شبة منو %17.
هذا وقد بلغت الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة )بال�شايف( 1331 مليون دينار 
امل�شاهمني  حقوق  جمموع  ةارتفع  كما  لعام 2012،  دينار  مليون  مقابل 1416 

لي�شبح 411 مليون دينار وبن�شبة 8.7 %.
وقال رئي�س جمل�س ادارة البنك عبد الكرمي الكباريتي اإن نتائج البنك يف عام 
2013 ت�شكل امتدادا لنجاحاته يف ال�شنوات اخلم�س املا�شية ويف �شنوات ما قبل 

الأزمة حيث �شجل البنك اداء جيدا يف كل جوانب العمل.
واأ�شار الكباريتي الى ما �شهده البنك يف عام 2013 من اأعمال تطوير وحتديث 
�شملت كل نواحي العمل، وذلك لدعم عملية التحول حت�شريا للنقلة النوعية 

اجلديدة التي يعمل البنك على اطالقها خالل عام 2014.
واأعرب عن قناعته بوجود م�شاحة وا�شعة للتفاوؤل بقدرة القت�شاد الأردين على 
اأ�شرع للنمو وتعزيز التعايف من خالل اللتزام ب�شيا�شات مالية  حتقيق وترية 
واقت�شادية حمفزة للنمو وا�شتثمار الفر�س املتاحة رغم التحديات، والتوافق مع 

ال�شيا�شة النقدية للبنك املركزي الأردين.

وذكر البنك يف بيان له، باأن اأر�شدت ودائع وت�شهيالت بنك الحتاد تخطت لأول 
مرة منذ تاأ�شي�شه حاجز املليار دينار، حيث بلغ جمموع ودائع العمالء 1.2 مليار 
دينار و�شايف الت�شهيالت الئتمانية 1.0 مليار دينار، وبالتايل حمققة لن�شبة 
منوا 25 % و 21 % على التوايل، مقارنة مع 965 مليون دينار لودائع العمالء 
و837 مليون دينار ل�شايف الت�شهيالت الئتمانية لنف�س الفرتة من العام 2012.

ويعك�س منو الودائع لدى بنك الحتاد ثقة العمالء يف البنك واميانهم بقدراته 
على توفري اأف�شل اخلدمات امل�شرفية.

وجاءت النتائج املتميزة للبنك تتويجًا للجهود املبذولة يف زيادة �شبكة الفروع 
وال�شرافات اللية والتو�شع يف اخلدمات البنكية املبتكرة التي تواكب متطلبات 
العمالء، واهتم بنك الحتاد خالل العام 2013 بتعزيز كفاية راأ�س املال لت�شل 
ح�شب متطلبات بازل 2 الى 15.62 % وكذلك مت تخفي�س ن�شبة �شايف الت�شهيالت 

الئتمانية غري العاملة اإلى 6.57 % مقارنة بن�شبة 8.61 % للعام 2012.
وقال رئي�س جمل�س الدارة، ع�شام �شلفيتي، ان البنك وا�شل �شيا�شته يف جمال 
التو�شع وتقوية املركز املايل للبنك ، رغم الظروف ال�شعبة التي متر بها املنطقة 
وخمتلف دول العامل، من خالل اخلطط والربامج التي اعتمدتها ادارة البنك ، 

ما انعك�س ايجابا على ميزانيته"
وا�شار الى اأن النتائج اجليدة جاءت نتيجة �شيا�شات الدارة اليجابية للبنك، 
وم�شتوى الداء املتطور يف اخلدمات املقدمة لعمالء البنك من كافة العاملني 

فيه ومبختلف م�شتوياتهم.

اأظهرت القوائم املالية الأولية للبنك الأردين الكويتي حتقيق �شايف 
اأرباح لعام 2013 بعد ال�شريبة بنحو 49.6 مليون دينار، مقابل 46.36 

مليون دينار يف الفرتة نف�شها من عام 2012، اي بارتفاع قدره 7 %.

 قفزت الأرباح ال�شافية لبنك الحتاد بعد ال�شريبة بنهاية 2013 اإلى 
22.5 مليون دينار مقارنة مع 14.7 مليون دينار لنف�س الفرتة من العام 

2012، م�شجلة ن�شبة 52.7 % منوا يف الأرباح.
دينار  مليون  ال�شريبة قدره 32.1  قبل  ربحا  البنك  واأظهرت ميزانية 
البنك  بنهاية 2012، ليحقق  بنهاية 2013 مقابل  22.5 مليون دينار 

ارتفاعا ن�شبته 58 % يف الربح قبل ال�شريبة.

49.6 مليون دينار �سايف اأرباح البنك االأردين الكويتي يف 2013

22.5 مليون دينار �سايف اأرباح بنك االحتاد يف 2013

الكباريتي: البنك ي�ستعد
 لنقلة نوعية جديدة 

خالل العام احلايل 2014
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حجم الت�شهيالت املمنوحة بن�شبة 7 باملئة لت�شل اإلى 432 مليون دينار يف العام 2013. 
كما انعك�س التح�شن يف اأداء البنك على اجمايل املوجودات التي ارتفعت بن�شبة 10 باملئة 
لت�شل اإلى 780 مليون دينار يف نهاية العام 2013 مقارنة مع 709 مليون دينار يف نهاية عام 

2012، فيما ل تزال هذه النتائج قيد موافقة البنك املركزي الأردين.
ويف تعليقه على النتائج املتحققة، قال رئي�س جمل�س اإدارة البنك الإ�شتثماري ب�شر جردانة، 
اأن العام املا�شي �شهد اإجنازات هامة للبنك من حيث الأداء املايل وكذلك من حيث حتقيقه  
اأبرز ما ت�شمنته ا�شرتاتيجيته على املديني املتو�شط والبعيد، اإذ ر�شخ من مكانته املتميزة 
يف جمال خدمة العمالء كما وا�شل تطوير واإطالق منتجات وخدمات مبتكرة انفرد بها يف 
ال�شوق املحلية والإقليمية وعزز من ن�شاطاته من خالل جمموعة ال�شركات التابعة له يف 
جمالت الو�شاطة )من خالل �شركة املوارد للو�شاطة املالية( والتاأجري التمويلي )من خالل 

�شركة متكني( ومتويل �شل�شلة الإمداد )من خالل �شركة الإمداد(.
واإلى جانب ما حققه من موؤ�شرات مالية اإيجابية، وا�شل البنك يف العام 2013 ا�شرتاتيجيته 
التو�شعية اإذ عزز من تواجده يف اأبرز املواقع التجارية واحليوية يف عمان، واأ�شبح ي�شم 
اليوم اأحد ع�شر فرعا تقع جميعها يف اأماكن حيوية يف املناطق التجارية حيث ترتكز املكاتب 
وال�شركات واخلدمات الأ�شا�شية، كما ي�شم �شبكة وا�شعة من اأجهزة ال�شراف الآيل يف اأهم 

املواقع التجارية يف العا�شمة.
واجلدير بالذكر اأن البنك الإ�شتثماري يوفر باقة من خدمات الإنرتنت امل�شرفية """"" 
العمالء  احتياجات  مع  يتنا�شب  مبا  التكنولوجية  وامل�شتجدات  التطورات  ملواكبة  �شعيًا 
اإمكانية حتديث  اإلى  بالإ�شافة  الكرتونيا  البنكية  املعامالت  اجراء جميع  وميكنهم من 
بياناتهم الأ�شا�شية يف اأي وقت ومكان وباأعلى م�شتوى من العتمادية وبكل �شهولة وكفاءة، 
ويعد اليوم من اأبرز البنوك املحلية التي تقدم اخلدمات امل�شرفية عرب النرتنت يف اململكة.

وقال رئي�س جمل�س ادارة البنك با�شم ال�شامل ان النتائج الإيجابية طالت معظم املوؤ�شرات 
املالية، حيث حقق البنك منوا يف �شايف الت�شهيالت الئتمانية بن�شبة 5ر8 باملئة اإلى 676 
مليون يف نهاية العام 2013، و�شاحب ذلك حت�شن ملحوظ يف جودة حمفظة الت�شهيالت 
الئتمانية حيث انخف�شت ن�شبة الديون غري العاملة من 92ر9 باملئة يف نهاية العام 2012 
الى 73ر6 باملئة يف نهاية العام 2013ومنت ودائع العمالء بن�شبة 8ر18 باملئة اإلى 1140 

مليون دينار.
البنك ومتيز خدماته  العمالء يف  ثقة  نتيجة  اليجابية جاءت  النتائج  ان هذه  وا�شاف 
واجلهود الكبرية التي يبذلها العاملون فيه لتقدمي منتجات وخدمات م�شرفية جديدة تلبي 
تطلعات عمالئه املتميزين من �شركات واأفراد، موؤكدا بان منو ودائع العمالء جاء ليربهن 

على ثقتهم الرا�شخة مبتانة املركز املايل لكابيتال بنك وقدرته على �شون مدخراتهم. 
واكد ال�شامل بان دخول البنك لل�شوق العراقية عرب امل�شرف الهلي العراقي اعطى البنك 
ميزة تناف�شية فريدة عززت مكانته التناف�شية يف ال�شوق املحلية وذلك بالبناء على ما 
ن�شاأ من ن�شاط جتاري وا�شع بني البلدين، وهو ما ظهر بو�شوح على اأداء امل�شرف الأهلي 

العراقي الذي و�شلت اأرباحه اإلى 9ر8 مليون دينار اأردين يف نهاية العام 2013.
واأ�شار الى اأن رفع راأ�شمال امل�شرف الهلي العراقي يف اواخر العام 2013 الى 250 مليار 
دينار عراقي )اأي ما يعادل 208 مليون دولر( �شيعزز من ح�شور البنك يف ال�شوق العراقية 

وقدرته على ال�شتفادة من النمو امل�شطرد الذي ت�شهده ال�شوق.
وختم ال�شامل حديثه قائال بان هذه النتائج جاءت ا�شتكماًل لالإجنازات املتميزة التي حققها 
البنك يف العام 2012 والتي ا�شتحق مبوجبها جائزة "البنك الأ�شرع منوًا يف الأردن" �شمن 

جوائز ذا بانكر ال�شرق الأو�شط للعام 2013.

حقق البنك الإ�شتثماري اإرتفاعا يف اأرباحه قبل ال�شريبة بن�شبة 28 
باملئة يف العام 2013، حيث اأ�شارت نتائجه املالية اإلى ارتفاع الرباح 
قبل ال�شريبة لت�شل اإلى 17.4 مليون دينار يف العام 2013 مقارنة مع 
13.6 مليون دينار للعام 2012 و ارتفاع الرباح ال�شافية بعد �شريبة 
الدخل لت�شل اإلى 12.7 مليون دينار يف العام 2013 مقارنة مع 11.3 

مليون دينار للعام 2012. 
وبلغ اإجمايل دخل البنك 35.4 مليون دينار يف العام 2013، وعك�شت 
النتائج اليجابية التي حققها البنك حت�شن العمليات الت�شغيلية وزاد 

17.4 مليون دينار اأرباح البنك اال�ستثماري قبل ال�سريبة يف 2013

6ر42 مليون دينار اأرباح كابيتال بنك للعام املا�سي

ارتفعت ارباح كابيتال بنك بعد ال�شريبة يف نهاية العام املا�شي الى 6ر42 
مليون دينار باملقارنة مع 5ر21مليون دينار يف نهاية العام 2012 وبن�شبة 
منو بلغت 98باملئة و�شفت بانها قيا�شية وهي الأعلى منذ تاأ�شي�شه يف العام 

.1995
وقال رئي�س جمل�س الدارة با�شم ال�شامل  يف بيان �شحفي له، ان جمل�س 
الإدارة يف �شوء هذه النتائج اليجابية او�شى بتوزيع اأرباح نقدية بن�شبة 

10باملئة بالإ�شافة الى اأ�شهم جمانية بنف�س الن�شبة.
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اأظهرت البيانات املالية لبنك الأردن نتائج اأعمال البنك ل�شنة 2013 ارتفاع 
اإلى  ال�شرائب  اقتطاع خم�ش�س  بعد  البنك  العائد مل�شاهمي  الربح  �شايف 
40.7 مليون دينار ل�شنة 2013 مقابل 36.3 مليون دينار يف ال�شنة ال�شابقة 

وحمققًا ارتفاعًا بن�شبة %12.3. 

وقال رئي�س جمل�س الإدارة / املدير العام لبنك الأردن �شاكر فاخوري، اأن 
هذه النتائج حتققت على الرغم من جتنيب خم�ش�شات مببلغ 25.4 مليون 
دينار ملواجهة حمفظة الديون غري العاملة وحمفظة ت�شهيالت بنك الأردن 
" �شورية، نظرًا ل�شتمرار الأو�شاع ال�شيا�شية والقت�شادية ال�شائدة. وقد 
دينار  مليون   40.5 مببلغ  فارتفعت  البنك  مل�شاهمي  امللكية  حقوق  تعززت 
وبن�شبة 14.6% وو�شلت اإلى حوايل 317 مليون دينار يف نهاية �شنة 2013. 

الفوائد  اإيراد  �شايف  �شكل  دينار  مليون   114.5 الدخل  اإجمايل  بلغ  كما 
حجم  بلغت  كما   .%89.6 ن�شبته  ما  منه  الت�شغيلي(  )الإيراد  والعمولت 

موجودات البنك 2،076.9 مليون دينار حمققــًة ارتفاعًا بن�شبة %3. 

العمالء  ودائع  بلغت  فقد  الأموال  وا�شتخدامات  م�شادر  �شعيد  وعلى 
1،544.2 مليون دينار مقارنًة مببلغ 1،552.6 مليون دينار يف نهاية �شنة 
2012. اأما على �شعيد حمفظة الت�شـهيالت الئتمانيـة بال�شايف فقد �شهدت 

بال�شنة  مقارنةً  وبن�شبة %11.8  دينار  مليون  بلغ 109.7  ملحوظًا  ارتفاعًا 
ا�شتمر  وقد  هذا  دينار.  مليون   1،040.3 اإلى  ر�شيدها  لي�شل  ال�شابقة 
تغطية  ن�شبة  فارتفعت  الئتمانية  املحفظة  جودة  على  املحافظة  يف  البنك 
املخ�ش�س للديون غري العاملة )بعد تنزيل الفوائد املعلقة( ملجموعة بنك 
الأردن اإلى 93% يف نهاية �شنة 2013 مقابل 83% ل�شنة 2012. الأمر الذي 
�شيزيد من قدرة البنك على التو�شع يف الئتمان املمنوح لعمالئه على املدى 
املزيد  وتوقع  املواتية  والقت�شادية  ال�شتثمارية  البيئة  ذلك  يعزز  املنظور، 
من التح�شن يف موؤ�شرات النمو القت�شادي يف ظل التطورات الإيجابية يف 
املالية  والأزمة  العربي  الربيع  والإقليمية وجتاوز حتديات  العاملية  الأ�شواق 

العاملية.

وعلى م�شتوى ن�شب املالءة املالية والعوائد ملجموعة بنك الأردن فقد بلغت 
ن�شبة كفاية راأ�س املال 16.30% مقابل 16.46% يف ال�شنة ال�شابقة. وارتفع 
العائد على متو�شط حقوق م�شاهمي البنك اإلى 13.73% ل�شنة 2013 مقابل 
13.55% ل�شنة 2012. كما ارتفع العائد على متو�شط املوجودات اأي�شًا من 
البنك يف املحافظة على  ا�شتمر  ل�شنة 2013. وقد  اإلى حوايل %2   %1.78
ن�شب �شيولة قانونية مرتفعة حيث بلغت 138.17% كما يف نهاية �شنة 2013. 

يوا�شل تطبيق  البنك  اأن  اأكد فاخوري  �شورية  الأردن "  بنك  وعلى �شعيد 
اخلدمات  اأف�شل  وتقدمي  العمل  ا�شتمرارية  على  املحافظة  ا�شرتاتيجية 
للعمالء. وفيما يتعلق بالأداء املايل فقد ا�شتمر البنك يف احلفاظ على نتائج 
وعن  الرقابية.  اجلهات  متطلبات  فاقت  مالية  مالءة  ومعدلت  اإيجابية، 
ن�شاط فروع البنك يف فل�شطني فقد اأظهرت نتائج اإيجابية مقارنًة بال�شنة 

ال�شابقة.

ويف نهاية حديثه اأعرب فاخوري عن اأمله يف اأن حتمل �شنة 2014 مزيدًا من 
التح�شن يف امل�شهد الإقليمي وا�شتقرار الأو�شاع يف دول اجلوار، مبا ي�شهم 
يف البدء بتح�شن الأو�شاع القت�شادية يف اأ�شواقها، وال�شتفادة من الفر�س 

الناجتة عن ذلك على املدى املتو�شط وطويل الأمد. 

40.7 مليون دينار �سايف اأرباح
 بنك االأردن يف 2013

فاخـــــوري: البنـــك حافظ علــــى 

نتائجه االإيجابية ومالءته املالية 

فاقت متطلبات اجلهات الرقابية
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بن�شبة   2013 لعام  ال�شريبة  قبل  الأردين  الإ�شالمي  البنك  ارباح  ارتفعت 
لعام  دينار  دينار مقابل 2ر51 مليون  الى 7ر64 مليون  باملئة و�شول  3ر26 
2012 يف حني بلغت الأرباح ال�شافية بعد ال�شريبة 45 مليون دينار مقابل 

5ر36 مليون دينار يف نهاية العام 2012 وبن�شبة منو 8ر23 باملئة.

اأو�شى  الإدارة  جمل�س  ان  يو�شف  عدنان  البنك  ادارة  جمل�س  رئي�س  وقال 
 15 بن�شبة  امل�شاهمني،  على  نقدية  اأرباح  بتوزيع  العادية  العامة  للهيئة 
العادية  غري  العامة  للهيئة  املجل�س  اأو�شى  كما  البنك،  راأ�شمال  من  باملئة 
دينار/ مليون   150 اإلى  دينار/�شهم  مليون   125 من  البنك  راأ�شمال  برفع 

�شهم، وذلك بتوزيع اأ�شهم جمانية بن�شبة 20 باملئة، وذلك بعد تعديل عقد 
وزارة  من  الر�شمية  املوافقات  واإكمال  الداخلي  ال�شركة  ونظام  التاأ�شي�س 

ال�شناعة والتجارة وهيئة الأوراق املالية.

الأردين  الإ�شالمي  البنك  حققها  التي  املميزة  املالية  النتائج  اإن  وا�شاف 
اعتمدته  الذي  والنهج  الإ�شرتاتيجية  �شالمة  توؤكد   2013 العام  خالل 
اإدارة البنك يف املحافظة على مكانة مميزة يف العمل امل�شريف الإ�شالمي 
التحديات  خمتلف  ومواجهة  اجلودة  معايري  باأعلى  اللتزام  مع  والأردين 
ال�شتقرار  عدم  حالة  من  وبالرغم  والقت�شادية،  ال�شيا�شية  والأزمات 

التي اأحاطت باملنطقة اإل اأن البنك ا�شتطاع اأن يحقق نتائج طيبة ويحافظ 
على مرتبة مرموقة يف العمل امل�شريف الإ�شالمي ويح�شل على املزيد من 

اجلوائز والت�شنيفات العاملية.

رئي�س  نائب  قال  الأردين،  الإ�شالمي  للبنك  املالية  املوؤ�شرات  ابرز  وحول 
جمل�س الإدارة املدير العام للبنك مو�شى �شحادة اإن النمو الذي حققه البنك 
يف اأرباحه جاء نتيجة ل�شتمرار النمو يف خمتلف موؤ�شرات م�شرفنا املالية، 
وبلغ اإجمايل املوجودات )مبا فيها ح�شابات ال�شتثمار املخ�ش�س و�شندات 
املقار�شة( يف نهاية عام 2013 حوايل 52ر3 مليار دينار مقارنة مع حوايل 
25ر3 مليار دينار بنهاية العام 2012 وبزيادة بلغت حوايل 270 مليون دينار 
وبن�شبة منو مقدارها 2ر8 باملئة، لت�شبح ح�شة البنك يف نهاية العام 2013 

من جمموع موجودات البنوك العاملة يف الأردن حوايل 2ر8 باملئة. 

و�شندات  املخ�ش�س  ال�شتثمار  ح�شابات  فيها  مبا   ( العمالء  ودائع  وبلغت 
املقار�شة( يف نهاية العام 2013 حوايل 19ر3 مليار دينار مقارنة مع نف�س 
بلغت  بزيادة  دينار  مليار  95ر2  حوايل  والبالغة   2012 العام  من  الفرتة 
حوايل 240 مليون دينار وبن�شبة منو 1ر8 باملئة، كما بلغت ح�شة امل�شرف 
يف  العاملة  للبنوك  الدخارية  الأر�شدة  جمموع  من   2013 عام  نهاية  يف 

الأردن 5ر11 باملئة. 

وال�شتثمارية  التمويلية  الأن�شطة  خمتلف  يف  النمو  ا�شتمرار  �شحادة  واأكد 
املخ�ش�س  ال�شتثمار  ح�شابات  فيها  )مبا  وال�شتثمار  التمويل  يف  للبنك 
مليار  50ر2  حوايل   2013 عام  نهاية  يف  بلغت  والتي  املقار�شة(  و�شندات 
دينار مقابل حوايل 47ر2 مليار دينار يف نهاية عام 2012 لت�شبح ح�شة 
البنك يف نهاية العام 2013 من جمموع اأر�شدة التمويل وال�شتثمار للبنوك 

العاملة يف الأردن 2ر13 باملئة.

7ر64 مليون دينار اأرباح "االإ�سالمي االأردين" 
قبل ال�سريبة يف 2013

م�سيـــــرة  وا�سل  البنـك  �ســـحادة: 

التطور والنجاح وحقق منـــوا فـي 

املالية خمتلف موؤ�سراته 
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 5.498 نحو  حتقيق  الردين  التجارى  للبنك  الأولية  املالية  القوائم  اأظهرت 
مليون دينار اأرباحًا خالل عام 2013 مقابل 2.06 مليون دينار لتقفز %167 

فى العام 2013.
وبلغ اجمالى املوجودات 1.058 مليار دينار مقابل 844 مليون دينار بارتفاع 
دينار  مليون   743 الى  لت�شل   %20 بن�شبة  العمالء  ودائع  وارتفعت   ،%25.3
 519.6 الئتمانية  الت�شهيالت  �شافى  بلغ  كما  دينار،  مليون   618.5 مقابل 

مليون دينار مقابل 440.5 مليون دينار بنمو %18.
كما وبلغ جمموع حقوق امل�شاهمني 116.4 مليون دينار مقابل 103.5 مليون 

دينار بزيادة %12.5.
املالية  النتائج  ان  الأردين مهدي عالوي،  التجاري  للبنك  العام  املدير  وقال 
للبنك تعك�س املكانة الريادية التي يتمتع بها وعلى قوة كفاءته املالية املتاأتية 

من �شحة و�شالمة �شيا�شات وا�شرتاتيجيات وخطط العمل املو�شوعة بدقة.
اأف�شل  وتقدمي  النهج،  نف�س  على  العمل  مبوا�شلة  ملتزم  البنك  ان  واأ�شاف 

اخلدمات للعمالء  وفقًا لأرقى معايري الكفاءة واجلودة واملهنية.
واأ�شاف ان البنك �شيوا�شل جهوده لتعزيز العالقة مع العمالء واملبادرة بطرح 
تطوير  وت�شاعد يف  اإحتياجاتهم  وتلبي  اأعمالهم  تدعم  التي  والأفكار  احللول 
م�شاريعهم ال�شتثمارية والتجارية، ومبا ي�شهم يف تن�شيط الإقت�شاد الوطني 

واإجناح خطط الإ�شالح والتنمية.

5.49 مليون دينار اأرباح "التجارى االأردين" فى 2013

عالوي: البنك ملتزم مبوا�سلة 
العمل على حتقيق التطور 

وتقدمي اأف�سل اخلدمات للعمالء
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وفيما يلي ن�ص �للقاء:

• يعترب م�صرف �لر�جحي من �مل�صارف �لر�ئدة يف �ل�صع�دية... هل لكم 
�ن تزودونا بلمحة م�جزة عن �لبنك ؟

الراجحي  م�شرف  ويتمتع  1957م،  عام  ن�شاطه  الراجحي  م�شرف  بداأ   -
والأن�شطة  امل�شرفية  الأعمال  جمال  يف  عامًا   50 من  لأكرث  متتد  بخربة 

التجارية ، ويعترب اليوم من اأكرب امل�شارف ال�شالمية يف العامل.

وقد �شهد العام 1978م، دمج خمتلف املوؤ�ش�شات التي حتمل اأ�شم الراجحي 
حتت مظلة واحدة يف �شركة الراجحي امل�شرفية للتجارة، ويف عام 1988 مت 
حتويل امل�شرف اإلى �شركة م�شاهمة �شعودية عامة. ومبا اأن امل�شرف يرتكز 
رئي�شيًا  دورًا  يلعب  فهو  اأ�شا�شي،  ب�شكل  الإ�شالمية  امل�شرفية  مبادئ  اإلى 
والقيم اجلوهرية  الفجوة بني متطلبات امل�شرفية احلديثة  واأ�شا�شيًا يف �شد 

لل�شريعة الإ�شالمية م�شكاًل معايري �شناعية وتنموية يحتذى بها.

اململكة  يف  تقدمًا  والأكرث  العامل،  يف  ال�شالمية  امل�شارف  اأكرب  اأحد  يعترب 
العربية ال�شعودية، ويعمل يف قطاعات وجمالت خمتلفة.

مع  لقائه  خالل  اخلب  احمد  العام  مديره  بح�شب  الراجحي  م�شرف 
اإلى تو�شعة �شبكة اخلدمات امل�شرفية الإ�شالمية ونقل  "الن�شامى"، ي�شعى 
اإلى ال�شوق  اأ�ش�شها مع ال�شريعة الإ�شالمية  املعرفة امل�شرفية التي تتوافق يف 

الأردنية.

