تهنئة وتربيك
شركة األسواق الحرة األردنية

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي
يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني

بمناسبة األعياد الوطنية

راجني املوىل عز وجل أن يمد يف يف عمر جاللتكم وولي عهدكم األمني وأن يحفظكم ذخرا
وسندا ألردننا الحبيب وأن يعيد هذه املناسبة على اململكة بالخري واليمن والربكات
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عامن ،يعترب كراون
قمة الضيافة االردنية مبوقعه املذهل وإطاللته الخالبة عىل ّ
عامن الوجهة األوىل لرحالت األعامل والزيارات العائلية يف األردن
.بالزا ّ
أضف إىل ذلك موقعه املرموق عىل الدوار السادس ،ما يجعلك عىل مقربة من
.منطقة التسوق الرئيسية وعىل بعد  ٤كم من وسط املدينة الجديد العبديل
يوفر الفندق مرافق ال تضاهى لعقد
عامن .وبفضل
املؤمترات وإقامة األفراح يف ّ
خدمة اإلنرتنت الالسلكية املجانية ومركز
األعامل املتاح طوال  ٢٤ساعة وموظفني
يفخرون بتلبية جميع طلبات النزالء،
ميكن أن يتوقع رجال األعامل تجربة
سلسة تخلو من أي عناء.
وإن كنت من هواة السباحة ،ميكنك
االستمتاع مبسبحنا الداخيل والخارجي
املجدد املدفأ )الجاكوزي(.

كام ميكن للمسافرين من رجال األعامل
االستمتاع بغروب الشمس مع كوكتيل
شهي يف بالك آيريس رووف توب  ،أو
تذوق لحم الستيك الشهي يف مطعم )V
 ،(Loungeأو االجتامع لتناول القهوة يف
جاسمني لويب.
استكشف األردن مبساعدة الكونسريج،
حيث ستنعم برتحيب حار وخدمة مميزة
عامن
يف فندق كراون بالزا ّ

وميكنك أيضاً تجديد نشاطك يف كراون
بالزا سبا مبا يقدمه من حاممات ساونا
وبخار ومتارين لياقة  -أو عالج بالتدليك
وجلسات التجميل يوجد داخل الفندق
خمسة قاعات لالجتامعات الخاصة ميكنها
استضافة املؤمترات والفعاليات.
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شركة مسار املتحدة للمقاوالت
متخصصة يف مجال خدمات البناء للمنشآت

والبنية
والصناعية
التجارية
التحتية ..للمقاوالت
املتحده
املسار
شركة

تأسست شركة مسار املتحدة للمقاوالت ألول مرة يف
عام  1975يف الرياض باململكة العربية السعودية،
وتم نقل الشركة إلى األردن يف عام .1981

املهندس مهدي الصيفي

رئيس مجلس إدارة شركة املسار املتحدة للمقاوالت

•
•
•
•
•

ع�ضو جمل�س الإدارة  -ممثل �شركة االت�صاالت الفل�سطينية.
تولى �سابقاً مدير عام �شركة احتاد املقاولني ( )CCCيف الريا�ض
ومدير عام �شركة عوي�ضة للمقاوالت.
ي�شغل ع�ضوية جمل�س �أم�ن��اء يف Center of Contemporary
 Arab Studiesيف جامعة . George Town
ي�شغل ع�ضوية جمل�س �أمناء جامعة م�ؤتة� ،إ�ضافة �إل��ى ع�ضويته
�سابقاً جمل�س �أمناء جلامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
تخرج ال�سيد ال�صيفي بدرجة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من
جامعة .Indiana Institute of Technology

Ibn Fared St. #6 P.O.Box 926028 Amman – 11190
Jordan
Tel. +962 6 5662493
Fax. +962 6 5679583
admin@masarunited.com
Ibn Fared St 6#
.P.O.Box 926028 Amman 11190 – Jordan
www.masarunited.com
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ال�صيد مهدي ال�صيفي

مقاوالت ان�شائية �أولى -
أوىل--
انشائيه�أولى
مقاوالتإن�شاء �أبنية
الأبنية � -
أبنيةأولى
إنشاءالطرق �
األبنية�--إن�شاء
الطرق
أوىل
 الطرق  -خلطات �إ�سفلتية الطرق  -إنشاء الطرق�أولى  -الطرق  -خر�سانية ج�سور
خلطات
أوىل -
الطرق
الطرق� -أولى -
وتقاطعات و�أنفاق
وتعدين
حفريات
ترابية
 �أ�شغالالطرق -
أوىل -
إسفلتية
و�صرف �صحي
خرسانيةمياه
�أولى -
تقاطعات
جسور و
 مياه و�صرف �صحي �أولى -و أنفاق أوىل  -الطرق -
كهروميكانيك  -كهروميكانيك
حفريات
ترابية
�شبكات
أخرى -
أشغالأ�شغال �
ثانية � -
ات�صاالت.
مياه و صرف
وتعدين أوىل -
صحي  -مياه وصرف صحي
أوىل  -كهروميكانيك -
كهروميكانيك ثانية  -أشغال
أخرى  -شبكات اتصاالت.
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عامن ،يعترب كراون
قمة الضيافة االردنية مبوقعه املذهل وإطاللته الخالبة عىل ّ
عامن الوجهة األوىل لرحالت األعامل والزيارات العائلية يف األردن
.بالزا ّ
أضف إىل ذلك موقعه املرموق عىل الدوار السادس ،ما يجعلك عىل مقربة من
.منطقة التسوق الرئيسية وعىل بعد  ٤كم من وسط املدينة الجديد العبديل
يوفر الفندق مرافق ال تضاهى لعقد
عامن .وبفضل
املؤمترات وإقامة األفراح يف ّ
خدمة اإلنرتنت الالسلكية املجانية ومركز
األعامل املتاح طوال  ٢٤ساعة وموظفني
يفخرون بتلبية جميع طلبات النزالء،
ميكن أن يتوقع رجال األعامل تجربة
سلسة تخلو من أي عناء.
وإن كنت من هواة السباحة ،ميكنك
االستمتاع مبسبحنا الداخيل والخارجي
املجدد املدفأ )الجاكوزي(.

كام ميكن للمسافرين من رجال األعامل
االستمتاع بغروب الشمس مع كوكتيل
شهي يف بالك آيريس رووف توب  ،أو
تذوق لحم الستيك الشهي يف مطعم )V
 ،(Loungeأو االجتامع لتناول القهوة يف
جاسمني لويب.
استكشف األردن مبساعدة الكونسريج،
حيث ستنعم برتحيب حار وخدمة مميزة
عامن
يف فندق كراون بالزا ّ

وميكنك أيضاً تجديد نشاطك يف كراون
بالزا سبا مبا يقدمه من حاممات ساونا
وبخار ومتارين لياقة  -أو عالج بالتدليك
وجلسات التجميل يوجد داخل الفندق
خمسة قاعات لالجتامعات الخاصة ميكنها
استضافة املؤمترات والفعاليات.

+

ﻋﻤﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ
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افتتاحية العدد

سلطان الحطاب

صدور وسط التحديات..
عا�شت ه��ذه املجلة منذ ��ص��دوره��ا ثالثة عقود واح��د
منها يف زم��ن ال��راح��ل الكبري احل�سني رحمه اهلل ،وكانت
ق��د انطلقت لتحمل ا�سمها «ال��راي��ة الها�شمية» وق��د كان
�شاهداً عليها ..وعقدين من زمن امللك عبد اهلل الثاين ..
وقد حاولت عك�س عهده يف �صفحاتها حني مل تفرد على
غالفها �صورا لغريه ولغري عهده ،فقد ظل غالفها يحمل
�صور امللك عبد اهلل الثاين وويل عهده طوال زمن ال�صدور
املمتد..
اليوم ت�صدر الراية الها�شمية لتوا�صل م�سريتها وهي
تر�صد ايقاع االقت�صاد االردين من خالل جمموعة كبرية
من ال�شركات والبنوك وتغطي احداثا واجنازات..
ويتزامن �صدور هذا العدد والعامل يعي�ش حاالت من
التوتر وال�ضيق على كل امل�ستويات..
فمن جائحة كورونا التي مازالت اثارها مل تنته الى
احلرب الرو�سية -االوكرانية التي ب�سطت ت�أثرياتها على
العامل غالء يف اال�سعار وازمات يف الطاقة والغذاء..
وال�صدور اي�ضا ي�شهد احلرب على غزة للمرة اخلام�سة
من خالل العدوان اال�سرائيلي اجلديد على القطاع ،حني
ت�شتبك ا�سرائيل مع ف�صائل فل�سطينية على ر�أ�سها اجلهاد
اال�سالمي وت�ستنكف حما�س عن املقاومة ..
وحيث تبلغ الغطر�سة العدوانية اال�سرائيلية �أوجها
يف ا�ستمرار العدوان على امل�سجد االق�صى املبارك وانتهاك
املقد�سات اال�سالمية وامل�سيحية ب�شكل �سافر ي�ؤ�شر الى
اخلطر الداهم الذي يواجهه امل�سجد..
ورغم املحاوالت االردنية العديدة �إال ان هذه املحاوالت
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مل تنجح يف حماية االق�صى وابعاد اخلطر عنه..
تن�صرف بع�ض االنظمة العربية الى االعتقاد ب�إمكانية
�صناعة �سالم مع ا�سرائيل رغم ان املمار�سات اال�سرائيلية
ال تعرتف بال�سالم احلقيقي ،اذ ما تقوم به يندرج فقط يف
اطار تعزيز م�صالح ومطامع الدولة العربية بكل الو�سائل..
وي�برز ال�س�ؤال واحل��رب العدوانية على غزة م�شتعلة،
م��اذا ت��ري��د ا�سرائيل ال�ت��ي ت�ه��رب ال��ى االم ��ام وت��ذه��ب الى
�صناديق االق�ت�راع خم�س م��رات يف ف�ترة ق�صرية ليجدد
اليمني اال�سرائيلي فيها نف�سه مبزيد من التطرف الذي مل
يبق له �سقف وال يجد ال�س�ؤال اجابة مبا�شرة او منطقية..
ف��ا��س��رائ�ي��ل تقتل ح��ل ال��دول �ت�ين ..وه��ي ال ت��ري��د حل
الدولة الواحدة الذي يتعار�ض مع عقيدتها يف بقاء الدولة
او بناء الدولة القومية التي يريدها اليمني اال�سرائيلي
دولة خال�صة لليهود ال ي�شاركهم فيها احد من مواطنيها..
ي�صدر هذا العدد و�سط حتديات ي�شهدها العامل وازمات
تتجدد يف بحر ال�صني ،واخرى تتمثل يف املناخ ،حيث يع�صف
اجل�ف��اف ودرج ��ات احل ��رارة غ�ير امل�سبوقة ك�ث�يرا م��ن دول
العامل لتنت�شر احلرائق وميوت الكثريون وترتاجع املوارد..
االزمات تع�صف مبنطقتنا التي حرمت من اال�ستقرار
والتي منيت بتدخالت اجنبية يف العديد من دولها..
فهل �سي�ستمر هذا احلال وهل يدرك العرب حاجتهم
الى الوحدة والتكتل وبناء امل�صالح امل�شرتكة بعد انتهاك
امنهم القومي العربي وا�ستباحته ،وتفرقهم ايدي �سب�أ..
ف�إلى متى ومتى ي�ستيقظون؟!
ذلك هو �س�ؤال الراية الها�شمية.
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امللك عبداهلل الثاني:
نحرص ىلع إدامة
التنسيق مع األشقاء
العرب لدعم القضية
الفلسطينية
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امللك يؤكد خالل استقباله الرئيس الفلسطيني
أهمية البناء ىلع النشاط الدبلوماسي يف
املنطقة بعد زيارة الرئيس األمريكي
�أكد جاللة امللك عبداهلل الثاين ،خالل ا�ستقباله �أخاه الرئي�س
الفل�سطيني حممود عبا�س� ،ضرورة التحرك الأردين الفل�سطيني
امل�شرتك على خمتلف امل�ستويات للبناء على الن�شاط الدبلوما�سي
يف املنطقة بعد زي��ارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن وانعقاد قمة
جدة للأمن والتنمية.
و�شدد جاللة امللك ،خالل اللقاء الذي عقد يف ق�صر احل�سينية
بح�ضور �سمو الأم�ي�ر احل�سني ب��ن ع�ب��داهلل ال�ث��اين ويل العهد،
على �أه�م�ي��ة موا�صلة التن�سيق الأردين الفل�سطيني خ�صو�صا
قبل اجتماعات اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف �أيلول املقبل،
الفتا �إلى حر�ص الأردن على �إعادة الت�أكيد على مركزية الق�ضية
الفل�سطينية �أمام املجتمع الدويل.
و�أكد جاللته احلر�ص على �إدامة التن�سيق مع الأ�شقاء العرب
لدعم الق�ضية الفل�سطينية ،م�شددا على �ضرورة �شمول الأ�شقاء
الفل�سطينيني يف امل�شاريع الإقليمية ومتكينهم ودع��م �صمودهم
على الأر�ض وعدم تهمي�شهم.
و�أع ��اد ج�لال��ة امل�ل��ك الت�أكيد على وق��وف الأردن ال�ك��ام��ل مع

الأ�شقاء الفل�سطينيني يف نيل حقوقهم العادلة وامل�شروعة ،الفتا
�إل��ى موا�صلة اململكة ب��ذل كل اجلهود حلماية ورع��اي��ة املقد�سات
الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س ،من منطلق الو�صاية الها�شمية
على هذه املقد�سات.
وت �ن��اول ال�ل�ق��اء ال �ت �ط��ورات يف امل�ن�ط�ق��ة ،خ��ا��ص��ة االن�ت�خ��اب��ات
الإ�سرائيلية املقبلة وت��أث�يره��ا على فر�ص ا�ستئناف مفاو�ضات
ال�سالم بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني.
كما مت الت�أكيد على ا�ستمرار التن�سيق الأردين الفل�سطيني
لتذليل العقبات الإ�سرائيلية على ج�سر امللك ح�سني ،والتي تت�سبب
بازدحامات للم�سافرين.
من جهته ،ثمن الرئي�س الفل�سطيني اجلهود املتوا�صلة التي
يبذلها جاللة امللك يف �إيجاد �أفق �سيا�سي للق�ضية الفل�سطينية،
وحر�ص الأردن على �ضرورة �إ�شراك ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
يف امل�شاريع الإقليمية. .
وجرت للرئي�س الفل�سطيني لدى و�صوله �إلى ق�صر احل�سينية،
مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية.
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يف القمة العربية الخماسية يف مصر..

امللك يؤكد ىلع ضرورة دعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم
� �ش��ارك امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال� �ث ��اين ،يف ال �ل �ق��اء ال �ع��رب��ي الأخ� ��وي
الت�شاوري الذي جمع عددا من القادة العرب ،يف مدينة العلمني
اجلديدة على ال�ساحل ال�شمايل امل�صري  ،و�سط حتديات تواجهها
املنطقة العربية يف ظ��ل تداعيات الأزم ��ة الأوك��ران�ي��ة ال�سيا�سية
واالقت�صادية ،وبعد مرور نحو �شهر من جولة الرئي�س الأمريكي
«ج��و ب��اي��دن» �إل��ى منطقة ال�شرق الأو��س��ط ،وح�ضوره «قمة جدة
للأمن والتنمية».
و�ضم اللقاء الذي ُعقد بدعوة من الرئي�س امل�صري عبدالفتاح
ال�سي�سي ،امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين،
وال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان رئي�س دول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة.
و�شدد امللك عبداهلل الثاين على �أهمية العمل ب�شكل وثيق مع
جميع الأطراف لإعادة حتريك عملية ال�سالم بني الفل�سطينيني
والإ�سرائيليني على �أ�سا�س حل الدولتني.
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و�أكّد امللك �ضرورة دعم الأ�شقاء الفل�سطينيني يف نيل حقوقهم
العادلة وامل�شروعة ،و�شمولهم يف امل�شاريع االقت�صادية الإقليمية.
و�أكد القادة �أهمية االجتماعات واللقاءات العربية الت�شاورية
لتجذير التعاون يف �شتى املجاالت ،مبا يعود بالنفع على البلدان
العربية و�شعوبها ،ويحقق طموحاتها و�آمالها.
كما مت ت�أكيد �أهمية تعزيز م�سرية العمل العربي امل�شرتك
وتوحيد املواقف جتاه التحديات التي تواجه الدول العربية.
وت �ن��اول ال�ل�ق��اء �آخ ��ر امل���س�ت�ج��دات ع�ل��ى ال�ساحتني الإقليمية
والدولية� ،إذ ج��دد ال�ق��ادة ت�أكيدهم على ��ض��رورة تكثيف اجلهود
لتحقيق ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة و�إي�ج��اد حلول �سيا�سية
لأزماتها.
وتطرق اللقاء �إلى عدد من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك
خا�صة يف املجاالت االقت�صادية واال�ستثمارية والتنموية لتعزيز
التعاون والتن�سيق حولها.

امللك
يحضر
احتفال
عشرينية
مؤسسة
ومركز
الحسين
للسرطان
ح�ضر جاللة امللك عبداهلل الثاين ،االحتفال الذي �أقيم مبنا�سبة
مرور ع�شرين عاما على ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة ومركز احل�سني لل�سرطان،
امل�صنف يف املرتبة ال�ساد�سة عامليا ،كمركز متخ�ص�ص يف عالج ال�سرطان.
و�شاهد جاللة امللك واحل�ضور عر�ضا مرئيا �سلّط ال�ضوء على
م�سرية املركز خالل العقدين املا�ضيني� ،إذ ارتقى �إلى م�ستوى عاملي،
والتو�سع يف جمال البحث
بتوفري �أحدث التقنيات العالجية للمر�ضى،
ّ
العلمي والتدريب.
و�أع��رب��ت �سمو الأم�يرة غيداء ط�لال ،رئي�سة هيئة �أمناء م�ؤ�س�سة
ومركز احل�سني لل�سرطان ،يف كلمة لها ،عن تقديرها لدعم جاللة
امللك املتوا�صل للم�ؤ�س�سة واملركز ،وقالت «بف�ضلكم �سيدي متكّنا من
وجهِدنا لن�صل بهم �إلى ب ّر الأمان».
احت�ضان كل مر�ضاناَ ،
و�أك��دت �سموها ،خالل االحتفال الذي ح�ضره �سمو الأمري طالل
بن حممد ،امل�ست�شار اخلا�ص جلاللة امللك� ،أن املركز �أ�صبح مفخرة
يف العامل العربي ،و�سيبقى يج�سد ،بهذا الدعم امللكي ،ق�صة �إن�سانية
�أردنية ويعطي الأمل والأمان للمر�ضى.
ولفتت �سموها �إلى �أن املركز حر�ص ،ومنذ ت�أ�سي�سه ،على مواكبة
�أح��دث التطورات العلم ّية والعاملية يف عالج و�أبحاث ال�سرطان ،ووفر
ال�ع�لاج لنحو � 65أل��ف مري�ض �سرطان على م��دى ع�شرين عاما من
جميع �أنحاء العامل العربي.
وعربت �سموها ،خالل احلفل الذي ح�ضره رئي�س الوزراء الدكتور
ب�شر اخل�صاونة ورئي�س جمل�س ال��وزراء اللبناين جنيب ميقاتي ،عن
تقديرها للداعمني للمركز ،الذين �ساهموا يف تقدمه ومتكينه من �أداء
ر�سالته ال�سامية.
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امللك يلتقي يف الديوان امللكي الهاشمي
عددًا من املتقاعدين العسكريين
عرب جاللة امللك عبداهلل الثاين عن تقديره الكبري ملدر�سة رفاق
ال�سالح التي جت�سد املعنى احلقيقي ملفهوم الزمالة ،وقال �إنه على
يقني ب�أن الأجيال املقبلة �ستحافظ على هذه الروح واملعنوية العالية.
و�أك ��د ج�لال��ة امل�ل��ك ،خ�لال لقائه يف ال��دي��وان امللكي الها�شمي،
عدداً من املتقاعدين الع�سكريني ،اعتزازه بن�شامى القوات امل�سلحة
الأردنية  -اجلي�ش العربي والأجهزة الأمنية ،عاملني ومتقاعدين،
معرباً عن �شعوره بال�سعادة يف كل لقاء يجمعه بهم.
وترحم جاللة امللك على ال�شهداء الذين خ�سرهم الوطن �أخرياً
من �أبناء القوات امل�سلحة ومن �سالح اجلو.
وحت��دث يف ال�ل�ق��اء ،ك��ل م��ن ال �ل��واء املتقاعد ط�لال بني ملحم،
واملقدم املتقاعد م�صطفى �أبو �سمره ،والعقيد املتقاعد الطيار حممد
�أبو هوميل ،والفريق �أول املتقاعد توفيق الطوالبة ،واللواء املتقاعد
�أن��ور العيا�صرة ،والفريق املتقاعد علي �سالمة اخل��ال��دي ،واللواء
املتقاعد ماجد املقابلة ،والوكيــــل املتقاعد �أمين حممد �سليم ،فيما
�أدار احلوار اللواء املتقاعد عودة ال�شديفات.
وب��ارك املتحدثون با�سم رف��اق ال�سالح جلاللة امللك باملنا�سبات
الوطنية اخل��ال��دة ،مثمنني عالياً ال�ل�ق��اءات التي يعقدها جاللته
وتوا�صله الدائم مع املتقاعدين الع�سكريني ،م�ؤكدين التفافهم حول
القيادة الها�شمية ،وبذلهم الغايل والنفي�س من �أجل الوطن.
وا�ستذكروا �أي��ام اخلدمة الع�سكرية وبع�ض الذكريات واملواقف
مع جاللة امللك ،والتي متيزت باالن�ضباطية والزمالة احلقيقية
وروح امل�س�ؤولية العالية.
و� �ش��ددوا على �أن املتقاعدين الع�سكريني م��ا زال ��وا يحتفظون
بلبا�سهم الع�سكري ،وهم الرديف القوي للقوات امل�سلحة والأجهزة
الأمنية ،ويفدون الوطن بدمائهم و�أرواحهم.
و�أكدوا �أن �أي وطن بال �شهداء لن يدوم ووطن بال ت�ضحيات لن
يكون له م�ستقبل ،و�أن دم �شهداء الوطن مل يجف �أبداً.
وي�أتي لقاء جاللة امللك لنحو  135متقاعداً ع�سكرياً ممن خدموا
مع جاللته يف خمتلف وحدات القوات امل�سلحة� ،ضمن النهج امللكي يف
التوا�صل امل�ستمر مع املتقاعدين الع�سكريني وحر�ص جاللته على
االلتقاء بهم واال�ستماع �إليهم.
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امللك يرعى إطالق رؤية التحديث االقتصادي
رع��ى جاللة امللك عبداهلل الثاين بح�ضور �سمو الأم�ير احل�سني
بن عبداهلل الثاين ويل العهد� ،إطالق ر�ؤية التحديث االقت�صادي –
�إط�لاق الإمكانات لبناء امل�ستقبل ،التي متثل خريطة طريق وطنية
عابرة للحكومات مبعايري طموحة وواقعية.
وت�شمل الر�ؤية ،التي �ستنفذ عرب ثالث مراحل على مدى ع�شر
��س�ن��وات 366 ،م �ب��ادرة يف خمتلف ال�ق�ط��اع��ات ،وت �ن��درج حت��ت ثمانية
حم��رك��ات ت��رك��ز على �إط�ل�اق ك��ام��ل الإم�ك��ان��ات االقت�صادية وامل��ول��دة
لفر�ص الت�شغيل والعمل.
وت�أتي �أهمية الر�ؤية ال�ستيعاب حتدي توفري مليون فر�صة عمل
جديدة للأردنيني خ�لال العقد ال�ق��ادم ،من خ�لال حتديد حمركات
الت�شغيل والنمو االق�ت���ص��ادي ،ويتطلب حتقيقها جلب ا�ستثمارات
ومتويل بنحو  41مليار دينار على مدى ال�سنوات الع�شر ،و ُيتو َّقع �أن
يت ّم ا�ستقطاب الغالبية العظمى من ه��ذه اال�ستثمارات من القطاع
اخلا�ص ،مبا يف ذلك اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر وم�شاريع ال�شراكة بني
القطاعني العام واخلا�ص.
وخ�لال �إط�ل�اق ال��ر�ؤي��ة ،التي ح�ضرها �سمو الأم�ي�ر في�صل بن
احل�سني ،يف مركز امللك احل�سني بن طالل للم�ؤمترات مبنطقة البحر
امليت� ،أكد رئي�س الوزراء الدكتور ب�شر اخل�صاونة ،يف كلمة� ،أن الر�ؤية،
التي �ستكون نربا�سا وخريطة طريق للأعوام الع�شرة املقبلة ،متثل
م�شروعا وطنيا بامتياز� ،ستتبناه احلكومة وتعمل على تنفيذه.
و�أ�شار رئي�س الوزراء الى �أن ت�أكيد جاللة امللك ،عند �إطالق �أعمال
ور�شة العمل االقت�صادية ،على متابعته �شخ�صيا لتنفيذ خمرجاتها
ال�ضمانة لتحقيق هذه الر�ؤية.
و�أكد م�س�ؤولية احلكومة يف حتقيق هذه الر�ؤية ،الفتا �إلى م�س�ؤولية
القطاع اخلا�ص يف العمل لتحقيقها �أي�ضا.
وت�ضمن حفل الإطالق ،جل�سة حوارية حتدث فيها رئي�س جمل�س
�إدارة منتدى اال�سرتاتيجيات الأردين عبدالإله اخلطيب ،ورئي�س هيئة
املديرين ملجموعة املنا�صري املهند�س زي��اد املنا�صري ،ورئي�س جمل�س
�إدارة �شركة كال�سيك فا�شن ل�صناعة الألب�سة �سنال كومار ،واملدير
الإقليمي ل�شركة ويب هيلب ،وعد حوامدة.
وقبيل �إطالق ر�ؤية التحديث االقت�صادي ،ح�ضر �سمو ويل العهد
�إح ��دى اجل�ل���س��ات احل��واري��ة ال�ت��ي ت�ن��اول��ت حم��رك��ات من��و االقت�صاد
الوطني الثمانية ،التي بنيت الر�ؤية على �أ�سا�سها.
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امللك يؤكد متانة العالقات

بين األردن واالتحاد األوروبي
�أك��د جاللة امللك عبداهلل الثاين متانة العالقات بني الأردن
و�أ�شادوا بعملية التحديث التي يقودها جاللته �ضمن م�سارات
واالحت��اد الأوروب��ي ،وذلك خالل ا�ستقباله نائب رئي�س املفو�ضية �سيا�سية واقت�صادية و�إداري��ة ،معتربين �أن هذه خطوات ح�صيفة
الأوروب�ي��ة /املمثل الأعلى لل�ش�ؤون اخلارجية وال�سيا�سة الأمنية ينظر �إليها ب�إيجابية.
جوزيب بوريل ،عقب االجتماع الرابع ع�شر ال��ذي عقده جمل�س
ال�شراكة بني اجلانبني مبنطقة البحر امليت.
و�أكد جاللة امللك خالل اللقاء �أهمية انعقاد جمل�س ال�شراكة
لأول م��رة يف دول ��ة ��ش��ري�ك��ة م��ن دول اجل ��وار اجل�ن��وب��ي ل�لاحت��اد
الأوروب��ي ،ما يعك�س عمق العالقة بني الأردن واالحت��اد الأوروب��ي
ومتيزها ،التي تعود �إلى عام .1977
كما ا�ستقبل جاللته يف منطقة البحر امل�ي��ت ،بح�ضور نائب
رئي�س املفو�ضية الأوروب �ي��ة ،ممثلني ع��ن جمل�س ال�شراكة وه��م:
وزراء خارجية قرب�ص يواني�س كا�سوليد�س ،ولوك�سمبورغ جان
�أ�سلبورن ،و�إيرلندا �سيمون كوفيني ،واليونان نيكو�س دينديا�س،
واملفو�ض الأوروبي ل�سيا�سة التو�سع واجلوار �أوليفر فارهيلي.
وتطرق جاللة امللك �إلى �آخر التطورات يف املنطقة و�أثرها على
الأم��ن الإقليمي ،بخا�صة الق�ضية الفل�سطينية التي حتتاج �إلى
جهود وتكاتف �إقليمي ودويل من �أجل خلق فر�ص حقيقية لإحراز
ت�ق��دم يف حت��ري��ك عملية ال���س�لام ،وك�سر اجل�م��ود احل��ايل ،ووق��ف
ا�ستمرار دوامة العنف الذي ي�ؤثر على ا�ستقرار املنطقة و�أمنها.
و�أ�شار جاللته �إلى اهتمام الأردن ودول عربية ب�إيجاد م�شاريع
تعاون �إقليمي لتحقيق التنمية واالزده��ار يف �شتى املجاالت ،ومبا
يلبي م�صالح �شعوب املنطقة ويحقق طموحاتهم وي�ع��ود بالنفع
عليهم.
م��ن ج�ه�ت�ه��م� ،أ� �ش ��اد ب��وري��ل ووزراء اخل��ارج �ي��ة وامل �� �س ��ؤول��ون
الأوروب �ي��ون مم��ن ح�ضر ال�ل�ق��اء بالعالقات الوثيقة ب�ين الأردن
واالحت��اد الأوروب��ي ،م�ؤكدين �ضرورة تو�سيع التعاون يف املجاالت
كافة.
و� �ش��ددوا ع�ل��ى �أه�م�ي��ة وث�ي�ق��ة �أول ��وي ��ات ال���ش��راك��ة ب�ين الأردن
واالحت ��اد الأوروب� ��ي ل�ل�أع��وام  ،2027 – 2021بخا�صة �أن الأردن
يحظى ب�صفة �شريك متقدم يف املجل�س منذ العام .2010
ك�م��ا ث�م�ن��وا دور الأردن امل �ح��وري يف الإق �ل �ي��م ،ب�ق�ي��ادة جاللة
امللك ال��ذي يعمل ب�شكل حثيث من �أج��ل �إيجاد �أف��ق حلل الق�ضية
الفل�سطينية ،وحلول �سيا�سية لق�ضايا املنطقة.
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امللك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل امليناء
الصناعي بالعقبة بحجم استثمار  145مليون دينار

افتتح جاللة امللك ع�ب��داهلل ال�ث��اين ،م�شروع تو�سعة
و�إعادة ت�أهيل امليناء ال�صناعي بالعقبة ،والذي ين�سجم مع
�أهداف ر�ؤية التحديث االقت�صادي.
ورف��ع م�شروع التو�سعة ،ال��ذي يبلغ حجم اال�ستثمار
فيه  145مليون دينار ،الطاقة الإنتاجية للميناء من 5
ماليني طن �إلى  10ماليني طن �سنويا.
و�شاهد جاللة امللك ،خالل جولة بامليناء رافقه فيها
رئي�س ال ��وزراء ال��دك�ت��ور ب�شر اخل���ص��اون��ة ،عر�ضا مرئيا
عن �شركة امل��وان��ئ ال�صناعية الأردن�ي��ة و�أه��داف�ه��ا ور�ؤاه��ا
وم�ساهماتها يف االقت�صاد الوطني الكلي.
وتابع جاللته عمليات املناولة ل�شحنات من البوتا�س
عايل اجلودة ل�سفينتني� ،ستتوجه الأول��ى �إلى �إندوني�سيا
وماليزيا حمملة بـ � 35ألف طن ،والثانية ،حمملة �أي�ضا
بـ � 35ألف طن� ،ستتوجه �إلى فنلندا للمرة الأول��ى ك�سوق
جديد للب�ضائع الأردنية.

وا�ستمع جاللة امللك �إلى �إيجاز قدمه رئي�س جمل�س
�إدارة �شركة امل��وان��ئ ال�صناعية الأردن �ي��ة ال��دك�ت��ور معن
الن�سور� ،أ��ش��ار فيه �إل��ى �أن امليناء ال�صناعي ي�صدر ل�ـ 50
دول��ة ،ومت رف��ع ج��ودة املناولة وكفاءتها من  1000طن /
ال�ساعة للمواد ال�سائبة اجلافة �إلى  4000طن /ال�ساعة.
وبني الن�سور �أن��ه مت تطوير �أنظمة ال�سالمة العامة
وال���ص�ح��ة امل�ه�ن�ي��ة وال�ب�ي�ئ��ة ،والإج � � ��راءات التكنولوجية
املتطورة التي يتبعها امليناء وال�سيا�سات احلديثة التي
تتبناها ال�شركتان؛ �شركة البوتا�س العربية و�شركة مناجم
الفو�سفات الأردنية.
ي�شار �إلى �أن �شركة املوانئ ال�صناعية الأردنية ،مملوكة
ل�شركتي البوتا�س العربية ومناجم الفو�سفات الأردنية
منا�صفة ،بر�أ�س مال ي�صل �إلى  140مليون دينار.

العدد 2022 -47

25

شهادات يف امللك عبداهلل الثاني

الرئيس االمريكي جو بايدن:
�أع� � ��رب ال��رئ �ي ����س االم ��ري� �ك ��ي جو
بايدن عن تقديره للدور القيادي املهم
جلاللة امللك عبداهلل الثاين يف ال�شرق
الأو��س��ط ،وق��ال بايدن يف ت�صريحاته،
«�أود الرتحيب جمددا يف البيت الأبي�ض
ب �� �ص��دي��ق ع ��زي ��ز ،وه� ��و ج�ل�ال��ة امل �ل��ك.
�أم�ضينا ال�ك�ث�ير م��ن ال��وق��ت م�ع��ا منذ
زم��ن ط��وي��ل ،فالتقيت جاللته عندما
كان مع والده ،كما هو ابنه اليوم ،وكنت
�أنا ع�ضوا �شابا يف جمل�س ال�شيوخ».
وتابع�« ،إنه لأمر رائع �أن ن�ست�ضيفه
جم� ��ددا يف ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض ،و�أود �أن
�أ�شكركم ،جاللة امللك ،على عالقتكم
املتينة واال��س�ترات�ي�ج�ي��ة م��ع ال��والي��ات
املتحدة».
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الرئيس العراقي برهم صالح:
قال الرئي�س العراقي برهم �صالح ،خالل
مباحثات مع امللك عبد اهلل الثاين يف بغداد� ،إن
زي��ارة امللك عبد اهلل للعراق «تاريخية وت�شكل
دعامة �أ�سا�سية لفتح �آف��اق �أو�سع للتعاون» بني
البلدين.
و�أك� � � ��د ع �ل ��ى ع �م ��ق ال� �ع�ل�اق ��ات الأخ� ��وي� ��ة
والتاريخية بني الأردن والعراق.

الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي:
�أ� � �ش ��اد ال��رئ �ي ����س امل �� �ص��ري ع �ب��د ال �ف �ت��اح ال���س�ي���س��ي
بالعالقات الأخوية املتينة بني م�صر والأردن ،وما بلغته
من م�ستوى متقدم على خمتلف الأ�صعدة ،معر ًبا عن
التطلع لتعزيزها مبا ي�ساهم يف حتقيق م�صالح البلدين
وال���ش�ع�ب�ين ال���ش�ق�ي�ق�ين وم�ث�م� ًن��ا اجل �ه��ود ال �ت��ي تبذلها
احل�ك��وم��ة الأردن� �ي ��ة يف �إط� ��ار رع��اي��ة اجل��ال�ي��ة امل�صرية
املتواجدة يف الأردن.
�إن �ن��ا ن���س�ت��ذك��ر ب�ح��ق ال� ��دور امل �ح��وري ل �ل ��أردن على
ال�ساحتني العربية والإ�سالمية ،وما قام به لدعم ال�شعب
الفل�سطيني وق�ضيته العادلة ،وكذلك ن�سجل ل�ل�أردن
ال�شقيق وقوفه الدائم بجانب م�صر وم�ساندته للق�ضايا
التي مت�سها ،وذل��ك انطالقاً من العالقات التاريخية
وال��وث�ي�ق��ة ال�ت��ي جت�م��ع بيننا ع�ل��ى امل�ستويني الر�سمي
وال�شعبي.
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امير قطر تميم
قال �أمري قطر ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �إن
ما حققه الأردن من نه�ضة وتقدم و�إجنازات الفتة
يف خمتلف امل�ج��االت يدعو لالعجاب ،وال �شك �أن
وراء ذلك كله �شعبا واعياً وقيادة خمل�صة جديرة
باال�شادة كر�ست جهدها للنهو�ض ببلدها وخدمة
�شعبها.
و�أغ �ت �ن��م ه ��ذه ال�ف��ر��ص��ة لأ�ؤك � ��د ل�ك��م حر�صنا
الدائم على دعم وتعزيز الروابط الأخوية الوطيدة
والتعاون الوثيق والعالقات املتينة بني بلدينا ملا
فيه خريهما وم�صلحتهما امل�شرتكة.
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امللك يعقد مباحثات مع ولي العهد السعودي يف قصر الحسينية
عقد جاللة امللك عبداهلل الثاين و�أخ��وه �سمو الأم�ير حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد ،نائب رئي�س جمل�س
ال ��وزراء ،وزي��ر ال��دف��اع يف اململكة العربية ال�سعودية مباحثات يف
ق�صر احل�سينية ،بح�ضور �سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين
ويل العهد.
ون �ق��ل ��س�م��و ويل ال �ع �ه��د ال �� �س �ع��ودي حت �ي��ات خ� ��ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امل�ل��ك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ،ملك اململكة
العربية ال�سعودية لأخيه جاللة امللك ،فيما حمل جاللته� ،سموه
حتياته لأخيه خادم احلرمني ال�شريفني.
وا�ستقبل جاللته و�سمو الأم�ي�ر احل�سني ب��ن �سلمان ،ال��ذي
و�صل �إل��ى اململكة على ر�أ���س وف��د رفيع امل�ستوى يف زي��ارة ر�سمية
ا�ستمرت يومني.
وج��رت ل�سمو ويل العهد ال�سعودي لدى و�صوله مطار امللكة
علياء ال ��دويل ،مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية ،حيث عزفت املو�سيقى

ال�سالمني امللكي ال�سعودي وامللكي الأردين ،و�أط�ل�ق��ت املدفعية
�إحدى وع�شرين طلقة حت ّية لل�ضيف.
وبحث جاللته مع ويل العهد ال�سعودي ،تعزيز العالقات التي
تربط البلدين ،و�سبل تو�سيع التعاون يف املجاالت كافة� ،إ�ضافة �إلى
امل�ستجدات الإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
و�شهد البلدان ،يف الآونة الأخرية ،زيارات ر�سمية متبادلة لكبار
امل�س�ؤولني ،ووقعت اتفاقيات ثنائية عدة ،فيما ي�شهد الأردن زيارة
العديد من قادة دول املنطقة ،لبحث التعاون امل�شرتك والأحداث
امل�ستجدة على ال�ساحتني العربية والإقليمية.
وق�ل��د ج�لال��ة امل�ل��ك عبد اهلل ال�ث��اين ب��ن احل�سني ويل العهد
ال���س�ع��ودي حم�م��د ب��ن �سلمان ق�ل�ادة احل���س�ين ب��ن ع�ل��ي جت�سيدا
للعالقات التاريخية املميزة التي تربط البلدين.
وتعد القالدة �أرفع و�سام مدين يف اململكة الأردنية الها�شمية،
ومتنح للملوك والأمراء ور�ؤ�ساء الدول.
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امللكة:

الشباب هم رهاننا
ىلع املستقبل
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امللكة رانيا تطلع ىلع

خدمات حاضنة ليـف-إنـك لإلبداع
زارت ج�لال��ة امل�ل�ك��ة ران �ي��ا ال�ع�ب��داهلل  ،حا�ضنة “ليـف�-إنـك
الأردن” يف زي مبحافظة البلقاء.
وتعمل احلا�ضنة على توفري بيئة جاذبة ت�شجع على الإب��داع
لتحقيق تنمية م�ستدامة ،وت��ر ّك��ز على جم��االت �إب��داع�ي��ة ،ت�ضم
تطوير ال ��ذات وال�ف�ن��ون وال�ت��وا��ص��ل و�إن �ت��اج املحتوى والت�صميم
واملهارات الرقمية واحلرف اليدوية.
وخالل الزيارة التقت جاللتها م�ؤ�س�س “ليـف�-إنـك”� ،شادي
احل�سن ،وفريق الإدارة و�شركاء احلا�ضنة؛ �سريين ت�سي وزينة
احل�سن وعمار م��رداوي ال�شريك يف �شركة رف��وف لإن�ت��اج الكتب
الإل�ك�ترون�ي��ة ،وم��ن فريق العمل ق�صي حما�سي�س .ورك��ز اللقاء
على ق�صة ت�أ�سي�س ليـف�-إنـك واخلدمات واملنتجات التي توفرها
واخلطط امل�ستقبلية.
ك �م��ا ال �ت �ق��ت ج�لال�ت�ه��ا مب�ج�م��وع��ة م��ن امل��وه��وبي��ن يف جم��ال
ال�صناعة الإب��داع�ي��ة ،حيث ج��رى ا�ستعرا�ض ال��دور ال��ذي تقوم
ب��ه ليـف�-إنـك الحت�ضان ومت�ك�ين امل�ب��دع�ين ،والعمل على �إن�ت��اج
وت�صدير العمل الفني والإبداعي لل�سوق املحلي والعاملي.

وجت��ول��ت يف امل��وق��ع ،بحيث اط�ل�ع��ت ع�ل��ى امل���ش�ت��ل ،وا�ستمعت
ل�شرح ع��ن احل�ل��ول امل�ستدامة وامل �ب��ادرات اخل���ض��راء ال�ت��ي تعمل
عليها احلا�ضنة ،ويف ال�ساحة اطلعت على منتجات عر�ضها عدد
من املبدعني ،و�شاهدت يف �ستوديو �صنع الفخار تدريباً ل�صناعة
القطع الفنية.
وت�أ�س�ست ليـف�-إنـك كحا�ضنة لتمكني ال�شباب الأردين وحتويل
مهاراتهم الإبداعية �إلى م�شاريع نا�شئة ،ت�ضمن لهم اال�ستقالل
امل ��ادي ،بحيث تعمل على دم��ج �أف�ضل مم��ار��س��ات ري��ادة الأع�م��ال
العاملية مع املهارات الإبداعية للأفراد للو�صول �إلى مناذج عمل
تكاملية وم�ستدامة ومنتجة ،ت�ثري االقت�صاد الإب��داع��ي �أو ما
يعرف �أي�ضاً بـ (االقت�صاد الربتقايل).
وتلعب احلا�ضنة دوراً يف ت�شجيع الإب��داع حول اململكة ،حيث
تعمل على �إط�لاق �إح��دى مبادراتها “كرفان الإبداع” كمبادرة
تنموية لتعزيز الإب ��داع يف املناطق الأق��ل حظا ،وتنمية مهارات
ال�شباب من خالل ور�ش عمل متخ�ص�صة يف املجاالت الإبداعية.
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امللكة رانيا تطلع
ىلع إنجازات
مشاريع مؤسسة
نهر األردن
لتمكين األفراد
واملجتمعات
اطلعت ج�لال��ة امللكة ران �ي��ا ال�ع�ب��داهلل على �إجن ��ازات
م�شاريع متكني الأفراد واملجتمعات املحلية التابعة مل�ؤ�س�سة
نهر الأردن ،وذلك خالل لقاء جاللتها مع مديرة امل�ؤ�س�سة
ال�ع��ام��ة �إن �ع��ام ال�بري���ش��ي وجم�م��وع��ة م��ن ال�ق��ائ�م�ين على
م�شاريع التمكني.
وخ�ل�ال ال�ل�ق��اء ال��ذي عقد يف معر�ض ت�صاميم نهر
الأردن التابع للم�ؤ�س�سة جرى ا�ستعرا�ض االجنازات التي
حققتها امل��ؤ��س���س��ة يف ك��ل م��ن مطبخ ال�ك��رم��ة وم�شاريع
ت���ص��ام�ي��م ن �ه��ر الأردن ،ك �م��ا ومت ا� �س �ت �ع��را���ض اخل�ط��ط
امل�ستقبلية وم��ا تقوم ب��ه امل�ؤ�س�سة لفتح �أ��س��واق خارجية
ملنتجاتها من �أج��ل زي��ادة ع��دد امل�ستفيدات من ال�سيدات
العامالت يف تلك امل�شاريع.
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ويف ذات ال�سياق التقت جاللتها جمموعة من �سيدات
مطبخ الكرمة الإنتاجي وا�ستمعت الى ق�ص�ص جناحهن
�ضمن م�ساعي نهر الأردن لتمكني �سيدات املجتمع املحلي
عرب تعزيز مهاراتهن يف فنون الطهي.
و�أعربت جاللتها عن فخرها بال�سيدات ومبا يقدمن
من عمل لدعم �أ�سرهن ،م�شرية �إلى �أن هذا اجلهد يعترب
ج��زءا من الن�سيج ال��ذي ت�شكله امل��ر�أة الأردن�ي��ة املنتجة يف
جميع املجاالت.
وقالت جاللتها �أن جناح ال�سيدات هذا �سيفتح الطريق
�أمام م�ؤ�س�سة نهر الأردن لدعم املزيد من ال�سيدات وفتح
فر�ص عمل �أكرث.

امللكة رانيا تطلع ىلع برامج جمعية سيدات عجلون الخيرية
اطلعت جاللة امللكة رانيا العبداهلل خالل زي��ارة �إلى
حمافظة عجلون ،على ع��دد م��ن ال�برام��ج ال�ت��ي تنفذها
جمعية ��س�ي��دات عجلون اخل�يري��ة �ضمن م �ب��ادرة متكني
الأ�سر الفقرية وذوي الدخل املحدود املُنفذ يف املحافظة
من قبل م�ؤ�س�سة نهر االردن بتمويل من الديوان امللكي
الها�شمي.
ويف بداية الزيارة ،التقت جاللتها مع �أع�ضاء جمل�س
�إدارة اجل�م�ع�ي��ة ،وا��س�ت�م�ع��ت م��ن رئ�ي���س��ة اجل�م�ع�ي��ة ن��ادي��ا
الرب�ضي �إلى �شرح عن عمل اجلمعية وت�أ�سي�سها وخططها
امل�ستقبلية.
وتهدف اجلمعية �إل��ى متكني الن�ساء والفتيات ون�شر
التوعية والت�أهيل يف املجاالت ال�صحية والبيئية وق�ضايا
الأ�سرة ،وهي جمعية غري ربحية �أ�س�ست عام .1982
والتقت جاللتها يف ا�سرتاحة البيت الريفي التابع
للجمعية مبجموعة من امل�ستفيدين من برامج اجلمعية،
وم �ب��ادرة ال�ق��رو���ض ال� ��دوارة ال�ت��ي تنفذها م�ؤ�س�سة نهر
الأردن ،حيث قامت امل�ؤ�س�سة بتكليف ومتويل من الديوان
امللكي الها�شمي بتنفيذ م �ب��ادرة متكني الأ� �س��ر الفقرية
وذوي ال��دخ��ل امل�ح��دود يف عجلون للم�ساهمة يف حت�سني
الو�ضع االقت�صادي واملعي�شي للأ�سر الفقرية يف املحافظة
م��ن خ�لال توفري النوافذ التمويلية لهذه الأ��س��ر وبناء
قدراتهم ومتكينهم لت�أ�سي�س �أو تطوير م�شاريع �إنتاجية
مدرة للدخل توفر لهم م�صادر دخل م�ستدامة من خالل
ال�شراكة مع منظمات املجتمع املحلي الفاعلة يف املحافظة.
ومت اختيار  10هيئات حملية خريية وتوقيع اتفاقيات
معها وان�شاء حمافظ متويلية لكل هيئة بقيمة � 59ألف
دينار �أردين ،وج��رى تدريب تلك الهيئات وبناء قدراتها
لإدارة املحفظة التمويلية يف املناطق امل�ستهدفة .ومت من
خالل املبادرة تنفيذ  213م�شروعا انتاجيا �صغريا مدرا
للدخل.
وخالل الزيارة ،جتولت جاللتها يف اجلمعية واطلعت
على منتجات مبادرة القرو�ض الدوارة ومطبخ اجلمعية،
وان�ضمت �إلى جمموعة من امل�شاركات يف احدى اجلل�سات
التدريبية التي تنفذها اجلمعية.
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ألف مبروك
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مندوبا عن امللك ..ولي العهد يرعى افتتاح
أعمال مؤتمر إقليمي للطاقة
مندوبا عن جاللة امللك عبداهلل الثاين ،رعى �سمو
الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين ،ويل العهد ،يف مركز
امللك احل�سني بن طالل للم�ؤمترات ،افتتاح �أعمال امل�ؤمتر
الإقليمي حلوار الطاقة امل�ستقبلي ملنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا و�أوروب ��ا ،ال��ذي يعقد بدعوة من الأردن
و�أملانيا.
وانبثق عن امل�ؤمتر «�إعالن البحر امليت» ،الذي يهدف
�إل ��ى و��ض��ع ح�ج��ر الأ� �س��ا���س مل��زي��د م��ن امل �ب��ادرات لتطوير
م�صادر الطاقة املتجددة والبنية التحتية لإنتاج وجتارة
الهيدروجني الأخ�ضر.
وي�ع��د امل ��ؤمت��ر ،ال��ذي ي���ش��ارك فيه م��ا ي��زي��د ع��ن 800
متخ�ص�ص من  40دولة� ،أول حوار حول الطاقة امل�ستقبلية
بني ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
و�أك��د وزي��ر الطاقة وال�ثروة املعدنية الدكتور �صالح
اخلراب�شة �أن الو�صول مل�ستقبل م�ستدام للطاقة ،يف ظل
التحول العاملي نحوها ،وزيادة ا�ستخدام الطاقة املتجددة
وحت�سني م�ستوى كفاءتها ،يتطلب العمل على تطوير
التكنولوجيا يف جمال الطاقة والتو�سع يف م�شاريع الطاقة
املتجددة ،لتطوير م�صادر جديدة مثل الهيدروجني ،الذي
يعد طاقة امل�ستقبل.
و�أ�ضاف �أن الأردن ي�سعى ليكون مركزا اقليميا لتبادل
الطاقة بجميع �أ�شكالها ،ويعمل حاليا على تطوير البنية
التحتية للقطاع ،خا�صة تطوير ال�شبكة الكهربائية،
لتنفيذ م�شاريع ربط كهربائية �إقليمية.
وبني اخلراب�شة �أن م�شاريع الربط الكهربائي احلالية
بالدول املجاورة تعد نواة لإطالق م�شروع ربط كهربائي
بني دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا و�أوروبا لتحقيق
التكامل الكهربائي ب�ين جميع ال��دول م��ن خ�لال �إن�شاء
�شبكات �إقليمية.
بدوره ،قال نائب امل�ست�شار والوزير االحتادي لل�ش�ؤون
االق�ت���ص��ادي��ة وح�م��اي��ة امل �ن��اخ يف �أمل��ان �ي��ا ال��دك �ت��ور روب��رت
هابيك ،يف كلمة له� ،إنه ال ميكن حتقيق �أه��داف اتفاقية
باري�س للمناخ� ،إال م��ن خ�لال التحول العاملي للطاقة،
الذي يتطلب تنفيذ العديد من م�شاريع الطاقة ال�صغرية
والكبرية ،على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل.
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ولي العهد يجري مباحثات مع ولي عهد دولة الكويت
�أج��رى �سمو الأم�ير احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل
العهد ،يف العا�صمة الكويتية ،مباحثات ثنائية مع �أخيه
�سمو ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر ال�صباح ويل عهد دولة
الكويت ال�شقيقة ،تبعتها مباحثات مو�سعة بح�ضور رئي�س
الوزراء الدكتور ب�شر اخل�صاونة.
و�أع��رب �سمو الأم�ير احل�سني ،خ�لال املباحثات التي
عقدت يف ق�صر البيان ،عن اع�ت��زازه مب�ستوى العالقات
التاريخية واملميزة التي جتمع اململكة الأردنية الها�شمية
ودول��ة الكويت على خمتلف ال�صعد ،بقيادة جاللة امللك
عبداهلل الثاين و�أخيه �سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر
ال�صباح.
ونقل �سمو الأم�ير احل�سني حتيات جاللة امللك �إلى
�أخيه �أمري دولة الكويت ،ومتنياته لدولة الكويت ال�شقيقة
و�شعبها العزيز باملزيد من التقدم واالزدهار.
و�أكد �سموه و�سمو ويل عهد الكويت �أهمية البناء على
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العالقة الوطيدة التي جتمع البلدين ،يف �سبيل تعزيز
التعاون الثنائي وتو�سيع ال�شراكة يف �شتى املجاالت.
وج��رى الت�أكيد على �إدام ��ة التن�سيق وال�ت���ش��اور بني
البلدين �إزاء خمتلف الق�ضايا ذات االهتمام املتبادل ومبا
يحقق م�صاحلهما ،ويخدم العمل العربي امل�شرتك.
وح�م��ل �سمو ويل ع�ه��د دول ��ة ال �ك��وي��ت� ،سمو الأم�ي�ر
احل�سني حتيات �سمو �أمري دولة الكويت �إلى �أخيه جاللة
امل�ل��ك ،م�شيدا ب��دور الأردن امل�ح��وري يف املنطقة والعامل
وج�ه��وده املخل�صة لإر��س��اء دعائم اال�ستقرار وحتقيق ما
تتطلع �إليه ال�شعوب العربية والإ�سالمية.
و�أع ��رب �سمو ال�شيخ م�شعل ع��ن اع �ت��زاز ق�ي��ادة دول��ة
الكويت بالدور احلكيم �إقليميا ودوليا جلاللته.
وح�ضر املباحثات ال�سفري الأردين يف الكويت �صقر �أبو
�شتّال ،ومدير مكتب �سمو ويل العهد ،م�صطفى خليفة،
وعدد من كبار امل�س�ؤولني الكويتيني.

ولي العهد يلتقي عددًا من أبناء الجالية األردنية يف الكويت
التقى �سمو الأم�ي�ر احل�سني ب��ن ع�ب��داهلل ال�ث��اين ويل العهد،
عدداً من �أبناء اجلالية الأردنية املقيمني يف الكويت ،وذلك يف ختام
زيارته �إلى دولة الكويت ال�شقيقة.
وعبرّ �سموه ،خالل اللقاء الذي ح�ضره رئي�س الوزراء الدكتور
ب�شر اخل�صاونة ،عن فخره واعتزازه بجهود �أبناء اجلالية الأردنية
بالكويت ،م�ؤكداً �أنهم �سفراء الوطن الذين ميثلونه خري متثيل
مبا يحققونه من �إجنازات يف القطاعات املختلفة.
بدورهم ،ثمن احل�ضور لقاءهم ب�سمو ويل العهد الذي ي�شكل
حافزاً معنوياً كبرياً لهم ،م�شريين �إلى �أن �أبناء اجلاليات الأردنية
يحر�صون يف ك��ل مكان على �إب ��راز ��ص��ورة �إيجابية وم�شرقة عن
الوطن حيثما كانوا.
الأردين يف الكويت �صقر �أبو �شتّال ،ومدير مكتب �سمو ويل العهد،
وح�ضر اللقاء وزير اال�ستثمار املهند�س خريي عمرو ،وال�سفري م�صطفى خليفة.

ولي العهد يفتتح مركز شباب وشابات أم الجمال
افتتح �سمو الأم�ي�ر احل�سني ب��ن ع�ب��داهلل ال�ث��اين ويل العهد،
مركز �شباب و�شابات �أم اجلمال ،الذي �أن�شئ بتوجيهات ملكية.
وج��ال �سمو ويل العهد يف مرافق املركز ،ال��ذي يوفر خدماته
ب�شكل مبا�شر لنحو � 24ألف �شاب و�شابة من املجتمع املحلي يف قرى
ال�سعيدية والعاقب وال��رو��ض��ة وال�ك��وم الأح�م��ر وع�م��رة وعمرية،
التابعة لق�ضاء �أم اجلمال.
وا�ستمع �سموه �إلى �شرح قدمه وزير ال�شباب حممد النابل�سي
ح��ول امل��رك��ز ،ال ��ذي ي�ت�ك��ون م��ن ��ص��ال�ت�ين ل�ل��ري��ا��ض��ة وخمتربين

للحا�سوب ومكتبتني وقاعات لالجتماعات واملحا�ضرات والدورات
التدريبية.
وي��وف��ر امل��رك��ز ال �ع��دي��د م��ن الأن �� �ش �ط��ة يف جم ��االت ال�ت��وع�ي��ة
ال�صحية والأ� �ش �غ��ال ال�ي��دوي��ة وامل �ه��ارات التكنولوجية واللياقة
البدنية ومهارات احلياة الأ�سا�سية.
وح�ضر االفتتاح رئي�س الديوان امللكي الها�شمي يو�سف ح�سن
العي�سوي.
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مندوبًا عن امللك ..ولي العهد يفتتح فندق
عمان
«الريتز – كارلتون» ّ

سامر فاخوري
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مندوباً عن جاللة امللك عبداهلل الثاين ،افتتح �سمو
الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل العهد ،،فندق
«الريتز – كارلتون» ع ّمان ،الذي �أن�شئ بحجم ا�ستثمار
يتجاوز  300مليون دينار.
وج��ال �سموه يف م��راف��ق الفندق ال��ذي �شُ ّيد وفقاً
لأعلى املعايري الدولية على ارتفاع  20طابقاً ،وي�ضم
 228غ��رف��ة وي��وف��ر  500فر�صة عمل  90ب��امل��ائ��ة منها
لأردنيني.
وا�ستمع �سمو ويل العهد �إلى �شرح من رئي�س جمل�س
الإدارة التنفيذي ل�شركة الإق�ب��ال للتطوير العقاري،
املطورة وامل�شغلة مل�شروع الفندق �سامر فاخوري� ،أ�شار
فيه �إل��ى �أن الفندق ي�ضم  34جناحاً ف��اخ��راً ،موزعة
على  7فئات ،و 7مطاعم ومقا ٍه ،وقاعة احتفاالت تبلغ
م�ساحتها  1,050مرتاً مربعاً ،و 6قاعات لالجتماعات.
وي�ضم الفندق منتجعاً وم��رك��زاً �صحياً متكام ً
ال،
وجمموعة من امل�سابح الداخلية واخلارجية �إلى جانب
 6غرف عالجية.
واع�ت�بر ف��اخ��وري �أن اف�ت�ت��اح ال�ف�ن��دق يعد ترجمة
فعلية ل �ل��ر�ؤى امللكية ال��رام�ي��ة لتعزيز مكانة الأردن
ك��وج�ه��ة ��س�ي��اح�ي��ة ،وي �ق��دم ق�ي�م��ة ا��س�ت�ث�م��اري��ة ع�ق��اري��ة
واقت�صادية كرافعة من رواف��ع االقت�صاد على العديد
من الأ�صعدة.
ب ��دوره ،ق��ال م��دي��ر ع��ام ال�ف�ن��دق ط��ارق درب��ا���س �إن
ت�صميم الفندق م�ستوحى من ثقافة الأردن وتاريخه
والطبيعة التي تتفرد بها اململكة� ،إذ ميكن للزائر �أن
يلم�س ال�سمات املعمارية النبطية والرومانية يف جميع
�أنحاء الفندق.
وح�سب وزي��ر ال�سياحة والآث��ار نايف الفايز ،ف�إن
اف�ت�ت��اح ف�ن��دق «ال��ري�ت��ز – ك��ارل�ت��ون» ع�م��ان� ،سينعك�س
�إي �ج��اب��ا ع �ل��ى ق �ط��اع ال���س�ي��اح��ة يف الأردن م��ن حيث
اخلدمات املميزة لل�سائح وتعزيز البيئة اال�ستثمارية
وتوفري فر�ص العمل.
ويتبع فندق «الريتز  -كارلتون» عمان ملجموعة
ف�ن��ادق م��اري��وت ال��دول�ي��ة ،التي تت�ألف م��ن  30عالمة
جتارية فندقية.
وح���ض��ر االف�ت�ت��اح �أم�ي�ن ع � ّم��ان ي��و��س��ف ال���ش��وارب��ة،
وم��دي��ر م�ك�ت��ب ��س�م��و ويل ال�ع�ه��د ،م�صطفى خليفة،
والرئي�س التنفيذي ل�ش�ؤون العمليات يف منطقة ال�شرق
الأو� �س��ط ل��دى جمموعة م��اري��وت ال��دول�ي��ة� ،سانديب
واليا.
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«الفوسفات األردنية»
 549.077مليون دينار قيمة الربح اإلجمالي للشركة قبل الضريبة
خالل النصف األول من العام الحالي

 371.820مليون دينار صايف أرباح الشركة بعد الضريبة خالل النصف االول من العام 2022
وبنسبة تحسن % 313

حققت �شركة مناجم الفو�سفات االردن �ي��ة ارت�ف��اع��ا كبريا يف
الربح الإج�م��ايل لل�شركة خ�لال الن�صف الأول من العام احلايل
ب�ل��غ 549.077 ،مليون دي�ن��ار قبل ال�ضريبة ،يف ح�ين بلغ لنف�س
الفرتة من العام املا�ضي  177.664مليون دينار .وبلغ �صايف الأرباح
بعد ال�ضريبة  371.820مليون دينار يف الن�صف االول من العام
احلايل  ،2022مقارنة بذات الفرتة من العام املا�ضي والتي بلغت
 90.092مليون دينار ،وبن�سبة حت�سن بواقع .% 313
وق��ال رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة الدكتور حممد الذنيبات،
�إن ال�ق��وائ��م امل��ال�ي��ة اخل��ا��ص��ة بتقارير الإن �ت��اج والت�سويق ونتائج
�أع�م��ال ال�شركة خ�لال الن�صف االول م��ن ال�ع��ام احل��ايل� ،أظهرت
ارت �ف��اع��ا ك�ب�يرا يف ك�م�ي��ات االن �ت��اج وال�ت���س��وي��ق للفو�سفات اخل��ام
وال�سماد وحام�ض الفو�سفوريك� ،إ�ضافة �إلى انخفا�ض كلف تعدين
الفو�سفات نحو  %40مقارنة مع عقود التعدين ال�سابقة؛ ما �أدى
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ال��ى حتقيق ه��ذه الأرب ��اح غ�ير امل�سبوقة وزي��ادت�ه��ا .وح��ول نتائج
�أعمال ال�شركة وال�شركات احلليفة والتابعة خالل الن�صف الأول
من عام  ،2022قال الدكتور الذنيبات� ،إن التقرير �أظهر حت�سنا
كبريا يف معظم بنود قائمة الدخل ،مقارنة بنف�س الفرتة من العام
املا�ضي .وبني �أن �صايف مبيعات ال�شركة خالل الن�صف الأول من
عام  ،2022بلغ  885.410مليون دينار ،فيما كانت لنف�س الفرتة من
العام املا�ضي  405.455مليون دينار ،وبن�سبة زيادة بلغت  .%118كما
انخف�ضت ن�سبة تكلفة املبيعات �إلى املبيعات يف الن�صف الأول من
عام  ،2022مبقدار  ،%18لنف�س الفرتة من العام املا�ضي ،نتيجة
لنجاح خطط وم�شاريع خف�ض كلف الإنتاج �سواء يف قطاع التعدين
وال�صناعات التحويلية.
وفيما يتعلق ب�أرقام قائمة املركز املايل للمجموعة ،قال الدكتور
ال��ذن�ي�ب��ات ،ان التقرير �أظ�ه��ر حت�سنا ك�ب�يرا يف نتائجها لنهاية

الن�صف االول من العام احلايل ،مقارنة بنهاية العام املا�ضي .2021
وج��اء التح�سن يف ارتفاع قيمة �صايف اجمايل م��وج��ودات ال�شركة
مبقدار � 223أل��ف دينار وبن�سبة حت�سن بلغت  ،%14.8وانخفا�ض
مديونية ال�شركة بنهاية الن�صف االول من العام احلايل ،مقارنة
بنهاية ال�ع��ام املا�ضي  ،2021مب�ق��دار  12.5مليون دي�ن��ار ،وبن�سبة
انخفا�ض بلغت  .%19كما ارتفعت قيمة ح�ق��وق امللكية ،بح�سب
الدكتور الذنيبات ،مبقدار  206.82مليون دينار ،وبن�سبة حت�سن
بلغت  %22.27بعد توزيع الأرباح .وقال �إن �صايف النقد وما بحكمه
ارتفع مبقدار  308.711مليون دينار ،وبن�سبة حت�سن بلغت %600
مقارنة بنف�س الفرتة من عام  ،2021بعد �أن �سجل يف الن�صف االول
من العام احلايل ما مقداره  360.153مليون دينار ،مقابل 51.422
مليون دي�ن��ار لنف�س ال�ف�ترة م��ن ال�ع��ام املا�ضي .وا��ض��اف الدكتور
الذنيبات� ،أن كميات االنتاج ملادة الفو�سفات اخلام خالل الن�صف
الأول م��ن ع��ام  ،2022بلغت بح�سب التقرير  5.429مليون طن،
مقابل  4.494مليون طن لذات الفرتة من العام املا�ضي؛ وبن�سبة
حت�سن بلغت  .%23وف�ي�م��ا يتعلق مب ��ادة ال�ف��و��س�ف��ات اخل ��ام امل�ب��اع
للن�صف االول من العام احل��ايل� ،أو��ض��ح الدكتور الذنيبات� ،أنها
بلغت  5.432مليون طن ،مقابل  4.357مليون طن ل��ذات الفرتة
من العام املا�ضي ،وبن�سبة زيادة بلغت  .%24وبني الدكتور الذنيبات
�أن الكميات املباعة من �سماد الداب خالل الن�صف االول من العام
احلايل بلغت � 304آالف طن ،فيما بلغت الكميات املباعة من مادة
فلوريد االملنيوم خالل الن�صف االول من عام  ،2022وبلغت 5344
طن ،مقارنة بـ  5156طن لذات الفرتة من العام املا�ضي ،وبن�سبة
زيادة بلغت .%3.6
وب�ي�ن ال��دك �ت��ور ال��ذن�ي�ب��ات ،ان ال�ت�ق��ري��ر �أظ �ه��ر حت�سنا ح�سب
القطاعات وال�شركات التابعة واحلليفة ،متثل يف ارتفاع �أرباح وحدة
الفو�سفات يف الن�صف الأول من عام  ،2022بواقع  314.578مليون
دينار ،مقابل  84.18مليون دينار لذات الفرتة من العام املا�ضي،
وبن�سبة حت�سن بلغت  .%274وقال �إن �أرباح وحدة ال�سماد يف ال�شركة،
بلغت يف الن�صف الأول من هذا العام 59.436 ،مليون دينار ،مقابل
 16.914مليون دينار لذات الفرتة من العام املا�ضي وبن�سبة حت�سن

 885.410مليون دينار صايف مبيعات
الشركة خالل النصف األول من العام الحالي
انخفاض كلف تعدين الفوسفات نحو %40
مقارنة مع عقود التعدين السابقة

بلغت  .%251ولفت الدكتور الذنيبات ال��ى ارت�ف��اع �أرب��اح ال�شركة
الهندية الأردن �ي��ة للكيماويات ( )IJCاململوكة بالكامل ل�شركة
مناجم الفو�سفات الأردنية يف الن�صف الأول من عام  ،2022لت�سجل
ما جمموعه  68.776مليون دي�ن��ار ،مقابل  15.583مليون دينار
لذات الفرتة من العام املا�ضي ،وبن�سبة حت�سن بلغت  .%341وقال
�إن نتائج التقرير� ،أظهرت اي�ضا ارتفاعا يف �أرباح ال�شركة اليابانية
الأردن�ي��ة ( )NJFCيف الن�صف الأول من ع��ام  2022لتبلغ 5.080
مليون دينار ،مقابل  1.488مليون دينار لنف�س الفرتة من العام
املا�ضي ،وبن�سبة حت�سن بلغت  .%241كما اظهرت نتائج التقرير،
بح�سب ال��دك�ت��ور ال��ذن�ي�ب��ات� ،أن ح�صة �شركة مناجم الفو�سفات
االردنية ،من �أرباح ال�شركة الأردنية الهندية للأ�سمدة (جيفكو)
يف الن�صف الأول من عام  ،2022بلغ  34.899مليون دينار ،مقابل
 18.445مليون دينار لذات الفرتة من العام املا�ضي وبن�سبة حت�سن
بلغت .%89.2
وقال الدكتور الذنيبات ان هذه االجنازات جاءت ثمرة جلهود
العاملني يف مواقع ال�شركة املختلفة ،وال�شركات التابعة واحلليفة،
معربا عن تقديره لهذه اجلهود الكبرية التي ا�سهمت يف حتقيق
هذه النتائج غري امل�سبوقة يف عمليات االنتاج واملبيعات واالرباح.
م��ن ج��ان�ب��ه� ،أك��د الرئي�س التنفيذي لل�شركة املهند�س عبد
ال��وه��اب ال ��رواد ،ان ه��ذه النتائج غ�ير امل�سبوقة لل�شركة ،تعك�س
جن��اح و�شمولية خطط ال�شركة ،وج�ه��ود العاملني فيها ،وكفاءة
�إدارة مواردها يف جميع املجاالت .وقال املهند�س الرواد� ،إن ال�شركة
م�ستمرة يف م�شاريعها وخططها اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة؛ مب��ا ي�ضمن
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الذنيبات :

نتائج

الشركة تعكس كفاءة
الخطط وشموليتها
وثمرة لجهود العاملين
الذنيبات :زيادة انتاج ومبيعات الفوسفات بنحو مليون طن للنصف األول من العام الحالي
الذنيبات :نتائج غير مسبوقة يف القوائم املالية الخاصة بتقارير اإلنتاج والتسويق
واعمال الفوسفات للنصف األول من العام الحالي

موا�صلة التقدم والبناء ومراكمة االجن��از و�صوال الى مزيد من
االجن ��ازات والنتائج ،م��ن خ�لال عقد االتفاقيات اال�سرتاتيجية
مع ال�شركاء وامل�ستثمرين اجلدد ،ل�ضمان زيادة احل�صة ال�سوقية
للفو�سفات ،وزيادة الكميات املباعة للأ�سواق احلالية وفتح �أ�سواق
جديدة وا�ستخدام �أحدث الطرق العاملية يف حت�سني وتطوير وتنويع
الإن�ت��اج .وب�ين �أن م�شاريع وخطط ال�شركة خ�لال الن�صف االول
م��ن ال�ع��ام احل��ايل؛ �شملت التخطيط ل��زي��ادة الطاقة التخزينية
مل�ستودعات خام الفو�سفات املعدة للت�صدير يف العقبة مبقدار 500
�ألف طن ،واالنتهاء من �صيانة خزان (الأمونيا) ال�صغري يف املجمع
ال�صناعي بالعقبة من قبل �إحدى ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة يف
ه��ذا امل�ج��ال ،مبوجب اتفاقية مت توقيعها مع �شركة ال�تراد كيب
العاملية .كما �شملت خطط ال�شركة ،بحث تزويد �شركة الفو�سفات
االردنية لل�سوق الربازيلي باحتياجاته من الأ�سمدة الفو�سفاتية
وتوقيع اتفاقية لتزويد جمموعة اوزوال الهندية بـ � 500ألف طن من
الفو�سفات االردين �سنويا وملدة � 10سنوات .و�شملت م�شاريع ال�شركة،
بح�سب املهند�س ال��رواد ،منح �شركة مناجم الفو�سفات الأردنية/
املجمع ال�صناعي� ،شهادة ال�ت��زام بالقوانني البيئية م��ن �سلطة
منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة ،خالل العامني  2020و.2021
ولفت املهند�س ال��رواد ،الى زي��ادة �صادرات الفو�سفات �إل��ى ال�سوق
الهندي والأوروبي وكذلك �صادرات حام�ض الفو�سفوريك ،ا�ضافة
الى توقيع ال�شركة التفاقية مع �شركة « »SOLAR WATER
الربيطانية ،لإن�شاء وت�شغيل حمطة لتحلية مياه البحر با�ستخدام
الطاقة ال�شم�سية املركزة؛ لتوفري احتياجات املجمع ال�صناعي يف
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العقبة من املياه ال�صناعية وامل�شاريع امل�ستقبلية يف املنطقة .و�أ�شار
الى توقيع ال�شركة للعديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع
ع��دد م��ن ال�شركات الهندية املتخ�ص�صة يف جم��ال اال�ستثمار يف
الفو�سفات والأ�سمدة الفو�سفاتية ،بهدف زيادة كميات م�ستورداتها
من الفو�سفات الأردين ،وان�شاء م�صنعني حلام�ض الفو�سفوريك يف
ال�شيدية والعقبة بعد اكمال درا�سة اجلدوى االقت�صادية والفنية
لها خ�لال اال�شهر القليلة املقبلة .وق��ال ان ال�شركة وقعت عددا
من االتفاقيات بقيمة مليار و 500مليون دوالر ،لتزويد عدد من
ال�شركات الهندية باحتياجاتها م��ن م��ادة الفو�سفات وحام�ض
الفو�سفوريك و�سماد الداب .ولفت املهند�س الرواد ،الى املباحثات
التي �أجراها م�ؤخرا رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة ،مع وزير الزراعة
االندوني�سي ،لتزويد اندوني�سيا باحتياجاتها من الفو�سفات اخلام
والأ�سمدة من الأردن ،وتوقيع مذكرة تفاهم لإن�شاء م�صنع لإنتاج
 NPKبطاقة �إنتاجية � 500ألف طن يف العقبة .وبني ان ال�شركة
وقعت اي�ضا ،م��ذك��رة تفاهم م��ع �شركة جمموعة منري �سختيان
التجارية ،لإن�شاء م�صنع حلام�ض الفو�سفوريك النقي يف العقبة،
لإنتاج � 20أل��ف طن ()Food Grade or Technical Grade
بو�سائل تكنولوجية حديثة ومتطورة ال�ستخدامه يف ال�صناعات
الغذائية.
و�أك��د ان ه��ذه االجن ��ازات ال��رائ��دة ل�شركة مناجم الفو�سفات
الأردن�ي��ة� ،أ�سهمت يف دع��م االقت�صاد الوطني ب�شكل كبري وتعزيز
ح�ضور ال�شركة وتناف�سيتها يف �سوق الفو�سفات العاملي.

