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بقلـــم رئيـس التحريــر : علــي العمايـــرة االفتتــاحيـة

 2003 عام  يف  خا�صة  اقت�صادية  منطقة  العقبة  تاأ�صي�س  منذ    
لل�صلطة  اال�صتثماري  الذراع  العقبة  تطوير  �صركة  �صعت 
مبمار�صة دورها معتمدة على الروؤية والتطلعات والطموحات 
من خالل قيم جوهرية وخطط ا�صرتاتيجية م�صتندة ومبنية 
على ا�صا�س التطوير والتنمية التي ترنو اليها ال�صلطة لتكون 

العقبة مق�صداً لكل �صائح حملي وعربي وعاملي .

التخطيط  باعتماد  العقبة  لتطوير  املدبر  العقل  فبداأ    
من  لها  ا�صا�صياً  منهجاً  وامل�صاريع  للقطاعات  اال�صرتاتيجي 
خالل خطة تطويرية على مدى زمني و�صعته ال�صركة من عام 
2005 وحتى نهاية عام 2030 معتمدة يف كل منهج على تنفيذ 
الروؤية امللكية التي اأطلقها جاللة امللك عبداهلل الثاين منادياً 
بالعقبة منطقة اقت�صادية خا�صة حتقق طموحات اململكة وفق 
املحلي  للمجتمع  ورفاهية  وازدهار  و�صمولية  م�صتدامة  روؤية 

خا�صة وكافة ابناء االردن عامة .

حمركاً  العقبة  ا�صبحت  ومكثفة  طيبة  وبجهود  وبحمداهلل   
تنموياً لالأردن ككل ال للمنطقة اخلا�صة فقط ، فا�صبحت الى 
جانب ال�صياحة مق�صداً �صناعياً لوج�صتياً اقليمياً هاماً ملمرات 

التجارة االقليمية والدولية .

  فجاءت االنطالقة اجلادة يف بناء البنية التحتية واال�صا�صية 
باعمال  للبدء  الت�صريعية  منظومتها  وا�صتكمال  للمنطقة 
التطوير والتنمية من خالل خمطط �صمويل كمنهج للقائمني 

على التطوير.

حتى  والنهو�س  االزدهار  بروؤية  العقبة  الى  ننظر  اليوم     
الفر�س  ومنح  اال�صتثمارات  جلذب  االأنظار  حمط  ا�صبحت 
اجنزت  التي  ،فاخلدمات  امل�صتثمرين   امام  العقبات  وتذليل 
ولال�صتثمارات  االولى   بالدرجة  �صياحياً  منها مق�صداً  جعلت 

اقليمياً  موقعاً  العقبة  منحت  املتكاملة  املوانىء  ف�صبكة  ثانياً 
البحرية من خالل ت�صغيل احد ع�صر ميناًء  للتجارة  مرموقاً 

كان اآخرها ميناء الغاز امل�صال.

عاملية  مكانة  العقبة  منحت  الكربى  اال�صتثمارية  فامل�صاريع 
كالفنادق  الطموح  تلبي  التي  للخدمات  واحة  الى  وحولتها 
واملنتجعات واملرافق الرتفيهية ب�صتى انواعها لت�صكل امنوذجاً 
االن�صان  نقلة نوعية يف تطوير حياة  الى احداث  يقود  تنموياً 

وطبيعة املكان.

العقبة لرنى م�صتقبلها بعد فرتة  اعيننا عن  فدعونا نغم�س 
من الزمن حيث �صرنى اأنها �صتكون مدينة عامرة بكل مرافق 
احلياة و�صتكون حلقة متكاملة مطارها يعج بالطائرات و�صكانها 
يقاربون ن�صف املليون يف حركة دائبة ال تنقطع يف ظل جناحات 
املوانىء وحت�صني  العقاري وتو�صيع  التطوير  ت�صّجل يف جمال 

مرافق املطار وفق روؤية ملكية ثاقبة ارادها قائد البالد.

باملنطقة  ال�صحي  اجلانب  تطوير  يف  النظر  اعادة  من  فالبد 
والذي ترتكز عليه جوانب متعددة وذلك من خالل منح فر�س 
امام امل�صت�صفيات اخلا�صة والتي تّعد عاماًل فعااًل و�صرورياً يف 

بناء اخلدمات الى جانب القطاع ال�صحي احلكومي .

وال تاخذنا الغفوة على ا�صتثمار الو�صع ال�صيا�صي القوي الذي 
يتمتع به االردن يف ظل اجواء جماورة ملتهبة لينعم كل زائر 

لنا باالمن واالمان وكرم ال�صيافة الذي عرف به االردنيون 

هذا هو حلم العقبة الذي يريدة ملك البالد 

              حقق اهلل لنا هذا احللم اجلميل ...

تطوير العقبة ...
 وإستراتيجية النهوض بالعقبة

aliamaireh@yahoo.com
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“ أكدالمهندس طاهر الجغبير، الرئيس التنفيذي لشركة 
بوليفارد العبدلي، أن البوليفارد يعتبر إضافة جديدة نابضة 

بالحياة والحيوّية لمشروع العبدلي، الوسط الجديد للعاصمة 
األردنية، ويشتمل البوليفارد على العديد من االسواق التجارّية 
باإلضافة إلى الشقق الفندقّية المخدومة الفاخرة والمساحات 
المكتبّية الفريدة من نوعها، ناهيك عن منطقة األسطح ذات 

اإلطالالت الخالبة في مكان  واحد.
ويتمّيز البوليفارد بوجود جاّدة مشاة رئيسة يبلغ طولها 370 

متراً وعرضها 21 مترا، تحيط بها 12 بناية متوسطة االرتفاع 
تحتوي على العديد من المرافق التي تقّدم كل ما يلّبي احتياجات 

األردنيين والسياح على حد سواء.
وللبوليفارد دور أساسي وهام في تعزيز المكانة السياحّية 
للعاصمة عمان، وتكلل ذلك بعد استضافته للعديد من 

الفعاليات والنشاطات منذ افتتاحه في حزيران 2014، حيث أعادت 
تلك الفعاليات تعريف الحياة العصرّية في العاصمة وفتحت 

الباب لألردنيين وزوار المملكة لقضاء تجارب مميزة ال تنسى. 
أما على الصعيد االقتصادي، فالبوليفارد اآلن عنوان حالي 

ومستقبلي لعدد كبير من الشركات، االمر الذي يجعل منه رافدا 
رئيسيا لالقتصاد الوطني في األردن وصاحب دور فاعل في جذب 
العديد من االستثمارات المحلّية واألجنبّية، المساهمة في بناء 

قطاع اقتصادي مزدهر لألردن، وهو األمر الذي يقود في نهاية 
المطاف إلى تعزيز مكانة المملكة األردنّية الهاشمّية كمركز 

تجاري وترفيهي عالمي.  ”
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ملف العدد



الجديد لمدينة  الوسط  العبدلي،  استراتيجيا في  االستخدامات، يحتل موقعا  ُمتعّدد  إنمائي  البوليفارد مشروع      
عّمان، حيث يتمّيز البوليفارد بجادة مشاة رئيسية يبلغ طولها 370 متراً وعرضها 21 مترا،ً يحيط بها اثنتا عشرة 
التجارية؛  العالمات  أفخر  إلى  باإلضافة  والمقاهي  المطاعم  من  واسعة  مجموعة  تضم  االرتفاع  بناية متوسطة 
لتضفي بذلك تجربة تسّوق وترفيه غير معهودة في األردن. ويوّفر البوليفارد مجموعة واسعة من أرقى العالمات 
أعلى  حسب  مبنية  فاخرة  فندقية  وشققًا  خالبة  إطالالت  ذات  أسطحًا  و  مميزة،  مكتبية  وحدات  و  التجارية، 

المعايير.

الحياة  إعادة تعريف أسلوب  العبدلي في  رؤية  تعزيز  البوليفارد كونه مشروع متعدد االستخدامات على     يعمل 
األردن،  يشهده  الذي  والحضاري  العمراني  التطّور  على  واضحًا  مثااًل  ويعتبر  عّمان،  األردنية  العاصمة  في  العصرّي 
العاصمة  مكانة  من  ويعزز  والترفيه،  والتجارة  والسياحة  السكن  في  للراغبين  مميزة  وجهة  اآلن  يشّكل  حيث 

األردنّية كمدينة حضرّية تمتزج فيها الحياة المهنية والحضرية العصرية والترفيهية في إطار واحد.

الرائدة  العالمّية  تدار من قبل شركة »روتانا«  أرجان«  البوليفارد شققا فندقية تحمل اسم«البوليفارد     ويضم 
في مجال إدارة الفنادق، ويحتوي على 391 شققه فندقية مخدومة بأحدث وسائل الراحة والتكنولوجيا ومصممة 
ضمن أعلى المواصفات والمعايير العالمّية. ويقّدم »البوليفارد أرجان من روتانا« الذي بدأ اعماله مؤخراً، خدماته 

لكافة رجال األعمال والسّياح القادمين إلى األردن، حيث استقطب عدداً كبيراً من الزوار منذ بداية التشغيل.

متر  ألف  تساوي)30(  إجمالّية  بمساحة  الفاخرة  المكتبية  الوحدات  من  عدداً  البوليفارد  يضم  ذلك،  الى  إضافة     
بنايات  تقع  الواحد.  الطابق  إلى)2،500( متر مربع  في  بين)200( متر مربع وتصل  تتراوح ما  المساحات  أن  مربع، حيث 
واحد.  اٍن  في  والحديث  التقليدي  التصميم  عناصر  تمزج  خارجّية  بتصاميم  وتمتاز  البوليفارد،  قلب  في  المكاتب 

و يجذب البوليفارد عدة شركات إقليمية ودولية ترغب في استئجار مكاتب فاخرة في موقع ممّيز ومخدوم.

   كما و يحتوي البوليفارد على طوابق علوية تضم أسطحا ذات إطاللة خاّلبة تم تأجيرها للعديد من المطاعم 
المحالت  من  عدد  افتتاح  مع  وبالتزامن  الزوار.  و  النزالء  لتخدم  الصحية  والمراكز  الرياضية  والصاالت  والمقاهي 
التجارّية داخل المشروع، فقد قام البوليفارد بتنفيذ العديد من الفعاليات مؤخرا كاالحتفال بعيد الميالد المجيد 

ورأس السنة الميالدية، حيث القت تلك الفعاليات اقبال اآلالف من الزوار والمقيمين في العاصمة عمّان. 

البوليفارد 
          ... قلب مشروع العبدلي
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   Strategically located in the heart of Abdali, the new downtown of Amman, The Boulevard is a 
mixed-use complex that consists of a 370-meter-long and a 21-meter-wide outdoor pedestrian 
promenade. Bordered by 12 buildings featuring unique street-front retail outlets, luxurious 
hotel serviced apartments, state-of-the-art office spaces, topped with scenic rooftop lounges; 
the promenade offers visitors and residents novel shopping and dining experiences, adding 
a spark of contemporary living to the Jordanian capital.

   The Boulevard has set a clear example of urban development newly introduced and witnessed 
in Jordan. A distinctive local and international hub featuring commercial, residential, business 
and entertainment outlets, the complex continues to enhance Abdali’s vision in redefining 
modern living in the Jordanian capital. It strengthens Jordan’s position in the region as a 
commercial and business hub, as well as places the city on equal footing with other global 
centres.

   On both ends of The Boulevard lies The Boulevard Arjaan by Rotana, a premium hotel 
featuring luxurious 391 fully furnished and serviced apartments ranging in size from studios 
to penthouses for long or short term stays. Built to the highest standards of class and luxury, 
the hotel offers sophisticated and spacious accommodation for both business and leisure 
travellers to Jordan, attracting a large number of tourists since its opening. 

   The Boulevard also offers a number of avant-garde office spaces in all four central buildings 
within the complex, ranging in size from 200 m2 to 2,500 m2 on a single floor, attracting 
companies looking for first-class office spaces in a prestigious address. The office buildings 
offer eco-friendly features that enable maximum utilization of daylight and display exterior 
designs combining traditional and contemporary design elements.

   Additionally, The Boulevard’s scenic rooftops contribute a variety of restaurants, lounges, 
cafés, as well as a health and fitness centre. Captivating people to the newly open commercial 
outlets in the complex, The Boulevard hosted a number of themed and planned events 
throughout the year, including the recent highly praised Christmas and the first outdoor New 
Year’s Eve events. The Boulevard greeted and entertained large numbers of visitors and 
tourists, generating increasing footfall into the pedestrian promenade and ultimately, marking 
the complex as a sought-out destination for retail and entertainment in the heart of the city. 

The Boulevard
      ... The Walk of The Town
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The Boulevard

The Boulevard offers a place to shop, dine, work and stay in the heart of Abdali, the new downtown 
of Amman.
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The Boulevard

The Boulevard’s spacious outdoor pedestrian promenade, where people can engage in leisurely 
activities that cater to various tastes and lifestyles.

The Boulevard Arjaan by Rotana is built to the highest standards of class and style that cater to both 
travelers and business associates.
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The Boulevard

The Boulevard Arjaan by Rotana offers spacious bedrooms with luxurious finishes.

An Indulging dining experience at Café Italia.
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The Boulevard

The Boulevard includes the finest of every retail category for renowned local and international brands.

The Boulevard’s offices are a mix of traditional and modern design elements.
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The Boulevard

The Boulevard’s offices are equipped with the latest technologies and deep fiber optic cabling.

The Boulevard’s spacious avant-garde offices have scenic views of the capital.
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The Boulevard

The Boulevard’s state-of-the-art offices are located in the heart of the new business district of Amman.

The Boulevard’s naturally lit office atrium.
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السلطة انفقت ما يقارب 800 مليون دوالر على تطوير الموانىء

منطقة العقبة االقتصادية الخاصة...
 بوابة األردن على بحار العالم

لقاء العدد

الملقي:
 العقبة تمتلك 
تاريخا حافال يعود 
إلى ماقبل الميالد 
إضافة إلى موقعها 
اإلستراتيجي

“منطقة العقبة االقتصادية الخاصة تعتبر مقصدا استثماريا وسياحيا عالميا على 
البحر األحمر، يرفد األردن بمحرك تنموي ويحقق االرتقاء بالمستوى المعيشي واالزدهار 

والرفاهية للمجتمع ضمن إطار من التنمية المستدامة والشاملة”
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14599 مليون دينار حجم االستثمارات 
السياحية في العقبة خالل 2014

لقاء العدد

منطقة  �صلطة  مفو�صي  جمل�ص  رئي�ص  وح�صب 
هاين  الدكتور  اخلا�صة  القت�صادية  العقبة 
امللقي،  ميكن و�صف العقبة باأنها حمور عاملي 
تلتقي فيها قارات ثالث وت�صكل حمطة عاملية 
وت�صكل  �صواء،  حد  على  وال�صياح  للم�صتثمرين 
الإقليمية  لالأ�صواق  �صاماًل  ا�صرتاتيجيًا  منفًذ 
بجميع  الأعمال  الفر�ص  وتعظم  والدولية 

قطاعاتها و توفر م�صتوى حياة متطورة.
ويقول امللقي خالل حديثه لـ»امل�صتثمرون«، اأن 
حققت  اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة 
العديد من الجنازات والتطور خالل ال�صنوات 
الع�صر املا�صية، وت�صعى الى حتقيق املزيد من 
كافة  جلب  خالل  من  والتطور،  النجاحات 

ال�صتثمارات الى العقبة.
املزايا  من  العديد  متتلك  العقبة  اأن  واأ�صاف 
على  يقع  الذي  اجلغرايف  موقعها  من  بدءا 
ت�صكل  وكونها  وافريقيا،  ا�صيا  قارتي  ملتقى 
الى  ا�صافة  العامل،  بحار  على  اململكة  بوابة 
منظومة الت�صريعات والقوانني التي حتكم عمل 

املنطقة.
يعود  حافال  تاريخا  متتلك  العقبة  فمنطقة 
الى ماقبل امليالد، بال�صافة الى وقوعها على 

را�ص املثلث ال�صياحي الذهبي الذي يتكون من 
على  نوعها  من  الفريدة  والبرتا  ورم  العقبة 

م�صتوى العامل.
العقبة  منطقة  يف  ال�صتثمارات  حجم  وحول 
اأنها تختلف  امللقي  اأكد  القت�صادية اخلا�صة، 
ح�صب القطاعات، حيث بلغ حجم ال�صتثمارات 
الفعلية املتعلقة بالقطاع ال�صياحي ما جمموعه 
املا�صي  العام  خالل  دينار  مليون   14599
2014، اما يف قطاع اللوج�صتيات/ امل�صتودعات 
وال�صناعة فقد بلغت 1811 مليون دينار، وبلغ 
التجارة  قطاع  يف  الكلية  ال�صتثمارات  حجم 

198 مليون دينار.
وك�صف ان ن�صبة زيادة عدد املن�صاآت التجارية 
يف العقبة بلغت حوايل 600 باملئة خالل العام 
املا�صي 2014 مقارنة عما كان عليه منذ بدء 

املنطقة اخلا�صة.
الكثري  اجناز  ا�صتطاعت  ال�صلطة  ان  وقال 
مع  فانه  املوانىء  م�صتوى  فعلى  امل�صاريع،  من 
نهايات عام 2016 �صيكمل ان�صاء كافة املوانىء 
وذلك  ر�صيفا،   30 ار�صفتها حوايل  تبلغ  التي 
بعد ان كان لدينا يف املا�صي ميناء واحد رئي�ص 
النقلة  لهذه  �صيكون  حيث  للحاويات،  واخر 

الثر البالغ يف دعم قطاع اللوج�صتيات وتنمية 
وتطوير التجارة بني اململكة وكافة دول العامل.

واأ�صاف ان وجود ميناء احلاويات الذي يدار 
حاليا،  املتمر�ص  اخلا�ص  القطاع  مع  بالتعاون 
مكننا من رفع قدرة هذا امليناء على ا�صتقبال 
التي  التو�صعة  وان  كما  البواخر،  انواع  كافة 
جتعله  ان  �صاأنها  من  ار�صفته  على  ح�صلت 
حاوية  املليون  وربع  مليون  حوايل  مع  يتعامل 

�صنويا، وهو رقم مهم يف عامل املناولة.
�صكة احلديد  تطوير  الى  ال�صلطة  وت�صعى  كما 
التي من خاللها يتم نقل الفو�صفات للت�صدير 
عرب البحر، فهناك حاجة الى اعادة النظر يف 
التي  ال�صكنية  ال�صكة بعيدا عن املناطق  م�صار 
تخرتقها، فاملخطط هو نقل ال�صكة من مكانها 
احلايل الذي مل يعد يتنا�صب والنمو احلا�صل 
يف عدد �صكان ومباين املدينة الى مكان اأخر، 
اأن ال�صلطة انفقت ما يقارب 800  اإلى  م�صريا 
مليون دولر على تطوير املواينء مبا فيها تلك 
التي متت بالتعاون مع جهات ووزارات ر�صمية.
اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة  اأن  وقال 
متتلك العديد من العوامل املحفزة واملميزات 
التي من �صاأنها ت�صجيع ال�صتثمار، ومن اأهمها 
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زيادة عدد المنشآت التجارية في العقبة 
بلغت حوالي 600 % خالل العام الماضي

العقبة  �صلطة منطقة  رئي�ص جمل�ص مفو�صي  وح�صب 
ميكن  امللقي،   هاين  الدكتور  اخلا�صة  القت�صادية 
قارات  فيها  تلتقي  عاملي  حمور  باأنها  العقبة  و�صف 
ثالث وت�صكل حمطة عاملية للم�صتثمرين وال�صياح على 
حد �صواء، وت�صكل منفًذ ا�صرتاتيجيًا �صاماًل لالأ�صواق 
بجميع  الأعمال  الفر�ص  وتعظم  والدولية  الإقليمية 

قطاعاتها و توفر م�صتوى حياة متطورة.
ويقول امللقي خالل حديثه لـ»امل�صتثمرون«، اأن منطقة 
من  العديد  حققت  اخلا�صة  القت�صادية  العقبة 
املا�صية،  الع�صر  ال�صنوات  خالل  والتطور  الجنازات 
وت�صعى الى حتقيق املزيد من النجاحات والتطور، من 

خالل جلب كافة ال�صتثمارات الى العقبة.
واأ�صاف اأن العقبة متتلك العديد من املزايا بدءا من 
ا�صيا  قارتي  ملتقى  على  يقع  الذي  موقعها اجلغرايف 
وافريقيا، وكونها ت�صكل بوابة اململكة على بحار العامل، 
ا�صافة الى منظومة الت�صريعات والقوانني التي حتكم 

عمل املنطقة.
فمنطقة العقبة متتلك تاريخا حافال يعود الى ماقبل 
املثلث  را�ص  على  وقوعها  الى  بال�صافة  امليالد، 
ال�صياحي الذهبي الذي يتكون من العقبة ورم والبرتا 

الفريدة من نوعها على م�صتوى العامل.
العقبة  منطقة  يف  ال�صتثمارات  حجم  وحول 
اأنها تختلف ح�صب  امللقي  اأكد  القت�صادية اخلا�صة، 
الفعلية  ال�صتثمارات  حجم  بلغ  حيث  القطاعات، 
 14599 جمموعه  ما  ال�صياحي  بالقطاع  املتعلقة 

مليون دينار خالل العام املا�صي 2014، اما يف قطاع 
بلغت  فقد  وال�صناعة  امل�صتودعات  اللوج�صتيات/ 
1811 مليون دينار، وبلغ حجم ال�صتثمارات الكلية يف 

قطاع التجارة 198 مليون دينار.
يف  التجارية  املن�صاآت  عدد  زيادة  ن�صبة  ان  وك�صف 
املا�صي  العام  خالل  باملئة   600 حوايل  بلغت  العقبة 
2014 مقارنة عما كان عليه منذ بدء املنطقة اخلا�صة.
من  الكثري  اجناز  ا�صتطاعت  ال�صلطة  ان  وقال 
امل�صاريع، فعلى م�صتوى املوانىء فانه مع نهايات عام 
2016 �صيكمل ان�صاء كافة املوانىء التي تبلغ ار�صفتها 
حوايل 30 ر�صيفا، وذلك بعد ان كان لدينا يف املا�صي 
ميناء واحد رئي�ص واخر للحاويات، حيث �صيكون لهذه 
النقلة الثر البالغ يف دعم قطاع اللوج�صتيات وتنمية 

وتطوير التجارة بني اململكة وكافة دول العامل.
واأ�صاف ان وجود ميناء احلاويات الذي يدار بالتعاون 
رفع  من  مكننا  حاليا،  املتمر�ص  اخلا�ص  القطاع  مع 
البواخر،  انواع  كافة  ا�صتقبال  على  امليناء  قدرة هذا 
كما وان التو�صعة التي ح�صلت على ار�صفته من �صاأنها 
ان جتعله يتعامل مع حوايل مليون وربع املليون حاوية 

�صنويا، وهو رقم مهم يف عامل املناولة.
التي  احلديد  �صكة  تطوير  الى  ال�صلطة  وت�صعى  كما 
من خاللها يتم نقل الفو�صفات للت�صدير عرب البحر، 
فهناك حاجة الى اعادة النظر يف م�صار ال�صكة بعيدا 
عن املناطق ال�صكنية التي تخرتقها، فاملخطط هو نقل 
ال�صكة من مكانها احلايل الذي مل يعد يتنا�صب والنمو 

احلا�صل يف عدد �صكان ومباين املدينة الى مكان اأخر، 
انفقت ما يقارب 800 مليون  ال�صلطة  اأن  اإلى  م�صريا 
متت  التي  تلك  فيها  مبا  املواينء  تطوير  على  دولر 

بالتعاون مع جهات ووزارات ر�صمية.
متتلك  اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة  اأن  وقال 
العديد من العوامل املحفزة واملميزات التي من �صاأنها 
ت�صجيع ال�صتثمار، ومن اأهمها عن�صر المن والمان 
الذي تتمتع به العقبة ب�صكل خا�ص والردن ب�صكل عام، 
ميزة  يعطيها  مما  العامل  دول  العقبة  وتتو�صط  كما 
لأن تكون بيئة جاذبة لال�صتثمار، بال�صافة الى كلفة 
النقل البحري من والى العقبة يعترب بيئة ا�صتثمارية 
القت�صادية  العقبة  منطقة  ان   م�صددا  مناف�صة، 
�صبكة  بنية حتتية متطورة من  اليوم  اخلا�صة متتلك 
طرق وموا�صالت ومطار حديث وميناء متطور ي�صبه 
حيث  �صياحية،  ومنتجعات  العاملية،  املوانىء  اأحدت 
لال�صتثمارات  وجاذبة  م�صجعة  تعترب جميعها عوامل 
بكافة ا�صكالها.واأ�صار امللقي اأن �صلطة منطقة العقبة 
القت�صادية اخلا�صة تويل الهتمام الكبري يف جذب 
امل�صتثمرين الى املنطقة وال�صتجابة ملطالبهم وتقدمي 
احلوافز الت�صجيعية لهم، فهي على ات�صال دائم مع 
كافة امل�صتثمرين العرب والجانب جللبهم الى العقبة 
لذلك  املتاحة،  ال�صتثمارية  الفر�ص  على  لطالعهم 
وتقوم  ا�صتثمار جاد  كل  مع  دائما  تكون  ال�صلطة  فان 
يطلبها  التي  والت�صهيالت  المتيازات  كافة  بتقدمي 
خلدمة  »وجدنا  فنحن  اخلا�صة،  املنطقة  قانون  وفق 
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مع نهايات عام 2016 سيكمل إنشاء كافة 
الموانىء التي تبلغ أرصفتها حوالي 30 رصيفا

امل�صتثمر ايا كان ا�صتثماره ونقدم له احلوافز املختلفة 
لعل اهمها احلوافز ال�صريبية«.

العديد  اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة  ففي 
تطوير  �صركة  تقوم  حيث  ال�صتثمارية،  الفر�ص  من 
هذه  عن  بالعالن  لل�صلطة  التنفيذي  الذراع  العقبة 
وال�صناعات  اللوج�صتيات  بني  املتنوعة  الفر�ص 
والتعليم  ال�صحة  يف  ال�صتثمار  وجمالت  اخلفيفة  
خا�صة  الت�صنيفات  خمتلف  من  والفندقة  وال�صياحة 
ال�صائح  امام  الفر�صة  اتاحة  بهدف  منها  املتو�صطة 
املحلي يف احل�صول على خدمة ايوائية تتنا�صب ودخله 

وامكانياته .
يف  ال�صلطة  تعتمدها  التي  الت�صويقية  اخلطة  وحول 

ت�صويق م�صاريعها والفر�ص ال�صتثمارية، اكد امللقي ان 
ال�صلطة تقوم وب�صكل كبري بدعم وت�صويق العقبة ب�صكل 
والقليمية  الدولية  واملعار�ص  املحافل  كافة  يف  عام 
بهدف جلب ال�صتثمارات املختلفة الى املنطقة، ول بد 
لل�صركاء يف قطاع اخلا�ص من العمل اي�صا على ت�صويق 

والرتويج مل�صاريعهم املختلفة واملتنوعة.
القت�صادية  العقبة  منطقة  �صلطة  رئي�ص  واكد 
لل�صلطة  امل�صتقبلية  اخلطوة  مالمح  ان  اخلا�صة، 
ترتكز على ثالثة حماور، اولها املحور ال�صياحي الذي 
وجود  مع  اخلا�صة  املنطقة  يف  الو�صع  القطاع  ي�صكل 
ا�صتثمارات �صياحية تقدر بحوايل 50 باملئة من ن�صبة 
ما ينجز من م�صروعات، اما املحور الثاين فهو تنمية 

التي  امل�صتدامة  التنمية  من  حظه  ينال  وان  القليم 
فيتلخ�ص  الثالث  واملحور  اخلا�صة،  املنطقة  توفرها 
و�صكانها  اخلا�صة  باملنطقة  املجتمعي  بالهتمام 
القت�صادي  البعد  على  والرتكيز  املدينة،  وخدمة 
مثل  تعزيزها  مطلوب  جوانب  يف  وال�صتثماري 
بعد  خا�صة  واملوانىء  النقل  ومنظومة  اللوج�صتيات 
النتهاء من ان�صاء املوانىء العقبة اجلديدة التي توفر 

حوايل 30 ر�صيفا متخ�ص�صا . 
فخالل ال�صنوات اخلم�ص املقبلة وكما توؤكد املوؤ�صرات، 
ح�صاب  على  ال�صرق  من  �صتنمو  العاملية  التجارة  ان 
ملنطقة  بالن�صبة  ا�صافية  فر�صا  يعني  وهذا  الغرب 

العقبة كونها تتمتع مبوقع ا�صرتاتيجي منا�صب.
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إنشاء شركة العقبة للمطارات كخطوة لتحويل المطار نحو األنشطة التجارية

مطار الملك حسين الدولي ...
 بوابة الدخول إلى العقبة

غانم: نسعى 
إلى  تزويد العقبة 
بمطار حديث 
وذي مستوى عال 
مجهز تجهيزاً 
كاماًل

مشروع العدد

“تم افتتاحه في ايار من العام 1972 ليكون إحدى البوابات الجوية في المملكة االردنية 
الهاشمية ومكماًل لمنظومة النقل متعدد الوسائط في العقبة وليحقق ثالثة اهداف 

رئيسية )السياحة العالمية والشحن الجوي ونقل رجال األعمال( 
وجميعها عوامل تساهم في تعزيز الدخل القومي.”
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توقعات أن يصل عائد االستثمار في المطار إلى 300 مليون دينار خالل مدة 3 سنوات

المطار يشهد اهتمامًا متزايداً الستخدامه 
كمركز إقليمي لعمليات الشحن الجوي

الركائز  اأهم  اأحد  يعترب  الدويل  ح�صني  امللك  مطار 
�صركة  تدفع  حيث  العقبة،  مدينة  يف  اللوج�صتية 
تطوير العقبة مبطار امللك احل�صني الدويل لالرتقاء 
القت�صادية اخلا�صة على وجه  العقبة  باأداء منطقة 
التحديد وتعزيز وترية القت�صاد الوطني عموما عرب 

خطة ا�صرتاتيجية �صاملة لكافة مرافق املطار.
العقبة  تطوير  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص   ويقول 
لـ»امل�صتثمرون«،  حديثه  خالل  غامن  غ�صان  املهند�ص 
لتطوير  �صمولية  خطة  واعتماد  اعداد  مت  لقد 
امل�صاريع  من  وتنفيذ عدد  ر�صم  على  ا�صتملت  املطار 
بالعقبة على  الدويل  امللك احل�صني  التطويرية ملطار 
الى  املطار  لتحويل  وذلك  املا�صية،  ال�صنوات  مدار 
فقد  املنطقة،  م�صتوى  على  اقت�صادي  اقليمي  مركز 
امللك  ملطار  املوؤقتة  املداخل  اأعمال  م�صروع  تنفيذ  مت 
الأمنية  املتطلبات  لتحقيق  وذلك  الدويل  احل�صني 
توريد  على  امل�صروع  �صمل  بحيث  املطار،  ملداخل 
وتركيب غرف م�صبقة ال�صنع واأعمال املدات الأر�صية 
الكهربائية  الكوابل  ومتديد  امل�صلحة  اخلر�صانة  من 
بوابات  تنفيذ  اإلى  بالإ�صافة  اإنارة  ك�صافات  وتركيب 

حتكم لهذه املداخل .
الإ�صافات  اأعمال  نفذت  ال�صركة  ان   واأ�صاف، 
والتعديالت ملطار امللك احل�صني الدويل، حيث �صمل 
ليخدم  املطار  وطرق  مدخل  اإن�صاء  امل�صروع  هذا 

�صمل  كما  املطار،  حرم  داخل  ال�صتثمارية  الأرا�صي 
الأمطار  مياه  ت�صريف  قناة  اإن�صاء  اي�صا  امل�صروع 
وخدمات  الالزمة  الإنارة  اأعمال  اإلى  بالإ�صافة 
داخل  ال�صتثمارية  الرا�صي  لقطع  التحتية  البنية 
اخلا�صة  ال�صتثمارية  للقطع  خدمة  املطار  حرم 

بالأكادمييات والتدريب داخل املطار. 
ت�صريف  قنوات  اأعمال  بتنفيذ  ال�صركة  وقامت  كما 
مياه الأمطار لطريق املطار عام 2009 بهدف حماية 
اأعمال  با�صتكمال  وذلك  الفي�صانات،  من  املطار 
من  وحتويلها  لل�صارع  الغربية  اجلهة  من  العبارات 
قنوات مفتوحة اإلى عبارات �صندوقية مغلقة ومن ثم 
م�صريا  لل�صارع،  املوازية  الرئي�صية  القناة  مع  ربطها 
اأن هذه التحديثات جاءت كون املطار احد اهم  اإلى 
املنظومة  دعائم  من  وهو  ال�صرتاتيجية  الركائز 
املنطقة،  يف  وال�صتثمارية  وال�صياحية  اللوج�صتية 
عليه  تنطبق  ول  املفتوحة  الجواء  ب�صيا�صة  ويعمل 
املطار  ويعمل  كما  الثنائية،  التقليدية  الهبوط  حقوق 
مبدرج  مزود  وهو  �صاعة   24 مدار  على  العقبة  يف 

هبوط بطول )3000مرت( وعر�ص )45مرت(.
متزايدًا  اهتمامًا  ي�صهد  املطار  ان   غامن،  وك�صف 
ل�صتخدامه كمركز اإقليمي لعمليات ال�صحن اجلوي، 
كما بداأت يف املطار عمليات الدعم على �صعيد تاأمني 
عمليات  يف  للم�صاهمة  اجلوية   - البحرية  الرحالت 

اإعادة بناء وتعمري العراق، وبناء على ذلك مت اعتماد 
خمطط �صمويل لتطوير مطار امللك احل�صني الدويل 
املعد من قبل مطارات �صانغي الدولية )CAI( وذلك 
مبا  واقت�صادي  م�صتدام  ب�صكل  املطار  تطوير  بهدف 
يعزز اجلهود املبذولة لالرتقاء بقدرته على ا�صتيعاب 

الطلب املتزايد على خدماته املتعددة. 
النواحي  كافة  ال�صمولية  التطوير  خطة  وت�صمل 
خدمات  م�صتوى  يف  لالرتقاء  املطار  لعمل  الأ�صا�صية 
كفاءة  رفع  اإلى  اإ�صافة  فاعليتها،  وزيادة  الطريان 
للتكيف  الالزمة  املرونة  وتوفري  املطار  عمليات 
بعني  املخطط  وياأخذ  املتوقعة  غري  التغيريات  مع 
العتبار توقعات النمو خالل الفرتة 2008 - 2028. 
يقع  العقبة  الدويل يف  احل�صني  امللك  اأن مطار  علمًا 
ومت  مربع(  مرت  مليون   24.5( قدرها  م�صاحة  على 
التطوير  لأغرا�ص  امل�صاحة  هذه  ربع  تخ�صي�ص 

امل�صتقبلية.
ا�صول  مالكة  املطار  العقبة  تطوير  �صركة  وكون 
للمطارات  العقبة  �صركة  باإن�صاء  قامت  فقد  املطار، 
كخطوة لتحويل املطار نحو الأن�صطة التجارية، حيث 
تطمح �صركة تطوير العقبة اإلى تزويد العقبة مبطار 
حديث وذي م�صتوى عال، جمهز جتهيزًا كاماًل ليكون 
وخططها  املتطورة  العقبة  مدينة  خدمة  على  قادرًا 

امل�صتقبلية الطموحة.

مشروع العدد
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�صيانة  اأعمال  بتنفيذ  قامت  ال�صركة  اأن    واأ�صاف، 
مدرج مطار امللك احل�صني الدويل عام 2011-2010 
من خالل اعادة تاأهيل املدرج التابع للمطار واعادة 
تاأهيل املدرج القائم بطول )3300كم( وذلك باإزالة 
من  بطبقات  وا�صتبدالها  القائمة  اخلتامية  الطبقة 
اخللطة ال�صفلتية اخلا�صة املح�صنة و�صبكة من املواد 
على  القائمة  النارة  تاأهيل  واعادة  للت�صقق  املانعة 
مدرج املطار  وا�صتحداث انارة لو�صط املدرج وان�صاء 
نظام اقرتاب جديد على اجلهة ال�صمالية من املدرج 
يتيح ا�صتخدام املدرج بالجتاهني الكرتونيا، وتو�صعة 
الكتاف  القائم  وتهذيب  املدرج  وخمارج  اكتاف 
مع  تتنا�صب  ترابية  ت�صويات  وعمل  املجاورة  للمدرج 
�صوية  من  وترفع  املدين  الطريان  �صلطة  متطلبات 

ت�صنيف املطار وخدماته املالحية.
تامني  على  العقبة  تطوير  �صركة  حر�صت   كما 
ال�صتقرار الوظيفي للعاملني يف املطار واجلهات ذات 
الأجهزة  �صكن  اأعمال  بتنفيذ  قامت  حيث  العالقة، 
من  وذلك  الدويل  احل�صني  امللك  مطار  يف  العاملة 
خالل اإعادة تاأهيل وهيكلة املباين املوجودة يف �صكن 
لت�صبح  املعامل  منطقة  يف  الواقعة  العمالية  املدينة 
موؤهلة ك�صكن لالأجهزة الأمنية العاملة يف مطار امللك 

احل�صني الدويل.
العقبة  تطوير  �صركة  قامت  ذلك  اإلى  بال�صافة 
بتو�صعة واإعادة تاأهيل مبنى القادمني يف مطار امللك 
الى  هدف  والذي  الأولى  الدويل/الرزمة  احل�صني 
احل�صني  امللك  ملطار  القادمني  مبنى  تاأهيل  اعادة 

الراعية  حتت  امل�صروع  افتتاح  مت  حيث  الدويل، 
الفائت   العام  من  ايار  �صهر  خالل  ال�صامية  امللكية 
وا�صتمل على اأعمال تو�صعة ملنطقة القادمني مب�صاحة 
خا�ص  خارجي  مبنى  اإن�صاء  واأعمال  مربع،  500مرت 
بجميع الق�صام الأمنية التابعة للمطار مب�صاحة 350 
مرتًا  مربعًا ، واأعمال اإعادة تاأهيل مبنى امل�صافرين 
البنية  وحت�صني  مربع،  مرت   900 مب�صاحة  القائم 
كهربائية  متديدات  من  القادمني  ملنطقة  التحتية 
تاأهيل  واإعادة  تن�صيق  واأعمال  ومياه  �صحي  و�صرف 
�صاحات ال�صطفاف ومبا ي�صمل ال�صاحات ال�صفلتية 
والر�صفة، وحركة املركبات اخلا�صة باملبنى وحت�صني 
امل�صافرين  مببنى  املحيطة  للمنطقة  العام  املظهر 

وذلك بزراعة اأ�صجار ونباتات زينة منا�صبة.

يقع على مساحة قدرها 24.5 مليون متر مربع ومزود بمدرج هبوط بطول 3 آالف متر

االنتهاء من المرحلة األولى من برنامج 
توسعة وتأهيل مباني المسافرين
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ولغاية مواكبة منو احلركة اجلوية يف منطقة العقبة 
ال�صتثمارية  الأهداف  وخدمة  اخلا�صة  القت�صادية 
ال�صمويل  واملخطط  الهيكل  اعداد  مت  للمنطقة، 
الربنامج  على  ا�صتمل  حيث   ،2008 عام  يف  للمطار 
ت�صغيلية  متطلبات  يلبي  ومبا  للمطار  التطويري 
مليون  الى 60  و�صلت  اجمالية  وبقيمة  للعام 2028 

العمل به عام 2009  وا�صتمل  دينار، وقد بو�صر 
جار  والعمل  اجلوي،  اجلانب  تطوير  على 

ال�صعة  لرفع  امل�صافرين  مباين  على حتديث 
مليون   2 الى  لت�صل  للمباين  ال�صتيعابية 
الت�صغيل  متطلبات  ولتلبي  �صنويًا  م�صافر 
برنامج  �صمن  .ومن   2028 العام  لغاية 
فقد  امل�صافرين،  مباين  وتاأهيل  تو�صعة 
مت النتهاء من املرحلة الأولى التي ت�صمل 
القادمني  قاعات  تاأهيل  واعادة  تو�صعة 

ومب�صاحات ا�صافية تبلغ 1500 مرت، ويتم 
الن متابعة تنفيذ القاعة الرئي�صية ومرافق 

وخدمات  مرافق  مع  للتكامل  املغادرين  قاعة 
املطار باأكمله. 

امل�صافرين  مباين  تاأهيل  اعادة  يف  روعي  وقد 
�صرورة تقدمي م�صتوى خدمة عال للم�صافرين و�صمن 
اف�صل املمار�صات الدولية ، وعلية مت ت�صميم وتنفيذ 
وقدرة  �صنويا  م�صافر  مليون  ب�صعة  القادمني  قاعات 
مقارنة  م�صافر   600 الى  الذروة  وقت  يف  ا�صتيعابية 
وهذا  التو�صعة،  برنامج  تنفيذ  قبل  م�صافر   200 مع 
ما ينطبق على قاعات املغادرين اي�صًا لتكون القدرة 

الكلية للمطار حوايل 2 مليون م�صافر �صنويا. 
املطار  لعمل  وبالإ�صافة  ال�صتثماري  اجلانب  ومن 

جوي  فاأنه اي�صا كمرفق 

�صنة  ع حا للقطا
دينار  مليون   100 بـ  قيمته  تقدر  والذي  ال�صتثماري 
ومبنى  املدين،  الطريان  )اكادميية  من  كاًل  وي�صمل 
ومرفق  اجلوي،  ال�صحن  مرفق  اخلا�صة،  الطائرات 

ونادي  امللكية،  ال�صقور  ونادي  الطائرات،  �صيانة 
عائد  ي�صل  ان  املتوقع  ومن  اجلوي(،  الريا�صات 
مليون   300 الى  الوطني  القت�صاد  على  ال�صتثمار 
دينار خالل مدة اق�صاها 3 �صنوات . واأكد غامن، اأن 
�صركة تطوير العقبة و�صركة العقبة للمطارات تعمالن 
مرافق  يف  والتحديث  التطوير  ا�صتمرار  على 
الدويل  احل�صني  امللك  ملطار  التحتية  البنية 
املتميزة  التحتية  البنية  ا�صتثمار  لغايات 
خالل  من  املطار  يف  امل�صتغلة  وغري 
ال�صتثمارية  ال�صركات  متثل  جمموعة 
النقل  و�صركات  وال�صياحية  العقارية 
اللوج�صتية. واخلدمات  اجلوي 
خالل  الدولية   املوؤ�صرات  وتو�صح 
التجارة  ان  املقبلة  اخلم�ص  ال�صنوات 
العاملية �صتنمو من ال�صرق على ح�صاب 
ا�صافية  فر�صا  يعني  وهذا  الغرب، 
تتمتع  كونها  واملنطقة  للعقبة  بالن�صبة 
لهذه  وداعم  منا�صب  ا�صرتاتيجي  مبوقع 
التجارة، وهو ما ينبغي التفكري بجدواه من الآن 
والتح�صري والتخطيط ال�صرتاتيجي له من قبل كافة 
وغريها  واللوج�صتيات  بال�صتثمار  املعنية  اجلهات 
من ن�صاطات الأعمال، المر الذي يدعو الى  تطوير 
الدويل  احل�صني  امللك  مطار  يف  اخلدمات  وتفعيل 
الدويل  اجلوي  النقل  خارطة  على  لو�صعه  متهيدا 

كمطار متميز لالإقليم.

