










ISSUE
32

ال�ســــــــــــــــــنة التــا�ســــــعــة
العـــــــــــدد ٣2/ اأيــلول  2014

جملـــــة اإقت�ساديــــة دوريـــــة
 تعنـى ب�ســوؤون الإ�سـتثمــار

املدير التنفيذي املديـر العـــام  
�شــــــــريف العمايــــرة نــــــــور الرحامنـــــة  

رئــيــ�س التحريـر م�ست�سار التحرير  
علــــي العــمـايـــــرة     طـــــارق املــومنــــــي  

مديـــــر التحرير 
يا�شــــــــر مهيــــــــــار     

العالقــات والت�سويـق 
خلــــوي  0777444150            زيــــــاد العمايـــــــرة                     

الت�سـويــر
عبد اهلل ايــــــــوب         يو�شـــــف العـــــــالن   

الت�سميـــم 
م�شدق عبد النبي  حابــــــــ�س اجلــــــــــراح  

فرز الألوان 
حممد القرالة   

التدقيــــق اللغـــــوي
�شالمــــــة جدعــــــــون

التـــوزيـع اخلارجـــي
م�شر  - الإمارات  - البحرين - ال�شعودية  - قطر - �شوريا

�شـركـة الن�شــامـى الوطنييــن لالإعـــالم املتخ�ش�س



بقلـــم رئيـ�س التحريــر : علــي العمايـــرة

الفتتــاحيـة

aliamaireh@yahoo.com

هيئة ال�ستثمار .. فر�س كامنة

غالبية الأفكار واملبادئ والهيئات واملوؤ�ش�شات التي ينتجها الإن�شان، �شواء 
اأكان ذلك يف ال�شيا�شة اأم القت�شاد تنطوي على نية ح�شنة، وقيمة نبيلة، 
واأ�شماء براقة، لكن الذي يثبت النجاح لي�س نبل الفكرة فح�شب، ول قيمتها 
اأو ا�شمها الرنان، بل فاعليتها ونتائجها، ومردودها وانعكا�شها على القطاع 

الذي تعمل مل�شلحته مبا توفر من حماية وتفتح من اأفق.
الإبهار  على  قدرة  لها  املوؤ�ش�شات  اأ�شماء  وبع�س  جميلة،  الأفكار  غالبية 
لل�شحر  يعود  ول  ال�شم،  يتال�شى  الواقع  تالم�س  حينما  ولكنها   ، وال�شحر 

�شوى ال�شدى.
يح�شر ذلك حينما يراجع الإن�شان اأهداف الكثري من املوؤ�ش�شات، وي�شاب 
اأنه  املوؤكد  الواقع واحللم، ومن  الكبرية بني  امل�شافة  يرى  بالده�شة حينما 
ي�شتعيد الكثري من امل�شاريع التي كانت مبهرة لكن مل تت�شن لها احلياة، لي�س 

ب�شبب عدم جدواها، بل خللل يف التطبيق اأو غمو�س يف قراءة امل�شتقبل.
بل  املجردة،  الأفكار  الأمر عند  يقف  ل  وامل�شاريع  واملبادئ  الأفكار  كل  يف 

يتعلق الأمر بالفاعلية يف التطبيق.
يف مو�شوع هيئات ال�شتثمار ل ميكن اأن يختلف اثنان على نبل املبادئ التي 
حتملها وتدعو اإليها، �شواء اأكان ذلك يف م�شعاها ل�شتقطاب ال�شتثمارات 
معها  تختلف  اأن  ميكن  ول  املحلي،  واملنتج  ال�شناعة  حماية  اأو  الأجنبية 
توزيع  يف  اخلال�شة  ونيتها  الجتماعية،  العدالة  حتقيق  يف  رغبتها  يف 
مكت�شبات التنمية بعدالة، ولكن امل�شكلة ل تتوقف عند ا�شتثمار ومكت�شبات 
والتي  ت�شوغها  التي  والربامج  تنتهجها  التي  التي  بال�شيا�شات  تت�شل  بل 
عدم  بذلك  واملق�شود  والفاعلية،  والن�شاط  واحلركة  بالدينامية  تت�شم 
عن  الروؤى  وتكوين  والبيانات،  الدرا�شات  اإعداد  بل  املنتظر،  دور  لعب 
اجتاهات اأن�شطة الأ�شواق العاملية، وقراءة الأفكار القت�شادية وحتولتها، 
وتاأثرها باحلالة ال�شيا�شية العامة، وقراءة التحولت الثقافية والجتماعية 

للمجتمعات وحتول مزاجها النتاجي وال�شتهالكي.
اأنها  ال�شتثمار  لهيئة  العميق  الفهم  ب�شبب  الكالم،  لقول هذا  الأمر  يدعو 
رخ�س  طلبات  ودرا�شة  القطاعات  حل�شر  ت�شنيفية  موؤ�ش�شة  لي�شت 
الت�شنيع والوظائف، اأو اإدارية للوقوف عند عمليات التخطيط والإ�شراف 

امل�شورة  وتقدمي  واملعامالت،  امل�شكالت  وحل  لت�شهيل  خدمية  اأو  واملتابعة، 
واملعلومات فح�شب، بل هي كل ذلك، والعقل الذي يرتتب عليه التفكري يف 
الن�شاط القت�شادي والجتماعي، وقراءة اآفاق الن�شاط الن�شاين ونزعاته 

الفكرية وتياراته، اإلى اأين يذهب؟
وهل ي�شري باجتاه الطاقة املتجددة والبيئة، اأم ال�شوق الإلكرتوين و�شناعة 

املعرفة.
الحتياطي  يف  واآخر  باملتاح،  ا�شتثمارا  هناك  اأن  يقال  اأن  ميكن  ما  ثمة 

ال�شرتاتيجي الذي يتفرد كطاقة كامنة يف املوقع واملكان والمكانيات.
وتنطوي القراءة لواقع ال�شتثمار وفر�شه على ثالث مراحل، تبداأ بالفكرة 
التي يرى فيها احلاجات ويوفر لها املعلومات، ويقرر اجلدوى يف كل اأبعادها 
بالت�شهيالت  العمليات  ثم  والثقافية،  وال�شيا�شية والجتماعية  القت�شادية 
املخرجات  ثم  الأمان،  ت�شمن  التي  والت�شريعات  والعمالة،  التحتية  والبنى 
اجلغرافية  للدوائر  قراءة  على  تنطوي  كما  والتطوير،  الت�شويق  وعمليات 
التي تبداأ من املحلية فالعربية ثم العاملية، التي جتعل ال�شتثمار باجتاهني، 
وهو ما يحتاج اإلى تفعيل اآليات التعاون بني دول املنطقة العربية بالتفاقات 
العربية  ال�شتثمارات  معوقات  لتجاوز  ال�شتثمار  و�شمان  للتجارة  الثنائية 
لال�شهام  والجتماعية  وال�شيا�شية  والقانونية  البنيوية  جوانبها  يف  البينية 
يف تكوين منظومة اقت�شادية عربية والرتويج لال�شتثمار العربي يف العامل 

العربي. وهو ما يدعو اإلى خلق بيئة �شيا�شية ونقدية وت�شريعية متجان�شة.
البينية،  العربية  ال�شتثمارات  حجم  يف  كبري  �شعف  ايل  الرقام  ت�شري 
و�شعف تدفق ال�شتثمارات الجنبية املوجهة للبلدان العربية ، وهو ما يحتاج 
والكهرباء  باملوا�شالت  تت�شل  عمالقة  مل�شاريع  ا�شرتاتيجيات  و�شع  اإلى 
والت�شالت املياه التي توؤ�ش�س لبيئة قابلة لال�شتثمار لي�س يف املال فح�شب، 

بل يف املال والإن�شان واملكان لتوفري بيئة للعمل بطاقة اجلميع. 
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نبذة عن م�سروع »�سمارة منتجع البحر امليت«

امليت بعد  البحر  اإلى منطقة  والعرب  املحليني  امل�ستثمرين  اأنظار جمموعة من  يف عام ٢٠٠٣، توجهت 

اأن ثبت باأنها مهياأة لدخول مرحلة تطوير وتنمية هامة �ستجعل منها منطقة جذب �سياحي رئي�سية 

يف االأردن نظراً ملا تتمّيز به املنطقة من اإمكانيات طبيعية خالبة وا�ستثنائية، حتّفز على اال�ستثمار يف 

تطويرها.

اخلالدي: 1٥0 مليون دينار حجم ال�ستثمار الرتاكمي 
يف املنتجع من اأ�سل ٣٥0 مليون دينار

مــلــــــــــــــــف العـــــــــــــــــــــدد

»�سمارة منتجع البحر امليت«...
اأعجوبة عاملية فريدة من نوعها
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وبهدف اال�سهام يف حتفيز النمو االقت�سادي يف االردن، خ�سو�سا يف منطقة البحر امليت، مبا يعود مبردود 

واالرتقاء مب�ستوى اخلدمات  االأردنيني،  للمواطنني  العمل  املئات من فر�ص  ويوفر  املحلي  الناجت  على 

تاأ�س�ست  اجلودة،  عالية  موا�سفات  ومب�ستوى  اخلدمات  بتكامل  ميتاز  جديد  منط  وتطوير  ال�سياحية، 

�سركة البحر امليت لال�ستثمارات ال�سياحية والعقارية ك�سركه م�ساهمة خا�سة حيث متلك اليوم منتجع 

»�سمارة البحر امليت«  الهادف اإلى تطوير ال�ساحل ال�سرقي للبحر امليت والذي ي�سم جمموعة من املرافق 

الرتفيهية وال�سكنية عاملية امل�ستوى والتي ت�سمل �سققا �سكنية متعددة امل�ساحات وفلال خا�سة مطلة على 

البحر امليت، باالإ�سافة اإلى »�سمارة مول« الذي يتميز بكونه وجهة الت�سوق والرتفيه االولى يف منطقة 

تنا�سب  بيئة مريحة  التجارية يف  والبنوك  املحلية  واملطاعم  املحالت  ي�سم جمموعة من  و  البحرامليت 

جميع االذواق واالعمار.

افتتاح »�سمارة مول« ليكون وجهة الت�سوق والرتفيه الأولى يف منطقة البحر امليت ال�سياحية
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ف العــــــــــــــــدد
ملـــــــ

اأيلول  2014      امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى

ال�سياحية  لال�ستثمارات  امليت  البحر  �سركة  ومتتلك 

امل�ساهمة  امليت  والعقارية اي�سا   »�سركة منتجعات البحر 

بدورها  تعد  والتي   ،٢٠١٠ عام  تاأ�س�ست  التي  اخلا�سة« 

املالكة ملركز امللك احل�سني بن طالل للموؤمترات  ال�سركة 

بادارة هيلتون وفندق ومنتجع هيلتون البحر امليت.

منتجع �سمارة البحرامليت

يقع منتجع �شمارة البحر امليت يف واحدة من اأجمل بقاع العامل، يف 
التي  للعائالت  املثالية  وهوالوجهة  الأر�س،  �شطح  على  نقطة  اأدنى 
حيث  ومتكامل،  منتقى  جمتمع  يف  جميلة  اوقات  ق�شاء  عن  تبحث 
جو  يف  الراقية  باحلياة  لتنعم  وامليزات  اخلدمات  كافة  فيه  تتوفر 

دافىء وممتع لالطفال والكبار.

ويتميز منتجع �شمارة البحر امليت باملوقع احليوي الذي يبعد م�شافة 
من  قربه  ايل  بال�شافة  ان،  عمَّ العا�شمة  عن  دقيقة  تتجاوز45  ل 
ابرز املرافق ال�شياحية يف املنطقة مبا يتيح الفر�شة ل�شتك�شاف تلك 

املنطقة املليئة بالتاريخ والعراقة.

م�سروع �سمارة يقوم على م�ساحة 1000 دومن ويوفر ما يقارب 800 فر�سة عمل
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 يقدم املنتجع للعمالء �شققا �شكنية متعددة امل�شاحات وفلال فاخرة 
تتمتع باإطاللت رائعة على البحر امليت، ومبنية على الطراز املعماري 
لدول البحر املتو�شط، وتتميز ال�شقق بكونها كاملة الت�شطيب وجاهزة 
ملحقة  حمامات  مع  والطعام،  للمعي�شة  وا�شعة  غرف  ذات  لل�شكن 
 ٨0 بني  ال�شقق  م�شاحات  وترتاوح  وا�شعة،  و�شرفات  اأنيقة  ومطابخ 

الى٣٢0 مرتا مربعا.

ويحت�شن املنتجع جمموعة متكاملة من املرافق واخلدمات التي يتمتع 
بها مالكو املنتجع على مدار ال�شنة، وت�شمل ممرات التنزه وحمامات 
الذواق  جميع  لتالئم  خ�شي�شًا  �شممت  التي  البديعة  ال�شباحة 

والعمار.

ويقول الرئي�س التنفيذي ل�شركة البحر امليت لال�شتثمارات ال�شياحية 
لـ«امل�شتثمرون  حديثه  خالل  اخلالدي  نا�شر  املهند�س  والعقارية 

البحر  �شمارة  منتجع  يف  الرتاكمي  ال�شتثمار  حجم  اأن  الن�شامى«، 
امليت، اإ�شافة اإلى �شمارة مول و�شل الى 150 مليون دينار من اأ�شل 
حوايل ٣50 مليون دينار الكلفة الجمالية للم�شروع، ويوفر ما يقارب 

٨00 فر�شة عمل.

وميتد منتجع �شمارة على م�شاحة 1000 دومن يف منطقة البحر امليت، 
وين�شجم يف م�شمونه واأهدافه مع �شيا�شات التطوير القت�شادي التي 
ان  اإلى  لفتا  للتنمية،  الثاين  اهلل  عبد  امللك  �شندوق  اأ�ش�شها  و�شع 
ارتفاع  نتيجة  للمنتجع،  التابعة  ال�شقق  اأعداد  لزيادة  توجها  هنالك 

ن�شب ا�شغال املنتجع وحاجة املنتجع لزيادة اعداد ال�شقق.

وي�شيف اخلالدي اأن منطقة البحر امليت تعترب من الوجهات املف�شلة 
لقتناء منازل العطالت يف الأردن، م�شريا الى ان املبادرات احلكومية 
الرامية اإلى ت�شجيع منو القطاع ال�شياحي وحركة الأعمال يف املنطقة 

يقدم �سققا �سكنية فاخرة مبنية على الطراز املعماري لدول البحر املتو�سط
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امل�شتوى  ب�شراء منازل عاملية  امل�شتثمرين  اهتمام  تعزيز  �شاهمت يف 
فيها، وهو ما يوفره م�شروع »�شمارة منتجع البحر امليت« وفق اأف�شل 

معايري التميز واجلودة العاملية. 

ي�شكل  الذي  للموؤمترات«،  طالل  بن  ح�شني  امللك  »مركز  و�شي�شاهم 
جزءًا هامًا من م�شروع »�شمارة منتجع البحر امليت«، يف تعزيز مكانة 

�شمارة كوجهة اأولى لل�شكن وال�شياحة والرتفيه يف الردن.

العمالء  تطلعات  �شيلبي  امليت«  البحر  منتجع  »�شمارة  اأن  واكد 
اأن  ال�شوق،  اأبحاث  ك�شفت  حيث  امل�شتويات،  كافة  على  وامل�شتثمرين 
العمالء يبنون قرار ال�شراء على نوعية الإطاللت التي توفرها ال�شقق 
على �شاطئ البحر امليت، ويركزون اأي�شًا على طبيعة املرافق املتوفرة 
�شيوفره  ما  وهو  املناطق،  امل�شروع من خمتلف  اإلى  الو�شول  و�شهولة 

امل�شروع.

واأ�شار اخلالدي اإلى اأن ال�شركة و�شمن م�شروعها الريادي وال�شخم 
الثاين  ت�شرين  يف  مول«  »�شمارة  افتتحت   امليت،  البحر  منطقة  يف 
٢01٣، ليكون بذلك وجهة الت�شوق والرتفيه الأولى يف منطقة البحر 
املحليني  ال�شكان  من  الآلف  اإليها  جتذب  والتي  ال�شياحية،  امليت 

وال�شياح كل اأ�شبوع.

امليت مبا  البحر  نوعية ملنطقة  ا�شافة  يعترب  »�شمارة مول«  ان  وقال 
باإطالة  وي�شهم  وامل�شروبات،  املاأكولت  لتقدمي  حمالت  من  يحتويه 
عمر الزيارة من املقيمني يف الفنادق املجاورة، حيث من املتوقع اأن 
ي�شكل املول نقطة جذب رئي�شية ل�شكان �شمارة وكذلك ال�شياح وزوار 

البحر امليت، ويقدم لهم جتربة فريدة من نوعها يف الت�شوق.

ويقدم �شمارة مول جمموعة من املحالت واملطاعم املحلية والبنوك 
حيث  والأعمار،  الأذواق  جميع  تنا�شب  مريحة  بيئة  يف  التجارية 

�سمارة مول ي�سم جمموعة من املحالت واملطاعم ال�سياحية والبنوك التجارية
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 ،)Rovers Return( ريرتن وروفرز  وزيت،  املحال زعرت  ت�شمل 
يو  وجافا   ،  )Zaitounah(وزيتونة  )Pastiche(وبا�شتي�س
)JAVA U(، وجو�س بانغ بانغ )Juice Bang Bang(، وكاندي 
 Baffulo(رينغز اآند  وينغز  وبافلو   ،)Candy Box( بوك�س 
الأردين  البنك  اإلى  بالإ�شافة  واملحيط،   ،)Wings & Rings

الكويتي، وريجينا، وهدايا الأرا�شي املقد�شة، وكنوز البحر امليت.

امللمو�شة  للرفاهية  متمما  ياأتي  مول  �شمارة  اأن  اخلالدي  واأ�شاف 
ل�شكان �شمارة  اأن نقدم  اأرجاء منتجع �شمارة، فالهدف هو  يف كافة 
ليكون  امليت،  البحر  �شواطئ  على  نوعها  من  فريدة  متكاملة  جتربة 

�شمارة مول بذلك و�شيلة مميزة للرتفيه نقدمها لهم.

اأ�شبوع،  زائر كل  يزيد على 10000  ي�شتقبل ما  �شمارة مول  اأن  وبني 
اإلى دوره يف تعزيز ال�شياحة يف منطقة البحر امليت فقد  وبالإ�شافة 

�شاهم املول يف اإيجاد  اأكرث من ٢00 فر�شة عمل يف املنطقة.

وك�شف اخلالدي اأن تكلفة م�شروع »�شمارة منتجع البحر امليت« الكلية 
تقدر بحوايل ٣50 مليون دينار.
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امل�ساريع الوطنية... والق�سايا ال�سخ�سية
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 بداية، ل بد من التاأكيد على اأن »اأزمة الفاتورة النفطية لدينا ل تعود اإلى 
ارتفاع اأ�شعار النفط فقط، فهذا اأمر ي�شمل العامل باأ�شره،      و اإمنا جوهر 
الأزمة  يكمن يف اإنخفا�س دخل الفرد و بطء النمو الإقت�شادي على مدى 

�شنني«. 

وهذا ي�شتدعي التفكري والعمل الدائم على تنمية الإقت�شاد مبعدلت اأكرب 
من خالل الت�شنيع و تنمية املحافظات، و اإعطاء الأولوية لتوفري الأموال 
لهذه الغاية دائما، قبل الإ�شتغراق يف م�شاريع �شخمة ت�شتنزف الأموال، ول 

تغري من جوهر احلالة الإقت�شادية الإجتماعية اإل اأقل القليل.

 و من جهة ثانية، فاإن معيار �شواب القرار الذي تتخذه الدولة لي�س املبداأ 
العام من حيث انه جيد اأو غري جيد، بل معيار القرار اأن يكون الأف�شل بني 
البدائل الأخرى: اقت�شاديا وتكنولوجيا و اجتماعيا واأمنيا يف املرحلة التي 

متر بها البالد.

حتويل  هو  اأ�شرار،  من  الوطن  ي�شيب  ما  اأ�شواأ  من  لعل  ثالثة  جهة   ومن 
اإلى عائلي. وهذا  والقانوين  اإلى ديني،  وال�شيا�شي  اإلى �شخ�شي،  الوطني 
ما ينطبق على امل�شروع النووي. من قال اأن املحطة النووية املراد اإن�شاوؤها 
ووزرائها  للحكومة  هو  امل�شروع  اأن هذا  قال  ومن  ؟  بعينه  �شخ�شا  تخ�س 
يوجه  الذي  النقد  اأن  قال  ومن  الأردين؟  وال�شعب  الأردنية  للدولة  ولي�س 
للم�شروع هو نقد ل�شخ�س الوزير اأو رئي�س الهيئة اأو غريهم؟ كال.. بل لأن 
كل امل�شاريع هي م�شاريع للدولة والوطن، فاإنه ينبغي التاأكد من جناعتها 
و�شالمتها وجدواها وح�شن ت�شميمها، لأن ال�شرر يعود على الوطن باأكمله 
اأجل  من  خالف  هو  النووي  امل�شرع  يف  اخلالف  و  اأخطاء.  حدوث  عند 

امل�شلحة الوطنية. 

ذلك اأن  املحطة النووية تختلف يف خطورتها و متطلباتها عن حمطة ديزل اأو 

م�شنع �شيكولته،  حيث اأن اخلطاأ يف النووي ج�شيم وكاإرثي. اأن الإ�شكالية 
ما  هو  و  كهربائية،  طاقة  توفري  وهو  الهدف  بعموميات  لي�س  امل�شروع  يف 
بالبدائل  النووي  يقارن  ل  تب�شيطي  وردي  ب�شكل  اجلمهور  ت�شويقه  يجري 
اللوج�شتية  و  والإقت�شادية  الفنية  اجلدوى  يف  الإ�شكالية  واإمنا  الأخرى، 
 والأمنية والبيئية والتمويلية يف اإطار املعطيات الوطنية. وعلى النحو التايل.
لنا  يحقق  »اأنه  كالقول  احلقيقية  غري  والتجميالت  التب�شيطات   اأوًل: 
ال�شتقالل، ويوفر لنا فاتورة الطاقة امل�شتوردة، ويحولنا اإلى دولة متقدمة، 

وغري ذلك.

واط  ميغا  �شتولد )٢000(  املحطة  »باأن  كالقول  الفنية  املغالطات  ثانيًا:   
من اأ�شل )6000( ميغا واط عام ٢0٢٣ غري دقيق، لأنه لي�س من ال�شحيح 
اأي خلل  لأن حدوث  الكهربائي  واحدة )٣٣%( من احلمل  حتميل حمطة 
هناك  يكون  اأو  الكهربائية،  لل�شبكة  الكلي  الهبوط  اإلى  يوؤدي  املحطة  يف 
اإحتياطي توليد مماثل و هو اأمر غري اقت�شادي. ثالثا: الإيحاء باأن املحطة 
ت�شكل  فالكهرباء  �شحيح.  غري  الأردن  يف  الطاقة  م�شكلة  �شتحل  النووية 
)40%( من فاتورة الطاقة فقط ويبقى )60%( على �شكل نفط وم�شتقاته 

ي�شتهلك النقل 40% منها. 

وهذا يعني اأن الطاقة النووية بحدها الأق�شى �شتكون ٣0% من الكهرباء 
�شتبقى  الكربى  فامل�شكلة  وبالتايل  فقط.  النفطية  الفاتورة  من   %14 اأو 
با�شترياد  ت�شتمر  �شوف  البالد  اأن  اأي  الفاتورة   من   )%٨6( األ  يف  قائمة 
٨6% من احتياجاتها اإذا مل تتغري ال�شيا�شات وتدخل م�شادر جديدة. اأين 
الأ�شعار   خام�شًا:  النفط؟  من  التحرر  اأين  و  الكتفاء؟  واأين  ال�شتقالل؟ 
قرو�س   )7( اأو  قرو�س   )5( اإلى  تنخف�س  لن  الكهرباء  فاأ�شعار  الوهمية، 

ف�شعر الكهرباء يحدده كلفة خليط الطاقة، ولي�س كلفة م�شدر واحد. 
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ففي فرن�شا مثال والتي تولد )7٢%( من كهربائها نوويا يزيد �شعر الكيلو 
�شاد�شا:  واقعية؟  غري  اأرقام  تروج  فلماذا  قر�شا.   )17( عن  �شاعة  واط 
يتحدثون يف لقاء الإعالميني  عن توليد الكهرباء وحتلية املياه وقبلها عن 
فمن  الأردنية،  الأرا�شي  املحطة يف عمق  و�شع  اإذا مت  الكهرباء.  ت�شدير 
اأين �شتاأتي املياه للتحلية؟ عندما كان املوقع على البحر كان ذلك مفهوما. 
اأما اأن تكون املحطة بعيدة ٣00 كم عن مياه البحر ويتحدثون عن حتليتها 
فهذا لي�س مفهوما. اأما اأن تنقل الكهرباء اإلى العقبة وحتلى املياه هناك، 
واإغفال  خ�شائر  فيه  التفاف  ،فهذا  �شمالها  و  البالد  و�شط  اإلى  تنقل  ثم 
تعمل  العقبة،  يف  للمياه  حتلية  حمطة  اإن�شاء  اأف�شل:  اأيها  لالقت�شاديات. 
بالطاقة ال�شم�شية ول يعرت�س عليها اجلوار، وبا�شتثمار من القطاع اخلا�س  
يف  الكهرباء  توليد  اأو  ؟  للنووي،  املليارات  مقابل  املاليني  مئات  يتعدى  ل 

الأزرق ونقلها اإلى العقبة ومن ثم اإعادة املياه اإلى اأعلى؟

وتدريب  لتاأهيل  احلقيقية  احلا�شنة  �شتكون  املحطة  اأن  يقولون  �شابعًا: 
�شتكون  املحطة  اأن  �شحيح  وفيزيائيني.  مهند�شني  من  الأردنية  الكوادر 
فر�شة لتدريب الكوادر الأردنية . ثم ماذا ؟ هل نحن دولة �شناعية؟ وهل 
لدينا �شناعات نووية؟ هل �شوف ن�شدر خرباء و فنيني نوويني ؟ اإن اإدارة 
املحطة �شيء وال�شناعة النووية والت�شنيع �شيء اآخر . باك�شتان دولة نووية 
و مل تتحول اإلى دولة متقدمة. و ال�شوؤال اأمام الدولة ،و لي�س الفريق النووي 
ت�شنيع  على  اأكرث  اأو  دولر  مليارات    ٣ تنفق  اأن  اأف�شل  و  اأجدى  ،:»اأيها 
للطاقة  البدائل الأخرى  و تنمية املحافظات ون�شتخدم  الوطني  القت�شاد 
دون اأعباء مالية مرهقة؟ اأم تنفق املليارات على النووي و يبقى الإقت�شاد 

على حاله؟، والنقل على حاله، واملحافظات على حالها؟

مل  افرتا�شات  كلها  وهي   . امل�شعة  والنظائر  اليورانيوم  ت�شدير  ثامنًا:   
ت�شتطع هيئة الطاقة التعامل معها لأنها افرتا�شات خاطئة، واأعطت الراأي 
بن�شبة تركيز  الذي لدينا  معظمه  اليورانيوم  اأن  العام انطباعات واهمة. 
منخف�شة ،اقل من 100 جزء يف املليون، وان تعدينه وا�شتخراجه �شيكون 
مكلفا، ويحتاج اإلى مياه ولي�س لدينا مياه. وكان املفرو�س يف عام ٢01٢ اأن 

ت�شدر الهيئة ٢000 طن يورانيوم ولكنها مل تبداأ التعدين بعد.

غنية.  دول  اإلى  »اليورانيومية«  الدول  يحول  كالنفط  لي�س  اليورانيوم  اإن   
ف�شعر اليورانيوم ل يتعدى اليوم )٨0( دولر لكل كغم وا�شتخراج ٢000 طن 
لن يزيد عن 160 مليون دولر و اليورانيوم امل�شتخرج ل ي�شتعمل مبا�شرة يف 
املحطة، بل علينا �شراء يورانيوم خم�شب. تا�شعًا: املخاطر امل�شكوت عنها 
ينبغي تبيانها. وهي اإ�شكاليات النقل واحلماية ومواجهة الكوارث النووية. 

واأعقدها توفري املياه ،لي�س فقط للت�شغيل، واإمنا يف حالة الكارثة النووية.

اأين  فمن  نووية  كارثة  وقعت  اإذا  �شريحة:  اإجابة  ي�شمع  اأن  املواطن  يريد 
�شناأتي بكميات غري حمدودة من املياه؟؟ فقط اأجيبوا على هذا ال�شوؤال. 

عا�شرًا: اقت�شاديات امل�شروع . لقد بلغت مديونية الأردن اليوم )٣0( مليار 
دولر ومن املتوقع عام ٢0٢٣ اأن تتجاوز 45 مليار دولر. فهل من احلكمة 
اإ�شافة مديونية جديدة �شخمة هي كلفة املحطة وتوابعها والتي قد ت�شل 
اإلى 15 مليار دولر دون اأن يكون هناك اإ�شطرار لذلك؟ اأما مقارنة الأردن 

بالإمارات ففيه ظلم كبري عند النظر يف الإمكانات املالية لكل منها. 

حادي ع�شر: ملاذا الت�شرع وال�شتعجال يف الوقت الذي لدينا بدائل حملية 
؟ تركيا مل تت�شرع، وم�شر وتون�س واملغرب واجلزائر وحتى اإ�شرائيل كلها 
مل تت�شرع يف اإن�شاء حمطة نووية. وجميعها متاأثرة باأ�شعار النفط .ملاذا ل 
ن�شع جهودنا يف ت�شغيل بدائل الطاقة اأوًل: ونكت�شب اخلربة احلقيقية على 
مهل؟. ونتحدث هنا عن ال�شخر الزيتي والطاقة ال�شم�شية وطاقة الرياح 
وهذه كفيلة باأن تغطي اأكرث من 60% من احتياجاتنا من الكهرباء. ملاذا ل 
التفاقية  توقع  ومل  الزيتي  ال�شخر  اأمام  تو�شع  والعراقيل  العقبات  زالت 
مع ال�شركة ال�شتونية وغريها منذ ٨ �شنوات ؟ ملاذا ت�شغط احلكومة على 
وحاليا  قرو�س   9 اإلى  الزيتي  ال�شخر  من  الكهرباء  توليد  �شعر  تخفي�س 
يجري توليده بالديزل باأكرث من ٢٢ قر�شا ؟ ملاذا ل تفتح احلكومة املجال 
وتاأخري  عوائق  دون  �شم�شية  طاقة  حمطات  ين�شئوا  لكي  للم�شتثمرين 

وت�شويف ؟

اأكدت جلنة الطاقة يف   وقد �شج الربملان و عرب عن عدم الر�شا عندما 
الربملان هذه امل�شاألة؟ ملاذا ل تنفق احلكومة ٣ اأو 4 مليارات دولر على �شبكة 
�شكة حديد فتوفر 40% من فاتورة النقل التي ت�شاوي بل تزيد عن فاتورة 
الكهرباء؟ ملاذا ل تنفق احلكومة مليار دولر على تنمية املحافظات واإن�شاء 
ي�شتمر  الكثري؟ بدل من  ال�شيء  البالد  قوة  اإلى  اإنتاجية فت�شيف  م�شاريع 
 �شباب املحافظات عاطلني عن العمل لي�شاهدوا عن بعد املحطة النووية؟

 ٢٣ من  اأكرث  وهناك  الأفراد.  يخطئ  كما  تخطئ  اأن  ميكن  الدول   اإن 
م�شروعا للطاقة النووية يف العامل مت اإيقافها قبل اأن تكتمل ب�شبب اأخطاء 
الوليات  يف  امل�شاريع  هذه  من  وبع�س  وبيئية.  واقت�شادية  وهند�شية  فنية 
املتحدة الأمريكية اأم التكنولوجيا والهند�شة النووية. نعم الدول ميكن اأن 
ودور  والتكنولوجيا  واخلربة  العلم  اأهل  دور  ولكن  خاطئة،  قرارات  تاأخذ 
القرار  اإلى  الدولة  ينبهوا  اأن  العام  لل�شاأن  واملتابعني  واملثقفني  املفكرين 

اخلاطئ لت�شحيحه قبل فوات الأوان. 

ول يعد هذا التنبيه انتقا�شا من الوطنية اأو عدم احرتام للدولة اأو انتقا�شا 
من مكانة اأي م�شوؤول. فقط حب الوطن و الإنتماء اإلى الدولة وال�شعب، هو 
الدافع لأن تكون القرارات الكبرية وال�شغرية �شحيحة و�شليمة و�شائبة، 

ول توؤدي اإلى نتائج �شلبية تعكر �شفو امل�شتقبل الذي تتطلع اإليه الأجيال.
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�سركة اأرابتك جردانة ...
التميز يف خدمـات الت�سـميــم وال�ست�سارات

اإ�ست�سارات  �سركة   22٥ اأكرب  �سمن  من  ت�سنيفها  مت 

اإ�سرار  وكلها  امل�ستقبل  حتديات  الى  وتنظر  عاملية، 

وعزمية على الرقي مب�ستوى خدماتها. 

اإجناز«،  اإبتكار،  »اإدراك،  �شعار  حتمل  التي  جردانة  اأرابتك  �شركة 
تطمح لأن توظف اأف�شل اإمكانياتها بهدف ار�شاء عمالئها.

