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بقلـــم رئيـس التحريــر : علــي العمايـــرة االفتتــاحيـة

ALNASHAMA  INVESTORS

التي خلفتها  االرتدادات  االأردن على  االقت�صاد يف  يقت�صر �صعف  ال 
يف  ت�صتعل  التي  االأحداث  �صاهمت  بل  العاملية،  االق�صادية  االأو�صاع 
التحوالت  نتيجة   االقت�صادية  االأزمة  تعميق  يف  املجاورة  املناطق 
الطي  لعوامل  االأردن  عر�صت  التي  »العا�صفة  »اجليو�صيا�صية 
االجتماعية  البنى  يف  االختالالت  من  الكثري  واأحدثت  واالنكما�ش 

والثقافية واالقت�صادية.

القومي على  يعتمد يف دخله  الذي  االأردن  يعاين  العام 2008  ومنذ 
اخلليج  يف  االأردنية  العمالة  وحتويالت  ال�صرائب  ومردود  املعونات 
من حالة ركود  و�صعف، ومما �صاعف احلالة تفاقم م�صكلة الالجئني 
من  �صوريا ومن قبل ذلك من العراق، وهي موجات ب�صرية عملت 

على زيادة الكلف التي تتحملها احلكومة وزادت اأعباء املواطن.

التي تخ�صع للتحوالت  الراهنة  االأو�صاع االقت�صادية  ويف ظل هذه 
اخلدمات  عليها  تغلب  اقت�صاديات   ظل  ويف  واالرتكا�صات،  املفاجئة 
ي�صيطر  اخلوف  بات  فقد  املعونات  وتراجع   التحويلة،  وال�صناعات 
على غالبية القطاعات التي تعر�صت لالنكما�ش، وهو ما يدعو اإلى 
التفكري يف املربع االأول، واملق�صود بذلك، هو اإعادة  التفكري يف فتح 
اآفاق جديدة، ومناطق بكر للخروج من االأزمات التي تربك االقت�صاد 

الوطني. 

يتم  مل  التي  االحتياطية  الطاقات  من  الكثري  ثمة  اأن  املوؤكد  ومن 
ا�صتنفادها، ومنها القطاع الزراعي، وقطاع ال�صياحة، وقطاع �صناعة 

ال�صينما والدراما، وال�صناعات االإلكرتونية.

اأهم  من  واحداً  يعد  الزراعي   اال�صتثمار  اأن  التذكري  املهم  ومن 
مناطق  يف  الفقر  ن�صبة  وخف�ش  االقت�صادي  النمو  ا�صرتاتيجيات 
الريف، التي تعي�ش فيها غالبية الفقراء يف العامل، واأكرثها فاعلية.

كان  الزراعة  جمال  يف  االإجمايل   املحلي  الناجت  منو  اأن  ثبت  وقد 
فعااًل يف تخفي�ش الفقر اأكرث مبا ال يقل عن �صعفي فاعلية النمو يف 

القطاعات االأخرى، بح�صب تقارير البنك الدويل للتنمية يف العامل 
2008  ، ولذلك فان اال�صتثمار والتنمية  يف هذه االأقاليم وزيادة انتاج 

االأغذية يتطلب زيادات جوهرية يف م�صتوى اال�صتثمار يف الزراعة. 

فاالأرقام تقول اإن ن�صبة م�صاهمة القطاع الزراعي من الناجت املحلي 
القوى  جمموع  من   %3.5 فيه  يعمل  و   %2.8 تتجاوز   ال  االإجمايل 

العاملة. 

و ت�صكل ال�صادرات الزراعية 11% من جمموع �صادرات االأردن، وهو 
رقم �صئيل بالقيا�ش اإلى الناجت القومي، ومتوا�صع بالن�صبة مل�صاهمة 
لال�صتثمار  القابلة  املناطق  ن�صبة  اأن  علمنا  اإذا  االأخرى  القطاعات 
الزراعي تفوق تلك االأرقام بكثري، واأن التكنولوجيا ت�صاهم يف زيادة 
الزراعي  القطاع  واإن  م�صاعفة،  باأ�صعاف  االأر�ش  ا�صتغالل  رقعة 
ال�صناعات  من  الكثري  ا�صتحداث  على  قادر  والنباتي  واحليواين 

امل�صاندة والتحويلية التي تدر اأرباحاً كبرية.

لكن القاعدة االأ�صا�ش التي ينبغي احلديث عنها، اأن احلكومة معنية 
وتعديل  الزراعي،  االإ�صالح  قوانني  خالل  من  اجلر�ش  بتعليق 
م�صتوى  يف  حت�صينات  اإدخال  و  الت�صهيالت،  وتقدمي   ، الت�صريعات 
اأخرى،  وبعبارة  القطاع،  هذا  نف�صها يف  احلكومات  ا�صتثمار  ونوعية 
الثقة  توؤمن  بن�صبة  االأردن  الزراعة يف  اال�صتثمار يف  زيادة  البد من 

للقطاع اخلا�ش لال�صتثمار يف هذا القطاع البكر.

التنموية،  الأهميته  عائداً  الزراعي  للقطاع  تناولنا  يكون  رمبا 
ومردوداً  اإنتاجية  �صمانات  ت�صكل  التي  لال�صتثمار  املتاحة  وامل�صاحة 
اجتماعياً، ولكن للحديث بقية، مع عدد من القطاعات التي تنطوي 
اإلى قليل من املغامرة  على جدوى اقت�صادية وربحية، لكنها حتتاج 

واملعرفة والتفكري اخلالق واالإبداع. 
 وللحديث بقية 

االقتصاد واإلبداع...

aliamaireh@yahoo.com
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انعقد للمرة التاسعة في المملكة

الملك: األردن يسعى نحو إنطالقة متجددة
 في النمو واالستثمار وتعميق اإلصالح

“أختتم المنتدى االقتصادي العالمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، الذي 
انطلق برعاية ملكية سامية للمرة التاسعة في المملكة، تحت شعار »إيجاد إطار 

إقليمي جديد لالزدهار والسالم والتعاون بين القطاعين العام والخاص« أعماله بإعالن 
ابرز اإلنجازات التي حققتها االجتماعات وأهمها إعالن عدد من الشركات والمشروعات 

االستثمارية في المملكة بقيمة 6.9 مليار  دوالر.
وقدم مؤسس المنتدى البروفسور كالوس شواب، بحضور رئيس الوزراء الدكتور 

عبداهلل النسور، الشكر لجاللة الملك عبداهلل الثاني والحكومة والشعب األردني على 
مستوى التنظيم واستضافة المنتدى للمرة التاسعة في المملكة، مشيرا إلى أن 

االجتماع المقبل سيلتئم في مدينة شرم الشيخ المصرية.”

مؤتمر دافوس

امل�صتثمـــــــــــرون         حزيران  2015 12INVESTORS



الملك: األردن بوابة لألعمال والتجارة 
اإلقليمية والعالمية وممر لالبتكار

و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  دائرة  مدير  تاله  بيان  ويف 
العاملي، مريو�صالف  القت�صادي  املنتدى  اأفريقيا يف 
دو�صك، قال: بعد ثالثة اأيام من الجتماعات املكثفة 
الدرو�ص  هي  ما  نت�صاءل:  العمل،  وور�ص  واجلل�صات 
نقف  واأين  الجتماعات،  هذه  من  ا�صتقيناها  التي 
التي  واخلطوات  الرئي�صية  الأفكار  هي  وما  اليوم، 
على  هنا  »اجتمعنا  م�صتقبال؟،  اتخاذها  �صيتم 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  التحولت  من  عدد  خلفية 
يف  املنطقة  �صهدتها  التي  العميقة،  والجتماعية 
ال�صنوات الأربع املا�صية. ويف و�صط هذا ال�صطراب، 
اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  �صعوب  فاإن 
التي  املتعددة  للتحديات  اإجابات  لإيجاد  يكافحون 
لل�صباب  املتزايد  الطلب  خ�صو�صا  املنطقة،  تواجه 

ملزيد من الكرامة وامل�صاركة املجتمعية«.
اإقليمي  اإطار  »اإيجاد  �صعار  حتت  هنا  »اجتمعنا 
القطاعني  بني  والتعاون  وال�صالم  لالزدهار  جديد 
خمتلف  بني  التعاون  لأن  واجتمعنا  واخلا�ص«،  العام 
ا�صتجابة  اأردنا  اإذا  حتمي  اأمر  املجتمع  يف  ال�صركاء 
املنطقة،  تواجه  التي  املت�صعبة  للتحديات  فعاله 
خ�صو�صا مع تنامي التطرف والإرهاب. وهذه ر�صالة 
وموؤ�ص�ص  رئي�ص  قبل  من  با�صتمرار  عليها  التاأكيد  مت 
املنتدى، الربوف�صور كالو�ص �صواب، التي توؤكد جهود 
املنتدى القت�صادي العاملي منذ تاأ�صي�صه عام 1971«.

املكونات  اأحد  متثل  التحديات  هذه  »وملواجهة 
خالل  من  فقط  لي�ص  الجتماعات،  لهذه  الأ�صا�صية 
بل  والتطرف«  العنف  »مواجهة  اخلا�ص  الربنامج 

ت�صبب  التي  الق�صايا  ملختلف  الت�صدي  يف  اأي�صا 
القت�صادية  الأو�صاع  مثل  والعنف  التطرف  وت�صخم 
الإعالم  ودور  العرب،  للمواطنني  والجتماعية 
الالجئني  ملاليني  املاأ�صاوية  واملعاناة  الجتماعي، 

والنازحني يف املنطقة«.
قبلكم،  من  را�صخًا  التزامًا  اليوم  نرى  اإذ  »نفتخر 
الأعمال،  وجمتمع  املدين  املجتمع  قيادات  ومن 
من  للحد  والإعالميني  والأكادمييني،  واحلكومات، 
موجة التطرف اإقليميا وعامليا«. »هناك اإ�صارات تبعث 
يف  وتعهدات  عديدة  مبادرات  لإطالق  التفاوؤل،  على 
الأعمال  جمل�ص  اأول:  �صملت:  املا�صية  الثالثة  الأيام 
الإقليمي، وهذا التجمع هو اأبرز جمل�ص لقادة الأعمال 
يف العامل العربي، وهو تعهد يف مزيد من الدفع بروؤية 
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اختتام أعمال المنتدى االقتصادي العالمي 
بتوقيع اتفاقيات بحجم استثمار 6.9 مليار  دوالر

جديدة يف مبادرة توظيف عربية ت�صتهدف توفري 100 
األف فر�صة عمال بحلول عام 2017. ثانيا: ت�صعة من 
بتقدمي  يلتزمون  الأقليم  يف  الإ�صرتاتيجيني  ال�صركاء 
وت�صريع  املهارات  لتطوير  متزايدة  تعاون  مبادرات 
العمل،  اأ�صواق  مع  املوهوبني  ال�صباب  وربط  الريادة، 

ملواجهة 50 باملئة من الأهداف.
عن  املنتدى،  اأعمال  خالل  الأردن  اأعلن  املقابل  يف 
جمموعة  واإطالق  التفاقيات  من  العديد  توقيع 
مت  كما  دولر،  مليار  9ر6  قيمتها  تبلغ  م�صروعات 
مليار   20 بقيمة  جديدة  ا�صتثمارية  فر�ص  اإ�صهار 
دولر يف قطاعات الطاقة والطاقة املتجددة، والنقل، 
والبنية  املعلومات،  وتكنولوجيا  والت�صالت  واملياه، 

التحتية، والتطوير احل�صري، وال�صياحة.
وكان الأردن قد اأطلق بالتزامن مع ا�صت�صافته لأعمال 
املنتدى القت�صادي العاملي حملة لتن�صيط القت�صاد 
وجذب ال�صتثمار ب�صعار »الأردن: انطالقة متجددة؛ 
ت�صليط  اإلى  تهدف  والتي  ا�صتثمار«،  متّيز،  تنمية، 
التي  الكربى  القت�صادية  التفاقيات  على  ال�صوء 

با�صرت  التي  وامل�صروعات اجلديدة  الأردن،  اأجنزها 
امل�صتثمرين  اأمام  واملتاحة  الواعدة  والفر�ص  العمل، 
املحليني والعرب والأجانب يف العديد من القطاعات 

احليوية.
اأن حملة »الأردن: انطالقة متجددة« تبني  اإلى  ي�صار 
عاما  اإطارا  حتدد  والتي   ،2025 الأردن  وثيقة  على 

لل�صيا�صات القت�صادية والجتماعية.
وحملت اإحدى اجلل�صات الرئي�صية يف اأعمال املنتدى 
»الأردن:  �صعار  املّيت،  البحر  يف  العاملي  القت�صادي 
انطالقة متجددة«، و�صهدت حوارا تفاعليًا تابعه اأكرث 
من 1000 م�صارك يف اأعمال املنتدى من اأكرث من 50 
دولة، كان يف مقدمتهم جاللة امللك عبداهلل الثاين، 
والرئي�ص  ال�صي�صي،  عبدالفتاح  امل�صري  والرئي�ص 
العراقي  الرئي�ص  ونائب  عّبا�ص  حممود  الفل�صطيني 
اإقليم كرد�صتان م�صعود  اإياد عالوي، ورئي�ص حكومة 
�صارة  الأمريكي  اخلارجية  وزير  وم�صاعدة  برزاين، 
�صيوال، ورئي�صة جمهورية كو�صوفو عاطفة يحيى اآغا، 
بالإ�صافة اإلى رئي�ص الوزراء الدكتور عبداهلل الن�صور 

وعدد من الوزراء وامل�صوؤولني.
و�صارك يف اجلل�صة احلوارية جمموعة من رجال الفكر 
والأعمال، ت�صمنت مالك �صركة الأفق للتنمية والتطوير 
)هورايزن( ال�صيخ بهاء رفيق احلريري، ورئي�ص البنك 
�صاكربارتي،  �صوما  والتنمية  الإعمار  لإعادة  الأوروبي 
ورئي�ص جمل�ص اإدارة �صركة اإعمار العقارية الإماراتية 
�صتيفن  �صي�صكو  �صركة  رئي�ص  ونائب  العّبار،  حممد 
ال�صينية  هولدجنز«  �صركة«هانريجي  ورئي�ص  بوتيل، 
طموح  ل�صركة  التنفيذي  والرئي�ص  مينغ،  يل  للطاقة 
الذي  واأدار احلوار،  با�صم عو�ص اهلل،  لال�صت�صارات، 
تخلله مداخالت حول الإمكانات والفر�ص القت�صادية 
ديفترييو�ص،  جون  الإعالمي  الأردن،  بها  يتمتع  التي 
مقّدم برنامج »اأ�صواق ال�صرق الأو�صط« يف حمطة »�صي 

اإن اإن« الأمريكية.
بحملة  خا�ص  غداء  حفل  احلوارية  اجلل�صة  وتال 
عن  الإعالن  تخلله  متجددة«،  انطالقة  »الأردن: 
بح�صور  القت�صادية،  امل�صروعات  من  عدد  انطالق 
رانيا  امللكة  وجاللة  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 
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اإلعالن عن الخطة االستثمارية لشركة البوتاس 
للسنوات الخمس المقبلة بقيمة 880 مليون دوالر

العبداهلل، وامل�صاركني يف املنتدى القت�صادي العاملي. 
واأعلن رئي�ص الوزراء عبد اهلل الن�صور يف كلمة ترحيبية 
برئا�صته  الوطني،  التناف�صية  جمل�ص  تاأ�صي�ص  عن 
وامل�صتثمرين،  اخلا�ص  القطاع  عن  ممثلني  وع�صوية 
من  املزيد  واإطالق  الأعمال،  بيئة  تعزيز  بهدف 

الفر�ص، و�صمان ان�صيابية الإجراءات.
اتفاقيات  توقيع  عن  الأردنية  احلكومة  اأعلنت  كما 
مليار  9ر6  تبلغ  اإجمالية  بقيمة  م�صروعات  واإطالق 
هام�ص  على  املوقعة  التفاقيات  قيمة  وتبلغ  دولر، 

اأعمال املنتدى القت�صادي العاملي 5ر2 مليار دولر. 
اأعمال املنتدى الإعالن عن تد�صني جمموعة  و�صهدت 
من امل�صاريع بقيمة 4ر4 مليار دولر، يف عدة قطاعات 

حيوية، هي:

قطاع الطاقة والطاقة املتجددة والتعدين:
البوتا�ص  ل�صركة  ال�صتثمارية  اخلطة  عن  الإعالن  مت 
مليون   880 بقيمة  املقبلة،  اخلم�ص  لل�صنوات  العربية 

دولر، وت�صمل تو�صعة ا�صتثمارات ال�صركة يف اململكة.

 ACWA Power واأعلن عن م�صروع �صركة اأكوا باور
لتاأهيل حمطة احل�صني احلرارية لتوليد 485 ميغاواط 
القفل  عن  الإعالن  وكذلك  دولر،  مليون   500 بقيمة 
 400 بقيمة  ال�صم�صية  للطاقة  م�صروعا   12 لـ  املايل 
مليون دولر �صمن اجلولة الأولى من العرو�ص املبا�صرة 
مل�صاريع الطاقة املتجددة، وب�صعة كلية ت�صل اإلى 200 
ميغاواط يف حمافظات املفرق، ومعان، والعقبة، ومن 

املتوقع بدء ت�صغيل هذه امل�صروعات بحلول عام 201.
�صم�صية  طاقة  م�صاريع  �صراء  اأ�صعار  عن  الإعالن  ومت 
من  الثانية  اجلولة  �صمن  دولر  مليون   400 بقيمة 
يف  املتجددة  الطاقة  مل�صاريع  املبا�صرة  العرو�ص 
املناطق  يف  لتنفيذها  املعدنية،  والرثوة  الطاقة  وزارة 
ال�صمالية، وال�صرقية، والو�صطى يف اململكة ب�صعة كلية 

ت�صل اإلى 200 ميغاواط.
الت�صغيل التجريبي مل�صروع طاقة رياح  واأعلن عن بدء 
الطفيلة ب�صعة 117 ميغاواط وبقيمة 285 مليون دولر، 
 ،2015 اأيلول  يف  كلي  ب�صكل  امل�صروع  ت�صغيل  و�صيتم 
كما مت توقيع اتفاقية �صراء الطاقة من م�صروع طاقة 

 160 وبقيمة  ميغاواط   89 ب�صعة  الفجيج  يف  الرياح 
مليون دولر، والإعالن عن القائمة النهائية لل�صركات 
القويرة  ال�صم�صية يف  الطاقة  لتنفيذ م�صروع  املر�صحة 
اأبوظبي  �صندوق  من  وبتمويل  ميغاوات   75-65 ب�صعة 

للتنمية بقيمة 150 مليون دولر.
الإ�صبانية  اليكنور  �صركة  بدء  عن  الإعالن  كذلك  ومت 
جامعة  يف  الرياح  طاقة  م�صروع  بتنفيذ   Elecnor
الكويتي  ال�صندوق  من  بتمويل  طالل  بن  احل�صني 
دولر  مليون   120 بقيمة  العربية  القت�صادية  للتنمية 
يف  الأويل  الت�صغيل  و�صيبداأ  ميغاواط،   66 وب�صعة 
فيالديلفيا  �صركة  بدء  عن  اأعلن  كما   ،2015 نهاية 
بتنفيذ حمطة للطاقة ال�صم�صية ب�صعة 10 ميغاواط يف 
حمافظة املفرق وبقيمة 25 مليون دولر، ومن املتوقع 

ت�صغيل امل�صروع بحلول متوز 2015.

قطاع النقل والبنية التحتية
ال�صندوق  بني  متويل  اتفاقية  توقيع  عن  الإعالن 
الدويل  والتعاون  التخطيط  ووزارة  للتنمية  ال�صعودي 
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إنشاء مركز تسوق العبدلي 
بقيمة 300 مليون دوالر

وال�صلط،  مادبا،  يف  �صناعية  تنموية  مناطق  لإن�صاء 
وجر�ص والطفيلة بقيمة 30 مليون دولر، كما مت توقيع 
التحليل  درا�صات  ملراجعة  الفنية  امل�صاندة  برنامج 
احلديد  �صكة  مب�صروع  املتعلقة  واملايل  القت�صادي 
املتو�صط  اأجل  من  الحتاد  من  املقدمة  الأردنية 

بالتعاون مع وزارة النقل.

قطاع ال�سياحة والتطوير احل�سري
 300 بقيمة  العبديل  ت�صوق  مركز  اإن�صاء  عن  اأعلن 
مليون دولر، ومن املتوقع اإجنازه بحلول اآذار 2016، 
العبديل  يف  الطبي  كليمن�صو  مركز  اإن�صاء  وكذلك 
ومن  دولر،  مليون   220 وبقيمة  �صرير   200 ب�صعة 
املتوقع اأن يكون جاهزًا بحلول حزيران 2017، واإن�صاء 
فندق روتانا )خم�صة جنوم( يف العبديل بقيمة 200 
ت�صرين  بحلول  اإجنازه  املتوقع  من  دولر،  مليون 
العبديل،  بوابة  برج  اإن�صاء  واي�صا   ،2015 الثاين 
 200 اإلى  ت�صل  كلية  بقيمة  املتعددة،  لال�صتخدامات 
كانون  بحلول  اإجنازه  املتوقع  من  ومن  دولر،  مليون 

الأول 2015.
كما اأعلن عن بناء فندق دبليو )خم�صة جنوم( بقيمة 
امل�صروع  من  النتهاء  املتوقع  ومن  دولر،  مليون   190
لو  فندق  بناء  وكذلك  الثاين من 2016،  الن�صف  يف 
جراي Le Grey )خم�صة جنوم( بقيمة 150 مليون 
 ،2017 الأول  كانون  يف  اإجنازه  املتوقع  ومن  دولر، 
العبديل  يف  لل�صقق  داماك  مرتفعات  جممع  وبناء 
بحلول  اإجنازه  املتوقع  ومن  دولر،  مليون   87 بقيمة 

كانون الأول 2015.

قطاع االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات
العري�ص  للنطاق  الوطنية  ال�صبكة  اتفاقية  وقعت 
الت�صالت  وزارة  بني  الو�صط  اإقليم  ملحافظات 
للتنمية  ال�صعودي  وال�صندوق  املعلومات  وتكنولوجيا 
اإجنازها بحلول  املتوقع  بقيمة 50 مليون دولر، ومن 
من  مبادرة  اإطالق  عن  والإعالن   ،2018 عام  نهاية 
وزارة  مع  وبالتعاون   Start Ups  500 �صركة  قبل 
ميكروية،  متويل  �صناديق  ثالثة  لإن�صاء  الت�صالت 

و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  ومنطقة  الأردن  ت�صتهدف 
ال�صندوق من  ا�صتثمار  �صيكون حجم  اإفريقيا، حيث 
3 اإلى 5 ماليني دولر، وتركز على �صركات تكنولوجيا 

املعلومات النا�صئة.
امللك ح�صني لالأعمال  اإحالة جممع  الإعالن عن  ومت 
حلالت  مركز  وت�صغيل  واإدارة  تاأهيل  اإعادة  عطاء 
 Tier III Disaster الثالث  امل�صتوى  من  الكوارث 
الذي  الأردن،  زين  ل�صركة   Recovery Center
�صيقدم خدمات وحلول ملراكز املعلومات والتعايف من 
جرى  كما  ال�صحابية،  التكنولوجيا  ومواقع  الكوارث 
الإعالن عن اتفاقية بني جممع امللك ح�صني لالأعمال 
لإن�صاء، خمترب  والتكنولوجيا  للعلوم  الأعلى  واملجل�ص 
�صيوفر  الذي  الأعمال  جممع  يف  النانو  تكنولوجيا 
من�صة جلهود البحث والتطوير ودعم الإبداع والفكر 
اخلليجية  املنحة  من  ممول  م�صروع  وهو  الريادي، 

و�صندوق الدعم العلمي.
واأعلن عن منحة من مدينة امللك عبداهلل القت�صادية 
لتنمية ال�صركات الأردنية املتو�صطة وال�صغرية بقيمة 
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اتفاقية إلنشاء مناطق تنموية صناعية في مادبا 
والسلط وجرش والطفيلة بقيمة 30 مليون دوالر

 10 اإلى  للزيادة  )قابلة  عامني  ملدة  دولر  مليوين 
ال�صركات  دعم  بهدف  �صنوات(  لع�صر  دولر  ماليني 
ال�صوق  لدخول  الأردن  يف  وال�صغرية  املتو�صطة 

ال�صعودي. 

انطالقة متجددة... فر�س ا�ستثمارية جديدة
كما اأعلن الأردن فر�صًا ا�صتثمارية واعدة يف خمتلف 
تقدر  متجددة«،  »انطالقة  حملة  �صمن  القطاعات، 
امل�صتثمرين  ت�صجيع  بهدف  دولر،  مليار  بحوايل20 
املدى  على  فيه  وال�صتثمار  الأردن  اإلى  التوجه  على 

املتو�صط والبعيد.
ا�صتثمارية  فر�صًا  الأردن  يوفر  الطاقة،  قطاع  ففي 
الطاقة،  اأمن  لتعزيز  بقيمة 9 مليارات دولر  جديدة 
وحتقيق  التحتية،  بنيتها  وتطوير  م�صادرها،  وتنويع 

النمو امل�صتدام.
بقيمة  املتجددة  الطاقة  قطاع  يف  الفر�ص  وترتكز 
لزيادة  الأردن  ي�صعى  اإذ  دولر؛  مليار  5ر1  حوايل 
يف  باملئة   15 اإلى  الطاقة  م�صادر  خليط  يف  ن�صبتها 

العام 2020، كما يعكف الأردن، بالتعاون مع العراق، 
النفط والغاز الطبيعي  اأنابيب لنقل  اإن�صاء خط  على 
 973 م�صافة  على  بالعقبة  الب�صرة  يربط  امل�صال 
مليارات   3 الأردن  يف  امل�صروع  قيمة  وتبلغ  كيلومرتًا، 

دولر.
النفط  ل�صتك�صاف  م�صاريع  يف  فر�ص  اأي�صا  وتربز 
اإذ يقدم م�صروع تو�صعة  وال�صخر الزيتي يف الأردن، 
ا�صتثمارية  فر�صة  الأردنية  البرتول  م�صفاة  �صركة 

بقيمة 64ر1 مليار دولر.
�صبكة  حت�صني  م�صاريع  فتوفر  النقل،  قطاع  يف  اأّما 
دولر،  مليار  5ر2  بقيمة  لال�صتثمار  فر�صا  النقل 
�صيتم  الذي  الوطنية  احلديد  �صكة  م�صروع  اأبرزها 
بنائه  كلفة  وتقدر  مراحل  عدة  على  م�صاراته  تنفيذ 
ب 1ر4 مليار دولر، وم�صروع يربط بني مطار امللكة 
علياء الدويل وعمان بو�صاطة قطار الرتام، وم�صروع 
اإلى  بالإ�صافة  ماركا،  يف  املدين  عّمان  مطار  تطوير 
خطط لإن�صاء م�صارات للبا�ص ال�صريع داخل العا�صمة 

عمان وبينها وبني الزرقاء.

م�صتمر  ب�صكل  الطلب  يزداد  حيث  املياه؛  قطاع  ويف 
م�صاريع  لتنفيذ  الأردن  ي�صعى  املوارد،  يف  �صح  و�صط 
دولر  مليار  23ر1  اإلى  ال�صتثمارية  قيمتها  ت�صل 

لتحقيق الأمن املائي. 
امل�صرتك  امليت  الأحمر   البحر  ناقل  م�صروع  ويعد 
اأهم م�صروعات هذا القطاع،  واإ�صرائيل  مع فل�صطني 
يوفر  العقبة  يف  املياه  لتحلية  م�صنع  بناء  ويت�صمن 
خط  واإن�صاء  املياه،  من  مكعب  مرت  مليون   100-80
للحد من  امليت  البحر  املاحلة يف  املياه  ل�صخ  اأنابيب 
انح�صاره، و�صيكلف امل�صروع يف مرحلته الأولى حوايل 

950 مليون دولر.
م�صاريع  املياه  قطاع  يف  ال�صتثمار  فر�ص  وت�صمل 
ال�صحي  ال�صرف  مياه  ا�صتخدام  واإعادة  ملعاجلة 
 120 بتكلفة  �صم�صية  طاقة  حمطات  لبناء  وخططًا 
مليون دولر ل�صخ املياه بهدف توفري تكاليف الطاقة. 
الذي  املعلومات؛  وتكنولوجيا  الت�صالت  قطاع  ويف 
بحوايل  وي�صاهم  اململكة  يف  مت�صارع  ب�صكل  ينمو 
فر�ص  تتعدد  الإجمايل،  املحلي  الناجت  من  باملئة   12
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إشهار فرص استثمارية جديدة
 بقيمة 20 مليار دوالر

ال�صتثمار وت�صل قيمتها اإلى 175 مليون دولر. ومن 
اجلدير بالذكر اأن الأردن ينتج 70 باملئة من املحتوى 
اإحدى  عمان  العا�صمة  وتعد  الإنرتنت،  على  العربي 
قطاع  يف  �صركة  لإن�صاء  عاملية  وجهات  ع�صر  اأف�صل 

التكنولوجيا.
ويوفر م�صروع اإن�صاء ال�صبكة الوطنية للنطاق العري�ص 
والو�صط  ال�صمال  يف  اململكة  اأقاليم  عرب  لتمتد 
واجلنوب فر�صة لال�صتثمار بقيمة كلية ت�صل اإلى 165 
مليون دولر، وتتعلق الفر�ص الأخرى يف هذا القطاع 
مب�صروعات اأمتتة )حو�صبة( اخلدمات احلكومية يف 

الوزارات والدوائر املختلفة.
الأردن  يعكف  التحتية،  البنية  قطاع  �صعيد  وعلى 
التحتية  البنية  لتنمية  م�صروعات  عدة  اإطالق  على 
الكربى  عّمان  منطقة  ففي  دولر،  مليار  1ر1  بقيمة 

يف  دولر  مليون   395 بقيمة  لال�صتثمار  فر�ص  تتوفر 
ال�صلبة،  املخلفات  من  الطاقة  لتوليد  م�صروعات 
وقاعات  فندق  واإن�صاء  ال�صريع،  البا�ص  وت�صغيل خط 
بالقرب  الأول  اهلل  عبد  امللك  حدائق  يف  موؤمترات 
من منطقة البنوك يف ال�صمي�صاين وم�صروع العبديل، 
بالإ�صافة اإلى بناء مواقف اآلية لل�صيارات ب�صعة 350 

مركبة يف عّمان.
قيمة  تبلغ  اخلا�صة،  القت�صادية  العقبة  منطقة  ويف 
فر�ص ال�صتثمار 705 ماليني دولر، وتت�صمن م�صاريع 
مدينة  واإن�صاء  املدينة،  يف  الأو�صط  امليناء  لتطوير 
ميناء  وبناء  مربع،  مرت  األف   119 مب�صاحة  ريا�صية 
البرتويل  الغاز  مثل  امل�صالة  للمواد  الأغرا�ص  متعدد 
اإلى  بالإ�صافة  الأخرى،  النفطية  وامل�صتقات  امل�صال 
العقبة  ميناء  تو�صعة  م�صروع  من  الثانية  املرحلة 

اجلديد، وم�صروع �صكة حديد العقبة )23 كيلومرتا( 
لربط امليناء مبحافظة معان والذي �صيكون جزءًا من 
ال�صبكة الوطنية املزمع اإن�صاوؤها يف اململكة، وم�صروع 

تطوير مطار امللك ح�صني الدويل.
فر�صًا  حتديدًا  احل�صري  التطوير  قطاع  ويوفر 
عمان  منطقة  يف  دولر  مليار  7ر2  بقيمة  ا�صتثمارية 

الكربى ومنطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة.
تطوير  عمان  يف  لها  املخطط  امل�صاريع  اأبرز  ومن 
وموؤ�ص�صاتية  وجتارية  �صكانية  جتمعات  لإقامة  اأرا�ٍص 
ع�صرية بقيمة 450 مليون دولر، بينما ت�صمل م�صاريع 
العقبة خططًا لتطوير مناطق �صكنية وجتارية متعددة 

بقيمة كلية تبلغ 14ر2 مليار دولر. 
وبهدف تنمية قطاع ال�صياحة، ي�صعى الأردن لتطبيق 
حوايل  قيمتها  ا�صتثمارية  فر�صًا  توفر  م�صاريع  عدة 
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مدينة العقبة ستشهد خططًا لتطوير مناطق 
سكنية وتجارية بقيمة تبلغ 2،1٤ مليار دوالر 

على  امل�صاريع  هذه  تبني  حيث  دولر؛  مليون   800
ميزات اململكة، التي ي�صنفها البنك الدويل يف املركز 
لل�صياحة  كوجهة  عامليًا  واخلام�ص  املنطقة  يف  الأول 

العالجية. 
فيالدلفيا  بوتيك  فندق  ال�صياحة  م�صاريع  وتت�صمن 
اليخوت  نادي  وتو�صعة  دولر(،  مليون  يف عمان )20 
عدة  اإلى  بالإ�صافة  دولر(،  مليون   28( العقبة  يف 
البحر  منطقة  يف  وفنادق  منتجعات  لإن�صاء  م�صاريع 

امليت بقيمة 745 مليون دولر.
مركز  يف  افتتح  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  وكان 
جاللة  بح�صور  للموؤمترات،  طالل  بن  ح�صني  امللك 
احل�صني،  المري  العهد  وويل  العبداهلل  رانيا  امللكة 
العاملي  القت�صادي  للمنتدى  الرئي�صية  اجلل�صة 

جديد  اإقليمي  اإطار  »اإيجاد  �صعار  حتت  يلتئم  الذي 
واخلا�ص«  العام  القطاعني  بني  والتعاون  لالزدهار 

مب�صاركة دولية واإقليمية وا�صعة.
الفتتاحية،  اجلل�صة  خالل  كلمة  يف  امللك،  واأكد 
النمو  يف  متجددة  اإنطالقة  نحو  ي�صعى  »الأردن  اأن 
انخراط  و�صمان  الإ�صالح  وتعميق  وال�صتثمار، 

اجلميع يف ذلك«.
وبني جاللته، اأن تغلب الأردن دوما على التحديات هي 
القوة لدينا، ما يحمل دللت  دليل على »ا�صتمرارية 
نتعامل  والتي  بلدنا،  الإ�صالح يف  اإيجابية عن عملية 

معها كم�صرية م�صتمرة يف طريقنا اإلى امل�صتقبل«.
وقال جاللته: يجتمع املنتدى القت�صادي العاملي هنا 
فكرة  من  اإنطالقا  التا�صعة،  للمرة  امليت  البحر  يف 

يف  كان  فما  عاما،  ع�صر  اثني  وبعد  ومبتكرة.  رائدة 
للنمو يف  اليوم حمركا  اأ�صحى  نا�صئا  البدء م�صروعا 
كربت  هنا  ولدت  التي  وال�صراكات  كثرية.  قطاعات 
وتنامت. ووجودكم اليوم هو دليل على ال�صتثمار من 

جديد يف م�صتقبل غني بالفر�ص.
لي�صت  املنتدى  هذا  ق�صة  اإن  جاللته:  واأ�صاف 
فنحن  كلها.  منطقتنا  ق�صة  هي  بل  به،  حم�صورة 
ن�صرات  على  تطغى  التي  بالأزمات  علم  على  جميعا 
يدركه  عمقا  واأكرث  اآخر  واقعا  هناك  لكن  الأخبار. 
ال�صرق  ففي  القادة.  من  وال�صيا�صيون  القت�صاديون 
الأو�صط و�صمال اأفريقيا، هناك اأكرث من 350 مليون 
و�صباب يحقق  تنمو،  واقت�صادات  يكافحون،  �صخ�ص 
املنطقة.  �صعوب  عليها  تتغلب  وعقبات  طموحاته، 



ب�صرية،  وطاقات  اإمكانيات،  تربز  ذلك،  اإثر  وعلى 
ونكت�صف ثروات جديدة.

�صميم  يف  يقع  وا�صتثمارها  الفر�ص  هذه  واإدراك 
ل�صنع  امل�صاعي  �صلب  ويف  املنتدى،  هذا  اأهداف 
م�صتقبل لهذه املنطقة، واإيجاد اإطار لتحقيق الزدهار 

وال�صالم.
جديدة،  دفعة  لإعطاء  الوقت  حان  اأ�صدقائي، 
ال�صامل.  النمو  القطاعات يف حتقيق  واإ�صراك جميع 
لتحقيقه:  الأردن  ي�صعى  الذي  الهدف  هو  وهذا 
وتعميق  وال�صتثمار،  النمو  يف  متجددة  اإنطالقة 
وعليه،  ذلك.  يف  اجلميع  انخراط  و�صمان  الإ�صالح 
حجر  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ال�صراكة  تعد 

البناء الأ�صا�صي.
التي  الع�صرية  القت�صادية  اخلطة  متكننا  و�صوف 
اأعددناها، الأردن 2025، من التحرك ب�صرعة لتنويع 
املوارد، وتطوير البنية التحتية، وا�صتثمار نقاط القوة. 
و�صوف يتم تنفيذ هذه اخلطة من خالل �صراكات بني 
واإلى حد كبري من خالل  العام واخلا�ص،  القطاعني 
الإعالن  �صيتم  دولر  مليار   18 قيمتها  تبلغ  م�صاريع 
عنها اليوم. وتنفذ معظمها بال�صراكة بني القطاعني 
العام واخلا�ص، وبع�صها �صتموله احلكومة. وهنا ل بد 
يل اأن اأ�صكر اململكة العربية ال�صعودية، ودولة الكويت، 

على  دعمها،  على  املتحدة  العربية  الإمارات  ودولة 
م�صاريع  من  للعديد  املا�صية،  القليلة  ال�صنوات  مدى 
�صندوق  منحة  خالل  من  وذلك  اململكة،  يف  التنمية 

جمل�ص التعاون اخلليجي.
م�صتقبل  بتحقيق  ملتزم  الأردن  اإن  جاللته،  واكد 
دعم  اإلى  الرامية  التدابري  بتعزيز  ويقوم  مزدهر، 
التجارية،  الأعمال  وتو�صيع  النا�صئة،  ال�صركات 
وتقوم  العمل.  �صوق  يتطلبها  التي  املهارات  واإعداد 
وال�صراكات  التنموية  واملناطق  الأعمال  حا�صنات 
اجلديدة بدورها يف دعم ال�صناعة والبتكار، وكذلك 
الأعمال الريادية والقطاع اخلا�ص، وهما اأهم م�صدر 

لنمو الوظائف.
واليوم نلم�ص ارتفاع النمو يف الأردن من جديد، وهو 
اإدارة  التوقعات  هذه  ويدعم  ي�صتمر.  اأن  يتوقع  ما 
التفاوؤل  مينحنا  وما  ح�صيفة.  وطنية  اقت�صادية 
باملئة،   15 بن�صبة  يرتاجع  املوازنة  عجز  نرى  اأن 
م�صتوى  اأعلى  اإلى  ت�صل  الأجنبي  النقد  واحتياطيات 
لها يف تاريخ الأردن. وعلى الرغم من كل التحديات 
اأن  الأردين  القت�صاد  متكن  فقد  بنا،  حتيط  التي 
ينمو مبعدل جتاوز 3 باملئة خالل العام املا�صي، ومن 

املتوقع اأن ي�صل اإلى 4 باملئة هذا العام.
على  دليل  هي  عليها  تغلبنا  التي  التحديات  وهذه 

اإيجابية  دللت  يحمل  ما  لدينا،  القوة  ا�صتمرارية 
معها  نتعامل  والتي  بلدنا،  يف  الإ�صالح  عملية  عن 
حيث  امل�صتقبل،  اإلى  طريقنا  يف  م�صتمرة  كم�صرية 
قوانني جديدة  م�صاريع  العام  الربملان هذا  �صيناق�ص 
والأحزاب  والالمركزية  البلدية  بالنتخابات  تتعلق 
قانون  اإعداد  على  احلكومة  تعمل  فيما  ال�صيا�صية، 

انتخاب جديد.
اأ�صدقائي، قد يكون الأردن بلدا �صغريا يف حجمه، 
لكنه غني يف تعدد مزاياه ال�صرتاتيجية. ويعد و�صع 
ت�صور جديد لهذه املزايا اأمرا حيويا للنمو. فالأردن 
والعاملية. ونحن  الإقليمية  والتجارة  بوابة لالأعمال 
ملواجهة  الطليعة  يف  نكون  اأن  علينا  اأن  ندرك 
التحديات. ولهذا ن�صعى با�صتمرار لتو�صيع ما ميكن 
لهذه البوابة اأن توفره لالأردنيني و�صركائهم. وهذا 
ل ي�صمل فقط الو�صول اإلى مليارات من امل�صتهلكني 
من خالل اتفاقيات التجارة احلرة املتعددة، ولكن 
وال�صركاء.  ال�صادرات  تنويع  على  اأي�صا  بالعتماد 
كما اأنه ل يتاأتى ذلك بالتوا�صل الفاعل مع حلقات 
ال�صبكات  بالتعاون مع  العاملية فقط، ولكن  التوريد 
ال�صغرية  امل�صاريع  بتمويل  تعنى  التي  الدولية 

واملتو�صطة، وال�صراكات، وفتح الأ�صواق اجلديدة.
ممرا  اليوم  اأ�صبح  الأردن  اأن  جاللته  وقال 
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الأردن  يف  التكنولوجيا  قطاع  يولد  حيث  لالبتكار، 
على  العربي  املحتوى  من  باملئة  و�صبعني  خم�صة 
�صبكة الإنرتنت. وقد ازدهرت �صادرات تكنولوجيا 
املعلومات والت�صالت، وتنامت ال�صركات ال�صغرية 
واأخذت مكانها يف م�صاف ال�صركات العاملية، وتولد 
عنها م�صاريع جديدة. والف�صل يف هذه الإجنازات 
ون  ويلمُّ اللغات،  اأهم  يتقنون  الذين  ل�صبابنا  يعود 
عبور  بوابة  اأي�صا  وهم  العاملية.  واملعرفة  بالثقافة 

مل�صتقبل ل حدود له.
ومن  فر�ص.  اإلى  التحديات  قلب  اإلى  بحاجة  نحن 
ل  امل�صاكل  نافذة  من  منطقتنا  اإلى  النظر  �صاأن 
اإمكانيات  ا�صتغالل  فر�صة  علينا  يفّوت  اأن  احللول 
ال�صريع،  احل�صري  المتداد  اأن  �صحيح  هائلة. 
واحلاجة مل�صادر  املياه،  وندرة  التعليم،  ومتطلبات 
طاقة ميكن العتماد عليها، واإن�صاء البنية التحتية 
يف جمايل ال�صحة والنقل ق�صايا يف غاية الأهمية 
هذه  جميع  يف  ولكن  بلداننا،  ملعظم  بالن�صبة 
واملنتجات  اجلديدة  للمقاربات  ميكن  املجالت، 
الذين  لأولئك  حتقق  اأن  املبتكرة  واخلدمات 

يتطلعون اإلى الأمام فر�صا ل �صابق لها.
يف  جديدة  م�صاريع  اإلى  الأردن  يف  نتطلع  ونحن 
للمياه،  التحتية  والبنية  احل�صرية،  التنمية  جمال 
الطويل.  املدى  على  الطاقة  م�صادر  يف  والتنويع 
واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ال�صراكات  وتعد 

املفتاح لتنفيذ كل هذه امل�صاريع كي توؤتي ثمارها.

ويف الأردن اليوم، ن�صتغل الطاقة ال�صم�صية لغايات 
التدفئة والإ�صاءة يف املدار�ص واملكاتب، فيما ت�صري 
املركبات الكهربائية يف �صوارعنا، وت�صتخدم الطاقة 
يف  احلو�صبة  اأدخلنا  كما  �صناعاتنا.  يف  ال�صم�صية 
الإلكرتوين  الدفع  وطرق  ال�صحية،  الرعاية  قطاع 
تعريف  تقنية  ن�صتخدم  اأننا  حتى  معامالتنا،  يف 
لتقدمي  العني  قزحية  م�صح  خالل  من  ال�صخ�صية 
امل�صاعدة لالجئني. وهذه جمرد اأمثلة قليلة. و�صوف 
العديد  املنتدى  هذا  يف  وزمالوؤكم  اأنتم  تبتكرون 

غريها.
واأ�صار جاللته غلى اأنه لن ن�صتطيع اأن نحل امل�صاكل 
يف منطقتنا اإل عندما نبني على نقاط قوتها. ولن 
ن�صمح لال�صطرابات الإقليمية اأن تثنينا عن هدفنا.

وهناك حاجة لنقود م�صريتنا باأنف�صنا، مع ترحيبنا 
الذي  العنف  فاإن  الواقع،  ويف  لنا.  العامل  بدعم 
هجمة  من  جزء  هو  منطقتنا  يف  الكثريين  يهدد 
عاملية الطابع على ال�صالم والقانون والدميقراطية 
والتعاي�ص. ويتطلب هزمية ذلك نهجا �صموليا عامليا 
يبني على عنا�صر الأمن، والدبلوما�صية، والتنمية، 

والقيادة الأخالقية.
التحديات اليوم حقيقية، ولكن ما هو حقيقي اأي�صا 
يف هذا املنتدى: الفر�ص والإمكانات. فنحن جنتمع 
التعاون  باإمكانيات  زاخرة  منطقة  قلب  يف  اليوم 

التي كلما زاد ال�صتثمار فيها، منت بزخم اأكرب.
وميكنكم، اأنتم وزمالوؤكم يف جميع اأنحاء املنطقة، 

ا�صتخدام  خالل  من  وذلك  الطريق  تقودوا  اأن 
املعرفة بالإقليم ل�صتغالل ما يوفره من فر�ص، ومن 
يدركون  الذين  الدوليني  ال�صركاء  مع  العمل  خالل 

الأهمية ال�صرتاتيجية لنجاحكم.
الإقليمية  الق�صايا  من  عددا  تناول  املنتدى  وكان 
فر�صتها  التي  التحديات  ل�صيما  والعاملية، 
دورها  على  وتداعياتها  املنطقة  يف  ال�صراعات 

و�صعوبها، ودور الأردن يف هذه الق�صايا.
على  ال�صوء  فعالياته،  �صمن  املنتدى،  و�صلط 
ال�صتثمارية  والفر�ص  القت�صادية  الإمكانات 
خا�صة  جل�صة  خالل  من  اململكة  يف  املتاحة 
تتناول  متجددة«،  انطالقة  »الأردن  بعنوان 
القت�صادي  التقدم  تقود  التي  ال�صتثمار  اأولويات 
من  عدد  اإعالن  يليها  اململكة،  يف  والجتماعي 
امل�صروعات ال�صتثمارية وال�صراكات ال�صرتاتيجية، 

وتوقيع عدد من التفاقيات.
مو�صوعات  كانت  املنتدى  حماور  اأبرز  ومن 
والريادة،  والت�صغيل  والتناف�صية،  ال�صناعات 
القت�صادي  والتعاون  املوؤ�ص�صات،  وبناء  واحلوكمة 
التي  الق�صايا  من  عددا  يتناول  كما   ، املنطقة  يف 
وت�صغيل  التعليم  ق�صايا  ل�صيما  املنطقة  تخ�ص 
التي  املبادرات  من  وعددا  العربي،  ال�صباب 
يف  التوظيف  مبادرة  اأبرزها  قياديون  �صيطلقها 
ال�صرتاتيجية  التحتية  والبنية  العربي،  الوطن 

العاملية.
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توفـيري

تفضل ا�ن بزيارة أقرب فرع إليك أو اتصل على البنك الفوري 06-5200400
www.hbtf.com أو الرقم المجاني 080022111 أو زيارة الموقع ا لكتروني للبنك

• تخضع الجوائز �حكام وقانون ضريبة الدخل 
• تخضع الجوائز لشروط وأحكام البنك

إفتح حساب توفير اليوم بحد أدنى 200 دينار أو غذِّ حسابك لتحظى بفرص الفوز والتأهل 
للدخول في السحب على:

200,000 دينار الجائزة الكبرى لرابح واحد فقط بمناسبة عيد الفطر 
15,000 دينار الجائزة اليومية في شهر رمضان المبارك 

/  www.hbtf.comHousing Bank for Trade and Finance @TheHousingBank

مكافآت لكّل المناسبات

جائزة بنك ا�سكان الكبرى
200,000 دينار لرابح واحد فقط
بمناسبة عيد الفطر
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رئيس مجلس ادارة »بورتو البحر الميت« في حديثه لـ »المستثمرون«

»بورتو البحر الميت« ... مفهوم
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التكلفة االستثمارية تبلغ حوالي 750 مليون دينار خالل 7 سنوات

سيوفر حوالي 3 آالف فرصة عمل مباشرة 
باإلضافة إلى العمالة غير المباشرة

فؤاد: المشروع 
يعتبر فكرة جديدة 
للسياحة في 
المملكة ويتيح 
للسائح قضاء 
أفضل األوقات

قررنا  لـ»امل�صتثمرون«،  حديثه  خالل  فوؤاد  ويقول 
امليت،  البحر  مبنطقة  خا�صة  الردن  يف  ال�صتثمار 
بها  تتمتع  التي  الفريدة  العاملية  للمميزات  وذلك 
كونه  ب�صكل خا�ص  امليت  والبحر  ب�صكل عام  اململكة 
بال�صياحة  ويتميز  الر�ص  وجه  على  بقعة  اخف�ص 
الى  بال�صافة  املغط�ص،  ولقربه من موقع  العالجية 

موقعه ال�صرتاتيجي القريب من العا�صمة عمان .
وي�صيف، انه منذ البداية وجد الرتحيب والهتمام 
واهتمام  ثقة  نال  حيث  بامل�صروع،  الردين  الر�صمي 
ت�صهيل  على  كبري  ب�صكل  عملت  التي  احلكومة 

وتب�صيط الجراءات لالنتقال الى مرحلة التنفيذ.
م�صمى  حتت  اردنية  �صركة  بان�صاء  بدء  فامل�صروع 
الذي  املوقع  اختيار  مت  حيث  امليت«،  البحر  »بورتو 
املرحلة  تراخي�ص  وا�صدار  امل�صروع،  عليه  �صيقام 
الولى على البحر مبا�صرة لـ”po4” كما ومت النتهاء 
الذي  ال�صا�صات  بان�صاء  والبدء  احلفر  مراحل  من 

تلخ�ص اعمال املرحلة الولى للم�صروع.
وك�صف ان امل�صروع �صيطرح وحدات فندقية للتملك، 
يف  امل�صاركة  بنظام  للبيع  الوحدات  �صتطرح  حيث 
خم�ص�ص  املنتج  وهذا  الجازات(،  )نظام  الوقت 
وهي  اململكة  يف  املتو�صطة  ال�صريحة  ملخاطبة  فقط 
القاعدة الوا�صعة من ال�صعب الردين، »التي نرغب 

بان تكون �صريكة بامل�صروع لتتمتع باملواقع الرتفيهية 
وال�صياحية التي يوفرها«.

واكد فوؤاد، اأن م�صروع بورتو البحر امليت �صيت�صمن 
يف  املوجودة  الفندقية  ال�صقق  الى  ا�صافة  فنادق   5
املنتجع، وهذا يتطلب عددا كبريا من اليدي العاملة 
اتفاقية  توقيع  مت  انه  الى  م�صريا  املدربة،  الردنية 
فندقية  مدر�صة  لن�صاء  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع 
حيث  امل�صروع،  من  جدا  القريبة  �صومية  مبنطقة 
�صتقوم بتخريج اعداد كبرية من ا�صحاب الكفاءات 

لدارة هذا املنتجع وامل�صاريع املجاورة باملنطقة.
وقال ان امل�صروع �صيوفر حوايل 3 الف فر�صة عمل 

مبا�صرة بال�صافة الى العمالة غري املبا�صرة.
ونوه فوؤاد الى ان م�صروع برتو البحر امليت ي�صابه الى 
يف  الواقع  ال�صخنة  بورتو  ومنتجع  م�صروع  كبري  حد 
العربية،  م�صر  جمهورية  يف  ال�صخنة  العني  منطقة 
اجلبلية  والطبيعة  البحر  على  املوقع  حيث  من 
امل�صروع  هذا  يالقي  ان  متوقعا  اخللفية،  للمنطقة 
يعترب  كونه  املواطنني  قبل  من  ووا�صعا  كبريا  اقبال 
فكرة جديدة يف اململكة تخدم العائلة بالكامل وتتيح 
لل�صائح ق�صاء اوقات ممتعة لكافة العمار وبا�صعار 
يف  املوجودة  والطبقات  الفئات  كافة  مع  تتنا�صب 

الردن.