تصميم قاعات القادمين بسعة مليون مسافر سنويا 
وقدرة استيعابية في وقت الذروة إلى 600 مسافر

المخطط الشمولي
 اشتمل على برنامج تطويري

 يلبي المتطلبات للعام 2028 
بقيمة 60 مليون دينار
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يقدم كافة أنواع أعمال التمويل التجاري واالستثماري

البنك العقاري المصري العربي ...
 ثاني أقدم بنك في األردن

ناصر: البنك 
بات اليوم يعتبر 
من أكبر عشرة 
بنوك عاملة في 
مصر

إستثمار مميز

“سعى البنك العقاري المصري العربي على مدار 134 عامًا من تأسيسه ألن يكون 
النموذج الشامل لتقديم كافة الخدمات المصرفية للمجتمع، ومساهمًا فعااًل في 

كافة نواحي التنمية االقتصادية واالجتماعية. ويقدم البنك في المملكة األردنية 
الهاشمية وفلسطين خدماته كبنك تجاري حيث يوفر لعمالئه حزمًا شاملة 

ومتكاملة من الخدمات المصرفية للشركات واألفراد.
للبنك فروع تصل في مجملها إلى 43 فرعًا موزعة ما بين مصر واألردن وفلسطين 

باإلضافة إلى شبكة من المراسلين في كافة أنحاء العالم، وهو ملتزم بتوفير الخدمات 
المصرفية المتميزة والموثوقة للمواطنين واالقتصاد العربي بالمجمل.

ويقول المدير االقليمي للبنك العقاري المصري العربي حسام ناصر خالل حديثه 
لـ”المستثمرون” أن البنك حقق منذ تأسيسه نمواً عظيمًا ليصبح اليوم من أكبر البنوك 

المتخصصة على مستوى المنطقة وأصبح اسمًا المعًا في القطاع المصرفي وتقديم 
خدمات متخصصة في فلسطين واالردن 0”
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العمل المصرفي األردني يتميز بانضباطه مقارنة بعدد كبير من الدول

البنك يمتلك اليوم مجلس إدارة مكونًا من 
لفيف من الخبرات المتنوعة وعالية الكفاءة

وفيما يلي نص اللقاء: 

  هل لك ان تقدم لنا لمحة عن تأسيس البنك؟

القاهرة يف  �صنة 1880 يف  تاأ�ص�ص  الو�صط،  ال�صرق  بنك عربي يف  اأقدم  هو 
ع�صر اخلديوي توفيق.

البنك  الى  تغيريه  مت  حيث  الأرا�صي،  ببنك  ي�صمى  كان  ان�صائه  عند  والبنك 
العقاري امل�صري بعد 5 �صنوات على تاأ�صي�صه، ويف عام 1948 افتتح يف دولة 
فل�صطني مل�صاعدة ال�صعب الفل�صطيني يف توفري الت�صهيالت البنكية بال�صافة 
الرثوة  على  منه  وحفاظا  حماية  وذلك  والبناء،  القرا�ص  خدمة  توفري  الى 

العقارية الفل�صطينية.
عدم  يف  هناك  ال�صعب  فل�صطني  دولة  يف  للبنك  فرع  افتتاح  �صاهم  وقد 
ال�صطرار لبيع ارا�صيهم باثمان بخ�صة، يف املقابل فقد �صارعت ادارة البنك 
العا�صمة الردنية عمان �صنة 1951، لذلك هو يعترب  له يف  افتتاح فرع  على 

ثاين اأقدم بنك يف الردن.

  هذا يدفعنا للحديث عن بدايات عمل البنك في 
االردن واالهداف التي يسعى لتحقيقها؟

العقاري  التمويل  توفري  بهدف  البداية  يف  الردن  يف  البنك  تاأ�صي�ص  مت  لقد 
والبناء، ونتيجة لتنامي الن�صاط القت�صادي الردين وخا�صة يف �صوق العقار 
مت  ثم  فرعا،   22 الى  الثانية  اللفية  اوائل  يف  البنك  فروع  عدد  ازاداد  فقد 

ح�صرها الى 9 فروع.
ويتطلع البنك خالل الفرتة املقبلة لال�صتفادة من ح�صته ال�صوقية التي كانت 
عليها �صابقا وذلك بهدف زيادة عدد فروعه وكذلك تقدمي خمتلف اخلدمات 

البنكية مبا يلبي تطلعات ورغبات العمالء.

البنك في تخطي االزمات والتحديات    كيف نجح 
التي واجهته؟

البنك يف م�صر عانى يف منت�صف الثمانينات ولغاية وقت معا�صر لعام 2003 
على  اآثرت  امل�صرية  احلكومة  اأن  اإل  اغالقه،  الى  توؤدي  كادت  م�صاكل  من 
البقاء على البنك التاريخي بدعمه ماليا وتغيري ادارته بالكامل، حيث قامت 
امل�صريف،  القطاع  الخت�صا�ص يف  و�صاحبة  واملدربة  املوؤهلة  الكوادر  باإنتقاء 
التي ا�صتطاعت تعديل م�صار عمل البنك خالل الع�صر �صنوات املا�صية ب�صكل 

ملحوظ. 
وخالل هذه الفرتة خلع البنك عباءة التخ�ص�ص يف التمويل العقاري ليتو�صع 

إستثمار مميز
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كان الغرض من إنشاء فرع له في فلسطين الحفاظ على الثروة العقارية الفلسطينية

المنافسة في السوق األردني
 كبيرة جداً في ظل وجود 26 بنكًا

التجاري  التمويل  اعمال  انواع  كافة  لت�صمل  امل�صرفية  خدماته  تقدمي  يف 
ا�صتعادة  البنك يف  �صاعد  الذي  العقاري، المر  اإلى  بال�صافة  وال�صتثماري، 
 10 اأكرب  من  يعترب  اليوم  بات  حيث  امل�صري،  امل�صريف  ال�صوق  يف  ح�صته 
وحجم  ال�صول  جمموع  حيث  من  العربية  م�صر  جمهروية  يف  عاملة  بنوك 

الت�صهيالت.
وي�صم البنك حاليا جمل�ص ادارة مكونا من لفيف من اخلربات املتنوعة وعالية 
الكفاءة، اكت�صبوا خرباتهم من خالل العمل لدى بنوك اقليمية وعربية منها 

على �صبيل املثال البنك العربي وبنك باركلري وبنك م�صر الدويل.

  كيف ترى المنافسة في القطاع المصرفي االردني؟

وانا  اململكة،  يف  يعملون  بنكا   26 وجود  ظل  يف  للغاية  كبرية  مناف�صة  هناك 
براأيي ارى اأن حجم ال�صوق لي�ص بالقدر الكايف لتحمل مناف�صة هذه البنوك 
مل�صتويات  الفوائد  ا�صعار  تخفي�ص  على  مناف�صتهم  تنح�صر  الذين  جميعها، 
ا�صعاف  على  تعمل  اأن  �صاأنها  من  املناف�صة  وهذه  الموال،  كلفة  من  تقارب 
بع�ص البنوك مما يوؤثر على حركة خروج البع�ص منها اأو اإندماجها يف بنوك 

اأكرب 0
  برأيك كيف ترى األداء المصرفي األردني؟

الدول  من  كبري  بعدد  مقارنة  الردين  امل�صريف  العمل  ان  ثقة  وبكل  اقول 
التي عملت بها يعترب من�صبطًا الى حد كبري، ويرجع ذلك الى حنكة ادارة 
البنك املركزي الردين يف ت�صيري اداء عمل القطاع وعلى وجه اخل�صو�ص 

يف النواحي الرقابية وال�صرافية.
اما فيما يتعلق باأداء وعمل البنوك يف اململكة، فهو خمتلف بني بنك واخر، 
اأو�صع  ا�صتثمارات  الى  يحتاج  الردين  امل�صريف  ال�صوق  فان  تقديري  ويف 
ب�صكل  امل�صريف  القطاع  ال�صيولة يف  ن�صبة  وان  كما  التدريب،  على  لالنفاق 
عام تعترب مرتفعة، ويرجع ذلك الى قلة  فر�ص ال�صتثمار املتاحة يف اململكة 

حاليا.

بدول  تعصف  التي  المالية  لألزمة  هل  برأيك    
العالم أي تأثير على أداء القطاع في األردن؟
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»الربيع العربي« ألقى باألثر السلبي الكبير 
على اقتصاديات العديد من الدول العربية

اثرت  اأوجها يف عام 2008  التي و�صلت  العاملية  املالية  ل اعتقد ان الزمة 
على البنوك القليمية والعاملة يف منطقة ال�صرق الو�صط خا�صة يف الردن 
وم�صر، وذلك لطبيعة ان�صطة تلك البنوك وحمدودية تعامالتها منح�صرة 
داخل حدود دولها اي لي�ص لها فروع دولية كما هو حا�صل يف بنوك اأوروبا 

واأمريكا

  كيف ترى مستقبل اقتصاديات الدول العربية 
في ظل األزمات السياسية الحاصلة حاليا؟

بكل تاكيد فقد ترك ما ي�صمى بالربيع العربي وما نتج عنه من ا�صطرابات 
�صيا�صية يف املنطقة الأثر ال�صلبي الكبري على اقت�صاديات العديد من الدول 

العربية، حيث ادى الى انكما�ص بع�صها.
يوؤثر  �صوف  المر  هذا  فان  املنطقة،  الرهابية يف  البوؤر  ن�صاط  ات�صاع  ومع 
�صلبا على دفع عجلة النمو القت�صادي ب�صكل عام على كافة دول املنطقة، 
القت�صادي  ال�صعيد  على  ملمو�صا  وارتفاعا  رواجا  اتوقع  ل  عليه  وبناء 

وامل�صريف خالل هذا العام 2015.
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»عامر جروب« توقع اتفاقية تنفيذ أعمال 
مشروع فندق بورتو البحر الميت

مل�صروع  املالكة  )ال�صركة  جروب  عامر  �صركة  وقعت 
منطقة  يف  �صياحي   م�صروع  اأكرب  امليت  البحر  بورتو 
دير   - حب�ص  �صركة  مع  امليت/الأردن(  البحر 
للمقاولت، اتفاقية للمبا�صرة يف تنفيذ اأعمال م�صروع 
كافة  من  النتهاء  بعد  امليت  البحر  بورتو  فندق 
عن  املنتدب  الع�صو  املوقع.وك�صف  يف  احلفر  اأعمال 
الغرف  جميع  اإن  عامر،  عمر  جروب،  عامر  �صركة 
البحر  بورتو  م�صروع  من  الأولى  للمرحلة  الفندقية 
ب�صكل  بيعها  مت  فندقية،  غرفة   440 والبالغة  امليت، 
كامل.وبني عامر اأن كلفة املرحلة الولى من امل�صروع 
بلغت 150 مليون دينار و�صيتم النتهاء منها خالل 6 
اأ�صهر من تارخ توقيع التفاقية مع املقاول التي متت 
اأم�ص.وحول اإ�صاعات ا�صتمرارية م�صروع بورتو البحر 
اأن  لـ»الغد«،  خا�ص  ت�صريح  يف  عامر،  اأكد  امليت، 
عمليات احلفر التي متت بامل�صروع ا�صافة الى التزام 
اأكرب  اأ�صهر  املجموعة بانتهاء املرحلة الأولى خالل 6 
دليل على ا�صتمرارية العمل يف امل�صروع.وا�صار الى اأن 
م�صروع بورتو البحر امليت �صيخلق ما يقارب 10 اآلف 

فر�صة عمل ب�صكل مبا�صر و20 األف فر�صة عمل ب�صكل 
امل�صروع  من  الثانية  املرحلة  اأن  م�صيفا  مبا�صر،  غري 
�صيتم البدء فيها بعد النتهاء من املرحلة الأولى ب�صكل 
للم�صروع  ال�صاطئية  القطعة  فندق  مبا�صر.ويعترب 
فندقية  خدمات  على  يحتوي  متكامل  فندق  مبثابة 
و�صقق فندقية وخدمات ترفيهية متنوعة من مطاعم 
بنائية  م�صاحة  باجمايل  ترفيهي  و�صاطئ  وكافيهات 
ار�ص 20 دومنا.ومت  67000 مرت مربع وعلى م�صطح 
بـ 50  ال�صاطئية  القطعة  لفندق  الكلية  التكلفة  تقدير 
مليون دينار اأردين، وت�صمنت التفاقية املوقعة اأعمال 
دينار  مليون   14 باجمايل  للفندق  اخلر�صاين  الهيكل 
ت�صليم  يتم  بحيث  مراحل،  على ثالث  مق�صمة  اأردين 
اأ�صهر من   8 الهيكل خالل  اأعمال  الأولى من  املرحلة 
تاريخ البدء بالعمل وي�صمل الفندق على )440( وحدة 
�صكنية وفندق خم�ص جنوم يحتوي على )120( غرفة 
فندقية ومركز جتاري يحتوي على )56( حمال جتاريا 
و )26( مطعما عامليا.وح�صر من جانب عامر جروب 
والع�صو  ال�صيد  حممد  الدارة،  جمل�ص  رئي�ص  نائب 

جمل�ص  ورئي�ص  عامر،  عمر  جروب،  لعامر  املنتدب 
الدارة لبورتو البحر امليت، فخري فوؤاد، للتوقيع على 
مكونات  با�صتعرا�ص  عامر  عمر  التفاقية.وقام  هذه 
احلفر  عمليات  انهت  ال�صركة  ان  واو�صح  امل�صروع 
الى  ت�صل  حفر  وبكمية  الر�ص  حتت  مرتا   37 بعمق 
800000 مرت مكعب ا�صتعدادا للبدء باأعمال الن�صاء 
التعاقد  مت  انه  كما  املقبلة،  القليلة  الأيام  يف  والبناء 
جمال  يف  واملتخ�ص�صة  الأملانية  ال�صركات  كربى  مع 
املوجودة  الرتبة  لتاأمني   )geogrid( امل�صلحة الرتبة 
امليت  البحر  بورتو  م�صروع  املبنى.ويت�صمن  خلف 
عند النتهاء من تنفيذه على 11 األف �صاليه فندقي، 
جتارية  مراكز  وثالثة  جنوم،  خم�ص  فنادق  اأربعة 
وكافيه  مطعما   180 راق�صة،   نافورة  واأول  عاملية، 
ترفيهية  وفعاليات  حفالت  عاملي،   spa اكرب  عامليا، 
عائلية على مدار ال�صنة، جممع �صينمات 3دي، نادي 
للرماية،  نادي  اأول  لركوب اخليل، مالهي لالأطفال، 
بابا  وحفالت  كرنفالت  الى  بال�صافة  كارتينج،  جو 
جلميع  متميزة  فندقية  وخدمات  العاملية،  بورتو 
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امل�صروع  تنفيذ  اعمال  بطرح  ال�صركة  ال�صقق.وقامت 
على 12 �صركة من كربى �صركات املقاولت يف اململكة 
�صركة  اختيار  ومت  اأولى،  درجة  ك�صركات  وامل�صنفة 
لها  ملا  العمال  هذه  لتنفيذ  للمقاولت  دير   - حب�ص 
تاأ�ص�صت  حيث  املجال؛  هذا  يف  متميزة  خربات  من 
ك�صركة   1978 العام  للمقاولت  دير   - حب�ص  �صركة 
متخ�ص�صة يف جمال الن�صاء وتعترب واحدة من اأكرب 
اململكة.اإلى  يف  املقاولت  جمال  يف  العاملة  ال�صركات 

ذلك، ك�صفت رئي�ص ق�صم الت�صويق يف جمموعة عامر 
من   %  90 ابتاعوا  الأردنيني  اأن  الكردي  داليا  جروب 
بورتو  م�صروع  من  الأولى  للمرحلة  الفندقية  ال�صقق 
اأن  لـ»الغد«  ت�صريح  يف  الكردي  امليت.وبينت  البحر 
ني�صان  �صهر  مطلع  �صتبداأ  للم�صروع  الأولى  املرحلة 
اأ�صهر.ولفتت   6 حوايل  و�صت�صتمر  املقبل  )ابريل( 
مراحل  جميع  بت�صليم  ملتزمة  امل�صروع  ادارة  اأن  اإلى 
امل�صروع يف الوقات التي اأعلنت �صابقا.كما واأكد مالك 

البحر  لبورتو  الإعالين  ميديا/الوكيل  كزا  �صركة 
فكرا  �صيخلق  امل�صروع  هذا  ان  عو�ص،  عنان  امليت، 
باملكان  لي�ص  امليت  البحر  بان  الأردنيني  لدى  جديدا 
وال�صياح  املواطنني  تردد  و�صي�صبح  عنهم  البعيد 
على البحر امليت عادة يومية لي�صتمتعوا مبا �صيقدمه 
الى  اإ�صافة  وترفيهية  ت�صويقية  خدمات  من  امل�صروع 
�صتبعث  التي  املتكررة  والحتفالت  الفنية  الفعاليات 

روح حياة غري منطية.
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يوظف ما يقارب 500 موظف يعيلون حوالي 500 عائلة أردنية

كراون بالزا البحر الميت ...
 التكامل في الخدمات السياحية

         ارشيدات: المنتجع يستهدف كافة انواع السياحة ويسعى لتوفير الراحة الكاملة للنزيل

ي�صعى ل�صتقطاب اكرب عدد من ال�صياح العرب 
فهو  العامل،  حول  الدول  خمتلف  من  والجانب 
تعنى  التي  يوفر كافة اخلدمات  منتجع متكامل 

بالقطاع ال�صياحي.
منتجع و�صبا كراون بالزا البحر امليت - الأردن، 
يعترب  ار�صيدات،  فرا�ص  العام  مديره  بح�صب 
ي�صتطيع  حيث  لل�صائح،  احلقيقة  الراحة  عنوان 
وال�صتجمام  املنتجع  مبرافق  ال�صتمتاع  النزيل 
على  الدافئة  ال�صم�ص  اأ�صعة  حتت  وال�صتلقاء 
للنزلء  يتيج  كما  الأطراف،  املرتامي  م�صبحه 
املنحني  واملم�صى  پروميناد،  يف  بجولة  القيام 

املطل على البحر امليت مع م�صاهد خالبة.
لـ»امل�صتثمرون«،  حديثه  خالل  ار�صيدات  ويقول 
اأن املنتجع يقام على ار�ص م�صاحتها 72 دومنا 
ويحتوي على 420 غرفة وجناح و3 مطاعم على 
م�صتوى عال، منها مطعم برج احلمام، ومنتجع 
كما  م2،   600 مب�صاحة   SPA ترفيهي  عالجي 
�صحيًا  وناديًا  الحجام  خمتلفة  برك   3 وي�صم 
خارجية  م�صابح  ثالثة  الى  ا�صافة  متكاماًل، 

و�صاطىء رملي يعد الكرب يف الردن.
وي�صم املنتجع اي�صا قاعة لعقد املوؤمترات تت�صع 
حلوايل 800 �صخ�ص، وبهوا مميزا من الطراز 
ومواقف  بارك  الى  ا�صافة  املعماري،  العربي 

حيث  �صيارة،   400 حلوايل  تت�صع  لل�صيارات 
يعيلون  موظف   500 يقارب  ما  املنتجع  يوظف 
ن�صبة  اأن  اإلى  اأردنية، م�صريا  حوايل 500 عائلة 
العمالة املحلية تبلغ 95 باملئة منها 51 باملئة من 

اأبناء املنطقة.
ويتكون منتجع و�صبا كراون بالزا البحر امليت - 
الأردن، من 420  غرفة وجناح مبا فيها اجلناح 
الرئا�صي وامللكي، والبحرية، وبركة �صباحة ب�صعة  
5،500م 3 مع منطقة كبرية خم�ص�صة للطعام، 
تتمتع  �صاطئية  اكواخ  مع  اأبي�ص  رملي  و�صاطئ 
ب�صعة  دافئة  مياه  وبركة  التامة،  باخل�صو�صية 
300 م 3 وجاكوزي �صخم مع املناظر الطبيعية 
كما  مظللة،  منطقة  مع  اأطفال  وبركة  امللهمة، 
يف  املدرجات  اأكرب  اأحد  وهو  »املدرج«  يت�صمن 
نادي  وهو  كلوب«  و»كيدز  امليت،  البحر  منطقة 
لالأطفال حتت اإ�صراف كامل مع اأن�صطة مميزة 

ومنطقة خم�ص�صة للنوم.
املنتجع جمموعة من  ي�صم  ذلك  اإلى  بال�صافة 
الذي  احلمام«  »برج  وهي   الفاخرة،  املطاعم 
يقدم اأطباقًا تقليدية لبنانية مع اإطاللة مذهلة 
الذي  جريتو«  و»اإل  امليت،  البحر  �صاطئ  على 
اختيارات  مع  لتينية  اأمريكية  ماأكولت  يقدم 
متنوعة من املارغريتا والتيكيال، اما »پروميناد 

مع  لذيذة  وحلويات  معجنات  يقدم  فانه  بار« 
وال�صاخنة،  الباردة  امل�صروبات  من  جمموعة 
دي  كويزين  »ل  يف  يتوفر  ذلك  الى  بال�صافة 
وم�صروبات  ماأكولت  �صبا«  ثالغو  يف  �صانتي 
»رابيل،  اما  والع�صاء،  والغداء  للفطور  �صحية 
الأطباق  من  مزيجًا  يقدم  فهو  الردهة«  لوجن 

املحلية والعاملية على مدار ال�صاعة.
واأكد ار�صيدات ومن اأبرز مرافق املنتجع، »ثالغو 
يتيح  والذي  لال�صرتخاء  املخ�ص�صة  �صبا«، 
للنزيل ا�صتعادة حيويته، حيث يقع على م�صاحة 
م�صاحة  على  متتد  لال�صتجمام  خم�ص�صة 
مع  عالج  غرفة   30 على  وي�صتمل   ،2 م   6،000
خا�صة  ا�صتحمام  وغرفة  جماورة،  غيار  غرفة 
ونظام مو�صيقي �صخ�صي وغرف بخار، وبركتني 
وبركة  الدافئة،  املياه  من  عالجيتني  داخليتني 
يفتح  امليت املاحلة، ومركز ريا�صي  البحر  مياه 
م�صاًء،   11:00 وحتى  �صباحًا   6:30 من  يوميًا 
مكياج  خدمة  يقدم  جتميل  �صالون  الى  ا�صافة 

والعناية باليد والقدم.
املوؤمترات،  �صياحة  املنتجع  ي�صتهدف  املقابل  يف 
مع  تتنا�صب  �صخمة  �صالت  توفريه  خالل  من 
العاملية  املوؤمترات  عقد  �صواء  املنا�صبات  كافة 
املنا�صبات  لعقد  املخ�ص�صة  تلك  ام  الفخمة، 

اإلستثمار في القطاع السياحي
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         ارشيدات: المنتجع يستهدف كافة انواع السياحة ويسعى لتوفير الراحة الكاملة للنزيل

قاعة لعقد المؤتمرات تتسع لحوالي 800 شخص

المنتجع يقام على أرض مساحتها 72 دونما 
ويحتوي على 420 غرفة وجناحا و3 مطاعم

والعرا�ص والفراح.
 600 لـ  تت�صع  وقاعات  �صالت  يوفر  فاملنتجع 
اإلى  تق�صيمها  وميكن  ا�صتقبال،  حفل  يف  �صيف 
3 قاعات الولى  »ُعبادة« التي ترتاوح م�صاحتها 
 40 حتى  ت�صتوعب   ، م   282 و   2 م   190 بني 
بقدرة  »�صكيالت«   قاعة  الثانية  و  �صخ�صًا، 
فهي  الثالثة  اما   ، �صخ�صًا   18 حتى  ا�صتيعابية 
»جميالت« وهي قاعة اأمربوجيا ت�صتوعب �صالته 

250 �صيفا للمنا�صبات على طريقة ال�صتقبال اأو 
اأكوا الذي يت�ّصع  املاآدب، ا�صافة الى بار امل�صبح 
وحوايل  ال�صتقبال  على طريقة  �صخ�ص  لـ 500 
تغطية  مع  املاآدب  طريقة  على  �صخ�صا   350
املنا�صبات  اقامة  وميكن  امل�صبح.كما  من  جزء 
احلمام  برج  مطعم  يف  الرائع   امل�صهد  و�صط 
لـ700  ويت�صع  »پروميناد«   ي�صم  الذي  اللبناين، 
يتم  التي  الحتفالية  ل�صكل  وفقًا  وذلك  �صخ�ص 

وي�صتوعب  يخدم  الذي  جريتو«  و»اإل  اختيارها، 
و150   بوفيه،  مع  زفاف  حفل  يف  �صيف   100
و100  الطاولت،  على  يقّدم  للع�صاء  �صيفا 
للجلو�ص  �صيف  و200   الالوجن  بطريقة  �صيف 
ال�صاطئ  بار  الى  ا�صافة  ا�صتقبال،  �صكل  على 
�صيف   800 ت�صتوعب  اأن  وميكنها  وال�صاليهات، 
جلميع احلفالت واملنا�صبات من حفالت زفاف 

اأو اجتماعات.

اإلستثمار في القطاع السياحي
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حتاحت: الملك يتصدر المشهد العالمي
 المدافع عن االسالم والمسلمين

يت�صدر  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  ان  حتاحت  امين  الردن  �صناعة  غرفة  رئي�ص  قال   
امل�صهد العربي وال�صالمي املدافع عن الدين ال�صالمي احلنيف وخا�صة يف هذا الوقت الذي 
ال�صالم  القائمة على  وامل�صلمني  ال�صالم  لر�صالة  ال�صاءة  الرهابية  فيه اجلماعات  حتاول 

والرحمة للجميع.

الربملان  اأمام  القاه  الذي  امللك  جاللة  خطاب  ان  �صحفي  ت�صريح  يف  حتاحت  وا�صاف 
التي  ال�صمحة  ال�صالمي  الدين  اجمع حقيقة  للعامل  �صرتا�صبورغ ج�صد  الأوروبي يف مدينة 
حترتم الخر وتوؤكد احقية اجلميع بحياة اف�صل بعيدا عن اعمال القتل والتدمري التي لمتت 

للدين ب�صلة وامنا يقف خلفها فئة خرجت على املباديء ال�صمحة للدين احلنيف.

وقال رئي�ص غرفة �صناعة الردن ان خطاب جاللة امللك يبعث على الفخز والعتزاز لكل 
والر�صالة  ال�صالمي  للدين  عميقة  مفاهيم  من  ت�صمنه اخلطاب  ملا  وم�صلم  وعربي  اردين 
الوا�صحة واملوؤثرة التي مت اي�صالها الى الربملان الوروبي الذي تفاعل مع اخلطاب اكرث من 

مرة عرب الت�صفيق احلار النادر ان يحدث يف اروقته بهذه ال�صورة.
وا�صار حتاحت ان الى جاللته ترك اثرا وا�صحا يف اع�صاء الربملان الوروبي وكل من تابع 
اخلطاب من خالل تعريفهم بحقيقة ال�صالم ودعوة امللك للجميع ان يعملوا على حتقيق 

العدالة وامل�صاواة وحماربة التطرف مبختلف ا�صكاله.

واكد حتاحت اهمية تاأكيد جاللته على اهمية ان ت�صّلح الن�صانية نف�صها بالأفكار واملبادئ 
وبالعدل واإ�صراك اجلميع اقت�صاديا واجتماعيا.

وقال ان جاللة امللك اكد جمددا وعرب الربملان الوروبي اهمية ان يقف العامل الى جانب 
الفل�صطينيني يف مطالبهم امل�صروعة باعتبار ان الق�صية الفل�صطينية هي حمور ال�صراع يف 

ال�صرق الو�صط وت�صكل ال�صا�ص ل�صتعادة المن وال�صتقرار الى املنطقة.

وا�صاف حتاحت ان الردنيني يقفون خلف قيادة جاللة امللك ويقدرون عاليا اجلهود الكبرية 
التاريخي  الدول  العربية وذلك يف اطار  للق�صايا  للدفاع عن ال�صالم والنت�صار  يقوم بها 

لالردن وقيادته يف حمل م�صوؤولية ق�صايا المة.

جاللة  قيادة  بف�صل  العامل  م�صتوى  على  الردن  يحتلها  التي  الكبرية  املكانة  الى  ولفت 
ر�صالة  واي�صاح  وامل�صلمني  العرب  ق�صايا  لعر�ص  فر�صة  املهمة  الدولية  املنابر  وا�صبحت 

ال�صالم بكل و�صوح وكذلك الدعوة لتعاون الدول من اجل م�صتقبل اف�صل لالأجيال.

آراء ومقاالت
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بقلــم : د.ابراهيم بدران

الوطن والسياسة... االتفاق واالختالف

اأو  الآخر،  بوطنية  الطعن  اآن  البع�ص  يجد  وقد 
للهجوم  الطرق  اأ�صهل  هي  باأخالقه  بعقيدته،اأو 
ل  م�صالح  اجل  من  ال�صخ�صية  واملناكفة  ال�صيا�صي، 
ظل  يف  ب�صيء.و  الأخالق  اأو  العقيدة  اأو  للوطن  متت 
و  املنطقة  تعم  التي  الفو�صى  و  املتالحقة  املتغريات 
الأ�صاليب  تتغري  اأن  ينبغي  و م�صتقبلها  تتهدد �صعوبها 
اإلى  الأردن  وطننا  يف  خا�صة  و  جميعنا   ن�صل  حتى 
باأر�صه  الوطن  اأن  وهي:  القاطعة،  احل�صم  نقطة 
و�صعبه ونظامه و د�صتوره ميثل الثابت الذي لي�ص عليه 

جدال. 
الإقليمي  امل�صتوى  على  مكانتها  لها  دولة  فالأردن   .
والدويل، ولكن مكانتها الكربى تكمن لدى مواطنيها 
للخروج  الأوان  اآن  وقد  اأكربهم.  اإلى  اأ�صغرهم  من 
والتي  البع�ص،  لدى  ال�صيقة  التاريخية  الروؤية  من 
�صواء  املا�صي،  خالل  من  اإل  الأ�صياء  ترى  ل 
الوراء  اإلى  تعود  دولية  اتفاقية  املا�صي  هذا  كان 
�صنة. األف  اإلى   تعود  متوارثة  مقولة  اأو  �صنة   مئة 

للدرا�صات  القد�ص  مكتب  نظمه  الذي  املوؤمتر  يف 
التطرف  ملحاربة  �صاملة  اإ�صرتاتيجية  نحو   « بعنوان 
حتدث  وحتدياته«  الوطني  التوافق  فر�ص   -
اإن  فقال»  الوزراء  رئي�ص  الن�صور  هلل  عبدا  الدكتور 
يدافع  هو  اإمنا  الرهاب  وجه  يف  بالوقوف  الأردن 
اإن  و  جمعاء.  والإن�صانية  واأمتنا  ووطننا  ديننا  عن 
رائحة  ن�صرت  والإرهابية  املتطرفة  اجلماعات 
النا�ص  وتهجري  الأعناق  وجز  والتفجري  املوت 
اخليال«. جتاوزت  ب�صورة  الأمة  مقدرات   وتدمري 

لبذور  املتحدثني  من  غريه  و  هو  تعر�ص  وحينما 
اإلى  والفكرية  التاريخية  وجذوره  الديني  التطرف 
والإن�صانية،  الجتماعية  القت�صادية  الأ�صباب  جانب 
بالهجوم  املتحدثني  و  الرئي�ص  ليتهم  البع�ص  هب 
على الإ�صالم، ومعاداة الدين، خا�صة بعد اأن اأكد يف 

كلمته اأن» الأردن دولة حديثة ت�صري نحو الدميقراطية 
اأكد الن�صور، و هو على  وهي لي�صت دولة دينية«. لقد 
ومتداخلة، ومن  مت�صابكة  للتطرف  الأ�صباب  اأن  حق، 
العبارة  وهذه  بالدين.  اجلهل  انت�صار  الأ�صباب  اأول 
الدين  با�صم  التطرف  تف�صر كيف يجد  واقعة  حقيقة 
قبل  الدين  عن  دفاع  هي  و  املجتمع.  يف  له  حا�صنة 
ل  املتطرفني  اأن  ذلك  عليه.  هجوما  ولي�ص  �صيء   كل 
يتقيدون اأبدا مبا ورد يف كتاب اهلل من حيث الرحمة 
و العدل  والعقل والعمل والإن�صانية واجلدال بالتي هي 
اأح�صن وحرية الدين و قبول الآخر و مكارم الأخالق 
الدين  ي�صوهون  واإمنا  النبيلة،  القيم  من  ذلك  وغري 
بالتكفري و الإ�صتعالء والتفريق بني النا�ص والغلظة و 
الوح�صية. يعودون يف ذلك اإلى ق�ص�ص اأو تفا�صري اأو 
اأحاديث �صعيفة و مد�صو�صة ل يقبلها عقل و ل علم و 
 ل دين ،حت�ص على القتل والذبح وال�صبي وال�صتعباد.
لتف�صري  الوزراء  لرئي�ص  ال�صيا�صية  املناكفة  وذهبت 
»ل  دولة  اأنها  اإلى  دينية  بدولة  لي�ص  الأردن  باأن  قوله 
اأن ت�صيد  اأبعد ما يكون عن املق�صود.  - دينية« وهو 
كما  مقبول،  غري  اأمر  الوطنية  امل�صائل  يف  الكلمات 
ينبغي  الفئوية  وامل�صالح  احلزبية  النحيازات  اأن 
قادة  فاأحد  الوطنية.  امل�صلحة  اأمام  تتال�صى  اأن 
على  بالإرهاب  داع�ص  ي�صف  اأن  رف�ص  اجلماعة 
معها،  حرب  حالة  يف  بلده  الأردن  اأن  من  الرغم 
به  تقوم  تزال  ول  قامت  ما  كل  من  الرغم  على  و 
احلديث.  التاريخ  يف  ت�صجل  مل  ارهابية  اأعمال  من 
الأ�صباب  ع�صرات  يجدوا  اأن  املناكفون  ي�صتطيع 
باحلرب  ومرورا  الأمريكية  املوؤامرات  من  ابتداء 
 �صد الإ�صالم  و لكن هذا ل يغري من احلقيقة �صيئا.
ال�صيا�صية  للقوى  اآن  و   ، ندرك  اأن  لنا جميعا  اآن  لقد 
امل�صائل  يف  انه  اأول  تدرك  اأن  الديني  الطابع  ذات 
يفكر  ما  املهم  لي�ص  املجتمعية  والعقائدية  الفكرية 
وعباقرة  املفكرين  وعظماء  العلماء  جهابذة  به 
عامة  يفهمه  ما  هو  والهم  »املهم  واإمنا  املجتهدين، 

نظريات  من  و»الأهم  والعقيدة«.  الفكر  من  النا�ص 
الإن�صان  يتداوله   ما  املعقدة هو  وتف�صرياتهم  ال�صيوخ 
و  اليومية وما ي�صدقه  الب�صيط وما ي�صمعه يف حياته 
ي�صتقر يف وجدانه«. ثانيا من الوا�صح لكل ذي عقل اأن 
تراكمات خاطئة من التاأويالت والتف�صريات للدين قد  
ا�صتقرت يف العقل املجتمعي على مدى ال�صنني وجعلته 
يقبل اأفكارا بعيدة كل البعد عن قيم الدين ال�صحيحة 
ثالثا   واملو�صوعية.  واملكانية  الزمانية  التغريات  وعن 
هو  من  كل  يتحرك  اأن  بال�صرورة  ي�صتدعي  الأمر  اأن 
حري�ص على الدين والعقيدة اإلى املراجعة والتخل�ص 
وغري  ال�صحيحة  غري  والتاأويالت  التف�صريات  من 
املتوافقة مع العلم والعقل ليعود الدين يف عقل الإن�صان 
ال�صمح  الدين  ذلك  �صلوكه  ويف  �صمريه  ويف  العادي 
والعلم. والعقل  واحلرية  للتعددية  القابل   الإن�صاين 
الإ�صالم  الهجوم على  لي�ص من احد هدفه  اأن  رابعا: 
اآو انتقاده اأو النتقا�ص من مكانته. ولكن ما يقوم به 
الذي  هو  املتطرفني  و�صبه  املتطرفني  من  الكثريون 
با�صم  ذلك  يفعلون  لأنهم  والتخوف  النقد  يجلب 
والكثريون  ال�صخ�صية.  ب�صفتهم  ولي�ص  الإ�صالم 
اكرب  الوطنية  امل�صاألة  اأن  ذلك.خام�صا   على  ي�صكتون 
من اأي م�صاألة حزبية اأو فئوية اأو جماعية اأو تنظيمية. 
اجلميع  فعلى  خطر  يف  الدولة   الوطن  يكون  وحني 
التزامات  اأي  عن  والتخلي  حلمايته  حوله  اللتفاف 
امل�صلمني  النا�صطني  اأن  ذلك.�صاد�صا   مع  تتعار�ص 
كانوا  اإذا  الإ�صالميني  واملفكرين  ال�صيا�صية  والقوى 
الديني  الفكر  باأن  يعرتفون  ول  يدركون  ل  الآن  حتى 
بحاجة  الدين(  �صحيح  و  جوهر  )ولي�ص  املرتاكم 
اإلى مراجعة وتخلي�ص من كل ال�صوائب فمعنى ذلك  
اإنهم ل يدركون الع�صر اأبدا و ل يدافعون عن الدين 
الوطنية  �صوى  املنطقة ل ي�صنعه  اأن م�صتقبل  �صابعا: 
بكل التزاماتها ول ي�صيء الطريق �صوى العلم والعقل 
التكفري  �صوائب  كل  من  ال�صافية  والعقيدة  والعمل 

والتطرف والإرهاب.

“ليس هناك من شيء أكثر إحباطا للوطن والمواطن، 
من الدوران حول الثوابت الوطنية ووضعها موضع تساؤل 
وتشكيك، و كذلك ليس هناك أسوأ من إغفال المصالح 
الوطنية والتي تتغير و تتطور مع الزمن، من أجل مصلحة 

حزب أو فئة أو مجموعة تتمسك بما لديها و بأي ثمن.”

وجهة نظر 
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مكاتب الملكية 
األردنية العاملة في 

الخارج تبذل قصارى 
جهودها للتواصل 

مع مختلف الفعاليات 
السياحية حول العالم

بالتعاون مع وزارة السياحة واالثار

»الملكية األردنية« تستضيف وفداً 
من و»كالء السفر« من الفاتيكان

 قام  وفٌد من وكالء ال�صياحة وال�صفر من الفاتيكان 
املقومات  على  الإطالع  بهدف  الأردن  اإلى  بزيارة 
ال�صياحية واحل�صارية والأثرية املوجودة يف اململكة . 
و�صم الوفد الذي ا�صت�صافته امللكية الأردنية بالتعاون 
ال�صياحة 20 وكيل  تن�صيط  ال�صياحة وهيئة  مع وزارة 
�صفر من العاملني يف الفاتيكان واإيطاليا والذي كانوا 
قد و�صلوا على منت طائرة امللكية الأردنية من روما 
اإلى عمان برفقة منظم الرحلة مدير منطقة امللكية 

الأردنية يف اإيطاليا رمزي زوايدة .
 واأكد وزير العمل وال�صياحة الدكتور ن�صال القطامني 
التعرف  فر�صة  امل�صيحي  احلاج  اعطاء  اأهمية  على 
على الطريق الذي �صلكه ال�صيد امل�صيح عليه ال�صالم 
لتلك  ملا  والتاريخية  الدينيه  باملواقع  والتعريف 
من  الردنيه  الرا�صي  طول  على  املنت�صره  املناطق 
يف  اجلمال  ام  منطقة  مثل  ودينية  تاريخية  اأهمية 
املفرق وجبل نيبو، واملغط�ص، ومكاور، وكني�صة �صيدة 
اجلبل وتل مار اليا�ص والتي تعترب مواقع دينية مهمة 
دينية  �صياحة  وجهة  متثل  كما  امل�صيحيني  للحجاج 

اأ�صا�صية يف املنطقة. 
الوفد  اأع�صاء  لقائه  خالل  القطامني  وا�صاف    
بح�صور رئي�ص جلنة ال�صياحة والآثار النيابية النائب 
الطالع  بهدف  تاأتي  الزيارة  هذه  اأن  زوايدة،  منري 
الردن  يف  امل�صيحية  الدينية  واملواقع  الماكن  على 

لتلك  للرتويج  امل�صيحي  العامل  الى  الر�صاله  حلمل 
املواقع الدينية الهامه يف حياه امل�صيحيني للعمل على 
الوزارة  ان  الى  م�صريا  اليها،  امل�صيحي  احلج  توجيه 
ال�صتعداد  امت  على  ال�صياحة  تن�صيط  هيئة  وذراعها 
ال�صياحة  لرتويج  البلدين  بني  التعاون  من  ملزيد 

الدينية يف اململكة.
التنفيذي  الرئي�ص   / العام  املدير  اأو�صح   من جانبه 
اأن  م�صتو  هيثم  الكابنت  الأردنية  للملكية  بالوكالة 
ال�صياحية  الرحلة  هذه  بتنظيم  ال�صركة  مبادرة 
يف  املتخ�ص�ص  الوفد  هذا  وا�صت�صافة  الرتويجية 
ال�صياحة الدينية جاءت من اأجل اإتاحة الفر�صة اأمام 
وكالء ال�صياحة وال�صفر يف الفاتيكان واملدن اليطالية 
لزيارة املواقع ال�صياحية والأثرية والدينية التي تزخر 
بها اململكة بغية اإعـادة حركة ال�صياحة اإلى الأردن من 

خمتلف دول اأوروبا، �صيما ال�صياحة الدينية .
يف  العاملة  الأردنية  امللكية  مكاتب  اأن  على  واأكد 
اخلارج تبذل ق�صارى جهودها للتوا�صل مع الفعاليات 
التي  الوجهات  جميع  يف  العاملة  املختلفة  ال�صياحية 
حول  مدينة   52 يف  الأردنية  امللكية  طائرات  ت�صلها 
ال�صياحية  الأفواج  اإ�صتقطاب  على  للعمل  العامل 
ب�صكل  وتريتها  تراجعت  قد  كانت  والتي  اململكة  اإلى 
ملحوظ يف �صوء اأو�صاع عدم الإ�صتقرار التي متر بها 

منطقة ال�صرق الأو�صط منذ العام 2011  . 

