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بقلـــم رئيـس التحريــر : علــي العمايـــرة االفتتــاحيـة

المعارض التجارية وفرص االستثمار

بل  للفرجة،  ال�صركات  تنظمه  كرنفايل  احتفال  جمرد  تكن  مل  والقت�صادية  التجارية  املعار�ص  فكرة      
هي و�صيلة للتبادل القت�صادي واملعريف والعالقات العامة وعقد ال�صفقات، وهي باملنا�صبة ت�صيف مو�صمًا 

�صياحيًا ل يخ�صع للطق�ص بل لربامج وخطط املنظمني.
   ثمة الكثري من التجارب العاملية الناجحة يف تنظيم املعار�ص، ومنها فرانكفورت، اأك�صبو، و�صيتي �صكيب، 
و»big5«، الذي يهتم بكل ما يلزم للعمارة ومواد البناء والأجهزة الهند�صية والعقار،  و )جيتك�ص( الذي 
ي�صتمل على الأجهزة الكهربائية ، وكذلك املعار�ص الطبية والزراعية ، ومعر�ص الت�صوق العاملي لالألب�صة، 
واملعار�ص املتخ�ص�صة مبعدات الطائرات واأجهزتها، ف�صاًل عن معار�ص الكتب التي تقام على مدار العام 
متنقلة بني العوا�صم العربية والعاملية، وهي معار�ص ل تتوقف عند توفري فر�ص ال�صتثمار، بل متثل نوعًا 

من ال�صتثمار املفتوح.
جتربة  وهي   ، العاملي  ال�صعيد  على  لفتًا  ح�صورًا  حتقق  اأن  ا�صتطاعت  ناجحة  جتربة  ثمة  الأردن  يف     
مرا�صل  بح�صب  اخلا�صة،  العمليات  ومعدات  الدفاعية  ال�صناعات  �صوؤون  يف  املتخ�ص�ص  )�صوفك�ص( 

الأنا�صول.
اهلل  عبد  امللك  قاعدة  يف  املقام  املعر�ص  الثاين،  اهلل  عبد  امللك  جاللة  تفقد  الفعاليات،  انطالق  ومع     
اجلوية، وجال على خمتلف املعرو�صات الع�صكرية، حظي بح�صور 600 م�صارك من 52 دولة، بينهم روؤ�صاء 
دول ووزراء دفاع وروؤ�صاء اركان، وعلى �صعيد ال�صركات واملوؤ�ص�صات والهيئات حظي املعر�ص مب�صاركة 371 

�صركة من 41 دولة يف العامل، بينها �صركات تركية وامريكية ورو�صية و�صينية وم�صرية وبريطانية.
اأكرب منتجي ومطوري  دوليا يجمع  ملتقى  يعد  العام 1996،  يقام كل عامني منذ  الذي  املعر�ص     وهذا 

املعدات الدفاعية يف العامل مع كبار القادة الع�صكريني و�صناع القرار وممثلي احلكومات.
لروؤية  ترجمة  طياته  يف   يحمل  كان  عامًا   18 نحو  انطالقته  منذ  منذ  املعر�ص  فاإن  وللحقيقة     
توجيهاته  وبف�صل  اخلا�صة،  العمليات  يف  والعميقة  الوا�صعة  وخرباته  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 
من  لي�صبح  ومتوا�صاًل  م�صتمرًا  منوًا  املعر�ص  يحقق  اأن  عقدين  من  اأقل  يف  اأ�صتطاع  الثاقبة  وروؤاه 

اخلا�صة. القوات  عمليات  �صوؤون  يف  املتخ�ص�صة  والعامل،  املنطقة  م�صتوى  على  املعار�ص   اأهم 
العامل  يف  والأهم  الأكرب  الدويل  الع�صكري  املعر�ص  لي�صبح  مكانته  �صوفك�ص  وتبواأ 
القومي.  والأمن  اخلا�صة  العمليات  معدات  جمال  يف  املتخ�ص�ص  املنطقة  يف   والوحيد 
على  بنظريتها  وربطها  الردن  يف  الع�صكرية  املعار�ص  �صناعة  تطوير  الى  �صوفك�ص  معر�ص  ويهدف 
الى  الإقليمية  العربية  الدائرة  من  للخروج  نوعية  نقلة  اإحداث  الى  ا�صافة  العربي،  الوطن  م�صتوى 

الدائرة الدولية.
   مثال معر�ص �صوفك�ص ي�صح منوذجًا للنجاح يف ا�صتقطاب ال�صخ�صيات وال�صركات واملوؤ�ص�صات من 

غالبية دول العامل، وهو جناح ينطوي على القيمة امل�صافة ماديًا ومعنويًا.
   من املوؤكد اأن تنظيم املعار�ص ب�صائر اأ�صكالها واأنواعها واأهدافها، بات اأكرث اإحلاحًا، وخ�صو�صًا 
يف ظل غياب الكثري من املعار�ص الدولية العربية ب�صبب الأو�صاع ال�صيا�صية والأحداث يف غري بلد 
عربي، ومن اأهم عوامل النجاح ملثل نلك الن�صاطات هو ال�صتقرار والأمن الذي يعد اأهم امليزات التي 
يتمتع بها الأردن، ولكن املعار�ص كو�صيلة لال�صتثمار والتنمية حتتاج اإلى اخلربة والتنظيم والدراية 
واملعرفة والكوادر والبنى التحتية والدينامية، فاملعار�ص يف حقبة انفتاح العامل غدت �صناعة مهمة 
اإلى جوار ال�صناعات والقطاعات التجارية واخلدمية الأخرى، بل من اأهم القطاعات اخلدمية 

التي تغذي القطاعات ب�صبكة من العالقات التي تنعك�ص على ح�صالة القت�صاد الوطني.  

aliamaireh@yahoo.com
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رئيس الوزراء األسبق فيصل الفايز في حديث لمجلة »المستثمرون«

الوضع االقتصادي صعب.. ويتوجب إيجاد 
الحلول المالئمة لمواجهة التحديات

“ أكد رئيس الوزراء األسبق- نائب رئيس 
مجلس االعيان فيصل الفايز ان األردن يعاني 

جملة من التحديات االقتصادية فرضتها 
الظروف المحيطة  ، وخاصة فيما يجري 

في العراق وسوريا، إضافة الى ارتفاع فاتورة 
الطاقة بسبب توقف استيراد الغاز المصري، 
الذي كان األردن يستورده بأسعار تفضيلية.

وأضاف: ومن جانب آخر، فان األزمة 
االقتصادية التي هزت العالم انعكست 

آثارها السلبية على المملكة بشكل كبير، 
فكما هو معروف فان موازنة الدولة األردنية 

تعتمد الى حد ما على المساعدات والمنح 
التي تقدمها الدول الشقيقة والصديقة، وقد 
تراجعت القيمة االجمالية لهذه المساعدات 

والمنح بسبب االزمة االقتصادية العالمية 
التي أصابت هذه البلدان ، مما ادى الى زيادة 

عجز الموازنة العامة خالل السنوات الماضية 
بشكل كبير، وهذا األمر دفع الحكومات 
المختلفة الى البحث عن مصادر تمويل 

لسد عجز الموازنة العامة لتتمكن الدولة 
من االستمرار في تقديم الخدمات الفضلى 

للمواطن، وفي القيام بمسؤولياتها 
المختلفة في مختلف القطاعات وخاصة في 

مجاالت الصحة والتعليم واألمن.”
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الطاقة البديلة واستغالل الصخر الزيتي
 كفيالن بحل مشكلة الطاقة في األردن

دولته  بها  خ�ص  مقابلة  يف  ذلك  جاء 
حترير  رئي�ص  اأجراها  الن�صامى«  »امل�صتثمرون 

املجلة.

وفيما يلي نص المقابلة..

العديد  من  االأردين  االقت�ساد  يعاين     
من التحديات، وال�سعوبات براأي دولتكم  

ما هي اأبرز هذه التحديات؟

القت�صاد  ان  حديثي،  مقدمة  يف  ا�صرت  كما 
الوطني يعاين جملة من التحديات لكن وب�صبب 
حتيط   حيث  لالردن  اجليو�صيا�صي  املوقع 
فل�صطني  يف  جانب  كل  من  ال�صراعات  به 
من  المر  هذا  فاقم  فقد  و�صوريا  والعراق 

زيادة التحديات التي تواجه القت�صاد الوطني 
املنتجات  وت�صدير  الرتانزيت  جتارة  وتوقفت 
الدول  والى  الدول  هذه  الى  وغريها  الزراعية 

الخرى عرب هذه الدول الثالث .
املت�صررة  الدول  اأكرب  من  الأردن  كان  وقد 
العراق  من  كل  يف  الدائرة  ال�صراعات  جراء 
بحمل  ال�صراعات  هذه  القت  وقد  و�صوريا، 
ثقيل على القت�صاد الوطني ، فالردن ا�صتقبل 
خالل حرب اخلليج الثانية اآلفا من العراقيني 
الالجئني  من  الآلف  مئات  اليوم  ي�صتقبل  وهو 
�صكل �صغطا كبريا على  المر  ال�صوريني، وهذا 
موارد الردن املحدودة من مياه وطاقة، ا�صافة 
البنى  ا�صعاف  الى  ادى  اللجوء  هذا  ان  الى 
ب�صبب  العامة  املوازنة  وراكم من عجز  التحتية 
الن�صانية  احلياة  بتوفري  الردنية  الدولة  قيام 
بارواحم  فروا  الذين  الالجئني  لهولء  الكرمية 

زاد  مما  والمان،  المن  اجل  من  الردن  الى 
من عجز املوازنة .

اأمام  ت�سعنا  اأن  لدولتكم  ميكن  هل   
احلكومة  ل�سيا�سة  احلقيقي  الو�سف 

االقت�سادية ؟

خططها  بو�صع  حكومة  اأي  تقوم  عندما   
تاأخذ  عنها  املنبثقة  وال�صيا�صات  القت�صادية 
وحالة  املتوفرة  المكانات  العتبار  بعني 
منها  يعاين  التى  وامل�صاكل  الوطني  القت�صاد 
املرتتبة  واللتزامات  املتحقق  العجز  ومقدار 
كافة  بني  للمواءمة  اجلهات  ملختلف  عليها 
ال�صيا�صة  الوقت  بنف�ص  ولتتمكن  املعطيات  هذه 
الراأ�صمالية  امل�صاريع  ايجاد  من  القت�صادية 
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م�صكلتى  من  وحتد  العمل  فر�ص  توفر  التى 
 ، الوطني  القت�صاد  وتنع�ص  والبطالة  الفقر 
خطتها  و�صع  عند  تاأخذ  حكومة  اي  ان  كما 
بني  اي�صا  املوازنة  العتبار  بعني  القت�صادية 
املوارد والنفقات وجتتهد قدر المكان للتخفيف 
من عجز املوازنة من خالل �صبط النفاق ومنع 

املال  العتداء على  ال�صريبي وحماربة  التهرب 
العام واقرار الت�صريعات التى من �صاأنها جذب 

املزيد من ال�صتثمارات العربية والدولية .
ل  حكومة  اي  ان  اي�صا  اليه  ال�صارة  اأود  وما 
كزيادة  �صعبية  غري  قرارات  اتخاذ  الى  ت�صعى 
يف  لكن  جديدة  �صرائب  وفر�ص  ال�صعار 

مثل  اتخاذ  الى  احلكومة  ت�صطر  كثرية  احيان 
املالية  ال�صيولة  الى  حلاجتها  الجراءات  هذه 
القرارات  هذه  ومثل  املالية  التزاماتها  لت�صديد 

توؤدي الى ا�صعاف احلكومات احيانا كثرية . 
عجز  �صد  ان  على  اي�صا  اوؤكد  الطار  هذا  ويف 
املوازنة والختاللت املالية يف اي موازنة يجب 
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نمتلك كفاءات بشرية مؤهلة إلدارة 
أي استثمار في مختلف القطاعات 

معاجلته من خالل قدرة اي حكومة على و�صع 
وطويلة  ومتو�صطة  ق�صرية  اقت�صادية  خطط 
املدى تكون خططا واقعية قابلة للتنفيذ �صمن 
الوطني  القت�صاد  م�صكلة  تعالج  زمنية  مدد 
وتخفف بنف�ص الوقت من العباء القت�صادية 

واملعي�صبة التى يعاين منها املواطن .

التي  االمتيازات  ا�ستغالل  ميكن  هل   
الن�شاط  لتح�شني  اململكة  بها  تنعم 

االقت�سادي؟
.. فالأردن وكما يعرف اجلميع  تاأكيد   بكل 

اآمن م�صتقر رغم الو�صاع املحيطة به،  بلد 
اآمنه  بيئة  الردن  يف  ال�صتثمارية  والبئية 
وت�صريعات  بقوانني  حمكومة  وم�صتقرة 
خمتلف  يف  وعلينا  متطورة  اقت�صادية 
يتمتع  التى  امليزة  هذه  ا�صتغالل  مواقعنا 
ال�صتثمارات  من  املزيد  جلذب  الردن  بها 
فر�ص  ايجاد  من  متكن  التى  احلقيقية 
العمل،  املتعطل عن  الردين  لل�صباب  العمل 
الب�صرية  الكفاءات  منتلك  واننا  خا�صة 
خمتلف  يف  ا�صتثمار  اي  لدارة  املوؤهلة 

القطاعات . 

براأيك ما هو املطلوب لعودة الن�شاط   
االقت�سادي االأردين ل�سابق عهده؟

القت�صادي  والنمو  التطور  �صمان  اجل  من   
عدة  على  الرتكيز  من  بد  ل  الأردن،  يف 
ال�صتقرار  ميزة  ا�صتغالل  اأهمها  عوامل، 
من  املزيد  جلذب  بها  ننعم  التى  والمان 
عجلة  تن�صيط  �صاأنها  من  التى  ال�صتثمارات 
م�صكلتى  من  والتخفيف  الوطني  القت�صاد 
دور  تطوير  الى   ا�صافة  والبطالة  الفقر 
القت�صاد  يخدم  مبا  واخلا�ص  العام  القطاع 

ينبغي استغالل األمن واالستقرار لجذب 
مزيد من االستثمارات الحقيقية
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اللجوء فاقم عجز الموازنة وشكل ضغطا 
كبيرا على موارد األردن المحدودة

من  املزيد  تقدمي  على  اي�صا  والعمل  الوطني 
كافة  وازالة  امل�صتثمرين  امام  الت�صهيالت 
العوائق من طريقهم، ويف هذا الطار فانني 
اجلديد  ال�صتثمار  قانون  يعمل  ان  ارجو 
خا�صة  الت�صهيالت  هذه  مثل  تقدمي  على 
جمل�ص  هناك  �صيكون  القانون  مبوجب  وانه 
يف  البحث  اخت�صا�صه  من  يكون  لال�صتثمار 
كافة الق�صايا وامل�صاريع القت�صادية واتخاذ 
الجراء ال�صريع واملنا�صب �صمن فرتة زمنية 
معاملة  متر  ان  الى  احلاجة  دون  ق�صرية 
املوؤ�ص�صات  من  العديد  على  م�صتثمر  اي 
الوطني  القت�صاد  .ولتن�صيط  فيها  للنظر 
لال�صتثمار  واعدة  فر�صا  ميتلك  الردن  فان 
الزيتي  ال�صخر  ا�صتغالل  جمال  يف  وخا�صة 

والطبي  ال�صياحي  والقطاع  الرياح  وطاقة 
من  والكثري  والتكنولوجيا  التعليم  وقطاع 
العمل  تن�صيط  املطلوب  وكل  الخرى  القطاعات 
ال�صتثمارية  الفر�ص  هذه  و�صرح  تقدمي  على 
دولهم،  يف  والجانب  العرب  امل�صتثمرين  امام 
هذه  عن  لالعالن  العالم  و�صائل  وا�صتغالل 

الفر�ص املختلفة .

هي  الطاقة  م�سكلة  دولتكم  تعرفون    
االأردن،  يواجهها  التي  امل�ساكل  اأهم 
هذه  لتخطي  احللول  هي  ما  براأيكم 

امل�سكلة؟

جمال  يف  حقيقية  م�صكلة  من  يعاين  الأردن 

ن�صب  ت�صع  ان  حكومة  اي  على  لذلك  الطاقة 
من  حللها  جاهدة  وت�صعى  امل�صكلة  هذه  عينيها 
خالل ايجاد م�صادر بديلة للطاقة فال يجوز ان 
من  باملائة   95 ن�صبته  ما  ي�صتورد  الردن  يبقى 
هنا  .وا�صري  انواعها  مبختلف  للطاقة  حاجته 
الطاقه  نق�ص  مو�صوع  وملعاجلة  الردن  ان  الى 
ل�صتخراج  العاملية  ال�صركات  با�صتقطاب  بداأ 
العمل  بداأ  وقد  الزيتي  ال�صخر  من  الطاقة 
اخرى  م�صاريع  وهناك  امل�صاريع  هذه  بع�ص  يف 
ا�صتغالل  جمال  يف  تنفيذها  على  العمل  يجري 
�صتعمل  والتى  ال�صم�صية  والطاقة  الرياح  طاقة 
من  كبري  جزء  �صد  على  منها  النتهاء  حال 
ملحة  احلاجة  تبقى  لكن  الطاقة،  الى  حاجتنا 
الى املزيد من هذه امل�صاريع ل�صد النق�ص كليا.
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تطوير القطاع العام والخاص
 ضروري لخدمة االقتصاد الوطني 
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آمل أن يسهم قانون االستثمار الجديد
 في تقديم التسهيالت الالزمة للمستثمرين
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“استضافت مجلة المستثمرون النشامى عدداً من روؤساء الجامعات الحكومية 
والخاصة واالكاديميين في حوار خاص حول القضايا التعليمية المختلفة منها العنف 

الجامعي ومخرجات التعليم  واستحداث العديد من التخصصات التي تلبي حاجات السوق 
تجنبًا للبطالة التي يتعرض لها الخريجون.

وياتي  ذلك من باب حرص ادارة المجلة على التواصل مع كافة القطاعات والتحاور في 
القضايا التي تهمها والوصول الى حلول منطقية  تلبي الطموحات 

وتخدم كافة شرائح المجتمع.  ”

»مجلة المستثمرون«
 تستضيف رؤساء جامعات وأكاديميين

 في جلسة حوارية حول العنف الجامعي 



د. الملكاوي: النشاط الترويحي الذي توفره 
الجامعة يخفف من وطأة العنف الجامعي

د. حامد : أساس العنف الجامعي
 يعود ألسباب واهية

ملف العدد

فكان �صيوف هذه اجلل�صة احلوارية عدد من روؤ�صاء 
اجلامعات والكادمييني هم: معايل الربف�صور مروان 
جامعة  ورئي�ص  �صابقًا  الريموك  جامعة  رئي�ص  كمال 
ابراهيم  الدكتور  ال�صتاذ  ومعايل  حاليًا  فيالدلفيا 
فيالدلفيا   جلامعة  الكادميي  امل�صت�صار  بدران 
العلوم  جامعة  رئي�ص  امللكاوي  عبداهلل  والربوف�صور 
والتكنولوجيا والربوف�صور �صادق حامد رئي�ص جامعة 
مدير  العفوري  م�صطفى  والدكتور  الهلية   عمان 
ادارة  جمل�ص  ورئي�ص  احلديثة  النظم  مدار�ص  عام 
والتدريبية  التاهيلية  للدرا�صات  بايونري  اكادميية 

ادارة  رئي�ص جمل�ص  املجايل  املهند�ص عامر  و�صعادة 
العايل  التعليم  وزارة  يف  �صابق  كع�صو  الفو�صفات 
العلوم  جامعة  امناء  جمل�ص  متتاليتني  لدورتني 
والتكنولوجيا وكان رئي�ص حترير جملة »امل�صتثمرون« 
علي العمايرة ادار احلوار وطرح العديد من الق�صايا 
العنف  ق�صية  .وحول  التعليم  قطاع  تواجة   التي 
اجلامعي التي اخذت تتزايد يف العديد من اجلامعات 
يجب  التي  الق�صايا  اهم  من  بانها  اجلميع  اجمع 
تاخذ  ا�صبحت  كونها  بها  والهتمام  عندها  الوقوف 
احلرم  خارج  الى  ت�صل  وامتدادات  كبريا  حجما 

اجلامعي المر الذي بات ي�صعب على ادارة اجلامعة 
ال�صيطرة عليه نتيجة تدخل اطراف متعددة وخا�صة 
تكاد  ول�صباب  بريئه  بارواح  يودي  الذي  العنف  يف 

تكون غري مربرة.
وبني الربوف�صور مروان كمال ان العنف اجلامعي له 
ان  الى  م�صريًا  خمتلفة  وارتباطات  متعددة  ا�صباب 
العنف  ا�صباب  احد  هي  الطلبة  لدى  الفراغ  اوقات 
فراغه  وقت  ميالأ  ان  ي�صتطيع  ل  الذي  فالطالب 
بن�شاط  مفيد يعود علية بالفائدة قد ينجم عنه افعال 
لها ارتباط مبا�شر بالعنف �شواء من خالل االلتفاف 
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ملف العدد

العفوري: الفئة المستهترة أساءت
 للتعليم وما ترقى إليه الجامعات

د. كمال : رفاق السوء سبب
 رئيس إلثارة الفتنة 

على  رفاق �شوء او البحث عن ن�شاط قد يكون �شببًا 
لثارة الفتنه بني طرفني او قد يكون نف�صه طرفًا بها.

اجلامعة  ان  الى  ا�صار  فقد  امللكاوي  الربوف�صور  اما 
تتحمل بع�ص امل�صوؤولية يف هذا اجلانب والبيت الذي 
ينتمي له الطالب تقع عليه امل�صوؤولية الكرب فم�صوؤولية 
للطالب  الرتويحي  الن�شاط  توفري  تكمن يف  اجلامعة 
الطلبة  �صوؤون  عمادة  خالل  من  الفراغ  وقت  لق�صاء 
ي�صتطيع  ثقافيا  او  فنيا  او  ريا�صيا  ن�صاطا  كان  �صواء 
على  يجب  وكذلك  ممار�صته  خالله  من  الطالب 
الفتنة  يثري  من  كل  مع  تتهاون  ل  ان  اجلامعة  ادارة 

او يكون �صببًا يف ا�صعالها او طرفًا فيها من العقوبات 
م�صوؤولية  اما   ، للرتاجع  القابلة  وغري  ال�صارمة 
البيت فتاتي يف ار�صاد الب والهل جميعًا يف جتنب 
حترمه  قد  التي  الفعال  هذه  مثل  على  القدام  او 
من  النهائي  الف�صل  او  الف�صول   بع�ص  الدرا�صة 
نف�صه  الطالب  يعي  ان  يجب  كل ذلك  وقبل  اجلامعة 
ان اجلامعة هي بوابته للحياة وانه قادم الى مرحلة 
مهمة يف حياته يجب اجنازها بكل جهد طيب حتى 
ي�صتطيع ان ينتقل الى املرحلة التي تليها والهم وهي 

مرحلة العمل وبناء امل�صتقبل.

عنف  من  يح�صل  ما  كل  ان  قال  حامد  الربوف�صور 
يعود الى ا�صباب واهيه ميكن ان تال�صيها بكل عناية 
لعبت  الع�صائرية  التكتالت  ان  الى  م�صريًا  واهتمام 
دورًا يف هذا اجلانب المر الذي جعل م�صكلة ب�صيطة 
ميكن حلها على الفور لكن تدخل الطراف اخلارجية 
امل�صتندة الى الع�صائرية هي التي تكرب حجم امل�صكلة 

فيجب على اجلميع التعامل بعقالنية ل بالعنجهية.
توؤرق  ا�صبحت  ظاهرة  هو  العنف  ان  بني  املجايل 
الهايل   بل   اجلامعات  ادارات  فقط  لي�ص  املجتمع 
تتطور  الظاهرة  هذه  اخذت  ان  بعد  وخا�صة  اي�صًا 
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ملف العدد

بل  باليدي  ال�صراع  على  تقت�صر  تعد  فلم  احداثها 
ويف  والهروات  الع�صي  ا�صتخدام  الى  المر  تطور 
مرحلة لحقة ال�صلحة البي�صاء قبل ان ن�صهد موؤخرًا 

ا�صتخدامًا وا�صعًا لال�صلحة النارية .
الدكتور بدران  وافق املجايل بالقول بان العنف اخذ 
يتطور لتت�صاعد خطورته الى ان تذهب ب�صببه ارواح 
بالمر  عالقة  ول  طرف  لها  لي�ص  يكون  قد  بريئة 
نهائيًا مما دفع ذلك الى دخول اطراف جدد لتت�صع 
احللقة وتتفاقم امل�صكلة وا�صار بدران ان ا�صا�ص هذه 
الى  ا�صافة  الطلبة  من  التام  الوعي  عدم  الظاهرة 
اجلامعات  وادارات  الهايل  يتحملها  اخرى  جوانب 

�صواء كان بعقد الندوات واملحا�صرات التوعوية التي 
مهمته  الى  النتباه  �صرورة  الى  الطالب  تر�صد  قد 
الرئي�صية وهي التي اتى من اجلها وان اي جانب غري 

�صلوكي قد يوؤثر على حياته امل�صتقبلية .
قد  التي  اخلطورة  مدى  بني  العفوري   الدكتور 
خارج  الى  وامتدادها  العنف  ظاهرة  عن  تنجم 
ما  ان  بقوله  واقعيًا  المر  وب�صط  اجلامعي  احلرم 
ا�صتخدمت  بع�ص اجلامعات  حيث  موؤخرًا يف  حدث 
انتقلت  ثم  اجلامعي  احلرم  داخل  النارية  ال�صلحة 
الى خارجها وذهب جراءها ارواح فال يعقل ان توؤثر 
لتعلق  باكملها  امل�صتهرتة على جامعة  الفئة  مثل هذه 

ا�صبوع اخر فيجب  الى  ا�صبوعا ومتتد  الدرا�صة فيها 
اجتثاث هذه الفئة والتي هي يف ال�صل ل ت�صتحق ان 
تكون على مقاعد الدرا�صة اجلامعية وا�صاءت للتعليم 
ال�صروح  هذه  اليه  ترقى  الذي  وللم�صتوى  اجلامعي 
جميعًا  احل�صور  �صكر  التحرير  رئي�ص   . التعليمية 
الهامة  الق�صية  هذه  يف  للحوار  الدعوة  تلبية  على 
فقط  ولي�ص  برمته  املجتمع  توؤرق  ا�صبحت  والتي 
اهايل الطلبة الذين بذلوا الغايل والنفي�ص من اجل 
م�صتقبل زاهر لبنائهم، وقدر جهود احل�صور الكرام 
الطارئة  امل�صكلة  لهذه  واقعية  حلول  ايجاد  �صبيل  يف 

على املجتمع الردين.  
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مجلـــــة إقتصاديــــة دوريـــــة تعنـى بشــؤون اإلسـتثمــار

السنــة التاسعــة  العـــدد الثالث والثالثـــون  كانون أول ٢٠١٤

رئيس الوزراء اسبق في حديث لـ «المستثمرون»

الفايز: الوضع االقتصادي صعب..
 ويتطلب إيجاد حلول مالئمة

 لمواجهة التحديات

سيتي سكيب دبي 2014
 ... عودة الروح للقطاع العقاري 

”
”

مجموعة كادبي االستثمارية..نجاح 

متواصل وسجل واسع من ا¬نجازات

رؤساء جامعات وأكاديميون وخبراء

 يبحثون أسباب العنف الجامعي

ملفات اقتصادية ساخنة       استثمارات كبرى متنوعة
قضايا استثمارية                        خدمات إعالمية وإعالنية

المستثمرون النشامى بحلتها الجديدة ... 
نجاحات متواصلة في ميادين االقتصاد

ISSUE 33 

المجالي: العنف الجامعي
  أصبح يؤرق المجتمع بأكمله

د. بدران : أساس العنف عدم
 الوعي التام لدى الطلبة
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 بارتفاع %5.25

29.2 مليار دينار إجمالي الودائع
 لدى البنوك نهاية العام الماضي

يف  العاملة  البنوك  لدى  الودائع  اجمايل  ارتفع 
دينار  مليار   29.2 لت�صل   2013 نهاية  الأردن 
 2012 بالعام  مقارنة   %  5.25 بن�صبة  مرتفعة 
جلمعية  الثالثني  و  اخلام�ص  التقرير  وفق 

البنوك يف الأردن.
الأردنية  البنوك  لدى  الودائع  اجمايل  وبلغ 
25.9 مليار دينار، واحتل البنك العربي املركز 
دينار  مليون   5.832 الودائع  بلغت  حيث  الأول 
و  دينار  مليون   4.359 بـ  ال�صكان  بنك  تاله 
دينار  مليون   2.957.50 بـ  الردين  ال�صالمي 
و الأردين الكويتي بـ 1.950.40 مليون دينار و 
الهلي الأردين بـ 1.418 مليون دينار و الحتاد 
بـ  الأردن  بنك  و  دينار  مليون   1.205.59 بـ 
ال�صالمي  العربي  و  دينار  مليون   1.160.10
الدويل بـ 1.156 مليون دينار و القاهرة عمان بـ 
1.009 مليون دينار و املال الأردين بـ 981.45 
 784 الأردين  العربي  وال�صتثمار  دينار  مليون 
 / امل�صرفية  العربية  املوؤ�ص�صة  دينار  مليون 
الأردن بـ 735 مليون دينار و التجاري الأردين بـ 
695.54 مليون دينار و ال�صتثماري بـ 613.05 
مليون دينار و �صو�صتيه جرنال - الأردن بـ 397 
 383 بـ  الإ�صالمي  دبي  الأردن  و  دينار  مليون 

مليون دينار.
الأجنبية  البنوك  لدى  الودائع  قيمة  وبلغت 
العاملة يف الأردن 3.2 مليار دينار، واحتل بنك 
مليون   750 بلغت  ودائع  بقيمة  �صدارتها  عودة 
و  دينار  مليون   639 بـ   HSBC بنك  تاله  دينار 
امل�صري  العقاري  و   537.77 بـ  املهجر  و  لبنان 
�صتاندرد  و  دينار  366.43مليون  بـ  العربي 
بـ  الراجحي  و  دينار  مليون   341.15 بـ  ت�صارتد 
 216.91 بـ  بنك  و�صيتي  دينار  مليون   296.33
و  دينار  مليون   160.40 بـ  الوطني  ظبي  اأبو  و 
الكويت الوطني الأردن بـ 128.30 مليون دينار 

و الرافدين بـ 87 مليون دينار.
املقدمة  الئتمانية  الت�صهيالت  حجم  وارتفع 
مليار   18.3 الى  اململكة  العاملة يف  البنوك  من 
دينار  مليار  بـ 17.4  نهاية 2013 مقارنة  دينار 
بالعام 2012 بن�صبة ارتفاع 5.5 % توزعت بواقع 
البنك  احتل  املحلية  للبنوك  دينار  16.7مليار 
العربي املركز الأول من حيث حجم الت�صهيالت 
بـ 2.912 مليون دينار تاله ال�صالمي الردين بـ 
 2.200 بـ  ال�صكان  و  دينار  مليون   2.495.20
 1.191.30 بـ  الكويتي  الأردين  و  دينار  مليون 
مليون   1.140 بـ  الأردين  الهلي  و  دينار  مليون 

و  دينار  1.074.20مليون  بـ  الحتاد  و  دينار 
بنك الأردن بـ 971مليون دينار و القاهرة عمان 
بـ 656.29  و املال الأردين  بـ 813 مليون دينار 
بـ  الدويل  ال�صالمي  العربي  و  دينار  مليون 
بـ  الأردين  التجاري  و  دينار  642.06مليون 
 / امل�صرفية  العربية  املوؤ�ص�صة  و   543.13
بـ  ال�صتثماري  و  دينار  مليون   463 بـ  الأردن 
ال�صالمي  دبي  الأردن  و  دينار  مليون   438.29
الأردين  العربي  ال�صتثمار  و  دينار  413مليون  بـ 
بـ 306 مليون دينار و �صو�صتيه جرنال – الأردن 

بـ 233 مليون دينار.
البنوك  منحتها  التي  الت�صهيالت  قيمة  بلغت  و 
عودة  بنك  احتل  دينار  مليار   1.5 الأجنبية 
و  لبنان  تاله  دينار  مليون   390 بـ  �صدارتها 
بـ  الراجحي  و  دينار  مليون   320.74 بـ  املهجر 
مليون   268 بـ   HSBC و  دينار  مليون   284.42
 215.59 بـ  العربي  امل�صري  العقاري  و  دينار 
 145.68 بـ  ت�صارترد  �صتاندرد  و  دينار  مليون 
مليون دينار و اأبو ظبي الوطني بـ 88.50 مليون 
 55.70 بـ  الأردن   - الوطني  الكويت  و  دينار 
مليون دينار و �صيتي بنك بـ 42.80 مليون دينار 

و الرافدين بـ 20. مليون دينار.

أخبار البنوك
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»الرزاز« رئيسا لمجلس إدارة
 البنك األهلي خلفا لـ »المعشر«

أخبار البنوك

الدكتور  تعيني  الأهلي  البنك  اإدارة  قرر جمل�ص 
للدكتور  خلفا  للمجل�ص،  رئي�صًا  الرزاز  عمر 
رجائي املع�صر، كما مت تعيني �صعد املع�صر نائبًا 

للرئي�ص.
من  ا�صتقالته  املع�صر  رجائي  الدكتور  وقدم 
فيما  للبنك،  الدارة  جمل�ص  وع�صوية  رئا�صة 
نائب  من�صب  من  ا�صتقالته  املع�صر  ندمي  قدم 
رئي�ص املجل�ص، اإل اأنه احتفظ مبوقعه كع�صو يف 
جمل�ص ادارة البنك الهلي، فيما احتفظ كافة 

اأع�صاء املجل�ص مبواقعهم.
املع�صر حول  ، قال  البنك الهلي  بيان  وبح�صب 
ووقته،  جهده  ليدخر  ياأتي  قراره  اإن  ال�صتقالة 

يف املرحلة املقبلة، للخدمة العامة. 
البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  قال  جهته،  من 
الهلي املعني الدكتور عمر الرزاز، يف ت�صريح 
نباأ ت�صلمه مهامه  له »الغد«، عقب الإعالن عن 
البنك  »اأن  للمع�صر  خلفا  جديد،  كرئي�ص 
يف  موجودة  عريقة  وطنية  موؤ�ص�صة  الأهلي 
و�صاهمت  اخلم�صينيات  منذ  الأردنيني  وجدان 
امل�صوؤولية  دور  ومثلت  القت�صادية  التنمية  يف 

الجتماعية للقطاع اخلا�ص خري متثيل«.
اأن  مكان  يف  ال�صعوبة  من  »اأجد  الرزاز  وقال 
طويل  باع  له  ملا  رجائي  للدكتور  الفراغ  اأمالأ 
اأو  قواعده  وار�صاء  البنك  تطوير  �صعيد  على 
مواقع  عرب  �صغله  الذي  ال�صيا�صي  امل�صتوى  على 

اقت�صادية كثرية«.
اأن  له  و�صبق  العيان  جمل�ص  يف  ع�صو  واملع�صر 
املنا�صب احلكومية حيث كان  العديد من  تولى 
حكومة  يف  الوزراء  لرئي�ص  نائب  موقع  اخرها 

�صمري الرفاعي.
الهلي  البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  واأم�صى   
العمل  يف  عقود  اأربعة  نحو  املع�صر  ال�صابق 
رئا�صة  يف  عاما   17 منها  وامل�صريف؛  املايل 
اإدارة  جمل�ص  رئا�صة  يف  اأعوام  و10  »الأهلي«، 
الأهلي  بالبنك  اندماجه  قبل  الأعمال،  بنك 
اإدارة  جمل�ص  رئا�صة  يف  عاما  و15  الأردين، 

قبل  املالية،  لال�صتثمارات  الأهلية  ال�صركة 
حتّولها اإلى بنك الأعمال، لدى ال�صتحواذ على 

بنك العتماد والتجارة يف الأردن.
اإلى  ا�صتقالة  ر�صالة  املع�صر  الدكتور  وجه  كما   
نائب رئي�ص واأع�صاء جمل�ص اإدارة �صركة البنك 
و�صيبقى  كان  »لقد  فيها  قال  الأردين،  الأهلي 
املفدى  مليكي  جلاللة  ودائما،  اأول  ولئي، 
اأنني  على  العليا؛  وم�صاحله  احلبيب  ووطني 
واجنازاته  الأردين،  الأهلي  البنك  اإلى  اأنظر 
و�صمعته ومتانته املالية وقوته ودوره الجتماعي، 

بعني العتزاز والر�صا«.
بكل جد وعزم واخال�ص  »لقد عملُت،  واأ�صاف 
واأمانة، طوال حتّملي امل�صوؤولية عن هذا ال�صرح 
املايل الوطني، لإعالء مكانته وحتقيق ازدهاره 
واملودعني.  والعمالء  امل�صاهمني  ل�صالح 
الت�صحيات  من  الكثري  قّدمت  اأنني  وتعلمون 
الأهلي  البنك  �صمعة  على  املحافظة  �صبيل  يف 
الالمعة وقوته وا�صتمرار منوه، وجتاوز ما مّر به 
من حمن، ا�صتطعنا اأن نتخّطاها معا، وخرجنا 

منها �صويا، اأقوى واأمنت». 
وتابع قائال: «ي�صري البنك الأهلي، اليوم، بخطى 
وتطلعات  اأهدافه  لتحقيق  واثقة  موؤ�ص�صية 
م�صاهميه، وحماية اأموال مودعيه، وتطوير اأداء 

جهازه نحو املزيد من التمّيز«.

الملقي رئيسًا لسلطة العقبة
قرار  على  باملوافقة  امللكية  الإرادة  �صدرت 
الأ�صبق  الوزير وال�صفري  الوزراء بتعيني  جمل�ص 
ملجل�ص  رئي�صا  امللقي  هاين  الدكتور  والعني 
القت�صادية  العقبة  منطقة  �صلطة  مفو�صي 

اخلا�صة ملدة اأربع �صنوات.
وزارية يف حكومات  امللقي عدة حقائب  وت�صلم 
ووزارة  والري،  املياه  وزارة  اأبرزها  �صابقة 
ال�صناعة،  ووزارة  التموين،  ووزارة  الطاقة، 
م�صت�صارا  امللقي  عمل  كما  اخلارجية،  ووزارة 
للملك منذ عام 2005 وحتى عام 2007، وعمل 
�صفريا لالأردن يف القاهرة ومندوبا دائما لدى 
وحتى   2002 عام  منذ  العربية  الدول  جامعة 
عام 2004، ثم تولى املن�صبني ذاتهما منذ عام 

2008 وحتى عام 2011.
البكالوريو�ص  �صهادة  على  حا�صل  وهو 
القاهرة  جامعة  من  اإنتاج  هند�صة  بتخ�ص�ص 
من  النظم  هند�صة  وماج�صتري   ،1974 عام 
و   ،1977 عام  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
دكتوراه هند�صة النظم يف جمال الطاقة واملياه 
والدبلوما�صية  العلمي  البحث  موؤ�ص�صات  واإدارة 
عام  الأمرييكية  املتحدة  الوليات  من  الدولية 

.1979
الأعيان  جمل�ص  يف  ع�صو  امللقي  اأن  اإلى  ي�صار 
لت�صلم  ا�صتقالته  تقدمي  على  و�صيعمل  احلايل، 
القت�صادية  العقبة  �صلطة  رئا�صة  من�صب 

اخلا�صة.
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األردن األولى لإلستثمار

Tel: 5562130/1    Fax:5562129  
P.O Box: 1752-11195

 التكامل والتنوع في العمل ... 

العمارة تقع في مشروع العبدلي

مكاتب فاخرة لإليجار بأعلى مواصفات الجودة 
والعمارة كاماًل برسم البيع

Jordan Decapolis Properties PLC

Tel: +962 6 5670744   Fax: +962 6 5699513
222 Aqarco Center, Abdali, P.O.Box 950618
Amman 11195 Jordan www.Jdp.jo

تقدم ... تطور... إزدهار

مكاتب ذات اطاللة ساحرة لإليجار بأعلى مواصفات الجودة  

العمارة تقع 
في مشروع

 العبدلي

Business Square

العمارة بمواصفات عالية الجودة
 تتضمن مكاتب واسعة وذات اطاللة ومحالت تجارية في موقع استراتيجي 

مميز في مشروع العبدلي بالقرب من فندق روتانا   وفندق w وشارع البوليفارد

Jordan Decapolis Properties PLC

Mobile: +962 79 6550168
Tel: +962 5670744   Fax: +962 5699513
222 Aqarco Center, Abdali, P.O.Box 950618
Amman  11195  Jordan



بقلــم : د.ابراهيم بدران

المشاريع الصغيرة ... المحركات والضمانات

خا�صة  والتنامي،  ال�صتمرار  على  قادرة  تكون  وحتى   
دون  ما�صية  عديدة  �صنوات  اإلى  يعود  املو�صوع  اأن  و 
من   %85 من  اأكرث  اأن  ،و  حا�صم  نوعي  تقدم  اإحراز 
متو�صطة. و  �صغرية  م�صاريع  هي  امل�صجلة   ال�صركات 
اأن  يتطلب  امل�صاريع.وهذا  اأ�صحاب  تاأهيل   اأول: 
و  م�صتقلة  م�صتقرة  وطنية  موؤ�ص�صة  هناك  تكون 
تتولى  املحافظات،  يف  منت�صرة  فروع   لها  متخ�ص�صة 
امل�صاريع  اأ�صحاب  و  م�صاريع  على  املقدمني  تاأهيل 
برامج  خالل  من  ذلك  ال�صباب،و  وخا�صة  اجلديدة، 
والت�صويقية  واملالية  الإدارية  اجلوانب  تتناول  مرنة 
وهنا   . للم�صاريع  الفنية  البعاد  وبع�ص  والقانونية 
و  اجلامعات   مع   تتعاون  اأن  املوؤ�ص�صة  لهذه  ميكن 
والتعليم  الرتبية  وزارة  و  املهني  التدريب  موؤ�ص�صة 
التابعة  »املرافق  لتكون  املدين  املجتمع  منظمات  و 
اجلديدة  للم�صاريع   التاأهيل   و  للتدريب  مواقع  لها 
خالل   من  جزئيا  التاأهيل  برامج  متويل  وميكن   .»
املجتمعية. م�صوؤوليتها  من  كجزء  ال�صركات   م�صاهمة 

كبري  فرق  هناك  الربجمة.  اإلى  الع�صوائية  من  ثانيا: 
والريادية  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  تكون  ان  بني 
يبدو  ما  ح�صب  ا�صحابها  ينتقيها  ع�صوائية  م�صاريع 
لهم، وبني اأن تكون هناك ويف كل حمافظة جمموعات 
اأ�ص�ص  على  احلكومة  حتددها  امل�صاريع  من  معينة 
امل�صاريع على  اأ�صحاب  و»ت�صجع«  اإقت�صادية ح�صيفة، 
الدخول فيها. ان ن�صبة امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة 
التي تتجه نحو التجارة مثال تزيد عن 86% من جممل 
 %14 النتاجية  امل�صاريع  تتعدى  ل  بينما  امل�صاريع، 
امل�صاريع  ان  ذلك  الت�صحيح.  يتطلب  موؤ�صر  وهذا   .
�صيئا  القت�صاد  الى  ت�صيف  ل  ما  غالبا  التجارية 
جديدة  عمل  فر�ص  عنها  ينبثق  ل  ما  وغالبا  جديدا، 
احلاحا  الكرث  امل�صاألة  وهي  �صيقة،  حدود  يف  اإل 
للم�صاريع  ميكن  فقط  بذلك  و  الأردين.  املجتمع  يف 

ال�صغرية و املبادرات الريادية اأن ت�صبح جزءا اأ�صا�صيا 
لوزارة  ميكن  فاإنه  هنا  ومن  املحافظات.  تنمية  من 
بالتعاون  و  متخ�ص�ص  فريق  خالل  من  و  التخطيط 
والتجارة  ال�صناعة  وغرف  الخرى  الوزارات  مع 
واملتو�صطة«لكل  ال�صغرية  امل�صاريع  »دليل   و�صع 
نحو  وتوجهات  معلومات  و�صع  فيه  يتم  حمافظة. 
منظور  من  املف�صلة  وامل�صاحات  الإنتاجية،  امل�صاريع 
الكلي. الوطني  القت�صاد  و  املحافظة   اإقت�صاد 

ثالثا: امل�صاريع الكبرية: ان ت�صجيع امل�صاريع ال�صغرية 
واملتو�صطة التي يبادر فيها الأفراد، ل ينبغي ان يحجب 
اهمية امل�صاريع الكبرية. �صحيح اأن امل�صاريع ال�صغرية 
توظف اكرث من 65% من القوى العاملة يف انحاء كثرية 
التي  القاطرة  الكبرية هي  امل�صاريع  ولكن  العامل،  من 
اإلى  متوا�صعة  م�صتويات  من  ال�صغرية  امل�صاريع  تنقل 
قيمة  ذات  و  متقدمة  واإنتاجية  تكنولوجية  م�صتويات 
م�صافة عالية. وهذا يتطلب من احلكومة و�صع احللول 
العمل  على  قدراتها  ت�صتعيد  حتى  املتعرثة،  لل�صركات 
القت�صاد  ج�صم  يف  متعطال  جزءا  تكون  ان  من  بدل 
امل�صاريع  ان�صاء  يف  امل�صاهمة  يتطلب  كما  الوطني، 
ت�صتخدم  عامة،  م�صاهمة  ك�صركات  اجلديدة  الكبرية 
وتتولد عنها احلاجة ل�صناعات  املتقدمة  التكنولوجيا 
النتاج. من  خمتلفة  مراحل  يف  ومتو�صطة   �صغرية 
رابعا: بنك التنمية ال�صناعية: رغم احلديث عن توفري 
الواقع  اأن  اإل  واملتو�صطة،  ال�صغرية  للم�صاريع  التمويل 
العملي يختلف عن ذلك. فاأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية 
 %10 تتعدى  مرتفعة  فوائد  القرو�ص  مقابل  يدفعون 
وقد ت�صل الى 18% يف بع�ص امل�صاريع. ودون ان يكون 
امل�صاريع  لتمويل  واآخر  ال�صناعية  للتنمية  بنك  هناك 
ال�صغرية واملتو�صطة على غرار التجارب الناجحة يف 
الهند وبنغالد�ص و الأرجنتني والربازيل، و غريها، فاإن 
متويل امل�صاريع اجلديدة �صيكون عقبة حقيقية . خا�صة 

خالل  النتهاء  او  لالنهيار  عر�صة  امل�صاريع  هذه  وان 
و  واحلماية  الرعاية  لها  تتوفر  مل  اإذا  ق�صرية،  فرتة 
اخلربة والتاأهيل الكايف لأ�صحابها، او اذا كانت جمرد 
 تكرار للم�صاريع التي يقوم بها الخرون يف نف�ص املوقع.

غري  والتعاونيات.من  القاب�صة  ال�صركات  خام�صًا: 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  تاأخذ  ان  ابدا  املتوقع 
هناك  تكن  مل  اذا  الجتماعي  القت�صادي  دورها 
للم�صاريع  بالن�صبة  وخا�صة  ت�صاندها  اخرى  موؤ�ص�صات 
النتاجية يف املحافظات. ومن هنا فاإن تكوين �صركات 
يف  دورها  تاأخذ  املحافظات  يف  وتعاونيات  قاب�صة 
ال�صغرية  امل�صاريع  ومتويل  وم�صاركة  وم�صاندة  دعم 
واملتو�صطة، جزئيا اأو رمزيا ي�صبح �صروريا، اإذا اأردنا 
لهذه امل�صاريع ان تتقوى وتتطور. و ت�صتطيع  ال�صركات 
التكنولوجي  الدعم  تقدم  اأن  والتعاونيات  القاب�صة 
تقع  مبادرات  هذه  الوا�صعة.و  اإمكاناتها  خالل  من 
 م�صوؤوليتها على الدولة واملوؤ�ص�صات الر�صمية التابعة لها.
الريادية،  وامل�صاريع  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  اإن 
الفقري  العمود  والتجديد هي  البداع  تقوم على  التي 
لتنمية  الرئي�صي  املجال  وهي  ناه�ص.  اقت�صاد  لأي 
القوى  لتوظيف  و  البطالة  من  للحد  و  املحافظات 
من  لديها  مبا  الدولة  اجهزة  ت�صبعت  ان  بعد  العاملة 
امل�صاريع  هذه  ولكن   .%42 ن�صبة  تعدت  العاملة  القوى 
اخليارات  اأو  املجهول،  ف�صاء  يف  ت�صبح  اأن  ينبغي  ل 
مل�صاريع  تكرار  جمرد  تكون  ،اأو  الب�صيطة  الفردية 
مماثلة و جماورة. اإنها اإذا اأردنا لها النجاح و الإنت�صار 
كمنظومة  الوطني  الإقت�صاد  يف  الفاعلة  امل�صاهمة  و 
واحلماية،  والعناية  الرعاية  تتطلب  ،فاإنها   متما�صكة 
املوؤ�ص�صية  تتطلب  و  اإجتماعية،  تنمية  حزام  اإطار  يف 
على  القائم  والتكنولوجي،  العلمي  الدفع  و  امل�صتمرة 
القت�صادي  الربنامج  اطار  يف  امل�صتقبلية  الروؤية 

الوطني للمحافظة الواحدة و للبالد باأكملها.

“خالل مؤتمر “المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج ضمان 
القروض” الذي انعقد يوم الثالثاء 24 / 11، أشار رئيس الوزراء الدكتور 

عبد اهلل النسور إلى الدور الحيوي لهذه المشاريع، والى حرص 
الحكومة على  توفير التمويل الالزم لها. كما أكد أن توجه الحكومة 

من خالل الرؤية العشرية االقتصادية واالجتماعية للمملكة والتي 
ستعلن في نهاية العام الحالي سيكون اعطاء المشاريع الصغيرة 

المتوسطة اهمية خاصة. وهنا ال بد من االشارة الى عدد من 
المسائل الجوهرية حتى يمكن لهذه المشاريع ان تكون جزءا فاعال 

في المنظومة االقتصادية االجتماعية الوطنية.”

وجهـــــة نظــــر
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األردن األولى لإلستثمار

Tel: 5562130/1    Fax:5562129  
P.O Box: 1752-11195

 التكامل والتنوع في العمل ... 

العمارة تقع في مشروع العبدلي

مكاتب فاخرة لإليجار بأعلى مواصفات الجودة 
والعمارة كاماًل برسم البيع

Jordan Decapolis Properties PLC

Tel: +962 6 5670744   Fax: +962 6 5699513
222 Aqarco Center, Abdali, P.O.Box 950618
Amman 11195 Jordan www.Jdp.jo

تقدم ... تطور... إزدهار

مكاتب ذات اطاللة ساحرة لإليجار بأعلى مواصفات الجودة  

العمارة تقع 
في مشروع

 العبدلي

Business Square

العمارة بمواصفات عالية الجودة
 تتضمن مكاتب واسعة وذات اطاللة ومحالت تجارية في موقع استراتيجي 

مميز في مشروع العبدلي بالقرب من فندق روتانا   وفندق w وشارع البوليفارد

Jordan Decapolis Properties PLC

Mobile: +962 79 6550168
Tel: +962 5670744   Fax: +962 5699513
222 Aqarco Center, Abdali, P.O.Box 950618
Amman  11195  Jordan



بقلــم : األستاذ الدكتور ماهر سليم 
 رئيس جامعة الشرق األوسط

خاطرة

President.office@meu.edu.jo

خاطــرة....

الوحيدة يف اجلامعة هي  اأن وظيفتهم  التدري�ص  اأع�صاء هيئة  بع�ص  يعتقد 
القيام بالعملية التدري�صية فقط وهذا مفهوم غري �صحيح ومغالط للر�صالة 
احلقيقية لع�صو هيئة التدري�ص واملرتبطة ب�صكل اأ�صا�ص مع وظيفة اجلامعة 

ودورها يف خدمة التعليم والبحث واملجتمع.

والكليات  اجلامعة  جلان  يف  امل�صاركة  عن  عزوفهم  اأي�صًا  املالحظ  ومن 
هذا  اأن  اعتقادي  ويف  الإيجابية  الأن�صطة  يف  م�صاركتهم  وعدم  والأق�صام 
م�صوؤولياتهم  من  التي  اجلامعة  اإدارات  الأولى  بالدرجة  يتحمله  اخللل 
التوجيه والتو�صيح واحلث اإلى الندماج بالبيئة اجلامعية بكل جوانبها وذلك 
الكليات  الأولى دور جمال�ص  الدرجة  التعاميم والجتماعات ويف  من خالل 
يجوز  ل  حيث  والعقاب  الثواب  مبداأ  وتطبيق  احلوافز،  وو�صع  والأق�صام 
احلياة  يف  وم�صارك  اجلامعي  بالدوام  ملتزم  تدري�ص  هيئة  ع�صو  م�صاواة 
التعليمية  العملية  اأكمل وجه يف  اجلامعية بكافة جوانبها ويقوم بدوره على 

التعلمية واإجراء البحث العلمي مع ع�صو هيئة تدري�ص �صلبي غري متفاعل. 
واأ�صيف اأن احلرية لع�صو هيئة التدري�ص �صرورية واأ�صا�صية وبخا�صة احلرية 
وتعليماتها،  واأنظمتها  اجلامعة  ت�صريعات  مع  تتعار�ص  ل  التي  الأكادميية 
والتواجد  والتفاعل  امل�صاركة  ت�صري على عدم  الوا�صع ل  واحلرية مبفهومها 
واإثراء البيئة اجلامعية بل على العك�ص متامًا؛ فاإن احلرية املعطاة لأع�صاء 
يتم  حتى  لديهم  ما  وتقدمي  للعمل  الدافع  تكون  اأن  يجب  التدري�ص  هيئة 

ال�صتفادة من خرباتهم وعلمهم واأفكارهم.

اإن العتقاد ال�صائد لدى بع�ص اأع�صاء هيئة التدري�ص، اأنه ل �صرورة لتحديد 
عدم  اأن  خ�صو�صًا  �صحيح  غري  اعتقاد  هو  اجلامعة  يف  وجودهم  �صاعات 
الوجود لي�ص له عالقة بارتباطات يف جمال البحث العلمي اأو اأن�صطة اأخرى 

تخ�ص اجلامعة.

اإن نه�صة التعليم العايل و�صمان �صورته حتتاج اإلى جهود كبرية واإلى تعا�صد 
وتعاون كبري من جميع مكونات اجلامعة واأهمها ع�صو هيئة التدري�ص الذي 
يعد حجر الزاوية يف عملية الإ�صالح والتطوير والتح�صني، واأوؤكد اأن توفري 
�صتكون  التدري�ص  هيئة  اأع�صاء  تفاعل  دون  اجلامعة  يف  الإمكانات  جميع 
نهايتها الف�صل ويف اأح�صن احلالت الرتاجع والذي اأ�صبح �صمة وا�صحة لكثري 

من جامعاتنا.

اأ�صا�صها ع�صو  البحثية  العملية  التعلمية وحمور  التعليمية  العملية  اإن حمور 
لذا  اجلديد،  واإ�صافة  والتطوير  التغيري  على  القادر  املوؤهل  التدري�ص  هيئة 
فاإن من واجب الإدارات اجلامعية الهتمام بالدورات والور�صات واللقاءات 
احلياة  يف  احلقيقي  ودورهم  التدري�ص  هيئة  اأع�صاء  واجبات  لتو�صيح 

اجلامعية.
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آراء ومقاالت

بقلــم : الدكتور يعقوب ناصر الدين 

yacoub@meuco.jo

بال حدود !

