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اقت�ساديات كاأ�س العامل
ال�شيا�شية  امل�شكالت  من  الكثري  تعاين  الربازيل  مثل  دولة  يجعل  الذي  ما 

والقت�شادية تنظم دورة كاأ�س العامل؟

من املوؤكد اأن الأمر ل يتعلق فقط باجلانب الريا�شي فح�شب، بل ترغب الدولة من 
خالل ذلك اإلى حت�شني �شورة نظامها ال�شيا�شي كدولة ح�شارية ، وتخفيف حدة 
الحتقان والغ�شب اجلماهريي واملعار�شة، وامت�شا�س الغ�شب ال�شعبي بتحقيق 
منجزات ريا�شية عاملية، ولكن الأهم من ذلك ما ميكن اأن يحققه تنظيم الدورة 

العاملية لكاأ�س العامل من مردود مايل.

بلغت  قد  الريا�شة   واملرافق  املالعب  اإن�شاء  كلفة  اإن  القول  املهم  من  ذلك  قبل 
من  الكثري  القت�شادي  و�شعه  يعاين  بلد  يف  الكبرية  مبالغ  وهذه  املليارات، 
ثمة  اأن  تبني  العامل  كاأ�س  ل�شوق  القت�شادية  القراءة  لكن  البنيوية،  امل�شكالت 
مردودًا  اقت�شاديًا كبريًا لن�شاطات كاأ�س العامل، واأن هذه الريا�شة متثل ا�شتثمارًا 

مهمًا للبلد املنظم.

اأن املونديال قد �شكل  الن�شاط القت�شادي �شرنى  ويف نظرة ب�شيطة على جمال 
قطاع  وحتريك  املالعب  لبناء  ا�ش�س  الذي  الن�شاط  عن  عدا  فهو  جديدًا،  �شوقًا 
العمارة وما يلحق به من توابع، فاإن تذاكر دخول املباريات متثل دخاًل فلكيًا،  فقد 
بيعت التذكرة بنحو 900 دولر، وقد طرح  قرابة 400 األف بطاقة  يف ال�شوق على 

مدار  37 مباراة.

واأفادت التقارير اأن املدن ال�شغرية امل�شيفة ملباريات »املونديال« ت�شهد اأكرث معدلت 
�شهد  الإفتتاحي  اليوم  اأن  اإح�شاءات،  ك�شفت  كما  العامليني،  الزوار  من  الإنفاق 
معدلت الإنفاق زيادة بن�شب مئوية و�شلت اإلى ثالث خانات مقارنة بحجم الإنفاق 
خالل العام املا�شي ، وبينت التقارير اأن حجم اإنفاق الزوار من دولة الإمارات جاء 
يف املرتبة 30 عامليا، بينما جاء الزوار من ال�شعودية يف املرتبة 39 والزوار القطريني 
يف املرتبة 53. وجاء معدل زيادة الإنفاق من الزوار من املنطقة 419%، مقارنة 
 بالفرتة عينها من العام املا�شي، فيما �شجل معدل الزيادة العاملية لالإنفاق %152
املتحدة  اململكة  تليها  املتحدة  الوليات  من  الزوار  من  عدد  اأكرب  وجاء 
وقت  يف  »املونديال«  خالل  املنفقني  اأعلى  مقدمة  يف  واملك�شيك  وفرن�شا 
زيادة  معدل  اأ�شرتاليا  مثل  كبرية  زيادات  معينة  بلدان  من  زوار  �شجل 

عن  ف�شاًل   ، واملك�شيك%396    %519 وت�شيلي   %765 وكولومبيا   %835
باأيام،  الدورة  انطالق  قبل  بالع�شرات  وفدت  التي  الإعالمية  البعثات 
الإعالن.  و�شوق  املباريات،  بث  ببطاقات  يت�شل  اقت�شاديا  ن�شاطا   وخلقت 
وعملت »فيزا« مع منظمات �شريكة على تطبيق واإدارة البنية التحتية لكامل نظام 
اآلآف   3 من  اأكرث  تركيب  �شمنها  ومن  »فيفا«،  العامل  كاأ�س  مواقع  كل  يف  الدفع 
اأنها تنعك�س  اآليًا، وهذه الأرقام من املوؤكد  نقطة دفع عن بعد و75 جهاز �شرف 
الرتاثية،  الأ�شواق  ون�شاط  واملوا�شالت  الت�شال  وحراك   ، الفنادق  اإ�شغال  على 
الأعالم  ومنها  املونديال  هام�س  على  قامت  التي  املهن  من  الكثري  هناك  اأن  بل 

والك�ش�شوارات والعمال احلرفية واملكياج واملالب�س الريا�شية التذكارية.

وح�شب »تريب ادفيزور« فاإن متو�شط تكلفة �شعر تذكرة واحدة للمباراة، واإقامة 
ليلة يف فندق، ركوب �شيارة اأجرة من واإلى املباراة، تناول الع�شاء ووجبة خفيفة 

يبلغ نحو 682  دولرا،

لالأندية  الالعبني  ل�شفقات  �شوقًا  متثل  املونديال  دورة  اأن  القول  املهم  ومن 
الأوروبية التي تعد مبئات املاليني، وتوفر للفائزين جوائز  كبرية، فقد ارتفعت 

قيمة اجلوائز اإلى نحو ن�شف مليار دولر. 

وكانت اأعلنت وزارة ال�شياحة الربازيلية اأن كاأ�س العامل خلق مليون فر�شة عمل 
من بينهم 710 األف فر�شة عمل ثابتة و 200 الف موؤقتة ، مبا ميثل ن�شبة 15 % من 

عدد الوظائف التي مت توفريها منذ اربعة اأعوام.

لكنها   ، الوطني  لفريقها  بخ�شارة  الربازيل  مونديال  على  ال�شتارة  اأ�شدلت  لقد 
توقعات  بح�شب  وي�شهم  والإنتاجية  املرافق اخلدمية  انتعا�شًا يف كثري من  تركت 
اأرقام  وارتفاع  وظيفة  مليون  توفري  خالل  من  الربازيلي  القت�شاد  تن�شيط  يف 
احلكومة  وتتوقع  الربازيلي،  القت�شاد  يف  دولر  مليار   14 نحو  و�شخ  الأعمال، 
التي �شاركت يف  لل�شركات ال�شغرية والفردية  عائدات قدرها 230 مليون دولر 

تقدمي خدمات لكاأ�س العامل، والتي يقدر عددها بحوايل 44 األف �شركة .
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ا�سادة جماعية بامل�ست�ى العام للمجلة ودروها يف 

تناول خمتلف الق�سايا التي تتعلق بال�ستثمار
جملة  احتفلت   

التا�سع،  بعيدها  »امل�ستثمرون« 
امليليني�م  فندق  يف  اأقيم  �سخم  حفل  يف 
ال�سخ�سيات  كبار  بح�س�ر  عمان،  بالعا�سمة 

ال�سيا�سية والإقت�ساية يف اململكة.

وح�شر احلفل دولة رئي�س الوزراء ال�شبق ورئي�س جمل�س العيان ال�شبق طاهر امل�شري، ودولة 
البنك التجاري الردين معايل امين  الفايز، ونائب رئي�س جمل�س ادارة  الوزراء ال�شبق في�شل  رئي�س 
البوتا�س  �شركة  ادارة  ورئي�س جمل�س  ال�شكان معايل مي�شيل مارتو،  بنك  ادارة  ورئي�س جمل�س  املجايل، 
العربية معايل جمال ال�شرايرة، ووزير ال�شياحة والثار ال�شبق معايل ا�شامة الدبا�س، وعطوفة الفريق 
الطيار املتقاعد حممد خري عبابنة، عطوفة مدير عام اكادميية الطريان امللكية الأردنية حممد اخلوالدة، 
و�شعادة رئي�س جمل�س ادارة بنك الحتاد ع�شام ال�شلفيتي، �شعادة رئي�س جمل�س ادارة بنك الأردن �شاكر 
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طرحت خمتلف الق�سايا ال�ستثمارية والجنازات 

التي حتققت على اأيدي كبار رجال الأعمال

فاخوري، و�شعادة رئي�س جمل�س ادارة 
لال�شتثمار  القاب�شة  ال�شرقية  املجموعة 

�شركة  عام  مدير  و�شعادة  ال�شاعدي،  ماجد  الدكتور 
عام  مدير  و�شعادة  حداد،  مالك  »جت«  ال�شياحية  النقليات 

ال�شركة الوطنية للدواجن فخري ابو �شامل، و�شعادة مدير عام �شركة 
البحر امليت لال�شتثمارات ال�شياحية والعقارية املهند�س نا�شر اخلالدي، ورجل 

العمال عي�شى الرميوين، و�شعادة مدير عام فندق امليلينيوم نبيل اخلزوز، و�شعادة وليد 
العمايرة.

وكان يف ا�شتقبال احل�شور كل من الرئي�س التنفيذي ملجل�س ادارة جملة »امل�شتثمرون الن�شامى« �شريف العمايرة، 
ورئي�س حتريرها علي العمايرة، اللذان �شكرا احل�شور على  تلبيتهم الدعوة حل�شور حفل الع�شاء الذي اقامته ادارة 
املجلة مبنا�شبة دخولها العام التا�شع  موؤكدين على اعتزازهم مب�شتوى الجناز الذي حققته املجلة منذ بداية انطالقها 

يف عام 2007.
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جميع  واأ�شاد 
م�شوؤولني  من  احل�شور 
ورجال اعمال بالدور املهم الذي 
الق�شايا  ملختلف  تناولها  يف  املجلة  تلعبة 
الوعي  ون�شر  اململكة،  يف  بال�شتثمار  تتعلق  التي 
ال�شياحي لدى اأفراد املجتمع، والتاأكيد على اأهمية ال�شتثمار 
وتطويره للنهو�س بالقت�شاد الوطني، بال�شافة اإلى تناولها للمعيقات 

التي تواجه هذه ال�شتثمارات والقائمني عليها.

تاأ�ش�شت »جملة امل�شتثمرون« يف منت�شف عام 2007، لتكون جملة اقت�شادية ف�شلية من اأربعة اعداد 
مديرا  مهيار  يا�شر  و  العمايرة،  علي  فيها  التحرير  لرياأ�س  متميزا،  حتريريا  كادرا  ت�شم  الواحد،  العام  يف 
للتحرير، وال�شتاذ طارق املومني م�شت�شارا التحرير، حيث كانت انطالقة اولى اعدادها يف مطلع عام 2008 بعدد مميز 

ت�شمن ا�شتعرا�س اأبرز ال�شتثمارات العقارية وال�شياحية يف اململكة، خا�شة امل�شاريع العمالقة.

2007 كانت النطالقة الولى باحداثها النقلة 
الن�عية يف معاجلة ق�سايا ال�سثمار
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ووا�شلت املجلة 
انطالقتها القوية 

فقد �شعت من خالل اعدادها 
من  �شنوات  ت�شع  مدار  وعلى  الثالثني 

العمل الدوؤوب لبراز اهم امل�شاريع ال�شتثمارية
العمال  رجال  كبار  مع  ال�شخ�شة  املقابالت  واجراء 

وال�شيا�شة الأردنيني والعرب، حيث اأخذت املجلة على عاتقها خالل 
العداد التي قامت با�شدارها بتناول كافة القطاعات ال�شتثمارية يف اململكة 

دون ا�شتثنماء وتغطية كافة الحداث التي تعنى بال�شان القت�شادي املحلي والدويل، 
كما وقامت بتناول وب�شكل كبري التحديات التي يعاين منها القت�شاد الوطني وال�شتثمارات، يف 

م�شاهمة منها ليجاد احللول الكفيلة بالنهو�س بواقع ال�شتثمار يف اململكة وجتاوز التحديات واملعيقات 
على  �شهل  ب�شكل  الق�شايا  خمتلف  على  ال�شوء  بت�شليط  �شاهمت  حيث  العمال،  رجال  طبقة  منها  تعاين  التي 

احلكومة يف بع�س الحيان ليجاد احللول ملعاجلة العديد من امل�شاكل.
فاملجلة ونظرا لتطور عملها واجنازاتها على امل�شتوى املحلي، اأولت الهتمام الكبري يف نقل واقع و�شورة البيئة ال�شتثمارية 

ت�سدر 4 اعداد يف العام وتتميز ب�سقفها العايل
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بها  تتمع  التي 
الأردنيــــــة  املمـــلكـــــة 
امل�شتوى القليمي  الى  الها�شمية 
يف  دائم  وب�شكل  م�شاركتها  خالل  من 
اأربعة معار�س اقليمة ذات �شبعة دولية والتي تعنى 
بال�شتثمار العقاري، اأبرزها �شتي �شكيب دبي، و�شتي �شكيب 
اأبو ظبي، ومعر�س �شتي �شكيب الريا�س، ومعر�س Big5 دبي، يف 
حماولة منها يف ت�شويق اململكة وامل�شاهمة يف جلب ال�شتثمارات املختلفة �شواء 

العقارية منها او ال�شياحية.

اقت�شادية  جملة  اأف�شل  جائزة  على  احل�شول  من  جدارة  وبكل  »امل�شتثمرون«  جملة  مكن  الجناز  هذا 
ا�شتثمارية باللغة العربية يف الأردن، وعلى جائزة اأعلى م�شاركة vip، وهي عاقدة العزم  على امل�شي يف حتقيق 
املزيد من الجنازات خالل ال�شنوات املقبلة بعون اهلل من خالل العتماد على كادرها التحريري املتميز والذي يتمتع 

باخلربات الكبرية يف العمل ال�شحفي ب�شكل عام والقت�شادي ب�شكل خا�س.

وتناولت املجلة من خالل اعدادها التي قامت با�شدارها منذ 
العام 2008، خمتلف امل�شاريع ال�شتثمارية، ففي كل عدد كان 
هناك اأبواب متخ�ش�شة لواقع ال�شتثمار يف القطاع امل�شريف، 
حيث عر�شت لالجنازات التي حققتها البنوك الأردنية �شواء 
من خالل نتائجها املالية او من خالل الجنازات وح�شولها 
يف  ال�شتثمار  بواقع  تتعلق  اأبوابا  وافردت  دولية،  جائزة  على 

�ساهمت يف حتديد معيقات ال�ستثمار 
والتحديات  التي ت�اجه القطـــــاع
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التاأمني،  قطاع 
ابراز  ي�شمل  حيث 

واجنازات  ن�شاطات  كافة 
�شركات التامني الأردنية بال�شافة الى 

واحللول  تواجهها  التي  التحديات  على  التاآ�شري 
التي ينبغي على احلكومة اتخاذها.

اأعداد املجلة بابا يتعلق يف ال�شتثمار بقطاع التعليم واجلامعات  كما وتفرد 
امل�شهورة يف اململكة، حيث عملت املجلة من خالل هذا الباب على تغطية كافة املنا�شبات 

التي تقوم بها اجلامعات الأردنية اخلا�شة، بال�شافة اإلى م�شاركتها يف تغطية موا�شم تخريج 
العديد من اأفواج طلبتها ورفدهم للعمل يف ال�شوق املحلي والقليمي، الى جانب باب يتعلق بعر�س اأكرب 

واأبرز امل�شاريع العقارية وال�شياحية يف اململكة، �شواء تلك التي تزوال اعمالها اأم مازالت ب�شدد الن�شاء، والوقوف 
على اأبرز ن�شاطاتها والهداف التي �شتحققها على املديني القريب والبعيد.

كما وقامت جملة »امل�شتثمرون« بالهتمام وب�شكل كبري يف 
قطاع النقل، وحجم ال�شتثمار يف هذا القطاع املهم لالقت�شاد 
وا�شعة  تغطية   لها  عدد  كل  يف  خ�ش�شت  حيث  الوطني، 
�شواء  القطاع،  هذا  يف  العاملة  ال�شركات  اأبرز  عن  للحديث 
العاملة يف النقل الربي ام ال�شياحي ام البحري، والوقوف على 
التحديات والجنازات التي حققتها، ومن اأبرز هذه ال�شركات 

املجلة حتر�س على تناول كافة

 ال�ستثمارات مبهنية عايل
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)امللكية الأردنية، و�شركة 
�شارية،  و�شركة  للنقل،  جت 

واكادميية الطريان امللكية(.

اأكرب  انطالقتها،  منذ  املجلة  اأعداد  كافة  وتناولت 
ال�شركات ال�شتثمارية العاملة يف اململكة ك�شركة البوتا�س، 
نقل،  وجمموعة  ال�شناعية،  املدن  و�شركة  الفو�شفات،  �شركة 
تطوير  و�شركة  للدواجن،  والوطنية  الردنية،  الكربونات  و�شركة 

العقبة، و�شركة البحر امليت لال�شتثمارات ال�شياحية والعقارية.

ومل يخل عدد من اعدادها من مقالت ح�شرية لكبار املخت�شني 
اإلى  بال�شافة  وال�شيا�شي،  القت�شادي  ال�شاأنني  يف  والعاملني 

�ساهمت يف دعم احلك�مة بايجاد العديد
 من احلل�ل املتعلقة بق�سايا ال�ستثمار
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امللفات  من  العديد 
اإ�شدارة  كل  ففي  الخرى، 

يتم  للعدد،  رئي�شي  ملف  هناك  كان 
من خالله تناول املو�شوع الرئي�شي وا�شتعرا�س 

تناول  يتم من خالله  الذي  العدد  كافة جوانبه، وم�شروع 
كما  الن�شاء،  ب�شدد  اأو  الن�شاء  حتت  كبري  ا�شتثماري  م�شروع 
زاوية  وهي  ا�شتثمار«  لـ«ابرز  خم�ش�س  جانبا  العدد  ويت�شمن 
متخ�ش�شة لعر�س ال�شتثمارات املتميزة والفريدة،، بال�شافة 
اإلى زاوية خا�شة بعنوان »لقاء العدد«، وهي زاوية يتم من خاللها 
والقت�شادية،  ال�شيا�شية  املحلية  ال�شخ�شيات  كبار  ا�شت�شافة 
اأبراز  عن  للحديث  وذلك  الولى،  الدرجلة  من  م�شتثمر  او 

املجلة تناولت ا�ستثمارات عربية �سخمة

والتقت �سخ�سيات �سيا�سية عربية مرم�قة
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التي  والتحديات  الق�شايا 
املحلي  القت�شاد  منها  يعاين 
على  يجب  التي  واحللول  والدويل، 
القطاعني العام واخلا�س املحليني اتخاذها 

للنهو�س بكافة القطاعات.

وخالل �شنوات عمل املجلة الت�شع، قامت با�شدار ثالثني عددا، 
اململكة  يف  ال�شتثمارية  وامل�شاريع  الق�شايا  اأبرز  فيها  تناولت 
اللقاءات  من  العديد  باجراء  واأنفردت  كما  الها�شمية،  الردنية 
اإلى  ا�شافة  والعرب،  املحليني  العمال  رجال  كبار  مع  احل�شرية 
�شناع القرار ال�شيا�شي، فقد اأ�شدرت اولى اعدادها يف عام 2008، 
اعجاب  نال  الذي  املتميز  العدد  هذ  يف  ال�شوء  بت�شليط  وقامت 

الكادر الإداري والتحريري و�سع »امل�ستثمرون«
 يف مقدمة املجالت العربية واملحلية
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عــلــــى  امل�شـتثمـــريـــن، 
تعمري  �شركة  م�شروع 

الندل�شية«  »فلل  القاب�شة  الأردنية 
الذي كان على الواجهة المامية لعدد الغالف، 

اململكة،  يف  العقارية  امل�شاريع  اكرب  من  يعترب  كان  حيث 
والتي اعطت ال�شافة النوعية لقطاع العقار الردين، اأما على 
طية الغالف اخللفي فقد ت�شمن م�شروع �شركة تعمري الإماراتية 
الدولية، الذي اجنزت م�شروع اأهل العزم يف حمافظة الزرقاء، 
حيث كانت تعترب ال�شركة يف وقتها من اكرب ال�شركات القليمية 

والعربية التي تدخل ال�شوق الردين وت�شتثمر يف قطاع العقار.
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املجلة  ووا�شلت 
انطالقتها القوية يحفزها الى 
ارتياد افاق جديدة ورحبة ا�شتح�شان 
يف  وامل�شتثمرين  العقاريني  املطورين  كبار 
الردن، حيث قامت با�شدار العدد الثاين وتناولت 
فيه اأبرز امل�شاريع ال�شتثمارية العمالقة يف اململكة، �شواء 
اجلامعات  ام  البنوك  ام  العقار  بقطاع  تتعلق  كانت  التي  تلك 
والتامني، حيث �شلطت املجلة يف  هذا العدد ال�شوء على م�شروع 
العقارية  امل�شاريع  اكرب  من  يعترب  الذي  العمالق،  العقبة  �شرايا 
عام  ب�شكل  امل�شروع  �شواء من حيث حجم  اململكة،  وال�شياحية يف 
والكلفة الجمالية له، وكان الرتكيز على هذا امل�شروع العمالق ملا 
له من اهمية كربى يف النهو�س بقطاع ال�شياحة يف مدينة العقبة.

اأخذت على عاتقها ابراز الجنازات التي حققتها 

خمتلف القطاعات املك�نة لالقت�ساد الأردين
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يف  رائدة  �شرايا  ف�شركة 
يف  ت�شتثمر  وال�شفر،  ال�شياحة  قطاع 

تطوير  املمتلكات، عرب  واإدارة  العقارات  تطوير 
الراقية،  باخلدمات  ورفدها  الفخمة  ال�شياحة  الوجهات 

اأن م�شروعها  حيث متلك �شرايا عدة م�شاريع ووجهات، فرغم 
الريادي الأول يف الأردن »�شرايا العقبة«، اإل اأنها متلك بالإ�شافة 
اإلى ذلك م�شروع جزر �شرايا يف اإمارة راأ�س اخليمة يف الإمارات 
العربية املتحدة، و�شرايا بندر ج�شة يف �شلطنة ُعمان، و�شرايا 

اأكتاو يف كازاخ�شتان، و�شرايا �شوت�شى يف رو�شيا.
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العقبة  �شرايا  وم�شروع 
املدينة  قلب  يف  الواقع 
الذي  امل�شروع  ذلك  هو  ال�شاحلية، 
يتمّيز بجمعه بني الطراز العمراين القدمي، 
من  املزيد  للعقبة  لي�شيف  الع�شرية،  والفخامة 
اجلمال، حيث يتكون من 4 فنادق رئي�شية وفندقي بوتيك 
للموؤمترات  اإلى مركز  اإ�شافة  بعدد غرف 1200 غرفة فندقية، 
وحديقة مائية اإلى جانب ناد �شاطئي، و�شوق �شرايا يعك�س اأ�شلوب 
مع  ال�شام،  بالد  منطقة  يف  وخا�شة  القدمية  العربية  احل�شارة 
فلل  الأحجام من اجلراند  اأخرى من خمتلف  �شكنية  وحدة   770
والفلل والتاون هاو�شز وال�شقق خمتلفة الأحجام واملوا�شفات لتلبي 

ومل تغفل جملة »امل�شتثمرون« عن الهتمام بتغطية ال�شتثمارات التي خمتلف الأذواق والرغبات.
تتعلق بقطاع التعليم العايل يف الأردن، حيث تناول املو�شوع الرئي�شي يف 
املوؤ�ش�شات  احدى  تعترب  التي  اخلا�شة،  الزرقاء  جامعة  الثامن  عددها 
فا�شمها  الذاتي،  ال�شتقالل  من  كبرية  بدرجة  تتمتع  التي  الأكادميية 
م�شتوحى من ثاين اأكرب حمافظة اأردينة وهي الزرقاء ، حيث ت�شعى 
اإلى توفري التعليم بنوعيه جلميع طلبة اجلامعة يف جمالت تخ�ش�شهم 

وعلى جميع امل�شتويات.

وا�شتحوذ ال�شتثمار يف قطاع النقل على املو�شوع الرئي�شي للمجلة يف 
عددها الثالث، حيث مت احلديث عن اكرب ال�شركات العاملة يف قطاع 
النقل باململكة وهي �شركة »جت«، التي انطلقت لتقدم اأبرز اخلدمات 
املتعلقة يف نقل الركاب »النقل العام والنقل ال�شياحي«، م�شتندة على 
مبوا�شفات  تتمع  التي  احلافالت  من  كبري  ا�شطول  من  متتلكه  ما 
عاملية، فهي اليوم تتميز بامل�شتوى العايل من اخلدمات التي تقدمها 
التي تقوم بخدمة كافة  البا�شات  بال�شافة الى اجلودة والنوعية يف 

�شرائح املجتمع مبا فيها طبقة رجال الأعمال.
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وركز العدد ال�شاد�س ع�شر على ال�شتثمار يف 
مو�شوعه  يف  العدد  تناول  حيث  امل�شريف،  القطاع 

وغالفه الرئي�شي اأحد اأهم البنوك العاملة يف ال�شوق الردين 
وهو بنك الحتاد، الذي ا�شتطاع خالل فرتة قيا�شية احتالل املراكز 

التي  املتنوعة  الردين من خالل اخلدمات  امل�شريف  القطاع  اداء  الريادية يف 
يقدمها للعمالء.

قام  و�شركائه،  لعمالئه  اجلودة  عالية  وم�شرفية  مالية  خدمات  لتقدمي  دوما  ي�شعى  الذي  الحتاد  فبنك 
وعالمته  املوؤ�ش�شية  هويته  اإحياء  اإعادة  جاء  وقد  امل�شتمر،  لدعم منوه  املوؤ�ش�شية  وهويته  ا�شرتاتيجيته  بلورة  باإعادة 

التجارية مكّمال مل�شاعي البنك وجتديدا لإلتزامه نحو عمالئه وتعهدًا مب�شتقبل م�شرق وواعد.

فهوية البنك م�شتوحاة من الأردن وما ميّثله من طموح وح�شارة، ولقد ا�شتلهمت من طبيعة الأردن وت�شكيالته اجلغرافية الفريدة، من جنمة 
العلم ال�شباعية رمز العزة، من تالل عّمان ال�شبعة، من دفء الروابط الأ�شرية والقيم الأردنية، ومن �شراكات قوّية بنيت لتدوم وتزدهر وتبقى. 

وهو  الأردين  الطبي  القطاع  اأعمدة  اأحد  »امل�شتثمرون«  جملة  من  ع�شر  التا�شع  العدد  تناول  فقد  الطبي،  القطاع  يف  بال�شتثمار  يتعلق  وفيما 
م�شت�شفى ال�شراء، الذي يتطلع دائما اإلى التفوق والريادة يف جمال تقدمي اأف�شل اخلدمات والرعاية ال�شحَية املتميزة، على اأيدي نخبة من 

الأطباء الرَواد يف حقول اخت�شا�شهم، ذوي �شهرة حملَية ودولَية، وفريق متمَر�س يف خمتلف الخت�شا�شات التمري�شية والفنية والإدارية.
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امل�شت�شفى  جتهيز  ومَت 
العلم  اإليه  تو�شل  ما  باأحدث 
املوا�شفات  وباأعلى  تقنيات  من 
العاملية، كما مَت جتهيزه بالعيادات واملراكز 
الخت�شا�شت  خمتلف  ت�شمل  والتي  التخ�ش�شية 
تطوير  يف  ت�شهم  التي  الأجهزة  باأحدث  واملزَودة  الطبية، 
الراحة  يبعث  مما  والعالجية،  ال�شحَية  الرعاية  م�شتوى  ورفع 

والطماأنينة يف نفو�س املر�شى.

وتاأهيل  جتهيز  على  دائما  يحر�شون  امل�شت�شفى  على  فالقائمون 
وذلك  ومتطور،  ما هو جديد  بكل  وتزويدها  فيه  العاملة  الأق�شام 
ل�شتقطاب املر�شى من كافة اأنحاء العامل العربي والقليمي، حيث 

ح�سلت على جائزة اأف�سل جملة اقت�سادية 
ا�ستثمارية باللغة العربية يف الأردن
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يف  امل�شت�شفى  اأقيم 
العا�شمة  يف  حيوي  موقع 

تبلغ  ا�شتيعابية  بطاقة  ويعمل  عمان 
200 �شرير.

وانواع  جوانب  كافة  لتناول  املجلة  خطط  و�شمن  املقابل  يف 
الثامن  عددها  يف  ال�شوء  القت  فقد  اململكة،  يف  ال�شتثمارات 
وهي »جمموعة  الأردن  العمالقة يف  ال�شركات  اأكرب  على  ع�شر 
نقل«، التي حتت�شن اليوم 31 �شركة اإقليمية وعاملية يعمل فيها 
زهاء 3000 موظف يف الأردن واأكرث من 5500 موظف يف اأرجاء 

العامل، وت�شدر منتجاتها لأكرث من 45 دولة يف العامل.
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رائدة ملتزمة  موؤ�ش�شة  اليوم 
بتقدمي خدمة متميزة ومنتجات عالية 
املبادئ  م�شتويات  باأعلى  تلتزم  كما  اجلودة، 
حتقيق  اإلى  وتهدف  التعــــامل،  يف  والأ�شول  وال�شلوكيات 
النجاح يف كافة ا�شتثماراتها، وت�شع �شمن اأهم اأولوياتها ال�شتثمار 

يف املوارد الب�شرية وخدمة املجتمع.

وكان لال�شتثمار يف قطاع ال�شناعات الدفاعية والع�شكرية جانب كبري يف تغطيات العالمية 
باملجلة »امل�شتثمرون«، حيث مت احلديث عن جمموعة كادبي ال�شتثمارية، التي تاأ�ش�شت يف عام 2010 
لتعمل كذراع جتارية وا�شتثمارية ملركز امللك عبداهلل الثاين للت�شميم والتطوير وال�شركات التابعة له، حيث ت�شعى 

اإلى تاأ�شي�س �شراكات يف املجالت الدفاعية والأمنية وال�شناعات املختلفة املكملة لها.

وي�شمل نطاق العمل الذي تغطيه �شركات املجموعة عددا من القطاعات تتمثل يف الآليات وال�شناعات الثقيلة واملعدات 



29 حزيران  2014      امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى

ف العــــــــــــــــدد
ملـــــــ

والذخرية،  والأ�شلحة  القوات 
تتم  حيث  امل�شاندة،  للخدمات  بالإ�شافة 

يتابع  فعال  اإدارة  جمل�س  با�شراف  املجموعة  اإدارة 
وتقدمي  ال�شرتاتيجية  وال�شيا�شات  الأنظمة  تطبيق  وبا�شتمرار 

تقارير اأداء دورية مع تو�شيات ل�شمان دميومة احلوكمة املوؤ�ش�شية.

ا�شتثمارية مبوا�شفات  تكون جمموعة  باأن  املجموعة  ر�شالة  وتتمثل 
يف  والأمنية  الدفاعية  ال�شناعات  قطاع  وحتفيز  لتمكني  عاملية 
وال�شركات  املركز  اأعمال  وتطوير  لإدارة  املجموعة  وتهدف  الأردن. 
العملياتية وا�شتثمارية  من خالل تبني ال�شرتاتيجيات وال�شيا�شات 

والتي ت�شمن حتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية املو�شوعة وبكفاءة.
من جهة اخرى ويف حماولة من املجلة للوقوف على اأبرز الجنازات 
التي حققتها الأردن اقت�شاديا، قامت »امل�شتثمرون« باجراء اللقاءات 

احل�شرية مع كبار رجال العمال وال�شا�شة يف اململكة، وكان 
اأبرز تلك اللقاءات مع دولة رئي�س الوزراء ال�شبق طاهر امل�شري، 

ومع رئي�س املجل�س القت�شادي والجتماعي الدكتور جواد العناين.

طاهر  ال�شبق  الوزراء  رئي�س  دولة  اكد  الثالثني،  املجلة  عدد  ففي 
كبرية،  حتديات  من  يعاين  اليوم  الأردين  الأقت�شاد  اأن  امل�شري، 

للتفكري  احلكومة  دفعت 
يف فر�س املزيد من ال�شرائب على 

املواطنني والرتكيز يف جباية وحت�شيل الموال على 
معاجلة الختاللت.

وقال اأن ارتفاع حجم النفاق احلكومي دفعها اإلى زيادة اعتمادها 
م�شريا  واخلارجي،  الداخلي  امل�شتويني  على  القرتا�س  على 
معاجلة  اإلى  ما�شة  بحاجة  بات  القت�شادية  الأو�شاع  ان  اإلى 
حكيمة وفعالة والبحث عن اأ�شاليب اإدارة جديدة يف اإدارة امللف 

القت�شادي، خا�شة يف مو�شوع ايجاد م�شادر بديلة للطاقة.

»امل�ستثمرون« تنال اأعلى م�ساركة 

VIP على م�ست�ى املنطقة 
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واأ�شاف اأن املخاطر وامل�شاعب التي يواجهها الردن اقت�شاديا 
ب�شكل عام ل تقت�شر على الت�شخم املتنامي الذي تعاين منه فقط، 
بل هناك اكرث من ذلك كون الزمات القت�شادية واملالية ترتبط 
توؤثر كل منها على الخر،  التي  واملعطيات  العديد من المور  يها 
فاململكة تعاين من حجم انفاق حكومي مرتفع يزداد كل عام 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.

امل�شري خالل  اأ�شار  ال�شعب،  القت�شادي  الو�شع  من  وللخروج 

على  ان  الى  اللقاء 
يف  ال�شتمرار   احلكومة 
للطاقة  بديلة  م�شادر  عن  البحث 
الغاز  فهناك  والبرتول،  النفط  لي�س فقط 
ل  كما،  ال�شم�شية.  والطاقة  ال�شخري  والزيت 
ينعم  الذي  وال�شتقرار  المن  عن�شر  ا�شتغالل  من  بد 
العمل يف كافة املجالت والقطاعات خا�شة  لتطوير  به الردن، 
التي تتعلق بقطاع ال�شياحة، فاململكة بامكانها ان تكون دولة رئي�شية 
على امل�شتوى الدويل يف هذا القطاع البالغ الهمية و�شاحب الريادة 
والتعليمية  الطبية  اخلدمات  تقدمي  يف  الو�شط  ال�شرق  منطقة  يف 
موجودة  امليزات  هذه  فجميع  والبنكية،  وير«  »�شوفت  والتكنلوجية  
يف الردن ويتمتع بها املواطن، لذلك لبد من ا�شتغالل هذه امليزات 
وايجاد  املواطن  معي�شة  وحت�شني  الوطني  بالقت�شاد  للنهو�س 

امل�شاريع ذات القيمة امل�شافة.

واأ�شاف ان على احلكومة دعم امل�شاريع الناجحة والقطاعات التي 
الدوية  العاملي، خ�شو�شا قطاع  امل�شتوى  والنجاح  الرقي  بلغت من 
امل�شافة  فالقيمة  وال�شتثمارات،  القطاعات  اأجنح  من  يعترب  الذي 
يف هذه ال�شناعات عالية جدا، كما وان القطاع التعليمي يف الردن 
من  ولبد  الوطني  لالقت�شاد  املكونة  القطاعات  اهم  من  يعترب 
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�شنويا،  دينار  بليون   4-3 مبقدار  والطاقة  الغذاء  من  الأردن 
اإ�شافة اإلى زيادة �شادراتها.

على  توؤكد  فانها  التا�شع  عامها  تدخل  وهي  »امل�شتثمرون«  وجملة 
والوقوف  ال�شتثمارية  الق�شايا  كافة  تغطية  يف  جهودها  موا�شلة 
لالقت�شاد  املكونة  القطاعات  حتققها  التي  الجنازات  ابرز  على 
الوطني، فقد اخذت على عاتقها طرح الق�شايا التي تعنى ب�شوؤون 
بامل�شاريع  تتعلق  التي  تلك  خا�شة  والقليمية،  املحلية  ال�شتثمار 

العقارية العمالقة وال�شخمة.

بال�شكل  وا�شتغالله  تطويره 
المثل، فهناك ع�شرات الف من 

يف  يدر�شون   وامل�شلمني  العرب  الطالب 
الردن وينفقون ع�شرات املاليني من الدولرات.

يف املقابل اأكد رئي�س املجل�س القت�شادي والجتماعي الدكتور 
�شرورة  »امل�شتثمرون«،  جملة  مع  مقابلته  خالل  العناين  جواد 

التحرك للرتويــج لبيئة ال�شتثمار املناف�شة

�شيبداأ يف  الأردن  ان  العناين  الدكتور  اأكد  الطاقة،  ففي جمال 
األف برميل من النفط يوميا، كما �شيتم  عام 2017 باإنتاج 30 
توليد الكهرباء بطاقة 400 ميجاواط من ال�شخر الزيتي، حيث 
�شتوؤمن هذه امل�شروعات حاجة الأردن الرئي�شية والأ�شا�شية من 

الطاقة وبكلفة معقولة.

ومن خالل اإيجاد احللول مل�شكلة الطاقة، فانه �شيتم حل م�شكلتي 
اإنتاج املياه عن طريق التحلية والتكرير واإعادة التدوير، خا�شة 
الإنتاج  زيادة  م�شكلة  اإلى  اإ�شافة  الزراعي،  القطاع  يخدم  مبا 
م�شتوردات  من  �شيقلل  ما  وهو   ، واحليواين  احلقلي  الغذائي 

اعتماد املجلة ك�سريك اعالمي

 لأكرب 4 معار�س يف ال�سرق الأو�سط
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لـــ
اكد معايل نائب رئي�س جمل�س ادارة البنك التجاري الأردين امين املجايل، اأن الأردن ونتيجة ملا يتيمز به من امن وا�شتقرار وامتالكه 

تنكنولوجيا متطورة، لبد اأن يكون قاعدة للخدمات ال�شياحية وال�شتثمارية يف منطقة ال�شرق الو�شط.

وقال خالل مقابلته مع جملة »امل�شتثمرون«، ان املواطن الردين ا�شبح اليوم اكرث وعيا باهمية المن وال�شتقرار الذي يعي�س به، وذلك 
من خالل م�شاهدته لواقع احلال والظروف ال�شعبة التي تعي�شها دول املنطقة امللتهبة، فال�شتقرار ال�شيا�شي الذي يعترب عن�شرا رئي�شيا 
يف كافة دول العامل لتحقيق النمو القت�شادي، يدفع احلكومة اإلى ا�شتغالله للنهو�س بواقع القت�شاد الوطني من خالل زيادة يف حجم 

ال�شتثمارات القادمة الى الردن خا�شة من دول اخلليج العربي، حيث بات الردن اليوم املالذ الآمن لال�شتثمارات يف املنطقة.

وتنويع قاعدة  تو�شيع  لت�شمل  اآلية عمله  الى تطوير  ب�شكل جدي  وي�شعى  نتائج مالية مميزة  الأردين حقق  التجاري  البنك  ان  اإلى  وا�شار 
خدماته املقدمة للعمالء، وذلك لتحقيق النتائج املالية اليجابية، والقيمة امل�شافة للم�شاهمني، فالبنك على موعد لتحقيق قفزة نوعية يف 

الرباح مع الن�شف الثاين من العام احلايل 2014

املجايل: البنك يعترب من امل�سارف الأردنية الناجحة وي�اكب التط�رات التي تخدم العمالء

البنك التجاري الأردين...
اخلدمــــات امل�سرفيـــة املتطــــ�رة
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وفيما يلي ن�س اللقاء:

براأيكم ماهي اأبرز العنا�سر التي يت�جب ت�فرها يف الأردن 
لزيادة حركة النم� القت�سادي؟

ان المن وال�شتقرار يعتربان من اهم العنا�شر اجلاذبة لالإ�شتثمارات 
وامل�شتثمرين،  العمال  لأ�شحاب  ميزتان  هما  بل  ل  انواعها،  بكافة 
دولة  اأي  يف  القت�شادي  النمو  اأ�شا�س  العن�شران  هذان  يعترب  حيث 
يف العامل، وتعمل كل دولة على ابرازهما وتعزيزهما لتن�شيط حركة 

ال�شتثمارات واقامة امل�شاريع القت�شادية على اأر�شها.

يعتربان  ومواردها  امكانياتها  على  العاملية  الدول  اعتماد  وان  كما 
النمو  عجلة  ت�شريع  يف  عليها  تركز  التي  ال�شافية  العنا�شر  من 
ينعم  الذي  الأردن  يف  موجودة  العوامل  هذه  وجميع  القت�شادي، 
احلفاظ  باهمية  املواطن  وعي  اإلى  بال�شافة  وال�شتقرار،  بالمن 
على المن وال�شتقرار م�شتفيدا مما يح�شل يف الدول املجاورة التي 

ت�شهدد ا�شطرابات �شيا�شية.

الأردن،  يف  القت�شادي  والنمو  التطور  �شمان  اجل  من  فانه  لذلك 
ال�شتقرار  الأمن  تعزيز  اأهمها  عوامل،  عدة  على  الرتكيز  من  بد  ل 
التي تتمتع بها اململكة فالأمن يف الأردن يعترب ميزة جذب تناف�شية 
عظمى، فمن خالل احلفاظ على هذه امليزة  فانه �شيتم زيادة حجم 
ال�شتثمارات القادمة اإلى اململكة من خمتلف الدول العربية والعاملية 
العام  القطاع  يف  العمل  تطوير  يجب  كما  منها،  اخلليجية  خا�شة 
وامل�شتثمرين  العمال  رجال  وي�شاعد  الوطني  القت�شاد  يخدم  مبا 
خمتلف  تقدمي  خالل  من  اململكة  يف  م�شاريعهم  واجناح  اقامة  على 

الت�شهيالت.

عليها  الرتكيز  يجب  التي  قطاعات  هي  ما  باعتقادكم 
ودعمها يف ال�قت احلايل؟ 

بها  يتمتع  التي  امليزات  �شوء  وعلى  الأردن  يكون  اأن  يجب  براأيي 
ال�شياحية  للخدمات  قاعدة  الو�شط،  ال�شرق  منطقة  م�شتوى  على 
اأكرب يف  ب�شكل  الهتمام  من  لبد  كما  �شنرت،  والكول  وال�شتثمارية، 
القطاعات  النهو�س بهذه  قطاع الت�شالت واخلدمات، فمن خالل 
الى جانب  ميزة المن وال�شتقرار يف الأردن فانه بالمكان حتريك 

عجلة النمو القت�شادي اإلى المام.

حجم  لزيادة  املطل�بة  احلك�مية  ال�سالحات  ما 
ال�ستثمارات وتعزيز النم� القت�سادي ؟

للم�شتثمرين ورجال العمال،  عليها يف املقام الول تقدمي احلوافز 
اململكة،  يف  وم�شاريعهم  اعمالهم  تطوير  يف  م�شاعدتهم  اأجل  من 
كما لبد للحكومة من العمل على تطوير اآلية تعامل موظفي القطاع 
بني  التعاون  وتن�شيط  تعزيز  اإلى  بال�شافة  امل�شتثمرين،  مع  العام 
امل�شتثمرين و�شركات التمويل وكافة القطاعات التي يحتاجها رجال 
التي تواجههم مبا  العقبات  ب�شكل عام، بهدف تذليل كافة  العمال 
يعود باملنفعة العامة على القت�شاد ويخدم ابناء الوطن وتوفري فر�س 

العمل املنا�شبة لهم.

ما ه� تقيمك لالداء القت�سادي الأردين؟

لبد من معاجلة العجز املايل يف املوازنة العامة بهدف التخفيف من 
املديونية العامة للمملكة، والنهو�س بالداء القت�شادي ب�شكل عام.

البنك �سيحقق قفزة ن�عية يف الأرباح خالل الن�سف الثاين من العام 2014
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بالبنية  تتعلق  التي  امل�شاريع  من  العديد  هنالك  املرحلة  هذه  ويف 
التحتية يف حمافظات اململكة، فعلى احلكومة العمل على تخ�شي�س 
جزء من امليزانية لالحتياجات ال�شرورية التي تخدم هذه امل�شاريع 
وامل�شتثمرين  ال�شتثمار  امام  اخلدمات  �شوية  رفع  يف  ت�شهم  التي 
والكبرية  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  ان�شاء  على  العمل  وكذلك 

بالتعاون مع القطاع اخلا�س وامل�شاركة معه يف هذه امل�شاريع.

تنمية  على  ويعمل  القت�شاد  عجلة  دوران  يف  ي�شاهم  ذلك  كل 
الردين  املواطن  على  باملنفعه  يعود  مبا  انواعها  ب�شتى  ال�شتثمارات 

ويحد من ن�شبة البطالة.  

خالل  اتخاذها  احلك�مة  على  يجب  اجراءات  من  هل 
العبء  وتخفيف  ال�سعار  ت�سخم  من  للحد  املقبلة  الفرتة 

على امل�اطن؟

بكل تاأكيد ... فالو�شع الراهن يتطلب اتخاذ العديد من الجراءات 
حلماية القت�شاد الوطني ب�شكل عام والطبقة الو�شطى ب�شكل خا�س 

التي تعترب �شمام الأمان للمملكة.

ملعاجلة  ال�شعار  رفع  �شيا�شة  على  العتماد  عدم  احلكومة  فعلى 
لها  بد  فال  الوطني،  القت�شاد  منها  يعاين  التي  املالية  الختاللت 
من تخفيف حجم نفقاتها ب�شكل كبري، والعمل على تطوير وتب�شيط 
اجراءاتها التي من خاللها ت�شهل ا�شتقطاب املزيد من ال�شتثمارات 
لل�شباب  العمل  فر�س  من  املزيد  توفري  على  بدورها  �شتعمل  التي 
تعاين  التي  املرتفعة  البطالة  حجم  من  التخفيف  وبالتايل  الردين 

منها اململكة.

قطاع  مع  تتبعها  التي  �شيا�شتها  يف  النظر  اعادة  احلكومة  على  كما 
اليوم يعاين من حتديات كبرية تهدد دميومته  الذي بات  ال�شناعة 
فارتفاع  القطاع،  هذا  يف  ال�شتثمارات  من  املزيد  جذب  ومتنع 
ال�شناعات  قتل  على  يعمل  اليوم  ال�شناعية  املنتجات  على  الأ�شعار 
الن�شاط  على  كبري  ب�شكل  �شينعك�س  الذي  الأمر  واندثارها،  املحلية 
يف  جدي  ب�شكل  العمل  احلكومة  على  لذلك  الأردين،  القت�شادي 
البحث عن م�شادر بديلة للطاقة، كونها اكرب التحديات التي تواجه 
ايجاد  من  لها  بد  فال  الوطني،  لالقت�شاد  املكونة  القطاعات  كافة 
ال�شتعانة  خالل  من  والغاز  النفط  مادتي  ا�شتخدام  عن  البدائل 
بالطاقة ال�شم�شية، وا�شتخدام ال�شخر الزيتي الذي �شيكون البديل 

المثل ملعاجلة م�شكلة الطاقة التي يعاين منها الردن.

الذي  ال�شياحة  ب�شكل اكرب بقطاع  الى الهتمام  ادعو احلكومة  وانا 
لهذا  احلوافز  من  املزيد  تقدمي  من  لها  بد  فال  الأردن،  كنز  يعترب 
احللول  وايجاد  منها  يعاين  التي  امل�شاكل  على  والوقوف  القطاع 
العمالت  من  املزيد  دخول  وبالتي  ال�شياح،  جذب  بهدف  وذلك   ،
ا�شتغالل ميزة  الدولة، حيث لبد من  الى خزينة  ال�شعبة  الجنبية 
الت�شويقية  ال�شيا�شة  يف  الأردن  به  يتمتع  الذي  وال�شتقرار  المن 

والرتويجية يف كافة دول العامل.