 وقال اأن امللكية الأردنية واجلهات ال�صياحية املحلية 
لإعادة  م�صتمر  ب�صكل  جهودها  وتن�صق  معا  تعمل 
على  اإعتمادًا  الأردن  اإلى  ال�صياحة  عجلة  حتريك 
بها  يتمتع  التي  وال�صيا�صي  الأمني  الإ�صتقرار  حالة 
بلدنا بحمد اهلل وبذل امل�صاعي لتعريف وكالء ال�صفر 
هذا  يف  الأردن  واإمكانات  ال�صياحة  قطاع  مبقومات 
�صواًء  الزائر  تهم  التي  اجلوانب  خمتلف  من  املجال 
اأو  الربي  اأو  اجلوي  النقل  بو�صائل  منها  املتعلقة 
موؤكدًا  وغريها،  الت�صوق  واأماكن  واملطاعم  الفنادق 
واحدة  �صياحية  وجهة  تكون  اأن  على  الأردن  قدرة 
اأنحاء  خمتلف  من  واملهتمني  الزائرين  ت�صتقطب 

العامل ومبا ي�صهم يف دعم الإقت�صاد الوطني .
امللكية  اجلوية  اخلطوط  �صركة  بداأت  املقابل  يف 
التي  الإلكرتونية  ال�صفر  خدمات  باإتاحة  الأردنية 
الذكية  هواتفهم  اأجهزة  على  مل�صافريها  تقدمها 
لالإجراءات  الذاتية  الإدارة  من  متكينهم  بهدف 

املختلفة الالزمة لعملية �صفرهم ب�صهولة وُي�صر  
 Mobile اجلديد  التطبيق  اأن  ال�صركة  وقالت 
بعد  الأردنية  امللكية  مل�صافري  يتيح   Application
حتميله على اأجهزة هواتفهم الذكية من خالل موقع 
)اأبل �صتور( اأو )جوجل بالي �صتور( حجز الرحالت 
اأحدث  ومعرفة  احلجز  عن  والإ�صتف�صار  اجلوية 
والإ�صتف�صار عن برنامج  الرحلة  املعلومات عن حالة 

اإلستثمار في قطاع النقل
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اإلستثمار في قطاع النقل

أطلقت تطبيقها اإللكتروني على الهواتف الذكية

تبرعت بـ1000 قطعة من الزي المرتجع 
لموظفيها لبنك المالبس الخيري

من  امل�صافرين  وكذلك متكني  عام،  ب�صكل  الرحالت 
اإلى  ال�صعود  بطاقة  على  للح�صول  الذاتية  اخلدمة 

الطائرة.
مع  الدائم  امل�صافر  برنامج  اأع�صاء  ان  واأو�صحت، 
مبقدورهم  �صيكون  بال�ص(  )رويال  الأردنية  امللكية 
اإدارة ح�صاباتهم يف الربنامج باأنف�صهم عرب الهواتف 
ي�صتحقونها  التي  الإمتيازات  على  للح�صول  الذكية 

لقاء رحالتهم املتكررة مع امللكية الأردنية . 
م�صتخدميه  باإعالم  اجلديد  التطبيق  �صيقوم  كما 
رحالتهم  تفا�صيل  على  تطراأ  قد  تغيريات  اأية  حول 
وتزويدهم بعرو�ص ال�صفر اجلديدة عن طريق و�صول 
املالحظات وال�صعارات اخلا�صة بذلك على هواتفهم 

اخللوية . 
تعزيز  بهدف  ياأتي  التطبيق  هذا  اأن  ال�صركة  واأكدت 
ويف  امل�صافرين  مع  والفعال  ال�صريع  التوا�صل  عملية 
اطار املبادرات التقنية امل�صتمرة التي تتبناها امللكية 
�صيما  مل�صافريها  املقدمة  اخلدمات  لت�صهيل  الأردنية 
يف ظل اإنت�صار اإ�صتخدام الهواتف الذكية مبوا�صفاتها 
ملزيد من  املجال  اتاحة  اأجل  من  وذلك  الدقة  عالية 
مُتّكن  والتي  واملتكاملة  املطّورة  املعلوماتية  احللول 
الإلكرتونية  اخلدمات  من  الإ�صتفادة  من  امل�صافرين 
�صهلة ال�صتخدام لتوفري جتربة �صفر مريحة وممتعة 

�صركة  تربعت  اخرى  جهة  .من  مراحلها  كافة  يف 
األف  من  باأكرث  الأردنية  امللكية  اجلوية  اخلطوط 
ومئة قطعة من الألب�صة لبنك املالب�ص اخلريي ت�صمل 
والن�صائية  الرجالية  الثياب  من  �صنفًا  ع�صر  ثالثة 
جتمعت  والتي  املختلفة  ال�صفر  وحقائب  والأحذية 
ملوظفي  املرجتع  الر�صمي  الزي  من  م�صتودعاتها  يف 
امللكية  حر�ص  اإطار  يف  املبادرة  هذه  ال�صركة.وتاأتي 
اخلريي  املالب�ص  بنك  دعم  موا�صلة  على  الأردنية 
واإ�صتمرارًا  الها�صمية  اخلريية  الهيئة  مع  والتعاون 
باعتباره  املحلي  املجتمع  مع  بالتفاعل  ال�صركة  لنهج 
مل�صوؤولياتها  وحتملها  الوطني  واجبها  من  جزءا 

املجتمعية جتاه الفئات املحتاجة والأقل حظًا.
جمتمعية  خطة  عام  كل  يف  الأردنية  امللكية  وتنفذ 
توزع من خاللها امل�صاعدات العينية واملواد الغذائية 
ودور  املحتاجني  على  الطبية  والأجهزة  واملالب�ص 
حمافظات  خمتلف  يف  ال�صن  وكبار  الأيتام  رعاية 

اململكة.
وكانت امللكية الأردنية قامت يف العام املا�صي بتوزيع 
اخلريي  املالب�ص  ببنك  اخلا�صة  التربعات  �صناديق 
ومطار  بعّمان  لل�صركة  العامة  الإدارة  مكاتب  يف 
امللكة علياء الدويل ومبنى امل�صافرين يف عمان وذلك 
والأحذية  باملالب�ص  التربع  على  موظفيها  لتحفيز 

امل�صتفيدة  العفيفة  الأ�صر  ل�صالح  الأطفال  واألعاب 
امل�صروع  هذا  املالب�ص اخلريي، حيُث حقق  بنك  من 
جناحًا كبريًا يف �صوء حر�ص موظفي امللكية الأردنية 
يف  املنت�صرة  ال�صناديق  هذه  تعبئة  موا�صلة  على 
اأن  الأردنية  للملكية  ال�صركة.و�صبق  مرافق  خمتلف 
تربعت لبنك املالب�ص اخلريي ب�صبعة اآلف قطعة من 
ك�صوة  وتقدمي  موظفيها  من  املرجتع  الر�صمي  الزي 
اأرباب  اإعانة  بهدف  عفيفة  اأ�صرة  مئة  حلوايل  العيد 

هـذه الأ�صرعلى توفيـر املالب�ص لعائالتهم.
عن  اخلريي  املالب�ص  بنك  يف  امل�صوؤولون  وعرّب 
بدعم  امل�صتمرة  الأردنية  امللكية  ملبادرات  �صكرهم 
التي  الن�صاطات  ملختلف  وتقديرهم  البنك  م�صاريع 
طاملا قامت بها ال�صركة يف جمال عمل اخلري داخل 
الأردن وخارجه، الأمر الذي ي�صهم يف ك�صاء العديد 
من املحتاجني، مثمنني مكانة امللكية الأردنية ك�صركة 
رياديًا  دورًا  توؤدي  زالت  وما  كانت  عريقة  وطنية 
تاأ�صي�صها قبل  وا�صحًا يف خدمة املجتمع املحلي منذ 

اأكرث من 50 عامًا . 
الهيئة  اأطلقته  الذي  اخلريي  املالب�ص  بنك  ويعترب 
الأ�صخم من  امل�صروع  الها�صمية عام 2013  اخلريية 
نوعه يف املنطقة وتبلغ م�صاحة مبنى البنك الواقع يف 
منطقة املحطة بعمان حوايل �صتة اآلف مرت مربع .  
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حداد: الشركة تمكنت من التأقلم مع 
المستجدات االقليمية والتوسع في عملها 

ايراداتها  �صايف  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف   
مع  مقارنة  دينار  مليون   17.2 حوايل 
الذي  للعام  دينار  مليون   15.8 حوايل 

�صبقه.
اليرادات  ارتفاع  الى  البيانات  واأ�صارت 
»جت«  الردنية  النقليات  ل�صركة  الت�صغيلية 
باملئة   9 بن�صبة   2014 املا�صي  العام  خالل 
الى  لت�صل   2013 �صبقه  الذي  العام  عن 

حوايل 1.3 مليون دينار.
اأن  حداد،  مالك  ال�صركة  عام  مدير  وقال 
امل�صتجدات  مع  التاأقلم  ا�صتطاعت  ال�صركة 
التطورات  بخا�صة  واملحلية  القليمية 
التي  العربي  الربيع  وتداعيات  القليمية 
والتاأثريات  القت�صادي  التباطوؤ  الى  ادت 

ب�صكل خا�ص. والنقل  ال�صياحة  على قطاع 

واأ�صاف، ان ال�صركة متكنت من التو�صع يف 
جديدة،  وحافالت  خدمات  وادخال  عملها 
تلبية  على  واقوى  اقدر  اليوم  باتت  حيث 
والتطور  والتو�صع  النمو  مرحلة  متطلبات 

ثقة. بكل  امل�صتقبل  نحو  والنطالق 
واأ�صار اأنه خالل العام املا�صي 2014 قامت 
�صركة جت بتقدمي خدمات مميزة لعمالئها 
احلافالت  من  اجلديد  اجليل  خالل  من 
ال�صياحية التي مت �صراوؤها، لتقوم بخدمات 
اأ�ص�ص جديدة تعك�ص  نقل خا�صة مبنية على 

ال�صفر. لرفاهية  احلقيقي  املعنى 
ق�صمني  اإلى  احلافالت  هذه  واأنق�صمت 
راكبا   29 لـ  تت�صع  فخمة  حافالت  الولى 
)عمان  فقط  واحدة  لوجهة  خم�ص�صة  و 
فخمة  حافالت  والثانية  عمان(،  العقبة 

كبار  خلدمة  وخم�ص�صة  ركاب   8 لـ  تت�صع 
موظفي  كبار  ال�صفارات،  ال�صخ�صيات، 
م�صريا  العامرة،  امللكية  الق�صور  و  الدولة 
جمهزة  ال�صركة  حافالت  جميع  اأن  اإلى 
وتنقل  والآمان،  الراحة  و�صائل  باأرقى 
وا�صعة  ودولية  �صبكة حملية  امل�صافرين عرب 
التطورات  جميع  تواكب  حيث  النت�صار، 
اأمناطه  النقل بجميع  التي حتدث يف جمال 

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

ال�صيف.

1.7 مليون دينار أرباح »جت« في 2014

“بلغت أرباح شركة النقليات 
السياحية االردنية)جت( بعد 
الضريبة خالل العام الماضي 
2014  حوالي 1.75 مليون دينار.”

اإلستثمار في قطاع النقل
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المخطط الشمولي للمنطقة سيعمل على إيجاد سلسلة من 12 منطقة استثمارية

تطوير المناطق التنموية....
 الحرفية والثقة في العمل

الزبون: الشركة 
مستمرة في 
النهوض وتطوير 
منطقة البحر 
الميت من كافة 
الجوانب

توا�صل �صركة تطوير املناطق التنموية الأردنية 
جهودها يف تطوير منطقة البحر امليت، وجلب 
من  التي  املنطقة  الى  ال�صتثمارات  من  املزيد 
يف  ال�صياحية  املناطق  اأبرز  تكون  ان  املتوقع 

ال�صرق الو�صط.
حددها  والتي  املو�صوعة  للخطط  ونتيجة 
امليت،  البحر  ملنطقة  ال�صمويل  املخطط 
والعمال  ال�صتثمارات  حجم  الى  بال�صافة 
املنطقة  يف  الواقع  ار�ص  على  جتري  التي 
وتنوعها، حيث تالم�ص كافة ال�صرائح فان هذه 
املنطقة مقبلة على نه�صة �صاملة وتطور كبري، 
ال�صياح  اعداد  زيادة  على  العمل  �صاأنها  من 

وزوار البحر امليت. 
ويقول الرئي�ص التنفيذي ل�صركة تطوير املناطق 
اأن  الزبون،  طه  الدكتور  الأردنية  التنموية 
منطقة البحر امليت التنموية تبعد نحو 55 كم 
عن العا�صمة عمان ومتتد املنطقة على حوايل 
ال�صمايل  ال�صاحلني  �صواطئ  40 كم مربع على 
اجلبال  بها  وحتيط  امليت،  للبحر  وال�صرقي 
نهر  وادي  �صرق  اإلى  املنحدرة  والت�صاري�ص 
جلهود  نتيجة  باتت  حيث  ال�صمال،  اإلى  الأردن 

ال�صركة تتمتع اليوم ببنى حتتية جيدة.
اأن  لـ»امل�صتثمرون«،  حديثه  خالل  وي�صيف 
�صيعمل  امليت  البحر  ال�صمويل ملنطقة  املخطط 
ا�صتثمارية  منطقة   12 من  �صل�صلة  اإيجاد  على 

ذات مراكز يرتبط حجمها بحجم املنطقة التي 
الطبيعية  املميزات  على  مع احلفاظ  تتو�صطها 

والقت�صادية اخلا�صة بتلك املنطقة.
وتقدر كلفة البنية التحتية ملنطقة البحر امليت 
كيلومرتا   40 م�صاحة  على  املمتدة  التنموية 
مربعا بنحو 180 مليون دينار، مت�صمنة اإن�صاء 
وحتلية  ملعاجلة  وحمطات  وال�صوارع  الطرق 

املياه وال�صرف ال�صحي والكهرباء وغريها.
وتابع الزبون قائال، اأن املخطط ال�صمويل راعى 
البيئة الطبيعية والتاريخية وال�صمات املعمارية 
املتناغمة مع املنطقة، و�صمل ال�صريط ال�صاحلي 
من  امليت  البحر  على  املطلة  اجلبلية  واملناطق 
اجلهة ال�صمالية وال�صمالية ال�صرقية، واملناطق 
ومنطقة  الفنادق،  منطقة  بعد  ما  اجلنوبية 

ال�صومية، بالتفاق مع �صلطة وادي الأردن.
�صل�صلة  ايجاد  الى  ال�صمويل  املخطط  ويهدف 
من املناطق اأو الأحياء ال�صتثمارية ذات مراكز 
املنطقة  وحجم  تتنا�صب  با�صتخدامات  حيوية 
تتو�صطها وتتميز باحلفاظ على املميزات  التي 
الطبيعية والقت�صادية اخلا�صة بتلك املنطقة.

القائمة  امل�صاريع  على  ال�صل�صلة  هذه  واحتوت 
كاأجزاء  امليت  البحر  �صاطئ  على  حاليا 
اجلديدة  التنموية  املنظومة  �صمن  متفاعلة 
املرتابطة مع بع�صها، بوا�صطة �صرايني احلركة 
التي  امليت  البحر  طريق  واأهمها  الرئي�صية، 
�صاحلية جاذبة  لت�صبح طريقا  متت معاجلتها 
تن�صيقها  خالل  من  وامل�صطافني،  للمتنزهني 

وتزيينها باملظالت واملقاهي وخدمتها مبواقف 
ال�صيارات.

وك�صف الزبون عن تخ�صي�ص 40 دومنا لإن�صاء 
�صاطئ �صياحي جديد يف البحر امليت، و�صيكون 
اأرا�صي املنطقة ال�صمالية ملنطقة البحر  �صمن 
عمان  �صاطئ  بجانب  حتديدا،  التنموية  امليت 

ال�صياحي.
ال�صاطئ  باإدارة  �صتقوم  ال�صركة  اأن  واأو�صح 
جميع  توفري  على  �صتعمل  حيث  مبا�صر؛  ب�صكل 
خدمات  من  الزائر  يحتاجها  التي  اخلدمات 

ال�صرف �صحي واملراكز التجارية. 
انطالقا  ياأتي  ال�صاطئ  ان�صاء  ان  الزبون  واأكد 
من واجب ال�صركة جتاه املجتمع يف توفري تنوع 
مبا  امليت  البحر  منطقة  زائري  اأمام  �صياحي 

ينا�صب دخولهم. 
�صمن  دومنا   17 اي�صا  ال�صركة  خ�ص�صت  كما 
لإن�صاء  التنموية  امليت  البحر  منطقة  اأرا�صي 
مطل �صومية ال�صياحي بهدف اإيجاد فر�ص عمل 
الأك�صاك  لنقل  لأبناء املجتمع املحلي، ومتهيدا 
املحاذي  الطريق  على  املنت�صرة  الع�صوائية 

للبحر امليت اإلى منطقة املطل.
ا�صتقطابها  مت  التي  ال�صتثمارات  ابرز  ومن 
امليت،  البحر  منطقة  الى  املا�صي  العام  خالل 
ا�صتقطاب  ا�صتطاعت  ال�صركة  الزبون  اأكد 
العاملية املتخ�ص�صة يف القطاع  اأبرز ال�صركات 
ال�صياحي، حيث مت خالل العام املا�صي العالن 
امليت  البحر  بورتو  م�صروع  باعمال  البدء  عن 
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17 دونما ضمن أراضي منطقة البحر الميت التنموية إلنشاء مطل سويمة السياحي

تخصيص 40 دونما إلنشاء شاطئ 
سياحي جديد في البحر الميت

الذي تنفذه جمموعة عامر جروب ال�صتثمارية 
امل�صرية بكلفة 250 مليون دولر.

وقال املجموعة قامت بتنفيذ اأعمال احلفريات 
على  يقع  الذي  امل�صروع  من  الولى  املرحلة  يف 
اأكرب  من  ويعترب  دومن،   800 م�صاحتها  ار�ص 
امليت  البحر  منطقة  يف  ال�صتثمارية  امل�صاريع 

ويف الأردن.
ال�صياحي  امل�صروع  امليت«  البحر  »بورتو  وميثل 
اأكرب  واأحد  املنطقة  يف  نوعه  من  الأ�صخم 
اأنه  كما  اململكة،  يف  ال�صتثمارية  امل�صاريع 
متكاملة  �صياحية  مدينة  اأول  مبثابة  �صيكون 

امل�صروع  و�صي�صاعد  امليت،  البحر  �صاطئ  على 
املرتقب افتتاح املرحلة الأولى منه عام 2016 
من  الأردين  القت�صاد  عجلة  حتريك  يف 
الطاقة  وزيادة  ال�صياحة،  قطاع  تعزيز  خالل 
اململكة، وجذب  لفنادق  الإجمالية  ال�صتيعابية 
املزيد من ال�صتثمارات الإقليمية والعاملية اإلى 
الوظائف  اآلف  خلق  اإلى  بالإ�صافة  الأردن، 

لالأردنيني.
م�صاحة  على  ميتد  الذي  امل�صروع  و�صيوفر    
امليت  البحر  �صاطئ  على  مربع  مرت  األف   800
العائلية  ال�صياحية  املرافق  من  متنوعة  باقة 

ال�صقق  الآف  الفندق  جانب  اإلى  ت�صم  التي 
الفندقية، و20 مطعمًا ومقهى عامليًا، ومراكز 
عامليًا،  عالجيًا  ومركزًا  �صخمة،  جتارية 
األعاب ترفيهية، وناديًا  ومرافق طبية، ومدينة 
للفرو�صية والرماية، ومالعب ريا�صية متنوعة، 
 4 بينها  من  �صباحة  بركة   20 اإلى  بالإ�صافة 
واأكرب  بحريات،  و4  لل�صيدات،  خم�ص�صة 
نافورة راق�صة يف اململكة، واأول جمّمع ل�صالت 
�صي�صهد  امليت، كما  البحر  ال�صينما يف منطقة 
اإقامة كرنفالت »بابا بورتو« ال�صهرية واحلافلة 

بالت�صلية لكل اأفراد العائلة على مدار العام.
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تدرس طرح تخصص جديد في طاقة البترول

»جامعة الشرق األوسط« تحصل 
على المركز األول في الصحافة واإلعالم

التميز  على  الأو�صط  ال�صرق  جامعة  ح�صلت 
م�صتوى  على  اجلامعية  الكفاءة  امتحان  يف 
موؤ�ص�صات التعليم العايل يف اململكة الذي عقدته 

موؤخرا هيئة اعتماد موؤ�ص�صات التعليم العايل.
حقول  يف  الأول  املركز  على  اجلامعة  وح�صلت 
كما  الإعالم،  كلية  يف  والإعالم  ال�صحافة 
على  الرابع  املركز  على  احلقوق  كلية  وح�صلت 

م�صتوى موؤ�ص�صات التعليم العايل يف اململكة.
اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  قال  ال�صدد  هذا  ويف 
اأن هذا  اجلامعة الدكتور يعقوب نا�صر الدين، 
كجامعة  اجلامعة  روؤية  خالل  من  جاء  التميز 
جادة ملتزمة �صاعية للتعلم و يف اإطار ر�صالتها 
تهيئة  القادة من خالل  اإعداد  الى  التي تهدف 
بيئة حمفزة على التعلم والبحث العلمي وخدمة 

املجتمع.
املجال  هذا  يف  تعمل  اجلامعة  اأن  واأ�صاف 

بهداية من روؤية جاللة امللك عبداهلل الثاين يف 
النهو�ص بقطاع التعليم العايل والبحث العلمي، 
النهو�ص  مكونات  من  رئي�صًا  مكونًا  باإعتباره 
وحتقيق املزيد من التقدم يف م�صرية الإ�صالح 
ال�صامل الذي يحقق قوة ومنعة واإزدهارا وتقدما 

لوطننا العزيز .
واأ�صاد الدكتور يعقوب نا�صر الدين بجهود طلبة 
اجلامعة املخل�صة واملتميزة ملا حققته اجلامعة 
تقديره  و  �صكره  عن  معربا  واجناز،  متيز  من 
واأع�صاء  كلياتها  وعمداء  اجلامعة  لرئا�صة 
الهيئتني التدري�صية والإدارية على هذه النتائج 

و الإجنازات التي حققتها اجلامعة.
ال�صرق الو�صط �صبل  املقابل بحثت  جامعة  يف 
تعزيز التعاون مع اجلامعات المريكية يف اطار 

برامج التبادل الطالبي للعام احلايل 2015.
ماهر  الدكتور  ال�صتاذ  اجلامعة  رئي�ص  والتقى 

�صليم امللحق الثقايف المريكي توبيا�ص برادفورد 
، حيث عر�ص لروؤية اجلامعة ور�صالتها والربامج 
التي ت�صتهدف تطوير املهارات املعرفية للطلبة، 

كما عر�ص لأق�صام وكليات اجلامعة .
عن  �صليم  الدكتور  ك�صف  ال�صدد  هذا  ويف 
توجه اجلامعة لطرح تخ�ص�ص جديد يف طاقة 
اجلديدة  التخ�ص�صات  اإلى  م�صريا  البرتول، 
التي تدر�ص يف اجلامعة وهي ال�صيدلة والطاقة 

املتجددة.
توؤمن  اإن اجلامعة  �صليم  الدكتور  ال�صتاذ  وقال 
بروؤية اأنها جامعة جادة وملتزمة وحتاول التعلم 
اجلامعات  من  الكثري  على  منفتحة  هي  لذلك 
مع  الكادميي  التعاون  لتعزيز  وت�صعى  الغربية 
الرامي  هدفها  اأطار  يف  المريكية   اجلامعات 
لك�صاب الطلبة، واأع�صاء هيئة التدري�ص وحتى 
املوظفني مزيدا من املعارف واملهارات ، كما اأن 
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الجامعة تبحث سبل تعزيز
 التعاون مع الجامعات األميركية

اإلستثمار في القطاع التعليمي

اجلامعة ترحب با�صتقبال الطلبة من اجلامعات 
المريكية للدرا�صة يف جامعة ال�صرق الو�صط. 

التي  للجوانب  �صليم  الدكتور  ال�صتاذ  وعر�ص 
الطلبة  ت�صجيع  ومنها  اجلامعة  بها  تتميز 
من  تعزز  التي  الريادية  امل�صاريع  يف  ودعمهم 
العمل،  ل�صوق  وتوؤهلم  البداعية  الطلبة  قدرات 
كما وبني جهود اجلامعة يف تعميم ثقافة احلوار 
يف الو�صط الطالبي وتقبل الراأي الآخر، باتباع 
اإدارة  عرب  املفتوح  والنقا�ص  القناع  ا�صلوب 
عر�ص  واي�صا  امللف،  لهذا  ناجحة   جامعية 
لنبذ  فكرية   برامج  تنفيذ  يف  اجلامعة  جلهود 
الفكر املتطرف وتطويق اآثاره بالنقا�ص واحلوار 

م�صتوياتهم  خمتلف  على  الطلبة  م�صتهدفا 
الفكرية. 

بدوره رحب امللحق الثقايف المريكي برادفورد  
وعر�ص   ، اخلا�صة  اجلامعات  مع  بالتعاون 
لأفكار ت�صاعد يف تفعيل التعاون بني اجلامعات 
كما  الردنية،  اخلا�صة  واجلامعات  الأمريكية 
جامعة  به  تتمتع  الذي  املتميز  بامل�صتوى  اأ�صاد 
الربامج  ناحية  من  �صواء  الو�صط  ال�صرق 
الكادميية  امل�صتويات  ناحية  من  اأو  الدرا�صية 
املتيزة لأع�صاء هيئة التدري�ص ما جعل اجلامعة 

تتمتع مبكانة مرموقة و�صمعة طيبة. 
اجلامعات  تتبعها  لأ�صكال  برادفورد   وعر�ص 

الطلبة  بني  املناظرات  حماكاة  يف  المريكية 
المريكيني يف اإطار تطوير قدرات الطلبة على 

احلوار والنقا�ص املفتوح. 
وجال امللحق الثقايف المريكي ترافقه م�صت�صارة 
الأمريكية  ال�صفارة  يف  الثقافية  الربامج 
التدريب  مركز  ويف  اجلامعة  يف  عماوي  ب�صمه 
اجلامعة  مبرافق  اعجابه  واأبدى  العالمي، 
واأنه  خ�صو�صا  خا�ص  ب�صكل  العالم  وا�صتوديو 
والتلفزيون  العالم  يف  الطلبة  مهارت  يطور 

ب�صكل تطبيقي.
ال�صرق  جامعة  يف  اختتمت  اخرى،  جهة  من 
الأو�صط دورة املهارات الت�صويقية التي ا�صتمرت 
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نظمت محاضرة حول خدمات تدريبية
 تأهيلية للطلبة ودورة للمهارات التسويقية

ملوظفيها  اجلامعة  نظمتها  والتي  ليومني 
يف  العاملني  وتدريب  تطوير  لغايات  الإداريني 

اجلامعة .
داوود  املدرب  قدمها  التي  الدورة  وتناولت 
اأهمية  اأبرزها  من  حماور  عدة  ال�صعيدي 
الأ�صا�صية  القواعد  وا�صرتاتيجياته،  الت�صويق 
 ، وو�صائله  الإعالن  انواع  الفعال،  للتفاو�ص 
ومهارات  فنون  املدراء،  و  املوظفني  اأمناط 

البيع، وم�صتلزمات جناح اجلامعة .
ماهر  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  رئي�ص  وقال 
�صليم اأن اجلامعة تعمل جاهدة دائما لتطوير 
موظفيها من الهيئتني التدري�صية والأدارية و 
حمّفزة  بيئة  بتوفري  لأهدافها  حتقيقا  ذلك 
لأع�صاء الهيئتني التدري�صية والإدارية، وطلبة 
اجلامعة يف جمالت البحث العلمي، و تنمية 

الهيئتني  اأع�صاء  وقدرات  مهارات  وتطوير 
التدري�صية والإدارية مبا يتما�صى وامل�صتجدات 

العلمية والتكنولوجية .
كما ونظمت جامعة ال�صرق الأو�صط حما�صرة 
اجلانب  على  والرتكيز  التدريب  اأهمية  حول 

العملي والتدريب.
طالل  جمتمع  من  التدريب  من�صق  وعر�ص 
بح�صور  يعقوب،  الدين  �صالح  غزالة  اأبو 
الزامل  اأحمد  الدكتور  الأعمال  كلية  عميد 
وا�صاتذة وطلبة الكلية ومدير التدريب حامد 
للطلبة  والتاأهيل  التدريب  اأهمية  احلزام 
وتنمية  الذات  حتقيق  حيث  من  واخلريجني 
امل�صار الوظيفي وحتقيق التكيف مع املتغريات 
يف  ايجابية  تغريات  واإحداث  العمل  �صوق  يف 
�صلوك و اجتاهات الطلبة و اك�صابهم املعرفة 

اجلديدة و تنمية قدراتهم و �صقل مهاراتهم 
و تطويرها .

يف  والتدريب  الإ�صت�صارات  مركز  اأن  بني  و 
جمتمع  مع  بالتعاون  الأو�صط  ال�صرق  جامعة 
اأبو غزالة للمعرفة هو �صراكة حقيقية  طالل 
املهنية  اخلدمات  من  متكاملة  �صل�صلة  يقدم 
اأعلى  وفق  العالية  اجلودة  ذات  والتعليمية 
التنمية  يف  وامل�صاهمة  الدولية  املعايري 

القت�صادية والإجتماعية والثقافية .
و اأ�صاف اأن الهدف من هذه اخلدمات تاأهيل 
والإقليمي  املحلي  العمل  �صوق  ملواكبة  الطلبة 
من  العديد  خالل  من  مهاراتهم  وتطوير 
املجالت  من  العديد  يف  التدريبية  الدورات 
مع  لتتما�صى  املتدربني  احتياجات  وح�صب 

�صوق العمل . 
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جامعة فيالدلفيا تشارك في المبادرة 
العالمية لدعم علم الحاسوب

�صاركت جامعة فيالدلفيا ممثلة بكلية تكنولوجيا 
علم  لدعم  العاملية  املبادرة  يف  املعلومات، 
 Hour of( برجمة«  »�صاعة  احلا�صوب، 
مفاهيم  اإي�صال  اإلى  تهدف  والتي   ،)Code
�صهلة  بطريقة  امل�صكالت  حل  الربجمةوطرق 

وممتعة.
طلبة  من  كبري  عدد  الفعالية  هذه  يف  و�صارك 
الربجميات  مع  تفاعلهم  بدوا  حيث  الكلية، 
الفعالية،  هذه  بتنظيم  قام  وقد  املطروحة، 
برنامج  يف  وم�صاركون  ذاتها  الكلية  من  طلبة 
من  بدعم  مايكرو�صوفت(  �صركاء  )طلبة 
يف  �صاهموا  حيث  الأردن،  مايكرو�صوفت  �صركة 
اأثناء  واملتابعه  الفكرة  وعر�ص  الفعاليه،  تنظيم 

ا�صتخدام الربجميات. 
بت�صليم  املعلومات  تكنولوجيا  كلية  عميد  وقام 
�صهادات امل�صاركة للطلبة املعنيني، وتكرمي الطلبة 
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الجامعة استضافت اجتماع رابطة
 كليات الصيدلة بالجامعات األردنية

واإجنازاتهم،  بجهودهم  والإ�صادة  املنظمني 
بح�صور نائب العميد و روؤ�صاء الأق�صام يف الكلية.
من جهة اخرى عقد يف رحاب جامعة فيالدلفيا 
باجلامعات  ال�صيدلة  كليات  رابطة  اجتماع 
ينوب  من  اأو  الكليات  عمداء  بح�صور  الأردنية 

عنهم. 
الدكتور  الأ�صتاذ  باحل�صور  رحب  البداية  ويف 
متت  ثم  ومن  اجلامعة،  رئي�ص  كمال  مروان 
مناق�صة املوا�صيع املدرجة على جدول الأعمال. 

ال�صيدلة  كلية  عميد  الدكتور  الأ�صتاذ  وقدم 
بجامعة الإ�صراء تف�صياًل عن ا�صتعدادات جامعة 

كليات  لرابطة  الأول  باملوؤمتر  املتعلقة  الإ�صراء 
�َصُيعقد  الذي  الأردنية  باجلامعات  ال�صيدلة 
الفرتة  يف  وبرعايتها  الإ�صراء  جامعة  رحاب  يف 
التفاق  ومت    )2015 الأول  ت�صرين   /29-28(
على اأن يكون عنوان املوؤمتر هو »املوؤمتر الدويل 
اجلامعات  يف  ال�صيدلة  كليات  لرابطة  الأول 
للموؤمتر  العلمي  العنوان  يكون  وان  الأردنية«، 
والرعاية  ال�صيدلة  يف  احلديثة  »التطورات 

ال�صيدلنية«.  
العلوم   : كالتايل  املوؤمتر  حماور  حتديد  ومت 
ال�صيدلنية  والقت�صاديات  ال�صيدلنية، 

ال�صيدلنية،  احليوية  والتقنيات  والأعمال، 
وال�صيدلة ال�صريرية واملمار�صة ال�صيدلنية. ومت 
�صيقومون  الذين  العلمية  اللجنة  اأع�صاء  ت�صمية 
ومت  كما  للموؤمتر،  املقدمة  الأبحاث  بتحكيم 
التفاق على تفعيل التعاون بني كليات ال�صيدلة 
الأردنية يف املجالت املختلفة بحيث تبداأ بتقدمي 
حما�صرات ذات عالقة مبنهاج كليات ال�صيدلة 
لإثراء  الأخرى  اجلامعات  من  طلبة  ويح�صرها 
العلوم  جامعة  و�صت�صت�صيف  التعليمية.  العملية 
يحدد  وقت  يف  املحا�صرات  هذه  اأول  التطبيقية 

لحقًا.
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وفد من جامعة  الأردنية  الزيتونة  زار جامعة 
برئا�صة  املتحدة  اململكة  يف    Brighton
عميد    Aidan Berry الدكتور  الأ�صتاذ 
اأحمد  عالم  الدكتور  والأ�صتاذ  الأعمال  كلية 
مدير معهد اقت�صاد املعرفة لل�صرق الأو�صط.

الأردنية  الزيتونة  رئي�ص جامعة  الوفد  والتقى 
ح�صن  ر�صدي  الدكتور  الدكتور  الأ�صتاذ 
بح�صور نائبي الرئي�ص وعميد كلية الأقت�صاد 
جمالت  اجلانبان  وبحث  الدارية،  والعلوم 
يف  الدكتوراه  برنامج  يف  والتعاون  ال�صراكة 
كلية  يف  ا�صتحداثه  املزمع   ، الأعمال  ادارة 
اجلامعة،  يف  الدارية  والعلوم  القت�صاد 
تفاهم  مذكرة  توقيع  عن  اللقاء  اأثمر  وقد  
و�صع  يف  �صراكة  قيام  ت�صمنت  الطرفني  بني 
اإدارة  يف  الدكتوراه  برنامج  وتنفيذ  وت�صميم 
على  ا�صتمالها  الى  بال�صافة  الأعمال، 

والبحثية  العلمية  املجالت  يف  التعاون  بنود 
والتعليمية يف اجلامعة .

لعلوم  ال�صني  جامعة  من  وفد  قام  املقابل  يف 
الردنية  الزيتونة  جلامعة  بزيارة  الر�ص 
امكانيات اجلامعة يف جمالت  لالطالع على 

العملية التدري�صية والبحثية وخدمة املجتمع.
وجتول الوفد يرافقه جمموعة من العمداء يف 
خمتربات كلية الهند�صة بتخ�ص�صاتها املدنية 
وكذلك  والعمارة  والت�صالت  وامليكانيكية 
املعلومات  وتكنولوجيا  العلوم  كلية  خمتربات 
وبخا�صة خمتربات ق�صم الو�صائط املتعددة . 

ر�صدي  الدكتور  اجلامعة  رئي�ص  وا�صتعر�ص 
التي  الكليات  الوفد،  لقائه  خالل  ح�صن 
والدرجات  وتخ�ص�صاتها  اجلامعة  ت�صمها 
حركة  الى  بال�صافة   ، متنحها  التي  العلمية 
والى  اجلامعة  ت�صهدها  التي  العلمي  البحث 

التعليم،  يف  اجلودة  بنظام  اجلامعة  مت�صك 
دوري  ب�صكل  ت�صعى  اجلامعة  ان  اإلى  م�صريا 
امل�صتمر  والتطوير  الجنازات  حتقيق  على 
و�صبيال  اجلامعة  لر�صالة  خدمة  ادائها  يف 

للو�صول الى روؤيتها ، وحتقيقها لهدافها .
ال�صيني  التعاون  مكتب  مدير  قال  بدوره 
الدكتور مات�صانغ كيان، ان الزيارة تهدف الى 
التقني  وبخا�صة  العايل  التعليم  على  الطالع 
يف الردن ، ثم الطالع على جتربة اجلامعات 
الردنية.وقد  الزيتونة  جامعة  ومنها  الردنية 
للتعاون  تفاهم  اتفاقية  توقيع  اللقاء  تخلل 
يعقبها   ، اجلامعتني  بني  والثقايف  العلمي 
لحقا اتفاقيات علمية متخ�ص�صة بني كليات 
العلمية  البحوث  يف  للم�صاركة  اجلامعتني 
وتبادل ال�صاتذه والطلبة والربامج التعليمية .

تضمنت قيام شراكة في وضع وتنفيذ برنامج الدكتوراه في إدارة األعمال

جامعة الزيتونة توقع على مذكرة تفاهم 
مع نظيرتها »برايتون« البريطانية
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نظمت محاضرة حول أهمية مشاركة الشباب في األحزاب السياسية وقانون االنتخاب الجديد

جامعة إربد األهلية تستقبل وفدا
 من جامعة هارفارد االمريكية

ا�صت�صافت جامعة اإربد الأهلية جمموعة من طلبة 
جامعة هارفارد يف الوليات املتحدة الأمريكية من 
ور�ص  من  جمموعة  لتنفيذ  التخ�ص�صات  خمتلف 

العمل والنقا�صات ال�صبابية مع طلبة اجلامعة.
واأن�صطة  فعاليات  �صمن  اخلطوة   هذه  وجاءت 
الأهلية  اإربد  جامعة  يف  الطلبة  �صوؤون  عمادة 

وبالتعاون مع املعهد الدميقراطي الوطني.
 يف املقابل عقدت كلية القانون حتت رعاية رئي�ص 
حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  الأهلية  اإربد  جامعة 
مركز  مع  بالتعاون  حوارية  ور�صة  ال�صباريني، 
احلياة لتنمية املجتمع املدين»را�صد، تناولت فيها 
ل�صنة  املحافظات  جمل�ص  قانون  م�صودة  مو�صوع 

2014، وم�صروع قانون البلديات ل�صنة2014.
اجلامعة،  لرئي�ص  افتتاحية  بكلمة  اجلل�صة  وبداأت 
خلدون  الدكتور/  القانون  كلية  عميد  والقى  كما 
قندح كلمة رحب فيها باحل�صور موؤكدا على اأهمية 
الوقت  يف  اأهميتها  اإلى  منوهًا  اللقاءات،  هذه 
الراهن، حيث اأن اململكة الأردنية الها�صمية ت�صري 
وتر�صيخ  ال�صاحلة  املواطنة  تعزيز  نحو  قدمًا 

م�صروع  تطبيق  بخ�صو�ص  الدميقراطي  النهج 
الإدارة  بنظام  الأخذ  واأن  الإدارية،  الالمركزية 
املحلية من �صانه اأن ي�صاهم يف اإ�صراك املواطنني 
ينطوي علية ذلك  املحلية مبا  اإدارة وحداتهم  يف 
حكم  ولفكرة  الدميقراطي  للنهج  تر�صيخ  من 

ال�صعب نف�صه بنف�صه.
والقى الدكتور زكريا بني عامر مدير عام مركز 
احلياة لتنمية املجتمع املدين / را�صد، كلمة عرف 
خاللها مبركز را�صد، وبني جمالت اأن�صطة املركز 
يف  عقدها  مت  التي  ال�صابقة  والور�ص  املختلفة 
التي جاء  املهمة  اإلى  اأ�صار  اأخرى، حيث  جامعات 
حول  متحور  والذي  الور�صة  هذه  لعقد  اجلها  من 

قانوين جمل�ص املحافظات والبلديات.
الهيئة  اأع�صاء  ح�صرها  التي  اجلل�صة  ختام  ويف 
ذوي  من  ونخبة  القانون،  كلية  يف  التدري�صية 
�صرورة  اإلى  التو�صل  مت  واخلربة،  الخت�صا�ص 
متحورت  التي  القوانني  م�صاريع  يف  النظر  اإعادة 
وتطبيق  ين�صجم  مبا  احلوارية،  الور�صة  حولها 
الدميقراطية على امل�صتوى املحلي من خالل نظام 

الإدارة املحلية.
حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  رئي�ص  وكان 
ال�صباريني، افتتح ور�صة عمل اأقامتها كلية العلوم 
تقييم  بعنوان  والتمري�ص  املعلومات  وتكنولوجيا 
الأداء الأكادميي للف�صل الدرا�صي الأول من العام 
2015/2014 يف �صوء امتحان الكفاءة اجلامعي.