ب�شر  املهند�س  جردانة  اأرابتك  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  يقول 
بناء  يف  للم�شاهمة  ت�شعى  اأنها  لـ»امل�شتثمرون«  حديثه  خالل  جردانة 
الأردن الع�شري واحلديث، حيث يتلخ�س عمل ال�شركة يف جمالت 
والتعليم،  وال�شحة،  والبيئة،  العادمة،  واملياه  واملياه،  املوا�شالت، 

وال�شياحة، واملباين العامة والتجارية.

وي�شيف: اأن ن�شاط ال�شركة مل يقت�شر فقط يف جمالت الإ�شت�شارات 
ال�شركة  رت  �شدَّ بل  الأردن،  يف  التحتية  والبنى  والعمارة  الهند�شية 
من  كل  اإلى  لت�شل  مكاتبها  نطاق  من  وو�شعت  دول  لعدة  خرباتها 
العربية  اململكة  اليمن،  املتحدة،  العربية  الأمارات  دولة  فل�شطني، 

ال�شعودية، �شلطنة ُعمان والعراق.

و�شمال  الو�شطى  اآ�شيا  دولة يف  لأكرث من ٢0  و�شل  ال�شركة  فن�شاط 
اإفريقيا، اإ�شافًة لدول ال�شرق املتو�شط، حيث متتلك م�شاريع يف كل 
من �شوريا، قطر، ال�شودان، اجلزائر، املغرب، موريتانيا، اأذربيجان، 

كازاخ�شتان والربازيل بال�شافة الى دول اأخرى.

وتقدم اأرابتك جردانة لعــمالئها خدمات هند�شية �شـــامــلة ومتــعددة 
التخـ�شــ�شات مـهـــما كانــت طبيعة املـ�شاريــع كبــرية اأو متخ�شــ�شة، 
يف  متميزة  عالمة  فقط  تكون  ل  اأن  على  ال�شركة  روؤية  تقوم  حيث 
خدمـات الت�شـميــم، ولــكــن اأيــ�شا اأن تاأخذ زمـام الــمـبادرة يف اإدارة 

الـعــقــود والإ�شــراف على اأعـــمال البــــناء.

وي�شري جردانة اإلى ان ال�شركة متكنت خالل �شنوات عملها من حجز 
مقعد لها بني اأكرب مئتني وخم�س وع�شرين �شركة ا�شت�شارات هند�شية 

جردانة:

يف  لال�ستمرار  ت�سعى  ال�سركة 

يف  وامل�ساهمة  عمالئها  اإر�ساء 

بناء اأردن ع�سري
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يف العامل، وفق الدرا�شة التي جتريها جملة

Engineer News Record ENR( العاملية املتخ�ش�شة   ( 
يف املجالت الهند�شية.

اإحدى ال�شركات  اأرابتك جردانة اليوم بكونها  كما وتفتخر جمموعة 
من  اأكرث  ت�شم  حيث  املنطقة،  يف  الرائدة  الإ�شت�شارية  الهند�شية 
ال�شركة  لدى  يعمل  املختلفة، كما  550 موظفا موزعني على مكاتبها 
واملعــماريــني  املهـند�شــني  من  العالية  املهارات  ذوي  مـن  فريـق 
واخلـبـــراء  والقتــ�شاديــني  الإدارة  مــجال  يف  وال�شتــ�شاريــني 
ذوي  من  الرواد  مع  تعاونها  اإلى  بالإ�شــافة  والإداريــني،  القانونــيني 

الإخت�شا�س دولــيا.

ويقول جردانة ان ال�شركة باتت �شركة متكاملة تقدم حلول هند�شية 
ال�شحية  املن�شات  التحتية،  والبنى  البنية  جمالت  جميع  يف 

وامل�شت�شفيات، املياه والبيئة، الطرق وادارة امل�شاريع والدرا�شات، كما 
ال�شـتـــ�شارات  �شركــات  اأكــرب  مــن  واحـدة  باعتــبارها  وا�شتطاعت 
دول  خمتلف  يف  واأفراد  �شركات  مع  عالقاٍت  بناء  املنطــقة،  فــي 
واململكة  املتحدة  الوليات  من  م�شت�شارين  مع  تعاملت  اإذ  العامل، 
و�شنغافورة وغريها، وذلك  وفرن�شا  واأملانيا  والرنويج  وكندا  املتحدة 
توؤهلها  وا�شعة  بخربات  تتمتع  قوية  ا�شت�شارية  فرق  تكوين  اأجل  من 
ل�شتخال�س حلوًل ع�شرية تتالءم مع طبيعة بع�س امل�شاريع املختلفة 

اخذة بعني العتبار ثقافة البالد التي تقام بها امل�شاريع.

والتي حققت من  ال�شركة  بها  تفتخر  التي   امل�شاريع  وباحلديث عن 
بتقدميها  تعتز  ال�شركة  ان  جرادنة  اكد  الجنازات،  اكرب  خاللها 
للعديد من ال�شت�شارات الهند�شية مل�شاريع عمالقة يف الردن، وعلى 
الهند�شية  الت�شميم  اأعمال  تقدميها  احل�شر  ولي�س  املثال  �شبيل 
للخطوط  الرئي�شي  املقر  م�شروع  تنفيذ  على  وال�شراف  املتكاملة 

قدمت املخطط ال�سمويل لأعمال البنية التحتّية والطرق مل�سروع مر�سى زايد يف العقبة 

اأ�سرفت على تنفيذ م�سروع املقر الرئي�سي للخطوط اجلوية امللكية الأردنية
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املعامل  اأحد  ليكون  املبنى  ت�شميم  مت  حيث  الأردنية،  امللكية  اجلوية 
الرئي�شية يف العا�شمة عمان على م�شاحة بناء ٢٢ الف م٢ على موقع 
مب�شاحة 10 الآف مرت،  ويتكون من جناحني؛ اجلناح ال�شمايل بارتفاع 

اأربعة طوابق، واجلناح اجلنوبي بارتفاع ثمانية طوابق. 

تنفيذ  على  والإ�شراف  التحتّية  البنية  اأعمال  بكافة  ال�شركة  وقامت 
اإجمالية 75 هيكتار،  العقبة، الذي يقع على م�شاحة  اأيلة يف  م�شروع 
يف  غولف  ملعب  واأّول  �شكنية،  جتمعات  فنادق،  امل�شروع  �شمل  حيث 
التخطيط  ال�شركة  وقدمت  كما  ترفيهية،  واأماكن  مقاهي  الأردن، 
ال�شمويل لأعمال البنية التحتّية بالإ�شافة اإلى اأعمال ت�شميم الطرق 
مل�شروع مر�شى زايد يف العقبة، الذي يقع على م�شاحة اإجمالية تبلغ 
٣.٢ مليون م٢، وي�شمل فنادق، فيلال، و �شققا �شكنية، حمال جتارية، 
مكاتب، جتمعات �شكنية، اأندية ريا�شية، مدار�س، ح�شانات، عيادات 

طبية، م�شت�شفيات، م�شاجد و �شيدليات و مباين الدفاع املدين.

باأعمال  جردانة،  اأرابتك  جمموعة  قامت  ذلك،  اإلى  بال�شافة 
بنك  م�شروع  تنفيذ  على  وال�شراف  املتكاملة  الهند�شية  الت�شميم 
اإدارة  خدمات  قدمت  حيث  عًمان،  يف  الأردين  العربي  الإ�شتثمار 
الهند�شي  والت�شميم  املعمارية،  التف�شيلية  والت�شاميم  الت�شميم، 
ال�شباكة،  واأعمال  والكهروميكانيكية  الهيكلية  اخلدمات  الكامل 
البناء  اأعمال  على  والإ�شراف  املناق�شة  وخدمات  وامل�شاعدة 
للم�شروع، الذي ي�شمل برج ي�شل ارتفاعه لغاية 64 م مكون من 15 
طابقا من �شمنها مواقف ال�شيارات على م�شاحة كلية تبلغ ٢4 األف 
م٢، كما وقامت ال�شركة بالتعاون مع ARUP & NBBJ باأعمال 
بنك  م�شروع  تنفيذ  على  وال�شراف  املتكاملة  الهند�شية  الت�شميم 
امل�شاريع على م�شتوى  العديد من  الى  بالإ�شافة  الإ�شكان يف عًمان، 

الأردن واملنطقة من بينها م�شروع �شانت ريجي�س يف عًمان.

رت خرباتها لأكرث من 20 دولة يف اآ�سيا الو�سطى و�سمال اإفريقيا ودول  ال�سرق الأو�سط �سدَّ

�سنفت من �سمن اأكرب 22٥ �سركة ا�ست�سارات عاملية
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»معاين لالأبنية اجلاهزة«... 
الأولى يف الأردن املتخ�س�سة باإنتاج املباين اجلاهزة

تعترب �شاحبة الريادة والأولى على م�شتوى اململكة يف ت�شميم وانتاج 
من  العامل  دول  خمتلف  اإلى  و�شلت  فمنتجاتها  اجلاهزة،  املباين 
خالل قائمة عمالئها املكونة من خمتلف ال�شركات الدولية والعربية 

والردنية.

املباين  بانتاج  تخ�ش�شت  التي  اجلاهزة،  لالأبنية  معاين  �شركة 
اجلاهزة القابلة للتجميع منذ عام 1974، ا�شتطاعت ويف وقت ق�شري 

ان ت�شبح ال�شركة الولى يف الردن يف هذا املجال.

ويقول م�شاعد املدير العام ومدير املبيعات يف �شركة معاين لالأبنية 
لـ»امل�شتثمرون«،  حديثه  خالل  بقاعني  �شادي  املهند�س  اجلاهزة 
البنية  ان�شاء  الأردن يف قطاع  الرائدة يف  باتت  ان  ال�شركة منذ  اأن 
اجلاهزة، قررت تو�شيع نطاق عملها اقليميا لتقدم خدماتها لت�شمل 
جميع اأنحاء دول منطقة ال�شرق الو�شط مثل ليبيا وال�شودان وقطر 
لتغطية  برناجما  و�شعت  حيث  والعراق،  ال�شعودية  العربية  واململكة 

دول املنطقة يف اإطار زمني مدته 5 �شنوات.

التي  الفر�س  ادركت  اجلاهزة  لالأبنية  معاين  �شركة  اأن  واأ�شاف 
الأردن،  الى  »اخللوي«  النقال  الهاتف  خدمات  دخول  عنها  متخ�س 
لت�شميم  حاليا(  )زين  لينك  فا�شت  �شركة  مع  بال�شراكة  فعملت 

بقاعني: ال�سركة و�سعت من عملها اإقليميا لت�سمل جميع اأنحاء دول منطقة ال�سرق الأو�سط
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هذه  كانت  حيث  البالد،  يف  اخللوية  الت�شالت  معدات  غرف  اأول 
يف  املعدات  غرف  لكافة  املعيار  ا�شبحت  بحيث  اجلودة  من  الغرف 
الردن، مما مكن ال�شركة لحقا من تزويد غرف احلماية للم�شغلني 

الرئي�شيني يف كل من العراق وال�شودان.

وا�شتجابة للطلب املتزايد يف قطاع البناء للحلول ال�شمولية للمخيمات 
يف مواقع امل�شاريع، فقد اكد بقاعني اأن �شركة املعاين لالأبنية اجلاهزة 
بداأت ببناء خميمات متكاملة، مبا يف ذلك املباين اجلاهزة مع كامل 
البنية التحتية من الكهرباء واملياه وال�شرف ال�شحي وكذلك الطرق 

املو�شلة وتخطيط الرا�شي.

وي�شري بقاعني اإلى ان روؤية ال�شركة تتمحور،  بان ت�شبح اأبرز �شركة 
يف ال�شواق التي ت�شتهدفها يف حلول انتاج وبناء املباين اجلاهزة من 
خالل التح�شني امل�شتمر والبتكار الذي يحفزه التطور يف احتياجات 
ر�شا  من  درجة  اأعلى  حتقق  بان  فتتلخ�س  ر�شالتها  اما  العمالء، 
العمالء عن طريق تطوير وانتاج حلول خالقة وابداعية تقود ال�شوق.

هم  ال�شركة  عمالء  ان  بقاعني  اأكد  ال�شركة،  عمالء  قائمة  وحول 
املتعهدون الذين يحتاجون الى اك�شاك وخميمات يف مواقع امل�شاريع، 
وال�شركة  امل�شلحة  والقوات  والغاز،  البرتول  عن  التنقيب  و�شركات 
الى  حتتاج  التي  وال�شركات  اخلا�شة،  واحلماية  المن  و�شركات 
وهيئات  املتزوجني،  وغري  املتزوجني  للموظفني  وا�شكانات  مقا�شف 

المم املتحدة واملنظمات غري احلكومية.

تتميز كونها �شريعة  انها  اكد بقاعني  البنية اجلاهزة،  وحول مزايا 
وميكن  التجمع  �شهلة  البناء  وحدات  اأن  حيث  والتفكيك،  البناء  يف 
و�شعها وتركيبها ب�شرعة ويف اأي وقت ، كما ميكن اإعادة ا�شتخدامها 
مل�شاريع خمتلفة، حيث قام بع�س العمالء بنقل نف�س الوحدات ل�شبعة 
مواقع وم�شاريع، كما تتمتع بدرجة عالية من العزل احلراري، كونها 
العزل  �شمان  على  تعمل  التي  ال�شلبة  البولييوريثني  مادة  ت�شتخدم 

احلراري ب�شكل اأكرث كفاءة .

وتوفر البنية اجلاهزة الوقت واملال والوزن واملرونة، فوحدات البناء 

املتعهدون الذين يحتاجون اإلى اأك�ساك وخميمات يف مواقع امل�ساريع اأبرز عمالء ال�سركة
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خفيفة الوزن ومرنة مما ت�شاعد وب�شكل كبري يف توفري الوقت واملال 
وحدات  يجعالن  كما  التحتية،  والبنى  ال�شا�شات  لبناء  الالزمني 
البناء اكرث مقاومة للزلزل، كما تتميز جدران »�شاندو�س بانك« بانها 
اعمدة  لوجود  احلاجة  يزيل  مما  داخلية  حديدية  مبقاطع  مدعمة 

وعنا�شر دعم بارزة يف املن�شاأ.

ويوؤكد بقاعني اأن منتجات ال�شركة وخطوط  انتاجها تعمل على توفري 
البناء  ان وحدات  التجميع، بحيث  وال�شهلة  البناء اجلاهزة  وحدات 
تركيبها  يتم  حمددة  قيا�شات  ذات  التجميع  �شهلة  الواح  من  املكونة 
يف املوقع بتو�شيلها مع بع�شها البع�س با�شتعمال اك�ش�شوارات خا�شة 
وو�شالت مثبتة بالرباغي، كما توفر �شركة معاين لالأبنية اجلاهزة 
وال�شقف مع خيارات  للجدران اجلانبية  اللواح  اأنواعا خمتلفة من 

لتلبي�شها من الداخل واخلارج. 

العاملني  خميمات  ملواقع  متكاملة  حلول  توفر  ال�شركة  اأن  وي�شيف 
كافة  ذلك  يف  مبا  متكاملة  خميمات  ببناء  تقوم  حيث  امل�شاريع،  يف 
وت�شوية  ابتداء من عمليات احلفر  التحتية  والبنية  املباين  متطلبات 

الأر�س وانتهاء بتوفري املباين اجلاهزة بنظام ت�شليم املفتاح.

مت  حيث  الت�شالت،  معدات  غرف  بت�شميم  اي�شا  ال�شركة  وتقوم 
ت�شميم هذا اخلط من غرف املعدات يف عام 199٣ خ�شي�شا ليلبي 
الوحدات  وهذه  املنطقة،  يف  املتنامي  الت�شالت  قطاع  احتياجات 
معزولة حراريا ومغلقة باحكام مما يجعلها مثالية حلماية جتهيزات 
الت�شالت والتجهيزات اللكرتونية الثقيلة، مثل تلك التي ت�شتعمل يف 
ال�شركة الوحدات املحمولة  قطاع الهاتف اخللوي النقال، كما تقدم 
التي تعترب احلل املثايل للم�شاريع كثرية احلركة، ويتم تركيبها على 
قاعدة معدنية متينة »�شخ�شي فولذي« مرتفع عن الر�س مما ي�شمح 

بنقله ب�شرعة و�شهولة.

العمالء  من  وا�شعة  �شريحة  متتلك  ال�شركة  اأن  اإلى  بقاعني  وي�شري 
ودائرة  الها�شمي،  امللكي  )الديوان  اأبرزها  التي  والدوليني  املحليني 
للهند�شة  غاما  و�شركة  الأردنية،  امل�شلحة  والقوات  العامة،  املخابرات 
واملعدات، و�شركة �شيبكو للطاقة الكهربائية والبناء SEPCO  III، و�شركة 
و�شركة  الهند  يف  للبناء  دات  �شوم  و�شركة  ايطاليا،  يف  للبناء  �شاليني 

�شبي باتينيول يف فرن�شا، و�شركة تارماك »ال�شفلت« الربيطانية(.

الأبنية اجلاهزة تتميز بكونها �سريعة يف البناء والتفكيك والعزل احلراري
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وتعمل ال�شركة يف اأ�شواق ال�شرق الو�شط و�شمال افريقيا، حيث ت�شمل 
وت�شتهدف  اجلاهزة،  والبنية  اخلفيفة  املعدنية  املن�شاآت  منتجاتها 
النفط  التحتية احليوية ك�شركات  البنية  �شركات املقاولت و�شركات 
�شرايا  كم�شروع  الكربى  العقاري  التطوير  وم�شاريع  واملوانىء  والغاز 
اجلهات  اإلى  بال�شافة  العبديل،  وم�شروع  ايال  وم�شاريع  العقبة، 
وقابلة  �شريعة  ملباين  لحتياجاتهم  نظرا  وذلك  والع�شكرية،  المنية 

للتنقل ويف مناطق نائية.

وا�شتعر�س بقاعني اأهم امل�شاريع التي نفذتها ال�شركة خالل ال�شنوات 
الف مرت مربع،  املا�شية وهي )م�شروع مطار طرابل�س مب�شاحة ٢0 
ليبيا، ومكاتب  ا�شراف جامعة غريان يف طرابل�س/  وم�شروع مباين 

وجممعات �شكنية يف جميع انحاء ليبيا مب�شاحة اجمالية حوايل 1٢0 
الف مرت مربع، ومباين جامعة الدمام وكليات البنات يف القرية العليا 

وحفر الباطن مب�شاحة ٢٢ الف مرت مربع(.

يف  اورا�شكموم  �شركة  مباين  )تنفيذ  ال�شركة  م�شاريع  و�شملت  كما 
م�شفاة بيجي بجمهورية العراق مب�شاحة 10 الف مرت مربع، ومباين 
الدي�شي مب�شاحة  مياه  نقل  مل�شروع  واملهند�شني  العمال  ل�شكن  موؤقتة 
اجلامعات  خمتلف  يف  م�شاريعها  اإلى  بال�شافة  مربع،  مرت  الف   1٢
واجلامعة  موؤتة،  وجامعة  الو�شط،  ال�شرق  جامعة  مثل  الأردنية 

الردنية، واجلامعة الملانية، ا�شافة اإلى تنفيذ عدد من املدار�س(.

متتلك �سريحة وا�سعة من العمالء املحليني والدوليني
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ال�سقـا: ال�سركـــة عا�سـت كافــــة 

مراحل تطور دولة الإمارات

�سركة دبي للمرطبات »بيب�سي«...
 الرائدة يف قطاع امل�سروبات

بيب�شي  �شركة  منتجات  تعبئة  امتياز  و�شاحبة  عاملة  م�شاهمة  �شركة  هي 
منذ عام 1959، مدرجة يف �شوق دبي املايل، حيث تعترب من اأقدم �شركات 

امل�شروبات يف دولة المارات العربية املتحدة.
طارق  العام  مديرها  بح�شب  »بيب�شي«  للمرطبات  دبي  �شركة  عا�شت 
ال�شقا مراحل التطور نف�شها التي عا�شتها وواكبتها دولة المارات العربية 
من  اليوم  اأ�شبحت  اأن  اإلى  متوا�شع  ب�شكل  اأعمالها  بداأت  حيث  املتحدة، 

اأكرب ال�شركات العاملة يف دولة المارات واجنازاتها ي�شار لها  بالبنان.
ويقول ال�شقا خالل حديثه لـ»الن�شامى« ان ن�شاط ال�شركة يتمثل يف تعبئة 
ال�شمالية  والإمارات  وال�شارقة  دبي  يف  العاملية  بيب�شي  منتجات  وبيع 
الأخرى، كما متتلك ال�شركة حقوق تعبئة وبيع منتجات �شفن اأب واأكوافينا 
ال�شركة  تكون  لأن  ت�شعى  فاأنها  لذلك  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  يف 

الرائدة يف قطاع امل�شروبات باملنطقة.
اجلماعي«،  »العمل  وهي  مبادىء  عدة  على  عملها  يف  ت�شتند  فال�شركة 
املنا�شبة  والطرق  الأ�شاليب  ا�شتخدام  على  القدرة  خالل  من  والقيادة 

لإلهام الأفراد وتوجيه الأفراد اأو اجلماعات نحو حتقيق الهدف، و»التميز 
توقعات  واإدارة  الحتياجات  حتديد  على  القدرة  خالل  من  اخلدمة«  يف 
العمالء وتقدمي املنتجات / اخلدمات لتلبية تلك الحتياجات اأف�شل ، مع 

الرتكيز على الزبائن، ا�شافة اإلى »اللتزام يف العمل«.
وي�شيف اأن �شركة دبي للمرطبات تقوم اليوم بت�شدير منتجاتها اإلى اكرث 
من  فانه  ولذلك  املتحدة،  العربية  المارات  لدولة  جماورة  دولة   ٣0 من 
التطور  حركة  مواكبة  اإلى  و�شتعى  عملها  يف  ال�شركة  تتو�شع  اأن  الطبيعي 
جديد  م�شنع  ببناء  وقامت  الجتاهات  كافة  على  تو�شعت  فقد  العاملية، 
�شيعمل على زيادة طاقتها النتاجية ومينحها امكانية انتاج اأكرب واأو�شع، 
وذلك من خالل طرح منتجات جديدة »غري غازية« يف ال�شواق اإلى جانب 
البيب�شي، �شفن، مريندا،  ال�شركة مثل  بها  ت�شتهر  التي  املنتجات احلالية 

و�شاين،....الخ.
اإمارة دبي اجلغرافية والقت�شادية  ا�شتفادت من مكانة وو�شع  فال�شركة 
ومدى تطور بناها التحتية من موانىء ومطارات، اأ�شافة الى مكانة دبي 
التجارية العاملية لرت�شم لنف�شها طريق النجاح الذي حققته منذ انطالقة 

عملها.
وتقوم  متكاملة  انتاج  حاليا خطوط  ال�شركة متتلك  ان  اإلى  ال�شقا  وي�شري 
بانتاج ما يكفي من امل�شروبات ل�شد كافة الحتياجات، ومع النتقال للعمل 
يف امل�شنع اجلديد الذي �شيكون الأكرب يف منطقة ال�شرق الو�شط ، فانه 
�شيتم زيادة خطوط النتاج لل�شركة اإلى 6 خطوط، نظرا لدخول منتجات 
فال�شركة  والعربي،  املحلي  بال�شوقني  طرحها  يف  ال�شركة  تطمح  ا�شافية 
تقوم بت�شدير منتجاتها كافة اإلى دول يف قارتي اأفريقيا واأ�شيا وافغان�شتان 

وعدد من دول اخلليج العربي مثل قطر وعمان.
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ويقول، اأن �شركة دبي للمرطبات حققت خالل العام املا�شي ٢01٣ تقدما 
التحتية  البنية  اجناز  يف  خا�س  وب�شكل  الراأ�شمالية  م�شاريعها  يف  قويا 
مل�شروع  Green Field حيث بلغت ن�شبة الجناز 70 باملئة وت�شتعد 
وقامت  كما   ،٢014 احلايل  العام  يف  اجلديدة  للمن�شاأة  لالنتقال  قريبا 
العام  من  الول  ت�شرين  يف   SAP ERP لنظام  املبا�شر  بالتطبيق 
املا�شي ٢01٣ وا�شتمرت يف تطوير حت�شني النظام وذلك لتحقيق الفائدة 

العظمى منه يف عمليات ال�شركة املختلفة.
فال�شركة  الكبريين،  والطلب  الرواج  تالقي  ال�شركة  منتجات  ان  وي�شيف 
املتحدة  من  العربية  المارات  دولة  ال�شوق يف  باملئة من حاجة  توفر 50 
امل�شروبات الغازية، واأكرث من 70 باملئة من انتاج دول املنطقة، لذلك فان 
وت�شعى  جيدة  بطريقة  تنمو  وهي  املجال  هذا  يف  الرائدة  تعترب  ال�شركة 
ال�شركة  تدفع  حيث  اجلغرايف،  والتو�شع  النتاج  جودة  يف  للتطور  دائما 
باجتاه املزيد من ال�شتثمارات لتح�شني و�شع منتجاتها يف ال�شواق املحلية 

والدولية.

وي�شري اإلى ان ال�شركة حققت خالل العام املا�شي ٢01٣ ارباحا ت�شغيلية 
بلغت 1٢٢.9 مليون درهم، كما وحققت ال�شركة حوايل 1٢1 مليون درهم 

من عملميات الت�شغيل، وهو ما يعك�س النتاجية الناجحة لإدارة ال�شركة.
مفتوح  املتحدة  العربية  المارات  دولة  ال�شوق يف  اأن طبيعة  ال�شقا  ويوؤكد 
باأن  القول  ميكن  ذلك  على  وبناء  ال�شتثمارات،  من  مزيد  على  وي�شجع 
طبيعة العمل يف قطاع امل�شروبات الغازية يف دولة المارات اليوم حتكمه 
املناف�شة ال�شديدة بني ال�شركات العاملة يف ال�شوق، كما وان �شوق المارات 
ميتاز بالتو�شع الكبري، فهناك قطاع ال�شياحية والفندقة واملطاعم واملولت 
املنتجات،  ومن  عال من اخلدمة  م�شتوى  الى  وجميعها حتتاج  ال�شخمة، 
وهو ما يدفع ال�شركات الى مواكبة التطور يف العمل �شواء من حيث م�شتوى 

وحجم النتاج ام من حيث م�شتوى اخلدمات املقدمة.
دخول  يتطلب  فانه  دبي،  �شوق  به  يتماز  الذي  الكبري  احلجم  على  وبناء 
ومنتجات  حديثة  �شركات  اليوم  فهنالك  وبا�شتمرار،  جديدة  �شركات 

جديدة ذات �شبغة وماركات عاملية تعمل يف �شوق المارات.

توفر ٥0% من حاجة ال�سوق يف الإمارات من امل�سروبات الغازية

ال�سركة حققت خالل العام املا�سي 201٣ 

اأرباحا ت�سغيلية بلغت 122.9 مليون درهم

تقوم بت�سدير منتجاتها

 اإلى اأكرث من ٣0 دولة
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�سخ ٣ الآف مرت مكعب يوميا من مياه ال�سرب مل�سروع �سرايا العقبة ابتداء من 2016

بني �سركتي »�سرايا العقبة« و«مياه العقبة« 

»�سلطة العقبة اخلا�سة« ترعى مذكرة تفاهم 

لتزويد »�سرايا العقبة« مبياه ال�سرب

يف  جهودها  و�شمن  اخلا�شة  القت�شادية  العقبة  منطقة  �شلطة  قامت 
من  التي  الكربى  امل�شاريع  خمتلف  ورعاية  بدعم  العقبة  مدينة  تطوير 
منها  وذلك يف حماولة  املنطقة،  التحتية يف  البنية  وتطوير  ان�شاء  �شاأنها 
ال�شاحلية وحتقيق  املدينة  الى  للم�شاعدة يف جذب ال�شتثمارات املختلفة 

التنمية املطلوبة.

فقد رعا رئي�س �شلطة منطقة العقبة القت�شادية اخلا�شة الدكتور كامل 
حمادين وبح�شور الرئي�س التنفيذي ل�شركة تطوير العقبة املهند�س غ�شان 
غامن حفل توقيع مذكرة تفاهم هي الولى من نوعها يف املنطقة اخلا�شة 
لتزويد  العقبة،  مياه  و�شركة  العقاري  للتطوير  العقبة  �شرايا  �شركة  بني 

م�شروع �شرايا العقبة مبياه ال�شرب.

ومبوجب املذكرة التي وقعها مدير عام �شركة �شرايا العقبة املهند�س �شعود 
ال�شرور ومدير عام �شركة مياه العقبة املهند�س نعيم �شالح، تلتزم �شركة 
له  التابعة  ال�شرب  مياه  ب�شبكة  العقبة  �شرايا  م�شروع  بربط  العقبة  مياه 
وبكميات تقدر بحوايل )٣000( مرت مكعب يوميا من تاريخ بدء امل�شروع 
واملتوقع عام ٢016، حيث كانت �شرايا العقبة قد التزمت بدفع كافة املبالغ 

املرتتبة على اي�شال خط املياه للم�شروع من اقرب حمطة �شخ للمياه.

كامل حمادين خالل  الدكتور  العقبة اخلا�شة  �شلطة منطقة  رئي�س  واكد 
توقيع املذكرة على دعم �شلطة املنطقة اخلا�شة للم�شاريع الكربى يف العقبة 
ال�شتثمارية  امل�شاريع  اكرب  من  يعد  الذي  العقبة  �شرايا  م�شروع  وابرزها 

وال�شياحية يف املدينة .
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واعلن حمادين عن تخ�شي�س مبلغ ي�شل الى �شبعة ماليني دينار لغايات 
امل�شاهمة يف حت�شني البنية التحتية يف املنطقة اخلا�شة ان�شجاما مع خطة 
ال�شلطة ال�شرتاتيجية لالأعوام ٢015 - ٢017 ودعم تو�شيل اخلدمات من 

ماء وكهرباء و�شرف �شحي  للم�شاريع الكربى يف املنطقة اخلا�شة .

ثالثة  يقارب  ما  �شخ  املا�شيني  العامني  خالل  مت  انه  حمادين  واو�شح 
مليارات دينار على البنية التحتية يف العقبة وعلى منظومة املوانئ اجلديدة 
كان ن�شيب القطاع اخلا�س منها ما يقارب ٢ مليار دينار ل�شتكمال بع�س 
التنفيذي  وذراعها  ال�شلطة  دور  امل�شاريع معتربا  الن�شاء يف هذه  مراحل 
دورا م�شاندا وم�شاركا لكافة ما يتم اجنازه يف منطقة العقبة اخلا�شة من 

منو وعمران وتطور .

من جانبه قال املهند�س �شعود ال�شرور مدير عام �شركة �شرايا العقبة ان 
حتمل  املقبلة  املرحلة  ان  خا�شة  امل�شروع  يف  حتول  نقطة  ت�شكل  املذكرة 
تنعك�س  حقيقة  الى  الروؤية  لتحويل  الواقع  ار�س  على  اجلاد  العمل  �شعار 

بالأثر اليجابي على املجتمع املحلي يف العقبة والقت�شاد الردين ب�شكل 
عام.

واكد ال�شرور بان املذكرة تعد خطوة اولى لتوفري خدمات التزويد باملياه 
وال�شرف ال�شحي من قبل �شركة مياه العقبة .

بخ�شو�س  مف�شله  تفاهم  مذكرة  �شيتبعها  اخلطوة  هذه  بان  وا�شاف 
يف  للبحث  فريق  وت�شكيل  العادمة  واملياه  ال�شحي  ال�شرف  على  الربط 

تفا�شيل اخلدمات الخرى .

بال�شراكة  »نعتز  قال  �شالح  نعيم  املهند�س  العقبة  مياه  �شركة  عام  مدير 
مع القطاع اخلا�س ..ال�شركة تتطلع يف الفرتة املقبلة الى تقدمي خدمات 
ال�شرف ال�شحي وتكنولوجيا املعلومات يف امل�شاريع ال�شتثمارية بالعقبة، 
ا�شافة الى حتديث ا�شرتاتيجيتها املعنية با�شتدامة توفري وتزويد املياه مبا 
وحمافظة  اخلا�شة  للمنطقة  وال�شكانية  الدميغرافية  التو�شعة  مع  يتالءم 

العقبة«.

حمادين: مت خالل العامني املا�سيني �سخ ٣ مليارات دينار على البنية التحتية يف العقبة
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عبابنة: ال�سركة عملت على و�سع اخلطط والإ�سرتاتيجيات لتح�سني موقفها املايل

1.4 مليون دينار اأرباح »الأردن الأولى لال�ستثمار« 

خــالل الن�سف الأول

اأظهرت البيانات املالية ل�شركة الأردن الأولى لالإ�شتثمار حتول اإيجابيا 
فى نتائج اأرباح ال�شركة خالل الن�شف الول من العام احلايل ٢014، 
حيث بلغت 1.4 مليون دينار مقارنة بخ�شارة تقدر بـ541.٣ الف دينار 

خالل نف�س الفرتة من العام املا�شي ٢01٣.

و بلغ الربح الت�شغيلي نحو 1.٨٢ مليون دينار فى الفرتة ذاتها من العام 
من  الفرتة  نف�س  فى  دينار  األف  بـ100  اخل�شارة  مقابل   ٢014 احلايل 

العام املا�شي ٢01٣.