«الفوسفات األردنية»

الذنيبات يفتتح غرفة مراقبة متطورة بمصنع حامض الفوسفوريك
بمجمع العقبة الصناعي

افتتح رئي�س جمل�س �إدارة �شركة مناجم الفو�سفات الأردنية
الدكتور حممد الذنيبات غرفة مراقبة متطورة يف م�صنع حام�ض
الفو�سفوريك يف املجمع ال�صناعي التابع لل�شركة يف حمافظة
العقبة والتي مت حتديث منظومة الت�شغيل فيها ب�أحدث �أنظمة
الت�شغيل العاملية و�أعادة تهيئة الغرفة لتوازي مثيالتها من غرف
املراقبة العاملية.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ال ��زي ��ارة ال �ت��ي ق ��ام ب�ه��ا ال��دك �ت��ور ال��ذن�ي�ب��ات
للمجمع يرافقه مدير ادارة املجمع املهند�س عبدالعزيز العراكزة
املنا�صري ومدير دائ��رة االن�ت��اج املهند�س اك��رم ال��روا��ش��دة واملدير
االداري للمجمع املهند�س مفرح الطراونه وامل�ساعد االداري حممد
العمايره واطالعه على �أحدث ما مت �إجنازه من م�شاريع وتطوير
وحتديث يف م�صانع املجمع .
واكد الدكتور الذنيبات �أهمية الإ�سراع يف اجناز املراحل املقبلة
م��ن حت��دي��ث منظومة التحكم والت�شغيل وتهيئة ب��اق��ي م�صانع
املجمع ال�صناعي واملحافظة على اجلاهزية التامة ب�أعلى امل�ستويات
املهنية للمعدات الدوارة ومعدات حماية
العاملني يف املجمع ،وتوفري كل ما من �ش�أنه تعزيز �إج��راءات
ال�سالمة العامة للعاملني يف امل�صانع واالدارة ،ومبا يتوافق مع
�أعلى امل�ستويات العاملية.
و�أ�شاد ب��االداء واملهنية العالية لإدارة املجمع والعاملني فيه،
وم���س�ت��وى التح�سن امل�ل�م��و���س يف بيئة ال�ع�م��ل ،واع �م��ال ال�صيانة
باملجمع الفتا ال��ى ��ض��رورة البناء على االجن ��ازات التي حققتها
ال�شركة خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية واجلهود التي بذلتها يف
حت�سني وحتديث البنية التحتية للمجمع وتطوير �آليات عمله.
وع��ر���ض م��دي��ر �إدارة املجمع املهند�س عبد العزيز العراكزة
املنا�صري م��ا مت حتديثه باملجمع ال�صناعي خ�لال ف�ترة زمنية
قيا�سية وعاد بالأثر االيجابي على عملية االنتاج الكلية .
وبني مدير دائرة انتاج املنطقة الأولى باملجمع املهند�س �أكرم
الروا�شدة املراحل القادمة لعمليات التحديث يف منطقة الإنتاج
الأولى و�آلية ربط امل�صانع مع الإدارة العامة يف عمان لتواكب كافة
تفا�صيل العملية االنتاجية يف املجمع ال�صناعي بنف�س اللحظة .
كما قدم املهند�س حممد مبي�ضني وامل�شرف حممد اخلاليله
م��ن ق�سم االالت الدقيقة �شرحا ح��ول عملية حتديث منظومة
ت�شغيل م�صنع حام�ض الفو�سفوريك وغرفة التحكم والت�شغيل يف
امل�صنع وبيان الوفر املايل الذي مت حتقيقه .
ي��ذك��ر ان ال���ش��رك��ة عملت ع�ل��ى �إع� ��ادة ت��أه�ي��ل جميع خ��زان��ات
حام�ض الفو�سفوريك يف املجمع ال�صناعي عام  ،2020وخف�ضت من

كلف الطاقة الكهربائية من خالل �إ�ضافة اجهزة معامل حت�سني
ال �ق��درة ،كما خف�ضت كلف ا�ستهالك ال��وق��ود الثقيل يف املجمع
ال�صناعي مبقدار  6ماليني دينار با�ستبداله بالغاز الطبيعي بداية
عام .2021
كما وقعت ال�شركة م�ؤخرا مذكرة تفاهم لإعادة تدوير وت�صنيع
م��ادة الف�سفوجب�سوم املنتجة يف املجمع ال�صناعي وحتويلها �إلى
منتجات كيميائية واتفاقية لإن�شاء وت�شغيل حمطة لتحلية مياه
البحر با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية امل��رك��زة؛ لتوفري احتياجات
املجمع ال�صناعي من املياه ال�صناعية واملقدرة بنحو  4ماليني مرت
مكعب �سنويا ،وحققت وفرا ماليا على ال�شركة ي�صل �إلى  3ماليني
دينار�سنوياً.
وك��ان الدكتور الذنيبات قد �أطلق ،بداية �شهر �شباط املا�ضي
من هذا العام م�شروع زراعة الأ�شجار احلرجية يف مناطق تكدي�س
مادة « «الفو�سفوجب�سوم’’ باملجمع ال�صناعي ،بهدف تخ�ضري هذه
املنطقة خ�لال ال�سنوات الأرب�ع��ة املقبلة ،مبا ي�سهم يف املحافظة
على البيئة يف العقبة ،وجعلها متنزها عاما لأه��ايل املنطقة ،من
خالل زراعة نحو  20الف �شجرة حرجية على نفقة �شركة مناجم
الفو�سفات الأردنية.
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«الفوسفات األردنية»
توقيع اتفاقيات
بقيمة بليون

و  500مليون دوالر

مع شركات هندية

وق�ع��ت ��ش��رك��ة م�ن��اج��م ال�ف��و��س�ف��ات الأردن� �ي ��ة م��ذك��رات تفاهم
واتفاقيات ،مع ع��دد من ال�شركات الهندية املتخ�ص�صة يف جمال
اال�ستثمار يف الفو�سفات والأ�سمدة الفو�سفاتية ،بهدف زيادة كميات
م�ستورداتها من الفو�سفات الأردين ،وان�شاء م�صنعني حلام�ض
الفو�سفوريك يف ال�شيدية والعقبة بعد اك�م��ال درا��س��ة اجل��دوى
الإقت�صادية والفنية لها خالل اال�شهر القليلة القادمة.
ومبوجب االتفاقيات املوقعة ،التي تبلغ قيمتها بليونا و500
مليون دوالر ،تزود �شركة مناجم الفو�سفات الأردنية �شركات (ايفكو
الهندية) بنحو مليوين طن من مادة الفو�سفات و 100الف طن من
مادة حام�ض الفو�سفوريك �سنويا ،وت�شمل االتفاقيات �أي�ضا تزويد
�شركة  )IPL /(Indian Potash Limitedو�شركة ايفكو بنحو
 250الف طن �سنويا من �سماد الــ  ،DAPو�شركة ( )IPLبنحو 100
الف طن من الفو�سفات اخلا�ص ب�صناعة الــ � SSPسنويا ،بالإ�ضافة
الى تزويد �شركة  RCFبـ  100الف طن �سنويا من الفو�سفات.
ووقع االتفاقيات رئي�س جمل�س �إدارة �شركة مناجم الفو�سفات
االردنية الدكتور حممد الذنيبات بح�ضور وزير ال�صحة و�ش�ؤون
الأ��س��رة ،وزي��ر ال�صناعات الكيميائية والأ�سمدة الهندي الدكتور
من�سوك ماندافيا ووزير اال�ستثمار الأردين املهند�س خريي عمرو،
وال�سفري الهندي يف عمان انور حليم والرئي�س التنفيذي ل�شركة
مناجم الفو�سفات الأردنية املهند�س عبد الوهاب ال��رواد ،وممثلو
ال�شركات الهندية.
وقال الدكتور الذنيبات ،ان هذه االتفاقيات ومذكرات التفاهم،
التي تعك�س املكانة العاملية ل�شركة مناجم الفو�سفات االردن�ي��ة،
وق�ص�ص النجاح يف العالقة بني �شركة مناجم الفو�سفات االردنية
وعدد من ال�شركات الهندية ،مبينا ان لقاءات اخرى �ستتم يف الهند
لو�ضع هذه االتفاقيات مو�ضع التنفيذ.
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كما قال الدكتور الذنيبات ان هذا اليوم الهام يف تاريخ �شركة
مناجم الفو�سفات االردنية ،ي�ؤكد مكانة و�أهمية ال�شركة كم�صدر
للفو�سفات واال�سمدة الفو�سفاتية وحام�ض الفو�سفوريك ،والتي
ت�سهم يف ت�ع��زي��ز امل��رك��ز امل ��ايل ل�ل���ش��رك��ة ،م���ش�يرا يف ه ��ذا االط ��ار
لالقبال الكبري الذي ت�شهده �شركة مناجم الفو�سفات للإ�ستثمار
وال�شراكات من قبل العديد من ال�شركات الهندية.
وبني ان هذه االتفاقيات ومذكرات التفاهم ،ت�ضاف الى �سجل
من االتفاقيات وال�شراكات التي جتمع �شركة مناجم الفو�سفات
االردنية مع عدد من ال�شركات العاملية ،والتي �ست�سهم يف تعزيز
تناف�سية ال�شركة وح�ضورها يف �سوق الفو�سفات العاملي ،ودوره��ا
كرافد وداعم لالقت�صاد الوطني ،وت�سهم يف تعزيز تناف�سية ال�شركة
وح�ضورها يف الأ�سواق العاملية ،وجذب املزيد من ال�شراكات.
وقال ان ال�شراكات اجلديدة مع اجلانب الهندي �ستجلب الى
جانب اال�ستثمار امل��ايل ،اخل�برات الفنية ل�لاردن و�شركة مناجم
الفو�سفات االردنية ب�شكل خا�ص ،و�ست�سهم اي�ضا يف نقل التكنولوجيا
املتطورة يف جمال انتاج و�صناعة اال�سمدة الفو�سفاتية ،معربا عن
�شكره لوزير الأ�سمدة الهندي ملتابعة ه��ذه ال��زي��ارة والت�سهيالت
التي تقدمها وزارة الأ��س�م��دة لتطوير ه��ذا ال�ن��وع م��ن ال�شراكات
اال�سرتاتيجية.
ب��دوره� ،أكد الوزير الهندي� ،أنه ح�ضر لزيارة الأردن مع وفد
ا�ستثماري من �شركات هندية كثرية و�أنه جاء ولديه م�شاريع تقدر
قيمتها ب�أكرث من بليون دوالر.
واكد ان هذا اليوم تاريخي يف م�سرية العالقات االردنية الهندية
يف خمتلف امل�ج��االت ،مبينا �أن االردن �شريك مهم وا�سرتاتيجي
للهند يف جمال �صناعة الأ�سمدة الفو�سفاتية.

وق��ال �إن الهند تتطلع ل�شراكة طويلة االم��د مع الأردن يف
جم��ال �صناعة الفو�سفات والأ��س�م��دة الفو�سفاتية ،مل��ا ميتاز به
الأردن من توافر كبري ونوعي من مادة الفو�سفات ،م�شيدا بدور
�شركة مناجم الفو�سفات الأردنية والعالقات التي جتمعها بعدد
من ال�شركات الهندية املتخ�ص�صة.
وا� �ض��اف ان ت��وق�ي��ع ه��ذه االت�ف��اق�ي��ات ي�شكل �إ��ض��اف��ة نوعية
ل�ع�لاق��ات ال �ت �ع��اون ب�ين اجل��ان �ب�ين ،م�ع��رب�اً ع��ن اع �ت��زاز اجل��ان��ب
الهندي ،ب�شراكته اال�سرتاتيجية مع �شركة مناجم الفو�سفات
الأردنية يف خمتلف املجاالت ،ملا حتظى به ال�شركة من مكانة يف
�سوق الفو�سفات العاملي.
وقال ان الأزمات التي مير بها العامل ،وبخا�صة �أزمة الغذاء،
حت�ت��م ع�ل��ى جميع دول ال �ع��امل ت��وح�ي��د ج�ه��وده��ا مل��واج�ه��ة ه��ذه
االزمات والدخول يف تعاون و�شراكات جادة.
بدوره ،قال وزير اال�ستثمار الأردين ،ان الأردن يويل �أهمية
كبرية لعالقات التعاون بني �شركة مناجم الفو�سفات االردنية
وال�شركات الهندية ،معربا عن تقدير وزارة اال�ستثمار للحما�س
الذي تبديه ال�شركات الهندية للدخول بهذه ال�شراكات مع �شركة
مناجم الفو�سفات االردنية.

و�أك��د حر�ص ال��وزارة على تعظيم ه��ذا النوع من ال�شراكات
والتعاون بني خمتلف امل�ؤ�س�سات وال�شركات الأردن�ي��ة واجلهات
الدولية املختلفة ،وتعزيز الفر�ص اال�ستثمارية يف اململكة من
خالل توفري البيئة اال�ستثمارية اجلاذبة.
م��ن ج��ان��ب �آخ ��ر ،وق��ع ال��رئ�ي����س التنفيذي ل�شركة مناجم
الفو�سفات الأردنية املهند�س عبد الوهاب الرواد بح�ضور ال�سفري
الهندي بعمان ال�سيد �أنور حليم اتفاقية تعاون مع �شركة جلوبال
�ستيل لل�صناعات يف جمهورية الهند وقعها ممثل ال�شركة ال�سيد
لوك �ساجن وان.
ومب��وج��ب ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة ت�ق��وم ��ش��رك��ة م�ن��اج��م الفو�سفات
الأردن �ي��ة ب�ت��زوي��د ال���ش��رك��ة ال�ه�ن��دي��ة بكمية  500ال��ف ط��ن من
الفو�سفات الأردين على مدار عام واحتمالية زيادة هذه الكمية
الى مليوين طن م�ستقب ً
ال.
وح�ضر توقيع االتفاقيات عدد من اع�ضاء جمل�س ادارة �شركة
مناجم الفو�سفات الأردنية ،ورئي�س النقابة العامة للعاملني يف
املناجم والتعدين وعدد من امل�س�ؤولني من اجلانبني.
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«الفوسفات األردنية»
بين «أقوى  100شركة
يف الشرق األوسط»..
هذا وضعها املالي
أداء
حققت ً
متميزًا وإنجازًا
غير مسبوق
يف االنتاج
واملبيعات
واالرباح
القيمة السوقية للشركة بلغت  4.5مليار
دوالر حسب ما كشفت عنه فوربس الشرق
األوسط يف قائمتها السنوية

ك�شفت فورب�س ال�شرق الأو�سط عن قائمتها ال�سنوية
«�أقوى � 100شركة يف ال�شرق الأو�سط» لعام  ،2022لت�سلط
ال�ضوء على ال�شركات الأك�ب�ر والأك�ث�ر قيمة وربحية يف
املنطقة.
وحلت �شركة مناجم الفو�سفات الأردنية باملرتبة  82يف
القائمة وبلغت قيمتها ال�سوقية 4.5 :مليار دوالر.
وح �� �س��ب «ف� ��ورب � ��� ��س» ،ت �ع �م��ل ال �� �ش��رك��ة يف ق�ط��اع�ين
م�ت�ك��ام�ل�ين :ق �ط��اع ال�ت�ع��دي��ن وق �ط��اع ت�صنيع الأ� �س �م��دة
الفو�سفاتية ،ومتلك  4مناجم للفو�سفات يف الأردن .يف
دي�سمرب /كانون الأول  ،2021ا�ستحوذت على ح�صة �شركة
ميت�سوبي�شي يف �شركة الأ�سمدة اليابانية الأردنية البالغة
 ،%10مما جعلها امل�ساهم الرئي�سي يف ال�شركة بح�صة .%80
بينما بلغ �إنتاج ال�شركة من الفو�سفات  10ماليني طن،
بزيادة قدرها  %12عن العام ال�سابق .بالإ�ضافة �إلى ذلك،
ب��د�أت تنفيذ �إن�شاء م�صنع غ�سيل الفو�سفات يف حمافظة
معان ،بكلفة مالية تقدر بـ 85مليون دوالر .ويف مايو� /أيار
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 ،2022وقعت اتفاقات مع عدد من ال�شركات الهندية بقيمة  1.5مليار
دوالر لزيادة �صادراتها.
وك��ان��ت ال�شركة ق��د حققت �أدا ًء متميزاً و�إجن ��ازاً غ�ير م�سبوق
يف االن�ت��اج واملبيعات واالرب ��اح ،كما تعد من �أه��م ال��رواف��د الداعمة
لالقت�صاد الوطني.
و�أُع��دت قائمة فورب�س باالعتماد على املعلومات والبيانات من
�أ�سواق املال يف دول املنطقة ،لت�صنيف ال�شركات وفقًا للقيمة ال�سوقية
واملبيعات و�إجمايل الأ�صول و�صايف الأرباح لعام  .2021وقد ا�ستبعدت
ال�شركات التي مل تف�صح عن قوائمها املالية املجمعة واملدققة لعام
 ،2021وذلـك حتى � 20أبريل /ني�سان .2022

يف إفصاح للشركة  ..تزويد إندونيسيا باحتياجاتها من
«الفوسفات» وإقامة مشاريع مشتركة بالعقبة
قالت �شركة مناجم الفو�سفات الأردن �ي��ة يف �إف�صاح لها على
موقع هيئة الأوراق املالية وبور�صة ع�م��ان� ،إن��ه مت االت�ف��اق على
تزويد اندوني�سيا باحتياجاتها من الفو�سفات اخل��ام والأ�سمدة
من الأردن ،وذلك خالل لقاء رئي�س جمل�س ادارة ال�شركة الدكتور
حممد الذنيبات مع وزي��ر ال��زراع��ة االندوني�سي �شهرول يا�سني
ليمبو ،وبح�ضور الرئي�س التنفيذي لل�شركة املهند�س عبد الوهاب
الرواد على هام�ش امل�ؤمتر ال�سنوي لالحتاد الدويل لال�سمدة.
و�أو�ضحت ال�شركة كذلك �أن��ه مت االتفاق على درا�سة امكانية
اقامة م�شاريع م�شرتكة بني اجلانبني يف العقبة النتاج اال�سمدة
الفو�سفاتية بطاقة انتاجية � 300أل��ف �إل��ى  500ال��ف ط��ن �سماد
 NPKوت�صديرها بالكامل لل�شريك االندوني�سي للم�ساهمة يف
تلبية حاجة ال�سوق االندوني�سي من اال�سمدة.
يذكر بان اجلانبني قد �أك��دا خالل اللقاء ،على عمق عالقات
ال�ت�ع��اون ب�ين الأردن و�أن��دون�ي���س�ي��ا يف خمتلف امل �ج��االت ،و�أهمية
ت�ط��وي��ره��ا وت �ع��زي��زه��ا؛ مب��ا ي �خ��دم امل���ص��ال��ح امل���ش�ترك��ة للبلدين

ال�صديقني ،و�ضرورة ا�ستمرارية التعاون ل�ضمان تزويد اجلانب
االندوني�سي بالفو�سفات الأردين وفق الأ�سعار التناف�سية.
كما مت االتفاق على عقد لقاء م�شرتك يف عمان بني اجلانبني
خ�لال ال�شهرين املقبلني؛ ال�ستكمال ال��درا��س��ات ال�لازم��ة للبدء
بو�ضع االطار القانوين لل�شراكة متهيدا القامة م�صانع االنتاج.
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أخبار الفوسفات من فيينا!!
كتب رئيس التحرير
اذا �أردت ان تعرف ماذا �سيجري يف اندوني�سيا عليك ان تعرف
ماذا جرى يف فيينا قيا�سا على ذلك!!
فتح اهلل عليك يا بروفي�سور حممد ذنيبات «ابو املعت�صم» فقد
ج��اءت امل���ش��ارك��ة يف اج�ت�م��اع��ات امل ��ؤمت��ر ال�سنوي ل�لاحت��اد ال��دويل
لال�سمدة يف فيينا بالنم�سا موفقة ،وا��ص��اب��ت اك�ثر م��ن ع�صفور
بحجر من الفو�سفات التي ت�صدرت..
مازلت اغبط هذا الرجل على جلده و�صربه واي��راده ال�شركة
املورد الناجح ..فقد جاءت ال�صفقة اجلديدة التي بحثت يف فيينا
بني الدكتور حممد ذنيبات رئي�س جمل�س االدارة وبني وزير الزراعة
االندوني�سي �شهرول يا�سني لت�صب يف جمرى تعميق التعاون بني
البلدين وتو�سعته ،وان يكون ال�شريك التايل بعد �شراكة الهند
الناجحة هو االندوني�سي ،ولذا ف�إننا �سنطالع مع �آخر العام ارقاما
نافرة جديدة يف ارباح الفو�سفات..
ولأن هذا الكركي يعرف ماذا يعني اللي يح�ضر والدة عنزه حني
يقال «اللّي يح�ضر والدة عنزه بجيب توم» ،فقد تتوج اللقاء بحيث ان
تزود اندوني�سيا بكامل حاجاتها من الفو�سفات اخلام واال�سمدة من
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امل�صدر االردين ،حني جرى احلديث عن ن�صف مليون طن �سماد،
وذلك لتلبية حاجة ال�سوق االندوني�سي املتعاظمة التي ا�ستوقفتها
جودة املنتج وا�ساليب ت�سويقه وااللتزام باملواعيد واملوا�صفات..
يفتح ال��ذن�ي�ب��ات �صفحة ك��ان��ت مفتوحة لكن �سطورها قليلة
ون�صها متوا�ضع ،الى ان جاء لقاء فيينا ليحمل هذه النتائج التي
�سيتوجها لقاء ع ّمان القادم بني الطرفني..
اجلديد لي�س ت�صدير الفو�سفات �إل��ى اندوني�سيا فهو ي�صدر
على �شكل خ��ام واي�ضا �أ�سمدة و�إمن��ا اجلديد هي القيم الإ�ضافية
ال�ت��ي تتح�صل م��ن امل���ش��اري��ع امل���ش�ترك��ة ،ح�ي��ث دع�ي��ت اندوني�سيا
الق��ام��ة م�شاريع م�شرتكة على م��ادة الفو�سفات وم�شتقاتها على
االر�ض االردنية ول�صالح الت�صدير الكامل الندوني�سيا ،ويبدو ان
الذنيبات بهذا النهج يرتجم التوجه امللكي بدقة ،وي�ضع النقاط
على احلروف يف ا�ستقطاب اال�ستثمار واالنفتاح ،ومتكني ال�شراكات
الفاعلة العاملية واقناعها ب�سالمة البيئة االردن�ي��ة وقدرتها على
التناف�س وقبول التحديات..

اذا �ستكون العقبة حيث ي�صب خ��رط��وم الفو�سفات اجلاهز
للت�صدير هي موقع امل�شاريع امل�شرتكة ،وحيث �سيكون هذا الت�صنيع
ل�صالح اندوني�سيا ،وهو يفتح الباب لدول االخرى ممن ي�ستوردون
الفو�سفات ان تفعل ول�شراكات اخ��رى مع دول اخ��رى يف ميادين
اخرى ان تقوم..
�ستكون اللقاءات القادمة كفيلة بو�ضع االطار القانوين لهذه
ال�شراكة التي �ستف�ضي القامة م�صانع االن�ت��اج ،وبالتايل توفري
املزيد من الفر�ص لت�شغيل االردنيني ،وامت�صا�ص البطالة ،فهذه
هي الطريقة الوحيدة اال�سا�سية ملواجهة البطالة ولي�س اي طريقة
اخرى تكتفي با�صدار البيانات او الوعود..
الذنيبات يجعل مع دعائه لرفعة اقت�صاد البالد توقيع م�شاريع
خمتلفة ،وه��ذا م��ا جعل ال�شركة جم��ددا موقع ام��ال وان تعي�ش
اجلمعة امل�شم�شية التي حملت اخبار االرباح والنتائج التي اعلنت
قبل فرتة ..على امل ان ال تكون جمعة وامنا موا�سم مت�صلة..
ي�ستطيع املراقب ان يفخر باداء �شركتي البوتا�س التي ما زالت
حتلق منذ فرتة طويلة ،والفو�سفات التي دخلت اج��واء التحليق

ووج� ��دت ف �� �ض��اءات او� �س��ع وا� �س��واق��ا اف���ض��ل و� �ش��راك��ات م�ضمونة
وم�أمونة..
كان لقاء فيينا جمديا كما تابعت ،وت�ستطيع الفو�سفات ان تكرر
اغنية حممد عبد الوهاب عن ليايل الأن�س يف فيينا ،حيث جتري
املباحثات بدل الليايل بنهارات الفو�سفات املوفقة ،فهناك من جاء
ل�يرف��د االقت�صاد بالطرق امل�ت�ع��ارف عليها وباال�ساليب العلمية
وال�صحيحة..
لقد جنحت ادارة الفو�سفات يف الت�سويق بعد ان اع��ادت انتاج
ال�شركة وا�صلتها على �أ�س�س خمتلفة لت�صل الى ت�سويق ما اجنزت..
كنت اق��ر�أ اخبار ال��زي��ارة و�أح����س بالغبطة �إزاء رئي�س جمل�س
االدارة الذي اجنز ب�صمت الكثري ،وما زال يف �شوط الذهاب ومعه
الرئي�س التنفيذي امل�شارك يف الزيارة وهو املهند�س عبد الوهاب
الرواد ،وهم ي�ستحقون التهنئة ملا ي�أتون به من اخبار مب�شرة بعد
ان ا�صبح خط الهند اندوني�سيا �سالكا با�ستثمارات �ستغري الكثري
من �صورة االقت�صاد االردين وحمطاته اال�سا�سية.
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تهنئة وتربيك
شركة األوسط للمقاوالت
رئيس هيئة املديرين
لشركة األوسط
للمقاوالت

املهندس عالء
بهاء املصري
والعاملون فيها

يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني

بمناسبة األعياد الوطنية

راجني املوىل عز وجل أن يمد يف يف عمر جاللتكم وولي عهدكم األمني وأن يحفظكم ذخرا
وسندا ألردننا الحبيب وأن يعيد هذه املناسبة على اململكة بالخري واليمن والربكات
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تهنئة وتربيك

شركة الكهرباء االردنية
السيد املهندس
عثمان «محمد علي» بديـر /رئيس
مجلس إدارة شركة الكهرباء االردنية
واملدير العام املهندس حسن عبداهلل
وإدارة الشركة والعاملون فيها
يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني

بمناسبة األعياد الوطنية

راجني املوىل عز وجل أن يمد يف يف عمر جاللتكم وولي عهدكم األمني وأن يحفظكم ذخرا
وسندا ألردننا الحبيب وأن يعيد هذه املناسبة على اململكة بالخري واليمن والربكات
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ت�أ�س�ست �شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية وبا�شرت العمل يف
ميناء العقبة عام  2007بهدف خدمة امليناء وتعزيز املنظومة املينائية،
ب�إدخال قطع بحرية متطورة ادت الى رفع كفاءة امليناء التناف�سية مع
املوانئ املجاورة وعززت اخلدمات البحرية الآمنة وذلك بالرتكيز على
رفع كفاءة العاملني وتطوير مهاراتهم و�صقلها عرب التدريب امل�ستمر
واحلاقهم بالدورات املختلفة على كافة الأ�صعدة واملجاالت.
وت�ع�ت�بر ال���ش��رك��ة م �ث��ا ًال حقيقياً ل�ل���ش��راك��ة ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ال�ع��ام
واخلا�ص بعد اتفاقية تطوير م�شرتكة �أبرمتها �شركة تطوير العقبة
مع ائتالف (�شركة �سميت ملنالكو و�شركة اخلطوط البحرية الوطنية
الأردنية) لت�أ�سي�س �شركة يعهد �إليها �إعادة ت�أهيل وتطوير و�إدارة وت�شغيل
اخلدمات البحرية يف ميناء العقبة ،حيث ا�صبحت من ال�شركات الرائدة
يف جمال اخلدمات البحرية اال�سا�سية والتي بدونها ال ميكن لأي ميناء
ت�أدية وظيفته ب�أمان ،فهي اليوم واح��دة من اهم ال�شركات الرائدة يف
جمال اخلدمات اللوج�ستية يف املنطقة ،واخلدمات امل�ساندة الأخرى يف
ميناء العقبة.
وت�ق��دم ال�شركة اخل��دم��ات البحرية بكافة ان��واع�ه��ا وه��ي القطر
واالر� �ش��اد ،عمليات رب��اط ال�سفن ،االن�ق��اذ ومكافحة احل��ري��ق ،تزويد
البواخر باملياه ،خدمة حركة ال�سفن ( )VTSبالإ�ضافة الى خدمات
ال�صيانة ع�ل��ى امل�ن��زل��ق ال�ب�ح��ري ح�ي��ث تعترب م��ن ال���ش��رك��ات ال��رائ��دة
وامل�ت�م�ي��زة ن �ظ��راً مل��ا متلكه م��ن م�ق��وم��ات �ساهمت ب�ن�ج��اح ال�ع��دي��د من
ان�شطتها يف ميناء العقبة.
كما تقدم ال�شركة اخلدمات البحرية الالزمة على ر�صيف الغاز
الطبيعي امل�سال وذل��ك منذ تف�ضل ج�لال��ة امل�ل��ك ع�ب��داهلل ال�ث��اين بن
احل�سني بافتتاحه بتاريخ  ،2015/7/30حيث ان�ضم �إلى �أ�سطول �شركة
ميناء العقبة للخدمات البحرية �سبع قطع بحرية جديدة (ق��وارب
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وق��اط��رات) خا�صة بتقدمي اخل��دم��ات البحرية مليناء ال�غ��از الطبيعي
امل���س��ال ،ب�ه��دف ت�ط��وي��ر وحت��دي��ث اخل��دم��ة امل�ق��دم��ة يف م�ي�ن��اء العقبة،
ومواكبة تطورات ومتطلبات العمل ،ال �سيما يف موانىء الطاقة ،وقد
مت ت�صميم وبناء هذه القطع يف مدينة ا�سطنبول الرتكية وفقا لأحدث
املوا�صفات العاملية ،لتقدمي خدمات عالية اجل��ودة ،مع املحافظة على
�أعلى م�ستويات ال�سالمة والأمان واملحافظة على البيئة.
وي�سعى ر�صيف اخل��دم��ات البحرية ملنظومة م��وان��ئ الطاقة الى
توفري من�صة فنية ال�ستقبال وتفريغ �سفن الغاز الطبيعي امل�سال يف
ميناء العقبة وتقدمي اخل��دم��ات البحرية املتخ�ص�صة لها على �أعلى
امل�ستويات العاملية يف جمال القطر والإر�شاد ،حيث حتتاج هذه املنظومة
الى خربات مهنية وعملية متخ�ص�صة تتوافر يف الطواقم العاملة على
قاطرات ال�شركة املخ�ص�صة لهذه الغاية.
وتعتمد �شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية يف ادارة كافة
ان�شطتها وعملياتها م�ب��د�أ �صداقة البيئة بحماية البيئة وامل�ساعدة
مبكافحة ال�ت�ل��وث يف احل ��االت ال �ط��ارئ��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ع ك��اف��ة اجل�ه��ات
امل�س�ؤولة وو�سائل تنفيذها مع مراعاة الربوتوكوالت اخلا�صة بالتعاون
الدويل االقليمي التي ترتبط بها اململكة يف هذا املجال نتيجة االن�شطة
املتزايدة واملتداخلة على طول ال�شريط ال�ساحلي مليناء العقبة.
يذكر ان �شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية ح�صلت على اعتماد
ال�شهادة الدولية لنظم الإدارة الآم�ن��ة لت�صبح �أول �شركة يف منطقة
البحر الأح�م��ر تدير خ��دم��ات حركة م��رور ال�سفن والإر� �ش��اد والقطر
واخلدمات البحرية امل�ساندة وعمليات الت�صعيد على املنزلق البحري/
لل�صيانة والإ�صالح.
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تهنئة وتربيك

شركة االقبال للتطوير العقاري
املطورة واملشغلة ملشروع فندق

عمان
«الريتز – كارلتون» ّ
سامر فاخوري
رئيس مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية وأسرة الفندق
يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني

بمناسبة األعياد الوطنية

راجني املوىل عز وجل أن يمد يف يف عمر جاللتكم وولي عهدكم األمني وأن يحفظكم ذخرا
وسندا ألردننا الحبيب وأن يعيد هذه املناسبة على اململكة بالخري واليمن والربكات
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تهنئة وتربيك

غرفة تجارة األردن
رئيس غرفة تجارة األردن

السيد نائل الكباريتي
وأعضاء مجلس إدارة الغرفة

ورؤساء ومنتسبو الغرف
التجارية وممثلو القطاعات
التجارية يف كافة محافظات
اململكة وموظفو الغرفة

يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني

بمناسبة األعياد الوطنية

راجني املوىل عز وجل أن يمد يف يف عمر جاللتكم وولي عهدكم األمني وأن يحفظكم ذخرا
وسندا ألردننا الحبيب وأن يعيد هذه املناسبة على اململكة بالخري واليمن والربكات
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تهنئة وتربيك
الشركة املتكاملة للتأجير التمويلي
رئيس مجلس اإلدارة
جورج نقوال أبو خضر
وأعضاء مجلس اإلدارة
واملدير العام
ايليا جاد وكيلة
يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني

بمناسبة األعياد الوطنية

راجني املوىل عز وجل أن يمد يف يف عمر جاللتكم وولي عهدكم األمني وأن يحفظكم ذخرا
وسندا ألردننا الحبيب وأن يعيد هذه املناسبة على اململكة بالخري واليمن والربكات
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عمان
فيرمونت ّ
منافس وإدارة مميزة

كتب سلطان الحطاب

�إدارة فندق الـ «فريمونت « ابتكرت �أ�ساليب للمناف�سة وجذب
اجلمهور واختارت خدمة املواطنني الأردنيني لتقدمي الأف�ضل لهم.
فقد خف�ضت �أ�سعار الغرف لفندقها من خم�س جنوم �إلى رقم يف
ال�سبعني دينارا ،كما عك�ست ذلك على �أ�سعارها الأخرى يف الطعام
وال�شراب وال�ضيافة.
ت�ؤمن هذه االدارة اخلبرية �أن التناف�سية الآن هي يف الأ�سعار �أمام
االرتفاع امللمو�س على م�ستوى الأ�سعار العامة وخا�صة الفنادق ،و�أنها
باختيارها لهذا النهج �أرادت �أي�ضا ت�شجيع ال�سياحة ولفت االنتباه
�إلى �أن ذلك ميكن �أن ي�صيب فندقها املميز يف النجوم اخلم�س..
مل اك��ن �أ��ص��دق ذل��ك حتى �س�ألت امل��دي��ر ال�ع��ام ال��ذي التقيته
ف�أكد يل ذلك ،و�أن هذه ال�سيا�سة قد اتخذت و�أنها م�ستعملة و�أن
مردودها �إيجابي..
لقد متيز فندق فريمونت الذي يحمل ت�صنيف اخلم�س جنوم
مبوقع مثايل يف الدوار اخلام�س �ضمن م�سافة ق�صرية �سريا على
الأقدام عن منطقة عبدون ال�شهرية ،ويوفر ت�صميما ع�صريا..
وال تن�سحب بع�ض ال�سيا�سات ال�سعرية �أو التعامل الذي التي
متار�سها الفنادق الأخرى على فريمونت الذي ي�أخذ بنظام االلغاء
املجاين وا��س�ترداد قيمة احلجز بالكامل ،وه��ذه خطوة م�شجعة
متاما بعد ا�ستطالع ر�أي اجلمهور..
يف الفندق تتوفر و�سائل و�أماكن الرتفيه ..ففيه ملهى ليلي
ومنطقة الت�شم�س ومكتبة ،وموقع مميز عن الأماكن التي ت�شكل
مقا�صد لل�سياح كالو�صول �إل��ى متحف الأردن وغ�يره من �أماكن
الت�سوق يف عبدون..
لقد ك��ان اال�ستثمار يف الفندق كبريا �إذ و�صل �إل��ى اك�ثر من
( )150مليون دينار ،يجدر بالذكر �أن فنادق ومنتجعات فريمونت
تعود �إلى �شركة كندية م�شغلة للفنادق الفاخرة واملنتجعات..
ل�ق��د ظ��ل ال �ف �ن��دق ع�ل��ى م���س�ت��وى ع ��ال م��ن الأداء ح�ت��ى وه��و
يعر�ض �أ�سعار �أرخ�ص ويوفر خدمة مطابقة الأ�سعار ،لقد �ساهم
الـ فريمونت عمان برفع م�ستوى ال�سياحة وحظي بت�صنيف وزارة
ال�سياحة «خم�س جنوم ديلوك�س» ،وهو يعتز مبا يوفره من عدد
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كبري من الوظائف املدربة التي رفعت م�ستوى ال�سياحة الأردنية.
حني �س�ألت املدير العام للفندق خالد اجلمل اكد يل �أن النجاح
ال��ذي ميكن �أن حتققه �أي من�ش�أة �سياحية كالفندق ال يت�أتى �إال
باملتابعة امل�ستمرة ،وال�ق��درة على املحافظة على امل�ستوى العايل
الذي ي�صله الفندق ،وك�سب اجلمهور بامل�صداقية ،وهذا ما عملنا
عليه..
ال�ف�ن��دق ال ��ذي ي ��ؤم��ن ب ��دور وط �ن��ي وم���س��اه�م��ة يف املنا�سبات
الوطنية والقوميه لفت االنتباه ملعر�ض ال�صور ال��ذي ح�ضرناه
وال��ذي جاء يج�سد مراحل ت�أ�سي�س الدولة الأردنية ،وقد ا�ستمر
املعر�ض �شهراً بعد �أن افتتحه الوزير نايف الفائز يف �شهر ني�سان
املا�ضي ..وقد اق�ترن ذلك اليوم التاريخي بخف�ض الأ�سعار على
املبيت ووجبات الطعام املقدمة يف مطاعم الفندق املميزة ..
وق��د اث�ن��ى ال��وزي��ر ع�ل��ى وط�ن�ي��ة ال�ع��ام�ل�ين وام �ت��دح جهودهم
واعترب ذل��ك ج��زءا من تعظيم الإجن ��ازات الوطنية ،حيث جاءت
ر�سالة الفريمونت وا�ضحة يف هذه امل�شاركة امل�س�ؤولة التي �ش ّدت
اجلمهور داخل الفندق وخارجه ومن املجتمع لتكون هذه امل�ساهمة
وا�ضحة ومنوذجية..
يف خربته ي��ؤم��ن امل��دي��ر ال�ع��ام ال�سيد خالد اجلمل ب�ضرورة
تن�شيط ال�سياحة يف الأردن وخا�صة املحلية ،ولديه ت�صورات يف
ذل��ك ،وهو يعتقد �أن هذا التن�شيط ال يكون �إال �إذا اح�س املواطن
ال�ع��ادي �أن الأ�سعار �أ�صبحت متناولة وان��ه ق��ادر �أن يح�صل على
فر�صة �سياحية منا�سبة ،مبينا �أن الأردن يحظى مبناخ ومواقع
�سياحية منوعة ومميزة ميكن �أن تكون يف املتناول �إذا ما جرى
اح�سان تقدميها بكلف معقولة ،وت�سهيل الو�صول �إليها بربامج
متطورة حتظى بالقبول ،وقال �أننا منفتحون على وزارة ال�سياحة
التي تقوم بدورها ب�شكل متكامل من �أجل �أن ت�صبح فرتة جائحة
كورونا خلف اجلميع ،و�أن ت�صفى �آثارها االقت�صادية واالجتماعية..
ا�ستطالعنا مل يقت�صر على �سماع وجهة نظر االدارة بل �شمل
العديد من ال��زوار والنزالء الذين ا�شادوا بهذا ال�صرح ال�سياحي
املميز يف ال�شكل وامل�ضمون ،والذي اعتربوه معلما مميزا يوفر لهم
كل �أ�شكال ال�سياحة الراقية ويف �أكرث من مو�سم..
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جامعة فيالدلفيا
فيالدلفيا تزهو بتخريج كوكبة

جديدة من طلبتها

احتفلت جامعة فيالدلفيا بتخريج ال�ف��وج الثامن
والع�شرين من طلبتها للف�صل الأول  ،2022/2021الذي
�أق�ي��م يف �صالة فيالدلفيا الريا�ضية .حيث ك��رم رئي�س
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور خالد ال�سرطاوي بالوكالة �أوائل
الطلبة ووزع ال�شهادات على اخلريجني و�سط �أهازيج
الفرح وال�سرور وهن�أ اخلريجني وذويهم وحثهم على �أن
يكونوا بناة خري و�إ�صالح و�أن ي�سهموا يف بناء املجتمع بكل
كفاءة واق�ت��دار كما �أعدتهم اجلامعة و�صقلتهم وع��ززت
فيهم روح الإبداع من �أجل �أن يكملوا م�سريتهم احلياتية
�أينما تواجدوا يف �شتى �أنحاء املعمورة .
و�أكد الدكتور عمر الكفاوين عميد �ش�ؤون الطلبة يف
كلمته �أن اجلامعة تخرج �أبناءها الطلبة الذين احت�ضنتهم
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وقدمت لهم العلم واملعرفة و�أك�سبتهم مهارات التوا�صل
والتعامل لتحقيق �أهدافهم ،وهن�أ جاللة امللك عبداهلل
ال�ث��اين اب��ن احل�سني بعيد م�ي�لاده امل�ي�م��ون متمنياً له
العمر املديد وبارك للمتقاعدين الع�سكريني واملحاربني
القدامى بيوم الوفاء لهم.
ويف ختام كلمته هن�أ الوطن و�أه��ايل الطلبة بتخريج
كوكبة ج��دي��دة م��ن طلبتها الأوف �ي��اء ال��ذي��ن يوا�صلون
م���س�يرة الإع �م��ار وال�ب�ن��اء حت��ت ظ��ل ال�ق�ي��ادة الها�شمية
متو�سلاً �إل��ى اهلل العلي القدير �أن يحفظ الأردن قيادة
و�شع ًبا و�أن يدمي عليه نعمة الأمن واال�ستقرار.
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وتربيك
تهنئة تهنئة
وتبريك

فيالدلفيا الجراحي
مستشفى عمان
جامعة
تتقدم
أسرة جامعة فيالدلفيا ممثلة
برئيسها وأعضاء الهيئتين
التدريسية واإلدارية
وطلبة الجامعة

بأسمى آيات التهنئة
والتبريك
إلىهيئة املديرين الباشا الدكتور يوسف القسوس
رئيس
يرفع
واملدير العام الدكتور باسم السعيد
وكافة كوادر املستشفى
أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
األردنيعبداهلل الثاني املعظم
الحسني بن
الهاشميةاألمري
السمو امللكي
وولي عهده األمني صاحب
والشعب
واألسرة
األردني
والشعب
الهاشمية
واألسرة
الوطنية
األعياد
بمناسبة

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون
األردنيةعهده األمني وأن يعيد
جاللته وولي
داعني اهلل العلي القدير أن
يحفظ الدولة
وذكرى مئوية

العزيز
يحفظأردننا
املناسبةأنعلى
هذه
والربكات.على أردننا
والخري هذه املناسبة
باليمن وأن يعيد
عهده األمني
جاللته وولي
العلي القدير
داعني اهلل
العزيز باليمن والخري والربكات.
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كراون بالزا عمان
منافس وإدارة مميزة

ر�سوم ،خدمة ا�ستئجار ال�سيارات ،مكتب تنظيم اجلوالت ال�سياحية،
�إ�ضاف ًة �إلى خدمة النقل للمطار عند الطلب ،ومجُ ال�سة ال ُر�ضع.
ُيوفر الفندق تذاكر لزيارة املعامل ال�سياحية والعرو�ض باملدينة،
كما ُي��وف��ر غ��رف عائلية�� ،ص��ال��ون للحالقة والتجميل ،حمالت
هدايا ،مكان مخُ �ص�ص للتدخني ،وغرف لغري املدخنني.

ف�ن��دق ك ��راون ب�ل�ازا ع�م��ان ه��و واح��د م��ن اف�ضل ف�ن��ادق عمان
 5جن��وم ال�ست�ضافة رج��ال الأع �م��ال وال�ع��ائ�لات خ�لال عطالتهم
ال�سياحية ورح�لات العمل بف�ضل �إطاللته ال�ساحرة على املدينة
واخل��دم��ات الرتفيهية التي ُيق ّدمها دون �إه�م��ال مناطق خا�صة
ملمار�سة العمل يف �أجواء هادئة داخل غرفه الع�صرية الأنيقة.
ن�ستعر�ض �أه��م امل��زاي��ا التي ُيق ّدمها الفندق لنُزالئه و�أف�ضل
عرو�ض الأ�سعار وخ�ي��ارات الإق��ام��ة التي تُر�ضي �أذواق و�إمكانيات الغرف املتاحة
مخُ تلف ال ُعمالء.
غرفة دوبلك�س ُمزدوجة مب�ساحة  27مرت مربع.
غرفة �سوبرييور ُمزدوجة لل ُمدخنني مب�ساحة  27مرت مربع.
قدمها فندق كراون بالزا عمان
أهم املزايا التي ُي ّ
غرفة �سوبرييور ُمزدوجة لغري املُدخنني مب�ساحة  30مرت مربع.
ُيوفر فندق كراون بالزا يف عمان الأردن لنُزالئه �إقامة فاخرة
غرفة �سوبرييور كينج لغري املُدخنني مب�ساحة  30مرت مربع.
يف غرف ع�صرية هادئة ب�ألوان دهانات دافئة ت�ضم �ساحة للجلو�س
ُم��ز ّودة بتليفزيون ُم ّ
غرفة رجال �أعمال ملكية لل ُمدخنني مب�ساحة  27مرت مربع.
�سطح بقنوات ف�ضائية وتكييف ه��واء ومكتب
عمل� ،إ�ضافة �إلى حمام خا�ص مجُ ّهز و�شرفة تطل على املدينة.
غرفة رجال اعمال ملكية لغري املُدخنني مب�ساحة  27مرت مربع.
هذا الإ�ضافة �إلى مرافق ترفيهية مثل م�سابح داخلية وخارجية
دافئة� ،صالة للياقة البدنية ون��ادي �صحي ُيق ّدم جل�سات ال�ساونا خيارات تناول الطعام
وامل�ساج وعالجات جتميلية.
ي�ضم الفندق مطع ًما لتقدمي بوفيه الإفطار اليومي مع القهوة،
وع��ن اخل��دم��ات ،فيوفر ال�ف�ن��دق خ��دم��ات جمانية ال�ستخدام بينما يقع مطعم للم�شويات ومقهى ُيق ّدم ال�شي�شة بالإ�ضافة لقائمة
الإنرتنت الال�سلكي وجراج خا�ص باملوقع ل�صفّ ال�سيارات ُمقابل امل�شروبات على ُبعد خطوات ب�سيطة من مكان الإقامة.
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�شركة �صناعات الأ��س�م��دة والكيماويات العربية ( كيمابكو )
�شركة م�ساهمة حم ��دودة مملوكة بالكامل ال��ى �شركة البوتا�س
العربية،ت�أ�س�ست �شركة كيمابكو يف العام  1999وت�شرفت بتد�شني
جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني يف عام  2003لباكورة انتاجها
واطالق عمليات الت�سويق التجاري .وتبلغ الطاقة الإنتاجية ل�شركة
كيمابكو  175,000طن �سنويا من نيرتات البوتا�سيوم و 115,000طن
�سنويا من حام�ض النيرتك ويعمل بها نحو  260موظفا جميعهم
�أردن�ي�ين وتقع م�صانعها يف العقبة _ال�شاطى اجلنوبي ومكاتب
الإدارة والت�سويق يف عمان _العبديل .ويف اقل من عقد �أ�صبحت
كيمابكو رائدة يف العديد من الأ�سواق يف جميع انحاء العامل حيث
تقوم بت�سويق منتجاتها من نرتات البوتا�سيوم عن طريق موزعني
يف دول �أوروبا و�شرق وجنوب افريقيا و�أ�سرتاليا ونيوزيلندا وبت�سويق
مبا�شر يف دول ال�شرق الأو�سط وال�شرق الأق�صى وامريكيا اجلنوبية
وال�شمالية ب��الإ��ض��اف��ة ال��ى املنطقة املحيطه ،حيث ت�ق��وم ال�شركة
بتزويد العامل  %12من الطلب العاملي الكلي من نرتات البوتا�سيوم
وال��ذي يعترب ل��دى كيمابكو من الأك�ثر نقاء على م�ستوى العامل
واخل�ي��ار الأول كم�صدر للبوتا�سيوم والنيرتوجني يف العديد من
الزراعات والذي يتم انتاجة با�ستخدام تكنولوجيا التبادل االيوين

66

الفريد من نوعها من قبل �شركة كمريا ومتتلكها كيمابكو لفرته
غري حمدودة،وتاتي �شركة كيمابكو يف طليعة ال�شركات اال�ستثمارية
الكربى يف منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة حيث بلغت مبيعاتها
يف ال�ع��ام املا�ضي  166,000ط��ن ويف نهاية ال�ع��ام احل��ايل يتوقع ان
تتجاوز مبيعاتها الكرث من  170,000طن .واما على �صعيد االباح
فقد حققت كيمابكو للعام املا�ضي �أرب��اح��ا �صافية بلغت  18مليون
دينار ،واما بالن�سبه للعام احلايل وحتى نهاية �شهر �أكتوبر فقد بلغت
حوايل  9ماليني دينار .
وم �ن��ذ ب ��دء ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ق��ام��ت ال���ش��رك��ة ب��دوره��ا ال��وط�ن��ي
حيث ت�ؤمن ال�شركة بان دور ال�شركات الوطنية يف هذه ال�ضروف
اال�ستثنائية يجب ان يتحول نحو دعم مكونات االقت�صاد الوطني
ك�أولوية قبل النظر الى ربحية ال�شركة نف�سها مع املحافظه على
تواجد املنتج الأردين من الأ�سمدة بانواعها باال�ستمرار بتقدمي
منتجاتها بجودة وخدمة مب�ستوى عايل لتلبي احتياجات ومتطلبات
العمالء يف خمتلف �أ�سواق العامل .
فقد �ساهمت كيمابكو مببلغ ن�صف مليون دينار ل�صندوق همة
وط��ن وا�ستجابة من موظفي ال�شركة لندا ال��واج��ب فقد �ساهموا
مببلغ  28الف دينار من مالهم اخلا�ص ل�صندوق همة وطن تعبريا

شركة صناعات
األسمدة
والكيماويات
العربية
(كيمابكو)
�شركة �صناعات الأ�سمدة والكيماويات العربية ( كيمابكو ) �شركة
م�ساهمة حمدودة مملوكة بالكامل الى �شركة البوتا�س العربية،ت�أ�س�ست
�شركة كيمابكو يف ال�ع��ام  1999وت�شرفت بتد�شني جاللة امللك عبداهلل
الثاين ابن احل�سني يف عام  2003لباكورة انتاجها واطالق عمليات الت�سويق
التجاري .وتبلغ الطاقة الإنتاجية ل�شركة كيمابكو  175,000طن �سنويا من
نيرتات البوتا�سيوم و 115,000طن �سنويا من حام�ض النيرتك ويعمل بها
نحو  260موظفا جميعهم �أردنيون وتقع م�صانعها يف العقبة _ال�شاطى
اجلنوبي ومكاتب الإدارة والت�سويق يف عمان _العبديل .ويف اقل من عقد
�أ�صبحت كيمابكو رائ��دة يف العديد من الأ��س��واق يف جميع انحاء العامل
حيث تقوم بت�سويق منتجاتها من نرتات البوتا�سيوم عن طريق موزعني
يف دول �أوروب��ا و�شرق وجنوب افريقيا و�أ�سرتاليا ونيوزيلندا وبت�سويق
مبا�شر يف دول ال���ش��رق الأو� �س��ط وال���ش��رق الأق���ص��ى وام��ري�ك��ا اجلنوبية
وال�شمالية بالإ�ضافة الى املنطقة املحيطه ،حيث تقوم ال�شركة بتزويد
ال�ع��امل ب �ـ %12م��ن الطلب العاملي الكلي م��ن ن�ت�رات البوتا�سيوم وال��ذي
يعترب لدى كيمابكو من الأكرث نقاء على م�ستوى العامل واخليار الأول
كم�صدر للبوتا�سيوم والنيرتوجني يف العديد من ال��زراع��ات وال��ذي يتم
انتاجة با�ستخدام تكنولوجيا التبادل االيوين الفريد من نوعها من قبل
�شركة كمريا ومتتلكها كيمابكو لفرته غري حمدودة،وتاتي �شركة كيمابكو
يف طليعة ال�شركات اال�ستثمارية الكربى يف منطقة العقبة االقت�صادية
اخلا�صة حيث بلغت مبيعاتها يف العام املا�ضي  166,000طن ويف نهاية
العام احل��ايل يتوقع ان تتجاوز مبيعاتها الكرث من  170,000طن .واما
على �صعيد االباح فقد حققت كيمابكو للعام املا�ضي �أرباحا �صافية بلغت
 18مليون دينار ،واما بالن�سبه للعام احلايل وحتى نهاية �شهر �أكتوبر فقد
بلغت حوايل  9ماليني دينار.
ومنذ بدء جائحة كورونا قامت ال�شركة بدورها الوطني حيث ت�ؤمن
ال�شركة بان دور ال�شركات الوطنية يف هذه ال�ضروف اال�ستثنائية يجب
ان يتحول نحو دعم مكونات االقت�صاد الوطني ك�أولوية قبل النظر الى
ربحية ال�شركة نف�سها مع املحافظه على تواجد املنتج الأردين من الأ�سمدة
بانواعها باال�ستمرار بتقدمي منتجاتها بجودة وخدمة مب�ستوى عايل
لتلبي احتياجات ومتطلبات العمالء يف خمتلف �أ�سواق العامل .
فقد �ساهمت كيمابكو مببلغ ن�صف مليون دينار ل�صندوق همة وطن
وا�ستجابة م��ن موظفي ال�شركة ل�ن��داء ال��واج��ب فقد �ساهموا مببلغ 28
الف دينار من مالهم اخلا�ص ل�صندوق همة وطن تعبريا عن امل�شاركة يف

معاجلة تداعيات جائحة كورونا لتتمكن احلكومة من تغطية التكاليف
التي تتحملها يف هذه املرحلة التي تتطلب التكاتف من اجلميع لتعزيز
قدرتها على مواجهه الأزم��ة الراهنة ،كما قامت ال�شركة بالتربع بجهاز
 PCRاخلا�ص بفح�ص فايرو�س كورونا كهدية البناء حمافظه العقبة
حيث مت تركيبه يف م�ست�شفى الأمري ها�شم الع�سكري خلدمة املواطنني
وم��ن خ�لال الت�شاركية ما بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص فقد
ب��ادرت �شركة كيمابكو مع وزارة املياه وال��ري بتنفيذ حمطة حتلية ملياه
البحر الأحمر والذي يعترب اول م�شروع اردين بامتياز وبقدرة على �ضخ
 5م�لاي�ين م�تر مكعب م��ن امل�ي��اه ال�ع��ذب��ة �سنويا ل�سد النق�ص احل��اد يف
م�صادر املياة النقية يف اململكة والتي ترمي الى انتاج املياه العذبة لتوفري
حاجة ال�شركة وال�شركات ال�صناعية واملجتمع املحلي يف حمافظه العقبة.
كما وتوا�صل ال�شركة ا�ستكمال برنامج امل�س�ؤولية االجتماعية ال�سنوية
لها بالتن�سيق مع �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة حيث يتم
تخ�صي�ص مبلغ حمدد لدعم املجتمع املحلي يف حمافظة العقبة وحمافظات
اجلنوب ب�شكل عام وذلك يف �شتى املجاالت ال�صحية والتعليمية وغري ذلك
مبا يعود بالنفع العام على �أبناء الوطن .هذا ولن ت�ألو ال�شركة جهدا يف
�سبيل دعم االقت�صاد الوطني يف كافة املجاالت املتاحة و�ستكون دوما عند
ح�سن ظن القائد الأعلى جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم
حفظه اهلل ورعاه.
وبف�ضل اخلطط املحكمة التي و�ضعتها الإدارة التنفيذية فقد حققت
وخ�ل�ال ال���س�ن��وات القليلة امل��ا��ض�ي��ة ق �ف��زات ن��وع�ي��ة ع�ل��ى ك��اف��ة ا�صعدتها
الت�شغيلية ل�ضمان ج��ودة الأداء والتميز يف �صناعاتها لتعزيز العطاء
واالزدهار واخلري لهذا الوطن الغايل.
وتعترب �شركة كيمابكو م��ن اه��م ال�صناعات وال �� �ص��ادرات الوطنية
الن�ت��اج �سماد ن�ت�رات البوتا�سيوم وت�ع��د اف�ضل م��زود ل�ه��ذا ال�سماد على
م�ستوى العامل .حيث ح��ازت عام  2016على جائزة امللك عبداهلل الثاين
للتميز  -فئة امل�صدر الأردين لل�صناعات املتو�سطة وتعد هذه اجلائزة من
ارف��ع اجلوائز التي متنح للقطاع اخلا�ص يف اململكة ،كما حققت و�ضمن
فعاليات م�ؤمتر الهند�سة الكيميائية الأردين التا�سع املدمج للعام 2021
جائزة اف�ضل منتج اردين يف قطاع ال�صناعات الكيميائية والبال�ستيكية
ملنتج �سماد كيميائي ،وقد �سبق وان حازت على جائزة ال�سالمة العامة من
م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي للعامني  2015و. 2016
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جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
نالت الجامعة
وسام الحسين
للعطاء املميز

األستاذ الدكتور خالد السالم
رئيس الجامعة

« تعمل اجلامعة و�ضمن خطتها اال�سرتاتيجية تعمل على
تطوير العملية البحثية والتدري�سية من خالل احل�صول على
االعتمادات العاملية للربامج ،وتنفيذ خطة االبتعاث ،وعمل
البحوث امل�شرتكة مع م�ؤ�س�سات دولية ،واحل�صول على الدعم
املطلوب لإجناز م�شاريع نوعية ذات �أثر �إيجابي على املجتمع.
لقد �أُ�س�ست جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردن�ي��ة لتقدم
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خدمات تعليمية ومهنية عالية اجلودة ،وت�سهم يف تقدم املعرفة
ون�شرها ،وقيادة املجتمعات الإن�سانية وتنميتها ،و�إيجاد بيئات
تكنولوجية وعلمية حمفزة للتميز الإب��داع والإبتكار ،وتعمل
على �إي�ج��اد �شراكات حملية وعاملية فاعلة؛ لإع��داد خريجني
متخ�ص�صني م��زودي��ن ب��امل �ع��ارف وامل� �ه ��ارات ق ��ادة جمتمعات
مبدعني ق��ادري��ن على التعلم م��دى احل�ي��اة مثقفني م�ؤمنني
بالتنوع وقبول الآخر ،ي�ساهمون يف تنمية �شاملة م�ستدامة».

«إن جامعة العلوم والتكنولوجيا

«إن جامعة العلوم والتكنولوجيا

يف األردن»

األردنية»

األردنية هي أفضل مؤسسة علمية
امللك عبداهلل الثاني

� �ص��درت االرادة امللكية ال�سامية بت�أ�سي�س ج��ام�ع��ة العلوم
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا الأردن� �ي ��ة ع ��ام  1986وي��رت �ب��ط ت��اري��خ جامعة
ال� �ع� �ل ��وم وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا بجامعة ال�ي�رم ��وك ال� �ك ��ائ� �ن ��ة يف
مدينة� إربد �شمال الأردن؛ �إذ تعود اجلامعة بجذورها �إليها؛
حيث انف�صلت جامعة العلوم والتكنولوجيا عن جامعة الريموك
بعد �أن كانت ج��ز ًءا تاب ًعا لها؛ لتكون جامعة م�ستقلة يف الأول
من� أيلول من عام  1986م  ،موقعها مدينة الرمثا يف حمافظة
�إرب��د ،وتُنقل الكليات ال�ست التالية �إليها ،وه��ي  :كلية الطب
الب�شري ،وكلية طب الأ�سنان ،وكلية ال�صيدلة ،وكلية التمري�ض،
وك�ل�ي��ة ال�ه�ن��د��س��ة ،وك�ل�ي��ة ال��زراع��ة؛ لت�شكل ال �ن��واة الأك��ادمي�ي��ة
جلامعة متخ�ص�صة بالعلوم التطبيقية املختلفةَ ،و َق � ْد ُ�أن�شئت
بعد انف�صالها عن جامعة الريموك الكليات التالية :كلية العلوم
والآداب ،وكلية العلوم الطبية التطبيقية ،وكلية الطب البيطري،
وكلية تكنولوجيا احلا�سوب واملعلومات ،وكلية الدرا�سات العليا،

األردنية هي جوهرة الجامعات
الحسين بن طالل طيب اهلل ثراه

و� أ�صبح ق�سم العمارة والت�صميم كلية م�ستقلة عن كلية الهند�سة
عام 2008م� ،سميت كلية العمارة ،كما جنحت اجلامعة ب�إ�ضافة
برامج وتخ�ص�صات درا�سية جديدة ،تلبي احتياجات ومتطلبات
�سوق العمل وطموحات املجتمع الذي تعمل منه و�إليه.
يبلغ ع��دد طلبة اجل��ام�ع��ة ح��ال� ًّي��ا ح��وايل ( )30624طالباً
وطالبة ،ويزيد عدد خريجيها عن ( )75100خريج وخريجة.
وبلغ عدد الربامج على م�ستوى البكالوريو�س يف اجلامعة ()46
برناجماً و( )41برناجماً على م�ستوى املاج�ستري يت�ضمن ()53
م�ساراً وبرناجمي دك�ت��وراه� ،إ�ضافة �إل��ى االخت�صا�ص العايل يف
الطب وطب الأ�سنان.
وتتميز اجلامعة با�ستقطابها للطلبة ال�ع��رب والأج��ان��ب،
الذين ينتمون �إل��ى ما يزيد عن ( )49دول��ة خمتلفة حيث بلغ
عدد طلبة اجلامعة من غري الأردنيني ( )3522طالباً وطالبة.
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استحداث تخصصات جديدة وفريدة

من نوعها يف مرحلة البكالوريوس
•
•
•

•
•
•
تصنيف جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
ضمن عدد من التصنيفات العاملية:
Times Higher Education (THE) Ranking
2022: 401500THE Ranking by subject 2022 for Clinical,
Pre-clinical & Health: 151175THE Ranking by subject 2022 for Computer
Science: 301400THE Asia University Ranking 2022: 68
THE Arab University Ranking 2022: 24
THE Young University Ranking 2022: 90
THE Emerging Economies 2022: 84
QS World University Ranking 2022: 8011000
QS World University Ranking by subject
2022 for Engineering- Electrical & Electronic:
301350Global Ranking of Academic Subjects/
Shanghai Ranking 2021 for Clinical Medicine:
151200Global Ranking of Academic Subjects/
Shanghai Ranking 2021 for Dentistry & Oral
Sciences: 201300US News& World Report Ranking for Best
Global Universities 2022: 506
US News& World Report Ranking for
"Best Global Universities in Asia: 96
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•
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•
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•
•
•
•

•
•
•

•

والدراسات العليا

تبلغ امل�ساحة الكلية للجامعة  11000دومن ،ويبلغ �أق�صى
طول للجامعة  7كم ،و�أق�صى عر�ض  19كم.
تبلغ م�ساحة مباين اجلامعة  303950مرتا مربعا.
تبلغ م�ساحة املنطقة اخل�ضراء  5000دومن ،منها  550دومنا
مزروعة بـ � 532200شجرة حرجية ،و 2666دومنا مزروعة
�� 47000ش�ج��رة م�ث�م��رة 550 ،دومن ح��دائ��ق 1232 ،دومن��ا
مزروعة حما�صيل حقلية.
ي�ت��واج��د يف اجل��ام�ع��ة ب�ح�يرة ا�صطناعية تبلغ م�ساحة
�سطحها  40000مرت مربع ،و�سعتها  137000مرت مكعب.
يتواجد يف اجلامعة �سد ترابي يتم تعبئته يف ف�صل ال�شتاء
من �سيول املناطق املجاورة ب�سعة  170000مرت مكعب.
ي �ت��واج��د يف اجل��ام �ع��ة حم�ط��ة ط��اق��ة �شم�سية ب �ق��درة 5
ميجاواط ،وهناك خطة لإن�شاء حمطة بقوة  20ميجاواط.
ي�ت��واج��د يف اجل��ام�ع��ة م�ست�شفى امل�ل��ك امل��ؤ��س����س ع�ب��داهلل
اجلامعي ،حيث تبلغ م�ساحته  110300مرت مربع ،ويت�سع
لـ � 588سرير ،بالإ�ضافة الى املبنى اال�شعاعي حتت االن�شاء
مب�ساحة  2000مرت مربع.
ت�ضم اجلامعة  12كلية ،ومعهدا واحدا 61 ،ق�سما �أكادمييا،
 46ب��رن��ام��ج ب �ك��ال��وري��و���س ،و 41ب��رن��اجم��ا ع �ل��ى م�ستوى
املاج�ستري يت�ضمن ( )53م�ساراً وبرناجمي دكتوراه� ،إ�ضافة
�إلى االخت�صا�ص العايل يف الطب وطب الأ�سنان
اخلريجون منذ ت�أ�سي�س اجلامعة 77462 :منهم 12534
من جن�سيات غري اردنية.
عدد الطالب الحالي

 28091يف مرحلة البكالوريو�س.
 2308يف مرحلة املاج�ستري.
 3522من جن�سيات غري �أردنية
تبلغ م�ساحة املكتبة  12500مرت مربع.
ت�ستوعب املكتبة  2500زائر يف نف�س الوقت .ونافذة ارجاع
�آل�ي��ة على م��دار ال�ساعة وتتوفر خدمة الإع ��ارة واالرج��اع
ال��ذات��ي م��ن خ�لال تقنية  RFIDكما تتيح ه��ذه التقنية
خدمة الرتتيب والتع�شيب واجلرد االيل للكتب من خالل
�أجهزة .DLA
حتتوي املكتبة على  195000كتاب 50000 ،جملد 433000 ،كتاب
�إلكرتوين 58 ،قاعدة بيانات مع  103000جملة الكرتونية.

د .السالم :ما تم تحقيقه من انجازات هو محط اعتزاز وفخر للجامعة
يوجد يف اجلامعة املراكز التالية:
ترتيبها ،فكانت من �أف�ضل خم�سمائة جامعة على م�ستوى العامل،
لتحل يف الفئة ( )500-401بح�سب ت�صنيف التاميز العاملي .وحتوز
مركز التطوير الأكادميي و�ضمان اجلودة
كليتا الطب وطب الأ�سنان يف جامعة العلوم على �صدارة �أف�ضل
املركز اال�ست�شاري للعلوم والتكنولوجيا
الكليات على م�ستوى اجلامعات الأردن �ي��ة ،كما حت��وزان ت�صنيفًا
مركز الأمرية هيا للتقانات احليوية
عامل ًّيا متقد ًما ،وت�صنف عدد من �أق�سام اجلامعة كذلك بني قوائم
الأف�ضل يف نوعها حمل ًّيا وعرب ًّيا وعامل ًّيا.
مركز التعليم الإلكرتوين وم�صادر التعلم املفتوحة
ي�شار ال��ى ان ت�صنيف التاميز الربيطاين مل�ؤ�س�سات التعليم
مركز التميز للم�شاريع الإبداعية
العايل ( )THEيعتمد يف تقييم اجلامعات العاملية على خم�سة
حماور رئي�سية هي :التدري�س (بيئة التعلم) ،والبحث (حجم �أو
مركز الدرا�سات الدوائية
معدل �إنتاجية الأبحاث ،ودخل الأبحاث ،وال�سمعة) ،واال�ست�شهادات
مركز اللغات
(ت�أثري البحث) ،واملكانة الدولية (الطلبة الدوليون ،والأ�ساتذة
مركز امللكة رانيا العبداهلل لعلوم وتكنولوجيا البيئة
الدوليون ،والتعاون الدويل) ،والتطبيق يف ال�صناعة (نقل املعرفة)،
وذلك من خالل ثالثة ع�شر م�ؤ�شر �أداء مرتبطا بالتدري�س.
مركز تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات
�أم ��ا بالن�سبة للبحث ال�ع�ل�م��ي ف��اجل��ام�ع��ة تخ�ص�ص  %5من
امل��رك��ز الإق�ل�ي�م��ي ل�ل�أم��را���ض امل �ع��دي��ة وم �ق��اوم��ة امل �� �ض��ادات
موازنتها للبحث العلمي بالإ�ضافة ال��ى دع��م البحوث اخلارجية
احليوية
(خ��ارج��ي حم�ل��ي ،خ��ارج��ي ع��امل��ي) ،ح�ي��ث ت�ق��در م�ي��زان�ي��ة البحث
مركز دبلوما�سية املياه
العلمي بحوايل  8ماليني دينار .وقد نُ�شرت حوايل ( )11154ورقة
ومن خالل �سعي اجلامعة للو�صول للت�صنيف امل�أمول ،وهو �أن علمية منذ ت�أ�سي�س اجلامعة ح�سب  ،Scopusوحتتل اجلامعة
تكون �ضمن قائمة �أف�ضل خم�سمائة جامعة على م�ستوى العامل ،املركز الأول ملقيا�س املن�شورات التي يتم اقتبا�سها ح�سب الت�صنيف
فقد ا�ستطاعت �أن تحُ قق ذل��ك ع��ام  2017م .ويف ع��ام  2019تقدم العاملي� ،إذ بلغت �أكرث من ( )47000ا�ست�شهاد يف �آخر خم�س �سنوات.
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اكستنسيا
محمد صقر

املدير العام

دور ريادي يف خدمات ادارة مراكز االتصال
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الراية الها�شمية -ما زالت اك�ستن�سيا حتافظ على مكانتها
وجتدد انطالقتها يف خدمة مراكز االت�صال وخدمات اال�سناد,
وقد ا�ستطاعت ان ت�ضع نف�سها على خريطة التناف�س خمتزنة
خربة �إدارتها يف جمال االت�صاالت ليكون ل�شركة اك�ستن�سيا ما
بلغته من دور.
اك�ستن�سيا �شركة �أردنية متخ�ص�صة يف خدمات �إدارة مراكز
االت���ص��ال وخ��دم��ات الإ��س�ن��اد اخل��ارج��ي ،وق��د مت ان���ش��اء ال�شركة
وت�أ�سي�سها وفق الر�ؤية اخلا�صة بتحويل الأردن �إلى مركز ريادي
يف املنطقة لتقدمي خ��دم��ات اال��س�ن��اد اخل��ارج��ي ملنطقة ال�شرق
الأو��س��ط وال�ع��امل ،وق��د با�شر الفريق امل�س�ؤول عن ه��ذه ال�شركة
بالعمل وا�ضعاً ن�صب �أعينه حتقيق الأردن م��رك��زاً قيادياً لهذا
النوع من اخلدمات ،وامل�ساعدة يف و�ضع حجر الأ�سا�س ال�ستدامة
النمو يف هذه القطاع.
ت�أ�س�ست �شركة اك�ستن�سيا عام  ،2008حيث ا�ستمرت يف النمو
منذ ذل��ك احل�ين لت�صبح اليوم اح��د اك�بر ال�شركات املتخ�ص�صة
يف ادارة مراكز االت�صال يف املنطقة ،تقوم ال�شركة حالياً بت�شغيل
خم�سة م��راك��ز لتقدمي اخل��دم��ة يف اململكة االردن �ي��ة الها�شمية
واململكة العربية ال�سعودية ،ويعمل فيها م��ا ي��زي��د على 1500
م��وظ��ف ك�م��ا ت�ق��وم �إك�ستن�سيا ب��ال�ت�ع��اون م��ع ��ص�ن��دوق الت�شغيل
والتدريب والتعليم املهني والتقني بدعم م�شروع توظيف �ألف
�أردين من الطاقات ال�شابة الذين يقدمون خدماتهم املتميزة
�إل��ى عمالء ال�شركة ومب�ستوى ال يقل ج��ودة وكفاءة عن �أف�ضل
اخلدمات املقدمة يف �أنحاء �أخرى خمتلفة من العامل.
منذ ت�أ�سي�سها حققت �شركة اك�ستن�سيا جناحاً ملحوظاً يف

اجتذاب الكثري من ك�برى ال�شركات يف املنطقة ،والتي اختارت
الأردن م��رك��زاً رئي�ساً لتلبية احتياجاتها م��ن خ��دم��ات التعهيد
اخلارجي وادارة مراكز االت�صال ,واليوم تقدم �شركة اك�ستن�سيا
خدماتها املختلفة �إلى �شركات عدة يف املنطقة تعمل يف جماالت
و�أن���ش�ط��ة جت��اري��ة متنوعة مثل �صناعة ال �ط�يران واالت���ص��االت
وتكنولوجيا املعلومات والتجارة الإلكرتونية وال�شحن.
ان املهمة اال�سا�سية يف اك�ستن�سيا ه��ي امل�ساعدة يف حتقيق
ال�ت�ق��دم وال�ن�ج��اح ل�شركائها م��ن خ�لال منظومة متكاملة من
حلول �إدارة مراكز االت�صال ،والتي تهدف �إل��ى حتويل وظائف
الأعمال الرئي�سية لالرتقاء مب�ستويات الأداء والتميز الت�شغيلي،
ولتحقيق هذا قامت اك�ستن�سيا بو�ضع معايري جديدة من حيث
امل��واه��ب ال�شابة امل��درب��ة على اعلى امل�ستويات ،والبنية التحتية
لتقنية املعلومات املتطورة ،والعمليات الت�شغيلية املتكاملة وفق
اف�ضل املعايري الدولية .
االلتزام باملعايير العاملية

ت�ق��وم اك�ستن�سيا بتطبيق �أع�ل��ى امل�ع��اي�ير ال��دول�ي��ة يف جميع
�أعمالها وذلك ل�ضمان تقدمي خدمات ذات جودة عالية لعمالئها
ت�ضاهي كربى ال�شركات العاملية حيث جنحت اك�ستن�سيا خالل
العام  2016يف احل�صول على االعتمادية الدولية وذلك من خالل
تطبيق ن�ظ��ام �إدارة حماية املعلومات  2701 ISOون�ظ��ام �إدارة
اجل��ودة  9001 ISOوذل��ك بعد تطوير جميع انظمة و�إج��راءات
ال�شركة الداخلية واخل�ضوع للتدقيق اخلارجي من قبل ال�شركة
العاملية الرنويجية . DNV

«اكستنسيا» تطلق خدمة جديدة للمطالبة الطبية
مدعومة باالنظمة املبتكرة لبرمجيات اسكادينيا
�أعلنت �شركة ا�سكدنيا للربجم ّيات الرائدة يف جمال التكنولوجيا
الطبي مع
واحلُلول الربجميّة يف الأردن عن �إجناز م�شروعها التقنيّ
ّ
ال�شركة امل�ساندة خلدمات الإ�سناد ومراكز االت�صال (.)Extensya
حيث قامت �شركة ا�سكدنيا بتزويد �شركة �إك�ستن�سيا مبجموعة من
احللول الربجم ّية الإدار ّية واملال ّية املتط ّورة لت�سهيل �أعمال املوظفني
والعمل على �إدارة املطالبات الت�أمين ّية للجهات الطب ّية ب�شكل �آيل
وتوفري قاعدة بيانات منظ ّمة حلفظ املعلومات الطب ّية والو�صول
�إليها والتعامل معها ب�صورة �سهلة و�سريعة.
وق ��د ج ��اء ه ��ذا امل �� �ش��روع ت ��أك �ي ��داً م ��ن ال �ط��رف�ين ع �ل��ى �أه �م � ّي��ة
التكنولوجيا وتوظيفها يف عمل ّيات �إدارة امل ُطالبات الطب ّية الت�أمين ّية
با�ستخدام �أنظمة �إدارة ُمتكاملة ل�ضمان �سري الأعمال بطريقة �أ�سرع
و�أك�ثر د ّق��ة ،بالإ�ضافة �إلى زي��ادة الإنتاج ّية وحت�سني اجل��ودة وتقليل
عبء العمل وتطوير طرق االت�صال.
فقد زودت ا�سكدنيا �شركة �إك�ستن�سيا بربنامج ا�سكدنيا لإدارة
ال �ق �ط��اع ال���ص�ح��ي « »ESKA® Carenetوال � ��ذي ي���ش�م��ل �أمت �ت��ة
العمل ّيات امل ُتعلّقة ب�إدارة املطالبات الت�أمين ّية للجهات الطب ّية مبا فيها
امل�ست�شفيات والعيادات الطب ّية وال�صيدل ّيات واملختربات .كما ي�سمح
النظام للجهات الطب ّية مبتابعة مطالباتهم الت�أمين ّية ،بالإ�ضافة �إلى
نظام ا�سكا امل��ايل املتطور « »ESKA® Financialلإدارة العمل ّيات
املال ّية امل ُتعلقة بال�شركة ل�ضمان �سريجميع الإج ��راءات والأع�م��ال
بكفاءة و�سرعة عالية.
و� �ص � ّرح ال���س� ّي��د حم�م��د �صقر رئ�ي����س جمل�س �إدارة �إك�ستن�سيا
التنفيذي �أن �إك�ستن�سيا التي ت�أ�س�ست يف �سنة  2008واحلا�صلة على
��ش�ه��ادة «International Association of Outsourcing
 »Professionalsت�سعى م��ن خ�لال ه��ذه االتفاقية �إل��ى �أن تكون
ال�شركة الأولى يف تقدمي مثل هذه اخلدمات للجهات الطب ّية وذلك

من �أجل ت�سهيل عمل ّيات التدقيق والتح�صيل للمطالبات الت�أمين ّية،
الأم ��ر ال ��ذي ي�ح�ت��اج ع ��ادة �إل ��ى ف��ري��ق ع�م��ل ك�ب�ير مل�ت��اب�ع��ة م�ث��ل ه��ذه
الإجراءات مما �سيوفر اجلهد واملال على اجلهات الطب ّية.
و�أ� �ض��اف «ن�ح��نُ �سعداء ج��داً بهذا ال�ت�ع��اون م��ع �شركة ا�سكدنيا
التميز يف �إدارة املطالبات الت�أمين ّية عن
للو�صول �إل��ى �أعلى درج��ات ُّ
طريق ا�ستخدام �أح��دث ما و�صلت �إليه التكنولوجيا يف ه��ذا املجال
وتوفري �أحدث الأنظمة لتقدمي �أف�ضل اخلدمات لزبائننا الكرام».
من جهته� ،أع��رب ال�س ّيد نائل �صالح الرئي�س التنفيذي ل�شركة
ا�سكدنيا للربجم ّيات عن فخر ال�شركة بالثقة التي منحتها �إ ّياها �إدارة
�شركة �إك�ستن�سيا والتي تدل على املكانة التي و�صلت لها ا�سكدنيا يف
قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،حيث تتم ّيز ا�سكدنيا بتوفري
الرقمي
�أحدث حلول الربجمة املتكاملة من �أجل دعم عملية التح ّول
ّ
الذي ي�شهده العامل ب�شكل عام والأردن ب�شكل خا�ص.
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الكندي
مستشفى ِ

نحن نعمل وبشكل مستمر لتحقيق معايير الرعاية
الصحية بالطريقة املثلى لنكون افضل مستشفى
يف االردن ضمن أىلع معايير الجودة للوصول الى
التميز يف الخدمة الطبية ،ونسعى دائمًا لتقديم
االفضل لجميع املرضى دون تمييز .حيث يتم تقديم
الرعاية الطبية من خالل جميع العاملين يف
الكندي وملتزمون بتحقيق أهداف الرعاية
مستشفى ِ
الصحية للمرضى بما يفوق توقعاتهم.