خاللها  رحب  كلمة  ال�صباريني  الدكتور  والقى 
من  عددا  خاللها  وا�صتعر�ص  باحل�صور، 
الكفاءة  امتحان  حول  امل�صتقبلية  التوجيهات 
العلوم  كلية  عميد  والقى  كما  اجلامعية، 
يف  رحب  كلمة  والتمري�ص  املعلومات  وتكنولوجيا 
وا�صتعر�ص  واحل�صور،  اجلامعة  برئي�ص  بدايتها 
الكفاءة  امتحان  واقع  حول  الور�صة  �صتتناوله  ما 
اجلامعية والتطرق اإلى جمموعة من القرتاحات 
لتح�صني  والطرق  بالأ�صاليب  لالرتقاء  واحللول 
هذه النتائج، والتو�صل عرب املناق�صة اإلى الأ�صباب 
ودرا�صة  النتائج،  هذه  اإلى  اأدت  التي  واملوؤثرات 
املمكن  من  التي  الثغرات  واهم  الف�صلي  الأداء 

معاجلتها وت�صحيحها.
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كلية القانون تعقد ورشة حوارية حول
 مسودة قانون مجلس المحافظات لسنة 2014

العملية  املحاور  من  العديد  الور�صة  وتناولت 
التدري�صية وهي: حمور اأع�صاء الهيئة التدري�صية، 
الطلبة،  وحمور  وحمتواها،  العلمية  املواد  وحمور 
واإدارة اجلامعة، حيث تناولت نقاط تقييم الأداء 
الأكادميي من اهمها: قدرة ع�صو هيئة التدري�ص 
املادة،  مفردات  كافة  وتغطية  القاعة،  اإدارة  على 
البعد  اإ�صفاء  على  التدري�ص  هيئة  ع�صو  وقدرة 
الفل�صفة  التدري�صية، بحيث تبنى  للعملية  الرتبوي 
لنا  اإخوة  اأبناء/  الطلبة  اعتبار  على  التدري�صية 
واجبنا اأن نرعاهم اأكادمييًا و تربويًا، وقدرة هيئة 
لأبنائنا  الإر�صادية  العملية  متابعة  على  التدري�ص 
املادة  اإعطاء  على  التدري�ص  هيئة  وقدرة  الطلبة، 
العلمية بطرق خمتلفة من خالل ا�صتخدام الأدوات 
بال�صافة  التقليدية،  الطرق  اإلى  اإ�صافة  احلديثة 
اإلى قدرة هيئة التدري�ص على اإنتاج اأ�صاليب وطرق 
الطالب  لدى  العلمي  التح�صيل  لقيا�ص  جديدة 
الب�صيطة. والوظائف  الق�صرية  الختبارات  مثل 
النتائج  من  بعدد  باخلروج  اجلل�صة  واختتمت 
جديدة  اأ�صاليب  اإتباع  ابرزها  من  والتو�صيات 
ومتنوعة لالرتقاء مب�صتوى الطلبة، والرتكيز على 
التطبيقية،  التخ�ص�صات  يف  العملية  املهارات 
والرتكيز على �صاعات العمل وتكثيفها، بال�صافة 
الى الرتكيز على الناحية الرتبوية لأبنائنا الطلبة.
حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  ا�صتقبل  اخرى  جهة  من 

مكتبه  يف  الأهلية  اإربد  جامعة  رئي�ص  ال�صباريني 
ال�صيا�صية  الدائرة  مدير  اخلوالدة  علي  الدكتور 
مندوبًا  والربملانية،  ال�صيا�صية  ال�صوؤون  وزارة  يف 
التدري�صية  الهيئات  اأع�صاء  للقاء  الوزير،  عن 
والإدارية والطالبية حول اأهمية م�صاركة ال�صباب 
يف الأحزاب ال�صيا�صية وقانون النتخاب اجلديد، 
والذي نظمه معهد الدميقراطي الوطني NDI يف 
اأ�صارك( ومببادرة  )اأنا  ال�صابة  القيادات  برنامج 

من وزارة ال�صوؤون ال�صيا�صية والربملانية.
ق�صايا  حما�صرته  يف  اخلوالدة  الدكتور  وتناول 
الإن�صان  وحقوق  الدميقراطية  واأهمها  ال�صاعة 
ال�صيا�صية  الأحزاب  ودور  النتخابية  والأنظمة 
يف  الإعالم  ودور  املدين،  املجتمع  بناء  يف 
النقا�صية  الورقة  على  ركز  حيث  الدميقراطية، 
اأبناء  فيها  دعا  والتي  امللك  جلاللة  اخلام�صة 
ل�صنع  ال�صيا�صية  الأحزاب  يف  للم�صاركة  الوطن 
القادمة،  الأردنية  احلكومة  ت�صكيل  ويف  القرار، 
وامل�صاركة يف حت�صري ال�صباب يف العملية ال�صيا�صية 

واإعطائهم دور يف بناء الوطن.
وقال اأن الأحزاب الأردنية لديها برامج يف خمتلف 
املجالت لكنها ب�صبب ظروف مو�صوعية وذاتية مل 
ال�صارع الأردين  اإقناع الن�صبة الأكرب من  ت�صتطيع 
بتلك الربامج التي مل تغريها منذ فرتة طويلة ومل 
تغري خطابها مما �صكل عدم ثقة لدى ال�صارع يف 

تنفيذ تلك الربامج.
امللك عبداهلل  بقيادة جاللة  الأردن  اأن  واأ�صاف: 
الإ�صالح  عملية  يف  متقدما  �صوطًا  قطع  الثاين 
لالأردن،  الذاتية  الظروف  على  املبني  املتدرج 
خا�صة يف عملية التعديالت الد�صتورية التي جرت 
الدميقراطي،  العمل  كر�صت  حيث   2011 عام 
التجربة  للمزيد من ن�صوج  وا�صعًا  الباب  وفتحت 
التعديلني  اإلى  م�صريا  الأردنية،  الدميقراطية 
من  �صيمكنان  اللذين  الد�صتور  على  الأخريين 
وتو�صيع  الربملانية،  احلكومات  اإلى  الو�صول 
مهام الهيئة امل�صتقلة لالنتخاب لت�صرف على اأية 

انتخابات عامة جتري يف اململكة.
اأهمية  على  اللقاء  خالل  اخلوالدة  الدكتور  واأكد 
والعمل  العامة  احلياة  يف  ال�صباب  م�صاركة 
حتت  ال�صباب  فئة  اأن  وذكر  املنظم،  ال�صيا�صي 
 )%62( ن�صبته  ما  ي�صكلون  �صنة   )24( �صن 
ال�صباب  داعيًا  الأردن،  يف  ال�صكان  جمموع  من 
لال�صتجابة للتوجيهات امللكية يف املواطنة الفاعلة 
وامل�صاركة  واملنتج  املنظم  العمل  يف  والنخراط 
ال�صيا�صية  واحلقول  املجالت  الفاعلة يف خمتلف 
واأ�صاف  والبيئية،  والجتماعية  والقت�صادية 
للحوار  املبادرات  من  �صل�صلة  اأطلقت  الوزارة  اأن 
نظرهم  وجهات  و�صماع  ال�صباب،  مع  والنقا�ص 

وتبادل الآراء معهم.

اإلستثمار في القطاع التعليمي
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عقدت جلسة حوارية حول برنامج »أنا أشارك«

جامعة عمان األهلية تنظم زيارات للهيئات 
الدبلوماسية المعتمدة في المملكة

نظمت دائرة العالقات العامة والدولية يف جامعة 
الهيئات  لهذه  زيارات  �صل�صلة  الأهلية  عمان 
بهدف زيادة اآفاق التعاون معهم، وذلك انطالقًا 
اجلامعة  بني  الفاعلة  ال�صراكة  تعزيز  مبداأ  من 

والهيئات الدبلوما�صية املعتمدة لدى اململكة.
جمهورية  من  كل  �صفارة  الزيارات  هذه  و�صملت 
اجلمهورية  اللبنانية،  اجلمهورية  ال�صودان، 
املغربية  اململكة  ُعمان،  �صلطنة  اليمنية، 
مديرة  قدمت  حيث  البحرين،  مملكة  و�صفارة 
تعريفية  نبذة  والدولية  العامة  العالقات  دائرة 
بها  تدر�ص  التي  والتخ�ص�صات  اجلامعة  عن 
اأن  مو�صحة  متنحها،  التي  العلمية  والدرجات 
براجمها  جميع  يف  النظر  اأعادت  قد  اجلامعة 
�صوق  باحتياجات  وربطها  الدرا�صية  وخططها 
العمل و�صرورة مواكبتها كل ما هو جديد ومفيد 

من اأجل رفع م�صتوى خريجيها.
العامة  العالقات  دائرة  مديرة  وقدمت 
الربامج  عن  وافيًا  �صرحًا  اجلامعة  يف  والدولية 
والتخ�ص�صات التي مت ا�صتحداثها كتخ�ص�صات 

د.الحوراني:
الجامعة تعزز أواصر 
التعاون مع الهيئات 
الدبلوماسية
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استقبلت الجامعة المستشار
 الثقافي العراقي الجديد

والتجارة  الأعمال  املعلومات،  واأمن  �صبكات 
والتلفزيوين  ال�صينمائي  والت�صميم  الإلكرتونية 
ا�صتحداث  اإلى  ت�صعى اجلامعة  وامل�صرحي، حيث 
اجلامعة  اأن  اإلى  م�صرية  الب�صريات،  تخ�ص�ص 
تهتم بالطلبة الوافدين وتقدم كل اأ�صكال الدعم 
الالمنهجية  الأن�صطة  اإلى  بالإ�صافة  والرعاية 

التي ت�صهم يف �صقل �صخ�صياتهم.
الأهلية  عمان  جامعة  رئي�ص  ا�صتقبل  املقابل  يف 
غازي  الدكتور  حامد  �صادق  الدكتور  الأ�صتاذ 
احل�صيني امل�صت�صار الثقايف يف ال�صفارة العراقية 

وذلك مبنا�صبة توليه مهام من�صبه اجلديد.
املتميزة  العالقات  ا�صتعرا�ص  اللقاء  خالل  ومت 
�صادق  الدكتور  اأكد  حيث  البلدين،  بني  ما 
مع  عالقاتها  تعزيز  على  اجلامعة  حر�ص  حامد 
والعراقية  عام  ب�صكل  الثقافية  امللحقيات  كافة 
الأكادميية  املجالت  يف  وخ�صو�صًا  خا�ص  ب�صكل 
والبحثية والتبادل الثقايف، كما وقدم �صرحًا وافيًا 
حول ن�صاطات اجلامعة والتخ�ص�صات املطروحة 
يف  اجلامعة  اإ�صرتاتيجية  ا�صتعر�ص  كما  فيها، 
والبحث  التعليمية  بالعملية  والرتقاء  النهو�ص 

العلمي.
العراقيني  الطلبة  اأو�صاع  اللقاء بحث  ومت خالل 
وما توفره اجلامعة من خدمات للطلبة ب�صكل عام 
الطلبة  اأن  اإلى  م�صريا  خا�ص،  ب�صكل  والعراقيني 

و�صلوكيًا  علميًا  متميزة  نخبة  هم  العراقيني 
كما  زمالئهم  مع  متميزة  عالقات  وتربطهم 
بالطلبة  اعتزازه  مبديًا  ال�صعبني،  عالقات  هي 

العراقيني الدار�صني باجلامعة.
بالتعليم  احل�صيني  الدكتور  اأ�صاد  جهته  ومن 
الأردنية  اأن اجلامعات  الأردن، موؤكدًا  العايل يف 
�صواء احلكومية اأو اخلا�صة تعنى ب�صكل مبا�صر يف 
الأكادميية  الهيئتني  لأع�صاء  الأداء  م�صتوى  رفع 
كفاءة  على  الأثر  اأكرب  لها  والتي  والإدارية 
مع  مواءمتها  ومدى  التعليمية  العملية  خمرجات 
العربية،  الدول  كافة  يف  العمل  �صوق  متطلبات 
مبينًا يف الوقت نف�صه »اأن لالأردن مكانة مرموقة 
الطلبة  يحر�ص  حيث  العايل  التعليم  جمال  يف 
جامعاته  من  �صهاداتهم  نيل  على  العراقيون 
والتي  الأهلية  عمان  جامعة  بالذكر  واأخ�ص 
خططها  تطوير  على  احلر�ص  كل  حتر�ص 
منوهًا  م�صتمر«،  ب�صكل  الدرا�صية  وبراجمها 
يف  ودورها  للجامعة  والرفيع  العلمي  بامل�صتوى 

خدمة الطلبة عامة والعراقيني خا�صة .
يف املقابل نظمت عمادة �صوؤون الطلبة يف جامعة 
)اأنا  برنامج  حول  حوارية  جل�صة  الأهلية  عمان 
اأ�صارك( وذلك بالتعاون مع املعهد الدميقراطي 
والربملانية  ال�صيا�صية  ال�صوؤون  ووزارة  الوطني 
�صنع  يف  ال�صباب  م�صاركة  تعزيز  بهدف  وذلك 

القرار.
ويف بداية اجلل�صة األقى الدكتور علي اخلوالدة من 
الوزارة كلمة رحب فيها باحل�صور، وقال اأن هذه 
اجلامعة  طلبة  فيه  يلتقي  منربًا  ت�صكل  اجلل�صة 
ال�صباب  توعية  بهدف  والباحثني  املخت�صني  مع 
النا�صجة  ال�صيا�صية  باحلياة  امل�صاركة  اأهمية  يف 
الدميقراطية،  املمار�صة  خالل  من  واحلقيقية 
املقدمة  التعديالت  اإلى  حديثه  خالل  متطرقًا 
على قانون الأحزاب داعيًا الأحزاب اإلى �صرورة 
اأن تقوم بتطوير براجمها احلزبية يف ظل �صيا�صة 
حتقيق  لها  ي�صمن  مما  والنهج  الروؤى  وا�صحة 

اأغلبية برملانية حزبية قوية وحقيقة.
واأكد على اأهمية التطوير والإ�صالح وفتح قنوات 
هذا  خلدمة  الفاعلة  ال�صبابية  وامل�صاركة  للحوار 
يجب  حيث  له،  والولء  النتماء  وتعزيز  الوطن 
اأن نكون جميعًا كتلة واحدة نتبادل فيها الأفكار 
اأجل حتقيق منو �صيا�صي واقت�صادي  والآراء من 
واجتماعي حقيقي فال �صبيل لالإ�صالح والتحول 
الدميقراطي اإل من خالل احلوار واحرتام الراأي 
والراأي والأخر ونبذ العنف والتطرف، م�صريا اإلى 
اأهمية دور اجلامعات يف هذه الق�صايا وتفاعلها 
معها واإدراكها ملفهوم التنمية ال�صيا�صة ال�صاملة. 
وعدد  الطلبة  �صوؤون  عميد  اجلل�صة  ح�صر  وقد 

غفري من طلبة اجلامعة.
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جامعة العلوم التطبيقية
 الخاصة »جامعة كل العرب«

تاريخها ونشأتها:

بدران  �صفا  منطقة  يف  العرب(  كل  )جامعة  اخلا�صة  التطبيقية  العلوم  جامعة  تقع 
وتتبع  دومنًا.   )356( م�صاحتها  اأر�ص  قطعة  على  الكربى  عمان  اأمانة  حدود  �صمن 

اجلامعة لل�صركة العربية الدولية للتعليم وال�صتثمار.

على  ح�صولها  بعد  وذلك  1991/10/19م  بتاريخ  اجلامعة  يف  الدرا�صة  بداأت 
اآنذاك )396( طالبًا  الرتخي�ص بتاريخ 1989/7/10م، وكان عدد الطلبة امل�صجلني 
وطالبة، وكان عدد الكليات التي بداأت فيها الدرا�صة ثالث كليات، هي الآداب والعلوم 

والقت�صاد، وا�صتملت على )14( تخ�ص�صًا.

كليات الجامعة:

ت�صم اجلامعة الآن ثماين  كليات، هي الآداب والعلوم الن�صانية، واحلقوق، والقت�صاد 
والعلوم الدارية، والهند�صة، وال�صيدلة، وتكنولوجيا املعلومات، والتمري�ص، والفنون 
التي  التخ�ص�صات  عدد  ويبلغ  العليا.  والدرا�صات  العلمي  البحث  وعمادة  والت�صميم 
تدر�صها هذه الكليات )30( تخ�ص�صًا على م�صتوى البكالوريو�ص، بال�صافة الى برامج 
الدبلوما�صية،  والدرا�صات  الدولية  العالقات  الت�صويق،  املحا�صبة،  التالية:  املاج�صتري 

الطلبة  ل�صوؤون  عمادة  اجلامعة  ويف  التمري�ص.  احلا�صوب،  علم  ال�صيدلنية،  العلوم 
العليا. يلتحق يف اجلامعة حوايل )9000( طالب  واأخرى للبحث العلمي والدرا�صات 
توفر اجلامعة  كما  واأجنبيًا.  واإ�صالميًا  بلدًا عربيًا  يقارب )48(  ملا  ينت�صبون  وطالبة 
املجتمع  وخدمة  وال�صت�صارات  الدرا�صات  مركز  يقدمها  تعليمية  دورات  لطلبتها 
بالتعاون مع مراكز تدريبية متميزة ذات اعتمادات دولية مرموقة تربط النظرية مع 

التطبيق.
وقد بلغ عدد اأع�صاء الهيئة التدري�صية للعام اجلامعي 2014/2013 )294( ع�صوًا، 
مبتعثًا   )85( املبتعثني  عدد  و�صل  فيما  الدكتوراه،  حملة  من  ع�صوًا   )216( منهم 
وا�صرتالية  وبريطانية  وكندية  اأمريكية  جامعات  من  الدكتوراه  درجة  على  للح�صول 

وغريها.

مساحة الجامعة:
تبلغ امل�صاحة الكلية ملباين اجلامعة حوايل )120( األف مرت مربع، موزعة على ثمانية 
للمكتبة  ومبنى  الطلبة،  وت�صجيل  اجلامعة  لرئا�صة  ومبنى  الأكادميية،  للكليات  مباٍن 
العامة يف اجلامعة التي جتاوز ر�صيدها من الكتب العلمية والأدبية )130( األف كتاب، 
الى  بال�صافة  طبعاتها،  اأحدث  يف  بالجنليزية  العلمية  الكتب  من  منها  عالية  ن�صبة 
مبنى عمادة �صوؤون الطلبة )جممع الن�صاطات(، ومبنى احليوان، وقد رفدت اجلامعة 
عن  عددها  يزيد  التي  واملرا�صم  وامل�صاغل  العلمية  املختربات  بتوفري  التو�صع  هذا 
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)160( خمتربًا وم�صغاًل ومر�صمًا، بال�صافة الى متحف الأع�صاب يف كلية ال�صيدلة. 
يت�صع  وم�صتودعات املواد اخلطرة، ومبنى مطاعم اجلامعة، وق�صر املوؤمترات الذي 
ل)700 �صخ�ص(. ومن املرافق الأخرى املوجودة داخل احلرم اجلامعي امل�صجد وفرع 
اجلامعة  وترتبط  والكتب.  القرطا�صية  بيع  ومكتبات  الربيد  ومكتب  العربي  البنك 
الرئي�صية،  الأردنية  املدن  من  وعدد  العا�صمة  مناطق  خمتلف  مع  موا�صالت  ب�صبكة 
اإذ متلك اأ�صطوًل من احلافالت عددها حوايل �صبعني حافلة تقوم على خدمة الطلبة 

باأجور ف�صلية رمزية.

استمرار التميز على المستوى العربي واإلقليمي

وقد خرجت اجلامعة حتى الآن )20( فوجًا و�صل عدد اأفرادها اإلى ما يزيد عن ت�صعة 
تعترب جامعة  كما  والتخ�ص�صات،  الكليات  وطالبة من خمتلف  األف طالب  وع�صرين 
اإدارة  نظام  �صهادة  على  حت�صل  املنطقة  يف  جامعة  اأول  اخلا�صة  التطبيقية  العلوم 
العايل  والتعليم  العلمي  البحث  يف  الآيزو  �صهادة  اعتماد  ا�صتمرار  مت  ولقد  اجلودة 
الأمور  جميع  وفح�صت  اأيام  لعدة  اجلامعة  بزيارة  املخت�صة  اللجان  قامت  اأن  بعد 
الأكادميية والبحثية والإدارية واملختربات وامل�صاغل واأو�صاع الطلبة، وكل ما له عالقة، 
فوجدت اأن اجلامعة ل زالت موؤهلة لالحتفاظ بهذه ال�صهادة التي ح�صلت عليها عام 

2003 ولغاية الآن .
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الشركة الوطنية للدواجن
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

50.2 مليون دينار أرباح »األردني الكويتي« في 2014

50 مليون دينار أرباح كابيتال بنك اإلجمالية في 2014

لعام  اأعماله  نتائج  الكويتي  الأردين  البنك  اأعلن 
لل�صنة  املوحدة  املالية  القوائم  اأظهرت  حيث   ،2014
ارباح  �صايف  ارتفاع  الى   2014/12/31 يف  املنتهية 
البنك بعد ال�صريبة 50.2 مليون دينار بزيادة 5.8 

باملئة عن العام الذي �صبقه 2013.
وبلغت اأرباح البنك قبل ال�صريبة خالل العام املا�صي  
باملئة   3.62 قدرها  منو  بن�صبة  دينار  مليون   68.42
اإلى  البنك  موجودات  ارتفعت  فيما   ،2013 عام  عن 
لعام  مليونًا   2552.5 مقابل  دينار  مليون   2618.5

2013 بنمو قدره2.6 %.
بال�صايف  املبا�صرة  الئتمانية  الت�صهيالت  وبلغت   
1313.3 مليون دينار، حيث مت تعزيز جودة املحفظة 
الئتمانية وتخفي�ص ن�صبة الديون غري العاملة نتيجة 
التي  الكبرية  القرو�ص  بع�ص  مع  بح�صافة  للتعامل 
كانت ت�صغط على املركز املايل للبنك، والتو�صل اإلى 
امل�صاريع  ا�صتمرارية  على  املحافظة  هدفها  ترتيبات 
ال�صمانات  تعزيز  نف�صه  الوقت  ويف  املقرت�صة، 

وحماية حقوق البنك.
على  الأداء  وموؤ�صرات  العوائد  معدلت  حافظت  وقد 
الدولية،  املعيارية  الن�صب  �صمن  املرتفعة  م�صتوياتها 
يعتمدها  التي  احل�صيفة  لل�صيا�صات  وكمح�صلة 
وموا�صلة  واملطلوبات  املوجودات  ادارة  يف  البنك 

املال  راأ�ص  كفاية  ن�صبة  ارتفعت  املميز،  املايل  الأداء 
ن�صبة  مع  مقارنة   %17.23 لتبلغ   2014 عام  بنهاية 
الن�صبة  هذه  وتوؤكد   .2013 عام  بنهاية   %16.43
 Well واعتباره  للبنك  الراأ�صمالية  القاعدة  قوة 
التعليمات  مع  التواوؤم  على  وقدرته   ،Capitalized
خالل  الردين  املركزي  البنك  ي�صدرها  ان  املتوقع 
عبدالكرمي  واأعلن   .3 بازل  بخ�صو�ص   2015 عام 
الكباريتي رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك اأنه بالنظر اإلى 
هذه النتائج، فاإن جمل�ص الإدارة قرر التو�صية للهيئة 
.%20 بن�صبة  نقدية  ارباح  توزيع  للم�صاهمني  العامة 

اأن عام 2014 كان عام اجناز  اإلى  الكباريتي  واأ�صار 
اإدارة  كفاءة  ورفع  الداخلية  البنية  تطوير  م�صاريع 

اأعمال البنك، حيث مت ت�صغيل النظام البنكي اجلديد 
النتقال  عملية  و�صارت  يونيو،  �صهر  بداية   BANKS
النظام اجلديد بكل �صال�صة  اإلى  القدمي  النظام  من 
وحت�صينات  اإ�صافات  توفري  مع  معوقات  اأية  ودون 
للنظام  الداخلي  ال�صتخدام  جلهة  �صواء  ملمو�صة، 
النظام  تطبيق  مت  وقد  العمالء.  تعامالت  جلهة  اأو 
يف  لتطبيقه  العمل  وجار  فل�صطني،  فروع  يف  اجلديد 

فرع قرب�ص بداية �صهر مار�ص 2015.
القوة  اأخذ عنا�صر  وبعد  انه  بالقول  الكباريتي  وختم 
فاإننا  والقت�صادي،  ال�صيا�صي  الو�صع  يف  وال�صعف 
ال�صتعداد  مع  �صديد،  بحذر  ولكن  التفاوؤل  اإلى  منيل 

املحتملة. ال�صيناريوهات  للتعامل مع جميع 

)كابيتال  الأردين  املال  لبنك  الإجمالية  الأرباح  ارتفعت 
مع  مقارنة   2014 عام  يف  دينار  مليون  1ر50  اإلى  بنك( 

7ر48 مليون دينار يف عام 2013.
البنك  اإدارة  اقرها جمل�ص  التي  الأولية  البيانات  واأ�صارت 
مليون   2062 اإلى  ارتفعت  البنك  موجودات  قيمة  اأن  اإلى 
دينار مقابل 1887 مليون دينار بارتفاع ن�صبته 3ر9 باملئة 
لفرتة املقارنة ذاتها، كما وارتفع �صايف الت�صهيالت بن�صبة 
اإلى 794 مليون دينار يف نهاية 2014 مقارنة  5ر17 باملئة 
ارتفعت  2013.وباملثل  نهاية  يف  دينار  مليون   676 مع 
مقابل   دينار  مليون   1234 اإلى  باملئة  2ر8  بن�صبة  الودائع 
البيانات  املقارنة.واأظهرت  لفرتة  دينار   1140 مليون 
نهاية  يف  باملئة  4ر6  بن�صبة  امللكية  حقوق  ارتفاع  الأولية، 
اإلى 345 مليون دينار مقارنة مع 324 مليون دينار   2014
العاملة  غري  الت�صهيالت  وانخف�صت  كما   ،2013 نهاية  يف 
يف  باملئة  78ر5  ن�صبته  ما  اإلى  املعلقة  الفوائد  تنزيل  بعد 

عام 2014 مقارنة مع 73ر6 باملئة يف 2013.
خليل  با�صم  بنك  كابيتال  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واو�صح 
على  دليل  هي  املتتالية  البنك  اإجنازات  »اأن  ال�صامل، 
وتعظيم  اأعمالنا  لتطوير  لنا  وم�صدر  بنا،  عمالئنا  ثقة 
على  رائد  كبنك  التناف�صي  مبوقعنا  والحتفاظ  ربحيتنا، 

التي  املالية  النتائج  هذه  باأن  القليمي«.وقال  امل�صتوى 
حققها البنك ما هي ال تاأكيد على ان كابيتال بنك مي�صي 
خالل  من  والنجاحات  الجنازات  من  املزيد  نحو  قدما 
بالأردن  عمالئه  احتياجات  وتلبية  خدمة  على  الرتكيز 
الأهلي  البنكية مع امل�صرف  العالقة  الى تعميق  بالإ�صافة 

اإقليمي. العراقي وتر�صيخ مكانته كبنك 
واأ�صار اإلى اأن كابيتال بنك هو البنك الأردين الوحيد الذي 
وال�صتثمارية  التجارية  امل�صرفية  اخلدمات  بني  ما  يجمع 
لالأعمال  اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي  العراق  يف  والتواجد 

املتميزين. والأفراد 

واملتكاملة  املتنوعة  امل�صرفية  اخلدمات  جانب  واإلى 
توجهاتهم  اختالف  على  للعمالء  البنك  يوفرها  التي 
امل�صرفية  اخلدمات  كذلك  يقدم  فانه  ومتطلباتهم، 
ال�صتثماري  ذراعه  خالل  من  املتخ�ص�صة  ال�صتثمارية 
جمالت  يف  اأعمالها  ترتكز  التي  لال�صتثمارات«،  »كابيتال 
ومتويل  الأ�صول  واإدارة  املالية،  والو�صاطة  الأبحاث 
تكون  لأن  تتطلع  البنك  ادارة  اأن  ال�صامل  واأكد  ال�صركات. 
ال�صوق  املالية يف  الأمثل ملزود اخلدمات  ال�صريك واخليار 
املعنيني  لكافة  واعتزاز  فخر  م�صدر  ن�صبح  واأن  املحلي، 

باأعمالنا من م�صاهمني وعمالء وموظفني.

السالم: البنك يتطلع 
ألن يكون الخيار األمثل 

لمزود الخدمات المالية 
في السوق المحلي

الكباريتي: العام الماضي 
تم إنجاز مشاريع تطوير 

البنية الداخلية ورفع 
كفاءة إدارة أعمال 

البنك
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577.2 مليون دوالر أرباح مجموعة العربي في 2014

44.8 مليون دينار صافي أرباح بنك األردن في 2014

بعد  ال�صافية  العربي  البنك  جمموعة  ارباح  ارتفعت 
اإلى   2014 باملئة   15 بن�صبة  واملخ�ص�صات  ال�صريبة 
دولر  مليون  9ر501  مع  مقارنة  دولر  مليون  2ر577 

نهاية 2013.
خالل  البنك  حققها  ايجابية  نتائج  »اإن  البنك  وقال 
وجودة  املايل  و�صعه  متانة  اأثبتت   ،2014 العام 

ا�صوله«.
واأو�صى جمل�ص اإدارة البنك العربي بتوزيع اأرباح على 
امل�صاهمني بن�صبة 5ر24 باملئة للعام 2014، 12 باملئة 
�صتة  لكل  جمانيني  �صهمني  ومنح  نقدية  اأرباح  منها 
املال  راأ�ص  كفاية  ن�صبة  لتعزيز  وذلك  �صهما،  ع�صر 

والقدرة على التو�صع والنمو.
من  الرغم  على  ملحوظا  منوا  حقق  البنك  اإن  وقال 
الجنبية؛  العمالت  بع�ص  �صرف  ا�صعار  انخفا�ص 
مع  مقارنة  دولر  مليار   35 العمالء  ودائع  بلغت  فقد 
4ر34 مليار دولر بنهاية 2013، حمققة منوا بواقع 2 

باملئة بنهاية 2014.
مليار  7ر23  الئتمانية  الت�صهيالت  اجمايل  وبلغت 
 2013 بنهاية  دولر  مليار  1ر23  مع  مقارنة  دولر 

وبن�صبة زيادة 3 باملئة.
يف  التغري  اأثر  با�صتثناء  اأنه  اإلى  البنك  واأ�صار 
اظهرت  املتكررة،  الغري  واحلوالت  ال�صرف  اأ�صعار 
العمالء  وودائع  الئتمانية  الت�صهيالت  حمفظة 
مع  متا�صيا  التوايل،  على  باملئة  و7   9 بن�صبة  ارتفاعا 
حيث  احل�صيفة،  وا�صرتاتيجيته  املتحفظة  �صيا�صته 

الت�صهيالت  حمفظة  جودة  حت�صني  يف  البنك  ا�صتمر 
غري  للديون  تغطية  ن�صبة  على  وحافظ  الئتمانية، 
العاملة تفوق الـ 100 باملئة وذلك دون احت�صاب قيمة 

ال�صمانات.
�صبيح  العربي  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
امل�صري اإن البنك ا�صتطاع اأن مي�صي قدما يف حتقيق 
الى  بالإ�صافة  الريادي  موقعه  وتعزيز  ا�صرتاتيجيته 
منوه  خالل  من  وتنويعها،  الت�صغيلية  ايراداته  تنمية 
خ�صو�صا  فيها  يتواجد  التي  املناطق  من  العديد  يف 

العربي. منطقة اخلليج 
على  البنك  بقدرة  ثقته  عن  امل�صري  واأعرب 
على  واملحافظة  النتائج  اف�صل  حتقيق  يف  ال�صتمرار 

التوظيف  على  بالعتماد  الرباح  يف  النمو  وترية 
المثل ملوارده وتنويع م�صادر دخله.

العربي  للبنك  التنفيذي  العام  املدير  اأكد  بدوره، 
بايرادات  منوا  حقق  قد  البنك  اأن  ال�صباغ  نعمه 
العمالت  فروقات  من  واليرادات  والعمولت  الفوائد 
موؤ�صرات  على  حمافظته  الى  بال�صافة  الجنبية، 
على  معظمها  يف  والت�صغيل  الكفاءة  ومعدلت  الأداء 
املحددة  واملعايري  الن�صب  اأف�صل  �صمن  م�صتوياتها 
الودائع  الى  القرو�ص  ن�صبة  بلغت  حمليًا وعامليًا، فقد 
بلغت  فقد  املال  راأ�ص  كفاية  ن�صبة  اأما  باملئة،  7ر67 
للكفاءة  ن�صبة جيدة  باملئة يف حني حافظ على  8ر14 
التي  احل�صيفة  ال�صيا�صة  خالل  من  وذلك  الت�صغيلية 

الت�صغيلية. امل�صاريف  وال�صيطرة على  البنك  يتبعها 

اأعمال  نتائج  الأردن  لبنك  املالية  البيانات  اأظهرت 
العائد  الربح  �صايف  ارتفاع   2014 ل�صنة  البنك 
ال�صرائب  خم�ص�ص  اقتطاع  بعد  البنك  مل�صاهمي 
 36.3 مقابل   2014 ل�صنة  دينار  مليون   44.8 اإلى 

مليون دينار يف ال�صنة ال�صابقة 2013.
كما بلغ اإجمايل الدخل حوايل 124.6 مليون دينار، 
البنك  موجودات  حجم  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف 
حوايل 2.19 مليار دينار مقارنة مع حوايل 2.07 
مليار دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2013. 

لبنك  العام  املدير   / الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
الأردن �صاكر فاخوري، اأن هذه النتائج حتققت على 
امل�صطربة  والمنية  ال�صيا�صية  الو�صاع  من  الرغم 
يف  العمالء  ثقة  على  يدل  ما  وهو  املنطقة،  دول  يف 
البنك ومقدرته يف التعامل مع كافة الظروف ومدى 

املالية. مالءته 
�صيا�صات  نتيجة  جاءت  اجليدة  النتائج  اأن  واأ�صاف 
الدارة اليجابية للبنك، وم�صتوى الداء املتطور يف 
العاملني  كافة  البنك من  لعمالء  املقدمة  اخلدمات 

م�صتوياتهم. ومبختلف  فيه 
ا�صرتاتيجيته  تطبيق  وا�صل  البنك  اأن  قائال  وتابع 

العمل  ا�صتمرارية  على  املحافظة  يف  واملتمثلة 
الذي  الوقت  يف  للعمالء،  اخلدمات  اأف�صل  وتقدمي 
اإيجابية،  نتائج  على  احلفاظ  يف  البنك  فيه  ا�صتمر 
اجلهات  متطلبات  فاقت  مالية  مالءة  ومعدلت 

الرقابية. 
يف  �صيا�صته  وا�صل  البنك  ان  اإلى  فاخوري  واأ�صار 
رغم   ، للبنك  املايل  املركز  وتقوية  التو�صع  جمال 
وخمتلف  املنطقة  بها  متر  التي  ال�صعبة  الظروف 

التي  والربامج  اخلطط  خالل  من  العامل،  دول 
على  ايجابا  انعك�ص  ما   ، البنك  ادارة  اعتمدتها 

ميزانيته«.
 2015 �صنة  حتمل  اأن  يف  اأمله  عن  فاخوري  واأعرب 
وا�صتقرار  الإقليمي  امل�صهد  يف  التح�صن  من  مزيدًا 
الأو�صاع يف دول اجلوار، مبا ي�صهم يف البدء بتح�صن 
وال�صتفادة  اأ�صواقها،  يف  القت�صادية  الأو�صاع 
املتو�صط  املدى  على  ذلك  عن  الناجتة  الفر�ص  من 

وطويل الأمد. 

المصري : البنك 
استطاع أن يمضي قدما 
في تحقيق إستراتيجيته 

وتعزيز موقعه الريادي

فاخوري: البنك واصل 
تطبيق إستراتيجيته 

وتقديم أفضل الخدمات 
للعمالء
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26.5 مليون دينار صافي أرباح بنك االتحاد في 2014

ال�صريبة  قبل  الحتاد  بنك  اأرباح  ارتفعت 
باملئة  7ر18  بن�صبة   2014 للعام  واملخ�ص�صات 
اإلى 2ر44 مليون دينار مقابل 2ر37 مليون دينار 

لعام 2013.
وقال البنك اإن �صايف الأرباح ارتفع بعد ال�صرائب 
5ر26  اإلى  باملئة  5ر17  بن�صبة  واملخ�ص�صات 

مليون دينار مقابل 5ر22 مليون دينار.
العادية  العامة  للهيئة  الإدارة  جمل�ص  واأو�صى   
املدفوع  املال  راأ�ص  من  باملئة   8 بتوزيع  املقبلة 
املال  راأ�ص  ورفع  امل�صاهمني،  على  نقدية  اأرباحا 
مليون   125 اإلى  لي�صل  دينار  مليون   15 مبقدار 

دينار عن طريق توزيع اأ�صهم جمانية.
العمالء  ودائع  ارتفاع  البنك  بيانات  واأظهرت 
الى  لت�صل  باملئة   37 بن�صبة   2014 عام  بنهاية 
دينار  مليار  2ر1  مع  مقارنة  دينار  مليار  65ر1 
الت�صهيالت  اإجمايل  ومنو   ،2013 عام  بنهاية 
دينار  مليار  3ر1  اإلى  باملئة   21 بن�صبة  الئتمانية 

مقارنة مع 1ر1 مليار دينار بنهاية 2013.
وارتفع اإجمايل الأ�صول بن�صبة 17 باملئة اإلى 2ر2 
للعام  دينار  مليار  9ر1  مع  مقارنة  دينار  مليار 
اخلطط  وجناعة  العمالء  ثقة  لتعك�ص  املا�صي، 
يف  امل�صتهدف  للنمو  للبنك  الإدارة  و�صعتها  التي 

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

املتحوطة  لل�صيا�صة  وانعكا�صا  اإنه  البنك  وقال 
ن�صبة  تخفي�ص  ا�صتطاع  فقد  املخاطر،  اإدارة  يف 
الى  العاملة  غري  الئتمانية  الت�صهيالت  �صايف 
باملئة  57ر6  مع  مقارنة   2014 لعام  باملئة  66ر5 

لعام 2013.
اإلى  باملئة  9ر7  بن�صبة  امللكية  ومنا جمموع حقوق 
دينار  مليون  1ر252  مقابل  دينار  مليون  2ر272 
بلغت  حني  يف   ،2013 الأول  كانون   31 نهاية  يف 

ن�صبة كفاية راأ�ص املال 72ر14 باملئة.
�صلفيتي  ع�صام  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأكد 
اجليدة  النتائج  حتقيق  يف  ما�ص  البنك  اأن 
بالإ�صافة  املودعني،  حقوق  على  يحافظ  ب�صكل 
على  يحر�ص  التي  الجتماعية  للم�صوؤولية 
بتحقيق  م�صاهمته  اإطار  يف  للمجتمع  تقدميها 

ال�صاملة. التنمية 
�صرافة  وحدة  الحتاد  بنك  فروع  �صبكة  وت�صم 
اآليا و37 فرعا  مركزية بالإ�صافة اإلى 52 �صرافا 
عمان  داخل  اململكة  اأنحاء  خمتلف  يف  منت�صرة 

وخارجها.

سلفيتي: البنك ماض 
في تحقيق النتائج 

الجيدة بشكل يحافظ 
على حقوق المودعين

12.4 مليون دينار صافي أرباح البنك االستثماري للعام 2014

جمال  يف  الرائد  ال�صتثماري،  البنك  حقق 
بلغت  اأرباحا  املبتكرة،  امل�صرفية  اخلدمات 
حقق  كما  ال�صريبة،  قبل  دينار  مليون   15.9
البنك ارتفاعا يف الأرباح ال�صافية بعد ال�صريبة 
العام2014،  نهاية  يف   %4 بن�صبة  واملخ�ص�صات 

لت�صل اإلى حوايل 12.4 مليون دينار.
ال�صتثماري  البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
تظهر  للبنك  املالية  النتائج  اأن  جردانه  ب�صر 
 ، الأرباح  وتوليد  الت�صغيل  عمليات  يف  كفاءة 
تبناها  التي  ال�صرتاتيجية  جناعة  الى  م�صريا 
توؤتي  بداأت  والتي  املا�صية  الأعوام  خالل  البنك 

ثمارها.
يف  ل�صركائه  البنك  ادارة  وثقة  تقديره  واأكد 
النجاحات التي يحققها من م�صاهمني ومودعني 
به  ي�صطلع  الذي  الدور  الى  م�صريا   ، موظفني  و 

البنك يف تقدمي اأف�صل املنتجات.
تبناها  التي  النقدية  ال�صيا�صية  دور  ثمن  كما 
الوطني  القت�صاد  خدمة  يف  املركزي  البنك 

النمو القت�صادي. و�صعيها الدوؤوب لتحقيق 
الجتماعية  بامل�صوؤولية   INVESTBANK ويوؤمن 
واأن�صطته  اأعماله  ممار�صة  يف  رئي�صي  كجزء 

على  التنمية  مكا�صب  وتو�صيع  تنويع  وبهدف 
املجتمع الردين. 

والتي  للبنك،  الأولية  املالية  النتائج  اأ�صارت  كما 
ل تزال قيد موافقة البنك املركزي، اإلى ارتفاع 
2014الى  العام  خالل  العمالء  ودائع  ر�صيد 
561 مليون دينار مقابل 518 مليون دينار لنف�ص 
الفرتة من العام 2013، لتقفز مبقدار 43 مليون 

دينار اأو ما ن�صبته %8.4.
املبا�صرة  الئتمانية  الت�صهيالت  �صايف  وارتفع 
بنهاية  دينار  مليون   457 الى  لت�صل   ،%6 بن�صبة 

2014، باملقابل تراجعت ن�صبة �صايف الت�صهيالت 
لت�صبح  املعلقة  الفوائد  طرح  بعد  العاملة  غري 
مما   ،2013 نهاية  يف   %11.6 مقابل   %7.5
التحوط  �صيا�صية  باتباع  الدارة  نهج  يعك�ص 
التح�صيل  كفاءة  جانب  الى  املخاطر  وادارة 
اأو�صاع بع�ص العمالء. واملتابعة احلثيثة لت�صوية 

ومنت جمموع حقوق امللكية بنهاية العام املا�صي 
دينار مقارنة 139.5 مليون  الى 146.2 مليون 
لرتتفع   ،2013 العام  من  الفرتة  لنف�ص  دينار 

بن�صبة %5.

