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العدد ٣٦/ اأيلول   ٢٠١٥

مجلـــــة إقتصاديــــة دوريـــــة تعنـى بشــؤون اإلسـتثمــار

�صـركـة الن�صــامـى الوطنييــن لالإعـــالم املتخ�ص�ص

املديـر العـــام
نــــــــور الرحامنـــــة

الرئي�س التنفيذي
�صــــــــريف العمايــــرة

رئــيــ�س التحريـر
علــــي العــمـايـــــرة

مديـــــر التحرير
يا�صــــــــر مهيــــــــــار

العالقــات والت�سويـق 
زيــــــاد العمايـــــــرة

خلــــوي  0795600817

الت�سـويــر
يو�صـــــف العـــــــالن
عبد اهلل ايــــــــوب

الت�سميـم واالخراج الفني
�صياء احلوراين

التدقيــــق اللغـــــوي
�صالمــــــة جدعــــــــون

التـــوزيـع اخلارجـــي
INVESTORSم�صر  - الإمارات  - البحرين - ال�صعودية  - قطر 



بقلـــم رئيـس التحريــر : علــي العمايـــرة االفتتــاحيـة

يف كل اأحاديثه ال�سامية ، وزياراته التي يقوم بها جاللة امللك للدول 
العربية والأجنيبة، يظل مو�سوع ال�ستثمار هو العنوان الأبرز الذي 

ي�سغل جاللة امللك عبداهلل الثاين.
لالأردن  العامل  منحها  التي  بالثقة  وجهوده  امللك  خطوات  وتوجت 
بتوا�سل عقد املنتدى القت�سادي العاملي )دافو�س( لعدد من الدورات 
الذي يوؤكد بدللة وا�سحة على اأن الأردن واحة اأمن وا�ستقرار وبئية 

جاذبة وخ�سبة لال�ستثمار.
تتيح  التي  امليزات  الكثري من  الردن  املوؤمتر يف  انعقاد   اأعطى  وقد 
الفر�س  وعر�س  امل�ساركني  على  جتربته  بعر�س  الردين  للجانب 
ال�ستثمارية الردنية على رجال اعمال وم�ستثمرين عامليني وعرب 
ويتيح للقطاع اخلا�س الردين ال�ستفادة من جتارب القطاع اخلا�س 
للدول والوفود امل�ساركة من خالل الحتكاك املبا�سر معهم والطالع 

على جتاربهم.
للق�سايا  ال�ساملة  النقا�سات  هو  املوؤمتر  دورات  مييز  ما  ولعل 
ال�سيا�سية يف اإطار نظري وفق ت�سورات وروؤى  تت�سل بامل�ستقبل. ول 
لال�ستثمار،  منا�سبة  بيئة  توفري  دون  امل�ستقبل  عن  احلديث  ميكن 
ومن اأهم مكوناتها، هي الت�سريعات التي توفر احلماية لال�ستثمار، 

كما توفر الت�سهيالت التي تت�سل بامل�ستثمرين.
اخلطوات  من  عدد  اإلى  يحتاج  ال�ستثمارية  الفر�س  مو�سوع  اإن 
التحتية  والبنى  الت�سريعات،  ومراجعة  بالتخطيط،  تت�سل  التي 
واخلدمات، والتدريب، ، كما حتتاج اإلى �سراكة حقيقية مع القطاع 
الذي  الف�ساد  مكافحة  هو  الإ�سالح،  عناوين  اأبرز  ومن  اخلا�س، 
ي�سوه العملية القت�سادية برمتها، وكذلك حتفيز النمو القت�سادي 

وتوفري فر�س العمل من خالل م�ساريع تنمية املحافظات.
ال�سلطة  مع  التعاون  هو  املتعاقبة  احلكومات  واجبات  اأهم  من  اإن 
خلق  على  ت�ساعد  التي  والتعليمات  الأنظمة  لإ�سدار  الت�سريعية 
و�سركات  التجارية  ال�سركات  تاأ�سي�س  اإجراءات  من  ت�سهل  فر�س 
الوطنية  ال�ستثمارات  وجذب  والت�سدير،  لال�سترياد  التجارة 
العمل  عن  العاطلني  وا�ستخدام  لتوظيف  للمحافظات  والأجنبية 
وت�سجيع  وقدراتهم،  مهاراتهم  ورفع  كفاءتهم  وزيادة  وتاأهيلهم 

القطاع اخلا�س والأجنبي لال�ستثمار، وخ�سو�ساً يف املحافظات من 
اخلا�سة،  التدريبة  الربامج  وتوفري   ، التحتية  البنى  توفري  خالل 

وتعزيز القدرة التناف�سية.
الت�سريعات  من  حزمة  اعداد  اإلى  ال�ستثمارية  البيئة  وحتتاج 
اأهم  ومن  والت�سالت،  واخلدمات،  التحتية  البنى  عن  والت�سورات 
هذه الأمور توفري قاعدة معلومات و�سبكة لالت�سالت يف عامل يقوم 

على اقت�ساد املعرفة.
والبينية  الداخلية  التجارية  للعالقات  ا�س�ست  التي  الت�سريعات  اإن 
يف اخلم�سينيات من القرن املا�سي مل تعد تواكب امل�ستثمر يف القرن 

احلادي والع�سرين الذي يت�سم بال�سرعة واملعلومات الهائلة.
ولعل من اأبرز احتياجات ال�ستثمار الجرائية، هو جتميع املوؤ�س�سات 
اأمام  العقبات  وتذليل  واحد،  مبنى  يف  امل�ستثمرين  تخدم  التي 
الت�سدير،  اإجراءات  وت�سهيل  بال�سرائب،  يتعلق  فيما  امل�ستثمرين 
ووحدة   ، بيانات  قاعدة  وتوفري  الأموال،  وحتويل  نقل  و�سهولة 
على  قائمة  م�سروعات  وتقدمي  امل�ستثمرين،  خلدمة  ا�ست�سارات 

درا�سات جدوى، وتوفري وحدة للتدريب لتوفري الأيدي العاملة.
بها  تهتم  اأن  ينبغي  التي  امللفات  اأهم  من  اإن  القول:  وخال�سة 
احلكومات املتعاقبة، هو ملف ال�ستثمار باإزالة جميع العوائق التي 
الإيجابية  العوامل  من  والإفادة  ال�ستثمارات  تدفق  حركة  تعيق 
التي تتمثل يف الأمن وال�ستقرار واملناخات املالئمة لرجال الأعمال 
ال�ستثمارية، وجملة  النافذة  تفعيل  اإلى  وال�سناعة، وهو ما يحتاج 
ما  وهو   ، للم�ستثمر  اإعفاءات  على  ت�ستمل  التي  القوانني  من 
اإلى تفعيل موؤ�س�سة ت�سجيع ال�ستثمار واملناطق احلرة  اأي�ساً  يحتاج 

والتنموية.
فر�س  توفري  دون  تت�سافر  اأن  ميكن  ل  القت�ساد  تن�سيط  حزم  اإن 
مواجهة  ميكن  ول  القت�ساد،  اإنعا�س  يف  ت�سهم  التي  ال�ستثمار 
ومراجعة  بالتخطيط  اإل  والنحبا�سات  والختناقات  البطالة، 

الت�سريعات والقوانني.

القوانين والتشريعات
 وجذب االستثمار..

aliamaireh@yahoo.com
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التقى مجلس مفوضي العقبه االقتصادية

الملك يدشن ميناء الغاز الطبيعي
 المسال ورصيف الخدمات البحرية

دشن جاللة الملك عبداهلل الثاني، يرافقه األمير الحسين بن عبداهلل الثاني، ولي العهد، 
ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال، ورصيف الخدمات البحرية لمنظومة موانئ 

الطاقة في ميناء العقبة، واللذين سيسهمان بشكل كبير وفعال في تطوير بيئة 
االقتصاد والتجارة والخدمات في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، 

وتعزيز أمن التزود بالطاقة في المملكة.
ويهدف ميناء الغاز الطبيعي المسال إلى تعويض النقص الحاصل في كميات الغاز 
الطبيعي المستورد للمملكة، وتنويع مصادر التزود بالغاز، والذي يستعمل بشكل 
رئيس لتوليد الطاقة الكهربائية، وجعل ميناء العقبة مركزا إقليميا لتأمين مصادر 

الطاقة المختلفة للدول العربية المجاورة، األمر الذي سيضع األردن
 على خارطة الغاز الطبيعي المسال عالميا.

امل�ستثمـــــــــــرون         اأيلول   ٢٠١٥ 14INVESTORS

ملف العدد



شدد على ضرورة العمل بين جميع األطراف لتعزيز مكانة العقبة كبيئة استثمارية جاذبة

الملك: العقبة تعتبر بوابة اقتصادية 
وسياحية على المستوى اإلقليمي

موانئ  ملنظومة  البحرية  اخلدمات  ر�صيف  وي�صعى 
من�صة  توفري  اإلى  امللك،  جاللة  اأفتتحه  الذي  الطاقة، 
يف  امل�صال  الطبيعي  الغاز  �صفن  وتفريغ  ل�صتقبال  فنية 
املتخ�ص�صة  البحرية  اخلدمات  وتقدمي  العقبة،  ميناء 
القطر  جمال  يف  العاملية  امل�صتويات  اأعلى  على  لها، 

والإر�صاد وتوفري متطلبات ال�صالمة البحرية.
واأفتتح جاللته اأي�صا ميناء ال�صيخ �صباح للغاز الطبيعي 
امل�صال، وجتول يف مرافقه، وا�صتمع اإلى �صرح عن اآليات 
ال�صالمة  واإجراءات  احليوي،  امل�صروع  هذا  يف  العمل 
املتبعة، والتي تطبق وفق اأف�صل املعايري العاملية يف هذا 

املجال.
يف  ال�صيطرة  غرفة  من  الطبيعي،  الغاز  جاللته  واأطلق 
�صفينة تخزين الغاز العائمة )جولر اي�صكيمو( اإلى خط 
الطاقة  توليد  حمطات  اإلى  منه  لي�صل  العربي،  الغاز 

الكهربائية يف اململكة.

العقبة  منطقة  �صلطة  الى  بزيارة  قام  جاللته  وكان 
وجمل�ص  رئي�صها  خاللها  التقى  اخلا�صة،  القت�صادية 
العقبة  منطقة  دور  اأهمية  على  اأكد  حيث  مفو�صيها، 
القت�صاد  وتطوير  دعم  يف  اخلا�صة  القت�صادية 
على  و�صياحية  اقت�صادية  بوابة  بو�صفها  الوطني، 

امل�صتوى الإقليمي.
و�صدد جاللته، على �صرورة العمل بتن�صيق وتعاون بني 
جميع الأطراف احلكومية ويف القطاع اخلا�ص، لتعزيز 

مكانة العقبة كبيئة ا�صتثمارية جاذبة.
رئي�ص  ح�صره  الذي  اللقاء  خالل  جاللته،  واأعرب 
للجهود  تقديره  عن  الن�صور،  عبداهلل  الدكتور  الوزراء 
اإجناز  �صبيل  يف  املا�صيني  العامني  خالل  بذلت  التي 
النفطي امل�صال، ملا  الغاز الطبيعي امل�صال والغاز  ميناء 
اململكة  قدرات  تعزيز  يف  حيوي  دور  من  لهما  �صيكون 
بعوائد  الوطني  القت�صاد  ورفد  الطاقة،  م�صكلة  حلل 

مالية وفر�ص عمل جاذبة.
التكامل  باأنها جزء من  امل�صروعات  اأهمية هذه  وتكمن 
امليناء  هي  العقبة  واإن  ل�صيما  العربي،  القت�صادي 

الوحيد الذي يرفد خط الغاز العربي.
ووجه جاللته احلكومة ب�صرورة اتخاذ جميع الإجراءات 
ال�صرورية للم�صي قدما يف تنفيذ امل�صاريع ال�صتثمارية 
املطروحة يف العقبة، وتذليل كل العقبات والتحديات يف 

هذا الإطار. 
اإ�صراك  �صرورة  على  اللقاء،  خالل  جاللته،  و�صدد 
يف  املحلي  املجتمع  وممثلي  املعنية  الأطراف  جميع 
�صنع القرار يف العقبة، خ�صو�صًا يف حتديد الأولويات 
املطلوبة والعمل ب�صراكة على تنفيذها، داعيا يف الوقت 
نف�صه اإلى العمل على حت�صني وتعزيز بيئة ال�صتثمار يف 
تناف�صية،  ومزايا  توفره من فر�ص  ما  العقبة، يف �صوء 
واإعادة النظر يف الإجراءات املحفزة للقطاع اخلا�ص، 
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على الحكومة اتخاذ اإلجراءات للمضي قدمًا
في تنفيذ المشاريع االستثمارية المطروحة في العقبة

وجتاوز جميع املعيقات والتحديات التي توؤثر على البيئة 
ال�صتثمارية فيها.

واأكد جاللة امللك اأهمية تطوير اأدوات اجلذب ال�صياحي 
النقل  بخدمات  النهو�ص  عرب  واخلارجية،  املحلية 
اجلوي لتوا�صل حتقيق الإجنازات والبناء عليها يف هذا 

املجال.
اجلغرايف  املوقع  ا�صتثمار  �صرورة  على  جاللته  و�صدد 
للعقبة كنقطة و�صل جتارية ولوج�صتية ومركز للت�صدير 
خمتلف  يف  والتكامل  اأفريقيا،  و�صرق  اأ�صيا  دول  بني 

املجالت القت�صادية.
ال�صيخ  ميناء  م�صروع  تنفيذ  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
ائتالف  خالل  من  مت  امل�صال  الطبيعي  للغاز  �صباح 

للهند�صة  ماج  و�صركة  ظبي،  اأبو  من  اإنرتنا�صونال  بام 
الهند�صي  الت�صميم  اأعمال  لإجناز  والتعهدات، 
واأعمال  البحري والربي  املدنية يف اجلزءين  والأعمال 
ور�صيف  �صباح  ال�صيخ  ميناء  يف  الكهروميكانيك 
وبكوادر  الطاقة،  موانئ  ملنظومة  البحرية  اخلدمات 

اأردنية.
قد  اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة  �صلطة  وكانت 
تطوير  �صركة  التطويري  ذراعها  خالل  من  اأ�ص�صت، 
البحرية  احليوية  امل�صروعات  من  جمموعة  العقبة، 
تطوير  يف  دورها  من  كجزء  العقبة،  خليج  يف  لل�صفن 
كافة،  والجتماعية  القت�صادية  مبناحيها  العقبة 
ولوج�صتي،  ا�صتثماري  اإقليمي  مركز  اإلى  وحتويلها 

ال�صريان  تعد  والتي  فيها،  املوانئ  بقدرات  والنهو�ص 
من  وال�صناعي،  التجاري  للقطاعني  املغذي  الرئي�ص 

ال�صترياد والت�صدير. 
البحرية،  واخلدمات  الطاقة  موانئ  منظومة  وت�صمل 
الغاز  وميناء   ،)LPG( امل�صال  البرتويل  الغاز  ميناء 
البحرية  اخلدمات  وميناء   ،)LNG( امل�صال  الطبيعي 
مع  للتعامل  املخ�ص�صة  البحرية  والقوارب  للقاطرات 
�صفن الغاز الطبيعي امل�صال، وميناء النفط اخلام الذي 
 14 اإلى  فيه  املناولة  حجم  لريتفع  تاأهيله  اإعادة  متت 
النفط  من  طن  ماليني   7 اأ�صل  من  �صنويا  طن  مليون 
الأغرا�ص  املتعددة  ال�صوائل  وميناء  وم�صتقاته،  اخلام 

ملناولة املواد الكيماوية ال�صائلة.
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دعا إلى استثمار الموقع الجغرافي للعقبة
 كمركز للتصدير بين دول أسيا وشرق أفريقيا

ملف العدد

17 INVESTORSامل�ستثمـــــــــــرون         اأيلول  ٢٠١٥



ضرورة إشراك جميع األطراف المعنية وممثلي 
المجتمع المحلي في صنع القرار في العقبة

التفاقية  مبوجب  الطبيعي  الغاز  ا�صترياد  بدء  ومع 
املوقعة بني �صركة الكهرباء الوطنية و�صركة �صل لتوريد 
من  �صحنات   4 جانب  اإلى   ،2015 يف  غاز  �صحنة   15
ال�صوق الفورية، يرتفع اعتماد اململكة على توليد الطاقة 
يف  ي�صهم  مبا  باملائة،   90 اإلى  الغاز  من  الكهربائية 
تخفي�ص تكلفة توليد الكهرباء بن�صبة ترتاوح بني 25 اإلى 

30 باملائة.
الطبيعي  للغاز  �صباح  ال�صيخ  ميناء  تد�صني  وح�صر 
موانئ  ملنظومة  البحرية  اخلدمات  ور�صيف  امل�صال، 
الطاقة يف ميناء العقبة، رئي�ص الديوان امللكي الها�صمي 
الدكتور  امللك  مكتب  ومدير  الطراونة،  فايز  الدكتور 
الدكتور  املعدنية  والرثوة  الطاقة  ووزير  ح�صان،  جعفر 
والإ�صكان  العامة  الأ�صغال  ووزير  �صيف،  اإبراهيم 
امللكي  الديوان  عام  واأمني  هل�صة،  �صامي  املهند�ص 
الها�صمي يو�صف ح�صن العي�صوي، ورئي�ص �صلطة منطقة 
امللقي،  هاين  الدكتور  اخلا�صة  القت�صادية  العقبة 
امل�صوؤولني  من  وعدد  ار�صيدات  فواز  العقبة  وحمافظ 

املدنيني والع�صكريني.
اإبراهيم  الدكتور  املعدنية  والرثوة  الطاقة  وزير  وقال 
�صيف، ان تد�صني ميناء الغاز امل�صال من خالل الباخرة 
التي ت�صطف يف العقبة والتي تعد م�صنعا ولي�ص جمرد 
�صفينة، هو نقلة نوعية يف �صبيل تاأمني التزود بالطاقة، 

وخ�صو�صا الغاز لتوليد الكهرباء ب�صكل اأ�صا�صي.
اأنه حتى اليوم نقوم ب�صخ حوايل 350 مليون  واأ�صاف، 
الكهرباء  توليد  يف  ا�صتخدامها  يتم  يوميا  مكعب  قدم 
تعمل  التي  العقبة  حمطة  وتبقى  املحطات،  معظم  من 
حاليا بالوقود، و�صيتم حتويلها يف امل�صتقبل لتعمل بكامل 

طاقتها بالغاز يف العام املقبل.
توفري  يف  ي�صهم  بالغاز  التزود  ان  �صيف  الدكتور  واأكد 
م�صدر م�صتدام وموثوق واآمن للتزود بالطاقة وتخفي�ص 
الديزل  تكلفة  عن  تقل  والتي  الكهرباء،  توليد  تكاليف 
تقلبات  اأثر  تفادي  يف  اأي�صا  و�صي�صهم  الثقيل،  والوقود 
اأ�صعار النفط يف ال�صوق العاملية. وقال »ان الأردن لديه 
حاليا م�صدر �صبه دائم وم�صتقر ل�صترياد الغاز، حيث 
اتفقنا مع �صركة �صل العاملية لتزويد الأردن بـ 150 مليون 
ال�صنوات اخلم�ص املقبلة«،  قدم مكعب يوميا على مدى 
الكهرباء  ل�صركة  اتفاقيات  اإلى  ال�صدد  م�صريا يف هذا 
ومن  الطلب  ح�صب  اإ�صافية  بكميات  للتزود  الوطنية 
انخفا�صا  ت�صهد  التي  العاملية  وبالأ�صعار  العاملي  ال�صوق 

حاليا.
حتوًل  يعد  الغاز  ميناء  بافتتاح  ن�صهده  ما  ان  واأ�صاف 
توفر  ان  اإلى جانب  بها،  والتزود  الطاقة  اأمن  نوعيًا يف 
ال�صناعات  من  الكثري  �صي�صجع  الكميات  بهذه  الغاز 
عمليات  يف  الغاز  ا�صتخدام  اإلى  التحول  على  الوطنية 
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الملقي: ارتفاع مساهمة منطقة العقبة 
االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة %56

هذا  تناف�صية  تعزيز  يف  �صي�صهم  الذي  المر  الإنتاج، 
القطاع بعد تخفي�ص تكاليف الإنتاج.

الطاقة،  خليط  يف  نوعية  نقلة  ميثل  امل�صروع  ان  واأكد 
الكهربائية،  الطاقة  لتوفري  الأردن  ي�صتخدمه  الذي 
وامل�صتقات  املتجددة  والطاقة  الغاز  من  وتنويعها 
النفطية، اإلى جانب زيادة كفاءة ال�صتخدام يف جمال 

توليد الطاقة.
وم�صتدام  اآمن  ب�صكل  الغاز  ا�صترياد  ان  اإلى  ولفت 
 5 نحو  بلغت  التي  الطاقة  فاتورة  تخفي�ص  يف  �صي�صهم 
مليارات دينار يف العام املا�صي، مبا ميثل ما يقارب 20 
تخفي�ص  وبالتايل  الإجمايل،  املحلي  الناجت  من  باملائة 

الأعباء على القت�صاد الوطني وتعزيز تناف�صيته.
العقبة  تطوير  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  قال  بدوره، 
اأهم  اأحد  يعد  املوانئ  ن�صاط  ان  املهند�ص غ�صان غامن، 
دورها  تفعيل  يف  ال�صركة  عليها  تعتمد  التي  الأن�صطة 
اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  ملنطقة  تطويري  كذراع 
العقاري  التطوير  جانب  اإلى  عام  ب�صكل  واململكة 
الكهرباء  اإنتاج  كلف  تقليل  يف  ي�صهم  مبا  واملطارات، 

وتوفري فر�صة ملجالت ال�صتثمار ال�صناعي. 
الطبيعي  الغاز  ميناء  افتتاح  من  الفائدة  ان  واأ�صاف 
لوج�صتيا  مق�صدا  الأردن  ليكون  الباب  يفتح  امل�صال 
ملكونات الطاقة، وي�صهم مع وجود خط الغاز العربي يف 
اإي�صال الغاز العربي اإلى دول الإقليم، وكذلك �صخ الغاز 
اإلى م�صر يف حال احتاجت لذلك، ف�صاًل عن اإ�صهامه 

يف تعزيز التعاون العربي امل�صرتك يف جمال الطاقة.
العقبة  موانئ  تناف�صية  ان  اإلى  غامن  املهند�ص  واأ�صار 
 36 اجناز  ا�صتكمال  بعد  القريب  امل�صتقبل  يف  �صتزداد 
مق�صدا  العقبة  �صيجعل  الذي  الأمر  متنوعا،  ر�صيفا 
البحر  �صمال  من  وا�صع  جتاري  ملمر  وبوابة  رئي�صا 
العربي،  واخلليج  وتركيا  اآ�صيا  و�صط  دول  اإلى  الأحمر 
وخ�صو�صا  النقل  خريطة  على  بالتايل،  الأردن،  وي�صع 
نقل الطاقة يف منطقة البحر الأحمر، اإلى جانب كونها 

مق�صدا جتاريا و�صياحيا مهما.
ل�صلطة منطقة  زيارته  ا�صتمع خالل  امللك  وكان جاللة 
رئي�ص  من  �صرح  اإلى  اخلا�صة،  القت�صادية  العقبة 
التي  الإجنازات  عن  امللقي  هاين  الدكتور  ال�صلطة 

حققتها ال�صلطة يف خمتلف املجالت، وامل�صاعي املبذولة 
للبناء على ما مت حتقيقه وال�صتمرار يف حت�صني قدرات 
بكفاءات  والنهو�ص  ال�صلطة  موؤ�ص�صات  واإمكانات 
واملرجوة  الق�صوى  الفائدة  يحقق  ومبا  فيها،  العاملني 
لتعزيز  املو�صوعة  واخلطط  والربامج  امل�صروعات  من 
يف  التنمية  وحتقيق  عام،  ب�صكل  الوطني  القت�صاد 

حمافظات اجلنوب ب�صكل خا�ص.
العقبة  منطقة  م�صاهمة  ارتفاع  اإلى  امللقي  واأ�صار 
القت�صادية اخلا�صة يف الناجت املحلي الإجمايل بن�صبة 
56 باملئة منذ عام 2000 وللعام احلايل، بعد ا�صتقطاب 
بلغت  عقارية،  واأخرى  و�صناعية  �صياحية  م�صروعات 
العقبة  منطقة  انطالق  منذ  دولر  مليار   16 حوايل 
مت  مهمة  م�صروعات  اإلى  ولفت  اخلا�صة.  القت�صادية 
العقبة  يف  القت�صادي  الن�صاط  منو  ل�صمان  تنفيذها 
ب�صكل اأ�صرع، ومن اأهمها م�صروع تطوير وافتتاح املوانئ 
املتخ�ص�صة لدعم منظومة الطاقة يف اململكة والإقليم.

م�صروعات  يف  امل�صي  اأهمية  على  امللقي  و�صدد 
عام،  ب�صكل  واململكة  العقبة  تخدم  ا�صرتاتيجية 
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سيف: تدشين الميناء هو نقلة نوعية
 في سبيل تأمين التزود بالطاقة

خ�صو�صا ا�صتكمال و�صلة �صكة احلديد يف ال�صيدية يف 
حمافظة معان، وو�صلة وادي اليتم، وبناء امليناء الربي 
اجلوية  النقل  مكونات  بني  التكامل  ل�صمان  معان،  يف 

والبحرية عرب العقبة.
يف  ا�صتثمارية  مل�صروعات  ال�صلطة  حاجة  مدى  وبني 
املجالت ال�صناعية واخلدمات الطبية ومراكز الرعاية 
الأعمال،  وخدمات  املهنية  واخلدمات  ال�صحية، 
واملدن  املهني  والتدريب  والتعليم  الت�صوق  ومراكز 

الريا�صية وم�صروعات البنية التحتية.
قانونيا  ال�صلطة  متكني  اأهمية  اإلى  امللقي  واأ�صار 
الإجراءات اجلاذبة لال�صتثمارات،  لتتمكن من تطوير 
وال�صتفادة من امليزات التي توفرها اتفاقيات التجارة 
الدولية التي ارتبطت بها اململكة مع العديد من الدول.

العام  خالل  �صت�ص�صيف  العقبة  منطقة  اأن  اإلى  واأ�صار 
ميثل  والذي  ال�صينية،  العربية  املدن  اجتماع  املقبل 
من�صة مهمة للتعريف بالفر�ص ال�صتثمارية يف العقبة 

واملنطقة.
يف  للموانئ  ال�صمويل  املخطط  اللقاء،  خالل  وعر�ص، 
العقبة واإجراءات تطوير قدراتها على ا�صتقبال خمتلف 
الت�صدير  بني  املناولة  خدمات  وتنويع  ال�صفن،  اأحجام 

ملف العدد
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غانم: ميناء الغاز الطبيعي المسال يفتح الباب 
ليكون األردن مقصدا لوجستيا لمكونات الطاقة

النقل يف  باأنظمة  املوانئ  وربط  ناحية،  وال�صترياد من 
اململكة من ناحية اأخرى.

عبداهلل  الدكتور  الوزراء  رئي�ص  اأو�صح  جانبه  من 
الن�صور، حر�ص احلكومة على التعامل ب�صراكة تامة مع 
القطاع اخلا�ص لتجاوز املعيقات التي تعاين منها بع�ص 

القطاعات يف منطقة العقبة، وتقييم جميع املالحظات 
التي تقدم من قبل خمتلف الأطراف، حر�صا على مبداأ 
ال�صراكة والتعاون وامل�صوؤولية املتبادلة للنهو�ص بالو�صع 

القت�صادي فيها.
بعدم  احلكومة  �صيا�صة  على  الن�صور  الدكتور  واأكد 

بح�صب  وذلك  البرتول،  مل�صفاة  احل�صرية  جتديد 
قرارات جمل�ص الوزراء، على اأن يتم فتح باب ال�صتثمار 
يف  جديدة  م�صفاة  بناء  اأو  امل�صفاة  حتديث  خليارات 
اإلى  العقبة  من  النفط  لنقل  اأنبوب  ومد  معان  منطقة 

معان لهذه الغاية.

ملف العدد
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» األولى لالستثمار« 
تسير في الطريق 
الصحيح 

الشركة اتبعت 
استراتيجية عملية 
وفاعلة وقراءة دقيقه 
لمعطيات السوق

الأولى  الأردن  �صركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  قال 
توجيهات  اأن  عبابنه  خري  حممد  لالإ�صتثمار 
الإ�صرتاتيجي  العمل  بو�صلة  متثل  امللك  جاللة 
ال�صتقرار  واأن  بلدنا  يف  الإنتاج  قطاعات  لكل 
م�صافة  قيمة  ميثل  الأردن  به  ينعم  الذي  والأمان 
الأردن  اأن  الى  واأ�صار  الوطنية،  لالإقت�صاديات 
الأولى لالإ�صتثمار تتمتع بو�صع م�صتقر و ت�صري على 

الطريق ال�صحيح .
وقراءة  فاعلة  عملية  ا�صرتاتيجية  ال�صركة  تتبع 
دقيقة ملعطيات ال�صوق متثلت بالتنويع يف املحفظة 
املخاطر  توزيع  خالل  من  والإ�صتثمارية  العقارية 
لزيادة  متنوعة  وباأعمال  متعددة  قطاعات  على 
العائد وحتقيق الأهداف واملحافظة على راأ�ص املال 
بتخفي�ص املخاطر ما اأمكن لتح�صني موقفها املايل 
وجتاوز العقبات التي كانت توؤثر عليها يف الأعوام 

ال�صابقة.
الأعمال  كافة  اأنهت  قد  ال�صركة  اأن  العبابنه  وبني 

العبديل  منطقة  يف  الواقع  التجاري  م�صروعها  يف 
مبوقع   Signature املبنى  يتميز  حيث   ،
ملدينة  التجاري  الع�صب  �صمن  مهم  ا�صرتاتيجي 
فندق  مقابل  احلريري  رفيق  �صارع  على  عمان 
وم�صافة  البوليفارد  من  مرت   15 بعد  على  روتانا 
املبنى  ميتاز  كما   . مول  العبديل  عن  مرت   100
والت�صاميم  املعمارية  الهند�صة  وتنا�صق  بان�صجام 
الداخلية املتميزة وقد مت بناوؤه وفق اأرقى واأحدث 
لأنظمة  ومالئمتها  العاملية  واملعايري  املوا�صفات 

ال�صالمة العامة.
الإ�صتقرار  على  ف�صال  الأردن  اأن  العبابنة   واأكد 
يتمتع اأي�صًا مب�صادر احتياطية لدفع عجلة الإنتاج 
اإذا ما اأح�صن ا�صتغاللها بالتخطيط الإ�صرتاتيجي 
تتحقق  النمو  قاعدة  اأن  موؤكدًا  الثاقبة  والنظرة 
بلدنا،  يف  اخلربات  ذوي  من  الوا�صع  القطاع  يف 
اأحد  ميثل  الأردن  يف  التعليم  تقدم  اأن  م�صتدركًا 

روافد النهو�ص بالوطن وم�صدرًا للدخل القومي.

خطة  متثل  ال�صامية  امللكية  التوجيهات  اأن  وقال 
بالقطاعات  للنهو�ص  وامل�صوؤولني  للحكومة  عمل 
الإقت�صادية يف اململكة والتي اأكد فيها جاللته على 
اخلا�صة  الإقت�صادية  العقبة  منطقة  دور  اأهمية 
بوابة  الوطني بو�صفها  الإقت�صاد  يف دعم وتطوير 

اقت�صادية و�صياحية على امل�صتوى القليمي.
الواقع  امل�صتثمرون« عن  لـ«  واأكد يف حديث خا�ص 
الإقت�صادي الوطني و�صبل النهو�ص به واأن الأردن 
�صاأنها  من  التي  املقومات  من  العديد  ميتلك 
التي  القت�صادية  التحديات  جتاوز  يف  امل�صاهمة 
تواجهه خا�صة يف ظل الأو�صاع التي ت�صهدها دول 

منطقة ال�صرق الأو�صط.
لالأمن  واحة  يعد  الأردن  اأن  العبابنه  واأ�صاف 
هذه  ا�صتغالل  من  ولبد  املنطقة  يف  وال�صتقرار 
امليزة جلذب ال�صتثمارات ب�صائر اأنواعها لتن�صيط 
اأن  م�صتدركًا  اململكة.  يف  الإقت�صادية  احلركة 
املوؤهل  الب�صري  العن�صر  اأي�صًا  ميلك  الأردن 

العبابنة: التوجيهات الملكية بوصلتنا 
للنهوض بالقطاعات االقتصادية

في حوار شامل مع رئيس مجلس إدارة شركة األردن األولى لالستثمار

لقاء العدد
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مراكز  لإحتالل  يوؤهله  الذي  واملدرب  واملثقف 
متقدمة بني دول املنطقة ولبد من ا�صتغالل هذه 
الطاقات لتعزيز وت�صريع عجلة النمو الإقت�صادي.

والإجناز  التطور  ا�صتغالل  اإلى  العبابنه  دعا  كما 
الإقت�صادية  القطاعات  من  العديد  حققته  التي 
وذلك  والعاملي  املحلي  امل�صتويني  على  الأردنية 
بهدف حتقيق النمو الإقت�صادي املن�صود م�صددًا اأن 
للنهو�ص  امل�صوؤولني الرتكيز على عدة عوامل  على 
الأمن  تعزيز  يف  ذلك  جمماًل  الوطني  بالإقت�صاد 
، مبينًا اأن اأمن الأردن يعترب ميزة جذب تناف�صية  
الذي  الأمر  امليزة  هذه  على  احلفاظ  خالل  ومن 
خمتلف  من  ال�صتثمارات  حجم  بزيادة  ي�صاهم 
منها،  اخلليجية  خا�صة  والعاملية  العربية  الدول 
مبا  العام  القطاع  يف  العمل  تطوير  اإلى  بالإ�صافة 
الأعمال  رجال  وي�صاعد  الوطني  الإقت�صاد  يخدم 
من  م�صاريعهم  واإجناح  اإقامة  على  وامل�صتثمرين 

خالل تقدمي ت�صهيالت خمتلفة.

عن�صر  ا�صتغالل  اإلى  امل�صوؤولني  العبابنه  ودعا 
ال�صياحي  القطاع  اإحياء  الأمن والإ�صتقرار لإعادة 
لفتًا اأن الأردن باإمكانه اأن يكون دولة رئي�صية على 
امل�صتوى الدويل يف هذا القطاع البالغ الأهمية فهو 
مقومات  متتلك  التي  املنطقة  يف  الوحيدة  الدولة 
�صياحية فريدة حول العامل يف الوقت الذي تتميز 
عامل  يعترب  وهذا  والأمني،  ال�صيا�صي  بالإ�صتقرار 

جذب �صياحي لبد من ا�صتغالله.
منطقة  يف  الريادة  �صاحب  يعد  الأردن  اأن  وقال 
الطبية  اخلدمات  تقدمي  يف  الو�صط  ال�صرق 
والتعليمية والتكنولوجية والبنكية وعليه فالبد من 
ا�صتغالل هذه امليزات للنهو�ص بالإقت�صاد الوطني 
ذات  امل�صاريع  واإيجاد  املواطن  معي�صة  وحت�صني 

القيمة امل�صافة.
احلكومة  على  ي�صتوجب  التي  الإجراءات  و�صمن 
الرتكيز عليها خالل الفرتة املقبلة ، دعم امل�صاريع 
الرقي  من  بلغت  التي  والقطاعات  الناجحة 

والنجاح على امل�صتوى العاملي خا�صًة قطاع الأدوية 
والإ�صتثمارات  القطاعات  اأجنح  من  تعد  التي 
الأردنية على امل�صتوى الدويل، فالقيمة امل�صافة يف 

هذه ال�صناعات عالية جدًا.
ويف اجلانب التعليمي دعا اإلى تطوير هذا القطاع 
الدعم  خالل  من  الأمثل  بال�صكل  وا�صتغالله 
التطوير  حيث  من  التعليمية  للمرافق  احلكومي 
العرب  الطالب  من  الآلف  فهناك   ، والتحديث 
اململكة  جامعات  اإلى  يتوافدون  ممن  وامل�صلمني 
العمالت  من  مبزيد  الوطني  القت�صاد  ويرفدون 

ال�صعبة.
اأن على احلكومة  �صدد  الطاقة فقد  اأما يف جمال 
للطاقة  بديلة  م�صادر  عن  البحث  يف  الإ�صتمرار 
وعدم الإعتماد ب�صكل كلي على املنتجات النفطية 
بهدف تخفي�ص عجز املوازنة العامة للدولة وذلك 
وال�صخر  ال�صم�صية  الطاقة  ا�صتغالل  خالل  من 

الزيتي . 

بلدنا لها دور رئيسي على المستوى
 الدولي في قطاع السياحة

أمان واستقرار األردن عامل جذب لإلستثمارات

لقاء العدد





رئيس مجلس إدارة »شركة المدن الصناعية«
الدكتور علي المدادحة  في حديثه لـ »المستثمرون«

“ أنشئت شركة المدن 
الصناعية األردنية 

عام 1980 كأحد روافد 
االقتصاد الوطني وقد 

حققت خالل مسيرتها 
التي تجاوزت ربع قرن 

أداًء تنمويًا واستراتيجيًا 
فعااًل، إذ عملت بتنسيق 
وثيق مع القطاع الخاص 
في ترويج األردن كبيئة 

مالئمة ومتميزة 
لالستثمار

وتعمل الشركة وفق 
المفهوم الشمولي 

للمدن الصناعية 
وخدمات البنية التحتية 

الحديثة وتوفير 
أراض مطورة ومبان 

صناعية جاهزة لخدمة 
المستثمرين.”

»المدن الصناعية«... الحاضر
 والمستقبل لالستثمار الصناعي في األردن

مشروع العدد
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المدادحة: مسيرة الشركة تجاوزت
  35 عاما وغطت أقاليم المملكة الثالثة

“ وقد حازت على الثقة كمطور للمدن الصناعية في األردن بفضل خبرات كرست 
لتقديم األفضل وحصلت على شهادة الجودة ISO وعلى ذهبية المركز األول لجائزة 

الملك عبد اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية إضافة إلى عدة جوائز 
وشهادات تقدير محلية ودولية.

ويقول رئيس مجلس ادارتها الدكتور علي المدادحة خالل مقابلته 
لـ»المستثمرون«، ان فلسفة إنشاء المدن الصناعية تعتمد على المساهمة في 
تهيئة البيئة االستثمارية وتعزيز مقومات جذب االستثمارات الصناعية من خالل 
توفر عناصر البنية التحتية المتكاملة والخدمات الالزمة الستقطاب االستثمارات 
في ظل االنفتاح االقتصادي الذي تشهده المملكة، وتعظيم فرص االستفادة من 

االتفاقيات اإلقليمية والدولية التي وقعها األردن. ”

مشروع العدد
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قانون االستثمار لسنة 2014 جاء لينظم
 ويراقب العملية االستثمارية في المملكة

اأنواع  لكافة  حا�صنة  متكاملة  تنموية  مناطق  بان�صاء  ال�صركة  روؤية  وتتلخ�ص 
ح�صب  وا�صتدامتها  التنموية  املناطق  اإدارة  فهي  ر�صالتها  اما  ال�صتثمارات، 
لال�صتثمارات  داعمة  تكون  بحيث  واخلدمية  التحتية  للبنى  الدولية  املعايري 
ومواكبة للتطورات، واإيجاد �صراكات وفق اأ�ص�ص جتارية عادلة ومزايا تف�صيلية 
وفتح  تنموية،  مناطق  ان�صاء  يف  التو�صع  على  ال�صركة  �صتعمل  حيث  حمفزة، 
الدخل،  و زيادة م�صادر  وتنويع  نوعا و حجما،  جمالت ل�صتثمارات متنوعة 

اعادة هيكلة املوجودات واملطلوبات.

وفيما يلي نص اللقاء: 

  هل من معيقات تواجه عملية االستثمار في المملكة؟

التطبيق  املعيقات يف  بع�ص  ال�صتثمار ظهر  لقانون  العملي  الواقع  تقييم  بعد 
وبالأخ�ص ال�صتثمار خارج املناطق التنموية واملناطق احلرة وحتديها وايجاد 

احللول لها وكما يلي: 
 لقد اعترب القانون كافة املدن ال�صناعية العامة واخلا�صة، واملناطق احلرة 

العامة واخلا�صة، واملناطق التنموية الخرى قبل نفاذ القانون، مطورا رئي�صيا 
اأن  �صريطة  فرعيا،  مطورا  واحلرة  التنموية  املناطق  هذه  يف  وامل�صتثمرين 
توقع هذه املناطق التنموية واحلرة اتفاقية البدء بالتنفيذ واتفاقية تفوي�ص 
اأعاله،  ال�صتثمار  قانون  ن�صو�ص  ح�صب  ال�صتثمار  هيئة  مع  ال�صالحيات 
ال�صناعية  املدن  موؤ�ص�صة  اأن حتولت  بعد  ال�صناعية  املدن  ومثال على ذلك 
الردنية الى �صركة املدن ال�صناعية ا�صتنادا لقانون املناطق التنموية واحلرة 
رقم )2( ل�صنة 2008 والذي حل حمله قانون ال�صتثمار اعاله، فقد وقعت 
 20152/9/19 بتاريخ  الهيئة  مع  اتفاقية  الردنية  ال�صناعية  املدن  �صركة 
وذلك  بتاريخ 2013/3/27  ال�صالحيات  تفوي�ص  اتفاقية  توقيع  وبعدها مت 
العاملة  ال�صناعية  املدن  �صركة  حاليا  وتعمل  ك�صركة،  بالتنفيذ  للبدء 
بع�ص  وجد  وان  وي�صر  �صهولة  بكل  القانون  هذا  مظلة  حتت  وامل�صتقبلية 
احلالت التي حتتاج الى درا�صة يتم حلها وبال�صرعة اململكة وخا�صة بعد ان 
ظهر هذا القانون الى التطبيق منذ بداية العام 2015، وعليه يف حال توقيع 
اتفاقية بني املناطق احلرة العامة واخلا�صة والهيئة التي تعمل خارج النطاق 
ال�صناعية كما ذكر،  املدن  �صابقا مع  ال�صتثمار كما مت  اجلمركي مع هيئة 
فانها تعمل ب�صهولة وي�صر ول معيقات للعمليات ال�صتثمارية فيها �صواء كانت 

�صناعية او جتارية وغريها.