البحر  بورتو  �صركة  ادارة  رئي�ص جمل�ص  وا�صتعر�ص 
اكد  الذي  امل�صروع،  مكونات  فوؤاد  فخري  امليت 
�صقة  الف   11 و  فندقية،  330 غرفة  يتكون من  انه 
باإدارة فندقية، و250 مطعما و كافيه و حمال جتاريا 
وناديا  مربع،  مرت  الف   18 م�صطح  باإجمالى  وذلك 
ريا�صيا باإجمالى م�صطح 28000 مرت مربع، ومدينة 
األعاب ومالهى باإجمالى م�صطح 30000 مرت مربع، 
م�صطح  باإجمالى  لالأطفال  واأن�صطة  األعاب  وجممع 

3000 مرت مربع .
مب�صطح  اأكادميى  جولف  امل�صروع  ويت�صمن  كما 
مب�صطح  عالجيا  �صحيا  وناديا  مربع،  مرت   25000
 5000 مب�صطح  ترفيهى  و�صاطئ  مربع،  مرت   1000
باإجمالى م�صطح  نقاهة عالجيا  مرت مربع، ومركز 

3000 مرت مربع .
اململكة  يف  ال�صخم  يعد  الذي  امل�صروع  ويحقق 
هدفني تنمويني الول تنمية عمرانية، حيث �صيعمل 
امليت،  البحر  يف  احلياه  ومنط  وجة  تغيري  على 
واملنطقة  امل�صروع  على  البلد  و�صط  فكرة  وحتقيق 
العمراين  امل�صروع �صيكون مركز لالإمتداد  اأن  حيث 

على جانبي الطريق.
والثاين هو تنمية �صياحية، حيث ان  فكرة امل�صروع 
حتقق حتويل ال�صياحة ال�صاطئية الى �صياحة جبلية 

مشروع العدد
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حجم دعاية المشروع المتوقعة ستبلغ حوالي 10 ماليين دوالر سنويا

المشروع يتكون من 5 فنادق توفر »11« ألف 
شقة بإدارة فندقية و250 مطعمًا وكافيه

باملنطقة  املرت  �صعر  يرفع  جديد  مفهوم  وتوليد 
م�صاهاة ملا حدث مب�صروعات بورتو ال�صابقة )بورتو 
ا�صتثمارات  حجم  حتقيق  مت  حيث   ،2006 ال�صخنة 
الزعفرانة(  طريق  على  كيلومرتا   90 بطول  جبلية 
واحد يف  رقم  الرخ�صة  كانت  مارينا، حيث  وبورتو 
من  له  وما  اجلنوبية،  املنطقة  ال�صمايل  ال�صاحل 
املنطقة  جنوب  ا�صتثمارات  حجم  حتقيق  يف  دور 

ال�صاحلية و�صلت الى 30 الف غرفة فندقية.
كما و�صيحقق التنمية ال�صياحية ملا �صيقدمة امل�صروع 
من حجم اخلدمات ال�صياحية التي ترفع من �صعادة 
واخلروج  اخلارجية  امل�صاحات  باإ�صتخدام  ال�صائح 

وا�صع  لة من �صدى  الفندقية وما  الغرف  من نطاق 
من قبل ال�صياح يف الدعاية يف جميع و�صائل الإعالم 
انه  الى  م�صريا  التوا�صل،  وو�صائل  والعاملي  العربي 
الطاقة  رفع  على  امل�صروع  �صيعمل  �صنتني  خالل  يف 
 15000 الى  غرفة   2000 من  باملنطقة  الفندقية 

غرفة.
�صيحقق  امليت  البحر  بورتو  م�صروع  ان  فوؤاد  واكد 
زيادة  يف  دوره  خالل  من  عدة،  اإ�صتثمارية  اأهدافا 
القطاعات  حكافة  يف  املبا�صرة  الإ�صتثمارات  حجم 
زيادة  الى  بالإ�صافة  والن�صاءات،  املقاولت  خا�صة 
بامل�صروع،  الدائمة  ال�صياحية  الإ�صتثمارات  حجم 

حتقق  م�صتدامة  وظائف  توفري  يف  �صي�صاهم  كما 
التنموية املطلوبة، كونه �صيوفر 36 مليون  الهداف 

يومية عمل �صنويا و 7500 فر�صة بعد الت�صغيل.
اخلارجية  الإ�صتثمارات  ت�صجيع  على  و�صيعمل  كما 
امل�صروع  دعاية  حجم  ان  الى  بال�صافة  بالأردن، 
املتوقعة �صتبلغ حوايل 10 مليون دولر �صنويا وتعترب 
دعاية لكامل منطقة البحر امليت، منوها يف الوقت 
نف�صه ان امل�صروع �صي�صاعد يف زيادة حجم الت�صويق 
م�صر  يف  مكاتبنا  خالل  من  لالردن  ال�صياحي 
ليلة  مليون   1.5 حوالى  واخلارجي  العربي  والعامل 

فندقية فى ال�صنة و�صتزداد 10 % �صنويا.
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سيوفر 36 مليون يومية عمل سنويًا و 7500 فرصة بعد التشغيل

سيعمل على رفع الطاقة الفندقية بالمنطقة 
من 2000 غرفة إلى 15 ألف غرفة خالل سنتين

لوحدات  الأردنيني  اإ�صتغالل  امكانية  امل�صروع  و�صيوفر 
الى  �صقتك م�صروعك، م�صريا  بامل�صروع وحتقيق فكرة 
ان التكلفة الإ�صتثمارية للم�صروع تبلغ حوايل 750 مليون 

دينار خالل مدة 7 �صنوات.
وك�صف فوؤاد، ان املرحلة الأولى من امل�صروع املخ�ص�صة 
على  يحتوي  فندق  عن  عبارة  وهي  ال�صاطئية،  للقطعة 
وكافيهات  مطاعم  ومنطقة  وترفيهية  فندقية  خدمات 
و�صقق فندقية و�صاطئ ترفيهي، تقع على م�صاحة اأر�ص 
20 الف مرت،  وعلى اإجمايل م�صطحات بنائية تبلغ 67 

الف م 2.
وتبلغ التكلفة الكلية لفندق القطعة ال�صاطئية 50 مليون 
دينار، مت تق�صيمها على ثالث، حيث يبلغ عطاء الهيكل 
وعطاء  دينار،  مليون   14 مراحل  للثالث  اخلر�صاين 

الأولى بقيمة 5 ماليني دينار، م�صريا  للمرحلة  الهيكل 
قطعة  لكامل  احلفر  مرحلة  من  الإنتهاء  مت  انه  الى 
الآن،  الأر�ص حيث مت حفر كمية800،0000 م 3 حتى 
الـ  امل�صلحة  الرتبة  �صركات  اأكرب  مع  التعاقد  ومت  كما 
خلف  الرتبة  تاأمني  لأهمية  وذلك   ،)Geo Grid(

املبنى.
يف  املنت�صرة  بورتو  مقا�صد  جميع  ان  فوؤاد  واكد 
اأ�صا�صية  خدمات  ت�صم  العامل،  حوال  الدول  خمتلف 
العاملية  واملطاعم  التجارية  والأ�صواق  املتنزهات  وهي 
الذي  الفندق  عن  ف�صال  الأطفال  ومالهي  وال�صينما 
اإلى  اإ�صافة  تاأجريها  من  الوحدات  اأ�صحاب  ميكن 
و  ونظافة  �صيانة  من  لهم  املختلفة  اخلدمات  تقدمي 

غريها من اخلدمات املتميزة و املتعددة.

و  الريا�صية  واملالعب  امل�صحات  يوجد  اأي�صا  ببورتو 
اأن�صطة ترفيهية عديدة فاإذا كانت على البحر قد جند 
ال�صحراء  قلب  يف  كانت  اإذا  لليخوت.اأما  ميناء  فيها 
وهكذا،  مائية  مالهي  و  جولف  ملعب  فيها  جند  فقد 
متاما  بتوائمها  متيزت  بورتو  مقا�صد  ان  الى  م�صريا 
متاما  منا�صبة  بيئة  توفري  خالل  من  الأ�صرة  مناخ 
لتواجد الأطفال والعائالت دون تقدمي للخمور اأو نوادي 
و  اآمن  جو  يف  الإ�صتمتاع  من  الأ�صرة  ميكن  مبا  ليلية 
يكون يف اإ�صتقبالهم ال�صخ�صية الكرتونية لبورتو والذي 
ما  خالل  من  الأ�صرة  عن  للرتفيه  متكامل  فريق  لديه 
م�صابقة   100 من  يقرب  دائما   )Papa Porto(
الإمكانيات  فيها  م�صتخدما  بورتو  داخل  يومي  و حدث 

ال�صخمة املتاحة ببورتو.

مشروع العدد
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طرح وحدات للبيع بنظام اإلجازات مخصص فقط للطبقة الوسطى

توقيع اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم 
إلنشاء مدرسة فندقية بمنطقة سويمة
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شارك في المعرض أكثر من 130 عارضا عقاريا من المنطقة والعالم

سيتي سكيب أبوظبي 2015 
... نجاح ملحوظ وإقبال كبير

“اختتم معرض »سيتي سكيب أبو ظبي 2015« فعالياته، بإعالن عدد من الشركات العقارية 
تحقيق مبيعات وصفتها بـ«الجيدة« لمشروعات عقارية أطلقتها، وسط نجاح 
ملحوظ وإقبال كبير من قبل األفراد والمستثمرين الذين حرصوا على شراء 

وحجز الوحدات السكنية التي تناسبهم.
ويعد معرض سيتي سكيب أبوظبي من أهم الفعاليات في القطاع العقاري، حيث يمثل 

مؤشراً دقيقًا عن حالة السوق العقاري في أبوظبي ومنطقة الخليج العربي عمومًا.
وقد نجح المعرض في دورته التاسعة هذا العام في استقطاب أكثر من 130 عارضًا من 

المنطقة والعالم، من بينهم عارضون من جزر كيمان ومصر واألردن ولبنان والكويت والتفيا 
ونيجيريا والبرتغال وصربيا وتايلند والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األميركية.”
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التا�صعة،  وجت�صدت امل�صاركة الردنية يف املعر�ص بدورته 
املطور  وال�صتثمار  للتطوير  العبديل  �صركة  مب�صاركة 
و�صركة  عّمان،  العا�صمة  يف  العبديل  مل�صروع  الرئي�صي 
بوليفارد العبديل »الو�صط اجلديد للعا�صمة عمان« الذي 
الفندقية  وال�صقق  التجارية  ال�صواق  من  العديد  ي�صم 
لال�صتثمارات  مي�صم  و�صركة  املكتبية،   وامل�صاحات 
الهند�صية التي ا�صتعر�صت اأبرز م�صاريعها، و�صركة احتاد 
العقبة،  مدينة  يف  زايد«  »مر�صى  وم�صروع  امل�صت�صارين، 
عامر  �صركة  متتلكه  التي  امليت  البحر  بورتو  وم�صروع 

جروب.
وقد �صهد جناح العبديل اإقباًل كبريًا من قبل زوار املعر�ص 
الذين اطلعوا على تفا�صيل امل�صروع والفر�ص الإ�صتثمارية 

فيه.
لال�صتثمار  العبديل  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 
اإن م�صاركتنا يف �صيتي  املهند�ص جورج عمرية  والتطوير، 
هذا  اأهمية  من  انطالقًا  اأتت  ال�صنة  هذه  اأبوظبي  �صكيب 
العديد  جتمع  والتي  فيه  امل�صاركة  حلجم  ونظرًا  املعر�ص 

من ال�صركات القت�صادية وال�صتثمارية يف املنطقة. 

من  العديد  لعقد  املجال  فتح  املعر�ص  اأن  اإلى  واأ�صار 
واإطالعهم  امل�صتثمرين  كبار  مع  والجتماعات  اللقاءات 
م�صروع  ويف  عمومًا  الأردن  يف  ال�صتثمارية  البيئة  على 
من  العديد  ا�صتقطاب  بهدف  وذلك  خ�صو�صًا،  العبديل 

ال�صتثمارت لالأردن.
خالل  امل�صت�صارين  احتاد  جمموعة  قدمت  املقابل  يف 
امل�صاريع  اأبرز  عن  مميزًا  عر�صًا  املعر�ص  يف  م�صاركتها 
التي تقوم بتنفيذها يف خمتلف دول العامل، بالإ�صافة اإلى 
املجموعة الكبرية واملتنّوعة من اخلدمات الهند�صّية التي 
تقدمها لعمالئها، حيث لقى جناح املجموعة اقباًل كبريًا. 
يف  والعمارة  البنية  مدير  جابر  اأبو  فهد  املهند�ص  وقال 
�صكيب  �صتي  معر�ص  »يعترب  امل�صت�صارين  احتاد  جمموعة 
اأبو ظبي فر�صة قّيمة للتوا�صل مع امل�صتثمرين واملطورين 
على  حر�صنا  وقد  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  واخلرباء 
باخلدمات  وامل�صاركني  احل�صور  تعريف  بهدف  امل�صاركة 
امل�صت�صارين،  احتاد  جمموعة  تقدمها  التي  املتطّورة 
واأوجه  امل�صتقبلية  الفر�ص  ا�صتك�صاف  اإلى  بالإ�صافة 

التعاون املمكنة مع اجلهات املختلفة«. 

لها  امل�صت�صارين  احتاد  جمموعة  اأن  اإلى  الإ�صارة  جتدر 
ة  العربي، خا�صّ اخلليج  ورئي�صي يف منطقة  وا�صع  ح�صور 
دبي  اإمارتي  يف  جديدين  رئي�صيني  لفرعني  افتتاحها  مع 
واأبو ظبي، يف الإمارات العربّية املتحدة. حيث �صتقّدم تلك 

الفروع خدماتها لكاّفة القطاعات العاملة هناك.
اأن  اإلى  العقارية  ال�صركات  من  عدد  م�صوؤولو  واأ�صار  هذا 
جديدة  مرحلة  و�صتدخل  متاًما،  تعافت  العقارية  ال�صوق 

من النمو.
وقال م�صوؤولون عقاريون اإن دورة العام احلايل ك�صفت عن 
معظم  جناح  يف  ظهر  ما  وهو  للم�صتثمرين،  الثقة  عودة 
ال�صركات يف ت�صويق امل�صروعات اجلديدة التي مت الإعالن 

عنها خالل املعر�ص.
و�صهد املعر�ص ن�صاطًا ملحوظًا، مع توجه جمل�ص اأبوظبي 
بالإعالن  البلدية،  ال�صوؤون  ودائرة  العمراين،  للتخطيط 
عن خطط ا�صرتاتيجية لتطوير القطاع العقاري، والتوجه 
لإقرار قوانني هامة لتنظيم ال�صوق العقاري بالإمارة، ما 

ي�صهم يف زيادة الثقة بال�صوق.
لدى  �صكيب  �صيتي  جمموعة  مدير  موملان،  فاوتر  وقال 
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»العبدلي« تستعرض مشاريعها وكانت محط أنظار العديد من المستثمرين

مشاركة أردنية واسعة في الدورة التاسعة تمثلت 
بالعديد من الشركات والمشاريع السياحية والعقارية
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�صكيب  �صيتي  ملعر�ص  املنظمة  اجلهة  للمعار�ص،  اإنفورما 
اأبوظبي اإن عددا كبريا من ال�صركات امل�صاركة قام بحجز 

م�صاحات للم�صاركة يف دورة العام املقبل.
واأ�صاف: حققت دورة هذا العام من املعر�ص ن�صاطًا غري 

م�صبوق يتفوق على جميع ال�صنوات ال�صابقة. 
من   %  81 اأن  املعر�ص  خالل  اأجريناها  درا�صة  وك�صفت 
عن  اأعلنت  قد  اأبوظبي  يف  العقارات  �صركات  اإجمايل 
امل�صاركني  من   64% عر�ص  حني  يف  جديدة،  م�صاريع 
اإلى التفاوؤل الذي ي�صود  م�صاريع قائمة، ما ي�صري بو�صوح 

القطاع العقاري.
العديد  اإطالق  اجلاري  العام  خالل  املعر�ص  �صهد  وقد 
املرتفع  الدخل  ذوي  تنا�صب  التي  املتنوعة  امل�صاريع  من 
وال�صتثمار  التطوير  �صركات  حر�صت  حيث  واملتو�صط، 
عرب  باملعر�ص  وا�صحة  ب�صمة  لها  تكون  اأن  العقاري 
م�صاريعها اجلديدة التي جتاوزت قيمتها ع�صرات مليارات 
الدراهم، اإلى جانب العديد من امل�صاريع العقارية الأخرى 

التي جرى ا�صتعرا�صها والرتويج لها .
فعاليات  يف  �صاركوا  الذين  العار�صني  اأبرز  من  وكان 
و«دائرة  و«مبادلة«،  العقارية،  »الدار«  �صركة  املعر�ص: 
ال�صوؤون البلدية«، و«جمل�ص اأبوظبي للتخطيط العمراين«، 
»منازل«  و�صركة  ال�صياحي«،  وال�صتثمار  التطوير  و«�صركة 

»بلووم  و�صركة  الزاوية«،  »واحة  و�صركة  العقارية، 
»القدرة  و�صركة  العقارية،  »اإ�صراق«  و�صركة  العقارية«، 

العقارية«، اإ�صافة اإلى كل من »م�صدر« و«ت�صي�صتورتنز« .

�صركة  وهي:  الولى  للمرة  جديدة  �صركات  �صاركت  كما 
للتطوير  »بروج  و�صركة  ريت«،  و«الإمارات  هيلز«،  »اإيجل 
العقاري«، و«تي ما�ص«، و«بنك اخلليج الأول« . و«الفر�صان«، 
و«فا�صن تي يف«، ومن بني اأبرز امل�صاركات الدولية تركيا، 

واململكة املتحدة، والأردن، وكندا، والكويت وم�صر .
و�صهد املعر�ص توجه جمل�ص اأبوظبي للتخطيط العمراين 
وال�صتثمار  التطوير  و�صركة  البلدية  ال�صوؤون  ودائرة 
ال�صياحي و«زايا« و�صركة الفر�صان العقارية بالإعالن عن 

م�صاريع جديدة مهمة يف القطاع العقاري .
الإمارات، مثل  العقاري يف  التطوير  �صركات  اأهم  وقامت 
م�صاريع  عن  بالك�صف  الزاوية،  وواحة  العقارية  الدار 
جديدة من �صاأنها اأن ت�صهم يف تلبية الطلب املتزايد على 

العقارات ال�صكنية املخ�ص�صة للمواطنني الإماراتيني .
لدى  للتطوير  التنفيذي  الرئي�ص  �صرح  ال�صياق،  هذا  ويف 
�صركة الدار العقارية طالل الذيابي: »قمنا باإطالق ثالثة 
يا�ص  جزيرة  على  منها  اثنان  �صكنية،  تطوير  م�صاريع 
»املريف«  اأرا�صي  بيع قطع  بعد  الرمي،  واآخر على جزيرة 

م�صروع  اإطالق  قررنا  لالإماراتيني،  اأ�صبوع  من  اأقل  يف 
»غرب يا�ص«، وهو عبارة عن 1000 فيال على جزيرة يا�ص 

خم�ص�صة لالإماراتيني فقط« .
يف  كبريًا  ن�صاطًا  الأخرية  الآونة  يف  »�صهدنا  واأ�صاف: 
اإطالق  اإلى  دفعنا  ما  ح�صرًا،  للمواطنني  العقارات  بيع 
مل�صتثمرينا  امل�صتوى  رفيعة  عقارات  لتوفري  امل�صروع  هذا 
املتوفرة  الوظائف  ن�صبة  يف  .الرتفاع  الأولى  بالدرجة 
والقت�صاد ال�صحي ال�صليم اأ�صهما ب�صكل مبا�صر يف تعزيز 

القوة ال�صرائية« .
كما اأعلنت �صركة بلوم القاب�صة عن خم�صة م�صاريع جديدة 
اإلى  اأي�صًا  ي�صري  ما  اأبوظبي،  �صكيب  �صيتي  خالل معر�ص 
اأرجاء  ارتفاع  الطلب على العقارات ال�صكنية يف خمتلف 
الإمارات . وقد ا�صتقطبت هذه امل�صاريع اهتمامًا كبريًا من 

امل�صتثمرين املحليني والعامليني .
حيث  املعر�ص،  يف  الأكرب  الدويل  اجلناح  تركيا  ومثلت 
ا�صتعر�ص 10 مطورين على الأقل م�صاريعهم مبا يف ذلك 

�صركة »اإف �صي �صي« لالإن�صاءات والتطوير، و«بيتورك« .
كما ا�صت�صاف املعر�ص ملتقى »نظرة على اأ�صواق اأبوظبي« 
م�صدر«  »مدينة  ودعم  اإل«  اإل  »جي  �صركة  مع  بالتعاون 
للمرة الثانية على التوايل، وجرى ا�صتعرا�ص تقرير الربع 
الأول من عام 2015 بح�صور اأكرث من 200 متخ�ص�ص يف 

مطورون: دورة العام الحالي كشفت عن عودة الثقة للمستثمرين

مسؤولو شركات عقارية:
 السوق العقارية تعافت تماًما
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القطاع العقاري .
وعرب عدد من امل�صاركني عن ثقتهم بقوة القطاع العقاري 
يف اأبوظبي، خا�صة مع اطالق مزيد من امل�صاريع العقارية 
التي ت�صكل، اإ�صافة نوعية على ال�صوق يف الوقت الراهن، 
اجلديدة  ال�صكنية  الوحدات  اآلف  عربها  طرحت  حيث 
قبل  من  كبريين  واهتمامًا  اإقباًل  لقت  بدورها  والتي 
�صراء  على  حر�صوا  الذين  الأعمال  ورجال  امل�صتثمرين 

وحجز وحدات �صكنية تنا�صبهم .
و�صهد املعر�ص اإطالق م�صروع مم�صى القناة »قناة املقطع« 
الذي تنفذه دائرة ال�صوؤون البلدية ممثلة يف بلدية مدينة 
اأبوظبي على م�صاحة تبلغ 130 األف مرت مربع، ومن املقرر 
ا�صتكماله خالل الربع الأخري من عام 2017، بتكلفة اأولية 
تبلغ 500 مليون درهم، حيث اإن م�صاحته الطابقية ت�صل 

اإلى 40 األف مرت مربع .

مدينة  يف  واملنتزه  املجتمعي  ال�صوق  افتتاح  جرى  كما 
اأبوظبي  مدينة  لبلدية  التابعة  امل�صاريع  اأحد  خليفة، 
تقع  حيث  درهم،  مليون   120 اإلى  ت�صل  اإجمالية  بتكلفة 
اأر�ص م�صروع ال�صوق املجتمعي يف مركز املناطق ال�صكنية 
الرئي�صية »الو�صط التجاري ملدينة خليفة«، ومت تخ�صي�ص 
املجاورة  والأر�ص  مربعًا،  .17 مرتًا   445 الأر�ص مب�صاحة 
القطاع  رئي�صي يف  كمنتزه  مربعًا  .25 مرتًا   476 مب�صاحة 

معظم الشركات المشاركة نجحت في تسويق مشروعاتها الجديدة

المعرض تضمن مشاريع 
مختلفة تناسب كافة الشرائح
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.وخالل املعر�ص اأعلنت �صركة متكن العقارية عن اإطالق 
جملة من امل�صاريع العقارية املتميزة بتكلفة ملياري درهم، 
باخلالدية  فيو«  بالزا  »اخلالديه  م�صروع  الأول  امل�صروع 
800 مليون درهم، وي�صم مركزًا جتاريًا  بتكلفة  باأبوظبي 
 1000 اإلى  ت�صل  ومواقف  �صكنية  و�صققًا  وفندقًا  ومكاتب 
ريا�صية،  و�صالت  �صباحة  حمامات  به  ويتوافر  موقف، 
ويقع امل�صروع على م�صاحة اأر�ص 5757 مرتًا مربعًا، ويتكون 
من ميزانني وع�صرين طابقًا بها 455 �صقة �صكنية، ومكاتب 
مب�صاحة 10940 مرتًا مربعًا، ومول جتاري مب�صاحة 1200 

مرت مربع مدة تنفيذ امل�صروع 36 �صهرًا .
اأما امل�صروع الثاين فهو م�صروع »برج القناة« بجزيرة الرمي 
بتكلفة 400 مليون درهم، وتعر�ص فيه الوحدات ال�صكنية 
على  طابقًا   28 من  ويتكون  احلر،  التملك  بنظام  للبيع 
من  اأكرث  على  ويحتوي  مربعًا،  مرتًا   2749 اأر�ص  م�صاحة 

200 وحدة �صكنية، اإ�صافة اإلى مول جتاري .

وامل�صروع الثالث م�صروع »واحة النخيل« يف مدينة العني، 
املدينة  يف  نوعه  من  الأول  وهو  درهم،  مليون   600 بكلفة 
وباأعلى  عقاري،  وتكامل  فريد  ت�صميم  من  به  يتميز  ملا 
وموقعها  املدينة  طابع  مع  ويتما�صى  املعمارية،  املعايري 
الأمثل  الوجهة  بذلك  ليكون  خ�صراء،  كواحة  اجلغرايف 

للمقيم وال�صائح .
اأما امل�صروع الرابع فهو جممع فرجان دبي يف دبي بقيمة 
80 مليون درهم، عبارة عن جمموعة من فلل تاون هاو�ص، 

وتتكون كل فيال من 4 غرف نوم رئي�صية، وحو�ص �صباحة 
لكل فيال، وامل�صروع خلف مول ابن بطوطة .

م�صروع  اإطالق  عن  الزاوية  واحة  �صركة  واأعلنت  كما 
»اأرياف« الذي ي�صم جمموعة متنوعة من الفلل ال�صكنية، 
منطقة  يف  العقاري  الزاوية  واحة  م�صروع  �صمن  وذلك 
يف  فيال   200 طرح  �صيجري  حيث  اأبوظبي،  باإمارة  الفقع 
املرحلة الأولى، على اأن تتبعها مراحل اأخرى، وذلك لتلبية 
الطلب على الفلل ال�صكنية، مع العلم اأن هذه الفلل موجهة 

للمواطنني فقط . 
املرحلة  اإجناز  العقارية عن  الفر�صان  �صركة  ك�صفت  وقد 
املتكامل  العقاري  الفر�صان  منتجع  م�صروع  من  الثانية 
�صتبداأ  حيث  املواطنني  لتملك  فيال   385 نحو  يوفر  الذي 

عملية الت�صليم خالل �صهر اأيلول املقبل .
على  ال�صياحي  وال�صتثمار  التطوير  �صركة  حر�صت  كما 
يف  املتميزة  العقارية  م�صاريعها  من  جملة  ا�صتعرا�ص 
يف  م�صاركتها  هام�ص  على  وذلك  ال�صعديات،  جزيرة 

فعاليات املعر�ص .

الزوار  قبل  من  ملحوظا  اقبال  ال�صركة  جناح  و�صهد 
املتمثل  ال�صركة،  م�صاريع  احدث  على  لالإطالع  واحل�صور 
منطقة  يف  �صكني  جممع  اأحدث  ال�صعديات  جواهر  يف 
 83 �صاطئ ال�صعديات، حيث يتكون املجمع احل�صري من 
وفلل  غرف،  باأربع  تاونهاو�ص  منازل  منها  �صكنية  وحدة 

مكونة من اأربع وخم�ص و�صت غرف نوم .
وكانت �صركة الدار العقارية اأطلقت بالتزامن مع املعر�ص 
و«مايان«  يا�ص«  »و�صت  وهي  كربى  �صكنية  م�صاريع  ثالثة 
يف  حيوية  مواقع  �صمن  جميعها  تتواجد  والتي  و«مري«، 
تتيح  ا�صتثمارية  مناطق  ذلك  يف  مبا  اأبوظبي،  العا�صمة 

التمّلك لغري الإماراتيني .
العمراين  للتخطيط  اأبوظبي  جمل�ص  ك�صف  املقابل  يف 
2015 عن روؤيته  خالل م�صاركته يف معر�ص �صيتي �صكيب 
مرحلة  اإلى  و�صوله  بعد  للم�صتقبل،  اجلديدة  املوؤ�ص�صية 
من الن�صج توجب حتديث مهامه واإعادة تعريف دوره يف 

املرحلة املقبلة .
وتعك�ص الروؤية اجلديدة منهجية عمل املجل�ص التي تطورت 
اأنها  كما   ،2007 عام  يف  تاأ�صي�صه  منذ  ا�صتثنائي  ب�صكل 
تركز ب�صكل اأدق على التفا�صيل فيما يتعلق بالأهداف التي 

ي�صعها املجل�ص وي�صعى اإلى حتقيقها .

تركيا مثلت الجناح الدولي األكبر في المعرض

81% من إجمالي شركات العقارات
 في أبوظبي أعلنت عن مشاريع جديدة

معرض »سيتي سكيب« أبوظبي
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عرضت فرصها اإلستثمارية في مدينتي المفرق والموقر الصناعيتين في اإلمارات

»المدن الصناعية« تحقق 6% نمواً
في العائد على االستثمار للعام 201٤

المدادحة: هذه 
النتائج دليل على 
السمعة المتميزة 
التي تحظى بها 
الشركة وثقة 
المستثمرين العالية

“حققت شركة المدن الصناعية األردنية نتائج مالية متميزة خالل العام الماضي 2014، من 
حيث نسبة العائد على االستثمار والوفر المالي في المصاريف التشغيلية، إضافة إلى زيادة 
اجمالي اإليرادات، وذلك بالتزامن مع السياسة االستثمارية والمالية المتميزة التي عملت 
الشركة وفقا لها خالل العام 2014، وتتطلع للمضي بها قدما خالل األعوام المقبلة..”
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استقطبت قرابة 750 شركة صناعية بحجم 
استثمار فاق 2.5 مليار دوالر في 201٤

عنها  اأف�صحت  التي  املالية  البيانات  ان  ال�صركة،  وقالت 
على  عائد  ن�صبة  حققت  العامة  الهيئة  اجتماع  خالل 
ال�صتثمار مع نهاية العام 2014 بن�صبة 6 باملئة وبن�صبة منو 
املوقر  مدينة  واحتلت   ،2013 عام  عن  باملئة   221 قدرها 
مدينة  تلتها  باملئة   64 بن�صبة  الأولى  املرتبة  ال�صناعية 

احل�صن ال�صناعية يف اربد بن�صبة 22 باملئة.
 2014 عام  لل�صركة  الت�صغيلية  امل�صاريف  انخف�صت  كما 
اإلى  بالإ�صافة  باملئة،   13 بن�صبة   2013 بالعام  مقارنة 
باملئة   11 بن�صبة   2014 عام  الإيرادات  اجمايل  زيادة 
يف  ال�صركة  كفاءة  اإلى  ي�صري  ما   ،2013 بالعام  مقارنة 
قدرتها  وم�صاعفة  املبا�صرة  الت�صغيلية  م�صاريفها  ادارة 
على النمو املطرد من خالل توليد املزيد من الإيرادات ، 

بالإ�صافة الى ال�صتغالل الأمثل للموارد.
لل�صركة  التنفيذي  والرئي�ص  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
النتائج  لهذه  ال�صركة  حتقيق  ان  املدادحة  علي  الدكتور 
التي حتظى  املتميزة  ال�صمعة  دليل على  لهو خري  املتميزة 
خا�صة  فيها  العالية  امل�صتثمرين  ثقة  وكذلك  ال�صركة  بها 
يف ظل الظروف ال�صيا�صية ال�صعبة التي متر بها املنطقة، 
مبينا اأن ال�صركة ا�صتقطبت حتى نهاية العام 2014 قرابة 
750 �صركة �صناعية بحجم ا�صتثمار فاق املليارين ون�صف 
 49 قرابة  ال�صتثمارات  هذه  وفرت  حني  يف  دولر،  املليار 
الف فر�صة عمل يف خمتلف مناطق اململكة املنت�صرة فيها 
اربد،  املوقر،  )عمان،  لل�صركة  التابعة  ال�صناعية  املدن 

الكرك، العقبة، املفرق(.
وك�صف املدادحة ان ال�صركة تعمل وب�صكل دائم على تطوير 
تدقيق  خالل  من  لديها  املالية  البيانات  وموثوقية  جودة 

ح�صاباتها ال�صنوية من خالل اختيار واحدة من اكرب خم�ص 
خالل  ال�صركة  قيام  الى  ا�صافة  عاملية،  تدقيق  �صركات 
العام 2014 بتفعيل عمل ادارة التدقيق الداخلي من خالل 
ال�صتعانة ب�صركة عاملية يف هذا املجال والتي قامت بدورها 
بتقييم املخاطر يف ال�صركة وو�صع خطة التدقيق الداخلي.

وبني عن عزم ال�صركة ومن خالل خطتها لالأعوام املقبلة 
2014 - 2016 املتوافقة مع اخلطط احلكومية العمل على 
اإن�صاء وتنفيذ عدد من املدن ال�صناعية اجلديدة يف كل من 
حمافظات البلقاء وجر�ص والطفيلة وماأدبا مبا يتوافق مع 

احلاجة التنموية لكل حمافظة.
فر�ص  من  العديد  توفر  عن  املدادحة  ك�صف  املقابل  يف 
تطورها  التي  ال�صناعية  املفرق  مدينة  يف  الإ�صتثمار 
ال�صناعية  الإ�صتثمارات  لإ�صتقطاب  ال�صركة  وت�صوقها 
والبالغ  التنموية  طالل  بن  احل�صني  امللك  منطقة  �صمن 
�صناعية  ارا�ص  فيها  توفر  حيث  دومنًا،   1860 م�صاحتها 
امل�صاريع  ل�صتقطاب  جاهزة  �صناعية  ومباين  مطورة 

ال�صناعية من خمتلف القطاعات ال�صناعية.
الإماراتي  الإ�صتثمار  ملتقى  م�صاركته يف  ذلك خالل  جاء 
اأردنية  الثالثة مب�صاركة  بدورته  الذي عقد يف مدينة دبي 
عربية،  وفود  جانب  اإلى  واخلا�ص  العام  القطاعني  متثل 
مدينة  �صمن  املتاحة  الإ�صتثمار  فر�ص  عن  ك�صف  حيث 
على  الواقعة  الأولى  مرحلتها  �صمن  ال�صناعية  املوقر 
اأعوام  م�صاحة1444 دومنا، والتي مت جتهيزها قبل ثالثة 
تلبي  ا�صا�صية  خدمات  وجمموعة  حديثة  حتتية  ببنية 
الطرق  ك�صبكات   والأجنبي  العربي  امل�صتثمر  احتياجات 
حديثة  وات�صالت  ال�صوارع،  واإنارة  والكهرباء  الداخلية، 

و�صرف �صحي وت�صريف مياه الأمطار اإ�صافة اإلى حمطة 
وا�صعة  ومرافق  الت�صاميم  احدث  وفق  املياه  ملعاجلة 
املدينة  اأن  مبينا  حرة،  ومناطق  اللوجي�صتية  للخدمات 
مبختلف  تعمل  �صناعية  �صركة   49 اليوم  لغاية  ا�صتقطبت 

القطاعات ال�صناعية الواعدة.
الأعمال  رجال  من  بالعديد  لقائه  خالل  املدادحة  واأ�صار 
التي  الإ�صتثمار  حوافز  اإلى  الإماراتيني  وامل�صتثمرين 
توفرها ال�صركة من اأ�صعار منا�صبة على الأرا�صي واملباين 
التابعة  ال�صناعية  املدن  املوفرة �صمن منظومة  اجلاهزة 
لل�صركة، اإ�صافة اإلى احلوافز التي منحها قانون الإ�صتثمار 
الواحدة  النافذة  خدمات  من  يت�صمنه  مبا  اجلديد 
العرب  امل�صتثمرين  على  للت�صهيل  القانون  اأوجدها  التي 

والإجانب على حد �صواء.
ولفت اإلى منظومة م�صاريع املدن ال�صناعية اجلديدة التي 
يف  امل�صتقبلية  خطتها  �صمن  اإقامتها  على  ال�صركة  تعكف 
عدد من حمافظات اململكة مبا يتوافق مع احلاجة التنموية 
والزرقاء  جر�ص  حمافظات  ت�صمل  حيث  حمافظة،  لكل 
والبلقاء ماأدبا والطفيلة، حيث وافق جمل�ص الوزراء موؤخرا 

على  ان�صاء مدينة جر�ص ال�صناعية.
يف  الأردنية  ال�صناعية  املدن  �صركة  م�صاركة  وجاءت 
الرتويجية  اجلهود  �صمن  الإماراتي  الإ�صتثمار  ملتقى 
القطاعان  يقودها  والتي  اململكة  يف  الإ�صتثمارية  للبيئة 
ال�صركة الرتويجية  يتوافق مع خطة  العام واخلا�ص، ومبا 
العربية  الأ�صواق  ت�صتهدف  والتي  القادمة  لالأعوام 
املدن  يف  ال�صناعية  الإ�صتثمار  لفر�ص  للرتويج  والأجنبية 

ال�صناعية.
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السلطة أنفقت ما يقارب 800 مليون دوالر على تطوير الموانىء

مطار الملك الحسين الدولي ...
 بوابة الوطن السياحية على العالم

“يحتل مكانة كبيرة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، لدوره في خدمة أهدافها 
باعتباره بوابة الوطن الجوية على العالم.

مطار الملك الحسين الدولي، الذي يعتبر الرائد في المنطقة الخاصة لدوره البارز في انعاش 
االستثمار في المجال السياحي واالقتصادي أمام الشركات المحلية والعربية والدولية، يعد 
بحسب الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم، أحد أهم الركائز 

اللوجستية في مدينة العقبة، حيث تدفع شركة تطوير العقبة به لالرتقاء بأداء منطقة 
العقبة االقتصادية الخاصة على وجه التحديد وتعزيز وتيرة االقتصاد الوطني عموما عبر 

خطة استراتيجية شاملة لكل مرافق المطار.”
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غانم: المطار يعتبر ركيزة لوجستية لالرتقاء بأداء منطقة العقبة االقتصادية الخاصة



خطة لتحويل المطار إلى مركز إقليمي 
اقتصادي على مستوى المنطقة

ويقول غامن، اإنه مت اإعداد واعتماد خطة �صمولية 
لتطوير املطار ا�صتملت على ر�صم وتنفيذ عدد من 
امل�صاريع التطويرية على مدار ال�صنوات املا�صية، 
لتحويل املطار الى مركز اقليمي اقت�صادي على 

م�صتوى املنطقة.
وا�صار الى طرح عطاء تو�صعة واعادة تاهيل مبنى 
والقاعات   vip قاعات  ي�صمل  الذي  املغادرين 
وال�صوار  املدين  الدفاع  �صيانة  ومبنى  التجارية 
مل�صروع  الثانية  الرزمة  �صمن  وذلك  اخلارجية 
تاأهيل وتو�صعة وحتديث املطار، ومدتها 5 اعوام 

بقي منها عام ون�صف العام.
املوؤقتة  املداخل  اأعمال  م�صروع  تنفيذ  اإلى  واأ�صار 
املتطلبات  لتحقيق  الدويل،  احل�صني  امللك  ملطار 
الأمنية ملداخل املطار، بحيث �صمل امل�صروع على 
واأعمال  ال�صنع  م�صبقة  غرف  وتركيب  توريد 
ومتديد  امل�صلحة  اخلر�صانة  من  الأر�صية  املدات 
اإنارة  ك�صافات  وتركيب  الكهربائية  الكوابل 
بالإ�صافة اإلى تنفيذ بوابات حتكم لهذه املداخل .
مياه  ت�صريف  قناة  اإن�صاء  امل�صروع  وا�صتمل 
الالزمة  الإنارة  اأعمال  اإلى  بالإ�صافة  الأمطار 
الرا�صي  لقطع  التحتية  البنية  وخدمات 
اأعمال  وتنفيذ  املطار،  حرم  داخل  ال�صتثمارية 

عام  الدويل  احل�صني  امللك  مطار  مدرج  �صيانة 
املدرج  تاأهيل  اعادة  خالل  من   ،2011-2010
التابع للمطار واعادة تاأهيل املدرج القائم بطول 
على  القائمة  النارة  تاأهيل  واعادة  كم،   3300

مدرج املطار.
وو�صعت �صركة تطوير العقبة واأعادت تاأهيل مبنى 
القادمني يف مطار امللك احل�صني الدويل/الرزمة 
الأولى، اإذ مت افتتاح امل�صروع حتت الرعاية امللكية 
ال�صامية خالل �صهر ايار من العام املا�صي 2013، 
القادمني  ملنطقة  تو�صعة  اأعمال  على  وا�صتمل 
مبنى  اإن�صاء  واأعمال  مربع،  مرت   500 مب�صاحة 
التابعة  الأمنية  الق�صام  بجميع  خا�ص  خارجي 
للمطار مب�صاحة 350 مرتا مربعا، واأعمال اإعادة 

تاأهيل مبنى امل�صافرين القائم.
ومت النتهاء من املرحلة الأولى التي ت�صمل تو�صعة 
ومب�صاحات  القادمني  قاعات  تاأهيل  واعادة 
تاأهيل  اإعادة  وراعت  مرت،   1500 تبلغ  ا�صافية 
خدمة  م�صتوى  تقدمي  �صرورة  امل�صافرين  مباين 
املمار�صات  اف�صل  و�صمن  للم�صافرين  عالية 
القادمني  قاعات  وتنفيذ  وت�صميم  الدولية، 
ب�صعة مليون م�صافر �صنويا وقدرة ا�صتيعابية وقت 
الذروة الى 600 م�صافر مقارنة مع 200 م�صافر 

ينطبق  ما  وهذا  التو�صعة،  برنامج  تنفيذ  قبل 
على قاعات املغادرين اي�صا لتكون القدرة الكلية 

للمطار حوايل 2 مليون م�صافر �صنويا.
ويتم الن متابعة تنفيذ القاعة الرئي�صية ومرافق 
وخدمات  مرافق  مع  للتكامل  املغادرين  قاعة 
املطار باأكمله، مب�صاحة 900 مرت مربع، وحت�صني 
متديدات  من  القادمني  ملنطقة  التحتية  البنية 
تن�صيق  واأعمال  ومياه  �صحي  و�صرف  كهربائية 
ي�صمل  ومبا  ال�صطفاف  �صاحات  تاأهيل  واإعادة 
ال�صاحات ال�صفلتية والر�صفة، وحركة املركبات 
للمنطقة  العام  املظهر  باملبنى وحت�صني  اخلا�صة 
املحيطة مببنى امل�صافرين وذلك بزراعة اأ�صجار 

ونباتات زينة منا�صبة.
ال�صنوات  خالل  الدولية  املوؤ�صرات  وتو�صح 
من  �صتنمو  العاملية  التجارة  ان  املقبلة  اخلم�ص 
فر�صا  يعني  وهذا  الغرب،  ح�صاب  على  ال�صرق 
تتمتع  كونها  واملنطقة  للعقبة  بالن�صبة  ا�صافية 
مبوقع ا�صرتاتيجي منا�صب وداعم لهذه التجارة، 
يف  اخلدمات  وتفعيل  تطوير  الى  يدعو  ما  وهو 
لو�صعه  متهيدا  الدويل  احل�صني  امللك  مطار 
على خارطة النقل اجلوي الدويل كمطار متميز 

لالإقليم.
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لقاء العدد



الذكرى والعبرة !

   ت�صعة و�صتون عاما على ذكرى ال�صتقالل ، �صهادة ميالد » البالد الأردنية « كما ت�صري وثيقة ال�صتقالل التي 
�صدرت عن املجل�ص الت�صريعي الأردين اخلام�ص ، �صباح يوم ال�صبت الواقع يف اخلام�ص والع�صرين من اأيار �صنة 
ندرك  لكي  التوقف عندها طويال  ت�صتحق  وقراراته مفردات  ونقا�صه  بحثه  اأدبياته  ت�صمنت  الذي   ،  1946
القاعدة املتينة التي قامت عليها الدولة لتظل را�صخة فوقها اإلى يومنا هذا ، �صامدة يف وجه الهزات املتتالية 

التي تعر�ص ويتعر�ص لها هذا الإقليم املتحرك على الرمل على مدى �صبعة عقود .

  هل يخطر بالبال اأن جند ن�صا اأعمق من هذا الن�ص يف احليثيات اإذ يرد يف مو�صع الإ�صارة اإلى وقائع تلك 
اجلل�صة  ولدى بحث الأماين القومية يف �صوء املبادئ واملواثيق الدولية العامة ، وحق تقرير امل�صري ووعود الأمم 
املتحدة ومقا�صدها ، وما بذلته البالد الأردنية من ت�صحيات وم�صاعدات للدميوقراطيات ، وما ح�صلت عليه 

من وعود وعهود دولية ر�صمية ، فقد اأ�صدر املجل�ص الت�صريعي الأردين بالإجماع القرار التاريخي .

  وياأتي القرار م�صتندا اإلى الرغبة العامة التي اأعربت عنها املجال�ص البلدية ، واقرتاح جمل�ص الوزراء ، و�صرعية 
املجل�ص ب�صفته النائب عن ال�صعب ، ليعلن عن ال�صتقالل التام على اأ�صا�ص النظام امللكي النيابي ، مع البيعة 
للملك ل�صيد البالد وموؤ�ص�ص كيانها  عبداهلل بن احل�صني  املعظم ، فاأي رفعة هذه يف تاأ�صي�ص دولة ، واأي رجال 
بهم  اأحاطت  ، وقد  والنظامية  وال�صعبية  الرتابية  الدولة مبكوناتها  الذين فهموا معنى  العظام  الأوائل  اأولئك 
 ، الأفق  تلوح يف  فل�صطني  نكبة  بوادر  وكانت   ، اليوم  املنطقة  بها  التي متر  الظروف  �صوءا عن  تقل  ظروف ل 

و�صطوة القوى الدولية و�صكينها تقطع اأو�صال البالد العربية وهي تر�صم خارطتها املوروثة من العثمانيني .

  وما اأ�صبه اليوم بالبارحة ، واإن كان م�صهد احلا�صر اأكرث قباحة ودموية ، واأ�صد وطاأة على النف�ص ملا نلم�صه 
من انهيار اأخالقي مل ي�صبق له مثيل ، ولكن الأردن بحمد اهلل هو الأردن قائم على القاعدة ال�صليمة كما هي 
منذ ذلك التاريخ ، حمافظ على كيانه ووحدته الوطنية وم�صريته ومنجزاته ، وقد يختلف البع�ص يف فهمهم 
ملعنى ال�صتقالل حتت تاأثري انطباعات معينة ، ويف �صوء النظام العاملي اجلديد ، ولكن الدر�ص والعربة مما 
يجري حولنا ، يوؤكد لنا اأن الدولة امل�صتقلة ، هي الدولة القادرة على املحافظة على الو�صع القائم منذ �صباح 
يوم ال�صتقالل ، حمتفظة بقوتها يف حماية حدودها ، و�صون اأمن وا�صتقرار مواطنيها ، واأخذ دورها الفاعل يف 
حميطها القريب والبعيد ، والأهم من ذلك كله الوفاء لالآباء والأجداد ، والإخال�ص لالأبناء ، ومتهيد ال�صبل 

اأمام م�صتقبلهم الواعد ، وحقهم يف حياة كرمية اآمنة .

  ل اأقول كما قال ال�صاعر  وال�صد يظهر ح�صنه ال�صد  فلي�صت املقارنة بالدول املنهارة من حولنا ، تليق باأن 
جنعلها مقيا�صا ملا هو عليه بلدنا من قيمة مو�صوعية ، فتلك املقارنة توؤملنا ، ولكن ل �صيء مينعنا من اأن نتعمق 
يف مرحلة ما قبل و�صول تلك الدول اإلى احلالة التي و�صلت اإليها ، نتيجة احلكم الدكتاتوري ، وعدم احرتام 
، وتدين النتماء الوطني كنتيجة  ، والتفرد يف اتخاذ قرارات م�صريية ، وح�صابات مغلوطة  ال�صعبية  الإرادة 

طبيعية لخت�صار الدولة يف �صخ�ص الرئي�ص !

  لدينا منوذج اأردين فريد من نوعه ، وحتى ل نخرج من ال�صورة امل�صوهة  ، تعالوا مبنا�صبة ذكرى ال�صتقالل 
اإلى وقفة تاأمل توؤهلنا اإلى فرحة م�صروعة ، فنهنئ بع�صنا بع�صا ، ونقول حمدا هلل على �صالمة الوطن .

آراء ومقاالت
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بقلــم : د.ابراهيم بدران

أزمة المديونية ...والمواجهات الممكنة

من  اإن�صان  مليون   )1.4( جلوء  اأن  �صحيح   
�صوريا �صكل عبئا كبريا على الدولة الأردنية،و 
دينار،ل  مليون   1633 تتجاوز   �صنوية  بكلفة 
ولكن  دينار،  مليون   590 اأكرث من  منها  ي�صل 
و  بكثري،  ذلك  قبل  بداأ  قد  املديونية  ت�صاعد 
 ،2004 عام  من  اعتبارا  التحديد  وجه  على 
دينار  مليار   )7.5( العام  الدين  كان  حيث 
دينارا،   )1391( الدين  من  الفرد  ون�صيب 
الدين  حجم  فت�صاعف  الت�صاعد  وا�صتمر 
لي�صل  ال�صوري  اللجوء  وقبل   2011 عام  مع 
من  الفرد  ون�صيب  دينار  مليار   )14.6( اإلى 
فن�صيب  اليوم  دينارا.اأما   )2320( الدين 
زال  ول  دينارا.   2985 املديونية  من  الفرد 
بني   28 الأردن  فرتتيب  م�صطردا.  الرتفاع 
الدول من حيث ن�صبة الدين اإلى الناجت املحلي 
الإجمايل  و 69 من حيث عبء الدين لكل فرد 
الكهرباء  �صعر  رفع  قررت احلكومة  وعندما   .
املربر  كان  النفط  اأ�صعار  انخفا�ص  رغم 
الرئي�صي الذي قدمته للجمهور، اأن ذلك �صوف 
يتحقق  مل  ذلك  لكن  و  املديونية.  من  يخف�ص 
على  والقرتا�ص  بالرتفاع  الدين  وا�صتمر 
قدم و�صاق. لي�ص وا�صحا كيف تفكر احلكومة 
املتفاقمة،والتي  املديونية  اأزمة  مواجهة  يف 
تثبط من  ،و  الإقت�صاد  من جهة  ت�صغط على 
تقل�ص  ثانية،و  جهة  من  امل�صتثمرين  عزائم 
اإن  ثالثة.  جهة  من  الراأ�صمالية  الإنفاقات  من 
امل�صاعدات واملنح والقرو�ص ل تن�صئ اقت�صادا 

وتدل جتارب  املديونية.  قويا، ول حتل م�صكلة 
اإل  امل�صكلة  حل  ميكن  ل  اأنه  على  ال�صعوب 
الأولى  لها:  �صاد�ص  ل  طرق  خم�ص  خالل  من 
والنهو�ص  القت�صاد  ت�صنيع  على  العمل 
القطاعات  و  احلكومة  بني  ما  بالتعاون  به 
اأهداف  املدى،و  بعيد  برنامج  وفق  املختلفة 
م�صوؤولة.  و  وا�صحة  اأداء  وموؤ�صرات  اإجناز، 
وفق  احلكومية  النفقات  تخفي�ص  والثانية 
خالل  من  للجماهري  مقنع  تق�صف  برنامج 
واإتاحة  وامل�صاءلة،  ال�صفافية  و  العقالنية 
والثالثة  واملوؤ�ص�صات.  للمواطنني  البدائل 
مراجعة  و  الإ�صتثمارية،  الأخطاء  ت�صحيح 
تداول   على  ر�صوم  وفر�ص  التعدين،  ر�صوم 
على  املتعرثة  املوؤ�ص�صات  م�صاعدة  و  الأ�صهم 
التهرب  مكافحة  والرابعة   قدراتها  ا�صتعادة 
التح�صيل  برامج   يف  الدخول  و  ال�صريبي 
الدخول  واخلام�صة  لل�صرائب.  املن�صبط 
اجلاد يف الإقت�صاد الإجتماعي لتكوين ثروات 
وامل�صتثمرين  املدخرين  �صغار  من  ا�صتثمارية 
هناك  احلال  بطبيعة  و  نطاق.  اأو�صع  على 
النجاح  اإمكانية  ي�صمن  اأحد  ل  �صاد�ص  طريق 
من  كبري  جزء  عن  الدائنني  تنازل  هو:  و  فيه 
ديونهم وفق ترتيبات ل ت�صع على البالد قيودا 
ذلك،  يتحقق  وحتى  مرغوبة.  غري  �صروطا  اأو 
امل�صاريع  نحو  ال�صتثمارات  توجيه  من  بد  ل 
القت�صاد  باأن  الإقتناع  و  والإدراك  الإنتاجية، 
�صد  اإ�صرتاكية،ول  ول  بدعة  لي�ص  الجتماعي 

فهو  طوباوية،  اأفكارا  ل  و  ال�صوق،  اإقت�صاد 
دول  و غريها من  اأملانيا  �صلكته  الذي  الطريق 
الر�صاميل  تكوين  ميكن  حيث  اأوروبا  �صمال 
امل�صاهمات  خالل  من  لال�صتثمار  املطلوبة 
تفتح  والتي  احلجم  ال�صغرية  العدد  الكبرية 
الباب لإمكانات ت�صبح ركنا اأ�صا�صيا يف تنمية 
يف  املوظفني  اأعداد  اإن   . البوادي  و  الأرياف 
األف   )250( عن  تزيد  احلكومي  القطاع 
 )10( مببلغ  موظف  كل  وم�صاهمة  موظف 
دينار  مليون   )2.5( تعني  �صهريا  دنانري 
�صهريا وهذه مبالغ ت�صلح للم�صاريع ال�صغرية 
م�صاريع  متول  اأن  وميكن  كما  واملتو�صطة، 
وي�صبح  عامني،  اأو  عام  مدى  على  كبرية 
التي  ال�صركات  هذه  يف  م�صاهمني  املوظفون 
تقيم تلك امل�صاريع. وبذا تخف مبالغ الإعانات 
الفقر  ملوجهة  لدفعها  احلكومة  ت�صطر  التي 
للموظفني.  بدخل جديد  وتاأتي  كما  والبطالة، 
من جانب اآخر فاإن اأي تقلي�ص يف النفقات اأو 
اإلى ال�صتثمار  عائدات جديدة ينبغي حتويلها 
عمل  فر�ص  تولد  التي  امل�صاريع  يف  الفوري 
م�صاألة  ترحيل  اإن  املحافظات.  يف  جديدة 
يف  احلقيقي  الإجتهاد  وعدم   ، املديونية 
التدريجي  التناق�ص  لتاأخذ يف  عك�ص اجتاهها 
املربمج، و يف هذه الظروف املعقدة التي متر 
بها املنطقة، من �صاأن ذلك اأن يوؤدي اإلى مزيد 
يجرد  ،و  للمواطن  و  لالإقت�صاد  الإجهاد  من 
م�صتقبل الأجيال من    األإ�صراق الذي ت�صتحق.

“تفاقم أزمة المديونية سنة بعد سنة حتى تجاوزت اليوم 
20 مليار دينار، متعدية الحدود المسموح بها في القانون، 
و متجاوزة الـ 90% من الناتج المحلي اإلجمالي. أما التفسير 

لهذا االرتفاع المتسارع، فكثيرا ما يعزى إلى أسباب فرعية  
غير جوهرية مثل انقطاع الغاز المصري، أو ديون شركة 

توليد الكهرباء ، آو تأخر المساعدات أو دعم الطاقة والمياه 

والمواد الغذائية و غير ذلك.”

وجهة نظر 

45 INVESTORSامل�صتثمـــــــــــرون         حزيران  2015





طويرش: نسعى 
لتحقيق النوعية 
في مجال تدريب 

الطيارين

تملك  وتشغل 
أسطواًل حديثًا من 

الطائرات المتوفرة 
للتدريب واإليجار

بالتعاون مع وزارة السياحة واآلثار

أكاديمية الشرق األوسط للطيران...
 15 عامًا من العطاء

القطاع  للطريان ميلكها  اأكادميية تدريب  اأول  تعترب 
اخلا�ص يف الردن حيث تاأ�ص�صت عام 2000 يف مطار 

ماركا - عمان.
تفتخر  التي  للطريان  الو�صط  ال�صرق  اأكادميية 
ا�صطولها  زيادة  خالل  من  طموحه  خطط  باجناز 
جهاز  مثل  التدريب  و�صائل  اأحدث  و  الطائرات  من 
وذلك   ،)200-Alsim AL( الت�صبيهي  الطريان 
والتي  الطيارين  تدريب  جمال  يف  النوعية  لتحقيق 
مديرها  بح�صب  فانها  متميزه،  عاملية  معاير  تتبنى 
العام املهند�ص عبداهلل طوير�ص باتت اليوم متلك و 
ت�صغل ا�صطوًل حديثًا من الطائرات املتوفره للتدريب 
من  عال  اداء  ذات  طائرات  ت�صمل  والتي  واليجار 
ذوات املحرك من طراز piper Archer وذوات 

-CH وطائرات   piper Seminole املحركني 
طائرات  اأربع  �صراء  مت  وموؤخرًا   ،  Sama  2000
جمهزة   Piper Warrior طراز  من  حديثة 

ب�صا�صات رقمية .
لـ»امل�صتثمرون«  حديثه  خالل  طوير�ص  ويقول 
الطالب  تاأهيل  و  بتدريب  تقوم  االأكادميية  اأن 
واملرحل  الآيل،  التجاري  الطريان  لتخ�ص�صات  
 : تخ�ص�صي  ت�صم  التي  الطريان  وهند�صة  اجلوي، 
الإلكرتونيات  وهند�صة  حمركات،  و  هياكل  هند�صة 
، وذلك ح�صب منهاج النظام الأردين و املتوافق مع 
و   )  EASA  ( اجلوية  لل�صالمة  الأوروبية  الوكالة 

  .) JAR ( متطلبات النظام الأوروبي الـ
على  ح�صولها  الكادمييه  اعلنت   2008 عام  يف  و   

اأرقى جهاز للطريان الت�صبيهي ي�صدر خارج الحتاد 
والذي   )02  ALSIM ALX( نوع   من  الوروبي 
ميثل طائرات نفاثة ذات حمركني و جمهزه باحدث 
النظمه امل�صتعملة يف تاأهيل الطيارين اجلدد و تنمية 
لدى  املطلوب  العمل  م�صتوى  الى  لي�صلوا  مهاراتهم 

خطوط الطريان. 
وي�صري مدير عام اأكادميية ال�صرق الو�صط للطريان، 
باحرتاف  و  حاليا  يعملون  الكادمييه  خريجي  اأن 
بال�صافة  الردنية،  امللكية  اجلوية  اخلطوط  لدى 
الى خطوط طريان كربى يف املنطقة كطيارين وفني 
اخلطوط  نا�ص  طريان  اخلليج   طريان  مثل  طريان 
و  اخلطوط  معظم  و  ال�صورية  اخلطوط  ال�صعودية  

هيئات الطريان العربية يف منطقة ال�صرق الو�صط.
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تثبيت الكابتن هيثم مستو مديراً عامًا 
ورئيسًا تنفيذيًا لـ»الملكية«

وقعت مذكرة 
تفاهم مع جمعية 
المستشفيات 
األردنية لتنشيط 
السياحة العالجية

“قرر مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الملكية األردنية برئاسة سليمان الحافظ 
تعيين الكابتن هيثم مستو مديراً عامًا ورئيسًا تنفيذيًا للملكية األردنية باألصالة، حيث 

كان المجلس عّين الكابتن مستو مديراً عامًا ورئيسًا تنفيذيًا للشركة بالوكالة في 
السادس والعشرين من شهر تشرين األول من عام 2014. 