جردانه: النتائج المالية 
للبنك تظهر كفاءة 

في عمليات التشغيل 
وتوليد األرباح
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133 مليون دينار صافي أرباح بنك اإلسكان في 2014

 2014 عام  خالل  الإ�صكان  بنك  اأرباح  بلغت 
وهي  دينار  مليون   162.1 ال�صريبة  قبل   -
الأعلى منذ التاأ�صي�ص » ُمقابل 150.1 مليون 
وبلغت   ،2013 ال�ّصابقة  ال�ّصنة  يف  دينار 
 123.9 ال�صريبة«  »بعد  افية  ال�صّ الأرباح 
دينار  مليون   106.9 ُمقابَل  دينار  مليون 
وبزيادة   2013 ال�صابقة  ال�صنة  يف  حتّققت 

.%16 ن�صبتها 
الدكتور  نّوه  النتائج  هذه  على  تعقيبه  ويف 
اإلى  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص   / مارتو  مي�صيل 
قاعدته  وقوة  للبنك  املايل  املركز  �صالبة 
اإجنازات  البنك  حّقق  حيث  الراأ�صمالية، 
بلغ  اإذ  للميزانية،  الرئي�صية  البنود  يف  جيدة 
جمموع املوجودات 7.6 مليار دينار وبزيادة 
 5.5 العمالء  ودائع  ر�صيد  وبلغ   ،%5 ن�صبتها 
بلغ  فيما   ،%7 ن�صبتها  وبزيادة  دينار  مليار 
 2.7 الئتمانية  الّت�صهيالت  حمفظة  �صايف 
مليار دينار وبزيادة ن�صبتها 2%، وو�صل حجم 

حقوق امللكية اإلى 1038 مليون دينار. 
على  اإيجابيًا  الإجنازات  هذه  انعك�صت  وقد 
للبنك،  الرئي�صية  املالّية  املالءة  رات  موؤ�صِّ
 %18.2 املال  راأ�ص  كفاية  ن�صبة  بلغت  حيث 
البنك  من  املطلوبة  الن�صبة  عن  تزيد  وهي 
من  املطلوبة  الن�صبة  وعن  الأردين  املركزي 
جلنة بازل ، وبلغت ن�صبة ال�ّصيولة 170% وهي 
معدل  وبلغ  املطلوبة،  الن�صبة  عن  تزيد  اأي�صًا 
على  والعائد   %1.7 املوجودات  على  العائد 
حقوق امللكية 11.8% ، وتوؤكد هذه املوؤ�صرات 

على قوة ومتانة املركز املايل للبنك . 
والبنوك  اخلارجية  الفروع  ن�صاط  جمال  ويف 
اخلارجية  الفروع  حّققت  فقد  للبنك  الّتابعة 
 ، جّيدة  نتائج  وفل�صطني  البحرين  من  كلٍّ  يف 
كما حققت البنوك الّتابعة يف كلٍّ من اجلزائر 
الأرباح  يف  جيدة  و  منٍّ م�صتويات  وبريطانيا 
امل�صرف   « الأن�صطة، وقد متّكن  ويف خمتلف 
من  �صورية«  يف  والّتمويل  للتجارة  الدويل 

التما�صك واملحافظة على الّتوازن يف م�صادر 
املركز  بقي  حيث   ، وا�صتخداماتها  الأموال 
ويحتفظ مبالءة  �صليمًا  امل�صرف  لهذا  املايل 

�صيولة منا�صبة.  ون�صبة  جيدة 
يف  للبنك  الداخلي  التو�ّصع  جمال  يف  اأّما 
جديدة  فروع  خم�صة  افتتاح  مّت  فقد  الأردن، 
، لي�صل بذلك عدد الفروع العاملة يف الأردن 
اإلى 124 فرعًا، وي�صاند هذه الفروع يف تقدمي 
امل�صرفية  اخلدمات  من  متكاملة  جمموعة 
وبذلك  اآيل.  �صراف   208 اأجهزة  للعمالء  
يف  امل�صريف  للقطاع  مت�صّدرًا  البنك  يبقى 
ال�صّراف  اأجهزة  وعدد  الفروع  بعدد  الأردن 
اأّن  املجال  هذا  يف  ذكره  يجدر  وما  الآيل، 
لدى بنك الإ�صكان �صبكة فروع حملية ودولية 
اإلى  اإ�صافًة  فرعًا،   175 اإلى  عددها  ي�صل 
والإمارات  العراق  من  كلٍّ  يف  التمثيل  مكاتب 

وليبيا. املتحدة  العربية 
اإلى  املنا�صبة  بهذه  مارتو  الدكتور  نّوه  كما 
ياأتي  الإيجابية  النتائج  هذه  حتقيق  اأّن 
التي  واملتوازنة  احلكيمة  لل�صيا�صات  نتيجة 
اأداء  يف  املتطّور  وللم�صتوى  البنك،  ينتهجها 
ونوعًا  »َكّمًا  البنك  لعمالء  املقّدمة  اخلدمات 
« وللجهود املتميزة التي يبذلها موظفو البنك 
التو�ّصع  اإلى  اّدى  مبا  امل�صتويات،  جميع  على 

ح�صيفة  �صيا�صة  اإطار  يف  الأعمال  حجم  يف 
لإدارة املخاطر.

فقد  اجلّيدة  الّنتائج  هذه  اإلى  وا�صتنادًا 
بتاريخ  اجتماعه  يف  الإدارة  جمل�ص  اأَْو�صى 
التي  للم�صاهمني  العامة  للهيئة   2015/1/29
بتوزيع   2015/3/26 بتاريخ  تنعقد  �صوف 
اأرباح على امل�صاهمني عن العام 2014 بن�صبة 

35% من القيمة ال�صمية لل�صهم.
عرّب  الّنتائج  هذه  على  تعليقه  ختام  ويف 
وعن  البنك  يف  اعتزازه  عن  مارتو  الدكتور 
يف  ال�صتمرار  على  البنك  قدرة  يف  ثقته 
املالية وحت�صني  اأدائه وتعزيز مالَءته  حت�صني 
جودة املحافظ الئتمانية وال�صتثمارية لديه، 
اإلى  اخلا�ص  ال�ّصكر  لتوجيه  الفر�صة  مغتنمًا 
ي�صعى  التي  الغالية  ثقتهم  على  البنك  عمالء 
املزيد من  تقدمي  لتعزيزها من خالل  البنك 
وترقى  احتياجاتهم  تلبى  التي  اخلدمات 
اإلى  ال�ّصكر  وّجه  كما   ، ُطموحاتهم  مل�صتوَى 
يف  املتوا�صلة  جهودهم  على  الإدارة  جمل�ص 
الكبري  بالتقدير  ونّوه   ، البنك  م�صرية  دعم 
ُعليا  »اإدارًة  البنك  يف  العاملني  كافة  جلهود 
واإخال�ص  ولء  من  ّقدموا  وملا  وموّظفني« 
خدمة  يف  مميزة  وجهود  عالية  وكفاءة 

العمالء.

مارتو: السياسات 
الحكيمة والمتوازنة 
التي ينتهجها البنك 

كانت السبب وراء 
تحقيق اإلنجازات
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10 ماليين دينار أرباح البنك التجاري االردني في 2014 

بعد  الأردين  التجاري  البنك  اأرباح  ارتفعت 
املا�صي  العام  خالل  الدخل  �صريبة  اقتطاع 
مع  مقارنة  دينار  مليون   10 حوايل  لتبلغ   2014
الذي  العام  حوايل 3.2 مليون دينار مقارنة مع 

�صبقه 2013.
جمموع  اأن  الأولية  البنك  بيانات  واأظهرت 
مليون   1.169 حوايل  بلغت  البنك  موجودات 
مع  مقارنة   2014 املا�صي  العام  خالل  دينار 
حوايل 1.055 مليون دينار يف عام 2013 بزيادة 

ن�صبتها 11 باملئة.
ومنا جمموع ودائع العمالء بن�صبة 9 باملئة خالل 
دينار  مليون   810 لتبلغ    2014 املا�صي  العام 
مقابل 743 مليون دينار يف نهاية العام 2013، يف 
الوقت الذي بلغ فيه �صايف الت�صهيالت الئتمانية 
مقارنة   2014 للعام  دينار  مليون   523 املبا�صرة 
�صبقه  الذي  للعام  دينار  مليون   517 حوايل  مع 

.2013
حقوق  جمموع  ارتفاع  اإلى  البيانات  واأ�صارت 
امل�صاهمني 9 باملئة لتبلغ حوايل 124 خالل العام 

املا�صي 2014 مقارنة مع حوايل 10 مليون دينار 
للعام 2013.

امين  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  وقال 
كمح�صلة  جاءت  النتائج  هذه  »اإن  املجايل 
لتحقيق  كافة  املوظفني  من  املبذولة  للجهود 
لتعزيز  البنك  اإدارة  و�صعتها  التي  الأهداف 

م�صرفية  منتجات  وتقدمي  الت�صغيلية  العمليات 
ال�صوق«. تلبي احتياجات  مبتكرة 

العام  الأرباح املتحققة خالل  اأن �صايف  اإلى  ونوه 
الذي  الإيجابي  امل�صار  يعك�ص   2014 املا�صي 
ينبئ  ومبا  الأرباح  حتقيق  يف  البنك  اتخذه 

بتوقعات متفائلة خالل العام احلايل 2015.

المجالي: األرباح 
المتحققة تعكس 

المسار اإليجابي الذي 
اتخذه البنك

75 INVESTORSامل�صتثمـــــــــــرون         ني�صان  20١5

اإلستثمار في القطاع المصرفـي



34 مليون دينار أرباح البنك األهلي األردني في 2014

13.4 مليون دينار صافي
 أرباح المؤسسة العربية المصرفية في 2014

بلغت اأرباح البنك الهلي الأردين بعد ال�صريبة 
مع  مقارنة   2014 العام  يف  دينار  مليون   34.1
�صملت  وقد   ،2013 العام  يف  دينار  مليون   16
م�صاهمة  بيع  من  الربح  �صايف  الأرباح  هذه 
البنك يف �صركة البنك الأهلي الدويل يف لبنان، 
اإ�صافية  ملخ�ص�صات  البنك  حتوط  بعد  وذلك 

نتيجة حتقيق اأرباح بيع هذا ال�صتثمار.
الأهلي  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �صّرح  وقد 
الأردين  الأهلي  البنك  باأن  الرزاز  الدكتور عمر 
قبل  دينار  مليون   48.1 بلغت  اأرباحًا  حقق 
ال�صريبة لل�صنة املالية املنتهية يف 31 كانون اأول 

 .2014
ثقة  تعك�ص  الإيجابية  النتائج  هذه  باأن  واأو�صح 
كما  بالبنك،  والتاريخية  الرا�صخة  العمالء 
و�صريه  املايل  البنك  مركز  وقوة  متانة  تعك�ص 
يف  اإجنازه  مت  ما  على  البناء  يف  واثقة  بخطى 
ا�صرتاتيجية  وتطبيقه خلطة  ال�صابقة،  ال�صنوات 
يف  الر�صيدة  احلاكمية  اأ�ص�ص  تت�صمن  �صاملة 
من  اأو�صع  �صريحة  لحتياجات  وتلبيته  الإدارة، 
العمالء من خالل باقة خدمات متميزة وكبرية 
اخلدمات  تقدمي  يف  لريادته  نتيجة  ومتنوعة 
املتطورة،  البنكية  الأنظمة  وتبني  املبتكرة 
ودعمه لالإبداع وال�صتدامة التي مل تقت�صر على 
امل�صوؤولية  لت�صمل  امتدت  بل  الت�صغيلي  اجلانب 

الجتماعية.

وح�صب النتائج املالية، فقد بلغ �صايف الإيرادات 
دينار،  مليون   102.4 العمليات  من  الت�صغيلية 
الأرباح  هذه  من  جزء  من  ال�صتفادة  مت  وقد 
حت�صن  اإلى  اأدى  مما  للبنك  الحتياطي  لتعزيز 
 309 امل�صاهمني، م�صجلة حوايل  اإجمايل حقوق 

مليون دينار.
كافة  ذاتها  املقارنة  فرتة  خالل  النمو  و�صمل 
الت�صهيالت  حجم  زاد  حيث  البنك؛  قطاعات 
حوايل  )بال�صايف(  فبلغ  املبا�صرة،  الئتمانية 
ودائع  حجم  زاد  كما  دينار،  مليار   1.200

العمالء حتى بلغ 1.805 مليار دينار.
نحو  قدمًا  »نتطلع  الرزاز  الدكتور  واأ�صاف 

التي  والإجنازات  النجاحات  من  املزيد  حتقيق 
وفق  وموظفينا،  وعمالوؤنا  م�صاهمينا  تر�صي 

معايري احلاكمية الف�صلى واجلودة يف الأداء.
بامتالكه  الأردين  الأهلي  البنك  ويتميز 
تقدم  متخ�ص�صة  عديدة  بنكية  لقطاعات 
اخلا�صة  امل�صرفية  كاخلدمات  مبتكرة  خدمات 
ال�صغرية  وال�صركات  الكبرية  بال�صركات 
الأفراد،  وخدمات  احلجم،  ومتو�صطة 
امل�صرفية  واخلدمات  ال�صتثمارية،  واخلدمات 
اخلا�صة،  امل�صرفية  واخلدمات  ال�صخ�صية، 
التمويلي،  والتاأجري  التاأمني امل�صريف،  وخدمات 
من  وغريها  ال�صغري،  التمويل  وخدمات 

اخلدمات الأخرى.

العربية  املوؤ�ص�صة  لبنك  الأولية  البيانات  اأظهرت 
 2014 عام  خالل  البنك  اأرباح  ارتفاع  امل�صرفية 

بن�صبة 14.9% باملقارنة مع اأرباح عام 2013.
بقيمة   2014 عام  خالل  اأرباح  ال�صركة  وحققت 
دينار  مليون   11.69 مقابل  دينار  مليون   13.4

خالل الفرتة املقارنة.
الإيرادات  �صايف  ارتفاع  املالية  البيانات  وك�صفت 
 40.5 مقابل  دينار  مليون   44.29 اإلى  الت�صغيلية 
وارتفعت  كما   ،%9.2 ن�صبته  بارتفاع  دينار  مليون 
املا�صي  العام  عن   %15 بن�صبة  البنك  موجودات 
2014 لتبلغ 1.100 مليار دينار مقابل 956 مليون 

دينار لعام 2013.
العربية  املوؤ�ص�صة  بنك  ادارة  جمل�ص  ع�صو  وقالت 
�صابيال،  �صيمونا  املنتدب  )الردن(  امل�صرفية 
»نحن م�صرورين بهذا الأداء الذي مت حتقيقه عام 
اإدارة  مع  النمو،  حتقيق  البنك  وا�صل  فقد   .2014
امل�صروفات وكلفة الئتمان ب�صكل ح�صيف. و�صوف 
تعزيز  �صاأنها  من  التي  املبادرات  تطوير  نوا�صل 
ال�صنوات  يف  النمو  حتقيق  وموا�صلة  اليرادات 

املقبلة.
ويعترب بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية من البنوك 
املتكاملة،  امل�صرفية  اخلدمات  تقدمي  يف  الرائدة 
املنتجات  من  متنوعة  حمفظة  عمالئها  اإلى  وتقدم 

واخلدمات املالية، مبا يف ذلك اخلدمات امل�صرفية 
امل�صاريع  الدولية ومتويل  التجارة  لل�صركات ومتويل 
امل�صرتكة  القرو�ص  وترتيب  املهيكل  والتمويل 
الإ�صالمية،  امل�صرفية  والأعمال  اخلزانة  وخدمات 

اإلى اخلدمات امل�صرفية بالتجزئة. اإ�صافة 

الرزاز: نتطلع قدمًا 
نحو تحقيق المزيد من 

النجاحات واإلنجازات

سابيال: سنواصل 
تطوير المبادرات 

التي من شأنها تعزيز 
االيرادات 
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45 مليون دينار أرباح القاهرة عمان في 2014

45.1 مليون دينار أرباح البنك اإلسالمي في 2014

القاهرة  لبنك  الأولية  املالية  البيانات  اأظهرت 
عٌمان عن ارتفاع اأرباحه خالل عام 2014 بن�صبة 

9.16% باملقارنة مع اأرباح عام 2013.
البنك  حقق  فقد  املالية،  البيانات  وح�صب 
 40.79 مقابل  دينار  مليون   44.5 بقيمة  اأرباح 
�صايف  وبلغ  املقارنة،  الفرتة  خالل  دينار  مليون 
قيمة   2014 عام  خالل  الت�صغيلية  الإيرادات 
مليون   129.15 مقابل  دينار  مليون   136.5
دينار عن العام الذي �صبقه 2013 بارتفاع ن�صبته 

.%5.7
لتبلغ   %6.3 بن�صبة  البنك  موجودات  وارتفعت 
العمالء  ودائع  ارتفعت  فيما  دينار  مليون   2353
اأما  دينار،  مليون   1587 لتبلغ   %11.3 بن�صبة 
بن�صبة  ارتفعت  فقد  الئتمانية  الت�صهيالت  �صايف 

5.8 % لت�صل الى 1012 مليون دينار.
عمان  القاهرة  بنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
 2014 عام  خالل  حقق  البنك  ان  املفتي،  يزيد 
مقارنة  مرتفعة  منو  ون�صب  مميزة  اجنازات 

من  الرغم  على  الردين  امل�صريف  بالقطاع 
وقد  املنطقة،  يف  ال�صائد  القت�صادي  الو�صع 
اعمال  نتائج  على  ايجابا  النمو  ذلك  انعك�ص 

البنك.
العام  خالل  ا�صتمر  قد  البنك  ان  واأ�صاف 

الت�صهيالت  ن�صب منو جيدة يف  2014 يف حتقيق 
من  بالرغم  الت�صغيلية  واليرادات  والودائع 
كافة  جتاه  ينتهجها  التي  املتحفظة  ال�صيا�صة 
و�صالمة  جودة  على  وحر�صه  املخاطر  انواع 
ومالءة  �صيولة  ن�صب  على  واملحافظة  موجوداته، 

منا�صبة.

الإ�صالمي  للبنك  املالية  البيانات  اظهرت 
ال�صريبة  بعد  ارباح  �صايف  حتقيقه  الأردين 
بواقع 1ر45 مليون دينار يف حني كانت ارباحه 

قبل ال�صريبة للعام املا�صي 64 مليون دينار.
الإ�صالمي  البنك  اإدارة  جمل�ص  و�صادق 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  برئا�صة  الأردين 
احمد  عدنان  الدكتور/  امل�صرفية  الربكة 
برفعها  واأو�صى  املالية  البيانات  على  يو�صف 

العادية. العامة  الهيئة  لجتماع 
للهيئة  اأو�صى  الإدارة  جمل�ص  اأن  يو�صف  وقال 
على  نقدية  اأرباح  بتوزيع  العادية  العامة 
راأ�صمال  من  باملئة   13 بن�صبة  امل�صاهمني 
املالية  بالنتائج  �صروره  عن  معربًا  البنك، 
خالل  البنك  حققها  التي  املميزة  والجنازات 

عام 2014.
الإ�صالمي  للبنك  املالية  املوؤ�صرات  ابرز  وحول 
مو�صى  للبنك  العام  املدير  قال  الأردين، 
املوؤ�صرات  مبختلف  النمو  ا�صتمرار  اإن  �صحادة 
وقدرته  كفاءته  يعك�ص  للم�صرف  املالية 
وجذب  وال�صتثمارات  املوجودات  اإدارة  يف 
اأحكام  وفق  املنتجات  وتطوير  املدخرات 
تعزيز  مت  حيث  الإ�صالمية  ال�صريعة  ومبادئ 
عام  خالل  الراأ�صمالية  بقاعدته  امل�صرف 
دينار/ مليون   150 اإلى  راأ�صماله  برفع   2014

�صهم بدًل 125 مليون دينار/ �صهم.
)مبا  املوجودات  اإجمايل  ان  �صحاده  واو�صح 
و�صندات  املخ�ص�ص  ال�صتثمار  ح�صابات  فيها 
املقار�صة وال�صتثمار بالوكالة ( يف نهاية عام 

مقارنة  دينار  مليار  86ر3  حوايل  بلغ   2014
العام  بنهاية  دينار  مليار  52ر3  حوايل  مع 
2013 وبزيادة بلغت حوايل 333 مليون دينار 
لت�صبح  باملئة،  4ر9  مقدارها  منو  وبن�صبة 
ح�صة البنك يف نهاية العام 2014 من جمموع 
حوايل  الأردن  يف  العاملة  البنوك  موجودات 

6ر8 باملئة. 
)مبا  الدخارية  الأوعية  اأر�صدة  اإجمايل  وبلغ 
و�صندات  املخ�ص�ص  ال�صتثمار  ح�صابات  فيها 
املقار�صة وال�صتثمار بالوكالة( يف نهاية العام 
مع  مقارنة  دينار  مليار  47ر3  حوايل   2014

حوايل  والبالغة   2013 العام  من  الفرتة  نف�ص 
 280 حوايل  بلغت  بزيادة  دينار  مليار  19ر3 
حني  يف  باملئة  8ر8  منو  وبن�صبة  دينار  مليون 
الأر�صدة  جمموع  من  امل�صرف  ح�صة  بلغت 
5ر11  الأردن  يف  العاملة  للبنوك  الدخارية 

باملئة.
يف  امل�صرتك  ال�صتثمار  اأرباح  اأن  واأ�صاف: 
حوايل  التوزيع  قبل  بلغت   2014 عام  نهاية 
تعزيز  على  �صاعد  ما  دينار،  مليون  4ر166 
الأداء  قوة  وحت�صني  امل�صتمرة  الربحية 
وال�صتثماري  التمويلي  والن�صاط  الت�صغيلي 

للبنك.

المفتي: البنك استمر 
خالل العام 2014 في 

تحقيق اإلنجازات رغم 
التحديات

شحادة: البنك استطاع 
مواصلة النمو بمختلف 
المؤشرات المالية وهو 

ما يعكس كفاءته
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البالغة 7 ماليين دينار

بنك اإلسكان يطلق حملته الترويجية 
لمجموع جوائز حسابات التوفير 

التوفري  ح�صابات  جلوائز  الرتويجية  احلملة  اإطالقه  عن  الإ�صكان  بنك  اأعلن 
املخ�ص�صة لفروع الأردن، حيث يبلغ جمموع اجلـوائز النقـدية التي يقدمها بنك 
الأكرب يف  �صنويًا وهي  دينار  يزيد عن  7 ماليني  ما  التوفري  ال�صـكـان حل�صابات 

ال�صوق امل�صريف الأردين دون مناف�ص  .

وال�صنوية  وال�صهرية  والأ�صبوعية  »اليومية  التوفري  وتاأتي حمالت جوائز ح�صابات 
عمالئه،  مع  امل�صتمر  التوا�صل  على  الإ�صكان  بنك  من  حر�صًا  الرت�صية  وجوائز 
حيث  واملتميزة،  املتعددة  امل�صرفية  بخدماته  وثقتهم  الدائم  لولئهم  وتقديرًا  
العمالء  ت�صجيع  اإلى  التحفيزية  احلمالت  هذه  خالل  من  دائما  البنك  ي�صعى 
اإلى فتح  اأر�صدة ح�صاباتهم وت�صجيع املواطنني من غري العمالء  احلاليني لزيادة 
ح�صابات توفري جديدة لدى اأي من فروع البنك اأماًل بالفوز باجلوائز العديدة التي 
يوزعها البنك على اأ�صحاب هذه احل�صابات، حيث �صيزيد عدد الفائزين بح�صابات 

التوفري للعام 2015 عن 13 األف فائز .

الفائز باجلائزة ال�سهرية الكربى 
جلوائز ح�سابات التوفري ل�سهر كانون الثاين

وقد فاز بـ«اجلائزة ال�صهرية الكربى« جلوائز ح�صابات التوفري ل�صهر كانون ثاين 
احلايل والتي تبلغ قيمتها 150 األف دينار ، »م�صطفى حممد عبد ال�صتار احليايل« 

وهو �صاحب ح�صاب توفري لدى فرع بنك الإ�صكان / ماركا .

الرائد  البنك  هو  ال�صكان  بنك  اأّن  املجال  هذا  يف  اأي�صًا  ذكره  يجدر  وما 
واملت�صدر دائمّا يف جمال منح جوائز ح�صابات التوفري على امل�صتوى امل�صريف 
املجال  لإف�صاح  با�صتمرار  اأنظمته  تطوير  على  البنك  يحر�ص  اإذ   ، الأردن  يف 
لعدد اأكرب من العمالء بالفوز بهذه اجلوائز وزيادة قيمتها بني فرتة واأخرى ، 
اإذ �صيفاجئ البنك عمالءه بجوائز على ح�صابات التوفري بالأعياد واملنا�صبات 
الوطنية خالل العام 2015 حيث �صيتم الإعالن عن اأحد هذه اجلوائز يف عيد 

ال�صتقالل.

اأ�سماء الفائزين بحملة خدمة الوي�سرتن 
يونيون »حّول مع بنك اال�سكان و�سارك بربح الكا�س«

كما قام البنك باإجراء ال�صحب اخلا�ص بحملة »حّول مع بنك الإ�صكان و�صارك 
اجراء  مت  حيث   ، العاملية  يونيون  وي�صرتن  �صركة  مع  بالتعاون  الكا�ص«،  بربح 
وباإجمايل  دولر   2،000 منها  كل  قيمة  نقدية  جوائز  خم�ص  على  ال�صحب 
10،000 دولر، حيث فاز بال�صحب كل من )جناح الرياحنة و�صاكر الطنطاوي 
ال�صحب  ا�صتملت عملية  وقد  ذيابات(،  واأحمد  وفاطمة ح�صان  و�صادق حيدر 
على كافة حوالت وي�صرتن يونيون ) ال�صادرة و الواردة ( والتي مت تنفيذها من 
 Call( خالل �صبكة فروع البنك ووكالئه الفرعيني ومن خالل البنك الفوري

.) Center

وجاءت حملة اجلوائز النقدية حلوالت الوي�صرتن يونيون انطالقًا من حر�ص 
بنك ال�صكان على ت�صجيع م�صتخدمي خدمة الوي�صرتن يونيون �صواء من عمالء 
البنك اأو غري العمالء لزيادة عدد احلوالت التي يتم ار�صالها اأو ا�صتالمها من 
خالل �صبكة فروع البنك ووكالئه الفرعيني اأماًل بالفوز باجلوائز العديدة التي 
يوزعها البنك على الفائزين بال�صحوبات اخلا�صة بهذه احلملة .ومن اجلدير 

بالذكر اأن بنك الإ�صكان ميتلك اأكرب �صبكة فروع و�صرافات اآلية يف الأردن .

 وميكن لعمالء البنك القيام باإ�صدار وا�صتالم حوالتهم من خالل الت�صال 
يوم اجلمعة  با�صتثناء  اأيام ال�صبوع  الفوري )Call Center  ( كافة  بالبنك 
من ال�صاعة 8 �صباحا و لغاية 12 لياًل على الرقم 065200400 اإ�صافة  لتقدمي 
اخلدمة من خالل فروع املولت لدى كل من فروعنا يف �صيتي مول ، تاج مول، 
ال�صاعة 10 �صباحًا وحتى  بارك بالزا، جالرييا مول و �صويخ مول العقبة من 

ال�صاعة 10 م�صاًء.

أخبار البنوك

امل�صتثمـــــــــــرون         ني�صان  20١5 78INVESTORS



أسس مفهومًا جديداً لخدمة المجتمع 
والتفاعل مع هيئاته ومؤسساته

أخبار البنوك

�ساهم يف اإن�ساء مظالت باملدار�س احلكومية

املجتمع  خلدمة  جديدًا  مفهومًا  الإ�صكان  بنك  اأ�ص�ص  اخرى  جهة  من 
وتربعات  م�صاهمات  خالل  من  وموؤ�ص�صاته،  هيئاته  مع  والتفاعل 
وبلديات يف خمتلف  للعديد من اجلهات من مدار�ص وجامعات  البنك 

املحافظات ومن �صمال اململكة اإلى جنوبها .
املدار�ص  العديد  املادي لإن�صاء املظالت يف  الدعم  البنك بتقدمي  وقام 
احلكومية يف اإطار اجلهود الرامية لتعزيز ال�صراكة بني القطاعني العام 
واخلا�ص واإنطالقًا من حر�ص الـبـنـك على حت�صني اخلدمــات املقدمة 
الأف�صل  اخلدمة  لتقدمي  اجلهود  تكاتف  ب�صرورة  واإميانه  للمواطنني 
على  الإ�صكان  بنك  .ويحر�ص  املجالت  خمتلف  يف  املواطنني  جلميع 
تقدمي الدعم والرعاية ملختلف اجلهات، كاإحدى الو�صائل التي يتبناها 
البنك يف  لروؤية  وترجمة  املجتمع  امل�صتدامة يف  التنمية  لتحقيق  البنك 
ل  دوره  اأن  على  البنك  يوؤكد  حيث  الجتماعية،  مب�صوؤوليته  التزامته 
بكثري  يتخطى ذلك  بل  اقت�صادية فح�صب،  موؤ�ص�صة  كونه  يقت�صر على 

حيث يقدم البنك يد العون وامل�صاعدة ملختلف فئات املجتمع .
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أخبار البنوك

بنك اإلتحاد يستحوذ على %10 
من البنك الوطني في فلسطين

قام بنك الحتاد بتوقيع الإتفاقية النهائية لل�صراكة 
فل�صطني،  يف  الوطني  البنك  مع  الإ�صرتاتيجية 
وذلك عن طريق �صم اأ�صول والتزامات فرع بنك 
الحتاد يف فل�صطني الى البنك الوطني، ولي�صبح 
بن�صبة  ا�صرتاتيجيًا  �صريكا  اثره  الإحتاد على  بنك 
يف  متثيلة  مع  الوطني  البنك  مال  راأ�ص  من   %10

جمل�ص الإدارة.
ومن اجلدير بالذكر اأن البنك الوطني من البنوك 
خالل  منوًا  الأ�صرع  كان  وقد  فل�صطني  يف  الرائدة 
املطلوبات  حيث  من  املا�صية  �صنوات  اخلم�ص 
واملوجودات، حيث اأن موجودات البنك و�صلت الى 
606 مليون دولر وودائع العمالء بلغت 387 مليون 

دولر كما ويبلغ را�ص مال البنك75 مليون دولر.
ع�صام  الحتاد  بنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأكد 

على  املحافظة  على  البنك  حر�ص  على  �صلفيتي، 
ثقته  عن  وعرب  كما  الفل�صطيني،  بال�صوق  تواجده 
منو  حتقيق  من  متكن  الذي  الوطني  البنك  باأداء 
لتخاذ  الحتاد  بنك  دعى  مما  متميزة،  ونتائج 
واحد  فرع  يف  ا�صتثمار  من  تواجده  بتحويل  قرار 
الى م�صاهمة بن�صبه 10% يف بنك فل�صطيني مدرج 
يف  املال  راأ�ص  �صوق  يف  عامة  م�صاهمة  ك�صركة 

فل�صطني.

� اململكة ا�ردنية الهاشمية..
مشروعك الصناعي

هل ترغب بإطالق

شركة املدن الصناعية ا�ردنية
تبدأ  وا�عفاءات  واحلوافز  التسهيالت  من  متميزة  باقة  ع�  ملشروعك  ا�مثل  احلاضنة  لك  توفر 

حلظة استثمارك..

ملاذا املدن الصناعية ا�ردنية؟
لضريبة  تخضع  الصناعي  املستثمر  مش�يات  جميع 

املبيعات بنسبة الصفر وجمارك بنسبة الصفر.
ضريبة دخل سنوية ثابتة مقدارها ٥٪.

تخضع كافة الضرائب ا�خرى لنسبة الصفر.
قانون  مزايا  بكافة  تتمتع  تنموية  صناعية/  مدن  خمسة 

املناطق التنموية واحلرة.
تغطي املواقع ـ عمان – اربد – الكرك – املفرق – املوقر

توفر اخلدمات ا�ساسية واملساندة.
للمستثمر  بالنسبة  بالكامل  املشروع  متلك  إمكانية 

ا�جنبي.

مبــــا ..
- مبا³ منطية جاهزة.

- مساحات ºتلفة تبدأ من ١٠٠م٢  ولغاية ١٣٠٠ م٢.
- تتوفر جميع اخلدمات الالزمة.

أراضــــي..
اراضي صناعية مطورة

- مساحات ºتلفة تبدأ من ٢٥٠٠ م٢
- توفر خدمات البنية التحتية

- قطع ا�راضي موزعة حسب القطاع الصناعي

خدمة املكان الواحد..
- رخصة املهن

- رخصة ا�نشاءات
- اوذنات ا�شغال

- خدمات املياه والكهرباء وا�تصال
قانون  مينحها  التي  واحلوافز  ا�عفاءات  من  ا�ستفادة   -

املناطق التنموية

 Tel. +962 568 00 55 Ext.159   |   Mob. +962 79 9 323 719
sales@jiec.com   |  www.jiec.com
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� اململكة ا�ردنية الهاشمية..
مشروعك الصناعي

هل ترغب بإطالق

شركة املدن الصناعية ا�ردنية
تبدأ  وا�عفاءات  واحلوافز  التسهيالت  من  متميزة  باقة  ع�  ملشروعك  ا�مثل  احلاضنة  لك  توفر 

حلظة استثمارك..

ملاذا املدن الصناعية ا�ردنية؟
لضريبة  تخضع  الصناعي  املستثمر  مش�يات  جميع 

املبيعات بنسبة الصفر وجمارك بنسبة الصفر.
ضريبة دخل سنوية ثابتة مقدارها ٥٪.

تخضع كافة الضرائب ا�خرى لنسبة الصفر.
قانون  مزايا  بكافة  تتمتع  تنموية  صناعية/  مدن  خمسة 

املناطق التنموية واحلرة.
تغطي املواقع ـ عمان – اربد – الكرك – املفرق – املوقر

توفر اخلدمات ا�ساسية واملساندة.
للمستثمر  بالنسبة  بالكامل  املشروع  متلك  إمكانية 

ا�جنبي.

مبــــا ..
- مبا³ منطية جاهزة.

- مساحات ºتلفة تبدأ من ١٠٠م٢  ولغاية ١٣٠٠ م٢.
- تتوفر جميع اخلدمات الالزمة.

أراضــــي..
اراضي صناعية مطورة

- مساحات ºتلفة تبدأ من ٢٥٠٠ م٢
- توفر خدمات البنية التحتية

- قطع ا�راضي موزعة حسب القطاع الصناعي

خدمة املكان الواحد..
- رخصة املهن

- رخصة ا�نشاءات
- اوذنات ا�شغال

- خدمات املياه والكهرباء وا�تصال
قانون  مينحها  التي  واحلوافز  ا�عفاءات  من  ا�ستفادة   -

املناطق التنموية
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أخبار البنوك

على مدار العام

بنك األردن يطلق عرضًا ترويجيا لعمالء 
الباقات المصرفية وبطاقة فيزا البالتينية

عر�صا  �صينما  تاج  مع  وبالتعاون  الأردن  بنك  اأطلق 
املميز،  )الو�صام  امل�صرفية  الباقات  بعمالء  خا�صا 
املميز،  طموحي  ا�صتقراري،  املميز،  ا�صتقراري 
طموحي( ا�صافة الى حاملي البطاقة الئتمانية فيزا  
البالتينية، بحيث ميّكن عمالئه ال�صتفادة من هذا 

العر�ص على مدار العام. 
العام  مدار  على  ي�صتمر  والذي  العر�ص  وي�صمل 
لكل  جمانًا   وبو�صار  �صينما  تذكرة  على  احل�صول 
اليل  ال�صراف  بطاقات  من  باأي  م�صرتاه  تذكرة 
اخلا�صة بالباقات امل�صرفية املذكورة اأو بطاقة فيزا  

البالتينية.
اخلدمات  ا�صرتاتيجية  �صمن  احلملة  هذه  وتاأتي 
لتمييز عمالئه  الأردن  امل�صرفية لالأفراد لدى بنك 
العرو�ص  خالل  من  مكافاأتهم  يف  وال�صتمرار 

من  للعديد  بالإ�صافة  احل�صرية،  واخل�صومات 
املزايا التي تندرج �صمن باقاته امل�صرفية كربنامج 
معامالتهم  على  العمالء  يكافئ  الذي  نقاطي 
املطبخ،  )التعليم،  اخلا�صة  والقرو�ص  امل�صرفية 
الراتب  قيمة  ربح  على  ال�صهري  وال�صحب  الزواج( 
املميز«  »عمالء  خلدمة  خا�صة  اأق�صام  وتخ�صي�ص 
باأجواء مريحة من خالل مديري عالقات العمالء، 
الأخرى  البنك  فروع  يف  خدمتهم  اأولوية  عن  ف�صال 

املنت�صرة يف اململكة.
م�صروع  بدعم  الردن  بنك  قام  اخرى  جهة  من 
العربية  اجلمعية  مع  بالتعاون  اخل�صراء«  »القافلة 
ال�صجار  زراعة  الى  تهدف  والتي  الطبيعة  حلماية 

املثمرة واحلرجية يف خمتلف مناطق اململكة.
ونفذ البنك واجلمعية موؤخرا حملة ت�صجري يف منطقة 

ال�صلط،  بلدية  مع  وبالتعاون  ال�صلط  مدينة  يف  عريا 
وزارة الزراعة وجمعية البرية اخلريية، حيث �صهدت 
الفعالية م�صاركة حما�صية كبرية وبح�صور ما يقارب 
واجلمعيات  الردن  بنك  موظفي  من  متطوعًا   150

امل�صاركة ومت زراعة ما يقارب 500 �صجرة خروب.
وجاءت م�صاركة بنك الردن �صمن برامج امل�صوؤولية 
اأهمية  على  تركز  والتي   2015 لعام  الجتماعية 
الوعي  ون�صر  البيئية  بالق�صايا  ال�صباب  انخراط 
الت�صحر  ومكافحة  اخل�صراء  الرقعة  زيادة  باأهمية 

يف الردن.
اخل�صراء  القافلة  م�صروع  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
اطلق عام 2003 من �صمن برامج اجلمعية العربية 
حلماية الطبيعة، حيث متكنت خالل هذه الفرتة من 

اجناز عدة م�صاريع يف خمتلف حمافظات اململكة.
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البنك التجاري األردني يحصل على شهادة 
التوافق مع مجلس البطاقات العالمي

ح�صل البنك التجاري الأردين على �صهادة التوافق 
باأمن  املخت�صة   PCI العاملي  البطاقات  جمل�ص  مع 
بكافة  امل�صرفية  البطاقات  معلومات  وحماية 
الأمن  معايري  اأعلى  بتطبيق  واملرتبطة  اأنواعها 
امل�صتمر  �صعيه  اطار  يف  وذلك  عليها،  واحلماية 
البنك  يكون  وبذلك   ، خدماته  و  اأنظمته  لتطوير 
التجاري الأردين من اوائل البنوك الأردنية الرائدة 
الأحدث  بن�صختها  ال�صهادة  هذه  على  يف احل�صول 

)ال�صدار الثالث(.
 PCI-DSS (Payment ال�صهادة  هذه  ومتنح 
 Card Industry – Data Security
واأحدث  اأهم  تطبق  التي  للبنوك   )  Standards
بيانات  و�صرية  اأمن  لقيا�ص  امل�صرفية  املعايري 
البنك  يقدمها  التي  البطاقات  حملة  من  العمالء 

بكافة اأنواعها وذلك خالل تعامالتهم امل�صرفية.
الأردين  التجاري  البنك  من  تاأكيدًا  ذلك  وياأتي 
اأعلى معايري احلماية والأمن امل�صريف  على تقدمي 
واجلودة يف نوعية اخلدمات التي يقدمها لعمالئه، 

والتي يحر�ص البنك على الرتقاء بها ورفع م�صتوى 
من  اأمانًا  واأكرثها  امل�صتويات  اأعلى  اإلى  كفاءتها 
التقنية  ال�صوابط  من  ملجموعة  المتثال  خالل 
والفنية والإجرائية التي ت�صاهم يف �صبط املخاطر 
مدرو�صة  ا�صرتاتيجيات  �صمن  عليها  وال�صيطرة 
تتوافق مع املعايري الدولية، مما �صي�صاهم يف تعزيز 
مكانة البنك على امل�صتوى املحلي وامل�صتوى الدويل.

وقد ا�صتلم ال�صهادة ممثال عن البنك مهدي عالوي 
املدير العام للبنك التجاري الأردين وبح�صور عدد 
من روؤ�صاء القطاعات و املدراء التنفيذيني وكذلك 
ال�صت�صارية  ال�صركة  وهي  �صتورم  راندوم  �صركة 

للبنك.
ويف هذا ال�صدد عقب عالوي »اأن هذه ال�صهادة مت 
كبرية  بجهود  البنك  قام  ان  بعد  عليها  احل�صول 
لتطوير براجمه ومعداته ، كما وتعترب هذه ال�صهادة 
من متطلبات البنك املركزي الأردين، والتي تهدف 
بالبطاقات  للتعامل  واآمنة  �صليمة  بيئة  اإيجاد  اإلى 
فاإن  وبالتايل  الأردنية،  البنوك  لكافة  امل�صرفية 

ح�صول البنك التجاري الأردين على هذه ال�صهادة 
املعايري  هذه  تطبق  التي  البنوك  اأوائل  من  يجعله 
العاملية يف الردن و املنطقة، وياأتي ذلك �صمن �صعي 
البنك املتوا�صل للتميز والريادة يف نوعية اخلدمات 
الأولى  الدرجة  يف  تهدف  والتي  لعمالئه  املقدمة 
اإلى تلبية متطلباتهم امل�صرفية املتنوعة با�صتخدام 

اأحدث التقنيات واأكرثها اأمانًا«.
من جانبه قال الدكتور رمزي ال�صناع املدير العام 
:»نحن  الو�صط  ال�صرق  يف  �صتورم  راندوم  ل�صركة 
التجاري  البنك  حققه  الذي  بالجناز  فخورون 
المر  البطاقات  اأمن  ملعيار  المتثال  يف  الردين 
الذي يوؤكد على وجود البيئة الآمنة للبطاقات التي 

ي�صدرها البنك التجاري الردين«.
�صتورم هي  راندوم  �صركة  اأن  بالذكر  ومن اجلدير 
�صركة خمت�صة يف اأمن املعلومات مقرها يف اململكة 
املتحدة، ومعتمدة عامليًا من قبل جمل�ص البطاقات 
العاملي PCI ، وتعترب من ال�صركات املعروفة يف هذا 

املجال يف الردن واملنطقة.