اين  الأردين  التجاري  البنك  عن  للحديث  ننتقل  دعنا 
ت�سنف بنككم مع مناف�سيه ؟

الأردن  داخل  تعمل  التي  الكربى  امل�شارف  من  يتعرب  اليوم  البنك 
اأرتفاع يف حجم الودائع  اإلى  واكرثها جناحا، فالنتائج املالية ت�شري 

لبد من معاجلة العجز املايل يف امل�ازنة العامة بهدف التخفيف من املدي�نية العامة
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التي  ال�شعبة  القت�شادية  الظروف  من  الرغم  على  والت�شهيالت، 
يعاين منها الردن، ومدى تاأثرها بالحداث ال�شيا�شية التي ت�شهدها 

دول املنطقة.

البنك التجاري تاأثر �شلبا برتاجع الداء القت�شادي العام يف اململكة، 
رغم حمافظته على ادائه املايل الناجح، لكن الظروف القت�شادية 

ال�شعبة للمملكة دفعت اإلى تراجع يف حجم ال�شتثمارات.

هل لك ان تزودنا بال��سع والنتائج املالية للبنك؟

املا�شي  العام  خالل  ا�شتطاع  الأردين  التجاري  البنك  تاكيد...  بكل 
وال�شيا�شية  القت�شادية  الظروف  ب�شيطة، رغم  ارباح  2013 حتقيق 
ال�شعبة، لكن ومن خالل ادائه منذ بداية العام احلايل 2014، فانه 
يتوقع ان يحقق قفزة نوعية يف حتقيق الأرباح خا�شة خالل الن�شف 

الثاين من العام احلايل.

على  مبا�شر  وب�شكل  اإيجابا  انعك�شت  البنك  اتبعها  التي  فال�شيا�شات 

نتائجه املالية اجليدة املتحققة، م�شريا اإلى اأن البنك وا�شل تدعيم 
ناحية  من  اأن�شطته  ربحية  وزيادة  ناحية،  من  املايل  مركزه  وتقوية 

اأخرى.

يف  ما�س  البنك  اأن  ليوؤكد  جاء  للبنك،  اليجابي  الداء  هذا 
على  والرتكيز  الدخل  م�شادر  تنويع  على  املبنية  ا�شرتاتيجيته 
م�شتمر  وانه  بها،  يعمل  التي  املناطق  الت�شغيلية يف جميع  الإيرادات 
اأف�شل اخلدمات امل�شرفية من خالل فروعه املنت�شرة يف  يف تقدمي 

جميع املناطق التي يتواجد بها.

البنوك من خالل تطوير  البنك يف مقدمة  يكون  ن�شعى لن  وكذلك 
فالنهو�س  املقبلتني،  ال�شنتني  خالل  وا�شتثماراته  اعماله  حجم 
باخلدمات املقدمة للعمالء وتطوير الربامج املطروحة يتعرب من اأبرز 

بنود ا�شرتاتيجية عمل البنك.

يف  للعمل  للدخول  املقبلة  املرحلة  خالل  تدريجيا  البنك  و�شينتقل 

على احلك�مة العمل خف�س نفقاتها ب�سكل كبري  وعدم العتماد على رفع الأ�سعار



تقدمي القرو�س املتو�شطة وال�شغرية، بال�شافة للقرو�س ال�شخ�شية 
بهدف توفري املزيد من اخلدمات البنكية وامل�شرفية للعمالء.

ما هي اخلطط والتطلعات امل�ستقبلية للبنك؟

لتكون  منتجاته  بتطوير  يقوم  حاليًا  فالبنك  لنقدمه،  الكثري  لدينا 
مالئمة ملتطلبات واحتياجات العمالء وفق اعلى املوا�شافات العاملية، 
الفرتة  خالل  طرحها  و�شيتم  جديدة  اخلدمات  هذه  �شتكون  حيث 

املقبلة.  

فخطة عمل البنك خالل الفرتة املقبلة تت�شمن  برناجمًا لالإجراءات 
الزمنية  والفرتات  اعتمادها  يجب  التي  التف�شيلية  واخلطوات 
هذه  لتنفيذ  جديًا  بالعمل  امل�شرف  با�شر  وقد  للتنفيذ،  املرتقبة 
املخاطر،  لإدارة  وفعالة  �شليمة  �شيا�شة  باعتماد  منه  التزامًا  اخلطة 
فالبنك �شي�شتمر يف تنمية كوادره الب�شرية من خالل تكثيف الدورات 
التدريبية، وتقدمي باقة من اخلدمات املتطورة، وال�شعي اإلى حتقيق 

زيادة يف الإيرادات مع تخفي�س امل�شاريف، مبا يحقق قيمة م�شافة 
اإلى امل�شاهمني، وال�شتمرار يف ا�شتخدام اأحدث الو�شائل التقنية التي 

ت�شاعد على رفع م�شتوى اخلدمة املقدمة اإلى العمالء.

و�شيتم تو�شيع ن�شاط امل�شرف، مبا يتنا�شب مع حركة ال�شتثمارات 
املحلية والأجنبية، وتطوير املنتجات امل�شرفية وطرح منتجات جديدة 

تنا�شب ال�شوق املحلية، وخلدمة خمتلف ال�شرائح والقطاعات.

يف  العاملة  البن�ك  دمج  ب�سرورة  للدع�ات  تنظر  كيف 
القطاع امل�سريف؟

اندماج البنوك تعترب �شيا�شة ناجحة لتعزيز قوة واداء البنوك املحلية 
خا�شة يف ظل الظروف القت�شادية ال�شعبة، كما وانها تعترب احدى 
اي�شا يف  ت�شاههم  الفعالة لإدارة املخاطر، فهذه املطالبات  الدوات 
الأمر  القطاع،  الى  وم�شاهمني جدد  و�شركاء  م�شتثمرين  ا�شتقطاب 

الذي �شريفع من �شوية وعمل امل�شارف الأردنية.

اندماج البن�ك يعترب اإحدى الأدوات الفعالة لإدارة املخاطر التي ت�ساهم يف ا�ستقطاب امل�ستثمرين
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»�س�فك�س 2014« يختتم فعاليته بنجاح 
كبري  وي�قع العديد من العق�د

افتتح حتت الرعاية امللكية ال�سامية

�شوفك�س  اخلا�شة  العمليات  قوات  معدات  معر�س  فعاليات  اختتمت 
2014 دورته العا�شرة، الذي كان قد افتتح حتت رعاية جاللة امللك 
على  املهتمني  من  كبريين  وح�شور  م�شاركة  و�شط  الثاين،  اهلل  عبد 

ال�شعد املحلية والإقليمية والدولية.

الذي  الأمر  العامل،  دولة يف   41 �شركة من   371 املعر�س  وا�شتقطب 
يعك�س اأهمية هذا امللتقى الدويل املتخ�ش�س يف عر�س اأحدث تقنيات 
التح�شري  يف  اخلا�شة  وفرقها  الأمنية  الأجهزة  توؤّهل  التي  املعدات 
ال�شركات  قامت  حيث  الإرهاب،  مكافحة  ملهام  والتدريب  والتجهيز 
قوات  وتكنولوجيا  وم�شتلزمات  معداتها  اأحدث  بعر�س  امل�شاركة 

العمليات اخلا�شة والتجهيزات الدفاعية من جميع اأنحاء العامل.

وقدمت الأجنحة من القوات امل�شلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ومن 
الع�شكرية  والآليات  املعدات  من  عددا  امل�شاركة  الدولية  ال�شركات 

الثقيلة واخلفيفة، والتي تطلق لأول مرة ومتتاز بتقنية عالية.

وخالل حفل الفتتاح  تابع امللك عبد اهلل الثاين واحل�شور التمرين 
والعامل  الإقليم  يف  احلالية  التهديدات  طبيعة  ميثل  الذي  العملياتي 
القوة  وا�شتخدام  واأ�شاليبه،  اأ�شكاله  بكافة  وحماربته  الإرهاب  �شد 
ياأخذ  اأنه  خا�شة  منابعه،  وجتفيف  مكافحته  يف  والأمنية  الع�شكرية 
طابع العتداء على املدنيني العزل وتعري�س حياتهم للخطر وتهديد 

مقومات الأمن الوطني القت�شادية وال�شيا�شية وال�شياحية.

اخلا�شة  العمليات  ووحدات  ت�شكيالت  من  عدد  التمرين  ونفذ 
من  ومب�شاندة   5/ املِلكي  اخلا�شة  العمليات  طريان  ولواء  امل�شرتكة 
طائرات �شالح اجلو املِلكي، ومب�شاركة من خمتلف الأجهزة الأمنية 

وال�شرطية و�شالح الهند�شة امللكي.

ل�شركات حملية  اأجنحة  على  ا�شتمل  الذي  املعر�س  امللك يف  وجتول 
وعربية وعاملية، وا�شتمع من القائمني عليها ل�شروحات حول املنتجات 
املعرو�شة من معدات ع�شكرية وعملياتية ت�شتخدم يف جمالت الدفاع 

الع�شكري والعمليات اخلا�شة ومكافحة الإرهاب.
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للقوات  معرو�شات  على  ا�شتمل  الذي  الأردين،  اجلناح  امللك  وزار 
�شمت  املدين،  والدفاع  العام  الأمن  ومديريتي  الأردنية  امل�شلحة 
خمتلف  مع  التعامل  يف  ت�شتخدم  وحديثة  متطورة  ومعدات  اأ�شلحة 

الظروف واحلالت العملياتية والدفاعية والإنقاذ والإ�شناد املدين.

للت�شميم  الثاين  امللك عبداهلل  زار، خالل اجلولة جناح مركز  كما 
التابعة  ال�شركات  منتجات  لأحدث  يعر�س  الذي  والتطوير)كادبي( 
للمركز يف هذا املجال، وا�شتمع من القائمني عليه اإلى �شرح مف�شل 
اإنتاجها واملعدات التي مت تطويرها لال�شتخدام  عن الآليات التي مت 
جمموعة  الى  بالإ�شافة  الدفاعية،  والأ�شلحة  اخلا�شة  العمليات  يف 
من  وعدد  املركز  بني  امل�شرتكة  والتطويرية  البحثية  امل�شاريع  من 

اجلامعات.

و�شاهد جاللته خالل جتواله يف الأجنحة التابعة لكربيات ال�شركات 
الدفاعية  املعدات  ت�شنيع  جمالت  يف  معرو�شاتها  اأبرز  العاملية 
والتطبيقات  الظروف  خمتلف  يف  امل�شتخدمة  والعملياتية  والأمنية 

الع�شكرية.

اأن  الطباع،  عامر  �شوفك�س  ملعر�س  العام  املدير  اأكد  املقابل  يف 
من  املزيد  واأ�شاف  ال�شابقة،  النجاحات  تخطى   »2014 »�شوفك�س 
الإجنازات والتميز ما يدفعه اإلى مزيد من العمل للمعر�س املقبل يف 

دورته املقبلة 2016.

و�شهد املعر�س م�شاركة 7 بلدان جديدة وقدمية كانت قد توقفت عن 
اأذربيجان،  بولندا،  امل�شاركة يف )�شوفك�س(، وهي: جورجيا، تركيا، 
التي  الدول  جميع  م�شاركة  عن  ف�شال  وال�شويد،  ا�شبانيا  �شلوفاكيا، 

�شاركت يف الدورة املا�شية.

اخلا�شة  العمليات  قوات  معدات  ومعر�س  موؤمتر  اإن  الطباع  وقال 
»�شوفك�س« 2014 يف دورته العا�شرة، الذي اأقيم بقاعدة امللك عبداهلل 
الأول اجلوية يف عمان، حقق جناحا ومتيزا وا�شحني وعالمة فارقة 
تنظيم  العاملي يف  امل�شتوى  على  واحد  رقم  وامل�شنف  ودوليا  اإقليميا 
والأمن  اخلا�شة  العمليات  معدات  مبجال  املتخ�ش�شة  املعار�س 

القومي.

واأ�شاف اأن ر�شالة �شوفك�س وبجميع دوراته ر�شالة اأمن و�شالم وهي 
دليل وا�شح وب�شهادات اإقليمية ودولية متعددة، اأن الأردن واحة اأمن 
وعاملية  اإقليمية  م�شاركة  �شهد  املعر�س  اأن  اإلى  م�شريا  وا�شتقرار، 
املدنيني  امل�شوؤولني  وكبار  الأركان  وروؤ�شاء  الدفاع  وزراء  من  وا�شعة 
عدد  جتاوز  حيث  وال�شديقة،  ال�شقيقة  الدول  من  والع�شكريني 

ال�شركات امل�شاركة 371 �شركة متثل 41 دولة يف العامل.

العمليات  قوات  بتجهيزات  خا�س  معر�س  اإقامة  فكرة  اأن  وتابع 
اخلا�شة والأمن القومي تعود الى روؤى القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
العام  يف  اخلا�شة  للعمليات  قائدا  كان  حينما  الثاين  عبداهلل  امللك 
1996، حيث كانت رعايته �شببا يف جناح املعر�س ومتيزه دورة بعد 

اأخرى.

مدى  على  الإجنازات  من  الكثري  حقق  الأردن  اأن  الطباع  واأو�شح 
مناطق  اأكرث  يف  ووقوعه  املوارد  حمدودية  رغم  املا�شية  الأعوام 
الإجنازات  هذه  اأحد  »�شوفك�س«  اأن  اإلى  م�شريًا  ا�شطرابا،  العامل 
الأردنية فهو يجمع كل عامني قادة الدول و�شناع القرار من مدنيني 
اأوا�شر  اأرجاء العامل يف الأردن لتعزيز  وع�شكريني و�شركات من كل 
الكفيلة  ال�شراكات  وتنمية  وبناء  اخلربات  وتبادل  امل�شرتك  التعاون 

بتحقيق وا�شتدامة الأمن والأمان ملختلف ال�شعوب.

املعر�س ا�ستقطب ٣71 �سركة من 41 دولة يف العامل و�سهد م�ساركة 7 دول جديدة
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وبني اأن »�شوفك�س« تلقى الكثري من الطلبات من امل�شاركني والداعمني 
لتو�شعة م�شاحة املعر�س، ما ميكن خمتلف الدول امل�شاركة من زيادة 

حجم م�شاركاتها فيه.

واأ�شاد عدد من امل�شاركني يف املعر�س بدقة التنظيم و�شال�شة الو�شول 
الى جميع الأجنحة ومن�شات العر�س، م�شيدين مبا حققه الأردن من 

منجزات وطنية على كل ال�شعد.

واعتربوا اأن املعر�س يتيح الفر�شة لكل املتخ�ش�شني واملهتمني بقطاع 
هو  ما  كل  على  لالطالع  املتطورة  الدفاعية  واملعدات  التكنولوجيا 

جديد يف هذا العامل الذي �شنعه الفكر الب�شري.

مثالية  من�شة  ي�شكل  بات  املعر�س  اأن  امل�شاركني  من  عدد  واأكد 
وجتهيزاتها  تقنياتها  اأحدث  اإبراز  يف  الراغبة  الدفاع  ل�شناعات 
العامل  مناطق  من  القرار  اأ�شحاب  اأمام  وال�شرتاتيجيات  والأ�شواق 

املختلفة.

لكثري  كبرية  فر�شة  كانت  وندوات  لقاءات   »2014 »�شوفك�س  و�شهد 
من الدول امل�شاركة لتبادل املعرفة واخلربات الع�شكرية يف جمالت 
للقوات اخلا�شة يف احلروب  والتاأهيل  والتدريب  الع�شكري  الت�شنيع 
احلديثة، مبا يخدم الأمن وال�شالم الدوليني ويعود بالنفع على �شعوب 

هذه الدول.

العمليات  معر�س  يف  امل�شارك  املدين  بالدفاع  اخلا�س  اجلناح  وكان 
اخلا�شة �شوفك�س2014 �شهد اإقبال كبريًا من الزوار من داخل اململكة 

وال�شيوف الذين ابدوا اإعجابهم مبا �شاهدوه من تطوير وحتديث يف 
كافة م�شتلزمات الو�شول لالأداء امليداين الحرتايف.

اإلى  بزيارة  املدين  الدفاع  اأجهزة  وفود  املعر�س قامت  وعلى هام�س 
اأكادميية الأمري احل�شني بن عبداهلل الثاين للحماية املدنية واملدينة 
التدريبية للدفاع املدين ا�شتمعوا خاللها اإلى اإيجاز قدمه نائب مدير 
عام الدفاع املدين اللواء نا�شر ابو بقر حول الإ�شرتاتيجية التاأهيلية 
والتدريبية جلهاز الدفاع املدين وو�شائل تنفيذها وبخا�شة يف املجال 

الأكادميي.

الأمري  اأكادميية  عميد  من  تف�شيلي  �شرح  اإلى  الوفود  ا�شتمعت  كما 
الغثيان  الدكتور في�شل  املدنية  للحماية  الثاين  احل�شني بن عبداهلل 
هند�شة  جمال  يف  الأكادميية  يف  تدر�س  التي  التخ�ش�شات  حول 
وبالتعاون مع  املتخ�ش�س  الطبي  والإ�شعاف  الكارثة  واإدارة  الإطفاء 

اجلامعة الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية.

البياي�شة  �شعيد  العميد  التدريبية  املدين  الدفاع  مدينة  اآمر  وتناول 
يف اإيجاز قدمه خالل الزيارة الدور الكبري الذي ت�شطلع به املدينة 
اأو  الأردين  املدين  الدفاع  يف  �شواء  الكوادر  تاأهيل  يف  التدريبية 
التدريب  ان  باعتبار   ، ال�شقيقة  الدول  يف  املدنية  احلماية  اأجهزة 
ورفع  املهارات  �شقل  يف  الأهم  احللقة  هو  والنظري  العملي  ب�شقيه 
كفاءة كوادر الدفاع املدين لتمكينهم من اأداء واجباتهم بكل مهنية 

واحرتاف.

وو�شهد »�شوفك�س 2014« توقيع عقود اأ�شلحة وذخائر لالأردن والإعالن 

»�س�فك�س« تلقى الكثري من الطلبات من امل�ساركني والداعمني لت��سعة م�ساحة املعر�س
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والقوات  الأردنية  اململكة  وقعت  فقد  اأجنبية؛  اأردنية  �شراكات  عن 
البحرية الأمريكية خطاب عر�س وقبول ر�شمي لإبرام عقد ميثل اأول 
 APKWSTM عملية بيع دولية لـ200 من ال�شواريخ املوجهة بالليزر
�شركة  ت�شنعها  التي  الدقة(  الفائق  املتقدم  الفتاك  ال�شالح  )نظام 
املوجهة  الأخرى  الأ�شلحة  ووزن  تكلفة  وبثلث   BAE Systems
بالليز . وتعد �شواريخ APKWS التي تدخل حاليًا عامها الثالث من 
الإنتاج الكامل، الوحيدة يف وزارة الدفاع الأمريكية املوؤهلة من عيار 
الليزري  التوجيه  بتقنية  بدقة  موجهة  ك�شواريخ  للعمل  بو�شة   2.75

�شبه الن�شط ل�شرب اأهداف لينة ومدرعة خفيفة يف املناطق ال�شيقة.

عقدًا  )باراماونت(  �شركة   مع  الردنية  امل�شلحة  القوات  وقعت  كما 
وتتميز  خمتلفة  مبوا�شفات  مومبي  نوع  من  اآلية  خم�شني  ل�شراء 
مركبة مومبي مبوا�شفاٍت متطورة كثرية، كعربة م�شاة قتالية عالية 
الر�شاقة، توفر حماية وقوة نريان رائعة وهي م�شممة لتوفري حماية 
والإنفجارات   ،)IEDs( املرجتلة  واملتفجرات  الأر�شية  الألغام  �شد 

اجلانبية، وهجمات قذائف اآر بي ج.

ووقعت ال�شركة الأردنية الدولية للحماية اتفاقية مع ال�شركة الأردنية 
ل�شناعة الذخائر واخلدمات امل�شاندة، على تزويد ال�شركة الردنية 
ملوقع  متكاملة  اإلكرتونية  ومراقبة  حماية  اأنظمة  للحماية  الدولية 

اأن  ويذكر  امل�شاندة.  واخلدمات  الذخائر  ل�شناعة  الأردنية  ال�شركة 
ال�شركتني من �شركات جمموعة كادبي ال�شتثمارية.

واأعلنت جمموعة كادبي ال�شتثمارية توقيع اتفاقية �شراكة مع �شركة 
)اأواك�س( لتاأ�شي�س  احلريق  اإطفاء  واأنظمة  املبا�شر  للربط  اأمانكوم 

التزود  من  الأردن  ميكن  ما  املبكر،  الإنذار  واأنظمة  املبا�شر  للربط 
مبحطات مربجمة اأوتوماتيكيًا لتطوير خدمات الأمن وال�شالمة على 

م�شتوى كربى ال�شركات العاملية.

القطاعني  من�شاآت  بني  ما  الربط  اإلى  اجلديدة  ال�شركة  وتهدف 
التوا�شل  اإلى  احلاجة  دون   911 العمليات  مع غرفة  والعام  اخلا�س 
الب�شري حيث يعترب نظام الربط املبا�شر لالإنذار املبكر اأحدث نظام 

اإنذار يف العامل.

الى ذلك فقد طّورت ال�شركة الأردنية حللول الت�شنيع واخلدمات- 
احدى �شركات جمموعة كادبي الإ�شتثمارية - كا�شحة ثلوج على �شكل 
)Bucket( م�شنعة حمليًا وباأ�شعار مناف�شة وذلك ا�شتجابة ملتطلبات 
على  بقدرتها  ال�شركة  تعر�شها  التي  الكا�شحة  هذه  وتتميز  ال�شوق. 
امت�شا�س ال�شدمات با�شتخدام نواب�س خا�شة ل�شمان تخفيف اأثر 

الإ�شطدام باحلواجز على الكا�شحة والآلية معًا.

»�س�فك�س 2014« �سهد ت�قيع عق�د اأ�سلحة وذخائر لالأردن والإعالن عن �سراكات اأردنية اأجنبية

جمم�عة كادبي ال�ستثمارية ت�قع اتفاقية �سراكة مع �سركة »اأمانك�م«
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باتت جمموعة كادبي ال�شتثمارية ذات  �شمعة عالية عامليًا ملا تتحلى به من 
املجموعة  م�شتثمرو  يتمتع  حيث  الجنازات،  من  حافل  و�شجل  م�شداقية 
بخدمات ت�شويقية عالية اجلودة عامليًا، وقدرات بحثية و�شناعية ممتازة، 
ال�شناعية،  كادبي  منطقة  يف  املتخ�ش�شة  واملن�شاآت  الأرا�شي  وتوفر  كما 
الإجرائية  الأمور  كافة  وت�شهيل  املال  راأ�س  يف  امل�شاهمة  اإلى  بالإ�شافة 

واللوج�شتية.

واليوم تتناول »امل�شتثمرون« اجلزء الثالث من �شل�شلة احللقات الربع التي 
خ�ش�شتها  لتغطية كافة ن�شاطات جمموعة كادبي ال�شتثمارية، حيث �شيتم 
يف هذا العدد احلديث عن قطاع اخلدمات امل�شاندة وال�شركات التابعة لها، 
والذي ي�شمل عدة �شركات توفر خدمات رئي�شية لدعم ال�شناعات وكافة 

العمليات النتاجية، لتعزيز القاعدة ال�شناعية ل�شركات املجموعة وباقي 
عمالء القطاع.

اأحمد  املهند�س  ال�شتثمارية  كادبي  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ويقول 
اأمنية  واأنظمة  خدمات  بـ:  تتمثل  اخلدمات  هذه  ان  ال�شاّلخ،  عدنان 

متطورة، وحا�شنة �شناعية توفر خدمات لوج�شتية متكاملة.

وال�شركة  ال�شناعية،  كادبي  منطقة  هي:  للقطاع  التابعة  وال�شركات 
الأردنية الدولية للحماية، و�شيكيوريتا�س ال�شرق الأو�شط واأفريقيا/الأردن 

.PSC

احلــرة  الـمـنطـقـة  تعترب  ال�شناعية  كادبي  منطقة  اأن  ال�شاّلخ  ويقول 
بال�شناعات  املخت�شة  الأو�شــط  الـ�شـرق  فــي  الأولـى  اخلـا�شــة  احلديثة 

م�ستثمرو »كادبي« يتمتع�ن بخدمات
 ت�س�يقية عالية اجل�دة عامليًا

ال�ساّلخ: منطقة كادبي ال�سناعية تعترب الـمـنطـقـة احلــرة اخلـا�ســة الأولـى فــي الـ�سـرق الأو�ســط

»امل�ستثمرون« تتناول احللقة الثالثة من قطاعات املجم�عة
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مميـــــــــز
ا�ســــتثمــــــار 

حمدودة  ك�شركة  م�شجلة  خا�شة  �شناعية  حرة  منطقة  فهي  الدفاعية، 
بكافة  تتمتع  حيث  احلرة،  املناطق  قانون  مبوجب  وتعمل  امل�شوؤولية، 
احلرة  للمناطق  القانون  منحها  التي  واحلوافز  والت�شهيالت  المتيازات 
اخلا�شة والعامة، وتوفر املنطقة م�شتوى عاليا من الدعم ل�شركات �شناعية 
خمتارة خمت�شة يف ال�شناعات الدفاعية و�شناعة الآليات واملركبات، كما 
اإلى  اإ�شافة  ال�شريبية،  والإعفاءات  لال�شتثمار  وتوفر حزمة من احلوافز 
خدمات متعلقة ببنية الت�شالت التحتية. ويقوم على اإدارة املنطقة فريق 

خمت�س متعدد اللغات من القطاع اخلا�س واجلي�س.

بالأمور  خمت�شة  �شناعية  حرة  منطقة  باإن�شاء  املنطقة  روؤية  وتتلخ�س 
واآمنة  جاذبة  بيئة  توفري  فهي  الرئي�شية  مهمتها  اما  والأمنية،  الدفاعية 
امل�شتثمرين وم�شنعي  بالكفاءة يف خدمة  تتميز  الأو�شط،  ال�شرق  قلب  يف 
يف  دورها  تعزيز  على  تعمل  حيث  واملركبات،  والآليات  الدفاعية  املعدات 
حتفيز وتطوير التجمعات ال�شناعية، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف، 
وهي تعزيز وتدعيم النمو ال�شناعي املتخ�ش�س يف الأردن، وتوفري و�شائل 
اإلى  ال�شناعي اخلالقة  العمل  املتقدمة ومناذج  التكنولوجيا  لنقل  واآليات 
يعود  الأردن مما  الب�شرية يف  القوى  رفع م�شتوى  وامل�شاعدة على  الأردن، 

بالفائدة على املواطنني وعلى ال�شركاء ال�شرتاتيجيني.

وي�شري ال�شاّلخ اأن منطقة كادبي ال�شناعية حتتوي على م�شاحة 1.800.00 
م2 من املقاطع ال�شناعية القابلة للتاأجري ترتاوح م�شاحاتها بني 2500 اإلى 

20000 م2 مع اإمكانية �شم اأكرث من مقطع، ومن�شاآت ومباين ُتن�شاأ بح�شب 
الرغبة، وم�شاغل وهناجر جاهزة للتاأجري، وبنية حتتية مبوا�شفات عالية 
ت�شمل توفر املياه والكهرباء ب�شكل موثوق، و�شبكة طرق معبدة وم�شاءة، 
يرتاوح عر�س الطرق فيها ما بني 20 و40 م، واملجاري و�شبكات ال�شرف 
جذابة،  طبيعية  ومناظر  ال�شرف(،  مياه  معاجلة  )حمطات  ال�شحي 
و�شبكة ات�شالت وبيانات متقدمة، و 608500 م2 مناطق خ�شراء ل�شمان 

التوازن البيئي.

كما حتتوي على اأنظمة اأمن وحماية متطورة، ومركز دفاع مدين خم�ش�س 
والتاأمني  والبنوك  املوا�شالت  ت�شمل:  م�شاندة  وخدمات  للمنطقة، 
جممع  لتوفري  بالإ�شافة  املطاعم،  وخدمات  العقارات  واإدارة  والتنظيف 

جتاري حديث ي�شتمل على مكاتب جتارية ومطاعم وقاعات اجتماعات.

اما احلوافز التي توفرها منطقة كادبي ال�شناعية، فيمكن تلخي�شها بان 
ال�شركات امل�شجلة �شمن قانون املنطقة احلرة تتمتع بالإعفاء من �شريبة 
جتارة  و  اململكة،  خارج  اخلدمات  اأو  ال�شلع  بـت�شدير  ي�شمح  مما  الدخل 
اخلدمات  وتوريد  احلرة،  املناطق  حدود  داخل  ال�شلع  وبيع  الرتانزيت، 

وال�شلع لال�شتفادة منها داخل املنطقة احلرة.

ومن احلوافز التي توفرها املنطقة، الإعفاء من �شريبتي الدخل واخلدمات 
يف  العاملني  الأردنيني  غري  املوظفني  وعالوات  رواتب  عن  الجتماعية 

املنطقة تتمتع بالإعفاء من �سريبة الدخل مما ي�سمح بـت�سدير ال�سلع اأو اخلدمات خارج اململكة
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املناطق احلرة، والإعفاء من ر�شوم ال�شترياد والر�شوم اجلمركية و�شائر 
اأو  احلرة  للمنطقة  امل�شتوردة  الب�شائع  على  املرتتبة  والر�شوم  ال�شرائب 
امل�شدرة منها، واإعفاء الأبنية والإن�شاءات املقامة يف املنطقة احلرة من 
الأموال  باإعادة روؤو�س  الأرا�شي، وال�شماح  ر�شوم الرتخي�س ومن �شريبة 
الت�شريعات  اأحكام  )وفق  احلرة  املنطقة  من  عنها  النا�شئة  والأرباح 
وال�شلع  واملواد  واملعدات  الآلت  ت�شدير  اإعادة  اإلى  بال�شافة  النافذة(، 
والتجهيزات الالزمة لإقامة اأي م�شروع فيها وت�شغيله اأو تو�شعته والأرباح 

النا�شئة عن ذلك )وفق اأحكام الت�شريعات النافذة(.

ويقول ال�شاّلخ اأن منطقة كادبي ال�شناعية تعتمد يف نهج عملها على عدة 
املوطن  هي  كادبي  فمنطقة  �شركاء«،  هم  »امل�شتثمرون  ان  وهي  مبادئ، 
البحث  ن�شاطات  من  تنتج  والتي  الناجحة  التجارية  للنماذج  الطبيعي 
والتطوير امل�شتمرة يف جمموعة كادبي ال�شتثمارية، كما تعترب البيئة املثلى 

للم�شتثمرين الراغبني بت�شنيع املنتجات الدفاعية و�شناعة املركبات.

ومن مبادئ املنطقة »احلفاظ على خدمات ذات جودة عالية« وذلك من 
م�شتوى  ذات  حتتية  بنية  و  مهنية،  بطريقة  املنطقة  مرافق  اإدارة  خالل 
عاملي تتكون من طرق معبدة وحمطات توليد طاقة ومياه و�شبكات �شرف 
�شحي، و�شبكات ات�شال متطورة مع اأنظمة حماية ومراقبة 24-7 يف داخل 
وخارج املنطقة، و« معايري عالية يف الإدارة واملوظفني«، حيث تقوم منطقة 

كادبي ال�شناعية باختيار املوظفني ذوي الكفاءة العالية لإدارة املنطقة.

خالل  من  وذلك  والبيئة«،  ال�شحة  على  »املحافظة  اي�شا  مبادئها  ومن 

ال�شناعية،  املنطقة  يف  احلريق  ملكافحة  متكاملة  مياه  �شبكة  وجود 
والعمل على املحافظة على التوازن البيئي من خالل حمطة معاجلة مياه 
ال�شرف، وتوفري 608500 م2 مناطق خ�شراء حتيط املنطقة ال�شناعية 
و  املوقع،  حول  بيئيا  وحزاما  عازلة  اأمنية  منطقة  يوفر  مما  بالأ�شجار، 
مبداأ »�شمان ال�شالمة من خالل توحيد الإجراءات«، حيث تتخذ منطقة 
للمناطق  الدولية  ال�شناعية  املعايري  التالية:  املراجع  ال�شناعية  كادبي 
احلرة، و املعايري الدولية للجودة البيئية، ومعايري العمل، واملعايري الأمنية 
الدولية  املمار�شات  واأف�شل  واملربجمة،  الوا�شحة  والإجراءات  الع�شكرية، 

يف �شيا�شات اإدارة املمتلكات.

للحماية  الدولية  الأردنية  ال�شركة  عن  للحديث  ال�شاّلخ  وينتقل 
ال�شتثمارية  كادبي  جمموعة  �شركات  اإحدى  وهي   ،)JoSecure(
اخلدمات  توفر  حيث  امل�شاندة،  اخلدمات  قطاع  من  كجزء   )KIG(

الأمنية للموؤ�ش�شات احلكومية والقطاعات اخلا�شة والعامة.

اأنظمة وخدمات  م�شتوى  بالعمل على حت�شني  تتلخ�س  بان مهمتها  ويقول 
ومنتجات احلماية من خالل توفري اأنظمة حماية وخدمات ممتازة، حيث 
جنحت ال�شركة يف فرتة ق�شرية بالتميز يف ال�شوق املحلي، وذلك من خالل 
اخلدمات والتقنيات املعتمدة لديها مع اأف�شل اأداء؛ ومن خالل تقدمي حلول 
ال�شركة  مهند�شو  يقوم  ذلك  اإلى  بالإ�شافة  معقدة.  اأمنية  مل�شاكل  تقنية 
املطلوبة  التقنيات  يف  والتطوير  بالبحث  العالية  واملوؤهالت  اخلربات  ذوو 
واملتطلبات املختلفة، اأما قيم ال�شركة فهي ال�شمولية التي تت�شمن احلماية 

غري املجزاأة، واجلودة يف كل ما تفعله وتقدمه.

»�سيكي�ريتا�س الأردن« تقدم خدمة حماية م�سلحة وغري م�سلحة لل�سركات والأفراد
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»اأنظمة  وهي  لل�شركة  رئي�شية  وحدات عمل  هناك  اأن  اإلى  ال�شاّلخ  وي�شري 
احلماية املتكاملة«، حيث تقوم )JoSecure( بتقييم متطلبات العمالء 
مع  املخاطر  تفادي  خطة  تطوير  ثم  ومن  التهديدات  جميع  وحتليل 
تعترب  حيث  النظام،  وت�شغيل  وتركيب  احلماية  نظام  وت�شميم  العميل 
احلماية،  ل�شمولية  مبا�شرة  ترجمة  اإل  هي  ما  املتكاملة  احلماية  اأنظمة 
ووحدة )معدات احلماية واأجهزة املعاينة(، حيث ان الكثري من احلالت 
الأمنية تتم  من خالل طلب معاينة الأ�شخا�س والأدوات، لذلك ت�شتخدم 
ال�شحيح،  النظام  اختيار  يف  لت�شاعد  وخرباتها  معرفتها  )جو�شكيور( 

وذلك من خالل توفري اأجهزة املعاينة والك�شف للعمالء.

باإمكان  ا�شت�شارية«، حيث  اي�شا هي »خدمات  ال�شركة  ومن وحدات عمل 
بالدرا�شة  القيام  اأو  التو�شيات  وتقدمي  بدرا�شات  القيام  )جو�شكيور( 
الت�شغيل،  على  وامل�شاعدة  املورد  باختيار  وامل�شاعدة  املوا�شفات  وجتهيز 
اأ�شاطيل  اإدارة  توفر  فهي  واملالحة«  التتبع  الرقمية،  »اخلرائط  ووحدة 
اجلغرافية،  املعلومات  نظم  وتطبيقات  الرقمية  واخلرائط  املركبات، 

واأجهزة املالحة، والتدريب املتقدم، وخدمات ما بعد البيع.

تورد  حيث  املحمية«،  واملنتجات  احلماية  »منتجات  وحدة  وهناك 
اإلى  بالإ�شافة  الهوية واجلوازات،  الوثائق املحمية، بطاقات  )جو�شكيور( 
بناء احللول املتكاملة التي ت�شمل مراكز البيانات ومراكز الطباعة ومراكز 
اأي�شًا  ال�شركة  وتقدم  كما  املتخ�ش�شة،  الطاقات  بتطبيقات  التحكم 

العالمات الأمنية والأختام وغريها من املواد ال�شبيهة.

خمتربات  بتزويد  قامت  فقد  باحلماية«،   املتعلقة  »املختربات  وحدة  اما 
الطب ال�شرعي وغريها من املختربات ذات ال�شلة يف مديرية الأمن العام، 
فال�شركة تقوم بتزويد حلول متكاملة جلميع اأنواع املختربات تقريبًا، ومن 

�شمن ذلك الدفاع املدين.

»�شيكيوريتا�س  امل�شاندة،  اخلدمات  لقطاع  التابعة  الخرية  ال�شركة  اما 
ال�شرق الأو�شط واأفريقيا/الأردن PSC«، فهي اإحدى �شركات جمموعة 

كادبي ال�شتثمارية بال�شراكة مع �شيكيوريتا�س AD ال�شويدية.

ويقول ال�شاّلخ انه من خالل فهم متطلبات الزبائن وو�شعهم يف املقدمة، 
ا�شتطاعت �شيكيوريتا�س ال�شرق الأو�شط واأفريقيا/الأردن ان حتقق مكانة 
مرموقة يف جمال الأمن واحلماية اخلا�س الأردين من خالل م�شاريعها، 
التي تقدم فيها اخلدمات الأمنية للمباين التجارية، واملوؤ�ش�شات ال�شناعية 

واملالية، واملجمعات ال�شناعية يف كال القطاعني اخلا�س والعام.

العمليات  مع  تتكامل  معرفة  تقدم  الأردن«  »�شيكيوريتا�س  اأن  وي�شيف، 
متجاوبة  فهي  ككل،  واملجتمع  العمل  واأماكن  املنازل  حتمي  كما  العاملية، 
ت�شمم  فانها  لذلك  الزبائن،  تواجه  وحمددة  فريدة  اأمنية  حتديات  مع 

العرو�س خ�شي�شًا ملتطلبات �شناعية حمددة.

م�شلحة  وغري  م�شلحة  »حماية  ال�شركة،  تقدمها  التي  اخلدمات  ومن 
لل�شركات والأفراد«، وعمليات الر�شد وكامريات املراقبة، وخدمات مركبة 
الأمنية،  وال�شت�شارات  متكاملة(،  اأمنية  واأنظمة  ال�شخ�شية  )احلرا�شة 

والتدريب.

وي�شري ال�شاّلخ اإلى اأن ال�شركة ول�شمان ا�شتيفاء متطلبات الأمن وال�شرية، 
فقد و�شعت معايري �شديدة لالختيار والتدريب والتنظيم واملهنية واإدارة 
العاملني، حيث اأن معظم موظفي ال�شركة هم اأفراد متقاعدون من القوات 

امل�شلحة الأردنية والأجهزة الأمنية املحلية الأخرى.

ال�سركة الأردنية الدولية للحماية ت�فر اخلدمات الأمنية للم�ؤ�س�سات احلك�مية
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ر�سا�سيــات...

بقلـــــــــم : هديـــــــل الرحامنــــــــة

1-ل �سيء ين�ست لب�ح احلديقة ال الفاأ�س الذي ُيغر�س 

يف قلبها......ليزرع وردة !!!

2- �سئل احد البطال متى ت�سعر انك �سجاع و ق�ي !!!

قال:- كلما اقرتبت من �سعيف اأو غبي.........

الول يخاف ل�حده و يهرب ............

والثاين اأ�ستغفله و ا�سحك عليه.....

البطل احلقيقي ل تخافه ول حتبه ول ت�ستميل عطفه 

ول حتتاج اليه....

اختيارنا  نغري  بالعادة  �سيء  اختيارنا  يك�ن  عندما   -٣

فكاأننا نبدل ال�سم وال�سكل والروح .......واخلارج !!!

الذي عليه ان يتبدل حتى ل يتكرر ال�سيء لي�س الآخر 

بل اأنت .....ذاتك !!!

نحن ُنعطى الن�سيب على الت�سابه الذي ل يعلمه ال اهلل 

ن�سيبنا ي�سبهنا ........واملراأة رزق الدار و الرجل رزق 

البيت وعلى نياتكم ترزق�ن !!!

فال  وجهك  كان  ...هذا  ي�سبهك  فيه  كنت  الذي  ال�سيء 

تنظر فقط اليه بل اأب�سر مالحمك ...

القل�ب  تت�سابه  ل  حتى  الداخل  بتغيري  الن�ايا  فبدل�ا 

.....ل بتبديل الآخر !!!

4- نادى القدر على ال�جع وه� يتجه الى حيث ي�ساء ..

قال له:-

الى اين انت ذاهب !!

اأتظنها ف��سى ......

اأجابه:-

هناك....

قال القدر :-

هناك امراأة ل و وقت لديها ....انها م�سغ�لة جدًا!!!

اتركها ......واذهب الى هنا !!!

هنا امراأة فرغت حياتها من كل �سيء ت�ستعد للقاء ....

واخرى ترتك ما لديها لتت�سلى فاذهب اليها اي�سًا !!!

ال�سعب  القدر  ل تفرغ حياتك متامًا فت�سبح حتت طلب 

�سيئا ليفعله فيرتك نف�سه عر�سة  انه يزور من ل يجد 

مللء حاجة الآخرين و �س�اغر ال�جع !!!

هديل  على  ي�ستيقظ  عندما  الع�سف�ر  حلم  يل  ارِو   -5

حمامه.........

رائحة  �سلبك  من  اأ�ستهي  عظامك  من  عليَّ  ُق�س   

احلكاية.... 

6- عندما مي�ت كل �سيء ويغتال كل �سيء ...

 و ل يبقى �سيء....

و ت�سري ال�سياء كالرتاب بكل �سيء ال التيمم....

و تفقد الر�سفة ا�س�ار الفرح ....

وتهدم ال�س�امع على روؤو�س ا�سحابها....

وي�سيع من اليام �س�ابها......

ي�سبح احلب بغاية الهمية ..

7- القرار ال�سحيح ه� الذي نتخذه باللحظة اخلاطئة 

يف ال�قت املنا�سب

كانت  ان  الفاعي  جاءت  اين  من  ن�ستغرب  كيف   -8

الثعابني هي من لقحت الرحام !!؟

9- تعلمت من غيااابك ...................

كيف اأُ�سغي ل�سفااهي كلما باغتها العط�س ..

10- يارب ....من مل تعطه فهذا لي�س لنك حرمته 

بل انك ف�سلته باحلمد ....على ال�ساكرين 

فاحلمدهلل الذي ل يحمد على مكروه �س�اه ....











 ال تفكر وال تحتار ..
         بندار  أحسن  إختيار
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اختطاف الإ�سالم بني الإرهاب والف��سى

 بقلـــــــــم : د. ابراهيـــــــــم بــــــــــــدران

حمنة تلميذات املدار�س يف نيجرييا واللواتي اختطفن من قبل جماعة 
الإ�شالم  �شرقة  م�شاألة  تعيد  حرام«  الغربي  »التعليم  اأي  حرام  بوكو 
وت�شويهه اإلى الواجهة مرة ثانية . ومنذ اأكرث من اأربعني �شنة وفئات 
اأ�شماء  التكفري والتطرف والفو�شى والقتل والدمار واملرتزقة حتمل 
اأو مدلولت اإ�شالمية، وتغلف نف�شها بدعاوى دينية حتت �شمع وب�شر 
الب�شطاء،  من  الكثري  ي�شدقها  حتى  راح  مكان،  كل  يف  امل�شلمني 

وي�شتغلها البع�س الآخر من الوكالء والو�شطاء والعمالء.

لها  الراف�س  املوقف  كان  فقد  املجموعات،  تلك  به  قامت  ما  ورغم   
ولإ�شالميتها املزيفة �شعيفًا للغاية، ولي�س فيه تفنيد قاطع، وا�شتنكار 
اأ�شبحت  حتى  الأفعال.  وباأقوى  الأ�شوات  وباأعلى  املالأ  اأمام  وا�شح 
ظاهرة اجلماعات التكفريية بكل ما يقومون به من فظائع اأمرًا عاديًا 

يف ديار امل�شلمني، من اندوني�شيا �شرقا وحتى موريتانيا غربا.

 وعبثا حتاول جموع امل�شلمني اإزالة �شفة التخلف والوح�شية والإرهاب 
اجلماعات  هذه  اأعمال  ب�شبب  ظلما،  وبدينها  بها  تلت�شق  التي 
وتف�شرياتها اخلاطئة والظاملة للدين قبل اأن تكون متخلفة. وا�شتغلت 
فراحت  اجلماعات،  هذه  املتناق�شة  مب�شاحلها  الدوائر  و  الدول 
ت�شتعملها اأدوات لزعزعة كيان الدول امل�شادة لها، ومتزيق املجتمعات 
يف  هذا  الدين.  با�شم  واحلقد  الكراهية  م�شاعر  وتاأجيج  الأخرى، 
حني تتمتع قيادات تلك اجلماعات باملال واملتاع الذي ياأتيها من كل 
التي  اإ�شرائيل  ذلك  كل  من  امل�شتفيدين  اأكرب  وكان  و�شوب.  حدب 

وجدت يف هوؤلء �شالحا �شبه جماين لتقوي�س الدول العربية و تفتيت 
جمتمعاتها. ويكفي اأن يطلق املدعي التكفريي على نف�شه لقبا دينيا 
اأ�شماء ال�شحابة والتابعني، حتى ي�شبح �شاحب مكانة  اأو ا�شما من 
وكلمة، ول ي�شتطيع احد اأن يقول له كفى. و قد �شاعد على ا�شتمرار 
حتى  تدرك  مل  التي  العربي،  احلكم  اأنظمة  احتفاظ  احلالة،  هذه 
ميكن  ذخرية  الديني«  »باملو�شوع  الدميقراطي،  التغري  حتمية  الآن 

ا�شتعمالها عند ال�شرورة يف وجه املعار�شة.

 وحني يجتمع العقالء واحلكماء يتحدثون عن الوئام بني الأديان.

 وال�شوؤال هل هناك حقيقة خ�شومة وحروب بني الأديان؟ وهل هناك 
غياب اأ�شيل للوئام والعي�س امل�شرتك بني النا�س؟ الإجابة بالتاأكيد ل. 
اإل اإذا اآخذ النا�س الدين كما يقوله زورا اأمري هذه اجلماعة، و�شيخ 

جماعة ثانية، وفقيه جماعة ثالثة ومفتي جماعة رابعة... وهكذا.