وعّبر الحافظ عن ثقته ومجلس إدارة الشركة بقدرات الكابتن مستو إلدارة الملكية 
األردنية للمرحلة المقبلة وكفاءته المهنية لقيادتها وتنفيذ تطلعاتها وخطتها 

اإلستراتيجية وتمكينها من تجاوز التحديات التي تواجهها.  ”
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المنتدى االقتصادي العالمي وللمرة التاسعة يواصل 
اختيار »الملكية« لتكون الناقل الرسمي للوفود 

اإلى موا�صلة  ودعا احلافظ العاملني يف امللكية الأردنية 
مبا  قادر  واحد  وكفريٍق  واإخال�ص  بداأب  معًا  العمل 
على  الأداء  يف  ومتيز  طويلة  عملية  خربات  من  ميلك 
الإ�صتمرار بو�صع ال�صركة يف املكانة التي تليق بها كناقل 
وطني للمملكة الأردنية الها�صمية، موؤكدًا اأهمية امللكية 
العمل  الإ�صراتيجية يف خدمة الأردن و�صرورة  الأردنية 
يف  الرائد  الوطني  دورها  باأداء  قيامها  موا�صلة  على 
خدمة اململكة اإقت�صاديًا و�صياحيًا وح�صاريًا وجمتمعيًا . 
امللكية  يف  طويلة  عملية  بخربة  م�صتو  الكابنت  ويتمتع 
من  العديد  خاللها  تبواأ  عامًا   33 تتجاوز  الأردنية 
امل�صوؤوليات الإدارية والفنية، كما �صغل قبل تعيينه مديرا 
عاما وظيفة رئي�ص دائرة العمليــات اجلويــة يف ال�صركــة 
، وهو حـائـز على درجــة املـاج�صــتري يف اإدارة الطيــران 
جامعة  من   )MBA - Aviation Management(

ما�صرتخت يف هولندا. 
من جهة اخرى وا�صل املنتدى الإقت�صادي العاملي اختيار 
امل�صاركة  للوفود  الر�صمي  الناقل  لتكون  الأردنية  امللكية 
يف اإجتماعاته منذ اأول اإنعقاد لُه يف الأردن عام 1995 . 
واأعرب املدير العام / الرئي�ص التنفيذي للملكية الأردنية 
تكون  باأن  ال�صركة  �صعادة  عن  م�صتو  هيثم  الكابنت 
التوايل،  على  التا�صعة  للمرة  للمنتدى  الر�صمي  الناقل 
والقائمني  املنتدى  اإدارة  ثقة  يعك�ص  ذلك  اأن  اإلى  لفتًا 

الأردنية  امللكية  تقدمها  التي  املتميزة  باخلدمات  عليه 
مل�صافريها وقدرتها على تقدمي ت�صهيالت وخدمات �صفر 
�صيا�صيني  الذين ميثلون  امل�صاركني  ملئات  عالية اجلودة 
من  الدولية  واملنظمات  املدين  واملجتمع  الأعمال  وقادة 

50 بلدًا حول العامل . 
اأن رعاية الناقل الوطني للمنتدى الذي انعقد يف  وقال 
متجددة(  اإنطالقة   : )الأردن  �صعار  امليت حتت  البحر 
املنتدى  يفتح  اأن  اإلى  للرعاية  التقليدي  املفهوم  تتعدى 
فر�ص  وايجاد  للعمل  جديدة  اأبواب  ال�صركة  اأمام 
ممثلي  مع  التوا�صل  خالل  من  واعدة  اإ�صتثمارية 
الفعاليات الإقت�صادية والأكادميية وال�صبابية امل�صاركة، 
امللكية  بها  تتمتع  التي  املميزات  عر�ص  الى  بال�صافة 
الأردنية على �صعيد �صبكة اخلطوط والأ�صطول احلديث 
امل�صتخدمة  والتكنولوجيا  والأر�صية  اجلوية  واخلدمات 

لت�صهيل اإجراءات ال�صفر .  
ح�صور  من  الإفادة  على  الأردنية  امللكية  حر�ص  واأكد 
ياأتي  والذي  الكبري  القت�صادي  املنتدى  هذا  جل�صات 
التي  اجلديدة  الإنطالقة  مع  العام  هذا  يف  متزامنًا 
ت�صهدها امللكية الأردنية وهي ت�صعى ب�صكل حثيث لدخول 
اأ�صواق جديدة يف �صناعة النقل وال�صحن اجلوي اإقليميًا 
القطاع  هذا  يف  ثنائية  عمل  �صراكات  واإقامة  وعامليًا 
الأفكار  يف  الإ�صتثمار  اإمكانية  عن  ف�صاًل  احليوي، 

خالل  �صتطرح  التي  املبتكرة  الإقت�صادية  واملفاهيم 
جل�صات العمل . 

الأردن  يف  املنتدى  اإنعقاد  اأن  اإلى  م�صتو  الكابنت  واأ�صار 
والإقت�صادي  ال�صيا�صي  والإ�صتقرار  الأمن  حالة  يعك�ص 
املوقعة  التفاقية  اأن  اإلى  لفتًا  اململكة،  بها  تتمتع  التي 
بني امللكية الأردنية وادارة املنتدى تت�صمن قيام امللكية 
بال�صافة  للمنتدى  الر�صمي  الناقل  بو�صفها  الأردنية 
الت�صهيالت  وتقدمي  ح�صري  ب�صكل  امل�صاركني  لنقل 
الدويل  علياء  امللكة  مطار  الوفود  بعبور  املتعلقة 
تنظيم  يف  املنتدى  اإدارة  مع  اللوج�صتية  وامل�صاهمة 
وتوفري   ، ال�صركة  موظفي  مب�صاعدة  العمل  جل�صات 
انعقاد  مكان  يف  للم�صاركني  املختلفة  ال�صفر  خدمات 

املنتدى .
هذا وقامت اإدارة املنتدى من جانبها باإبراز دور امللكية 
و�صعار  اإ�صم  واإظهار  العمل  جل�صات  خالل  الأردنية 
والن�صرات  واملطبوعات  الوثائق  كافة  على  ال�صركة 

ال�صادرة عنه .
خمتلف  لرعاية  دائم  ب�صكل  الأردنية  امللكية  وت�صعى 
الفعاليات الوطنية والدولية التي تقام يف اململكة كجزء 
من م�صوؤولياتها املجتمعية واأهدافها الرامية اإلى ت�صجيع 
الأردن،  اإلى  العاملية  الأنظار  وتوجيه  املوؤمترات  �صياحة 
املوؤمترات  غالبية  برعاية  الأردنية  امللكية  قامت  حيث 
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على  اململكة  يف  عقدت  التي  الكبرية  العاملية  واملعار�ص 
مدى اخلم�صني عامًا املا�صية.

امللكية  اجلوية  اخلطوط  �صركة  يف  وقعت  املقابل  يف 
الأردنية  امللكية  بني  تفاهم  مذكرة  موؤخرا  الأردنية 
�صراكة  بناء  اإلى  تهدف  الأردنية  امل�صت�صفيات  وجمعية 
اإ�صرتاتيجية بني الطرفني والتن�صيق مع اجلهات الأخرى 
بغية  والإ�صت�صفائية  العالجية  بال�صياحة  العالقة  ذات 
هذا  يف  الكامنة  الطاقات  من  الق�صوى  الإ�صتفادة 
الإقت�صاد  على  اإيجابيًا  ينعك�ص  ومبا  احليوي  القطاع 
اإقليميًا  املجال  هذا  يف  الأردن  �صمعة  ويعزز  الوطني 

وعامليًا . 
 / العام  مديرها  الأردنية  امللكية  عن  الإتفاقية  وقع 
جمعية  وعن  م�صتو  هيثم  الكابنت  التنفيذي  الرئي�ص 
فار�ص  اأبو  زهري  الدكتور  رئي�صها  الأردنية  امل�صت�صفيات 

بح�صور املعنيني من كال اجلانبني . 
واأعرب الكابنت م�صتو عقب توقيع الإتفاقية عن �صعادة 
امللكية الأردنية بالعمل عن قرب مع جمعية امل�صت�صفيات 
ال�صلة  ذات  اململكة  يف  الأخرى  اجلهات  وكل  الأردنية 
بتطوير ال�صياحة عمومًا وال�صياحة العالجية التي تتميز 
بها اململكة لتن�صيق اجلهود الوطنية والدفع ُقدمًا باإجتاه 
من  الأردن  يق�صدون  الذين  الزوار  من  املزيد  جذب 

الدول العربية والعاملية بهدف الإ�صت�صفاء . 
وبالتعاون  �صتعمالن  واجلمعية  الأردنية  امللكية  اأن  وبنّي 
ال�صياحة  تن�صيط  وهيئة  ال�صياحة  وزارة  مع  املبا�صر 
الأردن  مكانة  بتعزيز  للجميع  امل�صرتك  الهدف  لتحقيق 
كدولة جاذبة لل�صياحة العالجية من �صتى اأنحاء العامل، 

اأن  الأردنية  للملكية  الكبري الذي ميكن  الدور  اإلى  لفتًا 
تقوم به لت�صويق الإمكانات الطبية الأردنية عرب و�صائلها 
تخدمها  التي  الوجهات  جميع  يف  ومكاتبها  املختلفة 

�صبكة خطوطها يف اأكرث من 50 مدينة حول العامل . 
يف  �صتعمل  الأردنية  امللكية  اأن  م�صتو  الكابنت  واأ�صاف 
اإطار هذه املذكرة على تقدمي جميع الت�صهيالت املمكنة 
مع  بالتن�صيق  ومرافقيهم  للمر�صى  بال�صفر  املتعلقة 
ال�صياحة  تن�صيط  وهيئة  الأردنية  امل�صت�صفيات  جمعية 
وتلبية اإحتياجاتهم، موؤكدًا اأن املوؤ�ص�صات الوطنية املعنية 
قادرة على بذل جهد اأكرب ل�صتثمار املواقع الإ�صت�صفائية 
العامل  اإلى  وترويجها  اأكرب  ب�صكل  اململكة  يف  املتعددة 
والعالجية  الطبية  الأردن  اإمكانات  واإبراز  اخلارجي 
املتقدمة واخلربات املميزة التي يتمتع بها العاملون يف 

هذا القطاع . 
من جانبه عرّب الدكتور زهري اأبو فار�ص عن اأهمية توقيع 
حجر  لإر�صاء  الأولى  اللبنة  تعترب  التي  املذكرة  هذه 
الأ�صا�ص يف التعاون والعمل امل�صرتك بني امللكية الأردنية 
مع  بال�صراكة  تعتز  التي  الأردنية  امل�صت�صفيات  وجمعية 
الناقل الوطني للمملكة الأردنية الها�صمية بكل ما تتمتع 
به هذه ال�صركة من �صمعة عاملية طيبة وخدمات متميزة 
ت�صتطيع  ممتدة  جوية  خطوط  و�صبكة  حديث  واأ�صطول 
بل  اململكة  اإلى  املر�صى  نقل  فقط  لي�ص  خاللها  من 
ال�صورة الإيجابية لالأردن يف القطاع الطبي الذي يعترب 

م�صدر فخر واعتزاز لالأردنيني جميعًا . 
اأحد  متثل  املذكرة  هذه  اأن  فار�ص  اأبو  الدكتور  واأكد 
�صيما  واخلا�ص،  العام  القطاعني  بني  ال�صراكة  مناذج 

القطاعات  خمتلف  ع�صويتها  يف  ت�صم  اجلمعية  واأن 
ال�صحية العامة واخلا�صة وكذلك اجلامعية واخلدمات 
عن  معربًا  لل�صرطان،  احل�صني  ومركز  امللكية  الطبية 
بت�صويق  للتعاون بني الأطراف املهتمة  اأن يكون  اأمله يف 
على  نتائجها  تنعك�ص  اإيجابية  ثمرة  العالجية  ال�صياحة 
من  اإنتاجيته  وتعزيز  الأردين  الإقت�صاد  وعلى  اجلميع 
الدخل ال�صياحي اعتمادًا على ما حققُه القطاع الطبي 
الأردين من جناحات كبرية و�صمعة مرموقة ت�صاهي ما 

هو متوفر يف الدول املتقدمة . 
من جهة اخرى جرى على هام�ص منتدى )�صوكراإك�ص( 
بن  علي  الأمري  وبح�صور  امليت  البحر  يف  اقيم  الذي 
القدم،  كرة  لحتاد  التنفيذية  الهيئة  رئي�ص  احل�صني 
الحتفال بتجديد اتفاقية ال�صراكة بني احتاد كرة القدم 
جديد،  لعام  الأردنية  امللكية  اجلوية  اخلطوط  و�صركة 
الر�صمي  الناقل  لتكون  الأردنية  امللكية  ت�صتمر  بحيث 
القدم  لكرة  الأردين  ولالحتاد  الوطنية  للمنتخبات 

وللعام ال�صاد�ص على التوايل .
وقع التفاقيه عن امللكية الردنية املدير العام / الرئي�ص 
م�صتو وعن احتاد كرة  الكابنت هيثم  لل�صركة  التنفيذي 
القدم فادي زريقات املكلف بالقيام مبهام الأمني العام 
كرة  احتاد  يف  امل�صوؤولني   من  عدد  بح�صور  لالحتاد 

القدم  وامللكية الردنية وممثلي و�صائل العالم.
روؤية  منطلق  من  التفاقية  بهذه  العمل  جتديد  وياأتي 
التنفيذية لحتاد  الهيئة  الأمري علي بن احل�صني رئي�ص 
وكربى  الحتاد  بني  ال�صراكه  لأهمية  القدم  كرة 
�صباب  تطلعات  من  يعزز  ومبا  الأردنية  املوؤ�ص�صات 

اتحاد كرة القدم يجدد اعتمادها الناقل
 الرسمي للمنتخبات الوطنية
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الرائد يف دعم  الوطنية  املوؤ�ص�صات  الوطن ويج�صد دور 
املنتخبات الوطنية التي حتلق يف �صماء الكرة الر�صية 

من اأجل رفع راية الوطن يف كافة املحافل الدولية .
اخلا�ص  اجلناح  يف  التفاقية  توقيع  مرا�صم  جرت  وقد 
بامللكية الأردنية يف منتدى )�صوكراإك�ص(  باعتبار امللكية 
الأردنية احد رعاة املنتدى الذي ي�صت�صيفه الردن للعام 

الثاين على �صفاف البحر امليت .
امللكية  اأ�صرة  واعتزاز  فخره  عن  م�صتو  الكابنت  وعرب 
وقال  القدم،  كرة  مع احتاد  التفاقية  بتجديد  الردنية 
» لقد ت�صرفنا هذا اليوم  بح�صور �صاحب ال�صمو امللكي 
�صموه  وزيارة  احلفل  لهذا  احل�صني  بن  علي  المري 
معربًا   ، املنتدى  يف  الردنية  امللكية  جلناح  الكرمية 
الر�صمي  الناقل  اتفاقية  جتديد  ياأتي  اأن  �صعادته  عن 
الأمري  �صمو  برعاية  القدم  لكرة  الردين  الحتاد  مع 
العاملي  الريا�صي  مثالية خالل هذا احلدث  اجواء  ويف 

الكبري ».
احلثيثة  اجلهود  جلميع  الكبري  تقديره  عن  واأعرب 
اجل  من  احل�صني  بن  علي  الأمري  �صمو  يبذلها  التي 
امل�صتويات  كافة  على  الردنية  القدم  بكرة  الرتقاء 
قمة  الى  وانديتها  الوطنية  مبنتخباتها  لي�صل 
نتطلع  التي  والعربية  والدولية  القارية  الجنازات 
النظرعن  وب�صرف  الأردنية  امللكية  اأن  موؤكدًا  اليها، 
دعم  تعترب  فاإنها  التفاهم  ومذكرات  التفاقيات 
الوطني  واجبها  من  جزءًا  الأردنية  املنتخبات 
هذا  تعزيز  الى  تطمح  وهي  املجتمعية،  وم�صوؤولياتها 

الدعم م�صتقبال.

تعتز  والتي  الردنية  امللكية  ان  م�صتو  الكابنت  وا�صار 
دائما اأنها الناقل الوطني للمملكة الأردنية الها�صمية 
املنتخبات  بنقل  املا�صية  ال�صنوات  خالل  ت�صرفت 
املنتخب  ون�صامى  عامة  الحتاد  وممثلي  الوطنية 
الوطني على وجه اخل�صو�ص ل�صتى بالد العامل، وقد 
كانت �صركتنا �صعيدة دائمًا اأنهاعا�صت معهم حلظات 
يفخر  والتي  لبلدنا  التي حققوها  الكبرية  الجنازات 

بها كل ابناء الوطن.
بتجديد  يت�صرف  الحتاد  ان  زريقات  قال  بدوره 
الرعاية مع موؤ�ص�صة وطنية عريقة ورائده يعتز بها كل 
كل  لنا  الأردن وحتقق  ا�صم  لأنها حتمل  الوطن  ابناء 
امنياتنا وحتلق فيها يف الف�صاء الوا�صع وت�صل بنا الى 
كل ما نتمناه بخدمات  ح�صارية مثالية وبدقة عالية 

ومهنية نفخر بها على الدوام.
امللكي  ال�صمو  �صاحب  �صيدي  وجهنا  حينما  وا�صاف 
مع  حواريه  جل�صات  لعقد  احل�صني  بن  علي  المري 
موؤ�ص�صات الوطن الر�صمية والهلية فان تلك التوجيهات 
يراه  الذي  املحوري  والدور  الوطني  احل�ص  من  تنطلق 
موؤكدًا  و�صبابه،  الوطن  جتاه  املوؤ�ص�صات  لتلك  �صموه 
الر�صمي  الناقل  تبقى  ان  ت�صتحق  الردنية  امللكية  ان 
الوطن  ا�صم  يحمل  كالهما  لأن  الوطنية  للمنتخبات 
ويرفع راية الأردن عاليًا يف كل املحافل العربية والقارية 
الوطني  للهاج�ص  تواأمًا  معا  ي�صكالن  وهما  والدولية 

الذي نرفع جميعا رايته خفاقة اينما ذهبنا  .
اخلريي  ال�صرق  غوي  األ  رايل  فريق  زار  املقابل  يف   
العا�صر املبنى الرئي�صي ل�صركة اخلطوط اجلوية امللكية 

الأردنية، باعتبار امللكية الأردنية الناقل الر�صمي للرايل 
عبداهلل  بن  احل�صني  الأمري  برعاية  اإنطلق  كان  الذي 

الثاين ويل العهد من مدينة اأوبرا�صتاوفن يف اأملانيا.
باأع�صاء الفريق الذين من  ورحب الكابنت هيثم م�صتو 
بينهم 12 موظفًا من امللكية الأردنية كانوا قد �صاركوا يف 
فعاليات الرايل ب�صيارتني تربعت بهما امللكية الأردنية 
اإلى جانب باقي  واللتني �صيتم بيعهما والتربع بريعهما 
�صمعيًا  املعاقني  الأطفـال  ل�صالح  امل�صاركة  ال�صيارات 
يف الأردن و�صراء القواقع واإجـراء العمليات اجلراحيـة 

ال�صمعية .
من  امل�صاركني  ا�صتقباله  خالل  م�صتو  الكابنت  واأكد 
اأعمال  الرايل يف دعم  اأهمية هذا  خمتلف اجلن�صيات 
اخلري يف الأردن والرتويج ال�صياحي للمملكة يف الدول 
بدءًاً  الرايل،  �صيارات  بها  مّرت  التي  الع�صر  الأوروبية 
من اأملانيا مرورًا بالنم�صا واإيطاليا ودول اأوروبا ال�صرقية 
واليونان وتركيا و�صوًل اإلى الأردن نقطة ختام الرايل . 
وم�صاركة  للرايل  الأردنية  امللكية  رعاية  اأن  وقال 
موظفيها فيه تاأتي يف اإطار امل�صوؤولية املجتمعية لل�صركة 
النجاح  ق�ص�ص  ملختلف  لالأردن  وطني  كناقل  ودعمها 
اأثرها  ويعود  الها�صمية  القيادة  ترعاها  التي  الأردنية 

الإيجابي على املجتمع املحلي بكل فئاته.
وعرّب مدير الرايل الأردين املهند�ص �صخر الفايز عن 
�صكره للملكية الأردنية على موا�صلة دعمها للرايل منذ 
اإنطالقته قبل ع�صر �صنوات وتقديره للت�صهيالت الكبرية 
فيه  وللم�صاركني  للرايل  ال�صركة  موظفو  يقدمها  التي 

�صيما مكتب امللكية الأردنية يف فرانكفورت . 

فريق رالي أل غوي الشرق يزور الملكية
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أكاديمية الطيران الملكية األردنية ... 
الريادة في تدريب علوم الطيران

الخوالدة: األكاديمية 
فازت بعقود تدريب 
كبيرة بعد منافسات 
كثيرة مع معاهد 
الطيران العالمية

“تأسست عام 1966 بتوجيهات من جاللة المغفور له الملك الحسين بن طالل، 
وقد حصلت على إعتماد من هيئة تنظيم الطيران المدني األردني باإلضافة

 إلى إعتماد منظمة الطيران المدني الدولية
 وكافة هيئات الطيران والخطوط الجوية التي تسعى للتمييز واإلبداع.

أكاديمية الطيران الملكية األردنية، تعتبر بحسب مديرها العام الكابتن محمد الخوالدة 
أول معهد في المنطقة يعنى بالتدريب في مجال الطيران، حيث يتوفر فيها 105 قاعات 

صفيـة مجهزة بشـكل كامل ومتوافق مع المواصفات العالميـة من نواحي المسـاحات 
وتتوفر فيهـا سبل التعليـم عن طريق الصوت والصورة .  ”

نسبة الطلبة الوافدين إلى األكاديمية تبلغ 60 % من أعداد الطلبة
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يتوفر فيها 105 قاعات صفيـة مجهزة بشـكل 
كامل ومتوافق مع المواصفات العالميـة

اأن  لـ«امل�صتثمرون«  حديثه  خالل  اخلوالدة  ويقول 
الأكادميية قامت منذ تاأ�صي�صها عام 1966 بتخريج 
من  �صيانة  فني  و4000  طيار   5500 من  اأكرث 
عالية  بكفاءة  يعملون  وهم  املنطقة،  دول  خمتلف 
�صيانة  و�صركات  الطريان  خطوط  من  العديد  يف 

الطائرات العاملية.
واأ�صاف، اأن التدريب يف الالأكادميية على الطريان 
 )19( من  مكون  حديث  اأ�صطول  خالل  من  يتم 

طائرة خمتلفة الطراز.
مركز  على  املحافظة  الى  الكادميية  وت�صعى 
الريادة يف التدريب على خمتلف جمالت الطريان 
لرفد اخلطوط اجلوية املحلية والإقليمية والعاملية 
الكفاءة  من  عال  مب�صتوى  يتمتعون  بطيارين 
الطلبة يف  وتاأهيل  تدريب  اإلى  بالإ�صافة  واملهارة، 
واإلكرتونيات  الطائرات  �صيانة  هند�صة  جمالت 

الطائرات طبقا لأعلى املقايي�ص العاملية.
وكالة  ومتطلبات  معايري  �صمن  الأكادميية  وتعمل 
الطريان  واإدارة  الأوروبية  اجلوية  ال�صالمة 
التدريب  متطلبات  لتلبية  الأمريكي  الفدرايل 
لأن  ت�صعى  حيث  املنطقة،  يف  الطريان  و�صركات 

ت�صبح مركزا متميزا لتدريب الطريان يف املنطقة 
من خالل تقدمي وتوفري اأحدث الربامج التدريبية 
العاملية  امل�صتويات  اأعلى  تطبيق  ت�صمن  التي 
الكفاءة  ذوي  من  ومهند�صني  طيارين  لتخريج 
واملهارة العالية، م�صريا اإلى اأن الأكادميية �صعارها 

خدمة املجتمع »بنزاهة ... �صدق ... واإمتياز«
كبري  ب�صكل  ت�صاهم  الكادميية  ان  اخلوالدة  واأكد 
يف دعم القت�صاد الوطني، فهي تقوم على اعداد 
جانب  الى  العرب  للطلبة  الطريان  علوم  وتدريب 
الطلبة  ن�صبة  ي�صكل  حيث  الأردنيني،  اخوانهم 

الوافدين الى الكادميية 60 % من اعداد الطلبة.
الأكادميية فازت  اأن  الى  الكابنت اخلوالدة  وي�صري 
مع  كبرية  مناف�صات  بعد  كبرية  تدريب  بعقود 
معاهد الطريان العاملية، حيث يقوم على التدريب 
يف الأكادميية طاقم كبري من املدر�صني واملدربني 
العالية  والكفاءة  الطويلة  اخلربات  ذوي  من 

املتميزة يف هذا املجال.
علم  تعلم  على  الطلب  حجم  لزيادة  ونتيجة 
والراقية  الطيبة  ال�صمعة  الى  بال�صافة  الطريان 
فقد  واقليميا،  حمليا  الكادميية  بها  حتظى  التي 

افتتحت لها فرعا  يف مدينة اأربيل باقليم كرد�صتان 
العراق، حيث ياأتي افتتاح هذا الفرع �صمن خطة 
و�صيا�صة الأكادميية يف تو�صيع اعمالها ون�صاطاتها 
على امل�صتوى القليمي، بحيث ت�صعى للو�صول لأكرب 
يتمتعون  لتخريج طيارين  العربية  الدول  عدد من 
مب�صتوى عال من الكفاءة واملهارة، وتدريب وتاأهيل 
الطائرات  �صيانة  هند�صة  جمالت  يف  الطلبة 
املقايي�ص  لأعلى  طبقا  الطائرات  واإلكرتونيات 
العاملية. وتتميز الأكادميية باإعتمادها وترخي�صها 
ومتنح   JCAA املدين  الطريان  �صلطة  قبل  من 
الفيدرايل  الطريان  اإدارة  من  طريان  رخ�صة 
من  العديد  قبل  من  معتمدة  وهي  الأمريكي 
اخلطوط اجلوية العربية و20 دولة �صديقة لتدريب 
وهند�صة  الطريان  جمال  يف  الطلبة  من  مبعوثيها 

�صيانة الطائرات.
هيئة  من  اإعتماد  على  حا�صلة  اليوم  فالأكادميية 
 )JCARC( الأردين  املدين  الطريان  تنظيم 
املدين  الطريان  منظمة  اإعتماد  اإلى  بالإ�صافة 
املدين  الطريان  هيئات  وكافة   )ICAO( الدولية 

واخلطوط اجلوية العربية والعاملية.

قامت بتخريج أكثر من 5500 طيار و٤ آالف  فني صيانة من مختلف دول المنطقة،





»جت« توزع 1.08 مليون دينار
 أرباح نقدية على المساهمين

قانونيته  عن  اعلن  الذي  الجتماع  وبدا 
رحب  الذي  الدارة  جمل�ص  رئي�ص  بكلمة 
الدارة  جمل�ص  اع�صاء  عن  بالنيابة 
مبندوب مراقب عام ال�صركات و امل�صاهمني 

واحل�صور.
وا�صتعر�ص النتائج املالية لل�صركة وقال انها 
من)15،847،248(  اليرادات  ارتفعت 
الى   2013 عام  خالل  دينارا 
 2014 عام  خالل  دينارا   )16،301،896(
دينارا   )454،648( مقداره  بارتفاع 
ال�صركة  فان  لذلك  ونتيجة   ،%3 وبن�صبة 
مل�صاهمي  عائدة  �صافية  ارباحا  حققت 
 )1،717،075( بلغت   2014 لعام  ال�صركة 

ربحا  دينارا   )1،713،584( مقابل  دينارا 
 )3،491( مقداره  بارتفاع   2013 لعام 

دينارا وبن�صبة )%0.02( .
يو�صي  الدارة  جمل�ص  فان  لذلك   : وتابع 
 1.08 مبلغ  بتوزيع  املوقرة  هيئتكم  الى 
املال  را�ص  من   %10 وبن�صبة  دينار  مليون 

للم�صاهمني. نقدية  كارباح 
على  اعر�ص  ان  ي�صعدين   « وا�صاف 
التي  الجنازات  عن  خال�صة  ح�صراتكم 
اميانا   ،2014 عام  خالل  ال�صركة  حققتها 
قامت  الدخل  م�صادر  بتنويع  ال�صركة  من 
كل  وقود يف  ببناء وجتهيز حمطتي  ال�صركة 
الذي  والعقبة  الغوار  منطقة  من  مكان 

ثمن  من  بها  لبا�ص  مبالغ  لل�صركة  �صيوفر 
الوقود« .

مكتب  بافتتاح  قامت  ال�صركة  اأن  وبني 
ال�صياحي  رغدان  جممع  يف  لها  جديد 
القادمة  الفرادية  ال�صياحة  خلدمة 
منط  بادخال  ال�صركة  وقامت  للمملكة، 
جديد لل�صياحة وذلك بتوفري خدمة �صياحة 
عمان  داخل  جولت  لعمل  املك�صوف  البا�ص 

.»)city tour bus (والعقبة

على  امل�صادقة  الجتماع  خالل  مت  وقد 
توزيع الرباح مببلغ 1.08 مليون دينار على 

امل�صاهمني وبن�صبة 10% من را�ص املال .

1.7 مليون دينار أرباح »جت« في 201٤

“عقدت الهيئة العامة 
لشركة النقليات السياحية 

االردنية )جت( اجتماعها 
العادي  بحضور رئيس 

مجلس االدارة منير نصار 
ومندوب عام مراقب 

الشركات عامر الوريكات 
واكتمال اعضاء مجلس 

اإلدارة وعدد من المساهمين 
بنسبة %68 .”
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»الجسر العربي للمالحة«: نظام الحجز 
الجديد نقلة نوعية سيلمس الجميع فوائدها

“قالت شركة الجسر العربي للمالحة أن نظام الحجز المسبق للشاحنات ما كان ليكون 
لوال الحاجة الملحة لوضع خريطة طريق لتنظيم دخول وخروج الشاحنات من وإلى ساحات 

التحميل أو التنزيل في الموانئ سواء على الجانب األردني او على الجانب المصري.
واكدت أن أي نظام جديد كما هو حال مع نظام الحجز المسبق، يحتاج لفترة زمنية 

إلمكانية استيعابه والتجاوب معه، سيما وأنه سيخدم حركة النقل البري والبحري ويضيف 
نقله نوعية ألفضل الخدمات في قطاع النقل، والتخفيف عن كاهل السائقين .  ”

أخبار اقتصادية
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صعوب: كافة الشاحنات تتعامل بفريق متكامل دون تمييز،
 وال يوجد شاحنة تمر قبل أو بعد تاريخ حجزها على اإلطالق



للمالحة  العربي  اجل�صر  ل�صركة  العام  املدير  وقال 
ح�صني �صعوب ، لقد �صبق لنا واأن قمنا بتطبيق نظام 
بدايته  يف  وواجهتنا  الركاب  لتذاكر  امل�صبق  احلجز 
احلجز  مع  الآن  هي  التي  وال�صكاوى  امل�صاكل  نف�ص 
امل�صبق لل�صاحنات باعتباره نظاما جديدا ُيبتغى منه 
تنظيم عمليات احلجز وال�صفر �صمن برامج ورحالت 
منتظمة كما هو احلال يف عامل الطريان، حيث يتم 
وبتوقيتات  حمو�صبة  منظومة  �صمن  الركاب  �صفر 
الركاب  لإراحة  وترتيبي  تنظيمي  منها  الهدف  ثابتة 

واإعطاء م�صداقية للتذكرة وطماأنينة للراكب.
نلحظ  كنا  النظام  هذا  اعتماد  وقبل  اأنه  واأ�صاف 
فو�صى وتكد�صا وتاأخريا لل�صاحنات ب�صبب عدم وجود 
اآلية ت�صمن حقوقهم يف دخولهم العبارات اأو النزول 
عدم  ب�صبب  العديدة  ال�صكاوى  تلقينا  وكذلك  منها، 
تطبيق اأو وجود نظام للدور �صواء من اجلانب الأردين 

اأو من اجلانب امل�صري.
واكد اأنه وطبقا للنظام اجلديد، فانه ل يوجد تفريق 
بني ال�صاحنات من حيث نوعية الب�صاعة اأو اجلن�صية، 
وهذا من حما�صن النظام اجلديد، حيث تعامل كافة 
يوجد  ول  متييز،  دون  �صوا�صية  اأمامه  ال�صاحنات 
�صاحنة متر قبل اأو بعد تاريخ حجزها على الإطالق.

ادارة  جمل�ص  من  كامل  وبدعم  ال�صركة  وحتاول 
ظل  يف  اف�صل  لواقع  بال�صركة  مت�صى  ان  ال�صركة 
الظروف القليمية ال�صاغطة ، وحتاول ادارة ال�صركة 
وحت�صني  النتاج  م�صتوى  لرفع  جديدة  ادوات  ايجاد 
ال�صمعة  على  واحلفاظ  متوا�صل  ب�صكل  اخلدمة 
العطرة التي ح�صدتها ال�صركة طيلة الفرتة املا�صية 

والبناء على ما اجنز .
من اجلدير ذكره ان �صركة اجل�صر العربي للمالحة 
هي من اجنح م�صاريع التكامل القت�صادي العربي 
، ونتاج التفاق املتميز بني حكومات الأردن، م�صر، 
الثاين من  ت�صرين  تاأ�صي�صها يف  التي مت  و  والعراق 
ماليني   )6( قدره  مدفوع  براأ�صمال   1985 عام 
دولر مق�صمة بالت�صاوي بني الدول الثالث املوؤ�ص�صة.
لي�صبح  مرات  عدة  املال  راأ�ص  زيادة  متت  وقد 
،و 40 مليون دولر يف  30 مليون دولر عام 2006 
عام 2007 ويف عام 2008 ا�صبح راأ�صمال ال�صركة 
راأ�صمال  ا�صبح   2009 عام  ويف   ، دولر  مليون   59
متت   2013 عام  يف  و  دولر،  مليون   66 ال�صركة 
مليون  لـ 100  لي�صل  الأرباح  املال من  راأ�ص  زيادة 

دولر.
ونظرًا للموقع ال�صرتاتيجي لكل من العقبة ونويبع، 

الدول  بني  تربط  التي  الرئي�صية  البوابة  كونهما 
ُمنحت  فقد  واإفريقيا،  اآ�صيا  من  كل  يف  العربية 
اململكة  قبل  من  خا�صًا  امتيازًا  العربي  اجل�صر 
العربية  م�صر  وجمهورية  الها�صمية  الردنية 
لت�صغيل خدمة »خط العقبة« نويبع لنقل امل�صافرين 

والب�صائع، واملركبات مبختلف اأنواعها.
اأعمالها ببواخر م�صتاأجرة،  وبداأت اجل�صر العربي 
�صبع  من   املكون  اخلا�ص  اأ�صطولها  متتلك  وحاليًا 
بواخر تقّدر قيمتها و موجودات ال�صركة باأكرث من 
قوة  لتعزيز  ال�صركة  وتخطط  دولر،  مليون   140

اأ�صطولها يف امل�صتقبل والتو�ّصع يف عملياتها.
ادارة  قبل  من  للمالحة  العربي  اجل�صر  وتدار 
جمل�ص  قبل  من  اع�صائها  ت�صمية  يتم  تنفيذية، 
الإدارة من الدول الثالث املوؤ�ص�صة.و تعترب اجل�صر 
املنطقة،  يف  الرائدة  املالحة  �صركات  من  العربي 
نظرًا للخربة العملية واحرتاف فريق ادارتها الذي 

�صاهم يف حتقيق نتائج باهرة .
الكاملة  الرعاية  اإيالء  على  العربي  اجل�صر  وتركز 
�صّكلت  حيث  �صواء،  حد  على  واملوظفني  للرّكاب 
النقل  و  املالية  والقوة  البحرية  )ال�صالمة  قيم 

ال�صياحي( حجر الأ�صا�ص يف جناحات ال�صركة.

أخبار اقتصادية
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فازت بالمركز األول بجائزة مايكروسوفت عن فئة األلعاب

مذكرة تفاهم بين جامعة الشرق األوسط و»ماكات 
الدولية« لتطوير أدوات التعليم والتدريس الرقمّية

مع  تفاهم  مذكرة  الأو�صط  ال�صرق  جامعة  اأبرمت 
لندن،  ومقّرها  املحدودة  الدولّية  ماكات  �صركة 
الرقمّية  والتدري�ص  التعليم  اأدوات  تطوير  بهدف 
والعلوم  الن�صانيات  جمال  يف  اجلودة  عالية 

الجتماعّية. 
اجلامعة  وقعها عن  التي  التفاهم  مذكرة  و�صتتيح 
رئي�صها الأ�صتاذ الدكتور ماهر �صليم وعن ال�صركة 
واأع�صاء  اجلامعة  لطلبة  الفر�صة  العدوان،  روان 
ماكات  موقع  الى  الدخول  الى  التدري�صية  الهيئة 
على  والطالع  املعلومات  تبادل  خالله  من  ليتم 
ت�صجيالت �صوتية واأفالم ق�صرية وخرائط ذهنية 
و�صائل  لدعم  التفاعلية  الأدوات  من  وغريها 

التعليم املتنوعة وتطوير الفكر النقدي امل�صتقل.
بجائزة  الأو�صط  ال�صرق  جامعة  فازت  املقابل  يف 
عن  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  مايكرو�صوفت 
فئة الألعاب يف م�صابقة كاأ�ص التخيل ) لعام 2015 
على  الأردن  مايكرو�صوفت  �صركة  اأقامته  الذي   )
امل�صتوى الوطني، وبذلك تتاأهل لتمثيل الأردن على 

م�صتوى املنطقة . 
الأو�صط   ال�صرق  وادرو( من جامعة   ( فريق  وكان 

ابتكر تطبيقا« لأف�صل الألعاب املبنية على من�صات 
مايكرو�صوفت.

يف  التكنولوجيا  جمال  يف  الأ�صخم  امل�صابقة  وتعّد 
العامل للطلبة الذين ترتاوح اأعمارهم بني 16 و26 
عامًا وتناف�ص فيها 60 فريقًا من الطلبة �صمن 3 
فئات لبتكار حلول لتوظيف التكنولوجيا يف معاجلة 
عدة ق�صايا اجتماعية واإثراء حياة الأفراد، وذلك 
با�صتخدام اأحدث من�صات »مايكرو�صوفت« التقنية 

.
و�صتحظى الفرق الفائزة بفر�صة متثيل الأردن يف 
�صتعقد  والتي  للم�صابقة  النهائية  ن�صف  املرحلة 
هذا العام يف البحرين، حيث �صتتناف�ص مع الفرق 
امل�صاركة من 22 دولة عربية، للتاأهل للم�صاركة يف 
العاملي   »2015 التخيل  »كاأ�ص  لـ  النهائية  امل�صابقة 
من »مايكرو�صوفت«، والتي �صتعقد يف مدينة �صياتل 

يف الوليات املتحدة الأمريكية. 
من  الطلبة  من  املئات  امل�صابقة  هذه  يف  ويتناف�ص 
حول العامل، و�صيح�صل الفريق الفائز على جائزة 

نقدية قيمتها 50 األف دولر اأمريكي.
اأمناء جامعة  رئي�ص جمل�ص  قال  ال�صدد  ويف هذا 

اأن  الدين  نا�صر  يعقوب  الدكتور  الأو�صط  ال�صرق 
هذا الجناز الذي �صجله طلبة اجلامعة ي�صب يف 
و�صاعية  وملتزمة  جادة  ياعتبارها  اجلامعة  روؤية 
تطوري  من  النابع  الريادي  العمل  وتدعم  للتعلم 

التفكري اخلالق الناقد واملبتكر. 
احلوكمة  نهج  وتطبق  حتمل  اجلامعة  اإن  واأ�صاف 
اأع�صاء  وم�صتويي  الدارية  امل�صتويات  كافة  على 
ان  اميانها  اأطار  يف  والطلبة  التدري�ص  هيئة 
العملية  ل�صالح  ي�صعى  �صامل  نظام  احلوكمة 

التعليمية مبا يخدم الوطن واملجتمع. 
بدوره اأ�صاد رئي�ص اجلامعة ال�صتاذ الدكتور ماهر 
اجلامعة  تطلع  يعك�ص  الذي  الأجناز  بهذا  �صليم 
البداعية  احلوانب  يف  الطالب  �صخ�صية  ل�صقل 
اإلى جهود  م�صريا  مبا ميكنه من خدمة جمتمعه، 
بدعم  ممثال  الريادي  العمل  دعم  يف  اجلامعة 
امل�صاريع املنفذة واملدارة من قبل الطلبة مب�صاهمة 
من مدر�صيهم، كما اأن اجلامعة ت�صدد على �صرورة 
بها  واملنوط  املنتجة  العلمي  البحث  عملية  تطوير 

اإيجاد حلول ناجزة مل�صكالت املجتمع.
الأ�صتاذ  املعلومات  تكنولوجيا  كلية  عميد  وقال 

اإلستثمار في القطاع التعليمي
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سفيرة االتحاد األوروبي تزور الجامعة

خطة إلعادة النظر في بعض مساقات التدريس 
لعدد من التخصصات خاصة في اإلعالم

الدكتور اأحمد الكايد اأن الفوز بهذه اجلائزة جاءت 
بجهود الطلبة وبدعم من اأع�صاء الهيئة التدري�صية 
يف الكلية، حيث تبذل الكلية جهودا متوا�صلة لنقل 
املعرفة من اجلانب النظري الى التطبيقي العملي، 
لرفع  املعرفة  توظيف  يف  ت�صاهم  الكلية  ان  موؤكدا 

القت�صاد الوطني يف جمال �صناعة الربجميات .
الأوروبي  الحتاد  �صفرية  قامت  اخرى  جهة  من 
ال�صرق  جامعة  بزيارة  فروني�صتا  يوؤانا  الدكتورة 
الأو�صط، وذلك يف مبادرة رامية اإلى فتح حوار مع 
ال�صراكة  الأردنية وطلبتها حول عالقة  اجلامعات 
الأوروبي يف خمتلف  والحتاد  الأردن  بني  القائمة 

املجالت .
اأهمية  الدين  نا�صر  يعقوب  الدكتور  واأو�صح 
العلمية  والأبحاث  الدرا�صية  املنح  مع  التجاوب 
العديد  يف  الأردنيني  للطلبة  الحتاد  من  املقدمة 
من التخ�ص�صات الأكادميية ، وتدعيم التعاون يف 

خمتلف املجالت العلمية والتقنية والثقافية .
وكانت ال�صفرية قد �صرحت خالل جل�صة مباحثات 
اجلامعة  رئي�ص  �صليم  ماهر  الدكتور  الأ�صتاذ  مع 
من  به  تقوم  الذي  الدور  الكليات  عمداء  بح�صور 
الهيئات  اأع�صاء  اأع�صاء  مع  احلوار  فتح  خالل 
وم�صتوى  بطبيعة  لتعريفهم   ، والطلبة  التدري�صية 

العالقات مع الأردن الذي يعتربه الحتاد اأحد اأهم 
واأقدم ال�صركاء يف منطقة ال�صرق الأو�صط ، موؤكدة 
اأف�صل  املتفق عليها على  امل�صروعات  تنفيذ  اأهمية 

وجه .
ومن جانبه قدم الدكتور �صليم نبذة عن اجلامعة 
جمالت  يف  امل�صتحدثة  والتخ�ص�صات  وكلياتها 
هند�صة الطاقة البديلة ، وهند�صة البرتول ال�صخر 
�صواء يف  الأخرى  العلمية  والتخ�ص�صات   ، الزيتي 
اأو   ، املعلومات  تكنولوجيا  اأو  ال�صيدلة  جمالت 
من  العديد  اإلى  م�صريا   ، والآداب  والفنون  العلوم 
املنح  لزيادة  منها  ال�صتفادة  ميكن  التي  الربامج 
تخدم  التي  امل�صروعات  ودعم   ، للطلبة  العلمية 

التنمية ال�صاملة ، وتعطي الأولوية لل�صباب .
ال�صفرية  بني  حوار  جل�صة  عقدت  ذلك  وعقب 
اإليها  وجهوا  الذين  اجلامعة  وطلبة  فروني�صتا 
من  الحتاد  موقف  حول  الأ�صئلة  من  العديد 
 ، املنطقة  وق�صايا  الأردن  تهم  التي  الق�صايا 
الأو�صاع  مواجهة  يف  الأردن  م�صاندة  وخا�صة 
ودعم   ، ال�صوريني  الالجئني  واأعباء  القت�صادية 

م�صريته التنموية والإ�صالحية .
الأو�صط  ال�صرق  جامعة  �صاركت  اخرى  جهة  من 
امل�صتدامة  للتنمية  الإقليمي  املوؤمتر  يف  موؤخرا 

اجلامعة  نظمته  الذي  العربية،  والدول  م�صر  يف 
الدول  وا�صعة من  القاهرة مب�صاركة  الأمريكية يف 

العربية.
الأ�صتاذ  هما�ص  ال�صالم  عبد  الدكتور  وقدم 
ال�صرق  جامعة  من  احلقوق  كلية  يف  امل�صارك 
على  » حق احل�صول  بعنوان  بحثية  ورقة  الأو�صط 
املعلومة البيئية«:درا�صة مقارنة بني القانون الدويل 

والفرن�صي و الأردين.
وتناولت الدرا�صة الأثر البيئي للم�صاريع الكربى يف 
البلدان ووجوب اجراء درا�صات جدوى بيئية لالآثار 
تاليف  حماولة  و  اجلديدة  امل�صاريع  عن  الناجتة 
لبيان  بالإ�صافة  عليها  املرتتبة  البيئية  الأ�صرار 
هذه  مثل  بعمل  للمطالبة  املواطنني  و  الأفراد  حق 
التنمية  على  املحافظة  منها  الهدف  و  الدرا�صات 

امل�صتدامة بتقدمي م�صاريع حمافظة على البيئة.
الفني  الإعالم  ملتقى  اجلامعة  ونظمت  كما 
بالتعاون مع جمعية الكتاب الإلكرتونيني الأردنيني، 
حيث �صدد ال�صتاذ الدكتور ماهر �صليم على اأهمية 
تزايد الوعي باأهمية و�صع اطار مهني واأخالقي و 
�صون م�صوؤولية الكلمة و حرية التعبري خا�صة واأن 

و�صائل الإعالم اأ�صبحت متاحة للجميع .
لي�ص  للمعلومات  الهائل  التدفق  اأن  واأ�صاف: 
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نظمت ملتقى اإلعالم الفني
 وشاركت بمؤتمر بيئي في القاهرة

و�صائل  م�صوؤولية  من  يزيد  الذي  الأمر  بريئا  كله 
الإعالم على اأختالفها و الكتاب على حد �صواء .

و عر�ص اأهمية الإعالم الفني يف ت�صكيل الوعي 
الفردي و اجلماعي ، وتنمية امل�صاركة الوجدانية 
ف�صال عن قيمته املعرفية ملجالت الفن املتعددة 
ي�صتخدم  وا�صعا  جمال  اليوم  اأ�صبحت  التي 

ب�صورة مل ي�صبق لها مثيل .
اأن اجلامعة  ويف هذا ال�صياق بني الدكتور ماهر 
يف  النظر  لإعادة  خطة  و�صع  على  حاليا  تقوم 
بع�ص م�صاقات التدري�ص لعدد من التخ�ص�صات 
الإعالم  مواكبة  بهدف  الإعالم،  خا�صة  و 

احلديث واأدواته اجلديدة وتكنولوجيا املعلومات 
والإت�صالت واأن اجلامعة جادة يف �صعيها لإدخال 
كل العنا�صر التي جتعل العملية الأكادميية عملية 
متنوعة ومتحدة يف تدري�ص وتاأهيل الطلبة علميا 
واإن�صانيا معلنا ادخال تخ�ص�ص الفنون الأدائية 
التطور  عملية  ل�صتكمال  اجلامعة  لتخ�ص�صات 

الدائمة للجامعة. 
من جانبه قال رئي�ص جمعية الكتاب الإلكرتونيني 
الإعالم  اإن  ال�صالعني  علي  الدكتور  الأردنيني 
اإبداعية  وبطرق  الأفكار  من  الكثري  اليوم  يقدم 
متعددة مبا ي�صمن ذلك طرح الق�صايا التي تهم 

املجتمعات و من خالل اأ�صاليب اإعالمية متعددة 
.

يف  فعاًل  دورًا  يلعب  الفني  الإعالم  اأن  واأ�صاف 
ال�صباب  وعلى  عام  ب�صكل  املجتمع  على  التاأثري 
الإجتماعية  بالق�صايا  لهتمامه  خا�ص  ب�صكل 
والإقت�صادية وال�صيا�صية كما اأنه ميكن الإ�صتفادة 

منه للتغيري يف املجتمع اإيجابيا .
 ( �صلبياته  و  ايجابياته  عن  »البحث  اأن  وبني 
الإعالم الفني( �صرورة للحد من تاأثريه ال�صلبي 
لو�صائل  الوا�صع  الإنت�صار  ظل  يف  املجتمع  على 

الإعالم وو�صائل الإت�صال اجلماعي« .

اإلستثمار في القطاع التعليمي





الجامعة بصدد إنشاء كلية جديدة بعلوم الطيران األولى من نوعها في المنطقة

جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ... 
األولى بتخصصها على المستوى الدولي

ومتنح  تخ�ص�صاتها،  يف  اجلامعات  اعرق  من  غدت 
تعليمية  �صمعة  اليوم  متلك  فهي  العاملية،  �صفة  لنف�صها 
م�صاف  يف  و�صعتها  مرموقة  ودولية  واقليمية  حملية 
املرتبط  النافع  العلم  تقدم  التي  ال�صالمية  اجلامعات 

باخللق ال�صالمي الو�صطي.
رئي�صها  بح�صب  العاملية،  ال�صالمية  العلوم  جامعة 
اخل�صائ�ص  متتلك  اخلوالدة،  نا�صر  الدكتور  ال�صتاذ 
النادرة وكافة مقومات النجاح، حيث ت�صعى اإلى اجلمع 
واحلكمة،  الإميان  على  املرتكزة  والف�صيلة  املعرفة  بني 
اإ�صالمية ع�صرية �صاملة ورائدة يف  بحيث تكون جامعة 
منهجيتها وخططها الدرا�صية لتتميز كواحدة من اأرقى 
اجلامعات على امل�صتويات العربية والإقليمية والإ�صالمية 
والعاملية، وذلك من خالل كونها منارة لبحوث احل�صارة 
وعلماء  كوادر  ولتخريج  الإ�صالمي،  والفكر  الإ�صالمية 
ال�صرعية  العلوم  تخ�ص�صات  خمتلف  يف  جمتهدين 
والإميان  بالعلم  مت�صلحني  والطبيعية،  والإن�صانية 
وباأخالقيات مهنية عالية وفق تعاليم ال�صريعة الإ�صالمية 

ال�صمحة.
اأن اجلامعة تهدف  لـ»امل�صتثمرون«،  ويقول خالل حديثه 
اإلى تزويد العاملني العربي والإ�صالمي مبخت�صني قادرين 

كل  يف  وامل�صلمني  لالإ�صالم  امل�صرقة  ال�صورة  اإبراز  على 
ما يت�صل بالعقيدة وال�صريعة والعلوم والفكر واحل�صارة 
امل�صروع  يف  منها  ا�صهاما  الإ�صالمية،  والعمارة  والفنون 

احل�صاري الإ�صالمي.
ر�صالة  وهي  عاملية  ر�صالة  حتمل  اجلامعة  ان  وي�صيف 
املرتبط  النافع  العلم  وتقدم  ال�صالمي احلنيف،  الدين 
باخللق ال�صالمي وو�صطيته، ومن خالل ذلك ا�صتطاعت 
الدول واجلن�صيات والتي  الطلبة من خمتلف  ا�صتقطاب 

بلغ عددها 60 جن�صية.
على  كبرية  اجنازات  حققت  اجلامعة  ان  الى  وي�صري 
وا�صتطاعت يف غ�صون فرتة  الن�صائية،  امل�صاريع  �صعيد 
ق�صرية بناء عدد من البنية اهمها :مبنى كلية الداب، 
ومبنى  والعمال،  املال  كلية  مبنى  ال�صريعة،  كلية  مبنى 
دائرة القبول والت�صجيل، ومبنى الدوائر الدارية، مبنى 
مع  ريا�صي  ملعب  بناء  الى  بال�صافة  اجلامعة،  رئا�صة 
مدرج، وج�صر م�صاة لتامني �صالمة الطلبة للو�صول الى 
�صالة  لبناء  ت�صعى  اجلامعة  ان  الى  م�صريا  اجلامعة، 
بطرح  قامت  حيث  مربع،  مرت   200 مب�صاحة  ريا�صية 

العاطءات اخلا�صة بهذا امل�صروع.
انه  اخلوالدة  اأكد  اجلامعة،  اأ�صباب متيز وجناح  وحول 

عائد الى خم�صة عوامل هي الدارة الفاعلة وع�صو هيئة 
التدري�ص واملناهج التعليمية والطالب والبيئة اجلامعية، 
حيث اولت اجلامعة جميع هذه العنا�صر الهتمام الكبري 
وحققت فيها التميز، فاع�صاء هيئة التدري�ص ت�صم اليوم 
حقول  يف  املتميزين  والباحثني  العلماء  من  جمموعة 
وي�صهد  والقليمي  املحلي  امل�صتويني  على  تخ�ص�صاتهم 

لهم بالبنان.
اجلامعة  تقدمها  التي  التعليمية  املناهج  وت�صتمل  كما 
تغطي  التي  الدرا�صية  اخلطط  احدث  على  للطلبة 
خمتلف املجالت املعرفية يف كل تخ�ص�ص مع الهتمام 
بالربط بني ما هو نظري وما هو تطبيقي عملي، لتهيئة 
الطالب لالنطالق الى �صوق العمل بعد تخرجهم، هذا 
المر ي�صتوجب تهيئة بيئة جامعة حمفزة للن�صاط، وهو 
ما تقدمه اجلامعة من عقد ملختلف الن�صطة والندوات 

واملحا�صرات واملناظرات وامل�صابقات.
بال�صافة الى ذلك فقد اولت اجلامعة الهتمام الكبري 
الطلبة  يحتاجها  التي  المور  لكافة  مرافقها  ب�صمول 
للتفاعل فيما بينهم ومبا يعزز من حبهم للعلم والتعلم، 
ان�صاء  على  تاأ�صي�صها  منذ  تركيزها  جل  و�صعت  حيث 
التي  وامل�صادر  الكتب  كافة  فيها  متطورة  حديثة  مكتبة 
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الخوالدة: نسعى إلى الجمع بين المعرفة 
والفضيلة المرتكزة على اإليمان والحكمة



تسعى لبناء صالة رياضية بمساحة 200 متر مربع

تقدم مناهج تعليمية تشتمل على أحدث 
الخطط التي تغطي مختلف المجاالت المعرفية

البحوث  اجراء  على  الطلبة  م�صاعدة  �صانها  من 
بال�صتناد الى خمتلف امل�صادر واملراجع.