أخبار البنوك
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رعا حملة إدارة السير المركزية لتعزيز السالمة على الطرقات

»البنك العربي« يحصل على جائزة 
»أفضل قرض سكني« في المنطقة

 The Banker(  منحت جملة ذا بانكر ال�صرق الأو�صط
اآي  بي  »�صي  موؤ�ص�صة  عن  ال�صادرة   )Middle East
قر�ص  »اأف�صل  جائزة  موؤخرًا  العربي  فاينن�صال«البنك 
مزايا  من  البنك  يقدمه  ملا  تقديرًا  املنطقة،  يف   �صكني 
لعمالئه على �صعيد القرو�ص ال�صكنية يف املنطقة  والتي 
تت�صمن معدلت الفائدة التناف�صية وفرتة ال�صداد املرنة 

وال�صفافية التامة. 
وقد مت منح  البنك هذه اجلائزة بعد ح�صوله على اأعلى 
اأجرته املجلة  ن�صبة من الأ�صوات خالل ال�صتفتاء الذى 

موؤخرًا.
اخلدمات  جمموعة  مدير   - تنفيذي  رئي�ص  نائب  وقال 
احل�صيني  نعيم  العربي  البنك  يف  لالأفراد  امل�صرفية 
البنك على هذا  »اإن ح�صول  تعليقًا على هذه اجلائزة، 
مكانة  يعك�ص  مرموقة،  عاملّية  جهة  من  املقدم  التكرمي 
ومنتجات  م�صرفية  حلول  تقدمي  يف  الرائدة  البنك 
هذا  وياأتي  كما   ، لعمالئنا  الحتياجات  خمتلف  تنا�صب 
حتقيقها  مّت  التي  النجاحات  ل�صل�صلة  اإ�صتمرارًا  التكرمي 
يقدمها  والتي  لالأفراد  امل�صرفية  اخلدمات  �صعيد  على 

البنك على امل�صتويني املحّلي والإقليمي«.
به  يحظى  الذي  الكبري  بالإقبال  �صعداء  نحن  واأ�صاف« 
منتج القر�ص ال�صكني يف البلدان التي نقدمه فيها نظرًا 
ملا يوفره هذا املنتج من مزايا متعددة ومرونة عاليةتلبي 

رغبات وتطلعات العمالء .
ويقّدم البنك العربي اأنواعًا خمتلفة من القرو�ص ال�صكنّية 

خمتلف  من  عمالئه  كافة  متطلبات  مع  تتالءم  التي 
اجلاهزة  ال�صقق  متويل  قرو�ص  منها  املجتمع،  �صرائح 
وغريها.  املنازل  بناء  ومتويل  الأرا�صي  �صراء  ومتويل 
التي  املناطق  كاّفة  يف  فارقة  عالمة  املنتج  هذا  وي�صّكل 
يقدم فيها البنك العربي خدماته امل�صرفّية، حيث يوفر 
ح�صاباتهم  ربط  تخولهم  التي  الكافية  املرونة  لعمالئه 
ذلك  كل  تواجدوا،  اأينما  ال�صكني  القر�ص  ح�صاب  مع 
اخرى  جهة  اإقليميًا.من  املمتدة  الفروع  ب�صبكة  مدعومًا 
املجتمعات  خدمة  يف  العربي  البنك  التزام  اإطار  ويف 
املحلية، فقد وا�صل وللعام اخلام�ص على التوايل رعايته 
بالتن�صيق  اطالقها  مت  والتي  فرحتي«  »مدر�صتي  حلملة 
اإلى زيادة وعي  ال�صري املركزّية، بحيث تهدف  اإدارة  مع 
طالب املدار�ص حول مفهوم ال�صالمة املرورّية والقواعد 
الرئي�صّية لعبور ال�صارع لتجنيبهم املواقف اخلطرة على 
لهذه احلملة من  العربي  البنك  الطرقات.وتتمّثل رعاية 
حملة  ا�صم  يحمل  كتّيب  األف   50 وتوزيع  طباعة  خالل 
ويحتوي   « ال�صري  مع  لون   « وكتيب  فرحتي«  »مدر�صتي 
يخ�ص  فيما  للطالب  �صهلة  بلغة  واإر�صادات  ر�صائل  على 
ال�صري  اإدارة  تنفيذ  اإلى  بالإ�صافة  املرورّية،  ال�صالمة 
ملجموعة من الفعاليات التوعوّية واملحا�صرات واحللقات 
زودت  وقد  هذا  اململكة،  مناطق  معظم  يف  النقا�صّية 
اإدارة ال�صري البنك بـ 3،000 ن�صخه من هذا الكتيب ليتم 
اأجل تعزيز  العربي من  توزيعه على عمالء ح�صاب جيل 
الوعي لديهم حول هذا املو�صوع الهام. قال نائب رئي�ص 
طارق  العربي  البنك  يف  الرباندجن  اإدارة  مدير  اأول- 
تنفيذ  »اإن  احلملة:  هذه  على  تعليقه  ويف  ح�صن  احلاج 

ياأتي ا�صتمرارًا  التوايل  هذه احلملة للعام اخلام�ص على 
للجهود التي يبذلها البنك العربي على �صعيد امل�صوؤولّية 
ادارة   / العام  المن  مديرية  مع  وبالتعاون  الجتماعية 
اإلى  احلملة  هذه  خالل  من  ونهدف   ، املركزية  ال�صري 
التي  املرورّية  الق�صايا  املدار�ص حول  زيادة وعي طالب 

باتت ت�صكل حتديًا كبريًا«. 
بني  املرورية  والتوعية  الثقافة  ن�صر  ي�صكل   « واأ�صاف 
ال�صري  اإدارة  مع  بالتعاون  املدار�ص  يف  الطلبة  اأبنائنا 
ال�صالمة  حتقيق  يف  الأ�صا�صية  العنا�صر  اأحد  املركزية 
اإلى  و�صوًل  الطرق  حوادث  من  واحلد  ال�صاملة  املرورية 
حماية الأرواح واملمتلكات ».ويف ال�صياق ذاته قال العقيد 
»تتزامن  املركزية  ال�صري  ادارة  مدير  احلراح�صة  يا�صر 
املدار�ص، وهي جزء  اإلى  هذه احلملة مع عودة الطالب 
من اجلهود التي يّتم بذلها يف كل ف�صل درا�صي والهادفة 
اإلى زيادة الوعي بق�صايا املرور ب�صكل ي�صّهل على الطالب 

فهمها وتطبيقها«. 
تهدف  وطنّية  موؤ�ص�صة  املركزّية  ال�صري  »«اإدارة  واأو�صح 
اإلى زيادة الوعي ب�صكل عام وحتر�ص على توفري احلماية 
للمواطنني من الأخطار الناجمة عن ال�صلوكيات املرورّية 

اخلاطئة«.
للم�صوؤولية  العربي  البنك  اأن برنامج  ومن اجلدير ذكره 
يرتكز  الأوجه  متعدد  برنامج  هو  »معًا«  الجتماعية 
من  املجتمع  من  خمتلفة  جوانب  وتنمية  تطوير  على 
خالل مبادرات ون�صاطات متنوعة ت�صهم يف خدمة عدة 
البيئة  وحماية  الفقر  ومكافحة  ال�صحة  وهي  قطاعات 

والتعليم ودعم الأيتام.
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البنك العربي يفوز بجائزة أفضل بنك 
تمويل تجاري في الشرق األوسط للعام 2015

جائزة  على  موؤخرًا  العربي  البنك  حاز 
ال�صرق  منطقة  يف  جتاري  متويل  بنك  »اأف�صل 
العاملّية  فاينان�ص  غلوبال  جملة  الأو�صط«من 
الجتماع  خالل  )Global Finance( وذلك 
للتمويل  امل�صرفينّي  جلمعية  العاملي  ال�صنوي 
يف  موؤخرًا  عقد  الذي    )BAFT(والتجارة
اأم�صرتدام. هذا وقد ا�صتحق البنك العربي هذه 
ونطاق  امل�صرفّية  عملياته  حلجم  وفقًا  اجلائزة 
بالإ�صافة  العمالء  تغطيته عاملّيًا وم�صتوى خدمة 
اإلى قدرته التناف�صّية العاملية والبتكار يف اأعماله.
�صّرحت  الإجناز  هذا  على  تعليقها  ويف 
الآن�صةرندةال�صادق، نائباملديرالعامالتنفيذي يف 
البنك العربي »اإن ح�صول البنك العربي على هذا 
املكانة  تاأكيدًا جديدًا على  يعترب  العاملي  التكرمي 
الرائدة التي يحتلها البنك على امل�صتويني املحلي 
احللولمل�صرفيةاملتكاملةالتي  خالل  والقليميمن 
قطاعات  خمتلف  يف  لعمالئه  البنك  يقدمها 
الأعمال« واأ�صافت: »اإننا يف البنك العربي نحر�ص 
وكوادرنا  العاملّية  فروعنا  �صبكة  توظيف  على 
املهنية املوؤهلة واأنظمتنا املتطورة خلدمة عمالئنا 
وتعزيز مكانتنا التناف�صية على خمتلف الأ�صعدة 
طويلة  �صنني  عرب  اإلىخربتنااملمتدة  م�صتندين 

وفهمنا العميق لطبيعة واحتياجات املنطقة«.
بدورها قالت الآن�صة ناديا التلهوين، نائب رئي�ص 
يف  التجاري  والتمويل  النقد  اإدارة  »مدير  اأول 

كاأف�صل  لختيارنا  فخورون  »اإننا  العربي  البنك 
بنك متويل جتاري يف ال�صرق الأو�صط، حيث يعترب 
لأعمال  ال�صرتاتيجية  الركائز  اأحد  القطاع  هذا 
على  خالله  من  نحر�ص  والذي  العربي  البنك 
حلول  لتوفري  امل�صرفية  التقنيات  اأحدث  تقدمي 
ل�صركائنا  خ�صي�صًا  م�صّممة  مبتكرة  ومنتجات 
اإ�صافة  املحلينّي،  وامل�صتوردين  امل�صّدرين  من 
اإلى ال�صركات الإقليمية والعاملية التي حتتاج اإلى 

خدمات التمويل التجاري يف خمتلف الدول«. 
واجلدير بالذكر اأن حمرر مبجلة غلوبال فاينان�ص 
قد قاموا باختيار اأف�صل مزودي التمويل التجاري 
واآراء  حتليالت  على  بناًء  املختلفة  للمناطق 
نتائج  اإلى  املجال،بالإ�صافة  هذا  يف  املخت�صني 

بني  املجلة  اأجرته  الذي  اخلا�ص  ال�صتبيان 
النتائج  وم�صداقية  دقة  زيادة  اأجل  من  قرائها 

النهائية.  
قد  كان  العربي  البنك  اأن  اإلى  الإ�صارة  وجتدر 
خالل  العاملّية  اجلوائز  من  العديد  على  ح�صل 
بنك  اأف�صل  جائزة  اأبرزها  املن�صرم،  العام 
غلوبال  جملة  من  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف 
جتاري  متويل  بنك  اأف�صل   وجائزة  فاينان�ص 
العاملية،  فاينان�ص  اإمييا  جملة  من  املنطقة  يف 
يف  النقد  اإدارة  جمال  يف  بنك  اأف�صل  وجائزة 
غلوبال  جملة  من   2014 للعام  الأو�صط  ال�صرق 
�صركة  عن  ال�صادرة  اإف  اإ�ص  اآي  اإنف�صرت/ 

يورومنياملالية العاملية. 
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7.6 مليون دينار أرباح
 »الوطنية للدواجن« في 2014

حققت  اأنها  للدواجن  الوطنية  ال�صركة  قالت   
�صايف اأرباح بعد ال�صريبة واملخ�ص�صات بقيمة 
7.62 مليون دينار خالل العام املا�صي 2014، 
مقابل حوايل 4.7 مليون دينار من العام الذي 

�صبقه 2013 وبن�صبة منو %61.7.
ارباح  بلغت  فقد  ال�صركة  بيان  وبح�صب 
واملبيعات  ال�صريبة  قبل  للدواجن«  »الوطنية 
خالل العام املا�صي 2014 حوايل 7.7 مليون 
دينار مقارنة مع حوايل 5.08 مليون دينار من 
بلغ  الذي  الوقت  �صبقه 2013، يف  الذي  العام 
فيه جمموع موجودات ال�صركة 91 مليون دينار 

يف 2014.
للدواجن  الوطنية  ل�صركة  العام  املدير  وقال 
حققتها  التي  النتائج  ان  �صامل،  اأبو  فخري 
الى  ت�صري  املا�صي 2014  العام  ال�صركة خالل 
قوة ال�صركة املالية والثقة الكبرية التي حتظى 
بها من قبل العمالء، حيث متيز اداء ال�صركة 
مبوا�صلة حتقيقها للنمو وتركيزها على تقدمي 
كل ما هو جديد من املنتجات لتغطية ال�صواق 

يف كافة مناطق اململكة.
واأ�صاف ان منتجات ال�صركة باتت اليوم تعترب 
الختيار الول للم�صتهلك وتعتمد يف عملها على 

وامل�صداقية  واملبادىء،  القيم  من  جمموعة 
والأمانة يف العمل، واجلودة يف النتاج والعمل 
بروح الفريق، كما تتميز بقدرتها على التكيف 

مع الظروف املتغرية.
واكد �صامل ان من اهم عوامل النجاح لل�صركة 
من  تبداأ  متكاملة،  اإنتاج  بحلقة  متتعها  هو 
اإلى  الأمهات،  مزارع  يف  التفريخ  بي�ص  اإنتاج 
الواحد،  اليوم  ذا  الطري  تنتج  التي  الفّقا�صات 
الذي ير�صل اإلى مزارع الدجاج الالحم، حتى 
ي�صل وزنه اإلى احلجم املطلوب، ليتم اإر�صاله 

فيما بعد اإلى امل�صلخ اململوك من ال�صركة. 

اإلستثمار في القطاع الغذائي

سالم: تميز أداء الشركة خالل العام الماضي بمواصلة تحقيق النمو
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»شادي رمزي« المجالي رئيس تنفيذي
»New Vision لشركة »الرؤية الحديثة 

املجايل  ال�صالم  عبد  رمزي«  »�صادي  ت�صلم 
»الروؤية  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  من�صب 
احل�صري  الوكيل   New Vision احلديثة 
لالأجهزة  اململكة  اإلكرتونيك�ص« يف  لـ»اإل جي 
والأجهزة  واملكيفات  والرتفيهية  املنزلية 
اخللوية، ابتداء من 8 اآذار من العام 2014، 
وذلك خلفًا للمهند�ص ق�صي الغرايبة والذي 
�صينتقل لتويل مهام جديدة كم�صت�صار ملجل�ص 

اإدارة ال�صركة.
من�صب  بتويل  اعتزازه  عن  املجايل  وعرّب 
احلديثة  »الروؤية  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص 
امل�صوؤولية  »اأدرك  وقال:   New Vision
والتي  املن�صب  هذا  يحملها  التي  الكبرية 
ل�صتكمال  واإخال�ص  بكل جد  للعمل  تدفعني 
على  للبناء  متطلعًا  ال�صركة،  عطاء  م�صرية 
النجاحات والإجنازات املتميزة التي حققتها 

الروؤية احلديثة New Vision حتى اليوم«.
املرحلة  يف  اهتمامنا  حمور  »�صيكون  وقال 
اأهمية  اأولينا  فلطاملا  امل�صتهلك،  هو  القادمة 
ونحر�ص  له،  نقدمها  التي  للخدمات  كربى 
يتوقعه  م�صتوى  باأف�صل  دومًا  تكون  اأن  على 

من �صركة »الروؤية احلديثة«.

امل�صتهلكني  اإلى  للو�صول  »ن�صعى  واأ�صاف: 
اخلدمة  م�صتوى  نف�ص  وتوفري  كانوا  اأينما 
توافر  �صمان  مع  اململكة،  اأنحاء  جميع  يف 
خمتلف  يف  املتنوعة  وخدماتنا  منتجاتنا 
املحافظات، فنحن ندر�ص جميع الإمكانيات 
و�صنظّل  امل�صتهلكني.  ر�صا  ل�صمان م�صاعفة 
التي  احلديثة«  »بروؤيتنا  متم�ّصكني  دائمًا 

تدفعنا للم�صي نحو الأمام«.

اجلديدة  الإدارة  اأولويات  اأن  اإلى  واأ�صار 
حماور  ثالثة  حول  ترتّكز  املرحلة  هذه  يف 
موا�صلة  على  العمل  �صيتم  فداخليًا  رئي�صية؛ 
وعملياتها  لل�صركة  التحتية  البنية  تطوير 
البحث  �صيتم  كما  الب�صرية،  ومواردها 
الناجحة  ال�صراكة  على  البناء  كيفية  يف 
اإلكرتونيك�ص«  وامل�صتدامة مع �صركة »اإل جي 
يف  ا�صتثماراتها  تو�صعة  على  يحّفزها  مبا 

الأردن.
البناء  اأهمية  على  املجايل  رّكز  كذلك 
احلديثة«  »الروؤية  جتمع  التي  العالقة  على 
املوزعني، موؤكدًا على تقديره  ب�صركائها من 
العالقة  هذه  باإجناح  امللتزمني  للعمالء 

ال�صركة  الأ�صا�صي يف جناح م�صرية  ودورهم 
وا�صتمراريتها.

املنا�صب  العديد من  �صغل  قد  املجايل  وكان 
ل�صركة  الن�صمام  قبل  املحورية  الإدارية 
اأبرزها   ،”New Vision احلديثة  »الروؤية 
عام  ومدير  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  من�صب 
للت�صميم  الثاين  عبداهلل  امللك  مركز 
من�صب  ذلك  وقبل   ،)KADDB( والتطوير 
الرئي�ص التنفيذي ل�صركة تطوير العقبة، كما 
والإيرادات يف  توّلى مهام مفو�ص اجلمارك 
اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة  �صلطة 
وكان ع�صوًا يف جمل�ص مفو�صيها، اإلى جانب 
�صغله ملن�صب املدير العام يف �صركة »�صرايا 

العقبة«، وغريها من املنا�صب الإدارية.

البكالوريو�ص  �صهادة  على  حا�صل  واملجايل 
كلية  من  الع�صكرية  والعلوم  الريا�صيات  يف 
كارولينا  يف  الع�صكرية   Citadel �صيتاديل 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  اجلنوبية 
يف  املاج�صتري  �صهادة  وعلى   ،1983 العام 
جورج  جامعة  من  الكومبيوتر  هند�صة 

وا�صنطن الأمريكية العام 1985.

أخبار اقتصادية
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إغالق  4 فنادق العام الماضي 2014

االضطرابات السياسية في المنطقة
 تهدد القطاع السياحي في البترا

أخبار اقتصادية

“تعاني مدينة البترا الوردية إحدى عجائب الدنيا السبع من تراجع كبير في اعداد الزوار 
والسياح، االمر الذي يهدد فيه عمل القطاع السياحي في هذه المدينة التاريخية.

التراجع الكبير في اعداد الزوار والسياح العرب واالجانب باالضافة الى المحليين، دفع 4 فنادق 
العام الماضي لإلغالق، في الوقت الذي يخشى أصحاب فنادق إغالق

 منشآتهم بحال استمر الوضع على حاله.”
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القطاع السياحي في البترا يعاني من زيادة 
ظاهرة اإليواء خارج القانون في االقليم

النوافلة  حممد  البرتا  اإقليم  �صلطة  رئي�ص  وقال 
املناطق  بها  متر  التي  ال�صيا�صية  ال�صطرابات  اإن 
اأعداد  بانخفا�ص  كبري  ب�صكل  ت�صببت  املجاورة 
اأدى  ما  اململكة  اإلى  والأجانب  الأوروبيني  ال�صياح 
واإغالق  بالبرتا  الفنادق  اإ�صغال  ن�صب  هبوط  اإلى 

4 منها.
املن�صاآت  اأ�صحاب  من  العديد  اأكد  جانبهم  من 
مدينة  فنادق يف   4 اإن  البرتا،  مدينة  الفندقية يف 
العام  اأغلقت  الت�صنيفات  خمتلف  من  البرتا 
املا�صي نتيجة تراجع ن�صب الإ�صغال فيها وو�صولها 
حيث  فادحة،  خ�صائر  رتب   ما  ال�صفر  حد  اإلى 
ا�صتمرار  ي�صطرهم  اأن  الفنادق  اأ�صحاب  يخ�صى 

تراجع الزوار اإلى اإغالق فنادقهم.
واأكدوا اإن »جميع فنادق البرتا مهددة بالإغالق يف 
ب�صكل عام  ال�صياح  اأعداد  انخفا�ص  ا�صتمرار  حال 

احلال  بقاء  اأن  حيث  خا�ص«،  ب�صكل  والأوروبيني 
وترية  �صيزيد  حلول  وجود  دون  عليه  هو  ما  على 
اإغالق الفنادق يف مدينة البرتا، منوهني يف الوقت 
نف�صه اإلى اأن العديد من فنادق البرتا تعاين حاليا 

من ركود حيث يكاد يخلو بع�صها من ال�صياح.
اأغلقت  التي  الفنادق  اأحد  �صاحب  قال  جهته،  من 
موظفا   56 يقارب  ما  »�صرح  اإنه  البرتا  مدينة  يف 
املدينة  يف  ال�صياحة  تراجع  نتيجة  فندقه  من 
اأ�صعار  ارتفاع  من  عليه  املرتتبة  التكاليف  وارتفاع 
الكهرباء والديزل وغريها من التكاليف الأخرى«.

وبني اأن عدد العاملني يف فندقه و�صل خالل العام 
2010 حوايل 76 موظفا، لفتا اإلى اأنه بعد اإغالق 
حلني  موظفا   20 على  اأبقى  موؤقت  ب�صكل  فندقه 
الفنادق  اأ�صحاب  تواجه  التي  التحديات  معاجلة 

العاملة يف البرتا.

فواز  البرتا  فنادق  جمعية  رئي�ص  قال  املقابل   يف 
يعاين  البرتا  يف  الفندقي  القطاع  اإن  احل�صنات، 
اأزمات متتالية رافقتها احداث �صيا�صية دولية  من 
على  للقطاع  كبرية  انتكا�صات  الى  اأدت  واإقليمية 
البرتا  مدينة  معتربا  عام،  ب�صكل  الوطني  امل�صتوى 
الماكن  بقية  مع  مقارنة  تاأثرا  الكرث  وفنادقها 

اململكة. ال�صياحية يف 
للقطاع  كبرية  معاناة  عن  احل�صنات،  وك�صف 
عمل  ا�صتدامة  ان  مبينا  البرتا،  يف  ال�صياحي 
ت�صكل خ�صارة كبرية  باتت  ال�صياحية فيها  الفنادق 
وارتفاع  املداخيل  تدين  جراء  ل�صحابها  وموؤكدة 

الت�صغيل. كلف 
خمتلف  من  البرتا  يف  فنادق  �صتة  ان  وبني 
جنوم،  خم�ص  فئة  من  فندق  بينها  الت�صنيفات، 
ت�صريح  الى  وا�صطرت  اخريا  ابوابها  اغلقت 

أخبار اقتصادية
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يبيت معظم السياح في مغر وشقق 
فندقية وسكنية غير مرخصة

من  كبري  عدد  حرمان  يف  ت�صبب  ما  موظفيها، 
دون  اربابها  وبات  ال�صهري  دخلها  من  العائالت 

فر�ص عمل.
القطاع  دعم  الى  احلكومة  احل�صنات  ودعا 
ال�صياحي يف البرتا واملت�صررين من خ�صائره ا�صوة 
حالت  يف  للمت�صررين  احلكومية  بالتعوي�صات 
اجلفاف من مربي الرثوة احليوانية واملزارعني يف 

حالت الجنماد.
كما عر�ص رئي�ص جمعية الفنادق لعدد من ا�صباب 

ان�صغال  ومنها  البرتا  يف  ال�صياحي  القطاع  معاناة 
داخلية  �صراعات  يف  الردين  ال�صياحي  اجل�صم 
وعدم  العك�صي  وال�صد  ال�صد  عمليات  ت�صوبها 
وزيادة  الرئي�صة،  القطاع  م�صاكل  الى  اللتفات 
البرتا،  اقليم  يف  القانون  خارج  الإيواء  ظاهرة 
فندقية  و�صقق  مغر  يف  ال�صياح  معظم  يبيت  حيث 
فنادق  ا�صحابها  يعتربها  مرخ�صة  غري  و�صكنية 

�صياحية.
ا�صحاب  لها  يتعر�ص  التي  ال�صغوط  الى  واأ�صار 

عقاراتهم  على  احلجز  نتيجة  ال�صياحية  املن�صاآت 
الدخل،  �صريبة  قبل  من  وممتلكاتهم  و�صياراتهم 
�صركة  ورف�ص  الكهرباء  اثمان  تراكم  الى  ا�صافة 
الكهرباء  ف�صل  الى  وجلوئها  تق�صيطها  الكهرباء 
وكذلك  بداخلها،  زبائن  وجود  رغم  الفنادق  عن 

ال�صياحية. زيادة تعرفة املياه للمن�صاآت 
عالقة  اخرى  م�صاكل  هناك  ان  احل�صنات  وقال 
تعدد  ب�صبب  الفنادق  ترخي�ص  باجراءات  تتعلق 
هيئة  تتقا�صاها  التي  الر�صوم  وارتفاع  املرجعيات 
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ضريبة الدخل وتراكم أثمان الكهرباء 
تشكل عبئًا على أصحاب المنشآت السياحية

كل  عن  دينار  الف  تتجاوز  والتي  ال�صياحة  تن�صيط 
فندق، الى جانب ر�صوم �صايف الدخل والتي ت�صل 
ما  ترتاوح  وبن�صب  �صنويا  دينار  الف   3 مبلغ  الى 
بني 1 و 2 باملائة، يف ظل معاناة القطاع ال�صياحي 
ال�صائح يف جميع حتركاته من  احتكار  من ظاهرة 
ال�صخ�صية. للمنفعة  ووفقا  ال�صياحيني  الدلء  قبل 
من  جلملة  البرتا  فنادق  جمعية  رئي�ص  وعر�ص 
يف  ال�صياحي  القطاع  مل�صاكل  واحللول  املقرتحات 
باملبيت  الواحد  اليوم  �صياح  الزام  وت�صمل  البرتا، 

للموقع  دخولهم  تذكرة  �صعر  رفع  او  الفنادق  يف 
الثري من 50 الى 90 دينارا يف حال عدم املبيت، 
الفنادق  ل�صالح  التذكرة  قيمة  من  جزء  واقتطاع 
الدخل  �صريبة  من  الخرية  واعفاء  ال�صياحية 
لهيئة  تدفع  التي  والر�صوم  الرتخي�ص  ور�صوم 

ال�صياحة. تن�صيط 
منا�صبة  اآلية  ايجاد  كذلك  احل�صنات  واقرتح 
املياه  اأثمان  لتق�صيط  ال�صياحية  املن�صاآت  ل�صحاب 
هيئة  لدى  املر�صودة  املبالغ  وحتويل  والكهرباء 

لدعم  البرتا  اقليم  �صلطة  الى  ال�صياحة  تن�صيط 
من  الفنادق  احوال  وحت�صني  الداخلية  ال�صياحة 

خالل برامج ت�صجيعية م�صرتكة.
توجيه  ال�صياحية على  املكاتب  رئي�ص اجلمعية  وحث 
احلجوزات يف البرتا لفنادق ثالث جنوم فما دون، 
ما  كثريا  جنوم  خم�ص  فئة  من  الفنادق  ان  مبينا 
املتدنية ما  ال�صياحية  املوا�صم  ا�صعارها يف  تخف�ص 

يخرج الفنادق ال�صغرية الخرى من املناف�صة.
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»المدن الصناعية« تستقطب
 705 شركات صناعية في 2014

ال�صناعية  املدن  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  توقع 
الأردنية الدكتور علي املدادحة اأن ترتفع م�صاهمة 
الإجمايل من  املحلي  الناجت  ال�صناعي يف  القطاع 
26.1% مع نهاية العام 2014 اإلى 32% نهاية العام 
2025 وفقا للخطة الع�صرية التي اأقرتها احلكومة 
مع  وبالتزامن   ،2025-2015 الوطني  لالإقت�صاد 
يت�صمن  الذي  اجلديد  الإ�صتثمار  قانون  �صدور 
والرتويج  الواحدة  الإ�صتثمارية  النافذة  مواده  يف 
واملناطق  ال�صناعية  للمدن  اململكة  يف  لالإ�صتثمار 
لكافة  اململكة  يف  والإ�صتثمار  واحلرة  التنموية 

الأن�صطة الإقت�صادية.
اإجنازات  عن  حديثه  معر�ص  يف  املدادحة  وقال 
العام  خالل  الأردنية  ال�صناعية  املدن  �صركة 
ن�صبة  عائد  ومعدل  الإنتاجية  الكفاءة  اإن   ،2014
الإ�صتثمار يف القطاع ال�صناعي اأعلى من غريه من 
اخلدمية،  القطاعات  ومعظم  ال�صلعية  القطاعات 
والأمم  الدول  وتقدم  وتطور  تنمية  اإن  م�صيفا 
بزيادة ن�صبة م�صاهمة القطاع ال�صناعي يف الناجت 
والإ�صتقرار  الثبات  من  ميكنها  الإجمايل  املحلي 

واحل�صور يف الإقت�صاد الدويل.
ال�صناعية  املدن  �صركة  اأن  املدادحة  وك�صف 
لالإ�صتثمارات  والأمثل  الأكرب  احلا�صن  تعد  التي 
ال�صناعية يف اململكة، ا�صتقطبت حتى نهاية العام 

بـ  مقارنة  �صناعية  �صركات   )705( قرابة   2014
)617( �صركة لنف�ص الفرتة من العام الذي �صبقه 
وبن�صبة  ال�صناعية  القطاعات  خمتلف  من   2013
مقداره  ا�صتثمار  بحجم   ،)%12.5( بلغت  منو 
 )  2293،84( بـ  مقارنة  دينار  مليون   )2450(
مليون دينار لنف�ص الفرتة من العام 2013 وبن�صبة 
�صناعية  مدن  خم�ص  يف    )%6.4( بلغت   منو 

اأقامتها ال�صركة يف اململكة.
املدن  يف  ال�صادرات  حجم  فاإن  للمدادحة  ووفقا 
ال�صناعية بلغ اأي�صا لذات الفرتة )1090 ( مليون 
لنف�ص  دينار  مليون   )  1060  ( بـ  مقارنة  دينار  
الفرتة من العام 2013 وبن�صبة منو بلغت  )%2.8( 
وهو ما ي�صكل حوايل )25%( من اإجمايل �صادرات 
ن�صبته  وما  التحويلية  ال�صناعات  من  اململكة 
)22%( من حجم ال�صادرات الوطنية، م�صيفا اإن 
هذه الإ�صتثمارات وفرت  قرابة )48( األف فر�صة 
الف   )39( مقارنة  التخ�ص�صات  كافة  يف  عمل 
فر�صة عمل خالل العام 2013 وبن�صبة منو بلغت )  
17%(، مبينا اأن فر�ص العمل يف املدن ال�صناعية 
يف  العاملني  اإجمايل  من   )%28( حوايل   �صكلت 

قطاع ال�صناعات التحويلية يف اململكة،.
وبني اأن ال�صركة تتجه لإقامة مدن �صناعية جديدة 
مع  يتوافق  مبا  اململكة  حمافظات  من  عدد  يف 
بعد  خا�صة  الأردنية  للحكومة  الع�صرية  اخلطة 

العاملة  ال�صناعية  املدن  الإ�صغال يف  ن�صب  و�صول 
اإلى ن�صب مرتفعة، حيث و�صلت ن�صبة الإ�صغال يف 
ابن احل�صني يف �صحاب  الثاين  يف مدينة عبداهلل 
والتي اأن�صاأتها ال�صركة عام 1985 اإلى 100% وت�صم 
ن�صبة  و�صلت  فيما  �صناعية،  �صركة  حاليا )448( 
 %99 اإلى  ال�صناعية  احل�صن  مدينة  يف  الإ�صغال 
املوقر  مدينة  ويف  �صناعية،  �صركة  وت�صم )138( 
من   %70 اإلى   2010 عام  اأطلقت  التي  ال�صناعية 
طورتها  التي  الأولى  املرحلة  م�صاحة  اإجمايل 
ال�صركة وت�صم )49( �صركة �صناعية، ويف مدينة 
الكرك  ال�صناعية يف  الثاين  بن عبداهلل  احل�صني 
ومدينة  �صناعية،  �صركة   )22( وت�صم   %50 اإلى 
العقبة ال�صناعية الدولية التي ت�صم )38( �صركة 
�صناعية اإلى )90%( يف املرحلة الأولى و)40%( يف 

املرحلة الثانية.
ال�صناعية  املدن  �صركة  اأعلنت  اخرى  جهة  من 
الأردنية بالتعاون مع مركز التدريب التابع ل�صركة 
يف  املالب�ص  ل�صناعة    )Pine Tree تري)  باين 
املحلية  التنمية  ومديرية  ال�صناعية  املوقر  مدينة 
بوزارة الداخلية عن توفر عدد من فر�ص التدريب 

للتاأهيل للعمل.
�صركة  خطط  مع  ان�صجاما  جاءت  اخلطوة  هذه 
�صراكتها  تعزيز  نحو  التنموية  ال�صناعية  املدن 
ال�صناعية  مدنها  �صمن  ال�صناعي  القطاع  مع 

المدادحة: الشركة 
تتجه إلقامة مدن 
صناعية جديدة في 
عدد من المحافظات

حجم الصادرات في المدن الصناعية بلغ )1090 ( مليون دينار  
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وفرت عدداً من فرص العمل
 في مدينة الموقر الصناعية

عدة  اوجه  خالل  من  لها  دعم  قوة  وت�صكيل 
اهمها توفري املزيد من فر�ص العمل لالأردنني يف 
للعمل  ا�صتقطابها  يتم  التي  ال�صناعية  ال�صركات 
مع  وبالتزامن  ال�صناعية  املدن  منظومة  �صمن 
التي وقعتها �صركة املدن ال�صناعية مع  الإتفاقية 
توحيد اجلهود  اإلى  والتي هدفت  الداخلية  وزارة 
امل�صاريع  يف  للعمل  وتاأهيلها  العمالة  تدريب  يف 
ابناء  لت�صغيل  ا�صتقطابها  يتم  التي  ال�صتثمارية 
من  واحلد  ال�صناعية  للمدن  املجاورة  املناطق 

الفقر والبطالة.
ووفقا للرئي�ص التنفيذي ل�صركة املدن ال�صناعية 
ال�صركة  فاإن  املدادحة  علي  الدكتور  الأردنية 

تويل امل�صوؤلية الإجتماعية اأ�صد اإهتمام ومن هذا 
املنطلق اأخذت ال�صركة على عاتقها التن�صيق بني 
ال�صركات ال�صناعية ومكاتب العمل والتعرف على 
العمالة  من  الإ�صتثمارية  ال�صركات  احتياجات 
�صمن  للعمل  وتاأهيلها  لتدريبها  لي�صار  الأردنية 
العمل  فر�ص  اأن  اإلى  م�صريا  معينة،  وظائف 
املوقر  مدينة  يف  تري  باين  �صركة  اأعلنتها  التي 
عنها  املعلن  الفر�ص  باكورة  تعد  ال�صناعية 
العمل  فر�ص  من  املزيد  عن  الإعالن  �صيتم  فيما 
بقية  يف  للمتدربني  �صهرية  وبرواتب  والتدريب 
املنت�صرة يف خمتلف حمافظات  ال�صناعية  املدن 

اململكة قريبا.

واأ�صاف الدكتور املدادحة اأن فر�ص التدريب املعلن 
عنها تخت�ص مبجال اخلياطة لكال اجلن�صني، يف 
باين  ل�صركة  التابع  التدريب  مركز  ك�صف  حني 
تري والتي اعلنت موؤخرا عن ا�صتثمارها واقامتها 
امتيازات  عن  املوقر  مدينة  يف  مالب�ص  مل�صنع 
للمتدرب  �صهري  راتب  ك�صرف  للمتدربني  عدة 
بال�صمان  الإ�صرتاك  مع  دينارا   )190( مقداره 
جتمعات  من  املوا�صالت  وتاأمني  الإجتماعي، 
اإلى  اإلى موقع املركز التدريبي، م�صريا  املتدربني 
حقق  حال  يف  بالتوظيف  �صينتهي  التدريب  اأن 
املتدرب متطلبات التدريب وجنح يف املقابلة ومت 

اختياره من قبل اخلرباء واملدربني.
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»زين« تطلق خدمات الجيل الرابع تجاريا
الهناندة: تكنولوجيا الجيل الرابع ستشكل نقلة نوعية 

في الحياة اليومية للمواطن في جميع المجاالت

الت�صالت  وزير  بح�صور  زين  �صركة  اطلقت 
�صليط  عزام  الدكتور  املعلومات  وتكنولوجيا 
والرئي�ص التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الت�صالت 
املهند�ص حممد الطعاين تقنية اجليل الرابع الذي 
يتميز ب�صرعات عالية جدًا و�صعات كبرية، وتغطية 

ت�صمل جميع املحافظات.
�صتطرح  اإنها  �صحفي،  موؤمتر  يف  ال�صركة  وقالت 
التقنية اجلديدة جتاريا لتنتقل بذلك اململكة الى 
التي  احلديثة  التقنيات  ارتياد  من  جديد  ع�صر 
العاملية،  الت�صالت  اأ�صواق  يف  املُقّدم  ت�صاهي 
ولتكون زين اأول م�صغل يقّدم خدمات اجليل الرابع 
)G/LTE4( يف �صوق الت�صالت املحلي، ولتكون 
ادخال هذه  التا�صعة عربيا يف  الدولة  اململكة هي 

التقنية املتطورة.
يف  عبداهلل  امللك  روؤية  الى  �صليط  الوزير  واأ�صار 
توفري اأحدث ما و�صلت اليه التكنولوجيا واتاحتها 
امام املواطن، وو�صع الردن يف موقع متقدم على 
اخلارطة العاملية يف هذا القطاع احليوي، موؤكدا 
ان قرار احلكومة ترخي�ص خدمات اجليل الرابع 
يعك�ص مدى حر�صها على ترجمة روؤية جاللته يف 

تطوير قطاع الت�صالت يف اململكة. 
�صيعزز  اخلدمات  هذه  بت�صغيل  البدء  ان  وقال 
اململكة  يف  لالت�صالت  التحتية  البنية  تطوير  من 

يف  الت�صالت  �صركات  دور  تعزيز  عن  ف�صال 
تقدمي خدماتها للم�صتهلكني ب�صرعة اأكرب وباأ�صعار 
اأف�صل وفق اأعلى م�صتويات اجلودة املتاحة يف نظم 

وخدمات الت�صالت.
اجليل  خدمات  ت�صغيل  اأهمية  �صليط  واأكد 
جميع  على  وتعميمها  م�صغل  من  اأكرث  من  الرابع 
يف  املناف�صة  يعزز  ومبا  اململكة،  حمافظات 
انت�صار  وزيادة  النطاق  عري�ص  الإنرتنت  �صوق 
احلياة،  مناحي  خمتلف  يف  وتطبيقاتها  اخلدمة 
�صيما  ل  املتعددة  القت�صادية  والقطاعات 
�صرعات  اإلى  حتتاج  التي  والتطبيقات  القطاعات 
عالية جدا والتي �صتوفرها خدمات اجليل الرابع. 
�صبكات  م�صتخدمي  عدد  زيادة  ان  الى  ولفت 
انت�صار  ن�صبة  وارتفاع  اململكة،  يف  الت�صالت 
باملئة،   73 الى  الردن  يف  النرتنت  ا�صتخدام 
وو�صول ا�صتخدام الجهزة الذكية يف اململكة الى 
اكرث من 65 باملئة �صاهم يف اعتماد املواطنني على 
هذه الجهزة وتطبيقاتها حتى ا�صحت حتتل جانًبا 

اأ�صا�صًيا يف العديد من مناحي حياتنا اليومية.
واكد اأن هذا ي�صتدعي مواكبة �صركات الت�صالت 
للتطور الهائل الذي ي�صهده العامل ويحملها اعباء 
م�صريا  الت�صغيلية،  ال�ّصعة  حيث  من  ا�صتثنائية 
�صيعمل  الرابع  اجليل  خدمات  اإدخال  ان  الى 

املناف�صة  و�صيعزز  ال�صعات،  هذه  مثل  توفري  على 
انت�صار  وزيادة  النطاق  الإنرتنت عري�ص  �صوق  يف 
اخلدمة وتوفري تطبيقات وخدمات حديثة ملختلف 

القطاعات القت�صادية والفراد.
اطالق  اهمية  الطعاين  املهند�ص  اكد  جانبه  من 
كبنية  املحلية  ال�صوق  يف  الرابع  اجليل  خدمات 
يف  والدخول  للتحول  واأ�صا�صية  هامة  حتتية 
والتي  الت�صالت  لقطاع  امل�صتقبلية  التوجهات 
تعتمد يف معظمها على احلزمة العري�صة والتنقل 
اللتان توفرهما تكنولوجيا اجليل  ال�صفتان  وهما 

الرابع. 
�صت�صكل  ا�صا�صية  عنا�صر  اربعة  هناك  اإن  وقال 
مالمح قطاع الت�صالت يف امل�صتقبل وهي قابلية 
عالية،  �صرعات  تتيح  حتتية  بنى  ووجود  احلركة 
واحلو�صبة ال�صحابية والتعامل، واإدارة الكم الهائل 
من البيانات فيما ي�صمى بـ Big Data، لفتا الى 
تطبيق  وي�صهل  �صي�صمح  الرابع  اجليل  دخول  ان 

هذه العنا�صر كافة، ل �صيما اآخر اثنني منها.
اأحمد  زين  �صركة  يف  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 
G/( الرابع  اجليل  تكنولوجيا  ان  الهناندة، 
اليومية  احلياة  يف  نوعية  نقلة  �صت�صكل   )LTE4
حلول  و�صتقدم  املجالت،  جميع  يف  للمواطن 
والأفراد ورجال  للقطاعات  مبتكرة وجتربة غنية 
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الشركة أنجزت بناء شبكة الجيل الرابع 
بالكامل في أقل من 10 أسابيع

و�صعات  �صرعات  عملهم  يتطلب  الذين  الأعمال 
عالية لالإنرتنت.

نحو  �صتدفع  الرابع  اجليل  تقنية  اإن  واأ�صاف، 
زيادة العتمادية على خدمات الإنرتنت، وت�صهم 
يف م�صاعفة الإنتاجية والفاعلية، واإدخال تغيري 
هذه  و�صتمكن  القت�صادي  الن�صاط  طبيعة  يف 

القطاعات من املناف�صة.
وحتدث الهناندة عن ا�صتثمارات زين يف تقنية 
دينار  مليون   200 بلغت  التي  الرابع،  اجليل 
ال�صركة  ان  الى  م�صريا  املا�صي،  العام  خالل 
يف  لال�صتثمار  دينار  مليون   100 �صتخ�ص�ص 
 ،2015 الأعوام  خالل  اجلديدة  التكنولوجيا 
ال�صتثمار  حجم  جتاوز  فيما  و2017،  و2016، 

الإجمايل يف العام 2014 280 مليون دينار.