اأمل يكن هناك وئام بني امل�شيحية والإ�شالم على مدى مئات ال�شنني 
مع  جنب  اإلى  جنبا  العرب  امل�شيحيون  يحارب  اأمل  املنطقة؟  يف 
)حروب  الأوروبي  الغزو  �شد  الأيوبيني  جي�س  يف  العرب  امل�شلمني 
واليطايل؟  والربيطاين  الفرن�شي  ال�شتعمار  و�شد  الفرجنة(؟ 
جنب  اإلى  جنبا  طوائفهم  بكل  وامل�شيحيون  امل�شلمون  يحارب  األ 
الب�شع؟  الإ�شرائيلي  والحتالل  ال�شهيوين  الغزو  �شد  فل�شطني  يف 
العن�شري  الف�شل  جدار  اأمام  باكيا  البابا  قدا�شة  ينحِن  اأمل 
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امل�شكلة؟  فاأين  الأق�شى؟  امل�شجد  يزر  اأمل  اإ�شرائيل؟  اأقامته   الذي 
ال�شراع واخلالف لي�س بني الأديان، واإمنا بني ال�شيا�شيني، واأ�شحاب 
امل�شالح، وجمموعات طاحمة اإلى ال�شلطة،  واأخرى مرتزقة، وثالثة 
و  ولية،  تعّدها  ورابعة  بها،  تعرتف  ل  الوطنية،  بالدولة  م�شتهينة 
وطن«،  »كلمة  يت�شمن  مل  الكرمي  القراآن  لأن  الوطن  تنكر  خام�شة 
وكلها يف النهاية، تريد اأن تفر�س نف�شها على املجتمع بالقوة الدموية 
خا�س ب�شكل  ال�شباب  وعلى  نف�شه،  الدين  وعلى  الأمر  لزم   اإذا 

اآن واحد.  العمل على )4( حماور يف  الأزمة يتطلب  اأن اخلروج من 
امل�شلمني  لدى  امل�شتقرة  الدينية  املوؤ�ش�شية  غياب  من  النتهاء  الأول: 
ال�شنة حتى ل ي�شبح باإمكان اأي �شخ�س -مهما بلغ علمه اأو جهله- اأن 
يتحدث با�شم الدين وبا�شم الإ�شالم، وين�شب كالمه اإلى فقيه ما، اأو 
خمطوطة ما، ويف نف�س الوقت ل يالقي ا�شتنكارا فوريا ورف�شا قاطعا 

من جمهور امل�شلمني وعلمائهم ومن املوؤ�ش�شة الدينية املعرتف بها.
  

را�شخة،  دينية مرجعية  موؤ�ش�شة  على  التوافق  يتم  اأن  لبد  هنا  ومن 
يطمئن جمهور امل�شلمني اإلى موقفها وحكمتها وعقالنيتها وا�شتنارتها، 
وبالتايل يرف�شون الآراء والفتاوى واملواقف والدعاءات التي �شتنطلق 
تو�شيع  فاإن  الدور  هذا  ملثل  موؤهال  الأزهر  كان  واإذا  �شواها.  من 
القاعدة التي يعمل من خاللها الأزهر لت�شم علماء من خمتلف الدول 
ال�شتمرار  يجوز  ل  انه  عاجلة.  الثاين:  �شرورة  ي�شبح  الإ�شالمية 
الفقهاء، على  واآراء  الدين، وقراءة كتب الرتاث،  تعليم  و  يف تف�شري 
اعتبار اأن املجتمع  يعي�س يف اجلاهلية اأو بداية الإ�شالم، مبعنى انه ل 

توجد دولة، ول يوجد قانون، ول موؤ�ش�شات.
ي�شعوا  اأن  الدينية  واملوؤ�ش�شة  والأ�شاتذة  واملف�شرين  العلماء  على  اإن 
قراءات جديدة للرتاث تقوم على اأن العالقة بني النا�س هي يف ظل 
ينظمها  القائمة فعال، وهي عالقة مواطنة متكافئة  الوطنية  الدولة 
القانون والد�شتور والت�شريعات القائمة و تن�شجم مع املقا�شد العليا 
لل�شريعة األ وهي م�شالح النا�س. وقد انتهى الزمن الذي نرى وطننا 
فيه من خالل حمدث اأو راوية يف الدولة العبا�شية، ونرى العامل فيه 

من خالل اأعرابي ي�شاأل هذا الفقيه اأو ذاك التابع.

الظاهرة  والفل�شفة  واملناهج  والأ�شاليب  الطرق  مراجعة  الثالث: 
الطرق  اإن  الدينية.  وامل�شاألة  الأديان  تدري�س  تتناول  التي  واخلبيئة 
العلم والعقل  والأ�شاليب واملناهج احلالية مل تنجح يف املزاوجة بني 

حت�شني  يف  تنجح  مل  كذلك  والقانون.  والدولة  والإن�شانية  والدين 
بها  تنطلق  التي  الدينية  الدعاءات  ملواجهة  يكفي  مبا  النا�شئة 
اجلماعات املتطرفة التي تلغي العقل والقانون والعلم و جوهر الدين 
التي  اأن املال وال�شلطة واحلكم  ال�شباب. �شحيح  والدولة وتوؤثر على 
يوعد بها هوؤلء، متثل اإغراءات جاذبة، ولكن اأعمال القتل والإرهاب 
اإقامة  طريق  وعلى  الدين،  با�شم  الت�شوير  كامريات  اأمام  والذبح 
النف�شي  التكوين  اأن هناك خلال هائال يف  تك�شف  الإ�شالمية  الدولة 

والفكري والروحي والإن�شاين لكل هوؤلء.

وتوظيف  بال�شيا�شة  الدين  خلط  ا�شتمرار  على  الإ�شرار  اإن  الرابع: 
اأن  ينبغي  واجلماعية  ال�شخ�شية  ال�شيا�شية  الأهداف  خلدمة  الدين 

ينتهي لغري رجعة .

والإ�شالم القت�شادي  ال�شيا�شي،  الإ�شالم  تعابري مثل:  فاإن  وبالتايل 
للدين  واإمياءات  اأ�شرار  من  حتمله  ما  ب�شبب  ت�شتمر  اأن  يجوز  ل 
وهل  ال�شيا�شي؟  الإ�شالم  اأطار  يف  تعمل  حرام  بوكو  هل  اأول. 
وهل  ذبح  �شيا�شي؟  اإ�شالم  الأبرياء  قتل  و  للمباين  القاعدة  تفجري 
وهل  �شيا�شي؟  اإ�شالم  الن�شرة  يد  على  الت�شوير  اآلت  اأمام  النا�س 
وجمموعات  جلماعات  الأ�شماء  ع�شرات  وهل  الأجناد  وهل  داع�س 
اأ�شيف  مهما  اإ�شالما  لي�شت  اإنها  بالتاأكيد  �شيا�شي؟  اإ�شالم  كلها 
الأخرى  الأديان  يقبل  دين  الإ�شالم  اأو�شاف.  من  الكلمة  اإلى 
التاريخية. املعاي�شة  وواقع  القراآين،  الن�س  ب�شريح  معها   ويتواءم 
الدين  ت�شويه  عن  ال�شكوت  غبار  عنهم  امل�شلمون  ينف�س   فمتى 
�شيء  ال�شيا�شة  اأن  وبا�شتمرارية  يعلنون �شراحة  ومتى  واختطافه.؟. 
الدول  ع�شر  القدم  ومنذ  الآن  يعي�س  العامل  وان  الدين؟  غري  اأخر 
الدولة،  و�شلطة  والنظام  القانون  فيها  العالقة  ينظم  التي  املدنية 

ولي�س الأفراد واجلماعات الذين يظهرون يوما بعد يوم.

اإن كل مواطن له احلق يف حرية العتقاد، ولكن تكفري الآخرين ومن 
ثم افرتا�س ا�شتحقاقهم القتل واملوت ما هو اإل جرمية كربى، ولي�س 
و  احلالة  هذه  تنتهي  فهل  �شيء.  من  الدين  من  ول  العتقاد،  حرية 
يتفق امل�شلمون على موؤ�ش�شة مرجعية تقطع الطريق على من يهدمون 
م�شتقبل اأوطانهم و�شعوبهم حتت �شتار املا�شي و با�شم الدين؟ ذلك 

هو حتدي امل�شتقبل .
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»هيئــــة ال�ســـتثمـــار« ...
 نقطــة الت�ا�ســل مـع امل�ستثمريــن

اأن�شاأت يف عام 2008، بهدف ا�شتقطاب ال�شتثمارات الأجنبية املبا�شرة، 
القت�شادي  النمو  حتقيق  خالل  من  للمملكة  القت�شادية  القدرة  وتعزيز 
لالأن�شطة  متطورة  ا�شتثمارية  بيئة  واإيجاد  واحلرة،  التنموية  املناطق  يف 

القت�شادية وحت�شني امل�شتوى املعي�شي.

هيئة ال�شتثمار التي تعترب املوؤ�ش�شة احلكومية امل�شوؤولة عن اإطالق وتنظيم 
واإدارة املناطق التنموية واحلرة يف الأردن وتنميتها، تتمتع اليوم با�شتقالل 

مايل واإداري مبوجب قانون املناطق التنموية و احلرة.

ح�شب رئي�س هيئة ال�شتثمار بالوكالة الدكتور خالد ابو ربيع، فان الهيئة 
بو�شفها نقطة التوا�شل الوحيدة مع امل�شتثمرين، متار�س مهامها مبوجب 
الذي  الواحدة  النافذة  نظام  التنموية واحلرة، من خالل  املناطق  قانون 
اخلدمات  وتقدمي  امل�شاريع،  وت�شغيل  العمل  مبا�شرة  حتفيز  على  يعمل 
للم�شتثمر ب�شرعة وكفاءة عالية، و�شفافية يف التعامل، مقرونة مبجموعة 

من احلوافز ال�شتثمارية والإعفاءات ال�شريبية واجلمركية.

على  وحت�شل  ال�شتثمار  هيئة  مظلة  �شمن  اليوم  هي  التنموية  فاملناطق 
احلوافز والمتيازات من خالل قانون املناطق التنموية.

جاللة  �شعي  �شمن  اأنه  لـ«امل�شتثمرون«،  حديثه  خالل  ربيع  ابو  ويقول 
امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني لإحداث نقلة نوعية يف م�شرية التنمية 
من  عدد  اطالق  مت  وطموحة،  جريئة  ومببادرة  الأردن،  يف  امل�شتدامة 
املناطق التنموية واحلرة يف خمتلف اأنحاء اململكة، حيث توفر هذه املناطق 

اأب� ربيع: ال�سناعة الأردنية و�سلت ملراحل متقدمة
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ا�شرتاتيجي  نحو  وعلى  جتمع  متكاملة،  تناف�شية  منظومة  للم�شتثمرين 
اإلى  والو�شول  العاملة  والأيدي  واخلدمات  التحتية  والبنية  املوقع  من  كاًل 

الأ�شواق الإقليمية والعاملية.

عرب  الجتماعية،  العدالة  حتقيق  اإلى  تهدف  ال�شتثمار  هيئة  اأن  وي�شيف 
وخلق  اململكة،  ومناطق  حمافظات  كافة  على  التنمية  مكت�شبات  توزيع 
على  البناء  عرب  والعلمية  والجتماعية  القت�شادية  لالأن�شطة  ونواة  بوؤر 
تنموية  حلقات  واإيجاد  منطقة،  كل  يف  والتفا�شلية  التناف�شية  امليزات 
وحتقيق  الفقر  من  واحلد  العمل،  فر�س  خلق  الى  بالإ�شافة  متكاملة، 
والإقت�شادية  الإجتماعية  الظروف  الى جانب حت�شني  الإقت�شادي،  النمو 

وامل�شتوى املعي�شي للمواطنني.

وي�شتمر اأبو ربيع باحلديث عن هيئة ال�شتثمار ليوؤكد باأن الذي يقوم على 
من  متخ�ش�س  فريق  العمل  يف  ي�شانده  مفو�شني  جمل�س  روؤيتها،  تنفيذ 
اإطار من ال�شراكة الفاعلة مع �شركات التطوير  املوظفني املوؤهلني، �شمن 

الرئي�شية املكلفة باأعمال تطوير املناطق التنموية واحلرة وت�شغيلها.

للم�شتثمرين،  والمتيازات  واحلوافز  املزيا  بتقدمي  تقوم  الهيئة  ان  وبني 
والربامج  اخلطط  واقرار  التنموية  للمناطق  العامة  ال�شيا�شات  ور�شم 
الالزمة، كما وتعمل على تنظيم البيئة ال�شتثمارية والن�شطة القت�شادية 
هذه  توطني  على  القدرة  لها  الهيئة  تبقى  حتى  وذلك  عليها،  والرقابة 

ال�شتثمارات لبناء الوطن ورفع �شاأنه وتعزيز القدرة القت�شادية للمملكة 
من خالل حتقيق النمو القت�شادي يف املناطق التنموية.

بالفر�س  املتعلقة  واملعلومات  الواحد،  املكان  خدمة  الهيئة  وتوفر  كما 
الى  بالإ�شافة  الأردن،  يف  واحلرة  التنموية  املناطق  يف  ال�شتثمارية 
ت�شهيل جميع امل�شائل والإجراءات املرتبطة بالإ�شتثمار، حيث ت�شعى هيئة 
يف  التكاملية  من  نوع  وايجاد  ال�شتثمارات  وتطوير  تو�شعة  اإلى  ال�شتثمار 
الأردن ب�شكل عام، لي�س فقط من خالل منظومة احلوافز التي تقدمها، بل 

من خالل اظهار امليزة الن�شبية والتناف�شية لكل منطقة تنموية.

وك�شف اأبو ربيع ان الهيئة اليوم تويل الهتمام الكبري يف م�شاريع الطاقة 
املتجددة، حيث اولى جاللة امللك عبد اهلل الثاين ايجاد البدائل املنا�شبة 
الطاقة  م�شاريع  يف  لال�شتثمار  بالدعوة  الأردن  يف  الطاقة  م�شكلة  حلل 
الطاقة  النوع من  ا�شتخدام هذا  للبحث يف  الهيئة  املتجددة، وهو ما دفع 

البديلة.

وقال انه بناء على التوجيهات امللكية ال�شامية، فقد بداأت الهيئة بدرا�شة 
العديد من املناطق واملدن ال�شناعية  ادراج م�شاريع الطاقة املتجددة يف 
الأردنية، حيث بداأت الهيئة بدرا�شة منطقة معان التنموية التي تعترب من 
اأكرث مناطق العامل املهيئة لال�شتفتادة من الطاقة ال�شم�شية، نظرا لطبيعة 

املناخ يف املنطقة و�شطوع ال�شم�س على مدار العام ب�شكل قوي.

الهيئة ت�سعى اإلى حتقيق العدالة الجتماعية
عرب ت�زيع مكت�سبات التنمية على كافة املحافظات
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الولى  املرحلة  بال�شروع يف  ال�شتثمار  هيئة  فقد عمدت  وبناء على ذلك، 
اأر�س  على  تقع  التي  التنموية  معان  مدينة  يف  ال�شم�شية  الطاقة  لنتاج 
لنتاج  وحملية  عاملية  �شركات   9 تاأهلت  حيث  دومنا،  الف   5 م�شاحتها 
الطاقة املتجددة يف هذه املدينة، كما وخ�ش�شت احلكومة 18.500 دينار 

لهذه الغاية التي �شيتم تاأهيلها على عدة مراحل خالل العامني املقبلني.

كما ومت تخ�شي�س 4 الف دومنا يف منطقة املفرق التنموية لنتاج الطاقة 
املتجددة، حيث �شت�شاهم الطاقة امل�شتخرجة يف توفري الكهرباء للمواطنني، 
بال�شافة للم�شتثمرين وا�شحاب امل�شانع التي ت�شتهلك الكميات الأكرب من 
الطاقة يف حال  اأ�شعار  ايجابا على  �شينعك�س  ما  وهو  الكهربائية،  الطاقة 

النتهاء من عملية النتاج وهو ما �شيلم�شه املواطن ب�شكل فعلي.

وي�شري اأبو ربيع اإلى ان جاللة امللك يعمل ب�شكل دائم على ترويج وت�شويق 
الردن عامليا جلذب ال�شتثمارات العربية منها ام الجنبية، حيث ا�شتطاع 
الذي  المر  اململكة،  الى  العاملية  ال�شركات  من  عدد  ا�شتقطاب  جاللته 
يعك�س مدى ثقة هذه ال�شركات بالبيئة ال�شتثمارية يف الردن، حيث باتت 
ملا  نتيجة  الجنبية،  الدول اجلاذبة لال�شتثمارات  اليوم من  تعترب  اململكة 
تتميز به من ا�شتقرار �شيا�شي وامني مقارنة بالدول القليمية يف منطقة 

ال�شرق الو�شط، وهو حول اململكة اإلى وجهة رئي�شية لال�شتثمارات العاملية. 
تعمل  �شركات مطورة خمت�شة  ت�شم  ال�شتثمار  هيئة  ان  ربيع،  اأبو  ويقول 
فقد  الرقام  لغة  خالل  فمن  اجلوانب،  جميع  يف  لال�شتثمار  تهيئتها  على 
التنموية واحلرة بلغ  بلغ حجم ال�شتثمارات امل�شتفيدة من قانون املناطق 
املا�شي  العام  بداية  منذ  القطاعات  دينار يف خمتلف  مليون  حوايل 548 
2013، وبلغ عدد ال�شتثمارات 93 ا�شتثمارا تركز منها يف القطاع ال�شناعي 
حوايل 419.850 مليون دينار، توزعت على املناطق التنموية يف »املفرق، 

اربد، معان، �شحاب، الكرك، املوقر«.

مليون   126.150 حوايل  ال�شياحي  القطاع  يف  ال�شتثمار  حجم  وبلغ  كما 
دينار يف منطقة البحر امليت التنموية، ويف القطاع اخلدمي حوايل 2 مليون 
ال�شتثمارات  حجم  بلغ  حيث  التنموية،  العمال  جممع  منطقة  يف  دينار 

الكلية حوايل 700 مليون دينار ا�شتوعبت اأكرث من 5 الف عامل.

قوانني  من  ا�شتفادت  التي  ال�شتثمارات  حجم  ان  الربيع  اأبو  وك�شف 
ال�شتثمار واملناطق التنموية واملدن ال�شناعية جتاوزت املليار دينار حتى 
ال�شناعية  القطاعات  خمتلف  يف  وذلك   ،2014 احلايل  العام  منت�شف 

والتجارية وال�شياحية وال�شحية وغريها من القطاعات . 

الهيئة بداأت بدرا�سة ادراج م�ساريع الطاقة املتجددة يف املناطق واملدن ال�سناعية

9 �سركات عاملية وحملية تاأهلت لنتاج الطاقة ال�سم�سية
 يف مدينة معان التنم�ية 
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ا�شتثماري جيد، م�شريا  يب�شر مبو�شم  ال�شتثمارات  تلك  ان جمموع  وقال 
توظيف الف  ا�شافية  جلهة   قيمة  تعترب ذات  ال�شتثمارات  تلك  ان  الى 
اليدي العاملة من الردنيني، وان الهيئة �شتعمل على بذل مزيد من اجلهود 

وح�شب التوجيهات امللكية ل�شتقطاب مزيد من ال�شتثمارات.

�شغرية  م�شاريع  عن  عبارة  هي  امل�شاريع  هذه  اغلب  ان  ربيع  ابو  واأ�شاف 
ومتو�شطة احلجم، ال ان العائد ال�شتثماري منها مرتفع ح�شب الدرا�شات 
الولية، وت�شغل الف اليدي العاملة عند البدء يف تنفيذها ، م�شريا الى 
ان تلك ال�شتثمارات توزعت على اكرث من قطاع من ابرزها قطاع الطاقة 
واملطاعم  والتجارية  والرتفيه  وال�شياحية  التحويلية  وال�شناعة  والتعدين 
وغريها من الن�شاطات القت�شادية ومبختلف املناطق اجلغرافية للمملكة.

واأكد ابو ربيع ان هناك اهتماما كبريا من م�شتثمرين خليجيني وخا�شة من 
اجلن�شية المارتية بال�شتثمار يف الردن والدخول ب�شكل جدي يف م�شاريع 
ا�شتثمارية كبرية وا�شرتاتيجية وخا�شة يف ال�شكك احلديد والطاقة البديلة 

وغريها من امل�شاريع .

الردن  يف  لال�شتثمار  الرتويج  على  �شتعتمد  الهيئة  خطة  ان  واأ�شاف 
والرتكيز عليه يف دول اخلليج العربي نظرا للميزات ال�شتثمارية الكبرية 

املميز  اجلغرايف  واملوقع  والمان  المن  وخا�شة  الردن  بها  يتمتع  التي 
والت�شريعات الناظمة للعمل ال�شتثماري.

العمال،  ورجال  امل�شتثمرين  عمل  تواجه  التي  بالتحديات  يتعلق  وفيما 
ال�شناعة  تواجه  التي  املعيقات  حل  اأن  ربيع،  ابو  خالد  الدكتور  اأكد 
الوطنية يعد اأولوية ق�شوى من اأجل تطويرها وجعلها �شناعة مبوا�شفات 

عاملية ومناف�شة يف الأ�شواق اخلارجية.

ملراحل  و�شلت  ال�شناعية  املدن  �شمن  الوطنية  ال�شناعة  اأن  وقال 
متقدمة، وهو ما يدعو من اجلميع على �شرورة حتمل م�شوؤولية اأن يكون 
الأردن دوما يف مقدمة الدولة التي ت�شعى الى املوازاة بني دعم ال�شناعة 

الوطنية واإحداث تنمية اإقت�شادية وب�شرية على حد �شواء.

ووعد اأبو ربيع بحل الق�شايا التي تواجه امل�شتثمرين وت�شهيل معامالتهم 
مو�شحا  اململكة،  يف  الإقت�شادية  التنمية  عجلة  يخدم  مبا  وقت  باأ�شرع 
املدن  �شركة  باإدراج  �شتقوم  امل�شتقبلية  خططها  �شياق  ويف  الهيئة  اأن 
الإجناز  حلجم  نظرا  الت�شويقية  خططها  �شمن  الأردنية  ال�شناعية 

املتحقق على ار�س الواقع.

الهيئة تق�م بتقدمي املزايا واحل�افز للم�ستثمرين

 ور�سم ال�سيا�سات العامة للمناطق التنم�ية

ت�فر خدمة املكان ال�احد واملعل�مات املتعلقة بالفر�س ال�ستثمارية

خطة الهيئة �ستعتمد على الرتويج لال�ستثمار يف الردن
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4ر5  بن�شبة  واملخ�ش�شات  ال�شرائب  بعد  الأرباح  العربي منوا يف �شايف  البنك  حققت جمموعة 
باملئة للربع الأول من العام 2014، اإلى 3ر216 مليون دولر مقارنة مع 1ر205 مليون دولر للفرتة 

نف�شها من العام ال�شابق.
وقال بيان اأ�شدره البنك، اإن ودائع العمالء ارتفعت بنهاية 31 اآذار 2014 بواقع 4 باملئة لت�شل اإلى 
3ر34 مليار دولر مقارنة مع 33 مليار دولر بنهاية الفرتة ذاتها من 2013، يف حني منا اإجمايل 
الت�شهيالت الئتمانية بن�شبة 5ر2 باملئة اإلى 1ر23 مليار دولر مقارنة مع 6ر22 مليار دولر لفرتة 

املقارنة ذاتها.
وقال رئي�س جمل�س اإدارة البنك العربي �شبيح امل�شري اإن نتائج البنك يف الربع الأول من العام 
اأن البنك ما�س يف ا�شرتاتيجيته املبنية على تنويع م�شادر الدخل والرتكيز على  احلايل، توؤكد 

الإيرادات الت�شغيلية يف جميع املناطق التي يعمل بها.
واأ�شار اإلى اأن البنك م�شتمر يف تقدمي اأف�شل اخلدمات امل�شرفية من خالل فروعه املنت�شرة يف 

جميع املناطق التي يتواجد بها.
تقدمي  خالل  من  واقتدار  كفاءة  بكل  جناحه  م�شرية  �شيوا�شل  العربي  البنك  اأن  امل�شري  واأكد 
اأف�شل اخلدمات امل�شرفية عرب �شبكة فروعه يف الدول العربية والأجنبية، بالإ�شافة اإلى حتقيق 
ثقة  تعزيز  على  الدائم  حر�شه  مع  اأ�شوله  وجودة  املالية  موؤ�شراته  متانة  بف�شل  النتائج  اأف�شل 

العمالء بالبنك.
من جانبه قال املدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمه ال�شباغ اإن الأرباح املتحققة تعترب موؤ�شرا 
على قدرة البنك وجناحه يف التعامل مع الأحداث املحلية والإقليمية، واأن ال�شتمرار يف ال�شيا�شات 
الئتمانية احل�شيفة املتبعة يف البنك قد اأدت اإلى املحافظة على جودة الت�شهيالت الئتمانية حيث 

انخف�س خم�ش�س الديون غري العاملة مقارنة مع نف�س الفرتة من العام ال�شابق.
الفوائد  �شايف  ارتفع  احلقيقي حيث  الت�شغيلي  الن�شاط  على  الرتكيز  م�شتمر يف  البنك  اأن  واأكد 

والعمولت بن�شبة 4 و8 باملئة على التوايل عن نف�س الفرتة من العام ال�شابق.
واأ�شار نعمة ال�شباغ اإلى اأن البنك لزال حمتفظا بن�شبة �شيولة مرتفعة، حيث بلغت ن�شبة �شايف 

القرو�س اإلى الودائع 1ر61 باملئة يف حني بلغت ن�شبة كفاية راأ�س املال 6ر14 باملئة.

216 ملي�ن دولر اأرباح البنك العربي لنهاية اآذار

امل�سري: البنك �سي�ا�سل م�سرية جناحه 

من خالل تقدمي اأف�سل اخلدمات 

امل�سرفية

ارتفعت اأرباح بنك الأردن بن�شبة 48 باملئة يف الربع الأول من العام احلايل اإلى 4ر10 مليون دينار 
مقارنة مع حوايل 7 ماليني للربع ذاته من 2013.

واأكد البنك ان النتائج املالية للربع الول من العام احلايل 2014 اظهرت ان الرباح الإجمالية 
املتحققة بلغت 6ر13 مليون دينار، مقارنة مع 5ر9 مليون دينار لنهاية اآيار من العام املا�شي 2013.
و�شرح رئي�س جمل�س الدارة / املدير العام لبنك الالأردن �شاكر فاخوري، اأن نتائج التي حققها 
البنك، جاءت لتوؤكد قدرة البنك على موا�شلة النمو والتكيف مع الظروف املحيطة والتعامل مع 
خمتلف امل�شتجدات يف الأ�شواق التي يعمل بها البنك، بفعل التخطيط املتوازن والتوظيف الأمثل 
للموارد الداخلية الذاتية للبنك، وتبني احدث ال�شيا�شات والأ�شاليب والأنظمة امل�شرفية احلديثة 
قطاعات  ملختلف  املتجددة  الحتياجات  لتلبية  وخدماته  عملياته  م�شتوى  وحت�شني  تعزيز  بهدف 

و�شرائح العمالء.
وقال ان ما حققه البنك توؤكد ا�شتمرار تقدمه ومنوه ليعزز موقعه يف القطاع امل�شريف الأردين على 
الرغم من التاأثريات ال�شلبية على القت�شاد الوطني ملا ت�شهده املنطقة املحيطة من اأزمات �شيا�شية 
واقت�شادية، مو�شحا اأن اإ�شرتاتيجية البنك اأثبتت يف التعامل مع الأدوات املالية املختلفة جناحها 

وقدرتها على تخطي املعوقات املختلفة.

10.4 ملي�ن دينار اأرباح بنك الأردن للربع الأول

فاخ�ري: اإ�سرتاتيجية البنك اأثبتت جناحها 

يف التعامل مع الأدوات املالية املختلفة
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ارتفعت اأرباح بنك القاهرة عمان ال�شافية بعد ال�شريبة واملخ�ش�شات بن�شبة 21 باملئة اإلى 4ر10 
مليون دينار للربع الأول من العام احلايل 2014 مقارنة مع 6ر8 مليون دينار ارباح الفرتة ذاتها من 

.2013
اإن الأرباح الإجمالية للربع الول من العام احلايل 2014  بلغت حوايل 4ر15 مليون  وقال البنك، 

دينار مقابل حوايل 3ر12 مليون دينار لفرتة املقارنة ذاتها من العام املا�شي 2013.
وقال رئي�س جمل�س ادارة بنك القاهرة عمان يزيد املفتي، اأن البنك وا�شل خالل العام احلايل 2014  
بلغ اجمايل فروع ومكاتب  التناف�شي والرتقاء بجودة خدماته، فقد  اأعماله وتعزيز مركزه  تطوير 
البنك 106 كما مت البدء با�شتخدام النظام البنكي اجلديد يف 18 فرعا والعمل جار على تطبيقه 
على كافة الفروع، بالإ�شافة الى قيام البنك بتطبيق الرقم الدويل للح�شابات البنكية )اي بي ايه ان 

( على النظمة متا�شيا مع متطلبات البنك املركزي.
واملقايي�س  املوا�شفات  مع  يتطابق  املعلومات مبا  اأمن  لإدارة  فاعلني  اإداري  واإطار  نظام  تطوير  ومت 
الدولية فكان، اأول بنك يف اململكة مينح �شهادة )ايزو 27701( والتي مت جتديدها خالل العام املا�شي.
اآخذا  اأعماله،  تطوير  ويف  ال�شرتاتيجية  وخطته  �شيا�شاته  تنفيذ  يف  �شي�شتمر  البنك  اأن  اإلى  ونوه 
بعني العتبار الظروف القت�شادية املتوقعة، حيث �شيتم الرتكيز على املحافظة على ن�شب ال�شيولة 
املرتفعة وعلى جودة املحفظة الئتمانية، كما �شيتم ال�شتمرار يف تطبيق النظام البنكي اجلديد، 
دعم  يف  امل�شاهمة  اإلى  بالإ�شافة  اآلية،  و�شرافات  ومكاتب  فروع  من  البيعية  املنافذ  �شبكة  وزيادة 

املجتمع املحلي كجزء من م�شوؤولية البنك الجتماعية.

بن�شبة %7.2  املا�شي  العام  الأول من  بالربع  والعمولت مقارنة  الفوائد  اإيرادات  ارتفع �شايف 
اإلى 75.4 مليون دينار، وارتفع جمموع املوجودات بن�شبة 3.2% عن نهاية عام 2013  لي�شل 
بن�شبة  العمالء  اأر�شدة ودائع  اآذار 2014، وزادت  نهاية �شهر  اإلى 7.5 مليار دينار يف  لي�شل 
3.4% لت�شل اإلى 5.3 مليار دينار، وارتفع اإجمايل حمفظة الّت�شهيالت الئتمانية بن�شبة %4 
لي�شل اإلى 3.1 مليار دينار، كما ارتفعت حقوق امللكية بواقع 2.8% لت�شل اإلى 1.1 مليار دينار. 
ن�شبة  بلغت  حيث  البنك،  لدى  الأداء  موؤ�ّشرات  على  اإيجابي  ب�شكل  النتائج  هذه  انعك�شت  وقد 
الأردين  املركزي  البنك  من  املطلوب  الأدنى  احلد  من  اأعلى  وهي   ،%18.5 املال  راأ�س  كفاية 
البالغ 12%، كما ا�شتمر البنك بالحتفاظ مب�شتويات �شيولة مرتفعة اإذ بلغت 158% وهي تفوق 
احلد الأدنى املقبول لهذه الن�شبة من ال�شلطات الرقابية البالغة 100%، كما بلغ موؤ�ّشر الكفاءة 
)ن�شبة امل�شاريف اإلى الدخل( حوايل 41.8% خالل الربع الأول من عام 2014 وهو من اأف�شل 

امل�شتويات لدى اجلهاز امل�شريف يف الأردن.
ويف جمال التواجد اخلارجي للبنك بنّي الدكتور مارتو اأّن نتائج فروع البنك اخلارجية يف كلٍّ 
من البحرين وفل�شطني ونتائج البنوك الّتابعة يف كلٍّ من اجلزائر وبريطانيا قد حّققت خالل 
هذه الفرتة م�شتويات جيدة من الإجناز، اأما بالن�شبة للم�شرف الدويل للتجارة والتمويل » بنك 
تابع » يف �شورية فما زال و�شعه متما�شكًا واإجنازه جيدًا قيا�شًا باأداء امل�شارف الأخرى هناك. 
ويف جمال التو�ّشع الداخلي يف الأردن مت افتتاح فرعني جديدين خالل الفرتة لي�شل عدد الفروع 
العاملة يف الأردن اإلى 121 فرعًا، كما مت اإ�شافة خم�شة اأجهزة �شراف اآيل لي�شبح عددها 204 
جهاز �شراف اآيل، وبذلك يبقى البنك مت�شّدرًا للقطاع امل�شريف يف الأردن بعدد الفروع وعدد 
اأجهزة ال�شّراف الآيل، وما يجدر ذكره يف هذا املجال اأن لدى بنك الإ�شكان �شبكة فروع حملية 
اإلى مكاتب التمثيل يف كل من العراق والإمارات  اإ�شافة  اإلى 171 فرعًا،  ودولية ي�شل عددها 
نتائج  البنك من حتقيق  يتمكن  اأن  الدكتور مارتو  توّقع  املنا�شبة  وليبيا.وبهذه  املتحدة  العربية 

اأف�شل يف الفرتات املقبلة من هذا العام.

10.4 ملي�ن دينار اأرباح »القاهرة عمان« ربع ال�سن�ية

41 ملي�ن دينار اأرباح بنك الإ�سكان قبل ال�سربية للربع الأول 

املفتي: البنك �سي�ستمر يف تنفيذ 

�سيا�ساته وخطته الإ�سرتاتيجية

 ويف تط�ير اأعماله

مارت�: افتتاح فرعني جديدين لي�سل عدد 

الفروع العاملة يف الأردن اإلى 121 فرعًا
اأرباحًا قبل  الربع الأول من عام 2014  الإ�شكان خالل  حّقق بنك 
ال�شريبة مقدارها 41 مليون دينار، مقارنة مع اأرباح مقدارها 36 
مليون دينار خالل الربع الأول من العام املا�شي اأي بزيادة ن�شبتها 
مليون   31.3 ال�شريبة  بعد  افية  ال�شّ الأرباح  بلغت  كما   ،%13.8
العام  الأول من  الربع  ُمقارنًة مع 25.9 مليون دينار خالل  دينار 

املا�شي، اأي بزيادة ن�شبتها %20.9. 
رئي�س  مارتو  مي�شيل  الدكتور  اأ�شاد  النتائج  هذه  على  تعقيبه  ويف 
جمل�س الإدارة بقوة الو�شع املايل للبنك و�شالبة ميزانيته، حيث 
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الودائع والتاأمينات النقدية لت�شل اإلى 1،730 مليار دينار اأردين، وبن�شبة منو بلغت %1 
عن نهاية العام 2013.

النتائج  باأن  املع�شر،  رجائي  الدكتور  الأردين  الهلي  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  و�شّرح 
املالية لهذه الفرتة ت�شري اإلى جناح البنك يف موا�شلة النمو يف حجم عملياته امل�شرفية؛ 
موؤكدًا على متانة املركز املايل للبنك املبني على قاعدة را�شخة من اخلدمات امل�شرفية 
واملوؤ�ش�شات  وال�شركات،  كالأفراد،  القطاعات  خمتلف  من  لعمالئه  البنك  يقدمها  التي 
ال�شغرية واملتو�شطة، وقطاع ال�شتثمار والتي ت�شمن ا�شتمرارية البنك وحتقيقه لأرباح 
م�شتدامة ومنو متوا�شل، مبينًا حر�س البنك وتركيزه على تنمية هذه القطاعات املتنوعة 
ب�شكل  الأرباح  حتقيق  ملوا�شلة  �شمانًا  لها  املقدمة  اخلدمات  وتعزيز  قاعدتها  وتو�شيع 

�شحي و�شليم. 
اإن البنك الأهلي م�شتمر يف تنفيذ ا�شرتاتيجيته املت�شمنة مبادرات ريادية  وتابع قائاًل: 
ونوعية تعود بالنفع على كل القطاعات امل�شرفية، ومتنح عمالء البنك جتربة م�شرفية 
متكاملة اأينما تواجدوا على امتداد الوطن ويف خمتلف الأوقات؛ حيث قام البنك بزيادة 
عدد فروعه يف اململكة لت�شبح )53( فرعًا، اإلى جانب زيادة عدد اأجهزة ال�شراف الآيل 

اإلى )90( �شراف. 
املتعلقة  وال�شيا�شات  الأنظمة  تطوير  جمال  يف  الإجنازات  اأهم  حول  باحلديث  واختتم 
مبجموعة تقنية املعلومات وبرامج املن�شاأة، حيث يعمل البنك على اجراء تغيري �شامل على 
كافة انظمته البنكية وا�شتبدالها بانظمة متطورة تالئم تطلعات البنك امل�شتقبلية وتواكب 
احتياجات العمالء يف ظل التطور التكنولوجي املت�شارع، حيث �شيلم�س جميع املتعاملني مع 

البنك هذه النقلة النوعية اعتبارا من مطلع العام املقبل. 
وفيما يتعلق باهم املوؤ�شرات املالية فقد بلغ العائد على حقوق امل�شاهمني للربع الول من 
ال�شيولة  ن�شبة  ارتفعت  حني  يف   %1 البنك  موجودات  على  والعائد   %9.5 احلايل  العام 
 %12 بحدود  املال  را�س  كفاية  ن�شبة  على  املحافظة  البنك  ا�شتطاع  كما  لتتجاوز %115، 

بالرغم من قيامه بتوزيع ارباح نقدية على امل�شاهمني بن�شبة 6% عن ارباح العام 2013.

بلغت اأرباح البنك ال�شتثماري ال�شافية بعد ال�شريبة واملخ�ش�شات بحوايل 2.2 مليون 
دينار للربع الأول من العام احلايل 2014.

وقال البنك، اإن جمموع اأرباح البنك قبل ال�شريبة واملخ�ش�شات للربع الول من العام 
الربح  اجمايل  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف  دينار،  مليون   3.1 حوايل  بلغت    2014 احلايل 

لنهاية اآذار من العام احلايل 2014 حوايل 8.6 مليون دينار.
وح�شب البيانات املالية للبنك، فقد بلغ جمموع موجودات البنك ال�شتثماري خالل الربع 

الول من العام احلايل 2014 حوايل 785.6 مليون دينار.
وقال رئي�س جمل�س ادارة البنك ال�شتثماري ب�شر جردانة، اأن البنك وا�شل حتقيق اأبرز ما 
ت�شمنته ا�شرتاتيجيته على الأمدين املتو�شط والبعيد من تر�شيخ ملكانته املتميزة يف جمال 
خدمة العمالء، كما وا�شل تطوير واإطالق منتجات وخدمات مبتكرة انفرد بها يف ال�شوق 
التابعة له  اإلى جانب موا�شلة ن�شاطاته من خالل جمموعة ال�شركات  املحلية والإقليمية 
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(.
واأ�شاف، اإن البنك جنح بتقدمي جمموعة متكاملة من احللول املالية وامل�شرفية للعمالء 

ومبا يتنا�شب مع اأن�شطتهم وقطاعاتهم املختلفة والتي تلبي طموحاتهم.

9.٣ ملي�ن دينار اأرباح البنك الأهلي قبل ال�سريبة للربـع الأول

2.2 ملي�ن دينار اأرباح البنك ال�ستثماري الربع ال�سن�ية

املع�سر: النتائج املالية ت�سري  اإلى جناح البنك 

يف م�ا�سلة النم� يف حجم عملياته امل�سرفية 
حقق البنك الأهلي الأردين للثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 اآذار 2014 �شايف 
ربح قبل ال�شريبة بلغ 9.3 مليون دينار بن�شبة منو بلغت 32% عن ارباح 

نف�س الفرتة من العام ال�شابق. 
كما حققت كّل من الت�شهيالت الئتمانية وودائع العمالء ن�شب منو جيدة، 
وقد  التوظيف،  وجودة  واملطلوبات  املوجودات  اإدارة  يف  الكفاءة  عك�شت 
 ، دينار  مليار   1،206 بال�شايف  املبا�شرة  الئتمانية  الت�شهيالت  بلغت 
وبن�شبة منو بلغت 2% عن نهاية عام 2013 ، يف الوقت الذي ارتفعت فيه 

جردانة: البنك وا�سل تط�ير واإطالق 

منتجات وخدمات مبتكرة
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ارتفعت ارباح بنك الحتاد ال�شافية بن�شبة 26 باملئة يف الربع الأول من العام احلايل اإلى 
3ر5 مليون دينار مقارنة مع 2ر4 مليون دينار للفرتة ذاتها من 2013.

الرباح  بلغت  فقد   ،2014 احلايل  العام  من  اآذار  لنهاية  للبنك  املالية  البيانات  وح�شب 
لفرتة  دينار  مليون  9ر5  مقابل  دينار  مليون  4ر7  ال�شريبة  خم�ش�س  قبل  الجمالية 

املقارنة ذاتها من العام املا�شي 2013.
وقال رئي�س جمل�س اإدارة بنك الحتاد ع�شام �شلفيتي، ان البنك متكن خالل خالل الربع 
الول من العام احلايل 2014  من امل�شي قدما وبخطوات ثابتة نحو تعزيز مركزه املايل، 
وحقق ن�شبة منو جيدة يف الأرباح، مكنته من احتالل مكانة كبرية  يف القطاع امل�شريف، 
كما ا�شتمر البنك بالعمل على تطبيق ا�شرتاتيجيته التي تهدف الى تو�شيع قاعدة العمالء 

وتنويع املخاطر.
وا�شار �شلفيتي الى اأن نتائج الأعمال املالية عك�شت قدرة البنك على التاأقلم مع الأو�شاع 
القت�شادية ال�شائدة، حيث متكن من حتقيق قفزة كبرية بالرباح بواقع  26 باملئة خالل 
كما   ،2013 املا�شي  العام  من  ذاتها  الفرتة  مع  مقارنة  احلايل  العام  من  الول  الربع 

وا�شتمر ب�شيا�شته احل�شيفة واملتحفظة حفاظا على متانة و�شعه املايل.

5.٣ ملي�ن دينار اأرباح بنك الحتاد يف الربع الأول

�سلفيتي: البنك متكن من امل�سي قدما 

وبخط�ات ثابتة نح� تعزيز مركزه املايل

10.4 ملي�ن دينار اأرباح »الإ�سالمي الأردين« للربع الأول 

�سحادة: البنك ما�س بنجاح

يف اإ�سرتاتيجيته الرامية اإلى حتقيق 

النم� يف كافة املجالت
دينار  مليون   10.43 حتقيق   عن  الأردين  الإ�شالمي  البنك  اأعلن 
ارباحًا �شافية بعد ال�شريبة يف الربع الأول من العام 2014 مقارنة 

مع  10.41مليون دينار يف الفرتة نف�شها من العام 2013.
/الرئي�س  الأردين  الإ�شالمي  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال 
التنفيذي ملجموعة الربكة امل�شرفية عدنان احمد يو�شف، اأن النتائج 
املالية التي حققها البنك الإ�شالمي الأردين يف الربع الأول من العام 

احلايل  تعك�س قدرته على موا�شلة النمو بف�شل متانة مركزه املايل وقوة ميزانيته وجودة 
اأ�شوله  وال�شيا�شة التي ينتهجها يف �شوء ا�شتمرار ال�شطرابات ال�شيا�شية والقت�شادية 
واملالية يف املنطقة والعامل وانعكا�شاتها على بيئة الأعمال، م�شيدًا باجلهود التي تبذلها 
املركزي  والبنك  والر�شمية  الرقابية  واجلهات  البنك  يف  والعاملني  التنفيذية  الإدارة 

الأردين لتعاونهم ودعمهم للجهاز امل�شريف الأردين وال�شريفة الإ�شالمية.
جمل�س  رئي�س  نائب  اأعرب  احلايل  العام  من  الأول  الربع  خالل  املالية  البيانات  وحول 
اعتزازه  عن  �شحادة  العزيز  عبد  مو�شى  الأردين  الإ�شالمي  للبنك  العام  املدير  الإدارة 
بالنتائج املتحققة والتي اأظهرت ارتفاعًا يف معظم اأرقامها، فقد بلغت موجودات البنك 
املقار�شة(  و�شندات  املخ�ش�س  ال�شتثمار  ح�شابات   ( املدارة  احل�شابات  اإليها  م�شافًا 
خالل الربع الأول من العام احلايل حوايل  3.601 مليار دينار مقابل 3.522 مليار دينار 
يف نهاية عام 2013، كما و�شلت ودائع العمالء) مبا فيها احل�شابات املدارة( الى حوايل 

3.248 مليار  دينار مقابل حوايل3.190 مليار دينار كما يف 2013/12/31 .
من  الأول  الربع  خالل  املدارة(  احل�شابات  فيها  مبا  وال�شتثمارات)  الت�شهيالت  وبلغت 
العام احلايل حوايل2.527  مليار دينار مقابل  2.495  مليار دينار يف نهاية عام 2013 .

حوايل  بلغت  تغطيتها  ون�شبة  حوايل%4.34  بلغت  العاملة  غري  الديون  ن�شبة  ان  واأو�شح 
86%، كما ارتفعت حقوق امللكية يف نهاية الربع الأول من العام احلايل  لت�شل اإلى حوايل  
265.8مليون دينار مقابل 255.5مليون دينار يف نهاية عام 2013  بن�شبة منو بلغت 4.1 

% وبلغ العائد على حقوق امللكية خالل الربع الأول من العام احلايل  حوايل %16.01.
حتقيق  اإلى  والرامية  القائمة  اإ�شرتاتيجيته  يف  بنجاح  ما�س  البنك  ان  �شحادة  واأ�شاف 
ن�شاطات  وتنويع  املخاطر  وجتنب  التحديات  خمتلف  ومواجهة  املجالت  كافة  يف  النمو 
وا�شتثمارات ومتويالت البنك وتقدمي احدث اخلدمات واملنتجات امل�شرفية  وفق اأحكام 
�شبكة  بن�شر  الأردين  امل�شريف   ال�شوق  يف  تواجده  وتعزيز   الإ�شالمية  ال�شريعة  ومبادئ 
من الفروع واملكاتب بلغت 84 فرعًا ومكتبًا  و143 جهاز �شراف اآيل منت�شرة يف خمتلف 

مناطق اململكة .