نف�ص احلدود  وال�صرقية هي  ال�صمالية  الأردن  اإن حدود  القول  ن�صتطيع  هل 
�صوريا  ثلث   » داع�ص   « الإ�صالمية  الدولة  تنظيم  يحتل  اأن  قبل  نعرفها  التي 
وربع العراق؟ هناك منطلقان لالإجابة، فالذين يقفون على الأر�ص ال�صورية 
يدركون  ولكنهم  بها،  معرتفا  قانونية  �صلطة  يجدون  ل  العراقية  والأر�ص 
حدود الأردن عندما يقررون الدخول اإليه من خالل ختم جوازات �صفرهم 
اأو من خالل ردع ع�صكري اإن كانوا اإرهابيني، اأما الذين  اإن كانوا مدنيني، 
يقفون على الأر�ص الأردنية فيجدون هذه ال�صلطة، ويدركون اأن احلدود من 
�صفرهم خارجها  اأن  اأي�صا  ويعرفون  ال�صم�ص،  وا�صحة و�صوح  الناحية  هذه 

اإلى �صوريا والعراق هو يف الواقع �صفر نحو املجهول.

واللهجات،  والهويات  املالمح  معها  وتغريت  حتما،  اخلارطة  تغريت  لقد 
ومعظم ما كنا نعرفه من قبل، اإننا اليوم اأمام تنظيم ي�صعب معرفة حقيقة 
ما  يرينا  ولكنه  ال�صحافيني،  املرا�صلني  خالل  من  الأر�ص  على  يفعل  ما 
التوا�صل الجتماعي، ومعظمه �صادم مقزز، والأ�صواأ  يريد هو، عرب مواقع 
وقتل  تعذيب  اأن  يعتقد  من  هناك  بل  باأفعاله،  فخور  التنظيم  اأن  ذلك  من 
الأ�صل  اأنهم يف  الذين يعتقد  العنا�صر اجلاذبة ملقاتليه،  اأحد  ال�صحايا هو 
�صحايا اأنظمة قمعية، وندب اجتماعية، واأمرا�ص نف�صية، ف�صال عن الفقر 

والبطالة والتهمي�ص والإذلل.

كذلك ل نكاد جند حتليال �صافيا حلقيقة داع�ص، بينما املحللون ال�صيا�صيون 
يربطون التنظيم بجميع املتناق�صات دفعة واحدة، عندما يحاولون اإقناعنا 
والنظام  وتركيا  وقطر  وال�صعودية  وايران  وا�صرائيل  اأمريكا  �صنيعة  باأنه 
اأحدثها  التي  ال�صدمة  عن  ناجم  التحليل  من  النوع  فذلك  نف�صه،  ال�صوري 
والعراق،  �صوريا  يف  عليها  ح�صل  التي  الأرا�صي  حجم  يف  �صواء  التنظيم، 
اأو يف متكنه من هزمية اجلي�ص ال�صوري الر�صمي، واجلي�ص ال�صوري احلر، 
وجبهة الن�صرة، واجلبهة الإ�صالمية واجلي�ص العراقي، وجي�ص الب�صمركه، 
ف�صال عن �صياغته لن�صخة جديدة للقاعدة التي تراجعت اإلى خلف الأحداث 

ليظهر » التنظيم املبهم « على هذا النحو من الو�صوح !

الآن ل حدود حولنا باملعنى اجلغرايف، ول حدود للمخاطر التي حتيط بنا، 
على  جبهتنا  �صالمة  ن�صمن  اأن  ميكن  هل  اأنف�صنا،  ن�صاأل  اأن  بد  ل  ولذلك 
الداخلية بجميع مكوناتها  اأن ن�صمن �صالمة جبهتنا  تلك احلدود من دون 

ال�صعبية وال�صيا�صية والقت�صادية وغريها؟
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شارك في المعرض 28 دولة وأكثر من 280 عارضا عقاريا من المنطقة والعالم

إطالق 27 مشروعًا عقاريًا بقيمة ترواحت بين 45 - 50 مليار درهم

سيتي سكيب دبي 2014 ... 
عودة الروح للقطاع العقاري 

فاوتر مولمان: 
الصفقات العقارية 
خالل دورة عام 2014 
كانت األفضل مقارنة 
بالدورات السابقة

5 شركات ومؤسسات 
أردنية شاركت في 
المعرض واستقبلت 
االالف من الزوار

اختتمت فعاليات الدورة الثالثة ع�صرة من معر�ص 
 21 من  دبي  يف  اأقيم  الذي  جلوبال  �صكيب  �صيتي 
فاق  بنجاح   2014 احلايل  العام  من  ايلول   23  -
التوقعات، وا�صت�صافه مركز دبي التجاري العاملي.

و�صارك يف املعر�ص 28 دولة واأكرث من 280 عار�صا 
بحوايل %28  بزيادة  والعامل،  املنطقة  عقاريا من 
الزوار  عدد  و�صجل  كما  املا�صي،  بالعام  مقارنة 
خالل دورته ال 13 منوًا ملحوظًا جتاوز 30% مقارنة 
بالعام ال�صابق لريتفع اإلى 40 األف زائر، مقارنة ب 
5 .32 األف زائر للعام املا�صي، مما اأ�صهم يف زيادة 
قاعتني  لي�صم  باملعر�ص  العر�ص اخلا�صة  م�صاحة 
اإ�صافيتني اإلى جانب �صت �صابقة، لت�صبح امل�صاحة 
الكلية للمعر�ص اأكرث من 30 الف مرت مربع، ووجه 
ر�صالة  طرحها  التي  امل�صاريع  خالل  من  املعر�ص 
للعامل مفادها اأن ال�صتثمار يف القطاع العقاري يف 
منطقة ال�صرق الأو�صط ا�صتثمار ناجح نظرا لتوافر 
ل  املنطقة  واأن  وال�صتفرار  النجاح  عوامل  جميع 

تزال املكان الآمن لال�صتثمارات.

الزوار  اأعداد  يف  منوا  احلالية  الدورة  و�صجلت 
اأيامه،  اأول  يف  املا�صي  بالعام  قيا�صا   %27 جتاوز 
تابع  كبريا  ح�صورا  الأخريان  اليومان  �صهد  فيما 
باهتمام امل�صاريع التي طرحتها اجلهات امل�صاركة.

يف  البارزين  امل�صوؤولني  من  عدد  املعر�ص  وح�صر 
مقدمتهم ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب 
رئي�ص دولة الإمارات العربية املتحدة رئي�ص جمل�ص 
وجتول  املعر�ص  زار  الذي  دبي  حاكم  الوزراء، 
اآل  را�صد  ال�صيخ حمدان بن حممد بن  فيه برفقة 
حممد  بن  مكتوم  وال�صيخ  دبي،  عهد  ويل  مكتوم 
واطلع على  نائب حاكم دبي،  اآل مكتوم  را�صد  بن 
امل�صاريع احلديثة التي تنفذها ال�صركات واجلهات 
واإقامة  العقاري،  التطوير  بقطاع  املعنية  الوطنية 
امل�صاريع ال�صياحية ال�صتثمارية التي تعزز اقت�صاد 
دولتنا الوطني وتخلق فر�ص عمل لل�صباب يف هذه 

القطاعات.

امل�ساركة االأردنية
معر�ص  يف  امل�صاركة  الردنية  الجنحة  ا�صتقبلت 
الزوار  من  اللف  دبي   جلوبال  �صكيب  �صيتي 
الردنيني  خا�صة  والجانب  والعرب  اخلليجيني 
امل�صتثمرين   كبار  من  الع�صرات  زار  كما   منهم، 
اجنازاتها  على  واطلعوا  الردنية   الجنحة 
امل�صاركة   يف  رغبه  وابدوا  امل�صتقبليه  وخمططاتها 
واعدة  دولة  يعترب  الذي  الردن  يف  بال�صتثمار 

ا�صتثماريا ويب�صر ال�صتثمار فيه مب�صتقبل زاهر.

منطقة  �صلطة  من  كل  املعر�ص  يف  �صارك  وقد 
تطوير  و�صركة  اخلا�صه،  القت�صادية  العقبة 
والتطوير،  لال�صتثمار   العبديل  و�صركة  العقبة، 

و�صركة منتجع البحرية.
    

القت�صادية  العقبة  منطقة  م�صاركة  جاءت  وقد 

ملحق »سيتي سكيب«
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المعرض وجه رسالة للعالم بأنَّ الشرق األوسط هو المكان اآلمن لالستثمار العقاري

19 مليار درهم إماراتي إجمالي االستثمارات الخليجية في سوق العقارات بدبي

»العبدلي« تستعرض مشاريعها وكانت 
محط أنظار العديد من المستثمرين

اخلا�صة بهدف تعزيز موقع ومكانة منطقة العقبة 
القت�صادية على خارطة القت�صاد العاملي وت�صويق 
القت�صادية  العقبة  يف  املتنامي  العقاري  القطاع 
املتاحة يف هذا  ال�صتثمارية  الفر�ص  اأهم  وعر�ص 
امل�صاريع  اأهم  على  ال�صوء  وت�صليط  املهم،  القطاع 
ح�صور  وا�صتغالل  العقبة  يف  املوجودة  العقارية 
بال�صتثمارات  تعنى  عمالقة  عاملية  �صركات 

العقارية .

القت�صادية  العقبة  منطقة  م�صاركة  وهدفت 
احلا�صنة  بالبيئة  التعريف  املعر�ص  يف  اخلا�صة 
لال�صتثمارات يف قطاع التطوير العقاري يف مدينة 
بها  ينعم  التي  وال�صتقرار  المن  وعنا�صر  العقبة 
الردن عموما ومنطقة العقبة كحا�صنة لال�صتثمار 

الآمن .

القت�صادية  العقبة  منطقة  �صلطة  رئي�ص  وقال 
م�صاركة  ان  حمادين  كامل  الدكتور  اخلا�صة 
املعر�ص  كهذا  عاملية  معار�ص  يف  اخلا�صة  العقبة 

ال�صركات  كربيات  مع  للتوا�صل  ثمينة  فر�صة  هي 
بلورة  الى  ت�صعى  التي  و  املالية  واملحافظ  العاملية 
خياراتها و خارطة ا�صتثماراتها يف منطقة ال�صرق 
الو�صط و�صمال افريقيا يف هذا القطاع الناب�ص .

القت�صادية  العقبة  منطقة  اعتبار  ان  واو�صح 
بهذا  ال�صتثمار  يف  الهم  املراكز  �صمن  اخلا�صة 
�صركة  ا�صتقطاب  يف  املنطقة  جناح  وان  القطاع 
الماراتية)م�صروع  لال�صتثمار  الدولية  املعرب 
 )10( عن  يزيد  ا�صتثمار  بحجم  زايد  مر�صى 
امللك  جاللة  واهتمام  برعاية  دولر  مليارات 
ويوفر  الوطني  القت�صاد  �صريفد  الثاين  عبداهلل 
ما ل يقل عن )15( األف فر�صة عمل وان امل�صروع 
�صي�صهم يف حتويل موقع الكورني�ص ال�صمايل للعقبة 
لل�صياحة  ال�صرتاتيجية  املقا�صد  اهم  احد  الى 

والعمال يف املنطقة على البحر الأحمر.

�صلطة  و�صعتها  التي  ال�صرتاتيجيات  ان  وا�صاف 
منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة بهدف جتذير 

ال�صراكة الفاعلة ما بني القطاعني العام واخلا�ص 
ال�صتثمار  امل�صطردة يف حجم  الزيادة  من خالل 
القطاع  هذا  يف  املبا�صر  وغري  املبا�صر  الجنبي 
ال�صتثمارات  خارطة  �صمن  ي�صغل  والذي  بالذات 
وا�صع  حيزا  اخلا�صة  القت�صادية  املنطقة  يف 
واملتمثلة  القطاعي  ال�صتثمار  منظومة  يف  الطيف 
مبختلف  و�صتتحقق  حتققت  نوعية  با�صتثمارات 
القطاعات الخرى وهي القطاعات ال�صرتاتيجية 
 ، اخلدمية   ، اللوج�صتية  اخلدمية   ، اللوج�صتية 

ال�صياحية ، ال�صناعات التكميلية و املمكنة.

واكد ان العقبة يف طريقها الى املدن الريادية وهي 
الحمر  البحر  مدن  بني  ذلك  نحو  طريقها  تخط 
وان �صلطة العقبة اخلا�صة عاكفة على ا�صتقطاب 
املزيد من امل�صاريع التنموية التي يعنى بها ال�صباب 
الأردين بهدف توفري املزيد من امل�صاريع النتاجية 
يف  والبطالة  الفقر  اثار  من  حتد  التي  املوؤهلة 
توجيهات  الى  حقيقية  ترجمة  ذلك  ويف  املنطقة 
ال�صتفادة  نحو  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 
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العقبة الخاصة تعرض 
فرصها االستثمارية في دبي

باق�صى الطاقات من مكنونات املنطقة ومفرداتها 
الثمينة يف القطاعات كافة.

كما و�صاركت �صركة العبديل لالإ�صتثمار والتطوير، 
املطور الرئي�صي مل�صروع العبديل  الو�صط اجلديد 
جلوبال  �صكيب  �صيتي  معر�ص  يف  عمان   ملدينة 
العامل،  يف  تاأثريًا  والأكرث  الأكرب  العقاري  احلدث 
هامة  فر�صة  املعر�ص  يف  امل�صاركة  �صّكلت  حيث 
للتوا�صل مع نخبة من اخلرباء يف القطاع العقاري 
اأهم  كاأحد  امل�صروع  على  ال�صوء  ت�صليط  بهدف 
باإعتباره  واملنطقة  الأردن  يف  العقارية  امل�صاريع 
املرافق  من  العديد  ي�صم  متكامال  م�صروعا 
عامل  اإليه  تو�صل  ما  اأحدث  ويواكب  املمّيزة 
البيئية  املمار�صات  مع  تن�صجم  العقار،وبت�صاميم 

امل�صتدامة.

اأر�ص  م�صاحة  على  العبديل  م�صروع  ت�صييد  ويتم 
تبلغ 384 الف مرت مربع ومب�صاحة مبنية تزيد عن 
1،8مليون مرتمربع ت�صم جممعات واأبراجا �صكنية 
واأ�صواقا  فاخرة  فندقية  و�صققا  وفنادق  ومكتبّية 
جتارية ومرافق ترفيهية بكلفة اإجمالية ت�صل اإلى 

اأكرث من 5مليارات دولر. 

ويجري تنفيذ امل�صروع على مرحلتني، الأولى تقوم 
مربع  مرت  األف   251 بـ  تقدر  اأر�ص  م�صاحة  على 
ويطورها  ميلكها  خمتلفًا  م�صروعًا   33 وت�صمل 
العديد من امل�صتثمرين املحليني والدوليني، وت�صم 
اأبراجا ومباين جتارية، وفنادق، وم�صاحات �صكنّية 
ي�صتوعب  ت�صميم  على  تنطوي  والثانية  ومكتبية. 
العقاري  ال�شوق  داخل  الطلب  اأمناط  يف  التغرّي 
املحلي، و�صتت�صّمن مباين متو�صطة وعالية الإرتفاع 
ذات اإ�صتخدامات متنّوعة بالإ�صافة اإلى م�صاحات 

خ�صراء وحدائق عامة.

العبديل  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  قال  جهته  من 
»اإن  عمرية  جورج  املهند�ص  والتطوير  لالإ�صتثمار 
الهام  احلدث  هذا  يف  العبديل  م�صروع  م�صاركة 
ال�صتثمارات  وجلب  اخلربات  تبادل  بهدف  تاأتي 
العبديل  �صركة  ح�صور  لتعزيز  تاأتي  كما  املميزة، 
الإقليمي  امل�صتوى  على  والتطوير  لالإ�صتثمار 
والعاملي يف اأكرب معر�ص دويل متخ�ص�ص باأعمال 

العقارات«.

اأنظار العديد  واأ�صاف »كان جناح العبديل حمط 

املجال،  هذا  يف  واملتخ�ص�صني  امل�صتثمرين  من 
مل�صروع  الإيجابّية  ال�صورة  تعزيز  من  ومتّكنا 

العبديل اأمام اجلميع«.

البحرية   منتجع  م�صروع  جناح   �صهد   املقابل  يف 
الزوار  مع  التوا�صل  مت  حيث  ملحوظا،  اقبال 
ال�صياحي  امل�صروع  هذا  اأهمية  عن  �صرحا  وتقدمي 
لل�صياحة الأردنية  اإن يكون رافدا  الذي  من �صانه 
وقبلة  والدولية  والقليميه  والعربية  املحلية  

لل�صياحة الردنية.

غلوبال  �صكيب  �صيتي  معر�ص  �صهد  وقد 
الوطنية  العقارية  لل�صركات  قويا  2014ح�صورا 
الك�صف  حيث  من  بدبي  املحلي  ال�صوق  يف  العاملة 
عن �صلة متنوعة من امل�صاريع التطويرية اجلديدة 
التي ت�صتهدف �صريحة امل�صتثمر اجلاد وامل�صتهلك 
النهائي بالدرجة الأولى وبلغ عددها 27 م�صروعًا 

بقيمة تقديرية لم�صت 50 مليار درهم.

اأطلقت  التي  اجلديدة  العقارية  امل�صاريع  متيزت 
على هام�ص �صيتي �صكيب غلوبال بجودتها العالية 
يف  التطوير  �صركات  بني  املناف�صة  احتدام  ظل  يف 
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وامل�صرتين  امل�صتثمرين  ل�صتقطاب  منها  حماولة 
جهة  من  الآمن  ال�صتثمار  عن  يبحثون  الذين 
غياب  ظل  يف  اأخرى  جهة  من  احللم  منزل  اأو 

امل�صاربني اأو امل�صتثمرين الوهميني .

امل�صاركة  العقارية  ال�صركات  اأجنحة  و�صهدت 
اإقبال ملحوظا من امل�صتثمرين الفراد والراغبني 
احلجز  �صفقات  ع�صرات  عقد  عنها  نتج  بال�صراء 
وال�صراء �صواء بامل�صاريع اجلاهزة اأو التي ل تزال 
ال�شروط  املطورين  ا�شتيفاء  بعد  اخلريطة  على 
على  بالبيع  املرتبطة  والتنظيمية  القانونية 
املخططات يف ظل عزم اجلهات احلكومية يف دبي 
احلقوق  وحفظ  العقاري  التنظيم  مفهوم  تر�صيخ 

جلميع الأطراف.

وقدر عقاريون عاملون يف ال�صوق املحلي اأن اإجمايل 
ال�صركات  اأطلقتها  التي  العقارية  امل�صروعات  عدد 
الوطنية خالل م�صاركتها يف معر�ص �صيتي �صكيب 
عقاريًا،  م�صروعًا   27 من  اأكرث   2014 غلوبال 

تراوحت قيمتهم بني 45 اإلى 50 مليار درهم .

م�ساريع جديدة
م�صروعات  اأطلقت  التي  ال�صركات  اأبرز  ومن 

وتيكوم  للعقارات،  دبي  وجمموعة  نخيل  جديدة 
لال�صتثمار،  ودبي  وديار،  وميدان،  لال�صتثمارات، 
والحتاد  وندرز،  اأوف  �صيتي  وفالكن  وداماك، 
ال�صياحي،  وال�صتثمار  التطوير  و�صركة  العقارية، 
�صوليو�صنز،  وبروبرتي  العقارية،  و�صيفلد  وامنيات 

وجمريا جولف ا�صتيت، و�صوبا وغريها .

اإعالن  على  املعر�ص  من  الأول  اليوم  وا�صتحوذ 
اإطالق  �صهد  اإذ  امل�صروعات،  من  الأكرب  اجلزء 
اأكرث من 18 م�صروعًا عقاريًا، فيما حظي اليومان 
�صملت  متفرقة  م�صروعات  من  بعدد  املا�صيان 
حممد  مدينة  مثل  الرئي�صية  دبي  مناطق  خمتلف 
وميدان،  جمريا،  ونخلة  لند،  ودبي  را�صد،  بن 

واخلليج التجاري، واأبراج بحريات جمريا . 

�صكيب  �صيتي  معر�ص  مدير  موملان  فاوتر  وقال 
عام  دورة  خالل  العقارية  ال�صفقات  اإن  غلوبال: 
2014 كانت من الأف�صل مقارنة بالدورات ال�صابقة 
وامل�صاركني،  الزوار  عدد  حيث  من  الإطالق  على 
اأن  موؤكدًا  عنها،  الك�صف  مت  التي  وامل�صروعات 
من�صة  املعر�ص  من  تتخذ  العقارية  ال�صركات 
الزخم  من  لال�صتفادة  العقارية  امل�صاريع  لإطالق 

العاملي الذي يتمتع به .

واأو�صح موملان اأن اأغلبية ال�صركات العقارية باتت 
حت�صر لإطالق م�صروعاتها خالل فعاليات املعر�ص 
نظرًا للزخم الذي يحظى به، حيث اإن امل�صروعات 
احلالية  الدورة  خالل  اإطالقها  مت  التي  العقارية 
اأن  اإلى  لفتًا  درهم،  مليار   50 ال  قيمتها  تتجاوز 

اأغلب امل�صروعات اأطلقت من �صركات وطنية.

ح�سور فاعل لل�سركات االإماراتية
ح�صورًا  الأكرث  كانت  الوطنية  ال�صركات  اأن  وبني 
خالل  من  اجلاري،  العام  دورة  خالل  وتفاعاًل 
وحجم  اأطلقتها،  التي  وامل�صروعات  امل�صاركة، 
على  واقعيًا  دلياًل  ما ميثل  وهو  الزوار لجنحتها، 
املحلي،  العقاري  القطاع  ي�صهده  الذي  النتعا�ص 
واجلاذبية التي يتمتع بها ال�صوق العقارية يف دبي .

املعر�ص  زوار  عدد  اإجمايل  اأن  اإلى  موملان  واأ�صار 
خالل دورته ال 13 �صجل منوًا ملحوظًا جتاوز %30 
يتجاوز  اأن  املتوقع  من  اإذ  ال�صابق،  بالعام  مقارنة 
األف  األف زائر، مقارنة ب 5 .32  الزوار 40  عدد 
املقبل  العام  دورة  اأن  موؤكدًا  املا�صي،  للعام  زائر 
�صتكون اأكرب من حيث زيادة م�صاحة العر�ص بنحو 
للمعر�ص،  جديدة  قاعات  �صم  عن  ف�صاًل   ،%25

المشاريع اآلسيوية حصدت 7 جوائز 
عبر جوائز سيتي سكيب لألسواق الناشئة
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جناح منتجع البحيرة شهد اقبااًل ملحوظًا من الزوار
 ونال اهتمام العديد من أصحاب االختصاص

الشركات اإلماراتية استحوذت على %60 
من معرض سيتي سكيب 2014

الأمر الذي يزيد من عدد امل�صاركني .

وك�صفت �صركات التطوير الماراتية عن م�صاريعها 
اجلديدة، حيث اأعلنت اإعمار عن م�صروع خور دبي 
اإجمالية  مب�صاحة  �صكنية  وحدات  �صي�صمل  الذي 
األف مرت  .7 مليون مرت مربع، و934  اإلى 2  ت�صل 
متنوعًا  فندقًا  و22  التجزئة،  م�صاحات  من  مربع 
ي�صيف 8630 غرفة فندقية، و851 الف مرت مربع 

من امل�صاحات املكتبية اأي�صًا .

كما ك�صفت اإعمار كذلك عن م�صروعها تالل دبي 
ترتاوح  اأرا�ص  على  فيال   2000 �صيت�صمن  الذي 
و20  مربعة،  قدم  و22000   4500 بني  م�صاحاتها 
يربط  ومرتو  تن�ص،  ملعب  و14  �صكنية،  �صقة  الف 

امل�صروع مبطار دبي، وفندقني، و4 مدار�ص، و9 .2 
مليون قدمة مربع م�صاحات جتزئة، وملعب غولف 
املمرات  من  كيلومرتًا  و45  حفرة،   18 من  يتكون 

اخل�صراء الطبيعية .

�صي�صيفان  عقارين  م�صروعني  عن  نخيل  واأعلنت 
اأكرث من 2700 وحدة �صكنية يف نخلة جمريا وجزر 
. وك�صفت مالرا�ص عن م�صروعها اجلديد  جمريا 
م�صروعها  القاب�صة  دبي  وا�صتعر�صت  لمري، 
عن  �صرحًا  تيكوم  وقدمت  العامل،  مول  ال�صخم 
وفلل  للت�صميم  دبي  حي  مثل  اجلديدة  م�صاريعها 
تيكوم  منطقة  يف  ال�صتثمارية  وم�صاريعها  لنتانا 
م�صروع  للعقارات  دبي  اأطلقت  حني  يف  وغريها، 

مرام ريزيدن�ص .

م�صروع  عن  وندرز  اأوف  �صيتي  فالكن  وك�صفت 
يف  الن�صائية  الأعمال  وتطور  الأهرامات  مدينة 
املدينة، وعر�صت ماج �صتة م�صاريع جديدة بقيمة 
ت�صل اإلى 6 مليارات دولر، وثالثة م�صاريع اأخرى 
الوقت  .3 مليار دولر يف  بقيمة 5  اأمنيات  ل�صركة 
اأكويا  اأزاحت داماك عن م�صروعها اجلديد  الذي 
الذي �صتطوره يف دبي لند على م�صاحة  اأك�صجني 
باراماونت  داماك  وفندق  مربعة  قدم  مليون   55

داون تاون يف و�صط مدينة دبي .

من   %60 على  الماراتية  ال�صركات  وا�صتحوذت 
م�صاركة  ظل  يف   2014 �صكيب  �صيتي  معر�ص 
قطر  من  �صركات  �صملت  وا�صعة  وعاملية  اإقليمية 
واأوروبا  وفل�صطني  وتركيا  والكويت  وال�صعودية 
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ورو�صيا وغريها من الدول .

امل�ساريع النا�سئة.. تفوق اآ�سيوي
امل�صاريع  ب�صفوة  العام  هذا  املعر�ص  واحتفى 
العقارية العاملية عرب جوائز �صيتي �صكيب لالأ�صواق 
على  دولة   11 من  �صركة   38 وتناف�صت  النا�صئة، 
فئات اجلوائز الـ 13 يف احلفل الذي اقيم يف برج 
من  الآ�صيوية  امل�صاريع  فيه  متكنت  والذي  خليفة 

ح�صد �صبع جوائز ثمينة.

الآ�صيوية  امل�صاريع  قائمة  على  ال�صني  وتربعت 
بفوزها بثالث جوائز يف فئات اف�صل م�صروع قائم 
م�صتقبلي  م�صروع  واأف�صل  ال�صتخدامات  متعدد 
جتاري  م�صروع  واأف�صل  ال�صتخدامات  متعدد 
ال�صنغافورية  ال�صحة  وزارة  وتاألقت  كما  قائم، 
وثقايف  جمتمعي  م�صروع  اف�صل  بجائزتي  بفوزها 
واأف�صل م�صروع م�صتدام قائم وذلك عن م�صروعها  

م�صت�صفى كو تيك بوات.
من جهتها كانت ال�صركات الرتكية حا�صرة وبقوة 
على  جوائز  بثالث  بفوزها  اأي�صا  اجلوائز  يف 
م�صاريع يتم تطويرها يف املدينة العاملية ا�صطنبول. 
لقطاع  بالن�صبة  مثايل  التكرمي  هذا  توقيت  وجاء 
اآخر  ك�صفت  اأن  بعد  خا�صة  الرتكي،  العقارات 
ا�صتعادوا  اخلليجيني  امل�صتثمرين  اأن  التقارير 

ثقتهم ب�صوق العقارات الرتكي ال�صاعد.
وكان لل�صركات الإماراتية تواجد يف اجلوائز اأي�صا 
بجائزة  ديوا(   ( دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  بفوز 
على  م�صتقبلي  ا�صتجمامي  �صياحي  م�صروع  اأف�صل 
م�صروعها جمتمع ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
للطاقة ال�صم�صية، والذي �صيكون الأول والأكرب من 

نوعه يف املنطقة.

ال�سرق االأو�سط.. االأكرث اآمانا
قطاع  يف  م�صيئة  نقطة  املعر�ص  جناح  �صكل  وقد 

العقار يف املنطقة، كما وبعث بر�صالة وا�صحة اإلى 
مفادها  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  امل�صتثمرين 
الأو�صط ل تزال ت�صكل مكانا  ال�صرق  باأن منطقة 
مليارات  اإنفاقهم  بعد  وذلك  لال�صتثمارات،  اآمنا 
الن�صف  خالل  دبي  يف  العقارات  على  الدراهم 

الأول من العام 2014م.

اإجمايل  فاق  دبي،  يف  الأرا�صي  دائرة  فبح�صب 
بدبي  العقارات  �صوق  يف  اخلليجية  ال�صتثمارات 
19 مليار درهم اإماراتي، تعود 66 باملائة منها اإلى 
تر�صخ  يوؤكد  مما  اإماراتيني،  مواطنني  تعامالت 

ثقة امل�صتثمرين بقطاع العقارات املزدهر. 

�صكيب،  �صيتي  جمموعة  مدير  موملان  ووتر  وقال 
باأن جناح ال�صيا�صات احلكومية يف تنظيم ال�صوق 
الأجانب  امل�صتثمرين  ثقة  ا�صتعادة  يف  �صاهم 

وتر�صيخها.
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»المدن الصناعية« ُتعدُّ خطة تسويقة
 تستهدف السوقين اإلقليمية والدولية

كة  لشر ا : حة د ا لمد ا
تنفيذ  في  ماضية 
خططها       التوسعية 

المستقبلية 
وتكرم مديرها

السابق د.سحويل

ال�صناعية  املدن  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  ك�صف 
اأعدت  ال�صركة  اأن  املدادحة  الدكتور علي  الأردنية 
خطة ت�صويقية متكاملة اجلوانب للمدن ال�صناعية 

الأردنية ت�صتهدف ال�صوقني الإقليمية والدولية.
الإ�صتثمارية  للبيئة  الرتويج  الى  اخلطة  وتهدف 
املتميزة يف الأردن ب�صكل عام ويف املدن ال�صناعية 
حتت  ال�صركة  عمل  بعد  خ�صو�صا  خا�ص  ب�صكل 
مظلة قانون الإ�صتثمار وا�صتفادتها من الإعفاءات 
والإمتيازات التي يقدمها القانون اإ�صافة اإلى تلقي 
ال�صركة العديد من الطلبات اجلادة بالإ�صتثمار يف 

املدن ال�صناعية من جن�صيات عربية واأجنبية.
اأقامته  الذي  التكرمي  حفل  خالل  املدادحة  وبني 
لوؤي  الدكتور  ال�صابق  التنفيذي  للرئي�ص  ال�صركة 
ال�صركة  اأن  موظفيها،  بح�صور  �صحويل  منري 
العام2014   من  الأول  الن�صف  لغاية  ا�صتقطبت 
 )2( فاق  ا�صتثمار  بحجم  695ا�صتثمارا  قرابة 
الإ�صتثمارات قرابة  مليار دولر، حيث وفرت هذه 
ال�صناعية  املدن  كافة  يف  عمل  فر�صة  الف   47

التابعة لل�صركة.
خططها  تنفيذ  يف  ما�صية  ال�صركة  اأن  واأ�صاف 
املدن  من  املزيد  لإن�صاء  امل�صتقبلية  التو�صعية 
الإ�صتثمارية  الطلبات  تلبي  التي  ال�صناعية 

فر�ص  من  املزيد  ولتوفري  اململكة  يف  ال�صناعية 
العمل لالأردنيني م�صاهمة يف توزيع مكا�صب التنمية 
على خمتلف مناطق وحمافظات اململكة، مبينا اأن 
للتنفيذ يف  عددا من املدن ال�صناعية يف طريقها 
وجر�ص  وماأدبا  والطفيلة  والزرقاء  املفرق  من  كل 

وال�صلط خالل خطتها الع�صرية.
�صحويل  الدكتور  بجهود  املدادحة  الدكتور  واأ�صاد 
اإدارة  يف  �صبقوه  الذين  التنفيذيني  والروؤ�صاء 
من  املزيد  باإ�صتقطاب  متيزت  والتي  ال�صركة 
املحلي  ال�صوقني  على  والإنفتاح  الإ�صتثمارات 
والعربي مما اأ�صهم بجعل املدن ال�صناعية ركيزة 
ومتيزها  الوطني  الإقت�صاد  ركائز  من  اأ�صا�صية 
ال�صركة الى تقدمي  على امل�صتوى الإقليمي، لت�صل 
توقيع  خالل  من  واخلارج  الداخل  يف  خدماتها 
املفرق  تطوير  �صركة  وبني  بينها  م�صرتكة  اتفاقية 
ت�صدير  املتوقع  ومن  العام  هذا  خالل  التنموية 

خدماتها يف اخلارج اإلى بع�ص الدول العربية.
ومن جانب اآخر، اأ�صار �صحويل اإلى حجم الإجناز 
املتحقق يف املدن ال�صناعية الأردنية نتيجة تكاتف 
املنظم  والتن�صيق  ال�صركة  يف  العاملني  جهود 
به  بداأت  ملا  ا�صتمرارا  يعد  وهو  اأفرادها  بني 
الإدارات ال�صابقة لل�صركة، م�صيدا بجهود موظفي 

الأ�صا�صية يف دعم  الركيزة  يعدون  الذين  ال�صركة 
من  املزيد  لإ�صتقطاب  فيها  والعمل  البناء  م�صرية 

الإ�صتثمارات.
ي�صار اإلى اأن �صركة املدن ال�صناعية الأردنية التي 
حتّولت  حكومية  كموؤ�ص�صة   1980 عام  تاأ�ص�صت 
لقانون  تخ�صع  خا�صة  م�صاهمة  ل�صركة  موؤخرا 
الإ�صتثمارية  العمليات  لإدارة  وذلك  الإ�صتثمار 
الأف�صل  اخلدمة  تقدمي  ي�صمن  ب�صكل  والتنموية 
ال�صناعية  املدن  يف  ال�صناعية  لالإ�صتثمارات 
عن  القانون  من  الثالث  الف�صل  يف  جاء  كما 
يف  مبا  والرتخي�ص  الإ�صتثمارية  النافذة  عمل 
الإقت�صادية  الأن�صطة  اأو  القطاعات  حتديد  ذلك 
النافذة مبا يف ذلك عمل  امل�صمولة بخدمات هذه 
القطاع  م�صاهمة  لتعظيم  وذلك  النافذة،  موظفي 
ال�صناعي يف الإقت�صاد الوطني، حيث يقا�ص تطور 
يف  القطاع  هذا  م�صاهمة  بزيادة  الدول  اقت�صاد 
عالية  م�صافة  قيمة  من  له  ملا  الوطني  الإقت�صاد 
الكفاءة مقارنة مع القطاعات ال�صلعية واخلدماتية 
وتدير  ال�صركة  الإقت�صاد، حيث متلك  الأخرى يف 
كل من حمافظات  �صناعية يف  مدن  حاليا خم�ص 
احلا�صن  وتعترب  والعقبة  والكرك  واربد  عّمان 

الأكرب لالإ�صتثمارات ال�صناعية يف اململكة.

مشروع العدد
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افتتاح مكتبي الوقاية والشرطة البيئية
 في مدينة الحسن الصناعية

من جهة اخرى افتتح يف مدينة احل�صن ال�صناعية 
ال�صرطة  ومكتب  الذاتية،  واحلماية  الوقاية  مكتب 
حتت  وذلك  ال�صناعيني،  خدمة  بهدف  البيئية 
وبح�صور  الع�صاف،  ح�صن  اربد  حمافظ  رعاية 

ح�صد كبري من ال�صناعيني يف اململكة.
املدير  القى كل من  جاء ذلك خالل احلفل حيث 
نيابة  جويعد  عمر  ال�صناعية  للمدن  التنفيذي 
ال�صناعية،  املدن  �صركة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  عن 
ومت�صرف لواء الرمثا بدر القا�صي ومدير مدينة 
ورئي�ص  حفيظة  ابو  ماأمون  ال�صناعية  احل�صن 
غرفة �صناعة اربد هاين ابو ح�صان، ورئي�ص جمعية 

ان  فيها  اكدوا  كلمات  النداف،  عماد  امل�صتثمرين 
يف  ياأتي  ال�صتثماري  ال�صعيد  على  الجناز  هذا 
اطار اعداد التكاملية خلدمة ال�صناعيني يف املدن 
ال�صناعية كما ارادها جاللة امللك عبداهلل الثاين.
الذاتية  الوقاية واحلماية  افتتاح مكتب  ان  واأكدوا 
الوقت  اخت�صار  يف  ال�صناعيني  خلدمة  ياأتي 
واجلهد وامل�صافة عند اجناز معامالت الرتخي�ص 
مت�صيا  ال�صناعية  احل�صن  مدينة  يف  للم�صتثمرين 
مع اهداف ادارة �صركة املدن ال�صناعية لتخفيف 

اجلهد والوقت على امل�صتثمرين .
ياأتي  البيئية  لل�صرطة  مكتب  افتتاح  ان  وا�صافوا 

ح�صي  بك�صف  والقيام  والتوجيه  الر�صاد  اطار  يف 
حتديد  على  ال�صناعيني  مل�صاعدة  للمواقع  بيئي 
الى  م�صريين  اليجابيات،  وتدعيم  ال�صلبيات 
كامريات  تركيب  يف  الدارة  تبذلها  التي  اجلهود 
القيام بحمالت  املدينة  انحاء  مراقبة يف خمتلف 
مبنى  يف  ا�صتثمارية  نافذة  واعداد  للمدينة  بيئية 

املدينة.
ويف ختام الحتفال، كرم راعي الحتفال اجلهات 
الداعمة مل�صرية ال�صناعة يف مدينة احل�صن الذين 
كان لهم الثر اليجابي يف اجناح م�صري ال�صتثمار 

يف املدينة.

مشروع العدد
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خطة عمل الشركة تعتمد على البدء بإنتاج األنظمة البرية ثم التوسع بخدماتها التصنيعية

السالخ: نتميز بمقوماتنا التي تؤهلنا لنكون بين األفضل
 عالميا في المجاالت الدفاعية واألمنية

مجموعة كادبي االستثمارية....
       نجاح متواصل وسجل واسع من االنجازات

منطقة كادبي 
الصناعية تقدم حزمة 
من الحوافز لالستثمار 
واإلعفاءات الضريبية

البنية التحتية لمنطقة 
كادبي الصناعية توفر 
1.8 مليون م2 من 
المقاطع الصناعية 
القابلة للتأجير

“تأسست مجموعة كادبي االستثمارية لتعمل كذراع تجاري لمركز الملك عبداهلل 
الثاني للتصميم والتطوير والشركات التابعة له من خالل تطوير األعمال ونشاطات 

التسويق.وخالل سنوات عملها الطويلة استطاعات المجموعة من وضع نفسها على 
الخريطة العالمية، حيث أثبتت الكفاءات ميزات العمل مع المجموعة االستثمارية 

كشريك ذي سمعة عالية عالميًا لما تتحلى به من مصداقية وسجل من االنجازات. 
ويقول الرئيس التنفيذي لمجموعة كادبي االستثمارية المهندس أحمد عدنان السالخ 
خالل لقائه مع المستثمرون، ان المجموعة حققت العديد من االنجازات خالل العام 2014 

وهي مستمرة في مواصلة نجاحها ”

إستثمار مميز
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أسست الشركة العربية للصناعات 
الدفاعية بالشراكة مع مجموعة باراماونت 

من جنوب إفريقيا

كافة  بامتالكها  تتميز  املجموعة  اأن  اإلى  م�صريا 
لتكون  توؤهلها  من  التي  والمكانيات  املقومات 
والأمنية  الدفاعية  املجالت  يف  عامليا  املتميزة 

وال�صناعات املختلفة املكملة لها.
من  التجارية  الن�صاطات  جميع  املجموعة  وتتولى   
بتقييم  بداية  تقوم  التي  املوؤهلة  الكوادر  خالل 
درا�صة  ثم  بدقة  ودرا�صتها  ال�صتثمارية  الفر�ص 
على  امل�صاريع  تطبيق  ثم  من  امل�صاريع  جدوى 
ون�صاطات  الأعمال  الواقع من خالل تطوير  اأر�ص 
الهوية  تعزيز  اإلى  بالإ�صافة  والت�صال  الت�صويق 

املوؤ�ص�صية للمجموعة.
�صابقة  اعداد  يف  تناولت  قد  امل�صتثمرون  وكانت 
كافة ن�صاطات املجموعة وال�صركات التابعة لها يف 
حلقات متعددة، واليوم ن�صتعر�ص يف هذا اللقاء مع 
وال�صتثمارات  اجنازاتها  اأبرز  التنفيذي  رئي�صتها 

اجلديدة مت قامت ا�صتقطابها.

وفيما يلي نص اللقاء:  

اجنازات  اأبرز  حول  ت�سعنا  ان  لك  هل   *
املجموعة خالل الن�سف االول؟

قامت جمموعة كادبي ال�صتثمارية خالل الن�صف 
الأول من 2014 بالإعالن عن عدد من ال�صراكات 
واملنتجات اجلديدة، حيث مت العالن عن معظمها 
خالل معر�ص وموؤمتر العمليات اخلا�صة )�صوفك�ص 
تاأ�صي�ص  الإجنازات  هذه  اأبرز  ومن   ،)2014
بال�صراكة  الدفاعية  لل�صناعات  العربية  ال�صركة 
اإفريقيا، حيث  مع جمموعة باراماونت من جنوب 
تاأ�ص�صت لت�صميم وتطوير وت�صنيع وت�صويق وتزويد 
الأردن  داخل  والبحرية  واجلوية  الربية  الأنظمة 

ويف املنطقة.

ال�صركة  اأعلنت  فقد  املنتجات،  اأحدث  عن  اأما 
الأردنية ل�صناعة الآليات اخلفيفة، اإحدى �صركات 
جمموعة كادبي ال�صتثمارية، عن ت�صليم اأول دفعة 
الثالث،  اجليل  اجلواد  الداخلي،  الأمن  اآلية  من 

كافة  واإجراء  والتعديل  التطوير  من  عامني  بعد 
الفحو�صات الالزمة لدى مركز الفح�ص والتقييم 
للت�صميم  الثاين  عبداهلل  امللك  ملركز  التابع 
والتطوير، لتلبية طلبات ورغبات الجهزة الأمنية 
اإليهم،  املوكلة  والواجبات  يتنا�صب  مبا  املختلفة 
ولتكمل الدور املميز الذي قامت به اآلية اجلواد من 

اجليل الثاين )مارك - 2(. 

الت�صنيع  حللول  الأردنية  لل�صركة  بالن�صبة  اأما 
املحلية،  ال�صوق  ملتطلبات  وا�صتجابة  واخلدمات، 
بتطوير  قامت  فقد  اجلوية،  للتغريات  ونظرًا 
كا�صحة ثلوج على �صكل )Bucket( م�صنعة حمليًا 
الكا�صحة   هذه  تتوفر  حيث  مناف�صة،  وباأ�صعار 
و3000  2440ملم،  ملم،   2000 اأحجام:  بثالثة 
ملم، وتتميز لكا�صحة لديها القدرة على امت�صا�ص 
ل�صمان  خا�صة   نواب�ص  با�صتخدام  ال�صدمات 
اأثر ال�صطدام  باحلواجز على الكا�صحة  تخفيف 

والآلية معًا. 
عالية  حتمل  بدرجة  الثلوج  كا�صحة  تتميز  كما 

إستثمار مميز
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المجموعة تعمل بشكل متواصل على دراسة 
المجاالت التي تود التوسع من خاللها

طالء  الثاين  )اجلزء  ع�صكرية  موا�صفات  ذات 
اليبوك�صي(، وكونها م�صنعة حمليًا، فاإن �صيانتها 
وتوفري قطعها الحتياطية يتم ب�صكل �صهل ودائم. 
والأ�صفل  لالأعلى  الكا�صحة  بحركة  التحكم  يتم 
نظام هيدروليكي  والي�صار من خالل  اليمني  واإلى 
و�صهلة  �صريعة  والفك  الرتكيب  عملية  بها.  خا�ص 

على اأي نوع من املركبات. 

جمموعة  من  واإميانا  املحلي،  امل�صتوى  على  اأما 
ودور  الجتماعية،  بامل�صوؤولية  ال�صتثمارية  كادبي 
املحلي،  املجتمع  خدمة  يف  و�صركاتها  املجموعة 
امل�صاركة  على  موظفيها  ت�صجيع  الى  وبالإ�صافة 
اأفراده،  مع  واالنخراط  املحلي  املجتمع  تنمية  يف 
موؤ�ص�صة  اأهداف  مع  اأهدافها  التقاء  على  وتاأكيدًا 
وفتح  الأردين  املجتمع  وتطوير  عند حتفيز  اإجناز 
�صعت  فقد  لهم،  القت�صادية  الفر�ص  اأبواب 
جمموعة كادبي ال�صتثمارية من خالل م�صاركتها 
مع اإجناز يف برنامج تبني املجتمع لتبني منطقتي 

اخلالدية وال�صليل.

على  تطبيقه  �صيتم  الذي  التبني  برنامج  وي�صمل 
من  جمموعة  تطبيق  كاملتني،  �صنتني  مدار 

اإجناز بدعم من جمموعة كادبي  برامج موؤ�ص�صة 
طريق  وعن  املنطقتني  هاتني  يف  ال�صتثمارية 
متطوعني موؤهلني من موظفي املجموعة و�صركاتها 
للت�صميم  الثاين  عبداهلل  امللك  مركز  وموظفي 
والتطوير �صيتم تدريبهم من قبل موؤ�ص�صة اإجناز، 
الو�صع  التطوير  على  الربامج  هذه  �صتعمل  حيث 
يف  القت�صادية  باخلدمات  والرقي  املعي�صي 

املنطقة.

مت  جديدة  ا�ستثمارات  من  هناك  هل   *
ا�ستقطابها ؟

كما �صلف ذكره، فاإن اأحدث ا�صتثمارات املجموعة 
الدفاعية  لل�صناعات  العربية  ال�صركة  هي 
جنوب  من  باراماونت  جمموعة  مع  بال�صراكة 
وت�صنيع  وتطوير  لت�صميم  تاأ�ص�صت  التي  اإفريقيا 
وت�صويق وتزويد الأنظمة الربية واجلوية والبحرية 
ال�صركة  تعمل  حيث  املنطقة،  ويف  الأردن  داخل 
واملنطقة  الأردن  يف  املنا�صبة  احللول  ايجاد  على 
من خالل فريق عمل حملي وا�صرتاتيجيات ت�صويق 

اإقليمية. 
باإنتاج  البدء  على  لل�صركة  احلالية  اخلطة  وتقوم 

الت�صنيعية  بخدماتها  التو�صع  ثم  الربية  الأنظمة 
اإلى منتجات اخلدمة الثالثية، كما تطمح ال�صركة 
ونقل  تقدمي  اإلى  الدفاعية  لل�صناعات  العربية 
املوارد  كل  �صمن  من  الواقع  حّيز  اإلى  مفاهيمها 

املتوفرة.

التي  الت�سويقية  اخلطط  اأبرز  ماهي   *
تعتمدها املجموعة؟

من  املربجمة  التجارية  البعثات  املجموعة  تعترب 
الت�صديرية  الأ�صواق  تو�صيع  ا�صرتاتيجية  �صمن 
كاأ�صا�ص لت�صويق والرتويج ملنتجات املركز و�صركات 
بعر�ص  الزيارات  هذه  متكننا  حيث  املجموعة، 

منتجاتنا وخدماتنا ل�صناع القرار.

اأما بالن�صبة لتمثيل املركز واملجموعة دوليًا، فاإننا 
ن�صارك بعدد من املوؤمترات املتخ�ص�صة ب�صناعات 
الأمن والدفاع، بالإ�صافة اإلى تواجدنا كزائرين اأو 
عار�صني يف معار�ص دفاعية متخ�ص�صة، واأبرزها 
فرن�صا  يف  ويورو�صاتوري  الأردن  يف  �صوفك�ص 
ومعر�ص DSEi يف بريطانيا  واأيدك�ص يف الإمارات 
 IDEFيف جنوب اأفريقيا، و AADالعربية املتحدة و
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يف تركيا، وغريها من املعار�ص املتخ�ص�صة.

املعار�ص  هذه  مثل  يف  م�صاركته  اأن  املركز  وَيعترب 
فر�صة فريدة للتوا�صل مع �صّناع القرار والالعبني 
الرئي�صيني يف جمال ال�صناعة الدفاعية من خالل 
من  لكل  والقدرات  واخلدمات  املنتجات  عر�ص 
املركز وال�صركات التابعة له، اإلى جانب ا�صتهداف 
ا�صتثمارات، وخلق فر�ص جديدة، وتعزيز وتو�صيع 
العالقات التجارية على امل�صتويني املحلي والدويل، 
يتم  التي  املهمة  الدولية  التفاقيات  خالل   من 

توقيعها والعالن عنها خالل هذه املعار�ص.

احلوافز  من  العديد  تقدم  املجموعة 
ملحة  لنا  تقدم  ان  لك  هل  للم�ستثمرين... 

عنها؟

هو  اخلدمات  من  اأي  لتقدمي  الأ�صا�صي  الركن 
حيث  واملوؤهلة،  الب�صرية  العنا�صر  يف  ال�صتثمار 
خالل  من  وال�صركات  واملجموعة  املركز  ي�صعى 
اإلى بناء القدرات يف جمال  تنفيذ ا�صرتاتيجيتهم 
املهند�صني  وتاأهيل  الب�صري  العن�صر  تطوير 
والت�صميم  العلمي  البحث  يف  معرفتهم  وزيادة 
اإيجاد  اإلى  بالإ�صافة  الدارية  والأمور  والتطوير 
القوة  حلول تطبيقية ت�صاهم يف زيادة م�صاعفات 
للم�صتثمرين  والتاأثري اليجابي  الدفاعي  للمتطلب 

املحتملني.

اإ�صافة اإلى ذلك، هناك اخلدمات واحلوافز التي 
الـمـنطـقـة  ال�صناعية،  كادبي  منطقة  تقدمها 
الـ�صـرق  فــي  الأولـى  اخلـا�صــة  احلديثة  احلــرة 
وتعمل  الدفاعية  بال�صناعات  املخت�صة  الأو�صــط 
بكافة  تتمتع  حيث  احلرة.  املناطق  قانون  مبوجب 
منحها  التي  واحلوافز  والت�صهيالت  المتيازات 

القانون للمناطق احلرة اخلا�صة والعامة. 

ل�صركات  الدعم  من  عاٍليا  م�صتوى  املنطقة  وتوفر 
�صناعية خمتارة خمت�صة يف ال�صناعات الدفاعية 

التابعة  ال�صناعات  اأو  واملركبات  الآليات  و�صناعة 
احلوافز  من  حزمة  املنطقة  وتوفر  كما  لها، 
اإلى  اإ�صافة  ال�صريبية،  والإعفاءات  لال�صتثمار 
ويقوم  التحتية.  الت�صالت  ببنية  متعلقة  خدمات 
اللغات  متعدد  خمت�ص  فريق  املنطقة  اإدارة  على 

من القطاع اخلا�ص.

ال�صناعية  كادبي  ملنطقة  التحتية  البنية  وتتميز 
القابلة  ال�صناعية  املقاطع  من  م2  مليون   1.8 بـ 
للتاأجري ترتاوح م�صاحاتها بني 2500 اإلى 20 الف 
ومن�صاآت  مقطع،  من  اأكرث  �صم  اإمكانية  مع  م2 
وهناجر  وم�صاغل  الرغبة،  بح�صب  ُتن�صاأ  ومباين 
ب�صكل  والكهرباء  املياه  وتوفر  للتاأجري،  جاهزة 

موثوق.

يرتاوح  وم�صاءة،  معبدة  طرق  ب�صبكة  تتميز  كما 
واملجاري  م،  و40   20 بني  ما  فيها  الطرق  عر�ص 
معاجلة  )حمطات  ال�صحي  ال�صرف  و�صبكات 
و�صبكة  جذابة،  طبيعية  ومناظر  ال�صرف(،  مياه 
ات�صالت وبيانات متقدمة، و608500 م2 مناطق 
اأمن  واأنظمة  البيئي،  التوازن  ل�صمان  خ�صراء 
مدين  دفاع  مركز  اإلى  ا�صافة  متطورة،  وحماية 

خم�ص�ص للمنطقة .
وفيما يتعلق باحلوافز التي توفرها منطقة كادبي 
�صمن  تتمتع  امل�صجلة  ال�صركات  فان  ال�صناعية، 
قانون املنطقة احلرة بالإعفاء من �صريبة الدخل 
عن مما ي�صمح بـت�صدير ال�صلع اأو اخلدمات خارج 
داخل  ال�صلع  وبيع  الرتانزيت،  وجتارة  اململكة، 
وال�صلع  اخلدمات  وتوريد  احلرة،  املناطق  حدود 

لال�صتفادة منها داخل املنطقة احلرة.

كما تتمتع ال�صركات بالإعفاء من �صريبتي الدخل 
وعالوات  رواتب  عن  الجتماعية  واخلدمات 
املناطق  يف  العاملني  الأردنيني  غري  املوظفني 
والر�صوم  ال�صترياد  ر�صوم  من  والإعفاء   ، احلرة 
اجلمركية و�صائر ال�صرائب والر�صوم املرتتبة على 
امل�صدرة  اأو  احلرة  للمنطقة  امل�صتوردة  الب�صائع 

يف  املقامة  والإن�صاءات  الأبنية  واإعفاء  منها، 
املنطقة احلرة من ر�صوم الرتخي�ص ومن �صريبة 
الأرا�صي، وال�صماح باإعادة روؤو�ص الأموال والأرباح 
اأحكام  )وفق  احلرة  املنطقة  من  عنها  النا�صئة 
الت�صريعات النافذة(، بال�صافة اإلى اإعادة ت�صدير 
والتجهيزات  وال�صلع  واملواد  واملعدات  الآلت 

الالزمة لإقامة اأي م�صروع فيها.

ت�ستهدفها  التي  الدول  اأبرز  هي  ما   *
املجموعة وتقوم ب�سراء منتجاتها؟

للمركز  امل�صتهدفة  الت�صديرية  الأ�صواق   -
ال�صرق  دول  اأ�صا�صًا  تبقى  وال�صركات  واملجموعة 
اإلى  بالإ�صافة  كامل،  ب�صكل  واأفريقيا  الأو�صط 
التي تعمل يف املناطق املحفوفة  املنظمات الدولية 

باملخاطر.

* ما هي اخلطط امل�ستقبلية للمجموعة؟

اإلى  دائمًا  ال�صتثمارية  كادبي  جمموعة  ت�صعى 
امل�صاركة  خالل  من  الت�صديرية  اأ�صواقها  تو�صيع 
والبعثات  املتخ�ص�صة  واملوؤمترات  املعار�ص  يف 
لدرا�صة  بعناية  لها  التخطيط  يتم  التي  التجارية 

املنتج الأن�صب للمنطقة املرجوة.

وتهدف املجموعة اأي�صًا اإلى ال�صتمرارية يف تطوير 
املنتجات احلالية للو�صول اإلى املنتج الأمثل �صمن 
مع  نقل اخلربات  ومن خالل  املتاحة  المكانيات 

ال�صركاء احلاليني اأو املخطط التعاون معهم.