جديدة  تعليمية  برامج  ان�صاء  اجلامعة  وتعتزم  كما 
التعليم   تطور  حركة  مع  يتالءم  مبا  وتطويرها 
خالل  من  وذلك  العمل،  �صوق  ومتطلبات  العاملية 
م�صتويات  على  للكليات  �صاملة  هيكلة  اجراء 
كليات  لتبقى   ، والدكتوراه  واملاج�صتري  البكالوريو�ص 
احدث  با�صتخدام  جديد  هو  ما  كل  تقدم  اجلامعة 
ان  اخلوالدة،  اكد  املقابل  والجهزة.يف  الو�صائل 
تعزيز  الى  ت�صعى  العاملية  ال�صالمية  العلوم  جامعة 
والقليمية  املحلية  نظرياتها  مع  وتعاونها  عالقاتها 
اتفاقيات  من  العديد  بتوقيع  قامت  حيث  العاملية، 
العلمية  واملوؤ�ص�صات  التعاون مع عدد من اجلامعات 

ومراكز اللغات العربية والجنبية.
وا�صعة  �صبكة  ان�صاء  يف  نحجت  اجلامعة  فان  لذلك 
من العالقات املتميزة مع موؤ�ص�صات حكومية ومراكز 
املبنية  ل�صيا�صتها  نظرا  وعاملية،  عربية  وجامعات 
املبتكر على  والعمل  املبدع  الفكر  النفتاح على  على 
املوؤ�ص�صات العلمية والتعليمية يف اأنحاء العامل العربي 

وال�صالمي والدويل. 
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جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية... 
االستثمار الحقيقي في مدخالت التعليم

ابتعثت 800 من 
طلبتها للدراسات 

العليا في أرقى 
الجامعات العالمية

الجامعة تحتضن 
نخبة متميزة من 
األساتذة العلماء 

المبدعين

تستحدث التخصصات العلمية التي تنسجم مع حاجة سوق العمل

حتظى  التي  الردنية  اجلامعات  اأكرب  من  تعد 
مبكانة علمية رائدة ومبوقع ترتيبي متقدم جعلها 

من  اأف�صل اجلامعات العاملية.
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، التي اختارت 
ال�صمال الردين مركزا لها، متتلك ل�صخم �صرحها 
واملختربات،  واملباين  التجهيزات  اأرقى  امل�صيد 
المر الذي اهلها للح�صول على اف�صل الت�صنيفات 

على كافة امل�صتويات املحلية والقليمية والدولية.
الردنية  والتكنولوجيا  العلوم  رئي�ص جامعة  ويقول 
حديثه  خالل  ملكاوي  عبداهلل  الدكتور  ال�صتاذ 
على  عملها  يف  تركز  اجلامعة  ان  لـ»امل�صتثمرون«، 
�صيا�صة  باتباع  والتطور،  التطوير  مبداأ  حتقيق 
املراجعة امل�صتمرة لرباجمها ومناهجها الأكادميية 

وتخ�ص�صاتها العلمية.
دائمًا  ت�صتجيب  اجلامعة  ان  ملكاوي،  وي�صيف 
تقوم  حيث  اجلديدة،  العلمية  للمتطلبات 
با�صتحداث التخ�ص�صات العلمية التي تن�صجم مع 

حاجة �صوق العمل، وبناء على ذلك تتبنى اجلامعة 
تطبيق معايري اجلودة والنوعية يف التعليم، لذلك 
املنا�صبة  الأكادميية  البيئة  توفري  اإلى  تعمد  هي 

لطلبتها وحتقق لهم املناخ الأكادميي املريح.
كافة  توفر  والتكنولوجيا  العلوم  فان جامعة  وعليه 
التعليمية  والو�صائل  احلديثة  العلمية  التجهيزات 
املختربات  اإن�صاء  اإلى  بالإ�صافة  اجلديدة، 
املتقدمة،  العلمية  الكفاءة  ذات  املتخ�ص�صة 
يف  العلمية  الكفاءات  من  العديد  وا�صتقطاب 

خمتلف العلوم والتخ�ص�صات.
جممعا  متتلك  اجلامعة  ان  الى  ملكاوي،  وي�صري 
للقاعات ال�صفية، الذي يوفر العديد من القاعات 
املتزايدة  الأعداد  ل�صتيعاب  واملدرجات  ال�صفية 

للطلبة.
ويتكون املجمع من ثالثة طوابق مب�صاحة اإجمالية 
عددا  على  وي�صتمل  كما  15900م2،  تبلغ  تقريبية 
التعليمية،  واملدرجات  التدري�صية  القاعات  من 

واأدراج  وخدمات  اإدارية  مكاتب  اإلى  بالإ�صافة 
وحدائق  و�صاحات  لل�صيارات  ومواقف  مك�صوفة 

ومناطق زراعية.
»املكتبة  الكبري،  اجلامعة  حرم  وي�صم  كما 
واحدة،  مرة  زائر   2500 لـ  تت�صع  التي  املركزية«، 
يوميًا،  زائر  الف   6 روادها  عدد  معدل  بلغ  وقد 
مادة  الف   180 من  اأكرث  مقتنياتها  وجمموع 
يف  موؤكدا  جمّلد،  الف   50 ت�صم  حيث  مكتبية، 
اأن مكتبة اجلامعة املركزية ت�صرتك  الوقت نف�صه 
اإلى  بحوايل 210 الف كتاب الكرتوين، بالإ�صافة 
ا�صرتاكها بـ 41 قاعدة بيانات الكرتونية ت�صم 36 
الف جملة اإلكرتونية عاملية ومتخ�ص�صة متكاملة.

يف املقابل ك�صف رئي�ص جامعة العلوم والتكنولوجيا 
متميزة  نخبة  حتت�صن  اجلامعة  ان  الردنية، 
يحملون  ممن  املبدعني  العلماء  الأ�صاتذة  من 
وكربيات  خمتلف  من  العلمية  ال�صهادات  اعلى 
الوليات  من  العاملية  واملعاهد  العلمية  اجلامعات 
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تمتلك مجمعا للقاعات الصفية من 3 طوابق 
بمساحة إجمالية تقريبية تبلغ 15900م2

تبوأت مركزاً متقدمًا محليا وإقليميا بعدد األبحاث المنشورة ألعضاء الهيئة التدريسية

املتحدة المريكية واأوروبا، وهو الذي انعك�ص على 
م�صرية وادء اجلامعة وخريجها الذين يعتربون من 
بني اف�صل اخلرجني دوليا، منوها الى ان اأع�صاء 
عام  كل  يف  يقومون  اجلامعة  يف  التدري�ص  هيئة 
بن�صر ما ل يقل عن 850 بحثًا متخ�ص�صًا، وذلك 

يف جمالت علمية عاملية حمكمة وم�صنفة.
الأردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  فان  لذلك 
التعليم،  مدخالت  يف  با�صتثمارها  دوليا  املعروفة 
فقد اأنفقت ما يقارب الـ 47 مليون دينار على 800 

اأرقى  يف  العليا  للدرا�صات  املبتعثني  اأبنائها  من 
املعطيات  جميع  على  وبناء  العاملية،  اجلامعات 
ال�صابقة، فان اجلامعة باتت اليوم واحدة من اأبرز 
اجلامعات املناف�صة على م�صتوى املنطقة والعامل، 
حيث حققت املركز الأول بني اجلامعات الأردنية - 

كاأف�صل جامعة- يف الن�صاط البحثي العلمي.
والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  اأن  ملكاوي،  ويقول 
احتلت  املعتمدة،  الدولية  الت�صنيفات  ح�صب 
الت�صنيف  ووفق  دوليا،  املتقدمة  واملركز  املراتب 

العاملي للعام 2013 فقد احتلت املرتبة الـ 362 من 
اأ�صل 3 الف جامعة عاملية وعربية، وكان ذلك يف 
وتبواأت  والتكنولوجيا،  بالهند�صة  املتعلق  املحور 
م�صتوى  على  ال�صاد�صة  املرتبة  اأي�صًا  اجلامعة 
�صمن  منها   9 جاءت  التي  العربية،  اجلامعات 
اأول 400 جامعة عاملية يف الت�صنيف، كما وتبواأت 
والإقليمي  املحلي  امل�صتويني  على  متقدمًا  مركزًا 
بعدد الأبحاث املن�صورة لأع�صاء الهيئة التدري�صية 

فيها.



بناء  على  تعمل  واأكادميية  علمية  موؤ�ص�صة  هي 
وتعزيز  واملهارات  باملعارف  وتزويده  الإن�صان 

خرباته وتو�صيع مداركه واإطالق قدراته وطاقاته.
رئي�صها  بح�صب  ت�صعى  العربية  عمان  جامعة 
روح  تعزيز  الى  اجلراح،  عمر  الدكتور  ال�صتاذ 
على  والعمل  طلبتها،  لدى  والتق�صي  البحث 
الريادة  على  املرتكز  اخلالق  التفكري  تنمية 
لتمكينهم  القومي  اخللق  بقواعد  وامللتزم  والإبداع 
بعني  اخذين  الأف�صل،  نحو  التغيري  اإحداث  من 
العتبار الثوابت الوطنية والقومية والقيم العربية 

والإ�صالمية الأ�صيلة.
لـ»امل�صتثمرون«،  حديثه  خالل  اجلراح  ويقول 
الطالب  �صخ�صية  �صقل  على  تعمل  اجلامعة  ان 
التغري م�صلح  كعن�صر فاعل وموؤثر يف عامل �صريع 

بروح الأ�صالة واملعا�صرة.
عام1999م  تاأ�ص�صت  اجلامعة  ان  واأ�صاف 
الب�صرية  التنمية  جهود  يف  فعاًل  �صريكًا  لتكون 
الوطني  امل�صتوى  على  والجتماعية  والقت�صادية 
ومعرفة،  علم  منارة  ولتكون  والإقليمي  والعربي 
املوؤهلني  اخلريجني  من  كوكبة  منها  تخرج  وقد 
العربية  اجلن�صيات  من  كبري  وعدد  الأردن  من 
والأجنبية، منوها الى ان اجلامعة ت�صعى لالرتقاء 
وتزويده  الطالب  على  والرتكيز  التعليم  بنوعية 

باملعارف واملهارات كي يكون فاعاًل ن�صطًا.
كافة  توفري  على  العربية  عمان  جامعة  وتعمل 
والأكادميية  املادية  ومكوناتها  التعليم  م�صادر 
وخدمة  والبحثية  التعليمية  متطلباتها  وتلبية 
املجتمع وفتح اأبواب اجلامعة على البيئة املحلية من 

ا�صتقطاب  على  اجلامعة  تعمل  كما  تنميتها،  اأجل 
العالية  املوؤهالت  التدري�ص من ذوي  اأع�صاء هيئة 
الرتب  اأ�صحاب  ومن  تخ�ص�صاتهم،  جمال  يف 
والوظيفية  والعلمية  البحثية  وبال�صمعة  العلمية 

املتميزة.
اجلديد  اجلامعة  موقع  اأن  الى  اجلراح  وي�صري 
يتميز بانه يتوفر فيه جميع التجهيزات والإمكانات 
احلديثة وفق معايري العتماد لتلبي حاجة الربامج 
بجانبيها  اجلامعة  يف  تدر�ص  التي  والتخ�ص�صات 
الالزمة  املرافق  وتوفر  والتطبيقي  الأكادميي 
لالأن�صطة الطالبية، كما يوفر املوقع اإطاللة رائعة 
على العا�صمة عمان وحمافظتي جر�ص والبلقاء من 
خالل موقعها املتميز على �صارع الأردن يف منطقة 
معماري  بطابع  اجلامعة  مباين  ومتتاز  موب�ص، 
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الجراح: الجامعة 
تسعى إلى تعزيز روح 
البحث والتقصي 
لدى طلبتها



يجمع ما بني الأ�صالة واحل�صارة واحلداثة، وتبعد 
12 كم الى ال�صمال عن العا�صمة عمان .

اأن تكون جامعة  ويوؤكد اجلراح، ان روؤية اجلامعة 
العلمي  والبحث  والتعلم  التعليم  جودة  يف  رائدة 
اجلامعة  وحتمل  وعامليًا  حمليًا  املجتمع  وخدمة 
واملبدعني  املفكرين  من  كوادر  اإعداد  ر�صالة 
مزودين  احلياة  مدى  التعلم  على  والقادرين 
املناف�صة  من  متكنهم  التي  واملهارات  باملعارف 
جمتمعاتهم،  يف  قادة  ولي�صبحوا  العمل،  �صوق  يف 
هيئة  اأع�صاء  لدى  والبتكار  البحث  وتعزيز 
يف  وتوظيفها  املعرفة  ون�صر  والطالب  التدري�ص 
�صراكة  وبناء  امل�صتدامة،  ال�صاملة  التنمية  حتقيق 

فعالة مع املجتمع.
والنزاهة  العدالة  ومبادئ  قيم  اجلامعة  وتتبنى   
للجامعة  والنتماء  للمجتمع  والتقدير  والحرتام 

البحث  يف  والتميز  والإبداع  الوطني  واملجتمع 
�صنع  يف  وال�صراكة  الدميقراطية  وتعزيز  العلمي 
واخلدمات،  والتعليم  الإدارة  يف  واجلودة  القرار 
الثورة  وقيم  احلنيف  ديننا  تعاليم  اإلى  م�صتندة 
تتبنى  كما  احل�صاري،  وتراثنا  الكربى  العربية 
فيها  يتم  متطورة  تدري�ص  وطرائق  ا�صرتاتيجيات 
توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�صالت والتعليم 

اللكرتوين
كذلك فاإن اجلامعة تلتزم بقواعد العقل التي تاأخذ 
لق�صايا  الت�صدي  يف  فقط  لي�ص  العلمي  باملنهج 
حياة  تطوير  يف  بل  والدولة  واملجتمع  الإن�صان 
اأبعادها من خالل تطوير معرفته  الإن�صان بجميع 

وتطوير تطبيقاتها التقنية.
رئي�صها،  اأكد  العربية  عمان  جامعة  ن�صاأت  وحول 
غري  خا�صة  كجامعة  1999م  عام  اأن�صئت  اأنها 

ربحية تخت�ص بالدرا�صات اجلامعية العليا، وذلك 
للدرا�صات  العربية  عمان  جامعة  م�صمى  حتت 
العليا وكانت بذلك اأول جامعة اأردنية خمت�صة يف 
برامج الدرا�صات العليا تطرح برناجمي املاج�صتري 
عامًا  اعتمادًا  معتمدة  جامعة  وهي   ، والدكتوراه 
ويف  العربية،  اجلامعات  احتاد  يف  وع�صو  وخا�صًا 
باب  فتح  على  اجلامعة  عملت   2009 عام  مطلع 
البكالوريو�ص وتغيري  القبول والت�صجيل يف برنامج 

ا�صم اجلامعة لي�صبح جامعة عمان العربية .
املحلي  املجتمع  رفدت  اأن اجلامعة  ويقول اجلراح 
والعربي بكفاءات متميزة حيث بلغ عدد اخلريجني 
يف كافة املراحل 7050 طالبا يقوم على تدري�صهم 
نخبة متميزة من اأع�صاء هيئة التدري�ص من حملة 
وعربية  حملية  جامعات  من  الدكتوراه  درجة 

وعاملية متميزة.
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موقع الجامعة بوفر جميع التجهيزات واإلمكانات الحديثة وفق معايير االعتماد

الجامعة تضم 5 كليات رفدت المجتمع 
المحلي والعربي بكفاءات متميزة

اإلستثمار في القطاع التعليمي



اإلستثمار في القطاع التعليمي

استحداث تخصصات جديدة لبرنامجي البكالوريوس 
والماجستير للعام الجامعي 2015/ 2016

والتخ�ص�صات  اجلامعة  بكليات  يتعلق  وفيما 
كليات   5 بها  يوجد  اجلامعة  ان  اأكد  املوجودة، 
متنح  التي  والنف�صية  الرتبوية  العلوم  كلية  وهم: 
اخلا�صة،  الرتبية  يف  البكالوريو�ص  درجة  الكلية 
يف  وال�صامل  الر�صالة  مب�صاري  املاج�صتري  ودرجة 
درجة  كما متنح   ، العامة  التدري�ص  مناهج وطرق 
الإر�صاد  وال�صامل يف  الر�صالة  املاج�صتري مب�صاري 
النف�صي، النمو والتعلم، القيا�ص والتقومي، الرتبية 
مب�صاري  املاج�صتري  درجة  الى  ا�صافة  اخلا�صة، 

الر�صالة وال�صامل يف الأً�صول والإدارة الرتبوية.
اأق�صام   �صتة  ت�صم  فاإنها  العمال،  كلية  اما   
والت�صويق،  الأعمال،  واإدارة  الإدارة  وهي:  رئي�صية 
الإدارية،  املعلومات  ونظم   ، والتمويل  واملحا�صبة 
وت�صم هذه الأق�صام عددا من الربامج الأكادميية 
�صواء على م�صتوى البكالوريو�ص واملاج�صتري وهي: 
الإدارة،  يف  )بكالوريو�ص  البكالوريو�ص  برامج 
والتمويل  واملحا�صبة،  والت�صويق،  الأعمال،  واإدارة 
وقانون  واملحا�صبة  الإدارية،  املعلومات  ونظم   ،

اإدارة  و  الإدارة،  املاج�صتري يف  وبرامج  الأعمال(، 
والت�صويق،  الب�صرية،  املوارد  واإدارة  الأعمال، 
وامل�صرفية،ونظم  املالية  والعلوم   ، واملحا�صبة 

املعلومات الإدارية.
فانها  واملعلوماتية،  احلا�صوبية  العلوم  كلية  اما 
تخ�ص�صات  يف  البكالوريو�ص  برنامج  تطرح 
الربجميات  وهند�صة  احلا�صوبية  املعلومات  نظم 
يف  املاج�صتري  وبرنامج  النقالة،  واحلو�صبة 
وهي  القانون  كلية  اما  احلا�صوب،  علم  تخ�ص�ص 
القانون  تخ�ص�ص  يف  البكالوريو�ص  درجة  متنح 
العام  القانون  تخ�ص�ص  يف  املاج�صتري  ودرجة 

وتخ�ص�ص القانون اخلا�ص.
والكلية الأخرية هي »الآداب والعلوم«، حيث تطرح 
البكالوريو�ص يف  م�صتوى  درا�صيني على  برناجمني 
وق�صم  والريا�صيات  الجنليزية  اللغة  تخ�ص�ص 

امل�صاقات اخلدمية.
وك�صف اجلراح اأن جمل�ص اأمناء اجلامعة قد وافق 
تطرح  �صوف  والتي  الهند�صة  كلية  ا�صتحداث  على 

تخ�ص�صي الهند�صة املدنية والعمارة وكلية العلوم 
ال�صحية والتي �صوف تطرح تخ�ص�صي ال�صيدلة و 

املختربات والتحاليل الطبية . 
التخ�ص�صات  هذه  ا�صتحداث  ان  الى  واأ�صاف 
التي  للجامعة  ال�صرتاتيجية  للخطة  تنفيذا  جاء 
روؤية  اأهمها  املرجعيات  من  العديد  اإلى  ا�صتندت 
بالإ�صافة  واأهدافها  وقيمها  ور�صالتها  اجلامعة 
امل�صتمر  والتح�صني  التعليم  جودة  فل�صفة  اإلى 
لالأنظمة والتعليمات يف اجلامعة ملواكبة التطورات 
متطلبات  اأهمها  من  والتي  العامل  يف  املتالحقة 
الأن�صطة  كافة  توجيه  كذلك  العتماد  ومعايري 
ر�صا  حتقيق  نحو  واملالية  والإدارية  الأكادميية 
املجتمع اجلامعي واملحلي والأطراف ذات العالقة 
مع الرتكيز على و�صع اآليات مرنة لعمليات التطوير 
التعليمية  اخلدمة  جلودة  امل�صتمر  والتح�صني 
باجلامعة  الرتقاء  بهدف  وذلك  للطلبة،  املقدمة 
التناف�صي  التميز  اإلى حتقيق  وخمرجاتها وال�صعي 

يف �صوق العمل املحلى والإقليمي والدويل.
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القوائم المالية كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٤
قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2014

قائمة المركز المالي الموحدة 
للبنك كما في 

قائمة المركز المالي لفروع األردن 
كما في

٢٠١٤/١٢/٣١٢٠١٣/١٢/٣١٢٠١٤/١٢/٣١٢٠١٣/١٢/٣١

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

الموجودات

160ر861ر424863ر631ر043ر6821ر923ر511863ر645ر043ر1نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

559ر159ر82871ر105ر55961ر159ر82871ر105ر61أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

حسابات إستثمار لدى بنوك ومؤسسات 
000ر127ر2-000ر127ر2-مصرفية

807ر574ر755ر1001ر395ر763ر0821ر546ر761ر4271ر701ر772ر1ذمم البيوع الُمؤجلة والذمم األخرى – بالصافي

017ر171ر832342ر315ر017415ر171ر832342ر315ر415موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك – بالصافي

701ر323ر77522ر350ر04225ر231ر11622ر306ر25التمويالت – بالصافي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
936ر102ر5782ر113ر7523ر249ر2882ر147ر9الملكية - ذاتي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
832ر280ر80647ر395ر26335ر251ر44848ر504ر38أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك

474ر780ر05940ر437ر69440ر790ر64014ر554ر15إستثمارات في شركات حليفة

947ر038ر90777ر765ر94792ر038ر90777ر765ر92إستثمارات في العقارات 

095ر316ر6586ر682ر0955ر316ر6586ر682ر5قروض حسنة – بالصافي

318ر812ر65643ر536ر72145ر296ر43158ر427ر61ممتلكات ومعدات - بالصافي

705ر255ر0622ر140ر7063ر255ر0642ر140ر3موجودات غير ملموسة

733ر377ر1917ر399ر8028ر280ر2189ر442ر10موجودات أخرى

284ر182ر284ر8763ر269ر543ر3623ر638ر281ر3683ر739ر554ر3مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك وحقوق غير المسيطرين وحقوق الُملكية

المطلوبات

958ر757ر67912ر123ر9584ر757ر67912ر123ر4حسابات البنوك والمؤسسات المصرفية 

853ر685ر472943ر564ر029ر8681ر584ر071938ر732ر026ر1حسابات العمالء الجارية وتحت الطلب 

129ر817ر17529ر803ر12934ر817ر17529ر803ر34تأمينات نقدية

--562ر468ر0401ر793ر1ذمم دائنة

000ر350ر0005ر500ر0005ر350ر0005ر500ر5ُمخصصات أخرى

269ر037ر52117ر763ر68116ر131ر85217ر803ر16ُمخصص ضريبة الدخل

145ر255205ر212457ر637200ر452مطلوبات ضريبية ُمؤجلة

035ر525ر82712ر359ر44214ر440ر56314ر449ر16مطلوبات أخرى

389ر378ر021ر9291ر571ر105ر8521ر750ر019ر0171ر658ر106ر1مجموع المطلوبات

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك

389ر812ر991ر0291ر105ر122ر6472ر371ر976ر8221ر844ر114ر2حسابات اإلستثمار الُمطلقة 

إحتياطي أصحاب حسابات اإلستثمار في شركات 
--713ر019ر7387ر677ر9تابعة وحليفة

172ر010ر3878ر226ر75213ر835ر6447ر287ر13إحتياطي القيمة العادلة

931ر432ر9003ر121ر1797ر358ر8853ر154ر7مطلوبات ضريبية ُمؤجلة

مجموع حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار 
492ر255ر003ر3162ر453ر142ر2912ر585ر994ر0891ر965ر144ر2المشترك 

--660ر865997ر084ر1حقوق غير المسيطرين

مجموع حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار 
492ر255ر003ر3162ر453ر142ر9512ر582ر995ر9541ر049ر146ر2المشترك وحقوق غير المسيطرين

088ر985ر4907ر250ر08817ر985ر4907ر250ر17صندوق ُمواجهة مخاطر اإلستثمار 

ُمخصص ضريبة دخل صندوق ُمواجهة مخاطر 
000ر860ر3832ر568ر0002ر860ر3832ر568ر2اإلستثمار

حقوق الملكية

حقوق ُمساهمي البنك

000ر000ر000125ر000ر000150ر000ر000125ر000ر150رأس المال المدفوع

699ر166ر43545ر562ر66651ر109ر18046ر512ر52إحتياطي قانوني

586ر429ر32215ر825ر5866ر429ر32215ر825ر6إحتياطي إختياري

000ر000700ر000700ر000700ر700إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

671ر187478ر161849ر612467ر840إحتياطي القيمة العادلة

359ر928ر81461ر488ر05865ر753ر41067ر334ر71أرباح مدورة

315ر703ر758248ر425ر471275ر459ر524255ر212ر282مجموع حقوق الملكية – مساهمي البنك

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
اإلستثمار المشترك  وحقوق غير المسيطرين 

وحقوق الملكية
284ر182ر284ر8763ر269ر543ر3623ر638ر281ر3683ر739ر554ر3

حسابات مدارة لصالح الغير:

261ر754ر26926ر370ر26127ر754ر26926ر370ر27اإلستثمارات المقيدة

726ر022ر307214ر118ر726270ر022ر307214ر118ر270سندات المقارضة

-000ر000ر3-000ر000ر3حسابات االستثمار بالوكالة

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثالثون

قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2014
قائمة الدخل الموحدة للبنك 

للسنة المنتهية في 
قائمة الدخل لفروع األردن 

للسنة المنتهية في
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دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

125ر305ر420135ر462ر125132ر305ر420135ر462ر132إيرادات البيوع المؤجلة

643ر337373ر643403ر337373ر403إيرادات التمويالت

أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
602ر806ر2721ر278ر6021ر806ر2721ر278ر1حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك

حصة األموال الداخلة في اإلستثمار من األرباح 
092ر807776ر092688ر807776ر688الموزعة من الشركات التابعة والحليفة

126ر455ر4181ر312ر1261ر455ر4181ر312ر1إيرادات عقارات

إيرادات موجودات مؤجرة وإجارة منتهية 
458ر897ر47525ر051ر45830ر897ر47525ر051ر30بالتمليك

125ر560479ر125183ر560479ر183إيرادات إستثمارات أخرى

--171ر093ر289166ر380ر166إيرادات حسابات اإلستثمار المشترك

--517ر571ر8681ر970ر1صافي نتائج أعمال الشركات التابعة

حصة األموال الداخلة في اإلستثمار من أرباح 
--921ر468657ر154ر1الشركات الحليفة

171ر093ر289166ر380ر609166ر322ر625168ر505ر169إجمالي إيرادات حسابات اإلستثمار المشترك

)109ر130ر52()874ر669ر47()109ر130ر52()874ر669ر47(حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة

حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة من 
--)839ر496ر1()501ر871ر1(صافي نتائج أعمال الشركات التابعة 

حصة حقوق غير المسيطرين من صافي نتائج 
--)678ر74()367ر99(أعمال الشركات التابعة

حصة األموال الداخلة في اإلستثمار من أرباح 
--)921ر657()468ر154ر1(الشركات الحليفة

)317ر609ر16()043ر957ر24()317ر609ر16()043ر957ر24(حصة صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار

حصة البنك من إيرادات حسابات اإلستثمار 
745ر353ر37297ر753ر74593ر353ر37297ر753ر93المشترك

389ر253172ر092169ر265188ر205أرباح البنك الذاتية

حصة البنك من إيرادات اإلستثمارات المقيدة 
986ر675847ر173ر9862ر675847ر173ر2بصفته مضاربًا

حصة البنك من إيرادات اإلستثمارات المقيدة 
-111ر7-111ر7بصفته وكيال

992ر134ر32311ر589ر51612ر963ر86611ر053ر13إيرادات الخدمات المصرفية

928ر043ر1912ر191ر9282ر043ر1912ر191ر2أرباح العمالت األجنبية

574ر602ر5493ر212ر8864ر738ر9353ر344ر4إيرادات أخرى

614ر155ر474115ر096ر153115ر136ر415116ر729ر115إجمالي الدخل

)246ر882ر30()627ر643ر30()881ر161ر31()256ر916ر30(نفقات الموظفين

)182ر145ر4()997ر030ر5()319ر162ر4()710ر038ر5(استهالكات وإطفاءات

)285ر072ر14()923ر767ر15()238ر531ر14()743ر052ر16(مصروفات أخرى

-000ر400-000ر400وفر تدني موجودات - ذاتي

)000ر600ر1()000ر150()000ر600ر1()000ر150(مخصصات متنوعة

)713ر699ر50()547ر192ر51()438ر455ر51()709ر757ر51(إجمالي المصروفات

901ر455ر92764ر903ر71563ر680ر70664ر971ر63الربح قبل الضريبة

)000ر480ر19()000ر802ر18()412ر574ر19()331ر842ر18(ضريبة الدخل

901ر975ر92744ر101ر30345ر106ر37545ر129ر45الربح بعد الضريبة

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح 
السنة
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قائمة الدخل الشامل  للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2014 

قائمة الدخل الشامل الموحدة 
للبنك للسنة المنتهية في 

قائمة الدخل الشامل لفروع 
األردن للسنة المنتهية في

٢٠١٤/١٢/٣١٢٠١٣/١٢/٣١٢٠١٤/١٢/٣١٢٠١٣/١٢/٣١

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

901ر975ر92744ر101ر30345ر106ر37545ر129ر45الربح بعد الضريبة

يضاف: بنود الدخل الشامل األخرى بعد 
الضريبة:

التغير في إحتياطي القيمة العادلة للموجودات 
223ر516302ر036370ر451306ر373المالية – بالصافي

أرباح متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة 
879-227879العادلة من خالل حقوق الملكية

003ر279ر44345ر472ر21845ر413ر05345ر503ر45مجموع الدخل الشامل للسنة

قررت الهيئة العامة لمساهمي البنك اإلسالمي األردني ما يلي:-

أوال: انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات األربعة القادمة مكون من السادة:- 

1-مجموعة البركة المصرفية ويمثلها:-

أ-سعادة السيد عدنان أحمد يوسف/ عضو غير مستقل.

ب-سعادة السيد حمد عبد الله عقاب/ عضو غير مستقل.

ج- سعادة السيد هود هاشم أحمد هاشم/ عضو غير مستقل.

د- سعادة السيد عدنان عبد الله البسام/ عضو غير مستقل.

2- معالي المهندس حاتم حافظ رشيد الحلواني / عضو مستقل.

3- معالي السيد سالم أحمد جميل الخزاعله / عضو مستقل.  

4-سعادة السيد نور »محمد شاهر« مهايني/ عضو مستقل.

5-سعادة السيد عيسى حيدر عيسى مراد  / عضو مستقل.

6- سعادة السيد صالح يعقوب محمد حسين / عضو مستقل.  

7-سعادة الدكتور نبيه أحمد محمود سالمه الزينات / عضو مستقل.

8- سعادة الفاضلة ملك فوزي راغب غانم/ عضو مستقل.

المصرفية  البركة  مجموعة  السادة  انتخاب  اإلدارة  مجلس  قرر  وقد  هذا 

ويمثلها سعادة السيد عدنان أحمد يوسف رئيسًا لمجلس اإلدارة و انتخاب 

معالي المهندس حاتم حافظ  رشيد الحلواني نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة.

ثانيًا- تعيين هيئة رقابة شرعية للبنك من السادة:

- الدكتور عبد الستار أبو غده          - الدكتور محمود السرطاوي 

- الدكتور »محمد خير« العيسى      - الدكتور عبد  الرحمن إبراهيم زيد الكيالني

المال  رأس  بنسبة ١٣% من  المساهمين  على  نقدية  أرباح  توزيع  ثالثًا-   

المدفوع.

رابعا- انتخاب السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه مدققي حسابات 

البنك لعام ٢٠١٥

التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية

 الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين .
إلى السادة / مساهمي البنك اإلسالمي األردني 

السالم عليكم ورحمة الله وبـركاته ،،، 

بمقتضى قانون البنوك األردني رقم 28 لســـنة 2000 ، وما تضمنه بشـــأن البنوك اإلســـالمية، والنظام األساســـي  
للبنك ، تقدم هيئة الرقابة الشرعية للبنك التقرير التالي :-

 لقد راقبت هيئة الرقابة الشـــرعية المبادئ المســـتخدمة والعقود المتعلقة بالمعامالت والتطبيقات التي طرحها 
البنـــك خـــالل الفترة الماليـــة المنتهية بتاريخ 2014/12/31، وكذلك قامت بالمراقبـــة الواجبة إلبداء رأي عّما إذا كان 
البنك تقّيد بأحكام ومبادئ الشـــريعة اإلســـالمية ، ومدى التزامه بالفتاوى والقرارات واإلرشـــادات المحددة التي 

تّم إصدارها مّنا ، والتثّبت من التزام البنك بها .
 تقـــع علـــى اإلدارة مســـؤولية تنفيـــذ العمـــل في البنك وفقًا ألحكام الشـــريعة اإلســـالمية والتأكد مـــن ذلك ، أما 

مسئوليتنا فتنحصر في إبداء الرأي المستقل بناًء على مراقبتنا لعمليات البنك ، وفي إعداد تقرير لكـم .
 لقد قمنا بالمراقبة التي اشـــتملت على فحص التوثيق واإلجراءات المتبعة من البنك على  أســـاس اختبار كل نوع 

من أنواع العمليات ، وذلك من خالل دائرة التدقيق الداخلي والشرعي .
 لقد قمنا بتخطيط وتنفيذ المراقبة من أجل الحصول على جميع المعلومات والتفســـيرات التي اعتبرناها ضرورية 

لـتزويـدنا بـأدلة تـكفي إلعـطاء تـأكيد مـعقول بـأن الـبنك لم يـخالف أحـكام ومـبادئ الشـريــعة اإلسالمية .
في رأينا : 

أن العقـــود والعمليـــات والمعامـــالت التي أبرمها البنك خالل الســـنة المنتهية فـــي 2014/12/31م، التي اطلعنا  أ : 
عليها تّمت وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية .

ب : أن تـوزيع األرباح  وتحميل الخســـارة على حســـابات أرباح االســـتثمار وصندوق مواجهة مخاطر االســـتثمار يتفق مع 
األساس الذي تمَّ اعتماده مّنا وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلســالمية .

أن  جميـــع المبالـــغ التـــي آلت إلى البنك من مصادر أو بطرق ال تتفق مع أحكام ومبادئ الشـــريعة اإلســـالمية لم  ج : 
يضمها البنك إلى إيراداته ، ويتم صرفها في أغراض خيرية .

أن مسؤولية إخراج الزكاة تقع على المساهمين ، وليس هناك تخويل إلدارة البنك إلخراجها مباشرة ، لعدم توافر   د :  
قانون لتحصيلها، وعدم نص النظام األساســـي للبنك أو قرارات الجمعية العمومية، أو توكيل من المســـاهمين  
بذلـــك ، لذا فإن على المســـاهم تزكية أســـهمه عند تحقق الشـــروط والضوابط الشـــرعية للـــزكاة ، مع األخذ في 

االعتبار ما يأتي :
 إذا كانت النية عند الشراء لألسهم أو االكتتاب بها هي المتاجرة والتداول ، فإنه يـزكي القيمة السوقية لألسهم 

واألرباح الموزعة .
 إذا كانت النية عند الشراء لألسهم أو االكتتاب بها هي الحصول على األرباح وليست المتاجرة، فإنه ُيزكي األرباح 

الموزعة باإلضافة إلى ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية في البنك عن طريق التحري والتقدير . 
وتشكر هيئة الرقابة الشرعية إدارة البنك ومنسوبيه على إيالئها العناية بااللتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية 

، وعلى حسن إدارتها ، ونتائج البنك الطيبة .
والحمد لله رب العالمين،،،،،

التاريـخ :  1  ربيع الثاني  ، 1436 هـ
الموافـق :  22  كانون الثاني )يناير(  ، 2015  م

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي

البنك اإلسالمي األردني – شركة مساهمة عامة محدودة

عمان – المملكة األردنية الهاشمية 

لقـــد دققنـــا القوائم المالية الموحدة المرفقة للبنك اإلســـالمي األردني - شـــركة مســـاهمة عامة محـــدودة أردنية 

)»البنـــك«( والتـــي تتكون مـــن قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 كانـــون األول 2014 وقائمة الدخل الموحدة 

وقائمـــة الدخل الشـــامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحـــدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة 

وقائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص ألهم 

السياسات المحاسبية والمعلومات االيضاحية األخرى.

مسؤولية مجلس اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة

إن مجلـــس اإلدارة مســـؤول عـــن إعـــداد هذه القوائـــم المالية الموحدة وعرضهـــا بصورة عادلة وفقـــا ألحكام ومبادئ 

الشريعة اإلسالمية حسبما تقرره الهيئة الشرعية للبنك وطبقا لمعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات 

المالية اإلسالمية. باإلضافة الى تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء 

الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن خطأ.

مسؤولية مدققي الحسابات

ان مســـؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة اســـتنادا الى أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد 

جرى تدقيقنا وفقا لمعايير المراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وتتطلب هذه المعايير ان نقوم بتخطيط وتنفيذ 

إجراءات التدقيق للتوصل الى درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية الموحدة ال تتضمن أية أخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على ادلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة. 

إن إختيـــار تلـــك اإلجـــراءات يســـتند الى اجتهاد مدقق الحســـابات بما في ذلـــك تقييم مخاطر األخطـــاء الجوهرية في 

القوائم المالية الموحدة ســـواء الناتجة عن اإلحتيال او الخطأ. عند تقييم مدقق الحســـابات للمخاطر يأخذ في اإلعتبار 

نظـــام الرقابـــة الداخلي للبنك ذي الصلة باعداد وعرض القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات 

تدقيـــق مالئمـــة للظـــروف وليس بهدف ابداء رأي حول مـــدى فعالية نظام الرقابة الداخلـــي للبنك. يتضمن التدقيق 

كذلك تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة، اضافة 

الى تقييم العرض العام للقوائم المالية الموحدة.

في اعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي.

الــرأي

فـــي رأينا، ان القوائم المالية الموحدة المشـــار اليها أعاله ُتظهر بعدالة، مـــن كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي 

الموحد للبنك كما في 31 كانون األول 2014 ونتائج أعماله الموحدة وتدفقاته النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 

ذلك التاريخ وفقا الحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية حسبما تقرره الهيئة الشرعية للبنك، وطبقا لمعايير المحاسبة 

للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

تقرير حول المتطلبات القانونية

يحتفـــظ البنك بقيود وســـجالت محاســـبية منظمة بصورة أصوليـــة، وان القوائم المالية الموحدة الـــواردة في تقرير 

مجلس االدارة متفقة معها ونوصي بالمصادقة عليها.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين



لل�صعراء  الرابع  مهرجانها  فيالدلفيا  جامعة  اطلقت 
ال�صباب وبالتعاون مع املكتبة الوطنية مب�صاركة ع�صرين 
�صاعًرا و�صاعرة ينتمون اإلى اجلامعات الأردنية الر�صمية 

واخلا�صة. 
الآداب  كلية  عميد  اخلالق  عبد  غ�صان  الدكتور  وقال 
»هذه  املهرجان  من�صق  فيالدلفيا  جامعة  يف  والفنون 
معتز  الدكتور  اجلامعة  رئي�ص  برعاية   اقيمت  الدورة 
يون�ص  حممد  الوطنية   املكتبة  ومدير  �صامل،  ال�صيخ 

العبادي«.
واكد على حر�ص رئا�صة اجلامعة على التوجه بالأن�صطة 
العامة  الثقافية  وموؤ�ص�صاته  الأردين  املجتمع  اإلى 
اأقامت  قد  كانت  اجلامعة  اأن  الى  م�صريا  واخلا�صة، 
املهرجان بالتعاون مع وزارة الثقافة يف حمافظة جر�ص 

ومع موؤ�ص�صة �صومان يف عمان.
تعزيز  على  حري�صة  اجلامعة  اأن  اخلالق  عبد  وبني 
احلوافز املعنوية الإبداعية لدى ال�صاب اجلامعي املبدع، 
م�صاركة  و�صهادة  تذكاري  درع  تقدمي  على  داأبت  حيث 
ف�صاًل عن اإ�صدار ق�صائد امل�صاركني يف ديوان م�صرتك. 
فيالدلفيا  جامعة  يف  والفنون  الآداب  كلية  عميد  واأكد 
اأع�صاء  يبذله  الذي  املتميز  باجلهد  ال�صعيد  هذا  على 

املنا�صرة  الدين  عز  ال�صاعر  من  املكّونة  التحكيم  جلنة 
والناقد ح�صن عليان ورئي�ص ق�صم اللغة العربية واآدابها 
الدكتور يو�صف ربابعة، لتقييم الق�صائد املقدمة واإدارة 
جل�صات املهرجان وتزويد امل�صاركني باملهارات واملفاهيم 
مبدًيا  ال�صعرية،  ملكاتهم  لتطوير  املطلوبة  الإبداعية 
امتداد  على  قّدم  املهرجان  لأن  ال�صديد  بالفخر  �صعوره 
ال�صابة  ال�صعرية  الأ�صماء  املا�صية جمموعة من  الأعوام 

املتميزة، ذكوًرا واإناًثا. 
فـــي  امل�صتقبلية  الدرا�صات  مــركز  نظم  املقابل  يف 
حتت  العام  لهذا  الثانية  ندوتـــه  فيالدلفيا  جامعــــة 

عنوان »الدول العربية .. اإلى اأين؟«. 
وتناولت الندوة واحدًا من املوا�صيع الأكرث ا�صكالية على 
ب�صكل  العربي  العامل  وعلى  عام  ب�صكل  العامل  م�صتوى 
والتي  املنطقة  ت�صهدها  التي  الأحداث  خا�ص على �صوء 

اأدت اإلى انهيار ومتزقات لعدد من الدول العربية. 
�صارك يف الأبحاث والأوراق عدد من املفكرين والباحثني 
ذوي اخلربة، اإذ تناول الدكتور ح�صني ال�صياب »مفهوم 
الدولة يف الفكر العربي«، كما وحتدث الدكتور معروف 
الدكتور  اأما  العربية«،  الدولة  بناء  »اإعادة  عن  البخيت 
جمال ال�صلبي ف�صلط ال�صوء على »فوبيا الدولة العلمانية 

مازن  قدم  املقابل  يف  املعا�صر«،  العربي  العامل  يف 
ال�صاكت ورقة بعنوان »اأزمة الدولة العربية«، اأما الدكتور 
با�صم الطوي�صي فتناول »التحولت الراهنة واأزمة الدولة 
بورقة عنوانها  الندوة  املجايل  ن�صوح  واختتم  العربية«، 

»اإ�صكالية الدولة العربية«.
كما واأقامت جامعة فيالدلفيا م�صابقة اجل�صر ال�صيني 
ال�صينية  ال�صفارة  من  طاقم  بح�صور  ال�صينية  للغة 

بعمان. 
من  طالبًا   20 اللغوية  امل�صابقة  هذه  يف  وتناف�ص 
معهد  فيالدلفيا،  جامعة   : التالية  واملعاهد  اجلامعات 
اختيار  مت  حيث  الأردنية،  اجلامعة  غزالة،  اأبو  طالل 
الع�صرة الأوائل من الفائزين للدخول يف مناف�صة اأخرى 
اجل�صر  م�صابقة  الأردن يف  لتمثيل  الأول  الفائز  لختيار 

ال�صيني التي �صتقام يف ال�صني.
ملعهد  الأردين  املدير  الغزو  حممد  الدكتور  وقدم 
كنفو�صيو�ص فيالدلفيا �صرحا مقت�صبا عن مراحل تطور 
من  املبذول  واجلهد  باجلامعة  ال�صينية  اللغة  تدري�ص 
قبل اأع�صاء هيئة التدري�ص ال�صينني باجلامعة مل�صاعدة 
للطلبة  اجلوائز  ت�صليم  مت  امل�صابقة  ختام  يف   . الطلبة 

الفائزين.

طلبة الجامعة يشاركون في اليوم المفتوح لجائزة الحسن للشباب

جامعة فيالدلفيا تطلق
 مهرجانها الرابع للشعراء الشباب

اإلستثمار في القطاع التعليمياإلستثمار في القطاع التعليمي
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جامعة  طلبة  من  جمموعة  قامت  اخرى  جهة  من 
فيالدلفيا امل�صاركني يف جائزة و�صابلة احل�صن لل�صباب 
والذي  الردنية  للجامعات  املفتوح  اليوم  يف  بامل�صاركة 
برعاية  للتكنولوجيا  �صمية  الأمرية  جامعة  نظمته 

الأمرية رحمة بنت احل�صن.
وحتدث  امل�صاركني  اجلامعة  بطلبة  الأمرية  والتقت 
وعن  بها  يقومون  التي  الن�صاطات  اأبرز  عن  الطلبة 
طموحاتهم وتطلعاتهم  للم�صتقبل من خالل م�صاركتهم 
من  عدد  على  اللقاء  ا�صتمل  وقد  اجلائزة،  برنامج  يف 

الفقرات املتنوعة وامل�صوقة.
للم�صاركني يف معار�ص  بعمل جولة  اللقاء  وقام منظمو 
اأقامته  مروري  ومعر�ص  باجلائزة  امل�صاركة  اجلامعات 
اإدارة ال�صري املركزية وعر�ص م�صرحية للتوعية املرورية 
الأمن  مديرية  يف  العامة  العالقات  اإدارة  اأقامتها 
العام، كما ا�صتمل اللقاء على عدد من الفقرات الفنية 
والفلكلورية وعدد من اأن�صطة اجلائزة كالإنزال اجلبلي 
وتوزيع  امل�صابقات  من  وجمموعة  احلبل  �صد  وم�صابقة 

اجلوائز على طلبة اجلامعات امل�صاركة .   

الجامعة تعزز روح التعاون مع السفارة الصينية

نظمت ندوة »الدول العربية .. إلى أين؟«

اإلستثمار في القطاع التعليمي
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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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نظمت معرضا تعليميا

جامعة الزيتونة تحتفل 
بتخريج الفوج الـ 19 من طلبتها

اأمناء  الزيتونة برعاية رئي�ص جمل�ص   احتفلت جامعة 
من  ع�صر  التا�صع  الفوج  بتخريج  الفايز  عيد  اجلامعة 

طلبتها ) الف�صل الدرا�صي الأول 2014 / 2015 (.
وثمانني  و�صتة  خم�صمائة  اخلريجني  الطلبة  عدد  وبلغ 
طالبا ملرحلة البكالوريو�ص وثالثة من طلبة املاج�صتري 
اأنهوا متطلبات اجلامعة ) ال�صيدلة، الهند�صة  الذين 
 ، املعلومات  وتكنولوجيا  العلوم   ، والتكنولوجيا 

القت�صاد والعلوم الإدارية، الآداب واحلقوق(.
ر�صدي ح�صن  الدكتور  الأ�صتاذ  رئي�ص اجلامعة  واكد    
بالعمل  تفاخر  بل  بالقول  تفاخر  ل  اجلامعة  »اأن 
واجنازه ، ول تتباهى باملباين واملن�صاآت ، بل تعتز بان 
للعملية  توفرها  واملادية  العمرانية  الإجنازات  هذه 
خلدمة  موؤهل  متعلم  جديد  جيل  لإعداد   ، الأكادميية 
وطنه واأمته ، قادر على مواكبة امل�صتجدات العلمية يف 

م�صرية حياته العملية«.
اأنكم  الأبناء،  اأيها  :«اعلموا  الطلبة  خماطبا  وقال 
يتاآلف   ، اآمن مطمئن  اأردين م�صتقر  تعي�صون يف وطن 
اأبناوؤه ، ويتكاتفون كالبنيان املر�صو�ص ، ويلتفون حول 

قيادتهم الها�صمية التاريخية ، وكل ذلك و�صط منطقة 
التخويف  على  القائمة  املتباينة  بالأفكار  م�صطربة 
والت�صليل والقتل والإرهاب ، وما زالت و�صتظل �صورة 
قاطعا  دليال   ، الوجدان  يف  الك�صا�صبة  معاذ  ال�صهيد 
على �صنيع ال�صالني والإرهابيني ، واعلموا اأن النتماء 
هو راأ�ص القيم النبيلة التي و�صعتها اجلامعة لتحقيقها 

وغر�صها يف اأنف�ص الطالب« .
يف  الردنية  الزيتونة  جامعة  �صاركت  اخرى  جهة  من 
املنتدى الثالث لروؤ�صاء جامعات العامل ال�صالمي الذي 

عقد يف مدينة ا�صالم اباد / الباك�صتان.
تركي  الدكتور  ال�صتاذ  املنتدى  يف  اجلامعة  ومثل 
عبيدات / نائب الرئي�ص ل�صوؤون الكليات العلمية، حيث 
العلمي  البحث  جمال  يف  اجلامعة  جتربة  عر�ص  مت 
املنتدى  هام�ص  على  اجلامعة  وقعت  كما  والتطوير، 
بهدف  باك�صتانية  جامعات  ثالث  مع  تفاهم  مذكرات 
الكادميية  الربامج  وتطوير  وال�صاتذة  الطلبة  تبادل 
املوؤمترات  يف  وامل�صاركة  امل�صرتكة  البحوث  واجراء 
العلمية . يف املقابل نظمت مكتبة اجلامعة حتت رعاية 

الأ�صتاذ الدكتور ر�صدي ح�صن رئي�ص اجلامعة معر�صا 
تعليميا بدءا من 2015/3/22، �صارك به عدد من دور 
املعر�ص على عدد كبري  الأردنية، حيث احتوى  الن�صر 
من الكتب الثقافية والعلمية والأدبية والدينية ، اإ�صافة 

اإلى جناح خا�ص احتوى على كتب وق�ص�ص الأطفال .
جاء  املعر�ص  اأن  النداف،  حممد  املكتبة  مدير  وقال 
اجلامعة  اإقامتها  تنوي  التي  املعار�ص  �صل�صلة  ليكمل 

لإثراء احلركة الأردنية والثقافية يف اجلامعة.
كما رعا الأ�صتاذ الدكتور ر�صدي ح�صن فعاليات اليوم 
الرابع  الطالبي  الإبداعي  وامللتقى  العا�صر  العلمي 
لطلبة كليات التمري�ص الأردنية، والذي نظمته عمادة 

كلية التمري�ص يف اجلامعة.
وقال »اأن الأمل معقود على اجليل ال�صاب لكي ينخرطوا 
ليبتعدوا عن ال�صالل  يف ما هو مفيد لهم وملجتمعهم 
ليكون  ح�صر  انه  الى  م�صريا  والإرهاب«،  واحلقد 
م�صجعا لهذا املوؤمتر وداعيا لالهتمام بتطور املهنة يف 
البحوث العلمية، واللتفات اإلى املجتمع املحلي خلدمة 

فقرائه ومر�صاه.
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اإلستثمار في القطاع التعليمي

� 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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حصلت على شهادة األيزو 2008:9001

جامعة عمان األهلية تحتفل
 بتخريج الفوج الـ 22 من طلبتها

الثاين  الفوج  بتخريج  الأهلية  عمان  جامعة  احتفلت 
بلغ  حيث   ،2015-2014 اجلامعي  للعام  والع�صرين 
خمتلف  من  متخرٍج   400 عن  يزيد  ما  اخلريجني  عدد 

التخ�ص�صات والدرجات العلمية.
احلوراين  اأحمد  الدكتور  رعاه  الذي  احلفل  وا�صتمل 
الأ�صتاذ  اجلامعة  رئي�ص  وبح�صور  اجلامعة  موؤ�ص�ص 
الأمناء  اأع�صاء جمل�ص  الدكتور �صادق حامد وعدد من 
وعمداء الكليات واأع�صاء الهيئتني التدري�صية والإدارية، 
وذويهم على جمموعة  الطلبة اخلريجني  اإلى  بالإ�صافة 
الذ�ص  الطلبة  �صوؤون  لعميد  كلمة  اأبرزها  الفعاليات  من 
لول  املرتبة  هذه  لتبلغ  تكن  مل  اجلامعة  اأن  فيها  اكد 

ت�صافر جهود العاملني من اأكادمييني واإداريني كافة.
وقال »اأن �صبابنا هم ثروة هذا الوطن فهم عماد الوطن 
و  الزاهر  م�صتقبله  وت�صنع  ليله  ت�صيء  التي  وامل�صاعل 

امل�صرق«.
من جهة اخرى ح�صلت جامعة عمان الأهلية على �صهادة 
نظام اإدارة اجلودة الأيزو 2008:9001، وذلك يف اإطار 
والرتقاء  العمل  ماأ�ص�صة  نحو  واملتوا�صل  الدائم  �صعيها 

مب�صتوى الأداء الأكادميي والإداري.
على  قدرتها  اجلامعة  اإثبات  بعد  الجناز  هذا  وجاء 
يف  وتطبيقها  العاملية  املوا�صفة  متطلبات  جميع  حتقيق 

املجتمع، حيث  العلمي وخدمة  والبحث  التعليم  جمالت 
والباحثني  الطلبة  متطلبات  تلبية  على  اجلامعة  تعمل 
واحتياجاتهم يف خمتلف حقول وجمالت املعرفة وتوفري 
العلمي  البحث  وحتفيز  ودعم  مالئمة  تعليمية  بيئة 
وربطه باحتياجات �صوق العمل، وتعزيز دور اجلامعة يف 
وتبني مفاهيم  اإدخال  املجتمع، وذلك من خالل  خدمة 
�صيا�صات  وتطبيق  تطوير  على  تقوم  التي  اجلودة  ونظم 
و�صمان  النوعية  معايري  بالعتبار  تاأخذ  واإجراءات 
جودة  نظم  واأي  العايل،  التعليم  موؤ�ص�صات  يف  اجلودة 
الكليات  جميع  ت�صمل  بحيث  اجلامعة،  تتبناها  اأخرى 
املختلفة،  واملرافق  التنظيمية  والوحدات  والعمادات 
التعليم  موؤ�ص�صات  بني  متقدمًا  مركزًا  اجلامعة  لتتبواأ 
على  واإمنا  فح�صب،  الأردن  م�صتوى  على  لي�ص  العايل 

م�صتوى املنطقة والوطن العربي.
اأول  تعد  الأهلية  عّمان  جامعة  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
جامعة خا�صة يف الأردن حيث تاأ�ص�صت عام 1990 لتكون 
العايل،  التعليم  القطاع اخلا�ص يف  رائدة جتربة  بذلك 
يف  ع�صو  وكذلك  وخا�صًا،  عامًا  اعتمادًا  معتمدة  وهي 

احتاد اجلامعات العربية والإ�صالمية والعاملية. 
تعاون  اتفاقية  �صابق  وقت  يف  وقعت  اجلامعة  وكانت 
امل�صرتك  املاج�صتري  لربنامج  موؤته  جامعة  مع  م�صرتك 

.) ITS اأنظمة النقل الذكية(
�صادق  الدكتور  الأ�صتاذ  وقعها  التي  التفاقية  وت�صمنت 
اخلوالدة  ر�صا  الدكتور  والأ�صتاذ  اجلامعة  رئي�ص  حامد 
رئي�ص جامعة موؤته، على الرغبة امل�صرتكة بني اجلامعتني 
درجة  على  احلا�صلني  الطلبة  قدرات  وتعزيز  تنمية  يف 
وهند�صة  املدنية  الهند�صة  تخ�ص�ص  يف  البكالوريو�ص 
العلوم  من  وغريها  احلا�صوب  وهند�صة  الت�صالت 

الهند�صية.
الدكتور  ال�صتاذ  �صدد  التوقيع  حفل  مرا�صم  وخالل 
بني  القائمة  التعاون  عالقات  تعزيز  اأهمية  على  حامد 
اجلامعتني يف جميع املجالت العلمية والأكادميية، حيث 
�صتكون هذه الإتفاقية نواة للمزيد من التعاون والربامج 
امل�صرتكة بني اجلامعتني، م�صيدًا بال�صمعة التي تتمتع بها 
جامعة موؤتة يف العديد من اجلوانب الأكادميية والإدارية 

وعلى امل�صتويات كافة.
بالغ  ر�صا اخلوالدة عن  الدكتور  ال�صتاذ  اأعرب  وبدوره 
جهودهم  على  فيها  والعاملني  اجلامعة  لرئي�ص  �صكره 
ج بتوقيع التفاقية والتي ياأمل  وتعاونهم املثمر والذي توِّ
عمان  جامعة  مع  امل�صرتك  للتعاون  خري  بداية  تكون  اأن 
الأهلية، منوهًا خالل حديثه اأن الإدارات اجلامعية يجب 

وقّعت اتفاقية 
بين جامعة عمان 
األهلية ومؤسسة 
محمود الصعيدي 
لتكنولوجيا 
المعلومات

اإلستثمار في القطاع التعليمي
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اتفاقية لبرنامج الماجستير المشترك
 في أنظمة النقل الذكية )ITS( مع  جامعة مؤته

اأن يتجاوز تفكريها خارج اأ�صوارها يف البحث عن �صبل 
انعكا�ص  لها  يكون  واأن  املحلي  املجتمع  خلدمة  وو�صائل 
مبا�صر على اأرجاء الوطن كافة، موؤكدًا يف الوقت نف�صه 
عمان  جامعة  خلدمة  امكانيتها  ت�صع  موؤتة  جامعة  اأن 

الأهلية وعلى وجميع امل�صتويات.
مع  تعاون  اتفاقية  الأهلية  عمان  جامعة  وقعت  كما 
املعلومات  لتكنولوجيا  ال�صعيدي  حممود  موؤ�ص�صة 
اخلا�صة بربنامج املحا�صبة الإلكرتوين )نظام املحا�صبة 

.)acback
�صادق  الدكتور  الأ�صتاذ  وقعها  التي  التفاقية  وت�صمنت 
املوؤ�ص�صة  عن  ال�صعيدي  اجلامعة وحممود  رئي�ص  حامد 
على جمموعة من التطبيقات املحا�صبية املرتبطة ب�صبكة 
الرواتب،  حما�صبة  املخازن،  حما�صبة  مثل  الإنرتنت 
املالية  التقارير  واإعداد  املحا�صبية  القيود  اإعداد 

اخلتامية.
ويوفر النظام تقنية لعمل ن�صخ احتياطية من البيانات، 
ق�صم  لطلبة  واملتطورة  احلديثة  الربجمة  هذه  لتتيح 
الإلكرتوين  املوقع  على  مكان  اأي  من  الدخول  املحا�صبة 
اإثراء  اإلى  التفاقية  هذه  وتهدف  كما  وا�صتخدامه، 

اجلانب العملي التطبيقي لطلبة الق�صم.
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الفوج  طلبة  بتخريج  الأهلية  اإربد  جامعة  احتفلت 
درجة  على  احل�صول  متطلبات  اأنهوا  والذين   ،18
البكالوريو�ص واملاج�صتري يف الف�صل الدرا�صي الأول من 

العام اجلامعي  2015/2014 جلميع التخ�ص�صات.
حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  رعاية  حتت  احلفل  وجاء 
ال�صباريني رئي�ص جامعة اإربد الأهلية، وبح�صور عمداء 
يف  والإدارية  التدري�صية  الهيئات  واأع�صاء  الكليات، 

اجلامعة، وجموع كبرية من اأهايل اخلريجني.
الطلبة،  �صوؤون  عميد  عبابنة/  طالب  الدكتور  والقى 
»نبارك  فيها:  قال  كلمة احلفل،  التخريج،  رئي�ص جلنة 
للوطن  ونبارك  ولذويكم،  اخلريجني  اأعزاءنا  لكم 
وقائد الوطن، ولالأمة بهذه الكوكبة الرائعة من العلماء 
اجلامعة  قلب  يف  �صتبقون  باأنكم  موؤكدين  ال�صباب، 
من  اأ�صا�صي  ومكون  منها،  جزء  فانتم   و�صمريها، 
وم�صروعه  الوطن  هذا  بناة  واأنتم  ل  كيف  مكوناتها، 
وطنيتهم  و�صدق  �صبابنا  بوعي  ثقة  على  اإننا  الوطني، 

وانتمائهم«.
الطلبة يف جامعة  �صوؤون  من جهة اخرى نظمت عمادة 

اجلامعة  طلبة  مع  حوارية  ثقافية  ندوة  الأهلية  اإربد 
خاللها  حتدث  الداخلية«  اجلبهة  »حت�صني  بعنوان 
اأع�صاء جمعية ال�صوؤون الدولية، كل من: رئي�ص الوزراء 
عزت  والدكتور  املجايل،  ال�صالم  عبد  الدكتور  الأ�صبق 
رئي�ص جمل�ص  الأ�صبق/  والتعليم  الرتبية  وزير  جرادات 
اأمناء جامعة اربد الأهلية، والفريق الركن فا�صل علي 
لها  وقدم  الأ�صبق،  العام  الأمن  ال�صرحان/ مدير  فهيد 

عميد �صوؤون الطلبة يف اجلامعة الدكتور طالب عبابنة.
حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  رئي�ص  الندوة  وح�صر 
ال�صباريني وعمداء الكليات، وعدد من اأع�صاء جمل�ص 
الأمناء وهيئة املديرين، وجمع كبري من اأع�صاء الهيئات 
التدري�صية والإدارية والطالبية يف اجلامعة، وعدد من 

كبار م�صوؤويل حمافظة اربد.
احلوار  بداية  يف  املجايل  ال�صالم  عبد  الدكتور  واأكد 
على �صرورة ت�صافر اجلهود الأردنية لتح�صني اجلبهة 
الداخلية من خماطر ما يحدث بدول اجلوار من حروب 
واإراقة  وال�صتقرار  الأمن  فقدان  يف  ت�صببت  ونزاعات 
دماء �صعوبها، مبينًا بان علينا تقدمي امل�صلحة الوطنية 

الأوقات  جميع  يف  ال�صخ�صية  م�صاحلنا  على  العليا 
والظروف.