خري  حممد  لال�شتثمار  الأولى  الأردن  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال 
عبابنة، ان ال�شركة ا�شتطاعت حتقيق نتائج مالية متميزة خالل الن�شف 

الظروف  كافة  مع  التعامل  ا�شتطاعت  حيث   ،٢014 العام  من  الول 
القت�شادية ال�شعبة وحتقيق النتائج اليجابية.

اتخاذ  الولى لالإ�شتثمار على  الأردن  اإدارة �شركة  لقد عملت  واأ�شاف: 
اخلطوات املنا�شبة التي تعزز من مكانة ال�شركة وقدراتها، حيث عملت 
املايل وجتاوز ما  لتح�شني موقفها  على و�شع اخلطط وال�شرتاتيجيات 

اأمكن من العقبات التي كانت توؤثر عليها خالل الأعوام املا�شية.

وتعمل الأردن الأولى فى ال�شتثمار بكافة املجالت القت�شادية واإقامة 
التنمية  م�شاريع  يف  وال�شتثمار  العقارية  امل�شروعات  وتاأجري  واإدارة 

العقارية.
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املالية  البيانات  الأردنية  الفو�شفات  مناجم  �شركة  اإدارة  جمل�س  اأقر 
مبيعات  اأجمايل  ارتفاع  اإلى  ت�شري  التي   ٢014 العام  من  الأول  للن�شف 
ال�شركة بن�شبة ٨ ر1٣ باملئة و�شول اإلى ٣٢٨ مليون دينار مقارنة مع ٢٨٨ 

مليون دينار للفرتة ذاتها من ٢01٣.

الفو�شفات  �شادرات  بكميات  ملحوظ  ارتفاع  اإلى  املالية  البيانات  وت�شري 
اخلام بن�شبة ٢1 باملئة، وارتفاع �شادرات الأ�شمدة بن�شبة 61 باملئة، قابلها 

انخفا�س اأ�شعار بيع هذه املنتجات يف ال�شوق العاملية.

اإلى  الت�شغيلية  العمليات  النقدية من  التدفقات  ارتفاع  البيانات  واأظهرت 

٣ر٢6 مليون دينار للن�شف الأول من العام احلايل، مقارنة مع ٣ ماليني 
دينار للفرتة ذاتها من ٢01٣.

مليون  6ر10  اإلى  و�شل  حيث  باملئة   41 بن�شبة  الت�شغيلي  الربح  وارتفع 
جمموع  ارتفع  فيما  ذاتها،  املقارنة  لفرتة  دينار  مليون  5ر7  مقابل  دينار 
املوجودات بن�شبة 4ر4 باملئة اإلى 116٣ مليون دينار يف نهاية حزيران من 

العام احلايل مقارنة مع 111٢ مليون دينار يف نهاية ٢01٣.

دينار  ماليني   ٨ نحو  واملخ�ش�شات  ال�شريبة  قبل  ال�شركة  اأرباح  وبلغت 
٣ر10  قدرها  اإجمالية  باأرباح  مقارنة  احلايل  العام  من  حزيران  لنهاية 

املجايل: ال�سركة تنتهج حاليا خططا تنفيذية خلف�س تكاليف الإنتاج

وزيادة كفاءة الت�سغيل

رغـــم ارتفــــاع املبيعــــــات

6.7 مليون دينار خ�سائر »الفو�سفات الأردنية« 

فـي الن�سف الأول 
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مليون دينار للفرتة ذاتها من ٢01٣.

هذا ومع احت�شاب خم�ش�شات حوافز املوظفني للن�شف الأول من العام 
احلايل البالغة 1٣ مليون دينار واحت�شاب ال�شرائب، فاإن الأرباح تتحول 

اإلى خ�شارة قدرها 7ر6 مليون دينار.

يف  الأرباح  تراجع  املجايل  عامر  املهند�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س  وعزا 
الن�شف الأول من العام احلايل رغم زيادة الإنتاج واملبيعات، اإلى انخفا�س 
اأ�شعار البيع يف ال�شوق العاملية، وارتفاع النفقات التي تت�شل بارتفاع تكلفة 
التفاقيات العمالية، بال�شافة الى تزامن وقف العمل والنتاج خالل هذه 
اخلام  املواد  من  الإنتاج  مدخالت  اأ�شعار  وارتفاع  ال�شراب،  مع  الفرتة 

وتكلفة الكهرباء واملياه ور�شوم التعدين. 

وقال اإن موؤ�شرات ال�شركة من حيث العمليات الت�شغيلية والإنتاج واملبيعات 
يف حت�شن م�شتمر وح�شب املخطط له، لكن قيمة الأرباح مل تكن يف امل�شتوى 
التي  الإنتاج من ناحية وارتفاع اللتزامات  ارتفاع تكاليف  املاأمول ب�شبب 
رتبتها التفاقيات العمالية ال�شابقة والتي متت عقب الإ�شرابات يف مواقع 

اإنتاج ال�شركة العام احلايل من ناحية اأخرى.

وبرامج  تنفيذية  خططا  حاليا  تنتهج  ال�شركة  اأن  املجايل  املهند�س  واأكد 

من �شاأنها خف�س تكاليف الإنتاج وزيادة كفاءة الت�شغيل ما ينعك�س اإيجابا 
وب�شكل وا�شح على الرباح يف الن�شف الثاين من العام احلايل.

اأن كميات ت�شدير  اإلى  التي �شادق عليها املجل�س  البيانات املالية  وت�شري 
يقارب  ما  اإلى  ارتفعت  احلايل  العام  من  الأول  الن�شف  يف  الفو�شفات 
1ر٢ مليون طن مقارنة مع ٨ر1 مليون طن للفرتة ذاتها من ٢01٣ بزيادة 

ن�شبتها ٢1 باملئة.

وارتفعت كميات اإنتاج الأ�شمدة اإلى ما يقارب ٢67 األف طن �شماد مقارنة 
مع 197 األف طن بزيادة ٣5 باملئة تقريبا، فيما ارتفعت كميات املبيعات 
اإلى ٣00 األف طن �شماد مقارنة مع 1٨6 األف طن بزيادة ن�شبتها 61 باملئة 

تقريبا.

بيع  اأ�شعار  تخفي�س  اإلى  العاملية  الأ�شواق  �شهدتها  التي  املناف�شة  وادت 
الفو�شفات اخلام بواقع ٢0 دولرا، حيث و�شل متو�شط �شعر الطن الواحد 
اإلى ما يقارب 99 دولرا يف الن�شف الأول من العام احلايل انخفا�شا من 
119 دولرا للطن يف الن�شف الأول من العام ٢01٣ وبن�شبة تراجع قدرها 
الأمونيا(  الداب )ثنائي فو�شفات  اأ�شعار �شماد  باملئة، كما انخف�شت   17
بن�شبة 1٣ باملئة اإلى 4٣4 دولرا للطن مقارنة مع 49٨ دولرا لفرتة املقارنة 

ذاتها.
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امل�ستثمـــــــــــرون الن�سامــــــــــــى     اأيلول  40٢٠١4

ان�شمت اجلمارك الأردنية اخريا اإلى برنامج الـ )اي بي ام ( التابع ملنظمة 
اجلمارك العاملية والذي يعد و�شيلة تدريب وات�شال تديره املنظمة مرتكزا 
باأ�شحاب احلقوق  التعريف  الفكرية من خالل  امللكية  تعزيز حماية  على 

ومنتجاتهم الأ�شلية واملنتجات التي يتم فيها تقليد عالماتهم التجارية.

التعريف  خالل  من  الفكرية  امللكية  حماية  تعزيز  على  الربنامج  ويرتكز 
تقليد  فيها  يتم  التي  واملنتجات  الأ�شلية  ومنتجاتهم  احلقوق  باأ�شحاب 
عالماتهم التجارية، كما ويقدم خدمات متعددة منها معرفة الطرق التي 
التدرب على متارين  للق�شايا امل�شبوطة وكذلك  الب�شائع املقلدة  ت�شلكها 

بالإ�شافة  واملقلدة  الأ�شلية  الب�شائع  بني  التمييز  على  القدرة  تك�شف 
بالب�شاعة  اخلا�س  الباركود  م�شح  يف  النقال  الهاتف  ا�شتخدام  لإمكانية 

للتحقق من معرفة الب�شائع الأ�شلية من املقلدة وغريها من اخلدمات.

وي�شاعد الربنامج يف زيادة اخلربات للموظفني يف �شبط الب�شائع املقلدة 
يف حال ورودها للمملكة، ويوؤكد دور اجلمارك الأردنية يف املحافظة على 
امن و�شالمة املجتمع واإبراز دورها دوليًا يف مكافحة التقليد، مع الإ�شارة 

اأن عدد الدول امل�شاركة بهذا الربنامج و�شل 60 دولة.

اجلمــــارك ترتبـــط اإلكرتونيــــا 
مع منظمة اجلمارك العاملية
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على  تن�س  تعاون  اتفاقية  اخلا�شة  الت�شالت  وهيئة  زين  �شركة  وقعت 
م�شاركة البنية التحتية واأبراج الت�شالت اخلا�شة بالطرفني مبا ي�شاهم 
زين  توفرها  التي  اخلدمات  نطاق  وتو�شعة  والنتاجية  الكفاءة  زيادة  يف 

والهيئة.

الت�شالت  ووقعها عن هيئة  زين،  �شركة  الإتفاقية يف مقر  توقيع  وجرى 
زين  �شركة  وعن  الع�شاف،  علي  املهند�س  العميد  العام  املدير  اخلا�شة 
رئي�شها التنفيذي اأحمد الهناندة، بح�شور عدد من ال�شباط واملدراء يف 

�شركة زين.

بني  التحتية  البنية  م�شاركة  »اأ�شبحت  بقوله:  الهناندة  علق  جانبه  ومن 
املوؤ�ش�شات التي تعنى بتقدمي خدمات الت�شالت متطلبًا هامًا ي�شاهم يف 
زيادة م�شتوى الكفاءة، اذ قامت زين مب�شاركة البنية التحتية اخلا�شة بها 
اخلا�شة  الت�شالت  هيئة  مع  الإت�شال  اأبراج  مواقع  م�شاركة  طريق  عن 
نطاق  وتو�شعة  تطوير  على  للعمل  الدائم  ال�شركة  �شعي  من  انطالقًا 
على  بذلك  لتعمل  �شبكتها،  عرب  مل�شرتكيها  زين  توفرها  التي  اخلدمات 

اأنحاء  كافة  يف  الت�شالت  خلدمات  تغطية  واأ�شمل  اأف�شل  تقدمي  �شمان 
اململكة.«

يف املقابل اأطلقت �شركة  زين حملة »�شيف زوار الردن«  جلميع  �شيوف 
وت�شتمر  زين،  �شبكة  على  الدويل  التجوال  خدمة  م�شتخدمي  من  اململكة 
الأول  ت�شرين   1٢ يف  وتنتهي    ٢014 حزيران   ٢٢ يف  بداأت  التي  احلملة 

٢014، على مدى اأربعة اأ�شهر.

زين  م�شرتكي  جلميع  توفر  التي  قريب«  »خليك  خدمة  زين  اأطلقت  كما 
يف  اخلدمات  خمتلف  تقدم  التي  الأماكن  اأقرب  على  احل�شول  امكانية 
اأينما كان عرب الطالع على خريطة  التي يتواجد فيها امل�شرتك  املنطقة 

تف�شيلية للمنطقة ت�شل للم�شرتك من خالل ر�شالة ن�شية الى هاتفه.

من جهة اخرى ارتفعت ارباح زين الردن 5.٣% خالل الن�شف الول من 
الرائدة يف  ال�شركة  زين  الذي حققت جمموعة  الوقت  العام احلايل، يف 
اأرباحا  واأفريقيا  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  املتنقلة  الت�شالت  خدمات 

�شافية بقيمة 115 مليون دينار كويتي )407 مليون دولر(.

زال  ما  واخلدمات  التقنيات  اأحدث  بتوفري  التزامنا  »ان  الهناندة  وقال 

الهناندة: ال�سركة ت�سعى اإلى تطوير وتو�سعة خدماتها التي توفرها زين مل�سرتكيها

»زين« وهيئة الت�سالت اخلا�سة توقعان 
اتفاقية تعاون مل�ساركة البنية التحتية

ارتفعت اأرباحها يف الأردن ٥.٣% خالل الن�سف الأول
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 ، الفرتة  ا�شتثمارات كبرية خالل هذه  بعمل  املجموعة  قويا، حيث قامت 
عمالئها،  قاعدة  اأمام  بتعهداتها  للوفاء  انتقائية  بطريقة  وجهتها  والتي 
وقد   ، النرتنت  خدمات  يف  الكبرية  النمو  ن�شب  مقابلة  الوقت  نف�س  ويف 
تكنولوجيا  الآن على مناطق خدمات  تركيزنا  خ�ش�شنا جانبا كبريا من 

املعلومات يف خريطة منو عملياتنا الت�شغيلية«.

اجلدير بالذكر اأن املوؤ�شرات املالية لفرتة الربع الثاين من العام اجلاري 
العام املا�شي،  الثاين من  �شهدت ا�شتقرارا ن�شبيا مقارنة مع فرتة الربع 
دينار  مليون   ٣15.٨ بلغت  جممعة  اإيرادات  املجموعة  حققت  حيث 
والهالكات  وال�شرائب  الفوائد  خ�شم  قبل  الأرباح  بلغت  فيما   ، كويتي 
 EBITDA الـ  هام�س  وبلغ   ، كويتي  دينار  مليون   1٣٣.٣  )EBITDA(
4٢.٢% ، بينما بلغت الأرباح ال�شافية عن فرتة الربع الثاين 5٨.٨ مليون 
دينار كويتي ، مقارنة مع اأرباح �شافية بلغت 60.6 مليون دينار كويتي عن 

نف�س الفرتة من العام املا�شي.

التنفيذي يف جمموعة زين �شكوت جيجنهامير  الرئي�س  ومن ناحيته قال 
يف تعليقه على هذه النتائج بقوله »لقد جاءت املوؤ�شرات املالية الرئي�شية 
يف  وذلك   ، تقديراتنا  مع  متوافقة  الفرتة  هذه  عن  املجموعة  لعمليات 
التي  املناطق اجلغرافية  ال�شيا�شية والقت�شادية يف بع�س  التحديات  ظل 

تتواجد فيها عملياتنا ، وزادت عليها حتديات املناف�شة العالية ».

على  ي�شاعدنا  الذي  بال�شكل  اأعمالنا  طبيعة  تنويع  يف  »جنحنا  واأ�شاف 
املتكامل  الت�شالت  م�شغل  زين  ت�شبح  باأن  ال�شرتاتيجي  هدفنا  حتقيق 

بالإ�شافة اإلى رفع الكفاءة الت�شغيلية«.

واأ�شار جيجنهامير اإلى انه يف الوقت الذي كثفت فيه زين من م�شاعيها يف 
حت�شني وتنويع خدماتها على �شبكات اجليلني الثالث والرابع ، فقد تبنت 
م�شتويات  رفع  يف  امل�شاعدة  بهدف  ال�شرتاتيجية  املبادرات  من  �شل�شلة 
الكفاءة واحلفاظ على م�شتويات قوية لهوام�س �شايف الأرباح قبل خ�شم 

.)EBITDA( ال�شرائب والفوائد والإهالكات

ت�شهد  والتي  البيانات  نقل  املجموعة يف خدمات  ا�شتثمارات  �شعيد  فعلى 
طفرة كبرية يف منطقة عملياتها قال جيجنهامير » ا�شتحوذت �شبكات زين 
خالل هذه الفرتة على ح�شة جيدة من خدمات نقل البيانات ، فبف�شل 
ال�شتثمارات وامل�شاريع التطويرية التي جتريها على �شبكاتها ، فقد رفعت 
من  امل�شابهة  الفرتة  مع  مقارنة   %٢1 بن�شبة  البيانات  خدمات  املجموعة 
العام املا�شي ، حيث اأ�شبحت خدمات البيانات متثل الآن ما ن�شبته %15 
باإ�شتثناء   ، ككل  املجموعة  عمليات  حتققها  التي  الإيرادات  اإجمايل  من 

احت�شاب خدمات القيمة امل�شافة وخدمات الر�شائل الق�شرية ».

من  البيانات  خدمات  ايرادات  يف  النمو  ن�شبة  اأن  الواقع   « بقوله  واأفاد 
يف  اأخذنا  ما  اإذا  زين  جمموعة  اإلى  بالن�شبة  واعدة  اأنها  حيث  اأولوياتنا، 
العتبار اأن ن�شبة الهواتف الذكية يف بع�س اأ�شواق زين متدنية ، فما زالت 
�شركتنا يف العراق ل متلك رخ�شة �شبكة اجليل الثالث )وناأمل اأن يح�شل 
ذلك يف غ�شون الأ�شهر املقبلة( بينما متلك �شركاتنا يف كل من الكويت 
وال�شعودية والبحرين �شبكات اجليل الرابع ، واأي�شا مع حلول نهاية ال�شنة 

نتوقع اأن نن�شر �شبكة اجليل الرابع يف الأردن«.

11٥ مليون دينار كويتي اإرباح جمموعة زين لنهاية حزيران 2014
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جامعة العلوم والتكنولوجيا توّقع مذكرتي تفاهم
مع جامعتني اأمريكيتني

من  كل  مع  تفاهم  مذكرتي  الأردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  وقعت 
معهد جورجيا للتكنولوجيا و جامعة توليدو.

الدكتور عبداهلل  رئي�شها  التكنولوجيا  العلوم   املذكرتني عن جامعة  ووقع 
ملكاوي،  حيث تبادل الدكتور ملكاوي املذكرتني مع كل من الدكتوره تكيال 
من  ا�شكوبار  ايزابيل  والدكتوره  للتكنولوجيا  جورجيا   معهد  من  هاري�س 

جامعة توليدو. 

وعقب التوقيع قال رئي�س جامعة العلوم والتكنولوجيا باأن توقيع املذكرتني 
مع  التعاون  اأوا�شر  توثيق  الى  الهادف  اجلامعة  توجه  مع  من�شجما  ياأتي 
اجلامعات و املراكز البحثية  العاملية املرموقة، الأمر الذي ينعك�س ايجابا 

على اأداء اأع�شاء هيئة التدري�س و الباحثني والطلبة يف اجلامعة.

الذي  الرفيع  بامل�شتوى  هاري�س  تكيال  الدكتوره  اأ�شادت  جهتها  من 
توقيع  هذه  باأن  الأردنية، وقالت  والتكنولوجيا  العلوم  اليه جامعة  و�شلت 
املذكرة �شوف يوؤ�ش�س ملرحلة جديدة من التعاون فيما بني معهد جورجيا 
للتكنولوجيا و جامعة العلوم و التكنولوجيا الأردنية ملا فيه منفعة الطرفني، 

وعلى وجه اخل�شو�س تبادل الطلبة.

من جانب اآخر اأ�شارت الدكتوره ايزابيل ا�شكوبار الى اأن توقيع هذه املذكرة 
نوعية لالتفاقيات  ا�شافة  ي�شكل  الأردنية  والتكنولوجيا  العلوم  مع جامعة 
العامل،  حول  اأخرى  جامعات  مع  توليدو  جامعة  وقعتها  التي  واملذكرات 
ونحن نتطلع الى تنفيذ بنود هذه املذكرة والتي من خاللها �شوف ن�شهد 

تبادل للطلبة واأع�شاء هيئة التدري�س بني اجلامعتني.

ومما هو جدير ذكره باأن جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ومن خالل 
البيئة، تقود ائتالفا يتكون  مركز امللكة رانيا العبداهلل لعلوم وتكنولوجيا 
للكهرباء  الوطني  توليدو واملكتب  للتكنولوجيا وجامعة  من معهد جورجيا 
واملاء ال�شالح لل�شرب يف املغرب، لتنفيذ فعاليات امل�شروع البحثي واملتعلق 
باأغ�شية التنا�شح العك�شي لتحلية املياه، حيث ا�شارت مدير املركز الدكتوره 
منى اأبو دلو الى اأن امل�شروع مدعوم من الوكالة الأمريكية لالمناء الدويل 
)USAID(  ويهدف الى تطوير اأغ�شية تنا�شح عك�شي ذات فاعلية اأعلى 

لتحلية املياه و ذلك با�شتخدام جزيئات الف�شة النانوية.

رئي�س  م�شاعد  اأبوقدي�س  هاين  الدكتور  من  كل  املذكرتني  توقيع  وح�شر 
اجلامعة، والدكتور يحيى عبد اجلواد عميد كلية الهند�شة والدكتور حممد 
اأبو دلو مدير مركز  والدكتوره منى  الآداب  و  العلوم  كلية  اخلطيب عميد 

امللكة رانيا العبداهلل لعلوم و تكنولوجيا البيئة.

د. امللكاوي: اجلامعة ت�سعى اإلى توثيق اأوا�سر التعاون مع اجلامعات واملراكز البحثية العاملية
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اأيلول  2014      امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى

اجلامعـــة العربيــــة املفتوحــــة
حتتفـل بتخريــج الفـــوج العا�ســـر من طلبتهــا

برعاية رئي�س جمل�س النواب

املهند�س  رعاية  حتت  الأردن  املفتوحة/فرع  العربية  اجلامعة  احتفلت 
عاطف الطراونة رئي�س جمل�س النواب بتخريج طلبة الفوج العا�شر من 

خمتلف الربامج والتخ�ش�شات.

واكد رئي�س اجلامعة العربية املفتوحة/ الأردن الأ�شتاذ الدكتور حممد 
متميزة،  تعليمية  موؤ�ش�شة  املفتوحة  العربية  اجلامعة  باأن  قدي�س،  اأبو 
تتبنى برامج و�شيا�شات تتما�شى مع اأف�شل املعايري واملمار�شات الدولية، 
من حيث اجلودة واملواءمة  لتلبي حاجات �شوق العمل املحلية والعربية 
، ومتطلباته حا�شرًا وم�شتقباًل، لذا عملت  اجلامعة العربية املفتوحة 
على بناء ال�شراكة مع اجلامعة الربيطانيِة للتعليم املفتوح يف براجمها، 
وخ�شوع اجلامعة ملعايري اجلودة ملوؤ�ش�شة العتماد الربيطاين، مما يوؤكد 
توافر معايري اجلودة املطلوبة واحلر�س على تطبيقها يف جميع برامج 
اجلامعة ل�شمان كفاءة وجودة خمرجاتها. كما وحر�شت اجلامعة على 
ال�شوق ومتطلباته، ومبا يرفد  با�شتمرار وفق حاجات  تطوير براجمها 

ة املوؤهلة. �شوق العمل بالكوادر الب�شريَّ

اأبوقدي�س: اجلامعة موؤ�س�سة تعليمية متميزة تتبنى برامج و�سيا�سات املعايري  الدولية
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جمل�س اأمناء اجلامعة يقرر ت�سكيالت اأكادميية جديدة للعام 2014/201٥

جمل�س التعليم العايل يوافق على العتماد اخلا�س لربنامج املاج�ستري يف املحا�سبة يف اجلامعة 

جامعة اإربد حتتفل بتخريج طلبة الفوج 17 من طلبتها

ال�شباريني،  حممد  الدكتور  الأ�شتاذ  الأهلية  اإربد  جامعة  رئي�س  رعى 
متطلبات  اأنهوا  والذين  اجلامعة،  طلبة  من   17 الفوج  بتخريج  الحتفال 
والثاين  الأول  الف�شل  يف  واملاج�شتري  البكالوريو�س  درجة  على  احل�شول 
جلميع   ٢014/٢01٣ ال�شيفي  الف�شل  نهاية  يف  تخرجهم  واملتوقع 

التخ�ش�شات.
ومت احلفل داخل حرم اجلامعة بح�شور الدكتور اأحمد عتوم رئي�س هيئة 
واأع�شاء  الكليات،  وعمداء  الهيئة،  اأع�شاء  من  وعدد  اجلامعة،  مديري 
اأهايل  من  كبرية  وجموع  اجلامعة،  يف  والإدارية  التدري�شية  الهيئات 

اخلريجني. 
التخريج،  جلنة  رئي�س  احلقوق،  كلية  املومني/  �شايل  الدكتور  والقى 
اأمامنا هو تظاهرة احتفالية من  اإن امل�شهد الذي  كلمة احلفل قال فيها: 
والتي  واملنعة،  والزدهار،  والتقدم  العلم  طريق  على  الوطن  تظاهرات 
رئي�شًا،  بذلتها اجلامعة  التي  لول اجلهود اجلبارة  تتحقق  اأن  لها  ما كان 
جمل�س  ومباركة  وفنيني،  واإداريني،  واأ�شاتذة،  اأق�شام،  وروؤ�شاء  وعمداء، 

اأمنائها املوقر، وهيئة مديريها. 
واأ�شاف اأن تخري الفوج اجلديد ياأتي ان�شجامًا مع فل�شفة اجلامعة التي 
ومتيزها  جودتها  برامج  وعنوان  الرئي�س،  وجودها  حمور  الطلبة  تعترب 
بهم  ولتناف�س  الإ�شرتاتيجية،  واأهدافها  اجلامعة،  ور�شالة  روؤية  لتحقيق 

على امل�شتويات الوطنية والإقليمية، والعاملية. 
ال�شهادات  بت�شليم  الكليات  وعمداء  اجلامعة  رئي�س  قام  احلفل،  وبنهاية 

والكتب ال�شنوية، للطلبة اخلريجني.
لربنامج  اخلا�س  العتماد  على  العايل  التعليم  جمل�س  وافق  املقابل  يف 
املاج�شتري يف املحا�شبة يف جامعة اإربد الهلية، حيث قرر املجل�س املوافقة 
على العتماد اخلا�س لربنامج ماج�شتري املحا�شبة يف كلية العلوم الإدارية 
يف  املاج�شتري  برناجمي  تقدم  اجلامعة  بان  علمًا  اجلامعة،  يف  واملالية 

الريا�شيات والقانون.
من جهة اخرى قرر جمل�س اأمناء جامعة اربد الأهلية الذي انعقد موؤخرا 
برئا�شة معايل الدكتور عزت جرادات رئي�س املجل�س، املوافقة على تن�شيب 
الأ�شتاذ الدكتور حممد ال�شباريني رئي�س اجلامعة، بتعيني العمداء التالية 

اأ�شماوؤهم ابتداًء من العام الدرا�شي اجلامعي٢014/٢015.
والعمداء هم الأ�شتاذ الدكتور اأمين الأحمد عميدًا لكلية الآداب، اإ�شافة 
اإلى كونه عميدًا للبحث العلمي والدرا�شات العليا، والدكتور طالب عبابنة 
قائمًا باأعمال عميد �شوؤون الطلبة، والدكتور اأحمد العودات قائما باأعمال 
عميد كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات والتمري�س، يف املقابل تقرر البقاء 
رحيمي  �شامل  الدكتور  وهم  مواقعهم  يف  اأ�شماوؤهم  التالية  العمداء  على 
قائما باأعمال عميد كلية العلوم الإدارية  واملالية، والدكتور خلدون قندح 
قائمًا باأعمال عميد كلية القانون، والدكتورة خولة قدومي قائمًا باأعمال 

عميد كلية العلوم الرتبوية.

وكان قد ا�شدر الدكتور ال�شباريني قرارات بتعيني  الدكتور مهند نزال 
العلوم الإدارية واملالية، والدكتور حممد خ�شاونة نائبًا  نائبًا لعميد كلية 
لعميد �شوؤون الطلبة، والدكتور عبد املجيد بني هاين مديرًا ل�شندوق امللك 
عبداهلل الثاين للتنمية والإر�شاد املهني ومديرًا لوحدة متابعة اخلريجني.
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اجلامعة ت�سعى لتوفري بيئة حمفزة على الإبداع والتعليم املتميز

�سليم: ر�سالتنا كانت و�ستبقى »املعرفة قوة«

جامعة ال�سرق الأو�سط حتتفل بتخريج
كوكبة من طلبة املاج�ستري  والبكالوريو�س

احتفلت جامعة ال�شرق الأو�شط بتخريج الفوج الثامن من طلبة املاج�شتري، 
واخلام�س من طلبة البكالوريو�س. 

ورعى حفل التخريج، الذي اقيم  يف  �شتاد مدينة احل�شني لل�شباب ، رئي�س 
جمل�س اأمناء اجلامعة الدكتور يعقوب نا�شر الدين بح�شور رئي�س اجلامعة 
ال�شتاذ الدكتور ماهر�شليم، وجمال�س اجلامعة واأع�شاء الهيئة التدري�شية 

واهايل اخلريجني. 
 وو�شل عدد اخلريجني هذا العام 750 طالبا و طالبة يف الربناجمني ويف 
جميع تخ�ش�شات اجلامعة التي تتنوع بني ال�شحافة، الإذاعة والتلفزيون، 
اإدارة الأعمال، املحا�شبة، الإدارة ال�شياحية، الت�شويق والتمويل، تكنولوجيا 
الهند�شة   ، املعلومات احلا�شوبية  القانون، علم احلا�شوب، نظم  التعليم، 

املدنية و الهند�شة املعمارية ،هند�شة العمارة و الت�شميم اجلرافيكي .
وتنتهج اجلامعة نهجا خمتلفا يف تخريجها لأفواجها، يف تبني فكرة لكل 
تخريج ك�شعار، وهي هذه املرة م�شتلهمة من كلية تكنولوجيا املعلومات التي 
املال  را�س  )فاجعلوا  اجتماعي  وتوا�شل  علمي  )التقنية متيز  �شعار  ترفع 
الب�شري والفكري رافعتي اخللق والريادة والقيادة انتاجا للمعرفة وخدمة 

الن�شانية(.
ويف هذا ال�شدد قال راعي احلفل الدكتور يعقوب نا�شر الدين  »اإن جامعة 
ال�شرق الو�شط التي ترفع �شعار)املعرفة قوة( ن�شاأ فيها جمتمع اأكادميي 
فريد من نوعه، جمتمع جتاوز التدري�س يف حد ذاته، اإلى عملية تفاعلية 
حتتاجها  التي  العنا�شر  جميع  توفري  على  املوؤمتنة  امل�شوؤولة  الهيئات  بني 

جميع  يف  طلبتها  جتاه  وجه،  اأف�شل  على  بواجباتها  تقوم  كي  اجلامعة 
التخ�ش�شات ويف كل املراحل التدري�شية وفق ا�شرتاتيجية وحاكمية ر�شيدة 

وتخطيط وتقومي ومراجعة دائمة«. 
وا�شار الدكتور نا�شر الدين اإلى ريادة اجلامعة التي تراأ�س حاليا الدورة 
التي  فل�شطني(  دورة   ( العربية  اجلامعات  لحتاد  العام  للموؤمتر  الـ47 
عقدت يف اجلامعة، وقال اإن اجلامعة » ما�شية يف حتمل م�شوؤولياتها يف 
اإعداد منوذج حلوكمة  العربي ويف  العلمي  العايل والبحث  التعليم  تطوير 
600 جامعة عربية حتى تتمكن من القيام مبهامها الكادميية وحتى تاأخذ 

مكانها على اخلارطة الدولية يف �شنع احل�شارة الن�شانية«. 
ال�شرتاتيجيات واخلطط لالرتقاء  اعتماد  اإلى جهود اجلامعة يف  وا�شار 
التفاعلية  العملية  يف  امل�شاقات  دمج   « ومنها  التعليمة  العملية  مب�شتوى 
بهدف حتويل خمرجات التعليم من �شهادة جامعية الى كفاءة وقدرة على 
خو�س غمار احلياة بارقى معانيها مبا يحقق طموحات الطلبة ومتطلبات 

التنمية ال�شاملة يف اآن معا«. 
منهم  طالبا  اخلريجني،  الطلبة  اإلى  ر�شالة  الدين  نا�شر  الدكتور  ووجه 
اأخذ  على  بقدرتهم  توؤمن  التي  باجلامعة  عهدهم  اآخر  هذا  يكون  ل  »ان 

فر�شتهم امل�شروعة يف حياة كرمية طيبة اأمنة«.   
من   %  ٨0 اأن  حيث  لطلبتها،  متميزة  تدري�شية  هيئة  اجلامعة  وتوفر 
واأمريكا  بريطانيا  مثل  مرموقة  عاملية  جامعات  من  خريجون  اأ�شاتذتها 
ويدر�س يف  و40% خريجون من جامعات عربية عريقة،   ، وفرن�شا  وكندا 
اجلامعة نحو 4 اآلف طالب وطالبة، بينهم طلبة ميثلون ٢٣ جن�شية عربية 
واأجنبية، موزعني على ٣0 ق�شما، حتت�شنهم 9 كليات هي : الداب والعلوم 
و  والهند�شة  الرتبوية  والعلوم  املعلومات  وتكنولوجيا  والعمال  واحلقوق 

ال�شيدلة والعالم والعمارة والت�شميم. 
ويف هذا ال�شدد �شدد على اأن جامعة ال�شرق الأو�شط تعاهد الوطن وقيادته 
اأن تكون منارة للعلم والعلماء وان تهدي للعامل كفاءات حتمل على عاتقها 
تعليمية  بيئة  التخ�ش�شات وتوفر اجلامعة  والأوطان بكافة  الإن�شانية  هم 
متنح  كما   ، اجلامعي  احلرم  داخل  لطلبتها  ت�شغيليا  وبرناجما  خ�شبة 
طلبتها الولوية يف التعيني والبتعاث حمليا ودوليا وتوفر منحا ت�شجيعية 
حمفزة لطلبتها املتفوقني علميا والطلبة غري املقتدرين من خالل �شندوق 