مشروع العدد
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إنشاء 4 مدن صناعة 
مستقبلية في أربع محافظات

- ان الفارق بني ال�صتثمار يف املناطق التنموية واملناطق احلرة، ان املناطق 
ويف  فيها  ال�صتثمارية  العمليات  وبالتايل  اجلمركي،  النطاق  داخل  التنموية 
بالن�صبة  اما  حملي.  منتج  انها  تعترب  املتعددة  القت�صادية  الن�صطة  كافة 
الى املناطق احلرة فتعترب خارج النطاق اجلمركي، وبالتايل ال�صلع  املخزنة 
الى  اعادة ت�صديرها  �صلع اجنبية. وعليه يف حال  تعترب كانها  بها  وامل�صنعة 
تتم  لها  الت�صدير  اعادة  عمليات  فان  الدولية  القليمية  اخلارجية  ال�صواق 
ح�صب البيانات اجلمركية وبكل �صهولة وي�صر ومن خالل دائرة اجلمارك، اما 
بالن�صبة الى ال�صلع املخزنة وامل�صنعة فيها وحال ت�صديرها الى ال�صوق املحلي 
تطبق عليها النظمة ال�صريبية يف اململكة واي�صا يتم دخولها بكل �صهولة وي�صر 

من خالل البيانات اجلمركية.
- حال عمل املناطق احلرة حتت مظلة قانون ال�صتثمار، هنالك ق�صية تواجه 
احلل  اأوجد  القانون  ولكن  الب�صائع،  وخروج  دخول  ملتابعة  وبالن�صبة  الهيئة 
لذلك بان تفو�ص الهيئة اي جهة ر�صمية لها عالقة بعمل املناطق احلرة وهي 
عمله  مت  ما  وهذا  بينهما،  تفاهم  مذكرة  توقيع  خالل  من  اجلمارك  دائرة 
عام 2000 بني موؤ�ص�صة املناطق احلرة و�صركتي ال�صواق احلرة التي تعمل يف 
املطارات واملعابر احلدودية واي�صا مع �صركة كادبي ال�صناعية، حيث ينظم 
اجلمركية  البيانات  خالل  من  فيها  وامل�صنعة  املخزنة  ال�صلع  وخروج  دخول 
لهذه املناطق احلرة وال�صواق احلرة، وكانت الجراءات ولغاية تاريخه تعلم 

بكل �صهولة وي�صر، وعليه يف حال توقيع �صركة املناطق احلرة العامة واخلا�صة 
و�صركة ال�صواق احلرة اتفاقية مع هيئة ال�صتثمار، فان متابعة ال�صلع الداخلة 
واخلارجة لها يتم من خالل البيانات اجلمركية، وعلى �صوء مذكرة التفاهم 

املوقعة بني الهيئة ودائرة اجلمارك امل�صار اليها اعاله.
وبعد ان يعمل اجلميع حتت مظلة قانون ال�صتثمار من مناطق تنموية وحرة 
العمليات  جميع  فان  الهيئة  مع  ال�صالحيات  تفوي�ص  اتفاقية  توقيع  وبعد 
هذه  امتتة  بعد  خا�صة  ت�صارعية  وحركة  �صهولة  بكل  ت�صري  ال�صتثمارية 

ال�صركات.
قد  واحلرة  التنموية  املناطق  خارج  ال�صتثمارات  الى  بالن�صبة  اأما    -
ت�صم  والتي  ال�صتثمارية،  النافذة  �صمن  وترخي�صها  عليها  املوافقة  مت 
ولدى  بعملها  العالقة  ذات  والداوئر  الوزارات  من  الهيئة  الى  املفو�صني 
ا�صتعرا�ص املواد التي تت�صمنها النافذة ال�صتثمارية  من املادة )15( الى 
املادة  وخا�صة  وي�صر  �صهولة  بكل  للتطبيق  قابلة  مرنة  مواد   )18( املادة 
16/ب والتي تن�ص على الرغم مما ورد يف اأي ت�صريع اأخر، يكون للمندوب 
املفو�ص �صالحية ا�صدار الرخ�صة وفقا للت�صريعات ال�صارية التي تطبقها 
املرجع  �صالحيات  ميار�ص  الغاية  ولهذه  ميثلها،  التي  الر�صمية  اجلهة 
واتخاذ  الت�صريعات  تلك  يف  عليها  املن�صو�ص  الرخ�صة  با�صدار  املخت�ص 

الجراءات الالزمة لذلك.
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واي�صا املادة )18( بكافة بنودها )اأ،ب،ج،د،ه،3،2،1( اأعطت املرونة و�صهولة 
اتخاذ القرار الى املفو�ص يف حال العرتا�ص �صمن املادة القانونية يرجع القرار 

الى اللجان التي تبت يف العملية ال�صتثمارية.
ان ال�صتثمار يف املناطق التنموية واحلرة العامة واخلا�صة، حال املوافقة عليها 
الهيئة،  مع  ال�صالحيات  تفوي�ص  اتفاقية  توقيعها  بعد  او حرة،  تنموية  مناطق 
ي�صبح �صهال ومي�صرا كما ذكر، وهنالك مناطق تنموية وحرة عامة وخا�صة مت 
املوافقة عليها يف اململكة ت�صتوعب ال�صتثمارات احلالية وامل�صقبلية الى مئة عام 
تكون  الكفاءة،  عالية  دولية  موا�صفات  التحتية ذات  البنية  فيها  وتتوفر  قادم، 
ومراقبة  ومنظمة  والدولية  والقليمية  املحلية  لال�صتثمارات  حا�صنة  مناطق 
اأما  فيها.  ال�صتثمارية  العمليات  ي�صهل حركة  ب�صكل  ال�صتثمار  قانون  قبل  من 
بالن�صبة الى العمليات ال�صتثمارية خارج املناطق التنموية واملدرجة يف جدول 
القت�صادية  لالأن�صطة  الالزمة  بال�صلع  اخلا�ص   )4( املادة  من   )3( رقم 
املذكورة تاليا وهي )الزراعة والرثوة احليوانية، امل�صت�صفيات واملراكز الطبية 
ال�صياحي،  والرتويج  الت�صلية  وال�صياحية، مدن  الفندقية  املن�صاآت  املتخ�ص�صة، 
الفني  النتاج  العلمية،  واملختربات  العلمي  البحث  مراكز  الت�صال،  مركز 
والعالمي، مراكز املوؤمترات واملعار�ص، نقل و/او توزيع و/او ا�صتخراج املياه 
والنقل  اجلوي  النقل  النابيب،  خطوط  با�صتعمال  النفطية  وامل�صتقات  والغاز 

الربي وال�صكك احلديدية(.
النافذة  مفو�صي  قبل  من  تدر�ص  الهيئة،  الى  اوراقه  امل�صتثمر  يقدم  ان  وبعد 
اعاله  ذكر  وكما   ، )اأ-ب-ج-د...(  املادة  يف  مرونة  وهنالك  ال�صتثمارية، 
او الرف�ص وخالل مدة ل تتجاوز 30 يوما، وان ال�صتثمار يف  بالجابة بالقبول 
الن�صطة القت�صادية اعاله، طويل المد وعليه فان املدة املحددة باليجاب او 

القبول كافية وكما جاءت يف غالبية الت�صريعات العاملية.
اذا  القت�صادية،  الن�صطة  خمتلف  يف  النطاق  ووا�صع  كبريا  يكون  الجناز  ان 

توفرت الرادة والدارة الكفوؤة �صاحبة القرار.
موؤ�ص�صات  كان هنالك عدة  ل�صنة 2014   30 رقم  ال�صتثمار  قانون  وقبل �صدور 
تنظم العملية ال�صتثمارية يف اململكة، ولعدم وجود اأي ترابط عامودي او افقي 
�صدر  فقد  وعليه  البالد،  يف  ال�صتثمارية  الفو�صى  من  حالة  اوجد  بينها،  فيما 
قانون ال�صتثمار اعاله لينظم ويراقب العملية ال�صتثمارية ومبوجب املادة )47( 
منه فقد مت الغاء ما يلي )اأ- مع مراعاة احكام الفرة )ح( من هذه املادة يلغى 
قانون ال�صتثمار رقم )16( ل�صنة 1995 والنظمة والتعليمات ال�صادرة مبوجبه 
ولغايات هذا القانون تعني عبارة )قانون ت�صجيع ال�صتثمار( حيثما ورد الن�ص 
احكام  مراعاة  مع  ب-  ال�صتثمار(،  )قانون  عبارة  نافذ  ت�صريع  اي  يف  عليها 
الفقرة )ح( من هذه املادة يلغى قانون ال�صتثمار املوؤقت رقم )68( ل�صنة 2003 
والنظمة والتعليمات ال�صادرة مبوجبه على اأن ي�صتمر العمل بالقرارات ال�صادرة 
اأو ي�صتبدل غريها بها، ج- يلغي قانون املناطق  اأو تعدل  تلغى  مبقت�صاه الى ان 
التنموية واملناطق احلرة رقم )2( ل�صمة 2008 على ان ي�صتمر العمل بالنظمة 
والتعليمات والقرارات ال�صادرة مبقت�صاه الى اأن يلغي اأو تعدل او ي�صتبدل غريها 
القانون، د- يلغى قانون ترويج ال�صتثمار املوؤقت رقم )67(  وفقا لحكام هذا 
القت�صادية  والن�صطة  ال�صتثمارية  البيئة  تنمية  قانون  يلغى  ه-   ،2003 ل�صنة 
)ز(  و  )و(  )ه(و  الفقرات  كل  ن�ص  يلغى  و-   ،2003 ل�صنة   )71( رقم  املوؤقت 
من املادة )5( من قانون تطوير امل�صاريع القت�صادية رقم )33( ل�صنة 2008، 
ز- يلغى ن�ص البند )5( من الفقراة )ب( من املادة )4( واملادة )5( من قانون 

ال�صناعة والتجارة رقم )18( ل�صنة 1998.
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االنتهاء من إنشاء كافة المدن الصناعية 
المستقبلية مع نهاية العام 2025

المدن  عن  سريعة  لمحة  لنا  تقدم  أن  لك  هل    
الصناعية في المملكة؟

بكل تاكيد، فاليوم هناك خم�ص مدن �صناعية عاملة حتت مظلة هذا القانون 
وهي: مدينة امللك عبد اهلل الثاين ال�صناعية )�صحاب( يف حمافظة العا�صمة، 
وقد اأن�صئت عام 1983 وبا�صرت العمل عام 1985 مب�صاحة بلغت حوايل 2700 

دومن وهي م�صغلة بالكامل.
وقد  الكرك،  حمافظة  يف  ال�صناعية  الثاين  اهلل  عبد  بن  احل�صني  ومدينة 
اأن�صئت عام 2000 مب�صاحة 2000 دومن طور منها 800 دومن فقط، حيث ان 

ن�صبة امل�صغل منها هي 70 باملئة.
مدينة املوقر ال�صناعية حمافظة العا�صمة، مب�صاحة اجمالية 2500 دومن طور 
منها حوايل 1500 دومن اي ما ن�صبته 70 باملئة، وقد بداأت با�صتقبال طلبات 

امل�صتثمرين يف نهاية عام 2012، وم�صغل من املطور حوايل %75.
مدينة العقبة ال�صناعية الدولية يف حمافظة العقبة، وتعمل حتت مظلة قانون 
بداأ  دومن، حيث  م�صاحتها 2700  القت�صادية اخلا�صة  العقبة  �صلطة منطقة 
العمل يف التطوير والبناء يف �صهر ت�صرين الثاين من عام 2001، ولنها تعمل 
ولي�ص  �صركة  مفهوم  حتت  تعمل  لن  ذلك  تطلب  القانون  هذا  مظلة  حتت 
الثانية  املرحلة  وتطوير  لدارة  مطور  مع  اتفاقية  توقيع  مت  وعليه  موؤ�ص�صة، 

والثالثة من هذه املدينة، حيث قامت موؤ�ص�صة املدن ال�صناعية �صابقا بتطوير 
املرحلة الولى مب�صاحة 750 دومنا وبقي منها 2000 دومن.

  هل هناك مدن صناعية في المستقبل؟

 نعم، وهناك مدن �صناعية اخرى قيد التنفيذ يف كل من املحافظات التالية: 
تنفيذ  ويتم  دومن،   2200 اجمالية  مب�صاحة  وجر�ص  ومادبا  وال�صلط  الطفيلة 
البنى التحتية لهم على مرحلتني الولى من عام 2015 - 2017 والثانية من 
منحة  م�صودة  ال�صعودية  العربية  اململكة  قدمت  وقد   ،2020 الى   2018 عام 
مقدارها 30 مليون دولر  اي ما يعادل 21 مليون دينار للم�صاهمة يف ان�صاء 
وتنفيذ هذه املدن، مع العلم ان التكلفة الجمالية لهذه املدن ح�صب الدرا�صات 
القت�صادية تبلغ 50 مليون دينار، يتم تامينها من اليرادات الذاتية لل�صركة، 
 2025-2015 لل�صنوات  ال�صركة  خطة  وح�صب  والثالثة  الثانية  املرحلة  خالل 

والتي جاءت للتوافق مع الروؤية لالردن 2025.
دومن   2000 اجمالية  م�صاحتها  املفرق  حمافظة  يف  ال�صناعية  املفرق  مدينة 
ال�صناعية  املدن  �صركة  تقوم  حيث  التنموية،  املفرق  منطقة  �صمن  وذلك 
املبا�صرة  ال�صركة، حيث مت  هذه  بادارة  التنموية  املفرق  �صركة  مع  وبالتفاق 
بتنفيذ البنية التحتية يف نهاية العام املا�صي 2014، ومن املتوقع النتهاء من 
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اعمال البنى التحتية مع نهاية العام احلايل 2015، للمرحلة الولى واملرحلة 
الثانية والثالثة خالل الن�صف الول من عام 2016.

مدينة الطفيلة ال�صناعية يف حمافظة الطفيلة، وم�صاحتها الجمالية 1000 
املتوقع  ومن  القت�صادية،  اجلدوى  ودرا�صة  لها  الت�صاميم  اعداد  مت  دومن،  
تنفيذ البنية التحتية لها خالل الربع الخري من العام 2015، واجناز املدينة 

حوايل �صنتني من تاريخ بدء التنفيذ.
اجلدوى  درا�صات  اعداد  مت  مادبا،  حمافظة  يف  ال�صناعية  مادبا  مدينة 
خالل  التحتية  البنية  تنفيذ  املتوقع  من  حيث  لها،  والت�صاميم  القت�صادية 
الربع الخري من هذا العام 2015 مب�صاحة اجمالية 500 دومن، بال�صافة الى 
تبلغ م�صاحتها  التي  البلقاء  ال�صناعية يف حمافظة  ال�صلط   ان هناك مدينة 
ومن  لها  والت�صاميم  اجلدوى  درا�صات  اعداد  مت  حيث  دومن،   500 حوايل 

املتوقع البدء بتنفيذ البنية التحتية خالل الربع الخري من العام 2015.
وهناك مدينة جر�ص ال�صناعية يف حمافظة جر�ص وتبلغ م�صاحتها حوايل 210 
دومنات مت اعداد درا�صة اجلدوى لها ومن املتوقع تنفيذها خالل الربع الخري 

من هذا العام 2015.
ومن  للتنمية  ال�صعودي  ال�صندوق  من  مبنحة  واملمولة  الخرية  الربع  املدن 
اليرادات الذاتية لل�صركة، من املتوقع اجناز تنفيذ البنية التحتية لها مع نهاية 

العام املقبل 2016. 
وهناك مدينة اخرى قيد الن�صاء وهي مدينة الزرقاء ال�صناعية وم�صاحتها 

و�صيبداأ  لها  القت�صادية  واجلدوى  الدرا�صات  اعداد  مت  دومن،   2500 حوايل 
عقد  مت  رئي�صيان  مطوران  وهناك   ،2017 عام  خالل  تنفيذها  على  العمل 
الجتماعات معهم حول امكانية تطوير هذه املدينة من خالل م�صروع م�صرتك 

بني �صركة املدن ال�صناعية واملطورين يف حال التفاق مع احداهما.

  ما هو الهدف من إنشاء هذه المدن؟

حمافظات  كافة  يف  التنمية  وتوزيع  حتقيق  هو  وال�صمى  الرئي�صي  الهدف 
 ،2030 الى   2006 عام  اقرت  والتي  لالردن  ال�صناعية  فاخلارطة  اململكة، 
�صيتم   2025-2015 الردن  الروؤية  واي�صا   2025 العام  نهاية  مع  انه  تن�ص 
النتهاء من ان�صاء هذه املدن مبا يعود باليجاب على املجتمعات املحلية وعلى 

القت�صاد الوطني.

تقدمها  التي  واالمتيازات  الحوافز  أبرز  هي  ما   
الشركة للمستثمرين؟

اخلا�صة  المتيازات  من  بجملة  ال�صركة  م�صاريع  �صمن  امل�صتثمرون  يتمتع 
والر�صوم  ال�صرائب  من  كامل  يلي:اإعفاء  ما  ت�صمل  والت�صهيالت  والعفاءات 
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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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لغايات  الالزمة  الثابتة  والأ�صول  الثابتة،  امل�صاريع  واأ�صول  موجودات  على 
التو�صع و قطع الغيار الالزمة للم�صروع.

جاهزة،  منطية  مباين  اإلى  بالإ�صافة  وخمدومة  مطورة  اأرا�صي  قطع  وتقدم 
الطرق  و�صبكات  التحتية  البنية  خدمات  من  متكاملة  حزمة  توفر  كما 
واخلدمات امل�صاندة، واجراءات عمل مب�صطة من خالل النافذة ال�صتثمارية 
ال�صتئجار  اإمكانية  وكهرباء،  مياه  من  للخدمات  معقولة  واأ�صعار  الواحدة، 
لالأرا�صي  مناف�صة  اإيجار  وبدلت  بيع  واأ�صعار  واملباين،  لالأرا�صي  التملك  اأو 
من  العاملية  الأ�صواق  الى  الو�صول  �صهولة  الى  بال�صافة  اجلاهزة،  واملباين 

خالل التفاقيات التجارية العديدة.
الأمريكية  الأ�صواق  اإلى  للت�صدير  الفر�صة  املوؤهلة  ال�صناعية  املدن  تتيح  كما 
بدون جمارك وبدون ح�ص�ص التجارة، وعمالة مدربة وموؤهلة وباأجور مناف�صة، 
دولية  معايري  وتطبيق  الأردين،  العمل  وقانون  تتالءم  منا�صبة  عمل  وظروف 
حلماية البيئة من التلوث، وال�صماح بت�صغيل الأيدي العاملة الأجنبية، واحلق 
بتملك كامل امل�صروع للم�صتثمر الأجنبي، وحرية حتويل عوائد ال�صتثمار اإلى 

اخلارج، بال�صافة الى حرية حتويل احل�ص�ص، وحماية احل�ص�ص وامللكية.

مشروع العدد
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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
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المعارك الرابحة .. والحرب الخاسرة  !

ما بني مقال الأ�صتاذ طارق م�صاروة الذي ن�صر بالراأي حتت عنوان »املعرفة وموجودات الوطن« وال�صتطالع 
الذي اجراه مركز الفينيق للدرا�صات القت�صادية واملعرفية موؤخرا ، واأظهر ت�صاوؤم الأردنيني جتاه الأو�صاع 
القت�صادية ، تكمن واحدة من امل�صكالت التي ل نتحدث عنها ول ن�صري اإليها عموما ، متاما مثلما يحدث يف 
احلروب التي يحكم عليها بنتائجها ، فال جتد النت�صارات الباهرة التي حققها اجلنود يف بع�ص املعارك 
اأثناء احلرب اخلا�صرة اأي قيمة اأو اأهمية رغم اأنها �صاهد على عزمية القتال ، وعلى اأن الطرف الآخر مل 

يربح احلرب من دون ثمن !
ول�صت ب�صدد التعليق على ال�صتطالع الذي ن�صر قبل حوايل �صهرين ، ولكن املوؤ�صر ال�صلبي قادنا اإلى اأن 57 
% من الأردنيني يعتقدون اأن اقت�صاد بلدهم �صيئ اأو �صيئ جدا ، وحتى اأولئك الذين يعتقدون غري ذلك 
ومنهم ن�صبة تزيد عن %14 تعتقد باأنه جيد اأو ممتاز ، فاإنهم ي�صكلون ن�صبة تقارب الن�صف ، وهولء جميعا 
يتم ا�صتطالع اآرائهم يف اأجواء من الت�صوي�ص والت�صليل، وخيبة الأمل نتيجة الأو�صاع الإقليمية التي يتاأثرون 
بها حتما ، وتبعث على القلق والريبة وال�صك ، بحيث ينعك�ص اخلوف والت�صاوؤم من امل�صتقبل على كل �صيء ، 

مبا يف ذلك الواقع القت�صادي .
لو اأننا نتحدث عن الجنازات مثلما نتحدث عن » النهب ، والف�صاد » لكنا الآن يف و�صع اأف�صل ل يظهر اأثره 
يف ا�صتطالعات مراكز الدرا�صات وح�صب ، ولكن يف ا�صتطالعات الذين ير�صدون هذه املنطقة من العامل ، 

وي�صعون اإلى اإعادة تق�صيمها وفقا مل�صاحلهم ، وعلى ح�صاب كل من ينتمي اإلى » قحطان » !
لقد ر�صمت للقطاع اخلا�ص الأردين �صورة قبيحة ، ومت جتريده من الف�صائل كلها ، مع اأنه يف غالبيته قطاع 
وطني بامتياز ، �صمد يف وجه تقلبات من �صاأنها اأن تهدد اقت�صاديات دول اأكرث منا قوة ، واأهداأ بال ، ولكن 
ما حققه من اجنازات ، ومع �صعى اإليه من ا�صتثمارات و�صراكات مع امل�صتثمر الأجنبي ، مل يكن حمل تقدير 
، لي�ص من اأجل اأن ن�صفق له ، بل من اأجل اأن نعرف قيمته احلقيقية يف القت�صاد الكلي ، فندفع به اإلى 

الأمام بدل اأن ن�صده اإلى اخللف ، عن طريق قرارات واجراءات متخلفة .
لو اأن الذين خا�صوا حربا خا�صرة ، اأدركوا قيمة النت�صارات التي حققها اجلنود يف املعارك الدائرة يف 
حينها لبنوا عليها ن�صرا موؤكدا ، ولذلك فاإن الثقة بالنف�ص ، والقدرة على توحيد اجلبهات ، هو الذي يحقق 

الفوز يف نهاية املطاف .
نعم من املهم جدا اأن يعرف الأردنيون حقيقة الجنازات التي يحققها بلدهم ، ويف هذا الظرف الع�صيب 
بالذات ، من املهم اأي�صا اأن تقوم املوؤ�ص�صات القت�صادية بالتعريف بنف�صها ودورها الوطني ، ول �صيء مينعها 
ت�صاوؤما  النا�ص  �صدور  يف  يو�صو�ص  اأن  يريد  اخلنا�ص  والو�صوا�ص   ، مق�صودا  الت�صويه  كان  فقد   ، ذلك  من 

وقنوطا وياأ�صا ، فينهارون من داخلهم ، متاما مثلما وقع يف دول من حولنا .
واآثار خطرية ل بد من مواجهتها  بالغ  له �صرر   ، املوؤ�صرات اليجابية  اإهمال  وتعمد   ، اإخفاء احلقائق  اإن 
، ولي�ص معنى ذلك اأن جنمل ال�صورة ، اأو ندعي ما لي�ص حقا ، ولكن يف ظني اأن ت�صويه ال�صورة ، وعدم 
احرتام الدور الوطني للقطاع اخلا�ص هو خطاأ بالغ ، اإذا مل يكن مق�صودا ، اأما اإذا كان مق�صودا ، فتلك 

معركة ل خيار اأمامنا اإل اأن نخو�صها ، وننت�صر فيها !

آراء ومقاالت

الدكتور يعقوب ناصر الدين 
yacoub@meuco.jo

www.yacoubnasereddin.com
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بقلــم : د.ابراهيم بدران

تحفيز اإلستثمار ... والحلقة المفرغة

ومتعلمني  لديه من خربات  الأردن مبا  اأن  يعقل  هل 
ن�صبة  واأعلى  العامل  دول  على  وانفتاح  وعالقات 
مهند�صني يف العامل ، و اأعلى ن�صبة طالب جامعيني 
اإلى  طريقه  يجد  ل  الآن  حتى  لزال  املنطقة،  يف 
وهي:  الرئي�صة  اأعمدته  وبناء  القت�صاد  تطوير 
ول  املوؤهلة،  العاملة  والقوى  والت�صنيع  ال�صتثمار 
يجد طريقه اإلى مواجهة البطالة، واأعمدة املواجهة 
تاأهيل  و  الإنتاجية  امل�صاريع  يف  ال�صتثمار  هي 
هل  والريادية،  الأعمال  ومهارات  العاملة  القوى 
مليار   )16( اإلى  الأردن  م�صتوردات  ت�صل  اأن  يعقل 
و�صيلة  يجد  ل  وهو   )13%( اإلى  والبطالة  دينار 
برنامج  خالل  من  الأقل  على  املوقف  هذا  ملواجهة 
اأن  ميكن  التي  الإحاللية  لل�صناعات  �صريع  طني  و 
يعقل  هل  العمل؟  فر�ص  من  الآلف  ع�صرات  تولد 
من  وعلنًا  �صرًا  بال�صكوى  امل�صتثمرون  ي�صتمر  اأن 
اإلى  اأحيانًا  ت�صل  التي  وال�صغوطات  البريوقراطية، 
خمتلفة،  م�صتويات  على  بالعمولت  البتزاز  حد 
الوزراء  رئي�ص  منها  جزءا  �صاهد  التي  وال�صم�صرات 
الإدارات  ت�صتمر  اأن  يعقل  هل  الأرا�صي؟  دائرة  يف 
نظرة  امل�صتثمر  اإلى  تنظر  موظفيها  و�صغار  بكبار 
نظرة  الأحوال  اأح�صن  ويف  وعداء،  وت�صكك  توج�ص 
عدم اكرتاث ؟ هل يعقل اأن ل تكون امل�صاريع املطلوب 
وا�صحة  اقت�صادية  خطة  وفق  فيها  ال�صتثمار 
عنقودية  جمموعات  يف  ومعلنة  جاهزة  متما�صكة، 
وال�صغرية؟،،  واملتو�صطة  الكبرية  امل�صاريع  ت�صم 
تقوم على ت�صنيع القت�صاد والقت�صاد الجتماعي، 
و النت�صار يف املحافظات، وتاأخذ احلكومة والقطاع 

ل  احلكومة  اأن  يعقل  هل  ؟  املبادرة  زمام  الأهلي 
بطء  وخا�صة  القانونية  الإجراءات  بطء  تدرك 

التقا�صي، وهو الأمر الذي يخ�صاه اأي م�صتثمر؟
؟  تلقائيًا  هذا  كل  يتغري  اأن  احلكومة  تتوقع  هل 
ومبجرد اأن ي�صدر الوزير تعميما بذلك؟ اأين برامج 
والتاأهيل ملتو�صطي و�صغار املوظفني، الذي  التدريب 
كبريًا  ا�صتثمارًا  يعطل  اأن  منهم  الواحد  ي�صتطيع 
يف  املعلنة  الأداء  موؤ�صرات  اأين  ؟  اأ�صهر  اأو  لأ�صابيع 
حتفيز الإ�صتثمار لكل موؤ�ص�صة لها عالقة بالقت�صاد 
لكل  الفريق  وعمل  املربمج  الدور  اأين  وال�صتثمار؟ 
موؤ�ص�صة؟ اإن ما كان ميكن ال�صكوت عليه يف املا�صي 
وهناك،  هنا  من  امل�صاعدات  اإمكانية  اإلى  ا�صتنادًا 
مل يعد ممكنًا. فاملنطقة يف حالة فو�صى قد ت�صتمر 

لفرتة طويلة.
ودرا�صات  خطط  عن  ي�صمع  واملواطن  �صنوات  منذ 
عاملية  اقت�صادية  ومنتديات  واجتماعات  ولقاءات 
ولقاءات مع كبار القت�صاديني يف العامل، وغري ذلك 
يتحقق  �صيئًا  الأر�ص  على  يجد  ل  ذلك  ومع  الكثري، 
اإل يف حدود متوا�صعة. ويبدو اأن �صاأننا �صاأن العرب 
التقليدي : ع�صق الكالم وكره العمل. فيم�صي الوقت 
يف احلديث عن القت�صاد والتغني باأو�صافه دون اأن 
نحمل على كاهلنا عبء العمل و م�صقة التغيري .فلم 
�صنوات،  خالل  واحدة  كربى  اإنتاجية  �صركة  تن�صاأ 
تنمية  ول  اجلديدة  ال�صناعات  من  جمموعة  ول 
حقيقية يف حمافظة واحدة.ملاذا ؟ مل ي�صهد املواطن 
ت�صنع  ل  وهذه  واملال،  العقار  يف  ا�صتثمارات  اإل 
تعمر  ول  عمل،  فر�ص  تولد  ول  حقيقيًا  اقت�صادًا 

الأرياف والبوادي ،ول تقل�ص من جيوب الفقر. ويف 
�صنة  بعد  �صنة  يت�صاعد  ال�صترياد  فاإن  الوقت  نف�ص 
والعتماد على امل�صتوردات يزداد يومًا بعد يوم حتى 
اأم  روؤية  غياب  هي  هل   .87% اإلى  الغذاء  يف  و�صل 
ال�صتعداد  غياب  اأم  اإرادة؟  غياب  اأم  خطة؟  غياب 

للعمل الفوري وملواجهة متطلبات املرحلة؟
جاد  ب�صكل  املو�صوع  تاأخذ  لأن  مدعوة  احلكومة  اإن 
واخلرباء،  بال�صركاء  ت�صتعني  واأن  ناجز،  و  وحازم 
اإدارية  اإقت�صادية  واأن تعترب نف�صها يف حالة طوارئ 
ثقة  وتعود  الأر�ص،  على  تغيريًا حقيقيًا  حتى حتدث 
املواطن وامل�صتثمر على حد �صواء . فالكالم اجلميل 

والوعود املع�صولة ل ت�صمعها اآذان امل�صتثمرين اأبدا.
بني  منتظمة  دورية  لقاءات  هناك  تكون  ل  ملاذا 
مع  الوزراء  رئي�ص  وبني  وال�صتثمار  الأعمال  ممثلي 
ماليزيا  يف  احلال  هي  كما  وم�صت�صاريه،  خربائه 
م�صوؤول  كل  مع  دورية  ولقاءات  ؟  مثال  اليابان  ويف 
ل  ملاذا  ؟  والأهلي  اخلا�ص  القطاع  من  و�صركائه 
القدمية  للم�صكالت  حلول  لو�صع  جلان  ت�صكيل  يتم 
والطارئة مثل: ال�صركات املتعرثة وامل�صانع التي على 
و�صك الإغالق فلم جتدد ترخي�صاتها وهي باملئات، 
واإغالق احلدود العراقية ؟ ع�صرات الأ�صئلة يجدها 
يعيد  اأخرى  وع�صرات  معلقة،  واملواطن  امل�صتثمر 
حتى  ملل  اأو  كلل  دون  طرحها  والباحثون  اخلرباء 
ت�صتجيب احلكومة. ولكن هناك الأجوبة العملية على 
كل �صوؤال ملن يريد اأن يعمل. فالعامل مليء بالتجارب 
من  لنعمل  امل�صتقبل  يهمنا  حقيقة  فهل   . الناجحة 

اأجله بكامل اإمكاناتنا وبال�صرعة الناجزة ؟؟؟

“بتجديد دعوته لتحفيز االستثمار يكون الملك نبه لهذه 
المسألة الحيوية مرات و مرات خالل السنوات القليلة الماضية، 

وللمرة الثالثة خالل أقل من )6( أشهر. وتتم اإلشادة فوراً 
بدعوة جاللته وحرصه واهتمامه، ولكن خالل أيام تعود األمور 
لما كانت عليه: “غياب البوصلة االقتصادية وعدم السير في 

تنفيذ أي برنامج على األرض”. ناهيك عن عدم االستعانة بالخبراء 
والشركاء من القطاع الخاص واألهلي واألكاديمي للمساعدة 

في تطوير األفكار والبرامج . وفي أحسن األحوال يصدر عن 

الحكومة تصريح “ بأنها بصدد التفكير بدراسة” كذا وكذا.”

وجهة نظر 
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الشركة توفر أكثر من 70% من إنتاج دول المنطقة

شركة دبي للمرطبات »بيبسي«...
          56 عامًا من االنجاز المتواصل

إستثمار مميز

السقا:
 الشركة تسعى إلى 
تحسين وضع منتجاتها 
في األسواق المحلية 
والدولية
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أنشأت مصانع تعتبر األكبر في المنطقة 
ساهمت في زيادة طاقتها اإلنتاجية

إستثمار مميز

قطاع  يف  الرائدة  ال�صركة  تكون  لأن  ت�صعى 
بت�صدير  اليوم  تقوم  فهي  باملنطقة،  امل�صروبات 
لدولة  جماورة  دولة   30 من  اكرث  اإلى  منتجاتها 

المارات العربية املتحدة.
�صركة  هي  »بيب�صي«،  للمرطبات  دبي  �صركة 
منتجات  تعبئة  امتياز  و�صاحبة  عاملة  م�صاهمة 
�صركة بيب�صي منذ عام 1959، مدرجة يف �صوق دبي 
ال�صقا  طارق  العام  مديرها  بح�صب  تعترب  املايل، 
المارات  دولة  يف  امل�صروبات  �صركات  اأقدم  من 
العربية املتحدة، حيث ينح�صر ن�صاطها يف تعبئة 
وال�صارقة  دبي  يف  العاملية  بيب�صي  منتجات  وبيع 
ال�صركة  كما متتلك  الأخرى،  ال�صمالية  والإمارات 

حقوق تعبئة وبيع منتجات �صفن اأب واأكوافينا.
ان  لـ»امل�صتثمرون«   حديثه  خالل  ال�صقا  ويقول 

ال�صركة منذ تا�صي�صها حققت الجنازات املتوا�صلة 
كافة  يف  التو�صع  على  عملت  حيث  عام،  كل  يف 
الجتاهات، وبناء م�صانع تعترب الكرب يف منطقة 
زيادة  يف  كبري  وب�صكل  �صاهمت  الو�صط  ال�صرق 
المارات  دولة  كافة  لت�صمل  النتاجية  طاقتها 
حاليا  متتلك  اليوم  باتت  حيث  املتحدة،  العربية 
يكفي من  ما  بانتاج  وتقوم  متكاملة  انتاج  خطوط 

امل�صروبات ل�صد كافة الحتياجات.
وي�صيف اأنه مع تو�صع عمل ال�صركة وبنائها امل�صانع 
ال�صخمة فقد مت زيادة خطوط النتاج لل�صركة اإلى 
6 خطوط، بال�صافة لزيادة منتجاتها التي ت�صعى 
لطرحها بال�صوقني املحلي والعربي، فال�صركة تقوم 
بت�صدير منتجاتها كافة اإلى دول يف قارتي اأفريقيا 
العربي  اخلليج  دول  من  وعدد  وافغان�صتان  واأ�صيا 

مثل قطر وعمان.
من  باملئة   50 توفر  ال�صركة  اأن  الى  ال�صقا  وي�صري 

حاجة ال�صوق يف دولة المارات العربية املتحدة من 
امل�صروبات الغازية، واأكرث من 70 باملئة من انتاج 
والطلب  الرواج  تالقي  فمنتجاتها  املنطقة،  دول 
الكبريين لذلك فهي تعترب الرائدة يف هذا املجال.
املناف�صة  �صدة  على  بناء  اأنه  العام  املدير  وك�صف 
يف هذا القطاع يف دولة المارات العربية املتحدة، 
م�صتوى  وفق  خدماته  بتوفري  ملزمة  ال�صركة  فان 
عايل، وهو ما يدفع ال�صركات الى مواكبة التطور 
يف العمل �صواء من حيث م�صتوى وحجم النتاج ام 
من حيث م�صتوى اخلدمات املقدمة، م�صريا الى اأن 
ال�صركة تنمو بطريقة �صريعة وت�صعى دائما للتطور 
الى طرح  تعمل جاهدة  فهي  املجالت،  كافة  على 
منتجاتها وفق اعلى املوا�صفات واجلودة بال�صافة 
الى التو�صع اجلغرايف، حيث تدفع ال�صركة باجتاه 
املزيد من ال�صتثمارات لتح�صني و�صع منتجاتها يف 

ال�صواق املحلية والدولية.
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اإلستثمار في قطاع النقل

الديسي: تربط 
العاصمة عمان 
مع أكثر من 216 
مدينة حول العالم

تسير رحالتها 
لـ 216 مدينة في 
96 دولة عربية 
وأجنبية 

اأنحاء  خمتلق  اإلى  ال�صفر  اإمكانية  الأردن  يف  توفر 
العامل، فمن خاللها ي�صبح العامل قرية �صغرية ميكن 

زيارتها بكل �صهولة وي�صر. 
اخلطوط اجلويه الرتكية التي تعترب من بني الف�صل 
خمف�صة  طريان  رحالت  اليوم  توفر  العامل،  حول 
مطارا   33 وتخدم   1933 عام  تاأ�ص�صت  وقد  الثمن، 
جدولأ  وتوفر  كما  خارجية،  مطارات  و103  داخليا 
التاريخية  املناطق  زيارة  للم�صافر ميكنه من  متميزا 

املختلفة يف الأردن.
مازن  الرتكية  اجلوية  للخطوط  العام  املدير  ويقول 
الدي�صي خالل حديثه لـ»امل�صتثمرون«، ان ال�صركة تعد 
الأف�صل يف تقدمي اخلدمات والعنايه بال�صياح، حيث 
تامل باأن حتقق �صجال يخلو من احلوادث، وهي ميزة 

اإ�صافية لي�صعر الراكب بالراحة.
وي�صيف اأن اخلطوط اجلوية تتميز مب�صتوى اخلدمات 
التي تقدمها، حيث تقوم بار�صال الرحالت  املتكاملة 
اإلى جميع املناطق يف العامل، لذلك فانه يتم  اجلوية 
الدولية،  باأنها  الطريان  �صركة  خدمة  يف  ت�صنيفها 

فهي  لذلك  واملحلية،  العائلية  اخلدمات  وتقدم 
املعايري  وفق  للعمالء  اخلدمات  تقدمي  على  حري�صة 

العاملية من حيث الكفاءة املهنية.
بال�صافة  رحالتها  ت�صري  الرتكية  اجلوية  فاخلطوط 
اإلى الردن لـ 216 مدينة يف 96 دولة عربية واأجنبية، 
وفق اأعلى واأرقى م�صتويات اخلدمات، م�صريا الى ان 
 200 يتجاوز  الذي  اأ�صطولها  بحداثة  تتميز  ال�صركة 

طائرة خمتلفة الأحجام.
ويوؤكد الدي�صي، اأن الإقبال على ال�صفر عرب اخلطوط 
الأردن،  يف  خا�صة  متميزا  ويعترب  مرتفع  الرتكية 
كون ال�صركة تربط العا�صمة عمان مع اكرث من 216 
اخلدمات  م�صتوى  اإلى  اإ�صافة  العامل،  حول  مدينة 
منوها  مواعيدها،  ودقة  طائراتها  على  تقدمها  التي 
اإلى اأن اخلطوط الرتكية تلتزم وب�صكل دقيق مبواعيد 

رحالتها.
ع�صرية  دولة  انها  من  وبالرغم  الأردن  »اأن  ويقول 
�صحرا وجمال  البلدان  اكرث  اأنها  اإل  باحلياة،  ناب�صة 
ميتلئ بعبق املا�صي، وجمال اململكة الأردنية الها�صمية 

ينبع من احل�صارات التي عا�صت وا�صتقرت يف الردن 
ب�صبب موقعه، فجعل كل ذلك من الأردن نقطة و�صل 
مهمة بني اأقاليم املنطقة. وما زالت اآثار الأمرباطورية 
للعيان  ظاهرة  العثمانية  والمرباطورية  الإ�صالمية 
الكربى  املمالك  خلفتها  التي  املعامل  اإلى  بالأ�صافة   ،
التي عا�صت على هذا اجلزء من الأر�ص مثل مملكة 
واملوؤابيني،  البرتاء،  عا�صمتها  كانت  التي  الأنباط 

والأدوميني، والبيزنطيني، والرومان«.
ت�صويق  يف  ت�صاهم  الرتكية  اخلطوط  فان  لذلك 
الأردن �صياحيا خا�صة داخل تركيا، فقد �صخرت جل 
عدد  زيادة  على  املا�صية  ال�صنوات  خالل  تركيزها 
اإلى  تركيا  من  مبا�صرة  املتجهة  ال�صياحية  رحالتها 
الردن وخا�صة اإلى مدينة العقبة والتي حققت جناحا 
ت�صري  اليوم  باتت  حيث  التوقعات،  كل  فاق  كبريا 
مدينة  اإلى  اإ�صطنبول  مدينة  من  املبا�صرة  رحالتها 
وذلك  اأ�صبوعيا،  رحالت   3 مبعدل  ال�صياحية  العقبة 
يف خطوة هي الولى من نوعها بني �صركات الطريان 

الجنبية الخرى. 

الخطوط الجويه التركية ... األفضل
 في تقديم الخدمات والعنايه بالسياح

تخدم 33 مطاراً داخليًا و103 مطارات خارجية
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اإلستثمار في قطاع النقل

رحالتها المباشرة من اسطنبول إلى مدينة 
العقبة حققت نجاحا كبيرا فاق التوقعات

تتميز بحداثة أسطولها الذي يتجاوز 200 طائرة مختلفة األحجام 
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اإلستثمار في قطاع النقل

الملكية األردنية
 ُتجدد اتفاقيتها مع مجموعة

 Air France KLM للهندسة والصيانة

الأردنيـــة  امللكيــة  اجلويـــــة  اخلطـــوط  �صركـــة  جــددت 
اتفاقية  وال�صيانة  للهند�صة   Air France KLM وجمموعــــة  
تقوم  مبوجبها  والتي   2011 عام  منذ  بينهما  القائمة  التعاون 
لقطع  الفني  والدعم  ال�صيانة  خدمات  بتقدمي  املجموعة 
الأ�صطول من طراز  العاملة يف  الأردنية  امللكية  غيار طائرات 
اأيربا�ص 330 وتزويدها مبختلف القطع الالزمة عند احلاجة.  
الأردنية  للملكية  التنفيذي  الرئي�ص   / العام  املدير  واأعرب 
رئي�ص  نائب  مع  الإتفاقية  وقع  والذي  م�صتو  هيثم  الكابنت 
لوبورجيه  معر�ص  هام�ص  على  ديفران�ص  فابر�ص  املجموعة 
للطريان الذي اقيم يف باري�ص، عن �صعادته بتجديد مثل هذه 
جدارتها  اأثبتت  ومتطورة  عريقة  اأوروبية  �صركة  مع  التفاقية 
يف جمال تقدمي خدمات �صيانة الطائرات �صمن اأدق معايري 
التي  الوا�صعة  واخلربة  الكفاءة  على  اعتمادًا  العاملية  اجلودة 

تتمتع بها املجموعة يف هذا املجال على امل�صتوى العاملي. 
اأن ال�صراكة بني اجلانبني متتد لأكرث من  وقال الكابنت م�صتو 
فنية  بكفاءة  ت�صتجيب  خاللها  املجموعة  كانت  �صنوات،  ع�صر 
عالية ملتطلبات واحتياجات امللكية الردنية يف جمال ال�صيانة 
طرازات  من  الطائرات  غيار  لقطع  الفني  الدعم  وتوفري 
ايربا�ص املختلفة وبال�صرعة الالزمة، الأمر الذي عزز عالقات 
الثقة والتعاون بني الطرفني ودفع نحو جتديد اتفاقية ال�صراكة 

هذه .
ملجموعة  التجارية  لل�صوؤون  العام  املدير  نائب  عرب  جانبه  من 
Air France KLM للهند�صة وال�صيانة فابر�ص ديفران�ص عن 

�صركته  و�صعادة  الردنية  امللكية  مع  العمل  ملوا�صلة  ارتياحه 
بالدعم الفني الذي تقدمه للناقل الوطني الأردين باعتبارها 
موؤ�ص�صة طريان عربية عريقة ورائدة يف �صناعة النقل اجلوي 

يف منطقة ال�صرق الأو�صط.
على  املجموعة  حر�ص  يوؤكد  التفاقية  جتديد  اأن  واأ�صاف 
عملياتها  لتطوير  الأردنية  للملكية  م�صاعدتها  يف  ال�صتمرار 
مع  يتنا�صب  ومبا  لها  الالزم  الفني  الدعم  وتوفري  الت�صغيلية 
يف  ومتيزها  اجلوية  ال�صالمة  جمال  يف  املتقدمة  مكانتها 
جمال �صيانة خمتلف اأنواع الطائرات، معربًا عن اأمله يف فتح 

جمالت اأو�صع للتعاون بني الطرفني م�صتقباًل . 
يذكر اأن املجموعة ت�صكلت بعد اندماج �صركتي اير فران�ص وكيه 
لـ 150  اأم ، وهي تقدم خدماتها لنحو 1500 طائرة تابعة  ال 

�صركة طريان عاملية من خالل 14000 موظف.
الأردنية  امللكية  اجلوية  اخلطوط  �صركة  بني  وقعت  كما 
بع�صوية  منهما  كل  تتمتع  واللتني  القطرية  اجلوية  واخلطوط 
اأ�صا�ص  اإتفاقية تعاون جتاري على  العاملي   oneworld حتالف 
ال�صفر  خيارات  من  املزيد  للم�صافرين  توفر  امل�صرتك  الرمز 
على خطوط الناقلتني يف املنطقة العربية وعلى امل�صتوى العاملي 

 .
من  ال�صاد�ص  يف  بها  العمل  بداأ  التي  التفاقية  هذه  �صوء  ويف 
ال�صركتني  رحالت  على  امل�صافرون  �صيتمتع   ،2015 اآب  �صهر 
اخلدمات  من  املتميز  امل�صتوى  بنف�ص  والدوحة   عمان  بني 
ميهد  ومبا  الأجواء،  يف  اأو  الأر�ص  على  �صواء  لهم  املقدمة 

الناقلتني يف  امل�صرتك بني  الرمز  للمزيد من رحالت  الطريق 
امل�صتقبل القريب عرب وجهات �صفر جديدة يف الوليات املتحدة 

الأمريكية واآ�صيا.
م�صرتك  رمز  بوا�صطة  الربط  عملية  الإتفاقية  �صت�صهل  كما   
الدائم  امل�صافر  برنامج  اأع�صاء  ح�صول  مع  للحجوزات  واحد 
من  اأي  على  �صفرهم  عند  ي�صتحقونها  التي  النقاط  على 
التنفيذي  الرئي�ص   / العام  املدير  الناقلتني.وقال  رحالت 
قوية  تعاون  عالقات  اأن  م�صتو  هيثم  الكابنت  الأردنية  للملكية 
جتمع امللكية الأردنية باخلطوط اجلوية القطرية، موؤكدًا ثقته 
باأن كاًل من الناقلتني على مقدرة تامة كفيلة بتقدمي خدمات 

مناف�صة وعالية اجلودة للم�صافرين .
�صتوفر  اجلانبني  بني  امل�صرتك  التعاون  اتفاقية  اأن  واأ�صاف 
خيارات �صفر اأكرث و�صتزيد عدد الرحالت اجلوية اإلى خمتلف 
الأداء  م�صتوى  على  اإيجابيًا  ينعك�ص  وب�صكل  العامل  املدن حول 

التجاري الذي تطمح اإليه كلتا ال�صركتني.  
اجلوية  اخلطوط  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  قال  جانبه  من 
القطرية اأكرب الباكر اأن اخلطوط اجلوية القطرية باإن�صمامها 
اإلى حتالف oneworld متكنت من تقدمي املزيد من خيارات 
ال�صفر حول العامل �صمن �صبكة  �صركات الطريان الأع�صاء يف 
الرمز  اإتفاقية  اإطالق  اأن  اإلى  م�صريًا  املرموق،  التحالف  هذا 
التحالف  الأع�صاء يف  اأحد  وهي  الأردنية  امللكية  مع  امل�صرتك 
حمدودة  غري  خيارات  من  ال�صتفادة  من  امل�صافرين  �صتمكن 

من الرحالت اجلوية حول العامل .
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اتفاقية تعاون بالرمز المشترك
 مع »الخطوط القطرية«
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دشنت خطها الجوي إلى مدينة تبوك واطلقت أولى رحالتها إلى النجف

الرمز  اإتفاقيات  عدد  القطرية  اخلطوط  مع  الأردنية  امللكية  اتفاقية  رفعت  وقد 
اإتفاقية،   15 اإلى  الأخرى  الطريان  و�صركات  الأردنية  امللكية  بني  املربمة  امل�صرتك 
oneworld و�صبع مع  اإتفاقيات مع �صركات طريان اأع�صاء يف حتالف  منها ثماين 
�صركات عاملية وعربية اأخرى، وهي: اأمريكان اإيرلينز، يو اأ�ص اأيرويز، اأير برلني، 
بريت�ص اأيرويز، اآيبرييا، اخلطوط ال�صيبريية S7، املاليزية، ال�صريالنكية، الُعمانية، 
اخلطوط  البحرينية،  اخلليج  طريان  الرومانية،  تاروم  اللبنانية،  الأو�صط  ال�صرق 

ال�صورية و�صركة مرييديانا فالي الإيطالية . 
من جهة اخرى غادر مطار امللكة علياء الدويل الرحلة الأولى للملكية الأردنية اإلى 

مدينة النجف العراقية، معلنًة تد�صني خط جوي جديد بني الأردن والعراق.
و�صريفع خط النجف عدد الوجهات التي تعمل اليها امللكية الأردنية يف العراق الى 
�صت حمطات، من �صمنها مدينة املو�صل التي ما زالت الرحالت اجلوّية اإليها معلقة 
منذ �صهر حزيران من العام املا�صي، كما �صيزداد عدد الرحالت الأ�صبوعية التي 
الى   12 منها  اأ�صبوعيًا،  رحلة   31 الى  العراقية  واملدن  عمان  بني  ال�صركة  ت�صغلها 
بغداد وت�صع الى اأربيل واأربع الى كٍل من ال�صليمانية والب�صرة، ف�صاًل عن الرحلتني 
املعلقتني الى املو�صل.وقالت امللكية الأردنية، اأن اإ�صافة النجف الى �صبكة خطوط 
ال�صركة خطوة تاأتي يف اإطار �صعي ال�صركة يف هذه املرحلة لدخول اأ�صواق جديدة يف 
املنطقة العربية، حيث يخدم هذا التو�صع اإ�صرتاتيجّية امللكية الأردنية التي ترتكز 
يف الوقت احلا�صر على تعزيز عملياتها الت�صغيلّية يف منطقة ال�صرق الأو�صط وفتح 
املزيد من الوجهات التي �صتزيد حركة ال�صفر البينية يف املنطقة وتدعم العالقات 

التجارية والإجتماعية والثقافية بني بلدانها.
ال�صياحة  حركة  تنمية  على  والنجف  عّمان  بني  الأردنية  امللكية  رحالت  و�صتعمل 
اإلى الأردن وزيادة عمليات الرتانزيت عرب مطار امللكة علياء الدويل عن  وال�صفر 
طريق خدمة مواطني النجف الذين يق�صدون وجهات �صفر اأخرى بعد عّمان على 

�صبكة امللكية الأردنية، �صيما احلجاج واملعتمرين.
اجلوي  خطها  موؤخرا  الأردنية  امللكية  اجلوية  اخلطوط  �صركة  د�صنت  املقابل  يف 
ال�صعودية  العربية  اململكة  �صمال  يف  تبوك  ومدينة  عمان  بني  املنتظم  اجلديد 
.و�صتكون الرحالت اجلوية اإلى تبوك بواقع رحلتني اأ�صبوعيًا يف بداية الت�صغيل تتم 
زيادتها م�صتقباًل يف �صوء احلاجة ملزيد من الرحالت على هذا اخلط الذي �صريفع 
عدد الوجهات التي تخدمها امللكية الأردنية يف ال�صعودية اإلى خم�ص هي الريا�ص، 

جدة، الدمام، املدينة املنورة اإ�صافة اإلى تبوك . 
اإلى نحو  وال�صعودية  الأردن  كما �صيزيد اخلط اجلديد عدد الرحالت اجلوية بني 
الدمام و�صبع  اإلى  اإلى جدة وع�صر  الريا�ص و28  اإلى  اأ�صبوعيًا، منها 12  60 رحلة 
رحالت اإلى املدينة املنورة . واأو�صحت امللكية الأردنية، اأن تد�صني هذا اخلط اجلوي 
اجلديد يف اململكة العربية ال�صعودية يعك�ص الإ�صرتاتيجية اجلديدة للملكية الأردنية 
منطقة  الت�صغيلية يف  وعملياتها  تعزيز خدماتها  على  املرحلة  هذه  تركز يف  والتي 
ال�صرق الأو�صط واخلليج العربي، �صواء بفتح املزيد من وجهات ال�صفر اأو زيادة عدد 

الرحالت اجلوية اإلى املحطات العاملة . 
اإ�صتجابًة من امللكية الأردنية حلركة النقل  اإفتتاح خط تبوك ياأتي  اأن  وقال البيان 
والعرب  الأردنيني  للمواطنني  وخدمة  وال�صعودية  الأردن  بني  املتنامية  اجلوي 
والأجانب العاملني يف تبوك و�صمال ال�صعودية، كما �صيعمل اخلط على ت�صهيل و�صول 
ال�صعوديني من �صكان املنطقة ال�صمالية اإلى عمان ومنها اإلى العديد من الوجهات 
اإلى  الأع�صاء  العاملية  الطريان  �صركات  �صبكات  وعرب  الأردنية  امللكية  �صبكة  على 

 .)oneworld( جانب امللكية الأردنية يف حتالف الطيـران العاملي
و�صتوفر الرحالت اجلوية اإلى تبوك و�صيلة نقل جوي مريحة و�صريعة للعدد الكبري 
من �صكان �صمال ال�صعودية الذين يق�صدون الأردن من اأجل العالج يف امل�صت�صفيات 
الأردنية يف �صوء ال�صمعة الطبية املتقدمة لالأردن اإقليميًا وعامليًا يف جمال ال�صياحة 
التنقل عرب  عناء  امل�صافرين  �صيجنب  اإلى عمان جوًا  الو�صول  اأن  العالجية، حيث 
احلدود الربية �صيما يف موا�صم احلج والعمرة التي ت�صهد املراكز احلدودية خاللها 

اإزدحامًا �صديدًا . 
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اإلستثمار في تدريب الطيران

أكاديمية الطيران الملكية األردنية...      
            األفضل في منطقة الشرق األوسط 

الخوالدة: نسعى لرفد 
الخطوط الجوية 
المحلية واإلقليمية 
والعالمية بطيارين 
ذوي مهارات عالية  

“تعتبر االفضل واالبرز في تدريب الطيران في الشرق االوسط، 
فهي تعتبر أول معهد في المنطقة يعنى بالتدريب في مجال الطيران.