وقدم الدكتور املجايل �صرحًا مف�صاًل عن ن�صاأة اجلمعية 
تعمل  التي  الأ�صا�صية  واملرتكزات  واأهدافها  وتطورها 
لأجلها واأ�صار اإلى اأن اجلمعية هي موؤ�ص�صة اأهلية تاأ�ص�صت 
احلكومات  روؤ�صاء  من  نخبة  وت�صم  عامًا   30 نحو  قبل 
ال�صابقة ووزراء �صابقني وعدد من املفكرين وال�صيا�صيني 
ورجال الدولة واأ�صاتذة اجلامعات، وتتناول يف اأعمالها 
املوا�صيع  من  وغريها  ال�صاعة  حديث  املحلية  ال�صوؤون 
ال�صاحة  على  يدور  وما  البلد  امن  مت�ص  التي  الهامة 
يتم  بتو�صيات  للخروج  مناق�صتها  يتم  حيث  الأردنية 
التوا�صل  وو�صائل  املختلفة  الإعالم  و�صائل  عرب  ن�صرها 
ب�صرورة  الأردين  املجتمع  اأبناء  لتوعية  الجتماعي 
الوطن،  اأمن  الدفاع عن  �صبيل  تكاتف كافة اجلهود يف 

والوقوف جنبًا اإلى جنب مع الجهزة الأمنية واجلي�ص.
نقوم  الأردن  يخ�ص  فيما  الهامة  الأمور  »اإن  وقال: 
ب�صياغة التو�صيات ونرفعها اإلى جاللة امللك واحلكومة 
لالطالع عليها واتخاذ ما يرونه منا�صبًا ب�صاأنها«، موؤكدًا 
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يلعبه طلبة  الذي  الدور اجلوهري  ال�صياق على  يف هذا 
الإعالم  ورجال  الدين  ورجال  والأ�صاتذة  اجلامعات 
امل�صلحة  القوات  دعم  يف  املجتمع  فئات  من  وغريهم 
حت�صني  يف  اأ�صا�صيًا  اأمرًا  يعد  والذي  العام  والأمن 

اجلبهة الداخلية.
حت�صني  حول  اجلمعية  بيان  جرادات  الدكتور  وتال 
غري  بفرتة  متر  املنطقة  باأن  وقال  الداخلية  اجلبهة 
تاأثريًا  دولها  على  اأثرت  ال�صتقرار  عدم  من  م�صبوقة 
بع�صها  انهيار  حد  و�صلت  متفاوتة  وبدرجات  �صلبيًا 
وتكاثرت احلركات ذات الفكر املتطرف والتكفريي التي 
اأخذت متار�ص الإرهاب باأب�صع �صوره حتت غطاء الدين 
والطائفية  واملذهبية  الدينية  النق�صامات  وتعاظمت 

والقومية التي غذتها جهات اأجنبية م�صبوهة.
وارتفاع  القت�صادية  امل�صاكل  اإلى  البيان  يف  ولفت 
يعاين  التي  الفقر  م�صاحات  وات�صاع  البطالة  ن�صبة 
الأردن  حترك  ذلك  من  الرغم  وعلى  الأردن،  منها 
هناك  اأن  حيث  ومبكر  ملحوظ  ب�صكل  الإ�صالح  نحو 
بالنظام  املتمثلة  الأردنية  الثوابت  على  وطنيًا  توافقًا 
املجتمع  ووحدة  الد�صتورية  والدولة  الها�صمي  امللكي 
اأن  تبني  املنطقة  يف  الأحداث  جمريات  واإن  الأردين، 
فرتة عدم ال�صتقرار وال�صراعات املذهبية وال�صيا�صية 
واأن  �صنوات،  لعدة  ت�صتمر  قد  الأجنبية  والتدخالت 
الفل�صطينية  لالأرا�صي  الإ�صرائيلي  الحتالل  ا�صتمرار 
ال�صلطات  متار�صها  التي  التع�صفية  والإجراءات 
وال�صتمرار  املقد�صة،  الأماكن  يف  وخا�صة  الإ�صرائيلية 
وبناء  املحتلة  الفل�صطينية  الأرا�صي  م�صادرة  يف 
امل�صتوطنات عليها، كل هذا يعترب تهديدًا لأمن الأردن 
بل  فح�صب  ال�صتقرار  عدم  يف  لي�ص  جوهريًا  و�صببًا 

وانت�صار الإرهاب بكافة اأ�صكاله.
اإلى  الطمئنان  ي�صتطيع  ل  الأردن  اأن  البيان«  وا�صاف 
اأن النار �صتبقى خارج حدوده اإل بتعزيز �صمود اجلبهة 
الداخلية وجاهزيتها لتتمكن من دعم القوات امل�صلحة 
للمحافظة  واحدًا  �صفًا  معها  والوقوف  الأمن  واأجهزة 

على اأمن وا�صتقرار الأردن.
واأكد البيان على اأن عدم ا�صتقرار املنطقة وال�صراعات 
العربية  لالإخفاقات  حتمية  نتيجة  جاءت  الدائرة 
امل�صتمرة �صواء اأكان ذلك يف و�صع اإ�صرتاتيجية عربية 
مبا  اأو  التو�صعي،  ال�صهيوين  امل�صروع  ملواجهة  موحدة 
اأدى  مما  دولة،  كل  يف  احلكم  اأنظمة  بتطوير  يتعلق 
التطرف  والإحباط وظهور  بالياأ�ص  ال�صعوب  �صعور  اإلى 
والإرهاب وتدخل اأطراف مت�صرتة الغايات والأهداف، 
غري حمددة الهوية، عملت على تغذية عنا�صر التطرف 
الذي  الأمر  م�صاحلها،  خدمة  اأجل  من  والإرهاب 
واخرتاق  هائلة،  ب�صرعة  لالنت�صار  العنا�صر  هذه  مكن 
وت�صريد  والدمار  والقتل  الفو�صى  ون�صر  احلدود، 
ال�صكان وتهجريهم، والو�صول اإلى فئة ال�صباب وخا�صة 
طلبة املدار�ص واجلامعات، والعمل على غ�صل عقولهم 
اأو  املذهب  اأو  الدين  وبا�صم  وال�صلطة  املال  باإغراءات 

التخل�ص من الدولة الفا�صدة.
و�صدد البيان على الدور الذي تلعبه املوؤ�ص�صات الرتبوية 
الكبرية  وم�صوؤوليتها  والجتماعية  والثقافية  والدينية 
من حيث تنوير وتوعية كافة اأفراد املجتمع اإلى خطورة 
وعلى  عليهم  والإرهاب  والتكفري  التطرف  حركات 

الوطن حتت اأي غطاء ديني اأو مذهبي اأو طائفي.
ون�ص البيان اأي�صًا: »اأن املرحلة الع�صيبة التي متر بها 
املواطنني  كافة  من  تتطلب  منها،  جزء  والأردن  الأمة 

مهما كانت مواقفهم واجتاهاتهم ومطالبهم اأن يتنبهوا 
نحو  وجهودهم  طاقاتهم  كل  يح�صدوا  واأن  خلطورتها، 
الأولوية التي تعلو على كافة الأولويات وهي درء واإبعاد 
وا�صتقراره  اأمنه  على  واحلفاظ  الأردن  عن  اخلطر 
واعتبار اأنف�صهم �صركاء للدولة ورديف للقوات امل�صلحة 
اإلى  بر�صالة  بعثنا  قد  نكون  وبهذا  الأمنية،  والأجهزة 
وذويكم  اأهلكم  باأن  الأمن  واأجهزة  امل�صلحة  القوات 
بخري يقفون معكم وي�صدون على اأيديكم القاب�صة على 
لكم  ويقولون  الوطن  اأعداء  اإلى  املوجه  ال�صالح  زناد 
الوطن الذي احت�صنكم  اأياديكم و�صلم  �صلمتم و�صلمت 
عليه  حتافظون  كيف  تعرفون  رجاًل  فاأ�صبحتم  اأطفاًل 
عنه«.وتطرق  الأذى  لإبعاد  والنفي�ص  بالغايل  وتدفعون 
للبيان  �صمولية  نظرة  اإلى  حديثة  يف  ال�صرحان  الفريق 
الت�صدي  املرحلة هي  الأولى يف هذه  الأولوية  اأن  واأكد 
املخطط  ودح�ص  والتكفريية،  املتطرفة  لالأفكار 
ال�صهيوين يف اإقامة دولة يهودية هدفها تفكيك املجتمع 
الإ�صالمي والنيل منه باإثارة الفنت والنعرات العن�صرية 
وعرب  كاأردنيني  واجبنا  من  اإن  والطائفية.واأ�صاف 
والعقل  بالفكر  املخططات  لهذه  الت�صدي  وم�صلمني 
اإلى ح�صور  وحت�صني اجلبهة الداخلية، داعيا اجلميع 
وامل�صاركة  اجلمعية،  تقيمها  التي  الدورية  الجتماعات 
بتو�صيات  للخروج  والآراء  الأفكار  وطرح  الفاعلة 

جميعها ت�صب يف م�صلحة الوطن.
يف املقابل و�صمن اأن�صطة وفعاليات عمادة �صوؤون الطلبة 
اإربد الأهلية، افتتح الأ�صتاذ الدكتور حممد  يف جامعة 
الأردين  الرتاث  معر�ص  اجلامعة  رئي�ص  ال�صباريني 
والثقافة/ عجلون،  للرتاث  القرية  مع جمعية  بالتعاون 

ومعر�صا فنيا لر�صومات الطلبة املتميزين.
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المدارس سباقة في استحداث عمليات التبادل الثقافي والمعرفي

مدارس النظم الحديثة ...
 المكان األفضل إلعداد وتربية الناشئين

يف  املتمثل  املا�صي  اإلى  ت�صتند  باأنها  تتميز 
احلا�صر  على  وتركز  العربية،  الأمة  تراث 
فيه،  احلياة  وم�صتجدات  وتطوراته  بواقعه 
حياة ال�صعب العربي وبخا�صة ال�صعب الأردين 

العربي الأ�صيل.
امل�صتقبل  ت�صت�صرف  احلديثة  النظم  مدار�ص 
حياة  يف  وتطورات  توقعات  من  يحمله  مبا 
العربي،  الإن�صان  وحياة  بعامة،  الإن�صان 
ويتج�ّصد   ، احلال  بطبيعة  الأردين  والإن�صان 
وتربيته  ورعايته  بالطالب،  بالهتمام  ذلك 
وتعليمه، والأخذ بيده، من اأجل اإبراز اإمكاناته 

وقدراته ومتكينه من الإبداع والبتكار
م�صطفى  الدكتور  العام  مديرها  ويقول 
ان  لـ«امل�صتثمرون«،  حديثه  خالل  العفوري 
النا�صئني  تربية  يف  متثل  مدار�صنا  ر�صالة 
اإلى  ينتمون  مواطنني  يكونوا:  لكي  واإعدادهم 
قادرين  مواطنني  الأردين،  العربي  جمتمعهم 

التي  امل�صكالت  وحل  التحديات  مواجهة  على 
يعتزون  والإبداع،  البتكار  وعلى  تواجههم 
وتراثهم  العربية،  ولغتهم  وهويتهم  بتاريخهم 
امل�صوؤولية  يتحملون  احلنيف،  دينهم  وقيم 
والرتقاء،  التطور  على  ويقدرون  ويبادرون، 
واخلري  احلق  �صبيل  يف  مهاراتهم  ي�صتخدمون 
التعلم م�صتقلني، ويجيدون  واجلمال، يجيدون 
ا�صتخدام مهارات التوا�صل والتفكري، ويواكبون 
)التكنولوجية(  والتقنية  العلمية  املكت�صفات 
نظافة  على  ويحر�صون  الإن�صانية،  والعلوم 
بيئتهم وجمالها، وذلك من اأجل اأن تعود اأمتنا 
الإن�صانية  العلوم  يف  رائدة  عهدها  �صابق  اإلى 
و�صائر العلوم الأخرى، فتحرر اأر�صها وت�صتقل 
خدمة  يف  الطليعي  دورها  وتوؤدي  بقرارها، 

الإن�صانية .
وي�صيف: ان مدار�ص النظم احلديثة ت�صتهدف 
ظل  يف  خا�صة  املجتمع،  يف  الو�صطى  الطبقة 

يعاين  حيث  ال�صعبة  القت�صادية  الظروف 
ابناء هذه الطبقة من تدين م�صتويات دخولها، 
اأق�صاط  احلديثة  النظم  مدار�ص  جعلت  لذلك 
الدوام،  على  احلقيقه  هذه  تراعي  طالبها 
م�صريا الى ان املدار�ص مل ترفع اأق�صاطها على 

مدى ال�صنوات الخرية.
مزيد  اإلى  احلديثة  النظم  مدار�ص  وتتطلع 
التعليمية/التعلمية،  العملية  يف  التحديث  من 
اإعدادا  يف  التكنولوجيا  اعتماد  من  واملزيد 

�صباب امل�صتقبل.
احلديثة  النظم  مدار�ص  ان  العفوري   ويقول 
واملقررات  التعليمية  املناهج  اإغناء  يف  �صّباقة 
اأجل  من  املختارة،  الإ�صافية  باملواد  واإثرائها 
حتقيق روؤيتها ور�صالتها وحتقيق اأهداف تربية 
بالأن�صطة  الهتمام  و  تعليمهم،  قبل  الن�صء 
�صقل  على  منها  وحر�صًا  للمنهاج،  املرافقة 
العقلية  اجلوانب  واإمناء  الطلبة  �صخ�صيات 

العفوري: المدارس 
تتميز بأنها تستند 
إلى الماضي المتمثل 
في تراث األمة 
العربية
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تستهدف الطبقة الوسطى في المجتمع ولم تقم برفع رسومها على مدار السنوات االخيرة

تعمل على إغناء المناهج والمقررات
 وإثرائها بالمواد اإلضافية المختارة

املعرفية والروحية والوجدانية واجل�صدية.
املبتكرات  اأحدث  با�صتقدام  وتقوم  كما 
وتدريب  التكنولوجية(   ( والتقنية  العلمية 
تعليمهم  ا�صتخدامها يف  والطلبة على  املعلمني 
اأحدث  واإن�صاء   ، حياتهم  و�صوؤون  وتعلمهم 
يف  وتوظيفها  العلمية  املختربات  واأ�صمل 

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

الأمريكية، وتركيا .
ا�صتحداث  يف  �صباقة  املدار�ص  وكانت  كما 
ب�صكل  واملعريف  الثقايف  التبادل  عمليات 

البلدان  اإلى  الطالب  ابتعاث  طريق  عن  عام، 
املختلفة، وا�صتقبال الطالب من تلك البلدان ، 
وال�صروع يف تعليم بع�ص اللغات الأخرى، كاللغة 
م�صتقباًل،  ال�صينية  ورمبا  والفرن�صية  الرتكية 
ب�صكل اختياري، ا�صتجابة لدعوة وزارة الرتبية 

والتعليم الأردنية.

اإلستثمار في القطاع التعليمي
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اإلستثمار في قطاع التأمين

حققت  اإنها  الأردنية  التاأمني  �صركة  قالت 
اأرباحًا �صافية بعد ال�صريبة واملخ�ص�صات 
الربع  عن  دينار  األف   901.167 بقيمة 

الأول من عام 2015.
الول  الربع  خالل  املالية  البيانات  وح�صب 
ارباح  بلغت  فقد  العام احلايل 2015،  من 
مليون   1.3 حوايل  ال�صريبة  قبل  ال�صركة 
جمموع  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف  دينار، 
احلايل  العام  من  اذار  لنهاية  ايراداتها 
2015 حوايل 9.5 مليون دينار مقارنة مع 
للفرتة ذاتها من  حوايل 9.2 مليون دينار 

العام املا�صي 2014.
التامني  �صركة  موجودات  جمموع  وبلغ 
العام  من  الول  الربع  خالل  الردنية 

احلايل حوايل 80.6 مليون دينار.
الردنية  التاأمني  ل�صركة  العام  املدير  وقال 
عماد عبد اخلالق اأن النتائج املالية احلالية 
لل�صركة تعزز من مكانتها يف ال�صوق الردين 
التاأمني  �صركات  اكرب  من  بذلك  لتكون 
الول  الربع  ال�صركة خالل  فاداء  الردنية، 
من العام احلايل 2015 يعترب اجنازا اآخر 

ب�صكل  ويدلل  عملها،  م�صرية  اإلى  ي�صاف 
من  املتبعة  الجراءات  �صالمة  على  كبري 
التي  املالية  واملالءة  ادارتها  جمل�ص  قبل 

تتمع بها.
على  بالرتكيز  �صتقوم  ال�صركة  ان  واأ�صاف 
رفع م�صتوى خدماتها التي تقدمها للعمالء 
يف  منوها  العاملية،  امل�صتويات  اإلى  لت�صل 
الوقت نف�صه اإلى ان ال�صركة �صتوا�صل العمل 
واحلفاظ  الرباح،  يف  الزيادة  يحقق  مبا 
ال�صوق  يف  وتعزيزه  الريادي  املوقعها  على 
حجم  تو�صيع  على  �صتعمد  حيث  املحلي، 
لي�صمل  الأ�صواق  يف  واأعمالها  ن�صاطاتها 
متطلبات  كافة  ويلبي  القطاعات  كافة 

ورغبات العمالء.
تتميز  ال�صركة  اأن  اإلى  اخلالق  عبد  واأ�صار 
كما  التامني،  قطاع  يف  الكبرية  ب�صمعتها 
وتتميز اي�صا ب�صرعتها يف ال�صتجابة لكافة 
اوقات  يف  وت�صويتها  املقدمة  املطالبات 
وذات  مكتملة  خدماتها  تكون  لكي  قيا�صية 
مل�صة �صخ�صية، حيث قامت على مر �صنوات 

عملها ببناء عالقات قوية مع العمالء.

901 ألف دينار أرباح
 »التأمين األردنية« للربع االول 
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عبد الخالق: الشركة 
استطاعت بناء عالقات 

قوية مع العمالء



اإلستثمار في قطاع التأمين

اأرباحًا  حققت  اأنها  للتاأمني  الفرن�صية  الأردنية  �صركة  قالت 
الربع  األف دينار عن  بقيمة 132.36  ال�صريبة«  »بعد  �صافية 

الأول من عام 2015.
وبح�صب البيانات املالية لل�صركة خالل الربع الول من العام 
الأول  الربع  يف  للربحية  ال�صركة  حتولت  فقد   ،2015 احلايل 
من عام 2015، مقابل خ�صائر حققتها يف الربع الأول من عام 
ايرادات  جمموع  وبلغ  كما  دينار،  األف   34.04 بقيمة   2014
لعام احلايل حوايل 5 ماليني دينار  لنهاية اذار من  ال�صركة 
العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   3.7 حوايل  مع  مقارنة 

املا�صي 2014.
وقال املدير العام لل�صركة الأردنية الفرن�صية للتاأمني الدكتور 
وليد زعرب، ان النتائج اأعاله دليل على ثقة العمالء امل�صتمرة 
متانة  اي�صا  تعك�ص  وهي  تقدمها،  التي  التامينية  باخلدمات 

املركز املايل لل�صركة.
الجنازات  من  املزيد  حتقيق  �صتوا�صل  ال�صركة  اأن  واأ�صاف 
الذي  الوقت  يف   ،2015 احلايل  العام  خالل  الرباح  وحتقيق 
يف  ي�صاهم  مبا  التامينية  اخلدمات  اأف�صل  تقدمي  �صتوا�صل 

متتني العالقة مع العمالء ل�صتمرارية التعاون.
واأ�صار الى ان ال�صركة ت�صعى لتحقيق م�صتوى عال من التميز 
لتلبية  عالية  بجودة  التاأمينية  احلماية  وتقدمي  اخلدمة  يف 

الحتياجات املتغرية للعمالء وباأ�صعار عادلة.
�صرعتها  مبيزة  تتمتع  ال�صركة  ان  قائال،  زعرب  وتابع 
اوقات  يف  وت�صويتها  املقدمة  املطالبات  لكافة  بال�صتجابة 

قيا�صية لكي تكون خدماتها مكتملة وذات مل�صة �صخ�صية.

ال�صريبة  بعد  ال�صافية  للتامني  الو�صط  ال�صرق  �صركة  ارباح  بلغت 
خالل الربع الول من العام احلايل 2015 حوايل 1.08 مليون دينار.

قبل  ال�صركة  ارباح  بلغت  فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وبح�صب 
جمموع  فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف  دينار،  مليون   1.2 حوايل  ال�صريبة 
ايراداتها خالل الربع الول من العام احلايل 2015 حوايل 5.6 مليون 

دينار، كما وبلغ اجمايل الق�صاط املكتتبة 8.86 مليون دينار.
وبلغ جمموع موجودات �صركة ال�صرق الو�صط للتامني لنهاية اذار من 
مقابل حوايل 81.3  دينار  مليون  العام احلايل 2015 حوايل 82.8 

مليون دينار لغاية 31 كانون الول من العام املا�صي 2014.
من جهته قال الرئي�ص التنفيذي ل�صركة �صركة ال�صرق الو�صط للتامني 
اأن ال�صركة حافظت على النتائج الإيجابية  الدكتور رجائي �صوي�ص، 

حـيث ا�صتطاعت احلفاظ على تنـوع وتـوازن اإيراداتها من الأق�صاط.
خالل  حتقيقها  ال�صركة  ا�صتطاعت  التي  املالية  النتائج  ان  واأ�صاف: 
ال�صهور الثالثة الولى من العام و يف ظل هذه الظروف ال�صعبة التي 
متر بها املنطقة و العامل يعترب اجنازا تفخر به ال�صركة، وهو مبثابة 
دفعة لل�صركة للتفوق و دليل على جناح ال�صرتاتيجية التي اتبعتها يف 

ال�صنوات الأخرية.
وتابع �صوي�ص قائال،  اأن ال�صركة تتطلع لهذا العام باإيجابية مطلقة، 
فعلى الرغم من التحديات وال�صعوبات وبالعتماد على تطبيق خطة 
ال�صركة ال�صرتاتيجية واملو�صوعة للعام احلايل 2015 وفريق ال�صركة 
م�صتمر يف  وازدهار  واعدة  بنتائج  التنبوؤ  ن�صتطيع  املتمر�ص،  وكادرها 

اإجنازات ال�صرق الو�صط للتامني.
تطوير  على  الرتكيز  يف  ا�صتمرت  ال�صركة  ان  الى  �صوي�ص  واأ�صار 
�صيا�صة  باعتماد  اإلى م�صتويات مهنية عالية،  بهم  والإرتقاء  املوظفني 
ال�صهادات  على  احل�صول  على  وت�صجيعهم  املوظفني  وتطوير  تدريب 
من  املوؤهلني  ن�صبة  وارتفعت  التاأمني،  حقل  يف  املتخ�ص�صة  العلمية 

موظفي ال�صركة والتي اأ�صبحت تفوق مثيالتها يف معظم ال�صركات.

132 ألف دينار أرباح 
»األردنية الفرنسية 
للتأمين« للربع األول

1.08 مليون دينار 
»الشرق األوسط للتأمين«

 للربع األول

زعرب: الشركة 
تسعى لتحقيق 

مستوى عاٍل 
من التميز في 

الخدمة

صويص: الشركة 
تتطلع لهذا 

العام بإيجابية 
مطلقة رغم 

التحديات 
والصعوبات
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2.6 مليون دينار أرباح 
»الشرق العربي للتأمين« للربع األول
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عبد الخالق: هذه النتائج 
القياسية تأتي بالرغم
 من أوضاع المنطقة 

االقتصادية الصعبة

للتاأمني  العربي  ال�صرق  �صركة  اإدارة  جمل�ص  اأقر 
املالية  البيانات   2015 ل�صنة  الثاين  اجتماعه  يف 

لل�صركة للفرتة املنتهية يف 2015/03/31.
اإن  اللوزي  نا�صر  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
العام  من  الأول  الربع  خالل  ال�صركة  »اأعمال 
املكتتبة  الأق�صاط  بلغت  اإذ  قيا�صية  كانت  احلايل 
يف  دينار  مليون   27 مع  مقارنة  دينار  مليون   35

2014 بزيادة ن�صبتها 30 %«.
كما بلغ �صايف الربح قبل ال�صريبة واملخ�ص�صات 
 2.8 مع  مقارنة  دينار  ماليني   4 الأول  الربع  يف 
مليون دينار ل�صنة 2014 بزيادة قدرها 42 % عن 
ال�صريبة يف  بعد  الربح  اأما �صايف  ال�صابق،  العام 
الربع الأول فقد بلغ 2.6 مليون دينار مقارنة مع 
1.8مليون دينار ل�صنة 2014 بزيادة مقدارها 47 

%عن العام ال�صابق.
دينار  مليون  مبقدار11.8  املوجودات  وزادت 
بلغت  حيث  العام2015  من  الأول  الربع  خالل 
دينار  مليون   94 مع  مقارنة  دينار  105.8مليون 
يف بداية العام  بزيادة ن�صبتها12.6 % عن العام 

ال�صابق 2014.
وزادت الودائع البنكية مبقدار1.77 مليون دينار 
 2014 ال�صابق  العام  عن   % بن�صبة5.2  اأردين 
اأن  اللوزي  واأ�صاف  دينار،  مليون  لت�صل35.4 
الطموحة  خططها  تطوير  يف  ما�صية  ال�صركة 
املنتجات  من  املزيد  واإ�صافة  الإنتاج  زيادة  يف 
يف  رغباته  وحتقق  املواطن  تخدم  التي  التاأمينية 
�صمان �صحته وممتلكاته بطريقة اآمنة لدى �صركة 

تتمتع بامل�صداقية والريادة. 

عبد  ع�صام  لل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 
تاريخ  يف  القيا�صية  النتائج  »هذه  اإن  اخلالق 
الكبرية  اجلهود  مع  من�صجمة  تاأتي  ال�صركة 
واملتوا�صلة التي يبذلها الكادر الب�صري املوؤهل يف 
ال�صركة بالرغم من الأو�صاع الإقت�صادية املرتدية 

على م�صتوى املنطقة.
ال�صركة قامت بدفع مبالغ تعوي�صات  اأن  وا�صاف 
 2015 العام  من  الأول  الربع  خالل  للمت�صررين 
بلغت 16.3 مليون دينار، ودون اأن يوؤثر ذلك على 
يتم  مل  كما  لل�صركة،  الربحية  اأو  ال�صيولة  ن�صبة 
لل�صركة  الثابتة  الودائع  من  مبالغ  اأية  ا�صتخدام 
كانت  عما   %  5.2 من  اأكرث  بدورها  زادت  والتي 
عليه يف بداية العام، وهو موؤ�صر كبري على قدرة 
ال�صركة على دفع اأي مبالغ تعوي�صات،مما يجعلها 
اخليار الأف�صل والأكرث اأمانًا للمن�صاآت وال�صركات 
واملوؤ�ص�صات الكربى، ويعزز مكانة ال�صركة الأكرث 
اإنتاجًا ومالءة مالية غري م�صبوقة  ربحية والأكرث 

يف ال�صوق املحلي«.
العربي  ال�صرق  �صركة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
اخلليج  جمموعة  مظلة  �صمن  تعمل  للتاأمني 
للتاأمني املتواجدة يف �صبع دول عربية،الأمر الذي 
التاأمينية  واملنتجات  اخلدمات  دعم  يف  �صاهم 
على  احلفاظ  دعم  كما  ال�صركة،  تقدمها  التي 
وقد مت احلفاظ  امل�صتمر، هذا  تقدمها وجناحها 
على قوة املالءة املالية لل�صركة بدرجة B++، وهو 
التاأمني  �صركات  م�صتوى  على  الأعلى  الت�صنيف 
على  التا�صعة  لل�صنة  املحلي  ال�صوق  يف  العاملة 

التوايل.
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اإنها  للتاأمني  الأردنية  العربية  املجموعة  �صركة  قالت 
حققت اأرباحا �صافية »بعد ال�صريبة«  بقيمة 226.42 

األف دينار عن الربع الأول من عام 2015.
ارباح  بلغت  فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وبح�صب 
يف  دينار،  الف   257.001 ال�صريبة  قبل  ال�صركة 
الوقت الذي بلغ فيه جمموع موجودات ال�صركة خالل 
 17.3 حوايل   2015 احلايل  العام  من  الول  الربع 
مليون دينار مقابل 15.5 مليون دينار لغاية 31 كانون 

الول من العام املا�صي 2014.
العربية  املجموعة  ل�صركة  العام  املدير  قال  من جهته 
املالية  النتائج  اإن  جعنينة،  ا�صامة  للتاأمني  الأردنية 
اداء  يف  ملحوظا  وتطورا  اجنازا  ت�صكل   2014 للعام 
ال�صركة يف ظل الو�صاع القت�صادية وال�صيا�صية التي 
توجهات  �صحة  على  توؤكد  التي  املنطفة،  ت�صهدها 
ومتيزها  الكتتابية،  ال�صيا�صة  يف  وفل�صفتها  ال�صركة 
جتاه  تعهداتها  بكافة  والوفاء  وال�صفافية  بامل�صداقية 

زبائنها.
و�صدد جعنينة على اأن ال�صنة احلالية 2015، �صت�صكل 
يف  تتلخ�ص  التي  لل�صركة،  العامة  لل�صيا�صة  امتدادا 
زيادة  يف  ال�صتمرار  خالل  من  عملها  يف  التو�صع 
مع  ين�صجم  مبا  الرباح،  ورفع  ال�صوقية  احل�صة 
تطلعات جمل�ص الدارة وامل�صاهمني وجمهور املتعاملني 

مع ال�صركة.

الول من  الربع  �صركة ميدغلف خالل  ال�صريبة«  »بعد  ارباح  بلغ �صايف 
العام احلايل 2015 ما جمموعه 91.967 الف دينار مقارنة مع 17.335 

الف دينار للربع الول من العام املا�صي 2014.
وبح�صب البيانات املالية لل�صركة، فقد بلغت ارباح ال�صركة قبل ال�صريبة 
العام احلايل  الربع الول من  الف دينار خالل  ما جمموعه 254.629 
من  ذاتها  للفرتة  دينار  الف   47.7041 جمموعه  ما  مع  مقارنة   2015
العام املا�صي 2014، كما وبلغ جمموع ايرادتها لغاية نهاية اآذار من العام 

احلايل 2015 لتبلغ حوايل 4.5 مليون دينار.
وقال املدير العام ل�صركة ميدغلف عالء عبد اجلواد، ان ال�صركة وا�صلت 
انتهاج الأ�صلوب الأمثل لتطبيق مفاهيم اإدارة املخاطر وال�صتمرار يف بناء 
احتياطيات مالية قوية لرت�صيخ �صمعتها الطيبة يف �صوق التاأمني الأردين، 

ولدى قاعدتها من العمالء وال�صركاء ال�صرتاتيجيني.
وارتفعت جمموع موجودات ال�صركة للفرتة ذاتها لتبلغ حوايل 26 مليون 
دينار مقارنة مع حوايل 25.5 مليون دينار لغاية 31 كانون الول من العام 

املا�صي 2014.
واأ�صاف عبد اجلواد، ان ال�صركة خطت لتكون من اف�صل �صركات التاأمني 
العاملة يف ال�صوق، ولتبقى املوؤ�ص�صة الرائدة يف اعمال التامني وخدماتها 
التقدم يف  التي يعلوها اللتزام بقيم ثابتة ورا�صخة واملتمثلة يف �صمان 

الداء.
وتابع قائال »اإن هذه النتائج جاءت كمح�صلة للجهود املبذولة من املوظفني 
العمليات  لتعزيز  ال�صركة  اإدارة  و�صعتها  التي  الأهداف  لتحقيق  كافة 

الت�صغيلية وتقدمي منتجات تاأمينية مبتكرة تلبي احتياجات ال�صوق«.

226 ألف دينار 
»المجموعة العربية 
للتأمين« للربع األول

91 ألف دينار أرباح 
»ميدغلف« للربع األول

جعنينة: النتائج 
المتحققة 
تؤكد على 

صحة توجهات 
الشركة 

وفلسفتها

عبد الجواد: 
الشركة 

واصلت انتهاج 
األسلوب 

األمثل لتطبيق 
مفاهيم إدارة 

المخاطر
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قامت �صركة الأولى للتاأمني بال�صتحواذ على ح�صة م�صيطرة 
)76%( يف �صركة الريموك للتاأمني يف الأردن. 

وتعترب ال�صفقة التجارية املقدرة مببلغ 15 مليون دولر والتي 
مت اإمتامها يف �صوق عمان املايل باأنها احدى اكرب ال�صفقات 
هذا  يوؤدي  و�صوف  الأخرية،  الأعوام  يف  املنطقة  يف  التجارية 
ال�صتحواذ الى تو�صيع اآفاق اأعمال �صركة الأولى للتاأمني ويوفر 

لل�صركة مدخاًل الى ال�صوق الأردين للتاأمني على احلياة.
ويتوقع ان يتم عملية دمج كافة عمليات �صركة الريموك للتامني 
مع عمليات �صركة الأولى للتاأمني مع بداية العام املقبل 2016، 
و�صيكون رئي�ص جمل�ص ادارة ال�صركة امين املجايل، اما املدير 

العام علي الوزين.
الربع  خالل  للتامني  الريموك  ل�صركة  املالية  النتائج  وكانت 
يف  �صلبي  حتول  الى  اأ�صارت   2015 احلايل  العام  من  الول 
النتائج، حيث حققت خ�صائر تقدر بـ 97.0 األف دينار تقريًبا.

وبح�صب البيانات املالية لل�صركة، فقد حققت خ�صائر يف الربع 
الأول من عام 2015 مقارنة باأرباح الربع الأول من عام 2014 

التي بلغت حوايل 178.83 األف دينار.
بن�صبة  ال�صنوية  اأرباحها  تراجع  اأعلنت  قد  الريموك  وكانت 
عام  عن  دينار  األف   214.52 بقيمة  اأرباحا  لتحقق   %66.1
حوايل  بلغت  التي   2013 عام  يف  باأرباحها  مقارنة   ،2014

632.3 األف دينار.
وتعمل ال�صركة يف كافة اأعمال التاأمني �صد احلريق، واحلوادث، 
والتاأمني البحري، واجلوي، والربي، والتاأمني ال�صحي، واأعمال 

التاأمني على احلياة، واإعادة التاأمني.

اإنها حققت  للتاأمني  الأوروبية  العربية  املجموعة  �صركة  قالت 
اأرباحًا �صافية »بعد ال�صريبة« بقيمة 107.84 األف دينار عن 

الربع الأول من العام احلايل 2015.
وك�صفت البيانات املالية ، ان �صركة املجموعة العربية الأوروبية 
الف   141.893 بقيمة  ال�صريبة  قبل  ارباحا  حققت  للتاأمني 
دينار، يف الوقت الذي بلغت فيه جمموع ايرادات ال�صركة خالل 
الربع الول من العام احلايل 2015 حوايل 4.4 مليون دينار 
العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون  حوايل 3.5  مع  مقارنة 

املا�صي 2014.
العام  من  اذار  لنهاية  ال�صركة  موجودات  جمموع  وبلغ  كما 
حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   26.1 حوايل   2015 احلايل 
املا�صي  العام  من  الول  كانون   31 لغاية  دينار  مليون   24.8

.2014
وقال مدير عام �صركة املجموعة العربية الأوروبية للتاأمني با�صم 
خلف حدادين، ان ال�صركة م�صتمرة يف تطوير ادائها والتو�صع 
يف عملها على كافة اجلوانب، وهو ما يحتم عليها زيادة اجلهد 
يف  الجنازات  حتقيق  ملوا�صلة  ال�صعدة  كافة  على  املبذول 

امل�صتقبل.
واأ�صاف اأن ال�صركة وبناء على خطة عملها على تو�صيع م�صاحة 
مبيعاتها لتغطي خمتلف اخلدمات التامينية، م�صريا الى ان 
�صركة املجموعة العربية الأوروبية للتاأمني حتر�ص على مواكبة 
على  متوا�صلة  ب�صورة  وتعمل  عامليًا،  التاأمني  خدمات  تطّور 
عك�ص هذا التطور يف باقة خدماتها التاأمينية املقدمة لعمالئها 

يف الأردن ، م�صخرة خرباتها الطويلة يف �صناعة التاأمني.

107 ألف دينار أرباح »العربية 
األوروبية للتأمين«

 للربع األول

شركة األولى للتأمين 
تستحوذ على 76% من 

شركة اليرموك للتأمين

حدادين: الشركة 
ستواصل تطوير 

ادائها والتوسع 
في عملها

اإلستثمار في قطاع التأمين
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بعد  اأرباحًا �صافية  اإنها حققت  الوطنية   التاأمني  قالت �صركة 
األف دينار عن الربع الأول من عام  ال�صريبة بقيمة 374.02 

.2015
وبح�صب البيانات املالية لل�صركة، فقد منت الأرباح ال�صافية يف 
الربع الأول من عام 2015 بن�صبة 64.5%، مقارنة باأرباح الربع 
الأول من عام 2014، والبالغة 227.32 األف دينار، كما منت 
ارباح ال�صركة قبل ال�صريبة لتبلغ ما جمموعه 481.966 الف 
العام  الول من  للربع  دينار  الف  دينار مقارنة مع 293.284 

املا�صي 2014.
احلايل  العام  من  اذار  لنهاية  ال�صركة  ايرادات  جمموع  وبلغ 
2015 حوايل 3.5 مليون دينار، يف الوقت الذي بلغ فيه جمموع 
موجودات ال�صركة حوايل 26.5 مليون دينار مقارنة مع حوايل 
املا�صي  العام  من  الول  كانون   31 لغاية  دينار  مليون   24.5

.2014
وقالت املدير العام ل�صركة التامني الوطنية منال جرار، نحن 
من  الأول  الربع  خالل  قويًا  اأداًء  ال�صركة  بت�صجيل  فخورون 
العام 2015، حيث حافظت ال�صركة على م�صار النمو املتوا�صل 

والطويل المد على امتداد عملياتها.
وا�صافت اإن الزيادة املتوا�صلة يف الأرباح، والرتفاع امل�صطرد 
يف حجم العمالء ، بال�صافة الى ا�صرتاتيجية ال�صركة الطموحة 
انعكا�ص  ال  هي  ما  ال�صوق،  امتداد  على  امل�صتمر  التو�صع  يف 
مبا�صر لنموذج العمل امل�صتدام الذي تتبناه »التاأمني الوطنية«.
عمل  خطة  مع  من�صجمة  جاءت  الأول  الربع  نتائج  اأن  وبينت 
منافذ  وتو�صيع  الربحية  تعزيز  على  ارتكزت  التي  ال�صركة 
التوزيع املبا�صر، م�صرية الى ان هذه النتائج تعزز من الت�صنيف 
ال�صركة وموقعها، لتكون من بني اأبرز م�صاف ال�صركات العاملة 

يف قطاع التامني الردين.

37٤ ألف دينار أرباح 
»التأمين الوطنية« 

65% في الربع األول

867 ألف دينار أرباح
»النسر العربي للتأمين« 

الربع سنوية

جرار: الشركة حافظت على مسار 
النمو المتواصل والطويل االمد 

على امتداد عملياتها

سابيال: الشركة 
ماضية في 

مضاعفة 
جهودها في 

تطوير األعمال 
المباشرة وغير 

المباشرة

اإلستثمار في قطاع التأمين
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قالت �صركة الن�صر العربي للتاأمني اإنها حققت اأرباحًا �صافية 
»بعد ال�صريبة« بقيمة 867.26 األف دينار عن الربع الأول من 

عام 2015.
الربع  يف  اأرباح  منت  فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وبح�صب 
الأول من العام 2015 بن�صبة 98%، مقارنة باأرباح الربع الأول 

من عام 2014، والتي بلغت 438.73 األف دينار.
كما ومنت ايرادات ال�صركة لنهاية اذار من العام احلايل 2015 
لتبلغ حوايل 5.51 مليون دينار مقارنة مع حوايل 4.6 مليون 
الذي  الوقت  2014، يف  املا�صي  العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار 
بلغ فيه جمموع موجوداتها للربع الول من العام 2015 حوايل 

63.4 مليون دينار.
وقال املدير العام ل�صركة الن�صر العربي للتامني يعقوب �صابيال، 
يف  ممتازة  واجنازات  نتائج  حتقيق  من  متكنت  ال�صركة  ان 
وواقعيتها  الإدارة،  �صيا�صات  بف�صل كفاءة  العمل  كافة جوانب 

وقدرتها على التعامل مع امل�صتجدات والظروف الراهنة.
املعدة  الأهداف  كامل  حتقيق  ا�صتطاعت  ال�صركة  ان  وا�صاف 
م�صبقًا وفقًا للخطة املو�صوعة، كما اعلن بان ال�صركة ما�صية 
وغري  املبا�صرة  الأعمال  تطوير  يف  جهودها  م�صاعفة  يف 
املبا�صرة على ال�صواء، بالإ�صافة للم�صي قدمًا يف تطوير قدرات 
قطاع  م�صتوى  على  الأولى  النخبة  من  يعدون  الذين  موظفيها 

التامني.
واأ�صار �صابيال الى ان ال�صركة ت�صعى جاهدة لتحقيق التميز يف 
تقدمي كل ما هو جديد لتغطية كافة التامينية، وذلك لتبقى عن 

ح�صن ظن عمالئها.



أخبار التأمين

ل�صركة  العادية  العامة  الهيئة  �صادقت 
واأع�صاء  التاأمني الردنية، بح�صور رئي�ص 
نقدية  اأرباح  توزيع  على  الإدارة،  جمل�ص 
راأ�صمال  من   %7 بن�صبة  امل�صاهمني  على 

ال�صركة.
اأرباح  حتقيق  اأعلنت  قد  ال�صركة  وكانت 
عن العام املايل 2014 بقيمة 3.51 مليون 
دينار وهو ما يقرتب من 13 �صعف اأرباح 
البالغة 270.43   2013 عام  ال�صركة عن 

األف دينار.

ارباح  ان  الى  املالية  البيانات  واأ�صارت 
العام املا�صي  الفنية املتحققة يف  ال�صركة 
بلغت حوايل 2ر5 مليون دينار مقابل ثالثة 

ماليني دينار للعام ال�صابق.
وقال مدير عام ال�صركة عماد عبد اخلالق 
اإن النتائج املالية لل�صركة توؤكد من جديد 
يف  الريادية  ومكانتها  وا�صتقرارها  قوتها 

م�صهد �صناعة التاأمني املحلي.
التحديات  من  بالرغم  اأنه  واأ�صاف 
اأننا  اإل  اململكة،  تواجه  التي  القت�صادية 

العام  اأرباح فنية جيدة  متكنا من حتقيق 
ن�صبة  زيادة  لنا  اأتاح  ما   ،2014 املا�صي 
مقارنة  امل�صاهمني  على  املوزعة  الأرباح 

بالعام ال�صابق.
ال�صركة  لدى  ان  اخلالق  عبد  وبني 
م�صجلة  جدًا  جيدة  عقارية  ا�صتثمارات 
 ، دينار  مليون   17 البالغ  الكلفة  ب�صعر 
وقيمتها ال�صوقية 31 مليون دينار مبوجب 
عقارية  مكاتب  ثالثة  قبل  من  تقييمها 

مرخ�صة.

شركة التأمين األردنية توزع %7
 أرباحًا نقدية على المساهمين
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خالل اجتماع الهيئة العامة العادية



افتتحت �صركة ال�صرق العربي للتاأمني اول مقهى عربي 
وجتربة  بحلة  العبديل  بوليفارد  منطقة  يف  العامل  يف 

جديدة، بكلفة جتاوزت 300 األف دينار.
لع�صاق  للمقهى  والرتف  الفخامة  ال�صركة  ون�صجت 
 ، ا�صتثنائية  باجواء  املقهى  ي�صتقبلك  حيث  التميز، 
كبرية  رقمية  �صا�صات  خالل  من  خدماته  لك  ويقدم 

، لت�صهل على العميل اختيار اخلدمات التي تنا�صبه .
الطابق  ي�صم  طابقني،  من  التاأمني  مقهى  ويتكون 
م�صاعدة  هو  تخ�ص�صهم  وم�صت�صارين  خرباء  العلوي 
العميل يف حال احتياجه لأي ا�صتف�صار او خدمة تخ�ص 
الأول من �صالة رئي�صية  الطابق  يتكون  التاأمني، فيما 

ت�صمل ا�صرتاحات داخلية وخارحية.
وقد و�صع القائمون على �صركة ال�صرق العربي للتاأمني 
منطقة   يف  التاأمني«  »مقهى  اإن�صاء  قرروا  عندما 
للعا�صمة  اجلديد  الو�صط   / العبديل  البوليفارد/ 
ريادة  الأول  رئي�صيني،  اأمرين  اأعينهم  ن�صب  عمان، 
وحداثة الفكرة لي�ص فقط حمليا واإمنا عامليا، والثاين 
قدرة هذا »املقهى« يف اإحداث تغيري حقيقي وملمو�ص 

يف الثقافة التاأمينية لدى ال�صارع الأردين.
وكانت قد اأجريت درا�صات عدة وو�صعت املخططات 
عن  وليعلن  »الفكرة«  لتنفيذ  الالزمة  والت�صورات 
اإفتتاح اأول مقهى تاأميني متطور يف اململكة، ولتح�صل 
»ال�صرق العربي للتاأمني« بذلك على براءة اخرتاع مت 

ت�صجيلها يف الدوائر املخت�صة.
تطويع  على  التاأمني«  مقهى   « فكرة  واعتمدت 
يف  الراغبني  خلدمة  التقنية  والتطورات  التكنولوجيا 
احل�صول على بوال�ص تاأمينية بطرق حديثة ومي�صرة، 
فعرب 5 �صا�صات تفاعلية رقمية ميكن لزائر »املقهى« 
الإطالع على اخلدمات التاأمينية التي تقدمها ال�صركة 

وا�صعارها بال�صافة لمكانية ت�صفح كل ماهو متعلق 
اأي  دون  يريدها  التي  البوال�ص  و�صراء  بالتاأمني، 

تدخالت تذكر من قبل املوظفني العاملني يف املقهى.
وملن ل يرغب با�صتخدام ال�صا�صات الرقمية، فبمقدوره 
الطالع على قائمة »Menu« وت�صمل عر�صا تاريخيا 
لفكرة » املقهى« ونبذة عن ال�صركة ومنتجات التاأمني 

باللغتني العربية والإجنليزية واأ�صعارها.
العربي  ال�صرق  �صركة  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  وقد راهن 
نا�صر  املهند�ص  للم�صروع  املنفذة  »ال�صركة  للتاأمني 
اللوزي، على جناح »املقهى« يف اإحداث تغيري حقيقي 
وملمو�ص لدى امل�صتهلك الأردين من خالل توفري جو 
التاأمني  لتبني  وت�صجيعهم  والفراد  للعمالء  مريح 

كجزء اأ�صا�صي يف حياتهم«.
يعد  الذي  امل�صروع  اأهمية  على  اللوزي  املهند�ص  واكد 
الأول من نوعه لي�ص فقط على م�صتوى ال�صرق الأو�صط 
التاأمينية  توفري اخلدمات  الأول عامليا، يف  يعد  واإمنا 
للمواطنني وفق اأحدث الطرق التكنولوجية واأي�صرها، 
�صراء  اإجراءات  ا�صتكمال  فر�صة  للعمالء  �صيتيح  ما 

بولي�صة التاأمني الكرتونيا مبا يف ذلك عملية الدفع.
الرئي�ص  بح�صب  التاأمني«  مقهى   « فكرة  وا�صتنبطت 
ع�صام  للتاأمني  العربي  ال�صرق  ل�صركة  التنفيذي 
اأن�صىء يف لندن  عبد اخلالق، من مقهى لويدز الذي 
اأبوابه  الوقت  املقهى يف ذلك  اإذ فتح  العام 1688  يف 
وكالء  فيه  يلتقي  مكانا  اأ�صبح  الرواد حتى  لإ�صتقبال 
الثرياء الذين ي�صمنون تغطية املخاطر الناجمة عن 
التاأمني، و�صار اأولئك الثرياء يعرفون بـ«قائمة لويدز«، 
يف  التاأمني  ا�صواق  اكرب  الى  ال�صغري  املقهى  وحتول 
العامل.وقال اأن »مقهى التاأمني« يت�صابه مع فكرة لويدز 
والتقنيات  التكنولوجيا  حيث  من  معه  يختلف  لكنه 

باحلداثة. القدم  مزجنا  قد  بذلك  لنكون   ، املتوفرة 
واأ�صاف »اأ�صبحنا اليوم اأقرب بخطوة اإلى نقل فكرة 
هذا امل�صروع اإلى العاملية، اإذ يعد هذا املقهى الأول من 
نوعه على امل�صتوى العاملي ومتلك �صركة ال�صرق العربي 
للتاأمني براءة اخرتاع ح�صرية للفكرة التي مت ت�صجليها 
يف املوؤ�ص�صات ذات العالقة«.وتابع عبد اخلالق قائال : 
»اأجرينا درا�صات جدوى اقت�صادية معمقة قبل ال�صروع 
بتنفيذ هذا املقهى، حيث كانت البداية بتوفري حتليل 
اأ�صا�صي ملنطقة امل�صروع البوليفارد، الذي يعد امل�صروع 
العربية،  املنطقة  م�صتوى  على  والأحدث  الأ�صخم 
ومن  الالزمة،  التاأمينية  التغطيات  �صركتنا  له  وتوفر 
كانت  كذلك  الجتاه  هذا  يف  املهمة  اخلطوات  بني 
معرفة الزائرين للمنطقة من خالل جمع للمعلومات 
زوار  عدد  اأن  تبني  حيث  بدقة،  وحتليلها  والبيانات 
وجاءت   . �صخ�ص  األف   92 يتجاوز  يوميا  البوليفارد 
نتائج الدرا�صة لتوؤكد اأن موقع امل�صروع اأقرب ما يكون 
للمثايل«.ووفق عبداخلالق، قامت ال�صركة بتخ�صي�ص 
لهم  وتوفر  بالإنرتنت،  مربوطة  تفاعلية  �صا�صات   5
اإمكانية التاأمني وفق الحتياجات التي يرونها منا�صبة، 
التاأخري  املتعاملني  على  الجراءات  هذه  و�صتوفر 
وفوري  ال�صتخدام  �صل�ص  نظام  خالل  من  والنتظار 
فريق  على  يحتوي  ل  املقهى  اأن  الى  م�صريا  النتائج، 
ترك  منطلق  من  وهذا  املنتجات  لت�صويق  مبيعات 
احلرية املطلقة للعميل للت�صرف وال�صراء دون ا�صعاره 
 « �صعي  على  باأنه جمرب على ذلك.واأكد عبد اخلالق 
بفاعلية  لال�صتثمار  امل�صتمر  للتاأمني«  العربي  ال�صرق 
يف التقنيات احلديثة التي »متكننا من تقدمي خدمات 
متطلبات  خلدمة  خ�صي�صا  وم�صممة  فعالة  تاأمني 

عمالئنا«.