)يعقوب نا�شر الدين مل�شاعدة الطالب الفقري(. 
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اأيلول  2014      امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى

نا�سر الدين: اجلامعة تتحمل م�سوؤولياتها يف تطوير التعليم العايل واإعداد منوذج حلوكمة 600 جامعة عربية

ت�شهيالت  ملنح  ا�شتعدادها  الو�شط عن  ال�شرق  اأعلنت جامعة  املقابل  يف 
الفل�شطينيني  ال�شقاء  مع  ت�شامنا  اخلليل،  حمافظة  من  طلبة  لقبول 

لتعزيز �شمودهم يف مواجهة حتديات الحتالل ال�شرائيلي. 
وقال رئي�س اجلامعة ال�شتاذ الدكتور ماهر �شليم خالل لقاء مع وفد من 
بلدية اخلليل ومنتدى اخلليل للتنمية ال�شاملة الذي يراأ�شه الدكتور يعقوب 
نا�شر الدين، اإن اجلامعة« لن تاألو جهدا يف دعم �شمود الفل�شطينيني يف 
بلدية  مع  التعاون  تعزيز  نحو  وت�شبو  ال�شعبة  الحتالل  ظروف  مواجهة 
بالقت�شاد  والنهو�س  ال�شعوبات  تذليل  يف  جهودا  تبذل  التي  اخلليل 
الفل�شطيني«، م�شريا اإلى اأن اجلامعة ترحب بقبول اأي طالب من حمافظة 

اخلليل للدار�شة لديها وبرت�شيح من بلدية اخلليل.
على  النفتاح  يف  اجلامعة  لدور  �شليم  الدكتور  عر�س  ال�شدد  هذا  ويف 
يف  اجلامعة  يف  تدر�س  التي  التخ�ش�شات  اإلى  م�شريا  املحلي،  املجتمع 
يف  املتجددة  الطاقة  يف  وتخ�ش�س  �شيدلة  كلية  وا�شتحداث  كليات  ت�شع 
كلية الهند�شة »وهو الول على م�شتوى اجلامعات« بح�شبه، ف�شال عن 1٣ 

برناجما تدر�س يف اجلامعة على م�شتوى املاج�شتري. 
من جهته عر�س نائب رئي�س منتدى اخلليل للتنمية ال�شاملة ربحي عالن 
لدور املنتدى يف تر�شيخ قيم املواطنة وتكري�س مباديء احلاكمية الر�شيدة 
عن طريق دعم العملية النتخابية على م�شتوى انتخابات جمل�س النواب 
احلوار  فر�س  اإتاحة  عرب  وال�شناعة  التجارة  غرف  انتخابات  وم�شتوى 

للتعرف برامج املر�شحني. 
من جهة اخرى تقوم جامعة ال�شرق الأو�شط بتنفيذ اأعمال تو�شعة واإدامة 

ملبانيها لت�شل م�شاحتها الإجمالية الى  9 األف م٢.
جديدا  مبنى  ت�شمل  العمال  هذه  ان  الدين  نا�شر  يعقوب  الدكتور  وقال 
مب�شاحة  للمكتبة  اأمامية  �شاحة  و  م٢   ٣٢00 مب�شاحة  املركزية  للمكتبة 
٢500م٢   مب�شاحة  الإ�شتعمالت  متعددة  مغلقة  ريا�شية  و�شالة  1000م٢ 

ا�شافة الى كافترييا للطلبة مب�شاحة 4٢0م٢.
�شوؤون  لعمادة  اي�شا مبنى جديدا  �شت�شمل  التو�شعة  اعمال  ان  الى  وا�شار 
الطلبة وقاعة لكبار الزوار وقاعة ندوات متعددة الأغرا�س مزودة بكافة 
الو�شائل التقنية احلديثة، موؤكدا ان الهدف من هذه التو�شعة هو لتح�شني 

وتطوير جودة خدمات اجلامعة حتى تبقى موطن جذب وعمل.
على  دائما  تعمل  اجلامعة  اإن  �شليم  ماهر  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  وقال 
حتديث  على  تعمل  اجلامعة  اإن  مبينا  والفوقية  التحتية  بنيتها  تطوير 
اجمالية  مب�شاحة  للمختربات  جديد  مبنى  باإن�شاء  الهند�شية  املختربات 
1400م٢ ي�شم 10 خمتربات ومرا�شم معدة خلدمة كلية الهند�شة منها ٣ 
خمتربات للطاقة املتجددة مب�شاحة 100م٢ لكل خمترب اإ�شافة ل�شاحات 

داخلية خ�شراء.
بداية  مع   اجلديدة  واملرافق  املباين  هذه  تفتتح  اأن  �شليم  الدكتور  وتوقع 
جتهيز  اأنهت  اجلامعة  اأن  الى  ال�شارة  وجتدر  املقبل،  الدرا�شي  الف�شل 
متخ�ش�شة  خمتربات   9 وعددها  امل�شتحدثة  ال�شيدلة  كلية  خمتربات 

جمهزة على اأعلى م�شتوى و باأحدث الأجهزة . 
يف املقابل وقع رئي�س جامعة ال�شرق الأو�شط الأ�شتاذ الدكتور ماهر �شليم 
نائل  الدكتور  الإ�شراء  مل�شت�شفى  العام  املدير  املديرين،  هيئة  رئي�س  و 
كانون  يف  الأول  ال�شحي  الإعالم  موؤمتر  لعقد  تعاون  مذكرة  امل�شاحلة 

الأول املقبل .
و قال الدكتور ماهر �شليم اأن فكرة املوؤمتر جاءت لأهمية الإعالم ال�شحي 
الذي يعد من اأبرز حقول الإعالم تاأثريا على حياة املجتمعات ملا يقدمة من 

برامج �شحية و تنموية .
اأبراز  يف  بادروا  الأ�شراء  وم�شت�شفى  الأو�شط  ال�شرق  جامعة  اأن  واأ�شاف 
الإرتقاء باملجتمعات وتثقيفها �شحيا  اأهمية دور و�شائل الإعالم يف  مدى 
وذلك بتنظيم موؤمتر �شحي الأول من نوعه تت�شابك فيه معظم الأطراف 
التي لها عالقة باملوؤ�ش�شات الإعالمية و ال�شحية ملا حتمله من اأثر بالغ و 
عظيم ي�شهم يف ن�شر التنمية و تعزيز �شبل التوا�شل مع الأفراد من كافة 

�شرائح املجتمع.
الإعالم  اأبرزها  من  حماور  عدة  املوؤمتر  يتناول  اأن  على  الطرفان  واتفق 
الإعالم  قطاعي  بني  ال�شراكة  و  التكامل   ، املاأمول  و  الواقع  بني  ال�شحي 
الربامج  ملحور  بالإ�شافة  م�شتقبلية  اآفاق  اجلديد  الإعالم  ،و  ال�شحة  و 

الإعالمية ال�شحية اأداة فاعلة يف التاأثري .
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نظمت وقفة احتجاجية لدعم غزة

»عمـــان الأهليـــة« تكــرم اأوائــل طلبـــة الثــانــويـــة العامــة
 لـعـام 2014-201٥ لدولــة الكويــت

احتفلت جامعة عمان الأهلية بالتعاون مع فرع نقابة املهند�شني الأردنيني 
يف دولة الكويت بتكرمي كوكبة من الطلبة الأوائل يف امتحان الثانوية العامة 

لهذا العام.
وحتدث يف احلفل الدكتور / �شادق حامد رئي�س اجلامعة ا�شتعر�س فيها 
عمق العالقات الأردنية الكويتية والتي اأر�شى دعائمها امللك عبداهلل الثاين 
ابن احل�شني واأخوه ال�شيخ /�شباح الأحمد اجلابر ال�شباح، كما ا�شتعر�س 
يف كلمته ن�شاأة اجلامعة وتطورها كونها اأول جامعة عربية خا�شة لت�شتحق 
لقب رائدة اجلامعات العربية اخلا�شة وما بذله موؤ�ش�شها الدكتور /اأحمد 
احلوراين من جهود جبارة وخمل�شة لتحقيق نقلة نوعية ومتميزة يف قطاع 

التعليم العايل يف الردن والوطن العربي عامة.
وكذلك بني يف كلمته انه يلتحق يف اجلامعة طلبة من اأكرث من 47 جن�شية 
على م�شتوى العامل وي�شكل الطلبة غري الأردنيني ما ن�شبته اكرث من %5٢ 
وهي اأعلي الن�شب بني مثيالتها يف اجلامعات الأردنية الأخرى، وذلك ملا 
يتمتع به احلرم اجلامعي من بيئة امنه وهدوء وطماأنينة بالإ�شافة لل�شمعة 
اأعلى  اجلامعة  حققت  حيث  العامل  دول  خمتلف  يف  خلريجيها  الطيبة 
الن�شب يف امتحان الكفاءة اجلامعية الذي جتريه هيئة اعتماد موؤ�ش�شات 

التعليم العايل الأردنية.
وكذلك تطرق يف كلمته اإلى اأعداد الطلبة الكويتيني على مقاعد الدرا�شة 
والبالغ عددهم ما يقارب 400 طالب وطالبة منوها باأن اجلامعة خرجت 

ما يقارب 1٢00 طالب وطالبة من دولة الكويت خالل اأعوامها املن�شرمة 
تقدمها  التي  النوعية  التخ�ش�شات  حديثة  معر�س  يف  تناول  وكذلك 
والت�شميم  الألكرتونية  التجارة  وبرنامج  والنطق  ال�شمع  مثل  اجلامعة 
ال�شينيمائي وامل�شرحي والتليفزيوين وكذلك برنامج البكالوريو�س يف علوم 
الب�شريات واملاج�شتري يف اأنظمة النقل الذكية واملتوقع اأن يبداأ التدري�س 

بهما يف مطلع العام اجلامعي املقبل.
كما وتطرق ل�شراكات اجلامعة مع عدة جهات اكادميية متميزة على م�شتوى 
امل�شتجدات  احدث  ومواكبة  الكادميي  بامل�شتوي  الرتقاء  بهدف  العامل 
العلمية موؤكدا على ان جميع برامج اجلامعة قد حظيت باعتماد من قبل 

هيئة اعتماد الربامج الكادميية يف وزارة التعليم العايل الكويتية.
يف املقابل التقى الأ�شتاذ الدكتور �شادق حامد رئي�س جامعة عمان الأهلية 

عمداء الكليات ومدراء الدوائر واملراكز.
وبجدارة  ت�شتحق  الأهلية  عمان  جامعة  اأن  حامد  �شادق  الدكتور  وبنيَّ 
موؤ�ش�شها  بجهود  ا�شاد  حيث  اخلا�شة،  العربية  اجلامعات  رائدة  لقب 
قطاع  يف  نوعية  نقلة  بتحقيق  يحلم  كان  والذي  احلوراين  اأحمد  الدكتور 
التعليم العايل من خالل ان�شاء هذه اجلامعة، م�شيفًا اأن اجلامعة ت�شتعد 
جناح  ق�شة  اأ�شحت  والتي  املقبل  العام  يف  الف�شي  باليوبيل  لالحتفال 

حقيقية �شار على نهجها العديد من اجلامعات .
من جهة اخرى نظمت عمادة �شوؤون الطلبة يف جامعة عمان الأهلية موؤخرا 
وقفة احتجاجية لدعم �شمود اأهلنا يف غزة، �شارك فيها رئي�س اجلامعة 
اأع�شاء الهيئة التدري�شية وجمع  الأ�شتاذ الدكتور �شادق حامد وعدد من 
ال�شهداء،  اأرواح  على  الغائب  �شالة  الطلبة  اأدى  الطلبة.حيث  من  غفري 

رافعني الالفتات وال�شعارات التي نددت بالعدوان ال�شهيوين.
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احلوراين: اجلامعة تتميز بح�سن تاأهيل طلبتها 

نتيجة لالختيار امل�سوؤول لأ�ساتذتهم

جامعة عمان الهلية.... البيئة املالئمة للتعليم

تعترب الرائدة يف قطاع التعليم اخلا�س ويف مقدمة اجلامعات التي توفر 
الجراءات  من  جمموعة  تطبيق  على  عمدت  حيث  لطلبتها،  اآمنة  بيئة 
العمل  فعاليات  يف  طلبتها  معظم  ا�شراك  منها  الوقائية  وال�شيا�شات 
يف  متيزا  الكرث  للم�شاريع  لهم  الت�شجيعية  امل�شابقات  وعقد  التطوعي، 

جمالتهم واخت�شا�شتهم.
جامعة عمان الهلية بح�شب موؤ�ش�شها الدكتور اأحمد احلوراين، اأكد خالل 
نتيجة  طلبتها  تاأهيل  بح�شن  تتميز  اجلامعة  اأن  لـ»امل�شتثمرون«  حديثه 
لالختيار امل�شوؤول لأ�شاتذتهم واحلزم املدرو�س يف التعامل معهم والكفاءة 
العالية التي يتمتع بها رئي�س اجلامعة والعمداء كٌل يف جمال اخت�شا�شه، 
وهو ما اعطى طالب جامعة عمان الأهلية متيزَا وا�شحًا وان�شجامًا مميزًا 

خالل فرتة الدرا�شة وما بعدها.
وي�شيف اأن اجلامعة ت�شتكمل ويف كل عام التجهيزات واملرافق التي ت�شاعد 
التكاليف،  بلغت  مهما  ومتّيزه  لإبداعه  املالئم  اجلو  توفري  على  الطالب 
والتي تنعك�س بدون اأدنى �شك على م�شتوى الطالب وتاأهيله ب�شورة خا�شة 

وعلى اجلامعة ب�شورة عامة.
ومن اأبرز اأهداف اجلامعة، �شعيها الدائم اإلى ا�شتحداث وتطوير برامج 
وتخ�ش�شات اأكادميية ملواكبة التطورات احلديثة ومبا يتنا�شب واحتياجات 
ثقافات  من  وطلبة  وموهوبني  متميزين  طلبة  وا�شتقطاب  العمل،  �شوق 
خمتلفة، وتنمية مهارات الطلبة ال�شخ�شية والعملية والقدرات الأكادميية، 

وتبني منهجيات حديثة لالرتقاء باأ�شاليب العملية التعلمية والتعليمية مبا 
يتنا�شب وامل�شتجدات العلمية والتكنولوجية.

كما ت�شعى اجلامعة اإلى تهيئة بيئة تعليمية مالئمة، ودعم وحتفيز البحث 
الهيئة  لأع�شاء  العلمي  البحث  مهارات  وتعزيز  اجلامعة،  يف  العلمي 
التدري�شية والطلبة، وربط البحث العلمي باحتياجات املجتمع، ا�شافة اإلى 
املراكز  واإن�شاء  والإداري،  الفني  الكادر  وقدرات  مهارات  وتطوير  تنمية 

العلمية والريادية وم�شاندتها.
بال�شافة اإلى ذلك ت�شعى اجلامعة اإلى التميز والرتقاء بجودة خمرجات 
التعليم، من خالل تبني منهجيات وا�شرتاتيجيات تعتمد على بناء نظام 
�شبط جودة ومتابعة نوعية يف جميع الكليات والأق�شام الأكادميية واملراكز 
والدوائر الإدارية، لتتبواأ مركزًا متقدمًا يف موؤ�ش�شات التعليم العايل، لي�س 
على م�شتوى اململكة الأردنية الها�شمية فح�شب، واإمنا على م�شتوى العامل 

العربي. 
واأ�شار احلوراين الى انه و�شمن اطار مواكبة التطور التكنولوجي ال�شريع 
يف ع�شر ثورة املعلومات، فقد قامت جامعة عمان الهلية بتبني تقنيات 
يف  التعليمي  النظام  يف  ذلك  وتوظيف  الإلكرتوين  والتعلم  املعلومات، 
اأوليات  من  الأهلية  عمان  جامعة  بذلك  لتكون  كافة،  التخ�ش�شات 

اجلامعات التي تنبت هذه التقنيات.
جتربة  كانت  اإن�شائها  فكرة  اأن  احلوراين  اكد  اجلامعة،  تاأ�شي�س  وحول 
فريدة من نوعها حمفوفة باملخاطر من اجلانب ال�شتثماري، كون املجتمع 
اأما  العايل اخلا�س،  التعليم  كان �شد فكرة  املا�شي  القرن  ت�شعينيات  يف 
اليوم ومن خالل ما و�شلت اليه اجلامعات اخلا�شة من م�شتوى عال من 

الإجنازات على امل�شتوى العاملي فان الفكرة تغريت جذريا.
احلكومية  اجلامعات  بني  التناف�س  اآفاق  فتح  اخلا�س  التعليم  اأن  وقال 
يف  دائما  ال�شباقة  كانت  اخلا�شة  اجلامعات  اأن  اإلى  م�شريا  واخلا�شة، 
وان  العام واخلا�س ومعايري �شبط اجلودة، كما  تطبيق معايري العتماد 
التعليم العايل اخلا�س اثبت جودته عامليا مقارنة بالتعليم العام، فتجرية 
التطور  من  املزيد  نحو  م�شتمرة  و�شتبقى  حديثة  تعترب  اخلا�س  التعليم 

والتميز.
 ٣00 يبلغ  املوظفني  من  كبريا  كادرا  اليوم  متتلك  الأهلية  عمان  فجامعة 
من  تخفيف  يف  اخلا�شة  اجلامعات  دور  على  دليل  وهذا  اإداري،  موظف 
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تعمل على ا�ستقطاب طلبة متميزين وموهوبني من ثقافات خمتلفة

د.حامد: اجلامعة تبنت تقنيات املعلومات والتعلم 

الإلكرتوين ملواكبة التطور يف ع�سر ثورة املعلومات

ظاهرة البطالة، وم�شاعدة القت�شاد الوطني، اإ�شافة اإلى خدمة املجتمع 
بتامني  كان  �شواء  املحلية  املجتمعات  لأبناء  اخلدمات  تقدمي  خالل  من 
والندوات  الدورات  كعقد   ، لهم  الإن�شانية  اخلدمات  تقدمي  اأو  الوظائف 

املجانية.
بتطور  �شاهمت  التي  العوامل  اهم  حديثه  خالل  احلوراين  وا�شتعر�س 
جامعة عمان الهلية على امل�شتويني املحلي والقليمي، ا�شافة الى النجاح 

ان  الى  منوها  اليه،  و�شلت  التي  الطيبة  وال�شمعة  حققته  الذي  الكبري 
اجلامعة �شهدت حركة تطور و�شاعة �شملت كافة املجالت وذلك ب�شهادة 
املهنية  والنقابات  الطلبة  من  الردين  املجتمع  ومكونات  فائات  جميع 

واملوؤ�ش�شات الر�شمية وغري الر�شمية.
وقال ان هناك �شبعة عوامل رئي�شية �شاهمت يف و�شول جامعة عمان الهلية 
للم�شتوى الراقي الذي و�شلت اليه، اول هذه العوامل هو اختيارها لنوعية 
اأرقى  اع�شاء الهيئة التدري�شية من اأ�شحاب الكفاءات املتميزة وخريجي 
الكادميي  الر�شاد  دور  تعزيز  هو  الثاين  العامل  اما  العاملية،  اجلامعات 
للطلبة، بحيث عمدت اجلامعة ان يكون هناك مر�شد لكل طالب ي�شاعده يف 
كل ما يتعلق باملوا�شيع والعمال الكادميية وحت�شيله العلمي، اما العامل 
الثالث فهو البيئة اجلاذبة والطماأنينة التي ت�شعى اجلامعة لتحقيقها على 
والعامل  وموظفيها،  التدري�س  هيئة  واع�شاء  الطلبة  من  مكوناتها  كافة 
الرابع فيتمثل يف تركيزها على توفري الربامج الكادميية والتخ�ش�شات 
يعاين  التي  املتكررة  التخ�ش�شات  وجتنب  املحلي،  ال�شوق  يحتاجها  التي 

خريجوها من البطالة.
التدريب  تاأكيد اجلامعة وحر�شها على  العامل اخلام�س وهو  اأن  واأ�شاف 
امليداين الفعلي للطلبة وذلك لكافة التخ�ش�شات، م�شريا الى ان التدريب 
امليداين يتعرب جزءا اأ�شا�شيا من اخلطة الدرا�شية للجامعة والتي تهدف 
من خاللها الى تاهيل قدرات الطلبة ملمار�شة املهنة مبا�شرة دون احلاجة 
الى التدريب بعد التخرج، اما العامل ال�شاد�س فيتمثل فيما تربمه اجلامعة 
من �شراكات واتفاقيات مع نظرائها من اجلامعات العاملية امل�شهورة، وذلك 
ماج�شتري  برنامج  ذلك  على  ومثال  الكادميية  الربامج  من  عدد  لدارة 
بالتعاون مع جامعة هرييون وات يف جمهورية ا�شكوتلندا،  ادارة العمال 
املجتمع  فعاليات  مع  بالتعاون  والخري  ال�شابع  العامل  اأنح�شر  املقابل  يف 
املهنية،  والنقابات  واخلا�شة  الر�شمية  واملوؤ�ش�شات  كالبلديات  املحلي 
م�شريا ان جامعة عمان الهلية اكت�شبت �شمعتها الطيبة من خالل م�شتوى 

خريجيها الذين اأثبتوا الكفاءة يف �شوق العمل.
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عطاري: امل�ست�سفى ي�سعى ملواكبة اأحدث التطورات الطبية لتقدميها ملر�ساه

حتت اإ�سراف فريق طبي ياباين

م�ست�سفى ال�ستقالل 
جتري عملية ق�سطرة الأولى من نوعها

اقيمت يف م�شت�شفى ال�شتقالل ور�شة عمل بني فريق طبي من امل�شت�شفى 
وفريق طبي ياباين، حيث اجريت عملية معقدة يف فتح ال�شرايني املغلقة 
واملتكل�شة منذ زمن بعيد وال�شتغناء عن العمليات اجلراحية وفتح ال�شدر، 

وت�شمنت الور�شة عمل حالت معقدة يف الق�شطرة العالجية.
 

وقال مدير عام م�شت�شفى ال�شتقالل الدكتور ا�شامة عطاري، اأن اخ�شائي 
العواي�شة  اإبراهيم  رائد  الدكتور  العالجية  والق�شطرة  القلب  امرا�س 
اأقيمت على مدار يومني متت با�شت�شافة فريق  التي  الور�شة  ا�شرف على 

. Saturo طبي ياباين برئا�شة الربوف�شور العاملي الدكتور
 

وهي  العالجية  الق�شطرة  يف  معقدة  حالت  ت�شمنت  الور�شة  اأن  واأ�شاف 
العمليات  وال�شتغناء عن  بعيد  واملتكل�شة منذ زمن  املغلقة  ال�شرايني  فتح 

اجلراحية وفتح ال�شدر.

وبينت الور�شة طريقة عالج هذه ال�شرايني عن طريق الق�شطرة العالجية 
اإلى �شريان والدخول  وفتح ال�شرايني بالطريقة غري املبا�شرة من �شريان 
تكللت  احلالت  من  عدد  عمل  مت  وقد  الأعلى،  اإلى  الأ�شفل  من  بالعك�س 

جميعها بالنجاح التام بالرغم من ال�شعوبة البالغة وتعقيدها.
 

الياباين  الطبي  الفريق  يراأ�س  الذي   Saturo الدكتور  اأ�شاد  جانبه  من 
الذي يعد الأف�شل يف العامل، بامل�شتوى الطبي املتميز لالأردن على امل�شتوى 
اخلالدي  م�شت�شفى  من  كل  يف  الطبية  التجهيزات  ومب�شتوى  العاملي، 
والعناية  القلب  ق�شطرة  وغرف  امل�شاندة  الطبية  والفرق  وال�شتقالل 

احلثيثة.

العاملي  لتميزه  العواي�شة  رائد  الدكتور  على   Saturo الدكتور  اأثنى  كما 
اأظهرها  التي  البالغة  واملهارة  الر�شغ  �شريان  طريق  عن  القلب  بق�شطرة 

الدكتور العواي�شة يف التعامل مع جميع احلالت املعقدة .
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دينار  5٨ر11مليون  الى  املا�شي  حزيران  لنهاية  ال�شريبة  بعد  الحتاد  بنك  ارباح  ارتفعت 
مقارنة مع ذات الفرتة من العام املا�شي ٢01٣ والتي بلغت ارباحها1ر10 مليون دينار .

واظهرت البيانات املالية للبنك ارتفاع اجمايل م�شاريف البنك الى ٣ر٢0 مليون دينار مقارنة 
مع 5ر1٨ مليون دينار لنف�س الفرتة املقارنة من العام املا�شي ٢01٣.

وارتفعت موجودات البنك لنهاية حزيران من العام احلايل ٢014 الى 140ر٢ مليار دينار فيما 
�شجلت لنهاية كانون الول من العام املا�شي 9ر1 مليار دينار. 

وبالن�شبة للربع الثانى من العام احلايل ٢014، فاإرتفعت اأرباح البنك  بن�شبة 5.9% حيث بلغت 
6.٣ مليون دينار مقارنة مع 5.9 مليون دينار خالل نف�س الفرتة من العام املا�شى ٢01٣.

موؤ�شرا  تعترب  املتحققة  الأرباح  اإن  �شلفيتي،  ع�شام  الحتاد  بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال 
ال�شيا�شات  وح�شافة  والإقليمية،  املحلية  الأحداث  مع  التعامل  يف  وجناحه  البنك  قدرة  على 

الئتمانية املتبعة يف البنك.
واأ�شاف اأن البنك �شيوا�شل م�شرية جناحه بكل كفاءة واقتدار من خالل تقدمي اأف�شل اخلدمات 
امل�شرفية عرب �شبكة فروعه، بالإ�شافة اإلى حتقيق اأف�شل النتائج بف�شل متانة موؤ�شراته املالية 

وجودة اأ�شوله مع حر�شه الدائم على تعزيز ثقة العمالء بالبنك.

٥ر11 مليون دينار اأرباح بنك الحتاد الن�سف �سنوية

�سلفيتي: البنك �سيوا�سل 

م�سرية جناحه بكل كفاءة واقتدار

املع�سر: البنك عازم على موا�سلة
 تنفيذ خطته يف تعزيز م�سادر اأمواله

 وزيادة ح�سته ال�سوقية

بن�شبة 1.٣%؛ حيث و�شلت قيمتها اإلى 1.٣٣ مليار دينار، هذا اإلى جانب النمو يف ودائع العمالء 
اإلى 1.5٢ مليار دينار، يف حني ارتفعت حقوق امل�شاهمني بن�شبة %5.6  بن�شبة 4% والتي و�شلت 

والتي و�شلت قيمتها اإلى ٣00 مليون دينار.
ا�شتمر  البنك قد  باأن  املع�شر،  الدكتور رجائي  الأردين  الأهلي  البنك  اإدارة  رئي�س جمل�س  و�شّرح 
خالل الن�شف الأول من العام ٢014 يف حتقيق ن�شب منو جيدة يف الت�شهيالت والودائع والإيرادات 
على  وحر�شه  املخاطر  اأنواع  كافة  جتاه  ينتهجها  التي  املتحفظة  ال�شيا�شة  من  بالرغم  الت�شغيلية 
جودة و�شالمة موجوداته، واملحافظة على ن�شب �شيولة ومالءة منا�شبة؛ حيث قام البنك بزيادة 
حجم املخ�ش�شات املر�شودة ملواجهة كافة اأنواع املخاطر بقيمة 1٣ مليون دينار اأردين بال�شايف، 

وذلك يف �شبيل تقوية مركزه املايل ويف مواجهة ظروف بع�س العمالء.
واأ�شار الدكتور رجائي املع�شر اأن البنك ا�شتطاع خالل العام احلايل من اإمتام �شفقة بيع م�شاهمته 
زيادة  اأهمها  من  فوائد  بعدة  عليه  وعاد  البنك  اأداء  لبنان، مما ح�شن  الدويل  الأهلي  البنك  يف 
اأرباح البنك ب�شكل ملحوظ، ف�شاًل عن حت�شن ن�شب املالءة ون�شب ال�شيولة ب�شكل كبري، الأمر الذي 
ذات  ا�شتثمارات  اأمواله يف  توظيف  اأكرب يف  ومرونة  الأمام،  اإلى  دفعة  البنك  اإعطاء  �شي�شهم يف 

مردود اأعلى وخماطر اأقل.
واأكد على عزم البنك موا�شلة تنفيذ خطته ال�شرتاتيجية املتمثلة يف تعزيز م�شادر اأمواله وزيادة 
ح�شته ال�شوقية يف خمتلف القطاعات الإنتاجية من �شركات واأفراد وموؤ�ش�شات �شغرية ومتو�شطة، 
وتعزيز  قاعدتها،  وتو�شيع  املتنوعة،  القطاعات  هذه  تنمية  على  وتركيزه  البنك  حر�س  ومبينًا 

اخلدمات املقدمة لها �شمانًا ملوا�شلة حتقيق الأرباح ب�شكل �شحي و�شليم.
وفيما يخ�س اأهم املوؤ�شرات املالية للبنك، فقد و�شلت ن�شبة العائد على حقوق امللكية اإلى 5.٨%، 
يف حني بلغ العائد على اإجمايل املوجودات ما ن�شبته 1.1%، وقد و�شلت ال�شيولة القانونية اإلى ما 
ن�شبته 1٢9%، اأما ن�شبة كفاية راأ�س املال فقد بلغت 1٣.1%، علمًا باأنه من املتوقع اأن تتجاوز ما 

ن�شبته 15% بنهاية العام احلايل نتيجة ارتفاع اأرباح البنك. 

الأول من عام ٢014  الن�شف  الأردين خالل  الأهلي  البنك  حقق 
مقارنة  ال�شريبة  قبل  دينار  مليون   ٣5.9 بلغت  �شافية  اأرباحًا 
حمققا  ال�شابق  العام  من  الفرتة  لنف�س  دينار  مليون   1٣.7 مع 
بذلك منوا يف الرباح بن�شبة 16٢%، يف حني بلغ �شايف الربح بعد 
دينار  مليون   10 مع  مقارنة  دينار  مليون   ٢5.5 حوايل  ال�شريبة 

لنف�س الفرتة من العام ال�شابق.
بن�شبة  الدخل  اإجمايل  يف  منوًا  للبنك  املالية  البيانات  واأظهرت 
4%؛ حيث و�شل اإلى 54 مليون دينار، ومنوًا يف اإجمايل الت�شهيالت 

٣٥.9 مليون دينار اأرباح »الأهلي الأردين« قبل ال�سريبة للن�سف الأول
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ارتفعت اأرباح بنك الأردن بعد ال�شريبة واملخ�ش�شات بن�شبة ٢0 باملئة يف الن�شف الأول من العام 
احلايل ٢014 اإلى 1ر٢0 مليون دينار مقارنة مع ٨ر16 مليون دينار للفرتة ذاتها من ٢01٣.

واأكد البنك ان النتائج املالية للن�شف الول من العام احلايل ٢014 اظهرت اأن اجمايل ارباح البنك 
بلغت 5ر٢7 مليون دينار مقابل 4ر٢٣ مليون دينار لفرتة املقارنة ذاتها من العام املا�شي ٢01٣.

واأرجع البنك هذا الإرتفاع اإلى منو �شافى اإيرادات الفوائد خالل الن�شف الأول من العام احلالى 
العام  من  الفرتة  بنف�س  دينار  مليون   4٢.16 بـ  مقارنة  دينار  مليون   46.75 اإلى  لت�شل   %10.9
املا�شي ٢01٣، يف املقابل بلغ جمموع موجودات البنك لنهاية جزيران من العام احلايل ٢014 حوايل 

٢.٢٣ مليار دينار.
وقال رئي�س جمل�س الدارة / املدير العام لبنك الالأردن �شاكر فاخوري، اأن النتائج املالية توؤكد على 
اإ�شرتاتيجية البنك يف التعامل مع الأدوات املالية املختلفة وقدرتها على تخطي املعوقات  اأن جناح 

املختلفة.
واأ�شاف ان هذه النتائج ما هي اإل تاأكيد على اأن بنك الأردن مي�شي قدما نحو املزيد من الإجنازات 
والنجاحات، حيث وا�شل البنك تدعيم وتقوية مركزه املايل من ناحية، وزيادة ربحية اأن�شطته من 
ناحية اأخرى، متوقعا يف الوقت نف�شه اأن يتمكن البنك من حتقيق نتائج اأف�شل يف الفرتات املقبلة 

من هذا العام.

دولر لنف�س الفرتة من العام ال�شابق، مما يوؤكد على ان النتائج التي مت حتقيقها تعك�س قدرة 
البنك امل�شتمرة على الو�شول الى اف�شل م�شتويات الداء.