أكاديمية الطيران الملكية األردنية تسعى للمحافظة على مركز الريادة في التدريب على 
مختلف مجاالت الطيران لرفد الخطوط الجوية المحلية واإلقليمية والعالمية بطيارين 

يتمتعون بمستوى عال من الكفاءة والمهارة، باإلضافة إلى تدريب وتأهيل الطلبة
 في مجاالت هندسة صيانة الطائرات وإلكترونيات الطائرات 

طبقا ألعلى المقاييس العالمية. .  ”

تمتلك عقود تدريب العديد من الطيارين العرب وخاصة العراقيين 
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نسبة الطلبة الوافدين إلى األكاديمية 
يشكلون 60 % من أعداد الطلبة

امللكية  الطريان  لأكادميية  العام  املدير  ويقول 
الأردنية الكابنت حممد اخلوالدة خالل حديثه 
على  اأخذت  الكادميية  اأن  لـ»امل�صتثمرون«، 
وذلك  واقليميا،  حمليا  على  التو�صع  عاتقها 
نتيجة لزياد حجم الطلب على تدريب الطريان 
يف املنطقة، ا�صافة الى �صمعتها املرموقة كونها 
باتت اليوم �صاحبة الخت�صا�ص يف هذا املجال.
وي�صيف اأن الأكادميية تقوم على اعداد وتدريب 
علوم الطريان للطلبة العرب الى جانب اخوانهم 
الوافدين  الطلبة  ن�صبة  ي�صكل  حيث  الأردنيني، 
الطلبة، حيث  اعداد  الكادميية 60 % من  الى 
من  الطريان  على  الأكادميية  يف  التدريب  يتم 
طائرة   )19( من  مكون  حديث  اأ�صطول  خالل 

خمتلفة الطراز.
الأكادميية  اأن  الى  اخلوالدة  الكابنت  وي�صري 
فازت بعقود تدريب كبرية بعد مناف�صات كبرية 
مع معاهد الطريان العاملية، حيث متتلك عقودا 
من  العربية  اجلن�صيات  من  العديد  لتدريب 
العراق  جمهورية  لرفد  وذلك  العراقية،  بينها 
الكفاءة  من  عال  مب�صتوى  يتمتعون  بطيارين 

واملهارة.
الأردنية،  امللكية  الطريان  اأكادميية  وكانت 
اأربيل  مدينة  يف  لها  فرعا   موؤخرا  افتتحت 
باقليم كرد�صتان العراق، وذلك نتيجة لل�صمعة 
يف  احلا�صل  والتو�صع  بها  حتظى  التي  الطيبة 

�صناعة الطريان يف املنطقة.
كرد�صتان  اقليم  يف  الكادميية  فرع  اأن  وقال 
الأكادميية  و�صيا�صة  خطة  �صمن  ياأتي  العراق، 
امل�صتوى  على  ون�صاطاتها  اعمالها  تو�صيع  يف 
عدد  لأكرب  للو�صول  ت�صعى  بحيث  القليمي، 
يتمتعون  طيارين  لتخريج  العربية  الدول  من 
وتدريب  واملهارة،  الكفاءة  من  عال  مب�صتوى 
�صيانة  هند�صة  جمالت  يف  الطلبة  وتاأهيل 
لأعلى  الطائرات طبقا  واإلكرتونيات  الطائرات 

املقايي�ص العاملية.
وعالية  جيدة  ب�صمعة  الأكادميية  خريج  ويتمع 
يعملون  اخلريجني  الطلبة  معظم  اأن  حيث 
مبا�صرة �صواء كان يف �صركات الطريان املحلية 
اأو العربية، وفيما يتعلق بطلبة �صيانة الطائرات 
تطلب  طائرات  �صيانة  �صركات  عدة  فهنالك 

اأ�صماء الطلبة املتميزين.
متتلك  الكادميية  اأن  اخلوالدة  الكابنت  ويوؤكد 
ذوي  من  واملدربني  املدر�صني  من  كبري  طاقم 
املتميزة  العالية  والكفاءة  الطويلة  اخلربات 
الأكادميية  وتتميز  كما  الطريان،  قطاع  يف 
باإعتمادها وترخي�صها من قبل �صلطة الطريان 
املدين JCAA ومتنح رخ�صة طريان من اإدارة 
الطريان الفيدرايل الأمريكي وهي معتمدة من 
و20  العربية  العديد من اخلطوط اجلوية  قبل 
يف  الطلبة  من  مبعوثيها  لتدريب  �صديقة  دولة 

جمال الطريان وهند�صة �صيانة الطائرات.
باتت  اليوم  الكادميية  بان  القول  ميكن  لذلك 
يف  عالية  كفاءة  ذوي  طلبة  تخريج  على  قادرة 
�صيانة  وهند�صة  التجاري  الطريان  جمالت 
الطائرات، حيث تقدم برامج تدريب الطريان 
ودورة  اآيل،  جتاري  طريان  دبلوم  ت�صمل  والتي 
اآيل،  طريان  مدرب  ودورة  طريان،  مدرب 
جوي،  خط  طيار  لرخ�صة  تدريب  وبرامج 
اأطقم  تعاون  ودورة  جوي،  مرحل  ودورات 

الطائرات، ودورات تاأهيل طيارين.

افتتحت فرعها في مدينة أربيل بالعراق وتسعى للوصول ألكبر عدد من الدول العربية
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حداد: الشركة استطاعت العمل وفقا ألعلى 
معايير االحتراف في ظل الظروف الصعبة

وح�صب البيانات املالية لل�صركة، فقد بلغت ارباح ال�صركة 
قبل ال�صريبة ما جمموعه 557.996 الف دينار، يف الوقت 
الولى  ال�صتة  ال�صهر  خالل  الربح  اجمايل  فيه  بلغ  الذي 

من العام احلايل 2015 حوايل 2.2 مليون دينار.
واأ�صارت البيانات املالية الى اأن جمموع موجودات ال�صركة 
خالل الن�صف الول من العام احلايل بلغت حوايل 23.1 

مليون دينار.
وقال مدير عام �صركة النقليات ال�صياحية الردنية )جت( 
مالك حداد، اأن ال�صركة ا�صتطاعت وبف�صل ا�صرتاتيجيتها 
لأعلى معايري الحرتاف  وفقا  العمل  ال�صتمرار يف  املرنة 
ظل  يف  وذلك  املتخ�ص�صة،  ال�صناعة  هذه  يف  والتميز 
الظروف القت�صادية ال�صعبة الناجمة عن ال�صطرابات 
على  عملت  والتي  الو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  ال�صيا�صية 

تراجع اعداد ال�صياح القادمني الى اململكة.
واأ�صاف انه على الرغم من الظروف ال�صعبة التي حتيط 
بالقطاع ال�صياحي ب�صكل عام وقطاع النقل ال�صياحي على 
تقدمي خدماتها  وا�صلت  ال�صركة  ان  ال  وجه اخل�صو�ص، 
املختلفة واملتنوعة وتقدمي كافة العرو�ص الت�صجيعية، كما 
نفوذها  وزيادة  كبري  ب�صكل  مرافقها  تو�صيع  يف  وجنحت 

وانت�صارها يف كافة املناطق.
واأ�صاف انه يف اطار �صعي ال�صركة يف دفع وحتريك القطاع 
ال�صياحي وبذل املزيد من اجلهود العملية يف هذا الجتاه 
، فقد منحت خ�صما بن�صبة 35% على ا�صتئجار حافالتها 
عر�ص  بتوفري  قامت  حيث  الداخلية،  ال�صياحة  لدعم 
واملوؤ�ص�صات  والدوائر  الردنية  ال�صياحية  املكاتب  لكافة 
حافالتها  من  لال�صتفادة  العرب   وال�صيوف  املحلية 
 vip ال  وحافالت  العادية  امناطها  ولكافة  ال�صياحية 
ومنح خ�صم ي�صل الى 35% من قيمة بدل تاأجري حافالت 
ال�صركة  ال�صياحية  واملجهزة باأحدث و�صائل التكنولوجيا 

والرفاهية.
وقال حداد ان �صركة جت الرائدة يف قطاع النقل ال�صياحي 
يف  الوطنية  بامل�صوؤولية  �صعورها  خالل  ومن  املتخ�ص�ص 
اطالق  على  اقدمت  وقول،  فعال  ال�صياحي  القطاع  دعم 
هذا العر�ص يف م�صعى لتحفيز املكاتب ال�صياحة الردنية 

والتي تهتم بال�صياحة الداخلية  .
باأرقى  جمهزة  ال�صركة  حافالت  جميع  اأن  الى  واأ�صار 
و�صائل الراحة والآمان تنقل امل�صافرين عرب �صبكة حملية 
ودولية وا�صعة النت�صار، حيث تواكب جميع التطورات التي 
اأو  حتدث يف جمال النقل بجميع اأمناطه النقل ال�صياحي 

نقل الركاب.

308 آالف دينار أرباح »جت« للنصف األول

“بلغت أرباح شركة 
النقليات السياحية 

األردنية)جت( الصافية بعد 
الضريبة خالل النصف األول 
من عام 2015  ما مجموعه 

308.187 ألف دينار.”

اإلستثمار في قطاع النقل
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انتخاب ناصر الدين رئيسا تنفيذيا لمجلس حوكمة الجامعات العربية

»جامعة الشرق األوسط«
تحتفل بتخريج فوجها التاسع لطلبة الماجستير والسادس للبكالوريوس

الدين،  نا�صر  يعقوب  الدكتور  الأو�صط  ال�صرق  جامعة  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  انتخب 
احتاد  عن  املنبثق  العربية،  اجلامعات  حلوكمة  العربي  للمجل�ص  تنفيذيا  رئي�صا 

اجلامعات العربية الذي ي�صم يف ع�صويته 450 جامعة عربية.
وكان قد انطلق يف جامعة ال�صرق الأو�صط الإجتماع الأول ملجل�ص حوكمة اجلامعات 
العربية ، مب�صاركة روؤ�صاء جامعات من الأردن وم�صر وال�صعودية وفل�صطني وال�صودان 

و العراق والإمارات.
�صيقوم  الذي  الدور  ب�صاأن  املقرتحات  من  جمموعة  الإجتماع  يف  امل�صاركون  وبحث 
لنظام  التنفيذية  القدرات  وبناء  العربية  باجلامعات  الإرتقاء  اأجل  من  املجل�ص  به 

احلوكمة .
واتخذ املجل�ص العربي حلوكمة اجلامعات العربية الأردن يف جامعة ال�صرق الأو�صط 
مقرًا له ، ويعد هذا القرار مك�صبا لالأردن حيث اأن غياب تطبيق احلوكمة يف اجلامعات 
العربية واملوؤ�ص�صات التعليمية اأحد اأهم اأ�صباب تراجع م�صتواها يف الت�صنيف الدويل 

للجامعات .
لطلبة  التا�صع  فوجها  بتخريج  الو�صط  ال�صرق  جامعة  احتفلت  اخرى  جهة  من 

املاج�صتري وال�صاد�ص للبكالوريو�ص للعام اجلامعي 2015-2014.
واقيم حفل التخريج يف حرم اجلامعة برعاية رئي�ص جمل�ص امناء اجلامعة الدكتور 
طلبة  من  كوكبة  تخريج  مت  حيث  يومني،  على  ا�صتمر  وقد  الدين،  نا�صر  يعقوب 
والت�صميم،  العمارة  كليات  ومن  والثاين،  الول  للف�صول  والبكالوريو�ص  املاج�صتري 
الرتبوية،  العلوم  املعلومات،  تكنولوجيا  والعلوم،  الداب  والعمال،  واحلقوق، 

الهند�صة، والعالم. 
امللحقية  مع  تعاون  اليوم مذكرة  الأو�صط  ال�صرق  وقعت جامعة  مت�صل  �صعيد  وعلى 

الع�صكرية الليبية ل�صتقبال طلبة ليبيني يف مرحلتي البكالوريو�ص واملاج�صتري. 

ووقع املذكرة عن جامعة ال�صرق الأو�صط رئي�صها الأ�صتاذ الدكتور ماهر �صليم وعن 
امللحقية الع�صكرية ممثلها الرائد عبد القادر اأبو �صاع قزة، وتت�صمن املذكرة تبادل 
املوؤمترات  تنظيم  الى  بال�صافة  الطرفني  بني  املن�صورات  و  والدوريات  املطبوعات 

وور�ص العمل والدورات واملحا�صرات التخ�ص�صية والعامة.
وبهذا ال�صدد قال رئي�ص اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور ماهر �صليم اأن اجلامعة ت�صعى الى 
دخول  على  قادرين  موؤهلني  وبخريجني  بالكفاءات  واملحلية  العربية  املجتمعات  رفد 

�صوق العمل باقتدار. 
ومن جانبه بني الرائد عبدالقادر قزة اأنه مت اإختيار جامعة ال�صرق الأو�صط وهي اأول 
جامعة اردنية نربم معها مذكرة تعاون ملا تتمتع به من �صمعة مرموقة بني اجلامعات 
العربية و لفتحها اأفق التعاون امل�صتمر وحر�صها على تقدمي اأف�صل منتج تعليمي على 

م�صتوى املنطقة .
يف املقابل اأعلنت اجلامعة انها ب�صدد اإتاحة احل�صول على �صهادة درا�صة م�صرتكة 

اأردنية بريطانية معتمدة وبكلف اأقل للطلبة الأردنيني والعرب.
واأبرمت اجلامعة  ثالث اتفاقيات  تعاون مع ثالث جامعات بريطانية ،جامعة لندن ، 
وجامعة كوفنرتي، و جامعة لفربه، يف جمالت التعليم العايل والبحث العلمي، وتبادل 
الهيئات التدري�صية والطلبة، ونقل عدد من برامج التدري�ص الربيطانية اإلى الأردن .

ويتيح التفاق مع جامعة لندن لعلوم التجارة  للطلبة الأردنيني والعرب من تخ�ص�صات 
الأعمال فر�صة نيل ال�صهادة الربيطانية، وفق املعايري الأكادميية ، كما يتيح فر�صة 
تبادل اخلربات بني اأع�صاء هيئة التدري�ص من اجلانبني ، ون�صر البحوث امل�صرتكة ، 

وتطوير املهارات والربامج الإبداعية.
الف�صل  درا�صة  فر�صة  الردنيني  للطلبة  كوفنرتي  جامعة  مع  التفاق  يتيح  حني  يف 
يتيح يف مرحلته  كما  املعتمدة،  ال�صاعات  نظام  كوفنرتي �صمن  ال�صيفي يف جامعة 

وقعت اتفاقية 
الستقبال المزيد من 
الطلبة الليبيين

بحثت التعاون 
مع جامعة انديانا 
األميركية في مجاالت 
البحث العلمي 
والطاقة
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اتاحت للطلبة األردنيين والعرب
 نيل شهادة بريطانية معتمدة

برامج  ويف  اجلامعتني،  يف  والإعالم  الهند�صة  لطلبة  م�صرتكة  مواد  تدري�ص  الأولى 
اأتاحة  مقابل  القادة،  اإعداد  وبرامج   ، الثقافية  الفعاليات  وتبادل   ، املجتمع  خدمة 
يف  املخت�صني  مع  حوارات  لإجراء  الأردن  زيارة  الربيطانيني  للطلبة  الفر�صة 

القطاعات املختلفة.
�صي�صار  الدرا�صية  اخلطط  لتطبيق  برنامج  على  كوفنرتي  مع  التفاقية  ت�صمل  كما 
اإلى تطويرها وتطبيقها، اعتبارا من العام اجلامعي 2016 - 2017 ، متهيدا لو�صع 
برنامج اأكادميي م�صرتك يتيح منح �صهادة جامعة كوفنرتي للطلبة الأردنيني والعرب 

امللتحقني بالربنامج يف عّمان .
بينما من املقرر اأن تربم جامعة ال�صرق الو�صط اتفاقا مع جامعة لفربه، يتيح منح 
�صهادة م�صرتكة بني كليتي تكنولوجيا املعلومات يف اجلامعتني، واإن�صاء مراكز اأبحاث 
متخ�ص�صة يف جامعة ال�صرق الأو�صط ، وتنفيذ برامج تدريبية لطلبة كلية الهند�صة، 
ومنح �صهادات م�صرتكة ، وكذلك و�صع برامج للتبادل الطالبي والثقايف والأكادميي .
جامعة  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  لندن،  اإلى  اجلامعة  وفد  رئي�ص  قال  ال�صدد،  هذا  ويف 
تعطي  الثالث  التفاقيات  هذه  اإن   الدين  نا�صر  يعقوب  الدكتور  الو�صط  ال�صرق 
الفر�صة للطلبة الأردنيني والعرب تلقي تعليمهم يف الأردن بدل التوجه اإلى بريطانيا 
بكل ما يرتتب على ذلك من تكاليف مالية عالية ، كما اأنه يعطي الفر�صة للتعرف على 
الأبعاد الأخرى للعملية الأكادميية ، وخا�صة الإدارة اجلامعية واحلوكمة والن�صاطات 

الالمنهجية .
واأ�صاف، اأن هذه التفاقيات الثالث ت�صب يف اجلهود املبذولة للنهو�ص باجلامعات 
حول  احل�صني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  عر�صها  التي  الروؤية  وفق  الردنية 
قطاع التعليم العايل، و دوره الريادي يف اإعداد و تاأهيل القوى الب�صرية للم�صاركة يف 

عملية التنمية ال�صاملة، و التمكني الدميقراطي و حقوق الن�صان، و اإعداد القيادات 
و املبدعني و املبتكرين. 

وتابع رئي�ص جمل�ص الأمناء اأن هذه الروؤية مت التعبري عنها يف منا�صبات عديدة �صواء 
روؤية  ت�صمنت  التي  النقا�صية  الوراق  اأو  )دافو�ص(  العاملي  القت�صادي  املنتدى  يف 
�صاملة لدور و مهام وواجيات ال�صلطات الثالث والقطاعني العام واخلا�ص و منظمات 

املجتمع املدين لتحقيق غايات ال�صالح ال�صامل يف الردن.
وبني اإن التفاقيات وما �صاحبها من مباحثات يف لندن جاءت جت�صيدا ل�صرتاتيجية 
اجلامعة التي اأكدت �صرورة النفتاح على التجارب الدولية يف جمالت التعليم العايل 
والبحث العلمي، وال�صتفادة منها �صواء يف تطوير الأداء اجلامعي باأبعاده املختلفة، 
الهيئات  اأع�صاء  متنح  عملية  برامج  خالل  من  الأخرى  الثقافات  على  والنفتاح 

التدري�صية والطلبة على حد �صواء م�صتويات علمية وفق املعايري الدولية .
واأ�صاف الدكتور يعقوب نا�صر الدين اأن اأهمية هذه التفاقيات تكمن يف اأنها تتيح لنا 
فر�صة نقل برامج التعليم املتطورة، وج�صر الهوة املعرفية، خا�صة واأننا جزء من عامل 
لتحقيق  قويا  رابطا  العلمية  والأبحاث  العايل  التعليم  فيه  ي�صكل  ومرتابط  متوا�صل 

الأمن والتعاون الدويل والنهو�ص العلمي والإن�صاين .
والعرب  الأردنيني  الطلبة  مينح  الذي  املنهج  بهذا  وملتزمة  جادة  اجلامعة  اأن  واأكد 
جمالت  يف  امل�صتمر  للتطور  مواكبا  الدويل،  الف�صاء  على  لالنفتاح  ممتازة  فر�صا 
وامتالك  امل�صرتكة،  وال�صهادات  والأبحاث  العملية  والتطبيقات   ، احلديثة  العلوم 
احليوي،  القطاع  هذا  يف  احلديثة  الت�صال  و�صائل  وا�صتخدام  واملهارات،  الو�صائل 

وامل�صاهمة يف الثورة املعرفية، ويف احل�صارة الإن�صانية املعا�صرة .
واأجرى الدكتور يعقوب نا�صر الدين مباحثات مع رئي�ص املجل�ص ال�صت�صاري جلامعة 
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ال�صت�صاري  املجل�ص  وع�صو  توملين�صون،  ادوارد  جون  اللورد  التجارة  لعلوم  لندن 
دائرة  ورئي�ص  اأندرادي.  تيم  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  و  فليد،  مارك  للجامعة 
تطوير الأعمال يف جامعة كوفنرتي الربف�صور جون لثم، واإدارة جامعة لفربه. ويف 
هذ اال�صدد، قال الدكتور يعقوب نا�صرالدين اإن ال�صيا�صة التي ينتهجها الأردن يف 
ترتيب �صوؤونه الداخلية، وتعامله مع الق�صايا الإقليمية و الدولية ، وت�صديه لالإرهاب، 
و مناه�صته للتطرف و التع�صب،  وحتمله اأعباء الو�صاع ال�صائدة يف العراق و �صوريا، 
و خا�صة الالجئني ال�صوريني ، و دعمه لل�صالم و المن و التعاون الإقليمي و الدويل، 

قد حازت على اإ�صادة بريطانية عالية يف امل�صتويني ال�صيا�صي والكادميي.  
لإخراج   التنفيذية  اخلطوات  يف  الو�صط  ال�صرق  جامعة  بداأت  مت�صل  �صعيد  وعلى 
اتفاقية ال�صراكة مع جامعة لندن لعلوم التجارة اإلى حيز الوجود و اإتاحة فر�صة نيل  

�صهادة بريطانية �صمن برنامج م�صرتك بني اجلامعتني. 
ومن املقرر اأن  تتيح جامعة ال�صرق الو�صط للطلبة الردنيني والعرب قريبا  فر�صة 
احل�صول على �صهادة جامعة لندن  لعلوم التجارة يف تخ�ص�صات العمال وهي جزء 

من ثالث اتفاقيات مع جامعات بريطانية، معتمدة وبكلف اأقل. 
نيل  والعرب  الردنيني  للطلبة  الباب  التجارة  لعلوم  لندن  جامعة  مع  التفاق  ويفتح 
تبادل  فر�صة  يتيح  كما  البلدين،  يف  الأكادميية  املعايري  وفق  الربيطانية،  ال�صهادة 
اخلربات بني اأع�صاء هيئة التدري�ص من اجلانبني ، ون�صر البحوث امل�صرتكة ، وتطوير 

املهارات والربامج الإبداعية. 
وعر�ص الدكتور يعقوب نا�صر الدين روؤية اجلامعة وم�صعاها من خالل هذه التفاقية 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  جمالت  يف  الدولية  التجارب  على  النفتاح  وهو 
على  والنفتاح  املختلفة،  باأبعاده  اجلامعي  الأداء  تطوير  يف  �صواء  منها  وال�صتفادة 
الثقافات الأخرى من خالل برامج عملية متنح اأع�صاء الهيئات التدري�صية والطلبة 

على حد �صواء م�صتويات علمية وفق املعايريالأردنية  الدولية. 
وعلى �صعيد مت�صل، القى رئي�ص جامعة ال�صرق الأو�صط الأ�صتاذ الدكتور ماهر�صليم 
من  وعدد  الدين  نا�صر  اأحمد  الدكتور  املديرين  هيئة  رئي�ص  نائب  بح�صور   ، الوفد 

امل�صوؤولني يف اجلامعة، عر�ص خالله لفل�صفة اجلامعة وروؤيتها باعتبارها جامعة جادة 
وملتزمة و�صاعية للتعلم . 

وقال الدكتور �صليم اإن اجلامعة توؤمن بالتعددية والنفتاح على غريها من الثقافات 
من منطلق الو�صطية التي تنتهجها الدولة الردنية ، كما تدعم عملية البحث العلمي 

وتتطلع لتمتني هذا املجال من خالل ال�صراكات مع جامعات بريطانية .
التي  الطيبة  وال�صمعة  املتميز  بامل�صتوى  لندن  جامعة  وفد  رئي�ص  اأ�صاد  جهته  من 
تتمتع بها، معربا عن تطلع جامعة لندن لعلوم التجارة لجناز التفاق والبدء بعملية 
التدري�ص يف اإطار تنفيذ روؤية جامعته يف النفتاح على اجلامعات العربية التي تتمتع 

بقدرات ب�صرية واعدة. 
يف املقابل اأعربت جامعة ال�صرق الو�صط عن تطلعها لبرام اتفاقية �صراكة جادة 

مع جامعات اأمريكية توؤ�ص�ص لتعاون يف جمالت الطاقة والبحث العلمي. 
وكان رئي�ص اجلامعة ال�صتاذ الدكتور ماهر �صليم وعمداء الكليات التقى وفدا من 
جامعة انديانا يف بن�صلفانيا جرى خالله ا�صتعرا�ص جمالت التعاون يف جمالت 
والطلبة  التدري�ص  هيئة  اأع�صاء  وتبادل  الليكرتوين  والتعلم  والطاقة  العالم 

وامكانية ا�صتحداث برامج بكالوريو�ص. 
ويف هذا ال�صدد ا�صتعر�ص الدكتور �صليم فل�صفة اجلامعة وروؤيتها باعتبارها جامعة 
جادة و�صاعية للتعلم ، والربامج التي تطرحها منذ ن�صاأتها عام 2005 على م�صتوى 
بها اجلامعة عام  2008،  بداأت  التي  البكالوريو�ص  برامج  لها  ي�صاف  املاج�صتري 
والتخ�ص�صات اجلديدة  والهند�صة،  والقانون  ال�صيدلة والعالم  والكليات ومنها 
ومنها الطاقة املتجددة. والنفتاح على اجلن�صيات حيث يدر�ص يف اجلامعة طلبة 
من نحو 26 جن�صية، كما ميثل عدد الأ�صاتذة من جن�صية غري اأردنية ما ن�صبته  %30 

من اأع�صاء هيئة التدري�ص. 
كما عر�ص لالجنازات التي حقتتها اجلامعة ومنها رئا�صة دورة احتاد اجلامعات 
العربية  اجلامعات  م�صتوى  على  للحوكمة  وا�صت�صافتها   )فل�صطني(،  العربية 
التنفيذي،  ورئي�صه  العربي  احلوكمة  جمل�ص  ا�صت�صافة  عرب  م�صروعها،  باعتباره 
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ح�صلت  انها  كما   ، الدين.  نا�صر  يعقوب  الدكتور  اجلامعة  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص 
اجلامعية  الكفاءة  امتحان  م�صتوى  على  احلقوق  يف  الولى  املرتبة  على  موؤخرا 

والثانية يف تخ�ص�ص تكنولوجيا املعلومات. 
وقال الدكتور �صليم اإن اجلامعة توؤمن بالتعددية والنفتاح على غريها من الثقافات 
عملية  تدعم  كما  الردنية،  الدولة  وتنتهجا  تنتهجها  التي  الو�صطية  منطلق  من 
البحث العلمي وتتطلع لتمتني هذا املجال من خالل �صراكات مع جامعات اأمريكية 
ويف جمالت حمددة ت�صجل فيها اجلامعات المريكية تقدما نوعيا على على غرار 
الطب، م�صريا الى اربتاط جامعة ال�صرق الو�صط بنحو 100 اتفاقية تعاون و�صراكة 

مع جامعات عربية واأجنبية. 
من جهته اأثنى الوفد المريكي الذي �صم عميد كلية ال�صحة واخلدمات الن�صانية 
ال�صرق  جلامعة  املتميز  بامل�صتوى  زريقات  ن�صاأت  والدكتور  كوريا  مارك  الدكتور 
مع  تعاون  باأتفاقية  لالرتباط  تطلعهم  عن  معربني  الطيبة،  وال�صمعة  الو�صط 

اجلامعة. 
امل�صت�صار  �صليم  ماهر  الدكتور  الأ�صتاذ  الأو�صط  ال�صرق  جامعة  رئي�ص  التقى  كما 
مع  الثقايف  التعاون  تعزيز  بهدف  احل�صيني  عبا�ص  الدكتور  العراقي  الثقايف 
موؤ�ص�صات التعليم العراقية ومتابعة اأحوال واأو�صاع الطلبة العراقيني الدار�صني يف 

اجلامعة .
للطلبة  املنا�صبة  الظروف  كافة  توفري  تعمل على  اإن اجلامعة  �صليم  الدكتور  وقال 
الطلبة  من  باأبنائها  اجلامعة  اهتمام  موؤكدا  درا�صتهم  ل�صتكمال  العراقيني 

العراقيني يف م�صتويي املاج�صتري و البكالوريو�ص.
واأ�صاف اإن اجلامعة ل تاألوا جهدا يف �صقل �صخ�صية الطلبة �صمن روؤيتها كجامعة 
طلبتها  اإعداد  يف  جهدا  اجلامعة  تبذل  لذلك   ، للتعلم  و�صاعية  وملتزمة  جادة 

وحتديدا الوافدين ل�صوق العمل والت�صجيع على العمل الريادي
من جانبه اأثنى الدكتور احل�صيني على دور جامعة ال�صرق الأو�صط يف الإهتمام الذي 
توليه للطلبة العرب عامة وحتديدا العراقيني من خالل ت�صهيل عملية الت�صجيل و 

الدرا�صة م�صيدا بامل�صتوى العلمي املتميز الذي حتتله اجلامعة يف املنطقة .
ال�صياحة  منظمة  ع�صوية  على  الأو�صط  ال�صرق  جامعة  ح�صلت  اخرى  جهة  من 
العاملية )UNWTO( ممثلة برئي�ص ال�صبكة العربية لرتويج ال�صياحة البينية نائب 

رئي�ص جمل�ص الأمناء الدكتورة �صناء �صقوارة. 
الدويل  املوؤمتر  تو�صيات  من  انبثقت  الع�صوية  هذه  اإن  �صقوارة   الدكتورة  وقالت 
مع  بالتعاون  الأو�صط  ال�صرق  جامعة  نظمتة  الذي  الإعاقة  ذوي  �صياحة   لت�صهيل 

جامعة 6 اأوكتوبر امل�صرية يف ني�صان املا�صي.
جامعة  اأطلقتها  التي  للجميع  ال�صياحة  مبادرة  منظومة  �صمن  املوؤمتر  هذا  وجاء 
للجميع،  متاحة  ال�صياحة  جلعل  الرتويج  وغايتها   ،  2010 عام  الو�صط  ال�صرق 
ال�صن  والتي  ل تقت�صر على ال�صخا�ص ذوي العاقات وكبار  امل�صتهدفة  والفئات 
فقط، بل ت�صمل كافة امل�صافرين وال�صياح الذين بحاجة الى ت�صهيالت ومتطلبات 

واحتياجات خا�صة اأ�صوة بغريهم من املواطنني.
هي   )UNWTO( العاملية  ال�صياحة  منظمة  اأن  �صقوارة  �صناء  الدكتورة  بينت  و 
منظمة دولية رائدة يف جمال ال�صياحة تروج لل�صياحة كمحرك للنمو القت�صادي 
يف  القطاع  لهذا  والدعم  القيادة  وتوفر   ، البيئية  ال�صتدامة  و  ال�صاملة  والتنمية 
لرتاجع  م�صرية  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  ال�صياحة  و  املعرفة  �صيا�صات  عجلة  دفع 
ال�صياحة يف معظم البالد العربية نتيجة الأحداث التي متر بها املنطقة والتي اأثرت 
ب�صورة �صلبية على الإقت�صاد ما جعل هذه الظروف متثل حتديا امام تطوير قطاع 

ال�صياحة.

اإلستثمار في القطاع التعليمي

حصلت على عضوية منظمة
)UNWTO(السياحة العالمية 
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اإلستثمار في القطاع التعليمي

جامعة فيالدلفيا  األولى بين الجامعات
 الخاصة والثانية بين الحكومية والخاصة

وفقًا لمقياس ويبومتركس العالمي لتقييم الجامعات

حققت جامعة فيالدلفيا قفزة نوعية بح�صولها 
الأردنية  اجلامعات  بني  الولى  املرتبة  على 
اخلا�صة واملرتبة الثانية بني اجلامعات الأردنية 
ت�صنيف  ح�صب  وخا�صة(  )حكومية  كافة 
واملعاهد  اجلامعات  لتقييم  العاملي  ويبومرتك�ص 

العاملية.
الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  م�صت�صار  واأعرب 
هذا  بتحقيق  البالغة  �صعادته  عن  كمال  مروان 
اجلامعة  حر�ص  نتيجة  جاء  الذي  الإجناز 
للطلبة  املتميزة  الأكادميية  البيئة  توفري  على 
تنمية  على  والعمل  التدري�ص  هيئة  ولأع�صاء 
روح الإبداع والبتكار والعمل املنتج لدى الطلبة 
يف  وامل�صاهمة  البناء  العقالين  للحوار  ودفعهم  

تدريبهم على خدمة املجتمع وتطويره. 
وقال: اإن هذا الإجناز ياأتي ثمار اجلهد امل�صرتك 
اجلامعة  يف  العاملني  لكل  اخلالق  والتعاون 

على  احلر�ص  ويج�صد  وموظفني  واأ�صاتذة  طلبة 
اأرحب  اآفاق  نحو  وتطويرها  اجلامعة  م�صلحة 

ومراكز متميزة يف كافة املجالت. 
الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  رئي�ص  قال  بدوره 
معتز ال�صيخ �صامل اإن هذا الإجناز الذي حققته 
تبذلها  التي  للجهود  ح�صيلة  جاء  اجلامعة 
البحث  ودعم  الفاعلة  البيئة  بناء   يف  اجلامعة 
واخلدمات  الالمنهجية  والن�صاطات  العلمي 
التي تقدمها اجلامعة للمجتمع وتطويره. واأ�صار 
لطلبة  املقدمة  اللكرتونية  اخلدمات  متيز  اإلى 
خريجي  م�صتوى  رفع  على  ي�صاعد  مما  اجلامعة 
اجلامعة الذين تعدهم اجلامعة مزودين بالعلم 
ملواجهة  وحتفزهم  احلياتية  واملهارات  واملعرفة 

حتديات احلياة بكل كفاءة واقتدار.
فيالدلفيا  جامعة  يف  التمري�ص  كلية  وكانت 
طلبتها  من  جديدة  كوكبة  بتخريج  احتفلت 

واأهايل  الكلية  يف  التدري�صية  الهيئة  بح�صور 
اخلريجني. 

وبهجتهم  �صعادتهم  عن  اخلريجون  وعرب 
لكليتهم  و�صكرهم  بالتخرج،  و�صرورهم 
فيهم  وبثت  و�صقلتهم  اأعدتهم  التي  وجامعتهم 
وامل�صاهمة  املنتج  للعمل  والندفاع  روح احلما�ص 

يف بناء الوطن والإعالء من �صاأنه. 
خدمة  برامج  اإطار  و�صمن  اخرى  جهة  من 
جامعة  رواد  فريق  نظم  املحلي،  املجتمع 
يف  للم�صنني  ال�صيافة  لدار  زيارة  فيالدلفيا 
الأن�صطة  ثقافة  لن�صر  ت�صجيعا  اجلويدة، 
املجالت،  خمتلف  يف  الجتماعية  واملبادرات 
من  وم�صنة  م�صنًا   120 لـ  الهدايا  قدموا  حيث 
قاطني هذه الدار و�صط جو عائلي مليء باملحبة 
لقلوب  وال�صرور  البهجة  لإدخال  والوئام،  والود 

هوؤلء النزلء. 
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الجامعة تنظم زيارة لجمعية األسّرة البيضاء
 ضمن إطار برامج خدمة المجتمع المحلي

كلية التمريض تحتفل بتخريج كوكبة جديدة من طلبتها

وتبادل اأع�صاء الفريق احلوار مع معظم النزلء 
�صائلني اإياهم عن ظروفهم املعي�صية وانطباعهم 
حول اخلدمات املقدمة لهم، منوهني بدور اإدارة 
املالئمة  الظروف  كافة  توفري  املركز يف حماولة 

للنزلء. 
التوا�صل  تعميق  بهدف  الزيارة  هذه  وجاءت 

ال�صّن تثمينًا لعطائهم  وتعزيز الرتابط مـع كبار 
�صرائح  اإحدى  ميثلون  لكونهم  نظرًا  النبيل، 
عراقة  اإلى  جذورها  متتد  التي  املهمة  املجتمع 
اخلدمات  على  ولالطالع  الأ�صيل.  املا�صي 

للم�صنني.  املقدمة 
بهذه  �صعادتهم  عن  الرواد  فريق  اع�صاء  واأكد 

كان  اإذ  عائلية«،  »زيارة  يعتربونها  التي  الزيارة 
الفئة  بهذه  املجتمع  توعية  خاللها  من  الهدف 
التي حتتاج على الدوام  الى الرعاية والهتمام 
اأوقات  جميع  ويف  باملجتمع  ال�صرائح  كافة  من 
�صعيهم  موؤكدين  رم�صان  يف  فقط  ولي�ص  ال�صنة 

الى جتديد لقائهم باأهل الدار.  
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»جامعة عمان العربية«
 تحتفل بتخريج الفوج السابع من طلبتها

على  ال�صهادات  وت�صليم  الطلبة،  من  الكليات  اأوائل  بتكرمي  اجلازي  الدكتور  وقام 
اخلريجني.

وهناأ اجلازي يف كلمته اخلريجني واأهايل الطلبة، وقال   تاأتي جامعة عمان العربية لتكمل 
وتعليمية  علمية  مبكانة  حتظى  اأ�صبحت  حيث  فذة،  بريادة  الأردنية  التعليمية  امل�صرية 
اأولويات جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن  مرموقة ، وياأتي الهتمام بالتعليم العايل من 
التعليم  تعنى بتطوير منهجية  التي  املبادرات  العديد من  اأ�صدر جاللته  احل�صني، حيث 
العايل والنهو�ص بها ملواكبة التطور العاملي يف جمال العلم والتعليم، ويحتل الأردن املرتبة 
“64” عامليا يف جمال التعليم، وما زال المل قائما يف احراز  املراكز الأولى يف التعليم 
والأمل مقرونا بالوقائع يف ظل وجود �صروح علمية �صاخمة تعنى بالتعليم وت�صعى جاهدة 

للتطور والو�صول الى اأعلى املراكز.
 ويف كلمة لالأ�صتاذ الدكتور اجلراح رئي�ص اجلامعة قال مهنئًا : » اأهنُئُكم مبا يحمُل القلُب 
ج، واأ�صاأُل اهلل  من حمبة لكم، واأبارُك لأهليكم وذويكم وُمدّر�صيكم بهذا النجاح والتخرُّ
الأفواج  قدوة  لتكونوا  والزدهار،  م  بالتقدُّ احلافلِة  احلياِة  دروِب  اإلى  باأيديكم  ياأخَذ  اأن 
ُم ُخطاُكم يف َطَلِب الُعال، يف هذا الوطن وبقيادة رائِد العلِم  الالحقِة التي تتبُعكم، وترت�صَّ

واملعرفة والبداع، جاللِة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�صني حفظه اهلل ورعاه.
فيها  قال  احلفل  كلمة يف  الطلبة  �صوؤون  عميد  اخلوالده  فوؤاد  الدكتور  األقى  جانبه  من   
:» هذا يوم فخركم  واأملكم يف الزمان الكبري الذي كربت فيه اأ�صماءكم  وعظمت فيه 
اأحالمكم يوم بلغتم فيه من العلم ما يزيد كمالكم  ويرفع مقامكم يوم تباركه الأزمنة. 
يوم فرحة اأوطانكم التي �صتعملون على تطورها وتقدمها مبا ت�صلحتم به من علم واأدب 

وف�صيلة.
وا�صاف »ونحن نودعكم نرفع الهامات بكم ونتمنى اأن يكون هذا العام ، عام خري عليكم  
حت�صدون فيه كل اأمنياتكم واأن  تكونوا  لبنات عطاء يف بناء الوطن، بلد احلب والت�صامح  
تربزون فيه قيم انتمائكم وولئكم للوطن والقيادة الها�صمية وتكونون ال�صعلة التي يحملها 

الوطن يف م�صمار �صباق ال�صعوب نحو الغد امل�صرق .

اإلستثمار في القطاع التعليمي

“  احتفلت جامعة عمان العربية 
بتخريج كوكبة من طلبتها للفوج 
السابع للعام الجامعي 2015/2014م.

وأقيم حفل التخريج برعاية رئيس 
مجلس أمناء الجامعة الدكتور عمر 

مشهور الجازي، وبحضور رئيس 
الجامعة األستاذ الدكتور عمر محمود 
الجراح ، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة 

والهيئتين التدريسية واإلدارية، 
وعمداء الكليات، وأهالي الطلبة.  ”
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فتحت برنامج الحوسبة النقالة كأول جامعة
 في األردن والشرق األوسط تدرس البرنامج

اأحمد  اجلامعة  يف  والعطاءات  اللوازم  دائرة  مدير  اجلازي  كرم  احلفل  ختام  ويف 
العواودة على جهوده وتفانيه يف العمل ، كما كرم لرا طما�ص مقدمة احلفل.