مستشفى الكندي يشارك يف
القمة العاملية السابعة للسياحة
العالجية واالستشفائية

د .محمد خريس  /رئيس مجلس اإلدارة

حت��ت رع��اي��ة �صاحب اجل�لال��ة امل�ل��ك ع�ب��داهلل ال�ث��اين ب��ن احل�سني
املعظم ��ش��ارك م�ست�شفى ال ِكندي بالقمة العاملية ال�سابعة لل�سياحة
العالجية واال�ست�شفائية التي ُعقدت يف فندق ريتز كارلتون – ع ّمان
بح�ضور وزي��ر ال�صحة معايل ال��دك�ت��ور ف��را���س ال �ه��واري م�ن��دوب�اً عن
جاللته ووزير ال�سياحة معايل نايف الفايز وعدد من �أ�صحاب املعايل
وال�سعادة واملهتمني يف القطاع ال�صحي.
د .علي حياصات  /املدير العام
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وج��اءت ه��ذه امل�شاركة م��ن �ضمن خطة ا�سرتاتيجية يتبعها
امل�ست�شفى ل��دع��م ال�سياحة العالجية واال�ست�شفائية يف اململكة
مل��ا يتمتع ب��ه امل�ست�شفى م��ن م �ي��زات وت�ق�ن�ي��ات ع�لاج�ي��ة ت�ضاهي
امل�ست�شفيات العاملية وب��وج��ود ك��وادر طبية و�إداري ��ة م�ؤهلة وذات
خربات متميزة.
ومن اجلدير بالذكر ب�أن م�ست�شفى هو م�ست�شفى خا�ص ي�ضم
كافة االخت�صا�صات الطبية ومراكز متخ�ص�صة يف جراحة ال�سمنة

وج��راح��ة التجميل و�شفط ال��ده��ون وج��راح��ة االوع�ي��ة الدموية
ومركز االخ�صاب وتفتيت احل�صى واال�شعة التداخلية والك�شف عن
ال�سرطانات ( �سرطان الثدي ) وعمليات زراعة االع�ضاء وعمليات
الق�سطرة والقلب املفتوح ووحدة تنظري اجلهاز اله�ضمي والقنوات
املرارية واتنتا ع�شرة غرفة عمليات متخ�ص�صة للعمليات الكربى
وق���س��م خ��ا���ص ل�لا��س�ع��اف وال �ط��وارئ ب��اح��دث االج �ه��زة و��س�ي��ارات
ا�سعاف حديثة .

مستشفى الكندي يدشن
«جرش» احدث غرفة عمليات يف
الشرق االوسط
اعلن رئي�س هيئة املديرين مل�ست�شفى الكندي الدكتور حممد خري�س
عن تد�شني غرفة العمليات العا�شرة يف امل�ست�شفى واطلق عليها «جر�ش»
لتن�ضم الى غرف العمليات يف م�ست�شفى الكندي الذي يعترب االحدث يف
اململكة واملنطقة.
ويف حديث للدكتور خري�س حول ان�ضمام «جر�ش» لنظرياتها غرف
العمليات وال�ت��ي حت�م��ل ا��س�م��اء ذات م��دل��ول وط�ن��ي م�ث��ل ع�م��ان وال�ب�ترا
تر�سيخا لهوية امل�ست�شفى اكد �سعيه الى تطوير امل�ست�شفى ب�شكل م�ستمر
ليواكب التطور احلا�صل يف القطاع الطبي عامليا وجلب احدث التجهيزات
الطبية ليوا�صل م�ست�شفى الكندي تطوره واداء ر�سالته يف خدمة املري�ض
االردين والعربي ومن كافة دول العامل الذين ي�ضعون ثقتهم يف قدرات
م�ست�شفى الكندي ونخبة االطباء الذين يعملون به.
خري�س تطرق ال��ى ان�شغال اح��د املر�ضى العرب وقبل ان يتم اج��راء
عملية ج��راح�ي��ة ل��ه يف غ��رف��ة العمليات اجل��دي��دة ب��ال���س��ؤال ع��ن طبيعة
املكان الظاهر يف ال�صورة داخل غرفة العمليات وهي تربز املعامل االثرية
للمدينة وقبل ان يتم تخديره ا�شار الى رغبته يف زيارتها بعد ان يت�شافى،
فكانت لفتة مثرية ت�أثر بها اجلميع يف غرفة العمليات.
«الكندي» ال��ذي و�ضع االردن على خارطة اخل��دم��ات الطبية عربيا
وعامليا و�ضمه نخبة من االطباء يف خمتلف االخت�صا�صات الطبية وجترى
به يوميا العديد من العمليات اجلراحية يف تخ�ص�صات القلب وال�سمنة
وال��والدة واالن��ف واالذن واحلنجرة بف�ضل التجهيزات الطبية احلديثة
التي وفرتها ادارة امل�ست�شفى بحيث بات يق�صدها املري�ض االردين والعربي
ومن خمتلف دول العامل.
ي �ب��د�أ االه �ت �م��ام ب��امل��ري����ض م��ن ح�ت��ى ق�ب��ل حل�ظ��ة دخ��ول��ه امل�ست�شفى
وت�شخي�ص حالته فامل�ست�شفى لديه �سيا�سة متميزة من حيث التوا�صل
مع املري�ض وتقدمي اال�ست�شارات الطبية املنا�سبة ووفقا لذلك يتم ترتيب
عملية دخوله للم�ست�شفى يف حال ان كان من داخ��ل االردن ،ويف حال ان

كان من خارج االردن يتم و�ضع الرتتيبات املثالية ال�ستقباله من املطار
ب�سيارات خا�صة تابعة للم�ست�شفى وكذلك امكانية ترتيبات االقامة يف
احد الفنادق املعتمدة له وملرافقيه ،ومن ثم يجري ادخاله للم�ست�شفى
وحت�ضريه للعملية اجلراحية قبل يوم من العملية واج��راء الفحو�صات
الطبية ومن ثم اجراء العملية اجلراحية حيث ينظر امل�ست�شفى ب�أهمية
خا�صة ملا بعد اجراء العملية ،ومن هنا ت�أتي اهمية اال�ست�شفاء يف ر�سالة
امل�ست�شفى حيث الغرف املجهزة للمر�ضى واالهتمام املت�صل طيلة فرتة
اقامة املري�ض واالطمئنان على �صحته قبل مغادرة امل�ست�شفى �ساملا معافى،
وبطبيعة احلال اكمال االج��راءات التي بد�أها امل�ست�شفى بتوفري الرعاية
للمري�ض حتى مغادرته امل�ست�شفى ومغادرة االردن ،والبقاء على توا�صل
معه من خالل املراجعات ال�ضرورية بعد ايام من العملية اجلراحية وعرب
كل الو�سائل املتاحة للتوا�صل.
اكرث من  55علما يرتفع على مبنى امل�ست�شفى والعدد مر�شح لالزدياد
وهو يعرب عن عدد اجلن�سيات التي تق�صد امل�ست�شفى لتلقي العالج من
خمتلف دول العامل العربي والعامل .ليرتجم امل�ست�شفى ر�ؤية و�ضع االردن
على خارطة العامل كوجهة للعالج وتعزيز ال�سياحة العالجية التي ينظر
�إليها االردن كرافد حقيقي ومهم من روافد االقت�صاد الوطني ،بالنظر
النعكا�س عمل امل�ست�شفى وتداخله مع العديد من القطاعات التي تعمل
معه بطريق مبا�شر وغري مبا�شر وحتقيق فائدة اقت�صادية تنعك�س على
اجلميع.
العدد 2022 -47
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الدكتور خريس ومستشفى الكندي

يكرسان االردن كمركز طبي متقدم لعالج السمنة
مل يكن حدثا اعتياديا م��ا �شهدته ال�ساحة الطبية االردن�ي��ة
م��ؤخ��را بانعقاد امل��ؤمت��ر الثالث جلراحة ال�سمنة بح�ضور حملي
وع��رب��ي وع��امل��ي كبري ،ناق�ش على م��دى ثالثة اي��ام ك��ل م��ا يتعلق
ب�أمرا�ض البدانة وال�سمنة وم�ضاعفاتهما ال�سلبية و�آثارهما ،واخر
ما تو�صلت اليه املمار�سات الطبية العاملية فيما يخ�ص جراحات
ال�سمنة و��س�ب��ل معاجلتها ومناق�شة �أك�ث�ر م��ن  60ورق ��ة علمية
متخ�ص�صة قدمها �أطباء على �سوية عالية يف عامل اجلراحة من
داخل اململكة وكل من (�أمريكا ،بريطانيا ،املانيا ،ايطاليا ،ا�سبانيا،
الهند ،ال�سعودية ،االم� ��ارات ،ال�برازي��ل ،تركيا) �إ��ض��اف��ة للوجبة
العلمية الطبية الد�سمة التي قدمها اطباء جراحة ال�سمنة من
الدول امل�شاركة يف امل�ؤمتر.
كانت اال�ضافة النوعية التي �شهدها امل�ؤمتر من خالل اال�سهام
الكبري جلراح ال�سمنة العاملي م�ست�شار اول جراحة ال�سمنة الدكتور
حممد خري�س اب��رز جراحي ال�سمنة على امل�ستوى العاملي ،الذي
ق��ام ب ��إج��راء عمليات جراحية حل��االت طبية ت�ع��اين م��ن ال�سمنة
امل�ف��رط��ة يف ب��ث مبا�شر م��ن غ��رف��ة العمليات للح�ضور ا�ستخدم
خاللها احدث تقنيات الطب يف معاجلة هذه احلاالت مبا يتوفر
من جتهيزات طبية حديثة يف
م�ست�شفى الكندي ال��ذي ان�ش�أه
الدكتور خري�س ليكون �صرحا
ط�ب�ي��ا ا� �ص �ب��ح م��رك��زا م�ت�ق��دم��ا
يق�صده املر�ضى من �شتى بالد
ال� �ع ��امل ب��اح �ث�ين ع ��ن اخل��دم��ة
ال �ط �ب �ي��ة امل �ت �م �ي��زة يف خمتلف
االخ�ت���ص��ا��ص��ات ويف مقدمتها
ج� ��راح� ��ة ال �� �س �م �ن��ة وم �ع��اجل��ة
ال �ب��دان ��ة،ح �ي ��ث ا� �ص �ب��ح م��رك��ز
ج��راح��ة ال�سمنة يف م�ست�شفى
ال � ِك �ن��دي م��رك��ز ا� �ش �ع��اع علمي
وطبي و�ضع االردن على خارطة
العامل الطبية.
وق � � ��د ان� �ع� �ك� ��� �س ��ت ا� � �ص� ��داء
امل�ؤمتر للدكتور خري�س ب�شكل
اي �ج��اب��ي ل �ل �غ��اي��ة ع �ل��ى ت��روي��ج
االردن كوجهة طبية مف�ضلة
ت � � � ��زداد م� �ع� �ه ��ا ف� ��ر�� ��ص زي� � ��ادة
القادمني لالردن طلبا للعالج،
وبالتايل زيادة فعالية ال�سياحة
العالجية واعادة االلق للقطاع
ال �ط �ب��ي االردين ال � ��ذي ع��ان��ى
ج ��راء ت��داع�ي��ات ك��ورون��ا خ�لال
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العامني املا�ضيني وتراجعت اع��داد القادمني لتلقي العالج من
اخلارج.
الدكتور خري�س اكد خالل امل�ؤمتر ان اخلربات الأردنية يف هذا
املجال -ويق�صد جراحة ال�سمنة ومعاجلة ا�سباب البدانة -تفوق
يف يف قدراتها ما هو موجود يف كثري من الدول ،ويق�صدنا مر�ضى
لهذا ال�ن��وع م��ن اجل��راح��ات م��ن نحو  55دول��ة ،حيث �أن م��ا ذك��ره
الدكتور خري�س عن عدد اجلن�سيات التي تق�صد م�ست�شفى الكندي
لتلقي العالج يف جراحة ال�سمنة ،مل ي�� ِأت من ف��راغ امنا هو نتاج
عمل وجهد ومثابرة منه يف تعزيز هذه ال�سمعة الطبية.
حقق امل�ؤمتر اهدافه وع��زز من مكانة االردن الطبية بف�ضل
التنظيم امل�ث��ايل ال��ذي قامت ب��ه جمعية ج��راح��ة ال�سمنة بنقابة
االطباء االردنيني والتواجد الفاعل للجراح االردين امام نظرائه
من العامل بر�صيد كبري لهذا التخ�ص�ص الطبي الذي حقق قيمة
م�ضافة بنوعية اجلراحني العاملني يف املجال واعاد اجل�سم الطبي
االردين الى دائرة الرتكيز واال�ضواء من جديد ،مبا يب�شر بعودة
ق��وي��ة لل�سياحة ال�ع�لاج�ي��ة يف ظ��ل االج � ��راءات التخفيفية التي
اتخذتها احلكومة بعد تراجع حدة جائحة كورونا.

الدكتور خريس بين الكندي واملتنبي..
كتب سلطان الحطاب

ق�ب��ل � �س �ن��وات كنت
يف امل� � �ط � ��ار ا� �س �ت �ق �ب��ل
�ضيفا م�ه�م��ا ،ح�صلت
على ت�صريح لأ�ستقبله
قريبا من الطائرة..
ك� � ��ان امل� ��� �س ��اف ��رون
ي �ت��دف �ق��ون ع�ب�ر امل�م��ر
امل � �ف � �� � �ض� ��ي ل� ��� �س ��اح ��ة
ا� �س �ت �ق �ب��ال اجل� � ��وازات،
كانت �إحدى الطائرات
ال � �ق� ��ادم� ��ة م � ��ن دول � ��ة
خ �ل �ي �ج �ي��ة ق� ��د ح�ط��ت
على �أر�ض املطار �أي�ضا،
وق � ��د ل� �ف ��ت ان �ت �ب��اه��ي
جم �م��وع��ة ك �ب�ي�رة من
ركابها من �أ�صحاب و�صاحبات ال��وزن الثقيل وغري العادي ..وقد
كان �أنحفهم فوق املائة وع�شرين كيلو ورمبا تخطى بع�ضهم ()160
كغم ،وكلهم من مطلع ال�شباب �أو �أوا�سط العمر..
كنت حمتارا يف تف�سري الظاهرة ،ومل �أك��ن مقتنعا ب��أن �سكان
تلك ال��دول��ة هم على ه��ذه ال�شاكلة لتكون تلك عينة منهم ،كان
العدد الذي ر�أيته وت�أملت وجوه �أ�صحابه يزيد عن ثالثني رج ً
ال
و�إم ��ر�أة من نف�س احلجم والقيا�س ،وق��د تكون املالب�س العربية
الف�ضفا�ضة من د�شادي�ش وعباءات ن�سائية تلبي املطلوب يف �سرت
ال�سمنة بحيث ال يدرك امل�شاهد حجم تلك الأج�سام التي تدخل يف
ثياب وا�سعة بال �أحزمة..
بقي ال�س�ؤال يف ذهني لدقائق والطابور من الرجال والن�ساء
يتدفق �إلى �أن انتهى  ..وقد بد�أ دليل ي�أخذهم باجتاه اجل��وازات،
وقد حمل يافطة مكتوبا عليها ا�سم « زوار عيادة الدكتور حممد
خري�س – �أخ�صائي جراحة ال�سمنة»..
تقدمت من ال�شاب وقلت له :هل �أن��ت مرافق ه��ؤالء ؟ فقال:
نعم .قلت� :إل��ى �أي��ن ؟ ق��ال :هم زوار «الدكتور حممد خري�س»..
عندها ت��ذك��رت ا�سم ال��دك�ت��ور خري�س ال��ذي مل �أك��ن التقيته من
قبل ،وتذكرت �شهرته وذيع �صيته ،كما تذكرت واقعة الكيد التي
واجهها من �أحد االطباء الذي �سرب عنه �أخباراً كاذبة مل يرد عليها
الدكتور خري�س وت��رف��ع عنها ،رغ��م �أن�ه��ا باعتقادي ق��د �أف��ادت��ه يف
تكري�س �سمعته حني كانت تلك الأخبار امللفقة ت�ستند �إلى احل�سد
والغرية وحماولة �إحلاق ال�ضرر..
وم�ضت �سنوات ومل �أمت�ك��ن م��ن مقابلة ال��دك�ت��ور خري�س �إال
بال�صدفة ،ح�ين زرت ال��دك�ت��ور علي حيا�صات م��دي��ر «م�ست�شفى
ال�ك�ن��دي» ووزي��ر ال�صحة ال�سابق ،و�س�ألته ع��ن ملكية امل�ست�شفى
املميز ،فقال� :إن��ه للدكتور حممد خري�س ،فقلت  :هل ا�ستطيع
مقابلته التي ظلت م�ؤجلة منذ حوايل ع�شر �سنوات؟ فقال  :نعم،
بعد دقائق �سيكون هنا ،وبالفعل التقيته وحتدثت معه ..كان طبيبا
�سمحا متوا�ضعا ،وك��ان ل��دي م��ا يكفي م��ن معلومات ع��ن متيزه
وتفوقه الطبي والعلمي وعن حجم ال�شهادات العاملية واجلوائز
التي يحملها..

بدا يل وهو يحدثني ك�أنه يعرفني منذ زمن ،وقد ذكر يل �أنه
قر�أ يل �شيئا مما �أكتب..
مل يفاجئني يف علمه وطبه وتفوقه و�سمعته العطرة يف النا�س
امل�شهورين ،وحتى الفقراء ممن �أجرى لهم عمليات جمانية ،ومل
يفاجئني �أي�ضا يف قدرته على النهو�ض ببناء هذا ال�صرح الطبي
الكبري واملعلم املميز يف الأردن ،وال��ذي �أ�صبح حمطة ا�ستقبال
ملر�ضى من ( )65جن�سية ،قر�أت �أ�سماءهم يف ك�شوف �أطلعني عليها
الدكتور علي حيا�صات.
ولكن مفاج�أتي كانت من ثقافة الدكتور خري�س الرتاثية وع�شقه
لـ�شعر «املتنبي» وحمفوظاته منها � ..شعرت بالراحة ال�شديدة ورغبت
�أن �أطيل املقابلة لوال حر�صي على وقت الدكتور الذي حت�سب كل
دقيقة فيه ..وقلت له مازحا «ال ت�شغل العداد» فابت�سم وقال :اليوم
«ال عيادة عندي» ،وبد�أنا نتحدث يف الرتاث ،وقلت له� :أنا متخ�ص�ص
يف �شعر ال�شاعر العبا�سي «�أبي متام» كتخ�ص�صك يف �أمرا�ض ال�سمنة،
وراح يقر�أ يل من حمفوظاته من �شعر املتنبي ،و�أقر�أ له من �شعر �أبي
متام ..وكانت جل�سة ممتعة وجدنا فيها �شريكا �آخر يف حب الرتاث
وفهمه هو الدكتور علي حيا�صات..
وكنت �أعدت على م�سمعي الدكتور خري�س داللة ما واجهه من
كيد ُح�ساده وقد متثل ذلك يف قول املتنبي:
و�إِذا �أرا َد اللهّ ُ ن�ش َر ف�ضيل ٍة
طويت �أتا َح لها ل�سا َن ح�سو ِد
ْ
فابت�سم وق��ال� :س�أجعل هذا البيت �شعاري ..وكنت ما �أن �أبد�أ
قراءة بيت حتى يذكر عجزه ،وما يذكر �صدر بيت حتى �أذكر عجزه.
الدكتور خري�س يذكرين بالأطباء املثقفني امل�صريني الذين
عا�شوا مهنة الطب و�ساهموا يف كتابة الأدب من �شعر وق�صة ورواية،
وهم كرث ال جمال لذكرهم من م�صطفى حممود الى ال�سباعي الى
علي طه وغريهم..
ما �أردت �أن �أقوله �أن لدينا يف الأردن ثروة وطنية ال تقدر من
كفاءات الطباء ومهند�سني واكادمييني ،وقد تكون هذه املهن حتمل
�أ�سماء كبرية ،ولكن امل�شاهري منها معدودون على الأ�صابع ،وقد
�أح��دث��وا عالمات فارقة يف هوية بلدنا احل�ضارية وك��ان��وا عنوان
جذب وا�ستقطاب اقت�صادي واجتماعي وحتى �سيا�سي� ،إذ �أن �صورة
الأردن يف منطقته وحميطه ��ص��ورة امل�ت�ف��وق يف جم��االت الطب
والتعليم ون�شاطات �أخرى مت ّيز بها الأردنيون.
والدكتور خري�س واحد من ه�ؤالء الذين منهم اي�ضا الراحل
«الدكتور زي��د الكيالين» ال��ذي �أج��رى �أول عملية �أطفال �أنابيب
مطلع الثمانينيات من القرن املا�ضي ،وقد حتم�ست للكتابة عنه
و��س��ط م��وج��ة م��ن الإدان ��ة والتكفري تناولت اب��داع��ه ان ��ذاك ،وقد
كنت حينها �أكتب يف جريدة �صوت ال�شعب التي �أ�صبحت رئي�سا
لتحريرها ،وبعد �أكرث من ثالثني �سنة وجدت �أن «العمود» الذي
كتبته معلقة �صورته يف عيادة الدكتور الذي قال � :أنت من وقفت
�إلى جانبي و�سط حملة قا�سية من الت�شكيك.
قلت للدكتور خري�س �أنني �أحفل بالتفوق واالب��داع واالجن��از
والتميز وها �أنا �أكتب اليوم بعد ع�شر �سنوات من االنتظار لألتقيك
و�أحقق رغبة �س�أكتب عنها.
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الكندي وصاحبه..
عن مستشفى ِ

«إذا قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فليغرسها»
كتب سلطان الحطاب
قلت للغالبية ال��ذي��ن ات�صلوا ب��ي ميتدحون مقالتي
عن الدكتور حممد خري�س دكتور معاجلة ال�سمنة ،هذا
واجبي ،و�أ�شفقت على الذين نقدوين وهاجموا ما كتبت
ممن يح�سدون الدكتور �أو ي�ضيف �شيئا عظيما للبلد فقد
�أقام م�ست�شفى رمبا تعجز عنه حكومات ،وهو لن يحمله
على ظهره حيث ينتقل فهو �أردين مثلكم ،و�أراد �أن يرتك
ب�صمة ح ّية خالدة بعد رحيله من عمر مديد ..و�أن غريه
من �أطباء و�سواهم لديهم ما ال �أكرث منه لكنهم مل يقيموا
�سوى عياداتهم التي تفتح ل�ساعات وتغلق على �ساعات ،ولو
�أن لدينا من �أمثاله كثريين لكان حالنا �أح�سن ،فاتقوا اهلل
يف الرجل ويف الطب ويف الوطن ،و�سنظل نقول لهم «ال
ي�ستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون وكرب مقتا عند
اهلل �أن تقولوا ما ال تفعلون» و�أق��ر�أ عليهم �شعار الدكتور
الذي �أراد �أن يخلف يف نف�سه وولده و�شعبه ووطنه عمال
ينتفع به االن�سان ،وقد �أت�صور الدكتور خري�س ذو ال�شعر
الأ�شيب واللحية البي�ضاء ينظر �إل��ى م�ست�شفاه الفارهة
وين�شد:
َواملَر ُء َي�أ ُم ُل َوا َ
حليا ُة �شَ ِه َّي ٌة
يب �أَو َق ُر َوال�شَ بي َب ُة �أَنزَقُ
َوال�شَ ُ
ويف مثل ه��ذا �أزع��م �أن ال��دك�ت��ور زي��د الكيالين باين
«م�ست�شفى ف��رح للتوليد» «جممع ف��رح الطبي» قد قاله
قبل رحيله وترك لنا هذا املرفق الكبري..
ويف ه��ذا فليتناف�س املتناف�سون ال ان يحبط بع�ضنا
بع�ضا مهما �أوتينا من حجج ومهما �سقنا من اتهامات..
قبل �أن �أتوجه بيوم لزيارة م�ست�شفى الكندي ،قال يل
�صديق :ي��ا �أخ��ي م�ش معقول ولعنا باال�سماء االجنبية
التي نطلقها على �شركاتنا حتى و�صل الأمر بت�سمية احد
امل�ست�شفيات اجلديدة ال�شهرية ،قلت :ماذا تق�صد؟ فقال:
م�ست�شفى يبدو ان��ه بناه �أح��د العائدين من كندا و�سماه
(امل�ست�شفى الكندي) ف�ضحكت وقلت :تق�صد املبنى يف
جبل احل�سني؟ ف�ق��ال :ن�ع��م ،قلت ه��ذا لي�س لكَندي وال
يحمل ا�سما اجنبيا .ق��ال :ر�أي��ت اليافطة بنف�سي ،قلت:
�صحيح ولكنك قر�أتها خط�أ ،قال :والقراءة ال�صحيحة؟
قلت :ال ِكندي بك�سر الكاف ،فقال :ال ِكندي؟ قلت :نعم وهو
عامل الطب والعلوم امل�شهور ،ولعلمك ف�إن ال ِكندي بك�سر
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الكاف يتميز عن غريه من العلماء امل�شهورين يف التاريخ
اال�سالمي والعربي برمته يف �أنه عربي فقال :واالخرون؟
قلت معظمهم م�سلمون فالفارابي من ف��اراب،واب��ن �سينا
والرازي واخلوارزمي وابن الهيثم وع�شرات غريهم لكن
ال ِكندي عربي وا�صله من كندة اليمنية التي اعطت امر�ؤ
القي�س ،وحني بد�أ ي�صغي �إ ّ
يل وقد ر�آين اقنعته وي�ستقبل
ق�صتي ل��ه ومداخلتي يف الإج��اب��ة ع��ن ��س��ؤال��ه ،ق��ال :مل��اذا
اختار اال�سم ،قلت :امل تقتنع بعد ان �سبب اختياره �إح�سا�س
الدكتور حممد خري�س اخ�صائي �أمرا�ض ال�سمنة بعروبته
وحبه لها واخال�صه لتاريخها وجمدها ،فاختار ال ِكندي
ع��امل ال�ط��ب ال�ع��رب��ي ال��ذي ع��ا���ش م��ن ع��ام  805ال��ى عام
873ميالدية .و�سمي هذا امل�ست�شفى ال�شهري الراب�ض على
مدخل جبل احل�سني بهذا اال�سم ،لي�ضع فيه  140غرفة
خمتلفة االحجام وامل�ستويات يف م�ست�شفى هو الأحدث يف
الأردن حتى الآن ودعني اقول يف عاملنا العربي.
ف�ق��ال يل :كيف ت�ق��ول ذل��ك؟ ه��ل زرت ��ه؟ ق�ل��ت :نعم،
وجتولت فيه برفقة املدير العام الدكتور علي حيا�صات
وزي��ر ال�صحة اال�سبق ال��ذي ع�ّب رّ هو نف�سه عن ارتياحه
وع��ن اح�سا�سه االع�م��ق باخلدمة يف مثل ه��ذا امل�ست�شفى
الذي و�صفه ب�أنه يج�سد طموحه العلمي واملعريف واملهني
واالداري اكرث مما لو كان وزيرا ...
م�ست�شفى ال ِكندي الذي ا�ستقبل �أكرث من  64جن�سية
م��ن خمتلف ان �ح��اء ال �ع��امل ي�ت��وف��ر ع�ل��ى م��راف��ق وادوات
واجهزة ملختلف التخ�ص�صات ،رمبا بع�ضها هو الأول من
نوعه وطرازه بني امل�ست�شفيات الأخرى ،وقد كان م�ؤ�س�س
امل�ست�شفى قد �أتاح بناءه ليكون م�ست�شفى خالف كثري من
امل�ست�شفيات الأردنية التي بنيت ثم �أ�صبحت م�ست�شفيات �أو
ا�ضيف �إليها �أو �أخذ منها لتوائم موا�صفات امل�ست�شفى!! ..
�أذهلني الت�أثيث وات�ساع الغرف ونوعية امل��واد املكونة
ل�ل�أث��اث ،م��ن ال�سرير حتى ال�ستائر وامل��راف��ق ال�صحية،
واعتقد انه يتفوق يف ذلك على فنادق النجوم اخلم�سة..
وحني �س�ألت الدكتور خري�س ملاذا هذا البذخ النوعي
يف الو�سائل الطبية واخلدمية يف امل�ست�شفى وب��أي عقلية
ان��ت تعمل؟ فابت�سم وق��ال :هل تعتقد انني الآن يف هذه
ال�سن و�أم ��ام ه��ذه الكلفة ال�ضخمة ال�ت��ي ا�ستثمرتها يف

هذا امل�ست�شفى اتق�صد الربح وجمع املال؟ لقد جمعت مبا
يكفي لبنائه وكان ب�إمكاين ان ال �أ�ضع كل ما املك هنا .
وق��د ع��ر���ض ع�ل� ّ�ي م���س��ؤول��ون ك�ب��ار يف دول ع��دي��دة ان
افتتح عندهم عياداتي او ابني لديهم ما ينفعني هناك،
ولكنني �أردت هذا املعلم ليكون �شاهدا على رغبتي الأكيدة
واعتزازي بالإجناز الذي �أريده يف هذا البلد الذي اعطانا
الكثري واف�سح لنا املجال للتفوق والبناء...
د.خري�س ال يحب ان يتكلم عن نف�سه ،ويرتك ملر�ضاه
الكثريين من الأغنياء من ر�ؤ��س��اء و�أم ��راء ان يتحدثوا
ع��ن عمله ،كما ت��رك للفقراء ال��ذي��ن انقذهم او متعهم
بحياة خمتلفة بعد عملياته ان يتحدثوا عن ما �أ�صابهم
من �صحة او متعة حياة �أو م�ساعدة منه ،بعد ان هددتهم
ال�ك�ت��ل ال��زائ��دة ال�ت��ي اع�ت�ل��ت اج���س��اده��م فيما ي�سمونها
ال�سمنة املفرطة.
ا�سم الدكتور خري�س �أ�صبح علما و�شائعا يف عديد من
العوا�صم العربية التي جاءته مبر�ضاها او ذه��ب �إليها
بخربته ومناظريه ،وقد �سطع ا�سمه �أي�ضا يف امل�ست�شفيات
الأوروبية والعاملية التي حمل اليها حقيبته ومناظريه او
حتى فقط حقيبته ال�صغرية ،لت�ستقبله تلك امل�ست�شفيات
مب��ن ف�ي�ه��ا م��ن اخ���ص��ائ�ي�ين ح�ين ك��ان��وا ي��رون��ه يرتجل
ليدخل م��ن �أج��ل اج ��راء عملية تتعلق بال�سمنة لأم�ير

او رئ�ي����س اخ �ت��ار امل �ك��ان واخ �ت��ار ال��دك�ت��ور حم�م��د خري�س
ليكون من يجري له العملية ،رغم كرثة االطباء وتعدد
تخ�ص�صاتهم.
�صور عديدة ر�أيتها للدكتور خري�س حتدثت نيابة عنه
وقالت عنه الكثري ،حتى غدا على كل ل�سان من ال�سنة من
يهمهم تخ�ص�صه ممن انقذهم او هو يف الطريق النقاذهم
ان علموا او و�صلوا ،حني �س�ألته قال :جتاوز الذين عملت
لهم عمليات تتعلق بال�سمنة الـ ( )50الفا فقر�أت عندها
�سورة «الفلق» فابت�سم ...
وذكرته وهو يخو�ض معاركه يف وجه ال�سمنة وينت�شل
�شبابا رجاال ون�ساء من امرا�ضها مبا كان املتنبي يقوله:
«�إذا اعتاد الفتى خو�ض املنايا
ف�أهون ما مير به الوحول»
مل ي �ت �ح��دث ع ��ن اال� � �س ��رار ال �ط �ب �ي��ة وع ��ن ع�م�ل�ي��ات��ه
للم�شهورين وامل�شهورات واملتنفذين واملتنفذات ،فقد ابقى
ذلك من ا�سرار املهنة وما يحر�ص على كتمانه م�ستندا
�إلى ق�سم معلمه الأول ابقراط.
كان يودعني وقد �أدرك��ت عمق �إن�سانيته حني قال يل
على باب امل�صعد« :ان علمت ان هناك فقريا يحتاج النقاذ
من ال�سمنة فار�سله يل».
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تهنئة وتربيك

بنك ()ABC
املؤسسة العربية
املصرفية-األردن
صائل الوعري
رئيس مجلس اإلدارة
وأعضاء املجلس
واملدير العام جورج صوفيا
وأسرة البنك
يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني

بمناسبة األعياد الوطنية

راجني املوىل عز وجل أن يمد يف يف عمر جاللتكم وولي عهدكم األمني وأن يحفظكم ذخرا
وسندا ألردننا الحبيب وأن يعيد هذه املناسبة على اململكة بالخري واليمن والربكات
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«املدن الصناعية»

بصدد إطالق حملة ترويجية لبيئة االستثمار فيها

بحثت �شركة امل��دن ال�صناعية الأردن�ي��ة مع جمل�س حمافظة
البلقاء� ،سبل خدمة اال�ستثمارات ال�صناعية يف مدينة ال�سلط
ال�صناعية وت�شجيع ا�ستقطاب اال�ستثمارات ال�صناعية �إلى املدينة
التي �شارفت مرحلتها الأولى على االنتهاء وا�ستقطبت قرابة 21
�شركة �صناعية.
وبح�سب بيان لل�شركة ،التقى رئي�س جمل�س �شركة �إدارة املدن
ال�صناعية ل�ؤي �سحويل ومدير عام ال�شركة عمر جويعد حمافظ
ال�ب�ل�ق��اء ف��را���س �أب ��و ق��اع��ود ورئ�ي����س جمل�س امل�ح��اف�ظ��ة �إب��راه�ي��م
ال�ع��وام�ل��ة ،ب�ح���ض��ور م���س��اع��د م��دي��ر ع��ام امل ��دن ال�صناعية معتز
منروقه ومدير مدينة ال�سلط ال�صناعية حممود طمليه ،حيث
ج��رى خالله مناق�شة ع��دد من الق�ضايا التي تهم اال�ستثمارات
ال�صناعية يف املدينة و�آلية �إي�صال اخلدمات الرئي�سة للم�ستثمرين
ال�صناعيني� ،إ�ضافة �إل��ى تفعيل اجلهود الرامية لإح��داث تنمية
حقيقية يف املحافظة تهدف �إل��ى �إي�ج��اد مزيد م��ن فر�ص العمل
لأبناء املجتمع املحلي يف املحافظة.
و�شدد �سحويل خ�لال اللقاء على �أهمية تفعيل ال�شراكة مع
خمتلف اجلهات الر�سمية والأهلية يف حمافظة البلقاء خلدمة
العملية اال�ستثمارية يف املدينة وتذليل العقبات �أمامها.
وبني �أهمية اجلهود احلكومية يف هذا املجال ،م�شريا �إلى �أن
امل��دن ال�صناعية ب�صدد �إط�لاق حملة ترويجية لبيئة اال�ستثمار
فيها ت�ستهدف امل�ستثمرين ورجال الأعمال حمليا وعربيا ودوليا.
و�أكد �أبو قاعود� ،أن املحافظة �ست�سخر كافة �إمكاناتها لتن�سيق
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اجلهود الرامية خلدمة اال�ستثمارات يف املدينة ،ال �سيما اخلدمات
الأمنية للحفاظ على �أمن و�سالمة اال�ستثمارات تنفيذا للتوجهات
احلكومية ال�ساعة لتنفيذ ر�ؤى �سيد البالد خلدمة اال�ستثمار يف
اململكة ،فيما �ستدعم كافة اجلهود والتن�سيق مع خمتلف الأطراف
لإيجاد حلول �سريعة لعدد من الق�ضايا التي طرحها امل�ستثمرون
يف املدينة ،م�شريا �إلى �أهمية الرتويج ملزايا املحافظة اال�ستثمارية.
وعر�ض جويعد �أهم الق�ضايا التي تتابعها ال�شركة مع اجلهات
املعنية لإي�صال اخل��دم��ات للمدينة كاالت�صاالت وامل�ي��اه والإن��ارة
وغريها لتوفري م�سببات جناح العملية اال�ستثمارية التي �سي�صار
�إلى متابعتها مع خمتلف اجلهات الر�سمية.

جويعد :الشركة تواصل خططها الترويجية
لجذب املزيد من االستثمارات للمدينة

و�أك��د موا�صلة ال�شركة خلططها الرتويجية جل��ذب املزيد من
اال�ستثمارات للمدينة ،وال�ت��ي ت�ضم حاليا ب�ين جنباتها � 21شركة
�صناعية �ستوفر يف مراحلها الت�شغيلية الأولى قرابة  600فر�صة عمل
فيما تتابع ال�شركة جملة من طلبات االهتمام باال�ستثمار يف املدينة.
وق��ال العواملة� ،إن املجل�س �سيدر�س بال�شراكة مع �إدارة املدن
ال�صناعية الأردن �ي��ة �سبل دع��م اال�ستثمار يف امل��دي�ن��ة ال�صناعية
لتوفري املزيد من فر�ص العمل لأب�ن��اء املحافظة و�إجن��اح جتربة
املدينة ال�صناعية ودورها املهم يف خدمة االقت�صاد الوطني واجلهود
التنموية يف املحافظة والعملية اال�ستثمارية على حد �سواء.
م��ن جانب �آخ��ر ،ويف زي��ارة ميدانية �إل��ى موقع املدينة اطلع
رئي�س بلدية ال�سلط الكربى حممد احلياري على واقع اال�ستثمار
يف املدينة ،كما ا�ستمع �إل��ى �أه��م مالحظات امل�ستثمرين يف املدينة
و�آلية م�ساهمة البلدية يف حلها.
وزار كل من احلياري و�سحويل وجويعد بح�ضور مدير املدينة
حممود طمليه عددا من ال�شركات ال�صناعية اطلعوا خاللها على
�آلية عملها وفر�ص العمل التي وفرتها.
وا�ستمع احل�ي��اري �إل��ى �أه��م الق�ضايا التي ميكن للبلدية �أن
تقدم الدعم لها خدمة لال�ستثمارات يف املدينة وتنمية املحافظة
ا�ستثماريا خالل الفرتة املقبلة ،م�شيدا بحجم الإجناز املتحقق يف
املدينه التي يتوقع لها �أن حتدث تنمية حقيقية يف املحافظة.
وتبلغ امل�ساحة الكلية ملدينة ال�سلط ال�صناعية  472دومنا� ،سيتم
العمل على تطويرها على مرحلتني ،م�ساحة املرحلة الأولى منها
 237دومنا ،والثانية  235دومنا ،فيما بلغت ن�سبة الإجناز يف املدينة
 ،%98بكلفة قاربت  10ماليني دينار.

ونظرا للطلب العايل على اال�ستثمار يف املدينة جرى �إ�شغال
كافة م�ساحات امل�ب��اين ال�صناعية التي �أقيمت يف املدينة واليوم
ب�صدد �إقامة مبان منطية مب�ساحات خمتلفة (328م813– 2م)2
ومب�ساحة �إجمالية � 10آالف مرت مربع.
وت�شتمل �أع�م��ال تطوير البنية التحتية للمدينة على ت�سوية
الأرا�ضي والطرق� ،ساحات �إ�سفلتية� ،شبكات مياه� ،صرف �صحي ،قنوات
ت�صريف مياه الأمطار ،كهرباء ،الأعمال املدنية ل�شبكة االت�صاالت،
�إن ��ارة ال �� �ش��وارع ،كما ت�شتمل على م��راف��ق �إداري� ��ة ومبنى اخل��دم��ات
وخزانات مياه (خزان �أر�ضي وخزان علوي) واملدخل الرئي�سي للمدينة
والأ�سوار على املحيط اخلارجي للمدينة ال�صناعية.
�أم��ا �أه��م القطاعات ال�صناعية يف املدينة فت�شمل (الغذائي،
ال �ط �ب��ي ،ال �ك �ي �م��اوي ،ال�ه�ن��د��س��ي ،ال�ن���س�ي�ج��ي ،ال� ��ورق وال �ك��رت��ون،
البال�ستيكي وغريها).
وبهدف تعزيز البيئة اال�ستثمارية يف املدن ال�صناعية اجلديدة
وا�ستقطاب اال�ستثمارات �إليها� ،أقر جمل�س الوزراء وجمل�س �إدارة
�شركة املدن ال�صناعية جمموعة من احلوافز والتخفي�ضات على
�أ�سعار بيع الأرا�ضي وبدالت �إيجار املباين ترتاوح بني ( 30و)%50
�شريطة تطبيق �شروط ومعايري خا�صة.
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باديكو
الهيئة العامة لباديكو تعقد
اجتماعها السنوي الـ 27
املصري:
عازمون ىلع االستمرار
بتنمية اقتصادنا

عقدت الهيئة العامة ل�شركة فل�سطني للتنمية واال�ستثمار
امل�ح��دودة (ب��ادي�ك��و) ،اجتماعها ال�سنوي ال�سابع والع�شرين عرب
تقنية االت�صال الإلكرتوين ،مب�شاركة م�ساهمني يحملون �أ�سهما
بالأ�صالة والوكالة بن�سبة  %70.7من ر�أ�س مال ال�شركة ،والأمني
العام لل�شركة مقرراً لالجتماع ،وامل�ست�شارين القانونيني ،ومدقق
احل�سابات اخلارجي ،وممثلي هيئة �سوق ر�أ���س امل��ال الفل�سطينية
وبور�صة فل�سطني.
وعر�ض رئي�س جمل�س الإدارة ب�شار امل�صري خالل االجتماع
تقرير املجل�س عن العام  ،2021م�سلّطاً ال�ضوء على �أهم الإجنازات
والنجاحات التي حققتها ال�شركة رغم التحديات التي واجهتها
خالل العام.
كما مت بحث جميع املوا�ضيع والتو�صيات املُدرجة على جدول
الأعمال ،حيث �صادقت الهيئة العامة على التقرير الإداري للعام
 ،2021والبيانات املالية وتقرير مدقق احل�سابات لل�سنة املالية
� ،2021إ�ضافة �إلى �إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،و�إعادة انتخاب
�شركة �إرن�ست ويونغ مدققاً لل�سنة املالية  2022وتفوي�ض رئي�س
جمل�س الإدارة بتحديد �أتعابها.
وق ��ال امل���ص��ري خ�ل�ال االج �ت �م��اع« :مت�ك�ن��ا يف ال �ع��ام  2021من
جتاوز تداعيات جائحة كورونا ،بعد �أن �ألقت بظاللها �سلباً على
معظم القطاعات االقت�صادية يف فل�سطني وال�ع��امل �أج�م��ع ،كما
جنحنا بالرغم مما تعر�ضت له من�ش�آتنا يف قطاع غزة من �أ�ضرار
خالل العدوان الأخ�ير يف امل�ضي قدماً بر�ؤيتنا لتنمية االقت�صاد

84

بشار املصري
رئيس مجلس اإلدارة

الفل�سطيني ،واحل�م��د هلل ح�صدنا ث�م��ار اجل�ه��د الكبري والعمل
املتوا�صل لإدارة �شركات باديكو خالل الفرتة املا�ضية من خالل
النتائج املالية لعام  ،2021ونحن عازمون على اال�ستمرار بتطوير
م�سريتنا ودع��م ا�ستثماراتنا وتعزيز �أدائ�ن��ا امل��ايل والت�شغيلي يف
خمتلف القطاعات».
و�أ�ضاف «ر�ؤيتنا لل�سنة احلالية وال�سنوات القادمة تتمثل يف
خلق املزيد من فر�ص العمل ،والرتكيز على املناطق التي ت�شهد
ظ��روف�اً ا�ستثنائية ،ت�صعب على امل�ستثمرين املجازفة خا�صة يف
مدينة القد�س وقطاع غزة».
وجت��در الإ��ش��ارة �إل��ى �أن باديكو حققت من��واً كبرياً يف �أرباحها
ال�صافية يف العام  2021بن�سبة تزيد عن  ،%400حيث بلغت 21.1
مليون دوالر ،مقارنة مع  4.1مليون دوالر يف العام  ،2020كما ي�شار
�إلى �أن ال�شركة متكنت من حتقيق جناح كبري يف الإ�صدار الثالث
ل�سنداتها ال��ذي خُ �ص�صت ح�صيلته لإط�ف��اء ال�سندات ال�سابقة،
ريا من امل�ستثمرين
و�شهدت عملية االكتتاب يف ال�سندات �إقبالاً كب ً
فاق املبلغ املطلوب.
وفيما يتعلق بالأداء املايل للربع الأول من العام  ،2022حققت
ال�شركة �أرباحاً �صافية بقيمة  6.8مليون دوالر ،مقارنة مع 5.9
مليون دوالر ل��ذات الفرتة من العام � 2021أي بن�سبة منو ،%16
وع�ق��ب امل���ص��ري �أن ه��ذا النمو يف الأرب� ��اح ي��ؤك��د �سالمة ال��ر�ؤي��ة
واال�سرتاتيجية التي تبناها جمل�س الإدارة يف الأع ��وام القليلة

املا�ضية ،كما �أنه انعكا�س وا�ضح ملتانة املركز املايل لل�شركة.
ويف رده على ت�سا�ؤالت بع�ض امل�ساهمني حول عدم توزيع �أرباح،
قال امل�صري�« :أ�ؤك��د مرة �أخ��رى على �أن �سيا�سة ال�شركة احلالية
التي �أقرها املجل�س ممث ً
ال عن امل�ساهمني ،تق�ضي بتقوية املركز
املايل لل�شركة ل�ضخ ٍ
مزيد من ال�سيولة يف االقت�صاد الفل�سطيني
الذي يعاين من �شح امل�ستثمرين ،حيث �أن البع�ض يرغبون بتوزيع
�أرب��اح ،و�أغ�ل��ب امل�ساهمني ا�ستثمروا يف باديكو ليكونوا ج��زءاً من
اال�ستثمار ط��وي��ل الأم ��د يف فل�سطني ،ويف�ضلون حتقيق عوائد
�أف�ضل وتوزيعات م�ستدامة بامل�ستقبل ،ون�أمل �أن تتمكن ال�شركة
من توزيع �أرب��اح على امل�ساهمني يف الأع��وام القادمة» ،م�شرياً يف
الوقت ذاته �إلى �أن باديكو و�شركاتها وزعت ما يزيد عن  1.5مليار
دوالر منذ ت�أ�سي�سها.
وعلى �صعيد التطورات الهامة التي ت�شهدها جمموعة �شركات
باديكو� ،أ�شار امل�صري �إلى �أهمية اجلهود التي قادتها باديكو خالل
العامني املا�ضيني يف تعديل هيكلية �شركة االت�صاالت الفل�سطينية
ل�ترك��ز ب�ع�م�ل�ه��ا و�أن���ش�ط�ت�ه��ا الأ� �س��ا� �س �ي��ة ع �ل��ى ق �ط��اع االت �� �ص��االت
وتكنولوجيا املعلومات ،وذلك بنقل اال�ستثمارات العقارية واملالية

ل�شركة جديدة متخ�ص�صة يف جمال التطوير العقاري يف فل�سطني،
و�أ� �ض��اف �أن ه��ذه اجل�ه��ود توجت م ��ؤخ��راً بت�سجيل �شركة «�أرك��ان
العقارية» التي �سيكون م�ؤ�س�سوها جميع م�ساهمي �شركة االت�صاالت
الفل�سطينية ٌّ
كل بعدد م�سا ٍو لأ�سهمه يف بالتل بتاريخ اال�ستحقاق
املتوقع نهاية ال�شهر القادم ،حيث �سيتم الإعالن عن املوعد املحدد
الأ�سبوع القادم ،و�سيتم �إدراج ال�شركة اجلديدة يف بور�صة فل�سطني
يف بداية �شهر متوز القادم بعد ب�ضعة �أيام من تاريخ اال�ستحقاق.
وم��ن املتوقع �أن ت�صبح «�أرك��ان العقارية» من �أك�بر ال�شركات
املدرجة بقاعدة �أ�صول تزيد عن  350مليون دوالر تت�ضمن م�شروع
بوابة �أريحا ال��ذي يتم تنفيذه على م�ساحة �إجمالية تزيد عن 3
م�لاي�ين م�تر م��رب��ع� ،إ��ض��اف��ة �إل ��ى حمفظة �أرا�� ٍ��ض ا�سرتاتيجية
يف ال�ضفة الغربية وق�ط��اع غ��زة ت�ؤهلها لتنفيذ م�شاريع عقارية
ك�ب�يرة ،جنباً �إل��ى جنب م��ع امل�ط��وري��ن وامل�ق��اول�ين املحليني على
�أ�سا�س ال�شراكة وتوفري الدعم الالزم من �أجل تطوير هذا القطاع
احليوي و�صو ًال لتحقيق نه�ضة عمرانية.

أكبر صفقة شراء أسهم يف تاريخ بورصة فلسطين
املصري :قرار شراء أسهم باديكو

يحقق مكاسب كبيرة ملساهميها
يف �صفقة هي الأكرب يف تاريخ بور�صة فل�سطني ،قامت باديكو
من خالل �إحدى �أذرعها لال�ستثمارات املالية ب�شراء  42.2مليون
�سهم من �أ�سهمها املتداولة بقيمة  51مليون دوالر ،ونفذت ال�صفقة
على �سعر  1.21دوالر لل�سهم.
وبهذه ال�صفقة �أ�صبحت حمفظة باديكو متلك ح��وايل %18
من �أ�سهم ال�شركة ،لت�صل القيمة الدفرتية لل�سهم �إلى  1.75دوالر
لل�سهم تقريباً بحوايل � %40أعلى من �سعر التداول.
ويف تعقيبه على هذه ال�صفقة ،قال رئي�س جمل�س �إدارة باديكو
ب�شار امل�صري�« :إن قرار جمل�س �إدارة ال�شركة �شراء �أ�سهمها يحقق
مكا�سب ك�ب�يرة للم�ساهمني ،وي��رف��ع العائد على ح�ق��وق امللكية
( )ROEالذي يعترب من �أهم م�ؤ�شرات الربحية ،حيث �أن القيمة
احلقيقية لل�شركة تفوق قيمتها ال�سوقية بفارق جوهري».
و�أ� �ض��اف «�سيا�سة ال�شركة القائمة على تقوية امل��رك��ز امل��ايل
خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية مكّنتها من تنفيذ هذه ال�صفقة
الهامة والكبرية وهيئتها لتوزيع �أرباح م�ستدامة على امل�ساهمني
يف امل�ستقبل» ،م�ؤكداً على �أن قرار �شراء هذه الأ�سهم ي�أتي �ضمن
التوجهات اال�سرتاتيجية لباديكو وي�سهم يف دعم م�سرية اال�ستثمار
التي بد�أتها ال�شركة منذ ما يزيد عن ربع قرن.
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ملف البنوك

البنك العربي
 252مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي للنصف األول
من العام  2022وبنسبة نمو %38

�صبيح امل�صري
رئي�س جمل�س الإدارة
حققت جمموعة البنك العربي نتائج ايجابية خ�لال الن�صف االول من
العام  ،2022حيث بلغت االرباح ال�صافية بعد ال�ضريبة  252مليون دوالر �أمريكي
مقارنة بـ  182.4مليون دوالر �أمريكي كما يف  30حزيران  2021حمققة منوا
بن�سبة  ،%38كما حافظت املجموعة على مركز مايل قوي وبلغت حقوق امللكية
 10.2مليار دوالر امريكي.
وقد اظهرت الت�سهيالت االئتمانية منوا بن�سبة  %6بنهاية الن�صف االول
من العام  2022لت�صل الى  35.7مليار دوالر �أمريكي باملقارنة مع  33.8مليار
دوالر �أمريكي يف ال�ف�ترة نف�سها م��ن ال�ع��ام ال�سابق ،ويتما�شى ه��ذا النمو مع
ا�سرتاتيجية البنك احل�صيفة يف التو�سع بطرح منتجات وخدمات ملجموعة
وا�سعة من العمالء مع املحافظة على تنوع جغرايف وقطاعي ،يف حني ارتفعت
ودائ��ع العمالء لت�صل الى  47.1مليار دوالر امريكي كما يف  30حزيران 2022
مقارنة مع  46مليار دوالر امريكي بنهاية  30حزيران  2021وبن�سبة منو بلغت
 ،%2ويعك�س ا�ستمرار ارتفاع الودائع يف معظم املناطق التي يتواجد فيها البنك
قدرته التناف�سية من خالل الرتكيز على قاعدة ودائع متنوعة وم�ستقرة.
وتعليقاً على هذه النتائج� ،صرح ال�سيد �صبيح امل�صري– رئي�س جمل�س
الإدارة قائ ًال « :ان النتائج الإيجابية التي حققها البنك يف الن�صف الأول من
العام  2022تعرب عن ا�ستدامة م�سرية النمو ودليل على النجاحات التي يحققها
البنك يف تنويع م�صادر الإي��رادات ،على الرغم من الت�سارع امللحوظ يف ن�سب
الت�ضخم العاملي ،االمر الذي ي�ؤثر على �أداء القطاع امل�صريف».
من جهتها �أو�ضحت الآن�سة رندة ال�صادق – املدير العام التنفيذي للبنك
العربي – �أن جمموعة البنك العربي حققت �أدا ًء ت�شغيليا جيدا م�سجلة ارتفاعا
بن�سبة  %6يف خمتلف قطاعات اعمالها نتيجة ارتفاع �صايف ايراد الفوائد بن�سبة
 %4و�صايف العموالت بن�سبة  %17وذل��ك بالتناغم مع ا�سرتاتيجية البنك يف
تنويع م�صادر الدخل وتقدمي احللول التمويلية املنا�سبة التي تلبي احتياجات
العمالء ،بالإ�ضافة الى ا�ستمرار البنك يف �ضبط امل�صاريف الت�شغيلية .و�أ�شارت
ال�صادق الى �أن النمو باالرباح الت�شغيلية يرتكز على قاعدة �أ�صول متينة وهو
مدعوم مب�ستويات �سيولة مرتفعة تراعي حتقيق ربحية �أف�ضل ،حيث بلغت
ن�سبة القرو�ض الى الودائع  ،%75.9بينما فاقت ن�سبة تغطية القرو�ض غري
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رندة ال�صادق
املدير العام التنفيذي
العاملة  .%100وبينت ال�صادق �أن املجموعة حتتفظ بقاعدة ر�أ���س م��ال قوية
يرتكز معظمها �ضمن ر�أ���س امل��ال اال�سا�سي حيث بلغت ن�سبة كفاية ر�أ���س املال
ح�سب تعليمات بازل  3ن�سبة  %16.4وهي اعلى من احلد االدنى املطلوب ح�سب
تعليمات البنك املركزي الأردين.
و�أ��ض��اف��ت ال���ص��ادق �أن��ه و�ضمن ا�سرتاتيجية البنك التي ي�شكل التحول
الرقمي حموراً �أ�سا�سياً فيها ،وا�صل البنك �إطالق �سل�سلة من الربامج واحللول
امل�صرفية املتكاملة واملعززة ب�أحدث اخلدمات والقنوات الرقمية لتقدمي جتربة
م�صرفية مميزة و�ضمن �أعلى م�ستويات ال�سهولة والأم��ان وملختلف ال�شرائح
والقطاعات .حيث �أطلق البنك العربي م�ؤخراً تطبيقات بنكية تفاعلية تعد
الأول��ى من نوعها يف الأردن �شملت تطبيق «عربي نك�ست» املخ�ص�ص لقطاع
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة وتطبيق «عربي جونيرَ » املوجه لفئة االطفال
واليافعني ،بالإ�ضافة الى �إ�صدار التحديثات امل�ستمرة لتطبيق « ريف ِلكت « �أول
 Neobankيف الأردن تت�ضمن مزايا ا�ضافية جديدة.
وخ�ت��ام��ا �أك��د ال�سيد �صبيح امل���ص��ري ب ��أن البنك ال�ع��رب��ي ميتلك اخل�برة
امل�صرفية املتكاملة والتي متتد لأك�ثر من ت�سعني عاما يف التعامل مع كافة
املتغريات والظروف التي مكنته من حتقيق �أرب��اح م�ستدامة ،م�شيدا بنجاعة
منوذج اعمال البنك حمليا و�إقليميا.
وا� �س �ت �م��راراً للنهج امل��ؤ��س���س��ي ال ��ذي يتبناه ال�ب�ن��ك يف �إط ��ار دم��ج مفهوم
اال��س�ت��دام��ة مبعناها اال�سرتاتيجي ال�شامل �ضمن �أع �م��ال البنك و�أن�شطته
قام البنك العربي م�ؤخرا ب�إ�صدار تقرير اال�ستدامة وللعام الثاين ع�شر على
التوايل .كما وجتدر اال�شارة هنا الى �أن البنك ا�ستمر بح�صد اجلوائز العاملية
جت�سيدا ملكانته املرموقة يف القطاع امل�صريف �إقليميا وعامليا ،حيث ح�صل م�ؤخراً
على جائزة «�أف�ضل بنك يف ال�شرق الأو�سط لعام  ،»2022واملقدمة من قبل جملة
«غلوبال فاينان�س  »Global Financeالعاملية ومقرها نيويورك ،وذلك للعام
ال�سابع على التوايل.

مقاالت

صبيح املصري« ..وتجاوزناه بنجاح»!!
كتب سلطان الحطاب

�شخ�صيا اثق دائماً مبا يقوله �صبيح امل�صري ..فكالمه
لي�س من النوع الذي يقال عنه «كالم ما عليه جمرك» بل انه
كالم له ما فيه وما بعده ،ويحمل دالالت حقيقية والكثريون
ينتظرونه ،فكالم االقت�صاديني اكرث لفتاً لالنتباه من كالم
ال�سيا�سيني ،وكل كالم يندرج يف خانة معينة..
ال اعرف دواف��ع «ابو خالد» يف ت�صريحه الذي التقطناه
وا�ستوقفنا ،وه��و ت�صريح وا��ض��ح ميكن اخ�ت���ص��اره يف قوله
«وجتاوزناه بنجاح».
امل�صري لي�س بحاجة الى مرتجم حني يقول «�أننا نوا�صل
اال�ستثمار يف االردن لقناعتنا التامة بجدوى اال�ستثمار فيه
و�أننا متفائلون بالفرتة املقبلة رغم االحداث العاملية الراهنة
فاالردن م ّر عليه ما هو ا�صعب من ذلك وجتاوزناه بنجاح»..
ك�لام امل�صري اه��م م��ن اي �شعار �آخ��ر ق��د يرفع بتجاوز
املرحلة ،وهو يبعث االمل يف امل�ستثمرين واالقت�صاد الوطني
نظراً للدور الكبري الذي تلعبه ا�ستثمارات امل�صري و�شركائه
والتي ت�شكل م�ساحة كبرية من االقت�صاد احلي الأردين..
ال اع��رف �إن ك��ان امل�صري ي��رد على اح��د م�شكك او على
ا�شاعة معينة ،ولكن ميكن االكتفاء بت�صريحه جلب اي ا�شاعة
وم�سحها واقتالعها م��ن ج��ذوره��ا ،وخ�ير فعل ح�ين حتدث
و�صرح فهو ي��درك طبيعة املرحلة وخطر زرع اال�شاعات او
ال�سماح لأي نباتات من الهالوك ان ت�صيب الزرع النافع..
�صاحب الظل العايل يف االقت�صاد الوطني يقطع قول كل
م�شكك او مطلق �إ�شاعة ،فا�ستثمارات امل�صري را�سخة وهي
جزء من مالمح وهوية االقت�صاد الوطني االردين الذي ال
بد ان تتكاتف كل اجلهود االن يف دعمه وحمايته واالنتقال به
الى مراحل العمل واالجناز..
�صبيح امل�صري يب�شر اجلميع يف قطاع ال�سياحة ال��ذي
تعر�ض ملخاطر ج ّمة يف مرحلة انت�شار جائحة الكورونا وذلك

بتجديد انطالقة ه��ذه القطاع وا��س�ترداده لعافيته ،ويف
كالم امل�صري ما يبعث على التفا�ؤل حني يقول «ان اقبال
العامل على املنتج ال�سياحي االردين يف تزايد ّ
مطرد نظرا
ملا متلكه اململكة من مقومات ومزايا �سياحية فريدة على
م�ستوى العامل ،مطالبا ب�ضرورة توظيف كافة اجلهود من
اجل اال�ستفادة من هذا االقبال خلدمة االقت�صاد الوطني
وخلق املزيد من فر�ص العمل وزيادة التدفقات املالية»..
واكد امل�صري «اننا م�ستمرون يف اال�ستثمار يف ال�سياحة
يف اململكة مع �شركائنا يف هذا القطاع»..
امل�صري ال��ذي ال يكرث الت�صريحات وه��و مقل فيها
ننتظر ك�لام��ه ��س��واء ال��ذي ي��ديل ب��ه يف اج�ت�م��اع الهيئات
ال�ع��ام��ة للبنك ال�ع��رب��ي يف ب��داي��ة تقرير جمل�س االدارة
�سنويا لي�ضيء جوانب من االقت�صاد العاملي والوطني او
مثل هذا الت�صريح املفاجئ يل  ..وقلة ت�صريحاته وندرتها
جتعلها مهمة وثمينة والفتة وم�ؤثرة..
وي ��رى امل���ص��ري يف خ�لا��ص��ة ت�ق��دمي��ه ال �ه��ام ال ��ذي يجب
الرتويج له وو�ضعه يف �سياقه الطبيعي العام ،ك�إجابة على اي
داف��ع يقف خلفه يذهب الى القول ان االردن بف�ضل قيادته
احلكيمة يحظى باحرتام اقليمي وعاملي وا�سع ،وان عالقات
االردن الدولية وانفتاحه على العامل ت�شكل نقطة ق��وة له
وت�سهم يف تعزيز ا�ستقرار اقت�صاده وزيادة منعته..
امل �� �ص��ري ي� ��ديل ب �� �ش �ه��ادة م �ه �م��ة ج� ��دا ح�ي�ن ي �ق��ول «ان
اال�صالحات االقت�صادية يف االردن جادة» وي�ستدل على ذلك
من ور�شة العمل االقت�صادية الوطنية التي قال انها متثل
فر�صة ذهبية لكافة القطاعات من اجل العمل ب�شكل جماعي
متنا�سق ال��س�ت���ش��راف ال�ف��ر���ص امل �ت��اح��ة ..وو� �ض��ع االقت�صاد
الوطني على م�ساره ال�صحيح للفرتة القادمة..
ادع� ��و لإع� � ��راب وت��و� �ض �ي��ح و� �ش��رح ت���ص��ري�ح��ات امل���ص��ري
وحت�م�ي�ل�ه��ا ل��و� �س��ائ��ل االع �ل��ام ك��اف��ة ،ف �ه��ي اه ��م ب�ك�ث�ير من
ت�صريحات ال�سيا�سيني وامل�س�ؤولني التي ظل يجانبها الدقة
وال�صواب ،وظلت تن�صرف الى اال�ستهالك ،فالرجل ال يتطلع
ملوقع او مركز ،وهو �صادق فيما يقول ،حري�ص على �سالمة
االق �ت �� �ص��اد االردين وم �� �س�يرت��ه ،ي�ترج��م اخ�لا� �ص��ه للوطن
وقيادته بالعمل ال ب��االدع��اء ،و�سيظل دائماً مو�ضع اح�ترام
االردنيني جميعا ملا ينجز ويقوم به ،وملا ي�ساهم به يف اطار
امل�س�ؤولية االجتماعية من تربعات �سخية ذكرناها لتكون
منوذجا وقدوة..
ن�شد على يد ال�سيد �صبيح امل�صري وندعو لت�صريحاته
ان ترتجم وان ي�ضاء بها ف�ضاء اقت�صادنا الوطني.
العدد 2022 -47
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ملف البنوك

البنك األردني الكويتي
يقر توزيع  10،5مليون دينار أرباحا ىلع املساهمين

نا�صر اللوزي
رئي�س جمل�س االدارة
عقدت الهيئة العامة العادية مل�ساهمي البنك الأردين الكويتي
اجتماعها اخل��ام����س والأرب �ع�ي�ن ب�ت��اري��خ  ،2022/4/27بوا�سطة
و�سيلة االت�صال املرئي والإلكرتوين ،وذلك عم ً
ال ب�أحكام قانون
الدفاع رقم ( )13ل�سنة  1992و�أم��ر الدفاع رقم ( )5ل�سنة 2020
املن�شور يف اجل��ري��دة الر�سمية بتاريخ  2020/3/31والإج ��راءات
ال�صادرة عن معايل وزي��ر ال�صناعة والتجارة والتموين بتاريخ
 2020/4/9مبوجب �أمر الدفاع �أعاله.
وت��ر�أ���س االج �ت �م��اع امل�ه�ن��د���س ن��ا��ص��ر ال �ل��وزي رئ�ي����س جمل�س
الإدارة وبح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملدير العام التنفيذي
وم�ساهمني يحملون �أ�سهما «�أ��ص��ال��ة و�إن��اب��ة ووك��ال��ة» ي�شكلون
ح��وايل  % 83.74من ر�أ���س امل��ال ،وح�ضر االجتماع الدكتور وائل
ال�ع��رم��وط��ي م��راق��ب ع��ام ال���ش��رك��ات وم �ن��دوب��و ال�ب�ن��ك امل��رك��زي،
ومندوب �صندوق ا�ستثمار �أم��وال ال�ضمان االجتماعي ،ومدققو
ح�سابات البنك ال�سادة براي�س ووتر هاو�س كوبرز ،الأردن.
وقد �صادقت الهيئة العامة على البيانات املالية لعام 2021
وعلى بنود جدول �أعمال االجتماع العادي مبا فيها توزيع 10.5
مليون دينار �أرباحا نقدية للم�ساهمني تعادل  %7من ر�أ�س املال.
و�أ��ش��ار ال�ل��وزي �إل��ى �أن��ه وعلى ال��رغ��م م��ن ال�ظ��روف ال�سائدة
واملرتبطة بجائحة كوفيد 19-التي امتدت لعامني متتاليني ،فقد
�شهد عام  2021جهوداً ا�ستثنائية �شاركت فيها خمتلف قطاعات
العمل يف البنك مدفوعة بالت�صميم على مواجهة التحديات
القائمة وا�ستغالل ك��ل الإمكانيات وال�ط��اق��ات املتوفرة لتجاوز
احلالة الراهنة و�آث��ار اجلائحة .وك��ان لكل ذلك �أث��ر ملمو�س يف
عك�س النتائج ال�سلبية التي �شهدها البنك يف ال�سنة ال�سابقة.
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هيثم البطيخي
املدير العام التنفيذي
حقق الن�شاط االئ�ت�م��اين على م�ستوى ال���ش��رك��ات الكبرية
وامل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية ومنتجات الأف ��راد ن�سب منو
جيدة ،حيث مت حتقيق منو يف الت�سهيالت االئتمانية بن�سبة %8.4
وبلغت حوايل  1.687مليار دينار .وارتفعت ودائع العمالء بن�سبة
 %3.2وبلغت  1.937مليار دينار يف نهاية عام .2021
و�سجل جم�م��وع امل��وج��ودات ارت�ف��اع�اً بن�سبة  %7وب�ل��غ 3.005
مليار دينار فيما �سجلت جمموع حقوق امللكية مل�ساهمي البنك
 467مليون دينار بنمو قدره  %2.5عن عام  ،2020وحافظت ن�سبة
كفاية ر�أ�س املال على م�ستواها املرتفع و�سجلت .%18.94
وكمح�صلة لنتائج الأعمال مت حتقيق �أرب��اح عن العام 2021
مببلغ  7.704مليون دينار ،بعد املخ�ص�صات وال�ضريبة ،مقابل
خ�سارة  4.511مليون دينار يف عام  ،2020مع الإ�شارة �إلى �أن �صايف
املخ�ص�صات امل�أخوذة عن عام  2021بلغ  32.847مليون دينار (بعد
احت�ساب املبالغ امل�سرتدة) مقابل حوايل  54.307مليون دينار مت
�أخذها يف عام  .2020فيما انخف�ضت ن�سبة الديون غري العاملة
لت�سجل  %7.99مقابل  %11يف عام  .2020وارتفعت ن�سبة التغطية
للديون و�سجلت  %68مقابل  %55يف عام .2020
و�أع ��رب ال�ل��وزي يف نهاية االجتماع ع��ن امتنانه �إل��ى عمالء
البنك وم�ساهميه على دعمهم امل�ق��در وتعاونهم امل��و��ص��ول كما
وقدم ال�شكر اجلزيل لإدارة البنك املركزي الأردين بكافة �أجهزته،
ولهيئة الأوراق امل��ال�ي��ة وموظفيها ،وك��ل التقدير وب��ال��غ امل��ودة
جلميع امل���س��ؤول�ين وامل��وظ�ف�ين� ،أع���ض��اء �أ� �س��رة البنك و�شركاته
التابعة ،جلهودهم ودورهم املقدر يف جناح البنك وتطوره.

مقاالت

البنك األردني الكويتي يعرب الجملة ويفوز!!
الراية الهاشمية
بقيت «ال�ب�ي��وت اخل �� �ض��راء» جملة معرت�ضة ال��ى
ان �أعربها البنك الأردين الكويتي وجعل منها املبتد�أ
واخل�بر ،وان�ت��زع ال��ري��ادة وف��از باحل�صول على �شهادة
املباين اخل�ضراء ( )LEEDرفيعة امل�ستوى ،ليجعل
م��ن امل���س��ؤول�ي��ة االجتماعية يف ه��ذا امل�ج��ال االول��وي��ة
يجري التوقف عندها..
بقي احلديث عن املباين اخل�ضراء وعن التعامل
اللطيف واالن���س��اين م��ع البيئة يف ه��ذا امل�ج��ال �شكال
ترفيا او هام�شيا او م�ؤجال الى ان دخل البنك الكويتي
ال�سباق ورفع راية االخ�ضر من املباين ،و�أكد على هذا
التطور والتحديث عمليا ومن خالل خطط وا�ضحة
و�سياقات جرى الأخذ بها..
ف�م��ا ه��و ال�ت�م��ري��ن ال ��ذي اج� ��راه ال�ب�ن��ك وم ��ا هو
االم�ت�ح��ان ال ��ذي ك��ان��ت نتيجته ه��ذه ال���ش�ه��ادة ،وكنا
جميعا بحاجة الى عبوره لي�شكل البنك بذلك منوذجا
حت�ت��ذى ب��ه ك��اف��ة امل�ؤ�س�سات ال�ت��ي تب�شر ب��ذل��ك وعلى
ر�أ�سها اجلامعات التي عليها ان تنخرط يف ذل��ك من
خ�ل�ال ت��دري���س�ه��ا وب��راجم �ه��ا ال�ه�ن��د��س�ي��ة ال �ت��ي ت��أخ��ذ
ب�أ�سلوب املباين اخل�ضراء ،واي�ضا ت�صميمات الطاقة
والبيئة الذهبية..
وك�ن�م��وذج عملي وم �ي��داين ات�خ��ذ البنك الأردين
ال�ك��وي�ت��ي �شريكا ن��اج�ح��ا وعمليا ه��و جم�م��وع��ة ع��زت
مرجي..
هذه الور�شة الكبرية التي انتهت بال�شهادة ..كانت
طويلة وم�ستمرة وفيها معاجلات وتدريب واجتماعات
وكلف ،وجاءت على �إثرها �شهادة الريادة يف ت�صميمات
الطاقة والبيئة الذهبية ،حيث كان املجل�س االمريكي
لالبنية اخل�ضراء قد طور هذا الربنامج وجعله قابال
لال�ستعمال واالنت�شار ،حيث ي�صنف الربنامج املباين
اخل�ضراء االك�ثر ا�ستخداما يف العامل ،ويعترب ذلك
رمزا دوليا للتمييز من خالل ن�شر الت�صاميم والبناء
منها واحلاقها بكل االجراءات والعمليات التي حت�سن
ال�صحة البيئية و��ص�ح��ة االن �� �س��ان ،وت���س��اع��د امل�ب��اين
املعتمدة يف جعل العامل اكرث ا�ستدامة وابعد عن اجلور
وال�سيا�سات الظاملة يف التعامل مع البيئة ،حيث تورث
العامل االمرا�ض واالوبئة وتفتقر الى �شروط احلياة
املنا�سبة يف كثري من اماكنه..

احل��داث��ة ح�ين ت�ك��ون يف ال�ع�ق��ول وت�تر��س��خ ف�إنها
ت���س�ع��ى �إل ��ى ن�ق��ل ذل ��ك ال ��ى الأدوات ،وه ��ذا م��ا فعله
البنك الأردين الكويتي حني اقدمت ادارت��ه على هذه
اخلطوة الريادية ..فقد ثبت �أن احلداثة يف االليات
والو�سائل واالخرتاعات ال تكفي حني ال ي�ؤمن االن�سان
بالتحديث ،وال ينطلق منه كعقيدة ق��ادرة ان تتعامل
مع العامل اجلديد وتتكيف مع معطياته..
لقد ق��دم البنك الأردين من��وذج��ا عامليا يف هذا
امل �ج��ال ..واك��د للعامل ال�ق��درة املحلية الأردن �ي��ة على
امل�شاركة واللحاق ،وق��درة البنك على اع��راب اجلملة
ال �ع��امل �ي��ة يف ت���ص�م�ي�م��ات ال �ط��اق��ة وال �ب �ي �ئ��ة ال��ذه�ب�ي��ة
وم�شتقات ذلك كلها..
��ش�ه��ادة ال��ري��ادة يف ت�صميمات ال�ط��اق��ة والبيئة
الذهبية ( )LEEDو�صلت وا�ستلمها هيثم البطيخي
امل��دي��ر ال�ع��ام التنفيذي للبنك ال��ذي عمل منذ يومه
االول على تعدد وتنويع �شراكات البنك يف اجتاهات
عديدة..
ولأن احل��اج��ة ام االخ�ت�راع  ..فقد �أدرك البنك
ذل��ك وان التعامل مع البيئة بت�صاميم جديدة لي�س
عمال ترفيا وامن��ا حاجة ما�سة و��ض��روري��ة تفر�ضها
ع��وام��ل ع��دي��دة منها ا�ستخدام امل�ي��اه وك�ف��اءة الطاقة
والغالف اجلوي واملواد واملوارد وجودة البيئة الداخلية
وعالقتها باملباين اخل�ضراء مبا يجعلها اكرث ا�ستدامة
و�صحة لل�شركات واملوظفني..
لقد اجتاز البنك يف ادارته العامة اجلديدة كموقع
وم�شروع كافة املراحل كنموذج ،وتطبيق �شامل وعميق
متناوال بذلك كافة اجل��وان��ب ،وكانت النتائج باهرة
وقابلة للتعميم واال�ستفادة منها ،وهذا ما حدا بال�سيد
هيثم البطيخي للقول�« :إن�ن��ا ف�خ��ورون با�ستحقاقنا
ل�شهادة  LEEDالذهبية ك�أول بنك يف الأردن يح�صل
عليها و�أحد الرواد يف جمال التنمية امل�ستدامة».
و�سيكون هذا الفخر مو�صوال حني يجري تعميمه،
وتقول �شركات �أخرى �أنها تفخر �أي�ضاً بالنموذج الذي
قدمه البنك الأردين الكويتي وت�أخذ به.
العدد 2022 -47
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بنك األردن يوصي بتوزيع أرباح ىلع املساهمين
بنسبة  %18بمجموع  36مليون دينار

�شاكر توفيق فاخوري
رئي�س جمل�س الإدارة
�أع�ل��ن بنك الأردن ع��ن نتائج بياناته امل��ال�ي��ة امل��وح��دة لل�سنة
املنتهية يف احلادي والثالثني من �شهر كانون الأول  ،2021كا�شفاً
عن حتقيق �صايف �أرباح عائدة للم�ساهمني بقيمة  36مليون دينار
مقابل  35.8مليون دينار عن عام � ،2020أي بنمو بلغت ن�سبته ،%0.6
وذلك بعد ال�ضرائب واملخ�ص�صات.
وبح�سب النتائج املالية ،التي �أقرها البنك املركزي الأردين،
فقد �سجل البنك من��واً يف حقوق امل�ساهمني التي بلغت قيمتها
 473.4م�ل�ي��ون دي �ن��ار بنمو ن�سبته  ،%4.1م��ع حتقيق ع��ائ��د على
متو�سط حقوق امل�ساهمني بن�سبة  ،%7.8فيما بلغت ن�سبة كفاية
ر�أ�س املال  ،%19.2ما ي�شري ملتانة املركز املايل للبنك وقاعدة ر�أ�س
م��ال��ه .ويف ��ض��وء ه��ذا الأداء ،فقد ق��رر جمل�س الإدارة التو�صية
للجمعية العمومية بتوزيع �أرب��اح على امل�ساهمني بن�سبة  %18من
ر�أ�سمال البنك مبجموع  36مليون دينار.
هذا وكان البنك قد ا�ستمر يف العام  2021باملحافظة على جودة
�أ�صوله التي بلغ حجمها  2.7مليار دينار ،مع ت�سجيل عائد على
متو�سط الأ�صول حتى نهاية العام بن�سبة  .%1.3وقد حقق البنك
من��واً يف �إي��رادات��ه الت�شغيلية ال�صافية من خالل �إي��رادات الفوائد
والعموالت مببلغ  1.5مليون دينار لت�صل �إلى  129.2مليون دينار،
�إل��ى جانب حتقيق منو يف �صايف حمفظة الت�سهيالت االئتمانية
(بالتكلفة املطف�أة) مببلغ  19.4مليون دينار وبن�سبة  %1.3لت�صل
قيمتها �إل��ى  1.5مليار دي�ن��ار ،م��ع تغطية جت��اوزت ن�سبتها %100
للت�سهيالت غري العاملة ،مقابل احلفاظ على نف�س امل�ستوى يف
ودائع العمالء التي بلغت قيمتها  1.9مليار دينار .وموا�صلة بالعمل
ب�سيا�سة ومنهجيات البنك يف قيد املخ�ص�صات حت�سباً ملواجهة �أية
ظ��روف �أو حت��دي��ات ،ر�صد البنك خ�لال ال�ع��ام  2021خم�ص�صات
خ�سائر ائتمانية متوقعة �إ�ضافية بلغت قيمتها  16.1مليون دينار.
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�صالح رجب
املدير العام
ومبوازاة كل ذلك ،ا�ستكمل البنك عدداً من م�شاريعه ومبادراته
اال�سرتاتيجية ،ووا�صل جهوده للتميز يف خدمة عمالئه وتلبية
متطلباتهم وتوقعاتهم على اختالف قطاعاتهم بتقدمي خدماته
ومنتجاته وحلوله امل�صرفية واال�ستثمارية واالدخ��اري��ة املتنوعة،
ع�بر خمتلف قنواته مب��ا فيها تلك الرقمية امل�ت�ط��ورة ،متجاوزاً
تطلعاتهم وحمافظاً على ثقتهم امل�ستمرة به.
وع�ل��ى �صعيد �آخ ��ر ،فقد ا�ستمر البنك بتعزيز وتعميق �أث��ر
�أع�م��ال��ه املجتمعية �إل��ى جانب �أث��ر �أع�م��ال��ه امل�صرفية ،م��ن خالل
م��وا��ص�ل��ة االرت �ق ��اء مب�ع��اي�ير اال� �س �ت��دام��ة وج��وان�ب�ه��ا و�أن�شطتها
بالتما�شي مع �أهدافه اال�سرتاتيجية ،وعرب ن�شاطاته ومبادراته
للم�س�ؤولية امل�ؤ�س�سية املجتمعية التي نفذها بالتعاون مع جمموعة
من منظمات املجتمع املدين وم�ؤ�س�سات القطاع العام ،والتي هدف
عربها للم�ساهمة يف حتفيز التنمية االجتماعية امل�ستدامة.
وتعليقاً على هذه النتائج ،قال رئي�س جمل�س �إدارة بنك الأردن،
�شاكر توفيق فاخوري ،ب�أن البنك ا�ستطاع وبالرغم من ا�ستمرار
الظروف والتحديات التي فر�ضتها تبعات جائحة كورونا والتي ال
تزال خمتلف اقت�صادات العامل تواجهها ،احلفاظ على م�ستويات
�أداء جيدة ،الأم��ر الذي يعك�س نهج البنك اال�سرتاتيجي ال�شامل
الذي ي�ستهدف حتقيق �أداء م�ستدام على كافة الأ�صعدة ،ومواكباً
للتغريات والتحوالت يف بيئة الأعمال ،ومتانة عملياته امل�صرفية
الأ�سا�سية ،وكفاءته الت�شغيلية ،و�سالمة وجودة حمافظه االئتمانية
واال�ستثمارية ،ف�ض ً
ال عن الإدارة احل�صيفة للمخاطر .كما ا�ستمر
البنك بدوره املحوري يف تعزيز التنمية االقت�صادية واالجتماعية
يف الأ��س��واق التي يعمل فيها ،ويتطلع بثقة نحو فر�ص الأعمال
الواعدة بجهود فريقه املثابر على حتقيق النجاحات.