وارتفعت ودائع العمالء مببلغ 1.7 مليار دولر بنهاية ٣0 حزيران ٢014 بواقع 5% لت�شل الى 
٣4.4 مليار دولر مقارنة مع ٣٢.7 مليار دولر بنهاية ٣0 حزيران ٢01٣، كما منت اجمايل 
الت�شهيالت الئتمانية بن�شبة 4% لت�شل اإلى ٢٣.7 مليار دولر مقارنة مع ٢٢.9 مليار دولر كما 

يف ٣0 حزيران ٢01٣.
حققها  التي  اليجابية  النتائج  اإن  امل�شري،  �شبيح  العربي،  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال 
باف�شل  واللتزام  للبنك  احل�شيفة  الدارة  تعك�س  احلايل  العام  من  الول  الن�شف  يف  البنك 
المثل  التوظيف  على  البنك  قدرة  على  دليال  تعترب  النتائج  هذه  ان  كما  املهنية،  املمار�شات 
لودائع العمالء واموال امل�شاهمني بال�شافة الى تركيزه على تقدمي اف�شل احللول واخلدمات 

امل�شرفية للعمالء بجميع املناطق التي يتواجد بها. 
من جانبه اأكد املدير العام التنفيذي للبنك العربي، نعمه ال�شباغ، اأن البنك ومن خالل كفاءة 
توظيفاته حقق منوا يف �شايف الفوائد والعمولت بن�شبة ٣ % و7 % على التوايل مقارنة مع نف�س 
�شايف  بلغت  حيث  مرتفعة  �شيولة  بن�شبة  احتفاظه  الى  بال�شافة   ، ال�شابق  العام  من  الفرتة 

القرو�س الى الودائع 6٢.5% وكذلك احتفاظه بن�شبة كفاية راأ�س املال بلغت %14.15.
وتاأكيدا على ال�شتمرار يف حتقيق نتائج متميزة فقد اكد �شبيح امل�شري ان البنك ي�شعى الى 
حتقيق اف�شل النتائج والهداف املرجوة مل�شاهميه وعمالئه، واأ�شار كذلك الى اأن البنك ح�شل 
موؤخرا على جائزة اأف�شل بنك بال�شرق الو�شط للعام ٢014 من قبل »غلوبال فاينان�س« املجلة 

العاملية املتخ�ش�شة بال�شوؤون املالية ومركزها نيويورك. 

20.1 مليون دينار اأرباح بنك الأردن الن�سف ال�سنوية

41٥ مليون دولر الأرباح ال�سافية للبنك العربي يف الن�سف الأول

فاخوري: البنك مي�سي قدما 

نحو املزيد من الإجنازات والنجاحات

امل�سري: البنك ي�سعى اإلى حتقيق اأف�سل 

النتائج والأهداف املرجوة مل�ساهميه وعمالئه

العام  من  الول  للن�شف  بالأرباح  منوا  العربي  البنك  حقق 
ال�شريبة  بعد  ال�شافية  الرباح  بلغت  حيث   ،%7 بن�شبة   ٢014
مليون   ٣٨7.٣ مع  مقارنة  دولر  مليون   414.9 واملخ�ش�شات 



ـي
فـــ

صر
مل�

ع ا
ـــا

طـ
لق

ي ا
فـــ

ار 
ـــــ

ثم
�صت

لإ
ا

امل�ستثمـــــــــــرون الن�سامــــــــــــى     اأيلول  ٢٠١4 68

بلغت اأرباح البنك ال�شتثماري بعد ال�شريبة لنهاية حزيران من العام احلايل ٢014 حوايل ٣ر6 
مليون دينار.

وقال البنك، اإن جمموع اأرباح البنك قبل ال�شريبة واملخ�ش�شات للن�شف الول من العام احلايل 
لنهاية  املتحقق  الدخل  اجمايل  فيه  بلغ  الذي  الوقت  دينار، يف  مليون  بلغت حوايل 7.٨    ٢014
حزيران من العام احلايل ٢014 حوايل 1٨.5 مليون دينار مقارنة مع حوايل 1٨.٣ مليون دينار 

للفرتة ذاتها من العام املا�شي ٢01٣.
واظهرت البيانات املالية للبنك يف ارتفاع موجودات البنك خالل الن�شف الول من العام احلايل 
٢014 لتبلغ 797 مليون دينار، فيما �شجلت لنهاية كانون الول من العام املا�شي 77٨ مليون دينار.
يف  ال�شتمرار  ا�شتطاع  البنك  ان  جردانة،  ب�شر  ال�شتثماري  البنك  ادارة  جمل�س  رئي�س  وقال 

املحافظة على متانة مركزه املايل وتلبية حاجات م�شاهميه ومتعامليه.
وبني ان ما حققه البنك الإ�شتثماري من نتائج توؤكد ا�شتمرار تقدمه ومنوه ليعزز موقعه يف القطاع 
الوطني، ملا ت�شهده املنطقة  ال�شلبية على القت�شاد  التاأثريات  امل�شريف الأردين على الرغم من 

املحيطة من اأزمات �شيا�شية واقت�شادية.
وقدرتها  جناحها  املختلفة  املالية  الأدوات  مع  التعامل  يف  اأثبتت  البنك  اإ�شرتاتيجية  اأن  واو�شح 
على تخطي املعوقات املختلفة، كما وا�شتمرار البنك يف مواكبة التطورات التي ت�شهدها ال�شناعة 

امل�شرفية.

٣ر6 مليون دينار اأرباح البنك ال�ستثماري الن�سف �سنوية

جردانة: البنك وا�سل مواكبة التطورات 

التي ت�سهدها ال�سناعة امل�سرفية

 ٢7.7 اإلى   %4 بن�شبة  للبنك  الن�شفية  الأرباح  اإرتفاع  عن  »الأردن  الكويتى  الأردنى  البنك  اأعلن 
مليون دينار مقارنة مع ٢6.6 مليون دينار خالل نف�س الفرتة من العام املا�شى ٢01٣.

وح�شب البيانات املالية للبنك، فقد جنى اأرباح خالل الن�شف الأول من العام اجلارى ٢014 من 
الثانى  الربع  اأرباح  واإرتفعت  األف دينار«، كما  بيع موجودات مالية بالكلفة املطفاأة بلغت ٢.٨69 

بن�شبة ٢٨% اإلى 16.9 مليون دينار مقابل 1٣.1٨ مليون دينار خالل الفرتة املقارنة.
 ٢014 احلايل  العام  من  الول  الن�شف  خالل  واملخ�ش�شات  ال�شريبة  قبل  البنك  اأرباح  وبلغت 
مليار  البنك حوايل 6.٢  فيه جمموع موجودات  بلغ  الذي  الوقت  دينار، يف  مليون  حوايل 1.٣٨ 

دينار.
ويقوم البنك بجميع الأعمال امل�شرفية و املالية داخل و خارج اململكة الأردنية ،  كما تقوم بتقدمي 

خدمات التاأمني و الو�شاطة املالية عن طريق �شركاتها التابعة.
و�شرح رئي�س جمل�س اإدارة البنك الردين الكويتي عبد الكرمي الكباريتي، اأن هذه النتائج جاءت 
من�شجمة مع التوقعات ومع اأهداف خطة العمل التي اعتمدتها الإدارة لتحقيق التوازن بني النمو 
الأ�شول  جودة  ول�شمان  املخاطر  لإدارة  املعتمدة  وال�شيا�شات  بالقواعد  الإلتزام  مع  والربحية 

و�شالمة الإ�شتثمارات. 
واأو�شح الكباريتي اأن ما مت حتقيقه خالل الن�شف الأول يعترب مر�شيا يف ظل توا�شل تاأثري الظروف 
الإقت�شادية وال�شيا�شية غري املواتية التي متر بها املنطقة، واأكد على ثقته بقدرة البنك على حتقيق 

اإجنازات اأف�شل يف الفرتة املقبلة.

28 مليون دينار اأرباح لــ »الأردين الكويتي« للن�سف الأول

الكباريتي: ما مت حتقيقه يعترب مر�سيا 

يف ظل توا�سل تاأثري الظروف الإقليمية
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يف   %4 بن�شبة   )ABC( امل�شرفية  العربية  املو�ش�شة  لبنك  ال�شريبة  قبل  ال�شافية  الرباح  منت 
الن�شف الول من العام احلايل ٢014 مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�شي.

العربية  املو�ش�شة  لبنك  ال�شريبة  قبل  ال�شافية  الرباح  بلغت  فقد  للبنك  املالية  البيانات  وح�شب 
امل�شرفية يف الن�شف الول الول من العام احلايل 9.٢ مليون دينار، مقارنة مع ٨.٨ مليون دينار 

يف نف�س الفرتة من العام ال�شابق.
وقالت الع�شو املنتدب واملدير العام للبنك �شيمونا �شابيال ب�شوتي، ان النتائج اليجابية التي حققها 
تهدف  والتي  البنك  انتهجها  التي  ال�شيا�شة  عن  تعرب   ٢014 عام  من  الول  الن�شف  خالل  البنك 
كافة  يف  ال�شوقية  ح�شته  زيادة  يف  واملتمثلة  ال�شرتاتيجية  البنك  خطة  وتنفيذ  النمو  موا�شلة  الى 
القطاعات من خالل العمل على تنويع خدماته ومنتجاته امل�شرفية وتو�شيع قاعدة عمالئه وتعزيز 

جتربتهم امل�شرفية.
وعلى �شعيد النتائج املالية، و�شل اجمايل الدخل خالل الن�شف الول من العام الى ٢1.5 مليون 
وارتفعت  كما   ،%6.4 ن�شبتها  بزيادة  اي  ال�شابق،  العام  خالل  دينار  مليون   ٢0.٢ مقابل  دينار 
نهاية حزيران ٢014، مقارنة مع 956 مليون  الى 1.04٨ مليار دينار يف  لت�شل  البنك  موجودات 

دينار يف نهاية كانون الول ٢01٣، اي بن�شبة منو بلغت %9.6.
العمالء فقد  ودائع  اما على �شعيد  دينار،  مليون  الى 4٨٣  الئتمانية  الت�شهيالت  وو�شلت حمفظة 
ارتفعت ب�شكل ملحوظ لت�شل الى 661 مليون دينار، اي بن�شبة منو بلغت 1٢%، ما يوكد ويعزز ثقة 

املودعني بالبنك.

العام احلايل بن�شبة 1٨  ارتفعت الأرباح ال�شافية لبنك القاهرة عمان يف الن�شف الأول من 
باملئة تقريبا اإلى 6ر٢0 مليون دينار مقارنة مع 4ر17 مليون دينار للفرتة ذاتها من ٢01٣.

�شريبة  خم�ش�س  قبل  الأرباح  بلغت  فقد  ال�شنوية،  الن�شف  للبنك  املالية  البيانات  وبح�شب 
الدخل 6ر٣0 مليون دينار مقابل 6ر٢5 مليون دينار لفرتة املقارنة ذاتها من العام املا�شي ٢01٣.
و�شجل البنك اي�شًا ارتفاع يف �شافى ارباحه خالل الربع الثانى من العام اجلارى لت�شل الى 
بزيادة  املا�شى  العام  من  املقابلة  الفرتة  فى  دينار  مليون   ٨.٨4 مقابل  دينار  مليون   10.14

 .%14.7
وح�شب البيانات املاملية، فقد ارتفع �شافى ايرادات الفوائد للبنك بن�شبة 11.55% لت�شل الى 
51 مليون دينار مقابل 46 مليون دينار عن الفرتة نف�شها من العام املا�شى ٢01٣، كما وارتفعت 
ودائع العمالء للبنك لتبلغ 1.54 مليار دينار فى مقابل 1.4٣ مليار دينار فى الفرتة املماثلة 

للعام املا�شى بن�شبة %7.7.
كما وبلغ جمموع موجودات البنك خالل الن�شف الول من العام احلايل ٢014 حوايل ٢.٣ مليار 

دينار مقارنة مع حوايل ٢.٢ مليار دينار للنهاية كانون الأول من العام املا�شي ٢01٣.
وقال رئي�س جمل�س ادارة بنك القاهرة عمان يزيد املفتي، 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.

يف  ما�س  البنك  اأن  توؤكد  احلايل،  العام  من  الأول  الن�شف  يف  البنك  نتائج  اإن  واأ�شاف 
جميع  يف  الت�شغيلية  الإيرادات  على  والرتكيز  الدخل  م�شادر  تنويع  على  املبنية  ا�شرتاتيجيته 
املناطق التي يعمل بها، م�شريا اإلى اأن البنك م�شتمر يف تقدمي اأف�شل اخلدمات امل�شرفية من 

خالل فروعه املنت�شرة يف جميع املناطق التي يتواجد بها.

9.2 مليون دينار اأرباح »املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية« قبل ال�سريبة للن�سف الأول

6ر20 مليون دينار اأرباح القاهرة عمان ن�سف ال�سنوية

ب�سوتي:  النتائج املالية للبنك تعرب عن 

ال�سيا�سة الناجحة التي انتهجها البنك

املفتي: البنك ما�س يف اإ�سرتاتيجيته 

املبنية على تنويع م�سادر الدخل
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ارتفعت الأرباح ال�شافية لبنك الإ�شكان يف الن�شف الأول من العام احلايل ٢014  بن�شبة 4ر16 
باملئة بعد املخ�ش�شات وال�شريبة اإلى 1ر61 مليون دينار مقارنة مع 5ر5٢ مليون دينار للفرتة 

ذاتها من ٢01٣.
وقال البنك، اإن النتائج املتحققة توؤكد قوة املركز املايل للبنك وقدرته على ال�شتمرار بتحقيق 

املزيد من الجنازات ومعدلت النمو مبختلف الأن�شطة.
مع  من�شجمة  جاءت  املتحققة  النتائج  اإن  مارتو  مي�شيل  الدكتور  الإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال 
ا�شرتاتيجية العمل التي يعتمدها البنك، والتي اأ�شا�شها ا�شتقطاب املزيد من م�شادر الأموال 
وتوظيفها بكفاءة عالية وذلك يف اإطار اإدارة ح�شيفة للمخاطر، متوقعا يف الوقت حتقيق نتائج 

اأف�شل خالل الن�شف الثاين من هذا العام.
وبني اأن جمموع املوجودات و�شل يف نهاية حزيران ٢014 اإلى 6ر7 مليار دينار بزيادة ن�شبتها 
اإلى ٣ر5 مليار دينار بزيادة 6ر٣  اأر�شـــدة ودائع العمالء  5 باملئة عن نهاية ٢01٣، وارتفعت 
باملئة، مثلما ارتفع �شايف ر�شيد حمفظة الت�شهيالت الئتمانية بن�شبة ٢ر5 باملئة اإلى ٨ر٢ مليار 

دينار لفرتة املقارنة ذاتها.
اأن البنك حقق نتائج ايجابية مبختلف موؤ�شرات الأداء حيث بلغت ن�شبة  واأكد الدكتور مارتو 
كفاية راأ�س املال 6ر17 باملئة وهي اأعلى من احلد الأدنى املطلوب من البنك املركزي الأردين 
البالغ 1٢ باملئة، وبلغت ن�شبة �شايف الت�شهيالت اإلى ودائع العمالء 5٣ باملئة ما مكن البنك من 
النتائج اليجابية جاء �شمن توقعات الإدارة  اإن حتقيق هذه  الحتفاظ ب�شيولة مرتفعة.وقال 
وبحدود الأهداف املعتمدة، ونتيجة ال�شتمرار بتقدمي اأف�شل املنتجات واخلدمات امل�شرفية، 
وتطبيق املزيد من احللول واخلدمات امل�شرفية املبتكرة مبا يلبي احتياجات العمالء احلاليني 

ويعزز العالقة معهم، ومبا ميكن من ا�شتقطاب عمالء جدد.

61 مليون دينار اأرباح »الإ�سكان« بالن�سف الأول

مارتو: البنك حقق نتائج ايجابية 

مبختلف موؤ�سرات الأداء

ال�سامل: النتائج املالية توؤكد اأن البنك 

مي�سي قدما نحو املزيد من النجاح

حقق كابيتال بنك ارتفاعا يف اأرباحه للن�شف الأول من العام احلايل، اإذ منت بن�شبة ٨.10 
باملائة مقارنة مع ذات الفرتة من العام ٢01٣، حيث بلغت اأرباحه ال�شافية بعد ال�شريبة ٢0 
مليون دينار حتى نهاية حزيران ٢014، مقارنة مع 1٨ مليون دينار يف نهاية نف�س الفرتة من 

العام املا�شي.
واو�شح رئي�س جمل�س اإدارة كابيتال بنك با�شم خليل ال�شامل الى انه خالل ال�شته اأ�شهر الأولى 
من عام ٢014 ا�شتطاع البنك ان يحقق زيادة يف �شايف الت�شهيالت لت�شل الى 7٣0 مليون دينار 
مقارنة مع 676 مليون يف نهاية العام املا�شي وبن�شبة منو بلغت 7.9 %، بالإ�شافة اإلى الزيادة 
يف ودائع العمالء حيث بلغ ر�شيدها حوايل 1٢٢٣ مليون دينار مقارنة مع 1140 مليون دينار 

كما يف نهاية عام ٢01٣ وبن�شبة منو قدرها ٣.7 % . 
تاأكيد على ان كابيتال  النتائج املالية التي حققها البنك ما هي ال  باأن هذه  وا�شاف ال�شامل 
بنك مي�شي قدما نحو املزيد من الجنازات والنجاحات من خالل الرتكيز على خدمة وتلبية 
احتياجات عمالءه بالأردن، بالإ�شافة الى تعميق العالقة البنكية مع امل�شرف الأهلي العراقي 

وتر�شيخ مكانته كبنك اإقليمي.

20 مليون دينار اأرباح كابيتال بنك خالل الن�سف الأول
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اإرتفعت اأرباح بنك الإ�شتثمار العربي الأردين خالل الن�شف الأول من العام 
دينار  مليون   ٨.5 مع  مقارنة  دينار  مليون   9.7 بلغت  حيث   ٢014 احلايل 

خالل الفرتة ذاتها من العام املا�شى و بن�شبة %1٣.٨.
الن�شف  خالل  الدخل  اجمايل  بلغ  فقد  لل�شركة،  املالية  البيانات  وح�شب 
الول من العام احلايل ٢014 حوايل ٢٣.1 نليون دينار مقارنة مع حوايل 
٢0.٣ مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�شي ٢01٣، يف الوقت الذي بلغ 
فيه جمموع موجودات البنك لنهاية حزيران من العام احلايل ٢014 حوايل 
1.7 مليار دينار مقارنة مع حوايل 1.٢ مليار دينار لنهاية كانون الول من 

العام املا�شي ٢01٣.
مليون   5.7 اإلى   %٢5.75 بن�شبة  الأرباح  اإرتفعت  الثاين،  للربع  وبالن�شبة 

دينار مقابل 4.5 مليون دينار خالل نف�س الفرتة من العام املا�شي ٢01٣.
وقال املدير العام/الرئي�س التنفيذي للبنك هاين القا�شي: ان نتائج البنك 
يف الن�شف من العام احلايل توؤكد ان البنك ما�س يف ا�شرتاتيجيته املبنية 
الإيرادات  على  والرتكيز  العمل،  يف  والتو�شع  الدخل  م�شادر  تنويع  على 
م�شتمر  البنك  ان  اإلى  م�شريا  بها،  يعمل  التي  املناطق  جميع  يف  الت�شغيلية 
املنت�شرة يف جميع  امل�شرفية من خالل فروعه  اأف�شل اخلدمات  يف تقدمي 

املناطق التي يتواجد بها.
يف  وجناحه  البنك  قدرة  على  موؤ�شرا  تعد  املتحققة  الرباح  اإن  وا�شاف: 
ال�شيا�شات  يف  ال�شتمرار  واأن  والإقليمية،  املحلية  الأحداث  مع  التعامل 
جودة  على  املحافظة  اإلى  اأدت  قد  البنك  يف  املتبعة  احل�شيفة  الئتمانية 

الت�شهيالت الئتمانية.
من  واقتدار  كفاءة  بكل  جناحه  م�شرية  �شيوا�شل  البنك  اأن  القا�شي  واأكد 

اإلى  خالل تقدمي اف�شل اخلدمات امل�شرفية عرب �شبكة فروعه، بالإ�شافة 
حتقيق اأف�شل النتائج بف�شل متانة موؤ�شراته املالية وجودة ا�شوله مع حر�شه 

الدائم على تعزيز ثقة العمالء بالبنك.
وكان بنك ال�شتثمار العربي الأردين اأعلن اإمتام عملية ال�شتحواذ الكاملة 
على اأعمال بنك HSBC ال�شرق الأو�شط املحدود يف الأردن بنجاح، وذلك 
اأكرب عملية دمج على  يف نهاية يوم عمل 19 حزيران اجلاري، فيما يعترب 
م�شتوى القطاع امل�شريف الأردين، والتي انبثقت عن خطط وجهود التو�شع 

ال�شرتاتيجية اخلا�شة بالبنك.
جديد  عهد  ببدء  توؤذن  الهامة  اخلطوة  هذه  اأن  يف  �شّك  ل  القا�شي:  وقال 
حافل بفر�س النمّو والنجاح لبنك ال�شتثمار العربي الأردين)AJIB(، اإذ 
من �شاأنها اأن تعزز ح�شة البنك يف ال�شوق امل�شريف الأردين، وجت�ّشد الروؤية 
الطموحة للبنك واملتمثلة يف اإثراء امل�شهد امل�شريف الأردين من خالل رفده 
بحلول مبتكرة ترتقي بتجربة العمالء، وتر�ّشخ الدور املحوري الذي ي�شطلع 

به القطاع امل�شريف كاأهّم اأعمدة القت�شاد الوطني.

9.7 مليون دينار اأرباح بنك ال�ستثمار العربى الأردين الن�سفية

القا�سي: البنك �سيوا�سل م�سرية 

جناحه بكل كفاءة واقتدار
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حاز بنك الحتاد على جائزة اأول بنك يقوم باطالق اخلدمة من قبل »ال�شركة 
يف  املتخ�ش�شة   »EMP النا�شئة  الأ�شواق  يف  الإلكرتوين  للدفع  القاب�شة 

ت�شغيل بطاقات الدفع الإلكرتوين يف ال�شرق الأو�شط واأفريقيا.

جاء ذلك على هام�س املوؤمتر الذي عقد برعاية البنك املركزي الردين حول 
خدمات قبول الدفع وخدمات الدفع الإلكرتوين وكيفية احلد من التعامالت 
اجلائزة  على  البنك  ح�شل  حيث  بالبطاقات،  الدفع  اإلى  والتحويل  النقدية 
الدفع  خدمات  وتفعيل  باإطالق  يقوم  الردن  يف  بنك  اأول  هو  لكونه  تقديرًا 
الإلكرتوين يف اململكة )خدمة عر�س وت�شديد الفواتري الكرتونيا( من خالل 

.eFAWATEERcom نظام عر�س وحت�شيل الفواتري الكرتونيا

والكهرباء  املياه  فواتري  ت�شديد  من  حاليًا  العمالء  اخلدمة  هذه  ومتّكن 
والت�شالت بوا�شطة نظام يتم من خالله عر�س الفواتري اإلكرتونيًا وت�شديد 
ال�شركة  اأو  امل�شتفيد  حل�شاب  العميل  ح�شاب  على  وقيدها  مبا�شرة  قيمتها 

امل�شدرة للفواتري يف نف�س اللحظة.

وقالت مدير عام »بنك الحتاد« ناديا ال�شعيد »اإن ح�شولنا على هذه اجلائزة 
لهو فخر كبري لنا وتثمني لعملنا اجلاد وال�شاعي ملواكبة كل ما ي�شتجد يف عامل 

اخلدمات املالية وامل�شرفية«. 

واأ�شافت: يتزامن اإطالقنا خلدمة »نظام عر�س وحت�شيل الفواتري الكرتونيا« 
دفع  حلول  وتقدمي  اللكرتونية  باأنظمته  البنك  به  يقوم  الذي  التطوير  مع  
ال�شرائية وال�شتهالكية  التغيريات يف الأمناط  الكرتونية جديدة تتواكب مع 
واأي  فواتريهم  ت�شديد  من  عمالءنا  ميّكن  مما  املجتمع،  ي�شهدها  التي 
وبكل  اللكرتونية  احللول  من  العديد  وبا�شتخدام  م�شرفية  دفع  م�شتحقات 
ومواكبة  اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  املتوا�شل  �شعينا  من  انطالقا  �شهولة، 

التطورات ل�شالح عمالئنا«. 

يف  الإلكرتوين  للدفع  القاب�شة  لل�شركة  ال�شكر  بجزيل  »نتوّجه  قائلة  وتابعت 
الأ�شواق النا�شئة EMP على هذا التكرمي، موؤكدين التزامنا مبوا�شلة توفري 
الأحدث والأف�شل دائمًا لعمالئنا لنبقى خيارهم امل�شريف امل�شرق، كما نثمن 
الذي  الوطني  املدفوعات  جمل�س  خالل  من  املركزي  للبنك  املتميز  اجلهد 
مما  دائم  ب�شكل  اللكرتونية  التطبيقات  واأحدث  اأف�شل  تقدمي  على  يواكب 

ي�شاهم يف نقل القت�شاد الى اأف�شل م�شتوياته«.

من جهة اخرى قام بنك الحتاد بتوقيع اتفاقية تفاهم مع ال�شركة الأردنية 
وزيادة  للبنك  امل�شريف  العمل  نطاق  لتو�شيع  �شعيًا  وذلك  القرو�س،  ل�شمان 
قاعدة التمويل لأكرب عدد من �شرائح العمالء اإلى جانب تفعيل دوره يف متويل 
بالتوقيع  قام  حيث  اخل�شو�س،  بوجه  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  قطاع 
ل�شمان  الأردنية  ال�شركة  وعن  ال�شعيد،  ناديا  العام  املدير  الحتاد  بنك  عن 

القرو�س املدير العام حممد اجلعفري.

٣ ماليني دينـــار قيمــة جوائــز ح�ســابات توفيـــر

2014  »CHAMPION« ،»ثراء«، »ابني« 

بنك الحتاد يوقع اتفاقية تفاهم مع الأردنية ل�سمان القرو�س
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امل�شاريع  متويل  قرو�س  التفاقية  هذه  �شمن  امل�شمولة  القرو�س  وتت�شمن 
التجـارة  وم�شـاريع  احلرفيني،  م�شاريع  فيها  مبا  ال�شناعية  واخلدمـات 
بالأطباء  اخلا�شة  الأخرى  اخلدمات  م�شاريع  اإلى  بالإ�شافة  الداخلية، 
م�شاريع  القرو�س  هذه  تت�شمن  كما  وامل�شت�شارين،  واملحامني   واملهند�شني 
الطاقة املتجددة، وامل�شاريـع ال�شغيـرة واملتو�شطة، ولفرتة �شداد ت�شل لغاية 
5 �شنوات وفرتة �شماح ت�شل اإلى 6 �شهور، بحيث حتت�شب فرتة ال�شماح �شمن 

مدة القر�س.

وعن هذه التفاقية، قالت ال�شعيد: ن�شعى من خالل هذه التفاقية اإلى توفري 
اأف�شل املنتجات واخلدمات امل�شرفية لعمالئنا، مبا ي�شمن لهم احل�شول على 
التمويل الالزم لبدء م�شاريعهم اأو تطويرها، ويف ذات الوقت حتفيز احلركة 
اأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة على  ال�شتثمارية يف اململكة وت�شجيع 

تنمية اأعمالهم مبا يعود باملنفعة عليهم وعلى القت�شاد املحلي ب�شكل عام.

يف املقابل وّقع بنك الحتاد اتفاقية متويل مع �شركة املركز الأردين لت�شحيح 
الب�شر »م�شت�شفى عبدالهادي للعيون«، يقوم مبوجبها مبنح ت�شهيالت بنكية 
عبدالهادي  مل�شت�شفى  مكّمل  جراحي  م�شت�شفى  اإن�شاء  م�شروع  متويل  لغايات 

للعيون الواقع يف منطقة جبل عّمان. 

�شلفيتي،  ع�شام   الحتاد،  بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من  كل  التفاقية  ووّقع 
عبد  �شامر  عمر  والدكتور  امل�شت�شفى   مدير  الهادي  عبد  �شامر  والدكتور 

الهادي.

وقالت ال�شعيد: ي�شعدنا توقيع هذه التفاقية مع اأحد ال�شروح الطبية الهامة 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط لعالج اأمرا�س العيون، اإذ تاأتي هذه الإتفاقية يف 
بنكية  الوطنية بخدمات  املوؤ�ش�شات  تزويد  اإلى  ال�شاعية  ا�شرتاتيجيتنا  �شياق 
وحلول م�شرفية مميزة ت�شاهم يف دعم اإطالق م�شاريع واعدة اأو تو�شعتها مبا 
يدعم القت�شاد الوطني، متمنني اأن تكون هذه التفاقية نقطة انطالق لتعاون 

اإيجابي متبادل بني الطرفني.

ومن جهته، قال الدكتور �شامر عبدالهادي: ياأتي اإن�شاء هذا امل�شت�شفى اجلديد 
الذي يوفر اأحدث الأجهزة والتقنيات العاملية بهدف ا�شتيعاب اأعداد اأكرب من 
املر�شى، ليت�شنى لنا خدمتهم باأف�شل الطرق املمكنة، ومن خالل الت�شهيالت 
التفاقية، �شنتمكن من  لنا بنك الحتاد مبوجب هذه  التي منحها  التمويلية 
البدء بالأعمال الإن�شائية والتي من املتوقع النتهاء منها مع نهاية عام ٢016 .                           

من جهة اخرى اكد بنك الحتاد اأن قيمة  اإجمايل اجلوائز التي يقدمها البنك 
 »CHAMPION« لعمالئه وعلى كافة ح�شابات التوفري »ثراء« و »ابني« و

و�شلت اإلى ٣ مليون دينار.

التوفيــــر  ح�شابات  جوائز  حلملــــة  اإطالقه  عــــن  اأعلــن  قد  البنك  وكان 
 ٢01٣ ال�شابق  العام  من  الأخري  الربع  خالل  لل�شوق  طرحها  التي  اجلديدة 
حتت عنوان )فر�شك للربح اأكرب مما تتخيل(، حيث جت�شدت هذه الفر�س 
من خالل دورية وتكرارات ال�شحوبات على اجلوائز والتي تتم يوميًا واأ�شبوعيًا 
و�شهريًا وكل �شهرين وكل 6 اأ�شهر و�شنويًا، هذا بالإ�شافة لتنوع طبيعة وقيمة 
 50 بـ  النقدية  للجوائز   تبداأ  والتي  نقدية  اأو  عينية  �شواء  الثمينة  اجلوائز  
�شعف متو�شط الر�شيد )وبحد اأدنى ٣0 األف دينار( للجائزة الواحدة وت�شل 

ملليون دينار )حد اأدنى ٢50 األف دينار( للجائزة الواحدة.

اإلكرتونية  اأجهزة  العينية فتتنوع بنوعها وقيمتها �شواء  بالن�شبة للجوائز  اأما 
اأو جوائز  كيلو ذهب   اأو  قيمة  �شاعات مباركات عاملية  اأو  اأون�شات ذهب  اأو 
اأو  اجلامعية  الدرا�شة  م�شاريف  كامل  اأو  مدر�شية  اأق�شاط  �شواء  تعليمية 
اأو  اأو ورحالت فردية  اأمريكا  اأو  اأوروبا  للعائلة لديزين لند  رحالت ترفيهية 
كان  والتي  ال�شنوية  العاملية  الريا�شية  واملغامرات  الأحداث  لأهم  مزدوجة 
الإعالن  التي مت   CHAMPION ال�شحوبات الأخرية على ح�شاب  اأولها  
عنها مطلع �شهر حزيران ال�شابق و ٢٨ رحلة للربازيل حل�شور  نهائيات كاأ�س 

العامل ٢014 �شاملة كافة امل�شاربف من اإقامة وتذاكر �شفر. 

يف هذا ال�شياق قام البنك لنهاية الن�شف الأول من هذا العام ٢014 مبنح 
كربى،  جائزة   ٣٨ منها  جائزة     174 ل  عددها  و�شل  جوائز  عدد  اإجمايل 
حيث �شت�شتمر ال�شحوبات على كافة اجلوائز ولكافة احل�شابات ب�شكل �شنوي 

منتظم مع اإمكانية اإ�شافة اأي من اجلوائز الأخرى. 

يف  وامل�شداقية   املطلقة  ال�شفافية  مبداأ  تر�شيخ  يف  البنك  لدور  وتدعيمّا 
ح�شابات  اإطار  �شمن  اجلوائز  من  باأي  الفائز  فاإن  عمالئه،  مع  التعامل  
التوفري ي�شتطيع الفوز مبا�شرة بال�شهر الذي يليه، ودون ا�شتثنائه  كفائز اأو 
ا�شتثناء فرعه من اأي من ال�شحوبات التي تلي فوزه، وي�شتطيع العميل الواحد 
زيادة فر�شته يف الربح من خالل تغذية ر�شيد ح�شابه، وت�شاف فر�شة فوز 

لكل ٢5 دينارا  تودع يف ر�شيد احل�شاب. 

ومن اجلدير بالذكر اأن ال�شحب على اآخر جائزة كربى يف هذا العام �شتكون 
على جائزة  نقدية �شخمة ت�شل ملليون دينار. 

البنـــك
 وقع على اتفاقية متويل

 لإن�ساء م�ست�سفى عبدالهادي 
اجلراحي 

البنـــك
يفوز بجائزة اأول بنك

 يطلق خدمات الدفع الإلكرتوين
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افتتح مدير عام بنك القاهرة عمان كمال البكري يف غالريي بنك القاهرة 
ال�شامل على  الكتاب  النا�شرين الردنيني معر�س  وبالتعاون مع احتاد  عمان 

�شطح بناية زارا يف وادي �شقرة مبنى الدارة العامة للبنك.