الرتكيز  مع  امل�شرفية  وامل�شاريع  الربامج  تطوير  البنك  يوا�شل  عام  وب�شكل 
على توفري اأحدث اخلدمات الإلكرتونية واملنتجات ال�شتثمارية، بهدف توفري 
خدمات م�شرفية وا�شتثمارية مبتكرة، ل �شيما الأعمال امل�شرفية الإلكرتونية. 

م�سرف الراجحي..
 اأكرب امل�سارف االإ�سالمية يف العامل

اخلب: البنك ي�سعى اإلى نقل املعرفة امل�سرفية االإ�سالمية اإلى ال�سوق االأردنية
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ومنذ انطالقة اأعماله حظي امل�شرف باإقبال كبري من اجلمهور الأردين بف�شل 
ال�شمعة الطيبة التي يتمتع بها امل�شرف واملنتجات اجلديدة التي قدمها لل�شوق 
الأردين ، ومقيا�شًا بالفرتة الزمنية الق�شرية من عمر امل�شرف بالأردن ، فاإن 
الأجنبية  الأف�شل بني فروع امل�شارف  يعترب  اإجنازات  ما حققه امل�شرف من 

بالأردن. 

�لأردين  �مل�صريف  �لقطاع  بها  تاأثر  �لتي  �لكيفية  يف  ت�صعنا  �ن  لك  هل   •
نتيجة �لأزمة �ملالية �لعاملية؟

الأن يف ظل  متاأخرًا  اأ�شبح  العاملية  املالية  الأزمة  اأثر  اأن احلديث عن  اأرى   -
الأثر الكبري والوا�شح لالأزمات الإقليمية الناجتة عن الربيع العربي ، فلم يكن 
اأثر مبا�شر جوهري لالأزمة العاملية على امل�شارف الأردنية ملحدودية  هنالك 
النك�شاف الدويل وال�شيا�شة املحافظة التي تنتهجها امل�شارف الأردنية والبنك 

املركزي ، وكان الأثر غري مبا�شرًا للتباطوؤ ال�شديد يف الأقت�شاد العاملي . 

الرغم من  ، وعلى  تاأثريا وما زال  الأكرث  الأقليم كان  اأزمات  اأثر  اأن  واأعتقد 
حد  اإلى  الأزمات  تلك  اثر  احتواء  من  متكنت  الأردنية  امل�شارف  فاإن  ذلك 
مقبول بدعم وم�شاندة ال�شيا�شة احل�شيفة للبنك املركزي ، والدليل على ذلك 

النتائج الإيجابية للقطاع امل�شريف.

اأ�شبح  ـ  العاملية  املالية  الأزمة  على  �شنوات  �شت  من  اأكرث  مرور  وبعد  الآن 
الق�شري  املدى  على  الأمور  اإليه  توؤول  قد  ملا  تفاوؤًل   اأكرث  نكون  اأن  باإمكاننا 

العربية  باململكة  الريا�س  مدينة  مقره  الذي  الراجحي  م�شرف  ويتمتع 
ال�شعودية، مبركز مايل قوي وهو يدير اأ�شوًل بقيمة 280 مليار ريال �شعودي 
)75 مليار دولر( كما يف 1320/12/31هـ، وتبلغ حقوق امللكية 38.4 مليار 
ريال �شعودي )10 مليارات دولر(، ويعمل فيه اأكرث من 8500 موظف. ولديه 
اآيل  �شراف  3000جهاز  من  واأكرث  فرع   500 من  اأكرث  ت�شم  وا�شعة  �شبكة 
لديه  اأن  كما  املالية،  للحوالت  مركزا   130 و  البيع،  نقاط  اأجهزة  و21،000 

اأكرب قاعدة عمالء بني امل�شارف ال�شعودية.

• متى بد�أ �لبنك �أعماله بالأردن ؟ وما ه� تقييمكم  لأد�ء �لعمل �مل�صريف  
بالأردن؟

- بداأ البنك اأعماله يف الأردن بنهاية الربع الأول من �شنة 2011 ، حيث يهدف 
ونقل  الإ�شالمية  امل�شرفية  اخلدمات  �شبكة  تو�شعة  اإلى  الراجحي  م�شرف 
اإلى ال�شوق  اأ�ش�شها مع ال�شريعة الإ�شالمية  املعرفة امل�شرفية التي تتوافق يف 
اأثبتت جناعتها يف  الأردنية، وذلك من خالل توفري حلول م�شرفية مبتكرة 
اململكة العربية ال�شعودية وماليزيا والكويت. كما يقوم امل�شرف بتقدمي خدمة 
عمالء متميزة ت�شمل كافة اأق�شامه من خالل اللتزام باأف�شل املمار�شات يف 

جمال ال�شريفة الإ�شالمية.
ويف هذا الإطار يقوم امل�شرف بتقدمي خدماته من خالل ثالثة فروع تتمركز 
جميعها يف العا�شمة عمان، وبعمل امل�شرف حاليًا على  اإطالق فروع اخرى 

جديدة له يف اأربد والزرقاء وعمان. 

املوؤ�سرات تدل على اأن االقت�ساد االأردين يف مرحلة التعايف من االأزمة املالية العاملية
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اإلى  اأدى  الذي  الأمر  الأردنية  لل�شوق  تتمتع مبعرفة عميقة  الأردنية  والبنوك 
بدقة  العمل  يف  ال�شتمرار   ، حمتملة  كانت  التي  املخاطر  من  العديد  جتنب 

وحذر ووعي ميكنه اأن يكون �شالح القطاع امل�شريف ملواجهة الأزمة املالية.

اأن طبيعة امللكية يف  اأّما مبا يتعلق باندماج البنوك ال�شغرية ، فاإنني اعتقد 
رغم  لالأندماج  ال�شرتاتيجية  األأهمية  اإدراك  اأمام  عائقًا  تقف  البنوك  تلك 

و�شوح العائد لالقت�شاد الأردين والقطاع امل�شريف.

* هل لكم باطالعنا على و�قع �لبنك مالياً للعام �ملا�صي وحتى نهاية �لربع 
�لأول من �لعام �حلايل 2014 ؟

نتائجه  يف  اأرباحًا  يظهر  ان  قيا�شي  وقت  يف  ا�شتطاع  الراجحي  م�شرف   -
املالية وُيعد ذلك اجنازًا ملحوظًا للم�شرف الذي قد بداأ  اأعماله يف الأردن 
بالودائع  غنّية  حمفظة  لديه  امل�شرف  وحاليًا   ، فقط  ون�شف  عامني  منذ 

وم�شتمرة بالنمو، والت�شهيالت يف منو كبري اأي�شًا.

�لقريب  �ملدى  يف  لتنفيذها  تتطلع�ن  �لتي  �مل�صتقبلية  �خلطط  ما   *
و�ملت��صط و�لبعيد ؟

الكثري لنقدمه لل�شريفة ال�شالمية يف الردن، امل�شرف يف اململكة  - لدينا 
و  احللول  يف  التطور  من  جدًا  متقدمة  مراحل  الى  و�شل  ال�شعودية  العربية 
الفر�شة لال�شتفادة من هذا  لنا  يتيح  امل�شرفية، مما  و اخلدمات  املنتجات 
التطور و تقدميه لل�شوق الردنية ب�شكل و حمتوى منا�شب لحتياجات عمالئنا. 

حاليًا يقوم امل�شرف بتطوير منتجات م�شرفية جديدة لطرحها يف هذا العام و 
العام املقبل، و �شيقوم امل�شرف اأي�شًا بتو�شيع �شبكة تفرعه من خالل افتتاح ثالثة 

فروع جديدة، يف عمان و اإربد و الزرقاء، جميعها خالل العام احلايل 2014.

واملتو�شط . لقد ا�شتطعنا جميعًا اأن جنتاز اجلزء الأ�شعب والأ�شد خطورة يف 
الأزمة القت�شادية. 

والآن، جميع املوؤ�شرات القت�شادية يف الأردن تدل على اأننا يف مرحلة التعايف 
من اأثر الأزمة القت�شادية ، وقد تطول هذه املرحلة ب�شبب ما يطراأ من اأحداث 
على ال�شاحة ال�شيا�شية والقت�شادية يف الدول املجاورة  ولكن من املوؤكد اأّن 
الأمور تبدو اأكرث ا�شتقرارًا والنتائج املالية للبنوك الأردنية للعام 2013 تظهر 

منوًا ملحوظًا يف الودائع والت�شهيالت والأرباح.

* �لزمات �لقت�صادية دفعت �لبن�ك نح� �لت�صدد يف منح �لت�صهيالت، فاإلى 
متى تت�قع�ن �أن ي�صتمر هذ� �لت�صدد؟

- هذا الت�شدد كان اأ�شا�شيًا لتجاوز مرحلة الأزمة القت�شادية وقد اأدى دوره 
من  كبري  جزء  اإلى  عادت  البنوك  اأّن  نالحظ  اأن  ميكننا  الآن  ولكن   ، فعاًل 

�شيا�شاتها الأكرث مرونة يف منح الت�شهيالت الئتمانية .

التحفظ هو �شمة القطاع امل�شريف يف الأردن وهو العمود الأ�شا�شي الذي ابقى 
هذا  يف  العالية  التناف�شية  من  الرغم  فعلى   ، الأردين  القت�شاد  توازن  على 
القطاع ، فان التوازن يف �شيا�شات منح الت�شهيالت الئتمانية هو اأمُر ل ميكن 

التخلي عنه يف اأي وقت من الأوقات.

* كيف ميكن للقطاع �مل�صريف م��جهة �لأزمات �لقت�صادية ؟ وهل �ملطل�ب 
من �لبن�ك �ل�صغرية �أن تندمج فيما بينها؟

اأزمات  له مواجهة  ، وقد �شبق  الأردن قطاع واع جدًا  القطاع امل�شريف يف   -
وتقلبات اقت�شادية متعددة .

تاأثر البنوك االأردنية باالأزمة املالية العاملية كان حمدودا

افتتاح 3 فروع جديدة للبنك يف عمان و اإربد و الزرقاء خالل العام 2014
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منتجاته  تطوير  على   ،2013 املا�شي  العام  خالل  ركز  البنك  ان  واأ�شاف 
وتخفي�س  موجوداته  جودة  على  واملحافظة  الفراد،  متويل  جمال  يف  خا�شة 
حجم الديون العاملة التي ا�شتمرت حتت م�شتوى يقل بكثري عن امل�شتوى العام 

للجهاز امل�شريف الردين.

خطة  تنفيذ  املا�شي  العام  خالل  ا�شتطاع  واملهجر  لبنان  بنك  ان  واأ�شاف 
متخ�ش�س  تدريبي  معهد  وتاأ�شي�س  بالبنك  العاملني  جميع  �شملت  تدريبية 
اإلى تطوير  ت�شبيهيا يهدف  بالبنك ي�شمل قاعات تدريبية وخمتربا ميثل فرعا 

مهارات العاملني على اأنظمة البنك اللية.

جمال  يف  اعماله  حجم  تطوير  اإلى  يتطلع  واملهجر  لبنان  بنك  ان  اإلى  ِواأ�شار 
اللكرتونية  ال�شريفة  جمال  يف  جديدة  منتجات  وادخال  العمالء  خدمة 

وبطاقات الئتمان ومتويل ال�شركات املتو�شطة والق�شرية الأجل.

وك�شف الأعرج انه على الرغم من الو�شاع القت�شادية ال�شعبة، األ اأن حجم 
ب�شكل جيد خالل  ارتفعت  النمو، حيث  ا�شتمرت يف  واملهجر  لبنان  بنك  ودائع 

عام 2013، وا�شتمر هذا النمو خالل الربع الول من العام احلايل 2014.

و�شهد نهاية العام املا�شي 2013 وبداية العام احلايل 2014 انخفا�شا وا�شحا 
التي  احلكومية  ال�شندات  حجم  انخفا�س  نتيجة  وذلك  الفوائد،  اأ�شعار  يف 
لالقرتا�س  احلكومة  جلوء  ب�شبب  الردين  بالدينار  املركزي  البنك  ي�شدرها 
�شعر  يبقى  ان  متوقعا  الدويل،  البنك  من  خا�شة  الجنبية،  بالعملة  اخلارجي 
ذلك  بعد  بالرتفاع  يبداأ  وان  القريب  املدى  على  م�شتواه احلايل  عند  الفائدة 
الدولر  املفرو�شة على  الفوائد  اأ�شعار  بالعتماد على م�شتوى  تدريجيا، وذلك 

المريكي ب�شكل عام.

تالئم  التي  امل�شرفية  اخلدمات  كافة  يقدم  الأردن  يف  واملهجر  لبنان  بنك 
احتياجات العمالء مع خدمة رفيعة امل�شتوى، فهو يقوم بتطبيق القيم الأ�شا�شية 
التي يتبناها على اأ�شا�س يومي- وهي احلكمة، والإحرتاف، وال�شالمة، والتح�شني، 

والداء، والقوامة.

خالل  العرج  عدنان  الدكتور  الردن  يف  واملهجر  لبنان  بنك  عام  مدير  ويقول 
حديثه لـ"الن�شامى"، اأن البنك ا�شتطاع خالل العام املا�شي2013 حتقيق نتائج 
طيبة، وال�شتمرار يف تنفيذ خطته ال�شرتاتيحية يف التو�شع والنت�شار، حيث بلغ 
�شيتم  اخرين  ان هناك فرعني  العلم  مع  اإلى 12 فرعا  اليوم  البنك  فروع  عدد 

افتتاحهما مع نهاية العام احلايل 2014 لريتفع عدد فروع البنك اإلى 14 فرعا.

بنك لبنان واملهجر..
خدمــــــات م�سرفيــــة رفيعـــة امل�ستـــوى

الإدخال  يتطلع  االأعـــرج:البنك 
جمال  يف  جديدة  منتجات 

االإلكرتونية ال�سريفة 

عدد فروع البنك �سرتتفع مع نهاية 

العام 2014 اإلى 14 فرعا
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املا�شرتكارد  بطاقات  كافة  وت�شغيل  باإدارة   """" �شركة  �شتقوم  فطاير:  وقال 
طباعة  عملية  حيث  من  الرئي�شية  ع�شويته  حتت  التجاري  بالبنك  اخلا�شة 
البطاقات واأرقامها ال�شرية و اإدارة التفوي�س وغريها، واإدارة اأجهزة ال�شراف 
لعمالء  املجاين  الهاتف  خدمة  تقدمي  الأردين،  التجاري  للبنك  التابعة  الآيل 

البطاقات فيما بعد اأوقات الدوام الر�شمي.

تزويد  الى  با�شتمرار  ن�شعى  نحن  اجلابر:  املالك  عبد  الدكتور  قال  جهته  من 
عمالئنا بخدمات امنه ومبتكرة يف جمال الدفع اللكرتوين وذلك مبا يتما�شى 
مع احدث التوجهات العاملية يف هذا املجال، وتوقيعنا لهذة التفاقيه مع البنك 
التجاري الردين اكرب دليل على امياننا ب�شرورة تقدمي وتوفري احدث اخلدمات 

يف هذا املجال لعمالئنا وعمالء البنك التجاري الردين با�شهل الطرق املتاحة.

الى موقعه اجلديد يف  الرئي�شي  رام اهلل  فرع  بنقل  البنك  قام  اخرى  من جهة 
كافة  تلبية  و  العمالء  خلدمة  وذلك  برلني،  �شارع   " التحتا  اهلل  رام  منطقة 

احتياجاتهم ومتطلباتهم املالية و امل�شرفية باأعلى معايري احلرفية املهنية.

وحمافظ  ال�شايغ  مي�شيل  الدارة  جمل�س  رئي�س  من  كل  الفتتاح  حفل  وح�شر 
�شلطة النقد الفل�شطينية الدكتور جهاد الوزير وال�شفري الردين خالد ال�شوابكة 

وقع البنك التجاري الأردين، و�شركة ال�شرق الأو�شط خلدمات الدفع )""""( 
اتفاقية تعاون م�شرتك بينهما لدارة بطاقات املا�شرتكارد بكافة اأنواعها. 

بطاقات  اأنواع  كافة  باإدارة  التفاقية  هذه  مبوجب   """" �شركة  و�شتقوم 
املا�شرتكارد اخلا�شة بالبنك التجاري الأردين )ائتمانية، �شراف اآيل، مدفوعة 
لأجهزة   """" �شركة  اإدارة  اإلى  بالإ�شافة  الرئي�شية،  ع�شويته  حتت  م�شبقًا( 

ال�شراف الآيل.

وح�شر حفل التوقيع الذي جرى يف مبنى الداره العامه للبنك التجاري الردين 
يف عمان كل من زياد فطاير رئي�س قطاع اخلدمات امل�شرفية لالأفراد والفروع، 
وفادي ربيع مدير ت�شهيالت التجزئة وجمموعة من مدراء الدوائر والفروع، ومن 
جانب �شركة """" الدكتور عبد املالك اجلابر رئي�س هيئة املديرين / الرئي�س 
التنفيذي وازدهار �شفاريني نائب الرئي�س التنفيذي وهيثم بركات م�شاعد املدير 
ووليد  العربي  امل�شرق  منطقة  ما�شرتكارد يف  مدير  التل  با�شل  من  وكل   ، العام 

الن�شر مدير ما�شرتكارد يف الأردن. 

"البنك التجاري" يوقع اتفاقية تعاون مع

"ال�سرق االأو�سط خلدمات الدفع )""""("

نقل فرع رام اهلل الرئي�سي اإلى موقعه اجلديد



97        �آذ�ر  2014      �مل�صتثمـــــــــــرون �لن�صامــــــــــــى

طــــاع امل�سرفــــي
الإ�ستثمـــــار فـــي الق

ا

ولرت�شيخ اطر التعاون مع عمالء البنك واملجتمع املحلي وتقدمي ال�شكر لهم على 
تعامالتهم مع البنك.

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

جائزة نقدية كل 3 �شاعات عمل.

واأع�شاء جمل�س اإدارة البنك، بال�شافة اإلى املدير العام للبنك مهدي عالوي، 
من  وعدد  التجارية  والفعاليات  الخرى  البنوك  ومندوبي  البنك  عمالء  وكبار 

رجال العالم وال�شحافة.

وقال  رئي�س جمل�س الدارة مي�شيل ال�شايغ: ان هذه اخلطوة تاأتي من�شجمة مع 
التطور  ملواكبة  املعدات  باأحدث  وجتهيزها  من�شاآته  كفاءة  لرفع  البنك  �شيا�شة 

ال�شامل الذي يطبقه البنك على فروعه ومكاتبه.

تلبي  م�شرفية  خدمات  لتقدمي  البنك  �شعي  ان  عالوي:  مهدي  قال  جانبه  من 
طموحة  خطة  باتباع  البنك  بقيام  يتاأتى  ر�شاهم،  وحتقق  العمالء  احتياجات 
زيادة  اإلى  دائما  البنك  ي�شعى  واملتو�شط حيث  الق�شري  املدى  التفرع خالل  يف 
الفروع  افتتاح  طريق  عن  ذلك  كان  �شواء  الفل�شطيني  املجتمع  يف  النت�شار 

اجلديدة و/اأوحتديث القائم منها.

الفل�شطينية  النقد  �شلطة  حمافظ  الوزير  جهاد  الدكتور  قدم  اآخر  جانب  ومن 
وطاقمه  التنموي  ادائه  على  واأثنى  الردين  التجاري  للبنك  والتهنئة  ال�شكر 
اليوم  ارتفع  فل�شطني  يف  امل�شارف  فروع  عدد  ان  اإلى  م�شريا  املهنية،  وكفاءته 
ليبلغ 239 فرعًا م�شرفيا �شاهمت بتقدمي اخلدمات امل�شرفية يف خمتلف بقاع 

الوطن، لتلعب دورها التنموي والقت�شادي.

اليك"،  "اقرب  �شعاره  مع  متا�شيا  الأردين  التجاري  البنك  اقام  املقابل  يف 
اجلائزة  قيمة  الكرك  فرع   / حجازين  ا�شامة  يو�شف  الطفل  ت�شليم  احتفالية 
برنامج  حملة  �شمن  دينار  الف   25 والبالغة  ال�شهر  منت�شف  ل�شحب  الكربى 
دينار   500 والبالغة  املتو�شطة  اجلوائز  نتائج  واإعالن  توفريي  جتاري  ح�شابات 

لكل جائزةو ال�شغرى والبالغة 100 دينارلكل جائزة.

فطاير:  زياد  والفروع  التجزئة  لأعمال  امل�شرفية  اخلدمات  قطاع  رئي�س  وقال 
البنك  يقيم  حيث  الفرع  وعمالء  الفائز  للعميل  تكرميا  الحتفالية  هذه  تاأتي 
التجاري الأردين وب�شكل �شهري هذه الحتفالية متا�شيا مع �شعاره اقرب اليك 

احتفل بفائز اجلائزة الكربى 
ب�سحب جتاري توفريي
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املحاور املعنية بالقطاع امل�شريف، حيث �شيتمكن البنك من خالل الغرفة بالت�شال 
يف   """ واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  بتمويل  املرتبطة  الدولية  املوؤ�ش�شات  مع 
قطاعات خمتلفة خا�شة قطاع الطاقة، بالإ�شافة اإلى اإمكانية الت�شال مع ال�شركات 
الإقليمية  الأع�شاء يف غرفة التجارة يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، 
الأمر الذي �شيعمل على تعزيز الدور امل�شريف للبنك مع هذه ال�شركات، �شواء اأكانت 
للم�شاريع التي �شيتم تنفيذها يف الأردن من قبل جهات اإقليمية اأو �شيتم تنفيذها 

خارج الأردن وفق درا�شات جدوى اقت�شادية.

وتعليقًا على هذه ال�شراكة، قالت مدير عام "بنك الحتاد" ناديا ال�شعيد: "ي�شعى 
جهات  مع  ا�شرتاتيجية  �شراكات  عن  البحث  يف  دائم  وب�شكل  الحتاد"  "بنك 
وقطاعات خمتلفة ت�شاهم يف دعم القت�شاد وقطاع الأعمال يف الأردن والنهو�س 
به، مبا ي�شاهم ب�شكل اإيجابي يف تعزيز مكانة "بنك الحتاد" كبنك رائد يف اململكة 

ي�شعى دومًا نحو التطور وامل�شاهمة الإيجابية الفعالة".
 

اإلى  ونتطلع  الأردن،  يف  الأمريكية  التجارة  غرفة  مع  ب�شراكتنا  "نعتز  واأ�شافت: 
للم�شاهمة يف تعزيز القت�شاد الأردين وقطاع  �شراكة  فعالة مل�شلحة الطرفني  

الأعمال نحو نهو�س اقت�شادي م�شرق."

اأعلن "بنك الحتاد" عن توقيعه لتفاقية التعاون ال�شرتاتيجي مع غرفة التجارة 
وال�شفري  ال�شعيد،  ناديا  الحتاد  بنك  عام  مدير  بح�شور  الأردن  يف  الأمريكية 
اإدارة الغرفة حممد البطاينة، ومدير الغرفة التنفيذي  الأمريكي ورئي�س جمل�س 
�شمري من�شور، كما ح�شر حفل التوقيع عدد من اأع�شاء جمل�س اإدارة بنك الحتاد 

واأع�شاء من غرفة التجارة الأمريكية. 

ومت الإعالن مبوجب هذه التفاقية عن رعاية البنك البالتينية ملختلف الفعاليات 
اإلى  تهدف  والتي  متتاليني،  عامني  مدار  وعلى  الغرفة  تنظمها  التي  والأن�شطة 
تن�شيط البيئة القت�شادية وزيادة الوعي فيما يتعلق بتطوير قطاع الأعمال وجذب 
ال�شتثمارات والتبادل التجاري، اإ�شافًة اإلى تعزيز وتو�شيع قنوات الت�شال املرتبطة 

بالتجارة الأردنية الأمريكية حمليًا واإقليميًا.

و�شيقوم "بنك الحتاد" من خالل هذه ال�شراكة بامل�شاركة يف دعم الفعاليات التي 
من  لأي  املعتمد  البنك  يكون  بحيث  الأردن  يف  الأمريكية  التجارة  غرفة  تنظمها 

"بنك االحتاد" �سريك ا�سرتاتيجي لغرفة 

التجارة االأمريكية يف االأردن

�سارك بحملة "قادة االأعمال "التي اأطلقتها موؤ�س�سة "اإجناز"
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وتعليقًا على م�شاركة  قالت املدير العام ناديا ال�شعيد: "ي�شعدين اأن اأكون هنا اليوم 
بني هوؤلء ال�شابات الطموحات اللواتي اأظهرن �شغفًا �شديدًا للنجاح واملعرفة، الأمر 
الذي �شيمكنهن يومًا ما من حتقيق جناح باهر. اإنني بالفعل لفخورة بفتياتنا اللواتي 
اأوؤمن بقدرتهن على اإحداث فرق يف املجتمع و امل�شاركة القت�شادية الفعالة و تغيري 

ال�شورة النمطية التي لطاملا ارتبطت باملراأة العربية."

اأطلقتها موؤ�ش�شة  رائدة  الأعمال" هي حملة  اأن حملة "قادة  اإلى  الإ�شارة  جتدر 
"اإجناز" عام 2008 حتت رعاية امللكة رانيا العبداهلل، بهدف اإلهام وحتفيز ال�شباب 
للتعرف  اأمامهم  الفر�س  اإتاحة  خالل  من  اأحالمهم  حتقيق  وعلى  النجاح  على 
والتفاعل مع ق�ش�س جناح قادة املجتمع والأعمال ور�شم �شورة اأقرب ملا قد توؤول 

اإليه تطلعاتهم واأحالمهم للم�شتقبل.  

من جهة اخرى، وانطالقًا من حر�س بنك الحتاد على دعم قطاع ال�شباب ب�شكل 
عام والتعليم ب�شكل خا�س، قام مدراء الق�شام املختلفة وعلى راأ�شهم مدير عام 
موؤ�ش�شة  اأطلقتها  "التي  الأعمال  "قادة  بحملة  بامل�شاركة  ال�شعيد  ناديا  البنك 
"اإجناز" من خالل زيارات نظمت ملختلف املدار�س احلكومية داخل العا�شمة، 
نقا�س  خاللها  دار  حيث  العدادية،  ال�شفوف  طالبات  اأمام  حما�شرات  واإلقاء 
تفاعلي حول اأهمية اإميانهن باأنف�شهن وال�شعي وراء طموحهن والجتهاد لتحقيق 

اأحالمهن والنجاح يف احلياة.