مقاالت

بنك األردن ..مواصلة النجاح..
كتب سلطان الحطاب
يغيب امل�ؤ�س�س رحمه اهلل «توفيق فاخوري» ويبقى
العمل ال�صالح ممثال يف خلفه «�شاكر» ال��ذي يقود
جمل�س ادارة البنك واجلهود الكبرية التي بذلت العام
املا�ضي لتكون النتائج على ال�شكل املعلن يف الهيئة
العامة والبيانات املالية املوحدة عن عام ..2021
ل�ق��د ك�شفت ال�ن�ت��ائ��ج ع��ن ارب� ��اح ��ص��اف�ي��ة ع��ائ��دة
للم�ساهمني بقيمة  36مليون دينار ،وهي اعلى مما
كانت عليه يف العام الذي �سبق حيث كانت .35.8
�سجل بنك الأردن كما �أقر البنك املركزي منوا يف
حقوق امل�ساهمني بلغت قيمتها  473.4مليون دينار،
وه��ذه ن�سبتها  %4.1م��ع عائد على متو�سط حقوق
امل�ساهمني بن�سبة  ،%7.8ام��ا كفاية ر�أ���س امل��ال فقد
بلغت  %19.2وهذه عك�ست متانة املركز املايل للبنك
وقاعدة ر�أ�س ماله ،ولهذا قرر جمل�س االدارة توزيع
ارباح على امل�ساهمني بن�سبة  %18من ر�أ�س مال البنك
ومبجموع  36مليون دينار..
البنك ال��ذي عرب و�سائر البنوك مرحلة �صعبة
ح�ين عمت جائحة ال�ك��ورون��ا وواج��ه حت��دي��ات كبرية
بعمل ج��اد جن��ح يف حت��وي��ل الكثري منها ال��ى فر�ص
حني حافظ على جودة ا�صوله التي بلغت  2.7مليار
دينار مع ت�سجيل عائد على متو�سط اال�صول بن�سبة
.% 1.3
هناك ارقام عديدة كلها يف ازدياد عما كانت عليه،
وك�ل�ه��ا عك�ست احل��ال��ة امل��ري�ح��ة واملطمئنة وال�ق��وي��ة
ل�ل��واق��ع ال�ق��ائ��م و��س�لام��ة االن �ط�لاق��ة ال�ت��ي جت��ددت
االن بعد م�غ��ادرة مرحلة انتقالية ق��ام ال��ره��ان فيها
ع�ل��ى ت��أك�ي��د ال�ع�م��ل اجل ��اد واجل�م��اع��ي وامل�ث�م��ر وروح
الفريق ،مما مكن البنك جمددا ان ي�ستكمل عددا من
م�شاريعه ومبادراته اال�سرتاتيجية ومت ّيز يف خدمة
عمالئه وتلبية مطالبهم وال�سماع القرتاحاتهم على
اختالف قطاعات انتاجهم ،وقد متيز معهم حلوله
امل�صرفية اال�ستثمارية واالدخارية يف قنوات عديدة
تقليدية ورقمية متطورة ،وق��د ك��ان �سباقاً يف ذلك
ليظل عند م�ستوى تطلعاتهم وزي��ادة ويحافظ على
ثقتهم امل�ستمرة بعمله..
وعلى �صعيد امل�س�ؤولية االجتماعية ع��زز البنك
موقعه وفيها و ّ
مت�ي��ز مب��ا ي�ق��دم ،فقد ت�ع��اون ب�شكل
وث �ي��ق م��ع اط� ��راف ع ��دة وجم �م��وع��ات م��ن منظمات
املجتمع املدين وم�ؤ�س�سات القطاع العام و�ساهم ب�شكل
فاعل ب�إدراك االهداف العامة التي ا�شرت لها القيادة

الأردنية يف حفز التنمية االجتماعية امل�ستدامة ..
اخذنا ت�صريح رئي�س جمل�س الإدارة عرب الربط
االل �ك�ت�روين ع�ل��ى ام ��ل امل �ع ��اودة يف ال���س�ن��ة ال�ق��ادم��ة
ال��ى اللقاء الوجاهي يف الهيئة العامة ،حيث كانت
تلك ال�ل�ق��اءات موا�سم لالحتفال ب��االجن��از مبعاينة
احل�ضور وا�ست�شراف ر�ضاهم على النتائج..
��ش��اك��ر ف��اخ��وري ال ��ذي يحفل ب��االجن��از ويح�ض
عليه ويعمل من �أجله �أكد عرب التوا�صل االلكرتوين
ويف اجلل�سة املعلنة ان البنك ا�ستطاع رغم الظروف
والتحديات ال�صعبة التي حملتها جائحة كورونا ان
يحافظ على م�ستويات اداء جيدة ومتميزة ،وهو ما
يعك�س نهج البنك اال�سرتاتيجي ال�شامل واملخطط له
واملنفذ بدقة لتحقيق اداء م�ستدام على كل الأ�صعدة..
فلقد و�ضعت االدارة البنك على �سكة املتغريات
االي�ج��اب�ي��ة وال�ت�ح��والت امل��درو��س��ة يف بيئة االع�م��ال،
وهي مت�أكدة من متانة عملياته امل�صرفية اال�سا�سية
وك �ف��اءت��ه ال�ت���ش�غ�ي�ل�ي��ة و� �س�ل�ام��ة وج � ��ودة حم��اف�ظ��ه
االئ�ت�م��ان�ي��ة اال��س�ت�ث�م��اري��ة ،ك�م��ا �أول� ��ت االدارة على
م�ستوى جمل�س االدارة وم�ستوى االدارة التنفيذية
وب�شكل ح�صيف امل�خ��اط��ر التامينية ج � ّل اهتمامها
حتى يتمكن البنك من موا�صلة انطالقته يف تعزيز
التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف اال��س��واق التي
يعمل فيها،ويتطلع بثقة نحو فر�ص الأعمال الواعدة،
وكل ذلك بروافع حقيقية هي فريقه اجل��اد واملثابر
واملخل�ص لروح العمل والفريق الواحد..
البنك يف خططه التوجه لأ��س��واق ج��دي��دة ول��ذا
ف�إنه يرتقي ب�أدواته وخدماته االلكرتونية والرقمية
وامتداده ليغطي �ساحات فل�سطني و�سوريا والبحرين،
كما �سيفتتح فرعا يف العراق هذا العام  ،2022ويويل
املنطقة واالقليم العربي ج� ّل اهتمامه حيث ت�شهد
عدة �ساحات عربية منواً اقت�صاديا مت�سارعا..
ب��دا ��ش��اك��ر ف��اخ��وري م�ت�ف��ائ�لا واق �ف��ل االج�ت�م��اع
را�ضيا ومبت�سما ومهنئاً ،ومعيدا الف�ضل للفريق
العامل كله يف البنك ،ومنوها انه بف�ضل تلك الروح
وبف�ضل ذلك االلتزام حقق البنك ما كان ي�صبو له
اجلميع فيه من اهداف…
اذن بنك الأردن ي��وا��ص��ل ال�ن�ج��اح ومي�ضي على
نف�س طريق امل�ؤ�س�س الذي تتم�سك االدارة بتو�صياته
يف ال�شفافية وك�سب اجلمهور.
العدد 2022 -47
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بنك صفوة اإلسالمي

دور ريادي ومنتجات جديدة تتناسب مع
االحتياجات املتنوعة للعمالء

يوا�صل بنك �صفوة الإ�سالمي ل��دوره ال��ري��ادي يف �سوق اخلدمات
امل���ص��رف�ي��ة كبنك �إ��س�لام��ي رائ ��د ع�بر ت�ع��زي��ز ت��وج��ه ل�ق�ط��اع التجزئة
وتو�سيع قاعدة العمالء من خالل طرح املنتجات اجلديدة ،وتطوير
املنتجات القائمة مبا يتنا�سب مع االحتياجات املتنوعة للعمالء ،الأمر
ال��ذي �ساعد يف حتقيق الأه��داف التي مت و�ضعها ،وحتقيق االجن��ازات
على الرغم من التحديات واحتدام املناف�سة يف ال�سوق امل�صريف الأمر
الذي �أكد جناح الإ�سرتاتيجية التي ينتهجها البنك.
حيث يعد املركز املايل ال�صلب الذي يتمتع به بنك �صفوة الإ�سالمي
واح��دا م��ن �أك�بر الكيانات امل�صرفية ،و�أح��د �أك�ثر البنوك الإ�سالمية
�أماناً ما كان ليتحقق لوال �إدارته الر�صينة املتمثلة بقيادته التي ر�سخت
الوالء املطلق ،وكر�ست مفاهيم العمل امل�ؤ�س�سي .
حيث ا�ستطاع البنك حتقيق اجن��ازات متميزة وا�ستثنائية وغري
م�سبوقة يف ح�ج��م �أع �م��ال��ه خ�ل�ال ال �ع��ام  ،2021مكنته م��ن احل�ف��اظ
على مركز ال��ري��ادي ب�ين البنوك م��ن خ�لال حتقيقه من��واً على كافة
اال�سرتاتيجيات املعتمدة للبنك واملتالئمة مع التطور التكنولوجي
وا��س�ت�ي�ع��اب احل��اج��ات امل�ت�ج��ددة لل��أف��راد وال���ش��رك��ات ع�ل��ى ح��د ��س��واء،
فارتفعت موجوداته بن�سبة  %28ومببلغ  516مليون دينار لت�صل �إلى 2.3
مليار دينار ،مع و�صول الربح قبل ال�ضريبة �إلى  22.8مليون دينار بنمو
 %44عن العام ال�سابق ،مدفوعاً بارتفاع حجم متويالته وا�ستثماراته
بن�سبة  %36وودائعه بن�سبة  ،%31وكذلك ب�إدارة موارده بكفاءة وفعالية،
حيث و�صلت ن�سبة التكلفة �إل��ى الدخل  %44مقارنة مع ن�سبة  %50يف
العام ال�سابق.
كما يقوم بنك �صفوة الإ�سالمي بت�صميم منتجات تنا�سب املواطن
الأردين وخ��ا��ص��ة الفئة املتمثلة باملوظفني ��س��واء م��ن ال�ق�ط��اع العام
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�أو اخل��ا���ص حيث تتميز ه��ذه التمويالت ببعد اجتماعي يلبي حاجة
ملحة للمواطن الأردين ،فتم تقدمي عرو�ض مميزة وبعوائد مناف�سة
للأفراد خالل العام  ،2021كما مت تقدمي عرو�ض مميزة حلماة الوطن
من الأجهزة الأمنية على خمتلف التمويالت� ،إ�ضافة لعرو�ض مميزة
للأطباء واملمر�ضني ،ف�ض ً
ال عن �إط�لاق حملة « �شكراُ لأن��ك �صفوة «
والتي تقام يف �شهر ت�شرين الأول من كل عام لتقدمي ال�شكر والثناء
لعمالئه عن طريق تقدمي عرو�ض وم�سابقات وجوائز مميزة للعمالء .
يحر�ص بنك �صفوة الإ�سالمي على تقدمي �أف�ضل اخلدمات لعمالئه
ع�بر تبني �أح ��دث الأن�ظ�م��ة التكنولوجية لإت��اح��ة امل��زي��د م��ن امل��رون��ة
والأم��ان للعمالء ،كما ن�سعى دوما �إلى مواكبة التغيريات والتطورات
التقنية وا�ستثمارها بهدف توفري القيمة امل�ضافة يف خدماته امل�صرفية
�إلى جانب اال�ستفادة من هذا التطور يف بناء ج�سور توا�صل مع العمالء
وال�ب�ق��اء ب��ال�ق��رب منهم وتلبية اح�ت�ي��اج��ات�ه��م يف ك��ل الأوق� ��ات و�أي�ن�م��ا
تواجدوا .حيث قام بتطوير اخلدمات االلكرتونية عن طريق �إطالق
خدمة  CLIQوفتح ح�ساب وديعة عن طريق تطبيق « �صفوة موبايل
« و�إ�ضافة خا�صة تنفيذ احلركات املالية عن طريق الب�صمة او التعرف
على الوجه عن طريق تطبيق �صفوة موبايل� ،إ�ضافة �إلى خدمة مركز
االت�صال املتاحة على مدار الـــ � 24ساعة وعلى مدار الأ�سبوع.
هذا وتتابع �إدارة البنك عمليات التو�سعة عرب افتتاح فروع جديدة
و�صرافات �آلية حتمل �آف��اق��ا واع��دة من النمو يف ع��دد من املحافظات
والألوية يف اململكة ،حيث مت افتتاح فروع جديدة يف لواء الرمثا ،وفرع
�سوق باب املدينة يف حمافظة الزرقاء وف��رع �أتو�سرتاد ماركا م�ؤخراً،
�إ�ضافة �إل��ى �صرافني �آليني يف ماركا اجلنوبية ويف منطقة القطرانة
مبحافظة الكرك.

وفيما يتعلق «بامل�س�ؤولية االجتماعية وخدمة املجتمع» يحتل هذا
املفهوم موقعاً متقدماً وعنواناً بارزاً �ضمن �سلم بنك �صفوة الإ�سالمي
و�أج �ن��دة اهتماماته ،وي�سعى البنك ج��اه��داً �إل��ى تر�سيخ ه��ذا املفهوم
باعتباره قاعدة رئي�سية من قواعد تفوق البنك ،وم�صدراً لبلورة معاين
االنتماء والوالء لأر�ض هذا الوطن و�أبنائه.
وترتكز فل�سفة البنك وخطواته للوفاء بالتزاماته جتاه املجتمع،
على �سل�سلة من القيم والأركان الرا�سخة التي حتكم فيما بينها جهود
البنك يف هذا الإط��ار .وت�شكّل تلك القيم منظومة متكاملة الأ�ضالع
للعمل اجلاد والإجناز النوعي مما يعك�س الأبعاد االحرتافية يف العمل
التي تتجاوز مبراحل النظرة التقليدية للن�شاط االجتماعي للبنوك.
وعليه فقد اختار بنك �صفوة الإ�سالمي �أن يجعل من امل�س�ؤولية
االجتماعية للبنوك ج��زءاً ا�سا�سياً من من��وذج الأع�م��ال لديه .ويلعب
البنك� ،ضمن �إط��ار ه��ذه امل�س�ؤولية دوراً يف دع��م جمموعة كبرية من

الربامج والن�شاطات املميزة اخلا�صة بدعم التعليم ،وال ينح�صر عمل
البنك بهذا الن�شاط �إذ يتولى البنك العديد من االلتزامات االجتماعية
والتنموية والتطوعية ،وقد برز من مبادرات امل�س�ؤولية االجتماعية
التي توالها بنك �صفوة الإ�سالمي نتائج حقيقية لعمالئه وموظفيه
و�شركائه واملجتمع ككل .حيث �شارك بالعديد من املبادرات املجتمعية
خالل العام  2021كاملبادرات التعليمية فقام بالتربع مبا يزيد عن500
ج�ه��از ل��وح��ي ذك��ي مل��دار���س م��دي��ري��ات وزارة ال�ترب�ي��ة والتعليم خالل
مبادرة مئوية ت�أ�سي�س الدولة .كما قام البنك بعقد اتفاقية لتقدمي
الدعم لربنامج تكية �أم علي للعمل التطوعي واخلريي .كما مت �إطالق
برنامج  Safwa Future Starsللعام الثالث على ال�ت��وايل وهو
برنامج خم�ص�ص للطالب على مقاعد الدرا�سة بهدف ت�أهيلهم للعمل
باملجال امل�صريف و�إك�سابهم اخلربات املنا�سبة من خالل التدريب العملي
يف فروع البنك.

 8،22مليون دينار أرباح بنك صفوة قبل الضريبة للعام املاضي
ارتفعت موجوداته بنسبة  28باملئة وسعر السهم ارتفع بنسبة %40

�سامر التميمي
املدير العام

حممد �أبو حمور
رئي�س جمل�س الإدارة

حقق بنك �صفوة الإ�سالمي �أرباحا قبل ال�ضريبة للعام املا�ضي
بلغت 8ر 22مليون دينار وبن�سبة منو بلغت  44باملئة عن عام .2020
كما ارت�ف�ع��ت م��وج��ودات البنك بن�سبة  28باملئة ومببلغ 516
مليون دينار لت�صل �إل��ى 3ر 2مليار دينار ،مدفوعاً بارتفاع حجم
متويالته وا�ستثماراته بن�سبة  36باملئة ،وودائعه بن�سبة  31باملئة،
وكذلك ب�إدارة موارده بكفاءة وفعالية ،حيث و�صلت ن�سبة التكلفة
�إلى الدخل  44باملئة مقارنة مع ن�سبة  50باملئة يف العام ال�سابق.
و�أو�صى جمل�س �إدارة البنك بتوزيع �أرباح نقدية على امل�ساهمني
عن نتائج ع��ام  2021مببلغ  6ماليني دينار وبن�سبة  6باملئة من
ر�أ�سمال البنك ان�سجاماً مع توجهات البنك اال�سرتاتيجية للحفاظ
على ن�سبة كفاية ر�أ�س مال كافية ومريحة للتو�سع والنمو علماً ب�أن

قرار توزيع الأرب��اح على امل�ساهمني خا�ضع ملوافقة البنك املركزي
الأردين والهيئة العامة مل�ساهمي البنك.
وق��ال البنك �إن �سعر �سهم البنك ارت�ف��ع خ�لال ال�ع��ام املا�ضي
من41ر 1دينار يف نهاية � 2020إلى 91ر 1دينار يف نهاية  2021بعائد
و�صل �إلى  40باملئة ،وال��ذي يعك�س ثقة امل�ستثمرين يف �أداء البنك
احلايل وامل�ستقبلي.
وي�سعى البنك �إل��ى احلفاظ على الن�سق الت�صاعدي امل�ستمر
عليه منذ �سنوات ع��دة ،واحل�ف��اظ �أي�ضاً على حمفظة متويالت
وا�ستثمارات ذات جودة عالية ،وتو�سيع قاعدة املتعاملني لتخفيف
خماطر الرتكز.
العدد 2022 -47
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ملف البنوك

بنك اإلسكان
بنك اإلسكان وشركة

«نتورك إنترناشيونال»

يوقعان اتفاقية تعاون
حصرية لتوفير خدمات

دفع إلكترونية متطورة

ا�ستكما ًال جلهوده يف تقدمي املنتجات واخلدمات الرقمية عالية
امل�ستوى لعمالئه ،وق��ع بنك الإ�سكان – البنك الأك�ثر والأو��س��ع
انت�شاراً يف اململكة -م�ؤخراً اتفاقية تعاون ا�سرتاتيجية وح�صرية
مع �شركة «نتورك �إنرتنا�شيونال االردن» ،املزود الرائد للخدمات
الداعمة للتجارة الرقمية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا،
ل�ت�م�ك�ين ال�ب�ن��ك م��ن ت �ق��دمي جم�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة م��ن ال�ب�ط��اق��ات
ومنتجات الدفع الرقمية ،حملياً ودولياً ،ووفق �أعلى االمتيازات
املمكنة على بطاقات الدفع ومبا يتما�شى مع تطلعات واحتياجات
�شرائح العمالء املختلفة.
ووق ��ع االت�ف��اق�ي��ة ،ال��رئ�ي����س التنفيذي لبنك الإ� �س �ك��ان ،عمار
ال�صفدي ،والرئي�س التنفيذي ملجموعة نتورك ،ناندان مري ،وذلك
بح�ضور عدد من كبار املوظفني من اجلانبني.
ومبوجب االتفاقية� ،سيقدم بنك الإ�سكان ،بالتعاون مع �شركة
«نتورك �إنرتنا�شيونال االردن « ،جمموعة متنوعة من البطاقات
ومنتجات الدفع الرقمية ،حملياً ودول�ي�اً ،وف��ق �أعلى االمتيازات
املمكنة ع�ل��ى ه��ذه ال�ب�ط��اق��ات ال��دف��ع ومب��ا يتما�شى م��ع تطلعات
واحتياجات �شرائح العمالء املختلفة.
وقال ال�صفدي عقب توقيع االتفاقية« :نتطلع �إلى العمل مع
�شركة «نتورك �إنرتنا�شيونال االردن « التي متتلك خربات وا�سعة
يف جمال الدفع الإلكرتوين لتوفري منتجات وحلول دفع مبتكرة
لعمالئنا من حاملي البطاقات االئتمانية الذين يت�صدرون قائمة
�أولوياتنا واهتماماتنا يف البنك ،حيث ن�أمل من خالل هذه ال�شراكة
�إثراء جتارب ه�ؤالء العمالء وتعزيز القيمة امل�ضافة ملنتجاتنا».
من جانبه� ،أعرب الرئي�س التنفيذي والإقليمي ملنطقة امل�شرق
العربي لدى �شركة «نتورك �إنرتنا�شيونال-الأردن»� ،أجمد ال�صادق،
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عن �سعادته بالتعاون مع �أح��د �أك�بر البنوك الأردن�ي��ة يف اململكة،
لتمكينه من تقدمي العديد من حلول الدفع الفريدة واال�ستثنائية
حملياً ودول�ي�اً لعمالئه والتي متتاز �أي�ضاً مبوثوقيتها ومتتعها
ب�أعلى معايري الأمان ،ما مينحهم جتربة م�صرفية �سل�سة و�سريعة،
كما وي�سهم ب��ال�ت��ايل يف زي ��ادة م�ستويات ر��ض��اه��م ع��ن اخل��دم��ات
واملنتجات الرقمية التي يقدمها بنك الإ�سكان».
ويعد بنك الإ�سكان من �أوائ��ل البنوك يف اململكة التي واكبت
�آخ��ر و�أح ��دث ال�ت�ط��ورات يف جم��ال حلول ال��دف��ع الرقمي ،و�أطلق
جمموعة من اخلدمات الرقمية النوعية منها على �سبيل املثال
ال احل�صر؛ حتديث �شبكة ال�صرافات الآلية من خالل �شراء 185
جهاز �صراف �آيل حديثا ومتطورا� ،إ�صدار تطبيق �إ�سكان موبايل
بن�سخته املحدثة� ،إطالق خدمة  Easy Tawfeerلالدخار الآيل
وال �ف��وري ،و�إط�ل�اق خدمة �إ� �ص��دار  Iskan V-Cardب�شكل �آيل
وف ��وري م��ن خ�لال �إ��س�ك��ان اون الي��ن وم��ن خ�لال تطبيق �إ�سكان
موبايل ،بالإ�ضافة �إلى العديد من اخلدمات املتطورة التي تواكب
املتغريات املت�سارعة التي يفر�ضها الع�صر الرقمي.
و�أعلنت جمموعة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل ،عن ارتفاع
�أرباحها ال�صافية بعد املخ�ص�صات وال�ضرائب لت�صل الى 110.1
مليون دي�ن��ار لعام  ،2021مقابل  42.5مليون دي�ن��ار مت حتقيقها
خالل العام .2020
ويف �ضوء هذه النتائج القوية� ،أو�صى جمل�س الإدارة بعد اقراره
للبيانات املالية لعام  2021خ�لال اجتماعه بتاريخ ،2022/1/20
بتوزيع �أرب��اح نقدية على امل�ساهمني عن العام  2021مبعدل %20
من القيمة اال�سمية لل�سهم ،علماً ب�أن البيانات املالية لعام 2021
ومقرتح توزيع الأرباح يخ�ضع ملوافقة البنك املركزي الأردين.

 110،1مليون دينار صايف أرباح مجموعة بنك اإلسكان لعام 2021
التوصية بتوزيع  %20أرباحًا ىلع املساهمين

عبد االله اخلطيب
رئي�س جمل�س الإدارة
األرباح التشغيلية القوية تعكس متانة
العمليات املصرفية الرئيسية

وا��ص�ل��ت جم�م��وع��ة ال�ب�ن��ك خ�ل�ال ال �ع��ام  2021حت�ق�ي��ق �أرب ��اح
ت�شغيلية قوية ،وذلك رغم انخفا�ض �أ�سعار الفوائد عامليا وتراجع
االي��رادات غري املرتبطة بالفوائد يف �أ�سواق املجموعة الرئي�سية
املت�أثرة بوباء كورونا ،مما يعك�س ق��درة املجموعة على التوظيف
الفعال للموارد املتاحة �ضمن خمتلف قطاعاتها الت�شغيلية ،الى
جانب القدرة على �ضبط التكاليف وامل�صاريف مبختلف �أنواعها.
تعزيز حقوق املساهمين

كما وا�صلت املجموعة مع نهاية العام  2021حتقيق منو م�ستدام
يف اج�م��ايل حقوق امل�ساهمني ،التي ارتفعت بن�سبة  %4.7لت�صل
�إلى  1.2مليار دينار ،وذلك على الرغم من قيام املجموعة بزيادة
خم�ص�صاتها خل�سائر القرو�ض خالل العام  ،2021يف خطوة تعك�س
قدرة املجموعة على �إدارة املخاطر بفعالية وتعزيز متانة و�صالبة
مركزها املايل وحقوق امل�ساهمني فيها.
وقد بلغت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال للمجموعة ما ن�سبته %16.8
كما يف نهاية العام  ،2021وهي �أعلى من احلد الأدن��ى للمتطلبات
التنظيمية للبنك املركزي الأردين وجلنة بازل .كما ارتفع العائد
على حقوق امل�ساهمني ليبلغ  %9.3كما يف نهاية العام .2021
تعزيز جودة محفظة التسهيالت االئتمانية
وزيادة نسبة تغطية القروض غير العاملة

وا��ص�ل��ت جمموعة البنك تعزيز ج��ودة حمفظة الت�سهيالت
وا�ستمرت يف دعم العديد من امل�شاريع يف خمتلف مواقع تواجدها،
و�ساهمت يف دع��م جهود االقت�صاد الوطني ال�ه��ادف��ة �إل��ى حتقيق
التنمية وال�ن�م��و االق�ت���ص��ادي والأم� ��ان االج�ت�م��اع��ي ،ك�م��ا متكنت
املجموعة م��ن تخفي�ض ن�سبة ال��دي��ون غ�ير العاملة لت�صل �إل��ى
 %5.1كما يف نهاية العام  ،2021مقابل  %5.6لعام  .2020ونتيجة
لت�سجيل خم�ص�صات �إ�ضافية خل�سائر القرو�ض جتاوزت مبلغ 50

عمار ال�صفدي
الرئي�س التنفيذي

مليون دينار يف العام  2021ا�ستمراراً ل�سيا�سة املجموعة املحافظة
واالحرتازية ،ارتفعت ن�سبة تغطية الديون غري العاملة �إلى �أكرث
من  %100لعام .2021
ومب ��وازاة ذل��ك ،ع��ززت املجموعة �أي�ضاً ن�سبة تغطية الديون
العاملة وامل�صنفة �ضمن املرحلة الثانية ( ،)2 stageومتكنت من
زيادة ن�سبة تغطية املخ�ص�صات اخلا�صة باملرحلة الثانية لت�صل �إلى
 %33من �إجمايل مديونيات هذه املرحلة كما يف نهاية العام .2021
ويف تعقيبه على هذه النتائج� ،أعرب رئي�س جمل�س الإدارة ،عبد
الإله اخلطيب ،عن بالغ اعتزازه وفخره مبوا�صلة حتقيق املجموعة
لنتائج مالية متميزة وت�سجيل ربح ت�شغيلي قوي و�صايف �أرباح بعد
املخ�ص�صات وال�ضرائب جتاوز مبلغ  110ماليني دينار مع نهاية
العام  ،2021وذلك على الرغم من الظروف والتحديات ال�صعبة
التي يواجهها االقت�صاد ،والآث��ار ال�سلبية غري امل�سبوقة جلائحة
ك��ورون��ا على االقت�صاد ال�ع��امل��ي ب�أكمله ،مم��ا ي��ؤك��د على ح�صافة
�إدارة امل��وج��ودات واملطلوبات يف البنك ،وات�ب��اع منهجية حمافظة
ومدرو�سة عرب ال�سنوات ،مكنت البنك من تعزيز مركزه املايل ويف
نف�س الوقت ت�سجيل عائد �أكرب للم�ساهمني.
و�أو�ضح اخلطيب� ،أن املجموعة وا�صلت االحتفاظ مبخ�ص�صات
�إ�ضافية �آمنة ملحفظة الت�سهيالت بلغت �أكرث من  50مليون دينار
مت اقتطاعها خالل عام  ،2021عالوة على ما مت االحتفاظ به يف
العام املا�ضي وال�سنوات ال�سابقة ،وتهدف هذه اخلطوات الوقائية
�إلى حماية البنك وتعزيز قوة مركزه املايل يف �ضوء �صعوبة املرحلة
والأو�ضاع االقت�صادية ال�سلبية الناجمة عن تف�شي وباء كورونا.
وبني ال�صفدي �أن البنك قدم يف العام املا�ضي خدماته ومنتجاته
امل�صرفية املميزة وفق �أحدث الو�سائل املمكنة ،وعمل ب�شكل وثيق
مع عمالئه لتلم�س احتياجاتهم ومتطلباتهم وتوفريها بال�شكل
الذي يلبي توقعاتهم وتطلعاتهم ومبا يليق مبكانة البنك املتقدمة
يف ال�سوق امل�صريف الأردين.
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ان�ط�لاق�اً م��ن امل���س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة و�إمي��ان �اً
من بنك  ABCيف الأردن ب��دوره يف خدمة املجتمع
امل�ح�ل��ي ،ف�ق��د ق��ام ال�ب�ن��ك ب�ت�ق��دمي ال��دع��م جلمعية
م�ؤ�س�سة امل�لاذ للرعاية االن�سانية وذل��ك م�ساهمة
منه لدعم �أن�شطة اجلمعية التي تلبي احتياجات
�إن�سانية مهمة واملتمثلة بتقدمي الرعاية التلطيفية
للمر�ضى الذين يعانون من �أمرا�ض م�ستع�صية ويف
مراحل متقدمة للتخفيف الأمل عنهم.
ت��أت��ي م �ب��ادرات دع��م اخل��دم��ات ال�صحية �ضمن
�أول��وي��ات ال�ب�ن��ك يف امل���س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة لذلك
ي �ح��ر���ص ال �ب �ن��ك دوم � ��ا ع �ل��ى اال� �س �ت �م��رار يف دع��م
اجلمعيات التي تقدم اخلدمات الطبية وال�صحية
لتعزيز جهودهم وحتقيق �أهدافهم املتمثلة بتوفري
الرعاية ال�صحية ال�شاملة وتقدمي �أف�ضل خدمات
طبية للمر�ضى.

وم��ن اجل��دي��ر ذك��ره ب ��أن بنك  ABCيف الأردن
هو �إحدى �شركات جمموعة بنك  ABCالتي تتخذ
م��ن ال�ب�ح��ري��ن م �ق��راً رئي�سياً لأع�م��ال�ه��ا واملنت�شرة
فروعها يف خم�س ق ��ارات ح��ول ال�ع��امل .و ُي�ع��د بنك
 ABCم��ن ال�ب�ن��وك ال��رائ��دة يف امل�ج��ال امل���ص��ريف يف
امل�ن�ط�ق��ة ،وي �ق��دم ل�ع�م�لائ��ه جم�م��وع��ة م�ب�ت�ك��رة من
املنتجات واخل��دم��ات املالية والتي ت�شمل اخلدمات
امل�صرفية ال�شاملة ومتويل التجارة ومتويل امل�شاريع
وال �ت �م��وي��ل امل �ه �ي �ك��ل وت��رت �ي��ب ال �ق��رو���ض امل�ج� ّم�ع��ة
ومنتجات اخلزينة واملنتجات امل�صرفية الإ�سالمية.
كما يقدم البنك اخلدمات امل�صرفية بالتجزئة من
خ�لال �شبكة البنوك التابعة ل��ه يف الأردن وم�صر
وتون�س واجلزائر ،ومن خالل بنك «�إلى» الرقمي يف
البحرين.

مقاالت

« »ABCأرباح اكثر إلدارة ناجحة!!
الراية الهاشمية
ب�ق�ي��ت اع�ت�ق��د ان خ�ل��و م��وق��ع ال���س�ي��دة �سيمونا
ب�شوتي الرئي�س التنفيذي لبنك امل�ؤ�س�سة العربية
امل�صرفية يف االردن �سيحدث ف��راغ��ا ق��د ال مي�ل�أه
اح��د ،مل��ا كانت ال�سيدة ب�شوتي تتمتع ب��ه م��ن �صفات
على امل�ستوى املهني وم�ستويات التعامل واخل�برة
والعالقات االجتماعية الراقية..
ظلت االدارة اجل��دي��دة ت��ؤم��ن ب��ان املعاملة هي
الدين ،وانها مثمرة حني تكون يف جم��ال االقت�صاد
ومثمرة اكرث حني تكون مع البنوك..
لقد ادركت ذلك بعد قدوم ال�سيد جورج �صوفيا
ال��ى موقع امل�س�ؤولية يف البنك وان املكان قد جرى
�سده متاما ول�صالح البنك والعمالء ،وان احلر�ص ما
زال قائما وم�ستمرا وان ذلك معكو�س بالنتائج املعلنة
يف اجتماع الهيئة العامة للبنك ،ويف بداية ني�سان عرب
و�سيلة االت�صال املرئي وااللكرتوين ح�سب التعليمات
الر�سمية املعمول بها..
االجتماع اخ��ذ اهميته اي�ضا من خ�لال ح�ضور
ال�شخ�صية التي هند�ست ق��درة البنك على مواجهة
التحديات الكثرية التي بقيت ماثلة يف ال�ساحات التي
يعمل بها نتائج �سريان جائحة الكورونا يف الفرتة
املا�ضية ،فقد ظل ال�سيد �صائل فايز الوعري وبحكم
خربته الطويلة وتنوعها على �صلة بالتفا�صيل وعلى
قدرة على التوجيه باجتاه بو�صلة االهداف املر�سومة
للبنك..
االدارة التنفيذية التي يقودها يف عمان جورج
�صوفيا ترجمت م��ا ك��ان تطمح ال�ي��ه االدارة العليا
لعموم البنك وخا�صة يف جمل�س ادارته..
لقد �صادقت الهيئة العامة على التقرير ال�سنوي
عن العام  2021خلطة عمل البنك لل�سنة التالية وكان
يف القرار توزيع ارباح بن�سبة  %6من را�س مال البنك
املكتتب به وقد جرى انتخاب جمل�س ادارة للمرحلة
القادمة من اربع �سنوات..
ال ��وع ��ري اك ��د ع �ل��ى ان ال �ب �ن��ك م � ��ازال ي��وا��ص��ل
م�سريته الناجحة ب�ك�ف��اءة ملمو�سة وان��ه ا�ستوعب
التحديات وتخطاها وحافظ على مركزه املايل القوي
وحقق نتائج ايجابية م�ستدامة بعيدة عن التربير
والذرائعية ..وقد ا�شار الى ا�ستدامة عملياته وقدرته
على توفري خدماته ومنتجاته امل�صرفية عرب ا�شكال
من القنوات االلكرتونية والرقمية والتقليدية..
لي�س فقط االرب ��اح ال�ت��ي اعلنت وال�ب��ال�غ��ة 9.6

مليون دينار وامن��ا ك�شف البنك يف االردن اي�ضا عن
متانة قاعدته الرا�سمالية حيث بلغت كفاية را�س املال
 %19.50ون�سبة الرافعة املالية  %10.73وهذه الن�سب
تفوق املطلوبة من البنك املركزي الأردين..
االرباح هذه ال�سنة ت�ضاعفت وبلغت بعد ال�ضريبة
 9.6مليون دينار مقارنة مع  1.22مليون دينار للعام
ال�سابق ،وهذا يدل على حجم اجلهد املبذول والقدرة
على رد التحدي وجت��اوز ال�صعوبات يف ظ��ل االدارة
التنفيذية اجلديدة يف عمان..
النجاح �أغ��رى االدارة لزيادة حجم الت�سهيالت
االئتمانية لتنمو بن�سبة  %6.7وت�صل الى  993مليون
دينار مقابل  650مليونا للعام ال�سابق.
اما ودائ��ع العمالء فقد بلغت  623مليون دينار
مقارنة مع  684مليون دينار للعام الذي �سبق ،وهذا
ن�سبته .. %5.6
للمنا�سبة �سرد ال�سيد جورج �صوفيا املدير العام
الرئي�س التنفيذي للبنك يف االردن قائمة باالجنازات
منها ان ال�ب�ن��ك يف م��واج�ه��ة حت��دي ك��ورون��ا ،وذل��ك
ب��إب��داء امل��رون��ة العالية يف التعامل مع ه��ذا التحدي
حيث العمل امل�ستدام ب�شكل فعال ومبا يحافظ على
امل��وظ�ف�ين ويحميهم ،وق��د و��ض��ع البنك يف خططه
للتنفيذ م��واك �ب��ة ال �ت �ط��ور ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي وال��رق�م��ي
املت�سارع ،و�سيطلق تطبيق (�إلى)ومبا يوفر التطبيق
الرقمي على الهواتف ال��ذك�ي��ة ..كما ان البنك قام
مطلع العام  2022باالنتقال الى املبنى اجلديد وهو
مبنى ل �ل�ادارة ال�ع��ام��ة اجل��دي��دة وال �ف��رع الرئي�سي
للبنك ،مم��ا ميكن البنك من عك�س هويته وقيمته
املتمثلة مبنح االولوية للعميل وبالعمل وب�أداء ثابت
وروح الفريق..
وال�ب�ن��ك اي�ضا ح�سب ت�صريح �صوفيا م�ستمر
يف ت �ع��زي��ز ال �ق��اع��دة ال��را� �س �م��ال �ي��ة وت��دع �ي��م م��رك��زه
امل��ايل وتنمية قدرته التناف�سية وحقوق امل�ساهمني
واال��س�ت�م��رار يف ت�ط��وي��ر ادارة امل�خ��اط��ر وال�ت��و��س��ع يف
ال�شبكة الدولية الوا�سعة للمجموعة كلها..
ي�ستوجب التفكري ان البنك يف عمان هو احدى
�شركات املجموعة( )ABCالتي ت��دار من البحرين
ولها فروع يف خم�س قارات حول العامل ،وهذا البنك
م��ن ال�ب�ن��وك ال��رائ��دة يف العمل امل���ص��ريف يف املنطقة
كلها ،ولعله من اكرث البنوك التي تقدم باقة متكاملة
ومتنوعة من امل�شاريع والتمويل والقرو�ض.
العدد 2022 -47

97

ملف البنوك

بنك االتحاد
يوزع  16مليون دينار أرباحا
نقدية ىلع مساهميه

ع�صام �سلفيتي
رئي�س جمل�س الإدارة

العامة لبنك االحت ��اد ،على
�صادقت الهيئة ّ
تو�صية جمل�س �إدارة البنك بتوزيع �أرب��اح نقدية
على امل�ساهمني ع��ن ال�سنة املالية  2021بن�سبة
10باملئة من ر�أ���س مال البنك البالغ  160مليون
دينار بواقع  16مليون دينار.
و� �ص��ادق��ت يف اج �ت �م��اع ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة غري
العادي على �أعمال البنك والبيانات املالية للعام
 ،2021وتعديل �أربعة بنود من النظام الأ�سا�سي
للبنك تتعلق ب�إمكانية �إ�صدار ا�سناد قر�ض لدعم
تنفيذ اخلطط اال�سرتاتيجية للبنك.
و�أ�شار رئي�س جمل�س الإدارة ع�صام �سلفيتي،
خ�لال االجتماع ال��ذي عقد عن بعد عرب تقنية
«زووم»� ،إلى �أن نتائج الأعمال املالية للعام 2021
�أث�م��رت ع��ن حتقيق �أرب ��اح للبنك قبل ال�ضريبة
بلغت  65.2مليون دينار مقابل  46.9مليون دينار
للعام ال�سابق بن�سبة ارتفاع  38.9باملئة.
ك �م��ا ب �ل��غ �� �ص ��ايف الأرب� � � � ��اح ب �ع��د ال �� �ض��ري �ب��ة
واملخ�ص�صات  41.4م�ل�ي��ون دي �ن��ار يف ن�ه��اي��ة ع��ام
 2021مقابل  30مليون دينار للعام ال�سابق بن�سبة
ارتفاع  37باملئة ،فيما ارتفع �إجمايل املوجودات
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لي�صل �إلى  6.263مليار دينار بارتفاع ن�سبته 18.8
باملئة عن العام ال�سابق ،يف حني ارتفعت حمفظة
الت�سهيالت بال�صايف لت�صل �إل��ى  3.351مليار
دينار بارتفاع ن�سبته 13.5باملئة عن العام ال�سابق،
بالإ�ضافة الى ارتفاع ودائ��ع العمالء لت�صل �إلى
 4.910مليار دي�ن��ار ب��ارت�ف��اع ن�سبته  22.7باملئة
عن العام ال�سابق �أي�ضاً ،مع اال�ستمرار مبمار�سة
احل�صافة والتحوط لتعزيز متانة املركز املايل
للبنك.
و�أ�� �ص� �ب� �ح ��ت ح �� �ص��ة ال �ب �ن��ك ال �� �س��وق �ي��ة م��ن
الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة  12.1باملئة يف
ع��ام  2021مقارنة م��ع  11.1باملئة يف ع��ام 2020
وبن�سبة من��و  14.7ب��امل�ئ��ة ،يف ح�ين ب�ل��غ �إج�م��ايل
منو الت�سهيالت يف ال�سوق لعام  2021ن�سبة 4.9
باملئة� ،أما بالن�سبة للح�صة ال�سوق ّية من �إجمايل
الودائع فقد بلغت  12.4باملئة يف عام  2021مقارنة
م��ع 10.9ب��امل�ئ��ة يف ع��ام  2020وبن�سبة من��و بلغت
 22.7باملئة ،يف حني بلغ �إجمايل منو الودائع يف
ال�سوق لعام  2021ن�سبة  7.4باملئة.

مقاالت

بنك االتحاد ..نجاحات ملموسة تحدت الجائحة!!
كتب سلطان الحطاب
و��س��ط ابت�سامات غ��ام��رة وزع�ه��ا ع�صام �سلفيتي
وال�سيدة ناديا ال�سعيد املدير العام من خالل تطبيق
«زوم» االلكرتوين الذي عقد بنك االحتاد بوا�سطته
اجتماع هيئته العامة ال�سنوي ،ج��رى االع�ل�ان عن
توزيع ارباح نقدية على م�ساهميه بـ  16مليون دينار
من ا�صل ارباح بلغت  65.2مليون دينار..
لقد قبلت ادارة البنك على م�ستوى جمل�س االدارة
وم�ستوى االدارة العامة حتديات املرحلة املا�ضية التي
كان عنوانها جائحة كورونا واعرا�ضها ،وا�ستطاعت
احتواء تلك التحديات والتغلب عليها وتوفري عوامل
وا�سباب الدميومة مبرونة ملمو�سة ووع��ي وحتوط
وتكثيف جهد وتوزيع عمل وبناء روح الفريق الواحد
وا�ست�شعار اعمق للم�س�ؤوليات..
م�صادقة الهيئة العامة على البيانات املالية للعام
 2021ج��اءت مرافقة لتعديل ارب�ع��ة بنود يف النظام
اال�سا�سي للبنك تتعلق ب�إ�صدار ا�سناد قر�ض لدعم
تنفيذ اخلطط اال�سرتاتيجية للبنك..
وا�شار رئي�س جمل�س االدارة الذي يرغب دائما يف
طرح افكار جديدة خمتربة ملزيد من التطور والنجاح
الى ان نتائج االعمال املالية للعام  2021اثمرت ارباحا
للبنك قبل ال�ضريبة بلغت  65.2مليون دينار وهي
زائدة عن ارباح العام الذي �سبق والبالغة  46.9وفيها
ن�سبة ارتفاع .. %38.9
ال �ق �ي��ادة احل���ص�ي�ف��ة يف ال�ب�ن��ك راك �م��ت جن��اح��ات
ا��ض��اف�ي��ة ظ�ل��ت ت�شكل راف �ع��ة حقيقية للبنك ال��ذي

ع ��زز ��ص��ورت��ه ع�ل��ى خم�ت�ل��ف الأ� �ص �ع��دة ،وغ ��دا ي�شار
اليه ك��واح��د م��ن البنوك الثقة ذات امل��رون��ة العالية
والقدرات املتنوعة امل�ستدامة..
اجمايل موجودات البنك كما ذكر اجتماع الهيئة
العامة يف التقرير و�صل الى  6.263مليار دينار وهو
م��رت�ف��ع ع��ن ال �ع��ام ال ��ذي �سبقه بن�سبة  ،%18.8كما
ارتفعت ودائع العمالء لت�صل الى  4.910مليار دينار
وبن�سبة  22.7ع��ن ال�ع��ام ال��ذي �سبقه رغ��م ا�ستمرار
�سيا�سة احل�صافة وال�ت�ح��وط لتعزيز متانة املركز
املايل للبنك..
ام ��ا ح���ص��ة ال �ب �ن��ك ال �� �س��وق �ي��ة م ��ن ال�ت���س�ه�ي�لات
االئتمانية فقد بلغت  %12.1وبن�سبة منو زادت لت�صل
ال��ى  ،14.7وق��د بلغ اج�م��ايل من��و ال��ودائ��ع يف ال�سوق
لعام  2021بن�سبة  %7.4ورغم تقليدية بنك االحتاد
امل �ع��روف��ة وح��ر� �ص��ه ووق � ��اره �إلاّ ان ال�ن�ت��ائ��ج عك�ست
بنكا يتمتع مب��رون��ة ��ش��دي��دة وق ��درة ع�ل��ى التناف�س
واال�ستقطاب ور�ضى العمالء ،وهو ما جعل جمل�س
االدارة يثني على االدارة التنفيذية (امل��دي��ر العام)
ال ��ذي ازدادت خ�برات��ه امل�تراك �م��ة ح�ين اخ �ت��ار بنك
االحت��اد ل�سدة االدارة �سيدة قبل ان ُيفعلها البنك
العربي او يفكر يف ذلك بنوك �أخرى..
�سلفيتي يف�ضل لغة االرق��ام دائما على مفردات
اللغة املحكية ،فالنتائج هي التي تتحدث عن نف�سها
كما جاء يف «زوم» بنك االحتاد االخري ،الذي حمل لنا
نتائج جديدة مطمئنة عن اعمال ال�سنة املالية.
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البنك األهلي األردني
يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الـ 66

�سعد املع�شر
رئي�س جمل�س الإدارة
عقدت الهيئة العامة للبنك الأهلي الأردين اجتماعها ال�سنوي
ال�ساد�س وال�ستني ،حيث مت االج�ت�م��اع بوا�سطة تقنية االت�صال
املرئي وااللكرتوين وذلك عم ً
ال ب�أحكام قانون الدفاع رقم ()13
ل�سنة  1992و�أمر الدفاع رقم ( )5ل�سنة  2020والإجراءات ال�صادرة
عن معايل وزير ال�صناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9
بهذا اخل�صو�ص.
ويف كلمته للم�ساهمني خ�لال االج�ت�م��اع ال��ذي عقد برئا�سة
رئي�س جمل�س �إدارة البنك� ،سعد نبيل املع�شر ،وح�ضور �أع�ضاء
جمل�س االدارة ،والرئي�س التنفيذي/املدير العام للبنك ،حممد
مو�سى داود ،ونائب الرئي�س التنفيذي/املدير العام ،الدكتور �أحمد
احل�سني ،وبح�ضور العديد من امل�ساهمني� ،أو�ضح رئي�س املجل�س
ب�أن العام  2021كان عاماً انتقالياً يحمل يف طياته التفا�ؤل بالعودة
االقت�صادية الطبيعية بالرغم من ا�ستمرار ال�ضغوط والتبعات
االقت�صادية التي �أفرزتها جائحة كورونا وعززتها م�ؤ�شرات بوادر
التعايف االقت�صادي والتي ترافقت مع ت�سجيل االقت�صاد الوطني،
ن�سبة من��و ق��درت ب�ح��وايل  ،٪2وحت�سن �أداء ع��دد م��ن القطاعات
االق�ت���ص��ادي��ة يف اململكة يف ظ��ل الإج � ��راءات التخفيفية وال �ع��ودة
التدريجية للقطاعات االقت�صادية .وقد كان عاماً ا�ستثنائياً ب�صورة
خا�صة ،لأ��س��رة البنك الأه�ل��ي الأردين ،نظراً لت�ضافر جهودهم،
وعملهم ب��روح ال�ف��ري��ق ال��واح��د والإ� �ص��رار على تذليل العقبات
وال�ت�ح��دي��ات ،يف ظ��ل ظ��روف ا�ستثنائية وغ�ير م�سبوقة فر�ضتها
اجلائحة.
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حممد داود
الرئي�س التنفيذي
وف�ي�م��ا ال ي ��زال ال �ع��امل يتعافى م��ن ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ،والآث ��ار
ال�سلبية ال�ت��ي ت��رت�ب��ت عليها ،ف�ق��د �أك ��دت ه��ذه اجل��ائ�ح��ة �أهمية
التحول الرقمي يف الت�أقلم مع ال�صعوبات والتحديات التي �أوجدها
ه��ذا ال��وب��اء�.إذ ك��ان البنك الأه�ل��ي الأردين م�ستعداً لإط�لاق عدد
من التطبيقات الذكية ،ومن�صات الدفع االلكرتوين ،بعد �أن كان
قد �أمت بنجاح بناء وتطوير البنية التحتية التقنية للبنك ،خالل
الأعوام املا�ضية ،مما جعله يف موقع متقدم ،لال�ستفادة من االعتماد
املتنامي على اال�ستخدامات التقنية ،م�ع��ززاً بذلك �سبل �إح�لال
من�صته االلكرتونية ،وفتح �آفاق جديدة للعمل امل�صريف ،من خالل
تو�سيع قاعدة اال�شتمال املايل للمجتمعات املحلية .حيث كان قد
�أعلن البنك ،عن �إطالق عدد من التطبيقات الذكية ،منها من�صة
«�أنا مني» ،التي ت�سمح ب�إن�شاء هوية رقمية ،وفتح ح�ساب الكرتوين،
ب��دون ر�سوم ت��دين ر�صيد ،وم��ن دون حد �أدن��ى لفتح ح�ساب؛ مما
يتيح خدمة الدفع والتحويل الفوري بني عمالء البنوك ،بدون
ر��س��وم ت�سجيل �أو ع �م��والت ،م��ن خ�لال �إمكانية �إمت ��ام احل��واالت
الفورية املقدمة من البنك املركزي .CliQ
ون �ح��ن ال� �ي ��وم ،وك��ال �ت��زام م��ن ق�ب�ل�ن��ا ع �ل��ى م��واك �ب��ة ال�ت���س��ارع
التكنولوجي فقد قمنا يف �أواخر العام  2021باعتماد ا�سرتاتيجية
البنك اجل��دي��دة وال�ت��ي ت��رك��زت ب�شكل رئي�سي على �أهمية حمور
التكنولوجيا الرقمية يف ال�صناعة امل�صرفية ،ك��أول��وي��ة خلطتنا
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،وب��راجم�ن��ا امل�ستقبلية ،مل��ا لها م��ن دور حم��وري
يف ت�شكيل بيئة العمل امل���ص��ريف ،ك�أ�سا�س ال�ستمرارية ال�صناعة
امل�صرفية يف ال �ق��رن احل ��ادي وال�ع���ش��ري��ن ،ب�ه��دف حت�سني الأداء

االق�ت���ص��ادي امل���س�ت��دام ،وق �ي��ادة عمليات مبنية على م�ب��د�أ امل��رون��ة
والفعالية ،عن طريق حتويل منتجاتنا وخدماتنا �إلى حلول ريادية،
حتقق متطلبات وحتديات اجلمهور امل�ستهدف ( ،)Personasمن
خ�لال تطوير البنية التحتية الرقمية؛ خللق جت��ارب خم�ص�صة
و�شخ�صية ،مت ّيز البنك الأهلي الأردين عن البنوك املناف�سة ،ومبا
يتما�شى مع �إطار االزدهار امل�شرتك؛ وكذلك العمل على ا�ستيعاب
�أك�بر ع��دد من االجن��ازات التكنولوجية والتقنية �ضمن ن�شاطات
البنك املختلفة ،وتوظيفها �ضمن املنظومة ال��داخ�ل�ي��ة للبنك،
مثمنني ب�لا �شك م��ا مت �إجن ��ازه على طريق م�ساعينا ومثابرين
على �أن ن�صبح يف طليعة الرياديني يف حقل التكنولوجيا املالية
على م�ستوى املنطقة بال�شكل الذي يعزز كفاءة عملياتنا الت�شغيلية
وفعاليتها ،ويعزز موقعنا التناف�سي ،على ال�ساحة امل�صرفية املحلية
والإقليمية.
و�أك ��د املع�شر ب ��أن البنك الأه �ل��ي الأردين يعمل ج��اه��داً على
�أكرث من �صعيد ،لتحقيق �أق�صى درجات اال�ستفادة من تكنولوجيا
الذكاء اال�صطناعي ،والتعلم الآيل ،وتوظيفها يف علوم البيانات،
ال�ستغاللها يف �أمتتة املهام ،وحتليل الأع�م��ال؛ حيث جنح البنك
يف �أمتتة ما يزيد على  400عملية داخلية ،من خ�لال تطبيقات
�شركة ميكرو�سوفت العاملية؛ بالإ�ضافة �إل��ى تبني �أدوات اجليل
الثاين للتكنولوجيا ،مثل Blockchain، Cloud Computing،
 ،Microservices، Open APIsوذل��ك بهدف حت�سني جتربة
العميل ،وتعزيز الإن�ت��اج�ي��ة ،وربطها بخطط خف�ض التكاليف،
وتقليل املخاطر.
وعلى �صعيد نتائج �أعمال البنك للعام  1202ويف ظل التحديات
اال�ستثنائية� ،صرح املع�شر ب��أن البنك قد متكن من حتقيق تقدم
ملحوظ ،يف خمتلف م�ؤ�شراته املالية ،بنهاية العام املا�ضي؛ على

الرغم من التحديات ال�صعبة الناجتة عن الأو�ضاع االقت�صادية
الراهنة ،وذلك نتيجة ال�سيا�سة االئتمانية التي ينتهجها البنك،
وال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ج ��ودة االئ �ت �م��ان ،وت �ن��وع الإي � ��رادات وا��س�ت�ق��راره��ا،
واعتماد �أ�س�س ال�شفافية واحلوكمة الر�شيدة.حيث حققت �صايف
الأرب��اح قبل ال�ضريبة منواً بن�سبة  ،٪55لت�صل �إلى حوايل 61.72
مليون دي�ن��ار ،مقارنة مع  8.41مليون دينار للعام. 0202و�سجل
�إجمايل املوجودات ارتفاعاً بن�سبة  ،٪8.3لي�صل �إلى حوايل 359.2
م�ل�ي��ار دي �ن��ار ،يف ح�ين ارت �ف��ع جم�م��وع ح�ق��وق امل���س��اه�م�ين بن�سبة
حوايل  ،٪7.1لي�صل �إلى  7.723مليون دينار� .إلى ذلك ،فقد �ساهم
تراجع املخ�ص�صات بن�سبة  ،٪4.83بالإ�ضافة �إل��ى تراجع �إجمايل
امل�صروفات بن�سبة � ،٪6.01إل��ى منو �صايف الأرب��اح بعد ال�ضريبة
بن�سبة حوايل  ،٪3.63لي�سجل ما قيمته  2.41مليون دينار ،مقارنة
مع  4.01مليون دينار للعام 0202 .كما حقق كل من العائد على
حقوق امل�ساهمني ،والعائد على امل��وج��ودات ،حت�سناً بنهاية العام
املا�ضي ،ليبلغ كل منهما  ٪3.4و ٪5.0على التوايل.
كما جنح البنك يف احلفاظ على �صايف �إي��رادات��ه من الفوائد،
بالرغم من انخفا�ض �أ�سعار الفوائد ،التي �شهدها ال�سوق الأردين
خالل العامني املا�ضيني؛ حيث �سجلت ارتفاعاً بن�سبة  ،%52٫0يف
حني ارتفع حجم قاعدة ودائ��ع العمالء بن�سبة  ٪2.5خالل العام
املا�ضي لت�صل �إلى ملياري دينار.وقد ا�ستمرت جهود الإدارة العليا
يف تقوية امل��رك��ز امل��ايل للبنك ،وت�ع��زي��ز م�لاءت��ه امل��ال�ي��ة ،وتدعيم
اح�ت�ي��اط��ات��ه؛ ح�ي��ث ارت�ف�ع��ت ن�سبة ك�ف��اي��ة ر�أ� ��س امل ��ال لت�صل �إل��ى
 ،٪15.92كما انخف�ضت ن�سبة الديون غري العاملة �إل��ى اجمايل
الت�سهيالت لت�سجل  ،٪6.04وحت�سنت ن�سبة تغطية الت�سهيالت
غري العاملة ،لرتتفع الى  ٪95.1بنهاية العام املا�ضي ،مقارنة مع
 ٪84.9للعام .2020
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بنك القاهرة عمان
الهيئة العامة ملساهمي البنك تقر نتائج أعمال البنك لعام 2021

يزيد املفتي
رئي�س جمل�س الإدارة

وافقت الهيئة العامة لبنك القاهرة عمان يف
اجتماعها العادي الذي عقدته يوم الأحد املوافق 24
ني�سان  2022بوا�سطة االت�صال املرئي وااللكرتوين
على البيانات املالية لعام  2021وكافة بنود جدول
االعمال مبا فيها توزيع ارباح نقدية على م�ساهمي
البنك بن�سبة  %9بالإ�ضافة الى توزيع 16,078,984
��س�ه�م��ا م ��ن ا� �س �ه��م م �� �ص��رف ال �� �ص �ف��ا  /فل�سطني
واململوكة لبنك القاهرة عمان على م�ساهميه وذلك
بن�سبة وتنا�سب من ملكية امل�ساهمني يف ر�أ�س مال
البنك بتاريخ انعقاد الهيئة العامة مل�ساهمي البنك.
حقق البنك نتائج مميزة حيث بلغت االرب��اح
ال�صافية العائدة مل�ساهمي البنك لعام  2021بعد
�ضريبة الدخل مبلغ  32.8مليون دينار مقابل 18.2
مليون دي�ن��ار بن�سبة زي ��ادة  ،%80.6يف ح�ين بلغت
االرب ��اح ال�صافية قبل �ضريبة ال��دخ��ل لعام 2021
مبلغ  51.3مليون دي�ن��ار مقارنة م��ع  30.7مليون
دينار للعام ال�سابق.
وق��د ب�ين ال���س�ي��د ي��زي��د امل�ف�ت��ي رئ�ي����س جمل�س
الإدارة� ،أن ال�ب�ن��ك مت�ك��ن بف�ضل ا�سرتاتيجيته
و�سيا�سته املتحفظة و�إدارت ��ه احل�صيفة للمخاطر
ب��الإ� �ض��اف��ة �إل ��ى ال �ت��زام��ه ب��أف���ض��ل م�ع��اي�ير العمل
امل �� �ص��ريف م ��ن حت �ق �ي��ق ن �ت��ائ��ج ج� �ي ��دة ،ح �ي��ث منت
م��وج��ودات ال�ب�ن��ك خ�ل�ال ع��ام  2021بن�سبة %7.8
لتبلغ  3614مليون دي�ن��ار وحققت ودائ��ع العمالء
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كمال البكري
املدير العام

منوا بن�سبة  %9.5لت�صل �إل��ى  2,438مليون دينار.
وارتفع ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية بن�سبة %8.8
لت�صل ال��ى  1,951مليون دينار مع املحافظة على
ج��ودة املحفظة حيث بلغت ن�سبة الت�سهيالت غري
العاملة  %4.74وهي اقل من املعدل �ضمن القطاع
امل�صريف يف االردن .هذا وقد بلغ معدل العائد على
حقوق امل�ساهمني  %8.7فيما بلغت ن�سبة كفاية ر�أ�س
املال  %15.2وهي اعلى من الن�سب املقررة من البنك
املركزي الأردين.
ونوه ال�سيد يزيد املفتي �إلى �أن البنك �سي�ستمر
خ �ل�ال ع� ��ام  2022يف ت�ن�ف�ي��ذ � �س �ي��ا� �س��ات��ه وخ�ط�ت��ه
الإ� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة يف ت �ط��وي��ر �أع �م��ال ��ه م ��ن خ�لال
امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ن���س��ب ال���س�ي��ول��ة وج� ��ودة املحفظة
االئتمانية ،بالإ�ضافة �إلى امل�ساهمة يف دعم املجتمع
املحلي كجزء من م�س�ؤولية البنك االجتماعية.
ويف نهاية االجتماع تقدم ال�سيد يزيد املفتي
بال�شكر �إلى عمالء البنك وم�ساهميه على ثقتهم
وم�ساندتهم امل�ت��وا��ص�ل��ة وال �ت��ي مكنت ال�ب�ن��ك من
حتقيق هذه النتائج ،و�إلى موظفي البنك ،والبنك
املركزي الأردين جلهوده املخل�صة ودعمه الدائم،
متطلعا �إل��ى حتقيق امل��زي��د م��ن النمو والنجاح يف
الأعوام القادمة.

تهنئة وتربيك

بنك القاهرة عمان
رئيس مجلس اإلدارة السيد يزيد املفتي
واملدير العام السيد كمال البكري
وأسرة البنك

يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون
وذكرى مئوية الدولة األردنية
داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا
العزيز باليمن والخري والربكات.
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البنك العربي اإلسالمي الدولي
 33،7مليون دينار
أرباح البنك العربي
اإلسالمي الدولي
للعام 2021بنسبة
نمو %11

عقدت الهيئة العامة العادية ل�شركة البنك العربي الإ�سالمي
ال��دويل اجتماعها اخلام�س والع�شرين بتاريخ  2022/3/30بوا�سطة
تقنية االت�صال املرئي واالل�ك�تروين ،وذل��ك للنظر يف الأم��ور املدرجة
على جدول �أعمالها .
تر�أ�س االجتماع عطوفة ال�سيد حممد �سعيد �شاهني رئي�س جمل�س
الإدارة ال��ذي رح��ب بال�سادة احل�ضور �أ��ص�ح��اب ال�سماحة والف�ضيلة
�أع�ضاء هيئة الرقابة ال�شرعية و�شكرهم على الدعم والتجاوب الذي
يلقاه البنك العربي الإ�سالمي الدويل منهم ،كما رحب بعطوفة مراقب
ال�شركات ،وبال�سادة مندوبي البنك املركزي الأردنـي ،وبال�سادة ممثلي
مدققي ح�سابات البنك �إيرن�ست �أند يونغ .
وق��د �أع�ل��ن ال�سيد �شاهني يف ت�صريح �صحفي ع��ن نتائج �أع�م��ال
ال�ب�ن��ك ع��ن ال���س�ن��ة امل��ال�ي��ة املنتهية يف  ،2021/12/31ح�ي��ث �أظ �ه��رت
ارت�ف��اع�اً يف �إج�م��ايل م��وج��ودات البنك نهاية ال�ع��ام لت�صل �إل��ى 2,810
مليون دينار مقابل  2,543مليون دينار يف عام  2020بن�سبة منو %11
كما بلغت الت�سهيالت االئتمانية املبا�شــــــــرة  1,704مليون دينار مقابل
 1,581مليون دينار لعام  2020بنمو  ،%8فيما بلغ ر�صيد ودائع العمالء
والت�أمينات النقدية (مب��ا فيها ال��ودائ��ع املقيدة)  2,698مليون دينار
مقابل  2,521مليون دينار لعام  2020بنمو  .%7كما �أظ�ه��رت النتائج
حتقيق �أرباح بلغت  33,7مليون دينار بعد ال�ضريبة ،مقابل  30,4مليون
دينار يف عام 2020بن�سبة منو � .%11أما جمموع حقوق امللكية فقد ارتفع
�إلى  266,4مليون دينار مقابل  244,6مليون دينار كما يف عام  2020بنمو
 .%9بلغ العائد على املوجودات  %1.2مقابل  %1.2لعام  2020وبلغ العائد
على حقوق امللكية  % 12.65مقابل  %12.4لعام � .2020أما معدل كفاية
ر�أ�س املـال فقد بــلغ  ،%20.51متجاوزاً الن�سبة املطلوبة من قبل البنك
املركزي الأردين والبالغة .%12
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اياد الع�سلي
املدير العام

ه��ذا وق��د وافقت الهيئة العامة على تو�صية جمل�س �إدارة البنك
توزيع �أرباح مببلغ  40,000,000دينار ( �أربعني مليون دينار�أردين ) نقداً
�أي ما يعادل  %40من ر�أ�س مال البنك للم�ساهم الوحيد البنك العربي
�ش.م.ع .
من جهته �أو��ض��ح مدير ع��ام البنك ال�سيد �إي��اد الع�سلي �أن البنك
ا�ستطاع وبالرغم من ا�ستمرار الظروف والتحديات التي فر�ضتها تبعات
جائحة ك��ورون��ا وامل��وج��ات املتالحقة النت�شارها والتقلبات ال�سيا�سية
واالقت�صادية خالل العام � 2021أن مي�ضي قدماً يف م�شاريعه املخطط
لها ،كما �أظهرت م�ؤ�شراته املالية حتقيق نتائج جيدة تتنا�سب مع ما
جرى التخطيط له �ضمن اخلطة اال�سرتاتيجية ومبا ي�سهم يف تن�شيط
االقت�صاد الوطني و�إجن��اح خطط الإ�صالح والتنمية ،معرباً عن بالغ
التقدير لعمالء البنك على ثقتهم الرا�سخة بنا ،والتي مكنت البنك
من حتقيق هذه النتائج.
واح�ت�ف��ل ال�ب�ن��ك ال�ع��رب��ي اال� �س�لام��ي ال ��دويل ب��ال��ذك��رى اخلام�سه
والع�شرين ملبا�شرته العمل ( ،)1997/3/30حيث قال ال�سيد الع�سلي ب�أننا
نحتفل معاً برحلة ا�ستمرت على مدى ربع قرن حققنا خاللها الأهداف
التي ن��رغ��ب ،موا�صلني العمل بهمة وع��زمي��ه و�إ� �ص��رار ملتابعة م�سرية
العطاء بجهود �إدارة وموظفي البنك و�إخال�صهم وتفانيهم وحر�صهم
على م�صالح البنك وعمالئه و�سعيهم الدائم على تقدمه وازدهاره.
وقدم ال�سيد الع�سلي عميق �شكره لر�ؤ�ساء و�أع�ضاء جمال�س الإدارات
املتعاقبة ولكل من �ساهموا يف ت�أ�سي�س البنك منذ البداية و�صو ًال الى
م��ا ه��و عليه ولكل العاملني م��ن الرعيل الأول ال��ذي��ن و�ضعوا اللبنة
الأ�سا�سية لهذه امل�ؤ�س�سة ال�شاخمة� ،آم� ً
لا �أن تكون هذه املنا�سبة �شعلة
وم �ن��ارة لتحقيق �أه ��داف البنك ال�ع��رب� ّ�ي الإ� �س�لام� ّ�ي ال ��دويل وخدمة
عمالئه بك ّل ثقة و�أمان وا�ستثمار حالل.

تهنئة وتربيك
البنك العربي االسالمي الدولي
رئيس مجلس اإلدارة
محمد سعيد شاهين
واملدير العام
اياد العسلي
وأسرة البنك
يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني

بمناسبة األعياد الوطنية

راجني املوىل عز وجل أن يمد يف يف عمر جاللتكم وولي عهدكم األمني وأن يحفظكم ذخرا
وسندا ألردننا الحبيب وأن يعيد هذه املناسبة على اململكة بالخري واليمن والربكات
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ملف البنوك

كابيتال بنك
يوقع اتفاقية لشراء %100
من بنك سوسيته جنرال األردن

با�سم ال�سامل
رئي�س جمل�س االدارة

�أع�ل��ن كابيتال ب�ن��ك ،ع��ن توقيعه اتفاقية ل���ش��راء  %100من
ر�أ�سمال بنك �سو�سيته ج�نرال  -الأردن ،وذل��ك تنفيذاً خلططه
التو�سعية وتعزيزاً ملركزه التناف�سي يف ال�سوق امل�صريف الأردين.
ووق��ع االتفاقية رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة كابيتال بنك،
با�سم خليل ال�سامل ،وممثل بنك �سو�سيته جرنال يف لبنان جورج
�صغبيني ،وذل ��ك ب�ح���ض��ور ممثلني م��ن الإدارة التنفيذية من
اجلانبني.
وت�أتي هذه االتفاقية متهيداً ال�ستحواذ كابيتال بنك على كافة
عمليات وفروع بنك �سو�سيته جرنال العاملة يف الأردن ،وذلك بعد
احل�صول على املوافقات النهائية للجهات التنظيمية والرقابية،
حيث تعد عملية اال�ستحواذ هذه هي الثانية من نوعها التي يقوم
بها كابيتال بنك يف �أقل من � 12شهراً.
و�سرتفع هذه االتفاقية من قيمة �أ�صول جمموعة كابيتال بنك
الى ما يقارب  6مليارات دينار ،ومن �ش�أنها �أي�ضاً �أن تعود بالنفع
على مركز البنك ومكانته يف ال�سوق امل�صريف الأردين وم�ساهميه
وعمالئه.
ويف تعليقه على توقيع االتفاقية ،ق��ال رئي�س جمل�س �إدارة
جمموعة كابيتال ب�ن��ك ،با�سم خليل ال���س��امل�« :ست�سهم عملية
اال��س�ت�ح��واذ يف تدعيم خطط كابيتال بنك ال��رام�ي��ة �إل��ى تعزيز
مركزه التناف�سي وتنفيذ خططه التو�سعية� ،إلى جانب ا�ستمرار
البنك يف تقدمي خدماته وحلوله امل�صرفية املبتكرة التي امتاز بها
لل�شركات مبختلف �أنواعها و�أحجامها».
من جانبه ،قال الرئي�س التنفيذي لكابيتال بنك ،داود الغول:
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داوود حممد الغول
الرئي�س التنفيذي

«�سيمتلك كابيتال بنك بعد �إمتام عملية اال�ستحواذ ميزانية قوية
ومدعمة وق��ادرة على تعزيز تناف�سيته داخ��ل وخ��ارج الأردن ،هذا
وبالإ�ضافة الى زيادة تناف�سية جمموعة كابيتال بنك يف الأ�سواق
الرئي�سية التي تعمل بها ،مع موا�صلة البنك تنفيذ خططه نحو
التحول الرقمي وتقدمي اخلدمات امل�صرفية املبتكرة وذات الكفاءة
العالية لقاعدة عمالئه املتنامية» ،م�شرياً �إلى �أن عملية اال�ستحواذ
�ست�ضيف مورداً جدي ًدا لإيرادات جمموعة كابيتال بنك من خالل
�ضم �شركة الت�أجري التمويلي التابعة ل�سو�سيته جرنال  -الأردن
الى املجموعة.
م��ن جانبه ،ع� ّل��ق ن��دمي ق�ب��وات ،امل��دي��ر ال�ع��ام لبنك �سو�سيته
ج�ن�رال –الأردن ق��ائ� ً
لا�« :إن ه��ذه العملية �ست�ساهم يف توفري
قيمة م�ضافة لعمالء البنك الذين تربطنا بهم عالقة وطيدة
على م��دى �سنوات طويلة ،خ�صو�صاً و�أن جمموعة كابيتال بنك
تتخذ خطوات �سريعة نحو التحول الرقمي وهو اال�ستثمار الأهم
ملواجهة التحديات امل�ستقبلية وفتح �أبواب جديدة خلدمة عمالئنا
بطرق �أ�سهل و�أكرث تطوراً».
و�ست�شمل ال�صفقة �أي�ضاً اال�ستحواذ على �شركة �سو�سيته جرنال
 الأردن للو�ساطة املالية التابعة لبنك �سو�سيته جرنال -الأردن،و�ضم عمالئها لقاعدة عمالء �شركة كابيتال لال�ستثمارات –
الذراع اال�ستثمارية ملجموعة كابيتال بنك ،والتي �ستوفر للعمالء
اجل��دد جمموعة وا�سعة من خدمات الو�ساطة املالية يف ال�سوق
املحلي والأ�سواق الإقليمية والعاملية ،بالإ�ضافة الى خدمات متويل
ال�شركات و�إدارة الأ�صول والرثوات.