ـي
فـــ

صر
مل�

ع ا
ـــا

طـ
لق

ي ا
فـــ

ار 
ـــــ

ثم
�صت

لإ
ا

امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى     حزيران  2014 72

اعلن م�شرف الراجحي - الأردن عن نتائجه املالية التي حققها خالل العام 2013 ، حيث 
اأظهرت منوًا كبريًا يف كافة اعمال امل�شرف، و حتقيق �شايف ارباح )قبل ال�شرائب(2.34 

مليون دينار.
بعام  مقارنه   %25 بن�شبة  امل�شرف  موجودات  منت  فقد  للبنك،  املالية  النتائج  وح�شب 
2012 حمققة 347  مليون دينار ، كما وبلغ جمموع الودائع240 مليون دينار بن�شبة منو 
21% مقارنة بعام 2012، وارتفع اجمايل الدخل باأكرث من 49% حيث بلغ 10،591 مليون 

دينار.
اعالن  على  معلقا  اخلب،  اأحمد  الأردن    - الراجحي  مل�شرف  التنفيذي  الرئي�س  وقال 
تلبية احتياجات  اإلى جناح امل�شرف يف  ُت�شري  املالية  نتائج امل�شرف  »اإن  املالية  النتائج 
ال�شريعة  اأحكام  واملتوافقة مع  املتطورة  امل�شرفية  للمنتجات واخلدمات  الأردنية  ال�شوق 
الإ�شالمية، وتدل اأي�شًا على اجلهد الذي بذله فريق عملنا لتحقيق اأهداف امل�شرف التي 

ادت الى هذا النمو الوا�شح و املهم يف قوائمنا املالية«.
يذكر اأن م�شرف الراجحي- الردن يعترب احد الفروع الدولية مل�شرف الراجحي والذي 
بداأ  وقد  العامل.  يف  ال�شالمية  امل�شارف  اأكرب  اأحد  ويعد  كما  الريا�س،  يف  مقره  يوجد 
احكام  مع  متوافقة  م�شرفية  حلول  ويقدم   ،2011 عام  يف  الردن  يف  اعماله  امل�شرف 

ال�شريعة ال�شالمية. 
ويقوم امل�شرف بخدمة عمالئه من خالل ثالثة فروع يف عمان، بالإ�شافة الى اخلدمات 
امل�شرفية اللكرتونية عرب الهاتف والنرتنت و اجهزة ال�شراف الآيل، كما ويعمل حاليًا 

على تو�شيع �شبكة فروعه وذلك باإن�شاء فروع جديدة قبل نهاية العام احلايل2014.

2.٣ ملي�ن دينار اأرباح م�سرف الراجحي-الأردن لعام 201٣

اخلب: النتائج املالية ُت�سري  اإلى جناح امل�سرف 

يف تلبية احتياجات ال�س�ق الأردنية 

حقق كابيتال بنك ارتفاعا يف اأرباحه للربع الأول من العام احلايل؛ اإذ منت بن�شبة 23 %، 
مقارنة مع ذات الفرتة من العام 2013. 

اآذار املا�شي،  اأرباح البنك ال�شافية بعد ال�شريبة 10،6 مليون دينار حتى نهاية  وبلغت 
مقارنة مع 8.6 مليون دينار خالل نف�س الفرتة من العام املا�شي 2013.

التي  املالية  النتائج  اأن  ال�شامل،  خليل  با�شم  بنك،  كابيتال  اإدارة  جمل�س  رئي�س  و�شرح 
اأن  تاأكيد على  اإل  العام احلايل 2014 ما هي  الأول من  الربع  نهاية  البنك حتى  حققها 

كابيتال بنك مي�شي قدما نحو املزيد من الإجنازات والنجاحات.
على  مبا�شر  وب�شكل  اإيجابا  انعك�شت  البنك  اتبعها  التي  ال�شيا�شات  اأن  اإلى  ال�شامل  ونوه 
نتائجه املالية اجليدة املحققة، م�شريا اإلى اأن البنك وا�شل تدعيم وتقوية مركزه املايل 
من ناحية، وزيادة ربحية اأن�شطته من ناحية اأخرى �شواء يف ال�شوق الأردنية اأو العراقية، 

لري�شخ مكانته كبنك اإقليمي.
واأكد اأن حتقيق هذه النتائج الإيجابية ياأتي يف ظل التطورات التي �شهدها البنك والتي 
كان اأبرزها تركيز اخلدمة يف الأردن على العمالء مبا يتنا�شب مع ا�شرتاتيجية البنك، 
بالإ�شافة الى تعميق العالقة البنكية مع امل�شرف الأهلي العراقي واململوك بن�شبة 62 % 

من قبل كابيتال بنك.

10،6 ملي�ن دينار الأرباح ال�سافية لكابيتال بنك للربع الأول

ال�سامل: ال�سيا�سات التي اتبعها البنك انعك�ست 

اإيجابا وب�سكل مبا�سر على نتائجه املالية
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اأول  لإ�شداره  العاملية  فيزا  درع  على  الدويل  ال�شالمي  العربي  البنك  ح�شل 
وال�شحوبات  للم�شرتيات  ت�شتخدم  الأردن  يف  مق�شطه  ائتمانية  اإ�شالمية  بطاقة 
ع�شر  اإثنى  والتجديدعلى  الإ�شدار  ر�شوم  بتق�شيط  البنك  يقوم  حيث  النقدية، 
�شهرًا و�شهولة اإختيار ن�شبة ال�شداد ال�شهرية وب�شقف اإئتماين متجدد بدون اأية 

عمولت اأو مبالغ اإ�شافية على املبلغ املق�شط .

وح�شر حفل التكرمي يف مبنى الداره العامه للبنك العربي الإ�شالمي الدويل كل 
من ال�شريف فار�س �شرف رئي�س جمل�س الإدارة واياد الع�شلي املدير العام ونبيل 
من  عدد  الى  بالإ�شافه   ، الأدنى  ال�شرق  ملنطقة  فيزا  �شركة  عام  مدير  طباره 

املدراء التنفيذيني لكال اجلانبني .

للبنك  تقديرًا  يعترب  التكرمي  هذا  ان  الع�شلي  اإياد  اأكد  فقد  ذلك  على  وتعقيبًا 
الرائدة  ال�شركات  اإحدى  العاملية  فيزا  �شركة  من  الدويل  الإ�شالمي  العربي 
عامليًا يف قطاع املدفوعات الإلكرتونية لإ�شداره اأول بطاقه من نوعها يف اململكه 
الأردنية الها�شمية متوافقة مع احكام ال�شريعة ال�شالمية ، بحيث ي�شعى البنك 
الى توفري منتجات وخدمات م�شرفية مميزة وباأعلى م�شتوى من املهنية لتلبية 

اإحتياجات عمالئه .

واأ�شاف »اإن اإطالق البنك العربي ال�شالمي الدويل لهذه البطاقة الفريدة من 
نوعها جاء تكري�شًا ل�شيا�شتنا بتقدمي حلول م�شرفية اإ�شالمية مبتكرة وع�شرية 

تلبي اإحتياجات ومتطلبات عمالئنا بال�شوره الأمثل وتتنا�شب واأ�شلوب حياتهم 
النقدية  �شحوباتهم  اأو  م�شرتياتهم  قيمة  تق�شيط  من  متكنهم  بحيث  اليومية 
�شقف  وذلك من خالل  البطاقة  العميل من  اإ�شتفادة  اإ�شتمرارية  ي�شمن  ب�شكل 

اإئتماين ممنوح له ح�شب �شروط واأحكام البنك » .

طبارة  نبيل  الدنى  ال�شرق  ملنطقة  فيزا  ل�شركة  العام  املدير  قال  جانبه  من 
»عمالوؤنا و�شركاوؤنا حول العامل ويف املنطقة يتطلعون باإ�شتمرار لإطالق خدمات 
العربي  البنك  منتج  فرادة  اإلى  هنا  الإ�شارة  من  بد  ول  مبتكرة،  ومنتجات 

الإ�شالمي الدويل الذي ي�شتحق التقدير فعاًل ».

اإلى خدمة قطاع البنوك يف اململكة على  اأننا ن�شعى  واأ�شاف »لقد �شبق وذكرنا 
بدورها  توفر  التي  املنتجات  من  ومتكاملة  متنوعة  باقة  توفري  وجه عرب  اأف�شل 

اأعلى م�شتويات الأمن والراحة يف الوقت ذاته ».

بال�شتيكية حتمل  بطاقات  اأربع  يقدم  الدويل  ال�شالمي  العربي  البنك  اأن  يذكر 
عالمة فيزا العاملية باأنواعها الذهبية وفيزا الكرتون والبطاقه الإئتمانية الإ�شالمية 

املق�شطة وبطاقة الإنرتنت وذلك لتلبية كافة اإحتياجات عمالئه الكرام . 

ومت ت�شميم البطاقه باإ�شافة تقنية ال�شريحة الذكية والرقم ال�شري بحيث تقدم 
اأعلى معاير احلماية والأمان من خالل ت�شفري بيانات البطاقة و�شعوبة ن�شخها 
تت�شمن  البنك  عن  ال�شادرة  والإلكرتون  الإئتمانية  البطاقات  جميع  باأن  علمًا 

هذه امليزة .

البنك العربي الإ�سالمي الدويل يح�سل على درع فيزا العاملية

تقديرا جله�ده يف اإطالق اأول بطاقة اإ�سالمية مق�سطة يف الأردن
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»الأهلي« يفتتح فرعني جديدين يف عمان واإربد

البنك الإ�سالمي الأردين يدعم حملة وقف اأهل القراآن الكرمي الثالثة 

العلي  تالع  الأردين فرعني جديدين )54و55( يف منطقة  الأهلي  البنك  افتتح 
غرب عمان بال�شافة الى الفرع اجلديد يف املنطقة ال�شناعية يف اإربد، وافتتح 
الفرع الول بح�شور الرئي�س التنفيذي مروان عو�س يف احتفالية خا�شة، فيما 
اخلدمات  جمموعة  رئي�س   / للبنك  العام  املدير  م�شاعد  الخر  الفرع  افتتح 

البنكية ال�شخ�شية والأفراد طارق عمي�س.
وياأتي افتتاح فرع تالع العلي وفقًا ملا �شرحت به اإدارة البنك ملنح قاعدة عمالئه 
املتنامية يف املنطقة املزيد من الراحة وال�شهولة يف التعامل معه واحل�شول على 
ب�شرعة  احتياجاتهم  وتلبية  تواجدهم،  اأماكن  �شمن  بها  يرغبون  التي  اخلدمة 
وديناميكية اأعلى دون امل�شاومة على الدقة واجلودة، جم�شدًا على اأر�س الواقع 
يف  فروعه  ل�شبكة  املن�شود  النت�شار  لتحقيق  الرامية  التو�شعية  البنك  �شيا�شة 
اأنحاء اململكة خا�شة يف املناطق احليوية فيها، بالإ�شافة لتج�شيده جلهود البنك 
املدى  ا�شرتاتيجيته طويلة  اأولوية يف  ي�شكلون  الذين  للو�شول بعمالئه  املتوا�شلة 
اإلى اأق�شى درجات الر�شى، مبينًة اأن ذلك �شيحافظ على مكانته كخيار مف�شل 

لدى العمالء.
فيما ياأتي افتتاح فرع املنطقة ال�شناعية / اإربد جت�شيدًا ل�شرتاتيجية البنك يف 
اأف�شل اخلدمات  املتنامية  العا�شمة ومنح قاعدة عمالئه  تعزيز ح�شوره خارج 
وذلك  عالية،  وجودة  ودقة  ب�شرعة  تواجدهم  اأماكن  �شمن  بها  يرغبون  التي 

تعزيزًا لر�شى عمالئه واملحافظة على مكانته كخيار مف�شل لديهم.

)وقف  حلملة  املايل  الدعم  بتقدمي  الأردين  الإ�شالمي  البنك  �شارك 
القراآن  املحافظة على  اأطلقته جمعية  الذي  الثالثة(  الكرمي  القراآن  اأهل 
اجلمعية  ون�شاطات  م�شاريع  بدعم  البنك  من  م�شاهمة  وذلك  الكرمي، 
للعمل  ريعه  يعود  ا�شتثماري  مبنى  اإقامة  يف  امل�شاهمة  ومنها  اخلريية 
حفظة  وت�شجيع  دعم  خالل  من  واأهله  الكرمي  القراآن  وخدمة  القراآين 

القراآن الكرمي وتن�شئة الأجيال يف رحاب القراآن.
البنك  ل�شتمرار  تاأكيدًا  التوايل  على  الثالث  للعام  امل�شاركة  هذه  وتعد 
ال�شرعي  التزامه  خالل  من  الجتماعية  مل�شوؤولياته  بتحمله  باللتزام 
الكلية  امل�شالح  وحتقيق  العملي  الواقع  يف  الإ�شالمية  القيم  وجت�شيد 
واجتماعية  اقت�شادية  وم�شاريع  اأن�شطة  اإلى  مبا�شرة  وتوجيهها  للمجتمع 
الوطني  والقت�شاد  املجتمع  بالنفع على  تعود  توليد خدمات   قادرة على 
القراآن  املحافظة على  تنظمها جمعية  التي  ومنها دعم احلمالت   ، ككل 
بحفظ  الفائزين  تكرمي  و  فئاتهم  مبختلف  املجتمع  لأبناء  خدمة  الكرمي 

القراآن الكرمي وتالوته �شنويًا .

ومت جتهيز الفروع جتهيزًا عاليًا ليقدما باقة متكاملة من احللول واخلدمات واملنتجات 
امل�شرفية طيلة اأيام العمل الأ�شبوعية الر�شمية.

يذكر باأن البنك الأهلي الأردين ميتلك اإلى جانب �شبكة فروعه املنت�شرة على امتداد 
وتلبية احتياجاتهم، هذا فف�شاًل  العمالء  املعدة ل�شتقبال  املكاتب  الوطن، عددًا من 
الكربى  ال�شركات  البنك قطاع  ويخدم  فل�شطني وقرب�س، كما  عن فروعه يف كل من 
وقطاع املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة، بالإ�شافة اإلى قطاع الأفراد من خالل خدماته 
وخدمات  اخلا�شة،  امل�شرفية  واخلدمات  وال�شخ�شية،  وال�شتثمارية،  امل�شرفية، 

التاأمني امل�شريف، والتاأجري التمويلي، وغريها من اخلدمات الأخرى.

النقدية  و اجلوائز  والقرو�س احل�شنة  التربعات  الإ�شالمي  البنك  الى تقدمي  اإ�شافة 
وزارة  قبل  اململكة من  تنظيمها يف  يتم  التي  الكرمي  القراآن  مل�شابقات حفظ  والعينية 

الأوقاف وال�شوؤون واملقد�شات الإ�شالمية اأو موؤ�ش�شات املجتمع املدين .
وقد بلغ اإجمايل التربعات التي قدمها البنك منذ تاأ�شي�شه وحتى نهاية العام املا�شي 

2013 حوايل ثمانية ماليني دينار. 
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ا�شتقبل بنك القاهرة عمان عمالئه يف فرع منطقة ماركا �شرق العا�شمة بحلة 
جديدة، لتلبية زيادة الطلب على منتجاته امل�شرفية.

وحر�س البنك يف حتديث فرعه على توفري الوقت واجلهد لعمالئه من التجار 
الهوية  على  الفرع  يف  التحديث  ركز  حيث  واملتقاعدين،  والعمال  واملوظفني 
اجلديدة للبنك ومواءمته للتطور والتميز الذي حققه القاهرة عمان يف خدمة 

عمالئه.
احلكومية  والدوائر  املوؤ�ش�شات  من  كبريا  عددا  ماركا  فرع  ويخدم 
والرتخي�س  ال�شري  وادارة  امللكي  اجلو  �شالح  مثل  اخلا�شة  وال�شركات 
غريها. و  للطريان  العربية  الجنحة  و�شركة  عمان  �شرق   وحمكمة 

الوظيفية  عمان  القاهرة  بنك  �شيا�شة  و�شمن  املقابل  يف 
الردنية  جامعتي  وطلبة  خريجي  ا�شتقطب  التدريبية،  وبراجمه 
موؤخرا. اجلامعتني  نظمتهما  منف�شلتني  فعالتني  يف   وفيالدلفيا 

العمل  فر�س  معر�س  يف  ف�شي  كراع  البنك  �شارك  الردنية،  اجلامعة  ففي 
جامعتي  مع  »وظيفتي  عنوان  حتت  موؤخرا  اجلامعة  نظمته  الذي  ال�شنوي 
يف  امل�شاركة  هذه  من  اهدافه  عمان  القاهرة  بنك  حقق  حيث  الأردنية«، 
من  املميزة  الفئة  وا�شتقطاب  التعليمي  والقطاع  العمل  �شوق  بني  التقريب 
. اململكة  يف  احلكومية  اجلامعات  اأهم  من  واحدة  ب�شفتها  الردنية   خريجي 

فعالياته  وافتتحت  فيالدلفيا  جامعة  نظمته  الذي  الوظيفي  امل�شار  يوم  ويف 
القاهرة عمان طلبات  ا�شتقبل بنك  ليلى �شرف،  امناء اجلامعة  رئي�شة جمل�س 
اجلامعة  طلبة  وتعرف  كما  اجلامعات،  خلريجي  عملية  افاق  لفتح  املتقدمني 
امل�شريف  العمل  وعلى  خا�س   ب�شكل  البنك   عمل  طبيعة  على  وخريجيها 

»القاهرة عمان« ي�ستقبل عمالءه يف فرع ماركا بحلته اجلديدة

رعا جدارية فنية �سخمة لدعم البيئة

الفر�س  توفري  الطلبة من خالل  البنك يف تطوير مهارات  ب�شكل عام، وعلى دور 
الكادميية. تخ�ش�شاتهم  مع  توافقها  ومدى  املتاحة  والتدريبية   الوظيفية 
املميزة  مل�شاركته  اليوم  لهذا  املنظمة  اجلهة  بتكرمي  عمان  القاهرة  بنك  وحظي 
يف  �شارك  حيث  املهني،  مل�شتقبلهم  اجلامعة  وخريجي  طالب  تخطيط  يف  واثرها 
الفعاليات موؤ�ش�شات من القطاع املايل وامل�شريف وال�شحة والبيئة وال�شياحة  تلك 
واملحا�شبة  اجلامعية  واخلدمات  وال�شت�شارات  املعلومات  وتقنية  والفنادق 

والت�شالت، والهند�شة والتجارة.
من جهة اخرى و�شمن �شيا�شته يف دعم قادة امل�شتقبل، �شارك بنك القاهرة عمان 
ع�شر،  احلادي  ال�شف  لطلبة  اليوبيل  مدر�شة  متطلبات  لنهاء  ال�شنوي  باحلفل 
الدكتور  العلمي  البحث  �شندوق  مدير  رعاه  الذي  احلفل  هام�س  على  اقيم  حيث 
والتكنولوجيا. العلوم  يف  املتميزة  الطالبية  امل�شروعات  معر�س  الزعبي   عبداهلل 

وكرم راعي احلفل بنك القاهرة عمان وجمموعة من ال�شركات واملوؤ�ش�شات لدعمهم 
هذه امل�شروعات خالل العام الدرا�شي احلايل 2013 - 2014، حيث متيزت م�شاركة 
»القاهرة عمان« يف دعم هذه امل�شروعات لميانه باجليل القادم وما يحمله من روؤية 

وافكار من اجل م�شتقبل واعد وم�شرق.
بيئة ب�شرية جميلة  نحو  القاهرة عمان جدارية -  بنك  وعلى �شعيد مت�شل رعى 
- التي اجنزت على اجلدار اخلارجي لكلية تدريب وادي ال�شري - وكالة الغوث و 

بطلب منهم .
م�شوؤول  اجلالو�س  حممد  الفنان  تنفيذها  على  ا�شرف  التي  الفعالية  يف  و�شارك 
العمال الفنية يف غالريي بنك القاهرة عمان، بال�شافة اإلى ما يزيد على 80 فنانا 

وفنانة ت�شكيليني اردنيني، �شمنهم عدد من طلبة كلية وادي ال�شري اجلامعية.
اربعة  وبارتفاع  للكلية  ال�شور اخلارجي  وامتدت اجلدارية على طول مائة مرت من 

امتار، حيث مت اجنازها يف يوم واحد.
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اطلق البنك التجاري الأردين انطالقا من �شعاره »اأقرب اليك«،  و�شمن جهوده 
وتقدمي  خدماته  لتطوير  واللكرتونية  التقنية  الو�شائل  اأحدث  ملواكبة  امل�شتمرة 
الف�شل لعمالئه، خدمة »جتاري موبايل« املطابقة لأعلى معايري اجلودة والأمان 
البنك  يقّدمها  التي  ال�شاملة  اخللوية  الهواتف  تطبيقات  وتقنيات  اأنظمة  يف 

لعمالءه وم�شتخدمي الهواتف الذكية. 
العميل  مبنح  الأردين  امل�شريف  ال�شوق  يف  بانفرادها  اجلديدة  اخلدمة  وتتميز 
امكانية ت�شديد فواتري اخلدمات عرب خدمة »فواتريي« كما ميكن القيام بعمليات 
خلوي  تطبيق  �شمن  وذلك  »كا�س«  خدمة  عرب  الفوري  والدفع  املايل  التحويل 
واحد، الى جانب امكانية القيام بالعديد من احلركات البنكية للح�شاب امل�شريف 

بكل �شرعة و�شهولة واأمان، عالوة على كونه يتميز ب�شهولة و�شرعة ال�شتخدام.
»ان  الأردين مهدي عالوي  التجاري  للبنك  العام  املدير  اكد  وعن هذه اخلدمة 
حر�س البنك التجاري الردين على توفري اأعلى م�شتويات اخلدمة للعمالء لتنفيذ 
وتعزيز  ومكان،  زمان  اأي  يف  الذكية  الهواتف  با�شتخدام  امل�شرفية  العمليات 
التطور التقني للتعامالت املالية وامل�شرفية مل�شتخدمي الهواتف الذكية كان هو 

الدافع لتطوير هذه اخلدمة«.
و�شمن اإ�شرتاتيجية البنـــك ومتا�شيًا مع �شعاره »اأقرب اإليك«، فقد وقع اتفاقية 
 )ArabiaWeather.Inc( العرب  طق�س  �شركة  مع  الكرتونية  اإعالنية  �شراكة 
والذي   )www.arabiaweather.com( الإلكرتوين  العرب  طق�س  ملوقع  املالكة 
يحتل املرتبة الأولى يف الأردن ويف العامل العربي وُيعنى بتوقعات الطق�س والأحوال 
احلياتيــــة  بال�شوؤون  وخا�س  متنوع  مبحتوى  املوقع  متيز  اإلى  اإ�شافة  اجلوية، 

املُختلفة.

و�شيقوم البنك من خالل التفاقية بالرتويج لكافة منتجاته على املوقع اللكرتوين 
اخلا�س بطق�س العرب.

وح�شر حفل التوقيع كل من زياد فطاير م�شاعد املدير العام للخدمات امل�شرفية 
البنك  التجزئة عن  دائرة خدمات  ربيع مدير  وفادي  والفروع،  الفراد  لعمال 
التجاري الأردين، وكل من حممد ال�شاكر املُدير التنفيذي ل�شركة طق�س العرب، 
ويو�شف وادي املُدير التنفيذي للموقع واملُنتجات التقنية واأ�شامة الطريفي ُمدير 

العمليات عن �شركة طق�س العرب. 
البنك  �شعي  اإن  عالوي:  مهدي  الأردين  التجاري  للبنك  العام  املدير  وقال 
على  لالعالن  َدفعُه  احلديثة  اللكرتونية  العالنية  للو�شائل  المثل  لال�شتغالل 
و متابعة كبرية من كافة  املوقع من م�شداقية  به   يتمتع  العرب ملا  موقع طق�س 

�شرائح املجتمع الردين خا�شة والعربي عامة.
من جهته علق فطاير عن هذه التفاقية قائال: اإننا يف البنك التجاري الأردين 
ال�شركاء  من  العديد  مع  الأمد  طويلة  عالقات  وتطوير  خلق  الى  دائم  �شعي  يف 
الذي  الأمر  الطرفني،  بني  متبادلة  م�شلحة  من  فيه  ملا  العرب  طق�س  ك�شركة 
ينعك�س اإيجابًا على امل�شلحة العامه للمجتمع الردين يف تقدمي كافة اخلدمات 

�شواء اأكانت ُمنتجات مالية وم�شرفية �شاملة اأو طريقة الرتويج لهذه املنتجات.
اإ�شافة الى ذلك اأكد املدير التنفيذي ل�شركة طق�س العرب حممد ال�شاكر على 

اأهمية هذه ال�شراكة وما مُتثله لل�شركة و ملوقع طق�س العرب.
وقال: حقيقة اإن توا�شلنا مع ال�شركات اخلا�شة واحلكوميــــة يف الأردن، لهو نابع من 
�شعينــــا لإيجاد �شراكة مُميزة خلدمــــة هذا الوطن وتقدمي اأف�شل اخلدمات لزّوارنا 
و قراء موقع طق�س العرب، وعليه فلقد اإرتاأينا ان هذه ال�شراكة املميزة مع واحدة 

من كربى �شركات وبنوك الوطن لهي فائدة م�شرتكـــــة لكافة الطراف املعنية.
يف املقابل اأحتفل البنك يف فرع �شارع و�شفي التل بح�شور عدد من عمالء البنك 

البنك التجاري الأردين يطلق خدمة »جتاري م�بايل«

لأول مرة يف ال�س�ق امل�سريف الأردين

احتفل بالفائز باجلائزة الكربى حل�سابات »جتاري ت�فريي« ملنت�سف �سهر 2014/5
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وموظفيه، بالفائز باجلائزة الكربى حل�شابات »جتاري توفريي« ملنت�شف �شهر 
اآيار من العام احلايل 2014.

التل  و�شفي  �شارع  فرع  اجلن�شية/  دروي�س م�شري  وا�شتلم ح�شن حممد ح�شن 
رابح اجلائزة الكربى ل�شحب منت�شف �شهر اأيار جائزته والبالغة 25 الف دينار 
�شمن برنامج »جتاري توفريي« اخلا�س بح�شابات التوفري، كما مت الإعالن عن 
نتائج اجلوائز املتو�شطة والبالغة 500 دينار لكل جائزة وال�شغرى والبالغة 100 

دينار لكل جائزة.
توفريي«  »جتاري  ح�شابات  برنامج  اطلق  الأردين  التجاري  البنك  اأن  يذكر 
الى  بال�شافة  عمل،  �شاعات   3 كل  نقدية  جائزة  بتقدمي  ينفرد  والذي  اجلديد 
التوفري  اأ�شحاب ح�شابات  ل�شرائح عديدة من  جوائز كربى ومتو�شطة و�شغرى 

من عمالء البنك مبا يف ذلك �شريحة العمالء الوافدين.
وعرب الرابح باجلائزة عن �شعادته البالغة باجلائزة وعن نيته با�شتغاللها بان�شاء 
م�شروع له والتخطيط للزواج، م�شريا اإلى اأن هذه اجلائزة قد غريت م�شار حياته 

واخت�شرت علية �شنوات عديدة من العمل.
من جهته م�شاعد املدير العام رئي�س قطاع اخلدمات امل�شرفية لعمال الفراد 
والفروع يف البنك التجاري الأردين �شرح زياد فطاير »ان هذه الحتفالية تاأتي 
تكرميا للعميل الفائز وتعزيز عالقة الفرع بعمالئه، حيث يقيم البنك التجاري 
الأردين وب�شكل �شهري هذه الحتفالية تعزيزا ل�شعاره اقرب اليك ولتقدمي ال�شكر 

لعمالئهعلى تعامالتهم مع البنك«.
الدائم  دعمه  اإطار  �شمن  الأردين  التجاري  البنك  قام  مت�شل  �شعيد  وعلى 
لالأن�شطة املالية وامل�شرفية، برعاية موؤمتر ا�شرتاتيجيات النهو�س بالقت�شادات 
لحتاد  العمومية  اجلمعية  انعقاد  مع  بالتزامن  اأعماله  اأطلق  والذي  العربية 
امل�شارف العربية يف الفرتة الواقعة ما بني 16-17 ني�شان املا�شي بح�شور رئي�س 

واأع�شاء جمل�س ادارة البنك واملدير العام.
وناق�س امل�شاركون يف املوؤمتر ال�شيا�شات الإ�شالحية املطلوبة لتحريك عجلة النمو 
القت�شادي،  ودور امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية يف عملية النهو�س القت�شادي، 
لتن�شيط  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  اأهمية  على  امل�شاركون  اأكد  كما 
القت�شاد وخلق فر�س عمل، و�شرورة ت�شجيع حركة ال�شتثمار، واإن�شاء �شندوق 

عربي خا�س باإعادة البناء والإعمار.
وتعبريا عن تقديره لرعاية البنك للموؤمتر ودعمه امل�شتمر ل ن�شطته، فقد قام 
الحتاد بتقدمي درع الحتاد للبنك التجاري الأردين ممثال مبديره العام مهدي 

عالوي.
اإميانه  تنبع من  املوؤمتر  رعاية  البنك يف  م�شاركة  »ان  ومن جهته �شرح عالوي 
ب�شرورة الوقوف على راأي القيادات القت�شادية واملالية وامل�شرفية العربية حول 
م�شتقبل اقت�شادات الدول العربية، و�شبل مواجهة التحديات خا�شة تلك املتعلقة 
باإعادة الهيكلة الالزمة ل�شتيعاب امل�شتجدات واملتغريات الداخلية واخلارجية، 

وتن�شيط �شوق العمل وزيادة النمو«.
كما وقام البنك التجاري الأردين برعاية موؤمتر القيادات الرتبوية احلادي ع�شر 
للملتقى الثقايف الرتبوي للمدار�س اخلا�شة، ايل عقد حتت عنوان »ق�شايا توؤرق 

مدير املدر�شة ». 
وافتتح املوؤمتر ممثال عن �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية ب�شمة بنت طالل، معايل 
والتعليمية يف  الدارية  الهيئات  املعاين وبح�شور عدد من مديري  وليد  الدكتور 

املدار�س اخلا�شة يف الردن ولبنان وال�شعودية والمارات العربية املتحدة.
و�شدد املدير العام للبنك التجاري الأردين على �شرورة دعم مثل هذه الن�شطة 

والفعاليات التي ت�شكل قيمة م�شافة لواقع التعليم يف الأردن.

الذي نظمته مدر�شة  ابت�شامة«  »ار�شم  ن�شاط  البنك يف  �شارك  اخرى  من جهة 
فقرات  على  الن�شاط  ا�شتمل  حيث  املدر�شة،  مبنى  يف  الأيتام  لالأطفال  اليوبيل 
متعددة با�شراف طلبة اليوبيل، يف الوقت الذي وزع البنك يف نهاية الن�شاط عددا 

من الهدايا على الطفال اليتام مما ادخل ال�شرور والبهجة الىقلوبهم.
ومثل البنك التجاري الأردين كل من خالد عليان مدير فرع العبديل و�شامر عوده 

مدير فرع ياجوز.
وعن هذه الفعالية اأكد املدير العام للبنك التجاري الأردين مهدي عالوي- ان 
امل�شوؤولية  ل�شيا�شة  ا�شا�شية  ركيزة  يعد  ا�شكالها  بكافة  املجتمعية  الن�شطة  دعم 

الجتماعية التي ينتهجها البنك منذ تاأ�شي�شة«.
من جهتها ثمنت الدكتورة منال عقباين رئي�شة ال�شراف والتدريب يف مدر�شة 
اليوبيل دعم البنك التجاري الردين لهذا الن�شاط املجتمعي، موؤكدة على �شرورة 

تكاتف كافة اجلهود لتحمل امل�شوؤوليات الجتماعية للنهو�س باملجتمع املحلي.

وقع اتفاقيــــة �سراكة اإلكرتونيــــة
 مع �سركة طق�س العرب

�سارك مدار�س الي�بيل

 ن�ساط »ار�سم ابت�سامة«
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بنك الحتاد يطلق خدمة عر�س وت�سديد الف�اتري اأون لين
ليك�ن اأول بنك يف اململكة يقدم اخلدمة حتت رقابة و اإ�سراف البنك املركزي

اأطلق »بنك الحتاد«  يف اإطار �شعيه املتوا�شل لتقدمي اأحدث اخلدمات اللكرتونية 
الفوري  بالقيد  الإنرتنت  عرب  اإلكرتونيًا  الفواتري  وت�شديد  عر�س  خدمة  لعمالئه، 
على احل�شاب، والتي تتيح لل�شركات والأفراد اإمكانية ت�شديد فواتري املياه والكهرباء 
الفواتري  وحت�شيل  عر�س  نظام  خالل  من  غريها  اأخرى  و�شركات  والت�شالت 
فورا  قيمتها  قيد  خالله  من  يتم  والذي   )eFAWATEERcom( اإلكرتونيًا 
على ح�شاب العميل حل�شاب اجلهة امل�شتفيدة يف نف�س اللحظة، �شواء لل�شركات اأو 
وبالتايل  اخلدمة،  بتوفري  وح�شب جاهزيتها  الفواتري  احلكومية م�شدرة  اجلهات 

جتنب عمليات ف�شل اخلدمة الناجتة عن التاأخري يف ال�شداد.
ومتتاز هذه اخلدمة باإمكانية احل�شول على الفواتري الكرتونيا دون احلاجة للح�شول 
على ن�شخ من الفواتري الورقية من قبل اجلهات امل�شدرة للفواتري، وبالتايل يقوم 
العميل بالت�شجيل يف النظام وادخال رقم ال�شرتاك اخلا�س به واملرتبط باجلهة 
التي يرغب بعر�س فواتريها ودفعها الكرتونيا، ليت�شنى له ا�شتالمها ب�شكل دوري 
ومنتظم من النظام و�شداداها حل�شاب اجلهة امل�شتفيدة وب�شرعة فائقة. علمًا اأن 
هذه اخلدمة متاحة على مدار ال�شاعة طيلة اأيام الأ�شبوع، حيث يوفر البنك هذه 

اخلدمة اأي�شا من خالل كافة فروعه املنت�شرة يف جميع اأرجاء اململكة.
باخلدمة املبا�شر  الذاتي  ال�شرتاك  للعمالء  وميكن  كما 

التايل  الرابط  و  النرتنت  �شبكة  خالل  من   Online Self-Registration
ا�شتخدم  ذلك  يتطلب  حيث   ،http://online.bankaletihad.com/epay
رقم بطاقة الفيزا اإلكرتون اخلا�شة بالعميل ورقمها ال�شري ورقم الهاتف املحمول 

امل�شجل لدى البنك.
بنك  ان  ال�شعيد:  ناديا  الحتاد  بنك  عام  مدير  قالت  اخلدمة،  هذه  اإطالق  وعن 
وتوفري  احتياجاتهم  لتلبية  لعمالئه  مبتكرة  خدمات  لتقدمي  دائما  ي�شعى  الحتاد 
اآمن  مركزي  واحد  اإلكرتوين  نظام  خالل  من  اآمنة  وبطرق  لهم  واجلهد  الوقت 

)Web portal( وحتت رقابة واإ�شراف البنك املركزي.
وتقليل  الإلكرتوين  الدفع  اإلى  التقليدية  الدفع  طرق  من  التحول  اإن  واأ�شافت: 
مع  ين�شجم  اأنه  كما  املت�شارع،  بات من �شرورات منط احلياة  النقدية  املدفوعات 
م�شاعينا يف بنك الحتاد نحو تي�شري احلياة اليومية لعمالئنا، كما واأننا فخورون باأن 

 eFAWATEERcom اأول فاتورة �شددت يف اململكة الردنية الها�شمية على نظام
متت من خالل بنك الحتاد. 

العقاري  للقر�س  اإطالقه حلملة جديدة  الحتاد عن  بنك  اأعلن   اخرى   من جهة 
خالله  من  ليقدم  اأردين«  غري  اأو  بيتك...اأردين  »البيت  وبعنوان  اجلديدة  بحلته 
مزايا مميزة وت�شهيالت مرنة يقوم من خاللها بتمويل الأردنيني اأوغري الأردنيني 
من كافة اجلن�شيات، املقيمني يف الأردن اأو غري املقيمني،  و�شواء كانوا من اأ�شحاب 

املهن اأو اأ�شحاب الأعمال احلرة ممن يعملون حل�شابهم اخلا�س اأم من املوظفني.
تلبية احتياجات كافة الأردنيني وغري الأردنيني  البنك هذه اخلدمة بهدف  واطلق 

املقيمني وغري املقيمني للتملك يف الأردن وبالتايل تاأمني �شكن لهم ولعائالتهم.
اأو متويل عقار  �شقة جاهزة  ل�شراء  العمالء  اأمام  الفر�شة  العقاري  القر�س  ويتيح 
الإجراءات  ت�شهيل  خالل   من  وذلك  جتديده،   اأو  بناء  تو�شعة  اأو   الإن�شاء  حتت 
اإلى  والوثائق املطلوبة للتقدم بطلب قر�س واملرتبطة باإثبات الدخل ودون احلاجة 
املفعول يف  �شار  �شفر  اأو جواز  اأحوال مدنية  الإقامة عن طريق تقدمي هوية  اإثبات 
حالة التمويل الذي ي�شل لغاية 150 األف دينار )50% من قيمة العقار(، كما وي�شل 
اإجمايل ال�شقف التمويلي لغاية 300 األف دينار اأردين )50% من قيمة العقار( مقابل 
اأن  اأو ر�شالة تو�شية من بنك العميل الذي ل ي�شرتط  تزويد البنك بك�شف ح�شاب 
اأو اأية وثيقة اإثبات دخل اأخرى وبفرتة �شداد ت�شل لغاية  يكون من البنوك املحلية 

25 عام.
بنك  من  حر�شًا  اخلطوة  هذه  اأتت  ال�شعيد:  ناديا  الحتاد  بنك  عام  مدير  وقالت 
الحتاد على توفري جمموعة جديدة من املزايا واحللول التمويلية املرنة مبا يالئم 
امل�شتجّدات التي طراأت على احتياجات العمالء، �شواء اأكانوا من املواطنني الأردنيني 
اأو غري الأردنيني  لتمويل �شراء عقار لطاملا رغبوا باقتنائه لهم ولعائالتهم و�شمن 

اإجراءات مي�شرة.
واأ�شافت: تن�شجم هذه اخلطوة مع �شعينا الدائم خلدمة عمالئنا ليحققوا رغباتهم 
الأردين  القطاع امل�شريف  ب�شروط �شهلة ومي�ّشرة، مبا يعزز مكانتنا يف  واأحالمهم 
بدعم  الحتاد  بنك  اهتمام  مع  يتفق ذلك  كما  و�شركائنا،  لعمالئنا  م�شرق  كخيار 

مكانة الأردن لدعم عجلة النمو القت�شادي وت�شجيع ال�شتثمار فيه.
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بنك الأردن يح�سل على جائزة »التميز«
 لتح�يالت الدفع الإلكرتونية الدولية باجلنيه ال�سرتليني

وقع مع »اإجناز« اتفاقية تبني برنامج حتّدي الأعمال

الدولية  اللكرتونية  الدفع  يتحويالت  »التميز«  جائزة  على  الأردن  بنك  ح�شل 
باجلنيه ال�شرتليني  Straight Through Payment لعام 2013 ح�شب 
املعايري الدولية، حيث مت اختيار البنك من قبل بنك باركليز الذي يقدم اجلائزة 
�شنويًا، وبذلك يكون بنك الأردن اأول بنك يف اململكة يح�شل على هذه اجلائزة. 

باركليز  بنك  العاملية يف  املالية  املوؤ�ش�شات  لق�شم  العمالء   وقدم مدير عالقات 
عا�شف ح�شني ، درع التكرمي مل�شوؤولة وحدة البنوك املرا�شلة  يف بنك الأردن رانيا 

فلوح، وذلك �شمن لقاء خا�س يف مبنى الإدارة العامة لبنك الأردن.

وبهذه املنا�شبة قالت فلوح:«نحن نفخر بفوز بنك الردن بهذه اجلائزة من بنك 
باركليز- اأحد البنوك املرموقة يف العامل. حيث تعد �شهادة عاملية نعتز بها، كما 
اأود اأن اأتوجه بال�شكر ملوظفي احلوالت املركزية يف بنك الأردن على التزامهم 

وتفانيهم يف العمل«.

ومن جهته قال ح�شني:«تعك�س هذه اجلائزة متيز بنك الأردن يف حتويالت الدفع 
فعالية  تطوير  يف  امل�شاهمة  على  البنك  وقدرة  ال�شرتليني  باجلنيه  اللكرتونية 

دفعات اجلنيه ال�شرتليني يف اململكة الأردنية«.
ع بنك الأردن وموؤ�ّش�شة اإجناز اتفاقية لإطالق برنامج »حتّدي  من جهة اخرى وقَّ

الأعمال« يف مدر�شة امللكة رانيا الثانوية للبنات يف غرب عمان ، مما يعك�س مدى 
التعاون بني املوؤ�ش�شات املحلية والقطاع اخلا�س على املدى ال�شرتاتيجي ملا ي�شب 

يف م�شلحة ال�شباب الأردين.

مهاراتهم  وتنمية  املدار�س  طلبة  لدى  الريادة  مفهوم  لتعزيز  التفاقية  وتهدف 
البنك  تبني  خالل  من  اخلا�س  العمل  نحو  وتوجيههم  الأعمال  بعامل  املتعلقة 
موزايك  وموؤ�ّش�شة  اإجناز  ملوؤ�ّش�شة  التابع   « الأعمال  حتّدي   « برنامج  لتطبيق 
العاملية، حيث وقع البنك مع اإجناز وهي املمثل احل�شري لتنفيذ برنامج حتّدي 
التدريب  بطريقة  ينفذ  حيث  حديثًا،  مفهومًا  يحمل  واللذي  الأردن  يف  الأعمال 
عرب املحاكاة احلا�شوبية  Computer Simulation Training  على مدى 
�شت جل�شات تدريبية يقوم بها الطلبة بالتفاعل مع برنامج ت�شبيهي على �شبكة 
بالنقد  ويتعاملون  ويديرونها  بهم  وين�شئون من خالله �شركات خا�شة  النرتنت 

والتبادلت التجارية حتت اإ�شراف متطوعني من قبل اإجناز. 

نتوجه   « اإجناز مهند اجلراح:  املهارات يف  بناء  التنفيذي لربنامج  املدير  واأكد 
بال�شكر املو�شول بنك الأردن اإدارة وموظفني على م�شاركتهم املميزة واهتمامهم 
يف  فاعلني  اأع�شاء  لي�شبحوا  ال�شباب  واإعداد  بتحفيز  مهمتها  اإجناز  مب�شاركة 

جمتمعهم وي�شاهموا يف تنمية القت�شاد الوطني«.
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1.5 ملي�ن دينار �سايف اأرباح »التاأمني الأردنية« للربع الأول
وبح�شب البيانات املالية لل�شركة، فقد ا�شارت الى ارتفاع جمموع ايرادات التامني 
الردنية خالل الربع الول من العام احلايل 2014 لتبلغ حوايل 9.2 مليون دينار 

مقابل حوايل 8.2 مليون دينار للربع الول من العام املا�شي 2013.
ال�شركة  ان  اخلالق،  عبد  عماد  الردنية  التامني  ل�شركة  العام  املدير  وقال 
ا�شتطاعت حتقيق نتائج مالية متميزة خالل الربع الول، وهو ما ي�شري الى قوة 
ال�شركة ومكانة التي حتتلها يف ال�شوق املحلي، حيث ا�شتطاعات التعامل مع كافة 

الظروف القت�شادية ال�شعبة وحتقيق النتائج اليجابية.
وا�شاف ان �شايف الق�شاط املكتتبة لل�شركة ارتفع للثالثة ال�شهر الولى من العام 
احلايل لتبلغ حوايل 8.4 مليون دينار مقارنة مع حوايل 8 مليون دينار للفرتة 

ذاتها من العام املا�شي 2013.
وح�شب البيانات املالية لل�شركة، فقد بلغ جمموع موجوداتها خالل فرتة القيا�س 

ذاتها من العام 2014 حوايل 80.2 مليون دينار.
اخلدمات  من  وا�شعة  جمموعة  الأردنية  التاأمني  �شركة  تقدم  تاأ�شي�شها،  ومنذ 
التاأمينية التي ت�شمل خدمات التاأمني البحري، والتاأمني على الأمالك، واملركبات، 
واحلياة، والتاأمني الطبي، والتاأمني �شد الكوارث، وعلى مدار �شنني عملها، متكنت 
ال�شركة من تطوير �شبكة �شراكات كبرية وعاملية مع اأقطاب ال�شركات العاملة يف 
�شناعة التاأمني، كما انها م�شتمرة يف تو�شعة قاعدة عملها وعمالئها ا�شتنادًا اإلى 

مبداأ تقدمي اخلدمة املتميزة و التغطية التاأمينية ال�شاملة.
بلغ �شايف ارباح �شركة التاأمني الردنية بعد ال�شريبة خالل الربع الول من 
العام احلايل 2014 حوايل 1.5 مليون دينار مقابل 972.074 الف دينار 

لفرتة ذاتها من العام املا�شي 2013.

عبد اخلالق: النتائج املالية اأ�سارت الى 
ق�ة ال�سركة واملكانة التي حتتلها

 يف ال�س�ق املحلي

٣76األف دينار اأرباح »التاأمني العربية«  للربع الأول
بلغ �شايف ارباح �شركة التامني العربية خالل الربع الول من العام احلايل 376.121 الف 

دينار مقارنة مع حوايل 182.808 الف دينار للربع الول من العام املا�شي 2013.

وبح�شب البيانات املالية لل�شركة، فقد ا�شتطاعت ال�شركة حتقيق ارتفاع يف جمموع ايرادتها 

لغاية نهاية اآذار من العام احلايل 2014 لتبلغ حوايل 3.6 مليون دينار مقارنة مع حوايل 3 

مليون دينار للفرتة ذاتها من العام الذي �شبقه 2013.

وارتفع جمموع موجودات ال�شركة للفرتة ذاتها لتبلغ حوايل 24.8 مليون دينار مقارنة مع 

حوايل 24.1 مليون دينار لنهاية كانون الأول من العام املا�شي 2013.

التي  املالية  النتائج  ان  العربية الردن  يعقوب �شواحلة،  التامني  ل�شركة  العام  املدير  وقال 

هذه  ظل  يف  احلايل  العام  من  الولى  الثالثة  ال�شهور  خالل  حتقيقها  ال�شركة  ا�شتطاعت 

الظروف ال�شعبة التي متر بها املنطقة والعامل يعترب اجنازا تفخر به ال�شركة، وهو مبثابة 

دفعة لل�شركة للتفوق و دليل على جناح ال�شرتاتيجية التي اتبعتها يف ال�شنوات الأخرية.

وا�شاف، ان ال�شركة وا�شلت انتهاج الأ�شلوب الأمثل لتطبيق مفاهيم اإدارة املخاطر وال�شتمرار 

يف بناء احتياطيات مالية قوية لرت�شيخ �شمعتها الطيبة يف �شوق التاأمني الأردين، ولدى قاعدتها 

من العمالء وال�شركاء ال�شرتاتيجني.