وخالل هذه اجلل�شات التفاعلية، �شارك املدراء التنفيذيون للبنك الطالبات ق�شة 
جناحهم واأطلعوهن على اأهم مقومات النجاح املتمثلة باملثابرة والجتهاد وحتمل 
اإليها  والنظر  وال�شعوبات  التحديات  مواجهة  على  القدرة  ف�شاًل عن  امل�شوؤولية، 

كفر�س للتميز ولي�س كمعوقات للنجاح.
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من التوا�شل والتفاعل من خالله، كما و�شاعد بنك الأردن اأي�شا يف تطوير ر�شائل 
تربوية جديدة تتعلق باملفاهيم القت�شادية من ناحية النفاق وامل�شاركة وعادات 
خالل  من  وذلك  والأعمال،  املال  عامل  مع  للتعامل  الطفل  تهيئة  وكيفية  الدخار 
تطوير عر�س م�شرحي جديد للدمى "تن تن وجل جل واإملو" ومواد التوا�شل التعليمي 

والتي مت ن�شرها يف العديد من املراكز واملدار�س و اجلمعيات.
اإياد  الأردن  التنفيذي - دائرة اخلدمات امل�شرفية لالأفراد يف بنك  وقال املدير 
جرار: "اإن بنك الأردن ي�شعى دائمًا ليكون رائدًا يف املبادرات التعليمية والرتبوية 
من خالل م�شاهمته يف دعم اأن�شطة تعليم الأطفال كجزء من امل�شوؤولية الجتماعية، 
واإميانًا منه باأن اأطفال اليوم ميثلون م�شتقبل الغد، حيث مت من خالل هذه ال�شراكة 
ال�شلوك  وعززت  لالأطفال  واملعلومة  املعرفة  وفرت  املبادرات  من  عدد  اإطالق 

الإيجابي لديهم".
من جانبه قال الرئي�س التنفيذي ل�شركة "جوردن بايونريز" خالد حداد: "فتح 
دعوة  خالل  من  الوطن،  انحاء  يف  الرائع  �شم�شم  حكايات  عامل  الأردن  بنك 
اخليال والإبداع واملتعة التعليمية، ونحن فخورون للغاية بال�شنوات الأربع املا�شية، 

وم�شتمرون يف تخيل ما ميكننا حتقيقه من خالل ال�شراكات القادمة".

اأعلن بنك الأردن عن جتديد ال�شراكة ال�شرتاتيجية مع املوؤ�ش�شة املنتجة ملبادرة 
حكايات �شم�شم "جوردن بايونريز" لل�شنة اخلام�شة على التوايل وذلك من خالل 

املوؤمتر ال�شحفي الذي عقد يف متحف الطفال الأردن.
ومتكنت مبادرة حكايات �شم�شم خالل ال�شنوات الأربع املا�شية من الو�شول اإلى 
الأطفال الأردنيني على ال�شعيد الوطني من خالل ن�شر ر�شائل تربوية موجهه اإلى 
الأطفال والفراد والعائالت الردنية �شمن امل�شل�شل التلفزيوين الردين "حكايات 
واإقامة  امل�شتهدفة جمانًا،  الفئات  على  التعليمي  التوا�شل  مواد  وتوزيع  �شم�شم" 

العرو�س احلية حلكايات �شم�شم بالإ�شافة اإلى ور�شات العمل التثقيفية..
موؤخرًا  مت  حيث  �شم�شم،  حلكايات  وامل�شتمر  ال�شخي  دعمه  الأردن  بنك  ووا�شل 
اإطالق املوقع اللكرتوين التفاعلي والذي  مّكن الكثري من الطفال والباء واملعلمني 

بنك االردن يجدد �سراكته مع املوؤ�س�سة املنتجة
 ملبادرة حكايات �سم�سم "جوردن بايونريز"

لل�سنة اخلام�سة على التوايل 

اطلق بنك القاهرة عمان خدمة ال�شحب للمكفوفني " فاقدي الب�شر" من خالل 
ال�شراف الآيل عن طريق ال�شوت.

ذوو  فيهم  مبا  املجتمع  فئات  كافة  خدماته  ت�شمل  ان  عمان  القاهرة  وي�شعى 
الحتياجات اخلا�شة، حيث بامكان عمالء البنك من املكفوفني ا�شتخدام هذه 
الردنية  اجلامعة  فروع  يف  الآلية  ال�شرافات  خالل  من  امل�شرفية  اخلا�شية 

وجامعة الريموك و�شارع اجلي�س وال�شلط وجممع ال�شفريات يف اربد.
املكفوفني  ظروف  حت�شني  على  والعمل  العوائق  اإزالة  الى  اخلدمة  هذه  وتهدف 
ومتكينهم من رفع امل�شتوى املعي�شي لياأخذوا دورهم يف املجتمع وفق اإمكاناتهم 

لك�شب عي�شهم بكرامة.
ومتكن هذه اخلدمة فاقدي الب�شر من العتماد على ذاتهم من خالل مفاتيح 
التحكم التي خ�ش�س لها رموز خا�شة لت�شهيل عملية التعامل مع ال�شراف اليل 
من قبل هذه الفئة، وي�شتطيع عمالء البنك الذين حرموا نعمة الب�شر من �شحب 
الموال عن طريق الوامر ال�شوتية التي �شت�شرح للعميل ب�شكل تف�شيلي كيفية 

ادخال البطاقة والرقم ال�شري وحتديد املبلغ امل�شحوب بكل �شهولة وي�شر.

وت�شاف هذه اخلدمة الى باقة اخلدمات امل�شرفية املميزة واملتفردة مثل تغيري 
القاهرة  بنك  يقدمها  التي  يونيون  وي�شرتن  حوالت  وا�شتالم  ال�شري  الرقم 

عمان الى عمالئه من خالل ال�شراف الآيل.

"القــــــاهـــرة عمــــان" 

يطلق خدمة ال�سحب للمكفوفني عرب ال�سراف االآيل
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لواء  ال�شجرة  بلدة  يف  جديدًا  م�شرفيًا  مكتبًا  الأردين  الإ�شالمي  البنك  افتتح 

الرمثا حمافظة اربد �شارع امللك ح�شني. 

وقوبل الفتتاح برتحاب وا�شع من قبل اأهايل ووجهاء املنطقة حيث توافد جمهور 

اأول  ليكون  بلدتهم  الأردين يف  الإ�شالمي  البنك   بتواجد  مهنئني  املواطنني  من 

بنك اأردين يف بلدة ال�شجرة التي تتو�شط قرى لواء الرمثا .

واأ�شار نائب رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام للبنك الإ�شالمي الأردين مو�شى 

بلدة  ال�شاد�س ع�شر مل�شرفنا يف  املكتب  افتتاح  اأن  العزيز �شحادة،  "اإلى  عبد 

ال�شجرة لواء الرمثا والتي متتاز بالتواجد ال�شكاين العايل واملعتمد  يف اإنتاجيته 

والقرى  ال�شجرة  بلدة  يف  املواطنني  احتياجات  ويلبي  الزراعية  امل�شاريع  على 

املجاورة لها كما يخفف من ال�شغط على فرعنا يف لواء الرمثا الذي مت افتتاحه 

عام 1995 لي�شبح للبنك الإ�شالمي الأردين  الن 83 فرعًا ومكتبًا" . 

ومن اجلدير بالذكر اأن البنك قام خالل العام احلايل بافتتاح مكتبني م�شرفيني 

يف البادية ال�شمالية حمافظة املفرق وال�شبيحي حمافظة البلقاء، و�شيتم خالل 

الفرتة املقبلة ا�شتكمال خطة التفرع اخلا�شة لهذا العام  بتحويل مكتب �شاحية 

اليا�شمني الى فرع، وافتتاح فرع يف منطقة ال�شونة اجلنوبية / حمافظة البلقاء . 

البنك االإ�سالمي يفتتح مكتبًا م�سرفيا
ً يف  بلدة ال�سجرة /لواء الرمثا
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من  ا�شتثماره  مت  ملا  ح�شادًا  النتائج  تلك  حققت  ال�شركة  اأن  واأ�شاف 

افتتاح �شبكة لفروعها ت�شمل العديد من حماظفات ومدن اململكة، ا�شافة 

و�شمن  ال�شركة  �شتعمد  حيث  للعمالء،  تقدمها  التي  اخلدمة  م�شتوى  اإلى 

املنفعة  وتعظيم  الأرباح  زيادة  على  املقبلة  لل�شنوات  الإ�شرتاتيجية  خطتها 

للم�شاهمني وتطوير منظومة املنتجات لديها.

يف  ال�شوقية  احل�شة  من  جيدة  ن�شبة  على  للتمويل  الأولى  �شركة  وت�شيطر 

املختلفة  التمويل  �شيغ  خالل  من  خدماتها  وتقدم  التمويل  �شركات  قطاع 

من املرابحة وامل�شاومة والإجارة والإ�شت�شناع، وذلك من خالل توفري عدد 

اأحكام  وفق  عمالئها  واحتياجات  يتنا�شب  مبا  �شيغت  التي  املنتجات  من 

تعليم  ومنافع  ا�شتهالكية  و�شلع  �شيارات  متويل  من  الإ�شالمية  ال�شريعة 

اإ�شافة  لتمويل راأ�س املال العامل )�شراء حملي، اعتمادات  وزواج و�شفر، 

لتمويل  بال�شافة  ال�شركات،  من  للعمالء   ) حت�شيل  وبوال�س  م�شتندية، 

ال�شول الثابتة )عقارات، معدات، اآليات، جتهيزات، اأثاث مكتبي(.

اأظهرت القوائم املالية الولية ل�شركة "الأولى للتمويل" حتقيق �شافى اأرباح 
قدرها 3.004 مليون دينار فى نهاية العام 2013 مقارنة بـ2.201 مليون 

دينار عن الفرتة نف�شها من العام املا�شى بنمو قدره %36.5.
وح�شب البيانات املالية لل�شركة عن العام املا�شي 2013، فقد بلغت ارباح 
ال�شركة قبل ال�شريبة حوايل 3.9 مليون دينار مقارنة مع حوايل 3 مليون 

دينار من العام الذي �شبقه 2012.
واأكدت ال�شركة اأنه من املتوقع ارتفاع حجم موجودات ال�شركة خالل عام 
حقوق  �شافى  ارتفاع  توقعت  كما   ،2012 عام  مقابل   %20 بن�شبة   2013

امل�شاهمني بن�شبة 15% مقارنة بعام 2012.
وبلغ �شافى اليرادات الت�شغيلية لل�شركة خالل العام املا�شي 2013 حوايل  

5.7 مليون دينار مقابل حوايل 4.88 مليون دينار عن عام 2012.
العام  ال�شركة خالل  باأن  ابو خديجة،  ابراهيم  لل�شركة  العام  املدير  وقال 
وال�شت�شارية  التمويلية  اخلدمات  اأف�شل  توفري  الى  �شعت   2013 املا�شي 
للعمالء، المر الذي انعك�س ايجابًا على اأداء ال�شركة ب�شكل عام والنتائج 

املالية املتحققة ب�شكل خا�س.

اأبو خديجة: ال�سركة �سعت اإلى توفري اأف�سل اخلدمات التمويلية واال�ست�سارية للعمالء

3 ماليني دينـــــار
�سافـي اأرباح لـ"االأولى للتمويل" يف 2013
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دينار  مليون  7ر1  واملخ�ش�شات  ال�شرائب  بعد  ال�شركة  اأرباح  �شايف  وبلغ 
مقارنة مع 4ر1 مليون دينار يف نهاية عام 2012 وبن�شبة منو بلغت 22باملئة.

كما اظهرت البيانات املالية ارتفاع ايرادات ال�شركة يف عام 2013 الى ما 
قيمته 4ر6 مليون دينار مقارنة بـ 5 ماليني دينار يف عام 2012 وبن�شبة منو 
31باملئة، فيما بلغت حمفظة ال�شركة التمويلية 8ر30 مليون دينار يف عام 

2013 مقارنة بـ 29 مليون دينار لعام 2012 و بن�شبة منو 6باملئة.
وقال رئي�س جمل�س ادارة ال�شركة حممد امل�شري "انه بالرغم من وجود 
ا�شتطاعت حتقيق منو يف  ال�شركة  اأن  اإل  ال�شوق  التحديات يف  العديد من 
الرباح الت�شغيلية ما انعك�س ب�شكل اإيجابي على حقوق امل�شاهمني، ا�شافة 

الى حت�شني املوؤ�شرات املالية التي تعزز متانة املركز املايل لل�شركة.
وقال مدير عام ال�شركة ه�شام جرب ان ال�شركة انتهجت اأ�شلوب ادارة يقوم 
ال�شوق  يف  الطارئة  امل�شتجدات  مع  التعامل  يف  الديناميكية  اأ�شا�س  على 
تعديل  خالل  من  وال�شعوبات  التحديات  مع  للتعامل  بديلة  خطط  وو�شع 
منتجات ال�شركة لتتالءم مع متطلبات ال�شوق، والتو�شع اجلغرايف املدرو�س.

القائمة  منتجاتها  بع�س  لتطوير  حاليًا  ت�شعى  ال�شركة  اأن  جرب  واأو�شح 
واأهمها منتج البطاقات الئتمانية بهدف ا�شدار برنامج بطاقات ائتمانية 
بتقدمي خدمات  واملتمثل  ال�شا�شية  ال�شركة  اأهداف  اأحد  لتحقيق  م�شرتك 

متويلية تالئم احتياجات خمتلف �شرائح ال�شوق الردين.

قبل  ت�شغيلية  ارباحًا  الردنية  التجارية  الت�شهيالت  �شركة  حققت 
مع  مقارنة  دينار  مليون  5ر2  بلغت حوايل  وال�شريبة  العامة  املخ�ش�شات 

7ر1 مليون دينار يف عام 2013 وبن�شبة منو 46باملئة.

لتطوير  حاليًا  ت�سعى  ال�سركة  جرب: 
القائمة منتجاتها  بع�س 

االئتمانية البطاقات  منتج  واأهمها 

5ر2 مليون دينار االأرباح الت�سغيلية لـ"الت�سهيالت التجارية االأردنية" يف 2013

1.4 مليون دينار من عام 2012، يف الوقت الذي بلغ فيه �شايف اليرادات 
الت�شغيلي املتحققة حوايل 5 مليون دينار مقارنة مع حوايل 4 مليون دينار 

للعام الذي �شبقه 2012.
وقال املدير العام ب�شركة بندار للتجارة وال�شتثمار ب�شام حماد، اإنه رغم 
وجود العديد من التحديات يف ال�شوق، اإل اأن ال�شركة ا�شتطاعت اأن حتقق 

منوا يف الأرباح، مما انعك�س ب�شكل اإيجابي على حقوق امل�شاهمني.
مع  التعامل  يف  ال�شركة  جناح  اإلى  اأ�شارت  املالية  البيانات  اأن  واأ�شاف 
املتحفظة  التو�شعية  ال�شيا�شات  نتيجة  والدولية  الإقليمية  امل�شتجدات 

واحل�شيفة التي تتبعها ال�شركة.
حتقيق   2013 املا�شي  العام  خالل  ا�شتطاعت  ال�شركة  اإدارة  اأن  واأ�شاف 
جملة من الأهداف املهمة رغم الظروف ال�شعبة والتحديات؛ حيث عملت 
الرئي�شي  املركز  وتو�شعة  التمويلي،  للتاجري  تابعة  �شركة  تاأ�شي�س  على 
على  احل�شول  اإلى  بال�شافة  جديدة،  انظمة  وادخال  النظمة  وتطوير 
ت�شهيالت بنكية جديدة ح�شب اخلطة املو�شوعة، والوفاء بكاف اإلتزاماتها 

بكل كفاءة.
حمافظة  خالل  من  جاءت  لل�شركة  املالية  النتائج  ان  الى  حماد  واأ�شار 
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.

عام  بنهاية  ال�شريبة  بعد  وال�شتثمار   للتجارة  بندار  �شركة  ارباح  بلغت 
العام  من  الفرتة  نف�س  عن  ارباح  مقابل  دينار  مليون   1.4 حوايل   2013

الذي �شبقه  2012 بلغت حوايل 1.2 مليون دينار.
بلغت  فقد   ،2013 املا�شي  العام  خالل  لل�شركة  املالية  البيانات  وح�شب 
حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   1.7 حوايل  ال�شريبة  قبل  ال�شركة  ارباح 

بنجاح  التعامل  ا�ستطاعت  ال�سركة  حماد: 
والدولية االإقليمية  امل�ستجدات  مع 

1.4 مليون دينار �سايف اأرباح "بندار للتجارة واال�ستثمار" يف 2013
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امللك ي�سيد باإجنازات و�سعت "امللكية االأردنية" 

بني اأف�سل ع�سر �سركات يف معيار ال�سالمة

رفعت عدد رحالتها للكويت اإلى 14 اأ�سبوعيًا 

اأ�شاد جاللة امللك عبداهلل الثاين، يف تغريدة على ال�شفحة اخلا�شة بالديوان 
امللكي على تويرت، باإجنازات امللكية الأردنية، والتي جعلتها من بني اف�شل ع�شر 

�شركات طريان عاملية يف معيار ال�شالمة اجلوية لعام 2013. 

ردنية  الأ امللكية  يف  وال�شابقني  احلاليني  العاملني  جميع  »اأحيي  جاللته  وقال 
العاملية  الطريان  الأوائل بني خطوط  الع�شرة  التي جعلتها من بني  جلهودهم 

الأكرث اأمانًا«. 

ع�شر  اف�شل  ت�شنيف  نتائج  اعلنت   """ العاملية  الخبار  �شبكة  وكانت 
�شركات طريان عاملية يف معيار ال�شالمة اجلوية لعام 2013 والتي جاء بينها 

�شركة اخلطوط اجلويةامللكية الأردنية. 

العاملية  الطريان  �شركات  ت�شنيف  وكالة  ان  ال�شبكة  وذكرت 
العاملية  الطريان  �شركات  ا�شماء  اأدرجت   """"""""""""."""
الع�شر الولى التي ح�شلت على ت�شنيف �شبع جنوم يف جمال �شالمة عمليات 
الطريان  �شركة  من  كل  الردنية  امللكية  جانب  الى  جاءت  الطريان،والتي 
)كاثي  وال�شينية  )نيبون(  واليابانية  والنيوزيالندية  )كانتا�س(  ال�شرتالية 
التايوانية  اأير(  )ايفا  و�شركة  الحتاد  وطريان  المارات  وطريان  با�شيفك( 

و)فريجن اتالنتك( الربيطانية و�شركة طريان �شنغافورة .

امللكية االأردنية تعقد موؤمترها ال�سنوي
مب�ساركة الروؤ�ساء التنفيذيني ال�سابقني لل�سركة
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جددت اتفاقيتها مع جمموعة """ """""" """ 
لتقدمي خمتلف اأعمال ال�سيانة

وقالت وكالة الت�شنيف العاملية املذكورة وهي الوحيدة عامليًا املعنية بت�شنيف 
امل�شحية  الدرا�شة  ان  �شالمة عمليات �شركات الطريان وخدماتها ومنتجاتها 
املو�شعة التي اأجرتها لعام 2013 بهذا ال�شدد �شملت 448 �شركة طريان عاملية 
ح�شلت 137 �شركة منها على ت�شنيف �شبع جنوم، فيما قامت لتحديد �شركات 
بدرا�شة عوامل اخرى ذات  الطريان  الول يف جمال �شالمة  الع�شر  الطريان 
�شلة مب�شتوى اخلدمات املقدمة على الطائرة مثل الطعام وال�شراب والرتفيه 

وات�شاع امل�شافات بني املقاعد ودرجة العتمادية وثقة امل�شافرين وغريها.

وقال املدير العام الرئي�س التنفيذي للملكية الردنية املهند�س عامر احلديدي 
جمال  يف  املرموق  العاملي  الت�شنيف  هذا  على  الردنية  امللكية  ح�شول  اأن 
على  وحر�شهم  ال�شركة  يف  العاملني  كفاءة  يعك�س  والذي  اجلوية  ال�شالمة 
اخلدمات  اف�شل  وتقدمي  والر�شية  اجلوية  ال�شالمة  معايري  اعلى  تطبيق 
للم�شافرين على الر�س ويف اجلو، �شيما ان امللكية الأردنية واحدة من اوائل 
العمليات اجلوية  �شالمة  �شهادة  التي ح�شلت على  العاملية  الطريان  �شركات 
عام  منذ  )اياتا(  اجلوي  للنقل  العاملي  لالحتاد  متطلبا  باعتبارها  )اأيوزا( 
2004 وما زالت ال�شركة توا�شل جتديدها دون اية مالحظات مبعدل مرة كل 

�شنتني. 

واأ�شاف: "ان و�شع �شركتنا بهذه املرتبة املتقدمة الى جانب عمالقة �شركات 
بيوبيلها الذهبي  ال�شركة  ياأتي متزامنًا مع احتفال  العامل والذي  الطريان يف 
امللكية الردنية كناقل جوي متميز يف املنطقة وكفاءتها يف  يوؤكد عراقة  امنا 
ت�شغيل رحالت جوية منتظمة وباأف�شل م�شتويات الأمن وال�شالمة اجلوية عرب 

العقود اخلم�شة املا�شية".

ال�شنوي  موؤمترها  الأردنية  امللكية  اجلوية  اخلطوط  �شركة  عقدت  املقابل  يف 
واملدير  اللوزي  نا�شر  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  بح�شور  التجارية  لل�شوؤون 

اخلارجية  املناطق  مدراء  وكافة  احلديدي  عامر  التنفيذي  الرئي�س   / العام 
ومدراء املبيعات العاملني يف خمتلف اأنحاء العامل . 

الأردنية  امللكية  وم�شتقبل  ما�شي  مو�شعة حول  بجل�شة حوارية  املوؤمتر  واإفُتتح 
التنفيذي احلايل عامر احلديدي عدد  الرئي�س  اإلى  بالإ�شافة  فيها  �شارك   ،
اأبو  من الروؤ�شاء التنفيذيني ال�شابقني للملكية الأردنية؛ نادر الذهبي وح�شام 
التي  الإجنازات  اأبرز  املفتوحة  اجلل�شة  تناولت  حيث  املجايل،  و�شامر  غزالة 
حققتها امللكية الأردنية على مدى خم�شة عقود والتحديات التي طاملا واجهتها 

عرب ال�شنني. 

وا�شتعر�س امل�شاركون يف اجلل�شة التي اأدارها النائب ال�شابق لرئي�س الإحتاد 
العاملي للنقل اجلوي )اأياتا( ملنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا الدكتور 
واملنطقة  الأردن  يف  اجلوي  النقل  ل�شناعة  احلايل  الو�شع  �شربي  جمدي 
املتغريات  بجميع  تاأثرها  و�شرعة  ال�شناعة  هذه  ح�شا�شية  اإلى  م�شريين   ،
والأحداث التي مّرت ومتر بها املنطقة ، �شواء ال�شيا�شية منها اأو الإقت�شادية 

اأو البيئية اأو ال�شحية وغريها . 

واأجمع املتحدثون على اأن امللكية الأردنية تعترب ق�شة جناح وطنية بارزة يجب 
البناء عليها وتوفري كل اأ�شباب النهو�س والتمكني للناقل الوطني لالأردن ، ما 
به منذ  الذي قامت  املتميز  الريادي  الدور  اأداء  ال�شركة لالإ�شتمرار يف  يوؤهل 
تاأ�شي�شها يف ربط الأردن بالعامل وباعتبارها اأحد اأعمدة الإقت�شاد الوطني من 
حيث حجم موجوداتها واإيراداتها ونفقاتها ومواردها الب�شرية الكفوؤة واملدربة 
التي اأ�شبحت م�شدرًا للعمالة يف كثري من �شركات الطريان العربية والعاملية . 

املا�شية  عامًا  الع�شرين  خالل  الأردنية  امللكية  م�شرية  امل�شاركون  تناول  كما 
هيكلة  واإعادة  �شبكة اخلطوط  وتو�شيع  الأ�شطول  �شعيد حتديث  على  �شيما   ،
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عاملي  اإلى حتالف طريان  واإن�شمامها  القطاع اخلا�س  اإلى  ال�شركة وحتويلها 
واإدخال الأنظمة املعلوماتية احلديثة واأمتتة اإجراءات ال�شفر وغريها ، موؤكدين 
على اأن املكانة التي و�شلتها امللكية الأردنية بعد خم�شني عامًا من عمرها تعد 
موظفو  اإ�شتطاع  التي  املالية  اإمكاناتها  بتوا�شع  قورنت  ما  اإذا  لفتًا  اإجنازا 
عائقًا  تكن  مل  بحيث  فر�شتها  التي  التحديات  وجتاوز  معها  التعامل  ال�شركة 

اأمام موا�شلة حركة النهو�س والتطور التي �شهدتها . 

ما�شية  الأردنية  امللكية  اأن  احلديدي  عامر  ال�شركة  عام  مدير  اأكد  بدوره 
الأ�شواق  جميع  يف  ال�شوقية  ح�شتها  وزيادة  التناف�شية  مكانتها  بتعزيز  قدمًا 
الأ�شا�شي  الدور  اإلى  م�شريًا  الإيرادات،  من  مبزيد  ال�شركة  لرفد  العاملية 
اأكرب  ملدراء املناطق اخلارجية على هذا ال�شعيد والذين طالبهم ببذل جهد 
للتو�شل اإلى النتائج التي تتطلع اإليها ال�شركة والبحث عن اأ�شواق جديدة اأكرث 
اإت�شاعًا لزيادة املبيعات والدخول اإلى اأ�شواق غري تقليدية لتعزيز حركة ال�شفر 

وال�شياحة اإلى الأردن واملنطقة.