درجة  يف  النقالة  احلو�صبة  برنامج  العربية  عمان  جامعة  فتحت  اخرى  جهة  من 
العايل  التعليم  وزارة  قبل  من  وخا�ص  عام  اإعتماد  معتمد  كتخ�ص�ص  البكالوريو�ص 
وهيئة الإعتماد و كاأول جامعة يف الأردن وال�صرق الأو�صط تدر�ص هذا الربنامج، حيث 
اأتى �صمن خطتها الإ�صرتاتيجية نحو التميز يف الريادة وتقدمي كل ما هو جديد على 

ال�صعيد العلمي حمليًا و اإقليميًاز
وجاء برنامج احلو�صبة النقالة  )Mobile Computing( كاأحد برامج  كلية العلوم 
الع�صرية  التوجهات  اأحدث  من  يعد  حيث   ، العربية  عمان  جامعة  يف  احلا�صوبية 
النقال  الهاتف  اجهزة  يف  ال�صريع  التطور  على  املعتمدة  املعلومات  تكنولوجيا  يف 

واحلا�صوب واحلو�صبة ال�صحابية.
نتيجة  جاء  والذي  التكنولوجية  الناحية  من  الع�صر  روح  ليلبي  الربنامج  هذا  وجاء 
ل�صوق  التخ�ص�صات  هذه  من  الوقت  هذا  ملتطلبات  اجلامعة  قبل  من  ودرا�صة  بحث 
وال�صحابية  النقالة  ان احلو�صبة  والدرا�صات احلديثة  البحوث  اظهرت  العمل، حيث 
�صتعمل ب�صكل جذري على تغيري منط ال�صوق اللكرتونية ل�صركات وموؤ�ص�صات الأعمال 

وال�صعي قدمًا يف تطورها يف �صتى املجالت.
من هنا تبنت جامعة عمان العربية هذا الربنامج مليزاته الفريدة وقلة املتخ�ص�صني 
الأردين  املحلي  التكنولوجي  ال�صوق  احتياجات  تلبية  على  للعمل  املجال  هذا  يف 
هذا  وتتيح  تقدم  الأردن  يف  جامعة  اأول  العربية  عمان  جامعة  تعد  حيث  والقليمي 
التخ�ص�ص للطالب، فمن خالله �صيتم اإعداد وتاأهيل خريجني متميزين ذوي قدرة 

على املناف�صة حمليًا واقليميا وعامليًا يف تطوير تطبيقات وخدمات متكاملة وكفوؤة.
حتليل  يف  للطالب  الأ�صا�صية  املهارات  وتطوير  تنمية  اإلى  الربنامج  هذا  ويهدف 
وت�صميم وانتاج و�صيانة تطبيقات اجهزة الهواتف النقالة واحلا�صوبية عالية الكفاءة 
لحرتاف  والتطبيقية  والتحليلية  املعرفية  املهارات  تعلم  تعميق  خالل  من  وذلك 

يهدف  كما  النقال.  الهاتف  وخدمات  تطبيقات  لتطوير  الالزمة  الربجمية  املهارات 
جمال  يف  التقنية  التطورات  عن  الأ�صا�صية  باملعلومات  الطالب  اإثراء  الى  الربنامج 
علوم احلا�صوب مباميكنه من تطوير برامج التطبيقات الكبرية ومتكينه من موا�صلة 

الدرا�صات العليا يف جامعات العامل املختلفة بهذا التخ�ص�ص.
ويتبع هذا الربنامج ق�صم علوم احلا�صوب، �صمن كلية العلوم احلا�صوبية يف اجلامعة 
احلو�صبة  تخ�ص�ص  احلا�صوب  علوم  يف  البكالوريو�ص  درجة  اخلريج  الطالب  ومُينح 
النقالة )Mobile Computing( وملدة اأربع �صنوات، يق�صي الطالب بها  يف درا�صة 
احلو�صبة  يف  تخ�ص�صه  الى  و�صوًل  احلا�صوب،  علوم  يف  والعملية  النظرية  اجلوانب 

النقالة.
من هنا اأ�صاد رئي�ص اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور عمر اجلراح على �صرورة تقدمي هذا 
التخ�ص�ص يف الوقت الراهن مبا ي�صهده من تطورات هائلة يف الت�صالت وال�صبكات 
واعتماد جميع الأعمال على التكنولوجيا وتطبيقاتها، حيث بني اجلراح باأن خمرجات 
جمال  يف  التطبيقية  املهارات  مثل  كبرية  مهارات  للخريجني  �صتمنح  الربنامج  هذا 
التخ�ص�ص مبا يتوافق مع الأ�ص�ص العلمية واملعايري الدولية واحتياجات ال�صوق،ا�صافة 
املتعلقة  والعلوم  احلا�صوبية  للتخ�ص�صات  الأ�صا�صية  العلوم  يف  الكافية  املعرفة  الى  
النقالة  احلو�صبة  جمال  يف  الوا�صع  التعلم  و  وال�صحابية،  النقالة  احلو�صبة  بدعم 
والرتكيز ب�صكل خا�ص على املوا�صفات التقنية والت�صميم والتنفيذ، واإدارة تطبيقات 

وانظمة ت�صغيل احلو�صبة النقالة.
يف حينه اأ�صار عميد كلية احلا�صوب الى �صرورة هذا الربنامج ملا له من اثراء مهارات 
يف  للدرا�صة  تهيئه  التي  واملهنية  الأكادميية  كاملهارات  به  امل�صجلني  الطلبة  ومعارف 
م�صتويات اأعلى وحت�صني التطوير الوظيفي له، وتطوير مهارة التعليم الذاتي والتعاوين 

والرتكيز على الريادة والإبداع من خالله.
من هنا واأعلنت اإدارة اجلامعة بجميع اأق�صامها عن ترحيبها بالطلبة امل�صتجدين يف 
الإلتحاق بالتخ�ص�ص اجلديد، والذي يعد من التخ�ص�صات احلديثة يف هذا املجال .
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التجديد لألستاذ الدكتور صادق حامد لرئاسة الجامعة لدورة جديدة

       »جامعة عمان األهلية«
توقع اتفاقية تمويل بحث علمي

عقدت  التي  جل�صته  يف  العايل  التعليم  جمل�ص  وافق 
على  اخل�صرا،  لبيب  الدكتور  الأ�صتاذ  برئا�صة 
التجديد لتعيني الأ�صتاذ الدكتور �صادق حامد رئي�صًا 
اأربع  مدتها  جديدة  لدورة  الأهلية  عمان  جلامعة 

�صنوات قادمة. 
الدكتوراه  درجة  على  حا�صل  حامد  اأ.د.  اأن  ويذكر 
يف  مان�ص�صرت  جامعة  من  الكهربائية  الهند�صة  يف 
املنا�صب  من  العديد  وتقلد   ،1986 عام  بريطانيا 
واملواقع الإدارية والأكادميية يف عدد من اجلامعات 
يف  املن�صورة  الأبحاث  من  الكثري  ولديه  الأردنية 
من  بالعديد  م�صاركته  اإلى  بالإ�صافة  عاملية  جمالت 

املوؤمترات املحلية والإقليمية والدولية.
من  املقدم  العلمي  البحث  م�صروع  ح�صل  املقابل  يف 
ال�صيدلة  كلية  من  عماري  غازي  و�صام  الدكتور 
تاأثري  مدى  »درا�صة  بـ  واملو�صوم  الطبية  والعلوم 
الظروف الفعلية اليومية لدرجتي احلرارة والرطوبة 
لبخاخاتهم  املر�صى  وتخزين  ا�صتخدام  خالل 
التنف�صية على خ�صائ�ص الرذاذ الدوائي املنبعثة من 
�صندوق  من  النهائية  املوافقة  على  البخاخات«  هذه 
امل�صروع  هذا  لتمويل  الأردين  العلمي  البحث  دعم 
�صت�صارك  حني  يف  دينار،  الف    31 بقيمة  البحثي 

جامعة عمان الأهلية بتمويل �صراء الأجهزة واملعدات 
الإجمالية  املوازنة  تبلغ  حيث  للم�صروع،  املخربية 

للبحث بحدود 75 الف  دينار.
ووقع اتفاقية التمويل كل من الأ�صتاذ الدكتور �صادق 
حامد رئي�ص جامعة عمان الأهلية والأ�صتاذ الدكتور 

عبداهلل الزعبي مدير عام ال�صندوق. 
التوقيع  مت  احلفل  خالل  اأنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
مدعومة  بحثيا  م�صروعا   23 متويل  اتفاقيات  على 
من �صندوق دعم البحث العلمي، قدمتها 8 جامعات 
هي  الأهلية  عمان  جامعة  كانت  اأردنية،  وطنية 

اجلامعة اخلا�صة الوحيدة بينها. 
اأن�صئ �صندوق دعم البحث العلمي يف عام  هذا وقد 
البحث  مل�صروعات  ماليًا  دعمًا  يقدم  حيث   2005
واملوؤ�ص�صات  اجلامعات  من  املقدمة  املميزة  العلمي 

الأردنية العامة واخلا�صة. 
من جهة اخرى �صاركت جامعة عمان الأهلية ممثلة 
اأعمال  يف  حامد  �صادق  الدكتور  الأ�صتاذ  برئي�صها 
لحتاد  العام  للموؤمتر  والأربعني  الثامنة  الدورة 
اجلامعات العربية، والذي عقد يف العا�صمة اللبنانية 

بريوت.
من  جملة  اأيام  ثالثة  مدار  وعلى  املوؤمتر  وناق�ص 

الق�صايا التي يزخر بها جدول الأعمال، من اأبرزها 
الحتاد  نظام  تعديل  لالإحتاد  العامة  الأمانة  اقرتاح 
العربي  املجل�ص  العامة حول  الأمانة  تقرير  ومناق�صة 
من  تنفيذه  مت  ما  اإلى  بالإ�صافة  الطالبية  لالأن�صطة 
املجل�ص  ون�صاط  والأربعني  ال�صابعة  الدورة  قرارات 
وجمل�ص  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�صات  العربي 

�صمان اجلودة والعتماد.
اجلامعات  دعم  �صندوق  مو�صوع  مناق�صة  ومت  كما 
البحث  لتمويل  العربي  وال�صندوق  الفل�صطينية 
العلمي والعديد من الق�صايا التي �صتطرح على اأعمال 
اجلامعات  من  العديد  املوؤمتر  يف  وي�صارك  املوؤمتر. 

الأع�صاء يف الإحتاد.
�صادق  الدكتور  الأ�صتاذ  ا�صتقبل  اخر،  �صعيد  وعلى 
احل�صيني  عبا�ص  الدكتور  الأ�صتاذ  مكتبه  يف  حامد 
امل�صت�صار الثقايف يف ال�صفارة العراقية وذلك مبنا�صبة 

توليه مهام من�صبه اجلديد. 
الثقايف  بامل�صت�صار  اأ.د حامد  رحب  اللقاء  بداية  ويف 
حيث  عمله،  م�صتهل  يف  اجلامعة  زيارة  له  �صاكرًا 
ما  املتميزة  العالقات  ا�صتعرا�ص  اللقاء  خالل  مت 
تعزيز  على  اجلامعة  حر�ص  موؤكدًا  البلدين،  بني 
عام  ب�صكل  الثقافية  امللحقيات  كافة  مع  عالقاتها 

احتفلت بتكريم 
أوائل طلبة الثانوية 
العامة في دولة 
الكويت

اإلستثمار في القطاع التعليمي
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استقبلت المستشار الثقافي العراقي الجديد

شاركت بالمؤتمر العام
 التحاد الجامعات العربية الدورة )48(

املجالت  يف  وخ�صو�صًا  خا�ص  ب�صكل  والعراقية 
قدم  حيث  الثقايف  والتبادل  والبحثية  الأكادميية 
والتخ�ص�صات  اجلامعة  ن�صاطات  وافيًا حول  �صرحًا 
املطروحة فيها، كما ا�صتعر�ص اإ�صرتاتيجية اجلامعة 
والبحث  التعليمية  بالعملية  والرتقاء  النهو�ص  يف 

العلمي. 
العراقيني  الطلبة  اأو�صاع  بحث  اللقاء  خالل  مت  كما 
عام  ب�صكل  للطلبة  خدمات  من  اجلامعة  توفره  وما 
والعراقيني ب�صكل خا�ص حيث اأكد الدكتور �صادق اأن 
و�صلوكيًا  علميًا  متميزة  نخبة  هم  العراقيني  الطلبة 
هي  كما  زمالئهم  مع  متميزة  عالقات  وتربطهم 
العراقيني  بالطلبة  اعتزازه  مبديًا  ال�صعبني  عالقات 

الدار�صني باجلامعة. 
ومن جهته اأ�صاد الدكتور احل�صيني بالتعليم العايل يف 
الأردن موؤكدًا اأن اجلامعات الأردنية �صواء احلكومية 
اأو اخلا�صة تعنى ب�صكل مبا�صر يف رفع م�صتوى الأداء 
لأع�صاء الهيئتني الأكادميية والإدارية والتي لها اأكرب 
ومدى  التعليمية  العملية  خمرجات  كفاءة  على  الأثر 

الدول  كافة  يف  العمل  �صوق  متطلبات  مع  مواءمتها 
جمال  يف  مرموقة  مكانة  لالأردن  اأن  مبينًا  العربية 
على  العراقيون  الطلبة  يحر�ص  حيث  العايل  التعليم 
جامعة  بالذكر  واأخ�ص  جامعاته  من  �صهاداتهم  نيل 
عمان الأهلية والتي حتر�ص كل احلر�ص على تطوير 
منوهًا  م�صتمر،  ب�صكل  الدرا�صية  وبراجمها  خططها 
للجامعة ودورها يف خدمة  والرفيع  العلمي  بامل�صتوى 

الطلبة عامة والعراقيني خا�صة .
مع  بالتعاون  احتفلت  الأهلية  عمان  جامعة  وكانت 
وبرعاية  الكويت  دولة  الأردنيني يف  املهند�صني  نقابة 
للعام  العامة  الثانوية  اأوائل  بتكرمي  الأردين  ال�صفري 

الدرا�صي 2014- 2015.
�صادق  الدكتور  الأ�صتاذ  األقى  احلفل  بداية  ويف   
حامد رئي�ص اجلامعة كلمة ا�صتعر�ص فيها ما حققته 
حيث  عامًا،   25 مدى  على  اجنازات  من  اجلامعة 
العربية  اجلامعات  رائدة  لقب  وبجدارة  ا�صتحقت 
اجلامعة  ملوؤ�ص�ص  الكبري  بالدور  منوها  اخلا�صة 
الدكتور احمد احلوراين والذي كان هاج�صه حتقيق 

نقلة نوعية يف جمال التعليم العايل.
وا�صتعر�ص يف كلمته التطورات التي حققتها اجلامعة 
اأن  مبينًا  تقدمها  التي  والتخ�ص�صات  وكلياتها 
تخ�ص�ص   30 يف  البكالوريو�ص  درجة  متنح  اجلامعة 
اأن اجلامعة  و4 تخ�ص�صات للماج�صتري، م�صريا الى 
العام،  هذا  الف�صي  باليوبيل  لالحتفال  ت�صتعد 
حقيقية  جناح  ق�صة  ت�صكل  اجلامعة  اأ�صبحت  حيث 
العربية  اجلامعات  من  العديد  خطاها  على  �صار 
ا�صتحداث  يف  بداأت  اجلامعة  اأن  حيث  والإقليمية، 
تخ�ص�صات جديدة تعد الأولى من نوعها يف املنطقة 
اأنظمة  يف  واملاج�صتري  الب�صريات  علوم  كتخ�ص�ص 
العام  يف  بهما  التدري�ص  �صيبداأ  والذي  الذكية  النقل 
متعددة  �صراكات  اجلامعة  لدى  اأن  اأكد  كما  املقبل. 
اأكادميية على م�صتوى العام وذلك بهدف  مع جهات 
ومواكبة  ملخرجاتها  الأكادميي  بامل�صتوى  الرتقاء 
اجلامعة  اأن  اأي�صا  وبني  العلمية  امل�صتجدات  احدث 
جن�صية   )58( ميثلون  طالب   6000 يقارب  ما  ت�صم 

على م�صتوى العامل.

اإلستثمار في القطاع التعليمي
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األستاذ الدكتور زياد الكردي
 رئيسًا لجامعة إربد األهلية

الملحق الثقافي الُعماني إسماعيل البلوشي يزور الجامعة

العايل  التعليم  وزير  املجل�ص  رئي�ص  برئا�صة  جل�صته  يف  العايل  التعليم  جمل�ص  وافق 
والبحث العلمي الدكتور لبيب اخل�صرا على تن�صيب جمل�ص اأمناء جامعة اإربد الأهلية، 
لالأ�صتاذ  خلفًا  الأهلية،  اإربد  جلامعة  رئي�صًا  الكردي  زياد  الدكتور  الأ�صتاذ  بتعيني 

الدكتور حممد ال�صباريني.
وقد با�صر الأ�صتاذ الدكتور زياد الكردي عمله رئي�صًا للجامعة اعتبارًا من 2015/8/30 
با�صتقبال كبري من عمداء وهيئات اجلامعة الأكادميية والإدارية، متمنني له التوفيق 
بكافة  اجلامعة  تكون  اأن  اإلى  ودعاهم  ب�صكرهم،  وقام  امل�صوؤولية،  حمل  يف  والنجاح 

هيئاتها يدًا واحدة يف �صبيل بناء وتقدم هذا ال�صرح العلمي.
وي�صار اإلى اأن الدكتور الكردي حا�صل على درجة الدكتوراه يف امليكانيكا احليوية من 
لق�صـم  رئيـ�صًا  الريموك  جامعة  يف  عمل  وقد   ،1987 عام  يف  اإجنلرتا  ليدز/  جامعة 
الرتبية  كلية  لعميـد  ونائبًا   ،)1993  -  1992( الفرتة  خالل  الريا�صيـة   الرتبيـة 
الريا�صيـة خالل الفرتة )1993 - 1994(، ومدير مركز ال�صت�صارات وخدمة املجتمع 
الفرتة  خالل  الريا�صيـة  الرتبيــة  لكليـة  وعميـدًا   ،)1996  -  1994( الفرتة  خالل 
ل�صــوؤون الطلبــة خالل الفرتة  )1996 - 1998(، وعمل يف جامعة فيالدلفيا عميـدًا 
-1999( الفرتة  خالل  الطلبة  ل�صوؤون  وعميدًا  للرئيـ�ص،  ونائـبًا   ،)2000  -  1998(
الفرتة  خالل  الريا�صيـة  الرتبيــة  لكليــة  عميـدًا  الريموك  جامعة  يف  وعمل   ،)2000
)2001 -2005(، وعميـــدًا ل�صــوؤون الطلبـــة يف جامعــة الإ�صــراء خالل الفرتة  )2005 
الفرتة  خالل  الأردنية  الأملانية  اجلامعة  يف  الطلبـــة  ل�صــوؤون  وعميـــدًا   ،)2006  -
الفرتة  خالل  الإدارية  لل�صــوؤون  الريموك  جامعة  لرئيـ�ص  ونائــبًا   ،)2009  -  2006(

.)2013 - 2010(
والدكتور الكردي ع�صو يف العديد من جمال�ص الأمناء يف عدد من اجلامعات واملجال�ص 

وزارة  يف  الريا�صية  الرتبية  ملبحث  املدر�صية  والكتب  الأدلة  تاأليف  وفرق  واملراكز 
الرتبية والتعليم العايل، وع�صو جمل�ص اإدارة الحتاد الأردين للتن�ص والحتاد امللكي 
اأبحاث الريموك، وهو  البحرية وكرة الطاولة، وع�صوية هيئة حترير جملة  للريا�صة 
جمل�ص  لرئي�ص  ونائب  والت�صغيل،  التنمية  �صندوق  اإدارة  جمل�ص  يف  ع�صو   الآن  حتى 
اللجان يف كل من جامعات:  العديد من  ا�صتلم  الريا�صية، وقد  اإدارة مدينة احل�صن 

الريموك، وفيالدلفيا، والإ�صراء، واجلامعة الأملانية الأردنية.
امليكانيكا  جمال  يف  البحثية  الهتمامات  من  العديد  الكردي  للدكتور  بان  ويذكر 
جمال  يف  حمكمة  علمية  جمالت  يف  املن�صورة  الأبحاث  من  العديد  وله  احليوية، 

امليكانيكا احليوية.
بنائب  املتمثل  اجلامعة  عمداء  مبجل�ص  التقى  الكردي  زياد  الدكتور  الأ�صتاذ  وكان 
البحث  وعميد  الكليات،  وعمداء  املحاميد،  حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  رئي�ص 
العلمي والدرا�صات العليا، وعميد �صوؤون الطلبة، وذلك �صمن بداية مبا�صرته لرئا�صة 
اجلامعة، و�صمن �صيا�صة اجلامعة الرامية اإلى مد ج�صور التوا�صل بني جميع العاملني 
فيها، وخللق جو من املودة والعمل بروح الفريق الواحد واإتباع �صيا�صة الباب املفتوح 
مع الأكادمييني والإداريني يف اجلامعة لبحث عدد من الأمور التي لها م�صا�ص مبا�صر 
بالعمل الأكادميي والإداري، وذلك بغر�ص التطوير والتح�صني والنهو�ص بالأداء وخلق 
والطالبية،  والإدارية  التدري�صية  الهيئات  لأع�صاء  مريحة  ونف�صية  اجتماعية  بيئة 

واإبراز دور اجلامعة العلمي والجتماعي يف املجتمع املحلي.
الأمور  من  عددًا  وا�صتعر�ص  باحل�صور،  حديثه  بداية  يف  الكردي  الدكتور  ورحب 
الأكادميية والإدارية، مبينًا اأهمية اجل�صم الأكادميي والإداري يف رفعة ومناء و�صمعة 
اجلامعات، كون �صمعة اجلامعة من �صمعة القائمني عليها من هيئات تدري�صية واإدارية 
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شاركت في اليوم المفتوح لجائزة الحسن للشباب 
وفي المؤتمر الدولي للرياضيات واإلحصاء

العمداء  وبني  والعمداء،  الرئي�ص  بني  الإن�صاين  التعامل  اأهمية  على  وركز  خمتلفة، 
وكوادرهم، وبينهم وبني الكليات والدوائر الأخرى يف اجلامعة، وبينهم وبني اجل�صم 
الطالبي و�صيوف اجلامعة، ولأهمية تطبيق الأنظمة والتعليمات يف اجلامعة، واللتزام 
ورئي�ص  والدوائر  العمادات  بني  والتن�صيق  التعاون  ول�صرورة  الإدارية،  باملرجعية 
اجلامعة، والعمل مبنظومية متكاملة فالأ�صتاذ والطالب، و�صاحب راأ�ص املال عنا�صر 

مهمة يف عمل اجلامعة، والتوازن يف التعامل بعدالة هو املطلوب لتحقيقه بينهم.
القيام  اأهمية  على  تقوم  والتي  اجلامعة  فل�صفة  تنفيذ  على  الكردي  الدكتور  وركز 
واأع�صاء  العمداء  وَحث  املحلي،  املجتمع  وخدمة  بالتدري�ص،  والقيام  العلمي،  بالبحث 
يف  والن�صر  واملحا�صرات،  والندوات،  املوؤمترات،  يف  امل�صاركة  على  التدري�صية  الهيئة 
املجلة املحكمة التي ت�صدر عن اجلامعة، والن�صر يف املجالت املحكمة العربية والعاملية، 

ووعدهم بتقدمي كل ما يحتاجونه يف �صبيل ذلك من دعم مايل ومعنوي.
واأكد الدكتور الكردي يف حديثة على اأن اجلهاز الأكادميي وبالتعاون مع الهيئة الإدارية 
املرحلة  بان  مبينًا  اجلامعي،  للعمل  والتح�صني  التطوير  يف  فاعل  دور  له  اجلامعة  يف 
القادمة مهمة جدًا، ودعا اإلى تكاتف كافة اجلهود لتح�صني الأداء، ول�صرورة حتقيق 
العدل وامل�صاواة من خالل الرقابة الذاتية اأوًل واللتزام باأخالقيات العمل وبالأنظمة 
والتعليمات النافذة يف اجلامعة، و�صدد على اأهمية اللتزام بالدوام للطلبة والتعامل 

معهم بعدل و�صوا�صية.
من جهة اخرى ا�صتقبل الأ�صتاذ الدكتور زياد الكردي رئي�ص جامعة اإربد الأهلية مبكتبه 
اإ�صماعيل البلو�صي امللحق الثقايف/ �صفارة �صلطنة ُعمان/ الأردن، والوفد املرافق له، 
بح�صور الأ�صتاذ الدكتور حممد املحاميد نائب رئي�ص اجلامعة، وذلك يف اإطار حر�ص 
العمانيني  الطلبة  واأو�صاع  اأحوال  متابعة  على  العمانية  ال�صفارة  يف  الثقافية  امللحقية 

الدار�صني يف الأردن.
التي  والأخوية  الطيبة  العالقات  متانة  على  الكردي  الدكتور  اأكد  اللقاء  بداية  ويف 

تربط بني اململكة الأردنية الها�صمية و�صلطنة عمان ال�صقيقة، م�صيدًا باأخالق الطلبة 
العمانيني والتزامهم باأنظمة اجلامعة وقوانينها.

وقال »باأن الطلبة العرب املغرتبني يف اجلامعة ومنهم الطلبة العمانيون، يقدم لهم كل 
العناية والهتمام، بحيث يح�صون وكاأنهم بني اأهلهم ومع اأخوة لهم وببلدهم«.

وخالل اللقاء قام البلو�صي بتهنئة الدكتور الكردي مبن�صبه اجلديد رئي�صًا للجامعة، 
وا�صتعر�ص العالقات التي تربط اجلامعة مع امللحقية الثقافية العمانية، ونقل لعطوفته 
بع�ص املالحظات التي تهم الطلبة من اأمور ت�صجيل املواد، والتامني ال�صحي، واخلطط 
النه�صة  اإليه  و�صلت  ملا  اإعجابه  البلو�صي  اأبدى  اللقاء  والنقل.وبنهاية  الدرا�صية، 
�صكره  وقدم  اإربد،  جلامعة  الزيارة  بهذه  �صعادته  عن  واأعرب  الأردن،  يف  التعليمية 
لرئا�صة اجلامعة، ولعمادة �صوؤون الطلبة، ولدائرة القبول والت�صجيل، ولدائرة العالقات 
الطلبة  يلقاه  ما  على  اجلامعة،  كوادر  ولكافة  املالية،  وللدائرة  والإعالم،  العامة 
الأكادميي  الطلبة  اأداء  العمانيون من عناية خا�صة بهم، ولهتمام اجلامعة بتح�صني 
املحاميد  الدكتور  الأ�صتاذ  �صارك  املقابل  العمل.يف  �صوق  اإلى  م�صتقباًل  لإخراجهم 
نائب رئي�ص جامعة اإربد الأهلية يف املوؤمتر الدويل للريا�صيات والإح�صاء يف اجلامعة 
 Generalized Maximum( :الأمريكية يف امارة ال�صارقة، بورقة بحث حتت عنوان
Principles For Some Differential Inequalities With Application(.كما 
اأقيم  والذي  لل�صباب،  املفتوح جلائزة احل�صن  اليوم  الأهلية يف  اإربد  و�صاركت جامعة 
م�صاركة  احل�صن.وجاءت  بنت  رحمة  الأمرية  رعاية  حتت  �صمية،  الأمرية  جامعة  يف 
حيث  اجلامعي  املر�صم  من  الفنية  الأعمال  من  بعدد  الطلبة  من  مبجموعة  اجلامعة 

نالت اإعجاب الأمرية راعية اللقاء. 
وخالل اللقاء قدم �صامي عبابنة/عمادة �صوؤون الطلبة/ �صابط ارتباط جائزة احل�صن 
الطلبة  �صوؤون  عمادة  اأن�صطة  وعن  اجلامعة  عن  موجزًا  �صرحًا  اجلامعة،  يف  لل�صباب 

الالمنهجية.
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كيف نغّير مدارسنا إعداداً للغد ؟

    ل اأق�صد اأن اأ�صع يف هذا التمهيد تعريفًا للتغيري امل�صتهدف و�صوًل 
املدر�صة  تلك  موا�صفات  ي�صتوعب  الذي  التغيري  الغد،  مدر�صة  اإلى 

وخ�صائ�صها . 
فالتغيري املق�صود ي�صتهدف جعل املدر�صة توافق الغد وتواكب معطياته 
املن�صودة  واملدر�صة   . ترافقه  التي  وللتحديات  لتغرياته  وت�صتجيب 
ملواجهة  يكونوا مبدعني، مهيئني  اأن  تتيح لطالبها  التي  املوؤ�ص�صة  هي 
واإحداث  والرتكيب  التحليل  على  قادرين  امل�صكالت،  وحل  التحديات 
تغيريات ثرية يف البناء املعريف، ويف بع�ص اأبعاد البناء القيمي، وهي 
املدر�صة التي ينتظر من معلميها اأن يكونوا اأ�صرب واأقدر على الإ�صغاء 
واملالحظة، والتفكري، واأكرث مرونة يف التعامل مع املواد، ويف توظيف 
املبذولة  اجلهود  ويف  والتعّلـم،  التعليم  وا�صرتاتيجيات  التكنولوجيا 

لتحقيق ان�صباط الطالب وتوجيههم . 
بد  ل  كان  ولذلك  اإرها�صات،  دون  املتقدمة  التطويرات  تولد  ولن      
ملثل هذا التغيري الرتبوي من اأن ي�صطرنا لفهــم واقعنـــا و اأين نحن ل 

�صت�صراف غدنا و  كيف يجب اأن يكون . 

 مصادر التربية الـمدرسية  
بين الواقع والـمأمول

     ل تختلف امل�صادر التي ت�صتق الرتبية منها اأهدافها اليوم عنها يف 
املا�صي، ول يحتمل اأن يطراأ تغري جذري على م�صادر هذه الأهداف 
وطبيعة  املعرفة،  : طبيعة  ثالثة هي  امل�صادر  وهذه  املنظور.  الغد  يف 
التاريخ ، وطبيعة الفرد املتعلم . وقد �صهدت حقب التاريخ مراحل كان 
الرتكيز فيها على طبيعة املجتمع ومتطلبات ذلك املجتمع . ففي معظم 
�صني القرن التا�صع ع�صر حتملت املدر�صة م�صوؤولية م�صاعدة الأمة يف 
بناء ولء الن�صء . فركـّزت على النظم املعرفية وحقول املعرفة العملية 
الأعمال  و�صتى  واحلرف  للمهن  الإعداد  ي�صتهدف  مبا�صرًا  تركيزًا 
املختلفة، كما ي�صتهدف تربية اأجيال من ال�صباب املتوافقني مع املجتمع 

املن�صجمني مع فل�صفته وقيمه وتطلعاته .
    وانتظرت الرتبية اإلى ما قبيل ان�صرام القرن التا�صع ع�صر بقليل، 
كما  التقدمية،  الرتبية  بذور  لن�صر  بالت�صافر  اجلهود  بداأت  عندما 
اأُطلق عليها، وحتويل الإهتمام من ال�صاأن الجتماعي وال�صاأن املعريف 
تعلمه  وطرائق  وخ�صائ�صه  ب�صخ�صيته  املتعلم،  الفرد  �صوؤون  اإلى 

ومطاحمه الذاتية .
   وما يزال واقع الرتبية يف بالدنا ي�صهد ترّددا ب�صاأن اأولوية الهتمام 
ومو�صوع  املعريف  النظام  اأم على  املتعلم  الفرد  :اأيكون على  والرتكيز 
التعلـّم اأو على املجتمع ومتطلباته واأهدافه  . فنحن نظريًا مع اعتماد 
تاأثري  نكّر�ص  وواقعيًا  والتعلـّم،  للرتبية  م�صدرًا  املتعلـّم  الفرد  طبيعة 

املجتمع واأهدافه والنظام املعريف ومو�صوعات التعّلم . 
   ومع تقدم الزمن، وما اإن نبلغ الوقت احلا�صر، حتى يتزايد الوعي 

والهتمتــام بلــزوم اأن تركــز املوؤ�ص�صــات الرتبويـة 
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املتعلم  الفرد  مناء  على  حتديدًا(  املدار�ص   (
وتطوره واإمكانات تعلمه . فلم يعد يكفي اأن ن�صاعد 
حت�ّص�صًا  اأكرث  يكونوا  اأن  على  مثاًل،  الأطفال، 
تعّلم  اإن  كما  واإن�صانية.  تقديرًا  واأكرث  لبيئاتهم 
احلقائق غري ذات املعنى، اأو املهارات الجتماعية 
مل  اإن  �صعيف،  مردود  ذا  يكون  قد  املهمة،  غري 
املعلومات  خزن  فيه  يفيد  ل  عامل  يف  �صارًا،  يكن 
املدار�ص  ت�صاعد  مل  اإذا  لال�صتعمال،  القابلة  غري 
املتعلمني على اأن ي�صبحوا اأكرث تطلعًا وا�صتطالعًا 
الغث،  من  ال�صمني  مييزوا  لكي  واإبداعًا،  وتفتحًا 
وحل  البتكار  يف  وقدراتهم  طاقاتهم  وي�صتعملوا 

امل�صكالت التي �صتواجههم . 

 خـطـوات التغيير وتقنياتــه 
    اإحداث التغيري عملية كربى تنطوي على مراحل 
وتت�صابك  متعددة،  واأن�صطة  وتقنيات  وخطوات 

وتتعاظم بقدر اأهمية التغيري املن�صود . 
�صت  لزوم  على  بينهم،  فيما  املربون،  ويتفق    
اإجنازها  من  بد  ل  رئي�صة  خطوات  اأو  مراحل 

لإحداث التغيري الرتبوي، وهذه اخلطوات هي : 
وعي احلاجة للتغيري .	 
اإعداد م�صروع التغيري والأبدال املتاحة . 	 
الإعالم وتهيئة العاملني لتنفيذ امل�صروع . 	 
ماأ�ص�صة التغيري واللتزام به . 	 
حتويل التغيري اإلى تقليد را�صخ جديد. 	 
التنفيذ والتقومي والتعديل . 	 

ماذا نعـنـي بهذه المراحل 
أو الخطوات ؟  وعي الحاجة للتغيير 

واإح�صا�صهم  امل�صوؤولني  بوعي  التغيري  يبداأ       
اأ�صاًل،  الوعي،  هذا  ين�صاأ  وقد   . اإليه  باحلاجة 
من ال�صخط على اأمر من اأمور العمل الرتبوي، 
حت�صينه  اأو  تعديله  باإمكان  ال�صعور  من  اأو 
لتحقيق اأداء اأو نتيجة اأف�صل . فقد تكون بع�ص 
ي�صاعد  الذي  ال�صري  ت�صري  ل  الربنامج  جوانب 
العاملني  بع�ص  يداأب  اأو  الأهداف،  اإجناز  على 
وقد   . الر�صا  عدم  عن  التعبري  على  الأكفياء 
املوؤ�صرات  تبدو  وقد  دالة،  بيانات  هناك  تكون 
على  يغلب  قد  احل�صر،  ل  وللتمثيل    . جلية 
يف  �صعف  الأولى  البتدائية  احللقة  تالميذ 
الأهايل  �صكاوى  تكرث  وقد   . الكتابة  اأو  القراءة 
�صلبية  اجتاهات  يطّورون  اأطفالهم  اأن  من 
اأن  اختبار  يك�صف  وقد   . واملدر�صة  التعلـّم  نحو 
متدنية،  التالميذ  �صغار  لدى  الفهم  مهارات 
اتخاذ  يف  الطالب  كبار  على  الرتدد  يغلب  اأو 

قراراتهم . 
وقد ينمو وعي التغيري تدريجًا بطيئًا يف اأذهان 
عليهم  نف�صه  يفر�ص  اأحيانًا  ولكنه  املعنيني، 
فر�صًا . وهكذا، تكون اخلطوة الأولى يف عملية 
الإح�صا�ص باحلاجة  اأو  ال�صعور  الرتبوي  التغيري 
اإلى التغيري، لأن ثمة �صيئًا ما على غري ما يرام . 

 إعداد مشروع التغييـر : 
األبدال الـمتاحة  

اأمورًا  اأو  ما،  اأمرًا  باأن  اليقني  ي�صتقر      عندما 
معينة، ل ت�صري على ما يرام يف العمل املدر�صي، 
اأن  ما،  تربوية  جلهة  اأو  املهنيني،  لأحد  بّد  فال 
اأو تلك الأمور .  تعّد م�صروعًا لتغيري ذلك الأمر 
اقرتحه  �صواء  منه،  بّد  ل  اأمر  التغيري  وم�صروع 
اأو  ب�صيطًا  تغيريًا  اأكان  و�صواء  جماعة،  اأو  فرد 
قليل  معقدة،  اأو  الإجناز  �صهل  متكاملة،  خطة 

التكلفة اأو باهظها . 
جملة  على  فينطوي  امل�صروع  حمتوى  اأما      
متاحة ميكن طرحها  اأبدال  اأو  خيارات حمتملة 
اأو  اخليار  ويكون   . املن�صود  التغيري  لتحقيق 
 . لتنفيذه  املنا�صبة  بالإجراءات  مقرونًا  البديل 
اخليارات  درا�صة  بالتغيري  املعنيون  يتولى  وهنا 
البديل  اختيار  بق�صد  املطروحة،  الأبدال  اأو 

الأف�صل لتحقيق الهدف املن�صود . 

 اإلعالم وتهيئة العاملين
 لتنفيذ الـمشروع  

يف  يتقرر  يكاد  للتغيري  م�صروع  اأي  جناح  اإن      
والإعالم   . عنه  والإعالم  له  التح�صري  �صوء 
املعنيني به  اإلى جميع  بالتغيري  املتاأثرين  يتجاوز 
�صخ�ص  من  بد  ول   . و�صواهم  الطالب  كاأهايل 
من  هو  التغيري  وقائد   . التغيري  عملية  يقود 
تذليل  ويعمل على  ويي�صر  وين�صق اجلهود،  يحث 
ال�صعاب . وقد يكون راعي امل�صروع جلنة، ولكن 
من املوؤكد اأن التغيريات ل تتحقق اإل بوجود من 

يرعى عملية التغيري بانتظام .
   وبعد اأن يتّم در�ص امل�صروع والتفاق على اأحد 
اخليارات لتحقيق التغيري، تبداأ التهيئة ال�صاملة 
اأو  امل�صاغل،  �صكل  التهيئة  تتخذ  وقد   . للعاملني 
احللقات الدرا�صية، اأو ندوات الع�صف الذهني، 
اأو حتى �صكل دورات ق�صرية يف اأثناء اخلدمة اأو 
نوع  اإلى  بحاجة  الرتبويني  العاملني  اإن   . العمل 
حتقيق  اإليهم  يعهد  اأن  قبل  املهني،  الإمناء  من 

التغيري، اإذا كان لهذا التغيري اأن يرى النور. 

مأسسة التغيير وااللتزام به 
ر�صميًا  التغيري  م�صروع  تبني  يتّم  اأن  بعد     
وي�صتقر  جميعًا  املطروحة  الأبدال  وتـُ�صتك�صف 
الراأي على خيار معني، تراجع ال�صيا�صات املتعلقة 
البديل  وفق  الإجراءات  وتعّدل  التغيري  مبو�صوع 
املختار . وملا كانت املدار�ص موؤ�ص�صات، واإذا اأريد 
وت�صمو  الأ�صخا�ص،  تتجاوز  اأن  التغيري  ملحاولت 
من  بد  فال  ال�صخ�صية،  والنوازع  العالئق  على 
ويف�صل،   . به  املعنيني  والتزام  التغيري  ماأ�ص�صة 
دون ا�صرتاط، اأن يحظى م�صروع التغيري مبوافقة 
من  فكثيــر  به.  املتاأثرين  قبل  من  اإجماعية 
م�صروعات التغيري مل يقّدر لها اأن ترى النور، اأو 
فكرتها  اأ�صحاب  لغياب  ولدتها،  بعد  َذَوْت  اأنها 

 . اأخرى  مواقع  اإلى  انتقالهم  اأو  مبدعيها  اأو 
فلكي ن�صمن دميومة التغيري ل بد من ماأ�ص�صته 

واللتزام به .   

تـحويل التغيير إلى تقليد راسخ جديد
   خري م�صروعات التغيري ما يتم تبنيه وماأ�ص�صته 
اإلى درجة اأن ي�صبح تقليدًا را�صخًا تنعك�ص اآثاره 
و�صريها  اأدائها  وكيفية  الرتبوية  الأمور  على 
املاأ�ص�صة دون  اأن حتول  ينبغي  ول   . امل�صتقبل  يف 
دميومة ال�صعي اإلى التغيري، فالتغيري هو الثابت 
الوحيد . اأ�صف اإلى ذلك اأن املق�صود باملاأ�ص�صة 
ل  اأ�صا�صية  باأمور  يت�صل  تقليد  اإلى  والتحويل 
بعيد،  زمن  اإلى  زمن  من  اإل  التغيري  ي�صيبها 
وعالقة  الف�صول،  ونظام  مبكوناته،  كاملنهاج 

الإدارة بالطالب . 
اإذا  هباء  ت�صيع  املتالحقة  اجلزئية  فالتغيريات 
قيادة  ترعاها  تكن جزءًا من خطة مدرو�صة  مل 

منتمية واعية . 

 التنفيذ والتقويـم والتعديل 
       هناك قرارات ل بّد اأن تتخذ ب�صاأن التنظيم 
اإجراءات  اأو  الرتبوية،  املواد  اأو  التعيني  اأو 
التخطيط، اأو ب�صاأنها جميعًا، قبل ال�صروع بعملية 
التغيري . ذلك اأن عملية التغيري والتعديل عندما 
تبداأ ينبغي اأن ت�صتمر دون انقطاع . وخري بدايات 
�صيء  ل  لأنه  الإيجابية،  اآثاره  تظهر  ما  التغيري 

كالنجاح ي�صنع النجاح . 
م�صروع  تنفيذ  يف  النجاح  ا�صتمرار  ول�صمان     
تدريجي  بنائي  تقومي  اأن ي�صاحبه  يلزم  التغيري 
كله  يتبعه  كما  مراحله،  من  مرحلة  كل  يف  ناٍم، 

تقومي ختامي . 
وتنظيم  تخطيط  التغيري  لعملية  يلزم  وكما     
وتقومي  بنائي  متدرج  وتقومي  دقيق،  وتن�صيق 
كلها  العملية  تت�صم  اأن  يلزم  كذلك  ختامي، 
التغذية  �صوء  يف  للتعديل  وال�صتعداد  باملرونة 

الراجعة املتح�صلة من عمليات التقومي . 

خـاتمة
كثرية  �صباًل  هناك  اإن   : القول  وخال�صة       
دون  جناحًا  يحقق  ل  منها  اأّيا  ولكن  للتغيري، 
ر  ال�صتناد اإلى بيانات وتغذية راجعة تـُحلَّل وُتف�صَّ

وُتتَّخذ اأ�صا�صًا لقرارات التغيري . 
تنفيذها  ي�صتدعي  مركبة،  عملية  فالتغيري      
اأ�صخا�ص  من  دوؤوبة  وجهودًا  طاقاٍت  وتقوميها 
ففي   . والتطبيق  للعمل  كافيًا  ووقتًا  ملتزمني، 
ول  ال�صريعة،  النتائج  انتظار  ميكن  ل  الرتبية 
اإن   . الأعاجيب  ل�صنع  ال�صحرية  للع�صا  وجود 
التغيري عبارة عن بذرة تـَُد�ّص يف الأر�ص . فاإذا 
اأيٍد ترويها  البذرة  كانت الأر�ص خ�صبة، وتولت 
وتعتني بها، خالل فرتة احل�صانة وبعدها، نبتت 

وَرَبْت واآتت اأكلها . 

اإلستثمار في القطاع التعليمي

الدكتور محمد الحاج خليل
الخبير التربوي في مدارس النظم الحديثة )*(
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الردنية  التامني  �صركة  ارباح  �صايف  بلغ 
)بعد ال�صريبة( للن�صف الول من العام 

احلايل 2015 حوايل 1.8 مليون دينار.
فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب 
خالل  ال�صريبة  قبل  ارباحا  حققت 
 2015 احلايل  العام  من  الول  الن�صف 
يف  دينار،  مليون   2.37 حوايل  بلغت 
اليرادات  جمموع  فيه  بلغ  الذي  الوقت 
دينار  مليون   19.8 حوايل  املتحققة 
دينار  مليون   17.6 حوايل  مع  مقارنة 

للن�صف الول من العام املا�صي 2014.
جمموع  اأن  الى  البيانات  وا�صارت 
موجودات �صركة التامني الردنية لنهاية 
بلغت   2015 احلايل  العام  من  حزيران 
مع  مقارنة  دينار  مليون   85.3 حوايل 
 31 لغاية  دينار  مليون   77.7 حوايل 

كانون الول من العام املا�صي 2014.
الأردنية  التاأمني  �صركة  عام  مدير  قال 
عماد عبد اخلالق: اأن ال�صركة ا�صتطاعت 
حتقيق النتائج املالية املتميزة وحافظت 
على ارباحها، وهو ما يعك�ص قوة ال�صركة 

ومدى مالئتها املالية.

واأ�صاف اأن هذه النتائج الإيجابية تعك�ص 
التي  ال�صاملة  باخلدمات  العمالء  ثقة 
دفعة  ومتنحها  كما  ال�صركة،  تقدمها 
قوية لتحقيق املزيد من الجنازات العام 
تطوير  يف  ُقُدمًا  وامل�صي   ،2015 احلايل 

اعمالها وخدماتها. 
واأ�صار عبد اخلالق الى اأن النتائج املالية 
الن�صف  خالل  الأردنية  التاأمني  ل�صركة 
توؤكد   2015 احلايل  العام  من  الول 
وا�صتقرارها،  ال�صركة  قوة  جديد  من 
�صناعة  م�صهد  يف  الريادية  ومكانتها 
من  الرغم  على  وذلك  املحلي،  التاأمني 
تواجه  التي  القت�صادية  التحديات 

اململكة.
الأردنية  التاأمني  �صركة  اأن  على  واأّكد 
خدمات  تطور  مواكبة  على  حتر�ص 
متوا�صلة  ب�صورة  وتعمل  عامليًا،  التاأمني 
على عك�ص هذا التطور يف باقة خدماتها 
الأردن  يف  لعمالئها  املقدمة  التاأمينية 
يف  الطويلة  خرباتها  م�صخرة  وخارجه، 

�صناعة التاأمني لتحقيق هذا الهدف.

1.8 مليون دينار أرباح
 »التأمين األردنية« للنصف األول

عبد الخالق: هذه النتائج 
تمنح الشركة دفعة 
قوية لتحقيق المزيد 

من االنجازات
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بلغت اأرباح ال�صركة الردنية الفرن�صية للتامني ال�صافية )بعد 
ال�صريبة( ما جمموعه 526.547 الف دينار خالل الن�صف 
جمموعه  ما  مع  مقارنة   ،  2015 احلايل  العام  من  الأول 

468.203 الف دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2014.
العام  من  الول  للن�صف  لل�صركة  املالية  البيانات  واأظهرت 
احلايل 2015، اإرتفاع الإيرادات اإلى حوايل 9.6 مليون دينار 
مقابل حوايل 9.3 مليون دينار خالل الفرتة املقارنة من العام 
 8.2 حوايل  املكتتبة  الأق�صاط  �صافى  وبلغ    ،2014 املا�صي 
مليون مليون دينار، يف املقابل بلغ جمموع موجودات ال�صركة 
لنهاية حزيران من العام احلايل 2015 حوايل 24.4 مليون 

دينار.
وقال املدير العام  لل�صركة الردنية الفرن�صية للتامني الدكتور 
�صاعدت  تنتهجها  التي  ال�صركة  ا�صرتاتيجية  اأن  زعرب،  وليد 
من  املزيد  حتقيق  على  وعملت  اعمالها  حجم  زيادة  على 
املايل  الداء  على  ايجابًا  انعك�ص  الذي  المر  الجنازات، 

لل�صركة، وتقدمي خدماتها املختلفة الى ال�صوق الردين.
واأ�صاف اأن النجاحات التي حققتها ال�صركة منذ بداية العام 
يف  الريادي  دورها  على  احلفاظ  من  مكنها   ،2015 احلايل 
التاأمينية  اخلدمات  م�صتوى  وحت�صني  التنموية  العملية  دعم 
املقدمة للمواطنني والتي تعد من اأهم القيم املوؤ�ص�صية لل�صركة 

الردنية الفرن�صية للتاأمني.
واأكد »نخورون باأداء ال�صركه حيث انه وبالرغم من الأو�صاع 
اأن  اإل  عام  ب�صكل  املنطقة  منها  تعاين  والتي  بنا  املحيطه 
خططها  تنفيذ  يف  و  اليجابي  اأدائها  يف  ت�صتمر  ال�صركة 
واهدافها من خالل ال�صتمرار يف تقدمي اخلدمات التاأمينية 
اعمال  على  ملحوظ  ب�صكل  انعك�ص  الذي  المر  مميز  ب�صكل 

ال�صركة ونتائجها«.

للن�صف  ال�صريبة(  )بعد  للتامني  الو�صط  ال�صرق  ارباح  �صايف  بلغ 
الول من العام احلايل 2015  حوايل 1.5  مليون دينار.

ال�صريبة  قبل  ارباحا  حققت  فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب 
خالل الن�صف الول من العام احلايل 2015 بلغت حوايل 1.7 مليون 

دينار.
بلغت  املتحققة  ال�صركة  ايرادات  جمموع  اأن  الى  البيانات  وا�صارت 
املكتتبة حوايل  بلغ �صايف الق�صاط  حوايل 10.8 مليون دينار، حيث 
ال�صرق  �صركة  بلغ جمموع موجودات  الذي  الوقت  دينار، يف  مليون   8
الو�صط للتامني لنهاية حزيران من العام احلايل 2015 بلغت حوايل 
 31 لغاية  دينار  مليون   81.3 حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   82.2

كانون الول من العام املا�صي 2014.
قال الرئي�ص التنفيذي ل�صركة ال�صرق الو�صط للتامني الدكتور رجائي 
ال�صركة  خطى  تعك�ص  اجنازات  بتحقيق  ملتزمون  »نحن  �صوي�ص، 
الثابتة، حيث نفتخر مبا حققناه خالل الن�صف الأول من العام 2015 
وذلك  احلايل  العام  خالل  قدمًا  وامل�صي  النجاحات  موا�صلة  اآملني 

بجهود جماعية يقدمها جميع العاملني يف ال�صركة«
واأ�صاف ان العام احلايل 2015 يت�صم با�صتمرار �صعف منو القت�صاد 
العاملي ب�صبب الأحداث ال�صيا�صية والقت�صادية والزمات املالية، حيث 
واجهت املنطقة حتديا كبريا يف ظل التطورات التي احدثت تغريات يف 
امل�صهد ال�صيا�صي واثرت على النمو القت�صادي يف املنطقة ككل جراء 

تراجع حركة النمو فيها.
وادارتها  الدارة  جمل�ص  بجهود  متكنت  ال�صركة  ان  قائال  وتابع 
التنفيذية وكافة موظفيها من مواجهة هذه التحديات وموا�صلة ادائها 
املكانة  على  حافظت  فقد  اليجابية،  النتائج  على  واحلفاظ  القوي، 
التاأمينية واملالءة املالية، م�صريا الى ان ال�صرق  املتميزة يف النواحي 
الو�صط للتامني ت�صعى ب�صكل دائم نحو حتقيق الريادة يف �صوق التامني 

الردين.