مقاالت

كابيتال ..البنك املستحوذ!!
كتب سلطان الحطاب
لديه قدرة الفتة على اله�ضم والتكيف والتطور وجني
االرب��اح وك�سب جمهور املتعاملني الكبار وامل��ودع�ين بعد ان
�أج��رى عملياته الكبرية والوا�سعة يف ا�ستحواذ بنك عودة
وفروعه من قبل ثم بنك �سو�سيتيه جرنال..
اخلطوات ال�شجاعة واملقدامة كانت دائما بحاجة الى
ادارة واع�ي��ة وح�صيفة وحمت�سبة للمخاطر وق ��ادرة على
احل��رك��ة واع ��ادة ال�ب�ن��اء ،ول�ع��ل ق ��راءة تقرير بنك كابيتال
االخ�ير ال��ذي وافقت عليه الهيئة العامة مل�ساهمي البنك
خالل اجتماعها ال�سنوي العادي حيث او�صت بتوزيع ارباح
ن�ق��دي��ة ع�ل��ى امل�ساهمني بن�سبة  %15م��ن را��س�م��ال البنك،
وهو ما يعادل  30مليون دينار ي�ؤ�شر الى املرحلة القادمة
واخل��روج من املرحلة االنتقالية ،ويف االنطالقة اجلديدة
وافقت الهيئة العامة للبنك اي�ضا على �شراء  %100من ا�سهم
بنك �سو�سيتيه جرنال االردن بعد ان فو�ضت من قبل رئي�س
جمل�س االدارة ا�ستكمال اجراءات ال�شراء..
هذا اال�ستحواذ الذي عرف به كابيتال ا�ستوقف البنوك
االخرى ،فهذه اخلطوة تتطلب مالءة و�شجاعة وقدرة على
ال�ق��رارات ال�صعبة خا�صة ان��ه لي�س اال�ستحواذ االول ،فقد
�سبقه اال�ستحواذ على بنك عودة اللبناين ،وكابيتال يعمل يف
اكرث من �ساحة عربية وهو ي�ؤمن ب�ضرورة العمل يف البلدان
العربية لتوفر م�ن��اخ��ات اقت�صادية وا�ستثمارية منا�سبة
و�صاعدة وواع��دة اختربها البنك بل انه حمل �أ�سماء بنوك
عربية الى بلدان عربية اخ��رى كما احل��ال يف ت�أ�سي�س فرع
للم�صرف االهلي العراقي يف اململكة العربية ال�سعودية ،وهو
منوذج يعك�س امكانية اجراء تكامالت اقت�صادية عربية من
خالل امل�صارف واالدوات املالية االخرى..
اال�ستحواذ على بنك ع��ودة وفروعه يف االردن والعراق
كان الفتا حتى اذا ما جنحت العملية وعك�ست جناحا ملمو�سا
قامت عملية اال�ستحواذ على بنك �سو�سيتيه جرنال والتي
متت بنجاح وبن�سبة .. %100
وبهذه العمليات التي احتاجت الى جهد كبري وامكانيات
و��س�م�ع��ة وم �ل��اءه اق �ت �� �ص��ادي��ة ع� ��ززت ��ش�ب�ك��ة ك��اب �ي �ت��ال بنك
وج��وده��ا يف املنطقة ،م�شكلة منوذجا ميكن االق�ت��داء به يف
التو�سع االقليمي والبناء على الفر�ص االقت�صادية الكامنة
يف امل�ن�ط�ق��ة ،وب��ال �ت��ايل ب �ن��اء ت�ك��ام��ل اق�ت���ص��ادي ع��رب��ي على
ا�س�س جديدة ومو�ضوعية وم�ؤ�س�سية بعيدة عن ال�شعارات
والتمنيات..
ال�ب�ن��ك ي��ويل االق�ت���ص��اد االردين االه�م�ي��ة وال�ع�ن��اي��ة اذ
ينطلق من قاعدة اقت�صادية اردنية ظل يحر�ص عليها ،واذا
جاء ت�شخي�ص الدكتور با�سم ال�سامل رئي�س جمل�س االدارة
لبنك كابيتال لالقت�صاد االردين وو�صفه بانه ي�شهد تعافيا

م��ن جائحة ك��ورون��ا منذ ب��داي��ة ع��ام  2021اذ انعك�س هذا
التح�سن على العديد من امل�ؤ�شرات االقت�صادية احليوية،
وهذا ما �أف�ضى ح�سب ت�شخي�ص ال�سامل الى ان تقوم وكاالت
عاملية مثل �ستاندرد اند بورز باال�شادة باال�ستجابة ال�سريعة
الفعالة لل�سلطات املالية والنقدية يف ظ��روف اقت�صادية
�صعبة للعمل على امت�صا�ص ال�صدمات والتخفيف منها..
وي ��رى ال���س��امل وك��ذل��ك ال�سيد داوود ال �غ��ول الرئي�س
التنفيذي ملجموعة كابيتال بنك النتائج التي حققها كابيتال
بنك خالل العام املا�ضي ان اال�سلوب الذي نهجته املجموعة
عزز مكانتها يف ال�سوق امل�صريف االردين واالقليمي حني اثمر
من��واً وتو�سعا ووع��دا باال�ستمرارية وال��دمي��وم��ة ،مت�سلحا
باعتماد احدث االجتاهات وو�سائل التكنولوجيا التي تلبي
قطاعات العمالء مبا يوازي ثالثة ا�ضعاف لدى كل فرع من
فروع كابيتال االردن وامل�صرف االهلي العراقي..
النموذج الكابيتايل فر�ض ر�ؤية جديدة ت�ؤمن بالتو�سع
واال�ستثمار وجتميع ال�سوق العربية واع��ادة بنائها جمددا
على ا�س�س من التعاون واالنفتاح..
عدة خطوات قوية وفاعلة اجنزها البنك ،وهي كما قال
داود الغول متثلت اي�ضا يف ا�صدار �سندات ر�أ�س املال بقيمة
 100مليون دوالر لدعم القاعدة الرا�سمالية للمجموعة،
واي�ضا انفاذ اخلطط املتعلقة بالتو�سع والتحول الرقمي
التي ك��ان البنك رائ��دا فيها وموظفا لها يف نهجه اجلديد
وتو�سعاته ..فكان االول اردنيا يف البور�صة املالية الدولية
خا�صة وان كابيتال اطلق البنك الرقمي يف ال�سوق االردين
ليقدم خ��دم��ات��ه م��ن من�صته الرقمية ال��ذك�ي��ة امل�ستهدفة
لل�شباب وا�صحاب امل�شاريع املنزلية وحتديدا ال�سيدات �ضمن
معايري تكنولوجية مميزة واتبع ذلك يف ال�سوق العراقية..
يف اجتماع الهيئة ويف تقريرها تتالت االرقام التي تظهر
قوة البنك ومالءته ،حيث �سجل البنك مع نهاية عام 2021
اداء ماليا مميزا بعد ارت�ف��اع �صايف ارب��اح��ه ال��ى  61مليون
دينار ،وهو �ضعف ما كان عليه يف العام الذي �سبقه اي بزيادة
وبن�سبة .. %100
وقد �أ�شري اي�ضا الى ان جمموعة كابيتال حققت ا�صوال
منت بن�سبة  %75لت�صل الى  4.3مليار دينار مقابل  2.8مليار
يف نهاية  ،2020وهو ما يعادل  523مليون دينار جاءت نتيجة
اال�ستحواذ على فروع واعمال بنك عودة يف االردن والعراق،
الى جانب منو حمفظة الت�سهيالت االئتمانية بن�سبة %49
لت�صل ال��ى  2.1مليار دي �ن��ار ،كما ارت�ف�ع��ت ودائ ��ع العمالء
بن�سبة  %65.5والعائد الى حقوق امل�ساهمني الى ما ن�سبته
 ،%16.3وهي من اعلى الن�سب يف القطاع امل�صريف االردين.
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صندوق االستثمارات العامة ومجموعة كابيتال بنك

يعلنان توقيع اتفاقية اكتتاب بقيمة نحو  695مليون ريال سعودي
( 131،2مليون دينار أردني)
سيصبح صندوق االستثمارات
العامة عند اكتمال الصفقة
مستثمرًا استراتيجيًا يف مجموعة
كابيتال بنك بحصة تبلغ %23،97
من رأسمال املجموعة
ستعمل الصفقة ىلع زيادة
رأسمال مجموعة كابيتال بنك
وتعزيز استراتيجيتها التوسعية
إلى جانب تعزيز خططها يف
التحول الرقمي
تتماشى الصفقة مع استراتيجية
صندوق االستثمارات العامة يف
البحث عن الفرص االستثمارية
الجديدة بمنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
�أعلن �صندوق اال�ستثمارات العامة («ال�صندوق») ،وجمموعة
كابيتال بنك («املجموعة»)� ،أحد �أكرب البنوك العاملة يف الأردن
وال �ع��راق واملنطقة ال�ي��وم؛ ع��ن توقيع اتفاقية اك�ت�ت��اب ،ي�صبح
ال�صندوق مبوجبها م�ستثمراً ا�سرتاتيجياً يف املجموعة ،حيث
�سيتم �إ�صدار نحو  63مليون �سهم مل�صلحة ال�صندوق عند �إمتام
ال�صفقة ،وذلك بن�سبة  %23.97من ر�أ�س مال املجموعة بقيمة
نحو  695مليون ري��ال �سعودي ( 131.2مليون دي�ن��ار �أردين).
ويخ�ضع �إمت��ام ال�صفقة على �إكمال �شروط االتفاقيات املعنية
واحل�صول على املوافقات الالزمة من اجلهات النظامية ذات
العالقة.
وتهدف ال�صفقة �إلى زيادة ر�أ�سمال جمموعة كابيتال بنك،
وب��ال�ت��ايل رف��ع �إج �م��ايل ح�ق��وق امل�ساهمني �إل ��ى �أك�ث�ر م��ن 3.2
مليار ري��ال �سعودي ( 600مليون دينار �أردين) ،مما ي�سهم يف
تعزيز قدرة املجموعة على تنفيذ ا�سرتاتيجيتها ،حيث ت�سعى
لتو�سيع �أعمالها وط��رح خ��دم��ات ومنتجات ج��دي��دة يف الأردن
وال�ع��راق وال�سعودية والأ� �س��واق الأخ��رى التي تعمل بها ،ومن
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�ضمنها �أعمال الذراع اال�ستثمارية للمجموعة – �شركة كابيتال
لال�ستثمارات� ،إل��ى جانب تعزيز خططها يف التحول الرقمي
عرب تقدمي �أحدث اخلدمات الإلكرتونية والتي ت�شمل �إطالق
البنوك الرقمية.
وتتما�شى ال�صفقة اال�ستثمارية مع ا�سرتاتيجية �صندوق
اال��س�ت�ث�م��ارات ال �ع��ام��ة ،يف ال�ب�ح��ث ع��ن ال�ف��ر���ص اال�ستثمارية
اجل��دي��دة مبنطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط و��ش�م��ال �أف��ري�ق�ي��ا ،وال�ت��ي
تدعم بناء �شراكات اقت�صادية ا�سرتاتيجية على املدى الطويل
لتحقيق العوائد امل�ستدامة ،الأمر الذي ي�سهم يف تعظيم �أ�صول
ال�صندوق وتنويع م�صادر دخل اململكة العربية ال�سعودية ،مبا
يتما�شى مع ر�ؤية .2030
كما و�سي�ساهم اال�ستثمار يف جهود جمموعة كابيتال بنك
على دعم االقت�صاد الأردين ،وعلى �إبراز �أهمية فر�ص النمو يف
املجموعة ،حيث �أنها تتمتع اليوم مبركز مايل وائتماين قوي،
خ�صو�صاً بعد ا�ستحواذها يف �أقل من عام على �أ�صول وفروع بنك
عوده يف الأردن والعراق ،وبنك �سو�سيته جرنال الأردن.

 60،2مليون دينار ارباح كابيتال بنك النصف سنوية
بارتفاع %40
�أعلنت جمموعة كابيتال بنك عن حتقيق �صايف �أرب��اح ن�صف
�سنوية للعام احلايل  2022هي الأعلى يف تاريخ املجموعة لتعادل
�أرباح العام املن�صرم ب�أكمله وبن�سبة منو بلغت  %40مقارنة بالأرباح
املعلنة للفرتة نف�سها من العام املا�ضي.
وبح�سب النتائج املالية الأولية ،فقد بلغ �صايف �أرباح املجموعة
 60.2مليون دينار لنهاية حزيران من العام احلايل ،مقارنة مع 43
مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�ضي.
ومنت موجودات جمموعة كابيتال بنك ب�شكل ملحوظ خالل
الفرتة نف�سها ،وبن�سبة � %50أي ما يعادل  2.2مليار دينار ،مدفوعة
با�ستكمال اال�ستحواذ على بنك �سو�سيته جرنال  -الأردن ،لت�صل
�إلى  6.5مليار دينار مقابل  4.3مليار دينار يف نهاية العام .2021
فيما ارتفع �صايف حمفظة الت�سهيالت االئتمانية �إلى  3.2مليار
دي�ن��ار لنهاية ح��زي��ران ،مقابل  2.1مليار دي�ن��ار يف نهاية العام
املا�ضي ،وبنمو .%49
كما �سجلت ودائ��ع العمالء ارت�ف��اع�اً يف نهاية الن�صف الأول
بن�سبة  %57.6لت�صل �إلى  4.4مليار دينار ،مقابل  2.8مليار دينار
يف نهاية العام .2021
وت�شري البيانات الأول�ي��ة �إل��ى ارتفاع �صايف حقوق امل�ساهمني
� %62.4إلى  589مليون دينار مقابل  363مليون دينار لنف�س الفرتة
من العام املا�ضي.
وا�شار رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة كابيتال بنك ،با�سم خليل
ال�سامل� ،إلى �أن جمموعة كابيتال بنك ط ّبقت خالل الأ�شهر القليلة
املا�ضية حزمة من اخلطوات والإجراءات التي عززت من مكانتها
يف ال�سوقني الأردين والإقليمي ،ومبا يتما�شى مع ا�سرتاتيجية
املجموعة التو�سعية ،مو�ضحاً �أن املجموعة عقدت م�ؤخراً �صفقة
مع �صندوق اال�ستثمارات العامة ال�سعودي الذي يعد واح��داً من
�أكرب ال�صناديق ال�سيادية يف العامل ،حيث قام ال�صندوق مبوجبها
باالكتتاب ب�أ�سهم البنك وبن�سبة م�ساهمة يف ر�أ�سمال املجموعة
ت�صل ال��ى  %23.97وبقيمة  131.2م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،الأم ��ر ال��ذي
�سينعك�س �إيجاباً على �أداء املجموعة وميكّنها من دخ��ول �أ�سواق
جديدة وتو�سيع �أعمالها يف امل�ستقبل� ،إ�ضافة �إلى تزويد املجموعة
ب�شبكة م��ن �أف�ضل البنوك املرا�سلة الإقليمية والعاملية ،وط��رح
خدمات ومنتجات م�صرفية جديدة ومبتكرة يف الأردن والعراق.
و�أو�ضح ال�سامل� ،أن �صندوق اال�ستثمارات العامة قد �أودع كامل
قيمة م�ساهمته يف ر�أ�س املال لدى جمموعة كابيتال بنك ،مبيناً �أن
ال�صندوق �سيقوم قريباً بت�سمية ع�ضوين جديدين لتمثيله يف جمل�س
�إدارة املجموعة ،وذلك بعد احل�صول على موافقة اجلهات الرقابية.
وذكر ال�سامل �أن كابيتال بنك قد ا�ستكمل ا�ستحواذه على بنك
�سو�سيته جرنال  -الأردن ،حيث تعد عملية اال�ستحواذ هذه الثانية
من نوعها التي يقوم بها كابيتال بنك يف �أقل من � 12شهراً ،وذلك
بعد ا�ستحواذه العام املا�ضي على �أ��ص��ول وم��وج��ودات ف��روع بنك

عوده يف الأردن والعراق.
من جانبه� ،أكد الرئي�س التنفيذي ملجموعة كابيتال بنك ،داود
الغول� ،أن النتائج املالية املتحققة يف الن�صف الأول من العام احلايل
جاءت ترجم ًة ال�سرتاتيجية املجموعة الطموحة ،حيث منا �صايف
الربح الت�شغيلي بن�سبة  %45مقارن ًة بنف�س الفرتة من العام ،2021
مم��ا انعك�س �إي�ج��اب�اً على العائد على حقوق امل�ساهمني لريتفع
ال��ى %20.6وذل��ك بعد ا�ستبعاد البنود غري املتكررة ،الفتاً الى �أن
البنك قد متكّن من حت�سني �إي��رادات��ه وهيكلة ر�أ�سماله بكفاءة،
خ�صو�صاً بعد �إ�صدار �سندات ال�شق الأول بقيمة  100مليون دوالر
يف بداية العام و�إدراجها يف بور�صة نا�سداك دبي ،ليكون بذلك �أول
م�صرف �أردين يدرج �سندات قر�ض يف البور�صة الدولية للمنطقة.
و�أظ�ه��رت النتائج املالية للم�صرف الأهلي العراقي ،من��واً يف
�صايف الأرب��اح بعد ال�ضرائب و�صل �إل��ى  7.9مليون دينار �أردين
لنهاية حزيران مقابل  4.2مليون دينار �أردين لنف�س الفرتة من
العام املا�ضي.
�أما بالن�سبة ل�شركة كابيتال لال�ستثمارات ،فقد بلغت �أرباحها
ال�صافية يف الن�صف الأول م��ن ال�ع��ام اجل ��اري 2.8مليون دينار،
وبن�سبة منو و�صلت �إل��ى  ،%38مدعومة بزيادة يف حجم الأ�صول
املدارة التي و�صلت �إلى  526.6مليون دوالر ،بالإ�ضافة الى زيادة يف
ح�سابات الو�ساطة املالية بن�سبة  %20مقارنة بالعام .2021
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البنك اإلسالمي األردني ..النموذج الفاعل..

الراية الهاشمية

مو�سى عبد العزيز �شحادة
رئي�س جمل�س الإدارة

بد�أت امل�سرية وي�ستكملها وقد �صعد بها وع ّلم الكثريين من خالل التطبيق
يف اقت�صاد البنك الإ��س�لام��ي بعد ان وف��ر االف�ت��اء والغطاء ال�شرعي ال�سليم،
وا�ستقطب قناعات العمالء و�أقبلوا عليه وتعاملوا معه وعبرّ وا عن ر�ضاهم بهذا
التدفق الوا�سع والت�أييد امل�ستمر وتو�سيع قاعدة العمالء..
مل يعد البنك بحاجة الى التب�شري مب�ساراته ور�ؤيته وا�سلوبه ،فقد ا�ستقر
ل��ه ذل��ك ح�ين ترجمت االدارة ال��واع�ي��ة امل��راف�ق��ة ل��ه منذ االن�ط�لاق��ة ك��ل ذلك
بحر�ص ووعي وم�س�ؤولية..
ارتبط ا�سم مو�سى �شحادة بالبنك الإ�سالمي االردين يف م�سرية م�شرتكة
ظل �شحادة فيها الرئي�س التنفيذي ثم رئي�س جمل�س االدارة يف فرتات متعاقبة
حتى غدا التقليد را�سخا والنتائج املوعودة متحفظة والر�ضى بالتزام ال�شريعة
هو الكنز الذي ال يفنى..
مل اك��ن ادرك من قبل حجم ال�شعبية التي يحظى بها البنك الإ�سالمي
االردين حتى واظبت على متابعة نتائجه وق��راءة تقاريره ال�سنوية وح�ضور
اج�ت�م��اع��ات هيئاته ،وح�ت��ى اح�ت�ف��االت��ه باليوبيل وم��ا بعد ذل��ك وق�ب��ل جائحة
الكورونا حتى بلغ اوجه ،ثم قدراته على التكيف وقبوله للتحديات واحتوائها
والقفز عن عقباتها لي�س بالهروب وامنا باحللول حتى غدا منوذجا لي�س بني
البنوك من ف�صيله بل ومن البنوك العامة ب�شكل عام..
اليوم جم��ددا تقر الهيئة العامة للبنك الإ�سالمي االردين يف اجتماعها
 43تو�صية جمل�س االدارة بتوزيع ارباح نقدية على امل�ساهمني  %25من ر�أ�سمال
البنك ع��ن ع��ام  ،2021ليكون ال��رق��م كبريا ومفاجئا اذ بلغ  50مليون دينار،
�صحيح اننا مل ن�ستطع ان نح�ضر اجتماع الهيئة العامة التي عقدت بوا�سطة
االت�صال املرئي وااللكرتوين بح�ضور ال�شخ�صية امل�صرفية املخ�ضرمة ال�سيد
مو�سى �شحادة رئي�س جمل�س االدارة وبح�ضور اع�ضاء املجل�س وامل��دي��ر العام
الدكتور ح�سني �سعيد الذي كان اختياره للموقع موفقا ومن�سجما مع «النوتة»
املقررة لالحتفال امل�ستمر بالنتائج الباهرة .
قلنا با�سم اهلل وت�أملنا �صور اجلل�سة ،وادركنا حجم الر�ضا على الوجوه فهذا
مو�سم قب�ض الأرباح ،وحتريك ال�سوق ..كما �أن هذا زمن االطالع على اخلطة
امل�ستقبلية التي رافق ا�شهارها ذلك..
كنت دائ�م��ا ا�سجل كلمات ال�سيد مو�سى �شحادة لأن�ه��ا كا�شفة لي�ست عن
حالة البنك مب�صداقية عالية وامنا عن �صيغة االقت�صاد العام الذي يتحرك
فيه البنك االردين الإ�سالمي ،وبالتايل ا�ضاءة لهذا الواقع وكيفية التعامل مع
حتدياته والتفوق عليها..
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الدكتور ح�سني �سعيد
الرئي�س التنفيذي /املدير العام

لقد ا�ستطاعت االدارة العليا للبنك ان توفر تعاوناً مكن املاي�سرتو من
تقدمي معزوفة النجاح وب��دق��ة وان�سجام ،وت�ع��اون ف��االط��راف كافة يف البنك
متعاونة �سل�سة وحري�صة ،ول��ذا كانت امل��راح��ل التي م� ّر بها البنك يف ال�سراء
وال�ضراء مقروءة ووا�ضحة..
لعل �أول االنت�صارات التي زفها �شحادة للعمالء ان البنك حافظ على ح�صته
من ال�سوق امل�صريف االردين فيما ن�سبته منها  %15.5وترجمة ذلك من اجمايل
ودائع وح�سابات العمالء لدى البنوك العاملة يف االردن حوايل  % 13وبالتايل بلغ
حجم موجودات البنك الى جمموع موجودات البنوك العاملة داخل االردن .. %9.6
املدير العام الرئي�س التنفيذي ادلى بدلوه يف يوم اجلرد ال�سنوي املعلن هذا
حني قال الدكتور �سعيد ان البنك ا�ستطاع ان ي�سجل ارتفاعا حيث حقق ارباحا
�صافية قبل ال�ضريبة بلغت  96.5مليون دينار وبعد ال�ضريبة  59.1دينار وهذه
ن�سبة مرتفعة عما كان عليه البنك قبل �سنة..
كما ذ ّكر الدكتور �سعيد بارتفاع ارب��اح اال�ستثمار امل�شرتك لت�صل الى 214
مليون دينار لهذا العام  2021مقارنة مع  200مليون للعام الذي �سبق ،كما منت
حقوق امل�ساهمني بن�سبة  %7.4لت�صل الى حوايل  510ماليني دينار وبلغت ن�سبة
كفاية ر�أ���س امل��ال ح��وايل  % 23.01كما حافظ البنك على حمفظته االئتمانية
وج��ودة ا�صوله حتى بلغت الديون غري العاملة فقط  % 2.57ون�سبة تغطيتها
عالية  % 115.4وبلغت موجودات البنك حتى نهاية  2021الى  5.953مليار دينار
وبن�سبة منو .%9.7
وم�ضى الدكتور ح�سني يزف املزيد من االخبار واالرقام االيجابية وخا�صة
ما ذهب منها الى تنويع وتوزيع اال�ستثمارات والتمويالت لت�صل ن�سبة النمو يف
اجمايل ار�صدة التمويل الى  %10.7وتقدر بـ  7.741مليار دينار..
ومل يفتت الدكتور �سعيد ان يذكر اه��م اجن��ازات البنك خ�لال ع��ام 2021
فذكر منها ما نفذه البنك يف جمال التقنيات امل�صرفية والتطور والتحديث
يف �شتى املجاالت من خالل قنواته االلكرتونية وقائمة طويلة من اخلدمات
التي تهم العمالء ،والتي متيز فيها البنك عن كثري من البنوك الأخ��رى..
وخا�صة اخلدمات الرقمية لقطاع ال�شركات (نظام اي فواتريكم) والعديد من
املن�صات الرقمية ،كما اجنز ما بلغ  %14من عدد ال�صرافات االلية العاملة يف
اململكة بت�سجيل الرقم �� 300ص��راف ..وهناك م�شاريع ك�شف عنها اي�ضا مثل
حتول املنظومة البنكية وم�شروع التوثيق احليوي والبطاقات الرقمية وخدمة
ال�سحب ب��دون بطاقة الى جانب منتجات اخ��رى جديدة تلبي رغبات الزبائن
وتن�سجم مع ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحاء.

تهنئة وتربيك
البنك اإلسالمي األردني
موسى عبد العزيز شحادة
رئيس مجلس اإلدارة
والدكتور حسين سعيد
الرئيس التنفيذي
وأسرة البنك

يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني

بمناسبة األعياد الوطنية

راجني املوىل عز وجل أن يمد يف يف عمر جاللتكم وولي عهدكم األمني وأن يحفظكم ذخرا
وسندا ألردننا الحبيب وأن يعيد هذه املناسبة على اململكة بالخري واليمن والربكات
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بنك االستثمار العربي األردني
يستكمل استحواذه ىلع
األعمال املصرفية لبنك

الكويت الوطني يف األردن

هاين القا�ضي
رئي�س جمل�س الإدارة

�أع �ل��ن ب�ن��ك اال��س�ت�ث�م��ار ال �ع��رب��ي الأردين –  AJIBعن
ا�ستكماله جلميع �إج��راءات انتقال العمليات امل�صرفية لبنك
الكويت الوطني يف الأردن يف � 25أيار .2022
و�أ�شار رئي�س جمل�س �إدارة بنك اال�ستثمار العربي الأردين،
ه��اين القا�ضي ،ال��ى �أن عملية اال�ستحواذ على بنك الكويت
الوطني يف الأردن متت ب�سال�سة و�أجن��زت يف وقت قيا�سي مل
ي�ستغرق �أكرث من ثالثة �أ�شهر من تاريخ توقيع االتفاقية مع
بنك الكويت الوطني ل�شراء �أعماله يف الأردن.
ورح��ب القا�ضي بان�ضمام عمالء بنك الكويت الوطني -
ّ
الأردن ال�سابقني الى بنك اال�ستثمار العربي الأردين ،م�ؤكداً
ال�ت��زام البنك بتقدمي خ��دم��ات ومنتجات م�صرفية �شاملة
ومتقدمة تلبي كافةاحتياجاتهم امل�صرفية.
و�أ��ش��ار القا�ضي� ،إل��ى �أن عملية الإ�ستحواذ هي ج��زء من
ا�سرتاتيجية التو�سع لأعمال بنك اال�ستثمار العربي الأردين
والتي ت�سارعت وتريتها خالل العقد املا�ضي وكان من �ضمنها
اال�ستحواذ على الأع�م��ال امل�صرفية لبنك  HSBCيف الأردن
عام  ،2014وال��ذي ك��ان يعد يف حينه �أك�بر بنك �أجنبي عامل
يف ال�سوق الأردين ،مو�ضحاً �أن قدرة بنك اال�ستثمار العربي
الأردين وخ�برت��ه يف ع�م�ل�ي��ات اال� �س �ت �ح��واذ واج� � ��راءات نقل
الأعمال و�سالمة ومتانة و�ضعه املايل �أ�سهمت يف �إجناح عملية
اال�ستحواذ ه��ذه ،والتي �سرت�سخ من مكانة البنك يف ال�سوق
امل�صريف الأردين.
وجت��در الإ��ش��ارة �إل��ى �أن عمالء بنك الكويت الوطني يف
الأردن ال�سابقني �سيتمتعون بخدمات متكاملة ومميزة من
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خ�لال جمموعة متطورة م��ن املنتجات واحل�ل��ول امل�صرفية
اخل��ا� �ص��ة ب� ��الأف� ��راد وال �� �ش��رك��ات واخل ��دم ��ات اال��س�ت�ث�م��اري��ة
واخل��دم��ات امل�صرفية اخلا�صة ،بالإ�ضافة �إل��ى �شبكة وا�سعة
من ال�ف��روع واملكاتب وال�صرافات الآل�ي��ة املنت�شرة يف مواقع
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة وال�ت�ج�م�ع��ات ال���س�ك��ان�ي��ة وامل �ن��اط��ق ال�ت�ج��اري��ة
الرئي�سية على امتداد الأردن ،كما يوفر البنك حزمة عري�ضة
من اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية الأك�ثر تقدماً وميزات
ا�ستثنائية تتيح للعمالء ب� ��إدارة ح�ساباتهم ب��أم��ان و�سهولة
و�إج � ��راء م�ع��ام�لات م��ال�ي��ة م�ت�ن��وع��ة ع�ل��ى م ��دار ال���س��اع��ة من
�أي م�ك��ان ويف �أي وق��ت م��ن خ�لال اخل��دم��ات امل�صرفية عرب
الإن�ترن��ت (� )AJIB Onlineأو عرب تطبيق املوبايل البنكي
(.)AJIB Mobile
بالإ�ضافة الى ذلك� ،سيتمكن عمالء بنك الكويت الوطني
ال�سابقون من اال�ستفادة من اخلدمات امل�صرفية التي يقدمها
بنك  AJIBعلى ال�صعيد اخلارجي يف فرعه يف ليما�سول –
قرب�ص واالحتاد الأوروبي املرخ�ص خلدمة العمالء ولإجراء
كافة �أن��واع العمليات امل�صرفية داخ��ل �أو خ��ارج قرب�ص ،كما
�سيتمكن العمالء من اال�ستفادة من خدمات بنك اال�ستثمار
العربي الأردين – قطر (ذ.م.م ).وال��ذي يعمل على �إدارة
�أع�م��ال البنك يف قطر ومنطقة دول اخلليج ،بالإ�ضافة الى
بنك الأردن ال��دويل ( )JIBوال��ذي يعترب بنكا حليفا لبنك
 AJIBومقره لندن  -اململكة املتحدة ،ويقدم خدمات م�صرفية
وا�ستثمارية وخدمات بنكية خا�صة للعمالء وال�شركات داخل
اململكة املتحدة �أو خارجها.

تهنئة وتربيك
بنك االستثمار العربي األردني
هاني القاضي
رئيس مجلس
اإلدارة

وأسرة البنك

يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني

بمناسبة األعياد الوطنية

راجني املوىل عز وجل أن يمد يف يف عمر جاللتكم وولي عهدكم األمني وأن يحفظكم ذخرا
وسندا ألردننا الحبيب وأن يعيد هذه املناسبة على اململكة بالخري واليمن والربكات
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جامعة الزيتونة األردنية
جامعة الزيتونة األردنية تحتفي بتخريج الفوج
السادس والعشرين من طلبة الكليات العلمية

رئيس الجامعة الدكتور محمد املجالي
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احتفلت جامعة الزيتونة الأردنية بتخريج
الفوج ال�ساد�س والع�شرين من طلبة الكليات
العلمية للف�صل الدرا�سي الثاين 2022/2021
والذي رعاه معايل الدكتور ب�سام التلهوين.
و�أك � ��د رئ �ي ����س اجل��ام �ع��ة ال��دك �ت��ور حممد
امل �ج��ايل �أن ت�خ��ري��ج ه ��ذا ال �ف��وج م��ن الطلبة
ي�شكل حمطة م�ضيئة من حمطات الإجناز يف
هذه اجلامعة العزيزة ،حيث حر�صت اجلامعة
م�ن��ذ ال �ي��وم الأول لت�أ�سي�سها ع�ل��ى �أن تقدم
للوطن النماذج الأرقى من الطلبة اخلريجني
ممن قدموا �صورة مبهجة عنها ،وعملوا بكل
جد و�إخال�ص ووفاء و�إخال�صا للوطن و�أهله.
وبني حر�ص اجلامعة على �أن تكون جزءا
ال يتجز�أ من هذا الوطن اخلري وحمل ر�سالة
تعليمية نبيلة ،حتى حتقق لها م��ن ال�شهرة
ما مل يتحقق لكثري من اجلامعات الأخ��رى،
م�ضيفا �أن اجل��ام�ع��ة م��ا ان�ف�ك��ت ت �ق��دم لهذا
الوطن خرية ال�شباب ،و�أن �إجنازاتها املتتالية
وجن��اح��ات�ه��ا امل�م�ي��زة ع�ل��ى ك��اف��ة الأ� �ص �ع��دة ما
جاءت �إال ت�أكيدا على �أن العمل فيها يتم وفق
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات م�ت�ك��ام�ل��ة ،وب��رام��ج متناغمة
وتخطيط �سليم.
و�أو�� � �ض � ��ح امل � �ج ��ايل �أن ع � ��دد ال �ط �ل �ب��ة يف
اجلامعة لهذا العام بلغ �أحد ع�شر �ألف طالب
وطالبة وهو عدد مل تبلغه �أي جامعة خا�صة
�أخ��رى ،وم��ا ك��ان لهذا �أن يتحقق دون العمل
ب��روح الفريق ال��واح��د والعمل وف��ق م�ؤ�س�سية
م�ن���ض�ب�ط��ة م �ن �ظ �م��ة ،ومت� �ي ��زت ع ��ن غ�يره��ا
ب�ح���ص��ول ك��اف��ة ك�ل�ي��ات�ه��ا ع�ل��ى � �ش �ه��ادة �ضمان
اجلودة الأردنية ،بالإ�ضافة �إلى ح�صول كليتي
ال�صيدلة والهند�سة على ��ش�ه��ادات االعتماد
الأمريكية.

و�أ�شار �إلى التطور املميزالذي �شهدته الزيتونة الأردنية يف جمال البحث
العلمي ،والتقدم على �سلم الت�صنيفات املحلية والعربية والعاملية ،بالإ�ضافة
�إل��ى توقيع االتفاقيات الدولية الفاعلة ،وعقد امل��ؤمت��رات العلمية ،وتفوق
الطلبة يف امتحانات الكفاءة ومتيزها يف خدمة املجتمع املحلي.
ويف نهاية كلمته بارك املجايل للطلبة وذويهم هذا النجاح ومتنى لهم
م�ستقبال طيبا� ،آم�لا �أن يكونوا عند ح�سن الظن بهم� ،سفراء حقيقيني
للجامعة.
ويف كلمته بالنيابة عن اخلريجني �شكر الطالب حذيفة العكايلة من
كلية الهند�سة والتكنولوجيا الأهايل الداعم املعنوي الأول وال�سند احلقيقي،
والقائمني على اجلامعة و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية والإدارية فيها ،وقال:
ن�شهدكم �أمام اهلل ،وعباده ب�أن نكون م�س�ؤولني عن هذه الأمانة ،ون�س�أل اهلل
�أن يجعل هذا اليوم انطالقة جديدة يف م�سرية العلم والعمل ،و�أن يبارك
خطانا ،وي�سدد مم�شانا ،ويعمر بنا �أوطاننا.
ويف نهاية االحتفال �سلَم راعي احلفل ال�شهادات للطلبة اخلريجني وقدم
اجل��وائ��ز للطلبة املتفوقني ،وبلغ ع��دد اخلريجني  599طالبا وطالبة من
كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات وكلية ال�صيدلة وكلية التمري�ض وكلية
الهند�سة والتكنولوجيا وكلية العمارة والت�صميم.
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مجموعة البداد كابيتال
نوفر حلوال ذكية

وصديقة للبيئة

للهياكل الخارجية
منذ ظهورها عام 1971
وهي االختيار األول
للعائلة املالكة يف
أبوظبي للمباني
املؤقتة والدائمة
وسعت مجموعة
البداد كابيتال قدراتها
وانتشارها الجغرايف
نظاما بيئ ًيا
اآلن لتقدم
ً
متكاملاً من الحلول
الذكية للهياكل
الخارجية والفعاليات
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عن د .فطين حسين البداد
رجل �أعمال و�إعالمي �أردين اجلن�سية من �أ�صول ف�سطينية (جبع – جنني) ،ولد يف مدينة
الكويت عام  ،1967وهو االبن الثاين للحاج ح�سني البداد ،عميد العائلة التي عرفت بتاريخها
الكبري يف جمال االقت�صاد والتجارة يف الإمارات العربية املتحدة والعامل.
يتمتع الدكتور فطني البداد بخربات وا�سعة يف االقت�صاد وال�صناعة واال�ستثمار وت�أ�سي�س
ال�شركات الكربى ،كما عرف بو�صفه واحداً من الوجوه الإعالمية� ،إذ �أ�س�س وقاد جمموعة
�إعالمية متكاملة �ساهمت يف حتول ال�صحافة الأردنية نحو الإعالم االلكرتوين.
بد�أ الدكتور فطني البداد تعليمه اجلامعي العايل يف الواليات املتحدة االمريكية حيث
ح�صل على بكالوريو�س يف �إدارة العلوم املالية والقانونية ،ومن ثم ح�صل على درجة املاج�ستري
يف الإع�ل�ام واالت���ص��االت م��ن جامعة �آدم �سميث – وا�شنطن يف ع��ام  2002ول�شغفه الكبري
يف العلم� ،أكمل درا�سته العليا وح�صل على �شهادة الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية من نف�س
اجلامعة يف العام .2007
ي�شغل الدكتور فطني البداد حالياً ،العديد من املنا�صب الإدارية العليا� ،إذ ير�أ�س جمل�س
�إدارة البداد كابيتال يف الإم��ارات العربية املتحدة ،وجمل�س �إدارة «البداد القاب�ضة» ومقرها
اململكة الأردنية الها�شمية ،ويتولى رئا�سة جمل�س �إدارة «فطني البداد القاب�ضة» االقت�صادية،
وهو �أي�ضاً رئي�س جمل�س �إدارة جمعية البداد اخلريية.
ميتلك الدكتور فطني البداد بال�شراكة مع �أخيه زايد البداد جمموعة «البداد كابيتال»
التي �أ�س�ساها يف دب��ي كما قاما بت�أ�سي�س جمموعة «ال�ب��داد القاب�ضة» يف عمان  ..وتعرف
املجموعتان بو�صفهما جمموعتني رائدتني يف عدد من ال�صناعات واال�ستثمارات يف الوطن
العربي وال�شرق الأو�سط.
�أ�س�س الدكتور فطني البداد جمموعة من ال�شركات الرائدة يف عملها حملت ا�سمه «فطني
البداد القاب�ضة» ،والتي ت�ضم �شركة «فطني البداد لال�ستثمارات» �إ�ضافة �شركات متخ�ص�صة
باال�ستثمار ال�صناعي وال�سياحي والعقاري �إ�ضافة �إلى جمموعة «قنوات البث االردنية» التي
تن�شط يف املجال الإع�لام��ي املرئي وامل�سموع واملكتوب .وتقدمي خدمات �إعالمية وثقافية
متنوعة ومتكاملة ،وين�ضوي حتت مظلتها العديد من امل�شاريع الإعالمية.
�أ�صدر الدكتور فطني البداد كتاب «العالقات الأردنية الفل�سطينية» ،ويقوم بكتابة عمود
�أ�سبوعي �سيا�سي يف كل من موقعي «املدينة الإخبارية» و«جي بي �سي الإخبارية».

ن � �ق ��دم جم� �م ��وع ��ة م �ت �ن��وع��ة م��ن
خدمات الفعاليات ال�ستكمال هياكلنا.
قدمت ال�ب��داد كابيتال  18هيكال
خمتلفاً م�ف��رو��ش��ة �أث ��اث منا�سبات لـ
@ liwadatefestival 2022وجمهزة
بتكييف ال �ه��واء والإ�� �ض ��اءة والأث� ��اث
والإك �� �س �� �س��وارات .ب�ع�ي��دا ع��ن الهياكل
امل ��ؤق �ت��ة وال ��دائ� �م ��ة ،ت �ق��دم جم�م��وع��ة
كاملة من اخلدمات .نحن نقدم نظاما
بيئيا كامال حللول الف�ضاء اخلارجي.

عودة إلى مشاريعنا الضخمة
مزيجنا الفريد من الهياكل ي�سمح لنا بخدمة عمالئنا ب�شكل
�أف�ضل ،هناك دائ ًما حل �إذا كان لديك م�ساحة .نحن ال نتوقف �أب ًدا
حتى نت�أكد  %100من �أننا �أن�ش�أنا �أف�ضل حل ممكن للف�ضاء لعمالئنا.

البداد يقدم حلوال متكاملة ملختلف �أنواع
الهياكل مع �أن�سب ت�صميم امل�شروع ومعدات
عالية اجل��ودة وخدمة خم�ص�صة من الأل��ف
�إلى الياء.
هياكل ال�صدف متينة للغاية مما يجعلها
اخل�ي��ار الأم �ث��ل لتلبية اح�ت�ي��اج��ات عمالئنا،
ميكن ا�ستخدامها يف �صاالت كبار ال�شخ�صيات،
واملنا�سبات اخلارجية ،واحلدائق ،واحلفالت
املو�سيقية ال�صغرية
• مقاومة للأ�شعة فوق البنف�سجية
•  PVC
• مقاومة الرياح  160كم�/ساعة
•  GSM 1050من  PVCعايل اجلودة
• تركيب �سريع و�سهل
• �ضمان � 5سنوات
• متوفر الآن يف � 3أح �ج��ام 25 :مرتا
مربعا  40 -مرتا مربعا  70 -مرتا مربعا.
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املزود العاملي الرائد ملجموعة
واسعة من أفضل حلول الفضاء
الخارجي
حلول كاملة .النظام البيئي يحول الهياكل اخلارجية �إلى
م�ساحات ذات مغزى.
هيكل ال�شد هو هيكل يتكون من مثل الن�سيج والكابالت
واملو�صالت وقوة التوتر بدون �ضغط �أو انحناء.
يتم حت��وي��ل ق��وى ال�ضغط واالن�ح�ن��اء �أو انتقالها �إل��ى
عنا�صر داعمة مثل الأعمدة �أو ال�صابور �أو امل�ؤ�س�سات.
البداد تقدم هياكل ظالل قيا�سية عالية اجل��ودة وتوفر
احلماية من �أ�شعة ال�شم�س للم�ساحات ال�سكنية والتجارية
اخلارجية .هذه الهياكل متوفرة يف ت�صاميم مبنية بالكامل �أو
جزئيا با�ستخدام خيارات مواد خمتلفة مثل ال�صلب وال�صلب
�أو الناعم  PVCالتي �ستكمل وت�ضيف جماال �إلى امل�ساحة.

البداد مناسك
كانت جمموعة البداد كابيتال وال ت��زال بف�ضل اهلل ج��زءا رئي�سيا يف عملية
ال�شعائر املقد�سة مبو�سم احل��ج وذل��ك من خ�لال �شركة البداد للمنا�سك ال��ذراع
الرئي�سية ملجموعة البداد يف موا�سم احلج من خالل م�شاريعها ال�ضخمة يف كل
من منى وعرفات ومزدلفة خلدمة ما يزيد عن � 400ألف حاج..
ويفتخر البداد منا�سيك بكونه �أول مقدم رئي�سي خلدمات الإقامة الفاخرة
للحج ،مت جتهيز جبل عرفات بغرف �إقامة كبار ال�شخ�صيات وخيارات �صالة كبار
ال�شخ�صيات للحجاج الذين لن يتهاون على راحتهم .مل تكن خدماتنا مقت�صرة
على توفري الهياكل!
 مكيف هواء خم�ص�ص وحدات املرحا�ض اجلاهزة خزان مياه �أثاث �سجادة وبطانة مولدات كهرباء �إلكرتوميكانيكي �أبراج الإ�ضاءة نظام الإ�ضاءة -الأ�سطول اللوج�ستي
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البداد للبناء
ال �ب��داد للبناء يعترب الع�ب��ا رئي�سيا يف ق�ط��اع ال�ب�ن��اء .نقوم
بت�صميم وبناء البنية التحتية واملرافق التي ت�ساعد على حت�سني
احلياة اليومية والتنقل للجميع.
نقدم جمموعة �شاملة من القدرات يف البناء والهند�سة املدنية
و MEPوالتخ�ص�صات املتعلقة بالتعاقد (التقنيات الأر�ضية
وال�ه�ي��اك��ل وامل �ط��ارات وال��رع��اي��ة ال�صحية وال���ض�ي��اف��ة والتعليم
والدفاع والنفط والغاز).

الهياكل الذكية
الهياكل الذكية من البداد هي احلل
الأمثل جلميع الفعاليات واملنا�سبات �سواء
امل�ع��ار���ض او الفعاليات ال�ضخة او حتى
حفالت الزفاف .
تتميز الهياكل الذكية مبوا�صفات
مم�ي��زة تُلبي جميع اح�ت�ي��اج��ات العمالء
باال�ضافة �إلى انها ميكن جتيهزها بالكامل
بال�ستائر وح�ل��ول ال��واج�ه��ات املميزة من
ال�ب��داد التي ت�ضيف مل�سة جمالية رائعة
ٌمبهرة للنظر ب�أقل التكاليف.

وحــدات مســبقة الصنــع
ن�ق�ـ�ـ��وم ب��إن���ش�ـ�ـ��اء وح �ـ �ـ��دات م�ســبقة ال���ص�ن�ـ�ـ��ع متنوعــة
ومتعــددة الأغ��را���ض للم�ســاحات املختلفــة مبــا فــي ذلــك
املكاتــب والتخزيــن والإق��ام��ة واملرافــق امللحقــة بال�ســكن.
لقــد قامــت البــداد ب�إعــادة �صياغــة عمليــة البنــاء ب�أكملهــا
مــن خــالل حتويــل �أن�شــطة البنــاء �إلــى من�شــ�آتنا التــي يتــم
التحكــم فيهــا خــارج املوقــع .يتــم ت�صنيــع وحداتنــا اجلاهــزة
وجتميعهــا م�ســبقا وت�ســليمها �إلــى موقــع البنــاء جاهــزة
للرتكيــب مما يربز مفهــوم (التو�صيــل والت�شــغيل) املثالــي
ملجموعــة متنوعــة مــن ال�صناعــات.
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يوبيل
ذهبي
للبداد..
ميراث
كبير
وناجح..
الراية الهاشمية
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و�أن��ا �أق��ر�أ الكم الهائل من املعلومات عن
�شركة «البداد» منذ ت�أ�سي�سها عام � ،1971أي �أنه
م�ضى عليها �أك�ثر من � 50سنة ،و�أنها عا�شت
اليوبيل الذهبي لها وهي باجتاه املا�سي ،وكنت
�أرى ان��ه م��ن ال���ض��روري �أن ت��د ّون ك��ل �أعمال
�إجنازات هذه ال�شركة يف جملد واحد يحفظ
تاريخ م�سريتها ليظل بني يدي كل املعنيني
ليطالعوا ه��ذه امل�سرية الع�صامية التي كان
الف�ضل يف انطالقتها للحاج ح�سني البداد،
وال ��ذي ال ب��د �أن يكتب ع��ن ح�ي��ات��ه العملية
والغنية واملثابرة بالتف�صيل باعتباره �صاحب
الف�ضل الأول يف بناء هذه امل�سرية..
�إن ال�شركة والإمارات تو�أمان ..فقد ولدا
م�ع�اً فاال�ستقالل ووالدة �شركة ال �ب��داد كانا
معا �إذ �أن ال�شركة ول��دت ع�شية اال�ستقالل
و�صاحبته ،ومنت يف ظله وظللت وف ّية له �إلى
�أن قطفت من ثماره..
�إن كتابا �شامال يروي ق�صة هذه ال�شركة
منذ اللحظة الأولى بات �ضروريا خا�صة و�أن
م�صادر منوعة بع�ضها من الأر�شيف امل��دون
واملن�شور والآخر من الأ�شخا�ص الذين زاملوا
احل��اج ح�سني ال�ب��داد وعاي�شوه و�صادقوه �أو
تعاملوا معه ،وه ��ؤالء م��ا زال��وا يحفظون يف
��ص��دوره��م ال�ك�ث�ير ال ��ذي ال ي�ج��وز �أن ي�ترك
حتى ين�سى..
ف�أيادي الراحل الكبري البي�ضاء ما زالت
م��اث�ل��ة ي�شهد ل�ه��ا ال �ك �ث�يرون مم��ن ه��م على
ا�ستعداد للإدالء ب�شهاداتهم �إلى جوار �شهادات
افراد العائلة..
ال �أع��رف �شركة �أو جمموعة قاب�ضة او
�سواها تنوعت منتجاتها كما البداد كابيتال،
وقد دخلت �أ�سواق دول عديدة عربية و�أجنبية

من موقع التميز واالق�ت��دار ،وك�سبت الكثري
من ال�شهادات ،وما الأردن �إال منوذج على ذلك،
�إ�ضافة ملا �أ�س�ست له و�ساهمت فيه يف الإمارات
ودول اخلليج واململكة العربية ال�سعودية ودول
اجنبية �أخرى عديدة عرفت القاعات املتنقلة
التي كانت امل�ساهمة العربية الأبرز يف معركة
الب�شرية �ضد وباء كورونا..
ي�ستطيع �أخ ��ي ال��دك �ت��ور ف�ط�ين ال �ب��داد
�أن يكون ق ّيما على ه��ذا الكتاب الكبري ،و�أن
ي�صحح فيه الكثري �إذ �أن��ه �سيكتب على �ضوء
هديه و�إر�شاده ،كما �سيكون لل�شريك زايد دور
وم�ساهمة يف ذل��ك� ،إ�ضافة �إل��ى بع�ض م��دراء
البداد كابيتال و�شهودها ،و�سيكون الكتاب يف
(� )400صفحة مع �صور ملونة..
فالكتاب وامل�ؤ�س�س �صنوان ال ينف�صالن،
وال�ك�ت��اب��ة عنهما تنطلق م��ن نقطة ال�صفر،
فهذا املهاجر من فل�سطني �إلى الإمارات ر�سم
��ص��ورة جميلة للمهاجر اجل��اد ال��ذي �ضحى
وعمل ،وربطته بالقائد الكبري ال�شيخ زايد
رحمه اهلل -املعرفة وال��ود واالح�ت�رام ،فقدظ��ل ي��رى فيه �إن�سانا �إيجابيا معطاء ،وظل
امثال احلاج ح�سني البداد يبي�ضون وجه كل
مهاجر وك��ل فل�سطيني و�صل �إل��ى الإم ��ارات
و�أعطى دون احت�ساب ودون تردد..
«واهلل ال ي�ضيع اج��ر من �أح�سن عمال»،
وه �ك��ذا ك ��ان ف ��راي ��ات ال� �ب ��داد ك��اب �ي �ت��ال الآن
م��رف��وع��ة يف ال �ع��دي��د م ��ن ال �ع��وا� �ص��م ،وه��ي
ترفرف على مقر ال�شركة يف الإم��ارات حيث
يعتز الإماراتيون بها ،وهو االعتزاز الذي ذكر
�أم ��ام ج�لال��ة امل�ل��ك م��ن ح�ين ا�ستنه�ض همة
الإماراتيني ف�س ّموا له «البداد كابيتال» وكانت
خري من ي�ست�صرخ به.

تهنئة وتربيك

مجموعة البداد
القابضة
ممثلة برئيس مجلس اإلدارة
الدكتور فطني البداد
والرئيس التنفيذي زايد البداد
وأسرة املجموعة
يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني

بمناسبة األعياد الوطنية

راجني املوىل عز وجل أن يمد يف يف عمر جاللتكم وولي عهدكم األمني وأن يحفظكم ذخرا
وسندا ألردننا الحبيب وأن يعيد هذه املناسبة على اململكة بالخري واليمن والربكات
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شركة التأمين الوطنية
تعلن عن توزيع  %10أرباحا نقدية

منال جرار  /املدير العام
ت�أ�س�ست �شركة الت�أمني الوطنية �سنة  1965يف االردن
م��ن خ�لال جمموعة مم�ي��زة م��ن رج��ال الأع �م��ال لتقدمي
خدمات ت�أمينية مميزة للقطاعني اخلا�ص والعام �ضمن
�أعلى املعايري املطلوبة.
تتعامل �شركة الت�أمني الوطنية مع كربيات �شركات
�إعادة الت�أمني العاملية مثل ()Swiss-Re & Munich-Re
وذلك لتزويد العمالء ب�أعلى درجات الأمان ,وتهتم �شركة
الت�أمني الوطنية �أي�ضا بالرتكيز على اخلدمات املقدمة
وعلى راحة عمالئها.
وتعترب عالقة �شركة الت�أمني الوطنية مع عمالئها هي
�أ�سا�س الأعمال لدى ال�شركة والتي بدورها و�ضعت خطة
بعيدة الأمد للمحافظة على هذه املنظومة.
و�أعلنت �شركة الت�أمني الوطنية «�أع ��رق ال�شركات يف
قطاع الت�أمني» عن قرار جمل�س �إدارة ال�شركة املنعقد يوم
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الثالثاء امل��واف��ق  2022/2/22القا�ضي بالتو�صية للهيئة
العامة بتوزيع �أرباح نقدية بن�سبة  %10من ر�أ�سمال ال�شركة
املدفوع والبالغ ( )8ماليني دينار.
�إن �أرق��ام ونتائج �شركة الت�أمني الوطنية وبالرغم من
كل الظروف االقت�صادية والتحديات الناجمة عن جائحة
كورونا والتي �ألقت بظاللها على كل القطاعات االقت�صادية
والإن �ت��اج �ي��ة وامل��ال �ي��ة م�ب���ش��رة وج �ي��دة م �ق��ارن � ًة م��ع نتائج
ال�شركات الزميلة الأخ��رى ،وه��ذا يعود للر�ؤية واخلطط
والإ�سرتاتيجيات التي و�ضعها جمل�س الإدارة بعناية وتوازن
و�سيا�سة وق��درة ،كما �أن النتائج كانت مبهرة بعد ترجمة
الإدارة التنفيذية ممثلة ب��ال��دك�ت��ورة م�ن��ال ج ��رار امل��دي��ر
العام لل�شركة وكل العاملني يف خمتلف الدوائر والأق�سام
باخلطط وال��ر�ؤى �إلى برنامج عمل حولت التحديات �إلى
فر�ص انعك�ست على ال�شركة وو�ضعها ومكانتها وح�ضورها
يف خارطة الت�أمني الأردين.

ملف التأمين

شركة الشرق األوسط للتأمين

زيد قعوار
رئي�س جمل�س الإدارة

�شركة ال�شرق االو��س��ط للت�أمني ه��ي ث��اين اق��دم �شركة
ت�أمني اردنية .ت�أ�س�ست ال�شركة يف عمان عام  1962م مملوكة
بالكامل للقطاع اخل��ا���ص .امل�ساهمون م��ن رج��ال االع�م��ال
ال�ب��ارزي��ن وامل�صرفيني وال�صناعيني وال�ت�ج��ار� .شركة اك�سا
الفرن�سية من بني امل�ساهمني بح�صة .%20
��ش��رك��ة ال���ش��رق االو� �س��ط ل�ل�ت��أم�ين تكتتب جميع ان��واع
الت�أمني احلياة وغري احلياة.
ان فهم احتياجات عمالئنا وتلبيتهم هو هدف رئي�سي
ل �ل�ادارة ال�ت��ي ت�سعى ب��ا��س�ت�م��رار لتح�سني م�ستوى خدمة
العمالء.
يقول الرئي�س التنفيذي لل�شركة :نحن نخدم العمالء
من مكتبنا الرئي�سي يف عمان و 7ف��روع يف العا�صمة واملدن
الرئي�سية يف الأردن ،و�شركتنا هي �شركة رائدة يف �سوق الت�أمني
املحلي ،حمو�سبة بالكامل وت�سعى الى تطوير �سوق الت�أمني
املحلي نحن ملتزمون بالعمل وفق اعلى معايري ومبادىء
املهنة .تقييمنا امل��ايل ( )B+Goodم��ن  A.M.Bestوهو
ي�ؤكد قدرتنا العالية على تلبية التزاماتنا ،وخدمة حمفظة
اعمالنا املتنوعة ومتطلب ر�أ�س املال املقابل للمخاطر.
تفتخر �شركة ال���ش��رق الأو� �س��ط للت�أمني بخلق فر�ص
متكافئة للجن�سني ومتكني امل��ر�أة يف مكان عملها حمققني
امل���س��اواة للجميع .ومبنا�سبة ال�ي��وم العاملي ل�ل�م��ر�أة ،ولك�سر
حاجز التحيز يف اليوم العاملي للمر�أة وخلق عامل خال من

د .رجائي �صوي�ص
الرئي�س التنفيذي

التحيز والأف �ك��ار النمطية والتمييز يف احل�م�ل��ة اخلا�صة
يف هذا اليوم ،قدمت �إدارة ال�شركة والعاملون بها التهاين
للمر�أة الأردنية وجميع الن�ساء يف الوطن العربي .
قامت اللجنة االجتماعية ل�شركة ال�شرق الأو�سط للت�أمني
بتنظيم حفل ع�شاء للموظفني يف ال�صالة الدم�شقية ،وجاءت
ه��ذه الفعالية بعد ان�ق�ط��اع ان�ع�ق��اد الأن���ش�ط��ة االجتماعية
بني املوظفني نتيجة لاللتزام بقواعد التباعد االجتماعي
املتعلقة بوباء كورونا ،وكانت �إقامة حفل الع�شاء هذا فر�صة
منا�سبة لإحياء الأن�شطة االجتماعية وزيادة �أوا�صر التوا�صل
بني املوظفني وق�ضاء وقت ممتع معا.
كما �أقامت ال�شركة حفل ع�شاء �آخر ملوظفي ق�سم مبيعات
احلياة الفردية تخلل احلفل توزيع جوائز الربع الأول لهذا
العام والذي �أقيم يف مطعم مايرز هاو�س.
وقد رحب املدير العام ،املهند�س ماجد �سمريات ،باحل�ضور
و�شكرهم على اجلهود املبذولة ،و�أكد على توجيه كافة �أ�شكال
الدعم لإجناح هذا الق�سم ،وعرب عن �سعادته لوجود العديد
من موظفي املبيعات �ضمن الكادر ل�سنوات عديدة ،والذي
ي��دل على قدرتهم على حتقيق الأه ��داف املطلوبة حتى يف
ظل الظروف ال�صعبة التي مرت على االقت�صاد خالل فرتة
اجلائحة ،و�سلم بعدها اجلوائز للحا�صلني على �أعلى �إنتاج.
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 2,631مليون دينار أرباح املساهمين
لشركة التأمين اإلسالمية لعام 2021

مو�سى �شحادة
رئي�س جمل�س االدارة
�أعلنت �شركة الت�أمني الإ�سالمية عن حتقيق نتائج مالية جيدة
يف نهاية عام  2021حيث بلغت �أرباح امل�ساهمني قبل ال�ضريبة لعام
 2021حوايل  2,631مليون دينار مقابل حوايل  2,389مليون دينار
لعام .2020
وق��ال رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الت�أمني الإ�سالمية الأ�ستاذ
مو�سى �شحادة ان جمل�س �إدارة ال�شركة اجتمع بتاريخ 2022/2/10
و�صادق على امليزانية العمومية والبيانات اخلتامية وقدم التو�صية
للهيئة العامة العادية التي �ستعقد اجتماعها بتاريخ 2022/3/31
بتوزيع �أرباح نقدية على امل�ساهمني عن العام  2021بن�سبة  %8من
ر�أ�سمال ال�شركة توزع من الأرباح املدورة لهذا العام.
كما �أ�شاد �شحادة بجهود الإدارة التنفيذية وجميع العاملني يف
ال�شركة لتحقيق تطلعات جمل�س الإدارة والتي انعك�ست على النتائج
الإيجابية التي حققتها ال�شركة خالل العام  2021لتحافظ على
املكانة املميزة لها يف القطاع الت�أميني والت�أمني التكافلي الإ�سالمي
يف الأردن ،على الرغم من خمتلف التحديات االقت�صادية والتبعات
ال�سلبية جلائحة كورونا .
وبني �شحادة ان �إجمايل الأق�ساط املكتتبة بلغ حوايل 25,188
مليون دينار مقابل ح��وايل  22,588مليون دينار لعام � ،2020أما
التعوي�ضات املدفوعة خالل عام  2021فقد بلغت ح��وايل 18,572
مليون دينار.
�أم��ا جمموع م��وج��ودات ال�شركة لعام  2021فقد بلغت حوايل
 43,042مليون دينار مقابل حوايل  41,552مليون دينار لعام 2020
بن�سبة منو ح��وايل  ،%3,6يف حني بلغت حقوق امل�ساهمني حوايل
 22,647مليون دينار مقابل حوايل  21,191مليون دينار لعام 2020
بن�سبة منو حوايل . %7
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ر�ضا دحبور
املدير العام
من جانبه قال مدير عام �شركة الت�أمني الإ�سالمية الأ�ستاذ
ر��ض��ا دح �ب��ور :ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ح��ال��ة ع��دم ال�ي�ق�ين ال�ن��اجت��ة عن
الت�أثريات ال�سلبية الناجتة عن تبعات جائحة كورونا وغريها من
ال�ضغوطات التي �أف��رزت تغيريات على �أعمال خمتلف القطاعات
ومنها القطاع الت�أميني واملناف�سة ال�شديدة يف �سوق الت�أمني املحلي
�إال �أننا نعتز مبا ا�ستطاعت �شركتنا حتقيقه وجتاوزه لتحقق نتائج
مميزة للعام  2021وت�ؤكد على ق��وة وكفاءة ال�شركة يف املحافظة
على مكانة متقدمة بني �شركات الت�أمني العاملة يف الأردن حيث مت
خالل العام  2021االحتفاظ باحتياطيات كافية ملواجهة املخاطر
تدعم من��و الأع �م��ال وحت�سن م��ن الربحية بالإ�ضافة �إل��ى وج��ود
هيئة �شرعية ت�شرف على �شرعية االعمال ،وحققت ال�شركة هام�ش
مالءة مالية ن�سبتها  %336مقابل  %327لعام .2020
كما مت جتديد كافة اتفاقيات �إعادة الت�أمني مع كربى �شركات
�إع��ادة الت�أمني والتو�سع يف االتفاقيات وذل��ك ت�أكيداً ملا حتظى به
�شركتنا من ثقة كبرية يف الأ�سواق العاملية مع احلر�ص الكبري على
م�صلحة حملة الوثائق وامل�ساهمني ،الى جانب وجود نظام حا�سوب
متطور يلبي جميع متطلبات عمل ال�شركة وت�ط��وره��ا و�سرعة
تقدمي خدماتها وتوجت جميع هذه الإجن��ازات بح�صول ال�شركة
على جائزة �أف�ضل �شركة ت�أمني تكافلي يف الأردن لعام  2021من
جملة ( )World Financeالعاملية كما اكدت الوكالة الإ�سالمية
الدولية للت�صنيف على قوة الت�صنيف االئتماين ل�شركة الت�أمني
الإ�سالمية بدرجة ( )Aومبنظور م�ستقبلي م�ستقر ،الى جانب
حمافظة ال�شركة على تقييم الدرجة االئتمانية مبعدل (– 76
 )80مما ي�شري �إلى كفاية معايري احلماية املتوفرة يف ال�شركة.

االتحاد األردني لشركات التأمين

تعيين الدكتور مؤيد
الكلوب مديرًا لالتحاد
ق ��رر جم�ل����س ادارة االحت � ��اد االردين ل���ش��رك��ات
الت�أمني يف اجتماعه الأخ�ي�ر تعيني الدكتور م�ؤيد
الكلوب مبن�صب مدير االحتاد اعتبارا من .2022/7/1
ويذكر ان الدكتور م�ؤيد لديه خربة يف االحتاد
ت��زي��د ع��ن ( � ) 20سنة حيث عمل يف دوائ ��ر االحت��اد
املختلفة الإدارية والفنية ،بعد ان التحق بالعمل فيه
اعتبارا من  2022/7/20وتدرج يف املنا�صب الوظيفية
التي كان اخرها نائبا ملدير االحتاد ملدة ( � ) 3سنوات.
وال��دك�ت��ور م��ؤي��د حا�صل على �شهادة ال��دك�ت��وراه
يف اقت�صاد الأعمال من اجلامعة الأردنية ،و�شهادتي
البكالوريو�س واملاج�ستري يف �إدارة الأعمال ،كما ح�صل
على ال�ع��دي��د م��ن ال���ش�ه��ادات املهنية وال�ت��دري�ب�ي��ة يف
الت�أمني و�إدارة املوارد الب�شرية وكذلك عمل حما�ضراً
غري متفرغ يف كلية الأعمال يف اجلامعة الأردنية يف
االقت�صاد الكلي ،وعمل اي�ضا ع�ضواً يف العديد من
اللجان اخلارجية ،منها جلنة �إ�صالح املوارد الب�شرية
يف القطاع ال�ع��ام ،واللجنة الفنية يف وزارة ال�ع��دل،
وجلنة �صياغة نظام التطبيقات الذكية ،وغريها.
كما مثل االحتاد لدى اجلهات اخلارجية املعنية
بعمل قطاع الت�أمني ،حيث مت �إجناز عدد من امل�شاريع
احل�ي��وي��ة للقطاع مثل ن�ظ��ام اخل�ب�رة ل��دى املحاكم،
وم���ش��روع �أمت �ت��ة ن�ظ��ام ال�ل�ج��ان الطبية ل��دى وزارة
ال�صحة ،كما قام بن�شر العديد من الأبحاث العلمية
يف جم�لات علمية عاملية خمت�صة بالت�أمني وامل��وارد
الب�شرية و�إدارة اجلودة ال�شاملة.
وب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة ،ت�ت�ق��دم ا� �س��رة االحت ��اد االردين
ل�شركات الت�أمني ب�أجمل التهاين والتربيكات للزميل

الدكتور م�ؤيد بثقة جمل�س ادارة االحتاد ل�شغل هذا
املن�صب الهام مل�ؤ�س�سة اقت�صادية عريقة وخا�صة ان
ق��رار جمل�س ادارة االحت��اد ج��اء باختيار اح��د ابناء
وموظفي االحتاد مما يعك�س ثقتهم الكبرية بقدرات
وامكانيات موظفي االحت��اد والذين عملت جمال�س
االدارة املتالحقة على حتفيزهم لتطوير مهاراتهم
وخ�برات�ه��م وت�شجيع التح�صيل العلمي وااللتحاق
بال�شهادات العلمية واالكادميية واملهنية.
ونتقدم يف االحتاد با�سم جميع املوظفني بال�شكر
لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س ادارة االحت��اد على �سيا�سته
احل�صيفة واعطاء الفر�صة للعاملني يف االحتاد ل�شغل
الوظائف ال�شاغرة �ضمن ال�سلم الوظيفي لالحتاد
وفقا للم�ؤهالت املطلوبة لكل وظيفة والرتكيز على
�سيا�سة االحالل الوظيفي الداخلي ومتكني املوظفني
وتطوير مهاراتهم مللء �أية �شواغر او وظائف ت�ستجد
يف االحتاد م�ستقب ً
ال نتيجة حركة الدوران الطبيعية
للعاملني يف االحتاد متمنني للدكتور م�ؤيد التوفيق
وال�ن�ج��اح يف م�سريته املهنية واالجتماعية خلدمة
االحتاد وقطاع الت�أمني.
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مجددا ىلع رأس مجلس إدارة
ماجد سميرات
ّ

اال ّتحاد األردني لشركات التأمين

رئي�س و�أع�ضاء جمل�س االحتاد يف دورته الـ  17ويبدو من اليمني �أ�سامة حنو�ش ،عالء عبد
اجلواد ،املهند�س ماجد �سمريات ،عماد احلجة ،د .النا بدر ،ر�شيد الهباب و�ضياء الد�سوقي

�أعيد يوم اخلمي�س  2022/3/3انتخاب املهند�س
ماجد �سمريات ،مدير عام �شركة «ال�شرق الأو�سط
للت�أمني» ،بالإجماع والتزكية على ر�أ�س جمل�س �إدارة
االتحّ ��اد الأردين ل�شركات الت�أمني ،عقب االجتماع
ال�سنوي العادي للجمعية العموم ّية لهذه ال�شركات
التي �أع��ادت ،كذلك ،انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ال���س�ت��ة (ب��الإج �م��اع وال�ت��زك�ي��ة �أي �� ً��ض��ا) مل� � ّدة �سن َتينْ
( )2024-2022يف هذه ال��دورة ال�سابعة ع�شرة .وقد
ح�ضر اجلمعية العموم ّية ممثّلو � 15شركة ت�أمني من
�أع�ضاء الهيئة العامة لالحتاد من �أ�صل  23ع�ض ًوا.
كما ح�ضر ممثّالن عن البنك املركزي الأردين هما
ال�سيدان :ر�أف��ت حماد وحممود �شنانه� ،إ�ضافة �إلى
ممثّلني عن �شركة طالل �أبو غزالة و�شركاه الدولية،
املد ّقق اخلارجي حل�سابات االحتاد.
ومع هذا التجديد ،يكون جمل�س �إدارة االحتاد
ق��د � �ض � ّم ك�ل� ًّ
ا م��ن ال �� �س��ادة :ع �م��اد احل �ج��ة ،م��دي��ر
ع��ام ال�شركة امل�ت�ح��دة للت�أمني ،ع�لاء عبد اجل��واد،
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة ��س��ول�ي��درت��ي -الأول ��ى
للت�أمني ،ر�شيد الهباب ،مدير ع��ام �شركة الت�أمني
العربية–الأردن ،د .الن��ا ب ��در ،م��دي��ر ع��ام �شركة
امل �ج �م��وع��ة ال �ع��رب �ي��ة الأوروب � �ي� ��ة ل �ل �ت ��أم�ين�� ،ض�ي��اء
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املهند�س ماجد �سمريات

الد�سوقي ،مدير عام �شركة ال�صفوة للت�أمني و�أ�سامة
حنو�ش مدير عام �شركــــة � ،Metlifeإ�ضافة طب ًعا �إلى
املهند�س ماجد �سمريات.
وخ�ل�ال ه��ذا االج�ت�م��اعّ ،
مت��ت مناق�شة التقرير
ال�سنوي لالحتاد عن �أعمال العام  ،2021كما ُبحث
مت�س م�ستقبل
يف العديد من الق�ضايا احليوية التي ّ
قطاع الت�أمني الأردين� ،إ�ضافة �إلى ا�ستعرا�ض �أه ّم
امل��وا��ض�ي��ع والق�ضايا ال�ت��ي �أجن��زه��ا جمل�س الإدارة
أي�ضا�ُ ،ص ِّدق
خالل ال�سنة ال�سابقة .وخالل االجتماع � ً
على اخل�ط��ة امل�ستقبلية ل�لاحت��اد ،وع�ل��ى البيانات
املالية للعام ال�سابق ،كما ّ
مت �إقرار املوازنة التقديرية
ل �ل �ع��ام اجل � ��اري ،وك��ذل��ك م�ن��اق���ش��ة م �� �ش��روع غ��رف��ة
احل �ل��ول ب�ين ��ش��رك��ات ال�ت��ام�ين ال�ت��ي تعترب مكملة
لغرفة التقا�ص.
بقي �أن نذكر ال�سيد عماد احلجة ال��ذي ت�سلّم
جم � ّد ًدا من�صب نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،تو ّلى
ه ��ذا امل��رك��ز م �ن��ذ ال �ع��ام  2017ويف ث�ل�اث دورات:
اخلام�سة ع�شرة (حتى  )2019وال�ساد�سة ع�شرة(من
 2019حتى  )2022ومن  2022حتى  ،2024عل ًما �أنّه
منذ العام  2011هو ع�ضو يف جمل�س �إدارة االتحّ ��اد
قبل �أن ي�شغل من�صبه اجلديد منذ العام .2017
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نيوتن للتأمين

مستشفى السعودي وشركة

توقع اتفاقية اطالق نظام

االردن الدولية للتأمين (نيوتن)

الربط اإللكتروني

يوقعان اتفاقية تعاون

مت ت��وق �ي��ع ات �ف��اق �ي��ة اط �ل�اق ن �ظ��ام ال��رب��ط
الإل� �ك�ت�روين ل�ت�ط�ب�ي��ق م �ع �ي��ار ال �ت �ق��ري��ر امل��ايل
الدويل رقم  – ١٧عقود الت�أمني من خالل نظام
 .AIMSوقد وقع االتفاقية من جانب �شركة
نيوتن للت�أمني امل��دي��ر ال�ع��ام التنفيذي ال�سيد
ع�صام عبداخلالق ومن جانب �شركة تكنو�سي�س
املدير العام ال�سيد �إبراهيم قا�سمية….

وقع الدكتور علي ال�سعودي م�ؤ�س�س م�ست�شفى ال�سعودي وال�سيد ع�صام
عبد اخلالق املدير العام التنفيذي ل�شركة االردن الدولية للت�أمني (نيوتن)
يف مقر م�ست�شفى ال�سعودي/عمان  -خلدا اتفاقية لتغطية عمالء �شركة
نيوتن يف اخلدمات العالجية للم�ست�شفى وعياداته و�أطبائه.
ال�سيد ع�صام عبد اخلالق مدير عام ال�شركة ذات احل�ضور والت�أثري
واملهنية يف قطاع �شركات الت�أمني امل�ساهمة العامة والذي يعرف بانه �أحد
�أب��رز ال�ق�ي��ادات العليا التنفيذية يف قطاع التامني يف الأردن ول��ه ب�صمات
وا��ض�ح��ة يف م�سرية ال���ش��رك��ات ال�ت��ي ت��ول��ى ق�ي��ادت�ه��ا ي��راف�ق��ه ال�سيد �سائد
احلجي مدير ال�شبكة الطبية يف نيوتن مت تعريفهما على مرافق امل�ست�شفى
بح�ضور الدكتور غازي ال�شوبكي املدير الطبي حيث �أبديا �إعجابهما مبرافق
امل�ست�شفى ومنهجية العمل والر�ؤية والر�سالة التي �أُ�س�ست عليها منظومة
العمل واملمار�سة الطبية والتجهيزات والت�صميم الهند�سي واملكاين.

شركة نيوتن للتأمين تكرم املوظف املثالي
ق ��ام م �ع��ايل ال���س�ي��د ��س��ام��ي ق �م��وه رئ�ي����س جم�ل����س الإدارة
وال�سيد ع�صام عبد اخلالق املدير العام التنفيذي ل�شركة نيوتن
للت�أمني بتكرمي املوظف �أحمد اخلمو�س يف ق�سم تكنولوجيا
املعلومات حل�صوله على املوظف املثايل ل�شهر حزيران وذلك
تقدي ًرا جلهوده يف �إجناز الأعمال واملهام املوكلة �إليه.
كما ق��ام املدير العام التنفيدي ال�سيد ع�صام عبداخلالق
ل�شركة نيوتن للت�أمني بتكرمي مدير دائرة التح�صيل حممد
حميدان حل�صوله على املوظف املثايل ل�شهر �أيار وذلك تقدي ًرا
جلهوده يف �إجناز الأعمال واملهام املوكلة �إليه.
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تهنئة وتربيك

شركة
األردن الدولية للتأمين (نيوتن)
سامي قموه رئيس مجلس ادارة
شركة نيوتن للتأمني وأعضاء مجلس
اإلدارة واملدير العام التنفيذي وكافة
موظفي الشركة
يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون
وذكرى مئوية الدولة األردنية
داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا
العزيز باليمن والخري والربكات.
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أبو جودة مديرًا عامًا للشركة األردنية الفرنسية
للتأمين «جوفيكو»
ق ��رر جم�ل����س �إدارة ال���ش��رك��ة الأردن� �ي ��ة ال�ف��رن���س�ي��ة ل�ل�ت��أم�ين
«جوفيكو» تعيني الدكتور ع��ودة �أب��و ج��ودة م��دي��راً عاماً لل�شركة
الأردنية الفرن�سية للت�أمني «جوفيكو» �إعتباراً من .2022/1/1
وبهذه املنا�سبة ،تتقدم �أ�سرة االحتاد الأردين ل�شركات الت�أمني
ب�أحر التهاين للدكتور عودة �أبو جودة على ت�سلمه املن�صب اجلديد
ونتمنى له التوفيق والنجاح يف هذه املهمة ،علماً ب�أن الدكتور عودة
�أبو جودة ميتلك خربات ت�أمينية ومالية طويلة .حيث �أنه حا�صل
على دك�ت��وراه فل�سفة يف القانون اخلا�ص باال�ضافة ال��ى �شهادات
مهنية متخ�ص�صة يف الت�أمني ،كما متتد خرباته العملية يف القطاع
امل�صريف وقطاع الت�أمني داخل وخارج االردن لأكرث من  20عاما.
وق��د خلف �أب��و ج��ودة ال��دك�ت��ور ول�ي��د وائ��ل زع��رب ال��ذي ترك
من�صبه كمدير عام يف ال�شركة حيث �شغل املن�صب منذ �أكرث من
ربع قرن.
و�سيحتفظ الدكتور زعرب يف ع�ضويته مبجل�س �إدارة ال�شركة
وجل��ان�ه��ا ال��داخ�ل�ي��ة ال�ع��ام�ل��ة وق��د �أع��ر���ض يف وق��ت ��س��اب��ق وع�بر
�إف�صاح مت ن�شره بتاريخ  2021/7/1ب�أنه �سيرتك من�صبه كمدير
ع��ام ان�سجاماً ومتا�شياً م��ع ق��ان��ون تنظيم �أع�م��ال الت�أمني ال��ذي
ب��ات �ساري املفعول ون��اف��ذاً جم�سداً وملتزماً روح اح�ترام مبادئ
احلوكمة الر�شيدة وتعليماتها اخلا�صة بف�صل ملكية ال�شركة عن
�إدارتها ،حيث كان الدكتور زعرب �أول املبادرين بااللتزام بالقانون
والتعليمات كما كانت ال�شركة �سابقاً يف عهد املرحوم ب�إذن اهلل �شيخ
الت�أمني وائ��ل زع��رب ال��ذي كر�س نهجاً و�سنة �إداري ��ة يف �ضرورة
تطبيق القانون وااللتزام به ،فكان الدكتور وليد زعرب خري من

ترجم هذا النهج وكر�س احرتامه للقانون الذي طبقه والتزم به
ب�إعتبار �أن ذلك قدوة للجميع.
ال�شركة الأردن �ي��ة الفرن�سية للت�أمني م��ن ال�شركات ال��رائ��دة
يف قطاع الت�أمني مبا حتمله من �إرث و�سرية وم�سرية يف العمل
الت�أميني ،وال ��ذي ار��س��ى ور��س��خ ج��ذوره امل��رح��وم وائ��ل زع��رب �أب��و
الوليد منذ تقريباً ن�صف قرن.