�س�احلة: النتائج املالية لل�سركة 
م�ؤ�سر وا�سح و دليل على جناح 

اإ�سرتاتيجيتها
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2.4 ملي�ن دينار اأرباح ال�سرق العربي للتاأمني بنهاية الربع الأول

عبد اخلالق: هذه النتائج تاأتي 
من�سجمة مع اجله�د الكبرية 

واملت�ا�سلة التي تبذلها ال�سركة

وبلغ جمموع اليرادات لنهاية اأذار من العام احلايل 2014 لتبلغ حوايل 4.5 مليون 
دينار مقارنة مع حوايل 3.7 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�شي 2013، يف 
الوقت الذي بلغ فيه اجمايل الق�شاط املكتتبة خالل فرتة القيا�س ذاتها من العام 
احلايل 2014 حوايل 5 مليون دينار مقارنة مع حوايل 4.8 مليون دينار للربع الول 

من العام 2013.
كما وبلغ جمموع موجودات ال�شركة خالل الربع الول من العام احلايل 2014 حوايل 
25.4 مليون دينار مقارنة مع حوايل 24.2 مليون دينار لنهاية كانون الأول من العام 

املا�شي 2013.
وقال املدير العام ل�شركة ميدغلف عالء عبد اجلواد، اأن ال�شركة �شتوا�شل مواكبتها 
لتطور خدمات التاأمني عامليا والعمل على عك�س هذا التطور على عمالءها يف الأردن، 
فال�شركة لديها القدرة واخلربة على تقدمي اخلدمات التاأمينية التقليدية وامل�شتجدة 
اأي�شا من خالل كادر موؤهل وعالقات تعاون متينة مبنية على الثقة مع اكرب �شركات 

اإعادة التاأمني العاملية و كذلك �شركات التامني املحلية و الإقليمية الناجحة.
واأ�شاف اأن ال�شركة باتت تتميز اليوم بالتزامها الكامل يف توفري اخلدمات التاأمينية 
املميزة واملتطورة والتي تلبي تطلعات ورغبات املوطنني، من خالل براجمها املطروحة 
كما  الوثائق،  وحملة  املوؤمنني  حقوق  على  واملحافظة  العمالء  مع  تعاملها  وطريقة 
تتميز  بتواجد الكوادر املوؤهلة واملدربة ذات الكفاءة العالية يف العمل، التي تعمل على 

تقدمي جميع اخلدمات التاأمينية املطلوبة وعلى اأكمل وجه.
واأ�شار اإلى اأن غاية ال�شركة هو تقدمي خدمات التاأمني بكافة اأنواعها، حيث �شتعمل 
التي متتلكها  الأردين وذلك للخربة  التامني  النوعية يف �شوق  الإ�شافة  على حتقيق 

املجموعة يف كافة الدول العربية التي تتواجد فيها.

اأقر جمل�س اإدارة �شركة ال�شرق العربي للتاأمني امليزانية ربع ال�شنوية لل�شركة عن الربع الأول 
املنتهي يف 31 اآذار املا�شي.

العام  الأول من  للربع  ال�شركة  اأعمال  باأن  اللوزي  نا�شر  املهند�س  الإدارة  رئي�س جمل�س  وقال 
احلايل كانت الأف�شل يف تاريخ ال�شركة بكل املقايي�س فقد بلغت الأق�شاط املكتتبة 27 مليون 

دينار مقارنة مع 23 مليون دينار للعام 2013 بزيادة ن�شبتها 17 % عن العام ال�شابق. 
بلغ �شايف  ال�شركة، حيث  اأرباح  الكبري يف  النمو  الأكرب فقد متثلت يف  الإجناز  »ان   واأ�شاف 
الربح قبل ال�شريبة 2.4 مليون دينار مقارنة مع 1.6 مليون دينار ل�شنة 2013 بزيادة قدرها 
49% عن العام ال�شابق، اأما �شايف الربح بعد ال�شريبة فقد بلغ 1.8 مليون دينار مقارنة مع 

1.2 مليون دينار ل�شنة 2013 بزيادة مماثلة مقدارها 49 %عن العام ال�شابق«.
بلغت  89.4  الأول 2014 حيث  الربع  املوجودات مبقدار 5.8 مليون دينار خالل  وقد زادت 

مليون دينار، مقارنة مع 83.6 مليون دينار، بزيادة ن�شبتها 7 % عن العام ال�شابق 2013.
وقد زادت الودائع البنكية مبقدار 0.7 مليون دينار اأردين بن�شبة 3 % عن العام ال�شابق 2013 

لت�شل 28.2 مليون دينار.
من جانبه قال الرئي�س التنفيذي لل�شركة ع�شام عبد اخلالق »اأن هذه النتائج تاأتي من�شجمة 
من  بالرغم  ال�شركة،  يف  املوؤهل  الب�شري  الكادر  يبذلها  التي  واملتوا�شلة  الكبرية  اجلهود  مع 
للتفاعالت  ال�شلبية  الآثار  عن  والناجتة  املنطقة،  م�شتوى  على  املرتدية  القت�شادية  الأو�شاع 

ال�شيا�شية امل�شطربة يف املنطقة العربية، وانعكا�شاتها على قطاع التاأمني املحلي«.
واأ�شاف اأن »ال�شركة قامت بتوزيع اأرباح نقدية على امل�شاهمني خالل ال�شهر املا�شي بواقع 7 

% من راأ�س مال ال�شركة«.

العام  من  الول  الربع  خالل  ميدغلف  �شركة  اأرباح  �شايف  بلغ 
احلايل 2014 ما جمموعه 17.335 الف دينار .

ال�شركة خالل  اأرباح  بلغت  لل�شركة، فقد  املالية  البيانات  وح�شب 
جمموعه  ما  ال�شريبة  قبل   2014 احلايل  العام  من  الول  الربع 

47.701 الف دينار.

٣4 األف دينار اأرباح  »الأردنية الفرن�سية للتاأمني« للربع الأول

زعرب: ال�سركة اختارت اجل�دة طريقها 
لتحقيق اأهدافها ولتح�سني خدماتها
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امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى     حزيران  862014

576 األف دينار اأرباح »التاأمني الأ�سالمية« خالل الربع الأول

على  م�شتقر   )A(بدرجة املايل  التكافل  قوة  ت�شنيف  الإ�شالمية  التاأمني 
امل�شتوى املحلي.

بحوايل  يقيم  لل�شركة  امل�شارب  ر�شيد  اأن  تقريرها  يف  الوكالة  وذكرت 
)71-75( مما يعك�س معايري م�شارب مالئمة لهذا الت�شنيف واأن ر�شيد 
امل�شارب هو حم�شلة جمموع اأر�شدة الدرجات لتقييمني، الأول ميثل تقييم 
جودة اإدارة الأ�شول والثاين احلوكمة ال�شرعية كما ان الأق�شاط املكتتبة يف 
�شركة التاأمني الإ�شالمية قد منت مبعدل 10% عن ما مت يف ال�شنوات اخلم�س 
التاأمني  وقطاع  العامة  التاأمينات  قطاع  يف  مميز  وجود  ولل�شركة  املا�شية، 
التكافلي الجتماعي، وب�شكل اإجمايل فاإن ح�شاب تكافل امل�شاهمني و�شندوق 
حملة الوثائق قد حقق ربحًا وهو يتطور ب�شكل م�شتمر يف الفرتات القادمة،و 
التاأمني  �شركة  قوة  على  تدل  لل�شركة  والربحية  النقدية  ال�شيولة  موؤ�شرات 

الإ�شالمية.
واأو�شح التقرير اأن الإدارة العليا ل�شركة التاأمني الإ�شالمية على م�شتوى عاٍل 
ال�شريعة  التكافل، الذي يح�س على تطبيق مبادئ  الوعي والفهم ملبداأ  من 
هيئة  اأع�شاء  اأن  كما  ال�شركة،  ومعامالت  عمليات  جميع  يف  الإ�شالمية 
الرقابة ال�شرعية هم من رجال ال�شريعة املعروفني وذوي كفاءة وعلم يف فقه 
املعامالت الإ�شالمية، ويرفدون فكر القت�شاد الإ�شالمي من خالل الأبحاث 

التي تخدم املوؤ�ش�شات املالية والأكادميية الأخرى. 
كما اأَن بيئة ال�شركة ت�شجع على ال�شفافية وتوافق معايري ال�شريعة مع وجود 
حملة  جلميع  الف�شاحات  و  التوثيق  �شيا�شة  يخ�س  فيما  للتح�شني  جمال 
الوثائق و جمل�س الإدارة يتمتع بح�شور فعال من خالل العديد من الأع�شاء 
يف  الرئي�شة  التنظيمية  امل�شائل  ومراقبة  بتوجيه  يقومون  الذين  امل�شتقلني 
ال�شركة ب�شكل م�شتمر وب�شكل عام فاإن البنية الأ�شا�شية لإدارة ال�شركة تقوم 

بعملها ب�شكٍل مر�ٍس اآخذين بالعتبار حجم ال�شركة.
وقال �شحادة، اإن ح�شول �شركتنا على هذا الت�شنيف هو تاأكيد على كفاءة 
وقدرة ال�شركة يف تطبيق نظام التاأمني الإ�شالمي بتميز وجناح مع املحافظة 
فاعل  دور  له  اأ�شبح  الذي  التعاوين  التكافلي  التاأمني  يف  مميز  موقع  على 
ومهم يف خدمة القت�شاد ، كما يعد هذا الت�شنيف حافزًا لبذل املزيد من 
وتطوير  ن�شر  يف  وامل�شاهمة  ال�شالمي  التاأمني  �شناعة  خدمة   يف  اجلهود 

�شناعة التاأمني التكافلي حمليًا وخارجيًا.
من جهة اأخرى قال ال�شيد احمد �شباغ مدير عام �شركة التاأمني الإ�شالمية 
اإن هذا الت�شنيف الذي نعتز به ي�شاف الى الجنازات التي حققتها �شركة 
التاأمني الإ�شالمية عرب م�شريتها اخلرية يف جمال التاأمني ال�شالمي خالل 
العاملية  الت�شنيف  �شركات  باهتمام  جتربتها  لتحظى  عامًا  ع�شر  ثمانية 
وتوؤكد على �شالمة امل�شرية التي تخطت التحديات املختلفة لتوؤكد على املكانة 

البارزة التي حققها التاأمني التكافلي حمليًا وعامليًا.

اأظهرت القوائم املالية ل�شركة »التاأمني ال�شالمية« اإلى حتقيقها اأرباحها 
�شافية خالل الربع الأول من العام اجلارى بلغت 576.12 األف دينار.

وبلغ اجمالى اليرادات الى نحو 1.52 مليون دينار فيما بلغت فى الربع 
الأول من العام املا�شى 1.5 مليون دينار بارتفاع %2.3

الربع  خالل  موجودات  جمموع  يف  ارتفاع  اإلى  املالية  البيانات  وا�شارت 
الول من العام احلايل 2014 لت�شل اإلى 33.7 مليون دينار مقارنة مع 

حوايل 30.3 مليون دينار لنهاية كانون الول من العام املا�شي 2013.
وقال اأحمد ال�شباغ مدير عام �شركة التاأمني الإ�شالمية ان ال�شركة اأثبتت 
قدرتها وكفاءتها يف تطبيق النظام التكافلي الإ�شالمي يف ظل التقلبات 

والأزمات ال�شيا�شية واملالية املتالحقة التي حتيط باملنطقة والعامل.
القت�شاد  خدمة  يف  الريادي  دورها  اأخذ  �شتوا�شل  ال�شركة  ان  واأ�شاف 
يف  يرغبون  الذين  املواطنني  من  كبري  قطاع  حاجات  وتلبية  الوطني 
التاأمينية وجميـع  العمليات  التكافلي، فال�شركة متار�س  التعاوين  التاأمني 
ال�شريعة  واأحكام  يتعار�س  ل  بها مبا  املتعلقـة  وال�شـتثمارات  النـ�شاطات 

الإ�شالمية.
لذلك فان ال�شركة حتر�س على حتقيق جمموعة من الغايات والأهداف 
ال�شامية وهي اإيجاد البديل ال�شرعي للتاأمني بجميع فروعه لتلبية حاجات 
قطاع كبري من الـراغبني بالتـاأمني الذين ل يتعاملون مع �شركات التاأمني 
التجاري ب�شبب احلرج ال�شرعي، وا�شتكمال حلقات القتـ�شاد الإ�شـالمي 
الإ�شالمية  املالية  واملوؤ�ش�شات  الإ�شـالمية  مـعاملـ�شارف  جنـب  اإلى  جنبـا 
الأخرى، وامل�شاهمة يف بناء وازدهار القت�شاد الوطني من خـالل تـاأمني 

املـ�شروعات القتـ�شادية ، وا�شتثمار وتنمية الأموال بالطرق امل�شروعة.
�شركة  منحت   IIRA للت�شنيف  الدولية  الإ�شالمية  الوكالة  بان  يذكر 

ال�سباغ : ال�سركة �ست�ا�سل اأخذ دورها 
الريادي يف خدمة القت�ساد ال�طني

 IIRA ال�كالة الإ�سالمية الدولية للت�سنيف

»A« متنح التاأمني الإ�سالمية ت�سنيف
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حققت �شركة ال�شرق الو�شط للتاأمني ارباحا بعد ال�شريبة بلغت حوايل 2.3 مليون 
للفرتة  دينار  مليون  مقابل حوايل 1.01  العام احلايل 2014  الول من  للربع  دينار 

ذاتها من 2013.
وقال الرئي�س التنفيذي لل�شركة الدكتور رجائي �شوي�س اأنه رغم الظروف القت�شادية 
التاأمني نتيجة لنمو  ا�شتطاعت ال�شركة املحافظة على م�شتواها املتقدم بني �شركات 

الق�شاط التاأمينية.
واأ�شاف اإن الق�شاط التاأمينية منت وبلغت الق�شاط املكتتبة حوايل 3.7  مليون دينار 
لنهاية اآذار من العام احلايل 2014 مقابل حوايل 3.3 مليون دينار للفرتة ذاتها من 

.2013
وبني اأن جمموع ايرادات ال�شركة خالل الربع الول من العام احلايل بلغ حوايل 7.4 
مليون دينار مقارنة مع حوايل 5.1 مليون دينار للربع الول من العام املا�شي 2013، 
يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع موجودات ال�شركة لنهاية اآذار من العام 2014 حوايل 

88 مليون دينار.
النواحي  يف  املتميزة  املكانة  على  احلفاظ  ا�شتطاعت  ال�شركة  اأن  �شوي�س  وا�شاف 
التاأمينية واملالءة املالية، كما ان النتائج املالية تعك�س �شالمة ال�شيا�شات التي تتبعها 

ال�شركة واحلفاظ على ادائها وقدرتها على حتقيق النتائج اليجابية.

2.٣ ملي�ن دينار اأرباح »ال�سرق الأو�سط للتاأمني« للربع الأول 

�س�ي�س: ا�ستطعنا احلفاظ 
على املكانة املتميزة يف الن�احي 

التاأمينية واملالءة املالية

اأرباحًا �شافية خالل  املحدودة  العامة  امل�شاهمة  للتاأمني  الريموك  �شركة  حققت 

األف دينار مقارنة  العام احلايل 2014 بلغت مقداره 178.830  الربع الأول من 

مع حوايل 90.256 الف دينار للربع الول من العام املا�شي 2013  بزيادة %98.

وح�شب النتائج املالية لل�شركة خالل الربع الول من العام احلايل 2014، فقد بلغ 

اإجمايل الأق�شاط املتحققة حوايل 2 مليون دينار، مقابل حوايل 1.7 مليون دينار  

لنف�س الفرتة من العام ال�شابق 2013.

وبلغ جمموع الإيرادات لنهاية اآذار من العام احلايل 2014 حوايل 997.693 الف 

دينار مقابل 640.824 األف دينار لنف�س الفرتة من العام ال�شابق 2013 بزيادة 

احلايل  العام  من  الول  الربع  خالل  ال�شركة  موجودات  جمموع  وبلغ  كما   ،%56

2014  حوايل 15.6 مليون دينار.

وقال املدير العام ل�شركة الريموك للتامني ح�شن ابو الراغب، اأنه رغم الظروف 

خا�شة  القطاعات  كافة  على  مبا�شر  تاأثري  لها  كان  التي  ال�شعبة  القت�شادية 

التامني منها، فقد حافظت ال�شركة على ن�شبة منو جيدة يف الإنتاج.

الريادي  موقعها  على  للحفاظ  اإ�شرتاتيجيتها  يف  �شت�شتمر  ال�شركة  اأن  واأ�شاف 

ان  اإلى  م�شريا  اكتتابيه حمافظة،  �شيا�شة  املحلي من خالل  ال�شوق  وحت�شينه يف 

لهذا  اإيجابية  بنتائج  وتب�شر  لعام 2014،  ال�شركة  تن�شجم مع خطة  النتائج  هذه 

العام خ�شو�شا يف ظل خطتها التو�شع بالعمل وحتقيق املزيد من الجنازات . 

178 األف دينار اأرباح »الريم�ك للتاأمني« خالل الربع الأول

اأب� الراغب: ال�سركة م�سممة 

على حتقيق املزيد من الإجنازات 

م�ستندة على نتائجها املالية
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امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى     اآذار  882014

العام  من  الول  الربع  خالل  ميدغلف  �شركة  اأرباح  �شايف  بلغ 
احلايل 2014 ما جمموعه 17.335 الف دينار .

ال�شركة خالل  اأرباح  بلغت  لل�شركة، فقد  املالية  البيانات  وح�شب 
جمموعه  ما  ال�شريبة  قبل   2014 احلايل  العام  من  الول  الربع 

47.701 الف دينار.

بارتفاع %25

4٣8 األف دينار اأرباح »الن�سر العربي للتاأمني« فى الربع الأول

وبلغ جمموع اليرادات لنهاية اأذار من العام احلايل 2014 لتبلغ حوايل 4.5 مليون دينار 
مقارنة مع حوايل 3.7 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�شي 2013، يف الوقت الذي 
بلغ فيه اجمايل الق�شاط املكتتبة خالل فرتة القيا�س ذاتها من العام احلايل 2014 حوايل 

5 مليون دينار مقارنة مع حوايل 4.8 مليون دينار للربع الول من العام 2013.
كما وبلغ جمموع موجودات ال�شركة خالل الربع الول من العام احلايل 2014 حوايل 25.4 
املا�شي  العام  من  الأول  كانون  لنهاية  دينار  مليون  مع حوايل 24.2  مقارنة  دينار  مليون 

.2013
وقال املدير العام ل�شركة ميدغلف عالء عبد اجلواد، اأن ال�شركة �شتوا�شل مواكبتها لتطور 
التاأمني عامليا والعمل على عك�س هذا التطور على عمالئها يف الأردن، فال�شركة  خدمات 
لديها القدرة واخلربة على تقدمي اخلدمات التاأمينية التقليدية وامل�شتجدة اأي�شا من خالل 
كادر موؤهل وعالقات تعاون متينة مبنية على الثقة مع اكرب �شركات اإعادة التاأمني العاملية 

و كذلك �شركات التامني املحلية و الإقليمية الناجحة.
التاأمينية  اخلدمات  توفري  يف  الكامل  بالتزامها  اليوم  تتميز  باتت  ال�شركة  اأن  واأ�شاف 
املطروحة  براجمها  خالل  من  املوطنني،  ورغبات  تطلعات  تلبي  والتي  واملتطورة  املميزة 
تتميز   كما  الوثائق،  وحملة  املوؤمنني  حقوق  على  واملحافظة  العمالء  مع  تعاملها  وطريقة 
بتواجد الكوادر املوؤهلة واملدربة ذات الكفائة العالية يف العمل، التي تعمل على تقدمي جميع 

اخلدمات التاأمينية املطلوبة وعلى اأكمل وجه.
اأنواعها، حيث �شتعمل على  التاأمني بكافة  ال�شركة هو تقدمي خدمات  اأن غاية  اإلى  واأ�شار 
حتقيق الإ�شافة النوعية يف �شوق التامني الأردين وذلك للخربة التي متتلكها املجموعة يف 

كافة الدول العربية التي تتواجد فيها.

خالل  الرباح  فى  منوًا  حتقيقها  للتاأمني«  العربي  »الن�شر  ل�شركة  املالية  البيانات  ك�شفت 
فى  دينار  األف   352 مقابل  دينار  األف   438.8 الى  لت�شل  احلايل  العام  من  الأول  الربع 

الفرتة املقابلة من العام املا�شى اى بارتفاع قدره %25.
وارتفع �شافى الق�شاط املكتتبة الى 6.58 مليون دينار مقابل 5.4 مليون دينار بنمو %22، 
كما وارتفع اجمالى اليرادات الى 4.6 مليون دينار مقارنة بـ3.66 مليون دينار عن الربع 

الأول من العام املا�شى بزيادة %26.
الجنازات  حتقيق  �شتوا�شل  ال�شركة  اأن  �شابيال  يعقوب  ال�شيد  ال�شركة  عام  مدير  وقال 
اأ�شارت  املالية  فالنتائج  للعمالء،  املتنوعة  التامينية  اخلدمات  وتقدمي  العمل  يف  والتميز 
اإلى اأن ال�شركة ا�شتطاعت املحافظة على مركزها �شمن قائمة اأف�شل �شركات التاأمني يف 

الأردن.
واأ�شاف »ان تاريخنا العريق يف جمال التاأمني يف الأردن اأمدنا بخربة و نظرة مميزة يف 
اأكرب  بتغطيات  اخلدمات  اأف�شل  وتقدمي  والتطور  التميز  دائما  هدفنا  كان  و  املجال  هذا 
يف  غاية  تاأمينية  خدمة  على  احلفاظ  مراعاة  مع  ملتعاقدينا  اخلدمات  مب�شتوى  والرتقاء 
ال�شركة مبركز  تتمتع  الى ذلك،  املتعاقدين، ا�شافة  يتنا�شب مع حاجة هوؤلء  اجلودة مبا 
التاأمني  اأعمال  ادارة متخ�ش�شة يف  مايل قوي يجعلها حتوز على ثقة عمالئها، وادارتها 
ال�شتمرار  لل�شركة  ت�شمن  التاأمني حيث  قطاع  را�شخة يف  مكانة  و  م�شتقلة  ذات مرجعية 

بخطى ثابتة نحو امل�شتقبل«

عبد اجل�اد: ال�سركة �ست�ا�سل 
م�اكبتها لتط�ر خدمات التاأمني عامليا

�سابيال: ال�سركة ا�ستطاعت املحافظة 
على مركزها �سمن اأف�سل �سركات 

التاأمني يف الأردن

17 األف دينار اأرباح »ميدغلف« للربع الأول 
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ل�شركات  الردين  الحتاد  رئي�س  برعاية  املوؤمتر  يف  امل�شاركون  وناق�س 
ال�شحي  التاأمني  بواقع  للنهو�س  املتاحة  الفر�س  بدير   عثمان  التاأمني 
يف  القطاع  يواجهها  التي  باملعيقات  املتعلقة  للق�شايا  احللول  وو�شع 

املنطقة ككل.

واأكد بدير على الدور الذي يجب على �شركات التاأمني يف الردن واملنطقة 
وبدعم من الحتاد الردين والعربي ل�شركات التاأمني على مواكبة اخر 
امل�شتجدات والتطورات يف قطاع التاأمني ال�شحي  الناجحة والتي حققت 
توفري  الى  ا�شافة  التدريب  خالل  من  املجال  هذا  يف  عالية  منو  ن�شب 
التي  التحديات  ومناق�شة  التجارب  هذة  مع  لالحتكاك  للكوادر  فر�س 

تواجة هذا القطاع يف املنطقة .

وا�شار بدير الى ان التاأمني ال�شحي ي�شكل ما ن�شبتة 26% من اجمايل 
اعمال �شوق التاأمني يف الردن، حيث حقق فرع التاأمني ال�شحي زيادة 
يف الق�شاط يف العام 2013 بن�شبة منو و�شلت الى نحو 9% يف جمموع 
اق�شاط بلغ 128 مليون دينار مقارنة مع 117 مليون دينار يف العام 2012 
ال�شركات  مما ي�شري الى حت�شن هذا القطاع وانعكا�س ايجابية حتفيز 

بطرح برامج تاأمينية جديدة تلبي احتياجات املوؤمن لهم.

ت�شكيل هذا  ال�شحية من خالل  التاأمينات  اأن جهود اجلمعية  وا�شاف 
القطاع  تطوير  يف  امل�شاهمة  يف  اجلمعية  دور  اهمية  على  توؤكد  املوؤمتر 
ال�شحي �شيما وانها ت�شم يف ع�شويتها اكرث من 33 ع�شوا من �شركات 
العالقات  لتنظيم  تاأمني �شحي  و�شناديق  تاأمني  ادارة  و�شركات  تاأمني 
بينها وبني اع�شائها وخمتلف اطراف مقدمي اخلدمة الطبية بال�شافة 
الى التن�شيق مع اجلهات الر�شمية مما ي�شمن ا�شتمرار تقدمي اخلدمات 

اأكد رئي�س الحتاد الردين ل�شركات التاأمني عثمان بدير خالل انعقاد املوؤمتر 
القليمي الثاين حول  التاأمني ال�شحي  )فر�س وحتديات( اأن اأق�شاط التاأمني 

ال�شحي للعام املا�شي 2013 بلغت 128 مليون دينار.

امليت  البحر  منطقة  يف  عقدت  ال�شحية  للتاأمينات  الردنية  اجلمعية  وكانت 
مب�شاركة  وحتديات(  )فر�س  ال�شحي   التاأمني  حول   الثاين  القليمي  املوؤمتر 
250 من اخلرباء واملخت�شني من خمتلف الدول، ملناق�شة اخر امل�شتجدات لواقع 

التاأمني ال�شحي يف الردن والدول العربية.

و�شعى املوؤمتر الذي عقد على مدار يومني على طرح حلول عملية ملجتمع التاأمني 
ال�شحي يف اقليم ال�شرق الو�شط وو�شع حجر ال�شا�س يف رحلة ا�شالح التاأمني 

ال�شحي يف املنطقة والذي ا�شبح اولوية عند معظم حكومات الدول العربية.

128 ملي�ن دينار اأق�ساط التاأمني ال�سحي

لعــــــــــــــام 201٣

انعقاد امل�ؤمتر الإقليمي الثاين ح�ل  التاأمني ال�سحي .. »فر�س وحتديات«

بدير: التاأمني ال�سحي ي�سكل %26 
من اإجمايل اأعمال �س�ق التاأمني

فـي الأردن
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وامل�شتفيدين منها،  التاأمني  �شركات  املعادلة  باجور عادلة لطريف  الطبية 
موؤكدا على اهمية املوا�شيع التي �شيتناولها املوؤمتر.

ومن جهته بني رئي�س اجلمعية الردنية للتاأمينات ال�شحية الدكتور علي 
الى دمج  العربي حتتاج  املواطن  وحياة  املحافظة على �شحة  اأن  الوزين، 
مع  امل�شرتك  العمل  الى  ا�شافة  المنائية،  ال�شيا�شات  بجميع  ال�شحة 
من  العربي  املواطن  حلماية  ال�شحي  القطاع  خارج  الخرى  القطاعات 
والتي  الإيقاع  �شريعة  احلديثة  احلياة  باأمناط  املرتبطة  اخلطورة  عوامل 
الى  والو�شول  التنمية  م�شرية  تعرقل  التي  املزمنة،  المرا�س  الى  توؤدي 

الهداف والغايات المنائية.

واأكد الوزين على اهمية انعقاد املوؤمتر خا�شة يف ظل ما يحدث يف منطقتنا 
من ا�شطرابات واحداث، توؤثر على حياة و�شحة املواطنني بدول املنطقة، 
ال�شعبة  الظروف  ال�شن،ف�شاًل عن  وكبار  والن�شاء  �شيما معاناة الطفال 
للنازحني عن اوطانهم والتحديات املتعلقة باخلدمات الن�شانية وال�شحية 

لهم.

اأكرث الدول العربية تقدما  وا�شار الوزين الى ان الأردن يعترب واحدا من 
من  احليوي  القطاع  هذا  يوفره  مما  الرغم  وعلى  ال�شحي،  اجلانب  يف 
يزيد  وما  �شرير   )18000( من  اأكرث  خالل  من  متقدمه  �شحية  خدمات 
عن )21000( طبيب وغريها من املراكز ال�شحية وال�شناعات الدوائية 
املتطورة، اإل اأن التغريات الدميغرافية التي �شهدتها اململكة متاأثرة بالربيع 
العربي اأثرت على معدلت وموؤ�شرات توفر هذه اخلدمات �شلبا �شواء فيما 
يتعلق مبعدل عدد الأ�شرة التي انخف�شت من )27( �شريرا لكل )10000( 
مواطن   )10000( لكل  الطباء  عدد  ومعدل  �شريرا،   )23( اإلى  مواطن 
باقي  على  النهج  ذات  وينطبق   ،)39( الى    )46( من  انخف�س  الذي 
اخلدمات الطبية، ومن الطبيعي اأن يرتك ذلك اأثرا ً ماديا ً على كلفة هذه 

اخلدمات وبالتايل على اأ�شعارها.
اأن ارتفاع فاتورة  وعن التحديات التي تواجة قطاع التاأمني،  بني الوزين 
قيا�شية  م�شتويات  الى  ال�شحية  الرعاية  خدمات  باأ�شعار  قفزت  الطاقة 
المر الذي �شيوؤدي الى ان ت�شبح  الرعاية ال�شحية الالئقة خدمة كمالية 

ل ي�شتطيع املواطن العربي الغري مقتدر ماديا من احل�شول عليها.

ال�شنوات اخلم�س  العربي منا خالل  العامل  الطبي يف  التاأمني  ان  واو�شح 
هذا  اأن  اإل  ملفت،  ب�شكل  اأق�شاطه  وت�شاعفت  مرتفعة  مبعدلت  املا�شية 
بالتاأمني  امل�شمولني  ب�شكل مبا�شر عن زيادة عدد  الرتفاع مل يكن ناجما 
ارتفاع  من  للفرد  التاأمني  ا�شعار  �شهدته  الذي  بالقدر  اخلا�س  ال�شحي 

والناجمة عن الكلفة املتزايدة للخدمة ال�شحية.

تعدد  يف  ومنطقية  تناغم  هنالك  يكون  ان  املومتر  خالل  الوزين  وطالب 
وتلك  جهة  من  ال�شحية  باخلدمات  املتعلقة  الت�شريعية  الأطر  وت�شعب 

املتعلقة بالتاأمني ال�شحي من جهة اأخرى.

الأردن ي�فر 18 األف �سرير وما 

يزيد عن 21 األف طبيب بالإ�سافة 

لل�سناعات الدوائية املتط�رة

ال�زين: الأردن يعترب واحدا من 
اأكرث الدول العربية تقدما

 يف اجلانب ال�سحي

املطالبة بدمج ال�سحة بجميع 
ال�سيا�سات الإمنائية للمحافظة 

على حياة امل�اطن العربي

ارتفاع فات�رة الطاقة قفزت 
باأ�سعار خدمات الرعاية ال�سحية 

اإلى م�ست�يات قيا�سية
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بدوان: الأدوية الأردنية حتتل 

الي�م 50% من حجم الطلب

 يف ال�س�ق املحلية

»الأردنية لإنتاج الأدوية«...
 الرائدة يف جمال براءات الخرتاع

بدوان،  عدنان  الدكتور  الدوية  لنتاج  الأردنية  لل�شركة  العام  املدير  اأكد 
املحلي  امل�شتويني  على  كبريا  تطورا  الردن حققت  الدوية يف  �شناعة  ان 
بل  ل  الجنبية،  باجلودة  تتمتع  الردنية  املنتجات  باتت  حيث  والدويل، 

تفوقها.

وقال خالل حديثه لـ »امل�شتثمرون«، ان انه ونتيجة لتطور �شناعة الدوية 
املحلي  ال�شوقني  يف  الجنبية  نظرياتها  تناف�س  بدات  فقد  الردنية، 
والجنبي، فال�شوق الردين ي�شهد اليوم اقبال على �شراء الدوية الردنية، 

حيث بات املواطن على معرفة تامة بجودة ونوعية املنتجات املحلية.

 50 بحوايل  ارتفع  الردنية  الدوية  �شراء  على  القبال  ن�شبة  ان  وا�شاف 
باملئة يف ال�شوق املحلي، بحيث ان كل �شخ�شني اليوم يدخلون ال�شيدلية 
الردنية  الدوية  اأن  موؤ�شرا  يعطي  ما  وهو  اردنية،  ادوية  ب�شراء  يقومون 

حتتل اليوم ما ن�شبته 50 باملئة من حجم الطلب يف ال�شوق املحلية، وهذا 
عليه  تطغى  كانت  التي  ال�شابقة  بال�شنوات  مقارنة  كبريا  اجنازا  يعترب 
ال�شناعات الجنبية على املحلية، م�شريا اإلى ان حوايل 60 باملئة من انتاج 

�شركات الدوية الردنية اليوم ي�شدر خلارج اململكة.

حيث  لالدوية،  امل�شدرة  العامل  يف  الدول  اكرب  من  اليوم  بات  فالردن 
اململكة من الدوية حتتل مرتبة متقدمة بني نظرياتها  ا�شبحت منتجات 

يف ال�شواق الدولية.

واكد د. بدوان، اأنه لبد من ان تنال منتجات الدوية الردنية على احل�شة 
ال�شركات  قبل  من  ت�شويق  �شيا�شة  �شعف  لكن  املحلي،  ال�شوق  يف  الكرب 
املواطنني  اقبال  �شعف  وراء  ال�شباب  اأهم  اأحد  يعترب  ملنتجاتها،  املحلية 

على �شراء الدوية الردنية وتف�شيل الجنبية عليها.

تواجه  التي  التحديات  اأبرز  من  ان  لل�شركة،  العام  املدير  اكد  املقابل  يف 
عمل �شركات الدوية يف اململكة، هي ارتفاع كلف النتاج والت�شخم املتنامي 

يف الردن.
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وقال انه نظرًا لرتفاع تكاليف النتاج خا�شة يف جمال ال�شناعات الدوائية 
فاإن مثل هذه ال�شغوط الت�شخمية توؤثر �شلبَا على مدخالت النتاج املحلية 
ان  ال�شعار، كون  رفع  الدوية على  �شركات  لكن دون مقدرة  وامل�شتوردة، 

حتديد ا�شعار الدوية يتم من قبل جهات رقابية �شحية حكومية.

ال�شركة  حققتها  التي  الجنازات  وراء  احلقيقية  بال�شباب  يتعلق  وفيما 
الردنية لنتاج الدوية، اكد بدوان ان ال�شركة تقوم بعمليات بحث وتطوير 
التي  الخرتاع  براءات  جمال  يف  رائدة  تكون  ان  من  مكنتها  م�شتمرة، 

اوروبية  ا�شواق  الى  الدخول  لها  �شهل  الذي  المر  املنطقة،  يف  متتلكها 
تكون  اأن  القريب  امل�شتقبل  يف  تتطلق  ال�شركة  ان  اإلى  م�شريا  وافريقية، 

�شركة انتاج دوائي وعناية �شحية ب�شكل كامل .

على  يقوم  تاأ�شي�شها  منذ  الدوية  لنتاج  الردنية  ال�شركة  �شعار  ان  وقال 
ا�شا�س �شناعة الدوية ذات اجلودة العالية، مثل هذا املبداأ وفر لل�شركة 
مبيعاتها  ورفع  افريقيا  و�شمال  الو�شط  ال�شرق  اقليم  يف  وا�شعًا  انت�شارًا 

عاليًا.

�سعف ال�سيا�سة الت�س�يقية لل�سركات املحلية من اأهم 

م�سببات تراجع الإقبال على منتجاتها
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املجايل: منتجات الأ�سمدة اليابانية 
الأردنية حت�سل على �سهادات ج�دة 

للت�سدير لل�س�ق الأ�سرتالية

»الفـــــ��ســـــفـــــات« 
 تنتج ما يزيد عن 7 ماليني طن من الف��سفات ال�سخري �سن�يًا

قال رئي�س جمل�س اإدارة �شركة الأ�شمدة اليابانية الأردنية املهند�س عامر 
 AQIS املجايل اأن منتجات ال�شركة ح�شلت بجدارة عالية على �شهادات
ال�شرتالية التي تهيئ ال�شركة لت�شدير منتجاتها من الأ�شمدة املركبة اإلى 

هذه ال�شوق احليوية.

اأ�شمدة  اأن هذه ال�شهادات تعد بوابة لعبور منتجات ال�شركة من  واأ�شاف 
DAP و�شماد NPK ، و�شماد MAP لالأ�شواق الأ�شرتالية، التي ت�شنف 

من الأ�شواق �شديدة احل�شا�شية واملتطلبات، موؤكدا اأن ال�شركة ا�شتطاعت 
كل  وكذلك  واجلودة،  والبيئية  والفنية  الت�شنيعية  املتطلبات  جميع  تلبية 
ما يتعلق ب�شروط ال�شحن اخلا�شة باأعمال النظافة عالية امل�شتوى ح�شب 

.AQIS متطلبات

املندوب  قبل  من  التفتي�س  لأعمال  خ�شعت  ومنتجاتها  ال�شركة  اأن  وبني 
احلكومي ال�شرتايل، وكذلك مت �شحن كمية 2000 طن لتجربتها كمرحلة 
ت�شديرية اأولى حيث جنحت ال�شركة اليابانية باحل�شول على ال�شهادات 

اإلى  حتتاج  اأنها  والتفتي�س«رغم  التدقيق  عملية  من  اأ�شهر  ثالثة  بعد 
اإجراءات وفحو�شات ت�شتغرق بالعادة 12 �شهرا.

الدكتور كرمي هل�شه  الأردنية  اليابانية  الأ�شمدة  �شركة  وت�شلم مدير عام 
ال�شهادتني خالل موؤمتر الأ�شمدة العاملي IFA الذي التاأم اأخريا يف مدينة 

�شدين، واخلا�س برتخي�س ال�شحن البحري واحلاويات.

وقال املهند�س هل�شه اأن ال�شركة �شتقوم ال�شركة بت�شدير 3200 طن من 
بال�شحن  اأخرى  طن  األف  و20  واملقبل،  احلايل  ال�شهر  احلاويات  خالل 

البحري قبل نهاية العام احلايل.

ولأول   MAP �شماد  ت�شنيع  كبري  وبنجاح  ا�شتطاعت  ال�شركة  اأن  واأكد 
لالأ�شواق  املطلوبة  املنتجات  من  وهي  ومناف�شة  عالية  جودة  �شمن  مرة 
ال�شركة من  ال�شهادات منتجات  الأ�شرتالية والأوربية، فيما �شتمكن ذات 

الو�شول اأي�شا اإلى الأ�شواق النيوزلندية.

واأ�شار اإلى اأن �شركة الأ�شمدة اليابانية متكنت خالل العامني املا�شيني من 
ت�شتهدف  الت�شويقية، حيث كانت  ن�شاطاتها  التقليدية يف  جتاوز حدودها 
اإلى  بالإ�شافة  ت�شمل  اأو�شع  ت�شويقية  جمالت  اإلى  فقط،  اليابانية  ال�شوق 
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�شركة  خالل  من  والفلبني(  فيتنام،  )تايلند  ا�شيا  �شرق  وجنوب  اليابان 
مت�شوبي�شي كوربوري�شن، والتعاون مع اإدارة �شركة مناجم الفو�شفات مت بيع 

بلغاريا  اأ�شواق  اإلى  ال�شركة  منتجات 
ال�شواق  عن  عدا  وتركيا  ورومانيا 

العربية ممثلة بالعراق.

متنحها  التي  ال�شهادات  اأن  وبني 
�شمانة  تعطي  الأ�شرتالية  احلكومة 
على  حتتوي  ل  امل�شدرة  املواد  باأن 
باملادة  عالقة  لها  لي�س  �شوائب  اأية 
اأي خملفات  امل�شدرة ول حتتوي على 

حيوانية اأو طيور واأن هذه املنتجات ذلت نوعية عالية.

و�شيانة  تاأهيل  الردنية  الفو�شفات  مناجم  �شركة  مولت  اخرى  جهة  من 
وترميم امل�شجد العمري يف حمافظة الكرك.

اإن هذا الدعم  اإدارة ال�شركة املهند�س عامر املجايل  وقال رئي�س جمل�س 
للم�شجد ياأتي �شمن امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركة ودورها الوطني وواجبها 
الديني جتاه املقد�شات ال�شالمية، واأن هذا امل�شجد هو من املعامل الدينية 

البارزة ملا ميثله من حقبة تاريخية من تاريخ املدينة العريق.

الى  يعود  امل�شجد  بناء  ان  الى  وا�شار 
 1300 عام  ال�شالمية  الدولة  زمن 
افتتاحه  مت   1945 عام  ويف   ، هجري 
الول  عبداهلل  املوؤ�ش�س  امللك  قبل  من 
للم�شاجد  الدعم  وان  ثراه،  اهلل  طيب 
جاء تنفيذا لروؤى جاللة امللك عبداهلل 
الهتمام  يف  احل�شني  ابن  الثاين 
منهم  اميانا  ال�شالمية،  باملقد�شات 
دورا  تلعب  التي  العبادة  دور  باهمية 

بارزا يف الت�شامح والخاء واملوعظة احل�شنة.

هايل  الدكتور  ال�شالمية  واملقد�شات  وال�شوؤون  الوقاف  وزير  ثمن  بدوره 
التاأهيل  لعمال  وتربعها  للم�شاجد  الداعمة  مواقفها  لل�شركة  داوود 

للم�شجد العمري.

ي�شار الى ان املدة الزمنية التي اجنزت خاللها اعمال ال�شيانة والرتميم 
للم�شجد بلغت 8 ا�شهر.

»الفـــــ��ســـــفـــــات« مت�ل تاأهيل 

امل�سجد العمري بالكرك
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 من العمالت بـ900 ملي�ن دولر

م�لت 50 عملية جراحية ملعاجلة ت�س�هات خلقية يف م�ست�سفى الكرك احلك�مي

و�شركة  الربومني  )�شركة  وحليفاتها  العربية  البوتا�س  �شركة  رفدت 
كيمابكو( احتياطات اململكة من العمالت الأجنبية يف العام املا�شي 2013 
بحوايل 900 مليون دولر، كما بلغت م�شرتيات ال�شركة من ال�شوق املحلي 

148 مليون دينار.

ان  ال�شرايرة،  جمال  العربية  البوتا�س  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال 
ال�شركة تعد واحدة من اأهم ال�شركات الوطنية الداعمة لالقت�شاد املحلي، 
وهي من اأولى ال�شركات امل�شدرة واجلاذبة للعمالت ال�شعبة اإلى الأردن.

العام  �شافية  اأرباحا  حققت  العربية  البوتا�س  �شركة  ان  واأ�شاف، 

ال�شريبة  اقتطاع  بعد  دينار  مليون   131 حوايل  بلغت  املا�شي2013 
واملخ�ش�شات، »بالرغم من اأزمات �شوق البوتا�س العاملي وحتديات ارتفاع 

التكاليف«.

بلغت  العربية  البوتا�س  اإيرادات خزينة احلكومة من �شركة  وبلغ اجمايل 
حوايل 90 مليون دينار العام املا�شي، كما تربعت مببلغ 10 ماليني دينار 

لتنمية املجتمعات املحلية والتنمية الجتماعية يف �شائر اأنحاء اململكة. 

ويف جمال دعم ال�شركة امل�شوؤولية الجتماعية، فقد قدمت �شركة البوتا�س 
العربية، بالتعاون مع جمعية اإعادة الإبت�شامة الدعم املايل لإجراء خم�شني 
احلكومي،  الكرك  م�شت�شفى  يف  خلقية  ت�شوهات  ملعاجلة  جراحية  عملية 

وذلك بقيمة ثالثني األف دينار.

قال  الذي  هاميان،  برنت  العام  مديرها  ال�شركة  عن  نيابة  الدعم  وقدم 
اأن ال�شركة حتر�س على الإ�شتثمار يف تنمية املجتمعات املحلية عن طريق 

ال�سرايرة: ال�سركة تتربع بـ 4 ماليني لتم�يل 5 م�ساريع تنم�ية
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امل�شاهمة يف حت�شني م�شتوى اخلدمات املقدمة اإلى املواطنني يف خمتلف 
القطاعات ذات الأولوية، وعلى راأ�شها قطاع ال�شحة.

ويف هذا املجال، تتعاون �شركة البوتا�س العربية مع جمعية اإعادة الإبت�شامة 
الت�شوهات اخللقية يف خمتلف مناطق اململكة،  كل عام ملعاجلة عدد من 

وذلك لإعادة الإبت�شامة اإلى كافة اأطفال الأردن.

األف   86 بقيمة  دعمًا  العربية  البوتا�س  �شركة  قدمت  اأخرى،  ناحية  ومن 
دينار لن�شاطات اأكرث من ع�شرين جمعية خريية ونادي يف مناطق الأغوار 

اجلنوبية. 

وجاء ذلك �شمن م�شاهمات ال�شركة يف دعم ن�شاطات اجلمعيات اخلريية 
املجتمعات  لأبناء  خدمة  اململكة،  اأنحاء  �شائر  يف  الريا�شية  والنوادي 
عر�س  بتقدمي  امل�شتفيدة  والنوادي  اجلمعيات  قامت  حيث  املحلية، 

خلططها وبراجمها وبناء عليه مت تقدمي الدعم. 

ويف املقابل اأقر جمل�س اإدارة �شركة البوتا�س العربية التربع بحوايل اأربعة 

�شمن  الأردن  اأرجاء  �شائر  يف  املحلية  املجتمعات  لتنمية  دينار  ماليني 
برنامج امل�شوؤولية الإجتماعية لل�شركات.

واأعلنت ال�شركة اأن هذه التربعات �شملت متويل امل�شاريع التالية: )اإن�شاء 
مدر�شة ثانوية منوذجية يف غور املزرعة مببلغ مليون دينار، واإن�شاء مدر�شة 
دينار،  مليون  مببلغ  الكرك  مبحافظة  الطيبة  بلدة  يف  منوذجية  ثانوية 
وتوفري �شبكة )واي فاي( لإ�شتخدام الإنرتنت يف جامعات موؤتة والطفيلة 
العنف  مكافحة  بهدف  وذلك  دينار  األف   750 مببلغ  طالل  بن  واحل�شني 
بالأبحاث طيلة وجودهم يف حرم  الإن�شغال  الطلبة من  اجلامعي ومتكني 
اجلامعة، وتوزيع طرود اخلري خالل �شهر رم�شان املبارك مببلغ 500 األف 
دينار بالتعاون مع �شندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف، واإن�شاء مالعب 
 300 بقيمة  والطفيلة  والكرك  اجلنوبية  الأغوار  يف   )6 )عدد  �شدا�شية 
لل�شباب ومبوجب عطاء حكومي،  الأعلى  املجل�س  مع  بالتعاون  دينار  األف 
ا�شافة اإلى �شراء اأجهزة طبية وم�شتلزمات طبية خمتلفة مل�شت�شفى ال�شلط 
حلاجة  وذلك  حكومي،  عطاء  مبوجب  دينار  األف   260 بقيمة  احلكومي 

امل�شت�شفى املا�شة لهذه الأجهزة(.
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�ســحـ�يـل:
املـــــدن ال�سناعيــــة حققـت 

الكثري من الإجنازات

رئي�س ال�زراء يطلع على اخلطط والربامج 

لإقامة مدن �سناعية يف كافة املحافظات

تراأ�س اجتماع �سركة املدن ال�سناعية الأردنية

رئا�شة  دار  يف  اجتماعا  الن�شور  عبداهلل  الدكتور  الوزراء  رئي�س  تراأ�س 
الوزراء ل�شركة املدن ال�شناعية الردنية اطلع خالله على خطط ال�شركة 
وبراجمها لإقامة مدن �شناعية يف كل من ال�شلط واملفرق وماأدبا والزرقاء 

والطفيلة وجر�س وعجلون. 