واقيم املعر�س الذي ا�شتمر ملدة 5 ايام مب�شاركة ٢٨ دار ن�شر اردنية عر�شت 
العربية  واملجالت  املوا�شيع  خمتلف  يف  ال�شدارات  من  العناوين  الف 
والجنبية، حيث القى كمال البكري كلمة البنك تالها كلمة للكاتب �شلطان 
احلطاب ورئي�س احتاد النا�شرين الردنيني، وقد اقيم �شمن فعاليات املعر�س 
بح�شور  العتوم  امين  الدكتور  الكاتب  روايات  توقيع  وحفل  �شعرية  ام�شية 

جمهور املعر�س.

تاأ�شي�س  عمان  القاهرة  بنك  قرر  »عندما  اجلالو�س  حممد  الفنان  وقال   
الغالريي كان يحدونا المل ان نقدم للفن والفنان الردين هدية خا�شة هي 
الدعم والتاأ�شي�س لدور جمتمعي يف جمال الثقافة والفنون تطلع به املوؤ�ش�شة 
القت�شادية الردنية، وعرب ال�شنوات ال�شت املا�شية قدم بنك القاهرة عمان 

منوذجًا وطنيًا مميزا يف هذا املجال«.

خمتلف  من  وعرب  اردنيني  لفنانني  اعماًل  الغالريي  قدم  لقد  وا�شاف: 
الأجيال يف جمالت الر�شم والنحت واجلرافيك ا�شافة الى امل�شابقات الفنية 
لالأطفال وال�شباب بحيث ا�شبحت م�شابقة ر�شومات الطفال ال�شنوية حدثًا 
اردنيًا بامتياز يجتمع فيه الهل واأطفالنا املوهوبون من خمتلف مدن وقرى 

وخميمات اململكة.

وقال: يف هذا العام، تقدمنا خطوة الى المام ب�شمول رعاية البنك والغالريي 
نقيمه  الذي  ال�شامل  الكتاب  الأردنية من خالل معر�س  الن�شر  ودور  للكتاب 
بالتعاون مع احتاد النا�شرين الردنيني وكوكبة من النا�شرين الردنيني هنا يف 

غالريي بنك القاهرة عمان ولتكن هذه التجربة بداية لنوافذ اخرى ثقافية 
اقت�شادية  موؤ�ش�شة  وبرعاية  الردين  والثقايف  الفني  امل�شهد  على  بها  نطل 

وطنية هي بنك القاهرة عمان«.

واأكد: لقد حر�شنا يف الغالريي على ان تكون العناوين متنوعة والكتب �شاملة 
لهتمامات جمهورنا الردين فمن الكتب القت�شادية الى الدبية الى الفنية 
الى املراجع التاريخية والدينية والكتب املرتجمة او املوؤلفة باللغات الجنبية، 
متناول  يف  وجعله  الكتاب  ثقافة  لتعميم  الردين  النا�شر  مع  خطوة  وهي 

اجلمهور يف مكان واحد.

وتتابع قائال: ي�شعدنا يف بنك القاهرة عمان والغالريي ان نقيم هذه الفعالية 
الثقافية خدمة للكتاب واملوؤلف الردين والعربي وكذلك دور الن�شر الردنية 
على امل ان نتو�شع يف امل�شتقبل نحو معر�س عربيا للكتاب، ي�شمل دور الن�شر 

العربية.

وت�شمن معر�س الكتاب العديد من حفالت تواقيع الكتب وعدد من الم�شيات 
ال�شعرية يف نف�س موقع املعر�س .

للدرا�شات  العربية  )املوؤ�ش�شة  فهي  املعر�س  يف  امل�شاركة  الن�شر  دور  اما 
ال�شروق  دار  والتوزيع،  للن�شر  ازمنة  دار  والتوزيع،  للن�شر  الهلية  والن�شر، 
للن�شر والتوزيع، كنوز املعرفة للن�شر والتوزيع، دار اليازوري للن�شر والتوزيع، 
والتوزيع،  للن�شر  الكادمييون  العلمية،  الرائد  مكتبة  الردين،  الكتاب  مركز 
للن�شر  الوراق  موؤ�ش�شة  والتوزيع،  للن�شر  نون  دار  والتوزيع،  للن�شر  اليام  دار 
ج�شور  دار  والتوزيع،  للن�شر  خلدون  ابن  دار  املحت�شب،  مكتبة  والتوزيع، 
ثقافية للن�شر والتوزيع، دار دروب ثقافية للن�شر والتوزيع، دار دندي�س للن�شر 
والتوزيع، دار قنديل للن�شر والتوزيع، دار املنى، دار الفالح للن�شر والتوزيع، 
للن�شر  اليا�شمني  دار  والتوزيع،  للن�شر  دجلة  دار  والتوزيع،  للن�شر  الفتح  دار 
والتوزيع، دار ال�شلوى للدرا�شات والن�شر، دار يافا للن�شر والتوزيع، دار اجمد 

للن�شر والتوزيع، دار البريوين للن�شر والتوزيع، ازبكية عمان .

معر�س الكتاب ال�سامل يعقد يف غالريي - بنك القاهرة عمان
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البطاقات  على  عائد  �شمان  اأف�شل  جائزة  على  ال�شتثماري  البنك  ح�شل 
الرائدة يف  بامينت�س-ال�شركة  ماركت�س  اإميريجينج  الئتمانية  من جمموعة 

ت�شغيل املدفوعات الإلكرتونية يف ال�شرق الأو�شط وافريقيا.

وح�شل البنك على هذا التقدير كونه يطبق برناجما يعد الأف�شل يف �شمان 
العائد على البطاقات الئتمانية ي�شل اإلى ٢ باملئة عائد نقدي.

املدفوعات«  قبول  »موؤمتر  خالل  العاملية  باجلائزة  البنك  فوز  اإعالن  وجرى 
الذي نظمته املجموعة يف عمان موؤخرا، ومت خالله مناق�شة اأحدث التطورات 

يف جمال قبول املدفوعات الإلكرتونية.

هذه  يف  البنك  فوز  اإن  دّوا�س،  منت�شر  ال�شتثماري  البنك  عام  مدير  وقال 
اجلائزة العاملية ياأتي تقديرا للجهود التي بذلها يف طرح منتجات م�شرفية 
اليومية الع�شرية، كما  تواكب احتياجات العمالء وتلبي متطلباتهم حياتهم 
ماركت�س  اإميريجينج  من  التكرمي  هذا  على  باحل�شول  اعتزازه  عن  واأعرب 
اإذ يحر�س  التي تعد موؤ�ش�شة مرموقة يف جمال الدفع اللكرتوين،  بامينت�س 
خلدمة  العاملية  املوؤ�ش�شات  اأهم  مع  ا�شرتاتيجية  �شراكات  بناء  على  البنك 

عمالئه باأحدث واأرقى الو�شائل والأكرث ابتكارا

وعلى هام�س حفل التكرمي، الذي نظمته املجموعة بح�شور عدد من النواب 
على  يحر�س  البنك  اأن  دّوا�س  اأكد  للبنوك،  التنفيذيني  والروؤ�شاء  والأعيان 

تقدمي اخلدمات امل�شرفية للعمالء مب�شتوى اأعلى جودة واأكرث خدمة للعميل، 
بحيث تعود عليه باملنفعة املبا�شرة وامل�شتقبلية وت�شمن كفاءة النفقات لديه.

ت�شاهي  مبتكرة  م�شرفية  خدمات  تقدمي  يف  البنك  ا�شتمرار  دّوا�س  واأكد 
واحتياجات  خ�شو�شية  وتراعي  املتقدمة  الدول  يف  امل�شرفية  اخلدمات 

العمالء يف ال�شوق الأردنية.

من جانبه قال الرئي�س التنفيذي والع�شو املنتدب ل�شركة اإميريجينج ماركت�س 
بامينت�س  ماركت�س  اإميريجينج  يف  »نفخر  ميا�شي،  ح�شن  الأردن  بامينت�س 
على  م�شتمر  ب�شكل  نعمل  كما   ،INVESTBANK مع  ب�شراكتنا 
الن�شاطات  من  العديد  خالل  من  ال�شرتاتيجية  ال�شراكات  تلك  مثل  تعزيز 
للدفع اللكتوين«؛ والذي نظم بهدف تقدمي  ال�شنوي  والتي تت�شمن »املوؤمتر 
املدفوعات  املمار�شات واخلربات يف �شناعة  اأف�شل  ملناق�شة  من�شة مفتوحة 
الإلكرتونية. وقد �شرفنا بتقدمي جائزة »اأف�شل �شمان عائد على البطاقات 
هذا  حققه  ملا  املوؤمتر؛  خالل   INVESTBANK لـ  الئتمانية« 
الربنامج من فوائد حلاملي البطاقات، عملت على ت�شجيعهم على ا�شتخدام 
بطاقاتهم وال�شتفادة من الأمان والراحة التي يوفرها العتماد على بطاقات 

الدفع بدل من الأموال النقدية.«

وهدف املوؤمتر اإلى تطوير روؤية م�شرتكة حول ت�شكيل جمتمع الدفع اللكرتوين 
م�شتوى  اللكرتوين على  الدفع  قبول  الوعي حيال  النقدي(، وحت�شني  )غري 
الدفع  قبول  وتعزيز  اململكة،  يف  العام  والقطاع  املحلية  والبنوك  الأفراد 
اللكرتوين لدى التجار وبناء الثقة يف منتجات الدفع اللكرتوين، اإلى جانب 

نقل التجارب واخلربات وق�ش�س النجاح يف ال�شوق العاملية يف هذا املجال.

البنك ال�ستثماري يفوز بجائزة اأف�سل �سمان عائد
 على البطاقات الئتمانية بالأردن
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امليت  البحر  �شركة  مع  تعاون  اتفاقية  بتوقيع  الأردين  التجاري  البنك  قام 
لال�شتثمارات ال�شياحية والعقارية لتقدمي ت�شهيالت متويلية للعمالء الراغبني 

ب�شراء وحدات �شكنية يف ملنتجع �شمارة البحر امليت.

ووقع التفاقية ممثال عن البنك التجاري الأردين مهدي عالوي املدير العام 
، وعن �شركة البحر امليت لال�شتثمارات ال�شياحية والعقارية نا�شر اخلالدي 
امليت  البحر  �شمارة  منتجع  التفاقية عمالء  التنفيذي. ومتنح هذه  الرئي�س 
اأ�شعار  �شمن  الأمد  طويل  التمويل  خيارات  من  عدد  على  احل�شول  اإمكانية 

فائدة تناف�شية، اإ�شافًة اإلى فرتات �شداد مرنة.

هذه  »تعترب  قائاًل:  عالوي  حتدث   ، التفاقية  هذه  على  تعليقه  معر�س  ويف 
وتقدم  ال�شكني،  العقاري  التمويل  ت�شهيل  على  تعمل  كونها  مهمة،  التفاقية 
للعمالء خيارات تتميز باملرونة والتنوع. ا�شافة الى تلبية خمتلف احتياجات 

العمالء ب�شرعة و�شهولة«.

لال�شتثمارات  امليت  البحر  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  اخلالدي،  نا�شر  وقال 
يف  الع�شرية  للحياة  منوذجا  يعترب  امل�شروع  هذا  »ان  والعقارية:  ال�شياحية 
من  التفاقية  هذه  خالل  من  املتميزة  التمويلية  اخليارات  وتوفري  الأردن، 

�شاأنها حت�شني النمو الذي ي�شهده القطاع العقاري يف الردن«.

الب�شرية  موارده  تطوير  الى  الرامية  البنك  �شيا�شة  مع  ومتا�شيا  املقابل  يف 
وحر�شا منه على رفع كفاءة العاملني امل�شتجدين لديه، قام البنك التجاري 
الأردين بتخريج فوج املوظفني اجلدد امل�شاركني بالربنامج التدريبي ال�شامل 
 17 ت�شمن  والذي   ٢014/06/٢5_05/04 بني  ما  الفرتة  يف  عقد  الذي 
جل�شة تدريبية، مت خاللها تدريب املوظفني على عدد من املوا�شيع امل�شرفية 
وطرق التوا�شل وخدمة العمالء وغريها من املوا�شيع الهامة التي تعمل على 

تنمية مهارات العمل لدى املوظفني.

الفوج  بتخريج  الردين مهدي عالوي  التجاري  للبنك  العام  املدير  قام  وقد 
ا�شار  حيث  للبنك،  العامة  الدارة  مبنى  يف  اقيم  بهيج  حفل  يف  وتكرميهم 
عالوي الى ان العن�شر الب�شري هو ال�شا�س يف جناح اي موؤ�ش�شة، كما اكد 
وتطويرها  لديه  الب�شرية  باملوارد  الهتمام  الى  دائما  ي�شعى  البنك  ان  على 

لتقدمي اخلدمة باعلى معايري الحرتاف واملهنية وال�شمولية للعمالء.

وا�شاف: ان هذه الدورة يجب ان تكون انطالقة لعدد من الدورات املتقدمة 
للموظفني  وامل�شرفية  املالية  بالعمليات  والوعي  الفهم  تر�شيخ  الى  الرامية 

اجلدد.

»جتاري  حل�شابات  الكربى  باجلائزة  بالفائز  البنك  احتفل  اخرى  جهة  من 
توفريي« ملنت�شف اأ�شهر ايار وحزيران ومتوز من العام احلايل ٢014، فقد 
�شلم البنك كال من الفائز عي�شى ايليا توما اليا�س/ فرع عمان رابح اجلائزة 
�شمن  دينار  الف   ٢5 والبالغة  وجائزته  اأيار  �شهر  منت�شف  ل�شحب  الكربى 

»التجاري الأردين« و»منتجع �سمارة البحر امليت« يوقعان اتفاقية تعاون

خـــّرج امل�ساركيــن بالربنامــج التدريبي ال�سامـــل
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الدين  عالء  والفائز  التوفري،  بح�شابات  اخلا�س  توفريي«  »جتاري  برنامج 
يو�شف حممد/ فرع اربد رابح اجلائزة الكربى ل�شحب منت�شف �شهر متوز 
وجائزته والبالغة ٢5 الف دينار، والفائز حممد ابراهيم خليل كركار/ فرع 
وجائزته  حزيران  �شهر  منت�شف  ل�شحب  الكربى  اجلائزة  رابح  الزرقاء 
والبالغة ٢5 الف دينار، 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 
اجلديد والذي ينفرد بتقدمي جائزة نقدية كل ٣ �شاعات عمل، بال�شافة الى 
جوائز كربى ومتو�شطة و�شغرى ل�شرائح عديدة من اأ�شحاب ح�شابات التوفري 

من عمالء البنك مبا يف ذلك �شريحة العمالء الوافدين.

اخلدمات  قطاع  رئي�س  العام  املدير  م�شاعد  فطاير،  زياد  �شرح  جهته  من 
هذه  »ان  الأردين  التجاري  البنك  يف  والفروع  الفراد  لعمال  امل�شرفية 
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 لعمالئه على تعامالتهم مع البنك«. 

وانطالقا من م�شوؤوليته الجتماعية و�شعيا منه للتخفيف من معاناة الأ�شقاء 
نادي  نظمه  الذي  اخلريي  البازار  الأردين  التجاري  البنك  رعى  غزة،  يف 
الثقايف  زها  مركز  مقر  يف  بالأردن  بريوت  يف  الأمرييكية  اجلامعه  خريجي 

والذي خ�ش�س ريعه لتقدمي الدعم لإعادة اعمار غزة ودعم اأطفالها.

عالوي  مهدي  الأردين  التجاري  للبنك  العام  املدير  علق  الرعايه  هذه  وعن 

قائال: ان م�شاركتنا يف رعاية البازار تاأتي جت�شيدًا للعالقة الأخوية التاريخية 
التي تربط ال�شعبني الأردين والفل�شطيني، كما وانها تعد اأقل ما ميكن تقدمية 

للتخفيف من وطاأة العدوان الذي يتعر�س له الأهل يف غزة.

اإنتهاج ا�شرتاتيجية وا�شحة  واأ�شاف: ان البنك التجاري الأردين من خالل 
يف امل�شوؤولية الإجتماعية ي�شعى دائما الى الإنخراط يف العديد من الأن�شطة 
دمج  خالل  من  املحلي  املجتمع  وتطوير  بناء  يف  ت�شاهم  التي  املجتمعية 

الإمكانيات كافة لتحقيق الأهداف املرجوة من هذه الأن�شطة.

ال�شعيد، فعاليات  ايام  عيد الفطر  يف املقابل رعى البنك التجاري الأردين 
يوم من ايام مبادرة »ك�شوة العيد- اهل اخلري« الذي نظمته موؤ�ش�شة فجرنا 
لالنتاج والتوزيع الفني، وذلك ا�شتمرارًا لنهجه يف دعم الفئات القل حظا 
واميانه باهمية امل�شوؤولية املجتمعية من قبل خمتلف القطاعات، ومثل البنك 

يف توزيع الك�شوة مراد �شالح مدير مبيعات وخدمات الفرع -الزرقاء.

من جهته علق املدير العام للبنك مهدي عالوي على هذه الرعاية، قائال: ان 
البنك �شيبقى امل�شاهم الدائم لدعم مثل هذه الن�شطة املجتمعية التي تدخل 

ال�شرور لقلوب الطفال اليتام لل�شعور ببهجة العيد.

وكانت اإدارة البنك التجاري الأردين نظمت بح�شور رئي�س واع�شاء جمل�س 
م�شرحية  تخللها  رم�شانية  اإفطار  ماأدبة  التنفيذية  والدارة  البنك  ادارة 
كوميدية يف فندق كراون بالزا - عمان، انطالقا من اميانه بتعزيز التوا�شل 

مع فريق عمل البنك، وتقوية الروابط الجتماعية فيما بني املوظفني.

احتفل بفائز اجلائزة الكربى حل�سابات »جتاري توفريي« ملنت�سف اأ�سهر اأيار وحزيران ومتوز

رعى بازار نادي خريجي اجلامعه الأمريكية لدعم غزة ومبادرة »ك�سوة العيد - اأهل اخلري«
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»امللكية الأردنية« تت�سلم اأولى طائراتها

 من طراز بوينغ 787 » درمي ليرن«

اأطلقت اأولى رحالتها اإلى لندن

الأولى  الطائرة  الأردنية  امللكية  اجلوية  اخلطوط  اأ�شطول  اإلى  ان�شمت 
من طراز بوينغ 7٨7 » درمي ليرن » وهي حتمل اإ�شم ويل العهد الأمري 
احل�شني بن عبداهلل الثاين، وياأتي دخولها يف اإطار اخلطة الإ�شرتاتيجية 

التي تنفذها ال�شركة لتحديث اأ�شطول طائراتها بعيدة املدى.

تن�شم  اأخرى  اأربع طائرات  العام  الأولى خالل هذا  بالطائرة  و�شتلحق 
لالأ�شطول تباعًا مبعدل طائرة واحدة �شهريًا، لي�شل عددها الى خم�س 
طائرات قبل نهاية عام ٢014 ، فيما تن�شم يف ال�شنوات القليلة املقبلة 
اإدخالها  على  الأردنية  امللكية  تعاقدت  قد  كانت  التي  الطائرات  باقي 

�شابقًا .

وكان يف ا�شتقبال الطائرة على اأر�س مطار امللكة علياء الدويل يف رحلتها  

املبا�شرة الأولى القادمة اإلى عمان من مدينة �شياتل المريكية مقر �شركة 
بوينغ، رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام / الرئي�س التنفيذي للملكية 
الأجهزة  وم�شوؤولو  املجل�س  واأع�شاء  اللوزي  نا�شر  املهند�س  الأردنية 

العاملة يف املطار وامل�شوؤولون يف امللكية الأردنية وموظفو ال�شركة .

العمالقة،  الطائرة  لهذه  احلديثة  املزايا  على  واحل�شور  اللوزي  واطلع 
معربًا عن اعتزازه و�شعادته بان�شمام هذا الطراز املتطور اإلى ا�شطول 
حقبة  ال�شركة  معُه  لتبداأ  كبريًا   اجنازًا  يعترب  والذي  الأردنية  امللكية 

جديدة يف تاريخ الطريان املدين الأردين .

هامة  مرحلة  اإلى  الأردنية  امللكية  �شُتدِخل  الطائرات  هذه  اأن  وقال 
م�شرية  دفع  على  اليجابي  الأثر  كل  لها  �شيكون  خطوة  و�شت�شكُل   ،
املقدمة  ناحية اخلدمات  �شواء من  الأمام،  اإلى  لالأردن  الوطني  الناقل 

اللوزي: هذه خطوة �سيكون لها الأثر اليجابي على دفع م�سرية الناقل الوطني لالأردن اإلى الأمام
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يدعو  وهذا  تخدمها،  التي  اخلطوط  �شبكة  ناحية  من  اأو  للم�شافرين 
املناف�شة يف  اأكرب على  وقدرة  الأردنية  للملكية  اأف�شل  للتفاوؤل مب�شتقبل 

�شوق �شناعة النقل اجلوي الإقليمي والعاملي.

ال�شركة  خلطة  تنفيذًا  ياأتي  الطائرة  هذه  اإدخال  اأن  اللوزي  واأو�شح 
الطائرات  �شتحل  حيث  املدى،  بعيدة  اخلطوط  على  ا�شطولها  لتحديث 
ايربا�س  الطرازين  الأ�شطول من  العاملة يف  الطائرات  اجلديدة مكان 
من  ال�شركة  �شتمكن   7٨7 البوينغ  طائرات  اأن  اإلى  م�شريًا  و٣٣0،   ٣40
الطريان،  عامل  ي�شهدها  التي  احلديثة  التكنولوجية  التطورات  مواكبة 
�شيما واأن العديد من �شركات الطريان العمالقة اأدخلت هذا الطراز من 

الطائرات لأ�شاطيلها .

مل�شافريها  متميزة  خدمات  توفري  على  الأردنية  امللكية  حر�س  واأكد 
البعيدة  الرحالت  �شيما خالل  والراحة،  الرفاهية  من  مزيدًا  ومنحهم 
اأن هذه الطائرات تتميز مبوا�شفات خا�شة مع  اإلى  واملتو�شطة، م�شريًا 
ات�شاع مق�شورة الركاب ونوافذها الوا�شعة وامل�شافات الأكرب التي تف�شل 
خ�ش�شت  مقعدًا   ٢70 على  حتتوي  الطائرة  اأن  مبينًا  مقاعدها،  بني 
ال�شركة ٢4 منها لدرجة رجال الأعمال )كراون( والتي ميكن حتويلها 

الى اأ�شّرة م�شطحة بالكامل.

واأو�شح اأن اإ�شتعدادات امللكية الأردنية لإدخال هذا الطراز اجلديد من 
الطائرات جرت ب�شال�شة تامة كما هو خمطط لها وبتعاون جميع الكوادر 
املعنية يف ال�شركة، وبالتن�شيق امل�شتمر مع ال�شركة ال�شانعة، م�شريًا اإلى 
اأن �شركة بوينغ اأعربت بدورها عن اإعجابها مب�شتوى التح�شريات التي 

قامت بها امللكية الأردنية على هذا ال�شعيد.

ل�شركة  التنفيذي  والرئي�س  الإدارة  رئي�س جمل�س  نائب  قال  من جانبه، 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  »تعّد  كونر:  راي  التجارية  للطائرات  بوينج 
ونحن  العامل،  يف  التجاري  الطريان  جمال  يف  منوًا  املناطق  اأعلى  من 
لدفع   7٨7 طائرات  على  الأردنية  امللكية  اختيار  يقع  باأن  فخورون 
خطتها الإ�شرتاتيجية الرامية لتحديث الأ�شطول وتقدمي خدمات اأف�شل 
للم�شافرين والفادة من املوا�شفات ال�شتثنائية العديدة لهذه الطائرة 
امل�شافرين  الأحدث يف عامل الطريان من حيث م�شتوى راحة  تعد  التي 
اأثناء وبعد الطريان والتوفري امللحوظ يف ا�شتهالك الوقود ، كما نتطلع 

اإلى موا�شلة تعزيز �شراكتنا مع امللكية الأردنية يف امل�شتقبل«.

الطيارين  ع�شرات  بتدريب  املا�شية  ال�شهور  خالل  بوينغ  قامت  وقد 
الأردن  يف  عديدة  دورات  عقدت  كما  الردنية،  امللكية  يف  العاملني  من 
واخلارج ملجموعات من املهند�شني والفنيني لتدريبهم على كيفية �شيانة 

هذه الطائرة وتقدمي اخلدمة املُثلى للم�شافرين على متنها .
 

وكان على منت الطائرة التي  قادها من �شياتل اإلى عمان مبا�شرة على 
مدى 1٣ �شاعة رئي�س دائرة العمليات اجلوية يف امللكية الأردنية الكابنت 
الأردنية  وامللكية  بوينغ  �شركة  الطيارين من  هيثم م�شت وجمموعة من 
وعدد من املهند�شني والفنيني وامل�شوؤولني يف ال�شركة، حيُث كانت بوينغ 
قد اأعدت يف �شياتل حفاًل خا�شًا لت�شليم هذه الطائرة للملكية الأردنية 
والتي �شتبداأ العمل فعليًا �شمن برنامج رحالت ال�شركة مع مطلع �شهر 

اأيلول املقبل .

ومتتاز طائرات درمي ليرن 7٨7  التي طرحتها �شركة بوينغ عام ٢004 
مع  مقارنة   %٢0 بن�شبة  للوقود  اأقل  وا�شتهالك  العالية  الت�شغيل  بكفاءة 

4 طائرات اأخرى �ستن�سم لالأ�سطول تباعًا لي�سل عددها اإلى ٥ طائرات قبل نهاية 2014
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الطائرات املماثلة لها يف احلجم، ما يجعلها طائرة �شديقة للبيئة، كما 
ال�شحن  من  دخلها  زيادة  على  القدرة  الطريان  �شركات  الطائرة  متنح 
اجلوي بف�شل طاقتها ال�شتيعابية التي تزيد بن�شبة ٢0-٣0% مقارنة مع 
الطائرات ذات احلجم املماثل، ف�شاًل عن قدرة اأنظمة التهوية املوجودة 
يف مق�شورة الركاب على ترطيب وتنقية الهواء ب�شكل ملحوظ ، ما مينح 

امل�شافرين مزيدًا من الراحة اأثناء الطريان وما بعد الرحلة.

ر�شد  اأنظمة  فاإن  الع�شري،  الهند�شي  ت�شميمها  ملميزات  بالن�شبة  اأما 
�شالمة الطائرة املوجودة على متنها تتيح اإجراء عمليات املراقبة واإبالغ 
اأن  كما  تلقائيًا،  لل�شيانة  الطائرة  بحاجة  الأر�شية  الكمبيوتر  اأنظمة 
ت�شابه �شوء  التي  الإنارة  التحليق من  اأثناء  تتغري  الديناميكية  الإ�شاءة 
اإلى الإنارة الدافئة عند تناول الوجبات حتى  النهار يف مرحلة القالع 

الإنارة اخلافتة يف امل�شاء.

يف املقابل وعلى �شوء ما تتميز به الطائرة اجلديدة »بوينغ 7٨7 » درمي 
الرحلة  بت�شيري  احلديثة  طائرتها  الأردنية  امللكية  د�شنت  فقد  ليرن«، 

الرحالت  ت�شغيل  ببدء  اإيذانًا  ، وذلك  ولندن  للطائرة بني عمان  الأولى 
التجارية املنتظمة با�شتخدام هذه الطائرة. 

للملكية  التنفيذي  الرئي�س   / العام  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  وكان 
لندن  اإلى  املتجهني  امل�شافرين  وداع  اللوزي يف  نا�شر  املهند�س  الأردنية 
من مطار امللكة علياء الدويل ، والذي اأعرب عن �شعادة امللكية الأردنية 
 « » درمي ليرن  ال�شفر بطائرة  لتجربة  اأمام م�شافريها  الفر�شة  باإتاحة 

مبوا�شفاتها الفنية واخلدماتية الإ�شتثنائية.

بال�شفر على طائرة »  الى لندن عن �شعادتهم  امل�شافرون  بدورهم عرب 
درمي ليرن » باعتبارها الأكرث حداثة وتطورًا يف قطاع الطريان املدين 
العاملي معربني، عن تطلعهم للتمتع باملميزات اخلا�شة العديدة املتوفرة 
على الطائرة، ومقدرين �شعي امللكية الأردنية الدائم ملواكبة امل�شتجدات 
واخلدمات  والرفاهية  الراحة  من  متقدمة  م�شتويات  لتوفري  العاملية 

املناف�شة للم�شافرين اإلى خمتلف الوجهات. 
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»اجل�سـر العربي للمالحة« ت�سعى لفتح خطوط 

نقل جديدة منها خط دبي / املوانئ العراقية

بعد ا�ستكمال درا�سات اجلدوى 

فتح  الى  املقبلة  املرحلة  خالل  للمالحة  العربي  اجل�شر  �شركة  ت�شعى 
ا�شتكمال  بعد  العراقية  /املوانئ  دبي  خط  منها  جديدة  نقل  خطوط 

درا�شات اجلدوى لهذا اخلط.

العربي  اجل�شر  ل�شركة  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  خالل  ذلك  جاء 
الدكتورة  الردين  النقل،  وزراء  مب�شاركة  موؤخرا  عقدت  التي  للمالحة 
النقل  وزارة  ووكيل  الدمريي  اإبراهيم  الدكتور  وامل�شري  �شبيب  لينا 
العراقية �شلمان �شدام جا�شم، حيث �شادقت اجلمعية العمومية لل�شركة 
على امليزانية العمومية ونتائج اعمال ال�شنة املنتهية ٢01٣ والطالع على 

خطط ال�شركة امل�شتقبلية.

اربعة  بلغت  اأرباحا   ٢01٣ املا�شي  العام  خالل  حققت  ال�شركة  وكانت 

مال  راأ�س  زيادة  مت  فيما  ارباح  ماليني  ثالثة  توزيع  مت  دولر  ماليني 
ال�شركة ن�شف مليون دولر لي�شبح راأ�س مالها 100 مليون ون�شف مليون 

دولر.

واكد وزيرا النقل الردين وامل�شري ووكيل وزارة النقل العراقية اهمية 
على  العمل  و�شرورة  القت�شادي،  العربي  التكامل  تعزيز  يف  ال�شركة 

تعزيزها وتو�شيع ن�شاطاتها لت�شمل معظم املوانئ العربية والعاملية.

وانطالقة  العربي  للتكامل  ناجحا  منوذجا  تعترب  ال�شركة  ان  وقالوا 
املجالت  خمتلف  لي�شمل  افاقه  وتو�شيع  التكامل  هذا  لتعزيز  حقيقية 

القت�شادية.

جميع  يف  والعراق  وم�شر  الردن  بني  التعاون  عالقات  عمق  واكدوا 

ال�سعوب:

 اجل�سر العربي حلقة الو�سل بني 

امل�سرق واملغرب العربي مبا يعزز 

التبادل التجاري
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اأيلول  2014      امل�شتثمـــــــــــرون الن�شامــــــــــــى

وتطوير  تعزيز  على  وحر�شهم  النقل  جمالت  يف  وبخا�شة  املجالت 
ا�شتثمارات ال�شركة والبحث عن املزيد من خطوط النقل لتقوية �شبكتها 
وخ�شو�شا يف جمال نقل الب�شائع والنقل ال�شياحي وفتح خطوط بحرية 

جديدة وتعزيز اأ�شطول ال�شركة ببواخر جديدة.

وا�شاروا الى ان ال�شركة اتخذت خطوات جادة يف تعزيز معايري ال�شالمة 
على  توؤثر  اخرى  م�شاكل  اي  حدوث  منع  اجل  من  البواخر  منت  على 

تناف�شية ال�شرك وهو ما اهلها لت�شغيل باخرة بني ا�شبانيا واملغرب.

نقل  فتح خطوط  الى  املقبلة  املرحلة  ت�شعى خالل  ال�شركة  ان  وا�شافوا 
جديدة منها خط دبي/املوانئ العراقية بعد ا�شتكمال درا�شات اجلدوى 

لهذا اخلط.

وبح�شب مدير عام ال�شركة املهند�س ح�شني ال�شعوب فان الجتماعات 
الفرتة  خالل  للمالحة  العربي  اجل�شر  حققتها  التي  الإجنازات  بحثت 

املا�شية.

العربي  التكامل  تعزيز  يف  للمالحة  العربي  اجل�شر  �شركة  اأهمية  واكد 
وحتقيق التنمية القت�شادية والجتماعية عن طريق تعزيز التبادل التجاري 

بني امل�شرق واملغرب العربي لي�شل اإلى اأكرث من ٢ مليار دولر �شنوًيا.

اإلى حوايل  العام 19٨5  ال�شركة من 6 ماليني خالل  راأ�س مال  وارتفع 
نتيجة  العائد  الرباح  يف  املطردة  الزيادة  ب�شبب  ون�شف  مليون   100

خلدمات النقل مميزة التي تقدمها.

العربي  للتعاون  الناجحة  النماذج  اأحد  هي  للمالحة  العربي  واجل�شر 
والأردن  م�شر  حكومات  بني   19٨5 عام  تاأ�شي�شها  مت  حيث  امل�شرتك، 
والعراق لتقدمي خدمات النقل البحري �شواء للركاب اأو الب�شائع ومتتلك 
ا�شطول من �شفن نقل الركاب وال�شحن متو�شط اأعمارها ت�شع �شنوات، 
وهو ما يجعلها مالكة لأحدث اأ�شطول بحري باملنطقة، حيث تنقل �شركة 
وبداأت  م�شافر  ومليون  �شنويا  �شاحنة  الف   600 حوايل  العربي  اجل�شر 

اأعمالها ببواخر م�شتاأجرة

خدماتها  كافة  تقدمي  يف  ال�شركة  �شيا�شة  مع  ومتا�شيا  اخرى  جهة  من 
تقدمي  للمالحة  العربي  اجل�شر  �شركة  وا�شلت  فقد  واحرتافية،  بكفائة 
كافة خدماتها يف النقل البحري بكل طاقتها خالل رم�شان املبارك التي 

ت�شهد فيه ازديادا يف حركة النقل بني الدول العربية.