526 ألف دينار أرباح 
»األردنية الفرنسية 

للتامين«للنصف األول

1.5 مليون دينار أرباح 
»الشرق األوسط للتأمين« 

للنصف األول

زعرب: نجاحات 
الشركة 

مكنها من 
الحفاظ على 

دورها الريادي

صويص: نحن 
ملتزمون 

بتحقيق إنجازات 
تعكس خطى 

الشركة الثابتة
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اإلستثمار في قطاع التأمين

3.2 مليون دينار صافي أرباح
 الشرق العربي للتأمين للنصف األول

عبد الخالق: الشركة 
الخيار األفضل واألكثر 

أمانًا للمنشآت والشركات 
والمؤسسات الكبرى

بلغ �صايف الربح قبل ال�صريبة واملخ�ص�صات ل�صركة 
مقارنة  دينار  مليون   4.1 للتاأمني  العربي  ال�صرق 
مع 3.1 مليون دينار من نف�ص الفرتة ل�صنة 2014، 
بعد  الربح  �صايف  اأما   ،%  32.7 ن�صبتها  بزيادة  اأي 
مع  مقارنة  دينار  مليون   3.2 بلغ  فقد  ال�صريبة 
2.5 مليون دينار من نف�ص الفرتة ل�صنة 2014، اأي 

بزيادة ن�صبتها 26 %.
باأن  اللوزي،  نا�صر  الإدارة،  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
»اأعمال ال�صركة للربع الثاين من العام احلايل كانت 
قيا�صية بكل املقايي�ص؛ فقد بلغت الأق�صاط املكتتبة 
من  دينار  مليون  مع47  دينارمقارنة  مليون   54.9
ن�صبتها16.8  اأي بزيادة  للعام 2014،  الفرتة  نف�ص 

 .»%
دينار  مليون   6.74 مبقدار  املوجودات  زادت  كما 
بلغت  للعام احلايل؛ حيث  الثاين  الربع  نهاية  حتى 
مليون   94.03 مع  مقارنة  دينار،  مليون   102.78
ديناركما يف نهاية ال�صنة املالية للعام 2014 بزيادة 

ن�صبتها 9.2 %.
مليون  بقيمة 2.03  زيادة  البنكية  الودائع  و�صجلت 
دينار، اأي بن�صبة 6 % عن العام ال�صابق  2014 لتبلغ 
»ال�صركة  باأن  اللوزي  واأ�صاف  دينار،  مليون   35.7
ما�صية يف تطوير خططها الطموحة يف زيادة الإنتاج 
تخدم  التي  التاأمينية  املنتجات  من  املزيد  واإ�صافة 
وممتلكاته  �صحته  لتاأمني  رغباته  وحتقق  املواطن 
بامل�صداقية  تتمتع  �صركة  لدى  اآمنة  بطريقة 
التنفيذي  الرئي�ص  قال  جانبه  من  والريادة«. 
النتائج  هذه  اإن  عبداخلالق،  ع�صام  لل�صركة، 
من�صجمة مع اجلهود الكبرية واملتوا�صلة التي يبذلها 
الكادر الوظيفي املوؤهل يف ال�صركة، على الرغم من 
الأو�صاع القت�صادية ال�صعبة على م�صتوى املنطقة 

ال�صيا�صية  للتفاعالت  ال�صلبية  الآثار  عن  الناجتة 
على  وانعكا�صاتها  العربية،  املنطقة  يف  امل�صطربة 

قطاع التاأمني املحلي. 
تعوي�صات  مبالغ  بدفع  ال�صركة  قامت  واأ�صاف 
ال�صنة  من  الثاين  الربع  نهاية  حتى  للمت�صررين 
احلالية جتاوزت32 مليون دينار دون اأن يوؤثر ذلك 
على ن�صبة ال�صيولة اأو الربحية لل�صركة، كما مل يتم 
لل�صركة  الثابتة  الودائع  من  مبالغ  اأي  ا�صتخدام 
عليه  كانت  % عما   6 اأكرث من  بدورها  زادت  والتي 
يف بداية العام، وهو موؤ�صر كبري على قدرة ال�صركة 
على دفع اأي مبالغ تعوي�صات دون اإبطاء اأو تاأخري، 
يجعلها  مما  لل�صركة،  املايل  املركز  على  اأثر  اأي  اأو 
وال�صركات  للمن�صاآت  اأمانًا  والأكرث  الأف�صل  اخليار 
الأكرث  ال�صركة  مكانة  ويعزز  الكربى،  واملوؤ�ص�صات 

ربحية والأكرث اإنتاجًا، ومالءة مالية غري م�صبوقة.
ومن اجلدير بالذكر اأن ال�صرق العربي للتاأمني تعمل 
املتواجدة  للتاأمني  اخلليج  جمموعة  مظلة  �صمن 
دعم  يف  ي�صاهم  الذي  عربية،الأمر  دول  �صبع  يف 
اخلدمات واملنتجات التاأمينية التي تقدمها ال�صركة، 
كما يدعم احلفاظ على تقدمها وجناحها امل�صتمر.

هذا وقد مت جتديد ت�صنيف ال�صركة للعام احلايل 
 ،A.M. Best العاملية  الت�صنيف  وكالة  مع   2015
ت�صنيف  درجة  على  ال�صركة  حافظت  حيث 
خالل   +bbb لتبقى   2015/6/2 بتاريخ  ائتماين 
على  احلفاظ  وا�صتطاعت   ،2015 اجلاري  العام 
ومبنظور   ،++B بدرجة  لل�صركة  املالية  املالءة  قوة 
م�صتقر لكال الت�صنيفني، وهو الت�صنيف الأعلى على 
املحلي  ال�صوق  يف  العاملة  التاأمني  �صركات  م�صتوى 

لل�صنة التا�صعة على التوايل.
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اإلستثمار في قطاع التأمين

للتامني  الردنية  العربية  املجموعة  �صركة  اأرباح  بلغت 
ال�صافية )بعد ال�صريبة( للن�صف الول من العام احلايل 

2015 ما جمموعه 244.065 الف دينار.
وبح�صب البيانات املالية لل�صركة، فقد بلغت ارباح ال�صركة 
قبل ال�صريبة ما جمموعه 266.265 الف دينار يف الوقت 
الذي بلغ جمموع موجوداتها خالل الن�صف الول من العام 
احلايل 2015  حوايل 17.6 مليون دينار، مقارنة مع حوايل 

15.5 مليون دينار لغاية 31 كانون الول 2014.
من  حزيران  لنهاية  ايراداتها  جمموع   فيه  بلغ  املقابل  يف 
مع  مقارنة  دينار  مليون   6.2 حوايل   2015 احلايل  العام 
املا�صي  العام  للفرتة ذاتها من  حوايل 5.57 مليون دينار 

.2014
للتامني  الردنية  العربية  للمجموعة  العام  املدير  وقال 
ا�صامة جعنينه، اأن ال�صركة حافظت على ن�صبة منو جيدة يف 
الإنتاج، وذلك رغم الظروف القت�صادية ال�صعبة التي كان 
لها تاأثري مبا�صر على كافة القطاعات خا�صة التامني منها.
خدمات  لتطور  مواكبتها  �صتوا�صل  ال�صركة  اأن  واأ�صاف 
التاأمني عامليا والعمل على عك�ص هذا التطور على عمالئها 
تقدمي  على  واخلربة  القدرة  لديها  فال�صركة   ، الأردن  يف 
خالل  من  اأي�صا  وامل�صتجدة  التقليدية  التاأمينية  اخلدمات 

كادر موؤهل.
اإ�صرتاتيجيتها  ال�صركة يف  �صت�صتمر  ال�صركة  ان  الى  وا�صار 
املحلي  ال�صوق  يف  وحت�صينه  الريادي  موقعها  على  للحفاظ 

من خالل �صيا�صة اكتتابيه حمافظة.

جمموعه  ما  »الردن«  العربية  التامني  �صركة  اأرباح  بلغت 
احلايل  العام  من  الأول  الن�صف  خالل  دينار  الف   89.342

. 2015
العام  من  الول  للن�صف  لل�صركة  املالية  البيانات  واأظهرت 
دينار  ماليني   7 حوايل  اإلى  الإيرادات  اإرتفاع  احلايل 2015، 
مقابل حوايل 6.9 مليون دينار خالل الفرتة املقارنة من العام 
املا�صي 2014، كما اإرتفع �صافى الأق�صاط املكتتبة لتبلغ حوايل 
5.6 مليون مليون دينار مقابل حوايل 5 مليون خالل الفرتة 
لنهاية  ال�صركة  موجودات  جمموع  بلغ  املقابل  يف  املقارنة.، 

حزيران من العام احلايل 2015 حوايل 24.1 مليون دينار.
وقال املدير العام ل�صركة التامني العربية »الردن ر�صيد الهباب، 
اأن ال�صركة ا�صتطاعت احلفاظ على املكانة املتميزة يف النواحي 
املتحققة  املالية  النتائج  توؤكد  املالية، حيث  واملالءة  التاأمينية 
ال�صيا�صات  �صالمة   2015 احلايل  العام  من  حزيران  لنهاية 
التي تتبعها ال�صركة واحلفاظ على ادائها وقدرتها على حتقيق 

النتائج اليجابية.
واأ�صاف اأنه رغم الظروف القت�صادية ال�صعبة، فقد ا�صتطاعت 
ال�صركة املحافظة على م�صتواها املتقدم بني �صركات التاأمني، 
حيث ت�صعى ال�صركة اإلى تطوير وتعزيز �صوق التاأمني املحلية، 

كما وانها ملتزمة بالعمل وفق اأعلى معايري ومبادئ املهنة.

244 ألف دينار أرباح 
»المجموعة العربية 

للتأمين« للنصف األول

89 ألف دينار أرباح
 »التأمين العربية«

 للنصف األول

جعنينة: الشركة 
لديها القدرة 
والخبرة على 

تقديم أفضل 
الخدمات التأمينية

الهباب: الشركة 
ملتزمة 

بالعمل وفق 
أعلى معايير 

ومبادئ المهنة 
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 بلغ �صايف ارباح �صركة الريموك للتامني )بعد ال�صريبة( للن�صف 
الول من العام احلايل 2015 ما جمموعه 13819 دينارا.

وح�صب البيانات املالية لل�صركة، فقد حققت ارباحا قبل ال�صريبة 
خالل الن�صف الول من العام احلايل 2015 بلغت 85.657 الف 

دينار.
اأن جمموع ايرادات املتحققة بلغت حوايل  البيانات الى  وا�صارت 
�صركة  موجودات  بلغ جمموع  الذي  الوقت  دينار، يف  مليون   1.4
الريموك للتامني لنهاية حزيران من العام احلايل 2015 حوايل 

14.2 مليون.
وقال املدير العام ل�صركة الريموك للتامني ح�صن ابو الراغب ان 
ال�صركة نتنيجة ل�صيا�صتها يف اإدارة املخاطر واحلاكمية املوؤ�ص�صية، 
حيث  الأردين،  التاأمني  �صوق  يف  الرائدة  ال�صركات  من  باتت 

ا�صتطاعت اأن حتافظ على مكت�صباتها ومالءتها املالية.
وا�صاف ابو الراغب ان اداء ال�صركة خالل الن�صف الول من العام 
احلايل 2015، اثبت مقدرة ال�صركة على التعامل مع كافة الظروف 
والتحديات، حيث ان جناح ال�صركة يف حتقيق الجنازات  كان له 
اأعمدة  كاأحد  اليوم  للتامني«  »الريموك  ترقى  اأن  الكبري يف  الأثر 

ومزّودي خدمة التاأمني يف الأردن.
ثقة  اكت�صاب  من  متكنت  للتاأمني  الريموك  �صركة  ان  الى  واأ�صار 
متينة  عالقات  وبناء  العامل  يف  التاأمني  اإعادة  �صركات  كربيات 
معها، حيث ا�صتطاعت ومن خالل عالقاتها املتميزة مع �صركات 
اإعادة التاأمني ومكتتبي التاأمني العامليني اأن تو�صع خدماتها لتالئم 
كافة الحتياجات التاأمينية لعمالئها يف جمال: التاأمني ال�صحي، 
تاأمينات احلياة ، الطريان، تاأمني اأج�صام ال�صفن، تاأمني امل�صوؤولية 
اأخطار احلرب  تاأمني  املهنية، تاأمني الوثائق امل�صرفية ال�صاملة، 

والإرهاب والعديد من الحتياجات التاأمينية الأخرى.

ما  للتامني  الوروبية  العربية  املجموعة  �صركة  اأرباح  بلغت 
جمموعه 337.747 الف دينار خالل الن�صف الأول من العام 

احلايل 2015 .
العام  من  الول  للن�صف  لل�صركة  املالية  البيانات  واأظهرت 
دينار  مليون   9 حوايل  اإلى  الإيرادات  اإرتفاع   ،2015 احلايل 
من  املقارنة  الفرتة  خالل  دينار  مليون   7.2 حوايل  مقابل 
العام املا�صي 2014، كما اإرتفع �صافى الأق�صاط املكتتبة لتبلغ 
حوايل 8.8 مليون مليون دينار مقابل حوايل 7.6 مليون خالل 
الفرتة املقارنة، يف املقابل بلغ جمموع موجودات ال�صركة لنهاية 

حزيران من العام احلايل 2015 حوايل 27.3 مليون دينار.
للتامني  الوروبية  العربية  املجموعة  �صركة  العام  املدير  وقال 
طرق  لإيجاد  دائما  ت�صعى  ال�صركة  اأن  حدادين،  خلف  با�صم 
حيث  عمالئها،  ملختلف  وخدماتها  منتجاتها  لتوزيع  جديدة 
ت�صخر ال�صركة احدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق اأهدافها 

بكفاءة ق�صوى.
متيزت  للتامني«  الوروبية  العربية  »املجموعة  ان  واأ�صاف 
بتقدمي اأفكار وحلول مالية جديدة متقدمة يف جمال التاأمني 
امل�صتخدمة يف اأوروبا، والعمل على تكييفها وتطبيقها بال�صوق 

الردين وفق احتياجات العمالء.
من  حزيران  لنهاية  املتحققة  املالية  النتائج  اأن  قائال  وتابع 
العام احلايل 2015 جاءت لتوؤكد �صالمة ال�صيا�صات التي تتبعها 
النتائج  حتقيق  على  وقدرتها  ادائها  على  واحلفاظ  ال�صركة 
كافة  ت�صخري  �صتوا�صل  ال�صركة  اأن  الى  م�صددا  اليجابية، 
للعمالء وب�صروط مناف�صة؛  اأف�صل اخلدمات  لتوفري  مواردها 
وحتقيق غايات امل�صاهمني باملحافظة على منو م�صتمر وعائد 

ايجابي.

337 الف دينار أرباح 
»المجموعة العربية األوروبية 

للتأمين« النصفية

حدادين: الشركة 
ستعمل على تسخير 

أحدث التقنيات 
التكنولوجية 

لتحقيق أهدافها 
بكفاءة

اإلستثمار في قطاع التأمين

أبو الراغب: الشركات 
باتت الرائدة في 

سوق التأمين 
واستطاعت 

المحافظة على 
مكتسباتها 

ومالءتها المالية

13819 ألف دينار 
أرباح »اليرموك للتأمين« 

للنصف األول

امل�ستثمـــــــــــرون         اأيلول   ٢٠١٥ 76INVESTORS



In
ve

st
m

en
t I

n 
Th

e 
IN

SU
R

A
N

C
E 

Se
ct

or

In
ve

st
m

en
t I

n 
Th

e 
IN

SU
R

A
N

C
E 

Se
ct

or

بلغ �صايف ارباح �صركة التامني الوطنية )بعد ال�صريبة( للن�صف 
الول من العام احلايل 2015 ما جمموعه 622.789 الف دينار 
املا�صي  العام  للفرتة ذتها من  الف دينار  مقارنة مع 513.750 

.2014
وح�صب البيانات املالية لل�صركة، فقد حققت ارباحا قبل ال�صريبة 
 789.903 بلغت   2015 احلايل  العام  من  الول  الن�صف  خالل 
من  الول  للن�صف  دينار  الف   650.926 مع  مقارنة  دينار  الف 

العام املا�صي 2014.
وا�صارت البيانات الى اأن جمموع ايرادات ال�صركة املتحققة بلغت 
7.08 مليون دينار، يف الوقت الذي بلغ جمموع موجودات �صركة 
بلغت   2015 احلايل  العام  من  حزيران  لنهاية  الوطنية  التامني 
حوايل 25.8 مليون دينار مقارنة مع حوايل 24.5 مليون دينار 

لغاية 31 كانون الول من العام املا�صي 2014.
قالت املدير العام ل�صركة التاأمني الوطنية منال جرار، ان ال�صركة 
حققت نتائج جيدة خالل الن�صف الول من العام 2015، معتمدة 
اإ�صرتاتيجية املحافظة على مكانة مميزة يف �صوق التامني،  على 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  والأزمات  التحديات  خمتلف  ومواجهة 

التي حتيط باملنطقة وتواجه قطاع التاأمني الأردين ككل.
كان   2015 العام احلايل  من  الولى  ال�صتة  ال�صهر  ان  واأ�صافت 
حافاًل بالتحديات اإل اأن حجم الإجناز كان اكرب من التحديات، 

حيث حققت ال�صركة الرباح والجنازات املتعددة.
وفقًا  م�صبقًا  املعدة  الأهداف  حتقيق  مت  قد  اأنه  جرار  واكدت 
للخطة املو�صوعة، واأن ال�صركة ما�صية يف م�صاعفة جهودها يف 
بالإ�صافة  ال�صواء،  على  املبا�صرة  وغري  املبا�صرة  الأعمال  تطوير 
للم�صي قدمًا يف تطوير قدرات موظفيها الذين يعدون من النخبة 
الأولى على م�صتوى قطاع التامني، م�صرية الى اأن ال�صركة ت�صعى 
جاهدة لتحقيق التميز يف تقدمي خمتلف اخلدمات التامينية يف 

ال�صوق الردين.

622.7 ألف دينار أرباح 
»التأمين الوطنية« 

للنصف األول

1.2 مليون دينار أرباح 
»النسر العربي للتأمين« 

للنصف األول

جرار: الشركة ماضية في مضاعفة 
جهودها في تطوير األعمال 

المباشرة وغير المباشرة

سابيال: المؤشرات 
المالية تؤكد 

مكانة الشركة 
العريقة

اإلستثمار في قطاع التأمين

بلغ �صايف ارباح �صركة الن�صر العربي للتامني )بعد ال�صريبة( للن�صف 
الول من العام احلايل 2015 ما حوايل 1.23 مليون دينار مقارنة مع 

حوايل 1.15 مليون دينار للفرتة ذتها من العام املا�صي 2014.
ال�صريبة  قبل  ارباحا  حققت  فقد  لل�صركة،  املالية  البيانات  وح�صب 
خالل الن�صف الول من العام احلايل 2015 بلغت حوايل 1.6 مليون 
العام  من  الول  للن�صف  دينار  مليون  مع حوايل 1.5  مقارنة  دينار 

املا�صي 2014.
بلغت  املتحققة  ال�صركة  ايرادات  جمموع  اأن  الى  البيانات  وا�صارت 
الول  للن�صف  دينار  مليون   9.4 مقابل  دينار،  مليون  حوايل 10.6 
من العام املا�صي 2014، يف الوقت الذي بلغ جمموع موجودات �صركة 
الن�صر العربي للتامني لنهاية حزيران من العام احلايل 2015 بلغت 
حوايل 64.8 مليون دينار مقارنة مع حوايل 58 مليون دينار لغاية 31 

كانون الول من العام املا�صي 2014.
يعقوب  الوطنية  للتامني  العربي  الن�صر  ل�صركة  العام  املدير  قال 
توؤكد من مكانتها كواحدة من  لل�صركة  املالية  املوؤ�صرات  ان  �صابيال، 

ال�صركات الرائدة يف قطاع التاأمني يف الأردن.
متتلك  بحيث  التاأمني  قطاع  يف  ال�صركات  اأعرق  من  �صركة  واأ�صاف 
تاأمينية  خدمات  ال�صركة  تقّدم  حيث  تاأ�صي�صها،  منذ  امتدت  خربة 
والتاأمني  احلياة،  على  التاأمني  خدمات  من  باقة  ت�صمل  متكاملة 
والتاأمني  والتاأمني �صد احلرائق،  املركبات،  والتاأمني على  ال�صحي، 
على املن�صاآت، والتاأمني �صد م�صوؤولية الغري، اإلى جانب التاأمني على 

احلوادث العامة.
والأرقام  والإجنازات  املتميزة  بالنتائج  واعتزازه  عن  �صابيال  اأعرب 
ال�صركة  كوادر  اأن  ال�صركة، حيث  العاملني يف  ب�صواعد  التي حتققت 
يعترب �صّر جناحها، فمن خاللهم متكّنت ال�صركة من حتقيق اأهدافها 

على الرغم من جميع التحديات.
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اأعلنت ال�صركة العاملية للتاأمينات العامة القاب�صة املحدودة، عن 
نتائجها املالية للن�صف الأول لعام 2015، واأظهرت ارتفاع جمموع 

اإجمايل الأق�صاط املكتتبة لديها الى اأكرث من 122 مليون دولر.
حتقيقها  لل�صركة  ال�صنوية  ن�صف  البيانات  واظهرت 
5ر18  مع  مقارنة  دولر  مليون  2ر16  بلغت  �صافية  اأرباحا 
املا�صي.  العام  من  الفرتة  لنف�ص  امريكي  دولر   مليون 
وبلغت ن�صبة �صايف التعوي�صات لإجمايل الأق�صاط املكتتبة 52 باملئة، 
والبالغة  ال�صابقة،  اخلم�ص  لل�صنوات  الن�صبة  متو�صط  مع  مقارنة 
 279 امل�صاهمني  حقوق  بلغت  ذلك  اإلى  بالإ�صافة  باملئة،  4ر55 
مليون دولر ، حتى نهاية الن�صف الأول من العام احلايل، حمققة 
 بذلك زيادة ن�صبتها 6 باملئة عن الفرتة نف�صها من العام املا�صي.
وقال املدير التنفيذي ونائب رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�صركة العاملية 
للتاأمينات العامة القاب�صة املحدودة وا�صف اجلب�صة، ان الظروف 
التاأمني العاملي وحتدياته مبا فيها حدة املناف�صة،  احلالية ل�صوق 

وال�صغط، كان لها الثر الكرب على حجم الأق�صاط املكتتبة.
واو�صح بان ال�صركة م�صتمرة بالعمل للحفاظ على الأعمال املكتتبة، 
واأ�ص�ص الكتتاب املن�صبطة مع الرتكيز على ربحية الأعمال، م�صريا 
اإلى اأن ا�صرتاتيجية ال�صتثمار تتمثل باحلفاظ على املكانة نف�صها 

نظرًا لبيئة الأ�صواق املالية املتقلبة.
يذكر اأنه يف اآذار من هذا العام، رفعت �صتاندرد اآند بورز الت�صنيف 
الئتماين للمجموعة من BBB+ اإلى A-، كما اأكدت AM Best يف 

.-A متوز من هذا العام الت�صنيف الئتماين احلايل للمجموعة

بلغت اأرباح �صركة ميدغلف   الردن ال�صافية )بعد ال�صريبة( 
ما جمموعه 36.429 الف دينار خالل الن�صف الأول من العام 

احلايل 2015 .
وح�صب البيانات املالية لل�صركة للن�صف الول من العام احلايل 
ال�صريبة( ما جمموعه  ال�صركة )قبل  اأرباح  بلغت  2015، فقد 
185.637 الف دينار، كما وبلغ جمموع الإيرادات 9.01 مليون 
دينار، حيث بلغ �صافى الأق�صاط املكتتبة حوايل 8.1 مليون مليون 

دينار.
من  حزيران  لنهاية  ال�صركة  موجودات  جمموع  بلغ  املقابل  يف 
العام احلايل 2015 حوايل 26.4 مليون دينار، مقارنة مع حوايل 

25.6 مليون دينار لغاية 31 كانون الول 2014.
وقال املدير العام �صركة ميد غلف  الردن عالء عبد اجلواد، ان 
ال�صركة م�صتمرة يف تنفيذ خطة النمو والتو�صع املعتمدة من قبل 
جمل�ص الدارة والتي تهدف الى تعزيز ت�صنيف ال�صركة يف جمال 

قطاع التامني.
خمتلف  تقدمي  على  وحر�صها  ال�صركة  موا�صلة  على  و�صدد 
اخلدمات التامينية، وحتقيق النتائج املالية اليجابية، مرتكزة 

على دورها ال�صرتاتيجي القوي يف �صوق التامني الردين.
قمة  على  العميل  خدمة  ت�صع  ال�صركة  ان  اجلواد  عبد  واكد 
اولوياتها، كما وتهدف الى امل�صاهمة يف تطوير �صناعة التامني يف 

الردن ودفعها الى المام .

36429 ألف دينار أرباح 
»ميدغلف - األردن«

 للنصف األول

16 مليون دوالر أرباح 
»العالمية للتأمينات العامة 

القابضة« النصفية  

عبدالجواد:
مستمرون في 

تنفيذ خطة النمو 
والتوسع للشركة

الجبشة: الشركة 
مستمرة بالعمل 

للحفاظ على 
األعمال المكتتبة 

مع التركيز على 
ربحية األعمال

اإلستثمار في قطاع التأمين
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

18 مليون دينار أرباح البنك األهلي قبل الضريبة للنصف األول

18.3 مليون دينار أرباح بنك األردن للنصف األول

 �صجل البنك الأهلي الأردين خالل الن�صف الأول من 
امل�صتمرة،  العمليات  اأرباحًا �صافية من  العام 2015 
 10 مع  مقارنة  ال�صريبة  قبل  دينار  مليون   18 بلغت 
مليون دينار لنف�ص الفرتة من العام ال�صابق، حمققًا 

بذلك منوًا يف الأرباح بن�صبة %80. 
وقد اأظهرت البيانات املالية للبنك منوًا يف اإجمايل 
دينار  مليون  اإلى 57  و�صل  بن�صبة 5%؛ حيث  الدخل 
بن�صبة  الت�صهيالت  �صايف  يف  منوًا  اأظهرت  كما   ،
دينار، هذا  مليار  اإلى 1.25  قيمتها  و�صلت  3.8%؛ 
اإلى جانب النمو يف ودائع العمالء بن�صبة 5%، و�صلت 
النمو يف  اإلى 1.59 مليار دينار، ف�صاًل عن  قيمتها 
اإلى 2.385  التي و�صلت قيمتها  اإجمايل املوجودات 

مليار دينار اأردين. 
فقد  للبنك،  املالية  املوؤ�صرات  اأهم  يخ�ص  وفيما 
اأما   ،%127 ن�صبته  ما  اإلى  القانونية  ال�صيولة  و�صلت 
ن�صبة كفاية راأ�ص املال فقد بلغت 15.2%، اأما فيما 
يتعلق بن�صبة الديون غري العاملة، فقد انخف�صت اإلى 

.%9.8
البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �صرح  املنا�صبة،  وبهذه 
البنك  باأن  الرزاز،  عمر  الدكتور  الأردين  الأهلي 
 2015 العام  من  الأول  الن�صف  خالل  ا�صتمر  قد 
والودائع  الت�صهيالت  يف  جيدة  منو  ن�صب  حتقيق  يف 
والإيردات الت�صغيلية بالرغم من ال�صيا�صة املتحفظة 

حر�صه  مع  املخاطر  اأنواع  كافة  جتاه  ينتهجها  التي 
على جودة و�صالمة موجوداته، وحمافظته على ن�صب 

�صيولة ومالءة منا�صبة.
واأكد الدكتور الرزاز على عزم البنك موا�صلة تنفيذ 
م�صادر  تعزيز  يف  املتمثلة  ال�صرتاتيجية  خطته 
اأمواله وزيادة ح�صته ال�صوقية يف خمتلف القطاعات 
�صغرية  وموؤ�ص�صات  واأفراد  �صركات  من  الإنتاجية 
تنمية  وتركيزه على  البنك  مبينًا حر�ص  ومتو�صطة، 
وتعزيز  قاعدتها،  وتو�صيع  املتنوعة  القطاعات  هذه 
اخلدمات املقدمة لها �صمانًا ملوا�صلة حتقيق الأرباح 

ب�صكل �صحي و�صليم.
جاءت  العام  من  الأول  الن�صف  نتائج  باأن  واأ�صاف 
املرنة  وا�صرتاتيجيته  البنك  كنتيجة طبيعية خلطط 
وا�صتثماراته التي قام ب�صخها لتطوير بنيته وكفاءاته 
على  اإيجابًا  ينعك�ص  مبا  الب�صرية  وطاقاته  الفنية 
اأدائه وكل ما يقدمه لالقت�صاد والزبائن واملجتمع، 

م�صكلة اإجنازًا ي�صاف ل�صل�صلة اإجنازات البنك.
واختتم  الدكتور الرزاز ت�صريحاته بالتاأكيد على نية 
البنك موا�صلة العمل خالل الن�صف الثاين من العام 
امل�صريف  العمل  يف  والتطور  احلداثة  تواكب  بخطى 
مبا يتما�صى مع احلقبة اجلديدة من تاريخ م�صريته 
التي بلغت ال�صتني ومبا يعك�ص كافة جهوده خالل هذه 
امل�صرية العريقة بالرتكاز اإلى خطة جديدة متعددة 
املحاور، الأمر الذي �صي�صهل عليه حتقيق روؤيته باأن 

ي�صبح موؤ�ص�صة مالية قيادية على م�صتوى املنطقة.

ال�صريبة(  )بعد  الأردن  بنك  اأرباح  �صايف  بلغ 
من  الأول  الن�صف  عن  دينار  مليون   18.3 حوايل 

عام 2015.
بنك  اأرباح  بلغت  فقد   ، املالية  البيانات  وبح�صب 
احلايل  العام  من  الول  الن�صف  خالل  الردن 
دينار  مليون   29.7 حوايل  ال�صريبة  قبل   2015
مقارنة مع حوايل 27.4 مليون دينار للفرتة ذاتها 

من العام املا�صي 2014 .
لنهاية حزيران من  البنك  اجمايل دخل  وبلغ  كما 
العام احلايل 2015 حوايل 62.2 مليون دينار، يف 
الوقت الذي بلغ فيه جمموع موجوداته حوايل 2.2 

مليار دينار.

وقال رئي�ص جمل�ص ادارة البنك/ املدير العام �صاكر 
توفيق فاخوري، باأن هذه النتائج املالية التي حققها 
جتاوز  ا�صتطاع  الردن  بنك  ان  على  توؤكد  البنك 
غري  القليمية  الو�صاع  فر�صتها  التي  التحديات 
مي�صي  وانه  املنطقة،  دول  ت�صهدها  التي  امل�صتقرة 

قدما نحو املزيد من الجنازات والنجاحات.
 واأ�صاف اأن البنك وا�صل حتقيق اأبرز ما ت�صمنته 
من  والبعيد  املتو�صط  الأمدين  على  ا�صرتاتيجيته 
العمالء،  خدمة  جمال  يف  املتميزة  ملكانته  تر�صيخ 
�صيوا�صل  البنك  اأن  الى  نف�صه  الوقت  يف  م�صددا 
تقدمي اأف�صل اخلدمات امل�صرفية من خالل فروعه 
املنت�صرة يف جميع املناطق التي يتواجد بها، حيث 
احتياجات  وتلبية  خدمة  على  الرتكيز  على  �صعمل 

العمالء.

الرزاز: البنك سيواصل 
العمل خالل النصف 

الثاني من العام بخطى 
تواكب الحداثة والتطور

فاخوري: البنك 
سيمضي قدما نحو 

المزيد من اإلنجازات 
والنجاحات
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422.9  مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي عن النصف األول  

20.7 مليون دينار أرباح البنك األردني الكويتي للنصف األول

�صافية  اأرباحًا  العربي  البنك  جمموعة  حققت 
 422.9 بلغت  احلايل  العام  من  الأول  للن�صف 
دولر  مليون   414.9 مع  باملقارنة  دولر  مليون 
منو  وبن�صبة  املا�صي  العام  من  الفرتة  نف�ص  عن 
 559.7 ال�صرائب  قبل  الأرباح  بلغت  فيما   ،%2
التي  النتائج  ان  على  يوؤكد  مما  دولر،  مليون 
على  امل�صتمرة  البنك  قدرة  تعك�ص  حتقيقها  مت 

الو�صول الى اف�صل م�صتويات الداء.
لت�صل  الئتمانية  الت�صهيالت  اجمايل  وارتفعت 
مليار   23.7 مع  مقارنة  دولر  مليار   24.1 اإلى 
دولر كما يف 30 حزيران 2014 كما بلغت ودائع 
حزيران  بنهاية  دولر  مليار   34.8 العمالء 
حزيران  بنهاية  دولر  مليار   34.4 مقابل   2015
2014. وبا�صتثناء اثر التغري يف ا�صعار ال�صرف، 
ودائع  و  الئتمانية  الت�صهيالت  حمفظة  اظهرت 

العمالء ارتفاعا بن�صبة 5% و 4% على التوايل.
�صبيح  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  و�صرح 
ما  للبنك  اليجابية  املالية  النتائج  ان  امل�صري، 
التي  البنك  لنجاحات  وا�صتكمال  توا�صل  ال  هي 
وتاكيدًا  املا�صية  ال�صنوات  خالل  حتقيقها  مت 

من  بالرغم  القوي  الداء  حتقيق  موا�صلة  على 
توؤكد  كما  املنطقة،  ت�صهدها  التي  التحديات 
العربي  البنك  ا�صرتاتيجية  جناح  النتائج  هذه 
امل�صرفية  ال�صواق  متثل  والتي  اخلارجية 
من  به  تتمتع  ملا  نظرا  ركائزها  اإحدى  اخلليجية 

فر�ص منو واعدة واآفاق اإيجابية.
نقاط  لتعزيز  با�صتمرار  ي�صعى  البنك  ان  وبني 
البنك  اعمال  منوذج  بها  يتمتع  التي  القوة 
ومن  النتائج  اف�صل  لتحقيق  منها  وال�صتفادة 
ي�صمح  الذي  بال�صكل  ا�صرتاتيجيته  تنفيذ  اجل 
موقعه  وتعزيز  امل�صتدام  النمو  م�صرية  مبوا�صلة 
اأرقى  وتقدمي  واخلارجية  املحلية  ال�صوق  يف 
مكانة  يعك�ص  مبا  لعمالئه  امل�صرفية  اخلدمات 

اإقليميا و�صمعته املرموقة عامليا. البنك الرائدة 
للبنك  التنفيذي  العام  املدير  اأكد  جانبه  من 
العربي نعمه ال�صباغ اأن البنك ومن خالل كفاءة 
توظيفاته ونتيجة للن�صاطات الت�صغيلية الأ�صا�صية 
 %4 بن�صبة  الت�صغيلية  الرباح  �صايف  منت  فقد 
الى  بال�صافة  دولر،  مليون   590.8 الى  لت�صل 
احتفاظه بن�صبة �صيولة مرتفعة حيث بلغت �صايف 
احتفاظه  %وكذلك   62.5 الودائع  الى  القرو�ص 

بن�صبة كفاية راأ�ص املال بلغت %14.3. 

قال البنك الأردين الكويتي اإنه حقق اأرباحا �صافية 
عن  دينار  مليون   20.7 بقيمة  ال�صريبة(  )بعد 

الن�صف الأول من عام 2015.
الن�صف الول  للبنك خالل  املالية  البيان  وبح�صب 
البنك  اأرباح  بلغت  فقد   ،2015 احلايل  العام  من 
مليون   29 حوايل  املخ�ص�صات  ال�صريبة  قبل 
دينار، يف الوقت الذي بلغ فيه اجمايل الدخل نهاية 

حزيران من العام حوايل 63.9 مليون دينار.
ارتفاع  الى  املالية  البيانات  اأ�صارت  املقابل  يف 
خالل  الكويتي  الردين  البنك  موجودات  جمموع 
الن�صف الول من العام احلايل 2015 لتبلغ حوايل 

2.7 مليار دينار مقارنة مع حوايل 2.6 مليار دينار 
لغاية 31 كانون الول من العام املا�صي 2014.

الكويتي  الردين  البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
خالل  حتقيقه  مت  ما  اأن  الكباريتي،  الكرمي  عبد 
تاأثري  توا�صل  ظل  يف  مر�صيا  يعترب  الأول  الن�صف 
الظروف الإقت�صادية وال�صيا�صية غري املواتية التي 

متر بها املنطقة.
واأكد الكباريتي على ثقته بقدرة البنك على حتقيق 
�صعت  حيث  املقبلة،  الفرتة  يف  اأف�صل  اإجنازات 
ادارة ابنك منذ بداية العام الى حتقيق التوازن بني 
وال�صيا�صات  بالقواعد  الإلتزام  مع  والربحية  النمو 
الأ�صول  جودة  ول�صمان  املخاطر  لإدارة  املعتمدة 

و�صالمة الإ�صتثمارات. 

المصري: النتائج تؤكد 
مواصلة البنك تحقيق 

األداء القوي بالرغم من 
التحديات التي تشهدها 

المنطقة

الكباريتي: البنك 
استطاع تحقيق التوازن 

بين النمو والربحية 
رغم الظروف الصعبة

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

7.73 مليون دينار أرباح التجاري األردني للنصف األول

4.8 مليون دينار أرباح »البنك االستثماري« النصفية

املخ�ص�صات  بعد  ال�صافية  الأرباح  ارتفعت 
الن�صف  يف  الردين  التجاري  لبنك  وال�صريبة 
الأول من العام احلايل 2015 لتبلغ حوايل  اإلى 
مليون   1.57 مع  مقارنة  دينار  مليون   7.73

دينار للفرتة ذاتها من 2014.
قوة  توؤكد  املتحققة  النتائج  اإن  البنك،  وقال 
ال�صتمرار  على  وقدرته  للبنك  املايل  املركز 
النمو  ومعدلت  الجنازات  من  املزيد  بتحقيق 

مبختلف الأن�صطة.
ال�صايغ/  مي�صيل  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
ا�صتمر  البنك  اأن  قولجني،  �صيزر  العام  املدير 
واملنتجات  اخلدمات  تطوير  على  الرتكيز  يف 
الى  تهدف  مدرو�صة  خطط  �صمن  للعمالء 
امل�صريف  القطاع  يف  البنك  بح�صور  الإرتقاء 
التكنولوجيا  تطوير  يف  وال�صتمرار  الأردين، 
الى  الب�صرية  باملوارد  والرتقاء  امل�صرفية 
التدريب  الأداء من خالل  م�صتويات عالية من 
والتطوير امل�صتمر ورفده باخلربات امل�صرفية .

وبني اأن جمموع املوجودات البنك و�صل يف نهاية 
حزيران 2015 اإلى 1.3 مليار دينار مقارنة مع 

حوايل 1.1 مليار دينار لغاية 31 كانون الول 
بلغ  الذي  الوقت  يف   ،2014 املا�صي  العام  من 
الول  الن�صف  خالل  البنك  دخل  اجمايل  فيه 
دينار  مليون   38.3 حوايل  احلايل  العام  من 
مقارنة مع حوايل 19 مليون دينار للفرتة ذاتها 

من العام املا�صي 2014.
مع  من�صجمة  جاءت  املتحققة  النتائج  اإن  وقال 
ا�صرتاتيجية العمل التي يعتمدها البنك، والتي 
اأ�صا�صها ا�صتقطاب املزيد من م�صادر الأموال 
اإدارة  اإطار  يف  وذلك  عالية  بكفاءة  وتوظيفها 
البنك  ا�صتمرار  متوقعا  للمخاطر،  ح�صيفة 
والنجاح وحتقيق  التقدم  املزيد من  يف حتقيق 
من  الثاين  الن�صف  خالل  الرباح  من  املزيد 

هذا العام.
جاء  اليجابية  النتائج  هذه  حتقيق  اإن  وقال 
الأهداف  وبحدود  الإدارة  توقعات  �صمن 
اأف�صل  بتقدمي  ال�صتمرار  ونتيجة  املعتمدة، 
املنتجات واخلدمات امل�صرفية، وتطبيق املزيد 
املبتكرة  امل�صرفية  واخلدمات  احللول  من 
ويعزز  احلاليني  العمالء  احتياجات  يلبي  مبا 
ا�صتقطاب  من  ميكن  ومبا  معهم،  العالقة 

عمالء جدد.

�صافية  اأرباحًا  حقق  اإنه  ال�صتثماري  البنك  قال 
)بعد ال�صريبة( بلغت حوايل 4.83 مليون دينار عن 

الن�صف الأول من عام 2015.
البنك  اأرباح  منت  فقد  املالية،  البيانات  وبح�صب 
من  الأول  الن�صف  باأرباح  مقارنة   ،%48.28 بن�صبة 
 4.58 دينار  مليون   3.26 بلغت  والتي   ،2014 عام 
ال�صريبة  قبل  البنك  اأرباح  وبلغت  كما  دولر،  مليون 
لتبلغ   2015 احلايل  العام  من  الول  الن�صف  خالل 
 4.3 حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   6.8 حوايل 

مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2014.
ال�صتثماري  للبنك  الدخل  اجمايل  بلغ  املقابل  يف 
حوايل   2015 العام  من  حزيران  لنهاية  املتحقق 
18.5 مليون دينار، مقارنة مع حوايل 16.9 مليون 

دينار للفرتة ذاتها من العام املا�صي 2014، يف الوقت 
الذي بلغ فيه جمموع موجودات البنك خالل الن�صف 

الول من العام 2015 حوايل 830 مليون دينار.
ب�صر  ال�صتثماري  البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
البنك  حققها  التي  اليجابية  النتائج  اإن  جردانه، 
الدارة  تعك�ص  احلايل  العام  من  الول  الن�صف  يف 
املمار�صات  باف�صل  واللتزام  للبنك  احل�صيفة 
قدرة  على  دليال  تعترب  النتائج  هذه  ان  كما  املهنية، 
واموال  العمالء  لودائع  المثل  التوظيف  على  البنك 
اف�صل  تقدمي  على  تركيزه  الى  بال�صافة  امل�صاهمني 
احللول واخلدمات امل�صرفية للعمالء بجميع املناطق 

التي يتواجد بها.
واأ�صاف اأن البنك �صيوا�صل حتقيق النتائج املتميزة، 
والهداف  النتائج  اف�صل  حتقيق  الى  �صي�صعى  حيث 

املرجوة مل�صاهميه وعمالئه. 

الصايغ: البنك استمر 
في تطوير الخدمات 

والمنتجات للعمالء 
ضمن خطط مدروسة

جرادنه: النتائج تعتبر 
دليال على قدرة البنك 
على التوظيف األمثل 

لودائع العمالء وأموال 
المساهمين
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

86.4 مليون دينار أرباح بنك اإلسكان نصف السنوية

16.5 مليون دينار أرباح »كابيتال بنك« النصفية

واملخ�ص�صات  ال�صريبة  قبل  الإ�صكان  بنك  اأرباح  منت 
اإلى  بن�صبة 3ر5 باملئة يف الن�صف الأول من العام احلايل 
للفرتة  دينار  مليون  دينار، مقارنة مع 1ر82  مليون  4ر86 

ذاتها من عام 2014.
وقال البنك يف بيان �صحفي حول نتائجه ن�صف ال�صنوية، 
وبلغت  مكانها  راوحت  ال�صريبة  بعد  ال�صافية  الأرباح  اإن 
لفرتة  دينار  مليون  1ر61  مقابل  دينار  مليون  6ر61  نحو 
املقارنة ذاتها، م�صريا يف هذا ال�صدد اإلى اأن ن�صبة �صريبة 
الدخل ارتفعت على البنوك اإلى 35 باملئة اعتبارا من مطلع 

العام احلايل، مقارنة مع 30 باملئة يف 2014.
مارتو  مي�صيل  الدكتور  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
ا�صرتاتيجية  »بف�صل  جاءت  الأول  الن�صف  نتائج  ان 
وانتهاجه  احل�صيفة  و�صيا�صاته  الناجحة  البنك  عمل 
اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي  املتطورة  امل�صريف  العمل  ملعايري 

واملنتجات لعمالئه«.
واأ�صاف، ان جمموع املوجودات يف البنك منا بن�صبة 3ر3 
نهاية  يف  مب�صتواها  مقارنة  دينار  مليار  8ر7  اإلى  باملئة 
باملئة  7ر6  بن�صبة  العمالء  ودائع  اأر�صدة  وارتفعت   ،2014

اإلى 8ر5 مليار دينار وبح�صة �صوقية مقدارها 16 باملئة.
وبني اأن �صايف ر�صيد حمفظة الت�صهيالت الئتمانية ارتفع 
بن�صبة 3ر19 باملئة اإلى 2ر3 مليار دينار لنهاية حزيران من 
العام احلايل، مقارنة مع نهاية عام 2014 وبح�صة �صوقية 

ن�صبتها 7ر12 باملئة.
انعك�صت  الأول  الن�صف  نتائج  اأن  مارتو  الدكتور  واأكد 
متانتها  يوؤكد  البنك مبا  الرئي�صة يف  الأداء  موؤ�صرات  على 
ن�صبة  بلغت  حيث  القائمة،  بالظروف  قيا�صا  ومالءمتها 
ال�صيولة 153 باملئة،  كفاية راأ�ص املال 8ر17 باملئة، ون�صبة 
املركزي  البنك  من  املطلوبة  املعدلت  من  اأعلى  وهما 
الأردين.ولفت اإلى اأن العائد على املوجودات بلغ 6ر1 باملئة 
والعائد على حقوق امللكية 12 باملئة، كما بلغت ن�صبة �صايف 

الت�صهيالت الئتمانية اإلى ودائع العمالء 6ر55 باملئة.
اأن  الدكتور مارتو  اململكة، بني  البنك يف  تو�صع  ويف جمال 
 125 اإلى  العام  بداية  منذ  زاد  العاملة  البنك  فروع  عدد 
جهازا،   214 اإلى  الآيل  ال�صراف  اأجهزة  وعدد  فرعا، 
يف  امل�صريف  للقطاع  �صدارته  على  البنك  حافظ  »وبذلك 

الأردن بعدد الفروع وعدد اأجهزة ال�صراف الآيل«.
و�صل  ودولية  حملية  فروع  �صبكة  البنك  لدى  اأن  وبني 
عددها اإلى 176 فرعا يف الأردن و�صورية واجلزائر ولندن 
وفل�صطني والبحرين، اإ�صافة اإلى مكاتب التمثيل يف العراق 

والإمارات العربية املتحدة وليبيا.
واأكد اأن اإجنازات البنك جاءت من�صجمة مع ا�صرتاتيجية 
العمل بتعزيز مكانته والرتقاء بجودة خدماته ومبا يرقى 
العالقات  ويعزز  احتياجاتهم  ويلبي  العمالء  تطلعات  الى 
يف  اأف�صل  نتائج  البنك  يحقق  اأن  مارتو  توقع  كما  معهم، 

الن�صف الثاين من العام.