الالزمة  واحلوافز  الت�شهيالت  �شتقدم  احلكومة  ان  الوزراء  رئي�س  واكد 
التي تقام يف املدن ال�شناعية وخا�شة يف املحافظات ومبا  لال�شتثمارات 
ي�شهم يف احداث تنمية م�شتدامة وتوفري فر�س عمل لل�شباب ونقل وتوطني 

التكنولوجيا. 

واوعز رئي�س الوزراء ل�شركة املدن ال�شناعية بالإ�شراع يف درا�شة وت�شميم 
ان�شاوؤها متهيدا لطرح عطاءات  التي �شيتم  املناطق ال�شناعية اجلديدة 
بها مدن  يوجد  التي  املحافظات  وحتى  انه  الى  لفتا  التنفيذ،  واجراءات 

�شناعية ميكن اقامة مدينة �شناعية اخرى بها او تو�شيع املدينة احلالية. 
الجزاء  وتطوير  تنفيذ  يف  ال�شراع  �شرورة  الوزراء  رئي�س  اكد  كما 
املتوقع ا�شغالها يف املراحل الولى من هذه املدن لتكون جاهزة ل�شتقبال 

ال�شتثمارات. 

من جانبه قدم الرئي�س التنفيذي ل�شركة املدن ال�شناعية الردنية الدكتور 
جمل�س  ورئي�س  املعنيون  الوزراء  ح�شره  الذي  اللقاء  خالل  �شحويل  لوؤي 
ورئي�س  املدادحة  علي  الدكتور  الردنية  ال�شناعية  املدن  �شركة  ادارة 
جمل�س مفو�شي هيئة املناطق التنموية واحلرة بالوكالة الدكتور خالد ابو 
ربيع ايجازا عن برامج ال�شركة وابرز اجنازاتها وخططها امل�شتقبلية مبا 
ين�شجم مع التوجيهات امللكية التي ت�شمنتها ر�شالة جاللة امللك عبداهلل 
الثاين الى رئي�س الوزراء بو�شع ت�شور م�شتقبلي وا�شح لالقت�شاد الردين 
لل�شنوات الع�شر املقبلة لفتا الى ان ال�شركة و�شعت برناجما تنفيذيا على 

املديني املتو�شط والبعيد لل�شنوات 2014 - 2024. 

وا�شتعر�س ابرز التحديات التي تواجه عمل ال�شركة والجراءات احلكومية 
وادارة  وتطوير  وان�شاء  تخطيط  بدورها يف  القيام  من  لتمكينها  املطلوبة 

املدن ال�شناعية يف اململكة.

من جهة اخرى جنحت �شركة املدن ال�شناعية الردنية با�شتقطاب �شركة 
�شنغافورة  الرئي�شي  مقرها  اجلاهزة  اللب�شة  �شناعة  يف  متخ�ش�شة 

ومتتلك جمموعة من امل�شانع يف كل من ال�شني وكمبوديا وماليزيا.
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�سفراء 5 دول من دول �سرق اآ�سيا
يزورون مدينة احل�سن ال�سناعية

وجرى توقيع مذكرة تفاهم بني �شركة املدن ال�شناعية الردنية وجمموعة 
املدن  �شركة  عن  وقع  حيث  اللب�شة،  �شناعة  يف  واملتخ�ش�شة  راماتك�س 
اجلانب  وعن  �شحويل  منري  لوؤي  الدكتور  التنفيذي  الرئي�س  ال�شناعية 

ال�شنغافوري مدير عام املجموعة ما ونغ �شنغ.

و�شتقوم جمموعة راماتك�س واملتخ�ش�شة يف �شناعة اللب�شة، ب�شراء قطع 
ارا�شي م�شاحتها ت�شل لغاية 65 الف مرت مربع للمرحلة الولى وا�شتئجار 
جميع املباين املتوافرة لاليجار يف املدينة، وذلك لن�شاء م�شانع لاللب�شة 
الريا�شية اجلاهزة وبحجم ا�شتثمار اأويل يبلغ 20 مليون دينار والذي من 
املتوقع ان يوفر عند الت�شغيل الفعلي للم�شروع حوايل 2500-3000 فر�شة 

عمل يف املرحلة الأولى.

وا�شار الدكتور لوؤي �شحويل ان هذا ال�شتثمار يعد الكرب يف قطاع اللب�شة 
يف اململكة وقد �شاهمت البيئة ال�شتثمارية اجلاذبة التي تتمتع بها املدن 
واجلمركية  ال�شريبية  والعفاءات  واملزايا  احلوافز  واهمها  ال�شناعية 
على  عالوة  ال�شتثمار،  ا�شتقطاب  على  التنموية  املناطق  قانون  مبوجب 
ذلك التفاقيات التجارية التي تربط الردن بالدول الخرى والتي جعلت 
الردن منفذا الى ا�شواق عديدة وتاتي اتفاقيتا التجارة احلرة مع كل من 
راأ�س هذه التفاقيات والتي تنوي  الأمريكية وكندا على  الوليات املتحدة 

ال�شركة ال�شتفادة منها للدخول لال�شواق المريكية والكندية واحل�شول 
على املعاملة التف�شيلية مبوجب التفاقية.

الف   65 م�شاحة  تغطي  �شوف  للم�شروع  الولى  املرحلة  ان  �شحويل  واكد 
مرت مربع وخالل املرحلة الثانية للم�شروع �شوف تقوم ال�شركة ال�شغافورية 
ب�شراء م�شاحات ا�شافية ت�شل لغاية 60 الف مرت مربع وتكون بذلك تكون 
امل�شاحة الجمالية 120 الف مرت مربع والتي �شتعمل على خلق فر�س عمل 
ا�شافية وحتقيق مكت�شبات التنمية وب�شكل خا�س يف حمافظة الكرك التي 

حتت�شن مدينة احل�شني ال�شناعية وامل�شروع املنوي اقامته.

وقال: ان مدينة احل�شني ال�شناعية ا�شتطاعت ان ت�شتقطب لغاية الن 23 
ا�شتثمارا )بنمو يزيد عن 100% يف اخر �شنتني من حيث عدد ال�شتثمارات( 
اجلديدة  ال�شتثمارات  �شاهمت  وقد  خمتلفة  �شناعية  قطاعات  يف  تعمل 
التي ا�شتقطبتها ال�شركة موؤخرا الى املدينة يف رفع ن�شبة ال�شغال فيها الى 

قرابة 55 % من م�شاحة املدينة ال�شناعية.

وبني �شحويل اأن اإ�شتقطاب ال�شركة لهذا الإ�شتثمار ياأتي يف �شياق اجلهود 
الأردن  يف  الإ�شتثمارية  للبيئة  الرتويج  يف  ال�شركة  تبذلها  التي  املتوا�شلة 
املحافل  ب�شكل خا�س يف خمتلف  ال�شناعية  املدن  �شركة  ب�شكل عام ويف 
الإيجابية  للنتائج  ونتيجة  ال�شركة  اأن  والدولية، مو�شحًا  والعربية  املحلية 
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�شتوا�شل   ، العام  هذا  وبداية   2013 املا�شي  العام  خالل  حققتها  التي 
م�شريتها خالل هذا العام وامل�شي قدما نحو حتقيق الأهداف يف ا�شتقطاب 

املزيد من الإ�شتثمارات.

ومن جانب اخر، اأ�شاد الدكتور خالد ابو ربيع مفو�س ال�شتثمار يف هيئة 
مدينة  الى  ا�شتقطابه  واهمية  ال�شتثمار  هذا  باهمية  التنموية  املناطق 
احل�شني ال�شناعية ، خا�شة بعد اأن ا�شبحت تتمتع بقانون هيئة املناطق 
الإمتيازات  من  ال�شناعية  الإ�شتثمارات  واإ�شتفادة  واحلرة  التنموية 
املدن  يف  الإ�شتثمار  قرار  اأن  معتربا   ، القانون  مينحها  التي  والإعفاءات 
لل�شمعة  نتيجة  ال�شناعية  احل�شني  مدينة  وحتديدا  الأردنية  ال�شناعية 
الطيبة التي تتمتع بها �شركة املدن ال�شناعية الأردنية يف تخطيط واإن�شاء 
والتي  العاملية  املوا�شفات  اأرقى  �شمن  ال�شناعية  املدن  وت�شويق  واإدارة 

تتما�شى مع رغبات امل�شتثمرين من حيث الإمتيازات واخلدمات املتوفرة.

الهيئة  بني  احلقيقية  ال�شراكة  اهمية  على  ربيع  اأبو  خالد  الدكتور  واأكد 
و�شركة املدن ال�شناعية بهدف خلق فر�س عمل لبناء املحافظات وتوزيع 
مكت�شبات التنمية على املحافظات، كما اأ�شار الى تعاون الهيئة وال�شركة يف 
ان�شاء مدن �شناعية يف خمتلف املحافظات حيث يتوقع املبا�شرة باأعمال 

البنية التحتية يف مدينة املفرق ال�شناعية خالل �شهر ني�شان.

�شفراء  من  لعدد  زيارة  اربد  �شناعة  غرفة  نظمت  مت�شل،  �شعيد  وعلى 
دول �شرق اآ�شيا الى مدينة احل�شن ال�شناعية بهدف الإطالع على جتربة 
املدن ال�شناعية والطالع على الفر�س الإ�شتثمارية املتاحة، وبحث اآليات 
التعاون بني ال�شركات ال�شناعية والبعثات الدبلوما�شية يف الأردن، وذلك 
جمال  يف  خ�شو�شا  الدول  وتلك  الأردن  بني  الإقت�شادي  التعاون  لتعزيز 

اإقامة الإ�شتثمارات ال�شناعية.

من  كل  �شفراء  �شم  الذي  اللقاء  خالل  �شحويل  منري  لوؤي  الدكتور  وقال 
غرفة  رئي�س  بح�شور  والفلبني(  وتايلند  وبروناي  واأندوني�شيا  )ماليزيا 
احل�شن  مدينة  م�شتثمري  جمعية  ورئي�س  �شمارة  رائد  اإربد  �شناعة 
ال�شناعيةعماد النداف وعدد من م�شتثمري املدينة، باأن املدن ال�شناعية 
امل�شتويات  ومتميزاعلى  متقدما  دورا  لتتبواأ  م�شنية  جهودا  بذلت  قد 
العديد  ت�شتقطب  اأن  خاللها  من  اإ�شتطاعت  والعاملية،  والإقليمية  املحلية 
من الإ�شتثمارات ال�شناعية ذات ال�شمعة العاملية من خالل توفريها بنية 
الأ�شا�شية  واخلدمات  والعفاءات  حتتية متطورة وجمموعة من احلوافز 
وحتديدا  الأردين  الإ�شتثماري  املناخ  تعزيز  يف  �شاهمت  والتي  وامل�شاندة 
امل�شتثمرين  من  الكثري  اإهتمام  عك�س  الذي  الأمر  ال�شناعية،  املدن  يف 
ف�شال  ال�شناعية  م�شاريعهم  لإقامة  مالذا  ال�شناعية  املدن  من  وجعل 
والعاملية  منها  الإقليمية  الإقت�شادية  الهيئات  اأبدته  الذي  الإهتمام  عن 
لالإطالع على النموذجي الأردين الرائد يف جمال اإن�شاء املدن ال�شناعية.

ا�ستثمار �سنغاف�ري يف الردن بـ 20 ملي�ن دولر يف املدينة 
ال�سناعية يف الكرك
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اأن املدن ال�شناعية قد حققت الكثري من الإجنازات  اإلى  واأ�شار �شحويل 
ال�شناعية هي  للمدن  الإ�شتثمار  باأن حركة  موؤكدا  املتعاقبة،  والنجاحات 
خري �شاهد على هذا الواقع، واأن الأردن بف�شل قيادته الها�شمية احلكيمة 

�شيبقى واحة اأمن وا�شتقرار اإقت�شادي .

وثمن الدكتور �شحويل العالقات املتينة بني �شركة املدن ال�شناعية وغرفة 
�شناعة اإربد املتجذرة منذ �شنوات عديدة �شاهمت يف الإرتقاء بال�شناعة 
التعاون امل�شتمر بني  الوطنية �شمن مدينة احل�شن ال�شناعية الى جانب 
الطرفني بهدف التن�شيق والتعاون نحو تذليل العقبات اأمام الإ�شتثمارات 
دعوة  على  اربد  �شناعة  غرفة  مببادرة  م�شيدا  املدينة،  يف  ال�شناعية 
الفر�س  على  لإطالعهم  ال�شناعية  لزيارة مدينة احل�شن  ال�شيف  الوفد 
الإ�شتثمارية املتاحة الى جانب تعريفهم باحلوافز والإعفاءات التى توفرها 
�شركة املدن ال�شناعية الأردنية لالإ�شتثمارات ال�شناعية معتربا ذلك اأحد 

اأهم اأ�شباب جناح ال�شناعات يف املدينة.

ومن جانبه قال رائد �شمارة رئي�س غرفة �شناعة اإربد اأن هذه الزيارة تاأتي 
تتويجا للعالقات املتينة التي تربط الأردن مع باقي دول العامل وخ�شو�شا 
يف  اإننا  اإلـى  م�شريا  طيبة،  �شناعية  ب�شمعة  تتميز  التي  اآ�شيا  �شرق  دول 
الأردن ننظر الى اإقامة املزيد من امل�شاريع الإ�شتثمارية الآ�شيوية يف الأردن 
والتي �شت�شكل قيمة م�شافة لل�شناعة الوطنية مبا حتمله من عناوين بارزة 

اأهمها متتني العالقات على كافة امل�شتويات واأهمها الإقت�شادية. 

اأهمية ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س واملتمثلة  واأكد �شمارة على 
بني �شركة املدن ال�شناعية وغرفة �شناعة اإربد .

وا�شتمع الوفد الى اإيجاز حول املناخ الإ�شتثماري يف الأردن ب�شكل عام ويف 
لل�شركة  التابعة  ال�شناعية  باملدن  والتعريف  خ�شو�شا  ال�شناعية  املدن 
نحو  بثبات  لل�شري  امل�شتقبلية  والنظرة  فيها  الإ�شتثمار  حركة  وموؤ�شرات 
خطى التقدم والإزدهار فيها باإعتبارها املكان الذي يقدم حوافز واإعفاءات 

مميزة وت�شهيالت تكون املنطلق نحو النجاح لأي م�شروع �شناعي.

تربط  التي  بالعالقات  اإعتزازهم  عن  ال�شيف  الوفد  اأعرب  جانبه  ومن 
الأردن بدولهم وخ�شو�شا العالقات الإقت�شادية والتي كان اآخرها زيارة 
جاللة امللك الآ�شيوية والتي متخ�س عنها نتائج حمققة للطموحات مبدين 
الإ�شتثمارات  اإقامة  خالل  من  العالقات  ومتتني  لتقوية  اإ�شتعدادهمالتام 
ال�شناعية يف املدن ال�شناعية، م�شريين اأن احلوافز واملزايا والإعفاءات 
املقدمة من املدن ال�شناعية حمفزة لزيادة حجم التعاون مع �شركة املدن 
اأبدى  اآ�شيوية، حيث  ال�شناعية يف جمال ال�شتثمارات ال�شناعية ال�شرق 
خاللها الدكتور �شحويل اإ�شتعداد ال�شركة املطلق لدعم هذه الإ�شتثمارات 
مبا  الإ�شتثمارية  امل�شاريع  هذه  اإجناح  اأجل  من  الإمكانيات  كافة  وتهيئة 

يعزز من عمق العالقات التي تربط الأردن بتلك الدول.

واأ�شاف الوفد اأن العام املقبل �شي�شهد اإقامة اإحتاد اآ�شيوي ي�شم كل من ) 
ماليزيا واأندوني�شيا والفلبني وتايلند و�شنغافورة وفيتنام وكمبوديا وبروناي 
وميامنار ولو�س( يبلغ عدد مواطني هذا الإحتاد 600 مليون مما �شيعزز 
جديدة  ت�شديرية  منافذ  اإيجاد  خالل  من  الأردين  الت�شديري  ال�شوق 
اإ�شتقطاب الإ�شتثمارات ال�شناعية من الدول امل�شرتكة يف  بالإ�شافة الى 

هذا الإحتاد الى الأردن واملدن ال�شناعية .
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خالل رعايتها مل�ؤمتر الندماج احلادي ع�سر

»زيـــــــن«
تكن�ل�جيا اجليل الرابع �ست�فر من�سة واعدة 

الذي   ، والإت�شالت2014  الإعالم  و�شائل  اإندماج   رعت �شركة زين قمة 
من  بتنظيم  احل�شن،  بنت  �شمية  الأمرية  رعاية  حتت  اأعماله  اإفتتحت 
قطاعي  يف  خرباء  مب�شاركة   500 ومب�شاركة  العرب،  املر�شدين  جمموعة 
وكيفية  القطاعني  يف  امل�شتجدات  اهم  يف  للبحث  والعالم،  الت�شالت 

تعظيم الإ�شتفادة منها.

اأبو  يو�شف  املعلوات  وتكنولوجيا  ال�شبكة  لدائرة  التنفيذي  املدير  وحتدث 
القمة »عن  اأقيمت على هام�س  مطاوع خالل م�شاركته يف جل�شة حوارية 
اجلهود املتميزة التي بذلتها ال�شركة يف �شبيل توفرياأحدث ما تو�شلت اليه 
التكنولوجيا يف ال�شواق العاملية فيما يتعلق بخدمات النرتنت كان اأخرها 
الإنرتنت  من  الرابع  اجليل  تقنية  تقدمي  تتيح  ترددات  على  زين  ح�شول 
ب�شرعات ت�شل الى 150 ميغابت يف الثانية، معول على اأهمية ال�شرعات 
التحول  يف  ال�شهام  احلديثةيف  الت�شالت  �شبكات  توفرها  التي  العالية 
احلكومة  اأي   »M-Government« بـ  ي�شمى  ما  الى  ب�شال�شة 

اللكرتونية القائمة على اأجهزة الهواتف الذكية.

اإن اهتمام زين بتقدمي هذه التقنية لي�س بالأمر اجلديد بل يرجع  وقال: 
الى ما يزيد عن 15 �شهرا عندما ح�شلنا على فر�شة لتجربة هذه التقنية 
الإت�شالت، فقد كان دافعنا دائما  وتكنولوجيا  الإت�شالت  خالل منتدى 
حتقيق وعدنا لزبائننا باإبقائهم يف املقدمة من حيث تفردهم بخدمات و 

تقنيات نتيحها لهم من خالل �شبكتنا.

يف  �شك  بال  �شي�شاهم  التكنولوجيا  هذه  اعتماد  اإن  مطاوع  اأبو  واأ�شار 
م�شاعفة الإنتاجية والفاعلية لل�شركات واملوؤ�ش�شات ملا يزيد عن 3 مرات 
وباملح�شلة اإدخال تغيري يف طبيعة الن�شاط القت�شادي، عن طريق ت�شجيع 

البتكار يف جميع املجالت بوا�شطة اعتماد حلول تقنية ت�شاركية �شتمكن 
هذه القطاعات  من اأن تكون اأكرث تناف�شية واإنتاجية. 

اأبو  اأكد  الإت�شالت  قطاع  و  احلكومة  بني  التعاون  اأطر  على  تعليقه  ويف 
مطاوع : اأن احلكومة يجب اأن تتبنى منوذجا خمتلفا لتنمية القطاع واحلد 
الغري مبا�شرة  والعمل على تنمية قطاع  و  املبا�شرة  ال�شرائب  من جباية 
بن�شبة  انخفا�س  كل  اأن  الى  الدرا�شات  ت�شري  اإذ   ، الأردن  يف  الت�شالت 
عنه  ينتج  املتنقلة  الإت�شالت  على  املفرو�س  ال�شرائب  م�شتوى  يف   %1
زيادة يف معدل الدخل القومي بن�شبة0.7%، وارتفاع يف ن�شبة اإنت�شار مبا 

ن�شبته%1.8.

اربعة  على  يعتمد  املتقدمة  الدول  يف  الإقت�شادي  النمو  اأن  الى  واأ�شار 
حماور اأ�شا�شية تتلخ�س بالتطور التكنولوجي، تطور البنية التحتية، توفر 
ا�شرتاتيجية حكومية داعمة، وتبني ا�شرتاتيجيات لدعم الرواد، وهذه هي 

املحاور التي ينبغي تبنيها لتحقيق النمو يف قطاع الإت�شالت املحلي.

بينها  من  اخلدمات  من  حزمة  تقدمي  اأهمية  على  مطاوع  اأبو  واأكد 
التطبيقات واخلدمات ال�شافية املبنية على �شبكة الإنرتنت والناجتة عن 
�شراكات مع القطاعات القت�شادية الخرى، م�شريا خالل اأن التطبيقات 
وخدمات البيانات هي حمور اإهتمام �شركات الت�شالت يف الوقت الراهن 
و بالأخ�س بعد تراجع ايرادت خدمات ال�شوت مقابل ازدياد الإيرادات 
املتاأتية من خدمات البيانات، وهنا ياأتي دور �شركات الإت�شالت يف خلق 
 )OTT( املجانية  الإنرتنت  تطبيقات  مع  التحالف  و  فعالة  �شراكات 

للر�شائل الفورية و الإت�شال املجاين مبا يخدم جميع الأطراف املعنية«.
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القيادة الها�سمية �ساهمت بالرتقاء باأداء القت�ساد ال�طني

ال�شنوي  النمو  اأن معدل   اكد رئي�س غرفة �شناعة الأردن امين حتاحت، 
بلغ حوايل %13.2،  الأخرية  الع�شر  ال�شنوات  ال�شناعي خالل  الناجت  يف 
وهذا النمو ادى الى م�شاعفة النتاج باأربعة ا�شعاف لي�شل الى اأكرث من 5 
مليار دينار مع نهاية العام 2012، لينعك�س هذا النمو على معي�شة املواطن؛ 
حيث ارتفع ح�شة الفرد من الناجت املحلي الجمايل الى 3431 دينار يف 

العام 2012.

 ،1946 لعام  اأيار  من  والع�شرين  اخلام�س  يف  اململكة  ا�شتقالل  اأن  وقال 
�شكل النطالقة الأ�شا�شية لبناء دولة املوؤ�ش�شات والقانون وتطوير خمتلف 
وجعله  لالأردن  التنموية  الحتياجات  تلبية  �شاأنها  من  التي  القطاعات 
والتقنيات  التكنولوجيا  ومواكبة  الدولية  املتغريات  مع  بايجابية  يتعاطى 
تزال  ما  التي  والقليمية  العاملية  الأحداث  وتبعات  اآثار  وجتاوز  احلديثة 

ت�شهدها املنطقة.

وال�شتني  الثامن  ال�شتقالل  عيد  يف  ي�شتذكرون  الأردنيني  اأن  واأ�شاف: 
اأبناء الوطن الذين قدموا الغايل والرخي�س لبناء الوطن عرب �شنوات من 
الكفاح والجتهاد اختلطت فيه حبات العرق مع قطرات الدم امل�شال على 

ار�س الوطن لن�شل اإلى ما و�شلنا اإليه اليوم من تقدم وامن واآمان.

وتابع حتاحت قائال، اأن الأردن اأ�شبح وبف�شل ثمار ال�شتقالل من البلدان 

يف  يحتذى  مثال  وتعترب  دويل  باحرتام  وحتظى  بالبنان  اإليها  ي�شار  التي 
التي  ال�شعوبات  رغم  والجتماعي  والقت�شادي  ال�شيا�شي  البناء  جمال 
الها�شمية  القيادة  اأن  م�شيفا  والمكانات،  املوارد  �شح  وخا�شة  تواجهها 
تعترب رائدة ال�شتقالل حيث اأر�شى املغفور له امللك احل�شني دعائم الدولة 
هذه  تعززت  وقد  نظريه  عّز  اجتماعيا  ن�شيجا  واأوجد  احلديثة  الأردنية 
لبناء  يوا�شل جهوده  الذي  الثاين  امللك عبداهلل  قيادة  الجنازات بف�شل 
اقت�شاد وطني قادر على جماراة القت�شاديات العاملية من خالل توظيف 
مع  ال�شراكة  القت�شادي وجت�شيد  الن�شاط  اأوجه  التكنولوجيا يف خمتلف 
البلدان الأخرى والأخذ ب�شيا�شة النفتاح والنخراط يف تيار العوملة كاأداة 

اأ�شا�شية لتحقيق الأهداف التنموية املطلوبة.

واأ�شار اإلى النقلة النوعية التي �شهدها الأردن موؤخرا، حيث اأمكن بقيادة 
الوطني  القت�شاد  باأداء  لالرتقاء  املنا�شبة  الظروف  تهيئة  امللك  جاللة 
وتوفري بيئة مناف�شة لال�شتثمار على م�شتوى املنطقة وذلك بايجاد حزمة 
متكاملة من الت�شريعات اجلاذبة لال�شتثمار وابرام عدد كبري من اتفاقيات 
التجارة احلرة ب�شكل ثنائي اأو متعدد الأطراف والتي اأتاحت للمنتج املحلي 

الو�شول اإلى اأكرث من مليار م�شتهلك حول العامل. 

الأخرية  الع�شر  ال�شنوات  خالل  منت  ال�شناعية  ال�شادرات  ان  وقال 
لت�شل الى اأكرث من 5 مليارات دينار، م�شكلًة بذلك ما يزيد عن 90% من 
 120 من  اأكرث  الى  ت�شل  ال�شادرات  هذه  باأن  علمًا  الوطنية  ال�شادرات 

دولة، والى يد اأكرث من مليار م�شتهلك حول العامل.

فيه،  امل�شتغلة  العمالة  وكفاءة  القطاع  تطور  على  الدلئل  اأهم  من  ولعل 
ح�شته يف ال�شتثمارات الجنبية املبا�شرة التي بلغت حوايل 70% من جممل 

ال�شتثمارات امل�شجلة يف موؤ�ش�شة ت�شجيع ال�شتثمار خالل العقد الفائت.

واأ�شار اإلى اأن القطاع ال�شناعي كان من اأبرز القطاعات التي تطورت كثريا 
لالقت�شاد  الرئي�شي  امل�شاهم  ال�شناعة  تعترب  حيث  ال�شتقالل،  ظل  يف 

الوطني و�شاهمت مبا ن�شبته 25% يف الناجت املحلي.

حتاحت: الناجت ال�سناعي يف الأردن منا 

بن�سبة 1٣% خالل ال�سن�ات الع�سر الخرية

غرفة �سناعة الأردن.. امل�ساهم الرئي�سي
يف القت�ساد ال�طني
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بكلفة اإجمالية تبلغ ح�ايل 50 ملي�ن دينار

اتفاقيـــة لتنفيــــذ الرزمـــــة الثالثــــــــة
من م�ســروع مينــاء العقبـة اجلديـد

العقبة  منطقة  ل�شلطة  التطويري  الذراع  العقبة،  تطوير  �شركة  وقعت 
م�شروع  من  الثالثة  الرزمة  اعمال  تنفيذ  اتفاقية  اخلا�شة،  القت�شادية 
ميناء العقبة اجلديد واخلا�س باإن�شاء املباين وال�شاحات والبنية التحتية 

للم�شروع مع �شركة الأو�شط للمقاولت الأردنية.

ومت توقيع التفاقية بح�شور ورعاية رئي�س جمل�س مفو�شي �شلطة منطقة 
العقبة  تطوير  �شركة  ادارة  جمل�س  رئي�س  اخلا�شة/  القت�شادية  العقبة 
العقبة  تطوير  �شركة  عن  التفاقية  وقع  حيث  حمادين،  كامل  الدكتور 
الأو�شط  �شركة  وعن  غامن،  اأ�شعد  غ�شان  املهند�س  التنفيذي  رئي�شها 

للمقاولت مديرها العام املهند�س عالء امل�شري.

ومبوجب التفاقية �شتقوم �شركة الأو�شط للمقاولت بتنفيذ اأعمال ت�شميم 

بالأبنية  واخلا�شة  اجلديد  العقبة  ميناء  مل�شروع  الثالثة  الرزمة  وتنفيذ 
ا�شتناديه  وجدران  حفريات  اأعمال  من  تتكون  والتي  التحتية،  والبنية 
واملظالت  التخزين  و�شاحات  الطرق  واأعمال  والبوابات  املباين  وان�شاء 
�شت�شمل  كما  اخلارجية،  احلماية  واأعمال  واملغلقة  املفتوحة  وامل�شتودعات 
مل�شروع  التحتية  البنية  خدمات  كامل  وتنفيذ  ت�شميم  على  الرزمة  هذه 
ميناء العقبة اجلديد من �شبكات املياه وال�شرف ال�شحي واأعمال النارة 
مياه  ت�شريف  واأعمال  الت�شالت  و�شبكات  الكهربائية  والتمديدات 

الأمطار و�شبكة مكافحة احلريق لهذه املرافق.

منطقة  �شلطة  مفو�شي  جمل�س  رئي�س  حتدث  التفاقية،  توقيع  وخالل 
العقبة القت�شادية اخلا�شة ال�شتاذ الدكتور كامل حمادين قائال:«ان هذا 
وتنفيذا  العقبة،  مدينة  يف  املوانئ  منظومة  تنفيذ  اطار  يف  ياأتي  امل�شروع 
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للمخطط ال�شمويل ل�شلطة منطقة العقبة القت�شادية اخلا�شة وعلى �شوء 
عرب  للمملكة،  والطاقة  واملينائي  الغذائي  المن  لتحقيق  ا�شرتاتيجيتها 
ان�شاء منظومة موانئ تلبي احتياجاتها يف املجالت الكرث حيوية بالن�شبة 
موا�شيع  باعتبارها  والطاقة  الغذاء  مبوانئ  واملتمثلة  الوطني  لالقت�شاد 

ذات حيوية خا�شة و�شاغطة ب�شكل كبري على موازنة الدولة«.

واأ�شار حمادين الى التفاق مع ال�شركة املنفذة للم�شروع لت�شغيل اأكرب عدد 
واملالية  والفنية  الهند�شية  الوظائف  يف  املحلي  املجتمع  اأبناء  من  ممكن 
والدارية، ا�شافة الى اخلربات الفنية والعمالية عامة التزاما من �شلطة 
حقيقية  نوعية  عمل  فر�س  بتوفري  اخلا�شة  القت�شادية  العقبة  منطقة 

للمجتمع املحلي يف مدينة العقبة.

بفرتات  مت  والذي  مبنظومةاملوانئ  اخلا�شة  العطاءات  طرح  ان  واكد 
قيا�شية يعك�س مدى اللتزام الذي ابدته ال�شلطة وخمتلف الوزارات وعرب 
ومت  �شابقة  فرتات  يف  مرحال  كان  ما  اجناز  الى  ادت  اجلهود  يف  تناغم 

تاأجيله من م�شروعات كان تنفيذها حيويا بالن�شبة لالقت�شاد الوطني.

العقبة  ميناء  اعمال  من  الثالثة  الرزمة  تنفيذ  كلفة  ان  حمادين  وبني 
كبرية  عمل  فر�س  �شتوفر  حيث  دينار،  مليون   50 حوايل  تبلغ  اجلديد 

ملواطنني اردنيني اثناء فرتة تنفيذ العطاء وعلى مدار 22 �شهرا، ناأمل اأن 
نخف�شها الى 20 �شهرا.

اجلنوبي  امليناء  من  الولى  املرحلة  ت�شتكمل  الرزمة  هذه  ان  واأو�شح 
ليكتمل  ال�شافيني  الر�شيفني  �شت�شمل  التي  الثانية  املرحلة  وان  اجلديد، 
قيمة  وان  قريبا،  احالتها  �شيتم  عمل  ار�شفة  �شتة  الى  الر�شفة  عدد 
امل�شاريع املينائية التي مت احالتها والبدء بتنفيذها واجناز بع�شها خالل 

العامني املا�شيني تتعدى املليار دولر امريكي.

اأهم  احد  هو  اجلديد،  العقبة  ميناء  اأن  قائال:  غامن  حتدث  جانبه  من 
يف  رئي�شًا  عن�شرا  وي�شكل  اململكة،  يف  الوطنية  ال�شا�شية  البنى  اأولويات 
البحرية  البوابة  اأنه جزء من  كما  الطويل،  املدى  على  القت�شادي  النمو 
الوحيدة للمملكة وعن�شرا رئي�شًا يف حتديد املنطقة باعتبارها رائدة يف 
والدول  لالأردن  التجارية  والبوابة  الو�شائط،  متعددة  اللوج�شتيات  جمال 

املجاورة.

العقبة  مليناء  الأولى  الرزمة  اأعمال  تنفيذ  موؤخرا من  النتهاء  وقد مت  هذا 
اجلديد، وتنفيذ اأعمال احلفريات والردم املتخ�ش�شة واإن�شاء مرفق للخدمات 

البحرية وتنفيذ كوا�شر لالأمواج، وبكلفة اأجمالية بلغت 65 مليون دينار.
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تعترب ال�شركة الوطنية ل�شيانة ال�شيارات الكهربائية، اول ال�شركات التي 
تاأ�ش�شت يف الأردن وال�شرق الو�شط املتخ�ش�شة مبجال ال�شيارات الهجينة 
والكهربائية، وتقدم جميع اخلدمات املتعلقة بهذه ال�شيارة لزبائنها على 

مدار ال�شاعة.

الكهربائية  ال�شيارات  ل�شيانة  الوطنية  لل�شركة  العام  املدير  ويقول 
من  وحر�شا  انه  »امل�شتثمرون«،  لـ  حديثه  خالل  الهويدي  عليان  املهند�س 
قامت  فقد  اخل�شراء،  التكنلوجيا  ا�شتخدام  اآفاق  تو�شيع  يف  ال�شركة 
هذا  �شيانة  جمال  يف  للتدريب  متخ�ش�س  تدريب  مركز  بان�شاء  ال�شركة 
النوع من املركبات، حيث يهدف هذا املركز لرفد ال�شوق املحلي والقليمي 
بالكفاءات املتخ�ش�شة القادرة على العمل يف جمال ال�شيارات الكهربائية 
والهجينة حلاجة �شوق العمل املا�شة لهذا النوع من املهارات يف ال�شوقني 

املحلي والقليمي.

وي�شيف، اأن مركز تدريب الهايربد ي�شم مهند�شون خمت�شون، حيث توفر 
ال�شركة يف هذا املركز جميع المكانيات النظرية والعملية يف هذا املجال، 
وال�شركات  املوؤ�ش�شات  كافة  من  املتدربني  ا�شتقبال  يتم  عالية  وبكفاءة 

واجلامعات والكليات املتخ�ش�شة على امل�شتويني املحلي والقليمي.

ا�ستخدام  اآفاق  ت��سيع  اإلى  ن�سعى  اله�يدي: 

التكنل�جيا اخل�سراء ورفد ال�س�ق باملخت�سني 

يف ال�سيارات الهجينة

ال�سركة ال�طنية ل�سيانة ال�سيارات الكهربائية...
الأولى يف الأردن واملنطقة
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فاملركز يقدم ثالث دورات تدريبية هي دروة تاأ�شي�شية لل�شيارات الكهربائية 
والهجينة، ودورة متقدمة لل�شيارات الكمهربائية والهجينة، بال�شافة اإلى 
دورة يف جمال المن وال�شالمة العامة وعند العمل بال�شيارات الكهربائية 

والهجينة.

الدوائر  هي  امل�شتهدفة،  والفئات  اجلهات  ان  اإلى  الهويدي  وي�شري 
املجتمع  وكليات  واجلامعات  واخلا�شة،  العامة  والوؤ�ش�شات  احلكومية 
العامة واخلا�شة، والعاملني يف ال�شوق املحلي ل�شيانة ال�شيارات، ومتدربي 
على  بالتعرف  يرغب  من  وكل  والقليمية،  املحلية  التعليمية  املوؤ�ش�شات 

اأنظمة ال�شيارات الكهربائية والهجينة.

اليوم يف  والهجينة  الكهربائية  ال�شيارات  على  الطلب  اأن  الهويدي  ويقول 
ات�شاع نتيجة ارتفاع ا�شعار املحروقات العاملية خا�شة مادة البنزين نتيجة 
اليوم لال�شتخدام  العامل  اإلى حتول دول  بال�شافة  النفط،  ا�شعار  ارتفاع 

و�شائل التكنلوجيا ال�شديقة للبيئة، والتي حتافظ على ال�شالمة العامة.

ويوكد، »ان ما يعانيه العامل من تلوث كبري يزيد خماوف نهاية العامل عن 
طريق كارثة طبيعية، ولأن الكثري من ي�شكنون يف كوكب الر�س ل ياأخذون 
بالن�شائح امل�شتمرة حول احلفاظ على البيئة وعدم الت�شبب بالتلوث الذي 
يوؤدي بنا الى املوت او املر�س، كان لبد من العلماء ان يجدوا حلول لذلك 

واول دليل على ذلك هو اخرتاع ال�شيارة الكهربائية«.

الوقود  احرتاق  دخان  انت�شار  من  وحتد  متنع  »الكهربائية«  ال�شيارة  هذه 
الوقود، كونها تعتمد  التي تعتمد على  ال�شيارات  الذي كان يلوث اجلو يف 
على الطاقة الكهربائية التي ت�شحن بها عن طريق اي م�شدر للكهرباء، 
ولكن العلماء ومبرور الوقت ارادوا ان ين�شروا هذا الخرتاع ملا وجدوه نافعا 
الركاب  راأي  واخذ  التجارب  باأجراء  قاموا  فعليه  للتلوث،  ومانعا  للمناخ 
حتى تو�شلوا الى بع�س النواق�س الب�شيطة التي يعملون على تفاديها لتكون 
يف  كلها  النقل  عربات  او  ال�شيارات  تكون  ان  امل  على  وامان،  دقة  اكرث 

امل�شتقبل تعمل على الطاقة الكهربائية حفاظا على �شحة الن�شان وحماية 
ملناخ الر�س.

الوقت  فى  الأف�شل  اأ�شبحت  الكهربائية  ال�شيارات  اأن  الهويدي،  وك�شف 
ومنها،  حاليًا  العامل  تواجه  التى  التهديدات  ظل  فى  خا�شًة  احلا�شر، 
البيئة  وتلويث  البنزين،  اأ�شعار  وارتفاع  العاملية،  احلرارة  درجات  ارتفاع 
املحيطة، مما جعل كربى �شركات ال�شيارات تنفق مواردها املالية والتقنية 
ال�شنوات  فى  العاملية  ال�شوق  فى  للمناف�شة  الكهربائية  ال�شيارات  لت�شنيع 

الع�شر املقبلة.

فولت«  »�شيفروليه  مثل  ال�شيارات  من  العديد  النوع  هذا  �شدارة  يف  تاتي 
م�شتوى  على  ال�شيارات  �شوق  فى  طيبة  و�شمعة  جيدة  ب�شهرة  تتميز  التي 
العامل، فحاملا تنفذ �شحنة البطارية يتولى حمرك �شغري ب�شعة 1.4 لرت 
لزيادة  الكهربائي  املحرك  بدورها  ت�شغل  التي  البطاريات  �شحن  مهمة 
مدى �شري ال�شيارة التي باتت، نظريًّا، قادرة على قطع م�شافة 235 مياًل يف 

الغالون الواحد من الوقود.

بريطانيا،  يف  امل�شنوعة  ليف«  »ني�شان  ال�شدارة  يف  التي  ال�شيارات  ومن 
كانت اأول �شيارة كهربائية عملية تت�شع خلم�شة اأ�شخا�س مع مت�شع منا�شب 
لغاية  البطارية  �شحن  وميكن  داخلية.  تدفئة  ونظام  والأمتعة،  للحقائب 
وهى  رود�شرت«  »تي�شال  و�شيارة  �شاعة فقط،  ن�شف  ن�شف طاقتها خالل 
قائمة  وامتالأت  حممول،  كمبيوتر  ببطاريات  مقعدان  بها  رائعة  �شيارة 
من  �شبابية  الكرث  ا�س«  »تي�شال  و�شيارة  الراغبني،  من  لكثري  النتظار 
مر�شيد�س، حيث  تتميز بالر�شاقة تدخل القائمة لمتالكها مدى 265 ميال 
ال�شريعة  الطرق  على  ميال   90 لكل  واحد  وجالون  كهربائية   �شحنة  لكل 
مبتو�شط 88 ميال فى اجلالون، بال�شافة اإلى �شيارة »في�شكر كارما« والتي 
ت�شنيع  على  تعمل  اأن  ال�شركة  قررت  لذلك  لالأثرياء،  اأنها  ُعرف  طاملا 
اأ�شرع  املوديل الكهربائى منها ب�شكل واأ�شلوب فى غاية الروعة، وتعد من 

ال�شيارات الكهربائية، و يف�شلها العديد من الأ�شخا�س.
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20،425،995 دينار كما يف نهاية اأذار 2014.
 

اأما من حيث بيان الدخل فقد حققت �شركة الت�شهيالت التجارية الأردنية 
ارباحًا ت�شغيلية قبل املخ�ش�س و ال�شريبة مقدارها 673،995 دينار بزيادة 

مقدارها 19% مقارنة بنف�س الفرتة للعام 2013.
 

الردنية  التجارية  الت�شهيالت  ل�شركة  العام  املدير  قال  اأخرى  جهة  ومن 
ال�شركه، حيث  باأداء  التجاريه فخورة  الت�شهيالت  باأن �شركه  ه�شام جرب، 
ب�شكل عام،  املنطقة  والتي تعاين منها  الأو�شاع املحيطه  وبالرغم من  انه 
واهدافها  تنفيذ خططها  اليجابي ويف  اأدائها  ا�شتمرت يف  ال�شركة  اأن  اإل 
التو�شعيه من خالل ال�شتمرار يف تقدمي اخلدمات التمويلية ب�شكل مميز 
اعمال  على  ملحوظ  ب�شكل  انعك�س  الذي  المر  ومرنه  مي�شرة  و�شروط 

ال�شركة ونتائجها.
 

الفرتة  خالل  منت  التي  التمويلية  القطاعات  اأهم  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
حجم  ازداد  حيث  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  متويل  قطاع  املا�شية 
املحفظة التمويلية لهذا املنتج لي�شل الى حوالى 14 مليون دينار و ما ن�شبته 
35% من اجمايل حمفظة التمويل القائمة يف ال�شركة، بال�شافه الى قطاع 
بن�شبه %24  التمويلي  التاجري  التمويلي حيث منت حمفظه عقود  التاأجري 

لت�شل الى 4،220،369 دينار.

الفرتة  عن  املالية  نتائجها  الأردنية  التجارية  الت�شهيالت  �شركة  اأعلنت 
املنتهية يف 2014/03/31، والتي اأظهرت منو يف اليرادات الت�شغيلية بن�شبه 
13% مقارنه بنف�س الفرته من العام 2013 لتبلغ ما قيمته 1،634،354 دينار.

واأ�شار بيان املركز املايل  لل�شركة اإلى اأن اجمايل موجودات ال�شركة بلغت 
30،047،323 دينار يف 2014/03/31 ، يف حني بلغ �شايف حقوق امل�شاهمني 

الإيجابي  اأدائها  يف  ا�ستمرت  ال�سركة  جرب: 
التحديات رغم  واأهدافها  خططها  تنفيذ  ويف 

674 األف دينار اأرباح »الت�سهيالت التجارية« الت�سغيلية للربع الأول

فقد   ،2014 احلايل  العام  من  الول  الربع  خالل  املالية  البيانات  وح�شب 
بلغ جمموع موجودات ال�شركة حوايل 37.5 مليون دينار مقارنة مع حوايل 

36.7 مليون دينار لنهاية كانون الأول من العام املا�شي 2013.

 وقال املدير العام ب�شركة بندار للتجارة وال�شتثمار ب�شام حماد، اأن ال�شركة 
حافظت على كفاءتها واأن�شطتها املتميزة، فالنتائج املالية جاءت لتوؤكد على 
مدى قوتها ومالئتها املالية.واأ�شاف: ال�شركة وخالل الفرتة املا�شية �شعت 
الذي  المر  للعمالء  وال�شت�شارية  التمويلية  اخلدمات  اأف�شل  توفري  الى 
انعك�س ايجابًا على اأداء ال�شركة ب�شكل عام والنتائج املالية املتحققة ب�شكل 

خا�س.

يحقق  مبا  وخدماتها  اأعمالها  تطوير  يف  �شت�شتمر  ال�شركة  اأن  اإلى  واأ�شار 
كما  القطاع،  يف  العاملة  ال�شركات  بني  متقدما  رياديا  مركزا  لل�شركة 
يف  ح�شتها  لزيادة  ال�شركة  عمالء  قاعدة  وتنويع  تو�شيع  على  و�شتعمل 
مع  يتالئم  مبا  ال�شركة  مال  راأ�س  لتعزيز  �شعيها  اإلى  بال�شافة  ال�شوق، 

حاجاتها املالية.

عام  من  الول  الربع  بنهاية  وال�شتثمار  للتجارة  بندار  �شركة  ارباح  بلغت 
2014 ما جمموعه 286.697 دينار مقابل ارباح عن نف�س الفرتة من عام 

2013 بقيمة 326.038 دينار

وتن�يع  ت��سيع  على  �ستعمل  ال�سركة  حماد: 
ال�س�ق يف  ح�ستها  لزيادة  عمالئها  قاعدة 

286 األف دينار اأرباح »بندار للتجارة وال�ستثمار« للربع الأول
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 ISO الآيزو  �شهادة  على  ح�شلت  للتمويل  الأولى  ال�شركة  اأن  واأ�شاف 
لل�شركات  املنقولة  املنقولة وغري  لالأ�شول  الإ�شالمي  للتمويل   9001:2008
والأفراد مبا فيها التاأجري التمويلي والإ�شتثمار، لتكون بذلك من ال�شركات 
الرائدة باحل�شول على هذه ال�شهادة الدولية على نطاق عمل ال�شركة بعد 
والتطوير  التح�شني  بهدف  اجلودة  لأنظمة  الدولية  املوا�شفات  طابقت  اأن 

امل�شتمر للعمليات واخلدمات املقدمة للعمالء وفق اف�شل املعايري العاملية .

من  ا�شتثماره  مت  ملا  ح�شادًا  النتائج  تلك  حققت  ال�شركة  ان  اإلى  واأ�شار 
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(.

اأعلنت �شركة الأولى للتمويل عن حتقيق نحو  مليون دينار فى الربع الأول 
العام  املقابلة من  الفرتة  األف دينار فى  العام اجلاري مقابل 558.3  من 

املا�شى 2013.

وح�شب البيانات املالية لل�شركة فقد بلغ اجمايل اليرادات املتحققة خالل 
املماثلة  الفرتة  فى  دينار  مليون  بـ1.11  مقارنة  دينار  2.3مليون  الفرتة 

للعام املا�شي 2013 بارتفاع %107.

اما على م�شتوى املوجودات، فقد ارتفعت املوجودات املتداولة لتبلغ خالل 
الربع الول من العام احلايل 2014 حوايل 58 مليون دينار .