»الشرق العربي للتأمين« تفتتح
أول مقهى تأمين في »البوليفارد«

يعد األول من نوعه على مستوى العالم

أخبار التأمين
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

6.2 مليون دينار أرباح البنك األهلي للربع األول

أرباح بنك األردن تصل 9.6 مليون دينار في الربع األول

مليون  2ر6  ال�صافية  الأهلي  البنك  اأرباح  بلغت 
مقارنة  احلايل  العام  من  الأول  الربع  يف  دينار 

مع 8ر6 مليون دينار للفرتة ذاتها من 2014.
بلغت  فقد  للبنك،  املالية  البيانات  وبح�صب  
6ر8  مقابل  دينار  مليون  3ر9  الجمالية  الرباح 
العام  من  ذاتها  املقارنة  لفرتة  دينار  مليون 

املا�صي 2014.
الردين  الهلي  البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
من  جمددا  متكنا  لقد  الرزاز  عمر  الدكتور 
حتقيق نتائج مالية قوية، انعك�صت ب�صايف اأرباح 
اإلى  هذا  يف  ال�صبب  ويعود  دينار،  مليون   6.2
وانخفا�ص  النفقات  وا�صتقرار  الدخل  ارتفاع 

املخ�ص�صات.
من  تبقى  ملا  تتطلع  البنك  ادارة  اأن  واأ�صاف 
الوقت  يف  مدركني  بتفاوؤل   2015 احلايل  العام 

امل�صتقبلية. التحديات  نف�صه حجم 
واأ�صار الى ان النتائج املالية اأثبتت التي حتققت 
البنك  قوة  اجلاري،  العام  من  الأول  الربع  يف 
والتو�صع  النمو  يف  ال�صتمرارا  على  وقدرته 
العاملي،  ال�صوق  ي�صهدها  التي  التقلبات  رغم 
الأهداف  مع  متوافقة  النتائج  هذه  جاءت  حيث 

املر�صومة، منوها يف الوقت نف�صه الى اأن البنك 
يحافظ  ب�صكل  اجليدة  النتائج  حتقيق  يف  ما�ص 
للم�صوؤولية  بال�صافة  املودعني،  حقوق  على 
التي يحر�ص على تقدميها للمجتمع  الجتماعية 

ال�صاملة. التنمية  يف اطار م�صاهمته بتحقيق 
بالتفاوؤل  وعده  على  �صي�صتمر  البنك  اأن  واأكد 
الراهن  الو�صع  مع  التعامل  على  بقدرته  والثقة 

م�صرية  باأن  ثقته  عن  معربا  وامل�صتجدات، 
عبداهلل  امللك  يقودها  التي  ال�صامل،  الإ�صالح 
ال�صيا�صية  اجلوانب  كل  ويف  �صخ�صيا  الثاين 
ثمارها  �صتوؤتي  والجتماعية،  والقت�صادية 
جتاوز  من  الردن  �صيتمكن  حيث  قريبا، 
تداعيات التحديات الراهنة وحتويلها الى فر�ص 
والطاقات  القدرات  وحتفز  الهمم  ت�صتنه�ص 

الكامنة.

مليون  6ر9  الأردن  لبنك  ال�صافية  الأرباح  بلغت 
دينار للربع الأول من العام احلايل 2015 مقارنة 

مع 4ر10 مليون دينار للفرتة ذاتها من 2014.
اأن  الى  اأ�صارت  املالية  النتائج  اأن  البنك  وقال 
لربع  دينار  مليون  2ر14  بلغت  الأرباح  اجمايل 
الول من العام احلايل 2015 مقابل 6ر13 مليون 
املا�صي  العام  من  ذاتها  املقارنة  لفرتة  دينار 

.2014
بنك  العام  املدير   / الدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
البنك  موؤ�صرات  كافة  اأن  فاخوري،  �صاكر  الردن 
الأول من  الربع  املالية �صهدت منوًا وا�صحًا خالل 
العام اجلاري، م�صددًا على اأن جميع اأرباح البنك 
الت�صغيلي  الن�صاط  ت�صاعد  نتيجة  جاءت  املعلنة 

للبنك ويف �صلب عمله امل�صريف.
واأ�صاف فاخوري اأن بنك الردن يحقق ريعا جديدا 
مركزه  متانة  يعك�ص  مبا  والنمو  القوي  الأداء  من 
الناجحة  وا�صرتاتيجيته  ميزانيته  وقوة  املايل 
�صيا�صته  جانب  اإلى  املرتفعة،  اأ�صوله  وجودة 
التطورات  تداعيات  من  حتميه  التي  املتحفظة 

القت�صادية. البيئة  وانعكا�صها على  الإقليمية 

 وتابع قائال: اأن ما حققه بنك الردن خالل الربع 
الأول من العام 2015  يعك�ص اأداًء ا�صتثنائيًا للبنك 
م�صادر  تنوع  بفعل  القطاعات  كافة  م�صتوى  على 
املخاطر  وتوزيع  الن�صاطات  وتو�صع  الإيرادات 
وتلبية  بالعمالء  املتزايد  البنك  واهتمام  املدرو�ص 

احتياجاتهم.

ال�صليمة  والإدارية  امل�صرفية  الأ�ص�ص  اأن  واأو�صح 
بنك  ومبادرات  ن�صاطات  كافة  عليها  تعتمد  التي 
حتقيق  على  البنك  �صاعدت  التي  هي  الردن 
 2015 العام  ي�صهد  اأن  متوقعًا  اليجابية،  النتائج 

املزيد من النمو والنتائج املميزة.

الرزاز: النتائج أثبتت 
قوة البنك وقدرته على 

االستمرارا في النمو 
والتوسع

فاخوري: األسس 
المصرفية واإلدارية 

السليمة التي يعتمدها 
البنك ساعدته على 

تحقيق التميز
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

217،2 مليون دوالر أرباح البنك العربي للربع األول

�صافية  اأرباحا  العربي  البنك  جمموعة  حققت 
و�صلت   2015 احلايل  العام  من  الأول  للربع 
مليون  3ر216  مع  مقارنة  دولر  مليون  2ر217 

دولر للفرتة نف�صها من 2014.
وقال البنك يف  اإن نتائج الربع الأول ا�صارت الى 
متانة مركزه  املحافظة على  البنك يف  ا�صتمرار 
النتائج  هذه  جاءت  حيث  اأدائه،  وقوة  املايل 
التي  للبنك  الراأ�صمالية  القاعدة  قوة  من  لتعزز 

بلغت 9ر7 مليار دولر يف نهاية اآذار املا�صي .
اأظهرت  فقد  للبنك،  املالية  البيانات  وح�صب 
باملئة   3 بن�صبة  منوا  الئتمانية  الت�صهيالت 
لت�صل اإلى 7ر23 مليار دولر باملقارنة مع 1ر23 
مليار دولر يف الفرتة نف�صها من العام ال�صابق، 
7ر34  اإلى  لت�صل  العمالء  ودائع  منت  حني  يف 
باملقارنة   ،2015 اآذار   31 يف  كما  دولر  مليار 
مع 3ر34 مليار دولر يف الفرتة نف�صها من عام 

.2014
التغري  اأثر  وبا�صتثناء  اأنه،  البنك  بيان  وبني 
حمفظة  اأظهرت  فقد  ال�صرف،  اأ�صعار  يف 
ارتفاعا  العمالء  وودائع  الئتمانية  الت�صهيالت 

بن�صبة 3ر6 و4ر4 باملئة على التوايل.
العربي  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأ�صار 
م�صتمرا  مازال  البنك  اأن  اإلى  امل�صري  �صبيح 
الت�صهيالت  حمفظة  جودة  على  املحافظة  يف 

من  وذلك  املايل،  مركزه  ومتانة  الئتمانية 
واملتما�صية  احل�صيفة  الئتمانية  �صيا�صته  خالل 

ا�صرتاتيجيته. مع 
على  البنك  بقدرة  ثقته  عن  امل�صري  واأعرب 
بالإ�صافة  ايجابية،  نتائج  بتحقيق  ال�صتمرار 
مبا  املال  راأ�ص  قاعدة  وتدعيم  النمو  اإلى 
والنمو  التو�صع  يف  ا�صرتاتيجيته  حتقيق  ي�صمن 

اأموال املودعني وامل�صتثمرين. واملحافظة على 
بدوره، بني املدير العام التنفيذي للبنك العربي 
�صايف  يف  منوا  حقق  البنك  اأن  ال�صباغ  نعمه 
ا�صتثناء  بعد  باملئة   4 بن�صبة  الت�صغيلي  الربح 
نف�صها  بالفرتة  مقارنة  ال�صرف،  اأ�صعار  اأثر 

النخفا�ص  الرغم من  ال�صابق، وعلى  العام  من 
الرئي�صية  العمالت  بع�ص  على  ح�صل  الذي 
ا�صتمر  البنك  اأن  اإل  الأمريكي  الدولر  مقابل 
نتيجة  وذلك  الت�صغيلية  كفاءته  حت�صني  يف 

الت�صغيلية. امل�صروفات  على  لل�صيطرة 
واأ�صار اإلى اأن البنك عزز من جودة ا�صوله حيث 
�صايف  الى  العاملة  غري  الديون  ن�صبة  انخف�صت 
الت�صهيالت الئتمانية اإلى 9ر4 باملئة مقارنة مع 
6ر5 باملئة بنهاية الربع الأول من العام 2014. 

مرتفعة  �صيولة  ن�صبة  على  البنك  حافظ  كما 
حيث بلغ اإجمايل الت�صهيالت الى الودائع 4ر68 
بلغت  فقد  املال  راأ�ص  كفاية  ن�صبة  اأما  باملئة، 

6ر14 باملئة.

المصري: البنك مازال 
مستمرا في المحافظة 

على جودة ومتانة 
مركزه المالي

9.6 مليون دينار أرباح »البنك األردني الكويتي« في الربع األول

اأرباحًا  حقق  اأنه  الكويتي  الأردين  البنك  قال 
بقيمة  واملخ�ص�صات(  ال�صريبة  )بعد  �صافية 
عام  من  الأول  الربع  عن  دينار  مليون   9.63

.2015
بلغت  فقد  للبنك  املالية  البيانات  وبح�صب 
ال�صريبة  قبل  الكويتي  الردين  البنك  ارباح 
احلايل  العام  من  الول  للربع  واملخ�ص�صات 
يف  دينار،  مليون   12.5 حوايل  لتبلغ   2015
البنك  موجودات  جمموع  فيه  بلغ  الذي  الوقت 
حوايل   2015 احلايل  العام  من  اذار  لنهاية 

2.7 مليار دينار.
الردين  البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
الكويتي عبد الكرمي الكباريتي، اأن البنك متكن 
2015 من  العام احلايل  الول من  الربع  خالل 
ذلك  يف  الف�صل  ويعود  ممتازة  نتائج  حتقيق 
وقدرتها  وواقعيتها  الإدارة  �صيا�صات  لكفاءة 
التي  والظروف  التحديات  مع  التعامل  على 

�صادت خالل الفرتة املا�صية.
مل�صاعدة  البنك  �صعي  ا�صتمرار  الكباريتي  واكد 
وتعزيز  ن�صاطهم  موا�صلة  على  عمالئه 
اعمال  فر�ص  عن  والبحث  ال�صوق  يف  تواجدهم 
جديدة على الرغم من الو�صاع ال�صائدة وحالة 

الطلب. �صعف 

وا�صعة  م�صاحة  بوجود  قناعته  عن  واعرب 
حتقيق  على  الردين  القت�صاد  بقدرة  للتفاوؤل 
من  التعايف  مرحلة  وتعزيز  للنمو  ا�صرع  وترية 
واقت�صادية  مالية  ب�صيا�صات  اللتزام  خالل 
رغم  املتاحة  الفر�ص  وا�صتثمار  للنمو  حمفزة 
ال�صيا�صة النقدية للبنك  التحديات والتوافق مع 

املركزي.

الكباريتي: البنك 
واصل مساعدة ودعم 
نشاطات عمالئه وعزز 

من تواجدهم في السوق
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11،٤ مليون دينار األرباح الصافية للبنك اإلسالمي في الربع األول

2.3 مليون دينار أرباح »االستثماري« للربع األول

ال�صافية  الأردين  الإ�صالمي  البنك  اأرباح  ارتفعت 
اإلى  احلايل  العام  من  الأول  الربع  يف  باملئة   9 بن�صبة 
4ر11 مليون دينار مقارنة مع 4ر10 مليون دينار للربع 

الأول من العام 2014.
خم�ص�ص  قبل  الأرباح  اإن  له،  بيان  ي  البنك  وقال 
ال�صريبة بلغت حوايل 6ر16 مليون دينار مقابل حوايل 
منو  وبن�صبة  ذاتها،  املقارنة  لفرتة  دينار  مليون  5ر14 

حوايل 1ر14 باملئة.
البنك  اإدارة  جمل�ص  �صادق  فقد  البيان،  وبح�صب 
الأول  للربع  املالية  البيانات  على  الأردين  الإ�صالمي 
من العام احلايل برئا�صة الدكتور عدنان احمد يو�صف 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  الإدارة،  جمل�ص  رئي�ص 

البحرين. امل�صرفية  الربكة 
اأكدت  »التي  املتحققة  بالنتائج  يو�صف  الدكتور  واأ�صاد 
اعتمدها  التي  الإ�صرتاتيجية  وجناح  �صالمة  على 
والعاملني  التنفيذية  الإدارة  ونفذتها  الإدارة  جمل�ص 
النتائج  اأف�صل  لتحقيق  عالية  مبهنية  البنك  يف 

والجنازات«.
التي  وال�صيا�صية  القت�صادية  الأزمات  ورغم  اإنه  وقال 
يتمتع  الأردين  الإ�صالمي  البنك  فاإن  باملنطقة،  حتيط 
متنوعة  وودائع  الأ�صول  يف  وجودة  قوية  مبوجودات 
الأرباح،  يف  متوا�صل  ومنو  �صلبة  متويلية  وقاعدة 
البنك  تعزيز  مع  حتققت  النتائج  هذه  اأن  م�صيفا 

املوؤ�ص�صية. للحاكمية 
الأردين  الإ�صالمي  البنك  عام  مدير  قال  جهته،  من 
البنك  حققها  التي  املالية  النتائج  اأن  �صحادة  مو�صى 
حتى نهاية الربع الأول من العام احلايل تاأتي ملوا�صلة 

اأف�صل  لتقدمي  الدائم  وال�صعي  اأعمال  جميع  يف  النمو 
ال�صريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  امل�صرفية  اخلدمات 

الإ�صالمية.
ح�صابات  فيها  مبا  البنك  موجودات  اأن  �صحادة  واأكد 
وح�صابات  املقار�صة  و�صندات  املخ�ص�ص  ال�صتثمار 
العامل  من  الأول  الربع  يف  بلغت  بالوكالة،  ال�صتثمار 
مليار  86ر3  مقابل  دينار  مليار  88ر3  حوايل  احلايل 

دينار يف نهاية عام 2014 .
فيها  مبا  للعمالء  املمنوحة  الت�صهيالت  اأن  وبني 
املقار�صة  و�صندات  املخ�ص�ص  ال�صتثمار  ح�صابات 
85ر2  حوايل  بلغت  بالوكالة،  ال�صتثمار  وح�صابات 
عام  نهاية  يف  دينار  مليار  63ر2  مقابل  دينار  مليار 
2014 بن�صبة منو بلغت 2ر8 باملئة لفرتة املقارنة ذاتها.

ح�صابات  اي�صا  فيها  مبا  العمالء  ودائع  اأن  اإلى  وا�صار 
وح�صابات  املقار�صة  و�صندات  املخ�ص�ص  ال�صتثمار 

دينار  مليار  48ر3  حوايل  بلغت  بالوكالة،  ال�صتثمار 
مقابل 47ر3 مليار دينار كما يف نهاية 2014.

من  الأول  الربع  نهاية  يف  بلغت  امللكية  حقوق  اإن  وقال 
 282 مقابل  دينار  مليون   294 حوايل  احلايل  العام 
 4 بلغت  منو  بن�صبة   2014 عام  نهاية  يف  دينار  مليون 
اأيار   31 يف  كما  املال  راأ�ص  كفاية  ن�صبة  وبلغت  باملئة، 
غري  الديون  ن�صبة  وبلغت  باملئة،  4ر20  حوايل   2015

العاملة 7ر3 باملئة وبن�صبة تغطية 111 باملئة.
لتحقيق  م�صريته  يف  م�صتمر  البنك  اأن  �صحادة  واأكد 
اخلدمات  من  املزيد  وتقدمي  الجنازات  من  املزيد 
ال�صوق  احتياجات  تلبي  والتي  اجلديدة،  امل�صرفية 
التكنولوجية  التطورات  احدث  وتواكب  امل�صرفية 
الإ�صالمية  ال�صريعة  ومبادئ  اأحكام  مع  واملتوافقة 
وبالذات  امل�صرفية،  التمويالت  منح  يف  والتو�صع 
يف  وال�صتمرار  واملتو�صطة،  ال�صغرية  للم�صروعات 

النت�صار اجلغرايف مبزيد من الفروع واملكاتب.

)بعد  �صافية  اأرباًحا  حقق  انه  ال�صتثماري  البنك  قال 
يف  دينار  مليون   2.3 بقيمة  واملخ�ص�صات(  ال�صريبة 
 2.2 حوايل  مع  مقارنة   ،2015 عام  من  الأول  الربع 

مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2014.
قبل  اأرباح  بلت  فقد  للبنك،  املالية  البيان  وبح�صب 
الول  الربع  خالل  دينار  مليون   3.3 حوايل  ال�صريبة 
مليون   3 حوايل  مع  مقارنة   ،2014 احلايل  العام  من 

دينار للفرتة ذاتها من العام الذي �صبقه 2014.
من  اذار  لنهاية  البنك  موجودات  جمموع  وبلغ  كما 
دينار  مليون   851.2 حوايل   2015 احلايل  العام 
مقارنة مع حوايل 805.1 مليون دينار لنهاية اذار من 

العام الذي �صبقه 2014.
ب�صر  ال�صتثماري  البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
البنك  اأن  الى  ت�صري  املالية  النتائج  ان  جردانة، 
التي  والقت�صادية  ال�صيا�صية  التحديات  رغم  ا�صتطاع 
اأداء  ومعدلت  مميزة  نتائج  يحقق  اأن  بالردن  حتيط 

اإيجابية يف كافة اأن�صطته الت�صغيلية متجاوزا التوقعات، 
 2015 احلايل  العام  نتائج  تكون  باأن  اأمله  عن  معربا 

اأف�صل من الأعوام ال�صابقة.
املالية  البنك  مبالَءة  العتزاز  على  جردانة  و�صدد 
ومتانة قاعدته الراأ�صمالية و�صالمة املحافظ الئتمانية 

وال�صتثمارية لديه، حيث يعتمد البنك يف حتقيق ذلك 
داخليًا  العالقة  ذات  للظروف  الواعي  الّتخطيط  على 
يف  الّتنويع  �صرورة  باحل�صبان  ياأخذ  والذي  وخارجيًا 
اآمنة  م�صادر الأموال، واإعادة توظيفها يف ا�صتثمارات 
وذات عائد جمزي، مع تطوير و�صائل تقدمي اخلدمات 

مبا ي�صمن ا�صتمرار تنّوعها والرتقاء مب�صتوياتها. 

شحادة: البنك مستمر 
في مسيرته لتحقيق 
المزيد من اإلنجازات 

وتقديم أفضل الخدمات

جردانة: البنك يتمتع 
بالمالءة المالية 

الكبيرة ومتانة قاعدته 
الرأسمالية
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األرباح الربعية لـ»االستثمار العربي األردني« ترتفع إلى 5.7 مليون دينار

الأردين  العربي  ال�صتثمار  بنك  ارباح  ارتفعت 
مليون  7ر5  اإلى  باملئة  5ر42  بن�صبة  ال�صافية 
 2015 احلايل  العام  من  الأول  الربع  يف  دينار 
من  ذاتها  للفرتة  دينار  ماليني   4 مع  مقارنة 

.2014
بلغ  فقد  للبنك،  املالية  البيانات  وح�صب 
 8 ال�صريبة  خم�ص�ص  قبل  الأرباح  اأجمايل 
احلايل  العام  من  الول  للربع  دينار  ماليني 
املقارنة  دينار لفرتة  4ر5 مليون  2015  مقابل 

ذاتها من العام املا�صي 2014.
العربي  ال�صتثمار  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
الأردين هاين القا�صي، ان النتائج املالية للبنك 
اأظهرت منوًا يف كافة موؤ�صراته الرئي�صية، مما 
يف  امل�صطرد  للنمو  البنك  ا�صتجابة  يعك�ص 
يعك�ص  كما  عمالئه،  قاعدة  وتو�صيع  اعماله 
كافة  حققت  فقد  املايل،  مركزه  وقوة  متانة 

القطاعات لدى البنك منوًا ملحوظًا.
الى  ت�صري  املالية  النتائج  هذه  ان  واأ�صاف: 
النمو  وترية  على  املحافظة  يف  البنك  جناح 
التنوع  ان  حيث  امل�صرفية،  عملياته  حجم  يف 
يقدمها  التي  امل�صرفية  اخلدمات  تقدمي  يف 

البنك  لالأفراد وال�صركات الكربى واملوؤ�ص�صات 
ال�صغرية واملتو�صطة وقطاع ال�صتثمار كان احد 
ال�صباب يف ا�صتمرار البنك يف حتقيق ارباحه 
ومنوه وقد مت تنمية هذه ال�صرائح املتنوعة من 
�صحي  ب�صكل  الرباح  حتقيق  ا�صتمرارية  اجل 
للتو�صع املحلي ولدعم تنمية  البنك  روؤية  عك�ص 
خا�صة  امل�صتهدفة  القطاعات  كافة  اعمال 

وذلك  واملتو�صطة  ال�صغرى  ال�صركات  قطاع 
القوية. املوؤ�ص�صية  الثقافة  بالعتماد على 

للعام  الربعية  النتائج  اأن  الى  القا�صي  واأ�صار 
القوي يف  النمو  الأولى  احلايل تعك�ص بالدرجة 
احلقيقي،  الت�صغيلي  والن�صاط  الأعمال  حجم 
�صيوا�صل  البنك  ان  نف�صه  الوقت  يف  موؤكدا 
م�صادر  تنويع  اإلى  تهدف  التي  ا�صرتاتيجيته 

الدخل وتعزيز موقعه الريادي

القاضي: البنك استطاع 
تحقيق النمو المضطرد 

في أعماله وتوسيع 
قاعدة عمالئه

31.٤ مليون دينار صافي أرباح بنك اإلسكان الربعية

حقق بنك الإ�صكان اأرباحا بلغت قبل ال�صريبة 
الأول  الربع  خالل  دينار  مليون  1ر42  حوايل 
دينار  مليون   41 مع  مقارنة  احلايل  العام  من 
6ر2  ن�صبتها  بزيادة   2014 من  ذاتها  للفرتة 

باملئة.
نحو  ال�صريبة  بعد  ال�صافية  الأرباح  بلغت  كما 
مليون  3ر31  مع  مقارنة  دينار  مليون  4ر31 
ن�صبة  باأن  علما  ذاتها  املقارنة  لفرتة  دينار 
 30 من  باملئة   35 اإلى  ارتفعت  الدخل  �صريبة 
67ر16  ن�صبتها  بزيادة  املا�صي،  العام  باملئة 

باملئة.
مي�صيل  الدكتور  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأكد 
مارتو �صالمة وقوة املركز املايل للبنك و�صالبة 
املوجودات  جمموع  ارتفع  حيث  ميزانيته؛ 
لي�صل اإلى 7ر7 مليار دينار يف نهاية �صهر اآذار 

2015 بزيادة 2 باملئة عن نهاية عام 2014.
منذ  ارتفعت  العمالء  ودائع  اأر�صدة  اإن  وقال 
اإلى  باملئة  5ر5  بن�صبة  احلايل  العام  بداية 
حمفظة  اإجمايل  وارتفع  دينار،  مليار  8ر5 
اإلى  باملئة  4ر12  بن�صبة  الئتمانية  الت�صهيالت 
4ر1  بن�صبة  امللكية  وحقوق  دينار،  مليار  3ر3 

باملئة اإلى 1ر1 مليار دينار. 
موؤ�صرات  على  انعك�صت  البنك  نتائج  اأن  واأكد 
اإيجابي؛  ب�صكل  البنك  لدى  الرئي�صة  الأداء 
حيث بلغت ن�صبة كفاية راأ�ص املال 5ر17 باملئة، 
وهي اأعلى من احلد الأدنى املطلوب من البنك 
اأن  منوها  باملئة،   12 البالغ  الأردين  املركزي 
�صيولة  مب�صتويات  بالحتفاظ  ا�صتمر  البنك 
احلد  تفوق  وهي  باملئة   163 بلغت  مرتفعة 

ال�صلطات  من  الن�صبة  لهذه  املقبول  الأدنى 
الرقابية البالغة 100 باملئة.

بني  للبنك،  اخلارجي  التواجد  جمال  ويف 
الدكتور مارتو اأن نتائج فروع البنك اخلارجية 
البنوك  ونتائج  وفل�صطني  البحرين  من  كل  يف 
قد  وبريطانيا  اجلزائر  من  كٍل  يف  التابعة 
حققت م�صتويات جيدة من الإجناز خالل هذه 

الفرتة.

مارتو: البنك يتميز 
بسالمة وقوة مركزه 

المالي وصالبة ميزانيته
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9 ماليين دينار صافي أرباح بنك القاهرة عمان في الربع األول

3.7  مليون دينار أرباح »المؤسسة العربية المصرفية« للربع األول

بلغت  اإجمالية  اأرباحا  عمان  القاهرة  بنك  حقق 
العام احلايل  الأول من  الربع  دينار يف  14 مليون 
2015 مقارنة مع 4ر15 مليون دينار للفرتة ذاتها 

من 2014.
مليون   9.07 بلغ  الأرباح  �صايف  اإن  البنك  وقال 
املقارنة  لفرتة  دينار  مليون  4ر10  مقابل  دينار 
ذاتها من العام املا�صي 2014، وقد ا�صارت بيانات 
البنك الربعية اإلى اأن خم�ص�ص تدين الت�صهيالت 
دينار  األف   850 اإلى  انخف�ص  املبا�صرة  الئتمانية 

مقابل 1ر2 مليون دينار للفرتة ذاتها.
الربع  خالل  البنك  موجودات  جمموع  وبلغ  كما 
مليار   2.4 حوايل   2015 احلايل  العام  من  الول 
للربع  دينار  مليار   2.3 حوايل  مع  مقارنة  دينار 

الول من العام املا�صي 2014.
بنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  �صرح  املنا�صبة  وبهذه 
النتائج  هذه  اأن  املفتي،  يزيد  عمان  القاهرة 
اخلطط  لكافة  ايجابية  كمح�صلة  جاءت  املتميزة 
والربامج التي و�صعها البنك يف ال�صنوات املا�صية 

والتي ا�صتطاع ترجمتها الى نتائج ملمو�صة.
الدخل  م�صادر  يف  التنوع  زيادة  الى  واأ�صار 
الى  بال�صافة  امل�صرفية  الن�صطة  خمتلف  من 
اأعلى  على  املحافظة  مع   ، ال�صتثمارية  الن�صطة 

درجات المان امل�صريف، وحت�صني نوعية ال�صول، 
وم�صتويات  مرتفعة،  �صيولة  ن�صب  على  واملحافظة 
بف�صل  البنك  متكن  حيث  املخاطر،  من  متدنية 
ا�صرتاتيجيته الناجحة و�صيا�صته املتحفظة واإدارته 
احل�صيفة للمخاطر بالإ�صافة اإلى التزامه باأف�صل 
معايري العمل امل�صريف من حتقيق نتائج مميزة يف 

معظم املوؤ�صرات الت�صغيلية.
خالل  �صي�صتمر  البنك  اأن  اإلى  املفتي  يزيد  ونوه 

وخطته  �صيا�صاته  تنفيذ  يف   2015 احلايل  العام 
خالل  من  اأعماله  تطوير  ويف  الإ�صرتاتيجية 
املحافظة على ن�صب ال�صيولة املرتفعة وعلى جودة 
يف  امل�صاهمة  اإلى  بالإ�صافة  الئتمانية،  املحفظة 
البنك  م�صوؤولية  من  كجزء  املحلي  املجتمع  دعم 

الإجتماعية.
هذه  مثل  حتقيق  يف  البنك  ا�صتمرار  املفتي  وتوقع 
النتائج املتميزة للفرتة املتبقية من هذا العام ويف 

الأعوام املقبلة.

لبنك  ال�صريبة  بعد  ال�صافية  الرباح  بلغت 
الول  الربع  خالل  امل�صرفية  العربية  املو�ص�صة 
مليون   3.7 حوايل   2015 احلايل  العام  من 
دينار  مليون   3.04 حوايل  مع  مقارنة  دينار، 

للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2014.
وح�صب البيانات املالية للبنك فقد بلغت الرباح 
العربية  املو�ص�صة  لبنك  ال�صريبة  قبل  ال�صافية 
احلايل  العام  من  الول  الربع  يف  امل�صرفية 
حوايل  مع  مقارنة  دينار،  مليون   5.7 حوايل 
4.3 مليون دينار للربع الول من العام املا�صي 

.2014
وقالت ع�صو جمل�ص ادارة بنك املوؤ�ص�صة العربية 
وا�صل  البنك  اأن  �صابيال،  �صيمونا  امل�صرفية 
على  ا�صرتاتيجيته  ت�صمنته  ما  اأبرز  حتقيق 
ملكانته  تر�صيخ  من  والبعيد  املتو�صط  الأمدين 
وا�صل  كما  العمالء،  خدمة  جمال  يف  املتميزة 
تطوير واإطالق منتجات وخدمات مبتكرة انفرد 

بها يف ال�صوق املحلية.

جمموعة  بتقدمي  جنح  البنك  اإن  واأ�صافت، 
للعمالء  وامل�صرفية  املالية  احللول  من  متكاملة 
ومبا يتنا�صب مع اأن�صطتهم وقطاعاتهم املختلفة 

والتي تلبي طموحاتهم.

الأول  الربع  يف  البنك  نتائج  اأن  �صابيال  وبينت 
يف  ما�ص  البنك  اأن  توؤكد  احلايل،  العام  من 
الدخل  تنويع م�صادر  على  املبنية  ا�صرتاتيجيته 
جميع  يف  الت�صغيلية  الإيرادات  على  والرتكيز 

املناطق التي يعمل بها.

المفتي: سنواصل 
تنفيذ الخطة 
اإلستراتيجية 

الموضوعة والمتمثلة 
في تطوير أعمال البنك

سابيال: البنك نجح 
بتقديم مجموعة 

متكاملة من الحلول 
المالية والمصرفية 

للعمالء



اإلستثمار في القطاع المصرفـي

5.2 مليون دينار أرباح »بنك االتحاد« الربع سنوية

 5.26 بقيمة  اأرباحا  حقق  اإنه  الحتاد  بنك  قال 
مليون دينار عن الربع الأول من العام 2015 .

الول  الربع  خالل  للبنك  املالية  البيانات  وبح�صب 
البنك  ارباح  بلغت  فقد   ،2015 احلايل  العام  من 
مليون   7.8 حوايل  واملخ�ص�صات  ال�صريبة  قبل 
للفرتة  دينار  مليون   7.4 حوايل  مع  مقارنة  دينار 
نف�صها من العام الذي �صبقه 2014، يف الوقت الذي 
من  اذار  لنهاية  البنك  موجودات  جمموع  فيه  بلغ 

العام احلايل 2015 حوايل 2.1 مليار دينار.
ع�صام  الحتاد  بنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
جناح  الى  ت�صري  املالية  النتائج  هذه  ان  �صلفيتي: 
حجم  يف  النمو  وترية  على  املحافظة  يف  البنك 
تقدمي  يف  التنوع  ان  حيث  امل�صرفية،  عملياته 
لالأفراد  البنك   يقدمها  التي  امل�صرفية  اخلدمات 
وال�صركات الكربى واملوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة 
حتقيق  يف  البنك  ا�صتمرار  يف  ال�صباب  احد  كان 

ارباحه ومنوه.

من  املتنوعة  ال�صرائح  هذه  تنمية  مت  انه  واأ�صاف 
ب�صكل �صحي عك�ص  الرباح  ا�صتمرارية حتقيق  اجل 
اعمال  تنمية  ولدعم  املحلي  للتو�صع  البنك  روؤية 
ال�صركات  قطاع  خا�صة  امل�صتهدفة  القطاعات  كافة 

واملتو�صطة. ال�صغرى 
حتقيق  نحو  قدمًا  »نتطلع  قائال  �صلفيتي  وتابع 
تر�صي  التي  والجنازات  النجاحات  من  املزيد 

خالل  من  وذلك  وموظفينا،  وعمالئنا  م�صاهمينا 
اللتزام با�صرتاتيجية البنك املدرو�صة بعناية والتي 
موا�صلة  وعرب  ظروف،  اأية  ملواجهة  مبرونتها  تتميز 
خدماته  وباقة  البنك  اعمال  خمتلف  يف  التطوير 
كافة  على  املتطلبات  خمتلف  لتلبية  ومنتجاته 
اجلودة  معايري  اف�صل  مع  بالن�صجام  امل�صتويات، 

العاملية«.
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خدماته ومنتجاته 

باالنسجام مع أفضل 
معايير الجودة العالمية



رعى العديد المؤتمرات ذات األهمية لالقتصاد الوطني

بنك اإلسكان يفوز بجائزة »البنك األول 
بمعيار عدد الفروع وأجهزة الصراف اآللي«

فاز بنك الإ�صكان بجائزة » البنك الأول مبعيار عدد الفروع واأجهزة ال�صراف 
الآيل « يف الأردن واملقدمة من الحتاد الدويل للم�صرفيني العرب.

جاء ذلك على هام�ص املوؤمتر امل�صريف العربي للعام 2015 الذى نظمه احتاد 
امل�صارف العربية بالقاهرة بح�صور ح�صد كبري من امل�صرفيني وال�صخ�صيات 

الدولية والرقابية من املوؤ�ص�صات الدولية والإقليمية. 
ويعد بنك الإ�صكان البنك الأو�صع انت�صارا يف الأردن حيث و�صلت �صبكة فروعه 
اإلى 124 فرعًا منت�صرة بجميع اأنحاء اململكة ، وي�صاند هذه الفروع يف تقدمي 
جمموعة متكاملة من اخلدمات امل�صرفية للعمالء 213 جهاز �صراف اآيل ، 
وبذلك يبقى بنك الإ�صكان مت�صّدرًا للقطاع امل�صريف يف الأردن بعدد الفروع 
وعدد اأجهزة ال�صّراف الآيل  ، هذا وبالإ�صافة اإلى ا�صتحداث خدمات  الفرع 
اخلدمات  لتقدمي  اململكة  مناطق  جميع  يجوب  الذي  البنك  لدى  املتنقل  

امل�صرفية لأكرب عدد ممكن من العمالء يف اأماكن تواجدهم.
فروعه  تزويد  على  الإ�صكان  بنك  اإدارة  حر�ص  اإلى  املجال  هذا  يف  ي�صار 
املكتبية  والتجهيزات  الديكورات  باأحدث  اململكة  انحاء  جميع  يف  املنت�صرة 
والأنظمة الآلية التي تتنا�صب مع العمل امل�صريف املتطور، ومبا يعك�ص �صيا�صات 
واإجراءات عمل البنك اخلا�صة ب�صهولة تقدمي اخلدمات واحلر�ص على راحة 

العمالء .
وما يجدر ذكره يف هذا املجال اأّن لدى بنك الإ�صكان �صبكة فروع حملية ودولية 

العراق  كلٍّ من  التمثيل يف  اإلى مكاتب  اإ�صافًة  اإلى 175 فرعًا،  ي�صل عددها 
والإمارات العربية املتحدة وليبيا.

البنك »حمليًا« وتعميق دوره يف  اإدارة  بنك الإ�صكان يف تعزيز تواجد  وتاأمل 
الفروع  �صبكة  ولتبقى  اململكة،  يف  والجتماعية  القت�صادية  التنمية  عملية 
املنت�صرة يف اأرجاء اململكة نقطة جذب دائم للمحافظة على العمالء احلاليني 

وا�صتقطاب املزيد من العمالء امل�صتهدفني. 
يف املقابل رعى بنك الإ�صكان موؤمتر ابتكار اأف�صل تكنولوجيا ملعاجلة املياه  يف 
منطقة البحر املتو�صط  ، والذي نظمته جمعية ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 
بالتعاون مع امل�صروع الوروبي التابع للمفو�صية الوروبية والدول ال�صريكة يف 

م�صروع حو�ص البحر الأبي�ص املتو�صط يف الأردن.
وجاءت رعاية بنك الإ�صكان لهذا املوؤمتر جت�صيدًا لدور البنك بدعم خمتلف 
البنك  من  واإدراكًا   ، والعربية  املحلية  والهيئات  القت�صادية   القطاعات 
املوؤمتر خلق  ومنها هذا  الوطني  اد  لالقت�ص تنموية  كرافعة  ودورها  لأهميتها 
حوار بناء بني القطاعني العام واخلا�ص وموؤ�ص�صات املجتمع املدين بخ�صو�ص 
املائي  القطاع  يف  والفر�ص  حديات  الت على  ال�صوء  وت�صليط  املياه،  ق�صايا 

باململكة.
 وناق�ص امل�صاركون يف املوؤمتر ا�صرتاتيجيات اإقليمية ملعاجلة م�صاكل املياه يف 
املياه  ا�صتخدامات  وفر�ص  والتهديدات  واحللول  املمار�صات  واف�صل  الردن 

أخبار البنوك
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أعلن عن الفائز بجائزة ال 150 ألف دينار »الشهرية«

إدارة السير تكرم بنك اإلسكان
 في حفل لجنة اإلعداد ليوم المرور العالمي / 2015

بالزراعة والعالقة بني العنا�صر البيئية وت�صجيع التفاعل وتعزيز التعاون بني 
ال�صركاء بامل�صروع. 

و�صارك باملوؤمتر ا�صافة الى الردن ا�صبانيا وايطاليا وتون�ص وم�صر وفل�صطني 
باعتبارهم �صركاء بامل�صروع الوروبي الى جانب خرباء بقطاع املياه ومراكز 

البحوث و�صركات من القطاع اخلا�ص العاملة بقطاع املياه يف اململكة.
وما يجدر ذكره يف هذا املجال اأن بنك الإ�صكان هو الراعي الوحيد واحل�صري 
تعزيز  واملتوا�صل يف  الدائم  البنك  �صعي  انطالقًا من  البنوك وذلك  فئة  من 
عالقات الّتعاون مع خمتلف القطاعات القت�صادية والهيئات املحلية والعربية 
يف اململكة ، ملا لها من دور فّعال يف دعم القت�صاد الوطني والرتقاء به اإلى 
م�صتويات اأعلى، و ملا لهذا املوؤمتر من اأهمية يف تطبيق اف�صل التقنيات املتاحة 
والربط مع مراكز الأبحاث واجلامعات ملعاجلة املياه وادارتها يف منطقة دول 

البحر البي�ص املتو�صط.
الهواتف  عرب  الإلكرتوين  الدفع  اأنظمة  موؤمتر   « الإ�صكان  بنك  ورعى  كما 
نظمته  والذي  احل�صن  بنت  �صمية  الأمرية  رعاية  حتت  انعقد  الذي  اخللوية 

�صركة املر�صدين العرب بدعم من البنك املركزي الأردين .
الدفع  �صبكات  البنوك،  الت�صالت،  ل�صركات  امل�صتقبلي  الدور  املوؤمتر  تناول 
يف  الإلكرتونية  التجارة  م�صتقبل    : منها  موا�صيع  عدة  وتناول  واملنظمني  
الإلكرتونية  التجارة  اعتماد  يف  والإقليمية  املحلية  البنوك  دور  املنطقة، 

والت�صوق عرب النرتنت.
وكان الهدف من املوؤمتر الوقوف على التحديات والفر�ص والق�صايا احليوية 
وامل�صتقبلية املت�صلة ب�صناعة الدفع الإلكرتونية واملتنقلة ويوفر نظرة �صمولية 

عن تكنولوجيا املدفوعات والفر�ص املتاحة والتو�صيات عن تطبيقاتها .
من جهة اخرى اأعلن بنك الإ�صكان عن نتائج ال�صحب على اجلائزة ال�صهرية 
األف  تبلغ قيمتها 150  والتي  ني�صان  ل�صهر  التوفري  الكربى  جلوائز ح�صابات 
دينار حيث فاز بها ال�صيد » زهري �صالح عبد اللطيف عبد اهلل « وهو �صاحب 

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

يزيد عددهم عن 13األف فائز .
ويبلغ جمموع اجلـوائز النقـدية التي يقدمها بنك ال�صـكـان حل�صابات التوفري 
تزيـد عـن )�صبعة ماليني( دينار �صنويًا وهي الأعلى يف الأردن على م�صتوى 

مبلغ اجلائزة واملبالغ ال�صنوية املوزعة .

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  البنك على تطوير  اإذ يحر�ص   ، الأردن  يف 
لعدد اأكرب من العمالء بالفوز بهذه اجلوائز وزيادة قيمتها بني فرتة واأخرى ، 
حيث �صيقدم البنك العديد من  اجلوائز املو�صمية مثل)جائزة عيد ال�صتقالل 

، جائزة عيد الفطر ، جائزة عيد ال�صحى( اإلى جانب اجلوائز الأخرى.
 و�صيتم ال�صحب على اجلائزة الكربى يف نهاية العام احلايل 2015 حيث تبلغ 

قيمة اجلائزة ن�صف مليون دينار اأردين يربحها فائز واحد .
بنك  الطوالبة  توفيق  اأول  الفريق  العام  الأمن  مدير  كرم  اخرى  جهة  من 
الإ�صكان �صمن  حفل جلنة الإعداد ليوم املرور العاملي واأ�صبوع املرور العربي 
/ الأردن2015 والذي عقد حتت �صعار » ابداأ بنف�صك .. كن ملتزمًا  « ، وذلك 
تقديرًا لدور البنك يف دعم حمالت التوعية املرورية ومبادرات ال�صالمة على 

الطرقات التي تنظمها اإدارة ال�صري املركزية �صنويًا .
وجاءت م�صاهمة البنك يف دعم ورعاية حمالت التوعية وال�صالمة املرورية ، 
كخطوٍة من �صل�صلة م�صاركات البنك يف خمتلف الفعاليات التي تخدم املجتمع، 
حيث تعّددت وتكّررت رعاية البنك لدعم برامج احلمالت الإر�صادية والتوعية 

�صد حوادث الطرق ، انطالقا من مبداأ ال�صالمة املرورية م�صوؤولية اجلميع .
 واعتاد البنك على امل�صاركة مبختلف احلمالت التي تهدف اإلى رفع م�صتوى 
زهم على اللتزام بقانون واأنظمة ال�صري،  الوعي املروري لدى املواطنني ، وحُتفِّ
على  وتاأكيدًا  الطرق  م�صتخدمي  من  الآخرين  وحياة  حياتهم  على  حفاظًا 
التعاون بني الإ�صكان و الإدارات املرورية منذ �صنوات ، واإعطاء ال�صاأن املروري 

كامل الدعم ولأهمية هذا املوؤمتر ياأتي موا�صلة لذلك .

أخبار البنوك
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»Executive The Banking« بحسب مجلة

»العربي« يحصل على جائزة أكبر
 شبكة مصرفية عربية دولية

 ”Executive The Banking“ منحت جملة 
العرب  للم�صرفيني  الدويل  الحتاد  عن  ال�صادرة 
ناحية  من  الأكرب  امل�صرف  جائزة  العربي  البنك 
�صبكته امل�صرفية العربية الدولية خالل حفل توزيع 
للعام  العربي  امل�صريف  والإجناز  التميز  جوائز 
2015 الذي اأقيم اأخريًا يف مدينة القاهرة بح�صور 
الدولية  وال�صخ�صيات  امل�صرفيني  كبار  من  العديد 

الرقابية من املوؤ�ص�صات الدولية والإقليمية.
وا�صتحق البنك العربي هذه اجلائزة نظرًا لالنت�صار 
وعاملّيا  عربيًا  فروعه  ل�صبكة  الوا�صع  اجلغرايف 
 600 على  يزيد  ما  حاليًا  البنك  �صبكة  ت�صم  اإذ 
كما  قارات،  خم�ص  عرب  موزعة  بلدا   30 يف  فرع 
الأ�صواق  يف  بارز  بح�صور  العربي  البنك  ويحظى 
واملراكز املالية الرئي�صية يف العامل مثل لندن ودبي 
و�صيدين  وفرانكفورت  وباري�ص  وجنيف  و�صنغافورة 

والبحرين.
الريادية  البنك  ملكانة  تاأكيدًا  اجلائزة  هذه  وتاأتي 
اإذ  والعاملي  والإقليمي  املحلي  تواجده  �صعيد  على 
احللول  تقدمي  للبنك  الوا�صع  النت�صار  هذا  يتيح 
قطاعات  خمتلف  من  لعمالئه  املتكاملة  امل�صرفية 
الأعمال لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم عرب العديد 

من الدول واملناطق. 
وجتدر الإ�صارة اإلى اأن البنك العربي ح�صل اأخريا 
ال�صرق  يف  جتاري  متويل  بنك  اأف�صل  جائزة  على 
فاينان�ص  غلوبال  جملة  من   2015 للعام  الأو�صط 
العاملّية  اجلوائز  من  العديد  بالإ�صافةالى  العاملّية 
التي كان ح�صل عليها البنك خالل العام املن�صرم.

ال�صرق  اأف�صل بنك يف منطقة  اأبرزها جائزة  وكان 
الأو�صط من جملة غلوبال فاينان�ص العاملّية وجائزة 
اأف�صل بنك متويل جتاري يف املنطقة من جملة اإمييا 
جمال  يف  بنك  اأف�صل  وجائزة  العاملية،  فاينان�ص 
من   2014 للعام  الأو�صط  ال�صرق  يف  النقد  اإدارة 
عن  ال�صادرة  اإف  اإ�ص  اآي  اإنف�صرت/  غلوبال  جملة 

�صركة يورومني املالية العاملية.
براند  اأ�صدرتها  حديثة  درا�صة  اأ�صارت  املقابل  يف 
فاينان�ص، اإحدى اأبرز �صركات ال�صت�صارات الدولية 
اأن  اإلى  التجارية،  العالمات  بتقييم  املتخ�ص�صة 
 50 اأف�صل  قائمة  من  الأردن ح�صد عالمة جتارية 
اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  يف  جتارية  عالمة 

بقيمة اإجمالية قاربت 434 مليون دولر.
اأعلى  قيمة  اإجمايل  ارتفاع  اإلى  الدرا�صة،  واأ�صارت 
 23 بن�صبة  الأو�صط  ال�صرق  يف  جتارية  عالمة   50
باملئة خالل العام 2015 ، حيث جاءت عالمة البنك 
و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  يف   38 املرتبة  يف  العربي 

اأفريقيا ويف املرتبة الأولى يف الأردن.
 6 بقيمة  الأولى  املرتبة  يف  الإمارات  طريان  وحل 
�صي  تي  اأ�ص  و�صركة  دولر،  مليون  و640  مليارات 
يف  تلتها  دينار،  مليون  و695  مليارات   5 ال�صعودية 
املرتبة الثالثة ات�صالت الإماراتية بقيمة 4 مليارات 

و380 مليون دولر.
الكويتية،  اخللوية  الت�صالت  �صركة  زين  وجاءت 
 15 املرتبة  اململكة، يف  امل�صغلني يف  ابرز  تعد  والتي 
على م�صتوى املنطقة بقيمة مليار و434 مليون دولر.
فعاليات  يف  العربي  البنك  �صارك  اخرى  جهة  من 

يوم التمويل املفتوح للقطاع ال�صناعي، والذي اأقيم 
برعاية البنك املركزي الأردين وبتنظيم من غرفة 

�صناعة الأردن.

نوعه  من  الأول  يعترب  والذي  اليوم  هذا  وهدف 
�صاملة  منظومة  تقدمي  اإلى  املحلي،  امل�صتوى  على 
التي  امل�صرفية  واملنتجات  اخلدمات  من  ومتكاملة 

تعمل على تعزيز القطاع ال�صناعي يف اململكة.
يوم  فعاليات  يف  العربي  البنك  م�صاركة  وجاءت 
يلعبه  الريادي الذي  للدور  التمويل املفتوح جت�صيدًا 
ويف  واملتو�صطة  ال�صغرية  املن�صاآت  قطاع  يف  البنك 
املالية  الحتياجات  تلبية  على  البنك  حر�ص  اإطار 
م�صرفيه  حلول  وتقدمي  احليوي  القطاع  لهذا 
احتياجات  على  مبنية  متخ�ص�صة  ومتويلية 

ومتطلبات هذا الفئة من ال�صركات. 
وحدة  اأطلق  قد  كان  العربي  البنك  اأن  اإلى  ي�صار 
متخ�ص�صة لتقدمي خدمات م�صرفية �صاملة لقطاع 
لتكري�ص  وذلك  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات 
امل�صرفية  املتطلبات  لتلبية  الكفاءات  من  املزيد 
لهذا القطاع من خالل �صبكة مراكز الأعمال وفروع 

البنك املنت�صرة يف اأنحاء اململكة.
كما اأطلق البنك برامج خا�صة لل�صركات ال�صغرية 
بل�ص  و�صتار  �صتار  برنامج  بينها  من  واملتو�صطة 
املنتجات  من  متكاملة  جمموعة  اإلى  بالإ�صافة 
فاعلة  م�صرفية  حلول  لتوفري  خ�صي�صًا  امل�صممة 
من  القطاع  هذا  اأعمال  وتطوير  دعم  يف  ت�صاهم 

ال�صركات وفتح اآفاق وا�صعة اأمامها.

أخبار البنوك
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البنك من أفضل 50 
عالمة تجارية في 
الشرق األوسط
شارك في يوم 
التمويل المفتوح 
للقطاع الصناعي



ضمن استطالعات عالمية

»بنك األردن« يحصل على مراتب
 متقدمة في خدمة الحافظ األمين

يف  متقدمة  مراتب  على  الأردن  بنك  ح�صل 
جملتي  من  اإ�صدارهما  مت  عامليني  ا�صتطالعني 

»جلوبال ك�صتوديان« و »جلوبال انف�صتور«.
جملة  يف  الأمني  احلافظ  خدمة  تقييم  مت  فقد 
»جلوبال ك�صتوديان« من خالل �صتة جوانب جوهرية 
 5.52( يلي  كما  الأردن  لبنك  نتائجها  كانت 
جمال  يف  درجة   5.71 الت�صوية،  جمال  يف  درجة 
خدمة  جمال  يف  درجة   5.96 الأ�صول،  خدمات 
جمال  يف  درجة   5.43 العالقات،  واإدارة  العمالء 
اخلدمات  جمال  يف  درجة   6.75 التكنولوجيا، 
امل�صاندة، و 5.91 درجة يف جمال القيمة امل�صافة(. 
 5.96 بدرجة  كلي  تقييم  على  البنك  ح�صل  كما 
الت�صوية  انف�صتور« ح�صب معايري  يف جملة »جلوبال 
بنك  جاء  وقد  العمالء،  وخدمة  والتكنولوجيا 
الردن يف املركز الأول على م�صتوى اململكة بح�صب 

املجلتني.

على  النتائج  اأعلى  من  الأردن  بنك  نتائج  وتعد 
منطقة  يف  الأمني  احلافظ  خدمة  مزودي  م�صتوى 
اخلدمات  جودة  على  يوؤكد  مما  الأو�صط،  ال�صرق 
املقدمة يف هذا املجال متفوقًا على عدد من البنوك 

الرائدة يف املنطقة.
مت  ال�صتطالعني  هذين  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
خدمة  عمالء  من  عينة  على  وتنفيذها  اإعدادها 
البنوك  من  تدخل  دون  العاملي  الأمني  احلافظ 
التي تقدم هذه اخلدمة؛ وبالتايل فهي تعك�ص اآراء 

العمالء بكل حيادية و�صفافية. 
يف  الأمني  احلافظ  خدمة  اأطلق  الأردن  بنك  وكان 
اآذار 2014 كاأول بنك حملي يقدم هذه اخلدمة   9
الأردين،  املال  راأ�ص  �صوق  يف  الأجنبية  للمحافظ 
التقنية  التحتية  البنية  بتهيئة  البنك  قام  حيث 
والأنظمة وال�صيا�صات والإجراءات الالزمة لتقدمي 
هذه اخلدمة. علمًا باأن البنك حا�صل على رخ�صة 
»احلفظ الأمني« من هيئة الأوراق املالية منذ العام 

.2003
يتيح  البنك  فاإن  اخلدمة  هذه  خالل  ومن 
املقدمة  اخلدمة  ا�صتمرارية  �صمان  للم�صتثمرين 
لهم وحماية حقوقهم يف ظل تقدميها من قبل بنك 
املحافظ  متطلبات  تلبية  على  قادرًا  ليكون  حملي، 
متابعة  وبالتايل  العاملية  الأجنبية  وال�صناديق 
املالية  لالأوراق  حفظ  من  اخلدمات  كافة  وتقدمي 

للم�صتثمرين، وت�صوية عمليات البيع وال�صراء.
ال�صرق  منتدى  الأردن  بنك  رعى  اخرى  جهة  من 
الو�صط لالأوراق املالية ال�صاد�ص الذي عقد يف اأبو 

ظبي مب�صاركة عدة بنوك حملية وعاملية.
املتعلقة  املو�صوعات  من  عددًا   املوؤمتر  وناق�ص 
القت�صاديات  على  واأثرها  املنطقة  يف  باملتغريات 
الإقليمية  املال   راأ�ص  اأ�صواق  وتطورات  عام  ب�صكل 
وقد  املو�صوعات،  من  وغريها  ال�صركات  وحوكمة 
جاءت م�صاركة بنك الأردن من خالل جناح خا�ص 

عر�ص فيه البنك خدمة احلافظ المني . 
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أخبار هيئات البنوك

الهيئة العامة صادقت على الخطة المستقبلية للعام 2015

بنك اإلسكان يوزع 88،2 مليون دينار
 أرباحا على المساهمين

وافقت الهيئة العامة العادية مل�صاهمي بنك الإ�صكـان على 
تقرير جمل�ص الإدارة، و�صادقت على البيانات املالية لعام 
تو�صية  واأقرت   ،2015 لعام  امل�صتقبلية  واخلطة   2014
مليون  2ر88  بقيمة  امل�صاهمني  على  اأرباح  بتوزيع  املجل�ص 

دينار متثل 35 باملئة من القيمة ال�صمية لل�صهم.
وقال رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك الدكتور مي�صيل مارتو، اإن 
جمموعة البنك متكنت خالل عام 2014 من حتقيق اأرباٍح 
وذلك  املا�صي،  العام  خالل  حتققت  التي  الأرباح  تفوق 
واكبت  التي  ال�صعبة  التحديات  ا�صتمرار  من  الرغم  على 
الظروف ال�صيا�صية والقت�صادية التي �صهدتها معظم دول 

املنطقة.
وبني اأن الأرباح قبل ال�صريبة بلغت 1ر162 مليون دينار يف 
عام 2014، وهي الأعلى منذ تاأ�صي�ص البنك، مقابل 1ر150 
باملئة،   8 ن�صبتها  بزيادة  اأي   2013 عام  يف  دينار  مليون 
وبلغت الأرباح ال�صافية بعد ال�صريبة 9ر123 مليون دينار 
بزيادة  ذاتها،  املقارنة  لفرتة  دينار  مليون  9ر106  مقابل 

ن�صبتها 16 باملئة.
وت�صري البيانات املالية للبنك اإلى اأن جمموع حقوق امللكية 

و�صل اإلى 1038 مليون دينار. 
واأ�صاف الدكتور مارتو اأن جمموعة البنك حققت منوا يف 
معظم بنود امليزانية؛ حيث ارتفع ر�صيد املوجودات لي�صل 
العمالء  ودائع  ر�صيد  ارتفع  فيما  دينار،  مليار  6ر7  اإلى 
الإجمايل  الر�صيد  وبلغ  دينار،  مليار  5ر5  اإلى  لي�صل 

ملحفظة الت�صهيالت الئتمانية 3 مليارات دينار.
واأكد اأن هذه النتائج انعك�صت اإيجابيا على موؤ�صرات املالءة 
املالية الرئي�صية للمجموعة، اإذ بلغت ن�صبة كفاية راأ�ص املال 
املقررة  الن�صبة  ب�صكل ملحوظ عن  تزيد  باملئة وهي  1ر18 

من جلنة بازل البالغة 8 باملئة وكذلك عن الن�صبة املطلوبة 
من البنك املركزي الأردين البالغة 12 باملئة.