املجالت  بدرا�صة  الدوام  عل  املجموعة  وتوا�صل 
التي تود التو�صع من خاللها لتغطية اأكرب عدد من 
بالفائدة  �صتعود  التي  والأمنية  الدفاعية  احللول 
خالل  من  الأردنية  امل�صلحة  للقوات  بدايًة 
ال�صناعات  توطني  وبالتايل  التكنولوجيا  نقل 

املتقدمة.
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شركة الكربونات األردنية
JORDAN CARBONATE COMPANY

Tel:  +962 6 5665517      Fax: +962 6 5664668/5679485  
P.O.Box 1059  Amman 11118 Jordan
sales@jordancarbonate.com
www.jordancarbonate.com

ــة  ــاج كافـ انتـ
أنـــواع بـــودرة 
كربونــــــــات 
الكالســـيوم

العالـــم النتـــاج  أحـــدث مصانـــع 
الكالســـيوم الطبيعـــي والمعالـــج

Producers of Various Grades of Calcium Carbonate (Filters)



شركة الكربونات األردنية
JORDAN CARBONATE COMPANY

Tel:  +962 6 5665517      Fax: +962 6 5664668/5679485  
P.O.Box 1059  Amman 11118 Jordan
sales@jordancarbonate.com
www.jordancarbonate.com

ــة  ــاج كافـ انتـ
أنـــواع بـــودرة 
كربونــــــــات 
الكالســـيوم

العالـــم النتـــاج  أحـــدث مصانـــع 
الكالســـيوم الطبيعـــي والمعالـــج

Producers of Various Grades of Calcium Carbonate (Filters)



جائزة نهاية العام يربحها فائز واحد

أكبر جائزة

لحسابات التوفير في ا�ردن

نصف مليون دينار

توفـيري

افتح حساب توفير بحٍد أدنى 200 دينار أو غِذ حسابك لتزيد فرصك بالفوز معنا.
تفّضـل ا�ن بزيارة أقرب فرع إليك أو اتصـل على البنك الفوري: 06-5200400

أو الرقم المجاني 080022111

* با�ضافة إلى جائزتنا اليومية 10,000دينار واسبوعية 15,000دينار والشهرية 150,000 دينار
   وجوائز الترضية 200,000 دينار يربحها 1200فائز 

* يشارك بالسحب حسابات التوفير التي يساوي أو يزيد الحد ادنى لرصيدها خالل الشهر عن 200 دينار
* كلما زاد رصيدك زادت فرصك بالفوز معنا

* يجري السحب بتاريخ 2014/12/31
* الجوائز خاضعة لضريبة الدخل على الجوائز بنسبة %10

/  www.hbtf.comHousing Bank for Trade and Finance @TheHousingBank
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استحدثت تخصصات جديدة أبرزها »إدارة األزمات«

اختيار الدكتور سليم عضواً في لجنة االعتراف بمؤسسات التعليم العالي

جامعة الشرق األوسط تمنح البكالوريوس 
في هندسة الطاقة المتجددة

برنامج  الو�صط  ال�صرق  جامعة  ا�صتحدثت 
الوقت  املتجددة، يف  الطاقة  بكالوريو�ص هند�صة 
جديدة  تخ�ص�صات  با�صتحداث  قامت  الذي 

اأبرزها »اإدارة الزمات«.
ا�صتحداث  على  العايل  التعليم  جمل�ص  ووافق 
العتماد  على  احل�صول  مت  اأن  بعد  التخ�ص�ص 
التعليم  موؤ�ص�صات  اعتماد  هيئة  من  اخلا�ص 

العايل الذي مت توطينه يف كلية الهند�صة . 
ال�صتاذ  اجلامعة  رئي�ص  قال  ال�صدد،  هذا  ويف 
هذا  ا�صتحداث  اإن  �صليم  ماهر  الدكتور 
التي  اجلامعة  ر�صالة  من  »نابع  التخ�ص�ص 
والتزاما  املعرفة،   ن�صر  �صرورة   يف  تنتهجها 
اإثراء  يف   ال�صهام  يف  الجتماعية  مب�صوؤوليتها 
التي  للطاقة  بديلة  م�صادر  عن  البحث  عملية  
يف  للحكومة  ال�صرتاتيجية  اخلطة   يف  ترتكز 

بحثها عن م�صادر طاقة  حملية بديلة . 
خطة  �صمن  »يندرج  التخ�ص�ص  اإن  واأ�صاف  
تخ�ص�صات  ا�صتحداث  نحو  التو�صع  يف  اجلامعة 
تخ�ص�ص  غرار  على  العمل  �صوق  تهم  اأخرى 

ال�صيدلة .
الطاقة  هند�صة  ق�صم  رئي�ص  قال  جهته  من 

التخ�ص�ص   « اإن  النت�صة  الدكتور عمار  املتجددة 
اجلامعات  م�صتوى  على  نوعه  من  الول  يعد 
اخلا�صة ، حيث يخت�ص بتدري�ص هند�صة الطاقة 
جمالت  الطلبة  تدري�ص  على  ويركز  املتجددة، 
مهمة فيها مثل: الطاقة ال�صم�صية، وطاقة الرياح 
والطاقة املائية و الطاقة امل�صتخرجة من ال�صخر 
الزيتي لتخريج مهند�صني اأكفاء و موؤهلني ل�صوق 

العمل. 
واأ�صاف اأن اجلامعة ب�صدد ا�صتقبال الفوج الول 
مطلع العام الدرا�صي احلايل بحدود 170 طالبا 
على  حاليا  تعكف  اجلامعة  اأن  مبينا  وطالبة«، 
على  التدريب  يف  متخ�ص�صة  خمتربات  اعداد 

توليد الطاقة املتجددة باأنواعها .
وبني اأن اخلطة الدرا�صية« تلتزم متاما مبتطلبات 
هيئة العتماد وتقع يف 162 �صاعة درا�صية تزاوج 

بني اجلانبني النظري والعملي. 
وحول اأهمية التخ�ص�ص، قال الدكتور النت�صة اإن 
احلكومة  وت�صعى  بامتياز،  م�صكلة  تعد  »الطاقة 
النفط  من  املتولدة  للطاقة   بدائل  عن  للبحث 
والغاز الطبيعي عرب ا�صتغالل املوارد الطبيعة يف 
والرياح،  وال�صم�ص  الزيتي  ال�صخر  مثل  الردن 

املعرفة  وتعميم  التدري�ص  نحو  الجتاه  يجعل  ما 
لتخ�ص�ص هند�صة الطاقة املتجددة مهما وي�صب 

يف اخلطة ال�صرتاجتية لالردن. 
توجه  عن  �صليم  ماهر  الدكتور  ال�صتاذ  وك�صف 
اجلامعة  يف  جديدة  تخ�ص�صات  فتح  اجلامعة 
ومن  واملجتمع،  ال�صوق  احتياجات  تواكب 
درجة  م�صتوى  على  التخ�ص�صات  هذه  اأبرز 
لذوي  امل�صاندة  :التكنلوجيا  هي  البكالوريو�ص 
الداخلي،  والت�صميم   ، اخلا�صة  الحتياجات 
تعتزم  حني  يف   ، الدولية  والعالقات  والت�صال 
الزمات   اإدارة  تخ�ص�ص  ا�صتحداث  اجلامعة 
على مرحلتي البكالوريوي�ص واملاج�صتري بالتعاون 
يف  اجلامعة  بداأت  حيث  غربية،  جامعة  مع 
املتجددة  الطاقة  تخ�ص�ص  يف  الطلبة  ا�صتقبال 

وال�صيدلة اجلديدين.
م�شاريع  يف  اجلامعة  انخراط  عن  ك�شف  كما 
والفوقية  التحتية  البنية  يف  للتو�صع  تنفيذية  
الطلبة  تخدم  جامعية  مرافق  لتاأمني   ، للجامعة 

يف العملية التعليمية التعلمية. 
ملباين  واإدامة  تو�صعة  باأعمال  اجلامعة  و�صرعت 
ت�صل م�صاحتها الإجمالية الى  9 األف م2 بكلفة 
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تحتضن المؤتمر السابع 
للبحث العلمي في تشرين الثاني 2015

مبنى  تو�صعة  العمال  وت�صمل هذه  دينار،  مليون 
�صاحة  و  م2   3200 مب�صاحة  املركزية  املكتبة 
اأمامية للمكتبة مب�صاحة 1000م2 و�صالة ريا�صية 
2500م2   مب�صاحة  الإ�صتعمالت  متعددة  مغلقة 
420م2.  مب�صاحة  للطلبة  كافترييا  الى  ا�صافة 
لكبار  وقاعة  الطلبة  �صوؤون  لعمادة  ومبنى جديد 
مزودة  الأغرا�ص  متعددة  ندوات  وقاعة  الزوار 

بكافة الو�صائل التقنية احلديثة .
املختربات  حتديث  على  اجلامعة  تعمل   كما 
للمختربات  جديد  مبنى  باإن�صاء  الهند�صية 
خمتربات   10 ي�صم  1400م2  اجمالية  مب�صاحة 
 3 منها  الهند�صة  كلية  خلدمة  معدة  ومرا�صم 
خمتربات للطاقة املتجددة مب�صاحة 100م2 لكل 

خمترب اإ�صافة ل�صاحات داخلية خ�صراء. 
يف املقابل تعقد جامعة ال�صرق الو�صط بالتعاون 
املوؤمتر  العلمي  للبحث  الردنية  اجلمعية  مع  
ت�صرين  يف  �صيعقد  الذي  العلمي  للبحث  ال�صابع 
وت�صجيع  بالتنمية،  ربطه  بهدف   ،  2015 الثاين 
والقت�صادية،  العلمية  املوؤ�ص�صات  بني  التفاعل 
لتقدمي  الأردنيني  للباحثني  املجال  واإتاحة 

اإجنازاتهم.

الدكتور  اجلامعة  امناء  جمل�ص  رئي�ص  وبحث 
يعقوب نا�صر الدين مع م�صاعد رئي�ص اجلمعية، 
ر�صا  الدكتور  ال�صتاذ  موؤتة  جامعة  رئي�ص 
الباحثني  ل�صت�صافة  ال�صتعدادات  اخلوالدة 
الرتبية  حماور  يف  بحوثا  �صيقدمون  الذين 
و  والبيئية،  املائية  امل�صادر  اإدارة  و  والتعليم، 
وتكنولوجيا  وتطبيقاتها،  ال�صناعية  الهند�صة 
و  اجلذعية،  اخلاليا  و  والت�صالت،  املعلومات 
ال�ُصمنة:  و  ال�صخ�صية،  والأحوال  الأ�صرة  ق�صايا 

الوقاية والعالج، و احل�صرات النافعة. 
ويف هذا ال�صدد قال الدكتور نا�صر الدين اإن هذا 
البحث  م�صاهمة  رفع  توجهات  يف  ي�صب  املوؤمتر 
العلمي  يف عملية التنمية وخدمة ق�صايا املجتمع 
ان  مبينا  املواطنني،  احتياجات  يالم�ص  ب�صكل 
احتياجات  ت�صكل  املوؤمتر  يتناولها  التي  املحاور 
مقرتحات  تقدمي  او  حلول  يف  البحث  ت�صتدعي 

لتجاوز العقبات. 
�صليم  ماهر  الدكتور  اجلامعة  رئي�ص  والتقى 
ع�صوي  بح�صور  اخلوالدة،  الدكتور  ال�صتاذ 
الناظر،  ابراهيم  الدكتور  ال�صتاذ  اجلمعية 
الرتكيز  اللقاء  م�صمار، حيث جرى خالل  ونبيل 

لعداد  فر�صة  »تعد  والتي  املوؤمتر  حماور  على 
قاعدة بينات مهمة تخدم عملية التنمية ال�صاملة 
وامل�صتدامة، التي هي اأحد اهداف عملية ال�صالح 

التي يقدوها جاللة امللك عبداهلل الثاين«. 
الفر�صة  هذه  ا�صتثمار  اإلى  �صليم  الدكتور  ودعا 
اجلامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�صاء  قبل  من 
يخدم  ما  ومدرو�صة  موجهة  ببحوث  والتقدم 
ق�صايا املجتمع، م�صريا يف هذا ال�صياق اإلى توجه 

اجلامعة لن�صاء مركز لت�صويق البحوث. 
اإن هذا املوؤمتر  من جهته قال الدكتور اخلوالدة 
هو ال�صابع ويتناول ثمانية حماور تهدف اإلى ن�صر 
ثقافة البحث العلمي لدى فئات املجتمع الأردين 
وت�صجيع  بالتنمية،  العلمي  البحث  وربط  كافة، 
والقت�صادية،  العلمية  املوؤ�ص�صات  بني  التفاعل 
والتوا�صل مع موؤ�ص�صات البحث العلمي الأ�صا�صي 
الأردنيني  للباحثني  املجال  واإتاحة  والتطبيقي، 

لتقدمي اإجنازاتهم. 
وتتناول حماور املوؤمتر، بح�صب ال�صتاذ الدكتور 
احلادي  القرن  يف  التعلم  تقييم  اخلوالدة، 
والتميزعرب   واجلودة  الإدارة  و  والع�صرين، 
اإدارة  و  ال�صناعي  القطاع  على  الرتكيز 
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الجامعة نظمت دورات تأهيلية
 ألبناء منطقة الجيزة

امل�صت�صفيات والرعاية ال�صحية ، و اإدارة م�صادر 
املياه والبيئة يف ال�صتعمالت املنزلية والزراعية 
اجلذعية  اخلاليا  ا�صتخدام  و  وال�صناعية، 
لدرا�صة الأدوية املختلفة ومدى �ُصمّيتها وكفاءتها 
جامعة  قررت  املقابل  الأمرا�ص.يف  عالج  يف 
تاأهيلية  انعا�صية  دورات  عقد  الأو�صط  ال�صرق 
ا�صتقبال  لدى  وذلك  املحلي،  املجتمع  لأبناء 
نا�صر  يعقوب  الدكتور  الأمناء  جمل�ص  رئي�ص 
ماهر  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  ورئي�ص  الدين 
الفايز  �صامي  تركي  اجليزة  بلدية  لرئي�ص  �صليم 

واأع�صاء املجل�ص البلدي.
اجلامعة  اأن  الدين،  نا�صر  يعقوب  الدكتور  وقال 
اجلامعة  بني  العالقة  لتوطيد  دائما  ت�صعى 
الوظائف  احدى  باعتبارها  املحلي  واملجتمع 
املنطقة  اأبناء  اإ�صراك  و  للجامعة  الأ�صا�صية 
اجلامعة  تقدمها  التي  الن�صاطات  و  باخلدمات 
و  اجلامعة  فل�صفة  من  انطالقا  ذلك  و  للمنطقة 
اأهدافها يف بناء ج�صور التوا�صل داخل اجلامعة 
جامعة  باعتبارها  املحلي  املجتمع  مع  وخارجها 

جادة ملتزمة �صاعية للتعلم .
اأولوية  طريق  ت�صلك  اجلامعة  اأن  الى  واأ�صاف 
اخلربة  و  الكفاءة  ذو  املنطقة  لأبناء  التوظيف 

هيئة  كاأع�صاء  املطلوبة  التخ�ص�صات  ح�صب  و 
موؤ�ص�صة  اجلامعة  ان  موؤكدا  وموظفني  تدري�ص 
املختلفة،  بالطرق  املجتمع  خدمة  هدفها  وطنية 
تطبيقا لتوجيهات جاللة امللك عبداهلل الثاين بن 
و  العام  القطاعني  بني  ال�صراكة  لتفعيل  احل�صني 
اأجل خدمة  التعاون بينهما من  و تعزيز  اخلا�ص 

املجتمع.
اأن اجلامعة على  الدكتور ماهر  قال  ومن جانبة 
ا�صتعداد تام لعقد دورات تاأهيلية ملعلمي املدار�ص 
يف  احلديثة  الأ�صاليب  تطبيق  مهمتها  وطلبتها 
التعليم لالإرتقاء ب�صوية العملية التعليمية للمنطقة 
بالإ�صافة لدورات تقوية متقدمة للطلبة املتفوقني 
كالريا�صيات  خمتلفة  تخ�ص�صات  و  جمالت  يف 
والكيمياء والفيزياء واللغة الإجنليزية والفرن�صية 
و  الإت�صال  يف  متخ�ص�صة  لدورات  بالإ�صافة 
م�صرتكة  موؤمترات  و  ندوات  وتنظيم  التوا�صل، 
للن�صاطات  اخلدمية  املرافق  و  القاعات  توفري  و 
العمل  ثقافة  تعزيز  و  املحلي  للمجتمع  الثقافية 

التطوعي.
اإحتياجات  تقدر  و  تتلم�ص  اجلامعة  اأن  واأ�صاف 
ر�صائل  توجيه  على  وتعمل  املحلي  املجتمع 
التي  للم�صاكل  حلول  لإيجاد  لطلبتها  املاج�صتري 

تواجه املجتمع على اإختالفها.
ال�صرق  جامعة  رئي�ص  اختري  اخرى  جهة  من 
يف  ع�صوا  �صليم  ماهر  الدكتور  الأ�صتاذ  الأو�صط 
الغري  العايل  التعليم  الإعرتاف مبوؤ�ص�صات  جلنة 

اأردنية.
العايل  التعليم  وزير  �صكلها  التي  اللجنة  وت�صم 
وزارة  عام  اأمني  ع�صويتها  يف  العلمي  والبحث 
وع�صوية  رئي�صا  العلمي  البحث  و  العايل  التعليم 
خم�صة اأع�صاء هيئة تدري�ص من موؤ�ص�صات التعليم 
بال�صافة  ال�صتاذية  رتبة  يحملون  ممن  العايل 

الى مدير العرتاف.
بالنظام  انف�صلت  التي  اللجنة  مهام  ومن 
اأردنية  املعدل عن جلنة معادلة ال�صهادات الغري 
العرتاف مبوؤ�ص�صات التعليم العايل غري الردنية 
مبقت�صى  املحددة  وال�ص�ص  للمعايري  وفقا 
معلومات  او  وثائق  اي  من  والتحقق  التعليمات 
اإعداد  الى جانب  لغايات العرتاف،  اليها  تقدم 
الردنية  غري  العايل  التعليم  مبوؤ�ص�صات  قوائم 
تطراأ  تعديالت  اي  او  بها  العرتاف  يتم  التي 
وتعديالتها  القوائم  هذه  تن�صر  ان  على  عليها 
اللكرتوين  املوقع  وعلى  الر�صمية  اجلريدة  يف 

للوزارة .
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الكلية حريصة على توفير الجودة والحداثة في التعليم للطالب 

الهندي:الكلية باتت صرحا علميا وتعليميا رائدا في التعليم
 الفندقي والسياحي في »الشرق االوسط«

كلية األردن الجامعية التطبيقية للتعليم 
الفندقي والسياحي ... »34 عاما« من اإلنجاز

خرجت منذ 
تأسيسها 550 طالبًا 
وطالبة لدرجة 
البكالوريوس في 
تخصص اإلدارة 
الفندقية

تدرس تخصص 
الداللة السياحية 
وخرجت 701 طالب 
وطالبة

ممثلة  الأردنية  احلكومة  قامت   1980 عام  يف 
بوزارة ال�صياحة والآثار بتاأ�صي�ص كلية عمون للتعليم 
بالتعاون  عامني  ملدة  واإدارتها  وال�صياحي  الفندقي 
ومنظمة  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  مع 
امل�صوؤولية  هذه  ت�صليم  بعدها  ليتم  الدولية،  العمل 
بداأت  حيث  الأردنية،  والتعليم  الرتبية  لوزارة 
اإدارة  الكلية م�صريتها بربنامج الدبلوم بتخ�ص�ص 

الفنادق.
ويقول املدير العام لكلية الردن اجلامعية التطبيقية 
الهندي  احلكيم  عبد  وال�صياحي  الفندقي  للتعليم 
مت   ،1996 عام  يف  اأنه  لـ«الن�صامى«،  حديثه  خالل 
وال�صركة  الأردنية  احلكومة  بني  اتفاقية  توقيع 
كلية  لإدارة  وال�صياحي  الفندقي  للتعليم  الأردنية 
عمون والفندق  التدريبي، ويف عام 2004، با�صرت 
الكلية حتت م�صمى جديد هو كلية الأردن اجلامعية 
تدري�صها  وال�صياحي  الفندقي  للتعليم  التطبيقية 
ال�صياحية  والإدارة  الفندقية  الإدارة  لربناجمي 
مل�صتوى البكالوريو�ص و�صهادات الدورات الق�صرية 
يف تخ�ص�ص الفنادق وال�صياحة والدللة ال�صياحية.

الطلبة  من  عدد  الكلية  من  تخرج  لقد  وي�صيف، 
الذين حتت�صنهم الآن الكثري من املوؤ�ص�صات الوطنية 
واخلا�ص،  العام  القطاعني  يف  والدولية  والعربية 
 2000/1999 العام  منذ  الكلية  من  تخرج  حيث 
يلي: يف  الطلبة كما  ولغاية 2014/2013 عدد من 
وطالبة  طالبا   )550( الفندقية  الدارة  تخ�ص�ص 
لدرجة البكالوريو�ص و)795( طالبا وطالبة لدرجة 
 )70( ال�صياحية  الدارة  تخ�ص�ص  ويف   ، الدبلوم 
طالب  و)6(  البكالوريو�ص  لدرجة  وطالبة  طالبا 
وطالبات  طالبا  و)195(  الدبلوم،  لدرجة  وطالبة 
للدبلوم التدريبي يف الدارة الفندقية وفن الطهي.

على  عاما   34 مرور  وبعد  ت�صكل  الكلية  وهاهي 
علمي  ل�صرح  م�صرقة  ناطقة  �صورة  تاأ�صي�صها 
يف  وال�صياحي  الفندقي  التعليم  يف  رائد  وتعليمي 
يف  وتوا�صل   ، الو�صط  ال�صرق  ومنطقة  الردن 
اأي�صا  التو�صع ، لي�ص فقط يف عدد الطالب، ولكن 
تقدمها،  التي  والتدريبية  الأكادميية  الربامج  يف 
لتت�صمن  براجمها  لتحديث  دائمًا  ت�صعى  بحيث 
بالإ�صافة  واللغوية،  والفنية  الأكادميية  املهارات 

فيها  البكالوريو�ص  برامج  تدري�ص  ا�صتمرارية  اإلى 
باللغة الإجنليزية. 

اهتمام  حمور  هو  الطالب  »ولن  الهندي،  ويقول 
توفري  على  حري�صون  فنحن   ، وعنايتها  الكلية 
الراغبني  للطالب  التعليم  يف  واحلداثة  اجلودة 
املهنية،  ال�صيافة حياتهم  اأو  ال�صياحة  تكون  اأْن  يف 
اأكادميية  الغاية وقـّعت كلية الأردن اتفاقيات  لهذه 
املوؤ�ص�صات  مع  فقط  لي�ص  م�صرتكة،   وتدريبية 
الأكادميية  املوؤ�ص�صات  مع  اأي�صا  بل  الإقـليمية،  
الأوروبية والأمريكية، مما يوؤدي الى زيادة تدريب 
على  الأردن  وو�صع  والطالب،  املدر�صني  وتبادل 
عام  يف  الكلية  ان�صمت  حيث  العاملية،  اخلارطة 
وهي   EURHODIP ع�صوية  الى   2012/2011
وبداأ  الأوروبية،  الفنادق  اإدارة  كليات  جمعية 
ح�صب  ال�صيفي(  ابورن  )منور  برنامج  تطبيق 
 Auburn جامعة  مع  الكلية  وقعتها  التي  التفاقية 
الكلية  ح�صلت  وقد  العام،  لهذا  الكلية  حرم  يف 
من  اجلن�صني«   بني  امل�صاواة  »ختم  �صهادة  على 
هيئة المم املتحدة للمراأة يف بداية العام الدرا�صي 
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هي المؤسسة الوحيدة في األردن التي توفر التدريب
 في مجال الضيافة لمدة سنة كاملة في أمريكا

الكلية بصدد فتح تخصص جديد تحت مسمى 
بكالوريوس إدارة المناسبات والفعاليات السياحية

2014/2013.وي�صري اإلى اأن كلية الأردن اجلامعية 
هي املوؤ�ص�صة الوحيدة يف الأردن التي توفر التدريب 
الوليات  يف  كاملة  �صنة  ملدة  ال�صيافة  جمال  يف 
اأكادميية  مع  بالتعاون  وذلك  الأمريكية،  املتحدة 
الطالب  تـُمكن  والتي   ،  AHA الأمريكية  ال�صيافة 
فنادق  اأحد  يف  العمل  يف  كاملة  �صنة  ق�صاء  من 
اأو املنتجعات، يف خمتلف الأماكن  اخلم�ص جنوم، 

يف الوليات املتحدة الأمريكية.
يف املقابل عقدت كلية الردن اجلامعية التطبيقية 
مع  تعاون  اتفاقية  وال�صياحي  الفندقي  للتعليم 
املهني  والتعليم  والتدريب  الت�صغيل  �صندوق 
والتقني، حيث قدم ال�صندوق منحا تعليمية للطلبة 
لي�ص  بهدف  وذلك  التدريبي،  الدبلوم  لدرا�صة 
خيارا  وال�صياحي  الفندقي  التعليم  جعل  يف  فقط 
واإمنا  ال�صكان،  ميكن حتقيقه على نطاق اكرب من 
هذا  يف  العاملني  املتدربني  عدد  زيادة  يف  اأي�صا 
القطاع، حيث اأّن الكثري من امل�صاركني يف الدورات 
الق�صرية اأو الطويلة الأجل يعملون يف هذا القطاع، 
هي  التدريبية  الدبلوم  دورة  مدة  اأن  اإلى  م�صريا 
الثانوية  املدار�ص  خريجي  وت�صتهدف  واحدة  �صنة 
الذين مل يتمكنوا من الو�صول اإلى الربامج العادية 
الدورات  هذه  من  التخرج  وعـند  )القيا�صية(، 
التدريبية ي�صبحون اأكرث اجنذابًا اإلى هذا القطاع.

الدللة  دورة  وا�صلت  فقد  ذلك  اإلى  بالإ�صافة 
الطالب  فاأعداد  الكبري،  جناحها  ال�صياحية  

واإن  ف�صل،  كل  تتزايد  الدورة  هذه  يف  امل�صجلني 
الطالب اخلريجني من هذه الدورة مطلوبون للعمل 
يتمتعون  ملا  وال�صفر نظرا  ال�صياحة  من قبل وكالء 
بلغ  اذ  وال�صلوك  املهارات  من  عاٍل  م�صتوى  من  به 
عدد الطالب اخلريجني يف الدللة ال�صياحية منذ 
طالب   701 العام  هذا  نهاية  حتى   1998 عام 
كلية  م�صاهمة  على  اآخر  مثال  هو  وهذا  وطالبة، 

الأردن اجلامعية يف تعزيز هذا القطاع.
فتح  ب�صدد  الكلية  اأن  اإلى  الهندي  وك�صف 
حتت  البكالوريو�ص  لربامج  جديد  تخ�ص�ص 
والفعاليات  املنا�صبات  اإدارة  بكالوريو�ص  م�صمى 

ال�صياحية، يدر�ص باللغة الجنليزية وي�صمل املنحى 
من  التخ�ص�ص  لهذا  ملا  وذلك  والعملي،  النظري 
طلب متزايد يف ال�صوق املحلي والدويل، كما تلقت 
م�صرتكة  برامج  لعمل  حملية  جامعات  من  دعوات 
املبادرات  »هذه  ان  اإلى  نف�صه  الوقت  ويف  معها، 
توفري  على  ت�صميمنا  من  �صغري  جزء  فقط  هي 
جودة عالية من التعليم باأ�صعار يف متناول اجلميع 
ا�صتعدادا،  الأكرث  هم  خريجينا  اأّن   من  والتاأكد 
يف  طلبًا  الأكرث  وهم  عاليا،  تدريبا  مدربون  وهم 
�صوق العمل الأردين، والأكرث قابلية يف النتقال اإلى 

بيئة دولية«.

59 INVESTORS�مل�ستثمـــــــــــرون         كانون �أول  2014

اإلستثمار في قطاع التعليمي



الجامعة توفر البيئة األكاديمية المناسبة لطلبتها وتحقق لهم المناخ األكاديمي المريح

ملكاوي: الجامعة عمدت إلى إعداد كادر مهني
 مؤهل قادر على تحمل المسؤولية

جامعة العلوم والتكنولوجيا ...
 المكانة العلمية الرائدة

حظيت بموقع 
ترتيبي متقدم 
جعلها في مصاف 
أفضل الجامعات 
العالمية

أعضاء هيئة 
التدريس 
يقومون بنشر ما 
ال يقل عن 850 
بحثا متخصصًا 
كل عام
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والعاملية،  والإقليمية  املحلية  ب�صهرتها  تتميز 
فقد خطت خطوات موفقة على جميع امل�صتويات 
رفدت  حيث  الجنازات،  من  جملة  وحققت 
الذين  ال�صباب  باآلف  العربي  والوطن  الأردن 

احت�صنتهم وهياأت لهم �صبل النجاح.
بح�صب  الأردنية،  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة 
ملكاوي  عبداهلل  الدكتور  ال�صتاذ  رئي�صها 
التخ�ص�صات  طرح  يف  تاأ�صي�صها  منذ  �صعت 
واملاج�صتري  البكالوريو�ص  درجة  م�صتوى  على 
املجتمع  خلدمة  �صعيًا  العلمي  البحث  ودعم 
التعليمية  القطاعات  الروابط مع كافة  وتعزيز 

وال�صناعية والتكنولوجية.
لـ»امل�صتثمرون«  حديثه  خالل  ملكاوي  ويقول 
مراتب  احتلت  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  اأن 
الـ )362( من  عاملية متقدمة، فهي يف املرتبة 
ح�صب  وعربية  عاملية  جامعة   )3000( اأ�صل 
  Quacqarelli Symond( العاملي الت�صنيف 

QS ( لعام 2013، وكان ذلك يف املحور املتعلق 
بالهند�صة والتكنولوجيا بوجه خا�ص، كما تبواأت 
م�صتوى  على  ال�صاد�صة  املرتبة  اأي�صًا  اجلامعة 
اجلامعات العربية، التي جاءت)9( منها �صمن 

اأول)400( جامعة عاملية يف الت�صنيف.
والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  وحظيت  كما 
ترتيبي  ومبوقع  رائدة  علمية  مبكانة  الأردنية 
من   )%5( اأف�صل  م�صاف  يف  جعلها  متقدم 
اإتباعها  خالل  من  وذلك  العاملية،  اجلامعات 
اجلامعة  برامج  تطوير  يف  ت�صاعدية  �صيا�صة 
للمتغريات  املواكبة  ا�صرتاتيجياتها  وحتديث 
م�صريا  العامل،  م�صتوى  على  والعلمية  البحثية 
الأكادميية  الربامج  نوعية  يوؤكد  هذا  ان  اإلى 
التي تقدمها اجلامعة يف �صوء م�صرية خربتها 

املرتاكمة.
مبداأ  حتقيق  على  تركز  اجلامعة  اأن  وي�صيف 
التطوير والتطور، وذلك باتباع �صيا�صة املراجعة 

الأكادميية  ومناهجها  لرباجمها  امل�صتمرة 
دائمًا  وت�صتجيب  العلمية،  وتخ�ص�صاتها 
العلمية اجلديدة، وذلك من خالل  للمتطلبات 
تن�صجم  التي  العلمية  التخ�ص�صات  ا�صتحداث 
مع احلاجة احلقيقية ل�صوق العمل، وبناء على 
اجلودة  معايري  تطبيق  اجلامعة  تتبنى  ذلك 
توفري  اإلى  تعمد  لذلك  التعليم،  يف  والنوعية 
البيئة الأكادميية املنا�صبة لطلبتها وحتقق لهم 
املناخ الأكادميي املريح، ذلك من خالل توفري 
والو�صائل  احلديثة  العلمية  التجهيزات  كافة 
اإن�صاء  اإلى  بالإ�صافة  اجلديدة،  التعليمية 
العلمية  الكفاءة  ذات  املتخ�ص�صة  املختربات 
الكفاءات  من  العديد  وا�صتقطاب  املتقدمة، 

العلمية يف خمتلف العلوم والتخ�ص�صات.
اإعداد  اإلى  عمدت  اجلامعة  اأن  ملكاوي  ويوؤكد 
امل�صوؤولية  حتمل  على  قادر  موؤهل  مهني  كادر 
بكل  ي�صارك  واملعرفة،  والفكر  بالوعي  م�صلح 
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سعت منذ تأسيسها في طرح التخصصات 
على مستوى درجة البكالوريوس والماجستير

أنفقت ما يقارب الـ 47 مليون دينار على 800 
من أبنائها المبتعثين للدراسات العليا

احلقيقية  البناء  عملية  يف  واقتدار  ثبات 
التي حتافظ على مكت�صبات  ال�صاملة  والنه�صة 
ا�صتجابة  العظيمة  اإجنازاته  وتعزز من  الوطن 
لروؤية جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�صني، 
الأكرب  والداعم  العلمية  للنه�صة  الأول  الراعي 

مل�صرية العلم والعلماء.
ودعم  ال�صباب  قطاع  رعاية  اإلى  وعمدت  كما 
على  اهتمامها  جل  ركزت  حيث  اإبداعاتهم، 
وتخ�صيب  لديهم  الفكري  اجلانب  تنمية 
تعزيز  يف  واأ�صهمت  عندهم  املعرفية  املهارات 
مبداأ  حتقيق  اإلى  يوؤدي  الذي  ال�صلوكي  املظهر 
الو�صطية والعتدال فيهم وجت�صيد روح احلوار 
ت�صيء  نور  م�صاعل  باعتبارهم  لهم،  البناء 

للوطن  الأمل  طرق  وت�صق  امل�صتقبل  دروب 
والأمة.

الأردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  وتويل 
كبريًا  ودعمًا  متميزًا  اهتماما  العلمي  البحث 
العلمي  البحث  جوانب  اإذكاء  على  تعمل  كما   ،
وذلك  �صواء،  حد  على  واملدر�صني  الطلبة  لدى 
امل�صتوى  تركيز اجلامعة على دعم  من منطلق 
العلمي لدى الطلبة وتنمية مهاراتهم املختلفة، 
من خالل حتفيزهم على البحث العلمي املنظم 
نفو�صهم  يف  الوعي  غر�ص  جانب  اإلى  البناء 

وتنمية ال�صعور واحل�ص بامل�صوؤولية لديهم.
التدري�ص  اأع�صاء هيئة  اأن  اإلى  وي�صري ملكاوي  
يف جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية يقومون 

متخ�ص�صًا  بحثًا   )850( عن  يقل  ل  ما  بن�صر 
كل عام، وذلك يف جمالت علمية عاملية حمكمة 
وم�صنفة، حيث تبواأت اجلامعة مركزًا متقدمًا 
الأبحاث  بعدد  والإقليمي  املحلي  امل�صتوى  على 
كما  فيها،  التدري�صية  الهيئة  لأع�صاء  املن�صورة 
اجلامعات  بني  الأول  املركز  اجلامعة  حققت 
االأردنية - كاأف�شل جامعة- يف الن�شاط البحثي 
 )47( الـ  يقارب  ما  اجلامعة  واأنفقت  العلمي، 
املبتعثني  اأبنائها  مليون دينار على )800( من 
العاملية،  اجلامعات  اأرقى  يف  العليا  للدرا�صات 
اجلامعات  رائدة  اليوم  تعترب  فاأنها  لذلك 
على  الريادة  و�صاحبة  اخلا�صة،  الأردنية 

امل�صتوى العربي.
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تعتبر في طليعة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة

مدارس النظم الحديثة...
 الريادة في التعليم

العفوري: نرتكز في 
العمل على تمكين 
اإلنسان الطالب
 من استثمار قدراته 
ومواهبه

تستهدف الطبقة 
الوسطى في المجتمع 
ولم ترفع أقساطها 
منذ 3 سنوات

من  هي  لذلك  التغيري،  ودميومة  بالتطور  توؤمن 
اأف�صل املدار�ص اخلا�صة يف اململكة من حيث اعداد 

الجيال القادرة على حتمل التحديات.
العام  مديرها  بح�صب  احلديثة  النظم  مدار�ص 
من  مزيد  اإلى  تتطلع  العفوري  م�صطفى  الدكتور 
التعليمة ، كما وحتر�ص على  التحديث يف العملية 
العقلية  جوانبهم  واإمناء  الطلبة  �صخ�صيات  �صقل 
املعرفية والروحية والوجدانية واجل�صدية، م�صتندة 

اإلى املا�صي املتمثل يف تراث الأمة العربية.
مدار�ص  ان  »امل�صتثمرون«،  مع  لقائه  خالل  ويقول 
الن�ّصئ  واإعداد  تربية  على  تعكف  احلديثة  النظم 
من اأطفال و �صباب يف اإطار مناهج وزارة الرتبية 
مزودين  مواطنني  يكونوا  لكي  الأردنية  والتعليم 

لذلك  الإن�صانية،  والعلوم  والتكنولوجيا  بالعلوم 
تعمل على حت�صني م�صتويات بع�ص املواد الدرا�صية 

وتطويرها.

وفيما يلي نص اللقاء: 

بني  طيبة  �سمعة  النظم  مدار�س  اأخذت   *
تنتهجها  التي  ال�سيا�سة  هي  ما  نظرياتها، 

حتى متكنت من نيل ثقة ذوي الطلبة؟

اإلى  ت�صتند  باأنها  احلديثة  النظم  مدار�ص  تتميز   
وتركز  العربية،  الأمة  تراث  يف  املتمثل  املا�صي 
وم�صتجدات  وتطوراته  بواقعه  احلا�صر  على 

احلياة فيه، حياة ال�صعب العربي وبخا�صة ال�صعب 
الأردين العربي الأ�صيل، وت�صت�صرف امل�صتقبل مبا 
الإن�صان  حياة  يف  وتطورات  توقعات  من  يحمله 
الأردين  والإن�صان  العربي،  الإن�صان  وحياة  بعامة، 
بطبيعة احلال ، ويتج�ّصد ذلك بالهتمام بالطالب، 
اأجل  من  بيده،  والأخذ  وتعليمه،  وتربيته  ورعايته 
الإبداع  من  ومتكينه  وقدراته  اإمكاناته  اإبراز 

والبتكار .
من  الطالب  الإن�صان  على متكني  تركز  فمدار�صنا 
اإن�صانًا  منه  ت�صنع  التي  ومواهبه  قدراته  ا�صتثمار 
العدالة  بقيم  وموؤمنًا  لوطنه  منتميًا  واعيًا  ناجحًا 
والت�صامح واحرتام الراأي الآخر، وذلك من خالل 
والروحية  العقلية  �صخ�صيته  بجوانب  الهتمام 
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قدمت عدداً كبيراً من المنح الدراسية الكاملة أو المنح الجزئية

طورت المستويات في مواد اللغة العربية واللغة اإلنجليزية والرياضيات

نحن سباقون في استقدام أحدث المبتكرات 
العلمية والتقنية »التكنولوجية«

والوجدانية واجل�صدية وتربيته على مبادىء ديننا 
يكون  حتى  ذاتيًا  يتعلم  كيف  وتعليمه  احلنيف، 
وقادرًا  جمتمعه،  وخدمة  ذاته  حتقيق  على  قادرًا 
م�صتجدات  مع  بفاعلية  والتعامل  التكيف  على 

احلياة امل�صتقبلية  .
النا�صئني  تربية  يف  مدار�صنا  ر�صالة  ومتثل 
اإلى  ينتمون  مواطنني  يكونوا:  لكي  واإعدادهم 
جمتمعهم العربي الأردين، مواطنني قادرين على 
تواجههم  التي  امل�صكالت  وحل  التحديات  مواجهة 
بتاريخهم  يعتزون  والإبداع،  البتكار  وعلى 
دينهم  وقيم  وتراثهم  العربية،  ولغتهم  وهويتهم 
ويقدرون  ويبادرون،  امل�صوؤولية  يتحملون  احلنيف، 
يف  مهاراتهم  ي�صتخدمون  والرتقاء،  التطور  على 
التعلم  يجيدون  واجلمال،  واخلري  احلق  �صبيل 
التوا�صل  مهارات  ا�صتخدام  ويجيدون  م�صتقلني، 
والتقنية  العلمية  املكت�صفات  ويواكبون  والتفكري، 
ويحر�صون  الإن�صانية،  والعلوم  )التكنولوجية( 
اأن  اأجل  من  وذلك  وجمالها،  بيئتهم  نظافة  على 

العلوم  يف  رائدة  عهدها  �صابق  اإلى  اأمتنا  تعود 
اأر�صها  فتحرر  الأخرى،  العلوم  و�صائر  الإن�صانية 
وت�صتقل بقرارها، وتوؤدي دورها الطليعي يف خدمة 

الإن�صانية . 

الطلبة  لنتائج  تقييمكم  م�ستوى  هو  ما    *
املدار�س  بني  لذلك  بالن�سبة  اأنتم  واأين 

االأخرى؟

يف  مدار�صنا  نتائج  عن  را�صون  نحن  تاأكيد  بكل 
العام املا�صي، واإن كنا نطمح لتحقيق نتائج اأف�صل، 
كما عـّودنا املجتمع الأردين، فنتائج الثانوية العامة 
امل�صتوى  دون  كانت  تعلمون  كما  )التوجيهي( 
مدار�ص  نتائج  لكن  ال�صابقة،  ال�صنوات  يف  املعهود 
النظم احلديثة ظلت يف مقدمة النتائج، ومن بني 
اأف�صل 10 مدار�ص خا�صة يف اململكة، حيث ت�صعى 
ادارة املدار�ص مع نهاية العام احلايل ان تكون يف 

الطليعة. 

وبرامج  خطط  من  املدار�س  اأعدت  ماذا   *
حديثة للم�ساهمة يف بناء جيل قادر على 

مواجهة امل�ستقبل؟

تزال،  وما  احلديثة،  النظم  مدار�ص  كانت  لقد    
اخلا�صة،  واملدار�ص  احلكومية  املدار�ص  طليعة  يف 
اإغناء  على  العمل  منها  كثرية  اأمور  يف  و�صّباقة 
الإ�صافية  باملواد  واإثرائها  واملقررات  املناهج 
ور�صالتها  روؤيتها  حتقيق  اأجل  من  املختارة، 
و  تعليمهم،  قبل  الن�صء  تربية  اأهداف  وحتقيق 
الهتمام بالأن�صطة املرافقة للمنهاج، حر�صًا منها 
اجلوانب  واإمناء  الطلبة  �صخ�صيات  �صقل  على 
واجل�صدية  والوجدانية  والروحية  املعرفية  العقلية 
والتقنية  العلمية  املبتكرات  اأحدث  وا�صتقدام   ،
على  والطلبة  املعلمني  وتدريب  التكنولوجية(   (
ا�صتخدامها يف تعليمهم وتعلمهم و�صوؤون حياتهم ، 
واإن�صاء اأحدث واأ�صمل املختربات العلمية وتوظيفها 
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تسعى إلى تربية الناشئين وإعدادهم لكي يكونوا 
مواطنين قادرين على مواجهة التحديات

يف العملية التعليمية / التعلمية ، وتنظيم عمليات 
 : مثل  املختلفة،  البلدان  يف  املدار�ص  مع  التواأمة 
املتحدة  والوليات  ال�صمالية،  واأيرلندة  اإيطاليا، 

الأمريكية، وتركيا .
كما وكانت املدار�ص �صباقة يف ا�صتحداث عمليات 
طريق  عن  عام،  ب�صكل  واملعريف  الثقايف  التبادل 
وا�صتقبال  املختلفة،  البلدان  اإلى  الطالب  ابتعاث 
الطالب من تلك البلدان ، وال�صروع يف تعليم بع�ص 
ورمبا  والفرن�صية  الرتكية  كاللغة  الأخرى،  اللغات 
ا�صتجابة  اختياري،  ب�صكل  م�صتقباًل،  ال�صينية 
وتنظيم   ، الأردنية  والتعليم  الرتبية  وزارة  لدعوة 
فرق الك�صافة والأ�صبال، تعويدًا للطلبة على النظام 
املجتمع،  خدمة  يف  التطوعي  والعمل  والكت�صاف 
ككرة  باأنواعها،  الريا�صية  بالن�صاطات  والهتمام 
والري�صة،  ال�صلة،  وكرة  الطائرة،  والكرة  القدم 
امل�صابقات  وتنظيم   ، و�صواها  الطاولة  وكرة 
املختلفة : اخلطابة، واإلقاء ال�صعر، ونظم ال�صعر، 
التوا�صل،  وندوات  النقا�ص،  وحلقات  واملطالعة، 
العلمية  امل�صابقات  وخو�ص  الذهني،  والع�صف 
والتقنية والإلكرتونية، يف الأردن ويف بلدان العامل 

املختلفة .
ان  خليل  احلاج  حممد  د.  اأكد  اأخرى  جهة  من 

املنا�صبات  اإحياء  على  اي�صا  عملت  النظم  مدا�ص 
مبوؤ�ص�صات  الطلبة  وتعريف  والوطنية،  الدينية 
وجمل�ص  وامل�صانع  كال�صحف،  املختلفة،  الأردن 
على  وحر�صت  كما   ، و�صواها  والأعيان  النواب 
وامل�صتجدات  واملبتكرات  املكت�صفات  على  الطالع 
)التكنولوجيا  والتقانة  والتعليم  الرتبية  دنيا  يف 
املعلمني  وتعريف  املدار�ص  اإلى  وا�صتقدامها   )
والطلبة عليها ، واحلر�ص على ا�صتقدام وتوظيف 
اأف�صل الكفاءات لعملية التعليمية/التعلمية : �صواء 
املعلمني  بتدريب  ولهتمام  التعليم،  اأو  الإدارة  يف 
اأثناء اخلدمة،  الرتبويني يف  وامل�صرفني  واملديرين 
وامل�صتجدات  التطورات  مواكبة  على  وم�صاعدتهم 
يف حقول تخ�ص�صاتهم ، واإتاحة الفر�ص للمعلمني 
التح�صيل  ملتابعة  الرتبويني  وامل�صرفني  والإداريني 

والنمو املهني، من حيث الدرا�صات العليا . 

املدار�س  ا�ستغالل  عن  ا�ساعات  هناك   *
من  احلكومية،  نظريتها  �سعف  اخلا�سة 
امل�ستحقة على  املالية  الر�سوم  خالل رفعها 
وب�سعر  االإ�سافية  الكتب  ببيع  اأو  الطلبة 
الزي  اأو  املوا�سالت  بر�سوم  اأو  م�ساعف 
املدر�سي اأو الرحالت التي تنظمها املدار�س 

ما  ترفيهية،  اأو  تعليمية  زيارات  �سواء 
تعليقكم على ذلك؟

عملها  تتابع  اأن  خا�صة  مدر�صة  اأية  ت�صتطيع  ل   
وم�صريتها دون اأن تتقا�صى اأق�صاطًا من طالبها، 
املعي�صة  غالء  مراعاة  من  لها  بد  ل  ذلك،  ويف 
احلر�ص  من  لها  بّد  ل  كما   ، احلياة  وم�صتوى 
ومديريها  معلميها  من  الكفاءات  اأح�صن  على 
رفع  با�صتمرار  يتطلب  الذي  الأمر  وم�صرفيها، 
رواتب العاملني ومكافاآتهم، مما ينعك�ص اأحيانًا 
على االأق�شاط املدر�شية .ولكن امل�شكلة تربز لدى 
�صنويًا  اأق�صاطها  زيادة  يف  تبالغ  التي  املدار�ص 
بق�صد الربح املادي دون اهتمام بالربح املعنوي 
ن�صتهدف  احلديثة،  النظم  مدار�ص  يف  .نحن 
اأو�صاع  ونعرف  املجتمع،  يف  الو�صطى  الطبقة 
جعلنا  ولذلك  دخولها،  وم�صتويات  الطبقة  هذه 
اأق�شاط طالبنا تراعي هذه احلقيقه على الدوام 
اأق�صاطها قر�صًا  ترفع  فاإن مدار�صنا مل  وللعلم   ،
مع  الأخرية،  الثالث  ال�صنوات  مدى  على  واحدًا 
اأننا نداأب على رفع رواتب جميع العاملني �صنويًا 
يف  املتميزة  الكفاءات  على  احلفاظ  اأجل  من 

مدار�صنا . 
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المستشار األكاديمي 
د.محمد الحاج: 
المدارس تستقطب 
أعلى الكفاءات 
لترسيخ مفهوم 
المعرفة لدى الطلبة



تتطلع إلى مزيد من التحديث
 في العملية  التعليمية - التعلمية

*  ما هو �سر متيز مدار�س النظم عن غريها 
يف اجلانب التعليمي فقط ؟

 نحن نتطلع اإلى مزيد من التحديث يف العملية 
التعليمية/التعلمية، واملزيد من اعتماد التقانة 
)التكنولوجيا( اإعدادًا ل�صبابنا للم�صتقبل ، كما 
حتقيق  �صبيل  يف  اجلهد  من  مزيد  اإلى  نتطلع 
جمتمهنا  واأهداف  مدار�صنا،  ور�صالة  روؤيتنا 
اأذهاننا  ويف  احلبيب،  الأردن  بلدنا  وخدمة 
وخدمة  التطوعي  العمل  على  الرتكيز  زيادة 
املجتمع، ورمبا نعمل على نوع من تعليم الكبار 
بيئتنا  تخدم  برامج  وتنظيم  وحموالأمية، 

وتزيدها جماًل. 
كاللغة  املواد،  بع�ص  امل�صتويات يف  اأما حت�صني 
والريا�صيات،  الإجنليزية  واللغة  العربية 
اأ�شواط  وتنتظرنا  �شوطًا  ذلك  يف  قطعنا  فقد 

اأخرى ، كذلك احلال يف اخلدمات الإر�صادية 
امل�صادر  غرف  م�صتوى  وحت�صني  وال�صحية 

والهتمام بذوي احلاجات التعليمية . 

*  ما هي املنح املقدمة للطلبة املتفوقني 
ومن اأي مرحلة اأو �سف درا�سي تبداأ؟

يف بداية كل عام تعقد مدار�صنا م�صابقة للمنح 
تتقدم لها اأعداد غفرية من �صتى املدار�ص، ويف 
املنح  تقدم مدار�صنا عددًا كبريًا من  كل عام 

الدرا�صية الكاملة اأو املنح اجلزئية . 
هي  مدار�صنا  باأن  التذكري  مفيدًا  يكون  وقد 
التي �صمت الطفل الذي فـُقـئت عينه قبل ثالث 
رعيناه  وقد   . كاملة  مدر�صية  مبنحة  �صنوات، 

و�صاعدناه، على التكيف مع و�صعه اجلديد.
كذلك تهتم مدار�صنا برعاية املواهب املختلفة 

وتعلمهم مبنح درا�صية كاملة، واآخر مثال على 
ذلك الطالب »اأ�صيل« الذي يجيد غناء الكبار 
على الرغم من �صغر �صنه، كما تهتم باأ�صحاب 
الإعاقات واأبناء العائالت ذوات الع�صر ال�صديد 
ونعتذر   . كاملة  درا�صية  مبنح  اأولدهم  فتقبل 

عن ذكر اأ�صماء الطالب من هذه احلالت . 

اخل�سو�سية  الدرو�س  مع  اأنتم  هل   *
لنف�س  املدر�سني  بع�س  بها  يقوم  التي 

طلبة املدار�س يف املنازل اأو املراكز؟

كـال، نحن ل ن�صمح ملدر�صينا باإعطاء الدرو�ص 
اأن هناك حالت  ننكر  ول  اخلا�صة لطالبهم، 
حالت  تظل  ولكنها  النوع،  هذا  من  �صاذة 
ذلك  اإلى  ا�صتطعنا  ما  نحاربها  مرفو�صة 

�صبيال.
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تشكيل مجلس جامعة إربد األهلية 
للعام الدراسي 2014 / 2015 

قرر رئي�ص جامعة اإربد الأهلية الدكتور حممد 
للعام  اجلامعة  جمل�ص  ت�صكيل  ال�صباريني 
برئا�صته   2015/2014 احلايل  الدرا�صي 
حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  من  كل  وع�صوية 
املحاميد نائبًا للرئي�ص، واأمينًا لل�صر، والأ�صتاذ 
العلمي  البحث  عميد  الأحمد  اأمين  الدكتور 
والدرا�صات العليا وعميد كلية الآداب والفنون ، 
والدكتور �صامل رحيمي قائمًا باأعمال عميد كلية 

العلوم الإدارية واملالية.
طالب  الدكتور  املجل�ص،  ع�صوية  و�صمت  كما 
 ، الطلبة  �صوؤون  عميد  باأعمال  قائمًا  عبابنة 
باأعمال عميد  القدومي قائمه  والدكتورة خولة 
كلية العلوم الرتبوية ، والدكتور اأحمد العودات 
وتكنولوجيا  العلوم  كلية  عميد  باأعمال  قائمًا 
قندح  والدكتور خلدون   ، والتمري�ص  املعلومات 
والدكتور  القانون،  كلية  عميد  باأعمال  قائمًا 
العلوم  كلية  عن  ممثاًل  بطيحة  ر�صوان 
والدكتورة   ، والتمري�ص  املعلومات  وتكنولوجيا 
الرتبوية  العلوم  كلية  عن  ممثله  اللحام  اإميان 
كلية  عن  ممثاًل  مقدادي  �صدام  والدكتور   ،
املومني  �صايل  والدكتور   ، والفنون  الآداب 
نا�صر  والدكتور   ، القانون  كلية  عن  ممثاًل 
الزعبي ممثاًل عن كلية العلوم الإدارية واملالية 
ممثاًل  العودات  �صالح  املنعم  عبد  واملحامي   ،
عن املجتمع املحلي ، وعا�صم غرايبة ممثاًل عن 
املجتمع املحلي ، و حممود با�صم الكردي ممثاًل 
عن خريجي اجلامعة ، والدكتورة وفاء الأ�صقر 
و�صمان  والعتماد  التطوير  مركز  مديرة 
دائرة  مدير  الزعبي  �صليم  والدكتور   ، اجلودة 
ال�صبكات وال�صيانة، و اأحمد اأبو الهيجاء مدير 
الطلبة  جمل�ص  ورئي�ص  واللوازم،  املالية  دائرة 

ممثاًل عن طلبة اجلامعة.
حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  التقى  املقابل  يف 
الطلبة  الأهلية  اإربد  رئي�ص جامعة  ال�صباريني 
الدرا�صي  للعام  امل�صجلني  اجلامعة  يف  اجلدد 
وباحل�صور  بهم  رحب  حيث   ،2015/2014

وهناأهم باختيارهم للدرا�صة يف اجلامعة.
واأ�صار اإلى اأن اجلامعة فخورة بتميزها باختيار 
التدري�صية  الهيئتني  اأع�صاء  من  مميزة  نخبة 
والإدارية، ليكونوا يف خدمة اجل�صم الطالبي، 
ح�صور  لهم  اإربد  جامعة  خريجي  بان  وبني 

التي  العمل  مواقع  يف  للذات  واثبات  متميز 
واخلا�ص،  احلكومي  القطاعني  يف  يحتلونها 
�صوؤون  عمادة  مع  الت�صال  اإلى  الطلبة  داعيا 
ت�صقل  التي  الأن�صطة  يف  للم�صاركة  الطلبة 

�صخ�صية الطالب للحياة العملية.
رئي�ص  كل  اأن  اإلى  ال�صباريني  الدكتور  واأ�صار 
التخريج  حفل  يف  احل�صاد  اإلى  يتطلع  جامعة 
معرتك  لدخول  بناء  اأدوات  ليكونوا  للطلبة 
احلياة، وكل رئي�ص يتطلع يف بداية كل عام اإلى 

البذار ليقطفه عند احل�صاد.
واأ�صاف بان ال�صمعة الطيبة لهذه اجلامعة هي 
التي بينت �صبب الإقبال عليها باإغالق الطاقة 
ال�صتيعابية للجامعة، وبني بان ما ن�صبته %30 
والذين  اجلامعة  يف  املغرتبني  الطلبة  من  هم 
اأن  وعلينا  واحرتام،  تقدير  كل  لهم  نكن 

ن�صعرهم باأنهم يف بلدهم وبني اأهلهم.
الكبري  تفهمه  ال�صباريني  الدكتور  واأبدى 
يعمل  وباأنه  اجلامعة  من  الطلبة  لحتياجات 
ودعا  حتقيقها،  على  والعمل  لتلبيتها  جاهدًا 
يتفهموا حاجة اجلامعة منهم،  اأن  اإلى  الطلبة 
لها،  ال�صادق  النتماء  بروح  العمل  ول�صرورة 
واأن  التخرج،  بعد  للجامعة  �صفراء  وليكونوا 
تبقى اجلامعة يف اأذهان الطلبة ذكرى طيبه يف 

�صنوات حياتهم.
هي:  اجلامعة  من  املطلوبة  الأولويات  اأن  وقال 
وحت�صني  للطلبة،  اجلامعية  الأجواء  توفري 
هيئة  اأع�صاء  وتوفري  لهم،  املقدمة  اخلدمات 
الدرا�صية،  اخلطط  وحتديث  كفوؤة،  تدري�صية 
املرافق  ا�صتخدام  الطلبة  على  فاإن  وباملقابل 
الأن�صطة  يف  منها  وال�صتفادة  الأمثل  بال�صكل 

املختلفة  التي تقيمها اجلامعة.