عامليون  خرباء  قّدمها  حما�شرات  عدة  على  املوؤمتر  جل�شات  واإ�شتملت 
متخ�ش�شون، بينهم )جي �شورين�شني( الذي اإ�شتعر�س اأهمية الرتكيز يف هذه 
املرحلة على الإيرادات الإ�شافية التي ميكن للملكية الأردنية احل�شول عليها 
عن طريـــق تقدمي خدمات غري ذات �شلة مبا�شرة ببيع تذاكر ال�شفر وعمليات 

ال�شحن اجلوي . 

م�شتقبل  مف�شل  ب�شكل  �شربي  جمدي  الدكتور  الطريان  خبري  وا�شتعر�س 
�شناعة النقل اجلوي يف املنطقة والعامل والأبعاد واملتغريات التي ميكن للملكية 
املوارد  وزيادة  تناف�شيتها  وتعزيز  البيع  اأدوات  لتطوير  منها  الإفادة  الأردنية 

املالية وخف�س التكاليف يف اجلوانب التي ل توؤثر على خدمات امل�شافرين . 

التاأمني يف  دور  مف�شلة حول  العامليني حما�شرة  من اخلرباء  قدم عدد  كما 
�شناعة النقل اجلوي والقواعد والأ�ش�س التي حتكم عمل �شركات الطريان يف 

جمالت التاأمني من اجلوانب التي تتعلق بامل�شافرين والأمتعة . 

ال�شركة  وخطط   2013 عام  يف  الأردنية  للملكية  العام  الأداء  املوؤمتر  وناق�س 
امل�شتقبلية يف جمالت الت�شويق واملبيعات، حيث قدم عدد من روؤ�شاء الدوائر 
الت�شغيلية  للنتائج  بيانات  للمبيعات  الإقليميني  واملدراء  الأردنية  امللكية  يف 
واملاليــة جلميع املحطات و�شبل ومتطلبات تعزيز احل�شة ال�شوقية لل�شركة يف 
مناطقهم، �شيما بعد اإن�شمام الطائرات احلديثة التي �شتدخلها ال�شركة اإلى 
اأ�شطولها اإعتبارًا من منت�شف عام 2014 من طراز بوينغ 787 )درمي ليرن( 
وما تتمتع به هذه الطائرات من موا�شفات متطورة �شتمكن امللكية الأردنية من 
اجتذاب م�شافرين اأكرث وخدمتهم ب�شكل اأف�شل على اخلطوط ذات امل�شافات 

البعيدة التي �شتعمل اإليها الطائرات اجلديدة.   

عدد  رفع  الأردنية  امللكية  اجلوية  اخلطوط  �شركة  قررت  اخرى  جهة  من 
رحلة   14 اإلى  رحالت   10 من  والكويت  عمان  مدينتي  بني  اجلوية  رحالتها 
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اأ�شبوعيًا ، حيث بداأت ال�شركة بت�شيري رحلتني يوميًا بني العا�شمتني الأردنية 
والكويتية اإعتبارًا من �شهر ني�شان. 

واأو�شح امل�شاعد التنفيذي ملدير عام امللكية الأردنية ل�شوؤون الإعالم والإت�شال 
املتحدث باإ�شم ال�شركة با�شل الكيالين اأن تعزيز حركة النقل اجلوي بني عمان 
خالل  البلدين  بني  جوًا  ال�شفر  على  املتنامي  للطلب  اإ�شتجابة  ياأتي  والكويت 
والكويت  عمان  بني  اجلوية  الرحالت  عدد  اأن  اإلى  م�شريًا   ، ال�شيف  ف�شل 
الواقع بني الأول من �شهر  �شي�شل الى ثالث رحالت يوميًا يف مو�شم الذروة 

حزيران وحتى منت�شف �شهر اأيلول املقبل . 

امللكية  �شبكة  على  العاملة  الوجهات  اأكرث  من  واحدة  ُتعد  الكويت  اأن  واأكد 
ودولة  الأردن  القائمة بني  التعاون  اإلى عمق عالقات  بالنظر  ن�شاطًا  الأردنية 
الكويت ال�شقيقة على خمتلف ال�شعد ، لفتًا اإلى �شخامة حجم الإ�شتثمارات 
الكويتية املوجودة يف الأردن والذي يرفع الطلب على ال�شفر بني البلدين خلدمة 
الكويت  والعربية يف  الأردنية  اجلالية  ف�شاًل عن خدمة   ، الأعمال  رجال  فئة 

وكذلك الطلبة الكويتيني الدار�شني يف الأردن . 

التي  واأمن  اإ�شتقرار  من  به  ينعم  ما  نتيجة  اأ�شبح  الأردن  اأن  الكيالين  وقال 
الإقبال  �شيما   ، عمومًا  اخلليجيني  الأ�شقاء  لدى  مف�شاًل  �شياحيًا  مق�شدًا 
 ، املوؤمترات  و�شياحة  والرتفيهية  والعالجية  العائلية  ال�شياحة  على  املتزايد 
على  للم�شافرين  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  على  الأردنية  امللكية  حر�س  موؤكدًا 
 320 اأيربا�س  عائلة  من  احلديثة  طائراتها  باإ�شتخدام  الكويت  عمان  مقطع 
الذي  والرتفيه  الراحة  م�شتوى  حيث  من  املطلوبة  باملوا�شفات  تتمتع  والتي 

يتطلع اإليه امل�شافرون . 

الدويل  علياء  امللكة  مطار  ي�شتخدمون  الكويتيني  امل�شافرين  اآلف  اأن  وبنّي 

كنقطة عبور )ترانزيت( مالئمة لالإنطالق منها اإلى وجهات اأخرى على �شبكة 
امللكية الأردنية خ�شو�شًا اإلى مدن اأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية وكندا 
و�شمال اإفريقيا ، م�شريًا اإلى اأن ال�شركة �شتعلن قريبًا عن رفع عدد رحالتها 

اإلى وجهات اأخرى على �شبكتها اجلوية �شيما يف منطقة اخلليج العربي .

وجمموعــة"""  الأردنيــة  امللكيــة  اجلويــة  �شركــةاخلطوط  وجــددت  هذا 
تقوم  مبوجبها  والتي  بينهما  القائمة  التعاون  اتفاقية   """""" """
غيار طائرات  لقطع  الفني  والدعم  ال�شيانة  اأعمال  بتقدمي خمتلف  الأخرية 

امللكية الأردنية من طراز اأيربا�س 320.

ال�شركة  لطائرات  الغيار  وقطع  الأ�شالأح  خدمات  توفري  التفاقية   وتت�شمن 
 ، ع�شرة طائرة  وعددها ثالث  اأيربا�س 320  ال�شطول من طراز  العاملة يف 

وتزويدها مبختلف اأنواع قطع الغيار الالزمة عند احلاجة اإليها. 

املهند�س  الأردنية  امللكية  يف  وال�شيانة  الهند�شة  دائرة  رئي�س  واأعرب 
اأوروبية  �شركة  مع  التفاقية  هذه  بتجديد  �شعادته  عن  الفراهيد  عمادالدين 
خدمات  تقدمي  جمال  يف  العالية  ومهنيتها  جدارتها  اأثبتت  ومتطورة  عريقة 
�شيانة الطائرات �شمن اأدق معايري اجلودة العاملية  وال�شالمة اجلوية ، م�شيدًا 
باخلربة الوا�شعة التي تتمتع بها ال�شركة يف قطاع�شيانةالطائراتوحمركاتها 

على امل�شتوى الدويل.

ولفت الى ال�شراكة القدمية القائمة بني اجلانبني والتي متتد لأكرث من ع�شر 
�شنوات، والتي كانت املجموعة خاللها ت�شتجيب ملتطلبات واحتياجات امللكية 
وبال�شرعة  الطائرات  ملحركات  الفني  والدعم  ال�شيانة  جمال  يف  الردنية 
بني  والتعاون  الثقة  عالقات  عزز  الذي  الأمر  الالزمتني،  الفنية  والكفاءة 

الطرفني ودفع نحو جتديد اتفاقية ال�شراكة الفنية هذه.
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اخلطوط اجلوية الرتكية ..
االأف�سل يف اوروبا

تعترب اليوم من اأكرب �شركات الطريان يف العامل التي تنظم رحالتها اإلى 
خمتلف الدول املنت�شرة يف جميع القارات، كما واأن اأ�شطول طائراتها يعد 

من اأكرب �شركات الطريان يف العامل.

اخلطوط اجلوية الرتكية التي توفر جدول متميزا للرحالت متكن امل�شافر 
من زيارة كافة املناطق والدول حوال العامل، فهي بح�شب مديرها العام 
مازن الدي�شي ت�شري بال�شافة اإلى الردن رحالتها اإلى 216 مدينة يف 96 

دولة عربية واأجنبية، وفق اأعلى واأرقى م�شتويات اخلدمات.

�شركة  كاأف�شل   2012 و   2011 عامي   يف  اختيارها  مت  التي  فال�شركة 
للعام  لهذها اجلائزة  اختيارها وح�شولها  اعادة  اأوروبا، مت  طريان يف 
املا�شي 2013 وللعام الثالث على التوايل، وهو ما يعك�س ال�شمعة الطيبة 
التي و�شلت اليها اخلطوط اجلوية الرتكية، والثقة الكبرية التي حتظها 

من  ال�شخم  ا�شطولها  عرب  وال�شفر  للتنقل  العامل  �شكان  جميع  من  بها 
الطائرات.

بحداثة  متتاز  اليوم  باتت  الرتكية  اجلوية  اخلطوط  اأن  الدي�شي  ويقول 
بتغطيتها  ومتتاز  كما  طائراتها،  على  التي  اخلدمة  ونوعية  اأ�شطولها 
لأكرب �شبكة من الدول يف العامل، لذلك فان م�شتوى الإجناز الذي حتققه 
ال�شركة يف كل عام هو يف ازدياد م�شتمر نتيجة ارتفاع عدد امل�شافرين 

عرب اأ�شطولها.

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

رحالتها.

واأ�شاف ان ال�شركة بداأت يف عام 1982 كفرع للخطوط الرتكية ما بني 
عمان واإ�شطنبول، حيث قامت يف بداية الأمر بت�شيري رحلتني اأ�شبوعيا، 
اإلى اأن و�شلت اإلى رحلتني يوميا بني الأردن وتركيا، كما واأنها تتطلع اإلى 

زيادة رحالتها بني البلدين اإلى ثالث رحالت.

الدي�سي:
ال�سركة تقدم خدماتها 

وفق اأعلى املعايري وبكفاءة 
عالية واحرتافية يف العمل
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تعترب اأول �سركة طريان اأجنبية تنظم رحالت �سياحية 
اإلى مدينة العقبة

ال�سركة توايل ال�سوق االردين اهمية كربى يف العمل

�شياحيا  الأردن  ت�شوق  ت�شاهم يف  الرتكية  اأن اخلطوط  الدي�شي  وك�شف 
خا�شة داخل تركيا، حيث �شخرت جل تركيزها خالل ال�شنوات املا�شية 
الردن  اإلى  تركيا  مبا�شرة من  املتجهة  ال�شياحية  لزيادة عدد رحالتها 
وخا�شة اإلى مدينة العقبة والتي حققت جناحا كبريا فاق كل التوقعات.

وقال اأن ال�شركة باتت اليوم ت�شري رحالتها املبا�شرة من اإ�شطنبول اإلى 
الوقت  يف  منوها  اأ�شبوعيا،  رحالت   3 مبعدل  ال�شياحية  العقبة  مدينة 
اأجنبية  طريان  �شركة  اأول  تعترب  الرتكية  اجلوية  اخلطوط  اأن  نف�شه 

تنظيم رحالت �شياحية اإلى مدينة العقبة.
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زيادة راأ�س مال "اجل�سر العربي للمالحة" 

اإلى 100 مليون دوالر يف 2013

اجل�شر  �شركة  مال  راأ�س  اأن  �شبيب،  لينا  الدكتورة  النقل  وزير  اأكدت 
العربي للمالحة ارتفع منذ عام 1985 من 6 مليون دولر ليبلغ خالل 
العام املا�شي 2013 حوايل 100 مليون دولر، ب�شبب الزيادة املطردة 

يف الرباح العائد نتيجة خلدمات النقل مميزة التي تقدمها.

جاء ذلك خالل تروؤ�شها اجتماعات اجلمعية العمومية ل�شركة اجل�شر 
التاأمت يف  والتي  والعراق  نقل م�شر  وزراء  للمالحة مب�شاركة  العربي 
العا�شمة امل�شرية القاهرة، حيث تراأ�س وزير النقل امل�شري الدكتور 
العراقي  النقل  وزير  تراأ�س  فيما  امل�شري،  اجلانب  الدمريى  اإبراهيم 
ال�شركة  عام  مدير  بح�شور  وذلك  العراقي،  الوفد  العامري  هادي 

املهند�س ح�شني ال�شعوب واع�شاء جمل�س الدارة.

ياأتي  والتي  الهامة  املو�شوعات  من  عدد  مناق�شة  الجتماع  خالل  ومت 

واأي�شا   ،2014 املايل  للعام  لل�شركة  التخطيطية  املوازنة  راأ�شها  على 

املرحلة  خالل  ال�شركة  واجهتها  التي  والإقليمية  القت�شادية  املوؤثرات 

املا�شية والتي اأثرت على م�شتوى اأداء ال�شركة.

اأن ال�شركة ت�شتهدف �شمن خططها اجلديدة تطوير ما  وقالت �شبيب 

الوحدات  وتدعيم  الأ�شطول  ت�شغيل  كفاءة  ورفع  خدمات  من  تقدمه 

اأحد  هي  للمالحة  العربي  اجل�شر  �شركة  ان  اإلى  م�شرية  البحرية، 

عام  تاأ�شي�شها  مت  حيث  امل�شرتك،  العربي  للتعاون  الناجحة  النماذج 

النقل  خدمات  لتقدمي  والعراق  والأردن  م�شر  حكومات  بني   1985

احلايل  الوقت  يف  ال�شركة  ومتتلك  الب�شائع  اأو  للركاب  �شواء  البحري 

)7( �شفن لنقل الركاب وال�شحن متو�شط اأعمارها ت�شع �شنوات والذى 

يجعلها مالكة لأحدث اأ�شطول بحرى باملنطقة .

مليون   )25( من  اكرث  بنقل  قامت  العربي  اجل�شر  �شركة  بان  يذكر 

ال�شواح واحلجاج واملعتمرين بالإ�شافة الى اكرث من )2(  م�شافر من 

مليون �شيارة خمتلفة عرب )50( الف رحلة بحرية.

ال�سعوب: 
ال�سركة ا�ستطاعت قيادة 
التغيري يف منظومة النقل 

البحري يف املنطقة
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الكاملة  الرعاية  اإيالء  على  للمالحة  العربي  اجل�شر  �شركة  وتركز 
�شواء،  حد  على  واملوظفني  واملعتمرين  واحلجاج  ال�شواح  للرّكاب 
ال�شياحي  النقل  و  املالية  والقوة  البحرية  )ال�شالمة  قيم  �شّكلت  حيث 

املتخ�ش�س( حجر الأ�شا�س يف جناحات ال�شركة.

من جانيه اكد مدير عام ال�شركة املهند�س ح�شني ال�شعوب، اأن اأهمية 
والعراق  الأردن  الثالث  الدول  حكومات  م�شاهمة  من  تتاأتى  ال�شركة 
القت�شادية  التنمية  حتقيق  بهدف  ال�شركة  تاأ�شي�س  فـي  وم�شر 
واملغرب  امل�شرق  بني  التجاري  التبادل  تعزيز  طريق  عن  والجتماعية 

العربي لي�شل اإلى اأكرث من 2 مليار دولر �شنويا.

كافة  من  العربي  احللم  حتقيق  من  تاأ�شي�شها  منذ  ال�شركة  ومتكنت 
حجم  اأو  والب�شائع  للركاب  النقل  لطاقة  بالن�شبة  �شواء  الأوجه 
الأ�شطول اململوك لل�شركة ونوعية البواخر التي ي�شمها هذا الأ�شطول، 
فال�شركة ا�شتطاعت حتقيق زيادة يف عوائد الدول امل�شاهمة املبا�شرة 
كحقوق امللكية لل�شركة وغري املبا�شرة مثل املوانئ وال�شرائب والقطاع 

اخلا�س يف الدول امل�شاهمة.

يف  التغيري  قيادة  للمالحة  العربي  اجل�شر  �شركة  وا�شتطاعت  كما 

منظومة النقل البحري يف املنطقة وامتالك اأحدث الوحدات البحرية 

متكامال  بحريا  اأ�شطول  ال�شركة  متلك  اليوم  باتت  حيث  للم�شافرين، 

و�شخما، لذلك فقد متكنت ال�شركة باأن تكون اجل�شر الذي يربط بني 

للخدمة،  عالية  معايري  على  باحلفاظ  ملتزمة  فاإنها  لذلك  القارات، 

كما وتهدف لن تكون موؤ�ش�شة رائدة يف اأعمال النقل واملالحة الدولية 

وخدماتها.

تاأ�شي�شها،  منذ  العربي  اجل�شر  متيز  يف  �شاهمت  التي  العوامل  ومن 

على  يحدث  ما  بعك�س  عمالئها  جلميع  وثباتها  الأ�شعار  ا�شتقرار 

واللوج�شتي  الفني  الدعم  جانب  اإلى  الأخرى،  املالحية  اخلطوط 

لالأجهزة العاملة يف املوانىء، م�شريا اإلى ان ال�شركة تعمل وفق اأف�شل 

لالإبحار  ال�شبل  كل  توفري  و  وادارتها  ال�شفن  ت�شغيل  يف  املهنية  النظم 

الآمن من خالل تطبيق املعايري الدولية لالإدارة الآمنة لل�شفن.
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اأكادميية الطريان امللكية االأردنية ..ا

االأولى والرائدة يف عامل تاأهيل الطيارين

هي اأول معهد يف املنطقة يعنى بالتدريب يف جمال الطريان، هدفها رفد 
وفنيي �شيانة طائرات ذوي  والأجنبي بطيارين  والعربي  املحلي  ال�شوق 

خربة عالية وم�شتوى كبري من احلرفية.

اأكادميية الطريان امللكية الأردنية التي تاأ�ش�شت يف عام 1966 بتوجيهات 
اإعتماد من هيئة  امللك احل�شني بن طالل، ح�شلت على  له  املغفور  من 
اإعتماد منظمة الطريان  اإلى  بالإ�شافة  الأردين  تنظيم الطريان املدين 
ت�شعى  التي  اجلوية  واخلطوط  الطريان  هيئات  وكافة  الدولية  املدين 

للتمييز والإبداع.

الكابنت حممد  الأردنية  امللكية  الطريان  الأكادميية  العام  املدير  ويقول 

اخلوالدة خالل حديثه لـ"الن�شامى، اأن الكادميية تعمل �شمن معايري 
الفدرايل  الطريان  اإدارة  و  الأوروبية  ال�شالمة اجلوية  وكالة  ومتطلبات 
املنطقة، كما  الطريان يف  و�شركات  التدريب  لتلبية متطلبات  الأمريكي 

وان ا�شرتاتيجية عملها تن�س على املوا�شلة يف الأداء املتميز العايل.

وتتوخى الأكادميية يف كافة براجمها خدمة الأردن ورفع �شمعته وو�شعه 
على خارطة العامل التعليمية ولتكون دوما عند ح�شن الظن، حيث باتت 
اليوم تعترب يف مقـدمـة املعـاهد لتدريب الطيـارين والفنييـن من خالل 
ومعداتهـا  وّالتهـا  املتقدمـة  وخمترباتهـا  احلديث  طائراتهـا  اأ�شطول 

احلديثـة.

طيار   3500 من  اأكرث  بتخريج  تاأ�شي�شها  منذ  الأكادميية  قامت  فقد 
و3000 فني �شيانة من خمتلف دول املنطقة، وهم يعملون بكفاءة عالية 

اخلوالدة: ن�سعى اإلى رفد ال�سوق بطيارين وفنيي �سيانة
على م�ستوى عال من احلرفية
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يف العديد من خطوط الطريان و�شركات �شيانة الطائرات العاملية.

من  العديد  تقدمي  يف  ت�شتمر  الذي   الوقت  يف  انه  اخلوالدة  وي�شيف 
ب�شكل  الوطني  القت�شاد  والى  عام  ب�شكل  الطريان  لقطاع  اخلدمات 
خا�س، ال انها تعمل اي�شا على اعداد وتدريب الطلبة العرب الى جانب 
الكادميية  الى  الوافدين  الطلبة  ن�شبة  ي�شكل  حيث  الأردنيني  اخوانهم 

الطلبة  اعداد  من   %  60 حوايل 
املتواجدين يف الكادميية.

اأن  اإلى  اخلوالدة  وي�شري 
م�شرية  وا�شلت  الكادميية 
النمو منذ تاأ�شي�شها، لكن خالل 
ال�شنوات القليلة املا�شية حققت 
بتطوير  �شواء  كبرية  اجنازات 
فقد  اعمالها،  وحجم  ا�شطولها 
اأكادميية  ل�شطول  اإن�شمت 

اأربع  املا�شي 2013  العام  �شباط من  �شهر  الأردنية يف  امللكية  الطريان 
طائرات تدريب حديثة ال�شنع من نوع """"" / """ """"""" """"" 
""""""" لي�شبح عدد الطائرات التدريبية التي متتلكها الأكادميية 24 

طائرة بع�شها مبحرك واحد والبع�س الآخر مبحركني.

وتتبع الكادميية ملجموعة الجنحة الدولية التي ت�شم كذلك كلية امللكة 
نور الفنية للطريان املدين والجنحة العربية للطريان اخلا�س واأجنحة 

اخلليج يف اأبوظبي.

وبني مدير عام الكادميية، انه يف نهاية عام 2012  مت التعاقد ل�شراء 
الطلبة  من  املتزايد  القبال  ملواكبة  واملتطورة  احلديثة  الطائرات  هذه 
لدرا�شة علوم الطريان التجاري وهند�شة و�شيانة الطائرات من الردن 

والدول العربية وال�شديقة.

لتحديث  احلر�س  من  انطالقا  كذلك  تاأتي  اخلطوة  هذه  ان  وقال 
الأ�شطول بعد اأن اأبرمت الكادميية عددا من العقود لتدريب الدار�شني 
ال�شقيقة  الدول  من  عدد  مع  الطائرات  و�شيانة  الطريان  جمال  يف 
عام1966  تاأ�ش�شت  التي  الكادميية  ان  موؤكدا  املنطقة،  يف  وال�شديقة 
وفنيني  الطيارين  وتاأهيل  تدريب  عامل  يف  والرائدة  الأولى  اأ�شبحت 
هند�شة �شيانة الطائرات يف املنطقة من خالل الكوادر الفنية واملدربني 
ذوي الكفاءة واخلربة العالية، منوها يف الوقت نف�شه الى ان املئات من 
بكل  حاليا  يعملون  ال�شيانة  وفنيي  الطيارين  من  الكادميية  خريجي 
كفاءة ومهنية يف مرافق و�شركات الطريان املختلفة يف الردن واملنطقة.

 
وبني اخلوالدة ان الأكادميية تعاقدت كذلك مع �شركة األ�شيم �شار لجهزة 
 """"" """"""""""" """" الفرن�شية  الت�شبيهي  الطريان 
ل�شراء جهازين متطورين للتدريب الت�شبيهي للطريان )�شيموليرت( نوع 

 """"" """ )"""""/"""(، "/"، "/"، """"" """"،
من  الأجهزة  هذه  تعترب  حيث  ال�شنع،  فرن�شي   """"" """""""

للعام  الطريان  تدريب  جمال  يف  واملتقدمة  التدريبية  املعدات  اأحدث 
احلايل لي�شبح عدد اأجهزة الطريان الت�شبيهي التي متتلكها الأكادميية 
الثاين  الفرع  يف  ا�شتخدامها  و�شيتم  اأجهزة،  التدريب6  لأغرا�س 
ح�شني  امللك  مطار  القت�شادية/  العقبة  منطقة  يف  الواقع  لالأكادميية 
الدويل لتعزيز ال�شاعات املقررة 

يف برنامج الطريان هناك.

الفنية،  نور  امللكة  كلية  وحول 
انها كلية جمتمع  اأكد اخلوالدة 
املراقبة  بتدريب  تعنى  متو�شط 
اجلوية والدارية ومتنح الدبلوم 
وكهرباء  اجلوية  بالر�شاد 
اجلوية،  والت�شالت  املطارات 
يف  املاج�شتري  �شهادة  ومتنح 
وجامعة  التطبيقية  البلقاء  جامعة  من  كل  مع  بالتعاون  الطريان  ادارة 
الطريان  منظمة  يف  املعتمد  املركز  انها  كذلك  الهولندية،  ما�شرتخت 
للطيارين  الجنليزية  اللغة  ولفح�س  الطريان  اأمن  ملركز  الدولية 

واملراقبني اجلويني.

الربنامج  وهو  امليكاترونك�س  تخ�ش�س  ا�شتحداث  الكلية  يف  ومت  كما 
اإلى  بال�شافة  الردنية  املجتمع  كليات  يف  واحل�شري  الوحيد 

التخ�ش�شات الأخرى التي تعقد فيها.

بانها  ليقول  الكادميية  اجنازات  عن  للحديث  اخلوالدة  وينتقل 
ا�شتطاعت من خالل خربتها ومركزها الريادي على امل�شتويني القليمي 
اأهمها  التفاهم،  ومذكرات  التفاقيات  من  العديد  توقيع  من  والدويل 
توقيعها مع احلكومة الأمريكية خالل عام 2012 عقدًا لتدريب )359( 
و�شيانة  هند�شة  جمال  يف  العراقي  اجلو  �شالح  من  وجمندا  �شابطا 

الطائرات على مدى عامني.