تزيد  وهي  باملئة،  بلغت 170  ال�صيولة  ن�صبة  اأن  اإلى  واأ�صار 
اأي�صا عن احلد الأدنى املطلوب من البنك املركزي البالغ 
ودائع  اإلى  القرو�ص  �صايف  ن�صبة  بلغت  كما  باملئة،   100
العائد على املوجودات  باملئة 49.8%، وبلغ  العمالء 8ر49 
8ر11  امللكية  حقوق  على  العائد  بلغ  حني  يف  باملئة،  7ر1 

باملئة. 
وقال اإنه وبف�صل ال�صيا�صات احل�صيفة التي يتم تطبيقها، 
القطاع  يف  متقدمة  مواقع  على  املحافظة  البنك  وا�صل 
ودائع  بحجم  الأول  املركز  احتل  حيث  الأردين،  امل�صريف 
من  جيدة  ح�صة  على  وا�صتحوذ  املحلية،  بالعملة  التوفري 
باملئة  و3ر15  باملئة،   15 ن�صبتها  بلغت  املوجودات  اإجمايل 
الت�صهيالت  من  باملئة  3ر11  وح�صة  العمالء  ودائع  من 
البنك  لأ�صهم  ال�صوقية  القيمة  واإن  املبا�صرة،  الئتمانية 
ت�صكل  وهي   2014 عام  نهاية  يف  دينار  مليار  3ر2  بلغت 
ما ن�صبته 7ر12 باملئة من اإجمايل القيمة ال�صوقية لأ�صهم 

ال�صركات املدرجة يف بور�صة عمان.
العديد  حتقيق  يف  جنح  البنك  اأن  بني  مماثل،  نحو  وعلى 
من الإجنازات النوعية، حيث مت خالل عام 2014 تعزيز 
وتو�صيع قنوات تقدمي اخلدمات للعمالء يف ال�صوق املحلي، 
حيث مت افتتاح خم�صة فروع جديدة لي�صل بذلك عدد فروع 
البنك العاملة يف الأردن اإلى 124 فرعا حمافظا بذلك على 
مركز ال�صدارة يف هذا املجال، كما مت اإ�صافة ت�صعة اأجهزة 
�صبكة  اأجهزة  جمموع  بذلك  لي�صل  جديدة  اآيل  �صراف 
ال�صراف الآيل اإلى 208 اأجهزة وهي اأي�صا اأكرب �صبكة يف 

ال�صوق املحلي.

نظام  تطبيق  �صهد  اأن عام 2014  اإلى  مارتو  الدكتور  ونوه 
النظام  اإدارة عملية النتقال من  بنكي جديد؛ حيث متت 
البنكي القدمي اإلى النظام اجلديد بالوعي الالزم ملتطلبات 
من  مكن  مبا  واملهنية،  الدقة  من  عالية  وبدرجة  التحول 

اإمتام هذه املهمة بنجاح ويف زمن قيا�صي.
اأظهرت  فقد  اخلارجي  البنك  تواجد  ن�صاط  جمال  ويف 
والبنوك  والبحرين  فل�صطني  للبنك، يف  اخلارجية  الفروع 
وا�صلت  كما  جيدا،  اأداء  وبريطانيا  اجلزائر  ويف  التابعة 
العربية  والإمارات  العراق  من  كل  يف  التمثيل  مكاتب 
املتحدة وليبيا القيام بدور متميز يف ت�صويق خدمات البنك 
اأفرادا وموؤ�ص�صات  العمالء  العالقات مع  تعزيز  من خالل 
خالل  البنك  قام  فقد  الإطار  هذا  الدول.ويف  هذه  يف 
الإ�صكان/  بنك  راأ�صمال  يف  ا�صتثماره  بتعزيز   2014 عام 
راأ�صمال  من  باملئة   85 م�صاهمته  ن�صبة  لت�صبح  اجلزائر 
هذا البنك، كما مت تعزيز متانة املركز املايل لبنك الأردن 
الدويل / لندن الذي تبلغ ح�صة بنك الإ�صكان يف راأ�صماله 
مارتو  الدكتور  نوه  فقد  اآخر  �صعيد  وعلى  75 باملئة. 
املجتمعية  مب�صوؤولياته  البنك  قيام  موا�صلة  اإلى  بالعتزاز 
خالل  البنك  قام  حيث  امل�صمار،  هذا  يف  الرائد  ودوره 
عام 2014 بتقدمي العديد من الرعايات واملبادرات لدعم 
الأن�صطة واملوؤ�ص�صات املختلفة التي ت�صتهدف خدمة وتطوير 
وغاياتها  اأن�صطتها  مبختلف  املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات 
والجتماعية  والفنية  والثقافية  والتعليمية  ال�صحية 

والإن�صانية والريا�صية والبيئية.
وقال اإنه ونتيجة لهتمام البنك بدوره يف جمال امل�صوؤولية 
بامل�صوؤولية  خا�صا  تقريرا  البنك  اأ�صدر  فقد  الجتماعية، 

الجتماعية.
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الهيئة العامة صادقت على الخطة المستقبلية للعام 2015

بنك االتحاد يوزع 8،8 مليون دينار أرباحًا 
نقدية على المساهمين

لـ  العادية  وغري  العادية  العامة  الهيئة  اأقّرت 
توزيع  ال�صنوي  اجتماعها  يف  الحتاد«  »بنك 
قيمته  ما  اأو  8باملئة  بن�صبة   نقدية  اأرباح 
ح�صب  كل  امل�صاهمني،  على  دينار  مليون  8ر8 
 110 البالغ  البنك  مال  راأ�ص  يف  م�صاهمته 

مليون دينار.
ووافقت الهيئة العامة غري العادية على زيادة 
دينار  مليون   15 مبقدار  البنك  مال  راأ�ص 
عن  دينار  مليون   125 الى  املال  راأ�ص  لي�صل 

طريق ر�صملة جزء من الأرباح املدّورة.
ع�صام  البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  واأ�صار 
يف  منو  ن�صبة  حّقق  البنك  ان  الى  �صلفيتي 
القطاع  منو  ن�صب  تفوق  والودائع  الت�صهيالت 
ا�صتمرار  اإلى  اأ�صار  كما  الأردن،  يف  امل�صريف 
التي  ا�صرتاتيجيته  تطبيق  على  بالعمل  البنك 
وتنويع  العمالء  قاعدة  تو�صيع  اإلى  تهدف 

املخاطر.

 2014 للعام  املالية  الأعمال  نتائج  اأن  وبنّي 
عك�صت قدرة البنك على التاأقلم مع الأو�صاع 
خالل  متّكن  حيث  ال�صائدة،  القت�صادية 
9ر21  بواقع  منو  حتقيق  من  املا�صي  العام 
حقق  كما   ، الفوائد  اإيرادات  �صايف  يف  باملئة 
دينار  9ر79مليون  بلغ  اإجماليًا  دخاًل  البنك 
اأرباح  و�صايف   ، 17باملئة  بلغت  منو  وبن�صبة 
بواقع 5ر26 مليون دينار وبنمو  ال�صريبة  بعد 
مع   ،2013 عام  عن  باملئة  5ر17  مقداره 
واملتحفظة  احل�صيفة  ب�صيا�صته  ال�صتمرار 

حفاظًا على متانة و�صعه املايل. 
البنك  حققها  التي  املالية  املوؤ�صرات  وحول 
�صلفيتي  اأ�صاف   ،2014 املالية  ال�صنة  خالل 
الئتمانية  الت�صهيالت  �صايف  ر�صيد  باأن 
لت�صل �صايف  قفزت  العمالء  وودائع  املبا�صرة 
 2014 عام  نهاية  مع  الئتمانية  الت�صهيالت 
ر�صيد  �صّجل  كما   ، دينار  مليار  ر1   239 اإلى 

اإجمايل ودائع العمالء مع نهاية العام 654ر1 
مليار دينار.

وارتفع خم�ص�ص تدين الت�صهيالت الئتمانية 
مقابل  املا�صي  للعام  دينار  مليون   57 الى 

2ر53 مليون دينار لعام 2013.
للبنك،  املالية  املالءة  مبوؤ�صرات  يتعلق  وفيما 
نهاية عام 2014  �صّجلت يف  اأنها  �صلفيتي  بنّي 
معدلت اإيجابية ت�صري اإلى متانة املركز املايل 
على  حافظ  اإذ  امل�صريف،  القطاع  يف  للبنك 
70ر14  بواقع  املال  راأ�ص  كفاية  ن�صبة  اإبقاء 
وبح�صب  املطلوبة  الن�صبة  يفوق  ومبا  باملئة 
البنك  تعليمات  وح�صب    »2 »بازل  مقررات 

املركزي. 
�صبكة  بتو�صيع  البنك  ا�صتمرار  اإلى  و�صار 
فرعًا   38 الكلي  الفروع  عدد  لي�صبح  فروعه 
تطوير  البنك  �صيوا�صل  كما  اململكة،  داخل 

خدماته مبا يلّبي احتياجات العمالء.
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أخبار هيئات البنوك

خالل اجتماع الهيئة العامة غير العادي 

»القاهرة عمان« يرفع رأسماله
 إلى 160 مليون دينار

يف  عمان  القاهرة  لبنك  العامة  الهيئة  وافقت 
اجتماعها غري العادي، على رفع راأ�صمال البنك 
اإلى 160مليون دينار وذلك عن طريق ر�صملة 
وتوزيعها  املدورة  الأرباح  من  دينار  مليون   35

على امل�صاهمني كاأ�صهم جمانية وبن�صبة %28.
العادي  اجتماعها  يف  العامة  الهيئة  واأقرت 
الإدارة  جمل�ص  تقرير  العادي«  »غري  ال�صابق 
والبيانات املالية عن عام 2014 والتي اأظهرت 
مليون   44،5 مببلغ  ربح  ل�صايف  البنك  حتقيق 
 2013 لعام  دينار  مليون   40،8 مقابل  دينار 
الإدارة  جمل�ص  تو�صية  على  املوافقة  مت�صمنة 
مببلغ  امل�صاهمني  على  نقدية  اأرباح  بتوزيع 
القيمة  بن�صبة 13% من  اأي  لل�صهم،  فل�صًا   130

الإ�صمية لل�صهم.
اإن  املفتي،  يزيد  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
الناجحة  ا�صرتاتيجيته  بف�صل  متكن  البنك 
احل�صيفة  واإدارته  املتحفظة  و�صيا�صته 
للمخاطر بالإ�صافة اإلى التزامه باأف�صل معايري 
مميزة  نتائج  حتقيق  من  امل�صريف  العمل 
منت  حيث  الت�صغيلية،  املوؤ�صرات  معظم  يف 

 2353،1 لتبلغ   %6.3 بن�صبة  البنك  موجودات 
العمالء منوا  ودائع  بينما حققت  دينار  مليون 
مليون   1587،4 اإلى  لت�صل   %11.3 بن�صبة 

دينار.
الئتمانية  الت�صهيالت  ر�صيد  وارتفع 
دينار  1020،6مليون  اإلى  لت�صل  بن�صبة%5.8 
بلغت  حيث  املحفظة  جودة  على  املحافظة  مع 
ن�صبة الت�صهيالت غريالعاملة 4.49% وهي اقل 
الردن  يف  امل�صريف  القطاع  �صمن  املعدل  من 
الت�صهيالت  تغطي هذه  مع وجود خم�ص�صات 

غري العاملة بن�صبة %97.04. 
تزال  ل  للبنك،  ال�صنوي  التقرير  وح�صب 
امللكية  العائد على املوجودات وحقوق  معدلت 
من  التوايل  على   %16.02 و   %1.95 البالغة 
امل�صريف  القطاع  يف  الأعلى  املعدلت  �صمن 
املال  را�ص  كفاية  ن�صبة  بلغت  فيما  الأردين، 
من  املقررة  الن�صب  من  اعلى  وهي   %14.95

البنك املركزي الأردين.
خالل  وا�صل  البنك  اأن  اإلى  املفتي  واأ�صار 
التناف�صي  مركزه  وتعزيز  اأعماله  تطوير  العام 

تنويع  خالل  من  خدماته  بجودة  والرتقاء 
للتاجري  متلك  �صركة  قامت  فقد  ا�صتثماراته، 
اعمالها خالل عام 2014،  التمويلي مببا�صرة 
يف  فرعه  بتاأ�صي�ص  البنك  قيام  الى  بالإ�صافة 
مملكة البحرين والذي با�صر اأعماله يف بداية 

العام احلايل.
اأن البنك �صي�صتمر خالل عام 2015  اإلى  ونوه 
الإ�صرتاتيجية  وخطته  �صيا�صاته  تنفيذ  يف 
على  املحافظة  خالل  من  اأعماله  تطوير  يف 
املحفظة  جودة  وعلى  املرتفعة  ال�صيولة  ن�صب 
دعم  يف  امل�صاهمة  اإلى  بالإ�صافة  الئتمانية، 
البنك  م�صوؤولية  من  كجزء  املحلي  املجتمع 

الإجتماعية.
بتعيني  الدارة  جمل�ص  قرار  على  و�صادقت 
با�صيل  �صهى  و  ايا�ص  كامل  خليل  عرفان 
اأع�صاء يف  اندراو�ص عناب وطارق مفلح عقل 
نتيجة  احلالية  لدورته  البنك  ادارة  جمل�ص 
لال�صتثمار  امل�صرية  �صركة  من  كل  ا�صتقالة 
م�صر  و�صركة  امل�صري  طاهر  ن�صاأت  و 

لال�صتثمار.
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الهيئة العامة تقر البيانات المالية للعام 201٤

البنك االستثماري يوزع 7 ماليين دينار
 أرباحا نقدية على المساهمين

�صادقت الهيئة العامة العادية لإنف�صت بنك »البنك 
برئا�صة  الإدارة،  جمل�ص  تو�صية  على  ال�صتثماري« 
نقدية  اأرباح  توزيع  على  جردانة،  ب�صر  املهند�ص 
بقيمة 7 ماليني دينار على م�صاهمي البنك متثل 7 

باملئة من راأ�ص املال البالغ 100 مليون دينار.
اقتطاع  بعد  �صافية  اأرباحا  حقق  قد  البنك  وكان 
دينار  مليون  4ر12  بلغت  واملخ�ص�صات  ال�صريبة 
اقتطاع  قبل  الأرباح  بلغت  فيما   ،2014 للعام 
عن  دينار  مليون  9ر15  واملخ�ص�صات  ال�صريبة 

العام ذاته.
املالية  البيانات  على  للبنك  العامة  الهيئة  واأقرت 
تلك  عن  الإدارة  جمل�ص  ذمة  وابراء   2014 للعام 
انتخاب براي�ص واتر هاو�ص  بالإ�صافة لإعادة  املدة 
املالية  لل�صنة  ح�صابات  كمدققي   ،  PWC كوبرز 
اتعابهم  بتحديد  الإدارة  جمل�ص  وتفوي�ص   ،2015
بالأ�صالة  اأ�صهما  يحملون  م�صاهمني  بح�صور 

والوكالة متثل 85 باملئة من راأ�ص مال البنك.
جردانة  ب�صر  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
ثابتة،  املالية بوترية  نتائجه  البنك حتقيق  »«وا�صل 
مليون  9ر15  الى  ال�صريبة  قبل  الأرباح  و�صلت  اإذ 
4ر12  الى  واملخ�ص�صات  ال�صريبة  وبعد  دينار 

مليون دينار، كما و�صل ر�صيد الت�صهيالت الئتمانية 
الى 457 مليون دينار فيما منت اجمايل  بال�صايف 
الودائع والتاأمينات النقدية الى 596 مليون دينار، 
 146 الى  امل�صاهمني  مليكة  حقوق  ارتفع  واتفعت 

مليون دينار.
املعايري  اأف�صل  تبني  يف  م�صتمر  البنك  اأن  وبني 
الدولية امل�صرفية يف ت�صيري اأعمال وعمليات البنك 
مببادئ  اللتزام  على  تركيزه  �صمن  كاأ�صا�صيات 
العامة  امل�صاهمة  لل�صركات  الر�صيدة  احلوكمة 
راأ�صها  وعلى  خا�ص  ب�صكل  والبنوك  عام،  ب�صكل 
ف�صل امللكية عن الإدارة، وتبني فل�صفة ا�صرتاتيجية 
وتركيز  وتوحيد  اخلدمة  متيز  اإلى  تهدف  وا�صحة 
امل�صافة  والقيمة  الفائدة  لتعظيم  اجلهود  وت�صافر 
من  بالبنك  العالقة  ذوي  الطراف  ملختلف 

م�صاهمني وعمالء وموظفني.
وكفاءة  والتوظيفات  املالية  املالءة  ن�صب  وحول 
ن�صبة  اأن  الى  جردانة  اأ�صار  للبنك،  الأ�صول  اإدارة 
كفاية راأ�ص املال بلغت بنهاية العام املا�صي 18ر16 
باملئة، وهو ما يفوق احلد الأدنى املطلوب من البنك 
بازل  وجلنة  باملئة،   12 البالغ  الأردين  املركزي 
مركزه  و�صالبة  متانة  يوؤكد  ما  باملئة،   8 البالغة 

املايل وفقا لأف�صل املعايري املحلية والدولية.
النقدية يف خدمة  ال�صيا�صية  كما ثمن جردانة دور 
النمو  لتحقيق  الدوؤوب  و�صعيها  الوطني  القت�صاد 
التو�صعية  ال�صيا�صيات  املن�صود، يف ظل  القت�صادي 

التي تتبناها لتحفيز القت�صاد.
بامل�صوؤولية  يوؤمن  البنك  اأن  الى  جردانة  واأ�صار 
اأعماله  ممار�صة  يف  رئي�ص  كجزء  الجتماعية 
التنمية  مكا�صب  وتو�صيع  تنويع  وبهدف  واأن�صطته 

على املجتمع. 
وبح�صب ميزانية البنك فقد ارتفع �صايف الت�صهيالت 
اإلى 457 مليون  باملئة  بن�صبة 6  املبا�صرة  الئتمانية 
ن�صبة �صايف  تراجعت  باملقابل  بنهاية 2014،  دينار 
املعلقة  الفوائد  طرح  بعد  العاملة  غري  الت�صهيالت 
يف  باملئة  6ر11  مع  مقارنة  باملئة  5ر7  لت�صبح 
نهاية 2013، ما يعك�ص نهج الإدارة باإتباع �صيا�صية 
التحوط واإدارة املخاطر الى جانب كفاءة التح�صيل 

واملتابعة احلثيثة لت�صوية اأو�صاع بع�ص العمالء.
ويف  الرقابية  اجلهات  بجهود  جردانة  واأ�صاد 
الأوراق  وهيئة  الأردين  املركزي  البنك  مقدمتهم 
خدمة  يف  والتجارة  ال�صناعة  ووزارة  املالية 

القت�صاد الوطني.
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أخبار هيئات البنوك

خالل اجتماع الهيئة العامة

البنك اإلسالمي ينتخب مجلسًا جديداً
ويوزع 13% أرباحا نقدية على المساهمين

الأردين  الإ�صالمي  للبنك  العامة  الهيئة  وافقت 
اأرباح نقدية على  يف اجتماعها العادي على توزيع 
املال  راأ�ص  من  نقدا  باملئة   13 بن�صبة  امل�صاهمني 
املدفوع، بعد اأن �صادقت على تقرير جمل�ص الإدارة 
واخل�صائر  الأرباح  وح�صاب  ال�صنوية  وامليزانية 
 2014 الأول  كانون   31 يف  املنتهية  املالية  لل�صنة 

واخلطة امل�صتقبلية للبنك.
برئا�صة  التاأمت  التي  العامة  الهيئة  وافقت  كما 
على  يو�صف  احمد  عدنان  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
وال�صتماع  الإدارة  جمل�ص  اأع�صاء  ذمة  اإبراء 
ومدققي  ال�صرعية  الرقابة  هيئة  تقريري  اإلى 
�صرعية  رقابة  هيئة  تعيني  وكذلك  احل�صابات، 

للبنك. 
 2014 عام  يف  وا�صل  البنك  اإن  يو�صف  وقال 
عمله  جتربة  »معمقا  املجتمع،  بخدمة  م�صريته 
يف  مكانته  على  وحمافظا  الإ�صالمي،  امل�صريف 
من  مزيدًا  وحمققا  الأردنية،  امل�صرفية  ال�صاحة 
الجنازات بح�صوله على جوائز عاملية وت�صنيفات 

ائتمانية و�صرعية«.
واأ�صاف اأن ما حققه البنك هو نتاج جهد مو�صول 
من اإدارة البنك التنفيذية ومن العاملني يف البنك، 
فيما اأ�صاد بجهود البنك املركزي الأردين والهيئات 
وتعاونهم  الدائم  لدعمهم  والرقابية  الر�صمية 
تواجه  التي  ال�صعاب  خمتلف  تذليل  يف  امل�صتمر 

اجلهاز  دعم  يف  وت�صاهم  الإ�صالمية  ال�صريفة 
امل�صريف الأردين والقت�صاد الوطني.

الربكة  جمموعة  للبنك  العامة  الهيئة  وانتخب 
وحمد  يو�صف،  احمد  عدنان  وميثلها،  امل�صرفية 
ها�صم،  احمد  ها�صم  وهود  عقاب،  اهلل  عبد 
وعدنان عبد اهلل الب�صام، وكذلك انتخاب املهند�ص 
اخلزاعلة،  احمد  و�صامل  احللواين  حافظ  حامت 
مراد  حيدر  وعي�صى  مهايني  �صاهر«  ونور»حممد 
و�صالح يعقوب التايه، والدكتور نبيه احمد �صالمه، 
لدورة  الإدارة  جمل�ص  اأع�صاء  غامن  فوزي  وملك 

املقبلة.
الربكة  جمموعة  انتخاب  الإدارة  جمل�ص  وقرر 
بعدنان  ممثلة  الإدارة  ملجل�ص  رئي�صا  امل�صرفية 
حافظ  حامت  املهند�ص  وانتخاب  يو�صف  احمد 

احللواين نائبا للرئي�ص.
وقال املدير العام للبنك الإ�صالمي الأردين مو�صى 
جميع  يف  ملمو�صا  منوا  حقق  البنك  اإن  �صحادة 
ح�صته  زيادة  على  واملحافظة  املالية  موؤ�صراته 
حيث   ،2014 لعام  الأردنية  امل�صرفية  ال�صوق  من 
اأر�صدة التمويل وال�صتثمار للبنك من  بلغ جمموع 
للبنوك  املبا�صرة  الئتمانية  الت�صهيالت  اإجمايل 

العاملة يف الأردن ما ن�صبته حوايل 6ر13 باملئة.
الأوعية  اأر�صدة  جمموع  ن�صبة  اأن  واأ�صاف 
لدى  العمالء  ودائع  اإجمايل  اإلى  للبنك  الدخارية 

البنوك العاملة يف الأردن بلغت حوايل 5ر11 باملئة 
موجودات  جمموع  اإلى  البنك  موجودات  وجمموع 

البنوك العاملة داخل الأردن نحو 6ر8 باملئة.
بلغت  ارباحا   2014 عام  يف  حقق  البنك  اأن  وبني 
وبعد  دينار  مليون   64 حوايل  ال�صريبة  قبل 
ال�صريبة بلغت الأرباح حوايل 1ر45 مليون دينار، 
امل�صاهمني حوايل 282 مليون دينار  وبلغت حقوق 
مقابل حوايل 255 مليون دينار يف نهاية عام 2013 

بن�صبة منو بلغت 5ر11 باملئة.
بلغ  امل�صاهمني  حقوق  على  العائد  معدل  اأن  واأكد 
ال�صريبة  وبعد  باملئة،  8ر23  ال�صريبة حوايل  قبل 
املال حوايل  راأ�ص  ن�صبة كفاية  باملئة  حوايل 8ر16 
كفاية  معيار  ح�صب   2014 عام  يف  باملئة  95ر20 
البنك  من  واملعتمد  الإ�صالمية  للبنوك  املال  راأ�ص 
املركزي الأردين، وهي تتجاوز الن�صبة املقررة من 
على  باملئة   12 والبالغة  الأردين  املركزي  البنك 
حـوايل  امل�صرتك  ال�صتثمـار  اأربـاح  وبلغت  الأقل، 

4ر166 مليون دينار يف عام 2014.
نهاية  يف  بلغت  للبنك  املوجودات  جمموع  اأن  وبني 
عام 2014، مبا فيها ح�صابات ال�صتثمار املخ�ص�ص 
حوايل  بالوكالة،  وال�صتثمار  املقار�صة  و�صندات 
دينار  مليار  52ر3  مع  مقارنة  دينار  مليار  86ر3 
مليون   333 قدرها  وبزيادة  عام2013،  بنهاية 

دينار بنمو ن�صبته4ر9 باملئة.
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خالل اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

البنك األهلي يوزع 5ر17 مليون دينار
 أرباحا نقدية على المساهمين

يف  الأردين  الأهلي  للبنك  العامة  الهيئة  �صادقت 
جمل�ص  تو�صية  على  ال�صنوي  العادي  اجتماعها 
الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على امل�صاهمني بقيمة 
مال  راأ�ص  من  باملئة   10 متثل  دينار  مليون  5ر17 
املوؤ�ص�صية  للم�صوؤولية  تقريرا  اأطلقت  كما  البنك، 

املجتمعية للبنك لعام 2014.
عمر  الدكتور  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
»جاءت  ايجابية  نتائج  حقق  البنك  اإن  الرزاز 
يعتمدها  التي  ال�صاملة  لال�صرتاتيجية  نتيجة 
على  ترتكز  ال�صرتاتيجية  اأن  مو�صحا  البنك«، 
على  وامل�صتملة  الفعالة  املوؤ�ص�صية  اأ�ص�ص احلاكمية 
لتدعيم  والرامية  الرا�صخة  املبادئ  من  منظومة 
ذات  الأطراف  وكافة  وامل�صاهمني  املودعني  ثقة 

العالقة.
بتطبيق  البنك  اأي�صا للتزام  اأنها جاءت  واأ�صاف 
ن�صاطاته  كافة  يف  املهنية  الأداء  معايري  اأعلى 
امل�صرفية وغري امل�صرفية، والتي اأ�صهمت يف و�صع 
ب�صمته الإيجابية لدى تلبيته لحتياجات عمالئه 

وخدمة جمتمعه.
موؤ�صراته  البنك متكن من حت�صني  اأن  الى  واأ�صار 

القت�صاد  عجلة  حتريك  يف  امل�صاهمة  ووا�صل 
امل�صرفية  واملنتجات  واخلدمات  احللول  وتقدمي 
اجلوانب  جميع  لم�صت  التي  امل�صرفية  وغري 
بف�صل  وذلك  جمتمعه،  واأبناء  عمالئه  تهم  التي 
انت�صاره  لتعزيز  ونوعها  �صخها  التي  ا�صتثماراته 
وحت�صني مزيج حلوله وخدماته ومنتجاته، وتطوير 
البنية التحتية والتقنية والطاقات الب�صرية والبيئة 
مع  يتواكب  مبا  واملجتمع  البنك  داخل  العامة 

املعايري العاملية.
واكد الدكتور الرزاز اأن �صايف الإيرادات الت�صغيلية 
4ر102  اإلى  باملئة   7 بن�صبة  ارتفع  العمليات  من 
مليون دينار، ما اأ�صفر عن تعزيز احتياطي البنك 
كفاية  ورفع  امل�صاهمني  حقوق  اإجمايل  وحت�صني 

راأ�ص املال اإلى 15 باملئة.
الئتمانية  الت�صهيالت  حجم  �صايف  اأن  اإلى  ولفت 
املبا�صرة زاد على حوايل 2ر1 مليار دينار، وحجم 
اإلى  هذا  دينار،  مليار  805ر1  اإلى  العمالء  ودائع 
جانب انخفا�ص ن�صبة الديون غري العاملة بن�صبة 

3ر7 باملئة عن العام 2013.
وقال يف مداخلة له اثناء الجتماع اإن ح�صيلة بيع 

بالكامل  ا�صتثمارها  يتم  لبنان مل  البنك يف  فروع 
املال  راأ�ص  كفاية  لتعزيز  وذلك  الأرباح  توزيع  يف 
ال�صتدامة  و�صمان  امل�صاهمني  حقوق  قيمة  ورفع 
اف�صل  حتقيق  على  البنك  قدرة  وتعزيز  املالية 

النتائج.
تهدف  امل�صتقبلية  البنك  خطط  ان  الرزاز  وبني 
ومزاياه  للتميز  معايريه  لتعزيز  مبجملها 
نظامه  تطوير  يف  ال�صتثمار  وموا�صلة  التناف�صية، 
والتكامل  التعاون  م�صتويات  وتعزيز  امل�صريف، 
لديه، وحت�صني  الرئي�صية  الأعمال  بني جمموعات 
جودة حمفظة حلوله ومنتجاته وخدماته وم�صتوى 
التنموي  عمله  وتو�صيع  الئتمانية،  حمفظته 
م�صاهميه  جتاه  مب�صوؤولياته  والقيام  امل�صتدام، 

وموظفيه وعمالئه واأبناء جمتمعه وبيئته.
ارباح  عن  ميزانيته  يف  اأعلن  الأهلي  البنك  وكان 
اإجمالية بلغت 1ر48 مليون دينار، وارباح �صافية 
بقيمة 1ر34 مليون دينار تت�صمن �صايف الربح من 
بيع م�صاهمة البنك يف �صركة البنك الأهلي الدويل 
يف لبنان بعد زيادة حجم املخ�ص�صات املر�صودة 

ملواجهة خماطر الئتمان.

أخبار هيئات البنوك
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أخبار هيئات البنوك

خالل اجتماع الهيئة العامة

كابيتال بنك يوزع أرباحا نقدية
 ويرفع رأسماله إلى 200 مليون دينار

�صادقت الهيئة العامة غري العادية لكابيتال بنك 
ر�صملة  طريق  عن  البنك  مال  راأ�ص  زيادة  على 
الأرباح  ر�صيد  دينار من  مليون  5ر18  مقداره  ما 
املدفوع  املال  راأ�ص  باملئة من  ت�صكل 2ر10  املدورة 

وتوزيعها كاأ�صهم جمانية على امل�صاهمني.
ا�صتكمال  بعد  املدفوع  البنك  راأ�صمال  وي�صبح 

اإجراءات زيادة راأ�ص املال 200 مليون دينار.
مليون  9ر10  توزيع  العادية  العامة  الهيئة  واأقرت 
دينار اأرباحا نقدية على امل�صاهمني، متثل 6 باملئة 

من راأ�ص املال.
خليل  با�صم  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
ونتائجه  البنك  موؤ�صرات  اإن  الجتماع  يف  ال�صامل 
الت�صغيلية يف عام 2014 اأظهرت حت�صنا ملحوظا، 
ال�صريبة  قبل  الرباح  �صايف  ارتفاع  يف  متثلت 
لت�صل الى 1ر50 مليون دينار باملقارنة مع 7ر48 

مليون دينار يف العام 2013. 
ال�صريبة ما مقداره 3ر36  بعد  الربح  وبلغ �صايف 
مليون دينار يف حني منت موجودات البنك بن�صبة 
عام  نهاية  يف  دينار  مليار  1ر2  اإلى  باملئة  3ر9 
2014، حيث ارتفعت �صايف الت�صهيالت الئتمانية 

بن�صبة 5ر17 باملئة اإلى 794 مليون دينار.
ودائع  حجم  يف  زيادة  �صاحبه  الرتفاع  اأن  وبني 
العمالء التي ارتفعت بن�صبة 2ر8 باملئة يف الفرتة 

ذاتها لت�صل اإلى 2ر1 مليار دينار . 
واأ�صاف ال�صامل اأن التطورات اليجابية مل تقت�صر 
موؤ�صرات  لتطال  امتدت  بل  املالية  املوؤ�صرات  على 
متطلبات  كافة  لبت  التي  املالية  وال�صالمة  املتانة 

جلنة بازل والبنك املركزي الردين.
الأكرث  »املقيا�ص  املال،  راأ�ص  ن�صبة كفاية  اإن  وقال 
الت�صدي  على  وقدرتها  البنوك  ملتانة  اأهمية 
لل�صدمات«، تراوح م�صتوى 19 باملئة، وهو م�صتوى 
البنك  اركان  �صالبة  ويعك�ص  الرتياح  على  يبعث 
على  البنك  حمافظة  اإلى  بالإ�صافة  ودعائمه، 

ن�صبة �صيولة عالية ت�صل اإلى 141 باملئة.
غري  الديون  ن�صبة  انخفا�ص  اإلى  وا�صارال�صامل 
العاملة من اإجمايل حمفظة الت�صهيالت الئتمانية 
اإلى 8ر5 باملئة مقارنة مع 7ر6 باملئة يف نهاية العام 

 .2013
ويف اإ�صارة اإلى اأداء القت�صاد الأردين والعراقي، 
تباطوؤا  �صهد  العراقي  القت�صاد  اإن  ال�صامل  قال 

القوى  نفوذ  بتنامي  متاأثرا   2014 العام  خالل 
الرهابية يف العراق وهبوط ا�صعار النفط العاملية، 
الدويل  للتحالف  امل�صتمرة  اجلهود  اأن  م�صيفا 
واجلي�ص العراقي �صوف تدفع عجلة النمو وحتول 

النكما�ص اإلى منو. 
امللك  جاللة  به  يقوم  الذي  املحوري  الدور  وثمن 
للحفاظ على ا�صتقرار الأردن ومنعته، م�صددا على 
اأن الأمن وال�صتقرار هما امليزة الرئي�صية والأكرث 
جاذبية لقت�صادنا املحلي، داعيا اإلى البناء على 

هذه امليزة لتحقيق منو اأكرب يف القت�صاد. 
وقال ال�صامل ان ا�صتثمار كابيتال بنك يف امل�صرف 
الأهلي العراقي مكنه من تعزيز مكانته التناف�صية؛ 
وهو ما انعك�ص على اأداء امل�صرف الأهلي العراقي 
الذي حقق ربحا قدرة 3ر7 مليون دينار يف العام 

.2014
�صركته  ت�صجيل  من  البنك  انتهاء  اإلى  اأ�صار  كما 
مال  براأ�ص  العاملي  املايل  دبي  مركز  يف  التابعة 
خدمات  تقدم  �صركة  وهي  دولر  األف   250 يبلغ 
�صفقات  و  التمويل  وترتيب  املالية  ال�صت�صارات 

ال�صتثمار بالإ�صافة الى ترتيب خدمات احلفظ.
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البطاينة رئيسًا تنفيذيًا 
لعمليات »هيلز« في األردن

اأعلنت اإيجل هيلز، �صركة ال�صتثمار والتنمية العقارية 
عالء  املهند�ص  تعيني  عن  اأبوظبي،  ومقرها  اخلا�صة 

عارف البطاينة رئي�صًا تنفيذيًا لعملياتها يف الأردن.
وت�صم ال�صركة كافة م�صاريع وا�صتثمارات �صركة �صرايا 
يف العقبة وعّمان، بالإ�صافة الى �صركة املعرب، التابعة 
ل�صركة اإيجل هيلز واملطورة مل�صروعي مر�صى زايد يف 
مدينة العقبة وفندق ورزيدن�صز �صانت ريجي�ص عّمان.

املنا�صب  من  عددًا  البطاينة  عالء  املهند�ص  تقّلد  و 
عام  اأمني  ذلك  يف  مبا  الأردنية،  احلكومة  يف  العليا 

ووزير  الأردنية،  اجلمارك  عام  ومدير  النقل  وزارة 
الطاقة والرثوة املعدنية ووزير النقل، ووزير الأ�صغال 
العامة والإ�صكان، وهو حاليًا ع�صو يف جمل�ص الأعيان 

الأردين.
الهند�صة  يف  البكالوريو�ص  درجة  البطاينة  ويحمل 
املعلومات  نظم  يف  املاج�صتري  ودرجة  الكهربائية 
الوليات  يف  وا�صنطن  جورج  جامعة  من  الإدارية 

املتحدة الأمريكية.
ا�صتثمار  �صركة  هي  هيلز،  اإيجل  اأن  بالذكر  وجدير 

على  وتعمل  اأبوظبي،  ومقرها  عقاري خا�صة  وتطوير 
تطوير مراكز مدينة جديدة يف الأ�صواق العاملية ذات 
النمو املرتفع، مع الرتكيز على تطوير م�صاريع عقارية 
مرافق  وتنفيذ  الت�صاميم  فيه  مبا  النطاق،  وا�صعة 
على  املجتمعات  هذه  وتعتمد  ال�صتخدامات،  متعددة 
اأحدث التقنيات لبناء م�صاريع الذكية وامل�صتدامة التي 

ت�صيف قيمة كبرية لالقت�صاد املحلي. 
البحرين  يف  م�صاريع  بتطوير  حاليا  ال�صركة  وتقوم 

واملغرب والردن و�صربيا ونيجرييا.

أخبار اقتصادية
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حتاحت يشدد على ضرورة توفير التمويل 
المناسب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

اأكد رئي�ص غرفة �صناعة الردن امين حتاحت 
للمن�صاآت  املنا�صب  التمويل  توفري  �صرورة  على 
جناحها  ل�صمان  واملتو�صطة  ال�صغرية 
ودميومتها، يف الوقت الذي ك�صف فيه حمافظ 
البنك املركزي الردين الدكتور زياد فريز عن 
ذات  امل�صاريع  لتمويل  �صندوق  لإن�صاء  توجه 

العائد القت�صادي.
وقال حتاحت خالل افتتاح يوم التمويل املفتوح 
�صناعة  غرفة  نظمته  الذي  ال�صناعي  للقطاع 
املركزي  البنك  حمافظ  رعاية  حتت  الردن 
التمويل  يوم  »ان  فريز،  زياد  الدكتور  الردين 
ياتي ثمرة جلهود الغرفة لتذليل العقبات امام 
على  للح�صول  واملتو�صطة  ال�صغرية  املن�صاآت 
للنمو  كمحفز  بدورها  للقيام  املنا�صب  التمويل 

القت�صادي«.
وا�صاف اأن هذا اليوم ا�صتهدف تقريب وجهات 
وامل�صريف  ال�صناعي  القطاعني  بني  النظر 
لت�صهيل  املنا�صبة  والدوات  الليات  ليجاد 

عملية التمويل للقطاع ال�صناعي. 
خمتلف  فيه  �صاركت  الذي  التمويل  يوم  وركز 
جت�صري  على  التمويلية  واملوؤ�ص�صات  البنوك 
وامل�صريف،  ال�صناعي  القطاعني  بني  الفجوة 
التمويل  انواع  خمتلف  على  ال�صوء  و�صلط  كما 
القطاع  من  املقدمة  امل�صرفية  واملنتجات 

امل�صريف.
الى  عمدت  الغرفة  اأن  اإلى  حتاحت  واأ�صار 
تاأ�صي�ص وحدة للدعم الفني للمن�صاآت ال�صغرية 
الدرا�صات  مركز  مظلة  حتت  واملتو�صطة 
العديد  بتقدمي  لتعنى  وال�صناعية  القت�صادية 
التي  الرئي�صية  العقبات  لتذليل  اخلدمات  من 
تواجه هذه الفئة العري�صة من املن�صاآت، حيث 
جاء هذا اليوم لتو�صيع ابواب التمويل الإ�صالمي 
اهم  احد  ليكون  ال�صناعي،  القطاع  امام 
اخليارات املتاحة امامه عند التفكري مب�صادر 
متطلبات  مع  يتالءم  وب�صكل  ا�صالمية  متويلية 

القطاع و�صماته التي متيزه.

 ، البنك املركزي الردين  وا�صاد حتاحت بدور 
بالدعم املبا�صر للغرفة والقطاع ال�صناعي، كما 
�صكر اجلهات امل�صاركة على تعاونها مع الغرفة 

لجناح امل�صروع ودعمهم للقطاع ال�صناعي.
املركزي  البنك  حمافظ  ك�صف  جانبه  من 
لن�صاء  توجه  عن  فريز  زياد  الدكتور  الردين 
�صندوق لتمويل امل�صاريع البتكارية ذات العائد 
على  املخاطر  حجم  يقلل  ومبا  القت�صادي، 

البنوك التجارية.
وقال فريز »بداأنا التفكري جديًا بان�صاء �صندوق 
الغرف  مع  بالتعاون  املبتدئة  للم�صاريع  خا�ص 
تقليل  خالل  من  لديها  ال�صمانات  لنق�ص 
امل�صاريع  تكون  اأن  على  البنوك  على  املخاطر 
ابعاد تنموية ولي�صت خدمية ذات  ابتكارية لها 
قيمة قليلة ال�صافة لالقت�صاد الوطني، ا�صافة 
الى امل�صاريع التي وفرناها للقطاعات املختلفة«.
واأكد فريز على �صالمة الو�صع املايل للمملكة، 
مواجهة  على  قادر  بامكانياته  الردن  وان 

غرفة صناعة األردن تنظم يوم التمويل المفتوح للقطاع الصناعي
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فريز: توجه إلنشاء صندوق لتمويل 
المشاريع ذات العائد االقتصادي

م�صريا  فر�ص،  الى  الأزمة  وحتويل  التحديات 
الجنبية  العمالت  من  الحتياطيات  ان  الى 

م�صتقرة وتكفي من 7-8 �صهور تقريبا.
متويلية  نوافذ  اأوجد  البنك  اأن  فريز  وبني 
بقيمة مليار دينار موجهة لعدد من القطاعات 
وال�صياحة  كال�صناعة  اجتماعيا  املرغوبة 
عمل  فر�ص  بتوفري  ت�صهم  والتي   ، والطاقة 
لالردنيني الى جانب ال�صهام يف تقليل فاتورة 

الطاقة.
واأ�صاف اأن البنك املركزي الردين وفر متويل 
ال�صغرية  للم�صاريع  دينار  مليون   500 بقيمة 
واملتو�صطة من خالل التعاون مع احلكومة وعرب 

القرتا�ص من عدد من املوؤ�ص�صات الدولية.
�صليمة  وادارة  متوفرة  ال�صيولة  اأن  الى  وا�صار 
 ، ال�صناعي  والقطاع  امل�صريف  القطاع  لدى 
متخ�ص�صة  وحدات  توفري  الى  البنوك  داعيا 

للتعامل مع القطاع ال�صناعي.

وقال ان البنك ي�صعى ان تكون العملية التمويلية 
البنوك  اموال  على  للمحافظة  و�صحية  �صليمة 
من  القت�صادية  التنمية  ولتحقيق  جانب  من 
جانب اخر، م�صريا الى اهمية احلوار والنقا�ص 
من  التمويلي  والقطاع  ال�صناعي  القطاع  بني 
لت�صهيل  املنا�صبة  والدوات  الليات  و�صع  اجل 
للم�صاريع ال�صغرية  التمويلية وبخا�صة  العملية 
يف  �صعوبات  تواجه  والتي  واملبتدئة  واملتو�صطة 

احل�صول على التمويل الالزم.
الى  ي�صعى  املركزي  البنك  ان  فريز  وبني 
ورعاية  لر�صاد  خا�صة  وحدات  تخ�صي�ص 
بطرق  واملتو�صط  ال�صغري  ال�صناعي  القطاع 
واليات احل�صول على التمويل املنا�صب لجناح 
امل�صريف  القطاع  �صالمة  موؤكدا  م�صاريعهم، 
املنا�صبة  احللول  وو�صع  التمويل  على  وقدرته 
ال�صناعي  للقطاع  التمويل  تي�صري  لتحدي 

والقطاعات الخرى.

واكد ان التمويل ال�صالمي متاح كذلك لتمويل 
ال�صناعية مبا يف ذلك قطاع  القطاعات  كافة 
الطاقة الذي ي�صل فيه التمويل الى 15 عاما، 
البنك  جهود  �صمن  ياأتي  ذلك  ان  الى  م�صريا 
القت�صادية  القطاعات  اأداء  لتعزيز  املركزي 
احليوية مثل الطاقة وال�صياحة وغريها ومتكني 
النمو  معدلت  حتقيق  من  الوطني  القت�صاد 

امل�صتهدفة.
وقال فريز » اأن البنك املركزي الردين يوازن 
الى  النقدي  ال�صتقرار  واهمها  اأولوياته  بني 
جاءت  هنا  ومن  التنمية،  احتياجات  جانب 

جهود املركزي.
»ال�صخرة«  بـ  امل�صريف  اجلهاز  فريز  وو�صف 
الكافية  وال�صيولة  الدارات  لديه  يتوفر  حيث 
ت�صهيالت  لديها  التجارية  البنوك  باأن  مبينا   ،
مع  تتعامل  كالتي  القطاعات  لبع�ص  جاهزة 

الطاقة املتجددة ملدة ت�صل الى 15 عاما.
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شركة البوتاس العربية ...
 ركيزة أساسية لالقتصاد الوطني

توقع رئي�ص جمل�ص اإدارة �صركة البوتا�ص العربية 
جمال ال�صرايرة منو اأرباح »البوتا�ص« 20%  خالل 
العاملي  البوتا�ص  �صوق  اأن  موؤكدا  احلايل،  العام 

اأخذ بال�صتقرار مقارنة بالعوام ال�صابقة.
تعد  العربية  البوتا�ص  �صركة  ان  ال�صرايرة  وقال 
من اأكرث ال�صركات التزاما بامل�صوؤولية الجتماعية 
على  تركيزها  ظل  يف  وذلك  ككل؛  املجتمع  جتاه 
املدى  طويلة  الفائدة  ذات  امل�صتدامة  امل�صاريع 

للمواطنني.
ولفت الى اأن جمموع الأرباح التي وزعتها �صركة 
بلغت  املا�صية  الثالثة  العوام  خالل  البوتا�ص 
433 مليون دينار على م�صاهمي ال�صركة، م�صريا 
الى ان البوتا�ص تدفع باملتو�صط حوايل 60 % من 

اأرباحها ال�صنوية كم�صاهمات للخزينة العامة.
قال   ،2015 احلايل  للعام  توقعاته  وحول 
على  تدلل  موؤ�صرات  عدة  هنالك  ان  ال�صرايرة 
بعد  بال�صتقرار  اآخذ  العاملي  البوتا�ص  �صوق  اأن 

�صدمة الأعو ام املا�صية، م�صريا الى اأن متو�صط 
اإلى  دولرا   380 من  انخف�ص  العاملي  البيع  �صعر 

300 دولر خالل العام املا�صي.
واأبدى الل�صرايرة تفاوؤله يف نتائج العام 2015، 
�صيما وان ال�صركة قفزت اأرباحها يف الربع الأول 
العام احلايل بن�صبة 40 %، وقال يف املجمل  من 
النمو املتوقع حتقيقه خالل ال�صنة املالية احلالية 

نحو 20 %.
وقدر قيمة م�صاريع التو�صعة وال�صتثمار يف البنية 
التنفيذ  وحتت  ال�صركة  �صتنفذها  التي  التحتية 
لل�صركة يف  العامة  الهيئة  والتي مت عر�صها على 

اجتماعها العادي الأخري بنحو مليار دولر.
العربية  البوتا�ص  ل�صركة  ال�صوقية  القيمة  وبلغت 
فيما  دينار،  مليار   1.6 مبلغ   ،2014 نهاية  يف 
ما  اأي   ،% منها 26.8  املالية  وزارة  بلغت ح�صة 
يعادل 435.4 مليون دينار، فيما متتلك املوؤ�ص�صة 
ت�صل  ما  اأي   % الجتماعي 5.2  لل�صمان  العامة 

قيمته 84.7 مليون دينار.
القت�صاد  اأعمدة  من  البوتا�ص  �صركة  اأن  واكد 
للخزينة  املبا�صرة  الواردات  بلغت  فقد  الوطني، 
يف العام 2014 فقط اأكرث من 58 مليون دينار اأو 
اأرباح ال�صركة غري املوحدة،  ما يعادل 74 % من 
ل�صركة  املبا�صرة  امل�صاهمة  حجم  يعك�ص  ما 
وت�صمل  الوطني.  القت�صاد  يف  العربية  البوتا�ص 
هذه امل�صاهمات توزيعات الأرباح و�صريبة الدخل 
الطريق  ور�صوم  الرا�صي  وايجار  امليناء  ور�صوم 
التي  التعدين  ر�صوم  اأن  مبينا  التعدين،  ور�صوم 
تدفعها �صركة البوتا�ص العربية للطن الواحد هي 
من اأعلى ر�صوم تعدين تدفعها اأي �صركة منتجة 

يف العامل.
ال�صرايرة  قال  املبا�صرة،  غري  امل�صاهمة  وحول 
ارباح  ان  يالحظ   ،2014 ارقام  خالل  »من 
فاقت  الجتماعي  لل�صمان  العامة  املوؤ�ص�صة 
يف  املوظفني  ومزايا  ورواتب  دينار،  ماليني   5
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مليار دوالر قيمة مشاريع التوسعة واالستثمار 
في البنية التحتية التي ستنفذها الشركة

 64 مبقدار  الوطني  القت�صاد  تغذي  ال�صركة 
ال�صركة  م�صرتيات  قدرت  فيما  دينار،  مليون 
دينار  مليون   165 بنحو  املحلية  الأ�صواق  من 
�صاملت الوقود وفواتري الكهرباء واملياه، ومبا اأن 
رفدت  فقد  الرئي�صيني  امل�صدرين  من  ال�صركة 
 650 مببلغ  الجنبية  العمالت  من  الحتياطيات 
مليون دولر، ما يعزز مكانتها كاأحد اأكرب روافد 

الحتياطي لدى البنك املركزي الأردين«.
وا�صار الى اأن جهود جاللة امللك عبداهلل الثاين 
البوتا�ص  بتحقيق  تكللت  ال�صني  الى  زيارته  بعد 
والتي  املبيعات  يف  جديدا  قيا�صيا  رقما  العربية 
بلغت 2.23 مليون طن، حيث ازدادات الكميات 
مبيعات  اأن  م�صريا  والهند،  ال�صني  يف  املباعة 
اأكرث  الى  ال�صعف لت�صل  باأكرث من  ال�صني منت 
اإلى  جاللته  لزيارة  كنتاج  طن  األف   642 من 
ودعم   2013 العام  ال�صعبية  ال�صني  جمهورية 
يف  اثمر  مما  العربية  البوتا�ص  ل�صركة  جاللته 
العام املا�صي 2014 عن توقيع اتفاقية مع �صركة 
األف   600 عن  يقل  ل  ما  لتوريد  )�صاينوكيم(، 
اإلى ال�صني خالل العام  طن مرتي من البوتا�ص 

.2015
الذي حققته  الإجناز  ال�صركة على  كما حافظت 
يف ال�صنة املا�صية 2014، برفع كمية املبيعات اإلى 

األف طن  يزيد على 500  اإلى ما  الهندية  ال�صوق 
مرتي. حيث وقعت ال�صركة عقود بيع مع �صركائها 
يف الهند �صركة البوتا�ص الهندية املحدودة لتوريد 
كميات تبلغ 275 األف طن مرتي من البوتا�ص ما 
بني �صهر اأيار 2015 واآذار 2016، وذلك مبوجب 
بالإ�صافة  هذا  احلالية.  ال�صوق  و�صروط  اأ�صعار 
األف طن مرتي من  لتوريد 230  توقيع عقد  الى 
الكيميائية  للمواد  زواري  �صركة  اإلى  البوتا�ص 

الزراعية املحدودة خالل الفرتة نف�صها.
تو�صيع  من  متكنت  ال�صركة  اأن  ال�صرايرة  واأكد 
من  الهند  يف  لعمالئها  خدماتها  نطاق  وحت�صني 
التمثيلي  ومكتبها  هناك  الكبرية  �صبكتها  خالل 
يف نيودلهي الذي افتتح ر�صميا يف العام املا�صي.

امل�سوؤولية االجتماعية
وقال ال�صرايرة ان البوتا�ص العربية تعد من اأكرث 
جتاه  الجتماعية  بامل�صوؤولية  التزاما  ال�صركات 
خالل  انفقته  ما  جممل  بلغ  حيث  ككل؛  املجتمع 
املا�صية 27.5 مليون دينار عرب  �صنوات  الثالث 
الفائدة  ذات  امل�صتدامة  امل�صاريع  على  الرتكيز 
م�صاريع  وا�صتحداث  للمواطنني،  املدى  طويلة 
ال�صنوات  يف  اجنازه  مت  ما  مع  تتكامل  جديدة 

املا�صية.

االرقام الرتاكمية
ال�صرايرة  اأو�صح  �صنوات  ثالث  مدار  وعلى 
امل�صوؤولية  �صمن  تربعاتها  انفقت  ال�صركة  اأن 
مليون   6.25 مبقدار  التعليم  على  الجتماعية 
التنمية  ثم  ومن   ،%  23 ن�صبته  ما  اأو  دينار 
ما  م�صتحوذة  دينار  مليون   5.4 الجتماعية 
ر�صمية  جلهات  دينار  مليون   7 و   %  20 ن�صبته 
تقدمي  على  مل�صاعدتها  وغريها  للبلديات  كدعم 
واملياه   ،%  26 ن�صبته  ما  لت�صكل  اف�صل  خدمات 
والبيئة ما ن�صبته 2.8 مليون دينار و2.9 مليون 
اجمايل  من   %  10 ن�صبته  ما  اأو  لل�صحة  دينار 
مليون   1.3 فالريا�صة  الجتماعية  امل�صوؤولية 
لدور  دينار  األف   840 و   %  5 ن�صبته  ما  او  دينار 
العبادة م�صتحوذة على ما ن�صبته 3 %، فالأن�صطة 
الثقافية ما مقداره 600 األف دينار اأو ما ن�صبته 2 
% من اجمايل النفاق على امل�صوؤولية الجتماعية 
، فيما مت انفاق 225 األف دينار للنقابات املهنية.
وقال ال�صرايرة :ان موازنة 2015، احتوت حتى 
الآن على برنامج للم�صوؤولية الجتماعية بقيمة 6 
ماليني دينار موزعة على عدة حماور مثل اإعادة 
وتزويد  ال�صايف  غور  م�صت�صفى  وتو�صعة  تاأهيل 
كلى،  غ�صيل  باأجهزة  املوؤ�ص�ص  امللك  م�صت�صفى 
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الشركة وزعت خالل األعوام الثالثة الماضية 
٤33 مليون دينار على المساهمين

عمان  واأمانة  خمتلفة،  باآليات  البلديات  وتزويد 
اخلري  وطرود  الثقافة،  �صارع  »تاأهيل  الكربى 
وملبادرة  واجلامعات  املبارك،  رم�صان  �صهر  يف 
وجلمعيات  املتنقل  الطفال  وملتحف  مدر�صتي 

خريية وبيئية وثقافية وبناء قاعات جمتمعية«.
برامج  من  اأن  قائال  ال�صرايرة  وا�صتطرد 
مل  عندما  اأنه  لل�صركة  الإجتماعية  امل�صوؤولية 
اأحد  يف  التوجيهي  امتحان  يف  طالب  اأي  ينجح 
لإعطاء  الدعم  توفري  ال�صركة  قررت  الأعوام، 
طلبة التوجيهي يف الأغوار اجلنوبية درو�ص تقوية 
ن�صبة  ارتفاع  يف  اأ�صهم  مما  املواد،  من  عدد  يف 
كما  اجلنوبية،  الأغوار  من  الطالب  بني  النجاح 
اأن بع�صهم ح�صل على معدلت عالية تفوق 90 %. 
كما تعهدت �صركة البوتا�ص بتغطية كامل النفقات 
الدرا�صية لأي طالب من الأغوار اجلنوبية يتاأهل 
لدرا�صة الطب يف اجلامعات الأردنية، وقد ح�صل 
عدد من الطالب على منح درا�صية كاملة ومنهم 

عدد �صيتخرجون كاأطباء قريبًا اإن �صاء اهلل.
امل�صوؤولية  جمال  يف  امل�صاريع  اأهم  وحول 
يف  يتمثل  ذلك  اإن  ال�صرايرة  قال  الجتماعية، 
جانب  الى  الغوار،  يف  منوذجية  مدار�ص  بناء 
مدر�صتي  مبادرة  خالل  من  البوتا�ص  م�صاركة 
وتوفري  ال�صم�ص  من  للحماية  مظالت  برتكيب 

يف  الإنرتنت  ل�صتخدام  فاي(  )واي  �صبكات 
جامعات موؤتة والطفيلة واحل�صني بن طالل.