لاللتزام   الطلبة  ال�صباريني  الدكتور  وحث 
باأنظمة وتعليمات اجلامعة، ودعاهم اإلى اإبداء 
من  اأو  كلياتهم  خالل  من  �صواء  مالحظاتهم 
خالل عمادة �صوؤون الطلبة، وبني بان اجلامعة 

�صتكون البيت الثاين للطالب.
من جهة اخرى ا�صتقبل الأ�صتاذ الدكتور حممد 
الأهلية مبكتبه  اإربد  رئي�ص جامعة  ال�صباريني 
الثقايف/  امللحق  البلو�صي  اإ�صماعيل  �صعادة 
بح�صور  الأردن،  ُعمان/  �صلطنة  �صفارة 
الأ�صتاذ الدكتور حممد املحاميد/ نائب رئي�ص 
م�صاعد  الأ�صقر  وفاء  والدكتورة  اجلامعة، 
وعمداء  والتطوير،  التخطيط  ل�صوؤون  الرئي�ص 
عميد  نائب  دراو�صة  �صامد  والدكتور  الكليات، 
امللحقية  اإطار حر�ص  الطلبة، وذلك يف  �صوؤون 
الثقافية يف ال�صفارة العمانية على متابعة اأحوال 
واأو�صاع الطلبة العمانيني الدار�صني يف الأردن.

العرب  الطلبة  باأن  ال�صباريني  الدكتور  وقال   
املغرتبني يف اجلامعة ومنهم الطلبة العمانيون، 
يقدم لهم كل العناية والهتمام، بحيث ي�صعرون 

وكاأنهم بني اأهلهم ومع اأخوة لهم وببلدهم. 
العماين  امللحق  التقى  الزيارة  هام�ص  وعلى 
وهناأ  الكندي،  مدرج  يف  العمانيني  الطلبة  مع 
ب�صفاء  العمانيني  الطلبة  اللقاء  بداية  يف 
التميز  اإلى  ودعاهم خاللها  قابو�ص،  ال�صلطان 
وقوانني  باأنظمة  اللتزام  واإلى  الأكادميي، 
الدرا�صية، واختيار  اجلامعة، ومتابعة اخلطط 
التخ�ص�ص املنا�صب ل�صوق العمل العماين، والى 
اإعطاء ال�صورة الطيبة عن ُعمان اأينما وجدوا.

وقدم لربنامج اللقاء الدكتور �صامد دراو�صة/ 
بكلمة  اجلامعة،  يف  الطلبة  �صوؤون  عميد  نائب 
الطلبة  بوجود  اعتزازه  خاللها  من  اأبدى 
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د. الصباريني:السمعة 
الطيبة للجامعة جعلت 
منها صرحًا علميًا 
شامخًا



الملحق الثقافي الُعماني البلوشي يزور 
الجامعة ويلتقي الطلبة العمانيين

يدل  ذلك  باأن  مبينًا  اجلامعة،  يف  العمانيني 
على اأن اجلامعة توفر لهم احل�ص الأكيد لديهم 
الثاين  وطنهم  ويف  وذويهم  اأهلهم  بني  باأنهم 
الأردن، وباأنهم اأبناء ولي�ص غرباء يف هذا البلد 
اأهمية  على  احل�صور  الطلبة  وحث  امل�صياف، 
ودعاهم  كما  اجلامعية،  الأن�صطة  يف  امل�صاركة 
بالفن  تعرف  فنية عمانية  ن�صاطات  اإقامة  اإلى 

والرتاث العماين.
اجل�صم  مع  تتعامل  اجلامعة  اإدارة  اأن  وقال 
اإلى  وت�صعى  اأبوية،  م�صوؤولية  بكل  الطالبي 
تاأمينهم بال�صالمة والأمن والطماأنينة والهدوء، 
الطلبة  ودعا  ومودة،  وحمبة  بو�صوح  والتعامل 
اجلامعة  م�صوؤويل  مع  الت�صال  اإلى  احل�صور 
حتقق  منا�صبة  يرونها  مالحظة  اأية  لإبداء 

رغباتهم.
اجلامعة  حر�ص  عن  دراو�صة  الدكتور  واأعرب 
تعمل  حيث  الوافدين،  الطلبة  راحة  على 
اجلو  خللق  املتاحة  الو�صائل  كافة  توفري  على 
للطالب  الأمثل  الأكادميي  الرتبوي  اجلامعي 
كافة، داعيا الطلبة احل�صور اإلى اإثبات الذات 
طلبة  به  يتمتع  ما  على  واأثنى  كما  درا�صيًا، 

�صلطنة عمان من اأخالق طيبة واأ�صالة، ومتنى 
للطلبة اأن يعودوا اإلى اأهلهم وذويهم واأوطانهم 
وهم يحملون ذكرى عطرة وحنني لهذه اجلامعة 
التي  العلمية  الدرجات  ولالأردن، وهم يحملون 

�صعوا للح�صول عليها بجدهم ون�صاطهم.
يف املقابل اأقامت دائرة ال�صبكات وال�صيانة يف 
جامعة اإربد الأهلية بالتعاون مع املجل�ص الأعلى 
يف  الأوروبية  واملفو�صية  والتكنولوجيا  للعلوم 
عمان، ور�صة عمل بعنوان دعم البحث والتطوير 
التكنولوجي والإبداع يف الأردن، بح�صور عمداء 
يف  اجلامعة،  يف  التدري�صية  الهيئة  واأع�صاء 

القاعة الها�صمية.
دائرة  مدير  الزعبي/  �صليم  الدكتور  واأ�صار 
هذا  اأن  اإلى  اجلامعة،  يف  وال�صيانة  ال�صبكات 
حكومة  بني  التعاون  اإطار  يف  ياأتي  الن�شاط 
باملجل�ص  ممثلة  الها�صمية  الأردنية  اململكة 
واملفو�صية  والتكنولوجيا  للعلوم  الأعلى 
اإدارة امل�صروع  الأوروبية يف عمان، حيث قامت 
والإبداع  التكنولوجي  والتطوير  البحث  »دعم 
الدعوة  باإطالق  الثانية  للمرحلة  الأردن«  يف 
الثانية لتقدمي مقرتحات بحثية وذلك يف جمال 

البحوث التطبيقية والتجيري. 
ومت على مدى �صهر ت�صرين الثاين عقد جل�صات 
امل�صروع  بن�صاطات  للتعريف  مكثفة  تعريفية 
وكيفية ال�صتفادة من هذه املنح يف اجلامعات 
من  والعديد  واخلا�صة  احلكومية  الأردنية 

املوؤ�ص�صات الوطنية ومراكز الأبحاث.
 ي�صار اإلى اأن عدد املنح الإجمالية يبلغ 60 منحة 
وبواقع 40 منحة للبحوث التطبيقية و 20 منحة 
للتجيري، وت�صل القيمة املالية للمنحة الواحدة 
اإلى 25000 يورو، وتاأتي هذه املرحلة ا�صتمرارًا 
وهو  للم�صروع  العام  الهدف  حتقيق  ملوا�صلة 
والتطوير  البحث  قطاعات  م�صاهمة  زيادة 
القت�صادي  النمو  يف  والإبداع  التكنولوجي 
طريق  عن  وذلك  جديدة،  عمل  فر�ص  وخلق 
املياه،  جمالت  يف  التطبيقية  الأبحاث  زيادة 
والطاقة، والغذاء، وال�صحة، والتي تقع �صمن 
الأولويات البحثية الوطنية، مع الهتمام بدعم 
البحث  دعم  يف  واإ�صراكه  اخلا�ص  القطاع 
العلمي التطبيقي، وحتويل الأفكار املبتكرة من 

البحوث اإلى م�صاريع جمدية جتاريًا.
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جامعة عمان األهلية توقع اتفاقيتي تعاون 
مع »تطوير األعمال« و»اماديوس«

تطوير  مركز  مع  الأهلية  عمان  جامعة  وقعت 
مبوجبها  يتم  م�صرتك  تعاون  اتفاقية  الأعمال 
العمل على طرح مادة ) مهارات الريادة ( كجزء 
الى  تهدف  والتي  الريادة  تكنولوجيا  برنامج  من 
م�صاعدة الطلبة على فهم ريادة الأعمال والتعرف 
على �صفات و�صلوكيات الريادية واآلية �صنع القرار، 
والعمل على بدء م�صاريعهم اخلا�صة والتعرف على 
ال�صركات  وادارة  التمويل  البحث عن �صبل   اآليات 
عمل  فر�ص  وخلق  ايجاد  الى  وتوجيههم  لدفعهم 

تتنا�صب وموؤهالتهم.
ونظرًا للدور املتميز جلامعة عمان الأهلية القائم 
اجلامعات  رائدة  باعتبارها  الريادة  فكرة  على 
الأردنية اخلا�صة يف الأردن، فقد �صارعت اجلامعة 
اختياري  كمتطلب  للطلبة  امل�صار  هذا  طرح  الى 
الف�صل  من  اعتبارًا  معتمدة  �صاعات  ثالث  بواقع 
 ،2015-2014 اجلامعي  للعام  الأول  الدرا�صي 
حر�صًا منها على تنمية �صخ�صية الطلبة واك�صابهم 
العمل  �صوق  ولوج  على  ت�صاعدهم  التي  املهارات 

بكفاءة واقتدار.
وقد وقع التفاقية كل من الأ�صتاذ الدكتور �صادق 
والرئي�ص  الأهلية  عمان  جامعة  رئي�ص  حامد 

التنفيذي ملركز تطوير الأعمال نايف ا�صتيتية.

تعاون  اتفاقية  الأهلية  عمان  جامعة  واأبرمت  كما 
ال�صياحي  للت�صويق  اأماديو�ص  �صركة  مع  م�صرتك 
الأ�صتاذ  التفاقية  وقع  وقد  الأردين،  الوطني 
الدكتور �صادق حامد رئي�ص اجلامعة وممثل �صركة 

اأماديو�ص فادي الع�صل املدير التنفيذي لل�صركة.
مع  املثمر  التعاون  اإطار  يف  التفاقية  هذه  وتاأتي 
احلوراين  مركز  خمتربات  تزويد  بهدف  ال�صركة 
برنامج  بخدمات  والفندقي  ال�صياحي  للتدريب 
ق�صم  طلبة  منها  ي�صتفيد  بحيث  اماديو�ص  احلجز 

الدارة الفندقية و ال�صياحة.
مركز  باإمكان  ا�صبح  اجلديدة  التفاقية  ومبوجب 
تقدمي  وال�صياحي  الفندقي  للتدريب  احلوراين 
اماديو�ص  برنامج  ا�صتخدام  على  تدريبية  دورات 
بحيث ي�صتفيد منها طلبة اجلامعة و ابناء املجتمع 

املحلي.
اجلانب  تفعيل  اهمية  على  اجلامعة  رئي�ص  واكد 
التطبيقي العملي من خالل ادخال احدث الربامج 
والتقنيات امل�صتخدمة يف قطاع ال�صياحة والطريان 
العاملية  بال�صمعة  اماديو�ص  برنامج  يتمتع  حيث 

الوا�صعة كنظام حجز وت�صغيل.
الدائم  التعاون  على  ع�صل  فادي  اثنى  جانبه  من 
من  اآماًل  الأهلية  عمان  جامعة  مع  وامل�صرتك 

مب�صتوى  للنهو�ص  امل�صتقبل  يف  التعاون  ا�صتمرار 
الربامج  احدث  ادخال  خالل  من  الطلبة 

امل�صتخدمة يف القطاع ال�صياحي و الفندقي.
بال�صافة اإلى ذلك وتنفيذًا ملذكرة التفاهم املوقعة 
بني اجلامعة وموؤ�ص�صة اجناز، عقد مكتب التاأهيل 
للتنمية  الثاين  اهلل  عبد  امللك  ل�صندوق  الوظيفي 
عدة دورات جمانية للطلبة وذلك بهدف تاأهيلهم 
وهادفًا  ناجحًا  قياديًا  اإعدادا  واإعدادهم  وظيفيًا 
من  واقتدار  بكفاءة  العمل  �صوق  لدخول  يوؤهلهم 
والثقة  ال�صخ�صية  مهاراتهم  وتعميق  تنمية  خالل 

بالنف�ص والقدرة على اتخاذ القرار املنا�صب. 
كما وهدفت هذه الدورات الى تعزيز دور ال�صباب 
على  للتعرف  اأمامهم  الفر�ص  واتاحة  الأردين 
الفر�ص القت�صادية املتاحة يف �صوق العمل وتعزيز 
روح املبادرة الفردية وتنمية مفهوم العمل التطوعي 
فاعلني يف جمتمعهم ومبدعني  ليكونو  وحتفيزهم 
ورياديني يف اعمالهم، وت�صمل هذه الدورات دورة 
دورة  املجتمع،  قادة  نحن  دورة  للوظيفة،  طريقي 

مهارات الت�صال و دورة برنامج تاأ�صي�ص �صركة.
احلوراين  اأحمد  الدكتور  �صدد  اخرى  جهة  من 
رئي�ص هيئة املديرين يف جامعة عمان الأهلية خالل 
ومدراء  الكليات  وعمداء  اجلامعة  برئي�ص  لقائه 

كرّمت عميد كلية اآلداب والعلوم سابقًا

عقد دورات مجانية 
في الجامعة تنفيذاً 
لمذكرة التفاهم 
الموقعة مع 
مؤسسة إنجاز
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رئيس هيئة مديري جامعة عمان األهلية 
يلتقي أعضاء الهيئتين اإلدارية والتدريسية

الكبري  الدور  على  اجلامعة  يف  واملراكز  الدوائر 
امل�صوؤولية من  امانة  امللقى على عاتقهم يف حتمل 
حيث �صرورة الإ�صراف والتن�صيق ومتابعة اأعمالهم 

والعمل بروح الفريق الواحد مع زمالئهم.
هيئة  رئي�ص  احلوراين  د.احمد  اأكد  جانبه  من 
العام  الف�صي  باليوبيل  الحتفال  ان  املديرين 
ويجب  حقيقة  جناح  ق�صة  اأ�صبحت  القادم 
والبناء  وتعظيمه  الجناز  هذا  من  ال�صتفادة 
التعاون  اأهمية  حديثه  يف  وا�صتعر�ص  كما  عليه، 
بني اجلميع املبني على املحبة واملودة بني اأع�صاء 
العدالة  اأن  موؤكدًا  والإدارية  التدري�صية  الهيئتني 
تطبيق منظومة  الى   داعيًا  بينهم  ت�صود  ان  يجب 
الأهمية  الطلبة  ق�صايا  واإيالء  والأنظمة  القوانني 

الق�صوى وتقدمي العون وامل�صاعدة لهم. 
اأن اجلامعة ت�صعى جاهدة لفتح تخ�ص�صات  وبني 
على  م�صددا  العليا  الدرا�صات  جمال  يف  جديدة 
التعليمية داعيا اجلميع  بالعملية  الرتقاء  �صرورة 
الأكادميي مبا  البناء  كل مراحل  امل�صاركة يف  الى 
يخدم العملية التعليمية وي�صهم يف �صقل �صخ�صية 
»اأننا يف  الطالب وي�صمن متيزه وارتقاءه. م�صيفًا 
اجلامعة ن�صعى جاهدين ل�صتقطاب اأع�صاء هيئة 
تدري�صية من ذوي الكفاءات املتميزة«، مبينًا خالل 
بهدف  الإداري  الت�صل�صل  اتباع  �صرورة  حديثه 

تطوير اأ�صاليب العملية التعليمية.
على  اجلامعة  حر�ص  من  وانطالقا  املقابل  يف 
والإدارية  التدري�صية  الهيئتني  اع�صاء  تكرمي 

املتميزين كرمت اجلامعة الدكتورة علياء ال�صالح 
انتهاء  �صابقًا مبنا�صبة  والعلوم  الآداب  كلية  عميد 

عملها كعميد للكلية .
�صادق  الدكتور  الأ�صتاذ  األقى  احلفل  بداية  ويف 
علياء  الدكتورة  بجهود  فيها  اأ�صاد  كلمة  حامد 
املتميزة واملخل�صة خالل فرتة عملها يف اجلامعة 
التدري�صية  الهيئتني  اأع�صاء  جميع  بجهود  م�صيدًا 
والإدارية يف كلية الداب والعلوم، موؤكدًا اأن الكلية 
جديدة  تخ�ص�صات  باإ�صافة  نوعية  نقلة  �صت�صهد 

وخا�صة يف جمال الدرا�صات العليا.
واحرتام  الفريق  بروح  العمل  اجلميع  وطالب  كما 
نحو  اجلميع  وحتفيز  العمل  واأخالقيات  املثل 
وب�صرورة  واجتهاد  جد  بكل  العطاء  موا�صلة 
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رئيس المكتب الثقافي الكويتي يزور 
الجامعة ويلتقي الطلبة الكويتيين

التعليمية  ور�صالتها  اجلامعة  بروؤية  اللتزام 
التعليمية  بالعملية  الرتقاء  �صرورة  على  م�صددا 
باأن  ومطالب  عليها  موؤمتن  التدري�ص  هيئة  فع�صو 
داعيًا اجلميع  الطلبة  تقيم  عملية  عادل يف  يكون 
البناء الكادميي مبا  امل�صاركة يف كل مراحل  الى 
يخدم العملية التعليمية وي�صهم يف �صقل �صخ�صية 
الطالب الكادميية مبا ي�صمن متيزه وارتقاء اداءه 

ليمكنه من دخول �صوق العمل بي�صر و�صهولة.
للتعليم  حمفزة  اجلامعة  بيئة  اأن  حامد  اأ.د  واأكد 
الهداف  مبينا  املجتمع  وخدمة  العلمي  والبحث 
ال�صرتاتيجية للجامعة واملتمثلة يف حتقيق العدالة 
والنزاهة وال�صفافية واحلرية الكادميية والتفاعل 
جزء  فاجلامعة  احتياجاته  وتلم�ص  املجتمع  مع 
رفع  وكذلك  املجتمعات  وبناء  تطوير  يف  اأ�صيل 
معايري  بتحقيق  واللتزام  املوؤ�ص�صي  الداء  كفاءة 

اجلودة التي قطعت فيها اجلامعة �صوطا طويال.
»اأننا يف اجلامعة ن�صعى جاهدين لتنمية  واأ�صاف 
والإدارية،  التدري�صية  الهيئتني  اأع�صاء  قدرات 
الق�صام  احتياجات  تلم�ص  من  لبد  ولذلك 

اأن  بد  التي ل  العلمي  البحث  التدري�صية وتطوير 
تتجاوز غايات الرتقية الى تقييم بحوث حمكمة 

ومعتمدة«. 
الظفريي  حممد  الدكتور  قام  اخرى  جهة  من 
بزيارة  عمان  يف  الكويتي  الثقايف  املكتب  رئي�ص 
اإلى جامعة عمان الأهلية و ذلك يف اطار حر�ص 
الطلبة  اأحوال  متابعة  على  الثقافية  امللحقية 

الكويتيني الدرا�صيني يف الأردن .
�صادق  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  رئي�ص  ورحب 
الطلبة  اأن  وقال  الظفريي،  بالدكتور  حامد 
وكاأنهم  والهتمام  بالرعاية  يحظون  الكويتيني 

بني اأهلهم و ذويهم وببلدهم.
الأردن  تربط  التي  العالقات  عمق  عن  وحتدث 
بوجود  اعتزازه  واأبدى  ال�صقيقة،  الكويت  بدولة 
اأنهم  موؤكدًا  اجلامعة  يف  الكويتيني  الطلبة 
حيث  ومودة  مبحبة  معهم  التعامل  ويتم  اأبناوؤنا 
اجلامعة  م�صوؤويل  مع  التوا�صل  اإلى  الطلبة  دعا 
حتقق  منا�صبة  يرونها  مالحظات  اأية  لإبداء 
الأن�صطة  يف  امل�صاركة  على  وحتثهم  رغباتهم 

كل  حتر�ص  اجلامعة  اأن  م�صيفُا  اجلامعية، 
على  واأكد  الوافدين  الطلبة  راحة  على  احلر�ص 
توفري كافة الو�صائل املتاحة خللق اجلو اجلامعي 
الأكادميي املنا�صب للجميع ودعى الطلبة لإثبات 
يتمتعون  الطلبة حيث  على  واأثنى  درا�صيًا  الذات 
بالأخالق الطيبة والأ�صيلة ومتنى اأن يعود الطلبة  
عن  وحنني  وطيبة  عطره  ذكرى  يحملون  وهم 
العلمية  الدرجات  ويحملون   ، واجلامعة  الأردن 

التي ي�صتحقونها .
�صكر  كلمة  الظفريي  الدكتور  األقى  جانبه  من 
الإدارية  الهيئتني  واأع�صاء  اجلامعة  رئي�ص  فيها 
رعاية  يف  الطيبة  جهودهم  على  والتدري�صية 
التي  ال�صعوبات  كافة  وتذليل  الكويتيني،  الطلبة 

تواجه م�صريتهم الدرا�صية.
وقال اأن الأردن والكويت لديهم قوا�صم م�صرتكة 
يف جميع نواحي احلياة  داعيًا الطلبة اإلى اللتزام 
لال�صتفادة  اجلاد  وال�صعي   ، والقوانني  بالأنظمة 
من الأجواء الأكادميية العلمية التي تقدمها لهم 

اجلامعة ومتنى للطلبة م�صتقباًل زاهرًا .
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نظمت ندوة بعنوان البحث العلمي والترقيات األكاديمية

وقعت على مذكرة تفاهم مع جامعة برايتون البريطانية
 لتنفيذ برنامج الدكتوراه في إدارة األعمال

جامعة الزيتونة األردنية تحتفل
 بتخريج الفوج 18 من طلبتها

رئيس المكتب 
الثقافي الكويتي 
يلتقي بالطلبة 
الكويتيين في 
الجامعة

المركز الصحي 
في الجامعة قدم 
خدمات طبية 
للمئات من أبناء 
المجتمع المحلي

الفوج  بتخريج  الأردنية  الزيتونة  جامعة  احتفلت 
طلبة  من  ال�صيفي   الف�صل   / ع�صر  الثامن  الثامن 

البكالوريو�ص ، وال�صاد�ص  من طلبة املاج�صتري .  
ورعى حفل التخريج، الذي اقيم  يف  ا�صتاد اجلامعة 
الفايز   عيد  معايل  اجلامعة  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص   ،
بح�صور رئي�ص اجلامعة ال�صتاذ الدكتور ر�صدي ح�صن، 
ونائب الرئي�ص واأع�صاء هيئة املديرين  واأع�صاء الهيئة 

التدري�صية واهايل اخلريجني. 
و  طالب   407 الى  الفوج   هذا  خريجي  عدد  وو�صل 
حيث   والكليات.  التخ�ص�صات  خمتلف  من  طالبات 
ووحدة  عمادات  وثالث  كليات  �صبع  اجلامعة   ت�صم 
يف  تخ�ص�صًا   31 توفر  و  اجلودة  و�صمان  لالعتماد 
برنامج البكالوروي�ص و ثمانية تخ�ص�صات يف برنامج 

املاج�صتري.
الأ�صتاذ   ، اجلامعة  رئي�ص  األقاها  التي  كلمتِه  ويف   
تنمو  �صتظل  الزيتونة  اأن  قال  ح�صن،  ر�صدي  الدكتور 
�صنة،  بعد  �صنة  العلم  اأهل  ربَعها  ويعمر  وتزدهر 
املديرين  هيئة  من  العزم  لأهل  القوية  بالإرادة 
الثاقبة  وبالروؤية  اجلامعة،  هذه  لقواعد  املوؤ�ص�صني 
العالية  وبالهمة   ، الأمناء  جمل�ص  واأع�صاء  لرئي�ص 

التدري�ص  هيئة  اأع�صاء  لالأكادمييني  الكبرية  والأنف�ص 
والإداريني العاملني يف هذا الربى البهية.

جميعهم  والأ�صاتذة  والأمهات  الأباء  اأن  واأ�صاف 
م�صتب�صرون مبا اأتاهم اهلل من العمر وال�صحة والقوة 
�صواعدهم  ا�صتدت  وقد  وطلبتهم  اأبناءهم  لي�صهدوا 

وتغذت عقولهم بالعلوم واملهارات املعرفية.
يف املقابل اجتمع رئي�ص املكتب الثقايف الكويتي الدكتور 
الذين  الكويتيني  بالطالب  الظفريي  دهيم  حممد 
بح�صور  وذلك  الأردنية،  الزيتونة  يدر�صون يف جامعة 
نّواب  و  ر�صدي ح�صن  الدكتور  رئي�ص اجلامعة  كل من 
الرئي�ص  نائب   « عبيدات  تركي  الدكتور  الرئي�ص؛ 
 « املجايل  حممد  والدكتور   » العلمية  الكليات  ل�صوؤون 
نائب الرئي�ص ل�صوؤون الكليات الإن�صانية، وعميد �صوؤون 
الهيئة  من  وعدد  الهياجنة  اأحمد  الدكتور  ؛  الطلبة 

التدري�صية والإدارية.
الطالب  اأو�صاع  على  الطالع  بهدف  الزيارة  وجاءت 
وال�صتماع  اأمورهم  ومتابعة  اجلامعة  يف  الكويتيني 
اجلامعة  ب�صمعة  الظفريي  اأ�صاد  حيث  ملالحظاتهم، 
على  وحر�صها  الطالب  ملطالب  ا�صتجابتها  و�صرعة 
عقدها  على  اجلامعة  و�صكر  التعليمية،  م�صريتهم 

الفر�صة لال�صتماع  ب�صكل دوري لتاحة  هذا الجتماع 
الطالب  ودعا  كما  ومالحظاتهم،  الطالب  ملطالب 
يعطوا  واأن  الكويت  عن  مثال  خري  يكون  اأن  الكويتيني 
بالدهم  عن  �صفراء  ب�صفتهم  عنها  اإيجابيًا  انطباعًا 
بال�صيف،  اجلامعة  رئي�ص  رحّب  .وبدورِه  الأردن  يف 
واأثنى على ح�صن �صلوك الطالب الكويتيني يف اجلامعة 
اأن  لهم  واأكّد  ب)اأبنائي(  اياهم  داعيا  وخاطبهم  
ملالحظاتهم  لال�صتماع  ال�صتعداد  اأمت  على  اجلامعة 
على  احلر�ص  اأ�صد  حري�صًة  اجلامعة  واأن  ومطالبهم 
جامعة  وقعت  اخرى  جهة  طالبها.من  جميع  راحة 
جامعة  نظريتها  مع  تفاهم  مذكرة  الأردنية  الزيتونة 
و�صع  يف  �صراكة  قيام  تت�صمن  بريطانيا،   / برايتون 
وت�صميم وتنفيذ برنامج الدكتوراه يف اإدارة الأعمال، 
بال�صافة الى ا�صتمالها على بنود التعاون يف املجالت 

العلمية والبحثية والتعليمية يف اجلامعة .
وكان وفدا من جامعة برايتون / بريطانيا زار جامعة 
 Aidan الدكتور  الأ�صتاذ  برئا�صة  الأردنية  الزيتونة 
عالم  الدكتور  والأ�صتاذ  الأعمال  كلية  عميد    Berry
الأو�صط،  لل�صرق  املعرفة  اقت�صاد  معهد  مدير  اأحمد 
وقد التقى الوفد الأ�صتاذ الدكتور ر�صدي ح�صن رئي�ص 
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احتضنت المؤتمر الرابع لكية اآلداب
 »التصميم الجرافيكي بين المهنية والرسالة«

اجلامعة بح�صور نائبي الرئي�ص وعميد كلية الأقت�صاد 
ال�صراكة  جمالت  اجلانبان  وبحث   ، الدارية  والعلوم 
الأعمال  ادارة  يف  الدكتوراه  برنامج  يف  والتعاون 
الدارية  والعلوم  القت�صاد  كلية  يف  ا�صتحداثه  املزمع 
يف اجلامعة.يف املقابل عقدت جامعة الزيتونة املوؤمتر 
عمان  اأمني  رعاية  حتت  الآداب  لكلية  الرابع  العلمي 
بني  اجلرافيكي  »الت�صميم  بعنوان:  بلتاجي  عقل 
املهنية والر�صالة«.قال رئي�ص اجلامعة الدكتور ر�صدي 
خطتها  علىتنفيذ  �صنويا  اجلامعة  :»حتر�ص  ح�صن 
والتخ�ص�صات  الربامج  با�صتحداث  ال�صرتاتيجية 
العلمية«، لفتا الى ان اجلامعة ت�صم الن30 تخ�ص�صا 
خدمية  تخ�ص�صات  وثالثة  البكالوريو�ص  برنامج  يف 
م�صريا  املاج�صتري،  برنامج  يف  تخ�ص�صات  وثمانية 
يف  الدكتوراه  برنامج  نحو  تتوجه  اجلامعة  ان  الى 
البحث  تويل  اجلامعة  ان  الى  القادم.وا�صار  العام 
العلمي الدعم وخا�صة للبحوث العلمية للفرق البحثية 
عقدالندوات  الى  ا�صافة  جميعها،  التخ�ص�صات  يف 
واملوؤمترات العلمية املتخ�ص�صة يف رحابها،ولعل تنفيذ 
الرث  العناية،ليظل  املوؤمتر احدالدلة على هذه  هذا 
العريقة  وال�صالمية  العربية  المة  لهذه  احل�صاري 
يف  الفنية  واعمالهم  الباحثني  هوؤلء  مثل  فيوجد 
لهم  ملهما  يكون  واأن  اجلرافيكي،  الت�صميم  جمالت 
ولتالمذتهم على الدوام.من جانبه قال رئي�ص املوؤمتر 
نائب رئي�ص اجلامعة الدكتور حممد املجايل :»ان هذا 
كلية  تعقده  الذي  الرابع  العلمي  املوؤمتر  هو  املوؤمتر 
الداب يف جامعة الزيتونة، اذ �صبق ان عقدت الكلية 
اللغة الجنليزية  املوؤمترات يف تخ�ص�صات  عددا من 
ان  الى  م�صريا   ،» الرتبوية  والعلوم  العربية  واللغة 
ثابتا  ونهجا  را�صخا  علميا  تقليدا  �صيظل  املوؤمتر  هذا 
وبتوجيه  وتعاونهم،  الكلية  الجالء يف  ال�صاتذة  بهمة 
الى  وت�صجيعهم.وا�صار  اجلامعة  هذه  على  القائمني 
عام  كل  يف  ثقافيا  علميا  حراكا  ت�صهد  اجلامعة  ان 
مدى  على  وا�صح  موؤ�صر  بناء،وهو  فاعل  وهوحراك 

والقى  الزيتونة،  جامعة  اليه  و�صلت  الذي  التقدم 
الدكتور حازم فتح اهلل من م�صر كلمة امل�صاركني بني 
الت�صال  و�صائل  تتناول  ببحوث  التخ�ص�ص  اثر  فيها 
الب�صري من حيث النوع والثقافة واجلوانب اجلمالية 
بني  واالرتباط  العالقة  وتو�شيح  والبيئية  والوظيفية 
كالعمارة  الأخرى  والعلوم  اجلرافيكي  الت�صميم 
والتاأكيد  وال�صيا�صة،  والت�صويق  والفل�صفة  والفنون 
التاأثري  يف  اجلرافيكي  الت�صميم  ودور  اأهمية  على 
ور�صالة  للم�صمم  املهني  اجلانب  وعلى  الجتماعي 
وجماليًا. اخالقيًا  املجتمع  وتنمية  تطوير  يف  امل�صمم 

يف  الب�صري  الت�صال  فنون  حماور:  املوؤمتر  وناق�ص 
 ، وا�صتخداماته  الب�صري  اخلداع  احلديث،  العامل 
اجلرافيكية  الفنون  الكلمات،  و�صور  ال�صور  كلمات 
البحث  عمادة  ونظمت  كما  جمتمعية  تاأثري  كاأداة 
العلمي والدرا�صات العليا يف جامعة الزيتونة الردنية 
ندوة  ح�صن،  ر�صدي  الدكتور  ال�صتاذ  رعاية  حتت 

بعنوان البحث العلمي والرتقيات الكادميية.
الدكتور  ال�صتاذ  فيها  حا�صر  التي  الندوة  وهدفت 
الكليات  ل�صوؤون  اجلامعة  رئي�ص  نائب  عبيدات  تركي 
بعنوان  جاءت  التي  الولى  حما�صرته  يف  العلمية 
الرتقيات الكادميية يف اجلامعة الى تو�صيح تعليمات 
ا�ص�ص الرتقية من رتبة ا�صتاذ م�صاعد الى رتبة ا�صتاذ 
ا�صتاذ  رتبة  الى  م�صارك  ا�صتاذ  رتبة  ومن  م�صارك 
م�صاريع  دعم  اجراءات  و  با�ص�ص  التعريف  وكذلك 
ن�صر  لعمليات  املالية  املكافاأة  وتقدمي  العلمي  البحث 
واملتخ�ص�صة  املحكمة  العلمية  املجالت  يف  البحاث 

وكذلك امل�صاركة يف موؤمترات خارج اجلامعة .
دعم  حول  حما�صرته  يف  عبيدات  ال�صتاذ  وا�صار 
البحث العلمي يف اجلامعة الى ان العامل ي�صهد قفزات 
ببع�ص  م�صت�صهدا  العلمي  البحث  جمال  يف  مت�صارعة 
الدول التي تفوقت يف هذا املجال، موؤكدا ان اجلامعة 
موؤمترات  يف  �صاركوا  تدري�ص  هيئة  ع�صو   55 دعمت 
علمية خارجية كما بني الح�صائيات لالبحاث العلمية 

املن�صورة التي دعمتها اجلامعة.
تزداد  العلمي  البحث  على  النفاق  كمية  ان  وا�صاف 
و�صعت  ومتكاملة  �صاملة  تو�صيات  وهنالك  �صنويا 

لتغطي جميع مكونات البحث العلمي .
يف حني تناول الدكتور عماد الزبن عميد كلية الداب 
البحث  اخالقيات  حول  حما�صرته  يف  اجلامعة  يف 
عامليا  املطبقة  العلمي  البحث  اخالق  ماهية  العلمي 
امللكية  وحماية  وتوثيقها  وكتابتها  البحوث  اجراء  يف 
اخالقيات  ا�صول  على  اي�صا  ال�صوء  ملقيا  الفكرية 
تتعلق  التي  امل�صطلحات  وبع�ص  العلمي  البحث 
حممد  الدكتور  حتدث  .واخريا  العلمية  بال�صرقات 
مهريات نائب عميد كلية العلوم عن م�صروع امتتة كافة 
ودور  العلمي يف اجلامعة  بالبحث  املتعلقة  الجراءات 
كل من ع�صو هيئة تدري�ص والق�صم الكادميي والكلية 
والدائرة  العمداء  وجمل�ص  العلمي  البحث  وعمادة 
ويف  تنفيذها  ومتابعة  واقرارها  تقييمها  يف  املالية 
نهاية املحا�صرة اجاب املحا�صرون على كافة ال�صئلة 

وال�صتف�صارات التي طرحت .
الجتماعية  الن�صاطات  �صعيد  وعلى  اخرى  جهة  من 
للجامعة، فقد وا�صل املركز ال�صحي يف اجلامعة خدمة 
املجتمع املحلي، حيث ا�صتقبل املركز مئات املراجعني 
وكانت  اجلامعة  من  القريبة  املناطق  من  وغالبيتهم 
غالبية احلالت التي راجعت املركز ت�صكو من التهاب 
جماري التنف�ص واللوزتني وامل�صالك البولية واللثة واأمل 
يف  الطبي  اطباءاملركز  وقام  املفا�صل،  وَالم  ال�صنان 
اجلامعة مبعاينة املراجعني و�صرف العالجات الالزمة 
المرا�ص  تعاين  التي  للحالت  المر  وكذلك  لهم 
ال�صرايني  وت�صلب  الدم  �صغط  ارتفاع  ومنها  املزمنة 
وارتفاع  الليلي  والع�صى  ال�صرع  وادوية خا�صة مبر�ص 
ال�صحومات والدهنيات يف الدم، وبال�صافة الى ذلك 
فقد مت �صرف حليب الطفال وبخا�صة للذين يعانون 
املراجعني  من  لعدد  �صرفت  كما  التغذية،  �صوء  من 
املحتاجني بطانيات ب�صبب حلول الربد بف�صل ال�صتاء .
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جامعة  يف  امل�صتقبلية  الدرا�صات  مركز  نظم 
ليلى  الأمناء  جمل�ص  رئي�صة  برعاية  فيالدلفيا، 
للت�صنيع  امل�صتقبلية  الآفاق  حول  ندوة  �صرف 
الأوراق  من  جمموعة  على  ا�صتملت  الأردن  يف 

العلمية بح�صور نخبة من املهتمني.
رئي�ص  كمال  مروان  الدكتور  الأ�صتاذ  واألقى 
الدكتور  اأدارها  التي  الندوة  يف  كلمة  اجلامعة 
اجلامعة  رئي�ص  م�صت�صار  بدران  ابراهيم 
فيها:  قال  العلمية  واملراكز  الدولية  للعالقات 
الكرث  املوا�صيع  من  واحدًا  هذه  ندوتنا  تتناول 
الوطن  ويف  العزيز  بلدنا  يف  وا�صكالية  حيوية 
وعلى  »الت�صنيع«،  وهو  ا�صتثناء  بدون  العربي 
الأردن  ومنها  العربية  الأقطار  اأن  من  الرغم 
الأردنيةـ  العمالة  تاأهيل  ويف  التعليم  ت�صتثمر يف 
على  زال  ما  للدولة  القت�صادي  الهيكل  اأن  اإل 
حاله دون تغيري جذري، هيكل يقوم على التجارة 
متوا�صع متامًا من  و�صيء  واخلدمات  والزراعة 

ال�صناعات التحويلية والتعدينية.
الذي  البنيان القت�صادي  اأن مثل هذا  واأ�صاف 
هو �صائع يف املنطقة العربية حمدود الآفاق . ومل 
ي�صتطع اأي قطر عربي اأن يجعل الت�صنيع  جزءًا 

الجتماعي  القت�صادي  البنيان  من  رئي�صيًا 
التي  الهائلة  املت�صارعة  املتغريات  ان  اّل  للدولة 
ي�صهدها ع�صرنا يومًا بعد يوم ابتداًء من حلول 
املتقدمة  ال�صناعات  يف  الإن�صان  حمل  الآلة 
تنتجها  والتي  لالإنتاج  بالآفاق اجلديدة  وانتهاًء 
القت�صادي  والتناف�ص  التكنولوجية  الكت�صافات 
والعوملة واقت�صاد املعرفة كل ذلك يجعل م�صاألة 
معنى  بكل  الحلاح  �صديد  مو�صوعا  الت�صنيع 
الكلمة خا�صة اإذا اأخذنا بعني العتبار متطلبات 
و�صرورة  جهة  من  املت�صارع  القت�صادي  النمو 
واخلدمات  املنتجات  يف  امل�صافة  القيمة  زيادة 
وحداثة  العاملة  الأيدي  وت�صغيل  ثانية  جهة  من 

القت�صادات املتعلقة بتاأهيلها من جهة ثالثة. 
من  تعاين  العربية  فاملنطقة  قائاًل:  كمال  وتابع 
عجز مزمن يف القدرة على ت�صغيل قواها العاملة 
اإذ يزيد معدل البطالة عن )15%( والعجز عن 
باملتو�صط  تزيد  التي ل  القوى  زيادة حجم هذه 
الو�صول  عن  والعجز  ال�صكان  من   )%30( عن 
الرجل  القريبة من م�صاركة  الن�صبة  الى  باملراأة 
املالية  القت�صادية  التغيريات  �صوء  وعلى   .
معدلت  وبطء   ، العامل  جتتاح  التي  الكا�صحة 

النمو القت�صادي مقرتنة مبعدلت منو �صكانية 
 )%2.8( عن  الأردن  يف  لدينا  تزيد  عالية 
وكذلك الرتفاع املتوا�صل يف اأ�صعار مواد ال�صلع 
 ، الغذائية  املواد  خا�ص  وب�صكل  واخلدمات 
وارتفاع ا�صعار النفط ، وتراجع الدولر امل�صتمر، 
من  كبرية  ل�صرائح  الدخول  تاآكل  وبالتايل 
ال�صناعية  الدول  من  عدد  وحتول   ، املواطنني 
ال�صتثمار خارج حدودها،  كل ذلك يجعل  الى 
الى  والتحول  القت�صاد  ت�صنيع  م�صاألة  من 
القت�صاد ال�صناعي يف جميع القطاعات م�صاألة 

م�صتقبل بكل معنى الكلمة.
وعلى �صوء توجه كثري من ال�صتثمارات اجلديدة 
وعقارات  اأ�صهم  من  الثانوية  الأ�صواق  الى 
العمل  ال�صباب عن  وان�صراف  الزراعة  وتراجع 
يف الزراعة واملقاولت واخلدمات ، فاإن م�صكلة 
ميكن  ل  �صعبة  م�صارب  تدخل  �صوف  البطالة 
جتاهلها ول ميكن ايجاد حلول لها اإل من خالل 

ت�صنيع القطاعات القت�صادية املختلفة.
للقطاع  الوا�صح  الرتاجع  اأن  اإلى  واأ�صار 
يثري  ال�صناعي  القطاع  منو  وبطء  الزراعي 
القلق وي�صتدعي عميق التفكري من جهة وح�صن 
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 . ثانية  جهة  من  والتدبري  والتنفيذ  التخطيط 
الذي  الكامل  �صبه  الت�صغيل  من  الرغم  فعلى 
الثمانينات من  الأردن يف مطلع  به  تتمتع  كانت 
العلمي  التقدم  من  الرغم  وعلى  املا�صي  القرن 
والإقليمي  الدويل  امل�صتوى  على  والتكنولوجي 
اأرقام  اأن  اإل  ال�صتهالك  منظور  من  والوطني 
ومل  متوا�صعة  لدينا  تزال  ل  ال�صناعي  النتاج 
ال�صكان  فردمن  لكل  دولر   )1000( الى  ت�صل 
انطالقة  اإحداث  معها  ي�صعب  م�صتويات  وهي 

اإقت�صادية اإجتماعية كبرية. 
من جانبه قال مدير غرفة جتارة عمان الدكتور 
نائل احل�صامي اإن القت�صاد الوطني �صهد خالل 
متاأثرًا  منوه  يف  ملمو�صًا  تباطوؤًا   2013 العام 
على  وتاثريها  املنطقة  يف  ال�صيا�صية  بالزمات 
عن  ف�صال  والعاملي  الإقليمي  القت�صادي  النمو 
�صجل  حيث  العاملية  املالية  الزمة  تداعيات 
-2009 الفرتة  خالل  الإجمايل  املحلي  الناجت 
الثابتة  ال�صوق  باأ�صعار  منوًا  باملتو�صط    2014
ن�صبته 3.1% يف نهاية عام 2009. وقد انعك�ص 
م�صاهمة  بلغت  اذ  ال�صناعي  القطاع  على  ذلك 
الناجت  يف  والتحويلية  ال�صتخراجية  القطاعات 
املحلي الإجمايل يف نهاية عام 2013 )%1.9( 
القيمة  بلغت  كما  التوايل.  على  و)%16.3( 
ال�صتخراجية  ال�صناعات  لقطاعي  امل�صافة 
بالأ�صعار  دينار  مليون   )955.7،5( والتحويلية 

اجلارية يف عام 2013. 
واأ�صاف اأن امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة ت�صكل 
القطاع  يف  امل�صاريع  اجمايل  من   %99 حوايل 
امل�صاريع  غالبية  ان  اأي  الأردين،  ال�صناعي 
لكنها  احلجم،  ومتو�صطة  �صغرية  ال�صناعية 

مما  الدعم،  وقلة  التهمي�ص  من  تعاين  باملقابل 
يف  والنمو  ال�صتمرار  على  قادرة  غري  يجعلها 
ظل ما تواجهه من معيقات كثرية، تكمن اأبرزها 
الى  والو�صول  التمويل  على  احل�صول  عملية  يف 
الأ�صواق اخلارجية ناهيك عن امل�صاكل الدارية 

وغريها الكثري.
العلمية  لل�صوؤون  امل�صاعد  العام  الأمني 
للعلوم  الأعلى  املجل�ص  يف  التكنولوجية 
اأ�صار  الكرمي،  فواز  الدكتور  والتكنولوجيا 
وباأمن  ا�صرتاتيجي  مبوقع  يتمتع  الأردن  اأن  اإلى 
يجعله  مما  املنطقة  يف  متميزين  وا�صتقرار 
مركزًا جلذب ال�صتثمارات الأجنبية واملحلية يف 
خمتلف القطاعات وخا�صة القطـاع ال�صـناعي، 
دول  من  العديد  على  تناف�صية  ميزة  ويعطيه 
املنطقة. ومما يعزز من متيز الأردن يف املنطقة 
قبل  من  ال�صناعي  القطاع  ودعم  اهتمام 
الناظمة  العديدة  الت�صريعات  وو�صع  احلكومة 
لعمله، اإ�صافة اإلى و�صع ال�صرتاتيجيات وخطط 
القطاعات  لتطوير  الهادفة  وال�صيا�صات   العمل 
اأهم هذه ال�صيا�صات ال�صيا�صة  ال�صناعية، ومن 

ال�صناعية لالعوام 2014-2010.
ال�صالمية  احمد  الدكتور  الأ�صتاذ  واأو�صح 
اجلامعة  يف  امليكانيكية  الهند�صة  ق�صم  من 
يقرب  ما  با�صترياد  يقوم  الأردن  اأن  الأردنية 
من  الطاقة  هذه  من  احتياجاته  من   %96 من 
الآن  حتى  تعرت�صه  املجاورة،  النفطية  الدول 
م�صادره  ل�صتغالل  واقت�صادية  فنية  �صعوبات 
النمو  ا�صتمرار  توقع  ظل  ويف  املتاحة.  الأولية 
عالية  �صنوية  مبعدلت  الطاقة  على  الطلب  يف 
اأهمية  على  الرتكيز  ا�صتمرار  �صوء  ويف  ن�صبيًا، 

تقدمي  ميكن  الأردين  لالقت�صاد  ال�صناعة 
الطاقة  توفري  بهدف  التو�صيات  من  جمموعة 
زيادة  يتم  بحيث  املالئمة.  وبالتكلفة  الالزمة 
الأولية  للطاقة  املحلية  امل�صادر  على  العتماد 
والغاز  اخلام  بالنفط  التزود  �صرورة  وكذلك 
ال�شروط  باأف�شل  النفطية  وامل�شتقات  الطبيعي 
واأقل الأ�صعار. وكذلك ت�صجيع البحث والتطوير 
يف  الطاقة  لتوفري  املنا�صبة  احللول  لإيجاد 
كفاءة  حت�صني  �صرورة  ولنن�صى  الأردن، 
ومنها  القطاعات  كافة  يف  الطاقة  ا�صتهالك 

القطاع ال�صناعي.
ال�صناعية  للمدن  الإجتماعية  امل�صوؤولية  وعن 
الرئي�ص  م�صت�صار  كلوب  حم�صن  الدكتور  قال 
يف  واخلدمات  التطوير  ل�صوؤون  التنفيذي 
�صاهمت  ال�صركة  اإن  ال�صناعية   املدن  �صركة 
الجتماعية  للنه�صة  الداعمة  اجلوانب  يف 
�صواء  مبدنها  املحيط  املدين  املجتمع  وفعاليات 
التربعات  خالل  من  مبا�صر  بدعم  ذلك  كان 
للكوادر  والتاأهيل  بالتدريب  اأو  والنقدية  العينية 
اإلى  اأدت  التي  العمل  فر�ص  واإيجاد  الب�صرية 
حت�صني م�صتوى احلياة للعديد من الأ�صر ومّكنت 
دخول  من  الفتيات  وخا�صة  ال�صباب  من  الكثري 
كلوب   وبني  الذات.  على  والعتماد  العمل  �صوق 
ال�صاحة  التي �صهدتها  التحديات والتطورات  اأن 
ال�صنوات  خالل  واملحلية  والإقليمية  الدولية 
على  كبرية  �صغوطا  فر�صت  املا�صية  القليلة 
ال�صناعي  القطاع  ومنها  الأردين  الإقت�صاد 
اأبرزها:  ا�صتيعابها،  على  قدرته  فاقت  حيث   ،
الأ�صا�صية، وتكرار  واملواد  الطاقة  اأ�صعار  ارتفاع 
انقطاع واردات الغاز امل�صري وما جنم عنه من 

75 INVESTORS�مل�ستثمـــــــــــرون         كانون �أول  2014

اإلستثمار في قطاع التعليمي



�مل�ستثمـــــــــــرون         كانون �أول  2014 76INVESTORS

وتزايد  الطاقة،  م�صتوردات  فاتورة  يف  ارتفاع 
من  ذلك  رافق  وما  ال�صوريني  الالجئني  اأعداد 
املحدودة،  القت�صادية  املوارد  على  �صغط 
من  زاد  والذي  للحكومة  العام  الإنفاق  وارتفاع 

العبء على املالية العامة.
فيالدلفيا  جامعة  عقدت  اخرى  جهة  من 
ق�صايا  ملناق�صة  ع�صر  التا�صع  الدويل  املوؤمتر 
املراأة العربية واآفاقها امل�صتقبلية بعنوان »املراأة 

..التجليات واآفاق امل�صتقبل«.
ولفت نائب رئي�ص اجلامعة رئي�ص اللجنة املنظمة 
اجلل�صة  يف  ا�صبع  ابو  �صالح  الدكتور  للموؤمتر 
جمل�ص  رئي�ص  رعته  الذي  للموؤمتر  الفتتاحية 
اإلى  �صرف،  ليلى  ال�صابق  العني  اجلامعة  امناء 
اأن واقع المة العربية اليوم »واقٌع ي�صعب فهُمه، 
اإن�صاٌن  ولكن يبقى الأمُل يحدونا  ما دام هناك 

عربي له قلٌب ينب�ص«.
من جانبها قالت العني ال�صابق �صرف يف كلمتها، 
اإن املراأة ركن اأ�صا�صي يف جناح م�صارنا التنموي 
غايته،  يحقق  ل  اأعرج،  بقي  واإل  احل�صاري، 
جمتمعات  خلف  اأذيالنا   جنر  كمجتمع  وبقينا 
م�صرية  يف  املراأة  دور  اأهمية  فهم  الى  �صبقتنا 
امل�صرية  جمالت  جميع  يف  وم�صاركتها  الوطن، 
نحو البناء الوطني النامي املتقدم املتطور اأبدًا،  
التي  املوؤمترات  هذه  مثل  اأهمية  تنبع  هنا  من 
اأحب اأن اأطلق عليها �صفة »التنموية« لأنها تطرح 
عملية  جتليات  دون  عرثة  تقف  التي  الق�صايا 
التنمية بكل اأبعادها  مبا يف ذلك دور املراأة يف 
وت�صاعد  الدور،  هذا  وتطوير  جمتمعها،  تطوير 
العقبات  على  للتغلب  الو�صائل  اإيجاد  على 

والتحديات التي تعرت�ص امل�صرية.
قد  العربية  املراأة  اأن  بالرغم  انه  اإلى  ولفتت 

مو�صوع  واأ�صبح  املنجزات  من  العديد  حققت 
ق�صية  لها  املتاحة  والفر�ص  املراأة  حقوق 
بقوة  مطروحة   و�صيا�صية  وفكرية  اجتماعية 
واأن  العربية،  املجتمعات  معظم  يف  وبات�صاع 
العديد من الن�صاء العربيات قد حققن جناحات 
احلواجز  تخطي  يف  عري�صة  وقفزات  كبرية 
هذه  اأن  اإل  املراأة،  طريق  يف  تو�صع  كانت  التي 
ما  ن�صبيًا  منت�صرة  اأ�صبحت  اأنها  ومع  الظاهرة، 
تزال تعد من غري العادي ول تزال ت�صكل ظاهرة  
اأمرًا عاديًا يف م�صار املجتمعات  اأن ت�صبح  بدل 

كما توؤخذ م�صرية الرجل ويتوقع منها.
من  قرامي  اآمال  الدكتورة  اأ�صارت  بدورها 
اآن  قد   « عنوان  حملت  التي  كلمتها  يف  تون�ص 
العنوان  من  وانطالقا  احلجب«  اإزالة  اأوان 
�صبطت،   التي  واملحاور  للموؤمتر  اختري  الذي 
على  حتفظها  اأبرزها  املالحظات  من  عدد  اإلى 
اإمياننا  يف  يرّبره  ما  »امراأة«  لفظة  ا�صتعمال 
واجلهاز  امل�صطلحات،  يف  التدقيق  ب�صرورة 
الوعي،  تغيري  يف  اأهمّية  من  لهما  ملا  املفهومي 
اأثبت  الثورات  يف  الن�صاء  ح�صور  »اأن   مو�صحة 
اأّنه ما عاد بالإمكان احلديث عن املراأة ب�صيغة 
ذلك  اجلمع  �صيغة  ا�صتعمال  يتعنّي  بل  املفرد 
التعّدد والختالف  اأّكدت  الن�صائية  امل�صاركة  اأّن 
الطبقة  اأو  ال�صّن  م�صتوى  على  ذلك  كان  اإن 
اأو  الثقايف  النتماء  اأو  العن�صر  اأو  الدين  اأو 
احل�صور  وجتلّيات  التجربة«،  اأو  الأيديولوجي 
اإلىالثورات/ الف�صل  يعزى  حيث  والفاعلية 

التي  العربي  احلراك/النتفا�صات/الربيع 
على  الن�صائية  الكفاءات  لروؤية  فر�صة  وّفرت 
املهارات  خمتلف  ومعاينة  الجتماعي،  الركن 
الن�صاء  به  متتاز  ما  وتبنّي  القدرات،  واإدراك   ،

على  حكرا  م�صى،  ما  يف  كانت  خ�صائ�ص  من 
املبادرة  واّتخاذ زمام  والقّوة،  الرجال كاجلراأة 
بني  م�صاعة  الثورة،  زمن  تغدو  بها  ...فاإذا 
مبحث  يظّل  اإذ  امل�صتقبل  وا�صت�صراف  اجلميع، 
املا�صي  اإلى  مو�صول  اإذن  الن�صائية  الدرا�صات 
وفق  انتج   ما  مراجعة  اإلى  مدعو  اأّنه  باعتبار 
تغري  جديدة  ومقاربات  مناهج،  من  ظهر  ما 

بالبحث، والتعديل والت�صويب.
امل�صارك  املدير  امل�صري  رانية  الدكتور  ولفتت 
واملواطنة  املدين  للمجتمع  ال�صغر  مركز  يف 
ت�صنيف  الى  ببريوت  المريكية  اجلامعة  يف 
و�صراعات  حروب  ك�صحايا  الطفال  مع  املراأة 
اهميته  رغم  الو�صف  هذا  ان  معتربة  م�صلحة 
ال�صطالحية لتحقيق التعاطف وح�صد الراي ال 
انه يف جمتمعنا يف�صل ن�صاءنا عن رجالنا لكي 
فئتني  بني  ونربط  جمتمعنا  يف  ال�صعفاء  نربز 

م�صلوبتي القرار.
اخلانة  يف  والطفال  الن�صاء  ن�صع  »حني  قائلة: 
نحرم   ، رجالنا  عن  ن�صاءنا  ونف�صل  نف�صها 
و�صيادتهن،  وقدرتهن  قرارهن،  من  ن�صاءنا 
وكاأننا نقول اإن ن�صاءنا يحتجن الى من ينقذهن 
ابوابا  يفتح  ذلك  ان  معتربة  يحميهن..«  ومن 
للدول ال�صتعمارية يف مترير بع�ص م�صروعاتها 
املراأة  �صالح  يف  تاأتي  ل  التي  الجندات  ذات 

واملجتمعات والوطان.
ال�صياق،  المثلة يف هذا  وا�صتعر�صت عددا من 
القدمية  الر�صالة  �صياغة  اعادة  الى  لفتة 
»الرجل البي�ص ينقذ الن�صاء ال�صمر من الرجال 
الى و�صع منوذج تطويري  ال�صمر«، كما و دعت 
ي�صم جميع افراد املجتمع رجال ون�صاًء ا�صا�صه 

العدالة الجتماعية والقت�صادية وال�صيا�صية.