ي�شار الى اأن هذه املّرة هي الأولى التي يتم فيها اإبرام �شفقة تدريب بهذا 
احلجم ل�شركة اأردنية متخ�ش�شة يف تدريب وتاأهيل الطيارين والفنّيني 
مع معاهد  قوية  مناف�شة  ال�شفقة من خالل  بهذه  الكادميية  فازت  اإذ 

تدريب اإقليمية ودّولية عديدة.

كما وقعت الكادميية وموؤ�ش�شة التوازن العرقي النيجريية عقدًا لتدريب 
)67( طالبا وطالبة نيجرييني لدرا�شة علوم الطريان وهند�شة �شيانة 
تعاون م�شرتك  على مذكرة  اي�شا  ووقعت  ون�شف،  عام  ملدة  الطائرات 
بحيث  ال�شعودية،  العربية  باململكة  جدة  يف  للطريان  رابغ  اأكادميية  مع 
مرحلة  الى  و�شول  وامكاناته  الآخر  خربات  من  طرف  كل  ي�شتفيد 

التكامل يف جمايل الطريان و�شيانة الطائرات.

" االأكادميية فازت بعقود 
تدريب وتاأهيل طيارين 

ومهند�سني وفنيني
من خمتلف الدول العربية "
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فندق ميلينيوم عمان ..
اخليــــار االأمثـــل لالإقـــامــة الفاخــــرة
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يعد فندق ميلينيوم عمان من اأحدث فنادق اخلم�شة جنوم يف املنطقة 
واخليار الأمثل لالقامة الفاخرة يف الردن. 

الو�شول  �شهولة  للنزيل  ويوفر  ال�شمي�شاين،  منطقة  يف  الفندق  ويقع 
من  قريبة  م�شافة  على  ويقع  كما  العا�شمة،  يف  التجاري  املركز  اإلى 
امل�شارف  قرب  الى  بال�شافة  الرتفيه،  ومرافق  الت�شوق  مراكز 
التجارية  الغايات  يخدم  كما  منه،  واملطاعم  الفنية  واملعار�س 

لنزلئه. والرتفيهية 

يتكون  عمان  ميلينيوم  فندق  فاأن  اخلزوز،  نبيل  العام  مديره  وح�شب 
على  خالبة  اطاللت  مع  فخمة  واجنحة  غرفة  و178  طابقا   21 من 
فيهما  مينع  طابقني  اإلى  بال�شافة  باحلياة،  الناب�شة  عمان  مدينة 
مطاعم  الفندق  وي�شم  كما  العمالء،  راحة  على  حر�شا  التدخني 

فتو�س  مطعم  فيقدم  اللذيذة،  الوجبات  لك  تقدم  جوائز  على  حائزة 
ماليزيا  من  املبتكرة  الأطباق  تو�شي  يقدم  حني  يف  لبنانية  وجبات 
اإلى  النتقال  اأي�شا  النزيل  بامكان  كما  وال�شني،  واليابان  وتايالند 

. ال�شحية  بالوجبات  للتمتع  "ال�شماء"  �شالة 

ويقول خالل حديثه لــ"الن�شامى" اأن الفندق يقع على ُبعد 10 دقائق 
مطار  من  بال�شيارة  دقيقة   25 ُبعد  وعلى  عمان  قلعة  من  بال�شيارة 
امللكة عليا الدويل، وتتوفر املطاعم الراقية ومرافق الرتفيه على ُبعد 

الأقدام. م�شافة �شرًيا على 

العرا�س،  حفالت  لتنظيم  ت�شلح  ليال  للرتفيه  �شالة  الفندق  ويوفر 
احلو�س  يرافقه  العطرية  التدليك  عالجات  يوفر  �شحيا  ومنتجعا 
ال�شباحة  حو�س  يف  ال�شباحة  حتى  اأو  الطلق  الهواء  يف  ال�شاخن 
يف  التمارين  مبمار�شة  ال�شتمتاع  ال�شيوف  بامكان  حيث  الداخلي، 

الريا�شية. ال�شالة 

اخلزوز:
يعتـبـــر  الفنــــدق 
فنــــادق  اأحــــــدث 
جنــــوم اخلم�ســــة 
املنطقـــة فــــــــــــي 
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واأنيقة  ونظيفة  ووا�شعة  حديثة  عمان  ميلينيوم  فندق  يف  والغرف 
جميع  �شممت  وقد  املدينة،  على  رائعة  اإطاللة  النزلء  جلميع  وتوفر 
مع  معي�شة  غرفة  على  الأجنحة  حتتوي  كما  وفخامة،  باأناقة  الغرف 

�شريعة. قيلولة  لأخذ  اأريكة مريحة 

القطاع  بعمل  حتيط  التي  التحديات  عن  للحديث  اخلزوز  وينتقل 
وامل�شتقات  الكهرباء  ا�شعار  ارتفاع  اأن  ليقول  الردن،  يف  الفندقي 
الفندقية  للمن�شاآت  الت�شغيلية  الكلف  ارتفاع  على  عمل  النفطية 
عمل  ما  وهو  اجلوار،  دول  مع  التناف�شية  مقدرتها  على  اأثر  وبالتايل 
وتف�شيلها  الردن  اإلى  ال�شفر  ال�شياحية  املجموعات  بع�س  الغاء  على 

لدول ومناطق اخرى.

�شي�شعف  الفندقي  القطاع  على  الكهربائية  التعرفة  رفع  اأن  وقال 
التي  التكاليف  على  �شلبا  �شينعك�س  كما  املنطقة،  يف  تناف�شيته 
التي  اخلدمات  وجودة  اأ�شعار  على  ذلك  وتاأثري  القطاع  يتحملها 

. املن�شاآت  تقدمها 

اململكة عن  �شيبعد  الكهرباء،  اأ�شعار  برفع  قرار احلكومة  اأن  واأ�شاف 
الفنادق  قطاع  على  خا�شة  ال�شياحي،  لال�شتثمار  اجلاذبية  دائرة 
الوقت  يف  منوها  الإقليمية،  املناف�شة  دائرة  عن  اي�شا  �شيبعده  الذي 
من  فواتريها  تتجاوز  جنوم  اخلم�س  ذات  الفنادق  اأن  اإلى  نف�شه 

الكهرباء اأكرث من 200 األف دينار �شهريا.

دخل  اإجمايل  من   %  12 ت�شتنزف  الكهرباء  قيم  ارتفاع  ان  وبني 
يقدمها  التي  الأ�شعار  من  يزيد  ما   %  10 كانت  اأن  بعد  الفنادق 
فيما  الأو�شط،  ال�شرق  منطقة  يف  تناف�شيته  تقليل  وبالتايل  القطاع، 

ل يفرت�س اأن تزيد هذه الن�شبة على 5 %.

التعرفة  على  تقت�شر  مل  القطاع  يتحملها  التي  الكلف  اأن  اإلى  وا�شار 
املبيت  املبيعات على خدمات  ت�شمل كذلك رفع �شريبة  الكهربائية بل 

اإلى 16 % بدل من 8 %.

الذي  الوحيد  التحدي  لي�س  الكهربائية  التعرفة  ارتفاع  ان  واكد 
خا�س،  ب�شكل  الفندقي  والقطاع  الردنية  ال�شياحية  �شناعة  يواجه 
له  كان  النفطية  امل�شتقات  اأ�شعار  رفع  احلكومة  قرار  تبعات  ان  بل 
فقد  الردين،  ال�شياحي  القطاع  اداء  على  الكبري  ال�شلبي  النعاك�س 

ال�شياحية يف اململكة. اإلغاء احلجوزات  زادت معدلت 

واملحلية  الأجنبية  ال�شياحية  احلجوزات  يف  الإلغاء  ن�شبة  اإن  وقال 
من  اململكة  �شهدته  ما  بعد  املا�شية  ال�شنوات  خالل  ارتفعت 

النفطية، حيث جتاوزت  امل�شتقات  اأ�شعار  رفع  احتجاجات على خلفية 
والتي  الإيرادات  على  �شلبًا  اأثر  وهذا   ،%30 الفنادق  يف  الإلغاء  ن�شب 

اأحداث الربيع العربي. ت�شهد يف الأ�شل تراجعًا بعد 

التي  الداخلية  ال�شباب  اأبرز  تعترب  العوامل  هذه  ان  اخلزوز  واكد 
وهو  اأخر  عامل  هناك  لكن  الردين،  ال�شياحة  قطاع  حتديات  جت�شد 
تراجع  ب�شكل كبري يف  ادى  والذي  العربي"  بـ"الربيع  خارجي متعلق 
ال�شنوات املا�شية نتيجة  الوافدة الى الردن خالل  ال�شياحة الجنبية 
الو�شط  ال�شرق  ملنطقة  رحالتها  برامج  ال�شياحية  املجموعات  للغاء 

ومن بينها الردن بطبيعة احلال.

القطاع  هو  العربي  الربيع  اأحداث  من  الأكرب  اخلا�شر  اإن  وقال 
على  الأردين  ال�شياحي  القطاع  لعتماد  وذلك  ؛  الأردن  يف  ال�شياحي 
من  العديد  تعاين  الدول  وهذه   ، وم�شر  �شوريا  خا�شة  اجلوار  دول 
الوافدين،  لل�شائحني  رعب  يف  يت�شبب  املظاهرات  فا�شتمرار  امل�شاكل 
وبالتايل عزوف عدد كبري منهم عن زيارتها، م�شريا اإلى اأن الرحالت 
تت�شمن  ما  غالبًا  الو�شط  ال�شرق  منطقة  اإلى  الجنبنية  ال�شياحية 

زيارة م�شر والأردن و�شورية �شمن حزمة واحدة.

ارتفاع اأ�سعار الكهرباء وامل�ستقات 
النفطية اأثر على مقدرة الفنادق 

التناف�سيه مع دول اجلوار



�مل�صتثمـــــــــــرون �لن�صامــــــــــــى     �آذ�ر  1222014

ـي
ح

ـيا
ـــــ

ل�س
ع ا

ـــا
طـ

لق
ي ا

فـــ
ار 

ـــــ
ثم

�ست
الإ

ا

تواجه  التي  ال�شعبة  التحديات  رغم  اأنه  اخلزوز،  اكد  املقابل  يف 
منوا  القطاعات  اأف�شل  من  يعترب  اأنه  ال  الردنية،  ال�شياحية  قطاع 
يف املنطقة، وذلك ب�شبب ما مييز به الردن من امن واأمان بال�شافة 
كانت  �شواء  العامل  حول  الفريدة  ال�شياحية  ومقوماته  امكانياته  اإلى 
يتوقع  فانه  لذلك  العالجية،  ام  الرتفيهية  ام  الثرية  بال�شياحة  تتعلق 

ان ي�شهد القطاع منوا ب�شكل كبري خالل ال�شهر املقبلة.
 

ال�شنوات  خالل  متناميا  ن�شاطا  �شهد  الردن  يف  ال�شياحة  فقطاع 
واعداد  ال�شياحي  الدخل  يف  قيا�شية  اأرقاما  وحقق  املا�شية،  القليلة 
ب�شكل  منت  والعربية  الداخلية  ال�شياحة  وان  كما  والزوار،  ال�شياح 
هذا  اهمية  مدى  يعك�س  وهو  املا�شية،  ال�شنوات  خالل  ملحوظ 
ال�شخمة  املقومات  مدى  اإلى  ا�شافة  الردين  القت�شاد  على  القطاع 
جتعل  والتي  الردن  ميتلكها  التي  العامل  حول  الفريدة  والمكانيات 

الو�شط. ال�شرق  �شياحيا مهما يف منطقة  منه مق�شدا 

يتكون من 21 طابقا و178 غرفة 
واأجنحة فخمة مع اإطالالت

خالبة على مدينة عمان
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اجلامعة تبدي ا�ستعدادها لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها

ت�ستحدث مركزًا النتاج اأفالم الكرتون املتحركة

جامعة ال�سرق االأو�سط ت�ست�سيف الدورة
الـ 47 للموؤمتر العام الحتاد اجلامعات العربية

لحتاد  العام  للموؤمتر  الـ)47(  الدورة  الو�شط  ال�شرق  جامعة  يف  اختتم 
�شكر  برقية  امل�شاركون  رفع  حيث  فل�شطني(،  )دورة  العربية  اجلامعات 
اإلى امللك عبداهلل الثاين قدروا فيها مواقف جاللته" القومية ال�شلبة يف 
الدفاع عن ق�شية فل�شطني واملطالبة بحق ال�شعب الفل�شطيني يف ا�شرتجاع 
اأر�شه"، م�شيدين بحكمة  حقوقه وبناء دولته والعي�س احلر الكرمي على 
التي  الكربى  واملخاطر  اجل�شام  للتحديات  الت�شدي  يف  جاللته  وجراأة 

تواجهها املنطقة.
 

ال�شرق الأو�شط بالتعاون  كما ثمنوا يف ختام املوؤمتر الذي نظمته جامعة 
مع الحتاد "املواقف الرتبوية املميزة جلاللته والتي حت�س اجلامعات على 
حماربة البطالة وامل�شاهمة يف بلورة �شيا�شة اقت�شادية ذكية من �شاأنها اأن 

حترك النمو ال�شامل املولد لفر�س العمل واإلى اعتماد حوكمة �شاحلة".
وت�شلمت  امللكية  الرعاية  افتتحت  حتت  التي  الدورة  امل�شاركون يف  واتفق 

رئا�شتها جامعة ال�شرق الو�شط ملدة عام، على اإطالق خطة ا�شرتاتيجية 
لالعوام املقبلة تكون مبثابة خارطة طريق لعمل الحتاد يف �شمان جودة 

التعليم على كافة امل�شتويات.
 

اأبوعرابي  �شلطان  الدكتور  العربية  اجلامعات  لحتاد  العام  المني  وقال 
�شتكون  التي  "ال�شرتاتيجية   اإن  ثانية،  لولية  له  جدد  الذي  العدوان، 
على املديات الق�شري واملتو�شطة والطويلة، توؤطر لتنفيذ تدويل ن�شاطات 
والعرتاف  العاملية،  واملوؤ�ش�شات  اجلامعات  مع  الت�شبيك  عرب  اجلامعة  
بال�شهادات العربية، ودعم البحث العلمي و�شمان توفري التمويل لل�شندوق 
العربي لدعم البحث العلمي وتوفري متويل له يقدر بنحو 140 مليون دولر، 

ودعم التعاون العربي البيني والعربي الدويل".
 

من جهته قال رئي�س جامعة ال�شرق الو�شط، رئي�س الدورة احلالية للموؤمتر 
العام لحتاد اجلامعات العربية، الدكتور ماهر �شليم، اإن العمل الأكادميي 
امل�شاهمة يف  دوره يف  انتاج  لإعادة  لبذل اجلهد  امل�شرتك بحاجة  العربي 
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تعاين  التي  العربية  املنطقة  احتياجات  وتلبية  امل�شتدامة  التنموية  العملية 
للخروج من  ال�شرتاتيجي  التخطيط  والرثوات ماي�شتدعي  املوارد  نق�شا يف 
دورها  لتفعيل  اجلامعات-   " العقول  م�شانع  بني  والتن�شيق  الزجاجة  عنق 
اأكرث يف خدمة املجتمعات املحلية عرب تاأهيل اليدي العاملة ، وايجاد قاعدة 
بحثية منتجة جتيب على ال�شئلة ال�شائكة يف عملية النتاج والتطوير و�شول 

اإلى القرار العربي امل�شتقل.

نتيجة  الواحدة  العربية  فالرداة  لذلك،  مهياأة  الظروف  "اإن  واأ�شاف 
تفعيل  هو  لذلك  نحتاجه  ما  وكل  متوفرة،  باملنطقة  تع�شف  التي  التحديات 
ال�شراكة بني اجلامعات العربية عرب اأيجاد الطر اجلامعة ومنها هذا  املوؤمتر 
خدمة  فيه  ملا  بدوره  للنهو�س  جميعا  نتطلع  الذي  ب�شدده  نحن  الذي  العام 

العمل الكادميي امل�شرتك".

ماهر  الدكتور  ال�شتاذ  الو�شط  ال�شرق  جامعة  رئي�س  قرر  اخرى  جهة  من 
�شليم ت�شكيل جمل�س اجلامعة  الذي يتولى رفع م�شتوى اخلدمات التي تقدمها 

اجلامعة يف جمالت التعليم والبحث العلمي والتدريب واخلدمة العامة.
 

 )1/15( املادة  مبوجب  اجلامعة،  رئي�س  اجلديد،  اجلامعة  جمل�س  ويراأ�س 
ع�شويته  يف  وي�شم   ،2009 ل�شنة   )20( رقم  الردنية  اجلامعات  قانون  من 
الكليات  عمداء  باأعمال  والقائمني  الكليات  عمداء  وع�شوية  الرئي�س  نائب 
والت�شجيل  القبول  دوائر  ومدراء  املحلي،  واملجتمع  الكليات   عن  وممثلني 
والإعالم والعالقات العامة وال�شوؤون املالية ، واأحد خريجي اجلامعة واأي�شا 

اأحد طلبتها.
ويتولى جمل�س اجلامعة، مبوجب املادة 16 من القانون، مهام عديدة منها:  
رئي�س  يعدها  التي  المنائية  اجلامعة  مل�شاريع  الدرا�شية  اخلطة  درا�شة 

اجلامعية،  الر�شوم  مبقدار  المناء  جمل�س  اإلى  والتن�شيب  اجلامعة، 
واملوافقة على م�شروع املوازنة ال�شنوية للجامعة وبياناتها املالية اخلتامية 

متهيدا اإلى رفعها اإلى جمل�س المناء.

يف املقابل ك�شفت  جامعة ال�شرق الو�شط عن ت�شميم م�شروع لـ"بور�شة 
افرتا�شية" لتاأهيل طلبتها يف كلية العمال ل�شوق العمل.

 
وقال عميد كلية العمال يف اجلامعة ال�شتاذ الدكتور عبد النا�شر نور اأن 
اجلامعة ب�شدد توقيع اتفاقية مع اإحدى �شركات البور�شة لتاحة الفر�شة 
لطلبتها حماكاة هذا النوع من العمال، خ�شو�شا واأن الكلية تنتهج اأ�شلوب 
�شعيها  اإطار  فيها يف  املعتمدة  والربامج  التخ�ش�شات  املحاكاة يف جميع 

للمزاوجة بني اجلانبني النظري والعملي يف التدري�س.

وحول تخ�ش�س ماج�شتري اأعمال اليكرتونية، قال الأ�شتاذ الدكتور نور اأنه 
"التخ�ش�س الوحيد على م�شتوى اجلامعات احلكومة واخلا�شة، ويدمج 
مت  حيث  الأعمال  واإدارة  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�شويق  تخ�ش�شات  بني 
بداية  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  قبل  من  التخ�ش�س  اعتماد 
اإلى  ويهدف   ،2010/2009 الدرا�شي  العام  من  الأول  الدرا�شي  الف�شل 
التي  للعمل يف احلكومة الليكرتونية  والبنوك، وال�شركات  تاأهيل الطلبة 

تتبع برامج اليكرتونية.
 

وك�شف ال�شتاذ الدكور نور اأن الكلية ب�شدد ا�شتحداث برناجمي ماج�شتري 
يف اإدارة امل�شاريع واآخر يف الدارة ال�شياحية، مبينا اأن برنامج ماج�شتري 
امل�شاريع  اإدارة  جمعية  مع  املوقعة  التفاقية  مبوجب  اأعد  امل�شاريع  اإدارة 

المريكية. 

ك�سفت ت�سميم  م�سروع "بور�سة افرتا�سية" لطلبة كلية االعمال
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وتتميز كلية العمال يف جامعة ال�شرق الو�شط بتميزها على م�شتوى اأع�شاء 
هيئة التدري�س والربامج التي تدر�س فيها يف اإطار مواكبتها لحتياجات �شوق 
العمل . فاملدر�شون يف الكلية، وعددهم 56 مدر�شا، بح�شب ال�شتاذ الدكتور 
نور "من خريجي اجلامعات العاملية ، ف�شال عن متيز برامج الكلية الدرا�شية 

التي حتاكي املعايري العاملية.
 

ا�شتحداث  ب�شدد  اأنها  الو�شط  ال�شرق  جامعة  اأعلنت  مت�شل  �شعيد  وعلى 
مركز لنتاج اأفالم الكرتون املتحركة بال�شتعانة بخربات �شينية، حيث التقى 
امل�شت�شار  ي�شم  �شينيا  وفدا  �شليم  ماهر  الدكتور  ال�شتاذ  اجلامعة  رئي�س 
الثقايف يف �شفاة جمهورية ال�شني ال�شعبية )نيه كو اآن(، ومدير �شركة �شن 
لنتاج اأفالم الكرتون املتحركة، لبحث �شبل توفري التدريب على انتاج وتطوير 

�شناعة اأفالم الكرتون املتحركة. 

ور�شالتها  اجلامعة  لروؤية  �شليم  الدكتور  ال�شتاذ  اجلامعة  رئي�س  وعر�س  
واهدافها يف تنمية وتطوير قدرات الطلبة وتاأهيلهم ل�شوق العمل عرب �شقل 
مواهبهم ومتكينهم من مهارات جديدة خ�شو�شا طلبة العالم يف اجلامعة 
الذين �شتتاح لهم فر�شة التدرب على انتاج افالم الكرتون املتحركة، ف�شال 
عن الربامج والتخ�ش�شات التي تدر�س يف اجلامعة على م�شتويي البكالوريو�س 

واملاج�شتري. 

من جهة اخرى اأبدى رئي�س جامعة ال�شرق الأو�شط اإ�شتعداد اجلامعة لتقدمي 
امل�شاعدة لطلبة الثانوية العامة من الالجئني ال�شوريني . 

"اجلامعة  اإن  جمعة  رول  الدولية  الإغاثة  هيئة  مبعوثة  لقائه  خالل  وقال 
الثانوية  لإمتحان  املجتازين  ال�شوريني  الطلبة  وت�شجيل  قبول  عملية  �شت�شهل 
التي  احلالت  لبع�س  جزئية  منحًا  و�شتقدم   " ال�شورية  و  الأردنية  العامة 

اإلى الدور الذي يقدمه "�شندوق  �شتتوفر فيها �شروط احلاجة ، م�شريًا 
الدين لدعم الطالب الفقري " مل�شاعدة الطلبة املحتاجني  يعقوب نا�شر 

من �شتى املنابت و الأ�شول.

فقدوا  ممن  ال�شوريني  الطلبة  بت�شجيل  �شت�شمح  اجلامعة   " اأن  واأ�شاف 
ال�شهادات  و  الوثائق  يقدموا  اأن  ايل  واحد  درا�شي  ف�شل  ملدة  �شهاداتهم 

لإكمال درا�شتهم اجلامعية" .  

ليبيني  طلبة  لتدريب  ا�شتعدادها  الو�شط  ال�شرق  جامعة  اأبدت  كما 
وتكنولوجيا  ال�شياحة  منها  جمالت  يف  امل�شرتكة  اجلهود  جمموعة  مع 
املعلومات، حيث التقى رئي�س اجلامعة وفدا من جامعة �شرت الليبية، �شم 

عددا من املهند�شني والفنيني يف جمال تكنولوجيا املعلومات. 

مبوجب  النيجرييني،  الطلبة  تدري�س  اي�شا  ا�شتعدادها  اجلامعة  واأبدت 
والدكتور  اراباجاو  اأولديجو  توفيق  النيجريي  ال�شفري  بني   جرى  تفاهم 
خالل  مت  حيث  اجلامعة،  يف  العربية  اللغة  ق�شم  من  زهدي  عبدالروؤوف 
اللقاء بحث اإجراءات الت�شهيل على الطلبة النيجرييني لتعلم اللغة العربية. 

من جهة اخرى اأبرمت جامعة ال�شرق الو�شط مذكرة تفاهم مع كلية ُعمان 
العلمي  التفرغ  تنفيذ  بهدف  ُعمان  �شلطنة  والتكنولوجيا ومقرها  لالدارة 

لأع�شاء هيئة التدري�س لغاية اإجراء البحث العلمي. 

التدري�شية  الهيئة  لأع�شاء  العلمية  النتاجات  تبادل  على  الطرفان  واتفق 
بحوث  يخ�س  فيما  العلمية  اخلربة  جمال  يف  والتعاون  الطرفني،  لدى 

اأع�شاء هيئة التدري�س، وتبادل ال�شاتذة يف جمال العارة والنتداب. 

 اجلامعة تبدي ا�ستعداداها لتدريب ليبيني وتقدم منحا جزئية للطلبة ال�سوريني
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جــامـعــــة الزيــتـــونـــــة
حتتفل بتخريج الفوج 18من طلبتها

افتتحت وحدة لالإر�ساد النف�سي يف كلية التمري�س

من  ع�شر  الثامن  الفوج  بتخريج  الأردنية  الزيتونة  جامعة  احتفلت 
رئي�س  رعاية  حتت    )2014/2013 الأول  الدرا�شي  )الف�شل  طالبها 
جمل�س الأمناء الدكتور عيد الفايز، حيث بلغ عدد خريجي اجلامعة من 
البكالوريو�س 660 طالبا وطالبة من خمتلف التخ�ش�شات والكليات و6 

طالب ماج�شتري .

فيها  رحب  كلمة  ح�شن  ر�شدي  الدكتور  الأ�شتاذ  اجلامعة  رئي�س  واألقى 
يف  جهدها  ق�شارى  تبذل  اجلامعة  اأن  وبني  واحل�شور،  احلفل  براعي 
من  خريجني  من  يحتاجه  مبا  العمل  �شوق  ورفد  املحلي  املجتمع  خدمة 

التخ�ش�شات. خمتلف 

هيئة  جمل�س  واأع�شاء  امل�شوؤولني  من  عدد  ح�شره  الذي  احلفل  وا�شتمل 
الهيئة  واأع�شاء  الكليات  وعمداء  اجلامعة  اأمناء  وجمل�س  املديرين 
ر�شمية  فعاليات  على  الطلبة   اأمور  واأولياء  اجلامعة  يف  التدري�شية 

و�شعبية وعلى فقرات اأحييتها فرقة معان وفرقة جامعة الزيتونة.