رم�شان  �شهر  خالل  لل�شركة  العليا  الدارة  من  تعليمات  �شدرت  فقد 
كوادر  جاهزية  لرفع  ال�شرورية  الجراءات  كافة  باتخاذ  املبارك 
ال�شركة وم�شاعفة اجلهود ملواجهة التزايد يف اعداد الركاب املغادرين 
و�شددت  كما  الف�شيل،   ال�شهر  خالل  ال�شركة  قوارب  عرب  والقادمني 
اجرائاتها باجراء عمليات ال�شيانة والفح�س الفني لقواربها للتاأكد من 

جاهزيتها يف كل الوقات خلدمة حركة الركاب والب�شائع.

واملوظفني  للرّكاب  الكاملة  الرعاية  اإيالء  على  العربي«  »اجل�شر  وتركز 
على حد �شواء، حيث �شّكلت قيم)ال�شالمة البحرية والقوة املالية و النقل 

ال�شياحي( حجر الأ�شا�س يف جناحات ال�شركة.

�سخرت كافة اإمكاناتها ل�سمان ان�سيابية حركة نقل الب�سائع والركاب يف رم�سان
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»ال�سرق الأو�سط للطريان«

تن�سئ مباين جديدة يف مقرها مبطار ماركا 

ل�ستيعاب الطلب املتزايد من الطلبة الراغبني يف الدرا�سة

جديدة  مباين  اأ�شافت  انها  للطريان  الو�شط  ال�شرق  اأكادميية  ك�شفت 
التجهيزات  باأحدث  وزودتها  ماركا  يف  املدين  عمان  مبطار  مقرها  يف 
الطلبة  من  املتزايدة  العداد  ملواكبة  الدولية،  املعايري  ح�شب  واملعدات 
و�شيانة  وهند�شة  التجاري  الطريان  تخ�ش�شات  درا�شة  يف  الراغبني 

الطائرات.
عبداهلل  املهند�س  للطريان  الو�شط  ال�شرق  اأكادميية  عام  مدير  وقال 
طوير�س: اأن الكادميية ا�شرتت لغايات تدريب طلبة الهند�شة وال�شيانة، 
واحد  مبحرك  بايرب  طراز  من  ال�شنع  امريكية  جديدة  طائرات  ثالث 
بع�شها  تدريب  طائرة  ع�شرة  �شت  من  املكون  ا�شطولها  الى  لتن�شم 
مبحرك واحد وبع�شها الآخر مبحركني بال�شافة الى طائرة بوينغ 7٣7 
لتدريب طلبة هند�شة �شيانة الطائرات وهي حتتوي على جميع النظمة 
لتلبية معايري ومتطلبات هيئة تنظيم  املالحية احلديثة وتعترب الف�شل 
اعتمدتها  التي  )ايا�شا(  الوروبي  والنظام  الردين  املدين  الطريان 

الهيئة.

ولفت طوير�س ان الحتاد الدويل للنقل اجلوي )اياتا( اعتمد اكادميية 
ال�شحن  جمالت  يف  اقليمي  تدريب  كمركز  للطريان  الو�شط  ال�شرق 
امل�شيفني  وتاأهيل  واعداد  الطريان  وامن  املطارات  وادارة  اجلوي 
عمل  فر�س  بها  امل�شاركني  تعطي  الدورات  هذه  ان  مبينا  وامل�شيفات، 
ا�شافية لدى �شركات الطريان واملطارات حيث يح�شل امل�شاركون على 

�شهادات معتمدة من دوليا من الياتا.
الآيل  التجاري  للطريان  دورتني  موؤخرا  عقدت  الكادميية  ان  وبني 
وهند�شة و�شيانة الطائرات مب�شاركة عدد من الطلبة الردنيني والعرب 
والرتتيبات  ال�شتعدادات  ا�شتكملت  الكادميية  ان  موؤكدا  والجانب، 

الدارية والفنية لهذه الدورات.
كما �شتعقد الكادميية دورتني ا�شافيتني مماثلتني يف بداية �شهر ت�شرين 
اول املقبل لتلبية الطلب املتزايد يح�شل يف نهايتها امل�شاركون على رخ�شة 
هيئة  من  املعتمدة  الطائرات  و�شيانة  وهند�شة  اليل  التجاري  الطريان 
تنظيم الطريان املدين الردين ومنظمة الطريان املدين الدولية )ايكاو(.
تخ�ش�شات  يف  وطالبة  طالب   700 نحو  بالكادميية  حاليا  ويلتحق 
اربع  ميثلون  وهم  الطائرات  و�شيانة  وهند�شة  الآيل  التجاري  الطريان 

ع�شرة دولة عربية واأجنبية.
طائرات  و�شيانة  هند�شة  فني  و٢000  طيار   1500 من  اكرث  ان  ي�شار 
تخرجوا من الكادميية منذ تاأ�شي�شها يف عام ٢000، كما انها معتمدة 
من العديد من �شركات الطريان املحلية والعربية والعاملية لعقد الدورات 
النعا�شية واملتقدمة لكوادرها، لفتا انه �شيتم العالن قريبا عن افتتاح 
ملواكبة  بالعقبة  الدويل  احل�شني  امللك  لالكادميية يف مطار  فرع جديد 
القبال املتزايد من الطلبة الراغبني يف درا�شة علوم الطريان من الردن 

واملنطقة والقليم.

طوير�س: الأكادميية ت�سرتي ٣ 
طائرات جديدة لغايات تدريب طلبة 

الهند�سة وال�سيانة
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العام احلايل ٢014 حوايل 60.6 مليون دينار مقارنة مع حوايل 59 مليون 
دينار لنهاية كانون الول من العام املا�شي ٢01٣.

باأن  خديجة،  اأبو  هيثم  الدكتور  للتمويل  الولى  ل�شركة  العام  املدير  وقال 
ال�شركة م�شتمرة يف تطبيق خطط النمو التي و�شعتها للعام احلايل ٢014  
اململكة  يف  املدن  من  العديد  وتغطية  اجلغرايف  التو�شع  اإلى  تهدف  والتي 
لتلبية متطلبات العمالء، هذا اإ�شافة للتو�شع يف ن�شاطاتها املختلفة وتقدمي 
يف  النمو  حتقيق  �شعار  حتت  لنعمل  ومتطورة،  جديدة  وخدمات  منتجات 

الأعمال والتميز يف اخلدمات التمويلية الإ�شالمية.

واأ�شاف ان ال�شركة باتت اليوم تنال ثقة �شريحة وا�شعة من العمالء وهو ما 
انعك�س على نتائجها املالية، فازدياد حجم اعمال ال�شركة عمل على زيادة 
حجم الرباح وهذا هو ال�شبب احلقيقي وراء متيز ال�شركة، فهي تلبي كافة 

احتياجات العمالء.

تقدمي  خالل  من  الإ�شالمي،  املايل  العمل  يف  الريادة  هي  ال�شركة  فروؤية 
الإ�شالمية  ال�شريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  والإ�شتثمار  التمويل  منتجات 
ال�شركة من  يجعل  وال�شركات، ومبا  لالأفراد  متميز من اخلدمة  مب�شتوى 
فهي  معها،  املتعاملني  اأعني  يف  واإحرتامًا  تقديرًا  املالية  املوؤ�ش�شات  اأكرث 
موقع  واإحتالل  الإ�شالمي  املايل  العمل  تطوير  يف  امل�شاهمة  اإلى  ت�شعى 
لالأفراد  والإ�شتثمارية  التمويلية  اخلدمات  تقدمي  يف  والتميز  الريادة 

وال�شركات.

اإرتفعت اأرباح �شركة الأولى للتمويل بعد ال�شريبة خالل الن�شف الأول من 
العام احلايل ٢014  بن�شبة ٣1.5%، حيث بلغت 1.٨ مليون دينار باملقارنة 

مع نف�س الفرتة من العام املا�شي ٢01٣  والتي بلغت 1.٣7 مليون دينار. 

وح�شب النتائج املالية لل�شركة، فقد بلغ جممل ربح اإيرادات ال�شركة ٣.٨ 
 ٢.65 مقابل   ٢014 احلايل  العام  من  الأولى  اأ�شهر  ال�شتة  خالل  مليون 
باإرتفاع ن�شبته  و  العام املا�شي ٢01٣  مليون دينار خالل نف�س الفرتة من 
4٣.٢6% نتيجة لنمو اإيرادات التمويل اإلى ٣.0٢ مليون دينار مقابل 17.٢ 
مليون دينار بن�شبة ٣٨.7%، بالإ�شافة لإيرادات الإ�شتثمار بامل�شاربة التى 

بلغت 15.1٨ األف دينار.

وا�شارت النتائج اإلى ان جمموع موجودات ال�شركة بلغ لنهاية حزيران من 

الرائدة  باتت  ال�سركة  خديجة:  اأبو 
التمويلية اخلدمات  تقدمي  يف 

1.8 الأرباح الن�سفية لــ »الأولى للتمويل«
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وك�شفت البيانات املالية لل�شركة عن اإرتفاع جمموع ايرادات ال�شركة خالل الن�شف الول من 
العام احلايل ٢014 لتبلغ حوايل ٣7.7 مليون دينار مقابل ٣6.7 مليون دينار للن�شف الول 
من العام املا�شي ٢01٣، يف الوقت الذي ارتفعت م�شاريف التمويل اإلى 5٨٨.75 األف دينار 
مقابل 4٣6.٣ األف دينار خالل الفرتة املقارنة و بن�شبة ٣4.9%، كما مت تخ�شي�س خم�ش�س 
اإلتزامات حمتملة يقدر بـ ٢45.5 الف دينار فى حني مل يتم تخ�شي�س نخ�ش�شات بالفرتة 

املقارنة.
وقال املدير العام ل�شركة بندار للتجارة والتمويل ب�شام حماد، ان اداء ال�شركة خالل الن�شف 
الأول من العام احلايل ٢014  هو ا�شتمرار للنتائج املتميزة التي حققتها ال�شركة منذ ان�شائها 
احلايل  العام  خالل  ال�شركة  وو�شعتها  ر�شمتها  التي  ال�شرتاجتية  و�شمن   ،٢000 العام  يف 

خا�شة يف ظل الظروف القت�شادية وال�شيا�شية ال�شعبة التي ت�شهدها دول املنطقة.
واأ�شاف ان هذه النتائج تعك�س حجم الثقة التي توليها العداد املتزايدة لعمالء ال�شركة، كما 
التمويل  �شوق  يف  وال�شتثمار  للتجارة  بندار  �شركة  بها  تتمتع  التي  امل�شداقية  حجم  وتعك�س 
املحلي، م�شريا اإلى ان ال�شركة �شتقوم بتو�شيع وتنويع قاعدة عمالئها لزيادة ح�شتها يف �شوق 
بيع ال�شيارات واملركبات بالق�شاط، ا�شافة الى ال�شعي لتعزيز راأ�س مال ال�شركة مبا يتالئم مع 

حاجاتها املالية، وتعزيز اأن�شطة ال�شركة با�شتثمارات وم�شاهمات جديد.
وت�شعى ال�شركة لأن تكون الأقوى، والأجنع، والأبعد نظرا لحتياجات القطاعات املختلفة، على 
م�شتوى املنطقة يف �شوق التمويل من خالل توفري حلول �شهلة وخدمات متويلية عالية اجلودة 
وبكفاءة متميزة، من خالل اإن�شاء �شبكة من الفروع لتلبية احتياجات القطاعات القت�شادية 

و�شرائح املجتمع كافة.

بلغت ارباح �شركة بندار للتجارة والإ�شتثمار ب خالل الن�شف 
األف   5٨٢.4٨ جمموعه  ما   ٢014 احلايل  العام  من  الأول 

دينار.

والتطور  النمو  �ستوا�سل  ال�سركة  حماد: 
عمالئها قاعدة  تو�سيع  على  و�ستعمل 

٥82 األف دينار الأرباح الن�سفية لــ »بندار للتجارة وال�ستثمار«

وح�شب البيانات املالية لل�شركة، فقد منا اإجمايل اإيراداتها بن�شبة مقدارها 
9 % مقارنة مع الفرتة نف�شها من العام ٢01٣؛ حيث بلغ اإجمايل الإيرادات 
حوايل ٣.٣ مليون دينار مقارنة مع حوايل ٣ مليون دينار حتققت خالل 
بعد  ربح  �شايف  ال�شركة  حققت  فيما  املا�شي،  العام  من  الأول  الن�شف 
املخ�ش�شات وال�شريبة بلغ ٨٣9،710 الف دينار للن�شف الأول من العام 

.٢014
وقال مدير عام ال�شركة ه�شام جرب، اإن النتائج املتحققة جاءت من�شجمة 
تقدمي  على  تعتمد  والتي  ال�شركة  تعتمدها  التي  العمل  ا�شرتاتيجية  مع 
اأ�ش�س  و�شع  الى  بالإ�شافة  العمالء،  خمتلف  واحتياجات  تتالءم  منتجات 
التمويلية  املحفظة  جودة  على  احلفاظ  ت�شمن  عالية  ائتمانية  ومعايري 
على  وقدرتها  لل�شركة  املايل  املركز  قوة  يوؤكد  وهذا  بال�شركة،  اخلا�شة 
ال�شتمرار بتحقيق املزيد من الإجنازات ومعدلت النمو مبختلف الأن�شطة.
وبني جرب اأن ال�شركة حققت نتائج ايجابية مبختلف موؤ�شرات الأداء؛ حيث 
مليون   ٣1 حوايل  الى  لت�شل  بال�شركة  اخلا�شة  التمويلية  املحفظة  منت 
دينار مقارنة مع حوايل ٣0.٨ مليون دينار للن�شف الأول من العام ٢01٣.

من  الأول  الن�شف  خالل  الأردنية  التجارية  الت�شهيالت  �شركة  حققت 
املخ�ش�شات  قبل  دينار  مليون  بلغت 1.494  ت�شغيلية  اأرباحا  العام ٢014 
 ٢01٣ العام  يف  نف�شها  للفرتة  دينار  مليون   1.٢77 مع  مقارنة  وال�شريبة 

وبن�شبة منو بلغت 16 %.

تتالءم  منتجات  تقدمي  على  عملها  يف  تعتمد  ال�سركة  جرب: 
العمالء خمتلف  واحتياجات 

1.٥ مليون دينار اأرباح »الت�سهيالت التجارية« للن�سف الأول
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ر�سا�سيــات...

بقلـــــــــم : هديـــــــل الرحامنــــــــة

معناها  تعرف  ل  عندما  امل�سميات  لقيمة  1-اجلهل 
تفقد  دائما  لهذا  جمتمعاتنا  يف  دائما  ناق�سة  فتبقى 
مري�سة  تبقى  لذلك  �سحتها  من  ......وعارية  قيمتها 

ومعتلة !!!!
....لتكتمل  دائرة  انه  م�ستقيما  خطا  لي�س  العطاء 

عليها ان تعود للنقطة التي بداأت منها ....
ان تاأخد ما ُيعطى اليك كاأن تعطي ما اأمامك ......

من  ياأخذ  من  ت�ستثن  فال  العطاء  اكتمال  هو  الأخذ 
عطائك انه يعطيك اي�سا عندما ياأخذ منك ما اأعطيته 
اياه وم�ساو لك متاما .....باحلالتني اليد كانت مفتوحة 

لالآخر ....
كما عليه ان ي�سكرك عليك اي�سا ان ت�سكره ...فكالكما 
او  املادي  مبعناه  كان  .....ان  العطاء  مبفهوم  واحد 

املعنوي او النف�سي ....
الى  عطاء  من  فيتحول  تعطيه  ما  على  عينك  تبقي  ل 
منك  تاأخذه  التي  اليد  الى  انظر  بل  ثمن  لها  جتارة 

.......لتعيده اليك ب�سكل اخر......
ما  ياأخذ  ل  من  بل  يعطي  ل  من  فقط  لي�س  فالبخيل 
وجتعله  العطاء  مفهوم  تنق�س  ........فال  اياه  تعطيه 
امل�ستقيمة  اخلطوط  لن  حوله  يلتف  ل  واحد  باجتاة 
و  بال�سعادة  الح�سا�س  متنحك  ....فال  نهاية  بال 

الراحة و ال�ستقرار و احلب وال�سبع 
....بل تنهك قواك وت�سعرك باخل�سارة والتعب !!!

2- مت�سي العاطفة بال م�ساعر عندما تفقد �سوابها...
٣- هناك اإمراأة تنتظرك هذا امل�ساء ....

لكنها هذه املرة لي�ست اأنا ...
فوِل وجهك حيثما ت�ساء ...

فنحن الن�ساء ............
ل�سنا وفيات لالإنتظار ...

كما اأنتم يا �سيدي ل�ستم على وفاء مع البقاء ....

نحن نخل�س للحكاية .......
واأنتم للهوى ......

4- ليتك هنا ........
لكنت معي الآن ..

هكذا اأخربين ....
غيابك ...........

واأ�سدق القول ...
ما يقوله الغياب ..

٥- هو ل يعلم .........
ذاكرة  من  طبق  يف  ليلة  كل  ريقها  مع  فمه  متزج  انها 

ت�ستاقه ..حتبه...ت�ستهيه و تتاأمل ....
بخمر  املعتق  قمي�سه  كعطر  و�سادتها  نكهة  تتذوق  علها 
كفيه وهي تلملم ما تبعرث من لهفتها لزفري واحد يخرج 

الى �سدرها .....تتنف�سه فتمتالأ رئتيه 
....... ركبتيه  على  يجثو  اليه  احلنني  ان  يعلم  ول 
كامال  نب�سه  ...ُي�سلم  ...ي�ست�سلم  يديه  قلبها  فريفع 

لوقع روحها يف عينيه ...
ول يعلم انها فقط حتاول ان ل حتبه اأكرث ....وتكتفي 

مبا هي عليه !!!
مثله............ لكنها 
ل تعلم ..............

انه مثلها اأي�سًا ......
ل  انها  ال  بالرائحة  حتتفظ  كانت  وان  الماكن  فـ 
تتكلم فال تخربنا �سيئا .......عندما ل نقوله ول نراه 

!!!!!!!!!!!
يحولها  لنه   ، ثمن  لها  التي  هي  الرخي�سة  ال�سياء   -6

الى �سلعة تباع وت�سرتى مهما كان باهظا ال�سعر ...
7- املكان الذي احبه و ارتاح به هو بالك ..

فيه« »فخليني 
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1.8 مليون دينار اأرباح »التاأمني الأردنية« للن�سف الأول

الن�شف الول من العام احلايل ٢014  حوايل 79.1 مليون دينار، يف الوقت الذي 
بلغ فيه جمموع  ايراداتها لنهاية حزيران من العام احلايل ٢014 حوايل 17.6 
مليون دينار مقارنة مع حوايل 15.٣ مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�شي 

.٢01٣
وقال املدير العام لل�شركة عماد عبد اخلالق، ان النتائج املالية لل�شركة ت�شري الى 
مدى قوة ال�شركة ومالءتها املالية، حيث حافظت على م�شتوى اأدائها بالرغم من 

الظروف القت�شادية ال�شعبة.
ال�شوق على الرغم من  ال�شركة وا�شلت تاكيد مكانتها املرموقة يف  واأ�شاف ان 
الظروف القت�شادية ال�شعبة، موؤكدا ان ال�شركة �شوف تبقى الرائدة يف ال�شوق 
منح  الذي  الرفيع  واملهني  الفني  وبامل�شتوى  بالثوابت  متم�شكة  و�شتبقى  املحلي 

ال�شركة ح�شور حمليا واقليميا وعامليا.
واأ�شار عبد اخلالق اإلى ان ال�شركة �شتوا�شل العمل مبا يحقق الزيادة يف الرباح، 
الى   �شتعمد  حيث  املحلي،  ال�شوق  يف  وتعزيزه  الريادي  موقعها   على  واحلفاظ 
تو�شيع حجم ن�شاطاتها واأعمالها يف الأ�شواق لي�شمل كافة القطاعات ويلبي كافة 

متطلبات ورغبات العمالء.

بلغت اأرباح �شركة التاأمني الردنية للن�شف الول من العام احلايل ٢014 
حوايل 1.٨ مليون دينار، مقابل ٣٣9.٨5 الف دينار للن�شف الول من 

العام املا�شي ٢01٣.
خالل  موجوداتها  جمموع  بلغ  فقد  لل�شركة،  املالية  البيانات  وبح�شب 

عبد اخلالق: النتائج املالية لل�سركة 
ت�سري  اإلى مدى قوة ال�سركة
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٣9 األف دينار اأرباح »ميدغلف« للن�سف الأول

عبد اجلواد:
ال�سركة وا�سلت تاأكيد مكانتها 

املرموقة يف ال�سوق

194.4 األف دينار خالل الفرتة ذاتها من العام املا�شي٢01٣.
اإرتفاع الإيرادات خالل الن�شف الأول من العام  لل�شركة،  البيانات املالية  واأو�شحت 
احلايل ٢014 اإلى 7 مليون دينار مقابل 6 مليون دينار خالل نف�س الفرتة من العام 

املا�شي ٢01٣ بن�شبة منو بلغت ٢1%.
 واأرجعت ال�شركة منو الإيرادات اإلى منو �شافى الأق�شاط املكتتبة للن�شف الول من 
العام احلايل ٢014 بن�شبة 4% حيث بلغت 5.05 مليون دينار مقابل 4.٨7 مليون دينار 

خالل الفرتة ذاتها من العام املا�شي ٢01٣.
وبالن�شبة للربع الثانى، قفزت اأرباح ال�شركة خاللها فى العام احلالى اإلى ٢04.٣ األف 
دينار مقابل 11.6 األف دينار خالل نف�س الفرتة من العام املا�شى و بن�شبة اإرتفاع بلغت 

.%1661.5
وقال املدير العام ل�شركة التامني العربية »الردن يعقوب �شواحلة، اأن ال�شركة �شتوا�شل 
وحتقيق  مناف�شة؛  وب�شروط  للعمالء  اخلدمات  اأف�شل  لتوفري  مواردها  كافة  ت�شخري 

غايات امل�شاهمني باملحافظة على منو م�شتمر وعائد ايجابي.
واأ�شاف انه منذ تاأ�شي�س �شركة التامني العربية- الردن، متيزت بابتكارها يف ال�شوق 
املحلي وذلك بتقدمي اأفكار وحلول مالية جديدة متقدمة يف جمال التاأمني امل�شتخدمة 
يف اأوروبا، اإل اأن ال�شركة كيفت هذه احللول الرائدة لتنا�شب احتياجات ال�شوق املحلي.

كما ت�شعى �شركة التامني العربية « الردن دائما لإيجاد طرق جديدة لتوزيع منتجاتها 
وخدماتها ملختلف عمالئها، حيث ت�شخر ال�شركة احدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق 

اأهدافها بكفاءة ق�شوى.

بلغت اأرباح �شركة املتو�شط واخلليج للتاأمني »ميدغلف« ال�شافية بعد ال�شريبة خالل الن�شف الول 
من العام احلايل ٢014 ما جمموعه ٣9.071 الف دينار.

وح�شب البيانات املالية لل�شركة، فقد بلغ جمموع اليرادات املتحققة لل�شركة لنهاية حزيران من 
العام احلايل ٢014 حوايل 9 مليون دينار مقابل حوايل 7.6 مليون دينار للفرت ذاتها من العام 
املا�شي ٢01٣، يف الوقت الذي بلغ فيه اجمايل الق�شاط املكتتبة خالل فرتة القيا�س ذاتها حوايل 

9.٨ مليون دينار مقارنة مع حوايل 9.٣ مليون دينار لنهاية حزيران من العام الذي �شبقه ٢01٣.
كما وبلغ جمموع موجودات ال�شركة خالل ال�شهر ال�شتة الولى من العام احلايل ٢014 حوايل ٢.٢6 

مليون دينار مقارنة مع حوايل ٢4.٢ مليون دينار لغاية ٣0 كانون الول من العام املا�شي ٢01٣.
وقال املدير العام �شركة ميدغلف عالء عبد اجلواد، اأن ال�شركة حافظت على ن�شبة منو جيدة يف 
الإنتاج، حيث ا�شتطاعات احلفاظ على م�شتوى الجنازات التي حققتها خالل ال�شنوات املا�شية رغم 

الظروف القت�شادية وال�شيا�شية ال�شعبة التي حتيط باملنطقة.
واأ�شاف ان النتائج املالية اأ�شارت اإلى اأن ال�شركة وا�شلت تاكيد مكانتها املرموقة يف ال�شوق، كما 
اأكدت مدى قوتها ومالءتها املالية، حيث ا�شتطاعت جتاوز كافة التحديات واخلروج منها ب�شكل 

منهجي ومدرو�س.
واأ�شاف عبد اجلواد، ان ال�شركة متتلك فريق عمل مكون من جمموعة مدربة وموؤهلة باأعلى درجات 
ت�شمل خدمات  التاأمني، حيث  مل�شاكل  امل�شّممة خ�شي�شًا  اأمثل احللول  لتقدمي  واملهنية،  التقنية 
ال�شركة طيف وا�شع من املنتجات املعقدة املخاطر، وهو ما زاد من ثقة العمالء يف ال�شركة ومب�شتوى 

خدماتها التي تقدمها.

اأظهرت البيانات املالية ل�شركة التاأمني العربية- الأردن منو الأرباح 
الن�شفية لل�شركة للعام احلايل ٢014 بن�شبة 19٨.٨% مقارنة بنف�س 
الفرتة من العام املا�شي ٢01٣ حيث بلغت 5٨1 األف دينار مقابل 

٥81 األف دينار اأرباح لـ »التاأمني العربية« الن�سفية

�سواحلة، ال�سركة �ستوا�سل ت�سخري كافة 
مواردها لتوفري اأف�سل اخلدمات للعمالء
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2.٥ مليون دينار اأرباح »ال�سرق العربي للتاأمني« الن�سف �سنوية
مليون دينار بنف�س الفرتة من العام املا�شي ٢01٣.

كما اإرتفعت اأرباح ال�شركة فى الربع الثانى من العام احلالى اإلى 69٨.1 األف 
دينار مقارنة بـ ٣61.٢ األف دينار خالل الفرتة ذاتها من العام املا�شي ٢01٣.

وبح�شب البيانات املالية لل�شركة، فقد بلغ جمموع موجوداتها لنهاية حزيران من 
العام احلايل ٢014 حوايل ٨٨.1 مليون دينار مقارنة مع حوايل ٨٣.6 مليون 
دينار للن�شف الول من العام املا�شي ٢01٣، حيث بلغ جمموع ا�شتثماراتها حوايل 

٣6 مليون دينار مقابل حوايل ٣٢ مليون دينار للن�شف الول من عام ٢01٣.
وقال الرئي�س التنفيذي لل�شركة ع�شام عبد اخلالق باأن هذه النتائج تاأتي من�شجمة 
ال�شركة،  املوؤهل يف  الب�شري  الكادر  يبذلها  التي  واملتوا�شلة  الكبرية  مع اجلهود 
بالرغم من الأو�شاع الإقت�شادية ال�شعبة على م�شتوى املنطقة والناجتة عن الآثار 
ال�شلبية للتفاعالت ال�شيا�شية امل�شطربة يف املنطقة العربية، وانعكا�شاتها على 

قطاع التاأمني املحلي.
واأ�شاف: اأن ال�شركة �شتوا�شل حتقيق الجنازات والنمو رغم التحديات املالية 
للتاأمني  اخلليج  جمموعة  مع  ال�شركة  توحد  ان  حيث  املنطقة،  يف  وال�شيا�شية 
-املتواجدة يف �شبع دول يف العامل العربي وامل�َشلحة باملعرفة واخلربات العاملية 

�شوف ينعك�س ب�شكل اإيجابي على وعلى القطاع .
ي�شار اإلى اأن �شركة ال�شرق العربي للتاأمني تتميز ب�شرعة دفع التعوي�شات للجهات 
احلوادث،  من  مبا�شرة  املت�شررين  الى  اإ�شافة  اخلدمات،  ومزودي  الطبية 
الزيارات  بها عمالءها من خالل  التي تزود  العالية  الفنية  تتمتع باخلربة  كما 
الأ�شبوعية، كما حتر�س ال�شركة على اأن تبقى الأكرث تنوعا وجناحا يف ال�شوقني 
املحلية والإقليمية يف تقدمي اخلدمات التاأمينية، حيث �شهدت ال�شركة منوا كبريا 
على  التاأمني  وثائق  وعدد  الطبي  التاأمني  عقود  يف  �شواء  التاأمينية  اأعمالها  يف 

امل�شتوى اجلماعي اأو الفردي.

قفزت الأرباح الن�شفية ل�شركة ال�شرق العربى للتاأمني خالل عام ٢014 
اإلى ٢.5٣ مليون دينار مقارنة بـ 1.6 مليون دينار خالل نف�س الفرتة من 

العام املا�شي ٢01٣ و باإرتفاع ن�شبته %5٨.
واأظهرت البيانات املالية لل�شركة اإرتفاع الإيرادات بن�شبة ٨% حيث بلغت 
٣1.1 مليون دينار مقارنة بـ ٢٨.7 مليون دينار خالل نف�س الفرتة من 
العام املا�شي ٢01٣.  و اأرجعت ال�شركة هذا الإرتفاع فى الإيرادات اإلى 
اإرتفاع �شافى الأق�شاط املكتتبة اإلى ٢4.46مليون دينار مقارنة بـ ٢0.74 

عبد اخلالق: ال�سركة �ستوا�سل حتقيق 
الإجنازات والنمو رغم التحديات

 التي ت�سهدها املنطقة

468 األف دينار الأرباح الن�سفية لـ»الأردنية الفرن�سية«

اأظهرت البيانات املالية لل�شركة الأردنية الفرن�شية للتاأمني منو الأرباح خالل الن�شف الأول 
من العام احلالى ٢014 بن�شبة 157.٢% حيث بلغت 46٨.٢ األف دينار مقارنة مع ارباح نف�س 
الفرتة من العام املا�شي ٢01٣ والتى بلغت 1٨٢ األف دينار، مقارنة مع 1٨٢.66 الف دينار.

مقابل  دينار  األف  اإلى 50٢.٢4  العام احلايل ٢014  الثانى من  الربع  اأرباح  اإرتفعت  كما 
٢11.5 األف دينار خالل الفرتة ذاتها من العام املا�شي ٢01٣ بن�شبة %1٣7.4.

اإرتفعت الإيرادات لل�شركة بن�شبة ٨% لت�شل اإلى 9.٣7 مليون دينار مقابل ٨.6 مليون دينار 
بفعل اإرتفاع الأق�شاط املكتتبة و التى بلغت 11.07 مليون دينار مقابل 10.4 مليون دينار 

خالل نف�س الفرتة من العام املا�شي ٢01٣ و بن�شبة ٢.%6.
وقال املدير العام لل�شركة الأردنية الفرن�شية للتاأمني الدكتور وليد زعرب، ان اداء ال�شركة 
خالل الن�شف الول من العام احلايل ٢014 يعترب اجنازا اآخر ي�شاف اإلى م�شرية عملها، 
ويدلل ب�شكل كبري على �شالمة الجراءات املتبعة من قبل جمل�س ادارتها واملالئة املالية التي 

تتمع بها.
واأ�شاف اأن النتائج املالية التي حققتها ال�شركة منذ بداية العام هي �شمن التوقعات، خا�شة 
يف ظل الظروف القت�شادية احلالية، و�شتعمل على تعزز ت�شنيف ال�شركة وموقعها، لتكون 

من بني اأبرز ومن م�شاف ال�شركات املحلية والقليمية.

زعرب: النتائج املالية �ستعزز
 من ت�سنيف ال�سركة وموقعها
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لنف�س الفرته العام ال�شابق٢01٣  وبزيادة مقدارها %65 .
وح�شب البيانات املالية لل�شركة، فقد بلغ �شايف الرباح بعد ال�شريبة حوايل 1.01 
املا�شي  العام  من  الول  الن�شف  خالل  دينار  الف   546.٣99 مقابل  دينار  مليون 
٢01٣، يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع ايرادات ال�شركة لنهاية حزيران من العام 
احلايل ٢014 حوايل ٨.059 مليون دينار مقارنة مع حوايل 6.1 مليون دينار للفرتة 

ذاتها من العام املا�شي ٢01٣.
كما و زاد النمو بالق�شاط خالل الن�شف الول من العام احلايل ٢014 بن�شبة ٢6% 
لت�شل الى 11.95 مليون دينار مقابل 9.4٨ مليون دينار لنف�س الفرته العام ال�شابق 

.٢01٣
وقال مدير عام ال�شركة عماد احلجة، اأن هذه النتائج تاأتي ترجمة للخطة ال�شرتاتيجة 

التي اعدتها الإدارة التنفيذية واملوافق عليها من قبل جمل�س الإدارة.
وتخفي�س  تقليل  على  تعتمد  عمل  ا�شرتاتيجية  بو�شع  قامت  ال�شركة  ان  واأ�شاف 
قطاعات  خمتلف  وتغطية  العمالء  خلدمة  جهودها  زيادة  اإلى  ا�شافة  النفقات، 
التي  وال�شيا�شية  الأردن  التي مير بها  التامينية، وذلك نظرا للظروف القت�شادية 
ت�شهدها دول املنطقة والتي اأثرت على احلياة القت�شادية يف اململكة خا�شة قطاع 
التامني، م�شريا اإلى ان النتائج اليجابية التي حققتها ال�شركة توؤكد انها باتت ال�شركة 
الرائدة يف �شوق التاأمني الأردين خا�شة فيما يتعلق بجودة اخلدمة والأ�شعار التاأمينية 
املنا�شبة، فال�شركة تهدف اإلى تقدمي اخلدمات التاأمينية املت�شفة باجلودة والأ�شعار 
املنا�شبة، وخلق عالقة �شراكه حقيقية مع جميع اجلهات املتعاملة معها من موردي 

خدمات وعمالء وموظفني.