عماد عبد الخالق رئيسًا تنفيذيًا للصندوق العربي
لتأمين أخطار الحرب AWRIS
ق��دم جمل�س ادارة االحت��اد وم��دي��ر االحت��اد االردين ل�شركات
الت�أمني التهنئة لل�سيد عماد عبد اخلالق مبنا�سبة تعيينه م�ؤخرا
رئي�ساً تنفيذياً لل�صندوق العربي لت�أمني �أخطار احلرب AWRIS
ومقره يف املنامة يف مملكة البحرين ،حيث ج��اءت ه��ذه التهنئة
مبنا�سبة ف��وزه ك�شخ�صية ت�أمينية �أردن�ي��ة بهذا املن�صب الرفيع
مل�ؤ�س�سة عريقة مثل ال�صندوق العربي التي �سبق لل�سيد عماد ان
انتخب فيها ع�ضوا ملجل�س الإدارة لفرتة طويلة ،علماً ب�أن ال�سيد
عماد عبد اخلالق ميتلك خ�برات ت�أمينية ومالية طويلة ،حيث
�شغل عدة منا�صب كان �آخرها مدير عام �شركة الت�أمني الأردنية
ملدة ( )18عاما �إ�ضافة خلرباته يف كربى �شركات �إع��ادة الت�أمني
وهي  Munich Reومقرها املانيا.
وبهذه املنا�سبة ،تتقدم �أ�سرة االحتاد الأردين ل�شركات الت�أمني
ب�أحر التهاين لل�سيد عماد عبد اخلالق على ت�سلمه املن�صب اجلديد
وتتمنى له التوفيق والنجاح يف هذه املهمة اجلديدة.
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تهنئة وتربيك

رئيس مجلس اإلدارة السيد
عصام سلفيتي
وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي السيدة ناديا السعيد
وأسرة البنك
يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون
وذكرى مئوية الدولة األردنية
داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا
العزيز باليمن والخري والربكات.
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شركة «جت»

تتربع ىلع عرش شركات نقل الركاب والسياح بقيادة
مديرها العام وزير النقل االسبق مالك حداد
�شركة النقليات ال�سياحية «جت» اال�سم العريق يف عامل نقل
الركاب وال�سياح من و�إل��ى جميع املناطق ال�سياحية وامل��دن داخل
اململكة وخارجها من خالل �أ�سطول حديث وفخم من احلافالت
التي توفر الراحة والأمان للم�سافرين وال�سياح.
�شركة «جت» العريقة والتي ت�أ�س�ست يف عام  ،1964باتت الرقم
ال�صعب ب�ين ال���ش��رك��ات االخ ��رى يف ع��امل نقل ال��رك��اب وال�سياح
وب�شهادة جميع من وثق بال�شركة وا�ستخدم حافالتها املتعددة.
اخلطوات الثابتة التي ما زالت ت�سري بها �شركة «جت للنقل»
يف جمال النقل او�صلتها الى ال�صدارة يف هذا املجال ،من خالل
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الت�شكيلة املتنوعة واملتميزة من اخلدمات التي تقدمها للمواطنني
وال�سياح ،مما جعلها اي�ضاً ترتبع على القمة بني �شركات النقل
املتعددة.
اال��س��م ال��ذي حتتله ال�شركة ال�ي��وم م��ا ك��ان ل��ه �أن يكون لوال
ت�ضافر اجلهود و�إب��راز ق��درة الإدارة والعاملني على ابتكار �أن��واع
ج��دي��دة وعلى ر�أ�سهم امل��دي��ر ال�ع��ام لل�شركة وزي��ر النقل اال�سبق
مالك حداد.
الوزير اال�سبق مالك حداد ورغم عدة معيقات تواجه قطاع
ال�سياحة والنقل خا�صة خالل جائحة كورونا التي اثرت على قطاع

النقل وال�سياحة ب�شكل كبري اال انه ا�ستطاع وبخربته القوية
على املحافظة على �ألق وبريق ال�شركة وبقائها يف ال�صدارة رغم
كل الظروف.
مالك حداد وال��ذي يعد من احد الرجال الذين ال يحبون
«ال�شو» االع�لام��ي والظهور واال�ستعرا�ض ،كما امتاز «ح��داد»
بالتوا�ضع والإدارة احلكيمة وعدم التكرب يف زمن بات فيه من
هم يف مكانته يبنون �أبراجاً عاجية لأنف�سهم وي�شيدون �أ�سواراً
�أ�شبه ب�سور ال�صني العظيم بينهم وبني موظفهيم.
مالك حداد ينحاز لإن�سانيته دائماً واب��داً يف جميع الأمور
��س��واء كانت يف العمل او خارجها ،حيث ي�شهد ل��ه العديد من

املوظفني باملواقف التي كان بها �سنداً وعوناً للعاملني يف �شركة
«جت» وغري العاملني الذين مل تربطهم به �أي معرفة �سابقة
فهو يقف على م�سافة واحدة من اجلميع.
الوزير الأ�سبق مالك ح��داد� ،صاحب �أث��ر �أ�صيل ،ر�سخه يف
الذاكرة االردنية بتفانيه بعمله ،له مكانة كبرية عند االردنيني
ملا عرف عنه انه نظيف اليد وال يخ�شى يف احلق لومة الئم ،وهو
من رجاالت االردن املخل�صني لوطنهم ومليكهم.
حتية تقدير واح�ت�رام مل�ع��ايل م��ال��ك ح��داد على م��ا قدمه
للوطن يف كافة املحافل يف ال�سلك احلكومي وجميع االماكن
التي �شغلها.

العدد 2022 -47

133

«جت» ..

شمعة السياحة املتقدة..
الراية الهاشمية

مازال �صديقنا مالك حداد يذود عن �شمعة ال�سياحة
الداخلية وتفرعاتها حتى ال تطفئها ري��اح وكوابي�س
كورونا التي �ضربت ال�سياحة والنقل ال�سياحي ،وتركت
اعرا�ضا حتتاج الى وقت الزالتها..
لقد قاتل مالك حداد واخرون يف امليدان وب�أفكارهم
وقدموا الكثري من املقرتحات بع�ضها جرى الأخ��ذ به
وبع�ضها جرى الكتابة عليه باحلفظ ،واالفكار جاءت
وليدة الواقع وم�شتقة من املعاناة التي حملتها االيام
املا�ضية..
قبل ال �ك��ورون��ا وموا�سمها «ت��ذك��ر وم��ا ت�ن�ع��اد» كما
يقول اللبنانيون ..كان االمل كبريا يف تن�شيط ال�سياحة
والأخذ بها الى مقدمات الدخل الوطني ،حيث تربعت
ال�سياحة على املواقع االولى وقدمت ارقاماً نافرة..
ي �ع��ود االم � ��ل ال� �ي ��وم ،وت� �ع ��ود ال � ��روح ال� ��ى اجل���س��م
ال�سياحي وحت��اول وزارة ال�سياحة ووزي��ره��ا �إل��ى جمع
�أ�شتات ال�شركات وامل�ؤ�س�سات واملرافق والهيئات املنبثقة
لبعث احليوية واعادة انتاج الواقع ال�سياحي مبعطيات
قادرة على قبول التحدي ومواجهة الواقع..
يف كل ار���ض عامرة يف هذا العامل تقوم احلكومات
بدعم القطاع ال�سياحي بكل مكوناته ليظل قادرا على
العطاء والعمل والتطور ،ومن هذا الباب ف�إننا ندعو
احلكومة ممثلة ب��وزي��ر ال�سياحة ووزي��ره��ا �إل��ى اي�لاء
�شركات النقل العام وال�سياحي حتديدا االهمية التي
ي�ستحقها هذا القطاع ،والذي يحر�ص القائمون عليه
ويف مقدمتهم �شركة النقليات ال�سياحية االردنية «جت»
ممثلة يف مديرها العام على ان تظل عند ح�سن ظن
مالكيها وجمهورها وقدراتها املعروفة باملبادرات يف كل
الأوقات..
كانت الفرتة املا�ضية التي مل تنقطع ادارة «جت»
فيها عن االت�صال بالواقع القائم واب��داء ال��ر�أي حوله
كفيلة بتقدمي العديد من االفكار واختبارها ودرا�ستها
لدفع قطاع النقل الى االمام ومتكني القطاع اخلا�ص
فيه من القيام بدوره على اكمل وجه..
تعود «ج��ت» وال�ع��ود �أح�م��د ال��ى �سابق عهدها حتى
وان تدرجت يف ذلك ب�سبب اعادة ت�أهيل مناخات النقل
وا� �س �ت �ع��ادة ال�ع��اف�ي��ة وت��وف�ي�ر م���س�ت�ل��زم��ات االن�ط�لاق��ة
اجلديدة التي �ستحمل اجلديد من التطور وتوظيف
الأفكار..
ك��ان��ت «ج ��ت» ق��د د��ش�ن��ت خ�ط��وط��ا خ��ارج�ي��ة ربطت
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فيها اململكة بدول اجلوار وخا�صة م�صر و�سوريا حيث
ا�ست�أنفت رحالتها �آن��ذاك اعتبارا من  2020/12/7يف
حماولة الى العودة الى احلياة الطبيعية وذلك بالتعاون
مع �شركات يف كال البلدين ..وهذا الأمر �أعيدت درا�سته
ليتعزز ب�شكل اف�ضل ..وال��ى ان تتمكن ال�شركة «جت»
م��ن �إع� ��ادة ب�ن��اء ه��ذه اخل �ط��وط وغ�يره��ا ب�شكل اك�ثر
دميومة وا�ستقرارا ومبا يحافظ على تقدميها ك�شركة
متكاملة االعمال..
ل�ق��د ادرك ال �ع��اب��رون او ال �ع��ائ��دون ال��ى فل�سطني
اهمية ال�شركة يف نقلهم وما كانت تتحلى به من �شروط
ال�سالمة واالم ��ان وال��دق��ة يف املواعيد واحل�ف��اظ على
االمتعة ،وق��د تكون العودة ال��ى ذل��ك وبنف�س امل�ستوى
ال��ذي و�صلته ال�شركة م��ن قبل اي��ذان �اً ب�صيف مريح
للم�سافرين ول�شركة جت التي تعول على ه��ذا اخلط
كثريا يف خدمة املواطنني امل�سافرين نظرا لتميزها..
فما زلت اذكر خدمة احلجز امل�سبق على ج�سر امللك
ح�سني واخل��دم��ات االخ��رى ال�ع��دي��دة امل�ق��دم��ة ،وحالة
االم��ن امل�ت��ول��دة بالتعاون م��ع �سلطات االم��ن االردن�ي��ة
على اجل�سور ،وعلى اخلدمة امل�ستمرة ل�شركة «جت»
على مدار ال�ساعة حني اتيح لها ذلك فكانت موقع ثقة
واقتدار..
يقول مالك ح��داد :ج��ت يف خدمة املواطنني وهي
تعك�س حالة ح�ضارية اردنية ملا يع ّول عليها من ثقة،
وه��ي يف خدمة ك��ل امل�سافرين حيثما ك��ان��وا او �أرادوا،
مت�ضي بخطوات ثابتة يف جمال النقل يف االردن لت�أخذ
مكانها يف ال �� �ص��دارة مل��ا ت�ق��دم��ه م��ن ت�شكيلة متنوعة
ومتميزة م��ن اخل��دم��ات التي ال تتوقف ع��ن التطوير
وا�ضافة كل جديد نافع لتظل املثال والقدوة.
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«ريفاج»

القدرة ىلع املنافسة ما زالت قائمة!!
عروبة اإلخباري
ما زال رجل االعمال املميز عادل القا�سم يحاول..
ف�ق��د تخطى ب��ال���ش��رك��ة «ري �ف��اج» ح��واج��ز ع��دي��دة عرب
ال�سنوات التي زادت عن عقدين و�سط مناف�سة دولية
�شديدة ،فقد رغب منذ البداية ان حت�شر �شركته «�شركة
امل��وارد مل�ستح�ضرات التجميل الطبيعية «ري�ف��اج» بني
ال�شركات العاملية املرموقة ذات ال�شهرة املميزة �سواء تلك
الفرن�سية او غريها عرب العامل  ..ولذا عمد ان تكون
لـ «ري�ف��اج» مكاتب يف العديد من العوا�صم يف املنطقة
وعرب العامل وحتى يف اليابان.
ق �� �ص��ة «ري � �ف � ��اج» ت �� �س �ت �ح��ق ان ت �ك �ت��ب وان ي ��درك
ال�صناعيون حجم العمل واجلهد املبذول لي�صبح اال�سم
مو�ضع اعتزاز لل�صناعات الأردنية ،خا�صة وان هذا النوع
من ال�صناعات يت�سم باحل�سا�سية والعناية ال�شديدة..
ال�سيد عادل القا�سم ال يعرف الت�شا�ؤم ،ما �س�ألنا ا ّال
وح��اول الرد بالتفا�ؤل حتى يف اكرث االحيان واملواقيت
�صعوبة وع�سرا ،فقد ظ��ل دائ�م��ا يطمح نحو االح�سن
وظ��ل ي��رغ��ب ان جت��د ال�صناعات االردن �ي��ة دع �م �اً ،وان
يت�شكل هذا الدعم من قناعات االردنيني الذين يجب
ان يعبرّ وا عنها اي عن هذه القناعة وما ينتظمها من
برامج قوانني وانظمة يف الربملان بغرفتيه ولدى وزارة
ال�صناعة ومكتب ال�شركات..
م��ا اجن��زه ال�سيد ع��ادل القا�سم ك��ان مو�ضع فخر
للكثريين ،وق��د ك��ان انتاجه يطلب ب�شكل وا��ض��ح من
زب��ائ��ن م��ن خ ��ارج االردن ر�أوا ف�ي��ه اجل� ��ودة واالت �ق��ان
والقدرة على التناف�س..
ال�ق��ا��س��م اب�ت�ن��ى م�صنعا ل �ـ»ري �ف��اج» وه��و االك�ب�ر يف
ال�شرق االو�سط لإنتاج م��واد التجميل ،وقد حر�ص ان
تكون امل��ادة اخل��ام من البحر امليت ك�أ�سا�س وان تعالج
ب�ط��رق علمية متقدمة ال ت�ت��اح �إلاّ ل �ـ»ري �ف��اج» ب�ع��د ان
ثبت ان كثريا من املنتجات املقلدة او امل�شابهة ا�صيبت
بالتلوث وتفاعالت البكترييا وغ�ير ذل��ك ..ول��ذا كان
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التالزم ما بني املعايري واجلودة م�س�ألة قائمة و�سارية..
ك��ان ال�سيد ع��ادل منذ البداية ي�صر على ان يقدم
ل�ل�أ� �س��واق �سلعة مم �ي��زة الف �ت��ة ل�لاه�ت�م��ام ،ومطلوبة
ومناف�سة ،ول��ذا ك��ان اال�ستثمار يف ه��ذا امل�ج��ال وا�سعا
وم�ت��وا��ص�لا بحيث در� �س��ت ك��اف��ة ال �ت �ج��ارب واخل�ب�رات
ال�سابقة ،وجرت معاينة كثري من التجارب قبل البداية،
حتى اذا ما قامت انطالقة ال�شركة ودخلت منتجاتها
للأ�سواق وجد امل�ستهلكون منتجات مميزة واظبوا على
طلبها وا�ستخدامها..
لقد عرفت اال�سواق العربية كافة منتجات «ريفاج»
ال�ت��ي ت��وف��رت ب�شكل ملمو�س يف اال� �س��واق اب �ت��داء من
اال� �س��واق االردن �ي��ة ح�ي��ث تنت�شر يف امل ��والت واال� �س��واق
واملتاجر املتخ�ص�صة و�صاالت البيع واال�سواق احلرة ويف
املطارات..
بد�أ م�صنع «ريفاج» بثالثة ماليني دينار كر�أ�سمال
ثم ت��درج ليتعاظم العمل وينت�شر بحيث ا�صبح يوفر
اكرث من مائة فر�صة عمل خمتلفة التخ�ص�صات ،لقد
ذكر مراقبون ان «ريفاج» قدمت �صيغاً وتراكيب رائدة يف
زحمة اختيار اف�ضل املواد الفعالة الطبيعية واملدرو�سة
من كل انحاء العامل..
ال�ي��وم ورغ��م م��ا ت�شهده ا��س��واق ه��ذه ال�صناعة من
بطء وتعي�شه املنطقة نتاج او�ضاع اقت�صادية واجتماعية
ونتاج جائحة كورونا �إ ّال ان ال�سيد القا�سم مازال رهانه
على «ريفاج» كبريا ،ومازال ي�أمل ان تنق�شع كل العقبات
وان يجري االلتفات �إل��ى ه��ذه ال�صناعة ومتكينها ،ملا
تعنية من قيمة ولكونها ت�ضع االردن ال��ى جانب دول
متخ�ص�صة يف هذا الإنتاج..
ولذا ف�إننا ونحن نرى هذه امل�سرية التي مل تتوقف
و�ستحقق �آم��ال ُبناتها ندعو ال��ى تكرمي �صاحب هذه
ال�صناعة التي �أع�ط��ت �صناعتنا جماال ورائ�ح��ة زكية،
وادخلت البهجة الى النفو�س وا�ستجلبت الذكر الطيب.
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تهنئة وتربيك

أسرة جامعة البرتا

تتقدم بالتهنئة والتربيك إىل

األستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم
بصدور قرار مجلس التعليم العالي بتعينه

رئيساً لجامعة البرتا

متمنني له النجاح والتوفيق
يف خدمة مسرية التعليم العالي يف أردننا الغالي

يف ظل حضرة صاحب الجاللة

امللك عبداهلل الثاني ابن الحسني املعظم
138

زيوت جوبرتول
القـوة الجبّـارة

ُمصنع من زيوت أساس بكر  ٪١٠٠وعالية الجودة
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البوتاس العربية

( )296مليون دينار صايف أرباح شركة البوتاس العربية
يف النصف األول من العام الجاري

ابو هديب :منتجاتنا من األسمدة تتمتع بأهمية استراتيجية
الرتباطها باألمن الغذائي العاملي
�أعلنت جمموعة البوتا�س العربية عن بياناتها املالية لل�شهور
ال�ستة الأول��ى من العام اجل��اري ،والتي �أظهرت حتقيق املجموعة
لأرباح �صافية بعد اقتطاع ال�ضرائب واملخ�ص�صات ور�سوم التعدين
بلغت حوايل ( )296مليون دينار ،مقابل حوايل ( )80مليون دينار
يف ذات الفرتة من العام  2021بارتفاع ن�سبته .%267
و�أع��رب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة البوتا�س العربية ،املهند�س
�شحادة �أبو هديب عن �شكره وتقديره للحكومة الأردنية ملا تقدمه
م��ن دع��م م�ستمر لل�شركة لإدراك �ه��ا �أن رف��ع م�ستوى تناف�سيتها
وقدراتها الإنتاجية واال�ستثمارية من �ش�أنه �أن يعود بالفائدة على
االقت�صاد الوطني وعلى ال�شركة وم�ستثمريها والعاملني فيها
واملجتمعات املحيطة بها ،كما ث ّمن املهند�س �أبو هديب عالياً الأداء
الكف�ؤ للإدارة التنفيذية العليا ،وكافة العاملني يف ال�شركة بجميع
م�ستوياتها ،مما مكن ال�شركة من حتقيق �أداء متميز جعلها يف
م�صاف ال�شركات العاملية.
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و�أ�شار املهند�س �أبو هديب� ،إلى منو الربح الت�شغيلي من عمليات
البوتا�س مع نهاية ال�شهور ال�ستة الأولى من العام اجلاري بن�سبة
بلغت  ٪458لي�صل �إلى حوايل ( )352مليون دينار ،مقابل ()63
مليون دي�ن��ار يف ذات ال�ف�ترة م��ن ال�ع��ام املا�ضي� ،إل��ى جانب الأداء
املتميز لل�شركات احلليفة والتابعة؛ �شركة برومني الأردن ،و�شركة
�صناعات الأ�سمدة والكيماويات العربية (كيمابكو) ،حيث انعك�س
هذا الأداء على ح�صة «البوتا�س العربية» من �أرباح هذه ال�شركات
يف الن�صف الأول من هذا العام والتي ارتفعت بن�سبة  %49مقارنة
بالن�صف الأول للعام  2021لت�صل �إل��ى ح��وايل ( )61مليون دينار
حتى نهاية الن�صف الأول من العام احلايل.
ونوه املهند�س �أبو هديب �إلى الأهمية اال�سرتاتيجية التي تتمتع
بها منتجات �شركة البوتا�س العربية من الأ�سمدة نظراً الرتباطها
ب��الأم��ن ال�غ��ذائ��ي ال�ع��امل��ي ،مو�ضحاً �أن التحديات اجليو�سيا�سية
والغذائية التي ت�شهدها دول العامل قد �سلّطت ال�ضوء على �أهمية

النسور :لدينا خطط ومشاريع توسعية مستقبلية
الأ�سمدة ودور �شركة البوتا�س العربية يف تعزيز �إمدادات البوتا�س
ل�ل�أ��س��واق العاملية م��ن ج��ان��ب ،وت�ن��ام��ي دوره ��ا امل �ح��وري يف دعم
االقت�صاد الوطني حيث رفدت النظام امل�صريف الأردين بـحوايل
( )1.2مليار دوالر من العمالت الأجنبية يف الن�صف الأول من
العام اجل��اري من جانب �آخ��ر� ،إ�ضافة �إلى م�ساهمتها الوا�ضحة
على ال�صعيد االجتماعي ،من خالل دعمها للعديد من القطاعات
التنموية ،ومتكينها للمجتمعات املحلية يف �أرجاء اململكة.
ولفت املهند�س �أبو هديب� ،إلى �سعي �شركة البوتا�س العربية
للنهو�ض بقطاع التعدين الأردين من خ�لال �إيالئها الأهمية
الق�صوى لأن�شطة البحث والتطوير واالبتكار والتي من �ش�أنها
االرتقاء مب�ستوى عمليات ال�شركة و�شركاتها التابعة واحلليفة،
خ�صو�صاً و�أن �أ�سواق الأ�سمدة العاملية تعد من الأ�سواق �شديدة
التناف�س �إ�ضافة �إلى وجود عدد من التحديات تعمل ال�شركة على
جتاوزها �أبرزها؛ ارتفاع كلف الطاقة وتوفر املياه ال�ستخدامها
يف عمليات الإنتاج و�ضرورة تطوير املنتجات ذات القيمة امل�ضافة
العالية.
من جانبه ،عزا الرئي�س التنفيذي ل�شركة البوتا�س العربية،
الدكتور معن الن�سور �أ�سباب ارت�ف��اع �أرب��اح «البوتا�س العربية»
يف الن�صف الأول من العام اجل��اري �إل��ى تنفيذ خطط ال�شركة
الإنتاجية بتنويع منتجاتها من الأ�سمدة و�إنتاج �أ�صناف جديدة
من �سماد البوتا�س ،و�إلى تطبيق �سيا�سات ت�سويقية مكّنتها من
دخول �أ�سواق جديدة لــم تكــن ال�شــركة تعمل فيها ب�شــكل رئي�ســي،
حيث متتاز تلك الأ��س��واق بهوامــ�شها الربحيـة العالية ،ف�ض ً
ال
عن الرتكيز على زيادة كفاءة العمليات الإنتاجية �إلى م�ستويات
�أعلى و�إدارة الكلف الإنتاجية ب�شكل ي�ضمن ا�ستمرارية تناف�سية
ال�شركة.
وبح�سب ال��دك�ت��ور ال�ن���س��ور ،ارت�ف�ع��ت �إي � ��رادات ال���ش��رك��ة من
عمليات البوتا�س يف الن�صف الأول من العام اجلاري بن�سبة % 149

لت�صل �إلى حوايل ( )584مليون دينار ،مقارنة مع حوايل ()235
مليون دينار يف ذات الفرتة من العام املا�ضي ،كما �سجلت كميات
�إنتاج البوتا�س ارتفاعاً بن�سبة  ٪6لت�صل �إلى ( )1.34مليون طن
حتى نهاية حزيران من العام احلايل ،مقابل ( )1.26مليون طن
خالل ذات الفرتة من العام  ،2021فيما بلغت كميات البوتا�س
املباعة يف ال�شهور ال�ستة الأولى من العام اجلاري ( )1.32مليون
طن.
و�أ�شار الدكتور الن�سور� ،إلى �أن لدى �شركة البوتا�س العربية
خططاً وم�شاريع تو�سعية م�ستقبلية ،من املتوقع �أن يكون لها
�آث��ار �إيجابية على ال�شركة م��ن حيث زي��ادة ح�صتها ال�سوقية
وتعزيز و�ضعها التناف�سي يف الأ� �س��واق العاملية وم��ا ينجم عن
ذلك من ارتفاع يف العوائد املتحققة ،مبيناً �أن التو�سع يف �إنتاج
م��ادة البوتا�س �سيمكن ال�شركة من ا�ستخدامها يف ال�صناعات
املتخ�ص�صة ،القائمة منها وامل�ستقبلية ،ذات القيمة امل�ضافة
املرتفعة والعوائد املالية العالية الأمر الذي �سي�سهم يف تر�سيخ
الأ�س�س الإنتاجية والتجارية ملنظومة البوتا�س يف اململكة.
ولفت الدكتور الن�سور� ،إلى �أن �شركة البوتا�س العربية و�ضعت
ا�سرتاتيجيات فرعية منبثقة عن ا�سرتاتيجيتها الرئي�سية يف
قطاعات الت�سويق ،والطاقة ،واملياه ،واحلفر يف مالحات ال�شركة،
وامل� ��وارد ال�ب���ش��ري��ة ،وال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي وال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ،حيث
�ستعمل هذه اال�سرتاتيجيات وما ينجم عنها من مبادرات على
تعزيز تناف�سية ال�شركة ،وخف�ض التكاليف ،واال�ستمرار يف حتقيق
املزيد من الأرباح حتى يف ظل �أي ظروف م�ستقبلية قد ت�ؤثر على
�أ�سعار الأ�سمدة عاملياً.
وثمن الدكتور الن�سور ،الدعم املقدم من جمل�س �إدارة �شركة
البوتا�س العربية للإدارة التنفيذية لتمكينها من تنفيذ اخلطط
اال�سرتاتيجية لل�شركة ،م�شيداً بدور جميع العاملني يف ال�شركة
يف حتقيق هذه النتائج املتميزة.
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«البوتاس العربية»
توقع مذكرة تفاهم طويلة األمد مع «البوتاس الهندية»
م .أبو هديب:
منتجات «البوتاس
العربية» تلعب دورًا
هامًا يف تعزيز األمن
الغذائي العاملي

وق�ع��ت �شركة ال�ب��وت��ا���س العربية و��ش��رك��ة ال�ب��وت��ا���س الهندية
( )IPLمذكرة تفاهم م ّدتها خم�س �سنوات لتزويد ال�سوق الهندي
بنحو � 325- 275ألف طن �سنوياً من مادة البوتا�س.
وجرى توقيع املذكرة يف مقر الإدارة الرئي�سية ل�شركة البوتا�س
العربية يف عمان على هام�ش زيارة وزير ال�صحة والرعاية الأ�سرية
والأ�سمدة والكيماويات يف الهند الدكتور مان�سوغ ماندفيا للمملكة
وبح�ضور رئي�س جمل�س �إدارة �شركة البوتا�س العربية املهند�س
�شحادة �أبو هديب ووزير اال�ستثمار الأردين املهند�س خريي عمرو
وال�سفري الهندي يف ع ّمان �أنور حليم.
ووق��ع م��ذك��رة التفاهم الرئي�س التنفيذي ل�شركة البوتا�س
ال�ع��رب�ي��ة ،ال��دك�ت��ور م�ع��ن ال�ن���س��ور ،وم��دي��ر ع��ام ��ش��رك��ة البوتا�س
الهندية ( )IPLل�ش�ؤون الت�سويق ال�سيد �سدهري ري�لان خالل
اجتماع جرى فيه بحث �سبل تطوير العالقات التجارية ما بني
الهند و�شركة البوتا�س العربية لتوريد �سماد البوتا�س الأردين �إلى
ال�سوق الهندي.
وتغطي م��ذك��رة التفاهم مبيعات �شركة ال�ب��وت��ا���س العربية
ل�شركة البوتا�س الهندية ( )IPLخالل ال�سنوات 2026 – 2022
ووفقاً للم�ستويات ال�سعرية التعاقدية املعمول بها يف الهند لكل
�سنة.
ويف تعليقه على مذكرة التفاهم� ،أ��ش��ار املهند�س �شحادة �أبو
هديب �إلى �أهمية تطوير العالقات التجارية ما بني الهند والأردن
وخ�صو�صاً يف جمال الأ�سمدة ،م�شيداً بالعالقات اال�سرتاتيجية
ط��وي�ل��ة الأم ��د ب�ين ��ش��رك��ة ال�ب��وت��ا���س ال�ع��رب�ي��ة و��ش��رك��ة البوتا�س
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الهندية ( ،)IPLوالقائمة على �أ�س�س متينة من التعاون والتفاهم
واملمتدة منذ �أكرث من  27عاماً.
و��ص��رح املهند�س �أب��و هديب معلقاً على الأح ��داث ال�سيا�سية
العاملية الأخرية وانعكا�ساتها على �سوق الأ�سمدة العاملي« :ندرك
متاماً الأهمية اال�سرتاتيجية ملنتجات �شركة البوتا�س العربية
كونها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي ،ونفخر ب�أن يكون
لنا دور حيوي ومميز يف ت�أمني احتياجات امل�ستهلكني من الأ�سمدة
من خالل تزويد �شركائنا العامليني مبادة البوتا�س الأردنية ذات
اجلودة والنقاء العاليني ،واليوم ويف ظل اال�ضطرابات ال�سيا�سية
الأخ�ي�رة التي ي�شهدها العامل والتي جنم عنها نق�ص �شديد يف
�إمدادات الأ�سمدة ،فقد تعاظم الدور وامل�س�ؤوليات امللقاة على عاتق
�شركة البوتا�س العربية ل�ضمان ا�ستمرارية توريد مادة البوتا�س
�إل��ى الأ� �س��واق العاملية لتتمكن �شعوب ال�ع��امل م��ن احل�صول على
�إمدادات غذائية �آمنة وم�ستقرة».
وب�ين املهند�س �أب��و هديب� ،أن �شركة البوتا�س العربية تنفذ
خططاً تو�سعية من �أجل زيادة طاقتها الإنتاجية من مادة البوتا�س
بكافة �أن��واع��ه لتلبية احتياجات �أ�سواقها التقليدية واجل��دي��دة،
مبيناً �أن هذه اخلطط تت�ضمن م�شاريع ر�أ�سمالية �ضخمة تهدف
�إل��ى زي��ادة كميات الإن�ت��اج م��ن م��ادة البوتا�س والأ��س�م��دة امل�شتقة
واملتخ�ص�صة بهدف تعظيم ال�ع��وائ��د لالقت�صاد الكلي للمملكة
وزيادة احل�صة ال�سوقية العاملية ل�صناعة البوتا�س الأردنية والتي
ت�شكل جزءاً هاماً من الناجت املحلي الإجمايل للمملكة.
و�أو�ضح املهند�س �أبوهديب� ،أن هذا اللقاء ي�أتي �ضمن �سل�سلة

من اللقاءات املهمة التي تقوم بها ال�شركة مع �شركائها الرئي�سيني
يف �إط��ار تعزيز �سبل التعاون والبناء على العالقات طويلة الأمد
التي تتمتع بها اململكة مع الهند.
و�أ�ضاف املهند�س �أبوهديب� ،أن اململكة والهند تربطهما عالقات
را�سخة تعك�س الروابط املتينة بني البلدين والتي ُير�سي �أركانها
جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني وفخامة رئي�س ال��وزراء
الهندي ناريندرا مودي يف كافة املجاالت ملا يف ذلك من انعاك�سات
�إيجابية على ال�شعبني ال�صديقني الهندي والأردين.
من جانبه� ،شدد الرئي�س التنفيذي ل�شركة البوتا�س العربية،
الدكتور معن الن�سور ،على �أهمية وعمق العالقة مع �شركة البوتا�س
الهندية ( )IPLوال�سوق الهندي ب�شكل عام و�أهمية مذكرة التفاهم
ال�ت��ي ج��رى التوقيع عليها ال �ي��وم ،حيث تعترب �شركة البوتا�س
الهندية (� )IPLأك�بر م�ش ٍ
رت مل��ادة البوتا�س لل�سوق الهندي حيث
تقوم ب�شراء ما يفوق ن�صف احتياجات هذا ال�سوق من البوتا�س
�سنوياً .كذلك تعترب �شركة البوتا�س الهندية ( )IPLثاين �أكرب
م�ش ٍ
رت للبوتا�س من �شركة البوتا�س العربية على ال�صعيد العاملي.
كما �أو�ضح الدكتور الن�سور� ،أن مذكرة التفاهم هذه ت�سهم يف
ت�أمني امل��واد اخل��ام ال�ضرورية لإنتاج الأ�سمدة وتعزيز م�ستويات
الأم��ن الغذائي يف الهند ،م�شرياً �إل��ى �أن �شركة البوتا�س العربية
تدعم مبادرات وخطط �شركة البوتا�س الهندية ( )IPLاملختلفة
لتطوير و�سائل اال�ستخدام الأمثل واملتوازن للأ�سمدة يف الزراعة
يف الهند.
و�أ�ضاف الدكتور الن�سور� ،أن الأمن الغذائي ركيزة �أ�سا�سية من
ركائز الأم��ن االقت�صادي وال�سيا�سي �سواء حملياً �أو عاملياً ،لذلك
ا�ستحوذت ق�ضايا ت�أمني الأغذية على اهتمام خمططي ال�سيا�سات

د .النسور :نمتلك رؤية واضحة وخططًا
مستقبلية طموحة لتنفيذ املشاريع
التوسعية وزيادة كميات اإلنتاج
وزير االستثمار  :قطاع التعدين من أكبر
وأهم القطاعات الصناعية ويتكون
من صناعات كبيرة من حيث حجم
االستثمارات
الوزير الهندي :تسعى الهند لتطوير
العالقات التجارية االستراتيجية مع
األردن وخصوصًا يف مجال األسمدة
االقت�صادية والإمنائية ال�شاملة ،حيث �أن مفهوم الأم��ن الغذائي
قائم على ثالثة مرتكزات هي وفرة ال�سلع الغذائية ،ودميومتها،
و�أن تكون �أ�سعارها يف متناول املواطنني ،مبيناً �أن �شركة البوتا�س
العربية جنحت يف تعظيم دورها الهام من خالل موا�صلة تزويد
عمالئها التقليديني واجلدد مبنتجاتها من مادة البوتا�س ب�أنواعه
املختلفة والتي ت�سهم يف تعظيم الكميات املنتجة من املحا�صيل
الزراعية يف العامل.
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وزير الزراعة البرازيلي يزور مصانع « البوتاس العربية»
ب �ـ �ح��ث وزي � ��ر ال �ـ �ـ ��زراع ��ة وال �ث �ـ��روة
احليـوانية والتموين الغذائي الربازيلي
ال�سيد م��ارك��و���س مونت�س (Marcos
 )Montesم��ع رئ�ي����س جم�ل����س �إدارة
البوتاس
� �ش��رك��ة ال �ب��وت��ا���س ال �ع��رب �ي��ة امل�ه�ن��د���س
�شحادة �أبو هديب ،والرئي�س التنفيذي
تلبي
لل�شركة ال��دك�ت��ور معن ال�ن���س��ور� ،سبل
احتياجات تعزيز �إمداد بالده ،والتي تعد �أحد كبار
املنتجني الزراعيني يف العامل ،بالأ�سمدة
املرتبطة بالأن�شطة الزراعية.
اسواق
جاء ذلك خالل زيارة قام بها الوزير
البرازيل
م��ون �ت ����س ،ي��راف �ق��ه � �س �ع��ادة ال�ســــــــــفري
الربازيلي يف الأردن ال�سيـــــد روي �أمارال
ذات
( )Ruy Amaralوممثلون من القطاع
اخل ��ا� ��ص ال�ب�رازي� �ل ��ي وال� ��وف� ��د امل ��راف ��ق
االستهالك ل �ه��م �إل� ��ى م���ص��ان��ع ال �� �ش��رك��ة يف منطقة
غ ��ور ال �� �ص��ايف ،ل�ل�اط�ل�اع ع �ل��ى العملية
العالي
الإنتاجية ،حيث �أبدى �إعجابه بالتقنيات
ال�ع��ال�ي��ة امل�ستخدمة يف �إن �ت��اج البوتا�س
واجل ��ودة العالية للمنتجات ،خ�صو�صاً
مادة البوتا�س احلبيبي الأحمر.
وت�أتي هذه الزيارة يف �ضوء النق�ص العاملي يف �إم��داد الأ�سمدة
بعد الظروف ال�سيا�سية الأخرية التي ي�شهدها العامل ،حيث تعمل
اجل�ه��ات احلكومية يف ال�برازي��ل ،وب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ق�ط��اع اخلا�ص
كذلك ،على ت�أمني احتياجات امل�ستهلكني من الأ�سمدة.
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وكانت «البوتا�س العربية» قد جنحت يف �أواخ��ر العام  ،2019يف
�إنتاج مادة البوتا�س احلبيبي الأحمر ،الذي مكّنها وبف�ضل جودته
ونقائه العاليني من ت�صدير م��ادة البوتا�س احلبيبي الأحمر �إلى
الربازيل ،ثم �شهدت مبيعات ال�شركة �إل��ى ال�سوق الربازيلي زيادة
مطردة منذ ذلك احلني وحتى الربع الأول من العام اجلاري.
ويف ب��داي��ة اللقاء ،رح��ب املهند�س �أب��و هديب بالوزير مونت�س
و��س�ع��ادة ال�سفري ال�برازي�ل��ي ال�سيد �أم ��ارال وال��وف��د امل��راف��ق لهما،
م�شدداً على عمق عالقات التعاون االقت�صادي بني الأردن والربازيل
والتي �شهدت تنامياً وا�ضحاً يف ال�سنوات القليلة املا�ضية انعك�س يف
حجم املبادالت التجارية بينهما ،وذلك �إثر ت�صدير مادة البوتا�س
احلبيبي الأحمر لل�سوق الربازيلي ،الأمر الذي �أ�سهم وب�شكل وا�ضح
يف ارتفاع حجم ال�صادرات الأردنية لهذا ال�سوق.
وذكر املهند�س �أبو هديب �أن �شركة البوتا�س العربية قد قامت
بت�صدير حوايل (� )430ألف طن �إلى ال�سوق الربازيلي خالل الأعوام
الثالث املا�ضية ومبا قيمته حوايل ( )184مليون دوالر �أمريكي.
و�أو��ض��ح املهند�س �أب��و ه��دي��ب� ،أن املكانة املتقدمة التي حتظى
بها �شركة البوتا�س العربية يف �أ�سواق الأ�سمدة العاملية التي ت�صدر
�إليها منتجاتها �أدى �إلى تعاظم حجم م�س�ؤوليتها ودورها يف حتقيق
الأم��ن الغذائي العاملي وتلبية الطلب اال�ستهالكي على الأ�سمدة،
الف�ت�اً �أن منتجات ال�شركة تتمتع ب�أهمية ا�سرتاتيجية مرتبطة
ب��الأم��ن الغذائي من �أج��ل �ضمان ح�صول �شعوب دول العامل على
�إمدادات غذائية �آمنة وم�ستقرة يف جميع الأوقات .و�أ�ضاف املهند�س
�أب��و هديب �أن «البوتا�س العربية» تقوم ب�إمداد الأ�سواق امل�ستهلكة
ملادة البوتا�س مبا يقارب ( )2.6مليون طن من البوتا�س �سنوياً وهو
ما ميثل ( )%4-3من حجم اال�ستهالك العاملي.

النسور« :البوتاس العربية» شريك
موثوق لجميع مستهلكي سماد
البوتاس يف األسواق العاملية
كما �أكد املهند�س �أبو هديب على �أهمية الربازيل التي تعد
من الأ�سواق ذات اال�ستهالك العايل والتي تتكامل ب�شكل مثايل
مع خطط �شركة البوتا�س العربية التو�سعية لزيادة طاقاتها
الإنتاجية من م��ادة البوتا�س بكافة �أنواعه لتلبية احتياجات
�أ�سواقها التقليدية واجلديدة.
و�أ�ضاف املهند�س �أبو هديب �أن �شركة البوتا�س العربية قد
�أقرت خططا طويلة الأجل تت�ضمن م�شاريع ر�أ�سمالية �ضخمة
تهدف �إلى زي��ادة كميات الإنتاج من مادة البوتا�س والأ�سمدة
امل�شتقة واملتخ�ص�صة بهدف تعظيم العوائد لالقت�صاد الكلي
للمملكة وزي��ادة احل�صة ال�سوقية العاملية ل�صناعة البوتا�س
الأردنية والتي ت�شكل جزءاً رئي�سياً من الناجت املحلي الإجمايل
للمملكة .وبني املهند�س �أب��و هديب �أن التوجهات امل�ستقبلية
لل�شركة تعتمد على حتليل الأمناط اال�ستهالكية لالقت�صادات
الزراعية الرئي�سية يف العامل ،ومن �أهمها االقت�صاد الزراعي
الربازيلي ،لتلبية التنامي املتوقع يف الطلب على الأ�سمدة.
من جانبه �أ�شار الدكتور معن الن�سور ،الرئي�س التنفيذي
لل�شركة� ،إلى �أن «البوتا�س العربية» وبعد �أن �شهدت منتجاتها
يف ال�سوق الربازيلي �إق�ب��ا ًال كبرياً من قبل كبار امل�ستوردين،
وا�صلت العمل على التو�سع يف �إنتاج البوتا�س احلبيبي الأحمر
بجودة عالية من خالل وحدتي الر�ص املوجودتني يف ال�شركة،
كما يتم حالياً ال�سري قدماً مب�شروع وح��دة الر�ص اجلديدة
واملتوقع �أن تنتهي �أعمال تنفيذه يف نهاية العام اجلاري الأمر
ال��ذي �سريفع م��ن ال�ق��درة الإن�ت��اج�ي��ة لل�شركة م��ن البوتا�س
احلبيبي الأحمر من ن�صف مليون طن �إل��ى ما يعادل ()1.2
مليون طن �سنوياً ،مما �سيمكن «البوتا�س العربية» من زيادة
مبيعاتها �إلى ال�سوق الربازيلي يف امل�ستقبل.
وبينّ الدكتور الن�سور �أن خطط ال�شركة امل�ستقبلية التي �ستعمل
على تعظيم �إنتاجها بالإ�ضافة �إلى �ضمان ا�ستقرار عملياتها خالل
الأع��وام القادمة الأمر الذي يجعل من «البوتا�س العربية» �شريكاً
موثوقاً جلميع م�ستهلكي �سماد البوتا�س يف الأ�سواق العاملية.
و�أو��ض��ح الدكتور الن�سور �أن م�شاريع التنوع يف الإن�ت��اج تعك�س
خطط ال�شركة طويلة الأج��ل واملبنية على حتليل عوامل العر�ض
والطلب عاملياً واال�ستفادة من امليزات اجلغرافية التي تتمتع بها
اململكة والبنى التحتية املتوفرة يف امليناء ال�صناعي يف العقبة.
و�أ�ضاف الدكتور الن�سور �أن ال�شركة عملت على بناء قاعدة عمالء
ت�شمل كل امل�ستهلكني ل�سماد البوتا�س واملواد التي تنتجها ال�شركات
التابعة واحلليفة يف خمتلف دول العامل ،حيث يعد ه��ذا االنت�شار
عامال �أ�سا�سيا يف التعامل مع التباين يف حجم الطلب و�أ�سعار املواد
يف خمتلف دول العامل من خالل متكني �إدارة ال�شركة من التمو�ضع
اال�سرتاتيجي يف الأ� �س��واق الإقليمية والعاملية مب��ا يخدم حتقيق
�أف�ضل العوائد مل�ساهمي ال�شركة واالقت�صاد الكلي للبالد وما لذلك

من انعكا�سات �إيجابية وم�ستدامة على زبائن ال�شركة يف خمتلف
دول العامل.
وبني الدكتور الن�سور� ،أن ال�شركة تدر�س �أي�ضاً فتح مكتب متثيلي
لها يف الربازيل التي ت�ستهلك قرابة ( )12مليون طن �سنوياً من مادة
البوتا�س ،مبيناً �أن خطط التو�سع وزيادة �إنتاج مادة البوتا�س احلبيبي
الأحمر �سي�ساعد ال�شركة على تطبيق �سيا�ستها الت�سويقية طويلة
الأجل يف الأ�سواق امل�ستهلكة لهذه املادة ذات العوائد ال�سعرية املرتفعة.
و�أ� �ش��ار ال��وزي��ر مونت�س �إل ��ى ال �ت �ط��ورات ال�ت��ي �شهدها القطاع
الزراعي يف الربازيل وال��زي��ادة يف كميات �إنتاج املحا�صيل الزراعية
بهدف تعزيز الأمن الغذائي وما لذلك من زيادة متوقعة يف الطلب
على الأ�سمدة.
و�أ�ضاف الوزير مونت�س �أن �سماد البوتا�س الأردين يتميز بجودة
عالية ولديه قبول من قبل املزارعني يف الربازيل مما يدعم زيادة
التعاون التجاري ما بني اململكة والربازيل يف قطاع الأ�سمدة.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن الربازيل تعترب من �أكرب الدول امل�ستهلكة
للأ�سمدة يف ال�ع��امل ،كما تعترب �أك�بر م�ستورد للبوتا�س يف العامل
وت�ستهلك ح��وايل  %17م��ن البوتا�س املنتج ع��امل�ي�اً ،حيث ت�ستعمل
الأ�سمدة لإنتاج كثري من املحا�صيل الزراعية الرئي�سية مثل فول
ال�صويا والذرة.
العدد 2022 -47
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تفوز بجائزة التميز يف السالمة والصحة املهنية
ك ّرمت امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي
�شركة البوتا�س العربية لفوزها بجائزة «التميز
يف ال�سالمة وال�صحة املهنية» عن العام ،2020
ح �ي��ث ت �ع��د ه ��ذه اجل ��ائ ��زة م ��ن �أه� ��م اجل��وائ��ز
على م�ستوى الأردن التي تخت�ص مبمار�سات
ال �� �س�ل�ام��ة وال �� �ص �ح��ة امل �ه �ن �ي��ة يف ال �� �ش��رك��ات
وامل�ؤ�س�سات الأردنية.
و�سلّم مدير عام امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان
االجتماعي ،الدكتور حازم الرحاحلة ،اجلائزة
لرئي�س جمل�س �إدارة �شركة البوتا�س العربية،
املهند�س �شحادة �أبو هديب ،والرئي�س التنفيذي
لل�شركة ال��دك�ت��ور معن الن�سور ،وذل��ك خالل
ح�ف��ل خ��ا���ص �أق��ام��ه « ال���ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي»
لتكرمي الفائزين بجائزة ال�سالمة وال�صحة
املهنية بح�ضور ممثلني عن فعاليات اقت�صادية
وعمالية ونقابية و�إعالمية.
وج � ��اء ف� ��وز « ال �ب��وت��ا���س ال �ع��رب �ي��ة» ب�ه��ذه
اجل��ائ��زة الل�ت��زام�ه��ا بتطبيق �أن�ظ�م��ة ومعايري
ال�سالمة وال�صحة املهنية وف�ق�اً للت�شريعات
املعمول بها واملمار�سات العاملية الف�ضلى املتعلقة
بهذا اخل�صو�ص� ،إذ تركــز ال�شــركة علــى �ضمان
بيئــة عمــل �آمنــة ملوظفيها مـن خـالل توفيـر
معـدات ال�سـالمة ال�شـخ�صية املنا�سـبة ،والإنفاذ
ال�صـارم لإجـراءات ال�سـالمة فـي �أماكـن العمـل،
�إ�ضافة �إل��ى مراجعـة وحتديـث وتطوير هـذه
الإج �ـ��راءات ،وتطبيـق معاييـر ال�سـالمة علـى
مقدمـي اخلدمـات واملقاوليـن والـزوار ملرافـق
ال�شـركة علـى قدم امل�سـاواة.
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تهنئة وتربيك

بنك اإلسكان
عبد االله الخطيب
رئيس مجلس اإلدارة
وأعضاء املجلس
والرئيس التنفيذي
عمار الصفدي
وأسرة البنك
يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني

بمناسبة األعياد الوطنية

راجني املوىل عز وجل أن يمد يف يف عمر جاللتكم وولي عهدكم األمني وأن يحفظكم ذخرا
وسندا ألردننا الحبيب وأن يعيد هذه املناسبة على اململكة بالخري واليمن والربكات
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ترقية
املجموعة
يف التصنيف
العاملي
لإلفصاح عن
انبعاثات
الكربون CDP
إلى نطاق
القيادة ()-A

زين

األولى يف أسواق الشرق األوسط
يف القائمة العاملية للتصدي
لتغير املناخ

ك�شف تقرير حديث مل�شروع الإف�صاح عن انبعاثات الكربون
( )CDPعن ترقية جمموعة زي��ن يف الت�صنيف العاملي اخلا�ص
بعمليات الإف���ص��اح ع��ن الإج ��راءات املناخية �إل��ى م�ستوى (نطاق
القيادة .)-A
وت�صدرت جمموعة زين قائمة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات يف �أ�سواق
ال�شرق الأو��س��ط و�أفريقيا� ،إذ ج��اءت يف امل��رك��ز الأول يف جم��االت
الت�صدي لتغري امل�ن��اخ على م�ستوى ك��اف��ة ال�صناعات ،وان�ضمت
�إل��ى فئة ق��ادة ال�شركات العاملية التي و�صلت �إل��ى م�ستوى الريادة
يف جماالت الت�صدي لتغري املناخ ،حيث جتاوز ت�صنيف املجموعة
املتو�سط الإقليمي يف �أ�سواق �آ�سيا (� ،)-Bأعلى من متو�سط خدمات
قطاع االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ومراكز البيانات.
وجاء ارتقاء جمموعة زين يف هذا الت�صنيف العاملي ()CDP
بعد �إدراجها يف العام الأخري يف القائمة العاملية مل�شروع الإف�صاح عن
انبعاثات الكربون ( )CDPيف نطاق الإدارة ( ،)Bويربز الت�صنيف
املتقدم الذي ح�صلت عليه جمموعة زين قوة وجدية مبادراتها يف
تنفيذ �أف�ضل املمار�سات يف الك�شف عن الآثار البيئية لعملياتها يف
ال�شرق الأو�سط.
و�أعلنت زي��ن يف بيان �صحايف �أن االرت�ق��اء �إل��ى (فئة القيادة)
يف الت�صنيف العاملي مل�شروع الإف�صاح عن انبعاثات الكربون يربز
وعدها ب��إح��داث تغيريات منهجية يف م�شروع الك�شف املبكر عن
الكربون ،وتوفري �إطار �شفاف لتقارير معاجلة تغري املناخ� ،إذ قامت
ب��إج��راء ح�صر �شامل لب�صمة انبعاثاتها الكربونية الناجمة عن
الأن�شطة التي ال متتلكها� ،أو التحكم يف انبعاثات النطاق الثالث
يف �سلم الت�صنيف العاملي ،وهو ميثل ب�شكل عام �أكرث من  %70من
انبعاثات ُم�شغّلي �شبكات االت�صاالت.
و�أك��دت املجموعة �أنها تبنَت نهجاً مرحلياً يف اتخاذ �إج��راءات
حا�سمة على م�ستوى عملياتها� ،إذ قامت ب�سل�سلة م��ن امل�ب��ادرات
يف املرحلة الثانية على م�ستوى الأ� �ص��ول الأم��ام�ي��ة امل�ست�أجرة،
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والأ�صول اخللفية امل�ست�أجرة ،وال�سلع واخلدمات امل�شرتاة ،و�أخريا
ال�سلع الر�أ�سمالية املمثلة يف انبعاثات املوردين الناجمة عن ت�صنيع
املنتجات ،وهي �أ�صول مثل :مراكز البيانات ،حمطات البث (،)BTS
�أجهزة التحكم يف املحطات (� ،)BSCأبراج البث ،واحلاويات.
وبينت زين �أن هذه الإجراءات �ساعدتها يف �إجراء ح�صر �شامل
النبعاثات ال�ك��رب��ون ،مم��ا �سمح لها بو�ضع ا�سرتاتيجية وا�ضحة
خلف�ض ان�ب�ع��اث��ات ال�ك��رب��ون ب��ال�ت�ع��اون م��ع �شركائها وم��وردي�ه��ا،
وب�صفتها م��زود خدمات ات�صاالت رائ��دا ،ت��درك جمموعة زين �أن
تغي املناخ هي �أزم��ة تتك�شف وت�شكِّل خماطر جدية على
م�شكلة رُّ
ازدهار املنطقة ورفاهيتها ،فمن املمكن �أن ت�ؤدي املخاطر املحتملة
�إلى تقوي�ض فر�ص النمو االقت�صادي ،وت�سريع النزوح اجلماعي،
الفقر ،ندرة الغذاء واملياه ،وزي��ادة البطالة ،وهي الأم��ور التي قد
ت�ؤدي �إلى ال�صراع وعدم اال�ستقرار.
اجل��دي��ر بالذكر �أن م�شروع الإف���ص��اح ع��ن انبعاثات الكربون
مل�ؤ�س�سة  CDPي�ت�ع��اون م��ع ع��دد ك�ب�ير م��ن ال�ك�ي��ان��ات و�أ��ص�ح��اب
امل�صلحة يف ع��دد م��ن امل �ج��االت م�ث��ل :منظمة الأع �م��ال م��ن �أج��ل
امل�س�ؤولية االجتماعية ( ،)BSRجمل�س الأعمال العاملي للتنمية
امل�ستدامة ( ،)Wbcsdاملبادرة العاملية للتقارير ( ،)GRIجمل�س
معايري حما�سبة اال�ستدامة ( ،)SASBجمل�س معايري الإف�صاحات
املناخية ( ،)CDSBاالحت��اد العاملي للحياة ال�بري��ة (،)WWF
حتالف ال�شفافية امل�ؤ�س�سية ( ،)ACTمبادرة الأهداف امل�ستندة �إلى
العلم ( ،)SBTiامليثاق العاملي للأمم املتحدة ( ،)UNGCومبادرة
الأمم املتحدة حول التغيرُّ املناخي (.)UNCC
وتعترب زين تغري املناخ من الق�ضايا احلا�سمة ،خ�صو�صا �أن
مناطق وا�سعة من العامل معر�ضة لعواقب تغيرُّ املناخ وفقا لتقارير
م�ؤ�س�سات الأمم املتحدة ،مبينة �أنه يف ظل احلالة احلرجة احلالية
لتغيرُّ امل �ن��اخ ،ي�شكل قيا�س ب�صمة انبعاثاتها الكربونية خطوة
�ضرورية يف اجتاه فهم �إ�سهاماتها يف ظاهرة االحتبا�س احلراري،

لذلك ف��إن هذا التهديد قد يقدم فر�صة كبرية لل�شركات لإع��ادة
التفكري يف الطريقة التي ت�ؤدي بها �أعمالها.
وت�ساند املجموعة الأ�صوات يف امل�ؤ�س�سات الدولية التي تنادي
ب��زي��ادة احل �ل��ول ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى الطبيعة ،وامل� �ب ��ادرات ال�ت��ي تعالج
التحديات املجتمعية ،فالهدف دائما هو اال�ستجابة خلطر تغري
املناخ ،لذا فهي ت�سعى �إلى ا�ست�شراف �آفاق امل�ستقبل بتعزيز جهودها
على م�ستوى مبادرات الت�صدي لتغري املناخ.
اتخذت زي��ن خطوة جريئة م��ؤخ��را بالإف�صاح عن انبعاثاتنا
ال�ك��رب��ون�ي��ة مل�ستثمريها و��ش��رك��ائ�ه��ا وع �م�لائ �ه��ا ،ع�ن��دم��ا ق��دم��ت
تقريرا �إل��ى م�ؤ�س�سة ( )CDPالعاملية  -م�شروع الإف���ص��اح عن
الكربون – وقد ح��ازت بف�ضل هذه اخلطوة على ت�صنيف متقدم
يف نطاق القيادة ،هذا الت�صنيف اعرتاف بوجود عمل من�سق ب�ش�أن
ق�ضايا املناخ داخل عملياتنا.
وي�ب�رز االرت �ق��اء �إل��ى م�ستوى ق��ادة ال�شركات العاملية يف هذا
الت�صنيف العاملي جهد من التعاون امل�شرتك لكافة عمليات زين
يف املنطقة ،الذي متثل يف �إج��راء ح�صر �شامل لب�صمة انبعاثاتها
الكربونية الناجمة عن الأن�شطة التي ال متتلكها� ،أو التحكم يف
انبعاثات الكربون.
وك�شفت املجموعة �أنها من �أولى ال�شركات التي اعتمدت �سيا�سة
خا�صة لتغري املناخ� ،إذ ي��درك جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
الت�أثريات ال�شديدة التي ت�سببها غ��ازات االحتبا�س احل��راري ،لذا
تلتزم زي��ن بلعب دور ا�ستباقي يف بناء وت�شغيل �شبكاتها ،ف�ض ً
ال
عن �إدارة منتجاتها وخدماتها و�سل�سلة القيمة لديها مبا يحقق
م�ستهدفاتها املتعلقة بتخفي�ض االنبعاثات الكربونية.
وتبدي زين التزاما قويا بعقدها االجتماعي� ،إذ تقوم بت�سخري
قدراتها يف م�ساعدة جمتمعات منطقة ال�شرق الأو�سط خ�صو�صا
يف الق�ضايا التي ت�شري �إلى تغري املناخ ،من خالل اتخاذ �إجراءات
حا�سمة للحفاظ على ال�ط��اق��ة ،امل �ي��اه� ،إدارة ال�ن�ف��اي��ات ،والتنوع

البيولوجي ،وتعترب ق�ضية املياه ذات �أهمية خا�صة لأننا نعمل يف
منطقة تعاين من ندرة املياه».
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ت�صنيف ال���ش��رك��ات يف م���ش��روع الإف���ص��اح
عن الكربون يعتمد على النتائج ال�شفافة التي تغطي :الإف�صاح
ال���ش��ام��ل ع��ن ال �ت ��أث�يرات البيئية ،امل�خ��اط��ر وال �ف��ر���ص ،احلوكمة
والإج� � ��راءات ،ال� � ��وع� � ��ي ب��امل �خ��اط��ر ال �ب �ي �ئ �ي��ة وك �ي �ف �ي��ة ارت �ب��اط �ه��ا
بالأعمال� ،إظهار �إدارة ه��ذه امل�خ��اط��ر ال�ب�ي�ئ�ي��ة ،و�إث �ب��ات �أف�ضل
املمار�سات املرتبطة بالقيادة البيئية.
ومتتلك م�ؤ�س�سة ( )CDPغري الربحية مكاتب �إقليمية يف
ع�شرات الدول البلدان� ،إذ هناك الآن �شركات ومدن ومناطق تقوم
بالإف�صاح ،املعرتف بها �أي�ضا من جانب م�ؤ�شرات عاملية بارزة ،مثل
م�ؤ�شر  MSCIاخلا�ص باحلوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة
ال�شركات ( ،)ESGوهو امل�ؤ�شر الذي يعك�س االحتياجات املتطورة
للم�ستثمرين الذين يهدفون �إلى �إدماج م�ؤ�شرات  ESGعلى نحو
متزايد يف عمليات تخ�صي�ص الأ�صول والتقييمات.
ت��دي��ر ه ��ذه امل��ؤ��س���س��ة ن �ظ��ام الإف �� �ص��اح ال�ع��امل��ي للم�ستثمرين
وال�شركات ،واملدن واملناطق لإدارة �آثارها البيئية ،وينظر جمتمع
االقت�صاد العاملي �إلى م�ؤ�س�سة  CDPعلى �أنها متثل املعيار الذهبي
لإع��داد التقارير البيئية مع جمموعة البيانات الأغنى والأك�ثر
�شمو ًال حول �إج��راءات ال�شركات وامل��دن ،حيث تعمل على ت�شجيع
امل�ستثمرين وال�شركات وامل��دن على اتخاذ �إج��راءات لبناء اقت�صاد
م�ستدام� ،إذ ي�شهد م�شروع الإف���ص��اح ع��ن االن�ب�ع��اث��ات الكربونية
( )CDPتزايدا يف عدد امل�ستثمرين ،و�سل�سلة طويلة من امل�شرتين
ل�ل�إن�ف��اق ع�ل��ى امل���ش�تري��ات ملطالبة �آالف ال���ش��رك��ات بالك�شف عن
بياناتها البيئية.
وجنحت املجموعة للعام الثالث على التوايل يف تلبية املعايري
واملتطلبات اخلا�صة لـ «م�شروع الإف�صاح عن انبعاثات الكربون»� ،إذ
تعد املجموعة من ال�شركات القليلة يف �أ�سواق املنطقة التي حتمل
ع�ضوية م�شروع الإف�صاح عن انبعاثات الكربون (. )CDP
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ويف �إط ��ار ال�سعي لتحقيق الأه� ��داف وال�ت�ع��ام��ل م��ع الق�ضايا
احل��ا��س�م��ة ،وخ��رائ��ط ط��ري��ق ال�ع�م��ل امل �ن��اخ��ي ال�لاح �ق��ة اخل��ا��ص��ة
مبجموعة زي��ن� ،أ�س�ست زي��ن جلنة خا�صة بالعمل املناخي ،حتى
ت�ضمن �أن تكون هناك ا�سرتاتيجية وا�ضحة لإدارة املو�ضوعات
املتعلقة ب��امل�ن��اخ :حت��دي��د م��ؤ��ش��رات الأداء الرئي�سية ذات ال�صلة
بالأهداف الإ�سرتاتيجية ،قيا�س االنبعاثات الكربونية با�ستخدام
معيار بروتوكول غ��ازات االحتبا�س احل��راري ،الت�أكد من حتديد
املخاطر والفر�ص املتعلقة باملناخ (املادية واالنتقالية) ،و�إدارتها
ب�شكل �صحيح كجزء من ا�سرتاتيجية املجموعة ،و�أخ�يرا تطوير
التغي
امل�ب��ادرات الالزمة ال�ستيعاب التدابري التي تعالج م�شكلة رُّ
املناخي.
وتقوم جمموعة زين بالإبالغ عن عملياتها املرتبطة بالعمل
امل �ن��اخ��ي م��ن خ�ل�ال ق �ن��وات م �ت �ع��ددة ،ف�م���س�ت�ه��دف��ات االن�ب�ع��اث��ات
الكربونية وم�ستويات التقدم يتم ن�شرها يف تقرير اال�ستدامة
اخلا�ص باملجموعة ،وهو التقرير الذي يتم تدقيقه خارجياً من
جانب طرف ثالث ،وت�ستخدم زين يف �إع��داد هذه التقارير «�إط��ار
العمل املعنى بالإف�صاح املالى املتعلق باملناخ» ( ،)TCFDو»املعايري
العاملية ملعايري ال�ت�ق��اري��ر» ( )GRIو»جم�ل����س معايري املحا�سبة
اال� �س �ت��دام��ة» ( )SABSو»م �ع �ي��ار ب��روت��وك��ول غ� ��ازات االح�ت�ب��ا���س
احل��راري» ،وتقوم املجموعة بانتظام بتحديث مدى التقدم على
�صعيد حتقيق الأهداف وامل�ستهدفات يف املوقع الإلكرتوين الر�سمي
اخلا�ص بها ،من �أج��ل �إب�ق��اء �أ�صحاب امل�صلحة على اط�لاع ب�آخر
التطورات ذات الأهمية اجلوهرية.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن جمموعة زي��ن حت��ر���ص على �أن تتوافق
�إجراءاتها مع تو�صيات تقرير الهيئة احلكومية الدولية املعنية
بتغري املناخ ( )IPCCومع �أهداف اتفاقية باري�س ،ومع تو�صيات
االحتاد العاملي لالت�صاالت املتنقلة ( )GSMAمن �أجل لعب دور
رائد يف بناء م�ستقبل مرن ملجتمعاتنا يف ما يتعلق باملناخ.
وال يتعلق الأم��ر فقط بتحديد الأه��داف للتو�سع يف م�شروع
الك�شف ع��ن ال�ك��رب��ون� ،إذ اتفق خ�براء ه��ذا امل�ج��ال على �أن��ه يجب
على امل�ستثمرين �إزالة الكربون من حمافظهم على وجه ال�سرعة،
كما يجب على جميع ال�شركات �أن حت��دد �أه��دا ًف��ا علمية خلف�ض
االنبعاثات لعام  2030جن ًبا �إلى جنب مع التزامات �صفر انبعاثات
للعام  ،2050حيث يوفر معيار  Net-Zeroالذي مت �إطالقه م�ؤخرا
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تقيي ًما موثو ًقا وم�ستقلاً لإعداد �أهداف ال�شركات ،حيث ميكن لها
مواءمة �إجراءاتها املناخية على املدى القريب والطويل مع 1.5
درجة مئوية.
وب�صفتها ع�ضوا ن�شطا يف فريق العمل املناخي التابع لالحتاد
ال�ع��امل��ي ل�لات���ص��االت املتنقلة  ،GSMAت�ل�ت��زم زي��ن ب��الإج��راءات
التعاونية التي يقوم بها قطاع �صناعة االت�صاالت املتنقلة ليكون
�شفافا ب���ش��أن االن�ب�ع��اث��ات املناخية الناجمة ع��ن تلك ال�صناعة،
وكانت زين من امل�ؤ�س�سات التي �شاركت يف القمة العاملية للطاقة
الرقمية  ،2021ال �ت��ي اع�ت�برت�ه��ا خ �ط��وة م�ه�م��ة ل�ل�غ��اي��ة لتمكني
امل�ؤ�س�سات من اغتنام الفر�ص الكامنة يف الطاقة الرقمية من خالل
االعتماد على التقنيات الرقمية ،لبناء عامل خال من الكربون� ،إذ
ت�شارك اجلهود العاملية التي تتناول �أعمال الطاقة الرقمية ،حيث
الآم��ال معقودة على دفع عجلة التحول الرقمي يف قطاع الطاقة
للتخل�ص من االنبعاثات الكربونية.
وتتطلع املجموعة �إل��ى دم��ج التقنيات الرقمية والكهربائية
لتوليد الطاقة الآمنة ،التي بد�أت ت�شهد ت�سارعا �أكرب بعد اجلائحة،
مبينة �أن القطاعات التكنولوجية تبحث يف الوقت احلايل االعتماد
على الطاقة الآمنة ،خ�صو�صا مع مرحلة التعايف االقت�صادي يف
م�ساهمة منها للحد من انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري.
وتعد جمموعة زين واحدة من بني �شركات االت�صاالت املتنقلة
الـ 50التي ت�شكل �أكرث من ثلثي �شركات االت�صاالت املتنقلة يف العامل،
وتف�صح ه��ذه ال�شركات ع��ن ت��أث�يرات�ه��ا املناخية وانبعاثاتها من
الغازات الدفيئة لتحقيق ال�شفافية الكاملة للم�ستثمرين ،ودائما
ما تربز زين اهتمامها القوي با�سرتاتيجتها اخلا�صة باحلوكمة
البيئية واالجتماعية وحوكمة ال�شركات ( ،)ESGالتي باتت ت�شكل
�أحد العوامل املحركة املهمة لنمو الأعمال ،وتتويجا جلهودها يف
هذا االجتاه �أدرجت م�ؤ�س�سة «فوت�سي را�سل» جمموعة زين �ضمن
م�ؤ�شرها « »FTSE4Goodالرائد عاملياً يف قيا�س �إ�سهامات وتقدم
امل�ؤ�س�سات يف جماالت البيئة والتنمية االجتماعية واحلوكمة ،الذي
يعتمد عليه امل�ستثمرون يف التعرف على قائمة ال�شركات التي تلتزم
بتطبيق املعايري العاملية لال�ستدامة ،لتكون زين �شركة االت�صاالت
الأولى يف الكويت التي تن�ضم لهذا امل�ؤ�شر.

البنك األردني الكويتي يعتمد مركز زين اإلقليمي
( )THE BUNKERإلدارة وتخزين وحماية بياناته

و ّق��ع البنك الأردين الكويتي اتفاقية ت�ع��اون م��ع �شركة زين
الأردن ،لال�ستفادة م��ن خ��دم��ات م��رك��ز زي��ن الإق�ل�ي�م��ي لتخزين
البيانات واملعلومات والتعايف من الكوارث ()THE BUNKER
الذي ُيعد الأول من نوعه على م�ستوى املنطقة.
ومت توقيع االتفاقية يف مقر امل��رك��ز ال��واق��ع يف جممع امللك
احل�سني للأعمال ،حيث و ّقعها كل من الرئي�س التنفيذي ل�شركة
زي��ن الأردن ال�سيد فهد اجلا�سم ،واملدير العام التنفيذي للبنك
الأردين الكويتي ال�سيد هيثم البطيخي.
وجاء هذا التعاون من جانب زين يف �إطار حر�صها –حتت مظلّة
«زي��ن �أع�م��ال» -على توفري �أح��دث حلول االت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات العاملية وحلول الأعمال التي تخدم كربيات ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات والبنوك العاملة يف اململكة ،مبا يلبي تطلعات �شركائها
من قطاعات الأعمال املختلفة ،لتكون �شريكاً مميزاً يخدم �أهداف
العمل التي ي�سعون �إلى حتقيقها ،كما ت�سعى زين من خالل هذه
اخلطوة �إلى تعزيز عمليات التح ّول الرقمي من خالل توفري كل
الأدوات ال�لازم��ة ل�ضمان ك�ف��اءة عمل كافة الأن�ظ�م��ة يف خمتلف
الأوقات ويف كل الظروف ،مما ي�ضفي مزيداً من املوثوقية والأمان.
و�أ� �ش��اد امل��دي��ر ال �ع��ام التنفيذي للبنك الأردين ال�سيد هيثم
البطيخي بهذه ال�شراكة مع �شركة زين لال�ستفادة من خدمات هذا
املركز الإقليمي املتميز والذي يعد املركز الأول والوحيد يف املنطقة،
حلماية وتخزين البيانات واملعلومات والتعايف من الكوارث ،حيث
تهدف هذه اخلطوة �إلى امل�ساهمة يف رفع م�ستوى جاهزية البنك
للتعامل مع الأحداث الطارئة ،مما �سيوفر البيئة املثالية املنا�سبة
للمحافظة على ا�ستمرارية الأع�م��ال وتقدمي اخلدمات للعمالء
ال �ك��رام حت��ت �أي ظ��رف م��ن ال �ظ��روف ،م��ن خل��ال �إدارة وحماية
البيانات وحفظها وا�سرتجاعها ب�أعلى معايري الأم��ن واحلماية
والكفاءة الفنية والتقنية املتميزة ،با�ستخدام �أحدث التكنولوجيا
املتطورة يف هذا املجال.
ومبوجب هذه االتفاقية �ستو ّفر زين غرفة خا�صة يف مركزها
الإقليمي ( )THE BUNKERال�ست�ضافة خوادم مركز املعلومات
للبنك الأردين الكويتي ( ،)Colocationبالإ�ضافة �إل��ى مكاتب
ل �ل �ط��وارئ جم � ّه��زة ب�ح�ل��ول ات �� �ص��االت م �ت �ط��ورة و�أج� �ه ��زة حماية
ومراقبة على م��دار ال�ساعة يف �أي وق��ت� ،أو يف احل��االت الطارئة
ليتمكن البنك من ا�ستخدامها عند احلاجة ملراقبة و�إدارة و�صيانة
الأجهزة اخلا�صة به ،يديرها فريق فني خمت�ص� ،إلى جانب تقدمي
خدمات خطوط االت�صال وربط البيانات.
وي �ق��ع م��رك��ز زي ��ن الإق�ل�ي�م��ي ل�ت�خ��زي��ن ال�ب�ي��ان��ات وامل�ع�ل��وم��ات
والتعايف من ال�ك��وارث ( )THE BUNKERعلى م�ساحة 4300
مرت مربع يف جممع امللك احل�سني للأعمال ،ويحتوي على �أحدث
حلول االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،التي جتعله مركز بيانات

مثاليا ي�ضمن حماية و�أم��ان البيانات ب�أعلى امل�ستويات وح�سب
املعايري العاملية ،من خالل البنية التحتية وجاهزية اخلدمة على
م��دار ال�ساعة ،حيث يتمتع املركز بالعديد من اخل�صائ�ص التي
املح�صن واملنخف�ض  12م�تراً حتت
جتعله متم ّيزاً ،ومنها موقعه
َّ
�سطح الأر���ض ،واحتوائه على ج��دران خر�سانية مقاوِمة للكوارث
الطبيعية ،ووجود �أنظمة حماية من ال�ضربات النووية ،وبذلك فهو
يعد املركز الأول والوحيد يف املنطقة الذي يتم ّيز بهذه اخل�صائ�ص،
مما ي�ضعه �أي�ضاً يف قائمة املراكز الأك�ثر تطوراً يف العامل ،حيث
�أن نظام التح�صني واحلماية للمركز ي�ضاهي ما هو معمول به
يتوجب لدخوله امل��رور بخم�س نقاط
يف املن�ش�آت الع�سكرية� ،إذ ّ
للتحقق من الهوية ،مما جعل املركز خياراً �أو ًال للبنوك وال�شركات
وامل�ؤ�س�سات لتتمكن من املحافظة على ا�ستمرارية عملها وتقدمي
خدماتها حتت �أي ظ��رف من ال�ظ��روف ،من خ�لال �إدارة وحماية
بياناتها وحفظها وا�سرتجاعها ب�أعلى معايري الأم��ن واحلماية
والكفاءة الفنية والتقنية املتميزة.
وي��و ّف��ر امل��رك��ز خ��دم��ات تخزين البيانات واملعلومات والتعايف
من ال�ك��وارث ( )Disaster Recoveryللم�ؤ�س�سات احلكومية
وال���ش��رك��ات املحلية والإق�ل�ي�م�ي��ة العاملة يف خمتلف القطاعات،
كالقطاع امل��ايل وال�صحي والتعليم والت�أمني والطريان وغريها،
حيث يحتوي على غرف ا�ست�ضافة للخوادم ()Colocation DC
منها ما هو م�شترَ َك ،و�أخ��رى منف�صلة وخا�صة ،بالإ�ضافة �إلى
وجود مكاتب ط��وارىء ميكن ا�ستخدامها يف حالة احلاجة لإدارة
الأجهزة اخلا�صة بال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة ،كما يو ّفر املركز اخلدمات
ال�سحابية ( )Cloud Servicesمبختلف �أنواعها ،ويعتمد على
تقنية الألياف ال�ضوئية التي تربط مركز البيانات بكابالت دولية،
بالتو�سع واال��س�ت�ف��ادة م��ن �إم�ك��ان��ات النمو
مم��ا ي�سمح لل�شركات
ّ
ال��دول�ي��ة ،كما ي�ضمن ا�ستمرارية العمل بن�سبة  %99.982وع��دم
االنقطاع ،ففي حال حدوث �أي خلل على �أي من الأجهزة �أو املعدات،
ف�إن جهازاً �آخر �سيقوم بنف�س العمل دون �أي ت�أثري.
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للعام السادس ىلع التوالي
وتقدم  200ألف دينار
زين تدعم ُحماة الوطن
ّ
لصناديق القوات املسّلحة
�ضمن ج�ه��وده��ا امل���س�ت�م��رة وح��ر��ص�ه��ا ال��دائ��م ع�ل��ى تقدير
ن�شامى الوطن يف القوات امل�سلحة الأردنية – اجلي�ش العربي؛
�أعلنت �شركة زين الأردن ويف �إط��ار م�س�ؤوليتها املجتمعية عن
تقدمي � 200ألف دينار دعماً ل�صندو َقي «�أ�سر ال�شهداء» و«�أفراد
القوات امل�سلحة الأردنية» ،وذلك للعام ال�ساد�س على التوايل.
وج � ّددت �شركة زي��ن فخرها واعتزازها بن�شامى ون�شميات
جي�شنا العربي امل�صطفوي البا�سلُ ،معربة عن �شكرها وتقديرها
جلهودهم املباركة يف حماية الوطن ومقدراته ،يف الوقت الذي
يقدم فيه ن�شامى حر�س احلدود مزيداً من الت�ضحيات ليبقى
�أردننا العزيز �آمناً مطمئناً يف ظل قيادته الها�شمية ،حيث كان
الن�شامى دوماً على العهد ،يل ّبون النداء مهما كانت الظروف �أو
تعاظمت اخلطوب ،يف �سبيل �أمن الأردن والأردنيني.
وينق�سم ال��دع��م ال ��ذي ق��دم�ت��ه ��ش��رك��ة زي��ن �إل ��ى � 150أل��ف
دينار ل�صندوق �أ�سر �شهداء القوات امل�سلحة الأردنية – اجلي�ش
العربي والأجهزة الأمنية ،و� 50ألف دينار ل�صندوق دعم �أفراد
القوات امل�سلحة الأردنية – اجلي�ش العربي.
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«زين فايبر» ّ
تغطي مناطق جديدة يف عمان
والزرقاء وإربد والعقبة
�ضمن خططها التو�سعية لن�شر خدمة الفايرب يف اململكة ،ولإثراء
جتارب زبائنها ب�أحدث تكنولوجيا االت�صاالت والإنرتنت ،قامت �شركة
زين الأردن بتغطية مناطق جديدة يف عمان والزرقاء واربد والعقبة،
بخدمتها «زي��ن فايرب» للإنرتنت الثابت وفائق ال�سرعة عرب �شبكة
الألياف ال�ضوئ ّية للمنازل () FTTH: Fiber To The Homes
ولقطاعات الأعمال (.)FTTB: Fiber To The Business
وتقدّم �شركة زين عرو�ضاً مميزة لكافة زبائنها اجل��دد الراغبني
باال�شرتاك بخدمة «زين فايرب» وب�أ�سعار تف�ضيلية تبد�أ من  20دينارا
فقط ل�لا��ش�تراك��ات يف امل�ح��اف�ظ��ات ،و 25دي�ن��ارا فقط ل�لا��ش�تراك��ات يف
العا�صمة ع� ّم��ان ،وت�شمل ال�ع��رو���ض جهاز تو�سيع نطاق �شبكة ال��واي
فاي ،وجهاز راوتر متنقل  ،MiFiوالتمتع بخدمات الإنرتنت الآمن،
و�شريحة �إنرتنت ب�سعة  100جيجابايت.
وت�ت�ي��ح خ��دم��ة «زي ��ن ف��اي�ب�ر» ل�ل�م���ش�ترك�ين اال��س�ت�م�ت��اع بتجربة
فريدة من نوعها مع �إنرتنت فائق ال�سرعة ومبزايا ا�ستثنائية ،ت�شمل
حتميل ونقل البيانات وامللفات ب�سرعة و�سهولة فائقتني� ،إل��ى جانب
تعددية اخلدمات ،والقابلية لدعم خدمات م�ستقبلية ،بالإ�ضافة �إلى
ا�ستخداماته يف حلول املنزل الذكي ،والألعاب عرب الإنرتنت ،وم�شاهدة
الفيديو والأف�ل�ام ،وكافة برامج الرتفيه عالية الدقة واجل��ودة دون

انقطاع ،وت�شغيل �أنظمة احلماية واملراقبة با�ستخدام الكامريات عرب
الإنرتنت ،وغريها العديد من التطبيقات واخلدمات وحلول الأعمال
والرتفيه التي حتتاج �إلى ات�صال �إنرتنت ثابت ويتمتع ب�سرعة وكفاءة
عاليتني.
وت�شمل املناطق اجل��دي��دة ال�ت��ي مت��ت تغطيتها م ��ؤخ��راً باخلدمة
يف حمافظة الزرقاء ك ًال من حي ال��رازي ،و�شارع امللك طالل  ،2وحي
الظاهرية ،وحي احلديقة ،وحي النزهة ،و�ضاحية الأم�يرة هيا ،وحي
اجل�ب�ر ،وال��و� �س��ط ال �ت �ج��اري ،ويف حم��اف�ظ��ة �إرب ��د ب �ل��دة اي� ��دون ،وح��ي
املهند�سني ،وح��ي الأط�ب��اء ،والكرامة ،ومنطقة حنينا ،وح��ي الأف��راح،
ويف العا�صمة ع ّمان ك ًال من منطقة اجلبل الأخ�ضر ،وحي احلمرانية،
وال�ث�راء ،وح��ي ع��وج��ان ،ومنطقة ع�ين غ��زال ،و��ش��ارع الفي�صل ،وحي
ال�شهيد ال�شمايل ،وحي الهالل ،وحي الأم�يرة علياء ،وحي احل�سنية،
كما مت تغطية املنطقة التا�سعة يف حمافظة العقبة باخلدمة.
وتت ّوزع املناطق امل�شمولة بخدمة «زين فايرب» بني العا�صمة ع ّمان
وم��دي�ن��ة الر�صيفة وحم��اف�ظ��ات ال��زرق��اء و�إرب ��د والعقبة ،فيما تعمل
ال�شركة على تغطية مناطق جديدة يف اململكة �ضمن خططها التو�سعية
لن�شر هذه اخلدمة التي حتظى ب�إقبال كبري.
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لنشر منظومة الدفع باستخدام رمز االستجابة السريع «»QR Code

زين كاش والصقور للبرمجيات  -فالكونز سوفت
توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي
يف �إط ��ار حر�صها على ت�ق��دمي �أف���ض��ل خ��دم��ات وحلول
ال��دف��ع الإل �ك�تروين لعمالئها ،بهدف متكينهم م��ن �إجن��از
كافة معامالتهم املالية بكل �سهولة و�أم��ان؛ و ّقعت �شركة
زي��ن كا�ش اتفاقية تعاون ا�سرتاتيجي مع �شركة ال�صقور
للربجميات  -فالكونز �سوفت ،لتزويد  15,000نقطة بيع
م��ن خمتلف امل �ح�لات ال�ت�ج��اري��ة امل�ن�ت���ش��رة يف ك��اف��ة �أن�ح��اء
اململكة بحلول الدفع الإلكرتونية اخلا�صة بقبول املدفوعات
با�ستخدام خدمة رم��ز اال�ستجابة ال�سريع «،»QR Code
والتي توفرها زين كا�ش لكافة عمالئها من خالل تطبيقها
الإلكرتوين على الهواتف الذكية.
وو ّق ��ع االت�ف��اق�ي��ة ع��ن �شركة زي��ن ك��ا���ش م��دي��ره��ا العام
�سلطان ك�شورة ،وعن �شركة ال�صقور للربجميات  -فالكونز
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�سوفت رئي�سها التنفيذي م.هيثم رواجبة ،يف مقر �شركة زين
كا�ش وبح�ضور ممثلني من اجلانبني.
وت��أت��ي ه��ذه اخل�ط��وة م��ن جانب «زي��ن ك��ا���ش» ا�ستكما ًال
خلططها التو�سعية ،وامل�ساهمة يف تعزيز ال�شمول املايل ،من
خالل �إتاحة اخلدمات املالية الرقمية لكافة �شرائح املجتمع
يف اململكة� ،إل��ى جانب موا�صلة تقدميها لأف�ضل اخلدمات
و�أكرثها تطوراً و�أماناً يف القطاع املايل الرقمي ،حيث تعد
خدمة الدفع عرب رم��ز اال�ستجابة ال�سريع «»QR Code
�أح��د ح�ل��ول ال��دف��ع امل�ت�ط��ورة ال�ت��ي ت�سهم يف ت��وف�ير الوقت
واجلهد من خالل �إمتام عملية الدفع خالل ٍ
ثوان معدودة
مبجرد م�سح الرمز عرب الهاتف الذكي با�ستخدام تطبيق
زين كا�ش.