كلى  غ�صيل  اأجهزة  توفري  »مت  واأ�صاف 
هذا  يف  الكبرية  للحاجة  نظرا  للم�صت�صفيات 
املجال؛ حيث قدمت ال�صركة يف العام املا�صي 29 
انحاء  �صائر  يف  للم�صت�صفيات  كلى  غ�صيل  جهاز 
اململكة بال�صافة الى 22 جهازا يف عامي 2012 
 800 بكلفة  51 جهازا  ما جمموعه  اأي  و 2013، 
األف دينار ي�صتفيد من هذه الجهزة اأكرث من 50 
ال�صتمرار  ال�صركة  وتعتزم  �صنويا،  مري�ص  األف 
على  المكانات  يف  العجز  �صد  يتم  حتى  ب�صعيها 

م�صتوى الوطن«.
ال�صحة  وزارة  م�صت�صفيات  تزويد  مت  واأ�صاف  
متنوعة  باأجهزة طبية  امللكية  الطبية  واخلدمات 
األف دينار،  اأ�صنان مبا يزيد على 800  وعيادات 
واكمال خمططات تو�صعة م�صت�صفى غور ال�صايف 
ببناء جناحي باطنية جديدين للن�صاء والرجال، 
حجر  وو�صع  ارتوازيني  بئرين  لفتتاح  بال�صافة 
الأ�صا�ص خلزان مياه ب�صعة األف مرت مكعب بكلفة 
يف  للمواطنني  ال�صرب  مياه  لتوفري  دينار  مليون 
الأغوار وخزان اآخر ب�صعة 300 مرتمكعب ملعاجلة 
مياه الآبار وال�صيول حتى ت�صبح �صاحلة لل�صرب.
جمال  يف  تركز  البوتا�ص  اأن  ال�صرايرة  واأكد 

متعددة  جوانب  على  الجتماعية  امل�صوؤولية 
مب�صتوى  لالرتقاء  النهاية  يف  وترنو  وخمتلفة 
جانب  الى  ال�صحية  اأو  التعليمية  �صواء  احلياة 
للريا�صة  الخرى  القطاعات  جتاه  م�صوؤوليتها 
وبناء املالعب وذوي الحتياجات اخلا�صة �صمن 

م�صاريع ذات اأهداف واعدة.
ما  خ�ص�صت   2014 ميزانية  اأن  الى  واأ�صار 
الجتماعية  للم�صوؤولية  دينار  مليون   7.5 قيمته 
لقطاع   %  29 تخ�صي�ص  اأ�صا�ص  على  توزيعها  مت 
قطاع  من  لكل   %  21 و  العايل،  والتعليم  التعليم 
وقطاع  اليتام،  ورعاية  الجتماعية  التنمية 
 %  11 و   ، الر�صمية  املوؤ�ص�صات  ودعم  البلديات 
لقطاع ال�صحة ورعاية ذوي الحتياجات اخلا�صة 
من  لكل   % و3  وال�صباب  الريا�صة  لقطاع   %  8 و 
الن�صاطات  دعم  وقطاع  والبيئة  املياه  قطاع 
الثقافية و�صيانة وترميم دور العبادة و 1 % لدعم 
ن�صاطات النقابات املهنية والعمالية، لي�صل عدد 
الفي  عن  مايزيد  الربامج  هذه  من  املنتفعني 

موؤ�ص�صة وجمعية حوايل مائة األف مواطن.

اخلطة امل�ستقبلية
تعمل  العربية  البوتا�ص  اإن  ال�صرايرة  وقال 
الى  بها  والرتقاء  ال�صركة  عمليات  تو�صعة  على 

أخبار اقتصادية
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مجلس اإلدارة أقّر خطة لرفع الطاقة 
االنتاجية بمقدار 2٤5 ألف طن سنويًا 

البنية  تاأمني  خالل  من  العاملية  امل�صتويات  اأعلى 
باأن  توقعات  الى  ال�صركة  ت�صتند  حيث  التحتية؛ 
املدى  يف  ال�صركة  منتجات  على  �صريتفع  الطلب 
الطويل، ما جعل جمل�ص الدارة يقر خطة ترمي 
الى رفع الطاقة النتاجية مبقدار 245 األف طن 
اأن  حيث  مرحلتني،  على  تنفيذها  �صيتم  �صنويًا 
املرحلة الولى التي �صيتم اإكمالها خالل الثالثني 
�صهرا املقبلة �صوف ترفع الطاقة الإنتاجية مبعدل 
النتاج يف  ترفع كمية  فيما  �صنويا،  الف طن   65
اإ�صافية  طن  األف   180 مبقدار  الثانية  املرحلة 
لتكتمل  دينار،  مليون   199 تبلغ  بكلفة  �صنويا، 

اأعمال البناء يف 2018.
اي�صا  يرمي  التو�صعة  م�صروع  »اإن  قائال  وتابع 
الى رفع الطاقة النتاجية من البوتا�ص احلبيبي 
بكمية 250 األف طن �صنويا بكلفة تبلغ 9 ماليني 

دينار ويكتمل العام املقبل«.

برومني االأردن
ال�صرايرة  قال  الأردن،  برومني  �صركة  وحول 
الربع  للم�صنع يف  كبرية  تو�صعة  اأعمال  »اكتملت 
الثاين من 2014، بحجم ا�صتثمار بلغ 120 مليون 
دينار، ما رفع الطاقة النتاجية الى ما يزيد على 
200 األف طن �صنويا مما يجعلها ثاين اأكرب منتج 
للربومني يف العامل لتزيد �صادراتها ال�صنوية عن 

200 مليون دينار«.

والتي  الأردن،  مغني�صيا  �صركة  بخ�صو�ص  اأما 
تاأ�ص�صت العام 1997، براأ�صمال 30 مليون دينار 
وبلغ   %  55 بها  البوتا�ص  �صركة  م�صاهمة  وتبلغ 
دينار  مليون   62.4 املرتاكمة  خ�صائرها  ر�صيد 
جمل�ص  »مازال  ال�صرايرة  فقال   ،2014 بنهاية 
لل�صركة  الأمثل  احلل  ايجاد  على  يعمل  الدارة 
لإرتفاع  العام 2005  العمل يف  توقفت عن  والتي 
والطاقة.  الوقود  كلف  وبالأخ�ص  الإنتاج  كلف 
�صركة  راأ�صمال  زيادة  املطروحة  اخليارات  ومن 
بحيث  دينار،  مليون   60 الى  الأردن  مغني�صيا 
 56 الزيادة  بعد  البوتا�ص  �صركة  ح�صة  ت�صبح 
توجيهيه  جلنة  ت�صكيل  مت  كما  دينار.  مليون 
املتاحة  للخيارات  القت�صادية  اجلدوى  لدرا�صة 
ال�صركة  اختيار  مت  باأنه  ال�صركة،علما  مل�صتقبل 

التي �صتنفذ تلك الدرا�صة«.

كلف االإنتاج
»ان  ال�صرايرة  قال  النتاج،  كلف  ارتفاع  وحول 
اي  يف  التلوث  من  البيئة  حماية  تراعي  ال�صركة 
م�صروع تنتهجه و امل�صاهمة بخف�ص كلف الطاقة 
ال�صركة  اعتمدت  حيث  الوطني؛  امل�صتوى  على 
على عدة اأمور تعمل جمتمعة على تنويع م�صادر 
الطاقة، ما يف�صي الى خف�ص كلف النتاج وزيادة 
تناف�صية ال�صركة وحت�صني العائد على التو�صع يف 

النتاح«.

م�صت�صار  خالل  من  در�صت  البوتا�ص  اأن  واو�صح 
واأقرت  املتجددة  الطاقة  تطبيق  اإمكانية  عاملي 
توليد  مب�صروع  ال�صري  حيث  من  املثلى  اخليارات 
ميجاواط   33 بقدرة  ال�صم�صية  باخلاليا  الطاقة 
ان  الى  لفتا  عامني،  مدار  على  تنفيذه  ليتم 
بان�صاء  اخر  خيار  حول  اي�صا  جارية  الدرا�صات 
على  اعتمادًا  والبخار  الكهرباء  لتوليد  حمطة 

الغاز بكلفة تقديرية تبلغ 190 مليون دينار.
اأما يف جمال املياه واحتياجات البوتا�ص له، فقال 
» مت متويل �صد وادي اإبن حماد بقيمة 26 مليون 
املياه  وزارة  مع  بالتعاون  بناوؤه  و�صيتم  دينار، 
البوتا�ص؛  و�صركة  الأردن  وادي  و�صلطة  والري 
اأ�صهر  ثالثة  قبل  به  بالعمل  املبا�صرة  مت  حيث 
�صنوات،  ثالث  خالل  يكتمل  اأن  ويتوقع  لتنفيذه 
بعدها يتم جتميع وتخزين مياه الأمطار يف ال�صد 

ب�صعة حوايل اأربعة ماليني مرت مكعب.
ابن حماد  اأن م�صروع �صد وادي  ال�صرايرة  وبني 
يهدف الى حتقيق ال�صتجابة حلاجة املواطنني يف 
مناطق اجلنوب ملثل هذا ال�صد الذي �صيوفر مياه 
ال�صرب يف اأكرب جتمع جليوب الفقر يف اململكة، 
احتياجات  بع�ص  تلبية  يف  للم�صاهمة  بال�صافة 

�صركة البوتا�ص العربية من املياه.
لتنمية  العمل  ا�صرتاتيجيات  توحيد  مت  انه  وبني 
املجتمعات املحلية مع ال�صركات احلليفة؛ اإذ اأقر 
جمل�ص ادارة الربومني تخ�صي�ص 280 األف دينار 
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اإلعفاءات تؤدي إلى تحقيق عوائد
 مستقبلية كبيرة على المدى الطويل

لدرا�صة بناء �صد وادي ع�صال يف منطقة الغوار.
امليناء ال�سناعي اجلديد

يف  اجلديد  ال�صناعي  امليناء  م�صروع  وحول 
العقبة، قال »يف اطار ال�صعي لزيادة املناولة على 
ر�صيف الت�صدير ومتا�صيا مع اخلطط احلكومية 
يف تطوير املوانئ، مت تنفيذ امل�صروع بكلفة مبدئية 
تبلغ 118 مليون دينار ميول منا�صفة بني البوتا�ص 
يتوقع  الردنية،حيث  الفو�صفات  مناجم  و�صركة 

اأن يكتمل خالل العام 2016.
قررت  ال�صركة  ان  الى  ال�صرايرة  اأ�صار  كما 
للمحلول  جديدة  �صخ  حمطة  م�صروع  يف  ال�صري 
تقديرية  بكلفة اجمالية  امليت  البحر  امللحي من 
تبلغ 190 مليون دينار، لتبداأ تلك املحطة العمل 

الفعلي يف 2020.

نفقات ال�سركة وتناف�سيتها
الكلف  خلف�ص  ال�صركة  ت�صعى  ال�صرايرة  قال 
التعرفة  رفع   2014 العام  �صهد  وقد  الت�صغيلية، 
بن�صبة  )يناير(  الثاين  كانون  يف  الكهربائية 
مبلغ  التغيري  هذا  ال�صركة  كلف  حيث   ،%  7.5
والطاقة،  الكهرباء  اأثمان  يف  دينار  مليون   2.5
الثاين  الن�صف  يف  املياه  اأثمان  لرفع  بالإ�صافة 
للمرت  دينار   0.50 لي�صبح  املا�صي  العام  من 
وهو  املكعب  للمرت  دينار   0.25 من  بدل  املكعب 
ما زاد الكلفة ب�صكل كبري يف العام املا�صي، الى 
من  اعتبارا  الدخل  �صريبة  ن�صبة  زيادة  جانب 
بداية العام احلايل لت�صبح 24 % بدل من 14 %.

ارتفعت  والكهرباء  الطاقة  كلفة  اأن  واأو�صح 
فيما   ،2013 و   2014 عامي  يف   %  15 بحوايل 
اليد  كلفة  زيادة  جانب  الى  املياه  كلفة  ارتفعت 
اأعلى  بني  ال�صركة  و�صع  ما   ،%  4 بن�صبة  العاملة 
املنتجني يف العامل من حيث كلف النتاج بعد اأن 

كانت من اأف�صلهم يف هذا املجال حتى 2008.
العربية  البوتا�ص  اأن  بني  ال�صرايرة  اأن  غري 
على  براودفوت«  الك�صاندر  �صركة»  مع  تعاقدت 
خلف�ص  طرق  ايجاد  الى  يهدف  حيوي  م�صروع 
واأنظمة  كفاءة  وحت�صني  الت�صغيلية  التكاليف 

النتاج لدى ال�صركة يف غور ال�صايف والعقبة.
»الك�صاندر  �صركة  اختيار  ا�صباب  وحول 
عمليات  يف  البوتا�ص  هدف  لتحقيق  براودفوت« 
�صركة«  »ان  ال�صرايرة  قال  الكلفة،  تخفي�ص 
 67 من  باأكرث  »تتمتع  براودفوت  الك�صاندر 
العمليات  حت�صني  جمال  يف  اخلربة  من  عاما 
امل�صاريع  من  مميز  اأداء  وبتاريخ  ال�صناعية، 

الأ�صمدة  اإنتاج  �صركات  التعاون مع  الناجحة يف 
مثل �صركة »بوتا�صكورب الكندية«.

اأداء االقت�ساد الوطني والروؤى
 ،2012 منذ  احلكومة  تبنت   « ال�صرايرة  قال 
ثالث  ومدته  القت�صادي  لال�صالح  برنامج 
املوؤ�صرات  من  العديد  حت�صنت  وقد  �صنوات 

القت�صادية الأ�صا�صية «.
من  متالطم  حميط  يف  يعي�ص  الردن  اأن  وبني 
الو�صاع  على  توؤثر  بالنهاية  وكلها  الزمات 
القت�صادية يف نهايتها فبعد الحداث يف م�صر 
الغاز  امدادات  يف  الإنقطاعات  وترية  ارتفعت 
احتدام  ظل  ويف  املديونية  وارتفعت  امل�صري 
ال�صراع ب�صوريا والعراق بات امل�صهد �صعبا على 

�صعيد ان�صياب التجارة من الردن الى اخلارج.
اأثبتت  التجارب  اأن  بني  ال�صرايرة  اأن  غري 
ال�صدمات  جتاوز  على  الوطني  القت�صاد  قدرة 
الى  التحديات  وحتويل  ومناعته  اخلارجية 
امللك  جلاللة  الها�صمية  القيادة  بف�صل  فر�ص 
يف  جولته  واأن  �صيما  وحنكته  الثاين  عبداهلل 
نتائج ايجابية  خمتلف ارجاء املعمورة تثمر عن 
احل�صر  ل  املثال  �صبيل  على  ومنها  لالقت�صاد 
البوتا�ص  �صركة  اأبرمت  عندما  من  حدث  ما 

اتفاقيات مع ال�صني.

اخلطط طويلة املدى
واأ�صار ال�صرايرة اإلى اأن جمل�ص الدارة والدارة 
التنفيذية يعملون جاهدين لال�صتثمار يف الإرتقاء 
التناف�صية  مكانتها  وحت�صني  ال�صركة  باأداء 
يف  ال�صركة  خ�ص�صت  فقد  عليه  وبناء  العاملية. 
على  م�صتقبلية  التزامات  التقديرية  موازنتها 
دولر  مليار  بواقع  القادمة  اأعوام  مدى اخلم�صة 
امريكي. كما متلك ال�صركة خططًا اإ�صرتاتيجية 
تتطلب  القادمة  اأعوام  للع�صرة  املدى  طويلة 

متوياًل مببلغ مماثل اأو اأكرث.
فاإن  احلايل،  الكلف  هيكل  اإلى  نظرًا  ولكن 
م�صتثمر  لأي  مقبول  اإقت�صادي  عائد  حتقيق 
احلكومة  من  اعفاءات  على  احل�صول  يتطلب 
منطقة  يف  ال�صخم  ال�صتثمار  هذا  لتحفيز 
البحر امليت، وذلك حتى يكون للم�صتثمر توقعات 
واقعية با�صرتداد الكلفة الإ�صتثمارية خالل فرتة 
اأن تنظر احلكومة باإيجابية ملنح  مقبولة. وناأمل 
هذه الإعفاءات كونها �صتوؤدي اإلى حتقيق عوائد 

م�صتقبلية كبرية للحكومة على املدى الطويل.

خطط البوتا�س االإ�سرتاتيجية
التو�صع  تدر�ص  ال�صركة  باأن  ال�صرايرة  وذكر 
البحر  جنوب  الواقعة  املنطقة  يف  النتاج  يف 
األف   755 بواقع  النتاجية  الطاقة  لرفع  امليت 
املنتجة  الكميات  من  كثريًا  لتقرتب  �صنويًا  طن 
امليت.  للبحر  املقابلة  ال�صفة  على  ا�صرائيل  يف 
ويكلف هذا ال�صتثمار لوحده حوايل مليار دولر. 
و�صوف ي�صاعد هذا ال�صتثمار على و�صع اململكة 
املنطقة  يف  البوتا�ص  منتجي  اأعلى  �صمن  من 
الطبيعية  امل�صادر  من  اململكة  عوائد  ويح�صن 
التي  العوائد  ي�صاهي  م�صتوى  اإلى  امليت  للبحر 

جتنيها »ا�صرائيل«.
وا�صار الى جممع كيميائي يف منطقة البحر امليت 
بالرثوات  غنية  امليت  البحر  منطقة  ان  حيث 
العائق  كان  لطاملا  ولكن  الطبيعية،  وامل�صادر 
اأمام اأي ا�صتثمار جديد اإرتفاع الكلف )وحتديدًا 
وال�صرائب.  والر�صوم  واملياه(  والوقود  الطاقة 
ومتا�صيا مع الروؤى امل�صتقبلية للتنمية يف منطقة 
حتوًل  ت�صمل  وهي  ككل،  واململكة  امليت  البحر 
املتجددة  الطاقة  على  الالعتماد  نحو  وا�صحًا 
والنظيفة والتي من �صاأنها تخفي�ص كلف الطاقة 
حلقات  جنري  فاإننا  امليت،  البحر  منطقة  يف 
منطقة  اإلى  اأموال  روؤو�ص  جلذب  ذهني  ع�صف 
كيميائي  جممع  يف  لالإ�صتثمار  امليت  البحر 
معادن  من  املنتجة  للمواد  التابعة  لل�صناعات 
�صبيل  وعلى  والربومني.  كالبوتا�ص  امليت  البحر 
املثال:)بناء م�صنع لإنتاج الكلورين، بناء م�صنع 

للماء الثقيل، اأك�صيد الكال�صيوم(
ال�صتثمارات  حجم  الى  »نظرًا  ال�صرايرة  وقال 
تقدر  والذي  اأعاله،  بامل�صاريع  املرتبط  ال�صخم 
اإجتذابها  املمكن  من  التي  الدولرات  مبليارات 
هذه  منح  املجدي  من  �صيكون  اململكة،  اإيل 
عائدًا  ت�صمن  حكومية  اعفاءات  الإ�صتثمارات 
فرتة  خالل  الموال  روؤو�ص  ل�صحاب  مقبوًل 
ا�صرتداد معقولة كذلك. واإذا نظرنا اإلى الفائدة 
امل�صاريع  هذه  فاإن  الطويل،  املدى  على  للمملكة 
املو�صوعة  النمو  اأهداف  حتقيق  على  �صت�صاعد 
يف اخلطة الإقت�صادية امل�صتقبلية للمملكة والتي 
الأردن  وثيقة   » عنوان  موؤخرًا حتت  اإطالقها  مت 
يتوقع  حيث  وطنية  وا�صرتاتيجية  روؤية   :2025
املحلي  الناجت  يلي:)زيادة  ما  امل�صاريع  هذه  من 
ن�صب  يخف�ص  مما  عمل  فر�ص  وخلق  الإجمايل 
البطالة وزيادة عوائد احلكومة من عوائد تعدين 

، وتوزيعات اأرباح و�صريبة دخل(.
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الصرايرة: الشركة حافظت على تحالفاتها مع 
أسواقها الرئيسية واستمرت بتحقيق األرباح

اأرباحًا  العربية«  »البوتا�ص  �صركة  حققت 
العام احلايل 2015  الربع الول من  �صافية يف 
ال�صريبة  اقتطاع  بعد  دينار  مليون   32.3 بلغت 

واملخ�ص�صات.
عن   %40 ن�صبتها  زيادة  الأرباح  هذه  وت�صكل 
حيث   ،2014 ال�صابق  العام  من  املماثلة  الفرتة 

بلغ �صايف الأرباح 23.1 مليون دينار اأردين.
ال�صرايرة  جمال  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
�صعيد  على  ملمو�صًا  حت�صنًا  مل�صت  ال�صركة  اأن 
الطن  اإنتاج  كلفة  انخف�صت  حيث  النتاج  كلف 
الواحد خالل الربع الأول نتيجة لإنخفا�ص كلف 
نتيجة  رئي�صي  وب�صكل  البحري  وال�صحن  الوقود 
يف  والكفاءة  والإنتاج  املخزون  اإدارة  ل�صيا�صات 

اإدارة الكلف املتبعة يف ال�صركة.
وبني ال�صرايرة اأن النظرة امل�صتقبلية لن�صاطات 
ال�صركة اإيجابية، حيث ت�صري كافة املوؤ�صرات اإلى 
بعد  بالإ�صتقرار  اآخذ  العاملي  البوتا�ص  �صوق  اأن 
اإرتفاع  اإلى  اأدى  مما  املا�صية  الأعوام  �صدمة 
 316 حوايل  اإلى  العاملي  البيع  �صعر  متو�صط 
دولرا يف الربع الول من العام احلايل مقارنة 

مع 300 دولر يف الربع الول من عام 2014 . 
بني  لالتفاق  الهام  الأثر  ال�صرايرة  بني  كما 
�صركة �صاينوكيم و�صركة البوتا�ص العربية لتوريد 
ما ليقل عن 600 الف طن مرتي من البوتا�ص 

الى  بال�صافة   2015 العام  خالل  ال�صني  الى 
عماًل  وذلك  اختياريا.  حتديدها  يتم  كميات 
�صركة  مع  توقيعها  مت  التي  التفاهم  مبذكرة 
اجلاللة  �صاحب  زيارة  هام�ص  على  �صاينوكيم 
جمهورية  اإلى  املعظم  الثاين  عبداهلل  امللك 

ال�صني ال�صعبية عام 2013.
من  ال�صركة  النجاحات  هذه  مكنت  وقد 
العملية  دعم  يف  الريادي  دورها  على  احلفاظ 
التنموية وحت�صني م�صتوى اخلدمات للمجتمعات 
املوؤ�ص�صية  القيم  اأهم  من  تعد  والتي  املحلية 
ال�صركة  قدمت  حيث  العربية،  البوتا�ص  ل�صركة 
لتنمية   2014 عام  يف  دينار  مليون   7.5 مبلغ 
امل�صوؤولية  برنامج  �صمن  املحلية  املجتمعات 
الإجتماعية لل�صركات الذي يركز على امل�صاريع 
امل�صتدامة ذات الفائدة طويلة املدى للمواطنني، 
مت  ما  مع  تتكامل  جديدة  م�صاريع  وا�صتحداث 
قدمت  حيث  املا�صيتني  ال�صنتني  يف  اجنازه 
ال�صركة 10 ماليني دينار �صنويًا يف كل من عامي 

2012 و2013.
تنفيذ  على  تعمل  ال�صركة  اإن  ال�صرايرة  وبني 
الإ�صتثمار  على  تركز  والتي  امل�صتقبلية  اخلطط 
يف تو�صيع قاعدة اأ�صول ال�صركة يف الأردن، حيث 
التقديرية  املوازنة  يف  خم�ص�صات  ر�صد  مت 
جمملها  يف  تبلغ  م�صتقبلية  راأ�صمالية  مل�صاريع 
على  اإكمالها  �صيتم  اأمريكي  دولر  مليار  حوايل 

مدى الأعوام القادمة. 

مادة  اإنتاج  يف  التو�صع  امل�صاريع  هذه  اأهم  ومن 
 245 مبقدار  الإنتاجية  الطاقة  لرفع  البوتا�ص 
األف طن وذلك عماًل بتوقعات ال�صوق التي ت�صري 
املدى  على  البوتا�ص  على  الطلب  ارتفاع  اإلى 
الطاقة  رفع  م�صروع  الى  بالإ�صافة  الطويل، 
النتاجية من البوتا�ص احلبيبي بكمية 250 الف 
طن �صنويا، كما اأقرت �صركة كيمابكو )اململوكة 
خطط  العربية(  البوتا�ص  �صركة  من  بالكامل 
لدى  البوتا�صيوم  نرتات  �صماد  اإنتاج  يف  التو�صع 
لرفع الطاقة الإنتاجية من 135 الف طن �صنويا 

اإلى 175 األف طن �صنويا.
من جانبه قال الرئي�ص التنفيذي لل�صركة برنت 
الأهمية  ذات  امل�صاريع  �صمن  من  اأن  هامين، 
والإعتماد  الطاقة  تنويع م�صادر  م�صروع  كذلك 
ال�صري  تقرر  حيث  املتجددة،  الطاقة  على 
مب�صروع توليد الطاقة باخلاليا ال�صم�صية بقدرة 
خالل  تنفيذه  من  النتهاء  �صيتم  ميجاواط   33
حول  جارية  الدرا�صات  تزال  ل  كما  عامني. 
خيار اأخر يتمثل باإن�صاء حمطة لتوليد الكهرباء 

والبخار اعتمادا على الغاز. 
واأ�صاف اأنه �صمن خطة ال�صركة يف زيادة �صعة 
تنفيذ  بداأ  فقد  الت�صدير  ر�صيف  على  املناولة 
العقبة،  ميناء �صناعي جديد يف  اإن�صاء  م�صروع 
ميول  دينار  مليون   118 تبلغ  مبدئية  بكلفة 
منا�صفة من قبل �صركة البوتا�ص و�صركة مناجم 

الفو�صفات الأردنية.

32.3 مليون دينار أرباح البوتاس للربع األول

أخبار اقتصادية



»زين« تقدم لزبائنها من مشتركي الجيل 
الرابع سعات انترنت مضاعفة مدى الحياة

وقعت اتفاقية تعاون إستراتيجية مع »الملكية«

ل�صعات  م�صاعفتها  عن  زين  �صركة  اأعلنت 
بن�صبة %100   G\LTE4 الرابع   للجيل  حزمها 
وملدى احلياة، لكافة زبائنها احلاليني واجلدد 
املدفوعة  الفواتري  ا�صرتاكات  اأ�صحاب  من 

لحقا وا�صرتاكات اخلطوط املدفوعة م�صبقا.
امل�صرتكني  زين من  زبائن  باإمكان جميع  وبات 
�صمن   G\LTE4 الرابع  اجليل  حزم  يف 
اأواجلدد  احلاليني  �صواء  امل�صبق  الدفع  نظام 
حمدودة،  فرتة  خالل  العر�ص  من  ال�صتفادة 
واحل�صول على �صعات م�صاعفة مدى  احلياة، 
�صحن  اإعادة  اأو  اجلديد  الإ�صرتاك  عند 
زبائن  �صيتمكن  فيما  احلالية،  اإ�صرتاكاتهم 
املدفوعة لحقا  الإ�صرتاكات  اأ�صحاب  زين من 
من الإ�صتفادة من العر�ص ، مبجرد ا�صرتاكهم 
حزمهم  �صعات  م�صاعفة  ليتم  اأو  باخلدمة 
تلقائيا فور �صدور فواتريهم ال�صهرية اخلا�صة 

.G\LTE4 بحزم اجليل الرابع
الرئي�ص  قال  اخلطوة،  هذه  على  وتعليقًا 
 »: الهناندة  اأحمد  زين  �صركة  يف  التنفيذي 
اهتمام  انطالقا من  العر�ص  ياأتي اطالق هذا 

احتياجاتهم  تلبية  خالل  من  بزبائنها  زين 
اأف�صل  منحهم  عرب  متطلباتهم،  وكافة 
التقنيات  اأحدث  وتقدمي  والعرو�ص،  اخليارات 
لتتنا�صب  خ�صي�صًا  ت�صمم  التي  التكنولوجية 
ب�صرعات  التمتع  وتخولهم  تطلعاتهم،  مع 
و�صعات عالية وبتغطية ت�صمل جميع  حمافظات 

اململكة.«
واأ�صاف »يعزز العر�ص اجلديد التزام ال�صركة 
بتقدمي  وامل�صتقبليني  احلاليني  زبائنها  اأمام 
التكلفة،  مقابل  ال�صركة  لزبائن  قيمة  اأكرب 
واخلدمات  العرو�ص  �صل�صلة  �صتوؤكده  ما  وهو 
العام  خالل  ال�صركة  �صتطلقها  التي  اجلديدة 
لزبائنهاو  املتنوعة  الحتياجات  لتلبية  اجلاري 
خالل  من  ال�صركة  زبائن  ومتيز  تفرد  �صمان 
توفري الباقات والعرو�ص الت�صويقية ذات القيم 

امل�صافة وفقًا لأف�صل الأ�صعار.«
ويتيح العر�ص اجلديد يف خدمات اجليل الرابع   
G\LTE4 للم�صرتكني م�صاعفة ال�صعات بن�صبة 
الإ�صرتاك  قيمة  على  زيادة  اي  دون    %100
ال�صركة   زبائن  �صيح�صل  حيث  ال�صهري، 

امل�صرتكني  من  ال�صهرية  الفواتري  نظام  �صمن 
مقدارها  �صعة  على  جيجابايت   15 حزمة  يف 
فقط،  �صهريًا  دينار   25 بتكلفة  جيجابايت   30
فت�صاعفت  جيجابايت   50 حزمة  م�صرتكو  اأما 
�صعة ا�صرتاكهم لت�صبح 100 جيجا بايت بقيمة 
حزمة  يف  وامل�صرتكون  فقط،  �صهريًا  دينار   35
 200 �صعة  على  ف�صيح�صلون  جيجابايت   100
 50 بقيمة  �صهري  ا�صرتاك  مقابل  جيجابايت 
جيجابايت   300 حزمة  وم�صرتكو  فقط،  دينار 
�صت�صبح �صعة ا�صرتاكهم600 جيجابايت بـ100 

دينار فقط اإ�صرتاك �صهري.
وبالن�صبة لزبائن زين من امل�صرتكني يف عرو�ص 
الدفع  نظام  �صمن   G\LTE4 الرابع  اجليل 
امل�صبق ف�صيحظون بذات امليزات حيث �صاعفت 
زين حزمة الإنرتنت ذات �صعة 15  جيجابايت 
تبلغ 25 دينارا،  بتكلفة  لت�صبح 30 جيجابايت 
�صعتها  اأ�صبحت  جيجابايت   50 الـ  حزمة  اأما 
الـ  وحزمة  فقط،  35دينارا  بـ  جيجابايت   100
100 جيجابايت اأ�صبحت  ب�صعة 200 جيجابايت 
 ، فقط  دينارا   50 تبلغ  �صهري  ا�صرتاك  بقيمة 
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 »3D اتفاقية شراكة مع »سايبر سينس
لوضع عالمة فارقة في عالم الواقع االفتراضي

 600 الى  ت�صاعفت  جيجابايت   300 وحزمةالـ 
 100 يبلغ  �صهري  ا�صرتاك  مقابل  جيجابايت 

دينار فقطـ.
اخلطوط  و�صركة  زين  �صركة  وقعت  املقابل  يف 
تعاون  اتفاقية  الأردنية،  امللكية  اجلوية 
التي  اخلدمات  تعزيز  الى  تهدف  ا�صرتاتيجي 
و�صع  خالل  من  لعمالئهما  الطرفان  يقدمها 
الت�صاركية  مبداأ  تقوم على  للتعاون  اأطر عملية 
ب�صكل  والرتويجي  اللوج�صتي  الدعم  تقدمي  يف 
والروؤى  ال�صرتاتيجية  الأهداف  مع  ين�صجم 

اخلا�صة بكال الطرفني .
ووقع التفاقية عن �صركـة زين رئي�صها التنفيذي 
مديرها  الأردنيـة  امللكيـة  وعن  الهناندة  اأحمد 
العام / الرئي�ص التنفيذي الكابنت هيثم م�صتو. 
التي  التفاقية  مبوجب  زين  �صركة  و�صتوفر 
خدماتها  لالأبداع  زين  من�صة  يف  توقيعها  مت 
الأردنية  امللكية  مل�صافري  وعرو�صها  املختلفة 
 Wi-Fi مبا يف ذلك خدمات النرتنت الال�صلكي
متطورة خا�صة مب�صافري  دفع  وايجاد حلول   ،

امللكية الأردنية من عمالء �صركة زين .

متميزة  خدمات  بتقدمي  »زين«  �صتقوم  كما 
ا�صتثنائية لزبائنها من م�صافري امللكية الردنية 
�صواء  فريدة  �صفر  بتجربة  التمتع  لهم  ت�صمن 
تقدمي  الى  ا�صافة   ، رحالتهم  خالل  اأو  قبل 
اخلدمات  ملختلف  متطورة  تكنولوجية  حلول 
مل�صافريها  الأردنية  امللكية  توفرها  التي 
والتطبيقات  احلقائب  تتبع  خدمات  ومنها 
الى  ال�صعود  وبطاقات  املتنقلة  الهواتف  عرب 
الطائرة وغريها ، فيما �صتقدم امللكية الأردنية 
امتيازات ا�صافية لكبار عمالء زين من اأع�صاء 

برنامج امل�صافر الدائم مع امللكية الأردنية .
مع  بال�صراكة  اعتزازه  عن  الهناندة  واأعرب 
امللكية الأردنية التي تعد ناقال وطنيا يفتخر به 
ال�صراكة  هذه  ثمار  اأن  وقال«  الأردنيني،  جميع 
امتنان  عن  كتعبري  زين  زبائن  على  �صتنعك�ص 
زين وتقديرها لثقة زبائنها ب�صركتهم ، ونحن 
نعدهم دائمًا بالتفرد والتميز لي�ص فقط بتوفري 
ذات  واخلدمات  املتطورة  الإت�صالت  تقنيات 

القيمة امل�صافة بل يف اأ�صلوب احلياة اأي�صا ».
واأ�صاف »اأن زين افتتحت خالل العام املا�صي 

مبنى  يف  زبائنها  بكبار  خا�صة  مق�صورة 
الدويل،  علياء  امللكة  مطار  داخل  امل�صافرين 
جمهزة باأحدث التقنيات واحللول التكنولوجية 
خدمات  امل�صافرين  من  لعمالئنا  لنقدم 
انتظارهم  فرتة  اثناء  راحتهم  ت�صمن  مميزة 

لرحالتهم«.
�صعادته  عن  م�صتو  الكابنت  عرب  جهته  من 
بالتعامل مع �صركة رائدة يف جمال الت�صالت 
التفاقية  هذه  اأن  الى  م�صريًا   ، املنطقة  يف 
و�صعيها  الأردنية  امللكية  حر�ص  اطار  يف  تاأتي 
املتوا�صل لالإرتقاء بخدمات امل�صافرين وتطوير 
ال�صفر  اجراءات  تب�صيط  الى  الرامية  احللول 

�صواء على الأر�ص اأو على منت الطائرات.
كل  منها  بوحي  تعمل  التي  الر�صالة  اأن  وقال 
�صركتني  باعتبارهما  وزين  الأردنية  امللكية  من 
رائدتني يف الأردن واملنطقة والعامل تقوم على 
لعمالئهما  واملتكاملة  الدائمة  الرعاية  مبداأ 
وتقدمي المتيازات املتبادلة مبا يحقق جلمهور 
والرفاهية  الر�صا  م�صتويات  اأف�صل  املتعاملني 
اأن  موؤكدًا  ال�صركتني،  كلتا  اليها  تتطلع  التي 
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أضافت 3 معارض جديدة إلى شبكة 
معارضها المنتشرة في المملكة

لتح�صني  متوا�صل  �صعي  يف  الأردنية  امللكية 
جممل خدمات ال�صفر وال�صحن اجلوي وتعزيز 
الأر�ص  على  للم�صافرين  املقدمة  الراحة  �ُصبل 
ويف الأجواء ومبا يكفل لهم جتربة �صفر فريدة.
�صراكة  توقيع  عن  زين  �صركة  واأعلنت  كما 
 Cyber  “ �صين�ص  �صايرب  مع  ا�صرتاتيجية 
يف  الرائدة  العاملية  ال�صركة   ”3D  Science
اأق�صام  اأحد  وهي  الفرتا�صي،  الواقع  جمال 
 Cyber“ Anatomy اناتومي  �صايرب  �صركة 
الوليات  يف  ايوا  ولية  يف  الكائنة   ،«  Corp

املتحدة الأمريكية.
الطرفان  مبوجبها  �صيقوم  التفاقية  ومبوجب 
الأبعاد  ثالثي  املعزز  الواقع  تقنيتي  بتقدمي 
ال�صرق الو�صط والعمل  والواقع الإفرتا�صي يف 
القطاعات  من  العديد  واقع  تطوير  على 

واملجالت با�صتخدام هذه التقنيات املتطورة. 
روؤية  على  البناء  بهدف   ال�صراكة  هذه  وتاأتي 
ريادة  يف  م�صوؤوليتها  بتنفيذ  اخلا�صة  زين 
وخلق  ال�صباب  كفاءات  تطوير  عرب  العمال 

الروؤى مع  ودمج هذه  العمل،  املزيد من فر�ص 
�صايرب  �صركة  توفرها  التي  والتقنيات  احللول 

.3D صين�ص�
تعتمد  الفرتا�صي  الواقع  تقنية  باأن  يذكر 
املواقع  ت�صميم  لإعادة  النماذج  حو�صبة  على 
والتجارب با�صتخدام ت�صوير واقعي مبني على 
البعد الثالث والتج�صيم، بحيث تكون  تفا�صيل 
وهي  الإمكان،  بقدر  للواقع  م�صابهة  املرئيات 
التكلفة  اخت�صار  يف  رئي�صي  دور  لها  تقنية 

والوقت خالل العملية التعليمية والتدريبية. 
وبح�صب اتفاقية ال�صراكة بني زين و�صركة �صايرب 
�صين�ص 3D �صي�صار الى تاأ�صي�ص واإن�صاء مركز 
املحتوى  تطوير  على  يعمل  تكنولوجية  حلول 
مع  يتنا�صب  مبا  املتقدمة  بالتقنيات  اخلا�ص 
يف  والقطاعات  املجالت  خمتلف  متطلبات 
ال�صوق الأردين، ف�صال عن تعزيز طرح املعرفة 
متكني  خالل  من  الردين  املجتمع  يف  التقنية 
املربجمني ومطوري التطبيقات من ايجاد حلول 
تكنولوجيا  على  تعتمد  حملية  تقنية  وخدمات 

وت�صتهدف  الإفرتا�صي  والواقع  املعزز  الواقع 
قطاعات الأعمال التي ت�صتخدم هذه التقنيات 
التدريبية  كالقطاعات  واأعمالها،  خططها  يف 
والتعليمية، وال�صحية، بالإ�صافة الى ال�صركات 

التي تعمل يف املجال الإعالين.
كما �صيعمل اجلانبان من خالل هذه  ال�صراكة 
على تكري�ص اجلهود مبا يخدم تطوير مواهب 
تبادل  خالل  من  الردين  ال�صباب  وقدرات 
م�صادر املعرفة والتجارب التعليمية بني ال�صباب 
الردين وخمت�صني يف جمال قطاع الت�صالت 
وتكنولوجيا املعلومات، لتعزز زين بذلك تطبيق 
والتي   ،)ZINC( لالإبداع زين  من�صة  اأهداف 
تلزم  التي  الحتياجات  كافة  تاأمني  على  تعمل 
وخدمات  مرافق  من  الردنيني  الرياديني 
وتوجيه،  وا�صت�صارات  متطورة،  تكنولوجية 
واأفكارهم  ابداعاتهم  حتويل  على  ت�صاعدهم 
وبالتايل و�صع  انتاجية م�صتدامة،  الى م�صاريع 
مركزًا  باعتبارها  الريادة  خارطة  على  الأردن 

اقليميًا لريادة العمال.

أخبار اقتصادية
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أخبار اقتصادية

سميح بربير رئيسا لمجلس إدارة
 شركة العبدلي لالستثمار والتطوير

املطّور  والتطوير  العبديل لال�صتثمار  عينت �صركة 
رئي�صا  بربري  �صميح  العبديل  مل�صروع  الرئي�ص 
جوزيف  للمهند�ص  خلفًا  ادارتها،  ملجل�ص  جديدا 

احللو الذي �صغل املن�صب منذ العام 2011.
يتمتع  بربري  ان  لها،  بيان  يف  ال�صركة  واكدت 
من  للعديد  ا�صتالمه  خالل  من  وا�صعة  بخربة 
والتمويل  الت�صويق  قطاعات  يف  القيادّية  املنا�صب 

والإن�صاءات يف اأوروبا واآ�صيا وال�صرق الأو�صط.
العبديل  م�صروع  ان  بربري  قال  البيان  وبح�صب 
عّمان  للعا�صمة  ومميزة  جديدة  روؤية  يحمل 

القت�صادية  مكانتها  من  الروؤية  تلك  و�صتعزز 
وال�صياحّية و�صتجعل منها مركزًا هاّمًا يف املنطقة.
وا�صاف ان امل�صروع جلب للو�صط التجاري اجلديد 
للعا�صمة عّمان فر�صا ا�صتثمارّية مميزة مل ي�صبق 
اململكة  اقت�صاد  تن�صيط  يف  �صاهمت  مثيل  لها 

الأردنّية الها�صمّية.
كمدير  عمل  للعبديل  ان�صمامه  قبل  بربري  وعمل 
العام يف �صركة “Quilvest Private Equity “ يف 
عام  كمدير  عمله  �صبقها  الأو�صط  وال�صرق  اأوروبا 
�صركة �صرايا �صوت�صي يف الحتاد الرو�صي، وعالوة 

اإدارة  اي�صًا كرئي�ص جمل�ص  على ذلك عمل بربري 
يف  ال�صتثمارات  ت�صجيع  ملوؤ�ص�صة  تنفيذي  ورئي�ص 

. IDAL لبنان
يعترب  العبديل  م�صروع  اأن  الى  الإ�صارة  جتدر 
العا�صمة  قلب  يف  متكامل  اإمنائي  م�صروع  اأ�صخم 
الأردنية، حيث يتم ت�صييده على م�صاحة 384 األف 
مرت مربع وبتكلفة اجمالّية جتاوزت الـ 5 مليارات 
وطبّية  وجتارّية  �صكنية  مرافق  وي�صم   ، دينار 

بالإ�صافة اإلى حمالت جتارية ومرافق ترفيهية.
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١-  عندما �سكل الزمن وجه احلا�سر ر�سمه بذاكرة وطن ...
و  الذاكرة  �سيد  العربية  مبالحمه  االردين  جي�سنا  �سيبقى  و  فكان 

خا�سرة الزمن ....
يف كل زند هناك البطل ...و يف كل قلب هنا يقيم جي�سنا الوطن ....

فكل عام و اأنتم بقلوبنا و كل عام و اأنتم االردن .........
٢- الرجل كالتاريخ....

يقيم بطوالته على �سذاجة املراأة التي امامه.....
يحبِك عادية....انه ال يوؤمن باحل�سارة ...............

النها ال تخرتع البطولة و ال تعتقد بالبطل و ال حتتفظ بالق�سة و 
ال توؤمن باخلرافة.....

ان  جميل  بفرار  األوذ  اأن  يل  كيف  قمحا  ميطرين  الرجل  هذا  و   -٣
كنت اأنا ال�سنبلة ..!

4- يت�سبب عرق احلنني من جبني الذاكرة... 
كلما قام الليل على �سالة الغائب....

العقم  ...و  عقيم  ....التكرار  تتكرر  التي  االحاديث  اكره   -٥
قبيح....

والتاريخ اجناب  التاريخ.....  �سرقوا  ....النهم  و ال احب االبطال 
البطولة احلية ...

6- الألف راأ�س يدور يف خاطري....
وجه واحد....هو اأنت...

ت�ستفزنا  االخرين...ال  ب�سلوكيات  ننتقدها  التي  اال�سياء  اكرث   -7
نقوم  ان  نقدر  ال  لكننا  نتمناه  الذي  هي  ما  بقدر  تعجبنا  ال  النها 

فيه....
8- الفقدان الذي يغلبك ....

اتركه .....ال حتاول ان تنت�سر عليه ....
بهزميتك امامه �سيم�سي بحال فقدانه ...

ال�سفحة الثانية ...
يف رحلة بحثي عن احلب كانت ال�سفينة تتجه باجتاة واحد ...مل 
تدرك مثلي ان احلب هو البحر الذي ي�سري ازرق مبجرد حنو ال�سماء 

عليه ..عندما متر امامه .....وانها ت�سري على ما تبحث عنه ...
و مل تعي �سفينتي ان الغرق يخربها ان احلب لي�س ما كان عليها ان 
 ... ...يحيطها  منها  ...ا�سفل  ...فوقها  بداخلها  فكله  عليه  تبحث 
اأُقيم عليه نف�سي  ....بل كان عليها و علي اكت�ساف املكان ....حيث 

...
العني  ا�سفل  احلاجب  و�سعت  لو  ماذا  اأفكر  و  مبالحمي  ارتب  اأنـا  و 

...النني مللته ......
زرعت  لو  ماذا  .....و  تعبته  ..فقد  قليال  االنف  رفعت  اين  لو  و 
النخيل بني اخلط املحاذي لذقني و جبيني علني ا�ستيقظ على البلح 

ليال يت�ساقط من وجهي.....
اأثناء ال�سور الرتيبه و على ا�ستدارة ظهري واذ بطرف ا�سبعه يرِبت 

على طرف مدار كتفي ....!!!
و اأنا اأُ�سغي جيدا حلديث االطراف ...

�سهية اللقاء االول و �سهوة الفراق االخري ...
حلظة  يف  الهدوء  ......متعة  الروح  ..اعتناق  القلب  غريزة  انه 

ال�سراخ ...
ان نختلف كليا لنت�سابه متاما .....

ان تعاك�س اجتاهك لي�سري املكان هو انت ....
تبتعد جدا لتت�سع الت�ساقا .....

حت�سل على وجهك من طرف ا�سبع هز عر�س كتفك ....
فخر �ساجدا ل�سالتك ....جلنونك .....

خلطيئة متار�سها بحاللك .....
هدهدة هدب عني االأم على الوليد .....

فتنجب االطراف ليلة ..و حلم بعيد
ودون ان التفت للخلف ....

دون ان اعرف ما تبقى مني باليد املمتدة نحوي 
قال يل :

هل تبحثني عن �سيء !!!
هناك �سوؤال ال ي�سعك امام اجابته بل يخلق لك جوابا كامال لوحده 

...ياأتي معه ...
يتح�سر اليه .....

قلت له:
نعم ....

عنك....
هو من قال يل بحديث طرفه ال�سغاء كل االطراف لدي :_

ال تنظري خلفي .....
.............

انِت تبحثني عني ....
خذيني .......
هـا اأنا امامك...

............

بقلــم : هديل الرحامنة

رصاصيات

خواطر
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شركة األردن األولى لإلستثمار  م.ع.م  
First Jordan Investment P.L.C

التكامل والتنوع في العمل...

مكاتب فاخرة لإليجار بأعلى مواصفات الجودة 
العمارة كاماًل برسم البيع

العمارة تقع في مشروع العبدلي

Tel: 5562130/1  Fax: 5562129   P.O Box: 1752-11195
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مستشفى االستقالل 
Istiklal Hospital

TEL:   00962 6 565 2 600 
FAX:  00962 6 565 2 710

AMMAN  ISTIKLAL ST.  P.O.BOX: 1493 AMMAN 11821

www.istiklal.jo   -   info@istiklalhospital.com

بعون 
اهللا 

نرعاكم 
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600 ألف دينار أرباح 
»بندار للتجارة واالستثمار« للربع األول

٥٠٢.9 ألف دينار أرباح »التسهيالت التجارية« في الربع األول

لل�صركة،  املالية  البيانات  وا�صارت 
املخ�ص�صات  قبل  ارباحا  حققت  انها 
 600،289 جمموعه  ما  بلغت  وال�صريبة 
فيه  بلغ  الذي  الوقت  يف  دينار،  الف 
اذار  لنهاية  ال�صركة  موجودات  جمموع 
من العام احلايل 2015 حوايل 39 مليون 
دينار مقارنة مع حوايل 37 مليون دينار 
املا�صي  العام  من  الول  كانون   31 لغاية 

.2014

بندار  �صركة  ل�صركة  العام  املدير  وبني 
انه يف  ب�صام حماد،   وال�صتثمار  للتجارة 
ظل التقلبات والأزمات ال�صيا�صية واملالية 
والعامل،  باملنطقة  حتيط  التي  املتالحقة 
يف  وكفاءتها  قدرتها  ال�صركة  اأثبتت  فقد 
ا�صتطاعت  حيث  والنمو،  التطور  حتقيق 
النتائج اليجابية التي من �صانها  حتقيق 

الثقة للعمالء. منح 
حجم  لزيادة  ونتيجة  اأن  حماد،  وقال 
فقد  بها،  العمالء  ثقة  وزيادة  اعمالها 
العاملة  ال�صركات  اأوائل  من  اليوم  باتت 

يف القطاع.

اإنها  الأردنية  التجارية  الت�صهيالت  �صركة  قالت 
بقيمة  ال�صريبة«  »بعد  �صافية  اأرباحا  حققت 
عام  من  الأول  الربع  عن  دينار  األف   502.929

.2015
وبح�صب البيانات املالية ال�صركة، فقد منت اأرباح 
مقارنة   %18.91 بن�صبة  �صنوية  الربع  ال�صركة 
البالغة   2014 عام  من  الأول  الربع  يف  باأرباحها 
حققت  الذي  الوقت  يف  دينار،  األف   422.96
الف   664.004 بلغت  ال�صريبة  قبل  ارباحا  فيه 
دينار مقارنة مع 526.635 الف دينار من العام 

املا�صي 2014.
من  اذار  لنهاية  ال�صركة  ايرادات  جمموع  وبلغ 
العام احلايل 2015 حوايل 1.6 مليون دينار، يف 
ال�صركة  موجودات  جمموع  فيه  بلغ  الذي  الوقت 
 34 حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   35.4 حويل 

العام  من  الول  كانون   31 لغاية  دينار  مليون 
املا�صي 2014.

وقال مدير عام �صركة الت�صهيالت التجارية اياد 
يف  التحديات  من  العديد  وجود  رغم  اإنه  جرار، 
اأن حتقق منوا  ال�صركة ا�صتطاعت  اأن  اإل  ال�صوق، 
اإيجابي  يف الأرباح الت�صغيلية، مما انعك�ص ب�صكل 

على حقوق امل�صاهمني. 

واأ�صاف ان اإجنازات ونتائج ال�صركة خالل الربع 
يف  النمو  على  تقت�صر  مل   2015 العام  من  الول 
�صايف الأرباح، بل تعدت ذلك اإلى زيادة وحت�صني 
املركز  متانة  تعزز  والتي  كافة  املالية  املوؤ�صرات 

املايل لل�صركة.
خالل  ا�صتطاعت  ال�صركة  اإدارة  ان  الى  واأ�صار 
حتقيق    2015 العام  من  الولى  الثالثة  ال�صهر 
جملة من الأهداف املهمة رغم الظروف ال�صعبة 
و�صبط  الإيرادات  زيادة  واأهمها  والتحديات؛ 

املركز  لتقوية  املخ�ص�صات  وتعزيز  امل�صاريف 
املايل وحت�صني جودة املحفظة التمويلية.

جرار: الشركة 
استطاعت تحقيق 
جملة من األهداف 

المهمة رغم 
الظروف الصعبة

اإلستثمار في قطاع التمويل التجاري
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١.٠9 مليون دينار أرباح »األولى للتمويل« للربع االول

اأرباحا  حققت  اإنها  للتمويل  الأولى  �صركة  قالت 
دينار  مليون   1.09 بقيمة  ال�صريبة«  »بعد  �صافية 

عن الربع الأول من العام 2015.
وا�صارت البيانات املاملية لل�صركة الى منو اأرباح يف 
مقارنة   %4.8 بن�صبة   2015 عام  من  الأول  الربع 
بلغت  والتي   2014 عام  من  الأول  الربع  باأرباح 

1.04 مليون دينار.
وبلغ جمموع ايرادات �صركة الولى للتمويل لنهاية 
اذار من العام احلايل 2015 حوايل 1.28 مليون 
موجوداتها  جمموع  بلغ  الذي  الوقت  يف  دينار، 

حوايل 66.7 مليون دينار.
وقال مدير عام �صركة الأولى للتمويل ابراهيم ابو 
خديجة ، باأن ال�صركة وخالل الفرتة املا�صية �صعت 
الى توفري اأف�صل اخلدمات التمويلية وال�صت�صارية 
اأداء  على  ايجابًا  انعك�ص  الذي  المر  للعمالء 
ال�صركة ب�صكل عام والنتائج املالية املتحققة ب�صكل 

خا�ص.
ال�صعبة  القت�صادية  الظروف  رغم  انه  واأ�صاف 
ال�صركة  ان  ال  امل�صطرب،  القليمي  والو�صع 

الظروف  مع  والتكيف  النمو  موا�صلة  ا�صتطاعت 
يف  امل�صتجدات  خمتلف  مع  والتعامل  املحيطة 
التخطيط  بفعل  وذلك  بها،  يعمل  التي  الأ�صواق 
الداخلية  للموارد  الأمثل  والتوظيف  املتوازن 

الذاتية.
ال�صيا�صات  احدث  تتبنى  ال�صركة  اأن  الى  واأ�صار 
بهدف  احلديثة،  التمويلية  والأنظمة  والأ�صاليب 

لتلبية  وخدماته  عملياته  م�صتوى  وحت�صني  تعزيز 
و�صرائح  قطاعات  ملختلف  املتجددة  الحتياجات 

العمالء.
خالل  اأرباحها  منو  عن  اأعلنت  قد  ال�صركة  وكانت 
اأرباًحا  حققت  حيث   %19.11 بن�صبة   2014 عام 
بقيمة 3.58 مليون دينار خالل عام 2014 مقابل 

3 ماليني دينار اأرباح لعام 2013.

أبو خديجة: 
الشركة تتبنى 

أحدث السياسات 
واألساليب واألنظمة 

التمويلية 

اإلستثمار في قطاع التمويل التجاري
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