كما احتفلت اجلامعة حتت رعاية رئي�شها الدكتور ر�شدي ح�شن بتخريج 
مركز  عقدها  التي  املجانية  بالدورات  �شاركوا  الذين  اجلامعة  موظفي 

الدرا�شات وال�شت�شارات يف اجلامعة.

الدرا�شات  مركز  مدير  العوران  اأكثم  املهند�س  احلفل  وا�شتهل 
هذه  مبثل  امل�شاركة  على  املوظفني  ب�شكر  اجلامعة  يف  وال�شت�شارات 
مركز  اأن  واأو�شح  جديدة  مهارات  اك�شابهم  �شاأنها  من  التي  الدورات 
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الدرا�شات وال�شت�شارات حري�س على عقد الدورات ب�شكل دوري جلميع 
التقدم. املوظفني ملواكبة 

عن  الأردن  نهر  اأكادميية  عام  مدير  ملحم  اأحمد  املهند�س  واأعرب 
الأكادميية منذ  بالتعاون مع  تهتم  التي  الزيتونة  �شكره وتقديره جلامعة 
�شنواتها الأولى، وذلك لدعم ورفد موظفيها واملجتمع املحلي باخلربات 

والدورات امل�شتحدثة .

بعقد  اهتمت  التي  اجلامعات  باكورة  من  الزيتونة  جامعة  اأن  وبنّي 
الدورات ملوظفيها وذلك مواكبة ملتطلبات التطور املجتمعي.

اجلامعة  موظفي  ح�شن  ر�شدي  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  هّناأ  وبدوره 
من  التي  الدورات  هذه  والإ�شرتاك مبثل  الإنخراط  مواكبة  على  وحثهم 
يف  والتطورات  التقدم  ملواكبة  جديدة  ومعارف  خربات  اإك�شابهم  �شاأنها 
املوارد  تطوير  ت�شاعد يف  التي  الدورات  اأن هذه  موؤكدا  املجالت،  جميع 
الأمام  اإلى  م�شريتها   يف  اجلامعة  دفع  �شاأنها  من  اجلامعة  يف  الب�شرية 

لنيل �شهادة �شمان اجلودة.

وا�شتملت الدورات على مو�شوعات خمتلفة  كمعالج الن�شو�س """"   

ودورات اللغة الجنليزية للمبتدئني واملتقدمني و غريها من املو�شوعات.

كلية  يف  النف�شي  لالإر�شاد  وحدة  الزيتونة  جامعة  اأفتتحت  املقابل  يف 
التمري�س، وذلك برعاية رئي�شها الدكتور ر�شدي ح�شن.

الر�شاد  وحدة  اإن�شاء  مت  اأنه  ح�شن  خالد  الدكتور  الكلية  عميد  واأو�شح 
الطالب  حياة  يف  النف�شي  والتوجيه  الإر�شاد  دور  باأهمية  اإميانا  النف�شي 
ونف�شية  وتربوية  واكادميية  اإر�شادية  خدمات  تقدمي  بهدف  اجلامعي 
واجتماعية وتثقيفية، و�شمن روؤية م�شتقبلية ت�شمل جميع طلبة اجلامعة 
يف اإطار وحدة اإر�شادية متكاملة ومرتابطة تدعم التميز العلمي للطالب.

الطالب  بني  بناء  توافق  خللق  دوؤوب  بجهد  �شت�شعى  الوحدة  اأن  وقال 
النجاح  اإلى  و�شول  اخل�شبة  اجلامعة  بيئة  وبني  درا�شيا  املتعرثين 
وفقا  الأر�شادية  خدماتها  �شتقدم  الوحدة  اأن  اإلى  م�شريا  املن�شود، 
للطالب  فر�شا  �شتوفر  كما  دوليا،  املعتمدة  الأخالقية  الفنية  للمعايري 

مل�شاعدتهم على فهم ذاتهم واكت�شاف قدراتهم وميولهم ال�شخ�شية.

امللك  /�شندوق  الوظيفي  التاأهيل  مكتب  اأقام  مت�شل  �شعيد  وعلى 
الأردنية  الزيتونة  جامعة  يف  الطلبة  �شوؤون  عمادة  الثاين-  عبداهلل 

عقدت ندوة بعنوان "طرق التمّيز يف جمال االأعمال"
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"طرق  بعنوان  ندوة  الأردن  انرتنا�شونال  مورغن  �شركة  مع  بالتعاون 
التمّيز يف جمال الأعمال".

للطالب  توفرها  التي  التخ�ش�شية  بالربامج  بالتعريف  ال�شركة  وقامت 
و�شحت  حيث  بنجاح،  العمل  �شوق  لدخول  والتّجُهز  بالتميز  الراغبني 
التي  واملهارة  اخلربة  الطالب  اإك�شاب  يف  الربامج  هذه  اأهمية  ال�شركة 
حال  يف  الطالب  امام  تتفتح  قد  التي  والآفاق  املجالت  وبينت  يحتاجها 

انخراطه بهذه الربامج.
 

وح�شر الندوة عدد من اأع�شاء الهيئتني التدري�شية والإدارية وعدد كبري 
من طالب كلية الإقت�شاد الذين تهافتوا للتعرف على هذه الربامج.

كما واأقام �شندوق امللك عبداهلل الثاين يف اجلامعة وبالتعاون مع جمعية 
الأمريكيني،  والق�شاة  املحامني  وجمعية  الأردتي  الن�شاء  ت�شامن  معهد 

حما�شرة حول ال�شباب والدميوقراطية وحقوق الإن�شان.
 

بالب�شر  والإجتار  الإن�شان  موا�شيع حول حقوق  املحا�شرة عدة  وناق�شت 
وبيع الأع�شاء وغريها من املوا�شيع التي تهم جميع الطلبة عامة وطلبة 

احلقوق خا�شة، كونهم املدافع الأول عن �شحايا هذه اجلرائم.
من جهة اخرى اأقامت جامعة الزيتونة يوما طبيا خريا مميزا يف منطقة 

القريقرة يف البادية اجلنوبية.

الدكتور  قاده  اجلامعة  من  كبري  فريق  الطبي  اليوم  هذا  يف  و�شارك 
رئي�س  نائب  عبيدات  تركي  والدكتور  اجلامعة  رئي�س  ح�شن  ر�شدي 
�شيخة  اأبو  الدكتور غ�شان  ال�شيدلة  كلية  الفريق عميد  ، و�شمَّ  اجلامعة 
اأع�شاء  من  كبريًا  وعددًا  �شليمان  خالد  الدكتور  التمري�س  كلية  وعميد 
العامة  والعالقات  الكليتني  من  والطلبة  وامل�شرفني  التدري�شية  الهيئة 
العام  القطاعني  من  املتطوعني  الأطباء  من  وجمموعة   ، اجلامعة  يف 
واخلا�س من ذوي الإخت�شا�شات املتعددة منها : طب الأ�شرة والباطنية 
والن�شائية والأطفال ، وجمموعة من اأ�شدقاء اجلامعة. واأقيم هذا اليوم 

يف مدر�شة القريقرة الثانوية للبنات .

واملراجعني،  املنطقة  اأهل  من  كبريًا  اإقباًل  الطبي  اليوم  هذا  و�شهد 
الكبري  الطاقم  خالل  من  اجلامعة  ح�شدتها  التي  الإمكانيات  و�شاعدت 
الفحو�شات  اإجراء  على  وا�شتمل  اليوم،  هذا  اإجناح  يف  �شارك  الذي 

الطبية الالزمة لكل مري�س واإعطائه الأدوية املنا�شبة .

احتفلت بتخريج دورات عقدتها ملوظفيها
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جامعة فيالدلفيا حتتفل بتخريج كوكبة 
جديدة من الفوج الع�سرين لطلبتها

برعاية وح�سور رئي�سة جمل�س االأمناء ليلى �سرف

الع�شرين  الفوج  من  الثانية  الدفعة  بتخريج  فيالدلفيا  جامعة  احتفلت 
الحتفال  اجلامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�شة  �شرف  ليلى  ورعت  لطلبتها، 
بح�شور رئي�س اجلامعة ونائب الرئي�س لل�شوؤون املالية والإدارية وعمداء 

الكليات والدوائر الإدارية واأهايل اخلريجني.
 

واألقى رئي�س اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور حممد اأمني عواد كلمة يف احلفل 
هناأ فيها اخلريجني وذويهم واجلامعة وقال خماطبًا اخلريجني: "كلنا 
الذات  حتقيق  اإلى  �شيوؤدي  الذي  الإيجابي  التغيري  �شتحدثون  اأنكم  ثقة 

البلد،  وخدمة  الوطنية  القدرات  وتعزيز  املجتمع  رفاه  يف  والإ�شهام 
الأردن  وا�شتمرار  ونتاجاته  العايل  التعليم  نوعية  تعزيز  يف  وامل�شاهمة 

متميزًا ورائدًا فيه".
 

لقد  فيكم،  اجلامعة  اأثرت  كما  اجلامعة  يف  اأثرمت  لقد   " واأ�شاف: 
الندوات  من  العديد  يف  �شاركتم  الآخر،  والراأي  الراأي  احرتمتم 
اجلوائز  على  ح�شلتم  لقد  املنجزات،  من  الكثري  حققتم  واملوؤمترات، 
يف الهند�شة والعلوم والآداب على امل�شتويني الوطني والإقليمي، �شاركتم 
وا�شتثمارها  بكم  اجلامعة  لثقة  اأهال  كنتم  وبذلك  املجتمع،  خدمة  يف 
النوعية،  الدميقراطية،  التعلمية  التعليمية  البنية  لكم  واإعدادها  فيكم 

امل�شتدامة".

طرحت تخ�س�س االإر�ساد النف�سي 
نظرًا حلاجة �سوق العمل املحلية والعربية
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الإن�شان،  كرامة  احرتام  يلي:  مبا  اخلريجني  اجلامعة  رئي�س  واأو�شى   
والعرتاف  الآخر  الراأي  احرتام  فكريًا،  اأو  كان  يدويًا  العمل  احرتام 
باخلطاأ وت�شويبه، حتمل امل�شوؤولية ب�شجاعة واأمانة وعدالة ومو�شوعية، 
و�شع ما اكت�شبتم من معلومات ومهارات يف التو�شل اإلى اإبداعات جديدة 
املتجددة  والطاقة  الطاقة  جمالت  يف  ورفاهه  املجتمع  حاجات  لتلبية 
امل�شتدامة، ويف  ال�شحية  والرعاية  الغذاء  تاأمني  املختلفة، ويف  باأنواعها 
العمل على حت�شني البيئة ومعاجلة التغريات املناخية ونتاجات انفعالت 
واإمنا  للف�شل  ال�شت�شالم  عدم  للحياة،  تهديد  من  متثله  وما  الطبيعة 
جامعتكم  مع  التوا�شل  النجاح،  على  والإ�شرار  للمثابرة  حافزًا  توظيفه 
لال�شتفادة من مالحظاتكم ومتكينها من تقدمي برامج وخدمات اأف�شل 

لكم ولأبنائكم واأحفادكم.
 

 " الطلبة:  �شوؤون  عميد  اجلالبنة  م�شطفى  الدكتور  قال  احلفل  ويف 
بوجودكم  امل�شرِق  اليوِم  هذا  �شبيحِة  يف  فيالدلفيا  جامعُة  تت�شرُف 
العلَم  منها  نهلوا  الذين  فر�شاِنها  من  جديدًة  كوكبًة  للوطِن  تزفَّ  اأْن 
ِل  قلْت �شخ�شياُتُهم ليكونوا �شبابًا قادرين على حتمِّ واملعرفَة، والذين �شُ

امل�شوؤوليِة. تدفُع بهم ليكونوا بناًة حقيقيني من اأجِل اأردنٍّ اأقوى

النف�شي،  الإر�شاد  تخ�ش�س  فيالدلفيا حديثًا  املقابل طرحت جامعة  يف 
علم  يوظف  تطبيقي  علم  النف�شي  الإر�شاد  باأن  اإميانها  من  اإنطالقًا 

النف�س الإكلينيكي وعلم النف�س الرتبوي يف ت�شخي�س ومعاجلة امل�شكالت 
والبالغني. الأطفال  والتعليمية عند  وال�شلوكية  النف�شية 

منها:  املعرفية  املجالت  من  العديد  اجلديد  التخ�ش�س  وي�شمل 
النف�شية  وال�شحة  والرتبوي  النف�شي  الإر�شاد  ومبادئ  النظرية  الأ�ش�س 
ومهارات  الإر�شاد  واأ�شاليب  الطلبة،  وم�شكالت  ال�شلوك  وا�شطرابات 
وعلم  اخلا�شة  الفئات  واإر�شاد  والت�شخي�س  والختبارات  الت�شال 
املوؤ�ش�شات  يف  امليداين  والتدريب  والتعلم  الجتماعي  والعمل  النف�س 

املتخ�ش�شة. 

وتتمثل مربرات ا�شتحداث التخ�ش�س نظرًا حلاجة �شوق العمل الأردين 
توفري  و�شرورة  النف�شي  الإر�شاد  جمال  يف  موؤهلة  لكفاءات  والعربي 
كوادر موؤهلة للعمل يف مراكز الإ�شالح والتاأهيل وغريها من املوؤ�ش�شات 
كبار  ورعاية  والأ�شري  النف�شي  الإر�شاد  جمال  يف  العاملة  الجتماعية 
ال�شن وذوي الحتياجات اخلا�شة. وكذلك لزيادة وعي الباء والأمهات 

من اأجل م�شاعدة اأبنائهم على التكيف احلياتي.

للعمل  نف�شيني  مر�شدين  وتاأهيل  لتوفري  التخ�ش�س  هذا  اأهمية  وتكمن 
خريجني  وتهيئة  والنف�شية  والجتماعية  الرتبوية  واملراكز  املدار�س  يف 
�شلوك  وتعديل  املنا�شبة  البيئة  لت�شميم  وم�شلكيًا  ومهاريًا  علميًا  موؤهلني 
ال�شطرابات  اأنواع  وحتديد  نف�شية  ا�شرابات  من  يعانون  الذين  الطلبة 

النف�شية. الحتياجات  ومواجهة  ت�شخي�شها  واإمكانية 
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العملية  باملمار�شة  النظري  التعليم  بربط  التخ�ش�س  خطة  ومتتاز 
التخرج  قبل  الإر�شادي  العمل  ملمار�شة  فر�شة  الطالب  واإعطاء  امليدانية 
والوزارات  والجتماعية  والرتبوية  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  من  العديد  يف 

املعنية بهذا املجال.

مركز  تعليمات  فيالدلفيا  جامعة  عمداء  جمل�س  اأقر  اأخر  جانب  ومن 
طاقاتهم  ل�شقل  متهيدًا  املبدعني  ت�شجيع  بهدف  جاء  الذي  الإبداع 
وتطوير  املبدعني،  لدعم  ودولية  حملية  �شبكات  واإن�شاء  الإبداعية، 
لإجنازها،  ال�شرورية  امل�شتلزمات  كافة  وتوفري  الإبداعية  امل�شاريع 
وامل�شاركة يف الربامج املحلية والدولية التي تدعم احلا�شنات، والإ�شهام 
يف حتقيق التعليم والتدريب الإبداعي الذي ي�شاعد يف اكت�شاف املواهب 
املجتمع  واأبناء  باجلامعة  والطلبة  العاملني  لدى  الإبداعية  والإمكانات 
م�شادر  واإيجاد  الدولية،  للمعايري  وفقًا  احلا�شنات  واإن�شاء  املحلي، 

التمويل الالزمة لتمويل امل�شروعات الإبداعية.

املحا�شرات  عقد  خالل  من  اأهدافه  حتقيق  على  املركز  ويعمل 
يف  املتخ�ش�شة  التدريبية  والربامج  العمل  وور�س  الإثرائية  والدورات 
وتوجيهها  تنميتها  و�شبل  املجالت  خمتلف  يف  والإبداع  املواهب  ك�شف 
الطلبة  مهارات  تنمية  يف  ال�شتق�شائي  التعليم  وتفعيل  وا�شتثمارها، 
البحثية من خالل ندوات وور�س عمل يقدمها املركز للمبدعني، وتفعيل 

كافة  وا�شتخدام  فيالدلفيا  جامعة  يف  اللكرتوين  التعليم  منظومة  دور 
م�شادرها لال�شتخدام من قبل املبدعني.

لإطالق  ومادي  معنوي  حتفيز  اآلية  ا�شتحداث  على  املركز  يعمل  كما 
املحلي،  املجتمع  واأبناء  الطلبة  من  املبدعني  لدى  الكامنة  الطاقات 
وتوفري  املعرفة،  جمالت  خمتلف  يف  متخ�ش�شة  م�شابقات  وتنظيم 
كافة  مع  التعامل  اأجل  من  والتفاو�س  الت�شال  مهارات  على  التدريب 
املوارد  اأو  اخلام  املواد  موردي  �شواء  اأنواعهم،  اختالف  على  املوردين 
وتدريب  اجلامعة،  يف  املخت�شة  الإدارة  مع  بالتعاون  وذلك  الب�شرية، 
لالأفكار  ال�شتثمارية  درا�شات اجلدوى  اإعداد  على  واملتميزين  املبدعني 

يقدمونها. التي 

فيالدلفيا  امل�شتقبلية يف جامعة  الدرا�شات  مركز  اأقام   اخرى  من جهة 
ندوته التا�شعة التي حتمل عنوان "الآفاق امل�شتقبلية لالأحزاب واحلياة 
احلزبية يف الأردن"، وذلك حتت رعاية ليلى �شرف رئي�شة جمل�س اأمناء 

اجلامعة.

وال�شوؤون  ال�شيا�شية  التنمية  وزير  الكاللدة  خالد  الدكتور  وحتدث 
املعايطة  مو�شى  املهند�س  وحتدث  كما  والأحزاب،  الدولة  عن  الربملانية 
ال�شناق  اأحمد  الدكتور  اأما  الأحزاب،  على  امل�شتقبلية  التغريات  عن 

فتناول احلديث عن الأحزاب وقانون النتخابات.
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"العلوم والتكنولوجيا" توقع اتفاقية تعاون 

اأكادميية مع "ارلنجتون" االأمريكية

بح�ســــور االأميــــرة منى احل�ســــــيــن

منى  الأمرية  بح�شور  الأردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  وقعت 
الأمركية،  تك�شا�س  اأرلنغتون  مع جامعة  م�شرتك  تعاون  اتفاقية  احل�شني 
وعن جامعة  ملكاوي  الدكتور عبداهلل  رئي�شها  وقعها عن اجلامعة  حيث 

في�شتا�شب كربهاري. الدكتور  رئي�شها  ارلنجتون 

التعليم  جمال  يف  اجلامعتني  بني  العالقات  تطوير  التفاقية  وت�شمنت 
العلمية  الأبحاث  يف  والت�شارك  اخلربات  وتبادل  العلمي  والبحث 
زيارات  وتبادل  ال�شحية،  والرعاية  البيئة  جمال  يف  خا�شة  واملعلومات 

التدري�س والباحثني. الطلبة واع�شاء هيئة 

متخ�س  والذي  اجلامعتني  بني  الروؤى  توافق  امللكاوي  الدكتور  وثمن 
اجلانبني  اأمام  املجال  ف�شح  �شانها  من  التي  التفاقية  هذه   توقيع  عنه 
الأهداف  لتحقيق  واملادية  الب�شرية  والإمكانات  القدرات  لتوظيف 

املن�شودة وال�شتفادة الق�شوى من هذا التعاون.

د. عبد اهلل ملكاوي: اجلامعة اأبرمت  اتفاقية مع جامعة ارلنجتون 
االأمريكية لتطوير جمايل التعليم والبحث العلمي
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على  النفتاح  يف  يتمثل  اجلامعة  ا�شرتاتيجية  اركان  اهم  احد  اأن  وبني 
اجلامعة  رغبة  موؤكدا  العاملية.  والبحثية  العلمية  واملراكز  املوؤ�ش�شات 
دورا  تلعب  التي  الأمريكية  اجلامعات  مع  التعاون  عالقات  من  ملزيد 

اأ�شا�شيا يف دعم البحث والتطوير.

ور�س  ثالث  الأردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  يف  اختتمت  املقابل  يف 
اجلامعة  يف  احليوية  للتقانات  هيا  الأمرية  مركز  نظمها  تدريبية، 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  الوطني  �شانديا  معهد  مع  وبالتعاون 
ال�شحية،  املوؤ�ش�شات  من  ممثلني  �شّمت  وا�شعة  عربية  ومب�شاركة 
بت�شخي�س  املتخ�ش�شة  واملراكز  البحثية،  واملراكز  واجلامعات، 

الأمرا�س املعدية يف كل من العراق وليبيا واليمن.

النووي  احلم�س  م�شاعفة  تقنية  اإ�شتعمالت  الور�س  هذه  وتناولت 
اإلى  الور�س  هدفت  حيث  املعدية،  الأمرا�س  ت�شخي�س  يف   )"""(
تدريب عدد من املتخ�ش�شني على الطرق احلديثة واملتطورة يف الوراثة 
اجلزيئية وذلك با�شتخدام اأحدث التقانات والأجهزة املتوفرة يف مركز 
الأمرية هيا للتقانات احليوية؛ بهدف ن�شر التطبيقات العملية واملخربية 
والطرق   )  """  ( النووي  احلم�س  م�شاعفة  تقنية  ل�شتعمالت 
الهامة، من �شمنها:  املوا�شيع  ال�شليمة على عدد من  العملية واملخربية 

املواد  اأنواع  خمتلف  ا�شتخال�س  وطرق  اجلزيئية،  الوراثة  عن  مقدمة 
املتمحورة حول  التقانات احليوية  تطبيق  املتقدمة يف  والطرق  الوراثية، 
تقنية م�شاعفة احلم�س النووي، كما وا�شتملت الور�س على ثالثة اأجزاء 
بح�شب التطبيقات العملية للمحا�شرات، والتدريب العملي عليها، وهي: 
عن  الك�شف  يف  والتطبيقات  الدقيقة،  الأحياء  الوراثية،  التطبيقات 

الفريو�شية. العدوى 

احليوي  الأمن  اأبرزها،  متعددة  موا�شيع  كذلك  الور�س  وناق�شت 
وطرق  املختربات،  يف  احليوية  املخاطر  واإدارة  احليوية،  وال�شالمة 
بها  املتعامل  للتعليمات  وفقا  البيولوجية  العينات  �شحن  مع  التعامل 
العملية  التطبيقات  من  مكثف  جدول  على  الور�س  وا�شتملت  كما  دوليًا. 
وباإ�شراف  بالتن�شيق  وذلك  املطروحة  املوا�شيع  واأهمية  فعالية  لبيان 
الور�س  امل�شاركون يف  وناق�س  كما  احليوية،  للتقانات  هيا  الأمرية  مركز 
عامليا  املطبقة  الربوتوكولت  من  عدد  تطبيق  تواجه  التي  ال�شعوبات 

واأهميتها لالأمن احليوي يف بلدانهم.
 

اإليه  الذي و�شل  الرفيع  بامل�شتوى  اإعجابهم  امل�شاركون  اأبدى  من جانبه، 
للتقانات  هيا  المرية  مركز  يف  والتدري�س  والتدريب  الأبحاث  م�شتوى 
بها  يتمتع  التي  العالية  العلمية  بالقدرة  امل�شاركون  وا�شاد  كما  احليوية، 

زراعة 35 دومنًا من اأرا�سي اجلامعة احتفاال بيوم ال�سجرة
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امل�شتوى  على  الطيبة  وال�شمعة  املتعددة،  وكوادره  هيا  الأمرية  مركز 
هيا  الأمرية  مركز  ي�شعها  التي  والب�شمة  والعاملي،  والإقليمي  املحلي 
على خارطة عدد كبري من الدول العربية والإ�شالمية، وذلك من خالل 
ي�شهم  مما  خمتلفة،  جمالت  يف  املركز  يف  الدول  هذه  كوادر  تدريب 
خمترباتهم  اإدارة  يف  منها  وال�شتفادة  الدول،  لهذه  التكنولوجيا  بنقل 
دوليًا،  بها  معمول  �شحيحة  اأ�ش�س  على  والت�شخي�شية  والبحثية  العلمية 
الأمرا�س  من  كبري  لعدد  الت�شخي�شية  الطرق  تقدم  يف  وي�شاعدهم 

املعدية يف بلدانهم.

مع  وبالتعان  احليوية،  للتقانات  هيا  المرية  مركز  اأن  بالذكر،  اجلدير 
عن  م�شوؤول  الأمريكية،  اخلارجية  ووزارة  الوطنية،  �شانديا  خمتربات 
البلدان  لعدد كبري من  والتدريب  العمل  ور�س  العديد من  وتدري�س  عقد 
�شنوات،  منذ  امل�شتمرة  اجلهود  وهذه  والإفريقية،  والآ�شيوية  العربية 
املجالت  يف  التدريبية  املراكز  اأكرب  من  واحد  بافتتاح  اأخريا  و�شتتوج 
احليوية والوراثية والأمن احليوي وال�شالمه احليوية، حتت مظلة مركز 

الأمرية هيا للتقانات احليوية.
 

الردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  رئي�س  عن  ونيابة  اخرى  جهة  من 
الدكتور عبداهلل ملكاوي رعى عميد كلية الزراعة ال�شتاذ الدكتور منري 
م�شاحته  ما  با�شتزراع  وذلك  ال�شجرة،  بيوم  اجلامعة  احتفال  الرتك 
)35( دومنًا من ارا�شي اجلامعة ، مت جتهيزها من حيث تهيئة الرتبه 
وتخطيط وحفر اجلور اآليا ومتديد خطوط املياه و�شبكات الري لها ، اذ 
�شي�شار لزراعة ما جمموعه ) 530 ( غر�شه من انواع ا�شجار الزيتون 

املح�شن. النبايل 

وياأتي هذا اليوم ا�شتكمال ملا مت زراعته داخل احلرم اجلامعي للمو�شم 

الدائمة  الزينة  نباتات  زراعة  مت  انه  حيث   ،  )2014/2013( احلايل 

 2000( نحو  زراعة  املنوي  ومن  احلرجية  ال�شجار  من  وعدد  واحلولية 

( الفي غر�شة زيتون لتتبيع بع�س ب�شاتني الزيتون بالفاقد منها ، وذلك 

الر�س  بتح�شري  ابتداًء   ، املواقع  بتجهيز  اجلامعه  كوادر  قامت  ان  بعد 

وانتهاء بالزراعة والري .