اإلستثمار في قطاع التعليمي
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اإلستثمار في قطاع التأمين

الثالث  الربع  خالل  الردنية  التامني  ل�صركة  ال�صافية  الأرباح  بلغت 
دينار مقارنة مع حوايل  مليون  العام احلايل 2014 حوايل 2.5  من 
2013.وبح�صب  املا�صي  العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   1.54
ايلول من  لنهاية  ايراداتها  بلغ جمموع  فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات 
العام احلايل 2014 حوايل 26.3 مليون دينار مقارنة مع حوايل 21 
مليون دينار من العام املا�صي 2013، يف الوقت الذي بلغ فيه �صايف 
االق�شاط املكتتبة لل�شركة خالل الربع الثالث من العام احلايل 22.8 
اإلى ان جمموع موجودات  املالية  البيانات  مليون دينار. كما وا�صارت 
�صركة التاأمني الأردنية خالل الربع الثالث من العام احلايل 2014 بلغ 
لنهاية  حوايل 87.3 مليون دينار مقارنة مع حوايل 81 مليون دينار 
ا�صتثمارات  جمموع  وبلغ  كما   ،2013 املا�صي  العام  من  الول  كانون 
مليون   52.5 حوايل   2014 احلايل  العام  من  ايلول  لنهاية  ال�صركة 
دينار.وقال املدير العام ل�صركة التاأمني الردنية عماد عبد اخلالق ان 
ال�صركة �صتوا�صل العمل مبا يحقق الزيادة يف الرباح، واحلفاظ على 
املوقعها الريادي وتعزيزه يف ال�صوق املحلي، حيث �صتعمد على تو�صيع 
ويلبي  القطاعات  كافة  لي�صمل  الأ�صواق  واأعمالها يف  ن�صاطاتها  حجم 
كافة متطلبات ورغبات العمالء، م�صريا اإلى ان النتائج املالية لل�صركة 
اإلى  ت�صري الى مدى قوة ال�صركة ومالءمتها املالية.واأكد عبد اخلالق 
بالثوابت  ومتم�صكة  املحلي،  ال�صوق  يف  الرائدة  �صتبقى  ال�صركة  ان 
حمليا  ح�صورا  لل�صركة  منح  الذي  الرفيع  والفني  املهني  وامل�صتوى 
واقليميا ودوليا.ومنذ تاأ�صي�صها تقدم �صركة التاأمني الأردنية جمموعة 
وا�صعة من اخلدمات التاأمينية التي ت�صمل خدمات التاأمني البحري، 
والتاأمني على الأمالك، واملركبات، واحلياة، والتاأمني الطبي، والتاأمني 
تطوير  من  ال�صركة  متكنت  عملها،  �صنني  مدار  وعلى  الكوارث.  �صد 
�صبكة �صراكات كبرية وعاملية مع اأقطاب ال�صركات العاملة يف �صناعة 
التاأمني، كما انها م�صتمرة يف تو�صعة قاعدة عملها وعمالئها ا�صتنادًا 

اإلى مبداأ تقدمي اخلدمة املتميزة و التغطية التاأمينية ال�صاملة.

بلغت الأرباح ال�صافية ل�صركة التامني العربية - الأردن خالل الربع 
دينار،  الف  جمموعه618.017   ما   2014 احلايل  العام  من  الثالث 
مقارنة مع 144.369 الف دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2013.

لنهاية  ايراداتها  جمموع  بلغ  فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وبح�صب 
العام احلايل 2014 حوايل 26.3 مليون دينار مقارنة مع  ايلول من 
حوايل 21 مليون دينار من العام املا�صي 2013، يف الوقت الذي بلغ 
العام  من  الثالث  الربع  خالل  لل�شركة  املكتتبة  االق�شاط  �شايف  فيه 

احلايل 22.8 مليون دينار.
 كما وا�صارت البيانات املالية اإلى ان جمموع موجودات �صركة التاأمني 
الأردنية خالل الربع الثالث من العام احلايل 2014 بلغ حوايل 10.5 
لنهاية كانون الول  مليون دينار مقارنة مع حوايل 8.6 مليون دينار 
لل�شركة  املكتتبة  االق�شاط  �شايف  وبلغ  كما   ،2013 املا�صي  العام  من 
يف  دينار،  مليون   8.9 حوايل   2014 احلايل  العام  من  ايلول  لنهاية 

الوقت الذي بلغ فيه جمموع موجوداتها حوايل 24.9 مليون دينار.
وقال املدير العام ل�صركة التامني العربية - الأردن يعقوب �صواحلة، 
ال�صعبة  وال�صيا�صية  القت�صادية  الظروف  هذه  ظل  يف  ال�صركة  اأن 
با�صتقرار  تتميز  فهي  ال�صوق،  يف  العاملة  ال�صركات  اأجنح  من  تعترب 
التي  القوية  املكانة  يعك�ص  الإجناز  هذا  اأن  املالية.واأ�صاف  نتائجها 
ا�صتقرار  الأردنية من حيث  ال�صوق  العربية يف  التامني  �صركة  حتتلها 
الرئي�صي  الدافع  النتائج  هذه  ت�صكل  حيث  بها،  تفتخر  التي  نتائجها 
ملوا�صلة التفوق وحتقيق املزيد من النجاح والجنازات، م�صريا اإلى اأن 
اداء ال�صركة خالل ال�صهر الت�صعة الولى من العام احلايل 2014 دليل 

وا�صح على تفوق ال�صركة وجناح ا�صرتاتيجية عملها. 
يف  العاملة  التامني  �صركات  اأبرز  من  تعترب  العربية  التامني  ف�صركة 
اآخذة  التامينية،  اخلدمات  من  متكاملة  جمموعة  تقدم  التي  اململكة 
بعني العتبار الأخطار التي حتدق بالن�صان والفرد، حيث داأبت خالل 
لتوفري  الفنية  وكوادرها  خدماتها  تطوير  على  خربتها  �صنوات  خالل 

التغطية التاأمينية املالئمة لعمالئها وباأ�صعار مقبولة.

2.5 مليون دينار أرباح 
»التأمين األردنية« 

للربع الثالث 

618 ألف دينار أرباح
 »التأمين العربية- األردن« 

للربع الثالث 

عبد الخالق: 
الشركة ستعمد 

على توسيع 
حجم نشاطاتها 

وأعمالها في 
األسواق

صوالحة: 
الشركة تتميز 

باستقرار نتائجها 
وستواصل 

التفوق وتحقيق 
المزيد من 

اإلنجازات
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اإلستثمار في قطاع التأمين

ارباحا  حتقيقها  للتامني،  الولى  �صركة  بيانات  اظهرت 
قبل ال�صريبة بلغت 4ر1مليون دينار، لتبلغ ارباح ال�صركة 

ما بعد ال�صرائب واملخ�ص�صات حوايل 1ر1مليون دينار.
البيانات  موؤخرا على  ال�صركة �صادق  ادارة  وكان جمل�ص 
املالية للفرتة املنتهية يف 30 ايلول 2014، والتي اأظهرت 
حتقيق ال�صركة منوا يف اأرباح حملة الوثائق قبل ال�صريبة 
بن�صبة كبرية حيث بلغت اأرباح حملة الوثائق لنهائية ايلول 
الف   180 حوايل  مقابل  دينار  األف   238 حوايل  املا�صي 

دينار لنف�ص الفرتة من العام 2013.
وارتفع اأجمايل االأق�شاط املكتتبة لنهاية ايلول املا�شي الى 
376ر19 مليون دينار مقابل 125ر18 مليون دينار لنف�ص 
الفرتة من العام 2013، وبن�صبة منو بلغت 7 باملئة، مثلما 
تدعمه  الذي  املايل  املركز  متانة  على  ال�صركة  حافظت 
بلغ  اإذ  العالية  ال�صيولة  ن�صبة  منها  مهمة  مالية  موؤ�صرات 
جمموع النقد والودائع لدى البنوك 9ر22مليون دينار اأي 
ما ن�صبته 55 باملئة من جمموع املوجودات الذي بلغ 7ر41 

مليون دينار.
خم�ص�صاتها  زيادة  من  ال�صركة  متكنت  البيان  وبح�صب 
9ر6  مقابل  دينار  مليون  4ر8  لت�صبح  ال�صافية  الفنية 
يعزز  مما  املا�صي،  العام  نهاية  يف  كما  دينار  مليون 
الوفاء  على  بقدرتها  وم�صاهميها  ال�صركة  عمالء  ثقة 

بالتزامتها.
اأن  الوزين  علي  الدكتور  لل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  واأكد 
بنتائج  وتب�صر  ال�صركة،  خطة  مع  تن�صجم  النتائج  هذه 
اإيجابية خ�صو�صا يف ظل خطة التو�صع اجلغرايف وتعزيز 

منافذ التوزيع الذي توليه ال�صركة اأهمية ق�صوى .

خالل  ال�صريبة  بعد  للتامني  الفرن�صية  الردنية  ال�صركة  اأرباح  بلغت 
الف   770.060 جمموعه  ما   2014 احلايل  العام  من  الثالث  الربع 
املا�صي  العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  الف   156.272 مقابل  دينار، 

.2013
وح�صب البيانات املالية لل�صركة لنهاية ايلول من العام احلايل 2014، 
فقد بلغ جمموع ايرادات ال�صركة حوايل 13.6 مليون دينار مقارنة مع 
حوايل 12.5 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام الذي �صبقه 2013، 
من  ايلول  لنهاية  املكتتبة  االق�شاط  اجمايل  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف 

العام احلايل 2014 حوايل  13.27 مليون دينار.
الردنية  ال�صركة  موجودات  جمموع  ان  اإلى  املالية  البيانات  وا�صارت 
بلغ   2014 احلايل  العام  من  الثالث  الربع  خالل  للتامني  الفرن�صية 
حوايل 22.6 مليون دينار مقارنة مع حوايل 20.8 مليون دينار لغاية 

31 كانون الول من العام املا�صي 2013.
وليد  الدكتور  للتاأمني  الفرن�صية  الأردنية  لل�صركة  العام  املدير  وقال 
زعرب، ان قطاع التاأمني تاأثر ب�صكل طبيعي بالزمات القت�صادية التي 
تعاين منها دول العامل مبا فيها الردن، ومع ذلك فان اداء ال�صركة يف 
ظل هذه الظروف ال�صعبة يعترب اجنازا اآخر ي�صاف اإلى م�صرية عمل 
قبل  من  املتبعة  الجراءات  �صالمة  على  كبري  ب�صكل  ويدلل  ال�صركة، 

جمل�ص ادارتها واملالئة املالية التي تتمع بها ال�صركة. 
اهدافها  لتحقيق  طريقها  اجلودة  اختارت  ال�صركة  اأن  واأ�صاف 
ويفوق  زبائنها  رغبات  يلبي  ما  تقدمي  اجل  من  خدماتها  ولتح�صني 
وال�صعي  اجلودة  بتحقيق  ملتزمة  ال�صركة  �صتبقى  حيث  توقعاتهم، 
الدائم للتعرف على حاجات وتوقعات الزبائن واللتزام بتلبيتها عن 
طريق تطبيق اف�صل الو�صائل يف جمال تقدمي اخلدمات، واتباع نهج 
ال�صلوب  وا�صتخدام  الالزمة  التعديالت  واجراء  امل�صتمر  التح�صن 

الوقائي من اجل تطوير اخلدمات وفاعلية الداء.

1،1 مليون دينار أرباح 
»األولى للتأمين« 

لنهاية أيلول

770 ألف دينار أرباح 
»األردنية الفرنسية 

للتأمين« للربع الثالث

الوزني: للشركة 
خطة للتوسع 

الجغرافي وتعزيز 
منافذ التوزيع

زعرب: الشركة 
اختارت الجودة 

طريقها 
لتحقيق اهدافها 

ولتحسين 
خدماتها
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بلغ �صايف اأرباح �صركة ميدغلف خالل الربع الثالث من العام احلايل 
الف   349.64 مع  مقارنة  دينار  الف   360.086 جمموعه  ما   2014

دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2013.
وح�صب البيانات املالية لل�صركة، فقد بلغ جمموع اليرادات املتحققة 
مليون   13.7 حوايل   2014 احلايل  العام  من  ايلول  لنهاية  لل�صركة 
دينار مقابل حوايل 11.7 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 
فرتة  خالل  املكتتبة  االق�شاط  �شايف  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف   ،2013
 11.7 حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   12.7 حوايل  ذاتها  القيا�ص 

مليون دينار لنهاية ايلول من العام الذي �صبقه 2013.
كما وبلغ جمموع موجودات ال�صركة خالل ال�صهر الت�صعة الولى من 
حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   26.3 حوايل   2014 احلايل  العام 

24.2 مليون دينار لغاية 30 كانون الول من العام املا�صي 2013.
النتائج  ان  اجلواد،  عبد  عالء  ميدغلف  ل�صركة  العام  املدير  وقال 
الأرقام  مع  من�صجمة  جاءت  العام  هذا  من  الثالث  للربع  الإيجابية 
التقديرية، ويحقق الهداف التي ر�صمتها ال�صركة لهذا العام، م�صريا 
وهي  الأردن  يف  منوا  الأ�صرع  ال�صركات  من  تعترب  ال�صركة  اأن  اإلى 
تتمتع باأف�صل م�صتوى للمالءة املالية بني نظرياتها العاملة يف ال�صوق 

الردنية.
وا�صاف ان ال�صركة ت�صعى لأن تكون �صركة التاأمني املف�صلة يف الأردن 
التاأمني  برامج  من  ومبتكرة  متكاملة  ملجموعة  تقدميها  خالل  من 
التكافلي املرتكزة على مبادئ التكافل والتي متيزها العدالة وال�صفافية 
ومتطلبات  احتياجات  تلبي  والتي  التاأمينية  احلماية  درجات  واأعلى 
ال�صوق الأردنية، بحيث يتم حتقيق ذلك يف بيئة عمل �صحية، ترتكز 

على اأعلى معايري التكنولوجيا وحتاكي تطلعات العمالء.

360 ألف دينار
 أرباح »ميدغلف« 

للربع الثالث

عبد الجواد: 
الشركة تعتبر 
من الشركات 

األسرع نموا في 
األردن
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بلغت ارباح �صركة املجموعة العربية الردنية للتاأمني بعد ال�صريبة 
خالل الربع الثالث من العام احلايل 2014 ما جمموعه 725.927 

الف دينار.
وح�صب البيانات املالية لل�صركة، فقد بلغ جمموع موجوداتها لنهاية 
ايلول من العام 2014 حوايل 15 مليون دينار، مقارنة مع حوايل 

13.7 مليون دينار لنهاية كانون الول من العام املا�صي 2013.
وقال املدير العام ل�صركة �صركة املجموعة العربية الردنية للتاأمني 
نتائجها  على  املحافظة  ا�صتطاعت  ال�صركة  اأن  جعنينة،  ا�صامة 
رغم  احلايل  العام  من  الولى  الت�صعة  ال�صهر  خالل  املميزة 
جهود  نتيجة  وذلك  ال�صعبة،  والقليمية  القت�صادية  الظروف 

العاملني بها.
الكبرية  اجلهود  مع  من�صجمة  تاأتي  النتائج  هذه  باأن  واأ�صاف 
واملتوا�صلة التي يبذلها الكادر الب�صري املوؤهل يف ال�صركة، بالرغم 
من الأو�صاع الإقت�صادية ال�صعبة على م�صتوى املنطقة، والناجتة 
املنطقة  يف  امل�صطربة  ال�صيا�صية  للتفاعالت  ال�صلبية  الآثار  عن 

العربية، وانعكا�صاتها على قطاع التاأمني املحلي.
واأكد اأن ال�صركة ملتزمة يف تطوير وحتديث اأعمالها وايجاد ال�صبل 
مقدمة  يف  البقاء  بهدف  والتحديات  املخاطر  اآثار  من  لتقليل 

�صركات التامني العمالقة يف الأردن با�صتمرار.
اأن ال�صركة �صعت اإلى ان تكون اأكرث ا�صتجابة للتحولت والتغريات 
التي طراأت على اأ�صواقها يف ظل حتديات املناف�صة ال�صديدة التي 
القت�صادي  الدء  على  اثرت  التي  القليمية  والحداث  تواجهها 
حلماية  املبادرات  من  �صل�صلة  باإطالق  قامت  حيث  عام،  ب�صكل 
من  ال�صوقية  ح�ص�صها  وتعزيز   ، جانب  من  الأ�صا�صية  عملياتها 

جانب اآخر .
خا�صة  ا�صرتاتيجية  تنفيذ  على  الآن  تعمل  ال�صركة  اأن  واأ�صاف 
مكانتها  على  لها  يحافظ  ب�صكل  امل�صتقبل  نحو  قدما  بالتحرك 
ال�صوقية، مبينًا اأن ال�صركة حري�صة على موا�صلة التقدم والتطور 

يف تقدمي كافة اخلدمات التاأمينية بجودة عالية.

725 ألف دينار أرباح 
»المجموعة العربية األردنية 

للتأمين« للربع الثالث

جعنينة: الشركة 
تسعى للبقاء في 
مقدمة شركات 

التامين العمالقة 
في األردن

اإلستثمار في قطاع التأمين



بعد  �صافية  اأرباحا  الوطنية  التاأمني  �صركة  حققت 
ما   2014 احلايل  العام  من  الثال  الربع  خالل  ال�صريبة 
جمموعه 958.831 األف دينار باملقارنة مع نف�ص الفرتة 
اأرباحها 506.128  بلغت  العام املا�صي 2013 والتى  من 

األف دينار. 
جمموع  اإرتفاع  عن  لل�صركة  املالية  البيانات  وك�صفت 
 9.2 حوايل  مقابل  دينار  مليون   10.57 اإلى  الإيرادات 
�صايف  بلغ  حيث  املقارنة،  الفرتة  خالل  دينار  مليون 
ارتفع  كما  دينار،  مليون   9.1 اإلى  املكتتبة  االأق�شاط 
جمموع موجودات ال�صركة خالل الربع الثالث  من العام 
مقابل  دينار  مليون   23.6 حوايل  ليبلغ   2014 احلايل 
العام  الول من  كانون  لنهاية  دينار  حوايل 20.2 مليون 

املا�صي 2013.
جرار،  منال  الوطنية  التاأمني  �صركة  العام  املدير  وقالت 
رغم  اليجابية  النتائج  حتقق  مازلت  انها  ال�صركة  ان 
نتائج  على  اثرت  والتي  العاملية  املالية  الزمة  تداعيات 
زيادة  تعتزم  انها  نف�صه  الوقت  يف  موؤكدة  ال�صركات، 

النتاج رغم الظروف القت�صادية العاملية ال�صعبة.
وا�صافت ان ال�صركة ت�صعى الى خدمة القت�صاد الأردين 
جديدة  تاأمينية  تغطيات  تقدمي  يف  بامل�صاهمة  وذلك 
ومتطورة، وحتقيق مكانة متقدمة لل�صركة من خالل زيادة 
ح�صتها يف ال�صوق، والتو�صع يف ال�صتثمار يف جمالت لها 
والتو�شع  التامني،  لن�شاط  م�شاندة  تكون  مرتفع  مردود 
الى  ا�صافة   ، امليادين  كافة  ال�صركة يف  كوادر  تدريب  يف 
الدولية  املعايري  اف�صل  ح�صب  الئتمان  �صيا�صة  تطوير 

وايجاد برامج تاأمينية جديدة وطرحها يف ال�صوق.

خالل  ال�صريبة  بعد  ارباحا  للتاأمني  الو�صط  ال�صرق  �صركة  حققت 
الربع الثالث من العام احلايل 2014 بلغت حوايل 2.1 مليون دينار 

مقابل  1.6 مليون دينار للفرتة ذاتها من 2013.
ال�صركة  ايرادات  جمموع  بلغ  فقد  لل�صركة  املالية  البيانات  وبح�صب 
لنهاية ايلول من العام احلايل 2014 حوايل 16.2 مليون دينار مقابل 
حوايل 14.7 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2013، يف 
العام  الثالث من  للربع  املكتتبة  االق�شاط  فيه �شايف  بلغ  الذي  الوقت 
مليون   11.6 حوايل  قابل  دينار  مليون   12.5 حوايل   2014 احلايل 

دينار للفرتة ذاتها من 2013.
احلايل  العام  من  ذاتها  القيا�ص  فرتة  ال�صركة خالل  موجودات  وبلغ 
دينار  مليون   84.1 حوايل  مقابل  دينار  مليون   86.4 حوايل   2014

للربع الثالث من العام املا�صي 2013.
وقال الرئي�ص التنفيذي ل�صركة ال�صرق الو�صط للتاأمني الدكتور رجائي 
�صوي�ص، اأن النجاح الذي حققته ال�صركة، كان نتيجة تطبيق �صل�صلة 
عاما  بتنفيذها  قام  التي  الناجحة  واملبادرات  ال�صرتاتيجيات  من 
اإدارة  ركزت  الطيبة،  النتائج  هذه  حتقيق  اإلى  �صبيله  ويف  عام.  بعد 
ال�صركة على املمار�صات الآمنة لإدارة املخاطر، وانتهاج ا�صرتاتيجيات 
ا�صتثمارية متنوعة، وتطبيق تقنيات مبتكرة، م�صريا اإلى انه من املتوقع 

اأن ي�صتمر الأداء اجليد لل�صركة خالل الفرتة املتبقية من العام.
 2014 احلايل  العام  من  ايلول  لنهاية  الإيجابية  النتائج  اأن  واأ�صاف 
جاءت من�صجمة مع الأرقام التقديرية، ويحقق الهداف التي ر�صمتها 
من  تعترب  ال�صركة  اأن  نف�صه  الوقت  يف  موؤكدا  العام،  لهذا  ال�صركة 
ال�صركات الأ�صرع منوا يف الأردن وهي تتمتع باأف�صل م�صتوى للمالءة 

املالية بني نظرياتها العاملة يف ال�صوق الردنية.

958 ألف دينار أرباح 
»التأمين الوطنية« 

للربع الثالث

2.1 مليون دينار أرباح 
»الشرق األوسط للتأمين« 

للربع الثالث

جرار: الشركة تعتزم زيادة اإلنتاج 
رغم الظروف االقتصادية

 العالمية الصعبة

صويص: الشركة 
ستواصل أداءها 

الجيد وتحقيق 
النتائج االيجابية 
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على  بناء  العربي  الن�صر  �صركة  حققت 
بياناتها املالية للربع الثالث من عام 2014 
حوايل  بلغت  ال�صريبة  بعد  ارباح  �صايف 
حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   1.75
1.17 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام 

املا�صي 2013.
العربي  الن�صر  ل�صركة  العام  املدير  وقال 
يعقوب �صابيال، انه ح�صب البيانات املالية 
احلايل  العام  من  ايلول  لنهاية  لل�صركة 
الن�صر  �صركة  اأرباح  بلغت  فقد   ،2014
العربي للتاأمني قبل ال�صريبة حوايل 2.3 
مقدارها  زيادة  بن�صبة  اي  دينار  مليون 
التي  و   2013 عام  من  الفرته  لنف�ص   %50
بلغ فيها �صايف الربح قبل ال�صريبة حوايل 

1.52 مليون دينار. 
خالل  املكتتبة  االق�شاط  اإجمايل  بلغ  كما 
 2014 احلايل  العام  من  الثالث  الربع 
بن�صبة  اي  دينار  مليون   20.26 حوايل 
من  الفرته  نف�ص  عن   %19 قدرها  زيادة 
حقوق  وبلغت  كما   ،2013 املا�صي  العام 
 20.86 حوايل  ذاتها  للفرته  امل�صاهمني 
موجودات  اإجمايل  وبلغ  دينار،  مليون 
ال�صركة للفرتة ذاتها حوايل 56.73 مليون 
من  يعزز  ثابتًا  منوًا  بذلك  حمققّة  دينار، 
مكانتها كواحدة من ال�صركات الرائدة يف 

قطاع التاأمني يف الأردن. 
وي�صري املدير العام لل�صركة اإلى اأن ال�صركة 
ت�صعى ب�صكل دائم الى حتقيق الجنازات، 
فتعاظم  املالية،  النتائج  توؤكده   ما  وهو 
اعمالها  حجم  علىاأن  يدل  ارباحها 
ي�صعها  الذي  المر  م�صتمر،  تو�صع  يف 
تقدمي  موا�صلة  يف  كبرية  م�صوؤولية  امام 
اخلدمات التاأمينية املتنوعة وعلى اختالف 

انواعها، وفق اف�صل امل�صتويات املطبة على 
ال�صعيد الدويل ار�صاءا للعمالء.

الكبري  الهتمام  تويل  ال�صركة  اأن  ويوؤكد 
املختلفة،  الجتماعية  الن�صاطات  دعم  يف 
حيث تعترب ال�صركة امل�صوؤولية الإجتماعية 
وواحدة  بها  تلتزم  التي  القيم  من  واحدة 
توا�صل  فهي  لذا  الأ�صا�صية،  اأركانها  من 
ن�صاطات  عدة  دعم  خالل  من  م�صريتها 
وجمعيات  ملوؤ�ص�صات  ورعاية  وفعاليات 
دور  متكني  يف  امل�صاهمة  اأجل  من  اأردنية 
خا�ص  ب�صكل  جمتمعاتهم  يف  الأفراد 
وت�صجيع منو وتطّور املجتمع املحلي ب�صكل 

عام. 
العربي  الن�صر  اأن  �صابيال،  واأ�صاف 
املدار�ص  من  عدد  مع  بتوا�صلها  ا�صتمرت 
من خالل رعاية الفعاليات والأن�صطة التي 
حيث  ال�صابة،  الأجيال  دعم  اإلى  تهدف 
الثالث من  الربع  نهاية  ال�صركة مع  قامت 
و  ال�صلة  كرة  بطولت  برعاية   2014 عام 
و  للبنات  الأهلية  املدر�صة  يف  القدم  كرة 
ومدر�صة  الأرثوذك�صية  الوطنية  املدر�صة 
كما  الوردية،  راهبات  كلية  و  كامربدج 

ودعمت ال�صركة املاراثون الذي نظمته كلية 
دغل�ص  �صام  وخميم  »الفرير«  ل�صال  دي 

ال�صنوي الثاين لأ�صا�صيات كرة ال�صلة. 
وكان لل�صركة ن�صاطات اأي�صًا على ال�صعيد 
لالأطفال  موجهة  العلمي  و  الثقايف 
كدعمها مل�صابقة “UCMAS” الوطنية يف 
»يال  ال�صبابي  املوؤمتر  و  ال�صاد�صة،  دورتها 
وم�صابقات  املطران،  مدر�صة  يف  �صباب« 
»الفورميول ون» و »الروبوتك�ص« يف مدر�صة 

اليوبيل.
لعدد  بدعمها  العربي  الن�صر  وتفخر 
كل  يف  اخلريية  واملبادرات  امل�صاريع  من 
اإلى  »العودة  لربنامج  دعمها  مثل  عام 
املدار�ص« التابع ملركز احل�صني لل�صرطان، 
»هدف  القدم  كرة  بطولة  يف  وامل�صاركة 
من اأجل احلياة« التي نظمها املركز جلمع 
مبادرات  دعم  الى  ا�صافة  التربعات، 
وعدد  ال�صحية  للتوعية  امللكية  اجلمعية 
التى  الربحية  غري  املحلية  اجلمعيات  من 
توجه ن�صاطاتها للعناية بالتنمية وال�صحة 
واملبادرات  املوؤ�ص�صات  هذه  ومن  والتعليم 
نذكر متحف الأطفال و مركز زها الثقايف، 

وجمعية عملية الإبت�صامة الأردنية.

1.7 مليون دينار أرباح 
»النسر العربي للتأمين« للربع الثالث
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سابيال: الشركة 
ستوسع من قاعدة 

خدماتها المقدمة 
إرضاء لعمالئها

اإلستثمار في قطاع التأمين



بلغت ارباح ال�صركة الردنية الماراتية للتاأمني بعد ال�صريبة 
خالل الربع الثالث من العام احلايل 2014 ما جمموعه  5 

11.016 الف دينار.
ايراداتها  جمموع  بلغ  فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب 
مليون   2.4 حوايل   2014 العام  من  ايلول  لنهاية  املتحققه 
دينار، يف الوقت الذي بلغ فيه �شايف االق�شاط املكتتبة خالل 
الربع الثالث من العام 2014 حوايل 1.4 مليون دينار، كما 
وبلغ جمموع موجودات ال�صركة لنهاية ايلول من العام احلايل 

2014 لتبلغ حوايل 12 مليون دينار.
عدنان  للتاأمني  الإماراتية  الأردنية  ال�صركة  عام  مدير  وقال 
ال�صرمان، ان ال�صركة ا�صتطاعت حتقيق نتائج مالية متميزة ، 
خا�صة يف ظل الظروف القت�صادية وال�صيا�صية احلرجة التي 
اإلى  اأن ال�صركة حتر�ص دائما  تعاين منها املنطقة. واأ�صاف 
تبواأ مكانة رائدة يف قطاع التاأمني من خالل تقدمي خدمات 
متميزة ذات جودة عالية وال�صهر على م�صلحة عمالئها، كما 

وت�صعى اإلى حتقيق اأعلى الإيرادات مل�صاهميها.
تعمل  للتاأمني  الإماراتية  الأردنية  ال�صركة  ان  قائال  وتابع 
التي  التامينية  واخلدمات  املتطلبات  كافة  توفري  على  دائما 
وجل  عينيها  ن�صب  ت�صع  فانها  لذلك  العمالء،  يتحتاجها 
وت�صميم  حاليًا،  املتوفرة  املنتجات  تطوير  يف  اهتماماتها 
وبيع املنتجات اجلديدة كليًا، يف ظل توفري خدمات منقطعة 
حمط  ت�صبح  لأن  ت�صعى  فانها  لذلك  لعمالئها،  النظري 
وذلك من خالل  بالأردن،  التاأمني  العمالء يف قطاع  اختيار 
مع  م�صتمر،  ب�صكل  م�صتواها  ورفع  خدماتها  هيكلة  اإعادة 
وتتجاوز  احتياجاتهم  تلبي  لعمالئها  متوا�صلة  خدمة  تقدمي 

تطلعاتهم.

بلغت ارباح �صركة املجموعة العربية الوروبية للتاأمني بعد 
ال�صريبة خالل الربع الثالث من العام احلايل 2014 ما 
 319.435 مع  مقارنة  دينار.،  الف   865.895 جمموعه 

الف دينار.
جمموع  بلغ  فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب 
حوايل   2014 العام  من  ايلول  لنهاية  املتحققه  ايراداتها 
دينار  مليون   8 حوايل  مع  مقارنة  دينار،  مليون   11.2
الذي  الوقت  يف   ،2013 املا�صي  العام  من  ذاتها  للفرتة 
من  الثالث  الربع  خالل  املكتتبة  االق�شاط  �شايف  فيه  بلغ 
العام 2014 حوايل 12.2 مليون دينار، كما وبلغ جمموع 
 2014 العام احلايل  من  ايلول  لنهاية  ال�صركة  موجودات 

لتبلغ حوايل 24.1 مليون دينار.
الوروبية  العربية  املجموعة  ل�صركة  العام  املدير  وقال 
ان  اإلى  �صعت  ال�صركة  اأن  حدادين،  خلف  با�صم  للتاأمني 
تكون اأكرث ا�صتجابة للتحولت والتغريات التي طراأت على 
اأ�صواقها يف ظل حتديات املناف�صة ال�صديدة التي تواجهها 
القت�صادي  الدء  على  اثرت  التي  القليمية  والحداث 
املبادرات  من  �صل�صلة  باإطالق  قامت  حيث  عام،  ب�صكل 
حلماية عملياتها الأ�صا�صية من جانب ، وتعزيز ح�ص�صها 

ال�صوقية من جانب اآخر .
ا�صرتاتيجية  تنفيذ  على  الآن  تعمل  ال�صركة  اأن  واأ�صاف 
يحافظ  ب�صكل  امل�صتقبل  نحو  قدما  بالتحرك  خا�صة 
حري�صة  ال�صركة  اأن  مبينًا  ال�صوقية،  مكانتها  على  لها 
اخلدمات  كافة  تقدمي  يف  والتطور  التقدم  موا�صلة  على 

التاأمينية بجودة عالية.

511 ألف دينار أرباح 
»األردنية اإلماراتية 

للتأمين« للربع الثالث

865 ألف دينار أرباح 
»المجموعة العربية األوروبية 

للتأمين« للربع الثالث

الشرمان: نعمل 
دائما على توفير 

كافة المتطلبات 
والخدمات 

التأمينية التي 
يحتاجها العمالء

حدادين: 
الشركة سعت 

إلى أن تكون 
أكثر استجابة 

للتحوالت 
والتغيرات
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ال�صرق العربي  اأرباح �صركة   ارتفع �صايف 
للتاأمني بن�صبة 29 % خالل الأ�صهر الت�صعة 
بنف�ص  مقارنة  احلايل  العام  من  الأولى 
الفرتة من العام املا�صي 2013، حيث بلغ 
جمموع �صايف الأرباح  3.25 مليون دينار 
مليون   2.52 مع  مقارنة  اأيلول  نهاية  يف 
دينار يف نف�ص الفرتة للعام املا�صي 2013.

عقد  العربي  ال�صرق  اإدارة  جمل�ص  وكان 
موؤخرا،   2014 ل�صنة  ال�صابع  اجتماعه 
الثالث  للربع  املرحلية  امليزانية  اأقر  حيث 
لل�صركة للفرتة املنتهية يف 30/09/2014.
اللوزي  نا�صر  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
اإن »اأعمال ال�صركة للربع الثالث من العام 
احلايل كانت قيا�صية بكل املقايي�ص، فقد 
مليون   65.9 املكتتبة  االأق�شاط  بلغت 
يف  دينار  مليون   59.9 مع  دينارمقارنة 
ن�صبتها  بزيادة   2013 للعام  الفرتة  نف�ص 

 .»% 10
ال�صريبة  قبل  الربح  �صايف  »بلغ  واأ�صاف 
مقارنة  دينار  مليون  واملخ�ص�صات5.1 
الفرتة  نف�ص  يف  دينار  مليون   4.1 مع 
ل�صنة 2013 بزيادة ن�صبتها 22 %«.وزادت 
دينار  مليون   6.17 مبقدار  املوجودات 
بلغت  اإذ   2014 الثالث  الربع  نهاية  حتى 
دينار، مقارنة مع 83.61  مليون   89.79

 ،31/12/2013 يف  كما  دينار،  مليون 
الودائع  زادت  كما   ،%  7 ن�صبتها  بزيادة 
بن�صبة  دينار  مليون   2 مبقدار  البنكية 
لت�صل   2013 ال�صابق  العام  عن   %  7
اللوزي  واأ�صاف  دينار.  مليون   29.57
خططها  تطوير  يف  ما�صية  ال�صركة  اأن 
واإ�صافة  الإنتاج  زيادة  يف  الطموحة 
املزيد من املنتجات التاأمينية التي تخدم 
املواطن وحتقق رغباته يف �صمان �صحته 
وممتلكاته بطريقة اآمنة لدى �صركة تتمتع 

بامل�صداقية والريادة. 
من جانبه قال الرئي�ص التنفيذي لل�صركة 
النتائج  »هذه  اإن  عبداخلالق  ع�صام 
القيا�صية يف تاريخ ال�صركة تاأتي من�صجمة 

التي  واملتوا�صلة  الكبرية  اجلهود  مع 
ال�صركة  املوؤهل يف  الب�صري  الكادر  يبذلها 
بالرغم من الأو�صاع القت�صادية املرتدية 
الآثار  عن  والناجتة  املنطقة  م�صتوى  على 
امل�صطربة  ال�صيا�صية  للتفاعالت  ال�صلبية 
على  وانعكا�صاتها  العربية  املنطقة  يف 

قطاع التاأمني املحلي«.
تعوي�صات  مبالغ  بدفع  ال�صركة  وقامت 
من  الثالث  الربع  نهاية  حتى  للمت�صررين 
دينار  مليون   53 جتاوزت  احلالية  ال�صنة 
اأو  ال�صيولة  ن�صبة  على  ذلك  يوؤثر  اأن  دون 
ا�صتخدام  يتم  مل  كما  لل�صركة،  الربحية 
اأي مبالغ من الودائع الثابتة لل�صركة والتي 
زادت بدورها اأكرث من 7 % عما كانت عليه 

يف بداية العام.

3.25 مليون دينار أرباح 
»الشرق العربي للتأمين« للربع الثالث

عبدالخالق: النتائج 
المالية للشركة تعتبر 

قياسية ومنسجمة 
مع جهودها لخدمة 

العمالء









أخبار اقتصادية

أنشأت نظامًا إلدارة الجودة بما يتوافق مع المتطلبات العالمية

المجالي: الشركة تقوم بتقديم أفضل الخدمات 
للمسافرين والزوار على حد سواء

“األسواق الحرة األردنية”... 
نجاح وتطور مستمران

نجحت بتحديث 
أسواقها وافتتاح 
الجديد بما يتناسب مع 
المواصفات العالمية

تلعب دورا كبيرا في 
رفد االقتصاد الوطني 
من خالل تشجيع 
النشاط السياحي

“استطاعت األسواق الحرة ارتقاء سلم النجاح والوصول إلى أعلى مراتب الكمال في 
العمل، حيث تعتبر بوابة دخول المملكة، وتسعى لتحقيق الراحة لزوار المملكةو 

استطاعت أن تبني عالقة مميزة مع المسافرين في جميع مراكزها المنتشرة في كافة 
المعابر الحدودية للمملكة.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة األسواق الحرة األردنية / المهندس هيثم المجالي، ان 
الشركة قامت بفتح أسواق حرة في كافة المراكز الحدودية والبرية التي تربط المملكة 

بدول الجوار، وتقوم بخدمة كافة المغادرين والقادمين من خالل هذه المراكز”
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أخبار اقتصادية

تقوم بعرض كافة البضائع األصلية ذات 
العالمات التجارية الكبرى داخل أسواقها

ان  لـ»امل�صتثمرون«  حديثه  خالل  وي�صيف 
تتوزع  احلرة  الأ�صواق  ل�صركة  التابعة  الأ�صواق 
ال�صيخ  وج�صر  والرمثا  جابر  مناطق  على 
والكرامة،  ح�صني،  امللك  وج�صر  ح�صني، 
وميناء  اإيالت،   - العقبة  ومعرب  والعمري، 
العقبة، وعّمان، اإلى جانب �صوق متوا�صع للبيع 

يف اجلملة يف مدينة العقبة.

اأن  املجايل  اكد  ال�صركة،  تاأ�صي�ص  وحول 
م�صاهمة  �صركة  هي  الأردنية  احلرة  الأ�صواق 
بني  مب�صاركة   1997 عام  يف  تاأ�ص�صت  عامة 
وت�صغيل  باإدارة  واخلا�ص  العام  القطاعني 
والبحرية،  الربية  احلدود  على  احلرة  اأ�صواق 
بالإ�صافة اإلى ال�صوق يف عّمان خلدمة البعثات 
تقوم  حيث  اململكة،  يف  املعتمدة  الدبلوما�صية 
ال�صركة منذ تاأ�صي�صها بتقدمي اأف�صل اخلدمات 
للم�صافرين والزوار على حد �صواء، كما  تلعب 
يف  القت�صادية  احلياة  اثراء  يف  بارزا  دورا 

الأردن بكل جديد.

�صلم  وارتقاء  بالنمو  م�صريتها  متيزت  ال�صركة 
رحلتها  بداية  منذ  ا�صتطاعت  حيث  النجاح، 
املنطقة  يف  املحيطة  التحديات  مع  التعامل 
والعامل، بالتخطيط والدرا�صة ومواكبة اجلديد 
وتطويرها  اخلدمات  اأف�صل  تقدمي  وموا�صلة 
اخلربة  اإدارتها  منح  الذي  الأمر  للم�صافرين، 
�صنوات  خالل  لت�صبح  الرتاكمية  واملمار�صة 
يف  واملميزة  الرائدة  ال�صركات  اإحدى  املا�صية 

جمالها على امل�صتويني املحلي والدويل.

وا�صتمتاع  راحة  لتحقيق  ال�صركة  وت�صعى 
الواجهة  فهي  للمملكة،  دخولهم  حلظة  زوار 
امل�صافرين  دخول  وبوابة  لالردن  احل�صارية 
والدور  اأهميتها  مدى  على  يدلل  ما  وهو  اليه، 
الكبري الذي ت�صكله يف رفد القت�صاد الوطني، 
ت�صجيع  على  رئي�صي  وب�صكل  تعمل  فال�صركة 
كبري  ب�شكل  يعتمد  بلد  يف  ال�شياحي  الن�شاط 

على هذا القطاع كدخل اقت�صادي رئي�صي.

منذ  جنحت  ال�صركة  ان  املجايل  وي�صيف 
اجلديد  وافتتاح  اأ�صواقها  بتحديث  انطالقتها 
مبا يتنا�صب مع املوا�صفات العاملية، وذلك وفق 
الذي   الأمر  عالية،  بدقة  مو�صوعة  عمل  خطة 
اخلطط   وت�صع  تتنامى  الإدارة  كفاءة  جعل 
ال�صركة  اأن  اإلى  م�صريا  اأ�صواق جديدة،  لإن�صاء 
حتديث  يف  املالية  اإمكانياتها  كامل  �صّخرت 
اأ�صواقها مبا يتنا�صب مع التطور ال�صياحي التي 

اململكة. ت�صهده 
والى  من  ال�صفر  حركة  لزيادة  نتيجة  اأنه  وبني 
احلرة  الأ�صواق  داخل  احلركة  فان  اململكة، 
واجلوية  الربية  املعابر  كافة  يف  املنت�صرة 
ا�صتطاعت  حيث  مكثفة،  حركة  ت�صهد  للمملكة 
اأن تبني عالقة مميزة مع امل�صافرين،  ال�صركة 
وذلك بف�صل امل�صتوى الراقي من اخلدمات التي 
تقدمها، والتي جت�صدت برت�صيخ ثقة امل�صافرين 
والزائرين بـال�صواق احلرة الأردنية، فال�صركة 
والزائرين  امل�صافرين  ثقة  تر�صيخ  ا�صتطاعت 
فهي  خدماتها،  بجودة  العامل  دول  كافة  من 
ذات  ال�صلية  الب�صائع  كافة  بعر�ص  تقوم 

ا�صواقها،  داخل  الكربى  التجارية  العالمات 
امل�صداقية  ال�صركة يف عملها على  تعتمد  حيث 
من  جتلبها  التي  ال�صلية  ب�صائعها  عر�ص  يف 
العالية  اجلودة  ذات  الأ�صا�صية  م�صاردها 

وال�صمعة الراقية عامليا.

كبريًا  تعاونًا  هناك  اأن  اإلى  املجايل  وي�صري 
ومثمرًا ما بني الأ�صواق احلرة واجلهات الأمنية 
اجلمارك  وكذلك  احلدود،  على  املتواجدة 
الأردنية، والذي كان لها الدور الكبري يف جناح 
م�صرية الأ�صواق، منوها يف الوقت نف�صه اإلى اأن 
هذا التعاون الكبري ياأتي من باب الأهمية التي 
حتظى بها الأ�صواق احلرة، والتي ل تقل اأهمية 
الأ�صواق  كون  يف  واملعابر،  احلدود  اأهمية  عن 
وعامل  الوطن،  واجهة  هي  واملعابر  واحلدود 

جذب �صياحي مهمًا للوطن.
حركة  وجود  عدم  من  الرغم  على  اأنه  وبني 
كانت  حيث  ال�صمالية  احلدودية  املراكز  على 
عالية   ن�صبة  ت�صكل  املراكز  هذه  يف  املبيعات 
خطط  لوجود  ولكن   %27 ال�صركة  مبيعات  من 
ا�صتطاعت  ال�صركة  لدى  وا�صرتاتيجية  وقاية 
على  الرتكيز  خالل  من  النمو  على  حتافظ  ان 

املراكز والأ�صواق  الأخرى  املنت�صرة.
وفيما يتعلق ب�صوق عمون الواقع يف جبل عمان 
�صوف ينتقل يف الن�صف الثاين  من عام 2015 
والذي  اجلديد  العبديل  م�صروع  منطقة  الى 
)البوليفارد(  �صارع  يف  النتهاء  على  اأو�صك 
ا�صعاف   3 اجلديد  ال�صوق  م�صاحة   تبلغ  حيث 

من حيث امل�صاحة وتقدر 1300م مربع .
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»تطوير العقبة« تطرح فرصًا
 استثمارية شمال المدينة
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التطوير  �صركة  العقبة،  تطوير  �صركة  طرحت 
منطقة  ل�صلطة  التطويري  والذراع  املركزية 
الفر�ص  اأولى  اخلا�صة،  القت�صادية  العقبة 
والدوليني  املحليني  للم�صتثمرين  ال�صتثمارية 
مدينة  �صمال  اجلديدة،  العمال  منطقة  يف 
الدويل،  احل�صني  امللك  مطار  من  قرب  العقبة 
مب�صاحة 704 الف مرت مربع، بعد النتهاء من 
والأ�صا�صية  التحتية  البنية  اأعمال خدمات  كافة 

للمنطقة.
العقبة  تطوير  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 
هذه  طرح  ياأتي  غامن  اأ�صعد  غ�صان  املهند�ص 
اخلطط  من  كجزء  ال�صتثمارية  الفر�ص 
والتي  املتكاملة  القت�صادية  ال�صرتاتيجية 
التنمية  عنا�صر  كافة  لربط  ال�صركة،  و�صعتها 
قيد  وم�صاريع  الواقع  اأر�ص  على  م�صاريع  من 
فر�ص  لتوفري  التحتية،  البنية  وتوفري  الن�صاء 
عمل متنوعة لأبناء املجتمع املحلي يف حمافظة 

العقبة.
اجلديدة  العمال  منطقة  »متتلك  واأ�صاف: 
اهمية حيوية الى جانب اأحكام تنظيمية مميزة، 
لال�صتثمار  املتاحة  الرا�صي  م�صاحات  ترتاوح 
 30 الى  و�صول  الف  و10  الف   4 بني  ما  فيها 
ونقل  املنطقة  تطوير  وبعقد  مربعا  مرتا  الف 
امللكية، ومبا ان املنطقة تتمتع مبوقع ا�صرتاتيجي 
فاأن ال�صتثمارات املقرتحة لهذه املنطقة ت�صمل 
مقاهي،  مطاعم،  مكاتب،  جتارية،  حمالت 
بنوكا، قاعات  ريا�صية، مراكز �صحية،  �صالت 
�صكن  خمدومة،  �صققا  فنادق،  اجتماعات، 

طلبة،مراكز ترويحية وريا�صات نوعية«.
تطوير  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  وقال 
مفتوح جلميع  املجال  ان  رمان  اأبو  ب�صار  العقبة 
منطقة  يف  بال�صتثمار  واملهتمني  امل�صتثمرين 
ومنطقة  عامة  اخلا�صة  القت�صادية  العقبة 
�صركة  ان  م�صريا  خا�صة،  اجلديدة  العمال 

ا�صتثمارية متنوعة  العقبة تعر�ص فر�صا  تطوير 
العقارية،  ال�صياحية،  القطاعات  خمتلف  يف 
والنقل،  اللوج�صتية  واخلدمات  ال�صناعية، 
اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة  ان  موؤكدا 
تعترب من املناطق التي حتظى باأهمية كبرية يف 
جمال ال�صتثمار الناجح، بحيث تخطو خطوات 
�صمن  لت�صبح  العقبة  مدينة  لتمكني  �صريعة 
لل�صياحة  ا�صرتاتيجي  كمق�صد  الريادية  املدن 

والعمال على البحر الحمر.
حيوية  مراكز  اجلديدة  العمال  منطقة  وت�صم 
القت�صادية  العقبة  �صلطة منطقة  كمبنى  هامة 
الردنية  واجلامعة  العربي،  والبنك  اخلا�صة، 
بن  ها�صم  المري  وم�صت�صفى  العقبة،  فرع   -
عبداهلل الثاين الع�صكري، والعديد من امل�صاريع 
قيد التنفيذ للعديد من ال�صركات التي مت توقيع 
جممعات  وتت�صمن  والتطوير  البيع  اتفاقيات 

جتارية.

أخبار اقتصادية



 

دعا رئي�ص غرفة �صناعة الأردن اأمين حتاحت 
احلكومة اإلى عدم رفع اأ�صعار مدخالت اإنتاج 

اأ�صعار الكهرباء. القطاع ال�صناعي وخا�صة 
ارتفاع  اإن  �صحايف،  بيان  يف  حتاحت  واأ�صار 
اثر  القطاع  مدخالت  على  الطاقة  فاتورة 
الداخل  يف  تناف�صيته  على  مبا�صر  ب�صكل 
التي  الن�صبية  الأهمية  من  بالرغم   ، واخلارج 
وم�صاهمته  الوطني  لالقت�صاد  القطاع  ميثلها 
ورفع  العاملة  الأيدي  ت�صغيل  يف  الكبرية 

ال�صادرات.
الوطنية  ال�صناعة  اإن  على  حتاحت  واكد 
حتظى بثقة كبرية يف الأ�صواق العاملية وحتتاج 
النمو  ن�صب  حتقيق  يف  لت�صتمر  م�صاندة  الى 
الكهرباء  رفع  احلكومة  املرجوة.وتعتزم 
�صل�صلة  15%، �صمن  بن�صبة  املقبل  العام  مطلع 

اأعلنت عنها �صابقا. ارتفاعات 
مدخال  تعترب  الكهرباء  اإن  حتاحت  واأ�صاف 
من  لعدد  الإنتاجية  العملية  يف  اأ�صا�صيا 
القطاعات ال�صناعية الفرعية ، ما �صيوؤدي يف 
التي  الكبرية  التحديات  ظل  -يف  رفعها  حال 
يعي�صها القطاع -الى تكاليف اإ�صافية تفقدها 
املحلي  ال�صوق  يف  تناف�صيتها  من  مزيدًا 
�صدور  اأن  والدولية.واكد  الإقليمية  والأ�صواق 
الإح�صاءات  دائرة  من  القيا�صية،  الأرقام 
ال�صناعي  الإنتاج  واأ�صعار  لكميات  العامة، 
بينت   2014 العام  من  الأولى  ا�صهر  للت�صعة 
مبا  ارتفعت  قد  ال�صناعي  الإنتاج  كميات  اأن 
املنتجني  اأ�صعار  وانخفا�ص   %1.3 ن�صبته 
اأن  موؤكدا   ،%1.5 ن�صبته  مبا  ال�صناعيني 
عاتقه  على  ياأخذ  الأردين  ال�صناعي  القطاع 
اإنفاقه  ا�صتقرار  و�صمان  امل�صتهلك  حماية 
اأ�صعار ثابتة ملنتجاته  على ال�صلع للحفاظ على 
اإي  حتميله  وعدم  الإنتاج  تكاليف  وتخفي�ص 

اإ�صافية. اأعباء 
عام  مدير  املحروق  ماهر  الدكتور  واأرجع 
اأ�صعار  انخفا�ص  يف  الرئي�صي  ال�صبب  الغرفة 
الأولى  الت�صعة  لالأ�صهر  ال�صناعيني  املنتجني 
ومنها  ال�صلع  من  مهمة  جمموعة  لنخفا�ص 
�صلع اأن�صطة التعدين وا�صتغالل املحاجر والتي 
مئوية  نقطة  بحوايل  بالنخفا�ص  �صاهمت 
واملنتجات  املواد  �صنع  وجمموعة  واحدة، 

الكيماوية مبقدار 1.2 نقطة مئوية.
�صناعة  غرفة  رئي�ص  قال  اخرى  جهة  من 
الردن امين حتاحت اأن ال�صادرات ال�صناعية 
حققت اداءًا متميزًا من واقع �صهادات املن�صاأ 
)عمان،  ال�صناعية  الغرف  عن  ال�صادرة 
الأولى  اأ�صهر  الع�صرة  خالل  اإربد(  الزرقاء، 
 %1.8 بلغت  منو  بن�صبه  احلايل  العام  من 

مقارنة مع نف�ص الفرتة من العام املا�صي.
و�صلت  ال�صناعية  ال�صادرات  ان  وا�صاف 
خالل الع�صرة �صهور الولى الى حوايل 4.12 
دينار  مليار   4.04 مع  مقارنة  دينار  مليار 
متوقعا  املا�صي  العام  من  الفرتة  نف�ص  خالل 
من  تواجهه  مما  بالرغم  منوها  موا�صلة 
معيقات خا�صة يف ظل ما ت�صهده املنطقة من 
احداث �صيا�صية اثرت على عملية نقل و�صحن 

املنتجات ال�صناعية الى دول القليم.
ال�صناعية  ال�صادرات  ان  حتاحت  وقال 
الوطنية  لل�صادرات  الرئي�صي  العمود  هي 

اخلارجية  التجارة  لعملية  الأول  واملحرك 
بالعمالت  املدفوعات  مليزان  الأول  والرافد 
تخطت  املن�صرم  العقد  فخالل  الأجنبية، 
من   %90 عن  يزيد  ما  ال�صناعية  ال�صادرات 

ال�صادرات الوطنية .
ال�صادرات  من  الأكرب  الن�صبة  اأن  واكد 
ال�صناعات  قطاع  يف  تركزت  ال�صناعية 
يزيد  ما  على  م�صتحوذة  واملحيكات  اجللدية 
ال�صناعية  ال�صادرات  اجمايل  من   %20 عن 
مليون   851.2 الى  و�صلت  اجمالية  وبقيمة 
تلته   ،%10 حوايل  منو  ن�صبة  حمققة  دينار 
الكيماوية  ال�صناعات  قطاع  �صادرات 
 747.2 بلغت  بقيمة  التجميل  وم�صتح�صرات 
 ،%2.6 منو  ن�صبة  بذلك  حمققة  دينار  مليون 
حيث  التعدين  قطاع  الثالثة  املرتبة  يف  وحل 
مليون   527.5 الى  �صادراته  قيمة  و�صلت 
بن�صبة  �صادراته  تراجع  من  بالرغم  دينار 
العام  من  الفرتة  نف�ص  مع  مقارنة   %3.3

املا�صي.
وبني حتاحت ان �صادرات غرفة �صناعة عمان 
تراجعت بن�صبة 0.6% مقارنة مع نف�ص الفرتة 
 3237 حوايل  الى  لت�صل  املا�صي،  العام  من 
مليون دينار، ويعود ال�صبب الرئي�ص لذلك الى 
انخفا�ص قيمة �صادراتها الى ال�صوق العراقية 
�صادرات  كل من  20%، يف حني منت  بحوايل 
 ،%9 بن�صبة  واربد  الزرقاء  �صناعة  غرفة 
غرفة  �صادرات  لت�صل  التوايل،  على   %17.2
مليون   506.5 حوايل  الى  الزرقاء  �صناعة 

دينار.
تعمل  الردن  �صناعة  غرفة  ان  الى  واأ�صار 
القنوات  كافة  تزويد  على  حثيث  وب�صكل 
القطاع  يف  التطورات  باأبرز  العالمية 
ال�صناعي وعلى �صعيد ال�صادرات، وذلك من 
�صوية  لرفع  اخلطاب  توحيد  على  العمل  اجل 

القطاع .