بلغت اأرباح كابيتال بنك ال�صافية )بعد ال�صريبة( 
 2015 احلايل  العام  من  الول  الن�صف  خالل 

حوايل 16.5 مليون دينار.
ارباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  بيان  وبح�صب 
من  الول  الن�صف  خالل  ال�صريبة(  )قبل  البنك 
العام احلايل 2015 حوايل 22.5 مليون دينار، يف 
الوقت الذي بلغ فيه اجمايل الدخل املتحقق للبنك 
لنهاية حزيران من العام احلايل 2015 حوايل 44 

مليون دينار.
جمموع  اأن  للبنك،  املالية  البيانات  وا�صارت 
العام  من  الول  الن�صف  خالل  البنك  موجودات 

احلايل بلغت حوايل 3.03 مليار دينار.
وقال رئي�ص جمل�ص ادارة كابيتال بنك با�صم خليل 
ال�صامل، باأن هذه النتائج تاأتي من�صجمة مع اجلهود 

مع الكبرية واملتوا�صلة التي يبذلها الكادر الب�صري 
املوؤهل يف البنك، بالرغم من الأو�صاع الإقت�صادية 
الآثار  عن  والناجتة  املنطقة  م�صتوى  على  ال�صعبة 
ال�صلبية للتفاعالت ال�صيا�صية امل�صطربة يف املنطقة 

العربية.
اأعماله  يف  النمو  حتقيق  وا�صل  البنك  ان  واأ�صاف 
يعترب  بات  حيث  بالتحديات،  مليئة  بيئة  ظل  يف 
تقدمي  يف  املتخ�ص�صة  املوؤ�ص�صات  اأبرز  من  اليوم 
اخلدمات املالية يف اململكة؛ اإذ يقدم لل�صوق الأردين 
امل�صرفية  واخلدمات  احللول  من  متكاملة  حزمة 
متطلبات  لتلبية  امل�صممة  والتجارية  ال�صتثمارية 

العمالء من ال�صركات والأفراد على حد �صواء.
امل�صرفية  اخلدمات  تقدمي  البنك  �صيوا�صل  كما 
التي تتميز بالتنوع واملرونة مبا يتالءم مع احتياجات 
عمالئه من الإفراد املتميزين وال�صركات على حد 

�صواء.

مارتو: البنك انتهج 
معايير العمل المصرفي 

المتطورة لتقديم 
أفضل الخدمات 

لعمالئه

السالم: البنك واصل 
تحقيق النمو في أعماله 

في ظل بيئة مليئة 
بالتحديات

In
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 B
an

ki
ng

 S
ec

to
r

85 INVESTORSامل�ستثمـــــــــــرون         اأيلول  ٢٠١٥



اإلستثمار في القطاع المصرفـي

20.6 مليون دينار أرباح بنك القاهرة عمان النصفية

11.4 مليون دينار أرباح بنك المؤسسة العربية المصرفية للنصف األول

�صافية  اأرباحًا  حقق  اأنه  عمان  القاهرة  قال 
مليون   20.6 حوايل  بلغت  ال�صريبة(  )بعد 
دينار عن الن�صف الأول من عام 2015، مقارنة 
مع حوايل 20.5 مليون دينار للفرتة ذاتها من 

العام املا�صي 2014.
اأرباح  بلغت  فقد  املالية،  البيانات  وبح�صب 
من  الول  الن�صف  خالل  ال�صريبة  قبل  البنك 
لتبلغ حوايل 30.2 مليون  العام احلايل 2015 
دينار، يف الوقت الذي بلغ فيه اجمايل الدخل 
املتحقق لنهاية حزيران من العام 2015 حوايل 

65.5 مليون دينار.
جمموع  ان  الى  املالية  البيانات  واأ�صارت 
الن�صف  خالل  عمان  القاهرة  بنك  موجودات 
الول من العام 2015 بلغت حوايل 2.5 مليار 

دينار.
عمان  القاهرة  بنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
منو  ن�صبة  على  حافظ  البنك  اأن  املفتي،  يزيد 

ا�صتطاعات احلفاظ على م�صتوى  جيدة، حيث 
ال�صنوات  خالل  حققتها  التي  الجنازات 
املا�صية رغم الظروف القت�صادية وال�صيا�صية 

ال�صعبة التي حتيط باملنطقة.
اإلى اأن بنك  اأ�صارت  واأ�صاف ان النتائج املالية 
املرموقة  مكانته  تاكيد  وا�صل  عمان  القاهرة 
ومالءته  قوته  مدى  على  اأكد  كما  ال�صوق،  يف 
املالية، حيث ا�صتطاعت جتاوز كافة التحديات 
واخلروج منها ب�صكل منهجي ومدرو�ص حمققا 

معدلت منو وارباحا متميزة.
عمل  فريق  ميتلك  البنك  ان  الى  املفتي  واأ�صار 
باأعلى  وموؤهلة  مدربة  جمموعة  من  مكونا 
ادارة  جمل�ص  الى  بال�صافة  املهنية،  درجات 
يتميز ب�صرعته يف اتخاذ القرارات التي ت�صب 
ثقة  من  زاد  ما  وهو  امل�صاهمني،  م�صلحة  يف 
التي  اخلدمات  ومب�صتوى  البنك  يف  العمالء 

يقدمها.

عن   ABC امل�صرفية  العربية  املوؤ�ص�صة  بنك  اأعلن 
حيث   2015 عام  من  الأول  للن�صف  اعماله  نتائج 
4ر11  بلغت  ال�صريبة  قبل  �صافية  ارباحا  حقق 
خالل  دينار  مليون  2ر9  مع  مقارنة  دينار  مليون 
ن�صبتها  بزيادة  اأي  ال�صابق  العام  من  الفرتة  نف�ص 

.%24
�صيمونا  العام  املدير  �صرحت  فقد  املنا�صبة  وبهذه 
البنك  حققها  التي  الإيجابية  النتائج  »اإن  �صابيال 
خالل الن�صف الأول من العام 2015 جاءت بالرغم 
من الظروف القت�صادية وال�صيا�صية التي متر بها 
املنطقة بف�صل ا�صرتاتيجية وا�صحة وطموحة ترمي 
اإلى زيادة ح�صة البنك ال�صوقية يف كافة القطاعات 
على  العمل  خالل  من  التجزئة  قطاع  �صيما  ول 
تنويع خدماته ومنتجاته امل�صرفية وتو�صيع قاعدة 
ال�صوق  يف  جديد  هو  ما  كل  يواكب  ب�صكل  عمالئه 

امل�صريف«. 
كما ا�صارت »�صابيال« اإلى اأن البنك ما زال م�صتمرًا 
الكم  على  النوع  بتغليب  املتمثل  ونهجه  ب�صيا�صته 
واملحافظة على حمفظة ائتمانية ذات جودة عالية.

اجمايل  و�صل  فقد  املالية،  النتائج  �صعيد  وعلى 
2ر23  الى  العام  من  الأول  الن�صف  خالل  الدخل 
مليون دينار مقابل 5ر21 مليون دينار خالل نف�ص 
اأي بزيادة مقدارها %8،  الفرتة من العام ال�صابق 
ما  والعمولت  الفوائد  من  اليرادات  �صكلت  حيث 

ن�صبته 87% من هذا الدخل. 
و�صل  فقد  املايل  املركز  قائمة  �صعيد  على  اما 
يف  دينار،  مليار  091ر1  الى  املوجودات  اجمايل 
اإلى  الئتمانية  الت�صهيالت  حمفظة  و�صلت  حني 
العمالء  ودائع  �صعيد  على  اما  دينار،  مليون   493
مقابل  دينار  مليون   696 الى  لت�صل  ارتفعت  فقد 

687 مليون دينار كما يف نهاية العام ال�صابق.

المفتي: استطعنا 
الحفاظ على مستوى 

اإلنجازات التي حققناها 
خالل السنوات الماضية

سابيال: البنك ما زال 
مستمراً بسياسته 

ونهجه المتمثل 
بتغليب النوع على الكم
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

10.2 مليون دينار أرباح »بنك االتحاد« النصفية

11.2 مليون دينار أرباح »االستثمار العربي األردني« النصفية

)بعد  ال�صافية  الحتاد  بنك  اأرباح  بلغت 
عن  دينار  مليون   10.2 حوايل  ال�صريبة( 

الن�صف الأول من عام 2015.
وبح�صب بيان البيانات املالية، فقد بلغت ارباح 
الول  الن�صف  خالل  ال�صريبة(  )قبل  البنك 
من العام احلايل 2015 حوايل 16 مليون دينار، 
يف الوقت الذي بلغ فيه اجمايل الدخل املتحقق 
للبنك لنهاية حزيران من العام احلايل 2015 
حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   41.5 حوايل 
العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   36.8

املا�صي 2014.
جمموع  اأن  للبنك،  املالية  البيانات  وا�صارت 
موجودات البنك خالل الن�صف الول من العام 

احلايل بلغت حوايل 2.2 مليار دينار.
بنك الحتاد ع�صام  ادارة  رئي�ص جمل�ص  وقال 
ال�صعبة  الظروف  من  وبالرغم  اأنه  ال�صلفيتي، 
وال�صرابات  العاملي  القت�صاد  بها  مر  التي 
اأن  اإل  املنطقة،  دول  ت�صهدها  التي  ال�صيا�صية 

البنك ا�صتطاع احلد من الآثار ال�صلبية لالأزمة 
اأنواع  كافة  جتاه  املتحفظة  �صيا�صته  بف�صل 
اأن�صطته  توجيه  باإعادة  قام  حيث  املخاطر، 
القت�صادية  القطاعات  عن  بعيدًا  التمويلية 
�صيا�صته  ومراجعة  املالية،  بالأزمة  تاأثرت  التي 

ال�صتثمارية.
واأ�صاف اأن بنك الحتاد ا�صتطاع موا�صلة تنفيذ 
خطته ال�صرتاتيجية واملتمثلة يف تعزيز م�صادر 
باقة  وتنويع  ال�صوقية  ح�صته  وزيادة  اأمواله 

خدماته امل�صرفية وطرح منتجات مبتكرة.
وبني ان ما حققه البنك من نتائج توؤكد ا�صتمرار 
تقدمه ومنوه ليعزز موقعه يف القطاع امل�صريف 
الأردين على الرغم من التاأثريات ال�صلبية على 
املحيطة  املنطقة  ت�صهده  ملا  الوطني  القت�صاد 
مو�صحا  واقت�صادية،  �صيا�صية  اأزمات  من 
مع  التعامل  يف  اأثبتت  البنك  اإ�صرتاتيجية  اأن 
على  وقدرتها  جناحها  املختلفة  املالية  الأدوات 
البنك  ا�صتمرار  و  املختلفة  املعوقات  تخطي 
ال�صناعة  ت�صهدها  التي  التطورات  مواكبة  يف 

امل�صرفية.

حقق  اإنه  الأردين  العربي  ال�صتثمار  بنك  قال 
اأرباحا �صافية )بعد ال�صريبة( بقيمة 11.2 مليون 

دينار عن الن�صف الأول من عام 2015.
اأرباح  منت  فقد  للبنك،  املالية  البيانات  وبح�صب 
الن�صف  باأرباح  مقارنة   %15.68 بن�صبة  البنك 
مليون   9.74 بلغت  والتي   2014 عام  من  الأول 

دينار.
الن�صف  خالل  ال�صريبة  قبل  البنك  ارباح  وبلغت 
الول من العام احلايل 2015 حوايل 16.2 مليون 
للفرتة  دينار  مليون   13 حوايل  مع  مقارنة  دينار 
ذاتها من العام املا�صي 2014، يف الوقت الذي بلغ 
فيه اجمايل دخل البنك لنهاية حزيران من العام 
مقارنة  دينار  مليون   34.4 حوايل   2015 احلايل 
مع حوايل 23 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام 

املا�صي 2014.
موجودات  جمموع  ان  املالية،  البيانات  وا�صارت 
الن�صف  خالل  الأردين  العربي  ال�صتثمار  بنك 
مليار   1.7 حوايل   2015 احلايل  العام  من  الول 

دينار.
بنك  العام  املدير  ادارة/  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
انه  القا�صي،  هاين  الأردين  العربي  ال�صتثمار 
بالرغم من ال�صيا�صة املتحفظة التي ينتهجها جتاه 
و�صالمة  جودة  على  وحر�صه  املخاطر  اأنواع  كافة 
ومالءة  �صيولة  ن�صب  على  واملحافظة  موجوداته، 
منا�صبة، ال اأن البنك ا�صتمر خالل الن�صف الأول 
يف  جيدة  منو  ن�صب  حتقيق  يف   2015 العام  من 

الت�صهيالت والودائع والإيرادات الت�صغيلية.
من  الول  الن�صف  خالل  قام  البنك  ان  واأ�صاف 
ملواجهة  مركزه  تقوية  يف   2015 احلايل  العام 

الظروف احلالية.
واأكد القا�صي على عزم البنك موا�صلة تنفيذ خطته 
اأمواله  م�صادر  تعزيز  يف  املتمثلة  ال�صرتاتيجية 
القطاعات  خمتلف  يف  ال�صوقية  ح�صته  وزيادة 
�صغرية  وموؤ�ص�صات  واأفراد  �صركات  من  الإنتاجية 
على  وتركيزه  البنك  حر�ص  ومبينًا  ومتو�صطة، 
تنمية هذه القطاعات املتنوعة، وتو�صيع قاعدتها، 
ملوا�صلة  �صمانًا  لها  املقدمة  اخلدمات  وتعزيز 

حتقيق الأرباح ب�صكل �صحي و�صليم.

السلفيتي: البنك 
استمر في مواكبة 

التطورات التي تشهدها 
الصناعة المصرفية

القاضي: البنك عمل على 
تقوية مركزه واحتياطاته 
لمواجهة الظروف الحالية 
وتحقيق النتائج المتميزة
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البنك مستمر بتطوير منتجاته لتكون مالئمة لمتطلبات واحتياجات العمالء وفق أعلى المواصفات

بنك االتحاد... المصداقية واالمان
 في التعامالت المالية والمصرفية

ال�صلفيتي،  ع�صام  الحتاد  بنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  اأكد 
اأن الأردن بات اليوم املالذ الآمن لال�صتثمارات يف منطقة 
وامن  ا�صتقرار  من  به  يتمتع  ملا  وذلك  الو�صط،  ال�صرق 
المر  ال�صيا�صية،  ال�صرابات  من  تعاين  منطقة  و�صط 
الذي ي�صتوجب على احلكومة ا�صتغالل هذه امليزة للنهو�ص 

بالقت�صاد الوطني.
وقال خالل حديثه لـ »امل�صتثمرون« ان ال�صتقرار ال�صيا�صي 
النمو  لتحقيق  العامل  دول  كافة  يف  رئي�صيا  عن�صرا  يعترب 
ا�صتغالله  الردن، فالبد من  به  يتميز  ما  وهو  القت�صادي 
لزيادة يف حجم ال�صتثمارات القادمة الى اململكة ب�صكل عام 

وخا�صة تلك التي من دول اخلليج العربي.
واأ�صاف اأن الردن بال�صافة الى متتعه بالمن وال�صتقرار 
يف  هائلة  وامكانيات  مقومات  ميتلك  فهو  ال�صيا�صي، 
خمتلف القطاعات والتي من �صانها النهو�ص بواقع احلياة 
ال�صرتاتيجي  مبوقعها  اململكة  متتاز  حيث  القت�صادية، 
اوروبا،  الى  ومنها  برتكيا  العربي  اخلليج  دول  يربط  الذي 

على  نوعها  من  فريدة  �صياحية  مقومات  متتلك  كما 
والجانب  اخلليجيني  ال�صياح  رغبات  تلبي  العاملي  امل�صتوى 
الب�صرية  العقول  امتالكه  الى  بال�صافة  »الوروبيني«، 
لذلك  املتطورة،  والتكنلوجيا  واملدربة  املوؤهلة  والكوادر 
ميكن اعتباره »قاعدة للخدمات ال�صياحية وال�صتثمارية يف 

منطقة ال�صرق الو�صط«.
ال�صتقرار  الأمن  تعزيز  على  الرتكيز  الى  ال�صلفيتي  ودعا 
التي تتمتع به اململكة لزيادة حجم ال�صتثمارات، واإلى تطوير 
العمل يف القطاع العام مبا يخدم القت�صاد الوطني وي�صاعد 
رجال العمال وامل�صتثمرين على اقامة واجناح م�صاريعهم 

يف اململكة من خالل تقدمي ومنح خمتلف الت�صهيالت.
للم�صتثمرين  احلوافز  تقدمي  احلكومة  طالب  املقابل  يف 
اعمالهم  تطوير  يف  م�صاعدتهم  اأجل  من  العمال،  ورجال 
وم�صاريعهم يف اململكة، وتطوير اآلية تعامل موظفي القطاع 
العام مع امل�صتثمرين، بال�صافة اإلى تعزيز وتن�صيط التعاون 
التي  القطاعات  وكافة  التمويل  و�صركات  امل�صتثمرين  بني 

كافة  تذليل  بهدف  عام،  ب�صكل  العمال  رجال  يحتاجها 
على  العامة  باملنفعة  يعود  مبا  تواجههم  التي  املعقيات 

القت�صاد الوطني.
اأن البنك  وفيما يتعلق بن�صاط بنك الحتاد، اكد ال�صلفيتي 
الأردن  داخل  تعمل  التي  امل�صارف  اأكرب  من  يتعرب  اليوم 
تطوير  البنوك من خالل  مقدمة  وهو يف  واكرثها جناحا، 

حجم اعماله وا�صتثماراته.
مالئمة  لتكون  منتجاته  بتطوير  م�صتمر  البنك  ان  وقال 
ملتطلبات واحتياجات العمالء وفق اعلى املوا�صفات العاملية، 
فخطة عمل البنك تت�صمن موا�صلته العمل يف تنمية كوادره 
وتقدمي  التدريبية،  الدورات  تكثيف  خالل  من  الب�صرية 
اإلى حتقيق زيادة يف  باقة من اخلدمات املتطورة، وال�صعي 
الإيرادات مع تخفي�ص امل�صاريف، مبا يحقق قيمة م�صافة 
الو�صائل  اأحدث  ا�صتخدام  يف  وال�صتمرار  امل�صاهمني،  اإلى 
اإلى  التي ت�صاعد على رفع م�صتوى اخلدمة املقدمة  التقنية 

العمالء.

أخبار البنوك

السلفيتي: البنك 
يتميز بالمرونة 

التي يتعامل بها مع 
العمالء والخدمات 

التي يقدمها

هوية البنك مستوحاة 
من مالمح الوطن 

وما يتمّثل فيها 
من طموح وشغف 

وحضارة
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على الحكومة تقديم الحوافز للمستثمرين ورجال األعمال لمساعدتهم في تطوير مشاريعهم

األردن يمتلك مقومات هائلة تساعد في جلب 
االستثمارات أبرزها تمتعه باالمن واالستقرار

من  اجلديدة  املوؤ�ص�صية  هويتنا  ا�صتوحينا  »لقد  ويقول 
مالمح الوطن وما يتمّثل فيها من طموح و�صغف وح�صارة، 
الأردن  طبيعة  ومن  ال�صبعة  عّمان  تالل  من  فا�صتلهمناها 
وت�صكيالته اجلغرافية الفريدة، ومن جنمة علمنا ال�ّصباعية 
رمز العّزة، ومن عراقة قيمنا ودفء روابطنا الأ�صرية، ومن 
متانة ال�صراكات التي ُبنيت لتدوم وتزدهر وتبقى. ومن هنا 
انطلقنا بروؤية تعك�ُص تقديرنا ملدى متيُّز عمالئنا و�صركائنا، 
والتزامنا بدورنا يف موا�صلة تقدمي خدمات مالّية وم�صرفّية 

موثوقة وم�صّممة بعناية لتلّبي احتياجات اجلميع«.
ويقول رئي�ص جمل�ص ادارة بنك الحتاد، ان ما مييز البنك 
هو املرونة التي يتعامل بها مع العمالء، حيث »نعمل بذكاء 
ميكننا  مبا  حولنا  من  وامل�صتجّدات  التطورات  مع  ونتكّيف 
�صعينا  بكفاءة عالية، مع  الإ�صتجابة ملتطلبات عمالئنا  من 
عن  بعيدة  مبدعة  واأفكار  جديدة  حلول  عن  دوما  للبحث 

النمطّية واملمار�صات التقليدية«.
واإحرتام  �صفافية  بكل  عمالئنا  مع  نتعامل  »اننا  وي�صيف 
ونحر�ص على تطبيق اأف�صل املمار�صات املهنية مع الإلتزام 
ورغبات  اإحتياجات  لتفهم  ن�صعى  حيث  العمل،  باأخالقيات 
الأن�صب  امل�صورة  لهم  لنقدم  الفردية  ومتطلباتهم  عمالئنا 

واحللول املالية وامل�صرفية الأكرث مالءمة لهم«.
لذلك ميكن القول بان بنك الحتاد، ميكن اعتباره مركزا 
وامل�صرفية  املالية  تعامالته  اإ�صتمرارية  ي�صمن  قويا  ماليا 
احلاكمية  باعتماد  وا�صتقرار،  وم�صداقية  اأمان  بكل 

املوؤ�ص�صية وتطبيق اأف�صل املمار�صات.

أخبار البنوك
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للسنة الثانية على التوالي

»البنك العربي« أفضل بنك 
للتمويل التجاري في الشرق األوسط

متويل  بنك  »اأف�صل  جائزة  على  موؤخرًا  العربي  البنك  حاز 
فاينان�ص«  »اإمييا  جملة  من  الأو�صط«  ال�صرق  يف  جتاري 
العاملّية لل�صنة الثانية على التوايل، وذلك بناًء على جمموعة 
والنمو  ال�صوقية  احل�صة  مثل  والتنظيم  الأداء  معايري  من 

والبتكار وال�صرتاتيجية.
العام  املدير  نائب  قالت  الإجناز،  هذا  على  تعليقها  ويف 
ح�صولنا  »اإّن  ال�صادق:  رندة  العربي  البنك  يف  التنفيذي 
يعك�ص  التوايل،  على  الثانية  ولل�صنة  اجلائزة  هذه  على 
البنك  بها  يحظى  التي  املرموقة  وال�صمعة  العالية  الثقة 
ويوؤّكد  والعاملية،  والإقليمية  املحلية  الأ�صعدة  خمتلف  على 
التمويل  �صعيد  على  الرائدة  البنك  مكانة  نف�صه  الوقت  يف 

التجاري يف املنطقة«. 
واأ�صافت: »اإن النت�صار اجلغرايف الوا�صع ل�صبكة فروع البنك 
العربي والتي ت�صم ما يزيد على 600 فرع حول العامل، يتيح 
لنا توفري حلول م�صرفّية للم�صّدرين وامل�صتوردين املحليني، 
اإلى  حتتاج  التي  والعاملية  الإقليمية  ال�صركات  اإلى  اإ�صافة 

خدمات التمويل التجاري عرب الدول«. 
النقد  اإدارة  مديرة  اأول-  رئي�ص  نائب  قالت   جهتها،  من 
»اإنّنا  التلهوين:  ناديا  العربي  البنك  يف  التجاري  والتمويل 
يف البنك العربي نحر�ص دومًا على تعزيز ثقة عمالئنا بنا، 
ونرى يف هذا التكرمي والإجناز حافزًا اإ�صافيًا لبذل املزيد 
واحللول  املنتجات  اأف�صل  بتقدمي  لال�صتمرار  اجلهد  من 
امل�صرفية املناف�صة لعمالئنا من خالل كوادرنا املتخ�ص�صة 

واملتواجدة عرب فروعنا حول العامل«.
العامليتني  املال  جملتي  من  كل  منحت  مت�صل  �صعيد  وعلى 
يوروموين واذا بانكر ال�صرق الأو�صط البنك العربي جائزة 
اأقيما  منف�صلني  وذلك يف حفلني  الأردن«،  بنك يف  »اأف�صل 
يف مدينة دبي بح�صور العديد من كبار امل�صرفيني العامليني 
من  جمموعة  اإلى  بالإ�صافة  والإعالم  ال�صحافة  وممثلي 

اخلرباء وال�صت�صاريني يف القطاع امل�صريف. 
ومنحت جملة »يوروموين« البنك العربي جائزة اأف�صل بنك 
يف الأردن لل�صنة الثامنة على التوايل تقديرًا له على اجلهود 
واحللول  اخلدمات  تقدمي  جمال  يف  يبذلها  التي  الكبرية 
يف  الرائدة  م�صاهمته  اإلى  بالإ�صافة  املختلفة  امل�صرفّية 

ال�صوق الأردين. 
ومت اختيار البنك لهذه اجلائزة بعد اإجراء درا�صة �صمولية 
الأداء  والنوعية مثل موؤ�صرات  الكمية  العوامل  ملجموعة من 
عامل  اإلى  بالإ�صافة  للبنك،  املالية  والن�صب  الرئي�صية 

البتكار خالل فرتة ال 12 �صهرًا. 
اأما اجلائزة املقدمة من جمّلة »ذا بانكر ال�صرق الأو�صط«، 
اأجرتها  حتليلية  درا�صة  على  بناًء  البنك  عليها  حاز  فقد 
ركّزت  حيث  الأو�صط،  ال�صرق  يف  البنوك  اأداء  حول  املجلة 
الإجمالية  والإيرادات  البنوك  اأ�صول  على  الدرا�صة  هذه 

والأرباح ال�صافية والكفاءة ومعدلت النمو فيها. 
يف املقابل وقع البنك العربي ومركز تطوير الأعمال موؤخرًا 
�صل�صلة  ودعم  برعاية  مبوجبها  البنك  يقوم  تعاون،  اتفاقية 

ن�صاطات وبرامج املركز والتي �صتقام يف حمافظة الطفيلة 
الأعمال  تطوير  مركز  �صينظم  حيث  احلايل.  العام  خالل 
الطلبة  �صتخدم  التي  والن�صاطات  الفعاليات  من  �صل�صلة 
التقنية،  الطفيلة  جامعة  وطالب  املحافظة  من  اخلريجني 
كال  من  ال�صباب  املجتمع  اأفراد  من  عدد  اإلى  بالإ�صافة 
املركز  وبرامج  مبادرات  مظلة  حتت  وذلك  اجلن�صني، 
والتوظيف،  للتدريب  »مهارات«  برنامج  وهي:  الرئي�صية 

وبرنامج »مهارات« الريادة ال�صبابية. 
جهود  دعم  اأهمها  حماور،  عدة  على  التعاون  هذا  ويركز 
املهارات  وتعزيز  القدرات  بناء  يف  الأعمال  تطوير  مركز 
واأ�صحاب  الرياديني  وم�صاندة  اجلدد  واخلريجني  للطلبة 
اأ�صحاب  م�صاندة  جانب  اإلى  م�صاريعهم،  اإن�صاء  يف  الأفكار 
وتناف�صية  كفاءة  تعزيز  يف  وال�صغرية  النا�صئة  امل�صاريع 
�صابة  م�صاريع  خلق  ي�صمن  مبا  و�صركاتهم  م�صاريعهم 

م�صتدامة. 
ومن اجلدير ذكره، فقد ا�صتفاد حتى الآن 25 طالبا وطالبة 
التحقوا  حيث  التعاون،  هذا  من  الطفيلة  حمافظة  من 
بور�صة عمل »مهارات« التدريبية جل�صر الفجوة بني املرحلة 
مفاهيم  لتطوير  »مهارات«  عمل  وور�ص  والعمل،  الأكادميية 

الريادة ال�صبابية. 
ويف تعليقه على هذه التفاقية، قال نائب رئي�ص اأول- مدير 
ح�صن:  احلاج  طارق  العربي  البنك  يف  الرباندجن  اإدارة 
»ياأتي توقيع هذه التفاقية �صمن اطار توجه البنك العربي 
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لال�صتدامة والتعاون املجتمعي، وذلك للم�صاهمة يف تطوير 
امل�صاريع  اأ�صحاب  وم�صاندة  الأردين  املجتمع  وخدمة 
النا�صئة وال�صغرية وتعزيز الفر�ص امل�صتقبلّية اأمام الطلبة 

واخلريجني اجلدد.« 
تطوير  مركز  مع  تعاوننا  خالل  من  ن�صعى  :اننا  واأ�صاف 
الأعمال الى دعم �صل�صلة ن�صاطات برامج املركز ذات الُبعد 
الأعمال  ريادة  مبداأ  تعزيز  بهدف  والجتماعي  التنموي 
احتياجات  وتلبية  املحلية  القدرات  تنمية  يف  وامل�صاهمة 
ومتطلبات املجتمع املحلي والعمل على توفري حلول مبتكرة 

وم�صتدامة لها. 
تطوير  ملركز  التنفيذي  الرئي�ص  قال  جانبه  ومن 

البنك  مع  تعاوننا  اإن  ا�صتيتية:  نايف  الأعمال 
تطوير  مركز  توجه  �صمن  ياأتي  العربي 

الردنية  ال�صركات  لإ�صراك  الأعمال 
املتميزة، والتي تهدف خلدمة املجتمع 

باملحافظات،  وخا�صة  املحلي 
التنموية  العملية  يف  لإدماجها 
التي نقوم بها من خالل براجمنا 
ت�صليط  اإلى  اإ�صافًة  املختلفة، 
البارز  البنك  دور  على  ال�صوء 
خمتلف  �صمن  ال�صباب  دعم  يف 
لدخول  وتاأهيلهم  املحافظات 
احل�صول  اأجل  من  العمل  �صوق 

من  وذلك  منا�صبة،  وظائف  على 
القطاع  �صركات  مع  ربطهم  خالل 

فتح  على  م�صاعدتهم  اأو  اخلا�ص 
مهمًا  جزًء  ليكونوا  اخلا�صة،  اأعمالهم 

من عمليات اإيجاد الوظائف امل�صتدامة يف 
الأردن. كما نثمن دور البنك العربي ونتمنى 

من املوؤ�ص�صات الأخرى يف الأردن تبني هذا النهج 
املحافظات،  خمتلف  تنمية  يف  ال�صرتاك  حيث  من 

ما  التعاون  بتحقيق  امللك  جاللة  لروؤية  وتنفيذًا  متا�صيًا 
الأردين  ال�صباب  تنمية  يف  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني 
واعطائهم الفر�ص املنا�صبة وتنمية دور ال�صركات ال�صغرية 

واملتو�صطة. 
ور�ص  اإقامتها  املقرر  والن�صاطات  الفعاليات  و�صتت�صمن 
املرحلة  بني  الفجوة  لتقليل  التدريبية  مهارات  عمل 
مفاهيم  لتطوير  مهارات  عمل  وور�ص  والعمل،  الأكادميية 
مني  والتوجيهية  الإر�صادية  والفعالية  ال�صبابية،  الريادة 
ال�صباب،  متكني  واأ�صبوع  للريادة،  التدريبي  واملع�صكر  غري، 
والندوات التوعوية املوجهة لأفراد الأ�صرة حول متكني املراأة 
عن  ف�صاًل  القت�صادية،  التنمية  يف  ال�صبابية  وامل�صاركة 

املعار�ص الوظيفية وغريها.
حلول  توفري  على  الدائم  حر�صه  اإطار  ويف 

العربي  البنك  اعلن  لعمالئه،  متكاملة   م�صرفية 
اأنه بداأ تقدمي قرو�ص عقارية للمغرتبني الأردنيني املقيمني 
يف بع�ص دول اخلليج العربي، والتي متكنهم من متويل �صراء 
العقار يف الأردن من خالل اأي فرع من فروع البنك املنت�صرة 

يف بلد اإقامتهم اأو يف الأردن. 
وي�صتمل القر�ص العقاري للمغرتبني على العديد من املزايا 
الراغبني  البنك  عمالء  احتياجات  تلبي  التي  التف�صيلية 
باأ�صعار  اأر�ص  �صراء  اأو  ل�صراء منزل  باحل�صول على متويل 
ة  ئد فا

ف�صة  وفرتة �صداد منا
مرنه من خالل مبلغ القر�ص الذي يتنا�صب مع احتياجاتهم 

وذلك يف ظل اإجراءات مب�صطة. 
اخلدمات  جمموعة  »مدير  تنفيذي  رئي�ص  نائب  وقال 
«اإننا  احل�صيني:  نعيم  العربي  البنك  يف  لالأفراد  امل�صرفية 
واخلدمات  املنتجات  لتقدمي  دومًا  ن�صعى  العربي  البنك  يف 
والتي توفر لعمالئنا قيمة م�صافة  الأكرث متيزًا،  امل�صرفية 
هو  الأ�صا�صي  فهدفنا  تطلعاتهم،  وتواكب  احتياجاتهم  تلبي 

تزويد عمالئنا باحللول امل�صرفية ذات املرونة والكفاءة. 
فروعه  �صبكة  خالل  من  العربي  البنك  ي�صعى  واأ�صاف: 
املمتدة اإقليميا تقدمي القرو�ص العقارية للمغرتبني الأردنيني 
م�صتوى  وبنف�ص  تواجدوا  حيثما  لعمالئه  الدعم  توفري  الى 

اخلدمة. 
متاحة  العقارية  القرو�ص  اأن  اإلى  هنا  الإ�صارة  وجتدر 
للمغرتبني الأردنيني املقيمني يف الإمارات وقطر والبحرين 

وال�صعودية والكويت وُعمان.
ال�صنوي  تقريره  العربي  البنك  اأ�صدر  اخرى  جهة  من 
واإجنازات  لأداء  ملخ�صًا  ُيعد  والذي  لال�صتدامة  اخلام�ص 
البنك يف املجالت الجتماعية والبيئية والقت�صادية للعام 

.2014
خمتلف  يف  البنك  لعمليات  مف�صاًل  �صجاًل  التقرير  ويقدم 
والتي  ال�صفافية  �صيا�صة  مع  ان�صجامًا  ال�صتدامة  جمالت 
ينتهجها البنك العربي بهدف تعزيز التوا�صل الإيجابي مع 

كافة اجلهات ذات العالقة. 
بان�صجامه  للعام2014  ال�صتدامة  تقرير  ويتمّيز 
 G4 الرابع  اجليل   - التوجيهية  املبادئ  مع 
التقارير  مبادرة  و�صعتها  التي  احلديثة 
ت�صتند  والتي   )GRI( العاملية 
واإعداد  حتديد  عملية  على  اأ�صا�صًا 
اأهمية  الأكرث  اجلوانب  التقارير حول 
الأثار  على  بالرتكيز  للموؤ�ص�صات 
والبيئية  والقت�صادية  الجتماعية 
اإعداد  ت�صمن  والتي  الأ�صا�صية، 
دقة  واأكرث  ا�صرتاتيجية  اأكرث  تقارير 
وم�صداقية، ف�صاًل عن �صهولة اإيجاد 
للقارئ.  املعلومات والت�صفح بالن�صبة 
عالوة على ذلك، تت�صمن التقارير التي 
التوجيهية  للمبادئ  وفقًا  اإعدادها  مت 
موا�صيع  حول  املعلومات  من  مزيد   G4
والنزاهة  والأخالقيات  ال�صليمة  احلاكمية 
وانبعاثات  الف�صاد  ومكافحة  التوريد  و�صل�صلة 

الغازات الدفيئة. 
اأول  رئي�ص  نائب  قال  التقرير  هذا  اإ�صدار  على  تعليقه  ويف 
مدير اإدارة الرباندجن يف البنك العربي طارق احلاج ح�صن: 
لال�صتدامة  املتكامل  لتقريره  العربي  البنك  ا�صدار  اإّن 
ولل�صنة اخلام�صة على التوايل ا�صتنادا للمتطلبات واملعايري 
البنك  يوليه  الذي  اخلا�ص  الهتمام  مدى  يعك�ص  العاملية، 
يعمل  بحيث  الجتماعية  مل�صوؤوليته  ال�صرتاتيجي  باجلانب 
وفقًا خلطة وا�صحة لتفعيل ودمج مفهوم ال�صتدامة مبعناها 
ال�صامل �صمن اأعمال البنك واأن�صطته وممار�صاته اليومية.  
ُي�صدر  الأردن  يف  بنك  اأول  العربي  البنك  يعترب  واأ�صاف: 
تقريره لال�صتدامة وفقًا للمبادئ التوجيهّية- اجليل الرابع 
ت�صمن  بحيث  العاملّية،  التقارير  ملبادرة  احلديثة   G4
ال�صرتاتيجي  العربي  البنك  لنهج  مف�صاًل  عر�صًا  التقرير 
والبيئي  والجتماعي  القت�صادي  ال�صعيد  على  واإجنازاته 

خالل العام 2014. 

أصدر تقريره الخامس لالستدامة

يقدم قروضًا عقارية للمغتربين في اإلمارات 
وقطر والبحرين والسعودية والكويت وُعمان
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 ABC نتائج أعمال بنك
للنصف األول من العام 2015

الأول  للن�صف  اعماله  نتائج  ABC عن  بنك  اأعلن 
قبل  �صافية  ارباحا  حقق  حيث   2015 عام  من 
ال�صريبة بلغت 4ر11 مليون دينار مقارنة مع 2ر9 
مليون دينار خالل نف�ص الفرتة من العام ال�صابق 

اأي بزيادة ن�صبتها %24.
�صيمونا  ال�صيدة  �صرحت  فقد  املنا�صبة  وبهذه 
التي  الإيجابية  النتائج  »اإن  العام  املدير  �صابيال 
العام  من  الأول  الن�صف  خالل  البنك  حققها 
القت�صادية  الظروف  من  بالرغم  جاءت   2015
بف�صل  املنطقة  بها  متر  التي  وال�صيا�صية 
زيادة  اإلى  ترمي  وطموحة  وا�صحة  ا�صرتاتيجية 

ح�صة البنك ال�صوقية يف كافة القطاعات ول �صيما 
قطاع التجزئة من خالل العمل على تنويع خدماته 
ومنتجاته امل�صرفية وتو�صيع قاعدة عمالئه ب�صكل 
امل�صريف. كما  ال�صوق  يواكب كل ما هو جديد يف 
زال  ما  البنك  اأن  اإلى  »�صابيال«  ال�صيدة  ا�صارت 
م�صتمرًا ب�صيا�صته ونهجه املتمثل بتغليب النوع على 
الكم واملحافظة على حمفظة ائتمانية ذات جودة 

عالية.
اجمايل  و�صل  فقد  املالية  النتائج  �صعيد  وعلى   
الى 2ر23  العام  الأول من  الن�صف  الدخل خالل 
مليون دينار مقابل 5ر21 مليون دينار خالل نف�ص 

الفرتة من العام ال�صابق اأي بزيادة مقدارها %8، 
حيث �صكلت اليرادات من الفوائد والعمولت ما 

ن�صبته 87% من هذا الدخل. 
و�صل  فقد  املايل  املركز  قائمة  �صعيد  على  اما 
يف  دينار،  مليار  091ر1  الى  املوجودات  اجمايل 
اإلى  الئتمانية  الت�صهيالت  حمفظة  و�صلت  حني 
العمالء  اما على �صعيد ودائع  493 مليون دينار. 
مقابل  دينار  مليون  الى 696  لت�صل  ارتفعت  فقد 

687 مليون دينار كما يف نهاية العام ال�صابق.
وجتدر ال�صارة الى ان هذه النتائج ل زالت اولية 
حيث انها خا�صعة ملوافقة البنك املركزي الردين. 
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بنك المؤسسة العربية المصرفية 
يدعم مبادرة التعليم األردنية 

 ABC امل�صرفية  العربية  املوؤ�ص�صة  بنك  قام 
لتطبيق  الأردنية  التعليم  مبادرة  بدعم 
يف  التكنولوجيا  لدمج  التعليمي  منوذجها 
التعليم يف جمموعة من مدار�ص وزارة الرتبية 

والتعليم.
امل�صوؤولية  من  انطالقًا  اخلطوة  هذه  وجاءت 
التعليم  باأن  منه  واإميانًا  للبنك  الجتماعية 
العقول، وحر�صًا منه  ت�صكل  التي  الروافد  اأحد 
احتياجات  من  جزء  تلبيه  يف  امل�صاهمة  على 
خا�صة  الأولى  الدرجة  يف  والطالبات  الطالب 
القرن  مهارات  وتعزيز  بالبداع  يتعلق  فيما 

والع�صرين. الواحد 
ب�صوتي  �صيمونا  للبنك  العام  املدير  واأعربت 
الرئي�ص  الى  التربع  ملبلغ  ت�صليمها  اثناء 
نرمني  الردنية  التعليم  ملبادرة  التنفيذي 

للمبادرة  بدعمها  �صعادتها  عن  النابل�صي، 
 ABC بنك  التزام  �صمن  ياأتي  والذي 
خا�صة  املجتمع،  نحو  الجتماعية  مب�صوؤوليته 
الرتبية  وزارة  جهود  تدعم  املبادرة  هذه  وان 
عرب  التعليم  خمرجات  حت�صني  يف  والتعليم 
التوظيف الفّعال للم�صادر التكنولوجّية ومتكني 
بفاعلية  امل�صادر  تلك  مع  التعامل  من  املعلمني 
ال�صرتاتيجيات  ل�صتخدام  وت�صخريها  وكفاءة 
على  بالفائدة  يعود  مبا  احلديثة  التعليمية 

واجتماعيًا. اأكادمييًا  الطلبة 
قد  النموذج  باأن  النابل�صي«   « اأو�صحت  بدورها 
باملرونه  يت�صم  وهو   2010 العام  مت اطالقه يف 
والقابلية للتطبيق يف خمتلف البيئات التعليمية 
بناًء على احتياجات املدار�ص وا�صتعدادها، وقد 
التعليمية  اخلربات  على  بالعتماد  تطويره  مت 

املعلومات  تكنولوجيا  با�صتخدام  املكت�صبة 
اقت�صاد  نحو  التعليم  يف  نوعية  نقلة  لحداث 
وحل  الناقد  التفكري  مهارات  وتطوير  معريف 
لدى  والتوا�صل  الإت�صال  ومهارات  امل�صكالت 

املدار�ص. طلبة 
ومن اجلدير ذكره باأن مبادرة التعليم الأردنية 
رانيا  امللكة  جاللة  موؤ�ص�صات  اإحدى  هي 
العبداهلل التعليمية غري الربحية، والتي اطلقت 
عام 2003 من قبل املنتدى القت�صادي العاملي 
جهود  دعم  بهدف  وذلك  الأردنية  واحلكومة 
وت�صجيع  التعليم  م�صتوى  حت�صني  يف  الأردن 
الو�صائل  با�صتخدام  الكفاءات  وتطوير  الإبداع 
كموؤ�ص�صة  املبادرة  حتظى  حيث  التكنولوجية 
لدن  من  حثيثني  ومتابعة  باهتمام  ربحية  غري 

جاللة امللكة رانيا العبداهلل.

أخبار البنوك
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جدد دعمه السنوي لقرى األطفال SOS بكفالة أحد بيوتها

 World Elite  بنك اإلسكان يطلق بطاقة
ماستركارد االئتمانية لعمالء النخبة

World Elite بطاقة    الإ�صكان  بنك  اأطلق 
منتج  مبثابة  تعترب  والتي  الئتمانية،  ما�صرتكارد 
ليح�صلوا  املميزين،  لعمالئه  البنك  يقدمه  فريد 
يف  امل�صتوى  عالية  وخدمات  فريدة  مزايا  على 

جميع اأنحاء العامل.
وميزات  خدمات  على  البطاقة  حامل  و�صيح�صل 
عديدة وذلك للتمتع بتجارب فريدة خالل ال�صفر 
هذه  ومتتاز  وغريها  املطاعم  وارتياد  والت�صوق 

البطاقة بقبولها الوا�صع حول العامل.
م�صــاعد  �صــرح  البطاقة،  اإطـالق  حفــل  ويف 
لالأفــــــراد  امل�صرفية  للخدمات  العام/  املــــدير 
 World بـــــــــــطاقــــة   اأن  الإ�صكــــــــان  لبنـــك 
الإ�صكان  البنك  من  الئتمانية  Eliteما�صرتكارد 
هي بطاقة متكنك من الو�صول املبا�صر اإلى عامل 
اإلى امل�صتوى  النخبة من ما�صرتكارد، فهي ترتقي 
املزايا واخلدمات،  اإليه عمالوؤنا من  يتطلع  الذي 
خا�صة فيما يتعلق باحل�صول على جتربة  فريدة 

وراحة مثالية حلامليها. 
وتعترب هذه البطاقة بوابتك اإلى عامل  من الرفاهية 
والتي متيزك ومتنحك جتارب ح�صرية وعاملية ل 
تن�صى، وتفتح املجال اأمام حاملي البطاقة  حل�صور 

اأهم الفعاليات والأحداث العاملية. 
ومع بطاقة  World Elite ما�صرتكارد الئتمانية 

بخدمات  العمالء  �صيحظى  الإ�صكان  بنك  من 
امل�صاعد ال�صخ�صي ومزايا احل�صول على الأولوية 
واإمكانية الدخول اإلى قاعات كبار العمالء يف اأكرث 
ال�صرتاك  خالل  من  العامل  حول  مطار   700 من 
التلقائي يف برنامج )Priority Pass(، اإلى جانب 
ال�صاملة وال�صخ�صية يف  احل�صول على اخلدمات 

اأي وقت واأي مكان.
يف  ما�صرتكارد  �صركة  مدير  �صرح  جانبه  ومن 
ال�صركة  باأن  التل  با�صل  العربي  امل�صرق  منطقة 
ملتزمة بتقدمي حلول الدفع املالية ال�صهلة والآمنة 
تلبي احتياجات حاملي بطاقاتنا، وي�صعدنا  والتي 
 World  التعاون مع بنك الإ�صكان لإطالق بطاقة
�صيحظى  حيث  الئتمانية،  ما�صرتكارد   Elite
عديدة  ومميزات  بعرو�ص  البطاقة  هذه  حاملو 
ل  فريدة  جتربة  بطاقاتهم  ا�صتخدام  من  جتعل 

تقدر بثمن.
ما�صرتكارد   World Elite بطاقة   اإطالق  وياأتي 
البنك  �صيا�صة  مع  متا�صيا  اجلديدة  الئتمانية 
والتي ت�صتهدف تقدمي اخلدمات املتميزة والفريدة 
لالرتقاء  وذلك  النخبة  وخ�صو�صا  البنك  لعمالء 

باخلدمات واحللول امل�صرفية لأعلى امل�صتويات.
من جهة اخرى قّدم بنك ال�صكان دعمه ال�صنوي 
بالأموال  بالتربع  SOS/الأردن  الأطفال  لقرى 

الالزمة لتغطية امل�صاريف اجلارية لحدى بيوت 
جميع  تاأمني  خالل  من   ،SOS الأطفال  قرى 
هذا  ياأويهم  الذين  الأيتام  الأطفال  احتياجات 

البيت وعددهم ت�صعة اأطفال.
يف  البنك  ا�صرتاتيجية  �صمن  الدعم  هذا  وياأتي 
اأبناء  من  الفئة  هذه  جتاه  الوطني  واجبه  تاأدية 
مل�صوؤولياته  البنك  حتّمل  وتاأكيدًاعلى   ، املجتمع 
التكافل  منهج  لتطبيق  منه  و�صعيًا  املجتمعية، 
دعم  على  البنك  اعتاد  حيث   ، الجتماعي 
ت�صتهدف  التي  اخلريية  واجلمعيات  املوؤ�ص�صات 
خمتلف جوانب العمل اخلريي والإن�صاين ، وذلك 
رائدة  م�صروعات  بتنفيذ  امل�صاركة  خالل  من 
تتج�صد فيها �صور التكافل والرتاحم يف جمتمعنا 
وال�صتقرار  الأمن  من  مزيد  لتحقيق  الأردين، 

والزدهار لبلدنا العزيز .
وما ي�صتحق التنويه يف هذا املجال اأن بنك الإ�صكان 
خدمة  يف  دوره  ممار�صة  على  دائما  يحر�ص 
خمتلفة،  بو�صائل  فيها  يعي�ص  التي  املجتمعات 
الأطفال  لقرى  واملعنوي  املادي  الدعم  ولعّل 
اليتام  وتبني اأحد بيوت الأيتام �صنويًا اإحدى هذه 
الو�صائل، التي ت�صتهدف توفري �صبل العي�ص الكرمي 
لالأطفال اليتام ودعمهم ، ليكونوا عنا�صر فاعلة 
يف جمتمعاتهم ولي�صوا عالة على هذه املجتمعات .