دينار باملقارنة مع نف�س الفرتة من العام املا�شي ٢01٣ والتى بلغت اأرباحها 15٣.٨٨ 
األف دينار. 

وك�شفت البيانات املالية لل�شركة عن اإرتفاع جمموع الإيرادات اإلى 7.6 مليون دينار مقابل 
5.٨ مليون دينار خالل الفرتة املقارنة، حيث ارتفع اإجمالى الأق�شاط املكتتبة اإلى 11.65 
مليون دينار مقابل 10.1٣ مليون دينار خالل الفرتة املقارنة بن�شبة 14.9% تزامنًا مع 
اإرتفاع ح�شة معيدى التاأمني اإلى 4.09 مليون دينار مقابل ٣.55 مليون دينار خالل 
الفرتة املقارنة بن�شبة 15.1% لريتفع �شافى الأق�شاط املكتتبة اإلى 7.55 مليون دينار 
خالل الفرتة من العام احلالى مقابل 6.5٨ مليون دينار خالل نف�س الفرتة من العام 

املا�شي٢01٣.
العام احلايل  الول من  الن�شف  املتحققة خالل  الأق�شاط  اإيرادات  �شافى  اإرتفع  كما 
بالفرتة  دينار  األف  دينار مقابل 4.7٨  األف  بلغت ٢7.6  بن�شبة ٣1.٣%، حيث   ٢014
املقارنة، كما اإرتفع �شافى ارباح املوجودات املالية والإ�شتثمارات اإلى ٣٨.٢6 األف دينار 

مقابل 15.6 األف دينار خالل الفرتة املقارنة بن�شبة %144.7.
اإلى  لت�شل  للعمالء  تقدمها  التي  بالرتكيز على رفع م�شتوى خدماتها  ال�شركة  وتقوم  
امل�شتويات العاملية، منوها يف الوقت نف�شه اإلى ان النتائج املالية احلالية لل�شركة تعزز من 

مكانتها يف ال�شوق الردين لتكون بذلك من اكرب �شركات التاأمني الردنية.
بال�شافة لكافة اأعمال التاأمني، فهي م�شتمرة يف طرح الربامج التاأمينية اجلديدة لتغطية 

كافة �شرائح العمالء، اإ�شافة اإلى تنويع وتوزيع ا�شتثماراتها. 
من  الأول  الن�شف  خالل  الوطنية  التاأمني  �شركة  اأرباح  قفزت 
العام احلايل ٢014 بن�شبة ٢٣٣.٨% حيث بلغت 51٣.75 األف 

البيانات املالية  وافق جمل�س ادارة ال�شركة املتحدة للتامني على 
الن�شف �شنوية لعام ٢014، حيث اظهرت ارتفاعا بالرباح قبل 
دينار  الف   ٨10 مقابل  دينار  مليون   1.٣ الى  لت�شل  ال�شريبة 

1.٣ مليون دينار الأرباح الن�سفية لـ »املتحدة للتاأمني«

احلجة: هذه النتائج تاأتي ترجمة 
للخطة الإ�سرتاتيجة التي اأعدتها الإدارة

النتائج املالية تدل على اأن ال�سركة 
من اأكرب �سركات التاأمني الأردنية
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1.1٥ مليون دينار الأرباح الن�سفية لـ »الن�سر العربى للتاأمني«
وك�شفت البيانات املالية لل�شركة اأرتفاع جمموع الإيرادات اإلى 9.4 مليون دينار 
خالل الفرتة من العام احلالى مقابل 7.٣٨ مليون دينار خالل نف�س الفرتة من 

العام املا�شي ٢01٣ بن�شبة ٣6.٢7%.
بن�شبة  املكتتبة  الأق�شاط  اإجمالى  اإرتفاع  بفعل  ال�شركة  اإيرادات  ارتفاع  وجاء 
٢0.6%، حيث بلغت 14.7 مليون دينار مقابل 1٢.٢ مليون دينار خالل الفرتة 
املقارنة تزامنًا مع اإرتفاع ح�شة معيدي التاأمني اإلى ٢.9 مليون دينار مقابل 
٢.16 مليون دينار خالل الفرتة املقارنة بن�شبة ٣5.٣%، لريتفع �شافى الأق�شاط 
الفرتة  خالل  دينار  مليون   10.04 مقابل  دينار  مليون   11.79 اإلى  املكتتبة 

املقارنة بن�شبة %17.4٨.
كما اأرتفعت اأرباح ال�شركة خالل الربع الثانى اإلى 715.٢٨ األف دينار مقابل 
1٨٢.9 األف دينار خالل نف�س الفرتة من العام املا�شي ٢01٣ بن�شبة ٢91.1%.

وقال وقال املدير العام ل�شركة الن�شر العربي للتاأمني يعقوب �شابيال اإن »النجاح 
الذي حققته ال�شركة، كان نتيجة تطبيق �شل�شلة من ال�شرتاتيجيات واملبادرات 
الناجحة التي قامت بتنفيذها عاما بعد عام. ويف �شبيلها اإلى حتقيق هذه النتائج 
اإدارة ال�شركة على املمار�شات الآمنة لإدارة املخاطر، وانتهاج  الطيبة، ركزت 

ا�شرتاتيجيات ا�شتثمارية متنوعة، وتطبيق تقنيات مبتكرة«.
واأ�شاف اأنه من املتوقع اأن ي�شتمر الأداء اجليد لل�شركة خالل الفرتة املتبقية 
من العام، م�شريا اإلى اأن النتائج الإيجابية للن�شف الول من هذا العام جاءت 
ال�شركة لهذا  التي ر�شمتها  التقديرية، ويحقق الهداف  من�شجمة مع الأرقام 
العام، موؤكدا يف الوقت نف�شه اأن ال�شركة تعترب من ال�شركات الأ�شرع منوا يف 
الأردن وهي تتمتع باأف�شل م�شتوى للمالءة املالية بني نظرياتها العاملة يف ال�شوق 

الردنية.

قفزت اأرباح �شركة الن�شر العربى للتاأمني خالل الن�شف الأول من العام 
احلالى اإلى 1.15 مليون دينار باملقارنة مع 5٣5 األف دينار بالفرتة ذاتها 

من العام املا�شي ٢01٣ بن�شبة %115.55.

�سابيال: ال�سركة تعترب
 من ال�سركات الأ�سرع منوا يف الأردن

79 األف دينار اأرباح »الريموك للتاأمني« خالل الن�سف الأول

حققت �شركة الريموك للتاأمني اأرباحًا اإجمالية خالل الن�شف الأول من العام احلايل 
٢014 بلغت 79.444 األف دينار، مقارنة مع 65.650 الف دينار للن�شف الول من 

العام املا�شي ٢01٣.
وح�شب النتائج املالية لل�شركة خالل الن�شف الول من العام احلايل ٢014، فقد بلغ 
اإجمايل الأق�شاط املكتتبة حوايل ٣ مليون دينار، مقابل حوايل ٢.6 مليون دينار  لنف�س 

الفرتة من العام ال�شابق ٢01٣.
وبلغت جمموع الإيرادات من خالل قائمة الدخل خالل الن�شف الول من العام احلايل 
٢014 حوايل 1.6 مليون دينار، مقاربل حوايل 1.٢ مليون دينار للن�شف الول من 
العام املا�شي ٢01٣، يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع موجودات ال�شركة حوايل 14 مليون 

دينار.
وقال املدير العام ل�شركة الريموك للتامني ح�شن ابو الراغب، باأن نتائج الن�شف الول 
لهذا العام جيدة جدا بالرغم مما تعانيه الأ�شواق القليمية من م�شاكل مالية، بال�شافة 

اإلى الو�شاع ال�شيا�شية ال�شعبة التي تع�شف باملنطقة العربية.
ال�شركة �شاعفت جهودها بهدف ال�شتمرار يف تطوير اعمالها وحتقيق  واأ�شاف ان 
اهدافها املعدة م�شبقا، حيث تعد هذه النتائج اجنازا كبريا حتققه ال�شركة بالرغم من 

ال�شعوبات والو�شاع القت�شادية وال�شيا�شية املتقلبة يف املنطقة.

اأبو الراغب: ال�سركة �ساعفت 
جهودها يف تطوير اأعمالها

 وحتقيق اأهدافها 
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٥48 األف دينار اأرباح »العربية الأوروبية للتاأمني« للن�سف الأول

حدادين: ال�سركة اأخذت على 
عاتقها النهو�س ب�سناعة التاأمني 

وتوفري كافة اخلدمات

اإرتفعت اأرباح �شركة ال�شرق الأو�شط للتاأمني 7٢.٢% خالل الن�شف الأول من العام 
احلايل ٢014 لت�شل اإلى ٢.5 مليون دينار مقارنة مع 1.4 مليون دينار خالل نف�س 

الفرتة من العام املا�شي ٢01٣. 
اإرتفاع   ،٢014 احلايل  العام  من  الول  للن�شف  لل�شركة  املالية  البيانات  واأظهرت 
الإيرادات اإلى 1٢.14 مليون دينار مقابل 9.٨ مليون دينار خالل الفرتة املقارنة من 
العام املا�شي ٢01٣ بن�شبة ٢4%، كما اإرتفع �شافى الأق�شاط املكتتبة 11.٣% اإلى ٨.٣ 

مليون دينار مقابل 7.٣ مليون خالل الفرتة املقارنة. 
وتعمل ال�شركة فى القيام بجميع اأنواع التاأمني واإعادة التاأمني �شد احلريق و احلوادث 

والتاأمني البحرى واجلوي والربي والتاأمني ال�شحي واأعمال التاأمني على احلياة.
وقال الرئي�س التنفيذي ل�شركة ال�شرق الو�شط للتاأمني الدكتور رجائي �شوي�س، اأن 
ال�شركة ا�شتطاعت احلفاظ على املكانة املتميزة يف النواحي التاأمينية واملالءة املالية، 
العام احلايل ٢014 �شالمة  لنهاية حزيران من  املتحققة  املالية  النتائج  توؤكد  حيث 
النتائج  حتقيق  على  وقدرتها  ادائها  على  واحلفاظ  ال�شركة  تتبعها  التي  ال�شيا�شات 

اليجابية.
ال�شركة املحافظة  ا�شتطاعت  ال�شعبة، فقد  الظروف القت�شادية  اأنه رغم  واأ�شاف 
اإلى تطوير وتعزيز  التاأمني، حيث ت�شعى ال�شركة  على م�شتواها املتقدم بني �شركات 
�شوق التاأمني املحلية، كما وانها ملتزمة بالعمل وفق اأعلى معايري ومبادئ املهنة، وذلك 
اأن تكون �شركة التاأمني املف�شلة يف الأردن من خالل  للو�شول لهدفها الرئي�شي وهو 

تقدميها ملجموعة متكاملة ومبتكرة من الربامج.

بن�شبة  للمجموعة  الن�شفية  الأرباح  اإرتفاع  للتاأمني عن  الأوروبية  العربية  املجموعة  اأعلنت 
140% حيث بلغت 54٨ األف دينار مقارنة بـ ٢٢٨.6 األف دينار خالل الفرتة ذاتها من العام 

املا�شي ٢01٣.
واأظهرت البيانات املالية لل�شركة اإرتفاع الإيرادات للمجموعة خالل الن�شف الول من العام 
احلايل ٢014 بن�شبة 40% حيث بلغت 7.٢ مليون دينار مقارنة بـ 5.15 مليون دينار خالل 

الفرتة ذاتها من العام املا�شي ٢01٣.
اإلى  للمجموعة  املكتتبة  الأق�شاط  �شافى  اإرتفاع  بفعل  الإيرادات  اإرتفاع  البيانات  واأرجعت 
7.7 مليون دينار مقارنة بـ 5.1 مليون دينار خالل الفرتة ذاتها من العام املا�شى مبا يعادل 

.%50.5
و كانت ارباح املجموعة قفزت فى الربع الأول من العام احلالى اإلى 457.5 األف دينار مقابل 

94 األف دينار باإرتفاع ن�شبته ٣٨٨%.
وقال املدير العام للمجموعة العربية الوروبية للتاأمني با�شم خلف حدادين، اأن ال�شركة اأخذت 
على عاتقها رغم الظروف ال�شعبة النهو�س ب�شناعة التاأمني من خالل توفري كافة اخلدمات 
التاأمينية ومب�شتوى عال، م�شتندة على خطة عملها التي ر�شمتها ا�شرتاتيجيتها التي باتت 

مبثابة خارطة طريق لعمل ال�شركة.
واأ�شاف حدادين اأن ال�شركة انتهجت منذ بداية العام احلايل ا�شرتاتيجية وا�شحة ت�شري على 
ا�شا�شها من اجل حتقيق الجنازات، حيث بداأت تاتي بالنتائج املثمرة من خالل منو الأرباح 
ب�شكل ملحوظ، م�شريا اإلى اأن ال�شركة تعمل منذ بداية العام وفق خطة متكاملة تق�شي بتنويع 

النتاج والتغطيات التاأمينية.

2.٥ مليون دينار اأرباح »ال�سرق الأو�سط للتاأمني« للن�سف الأول

�سوي�س: ال�سركة ا�ستطاعت احلفاظ 
على مكانتها املتميزة يف قطاع التاأمني
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العواملة: قطاع الإ�سكان يحتاج اإلى معاجلة حقيقية لأ�سباب تراجعه

دعا رئي�س جمعية امل�شتثمرين يف قطاع ال�شكان كمال العواملة، احلكومة 
احليوية  واعادة  القطاع  تراجع  لوقف  وجادة  �شريعة  خطوات  اتخاذ  الى 
له وايجاد احللول للمعيقات التي يعاين منها ويف مقدمتها توفري البدائل 
املنا�شبة من العمالة املحلية القادرة على �شد الفراغ الذي خلفته العمالة 

الوافدة.

اجلمعية  اقامته  الذي  الرم�شاين  الفطار  حفل  خالل  العواملة  وقال 
مل�شتثمري القطاع يف اربد، بح�شور حمافظها ح�شن ع�شاف ورئي�س بلديتها 
البطاينة،  و�شليم  العالونة  با�شل  والنائبني  هاين  بني  ح�شني  املهند�س 
ورئي�س غرفة التجارة حممد ال�شوحة ومدراء الدوائر الر�شمية يف املحافظة 
وقف  الى  ما�شة  بحاجة  ال�شكان  قطاع  »ان  ونقابية  اقت�شادية  وفعاليات 
النزيف والتدهور الذي مير به مبراجعة �شاملة للت�شريعات والنظمة التي 

حتكم عمله«.

وا�شاف العواملة »ان العديد من امل�شاريع ال�شكانية متوقفة عن العمل نتيجة 
عدم وجود العمالة املحلية الكافية يف بع�س املهن والعمال الالزمة لجناز 
على  وبقدرته  بالقطاع  حلقت  كبرية  خ�شائر  الى  ادى  ما  امل�شاريع،  هذه 
تن�شيط باقي املهن واحلرف التي تدخل يف �شلب عمله وهي تتجاوز اكرث 
من ٣0 مهنة تن�شط بن�شاط القطاع«، موؤكدا حر�س امل�شتثمرين الكبري على 

ت�شغيل العمالة املحلية«.

تاأخر اجناز املعامالت املت�شلة بالرتاخي�س واذونات ال�شغال  الى  ولفت 
ملدة ت�شل الى اربعة �شهور ل�شيما يف العا�شمة عمان، ما يوؤدي الى تعطيل 
القطاع وحتميله خ�شائر ا�شافية هو بغنى عنها، داعيا الى ال�شراع باجناز 
هذه املعامالت، م�شيدا بتعاون بلدية اربد الكربى والدوائر املعنية فيها بهذا 

اجلانب وامتام املعامالت باق�شر وقت ممكن.

العمالة املحلية غري كافية يف بع�س املهن
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ودعا العواملة، الى تطوير الت�شريعات والقوانني والنظمة املت�شلة بالبناء 
ثقافة  يف  النمطية  ال�شورة  تغيري  الى  يوؤ�ش�س  الذي  بال�شكل  وال�شكان 
بني  املواءمة  وعلى  اخل�شراء  امل�شاحات  على  يحافظ  مبا  والبناء  ال�شكن 
الدخل وا�شعار ال�شقق ال�شكنية ملواجهة الرتفاع احلا�شل يف ا�شعار الر�س، 
لتمكني ذوي الدخل املحدود من متلك �شقة �شكنية اآمنة ومريحة تن�شجم مع 

قدراتهم املالية.

كبرية  بعوائد  واخلزينة  الوطني  القت�شاد  رفد  يف  القطاع  اهمية  واكد   
الى جانب دوره يف ت�شغيل العمالة املحلية لفتا الى ان عوائد القطاع على 
القت�شاد وعلى املالية العامة ت�شل الى حوايل ٣5% من راأ�شمال اي م�شروع 

�شكني.

واعلن العواملة، عن تربع اجلمعية مببلغ ع�شرة الف دينار لتاأهيل وتطوير 
احدى حدائق مدينة اربد واطالق ا�شم اجلمعية عليها.

وابدى بني هاين، تفهمه التام حلاجة القطاع يف التنظيم وال�شراع يف اجناز 
املعامالت والرتاخي�س الالزمة، موؤكدا ان البلدية تعمل ما يف و�شعها و�شمن 
التعليمات والنظمة املعمول بها على تذليل العقبات امام امل�شتثمرين يف هذا 
القطاع، م�شريا الى انها بداأت باتخاذ خطوات عملية لتوحيد املرجعيات يف 

البلدية عرب النافذة الواحدة ت�شهيال على امل�شتثمرين وحر�شا على دعم 
القطاع ودوره يف التنمية ال�شمولية وامل�شتدامة.

العديد من  ال�شمويل ملدينة اربد عالج  ولفت بني هاين، الى ان املخطط 
ودعا  امامه،  تقف  التي  املعيقات  بع�س  وعالج  للقطاع  امللحة  املطالب 
امل�شتثمرين الى الهتمام بنوعية املنتج ال�شكني واعطائه الطابع اجلمايل 

واحل�شاري لتعزيز ال�شورة احل�شارية للمدينة و�شواحيها.

ان  التميمي،  زيد  املهند�س  اربد  يف  اجلمعية  فرع  رئي�س  قال  جانبه  من 
مو�شوع العمالة ي�شكل احد اهم املعيقات يف طريق تطور القطاع ومنائه يف 

ظل عدم وجود العمالة املحلية الكافية يف بع�س املهن.

ودعا الى مراعاة خ�شو�شية �شركات ال�شكان يف اربد والتي ت�شل الى ٣٢0 
بالعمالة  الحتفاظ  ت�شتطيع  ل  وعائلية  ت�شامنية  الغالب  يف  كونها  �شركة 
الوافدة طيلة العام، مطالبا بال�شماح بانتقال العمالة الوافدة بني �شركات 
ال�شكان وفق �شوابط واتفاقيات تراعي هذه اخل�شو�شية وتخفف العباء 
امللقاة على عاتقها وللحفاظ على ا�شتقرار ا�شعار ال�شقق ال�شكنية باحلد 
املعقول وال�شماح ببناء طابق خام�س لتخفيف الكلفة على امل�شتثمر واملواطن 

يف اآن واحد.







�مل�شتثمـــــــــــرون �لن�شامــــــــــــى     �أيلول  1082014

ـة
ـــــ

يـــ
اد

ســــ
ت�

اق
ار 

ـــــ
بــــ

خـــ
اأ

مذكرة تفاهم بني »الداخلية« و»املدن ال�سناعية« لتعزيز العملية التنموية يف املحافظات

�ســــحـــويــل:

 قانون املناطق التنموية اتاح 
للم�ستثمرين  التمتع بالعديد من 

احلوافز والمتيازات

اأكد الرئي�س التنفيذي ل�شركة املدن ال�شناعية الأردنية الدكتور لوؤي  �شحويل 
القت�شاد  تطوير كبرية خلدمة  �شهد عملية  ال�شتثمار اجلديد  قانون  ان 
مدينة  يف  امل�شتثمرين  جمعية  رئي�س  فيه  اأكد  الذي  الوقت  يف  لالأردن، 
احل�شن ال�شناعية رجل الأعمال عماد النداف ان مدينة احل�شن ال�شناعية 

ا�شتقطبت ما يزيد عن )٢٣0( مليون دينار خالل 1٢ �شهرا.

جاء ذلك خالل ور�شة عمل توعوية حول قانون املناطق التنموية وم�شودة 
نظمتها غرفة �شناعة  التنموية،  اربد  مل�شتثمري منطقة  ال�شتثمار  قانون 
اربد بالتعاون مع هيئة ال�شتثمار الأردنية و�شركة املدن ال�شناعية وجمعية 
ح�شن  اربد  حمافظ  برعاية  ال�شناعية،  احل�شن  مدينة  يف  امل�شتثمرين 

ع�شاف يف مدينة احل�شن ال�شناعية.

و�شارك يف الور�شة عدد من املخت�شني يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين 
وهيئة ال�شتثمار الأردنية و�شركة املدن ال�شناعية واجلمارك وغرفة �شناعة 
امل�شتثمرين  وجمعية  ال�شناعية  املدن  و�شركة  اربد  �شناعة  وغرفة  عمان 

الأردنيني وعدد من امل�شتثمرين.

اأكد  الور�شة،  اأعمال  بها  افتتح  كلمة  ع�شاف  ح�شن  اربد  حمافظ  واألقى 
خاللها على اأهمية الثقافة القانونية خا�شة فيما يتعلق بال�شتثمار لإرتباط 
هذه القوانني لعجلة القت�شاد الأردين وحت�شني م�شتوى معي�شة املواطنني 

بخلق مزيد من فر�س العمل.

وقال ان هذه اللقاءات يجب ان تثمر تو�شيات تر�شد ال�شلطة الت�شريعية عند 
النظر يف هذه القوانني واإقرارها على اعتبار ان هذه التو�شيات تغذية راجعة 

2٣0 مليــــون دينـــار 
حجم ال�ستثمارات التي ا�ستقطبتها »احل�سن ال�سناعية«
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من امليدان ومن اأ�شحاب العالقة املبا�شرة لهذه القوانني من م�شتثمرين 
وعمال.

من جانبه اأكد الرئي�س التنفيذي ل�شركة املدن ال�شناعية الأردنية الدكتور 
اجلهات  خمتلف  بني  امل�شرتك  التعاون  اأهمية  كلمته  يف  �شحويل  لوؤي 
القت�شادية وال�شراكة مع امل�شتثمر الذي هو الأ�شا�س لأي تطور يف خمتلف 

القطاعات القت�شادية.

وقال ان مثل هذه الور�شة دليل على النهج الذي تنتهجه اجلهات ذات العالقة 
بال�شتثمار لإي�شال املعلومة الدقيقة للم�شتثمر وت�شهيل وتب�شيط الإجراءات 
املتعلقة بن�شاطاته داخل املناطق التنموية وال�شناعية وتذليل العقبات اأمام 

عملية ال�شتثمار.

باإطار  تاأطرت  ال�شناعية  املدن  و�شركة  ال�شتثمار  هيئة  ان  الى  وا�شار 
اأتاح للجميع ال�شتفادة ب�شكل اكرب من  جديد بعد الن�شمام الأخري مما 
ال�شتثمارية،  القوانني  اأف�شل  من  يعترب  الذي  التنموية  املناطق  قانون 
والذي اأجنز نتيجة جهود حثيثة وم�شرتكة بني اأع�شاء اللجنة القت�شادية 
يف جمل�س النواب واجلهات القت�شادية وال�شتثمارية، مما اأف�شح املجال 
اأمام امل�شتثمرين يف املدن ال�شناعية واملناطق التنموية للتمتع بالعديد من 

احلوافز والمتيازات .

عماد  ال�شناعية  احل�شن  مدينة  يف  امل�شتثمرين  جمعية  رئي�س  بني  بدروه 
املدن  بني  الأكرب  هي  ال�شناعية  احل�شن  مدينة  ان  كلمته،  يف  النداف 
حمافظات  يف  ال�شناعي  للقطاع  الأول  واملحرك  اململكة  يف  ال�شناعية 

ال�شمال. 

وقال ان املدينة ا�شتقطبت ما يزيد عن )٢٣0( مليون دينار خالل 1٢ �شهرا 
كما وفرت املدينة )1٨( األف فر�شة عمل ت�شكل العمالة املحلية منها ما يزيد 

عن )٣٢%( . 

وا�شتعر�س النداف معاناة امل�شتثمرين يف مدينة احل�شن ال�شناعية خالل 
الراعي احلكومي  الدور  تعدد املرجعيات وغياب  نتيجة  املا�شية  ال�شنوات 
لال�شتثمار وتعر�س عملية ال�شتثمار يف املدينة الى العديد من القرارات 
املتناق�شة، مما ترك اأثرا �شلبيا على عملية ال�شتثمار يف الأردن ب�شكل عام 

ومدينة احل�شن ال�شناعية ب�شكل خا�س.

رئي�س غرفة �شناعة اربد هاين اأبو ح�شان قال، ان قانون ال�شتثمار واملناطق 
التنموية الذي مير مبراحله الت�شريعية النهائية �شيكون له الأثر الكبري على 
حركة ال�شتثمار ال�شناعي يف املناطق التنموية خا�شة وكافة مناطق اململكة 
عامة، لفتا الى ان هذه الور�شة تهدف الى اإلقاء ال�شوء على قانون املناطق 
الى  التطرق  الى  اإ�شافة  مواده،  واهم  ال�شتثمار  م�شروع  وقانون  التنموية 
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الإعفاءات اجلمركية وال�شريبية التي �شتمنح للم�شتثمرين يف هذه املناطق 
ومناق�شة اأهم اخلدمات التي تقدمها هيئة املناطق التنموية و�شركة املدن 

ال�شناعية خا�شة فيما يتعلق برتويج ال�شادرات وخدمة امل�شدرين .

وناق�س امل�شاركون يف الندوة على مدى عدة جل�شات عددا من املحاور ذات 
ال�شلة منها دور الغرف ال�شناعية يف خدمة امل�شتثمرين وحمور اخلدمات 
التي تقدمها هيئة ال�شتثمار و�شركة املدن ال�شناعية وحمور كيفية الرتويج 
لل�شادرات وخدمة امل�شدرين، اإ�شافة الى تقدمي نبذة عن قانون املناطق 
الور�شة  يف  امل�شاركون  ناق�س  كما  ال�شتثمار،  قانون  وم�شروع  التنموية 

الإعفاءات اجلمركية وال�شريبية.

من جهة اخرى وقعت وزارة الداخلية و�شركة املدن ال�شناعية مذكرة تفاهم 
لتعزيز العملية التنموية يف املحافظات واملجتمعات املحلية وتوفري فر�س 

عمل لأبنائها وتوفري البيئة ال�شتثمارية املنا�شبة.

ووقع املذكرة وزير الداخلية ح�شني هزاع املجايل والرئي�س التنفيذي ل�شركة 
والتجارة  ال�شناعة  وزير  بح�شور  �شحويل،  لوؤي  الدكتور  ال�شناعية  املدن 
الدكتور حامت احللواين ورئي�س جمل�س ادارة �شركة املدن ال�شناعية الدكتور 

علي املدادحة وعدد من امل�شوؤولني واملعنيني.

وتلتزم وزارة الداخلية مبوجب املذكرة بتقدمي جميع الت�شهيالت الالزمة 
للو�شول  والتن�شيق  ا�شتمرارها،  و�شمان  املذكرة  اهداف  وحتقيق  لإجناح 
الى ال�شركاء الفاعلني والت�شبيك معهم، واتاحة فر�س الو�شول للمعلومات 
واخلربات املتوفرة التي متكن �شركة املدن ال�شناعية من اداء دورها يف 

تعزيز التنمية املحلية على م�شتوى املحافظات.

�شركة  من  املنتفعني  عمل  لت�شهيل  الالزمة  اخلدمات  بتقدمي  تلتزم  كما 
والقامات  التاأ�شريات  على  احل�شول  طلبات  كا�شتقبال  ال�شناعية  املدن 
والرتاخي�س لالأيدي العاملة من خالل وحدات التنمية يف املحافظات والتي 
تقدمها بدورها ملديرية التنمية املحلية يف مركز الوزارة ل�شتكمال اجراءات 

احل�شول عليها.

ومبوجب املذكرة تعقد �شركة املدن ال�شناعية ور�س عمل ودورات تدريبية 
يف  املحلية  التنمية  ووحدات  املحلية  التنمية  مديرية  ملوظفي  وتوجيهية 
التنمية  يف  ودورها  ال�شناعية  املدن  باأهمية  التوعية  بهدف  املحافظات 
املحلية، وتنفيذ حمالت توعوية لتعريف امل�شتفيدين باأدوار مديرية ووحدات 
التنمية املحلية يف ت�شهيل مهام امل�شتثمرين وكيفية الو�شول اليهم وتقدمي 
الدعم اللوج�شتي والعيني الالزم لت�شهيل مهام موظفي وحدات التنمية يف 

املحافظات.
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واكد وزير الداخلية ان املواطن هو العامل الرئي�شي يف ا�شتتباب ال�شتثمار 
وا�شتقراره يف املناطق التي تنفذ بها م�شاريع ا�شتثمارية والتي ت�شاهم ب�شكل 
مبا�شر يف معاجلة معظم التحديات وال�شعوبات القت�شادية التي تعاين 

منها املجتمعات املحلية.

وقال املجايل ان املذكرة جاءت ا�شتجابة جلولت جاللة امللك عبداهلل الثاين 
لعدة دول لرتويج الردن وت�شجيع امل�شتثمرين لإقامة م�شاريع ا�شتثمارية يف 
الى  اجلولت  هذه  برتجمة  احلكومة   قيام  الى  ادى  الذي  المر  اململكة، 
�شيا�شات جتعل من الردن منطقة جاذبة لال�شتثمار ال�شناعي وال�شياحي 

والتو�شع يف ان�شاء املدن ال�شناعية يف خمتلف حمافظات اململكة.

واعترب املجايل املذكرة غطاء قانونيا لتوحيد اجلهود والتن�شيق بني طريف 
املذكرة بهدف تنمية املجتمع الردين وتعزيز التكامل بني خمتلف املوؤ�ش�شات 
توحيد  الى  ا�شافة  الجراءات،  وتب�شيط  القرار،  اتخاذ  وت�شريع  الوطنية 
التي  ال�شتثمارية  امل�شاريع  يف  للعمل  وتاأهيلها  العمالة  تدريب  يف  اجلهود 
يتم ا�شتقطابها لت�شغيل ابناء املناطق املجاورة للمدن ال�شناعية واحلد من 

الفقر والبطالة.

بدوره ا�شاد احللواين مب�شتوى التعاون مع وزارة الداخلية و�شرعة ا�شتجابتها 
للمبادرات الرامية الى رفد القت�شاد الوطني وتدعيمه ومعاجلة ال�شعوبات 

ال�شتثمارية  البيئة  وتوفري  املحلية  املجتمعات  تواجه  التي  القت�شادية 
اجلاذبة.

البيئة  تعزيز  يف  �شت�شهم  املذكرة  ان  املدادحة  الدكتور  قال  جانبه  من 
ال�شتثمارية يف الردن ب�شكل عام والقطاع ال�شناعي ب�شكل خا�س، والتعرف 
الى  اململكة، م�شريا  التنموية يف جميع مناطق  واملتطلبات  على احلاجات 
عدة  يف  ال�شناعية  املدن  من  عدد  وان�شاء  تنفيذ  على  مقبلة  ال�شركة  ان 
حمافظات يف اململكة ا�شهاما منها يف تنمية هذه املحافظات وتوفري فر�س 

العمل لأبنائها.

وا�شار �شحويل الى ان املذكرة تهدف الى ماأ�ش�شة ال�شراكة بني القطاعني 
يخدم  مبا  وال�شتثمار  ال�شناعية  التنمية  حتقيق  ل�شمان  واخلا�س  العام 
بني  التنمية  ثمار  توزيع  يف  والعدالة  امل�شاواة  ويحقق  املحلية  املجتمعات 

املحافظات.

واعترب مدير مديرية التنمية املحلية يف وزارة الداخلية املحافظ الدكتور 
الالمركزية  مفهوم  لتطبيق  اوليا  امنوذجا  تعد  املذكرة  ان  العدوان  رائد 
وتوفري قواعد بيانات للعاطلني عن العمل الى جانب دورها يف تعزيز التوا�شل 

مع املجتمعات املحلية والتعرف على احتياجاتها ومتطلباتها املختلفة.