واأ�صار الى ان اإدخال خدمات اجليل الرابع الى 
تزخر  لالإنرتنت  حتتية  لبنية  يوؤ�ص�ص  اململكة 
على  التنمية  عجلة  ودفع  الواعدة  بالفر�ص 
ال�صركة  اأن  مبينا  واملجتمع،  الأفراد  م�صتوى 

�صتغطي جميع املحافظات بهذه التقنية.
من جانبه اأ�صار الرئي�ص التنفيذي للعمليات يف 
اأبو مطاوع الى ان ال�صركة اأجنزت  زين يو�صف 
بناء �صبكة اجليل الرابع بالكامل يف اأقل من 10 
كفاءة  وم�صاعفة  تو�صعة  مع  بالتوازي  اأ�صابيع 
�صبكتها للجيل الثالث يف الربع الأخري من العام 
2014، و�صتعمل �صبكة زين للجيل الرابع اعتبارا 
جميع  يف  الكفاءة  بنف�ص  اإطالقها  حلظة  من 

املدن واملحافظات.
متنوعة  باقات  عن  �صتك�صف  ال�صركة  اأن  وبني 

بتقنية اجليل  واملنتجات اخلا�صة  العرو�ص  من 
ال�صرتاكات  نظامي  على  امل�صممة  الرابع 
م�صبقا  املدفوعة  والبطاقات  لحقا  املدفوعة 
ومبا يتنا�صب مع احتياجات ومتطلبات واأمناط 
ال�صتهالك اخلا�صة بالفئة امل�صتهدفة من اأفراد 

و�صركات وموؤ�ص�صات وباأ�صعار منا�صبة.
وتتميز تكنولوجيا اجليل الرابع ب�صرعات عالية 
الأجهزة  ملعطيات  اأكرب  ا�صتعمال  ومتنح  جدًا، 
عنا�صر  من  مبتكرا  نوعا  وتوفر  املحمولة، 
و�صرعة  بفاعلية  يت�صم  والتوا�صل  الت�صال 
�صريع  ب�صكل  املرئي  الت�صال  مثل  عالية، 
والتوا�صل  الفيديو  و�صول  وتدفق  التنقل،  اأثناء 
اجلودة،  عالية  التحميل  وعمليات  الجتماعي 

وتطوير خدمة »املكاتب املتنقلة. 
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الصرايرة: نظراً لجودة منتجات الشركة فقد أصبحت 
تعتبر من الموردين األساسيين لمادة البوتاس

 

�صافية  اأرباحًا  العربية  البوتا�ص  �صركة  حققت 
يف العام املا�صي 2014 بلغت حوايل 100 مليون 
وعوائد  ال�صريبة  اقتطاع  بعد  اأردين  دينار 

التعدين واملخ�ص�صات، وفق بيان �صحايف.
وقالت ال�صركة - يف البيان اإن الأرباح حتققت 
ادت  والتي  العاملي  البوتا�ص  �صوق  اأزمات  رغم 
الى انخفا�ص ال�صعار العاملية وحتديات ارتفاع 

الكلف.
وت�صكل الأرباح انخفا�صًا ن�صبته 24% عن العام 
�صايف  بلغ  حيث  البيان،  وفق   ،2013 ال�صابق 
كما  اأردين،  دينار  مليون   131 حوايل  الأرباح 
الأردنية  اإيرادات خزينة احلكومة  اإجمايل  بلغ 
 30.5 العربية  البوتا�ص  �صركة  من  املتوقعة 
اإلى  مليون دينارًا عام 2014، وذلك بالإ�صافة 
املقرتح  الأرباح  توزيعات  من  اخلزينة  دخل 

عر�صها على الهيئة العامة.
واأنتجت ال�صركة 2.1 مليون طن من البوتا�ص، 
 2.3 بلغ  املبيعات  يف  قيا�صيًا  رقمًا  وحققت 

مليون طن.
جمال  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  عن  البيان  ونقل 
تعك�ص  احلالية  النتائج  اإن  قوله  ال�صرايرة، 
اإنخفا�ص �صعر بيع البوتا�ص العاملي خالل عام 
2014 والذي نتج عن حالة عدم ال�صتقرار التي 

حدثت يف عام 2013.
وقال اإن هذه التطورات تزامنت مع ارتفاع كلف 
الأعوام  يف  العربية  البوتا�ص  ل�صركة  الإنتاج 

بحوايل  الكهرباء  كلفة  ارتفعت  املا�صية، حيث 
23% خالل عام 2014 مقارنة لعام 2013، كما 
ازدادت كلفة املياه بن�صبة 14% يف الفرتة ذاتها. 
العاملة بن�صبة 4%، على  وارتفعت كلفة الأيدي 
النفط  برميل  �صعر  اإنخفا�ص  اأن  من  الرغم 

العاملي خف�ص كلفة الوقود لكل طن منتج.
�صركة  ا�صتمرار  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأكد 
الإجتماعية  امل�صوؤولية  بدعم  العربية  البوتا�ص 
من  اأكرث  العربية  البوتا�ص  �صركة  اأنفقت  حيث 
 2014 عام  خالل  اأردين  دينار  مليون   7.5
لدعم املجتمعات املحلية، التزامًا بتاأدية دورها 
التنموية  امل�صاريع  بدعم  امل�صوؤول  الوطني 
املعي�صي  امل�صتوى  رفع  يف  ت�صاهم  التي  املحلية 

املحلي وتطوير اخلدمات املقدمة للمواطنني يف 
خمتلف القطاعات.

يزيد  ما  الربامج  هذه  من  املنتفعني  عدد  وبلغ 
األف  مائة  وحوايل  وجمعية  موؤ�ص�صة  األفي  عن 

مواطن، ح�صب البيان.
وبني ال�صرايره اأن اخلطة امل�صتقبلية تركز على 
بال�صافة  واملياه  والوقود  الطاقة  كلف  خف�ص 
حيث   ، النتاج  تعظيم  خيارات  درا�صة  الى 
الطاقة  ا�صتخدام  م�صروع  الدارة  جمل�ص  اقر 
ابن حماد،  وادي  �صد  بناء  ال�صم�صية، وم�صروع 
وم�صروع رفع الطاقة النتاجية مبقدار 65 الف 
طن �صنويًا، وم�صروع رفع الطاقة النتاجية من 

البوتا�ص احلبيبي بكمية 250 الف طن �صنويًا
لل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  بني  جانبه  من 
املهند�ص برنت هامين، اأن تنائج العام احلايل 
تعد جيدة يف �صوء م�صتويات متو�صط ال�صعار 
اآليات  تطبيق  ب�صدد  ال�صركة  واأن  العاملية 
املتعلقة  التحديات  ملواجهة  الكلف  خلف�ص 
على  املحافظة  بهدف  الإنتاج  كلف  باإرتفاع 
�صالمة  اأهمية  على  اأكد  كما  الربحية.  م�صتوى 
الأولى  الولوية  وهي  ال�صركة  يف  العاملني 
العن�صر  فالعمال هم  ال�صركة،  لإدارة  بالن�صبة 
العام  �صهد  وقد  الإنتاج  لعملية  بالن�صبة  الأهم 
2014 مرور 5 ماليني �صاعة العمل بال اإ�صابات 
اإلى املراتب  العربية  البوتا�ص  مما يرفع �صركة 
الأولى على امل�صتوى العاملي يف هذا املجال وقد 
والعمل  العمال والإدارة  حتقق ذلك بفعل وعي 

الدوؤوب على حت�صني وتطوير بيئة عمل اآمنة.

100 مليون دينار صافي أرباح »البوتاس«

أخبار اقتصادية
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الميناء سيستوعب قدرات 
عالية وبواخر بمختلف األحجام 

اتفاقية لتأهيل وتوسعة الميناء الصناعي في العقبة

وقعت �صركة املوانئ الأردنية ال�صناعية، اتفاقية مع 
وتو�صعة  تاأهيل  لإعادة  ا�صبانيتني  �صركتني  ائتالف 

امليناء ال�صناعي يف امليناء اجلنوبي بخليج العقبة.
ا�صبانيتني  �صركتني  ائتالف  مع  التفاقية  ومبوجب 
بي«  ات�ص  »بيي  و�صركة  »تكنيكا�صريوندا�ص« 
ال�صبانيتني، تقوم ال�صركات، باإعادة تاأهيل وتو�صعة 
امليناء ال�صناعي  يف امليناء اجلنوبي بخليج العقبة، 
العربية  البوتا�ص  �صركتا  منا�صفة  متلكه  والذي 

ومناجم الفو�صفات الأردنية.
الإنتاج  ا�صترياد مدخالت  التفاقية خلدمة  وتهدف 
وت�صدير املنتجات النهائية عرب ميناء متخ�ص�ص يف 

الغايات ال�صناعية.
رئي�ص  ال�صناعية  املوانئ  �صركة  عن  التفاقية  ووقع 
جمل�ص الإدارة، برينتهامين، وعن الئتالف كل من 
التوقيع  وح�صر  وارتوروبيتاجون،  ماكاريو�صن�صيز 
الفو�صفات  مناجم  �صركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
جمل�ص  ورئي�ص  املجايل،  عامر  املهند�ص  الأردنية 
ال�صرايرة،  جمال  العربية  البوتا�ص  �صركة  اإدارة 
الفو�صفات  مناجم  ل�صركة  التنفيذي  والرئي�ص 
التنفيذي  الرئي�ص  الأ�صقر  �صفيق  الدكتور  الأردنية 
ل�صركة تطوير العقبة املهند�ص غ�صان غامن وال�صفري 

امل�صروع  مدير  �صانتياغوكابان�ص  عمان  يف  الإ�صباين 
املهند�ص عبد �صالمة.

الطويلة  خربتهما  الإ�صبانيتان  ال�صركتان  و�صتوظف 
يف بناء واإدامة عمل املوانئ يف اإعادة تاأهيل وجتديد 
كامل معدات واأجهزة امليناء ال�صناعي القائم وبناء 
ر�صيف جديد ملناولة الأ�صمدة ال�صلبة.واأو�صح رئي�ص 
التو�صعة  اأعمال  انتهاء  وبعد  بانه  الدارة  جمل�ص 
واإعادة التاأهيل التي �صت�صتغرق 22 �صهرًا، �صتت�صاعف 
قدرة امليناء على ا�صتقبال بواخر مبختلف الأحجام 
من  ال�صركة  و�صتتمكن  طن  األف   100 الى   5 من 
ت�صدير منتجاتها من ا�صمدة الداب dap والبوتا�ص 
mop والأ�صمدة املركبة npks وحام�ص الف�صفوريك 
p₂o₅ وا�صترياد احتياجاتها من املواد اخلام الالزمة 
كالأمونيا  املختلفة  وم�صتقاتها  ال�صمدة  ل�صناعة 
والكربيت، بالإ�صافة الى تلبية احتياجات ال�صركات 
للكيماويات  الأردنية  الهندية  كال�صركة  احلليفة 
و�صركة ال�صمدة اليابانية الأردنية وال�صركة الردنية 
الهندية لالأ�صمدة، و�صي�صل حجم املناولة يف امليناء 
�صنويًا،  طن  ماليني   10 الى  اجنازه  بعد  ال�صناعي 

وتبلغ كلفة امل�صروع حوايل 180 مليون دولر.  
يذكر اأن توقيع هذه التفاقية ياأتي تنفيذًا لالتفاقية 

و�صركة تطوير  ال�صناعية  املوانئ  �صركة  املوقعة بني 
العقبة والتي متثل منوذجًا مل�صاركة القطاع اخلا�ص 
يف تطوير القت�صاد الوطني ودفع عجلة القطاعات 
من  جزء  ال�صناعي  امليناء  يعد  حيث  القت�صادية، 
والتي  العقبة  مدينة  يف  اجلديدة  املينائية  املنظومة 
�صت�صهم يف حتويل مدينة العقبة الى بوابة لوج�صتية 
من  �صرتفع  والتي  الو�صائط،  متعددة  نقل  لأمناط 
القدرة ال�صتيعابية للموانئ الردنية و�صتعظم قدرات 
عاملي  كمق�صد  العقبة  و�صت�صع  اللوج�صيتة،  املنطقة 
ومركز جذب �صياحي وا�صتثماري ولوج�صتي، وواجهة 
م�صروع   ياأتي  حيث  الأحمر،  البحر  على  لالأعمال 
اخلطط  مع  متزامنا  هذا  الأ�صا�صية  البنى  تطوير 
ال�صرتاتيجية ل�صركتي الفو�صفات والبوتا�ص املتمثلة 
من  �صادراتهما  وتنويع  النتاجية  طاقتهما  بزيادة 
من  وم�صتورداتهما  والو�صيطة  ال�صتقاقية  املنتجات 
ت�صميم  على  ت�صتمل  للت�صنيع  الالزمة  املواد اخلام 
على  ال�صناعي  امليناء  واإدارة  وت�صغيل  وبناء  ومتويل 
  )bot( امللكية  ونقل  والت�صغيل  البناء  مبداأ  اأ�صا�ص 
ملدة 30 عاما ومبا يتفق مع املخطط ال�صمويل املعتمد 
للموانئ يف العقبة وطبقا لأف�صل املمار�صات الدولية 

يف هذا ال�صاأن.
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18 مليون دينار صافي
 أرباح “الفوسفات” في 2014

المجالي: الشركة 
ستواصل العمل 
لتعزيز االنتاجية 
في الفوسفات 
والشركات الحليفة

ارتفعت الأرباح ال�صافية ل�صركة مناجم الفو�صفات 
عام  خالل  واملخ�ص�صات  ال�صريبة  بعد  الأردنية 
عام  اأرباح  مع  باملقارنة   %600.88 بن�صبة   2014

.2013
وح�صب البيانات املالية لل�صركة، فقد حققت 18.2 
واملخ�ص�صات  ال�صريبة  بعد  اأرباحا  دينار  مليون 
العام 2014 مقابل  2.6 مليون دينار يف عام  يف 
2013، وبلغت الإيرادات الت�صغيلية 739.17 مليون 
الفرتة  خالل  دينار  مليون   574.4 مقابل  دينار 

املقارنة بارتفاع ن�صبته %28.68.
واأ�صارت البيانات اإلى اأن قيمة املوجودات ارتفعت 
اإلى 1202 مليون دينار يف نهاية 2014 مقارنة مع 

1112 مليون دينار يف نهاية 2013.

وبح�صب البيانات فقد بلغت حقوق امللكية 780.3 
مليون دينار مقابل 762 مليون دينار لفرتة املقارنة 

ذاتها.
وقال رئي�ص جمل�ص اإدارة �صركة مناجم الفو�صفات 
التي  التحديات  وبرغم  اأنه  املجايل،  املهند�ص 
هذه  ال�صركة  حولت  فقد  ال�صركة،  واجهت 
التحديات الى فر�ص حقيقية، وبثقة قامت باعادة 
املالية  النتائج  عك�صت  حيث  اولوياتها،  ترتيب 
لل�صركة خالل العام املا�صي 2014 م�صتوى الجناز 

والتطور التي حققته.
العليا  الدارة  ا�صتطاعت  وبجدارة  اأنه  واأ�صاف 
اجلديدة ل�صركة مناجم الفو�صفات الردنية و�صع 
انه  غلى  م�صريا  ال�صحيح،  الطريق  على  ال�صركة 

�صيعمل على تعزيز م�صرية ال�صركة واملحافظة على 
امل�صاهمني وتعزيز الداء اليجابي  م�صالح جميع 
وتنفيذ  املا�صيتني،  ال�صنتني  يف  ا�صتعادته  الذي 
يف  و�صعتها  التي  الواعدة  ال�صرتاتيجية  اخلطة 

املدى املتو�صط.
لتعزيز  العمل  �صتوا�صل  ال�صركة  ان  قائال  وتابع 
احلليفة،  وال�صركات  الفو�صفات  يف  النتاجية 
بداأتها  التي  ال�صرتاتيجية  ال�صراكات  وتطوير 
التي  الأنظمة  تطبيق  وامل�صي يف  حمليا وخارجيا، 
مب�صتوى  والرتقاء  العمل  بيئة  تطوير  �صاأنها  من 
الأطراف  م�صالح  على  واملحافظة  النتاجية 
اأ�صحاب عمل وعمال و�صركاء حمليني  جميعا من 

وا�صرتاتيجيني.

105 INVESTORSامل�صتثمـــــــــــرون         ني�صان  20١5

أخبار اقتصادية



كهرباء إربد ... القدرة العالية
 على تقديم الخدمات

مجلة »فوربس«: الشركة األولى وطنيا والخامسة عربيا في مجال الطاقة لعام 2014

لها  التي  اخلدماتية  املوؤ�ص�صات  من  اربد  كهرباء 
ب�صمات موؤثرة على املجتمع الردين، فهي حتوي 
عدد  ويفوق  اململكة  �صمال  اقليم  جناحيها  حتت 
يتمتعون  م�صرتك  الف   )  400  ( عن  م�صرتكيها 

بخدمة كهربائية ذات جودة عالية.
�صركة  ا�صم  حتت   1957 عام  ال�صركة  تاأ�ص�صت 
كهرباء اربد الهلية و�صدر قانون امتيازها با�صم 
العام 1961 والذي  �صركة كهرباء لواء عجلون يف 
ونقل  توليد  حق  على  ال�صركة   ح�صلت  مبوجبه 
المتياز  منطقة  لكامل  الكهربائية  الطاقة  وتوزيع 
املفرق،   ( كافة  ال�صمال  حمافظات  �صمت  والتي 
جر�ص، عجلون، اربد، واأجزاء من حمافظة البلقاء 
يف  حدثت  التي  الدارية  التق�صيمات  �صوء  ويف   ،)
ال�صركة  ا�صم  تغيري  مت   1967 عام  يف  اململكة 
امل�صاهمة  اربد  �صركة كهرباء حمافظة   ( لي�صبح 

العامة املحدودة (.
ودوره  الكهربائية  الطاقة  قطاع  لأهمية  ونظرا 
هاج�ص  اأ�صبح  الوطن،  اقت�صاد  تنمية  يف  الفاعل 
ادارة ال�صركة النهو�ص مب�صتوى اخلدمات املقدمة 
للتطوير  الالزمة  الجراءات  باتخاذ  وذلك  منها 
اعتمدتها  ا�صرتاتيجيات  الى  بالإ�صافة  والتح�صني 
الى  اأدى  مما  تطبيقها  مت  دولية  ومعايري  ال�صركة 
من  نوعية  وبنقلة  املقدمة  اخلدمة  جودة  حت�صني 

موؤ�ص�صة مدعومة �صنويا من احلكومة الى موؤ�ص�صة 
ذات ربحية متميزة، بالإ�صافة الى جناح ال�صركة 
يف الفرتة الأخرية يف ار�صاء معظم م�صرتكيها من 
وخطط  الأجل  وطويلة  ق�صرية  درا�صاتها  خالل 
كادرها  وتدريب  وتاأهيل  التنفيذ  �صهلة  متطورة 
و�صهر  فيه  الوطني  النتماء  روح  وزرع  الب�صري 
واحد  كفريق  العمل  روح  املوظف وجت�صيد  قدرات 
العالية  القدرة  وهو  ال�صمى  الهدف  دائما  ليبقى 
امل�صرتك  خدمة  على  الب�صرية  الكوادر  قبل  من 
والقيام بدور ال�صركة بامل�صاركة يف تنمية وازدهار 

الوطن.
حتدث  ال�صركة  عام  مدير  ذينات  احمد  املهند�ص 
الفرتة  يف  ال�صركة  اجنازات  عن  لـ»امل�صتثمرون« 
التطور  امل�صيئة يف م�صرية  واأبرز نقاطها  ال�صابقة 
متميزة  مراتب  على  ح�صلت  حيث  والزدهار، 
�صمن القائمة التي ت�صدرها جملة فورب�ص العاملية 
احتلت  فقد  مرة،  من  ولأكرث  الأو�صط  ال�صرق  يف 
ال�صركة يف عام 2011 املرتبة الولى �صمن قائمة 
الطاقة  قطاع  يف  العربية  ال�صركات  لأقوى  املجلة 
ال�صوقية  القيمة  يف  منو  ن�صبة  اعلى  لتحقيقها 
ال�صعودية  من  �صركة   )  324  ( الدرا�صة  و�صملت 
ولبنان،  وقطر  وعمان  والمارات  والكويت  وم�صر 
كما ت�صدر مديرها العام يف نف�ص ال�صنة املهند�ص 

احمد ذينات قائمة اأقوى مدير عام يف الأردن يف 
جمال الطاقة وفق الدرا�صة نف�صها.

وح�صلت ال�صركة يف درا�صة ملجلة فورب�ص يف عام 
اقوى ) 500 ( �صركة يف )11(  2014 عن قائمة 
وفقا  العمال  جمالت  خمتلف  عن  عربيًا  بلدًا 
واأرباحها  ال�صركات  مبيعات  هي  معايري  لأربعة 
على  ال�صوقية  وقيمتها  اأ�صولها  وقيمة  املتحققة 
يف  العاملة  الكهرباء  �صركات  بني  الولى  املرتبة 
�صركات  م�صتوى  على  اخلام�صة  واملرتبة  اململكة 

الكهرباء يف العامل العربي.
انعكا�صا  الجناز  هذا  ذينات  املهند�ص  واعترب 
التي  امل�صتمر  والتح�صني  التطوير  لإجراءات 
واأثنى على جهود  ال�صركة يف وقت م�صى  �صهدتها 
ادارة ال�صركة وموظفيها وتكافلهم وتعاونهم، المر 

الذي عزز مكانة ال�صركة حمليا وعربيا واقليميا.
املعدة  العمل  خلطط  ونتيجة  ال�صركة  اأن  واأ�صاف 
من قبل اأ�صحاب الخت�صا�ص يف ال�صركة واجهت 
العتيادية  وغري  العتيادية  الظروف  جميع 
املوؤهل  الب�صري  كادرها  خربة  من  وا�صتفادت 
بالربامج التدريبية والتي رفعت من كفاءته المر 
وفقا  العمل  مبتطلبات  اليفاء  الى  اأدى  الذي 
عن  ذينات  املهند�ص  حتدث  املعايري.كما  لأف�صل 
املحلي  املجتمع  مع  التفاعل  اأهمها  موا�صيع  عدة 

ذينات: انجازات 
الشركة جاءت انعكاسا 
إلجراءات التطوير التي 
شهدتها في االعوام 
السابقة

هاجس إدارة الشركة 
النهوض بمستوى 
الخدمات المقدمة
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الشركة أعدت  280 آلية مجهزة بكافة 
المعدات وحشدت 600 موظف خالل عاصفة جنى

نسبة استمرارية تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي أثناء عاصفة جنى %99.05

وحتمل ال�صركة م�صوؤولياتها اأمام هذا املجتمع من 
خالل الدعم املتوا�صل للجمعيات اخلريية والندية 
الدائم  ال�صركة  م�صرتكي  وتوعية  الريا�صية 
باأهمية ا�صتخدام الطاقة الكهربائية وفق الأ�صول 
بالإ�صافة الى تدريب طالب من اجلامعات ونقابة 
املهند�صني الردنيني ووزارة ال�صغال ومركز ارادة.
مبوظفيها  ال�صركة  ادارة  اهتمام  ذينات  واأبرز 
كاأ�صا�ص لعملية التنمية بتح�صني اأو�صاعهم املادية 
مما  الولى  بالدرجة  �صالمتهم  على  واملحافظة 
وتعامله  النف�صية  املوظف  راحة  حتقيق  الى  اأدى 
بكد  تعمل  واحدة  كاأ�صرة  وموظفيها  ال�صركة  مع 
وجهد متميز، ولفت الى اأن ال�صركة تتعهد بحماية 
العاملني يف  البيئة واملحافظة على �صحة و�صالمة 
على  عملها  اعتماد  وفق  معها  واملتعاملني  ال�صركة 
على  ا�صا�صي  ب�صكل  تركز  وبرامج  اأهداف  بناء 
تقليل ا�صابات العمل  الناجتة عن ) ال�صقوط عن 

العمدة، ال�صعقات الكهربائية، وغريها(.
التي  الجراءات  باأن  ال�صركة  عام  مدير  واأو�صح 
غري  اجلوية  احلالت  ملواجهة  ال�صركة  اتخذتها 
العتيادية اآتت اأكلها، حيث مت اعداد خطة طوارئ 
من  �صابقة  توقعات  على  تبنى  عام  كل  يف  م�صبقة 
غرف  فتح  مت  ذلك  على  وبناء  املخت�صة  اجلهات 
امتياز  مناطق  �صمن  وفرعية  رئي�صية  عمليات 
ال�صركة، وكان لل�صركة جتارب ناجحة يف مثل تلك 
والعا�صفة  هدى،  العا�صفة  منها  يذكر  احلالت 
جنى، حيث اأعلنت ال�صركة حالة الطوارئ الق�صوى 
الدور  ح�صب  كل  املعنية  ال�صركة  اأجهزة  وبا�صرت 
الغاية  لهذه  املعدة  الطوارئ  خطة  وفق  به  املناط 
اجلهات  مع  خا�صة  ات�صال  قنوات  فتح  مت  كما   ،
الر�صمية املختلفة لتاأمني امل�صاندة الالزمة لتمكني 

فرق ال�صركة الفنية الو�صول الى اأماكن الأعطال.
م�صبقا  ثقيلة  اآليات  مع  بالتعاقد  ال�صركة   وقامت 

لغايات تاأمني و�صول هذه الفرق ، ونخ�ص بالذكر 
 280  ( جتهيز  مت  حيث   ) جنى   ( عا�صفة  اآخر 
 )  600  ( وح�صد  معداتها  بكافة  جمهزة  اآلية   )
جتهيز  جانب  الى  واداريني  فنيني  من  موظف 
مركز الت�صال call center الذي عمل بكافة 
ال�صاعة ل�صتقبال  ال�صتيعابية وعلى مدار  طاقاته 
�صكاوي امل�صرتكني حيث ميكن للمركز اأن ي�صتقبل 
لهذه  ونتيجة  الواحدة،   الثانية  يف  مكاملة   90
الواقع  اأر�ص  والعملية على  الجراءات الحرتازية 
بالتيار  امل�صرتكني  تزويد  ا�صتمرارية  ن�صبة  بلغت 

الكهربائي اأثناء عا�صفة جنى  %99.05.
اأن  ذينات  اأحمد  املهند�ص  اأكد  اللقاء  نهاية  ويف 
يوم  بعد  يوما  وتكرث  تكرب  ال�صركة  جناح  ق�ص�ص 
وت�صهم  النا�صعة  اجنازاتها  �صجل  الى  وت�صاف 
وتنمية  ونه�صة  القت�صادي  النمو  عجلة  دعم  يف 

املجتمع الردين وازدهاره.
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شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية 
.... التكامل في تقديم الخدمات للمستثمرين

مهمتها تتلخص بالعمل على توفير فرص استثمارية عقارية بمفهوم جديد

خا�صة  م�صاهمة  ك�صركة   2006 عام  يف  تاأ�ص�صت 
وب�صراكة  دينار  مليون   26 قدره  م�صجل  براأ�صمال 
الوطنية  وال�صركة  العقبة  تطوير  �صركة  بني 

العقارية من الكويت.
�صركة العقبة للم�صاريع الوطنية العقارية، بح�صب 
مديرهها العام املهند�ص احمد احلاليقة متار�ص 
اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة  يف  ن�صاطها 
يف الأردن، حيث تقوم بتطوير م�صروعني عقاريني 
الول  مربع،  مرت  مليون   2 تبلغ  اإجمالية  مب�صاحة 

هو امل�صروع اجلنوبي، والثاين امل�صروع ال�صمايل.
امل�صروع  ان  لـ»امل�صتثمرون«،  حديثه  خالل  ويقول 
الول ) اجلنوبي( يتكون من »جممع �صركة تطوير 
العقبة للمخازن وال�صناعات« ويقع على بعد 12كم 
اإلى اجلنوب ال�صرقي من مركز مدينة العقبة و 6 
كم عن ميناء العقبة للحاويات ومبحاذاة الطريق 
مثل  املجاورة  بالدول  العقبة  يربط  الذي  الدويل 

اململكة العربية ال�صعودية والعراق و�صوريا.

مرت  مليون   1،5 للم�صروع  الكلية  امل�صاحة  وتبلغ 
مربع مت تطويرها »كمجمع اأعمال متكامل«، حيث 
مت تطوير وجتهيز العديد من املرافق وامل�صاحات 
ومبوا�صفات  حديثة  تخزين  م�صتودعات  وهي 
املختلفة  التخزين  م�صاريع  خلدمة  اجلودة  عالية 

ومباين  م2،  الف   60 بلغت  اإجمالية  ومب�صاحة 
�صناعية منطية جاهزة مبوا�صفات عالية اجلودة 
اخلفيفة  ال�صناعات  لإقامة  متفاوتة  ومب�صاحات 

واملتو�صطة مب�صاحة اإجمالية بلغت 15 الف م 2.
ومت جتهيز اأرا�صي مطورة و خمدومة و التي يتوفر 
لل�صركات  خم�ص�صة  متكاملة  حتتية  بنية  فيها 
مواقع  على  احل�صول  يف  تطمح  التي  واملوؤ�ص�صات 
اخلفيفة  ال�صناعات  وحدات  اأو  املخازن  لبناء 
مب�صاحة  املفتوح  التخزين  �صاحات  اأو  واملتو�صطة 
اإجمالية بلغت 500 الف م 2، بال�صافة الى مكاتب 
اأدارة لل�صركة �صمن مبنى الإدارة و اخلدمات يف 

املجمع.
الذي  ال�صمايل،  امل�صروع  فهو  الثاين  امل�صروع  اما 
يقع على بعد 7كم �صـمـال مــركــز مـديــنـة العـقــبة 
و2كم �صرق مطار امللك ح�صني الدويل، حيث تبلغ 
األف مرت مربع من  للم�صروع 534  الكلية  امل�صاحة 
الأر�صي املزودة ب�صبكات البنية التحتية الالزمة. 

الدرا�صات  حت�صري  من  ال�صركة  انتهت  وقد 
ال�صمويل  املخطط  واعتماد  بامل�صروع  اخلا�صة 
ال�صكنية  املجمعات  ت�صمل  �صوف  والتي  لالأن�صطة 
واملرافق ال�صياحية مبا فيها فندق و اأن�صطة جتارية 
يف  التطوير  عملية  تبداأ  اأن  املتوقع  ومن  خمتلفة، 

امل�صروع بداية عام 2011.

تلبية  اإلى  تهدف  ال�صركة  اأن  احلاليقة  يقول 
لال�صتثمارات  وامل�صتقبلية  الآنية  الحتياجات 
التخزين  م�صاحات  من  املختلفة  وامل�صاريع 
واملرافق  املطورة  والأرا�صي  التربيد  وم�صتودعات 
التجارية وال�صناعات اخلفيفة واملتو�صطة ومرافق 

عقارية متعددة ال�صتخدام يف مدينة العقبة.
بالعمل  تتلخ�ص  ال�صركة  عمل  روؤية  اأن  واأ�صاف 
من اجل اأن تكون يف مقدمة ال�صركات التي تعمل 
على تطوير م�صاحات تخزينية و�صناعية وعقارية 
العقبة القت�صادية اخلا�صة يف  اأخرى يف منطقة 
الأردن، اأما مهمتها فهي العمل على توفري فر�ص 
املناخ  وتعزيز  جديد  مبفهوم  عقارية  ا�صتثمارية 

ال�صتثماري يف مدينة العقبة.
جممعًا  تعترب  ال�صركة  اأن  اإلى  احلاليقة  وي�صري 
متكاماًل يحتوي على مرافق تخدم كافة القطاعات 
ال�صركات  جمالت  يف  خ�صو�صا  ال�صتثمارية 
يف  متنوعة  م�صاحات  الى  بحاجة  التي  التجارية 

التخزين �صواء كان حتزين مغلق ام مفتوح.
لل�صناعات  الالزمة  امل�صاحات  على  حتتوي  كما 
ارا�صي  قطع  الى  ا�صافة  واملتو�صطة،  اخلفيفة 
متطورة تخدم نظام التخزين املفتوح مثل تخزين 
الى  بحاجة  التي  لل�صركات  وكذلك  ال�صيارات، 

الحاليقة: الشركة تعتبر اليوم أكبر مشروع لوجستي في المنطقة

تقدم مخازن مختلفة المساحات ألغراض التخزين 
ومساحات مختلفة من األراضي المخدومة والمطورة
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االستقرار السياسي والموقع اإلستراتيجي 
السبب الرئيسي لالستثمار في األردن

تقوم بتطوير مشروعين عقاريين بمساحة إجمالية تبلغ 2 مليون متر مربع

م�صاحة ار�ص للبناء مبوا�صفات خا�صة.
العقارية  الوطنية  للم�صاريع  العقبة  �صركة  وتقدم 
التخزين،  لأغرا�ص  امل�صاحات  خمتلفة  خمازن 
الراغبة  لل�صركات  الأمثل  هي  املخازن  هذه 
وفقًا  وذلك  والت�صدير  الإ�صترياد  ن�صاط  يف 

لالإجراءات اجلمركية املتبعة يف املنطقة.
وتبلغ امل�صاحة الإجمالية لهذا الن�صاط حوايل 60 
بطول   م�صتودعات  يحوي  والذي  مربع،  مرت  الف 
مرتا    38  -36 بني  يرتاوح  وعر�ص   150 مرتا 
واإرتفاعها على اجلوانب 6 اأمتار، بينما اإرتفاعها 
لتكون م�صاحة  نقطة 7.80 مرت  باأعلى  املركز  يف 

امل�صتودع الواحد كاملة حوايل 5400 مرت مربع،
تاأ�صي�صها  منذ  ال�صركة  اأن  احلاليقة  ويقول 
باتت  حتى  قدراتها  من  تطور  ان  ا�صتطاعت 
حيث  املنطقة،  يف  لوج�صتي  م�صروع  اأكرب  اليوم 
مليون   22 بحوايل  امل�صروع  هذا  يف  ال�صتثمار  مت 
دينار  مليون   26 ال�صركة  مال  را�ص  ويبلغ  دينار، 
م�صجل، مت ا�صتثمار منها 22 مليون دينار يف هذا 

املجمع.
حيث  ال�صركات،  من  كبري  عدد  ا�صتقطاب  مت 
وي�صاهم  خمتلفة  لوج�صتيه  م�صاحات  اليوم  يوفر 
اقليمي  لوج�صتي  كمركز  العقبة  مكانة  تعزيز  يف 

ويخدم ميناء احلاويات.
للم�صاريع  العقبة  ل�صركة  العام  املدير  واأكد 
لختيار  الرئي�صي  ال�صبب  اأن  العقارية،  الوطنية 
الأردن لقامة هذه ال�صركة العمالقة، هو موقعها 

الإ�صرتاتيجي املميز الذي يتو�صط منطقة ال�صرق 
اأوروبا  و  )ا�صيا  قارات   3 التقاء   عند  الأو�صط 
والإقت�صادية  ال�صيا�صية  والبيئة  واأفريقيا(، 
منتخبني  وبرملان  حكومة  وجود  ظل  يف  امل�صتقرة 

دميقراطيًا.
ال�صتثمار  �صجعت  التي  ال�صباب  من  اأن  واأ�صاف 
احلر،  لل�صوق  موجه  اقت�صاد  وجود  اململكة،  يف 
على  قائمة  اقت�صادية  �صيا�صات  هناك  بحيث 
قيادة القطاع اخلا�ص، وحترير التجارة والندماج 
الردن  ان  الى  بال�صافة  العاملي،  القت�صاد  يف 
لت�صجيع  والإعفاءات  احلوافز  من  حزمة  يقدم 
ب�صرية مناف�صه وقوى عاملة  ال�صتثمار، وم�صادر 
ذات  حتتية  وبنية  وات�صالت  وموؤهلة،  مدربة 
اإلى معظم الأ�صواق الدولية  م�صتوى عاملي، ونفاذ 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  �صوق  ومنها  الكربى  
يف ظل توقيع اتفاقيات جتارة حرة، وكلف ت�صغيل 

متدنية و بيئة ا�صتثمار متطورة و اآمنة.
ك�صف  العقبة،  مدينة  لختيار  ال�صبب  وحول 
الدخل  على  �صريبة   %5 تقدم   لنها  احلاليقة 
والبنوك  التاأمني  با�صتثناء  م�صروع  لأي  ال�صايف 
العفاءات  من  وحزمة  الربي،  النقل  وخدمات 
واإعفاء  الجتماعية،  اخلدمات  �صريبة  منها 
والأرا�صي  الأبنية  امل�صجلة من �صريبة  املوؤ�ص�صات 
كافة  واإعفاء  املنطقة،  يف  اململوكة  العقارات  على 
اجلمركية  الر�صوم  من  املنطقة  اإلى  امل�صتوردات 
من  اإعفاوؤها  ميكن  التي  و  املركبات  )با�صتثناء 

عدم  الى  بال�صافة  خا�ص،  نظام  ح�صب  الر�صوم 
اإلى  املال  وراأ�ص  الأرباح  نقل  على  قيود  وجود 
م�صاهمة  ن�صبة  على  قيود  وجود  وعدم  اخلارج، 
ال�صياحية  املجالت  كافة  يف  الأجنبي  ال�صتثمار 
على  قيود  وجود  وعدم  والتجارية،  وال�صناعية 
التعامل بالعمالت الأجنبية، وحرية متلك امل�صروع 
بن�صبة 100% ، واإمكانية ا�صتقدام العمالة الأجنبية 
الفكرية،  امللكية  حقوق  و�صمان   ،%70 بن�صبة 
ومركز اإقليمي للنقل متعدد الو�صائط ي�صم ميناءًا 

متكامل اخلدمات ومطارًا دوليًا.
لل�صركة،  امل�صتقبلية  واخلطط  التطلعات  وحول 
جذب  على  ت�صتعمل  ال�صركة  ان  احلاليقة،  اكد 
تدفق  من  يزيد  بحيث  امل�صتثمرين،  من  العديد 
كما  منها،  اللوج�صتية  خا�صة  ال�صتثمارات 
امل�صروع  تطوير  يف  البدء  على  ال�صركة  و�صتعكف 
ال�صمايل الذي تبلغ م�صاحته 534 م2 �صمال مدينة 
العقبة، بهدف ا�صتقطاب املزيد من ال�صتثمارات 
العقاري يف  النهو�ص والتطوير  اليه مبا ي�صهم يف 

املنطقة وايجاد احللول ال�صكنية لأبناء العقبة.
جتاوز  ا�صتطاعت  ال�صركة  اأن  احلاليقة  وك�صف 
تداعيات الزمات ال�صيا�صية  وال�صطرابات التي 
خمتلف  جذب  خالل  من  املنطقة،  دول  ت�صهدها 
ال�صتثمارات العربية الى مدينة العقبة التي كانت 
اآمنة وم�صتقرة وهو ما وجدته يف  تبحث عن بيئة 
مدينة العقبة. ويف م�صتوى اخلدمات التي تقدمها 

ال�صركة.

الحاليقة: الشركة تعتبر اليوم أكبر مشروع لوجستي في المنطقة

تقدم مخازن مختلفة المساحات ألغراض التخزين 
ومساحات مختلفة من األراضي المخدومة والمطورة
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1.2 مليون دينار أرباح 
»األردن األولى لالستثمار« في 2014

بلغت اأرباح �صركة الأردن الأولى لالإ�صتثمار بعد 
املا�صي  العام  خالل  واملخ�ص�صات  ال�صريبة 

2014 حوايل 1.2 مليون دينار.
وح�صب البيانات املالية لل�صركة، فقد بلغ جمموع 
 2014 املا�صي  العام  خالل  ال�صركة  موجودات 

حوايل 38.15 مليون دينار.
الأولى  الأردن  �صركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
ال�صركة  ان  عبابنة،  خري  حممد  لال�صتثمار 
خالل  متميزة  مالية  نتائج  حتقيق  ا�صتطاعت 
التعامل  ا�صتطاعت  حيث   ،2014 املا�صي  العام 
مع كافة الظروف القت�صادية ال�صعبة وحتقيق 

النتائج اليجابية.
واأ�صاف، اأن جمل�ص ادارة ال�صركة حر�ص خالل 
العام املا�صي 2014 على متابعة او�صاع ال�صركة 
النهو�ص  على  والعمل  املايل  مركزها  وتعزيز 
واملحافظة  النفقات  �صبط  خالل  من  بنتائجها 
املالية  باللتزامات  والوفاء  املوجودات  على 
خماطر  ذات  ا�صتثمارات  يف  الدخول  وعدم 
حقوق  على  ايجابا  انعك�ص  الذي  المر  عالية، 
ثالثة  يقارب  مبا  ارتفعت  حيث  امل�صاهمني، 

ماليني دينار.
كما و�صعى جمل�ص الدارة على رفع كفاءة عائد 

ال�صتثمار للمحفظة املالية من خالل ال�صيا�صات 
ال�صابقة  العوام  يف  ال�صركة  انتهجتها  التي 
وذلك بالتنويع بادارة املحفظة ال�صتثمارية مبا 
انعك�ص  القت�صادية، حيث  العوامل  يتما�صى مع 
هذا النهج على املحفظة املالية بتحقيقها ربحا 

قارب 450 الف دينار.
كامل  ب�صكل  ا�صتلمت  ال�صركة  اأن  عبابنة  واكد 
مت  والذي  العبديل  منطقة  يف  التجاري  املجمع 
واملقايي�ص  املوا�صفات  اعلى  يراعي  ب�صكل  بناوؤه 
العاملية، ومن املتوقع ان ان يحقق عائدا جيدا يف 

امل�صتقبل القريب يف حال بيعه او تاأجريه.

عبابنة: مجلس 
اإلدارة حرص على 
متابعة أوضاع 
الشركة وتعزيز 
مركزها المالي

أخبار اقتصادية
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١- بال�ستاء كل �سي ي�سري على ما يرام ...حتى احلزن ي�سري 
مهذبا  !

املطر اأحجية ال�سماء ........  لهفة االر�س و حديث الوطن 
                                                                                                                                                                                                 ...

٢- احبك هو اأن ال اأجتاهل ما اأحتاج من اأجل ما تريد ...
حتى ي�سبح عندي اأ�سياء اأقدمها لك كلما احتجت اليها ...

فال ت�سطرك حاجتها الى اأن تاأخذها من الغرباء...
3- عندما نكرب ال نعد نتاأمل كثريا ...

التي  اال�سياء  ...كل  باالخري  �سن�سامح  اننا  ندرك  الأننا 
اأوجعتنا واالآخرين !!

ال داع لوجع كبري مغفور اأمله مبجرد اأن ن�سفى ...نن�سى ...و 
نرحل بالبعيد...

وكاأنه مل يح�سل �سيء هكذا على ب�ساطة اجلراح ...
كاأنها خد�س ال ي�ساوي حتى ما فقدناه  !!

اليك  املوؤدي  االجتاه  بعك�س  ت�سري  اأن  ..هو  احلب   -4
...لت�سطدم بالقادم نحوك ...باجتاه وجهك

تلتقيان  يجعلكما  لن  الواحد  باالجتاه  بجانبك  ال�سري 
...حتى وان كان كالكما ي�سري الى نف�س املكان !!

اأن  الذاكرة على حني غيمه ...ال يعني  ل�سان  ٥-اأن تق�سم 
متطر حزنا ...

لكنك فقط ت�سقي اأر�سك بالعط�س !!   
6-االأدب ..لي�س مبتطلب عادي لي�سهل التنازل عنه , انه كل 

ما يلزم املراأة لت�سبح جميلة ..
وجميع ما يحتاجه الرجل ليحتفظ بهيبته .....

 , املراأة  يتعامل مع فكره كما يتعاطى مع  العربي  7-الرجل 
جمرد رغبة جاحمة اأو نزوة عابرة 

قد تاأتي دون معرفة و ترحل بال �سبب ....فال يوجد رجل 
عربي  مثقف انه فقط يحب الفكرة, يعجبه النقي�س , يكره 

ال  الكالم   ي�سمع   , التغيري  يخيفه   , بالدليل  يوؤمن   , ال�سد 
ي�ستمع للحديث , يرى نف�سه وال ينظرالى االآخر , يتعاطى 
مع اأفراد ال مع اراء و �سخو�س , يتاأرجح بالتناق�س, يلب�س 
عن  يبحث  ال   , يريد  متى  يخلعها  و  يحتاج  وقتما  الفكرة 

احلقيقة هو فقط يثبت �سحة ما يعتقد .....وحقيقته !!
..وال  احلرية  اجناب  التفكري  و  التفكري  وليدة  الثقافة 

يوجد بوطني العربي عقل حر !!
مقيدون  و  بالعواطف  منقعون  و  بالظروف  مكبلون  اننا 

ب�سال�سل االخرين ....
8-املعرفة هي االهم و لي�س الفهم النها كاملة اما فهم االخر 

فيحتمل ن�سو�سًا كثرية قد ال نحتاجها عندما نقراأه ...
نكتبه  و  نخطه  اي�سا  اننا  بل  اأالخر  نقراأ  ال  نحن  باملعرفه 

......كما يريد ...و كما نحبه ....
9-ال ميكن ان تتدارك حدوث م�سيبة دون ان تدرك انها قد 

حت�سل ....
تنتظر  ال  كنت  وان  حتى  تنتظره  ملا  ..ا�ستعد  دائما   -١٠
�سيئا ...التوقع ياأتي على موعده واالنتظار ال يخلف وعده 

واال�ستعداد ي�سنع لك قادما من حيث ال تنتظره !!
١١- ابنك هو غدك .... فاحر�س عليه مهما 
كربو تغري , فغريك مل يحالفه الغد باملجيء 

..... فبقي ال يعرف اال االم�س واليوم .....                                                                                                                                            
                            

يا معاذ ....�سل النار !!  -١٢
كيف لها ان تنطفيء بعدما حترتق !!!