أخبار البنوك
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أبو سالم: الشركة 
حدثت خطوط انتاجها 
لتستطيع تلبية حاجة 

السوق من منتجاتها

1.2 مليون دينار أرباح 
»الوطنية للدواجن« للنصف األول 

ال�صريبة  بعد  اأرباح  �صايف  حققت  اأنها  للدواجن  الوطنية  ال�صركة  قالت 
واملخ�ص�صات بقيمة 1.26 مليون دينار خالل الن�صف الول من العام احلايل 

.2015
ال�صريبة  قبل  للدواجن«  »الوطنية  ارباح  بلغت  فقد  ال�صركة  بيان  وبح�صب 
1.55 مليون دينار، يف  2015 حوايل  واملبيعات خالل الن�صف الول من العام 
العام احلايل  لنهاية حزيران من  املتحقق  الربح  فيه اجمايل  بلغ  الذي  الوقت 

2015 حوايل 4.1 مليون دينار.
وا�صارت البيانات املالية الى ان جمموع موجودات ال�صركة خالل الن�صف الول 

من العام احلايل 2015 حوايل 88 مليون دينار.
وقال املدير العام ل�صركة الوطنية للدواجن فخري اأبو �صامل، اأن ال�صركة قامت 
بتحديث خطوط انتاجها لت�صتطيع تلبية حاجة ال�صوق املحلية من منتجاتها، كما 
وعملت على تو�صعة فقا�صات ال�صركة وتزويدها بالألت احلديثة للتفقي�ص وتلقيح 

البي�ص وتعقيمه.
الن�صف  خالل  العالف  م�صنع  من  واملباعة  املنتجة  الكميات  ان  ان  وا�صاف 
15.641 الف طن، كما وبلغت  2015 بلغ ما جمموعه  الول من العام احلايل 

الكمية املنتجة واملباعة من اللحوم والدواجن ما جمموعه 15.591 الف طن.

وتابع قائال ان ال�صركة تعمل دوما على التقيد بجميع قرارات احلكومة ووزارات 
اجلودة  ومعايري  واملقايي�ص  املوا�صفات  وموؤ�ص�صة  والبيئة  والزراعة  ال�صحة 
وعلى  النتاج،  مراحل  جميع  خالل  املنتجات  على  الرقابة  حيث  من  الدولية 
تطوير اأنظمتها الدارية والفنية الداخلية مبا يتوافق مع النظم املحلية والعاملية، 
كما وتقوم ال�صركة باملحافظة على البيئة وذلك من خالل تعاقدها مع �صركات 
تنقية  حمطة  وان�صاء  والقوار�ص  احل�صرات  ومكافحة  النظافة  يف  متخ�ص�صة 

للمياه العادمة وحتويلها لري ال�صجار املزروعة.
تتميز  حيث  امل�صتهلك،  رغبات  كافة  للدواجن  الوطنية  ال�صركة  منتجات  وتلبي 
بتمتعها بحلقة اإنتاج متكاملة، تبداأ من اإنتاج بي�ص التفريخ يف مزارع الأمهات، 
اإلى الفّقا�صات التي تنتج الطري ذا اليوم الواحد، الذي ير�صل اإلى مزارع الدجاج 

الالحم، حتى ي�صل وزنه اإلى احلجم املطلوب.
وبعد ان ي�صل وزن الطري الى احلجم املطلوب، يتم اإر�صاله فيما بعد اإلى امل�صلخ 
لديها  للدواجن  الوطنية  ال�صركة  نف�صه  الوقت  يف  منوها  ال�صركة،  من  اململوك 
اأي�صا م�صنع لالإعالف يقوم باإنتاج العلف النباتي اخلايل من اأي مدخل اإنتاج 
حيواين، لذلك فان ال�صركة متتلك كافة العنا�صر التي تكمل حلقات النتاج وهو 

ما ي�صعها يف م�صاف ال�صركات العاملة يف هذا القطاع على امل�صتوى العربي.

اإلستثمار في قطاع الغذائي
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توقعات بنمو الناتج المحلي
 اإلجمالي إلى 7.8% في عام 2016

“توقع تقرير حكومي ان تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي االجمالي الى 7.8% في العام المقبل 
2016 و5.5% لعام 2017،فيما توقع ان يصل هذا الناتج الى 7.7% خالل العام الحالي 2015 .

وبحسب ملخص الموازنة للسنة المالية 2015 والذي صدر عن دائرة الموازنة العامة، من 
المتوقع استمرار االداء المتواضع لالقتصاد في ضوء تداعيات االحداث السياسية واالمنية 
التي تشهدها المنطقة وانعكاستها السلبية على االقتصاد الوطني ،في ظل بلوغ حجم 

التضخم مقاسآ بالتغيير النسبي في الرقم القياسي السعار المستهلك نحو 2.4% في كل 
من عامي 2015 و2016 ونحو 2.2% في عام 2017. ”

أخبار اقتصادية

في تقرير صادر عن دائرة الموازنة العامة
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 %3.8 بن�صبة  ال�صلعية  ال�صادرات  منو  التقرير  وقدر 
 ،2017 لعام  و%4.1   2016 لعام  و%3.3   2015 لعام 
بن�صبة  ال�صلعية  امل�صتوردات  تقديرات  تراجعت  فيما 
ومنوها  تباعاآ  و2016   2015 لعامي  و%1.7   %1.6

بن�صبة 2.8% لعام 2017 .
مليزان  اجلاري  احل�صاب  عجز  بلوغ  التقرير  توقع  كما 
املحلي  الناجت  من  الناجت  من  كن�صبة  املدفوعات 
الجمايل لعام 2015 نحو 8.1% لتنخف�ص هذه الن�صبة 
الى 4.7% يف عام 2016 ثم الى 3.8% يف عام 2017، 
على  املحافظة  يف  املركزي  البنك  ا�صتمرار  ظل  يف 
م�صتوى مريح من الحتياطات الجنبية خالل ال�صنوات 
الثالث املقبلة وبحيث تكفي لتغطية م�صتوردات اململكة 

من ال�صلع واخلدمات ملدة ل تقل عن �صتة اأ�صهر.
عام  ملوازنة  والفر�صيات  التوجهات  التقرير  وتناول 
2015 من مبداأ اللتزام بالربنامج الوطني لال�صالح 
جهودها  �صتوا�صل  احلكومة  وان  والقت�صادي  املايل 
على  املايل  الن�صباط  من  املزيد  لتحقيق  املبذولة 
املالية  املوارد  وتخ�صي�ص  والقطاعي  الكلي  امل�صتويني 

ي�صمن  مبا  اف�صل  ب�صكل  وجغرافيًا  قطاعيًا  املتاحة 
توزيع مكا�صب التنمية على خمتلف مناطق اململكة.

م�صتقبلي  ت�صور  و�صع  الى  احلكومة  �صعي  الى  وا�صار 
اطار  وفق  املقبلة  الع�صر  لل�صنوات  الردين  لالقت�صاد 
متكامل يعزز اركان ال�صيا�صة املالية والنقدية وي�صمن 
ات�صاقها، ويح�صن من تناف�صية القت�صاد الوطني ويعزز 
حتقيق  الى  و�صوًل  الذات  على  والعتماد  النتاج  قيم 
التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة، و�صمن هذا الطار �صيتم 
اعداد روؤية متكاملة و�صاملة للمالية العامة يف اململكة 
تق�صي الى حت�صني م�صتوى اليردادات املحلية و�صبط 
ح�صب  وتوجيهه  كفاءته  ورفع  العام  النفاق  وتر�صيد 
الولويات الوطنية والتخ�صي�ص المثل للموارد املالية 
من  واحلد  العامة  املوازنة  عجز  احتواء  ي�صمن  ومبا 
تنامي الدين العام باعتبارهما التحدي الكرب للحكومة 
خا�صة يف ظل الظروف القليمية والدولية التي كان لها 
انعكا�ص كبري على الو�صاع القت�صادية واملالية، المر 
خلف�ص  ال�صرورية  الجراءات  اتخاذ  ي�صتدعي  الذي 

املديونية وعجز املوازنة الى امل�صتويات الآمنة.

وا�صتعر�ص التقرير اداء احلكومة من حيث ال�صيا�صات 
املجالت  كافة  يف  ال�صالحية  والجراءات  املتبعة 
ركائز  الى  وال�صيا�صية  والجتماعية  القت�صادية 
وانفاذه  القانون  �صيادة  ت�صمل  التي  الوطنية  النزاهة 
نواحي  جميع  يف  والعدالة  الفر�ص  وتكافوؤ  وامل�صاواة 
و�صيوؤدي  القرار،  �صنع  يف  وامل�صاركة  العامة  احلياة 
لتعزيز  التنفيذية  اخلطط  يف  الواردة  امل�صاريع  تنفيذ 
مبادئ  وتر�صيخ  تعزيز  الى  الوطنية  النزاهة  منظمة 
العام،  املال  ادارة  يف  وامل�صاركة  والف�صاح  ال�صفافية 
اعداد  على  العمل  موا�صلة  �صيتم  ال�صياق  هذا  و�صمن 
بالنتائج  املوجهة  املوازنة  نهج  وفق  العامة  املوازنة 
اف�صل  ح�صب  املدى  متو�صط  املايل  الطار  و�صمن 
نظام  تطوير  على  العمل  وموا�صلة  العاملية  املمار�صات 
والوحدات  والدوائر  الوزارات  لداء  والتقييم  املتابعة 
على  العتماد  اركان  تعزيز  يف  ي�صهم  ومبا  احلكومية 
ما  جتاه  الوطني  القت�صاد  مناعة  وزيادة  الذات 
يحدث من تطورات وتقلبات على ال�صعيدين القليمي 

والدويل.
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وا�صار التقرير الى انه مت ال�صتناد يف اعداد تقديرات 
من  جمموعة  الى   2015 لعام  العامة  املوازنة  قانون 
بالربنامج  اللتزام  موا�صلة  ابرزها،  من  التوجهات 
يهدف  الذي  والقت�صادي  املايل  لال�صالح  الوطني 
ومبا  واملديونية  العامة  املوازنة  عجز  احتواء  الى 
ومرونة  بكفاءة  التعامل  من  الوطني  القت�صاد  ميكن 
وال�صيا�صية  القت�صادية  وامل�صتجدات  الظروف  مع 
اركان  تدعيم  على  ي�صاعد  ومبا  والدولية  القليمية 
المان  �صبكة  وتعزيز  والنقدي،  املايل  ال�صتقرار 
من  مل�صتحقيه  الدعم  اي�صال  خالل  من  الجتماعي 
اهمية  على  ،والتاأكيد  واملتو�صط  املحدود  الدخل  ذوي 
للحد  املختلفة  باأ�صكالها  املتجددة  الطاقة  م�صاريع 
املدخالت  كلفة  ارتفاع  ظل  يف  الطاقة  فاتورة  من 
الطاقة  توليد  وال�صولر يف  الوقود  للغاز كزيت  البديلة 

الكهربائية .
املجتمعات  تو�صيع م�صاركة  اي�صًا  التوجهات  ابرز  ومن 
التنموية  والولويات  الحتياجات  حتديد  يف  املحلية 
التنمية  مكا�صب  تعميم  على  ي�صاعد  ومبا  للمحافظات 
الن�صاط  تفعيل  خالل  من  اململكة  مناطق  �صائر  على 
التمويلي ل�صندوق تنمية املحافظات الذي يهدف الى 

الراأ�صمالية  وامل�صاريع  التنموية  الحتياجات  متويل 
تقلي�ص  يف  وال�صتمرار  اململكة،  حمافظات  كافة  يف 
العامة،  املوؤ�ص�صات  هيكلة  واعداد  املنتج  غري  النفاق 
اعتماد  وامل�صي قدمًا يف  املت�صابه منها  او دمج  والغاء 
املتابعة  جمال  يف  املوؤ�ص�صية  احلاكمية  مفاهيم 
العاملية  املمار�صات  اف�صل  وفق  وامل�صاءلة  والتقييم 
املتاحة،  املالية  للموارد  المثل  ال�صتغالل  لتحقيق 
الوطنية  النزاهة  ملنظومة  التنفيذية  اخلطط  وتنفيذ 
مبادئ  تر�صيخ  الى  يف�صي  مبا  املختلفة  حماورها  يف 
العام،  املال  ادارة  يف  وامل�صاركة  والف�صاح  ال�صفافية 
العامة  للموازنة  ال�صرورية  التمويل  لتوفري  وال�صعي 
وباقل التكاليف من خالل خطة حكومية وا�صحة املعامل 
لعتماد بدائل منا�صبة لتمويل عجز املوازنة ومبا يت�صق 
الو�صول  بهدف  العام  الدين  لدارة  العام  الطار  مع 
تعزيزًا  وذلك  امل�صمار،  هذا  يف  اآمنة  م�صتويات  الى 
مل�صداقية اململكة على امل�صتويني القليمي والدويل يف 
موا�صلة عملية ال�صالح القت�صادي واملايل ،والعتماد 
ب�صكل اكرب على املوارد الذاتية وتعزيز مبداأ العتماد 
على الذات يف تغطية النفاق العام من خالل حت�صني 
كفاءة التح�صيل ال�صريبي واحلد من التهرب والتجنب 

ال�صريبي.
الوحدات احلكومية  اعتماد  تعميق  الى  بال�صافة  هذا 
وتقلي�ص  نفقاتها  متويل  يف  املالية  مواردها  على 
،ال�صتغالل  العامة  اخلزينة  دعم  على  اعتمادها 
المثل للمنحة املقدمة من ال�صندوق اخلليجي للتنمية 
التنموية  امل�صاريع  متويل  على  الرتكيز  خالل  من 
الولوية  وذات  والجتماعي  القت�صادي  املردود  ذات 
والنقل  الطاقة  بقطاعات  املتعلقة  وخا�صة  الوطنية 

والطرق واملياه والتعليم وال�صحة وتنمية املحافظات.
قانون  يف  واليرادات  النفقات  تقديرات  ا�صتندت  كما 
متعلقة  فر�صيات  الى   2015 لعام  العامة  املوازنة 
موازنة  مالحق  ا�صدار  عدم  هي  املالية  بالجراءات 
باأن  علما  الق�صوى،  ال�صرورة  ذات  احلالت  يف  ال 
موازنة  ملحق  ا�صدار  بعدم  التزمت  قد  احلكومة 
عام  منذ  الولى  للمرة  وذلك  و2014   2013 عامي 
النفقات  بنود  النمو يف جميع  و�صبط معدلت   ،2000
المان  �صبكة  وتعزيز  منها،  اجلارية  وخا�صة  العامة 
من  مل�صتحقيه  الدعم  اي�صال  اآلية  و�صبط  الجتماعي 

ذوي الدخل املحدود واملتو�صط.
ا�صكالها  بكافة  التعيينات  وقف  الفر�صيات  و�صملت 
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الوزارات والدوائر والوحدات احلكومية ال يف  جلميع 
جمل�ص  موافقة  على  احل�صول  وبعد  ال�صرورة  حالت 
الوزراء والتاأكد من توفر املخ�ص�صات املالية الالزمة 
لعملية  الالزمة  املالية  املخ�ص�صات  ور�صد  لذلك، 
تثبيت امل�صتخدمني خارج جدول الت�صكيالت، مع الخذ 
ال�صخ�صية  املعي�صة  غالء  عالوة  زيادة  العتبار  بعني 
املخ�ص�صات  ور�صد  دينارًا،   15 مبقدار  الثالثة  للفئة 
واخلارجي،  الداخلي  الدين  فوائد  لتغطية  املالية 
ور�صد املخ�ص�صات املالية الالزمة للمعاجلات الطبية 
املخ�ص�صات  ور�صد  الطبية،  وامل�صتلزمات  والدوية 
البنود  �صيما  ول  الت�صغيلية  للنفقات  الالزمة  املالية 
على  التاأكيد  مع  واملاء  والكهرباء  باملحروقات  املتعلقة 

موا�صلة �صبط وتر�صيد بنود هذه النفقات.
هيكلة  اعادة  برنامج  تنفيذ  ا�صتكمال  كذلك  و�صملت 
هيكلة  اعادة  قانون  الى  ا�صتنادًا  احلكومي  اجلهاز 
الوزارات والدوائر واملوؤ�ص�صات احلكومية الهادف الى 
رفع م�صتوى الداء احلكومي وتر�صيد النفاق من خالل 
الغاء ودمج الوزارات والهيئات املت�صابهة يف املهام يف 
جهة واحدة، واعتماد انظمة رقابية فعالة وخا�صة يف 
الوحدات احلكومية بحيث ترفع من م�صتوى اعتمادها 

من  وتقلل  نفقاتها  متويل  يف  الذاتية  مواردها  على 
يف  ال�صتمرار  و  العامة،  اخلزينة  دعم  على  العتماد 
م�صاريع  لتنفيذ  الالزمة  املالية  املخ�ص�صات  ر�صد 
توفري  بهدف  وذلك  للت�صغيل  الوطنية  ال�صرتاتيجية 
فر�ص عمل للقوى العاملة الردنية وخا�صة يف مناطق 
جيوب الفقر والقل حظًا، وال�صتمرار يف �صيا�صة وقف 
احلكومية  املركبات  و�صحب  والثاث  ال�صيارات  �صراء 
امل�صتخدمة من قبل املوظفني، حيث بدات احلكومة يف 
با�صتخدام  للدولة  العامة  املوارد  ادارة  م�صاريع  تنفيذ 
املعلومات  ادارة  م�صروع  ومنها  احلديثة  التقنيات 
واملخزون  امل�صرتيات  ادارة  وم�صروع  احلكومية  املالية 
بالتعاون  بتنفيذها  املالية  وزارة  تقوم  والتي  احلكومي 
وادارة  تتبع  م�صروع  الى  ا�صافة  املعنية  اجلهات  مع 

املركبات احلكومية.
ر�صد  موا�صلة  اإلى  كذلك  الفر�صيات  وا�صتندت 
تنمية  ل�صندوق  الالزمة  املالية  املخ�ص�صات 
املحافظات وبرنامج البنية التحتية للمحافظات وذلك 
بهدف التوزيع العادل ملنافع التنمية على كافة مناطق 
املنتجة  التنموية  امل�صاريع  تنفيذ  خالل  من  اململكة 
للمواطنني،  العمل  لفر�ص  واملوفرة  للدخل  واملولدة 

امل�صاريع  لتنفيذ  الالزمة  املالية  املخ�ص�صات  ور�صد 
والنقل  والطرق  الطاقة  التنموية احليوية يف قطاعات 
واملياه والتعليم وال�صحة وتنمية املحافظات من خالل 
اخلليجي  ال�صندوق  من  املقدمة  املنحة  من  متويلها 
للم�صاريع  خم�ص�صات  اي  ر�صد  وعدم  للتنمية، 
وامل�صاريع  ال�صرتاتيجية  امل�صاريع  با�صتثناء  اجلديدة 
وموا�صلة  والقرو�ص،  اخلارجية  املنح  من  املمولة 
امل�صلحة  لقواتنا  ال�صرورية  املالية  املخ�ص�صات  تاأمني 
الذي  المني  ال�صتقرار  ل�صمان  المنية  واجهزتنا 
القت�صادي  لال�صتقرار  ال�صا�صية  الركيزة  ي�صكل 
واملايل، واقرار م�صروع القانون اجلديد ل�صريبة الدخل 
وحت�صني  ال�صريبي  ال�صالح  حتقيق  على  ي�صاعد  مبا 

كفاءة التح�صيل واحلد من التهرب ال�صريبي.
وبني التقرير ابرز مالمح املوازنة العامة 2015 بداية 
العامة  اليرادات  قدرت  حيث  العامة  اليرادات  من 
بن�صبة  لت�صكل  دينار  مليار   7.408 مببلغ   2015 لعام 
 %28.6 مقابل  الجمايل  املحلي  الناجت  من   %26.7
الن�صبة  هذه  تنخف�ص  ان  يتوقع  فيما   ،2014 عام  يف 
على  و%26   %26.5 لت�صبح  و2017   2016 عامي  يف 

التوايل.
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الصعوب: 
الشركة شكلت 
نموذجا قويا 
ساهم في خدمة 
االقتصاد المحلي 
والعربي واالقليمي

“فازت شركة الجسر العربي للمالحة بجائزة أفضل مؤسسة المقدمة من الجمعية 
األوروبية لألعمال، فيما حصل مديرها العام حسين الصعوب

 على جائزة أفضل مدير عام  من الجهة ذاتها.
جاء ذلك خالل أعمال قمة التميز في الجودة وحفل جائزة »سقراط الدولية« والتي عقدت 
في مدينة مونترو في سويسرا، وذلك استمراراً لمسيرة العطاء والنجاح للشركة وتتويجًا 

للمزيد من اإلنجازات المشرفة. وتم تسليم كافة الجوائز خالل احتفالية ضخمة تعقد 
سنويًا بحضور عدد كبير من الشخصيات الهامة والبارزة الممثلة لمختلف القطاعات على 

المستوى الدولي، بحيث يتم تسليط الضوء على المؤسسات الرائدة التي حققت انجازات 
متميزة في مختلف األصعدة، وكذلك القادة االبرز

 الذين تركوا بصمات واضحة في مجاالت تخصصهم وسط منافسة قوية بين كبرى 
الشركات والشخصيات على مستوى العالم.”

أخبار اقتصادية

الجمعية األوروبية لألعمال تمنح 

»الجسر العربي للمالحة« جائزة 
“أفضل مؤسسة “ للعام 2015
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حققت أرباحًا صافيًة زادت عن 174 مليون 
دوالر بما يعادل 73% من األرباح الكلية

التي  اجلائزة  بهذه  واعتزازه  فخره  ال�صعوب  واأبدى 
خالل  الرتاكمية  العربي  اجل�صر  جلهود  تقديرا  تعد 
يف  �صاهم  قويا  منوذجا  �صكلت  التي  املا�صية،  ال�صنوات 
خدمة القت�صاد املحلي والعربي والقليمي، ودفع قطاع 
النقل البحري الى الأمام لريقى الى م�صاف القطاعات 
البحرية العاملية من ناحية التطور القت�صادي والعوائد 

والرباح وال�صالمة البحرية.
وقد تبواأت �صركة اجل�صر العربي للمالحة خالل الع�صرة 
الأعوام الأخرية مكانًا مميزًا لها على اخلارطة العاملية 
يلبي  الذي  اأ�صطولها  البحري من خالل  النقل  ل�صركات 
كما  العاملية،  البحرية  وال�صالمة  الأمن  معايري  اأعلى 
ا�صبح الردن �صوقًا م�صًدرًا للكفاءات البحرية من خالل 
للدرا�صات  الردنية  الكادميية  تاأ�صي�ص  يف  امل�صاهمة 
البحرية والتي تدعم ال�صوق الردين والعربي بخريجني 
ذوي كفاءات عالية، حيث �صاهم هذا على �صعيد �صركة 
العمالة  حمل  الردنية  العمالة  باإحالل  العربي  اجل�صر 

العربية �صابقًا. 
مبرور  ال�صركة  احتفال  مع  اجلائزة  هذه  وتزامنت 
العربي  �صهد اجل�صر  تاأ�صي�صها، حيث  على  عامًا  ثالثني 
املال  راأ�ص  بازدياد  املن�صرم  العقد  خالل  نوعيًة  قفزًة 
دولر  مليون  يزيد عن 100  ما  اإلى  دولر  من 9 ماليني 
 174 عن  زادت  �صافيًة  اأرباحًا  حقق  كما  الأرباح،  من 
خالل  الكلية  الرباح  من   %73 يعادل  مبا  دولر  مليون 

الك�صاد  حالة  من  الرغم  وعلى  الأخرية.  �صنوات  الع�صر 
لعدم  نتيجًة  العربية  منطقتنا  �صاد  الذي  القت�صادي 
ال�صتقرار ال�صيا�صي والربيع العربي، فقد حافظ اجل�صر 
يف  دولر  4.3مليون  حمققًا  املالية  اأرباحه  على  العربي 
عام 2014.هذا وقد ا�صتلم ال�صعوب منذ عام 2004 رتبة 
نائب املدير العام لل�صوؤون التجارية ومن ثم رتبة املدير 
مميز  ب�صكل  �صاهم  حيث   2010 عام  يف  لل�صركة  العام 
للمالحة  العربي  اجل�صر  �صركة  وجه  تغيري  يف  وملحوظ 
من خالل و�صع ال�صرتاتيجيات ال�صليمة وتنفيذها لنمو 
ا�صتمرار هذا امل�صروع  ال�صركة مبا يخدم  وتو�صع اعمال 
بالدرجة  الأردين  القت�صاد  خلدمة  وتوجيهه  العربي 
الأولى، حيث انتقلت اجل�صر العربي من مرحلة ا�صتجار 
بواخرها يف املا�صي الى امتالك ا�صطولها بالكامل ) 7 
 140 بلغ  وبا�صتثمار  �صنوات(   10 عمري  مبعدل  بواخر 
ايرادات  يف  العربي  اجل�صر  �صاهمت  كما  دولر،  مليون 
احلكومة الردنية مببلغ 68،6 مليون دولر خالل الفرتة 
فر�صة   2020 توفري  اإلى  بالإ�صافة   ،)  2013  -2009  (
عمل ب�صكل مبا�صر وغري مبا�صر يف الأردن، حمققًة %44 
يف  البحري  النقل  لقطاع  امل�صافة  القيمة  اإجمايل  من 
الردن.وتعد جمعية الأعمال الأوروبية )EBA( منظمة 
مت  والإن�صاين  والجتماعي  القت�صادي  للتعاون  م�صتقلة 
تاأ�صي�صها يف اأوك�صفورد / اململكة املتحدة يف عام 2000 
واملوا�صفات  الربامج  مع  للتكيف  تفاعلية  من�صة  لتمثل 

على  تنعك�ص  بحيث  الأوروبية  القت�صادية  واملعايري 
حيوي  ب�صكل  النامية  املناطق  يف  املعي�صة  م�صتويات 
�صقراط  جلنة  جمل�ص  من  اجلمعية  وتتكون  وتطورها. 
والتعليم  التجارية  الأعمال  قادة  متثل  التي  الدولية 
اإن�صاء  والتي عملت على  الدولية،  والعلوم يف املجتمعات 
جوائز دولية يف جمال الأعمال التجارية املختارة بعناية 
بحيث يتم تقييم املر�صحني للجوائز من خالل فريق من 
العامل  اأنحاء  جميع  يف  ال�صركات  من  املعينني  املهنيني 
يف  ال�صركة  و�صمعة  بو�صع  تتعلق  دقيقة  معايري  و�صمن 
ال�صوق املحلي و�صورتها اليجابية يف املنطقة، العالقات 
واملعار�ص،  املوؤمترات  يف  وامل�صاركة  للتنمية  الدولية 
والبتكارات  التمويل  جمال  يف  احلديثة  الإدارة  تقنيات 
الناجحة  الت�صويق  ا�صرتاتيجية  الجتماعية،  واملجالت 
لل�صركة  ال�صتثمار  تقييمات  التناف�صية،  على  وقدرتها 

ومدى جاذبيتها، التاأهيل وكفاءة املوظفني العالية.
ومن اجلدير بالذكر انه مت تاأ�صي�ص �صركة اجل�صر العربي 
للمالحة يف عام 1987، حيث مل ياأت قرار التاأ�صي�ص بناًء 
على قرار �صيا�صي فقط بل انطالقًا من روؤية اقت�صادية 
يف  القرار  لأ�صحاب  ثاقبة  ا�صرتاتيجية  ونظرة  �صاملة 
للتنمية  حتقيقًا  العربي،  باملغرب  العربي  امل�صرق  ربط 
القت�صادية ال�صاملة امل�صرتكة بني الدول العربية الثالث 
العربية  م�صر  وجمهورية  الها�صمية  الأردنية  اململكة   :

وجمهورية العراق.
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»زين« تتيح خدمة االنترنت الالسلكي 
العريض النطاق»Car Fi« داخل المركبات

ألول مرة على مستوى المملكة

 Car خدمة  اطالقها  عن  زين  �صركة  اأعلنت 
Fi””،لأول مرة على م�صتوى اململكة التي تتيح من 
خاللها امكانية ا�صتخدام انرتنت تقنية اجليل 
املركبات،  داخل  الال�صلكية   4G\LTE الرابع 
الفواتري  م�صرتكي  من  اجلدد  زبائنها  جلميع 
من  )الربودباند(،  النطاق  العري�ص  النرتنت 
والعمومية  اخل�صو�صية  املركبات  اأ�صحاب 
ومكاتب  ال�صيارات،  تاأجري  مكاتب  واأ�صحاب 
ت�صفح   خالل  من  جتربتهم  لترثي  ال�صياحة، 
زمان  اأي  يف  عاليتني،  وكفاءة  بجودة  النرتنت 

ومكان.
متنوعة  حزمًا  اجلديدة،  اخلدمة  وت�صمل 
الى  والولوج  فيها  الإ�صرتاك  الراغبني  للزبائن 
الإنرتنت الال�صلكي  خلدمات تكنولوجيا اجليل 
و�صياراتهم  مركباتهم  من   4G\LTE الرابع 

التمتع   من  بذلك  ليتمكنوا  التنقل،  اأثناء 
توفر  اإلى 150 ميجابت،  ب�صرعات عالية ت�صل 
النرتنت لـ 10 اأجهزة ل�صلكية، باأ�صعار تتنا�صب 

مع قدراتهم ال�صرائية.
الرئي�ص  قال  اخلدمة،  اطالق  على  وتعقيبًا 
التنفيذي يف �صركة زين اأحمد الهناندة: تعك�ص 
وت�صميم  ادخال  زين يف  م�صاعي  هذه اخلطوة 
والأكرث  الأحدث  الت�صالت  وتقنيات  خدمات 
زبائنها  احتياجات  لتلبي  اململكة،  يف  تنوعًا 
وتتوافق مع تطلعاتهم ، وحتافظ يف ذات الوقت 
على بقاء ال�صركة يف طليعة �صركات الت�صالت، 
متابعًا باأننا يف زين نحر�ص على تقدمي خدمات 
التكنولوجي  التطور  حتاكي  ات�صالت  وحلول 
احلا�صل يف العامل من حولنا، تتميز مب�صتويات 
من  لنخاطب  وجودتها،  نوعيتها  يف  متقدمة 
فخدمة  املتجددة.  زبائننا  متطلبات  خاللها 
Car Fi”” �صتعمل على تزويد الزبائن بخدمات 

على  احل�صول  وامكانية  الال�صلكي  النرتنت 
املعلومات والتوا�صل مع الآخرين، يف مركباتهم 

ويف اأي وقت، واي مكان.
و�صملت عرو�ص زين خلدمة Car Fi التي تدعم 
4G\ الرابع  اجليل  تقنية  النرتنت  خدمات  
دينار   13 من  تبداأ  حزم    5 للمركبات،   LTE
 ، �صهرياأ  جيجابايت   17 �صعة  مقابل  �صهريًا 
و16 دينار ل�صعة   42 جيجابايت �صهرية، و21 
و35  جيجابايت،   82 �صعة   مقابل  فقط  دينارًا 
دينار فقط مقابل 200 جيجابايت �صعة �صهرية، 
جيجابايت   300 �صعتها  تبلغ  التي  احلزمة  اأما 
�صهريًا، فتبلغ تكلفتها ال�صهرية 50 دينار فقط، 
جهاز  ر�صوم  احلزم  هذه  اأ�صعار  ت�صمل  ل  اذ   ،

.)Car Fi( التوجيه الال�صلكي
يذكر باأن زين توفر خدمات الإنرتنت الال�صلكي 
الـ Wi-Fi املجاين يف اأكرث من 45 موقعًا حيويًا 
حمافظات  خمتلف  ت�صمل   واأثريًا،  و�صياحيًا 
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استثمرت في صندوق »Digital East Fund« المتخصص 
بالشركات الرقمية في أسواق شرق أوروبا

اململكة، حيث �صت�صتكمل ال�صركة تنفيذ خططها 
يف تو�صعة نطاق تقدمي هذه اخلدمة املجانية ، 
تت�صمن  موقعا   70 الى   العام  نهاية  مع  لت�صل 

حمافظات الطفيلة ومعان والزرقاء.
عن  زين،  جمموعة  اأعلنت  اخرى  جهة  من 
 Digital East Fund �صندوق  يف  ا�صتثمارها 
مقرا  لوك�صمبورغ  من  يتخذ  الذي  ال�صتثماري 
يف  املتخ�ص�صة   Earlybird �صركة  وتديره  له 

ال�صتثمار يف روؤو�ص الأموال.
ثماين  وتدير  متلك  التي  املجموعة  وذكرت 
ال�صرق  منطقة  يف  متطورة  ات�صالت  �صبكات 
 ’Digital East Fund الأو�صط واأفريقيا اأن �صندوق
- الذي جمع 150 مليون دولر منذ اإطالقه يف 
الرقمية  ال�صركات  يف  ي�صتثمر   -  2013 العام 
مرحلة  يف  اأو  املبكرة  مراحلها  يف  لزالت  التي 
النمو يف منطقتي و�صط و�صرق اأوروبا بالإ�صافة 

اإلى تركيا.

بهذا  اأنها  �صحايف  بيان  يف  زين  واأفادت 
ال�صتثمار تن�صم اإلى قائمة امل�صتثمرين يف هذا 
ال�صندوق، التي ت�صمل موؤ�ص�صة التمويل الدولية 
التابعة للبنك الدويل والبنك الأوروبي لالأبحاث 
والتنمية بالإ�صافة اإلى عدد من املكاتب العائلية 
البارزة ورواد الأعمال من �صتى اأرجاء املنطقة.

اجلدير بالذكر اأن �صركة “Earlybird” باعتبارها 
رائدة يف جمال روؤو�ص الأموال املخاطرة، فاإنها 
قد تاأ�ص�صت يف العام 1997، وقد جمعت ما يربو 
على 800 مليون دولر حتى الآن، من خالل اأربعة 
 100 من  اأكرث  يف  ت�صتثمر  ا�صتثمارية  �صناديق 
كيان تكنولوجي �صغري اإلى متو�صط يف مراحلها 
الأو�صط، كما  اأوروبا وال�صرق  اأرجاء  املبكرة يف 
اأرجاء  �صتى  يف  ووجودا  مكاتب  ال�صركة  متتلك 
العامل مبا يف ذلك لوك�صمبورغ وبرلني وميونيخ 

وا�صطنبول ولندن ووادي ال�صيليكون.
اأربعة  اإدارة  تتولى  ال�صركة  اأن هذه  زين  وبينت 

اأداءا  حققت  حيث  حاليا،  ا�صتثمارية  �صناديق 
يف  مبا  متنوعة،  قطاعات  يف  قويا  ا�صتثماريا 
وخدمات  وبرجميات  النرتنت،  قطاع  ذلك 
التكنولوجيا  جمال  على  عالوة  امل�صروعات، 
الطبية، وعلى نحو مثري لالإعجاب فاإن ال�صجل 
جمال  يف    Earlybird اإدارة  بفريق  اخلا�ص 
ي�صتمل على 20 طرح عام  التخارجات املربحة 

اأويل و�صفقات جتارية منذ العام 2004.
قال  ال�صرتاتيجي  ال�صتثمار  على ذلك  وتعليقا 
�صكوت  زين  جمموعة  يف  التنفيذي  الرئي�ص 
يف  ال�صتثمارية  زين  م�صاركة  جيجينهامير 
�صندوق) Digital East Fund  (، هي مبثابة توجه 
ا�صرتاتيجي جديد ملجموعة زين يف الوقت الذي 
نهدف فيه اإلى ال�صتفادة من البتكار والإبداع 
القادم من مناطق و�صط و�صرق اأوروبا وتركيا، 

وهي من املناطق التي تت�صم بالديناميكية.
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القت�صادية  العقبة  منطقة  �صلطة  رئي�ص  اعلن 
املوانئ  موؤ�ص�صة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  اخلا�صة 
الدكتور هاين امللقي، ت�صغيل الر�صيفني رقم 3 و 
4 يف ميناء العقبة اجلديد قيد البناء، للتخفيف 
العقبة  ميناء  على  املتزايد  العمل  �صغط  من 

الرئي�ص.
امليناء  ر�صيفي  ا�صتخدام  »اإن  امللقي  وقال 
حاليا  البناء  لعمليات  يخ�صع  الذي  اجلديد 
ميناء  توؤم  التي  لل�صفن  تاأخري  اي  لتاليف  جاء 
العقبة الرئي�ص حاليا ب�صكل غري م�صبوق بعد اأن 
حولت خطوط مالحة عاملية وجهتها من موانئ 
جماورة طالها الغالق ب�صبب الظروف المنية 
التي  العقبة  موانئ  الى  بالدها  يف  وال�صيا�صية 

تنعم بالمن والمان «.
الر�صيفني  ا�صتخدام  قرار  اإن   « امللقي  وا�صاف 

قرارات  جملة  من  جزء  هو  اجلديد  امليناء  يف 
الب�صائع  وحجم  العمل  �صغط  لتخفيف  اتخذت 
وان  الرئي�ص  العقبة  ميناء  ي�صهده  الذي  الكبري 
مالية  حوافز  تقدمي  القرارات  هذه  بني  من 
يخت�ص  الذين  الرئي�ص  امليناء  لعمال  جمزية 
عملهم باملناولة املينائية ا�صافة الى تدريب 40 
مبهنة  الروافع  ا�صتخدام  على  وعامال  موظفا 

»وني�ص«.
من جهته، قال الرئي�ص التنفيذي ل�صركة تطوير 
ال�صركة  اإن   « غامن  غ�صان  املهند�ص  العقبة 
اجلديد  امليناء  يف  املقاول  مع  اتفاقية  ابرمت 
ال�صفن  لتحويل  و4   3 ر�صيفي  بتجهيز  تق�صي 
عمليات  لي  تالفيا  الرئي�ص  امليناء  من  عليهما 
اأن الرتتيبات  تاأخري لل�صفن او الب�صائع«، مبينا 
�صعيد  على  الر�صيفني  لتجهيز  اتخذت  كافة 

الفنية  والتجهيزات  العامة  وال�صالمة  البيئة 
بالرتتيب  المنية  واحلماية  املينائية  للعمليات 

مع اجلهات ذات العالقة.
بالنابة  املوانئ  موؤ�ص�صة  مدير  قال  بدوره، 
مناولة  حركة  اإن   « قوقزه  من�صور  الكابنت 
من  العقبة  ميناء  يف  ال�صفن  حركة   / الب�صائع 
 2015 متوز  �صهر  نهاية  وحتى   2015/  1/  1
مقارنة مع نف�ص الفرتة لعام 2014 على �صعيد 
�صفن الب�صائع العامة 93 �صفينة مقارنة مع 69 
�صفينة   28 الركاب  و�صفن   ،%35 بزيادة  �صفينة 
مقارنة مع 26 �صفينة بزيادة 8%، و�صفن ال�صب 
�صفينة   157 مع  مقارنة  �صفينة   189 اجلاف 
�صفينة   593 العبارات  و�صفن   ،%20 بزيادة 

مقارنة مع 675 �صفينة بنق�ص %12.
»اإن  قوقزه  اأ�صاف  املناولة،  وبخ�صو�ص   

الملقي: تشغيل رصيفي 3 و 4 
في الميناء الجديد في العقبة
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مقارنة  طنا   10765971 بلغت  الكلية  املناولة 
بلغت  فيما   ،%6 بزيادة  طنا   10196931 مع 
الواردات 7845997 طنا مقارنة مع 7351755 
 7546526 حملية  ولواردات   ،%7 بزيادة  طنا 
 ،%9 بزيادة  طنا   6927049 مع  مقارنة  طنا 
 424706 مع  مقارنة  طنا   299471 والرتانزيت 
 2919974 وال�صادرات   ،%29 بنق�ص  اأطنان 
 ،%3 بزيادة  طنا   2845176 مع  مقارنة  طنا 
مع 113450  مقارنة  �صيارة   69741 وال�صيارات 

�صـيارة بنق�ص %39.
نهاية  بلغت  الإيرادات  ان   « قوقزه  وزاد 
مع  مقارنة  دينارا   )46668835 متوز)  �صهر 
)43972740( دينارا بن�صبة زيادة 6% بالرغم 

من الظروف املحيطة بالأردن.
وقدرة  الإنتاجية  زيادة  بهدف  انه  واو�صح، 

املتوقعة يف حجم  الزيادة  ا�صتيعاب  على  امليناء 
ال�صتعداد  اإلى  وبالإ�صافة  النوعية  الب�صائع 
التام للنقل اإلى امليناء اجلديد، مت اإدخال جكات 
معدات  �صمن  من  اخل�صب  ملناولة  متخ�ص�صة 
املناولة لأول مرة يف امليناء وبقيمة ن�صف مليون 
دينار ومت ا�صتالم )10( �صاحبات مع ملحقاتها 
عطاء  اإحالة  مت  كما  دينار،  مليون   1،5 بقيمة 
روافع ذات قدرة عالية وموا�صفات فنية ممتازة 
املر�صود  املبلغ  اأن  علمًا  دينار،  4 ماليني  بقيمة 
يف املوازنة 5 ماليني دينار ل�صراء 5 روافع بقدرة 
70 طنا ورافعة واحدة بقدرة 120 طنا، و�صيتم 
�صراء عدد 6 روافع بقدرة 70 طنا ومبوا�صفات 
مليون  مبلغ  توفري  ومت  طنا،   120 ورافعة  عالية 

دينار من املبلغ املر�صود.
لآليات  عطاءات  اإحالة  �صيتم  انه  الى  وا�صار 

ل�صد   ،2015 العام  لهذا  متخ�ص�صة  ومعدات 
النق�ص احلا�صل يف الآليات واملعدات املتوفرة، 
و�صيتم ا�صتئجار اآليات وعمال لتغطية النق�ص يف 
العمال والآليات ح�صب احلاجة لتغطية الزيادة 
الب�صائع كمادة احلديد حيث  النوعية يف بع�ص 
مقارنة  العام  لهذا  طنا   )419958( مناولة  مت 
مع )170827( طنا اأي بزيادة مقدارها %146 
النوعية  وهذه  املا�صي،  للعام  الفرتة  نف�ص  عن 
من الب�صائع حتتاج اإلى اأعداد اأكرث من الآليات 
)ال�صكر(  املكي�صات  بواخر  وكذلك  واملعدات 
مما  اأ�صعاف  وب�صكل  عمالة  اإلى  حتتاج  التي 
برنامج  عمل  مت  كما  الأخرى،  ال�صفن  حتتاجه 
تدريب لعدد 38 عامال لتغطية النق�ص احلا�صل 
ب�صكل  ال�صفن  عمل  ولتغطية  الوني�صة  عدد  يف 

جيد.

إدخال جكات متخصصة لمناولة الخشب
 من ضمن معدات المناولة في الميناء
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فتح باب االستثمار في الحزمة
 االستثمارية الثانية في الكورنيش

الزبون: 
حجم االستثمار 
في المنطقة 
وصل إلى أكثر من 
مليار دينار

و�صمن  امليت  البحر  منطقة  ت�صهد  اأن  يتوقع 
نهو�صا  املدى  قريبة  ال�صرتاتيجية  اخلطة 
عمرانيا ذا طبيعة �صياحية وذلك على �صوء ما 
مت و�صعه من برامج وم�صروعات مت ر�صمها من 
اهم  ومن  للمنطقة،  ال�صمويل  املخطط  خالل 
اإ�صتثماريا  تطويرا  حاليا  ت�صهد  التي  املناطق 
الكورني�ص  منطقة  هي  امليت  البحر  منطقة  يف 
1ر2  طوله  يبلغ  الذي  البحري  املم�صى  اأو 
�صغرية  لال�صتثمارات  واملخ�ص�ص  مرت  كيلو 
ب�صكل كبري  ي�صتهدف  والذي  ومتو�صطة احلجم 

ال�صتثمارات املحلية.
وقال مدير عام �صركة تطوير املناطق التنموية 
الردنية الدكتور طه الزبون، اأنه مت حتديد قطع 
متطلبات  يراعي  املنطقة مبا  الرا�صي يف هذه 
مراحل  و�صمن  الأردنيني  امل�صتثمرين  ومقدرة 
ال�صتثمارات  توزيع  يتم  بحيث  حمددة،  زمنية 
يف منطقة الكورني�ص ب�صكل تدريجي ووفق منهج 

وان�صاء  ت�صميم  برامج  مع  يتما�صى  مدرو�ص 
خدمات البنية التحتية.