على  ت�شعى  ال�شركة  باأن  خديجة،  اأبو  ابراهيم  لل�شركة  العام  املدير  وقال 
الدوام الى توفري اأف�شل اخلدمات التمويلية وال�شت�شارية للعمالء، وهو ما 
ب�شكل  ال�شركة  اأدار  اليجابية على  النتائج  املزيد من  �شيعمل على حتقيق 

عام والنتائج املالية املتحققة ب�شكل خا�س.

اأردنية  )�شركة  وهي   2006 عام  يف  للتمويل  الأولى  ال�شركة  وتاأ�ش�شت 
ال�شريعة  احكام  وفق  الن�شطة  من  العديد  متار�س  عامة(  م�شاهمة 
 ، املعمرة  ال�شتهالكية  لل�شلع  املبا�شر  التمويل  ومنها  ال�شمحاء  ال�شالمية 
التمويل العقاري مبا يف ذلك متويل الرا�شي وال�شكان واملباين والن�شاءات 

، وعقود املقاولني يف خمتلف القطاعات القت�شادية .

للعمالء وال�ست�سارية  التم�يلية  اخلدمات  اأف�سل  ت�فري  اإلى  الدوام  على  ت�سعى  ال�سركة  خديجة:  اأب� 

ملي�ن دينار اأرباح »الأولى للتم�يل« للربع الأول
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 »العربية الدولية للفنادق«  فـي 201٣

املا�شي  العام  خالل  للفنادق  الدولية  العربية  ال�شركة  ارباح  �شايف  بلغ 
2013 حوايل 1.8 مليون دينار يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع موجوداتها 

حوايل 76.6 مليون دينار .

اأن  معايعة،  ب�شام  للفنادق   الدولية  العربية  لل�شركة  العام  املدير  وقال 
الت�شغيلي  اإلى الربح  اأ�شارت  العام املا�شي  لل�شركة خالل  النتائج املالية 
لفندق عمان ماريوت بلغ حوايل 3 مليون دينار، واأن ارباح ال�شركة قبل 

ال�شريبة بلغت حوايل 1.9 مليون دينار.

واأ�شاف ان خطة عمل ال�شركة تاأخذ بعني العتبار الظروف القت�شادية 
واملحلية، بال�شافة اإلى الحداث وال�شطرابات المنية وال�شيا�شية التي 
ت�شهدها الدول املجاورة، حيث عملت ب�شكل كبري على تراجع يف اعداد 

بينها  ومن  الو�شط  ال�شرق  منطقة  الى  القادمة  ال�شياحية  املجموعات 
الأردن.

واأ�شار اإلى ان ال�شركة العربية الدولية للفنادق، تعترب من اكرب ال�شركات 
احداث  على  كبري  ب�شكل  وتعمل  الأردين،  ال�شياحي  القطاع  يف  العاملة 
على  بالفائدة  يعود  مبا  الردنية  ال�شياحة  �شناعة  يف  النوعية  النقلة 

القت�شاد الوطني ب�شكل عام.

ومن اجلدير بالذكر، ان ال�شركة العربية الدولية للفنادق متتلك ب�شكل 
مبا�شر اإحد اأعرق واأفخم الفنادق يف اململكة ذات ت�شنيف اخلم�س جنوم 
)فندق ماريوت- عمان(، بالإ�شافة الى امتالكها من خالل امل�شاهمات 
جنوم  اخلم�س  ت�شنيف  من  عاملية  �شل�شلة  ذات  لفنادق  املبا�شرة  غري 
)فندق ومنتجع ماريوت - البحر امليت، فندق برتا- ماريوت، فندق النبيل 

- �شرياتون، م�شروع فندق ماريوت- العقبة(.

 معايعة: ن�سعى لإحداث النقلة الن�عية يف �سناعة ال�سياحة الأردنية 



تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني
اإلى م�ساهمي ال�سركة العربية الدولية للفنادق امل�ساهمة العامة املحدودة

عمان - اململكة الأردنية الها�سمية
تقرير ح�ل الق�ائم املالية

لقد دققنا القوائم املالية املرفقة لل�شركة العربية الدولية للفنادق امل�شاهمة العامة املحدودة («ال�شركة«) والتي تتكون من قائمة املركز املايل كما يف 13 كانون الأول 3131 وقائمة الدخل وقائمة الدخل ال�شامل وقائمة التغي ا رت 
يف حقوق امللكية وقائمة التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�س لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية واملعلومات الإي�شاحية الأخرى.

م�س�ؤولية الإدارة عن الق�ائم املالية
اإن جمل�س الإدارة م�شوؤول عن اإعداد هذه القوائم املالية وعر�شها ب�شورة عادلة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية، بال�شافة الى حتديد نظام الرقابة الداخلي ال�شروري لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء اجلوهرية 

�شواء الناجتة عن احتيال اأو عن خطاأ.
م�س�ؤولية مدققي احل�سابات

اإن م�شوؤوليتنا هي اإبداء ال اأ ري حول هذه القوائم املالية ا�شتنادا اإلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايري الدولية للتدقيق، وتتطلب منا هذه املعايري اللت ا زم بقواعد ال�شلوك املهني وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق 
للح�شول على تاأكيد معقول باأن القوائم املالية خالية من الأخطاء اجلوهرية.

يت�شمن التدقيق القيام باج ا رءات للح�شول على ادلة موؤيدة للمبالغ والإي�شاحات الواردة يف القوائم املالية. اإن اإختيار تلك الجراءات ي�شتند الى اجتهاد مدقق احل�شابات مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف 
القوائم املالية �شواء الناجتة عن الإحتيال او اخلطاأ عند تقييم مدقق احل�شابات للمخاطر ياأخذ يف الإعتبار نظام الرقابة الداخلي لل�شركة ذي ال�شلة باعداد وعر�س القوائم املالية ب�شورة عادلة وذلك لت�شميم اإج ا رءات تدقيق 

مالئمة للظروف ولي�س بهدف ابداء اأ ري حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي لل�شركة.
يت�شمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة ال�شيا�شات املحا�شبية املطبقة ومعقولية التقدي ا رت املحا�شبية التي قامت بها الإدارة، ا�شافة الى تقييم العر�س العام للقوائم املالية.

يف اعتقادنا اأن ادلة التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر ا�شا�شا لإبداء الراأي.
الراأي

يف اأ رينا، اإن القوائم املالية ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل لل�شركة كما يف 13 كانون الأول 3131 واأداءها املايل وتدفقاتها النقدية لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ا ملعايري التقارير املالية الدولية.
تقرير ح�ل املتطلبات القان�نية

حتتفظ ال�شركة بقيود و�شجالت حما�شبية منظمة ب�شورة اأ�شولية، وان القوائم املالية الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة متفقة معها ونو�شي امل�شادقة عليها.
اإرن�شت ويونغ/الأردن           

حممد اإب ا رهيم الكركي           
ترخي�س رقم 883           

عمان - اململكة الأردنية الها�شمي - 9 �شباط 3132
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»امللكية الأردنية« تطلق حملة ت�س�يقية 

جديدة تعك�س جتربة ال�سفر بكل تفا�سيلها

ت�ستلم اأولى طائراتها من طراز ب�ينغ 787 يف اآب املقبل

ال�شفر  جتربة  تعك�س  جديدة  ت�شويقية  حملة  الأردنية  امللكية  اأطلقت 
العاملية  بخدماتها  متتاز  طريان  ك�شركة  الأردنية  امللكية  مع  احلقيقية 

املناف�شة وقدرتها على تلبية احتياجات م�شافريها وتوقعاتهم. 

روؤية  على  حكاية(  حلظة  )لكل  بعنوان  جاءت  التي  احلملة  وتركز 
امل�شافر الذاتية لرحلته اجلوية التي يتطلع دائمًا لأن تكون مليئة باحل�س 
اأو الرتفيه،  العمل  ، �شواء كان �شفره بغر�س  الت�شويقي واملتعة والراحة 

واإلى اأي مكان يف العامل.

وتراثها  ال�شركة  لين�شجم مع عراقة  ال�شعار  بهذا  اإطالق احلملة  وياأتي 
املتميز عرب خم�شني عامًا وما تعك�شه م�شريتها الطويلة من تطور وازدهار 
واخلدمات  اخلطوط  و�شبكة  بالأ�شطول  املتعلقة  املجالت  كافة  يف  
اجلوية والأر�شية واأنظمة املعلومات التي �شهلت اإجراءات ال�شفر ووفرت 

للم�شافرين خيارات نقل متعددة تتميز بالب�شاطة وال�شرعة والتجديد.

وتعر�س احلملة ب�شكل م�شور جتربة ال�شفر املتكاملة مع امللكية الأردنية 
وا�شدار  املقعد  وحجز  للرحلة  التخطيط  من  بدءا  تفا�شيلها  بكل 
بطاقة ال�شعود ، والتي تتم جميعها بطريقة الكرتونية من خالل موقع 
ال�شركة على �شبكة النرتنت ومن اأي مكان يف�شله امل�شافر، و�شوًل الى 
الدويل  علياء  امللكة  مطار  يف  كراون  �شالة  وموا�شفات  املطار  خدمات 
والتمتع بالراحة والرفاهية التي ينعم بها امل�شافر على منت الطائـــرات 
التعامل  طريقة  عن  ف�شاًل   ، الأعمال  ورجال  ال�شياحية  الدرجتني  على 

زيادة عدد رحالتها بني عمان وني�ي�رك ال�سيف احلايل
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ال�شخ�شية املتميزة التي تعر�شها طواقم اخلدمات اجلوية للم�شافرين 
خالل الرحلة.

ويك�شف حمتوى احلملة ون�شو�شها واعالناتها املتناغمة ما وراءها من 
تنقل  اأن  على  الأردنية  امللكية  قدرة  يف  تتلخ�س  جديدة  واقعية  اأفكار 
امل�شافر بح�شه وخواطره اإلى البلد الذي يتطلع  لزيارته باعتبار جتربة 
اآن  يف  واجل�شد  والروح  العقل  تطال  بل  جمردة،  عملية  لي�شت  ال�شفر 
عائلته  وم�شاركة  رحلته  تفا�شيل  كافة  رواية  من  امل�شافر  لتمكن  واحد، 

واأ�شدقائه متعتها عرب مراحلها املختلفة .

اخلم�شة  العقود  عرب  الطويلة  بق�شتها  احلملة  الأردنية  امللكية  وتربط 
ومن  طائراتها  منت  على  امل�شافرين  من  املاليني  نقلت  حيُث  املا�شية، 
اأ�شم  معها  حاملًة  قارات،  اأربع  يف  تتوزع  التي  خطوطها  �شبكة  خالل 
الناقل  باعتبارها  املتميزة  وح�شارته  وثقافته  وتراثه  وعلمه  الأردن 

الوطني لالأردن و�شفريُه الى كافة بقاع العامل.

)لكل  اجلديدة  الت�شويقية  حملتها  لرتويج  الأردنية  امللكية  وت�شتخدم 
واملحطات  الأردين  والتلفزون  املحلية  ال�شحف  حلظة حكاية( خمتلف 
الجتماعي  التوا�شل  ومواقع  والعاملية  والعربية  املحلية  الف�شائية 
يف  املختلفة  والإعالن  الرتويج  وو�شائل  الإعالنية  واللوحات  واملجالت 

البلدان التي تغطيها �شبكة خطوطها.  

الذي  والت�شميم  العزمية  بذات  امل�شتقبل  الى  الأردنية  امللكية  وتتطلع 
ترقب  وهي  �شيما   ،  1963 عام  الولى  رحلتها   �شريت  حينما  به  بداأت 
ادخال الطائرة الأولى من طراز بوينغ 787 )درمي ليرن( والتي �شت�شيف 

خربة جديدة للم�شافرين ي�شتطيعون التحدث عنها بكثري من احلكايات 
والتفا�شيل املليئة باحلداثة والتطور والت�شويق، كما ت�شعى ب�شكل متوا�شل 
لال�شتثمار مبوظفيها الذين حتر�س على اأن يظلوا اأكرث كفاءة ومهنية يف 
تقدمي اخلدمات للم�شافرين والعمالء على كافة ال�شعد، من اأجل تعزيز 
خدمة  اأف�شل  وتوفري  والدويل  الإقليمي  امل�شتويني  على  ال�شركة  مكانة 

ممكنة للم�شافر الذي هو املحور ال�شا�س يف  عمل �شركة الطريان.

التح�شريات  كافة  الأردنية  امللكية  اجلوية  اخلطوط  �شركة  وجتري 
�شتدخل  والتي   787 بوينغ  طراز  من  الأولى  الطائرة  لإ�شتالم  الالزمة 
الأ�شطول خالل �شهر اآب املقبل، حيث تعمل �شركة بوينغ حاليًا على اإنتاج 
هذه الطائرة يف م�شانعها مبدينة �شياتل الأمريكية، كما �شتدخل امللكية 
الأردنية اأربع طائرات اأخرى من ذات الطراز قبل نهاية العام اجلاري 
من جممل طلبيتها الكلية التي �شتن�شم لالأ�شطول تباعًا خالل الأعوام 

القليلة الالحقة.

ومدير  الفني  التدريب  دائرة  رئي�س  عبيدات  غ�شان  الكابنت  واأو�شح 
جميع  با�شتكمال  الآن  تقوم  الأردنية  امللكية  اأن   ،787 بوينغ  م�شروع 
التح�شريات والتدريبات الفنية املطلوبة لإدخال هذه الطائرات، م�شريًا 
اإلى اأن �شركة بوينغ قامت منذ �شهر اأيار املا�شي بتدريب حوايل 80 طيارًا 
من الطيارين العاملني يف امللكية الأردنية على طرازات اأيربا�س املختلفة 

وذلك يف مركز التدريب التابع ل�شركة بوينغ يف لندن وملدة �شهر.

تدريبية  دورات  عدة  موؤخرًا  ميامي  يف  عقدت  بوينغ  �شركة  اأن  وقال 
والذين  اجلوية،  وطواقم اخلدمات  والفنيني  املهند�شني  من  ملجموعات 
الطائرة  هذه  �شيانة  كيفية  على  زمالئهم  بتدريب  بدورهم  �شيقومون 

100 وجهة جديدة اأمام م�سافري »امللكية« يف الأمريكيتني
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وتقدمي اخلدمة للم�شافرين على متنها، لفتًا اإلى اأن اإ�شتعدادات امللكية 
الأردنية لإدخال هذا الطراز اجلديد من الطائرات جتري ب�شال�شة وكما 
وبالتن�شيق  ال�شركة  يف  املعنية  الكوادر  جميع  وبتعاون  لها  خمطط  هو 
بدورها  اأعربت  بوينغ  �شركة  اأن  ، م�شريًا  ال�شانعة  ال�شركة  امل�شتمر مع 
على  الأردنية  امللكية  بها  تقوم  التي  التح�شريات  اإعجابها مب�شتوى  عن 

هذا ال�شعيد.
 

الطراز  هذا  دخول  مع  الأردنية  امللكية  اأن  عبيدات،  الكابنت  واأ�شاف 
جديدة  خدمات  مل�شافريها  وفرت  قد  تكون  الطائرات  من  اجلديد 
ومتميزة على رحالتها بالنظر اإلى موا�شفاتها اخلا�شة ونوافذها الوا�شعة 
وامل�شافات التي تف�شل بني املقاعد، مبينًا اأن الطائرة حتتوي على 270 

مقعدًا خ�ش�شت ال�شركة 24 منها لدرجة رجال الأعمال )كراون(.

الطائرات  مكان  تدريجيًا  �شتحل  اجلديدة  الطائرات  اأن  اإلى  واأ�شار 
حيث  و330،   340 ايربا�س  الطرازين  من  الأ�شطول  يف  حاليًا  العاملة 
�شتمكن طائرات البوينغ 787 ال�شركة من تو�شيع �شبكة خطوطها طويلة 
عامل  ي�شهدها  التي  احلديثة  التكنولوجية  التطورات  ومواكبة  املدى 
الطريان، �شيما مع املناف�شة القليمية احلادة و�شعي العديد من �شركات 
كبرية  �شراء  عقود  وتوقيعها  اأ�شاطيلها  لتحديث  املنطقة  يف  الطريان 

للطائرات مع عمالقة ال�شناعة يف العامل، بوينغ وايربا�س.

اأقل  وا�شتهالك  العالية  الت�شغيل  بكفاءة   787 البوينغ  طائرات  ومتتاز 
ما  احلجم،  يف  لها  املماثلة  الطائرات  مع  مقارنة   %25 بن�شبة  للوقود 
الطريان  �شركات  الطائرة  متنح  كما  للبيئة،  �شديقة  طائرة  يجعلها 
القدرة على زيادة دخلها من ال�شحن اجلوي بف�شل طاقتها ال�شتيعابية 
املماثل،  الطائرات ذات احلجم  بن�شبة 20-30% مقارنة مع  التي تزيد 
على  الركاب  مق�شورة  يف  املوجودة  التهوية  اأنظمة  قدرة  عن  ف�شاًل 
الراحة  امل�شافرين مزيدًا من  ما مينح   ، ملحوظ  ب�شكل  الهواء  ترطيب 

اأثناء الطريان.

ت�شغيل  الأردنية  امللكية  اجلوية  اخلطوط  �شركة  قررت  اخرى  جهة  من 
�شهري حزيران  ونيويورك خالل  بني عمان  اأ�شبوعيًا  اإ�شافيتني  رحلتني 
ومتوز من العام احلايل 2014، لي�شل عدد الرحالت املربجمة على هذا 
اخلط احليوي خالل مو�شم ال�شيف احلايل اإلى �شت رحالت يف الأ�شبوع. 

واأو�شحت ال�شركة، اأن الرحلتني الإ�شافيتني اإلى نيويورك �شتمران عرب 
جويًا  خطًا  اليها  الأردنية  امللكية  ت�شرّي  التي  الكندية  مونرتيال  مدينة 
مونرتيال  رحلتي  ربط  ياأتي  حيث   ،2007 العام  منذ  ومبا�شرًا  منتظمًا 
مع نيويورك يف ف�شل ال�شيف اإ�شتجابًة للطلب املتزايد على ال�شفر بني 
والعربية  الأردنية  للجاليات  الفرتة وخدمة  نيويورك وعمان خالل هذه 

املقيمة يف املدينة والوليات املتحدة الأمريكية عموما . 

نيويورك  اإلى  املبا�شرة  الأخرى  اجلوية  الرحالت  اأن  ال�شركة  وقالت 
وعددها اأربع �شرتتفع اإلى خم�س رحالت يف �شهر اآب املقبل، م�شريًا اإلى 
مبا�شرة  ب�شكل مكثف  ال�شمالية  اأمريكا  قارة  الأردنية تخدم  امللكية  اأن 
 340 ايربا�س  طراز  من  اجل�شم  عري�شة  طائرات  بوا�شطة  عمان  من 
وايربا�س 330، حيث ت�شرّي ال�شركة �شبع رحالت اأ�شبوعيًا اإلى �شيكاغو 
من  كل  الى  املذكورة  الرحالت  عن  ف�شاًل   ، ديرتويت  اإلى  ورحلتني 

نيويورك ومونرتيال .

اأمام  متاحة  جديدة  �شفر  وجهة   100 اأ�شبحت  مت�شل،  �شعيد  وعلى 
م�شافري امللكية الأردنية منذ �شهر ني�شان املا�شي، وذلك حني ان�شمت 
�شركة  من  كل   oneworld العاملي  الطريان  حتالف  لع�شوية 
اأيرويز  اأ�س  الطريان الربازيلية » تام« و�شركة الطريان الأمريكية » يو 
»، بعد اندماجها مع �شركة » اأمريكان اإيرلينز » لي�شل العدد الجمايل 

على �شبكة التحالف الى حوايل األف وجهة فيي كل اأنحتء العامل.

 « تام   « والربازيلية   « اإيرلينز  اأمريكان   « املندجمة  ال�شركة  و�شتعمل 
اإلى جانب اثنتي ع�شرة �شركة طريان اع�شاء يف التحالف هي : امللكية 
الأردنية واخلطوط القطرية والربيطانية و«كاثي با�شيفيك » واليابانية 
والفنلندية والإ�شبانية و« اأير برلني » والت�شيلية والأ�شرتالية وال�شيبريية 
واملاليزية، اإ�شافة اإلى عدة �شركات طريان اأخرى تابعة لل�شركات الأم. 

اأكرب  تعترب  الأردنية، حيث  للملكية  قيمة م�شافة  و�شكلت هذه اخلطوة 
 ، عامًا  ع�شر  خم�شة  قبل  تاأ�شي�شه  منذ  التحالف  ي�شهدها  تو�شع  عملية 
وهو ما اعطى التحالف �شفة الأو�شع اإنت�شارًا يف قارتي اأمريكا ال�شمالية 

واجلنوبية.

مــع  الدائــــم  امل�شــافــــر  برنامــــج  اع�شــــاء  امل�شــافرون  و�شيتمــكن 
الميال اجلوية  من جتميع   US Airways و   TAM �شركتــــي 
�شبكات  على  رحالتهم  خالل  من  ال�شركتني  برنامج  يف  حل�شاباتهم 
جميع �شركات الطريان الأخرى والفادة من خدمات 600 �شالة رجال 
الدائمون  امل�شافرون  �شيتمكن  كما  العامل،  مطارات  خمتلف  يف  اعمال 
اأع�شاء  بينهم  م�شرتك  مليون   140 وعددهم  الع�شاء  ال�شركات  مع 
برنامج رويال بال�س مع امللكية الأردنية من جتميع الميال حل�شاباتهم 

عند �شفرهم مع ال�شركتني اجلديدتني.

اأع�شاء  و�شتعمل هذه اخلطوة على زيادة عدد امل�شافرين على �شبكات 
عدد  اإرتفاع  اإلى  بالنظر  �شنويًا  م�شافر  مليون   120 بنحو  التحالف 
دولة   150 يف  حمطة   1000 نحو  الى  لي�شل   %10 بن�شبة  املحطات 
تخدمها 3300 طائرة، ت�شغل يوميًا 14250 رحلة تنقل على متنها 500 
مليار   140 تتجاوز  مالية  اإيرادات  بذلك  حمققة  �شنويًا  م�شافر  مليون 

دولر.
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اأكادميية الطريان امللكية حتتفل بتخريج الف�ج 
الأول من طلبة الق�ة اجل�ية العراقية

امل�شلحة  القوات  فندق  يف  الردنية  امللكية  الطريان  اكادميية  احتفلت 
انهوا  اأن  بعد  العراقية،  اجلوية  القوة  طلبة  من  الول  الفوج  بتخريج 
الطريان  والكرتونيات  واملحركات  الهياكل  ل�شيانة  التخرج  متطلبات 

اخلا�شة بطائرات  F16 املقاتلة.

اأمني  حممد  الكابنت  املدين  الطريان  تنظيم  هيئة  رئي�س  احلفل  وح�شر 
القرعان وممثل قائد القوة اجلوية العراقية اللواء املهند�س �شوان مظهر 
اجلوية  القوات  يف  التدريب  برامج  ومن�شق  عمان  يف  العراقي  وال�شفري 

المريكية العقيد ديفيد ماينوا. 

فيها  اأكد  الكلمة  اخلوالدة  حممد  الكابنت  الكادميية  عام  مدير  والقى 
اأهمية هذه الدورة ل�شيانة هياكل وحمركات والكرتونيات الطريان لبناء 
عراق مزدهر وجدير بالحرتام الذي ي�شتحق مبينا ان الكادميية اختطت 
ومواكبة  والنجاح  للتميز  م�شارا  عاما   40 من  اكرث  قبل  تاأ�شي�شها  منذ 

التطورات والتكنولوجيا املت�شارعة يف جمالت الطريان املدين املختلفة.
كان  الذي  الب�شري  العن�شر  تطوير  على  الكادميية  اأكدت  لقد  واأ�شاف 
بني  اجلمع  يف  الدقيقة  املعادلة  لتحقيق  اولوياتنا  اأهم  من  يزال  ول 
موؤكدا  وم�شتجداتها،  التقنية  واجلودة  ومتطلباتها  الكادميية  اجلودة 
ان اخلريجني ي�شكلون ثروة هامة يعلق عليها الوطن المال والطموحات 

العراقية  اجلوية  القوة  بذلتها  التي  للجهود  تقديره  عن  معربا  الكبرية، 
على املتابعة احلثيثة لهذا الربنامج الكبري.

بل  املحاباة  او  امل�شادفة  باب  يكن من  اختياركم لالكادميية مل  ان  وزاد 
جاء بعد ان بذل خرباء من اجلانب المريكي ال�شديق واجلانب العراقي 
من  عدد  وزيارة  الختيار  اأ�ش�س  و�شع  يف  متثلت  كبرية  جهودا  ال�شقيق 
ونحن  والقليمي  املحلي  امل�شتويني  على  الطريان  ومعاهد  اأكادمييات 
امل�شتجدات  ملواكبة  الكادميية  حر�س  موؤكدا  بالتزاماتنا  وفينا  اننا  نرى 

والتطورات املت�شارعة يف عامل الطريان.

والقى مدير التدريب الفني يف الكادميية املهند�س حممد اخلاليلة كلمة 
من  متدربا،   43 وعددهم  الدفعة  هذه  بتخريج  اعتزازه  عن  فيها  اعرب 
الدرا�شة والتدريب فيها على  انهوا ع�شرين �شهرا من  الكادميية بعد ان 
والكرتونياتها  الطريان  كهرباء  وا�شا�شيات  الطريان  علوم  مو�شوعات 
والنظمة اللكرتونية الرقمية وانظمة الهبوط وا�شالح هياكل الطائرات.

لتاأهيل  الفني  التدريب  دائرة  بذلتها  التي  الكبرية  اجلهود  الى  ولفت 
اخلريجني وفق اأعلى معايري التدريب الفني وم�شتجداتها.
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الأكادميية الأردنية للدرا�سات البحرية ... 

الرائدة يف �سناعة النقل البحري

جمال  يف  متخ�ش�شة  اأردنية  اأكادميية  كاأول   2004 عام  مطلع  تاأ�ش�شت 
امل�شتويات  البحرية بهدف توفري كوادر بحرية موؤهلة من خمتلف  الدرا�شات 
للعمل على ظهر ال�شفن التجارية، وكذلك تطوير الكوادر الأردنية والعربية مبا 

يتوافق واملتطلبات العاملية.

الدكتور  رئي�شها  بح�شب  متكنت  البحرية،  للدرا�شات  الأردنية  الأكادميية 
الأردنية  ال�شوق  ثقة  ك�شب  من  ق�شرية  زمنية  فرتة  خالل  م�ّشاد  م�شطفى 
والعربية من خالل خريجيها العاملني على خمتلف ال�شفن الردنية والعربية 
تعقدها  التي  التدريبية  الفعاليات  خالل  من  وكذلك  الأنواع،  �شتى  من 
باإدارة  املرتبطة  واملوا�شيع  عامة  البحرية  املجالت  يف  الأردن  وخارج  داخل 

واقت�شاديات النقل البحري.

اأن مبنى الأكادمية يقع يف مقرها  لـ«امل�شتثمرون«،  ويقول م�ّشاد خالل حديثه 
الرئي�شي يف العا�شمة عمان وي�شمل قاعات درا�شية ومدرجُا جمهزًا بالأنظمة 
ال�شوتية وال�شوئية الالزمة، وخمتربات متعددة كمخترب املحاكيات املالحية 
البحري  ال�شتغاثة  املتخ�ش�شة مثل نظام  البحرية  الدورات  لتنفيذ عدد من 
و    ARPA والـ   )GOC( العام  الراديو  وم�شغل   )GMDSS( العاملي 

ECDIS، وغريها، وكذلك خمترب للغات.

والأجهزة  باملعدات  املزودة  الهند�شية  امل�شاغل  الكادميية  يف  تتوفر  كما 
ومعامل  العامة،  البحرية  ال�شالمة  معمل  الى  بالإ�شافة  التدريبية.  والو�شائل 
احلديثة  باملراجع  مزودة  مكتبة  الكادميية  يف  ويوجد  واملر�شم  احلا�شوب 
منف�شل  مبنى  الى  البحرية،بال�شافة  واملالحة  الهند�شة  تخ�ش�شات  يف 
الدرا�شية يف  القاعات  من  املزيد  لتوفري  وذلك  الإدارية،  للمكاتب  خم�ش�س 

املبنى احلايل، وت�شمل مرافق الكادميية  كافيترييا وم�شلى.
 

وينتظم يف الكادميية طالب يف الدرا�شات التح�شريية والأ�شا�شية وامللتحقون 
بالتدريب املوجه، وينتمي الطلبة الى عدة جن�شيات عربية اإ�شافة الى الأردنية.

م�ّساد:متكنا خالل فرتة زمنية ق�سرية من ك�سب ثقة ال�س�ق الأردنية والعربية
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تت�فر يف الأكادميية امل�ساغل الهند�سية املزودة باملعدات والأجهزة وال��سائل التدريبية

ت�سعى اإلى ت�فري ك�ادر بحرية م�ؤهلة للعمل على ظهر ال�سفن التجارية

الدرا�شات   : هي  رئي�شية،  مراحل  ثالث  من  الأكادميية  يف  الدرا�شة  وتتكون 
الأ�شا�شية ومدتها �شنتان، والتدريب البحري املوجه واخلدمة البحرية الفعلية 
ملدة 12 �شهرًا، ثم دورة تاأهيلية ملدة 6 اأ�شهر تنتهي باحل�شول على ال�شهادة 
الأهلية الأردنية التي ت�شدرها ال�شلطة البحرية الأردنية، كما توفر الأكادميية 
فر�س الدرا�شات التاأهيلية للراغبني يف احل�شول على �شهادات اأعلى من رتبهم 
احلالية، وكذلك للراغبني يف جتديد �شهاداتهم املنتهية من جميع امل�شتويات.

وعرب،  اأردنيني  وربابنة  ومهند�شني  اأكادمييني  من  التدري�شية  الهيئة  وتتكون 
اأما الفعاليات التدريبية  ومدر�شني من ذوي الكفاءة يف خمتلف املو�شوعات، 
الى  الأكادميية  يف  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  رئي�شي  ب�شكل  بتنفيذها  فيقوم 

جانب مدربني اأردنيني وعرب من بينهم اأ�شاتذة جامعات.

ويقول م�ّشاد، اأنه وملا كان التدريب ميثل الن�شاط الرئي�شي الثاين يف الأكادميية، 
الفعاليات  لتنظيم  وذلك  واجلودة  والأبحاث  التدريب  اإدارة  تاأ�شي�س  مت  فقد 
التدريبية يف املجالت البحرية املتخ�ش�شة، بالإ�شافة اإلى املجالت امل�شاندة 

كالدارة والهند�شة واملالية... الخ.

بناية  بتملك  الأكادميية  قامت  فقد  اململكة،  خارج  من  طالب  لتوافد  ونظرا 

باأ�شعار  وطلبتها  ومتدربيها  ل�شيوفها  لئقًا  �شكنًا  لتكون  وتاأثيثها  جماورة 

معقولة.

من  دعمًا  عمومًا  يتلقيان  البحري  النقل  وقطاع  الأكادميية  ان  م�ّشاد،  ويوؤكد 

املنح  من  عدد  تخ�شي�س  خالل  من  والعربية  الأردنية  البحرية  ال�شركات 

الدرا�شية للطلبة املتفوقني، وكذلك الطلبة املحتاجني.

ومن املوؤ�شرات العديدة على جناح الأكادميية، توقيعها على مذكرات التفاهم 

وعقد التفاقيات مع عدد من املوؤ�ش�شات العربية، كما قامت احلكومة ممثلة 

بالتعليم  العرتاف  تبادل  مذكرات  على  بالتوقيع  الأردنية  البحرية  بال�شلطة 

العربية  الدول  من  عدد  مع  الأردنية  الأهلية  وال�شهادات  البحري  والتدريب 

والأجنبية من بينها م�شر والكويت والإمارات وتون�س والربازيل وغريها.
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»جـت« تطلق اأولى حافالتها املك�س�فة يف عمان
»ف�رب�س« ت�سع ال�سركة �سمن اأف�سل 500 �سركة عربية

حافالتها  اولى  »جت«  الردنية  ال�شياحية  النقليات  �شركة  اطلقت 
املك�شوفة  احلافالت  لولى  جتريبية  جولة  تنفيذ  جرى  حيث  املك�شوفة، 

التي �شيتم ت�شيريها يف عمان.

بلدية  وجمل�س  المانة  وجمل�س  بلتاجي  عقل  الكربى  عمان  اأمني  وكان 
من  وعدد  هاكوز  داود  العميد  املركزية  ال�شري  ادارة  ومدير  الزرقاء 
واملجهزة  املك�شوفة  ال�شياحية  احلافلة  ا�شتقلوا  قد  ال�شري،  مرتبات 
لثالث  امتدت  جولة  خالل  والمان،  والراحة  الرفاهية  و�شائل  باحدث 

�شاعات يف عدد من مناطق العا�شمة.

اجلنوبي  الكوري  والوفد  بالنابة  �شيوؤول  مدينة  عمدة  للجولة  وان�شم 
املرافق له، حيث عربوا عن �شعادتهم واعجابهم بهذه اجلولة والتجربة 
املليئة باملفاجاآت والطالع على عدد من املعامل ال�شياحية والثرية التي 

تزخر بها العا�شمة عمان.

وابدى امني عمان اعجابه بهذه التجربة واكد انها �شتكون عالمة فارقة 
ومميزة لعمان ومفخرة للعا�شمة واهاليها.

بكل  �شت�شيف  انها  بلتاجي  واكد  لجناحها  الدعم  كل  »�شنقدم  وقال 
تاأكيد ناحية جمالية الى جانب النواحي اجلمالية التي حتر�س المانة 
على ا�شفائها على مدينة عمان بكل ما حتويه من مواقع �شياحية واثرية 

تاريخية جتذب ال�شياح من خمتلف دول العامل«. 

عملت  ال�شركة  ان  حداد،  مالك  جت  �شركة  عام  مدير  قال  جهته  من 
لتكون  املك�شوفة  ال�شياحية  احلافلة  جتهيز  على  املا�شية  الفرتة  خالل 
عمان  مدينة  داخل  املقررة  رحالتها  لتنفيذ  وم�شتعدة  عالية  بجاهزية 

وفق خط �شري يربز معامل عمان ال�شياحية والثرية . 

وا�شاف ان ا�شعار هذه اخلدمة �شتكون مبتناول اجلميع، حيث تقرر ان 
لل�شياح،  املقررة  الجرة  من   %50 بن�شبة  اقل  لالردنيني  الجرة  تكون 
من  ومتكينهم  الردنيني  قبل  من  اخلدمة  هذه  مثل  لرتياد  ت�شجيعا 
بتجربة  والقيام  مك�شوفة  حافلة  خالل  من  عمان  معامل  على  الطالع 

غاية بالروعة . 

لو�شع خط �شري  ال�شري  وادارة  امانة عمان  التن�شيق مع  انه جرى  واكد 
تنفيذ جولت جمانية  �شيتم  للحافلة خالل �شهر رم�شان، حيث  حمدد 

للمواطنني مبنا�شبة ال�شهر الف�شيل.

حــــــداد:
اأجرة رك�ب احلافالت املك�س�فة لالأردنيني 
اأقـــل بن�سبــة 50% من املقــررة لل�سيـــــاح
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�سعة احلافله ٣0 راكبا تتمتع بجاهزية عالية

ال�سركة بداأت بت�سيري رحالت ي�مية من عمان اإلى البحر امليت ب�اقع رحلتني ي�ميًا

وقال حداد ان حافلة اخرى �شوف تدخل الى اخلدمة بعد ثالث �شهور 
لتمكني اكرب عدد من ال�شياح واملواطنني من ال�شتفادة من هذه اخلدمة 

املميزة.

وتبلغ �شعة احلافله 30 راكبا، حيث مت جتهيزها بالكامل يف مركز �شيانة 
ال�شركة من خالل خربات مهند�شي وفنيي �شركة جت.

يف املقابل اكد حداد، انه �شمن جهود ال�شركة يف توفري خدمات النقل 
املتميزة لكافة املناطق واملحافظات يف اململكة، فقد بداأت بت�شيري رحالت 
يومية من العا�شمة عمان اإلى البحر امليت وبواقع رحلتني يوميًا تنطلق 
من اأمام فنادق اخلم�شة جنوم، حيث �شيكون هناك خط �شريبط فنادق 
البحر امليت مبوقع املغط�س وذلك بهدف الت�شهيل على الزوار القاطنني 

يف البحر امليت لزيارة اأهم حمطة يف احلج امل�شيحي.

اأرقى  تقدمي  على  عينها  ن�شب  ت�شع  ال�شركة  اإدارة  اأن  اإلى  واأ�شار 
اخلدمات للركاب على الطرق، كما وت�شعى اإلى تقدمي اأف�شل م�شتوى من 
اجلودة يف خدماتها، واإلى تطوير وحتديث اأ�شطولها من خالل موا�شلة 
جهودها احلثيثة لتطوير خدماتها ب�شكل متوا�شل لتحقيق الراحة والأمن 

وال�شالمة للركاب.

من جهة اخرى �شنفت �شركة جـت وللمرة الثانية على التوايل كاف�شل 
الأداء  باعتماد  وذلك  املدن،  بني  الربي  النقل  جمال  يف  عربيه  �شركة 
جملة  بح�شب  والبتكار،  املحلي  املجتمع  يف  ال�شركة  وم�شاهمة  املايل 
فورب�س - ال�شرق الأو�شط التي اأ�شدرت تقريرها حول اأقوى 500 �شركة 

عربية.

واأكدت خلود العميان رئي�س حترير جملة فورب�س، ان قائمة اأقوى 500 
على  املنطقة  �شهدتها  التي  القت�شادية  للتطورات  انعكا�س  هي  �شركة 

مدار العام.

اأقوى  لتكرمي  ال�شنوي  حفلها  الأو�شط(  ال�شرق  )فورب�س-  جملة  وتقيم 
ال�شركات العربية، يف حفل يف مدينة دبي، حيث يت�شمن احلفل توزيع 
اجلوائز لتكرمي قادة ال�شركات التي ت�شنع النجاحات العربية وت�شعها 
التنفيذيني  الروؤ�شاء  اأهم  من  نخبة  بح�شور  العاملية،  ال�شاحة  على 
لل�شركات واملوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة والهيئات الدبلوما�شية، يف دولة 

الإمارات، واململكة العربية ال�شعودية، وكافة دول املنطقة.

وتك�شف »فورب�س خالل احلفل عن قائمة اأقوى 500 �شركة عربية« ومتثل 
ال�شركات املتواجدة يف قائمة هذا العام ما جمموعه 11 بلدًا.
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ملحقية التعاون اجلامعي يف ال�سفارة الفرن�سية تزور الزيت�نة

عقدت امللتقى الطالبي الثالث لتكن�ل�جيا املعل�مات

»الزيت�نة« ت�قع اتفاقية مع م�ؤ�س�سة 
الإذاعة والتلفزي�ن الأردين

الإذاعة  موؤ�ش�شة  مع  تعاون  اإتفاقية  الأردنية  الزيتونة  جامعة  وقعت 
موؤمترات  من  اجلامعة  ن�شاطات  تغطية  على  تن�س  الأردين  والتلفزيون 

علمية ون�شاطات طبية وفعاليات طالبية ملدة عام.

ووقع الإتفاقية رئي�س اجلامعة الدكتور ر�شدي ح�شن عن جامعة الزيتونة 
 ، الروا�شدة  رم�شان  والتلفزيون  الإذاعة  ملوؤ�ش�شة  العام  واملدير  الأردنية 

بح�شور مدراء الدوائر يف املوؤ�ش�شة ووفدا من جامعة الزيتونة .

انطالق  نقطة  تعترب  الإتفاقية  هذه  اأن  على  ح�شن  ر�شدي  الدكتور  واأكد 
الذي  الريادي  الدور  لإبراز  الطرفني  بني  الإتفاقيات  من  العديد  لإبرام 

تقوم به اجلامعة من تنظيم ايام تطوعية خلدمة املجتمع . 

وبني توقيع مثل هذه التفاقيات تفتح اآفاق التعاون  بني موؤ�ش�شات التعليم 

ومن  العلمي  والبحث  التعليم  بدور  تقوم  اجلامعة  ان  حيث  والإعالم، 
خارج  اجلامعة  ن�شاطات  نقل  املمكن  من  �شيكون  الإعالم  و�شائل  خالل 
ا�شوارها .واأو�شح ان �شوت  الإذاعة هو من �شي�شاهم يف نقل وابراز الدور 
الذي تقوم به اجلامعة لي�س فقط يف جمال التعليم ، بل يف ن�شر الثقافة 

والأن�شطة الالمنهجة اأي�شا .

خمتلف  مع  التفاقيات  توقيع  اأهمية  على  الروا�شدة  اأكد  جانبه  ومن 
القطاعات احلكومية واخلا�شة لتنمية روح التعاون وتوطيد اوا�شر التعاون 

فيما بينها.

من جهة اخرى نظمت كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات يف جامعة الزيتونة 
 ،14’ITC املعلومات  تكنولوجيا  لطلبة  الثالث  العلمي  ملتقاها  الأردنية 

حتت رعاية وزير البيئة الدكتور طاهر ال�شخ�شري.

العلوم  كلية  وطلبة  ا�شاتذة  من  عدد  فيه  ي�شارك  الذي  امللتقى  وهدف 
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العام  القطاع  من  وممثلني  الردنية  اجلامعات  يف  املعلومات  وتكنولوجيا 
العلمية  والجنازات  امل�شتجدات  اأحدث  على  ال�شوء  القاء  الى  واخلا�س 
القطاع  بني  الفجوة  تقليل  والى  املعلومات،  تكنولوجيا  جمال  يف  والتقنية 
الأكادميي و�شوق العمل والقاء ال�شوء على بع�س الق�شايا  الهامة واحل�شا�شة 

التي تهم الطلبة.

و�شمل امللتقى فعاليات خمتلفة �شارك من خاللها الأ�شاتذة والطلبة اأعمالهم 
وبح�شور �شركات قطاع  تكنولوجيا املعلومات التي قامت بعر�س منتجاتها، 
حيث ناق�س من�شورات علمية لأهم الأبحاث ومقالت علمية للطلبة امل�شاركني، 

 
لكلية  ع�شر  الثالث  الدويل  العلمي  املوؤمتر  اجلامعة،  اختتمت  املقابل  يف 
بعامل  الأزمات  اإدارة   ( عنوان  حتت  عقد  الذي  الإدارية  والعلوم  القت�شاد 

متغري( وا�شتمر اأعماله على مدار ثالثة ايام.

و�شارك يف املوؤمتر عدد كبري من الباحثني من داخل الأردن وخارجه وممثلون 
من خمتلف اجلامعات واملوؤ�ش�شات، ملناق�شة اأهم الأزمات التي تع�شف بالعامل 
التحولت اجلذرية يف  اأهم  الباحثون  وناق�س  لها، كما  واأيجاد حلول جذرية 
منظمات الأعمال من نظم واأ�شاليب العمل التقليدية اإلى نظم واأ�شاليب عمل 

مبتكرة . 

وتناول املوؤمتر اأي�شا الأزمات التي تواجه املنظمات واملجتمعات والتي حتتاج 
اإلى وجود اإدارة كفوؤة وفاعلة قادرة على التعامل مع الأزمة لقتنا�س الفر�س 
الثمينة التي ينبثق منها لتحفيز الأبداع والبتكار يف املنظمة وتعزيز التعاون 

والن�شجام.

اقت�شادية   باإ�شالحات  القيام  اإلى  اخلتامية  تو�شياته  يف  املوؤمتر  ودعا 
�شيا�شة  و�شع  اأجل  من  العمل  واإلى  العامل،  منها  يعاين  التي  الأزمات  حلل 
وا�شرتاتيجية عامة انطالقا من الحتياجات القت�شادية يف البالد، واإعداد 

اآلية جلمع وا�شرتاك املعلومات حول الو�شع القت�شادي يف املوؤ�ش�شات.

وعلى �شعيد مت�شل عقد يف جامعة الزيتونة الأردنية املوؤمتر الهند�شي الدويل 
الأمرية  برعاية  وذلك  والإبداع«،  الت�شميم  يف  »الإ�شتدامة  بعنوان  الثاين 

�شمية بنت احل�شن مب�شاركة 17 دولة من جميع اأنحاء العامل.

ن�شبياً  امل�شتحدثة  املفاهيم  من  اأنه  حيث  ال�شتدامة،  مفهوم  املوؤمتر  وناق�س 
مو�شوع  وي�شكل  والجتماعية،  والبيئية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  املعاجلة  يف 
وخا�شة  الدويل،  ال�شعيد  على  كبرية  اأهمية   مفاهيمه  بمختلف  ال�شتدامة 
خيرة، وذلك بعد اأن يكاد العالم يتجه نحو مجموعة من الكوارث  ونة الأ يف الآ
باأن  والعتراف  العامة  النظرة  تغير  اإلى  اأدى  ما  املحتملة،  والبيئية  الب�شرية 
امل�شاكل البيئية ل تنف�شل عن م�شاكل الرفاهية الب�شرية والتنمية القت�شادية، 

وبهذا فاإن م�شطلح ال�شتدامة اكت�شب منحى كبرياً يف الونة الخرية.

يف املقابل ا�شت�شافت كلية الآداب/ ق�شم اللغة الفرن�شية يف جامعة الزيتونة 
الأردنية ملحقية التعاون اجلامعي يف ال�شفارة الفرن�شية » ليزبت نكوانيه« 
املتخ�س  ال�شفارة  يف  فران�س«  و«كامبو�س  ملكاوي«،  مكتب«هند  وم�شوؤولة 

بالدرا�شات العليا يف فرن�شا.
 

على  والتعرف  اجلامعة  جتربة  على  الطالع  بهدف  الزيارة  هذه  جاءت 
اأنظمتها الأكادميية والتقنية، حيث اجتمعت »نكوانيه« مع الدكتور ر�شدي 

ح�شن رئي�س اجلامعة لبحث �شبل التعاون امل�شتقبلي بني الطرفني .

جامعة  يف  الثقايف  الق�شم  الطلبة/  �شوؤون  عمادة  نظمت  اخرى  جهة  من 
الزيتونة الأردنية حما�شرة دينية لف�شيلة ال�شيخ الداعية الدكتور »حممد 
العريفي« بعنوان »ا�شتمتع  بحياتك«، وذلك بح�شور نائب رئي�س اجلامعة 
الأق�شام  ومدراء  العمداء  من  وعدد  عبيدات  تركي  الدكتور  الأ�شتاذ 

والدوائر الإدارية وح�شد هائل من طالب اجلامعة.

حتقيق  وكيفية  النجاح  اأ�ش�س  عن  املحا�شرة  يف  العريفي  ال�شيخ  وحتدث 
اأن  بني  حيث  الن�شان،  اليه  يطمح  ملا  للو�شول  العوائق  وتخطي  الأهداف 
اليه  يطمحه  ما  حتقيق  ي�شتطيع  وباإرادته  الن�شان  بيد  قرار  هو  النجاح 

مهما كان �شعبا. 