4.1 مليار دينار الصادرات الصناعية خالل »10« أشهر

حتاحت يدعو لعدم رفع أسعار
 الكهرباء على القطاع الصناعي
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الأردنية  الفو�صفات  مناجم  �صركة  حققت 
مقابل  دينار  مليون   8.7 قدره  �صافيا  ربحا 
العام  من  الثالث  للربع  دينار  مليون   12
اقتطاعات  بعد  ال�صايف  الربح  2013.وجاء 
خم�ص�ص �صريبة الدخل بقيمة 4.46 مليون 
عنها  �صدر  بيان  يف  ال�صركة  وعزت  دينار، 
الفرتة  بذات  مقارنة  ال�صايف  الربح  تراجع 
حوافز  خم�ص�ص  الى  املا�صي  العام  من 
منها  دينار،  مليون   19.5 بقيمة  املوظفني 
لغايات  الثالث  الربع  يف  دينار  مليون   6.5
التي  املالية  البيانات  املوظفني بح�صب  حوافز 
بها  وزود  اأخريا  ال�صركة  اإدارة  اأقرها جمل�ص 

هيئة الوراق املالية.
بلغ  الت�صغيلي  ربحها  اأن  ال�صركة  وقالت 
الربع  نهاية  حتى  دينار  مليون   33.975
 14.604 2014 مقارنه مع  العام  الثالث من 

مليون دينار للفرتة ذاتها من العام 2013 .
عامر  املهند�ص  الدارة  جمل�ص  رئي�ص  وبني 

لنظام  املخ�ص�صات  اجمايل  اأن  املجايل 
مع  دينار  مليون   26 الى  �صي�صل  احلوافز 
ال�صركة  تكون  »وبذلك  احلايل  العام  نهاية 
اخل�صو�ص،  بهذا  كافة  التزاماتها  اأنهت  قد 
الذين  املوظفني  خم�ص�صات  ذلك  يف  مبا 
 2015 العام  النظام يف  ي�صتفيدون من  �صوف 
ال�صركة  اأن  موظفا«.وبني   261 وعددهم 
و�صلت  حيث  الفو�صفات،  اإنتاج  كميات  رفعت 
الكميات املنتجة من الفو�صفات اإلى 5 ماليني 
طن مع نهاية الربع الثالث من العام احلايل، 
من  ذاتها  للفرتة  طن  ماليني   4 مع  مقارنة 
كميات  يف  الزيادة  اأن  مو�صحا   ،2013 العام 
الطن  اإنتاج  تكلفة  انخفا�ص  اإلى  اأدت  الإنتاج 
اأرباح  حتقيق  يف  اأي�صا  اأ�صهم  مما  الواحد 
ت�صغيلية اأكرب.وبني الرئي�ص التنفيذي لل�صركة 
الفو�صفات  كميات  اأن  ال�صقر  �صفيق  الدكتور 
5ر3  يقارب  ما  و�صلت  ت�صديرها  مت  التي 
مقارنة  الثالث  الربع  نهاية  حتى  طن  مليون 

عام  من  ذاتها  للفرتة  طن  مليون   2.5 مع 
للو�صول  ت�صعى  ال�صركة  اأن  الى  لفتا   ،2013
العام  نهاية  مع  طن  مليون   4.5 ت�صدير  اإلى 
بيع  اأ�صعار  يخ�ص  2014.وفيما  احلايل 
اأ�صعار  اأن  ال�صقر  الدكتور  بني  الفو�صفات، 
حيث  م�صتمر،  حت�صن  يف  الفو�صفات  بيع 
و�صل معدل �صعر بيع الطن امل�صدر اإلى 104 
احلايل  العام  من  الثالث  الربع  يف  دولرات 
مقارنة مع 99 دولرا يف نهاية الن�صف الأول 
بعد  جاء  ذلك  اأن  موؤكدا  احلايل،  العام  من 
العديد من املفاو�صات مع العمالء التقليديني 
تف�صيلية. باأ�صعار  اأ�صواق جديدة  فتح  ونتيجة 

قيمة  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وبح�صب 
الثالث 523 مليون  الربع  نهاية  املبيعات حتى 
ت�صكل  دينار،  مليون   418 مع  مقارنة  دينار 
الربع  نهاية  حتى  ال�صركة  مبيعات  اجمايل 
 105 وبزيادة قدرها   2013 العام  الثالث من 

ماليني دينار.

8.7 مليون دينار أرباح »الفوسفات« للربع الثالث

المجالي: الشركة رفعت كميات اإلنتاج 
إلى 5 ماليين طن مع نهاية أيلول
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مرحلة  اطالق  ( عن  ) جيفكو  لال�صمدة  الهندية  الردنية  ال�صركة  اعلنت 
النتاجية  العمليات 

يف م�صروع املجمع ال�صناعي بال�صيدية والذي تكلف تاأ�صي�صه وت�صغيله مبلغ 
860 مليون دولر

نقلة  بانه  امل�صروع  و�صف  املجايل  عامر  املهند�ص  الدارة  جمل�ص  رئي�ص 
جلهة  �صواء  الأردنية   الفو�صفات  مناجم  �صركة  ا�صرتاتيجية  يف  اأ�صا�صية 
اليجابية  بانعكا�صاته  املحلي  ادائها  يف  او  لل�صركة  الدويل  احل�صور  قوة 
معان  حمافظة  خدمة  مقدمتها  ويف  القت�صادية  القطاعات  خمتلف  على 

اململكة. كما بقية حمافظات جنوب 
مرحلة  بداية  اأقر  الخري  اجتماعه  يف  )جيفكو(  ادارة  جمل�ص  وكان 
مناجم  �صركة  بني  �صراكة  ميثل  الذي  املجمع  يف  النتاجية  العمليات 

الهند لالأ�صمدة  وتعاونية مزارعي  الفو�صفات  
العمل به �صنة يف 2010 ، مبجمع �صناعي ي�صم  بداأ  الذي  امل�صروع  ويتمثل 
 ، الكربيتيك  حام�ص  لإنتاج   واآخر  الف�صفوريك  حام�ص  لنتاج  م�صنعا 
امل�صروع  ان متويل هذا  املجايل  املهند�ص  وقال   . التابعة  بالإ�صافةللمرافق 
النقد  ل�صندوق  التابعة  الدولية  التمويل  موؤ�ص�صة  من  رئي�صي  ب�صكل  مت 

الدويل والبنك ال�صتثماري الوروبي يف لوك�صمبورغ.
وا�صاف رئي�ص جمل�ص الدارة ان كميات النتاج املقررة ل�صركة )جيفكو( 
ت�صل 500.000 طن مرتي من حام�ص الفو�صفوريك �صي�صار لت�صديرها 
بالكامل خارج الردن وخا�صة للهند مبردود يقارب بالأ�صعار الراهنة 325 

مليون دولر امريكي.
واكد املهند�ص املجايل على املردود القت�صادي والجتماعي الوطني الذي 
العمالة  فحجم  مماثلة،  دولية  قلة  من  واحدا  يعترب  الذي  امل�صروع  ميثله 

وظيفة،%60   300 ت�صل  املكننة  عايل  امل�صروع  هذا  ي�صغلها  التي  الردنية 
لأبناء  الوطنية  احل�صة  هذه  ون�صف  اجلنوب  حمافظات  لأبناء  منها 
�صوق  يف  للم�صروع  الت�صغيلية  الطاقة  عن  ف�صاًل  هذا  معان.  حمافظة 
ميناء  ت�صغيل  على  اليجابي  الت�صديري  والتاأثري  املحلي،  ال�صتهالك 

النقل املحلي . العقبة وتن�صيط �صوق 

المشروع :كلفته 860 مليون دوالر بصادرات 325 مليونًا سنويًا 
وتشغيل 300 من أبناء محافظات الجنوب

م. المجالي: إطالق المرحلة التشغيلية 
لمصنع الشيدية لحامض الفوسفوريك
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أنشأت نظامًا إلدارة الجودة بما يتوافق مع المتطلبات العالمية

مساد: تمكنا خالل فترة قصيرة من كسب ثقة
 السوق األردنية والعربية والعالمية

األكاديمية األردنية للدراسات البحرية 
... إنجاز وطني

توفر المشاغل 
الهندسية الخاصة بها 
والتي تم تزويدها بكافة 
الوسائل التدريبية

الهيئة التدريسية 
والتدريبية تتألف من 
أكاديميين ومهندسين 
بحريين وربابنة أردنيين 
وعرب

“تمكنت خالل فترة زمنية قصيرة من كسب ثقة السوق األردنية والعربية والعالمية، 
حيث تتوفر فيها  المشاغل الهندسية الخاصة بها والتي تم تزويدها بالمعدات 

والوسائل التدريبية المختلفة والالزمة للتدريب، باإلضافة إلى معمل السالمة البحرية.
األكاديمية األردنية للدراسات البحرية، تأسست في مطلع عام 2004، كأول أكاديمية 

أردنية متخصصة في مجال الدراسات البحرية لتوفير فرص التعليم والتدريب للعاملين 
والراغبين في العمل كضباط مالحة، ومهندسين بحريين، وبحارة وميكانيكيين على 

ظهر السفن التجارية.”
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وقعت إتفاقيات تعاون مشترك مع عدد 
من المنظمات العربية والدولية البحرية

للدرا�صات  الأردنية  الأكادميية  عام  مدير  ويقول 
حديثه  خالل  م�صاد  م�صطفى  الدكتور  البحرية 
للدرا�صات  الأردنية  الكادميية  اأن  للم�صتثمرون 
يف  الوطنية  الإجنازات  اكرب  من  تعترب  البحرية 
توفري  يف  ت�صهم  حيث  البحري،  النقل  �صناعة 
وت�صغيل  لإدارة  واملوؤهل  املدرب  الب�صري  العن�صر 

الأ�صاطيل البحرية الأردنية والعربية والأجنبية.

يف  يقع  لالكادميية  الرئي�صي  املقر  اأن  وي�صيف 
عمان وي�صمل ثالثة مبان، املبنى الرئي�صي ويحتوي 
ومر�صم  حا�صوب  ومعامل  درا�صية  قاعات  على 
وخمتربات )للمحاكيات وال�صالمة(، ومبنى ادارة 
الهند�صية،  امل�صاغل  ومبنى  والتدريب،  الكادميية 
تدري�صية  هيئة  بامتالكها  الكادميية  تتميز  حيث 
اأكادمييني  من  تتكون  بالبنان،  لها  ي�صار  وتدريبية 
من  وعرب،  اأردنيني  وربابنة  بحريني  ومهند�صني 

ذوي اخلربة العلمية والعملية.

الهند�صية اخلا�صة  امل�صاغل  الأكادميية  وتتوفر يف 

بها والتي مت تزويدها باملعدات والو�صائل التدريبية 
معمل  اإلى  بالإ�صافة  للتدريب،  والالزمة  املختلفة 
من  الطالب  يتمكن  حتى  البحرية،  ال�صالمة 
عملهم  لإمتام  املطلوبة  الفنية  املهارات  اكت�صاب 
احلديثة  باملراجع  مزودة  ومكتبة  عالية،  بكفاءة 
الهند�صة  تخ�ص�صات  يف  اجلديدة  الطبعات  ذات 
بال�صافة  وم�صلى،  وكفترييا  البحرية  واملالحة 
التدري�ص  هيئة  باع�صاء  اخلا�صة  املكاتب  الى 
حلوايل  الدرا�صية  القاعات  وتت�صع  والإداريني. 
30 الى 60 طالبًا تقريبا يف كل قاعة. كما يحتوي 
�صخ�صًا   200 حلوايل  يت�صع  مدرج  على  املبنى 

جمهز بالنظمة ال�صوتية وال�صوئية الالزمة.

الطلبة  مئات  بالكادميية  الدرا�صة  يف  وينتظم 
�صنويا منهم من هم طالب يف الدرا�صات الأ�صا�صية 
بق�صميها الهند�صي والبحري، كما اأن هنالك عددا 
كبريا من الطلبة يتلقون تدريبهم العملي على ظهر 
ال�صفن الأردنية والعربية والأجنبية، بالإ�صافة اإلى 
ومن  التاأهيلية،  بالدرا�صات  ملتحقني  جمموعة 

هنالك  الأردنيني  جانب  اإلى  اأنه  بالذكر  اجلدير 
واأجنبية  عربية  جن�صيات  من  ومتدربون  طلبة 
اليمنية،  العراقية،  اللبنانية،  ال�صورية،  منها: 
ال�صودانية،  البحرنيية،  الفل�صطينية،  امل�صرية، 
الليبية، الإماراتية، ال�صعودية، الكويتية، اليونانية، 

الهندية، والباك�صتانية.

وي�صري م�صاد اإلى ان الدرا�صة يف الكادميية تتكون 
من عدة مراحل هي: الدرا�صات الأ�صا�صية ومدتها 
�صنتني  مدى  على  درا�صية  ف�صول  خم�صة  اأربعة/ 
كل  مدة  ف�صلني  من  �صنة  كل  تتكون  و  ون�صف، 
منهما 16 اأ�صبوعًا يبداأ الأول يف �صهر ت�صرين اأول، 
والثاين يف �شهر �شباط من كل عام، وخدمة بحرية 
فعلية ومدتها 12 �صهرًا، بال�صافة اإلى الدرا�صات 
اأ�صهر   6 ملدة  تاأهيلية  دورة  ت�صمل  والتي  التاأهيلية 
ت�صرف عليها ال�صلطة البحرية الأردنية التي تدير 
حيث  الأهلية،  ال�صهادات  وت�صدر  الإمتحانات 
الإمتحانات  هذه  يجتازون  الذين  الطلبة  يح�صل 
نوبة  �صابط  اأو  هند�صية  نوبة  �صابط  �صهادة  على 

97 INVESTORS�مل�ستثمـــــــــــرون         كانون �أول  2014

أخبار اقتصادية



أنشأت مختبراً تدريبيًا مزوداً 
بالمحاكيات المالحية واالتصالية

مالحية �صادرة من ال�صلطة البحرية الأردنية.

املوجهة  تلك  التاهيلية  الدرا�صات  وت�صمل  كما 
ل�شّباط  البحرية  امل�شتويات  خمتلف  اإلى 
يف  الراغبني  البحريني  واملهند�صني  املالحة 
رتبهم  من  اأعلى  �صهادات  على  احل�صول 
احلالية حتى اأعلى ال�صهادات وهي رّبان اأعايل 
البحار اأو كبري مهند�صني بحريني، حيث ختلف 
ال�صهادة  باختالف  الدرا�صات  لهذه  املدة 

الأهلية املطلوبة.

يف  والدار�صني  الطلبة  اأعداد  ازدادت  وقد 
الأكادميية ب�صورة منتظمة ويتم حاليًا تطوير 

.on-line برامج الت�صجيل لت�صبح اإلكرتونية

والتدريبية  التدري�صية  الهيئة  اأن  م�صاد  ويوؤكد 
ومهند�صني  اأكادمييني  من  تتكون  الأكادميية  يف 
اأردنيني وعرب، من ذوي اخلربة  بحريني وربابنة 
املدر�صني  من  عدد  جانب  اإلى  والعملية،  العلمية 
بينما  اأو جزئي  كلي  بدوام  واخلربة  الكفاءة  ذوي 
ت�صتعني باأع�صاء هيئة التدري�ص فيها، ومدربني من 
من  التخ�ص�صات  خمتلف  من  الأكادميية  خارج 

بينهم عدد من اأ�صاتذة اجلامعات لتنفيذ براجمها 
التدريبية.

الثاين  الرئي�شي  الن�شاط  ميثل  التدريب  كان  وملا 
الأكادميية  تاأ�صي�ص  منذ  مت  فقد  الأكادميية،  يف 
والأبحاث  التدريب  دائرة  اإ�صم  اإن�صاء دائرة حتت 
التدريبية  الفعاليات  تنظيم  لتتولى  واجلودة 
البحري  النقل  ب�صناعة  املرتبطة  املوا�صيع  يف 
بالإ�صافة  واملطالبات  والقانون  والتاأمني  كال�صحن 
والهند�صة  كالإدارة  اأخرى  م�صاندة  جمالت  اإلى 

واملالية واملحا�صبة ...الخ.

وال�شباط  الربابنة  با�شتقبال  الدائرة  تقوم  كما 
امل�صتويات  خمتلف  من  البحريني  واملهند�صني 
بح�صور  الراغبني  العربية  اجلن�صيات  وخمتلف 
�صهاداتهم  جتديد  اأو  متخ�ص�صة  بحرية  دورات 

البحرية على �صهادات بحرية واأهلية اأردنية.

والتطبيقي  العملي  اجلانب  تعزيز  اأجل  ومن 
للتدريب البحري مبا يتنا�صب واملتطلبات الدولية، 
مزودًا  تدريبيًا  خمتربًا  الأكادميية  اأن�صاأت 
من  عدد  لتنفيذ  والإت�صالية  املالحية  باملحاكيات 

نظام  مثل  العالية  التخ�ص�صية  ذات  الدورات 
 )GMDSS( ال�صالمة والإ�صتغاثة البحري العاملي
البحري  الرادار   ،)GOC( عام  راديو  م�صغل 
اخلرائط   ،)ARPA( للموقع  الآيل  التوقع  ذو 

الإلكرتونية )ECDIS(، وغريها.

وبال�صافة الى هذا تقوم الدائرة بتقدمي خدمات 
اجلودة  اإدارة  باأنظمة  اخلا�صة  الإ�صت�صارات 
 ،9001:2008 ISO املختلفة، ونظام اإدارة اجلودة
جودة  على  املحافظة  �صبيل  يف  جهدًا  تاألو  ل  وهي 
خدماتها وتطويرها ب�صفة م�صتمرة م�صتخدمة يف 
امل�صتمر  والتعاون  والو�صائل  املعايري  اأحدث  ذلك 
اجلودة  ل�صهادات  املانحة  العاملية  ال�صركات  مع 
وهو ما يتيح لها تقدمي خدماتها طبقًا للموا�صفات 
مركزًا  الأكادميية  اك�صب  مما  العاملية  واملعايري 

متميزًا يف جمال ا�صت�صارات اجلودة.

والإ�صت�صارات  والأبحاث  الدرا�صات  تتولى  كما 
قيا�صا يتعلق بق�صايا النقل وال�صحن البحري على 
امل�صتويات املحلية والإقليمية والدولية، وذلك بناًء 
اخلا�صة  اأو  احلكومية  اجلهات  وطلب  حاجة  على 

�صاحبة العالقة.
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اأن�صاأت  الأكادميية  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
املتطلبات  مع  يتوافق  مبا  اجلودة  لإدارة  نظامًا 
 ISO �صهادة  على  بالفعل  ح�صلت  وقد  العاملية، 
9001:2000 خالل العام 2006، كما قامت خالل 
اجلودة  اإدارة  نظام  اإن�صاء  باإعادة   2009 العام 
ليت�صمن التعديالت والتو�صيحات التي مت اإدخالها 
الأكادميية  منح  مت  عليه  وبناًء   ،2008 اإ�صدار  يف 
ISO 9001:2008، ويتم التو�صية بتجديد  �صهادة 
دائرة  الآن.وت�صدر  حتى  �صنويًا  ال�صهادة  منح 
�صنوية  تدريب  خطة  واجلودة  والأبحاث  التدريب 
توزيعها  ويتم  اأعاله،  املذكورة  املجالت  تغطي 

حمليًا وعربيًا.

هذه  تقدم  الأكادميية  ان  اإلى  امل�صاد  وي�صري 
واملوؤ�ص�صات  الهيئات  من  للعديد  اخلدمات 
على  ومنها  اجلن�صيات  خمتلف  من  والأفراد 
ال�صورية،  الفل�صطينية،  املثال:الأردنية،  �صبيل 
الكويتية،  ال�صعودية،  العراقية،  اللبنانية، 
القطرية، الإماراتية، الُعمانية، اليمنية، امل�صرية، 
املغربية،  اجلزائرية،  الليبية،  ال�صودانية، 

ال�صومالية، الأ�صرتالية، الهندية والربيطانية.

فقد  ودار�صيها،  لطلبتها  متكاملة  خدمة  ولتقدمي 
وتاأثيثها  جماورة  بناية  بتملك  الأكادميية  قامت 
وطلبتها  ومتدربيها  ل�صيوفها  لئقًا  �صكنًا  لتكون 

باأ�صعار معقولة.

وتقوم ال�صركات البحرية الردنية والعربية العريقة 
وقطاع  الكادميية  من  لكل  الكامل  الدعم  بتوفري 
الراغبني  الردنيني  للطلبة  البحري وكذلك  النقل 
من  البحرية  والهند�صة  باملالحة  التخ�ص�ص  يف 

لبع�ص  الدرا�صية  املنح  من  تخ�صي�ص عدد  خالل 
الطلبة املتفوقني واملحتاجني.

الها�صمية  الأردنية  اململكة  حكومة  اأن  اإلى  ي�صار 
بالتوقيع  قامت  الأردنية  البحرية  بال�صلطة  ممثلة 
على مذكرات تبادل الإعرتاف بالتعليم والتدريب 
ح�صب  الأردنية  الأهلية  وال�صهادات  البحري 
القاعدة I/10 من الإتفاقية الدولية مع العديد من 
الدول العربية والأجنبية من بينها جمهورية م�صر 
العربية، دولة الكويت، الإمارات العربية املتحدة، 
اجلمهورية التون�صية، دولة قطر، اململكة املغربية، 
ال�صورية،  العربية  اليمنية، اجلمهورية  اجلمهورية 

مملكة البحرين،الربازيل، وغريها.

على  م�صادقات  ت�صدر  الدول  من  كثريًا  ان  كما 
الدول  اإلى  بالإ�صافة  الأردنية،  الأهلية  ال�صهادة 
املذكورة اآنفاً مثل اململكة العربية ال�صعودية، بنما، 

ليبرييا.

وقد وقعت الأكادميية اإتفاقيات تعاون م�صرتك مع 
البحرية من  والدولية  العربية  املنظمات  عدد من 
بينها: املنظمة البحرية الدولية )IMO(، موؤ�ص�صة 
التدريب املهني الأردنية، املجل�ص الدويل البحري 

البلطيقي )BIMCO( ... الخ.

للدول  البي�صاء  للقائمة  الأردن  ان�صمام  اأن  كما 
مل�صتويات  الدولية  التفاقية  بتطبيق  امللتزمة 
للعاملني  النوبة  واعمال  ال�صهادات  ومنح  التدريب 
يعترب  وتعديالتها   1978 لعام  ال�صفن  ظهر  على 
الردين  البحري  اخلريج  مب�صتوى  دوليًا  اعرتافا 
الكبري  الدعم  على  م�صددا  العاملي،  امل�صتوى  على 

وكذلك  لالأكادميية،  النقل  وزارة  تقدمه  الذي 
الأردنية  البحرية  ال�صلطة  بني  النوعي  التعاون 
الذي  الأمر  امل�صتويات،  كافة  على  والأكادميية 
املوؤهل  الب�صري  العن�صر  �صناعة  يف  ي�صاهم 
واملحافظة على م�صتواه الفني طوال حياته العملية.

الحتاد  دول  اعرتاف  اأن  اإلى  الإ�صارة  ويجدر 
يف  البحري  والتدريب  التعليم  بنظام  الأوروبي 
حامل  متكن  اأخرى  تقدير  �صهادة  يعترب  الأردن 
ال�صهادة البحرية الأردنية من العمل على اأ�صاطيل 
ال�صفن املختلفة مبا فيها ال�صفن التي ترفع اأعالم 
ع�صويته  يف  ي�صم  والذي  الأوروبي  الإحتاد  دول 
نخبة من املعاهد والكليات والأكادمييات البحرية 

على م�صتوى العامل.

واعرتافًا بالدور الذي تقوم به الأكادميية كموؤ�ص�صة 
فقد  البحري،  والتدريب  التعليم  يف  متخ�ص�صة 
التعليم  موؤ�ص�صات  لأف�صل  الثاين  باملركز  فازت 
و�صبه  الأو�صط  ال�صرق  يف  البحري  والتدريب 
وذلك   2011 و   2010 لعامي  الهندية  القارة 
تريد  “�صي  موؤ�ص�صة  تنظمه  الذي  الإحتفال  خالل 
فازت  دبي، كما  –Seatrade Global” يف  العاملية 
جملة  تخ�ص�صها  التي  التميز  بجائزة  الأكادميية 
موؤ�ص�صة  لأف�صل  امل�صرية  ريفيو”  “اإنرتنا�صونال 
للتدريب والتعليم البحري لعامي 2011 و 2013يف 

العامل العربي.

الإحتاد  يف  ع�صو  الأكادميية  اأن  اإلى  اأي�صًا  ُي�صار 
الدويل للمعاهد البحرية

.)International Association of Maritime Institutions . IAMI(
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6.2 مليون دينار أرباح الشركة لنهاية أيلول 2014

أبو سالم: الشركة باتت الخيار األول للمستهلك ومنتجاتها مضمونة %100

الشركة الوطنية للدواجن ... جودة
 في اإلنتاج وأمانة في العمل

تحرص على أن تكون 
منتجاتها خاضعة 

للرقابة الصحية 
وتالءم كافة األذواق

على  عملها  يف  وتعتمد  للم�صتهلك  الول  الختيار  تعترب 
والأمانة يف  وامل�صداقية  واملبادىء،  القيم  جمموعة من 

العمل، واجلودة يف النتاج والعمل بروح الفريق.
ال�صركة الوطنية للدواجن، بح�صب مديرها العام فخري 
يف  وال�صتمرار  جناحها  موا�صلة  الى  تتطلع  �صامل  اأبو 
لتكون موؤ�ص�صة �صناعية حديثة  بداأته  الذي  النهج  نف�ص 
تعتمد على الأ�ص�ص العلمية يف الت�صنيع والنتاج وتراعي 

املعايري العاملية.
ويقول خالل حديثه لـ«امل�صتثمرون« اأن ما مت حتقيقه من 
»الوطنية  مبنتجات  امل�صتهلك  ا�صادة  عك�صتها  اجنازات 
العمل  عليها  والعاملني  ال�صركة  على  يحتم  للدواجن«، 
عملها  يف  تطبق  بحيث  والتطوير  التحديث  يف  اأكرث 
الدواجن يف  اإنتاج  علوم  تكنلوجيا  اليه  تو�صلت  ما  اآخر 
من  نابع  ال�صركة  جناح  اأن  املراحل.وي�صيف  خمتلف 
من  العديد  وطرحها  ال�صوق  يف  اكت�صبتها  التي  اخلربة 
مراعية  املتكاملة،  الإنتاج  وحلقات  املختلفة  املنتجات 
تطبيق اأعلى معايري اجلودة، فال�صركة ت�صعى لأن ت�صبح 
الغذائي  لالأمن  الداعمة  واملوؤ�ص�صات  اجلهات  احدى 
الأ�صواق  تزويد  خالل  من  املنطقة،  يف  والقت�صادي 
وفقًا  املذبوح  الدجاج  منتجات  باأجود  والعاملية  العربية 
لل�صريعة الإ�صالمية عن طريق ا�صتخدام اأحدث التقنيات 
والأنظمة التي حتافظ على البيئة وحتقق اأعلى م�صتويات 
وتطوير  وبتوظيف  امل�صتدام  والنمو  والإنتاجية  ال�صالمة 
واملبادرة  بالكفاءة  يت�صف  الذي  الب�صري  العن�صر 

واللتزام وامل�صاركة بفاعلية يف التح�صني امل�صتمر.
ان  اإلى  للدواجن  الوطنية  لل�صركة  العام  املدير  وي�صري 
منتجات ال�صركة م�صمونة 100 باملئة، فهي حتر�ص كل 

وهو  ال�صحية،  للرقابة  خا�صعة  تكون  ان  على  احلر�ص 
نف�صه  الوقت  يف  منوها  ال�صركة،  جناح  اأ�صباب  احد 
بحلقة  متتعها  هو  ال�صركة  جناح  عوامل  اهم  من  ان 
التفريخ يف مزارع  بي�ص  اإنتاج  تبداأ من  متكاملة،  اإنتاج 
اليوم  ذا  الطري  تنتج  التي  الفّقا�صات  اإلى  الأمهات، 
الدجاج الالحم، حتى  اإلى مزارع  الذي ير�صل  الواحد، 
ي�صل وزنه اإلى احلجم املطلوب، ليتم اإر�صاله فيما بعد 

اإلى امل�صلخ اململوك من ال�صركة.
ومتتلك ال�صركة الوطنية متتلك م�صنعا لالإعالف، تقوم 
اأي مدخل  النباتي اخلايل من  العلف  باإنتاج  من خالله 
ال�صركة،  التكامل يف  �صل�صلة  اإلى  لي�صاف  اإنتاج حيواين 
يعترب  للبيئة«،  »�صديقا  م�صلخا  بامتالكها  وتفتخر  كما 
اإنتاجية  وبطاقة  العربي،  الوطن  يف  امل�صالخ  اأحدث  من 
امل�صلخ  يحتوي  كما  ال�صاعة،  اآلف طري يف   6 اإلى  ت�صل 
الدجاج  من  الأح�صاء  بنزع  تقوم  معدات  على  ذاته 
اإحداث  دون  الدجاجة  ج�صد  عن  وتف�صلها  اآيل،  ب�صكل 
حيث  النظافة،  من  عالية  وبدرجة  التلّوث  من  نوع  اأي 
اأن ح�صة الطري الواحد من املياه ت�صل اإلى 16 لرتامع 
اأن جميع املزارع  اإلى  املتوا�صلة، م�صريا  الطبية  الرقابة 
بيطريني  اأطباء  قبل  من  م�صتمر  طبي  لإ�صراف  تخ�صع 

خمت�صني.
ويتمرز امل�صلخ باأنه موقعه ي�صم حوايل 15 الف �صجرة، 
وبوجود اآلية تكرير للمياه العادمة الناجمة عن عمليات 
التخل�ص من  الري، ف�صال عن  وا�صتعمالها يف  النتاج، 
م�صنع  خالل  من  وجتهيزه  ذبحه  بعد  الدجاج  بقايا 
التحويل القائم على اأر�ص امل�صلخ، مع اأجراء الفحو�صات 
النهائي  املنتج  �صالمة  ل�صمان  امل�صتمرة  املخربية 

لال�صتهالك الب�صري.
ويوؤكد اأبو �صامل ا�صباب اأنه وبناء على امكانيات ال�صركة 
منتجاتها  فان  والجناز،  والت�صنيع  العمل  يف  العالية 
باتت تعترب اخليار الول للم�صتهلك ملا تتمتع به من قوة 
ال�صركة  يدفع  الذي  المر  الزبائن،  وتتالءم مع رغبات 
الى حتقيق املزيد من الجنازات والنتائج اليجابية يف 
كل عام، حيث ا�صتطاعت ال�صركة حتقيق اأرباحا �صافية 
 2014 احلايل  العام  من  الولى  الت�صعة  ال�صهور  خالل 
 3.5 بحوايل  مقارنة  دينار  مليون   6.2 حوايل  لتبلغ 
مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2013، وهو 
ما يدلل على قوة ال�صركة والثقة الكبرية التي حتظى بها.
اأنها  �صامل  اأبو  اأكد  ال�صركة،  جناح  عوامل  اأبزر  ومن 
متتلك م�صنعا لتح�صري وجتهيز اللحوم مزودا باحدث 
وي�صم  كما  ال�صناعة  بهذه  اخلا�صة  والأجهزة  املعدات 
واحدا من اأكرث خطوط االإنتاج توفرا حتت �شقف واحد 
يف الأردن وال�صرق الو�صط، م�صريا الى اأنه وبف�صل هذا 
امل�صنع الذي �صاهم يف اجناز وابتكار امل�صاريع املختلفة 
املحلي  ال�صوق  تزويد  من  للدواجن«  »الوطنية  متكنت 
التي  املعلبة  واملجمدة  املربدة  املنتجات  من  كبري  بعدد 

تتمتع مبذاق رائع واملتميزة باأنواعها املتعددة.
املنتجات املربدة املطابقة لأعلى معايري  ويقدم امل�صنع 
املجمدة  واملنتجات  وال�صالمي  الرو�صتات  مثل  اجلودة 
الدجاج  حلوم  اأ�صناف  من  كبري  وعدد  اللحم  وبرغر 
لن�صون  معلبات  اإلى  ا�صافة  وال�صكالوب،  بالقر�صلة 
اللحم والدجاج متعددة الحجام والتي تلبي احتياجات 

امل�صتهلك املختلفة.

اإلستثمار في قطاع الغذائي
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مزود  »اأف�صل  جائزة  على  الأردن  زين  حازت 
رئي�صها  وح�صل   ،»2014 العام  يف  الأعمال  حللول 
قادة  »اأف�صل  جائزة  على  الهناندة  اأحمد  التنفيذي 
حفل  خالل  وذلك   ،»2014 للعام  الت�صالت  قطاع 
الروؤ�صاء  اقيم على هام�ص قمة  الذي  توزيع اجلوائز 
جملة  تنظمها  التي  الت�صالت  ل�صركات  التنفيذيني 

تيليكوم ريڤيو �صنويا يف مدينة دبي.
اإ�صتحقت  زين  باأن  اجلوائز  حتكيم  جلنة  وذكرت 
يف  الأعمال  حللول  مزود  اأف�صل   « بـجائزة  الفوز 
خدمات  توفري  جمال  يف  لتميزها   »2014 العام 
متطورة حللول الأعمال لل�صركات ت�صم قاعدة وا�صعة 
ومتنوعة من الباقات التي �صممت خ�صي�صُا لتتنا�صب 
كما  جمالتها،   باختالف  ال�صركات  احتياجات  مع 
للتقنيات  اأن تطوير زين حللولها لالعمال وتطويعها 
كافة  مع  يتواءم  ب�صكل  خدماتها  �صمن  احلديثة 
احتياجات ال�صركات جعلها امل�صغل املف�صل لدى هذه 

ال�صريحة  ملا ت�صمنه حلول الأعمال املقدمة من �صركة 
زين للم�صرتكني فيها من م�صتوى اأداء تقني وجتاري 

عايل ينا�صب �صري اعمال ال�صركات.
�صركة  يف  التنفيذي  الرئي�ص  فوز  حيثيات  وعن 
قطاع  قادة  »اأف�صل  جائزة  بـ  الهناندة  اأحمد  زين 
باأن  التحكيم  « ذكرت جلنة  للعام 2014  الت�صالت 
خالل  لتمكنه  نظرا  التكرمي  هذا  ا�صتحق  الهناندة 
اإدارته ل�صركة زين الأردن منذ متوز من العام  فرتة 
يف  زين  ل�صركة  الريادية  املكانة  تر�صيخ  من   2011
والأعباء  التحديات  من  الرغم  على  املحلية  ال�صوق 
القت�صادية التي ت�صهدها املنطقة، و�صاهم يف تطوير 
اأداء ال�صركة الت�صغيلي واملايل، لت�صهد منوا يف احل�صة 
زين  م�صاهمة  ح�صة  يف  ومنوا   %4 بن�صبة  ال�صوقية 
الردن يف اليرادات، كما خط الهناندة ا�صرتاتيجية 
زين ومبادراتها يف جمال دعم البتكار والبداع مبا 
عرب  والرياديني  للرواد  مركزا  الأردن  جعل  يخدم 

تاأ�صي�ص من�صة زين لالبداع  التي تدير ال�صركة من 
خاللها جميع مبادراتها يف م�صوؤولية ريادة العمال، 
تلزم  التي  الحتياجات  كافة  مرافقها  عرب  وتقدم 
الرياديني الردنيني من تقنيات وخدمات تكنولوجية 
بعقد  وتوجيه عززتها  ا�صت�صارات  متطورة، وخدمات 
عدة �صراكات عاملية مع جهات ذات باع طويل وخربة 

يف هذا املجال. 
»اأف�صل  جائزة  على  زين  ح�صول  على  تعليقه  ويف 
مزود حللول الأعمال«، قال الهناندة» اإن م�صوؤولياتنا 
ك�صركة رائدة يف قطاع الإت�صالت حتتم علينا توفري 
حلول اأعمال مبتكرة ومتفردة لزبائننا من ال�صركات 
ت�صهم  اأوال�صغرية،  اأواملتو�صطة،  الكبرية،  �صواء 
اأعمالهم  تطوير  يف  وت�صاعد  متطلباتهم  تلبية  يف 
وتو�صعة ان�صطتهم التجارية وخف�ص التكاليف وزيادة 
الإنتاجية، وباملح�صلة زيادة كفاءة ال�صركات وتفعيل 
دور كل منها بح�صب القطاع الذي تخدمه ودفع عجلة 

)2014 Telecom Review( خالل حفل جوائز تيليكوم ريفيو

»زين«تفوز بأفضل مزود لحلول األعمال
»والهناندة« أفضل قادة قطاع االتصاالت للعام 2014

فازت بجائزة »أفضل 
عالمة تجارية في مجال 
اإلهتمام بالزبائن«

أبرمت اتفاقيتين مع 
»االتصاالت« ومجمع 
األعمال
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تقدم لزبائنها عروضا الستقبال المكالمات 
وخدمات اإلنترنت أثناء تجوالهم خارج األردن

النمو الإقت�صادي يف اململكة«.
تقدمها  التي  العمال  حلول  الهناندة  وا�صتعر�ص 
وخدمات  تطبيقات  ت�صمل عدة  والتي   لزبائنها  زين 
وتقنيات، منها خدمات »املكتب يف �صندوق« واحللول 
الأمنية واخلدمات الدارية وتقنيات »الآلة الى الآلة« 
ومراكز  التتبع  تطبيقات  الى  بال�صافة  احلديثة، 
على  بدورها  تعمل  التي  الأمنية  واحللول  البيانات 
حت�صني بيئة العمل لدى ال�صركات وت�صاهم يف زيادة 
والهجمات  املعلومات  قر�صنة  �صد  احلماية  م�صتوى 
اللكرتونية، كما توفر زين اخلدمات ال�صحابية التي 
تتيح من خاللها  فر�صة اأف�صل لتح�صني الأداء ومرونة 
اأكرب يف جمال الأعمال وقطاع تكنولوجيا املعلومات، 
داخل  واملعلومات   الت�صالت  �صبكات  زين  تدير  و 

من�صاآت وموؤ�ص�صات حيوية كربى.
قطاع  قادة  اأف�صل   A جائزة   على  ح�صوله  وعن 
الت�صالت للعام 2014 »علق الهناندة « اأنا اأنظر الى 
هذه اجلائزة املرموقة ك�صهادة تكرمي جلميع العاملني 
خطى  ترجمة  من  متكنوا  الذين  زين  �صركة  يف 
وعملوا  الواقع  اأر�ص  على  ال�صركة  وا�صرتاتيجيات 
التميز  نحو  ال�صركة  قيادة  اأجل  من  الفريق  بروح 

والريادة، م�صريا الى اأن زين تو�صّعت  لتقدم خدمات 
مبتكرة وحلول ات�صالت متكاملة ومتطورة، من خالل 
رئي�صية  حماور  اأربعة  على  قائم  لربنامج   اعتمادها 
ت�صمل اإثراء جتربة الزبائن، والتنمية الب�صرية وزيادة 
التجارية،  اأعمالها  منو  الت�صغيلية،وتعزيز  الكفاءة 
موجهة جل جهودها لتحقيق الإ�صتدامه يف عملياتها 
الإجتماعية من خالل  وتنفيذ م�صوؤولياتها  الت�صغيلية 
رفد خمتلف القطاعات باأحدث التقنيات مل�صاعدتها 
على رفع كفاءة اأعمالها، الى جانب اإطالق مبادرات 
خمتلف  تخاطب  الإجتماعية  للم�صوؤولية  موؤ�ص�صية 

القطاعات وال�صرائح«.
قال  لالإبداع  زين  من�صة  عن  حديثه  ويف 
الهناندة»�صت�صكل من�صة زين لالإبداع نقطة حمورية 
يف م�صرية زين نحو تبني الإبداع واملبدعني ودعمهم 
من خالل توفري بيئة مالئمة ت�صاعدهم على تطوير 
تت�صف  نا�صئة  م�صاريع  الى  حتويلها  و  افكارهم 
الو�صول  واإمكانية  والأركان  فاخلدمات  بالإ�صتدامة، 
التي توفرها من�صة زين لالأبداع ت�صاهي ما تقدمه 
مق�صدا  املن�صة  �صيجعل  ما  وهو  العاملية  املن�صات 
لكل مبدع من �صبابنا الردين ومرتكزا لهم لإطالق 

ابداعاتهم وافكارهم نحو حيز التنفيذ الفعلي وبداية 
حقيقية لتتحقيق طموحاتهم«.

 « وعلى �صعيد ذو �صلة، ح�صدت �صركة زين جائزة 
بالزبائن«   الإهتمام  اأف�صل عالمة جتارية يف جمال  
 The Customer( جوائز  توزيع  حفل  خالل  وذلك 
Festival Awards(، الذي اقيم يف اإمارة دبي بهدف 
التي متيزت يف حتقيق  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  تكرمي 
ر�صى زبائنها عرب تعزيز ولئهم وتوفري جتربة فريدة 

لهم .
الى  يرجع  الجناز  لهذا  الأكرب  الف�صل  اإن   « وتابع 
ال�صركة يف  فريق عمل  يبذلها  التي  املتفانية  اجلهود 
�صائرخدماتها  لتطويع  الأق�صام  كافة  جهود  تكامل 
عربكافة  متفردة  زبائن  خدمة  لتوفر  وتقنياتها  
نقاط االت�شال معهم. كما ك�شفت �شركة زين النقاب 
وا�صعار  مبيزات  الدويل  للتجوال  جديدة  حزم  عن 
ا�صتثنائية، تتيح جلميع زبائنها من اأ�صحاب الفواتري 
واأ�شحاب اخلطوط املدفوعة م�شبقا  املدفوعة الحقا 
التمتع باأف�صل عرو�ص ا�صتقبال املكاملات حول العامل 
اأثناء  بالإ�صافة الى حزم انرتنت التجوال بال حدود 

جتوالهم خارج الأردن.
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»زين« تتعاون مع شبكة  »لينكد إن« لتعزيز 
استراتيجيتها التوظيفية في جذب المواهب

من  زين  لزبائن  الدويل  التجوال  عرو�ص  وتنوعت 
ثالث  لت�شم  الحقا،  املدفوعة  اخلطوط  اأ�شحاب 
اكرث من  اأثناء جتوالهم يف  املكاملات  لإ�صتقبال  حزم 
وحزمتا   ، خمف�صة  باأ�صعار  العامل  حول  دولة   180
اإنرتنت للتجوال بال حدود، حيث تتيح احلزمة الأولى 
العامل  حول  الإت�صالت  اإ�صتقبال  املكاملات  حزم  من 
ب�صعر 9 قرو�ص فقط للدقيقة وبتكلفة 10 دنانري فقط 
 400 اإ�صتقبال  فتتيح  الثانية  احلزمة  اأما  �صهريا، 
دقيقة جمانية حول العامل باإ�صرتاك �صهري يبلغ 20 
دينار، فيما يتمكن امل�صرتك من التمتع بـ 1000 دقيقة 
جمانية حول العامل يف حال ا�صرتاكه باحلزمة الثالثة 

وبتكلفة �صهرية تبلغ 35 دينار فقط.
اأما حزم جتوال الإنرتنت املقدمة جلميع زبائن زين 
املدفوعة الحقا من م�شرتكي  اأ�شحاب اخلطوط  من 
�صبكات  �صبع  عرب  متاحة  فهي  الأفراد  و  ال�صركات 
يف �صت دول وهي �صبكة ات�صالت يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة، و�صبكتي اوريدو و فودافون يف قطر، 
و�صبكة زين يف كل من ال�صعودية،البحرين، والكويت، 
الى جانب �صبكة جوال يف فل�صطني،  وت�صمل احلزمتان 
فقط،  دنانري   5 بتكلفة  يومية  اإختيار حزمة  اإمكانية 
اأما احلزمة    ، اليوم  تنزيل 250 ميجابايت يف  بحد 
ميجابايت   2000 فيها  التنزيل  حد  يكون  ال�صهرية 
و�صيتمكن  فقط.  دينارا   30 يبلغ  �صهري  وباإ�صرتاك 

الزبائن من الإ�صرتاك يف حزم جتوال الإنرتنت من 
خالل ال�صغط على *#142.

من جهة اخرى ك�صف الرئي�ص التنفيذي ل�صركة »زين« 
لالبداع«  زين  »من�صة  عن  النقاب  الهناندة  اأحمد 
وبرامج  مبادرات  كل  جتمع  مظلة  �صت�صّكل  والتي 
متخذة  العمال،  ريادة  م�صوؤولية  جمال  يف  ال�صركة 

من جممع امللك ح�صني لالأعمال يف عمان مقرا لها.
 « �صركة  نظمته   - حفل  خالل  العالن  هذا  وجاء 
زين « يف جممع العمال -  بح�صور وزير الت�صالت 
وتكنولوجيا املعلومات الدكتور عزام �صليط، اذ اقيم 
ال�صركة  اأقامت  الذي  الريادة  لأ�صبوع  ختاما  احلفل 
الن�صاطات  من  جمموعة  ال�صبعة  ايامه  مدار  على 
 ، اجلديدة  واملبادرات  العمل  وور�ص  والفعاليات 
ا�صتقطبت رواد العمال من ال�صباب اأ�صحاب الأفكار 
اخلالقة ممن ي�صعون لتحويل م�صاريعهم الى م�صاريع 

انتاجية. 
ا�صم  �صتحمل  التي  املن�صة  هذه  باأن  الهناندة  وقال 
على  و�صتقام    -ZINC- لالإبداع  زين  من�صة   «
امللك  جممع  يف  مربع  مرت   630 عن   تزيد  م�صاحة 
به  تدير  متخ�ص�صا  مركزا  لتمثل   ، لالعمال  ح�صني 
ال�صركة جميع مبادراتها يف م�صوؤولية ريادة العمال. 
جديدة  مبادرة  عن  احلفل  خالل  الهناندة  واأعلن 
بال�صراكة مع وزارة الإت�صالت وتكنولوجيا املعلومات 

مايكرو�صوفت«�صتحمل   « �صركة  مع  وبالتعاون 
�صيتمخ�ص  والتي  الذكية«،  احلكومة  »مبادرة  ا�صم  
خا�صة  برامج  بتطوير  متخ�ص�صة  م�صابقة  عنها 
لفتا   ، املتنقلة  الهواتف  عرب  احلكومية  باخلدمات 
الى انه �صيجري الإعالن عن تفا�صيل هذه امل�صابقة 

وجوائزها خالل ال�صابيع القليلة املقبلة. 
على  »زين«  �صركة  وقعت  املبادرة  هذه  ولطالق 
هام�ص احلفل اي�صا مع وزارة الإت�صالت وتكنولوجيا 
املبادرة  هذه  اطار  ال�صراكة.ويف  اتفاقية  املعلومات 
اخلا�ص  التقني  الدعم  مايكرو�صوفت  �صركة  �صتقدم 
بال�صكل  وت�صميمها  الفائزة  التطبيقات  بتطوير 

املالئم ومبا ي�صمح بالإفادة منها و اعتمادها.
وتكنولوجيا  الت�صالت  وزير  اكد  جانبه   من 
املعلومات الدكتور عزام �صليط يف كلمة األقاها خالل 
روؤية  مع  من�صجمة  تاأتي  املبادرة  هذه  »ان  احلفل 
جاللة امللك عبداهلل الثاين  يف التعاون بني القطاعني 
العام واخلا�ص،  مبينا ان املبادرة ترتكز على  ثالثة 
حيث  العمل  اأفكار  ابتكار  حمور  هي  ا�صا�صية  حماور 
عمل  فريق احلكومة اللكرتونية بالتعاون مع اجلهات 
باخلدمات  مبدئية  قائمة  باإعداد  املعنية  احلكومية 
الهواتف  تطبيقات  على  تطويرها  ليتم  املقرتحة 
القدرات  بناء  حمور  وهو  الثاين  املحور  الذكية.اما 
وار�صادات  املعلومات  واأمن  الفنية  املعايري  وو�صع 
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املحور  يتناول  فيما  والفح�ص،  والتطوير  الت�صميم 
احلكومية  للخدمات  تطبيق  لأف�صل  املناف�صة  الثالث 
والذي يعنى باإعطاء املطورين فرتة �صهرين اإلى ثالثة 
حيث  املختارة،  للخدمات  التطبيقات  لتطوير  اأ�صهر 
�صيتم ال�صراف على ذلك من قبل ال�صركات الرائدة 
يف هذا املجال من الناحية الفنية والعملية ومن قبل 
ممثلي الدوائر احلكومية مبا يخ�ص متطلبات ونطاق 

العمل لهذه التطبيقات . 
مايكرو�صوفت  �صركة  عام  مدير  وقال  جانبه  من 
الأردن، ح�صني ملح�ص اإن اإطالق هذه املبادرة الثالثية 
القطاعني  بني  الناجحة  العالقة  منوذج  من  تنبع 
العالقة  �صتعزز  ال�صراكة  هذه  واأن  والعام،  اخلا�ص 
ووزارة  مايكرو�صوفت  بني  تربط  التي  ال�صرتايجية 
الى ت�صهيل تعامل  الت�صالت و �صركة زين، وتهدف 
احلفل  نهاية  احلكوميةويف  اخلدمات  مع  املواطنيني 
الفائزة   12 الـ  امل�صاريع  اأ�صماء  عن  زين«   « اعلنت 
اأطلق  الذي  املبادرة«،  زين  برنامج»  باجلوائز �صمن 
يف الربع الأخري من العام املا�صي وهدف يف خطوطه 
العامة الى دعم وتاأهيل م�صاريع ريادية لل�صباب من 
قامت  كما  �صنة(،   28 الى   18 )من  العمرية  الفئة 
فعالية يف  الفائزة  الثالثة  امل�صاريع  بتكرمي  ال�صركة 

ا�صت�صفاتها  التي   Startup weekend Amman
�صركة »زين«.

الذي  املبادرة«  زين   « برنامج  بان  الهناندة  وبني 
العمال  ريادة  م�صوؤولية  ق�صم  اعمال  باكورة  كان 
من  ل�صباب  م�صروعا   150 ي�صتقطب  ان  ا�صتطاع 
خمتلف حمافظات اململكة يحملون افكار يف قطاعات 
و�صلوا  م�صاريع   8 بينهم   من  تر�صح  حيث  متنوعة، 
املرحلة النهائية بعد عدة ور�ص عمل وجل�صات عر�ص 
افكار نظمتها »زين«  خالل ال�صهور املا�صية، مب�صاركة 
جلنة حتكيم �صمت �صخ�صيات لها باع طويل يف ريادة 

العمال والقت�صاد.
لها  �صت�صمح  اخلطوة  هذه  اأن  املجموعة  واأو�صحت 
 Talent املواهب  حلول  تطبيقات  من  بال�صتفادة 
Solutions  التي توفرها �صبكة »لينكد اإن«، كما اأنها 
املواهب  اأف�صل  وتوظيف  ر�صد  امكانية  لها  �صتتيح 
يبلغ  الذين  املهنيني  ال�صبكة  اأع�صاء  بني  من  املتاحة 

عددهم 332 مليون ع�صو.
�صكوت  املجموعة  يف  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 
الكوادر   « التعاون  هذا  على  تعلقيه  يف  جيجنهامير 
املهنية الب�صرية هي دائما ما متثل املحرك الرئي�صي 
للموؤ�ص�صات التي تت�صم بالتطور والتناف�ص امل�صتمرين، 
الأمر  الأكرث موهبة هو  العمل  فاحل�صول على فريق 
الذي ي�صكل الفارق بني اأن تكون املوؤ�ص�صة تابعة،  وبني 

اأن تكون  قائدة«.
املواهب يف  رئي�ص حلول  قال علي مطر،  ومن جانبه 

�صبكة »لينكد اإن« يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا 
اأن  هي  اإن  لينكد  �صبكة  يف  ومهمتنا  ر�صالتنا  »اإن 
اأرجاء  �صتى  يف  املهنيني  بني  التوا�صل  ج�صور  نقيم 
وجناحا،  انتاجية  اأكرث  جعلهم  يف  للم�صاهمة  العامل 
ويتمثل ذلك من خالل اإتاحة املزيد من فر�ص العمل 

املنا�صبة«.
موؤمترها  اختتمت  ال�صركة  زين  جمموعة  وكانت   
عقدته  الذي   ،  )ZTC( للتكنولوجيا  الرابع  ال�صنوي 
يف مدينة ا�صطنبول الرتكية حتت عنوان »نحو جتربة 

منط حياة رقمية ملهمة «.
العامليني  �صركائها  تواجد  فر�صة  املجموعة  وانتهزت 
، فمن خالل  الطموح  روؤيتها نحو حتقيق هذا  لتنقل 
م�صوؤولون  قدمها  التي  التو�صيحية  العرو�ص  �صل�صلة  
رفيعو امل�صتوى يف املجموعة و�صركاتها التابعة ، ومن 
خالل اإجراء مناق�صات مع �صركاء التكنولوجيا مبا يف 
 ، ونوكيا  وهواوي  اريك�صون  الرئي�صيون  الرعاة  ذلك 
عقدت املجموعة  92 جل�صة نقا�صية جميعها دار حول 

حمور م�شتقبل التكنولوجيا  يف اأمناط حياتنا.
وبينت زين اأنها  تنوى اأي�صا اأن حتافظ وتعزز ب�صكل 
واأعمالها  الرائدة  ال�صوقية  مراكزها  على  فعال 
وخدمات  ال�صوتية  اخلدمات  جمايل  يف  احلالية 
كفاءة  تعظيم  اإلى  بالإ�صافة  الن�صية،  الر�صائل 

عمليات �صبكاتها واأن�صطتها.