وبني الزبون اأن اململكة تقدم جميع الت�صهيالت 
م�صتفيدين  م�صروعاتهم  لتنفيذ  للم�صتثمرين 
قانون  وفرها  التي  ال�صريعة  الجراءات  من 
امامهم،  العقبات  لتذليل  اجلديد  ال�صتثمار 
تنموية  مناطق  تطوير  �صركة  تقوم  حيث 
يف  ال�صتثمارات  جذب  على  حاليا  بالرتكيز 
البحر امليت باعتبارها واحدة من اهم  منطقة 

املناطق ال�صياحية يف العامل.
البحر  منطقة  يف  ال�صتثمار  حجم  ان  واكد 
متوقعا  دينار  مليار  من  اكرث  الى  و�صل  امليت 
الردن  به  يتمتع  ملا  ال�صتثمارت  حجم  زيادة 
حزمة  جانب  الى  و�صيا�صي  امني  ا�صتقرار  من 

النظمة والت�صريعات املقدمة للم�صتثمرين.
ال�صتثمارت  الى  ا�صافة  الكورني�ص  ويحتوي 
العامة  املرافق  من  العديد  الذكر  �صابقة 

على  يطل  مفتوح  ومدرج  واملطالت  كال�صاحات 
فيه  �صيتم  �صخ�ص   2000 لقرابة  يت�صع  البحر 
ال�صياحية  واملهرجانات  الحتفالت  تنظيم 
من  املزيد  �صي�صيف  الذي  المر  والفلكلورية، 
اقامة  مدة  اطالة  على  ويعمل  والت�صويق  التنوع 

ال�صواح يف فنادق املنطقة.
التنموية  املناطق  تطوير  �صركة  ال�صركة  وكانت 
احلزمة  يف  الإ�صتثمار  باب  فتحت  الأردنية 
الكورني�ص  منطقة  من  الثانية  الإ�صتثمارية 
لتطوير  جاءت  والتي  امليت،  البحر  ال�صمايل  
لأحكام  وفقًا  متنوعة  �صياحية  م�صروعات 
ال�صقق  )الفنادق،  وت�صمل  ال�صمويل  املخطط 
ال�صياحية  واملرافق   ، املطاعم  الفندقية، 

املتعددة الإ�صتعمالت(.
جذب  ت�صتهدف  احلزمة  ان  الزبون  وقال 
امل�صتثمرين  الى  اإ�صافة  الأردنيني  امل�صتثمرين 

العرب والأجانب.
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البحر الميت ... مستقبل واعد
 لالستثمارات ذات الطبيعة السياحية

اأجل  من  املبذولة  اجلهود  اإطار  ويف  اأنه  وبني 
يف  عاملي  �صياحي  اإ�صتثماري  مق�صد  خلق 
منطقة البحر امليت فقد مت فتح باب الإ�صتثمار 
امتداد  على  الثانية  الإ�صتثمارية  للحزمة 
فر�صة  وع�صرين  لإثنتني  الكورني�ص  منطقة 
اأرا�صي  م�صاحات  ترتاوح  حيث  اإ�صتثمارية، 
املعلن عنها �صمن منطقة  الفر�ص ال�صتثمارية 
الكورني�ص ترتاوح بني 500 مرتمربع و2000مرت 

مربع.
واأ�صار الى اأن الفر�ص ال�صتثمارية ت�صلح لقامة 
مثل  املتنوعة  ال�صياحية  امل�صروعات  من  العديد 
حني  يف  الفندقية  وال�صقق  واملطاعم  الفنادق 
امل�صروعات بني  تلك  ال�صتثمار يف  ترتاوح كلف 
تبعا مل�صاحة  األف دينار و5 ماليني دينار،   700

الر�ص وموقعها.
وا�صاف ان الفر�ص الإ�صتثمارية املعرو�صة تتمتع 
مبجموعة من احلوافز ال�صتثمارية والإعفاءات 
قانون  يتيحها  التي  واجلمركية  ال�صريبية 

الإ�صتثمار الأردين ت�صمل �صريبة دخل مقطوعة 
من  واإعفاءات  باملئة   5 قدرها  ال�صركات  على 
�صريبة  و  اجلمركي  والر�صوم  املبيعات  �صريبة 
اأرباح  توزيع  و�صريبة  الجتماعية  اخلدمات 
بن�صبة  الكاملة  بامللكية  ال�صماح  مع  الأ�صهم 

100باملئة لغري الأردنيني.
وا�صار الزبون الى ان املخطط ال�صمويل ملنطقة 
ال�صنياريوهات  جميع  و�صع  قد  امليت  البحر 
 25 ملدة  املنطقة  لدارة  الكفيلة  والنظمة 
املتكافئة  والأ�ص�ص  املعايري  فحدد  عاما، 
حيث  من  امل�صتقبلية  ال�صتثمارات  لتقييم 
الفنية  املحددات  جلميع  واحرتامها  مالءمتها 
من  ال�صمويل  للمخطط  املكملة  والتخطيطية 

النواحي الت�صكيلية والبيئية وال�صتثمارية.
لتغطية  الالزمة  اخلطط  و�صع  مت  انه  وبني 
للنهو�ص  الالزمة  املادية  التكاليف  حجم 
بالبنية التحتية ملنطقة البحر امليت، من خالل 
وفق  الرا�صي  ا�صتثمار  من  العائد  ا�صتغالل 

ال�صمويل  املخطط  املحدد يف  الزمني  الربنامج 
البنية  لن�صاء  التقديرية  الكلفة  بلغت  حيث 
التحتية للمنطقة حوايل 180 مليون دينار. ويف 
ال�صمويل  املخطط  ان  الزبون  بني  ال�صياق  ذات 
ملنطقة البحر امليت التنموية يتمحور حول خلق 
ال�صتثمارية  الأحياء  اأو  املناطق  من  �صل�صلة 
وعددها 12 حيا ذات مراكز حيوية مب�صاحات 
وتتميز  تتو�صطها  التي  املنطقة  وحجم  تتنا�صب 
باحلفاظ على املميزات الطبيعية والقت�صادية 

اخلا�صة بتلك املنطقة .
مبناطقه  ال�صمويل  املخطط  يوفر  كما 
ال�صتثمارية املختلفة وفقا للزبون فر�صا عديدة 
ال�صتعمالت  تنوع  متنوعة لال�صتثمار من حيث 
كالفنادق  ؛  ال�صياحية  واملرافق  واخلدمات 
وال�صتعمالت  واخلا�صة  العامة  وال�صواطئ 
والتاأهيل  التدريب  كمراكز  الداعمة 
املياه  تنقية  كمحطات  اخلدمية  وال�صتعمالت 

وال�صرف ال�صحي والكهرباء وغريها.
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»الرؤية الحديثة« تفتتح أضخم
 معرض لها في األردن في أبراج الحجاز

 New احلديثة  »الروؤية  �صركة  اأعلنت 
اإلكرتونيك�ص«  جي  »اإل  لـ  الر�صمي  Vision”الوكيل 

يف اململكة لالأجهزة املنزلية والرتفيهية واملكيفات 
معر�ص  اأ�صخم  افتتاح  عن  اخللوية،  والأجهزة 
يف  معار�صها  اأكرب  واأحد  اململكة  يف  الآن  حتى  لها 
املنطقة، وذلك يف اأبراج احلجاز الكائنة يف �صارع 

مكة املكرمة. 
املعر�ص  يف  ُعقد  �صحفي  موؤمتر  �صمن  ذلك  جاء 
جي  »اإل  �صركة  رئي�ص  بح�صور  وذلك  اجلديد، 
هان  تاي  العربي  امل�صرق  منطقة  يف  اإلكرتونيك�ص« 
رمزي  �صادي  لل�صركة  التنفيذي  والرئي�ص  ريو، 
املجايل ، ونخبة من كبار ال�صخ�صيات، اإلى جانب 

عدد من ممثلي و�صائل الإعالم املحلية.
جي«  »اإل  معار�ص  اأكرب  اأحد  املعر�ص  هذا  ويعّد 
من  الكاملة  املجموعة  �صي�صّم  حيث  املنطقة،  يف 
املنتجات  من  عدد  جانب  اإلى  جي«،  »اإل  منتجات 
التي �صتتوفر ح�صريًا فيه، وتت�صّمن �صا�صات تلفاز 
والتي  بو�صة،   105 بقيا�ص  املنحنية   ”Ultra HD“

 ”Ultra HD”تعّد اأكرب �صا�صة منحنية يف الأردن، و
املنحنية   ”OLED“ و�صا�صات  بو�صة،   98 بقيا�ص 

بقيا�ص 65 بو�صة. 
 4 ثالجات  املعر�ص  ي�صّم  �صبق،  ملا  وبالإ�صافة 
اأبواب مع موزع ماء 36 قدمًا وغ�صالت وجمففات 
كغم،   19 لغاية  ت�صل   ”Titan“ نوع  من  بخارية 

املتوفرة لال�صتخدام  اأكرب الأحجام  تعّد  اأنها  علمًا 
الهواء  مكيفات   جانب  اإلى  الأردن،  يف  املنزيل 
العاك�صة بتقنية )Invertor( والتي تتمتع بخا�صية 

توفري الطاقة ت�صل اإلى 60%.
وُروعي يف ت�صميم املعر�ص توفري م�صاحات وا�صعة 
املنتجات  على  الطالع  من  ليتمكنوا  للعمالء 
�صال�صة،  وبكل  واحد  اآن  يف  جميعها  املعرو�صة 
ق�صم  كل  اأمام  كافية  م�صاحات  توفري  جانب  اإلى 
جتربتها  املعر�ص  لزوار  ليت�صنى  املعرو�صات،  من 
جمّهز  املعر�ص  اأن  ذكره  اجلدير  ومن  باأنف�صهم. 
ومدّرب  املبيعات  جمال  يف  خبري  عمل  بطاقم 

خلدمة الزبائن.

تماشيًا مع إستراتيجيتها للوصول إلى قاعدة أوسع من العمالء
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المجالي: مستمّرون بتوسيع شبكة معارضنا 
وفق معايير شركة “إل جي إلكترونيكس” العالمية

“ي�صعدنا  ريو:  قال  املعر�ص،  افتتاح  على  وتعليقًا 
مبثابة  �صيكون  الذي  اجلديد  املعر�ص  هذا  افتتاح 
متجر متكامل لالأجهزة املنزلية والكهربائية حتت 
�صقف واحد. وبهذه املنا�صبة، فاإنني اأثّمن اجلهود 
 New الكبرية التي تبذلها �صركة “الروؤية احلديثة
الع�صرية   ”LG جي  “اإل  منتجات  لتوفري   ”Vision

واملبتكرة يف ال�صوق الأردين، ويف تعزيز تواجد “اإل 
جي” يف املنطقة، وكلي ثقة باأن تواجدنا يف اململكة 

�صيوا�صل ازدهاره خالل الفرتات املقبلة.” 
من جهته، قال املجايل: “ياأتي افتتاح هذا املعر�ص 
 New “الروؤية احلديثة  يف �صياق ا�صرتاتيجيتنا يف 
ومنتجاتنا  خدماتنا  توفري  اإلى  الهادفة   ”Vision

والذين  اململكة،  يف  املواطنني  من  اأكرب  لعدد 
جناحاتنا  عليه  نبني  الذي  الأ�صا�ص  حجر  نعدهم 
واإجنازاتنا. لهذا فاإننا م�صتمّرون يف تو�صيع �صبكة 
وموا�صفات  معايري  وفق  وجتهيزها  معار�صنا 
مينح  ومبا  العاملية،  اإلكرتونيك�ص”  جي  “اإل  �صركة 

العمالء جتربة ت�صّوق مميزة.” 
واأ�صاف: “نتوّجه بجزيل ال�صكر لفريق عمل �صركة 
واملنطقة  ودبي  الأردن  يف  اإلكرتونيك�ص”  جي  “اإل 
لنا،  تقدميه  يوا�صلون  الذي  الكبري  الدعم  على 
ا�صتح�صان  �صينال  اجلديد  املعر�ص  هذا  باأن  ونثق 
التكنولوجيات  باأحدث  تزويدهم  عرب  العمالء 

العاملية.” 

احلديثة  “الروؤية  �صركة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
LG” يف  “اإل جي  منتجات  تعر�ص   ”New Vision

حمافظات  عدة  على  موزعة  رئي�صيًا،  معر�صًا   20

والزرقاء  واإربد  عّمان  من  كاًل  وت�صم  اململكة،  يف 
والر�صيفة  والرمثا  والكرك  والعقبة  ومادبا 
باأنها  املعار�ص  هذه  جميع  تتميز  حيث  وال�صلط، 
م�صتوى  على  الفّنية  املقايي�ص  اأف�صل  وفق  جمّهزة 
افتتاح  املقبلة  املرحلة  خالل  املقرر  ومن  العامل. 
بالإ�صافة  الها�صمي،  منطقة  يف  جديد  معر�ص 
لفتتاح مركز �صيانة اآخر يف حمافظة اإربد، ليكون 
اململكة  يف  لل�صركة  التابعة  ال�صيانة  مراكز  ثاين 

اإلى جانب مركزها يف طرببور.
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22 مليون دينار أرباح »الفوسفات«
نصف السنوية قبل الضريبة

مناجم  ل�صركة  الجمالية  الرباح  ارتفعت 
الفو�صفات بن�صبة 175 باملئة اإلى 22 مليون دينار 
يف الن�صف الأول من العام احلايل 2015 مقارنة 

مع 8 ماليني دينار للفرتة ذاتها من 2014.
التي  ال�صنوية،  ن�صف  املالية  البيانات  وح�صب 
ارتفاع  ورغم  فاإنه  ال�صركة،  اإدارة  اقرها جمل�ص 
خم�ص�صات �صريبة الدخل ب�صبب تعديل الن�صبة 
اإلى  التعدين  �صركات  اإيرادات  على  ال�صريبة 
حولت  ال�صركة  فاإن  باملئة،   14 مقابل  باملئة   24
اإلى   2014 من  الأول  الن�صف  يف  خ�صارتها 
ال�صريبة  بعد  ال�صايف  الربح  بلغ  وقد  اأرباح، 

واملخ�ص�صات 5ر9 مليون دينار يف الن�صف الأول 
من 2015 مقارنة مع خ�صارة قدرها 7ر6 مليون 

دينار للفرتة ذاتها من 2014.
خم�ص�ص  ارتفاع  اإلى  املالية  البيانات  وت�صري 
�صريبة الدخل اإلى 5ر12 مليون دينار مقابل 7ر1 

مليون دينار لفرتة املقارنة ذاتها.
املهند�ص  ال�صركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
تعد  املالية  ال�صركة  بيانات  اإن  املجايل  عامر 
املو�صوعة  وفق اخلطط  ت�صري  انها  وتوؤكد  واعدة 
لنهاية  ال�صركة  قدرتها  التي  النتائج  و�صتحقق 
العام، »ل�صيما واأن ال�صواق اخلارجية تن�صط يف 

�صراء الأ�صمدة يف الن�صف الثاين من العام«.
واأ�صاف اأن موؤ�صرات حت�صن اأداء ال�صركة تظهره 

البيانات املالية، فقد ارتفعت قيمة �صايف مبيعات 
ال�صركة بن�صبة 3ر4 باملئة اإلى 8ر341 مليون دينار 
7ر327  مع  مقارنة  العام،  من  الأول  الن�صف  يف 

مليون دينار للفرتة ذاتها من 2014.
كلفة  انخفا�ص  اإلى  البيانات  ت�صري  باملقابل، 
دينار  مليون  9ر258  اإلى  باملئة  5ر1  املبيعات 
ما  املقارنة،  لفرتة  دينار  مليون  8ر262  مقابل 
يوؤكد اأن ال�صركة بداأت تقطف ثمار �صيا�صتها يف 
رفع كفاءة العمل بتخفي�ص التكاليف وزيادة قيمة 

املبيعات.
اأن  اإلى  ال�صنوية  ن�صف  املالية  البيانات  وت�صري 
مليارا  بلغت  واملطلوبات  امللكية  حقوق  جمموع 

و209 ماليني دينار.

المجالي: الشركة 
بدأت تقطف ثمار 
سياستها في رفع 
كفاءة العمل
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طن  األف   75 الأردنية  الفو�صفات  مناجم  �صركة  �صّدرت 
فو�صفات ب�صحنة واحدة عرب املوانئ ال�صناعية، على ما 

اأفاد بيان �صحايف �صادر عن ال�صركة.
يف  كمية  اأكرب  وت�صدير  �صحن  ال�صركة  اإن  البيان  وقال 
فو�صفات  طن  الف   75 بت�صدير  املوانئ  وتاريخ  تاريخها 
الفو�صفات  ا�صتهالك  ا�صواق  اأكرب  الهند،  اإلى  خام 

الأردين.
البيان  يف   « الأردنية  الفو�صفات  مناجم  �صركة  وذكرت 
�صحن  جمال  يف  اجلديد  القيا�صي  الرقم  ت�صجيل  اإن   »
ا�صتكمال  بعد  جاء  ا�صبوعني،  غ�صون  يف  الفو�صفات 

طلبات  تلبي  باتت  التي  ال�صناعية،  املوانئ  منظومة 
ال�صركة من ال�صادرات وامل�صتوردات على ال�صواء.

ونقل البيان عن الرئي�ص التنفيذي لل�صركة الدكتور �صفيق 
الأ�صقر قوله اإن ن�صاط الت�صدير وتنامي الكميات وحجم 
مواكبة  على  ومناجمها  ال�صركة  قدرة  يعك�ص  ال�صحن 
الفو�صفات،  مادة  على  العاملية  ال�صوق  يف  الطلب  تنامي 

�صواء اخلام ام الأ�صمدة امل�صنعة.
احلايل  اآب  منت�صف  �صجلت  الفو�صفات  �صركة  وكانت 
حملت  عندما  الفو�صفات  �صحن  كميات  يف  جديدا  رقما 

باخرة واحدة بنحو 70 األف طن، وفق البيان.

والت�صويق  لالإنتاج  املتبعة  ال�صيا�صة  اأن  البيان«  »يف  واأكد 
مواقع  خمتلف  يف  الواحد  الفريق  بروح  العمل  تعك�ص 
النتاج، م�صريا اإلى اأن هذه اجلهود احلثيثة التي تبذلها 
ال�صركة، تاأتي للمحافظة على عمالئها واأ�صواقها، وال�صعي 
يف  ا�صرتاتيجيتها  وتنفيذ  ملنتجاتها  جديدة  اأ�صواق  لفتح 

حتديث وتطوير اخلطط النتاجية والت�صويقية.
قدرتها  برهنت  ال�صركة  اأن  الأ�صقر  الدكتور  وا�صاف 
خلدمة  فاعلة،  كم�صاهمة  وروؤيتها  اأهدافها  تنفيذ  على 
ال�صركات  بني  مكانتها  وا�صتعادت   ، الوطني  القت�صاد 

املنتجة وامل�صنعة خلامات الفو�صفات.

»الفوسفات« تصّدر 75 ألف
 طن بشحنة واحدة
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»الفوسفات« تسجل رقًما قياسًيا 
في شحن المواد الخام

جديدا  قيا�صيا  رقما  الفو�صفات  موانئ  �صجلت 
باخرة واحدة مبا  بتحميل  البحري  ال�صحن  يف 
يزيد على 70 األف طن من خامات الفو�صفات. 
مناجم  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 
ان  ال�صقر  �صفيق  الدكتور  الردنية  الفو�صفات 
ال�صحنة التي حملتها الباخرة �صلفر 1 واملتجهة 
اإلى الهند تعد الأعلى حمولة يف تاريخ ال�صركة 
جتاوزت  اأن  بعد  عام،  ب�صكل  الأردنية  واملوانئ 

فو�صفات  �صحنة  لأعلى  التاريخي  امل�صتوى 
والبالغة 63 األف طن. 

وا�صاف ان قدرة موانئ الفو�صفات على التعامل 
مع مثل هذه الكميات يوؤكد اإمكانية املوانئ على 
ا�صترياد وت�صدير كميات كبرية من الفو�صفات 

اخلام واأ�صمدتها. 
كبرية  امكانات  و�صعت  ال�صركة  اأن  وبني 
خالل  من  الت�صدير  منظومة  يف  لال�صتثمار 

امل�صاهمة بحوايل 125 مليون دينار يف راأ�صمال 
فيها  وال�صتثمار  املتخ�ص�صة،  املوانئ  �صركة 

لتلبية متطلبات خطط ال�صركة امل�صتقبلية. 
وتطوير  املوانئ  يف  التو�صع  اأن  ال�صقر  واأكد 
ال�صركة  خطط  مع  ان�صجاما  ياأتي  قدراتها 
ل�صركة  خدمة  والت�صدير  النتاج  يف  التو�صعية 
مناجم الفو�صفات الأردنية وال�صركات احلليفة 

ب�صكل خا�ص والقت�صاد الوطني ب�صكل عام.  
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البوتا�ص  �صركة  دعم  حجم  »اإن  امل�صري  وليد  املهند�ص  البلدية  ال�صوؤون  وزير  قال 
العربية امل�صاهمة العامة لبلديات اململكة كافة بلغ حوايل 820ر5 مليون دينار لعامي 

.»2015-2014
واأو�صح امل�صري، ان حجم دعم ال�صركة لبلديات اململكة يف العام املا�صي بلغ حوايل 
180ر4 مليون دينار، بهدف �صراء اآليات جديدة اأو اإ�صالح و�صيانة الآليات املوجودة 
فيها، فيما بلغ دعم ال�صركة للبلديات يف العام احلايل حوايل 040ر1 مليون دينار، 

بالإ�صافة اإلى ن�صف مليون دينار لإن�صاء ج�صر النقع يف غور ال�صايف.
األف دينار  بقيمة 60  العام احلايل دعمًا  ال�صركة قدمت خالل  اإلى  واأ�صار امل�صري 
لكل من بلدية معان واملفرق والأ�صعري وال�صراة والطفيلة والقطرانة والرمثا من اأجل 
على  اجلنوبية  الأغوار  بلدية  ح�صلت  بينما  اآلياتها،  �صيانة  اأو  جديدة  اآليات  �صراء 
اآليات  الكربى على  اربد  بلدية  بينما ح�صلت  دينار،  األف  بقيمة 150  اآليات جديدة 
جديدة بقيمة 100 األف دينار، وكذلك لبلدية الكرك الكربى لإن�صاء حديقة، وح�صلت 

بلدية ال�صلط على بقيمة 100 األف دينار لإن�صاء بيت ال�صلط.
الثقافة،  ل�صارع  دينار  األف   65 مقداره  دعم  على  الكربى  عّمان  اأمانة  ح�صلت  كما 
اجليزة  بلدية  وح�صلت  جديدة،  اآليات  �صراء  اأجل  من  واملزار  موؤتة  بلدية  وكذلك 
البلديات  دعم  حجم  بلغ  فيما  دينار،  األف   50 بقيمة  جديدة  اآليات  على  اجلديدة 

اململكة الأخرى من اأجل اإ�صالح الآليات 90 األف دينار.
وبني امل�صري ان ال�صركة منحت العام املا�صي كال من بلدية اجلنيد واحل�صا وال�صوبك 
والقاد�صية واملفرق وب�صريا و�صيحان وطبقة فحل وطالل وعبداهلل بن رواحه وعجلون 
وعي وكفرجنة وماأدبا وموؤاب وقطر ورحمه وموؤتة واملزار والكرك الكربى )الكرك( 

والو�صطية/ اربد، على مبلغ 50 األف دينار لكل منها من اأجل �صراء و�صيانة اآلياتها.
يف حني دعمت ال�صركة خالل عام 2014 بلدية الزرقاء مببلغ مقداره 52 األف دينار 
دينار  األف   60 بلغ  ودعم  دينار،  األف   54 مقداره  دعم  على  جر�ص  بلدية  وح�صلت 
لكل من بلدية وادي عربة والري�صة وقريقرة وفينا واحل�صينية بهدف �صراء و�صيانة 

اآلياتها.
معان  وبلدية  دينار،  اآلف   104 اإلى  و�صل  مببلغ  الكربى  ال�صلط  بلدية  دعمت  كما 
 250 مبلغ  الكرك  وبلدية  دينار،  األف   187 اربد  وبلدية  دينار  األف   142 بحوايل 
األف دينار وبلدية موؤتة واملزار 120 األف دينار، بينما منحت كال من بلدية الأغوار 
البلديات من  اأجل متكني  األف دينار لكل منهما، من  اجلنوبية والطفيلة مببلغ 200 

�صراء و�صيانة اآليات.
واأ�صار امل�صري اإلى ان ال�صركة دعمت موؤ�ص�صة اإعمار الكرك لبناء �صكن اإيواء طالبات 
مدينة  لبناء  دينار  األف   130 مبلغ  الطفيلة  اإعمار  وموؤ�ص�صة  دينار  األف   215 مببلغ 

ح�صرية وموؤ�ص�صة اإعمار ال�صلط مبلغ 15 األف دينار لدعم اأن�صطة املوؤ�ص�صة.
اأعمال  اأجل  من  دينار  األف   100 مبلغ  على  املوؤ�ص�ص/معان  امللك  ق�صر  وح�صل 
ال�صيانة، كما مت دعم قاعة جمعية حمي وقاعة جمعية ال�صاحلية وقاعة نادي غور 
األف  األف دينار لكم منها، وح�صلت قاعة �صقريا على مبلغ 60  ال�صايف مببلغ 120 
دينار وقاعة عيمة على مبلغ 140  األف دينار، يف حني ح�صلت كل من قاعة العي�ص 

والغوير وعي واحلديثة على مبلغ 100 األف دينار.
ودعمت ال�صركة قاعات �صيحان مبلغ مقداره 80 األف دينار، كما دعمت كال من قاعة 

امرع وفقوع و�صرفا على مبلغ 40 األف دينار لكل منها.
حجم  بلغ  حيُث  بالبيئة،  ُتعنى  التي  اجلمعيات  العربية  البوتا�ص  �صركة  دعمت  كما 
الدعم الذي ح�صلت عليه اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة حوايل 162 األف دينار، 
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»البوتاس العربية« تدعم
 بلديات المملكة بـ 5.820 مليون دينار

قدمت منحة مالية لصندوق مرضى مركز الحسين للسرطان
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على  البحرية  البيئة  حلماية  امللكة  اجلمعية  ح�صلت  فيما 
مبلغ 126 األف دينار، ومت دعم جمعية ادامة للطاقة واملياه 
والبيئة مببلغ 178 األف دينار، كما بلغ حجم دعم جمعيات 

بيئية خمتلفة مببلغ 16 األف دينار.
واأ�صاد امل�صري بالدور الذي تقوم به �صركة البوتا�ص العربية 
الجتماعية  امل�صوؤولية  برنامج  �صمن  العامة  امل�صاهمة 
مناطق  جميع  يف  تقدمها  التي  باخلدمات  وال�صتدامة 

اململكة، مثمنًا دعمها امل�صتمر ملختلف بلديات اململكة. 
من جهة اخرى قدمت �صركة البوتا�ص العربية منحة مالية 
ملعاجلة  لل�صرطان  احل�صني  مركز  يف  املر�صى  ل�صندوق 

املر�صى الذين ل يحملون تاأمينًا �صحيًا.
ان  ال�صرايرة  جمال  ال�صركة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
ال�صندوق،  ل�صالح  دينار  الف   30 مببلغ  تربعت  ال�صركة 
تربعت  املا�صية  �صنوات  الثالث  مدى  وعلى  انه  مو�صحا 
ال�صركة مببلغ ن�صف مليون دينار ملوؤ�ص�صة احل�صني لل�صرطان 
ملركز احل�صني  التو�صعة اجلديد  م�صروع  بتمويل  للم�صاهمة 
ل�صتيعاب  ا�صتكماله  اإلى  املوؤ�ص�صة  ت�صعى  الذي  لل�صرطان 
الأعداد املتزايدة من مر�صى ال�صرطان من الأردن والوطن 

العربي. 
م�صاحة  على  العربية  البوتا�ص  �صركة  اإ�صم  اإطالق  و�صيتم 

احل�صني  مركز  تو�صعة  من  اجلديد  املبنى  يف  خم�ص�صة 
لل�صرطان �صمن برنامج الت�صمية والت�صريف التابع ملوؤ�ص�صة 

احل�صني لل�صرطان.
ال�صركات  اأكرث  من  العربية  البوتا�ص  �صركة  اأن  ويذكر 
املجتمعات  تنمية  يف  ال�صتثمار  جمال  يف  فاعلية  الأردنية 
معدله  ما   2015  -  2012 الفرتة  يف  اأنفقت  حيث  املحلية، 
مع  التنمية  مل�صاريع  �صنويًا  دينار  ماليني  ت�صعة  حوايل 
وال�صحة،  العايل،  والتعليم  التعليم  قطاعات  على  الرتكيز 

واملياه والبيئة، ومكافحة الفقر.

أخبار اقتصادية
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حتاحت يبحث امكانية تشغيل خط للشحن البحري 
بين ميناء اسكندرون بتركيا وميناء حاويات العقبة

امين  الردن  �صناعة  غرفة  رئي�ص  ا�صتقبل 
حتاحت يف وقت �صابق، وفدًا من �صركة »هاتاي 
رئي�ص  �صم  البحري  للنقل  الرتكية  الرورو« 
املجل�ص التنفيذي لل�صركة ابراهيم جولر وعددًا 
وادارتها  ال�صركة  ادارة  جمل�ص  اع�صاء  من 

التنفيذية.
خط  ت�صغيل  امكانية  بحث  اللقاء  خالل  ومت 
ا�صكندرون يف تركيا  البحري بني ميناء  لل�صحن 
وميناء حاويات العقبة وذلك للعمل على ت�صهيل 
التبادل التجاري وال�صناعي بني البلدين  حركة 
الى  البحري  النقل  عملية  ت�صهيل  الى  بالإ�صافة 

املواينء املجاورة.
واأكد حتاحت على حر�ص الغرفة على توفري بدائل 
وال�صوري  العراقي  ال�صوقني  الى  الربي  للنقل 
لتلك  الربية  احلدودية  املنافذ  اغالق  ب�صبب 
ا�صتثنائية.   ظروف  من  به  متر  ملا  نتيجة  الدول 
كما بني بان هذا اخلط املالحي �صيتيح الفر�صة 
للم�صدرين الأردنيني للو�صول الى ا�صواق رو�صيا 

والحتاد الوروبي عن طريق تركيا.

يف  التجاري  امل�صت�صار  الرتكي  الوفد  ورافق 
ومن  جوك�صه،  نيل  عمان  يف  الرتكية  ال�صفارة 
املجل�ص  رئي�ص  جولر  ابراهيم  ابدى  جانبه 
ا�صتعداد  الرورو«  »هاتاي  ل�صركة  التنفيذي 
نقل  على  والعمل  التعاون  اآفاق  لتو�صيع  ال�صركة 
وكذلك  الرتكية  املوانئء  عرب  الردنية  الب�صائع 
بني  لل�صركة  بحري  خط  ت�صغيل  امكانية  درا�صة 
واملواد  الب�صائع  لنقل  وبريوت  العقبة  ميناء 
حجم  تنمية  يف  وللم�صاهمة  لل�صناعة  اخلام 

التبادل التجاري بني الردن وتركيا ولبنان.
�صناعة  غرفة  رئي�ص  �صارك  اخرى  جهة  من 
من  ر�صمي  وفد  �صمن  حتاحت  امين  الردن 
رجال العمال الردنيني حل�صور فعاليات افتتاح 
»معر�ص ال�صني والدول العربية« والذي اقيم يف 
ال�صني  يف  نينيغ�صيا  مبقاطعة  ينت�صوان  مدينة 
كان  حيث   ،2015/9/13-10 الفرتة  خالل 

الردن �صيف ال�صرف يف املعر�ص لهذا العام.
والتجارة  القت�صاد  منتدى  يف  حتاحت  و�صارك 
تعزيز  الى  يهدف  والذي  الأردين  ال�صيني 

وبحث  ال�صينية  الردنية  القت�صادية  العالقات 
البلدين  بني  التجاري  التبادل  زيادة حجم  �صبل 
وال�صراكات  العمال  فر�ص  ترويج  على  والعمل 
الردنية  ال�صناعية  ال�صادرات  وزيادة  املتاحة 
البوتا�ص  منتجات  من  وخا�صة  ال�صني  الى 

والفو�صفات وال�صمدة.
اقت�صادية  ملتقيات  عدة  عقد  الزيارة  وت�صمن 
وترويج  ال�صتثمار  كملتقى  املعر�ص  هام�ص  على 
لرجال  وملتقى  الردن  يف  ال�صتثمارية  الفر�ص 
بني  ثنائية  ولقاءات  ال�صيني  الردين-  العمال 
لرتويج  ملتقى  الى  بال�صافة  ال�صركات  ممثلي 

ال�صياحة يف الردن .
زياد  العني  من  كل  الزيارة  يف  �صارك  قد  وكان 
وثابت  عمان،  �صناعة  غرفة  رئي�ص  احلم�صي 
الوفد  �صمن  الزرقاء  �صناعة  غرفة  رئي�ص  الور 
ال�صعبية  ال�صني  اإلى جمهورية  الر�صمي الردين 
وال�صتثمارية  التجارية  العالقات  لتعزيز  �صعيًا 
البلدين،  كال  يف  اخلا�ص  القطاع  ممثلي  بني 

الردن وال�صني.

شارك في زيارة رسمية على هامش افتتاح معرض الصين والدول العربية لعام 2015
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شركة معاني بريفاب 
                  تدخل نظامًا حديثًا ومتطوراً  للبناء

يتميز بالسرعة في البناء وإنجاز المشروع والمقاومة ألية احتماالت زلزالية

�صركات  اإحدى  بريفاب  معاين  �صركة  قامت 
جمموعة املعاين لال�صتثمار باإدخال نظام بناء 
حديث ومتطور الى م�صاريعها له ميزات كثرية 
�صعي  �صمن  وذلك  التقليدي،  بناء  عن  ومتيزه 
اأحدث  ومواكبة  التطور  الى  الدائم  املجموعة 

التقنيات يف كل من �صركاتها.
لال�صتثمار  املعاين  ملجموعة  العام  املدير  وقال 
جاك اندوين، اأن من اهم ميزات هذا النظام 
اجلديد، هو ال�صرعة يف البناء واجناز امل�صروع، 
زلزالية  احتمالت  لية  ال�صديدة  واملقاومة 
اخل�صراء  املباين  وان�صاء  ت�صميم  وامكانية 

باأ�صتخدام هذا النظام.
كما اأن هذا النظام ي�صلح للمباين الدائمة يف 

م�صاريع التعدين والبرتول حيث قامت ال�صركة 
باإن�صاء مباين منامات ومكاتب و�صالت طعام 

يف مدينة الب�صرة.
ان�صائي من احلديد  هيكل  النظام من  ويتكون 
عالية  موا�صفات  ذات  البارد  على  امل�صحوب 
جدًا من حيث القوة واملقاومة لعوامل الطبيعية، 
برنامج  بوا�صطة  املباين  ت�صميم  يتم  حيث 
واملقايي�ص  املعايري  احدث  ي�صتخدم  خا�ص 

الإن�صائة العاملية.
وا�صاف اندوين انه يتم ت�صنيع اجزاء النظام 
الإن�صائي  الت�صميم  جمريات  با�صتخدام 
يتم  بحيث  الإنتاج  الى حا�صوب خط  ومبا�صرة 

جتنب الخطاء الب�صرية و�صمان جودة املنتج.

للمبنى  الن�صائي  الهيكل  ان تركيب  الى  واأ�صار 
ثقيلة،  معدات  اي  الى  يحتاج  ول  جدًا  �صهل 
املباين  تركيب  عاديني  لعمال  ميكن  حيث 
ب�صرعة كبرية مبا يخفف الكلفة خا�صًة للمواقع 

البعيدة.
م�صاريع  عدة  باجناز  قامت  ال�صركة  اأن  يذكر 
با�صتخدام  والعراق،  وال�صعودية  الأردن  يف 
خا�صة  كبريًا  جناحًا  حقق  وقد  النظام،  هذا 
اأن�صاأت عدة مباين يف  يف جمال التعليم، حيث 
مثل  ال�صعودية  يف  النائية  املناطق  يف  جامعات 
والنعرييه  العليا  والقرية  الباطن  كلية يف حفر 
يف  الهند�صية  الدائرة  مكاتب  تو�صعة  وكذلك  

جامعة طيبه.

أخبار اقتصادية

اندوني: هذه الخطوة تاتي ضمن سعي المجموعة
 إلى التطور ومواكبة أحدث التقنيات
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على  ...نخرتعها...ن�سدقها...نعي�سها...ثم  للكذبة  نتهياأ 
فراقها  على  نتوجع  ....و  هنا  لي�ست  انها  نتفاجيء  غفلة 
...ن�سعر باخليبة ....و نن�سى انها جمرد كذبة من الذي جعلك 

ت�سدق انها حقيقه ....هل انت اأبله ..!!
متاما كما ان نبقى يف ظل امل�سهد االخري من »الفيلم« و بعد ان 

ينتهي نبكي ملاذا مات البطل ...!!
تبكيه  فال  خمتلفا  دورا  ميثل  اخر  مكان  يف  هو  ميت  مل  البطل 

....
بل تعلم ان الدور ما اعجبك و لي�س البطل حتى ال تعطي حزنك 

الحد غري حقيقي ....
كن معك ال تقف عليك �سدك .....انت احلقيقة الوحيدة يف 

الدنيا .....
٢-البع�س يكلفك نظرة لرتاه ......

و هناك من يكلفك عينا كاملة لتنظر اليه....
العني الثالثة....

�سرحت   .... املعاين  اطراف  ق�س�ست  لو  ماذا   -٣
ال�سطر  ظفرية  طريف  عقدت   ..... ال�سعر  غرة 
احلرف... مقدمه  عند  يا�سمينة  رفعت   .....و 

وكتبت عنواين....
هنا حبيبي بتوقيت الق�سيدة....

4- احذر ان تكون طرفا مبعادلة نتيجتها ال�سفر ....
اال�سفار ال تعني ال �سيء ...بل ا�سياء كثرية .....

٥- كان رجال فاخرا ,, متاما كعطر م�ستق من روائح كثرية ....
 ,,,, بع�سك  من  قطعة  الم�ست  ان  اأنفك  الى  ت�سل  ان  ميكنك  ال 
النك حينها �ستجهل اي رائحة تلك التي ا�ستطاعت ان تت�سلل 

الى وريدك فت�سري بذوق دمك ...
بها معه كل  �ستمر  رائحة  لكل  ا�سرية  انحائك  ٌتبقي على  لكنها 
تف�سيلة ..على قيا�سات يدك ,,,لكن هنا م�سجع الفري�سة ,,تلك 

التي تقع بني خيارين ال احد فيهما ي�سبهك....

عادية  �ست�سبح  عليها  ح�سل  لو   ,, بعيدة  يحبها  كان 
ليبقى  العطر  بها  يحتفظ  التي  الزجاجة  جمرد   ,,

!! .....بيده  ُتك�سر  انها  لو  ,,,فيتمنى  منها   �ساملا 
عليك  ....�ستق�سو  نف�سك  عليك  ٌي�سعب  ال�سهل  املطب  اقدر  ما 

....مثلك ....
امراأته بغري احلب بديال  عندما يكون الرجل فاخرا لن تقبل 

....النها باحلالتني �ستفقده .....
يبقى  ان  من  .....اف�سل  هي  يكون  قد  حتبه  ب�سيء  فلريحل 

باأ�سياء عادية �ستكون كلها هي .....
يق�سي  ان  يريد  عندما  �سيء  كل  من  يتجرد  الوطن  حتى   -٦

حاجته......
7- ملـاذا .....ال يوؤمن الرجل بوقع الغياب على قلب املراأة , وال 

يعتقد بفعل الفراق على وجوده بحياتها ...!!!
دائما يظن ان بقاءه حيًا و انه ال يقوم اال بدور البطل !!!!

اال يعرتف باأن املوت يحيط بالن�ساء اي�سا ...
فتختلف االماكن و يتغري ترتيب الغرف ....

!! وحده  حقه  من  ...لي�ست  اجلميع  على  قدر  النهايات   وان 
نحن الن�ساء ل�سنا وفيات للغياب ابدا .......

وفية  وحدها  تبقى  التي  امه  �سرنقة  من  الرجل  �سيخرج  متى 
لغيابه و حتبه حلني ان يعود.......

به  �سحى  الذي  الوطن  على  الكثرية  خيباته  من  يتحرر  حتى 
بنف�سه فمات هو و عا�س الوطن خلفه .....

8- �سئمت ال�سكون يف الطعام املهذب....
احتاج الى �سجيج الطبق املك�سور....

كامال....  ت�ستهيه  الرمان  وحده  وجهك....  اأرين   -9
انافمك.... وم�سغه...  وفرطه   ........ بقطفه   يوؤكل 

و هذا الرمان يل....
 ١٠- من �سرفة النافذة .... يطل اأيـلـول......

انحني ايتها الف�سول .....
ال�سيد ال يتنحنح بالدخول ....

عندما يح�سر الى بيوت ن�سائه .....
و رجع ايلول يا فريوز ....

بال االر�س عندما حتري  ... فكرة خطرت على  ١١- »احلناء« 
الرتاب ماذا �ستكون الهدية لو كانت العرو�س عمان .......

بقلــم : هديل الرحامنة

رصاصيات

خواطر

121 INVESTORSامل�ستثمـــــــــــرون         اأيلول  ٢٠١٥



الشركة الوطنية للدواجن
مساهمة عامة ومحدودة





1.2 مليون دينار أرباح
 »بندار للتجارة واالستثمار« في النصف األول

1.15 مليون دينار أرباح »التسهيالت التجارية« للنصف األول

اعلن ع�صو جمل�ص الدارة / املدير العام ل�صركة 
نتائج  حماد  ب�صام  وال�صتثمار  للتجارة  بندار 
يف  املنتهية  ال�صنوية  ن�صف  املالية  البيانات 
املبيعات  يف  منوا  اظهرت  والتي   2015/6/30

لل�صركة. والرباح 
فقد حققت ال�صركة مبيعات بقيمة ثمانية ماليني 
نف�ص  يف  كانت  حني  يف   ، دينار  املليون  ون�صف 
الفرتة من العام املا�صي 2014 بقيمة 6.8 مليون 

دينار بزيادة منو 25% عن العام املا�صي.
ال�صريبة  قبل  الربح  ب�صايف  منوا  اظهرت  كما 
عملياتها  من  �صافيا  ربحا  ال�صركة  حققت  حيث 
الت�صغيلية 1.262 مليون دينار يف حني بلغ �صايف 
العام 2014  الفرتة من  نف�ص  الت�صغيلي يف  الربح 

مبلغ 718 الف دينار وبن�صبة منو %75 .

بال�صافة  مبيعاتها  يف  الزيادة  الى  ذلك  ويعود 
كانوا  عمالء  على  املخ�ص�صات  من  عك�ص  الى 
متعذرين ومت ت�صديد ذممهم بالن�صف الول من 

هذا العام .
نهاية هذا  الربح مع  يكون �صايف  ان  املتوقع  ومن 

العام مبلغ 2.5 مليون دينار قبل ال�صريبة .

حققت �صركة الت�صهيالت التجارية الردنية خالل 
الن�صف الول من عام 2015 اأرباحا �صافية )بعد 

ال�صريبة( بلغت حوايل 1،156 مليون دينار.
ال�صف  خالل  لل�صركة  املالية  البيانات  وح�صب 
الول من العام احلايل 2015، فقد بلغت الرباح 
ت�صغيلية 1،493 مليون دينار ، فيما منت اجمايل 
بن�صبة مقدارها 4% مقارنة مع  ال�صركة  ايرادات 
اجمايل  بلغت  حيث   2014 عام  من  الفرتة  نف�ص 
اليرادات 3436076  دينار مقارنة مع 3305961 
العام  من  الول  الن�صف  خالل  حتققت  دينار 

املا�صي 2014. 
حممد  الدارة  جمل�ص  رئي�ص  قال  جانبه  من 
امل�صري،  ان النتائج املتحققة جاءت من�صجمة مع 
ال�صركة،  ادارة  تعتمدها  التي  العمل  ا�صرتاتيجية 

اكد  كما   ، لل�صركة  املايل  املركز  قوة  على  موؤكدًا 
على  قدرة ال�صركة ال�صتمرار بتحقيق املزيد من 

الجنازات و معدلت النمو مبختلف الن�صطة. 
ايجابية  نتائج  حققت  ال�صركة  اأن  امل�صري  وبني 
اجمايل  منت  حيث  الأداء،  موؤ�صرات  مبختلف 
 36554856 الى  لت�صل  ال�صركة  موجودات 
يف  كما  دينارا   33934664 مع  مقارنة   ، دينارا 

.2014/12/31
التي  للنتائج  الرتياح  عن  تعبريه  معر�ص  ويف 
حققتها ال�صركة خالل هذه الفرتة، بني امل�صري 
�صمن  جاَء  اليجابية  النتائج  هذه  حتقيق  اأّن 
املعتمدة،  الأهداف  وبحدود  الإدارة  توّقعات 
الدوؤوب من جميع  العمل  نتيجة  ذلك  وقد حتّقق 
موظفي ال�صركة بال�صافة الى اخلدمات التمويلية 
واخلدمات  احللول  من  املزيد  وتطبيق  املتميزة 

التمويلية املبتكرة مبا ُيلبي احتياجات العمالء.

المصري: الشركة 
قدمت المزيد من 

الخدمات التمويلية 
المتميزة بما ُيلبي 

احتياجات العمالء

اإلستثمار في قطاع التمويل التجاري

حماد: من المتوقع 
أن يكون صافي الربح 

2.5 مليون دينار مع 
نهاية العام
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1.8 مليون دينار أرباح »األولى للتمويل« للنصف االول

ال�صريبة  بعد   للتمويل  الولى  �صركة  ارباح  بلغت 
حوايل 1.8 مليون دينار خالل الن�صف الول من 

العام احلايل 2015.
وح�صب النتائج املالية لل�صركة خالل الن�صف الول 
قبل  اأرباحها  بلغت  فقد   2015 احلايل  العام  من 
بلغ  املقابل  يف  دينار  مليون   1.9 حوايل  ال�صريبة 
جمموع موجودات ال�صركة خالل الن�صف الول من 

العام احلايل 2015 لتبلغ حوايل 65.1.
بلغ  امل�صاهمني  حقوق  �صايف  ان  النتائج  وا�صارت 
حوايل 47.3 مليون دينار بزيادة مقدارها حوايل 
كما   ،2014 الول  كانون  عن  دينار  مليون   1.7
لي�صل  للعمالء  املمنوحة  الت�صهيالت  وارتفع حجم 
مقدارها  بزيادة  دينار  مليون   51.4 حوايل  الى 

حوايل 660 الف دينار عن كانون اول 2014.
الدكتور  للتمويل  الولى  ل�صركة  العام  املدير  وقال 
هيثم اأبو خديجة، ان النتائج املالية لل�صركة ت�صري 
والتي  ال�صركة  تتبعها  التي  ال�صيا�صة  جناحة  الى 

انعك�صت بالإيجاب على النتائج املالية لل�صركة.
الداعية  �صيا�صتها  يف  ما�صية  ال�صركة  اأن  وا�صاف 
الى التو�صع والنت�صار يف كافة انحاء اململكة، حيث 
�صتعمد ال�صركة و�صمن خطتها ال�صرتاتيجية على 

زيادة الرباح وتعظيم منفعة ق�صوى للم�صاهمني.

 2006 عام  تاأ�صي�صها  منذ  ال�صركة  ان  الى  واأ�صار 
احكام  وفق  الن�صطة  من  العديد  متار�ص  وهي 
التمويل  ومنها  ال�صمحاء  ال�صالمية  ال�صريعة 
التمويل   ، املعمرة  ال�صتهالكية  لل�صلع  املبا�صر 
وال�صكان  الرا�صي  متويل  ذلك  يف  مبا  العقاري 
، وعقود املقاولني يف خمتلف  واملباين والن�صاءات 

القطاعات القت�صادية.

وكانت ال�صركة الأولى للتمويل ح�صلت موؤخرا على 
�صهادة الآيزو ISO 9001:2008 للتمويل الإ�صالمي 
لل�صركات والأفراد  املنقولة  املنقولة وغري  لالأ�صول 
مبا فيها التاأجري التمويلي والإ�صتثمار لتكون بذلك 
من ال�صركات الرائدة باحل�صول على هذه ال�صهادة 
طابقت  اأن  بعد  ال�صركة  عمل  نطاق  على  الدولية 
املوا�صفات الدولية لأنظمة اجلودة بهدف التح�صني 
املقدمة  واخلدمات  للعمليات  امل�صتمر  والتطوير 

للعمالء وفق اف�صل املعايري العاملية .

أبو خديجة: الشركة 
ستواصل المضي 

قدما في تحقيق 
المزيد من االرباح

اإلستثمار في قطاع التمويل التجاري
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المصداقية في نقل الحدث

www.Aljaddal.com

عمان -شارع المدينة المنورة  - عمارة سعد )١(
هاتف : ٥٦٢٥٦٥٣ ٦ ٩٦٢+   فاكس : ٥٦٢٥٦٥٤ ٦ ٩٦٢+

خلوي : ٧٧٧٤٤٤١٥٠ ٩٦٢+   ٧٩٥٦٠٠٨١٧ ٩٦٢+
aliamaireh@aljaddal.com :البريد اإللكترونيaliamaireh@yahoo.com
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