وحث ال�شباب على عدم تكبري العوائق او و�شع حواجز كالتقدم بالعمر او 
الفقر، لأن الن�شان بعزميته يحقق ما يرنو اليه وان الظروف ال�شعبة ل 
متنع الن�شان من الو�شول الى اهدافه والنجاح، و�شرب عدة امثال ليو�شح 
فاأغلب  الن�شان،  يريده  ما  حتقيق  يف  والرداة  العزمية  قوة  اأثر  للح�شور 
وعائلية  اقت�شادية  ظروف  يف  عا�شوا  وغريه  ال�شافعي  كالأمام  العلماء 
واجتماعية �شعبة جدا لكنها مل متنعهم من اأن ي�شلوا لأعلى مراتب العلم 

واأرفعها.

وبني ال�شيخ العريفي، ان من يرغب بالنجاح وي�شر عليه يجب اأن يتحلى 
بال�شجاعة والقدرة على التخطيط ال�شليم والقرار احلازم، لأن النجاح ل 

يتحقق اإل بالإ�شرار .

وتطرق يف حديثه اإلى اأهمية ال�شالة والتم�شك بها، لأنها �شلة العبد بربه 
ودونها ت�شعف عالقة الن�شان باهلل تعالى ويرتتب عليها ال�شعور بال�شياع 
والإحباط وهي �شر النجاح والتوفيق يف احلياة. و�شدد على اأهمية اختيار 
ال�شحبة ال�شاحلة التي من �شاأنها ت�شجيع الن�شان ودفعه لالأمام والبعد 

عمن يحاول احباطه او جره للف�شل.

ا�ست�سافت عددا من امل�ؤمترات الدولية املتخ�س�سة يف القت�ساد والعل�م الدارية والهند�سية
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�ساركت يف امللتقى الـ 20 لتبادل تدريب طالب اجلامعات العربية يف العراق

�سكلت عدة جلان

جــامعـــة اإربـــد
ت�ستعد لالحتفال بالذكرى الـ20 لتاأ�سي�سها 

الأهلية  اإربد  جامعة  لتاأ�شي�س  الع�شرين  بالذكرى  الحتفال  جلنة  عقدت 
رئي�س  ال�شباريني  حممد  الدكتور  الأ�شتاذ  برئا�شة  الأول  اجتماعها 
اجلامعة،  بتاأ�شي�س  لالحتفال  تنفيذية  وخطة  برنامج  لو�شع  اجلامعة، 

وذلك تزامناً مع بداية الف�شل الدرا�شي الأول املقبل 2015/2014.

م�شاعد  وع�شوية،  رئي�شاً،  اجلامعة  رئي�س  من:  الحتفال  جلنة  وتتكون 
وحدة  ومدير  الطلبة،  �شوؤون  وعميد  مقرراً،  التخطيط/  ل�شوؤون  الرئي�س 
متابعة اخلريجني، ومدير دائرة املالية واللوازم، ومدير دائرة العالقات 
العامة، ومديرة مكتب هيئة املديرين  العامة والإعالم، ومدير اخلدمات 
واأمينة �شر جمل�س الأمناء، ومدير دائرة اخلدمات امل�شاندة، ورئي�س ق�شم 

ال�شوؤون القانونية.

اإربد  جامعة  رئي�س  ال�شباريني  حممد  الدكتور  الأ�شتاذ  قرر  املقابل  يف 
الأهلية تكليف الدكتور طالب عبابنة/ عميد كلية الآداب والفنون، للقيام 

باأعمال عميد �شوؤون الطلبة يف اجلامعة طيلة غياب العميد الأ�شيل.

اإ�شرتاتيجية  كما قرر الأ�شتاذ الدكتور حممد ال�شباريني ولغايات اإعداد 
العليا  اللجنة  وهي  اللجان  عدة  ت�شكيل  املقبلة،  لالأعوام  اجلامعة 
وت�شم  اجلامعة،  رئي�س  الدكتور  الأ�شتاذ  برئا�شة  اجلامعة  لإ�شرتاتيجية 
ثالثة اع�شاء هم الدكتورة م�شاعد الرئي�س، والدكتور عميد كلية الآداب 

والفنون، والدكتور عميد كلية العلوم الإدارية.

الدكتور  برئا�شة  اخلارجية،  البيئة  اإ�شرتاتيجية  اإعداد  جلنة  ت�شكيل  ومت 
القانون،  كلية  عميد  الدكتور  هما  وع�شوين  الإدارية،  العلوم  كلية  عميد 
اإعداد  جلنة  اما  والتمري�س،  املعلومات  تكنولوجيا  كلية  عميد  والدكتور 
الآداب  كلية  عميد  برئا�شة  ت�شكيلها  مت  الداخلية  البيئة  ا�شرتاتيجية 
كلية  وعميد  الرتبوية،  العلوم  كلية  عميد  هم  اأع�شاء   9 ت�شم  والفنون، 
تكنولوجيا  كلية  وعميد  القانون،  كلية  وعميد  واملالية،  الإدارية  العلوم 
القبول  والإعالم، ومدير  العامة   العالقات  والتمري�س، ومدير  املعلومات 
ورئي�س  امل�شاندة،  ومدير اخلدمات  العامة،  ومدير اخلدمات  والت�شجيل، 

ق�شم �شوؤون العاملني.

وقع  الأهلية،  اربد  جامعة  يف  القانون  كلية  من  وبتنظيم  اخرى  جهة  من 
مع  ا�شرتاك  اتفاقية  اجلامعة  رئي�س  ال�شباريني  الدكتور حممد  الأ�شتاذ 
�شركة الق�شطا�س لتقنية املعلومات، والتي مثلها يف توقيع التفاقية ح�شام 

اخل�شاونة.
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يف املقابل �شارك الدكتور طالب اإبراهيم عبابنة عميد كلية الآداب والفنون، 
�شابط  املعلومات  وتكنولوجيا  العلوم  كلية  العودات/  مو�شى  اأحمد  والدكتور 
ات�شال م�شروع )Tempus-TEJ(، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة 
الأردنية  اجلامعات  وفد  يف  الأوروبي،  الحتاد  مع  وبالتن�شيق  �شمية  الأمرية 
الر�شمي، وممثلني عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، ووزارة ال�شناعة 
والتجارة، وغرفة جتارة عمان و  Business Park   لتطوير الأعمال التابع 

للجمعية العلمية امللكية، الذي قام بزيارة جامعة بولونيا/ ايطاليا. 

اإلى الطالع والتعرف على جتربة جامعة بولونيا يف جمال  وهدفت الزيارة 
قام  املحا�شرات  من  مكثفة  جمموعة  خالل  من  وذلك  التكنولوجيا،  نقل 
الزيارة  ت�شمنت  كما  املجال،  بهذا  املتخ�ش�شني  من  جمموعة  بتنفيذها 
جمموعة من الزيارات امليدانية لالطالع على م�شاريع اأعمال يتم العمل على 
اجلامعة  يف  الأعمال  حا�شنات  اإلى  بزيارة  الوفد  قام  كما  حالياً،  اجنازها 
والظروف  التحتية  البنية  فيها  اجلامعة  توفر  حيث   ،)Incubators(

املنا�شبة لنجاح هذه امل�شاريع.

طالب  تدريب  لتبادل  الع�شرين  امللتقى  يف  اإربد  جامعة  �شاركت  املقابل  يف 
كرد�شتان-  اأربيل  الدين/  �شالح  جامعة  يف  عقد  الذي  العربية  اجلامعات 

العراق، حيث مثل اجلامعة الدكتور �شايل املومني عميد �شوؤون الطلبة.

واأ�شار الدكتور املومني اإلى اأن ممثلي اجلامعات العربية الأع�شاء يف املجل�س 
العربي، التقوا لبحث مو�شوعات تدريب طالب اجلامعات العربية، وال�شبل 
يف  العربية  اجلامعات  بني  التدريب  فر�س  تبادل  عمليات  لزيادة  والآليات 

خمتلف البلدان العربية. 

الأكادميي  لالعتماد  الوطني  اجلهاز  عام  مدير  قامت  مت�شل  �شعيد  وعلى 
و�شمان جودة التعليم يف دولة الكويت الدكتورة نوريه عبد الكرمي العو�شي، 

والوفد املرافق لها بزيارة اإلى جامعة اإربد الأهلية.

حممد  الدكتور  الأردن  يف  الكويتي  الثقايف  امللحق  الكويتي:  الوفد  و�شم 
الكويت،  جامعة  القانون/  كلية  النكا�س،  جمال  والدكتور  الظفريي، 
والدكتور ع�شام العو�شي، كلية الهند�شة/ جامعة الكويت، والدكتور علي 
الوطني  اجلهاز  العمر/  ورول  الكويت،  جامعة  الإدارة/  كلية  الكاظمي، 
الأ�شتاذ  اجلامعة  رئي�س  ا�شتقبالهم  يف  كان  حيث  الأكادميي،  لالعتماد 
نائب  املحاميد  حممد  الدكتور  والأ�شتاذ  ال�شباريني،  حممد  الدكتور 
رئي�س اجلامعة، والدكتورة وفاء الأ�شقر م�شاعد الرئي�س ل�شوؤون التخطيط 
الكويتية  ال�شفارة  حر�س  بهدف  وذلك  الكليات،  وعمداء  والتطوير، 
وامللحقية الثقافية الكويتية/ الأردن، باطالع وزارة التعليم العايل والبحث 
الدرا�شات  برامج  ومعرفة  اجلودة  و�شبط  اعتماد  على  الكويتية  العلمي 

للجامعات الأردنية. 

اجلامعة،  وتطور  ن�شاأة  عن  موجزاً  عر�شاً  ال�شباريني  الدكتور  وقدم 
وزارة  مع  واحلكومية  اخلا�شة  واجلامعات  اجلامعة  تربط  التي  والعالقة 
العام  العتماد  معايري  لتطبيق  الأردنية  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

واخلا�س للتخ�ش�شات يف اجلامعات.

وفاء  الدكتورة  برئا�شة  واجلودة  العتماد  مركز  نظم  اخرى  جهة  من 
عمل  ور�شة  برنامج  الأوروبي،  الحتاد  من  وفد  مع  بالتعاون  الأ�شقر، 
ودورات تهدف اإلى اطالع اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف جامعة اإربد الأهلية 

على احدث الطرق التدري�شية والو�شائل والتقنيات التعليمية.

املهمات  من  العديد  تقدمي  تخللها  اأيام  خم�شة  ملدة  الور�شة  وا�شتمرت 
تدعيم  اإلى  برامج حا�شوبية متطورة هدفت  فيها  ا�شتخدم  التي  والور�س 

العملية التعليمية من خالل اأ�شاليب التدري�س واأ�شاليب التقييم احلديثة.

ا�ستقبلت وفدا اأكادمييا ك�يتيا لالطالع على اعتماد و�سبط اجل�دة للجامعات الأردنية
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بحث تعزيز التعاون الأكادميي مع جامعتي �س�ان�سي الربيطانية و�سرق البحر املت��سط

كّرمت ك�ادرها التدري�سية والإدارية

 جامعـــة ال�ســــرق الأو�ســــط
تن�سئ مركزا للدرا�سات وال�ست�سارات الإ�سرتاتيجية

والإ�شت�شارات  للدرا�شات  مركزا  الأو�شط  ال�شرق  جامعة  اأن�شاأت 
يف  اخلا�شة  اجلامعات  م�شتوى  على  نوعه  من  الول  يعد  الإ�شرتاتيجية 

الردن. 

يعقوب  الدكتور  تراأ�شه  الذي  الإجتماع  يف  اجلامعة  اأمناء  جمل�س  وقرر 
نا�شر الدين اإن�شاء املركز الذي �شيتولى دعم البحث العلمي الر�شني يف 

الق�شايا العلمية التي يواجهها الأردن و الوطن العربي.

املركز  هذا  على  بالإ�شراف  العناين  جواد  الدكتور  العني  املجل�س  وكلف 
طويلة  خربة  من  العناين  به  يتمتع  ملا  نظراً  التطبيق  حيز  اإلى  واإخراجه 
يف جمال الدرا�شات والبحوث يف املجالني النظري والعملي كما اأنه رئي�س 

املجل�س الإقت�شادي و الإجتماعي ال�شابق.

وقال رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة الدكتور يعقوب نا�شر الدين اإن« املركز 
كجانب  املجتمع  وخدمة  العلمي  البحث  مفهوم  بني  الربط  ايل  يهدف 
اأ�شا�شي لتطوير دور اجلامعة يف خدمة الأردن وكذلك الت�شبيك مع املراكز 

املماثلة يف الأردن لالإ�شتفادة من الطاقة الفكرية املتاحة يف اجلامعة من 
اأ�شاتذة وطلبة درا�شات عليا لإجراء البحوث العلمية«.

يف هذه الثناء بحث رئي�س جامعة ال�شرق الأو�شط الأ�شتاذ الدكتور ماهر 
�شوان�شي  بجامعة  الدولية  والتعاون  الدرا�شات  كلية  عميد  نائب  و  �شليم 
الربيطانية الدكتور انتونيو�س �شمنرتا�س �شبل التعاون يف جمالت تبادل 
بني  التدري�شية  الهيئة  واأع�شاءء  الطلبة  وتبادل  والأبحاث  الدرا�شات 

اجلامعتني.

لالرتقاء  دائما«  ت�شعى  اجلامعة  اأن  اللقاء  خالل  �شليم  الدكتور  وقال 
مع  التعاون  يف  جهودها  تكثيف  على  فتعمل  وخريجيها  طلبتها  مب�شتوى 
والدرا�شات،  والأبحاث  العلمي  البحث  جمالت  يف  العاملية  اجلامعات 
اجلامعة  يف  التدري�شية  الهيئة  لأع�شاء  العلمي  النتاج  تزايد  الى  م�شريا« 

والأبحاث والدرا�شات العلمية املن�شورة يف املجالت املحكمة العاملية.

والتخ�ش�شات  وتطورها  اجلامعة  ن�شاأة  اجلامعة   رئي�س  وا�شتعر�س 
كلية  وا�شتحداث   والبكالوريو�س  املاج�شتري  برناجمي  يف  الأكادميية 

ال�شيدلة وتخ�ش�س الطاقة املتجددة يف كلية الهند�شة .
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الربيطانية  �شوان�شي  جامعة  رئي�س  �شمنرتا�س  الدكتور  اأبدى  جانبه  من 
ا�شتعداده لن�شاء مركز للغة الجنليزية اخلا�س بجامعة �شوان�شي يف داخل 
جامعة ال�شرق الأو�شط، م�شريا« الى ال�شمعة الطيبة واملرموقة التي حققتها 

جامعة ال�شرق الأو�شط على امل�شتوى الدويل . 

ومت خالل اللقاء التفاق على فتح املجال لطلبة اجلامعة لكمال درا�شتهم 
التدري�شية  الهيئة  واأع�شاء  الطلبة  وتبادل  الربيطانية،  �شوان�شي  جامعة  يف 
بني  التباحث  مت  كما  �شوان�شي،  جامعة  يف  لالقامة  لهم  الفر�شة  واتاحة 
اللغة الجنليزية اخلا�س بجامعة �شوان�شي  الطرفني لن�شاء مركز امتحان 

يف جامعة ال�شرق الأو�شط . 

�شرق  جامعة  مع  تفاهم  مذكرة  الو�شط  ال�شرق  جامعة  اأبرمت  املقابل  يف 
مع جامعات  الكادميي  التعاون  تعزيز  اإطار  املتو�شط احلكومية  يف  البحر 
عاملية، حيث وقع املذكرة عن جامعة ال�شرق الو�شط رئي�شها الدكتور ماهر 
�شليم، وعن جامعة �شرق البحر املتو�شط  رئي�شها الدكتور عبداهلل ازترباك. 

واتفقت اجلامعتان مبوجب مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون الكاددميي 
العلمية  والبحوث  الكادميي،  التبادل  خالل  من  والتكنولوجي  والعلمي 
امل�شرتكة، ف�شال عن  تبادل ال�شاتذة والباحثني والطلبة، والبحوث ، وتنظيم 

املوؤمترات والندوات وور�س العمل. 

وقال الدكتور �شليم اإن مذكرة التفاهم  تاأتي يف اإطار الطالع على جتارب 
جديدة يف جمال البحث العلمي وتبادل اخلربات التي ت�شب يف تنفيذ نهج 

جامعة ال�شرق الأو�شط يف الرتقاء باملعرفة الب�شرية. 

اإلى الرتقاء مبخرجات  التعاون  اإن اجلامعة تتطلع من خالل هذا  واأ�شاف 
العملية التعليمية والتعلمية بني الطرفني يف جمال البحوث والتكنولوجيا. 

العايل  التعليم  وزارة  وفد  مع  الأو�شط  ال�شرق  جامعة  رئي�س  وبحث  كما 
العي�شى،  الرزاق  عبد  الدكتور  العراقي  الثقايف  امل�شت�شار  بح�شور  العراقية 

التجربة الأردنية يف التعليم اخلا�س و بخا�شة جامعة ال�شرق الأو�شط.

وعر�س رئي�س اجلامعة خالل لقاءه الوفد الذي تراأ�شة رئي�س جهاز الإ�شراف 
الأعرجي  نبيل  الدكتور  العراقية  العايل  التعليم  وزارة  يف  العلمي  والتقيم 
اأن  الى  م�شريا  والإعتماد،  اجلودة  �شبط  معايري  بتطبيق  اجلامعة  جتربة 
تهتم  ر�شينة  جامعات  اأوجدت  اجلودة  �شبط  و  الإعتماد  معايري  تطبيق 
على  وحافظت  برمتها،  التعليمية  والعملية  التدري�س  هيئة  وع�شو  بالطالب 

الأعراف الأكادميية.

واأ�شار اإلى دور مركز الأعمال الريادية الذي اأن�شئ باجلامعة موؤخراً، الذي 
يهدف الى تاأ�شي�س �شركات وم�شاريع ريادية ت�شاهم اجلامعة يف متويلها مع 
الطلبة املبدعني واملتميزين، تكون م�شاهمة اجلامعة فيها بن�شبة 25% و ذلك 
ليجاد فر�س عمل للطلبة و اعتمادهم على اأنف�شهم بدل من اإعتمادهم على 

الدولة يف التوظيف .

من جانبة قال رئي�س الوفد العراقي اأن زيارة الوفد تهدف الى الإطالع على 
جتربة الأردن يف التعليم اخلا�س لنقل هذه التجربة املتميزة الى العراق، 
م�شيداً بالدور الذي تلعبة جامعة ال�شرق الأو�شط و املكانة املرموقة التي 
حققتة على امل�شتويني املحلي و العربي و مكانتها املرموقة بني اجلامعات 

باملنطقة .

كما وا�شتقبل رئي�س جامعة ال�شرق الأو�شط الدكتور ماهر �شليم مدير عام 
اجلهاز الوطني لالإعتماد الأكادميي و�شمان جودة التعليم يف دولة الكويت 
الكويتي  الثقايف  امللحق  بح�شور  املرافق  والوفد  العو�شي  نورية  الدكتورة 

الدكتور حممد الظفريي .

والتخ�ش�شات  وتطورها  اجلامعة  ن�شاأة  �شليم  الدكتور  وا�شتعر�س 
الأكادميية التي تقدمها يف برناجمي املاج�شتري والبكالوريو�س، بالإ�شافة 

للن�شاطات التي تقوم بها اجلامعة من خالل مراكزها.

واأ�شاد الدكتور �شليم بالعالقات الأكادميية الطيبة بني البلدين وعمقها و 
حتدث عن اخلدمات التي توفرها اجلامعة للطلبة العرب ومنهم الطلبة 

الكويتيني يف اجلامعة. 

حر�س  هو  الزيارة  من  الهدف  اأن  العو�شي  الدكتورة  قالت  جابنها  من 

وفدان من وزارة التعليم العايل العراقية 

والعتماد الك�يتية يزوران اجلامعة
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التعليم  الكويتية بالأردن باطالع وزارة  الثقافية  الكويتية وامللحقية  ال�شفارة 
العايل والبحث العلمي الكويتية على اعتماد و �شبط اجلودة والتعرف على 

برامج الدرا�شات للجامعات الأردنية. 

ال�شق�شي  عبداهلل  الدكتور  الُعماين  الثقايف  امللحق  زار  مت�شل  �شعيد  على 
جامعة ال�شرق الو�شط، والتقى رئي�س اجلامعة الدكتور ماهر �شليم وجمموعة 
التعاون  �شبل  تعزيز  اأ�شكال  الطرفان  بحث  حيث  الُعمانيني،  الطلبة  من 
اجلامعة  بني  التوا�شل  عملية  وتن�شيق  اخلربات،  تبادل  التعليم   جمال  يف 
وامللحقية مبا يذلل ال�شعوبات اأمام الطلبة الُعمانيني الدار�شني يف اجلامعة.

 
ودار حوار مو�شعا مع الطلبة الُعمانيني متحور حول الت�شهيالت التي تقدمها 
اجلامعة للطلبة العمانيني واأهمية اللتزام باخلطة الدرا�شية و�شروط معادلة 

ال�شهادات، واللتزام مبواعيد الت�شجيل.

التزامهم  ومدى  الُعمانيني  للطلبة  املتميز  بامل�شتوى  اجلامعة  رئي�س  واأ�شاد 
واأن�شباطهم بالدوام، ومن جهته اأثنى الدكتور ال�شق�شي على م�شتوى التعاون 
الذي تبديه جامعة ال�شرق الو�شط على هذا ال�شعيد وت�شهيل عملية التدري�س 

على الطلبة الُعمانيني يف اجلامعة.

التعاون  الدكتور ماهر �شليم �شبل  الأو�شط  ال�شرق  كما وبحث رئي�س جامعة 
والتدريب مع جامعة �شرت الليبية.

وقال الدكتور �شليم خالل الزيارة »اأننا على ا�شتعداد ملد ج�شور التعاون يف 
جمالت متعددة مبا فيها الإ�شراف على ر�شائل املاج�شتري وتبادل الباحثني 

الب�شرية،  الطاقات  من  الإ�شتفادة  واي�شا  الطلبة،  وفود  بني  والزيارات 
املتاحة  بالتخ�ش�شات  وتدريبها  التدري�شية  الهيئات  اأع�شاء  بتبادل 
للم�شاهة يف تطوير اخلربات و تنظيم املوؤمترات العلمية و امل�شاركة بها«. 

اجلامعة  هوية  من  جزء  فهو  اجلاد  بالتعاون  توؤمن  اجلامعة  اأن  وبني 
وروؤيتها، م�شريا الى اأن اجلامعة اأن�شاأت مركزا  للتدريب الإعالمي موؤهال 

باأهم الكوادر واخلربات الإعالمية، ومركزا للدرا�شات و الإ�شت�شارات . 

من جانبه قال رئي�س الوفد مدير مكتب اجلودة وتقييم الأداء يف جامعة 
�شرت الدكتور حممد �شو اأن اجلامعة مهتمة بالتعاون مع جامعة نا�شطة 
مثل جامعة ال�شرق الأو�شط نظرا ل�شهولة التوا�شل للعالقات الطيبة التي 

جتمع الطرفني ومن خالل الطلبة الليبيني الدار�شني الآن يف اجلامعة.

املتجددة  الطاقة  بتخ�ش�س  الأو�شط  ال�شرق  جامعة  انفراد  »اإن  واأ�شاف 
بالأردن و متيزها بتخ�ش�شات برناجمي البكالوريو�س واملاج�شتري �شيدعم 

و يخدم فكرة التعاون املتبادل« .

من جهة اخرى كرمت جامعة ال�شرق الأو�شط عددا من اأع�شاء  الهيئتني 
ال�شابع  املوؤمتر  اأعمال  اجناح  يف  �شاهموا  الذين  والإدارية  التدري�شية 
اآذار  يف  عقد  الذي  فل�شطني«  »دورة  العربية  اجلامعات  لحتاد  والأربعني 
املا�شي حتت رعاية امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني، مب�شاركة اأكرث من 

200 رئي�س جامعة عربية وممثلي منظمات عربية و اقليمية ودولية.

جامعة ال�سرق الأو�سط تبحث تدريب طلبة »�سرت الليبية«
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اختيار ا�ستاذة يف اجلامعة ع�س�ا يف املجل�س العاملي لل�سهادات 

 »العلـــ�م والتكنـــ�ل�جيـــا«
ت�سارك يف اأعمال امل�ؤمتر الدويل لت�سنيف اجلامعات 

اهلل   عبد  الدكتور  الأردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  رئي�س  تراأ�س 
ملكاوي  وفداً من اجلامعة للم�شاركة يف اأعمال املوؤمتر الدويل لت�شنيف 
موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  ظبي  اأبو  يف  خليفة  جامعة  تنظمه  الذي  اجلامعات 
كاكاريللي �شيموند�س العاملية )QS( والتي تتخذ من لندن مقراً لها وتعنى 

بالت�شنيف العاملي للجامعات.

ومت خالل املوؤمتر الذي ا�شتمر على مدار ثالثة اأيام مناق�شة عدة حماور 
وحتقيق  وبناء  للجامعات  والعاملي  الإ�شرتاتيجي،  التخطيط  اأهمها  من 

�شمان جودة م�شتدامـة يف التعليم العايل.

املوؤمتر  هذا  يف  عقدها  التي  املناظرة  خالل  امللكاوي  الدكتور  و�شرح 
العربية والأجنبية حول املقارنة  و�شارك فيها عدد من روؤ�شاء اجلامعات 

هدف  املوؤمتر  هذا  باأن  التعليم،  يف  واخلا�شة  احلكومية  اجلامعات  بني 

فى  بينها  فيما  للتعاون  فر�س  لإيجاد  امل�شاركة  اجلامعات  روؤى  اإلى طرح 

التخ�ش�شات املختلفة، واأن اجلامعات قامت بعر�س اأن�شطتها ودورها فى 

خدمة املجتمع وعمليات تطوير التعليم والبحث العلمى التى جترى بها.

واأ�شاف اأن روؤيته يف جمال التعليم العام اأو اخلا�س تنطلق من اأنه ل فرق 

بني اجلامعات احلكومية واخلا�شة طاملا تقوم اجلامعة املعننة بدورها يف 

ر�شالتها التعليمية والأكادميية والبحثية التي توؤدي اإلى التقدم والتميز.

والتعليم  الأبحاث  نوعية  على  يعتمد   QS ت�شنيف  اأن  امللكاوي  واأو�شح 

نوعية  ت�شمل  حماور  عدة  على  ويركز  الدولية،  والعالقات  والتوظيف 

الأ�شا�شية،  والبنية  التدري�س،  ونوعية  اخلريجني،  وتوظيف  البحث، 

والعاملية، والبتكارات ونقل التكنولوجيا.
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ردم  جانب  اإلى  العاملية،  والت�شنيفات  العايل  التعليم  جودة  املوؤمتر  وتناول 
اإلى مناف�شة  الفجوة بني حاجات �شوق العمل وخمرجات التعليم، بالإ�شافة 

اخلريج يف �شوق العمل.

اإلى  تهدف  والتي  التعليمية  املوؤ�ش�شات  معر�س  يف  اجلامعة  و�شاركت  كما 
ت�شويق اجلامعة على امل�شتوى اخلارجي وتعزيز ح�شورها يف املحافل الدولية، 
اإلى  بالإ�شافة  معها،  عالقات  وبناء  العاملية  اخلربات  من  ال�شتفادة  كذلك 
رفع ت�شنيف اجلامعة عامليا خا�شة واأن موؤ�ش�شة  QS  تعد اإحدى املوؤ�ش�شات 

املعنية بت�شنيف اجلامعات عامليا وفق معايري واأ�ش�س وا�شحة.

مركز  ومدير  رئي�س اجلامعة  م�شاعد  قدي�س  ابو  الدكتور هاين  الوفد  و�شم 
والعالقات  والت�شجيل  القبول  ومديري  اجلودة  و�شمان  الأكادميي  التطوير 

العامة والإعالم.

وتاأتي م�شاركة اجلامعة �شمن اإ�شرتاتيجيتها املبنية على التوجه نحو العاملية 
العاملية،  الت�شنيف  مقايي�س  خمتلف  على  متقدم  ت�شنيف  اإلى  والو�شول 
اإلى جانب تعزيز عالقات التعاون وتفعيل التوا�شل مع القيادات الأكادميية 

العاملية.

يف املقابل اختريت الدكتورة حنان ملكاوي ع�شو هيئة التدري�س يف كلية العلوم 

– جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ع�شواً يف املجل�س العاملي  والآداب 

ملكانتها  تقديراً  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  ومقره   WCI لل�شهادات  

العلمية وكفاءتها البحثية وخربتها املهنية املتعددة يف املجالت الأكادميية.

ويتاألف جمل�س WCI من القادة البارزين واملفكرين واملهنيني يف جميع 

اأنحاء العامل التي متثل املجالت املهنية والتخ�ش�شات املختلفة وجمالت 

اخلربةويتم تختيارهم من مائة بلد عاملي.

 )WCI(   وذكرت الدكتورة ملكاوي اأن جمل�س املعهد الدويل لل�شهادات

لالأفراد  العتماد  جوائز  متنح  التي  العاملي  الت�شديق  هيئة  تعترب 

يف  تعنى  التي  الر�شمية  وغري  الر�شمية  واملنظمات  العلمية  واملوؤ�ش�شات 

املجالت الأكادميية والعلمية والأبحاث.

جلامعة  اجناز  هو  املجل�س،  لع�شوية  عربية  كاأول  تعيينها  اأن  واأو�شحت 

يف  متقدمة  علمية  ب�شمعة  حتظى  التي  الأردنية  والتكنولوجيا   العلوم 

الأو�شاط العربية والدولية، م�شرية اإلى  اأن جمل�س اإدارة املعهد وجمل�شها 

العلمية  الجنازات  العامليني  ذوي  العلماء  من  كوكبة  ي�شم  الإ�شت�شاري 

املتميزة.

WCI اأ.د. حنان ملكاوي ع�س�ا يف املجل�س العاملي لل�سهادات



ـي
ـــــ

يمـ
تعل

 ال
اع

طــــ
لق

ي ا
فـــ

ار 
ـــــ

ثم
�ست

لإ
ا

امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى     حزيران  1442014

احل�راين: اجلامعة ت�سعى مل�اكبة التط�ر التكن�ل�جي ال�سريع يف ع�سر ث�رة املعل�مات

ا�ست�سافت »اأ�سب�عا علميا« على مدار 4 ايام 

 جامعـــة عمـــان الأهليـــة...
�ســـرح ح�ســــاري هدفــــه الإن�ســــــان

التعليم  موؤ�ش�شات  تقوم  اأن  ب�شرورة  ال�شامية  امللكية  التوجهات  واكبت 
وربط  للجامعات  الدرا�شية  والربامج  اخلطط  يف  النظر  باإعادة  العايل 
التخ�ش�شات املطروحة فيها باحتياجات �شوق العمل من اأجل رفع م�شتوى 

اخلريجني وزيادة فر�شهم التناف�شية يف هذا النطاق.

اأحمد  الدكتور  املديرين  هيئة  رئي�س  بح�شب  الهلية  عمان  جامعة 
ثورة  ع�شر  يف  ال�شريع  التكنولوجي  التطور  ملواكبة  ت�شعى  احلوراين، 
العلمي  البحث  وحتفيز  والتعليم  التعلم  يف  والتميز  والرتقاء  املعلومات، 

ومواكبة التطورات وامل�شتجدات لتعزيز مكانتها حملياً وعربياً.

اأن اجلامعة ت�شعى الى حتقيق جملة  لـ«امل�شتثمرون«،  ويقول خالل حديثه 
اجلامعي  التعليم  بقطاع  النهو�س  �شانها  من  التي  الهداف  من  متكاملة 

يف اململكة، ومن اأبرز هذه الهداف »ا�شتقطاب طلبة متميزين وموهوبني 
والعملية  ال�شخ�شية  الطلبة  مهارات  وتنمية  خمتلفة،  ثقافات  من  وطلبة 
والقدرات الأكادميية، وتبني منهجيات حديثة لالرتقاء باأ�شاليب العملية 
التعلمية والتعليمية مبا يتنا�شب وامل�شتجدات العلمية والتكنولوجية، وتهيئة 
وتعزيز  العلمي يف اجلامعة،  البحث  تعليمية مالئمة، ودعم وحتفيز  بيئة 
مهارات البحث العلمي لأع�شاء الهيئة التدري�شية والطلبة، وربط البحث 
وقدرات  مهارات  وتطوير  تنمية  اإلى  ا�شافة  املجتمع،  باحتياجات  العلمي 

الكادر الفني والإداري، واإن�شاء املراكز العلمية والريادية وم�شاندتها«.

باأطيافه  الإن�شان  هدفه  ح�شارياً  �شرحاً  بو�شفها  اجلامعة  اأن  وي�شيف 
الفر�شة  وتهيئة  واجتماعياً  وثقافياً  علمياً  اإعداداً  اإعداده  ل  ُتوا�شِ كافة، 
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 حلماً 

يراود النفو�س، اأ�شبحت اليوم واقعاً ملمو�شاً.

د. اأحمد احل�راين
د. �سادق حامد
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يف املقابل اأكد رئي�س جامعة عمان الهلية ال�شتاذ الدكتور �شادق حامد، اأنه 
انطالقاً من اميان اجلامعة باأهمية تطوير مهارات اأع�شاء الهيئة التدري�شية 
الثقايف  املجل�س  مع  وبالتعاون  اجلامعة  نظمت  فقد  اجلوانب،  خمتلف  يف 
يف  اخلريجني  فر�س  لتح�شني  املطلوبة  الآليات  حول  عمل  ور�شة  الربيطاين 

احل�شول على الوظائف بعد التخرج. 

منهم  العايل،  التعليم  جمال  يف  بريطانيون  خرباء  الور�شة  على  واأ�شرف 
الربيطاين  الثقايف  املجل�س  يف  العايل  التعليم  مديرة  وارد  �شايل  الدكتور 
�شالفورد،  جامعة  من  مار�شال  جيلني  الدكتور  ال�شتاذ  الإقليم،  ل�شوؤون 
والدكتور جيلني كنغ من جامعة جنوب ويلز، وبح�شور نائب الرئي�س وعمداء 
الكليات وروؤ�شاء الأق�شام، وذلك يف مدرج مركز احلوراين للتعلم اللكرتوين.

وا�شتعر�س ال�شتاذ الدكتور �شادق حامد خالل كلمته التي األقاها مبنا�شبة 
على  تقوم  خا�شة  جامعة  كاأول  اجلامعة  م�شرية  الور�شة،  لأعمال  افتتاحه 
تدريب وتاأهيل اخلريجني ملواكبة متطلبات العمل ورفد �شوق العمل الأردين 
والعربي باخلريجني املتميزين مثمناً دور املجل�س الثقايف الربيطاين يف دعم 

قطاع التعليم يف الأردن وكافة القطاعات الأخرى.

وا�شتمرت الور�شة على مدار يومني مت خاللها مناق�شة مفهوم التوظيف من 
جوانبه املتعددة ودور اجلامعات يف اعداد اخلريجني القادرين على املناف�شة 
�شمن  بها  العمل  �شيتم  الور�شة  من  بتو�شيات  اخلروج  ومت  العمل،  �شوق  يف 

اإ�شرتاتيجية اجلامعة.
 

من جهة اخرى ا�شت�شافت اجلامعة فعاليات الأ�شبوع العلمي التي ا�شتمرت 
على مدار اأربعة اأيام، 2014  بالت�شارك والتكامل بني كليات اجلامعة. 

الأول  اليوم  فعاليات  اجلامعة  رئي�س  حامد  �شادق  الدكتور  ال�شتاذ  وافتتح 
خ�شراء«  بيئة  نحو   « عنوان  حتت  والت�شميم  العمارة  وكلية  الهند�شة  لكلية 
بالعملية  الرتقاء  على  اجلامعة  حر�س  اأكد  حيث  قباين،  نزار  مدرج  يف 
التدري�شية ملا لها من اأهمية عظيمة يف اعداد الكوادر املدربة واملوؤهلة تاأهيالً 
يف  م�شددا  املتميزة،  بالكفاءات  والعربي  املحلي  العمل  �شوق  لرفد  متميزاً  
الوقت نف�شه دعم اجلامعة املطلق لفعاليات البحث العلمي والن�شاطات ذات 
البناء لأردن متميٍز يف كل جمالت  العالقة، �شعياً الى امل�شاهمة يف م�شرية 

احلياة وعلى راأ�شها قطاع التعليم العايل.

حما�شرة  منها  املحا�شرات  من  جمموعة  على  الول  العلمي  اليوم  وا�شتمل 
)هند�شة الأمن املائي التحدي وال�شتجابة( قدمها ال�شتاذ الدكتور �شليمان 
طراونة، وحما�شرة )الطاقة ال�شم�شية يف التدفئة وتوليد الكهرباء( قدمها 
كلية  طلبة  وم�شاريع  لل�شركات  خمتلفة   ومعار�س  �شحادة  اأ�شامة  املهند�س 
يف  املرورية  وال�شالمة  و)ال�شياحة  عمان(  يا  )بيوتك  ومعر�شي  الهند�شة 

الأردن( لطلبة كلية العمارة والت�شميم.

فيما ت�شمن اليوم العلمي الثاين لكلية ال�شيدلة والعلوم الطبية وكلية التمري�س 

حتت عنوان »الدواء والرعاية التلطيفية يف خدمة املري�س« جمموعة من 
لكلية  ب�شناق  الدكتور حممد  قدمها  التلطيفية  الرعاية  املحا�شرات حول 
عاهد  الدكتور  قدمها  وفهمها(  الب�شرية  )النف�س  وحما�شرة  التمري�س، 
العاين، وحما�شرة )دور املوؤ�ش�شة العامة للغذاء والدواء يف �شبط جودة 
الدوية يف اململكة( قدمها الدكتور حت�شني العبادي، وحما�شرة )اجلودة 
الواقع والتطلعات( قدمها الدكتور عاطف الراعو�س  يف القطاع ال�شحي 

مدير اجلودة يف وزارة ال�شحة.

الدارية  العلوم  وكلية  املعلومات  تقنية  لكلية  الثالث  العلمي  اليوم  وجاء 
حيث  الدارية«،  العلوم  تطوير  يف  املعلومات  تقنية  »دور  بعنوان  واملالية 
ال�شركة  تو�شيحيا عن  البداعي عر�شاً  للمحتوى  �شركة خرابي�س  قدمت 
وجمموعة من العرو�س املتنوعة قدمها ر�شام الكاريكاتري عمر العبدالالت 
واملخرج عبداهلل ابو دياك، وحما�شرة )ال�شالحات القت�شادية والأفاق 
ال�شبق،  املالية  وزير  حمور  ابو  حممد  الدكتور  قدمها  والتحديات( 
قدمها  املايل(  الف�شاد  مكافحة  يف  الردنية  اجلمارك  )دور  وحما�شرة 
اجلمارك  دائرة  يف  الدارية  ال�شوؤون  مدير  العنا�شوة  حممد  الدكتور 
املعلومات  تقنية  كلية  لطلبة  تخرج  م�شاريع  عر�س  بالإ�شافة  الردنية، 

وجتارب علمية لطلبة كلية العلوم الدارية ومعر�س للكتاب.

عنوان  حتت  بيوم  العلمي  ال�شبوع  اأيام  واحلقوق  الآداب  كليتا  واختتمت 
»ال�شحة وال�شالمة م�شوؤولية  قانونية واأخالقية«، حيث قدم النقيب ان�س 
وحما�شرة  منها،  والوقاية  ا�شرارها  املخدرات  عن  حما�شرة  طنطاوي 
ال�شحة والتغذية قدمها الدكتور ما�شي اجلغبري، فيما قدم الدكتور حيدر 
الزبن عر�شاً عن موؤ�ش�شة املوا�شفات واملقايي�س ودورها يف احلفاظ على 

املواطن.

نظمت ور�سة عمل بالتعاون مع

 املجل�س الثقايف الربيطاين 



ـي
ـــــ

يمـ
تعل

 ال
اع

طــــ
لق

ي ا
فـــ

ار 
ـــــ

ثم
�ست

لإ
ا

امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى     حزيران  1462014

جمل�س عمداء اجلامعة يقّر تعليمات مركز الإبداع

الأمرية ب�سمة بنت علي تفتتح
»حديقــة فيالدلفيــا« النباتيــة الطبيــة

افتتحت الأمرية ب�شمة بنت علي حديقة فيالدلفيا النباتية الطبية، بح�شور 
رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة ليلى �شرف.

اأن�شئت يف كلية العلوم  وجتولت المرية ب�شمة بنت علي يف احلديقة التي 
وحدة  وهي   ،2005 عام  يف  فعلياً  العمل  وبداأت   2004 عام  اجلامعة  يف 
تدري�شية انتاجية بحثية ت�شم خمتربات تدري�شية وخمتربات بحثية وبيوت 
زجاجية، وتعمل على انتاج نباتات خالية من الأمرا�س �شمن موا�شفات 
وتكثري  وانتاج  النباتية،  الأن�شجة  زراعة  تقنية  با�شتخدام  حمددة  وراثية 
وبيعها  وخارجية  داخلية  زينة  نباتات  وانتاج  والعطرية،  الطبية  النباتات 

ملوظفي اجلامعة وامل�شاتل الزراعية املجاورة.

عواد  اأمني  حممد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  ثّمن  احلفل  يف  له  كلمة  ويف 

اجلهود الرائدة لالأمرية ب�شمة بنت علي يف جمال العمل البيئي واحلفاظ 
على النباتات الطبية كونها ثروة وطنية ومعلماً مهماً من معامل الأردن يف 

هذا املجال. 

وقال: يعترب الأردن غنياً بالتنوع احليوي النباتي، حيث ي�شل عدد النباتات 
الوعائية اإلى ما يقارب 2500 نوع موزعه على 152 عائلة وت�شكل ما جممله 
من  تعترب  100نوع  حوايل  واأن  كما  العامل،  يف  امل�شجلة  النباتات  من   %1
الأنواع املتوطنة يف الأردن اأي ما يعادل 2.5% من جمموع النباتات امل�شجلة 
يوجد يف  ذلك  اإلى  بالإ�شافة  العاملية،  باملعايري  مقارنة  عالية  ن�شبة  وهي 
الأردن 349 نوعا نادر، 76 نوعا مهددا بالنقرا�س و18 نوعا مدرجة على 
القوائم العاملية لالأنواع املهددة بالنقرا�س ح�شب الحتاد الدويل ل�شون 

.)IUCN( الطبيعة

وتندرج اأهمية ان�شاء اأي حديفة نباتية طبية اأو عطرية حتت بند الأهمية 
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حزيران  2014      امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى

التاريخية والوطنية والت�شنيفية والبحثية.
اأ�شبحت  الأردن  يف  املتاأ�شلة  النباتات  من  العديد  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
الغذائي  الأمن  عليها  يقوم  التي  العامل  يف  الرئي�شة  املحا�شيل  من  الآن 
والقت�شادي، ومن اأمثلة هذه النباتات: القمح، ال�شعري، العد�س، احلم�س، 
فاإنه  لذا  النباتية،  الأردن  بيئة  اأ�شول هذه املحا�شيل جزءا من  ت�شكل  حيث 
للمادة  ثمينا  م�شدرا  النباتية  الأنواع  هذه  تكون  اأن  امل�شتغرب  من  لي�س 
التنمية  حتقيق  يف  وامل�شاهمة  الأ�شناف،  تطوير  يف  ل�شتخدامها  الوراثية 

الزراعية وا�شتدامتها م�شتقبال.  

من جانبه قال الدكتور خالد حيا�شات عميد كلية العلوم »اأن حديقة فيالدلفيا 
النباتية الطبية تعترب من اأحدث اجنازاتنا، فهي من�شاأة مت ا�شافتها لوحدة 
البيوت الزجاجية لتكمل ن�شاط الوحدة البحثي والنتاجي والتدري�شي، وقد 
اأن�شئت بتعاون جميع اأق�شام اجلامعة، حيث تهدف الى توعية الطالب ملفهوم 
النباتات الطبية والعطرية وخا�شة املوجودة يف الأردن وب�شكل اأخ�س املهددة 
النباتات  لهذه  الطبية  الفوائد  على  التعرف  الى  بال�شافة  بالنقرا�س، 
واخلوا�س العالجية واملواد الفعالة امل�شتخدمة لالأغرا�س الدوائية من جهة، 
الأ�شل  ذات  النباتات  هذه  ا�شتخدام  للباحثني  تهيئ  فهي  اأخرى  جهة  ومن 

الوراثي املعروف«.

من جهة اخرى اأقر جمل�س عمداء جامعة فيالدلفيا تعليمات مركز الإبداع 
الذي جاء بهدف ت�شجيع املبدعني متهيداً ل�شقل طاقاتهم الإبداعية، واإن�شاء 

�شبكات حملية ودولية لدعم املبدعني، وتطوير امل�شاريع الإبداعية وتوفري 
املحلية  الربامج  يف  وامل�شاركة  لإجنازها،  ال�شرورية  امل�شتلزمات  كافة 
والتدريب  التعليم  حتقيق  يف  والإ�شهام  احلا�شنات،  تدعم  التي  والدولية 
لدى  الإبداعية  والإمكانات  املواهب  اكت�شاف  يف  ي�شاعد  الذي  الإبداعي 
احلا�شنات  واإن�شاء  املحلي،  املجتمع  واأبناء  باجلامعة  والطلبة  العاملني 
وفقاً للمعايري الدولية، واإيجاد م�شادر التمويل الالزمة لتمويل امل�شروعات 

الإبداعية.

والدورات  اأهدافه من خالل عقد املحا�شرات  املركز على حتقيق  ويعمل 
الإثرائية وور�س العمل والربامج التدريبية املتخ�ش�شة يف ك�شف املواهب 
وا�شتثمارها،  وتوجيهها  تنميتها  و�شبل  املجالت  خمتلف  يف  والإبداع 
وتفعيل التعليم ال�شتق�شائي يف تنمية مهارات الطلبة البحثية من خالل 
ندوات وور�س عمل يقدمها املركز للمبدعني، وتفعيل دور منظومة التعليم 
لال�شتخدام  كافة م�شادرها  وا�شتخدام  فيالدلفيا  اللكرتوين يف جامعة 
من قبل املبدعني، وا�شتحداث اآلية حتفيز معنوي ومادي لإطالق الطاقات 
الكامنة لدى املبدعني من الطلبة واأبناء املجتمع املحلي، وتنظيم م�شابقات 
مهارات  على  التدريب  وتوفري  املعرفة،  جمالت  خمتلف  يف  متخ�ش�شة 
اختالف  على  املوردين  كافة  مع  التعامل  اأجل  من  والتفاو�س  الت�شال 
بالتعاون  وذلك  الب�شرية،  املوارد  اأو  اخلام  املواد  موردي  �شواء  اأنواعهم، 
مع الإدارة املخت�شة يف اجلامعة، وتدريب املبدعني واملتميزين على اإعداد 

درا�شات اجلدوى ال�شتثمارية لالأفكار التي يقدمونها.