كشفت النقاب عن منصة »ZINC« لالبداع كمظلة 
تجمع مبادرات الشركة لدعم ريادة األعمال
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

614.2 مليون دوالر األرباح الصافية للبنك العربي للربع الثالث

31.6 مليون دينار أرباح بنك القاهرة عمان للربع الثالث

اأ�صهر  الت�صعة  العربي خالل  البنك  اأرباح  منت 
الولى من العام 2014 بن�صبة 10%، حيث بلغت 
واملخ�ص�صات  ال�صريبة  بعد  ال�صافية  الرباح 
614.2 مليون دولر مقارنة مع 559.1 مليون 

دولر لنف�ص الفرتة من العام ال�صابق 2013.
البنك  قدرة  على  لتوؤكد  جائت  النتائج  هذه 
الظروف  ظل  يف  الرباح  وزيادة  النمو  على 
كما  املنطقة،  بها  متر  التى  ال�صتثنائية 
لديه  املال  راأ�ص  قاعدة  تعزيز  البنك  ا�صتطاع 
اأيلول   30 يف  كما  دولر  مليار   8 بلغت  والتي 

.2014
كل  يف  ملحوظا  منوا  البنك  وحقق  هذا 
ودائع  ارتفعت  فقد  املالية،  املوؤ�صرات  من 
 30 بنهاية  دولر  مليار   1.1 العمالءمببلغ 
الى34.1  لت�صل   3.5% بواقع   2014 اأيلول 
بنهاية  دولر  مليار   33 مع  مقارنة  دولر  مليار 
30 اأيلول 2013، كما منت اجمايل الت�صهيالت 
 23.7 اإلى  لت�صل   %2.2 بن�صبة  الئتمانية 
مليار دولر مقارنة مع 23.2 مليار دولر كما 

يف 30 اأيلول 2013.
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  امل�صري  �صبيح  و�صرح 
من  العديد  حقق  البنك  اأن  العربي  البنك 
الجنازات التي من �صاأنها تعزيز قاعدة راأ�ص 

وزيادة  ال�صواق  من  العديد  يف  والنمو  املال 
اخلليج  ال�صوقية وخ�صو�صا يف منطقة  ح�صته 

العربي، بال�صافة الى تنويع م�صادر الدخل.
البنك  التي حققها  اليجابية  النتائج  اأن  واأكد 
احلايل  العام  من  الولى  اأ�صهر  الت�صعة  يف 
تتما�صى مع ا�صرتاتيجيته واهدافه يف احلفاظ 
م�صاهميه  وحماية  املايل  مركزه  متانة  على 

ومودعيه.
للبنك  التنفيذي  العام  املدير  اأكد  املقابل  يف 
يف  ما�ص  البنك  اأن  ال�صباغ  نعمه  العربي 
تنويع  خالل  من  ايجابية  نتائج  حتقيق 
ا�صتثماراته وزيادة توظيفاته يف جميع ال�صواق 
يف  منوا  البنك  حقق  حيث  بها،  يعمل  التي 
احتفاظه  الى  بال�صافة  الت�صغيلية،  ايراداته 
�صايف  ن�صبة  بلغت  حيث  مرتفعة  �صيولة  بن�صبة 

القرو�ص اإلى الودائع %63.1 .

البنك  �صد  املقامة  الق�صية  بخ�صو�ص  اأما 
ل�صالمة  مطمئن  البنك  فاإن  نيويورك،  يف 
ال�صتئناف،  مرحلة  يف  القانوين  موقفه  وقوة 
حيث  عام،  من  لأكرث  ت�صتمر  اأن  يتوقع  والتي 
الإجراءات  كافة  باتخاذ  با�صر  البنك  كان 
واأن  ال�صتئناف،  طلب  لتقدمي  التح�صريية 
الق�صية  هذه  مواجهة  على  قادر  البنك 

ونتائجها من كافة اجلوانب.
واأعرب �صبيح امل�صري عن ثقته بقدرة البنك 
الوا�صع ومتانة قاعدة راأ�ص  انت�صاره  من خالل 
املال على ال�صتمرار يف النمو وحتقيق الرباح.
موؤخرا  ح�صل  البنك  اأن  الى  ال�صارة  وجتدر 
الو�صط  بال�صرق  بنك  اأف�صل  جائزة  على 
 Global« فاينان�ص  غلوبال  جملة  قبل  من 

.» Finance

خالل  عمان  القاهرة  بنك  ارباح  ارتفعت 
الت�صعة ال�صهر الولى من العام احلايل 2014 
مليون   31.6 بلغت  حيث   %15.45 بن�صبة 
دينار، مقارنة مع ارباح نف�ص الفرتة من العام 
املا�صى 2014 والتي بلغت حوايل 27.4 مليون 

دينار.
ايلول  لنهاية  للبنك  املاملية  النتائج  وح�صب 
اإجمالى  ارتفع  فقد   ،2014 احلايل  العام  من 
بن�صبة  احلالى  العام  من  الفرتة  خالل  الدخل 
دينار  مليون   100.86 بلغت  حيث   ،%9.39
الفرتة  خالل  دينار  مليون   92.19 مقابل 
الفوائد  اإيرادات  �صافى  وارتفع  كما  املقارنة، 
 92.01 بلغت  حيث   %8.8 بن�صبة  والعمولت 
خالل  دينار  مليون   84.5 مقابل  دينار  مليون 

املقارنة. الفرتة 
الأولى  ا�صهر  ال�صتة  خالل  حقق  البنك  وكان 
من العام اجلارى نحو 21 مليون دينار اأرباحًا 
نف�صها  الفرتة  فى  دينار  مليون   17.5 مقابل 

من العام املا�صى بن�صبة %20..

القاهرة عمان  بنك  ادارة  رئي�ص جمل�ص  وقال 
حققها  التي  الرباح  هذه  ان   ، املفتي  يزيد 
البنك خالل الربع الثالث من ال�صنة ما هي ال 
ا�صرتاتيجيته  تنفيذ  يف  البنك  لنجاح  انعكا�ص 
والإرتقاء  التميز  على  والقائمة  اخلا�صة 
املقدمة  امل�صرفية  واملنتجات  باخلدمات 

البنك. لعمالء 
ثقة  تعك�ص  للبنك  املالية  النتائج  اأن  واكد 
للبنك  املايل  املركز  مبتانة  امل�صتمرة  العمالء 
تنعك�ص  طيبة  نتائج  حتقيق  على  وقدرته 
للبنك،  املالية  املوؤ�صرات  على  ايجابي  ب�صكل 

ال�صيا�صات  يتبنى احدث  البنك  اأن  اإلى  م�صريا 
احلديثة،  امل�صرفية  والأنظمة  والأ�صاليب 
عملياته  م�صتوى  وحت�صني  تعزيز  بهدف 
ملختلف  املتجددة  الحتياجات  لتلبية  وخدماته 

قطاعات و�صرائح العمالء.
حيوي  بدور  اليوم  ي�صطلع  البنك  اأن  واأ�صاف 
وهام يف واقع ال�صتثمار امل�صريف يف املنطقة، 
العالية  والكفاءات  اخلربات  اإلى  ذلك  ويعود 
ال�صتثمار  جمال  يف  البنك  بها  ميتاز  التي 
وحلول  منتجات  من  يقدمه  وما  امل�صريف 

مبتكرة لل�صركات يف هذا املجال.

المصري: البنك 
سيواصل الحفاظ على 

متانة مركزه المالي 
وحماية مساهميه 

ومودعيه

المفتي: البنك يتمتع 
بمتانة مالية وثقة 
كبيرة من العمالء
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

32.1 مليون دينار أرباح البنك األهلي األردني للربع الثالث

26.2 مليون دينار أرباح كابيتال بنك للربع الثالث

اأعلن البنك الأهلي الأردين عن نتائجه املالية للت�صعة 
اأ�صهر الأولى من العام احلايل 2014، مبينًة حتقيق 

منو يف كافة موؤ�صراته الرئي�صية.
اأرباح  بلغت  فقد  للبنك،  املالية  البيانات  وح�صب 
بعد   2014 احلايل  العام  من  ايلول  لنهاية  البنك 
ن�صبته  بلغت  بنمو  دينار  مليون    )32.1( ال�صريبة 
)133 %( عن نف�ص الفرتة من العام املا�صي 2013، 
يف  البنك  م�صاهمة  بيع  من  املتحقق  الربح  ت�صمل 
والبالغة  لبنان  يف  الدويل  الأهلي  البنك  �صركة 
املايل  املركز  اإجمايل  بلغ  فيما  دينار،  مليون   18.2
)2.288( مليار دينار بنمو بلغت ن�صبته )6 %( عن 
البيانات  املا�صي.واأظهرت  العام  من  الفرتة  نف�ص 
املالية املوحدة واملدققة منوًا جيدًا يف كافة موؤ�صرات 
ودائع  يف  زيادة  حمققًا  ون�صاطاته؛  املالية  البنك 
مليار   )1.806( بلغت  النقدية  والتاأمينات  العمالء 
 ، العام 2013  نهاية  بنمو قدره )5.1%( عن  دينار 
الذي  امللكية  حقوق  جمموع  يف  ارتفاعًا  �صجل  فيما 
بلغ )307( مليون دينار بنمو قدره )8 %( عن نهاية 
الئتمانية  الت�صهيالت  �صعيد  على  اأما  العام 2013. 
 )1.242( الت�صهيالت  �صايف  بلغ  فقد  املبا�صرة، 
العام  نهاية  عن   %  4.5 قدرة  بنمو  دينار  مليار 
الكفاءة  ومعدلت  الأداء  موؤ�صرات  .وحافظت   2013
اأف�صل  �صمن  م�صتوياتها  على  معظمها  يف  والت�صغيل 
الن�صب واملعايري املحددة حمليًا وعامليًا؛ حيث و�صلت 
يف   ،)%10.9( اإلى  امللكية  حقوق  على  العائد  ن�صبة 
ن�صبته  ما  املوجودات  اإجمايل  على  العائد  بلغ  حني 
ما  اإلى  القانونية  ال�صيولة  و�صلت  وقد   ،)%1.6(
فقد  املال  راأ�ص  كفاية  ن�صبة  اأما   ،)%128( ن�صبته 

بلغت )%14.14(.
النتائج  باأن  الأردين  الأهلي  البنك  اإدارة  و�صرحت 
العام  من  الثالث  الربع  نهاية  يف  املتحققة  املالية 
وخطط  توقعات  مع  تتما�صى  اأنها  كما  جيدة،  كانت 

املختلفة  التحديات  من  الرغم  على  وذلك  البنك، 
واملايل  القت�صادي  التباطوؤ  اأهمها  من  يعترب  التي 
وتداعيات  اململكة،  به  وتاأّثرت  املنطقة  ت�صهده  الذي 
الظروف الأمنية وال�صيا�صية يف املنطقة، هذا ف�صاًل 
املحافظة  اللتزام مبتطلبات  و�صيا�صات  عن معايري 
على �صالمة وجودة الئتمان واملحافظ ال�صتثمارية.

املالية  النتائج  هذه  باأن  البنك  ادارة  واأ�صافت 
البنك  خطط  كفاءة  مدى  تظهر  الإيجابية 
ومرونتها  والإدارية  والنقدية  املالية  وا�صرتاتيجياته 
جمملها  يف  جت�صد  والتي  الظروف،  خمتلف  جتاه 
حافز  مبثابة  يعد  والذي  للتغيري(  قوتي   ( �صعاره 
النمو  م�صار  على  للمحافظة  عليه  والقائمني  للبنك 
يف  امل�صاركة  وبالتايل  امل�صتدام،  واملايل  املوؤ�ص�صي 
املحافظة على �صالمة اجلهاز امل�صريف ومتانته، ويف 
العمالء  وخدمة  املحلية  امل�صرفية  ال�صناعة  تطوير 
وتنميته،  الكلي  القت�صاد  ا�صتدامة  ي�صمن  مبا 
النهج  نف�ص  على  بالعمل  البنك  التزام  موؤكدين 
والعمالء  امل�صاهمني  ثقة  على  احلفاظ  اأجل  من 
واملوظفني، وامل�صي قدمًا يف الو�صول بهم اإلى اأق�صى 
من  لكل  �صكرهم  عن  ومعربني  الر�صى،  م�صتويات 
ولأع�صاء  ِثقتهم،  على  وعمالئه  البنك  م�صاهمي 
لالإدارة  املتوا�صل  دعمهم  على  الإدارة  جمل�ص 
ال�صيا�صات  ر�صم  يف  الفاعلة  وم�صاركتهم  التنفيذية 

موظفيه  ول�صائر  ال�صتثمارية،  امل�صروعات  واعتماد 
باأن  البنك  ادارة  املتوا�صلة.واكدت  جهودهم  على 
التي  الإجنازات  من  العديد  �صهدت  املا�صية  الفرتة 
البنك  وا�صل  حيث  احلافل؛  البنك  ل�صجل  ت�صاف 
من  املزيد  بافتتاح  املحلي  ال�صوق  تعزيز ح�صوره يف 
لعمالئه،  اليومي  امل�صريف  ال�صريك  ليظل  الفروع 
مقدمًا لهم عددًا من اخلدمات واملنتجات اجلديدة 
متميزة. ورعاية  خدمة  م�صتويات  �صمن  والفريدة 

وكان البنك قد افتتح خالل العام فروعه يف كل من 
واجلبيهة،  العلي،  وتالع  ال�صناعية،  اإربد  منطقة 
ف�صاًل عن جتديد فرعه يف �صويلح، كما قام باإطالق 
والئتمانية،  التمويلية  الربامج  من  جديدة  نوعية 
من  الأول  يعد  والذي  البيئة  �صديق  الأهلي  برنامج 
امليزات  من  العديد  يقدم  والذي  اململكة،  يف  نوعه 
البيئة  العميل قر�ص الأهلي �صديق  التي ت�صمل منح 
قطاع  لعمالء  املئة  يف  �صفر  تبلغ  فائدة  بن�صبة 
ال�صغرية  املن�صاآت  قطاع  من  كل  وعمالء  التجزئة 
الكربى،  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  وقطاع  واملتو�صطة، 
اإلى جانب ما يقدمه الربنامج من فرتة �صداد ت�صل 
لغاية 48 �صهرًا، وبن�صبة متويل كاملة 100%، ف�صاًل 
عن بطاقة الأهلي �صديقة البيئة بفائدة �صهرية تبلغ 
�صفر يف املئة وبفرتة �صالحية معينة، ودون اأي ر�صوم 

لالإ�صدار.

للربع  اأرباحه  يف  ارتفاعا  بنك  كابيتال  حقق 
 %9 بن�صبة  منت  اإذ  احلايل،  العام  من  الثالث 
 ،2013 العام  من  الفرتة  ذات  مع  مقارنة  باملئة 
ال�صريبة  بعد  ال�صافية  اأرباحه  بلغت  حيث 
مقارنة   ، اأيلول  نهاية  حتى  دينار  مليون   26.2
مع 24 مليون دينار خالل نف�ص الفرتة من العام 

املا�صي.
با�صم  بنك  كابيتال  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  و�صرح 
خليل ال�صامل اأن النتائج املالية التي حققها البنك 
حتى نهاية الربع الثالث من العام احلايل 2014 
بنك مي�صي  كابيتال  ان  تاأكيد على  ال  ما هي   ،

قدما نحو املزيد من الجنازات والنجاحات.
ونوه ال�صامل الى ان ال�صيا�صات التي اتبعها البنك 
نتائجه  على  مبا�صر  وب�صكل  اإيجابا  انعك�صت  قد 
البنك  اأن  اإلى  م�صريا   ، املحققة  اجليدة  املالية 

قد وا�صل تدعيم وتقوية مركزه املايل من ناحية 
�صواء  اأخرى  ناحية  من  اأن�صطته  ربحية  وزيادة 
مكانته  لري�صخ  العراقية،  اأو  الأردنية  ال�صوق  يف 

كبنك اإقليمي.

مروان عوض: النتائج 
المالية اإليجابية تظهر 

مدى كفاءة خطط 
البنك واستراتيجياته 

المالية والنقدية 
واإلدارية

السالم: النتائج 
تشير إلى مضي البنك 
قدما نحو المزيد من 

اإلنجازات والنجاحات
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33.2 مليون دينار أرباح البنك اإلسالمي للربع الثالث

30.9 مليون دينار أرباح بنك االتحاد لنهاية أيلول

حقق البنك الإ�صالمي الأردين ارباحا �صافية بلغت 
واملخ�ص�صات  ال�صريبة  بعد  دينار  مليون  2ر33 
لنهاية اأيلول من العام احلايل، فيما بلغت الأرباح 

الإجمالية 1ر47 مليون دينار.
البنك  ا�صتمرار  تظهر  النتائج  اإن  يف  البنك  وقال 

يف حتقيق النمو والتطور مبختلف اأن�صطته.
الإ�صالمي  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأعرب 
الرئي�ص  يو�صف،  احمد  عدنان  الدكتور  الأردين 
فخره  عن  امل�صرفية،  الربكة  ملجموعة  التنفيذي 
الإ�صالمي  البنك  حققها  التي  بالنتائج  واعتزازه 

الأردين للعام احلايل.
والعاملني  التنفيذية  الإدارة  بجهود  يو�صف  واأ�صاد 
وال�صري  ال�صرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  يف  بالبنك 
التحديات  خمتلف  ملواجهة  ال�صحيح  الجتاه  يف 
البنك  ت�صلم  مع  بالتزامن  النتائج  اأف�صل  وحتقيق 
كاأف�صل  الأمريكية  فاينان�ص  جلوبال  جلوائز جملة 
م�صتوى  على  التجزئة  خلدمات  اإ�صالمي  بنك 
مالية  موؤ�ص�صة  اأف�صل  وجائزة   ،2014 لعام  العامل 
ال�صاد�ص  للعام   2014 لعام  الأردن  يف  اإ�صالمية 
اأثناء  البنك  عن  ت�صلمتها  »والتي  التوايل  على 
ح�صوري اجتماعات �صندوق النقد الدويل والبنك 
وذلك  وا�صنطن«  يف  احلايل  ال�صهر  خالل  الدويل 
على  وقدرته  البنك  �صيا�صة  جناح  على  للتاأكيد 

امل�صتقبلي. النمو  موا�صلة 
رئي�ص  نائب  قال  للبنك،  املالية  النتائج  وحول 
الإ�صالمي  للبنك  العام  املدير  الإدارة  جمل�ص 
الأردين مو�صى عبد العزيز �صحادة اإن نتائج البنك 
اأيلول 2014 توؤكد على �صالمة  الإ�صالمي حتى 30 

وتنفيذ اخلطة ال�صرتاتيجية التي اعتمدتها اإدارة 
القطاع  املميزة يف  واملحافظة على مكانته  البنك، 

امل�صريف الأردين.
ح�صابات  فيها  )مبا  البنك  موجودات  اأن  وبني 
بلغت  املقار�صة(  و�صندات  املخ�ص�ص  ال�صتثمار 
حوايل 8ر3 مليار دينار مقابل 5ر3 مليار دينار يف 
نهاية عام 2013، بزيادة بلغت حوايل 238 مليون 

دينار بن�صبة منو 8ر6 باملئة.
ح�صابات  فيها  )مبا  العمالء  ودائع  وبلغت 
حوايل  املقار�صة(  و�صندات  املخ�ص�ص  ال�صتثمار 
يف  كما  دينار  مليار  2ر3  مقابل  دينار  مليار  4ر3 
مليون   213 بزيادة حوايل   2013 الأول  كانون   31

دينار وبن�صبة منو 7ر6 باملئة.
اإليها  م�صافا  للعمالء  املمنوحة  الت�صهيالت  اأما 
ال�صتثمار  ح�صابات  من  املمنوحة  الت�صهيالت 
من  اأيلول  نهاية  يف  املقار�صة  و�صندات  املخ�ص�ص 
دينار  مليار  6ر2  بلغت حوايل  فقد  العام احلايل، 
 ،2013 عام  نهاية  يف  دينار  مليار  5ر2  مقابل 
8ر3  بلغت  منو  وبن�صبة  دينار  مليون   96 بزيادة 
الأردين  الإ�صالمي  البنك  اأن  �صحادة  باملئة.وبني 
الن�صف  خالل  الراأ�صمالية  قاعدته  من  عزز 

رفع  اإجراءات  با�صتكمال  احلايل  العام  من  الأول 
 125 من  �صهم  دينار/  مليون   150 اإلى  راأ�صماله 
باملئة   20 بتوزيع  وذلك  �صهم   / دينار  مليون 
حقوق  بلغت  وقد  امل�صاهمني  على  جمانية  كاأ�صهم 
مليون   270 حـوايل   2014 اأيلول   30 حتى  امللكية 
كما  دينار،  مليون  5ر255  حوايل  مقابل  دينـار 
باملئة،  منو7ر5  وبن�صبة   2013 الأول  كانون   31 يف 
امللكية  حقوق  متو�صط  على  العائد  معدل  بلغ  فيما 
82ر16 باملئة.وقال اإن معـدل العـائد على متو�صط 
املوجودات بلغ 31ر1 باملئة ومت توزيع اأرباح نقدية 
 2013 العام  عن  باملئة   15 بن�صبة  امل�صاهمني  على 
اأ�صهم  اإلى  اإ�صافة  العام احلايل  اأيار من  �صهر  يف 

جمانية بن�صبة 20 باملئة.
الدائم  ال�صعي  ا�صتمرارية  على  �صحادة  واأكد 
اأن�صطة  مبختلف  الجنازات  من  املزيد  لتحقيق 
واحللول  اخلدمات  تقدمي  يف  والتو�صع  البنك 
التطورات  مواكبة  مع  الإ�صالمية  امل�صرفية 
ال�صريعة  اأحكام ومبادئ  املتوافقة مع  التكنولوجية 
متعاملي  طموحات  تلبي  »والتي  الإ�صالمية 
دائما  الأردين  الإ�صالمي  البنك  ليبقى  م�صرفنا 

يف الريادة والتقدم«.

ال�صرائب  بعد  الحتاد  بنك  اأرباح  ارتفعت 
العام  من  الثالث  الربع  نهاية  حتى  واملخ�ص�صات 
احلايل 2014 بن�صبة 8ر18 باملئة، بلغت 9ر30 مليون 
دينار مقارنة مع 3ر27 مليون دينار للفرتة ذاتها من 

العام 2013.
وقال البنك، اإن الأرباح ال�صافية بلغت 7ر18 مليون 
من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون  7ر15  مقابل  دينار 

العام املا�صي، بارتفاع قدره 3 ماليني دينار .
الربع  بنهاية  البنك  لدى  العمالء  ودائع  اأن  وبني 
الثالث من العام احلايل ارتفعت بن�صبة 30 باملئة اإلى 
57ر1 مليار دينار مقارنة مع 2ر1 مليار دينار نهاية 
31 كانون الأول 2013، لتعك�ص ثقة العمالء وجناعة 
اخلطط التي و�صعتها الإدارة للبنك للنمو امل�صتهدف 

اأف�صل  تقدمي  على  تقوم  والتي  ا�صرتاتيجيته،  يف 
احللول امل�صرفية يف خدمة اجلمهور.

وقال رئي�ص جمل�ص اإدارة بنك الحتاد ع�صام �صلفيتي 
اإن نتائج البنك جاءت متوافقة مع الأهداف املر�صومة 
امل�صتهدفة  املوؤ�صرات  على  اإيجابا  انعك�ص  ما  للبنك، 
للعام احلايل.واأكد �صلفيتي اأن البنك ما�ص يف حتقيق 

املودعني،  ب�صكل يحافظ على حقوق  النتائج اجليدة 
على  يحر�ص  التي  الجتماعية  للم�صوؤولية  بالإ�صافة 
تقدميها للمجتمع يف اإطار م�صاهمته بتحقيق التنمية 
7ر4  بن�صبة  امللكية  حقوق  جمموع  ال�صاملة.وارتفع 
مليون  1ر252  مقابل  دينار  مليون  9ر263  اإلى  باملئة 

دينار يف نهاية 31 كانون الأول 2013.

شحادة: البنك 
سيواصل السعي 

لتحقيق المزيد من 
اإلنجازات والتوسع في 

تقديم الخدمات

سلفيتي: البنك ماض 
في تحقيق النتائج 

الجيدة بشكل يحافظ 
على حقوق المودعين
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40 مليون دينار أرباح البنك األردني الكويتي للربع الثالث

31.4 مليون دينار أرباح بنك األردن للربع الثالث

عن  املالية  بياناته  الكويتي  الأردين  البنك  اأعلن 
بلغت  حيث   ،2014 عام  من  الأولى  �صهور  الت�صعة 
الأرباح بعد ال�صريبة 40 مليون دينار بنمو %6.44 
كما   ،2013 املا�صي  العام  من  الفرتة  نف�ص  عن 
وبلغ اإجمايل املركز املايل 2747 مليون دينار بنمو 

7.61% عن نهاية عام 2013.
منوًا  املوحدة  املرحلية  املالية  البيانات  واأظهرت 
ودائع  حققت  حيث  البنك،  ن�صاطات  ملجمل  جيدًا 
عن   %8 بن�صبة  منوًا  النقدية  والتاأمينات  العمالء 
دينار.  مليون   1804 اإلى  لت�صل   2013 عام  نهاية 
عن   %  5.4 بن�صبة  امللكية  حقوق  جمموع  وارتفع 
يف  دينار  مليون   431.4 حلوايل   2013 عام  نهاية 

نهاية الفرتة.
اأما على �صعيد الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة فقد 
دينار حمافظًا  مليون  الت�صهيالت 1326  بلغ �صايف 
باأن  علما  املا�صي،  العام  من  قريبة  م�صتويات  على 
غري  الديون  من  لعدد  معاجلة  �صهدت  الفرتة  هذه 
املخ�ص�صات  اأدى ل�صرتداد جزء من  العاملة مما 

املر�صودة مقابلها �صابقًا.
بلغت  فقد  للفرتة  البنك  اأعمال  لنتائج  وكمح�صلة 
مقابل  دينار  مليون   55.4 ال�صريبة  قبل  الأرباح 
51.7 مليون دينار لنف�ص الفرتة من العام املا�صي 
بنمو 7.12% اأما الربح العائد مل�صاهمي البنك بعد 
ال�صريبة فقد بلغ 39.9 مليون دينار مقابل 37.7 
مليون دينار يف 30 اأيلول 2013 بنمو قدره %5.88.

الكفاءة  ومعدلت  الأداء  موؤ�صرات  وحافظت 
والت�صغيل يف معظمها على م�صتوياتها �صمن اأف�صل 

حيث  وعامليًا،  حمليًا  املحددة  واملعايري  الن�صب 
و�صلت ن�صبة العائد على حقوق امللكية اإلى %12.7، 
ما  املوجودات  اإجمايل  على  العائد  بلغ  حني  يف 
اإلى  القانونية  ال�صيولة  و�صلت  وقد  ن�صبته %2.01، 
ما ن�صبته 127.9%، اأما ن�صبة كفاية راأ�ص املال فقد 

بلغت %15.75
الكرمي  عبد  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  و�صرح  
الكباريتي باأن نتائج البنك لهذه الفرتة جاءت �صمن 
التوقعات اآخذين بالعتبار الو�صع الإقت�صادي العام 
والظروف الأمنية وال�صيا�صية يف املنطقة اإ�صافة اإلى 
وجودة  �صالمة  على  املحافظة  مبتطلبات  الإلتزام 
واأ�صاف،  الإئتمانية.  واملحفظة  البنك  ا�صتثمارات 
عن  الكويتي  الأردين  للبنك  املالية  البيانات  بان 
عليها  وافق  والتي   2014 العام  من  الأول  الن�صف 
عن  اأرباح  حتقيق  اأظهرت  الأردين  املركزي  البنك 
تلك الفرتة مببلغ 27.5 مليون دينار وبنمو %3.3 
عن نف�ص الفرتة من العام املا�صي، فيما بلغ اجمايل 
حقوق  جمموع  اأما  دينار،  مليون   2578 املوجودات 

امللكية فقد بلغ 418 مليون دينار.
ونوه الكباريتي بالإجناز الكبري الذي حققه البنك 

البنكي  النظام  ا�صتبدال  م�صروع  بنجاح  واملتمثل 
 “  BANKS  “ اإ�صم  حتت  جديد  اآيل  بنظام  الآيل 
م�صتويات  اأعلى  يوفر  متطور  متكامل  نظام  وهو 
املتميزة  امل�صرفية  اخلدمات  تقدمي  يف  الكفاءة 
لعمالء البنك الذين هم حمور الرتكيز والهتمام، 
التكنولوجيا  اإليه  تو�صلت  ما  اأحدث  وبا�صتخدام 
العاملية، مع احلفاظ على املعايري العاملية يف ال�صرية 

والأمان.
والمتنان  ال�صكر  بتقدمي  حديثه  الكباريتي  واختتم 
يف  لدورهم  وعمالئه،  البنك  م�صاهمي  لكافة 
ا�صتمرار جناح البنك وتطوره، ومقدرًا ب�صكل خا�ص 
دعم وم�صاندة امل�صاهمني الرئي�صيني �صركة م�صاريع 
الوطني  ال�صرتاتيجي  وال�صريك  القاب�صة  الكويت 
مثمنًا  الجتماعي“   لل�صمان  العامة  املوؤ�ص�صة   “
تعاونهم ال�صادق ودعمهم املتوا�صل وم�صاهمتهم يف 
حتقيق اإجنازات البنك ونتائجه على مدى ال�صنوات 
للجهود  وامتنانه  �صكره  عن  اأعرب  كما  املا�صية، 
الأردين  املركزي  البنك  يبذلها  التي  املو�صولة 
الأردنية  البنوك  باأداء  الرتقاء  اإلى  والهادفة 

لتتما�صى مع اأف�صل املمار�صات واملعايري الدولية.

الى4ر31  ال�صريبة  بعد  الردن  بنك  ارباح  ارتفعت 
العام احلايل  الثالث من  الربع  لنهاية  دينار  مليون 
من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون  9ر25  مقابل   2014

العام املا�صي 2013.
وبح�صب النتائج املالية للبنك لنهاية ايلول من العام 
احلايل 2014، فقد ارتفع جمموع املطلوبات وحقوق 
مقابل  ايلول  لنهاية  دينار  مليار  237ر2  الى  امللكية 

076ر2 مليار دينار لنهاية العام 2013.
للبنك  الدائنة  الفوائد  ارتفاع  البيانات  واو�صحت 
مليون  9ر92  الى  املا�صية  الت�صعة  ال�صهور  لنهاية 
انخف�صت  حني  يف  دينار  مليون  1ر87  مقابل  دينار 
الفوائد املدينة الى 7ر22 مليون دينار مقابل 5ر23 

مليون دينار لنف�ص فرتة املقارنة .
تدين  خم�ص�ص  انخفا�ص  البيانات  واأظهرت 
الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة الى7ر8 مليون دينار 

مقابل 5ر11 مليون دينار للفرتة ذاتها.

لبنك  العام  املدير   / الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
احلالية  املالية  النتائج  اأن  فاخوري،  �صاكر  الأردن  
الجنازات  م�صتواى  على  وا�صحا  موؤ�صرا  تعترب 
وذلك  العمل،  جوانب  كافة  يف  البنك  حققها  التي 
وقدرتها  وواقعيتها  الإدارة،  �صيا�صات  كفاءة  بف�صل 
الراهنة. والظروف  امل�صتجدات  مع  التعامل  على 
واأ�صاف ان البنك �صيوا�صل جهوده لتعزيز العالقة 
التي  والأفكار  احللول  بطرح  واملبادرة  العمالء  مع 
يف  وت�صاعد  اإحتياجاتهم  وتلبي  اأعمالهم  تدعم 

ومبا  والتجارية،  ال�صتثمارية  م�صاريعهم  تطوير 
ي�صهم يف تن�صيط الإقت�صاد الوطني واإجناح خطط 
اإلى ان البنك متكن من  الإ�صالح والتنمية، م�صريا 
مع  بالتزامن  اعتمادها  مت  التي  ال�صيا�صة  تنفيذ 
على  والقليمية  الدولية  الأزمات  انعكا�صات  بدء 
الإقت�صاد الوطني، والتي من اأهم عنا�صرها اإلتزام 
الذين  وخا�صة  عمالئه  جانب  اإلى  بالوقوف  البنك 
تراجع ن�صاطهم وتعرثت ح�صاباتهم نتيجة للظروف 

الراهنة.

الكباريتي: النتائج 
المالية لهذه الفترة 

جاءت ضمن التوقعات

فاخوري: استطعنا 
تحقيق االنجازات 

والنتائج المميزة على 
كافة المستويات
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

122 مليون دينار أرباح بنك اإلسكان في  9  أشهر

17 مليون دينار أرباح بنك االستثمار العربي األردني لنهاية أيلول

اأ�صهر الأولى  الت�صعة  حقق بنك الإ�صكان خالل 
مقدارها  ريبة  ال�صّ قبل  اأرباحًا   2014 عام  من 
دينار مقارنة مع )110.2(  مليون   )122.2(
العام  من  املماثلة  الفرتة  خالل  دينار  مليون 
وبلغت   ،  )%11( ن�صبتها  بزيادة  اأي  املا�صي 
ريبة )90.2( مليون  الأرباح ال�صافية بعد ال�صّ
يف  دينار  مليون   )78.8( مبلغ  مقابل  دينار 
الفرتة املماثلة اأي بزيادة ن�صبتها )%14.5( .

جمل�ص  رئي�ص  مارتو  مي�صيل  الدكتور  وبني 
توقعات  �صمن  جاءت  النتائج  اأن  الإدارة، 
والتي   ، املعتمدة  الأهداف  وبحدود  الإدارة 
م�صادر  من  املزيد  ا�صتقطاب  اإلى  ت�صعى 
و�صل  حيث  عالية،  بكفاَءة  وتوظيفها  الأموال 
جمموع موجودات البنك يف نهاية الربع الثالث 
اأي  دينار  مليار   )7.5( اإلى   2014 عام  من 
 ،  2013 عام  نهاية  عن   )%4( ن�صبتها  بزيادة 
اأر�صـــدة ودائع العمالء لتبلغ )5.4(  وارتفعت 
مليار دينار بزيادة ن�صبتها )6.1%( عن نهاية 
حمفظة  ر�صيد  �صايف  زاد  كما  ال�صابق،  العام 
مليار   )2.8( ليبلغ  الئتمانية  الّت�صهيالت 
عليه  كان  عما   )%6.4( ن�صبتها  بزيادة  دينار 

يف نهاية عام 2013 .
على  اإيجابي  ب�صكل  النتائج  هذه  انعك�صت  وقد 
البنك،  لدى  الأداء  موؤ�ّصرات  من  جمموعة 

 )17.6%( املال  راأ�ص  كفاية  ن�صبة  بلغت  حيث 
املطلوب  الأدنى  احلد  ن�صبة  من  اأعلى  وهي 
 )%12( البالغة  الأردين  املركزي  البنك  من 
اأي�صا  وهي   )%166( ال�صيولة  ن�صبة  وبلغت   ،
من  املطلوبة  الأدنى  احلد  ن�صبة  عن  تزيد 
وبلغ   ،)%100( تبلغ  والتي  املركزي  البنك 
وبلغ   )%1.6( املوجودات  على  العائد  معدل 
معدل العائد على حقوق امل�صاهمني )%11.2( 
ودائع  اإلى  القرو�ص  اإجمايل  ن�صبة  بلغت  كما   ،

العمالء )%57.5(.
دومًا  ي�صعى  البنك  اأن  مارتو  الدكتور  وبني 
خدمة  م�صتوى  وحت�صني  منتجاته  تطوير  اإلى 
لديه،  املختلفة  التوزيع  قنوات  وتعزيز  عمالئه 
حيث و�صل عدد فروع البنك العاملة يف الأردن 
-جهاز-   )209( ي�صاندها  فرعًا   )123( اإلى 
مت�صّدرًا  بذلك  البنك  ليبقى   ، اآيل  �صّراف 

للقطاع امل�صريف يف الأردن بعدد الفروع وعدد 
يف  ذكره  يجدر  وما   ، الآيل  ال�صّراف  اأجهزة 
فروع  �صبكة  الإ�صكان  بنك  لدى  اأّن  املجال  هذا 
فرعًا   )173( اإلى  عددها  و�صل  ودولية  حملية 
وفل�صطني  ولندن  واجلزائر  و�صورية  الأردن  يف 
كل  يف  التمثيل  مكاتب  اإلى  اإ�صافة  والبحرين، 

العربية املتحدة وليبيا. العراق والإمارات  من 
واأكد الدكتور مارتو على العتزاز بقّوة املالءة 
الراأ�صمالية  قاعدته  ومتانة  للبنك  املالّية 
الئتمانية  املحافظ  وجودة  و�صالمة   ،
الإجنازات  هذه  وتعود  لديه،  وال�صتثمارية 
وللجهود  الإدارة  جمل�ص  من  الداعم  للموقف 
عليا  اإدارة  التنفيذية   الإدارة  من  املخل�صة 
الربع  يف  اأف�صل  نتائج  متوّقعًا   ، وموظفني 

الأخري من هذا العام.

ارتفعت ارباح بنك ال�صتثمار العربي الردين 
لنهاية  دينار  مليار   17 الى  ال�صريبة  بعد 
مقابل   2014 احلايل  العام  من  الثالث  الربع 
العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون  2ر12 

املا�صي 2013.
بلغ  فقد  للبنك،  املالية  البيانات  وبح�صب 
دينار  مليون   41.3 حوايل  الدخل  اجمايل 
ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   30.5 مقابل 
جمموع  وبلغ  كما   ،2013 املا�صي  العام  من 
العام  من  ايلول  لنهاية  البنك  موجودات 
احلايل 2014 حوايل 1.7 مليار دينار مقارنة 
كانون  لنهاية  دينار  مليار   1.2 حوايل  مع 

الول من العام املا�صي 2013.
ال�صتثمار  بنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
العربي الردين هاين القا�صي باأن النمو الذي 
والرا�صخة  العالية  الثقة  يعك�ص  البنك  حققه 
جاءت  حيث  املايل،  مركزه  مبتانة  للعمالء 
التي  البنك  جهود  �صمن  قد  النتائج  هذه 

ادارته  وبف�صل  املكا�صب،  تعزيز  يف  ترتكز 
التي  املالية  الدوات  يف  والتنويع  احل�صيفة 

ينتهجها البنك .
خالل  ا�صتطاع  البنك  اأن  القا�صي  واأو�صح 
احلايل  العام  من  الولى  الت�صعة  ال�صهر 
الأهداف املهمة على  2014 حتقيق جملة من 
الرغم من الظروف ال�صعبة والتحديات التي 
ظهرت مع بداية العام والتي مل تكن متوقعة، 
م�صددا على عزم البنك موا�صلة تنفيذ خطته 

م�صادر  تعزيز  يف  املتمثلة  ال�صرتاتيجية 
خمتلف  يف  ال�صوقية  ح�صته  وزيادة  اأمواله 
واأفراد  �صركات  من  الإنتاجية  القطاعات 
حر�ص  ومبينًا  ومتو�صطة،  �صغرية  وموؤ�ص�صات 
القطاعات  هذه  تنمية  على  وتركيزه  البنك 
املتنوعة، وتو�صيع قاعدتها، وتعزيز اخلدمات 
الأرباح  حتقيق  ملوا�صلة  �صمانًا  لها  املقدمة 

و�صليم. ب�صكل �صحي 

مارتو: البنك يسعى 
دومًا إلى تطوير منتجاته 

وتحسين مستوى 
خدماته

القاضي: البنك 
سيواصل العمل لزيادة 

حصته السوقية في 
مختلف القطاعات 

اإلنتاجية
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»أكاديمية الطيران الملكية« تحتفي بتخريج 
الفوج الخامس من الطلبة العراقيين

يف  كلمة  اخلوالدة  حممد  الكابنت  الكادميية  عام  مدير  والقى 
حمد  انور  الفريق  العراقية  اجلوية  القوة  قائد  رعاه  الذي  الحتفال 
بعد  الدفعة  هذه  الكادميية بتخريج  اعتزاز  عن  فيها  اعرب  امني، 
والتطبيق  النظرية  الدرا�صة  من  �صهرا  وع�صرين  اربعة  اكملوا  ان 
الطائرات. من  النوع  هذا  ب�صيانة  املتعلقة  املو�صوعات  يف   العملي 
وقال »اننا فخورون بالنتائج التي حققوها خا�صة اتقان اللغة الجنليزية 
عن  معربا   16 اف  طائرات  ب�صيانة  املتعلقة  ال�صيانة  وم�صطلحات 
اعتزازه وتقديره لختيار الكادميية لتدريب كوادر القوة اجلوية العراقية 
والعامل. املنطقة  م�صتوى  على  املماثلة  الكادمييات  من  عدد  بني   من 

الب�صري  العن�صر  لتطوير  وحر�صها  الكادميية  التزام  واكد 
والتقنيني  الكادمييني  من  حمرتفا  فريقا  لطلبتنا  »لنقدم 
التقنية  واجلودة  الكادميية  اجلودة  بني  املعادلة  لتحقيق  والداريني 
لتطبيق  اخلريجني  داعيا  متوا�صل«،  ب�صكل  تتغري  التي  وم�صتجداتها 
وكذلك  ال�صقيق  العراق  بناء  يف  للم�صاهمة  الدورة  اثناء  تلقوه  ما 
العراقية. امل�صلحة  للقوات  �صندا  لتكون  العراقية  اجلوية   القوة 
بذلتها  التي  للجهود  تقديره  عن  العراقية  القوة  قائد  واعرب 
اجلوية  القوة  لبناء  الردنية  امللكية  الطريان  اكادميية 
واملعايري  وال�ص�ص  العلوم  لتطبيق  اخلريجني  داعيا  العراقية 
ومهنية. بكفاءة  التدريب  فرتة  اثناء  تلقوها  التي   الفنية 
العراقية  اجلوية  القوة  كوادر  لتدريب  الكادميية  اختيار  »ان  وقال 
م�صتوى  على  املماثلة  املعاهد  مع  ومقارنة  م�صتفي�صة  درا�صات  بعد  جاء 
 املنطقة موؤكدا موا�صلة التعاون مع الكادميية لغايات التدريب الفني«.

املهند�ص  الكادميية  يف  الطريان  هند�صة  تدريب  مدير  وا�صار 
حققها  التي  املتقدمة  وامل�صتويات  الجنازات  الى  اخلاليلة  حممد 
وا�صا�صيات  الطائرات  وميكانيكا  الجنليزية  اللغة  يف  اخلريجون 
وات�صالت  اجلوية  واملالحة  الرقمية  واللكرتونيات  الكهرباء 
اعطاء  الى  داعيا  الطائرات،  وهياكل  الهبوط  وانظمة  الطريان 
الى  الرجوع  و�صرورة  الق�صوى  الولوية  الطائرات  �صالمة  مو�صوع 
املقررة. والقواعد  ال�ص�ص  وفق  اجرائها  ل�صمان  ال�صيانة   دليل 

كانت  الدورة  ان  عبدالرزاق  مهدي  اخلريجني  ممثل  وقال 
التي  والقواعد  املنهجيات  لتطبيق  زمالءه  داعيا  وقيمة  �صاملة 
الطائرات.  من  النوع  هذا  �صيانة  على  الكادميية  عليها   دربتهم 
واجلوائز  ال�صهادات  العراقية  القوة  قائد  �صلم  احلفل  نهاية  ويف 

التقديرية على اخلريجني.

“ احتفلت اكاديمية الطيران الملكية 
االردنية في قاعة االحتفاالت  بكلية الملكة 
نور الفنية للطيران المدني في مطار ماركا 
بتخريج الفوج الخامس من منتسبي القوة 

العراقية بعد ان انهوا متطلبات التخرج لدورة 

هندسة صيانة طائرات اف 16 ”

اإلستثمار في قطاع النقل



طائرات بوينغ 787 تبدأ بخدمة جميع 
خطوط الشركة في أمريكا وكندا

اإلستثمار في قطاع النقل

امللكية  اجلوية  اخلطوط  �شركة  اإدارة  جمل�س  انتخب 
اإدارة  ملجل�ص  رئي�صًا  احلافظ  �صليمان  الأردنية 
احلكومة  قبل  من  تعيينه  �صوء  على  وذلك  ال�صركة، 
ممثاًل لها يف املجل�ص بدًل من املهند�ص نا�صر اللوزي 
الذي كان قدم ا�صتقالته من ع�صوية ورئا�صة املجل�ص 

والتي ي�صغلها منذ العام 2006.
كما وقرر جمل�ص ادارة امللكية الأردنية تعيني الكابنت 
بالوكالة  تنفيذيًا  رئي�صًا   / عامًا  مديرًا  م�صتو  هيثم 
من  اعتبارًا  االأردنية  امللكية  ل�شركة اخلطوط اجلوية 

تاريخ 2014/10/26 .
دائرة  رئي�ص  وظيفة  ي�صغل  م�صتو  الكابنت  وكان 
العمليات اجلوية يف امللكية الأردنية منذ �صهر كانون 
بوظيفة  للعمل  ان�صم  فيما    ،2013 العام  من  الأول 
على  حا�صل  وهو    ،1983 العام  يف  ال�صركة  يف  طيار 
 Aviation الطريان  ادارة  يف  املاج�صتري  درجة 

Management من جامعة ما�صرتخت.

امللكية  اجلوية  اخلطوط  �شركة  اأقامت  املقابل  يف 
الأردنية حفل تكرمي لرئي�ص جمل�ص اإدارتها )ال�صابق( 
رئي�ص جمل�ص  والذي ح�صره  اللوزي،  نا�صر  املهند�ص 
الرئي�ص   / العام  واملدير  احلافظ  �صليمان  الإدارة 
واأع�صاء  م�صتو  هيثم  الكابنت  بالوكالة  التنفيذي 
جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية لل�صركة، حيث األقى 
اأعرب فيها عن تقدير امللكية الأردنية  احلافظ كلمة 
التي  واملخل�صة  الطيبة  اجلهود  لكل  البالغ  و�صكرها 
اإدارة  ملجل�ص  رئا�صته  فرتة  خالل  اللــوزي  بذلها 

ال�صركة منذ العام 2006 .
يف  امل�صوؤولية  اأمانة  ت�صلم  اللوزي  ال�صيد  »اأن  وقال 
فيها  مرَّ  �صعبة  ظروف  ظل  يف  الأردنية  امللكية 
الأزمة  خاللها  برزت  مرحلة  يف  العاملي  الإقت�صاد 
املالية العاملية عام 2008، وهو ما اأحدث خلاًل وا�صحًا 
متفاوت  �صلبي  ب�صكل  اأّثر  العاملي  الإقت�صاد  ُبنية  يف 
على اإقت�صاديات جميع الدول ومنها الأردن، حيُث مل 

ينُج قطاع النقل اجلوي من تاأثريات تلك الأزمة، ومبا 
اإنعك�ص �صلبًا على هذا القطاع وبن�صٍب متباينة «.

�صيما  ول  املتالحقة  ال�صيا�صية  الأزمات  اأن  واأ�صاف 
لكافة  مالئم  غري  جوًا  خلقت  العربية،  املنطقة  يف 
القطاعات الإقت�صادية التي يوؤثر كل واحد منها على 
ال�صلبية  النتائج  �صل�صلة متعاقبة من  اأوجَد  الآخر، ما 
عن  مبناأى  يكن  مل  اجلوي  النقل  قطاع  اأن  م�صريًا   ،
اأحد مكوناته،فيما زاد الأمر  ال�صل�صلة، باعتباره  هذه 
قبل  حتى  النفط  لأ�صعار  املتالحق  الإرتفاع  تعقيدًا 

اأ�صهر قليلة.
ولفت اإلى اأن الهدف الأ�صا�صي لل�صيد اللوزي كان اأن 
يبذل كل جهوده املمكنة حتى تظل اأمور امللكية الأردنية 
ت�صري وبحذر لتجاوز هذه الأزمات املتالحقة اإلى حني 
اإعادة ترتيب اأو�صاع ال�صركة مع كل الأطراف املعنية .
واأعرب احلافظ عن ثقته اأن ال�صركة قادرة على عبور 
العالقة  ذات  واجلهات  اأبنائها  بجهود  املرحلة  هذه 

أطلقت نظامًا جديداً يمنح مسافريها فرصة السفر على درجة رجال األعمال

الحافظ رئيسًا لمجلس إدارة »الملكية األردنية« 
والكابتن هيثم مستو مديراً عامًا بالوكالة
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أقامت حفاًل لتكريم رئيسها السابق 
ناصــر اللـــوزي والمئات من موظفيها

اإلستثمار في قطاع النقل

الإنطالق  اإلى  والإنتظار  الرتقب  حاجز  لجتياز 
املدرو�ص لإ�صتكمال امل�صرية اخلرّية كما يريدها امللك 
عبداهلل الثاين اأن تكون بامل�صتوى املطلوب لإجناز هذه 
والإدارة  الإدارة  جمل�ص  بني  الكامل  وبالتعاون  املهمة 

التنفيذية واأبناء امللكية جميعًا .
نحن  فيها  قال  كلمة  م�صتو  هيثم  الكابنت  األقى  كما 
والذي  الأوفياء  الوطن  اليوم رجل من رجالت  نكرم 
بذَل نف�صه وجهده يف خدمة الوطن ملدة ثماين �صنني 
بيننا  ق�صاها  واملخل�ص  الدوؤوب  اجلاد  العمل  من 
َف  ُو�صِ و�صيا�صيًا   ، الرفيع  الطراز  و مفكرًا من  قائدًا 
بـ »جنتلمان ال�صيا�صة الأردنية«،  وهَب امللكية الأردنية 
وعلم  قوة  من  اأُوتي  مبا  يبخل  مل  و  خرباته  ح�صيلة 
يف  والنفي�ص  الغايل  يبذَل  اأن  يومًا  يتواَن  ومل  وعمل 
�صبيل هدف �صاٍم وهو اأن تبقى امللكية الردنية الناقل 

الوطني الأردين بقيمته الرفيعة .
الأردنية  امللكية  لأ�صرة  �صكره  عن  اللوزي  عرّب  بدوره 
�صعادته  معربًا  الطيبة،  اللفتة  لهذه  الكبري  وتقديره 
ال�صركة  هذه  يف  ق�صاها  التي  بال�صنوات  واإعتزازه 
الوطنية الرائدة التي كانت و�صتظل حمل فخر جميع 

الأردنيني مبا تتمتع به من �صمعة عاملية مميزة ومكانة 
متقدمة بني �صركات الطريان العاملية بالرغم من قلة 

الإمكانات املادية .
واأكد اأن امللكية الأردنية بعد خم�صني عامًا من عمرها 
يف خدمة الأردن كانت و�صتظل باأيد اأمينة وهي قادرة 
اإدارتها وكفاءات جميع العاملني فيها  بوعي وخربات 
تتبواأ  واأن  التي متر بها  ومتيزهم على جتاوز املرحلة 

املكانة التي تليق بها وبالأردن .
لتكرمي  مو�صعًا  حفاًل  الأردنية  امللكية  واأقامت  كما 
وعرفانًا  لعطائهم  تقديرًا  موظفيها،  من  املئات 
اأربعة  ب�صها  قارب  التي  الطويلة  خدمتهم  ب�صنوات 
عقود، وذلك يف اطار  ال�صنة احلميدة التي تنتهجها 
فيها  العاملني  مبنجزات  لالإحتفاء  �صنويًا  ال�صركة 
والذين بنوا الناقل الوطني للمملكة الأردنية الها�صمية 

عرب اأكرث من 50 عامًا .
طوخالل احلفل األقى املدير العام / الرئي�ص التنفيذي 
كلمة  م�صتو  هيثم  الكابنت  بالوكالة  الأردنية  للملكية 
عرّب فيها عن تقدير الدارة لكل اأع�صاء اأُ�صرة امللكية 
الأردنية حيثما كانوا يف خمتلف مواقع عملهم داخل 

تربط  التي  القوية  بالعالقة  م�صيدًا  وخارجه،  الأردن 
بني اأبناء امللكية الأردنية وما تتميز به من األفة وتعاون 
والعمل كفريق واحد ملواجهة التحديات وال�صعوبات، 
الإيجابية  للطاقة  املحرك  الفريق هي  روح  اأن  موؤكدًا 

الكامنة لدى العاملني .
املوؤهلة  الب�صرية  بالكفاءات  تعتز  ال�صركة  اأن  وقال 
ب�صناعة  ال�صلة  ذات  القطاعات  خمتلف  يف  العاملة 
الركيزة  زالوا  وما  كانوا  والذين  اجلوي  النقل 
واملنطقة  الأردن  يف  الطريان  ل�صناعة  الأ�صا�صية 
الأردنية  امللكية  اأن  اإلى  م�صريًا  عام،  ب�صكل  العربية 
متثل مدر�صة متخ�ص�صة لتدريب الكوادر املهنية التي 

هي قوام هذه ال�صناعة الديناميكية .
من  واثقة  الأردنية  امللكية  اأن  م�صتو  الكابنت  طواأكد 
وحتقيق  والنهو�ص  الإنطالق  معاودة  على  قدرتها 
هذه  يف  الأ�صا�صية  ال�صركة  غاية  هو  الذي  النجاح 
املرحلة، لفتًا اإلى اأن اأبناء امللكية الأردنية اإ�صتطاعوا 
اأن  ميكن  ل  الطريان  �صركات  اأن  للعامل  يثبتوا  اأن 
تنه�ص وت�صتمر اإل ب�صواعد اأبنائها وجهودهم بالرغم 
من تتابع الأزمات التي تفر�صها على امللكية الأردنية 
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استكملت إدخال أول 5 طائرات
 من طراز بوينغ 787

متر  التي  املتوا�صلة  والأحداث  الإ�صتقرار  عدم  حالة 
بها منطقتنا منذ عقود .

منهج  اإتباع  اإلى  الأردنية  امللكية  موظفي  م�صتو  ودعا 
املتجددة  الطاقة  باإعتبارها  العمل  يف  الإيجابية 
بالتايل  وتدفع  الطموح  وتذكي  الهمم،  ت�صحذ  التي 
اإلى  والتطلع  الفر�ص،  واإ�صتثمار  والعطاء  البذل  اإلى 
اأبناء  عن  معروف  هو  ما  باأق�صى  النجاح  �صناعة 
اإلى  ودوؤوب، م�صريًا  وعمل جاد  اإخال�ص  ال�صركة من 
وتطوير  للم�صافرين  املقدمة  اخلدمات  حت�صني  اأن 
بجميع  للنهو�ص  الدائمان  والهدف  الغاية  الأداء هما 
و�صوًل  النفقات  وخف�ص  الإيرادات  وزيادة  املوؤ�صرات 

اإلى الربحية املن�صودة .
من جهة اخرى بداأت امللكية الأردنية بعد اأن ا�صتكملت 
ادخال اأول خم�ص طائرات من طراز بوينغ 787 بخدمة 
جميع خطوطها العاملة يف اأمريكا وكندا بهذا الطراز 
اليربا�ص  طائرات  من  بدًل  الطائرات  من  املتطور 

340 التي كانت تخدم هذه اخلطوط �شابقًا.
فقد هبطت يف مطار مونرتيال طائرة امللكية الأردنية 
ديرتويت  مطار  نحو  اقلعت  ثم   787 بوينغ  طراز  من 
الى هاتني  الطائرة  بهذه  الأولى  يف رحلتها املربجمة 
ت�صغيل  با�صرت  ال�صركة  كانت  فيما   ، الوجهتني 
ونيويورك  �صيكاغو  من  كل  الى  اجلديدة  طائراتها 
خالل ال�صهر املا�صي، حيث احتفلت �صلطات مطاري 
ممثلي  بح�صور  الطائرة  بقدوم  وديرتويت  مونرتيال 
امللكية  من  وامل�صوؤولني  والعالم  ال�صحافة  و�صائل 

الأردنية واملطارات املذكورة يف هاتني املدينتني.