وتاأخذ اجلامعه على عاتقها ا�شتزراع كامل احلرم اجلامعي البالغ نحو 

ع�شرة الف دومن منها ما يزيد عن ) 70% ( ارا�شي زراعيه  بالب�شاتني 

اجلامعه  توفر  حيث   ، خ�شراء  كواحه  لتكون  واحلدائق  والغابات 

يقدر جمموع  اذ   ، الغايه  لهذه  الالزمه  الفنيه  والمكانات  املخ�ش�شات 

الغرا�س والنباتات املزروعة واملخدومة داخل احلرم اجلامعي اكرث من 

مليون نبتة .

يزيد  ب�شاتني  على  يحتوي  اجلامعي  احلرم  ان  ذكره  اجلدير  ومن 

و )5(   ، زيتون  �شجرة  الف  منها )45(  عــن )2700( دومنا  م�شاحتها 

الف �شجرة ف�شتق حلبي  و) 5( الف �شجرية هوهوبا ونحو )175000( 

 ، واخلروب  والفلفل  وال�شرو  ال�شنوبر  انواع  من  حرجيه  �شجره  الف 

ويتخلل مباين اجلامعه الرئي�شه ما يزيد عن )500( دومن من احلدائق 

وامل�شطحات اخل�شراء وا�شجار الزينه وال�شيجه النباتيه ، وذلك لتهيئة 

انتاج  برنامج  ادارة  ويتم  كما   ، التدري�شيه  للعمليه  املنا�شبه  الجواء 

العالف واملراعي ملا م�شاحته )1500( دومن �شنويا .

اختتام 3 ور�س عمل تدريبية يف مركز االأمرية هيا للتقانات احليوية
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جامعة عمان االأهلية حتتفل بتخريج 
الفوج 21 من طلبتها

من  والع�شرين  احلادي  الفوج  بتخريج  الأهلية  عمان  جامعة  احتفلت 
طلبتهـــا للعـــام اجلامعــي  2013 - 2014، وذلك برعاية الدكتور اأحمد 
حامد  �شادق  الدكتور  الأ�شتاذ  وبح�شور  اجلامعة  موؤ�ش�س  احلوراين 

رئي�س اجلامعة.

احلفل  خالل  العطيات  م�شطفى  الدكتور  الطلبة  �شوؤون  عميد  واألقى 
كلمة اجلامعة للخريجني مهنئًا الطلبة وذويهم على ما بذلوه من جهد، 

والعمل،  العلم  بتخريج كوكبة جديدة من فر�شان  حيث حتتفل اجلامعة 
امل�شوؤولية  ليتحملوا  وعطاء  خري  و�شواعد  جنودًا  والأمة  للوطن  لتزفهم 
مت�شي  حيث  وجدوا  اينما  التغيري  فر�شان  وليكونوا  الواجب  تاأدية  يف 
اجلامعة بعزم واإ�شرار لتكون مركز فكر تنويري، واإ�شعاع فكري، لت�شري 
التعليمية  العملية  تطوير  يف  اهدافها  لتحقيق  ووا�شحة  ثابتة  بخطى 

وخدمة املجتمع املحلي.

�شنوات  ُبذل على مدى  الغالية جاءت ثمرة جهد  املنا�شبة  اأن هذه  وقال 
الى  الطلبة  داعيًا  والأمهات  الباء  ومتابعة  ال�شاتذة  بدعم  الدرا�شة 
جميع  يف  عاليًا  اجلامعة  ا�شم  ورفع  التخرج  بعد  ملا  امل�شوؤولية  حتمل 
املحافل واملنا�شبات ليكونوا ر�شل علم ومعرفة  ي�شهمون يف بناء الوطن.

عـدد خريجي اجلامعة يف خمتلف التخ�س�سـات بلغ )16342( طالبًا وطالبة
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برنامج  من  الأول  الفوج  بتخريج  اليوم   هذا  يف  اجلامعة  واحتفلت 
ماج�شتري اإدارة الأعمال امل�شرتك مع كلية اإدنربه لإدارة الأعمال التابعة 
برنامج  �شمن  اأن�شاأ  والذي  العريقة  الربيطانية  واط  هرييوت  جلامعة 

التعاون امل�شرتك بني اجلامعتني. 

من جانبه اأكد عميد كلية العلوم الإدارية واملالية الدكتور عا�شم ال�شيخ، 
والب�شرية  الفنية  والتجهيزات  المكانيات  اأحدث  توفر  اجلامعة  اأن 
نتائج طلبة الربنامج والذين  انعك�س ذلك على  لإجناح الربنامج، حيث 
يف  الربنامج  يف  امل�شجلني  زمالئهم  مع  مقارنة  النتائج  اأف�شل  حققوا 

جامعة هرييوت واط يف العامل.

اتفاقية تعاون مع م�شت�شفى  من جهة اخرى وقعت جامعة عمان الأهلية 
املتميزة  والعالجية  الطبية  اخلدمات  بتقدمي  ُيعَنى  والذي  ال�شالم  دار 

واملتوفرة لديه ح�شب قانون ال�شحة العامة.

ووقع التفاقية الأ�شتاذ الدكتور �شادق حامد رئي�س جامعة عمان الأهلية 
كل  بح�شور  ال�شالم  دار  مل�شت�شفى  العام  املدير  �شعدي  اأحمد  والدكتور 
و�شفاء �شديد  الطبية،  �شنابلة مدير دائرة اخلدمات  الدكتور عوين  من 
حممد  الدكتور  و  اجلامعة  يف  والدولية  العامة  العالقات  مكتب  مديرة 

العبو�شي مدير العالقات العامة والإعالم يف م�شت�شفى دار ال�شالم.

معاجلة  لغاية  ال�شالم  دار  م�شت�شفى  اعتماد  على  التفاقية  ون�شت 
اأ�ش�س  ح�شب  الأهلية  عمان  جامعة  لدى  ال�شحي  بالتاأمني  امل�شمولني 
الالزمة  المكانيات  بتاأمني  امل�شت�شفى  يقوم  اأن  على  املر�شى،  حتويل 

لتوفري املعاجلة الطبية للطالب واملنتفعني.

وقعت اتفاقية تعاون مع م�ست�سفى دار ال�سالم
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حامد: اجلامعة ت�سعى اإلى التميز واالرتقاء بجودة خمرجات التعليم

جامعـــة عمــــان االأهليــــة ...
اأول جامعــــة خا�ســــة يف االأردن

اأول جامعة خا�شة يف الأردن، تاأ�ش�شت عام 1990م، لتكون رائدة جتربة 
القطاع اخلا�س يف التعليم اجلامعي، وهي معتمدة اعتمادًا عامًا وخا�شًا، 

وكذلك هي ع�شو يف احتادات اجلامعات العربية والإ�شالمية والعاملية. 

جامعة عمان الأهلية ت�شعى الى التميز والرتقاء بجودة خمرجات التعليم، 
�شبط  نظام  بناء  على  تعتمد  وا�شرتاتيجيات  منهجيات  تبني  خالل  من 
واملراكز  الأكادميية  والأق�شام  الكليات  جميع  يف  نوعية  ومتابعة  جودة 
والدوائر الإدارية، لتتبواأ مركزًا متقدمًا يف موؤ�ش�شات التعليم العايل، لي�س 

على م�شتوى اململكة فح�شب، واإمنا على م�شتوى العامل العربي. 

حديثه  خالل  حامد  �شادق  الدكتور  الهلية  عمان  جامعة  رئي�س  ويقول 
التكنولوجي  التطور  ملواكبة  �شعيها  و�شمن  اجلامعة  اأن  لـ"الن�شامى"، 
ال�شريع يف ع�شر ثورة املعلومات، قامت بتبني تقنيات املعلومات، والتعلم 
كافة،  التخ�ش�شات  يف  التعليمي  النظام  يف  ذلك  وتوظيف  الإلكرتوين 
التي تنبت هذه  اأوليات اجلامعات  الأهلية من  لتكون بذلك جامعة عمان 

التقنيات.

وحول تاريخ اجلامعة، اكد حامد ان جامعة عمان الأهلية هي اأول جامعة 
التعليم  وزارة  من  بقـرار  الها�شمية  الأردنية  اململكة  يف  اأن�شئـت  خا�شة 
عام  اأبوابها  اجلامعة  وافتتحت   ،1989 عام  يف  العلمي  والبحث  العايل 
1990 بثالث كليـات هي كلية احلقـوق وكـلية الآداب والعلوم وكلية العـلوم 
الطبية  والعلوم  ال�شيدلة  كلية  اأن�شئت  التايل  العام  واملالية، ويف  الإدارية 

وكلية الهند�شة. 

من  بنخبة  والعربي  املحلي  ال�شوق  رفد  اجلامعة  وا�شلت  اإن�شائها  ومنذ 
والإقليمية  املحلية  املوؤ�ش�شات  يف  مهمة  مراكز  احتلوا  الذين  اخلريجني 
منهم  عدد  موا�شلة  اإلى  بالإ�شـافة  واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  يف 
على  وح�شلوا  والأمريكية  الأوروبية  اأرقى اجلامعات  العليا يف  الدرا�شات 
عـدد  ويعمل  تخ�ش�شاتهم،  جمالت  يف  والدكتوراه  املاج�شتري  درجـات 

منهم يف جامعة عّمان الأهلية واجلامعات الأردنية والعربية والعـاملية.
تقدمها  التي  التخ�ش�شـات  خمتلف  يف  اخلريجني  عـدد  اأن  وي�شيف 
كلية  افتتاحها  بعد  واأ�شبحت  وطالبة،  طالبًا   )16342( بلغ  اجلامعة 
التمري�س عام 2005 بقرار من وزارة التعليم العايل ت�شم �شبع كليات، اما 
يف عام 2009 فقد افتتحت تخ�ش�شني جديدين هما الهند�شة املعمارية 
والهند�شة املدنية لي�شبح لديها خم�شة وع�شرون تخ�ش�شًا، ويف عام 2010 
متت املوافقة على ا�شتحداث كلية العمارة والت�شميم لت�شم تخ�ش�شات 
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ليكون  الداخلي،  والت�شميم  اجلرافيكي  والت�شميم  املعمارية  الهند�شة 
بذلك عدد الكليات ثماين كليات. 

اإلى اأن جامعة عمان الأهلية طرحت ولأول مرة عام 2005  وي�شري حامد 
التعليم  وزارة  موافقة  بعد  وذلك  احلقوق،  يف  العليا  الدرا�شات  برنامج 
من  نخبة  به  و�َشّجل  وخا�س  عام  باعتماد  التخ�ش�س  حظى  وقد  العايل 
خريجي احلقوق، كما ووفرت لهم برناجمًا مميزًا واأع�شاء هيئة تدري�س 
مميزين من هم برتبة اأ�شتاذ واأ�شتاذ م�شارك ولتلبية متطلبات العمل يف 
بيئة اجلامعة من النواحي الإدارية واملالية والفنية وفـّرت اجلامعة كادرًا 
اإداريًا موؤهاًل يف خمتلف الإدارات والأق�شام، ي�شعى جميعهم لتقدمي اأف�شل 

اخلدمات ملجتمع اجلامعة من طالب واأولياء اأمورهم وهيئة تدري�شية. 

وماج�شتري  الكلينيكي  النف�س  علم  ماج�شتري  ا�شتحدثت   2009 عام  ويف 
العلوم ال�شيدلنية، اأما يف عام 2010 فقد ح�شلت اجلامعة على موافقة 
جمل�س التعليم العايل على ا�شتحداث ماج�شتري اللغة الإجنليزية واآدابها، 
 )"""( الأعمال  اإدارة  وماج�شتري  الت�شالت  هند�شة  وماج�شتري 
 """"""-""""( جامعة  مع  امل�شرتك  الأعمال  اإدارة  ماج�شتري  و 
"""""" """""""" """""""""-""""""""""( كما متت املوافقة 

الهند�شة  تخ�ش�شات  لت�شم  والت�شميم  العمارة  كلية  ا�شتحداث  على 
املعمارية و الت�شميم اجلرافيكي والت�شميم الداخلي. 

ويقول حامد ان روؤية اجلامعة تتلخ�س ببناء بيئة متميزة ومتطورة لت�شبح 
جامعة عربية رائدة، اما ر�شالتها فهي الرتقاء والتميز يف التعلم والتعليم 
مكانة  لتعزيز  وامل�شتجدات  التطورات  ومواكبة  العلمي  البحث  وحتفيز 
ل�شوق  موائمة  اجلودة  عالية  خمرجات  لتحقيق  وعربيًا  حمليًا  اجلامعة 

العمل، وتعزيز ال�شراكة مع املجتمع املحلي.

برامج  وتطوير  ا�شتحداث  اإلى  ت�شعى  فهي  اجلامعة  اأهداف  اأبرز  اأما 
وتخ�ش�شات اأكادميية ملواكبة التطورات احلديثة ومبا يتنا�شب واحتياجات 
ثقافات  من  وطلبة  وموهوبني  متميزين  طلبة  وا�شتقطاب  العمل،  �شوق 
خمتلفة، وتنمية مهارات الطلبة ال�شخ�شية والعملية والقدرات الأكادميية، 
وتبني منهجيات حديثة لالرتقاء باأ�شاليب العملية التعلمية والتعليمية مبا 

يتنا�شب وامل�شتجدات العلمية والتكنولوجية.

كما ت�شعى اجلامعة اإلى تهيئة بيئة تعليمية مالئمة، ودعم وحتفيز البحث 
الهيئة  لأع�شاء  العلمي  البحث  مهارات  وتعزيز  اجلامعة،  يف  العلمي 
ا�شافة  املجتمع،  باحتياجات  العلمي  البحث  وربط  والطلبة،  التدري�شية 
اإلى تنمية وتطوير مهارات وقدرات الكادر الفني والإداري، واإن�شاء املراكز 

العلمية والريادية وم�شاندتها.

اخلطة  اأن  رئي�شها  اكد  الأهلية،  عمان  جامعة  عمل  خطة  اأبرز  وحول 
التعليم  وزارة  تو�شيات  مع  من�شجمة  لتكون  اإعدادها  مت  ال�شرتاتيجية 
العايل والبحث العلمي، حيث مت ت�شكيل ثالث فرق للخطة الإ�شرتاتيجية 
�شم  حيث  ال�شت�شاري،  والفريق  التنفيذي  والفريق  الإداري  الفريق  هي 
الفريق الإداري )جمل�س اجلودة( رئي�س اجلامعة وع�شوية عمداء الكليات 
ومدير مكتب النوعية و�شمان اجلودة، اأما الفريق التنفيذي فقد �شم يف 
ع�شويته ممثلني عن الكليات العلمية والوحدات الإدارية املختلفة والفريق 
املحلى  املجتمع  من  واآخرين  اجلامعة  من  اأع�شاء  من  تكون  ال�شت�شاري 

واأرباب العمل وبع�س خريجي اجلامعة. 

 ،2007 العام  يف  للجامعة  الإ�شرتاتيجية  اخلطة  لكتابة  جلنة  ت�شكيل  ومت 
خطتها  كتابة  يف  اجلامعة  منها  انطلقت  التي  الأولى  النواة  هي  وكانت 
الكليات  م�شتوى  على  املختلفة  اللجان  ت�شكيل  مت  ثم  الإ�شرتاتيجية، 

روؤية اجلامعة تتلخ�س ببناء بيئة متميزة ومتطورة لت�سبح جامعة عربية رائدة
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اإعدادها  يف  وامل�شاركة  اخلطة  تداول  ومت  العلمية،  فالأق�شام  الأكادميية 
من اأعلى الهرم الأكادميي اإلى اأدناه لتكون الإطار املرجعي، حيث مت على 
بعني  اخذين  ودقيق،  مو�شوعي  ب�شكل  واملقرتحات  الأفكار  تداول  اأثرها 
العتبار الإ�شرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل والبحث العلمي والتي تعترب 

املرجعية الوطنية التي حتدد الإطار العام خلطة اجلامعة الإ�شرتاتيجية.
الإدارة  مبحور  ال�شرتاتيجية،  اخلطة  حماور  اأبرز  تلخي�س  ميكن  لذلك 
والدرا�شات  العلمي  البحث  وحمور  اجلامعي،  التعليم  وحمور  اجلامعية، 

العليا، وحمور البيئة اجلامعية، ا�شافة اإلى حمور خدمة املجتمع.

ل بو�شفها �شرحًا ح�شاريًا هدفه الإن�شان  ويقول حامد ان اجلامعة ُتوا�شِ
الفر�شة  وتهيئة  واجتماعيًا  وثقافيًا  علميًا  اإعدادًا  اإعداده  كافة،  باأطيافه 
التعليمية  الذات من خالل براجمها  العطاء وحتقيق  للت�شابق يف ميادين 
وخدماتها الرتبوية والإر�شادية والأكادميية التي متّيزت بال�شبق والريادة 
بني اجلامعات اخلا�شة، م�شريا اإلى اأنه وبعد اأن كانت فكرة اإن�شائها حلمًا 

يراود النفو�س، اأ�شبحت اليوم واقعًا ملمو�شًا.

وي�شيف اأن الآمال تتج�شد لت�شل جامعة عمان الأهلية اإلى املحافظة على 
تقاليد التفوق والتمّيز والرتقاء مب�شتوى التح�شيل العلمي ونوعية الكادر 
اأ�شبحا �شمًة من �شمات احلياة يف اجلامعة،  اللذين  التدري�شي والإداري 
والإبداع  التفّوق  دميومة  نحو  اجلامعة  منطلق  يعترب  هذا  اأن  اإلى  م�شريا 

والتجديد.

ولقد اهتمت اجلامعة منذ تاأ�شي�شها بكل ما يتعلق بتطوير الأداء التدري�شي 
وجودة التعليم، فقد و�شعت خططًا م�شتقبليًة ت�شّمنت الكثري من الأ�ش�س 
واملعايري التي ُنّفذ معظمها ول زالت م�شتمرة يف تنفيذ اجلزء الآخر منها 
مع  التفاعل  عن  اجلامعة  تغفل  ومل  كما  املن�شودة،  الأهداف  اإلى  و�شوًل 
املجتمع املحلي والن�شهار يف بوتقة التحديات التي تواجه الوطن والتي متّثلت 
بامل�شاركة يف كثري من الفعاليات التنموية يف حمافظة البلقاء التي تنتمي 

اجلامعة اليها، وهنالك عدة م�شاريع قائمة بني اجلامعة واملجتمع املحلي.

ولعل من اأبرز ما متّيزت به اجلامعة اأن واكبت التوجهات امللكية ال�شامية 
اخلطط  يف  النظر  باإعادة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  تقوم  اأن  ب�شرورة 
فيها  املطروحة  التخ�ش�شات  وربط  للجامعات  الدرا�شية  والربامج 
اأجل رفع م�شتوى اخلريجني وزيادة فر�شهم  باحتياجات �شوق العمل من 

التناف�شية يف هذا النطاق.

التدري�س،  اأع�شاء هيئة  برفع م�شتوى  واعدة  وانطالقًا من رغبة حقيقية 
فقد ُر�شدت جوائز ملن يقدم اأبحاثًا علميًة متميزًة، بالإ�شافة اإلى ابتعاث 
ومتميزة يف  اإلى جامعات مرموقة  طلبة من اجلامعة منذ عام )1994( 

الوليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا وا�شرتاليا. 

وحر�شت اجلامعة يف ظل املتغريات العلمية واملناف�شة على تهيئة اجلامعة 
لالرتقاء مب�شتوى الطلبة والهيئتني التدري�شية والإدارية من خالل تاأ�شي�س 
مكتب النوعية و�شمان اجلودة، الأمر الذي انعك�س اإيجابيًا على امل�شتوى 

العلمي للجامعة وخريجيها. 

والعرب  الأردنيني  للطلبة  العلمي  امللتقى  هي  الأهلية  عمان  جامعة  ولأن 
لهم  واأن�شاأت  الوافدين  بالطلبة  خا�شًا  اهتمامًا  اأولت  فقد  والأجانب، 
مكتبًا لرعايتهم وتذليل �شعوبات الإقامة واملعي�شة لي�شعروا بالأمان ودفء 
فر�س  لإيجاد  اخلريجني  متابعة  مكتب  اإلى  بالإ�شافة  الأردنية،  ال�شيافة 

العمل يف املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة. 

التعّلم  اأ�شاليب  تطوير  باأهمية  اجلامعة  من  واإميانًا  اأنه  حامد  ويقول 
العملية  يدعم  كاأ�شلوب  الإلكرتوين  التعّلم  اجلامعة  تبّنت  فقد  احلديثة، 
للتعّلم  احلوراين  اأحمد  الدكتور  مركز  اإليه  ا�شتنادًا  �س  واأُ�شِّ التعليمية، 
الإلكرتوين الذي يعترب فريدًا من نوعه ويف جتهيزاته احلديثة، كما اأ�ش�شت 
اجلامعة عدة مراكز متخ�ش�شة لتواكب وتتما�شى مع فل�شفة وروؤية ور�شالة 
واأهداف اجلامعة املعلنة والتي هي يف �شميم عملية �شمان اجلودة املطبقة 

يف اجلامعة.
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جامعة البرتا
حتتفل بتخريج الفوج الع�سرين من طلبتها 

كرمت طلبتها املتفوقني

الأول  الدرا�شي  للف�شل  الع�شرين  الفوج  بتخريج  البرتا  جامعة  احتفلت 
رعاية  حتت  وذلك  اجلامعة،  طلبة  من   ،2014/2013 اجلامعي  للعام 

رئي�س اجلامعة ال�شتاذ الدكتور عدنان بدران .

وبني بدران ان بناء الن�شان هو الأْولى والأ�شعب وهو ال�شمانة احلقيقية 
واأن  والتطور،  للتقدم  ال�شحيح  امل�شار  على  بها  والدفع  الأمة  لنه�شة 
و�شوح  على  النا�شع  الدليل  هي  ون�شجها  التعليمية  املخرجات  �شالمة 
الدقيق خلطتها  النهج  البرتا وعلى  والأهداف جلامعة  والر�شالة  الروؤية 

ال�شرتاتيجية.

البرتا حتقق  اأن جامعة  اأمام اخلريجني،  وبني رئي�س اجلامعة يف كلمته 
اجلامعية  الكفاءة  امتحان  يف  الوطن  جامعات  بني  العلى  امل�شتوى 
اأع�شاء  من  املبذول  واجلهد  الدقيق  التخطيط  على  موؤ�شرا  يعد  مما 
املناف�شة  وعلى جدية طلبة اجلامعة يف خو�س جتربة  الأكادميية  الهيئة 
بالكفاءات  الطلبة  تزويد  على  وقدرتها  املناهج  �شمولية  وعلى  والتحدي 

الالزمة.

باملعارف  خريجيها  تزويد  على  حتر�س  البرتا  جامعة  اأن  كذلك  وبني 
مبنهجية  وت�شلحهم  والعنف  التع�شب  بذور  جتتث  و�شلوكيات  واملهارات 
التفكري الناقد والتحليل وال�شتنتاج العلمي القائم على الدليل والربهان 
احلوارواحرتام  باأهمية  والتحلي  اخلاطئة  التعميمات  اطالق  من  بدل 

الختالف وقبول الآخر والت�شامح.



149

طــــاع التعليمـــــــي
لإ�ستثمـــــار فـــي الق

ا

      اآذار  2014      امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى

وخاطب بدران اخلريجني بقوله: اأنتم ثروتنا الوطنية والأقدر يف جتاوز 
التحديات التي يجابهها الوطن، واأنتم الجناز الذي ي�شتحق ان نحتفي 
القرار  �شنع  يف  �شركاء  بكم،  الظن  ح�شن  عند  تكونوا  اأن  ناأمل  به، 
احلقيقية،  وقيمها  الدميقراطية  بروح  توؤمنون  ايجابيني،  عنه،  لغرباء 
اأن  قادرين  البرتا،  جامعة  روح  عن  والتعبري  الأمانة  بحمل  جديرين 
خاّلقًا  مبدعا  وفكرا  وروحًا،  علمًا  اخلا�شة  ب�شمتها  مالمح  تقدموا 

يتجاوز ال�شائد واملاألوف الى عامل البتكار.

اجلامعة  للخريجي  جناح  وق�ش�س  اخلريجني  كلمة  احلفل،  وت�شمن 
املتبعة  احلديثة  التدري�س  وطرائق  باأ�شاتذتها،  اجلامعة  اأن  فيها  بينوا 
يف التعلم، اأوجدت فكرا ناقدا، وتعلما معتمدا على التحليل وال�شتنتاج، 
اإلى  وحتويلها  املعرفة،  ا�شتخدام  يف  الذات  على  اعتمادا  اأوجدت  كما 
ان  بينوا  كما  والتطور.  والنمو  التقدم  يف  ت�شهم  وخدمات،  تكنولوجيا 
واخلري  والنزاهة  احلق  بقيم  دوما  طالبها  رفد  على  توؤكد  اجلامعة 
جامعي  جو  يف  راأيه  واحرتام  الآخر  قبول  على  وعودتهم  واجلمال 

متكامك. 

الطلبة  �شوؤون  احتفال عمادة  البرتا  رئي�س جامعة  رعى  اخرى  من جهة 
بطلبة اجلامعة املتفوقني والبالغ عددهم )140( طالبا وطالبة، م�شيدا 

بتفوقهم.

مكانة  لالأمة  ت�شمن  التي  هي  املتميزة  اخلرية  القلة  هذه  ان  وبني 
بهم  الحتفاء  واأن  وقومي  وطني  واجب  رعايتهم  واأن  الأمم   بني  رفيعة 

وتكرميهم �شرورة ل ترف. 