ّ
املتنقلة 2022 MWC
ىلع هامش املؤتمر العاملي لالتصاالت

شراكة استراتيجية تجمع زين األردن وانفوبيب
لتقديم حلول تقنية مبتكرة يف األردن
�ضمن خططها التو�سعية للتح ّول الرقمي وتقدمي �أح��دث
اخل��دم��ات وح�ل��ول الأع �م��ال الرقمية؛ و ّق�ع��ت �شركة زي��ن الأردن
اتفاقية �شراكة ا�سرتاتيجية مع انفوبيب ،ال�شركة العاملية الرائدة
يف جمال اخلدمات التفاعلية و�أنظمة �إدارة االت�صاالت ال�سحابية،
لتقوم انفوبيب من خاللها بتوفري حلول تقنية ورقمية تعتمد
على احلو�سبة ال�سحابية والذكاء اال�صطناعي خلدمة العمالء.
وجرى توقيع االتفاقية على هام�ش املعر�ض وامل�ؤمتر العاملي
لالت�صاالت املتنقلّة  ،2022 MWCالذي ُعقد يف مدينة بر�شلونة
خالل الفرتة من � 28شباط وحتى � 3آذار من العام احلايل ،حيث
وقعها عن �شركة زين الأردن الرئي�س التنفيذي فهد اجلا�سم ،وعن
�شركة انفوبيب رئي�سها التنفيذي �سيلفيو كوتيك.
موحدة ت�شمل
و�ستُو ّفر من�صة انفوبيب ل�شركة زي��ن من�صة ّ
روب��وت حم��ادث��ة مد ّعما بتقنيات ال��ذك��اء اال�صطناعي وم�صمما
ملحاكاة التوا�صل الب�شري ،ومركز ات�صال �سحابي رقمي ونظاما
متكامال خل��دم��ة ال�ع�م�لاء ب�شكل م�ت�ط� ّور ،الأم ��ر ال ��ذي �سيتيح
ل�شركة زي��ن ط��رح وت��وف�ير ح�ل��ول ات���ص��االت متق ّدمة لالرتقاء
بتجربة العمالء الرقمية اال�ستثنائية وال�سل�سة عرب كافة القنوات
املتعددة التي ت�ستخدمها ال�شركة خلدمة عمالئها ،مثل تطبيقات
ال��ر��س��ائ��ل ال�ق���ص�يرة وال���ص��وت وال�بري��د الإل �ك�ت�روين وتطبيقات
املحادثة احلديثة ،كما �ستتيح زين عرب هذه اخلدمة لزبائنها من
قطاع الأعمال يف الأردن �إمكانية التع ّرف على احتياجات العمالء
وتقدمي ردود دقيقة على ا�ستف�ساراتهم مبا�شر ّة ب�شكل �آمن وبوقت
موحدة ومتكاملة ،تعمل على
�أق�صر عرب من�صة ات�صال �سحابية ّ
�أمتتة وتوثيق بيانات العمالء.

وتر�سخ هذه ال�شراكة ريادة �شركة زين ل�سوق االت�صاالت وحلول
ّ
الأعمال واخلدمات الرقمية ،وخربة انفوبيب العاملية الوا�سعة يف
ابتكار حلول متعددة لقنوات االت�صال الرقمي ،وذلك عرب تفعيل
من�صة انفوبيب الكاملة للخدمات ال�سحابية وطرحها لل�سوق
املحلي مل�ساعدة ال�شركات يف قطاعات خمتلفة على التحول الرقمي،
بهدف حت�سني التجربة الرقمية ب�شكل تفاعلي وغري منقطع وعرب
قنوات ات�صال متاحة ومنت�شرة ت�ستخدم ب�شكل يومي.
وق��د �أثبتت حلول انفوبيب جناحاً عاملياً مع ال�شركات حول
العامل ،و�أي�ضاً من خالل �شراكات ا�سرتاتيجية مماثلة يف منطقة
ال�شرق الأو��س��ط و�شمال �إفريقيا ،مم��ا دف��ع زي��ن الختيار من�صة
انفوبيب و�ضم حلولها ال�سحابية �إلى باقة خدمات «زين �أعمال»
و�إع ��ادة طرحها لل�سوق املحلي الأردين حتت عالمة زي��ن الأردن
التجارية  .
وت�أتي هذه ال�شراكة من جانب �شركة زين الأردن لتعزيز دور
ال�شركة ور�ؤيتها يف التح ّول الرقمي ،لتوا�صل دورها الطليعي يف
�إط�لاق ون�شر املزيد من احللول واخلدمات املُبتكرة التي تواكب
التطورات و�آخ��ر االب�ت�ك��ارات التكنولوجية التي ي�شهدها العامل،
ومب��ا يلبي تطلعات زبائنها من �أف��راد وم�ؤ�س�سات ،لتوا�صل زين
ريادتها يف �سوق االت�صاالت وحلول الأعمال يف الأردن.
وخ� �ت ��م � �س �ي �ل �ف �ي��و ك ��وت� �ي ��ك ،ال ��رئ �ي �� ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �� �ش��رك��ة
�إنفوبيب«ي�شرفنا �أن يتم اختيارنا من قبل �شركة زي��ن واختيار
من�صة انفوبيب الكاملة لالت�صاالت ال�سحابية لربط العالمات
التجارية يف الأردن بعمالئها بعد �أن �أ�صبحت التفاعالت عن ُبعد
هي القاعدة يف حو�سبة امل�ؤ�س�سات ونحن نتطلع �إلى �شراكة ناجحة
وطويلة الأمد بني زين وانفوبيب.
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منصة زين لإلبداع ُتخّرج فوجًا
ّ
جديدًا من برنامج مجتمع الرياديين
الصغار األردني ()YESJO
من�صة زين للإبداع ( )ZINCفوجاً جديداً
خ ّرجت ّ
م��ن ال�ط�ل�ب��ة امل �� �ش��ارك�ين يف ب��رن��ام��ج جم�ت�م��ع ال��ري��ادي�ين
ال�صغار الأردين ( )YESJOيف مو�سمه الأول للعام احلايل
 ،2022والذي كان قد انطلق بالتزامن مع العطلة ال�شتوية
للمدار�س.
املن�صة يف مقر
ومت تخريج الطلبة خالل حفل �أقامته ّ
�شركة زين الرئي�سي ،بح�ضور الرئي�س التنفيذي ل�شركة
زين الأردن فهد اجلا�سم ،كما ق ّدم الطالب خالل احلفل
�شرحاً عن جتربتهم خالل الربنامج و�إيجازاً عن موا�ضيع
الدورات التدريبية التي ُعقدت خالل فرتة الربنامج التي
ا�ستمرت على مدار �شهر كامل ،حيث يهدف الربنامج �إلى
ن�شر مفهوم ريادة الأعمال بني �أو�ساط ال�شباب اليافعني،
وتنمية م �ه��ارات التفكري الإب��داع��ي لديهم وتطويرها،
وا�ستغالل فرتة العطل املدر�سية ب�شكل �إيجابي.
و�شارك يف الربنامج  20طالباً وطالبة من ع ّدة مدار�س
حكومية وخا�صة ،ت��راوح��ت �أعمارهم بني  13و 16عاماً،
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ملن�صة زين
و ُعقدت فعاليات الربنامج يف الفرع الرئي�سي ّ
للإبداع ( ،)ZINCويف م�صنع الأفكار – �إحدى مبادرات
م�ؤ�س�سة ويل ال�ع�ه��د -مبجمع امل�ل��ك احل�سني ل�ل�أع�م��ال،
وا�شتملت على دورات تدريبية مكثّفة يف  8جماالت متنوعة
ه��ي ري��ادة الأع �م��ال ،والت�صميم اجل��راف�ي�ك��ي ،والرتميز،
وال��روب��وت��ات ،و��ص�ن��اع��ة ال �ط��ائ��رات امل ُ�� �س�يرة ،والت�صنيع
الرقمي ،وتطوير الألعاب الإلكرتونية ،والإعالم الرقمي.
وينق�سم الربنامج للعام احلايل �إلى مو�سمني ،حيث مت
�إطالق فعاليات املو�سم الأول يف حمافظة العا�صمة خالل
فرتة العطلة ال�شتوية ،فيما �سيتم �إط�لاق املو�سم الثاين
خالل فرتة العطلة ال�صيفية يف واح��دة من املحافظات؛
وذل��ك بهدف الو�صول لعدد �أك�بر من الطالب وال�شباب
ال�ي��اف�ع�ين يف امل�م�ل�ك��ة ،وامل���س��اه�م��ة يف ت�ط��وي��ر م�ه��ارات�ه��م
وق��درات�ه��م واك�ت���ش��اف مواهبهم وم�ي��ول�ه��م ،و�إن���ش��اء جيل
�شباب وا ٍع وقادر على بناء حا�ضره و�صناعة م�ستقبله.

بمشاركة
 394فريقًا
من 17
دولة عربية

منصة زين ُتقيم مسابقة «»CTF
ّ
لألمن السيبراني ىلع مستوى
الوطن العربي وشمال إفريقيا
لتوا�صل دوره��ا يف دع��م ال�شباب املبدعني وتطوير
وتنمية مهاراتهم يف جماالت �أمن املعلومات والربجمة،
من�صة
ون�شر الوعي حول �أهمية الأمن ال�سيرباين؛ �أقامت ّ
زين للإبداع ( )ZINCم�سابقة «Zain Capture The
 »Flagالأك�بر ،التي جمعت موهوبي وحمرتيف املهارات
ال�سيربانية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
وا� �س �ت �م � ّرت امل���س��اب�ق��ة ع �ل��ى م� ��دار ي��ومي��ن و�أُق �ي �م��ت
فعالياتها عرب الإن�ترن��ت ،مب�شاركة � 705شباب و�شا ّبات
موزعني على  394فريقاً من  17دولة عربية هي الأردن،
واململكة العربية ال�سعودية ،وال�سودان ،و�سوريا ،وتون�س،
والإم ��ارات العربية املتحدة ،واليمن ،ولبنان ،واملغرب،
و�سلطنة ُعمان ،وفل�سطني ،وقطر ،واجلزائر ،والبحرين،
وم�صر ،والعراق ،والكويت.
ومت طرح جمموعة من امل�شكالت والتحديات املتعلقة
مبختلف علوم وجماالت الأمن ال�سيرباين على امل�شاركني
يف امل�سابقة ،للعمل على حلها والو�صول �إلى الهدف ،منها
الهند�سة العك�سية ( )Reverse Engineeringو�أمن
الويب ( )Web Securityوالعلوم اجلنائية الرقمية
( )Digital Forensicsو�أم��ن ال�شبكات (Network
 )Securityوغريها ،بحيث ح�صل كل فريق على نقاط
عن كل حت ٍّد قاموا بحلّه ،ومت احت�ساب النقاط بنا ًء على
�صعوبة ون��وع ك��ل حت � ٍّد ،ليتم اختيار الفريق الفائز يف
نهاية امل�سابقة.

وح�صل الفريق الفائز باملركز الأول من جمهورية
م�صر العربية على جائزة نقدية بقيمة  3000دينار ،كما
ح�صل الفريق الفائز باملركز الثاين من جمهورية م�صر
العربية �أي�ضاً على جائزة نقدية بقيمة  2000دينار ،فيما
ح�صل الفريق الأردين الفائز باملركز الثالث على جائزة
نقدية بقيمة  1000دينار.
وتهدف ه��ذه امل�سابقة �إل��ى تطوير م�ه��ارات ال�شباب
امل�شاركني يف جم��ال �أم��ن املعلومات وحماية ال�شبكات،
واكت�ساب مهارات جديدة يف جمال الأمن ال�سيرباين ،كما
ُي�سهم هذا النوع من امل�سابقات يف حتفيز مهارات الإبداع
والرتكيز والتحليل لدى امل�شاركني.
من�صة زين للإبداع لهذه امل�سابقة يف
وي�أتي تنظيم ّ
�إطار اهتمامها مبواكبة كل ما هو جديد يف التكنولوجيا
احلديثة واملتطورة ،والتي يتطلبها �سوق العمل وتتما�شى
مع اهتمامات ال�شباب ،حيث اعتادت زين ب�أن تكون من
�أوائ��ل ال�شركات التي تتن ّبه لأهمية �أي قطاع �أو جمال
املن�صة �شريك حلا�ضنة «حماية
جديد وواعد ،ويذكر ب�أن ّ
تك» وهي �أول حا�ضنة �أعمال متخ�ص�صة يف جمال الأمن
ال�سيرباين وتُديرها جمعية «�إنتاج» ،وتهدف �إلى زيادة
االهتمام يف تطوير و�إن�شاء �شركات نا�شئة متخ�ص�صة يف
جم��ال الأم��ن ال�سيرباين لتل ّبي حاجة ال�سوق الأردين
لهذه املهارات� ،إلى جانب امل�ساهمة يف تق ّدم الأردن على
م�ؤ�شر الأمن ال�سيرباين العاملي.
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operations, while reacting to the market dynamics
in determining the best mix of full ownership
of vessels when the market is “owners’ driven”,
partial ownership when the market is muddling
around, chartering when the ambiguity overtakes
the calm seas, and a mix of all to sum the business
pool for the past 47 years.

Maritime Education

JNSL relies on its vast experience to ensure
that each vessel is operated professionally
and economically, and customers are provided
with professional services and practical shipping
solutions.

Hospitality

Ship Operation:

Annually, over 10 million tonnes are carried
by JNSL’s covering wet, dry and specialized
cargoes. The expertise acquired by JNSL since
its establishment allows it to ensure timely and
efficient execution.

Shipping Agency and Chartering:

Stemming from our deep understanding of the
challenges facing the maritime industry in Jordan
and the region, the idea of having a specialized
maritime academy came to light in 2004. The
Jordan Academy for Maritime Studies (JAMS)
was established to provide nautical and maritime
training and to serve as a maritime research facility.
Enjoying a superb location just a short walk from
the beautiful Gulf of Aqaba, DoubleTree by Hilton
Hotel Aqaba offers 5-star comfort and luxury in
the main business district. Retreat to the quiet
ambiance of one of our 173 guest rooms and suites,
offering city and sea views

Email : contactus@jnslgroup.com
Website: www.jnslgroup.com

We have established decades of strong relationships
with port authorities, ship owners, charterers,
shippers, freight forwarders, and financial
institutions, thus allowing JNSL to be the trusted
ship agent for majority of strategic cargoes calling
the port of Aqaba.
Our competitive advantage is in our ability to
handle what others can’t, and this is not driven by a
risk pro policy, but rather by a solid capability and
a professional human capital, which enable us go
the extra mile(s) in the service of our clients’ needs
and expectations. Our ship agency capability runs
beyond the port of Aqaba, with physical presence
in Iraq, Egypt, and the UAE, where we act as tramp
and liner ship agents, offer port agency, brokerage,
surveying, transshipments, husbandry, bunkering,
incomprehensions marketing and sales services.
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.م.ع.الخطوط البحرية الوطنية األردنية م
Jordan National Shipping Lines P.L.C.
About Us:

With 47 years in business, Jordan National
Shipping Lines (JNSL) is a dynamic, proactive
leader in the Jordanian Shipping and Maritime
industry.
Today, the group - a publicly listed in Amman
Stock Exchange - is a family of a wide range of
subsidiaries and affiliates, with a strong track
record in shipping, ship operations, chartering,

ship agency, marine services, port operations,
manning and technical ship management, energy
transport, freight forwarding, maritime education,
hospitality and transportation.
The company is driven by a vision to be the trusted
partner, who sets the benchmark for shipping,
maritime, and logistics industry in Jordan and the
region. This vision is upheld with an alignment to
excellence, innovation, integrity, and transparency.
JNSL operates a diversified set of business pillars,
all rigorously compliant to the highest safety and
quality standards, thus keeping clients’, partners’,
employees’, and shareholders’ interests at the core
of its priorities.
JNSL’s mission is to strengthen, consolidate, and
build on the group’s capabilities in the shipping
and maritime services. The company plans to
expand in the multi-modal transportation and
logistics industry, to ensure sustainable stream
of businesses relying on medium to long term
projects and ventures.

Ship Owners:

Shipping is the servant of trade and the master
of its’ realisation. JNSL’s understanding of
shipping is within the interacting factors of global
economy where opportunities are constrained
with a framework of risks, and where the magic
formula to guarantee success when the wind
changes direction, simply does not exists. On this
premise, JNSL, prudently managed to balance
its investments in ship owning for trade and for
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الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري
املساهمة العامة املحدودة
الشركة األردنية إلعادة تمويل
الرهن العقاري تقوم بدور كبير
يف تفعيل وتطوير سوق
التمويل اإلسكاني وتشجيع
وتطوير سوق رأس املال يف
اململكة

ارتفاع صايف الربح قبل الضريبة
بنسبة ( )%27،7ليصل إلى
( )6،044مليون دينار وهو األىلع
منذ تأسيس الشركة

عبد الرزاق طبيشات
املدير العام

الرهن العقاري تحقق نتائج مميزة يف العام 2021
�صرح املدير العام ال�سيد عبدالرزاق طبي�شات ب�أنه وعلى
الرغم من التحديات والأو�ضاع االقت�صادية ال�صعبة التي
مت��ر بها ال�ب�لاد ب�سبب جائحة ك��ورون��ا وتداعياتها �إال �أن
ال�شركة متكنت خالل العام  2021من توفري ال�سيولة لعدد
من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية من خالل �أ�سناد القر�ض التي
ت�صدرها ال�شركة يف ال�سوق املحلي ،حيث ق��ام��ت ال�شركة
خالل العام 2021مبنح قرو�ض �إع��ادة متويل مببلغ ()207
ماليني دينار للبنوك ول�شركات الت�أجري التمويلي لإعادة
متويل قرو�ض �سكنية وعقود ت�أجري متويلي عقارية ممنوحة
من قبلها للمواطنني لغايات امتالك امل�سكن ،لت�صبح قيمة
القرو�ض التي منحتها ال�شركة منذ الت�أ�سي�س ما جمموعه
( )2.140مليار دينار.
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وق��د �ساهمت ه��ذه ال�ق��رو���ض يف تفعيل وتن�شيط �سوق
التمويل الإ��س�ك��اين يف اململكة وه��و ه��دف رئي�سي م��ن وراء
ت�أ�سي�س ال�شركة ،م��ن خ�لال زي ��ادة امل�ب��ال��غ املخ�ص�صة من
قبل البنوك و�شركات الت�أجري التمويلي يف �سوق التمويل
الإ��س�ك��اين ويف رف��ع وت�ي�رة املناف�سة ال�ت��ي ي�شهدها ال�سوق
امل���ص��ريف يف جم ��االت حت�سني � �ش��روط الإق ��را� ��ض ال�سكني
وزيادة �آجال �سداده ،مما �ساعد على �أن تكون قيمة الأق�ساط
�ضمن املقدرة على ال�سداد لل�شريحة الأو�سع من املواطنني
وخا�صة �أ�صحاب الدخول املتدنية واملتو�سطة مما مكنهم من
امتالك ال�سكن املالئم .
وقد قامت ال�شركة بتوفري الأموال الالزمة – ملمار�سة ن�شاطها
الإقرا�ضي– من م�صادر �أموالها املختلفة والتي �أهمها �إ�صدارات
ال�شركة من �أ�سناد القر�ض يف �سوق ر�أ�س املال املحلي.

ارتفاع عدد املتعاملين مع الشركة (يف مجال االقتراض واالستثمار يف
أسناد قرض) إلى ( )21جهة مالية
وبلغت قيمة �أ�سناد القر�ض التي �أ�صدرتها ال�شركة خالل
العام  2021ما مقداره ( )202مليون دينار ،وبذلك ارتفع حجم
�أ�سناد القر�ض التي �أ�صدرتها ال�شركة يف �سوق ر�أ�س املال املحلي
منذ ت�أ�سي�سها �إل��ى ( )2.231مليار دينار ولآج��ال تراوحت بني
(�سنة) و(ع�شر �سنوات) .
ول�ق��د بلغ الر�صيد ال�ق��ائ��م لإ� �ص��دارات ال�شركة م��ن �أ�سناد
القر�ض بتاريخ  )565( 2021/12/31مليون دينار.
وقد �ساهمت �أ�سناد القر�ض التي ت�صدرها ال�شركة يف ت�شجيع

وتطوير �سوق ر�أ�س املال يف اململكة  -وهو من الأهداف الرئي�سية
التي �أن�شئت ال�شركة من �أجل حتقيقها  -ويف هذا ال�صدد يت�ضح
وم��ن خ�لال التقارير ال�سنوية التي ت�صدر ع��ن هيئة الأوراق
املالية �أن ال�شركة هي امل�صدر الرئي�سي لأ�سناد القر�ض يف �سوق
ر�أ���س امل��ال املحلي ،وه��ذا ب��دوره ي�ؤكد على ال��دور املحوري الذي
تقوم به ال�شركة يف �سوق ر�أ�س املال.
وب�ين امل��دي��ر ال�ع��ام ال�سيد ع�ب��دال��رزاق طبي�شات �أن ال�شركة
متكنت من حتقيق ن�سب منو على �صعيد نتائج الأعمال ومنها :

البيان

2020/12/31

2021/12/31

ن�سبة النمو %

ر�صيد قرو�ض �إعادة التمويل

582,508,568

585,254,336

%0.5

جمموع املوجودات

608,112,574

615,955,206

%1.3

الربح الت�شغيلي

6,880,449

7,295,651

%6

حقوق امللكية

18,600,621

22,874,781

%23
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تهنئة وتربيك

الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري
رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور عادل الشركـــس
واملدير العام
عبد الرزاق طبيشات
والعاملون يف الشركة
يرفعون أسمى آيات
التهنئة والتبريك إلى

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني

بمناسبة االعياد الوطنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه
املناسبة على أردننا العزيز باليمن والخري والربكات.
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السعادة

الستقدام عامالت املنازل

اختصاصنا
الفلبين -بنغالدش  -اوغندا  -غانا
0785846479 / 0797501681
065332711
العدد 2022 -47
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تهنئة وتربيك

رجل األعمال املهندس نبيل الصراف

يرفع
أسمى آيات
التهنئة والتبريك إلى

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني

بمناسبة االعياد الوطنية

داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه
املناسبة على أردننا العزيز باليمن والخري والربكات.
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SAUDI JORDANIAN
INVESTMENT FUND

VIABILITY. PARTNERSHIP. SUSTAINABILITY

تهدف �شركة ال�صندوق ال�سعودي الأردين لال�ستثمار �إل��ى تطوير
م�شاريع ا�سرتاتيجية م�ستدامة وجمدية اقت�صادياً مبختلف القطاعات
احليوية وال��واع��دة يف الأردن ،حيث ت��رك��ز اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية
لل�شركة على ثالثة حماور رئي�سية هي م�شاريع البنية التحتية ،وم�شاريع
جديدة قيد التطوير ،وا�ستثمارات ر�أ�س املال التو�سعي.
ت�أ�س�ست �شركة ال�صندوق ال�سعودي الأردين لال�ستثمار يف عام 2017
مبوجب قانون �صندوق اال�ستثمار الأردين رقم ( )16لعام  ،2016وذلك من
ِق َبل �صندوق اال�ستثمارات العامة يف اململكة العربية ال�سعودية ،بال�شراكة
مع  16بنكاً �أردنياً من البنوك التجارية والإ�سالمية.
SAUDI JORDANIAN
INVESTMENT FUND

VIABILITY. PARTNERSHIP. SUSTAINABILITY
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تهنئة وتربيك

بنك صفوة االسالمي
د .محمد أبو حمور
رئيس مجلس اإلدارة
وأعضاء املجلس
واملدير العام سامر التميمي
وأسرة البنك
يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني

بمناسبة األعياد الوطنية

راجني املوىل عز وجل أن يمد يف يف عمر جاللتكم وولي عهدكم األمني وأن يحفظكم ذخرا
وسندا ألردننا الحبيب وأن يعيد هذه املناسبة على اململكة بالخري واليمن والربكات
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سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

إستراتيجية سلطة منطقة العقبة
اإلقتصادية الخاصة وخطة التعايف
من جائحة Covid19
ت �ه��دف الإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة اجل ��دي ��دة ل�ل�ع�ق�ب��ة ( )2025-2020
ال��ى ا�ستغالل القيمة امل�ضافة للمنطقة وتنفيذ حم��اوره��ا على
مرحلتني:
 على املدى القريب ،الرتكيز على «الأ�سا�سيات» لتمكني تعايفالقطاع ال�سياحي ،بالإ�ضافة الى �إع��داد املهارات والتدريب
ل�سد فجوة املهارات املطلوبة لل�صناعات امل�ستهدفة.
 على امل��دى ال�ط��وي��ل ،ال�ترك�ي��ز على ب�ن��اء م �ه��ارات وق��دراتب�شرية بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص مع الرتكيز على جعل
العقبة مركزا �إقليمياً يف مهارات نوعية يف قطاعي ال�سياحة
وال�صناعة.
التوجه نحو ال�صناعات الإبداعية ( )niche offeringsمما
�سيتيح مكانة فريدة للعقبة على �سبيل املثال �صناعة الأفالم،
وال�ط��اق��ة اخل���ض��راء ،وال�سياحة العالجية واال�ستجمام،
وال�صناعات الكيميائية والدوائية والغذائية.
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املهند�س نايف البخيت
رئي�س �سلطة العقبة

• مت ال �ب��دء بتحديث امل�خ�ط��ط ال���ش�م��ويل ملنطقة العقبة
االق �ت �� �ص��ادي��ة اخل��ا� �ص��ة ب��ال �ت �ع��اون م��ع ال��وك��ال��ة ال�ي��اب��ان�ي��ة
للتعاون الدويل بحيث يهدف هذا التحديث لو�ضع خمطط
يحاكي امل��دن احلديثة �ضمن حم��اور متعددة متا�شياً مع
الإ�سرتاتيجية اجلديدة.
• ج ��ار �إع � ��داد خ �ط��ة رئ�ي���س��ة ()Social Masterplan
تت�ضمن الأه� ��داف التنموية وال�ت�ط�ل�ع��ات للمنطقة على
م��دى خم�س �سنوات مت�ضمنة حتديد الأول��وي��ات وبرامج
ع�م��ل (الإج � � ��راءات) وال �� �ش��رك��اء امل�ع�ن�ي�ين وم�ع��اي�ير الأداء
واخل��دم��ة املطلوبة وامل�شاكل القائمة وت�ن��ازع ال�صالحيات
للخروج بنموذج حوكمة جديد للتعامل مع كامل �أجهزة
ال��دول��ة ( )Governance Modelلغاية حتقيق ر�ؤي��ة
�سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة بتحقيق الرفاه
االقت�صادي واالجتماعي للمنطقة.

مبادرات فيما يتعلق بتفعيل القطاع السياحي :

"• ع � ��ودة ال � �ط �ي�ران م�ن�خ�ف����ض ال �ت �ك��ال �ي��ف خل ��دم ��ة ال�ع�ق�ب��ة
( ) Rayan Air , Easy Jetبالإ�ضافة الى بدء عمليات �شركة
طريان  WizzAirبتاريخ ( 2021/3/27من بوخار�ست) كما
مت �إطالق رحالت جديدة بني العقبة و�أبو ظبي .
• ��س�ت�ب��د�أ اخل �ط��وط ال�ترك�ي��ة ال�ع�م��ل ب�ت��اري��خ 27/3/2022
بت�شغيل  3رحالت ا�سبوعية حيث قامت ال�سلطة بالتو�صل
الى اتفاق لت�سويق العقبة من خالل �شبكة الطريان الرتكي
وحتديداً لتعزيز �سياحة الغو�ص.
• توقيع مذكرة تفاهم امللكية الأردن �ي��ة هادفة ال��ى تعزيز
الت�سويق ال�سياحية وجذب ال�سياح من خالل �شبكة الناقل
الوطني.

• مت توقيع مذكرة تفاهم مع اجلمعية الأردنية لل�سياحة
الوافدة تهدف الى تكثيف اجلهود املرتبطة بت�سويق املنتج
ال�سياحي يف املثلث الذهبي بالإ�ضافة الى �إطالق ور�ش عمل
متخ�ص�صة يف هذا املجال.
• مت تنفيذ برنامج الهوى جنوبي خالل الربع الأخري من
العام  2021يف كل من العقبة ووادي رم.
• تعمل ال�سلطة على �إعداد روزنامة فعاليات للعام  2022على
مدار العام بالتعاون مع القطاع اخلا�ص.
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•

• ت��وح��د الإدارة وال �� �ص�لاح �ي��ات الإداري � � ��ة مل�ن�ط�ق��ة وادي
رم ب��ال�ك��ام��ل لت�صبح حت��ت مظلة �سلطة منطقة العقبة
االقت�صادية اخلا�صة
• االتفاق مع �شركة جت لت�سيري رحالت يومية بني العقبة
•
والبرتاء مروراً بوادي رم خلدمة ال�سياح.
• ت�ط��وي��ر م�ن�ظ��وم��ة ال�ن�ق��ل يف ال�ع�ق�ب��ة ،ح�ي��ث ت �ن��وي �شركة
•
 SWVLعمل م�شروع جتريبي خلدمة العقبة واملنطقة من
خالل �شركة العقبة للنقل.
• تعمل ال�سلطة ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ال�ن�ظ��ام الإح���ص��ائ��ي حلركة
"•
ال�سياحة واملن�ش�آت ال�سياحية مبختلف جماالتها.
• مت ا�ست�ضافة عدد من وكالء ال�سياحة وال�سفر من قطاع إنجازات يف مجال تطوير املنتج السياحي:
ال�سياحة الوافدة بهدف �إطالعهم على املنتج ال�سياحي وما
• افتتاح م�شروع �ساحة الثورة العربية الكربى ،املت�ضمنة
مت �إجن��ازه م�ؤخرا بهدف �إع��داد برامج �سياحية من �ش�أنها
مر�سى ال�صيادين و�سوق ال�سمك ومرافق متعددة ،لت�شكل
�إطالة مدة �إقامة ال�سائح حيث �شملت اجلولة منطقة وادي
قيمة م�ضافة للجذب ال�سياحي على ال�شاطئ ال�شمايل.
عربة والعقبة ووادي رم.
• العمل برتميم بيت ال�شريف ح�سني يف نف�س املوقع.
مؤشرات يف قطاع السياحة للعام :2021
• �إن�شاء م�شروع ( )promenadeيف املنطقة املمتدة من
• ارت�ف��ع ع��دد ن��زالء ف�ن��ادق العقبة ع��ام  2021ليبلغ ح��وايل
مر�سى زايد وبطول حوايل  1.5كم حتوي مطاعم وحمال
 561,248زائ��را مقارنة بحوايل  478849زائ��را خ�لال عام
جتارية وجل�سات عائلية.
 .2020لنف�س الفرتة .
• تطوير �سياحة امل ��ؤمت��رات وامل �ع��ار���ض :ت�ست�ضيف مدينة
• ارتفاع عدد الغرف الفندقية يف العقبة مبا ن�سبته %15
العقبة معر�ض �سوفك�س يف ن�سخته الثالثة ع�شرة ،يف الفرتة
ليبلغ حوايل  6,500غرفة.
املمتدة من .2022/11/3 – 2022/10/31
• و�صل عدد ال�سفن ال�سياحية الى � 27سفينة على متنها ما
• تنفيذ برنامج ال�ه��وى جنوبي يف منطقة املثلث الذهبي،
يقارب � 23,858سائحا ومن املتوقع ان تزيد حركة ال�سفن
والذي امتد من �شهر  2021/9ولغاية لنهاية العام ،والذي
ال�سياحية خ�لال ه��ذا املو�سم ال�سياحي وب��رام��ج التن�شيط
ت�ضمن ع��ددا م��ن الن�شاطات الرتفيهية ال�ت��ى ا�ستهدفت
ال�سياحي للمثلث الذهبي.
ال�سياحة الداخلية ب�شكل خا�ص.
• بلغ عدد امل�سافرين من خالل مطار امللك ح�سني الدويل
• ال�ب��دء ب ��إع��داد روزن��ام��ة فعاليات على م��دار ال�ع��ام 2022
 112,817م�سافرا خالل عام .2021
وذلك بالتعاون مع القطاع اخلا�ص.
• بلغ عدد امل�سافرين على خطوط الطريان العار�ض خالل
• افتتاح مدينة �سرايا املائية ،واخرى قيد الإن�شاء.
العام  2021والى ال�شهر احلايل  3,479م�سافرا.
• �إن�شاء معار�ض متخ�ص�صة.
• ارتفاع �أعداد زوار وادي رم لي�صل الى حوايل  114،345زائرا يف
عام  2021مقارنة بحوايل  93،307زوار خالل عام .2021
• الثورة العربية الكربى  /قيد االن�شاء
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ارت�ف��اع ن�سب اال�شغال الفندقي ال��ى  %26يف �شهر كانون
الثاين من العام احلايل مقارنة بـ  %20خالل كانون الثاين
لعام .2021
ارت�ف��اع م��دة اق��ام��ة ال�سائح يف العقبة م��ن  1.2ليلة الى
ليلتني خالل العام.2021
�شكل جمموع نزالء الفنادق الأردنيني ما ن�سبته  %75من
�إجمايل نزالء الفنادق ما يعزز دور خطة التعايف وت�شجيع
ال�سياحة الداخلية.
ي �ت��م ت���س�ي�ير  7رح �ل��ات �أ� �س �ب��وع �ي��ا م ��ن خ �ل�ال ال �ن��اق��ل
الوطني  /امللكية الأردنية.

•
•
•
•
•
•

الطائرات  /قيد طرح العطاء.
تعزيز ريا�ضة الغو�ص من خالل حتديث �أنظمة وتعليمات
جديدة بالإ�ضافة الى مراكز غو�ص جديدة.
ا�ستكمال �أع�م��ال �إن�شاء ن��ادي الريا�ضات اجلوية – قيد
االن�شاء.
تطوير وتو�سعة م�ط��ار امل�ل��ك احل�سني ال ��دويل ليتواءم
واحلركة الن�شطة للطريان املنتظم والعار�ض.
ا�ستحداث م�سارات جديدة ل�سياحة املغامرات.
قامت احلكومة م�شكورة بالبدء ب�إعادة ت�أهيل طريق النقب
وامل�ؤدي الى مدينة العقبة .

مبادرات يف قطاع التدريب وتطوير
املهارات

ترجمة �إ�سرتاتيجية املنطقة االقت�صادية اخلا�صة من خالل
الرتكيز على القطاعات الهامة والعاملة يف املنطقة حيث �أن �أهم
حماور الإ�سرتاتيجية يف املرحلة احلالية هو الرتكيز على قطاع
التدريب و�صقل امل�ه��ارات حيث ت�سعى ال�سلطة حالياً ال��ى متكني
العقبة لتكون مركزا �إقليميا وعامليا للتدريب و�إعداد املهارات وخلق
قوى عاملة م�ؤهلة ومبا يتوافق مع حاجة �سوق العمل بال�شراكة
مع القطاع اخلا�ص وعدة جهات �أخرى.
• ت�ن�ف�ي��ذ خ�ط��ة ت�ف�ع�ي��ل ق �ط��اع ت�ط��وي��ر امل� �ه ��ارات م��ن خ�لال
( )EFEالتعليم من �أج��ل التوظيف بهدف �إع��داد برنامج
تدريبي ي�ستهدف الف �شخ�ص �سنوياً من بينهم � % 50إناث.
وبهدف توظيف  ٪85من جمموع املتدربني.
• جار التن�سيق مع وزارة االقت�صاد الرقمي بت�صميم برامج
تدريبية مدعومة من جهات مانحة بهدف �إع��داد برامج
تدريبية خل��دم��ة قطاعات خمتلفة �ضمن �سياق التحول
الرقمي.
• تتطلع ال�سلطة الى دعم وت�أهيل املهارات املهنية املتخ�ص�صة
يف جمال اخلدمات البحرية من خالل �شراكات مع معاهد
عاملية متخ�ص�صة يف هذا املجال خلدمة العقبة وامل�شاريع
ال�سياحية والدول املجاورة .
• وق �ع��ت ��س�ل�ط��ة م�ن�ط�ق��ة ال�ع�ق�ب��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة اخل��ا��ص��ة
اتفاقية ت�ع��اون م�شرتك م��ع �شركة �أورجن الأردن تهدف
ال��س�ت�خ��دام م�ن���ص��ات وق �ن��وات االت �� �ص��ال وم��واق��ع ال�شركة
املحلية والعاملية لرتويج ودعم �إقامة الأن�شطة التي تنفذها
ال�سلطة ،بالإ�ضافة �إلى دعم ومتكني �أبناء املجتمع املحلي
من امل�شاركة الفاعلة يف �إجن��اح هذه الربامج والأن�شطة يف
منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة ،لت�سهم �أي�ضاً يف دفع
عجلة التنمية االقت�صادية واملجتمعية ،ف�ض ً
ال عن تو�سعة
دائ��رة امل�ستفيدين م��ن ب��رام��ج �أورجن الرقمية وال��ري��ادي��ة
املجانية لدعم ومتكني املر�أة وال�شباب يف املحافظة.
• وقعت �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة اتفاقية
تعاون مع املجل�س الوطني ملهارات قطاع ال�سياحة وال�ضيافة
لعقد برامج تدريبية لتطوير مهارات العاملني يف قطاع
ال�سياحة وال�ضيافة لتح�سني ج ��ودة التعليم وال�ت��دري��ب
ل�ل�ع��ام�ل�ين يف ق �ط��اع ال���س�ي��اح��ة وال���ض�ي��اف��ة ��ض�م��ن ب��رام��ج
ت��دري�ب�ي��ة ت�ستند ع�ل��ى م�ع��اي�ير مهنية حم��دث��ة ،وف��ق نهج
ت�شاركي مع امل�ؤ�س�سات الر�سمية املعنية والقطاع اخلا�ص
وغ�يره��م م��ن ال���ش��رك��اء ل�ت��زوي��د ال�ق�ط��اع ب��ال�ك��وادر امل�ؤهلة
واملدربة.

•

•
•
•

التو�سع يف قطاع التعليم وج��ذب اخل�برات واال�ستثمارات
اخل��ارج�ي��ة :تعمل ال�سلطة ح��ال�ي�اً على ج��ذب �أه��م واك�بر
امل��ؤ��س���س��ات التعليمية ال�ع��امل�ي��ة واملتخ�ص�صة يف الفندقة
وال�سياحة حيث مت �إعداد �إيجاز كامل عن ما تقدمه العقبة
من فر�ص يف هذا املجال وجاهزية ال�سلطة للم�ضي قدما يف
�أي �شراكة قد ت�سهم يف الو�صول الى �أهداف الإ�سرتاتيجية
املن�شودة.
ت�ساهم ال�سلطة بتقدمي دع��م م��ادي بالتعاون مع القطاع
اخلا�ص للتدريب يف قطاع �صناعة املالب�س .
ب��رام��ج م���ش�ترك��ة ب�ي�ن ال���س�ل�ط��ة وج �ه��ات م��ان�ح��ة �أخ ��رى
(م�شروع �إدام��ة) لتدريب وت�شغيل  50موظفا وموظفة يف
التعامل مع النفايات ال�صلبة.
برنامج ال�سلطة لدعم التعليم املهني والتقني وتوفري
منح درا�سية ومبجموع  176منحة.

مؤشرات يف قطاع التدريب والتشغيل للعام : 2021

• ب�ل��غ جم �م��وع امل �ت��درب�ين يف ال�ب�رام��ج ال�ت��دري�ب�ي��ة م��ن قبل
مديرية الت�شغيل والتدريب يف القطاع اخلا�ص  596متدربا
لعام .2021
• بلغت ن�سبة التدريب املهني من جمموع الربامج التدريبية
.% 89
• بلغت ن�سبة املتدربات الإن��اث من جمموع عدد املتدربني
.%83
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يف مجال االستثمار وتعزيز بيئة األعمال:

االقت�صادية اخلا�صة وجمموعة موانئ �أب��و ظبي ا�شتملت
على ب�ن��اء �أول حمطة لل�سفن ال�سياحية يف مر�سى زاي��د
مبدينة العقبة.
• ت�أ�سي�س م�شروع لتطوير وت�شغيل ن�ظ��ام رق�م��ي لت�سهيل
التوا�صل بني كافة م�شغلي امليناء وجميع �أ�صحاب العالقة
يف املنظومة املينائية.

• ب�ل��غ ع ��دد ال���ش��رك��ات امل���س�ج�ل��ة يف �سلطة منطقة العقبة
الإقت�صادية اخلا�صة � 1726شركة م�سجلة.
• حجم اال�ستثمار يف  PBIمدينة العقبة ال�صناعة الدولية
 750مليون دوالر وحجم عمالة .6000
• حجم اال�ستثمار يف  NRECال�شركة الوطنية العقارية
مشاريع تطويرية واستثمارية قيد اإلنشاء:
الأردنية  400مليون دوالر وحجم عمالة .600
• م�صنع  Classicللمالب�س.
• �إ�ستكمال �أمتتة جميع خدمات مديرية خدمات امل�ستثمرين
• املدن املائية.
(ال�ن��اف��ذة اال�ستثمارية و�إط�لاق�ه��ا ال�ك�ترون�ي��ا على موقع
ال�سلطة الر�سمي).
• اجلامعة الطبية.
• التحول الرقمي يف �إ��ص��دار �شهادات الت�سجيل وم��زاول��ة
• اعادة ت�أهيل البنية التحتية مل�شاريع التطوير ال�سياحي يف
الن�شاط وت�صاريح العمال واالقامات والت�أ�شريات من خالل
ال�شاطئ اجلنوبي.
خدمة الر�سائل الن�صية.
• مركز احل�سني لل�سرطان – فرع للمركز الرئي�سي – قيد
• �أمت �ت��ة ن�ظ��ام القب�ض الآيل (ال��دف��ع الإل �ك�ت�روين) على
اعداد املخططات.
النظام املايل كنظام حت�صيل لكافة عمليات التح�صيل.
• م�شروع املم�شى البحري.
• �أمتتة خدمة التدريب والت�شغيل و�إطالقها الكرتونيا من
• املحمية البحرية.
خ�ل�ال ب��واب��ة اخل��دم��ات الإل �ك�ترون �ي��ة ع�ل��ى م��وق��ع ال�سلطة
• جممع العقبة للعلوم البحرية وال�ساحة البيئية.
الر�سمي.
• امل�شروع الإ��س�ترايل Fortescue Future Industries
• �أمتتة كافة عمليات النقل واملرور.
 )(FFIللهيدروجني الأخ�ضر.
• تعمل ال�سلطة م��ن خ�لال �شركة تطوير العقبة (وح��دة
• التخزين اخلا�ص بال�صناعات الدوائية.
ت���س��ري��ع اال� �س �ت �ث �م��ار) ع �ل��ى �إ� �س �ت �ح��داث م�ن�ظ��وم��ة ح��واف��ز
ا�ستثمارية جديدة جاذبة وم�شجعة لال�ستثمار.
• ا�ستكمال م�شاريع للحد من خماطر الفي�ضانات و�إن�شاء
م�ن�ظ��وم��ة � �س��دود للحماية وت��رك�ي��ب ن �ظ��ام ع��ايل التقنية
• بحث �سبل تعزيز اوجه التعاون مع املركز الدويل لالمن
للمراقبة والإن��ذار املبكر وتركيب  14حمطة لقيا�س كمية
وال�سالمة الكيميائية (ب��ول�ن��دا) يف جماالت ع��دة اهمها
املطر ،و 11حمطة لقيا�س اجلريان ب��الأودي��ة موزعة على
ج��ذب اال��س�ت�ث�م��ارات النوعية يف ال�ق�ط��اع��ات ال�صناعية و
كامل احلو�ض ال�صباب لوادي اليتم ووادي تنت.
القطاعات اخل��ا��ص��ة باحلماية م��ن االزم ��ات وال �ك��وارث يف
املنطقة ،ومت االتفاق على افتتاح مكتب للمركز يف �سلطة
• حتديث حمطة املعاجلة والتنقية.
العقبة االقت�صادية اخلا�صة ملتابعة تنفيذ امل�شاريع املتفق
• ا��س�ت�ح��داث م��واق��ف ��س�ي��ارات يف امل�ن��اط��ق ال�ت�ج��اري��ة االول��ى
عليها يف اط��ار التعاون الثنائي يف املجاالت املختلفة ومن
والثانية والثالثة ،بهدف معاجلة االكتظاظ املروري ورفع
اهمها جعل العقبة مقرا للم�ؤمترات املتخ�ص�صة يف هذا
�سوية البنية التحتية يف مركز املدينة وتوفري ما يزيد عن
املجال.
 700موقف �سيارات.
استكمال منظومة املوانئ والبوابات األمنية
• م�شروع نيوم :مت عقد عدة لقاءات مع اجلانب ال�سعودي يف
•  12ميناء متخ�ص�صا –  32ر�صيفا مينائيا.
م�شروع نيوم تهدف الى بناء �شراكات حقيقية يف جماالت
ال���س�ي��اح��ة وال�ل��وج���س�ت�ي��ات وال�ن�ظ��ر ب��ال�ف��ر���ص امل�ت��اح��ة بني
• توقيع خم�س ��ش��راك��ات �إ�سرتاتيجية ب�ين �شركة تطوير
ال�ع�ق�ب��ة ال� � ��ذراع اال� �س �ت �ث �م��اري��ة ل���س�ل�ط��ة م�ن�ط�ق��ة ال�ع�ق�ب��ة
اجلانبني.
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تهنئة وتربيك

شركة الشرق للمالحة
السيد خالد أبو حسان
رئيس مجلس اإلدارة
والعاملون فيها
يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني

بمناسبة األعياد الوطنية

راجني املوىل عز وجل أن يمد يف يف عمر جاللتكم وولي عهدكم األمني وأن يحفظكم ذخرا
وسندا ألردننا الحبيب وأن يعيد هذه املناسبة على اململكة بالخري واليمن والربكات
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أيلة..
االسترخاء والحيوية

وعالم من املفاجآت الساحرة
يف مكان واحد

سهل دودين:
يف أيلة قدمنا نموذجًا سياحيًا متميزًا..
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أيلة..
االسترخاء والحيوية

وعالم من املفاجآت الساحرة
«�أج � � � � � � � � � � ��واء م � �ب � �ه � �ج� ��ة م ��ن
اال��س�ترخ��اء وال �ه��دوء ،ون�شاطات
مفعمة باحليوية والن�شاط» ذلك
ما يج�سد �شخ�صية �أيلة التي باتت
ال��وج�ه��ة امل�ن��ا��س�ب��ة للباحثني عن
ق���ض��اء �إج� ��ازة م�ث��ال�ي��ة يف العقبة
حيث امل��راف��ق واخل��دم��ات الكفيلة
باملتعة واحل�صول على ق�سط وافر
م��ن ال��راح��ة ب�ين الن�سيم العليل
واملياه الهادئة على �شواطئ البحر
الأح �م��ر ب�ع�ي��داً ع��ن ع��ن ال�صخب
وال�ضجيج.
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كافة �سبل املتعة يف مكان واحد ذلك ما ا�ستطاعت
�أن تقدمه �أيلة �إذ بات ب�إمكان زوارها والقاطنني فيها
اقتنا�ص فر�صة التمتع بريا�ضة اجلولف الفريدة� ،إذ
ي�شرع نادي �أيلة للجولف �أبوابه للجميع �سواء من كان
يخو�ض التجربة لأول مرة �أو من هواة اللعبة حيث
تكفل �أيله ومدربوها وطواقمها املحرتفة امل�ساعدة يف
التمتع بتجربة ال تن�سى.

و�أياً كانت اخليارات التي يحلم بها زائر �أيلة فهي متوفرة بجودة
عالية وخدمات راقية ،فق�ضاء املزيــد مــن الأيــام علــى ال�شــاطئ �أو
بجــوار امل�ســبح واال�ســتمتاع ب�أ�شــعة ال�شــم�س الدافئــة خيار متاح ي�ضفي
ج��وا من الروعة على العطلة وق�ضاء �أوق��ات مميزة برفقة العائلة
و�سط �أجواء ربيعية �ساحرة �أو حتى ق�ضاء عطلــة نهايــة �أ�ســبوع مل�ؤها
املــرح واملغامـرة.

عامل من اخليارات الوا�سعة توفره
قرية امل��ر��س��ى ،وحيث تختلف الأذواق،
ف�إن ت�شكيلة املطاعم واحلانات واملقاهي
ت �ع��ر���ض ق��ائ �م��ة وا�� �س� �ع ��ة ت �ل �ب��ي ك��اف��ة
الرغبات ،مع باقة من �أرق��ى العالمات
التجارية لع�شاق الت�سوق الباحثني عن
التم ّيز ،يف جتربة ت�س ّوق ج��ذاب��ة داخ��ل
ق��ري��ة امل��ر� �س��ى ،ح �ي��ث ت�ن�ت���ش��ر امل�ت��اج��ر
الرتاثية والعالمات املميزة و�صو ًال �إلى
املتاجر احلديثة والع�صرية.

وانتقاال �إلى م�ضمار احلبال العالية
«راي� ��ز» ي�ج��د ع���ش��اق امل �غ��ام��رة �ضالتهم
املن�شودة باحل�صول على مغامرة خارجية
و�سط قرية املر�سى ،التي توفر مزيجا
من امل��رح والن�شاط ،حيث يقدم «راي��ز»
ت�شكيلة متنوعة من مغامرات الت�سلق،
الغولف امل�صغّر ،االن��زالق على احلبال،
الأرجوحة العمالقة ،والرتامبولني مع
الزالقات للأطفال.

ل�ل�م�ن��اف���س��ة ومم��ار� �س��ة ال��ري��ا� �ض��ات
اجلماعية ف�إن �أيلة توفر املالعب لع�شاق
الريا�ضة من كافة الأعمار و�سواء كانوا
حمرتفني �أو هواة ،ب�إمكانهم اال�ستمتاع
بلعب التن�س ،كرة القدم� ،أو كرة ال�سلة
على مدار العام� ،إذ توفر �أيلة  10مالعب
ع �ل��ى � �س��وي��ة رف �ي �ع��ة ،م�ل�ع�ب��ان للتن�س،
و�آخ��ران لتن�س الأطفال ،وملعبان لكرة
امل���ض��رب ،وملعب ل�ك��رة ال�سلة ،وملعب
ل �ك��رة ق ��دم اخل �م��ا� �س��ي ،وم�ل�ع��ب ع�شبي
للتدريب على كرة القدم.

العدد 2022 -47

177

وعلى ال�شواطئ حيث اال�ستمتاع مبا
توفره �أيلة من �أجواء ومرافق وبرامج،
ما على هواة ركوب الدراجات �إال زيارة
ن ��ادي ال���ش��اط��ئ  B12ح�ي��ث ي �ت��اح لهم
التمتع بجولة على الدراجات الهوائية
يف قلب �أي�ل��ة .حيث ي�أخذ �شاطئ B12
مرتاديه �إل��ى ع��امل م��ن ال�سحر للقيام
ب�ن���ش��اط��ات ترفيهية متكاملة وت�ن��اول
ال �ط �ع��ام وامل �� �ش��روب��ات واحل �� �ص��ول على
ا� �س�ت�راح��ة ع �ل��ى االرج ��وح ��ة ال�شبكية
وق �� �ض��اء �أم �ت��ع الأوق� � ��ات ع�ل��ى ��ش��واط��ئ
البحر ،بخدمات عالية يوفرها ن��ادي
ال �� �ش��اط��ئ & B12 Beach Club
 Restaurantبقائمة طعام وم�شروبات
تر�ضي خمتلف الأذواق .كما ويرحب
م �� �ض �م��ار ح��دي �ق��ة �أي� �ل ��ة ل �ل �ت��زل��ج ع�ل��ى
امل �ي��اه  Ayla Wake Parkب �ه��واة
الريا�ضات املائية يف �أجواء من املغامرة
والرتفيه لعر�ض حركاتهم االكروباتية
والركمجة.

ال تتوقف اخليارات املتاحة يف �أيلة عند
�أي��ة ح��دود ،فهي متيط الثام �أم��ام زواره��ا
ع��ن «م���س�ـ�ـ��ار ري���ش��ة �أي�ل�ـ�ـ��ة» ع�ل��ى ام �ت��داد 8
كــم وامل�ق��ام بالتعاون م��ع اجلمعية امللكية
حلماية الطبيعة ،وهــو �أول م�ســار ّ
منظم
مل�شــاهدة الطيــور خــارج حمميــة طبيعيـة
فـي الأردن .ويجعل من م�شاهدة الطيور
رح �ل��ة م��ن ال���ش�غ��ف ال��س�ت�ك���ش��اف ع���ش��رات
الأ�صناف من الطيور الفريدة فــي موائــل
م�ت�ن��وع�ـ�ـ��ة مب�ـ�ـ�ك��ان واح �ـ �ـ��د ،ت��راف��ق ال��زائ��ر
خاللها �إطــالالت خالبــة علــى البحيــرات
ال�شـاطئية وملعـب اجلولـف وامل�سطحات
اخل�ضراء ما يزيد �سحر التجربة.

جتربة جولف فريدة تلك التي يقدمها ن��ادي و�أكادميية �أيلة
للجولف حيث تتدفق � 800ألف مرت مربع من امل�سطحات اخل�ضراء
لرت�سم �أول ملعب جولف مكون من  18حفرة وملعب للتدريب من
 9حفر يف الأردن ،ميتد بت�صميمه الأخ��اذ الذي قام عليه �أ�سطورة
الريا�ضة غريغ ن��ورم��ان متوجاً خربته العاملية الفائقة يف حتفة
ريا�ضية عاملية و�سط بيئة بالغة التم ّيز ت�ضم مرافق متكاملة تكفل
الالعبني مبا فيها �أكادميية متخ�ص�صة وم�ساحات للتدريب
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ترحب باملبتدئني واملحرتفني ،وا�ستوديوهات للتمرين على �ضرب
وت�سجيل الكرة ،وغرف اجتماعات ،مطعم ومرافق بيع للم�ستلزمات
و�أخرى لل�صيانة.
وي�ضيف مطعم �سيليكا يف ن��ادي �أي�ل��ة للجولف متعة �أخ��رى
لتجربة ريا�ضة اجلولف ،حيث يوفر لل�ضيوف الأطعمة وامل�شروبات
ال�سريعة والب�سيطة.

ه � ��ذه ال� �ت� �ج ��ارب اه �ت �م��ت �أي �ل��ة
ب�صياغة �أدق تفا�صيلها ففي مرا�سي
ال� �ي� �خ ��وت مي �ك ��ن مل ��ال �ك ��ي ال � �ق� ��وارب
ق�ضاء �أوق��ات ا�ستثنائية من امل��رح �إذ
ت�ق��دم �أي�ل��ة �أك�ث�ر م��ن جم��رد مرا�سي
ب��ل خ��دم��ات ا�ستثنائية يف مرا�سيها
ال��رائ��دة �إذ ت��زود ال �ق��وارب بخدمات
ال �ت �ن �ظ �ي��ف وال �ف �ح ����ص حت ��ت امل � ��اء،
وال�ف�ح��و��ص��ات الأ��س�ب��وع�ي��ة ال�شاملة
للقوارب وخ��دم��ات ال�صيانة ،ف�ض ً
ال
عن حتديثات �شهرية جلميع وثائق
ال �ق ��وارب ال �� �ض��روري��ة ومتطلباتها،
وي��دع �م �ه��ا ف��ري��ق ع �م��ل ج ��اه ��ز وذو
خربات عالية وكل ذلك بعقود �إدارية
مميزة ،بالإ�ضافة �إلى عقد الر�صيف
البحري اخلا�ص بالقوارب الختيار
ر��ص�ي��ف خ��ا���ص لأ� �ص �ح��اب ال �ق��وارب
وخدمات الكهرباء واملياه.

ي �� �ض��اف �إل � ��ى ك ��ل م ��ا ��س�ب��ق،
متاجــر �أيلــة املتخ�ص�صة لبيــع
م�ســتلزمات ال �ق �ـ �ـ��وارب لتلبيــة
ج�م�ي�ـ�ـ��ع م�ت�ط�ل�ب�ـ�ـ��ات ارت �ي ��اده ��ا،
ب� �ح� �ل ��ول ع ��امل� �ي ��ة رائ � � � ��دة مت �ت��د
م� ��ن امل �� �س �ت �ل��زم��ات الأ� �س��ا� �س �ي��ة
�إل� � ��ى جم �م��وع �ـ �ـ��ة ك �ب �ي �ـ �ـ��رة م�ـ�ـ��ن
االك���س���س�ـ�ـ��وارات وق�ط�ـ�ـ��ع الغيــار
وامل �ح��رك��ات ال �ب �ح��ري��ة وم �ع��دات
الريا�ضات املائية وت�شكيلة وا�سعة
من القوارب واليخوت.

باتت �أي�ل��ة جت�سد الطريقــة
امل �ث �ل��ى ل�ق���ض�ـ�ـ��اء ع�ط�ل�ـ�ـ��ة نهايــة
الأ�ســبوع الطويلــة ،واال�ستمتاع
بطبيعة متنوعة علــى �شــاطئ
ال�ب�ح�ـ�ـ��ر وم ��ا ي�ع�ن�ي��ه م��ن �أج� ��واء
رب�ي�ع�ي��ة وم�ت�ع��ة الأم� � ��واج جتمع
عوامل من ال�سحر يف مكان واحد
لت�ضع ب�صمتها يف �إجازتك يف كل
خطوة.
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أيلة تفتتح أول مختبر رقمي يف العقبة لتعزيز مهارات
تعليم  1100طالب بمدرسة العاشرة الثانوية املختلطة

املهندس سهل دودين

نواف العجارمة

ا� �س �ت �م��رارا ل�براجم �ه��ا ال��داع �م��ة ل�ق�ط��اع ال�ترب �ي��ة والتعليم
والتعليم التقني ومن خالل م�س�ؤوليتها املجتمعية ،افتتحت �شركة
واحة �أيلة للتطوير املخترب التعليمي الرقمي الأول من نوعه على
م�ستوى اململكة يف مدينة العقبة ،املخترب من مبادرة املعلمة �إ�سراء
زيتون ،وذلك يف مدر�سة العا�شرة الثانوية املختلطة برعاية �أمني
ع��ام وزارة الرتبية والتعليم لل�ش�ؤون التعليمية ،الدكتور نواف
العجارمة .
وتهدف مبادرة �أيلة �إلى ت�سخري التكنولوجيا الرقمية احلديثة
يف دعم العملية التعليمية حيث ي�سهم املخترب يف تفعيل التعليم
الإلكرتوين يف واح��دة من �أكرب املدار�س احلكومية على م�ستوى
منطقة العقبة االقت�صادية اخل��ا��ص��ة ،ويتيح ا�ستخدام تقنيات
الواقع املعزّز واالفرتا�ضي يف العملية التعليمية.
ويج�سد املخترب الرقمي احلديث ،املبادرة الفائزة يف املو�سم
ال��راب��ع م��ن م �ب��ادرة ت�ك��رمي للعام  ،2021حيث ي�ستخدم تقنيات
الواقع االفرتا�ضي والواقع املعزز با�ستخدام املكعب الهولوجرام
ثالثي االبعاد املدمج  ،Merge Cubeالذي �أثبت فعالية يف زيادة
دافعية الطلبة يف يف التفاعل مع العملية التعليمية ورب��ط املادة
التعيليميه بالواقع االفرتا�ضي ومتكني الطالب من زيادة االدراك
للمحتوى التعليمي .
و��س�ي�ثري امل�خ�ت�بر العملية التعليمية يف م��در��س��ة العا�شرة
الثانوية املختلطة �إذ �سيكون مبقدور الطلبة تطبيق الواقع املعزز
واالف�ترا� �ض��ي يف التعليم با�ستخدام برجمية كو�سبي�س ايديو
 CoSpaces Eduاملتخ�ص�صة.