وقال املدير العام / الرئي�ص التنفيذي للملكية الأردنية 
بالوكالة الكابنت هيثم م�صتو اأن حركة ال�صفر من والى 
حمطات امللكية الأردنية يف امريكا وكندا متثل ن�صبة 
اأن  لل�صركة، مو�صحًا  الكلي  الت�صغيل  مهمة من حجم 
غالبية هذه احلركة ترتكز على نقل اجلاليات العربية 
والطلبة ورجال الأعمال وركاب الرتانزيت عرب �صبكة 
خم�ص  ت�صغل  ال�صركة  اأن  اإلى  لفتًا  الأردنية،  امللكية 
نيويورك  اإلى  واأربعا  �صيكاغو  اإلى  ا�صبوعيًا  رحالت 
ورحلتني اإلى كل من مونرتيال وديرتويت، فيما يزداد 
ملحوظ  ب�صكل  الأمريكية  القارة  الى  الرحالت  عدد 

خالل مو�صم ال�صيف.
واأكد الكابنت م�صتو حر�ص امللكية الأردنية على توفري 
من  مزيدًا  ومنحهم  مل�صافريها  ا�صتثنائية  خدمات 
البعيدة،  الرحالت  خالل  �صيما  والرفاهية،  الراحة 
مبوا�صفات  متتاز  الطائرات  هذه  اأن  اإلى  م�صريًا 
خا�صة مع ات�صاع مق�صورة الركاب والنوافذ الوا�صعة 

وامل�صافات الأكرب التي تف�صل بني مقاعدها.
اأدخلت الطائرة  اأن امللكية الأردنية كانت قد  واأو�صح 
الأ�صبوع  ا�صطولها  الى  الطراز  هذا  من  اخلام�صة 
التي  ال�صرتاتيجية  اخلطة  اإطار  يف  وذلك  املا�صي 
تنفذها لتحديث اأ�صطول طائراتها بعيدة املدى، حيث 
خطوط  خمتلف  على  جميعها  الطائرات  هذه  تعمل 
ال�صركة  اأن  مبينًا  املدى،  وبعيدة  متو�صطة  ال�صركة 
�صت�صتكمل ادخال باقي طلبيتها من هذا الطراز ابتداًء 

من عام 2016 وخالل ال�صنوات القليلة الالحقة .
ومتتاز  للبيئة  �صديقة  ليرن  درمي  طائرات  وتعترب 

بن�صبة  للوقود  اأقل  وا�صتهالك  عالية  ت�صغيل  بكفاءة 
20% مقارنة مع الطائرات املماثلة لها يف احلجم، كما 
زيادة  على  القدرة  الطريان  �صركات  الطائرة  متنح 
دخلها من ال�صحن اجلوي بف�صل طاقتها ال�صتيعابية 
الطائرات  مع  مقارنة   %30-20 بن�صبة  تزيد  التي 
ذات احلجم املماثل، ف�صاًل عن قدرة اأنظمة التهوية 
وتنقية  ترطيب  على  الركاب  مق�صورة  يف  املوجودة 
الهواء ب�صكل ملحوظ، ما مينح امل�صافرين مزيدًا من 

الراحة اأثناء الطريان وما بعد الرحلة.
مقعدًا   24 منها  مقعدًا   270 على  الطائرة  وحتتوي 
لدرجة رجال الأعمال )كراون( والتي ميكن حتويلها 

الى اأ�صّرة م�صطحة بالكامل.
من جهة اخرى وفرت �شركة اخلطوط اجلوية امللكية 
ال�صياحية  الدرجة  ركاب  من  مل�صافريها  الأردنية  
على  ال�صفر  فر�صة  لهم  تتيُح  متطورة  جديدة  خدمة 
 Go  درجة رجال الأعمال )كراون( من خــالل نظام

Crown املوجود على املوقع اللكرتوين لل�صركة.
طورته   Go Crown نظام  اأن  ال�صركة  واأو�صحت 
لدى  به  Plus Gradeواملعمول  العاملية  ال�صركة 
العديد من �صركات الطريان الكربى يتيح للم�صافرين 
فر�صة ترفيع درجة �صفرهم للح�صول على مقاعد يف  

درجة رجال الأعمال )كراون( باأ�صعار اأقل .
موؤكدة  مقاعد  لديهم  الذين  امل�صافرون  وي�صتطيع 
احلجز بالدرجة ال�صياحية امل�صاركة يف عملية مزايدة 
يتلقوا  اأن  بعد  �صفرهم  درجة  لرتفيع  الأ�صعار  على 
بذلك  ت�صعرهم  الأردنية  امللكية  الكرتونية من  ر�صالة 
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بدأت بتطبيق مفهوم »القطعة«
 بداًل من الوزن في أمتعة المسافرين

اأو من خالل زيارة املوقع اللكرتوين للملكية الردنية 
للم�صاركة يف عملية املزايدة .

الأدنى  ال�صعر  املزاد  الأردنية يف هذا  امللكية  وتعر�ص 
درجة  على  املتوفرة  ال�صفر  لتذاكر  الأعلى  وال�صعر 
بو�صع  على ذلك  بناءً  امل�صافر  ليقوم  الأعمال،  رجال 
ال�صعر الذي ينا�صبه، ويف حال فوزه �صيتم اعالمه قبل 
درجة  ترقية  على  بح�صوله  ايام  بثالثة  رحلته  موعد 
الدرجة  على  ال�صلية  بتذكرته  الحتفاظ  مع  ال�صفر 
درجة  يف  مقعد  على  يح�صل  مل  حال  يف  ال�صياحية 

رجال الأعمال.
لإتاحة  الأردنية  امللكية  من  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
بامتيازات  للتمتع  امل�صافرين  جميع  اأمام  الفر�صة 
تقدمها  التي  ال�صفر  وخدمات  الأعمال  رجال  درجة 
امل�صافرون  ي�صتطيع  بحيث  مل�صافريها،  ال�صركة 
على  �صاغرة  مقاعد  ملء  من  ال�صتفادة  وال�صركة 

درجة رجال الأعمال باأ�صعار اأقل.
امللكية  مع  الأعمال  رجال  درجة  م�صافرو  ويتمتع 
ال�صفر  وخدمات  الإمتيازات  من  بالعديد  الأردنية 
مبطار  مكتب  بتخ�صي�ص  تبداأ  والتي  الإ�صتثنائية، 
اأمتعتهم  وت�صليم  لإ�صتقبالهم  الدويل  علياء  امللكة 
الدرجة  والإ�صرتاحة يف �صالة خا�صة مب�صافري هذه 
ميكن  التي  اخلدمات  جميع  فيها  تتوفر  املطار  يف 
و�صوًل   ، الرحلة  ُقبيل  منها  الإ�صتفادة  للم�صافر 
منت  على  الراحة  من  متقدمة  م�صتويات  جتربة  اإلى 
الطائرة وخ�صو�صًا مع املقاعد الوا�صعة التي ميكن اأن 
تتمدد بدرجة كاملة على الرحالت البعيدة واملتو�صطة 

املدى .
»القطعة«  بتطبيق مفهوم  الأردنية  امللكية  وبدات  كما 
بدًل من الوزن لأمتعة امل�صافرين على جميع رحالتها 

اجلوية، وذلك على تذاكر ال�صفر.

ال�صياحية  الدرجة  مل�صافري  اجلديد  النظام  ويتيح 
امكانية حمل )قطعة( حقيبة واحدة بوزن ل يتجاوز 
30 كغم بدًل من 20 كغم كما كان معمول به �صابقًا، 
بحمل  الأعمال  رجال  درجة  مل�صافري  ُي�صمح  فيما 

حقيبتني يبلغ وزن الأولى 30 كغم والثانية 23 كغم.
على  �صاريًا  القطعة  مفهوم  ُي�صبح  الإجراء  وبهذا 
جميع الوجهات التي ت�صلها طائرات امللكية الردنية 
يف  ال�صركة  حمطات  على  فقط  مطبقًا  كان  اأن  بعد 
للم�صافرين  ُي�صمح  والتي   ، ال�صمالية  امريكا  قارة 
اليها بحمل حقيبتني وزن كل منهما 23 كغم للدرجة 
كما  العمال،  رجال  لدرجة  كغم  و32   ، ال�صياحية 
جمال  يف  ا�صافية  امتيازات  اجلديد  النظام  يعطي 
مع  الدائم  امل�صافر  برنامج  لأع�صاء  الزائد  الوزن 
امللكية الأردنية بناًء على م�صتويات بطاقات الع�صوية 

التي بحوزتهم .
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حداد: الشركة باتت أقدر
 وأقوى على تلبية المتطلبات

بلغ  فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب 
الولى  الت�صعة  ال�صهر  خالل  الربح  اجمايل 
مليون   4.3 حوايل   2014 احلايل  العام  من 
جمموع  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف  دينار،ـ 

موجوداتها حوايل 24.1 مليون دينار.
حداد  مالك  ال�صركة  عام  مدير  وقال   
تلبية  على  واقوى  اقدر  باتت  ال�صركة  ان 
والتطور  والتو�صع  النمو  مرحلة  متطلبات 
حيث  ثقة،  بكل  امل�صتقبل  نحو  والنطالق 
وادخال  عملها  يف  التو�صع  ال�صركة  متكنت 
قوة  توؤكدة  املالية  والنتائج  جديدة،  خدمات 
بداية  منذ  حققتها  التي  والجنازات  ال�صركة 

العام.
جمهزة  ال�صركة  حافالت  جميع  اأن  واأ�صاف 
باأرقى و�صائل الراحة والآمان تنقل امل�صافرين 

النت�صار،  وا�صعة  ودولية  حملية  �صبكة  عرب 
يف  حتدث  التي  التطورات  جميع  تواكب  حيث 
ال�صياحي  النقل  اأمناطه  بجميع  النقل  جمال 
»جت«  �صركة  اأن  اإلى  م�صريا  الركاب،  نقل  اأو 
ال�صياحي  النقل  جمال  يف  نوعية  نقلة  اأحدثت 
ليت�صنى للمواطنني وال�صياح اأن ينعموا بحافلة 

ومتميزة. عالية  موا�صفات  ذات 
اَلن  متلك  جت  اأن  بالذكر  اجلدير  من 
التي  احلديثة  احلافالت  من  كبريًا  اأ�صطوًل 
املنتظمة  الدورية  وال�صيانة  للمراقبة  تخ�صع 
عالية  مبهارة  يتمتعون  موظفني  اأيدي  على 

وخربة كبرية.
وقد قامت �صركة جت موؤخرًا بتقدمي خدمات 
مميزة لعمالئها من خالل اجليل اجلديد من 
احلافالت ال�صياحية التي مت �صراوؤها لل�صركة 

اأ�ص�ص  على  مبنية  خا�صة  نقل  بخدمات  لتقوم 
لرفاهية  احلقيقي  املعنى  تعك�ص  جديدة 
ق�صمني  اإلى  احلافالت  هذه  تق�صم  و  ال�صفر، 
و  راكبا   29 ل  تت�صع  فخمة  حافالت  الولى 
خم�ص�صة لوجهة واحدة فقط )عمان العقبة 
 8 ل  تت�صع  فخمة  حافالت  والثانية  عمان(، 
ال�صخ�صيات،  كبار  خلدمة  وخم�ص�صة  ركاب 
الق�صور  و  الدولة  موظفي  كبار  ال�صفارات، 

العامرة. امللكية 
ال�صياحية  النقليات  �صركة  وكانت 
حافالتها  اولى  اطلقت  الردنية)جت( 
ال�صياح  نقل  الى  تهدف  التي  املك�صوفة 
حيث  عّمان،  العا�صمة  يف  بجولت  والركاب 
يف  ومك�صوفة  ال�صتاء  يف  مغطاة  �صتكون 

ال�صيف.

1.8 مليون دينار أرباح »جت« للربع الثالث

“بلغت ارباح شركة النقليات 
السياحية االردنية)جت(   بعد 
الضريبة بنهاية الربع الثالث 

من عام 2014  حوالي 1.85 
مليون دينار مقابل حوالي 1.7 
مليون دينار للفترة ذاتها من 

العام الماضي 2013 ”
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1- يف وطني العربي.....
ثالثة اأ�سياء ال تنت�سر.....

احلب...
ال�سعب.... 

واملراأة......
2- املطر وقت م�ستقطع من العمر....

الأُدرك عمرك ...
اأ�ساألك ....

كم من ال�سنني ع�ست !!!
والأعرف انك قد ع�ست حقًا ...

اأ�ساألك .....
هل رق�ست مع املطر !!!!

املكلفة  هي  اجلنة  ان  علمونا  عندما  احلقيقة  يخربونا  مل  ٣-ملاذا 
ولي�ست جهنم !!

الي�ست القيمة هي االهم بتحديد اال�سياء املكلفة !!!
اجلنة تكلفك وحدك ...

ُيقهر  ان  رجل  الف  على  جلهنم  واحد  رجل  يدخل  ان  اجل  من  ولكن 
و  ُتقتل  و الف طفل ان ُيظلم والف امراة ان ُتدمى......و�شعوب ان 

ُت�سرد ....و ار�س ُتباع و ُتغت�سب !!!!
كم هي مكلفة جهنم!!!!!

اال يحق للمظلوم واملقهور وال�سعيف ان ي�ساأل...........
ملاذا خلقت جهنم !!!

ان كان هو حطبها !!!!
4-الرجل يفتقد تفا�سيل املراأة ....

واملراأة تفقد الرجل نف�سه....
هو ويف لوجودها....

وهي خمل�سة لغيابه...  
5- بع�س الغيابات .....

وان كانت ال توؤرق م�سجع احللم ...
وال تغلق حجرات القلب....

وال توقف �سري الوقت....
وال تنزع الُقبل من ال�سفاه....
اال انها ......ت�سرق الفرح !!!

7- ما نحتاجه من االآخر لي�س املغفرة عندما نخطيء .....
بل ان ال يجعلنا نرتكب اخلطاأ بحقه.........

اأحيانًا .....يكفي اأن ال نعتذر !!!
حتى ي�سبح اخلطاأ �سحيحا .....

لهما  املخ�س�س  مبكانها  لتجل�س  وعادت  معه  رق�ستها  اأنهت   -9
باحلفلة....

واذ ب�سيدة جتل�س مبقعد كان وحده خاليا امامها ....
�ساألتها.....

زوجك !!!
اجابتها وهي تلتقط �سعادتها....

نعم....
قالت لها:

حتبينه جدا...
اجابتها:

وهو يحبني اكرث....
�سدقيني مل يغ�سب مني بيوم ابدا........

ابت�سمت لها مبالمح خمتلفه وقالت :
فكيف عرفِت انه يحبك ...

ان كنِت مل جتربي غ�سبه يوما...
قالت بوجه خمتلف االبت�سامة:-

الن الرجل ال يغ�سب من امراأة يحبها....
و انتهى اللقاء بح�سوره للجلو�س معها.....

بعد مدة ما....
التقت بال�سيدة مبكان خمتلف متاما....

رك�ست اليها ...
كمن حتمل بيدها �سيئا وقالت :

امراأة  من  تغار  �سيدة  من  حمقا  فظننته  بايل  عن  قولك  يغب  مل 
متزوجة ....

لكن يبدو ان القول اي�سا ان مل ندركه يح�سر ليخربنا عن �سحته او 
كذبه...

اأُغ�سبه النني احبه لي�س هو من كان ال يغ�سب النه  اأكن  انا التي مل 
يحبني !!!

انه ال يحتمل ان يغ�سب او يحزن او يتاأمل ....
الرجل عندما يرتاح باملكان ال يعني انه يحب املراأة....

مبجرد ان غ�سب مني اأدار يل ظهره....
فهو يفقد املكان املريح.....ليغادر املراأه !!!

لتدرك انه باال�سل مل يكن يحبها هي بل املكان ...
يبدو ان احلب م�ساألة �سعبة جدا...

ال كما نعتقده ....
ابدا.....

خواطر

بقلــم : هديل الرحامنة
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»بنك لبنان والمهجر«... الشريك األنسب للعمالء

يسعى إلى ابتكار منتجات جديدة تتالءم مع تطلعات األفراد

األعرج: البنك يعتبر إضافة نوعية للجهاز 
المصرفي األردني واالقتصاد الوطني

يسعى ألن يكون 
شريكًا في عملية 
التنمية االقتصادية 
العربية

مسيرة البنك في 
األردن تعتبر ناجحة 
بكافة المعايير 
والمقاييس

يقوم بتمويل 
المشاريع 
االستثمارية سواء 
الداخلية أو الخارجية

تلبية  اإلى  تهدف  اإ�صرتاتيجية  وفق  يعمل  فهو 
من  وذلك  العمالء  كافة  واحتياجات  تطلعات 
متطلبات  مع  لتتنا�صب  منتجاته  تطوير  خالل 

ال�صوق.
»بنك لبنان واملهجر« ي�صعى بح�صب مديره العام 
ابتكار  اإلى  الأعرج  عدنان  الدكتور  الأردن  يف 
الأفراد  تطلعات  مع  تتالءم  جديدة  منتجات 
مراحل  جميع  يف  لهم  مرافقًا  البنك  ليكون 

حياتهم، وليكون ال�صريك الأن�صب لهم.
اأن  لـ«امل�صتثمرون«  حديثه  خالل  العرج  ويقول 
وخا�صة  الأفراد  متويل  عملية  يف  يتميز  البنك 
ال�صكنية،  والقرو�ص  ال�صيارات،  يف جمال متويل 
واي�صًا  العميل،  على  الرد  �صرعة  اإلى  بال�صافة 
ال�شروط املي�شرة على هذه القرو�س، االأمر الذي 
اإلى ا�صتحواذ البنك على ح�صة �صوقية من  اأدى 

هذه املنتجات .
ال�صغرية  املن�صاآت  بتمويل  اليوم  يقوم  فالبنك 

واملتو�صطة، حيث قام بتاأ�صي�ص وحدة متخ�ص�صة 
يف  اي�صًا  تو�صع  كما  التمويل،  من  النوع  لهذا 
جمال العمليات التجارية من خالل �صراء �صركة 
اأن  اإلى  م�صريا  املالية،  الو�صاطة  يف  متخ�ص�صة 
اأو  الداخلية  �صواء  ال�صتثمارية  امل�صاريع  متويل 
يتجزاأ  ل  جزء  هو  لالأردن  تاأتي  التي  اخلارجية 
ومازال  كان  حيث  امل�صريف،  البنك  عمل  من 
تدعم هذا  التي  البنوك  واملهجر من  لبنان  بنك 
العمل نظرًا لقدرته على متويل مثل هذه امل�صاريع 
من  املالية  مالءته  بف�صل  الكبرية،  ال�صتثمارية 
حيث راأ�صمال املجموعة وحجم موجوداتها، الأمر 
اأكرب  متويل  يف  للدخول  القدرة  من  ميكنه  الذي 

امل�صاريع ال�صتثمارية يف الأردن .
يعترب  واملهجر  لبنان  بنك  اأن  الأعرج  ويوؤكد 
منظومة م�صرفية كبرية، ومنوذجًا يحتذى به يف 
القطاع امل�صريف يف منطقة ال�صرق الو�صط، وهو 
�صرح م�صريف متطور قادر على الإ�صهام بفاعلية 

وكفاءة يف م�صرية التنمية ال�صاملة. 
اإلى  واملهجر  لبنان  لبنك  العام  املدير  وي�صري 
خطته  �صمن  ياتي  الردن  يف  البنك  وجود  ان 
كافة  يف  التو�صع  الى  الهادفة  ال�صرتاتيجية 
الردنية  اململكة  يف  خا�صة  العربية  الدول 
التنمية  عملية  يف  �صريكا  يكون  وان  الها�صمية، 
القطاعني  بني  ما  بالتعاون  العربية  القت�صادية 
تعترب  الردن  يف  البنك  واخلا�ص.فم�صرية  العام 
ناجحة بكافة املعايري واملقايي�ص، ومتتاز جتربته 
يف اململكة بجودة خدماته التي تتنا�صب مع كافة 
�صرائح املجتمع، حيث يعترب البنك ا�صافة نوعية 
للجهاز امل�صريف الردين ب�صكل خا�ص والقت�صاد 

الوطني ب�صكل عام.
ويقول ان البنك يف الأردن ا�صتطاع طيلة م�صريته 
وتقدمي  فروعه،  �صبكة  تو�صيع  من  امل�صرفية 
املوجهة  التجارية  امل�صرفية  اخلدمات  خمتلف 
املوجهة  بالتجزئة  البيع  ومنتجات  لل�صركات 

أخبار البنوك
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يتميز في عملية تمويل األفراد وخاصة
 في مجال تمويل السيارات والقروض السكنية

يتمتع بمالءته المالية من حيث رأسمال 
المجموعة وحجم موجوداتها

لالأفراد، فالعميل الأردين �صريع التاأقلم بطبيعته 
وخدمات  مبنتجات  دائمة  ب�صورة  يطالب  وهو 
على  البنك  ادارة  يدفع  الذي  المر  جديدةـ، 

تو�صيع جمموعة اخلدمات املقدمة وتطويرها.

كما وان بنك لبنان واملهجر يف الأردن ا�صتطاع ان 
ي�صجل منوًا يف اإطار منو القطاع امل�صريف ككل يف 
الأردن، وهو حيث ميكن و�صف العمل يف ال�صوق 
الأردين بال�صهل املمتنع، م�صريا اإلى اأنه لبد من 

تقدمي  يف  امل�صداقية  امل�صريف  العمل  يرافق  اأن 
معهم،  التعامل  وت�صهيل  للعمالء،  اخلدمات 
بال�صافة اإلى توفر املهارات الالزمة لدى الأفراد 

ولدى املوظفني يف كيفية التعامل يف ال�صوق .

أخبار البنوك
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تحت عنوان »حّول مع بنك االسكان وشارك بربح الكاش«

بنك اإلسكان يطلق الحملة
 الترويجية لخدمة الويسترن

أعلن عن الفائز بجائزة 
الـ» 150 «ألف دينار 
»الشهرية«

إجراء السحب الثاني 
لحملة بطاقة فيزا 
بنك االسكان 

خلدمة  الرتويجية  احلملة  الإ�صكان  بنك  اأطلق 
عنوان  حتت  يونيون  الوي�صرتن  النقدية  احلوالت 

»حّول مع بنك الإ�صكان و �صارك بربح الكا�ص«.
 ( يونيون  وي�صرتن  حوالت  كافة  احلملة  وت�صمل 
من  تنفيذها  يتم  والتي   ) الواردة  و  ال�صادرة 
ومن  الفرعيني  ووكالئه  البنك  فروع  �صبكة  خالل 
حيث   ،)Call Center( الفوري  البنك  خالل 
وت�صتمر   2014/10/1 بتاريخ  احلملة  بداأت 
يف  ال�صحب  يجري  ان  على   ،2014/12/31 لغاية 
كل  قيمة  نقدية  جوائز  خم�ص  على   2015/1/6
الف   10 وباإجمايل  فائز،  لكل  دولر   2000 منها 

دولر.
الوي�صرتن  حلوالت  النقدية  اجلوائز  حملة  وتاأتي 
على  ال�صكان  بنك  حر�ص  من  انطالقًا  يونيون 
�صواء  يونيون  الوي�صرتن  ت�صجيع م�صتخدمي خدمة 
عدد  لزيادة  العمالء  غري  اأو  البنك  عمالء  من 
من  ا�صتالمها  اأو  ار�صالها  يتم  التي  احلوالت 
اأمال  الفرعيني  ووكالئه  البنك  فروع  �صبكة  خالل 
بالفوز باجلوائز العديدة التي يوزعها البنك على 

الفائزين بال�صحوبات اخلا�صة بهذه احلملة .
نتائج  عن  الإ�صكان  بنك  اأعلن  اخرى  جهة  من 
جلوائز  الكربى«  ال�صهرية  »اجلائزة  على  ال�صحب 
 2014 العام  من  اأيلول  ل�صهر  التوفري  ح�صابات 
بها  فاز  دينار، حيث  األف   150 قيمتها  تبلغ  والتي 
�صاحب  وهو   » ُتغوظ  علي  �صعيد  حممد   « ال�صيد 

ح�صاب توفري لدى فرع بنك الإ�صكان / البيادر .
»اليومية  التوفري  ح�صابات  جوائز  حمالت  وتاأتي 
والأ�صبوعية وال�صهرية وال�صنوية « حر�صًا من بنك 
الإ�صكان على التوا�صل امل�صتمر مع عمالئه تقديرًا 
لولئهم الدائم وثقتهم بخدماته امل�صرفية املتعددة 
واملتميزة ، حيث ي�صعى البنك دائما من خالل هذه 
احلمالت التحفيزية اإلى ت�صجيع العمالء احلاليني 
من  املواطنني  وت�صجيع  ح�صاباتهم  اأر�صدة  لزيادة 
غري العمالء اإلى فتح ح�صابات توفري جديدة لدى 
اأي من فروع البنك اأماًل بالفوز باجلوائز العديدة 
التي يوزعها البنك على اأ�صحاب هذه احل�صابات .
ومن اجلدير بالذكر ان جمموع اجلـوائز النقـدية 

التي يقدمها بنك ال�صـكـان حل�صابات التوفري تزيـد 
عـن )�صبعة ماليني( دينار �صنويًا وهي الأعلى يف 
الأردن على م�صتوى مبلغ اجلائزة واملبالغ ال�صنوية 
البنك  هو  ال�صكان  بنك  يعرب  حيث   ، املوزعة 
جوائز  منح  جمال  يف  دائمّا  واملت�صدر  الرائد 
ح�صابات التوفري على امل�صتوى امل�صريف يف الأردن 
، اإذ يحر�ص البنك على تطوير اأنظمته با�صتمرار 
لإف�صاح املجال لعدد اأكرب من العمالء بالفوز بهذه 
و  ، هذا  واأخرى  قيمتها بني فرتة  وزيادة  اجلوائز 
�صوف يتم ال�صحب على اجلائزة الكربى يف نهاية 
اجلائزة  قيمة  تبلغ  حيث   2014 احلايل  العام 

ن�صف مليون دينار يربحها فائز واحد .
جلوائز  الثاين  ال�صحب  البنك  اجرى  املقابل  يف 
العربية  المارات   - )دبي  املبارك  الأ�صحى  عيد 
ال�صكان  املتحدة( �صمن حملة »بطاقة فيزا بنك 
... ج�صر يربطك باأجمل الرحالت بالعيد«، والتي 
اأطلقها بالتعاون مع �صركة فيزا العاملية ، حيث مت 
عن  عبارة  جائزة  كل  جوائز  خم�ص  على  ال�صحب 
العربية  الإمارات   - دبي  مدينة  اإلى  �صفر  رحلة 
ال�صفر  تذكرة  �صاملة  اأيام  اأربعة  ملدة  املتحدة 
والقامة يف فندق خم�ص جنوم، وقد فاز بال�صحب 
الثاين كل من : )نبيل عوده بنديل غاوي ، مفيده 
حممد  كامل  لينا   ، �صياج  اهلل  عبد  الواحد  عبد 
احلافظ  عبد  يو�صف  الدين  بهاء   ، عوده  عزت 

ال�صهوان ، حممد داود ح�صن عثمان(.  
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أطلق تطبيق »نقاط و حسومات«

بنك األردن يطلق برنامج المكافآت 
الشامل »نقاطي« األول من نوعه في األردن

قام بدعم 
أسبوع »حّراس 
الذاكرة«السادس 
لفرقة الحنونة

»نقاط  تطبيق  اإطالق  عن  االردن  بنك  اأعلن 
فيزا  بطاقات  حلاملي  اجلديد  وح�صومات« 
اأنواعها  مبختلف  البنك  من  ال�صادرة  الئتمانية 

البالتينية والذهبية والف�صية.
على  التعرف  لهم  البطاقات  حلاملي  و�صيت�صنى 
على  منها  يح�صلوا  اأن  ميكن  التي  املتاجر  اماكن 
املجمعة  النقاط  ا�شتبدال  اأو  خا�شة  ح�شومات 
بر�صيد بطاقتهم الئتمانية مبكافاآت ح�صرية من 
خالل ر�صالة تنبيه ت�صل للعميل عندما يكون على 
مقربة من اأحد املتاجر امل�صاركة يف الربنامج، كما 
مواقع  على  التعرف  اإمكانية  التطبيق  هذا  �صيتيح 
ال�صرافات الآلية و فروع البنك املنت�صرة يف اأنحاء 

اململكة.
»نقاط  تطبيق  اإطالق  فاإن  بالذكر  اجلدير  ومن 

وح�صومات« ياأتي �صمن ا�صرتاتيجية البنك الهادفة 
اإلى تقدمي حلول م�صرفية جديدة لالأفراد تواكب 

احتياجات عمالء البنك وترتقي لتطلعاتهم.
»نقاطي«  برنامج  الأردن  بنك  اأطلق  املقابل  يف 
يكافئ  والذي  اململكة  نوعه يف  والأول من  اجلديد 
ميكن  بنقاط  ح�شريًا  امل�شرفية  الباقات  عمالء 
مقابل  �صخية  وعرو�ص  مبكافاآت  ا�صتبدالها 
قر�ص  على  احل�صول  اأو  للح�صاب  ال�صنوي  املعدل 
اأي  اأو  �صخ�صي  قر�ص  �صيارات،  قر�ص  عقاري، 
من  القرو�ص )التعليم، الزواج  واملطبخ( اخلا�صة 
ا�صتخدام  عند  مكافئتهم  عن  ف�صاًل  بالباقات، 
حيث  امل�صرتيات،  ت�صديد  يف  الئتمانية  بطاقتهم 
يتم اإ�شافة النقاط املجمعة يف نهاية كل �شهر اإلى 

ر�صيد البطاقات الئتمانية مبختلف اأنواعها.

الأردن  بنك  اهتمامات  و�صمن  اخرى  جهة  من 
وانطالقًا من م�صوؤوليته الجتماعية اجتاه املجتمع 
ال�صعبي،  الرتاث  و  الثقافة  دعم  على  وحر�صه 
قدم البنك دعمه لفرقة احلنونة للثقافة ال�صعبية 
الذاكرة«  »حّرا�ص  بعنوان  احتفايل  اأ�صبوع  �صمن 
امللكي  الثقايف  املركز  يف  موؤخرًا  اأقيم  والذي 
الذاكرة  ُحّرا�ص  فعاليات  الثقافة.وت�صتمر  وق�صر 
لهذا العام على مدى اأ�صبوع كامل يت�صمن عر�صًا 
الفنية  واحلفالت  وال�صعبية  الرتاثية  للمنتجات 

العديدة و مب�صاركة فرق فل�صطينية.
من  �صعى  الأردن  بنك  باأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
متعلق  هو  ما  كل  توثيق  الى  الحتفال  هذا  خالل 
بالثقافة ال�صعبية وتر�صيخها لدى فكر ال�صباب من 

خالل ما قدمته فرقة احلنونة للثقافة ال�صعبية.
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أطلق مظلة الحلول المصرفية الجديدة للمرأة تحت اسم »شروق«

»بنك االتحاد« يعلن عن أسماء الفائزين بجائزته 
السنوية األولى للشركات الصغيرة والمتوسطة 

يف  اأقيم  الذي  احلفل  يف  الحتاد«  »بنك  اأعلن 
جمّمع امللك ح�صني لالأعمال عن اأ�صماء الفائزين 
لل�صركات  الأولى  ال�صنوية  بجائزته  الثالثة 

ال�صغرية واملتو�صطة للعام 2014.
اأو  �صغرية  �صركة  »اأف�صل  فئة  عن  فاز  وقد 
متو�صطة« �صركة »مدفوعاتكم« للدفع الإلكرتوين، 
فئة  عن  لالإلكرتونيات«  »جدارا  �صركة  وفازت 
�صركة »جربان  فازت  الأعمال«، يف حني  »�صيدة 
الواعدة«،  »ال�صركة  فئة  الرتجمة« عن  خلدمات 
»�صروق«  برنامج  اإطالق  البنك عن  اأعلن  كذلك 
احللول  من  متكاملة  جمموعة  اأول  يعد  الذي 
امل�صرفية واخلدمات املالية وغري املالية للمراأة 

يف اململكة. 
وقّدم »بنك الحتاد« جوائز نقدية قّيمة للفائزين 
عن  الفائزة  ال�صركة  حظيت  حيث  فئة،  كل  عن 
اأو متو�صطة» والفائزة  اأف�صل �صركة �صغرية  فئة 
قيمتها  نقدية  بجائزة  الأعمال»  «�صيدة  فئة  عن 
25 األف دينار اأردين لكل منهما، يف حني ح�صلت 
ال�صركة الفائزة عن فئة »ال�صركة الواعدة« على 
اأردين.  دينار  اآلف   10 قيمتها  نقدية  جائزة 
وامل�صورة  الدعم  على  الفائزون  �صيحظى  كذلك 

والإر�صاد.
ال�صلفيتي،  ع�صام  اأ�صار  احلفل،  هام�ص  وعلى 
قائاًل:  الحتاد«،  »بنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
الفوز  ا�صتحقوا  الذين  الثالثة  الفائزين  »اأهنئ 

يحتذى  مثاًل  �صركاتهم  جت�ّصد  اإذ  جدارة،  عن 
به يف ال�صعي نحو اإيجاد بيئة اقت�صادية متنوعة 
لتعزيز  جديدة  عمل  فر�ص  توفري  يف  ت�صاهم 

القت�صاد املحلي.« 
واأ�صاف: »اأمتنى اأن ي�صبح ا�صم »بنك الحتاد« 
ال�صغرية  ال�صركات  قطاع  بدعم  مرتبطًا 
لتوفري  مرجعًا  يكون  واأن  الأردن،  يف  واملتو�صطة 
ت�صاعد  التي  الالزمة  والت�صهيالت  اخلدمات 
وا�صتدامة  جديدة  م�صاريع  تاأ�صي�ص  يف  الرواد 

جناحها.«
خدمة  اإن�صاء  على  »مدفوعاتكم«  �صركة  وعملت 
مدار  على  متاحة  الفواتري  لتح�صيل  وطنية 
املفوترة  واجلهات  البنوك  تربط  بحيث  ال�صاعة 
وامل�صتهلكني من الأفراد اأو ال�صركات عرب قنوات 
ت�صميم  مّت  حيث  واأمان،  �صهولة  بكل  اإلكرتونية 
منهجية ال�صركة املبتكرة بحيث تعمل على تعزيز 
خدمة  وحت�صني  املختلفة،  التجارية  العمليات 
العمالء، وتخفي�ص التكلفة على جميع الأطراف 

املعنية. 
»جدارا  �صركة  تتخ�ص�ص  جهتها  من 
الهند�صة  منتجات  بتزويد  لالإلكرتونيات» 
ال�صوق  يف  رائدة  وتعد  وخدماتها،  التطبيقية 
واأدوات  التعليمية  الأدوات  توفري  جمال  يف 
املرتبطة  املتنوعة  القطاعات  من  لعدد  الختبار 
خلدمات  »جربان  �صركة  اأما  الهند�صة،  بحقل 

ترجمة وحترير  بتوفري خدمات  الرتجمة«فتقوم 
احتياجات  يلّبي  مبا  عالية،  جودة  ذات  وكتابة 
ال�صت�صارية  وال�صركات  املنظمات  كربى 
احلكومية.  غري  واملنظمات  املالية  واملوؤ�ص�صات 
 65 من  لأكرث  خدماتها  ال�صركة  قّدمت  وقد 
عمياًل من جميع اأنحاء العامل باأكرث من 15 لغة 

مع الرتكيز ب�صكل خا�ص على اللغة العربية. 
ال�صنوية  جائزته  اأطلق  قد  الحتاد«  »بنك  وكان 
لعام  واملتو�صطة  ال�صغرية  لل�صركات  الأولى 
2014، �صمن خطوة ي�صعى من خاللها اإلى دعم 
وتقدير  الرائدة  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات 
اختيار  وجاء  باإجنازاتهم.  والحتفاء  ريادييها 
الفائزين بعد عملية تقييم �صفافة ودقيقة �صملت 
ودميومة  املالية  املوؤ�صرات  ت�صّم  حمددة  معايري 
وامل�صاهمة  والبتكار  ال�صركة  وا�صتمرارية 

املجتمعية.
مّت  اململكةـ،  يف  مرة   ولأول  اأخرى،  جهة  ومن 
برنامج  اإطالق  عن  الإعالن  احلفل  خالل 
»�صروق« الهادف اإلى خدمة ومتكني املراأة ب�صكل 
اأو �صاحبة م�صروع  اأكانت موظفة  �صواء  اأ�صا�صي 
من  ل�صتثمار  تخطط  امراأة  اأو  ريادية  فكرة  اأو 
اأجل عائلتها اأو مرحلة تقاعدها، مل�صاعدتها على 
يتنا�صب  املادي مبا  واأمانها  ا�صتقالليتها  حتقيق 

مع منط واأ�صلوب حياتها، ومبا يليق بتطلعاتها.
تتمتع  م�صرفية  حلوًل  »�صروق«  برنامج  وي�صم 
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الإعالن  �صيتم  عالية،  ومرونة  مناف�صة  مبزايا 
وكامتداد  كذلك  املقبلة،  الفرتة  يف  تباعًا  عنها 
موقع  الحتاد«  »بنك  اأوجد  احللول،  لهذه 
https://shorouq.bankaletihad. »�صروق« 
ف�صاًء  ليكون  اإلكرتونية،  معرفية  كبوابة   com
يف  لهن  موثوقًا  ومرجعًا  للن�صاء  �صًا  خم�صّ
خمتلف املوا�صيع، حيث ميكنهّن اللتقاء وتبادل 

اخلربات واملعارف.
ناديا  قالت  اخلطوة،  هذه  على  تعليقها  ويف 
ال�صعيد، مدير عام »بنك الحتاد«: »ياأتي اإطالق 
»بنك  لهوية  طبيعي  كامتداد  »�صروق«  برنامج 

باملهنية  تت�صم  التي  وقيمه  املوؤ�ص�صية  الحتاد« 
مكانًا  جعله  مما  الفر�ص،  وعدالة  وال�صفافية 
جاذبًا لعدد كبري من الن�صاء الأردنيات املوؤهالت 
يف  العمل  فريق  من   %45 اأن  حيث  فيه،  للعمل 
املوظفات  وتتمتع  الن�صاء،  من  اليوم  البنك 
مالية م�صاوية متامًا  مالية وغري  ومزايا  بحقوق 
امل�صتويات  يف  املراأة  متثيل  اأن  كما  للموظفني، 

الإدارية العليا يعك�ص هذه البيئة الداعمة.« 
واأ�صافت ال�صعيد: »نحن ملتزمون بتعزيز الدور 
برنامج  خالل  من  الأردن،  يف  للمراأة  الريادي 
تقدمي  عرب  املراأة  متكني  اإلى  ال�صاعي  »�صروق« 

حلول م�صرفية مالية وغري مالية متكاملة، وبهذا 
يكون الربنامج الأول من نوعه للمراأة يف الأردن.« 
الربنامج،  هذا  منها  انبثق  التي  الروؤية  وحول 
وم�صاركة  م�صاهمة  زيادة  »اإن  ال�صعيد:  بّينت 
اليوم  العمل  �صوق  ويف  القت�صاد  يف  املراأة 
اأن  ميكن  ما  اأهم  من  تكون  قد  الأردن  يف 
النمو  م�صتوى  حت�صني  يف  مبا�صر  ب�صكل  ي�صاهم 
ن�صعى  ونحن  املحلي،  الناجت  وزيادة  القت�صادي 
ال�صيدات  اأن ن�صّهل على  اإلى  من خالل »�صروق« 
والقدرة  املعرفة  وعلى  التمويل  على  احل�صول 

للو�صول اإلى الأ�صواق.« 
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شارك في رعاية ملتقى »الجرائم اإللكترونية - التحديات والحلول«

البنك التجاري األردني يحتفي بفائز الجائزة الكبرى 
لحسابات »تجاري توفيري« لمنتصف أيار

الفائز  البلعاوي  حممد  فتحي  �صالح  بال�صيد  الردين  التجاري  البنك  احتفل 
باجلائزة الكربى ل�صحب منت�صف �صهر اأيار فرع جبل عمان والبالغة جائزته 25 

الف دينار، وذلك �صمن برنامج »جتاري توفريي« اخلا�ص بح�صابات التوفري. 
كما مت خالل الحتفالية التي ح�صرها وبح�صور عدد من عمالء البنك وموظفيه 
والبالغة 500 دينار لكل جائزة وال�صغرى  املتو�صطة  نتائج اجلوائز  الإعالن عن 

والبالغة 100 دينار لكل جائزة.
يذكر اأن البنك التجاري الأردين اطلق برنامج ح�صابات »جتاري توفريي« اجلديد 
والذي ينفرد بتقدمي جائزة نقدية كل 3 �صاعات عمل، بال�صافة الى جوائز كربى 
ومتو�صطة و�صغرى ل�صرائح عديدة من اأ�صحاب ح�صابات التوفري من عمالء البنك 

مبا يف ذلك �صريحة العمالء الوافدين.
من  العديد  بتقدمي  عمالءه  يكرم  الذي  للبنك  العميق  �صكره  عن  الرابح  وعرب 
اجلوائز القيمة وا�صاد باملعاملة املميزة من قبل املوظفني، حيث انه عميل للبنك 

منذ ع�صرة �صنوات.
من جهته �صرح زياد فطاير، م�صاعد املدير العام رئي�ص قطاع اخلدمات امل�صرفية 
تاأتي  الحتفالية  هذه  »ان  الأردين  التجاري  البنك  يف  والفروع  الفراد  لعمال 
التجاري  البنك  يقيم  حيث  بعمالئه  الفرع  عالقة  وتعزيز  الفائز  للعميل  تكرميا 
الأردين وب�صكل �صهري هذه الحتفالية تعزيزا  ل�صعاره اقرب اليك ولتقدمي ال�صكر 

لعمالئه على تعامالتهم مع البنك«.
اجلرائم  ملتقى  رعاية  يف  الردين  التجاري  البنك  �صارك  اخرى  جهة  من 
 80 حوايل   مب�صاركة  عمان  يف  عقد  الذي  واحللول،  التحديات   - اللكرتونية 
خبريًا ميثلون العديد من املوؤ�ص�صات الأردنية املعنية يف القطاعني العام واخلا�ص 

والأجهزة الأمنية.
ومت خالل امللتقى تكرمي مهدي عالوي املدير العام للبنك التجاري الأردين عن 
رعاية البنك لهذا امللتقى، كما وجه القائمون على امللتقى ال�صكر للبنك التجاري 
الوعي  ن�صر  على  تعمل  التي  الن�صطة  لدعم  امل�صتمره  جهوده  مثمنني  الردين 

باجلرائم اللكرتونية.
من جانبه وجه مهدي عالوي املدير العام للبنك التجاري الأردين �صكره للقائمني 
على امللتقى الذي و�صفه عالوي بانه خطوه هامه يف التعريف باجلرائم اللكرتونيه 
وانعكا�صها ال�صلبي على الن�صطه القت�صادية للقطاعني العام واخلا�ص، كما واكد 
املنت�صره  اجلرائم  من  النوع  لهذا  للت�صدي  اجلاهزية  م�صتوى  رفع  �صرورة  على 

نظرا لالنت�صار الكبري للو�صائل التكنولوجية احلديثة و�صهولة الو�صول لالنرتنت 
يف ظل التطورات احلالية يف جمال املعلوماتية.

قام  الجتماعية،  وم�صوؤوليته  ال�صباب  لفئة  امل�صتمر  دعمه  اطار  ويف  املقابل  يف 
املعمدانية - عمان  املدر�صة  ال�صف احلادي ع�صر من  با�صت�صافة طالب  البنك 
يف فرع البنك التجاري الأردين يف جالرييا مول وذلك �صمن اليوم الوظيفي الذي 

تنظمه املدر�صة لطلبتها لزيارة القطاعات التي يطمحون للعمل بها م�صتقبال.
ويهدف اليوم الوظيفي الى اتاحة الفر�صة امام الطلبة للتعرف على �صوق العمل 

مما ي�صهم يف حتديد اختيارهم للتخ�ص�ص الذي يرغبون بدرا�صته م�صتقبال.
يا�صني  فار�ص  الفرع  مبيعات  اول  وم�صوؤول  البغدادي  عبداهلل  الفرع  مدير  وقام 
بتقدمي ملخ�ص عن دوائر واق�صام البنك وطريقة �صري العمل فيه، حيث اجابوا 

عن ا�صتف�صارات الطلبه التي مت طرحها خالل النقا�ص با�صلوب تفاعلي �صيق.
اليومي  كما وقام الطلبة بعمل جولة على اق�صام الفرع وتعرفوا على �صري العمل 

ومهام املوظفني فيه.
ويف نهاية الزياره قام البنك بتقدمي الهدايا للطلبه وقام الطلبة ب�صكر البنك على 
اتاحه هذه الفر�صة لهم والتي �صت�صهم يف حتديد توجهاتهم و خططهم امل�صتقبلية 

يف الدرا�صة و�صوق العمل.

استضاف طلبة 
المدرسه 
المعمدانية في 
يوم وظيفي
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اإلعالن عن الفائز بجائزة
 بنك القاهرة عمان الكبرى عن شهر آب

ان�صمت املدخرة بهاء عبد ال�صالم حممد ال�صو�ص 
عمان  القاهرة  بنك  بجائزة  الفائزين  كوكبة  الى 
الكربى عن �صهر اب 2014 وقيمتها 50 الف دينار.

الكربى،   ال�صهرية  باجلائزة  الرابحة  وتفاجاأت 
يف  الفرح  نرث  الذي  ال�صار  اخلرب  هذا  ان  وقالت 
وهو  اختارته  الذي  بنكها  يف  ثقتها  يعزز  منزلها 
بنك القاهرة عمان، حيث �صكرت البنك والعاملني 

فيه على حر�صهم الدائم بتقدمي ما هو جديدة يف 
�صبيل ار�صاء عمالئهم ومتييزهم مبنتجاته املالية 

وامل�صرفية.
م�صاريع  يف  جائزتها  �صت�صتثمر  انها  واو�صحت 

حت�صن من و�صعها القت�صادي وعائلتها.
وكان بنك القاهرة عمان رفع هذا العام 2014 قيمة 
 32 مبنح  دينار  مليون   5.2 الى  ال�صنوية  جوائزه 

مدخرا من ا�صحاب ح�صابات التوفري فر�صة الفوز 
بجوائز �صهرية، قيمة الكربى 50 الف دينار والثانية 
10 الف دينار والثالثة 5 الف دينار والرابعة 5.2 
اربعة  امام  الدنانري  غرفة  فتح  كما  دينار،  الف 
غرفة  الوفر  احلظ  �صاحب  يدخل  �صنويا  رابحني 
دينار  مليون  الن�صف  غرفة  والثاين  دينار  املليون 

والثالث والرابع غرفة الربع مليون دينار.

133 INVESTORS�مل�ستثمـــــــــــرون         كانون �أول  2014

أخبار البنوك
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2.6 مليون دينار أرباح »األولى للتمويل« الربع الثالث

1.16 مليون دينار أرباح »التسهيالت التجارية« للربع الثالث

 

خلدمات  للتمويل  الأولى  ال�صركة  اأرباح   �صايف  بلغ 
العام  من  الثالث  الربع  خالل  الإ�صالمي  التمويل 
احلايل 2014 حوايل 2.6 مليون دينار، مقارنة مع 
العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   2.2 حوايل 

املا�صي 2013.
 وح�صب البيانات املالية للربع الثالث من العام 2014 
، فقد بلغت اأرباح ال�صركة قبل ال�صريبة حوايل 3.5 
مليون دينار، مقارنة مع حوايل 3  مليون دينار للفرتة 
بلغ  الذي  الوقت  املا�صي 2013، يف  العام  ذاتها من 

جمموع اإيراداتها حوايل 5.26 مليون دينار.
الفرتة  خالل  ال�صركة  موجودات  جمموع  وبلغ  كما 
الربع  اإليها حوايل 63.8 مليون دينار خالل  امل�صار 
حوايل  مع  مقارنة   2014 احلايل  العام  من  الثالث 
العام  من  الأول  كانون  لنهاية  دينار  مليون   59
ابراهيم  لل�صركة  العام  املدير  2013.وقال  املا�صي 
كفاءتها  على  حافظت  ال�صركة  اأن  خديجة،  اأبو 
لتوؤكد  جاءت  املالية  فالنتائج  املتميزة،  واأن�صطتها 
ال�صركة  املالية.واأ�صاف:  ومالئتها  قوتها  مدى  على 
اأف�صل  توفري  الى  �صعت  املا�صية  الفرتة  وخالل 
المر  للعمالء  وال�صت�صارية  التمويلية  اخلدمات 
عام  ب�صكل  ال�صركة  اأداء  على  ايجابًا  انعك�ص  الذي 

والنتائج املالية املتحققة ب�صكل خا�ص، م�صريا اإلى اأن 
مبا  وخدماتها  اأعمالها  تطوير  يف  �صت�صتمر  ال�صركة 
ال�صركات  بني  متقدما  رياديا  مركزا  لل�صركة  يحقق 
العاملة يف القطاع، كما و�صتعمل على تو�صيع وتنويع 
ال�صوق،  يف  ح�صتها  لزيادة  ال�صركة  عمالء  قاعدة 
ال�صركة مبا  مال  راأ�ص  لتعزيز  �صعيها  اإلى  بال�صافة 
الأولى  ال�صركة  املالية.وت�صيطر  حاجاتها  مع  يتالئم 
للتمويل اليوم على ن�صبة جيدة من احل�صة ال�صوقية 
من  خدماتها  وتقدم  التمويل  �صركات  قطاع  يف 

خالل �صيغ التمويل املختلفة من املرابحة وامل�صاومة 
والإجارة والإ�صت�صناع، وذلك من خالل توفري عدد 
واحتياجات  يتنا�صب  مبا  �صيغت  التي  املنتجات  من 
الإ�صالمية من متويل  ال�صريعة  اأحكام  عمالئها وفق 
�صيارات و�صلع ا�صتهالكية ومنافع تعليم وزواج و�صفر، 
حملي،  )�صراء  العامل  املال  راأ�ص  لتمويل  اإ�صافة  
للعمالء   ) حت�صيل  وبوال�ص  م�صتندية،  اعتمادات 
الثابتة  ال�صول  لتمويل  بال�صافة  ال�صركات،  من 
)عقارات، معدات، اآليات، جتهيزات، اأثاث مكتبي(.

خالل  الردنية  التجارية  الت�صهيالت  �صركة  حققت 
بعد  اأرباح  �صايف   2014 عام  من  الثالث  الربع 
مليون   1.16 حوايل  بلغت  وال�صريبة  املخ�ص�صات 

دينار.
الثالث  الربع  خالل  لل�صركة  املالية  النتائج  وح�صب 
من العام احلايل 2014، فقد بلغت الأرباح الت�صغيلية 
دينار،   مليون   2،320 وال�صريبة  املخ�ص�صات  قبل 
مقارنة مع 2،036 مليون دينار لنف�ص الفرتة يف عام 

2013 و بن�صبة منو بلغت %14.
ومنت اجمايل ايرادات ال�صركة بن�صبة مقدارها %11 
بلغت  حيث   2013 عام  من  الفرتة  نف�ص  مع  مقارنة 
اجمايل اليرادات حوايل 5.24 مليون دينار مقارنة 
الربع  خالل  حتققت  دينار  مليون   4.7 حوايل  مع 

الثالث من العام املا�صي.
النتائج  ان  جرار،  اياد  العام  املدير  قال  جانبه  من 
العمل  ا�صرتاتيجية  مع  من�صجمة  جاءت  املتحققة 
على  تعتمد  والتي  ال�صركة  ادارة  تعتمدها  التي 
تقدمي منتجات تتالءم واحتياجات خمتلف العمالء 
عالية  ائتمانية  ومعايري  اأ�ص�ص  و�صع  الى  بال�صافة 
التمويلية  املحفظة  جودة  على  احلفاظ  ت�صمن 
املايل  املركز  قوة  على  موؤكدًا  بال�صركة،  اخلا�صة 

لل�صركة، موؤكدا يف الوقت نف�صه على  قدرة ال�صركة 
ومعدلت  الجنازات  من  املزيد  بتحقيق  ال�صتمرار 
ال�صركة  ادارة  ظل  يف  الن�صطة  مبختلف  النمو 

اجلديدة.
نتائج  ال�صركة حققت  اأن  املجال بني جرار  ويف هذا 
ايجابية مبختلف موؤ�صرات الأداء، حيث منت اجمايل 
مليون   34.6 حوايل  الى  لت�صل  ال�صركة  موجودات 
، مقارنة مع حوايل 33.56 مليون دينار كما  دينار 

يف 2013/12/31.
ويف معر�ص تعبريه عن الرتياح للنتائج التي حققتها 
حتقيق  اأّن  جرار  بني  الفرتة،  هذه  خالل  ال�صركة 
الإدارة  توّقعات  �صمن  جاَء  اليجابية  النتائج  هذه 
نتيجة  ذلك  حتّقق  وقد  املعتمدة،  الأهداف  وبحدود 
ال�صركة بال�صافة  الدوؤوب من جميع موظفي  العمل 
املزيد  تطبيق  و  املتميزة  التمويلية  اخلدمات  الى 
ُيلبي  مبا  املبتكرة  التمويلية  واخلدمات  احللول  من 

بهم،  العالقة  ويعزز  احلاليني  العمالء  احتياجات 
ن من ا�صتقطاب عمالء جدد.  ومبا مُيكِّ

أبو خديجة: 
الشركة ماضية في 

سياستها الرامية 
إلى توفير أفضل 

الخدمات التمويلية 
واالستشارية 

للعمالء

جرار: الشركة تعتمد 
على تقديم منتجات 

تتالءم واحتياجات 
مختلف العمالء
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اإلستثمار في قطاع التمويل التجاري



مستشفى االستقالل يجري أول
 عملية من نوعها في األردن

جراحية  عملية  اجراء  يف  ال�صتقالل  م�صت�صفى  جنح 
هي الولى من نوعها بالردن با�صتخدام منظار الرئة 

لطفل يبلغ من العمر 8 �صنوات.
الطفل املري�ص كان يعاين من جتمد اجلوف ال�صدري 

عملية  له  اجريت  الثالثة،  الدرجة  من  تخمج  مع 
البلوري«  للغ�صاء  واإ�صتئ�صال جزئي  للرئة  تام  »تق�صري 

باإ�صتخدام املنظار.
وبذلك يكون م�صت�صفى ال�صتقالل الول  يف اململكة الذي 

اأدخل هذه التقنية يف العمليات اجلراحية الى الردن، 
الطب، حيث  اليه علم  تو�صل  ما  اأحدث  ملواكبة  وذلك 
الإجنازات  من  املزيد  حتقيق  امل�صت�صفى  ادارة  تنتهج 

الطبية التي باتت عنوانا مهما يف م�صريتها .

اإلستثمار في القطاع الطبي
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