فقلوبنا مذ ا�سعلتها لن تنطفيء !!
رحم اهلل �سهيد االردن .......

 فقيد الوطن ..وفلذة كبد اجلنوب ..
اللهم  فانت�سر ملعاذنا ... اننا ننتظر ........                                                                                                                              

بقلــم : هديل الرحامنة

رصاصيات

خواطر
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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
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كربونــــــــات 
الكالســـيوم

العالـــم النتـــاج  أحـــدث مصانـــع 
الكالســـيوم الطبيعـــي والمعالـــج

Producers of Various Grades of Calcium Carbonate (Filters)
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اإلستثمار في قطاع التأمين

حققت التامني الردنية اأرباحًا �صافية بعد 
ال�صرائب واملخ�ص�صات لعام 2014 بلغت 
3،3 مليون دينار، مقابل مبلغ  270.428 

الف دينار للعام الذي �صبقه 2013.
لعام  لل�صركة  املالية  البيانات  وح�صب 
الفني  الربح  هام�ص  بلغ  فقد   ،2014
والبالغة  املتحققة  الق�صاط  من   %8،64
مليون دينار حيث بلغت الرباح الفنية 5،2 
مليون دينار مقابل 3 مليون دينار يف العام 
ال�صابق وبزيادة قدرها 73% كما مت تغري 
الفنية  مببلغ 2،8  يف �صايف املخ�ص�صات 
يف  دينار  مليون   25،7 ليبلغ  دينار  مليون 

نهاية عام 2014 .
التامني  ل�صركة  الجمالية  الأرباح  اما 
 31 بتاريخ  املنتهي  للعام  الردنية 
/2014/12 فقد بلغت  4.5 مليون دينار 
قبل ال�صريبة قابلها 681 الف دينار للعام 

ال�صابق.
لديها  ال�صركة  ان  ال�صارة من  بد من  ول 
املالية  ال�صتثمارات  من  �صخمة  حمفظة 
الي�صاحات  من  ورد  حيث  والعقارية 
والف�صاحات ان القيمة ال�صوقية لعقارات 
ال�صركة تزيد بحوايل 16 مليون دينار عن 
تعزيز  ذاته  بحد  وهذا  الدفرتية  القيمة 

ودعم ملالءة ال�صركة ماليًا.
ال�صركة  اعمال  نتائج  على  تعقيبه  ويف 

اخلالق:  عبد  عماد  العام  مديرها  قال 
والف�صاحات  املالية  البيانات  قراءة  »ان 
ال�صركة  اأن  اإلى  اأ�صارت  لها  امل�صاحبة 
الرباح  وخا�صة  الأرباح  يف  منوًا  حققت 
لها  م�صتوى  اأعلى  �صجلت  التي  الفنية 
مكانة  من  يعزز  مما   ، ال�صركة  تاريخ  يف 
ظروف  ظل  يف  الفني  واأداءها  ال�صركة 
منطقية  غري  مناف�صة  ت�صهد  �صعبة  عمل 
او�صاع  يف  واختاللت  التامني  ا�صعار  يف 
ادى  مما  املحلية  التامني  �صركات  بع�ص 
الى زيادة ال�صغط على ال�صركات امللتزمة 
بالتامني  يتعلق  فيما  وخا�صة  واجليدة 
ظل  يف  �صلبية  نتائج  من  له  وما  اللزامي 
ال�صعار احلالية .وا�صاف ان هذه النتائج 

بال�صركة ومدى قوتها  العمالء  ثقة  تعك�ص 
يف ال�صوق الردين ، حيث ت�صري » التامني 
الطريق  يف  تا�صي�صها  منذ   « الردنية 
عمل  ا�صرتاتيجية  و�صمن  ال�صحيح 
املر�صومة  الهداف  طبيعة  مع  تتنا�صب 
النمو  يف  ال�صتمرارية  الى  والهادفة 

والثبات امام التحديات.
خدمات  تطور  تواكب  ال�صركة  اأن  وبني 
هذا  عك�ص  على  وتعمل  عامليا،  التاأمني 
واخلارج  الأردن  يف  عمالئها  على  التطور 
على  واخلربة  القدرة  لديها  الآن  وهي 
التقليدية  التاأمينية  اخلدمات  تقدمي 
موؤهل  كادر  خالل  من  اأي�صا  وامل�صتجدة 
على  مبنية  متينة  تعاون  وعالقات 
التاأمني  اإعادة  �صركات  اكرب  مع  الثقة 
املحلية  التامني  �صركات  وكذلك  العاملية 

والإقليمية.

3.3  مليون دينار صافي أرباح
 »التأمين األردنية« في 2014

عبد الخالق: هدفنا 
االستمرارية في النمو 
والثبات أمام التحديات
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اإلستثمار في قطاع التأمين

بلغت اأرباح �صركة الريموك للتامني خالل العام املا�صي 2014 
ما جمموعه 214519 الف دينار.

وح�صب البيانات املالية لل�صركة  لغاية 2014/21/31، فقد بلغ 
�صايف ايرادات ال�صركة ما جمموعه 410284 الف دينار، يف 
الوقت الذي بلغ فيه ارباح ال�صركة قبل ال�صريبة ما جمموعه 

465258 الف دينار.
وقال املدير العام �صركة الريموك للتاأمني ح�صن ابو الراغب، 
ان النتائج املالية التي حققتها ال�صركة ايجابية، خا�صة يف ظل 

الظروف القت�صادية احلالية.
واأ�صاف، اأن اداء ال�صركة يف ظل هذه الظروف ال�صعبة يعترب 
ب�صكل  ويدلل  ال�صركة،  عمل  م�صرية  اإلى  ي�صاف  اآخر  اجنازا 
ادارتها  املتبعة من قبل جمل�ص  كبري على �صالمة الجراءات 
واملالءة املالية التي تتمع بها ال�صركة، م�صريا اإلى اأن ال�صركة 
اختارت اجلودة طريقها لتحقيق اهدافها ولتح�صني خدماتها 

من اجل تقدمي ما يلبي رغبات زبائنها ويفوق توقعاتهم.
ملتزمة  �صتبقى  للتاأمني«  »الريموك  اأن  الراغب،  ابو  واأكد 
بتحقيق اجلودة وال�صعي الدائم للتعرف على حاجات وتوقعات 
الزبائن واللتزام بتلبيتها عن طريق تطبيق اف�صل الو�صائل يف 
جمال تقدمي اخلدمات، واتباع نهج التح�صن امل�صتمر واجراء 
اجل  من  الوقائي  ال�صلوب  وا�صتخدام  الالزمة  التعديالت 

تطوير اخلدمات وفاعلية الداء. 

بلغت الأرباح ال�صافية ل�صركة ال�صرق الأو�صط للتاأمني 2 مليون 
دينار بنهاية عام 2014.

وبح�صب بيانات ال�صركة املالية فقد بلغ �صايف اليرادات حوايل 
الق�صاط  حجم  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف  دينار،  مليون   3.8
املكتتبة خالل العام املا�صي 2014 حوايل 38.3 مليون دينار 

مقارنة مع حوايل 36.1 مليون دينار.
للتاأمني  الأو�صط  ال�صرق  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  وقال    
جمل�ص  بجهود  متكنت  ال�صركة  ان  �صوي�ص،  رجائي  الدكتور 
من  ووكالئها  موظفيها  وكافة  التنفيذية  وادارتها  الدارة 
مواجهة هذه التحديات وموا�صلة ادائها القوي، واحلفاظ على 

النتائج اليجابية.
 ،2014 املا�صي  العام  خالل  ا�صتطاعت  ال�صركة  ان  واأ�صاف 
املحافظة على املكانة املتميزة يف النواحي التاأمينية واملالءة 
�صالمة  على  لل�صركة  املالية  النتائج  برهنت  حيث  املالية، 
�صيا�صاتها يف خمتلف فروع التاأمني، خا�صة يف ظل الظروف 

القت�صادية احلالية.
وتابع قائال اأن �صركة ال�صرق الو�صط للتاأمني �صتوا�صل العمل 
بخدمات  والإرتقاء  اململكة  يف  التاأمني  ال�صناعة  تطوير  على 
التاأمني، حيث ترتكز اإ�صرتاتيجية ال�صركة على متييز العمالء 
عن غريهم وذلك بتقدمي اخلدمات التاأمينية املتكاملة الهادفة 

لرعاية م�صاحلهم .

215 ألف دينار أرباح 
»اليرموك للتأمين« 

في 2014

2 مليون دينار أرباح 
»الشرق األوسط للتأمين« 

في 2014

أبو الراغب: 
الشركة ملتزمة 

بتحقيق الجودة 
والسعي الدائم 

للتعرف على 
حاجات العمالء 

صويص: 
الشركة حافظت 

على مكانتها 
المتميزة في 

النواحي التأمينية 
والمالءة المالية

121 INVESTORSامل�صتثمـــــــــــرون         ني�صان  20١5



 / العربية  التامني  ل�صركة  الولية  املالية  البيانات  اظهرت 
احت�صاب  بعد  دينار  الف   743 مبقدار  �صافية  ارباحا  الردن 
خم�ص�صات �صريبة الدخل مقارنة مع حوايل 461 الف دينار 

للعام 2013.
وح�صب البيانات املاملية لل�صركة، فقد حققت ال�صركة ارباحا 
قبل ال�صريبة بلغت 925.442 الف دينار لعام 2014 مقارنة 
بـ 581.162 الف دينار لعام 2013، كما وبلغ �صايف ايراداتها 
املتحققة خالل العام املا�صي 2014 حوايل 1.46 مليون دينار 

مقارنة مع حوايل 1.03 مليون دينار للعام 2013.
يعقوب  الردن   / العربية  التامني  ل�صركة  العام  املدير  وقال 
جيدة  مالية  نتائج  حتقيق  ا�صتطاعت  ال�صركة  اأن  �صواحلة، 
خا�صة يف ظل الظروف القت�صادية وال�صيا�صية احلرجة التي 
متر بها باملنطقة، حيث متيزت ال�صركة خالل العام املا�صي 
2014 بالتزامها بتطبيق اأف�صل املعايري املهنية للمحافظة على 
تقدمي اف�صل اخلدمات التاأمينية للعمالء والتي تاأتي يف قمة 

اولوياتنا.
على  حا�صلة  الردن   / العربية  التامني  �صركة  بان  يذكر 
ام  اي   ( العاملية  الت�صنيف  وكالة  من  اآمن  ائتماين  ت�صنيف 
ب�صت ( بال�صافة اإلى ذلك يجدر ال�صارة اإلى انتقال ال�صركة 
اإلى مبناها اجلديد يف منطقة ال�صمي�صاين، وذلك متا�صيا مع 
خطتها امل�صتقبلية يف تطوير حجم عملها ليكون حمطة واحدة 

لتقدمي جميع اخلدمات التاأمينية.

743 ألف دينار صافي أرباح 
»التأمين العربية - األردن« 

لعام 2014

صوالحه: الشركة 
حققت هدفها 

اإلستراتيجي للعام 
الماضي و2015 

سيحمل المزيد 
من االنجازات

ال�صنوية  باأرباجها  للتاأمني  الأوروبية  العربية  قفزت املجموعة 
لعام 2014 باملقارنة مع نتائج عام 2013 بن�صبة %165.

وبلغت اأرباح ال�صركة خالل العام املنق�صي 1.6 مليون دينار 
كما   ،2013 املا�صي  العام  خالل  دينار  الف   617.8 مقابل 
حققت ال�صركة اإجمايل اأق�صاط خالل عام 2014 مبلغ 14.8 

مليون دينار مقارنة مببلغ 13.6 مليون دينار لعام 2013.
وبلغ اإجمايل املوجودات الثابته لل�صركة لعام 2014 مبلغ 3.5 

مليون دينار مقارنة مببلغ 3.6 مليون دينار لعام 2013.
وقال املدير العام ل�صركة املجموعة العربية الوروبية للتاأمني 
با�صم خلف حدادين، ان هذه النتائج املالية اليجابية تربهن 
ثمرة  تعترب  انها  كما  بال�صركة،  الرا�صخة  العمالء  ثقة  على 
الفاعلة  والربامج  الكفوؤة  واملنهجية  ال�صرتاتيجية  لتطبيق 

لل�صركة.
النجاحات  من  املزيد  حتقيق  نحو  قدما  »نتطلع  وا�صاف 
اللتزام  تر�صي عمالءنا، وذلك من خالل  التي  والجنازات 
مبرونتها  تتميز  والتي  بعناية  املدرو�صة  البنك  با�صرتاتيجية 

ملواجهة اية ظروف«.
واأ�صار حدادين الى ان ال�صركة ت�صعى ب�صكل دائم وراء البتكار 
والتجديد يف �صوق التاأمني، وتقدمي التغطية التاأمينيه املنا�صبه 
للعمالء، لذلك فانها ت�صعى لأن تكون �صركة التاأمني املف�صلة 
يف الأردن من خالل تقدميها ملجموعة متكاملة ومبتكرة من 
والتي  التكافل  مبادئ  على  املرتكزة  التكافلي  التاأمني  برامج 

متيزها العدالة وال�صفافيةـ

1.6 مليون دينار أرباح 
»العربية األوروبية«

 خالل 2014

حدادين: الشركة 
تسعى قدما نحو 

تحقيق المزيد 
من النجاحات 

واالنجازات التي 
ترضي العمالء

اإلستثمار في قطاع التأمين
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التاأمني الوطنية ال�صافية بعد ال�صريبة  اأرباح �صركة  بلغت 
خالل العام املا�صي 2014 حوايل 1.2 مليون دينار باملقارنة 
حوايل  اأرباحها  بلغت  والتي   2013 �صبقه  الذي  العام  مع 

467.807 األف دينار. 
وك�صفت البيانات املالية لل�صركة عن اإرتفاع �صايف الإيرادات 
اإلى حوايل 14 مليون دينار مقابل حوايل 12.4 مليون دينار 
فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف   ،2013 �صبقه  الذي  العام  خالل 
اإجملى الأق�صاط املكتتبة حوايل 21.13 مليون دينار مقابل 

حوايل 16.7 مليون دينار خالل عام 2013.
واأعتربت املدير العام ل�صركة التاأمني الوطنية منال جرار، 
اخلطط  نتيجة  جاءت  والتي  بالطيبة  املالية  النتائج  اأن 
وكذلك  الإدارة،  جمل�ص  قبل  من  املو�صوعة  الإ�صرتاتيجية 
للجهود الكبرية من قبل الإدارة والعاملني مع الإ�صرار على 

حتقيق نتائج اأف�صل يف كل عام .
وقالت، اأن ال�صركة تتميز ب�صرعة ال�صتجابة لكافة املطالبات 
خدماتها  تكون  لكي  قيا�صية،  اوقات  يف  وت�صويتها  املقدمة 
مكتملة وذات مل�صة �صخ�صية، حيث قامت على مر �صنوات 
�صاهم  الذي  المر  العمالء،  مع  قوية  ببناء عالقات  عملها 
يف الرتقاء بعمل ال�صركة وال�صتمرار يف حتقيق الجنازات 

والرباح.
واأ�صارت اإلى اأن »التاأمني الوطنية« تقدم كافة اأعمال وخدمات 
التاأمني، لذلك �صتقوم بالرتكيز على رفع م�صتوى خدماتها 
فهي  العاملية،  امل�صتويات  اإلى  لت�صل  للعمالء  تقدمها  التي 
اإلى  اإ�صافة  التاأمينية اجلديدة،  الربامج  م�صتمرة يف طرح 

تنويع وتوزيع ا�صتثماراتها على خمتلف القطاعات.

ال�صريبة  بعد  للتامني   الفرن�صية  الردنية  ال�صركة  اأرباح  بلغت 
واملخ�ص�صات خالل العام املا�صي 2014 حوايل 1.12 مليون دينار، 

مقابل 156.872 الف الف دينار خالل العام الذي �صبقه 2013.
وح�صب البيانات املالية لل�صركة  لغاية 2014/21/31، فقد بلغ �صايف 
ايرادات ال�صركة حوايل 19.3 مليون دينار، مقارنة مع حوايل 16.6 
مليون دينار خالل العام الذي �صبقه 2013، يف الوقت الذي بلغ فيه 
اجمايل الكتتابات لعام 2014 حوايل 23.3 مليون دينار مقارنة مع 

حوايل 20.5 مليون دينار خالل فرتة املقارنة ذاتها.
وليد  الدكتور  للتاأمني  الفرن�صية  الأردنية  لل�صركة  العام  املدير  وقال 
حتقيق   2014 املا�صي  العام  خالل  ا�صتطاعت  ال�صركة  اأن  زعرب، 
العديد من الجنازات لتوؤكد لعمالئها انها م�صتمرة نحو النمو والتميز، 
حيث ا�صتطاعت اأن حتافظ على تركيزها على تعزيز فعالية ن�صاطاتها، 
واملحافظة على مركزها �صمن قائمة اأف�صل �صركات التاأمني يف الأردن.
واأ�صاف ان النتائج املالية التي حققتها ال�صركة ايجابية، خا�صة يف ظل 
الظروف القت�صادية احلالية، يعترب اجنازا كبريا، وهو يوؤكد مدى قوة 
ال�صركة على كافة ال�صعدة واملكانة الكبرية التي حتظها بها يف ال�صوق، 
ولتح�صني  اهدافها  لتحقيق  طريقها  اجلودة  ال�صركة  اأختارت  حيث 

خدماتها من اجل تقدمي ما يلبي رغبات زبائنها ويفوق توقعاتهم.
الدائم  وال�صعي  اجلودة  بتحقيق  ملتزمة  ال�صركة  اأن  زعرب،  واكد 
للتعرف على حاجات وتوقعات الزبائن واللتزام بتلبيتها عن طريق 
تطبيق اف�صل الو�صائل يف جمال تقدمي اخلدمات، واتباع نهج التح�صن 
الوقائي  ال�صلوب  وا�صتخدام  الالزمة  التعديالت  واجراء  امل�صتمر 
ان “الردنية  الى  م�صريا  الداء،  وفاعلية  تطوير اخلدمات  اجل  من 
الفرن�صية للتاأمني“ تتميز مب�صتوى عايل من اخلربات العلمية والعملية 
واخلدمات املميزة ومبا ي�صمن خدمة املواطن واملجتمع ككل وت�صاهم 

بامل�صوؤولية الجتماعية جتاه العاملني لديها واملجتمع املحلي .

1.2 مليون دينار أرباح 
لـ»التأمين الوطنية« 

في 2014

1.1 مليون دينار أرباح 
»األردنية الفرنسية 

للتأمين« في 2014

جرار: سنقوم بالتركيز
 على رفع مستوى الخدمات

 لتصل إلى نظيراتها العالمية

زعرب: الشركة 
ملتزمة بتحقيق 

الجودة والسعي 
الدائم لتطوير 

منتجاتها

اإلستثمار في قطاع التأمين
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حققت �صركة الن�صر العربي للتاأمني يف عام 
2014 تقدمًا ملحوظًا ُي�صاف اإلى جناحاتها 
ال�صافية  اأرباحها  ففي  املن�صرم،  العام  يف 
)بعد ال�صريبة( حققت مبلغًا وقدره 2،679 
مليون دينار بن�صبة زيادة بلغت 40% عن عام 

 .2013
بلغت  فقد  الأق�صاط  لإجمايل  بالن�صبة  اأما 
الزيادة حوايل 16% عن العام املا�صي ليكون 
مقدار اجمايل الق�صاط مبلغ و قدره 25،786 
مليون دينار، وبلغ اإجمايل موجودات ال�صركة 
مبلغ 58،006 مليون دينار،  كما بلغ جمموع 
حقوق امل�صاهمني ما مقداره 21،018 مليون 

دينار.
وقال مدير عام �صركة الن�صر العربي يعقوب 
كان  »لقد  ال�صركة،  اإجنازات  عن  �صابيال 
بالنجاحات  مليئًا  جديدًا  عامًا   2014 عام 

ل�صركتنا«. 
مّطردًا  منوًا   2014 عام  »�صهد  وا�صاًف: 
اأقوى  من  كواحدة  ملكانتها  وتكري�صًا  لل�صركة 
�صركات التاأمني يف الأردن. ف�صاًل عن زيادة 
تكري�ص م�صوؤوليتنا الجتماعية باعتبارها ركنًا 
واإجنازاتنا يف هذا  عملنا،  اأركان  من  حيويًا 

املجال باتت تتحدث عن نف�صها«.
ولأن �صركة الن�صر العربي للتاأمي تعي دورها 
يف متكني دور الأفراد يف جمتمعاتهم ب�صكل 
املحلي  املجتمع  وتطّور  منو  وت�صجيع  خا�ص 
ب�صكل عام، فقد و�صعت على راأ�ص اأولوياتها 
واعتبارها  الجتماعية  م�صوؤوليتها  تفعيل 
واحدة من القيم التي تلتزم بها وواحدة من 
على  وا�صلت  فقد  لذا  الأ�صا�صية،  اأركانها 
وفعاليات  ن�صاطات  لعدة  دعمها  حثيث  نحو 
ذات  اأردنية  وجمعيات  ملوؤ�ص�صات  ورعايتها 

جمالت متنوعة. 
كما وقدمت ال�صركة الدعٌم املتوا�صٌل والكبرٌي 
للقطاع الريا�صي يف عام 2014، حيث قامت 
ال�صلة وكرة  ال�صركة برعاية ودعم فرق كرة 
الوردية، املدر�صة  القدم يف مدار�ص راهبات 
املعمدانية، مدار�ص كامربدج، املدر�صة الأهلية 
للبنات، واملدر�صة الوطنية الأرثوذوك�صية، كما 
دعمت دوري رابطة اأطفال عمان، وماراثون 
م�صابقة  ف�صاًل عن  الفرير،  ل�صال  دي  كلية 
و�صوًل  اليوبيل  مدر�صة  يف  ون«  »الفورميول 
دغل�ص  »�صام  الثانية ملخيم  الدورة  اإلى دعم 

لأ�صا�صيات كرة ال�صلة«. 
اإميانها  العربي  الن�صر  وبذلك ترتجم �صركة 
على  ثابتة  وقائع  اإلى  ال�صابة  الأجيال  بدعم 
اإمكانيات �صباب الوطن وتعزز  الأر�ص تقوي 
الن�صر  اأولته  خا�ٌص  اهتماٌم  فر�صهم.  من 
بدءًا  والفنون  للثقافة  عام 2014  يف  العربي 
الأهلية  املدر�صة  برعاية مهرجان حارتنا يف 
للبنات، مرورًا بدعم املواهب املو�صيقية ومنها 
ثالث حفالت مو�صيقية لفرقة »دوزان واأوتار«، 
يقيمه  الذي  ال�صنوي  امليالد  عيد  وحفل 

الإحتاد العام جلمعيات ال�صابات امل�صيحيات 
ب�صمة  الأمرية  �صمو  رعاية  حتت  الأردن  يف 
بنت طالل ، ولي�ص انتهاء بدعم الأورك�صرتا 

الوطنية الفل�صطينية. 
ومل يقت�صر الدور الجتماعي ل�صركة الن�صر 
بل  اأعاله،  املذكورة  امل�صاريع  على  العربي 
تخطاها لي�صمل مزيدًا من امل�صاريع واملبادرات 
يف  الوطنية   »UCMAS« م�صابقة  منها  نذكر 
املجموعة  ع�صاء  وحفل  ال�صاد�صة،  دورتها 
الوطنية للمحافظة على البرتا، وموؤمتر »يال 
�صباب« يف مدر�صة املطران، وم�صابقة الليجو 

الأولى يف مدر�صة اليوبيل. 
من  لعدد  بدعمها  العربي  الن�صر  وتفخر 
امل�صاريع واملبادرات اخلريية يف كل عام عرب 
العام  يف  دعمها  مت  ربحية  غري  منظمات 
املدار�ص  اإلى  العودة  برنامج  مثل   2014
م�صابقة  لل�صرطان،  احل�صني  ملركز  التابع 
Goal for Life لكرة القدم )اأي�صًا من مركز 
احل�صني لل�صرطان(، اجلمعية امللكية للتوعية 
ال�صحية، متحف الأطفال، مبادرة مدر�صتي، 
الثقايف،  زها  مركز  الأردن،  نهر  موؤ�ص�صة 

وجمعية عملية البت�صامة الأردنية. 

2.7 مليون دينار صافي أرباح 
»النسر العربي للتأمين« في عام 2014

سابيال: الشركة كرست 
مكانتها كواحدة من 

أقوى شركات التأمين 
في األردن
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اإلستثمار في قطاع التأمين

بعد  للتاأمني  الردنية  العربية  املجموعة  �صركة  ارباح  بلغت 
ما   2014 املا�صي  العام  خالل  واملخ�ص�صات  ال�صريبة 

جمموعه  719.324 الف دينار.
ايراداتها  �صايف  بلغ  فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب 
خالل العام املا�صي 2014 حوايل 1.3 مليون دينار، مقارنة 

مع 579.507 الف دينار للعام الذي �صيقه 2013.
وقال املدير العام ل�صركة �صركة املجموعة العربية الردنية 
حتقيق  �صتوا�صل  ال�صركة  ان  جعنينة،  ا�صامة  للتاأمني 
يف  وال�صيا�صية  املالية  التحديات  رغم  والنمو  الجنازات 
التي متتلكها  العاملية  املنطقة، مت�صلحة باملعرفة واخلربات 
والتي �صتنعك�ص ب�صكل اإيجابي على اداء ال�صركة خالل العام 

احلايل 2015 .
م�صتوى  رفع  على  بالرتكيز  �صتقوم  ال�صركة  ان  وا�صاف، 
النتائج  ان  اإلى  منوها  للعمالء،  تقدمها  التي  خدماتها 
املالية احلالية لل�صركة تعزز من مكانتها يف ال�صوق الردين 
وت�صنيفها على امل�صتوى املحلي، حيث ا�صتطاعت املحافظة 
رغم   2014 املا�صي  العام  خالل  املميزة  نتائجها  على 
الظروف القت�صادية والقليمية ال�صعبة، وذلك نتيجة جهود 

العاملني بها.
وا�صار الى اأن هذه النتائج تاأتي من�صجمة مع اجلهود الكبرية 
ال�صركة،  املوؤهل يف  الب�صري  الكادر  يبذلها  التي  واملتوا�صلة 
تطوير  ملتزمة يف  ال�صركة  اأن  الى  نف�صه  الوقت  م�صددا يف 
املخاطر  اآثار  من  للتقليل  ال�صبل  وايجاد  اأعمالها  وحتديث 
والتحديات بهدف البقاء يف مقدمة �صركات التامني العمالقة 

يف الأردن با�صتمرار.

انتقد املدير العام ل�صركة ميدغلف للتاأمني عالء عبد اجلواد قرار حل هيئة 
التاأمني الردنية ملاله من خماطر عديد �صتلحق بقطاع التاأمني الردين.

وقال لـ»امل�صتثمرون« اأن قرار حل هيئة التاأمني كان امرا خاطئا و�صيعمل على 
ادخال ال�صركات العاملة يف ال�صوق يف »نفق مظلم«، حيث كانت الهيئة تلعب 

دورا كبريا يف حماية وادارة ال�صركات.
واأ�صاف اأن هيئة التاأمني الأردنية حققت العديد من الجنازات خالل �صنوات 
عملها، �صواء من خالل ايراداتها خلزينة الدولة ام من خالل تنظيمها ل�صوق 
العمل، فقد عملت على تنظيم قطاع التاأمني وال�صراف عليه مبا يكفل توفري 

املناخ املالئم لتطويره ولتعزيز دور �صناعة التاأمني.
اأعمال  وامل�صتفيدين من  لهم  املوؤمن  الهيئة يف حماية حقوق  و�صاهمت  كما 
التاأمني ومراقبة املالءة املالية لل�صركات لتوفري غطاء تاأميني كاف حلماية 
هذه احلقوق، والعمل على رفع اأداء �صركات التاأمني وكفاءتها واإلزامها بقواعد 
ممار�صة املهنة واآدابها لزيادة قدرتها على تقدمي خدمات اأف�صل للمواطنني 
امل�صتفيدين من التاأمني وحتقيق املناف�صة اليجابية بينها، بال�صافة الى توفري 

كفاءات ب�صرية موؤهلة ملمار�صة اأعمال التاأمني.
يف املقابل طالب عبد اجلواد احلكومة �صرورة حترير �صوق التامني يف اململكة، 
وذلك حلماية �صركات التامني العاملة يف ال�صوق والتقليل من حجم خ�صائها.

وقال ان قرار حترير ا�صعار اق�صاط التاأمني �صي�صب يف م�صلحة ال�صركات 
و�صيعو�صهم عن اخل�صائر التي حلقت بهم جراء تطبيق تعليمات اللزامي، 
و�صيخلق نوعا من املناف�صة بني ال�صركات يف �صوق التاأمني، المر الذي يوؤدي 

لنخفا�ص اأ�صعار اق�صاط التامني.
واأ�صاف اأن حترير ا�صعار الق�صاط فيه م�صلحة للمواطن ول�صركات التاأمني 

معا، خ�صو�صا بعد �صدور تعليمات الإلزامي.
واأ�صاف ان حترير ال�صعار مينح احلق لأي �صركة بتحديد ال�صعر الذي جتده 
تخفي�ص  على  التاأمني  �صركات  بني  مناف�صة  يوؤدي  ما  وخدماتها،  منا�صبا 
الختيار  حرية  له  يكون  لنه  للمواطن  مهما   اأمرا  يكون  وبالتايل  ال�صعار 
لل�صركة املنا�صبة، كما و�صي�صاعد على التخفيف من اخل�صائر التي تعر�صت 

لها �صركات التاأمني.

719 ألف دينار أرباح 
»المجموعة العربية 

األردنية للتأمين« في 2014

عبد الجواد ينتقد 
حل الهيئة ويدعو لتحرير 

التأمين اإللزامي

جعنينة: سنقوم 
بالتركيز على رفع 

مستوى خدماتنا 
التي نقدمها 

للعمالء
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314 ألف دينار صافي أرباح
»بندار للتجارة واالستثمار« في 2014

1.5 مليون دينار أرباح »التسهيالت التجارية« في 2014

بعد  وال�صتثمار  للتجارة  بندار  �صركة  ارباح  بلغت 
الف   314631 حوايل    2014 عام  بنهاية  ال�صريبة 

دينار.
وح�صب البيانات املالية لل�صركة خالل العام املا�صي 
ال�صريبة  قبل  ال�صركة  ارباح  بلغت  فقد   ،2014
703498 الف دينار، يف الوقت الذي بلغ فيه �صايف 
مليون   5.2 حوايل  املتحققة  الت�صغيلي  اليرادات 
الذي  للعام  دينار  مليون   5 مع حوايل  مقارنة  دينار 

�صبقه 2013.
للتجارة وال�صتثمار  بندار  ب�صركة  العام  املدير  وقال 
جناح  اإلى  اأ�صارت  املالية  البيانات  اأن  حماد  ب�صام 
ال�صركة يف التعامل مع امل�صتجدات الإقليمية والدولية 
واحل�صيفة  املتحفظة  التو�صعية  ال�صيا�صات  نتيجة 

التي تتبعها ال�صركة.
واأ�صاف ان هذه النتائج جاءت من خالل حمافظتها 
تتميز  حيث  املتميزة،  واأن�صطتها  كفاءتها  على 
الأموال  م�صادر  بني  التوازن  بتحقيق  بندار  �صركة 

الوفاء  يف  كفاءتها  اأظهر  مما  وا�صتخداماتها، 
املال  لراأ�ص  الأمثل  ال�صتغالل  مع  بالتزاماتها 

وال�صيولة املتوفرة.
وتابع قائال اأن اإدارة ال�صركة ا�صتطاعت خالل العام 
املا�صي 2014 حتقيق جملة من الأهداف املهمة رغم 

بالتو�صع   قامت  والتحديات؛ حيث  ال�صعبة  الظروف 
اربد،  لها يف حمافظة  افتتاح فرع جديد  من خالل 
التمويلي  للتاجري  بندار  �صركة  اعمال  بدء  ومت  كما 
تابعة  ك�صركة  التمويلي  التاأجري  عمليات  بتنفيذ 

ل�صركة بندار للتمويل.

الردنية  التجارية  الت�صهيالت  �صركة  حققت 
ارباحًا �صافية بعد املخ�ص�صات العامة وال�صريبة 
 1.54 حوايل  بلغت   2014 املا�صي  العام  خالل 

مليون دينار.
ال�صرائب  قبل  ال�صركة  اأرباح  �صايف  وبلغ 
الوقت  يف  دينار،  مليون   2 حوايل  واملخ�ص�صات 
حوايل  ال�صركة  موجودات  اجمايل  فيه  بلغ  الذي 
 ،2014 املا�صي  العام  نهاية  مع  دينار  مليون   34
مقارنة مع حوايل 33.5 مليون دينار خالل العام 

الذي �صبقه 2013.
حقوق  �صايف  ان  املالية،  البيانات  اظهرت  كما 
امل�صاهمني بلغ خالل العام املا�صي 2014 حوايل 
مليون   20 حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   20.4

دينار لعام الذي �صبقه 2013.
التجارية  الت�صهيالت  ل�صركة  العام  املدير  وقال 
من  العديد  وجود  من  بالرغم  انه  جرار،  اياد 
ا�صتطاعت  ال�صركة  اأن  اإل  ال�صوق  يف  التحديات 
اإيجابي  ب�صكل  انعك�ص  ما  متميزة  ارباح  حتقيق 
حت�صني  الى  ا�صافة  امل�صاهمني،  حقوق  على 
املايل  املركز  متانة  تعزز  التي  املالية  املوؤ�صرات 

لل�صركة.
التجاريه  الت�صهيالت  �صركه  يف  اأننا  واأ�صاف 
من  وبالرغم  انه  حيث  ال�صركه  باأداء  فخورون 
املنطقة  منها  تعاين  والتي  بنا  املحيطه  الأو�صاع 
اأدائها  يف  ت�صتمر  ال�صركة  اأن  اإل  عام،  ب�صكل 
التو�صعيه  اليجابي ويف تنفيذ خططها واهدافها 
اخلدمات  تقدمي  يف  ال�صتمرار  خالل  من 
ومرنه  مي�صرة  و�صروط  مميز  ب�صكل  التمويلية 
اعمال  على  ملحوظ  ب�صكل  انعك�ص  الذي  المر 
ال�صركة ونتائجها، م�صريا اإلى اأن ال�صركة انتهجت 
يف  الديناميكية  اأ�صا�ص  على  يقوم  ادارة  اأ�صلوب 
التعامل مع امل�صتجدات الطارئة يف ال�صوق وو�صع 
وال�صعوبات  التحديات  مع  للتعامل  بديلة  خطط 
مع  لتتالءم  ال�صركة  منتجات  تعديل  خالل  من 

متطلبات ال�صوق، والتو�صع اجلغرايف املدرو�ص.

حماد: الشركة 
استطاعت تحقيق 

أهدافها والتوسع في 
العمل رغم الظروف 

الصعبة 

جرار: الشركة 
مستمرة في أدائها 
االيجابي وفي تنفيذ 
خططها وأهدافها 

التوسعيه

اإلستثمار في قطاع التمويل التجاري
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3.6 مليون دينار أرباح االولى للتمويل« في 2014 

ال�صريبة  بعد  للتمويل  الولى  �صركة  ارباح  بلغت 
حوايل   2014 املا�صي  العام  خالل  واملخ�ص�صات 
دينار  مليون   3 دينار مقارنة مع حوايل  مليون   3.6

للعام الذي �صبقه 2013.
الدكتور  للتمويل  الولى  ل�صركة  العام  املدير  وقال 
هيثم اأبو خديجة، انه وح�صب النتائج املالية لل�صركة 
اأرباحها قبل  بلغت  املا�صي 2014، فقد  العام  خالل 
ال�صريبة حوايل 5  ماليني دينار مقارنة مع حوايل 4 

ماليني دينار من العام الذي �صبقه 2013.
العام  خالل  ال�صركة  ايرادت  �صايف  وارتفع  كما 
املا�صي 2014 لتبلغ حوايل 6.7 مليون دينار مقارنة 

مع حوايل 5.6 مليون دينار من العام 2013.
تطبيق  ا�صتطاعت  ال�صركة  ان  خديجة،  اأبو  واكد 
 2014 املا�صي  العام  خالل  و�صعتها  التي  خطتها 
العديد  وتغطية  اجلغرايف  التو�صع  اإلى  هدفت  والتي 
العمالء،  متطلبات  لتلبية  اململكة  يف  املدن  من 
وتقدمي  املختلفة  ن�صاطاتها  يف  للتو�صع  بال�صافة 
حتت  لنعمل  ومتطورة،  جديدة  وخدمات  منتجات 
�صعار حتقيق النمو يف الأعمال والتميز يف اخلدمات 

التمويلية الإ�صالمية.
جناحة  الى  ت�صري  املالية  النتائج  اأن  الى  واأ�صار 
انعك�صت  والتي  ال�صركة  تتبعها  التي  ال�صيا�صة 

واجلودة  كاأرباح  الجمالية،  النتائج  على  بالإيجاب 
يف حمفظة العمالء واملحفظة ال�صتثمارية.

�صيا�صتها  يف  ما�صية  ال�صركة  اأن  خديجة،  اأبو  وقال 
انحاء  كافة  يف  والنت�صار  التو�صع  الى  الداعية 
خطتها  و�صمن  ال�صركة  �صتعمد  حيث  اململكة، 
منفعة  وتعظيم  الرباح  زيادة  الى  ال�صرتاتيجية 
�صتوا�صل  ال�صركة  اأن  موؤكدا  للم�صاهمني،  ق�صوى 
على حتقيق النمو والتطور وحتقيق املزيد من الرباح 

والجنازات خالل العام احلايل 2015.
 49 ن�صبته  ما  على  للتمويل  الأولى  �صركة  وت�صيطر 

باملئة تقريبًا من احل�صة ال�صوقية يف قطاع التمويل 
وتقدم خدماتها من خالل �صيغ التمويل املختلفة من 
وذلك  والإ�صت�صناع،  والإجارة  وامل�صاومة  املرابحة 
من خالل توفري عدد من املنتجات التي �صيغت مبا 
ال�صريعة  اأحكام  ومع  عمالئه  واحتياجات  يتنا�صب 
ا�صتهالكية  و�صلع  �صيارات  متويل  من  الإ�صالمية 
ومنافع تعليم وزواج و�صفر اإ�صافة لتمويل راأ�ص املال 
ال�صركة  توفر  كما  ال�صركات،  من  للعمالء  العامل 
اأموالهم من خالل قبولها  ا�صتثمار  لعمالئها فر�صة 

لوكالت ال�صتثمار بعوائد تناف�صية.

أبو خديجة: الشركة 
استطاعت تطبيق 

خطتها التي وضعتها 
بشكل كامل

اإلستثمار في قطاع التمويل التجاري
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APPLIED SCIENCE PRIVATE UNIVERSTY

كلية الصيدلة
 الصيدلة.

كلية الهندسة
 هندسة الحاسوب.

 هندسة اتصاالت و الكترونيات.
 هندسة ميكانيكية.

 هندسة صناعية.
 هندسة مدنية.

 هندسة معمارية.
 هندسة القوي و التحكم.

كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
 العلوم السياسية.

 اللغة االنجليزية و آدابها.
 اللغة االنجليزية و الترجمة.

 الشريعة اإلسالمية.

و حرصا من الجامعة الحاصلة على شهادة األيزو على 
دعم المسيرة التعليمية وصوال للتميز في اعداد القوى 

البشرية الموهلة

الجامعة األكثر ابتعاثا على مستوى الجامعات 
الخاصة في األردن لجامعات عالمية مرموقة .

توفر الجامعة لطلبتها دورات تعليمية يقدمها مركز 
الدراسات و االستشارات و خدمة المجتمع بالتعاون 

مع مراكز تدريبية متميزة ذات اعتمادات دولية 
مرموقة لربط النظرية مع التطبيق .

توفر الجامعة لطلبتها آحدث المختبرات العلمية في 
الشرق األوسط ، مكتبج ضخمة ، نادي جامعة 

العلوم التطبيقية الخاصة ، مالعب رياضية 
بمواصفات عامية .

تقدم كلية تكنولوجيا المعلومات خصومات تحفيزية تصل إلى 
١٠٠٪ للحاصلين على عالمات مميزة في امتحان البرمجة .

تقدم كلية التمريض خصما خاصا يصل إلى ٥٠ ٪ لفتياتنا 
الراغبات بالحصول على درجة البكالوريوس في التمريض .

تقدم الجامعة خصما خاصا مقداره ٣٥ ٪ للطلبة المنقولين من 
الجامعات األخرى و الحاصلين على معدل ممتاز ، و ٢٥ ٪ 

للحاصلين على معدل جيد جدا ، و ١٥ ٪ للحاصلين على معدل 
جيد .

تقدم الجامعة خصما خاصا لطلبة الثانوية العامة :
الحاصلين على معدل ٩٥٪ فأكثر خصما مقداره ٥٠٪ .
الحاصلين عى معدل ٩٠٪ فأكثر خصما مقداره ٣٠٪ .

الحاصلين على معدل ٨٥٪ فأكثر خصما مقداره ٢٥٪ .
الحاصلين على معدل ٨٠٪ فأكثر خصما مقداره ٢٠٪ .
الحاصلين على معدل ٧٥٪ فأكثر خصما مقداره ١٥٪ .
للمسجلين في كلية الشريعة ، الحقوق ، التمريض  و 

تكنولوجيا المعلومات و الحاصلين على معدل ٨٠٪ فأكثر 
خصما مقداره ٥٠٪ .

ذلك باستثناء التخصصات التالية : 
الصيدلة ، المحاسبة ، الهندسة الميكانيكية ، 

الهندسة الصناعية ، الهندسة المدنية ، الهندسة المعمارية .

كلية االقتصاد و العلوم اإلدارية
المحاسبة.

المحاسبة باللغة اإلنجليزية.
إدارة األعمال.

إدارة األعمال باللغة اإلنجليزية.
اإلدارة المالية و المصرفية.

اإلدارة المالية و المصرفية إنجليزي.
التسويق.

التسويق باللغة اإلنجليزية.
نظم المعلومات اإلدارية.

كلية الحقوق
الحقوق.

كلية التمريض
التمريض.

كلية الفنون و التصميم
التصميم الداخلي.

التصميم الجرافيكي.

كلية تكنولوجيا المعلومات
علم الحاسوب.

أنظمة المعلومات الحاسوبية.
هندسة البرمجيات.

نظم الشبكات الحاسوبية.

عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا
الماجستير في المحاسبة.

الماجستير في علم التسويق.
الماجستير في علم الحاسوب.

الماجستير في العلوم الصيدالنية.
الماجستير في العالقات الدولية و 

الدراسات الدبلوماسية.
الماجستير في التمريض.

خصومات خاصة
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