ثروة  طلبتها  من  املجموعة  هذه  يف  ترى  اجلامعة  ان  بدران  واأ�شاف 
باأن  اجلامعة  من  اميانا  وتقديرها  بها  الهتمام  ينبغي  ووطنية  علمية 
واأن  التعليمية  املخرجات  وجود  على  ايجابي  موؤ�شر  والتفوق  الإبداع 
اجلامعة ما�شية على الطريق ال�شحيح يف حتقيق اأهدافها انطالقا من 

قناعتها باأهمية التفوق يف حياة الأمم ونه�شتها .

واأ�شار يف كلمته اأن التفوق والبداع لي�س نتاج فرد فح�شب وامنا هو نتاج 
والأداء  املدرو�س  الإداري  التخطيط  فيها  يتاآزر  �شادقة  عديدة  جهود 
الأكادميي املعتمد على التفكري ل التلقني، واإعمال العقل ل الإعتماد على 
احلفظ والنقل، وبناء ال�شخ�شية العلمية املتوازنة روحا وعقال وج�شدا. 

هذا  تنظيم  على  القائمة  الطلبة  �شوؤون  عمادة  هناأت  اخرى  جهة  من 
بنّي  الذي  الطلبة  �شوؤون  عميد  ل�شان  وعلى  املتفوقني،  الطلبة  احلفل، 
كفيلة  واجتماعية  وثقافية  علمية  بيئة  توفري  البرتا  جامعة  مهام  من  ان 
واملتفوقني  املبدعني  تقدمي  ي�شمن  الذي  النوعي  التعلم  فر�س  بتطوير 
اميانا منه باأن الإبداع والتفوق هو �شبيل ال�شعوب نحو مزيد من التقدم 

على دروب النه�شة والبناء والتح�شر.
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جامعة اإربد االأهليـــة تكرم عدد من اأع�ساء هيئتها 
التدري�سية حل�سولهم على ترقيات يف رتبهم العلمية

عقدت دورة تدريبية لالإ�سعاف ومكافحة احلريق

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  خم�شة  بتكرمي  الأهلية  اإربد  جامعة  احتفلت 
يف كلية العلوم الإدارية واملالية حل�شولهم على رتب علمية خمتلفة بعد 

ن�شرهم اأبحاثا علمية يف جمالت حمكمه.

اجلامعة  اعتزاز  عن  ال�شباريني  حممد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  وعرب 
بهذه النخبة الأكادميية التي اتخذت البحث العلمي طريقًا لها.

دينارًا،   150 اإلى  الأ�شتاذية  رفع عالوة  ال�شباريني عن  الدكتور  واأعلن 
جمل�س  لتو�شية  والدرا�شة  دينار،   100 اإلى  امل�شارك  الأ�شتاذ  وعالوة 
ممن  التدري�س  هيئة  لأع�شاء  البحثية  املكافاأة  ن�شبة  لرفع  العمداء 

املوؤمترات  يف  اأبحاثًا  يقدمون  ممن  اأو  حمكمه،  علمية  اأبحاثًا  ين�شرون 
املحكمة.  العلمية 

اأن  الرحيمي  �شامل  الدكتور  واملالية  الإدارية  العلوم  كلية  عميد  وقال 
املو�شول  الدعم  لول  يتحقق  كان  ما  العلمي  النتاج  بهذا  الكلية  اجناز 
موؤكدا  والعمل،  التحفيز  يف  اجلامعة  اإدارة  تقدمها  التي  والإمكانيات 
اجلانب  حتاكي  بحثية  لدرا�شات  بحاجة  والعربي  املحلي  ال�شوق  اأن 

التطبيقي للعديد من الق�شايا الجتماعية التي نعي�شها ب�شكل عام.

حتقق  ما  اأن  على  الطعاين  خلف  الدكتور  املكرمني  با�شم  الناطق  واكد 
والرعاية  الدعم  بف�شل  جاء  الإدارية،  العلوم  كلية  يف  اجنازات  من 
للبحث العلمي يف اجلامعة، وطالب بتطوير وعمل البوابة اللكرتونية يف 

البحث العلمي ون�شر الإ�شدارات والأبحاث العلمية فيها.

اجلوائز  الرحيمي  والدكتور  ال�شباريني  الدكتور  وزع  احلفل  وبنهاية 
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مهند  والدكتور  الزوايدة،  فرح  الدكتور  وهم:  املكرمني  على  التكرميية 
توفيق  والدكتور  الطعاين،  والدكتور خلف  العمو�س،  والدكتور مثنى  نزال، 

املارديني.
 

وتاأهيل  لتطوير  جهودها  �شمن  الأهلية  اإربد  جامعة  نفذت  املقابل  يف 
وتدريب كوادرها الإدارية والفنية، وحر�شًا من دائرة املكتبة يف اجلامعة 

الإ�شعاف  اأعمال  جميع  على  وم�شتخدميها  موظفيها  تدريب  على 
الدفاع  مديرية  مع  وبالتعاون  احلريق،  ومكافحة  والإطفاء  والإخالء 
املدين يف حمافظة اإربد، ور�شة عمل ملدة يومني داخل مبنى املكتبة على 
كثري من اأعمال الإ�شعاف والإطفاء ومكافحة احلريق وكيفية التعامل مع 

طفايات احلريق متعددة الأغرا�س.

وقال الدكتور طالب عبابنة مدير دائرة املكتبة باأن هذه الدورة �شرورية 
على  تدريبهم  يف  اأهمية  من  لها  ملا  املكتبات،  وموظفي  موظفات  لكل 
املياه  خراطيم  وا�شتخدام  واآمن  �شليم  ب�شكل  الطفايات  ا�شتخدام 
ملكافحة اأي حريق، وعمليات الإ�شعاف، خ�شو�شًا واأن املكتبات اجلامعية 
اأماكن  يف  والورقية،  واخل�شبية  ال�شلبة،  املواد  من  هائل  كم  مع  تتعامل 

مغلقة، وبحاجة اإلى كفاءة ودراية بالتعامل معها عند حدوث طارئ. 

جامعة  رئي�س  ال�شباريني  حممد  الدكتور  الأ�شتاذ  قرر  اخرى  جهة  من 
اإربد للبحوث والدرا�شات  اإربد الأهلية، ت�شكيل جلنة هيئة حترير جملة 
للعام اجلامعي 2013/2012 برئا�شته، وع�شوية كل من ال�شتاذ الدكتور 
اأمين الأحمد/ نائبًا للرئي�س "جامعة اإربد الأهلية"، وال�شتاذ الدكتور 
ريا�س املومني/ جامعة الريموك، وال�شتاذ الدكتور عبد اجلبار �شالح/ 
البيت،  اآل  جامعة  القادري/  �شليمان  الدكتور  وال�شتاذ  جدارا،  جامعة 
وفاء  والدكتورة  الأهلية،  اإربد  الدليمي/ جامعة  الدكتور خليل  وال�شتاذ 
يف  التحرير  �شكرترية  عبيدات/  وفايزه  الأهلية،  اإربد  جامعة  الأ�شقر/ 

جامعة اإربد الأهلية. 

�سكلت هيئة حترير جملة اإربد للبحوث والدرا�سات للعام اجلامعي 2014/2013
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العفوري: ن�سعى اإلى توفري كافة 
االإمكانيات الرتبوية والفنية 

و�سحن الهمم والطاقات

مدار�س النظم احلديثة ..
م�سيـــرة تربويـــة حافلة بالنجـــاح

واجليد،  الالزم  التعليم  على  احل�شول  املجتمع  فئات  كافة  بحق  توؤمن 
حيث تعترب من اكرب املن�شاآت التعليمية يف اململكة.

م�شطفى  الدكتور  العام  مديرها  بح�شب  احلديثة  النظم  مدار�س 
م�شتوياتهم  اختالف  على  لطلبتها  الفائقة  العناية  تويل  العفوري 
اإن�شانًا متوازنًا متميزًا، كما وتويل العناية  واهتماماتهم ليغدو كل منهم 
يف  رة،  املب�شِّ والقدرات  امليول  وباأ�شحاب  علميًا  باملوهوبني  اخلا�شة 

املجال الريا�شي والأدبي  والعلمي واملو�شيقي  والفني.

النظم  مدار�س  ومتيز  تفوق  اأن  "الن�شامى"،  مع  لقائه  خالل  ويقول 
التي  والهداف  بها  تقوم  التي  جلهودها  عائد  طبيعي  امر  هو  احلديثة 
احلديثة  النظم  مدار�س  ادارة  ان  نف�شه  الوقت  يف  م�شددا  و�شعتها، 
كافة  من  للطلبة  التعليم  متطلبات  كافة  توفري  عاتقها  على  اأخذت 

ال�شرائح، والتزامها بعدم تعديل وتغيري ا�شرتاتيجية عملها واأ�شعارها.

وفيما يلي ن�س اللقاء:

النظم  مدار�س  متيز  وراء  تقف  التي  اال�سباب  اأهم  ماهي   "

احلديثة؟

لميانها  وذلك  طبيعية،  نتيجة  يعترب  احلديثة  النظم  مدار�س  متيز   -
مبقوماتها ومكوناتها الإدارية والتعليمية، ا�شافة اإلى اأهدافها ور�شالتها 
الإمكانيات  كافة  بتوفري  تتلخ�س  والتي  اأ�شا�شها  على  ان�شات  التي 

الرتبوية والفنية و�شحن الهمم والطاقات.

و�سعتها؟  التي  اأهدافها  حتقيق  املدار�س  ا�ستطاعت  كيف   "

وما هي ا�سرتاتيجيتها يف العمل؟

بناء  على  والعمل  والفنية،  الرتبوية  الإمكانيات  كافة  لتوفري  ن�شعى   -
الطالب معرفيًا ووجدانيًا و�شلوكيًا ومتكينه يف مواجهة متطلبات احلياة 
على  ذلك  لتحقيق  املدار�س  عملت  فقد  لذلك  واملت�شارعة،  املعا�شرة 
املتطلبات  توفري  ثم  ومن  الب�شرية  كوادرها  تاأهيل  اأهمها  حماور،  عدة 
و�شع  اإلى  بالإ�شافة  ذلك،  حتقيق  يف  ت�شاعد  التي  والتجهيزات  التقنية 
وت�شاعد يف حتقيق  العمرية  تتنا�شب مع املرحلة  واأن�شطة متنوعة  برامج 
اأداء  من  ومتمكن  متميــــــز  وفني  اإداري  طاقم  خالل  من  الأهداف 
مهامه، الأمر الذي و�شع مدار�س النظم احلديثة يف الكوكبة الأولى من 

مدار�س الوطن املميزة.
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" كيف تنظرون اإلى ارتفاع كلف التعليم يف اململكة؟

نتيجة  ومت�شاعفة  مذهلة  ب�شورة  ارتفعت  التعليم  كلفة  باأن  �شك  ل   -
ال�شرورية،  واللوازم  املواد  اأ�شعار  وارتفاع  العاملني  رواتب  ارتفاع 
والأرقام و�شلت اإلى حدود غري معقولة مما اأدى بكثري من املدار�س اإلى 
الخرى  املدار�س  من  قلة  فيه  حافظت  الذي  الوقت  يف  اأق�شاطها،  رفع 
وذلك  زيادة،  دون  الأق�شاط  نف�س  على  احلديثة  النظم  مدار�س  ومنها 
اميانًا منها بدور املدر�شة يف بناء املجتمع املحلي مع علمنا املوؤكد بحق 
فان  لذلك  واجليد،  الالزم  التعليم  على  باحل�شول  املجتمع  فئات  كل 
املتميزين  للطلبة  املتنوعة  الدرا�شية  املنح  بتقدمي  تقوم  النظم  مدار�س 

يف خمتلف املراحل.

مع  وعملها  اخلا�سة؟  املدار�س  بني  املناف�سة  تقيمون  كيف   "

نظرائها يف القطاع العام؟

املدار�س  باأن  اعتقد  انا   -
البع�س،  اخلا�شة تكمل بع�شها 
بينها  فيما  تناف�شها  فان  لذلك 
قطاع  على  بالفائدة  �شيعود 

املزيد  وتقدمي  العمل  يف  التميز  ي�شجع  فالتناف�س  عام،  ب�شكل  التعليم 
لإثراء هذا امليدان، ولبد من ال�شارة اإلى اأن القطاع مازال يحتاج اإلى 
كثري من املدار�س اخلا�شة، كما وان عمل املدار�س اخلا�شة يعترب مكمال 
التوؤاأمة  �شعار  حتت  املجاورة  للمدار�س  مهما  وداعما  احلكومي  للتعليم 

والتكامل.

لذلك لبد من القول ان وزارة الرتبية والتعليم والقطاع احلكومي ب�شكل 
عام اليوم اأ�شبح اكرث قربًا وتفهمًا لقطاع التعليم اخلا�س ومدركا ملدى 

اأهميته ويعتربه �شريكًا وطنيًا هامًا.

كيف  التعليم،  قطاع  يف  اخلرباء  من  العديد  االأردن  ميتلك   "

باالمكان اال�ستفادة منهم؟

بثورة  تقوم  اأن  باإمكانها  التي  املميزه  اخلربات  من  هائل  كم  لدينا   -

خمرجات  لتح�شني  ناجحة 

اخلربات  وهذه  التعليم، 

يحفزها  من  اإلى  حتتاج 

ويثريها.

التناف�س بني املدار�س اخلا�سة �سيعود بالفائدة على قطاع التعليم ب�سكل عام

مدار�س النظم مل تقم برفع 
اأق�ساطها رغم ارتفاع التكاليف
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يف  النوعية  امل�شتويات  واأعلى  اأف�شل  لتقدمي  تهدف  ا�شرتاتيجية  و�شعت 
تدريب الطيارين و�شيانة الطائرات. 

للطريان  تدريبية  برامج  تقدم  التي  للطريان  الأو�شط  ال�شرق  اأكادميية 
مديرها  بح�شب  ت�شعى  الطائرات،  �شيانة  تخ�ش�شات  يف  والدرا�شات 
على  للح�شول  طلبتها  متكني  اإلى  طوير�س  اهلل  عبد  املهند�س  العام 
املهارة الالزمة للدخول مبا�شرة اإلى �شوق العمل، كما وتهدف اإلى تقدمي 
واإلكرتونيات  الطائرات  �شيانة  وفنيي  الطيارين  لتدريب  مميزة  نوعية 
عالية  والنوعية  وال�شالمة  وامل�شداقية  اللتزام  �شعار  حتت  الطائرات، 

امل�شتوى .
ويقول طوير�س خالل حديثه لـ"الن�شامى" اأن الأكادميية متتلك اأ�شطول 
 )""""" """""" """( نوع  من  احلديثة  الطائرات  من  كبريا 

ذات املحرك الواحد والتي متتاز بقوة اأدائها و
طائرات  متتلك  اأنها  كما   ،)""""" """"""" """"""" """(

حديثة ذات املحركني من نوع )"""""""" """"" (.

وي�شيف، اإن اأكرث ما مييز اأكادميية ال�شرق الو�شط للطريان هو حر�شها 
على مواكبة كل ما هو جديد ومتطور يف جمال تدريب الطيارين وفنيي 
طريان  بجهاز  التدريبية  اأجهزتها  عززت  اأنها  حيث  الطائرات،  �شيانة 
طائرة  ميثل  وهو  فرن�شي  �شنع  من   )""""" ""-"""  ( ت�شبيهي 

ا�شطوانية. تعمل مبحركات 

وهو  الن�شبيهي  الطريان  اأجهزة  من  نوع  اأحدث  الأكادميية  ومتتلك  كما 
فرن�شي  �شنع  من  ت�شبيهي  طريان  جهاز  وهو   )""""" """(
التجاري،  الطريان  تعليم  برنامج  �شمن  املتقدمة  املراحل  يف  ي�شتخدم 
النفاثة  الطائرات  قيادة  ا�شاليب  على  الطالب  وبتدريب  ويتخ�ش�س 
والبوينغ  اليربا�س  طائرات  مثل  الطريان  ب�شركات  العاملة  احلديثة 
حيث  التجاري،  والطريان  العام  الطريان  بني  النتقالية  املرحلة  وهي 
اأفراد  مع  بفاعلية  التعامل  كيفية  على  خاللها  التدريب  حمور  يكون 
رحالت  وتطبيق  الأفراد  متعددة  الطائرة  قيادة  كابينة  داخل  الطاقم 

طريان  �شبه حقيقية ملطارات خمتلفة يف كافة انحاء العامل  .

وقد مت ترخي�س اجلهاز و جميع املناهج التعليمية من قبل هيئة تنظيم 
الحتاد  �شلطة طريان  قبل  """" كذلك من  الأردين   املدين  الطريان 

الوروبي /فرن�شا  املعروف با�شم """"/"""".

اأكادميية ال�سرق االأو�سط للطريان..
 االلتزام وامل�سداقية يف تدريب الطيارين

طوير�س: ن�سعى اإلى متكني الطلبة 
للح�سول على املهارات الالزمة 

للدخول اإلى �سوق العمل
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وي�شري طوير�س، اإلى ان كلية الطريان التابعة لأكادميية ال�شرق الو�شط 
للح�شول  وتوؤهلهم  الخت�شا�شات  بجميع  الطيارين  تدريب  على  تقوم   ،
الردين  املدين  الطريان  تنظيم  هيئة  من  ال�شادرة  الرخ�س  على 
واملعرتف بها دوليا كون الأردن ع�شوا فعال يف املنظمة العاملية للطريان 

املدين واملعروفة با�شم """".

كما وتقوم اأكادميية ال�شرق الأو�شط للطريان باإعطاء العديد من دورات 
 """/"" واآيل   جتاري  وطيار   ،""" خا�س   طيار  اأبرزها  الطريان 
جوي  خط  وطيار   ،"""  ) واحد  )حمرك  جوي  خط  وطيار   ،  +"""

 ،""" اآيل  طريان  ومدرب   ،  "" طريان  ومدرب   ،"""  ) )حمركني 
ودورات تن�شيطية، ا�شافة اإلى دورات مرحل جوي .

املناهج  ح�شب  وعمليا  نظريا  تدريبا  الدورات  هذه  جميع  وتت�شمن 
املعتمدة من قبل هيئة تنظيم الطريان املدين الردين """" . 

باأن هدفها  ليقول  الطائرات،  �شيانة  كلية  للحديث عن  وينتقل طوير�س 
لتخ�ش�شات  الطائرات  �شيانة  جمال  يف  الطلبة  تاأهيل  هو  الرئي�شي 
تقوم  حيث  الطريان،  الكرتونيات  اإلى  بال�شافة  حمركات  هياكل 

تنظيم  هيئة  قبل  من  املعتمدة  التدريب  مناهج  اإكمالهم  بعد  بتهيئتهم 
�شيانة  فني  رخ�شة  على  للح�شول  للتقدم  الردين  املدين  الطريان 
لهم مبزاولة  ت�شمح  والتي  باخت�شا�س )هياكل و حمركات (  الطائرات 
املهنة ، بال�شافة اإلى منحها الطلبة �شهادات دبلوم ل�شيانة اإلكرتونيات 

الطائرات .

املعدات  واأحدث  باأف�شل  جمهزة  عديدة  م�شاغل  على  الكلية  وت�شتمل 
املحرتف  التدريبي  اجلهاز  اإلى  بال�شافة  العملي،  التدريب  واأجهزة 
الذي ميتاز باخلربات وال�شهادات العالية، وذلك بهدف اإك�شاب الطالب 

مهارات توؤهله لدخول �شوق العمل مبا�شرة .

وحمركات  هياكل  �شيانة  رخ�شة  متنح  الكلية  اأن  طوير�س،  وي�شري 
و  اأر�شية  و  جوية  )ات�شالت  الطائرات  الكرتونيات  ودبلوم  الطائرات، 

اجهزة مالحية وكهربائية(.

وقعت  للطريان  الو�شط  ال�شرق  اأكادميية  ان  بالذكر،  اجلدير  ومن 
على  تن�س   """" اجلوي  للنقل  العاملي  والإحتاد  مع  اتفاقية  موؤخرا 
التدريبية  الدورات  لعقد  متخ�ش�س  كمعهد  الكادميية  الأياتا  اعتماد 

تتميز بحر�سها على مواكبة كل ما هو جديد ومتطور يف جمال تدريب الطيارين
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مبا  املختلفة  الطريان  وجمالت  اجلوي  النقل  �شناعة  قطاع  يف  املتعلقة 
قدراتهم  تعزيز  على  واملنطقة  الأردن  من  واملخت�شني  الطلبة  ي�شاعد 

التناف�شية واملهنية وفقًا للمعايري والأ�ش�س التي تعتمدها الياتا.

اأن قرار الحتاد الدويل للنقل اجلوي تفوي�س الكادميية  واكد طوير�س 
�شيدعم  اجلوي،  النقل  قطاع  يف  املتخ�ش�شة  التدريب  مبهام  القيام 
يف  املتخ�ش�س  التدريب  جمال  يف  دورها  لتعزيز  الكادميية  م�شاعي 

للطريان. �شناعة 

واأ�شار اإلى ان الكادميية تعد مركزًا تعليميًا متميزًا على م�شتوى املنطقة، 
وذلك بالنظر اإلى الكفاءات القادرة على نقل املعلومات واخلربات التي 
على  �شواء  منها  بالإفادة  الراغبني  وال�شخا�س  اجلهات  الى  بها  تتمتع 

م�شتوى الأردن او منطقة ال�شرق الأو�شط واخلليج العربي عمومًا.

الكادميية  من  متخ�ش�شون  مدربون  �شيقوم  فانه  لالتفاقية،  ووفقا 
بالتدريب يف الدورات املعتمدة من """" يف خمتلف جمالت الطريان 
بحيث   ، وغريها  وال�شفر  ال�شياحة  و�شناعة  وال�شالمة  اجلوي  كال�شحن 

بها  ومعرتف   """" من  معتمدة  �شهادات  على  امل�شاركون  يح�شل 
هذا  يف  العاملة  الأخرى  واجلهات  العاملية  الطريان  �شركات  جميع  من 

القطاع.

"االياتا" تعتمد االأكادميية 
لعقد دورات النقل اجلوي

االأكادميية متتلك اأ�سطوال 
كبريا من الطائرات احلديثة 

ونخبة من املدربني
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ر�سا�سيــات...

بقلـــــــــم : هديـــــــل الرحامنــــــــة

1- اأنفخ روحك يف �سدري واأم�سي ... فاأينما حللت ثمة 

هواء و وجهك ....

�سدة  .....من  تبكينا  التي  ال�سغرية  اال�سياء  موؤملة   -2

الفرح !!!!

ان  ميكن  ....ال  م�ستطيلة  خ�سب  قطعة  كما  3-البع�س 

تاأتي اال مبكان واحد على قدر جمودها وح�سب حجمها 

مرنة  هي  .......ال  معها  لتتنا�سب  االماكن  ...تنتظر 

او تقل ح�سب  لتت�سع  او ترتفع و ال لينة  لتنحني قليال 

الزوايا امل�ستقيمة ......

والبع�س كما "فرجار هند�سي" ال ميكنه ان ير�سم دائرة 

يبتعد  ........ال  نف�سه  حول  اال  قلت  او  ات�سعت  مهما 

عن حموره مهما كان حجم ال�سفحات حوله .....كبريا 

....

5- الكوؤو�س عنيدة تاأبى اأن تنحني اال .....لفمك 

6- تعلمي على الرق�س ....

مبت�سمة  ....و  ....طرية  ندية  فت�سري  روحِك  مُيرن 

....

ل�سِت م�سطرة للجمود حتى تكوين متزنة ....

كـاأنثى  بِك  حتتفظ  التي  الوحيدة  اجل�سدية  اللغة  انه 

.....

7- الو�سطية ...

نهج ا�سالمي قدير، فل�سفة اجتماعية، �سيا�سية، نف�سية، 

ان�سانية بغاية الدقة ....

املنت�سف هو املكان الوحيد الذي تتزن به االمور ....

اعجازا  يحقق  كان  و�سطا  ...اأمة  الر�سول  قال  عندما 

نبويا �سخما مبنيا على اال�سا�س ال�سحيح واملتني للحياة 

.....

مدارهم  يف  فتبقى  لالآخرين  مفرطة  حاجة  تكن  فال 

....تدور !!

خط  الى  فتتحول  واحد  مبكان  حاجتك  كل  جتعل  وال 

م�ستقيم كلما ازداد ابتعد اكرث عن الرجوع .....

.... العيون  على  مق�سورا  لي�س  االمر  ت�سيب  النف�س 

فتو�سط النفو�س !!!

8- حكاية قلبك كما مل تعرفه ابدا ....

التي  �سيجارته  و  فمي  بني  ُقبلة  م�سافة  ُبعد  على  كنُت 

ان يبتلعني كاملة مل  اأطفئها على مقربة من ريقه قبل 

يرتك يل مني �سيئًا ...فـالتهم بقيتي مب�سغة هم�سة !!

قمي�سي  اأزرار  ميزق  اأن  بجملة  يهم�س  لرجل  كيف 

 ، ال�سوؤال  يراوغ  وهو  االجابة  خ�سو�سية  ...يقتحم 

ال�سفة  يعانق   ، القدر  من  ا�ستئذان  دون  فمي  يتعاطى 

اللحظة   بتلك  ...الأعتنق  على عجل من حالوة احلرام 

قلبه في�سري امياين املطلق !!

ولع  لعبة  معي  متار�س  اللعينة  العادة  تلك  كانت  هل 

من  اأقتلعها  ان  قررت  عندما  اأتركها  ال  حتى  جديدة 

جذر اأ�سناين !!!

فمن يدعي ان العادات القبيحة �سيئة ان كانت �ست�سعل 

يد اإمراأة عندما تقع يف داخل فم رجل قد ال جتد منفذا 

للخروج منه ملجرد انه قال لها :-

هل اأُ�سعل لِك ال�سيجارة !!!

ين�سيك  منه  خوفك  جتعل  ال  كـربك  اهلل  مع  تعامل   -9

انه يحبك ......
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