وب�ه��ذه املنا�سبة�� ،ص� ّرح امل��دي��ر التنفيذي ل�شركة واح��ة �أيلة
للتطوير املهند�س �سهل دودين« :فخورون مب�ساعدة �أبنائنا الطلبة
يف العقبة عرب توفري �أح��دث التقنيات التي ت�ساعدهم يف التعلّم،
ونحن يف �أيلة �آثرنا �أن ال نقف �أم��ام التطور احلا�صل يف تقنيات
التدري�س ،و�سعينا ب�شكل حثيث لت�سخري التكنولوجيا يف التعليم
بكافة املراحل ،وهذه املبادرة ا�ستمرارا الهتمامنا املو�صول يف قطاع
التعليم على مدار �أكرث من عقد ون�صف».
و�أ�ضاف املهند�س دودين�« :أثبتنا على مدار ال�سنوات التزامنا
جتاه قطاع التعليم والتعليم العايل يف الأردن ،واليوم ننتقل �إلى
�آف��اق �أرح��ب ت�ضع بني �أي��دي الطلبة والهيئة التدري�سية ال�سبل
الكفيلة يف تطوير املهارات و�صقل القدرات ،وهو ا�ستثمار يف �أبنائنا
�سينعك�س �إيجابا ويقطف الوطن ثماره يف امل�ستقبل».
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إنهاء االنقسام ..واملقاومة السبيل الوحيد
إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي

منيب رشيد املصري
تعاين فل�سطني من االحتالل الإ�سرائيلي منذ عام ،1948
هذا االحتالل الذي �أ�س�س وغر�س بقوة ال�سالح والظلم والت�آمر
ال ��ذي ن�ف��ذ ع��ام  1917ب ��إع�لان ت�صريح ب�ل�ف��ور امل �� �ش ��ؤوم ال��ذي
عرب عن امل��ؤام��رة التي �صنعتها احلركة ال�صهيونية واململكة
املتحدة بال�شراكة مع ال��والي��ات املتحدة الأمريكية وفرن�سا.
هذا الت�صريح الذي يعترب باطال �أخالقيا وقانونيا والذي وعد
ب�إقامة وطن قومي لليهود يف فل�سطني رغم �أنهم مل ي�شكلوا
�أكرث من  %7بعدد �إجمايل ال يتجاوز � 60ألف ن�سمة من �سكان
فل�سطني يف ذل��ك ال��وق��ت ،و�أن �ك��ر ح�ق��وق الأغ�ل�ب�ي��ة وح�صرها
ب��احل�ق��وق الدينية وامل��دن�ي��ة و�أن �ك��ر ك��اف��ة حقوقهم ال�سيا�سية
وال�سيادية ،ومل تكتف بريطانيا ب�إ�صدار هذا الوعد بل تعهدت
�صراحة بتنفيذه.
ويف ع��ام � 1922صادقت ع�صبة الأم��م على �صك االن�ت��داب
ب�ضغط م��ن بريطانيا و�أم��ري�ك��ا وفرن�سا ال��ذي ت�ضمن بن�صه
�أه��داف ت�صريح بلفور ،خمالفا ميثاق ع�صبة الأم��م ،ولتعمل
بريطانيا على تقدمي فل�سطني للع�صابات ال�صهيونية بدال من
تهيئتها لال�ستقالل .من خالل جهود منظمة قادها هربرت
�صموئيل �أول مندوب �سامي عني يف فل�سطني وال��ذي حر�ص
على بناء �شراكة كاملة مع الوكالة اليهودية مبا يحقق �أطماع
احل��رك��ة ال�صهيونية يف فل�سطني ،وارت�ك�ب��ت بريطانيا فرتة
ان�ت��داب�ه��ا �أب���ش��ع ج��رائ��م القتل والتطهري ال�ع��رق��ي والتهجري
والنفي وهدم مدن كاملة بالتن�سيق مع الع�صابات ال�صهيونية
ال�ت��ي �ساهمت بريطانيا ب�شكل كبري يف ت�سليحها وتدريبها
متهيدا لت�سليم فل�سطني ب�شكل مفاجئ وق�ب��ل ان�ت�ه��اء فرتة
االنتداب للع�صابات ال�صهيونية ليتحول االنتداب الربيطاين
�إلى احتالل �صهيوين .وليتورث االحتالل من االنتداب �أي�ضا
الأن�ظ�م��ة وال�ق��وان�ين العن�صرية ال�ت��ي م��ا زال يعمل بها حتى
اللحظة يف �إ�شارة لوحدة املنهج والر�ؤية مثل قانون هدم املنازل،
واالعتقال الإداري وت�صنيف الأرا�ضي وغري ذلك من القوانني
اجلائرة.
وهنا �أن��وه للمعركة القانونية التي بد�أناها �ضد احلكومة
ال�بري�ط��ان�ي��ة ب���ش��أن الآث� ��ار ال�ن��اجت��ة ع��ن ت�صريح ب�ل�ف��ور �أم��ام
الق�ضاء الفل�سطيني اب�ت��داء وث��م تكليف املحامي ال��دويل بن
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امري�سون وال��ذي ب��د�أ بتجهيز ملف ال��دع��وى لتحريكها �أم��ام
ال�ق���ض��اء ال�بري �ط��اين ،وب��ذل��ك ع ��ودة لأ� �ص��ل النكبة ولتذكري
العامل ب�أن �إ�سرائيل دولة احتالل �أ�س�ست مبوجب �سند باطل.
ويف عام � 1947أ�صدرت هيئة الأم��م املتحدة قرار التق�سيم
 181وال��ذي ك��ان ظاملا بكل م��ا حتمله الكلمة م��ن معنى حني
منح  %54من �أرا��ض��ي فل�سطني التاريخية لليهود ال�صهاينة
وكانوا يف حينه ال ي�شكلون �أكرث من  %33من �سكان فل�سطني،
ومل ميتلكوا �أك�ثر من  % 7من الأرا��ض��ي رغم كل الت�سهيالت
ال�بري�ط��ان�ي��ة ال�ت��ي �سعت لت�شجيع ه�ج��رة ال�ي�ه��ود لفل�سطني
ومتكينهم من اال�ستيالء على الأرا�ضي.
ويف عام  1948كانت نكبة فل�سطني والإن�سانية ،حني �شهد
العامل �أب�شع جرمية �ضد الإن�سانية متثلت بتهجري �شعب ب�أكمله
وهدم مدن وحرق بيارات وغري ذلك من اجلرائم واملجازر.
ومنذ ذل��ك الوقت يقدم ال�شعب الفل�سطيني الت�ضحيات
وي�سطر �أروع �صور البطولة والن�ضال يف مواجهة االحتالل
وال��دف��اع عن حقوقه ،وعانى لأج��ل ذل��ك كافة �أ�شكال املعاناة،
وقدم كذلك الكثري من التنازالت �أبرزها التوقيع على اتفاقية
�أو�سلو عام  1993كاتفاق مرحلي واعرتفت منظمة التحرير
الفل�سطينية اعرتافا متبادال ب�إ�سرائيل التي ن�سفت ودم��رت
كافة بنود االتفاقية منذ اغتيال راب�ين عام  1995وثم العمل
على ح�صار ال�شهيد يا�سر عرفات و�صوال الغتياله عام .2004

والحقا قبل ال�شعب الفل�سطيني والعامل العربي والإ�سالمي
امل�ب��ادرة العربية لل�سالم ع��ام  2002والتي ن�صت على �إقامة دولة
فل�سطينية على حدود الرابع من حزيران لعام  ،1967رغم احلق
الفل�سطيني بكامل فل�سطني من النهر �إلى البحر.
و�أم � ��ام ه ��ذه ال �ت �ن��ازالت م �ق��اب��ل ال �� �س�لام ،مي �� �ض��ي االح �ت�لال
الإ�سرائيلي ب�ضم ال�ضفة وتهويد القد�س وممار�سة االرهاب ودعم
�إرهاب امل�ستوطنني� ،أما الواليات املتحدة الأمريكية فقد تخلت عن
دورها كراع نزيه لعملية ال�سالم ف�أغلقت مكاتب منظمة التحرير
الفل�سطينية و�صنفتها منظمة �إرهابية ونقلت ال�سفارة واعرتفت
بالقد�س عا�صمة لدولة �إ�سرائيل و�أعلنت عن �صفقة القرن� ،أما
املجتمع ال��دويل ال��ذي يتغنى بحقوق الإن�سان والقانون ال��دويل
والأخالق والقيم الإن�سانية فلم يفلح يف تنفيذ �أي قرار من قراراته
التي اتخذها �ضد االحتالل الإ�سرائيلي وجرائمه والتي بلغت مئات
القرارات ،بل كاف�أ �إ�سرائيل بانتخابها رئي�سا للجنة القانونية يف
الأمم املتحدة� .أما بع�ض الأ�شقاء العرب فقد هرولوا نحو التطبيع
املجاين ،وحاولوا �سلب �إرادة ال�شعب الفل�سطيني والتفاو�ض نيابة
عنه رغم تبنيهم �سابقا للمبادرة العربية لل�سالم.
ظ�ل��م وق �ه��ر ب ��د�أ وي�ستمر ب��ل وي �ت��زاي��د يف ظ��ل ع��امل ي���ش��ارك
ويتحمل م�س�ؤولية كل اجلرائم التي ترتكب يوميا يف فل�سطني ،ويف
الوقت ال��ذي يتوجب علينا �أن ن��زداد توحدا وتالحما يف مواجهة
ه��ذا الإره��اب والت�آمر العاملي والتطبيع العربي املجاين للأ�سف
نزداد ت�شتتا و�ضعفا وانق�ساما .
الواقع مل يعد يحتمل �أن من�ضي بنف�س النهج فنحن من�ضي
نحو التهلكة بكل ما حتمله الكلمة من معنى ،وقد حان الوقت �أن
ننف�ض الغبار عن واقعنا املرير ،و�أن نحا�سب �أنف�سنا �أوال ونعلن
�إن �ه��اء االن�ق���س��ام ف ��ورا وجن�ت�م��ع حت��ت مظلة ال�ب�ي��ت الفل�سطيني
واملمثل ال�شرعي والوحيد لل�شعب الفل�سطيني منظمة التحرير
الفل�سطينية لنعيد ب�ن��اءه��ا ون�ت��وج��ه ل�صناديق االق�ت�راع �ضمن
ج��دول زمني ال يتجاوز �ستة �أ�شهر وجميع االتفاقيات ال�سابقة
لإنهاء االنق�سام والتي وقعت برعاية من ال�شقيقة الكربى م�صر
كفيلة بت�صويب احلالة الفل�سطينية .حان الوقت �أن من�ضي �ضمن
ا�سرتاتيجية ن�ضالية واحدة حت�صن بيتنا الفل�سطيني ومت�ضي بنا
نحو �إنهاء االحتالل وتقدم كخطة وا�ضحة للقمة العربية القادمة
واملزمع تنظيمها يف جمهورية اجلزائر خالل �شهر ت�شرين الثاين
وب�ت��اري��خ ي���ص��ادف ال��ذك��رى اخلام�سة بعد امل��ائ��ة لت�صريح بلفور
امل�ش�ؤوم.
ح��ان ال��وق��ت �أن نح�سم حتالفاتنا م��ع م��ن ينت�صر لق�ضيتنا
ونقطعها مع من يت�آمر علينا ،ح��ان الوقت �أن نغري خطابنا مع
الغرب والواليات املتحدة الأمرييكية ونحدد مطالبنا ب�شكل وا�ضح
�ضمن فرتة زمنية حمددة .
ح��ان ال��وق��ت �أن نعود ل�شعبنا و�أن نت�سلح ب� ��إرادة �شعبنا ال��ذي
�أثبت �أنه �صمام الأمان وال�ضامن الأول حلماية احلق الفل�سطيني
والدفاع عنه و�أن نح�سم خياراتنا جتاه املقاومة املمنهجة واملدرو�سة
والتي هي ال�سبيل الوحيد لإنهاء �أي احتالل على الكرة الأر�ضية .
املنطقة ال�ي��وم ترتقب زي��ارة الرئي�س ب��اي��دن وه��ي تغلي على

حان الوقت أن نعود لشعبنا وأن
نتسلح بإرادة شعبنا
�صفيح من لهب ،الرئي�س بايدن القادم لعدة �أهداف �أبرزها �إنقاذ
مع�سكر الغرب يف مواجهة �آثار احلرب الرو�سية الأوكرانية ،وكذلك
ي�ح��اول ج��اه��دا ب�ن��اء حت��ال��ف ع�سكري ج��دي��د ي�ع��زز دور �إ�سرائيل
و�سيطرتها الع�سكرية يف املنطقة� ،إ�ضافة ملحاولته تقدمي بع�ض
املجامالت للفل�سطينيني ال ترتقي مل�ستوى الطموحات ال�سيا�سية
املطلوبة� ،أو حتى م�ستوى التعهدات الأمريكية اخلجولة واملتمثلة
بااللتزام ب��إع��ادة فتح القن�صلية االمريكية يف القد�س ال�شرقية،
وف�ت��ح مكتب املنظمة يف وا�شنطن و�إزال �ت �ه��ا م��ن قائمة الإره ��اب
واعتبارها �شريكا لل�سالم.
فل�سطني �ضحية ظلم عاملي ،والعامل ب�أ�سره م�س�ؤول عن �إنهاء
االحتالل فورا ،واالعرتاف فورا بالدولة الفل�سطينية وعا�صمتها
ال�ق��د���س وال�ع�م��ل ع�ل��ى تطبيق ق ��رارات ال�شرعية ال��دول�ي��ة ب�ش�أن
احلقوق الفل�سطينية كافة وحتديدا حق العودة.
وعليه ر�سالتنا يجب �أن تكون وا�ضحة للإدارة الأمريكية ب�أنه ال
مكان للمجامالت ،وب�أن الكيل قد طفح وما عاد جمال لال�ستمرار
على هذا احلال ،ور�سالتنا للقادة العرب قبل لقائهم مع الرئي�س
بايدن يف جدة ب�أن ينت�صروا لفل�سطني لي�س لأجل فل�سطني فح�سب
و�إمنا من �أجل الوطن العربي ب�أ�سره وحمايته من �أطماع احلركة
ال�صهيونية التي ظهرت جليا من خ�لال �أح��داث الربيع العربي
والتي دمرت دوال و�أ�ضعفت دوال �أخرى.
وقبل هذا كله علينا �أن ندرك ب�أن �شعبنا لن يثق بنا ،والعامل
لن ي�أبه بنا ونحن منق�سمون م�شتتون ،و�أمامنا فر�صة تاريخية
وه��ي م�ب��ادرة اجل��زائ��ر لإن�ه��اء االن�ق���س��ام ،وه��ي فر�صة ت�ك��اد تكون
الأخ�يرة من دولة �شقيقة هي الأق��رب على فل�سطني وترتبط مع
الق�ضية الفل�سطينية بعالقات تاريخية ومواقف م�شرفة تنطلق
م��ن منطلق ح��ر���ص واح��د وه��و ح��ر���ص اجل��زائ��ر على فل�سطني،
وعليه ف�إن اال�ستجابة للمبادرة اجلزائرية واجب ،ورف�ضها خيانة
وجرمية �ستت�سبب لنا بكارثة حقيقية .وهنا ر�سالتنا لقادة حركتي
فتح وحما�س لال�ستجابة لنداء ال�شعب الفل�سطيني ونداء الغالبية
العظمى م��ن ك��وادره��م وك ��وادر ال�ق��وى والف�صائل الفل�سطينية،
وقريبا �سنعلن عن عري�ضة �شعبية وقعت من قبل مليون �شخ�ص
حول العامل لتفوي�ض اجلزائر لإنهاء االنق�سام.
فل�سطني �أر���ض الأنبياء ،وبوابة الأر���ض �إل��ى ال�سماء ،وو�صية
الأح��رار ،وعهد ال�شهداء ،فل�سطني ق�ضية احلق ،واحلق يعلو وال
يعلى عليه ،فل�سطني هي فل�سطني من �شمالها �إلى جنوبها �أر�ض
عربية حمتلة م�ؤقتا وال بد �أن ي�ستمر الن�ضال وترتاكم اجلهود
حتى �إنهاء االحتالل وال�سبيل الوحيد لذلك هو �إنهاء االنق�سام
وتعزيز املقاومة كحق طبيعي كفله القانون الدويل.
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تهنئة وتربيك

شركة بترا للصناعات
الهندسية
رئيس مجلس اإلدارة
واملدير العام وكافة العاملني
يف الشركة
يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني

بمناسبة األعياد الوطنية

راجني املوىل عز وجل أن يمد يف يف عمر جاللتكم وولي عهدكم األمني وأن يحفظكم ذخرا
وسندا ألردننا الحبيب وأن يعيد هذه املناسبة على اململكة بالخري واليمن والربكات
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جامعة عمان األهلية
تحتفل ىلع مدار  6أيام بتخريج طلبتها لألعوام

 2020و 2021وطلبة الفصلين األول والثاني 2022

�أ .د� .ساري حمدان
رئي�س اجلامعة

اح �ت �ف �ل��ت ج��ام �ع��ة ع �م��ان االه �ل �ي��ة على
م �� �س��رح الأري � �ن� ��ا ب �ح � ّل��ة ك��رن �ف��ال �ي��ة بهيجة
ب �ت �خ��ري��ج ط�ل�ب�ت�ه��ا ل�ل��أع ��وام  2020و2021
وطلبة الف�صلني الأول والثاين  ،2022حيث
رع��ى احل�ف��ل م�ع��ايل ال��دك�ت��ور حممد �صالح
احل � ��وراين رئ�ي����س جم�ل����س �أم �ن��اء اجل��ام�ع��ة
ال �� �س��اب��ق ب �ح �� �ض��ور رئ �ي ����س ه�ي�ئ��ة امل��دي��ري��ن
ال��دك�ت��ور ماهر احل ��وراين ورئي�س اجلامعة
اال� �س �ت��اذ ال��دك �ت��ور � �س��اري ح �م��دان و�أع���ض��اء
جمل�س الأم �ن��اء واال� �س��ات��ذة ن ��واب الرئي�س
والعمداء و�أع�ضاء من الهيئتني التدري�سية
والإداري � � ��ة وح���ش��د ك�ب�ير م��ن ذوي الطلبة
اخلريجني .
وق��د ُب��د�أت االحتفاالت « يف اليوم االول
للحفل» بتخريج طلبة كلية ال�صيدلة حيث
�ألقى عميد �ش�ؤون الطلبة الدكتور م�صطفى
ع �ط �ي��ات ك �ل �م��ة اجل��ام �ع��ة يف احل �ف��ل رح��ب
فيها مبعايل راع��ي احلفل و�أع�ضاء جمل�س
�أم �ن ��اء اجل��ام �ع��ة وع �ط��وف��ة ال��دك �ت��ور م��اه��ر

احل ��وراين رئي�س هيئة امل��دي��ري��ن وعطوفة
الأ�� �س� �ت ��اذ ال��دك �ت��ور �� �س ��اري ح� �م ��دان رئ�ي����س
اجلامعة وال�سادة العمداء و�أع�ضاء الهيئتني
التدري�سية واالداري� ��ة والطلبة اخلريجني
وذويهم ثم قال :
اذ جن �ت �م��ع مب�ع�ي�ت�ك��م ال� �ي ��وم ب�ع��دغ�ي��اب
ا� �ض �ط��راري ع��ن �إق ��ام ��ة ح �ف�لات ال�ت�خ��ري��ج
ب�سبب الظروف اال�ستثنائية التي فر�ضتها
علينا جائحة ك��ورون��ا وكلنا �سعادة بتخريج
كوكبة متميزة من خريجي كلية ال�صيدلة
يف جامعة عمان االهلية ،حيث انتهت رحلة
ال��درا� �س��ة ال�ق���ص�يرة و��س�ت�ب��د�أ ب�ع��ده��ا رحلة
احلياة العملية الطويلة والتي نتمناها لكم
م�شرقة ك�إ�شراقة وجوهكم يف هذه الأم�سية.
و�أ�ضاف�:إن ر�سالة جامعة عمان االهلية
والتي خط �أحرفها الأولى م�ؤ�س�س اجلامعة
املغفور له ب�إذن اهلل الدكتور �أحمد احلوراين
ك��أول جامعة خا�صة يف الأردن لتكون رائدة
جتربة القطاع اخلا�ص يف التعليم اجلامعي
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قد بنيت على التميز يف التعليم والتعلم والبحث العلمي وكانت
و�ستبقى دائ�م��ا راف ��دا �أ�سا�سيا للمجتمع املحلي ب��أع�ل��ى املعايري
العاملية لتكون اخليار املف�ضل للطلبة والباحثني من خالل توفري
بيئة داعمة للإبداع ورفد وطننا العربي بالكوادر الب�شرية امل�ؤهلة
واملتخ�ص�صة يف حقول املعرفة املختلفة وتلبية ح��اج��ات املجتمع
ومتطلبات التنمية امل���س�ت��دام��ة ع�بر مواكبتها للتطور العلمي
والتكنولوجي واملواءمة بني الربامج الأكادميية ومتطلبات �سوق
العمل
و�ضمن الر�ؤية اال�سرتاتيجية للجامعة وبجهود ادارتها ممثلة
برئي�س هيئة املديرين الدكتور ماهر احل��وراين ورئي�س اجلامعة
الأ�ستاذ الدكتور �ساري حمدان وعمداء الكليات و�أع�ضاء الهيئة
التدري�سية يف خمتلف التخ�ص�صات ا�ستحدثت اجلامعة جمموعة
من التخ�ص�صات اجلديدة على م�ستوى البكالوريو�س والدبلوم
العايل واملاج�ستري حيث ُمنحت اجلامعة املوافقة على ا�ستحداث
كلية لطب الأ�سنان الى جانب كليات اجلامعة الأخرى حيث يجري
العمل حاليا على كافة التجهيزات الطبية والفنية الالزمة لتكون
هذه الكلية يف م�صاف الكليات املتقدمة يف هذا التخ�ص�ص� .إ�ضافة
�إلى ا�ستحداث الربامج التالية :فعلى م�ستوى درجة املاج�ستري مت
ا�ستحداث برنامج املاج�ستري يف التحكيم يف عقود الإن�شاءات ويف
علوم وا�ضطرابات التوا�صل �إ�ضافة الى ماج�ستري علوم التمري�ض /
متري�ض الرعاية الأولية وماج�ستري الأمن ال�سيرباين وماج�ستري
هند�سة االن�شاءات.
ويف درجة الدبلوم العايل :مت ا�ستحداث عدة برامج:
الت�صميم التعليمي الرقمي ،وعلم النف�س الإكلينيكي ،و�إعداد
املعلمني ،واملحا�سبة القانونية.
ويف درجة البكالوريو�س :مت ا�ستحداث عدة برامج يف:
�إدارة ال�ضيافة وفنون الطهي وتكنولوجيا حتليل الأعمال وعلم
البيانات وال��ذك��اء اال�صطناعي والتكنولوجيا الزراعية وهند�سة
اجلينات والعالج الطبيعي .
ويف نهاية كلمته تقدم بالتهنئة للخريجني وذوي�ه��م متمنيا
للخريجني م�ستقبال مكلال بالنجاح يف حياتهم العملية ويف خدمة
جمتمعاتهم .
كما �ألقت الطالبة اخلريجة رنيم احلار�س كلمة بالنيابة عن
الطلبة اخلريجني �شكرت فيها جامعة عمان االهلية ممثلة برئي�س
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هيئة املديرين الدكتور ماهر احل��وراين ورئي�س اجلامعة اال�ستاذ
الدكتور ��س��اري ح�م��دان وعميد كلية ال�صيدلة الأ��س�ت��اذ الدكتور
حممد الطناين وك��اف��ة ال�ع�م��داء وجميع اال��س��ات��ذة على اجلهود
التي بذلوها بجعل ا�سم جامعة عمان االهلية االف�ضل وحر�صوا
على حيازة اجلامعة مراتب عليا بالرتتيب اجلامعي على م�ستوى
العامل .
كما �شكرت كافة العاملني باجلامعة وق��دم��ت ال�شكر لأهلها
ولأهل اخلريجني واخلريجات على جهودهم ،وعربت عن حمبتها
للجامعة وع��ن اال�شتياق لأي��ام ال��درا��س��ة ،معاهدة ان اخلريجني
واخلريجات �سيجعلون العامل اجمل بجهودهم وابداعاتهم ،مثمنة
اللحظة التي اخ�ت��ارت فيها جامعة عمان االهلية للدرا�سة لأن
متيزها كان باختيارها فعال.
هذا وقد مت تقدمي درع تكرميية ملعايل راعي احلفل الدكتور
حممد �صالح احل��وراين من قبل الدكتور ماهر احل��وراين رئي�س
هيئة املديرين واال�ستاذ الدكتور �ساري حمدان رئي�س اجلامعة .
كما مت تكرمي اال�ستاذ الدكتور �آ�شوك �شاكيا من كلية ال�صيدلة
�ضمن قائمة اع�ضاء الهيئة التدري�سية الأوائل يف الكليات للأبحاث
املن�شورة املحكمة واملدرجة �ضمن قواعد بيانات (  )Scopusالخر
خم�س �سنوات.
وكذلك تكرمي اال�ستاذة الدكتورة رنا ابوحويج وذلك جلهودها
املبذولة يف خدمة اجلامعة خالل �سنوات عملها.
ويف نهاية احلفل مت ت�سليم ال�شهادات للخريجني واخلريجات
وتكرمي املتفوقني واملتفوقات.
وتلى حفل اليوم االول ،حفل تخرج طلبة كلية االعمال ،وحفل
طلبة كلية التمري�ض وكلية العلوم الطبية امل�ساندة ،وحفل طلبة
كلية احلقوق وكلية تقنية املعلومات ،وحفل طلبة كلية الهند�سة
وكلية العمارة والت�صميم ،وحفل طلبة كلية الآداب والعلوم وكلية
العلوم الرتبوية وكلية الدرا�سات العليا.
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يدمر
العناد ّ

العالقات

العاطفية...

لهذه األسباب تخلوا عنه

العالقات العاطفية تتطلب حداً �أدنى
من التفاهم وتقبل �أفكار ال�شريك و�إتخاذ
القرارات م ًعا مع احلفاظ على ا�ستقاللية
ك��ل منهما ح�ت��ى ع�ن��دم��ا تختلف وج�ه��ات
النظر والتزام االح�ترام املتبادل .لذا من
ال �� �ض��روري التخلي ع��ن ع ��ادة �سيئة ج��داً
وهي العناد� .إليكم بع�ض الن�صائح:

املرونة

عليك �أن تت�صرف على قدم امل�ساواة مع ال�شريك وتعطي بقدر ما حت�صل عليه .ابت�سامة
�شريكك �أكرث �أهمية من غرورك.
يف بع�ض الأحيان ،يكون التو�صل �إلى حل و�سط �أكرث �أهمية من الفوز بجدل.
قد يتطلب النقا�ش �أحياناً الرتاجع والتحلي باملرونة ملالقاة ال�شريك يف منت�صف
الطريق.
ال ميكنك �أن تكون عني ًدا ج ًدا ،ومن الأف�ضل �أن متنحه فر�صة للتعبري عن �آرائه.

العناد

ال تبتعد عن املواجهة .ح��اول �أن تتنازل خ�لال النقا�شات اخلالفية .ال تتجاهل ما
يقوله �شريكك وحاول تف ّهم وجهة نظره .عندما تقع يف احلب �ستفعل �أ�شياء مل تكن تعتقد
�أنك �ستفعلها �أب ًدا� .ستوافق على زيارة �أماكن جديدة والتعرف �إلى �أ�شخا�ص جدد� .ستفعل
كل ما يلزم جلعل �شريكك �سعي ًدا .من املفرت�ض �أن يكون �شعاركما التبادل.
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إدمان الشاشة الرقمية خطر كبير
يهدد صحتكم وهذا يؤذي حياتكم
ي ��ؤدي الإدم��ان على ال�شا�شات الرقمية يف احلياة اليومية �إل��ى تباعد بني �أف��راد
العائلة واملقربني ،بالإ�ضافة الى ت�أثريه ال�سلبي على ال�صحة والنوم.
وال يقت�صر الأم ��ر ع�ل��ى الأط �ف��ال وامل��راه �ق�ين� ،إمن ��ا ع�ل��ى معظم ال�ن��ا���س ال��ذي��ن
يعتمدونه من �أجل مهامهم اليومية ولتتبع الأخبار وو�سائل التوا�صل االجتماعي.
ومن االنعكا�سات ال�سلبية للهاتف الذكي:

النوم واألسنان

ك���ش�ف��ت ال��درا� �س��ات �أن امل��دم��ن على
ا� �س �ت �ع �م��ال ال� �ه ��ات ��ف ال� ��ذك� ��ي م �ع��ر���ض
ل�ل�إ��ص��اب��ة ب� ��أمل يف ال �ف��ك ،و��ض�غ��ط على
الأ�سنان ،ونوم م�ضطرب مما ي��ؤدي الى
�آالم يف الر�أ�س والعنق.

القلق

الح ��ظ ال �ب��اح �ث��ون �أن امل��دم��ن على
و� �س��ائ��ل ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي ال ي�ن��ام
جي ًدا خوفاً من فقدان خرب �أو معلومة،
ويتابع التطبيقات التي ت��زوده بالأخبار
واملعلومات ب�شكل منتظم.

اضطراب التعلق

من املالحظ �أن املدمن على ال�شا�شة
ال��رق �م �ي��ة ي �� �ص �ب��ح ب �ع �ي ��داً ع ��ن ع��ائ�ل�ت��ه
وامل �ق��رب�ين م �ن��ه ،وي���س�ي�ط��ر ع�ل�ي��ه القلق
واالكتئاب.
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فوائد الكمون املغلي

لضبط معدل السكر يف الدم
اختصاصية التغذية ميرنا الفتى

فوائد الكمون املغلي لتقوية جهاز

امل�شروب كم�سكّن للأمل عند الإ�صابة ب�أمل يف منطقة البطن.
فوائد الكمون املغلي للحامل

املناعة
يعترب الكمون املغلي م��ن امل���ش��روب��ات الع�شبية اجليدة
�إن تناول الكمون املغلي ب�شكل منتظم ي�ساعد على تقوية للمر�أة احلامل ،حيث �إنه ي�ساعد على التخل�ص من م�شاكل
مناعتك ،حيث �إن��ه يحتوي على ن�سبة عالية م��ن احلديد املعدة الناجتة عن احلمل .كما �أنه مفيد يف فرتة الر�ضاعة
ِ
والأل� �ي ��اف ال �غ��ذائ �ي��ة ،م��ا ي���س��اع��د ع�ل��ى حم��ارب��ة الأم��را���ض �إذ ي�ساعد على حتفيز �إنتاج احلليب.
والوقاية من الإ�صابة بنزالت الربد والإنفلونزا .كما ي�ساعد
يف حم��ارب��ة م�س ّببات امل��ر���ض ال�ت��ي ت��دخ��ل اجل���س��م ،بالتايل فوائد الكمون املغلي ومرض السكري
يخفّ�ض من خطر الإ�صابة باملر�ض.
ي�ساعد الكمون املغلي على معدة فارغة على تقليل ن�سبة
ال�سكري ب��ال��دم ،ف�ض ً
ال على �أن��ه مهم لإن�ت��اج الأن�سولني يف
فوائد الكمون املغلي لصحة الجهاز
الدم ،وهذا بدوره ي�ساعد يف ال�سيطرة على م�ستويات ال�سكر
الهضمي
بالدم.
ي�ساعد ال�ك�م��ون امل�غ�ل��ي ع�ل��ى التخل�ص م��ن احلمو�ضة
يعترب هذا امل�شروب منا�سباً للن�ساء اللواتي تعانني من
واالنتفاخ ومن ح��االت ع�سر اله�ضم .ويعترب من امل�سكّنات مر�ض ال�سكري ،و ُين�صح بتناوله �صباحاً على معدة فارغة
اجليدة لآالم املعدة والبطن .كما ي�ساعد هذا امل�شروب على للم�ساعدة يف خف�ض م�ستويات ال�سكر يف ال��دم ،حيث تعمل
�إف ��راز الإن��زمي��ات الها�ضمة ،م��ا ي�س ّرع م��ن عملية اله�ضم ،حبيبات الكمون على حتفيز �إن�ت��اج الأن�سولني يف اجل�سم،
وه��ذا ب��دوره يقي من م�شاكل الأمعاء ال�صحية .يعمل هذا بالتايل امل�ساعدة يف �ضبط م�ستويات ال�سكر.
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فوائد الكمون املغلي وخسارة الوزن

فوائد الكمون املغلي والطاقة

ِ
من امل�ع��روف �أن ب��ذور الكمون مت� ّد اجل�سم بالطاقة،
ي�ساعدك تناول الكمون املغلي يف احل�صول على وزن
مت �إدراجه �ضمن حمية غذائية؛ كونه ي�ساهم بالتايل تناول هذا امل�شروب له نف�س الأث��ر على اجل�سم؛
مثايل �إذا ما َّ
يف تعزيز عملية التمثيل الغذائي وي�ساعد على ال�شعور �إل��ى جانب ذل��ك ،ف ��إنّ الكمون املغلي يحتوي على الكثري
من العنا�صر الغذائية املهمة للج�سم ،والتي مت ّده بالطاقة
بال�شبع بف�ضل احتوائه على الألياف ال�صحية.
�أي�ضاً.
فوائد الكمون املغلي والجهاز

التنفسي

فوائد الكمون املغلي والكبد

ي�ساعد الكمون املغلي يف تنظيف الكبد م��ن ال�سموم
ي�ساعد الكمون املغلي على الوقاية من بع�ض �أمرا�ض
وت �ع��زي��ز ��ص�ح�ت��ه وزي � ��ادة ق��درت��ه ع�ل��ى �إف � ��راز الإن ��زمي��ات
اجلهاز التنف�سي مثل الربد والإنفلونزا؛ وي�ساعد على طرد
الها�ضمة؛ وهذا الأم��ر ينعك�س ب�شكل �إيجابي على �صحة
البلغم املوجود يف ال�صدر،
ّ
ويح�سن القدرة على التنف�س .اجل�سم.
ِ
ميكنك تناول كوب من الكمون املغلي كل �صباح للوقاية
من �أمرا�ض اجلهاز التنف�سي.
منوعة للكمون املغلي:
فوائد صحية ّ
 امل�ساعدة يف ع�لاج فقر ال��دم �أو الأنيميا الناجت عنفوائد الكمون املغلي وضغط الدم
نق�ص احلديد.
ي���س��اع� ِ
�دك ت �ن��اول ال�ك�م��ون امل�غ�ل��ي ع�ل��ى تنظيم معدل
 التقليل من الأمل املرافق للدورة ال�شهرية.�ضغط ال��دم والوقاية من ارتفاعه؛ وه��ذا لكونه يحتوي
 مفيد ل�صحة الب�شرة وم�ضا ّد لل�شيخوخة.على ن�سبة عالية م��ن البوتا�سيوم وه��و العن�صر ال�لازم
 ي�ساعد يف عالج م�شكلة حب ال�شباب.ل�ضبط م���س�ت��وي��ات �ضغط ال ��دم واحل �ف��اظ عليها �ضمن
املعدل الطبيعي.
 تعزيز �صحة ال�شعر.العدد 2022 -47
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أنواع تمارين الرشاقة التي
تجعلك بصحة جيدة

التمرين مفتاح ال�صحة اجليدة .يف حني يقت�صر البع�ض
الروتني الريا�ضي على نوع �أو نوعني من التدريبات.
أنواع تمارين الرشاقة

متارين ريا�ضية فعالة يف حت�سني اللياقة البدنية
 .1التمارين الهوائية

تع ّد التمارين الهوائية ،التي تزيد من �سرعة �ضربات
هامة للعديد من وظائف اجل�سم� ،إذ تق ّوي
القلب والتنف�سّ ،
القلب والرئتني وتزيد من القدرة على التح ّمل.
ت�ساعد التمارين الهوائية �أي�ضاً على ا�سرتخاء جدران
الأوع�ي��ة الدموية ،وخف�ض �ضغط ال��دم ،وح��رق الدهون يف
اجل�سم ،وخف�ض م�ستويات ال�سكر يف الدم ،وتقليل االلتهاب،
وتعزيز احلالة املزاجية ،ورف��ع الكولي�سرتول اجليد� .إلى
جانب فقدان ال ��وزن ،مي�ك��ن �أن تخف�ض �أي���ض�اً م�ستويات
الكولي�سرتول ال�ضار  LDLعلى امل��دى الطويل .وبالتايل
تقلل التمارين الهوائية من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
وال�سكتة الدماغية وال�سكري من النوع  2و�سرطان الثدي
والقولون واالكتئاب وال�سقوط.
ي��و��ص��ى مب�م��ار��س��ة ن���ش��اط متو�سط ال���ش� ّدة  150دقيقة
�أ�سبوعياً .جربي امل�شي ال�سريع �أو ال�سباحة �أو الرك�ض �أو
ركوب الدراجات �أو الرق�ص.

 .2دوران الركبة املفرد

ا�ستلقي على ظهرك مع متديد رجليك على الأر���ضِ � .
أرخ��ي
كتفيك ع�ل��ى الأر�� ��ض واث � ِن��ي رك�ب�ت��ك ال�ي���س��رى ث��م �ضعي قدمك
الي�سرى على فخذك اليمنى فوق الركبة مبا�شرة� .ش ّدي ع�ضالت
بطنك ،وام�سكي ركبتك الي�سرى بيدك اليمنى وا�سحبيها برفق
عرب ج�سمك باجتاه جانبك الأمين .اثبتي من � 10إلى  30ثانية.
عودي �إلى نقطة البداية وكرري على اجلانب الآخر.
 .3القرفصاء

يعترب مترين القرف�صاء من التمارين املهمة لتعزيز الر�شاقة
قفي م��ع م�ب��اع��دة قدميك مب�ق��دار ع��ر���ض الكتفني و�إ� �س��دال
204على جانبيك.
ذراعيك

 .3تمارين التوازن

حت�سني توازنك يجعلك ت�شعرين بالثبات على قدميك وي�ساعد
على منع ال�سقوط .متارين التوازن هامة ب�شكل خا�ص مع التقدم
يف ال�سن ،عندما متيل الأنظمة التي ت�ساعدنا على احلفاظ على
التوازن �إلى االنهيار .ي�ساعد تدريب التوازن على منع �أو احل ّد من
هذه اخل�سائر.
ت�شمل متارين التوازن النموذجية الوقوف على قدم واحدة �أو
امل�شي من الكعب �إلى �أخم�ص القدمني ،مع جعل عينيك مفتوحتني
�أو مغلقتني .ق��د يجعلك املعالج الفيزيائي �أي���ض�اً تركزين على
م��رون��ة امل�ف��ا��ص��ل ،وامل���ش��ي ع�ل��ى الأ��س�ط��ح غ�ير امل���س�ت��وي��ة ،وتقوية
ع�ضالت ال�ساق من خالل متارين مثل القرف�صاء ورفع ال�ساق.

أﺣﺪث اﻷﺟﻬﺰة واﻻﻛﺴﺴﻮارات
ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻚ وﺑﻜﻞ اﻷوﻗﺎت ﻣﻦ ﻣﺘﺠﺮﻧﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

امسح الكود ون ّزل التطبيق اآلن
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االسواق الحرة االردنية
كناكرية  :تحسن ملحوظ
باالداء املالي للشركة
قال رئي�س جمل�س ادارة �شركة الأ�سواق احلرة االردنية الدكتور
عزالدين كناكرية ان االداء املايل لل�شركة يظهر حت�سنا ملحوظا
باملقارنة مع العامني ال�سابقني نتيجة التعايف من اث��ار اجلائحة
وع ��ودة ح��رك��ة امل�سافرين وال���س�ي��اح ع�بر احل ��دود ،وب�ين الدكتور
كناكرية ان البيانات الر�سمية احلكومية تظهر اي�ضا ان هناك
تزايدا كبريا يف عدد ال�سياح القادمني الى االردن خالل هذا العام،
واكد على اهمية القطاع ال�سياحي ب�إعتباره من القطاعات الهامة
التي لها اثر ايجابي كبري على كافة القطاعات االقت�صادية .
وفيما يتعلق ب�شركة الأ� �س��واق احل��رة االردن �ي��ة ب�ين الدكتور
كناكرية ان ال�شركة تعمل على تطوير وزي ��ادة تنويع خدماتها
املقدمة للم�سافرين خا�صة بعد ان قامت احلكومة برئا�سة دولة
رئي�س الوزراء ومن منطلق حر�صها على احلفاظ على اال�ستثمارات
املحلية القائمة وتعزيزها باملوافقة على اتفاقية احل�صرية لل�شركة
على احلدود الربية والبحرية للع�شر �سنوات القادمة ،وهذا من
�ش�أنه ان ميكن ال�شركة من تطوير خططها وبراجمها لل�سنوات
املقبلة ،مبينا ان ال�شركة تعمل دوريا على تطوير خدماتها املقدمة
للم�سافرين ع�بر احل��دود االردن �ي��ة وامل��وان��ئ البحرية وا�سواقها
الداخلية يف كل من البوليفارد والعقبة وتعمل حاليا على زيادة
التنوع يف املنتجات املقدمة املميزة واملاركات العاملية للم�سافرين .
كما ا�شار رئي�س جمل�س االدارة �إلى ان ال�شركة وحر�صا منها
يف امل�ساهمة يف اقامة امل�شاريع التنموية الهادفة الى تعزيز النمو
االقت�صادي وتنويع خدماتها ون�شاطاتها فقد انتهت من اقامة
اكرب وا�ضخم مركز جتاري ترفيهي متنوع يف مدينة العقبة
وبخ�صو�ص م�شروع النافورة مول �أكد ان هذا امل�شروع يعترب
نقلة نوعية يف مفهوم الت�سوق يف مدينة العقبة ملا يحتويه من
موا�صفات فنية عالية اجلودة وا�ستهداف توفري اف�ضل املنتجات
ب�أف�ضل الأ�سعار واملوا�صفات حيث مت التعاقد مع عدد كبري من
ال�شركات اال�ستثمارية لتوفري املنتجات عالية اجل��ودة واملاركات
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ال�ع��امل�ي��ة واخل��دم��ات البنكية وامل �ط��اع��م وال �ع��اب االط �ف��ال وف��رع
الأ��س��واق احل��رة االردن�ي��ة وامل�ح�لات التجارية املتنوعة التي تهم
املواطن وال�سائح يف مدينة العقبة ،ا�ضافة الى توفري فر�ص عمل
جديدة ،كا�شفا عن ان ال�شركة ب�صدد اقامة م�شروع تنموي جديد
على االر�ض اجلانبية مل�شروع النافورة وفق بدائل جتري درا�ستها
والتن�سيق ب�ش�أنها مع كل من �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية
و�شركة تطوير العقبة .
و�أك��د الدكتور كناكرية ان حر�ص جاللة امللك على ت�شجيع
اال�ستثمار يف اململكة مبا فيها مدينة العقبة واملتابعة الفاعلة ل�سمو
ويل العهد لتطوير وت�شجيع اق��ام��ة امل�شاريع يف مدينة العقبة
�ساهما وي�ساهمان ب�شكل كبري يف تطور ملحوظ على ار�ض الواقع .
و�أكد على اهمية الربامج واخلطط التي اعلنت احلكومة انها
�ستعدها لتنفيذ ما جاء يف ر�ؤية التحديث االقت�صادي التي اطلقت
بدعم ورع��اي��ة ملكية وال�ت��ي اع��دت مب�شاركة كبرية م��ن ممثلني
القطاعات االقت�صادية الذين يعملون على ار�ض الواقع ويلم�سون
ع��ن ق��رب التحديات وال�ت��ي ت�ستهدف تعزيز النمو االقت�صادي
وتوفري فر�ص عمل كبرية خالل الفرتة املقبلة .

مجموعة
املناصير
زياد املناصير:
سنستثمر يف
النحاس
يف ضانا
قال رئي�س هيئة مديري جمموعة املنا�صري ،زياد املنا�صري� ،آالف موظف �أغلبهم �أردن�ي��ون ،لكن يف الفرتة الأخ�يرة �أ�صبح
�إن املجموعة ال تفكر باال�ستثمار ب�شركة ات���ص��االت راب�ع��ة يف هناك �أجانب كرث ليقوموا بـ»تعليم الأردنيني وهم خرباء» ،وفق
الأردن.
املنا�صري.
و�أو��ض��ح عرب برنامج «�صوت اململكة»� ،أن حجم ا�ستثمارات
زي��اد املنا�صري يف الأردن �أك�ثر من حجم ا�ستثماراته يف �أي بلد استثمار يفوق  3مليارات دوالر
�آخر.
وب�ش�أن حجم اال�ستثمارات ،قال املنا�صري �إنه و�ضع منذ عام
وي�ف�ك��ر امل�ن��ا��ص�ير ب��ال�ت��و��س��ع ب��اال��س�ت�ث�م��ار ،وق� ��ال �إن ل��دي��ه
م �� �ش��روع�ين � �س �ي �ق��وم ب�ه�م��ا خ �ل�ال �أرب � ��ع � �س �ن��وات ك �ح��د �أع �ل��ى 2000 ،وحتى اليوم �أكرث من ملياري دوالر ،واقرت�ضت املجموعة
وامل�شروعان هما ،جممع �صناعي للأ�سمدة الكيميائية ،وم�شروع من البنوك  1.78مليون دوالر منذ  ،2015ليتجاوز املبلغ �أكرث من
 3مليارات دوالرُ « ،و�ضعوا يف م�صانع» ،لكن موجودات املجموعة
النحا�س يف �ضانا.
«ق�ي�م��ة ك��ل م���ش��روع  800م�ل�ي��ون دوالر وال ��ذي ��س�ي�ب��د�أ بعد اليوم �أكرث بكثري.
ح��زي��ران  ،»2023وف��ق املنا�صري ال��ذي حت��دث ع��ن التوقيع مع
وات�خ��ذ املنا�صري ق ��رارا ع��ام  ،2015بتغيري اال�سرتاتيجية
احلكومة ب�ش�أن النحا�س.
التابعة للمجموعة املجموعة ال�ت��ي ك��ان��ت تعمل فقط لل�سوق
�أما امل�شروع الآخر «بانتظار حل ب�سيط خالل الأ�سبوع املقبل املحلي ،ليقرر يف نهاية  2015الت�صنيع من �أجل الت�صدير.
وبعد عام �سيبد�أ العمل على الأر�ض».
«كان حجم عملنا يف عام  2015نحو  2.2مليون دوالر» ،وفق
املنا�صري ا�ستذكر بداية ا�ستثماره يف الأردن ،يف عام ،2000
وق��ال �إن «حكومات كثرية تغريت وم��ررن��ا ب�ح��االت القليل من رجل الأعمال الذي تعهد بالعمل لت�صدير مبا ي�ساوي هذا املبلغ
اخل��وف واجل�بن عند ال��وزراء لكن اليوم الأم��ور ت�سري بطريقة على الأقل.
�أف�ضل و�أرى على الواقع تغيريا».
وتُ�صدر املجموعة  9منتجات ،يباع منهم جزء ب�سيط جدا يف
ولدى جمموعة املنا�صري �أكرث من � 24شركة و�أكرث من  10ال�سوق املحلي ،مثل الكربونات والأ�سمدة.
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تهنئة وتربيك
شركة االتصاالت
األردنية اورانج
رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور شبيب عماري
وأعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية
وأسرة الشركة

يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون
وذكرى مئوية الدولة األردنية
داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا
العزيز باليمن والخري والربكات.

فوز  3مشاريع ناشئة ضمن برنامج «نحو إعالم رقمي
ومستدام» بدعم من أورنج األردن
اختتمت «مدرج» لريادة الإعالم الرقمي ،اجلزء الأول من م�شروع
«ن�ح��و �إع�ل�ام رق�م��ي وم���س�ت��دام» وامل�ن�ف��ذ بتمويل م��ن معهد اجل��زي��رة
للإعالم وبال�شراكة مع املركز الدويل لل�صحفيني يف وا�شنطن ،بحفل
�أقيم يف قرية �أورجن الرقمية يف العا�صمة الأردنية ،ع ّمان.
وق ّدمت �أورجن الأردن م��ؤخ��راً رعايتها ودعمها الحت�ضان واح��دة
من ال�شركات النا�شئة املت�أهلة للجزء الثاين من الربنامج التدريبي
«نحو �إعالم رقمي وم�ستدام» الذي تنفذه «مدرج» بهدف دعم و�إطالق
م�شاريع �إعالمية رقمية م�ستقلة نا�شئة �شباب ّية ،عرب متكني ال�صحفيني
والإعالميني واملتخ�ص�صني يف قطاع الأعمال وتكنولوجيا املعلومات
وامل�ه�ت�م�ين بالعمل الإع�ل�ام��ي ،م��ن خ�ل�ال ت��زوي��ده��م ب�ف��ر���ص ت��دري��ب
متتد لأ�شهر ،واحت�ضان ال�شركات ال�صغرية النا�شئة يف جمال الريادة
والإعالم الرقمي ،وتقدمي احللول التقنية والفنية ،ف�ض ً
ال عن تعزيز
التحول الرقمي يف غ��رف الأخ�ب��ار وتقدمي احللول التقنية وت�صميم
�أدوات �إعالمية رقمية فعالة.
وق��دم��ت م��دي��رة م��درج ل��ري��ادة الإع�ل�ام الرقمي ،الإعالمية روان
جيو�سي ،عر�ضاً حول �أبرز خمرجات اجلزء الأول من امل�شروع ،م�ؤكدة
على �أهمية ال�شراكة والت�شبيك بني و�سائل الإع�لام واملجتمع املدين
والقطاع اخلا�ص واجل�ه��ات املانحة للو�صول �إل��ى بيئة حا�ضنة لدعم
ريادة الأعمال يف قطاع الإعالم ،مع الت�أكيد على �أهمية وجود ت�شريعات
ناظمة تعزز فر�ص ال�شباب والن�ساء يف �إطالق م�شاريع ريادية يف جمال
الإعالم الذي يعترب اليوم حاجة للتنمية وفر�صة لال�ستثمار والتطوير.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا� ،أك� ��دت ن��ائ��ب امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة
وامل�س�ؤولية االجتماعية واالت�صال امل�ؤ�س�سي يف �أورجن الأردن ،املهند�سة
رن��ا الدبابنة ،حر�ص ال�شركة على رعاية ه��ذا الربنامج مل�ساهمته يف
تطوير اخلربات الرقمية لدى امل�ؤ�س�سات ال�شبابية النا�شئة ،ومتكينها
من ت�سريع التحول الرقمي ودع��م ال�صحفيني ال�شباب لفهم خمتلف
جوانب البيئة الرقمية واال�ستفادة منها مبا يتنا�سب مع احتياجات
املجتمع.
و�أكد مدير مكتب اجلزيرة يف ع ّمان ،ال�سيد ح�سن ال�شوبكي ،اعتزاز
معهد اجلزيرة للإعالم بوجود العديد من الأفكار الريادية ال�شابة
التي �ستعمل على امل�ساهمة يف تطوير �صناعة الإع�ل�ام عربياً ،وذلك
�ضمن �أولويات معهد اجلزيرة يف جم��االت التدريب والتطوير املهني
ورفع الوعي ب�أخالقيات العمل ال�صحفي وتعزيز فر�ص حتولها الرقمي
مبا ي�ساهم يف انت�شارها وتعزيز فر�ص ا�ستدامتها.
وب ّينت الدبابنة �أنّ هذه الرعاية ت�أتي يف �إطار جهود �أورجن الداعمة
لقطاع ال��ري��ادة يف اململكة وال��ذي ي�شكل �أح��د حم��اور ا�سرتاتيجيتها
للم�س�ؤولية االجتماعية وي�صب كذلك يف امل�ح��وري��ن الآخ��ري��ن وهما
ال�شمول الرقمي والتعليم الرقمي ،م�شرية �إل��ى �أهمية رف��ع املهارات
وامل�ستوى الرقمي لدى ال�شركات النا�شئة ،وعلى ر�أ�سها تلك العاملة يف
جمال الإعالم الرقمي.

شبيب عماري

ت�ضمنت الفعالية عر�ض  8م�شاريع �إعالمية رقمية ري��ادي��ة ،من
�أ�صل  48م�شروعاً مت اختيارها يف املرحلة الأولى من امل�شروع والتي مت
تدريب �أ�صحابها عرب برنامج �سفراء اجلزيرة ،تالها اختيار  23منهم
لالن�ضمام لربنامج االحت�ضان املكثف حول �إدارة الأعمال والت�سويق
واملبيعات وت�صميم اخلطة الإدارية وحتديد ميزانية امل�شروع واملعرفة
القانونية.
وا�شتمل اجل��زء الأول من امل�شروع على برنامج متخ�ص�ص لدعم
و�إط�ل�اق م�شاريع �إع�لام�ي��ة رقمية م�ستقلة نا�شئة ي�ق��وده��ا ال�شباب
وال�ن���س��اء ،ع�بر جت��رب��ة ت��دري��ب ام�ت��دت �ستة �أ��ش�ه��ر يف جم��ال ت�أ�سي�س
وتطوير ال�شركات النا�شئة املتخ�ص�صة يف ريادة الإعالم الرقمي و�أدوات
التحول الرقمي ورواية الق�صة ال�صحفية و�صحافة البيانات والرتبية
الإع�لام�ي��ة وال�ه��وي��ة الرقمية ع�بر تقنيات خمتلفة م�ث��ل :البيانات،
الواقع االفرتا�ضي والذكاء اال�صطناعي.
و�ض ّمت جلنة التحكيم ك� ً
لا م��ن معايل وزي��ر االقت�صاد الرقمي
وال��ري��ادة الأ��س�ب��ق ،ال�سيد مثنى غ��راي�ب��ة ،وامل��دي��ر التنفيذي جلمعية
�شركات تقنية املعلومات واالت�صاالت «�إن�ت��اج» ،ال�سيد ن�ضال البيطار،
وامل��دي��رة التنفيذية ل�شركة �أوي�سي�س  ،500ال�سيدة ملى ف��واز ،وعميدة
معهد الإعالم الأردين ،الدكتورة مرينا �أبو زيد ،ونائب املدير التنفيذي
للعالقات العامة وامل�س�ؤولية االجتماعية واالت���ص��ال امل�ؤ�س�سي لدى
�أورجن الأردن ،املهند�سة رنا الدبابنة ومدير مكتب اجلزيرة يف ع ّمان،
ال�سيد ح�سن ال�شوبكي.
ويف ختام احلفل ،مت اختيار  3م�شاريع وه��ي :خممل للإعالمي
وال��ري��ادي حممد م���س��اد ،وان ��وان ل�ل��ري��ادي��ة مي�ساء اخل���ض�ير ،و��ش��ادو
للريادي �أ�سامة املغربي ليتم احت�ضانها يف اجلزء الثاين من امل�شروع
واملدعوم من �أورجن الأردن ومعهد اجلزيرة للإعالم واملركز الدويل
لل�صحفيني يف وا�شنطن وبتنفيذ حا�ضنة مدرج لريادة الإعالم الرقمي
يف ع ّمان.
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امللكية األردنية
املجالي :خطة

لزيادة عدد طائرات
امللكية إلى 45

طائرة والوجهات
إلى 60

ك�شف امل��دي��ر التنفيذي ل�شركة اخل �ط��وط اجل��وي��ة
امل�ل�ك�ي��ة الأردن� �ي ��ة ،امل�ه�ن��د���س ��س��ام��ر امل �ج��ايل ،ع��ن خطة
لزيادة عدد الطائرات يف امللكية �إلى  45طائرة ،وا�ستبدال
ال �ط��ائ��رات ال�ق��دمي��ة ب �ج��دي��دة ،خ�ل�ال اخل�م����س ��س�ن��وات
املقبلة.
ولفت املجايل،على هام�ش اجلل�سات املتعلقة بتحديث
ال��ر�ؤي��ة االقت�صادية يف البحر امل�ي��ت� ،إل��ى خطة امللكية
ل��زي��ادة ع��دد الوجهات �إل��ى  60وجهة ب��دال من  35حاليا
خالل اخلم�س �سنوات املقبلة.
وب�ي�ن امل �ج��ايل �أن ارت �ف��اع �أ� �س �ع��ار ال��وق��ود �أك�ب�ر حتد
يواجه امللكية يف الوقت الراهن ،بالإ�ضافة �إلى ال�ضرائب
املفرو�ضة على تذاكر ال�سفر التي ت�ضعف تناف�سية اململكة
يف ه��ذ امل �ج��ال ،مطالبا احل�ك��وم��ة بتخفي�ض ال�ضريبة
اخلا�صة املفرو�ضة على تذاكر ال�سفر ،جلعل الأردن قادرا
على املناف�سة مقارنة بدول املنطقة.
وق��ال الرئي�س التنفيذي ل�شركة اخلطوط اجلوية
امللكية الأردنية �سامر املجايل� ،إن ال�شركة حتتاج �إلى 275
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سامر املجالي
مليون دينار لتتمكن من �إع��ادة هيكلة ر�أ�سمالها و�إع��ادة
العجز النقدي لها.
و�أ�� �ض ��اف ،خ�ل�ال اج �ت �م��اع جل �ن��ة ال���س�ي��اح��ة والآث � ��ار
واخل ��دم ��ات ال�ع��ام��ة يف جم�ل����س ال �ن ��واب ،مل�ن��اق���ش��ة خطة
ال�شركة وحتديات تواجهها� ،أن  200مليون دينار من هذه
املبالغ املطلوبة ملعاجلة عجز ر�أ�سمال ال�شركة.
وبني املجايل �أن ال�شركة خ�سرت  74.3مليون دينار يف
العام املا�ضي ،لرتتفع بذلك اخل�سائر املرتاكمة لل�شركة
�إلى  321مليون دينار.
وق��ال �إن اخل�سائر املرتاكمة لتداعيات �أزم��ة كورونا
جت��اوزت ما ن�سبته  %99من ر�أ���س مال ال�شركة ،مبينا �أن
ق ��رارات احلكومة يف جائحة ك��ورون��ا بتوقيف الطريان
كبدت امللكية خ�سائر فادحة.
و�أ��ش��ار املجايل �إل��ى �أن ال�شركة ا�ستغنت عن خدمات
 600موظف خالل جائحة كورونا.
و�أو�ضح �أن  %30من الكلف املالية خم�ص�صة للوقود
واحلرب يف �أوكرانيا رفعت الأ�سعار .%100

امللكية األردنية
تبدأ بتسيير رحالت منتظمة مع تورنتو الكندية
ب ��د�أت ��ش��رك��ة اخل �ط��وط اجل��وي��ة امللكية الأردن �ي��ة،
بت�سيري رح�لات جوية منتظمة �إل��ى مدينة تورنتو يف
كندا ،م��رورا مبونرتيال ،وب��واق��ع  3رح�لات �أ�سبوعيا؛
بهدف تعزيز ح�ضور امللكية الأردن�ي��ة يف كندا و�أمريكا
ال�شمالية.
و�أع � ��رب ال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�م�ل�ك�ي��ة الأردن� �ي ��ة،
املهند�س �سامر املجايل ،خالل حفل تد�شني الرحالت،
ب�ح���ض��ور ال���س�ف�يرة ال�ك�ن��دي��ة يف ع �م��ان ،دون�ي�ك��ا ب��وت��ي،
والرئي�س التنفيذي ملجموعة امل�ط��ار ال ��دويل ،نيكوال
كلود ،عن �سعادته ب�إ�ضافة تورنتو �إل��ى وجهات امللكية
الأردن �ي��ة ،م�شريا �إل��ى �أن ه��ذه اخل�ط��وة ت��أت��ي يف �إط��ار
الإ�سرتاتيجية التي تنفذها ال�شركة خالل الأعوام الـ 5
املقبلة والتي ت�أتي يف مقدمتها مراجعة اخلطوط وزيادة
عدد املحطات �إلى  60وجهة عاملية والبحث عن �أ�سواق
جديدة واع��دة مالئمة لطبيعة �شبكة امللكية الأردنية
و�أ�سطولها اجلوي بعد الت�أكد من جدواها االقت�صادية.
و�أ�� �ض ��اف امل �ج��ايل �أن ال��وج �ه��ة اجل ��دي ��دة �ستخدم
اجلالية الأردنية والعربية املقيمة يف تورنتو والطلبة
ورج ��ال الأع �م��ال ،وت�ع��زي��ز عمليات ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري،
معرباً عن تفا�ؤله ب�أن ت�شكل تورنتو قيمة م�ضافة �إلى
ال�شبكة وتلبي متطلبات ورغبات امل�سافرين ،ف�ض ً
ال عن

دعم اجلهود الوطنية لزيادة عدد ال�سياح وجعل الأردن
مق�صدا �سياحيا من خالل تقدمي خدمات وجتربة �سفر
متميزة مع امللكية الأردنية.
ب � ��دوره ،ق ��ال ك �ل��ود �إن �إط �ل�اق ه ��ذا اخل ��ط اجل��وي
اجل��دي��د ال��ذي يربط ب�ين ع� ّم��ان وتورنتو يتما�شى مع
ا�سرتاتيجيتنا لتو�سيع �شبكة وج�ه��ات ال�ط�يران ملطار
امل�ل�ك��ة ع�ل�ي��اء ال� ��دويل ،م��ع ت��وف�ير خ �ي��ارات �سفر �أك�ثر
للم�سافرين وخدمة �أ�سواق جديدة.
و�ست�شغل امللكية الأردن�ي��ة  3رح�لات �أ�سبوعية بني
عمان وتورنتو على منت طائرات بوينغ (درمي اليرن)
 787عري�ضة البدن �أي��ام االثنني والثالثاء واخلمي�س
م��ن ك��ل �أ��س�ب��وع ،ح�ي��ثُ �سيتمكن امل���س��اف��رون م��ن حجز
رح�ل�ات �ه��م م ��ن خ�ل��ال م ��رك ��ز االت� ��� �ص ��ال ع �ل��ى ه��ات��ف
� 9625100000أو امل��وق��ع الإل �ك�تروين لل�شركة www.
� rj.comأو تطبيقها الإل�ك�تروين من مكاتب مبيعات
امللكية الأردنية املنت�شرة يف �أنحاء اململكة �أو �أحد وكالء
ال�سياحة وال�سفر املعتمدين لديها.
ي�شار �إلى �أن امللكية الأردنية �شغلت خطا جويا بني
عمان وتورنتو لأول مرة عام .1992
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شركة الكهرباء االردنية
عقدت الهيئة العامة ل�شركة الكهرباء االردنية امل�ساهمة
ال�ع��ام��ة امل �ح��دودة اجتماعها ال�سنوي يف  ٢٠٢٢/٤/٢٥عرب
و� �س��ائ��ل االت �� �ص��ال امل��رئ��ي الإل� �ك�ت�روين ،وت ��ر�أ� ��س االج�ت�م��اع
ال�سيد عثمان بدير رئي�س جمل�س االدارة ،وبح�ضور ال�سادة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة واملدير العام املهند�س ح�سن عبداهلل،
ومب�شاركة م�ن��دوب عطوفة مدير دائ��رة مراقبة ال�شركات
ال�سيد حممد �صقر ال��ذي �أع�ل��ن اكتمال ن�صاب االجتماع،
وح�ضر االجتماع م�ساهمون ميثلون مبا ن�سبته  %75.3من
�أ�سهم ال�شركة.
و�أق��رت الهيئة العامة لل�شركة خ�لال االجتماع تقرير
مدققي احل�سابات حول البيانات املالية لل�شركة لل�سنة املالية
املنتهيه يف  ٢٠٢١/١٢/٣١وتقرير جمل�س االدارة والقوائم
املالية للعام  ٢٠٢١والتي ت�شري الى حتقيقها �أرباحاً �صافية
بعد ال�ضريبة بقيمة  ١١مليونا و ١٨٠الف دينار.

إعادة انتخاب

املهندس عثمان
بدير رئيسًا
ملجلس اإلدارة

ووافقت الهيئة العامة على حتديد ن�سبة االرب��اح التي
�ستوزع على امل�ساهمني عن ال�سنة املنتهية يف ٢٠٢١/١٢/٣١
بن�سبة  %9من القيمة اال�سميه لل�سهم ك�أرباح نقدية.
ومت خالل االجتماع انتخاب جمل�س �إدارة جديد لل�سنوات
الأرب��ع القادمة و�إع��ادة انتخاب املهند�س عثمان بدير رئي�سا
ملجل�س االدارة.
ومن اجلدير بالذكر ان �شركة الكهرباء االردنية ت�أ�س�ست
يف العام  ،١٩٣٨وهي من �أع��رق ال�شركات االردنية امل�ساهمة
العامة املحدودة ،وتقدم خدماتها يف جمال توزيع الكهرباء
ل�ل�م���ش�ترك�ين يف حم��اف �ظ��ات االم �ت �ي��از اخل��ا� �ص��ة ب��ال���ش��رك��ة
( العا�صمة ،الزرقاء ،م�أدبا والبلقاء ).
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تهنئة وتربيك

شركة أمنية
الرئيس التنفيذي
زياد شطارة
وأسرة الشركة
يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني

بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني امليمون
وذكرى مئوية الدولة األردنية
داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وولي عهده األمني وأن يعيد هذه املناسبة على أردننا
العزيز باليمن والخري والربكات.
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مقاالت

إطالق برج «العبدلي فيوز»
كتب سلطان الحطاب
ك��ان م��ن املفرت�ض ان ن�ستقبل الأم�ي�ر احل�سني ويل
العهد يف احتفال العبديل ب�إطالق �أحد االب��راج للدخول
الى حياة اال�ستثمار ،ولكن االمري التقى يف مكتبه رئي�س
جمل�س �إدارة «�ساينو اخلليج»( ،ال�شركة املط ّورة للم�شروع)،
ح�سني �صالح بن فريد العولقي..
كانت �أم�سية لطيفة عابقة باال�ستب�شار م��ع و�صول
رئ �ي ����س ال� � ��وزراء ال��دك �ت��ور ب���ش��ر اخل �� �ص��اون��ة ال ��ى م��وق��ع
االح�ت�ف��ال ،حيث ج��رى اف�ت�ت��اح �أح��د �أه��م اب ��راج العبديل
«ال �ع �ب��ديل ف �ي��وز» وال� ��ذي مي�ل�ك��ه اح ��د �أه ��م امل�ستثمرين
االماراتيني وهو ح�سني العولقي..
كان االعتذار قد تلي نيابة عن �سفري االم��ارات احمد
علي البلو�شي ال��ذي غاب ال�ستمرار احل��داد على الراحل
رئي�س دولة االمارات ال�شيخ خليفة بن زايد..
امل�شروع الذي احتفى به الرئي�س اخل�صاونة هو جزء من
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حتريك مياه اال�ستثمار يف االردن مما وعد به ،ولعل ذلك
من خطوات ج��اءت واخ��رى على الطريق ال��ذي عرب عنه
الدكتور ب�شر ،وهذا جاء وا�ضحا يف كلمة ال�سفري العماين
الذي ت�شارك �سلطنة عمان يف امل�شروع ب�شكل او �آخر فكانت
كلمة ال�سفري العماين ال�شيخ هالل بن مرهون بن �سامل
املعمري معربة متاما وم�ؤثرة ،حني اقتب�س م�ضمونها من
كالم جاللة امللك عبد اهلل الثاين مهنئا بيوم اال�ستقالل
الـ  76وم�ؤكدا على �ضرورة توطني اال�ستثمار يف اململكة،
والذي اعتربه واجبا عربيا �ضروريا حني دعا �إلى ان يعاد
النظر يف توزيع اال�ستثمارات العربية لتكون يف الدرجة
حي على
االول��ى يف البالد العربية� ،ضاربا االردن كمثال ّ
ذل��ك ،وداعيا الى �ضرورة مده باال�ستثمارات التي جتعل
منه عمقا ل��دول اخلليج وجت�ع��ل م��ن دول اخلليج عمقا
لالردن ،فاالردن بهذا عمق ا�سرتاتيجي.

االمارات من اكثر الدول استثمارا يف االردن
االم � ��ارات م��ن اك�ث�ر ال� ��دول ا��س�ت�ث�م��ارا يف االردن وم ��ا زال ��ت،
وامل�ستثمر االماراتي الذي حتدث ر�أى ان اال�ستثمار يخدم االمن
ويوطده وان االمن الذي وفره االردن يخدم اال�ستثمار ويجلبه،
وهي عالقة مقاربة جنحت وما زالت تطرح ثمارها ..
م�شروع «العبديل ف�ي��وز» ال��ذي ج��رى قطفه بعد عمل نوعي
م�ستمر زادت كلفته عن الـ ( )100مليون دوالر من العولقي منها
 50مليون ا�ستثمار اجنبي ..اعتربها ترجمة حمبة لالردن وتعك�س
الثقة باالردن وقيادته و�شعبه ،وان ذلك جزء من م�س�ؤولية رجال
االعمال ،فاالردن يعرب يف ا�ستثماراته عن م�صالح �أمته ويقدم لها
منوذجا ..
واذا كان م�شروع «روتانا» قد �سبق ف�إن هذا امل�شروع ي�أتي ليزيد
و�سي�أتي بعده م�شاريع اخرى يف قطاعات عديدة مبا فيها قطاعات
التجزئة ..فقد جرت ترجمة ال�شراكة مع االردنيني يف التمويل
والت�صميم واال�شراف ليكون ال�شركاء بذلك قد وفروا  800وظيفة.
امل�ستثمر وجه ال�شكر للحكومة ولـ «�أمانة عمان» التي ح�ضر
�أمينها و�شارك بفاعلية ،وجرى ال�شكر اي�ضا ملديرية االمن العام
وم�ؤ�س�سات اخرى يف الدولة �ساهمت و�ساعدت وحر�صت ..
ف�شركة �أب��راج العبديل احتفت بامل�شروع ال��ذي ح�ضره ال�شاب
الن�شط ذو اخلربة عامر الفايز م�ؤكدا اهمية امل�شروع الذي �ستتلوه
م�شاريع اخرى يف العبديل اي�ضا ..
كنت �سعيدا مبرافقة ال�سفري القطري لدى الأردن ال�شيخ �سعود
بن نا�صر بن جا�سم �آل ثاين وابن رئي�س جمل�س الإدارة ال�شاب فريد
العولقي يف اجلولة التي �شملت الطابق الثاين ع�شر لالطالع على
ال�شقق املعرو�ضة للم�شاهدة ،وكانت ا�سئلته الذكية التي تنم عن
معرفة للم�ستثمر قد �أعفتني من ال�س�ؤال ،فقد ا�ستف�سر عن املوقع
وامل�ساحات واال�سعار وطبيعة البناء..

ومم��ن ا�سعدتني زيارتهم ك��ان ال�سيد هيثم البطيخي ال��ذي
و�صل لينخرط يف االحتفال ،وقد ا�ستقبل بحفاوة فالبنك االردين
الكويتي ك��ان �شريكا ف��اع�لا يف العبديل حت��دي��دا منذ ال�ب��داي��ات،
ويف م�شاريع عقارية عديدة اعطت ل�لاردن توجها يف ا�ستثماراته
املنوعة ،وما زال البنك يرعى ويوا�صل ..
اجلمهور املدعو كان مميزا ونوعيا �إن جلهة املدعوين من رجال
االعمال او رجال الدولة او حتى ال�صحفيني وال�صحفيات وو�سائل
االعالم املختلفة..
ل�ق��د ن�شط ط��اق��م اع�ل�ام ��س�ف��ارة االم� ��ارات ال ��ذي ج��اء ي�ق��وده
االعالمي الن�شط يو�سف الزعبي والذي كرمني بالدعوة وحر�ص
على ح�ضوري..
املدعوون جاءوا من خمتلف انحاء اململكة ،فقد ح�ضرت �شركة
تطوير العقبة حيث اكرب واو�سع اال�ستثمارات االماراتية يف منطقة
العقبة االقت�صادية ،ومت�ث��ل احل�ضور بال�سيد ح�سني ال�صفدي
الرئي�س التنفيذي يف ال�شركة.
يف احل�ضور كان العني مي�شيل نزال ممثال للجنة ال�سياحة يف
جمل�س االم��ة ..وكانت جمموعة كبرية من ال�شباب املتخ�ص�صني
الذين ح�ضروا من االمارات ودول اخلليج ومن �شركات م�ستثمرة
اذ تتطلع لال�ستثمار..
ك�م��ا ان احل �� �ض��ور ال��وا� �س��ع ل��رئ�ي����س ال� � ��وزراء وط��اق��م مكتبه
واملهتمني باال�ستثمار ممن رافقوه ا�ضفى على املنا�سبة حالة من
اجلدية والعمالنية التي ب��د�أت تتكرر يف م�شاريع اخ��رى مل يكن
اخرها امل�شروع الزراعي اجلريء يف العقبة والذي افتتح قبل ايام
قليلة لي�ؤكد ان بالدنا تتقدم.
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جامعة الزرقاء
جامعة الزرقاء تشارك بفعاليات املعرض الدولي
للجامعات األردنية يف مصر
أبو شعيرة :نحرص أن نظل يف املقدمة دائمًا..
�شاركت جامعة ال��زرق��اء يف فعاليات املعر�ض ال��دويل الأول
للجامعات الأردنية يف القاهرة ،حتت رعاية ال�سفري الأردين لدى
جمهورية م�صر العربية معايل �أجمد الع�ضايلة.
وم�ث��ل ج��ام�ع��ة ال��زرق��اء عميد ال�ق�ب��ول والت�سجيل اال��س�ت��اذ
الدكتور خالد الزيديني وم�س�ؤول �شعبة القبول يف العمادة رمزي
الدراب�سة.
وزار ال�سفري الأردين لدى جمهورية م�صر العربية معايل
�أجمد الع�ضايلة وامللحق الثقايف فوزي �أبو فار�س جناح جامعة
الزرقاء لالطالع على التخ�ص�صات التي تطرحها اجلامعة على
م�ستوى البكالوريو�س والدرا�سات العليا ،فيما �سلم عميد القبول
والت�سجيل درع اجلامعة التقديرية للع�ضايلة.
و� �ش��ارك يف امل�ع��ر���ض ،ال ��ذي ي ��أت��ي ب��دع��م م��ن وزارة التعليم
وتتميز جامعة ال��زرق��اء بتوفريها للحياة اجلامعية الآمنة
العايل وال�سفارة الأردن�ي��ة يف القاهرة وهيئة تن�شيط ال�سياحة ،واملتميزة ،من خالل بيئة تعليمية و�أكادميية متميزة ،وما تطرحه
نحو  ٢٠جامعة وم�ؤ�س�سة تعليمية �أردنية ،بهدف تن�شيط ال�سياحة م��ن تخ�ص�صات علمية وتطبيقية تتوافق م��ع متطلبات �أ��س��واق
التعليمية يف الأردن وت�ع��زي��ز ن�ه��ج اال��س�ت�ق�ط��اب للطلبة ال�ع��رب العمل وتواكب امل�ستجدات يف �سياقات التعليم والعمل ،ومبا ي�سهم
للدرا�سة يف اجلامعات الأردنية.
يف تعزيز فر�ص خريجيها وتناف�سيتهم.
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الدكتور حممود �أبو �شعرية
رئي�س جمل�س الإدارة

جامعة الزرقاء تحصل ىلع شهادة ضمان الجودة
ح�صلت جامعة الزرقاء على �شهادة �ضمان اجلودة على م�ستوى
اجلامعة والتي متنحها هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل
و�ضمان جودتها بعد حتقيقها ملعايري �ضمان اجلودة.
وقال رئي�س جامعة الزرقاء الأ�ستاذ الدكتور ن�ضال الرحمي
�إن اجلامعة ح�صلت على �شهادة �ضمان اجلودة بناء على تخطيط
م�سبق انطلق من �ضرورة وجود نظام ادارة متكامل ل�ضمان اجلودة
على م�ستوى اجل��ام�ع��ة ،م ��ؤك��دا ح��ر���ص اجل��ام�ع��ة على التطوير
امل�ستمر لنظام اجلودة يف كافة براجمها وكلياتها.
و�أكد �أن ما حتقق من اجنازات على م�ستوى اجلامعة والكليات
يحاكي متاما امل�سرية التي تنتهجها اجلامعة يف �سبيل حتقيق
اجلودة وحت�سني املخرجات التعليمية� ،ضمن منهج وا�ضح للو�صول
�إلى التميز املحلي والإقليمي والدويل.
وا�شاد الرحمي بجهود هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل
و�ضمان جودتها يف تطوير جودة التعليم العايل ،واال�سهام ب�شكل
ملمو�س يف حت�سني خمرجات التعليم والعملية التعليمية يف كافة
اركانها وعنا�صرها ،وتعزيز �ضمان اجلودة يف اجلامعات االردنية.
وقدم رئي�س اجلامعة �شكره ملجل�س ادارة �شركة الزرقاء للتعليم
واال�ستثمار برئا�سة �سعادة الدكتور حممود �أب��و �شعرية لدعمه
ال�سخي للجامعة وكلياتها ودوائرها ،وتقدمي كل ما حتتاجه من
دع��م وجت�ه�ي��زات فنية وتقنية ،وملجل�س ام�ن��اء اجلامعة برئا�سة
معايل املهند�س �سمري احلبا�شنة على جهودهم يف دع��م م�سرية
اجلامعة.
و�أث �ن��ى ال��رحم��ي على اجل�ه��ود ال�ت��ي بذلها �أع���ض��اء الهيئتني
التدري�سية والإداري ��ة على م�ستوى اجلامعة خ�لال ف�ترة اع��داد
التقرير وزيارة اللجنة ،خا�صا بال�شكر رئي�س جلنة اعداد التقرير،
عميد �ش�ؤون الطلبة ،اال�ستاذ الدكتور ماجد امل�ساعده و�أع�ضاء
اللجنة ،ورئ�ي����س جلنة التحرير النهائي للتقرير ،عميد كلية
العلوم الرتبوية ،اال�ستاذ الدكتور ر�ضا املوا�ضية و�أع�ضاء اللجنة.
من جانبه� ،أكد مدير وحدة التطوير و�ضمان اجلودة الدكتور

حممود عودة �أن ح�صول اجلامعة على �شهادة �ضمان اجلودة ي�أتي
�ضمن اخلطط التي �سعت �إل��ى حتقيقها ،مبينا �أن العمل وفق
�أنظمة اجلودة واملعايري التي و�ضعتها هيئة االعتماد والتي تنعك�س
�إيجابا يف حت�سني م�ستوى املخرجات التعليمية.
وق��ال الدكتور حممود �أب��و �شعرية رئي�س هيئة املديرين �أن
اجلامعة ت�سعى من خالل ر�ؤيتها ور�سالتها ،لتحقيق �أعلى مقايي�س
اجلودة واالعتماد الأكادميي يف التعليم والت�أهيل ،وخدمة املجتمع
املحلي ،ومتكينهم من �أداء دور فاعل يف خدمة املجتمع.
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جامعة الزرقاء
تستقبل وفدا من الجامعة العثمانية التركية
ا�ستقبل رئي�س جامعة الزرقاء اال�ستاذ الدكتور ن�ضال الرحمي،
اخلمي�س  ،٢٠٢٢/٧/٢١وف��دا م��ن جامعة عثمانية ك��ورك��وت �أت��ا
 OSMANİYE KORKUT ATAالرتكية.
وح�ضر اللقاء عميد كلية العلوم الرتبوية يف جامعة الزرقاء
اال�ستاذ الدكتور ر�ضا املوا�ضية ،ومن اجلامعة الرتكية نائب عميد
كلية الدرا�سات الإ�سالمية ال�سيد �أحمد دوغان وم�س�ؤولة برامج
التبادل يف اجلامعة ال�سيدة رفوندا �أوزبكر.
وبحث الطرفان �سبل التعاون بني اجلامعتني ،و�آليات تبادل
الأ�ساتذة والطلبة وجوانب التعاون الثقايف الأخرى.
وت�ستعد جامعة الزرقاء لعقد جمموعة من اتفاقيات التعاون
مع عدد من اجلامعات الرتكية يف �سبيل تطوير خربات الطلبة
م��ن خ�لال االط�ل�اع على ال�ت�ج��ارب ال��دول�ي��ة ومت�ك�ين اجلامعات
ال�شريكة م��ن االط�ل�اع على جت��رب��ة جامعة ال��زرق��اء التعليمية
و�إمكانية اال�ستفادة من براجمها املختلفة.

رئيس جامعة الزرقاء االستاذ الدكتور نضال الرمحي

جامعة الزرقاء تعلن عن فتح باب التسجيل يف
ماجستير االعالم الرقمي
ت�ع�ل��ن ج��ام �ع��ة ال ��زرق ��اء ع��ن ف �ت��ح ال�ت���س�ج�ي��ل يف ب��رن��ام��ج
املاج�ستري يف االع�ل�ام ال��رق�م��ي بعد احل���ص��ول على االعتماد
اخلا�ص من قبل جمل�س هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل
و�ضمان جودتها.
وقال عميد كلية الإعالم الدكتور اجمد �صفوري �إن الكلية
�ستبد�أ با�ستقبال الدفعة االول��ى من الطلبة على بداية العام
الدرا�سي املقبل  ،2023 – 2022م�شريا الى �أن اجلامعة منحت
خ�صما خا�صا ي�صل الى  50باملئة الول  15طالبا ي�سجلون يف
الربنامج .
وا�ضاف ان الربنامج �سريكز على متكني الطلبة من اتقان
امل�ه��ارات االكادميية واملهنية والتقنية والفنية التطبيقية يف
جم��ال االع�ل�ام ال��رق�م��ي مب��ا يت�ضمنه م��ن م���س��اق��ات نظرية
وتطبيقية ،ت�سهم يف البناء املعريف للطلبة و�صقل خرباتهم
العملية يف خمتلف م�ي��ادي��ن العمل الإع�لام��ي ال��رق�م��ي ،لتلبية
احتياجات �سوق العمل باالردن والوطن العربي.
واو�ضح �أن الربنامج يهدف الى مواكبة التطورات يف املجال
الإع�لام��ي ،وتنمية امل�ه��ارات الرقمية لتتما�شى مع بيئات العمل
اجلديدة وغري التقليدية ،ملعاجلة م�شكالت البطالة وازدياد �أعداد
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خريجي الإعالم غري الدار�سني للتخ�ص�ص يف جانبه الرقمي.
ولفت �إلى �أن الكلية متتلك كادرا تدري�سيا من خمتلف الرتب
االكادميية لديهم اخل�برات العلمية واملهنية والتقنية ،م�ؤكدا
�أن الكلية توفر لطلبتها كل ما يلزم لتنمية مهاراتهم البحثية
والفنية واملهنية من خالل ما متتلكه من ا�ستديوهات وخمتربات
وقاعات تدري�سية متميزة.

تهنئة وتربيك

شركة سمنترا
رئيس وأعضاء مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي
أسامة أحمد صالح والطاقم
اإلداري وجميع الكوادر يف
شركة سمنرتا
يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري الحسني بن عبداهلل الثاني املعظم
واألسرة الهاشمية والشعب األردني

بمناسبة األعياد الوطنية

راجني املوىل عز وجل أن يمد يف يف عمر جاللتكم وولي عهدكم األمني وأن يحفظكم ذخرا
وسندا ألردننا الحبيب وأن يعيد هذه املناسبة على اململكة بالخري واليمن والربكات
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افتتاح مدن الثقافة االردنية للعام 2022

يعترب م�شروع مدن الثقافة الأردنية �أحد امل�شاريع الأ�سا�سية
يف خطة التنمية الثقافية ل��وزارة الثقافة التي �أق��ره��ا جمل�س
الوزراء ا�ستجابة للمبادرة امللكية ال�سامية بدعم الثقافة والفنون
وو��ض��ع حم��ور التنمية الثقافية على �سلم الأول��وي��ات باعتباره
�إحدى �أولويات الدولة الأردنية .
ويف ال �ع��ام احل ��ايل  2022مت اخ�ت�ي��ار ارب ��د عا�صمة للثقافة
العربية وبهدف تعميم ون�شر الفعل الثقايف متت ت�سمية لواء
الر�صيفة ول��واء ماح�ص والفحي�ص من مناطق الو�سط ول��واء
البرتا جنوبا .

لواء البترا

رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار حفل افتتاح «البرتا مدينة
الثقافة الأردنية للعام  »2022الذي نظمته وزارة الثقافة بالتعاون
مع �سلطة �إقليم البرتا التنموي ال�سياحي.
و�أ�شارت النجار خالل كلمة القتها �إلى �أن البرتا تعترب نافذة
�سياحية وح�ضارية وطنية لتقدمي املنتج الثقايف والفني للعامل ملا
لها من ح�ضور عاملي يتميز بارث ح�ضاري وان�ساين حمط �أنظار
العامل اجمع.
وبينت النجار �أن اختيار البرتا مدينة الثقافة الأردنية للعام
 2022ي��أت��ي يف اط��ار تعزيز ال�شراكات الفاعلة خلدمة القطاع
الثقايف ومتكني امل�ؤ�س�سات الثقافية يف البرتا وحميطها من فعل
ثقايف م�ستدام.
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كتب ابراهيم الحطاب

لواء الرصيفة
رع��ى �أم�ي�ن ع��ام وزارة الثقافة ه��زاع ال�ب�راري ممثال عن
وزي ��رة ال�ث�ق��اف��ة اح�ت�ف��ال م��دي�ن��ة الر�صيفة ب��إع�لان�ه��ا مدينة
للثقافة الأردنية عن �إقليم الو�سط لعام  2022نظمته مديرية
ثقافة حمافظة الزرقاء يف املجمع الريا�ضي بلواء الر�صيفة.
حيث قال ال�براري �إن الثقافة يف ل��واء الر�صيفة لي�ست حالة
ترفية �أو جديدة فهي حالة را�سخة تلتف حولها كل مكونات
املجتمع وهي الآن حتمل لواء الثقافة الأردنية لأنها ت�ستحق �أن
تكون مدينة للثقافة واملثقفني.
واكد �أن وزارة الثقافة وكافة اجلهات الر�سمية وال�شعبية
والهيئات الثقافية �ستكون داع�م��ة لأب�ن��اء ال�ل��واء خللق حالة
ثقافية �أردن�ي��ة متميزة نفتخر بها ونحن على �أب��واب املئوية
الثانية للدولة الأردنية.
و�أ�شار الرباري �إلى �أن وجود مدينة الر�صيفة بني مدينتني

كبريتني هما العا�صمة عمان ومدينة الزرقاء بتنوعهما الكبري
�أخ��ذت منهما الر�صيفة تنوعها الفريد واملميز لت�شكل حالة
من الف�سيف�ساء املجتمعي املتناغم اجلميل الذي �سريفع راية
الثقافة عاليا بجهود اجلميع لإجن ��اح ه��ذا امل���ش��روع الثقايف
املهم جلميع �أبناء الوطن ولنثبت �أننا جميعا فر�سان التغيري
للأف�ضل كما �أراد جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني.
ويف كلمة الهيئات الثقافية يف ل��واء الر�صيفة حت��دث رئي�س
م�ن�ت��دى ال�ق��اد��س�ي��ة ال�ث�ق��ايف ك��اي��د اخل�لاي�ل��ة م�ع�برا ع��ن فخر
واعتزاز جميع �أبناء الر�صيفة بهذا الإجناز الهام واملميز الذي
يتزامن مع احتفاالت اململكة بالأعياد الوطنية املجيدة.
و�أ��ض��اف �أن الهيئات الثقافية يف الر�صيفة اجتمعت على
كلمة واحدة موحدة خللق حالة ثقافية ترثي امل�شهد الثقايف
يف الر�صيفة خا�صة ويف الأردن عامة.
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لواء الفحيص
قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار �أن �ألوية الثقافة االردنية
ومن �ضمنها لواء ماح�ص والفحي�ص من امل�شاريع امل�ستدامة يف
وزارة الثقافة وتعد ق�صة �صمود جندها يف مئوية الدولة الثانية
من خ�لال الت�شاركية والتفاعل الثقايف وحالة الت�آخي والعي�ش
امل�شرتك يف لواء ماح�ص والفحي�ص
و�أ�ضافت الوزيرة خالل رعايتها حفل افتتاح امل��دن الثقافية
للواء ماح�ص والفحي�ص  2022بالتعاون مع مديرية ثقافة البلقاء
بح�ضور حمافظ البلقاء الدكتور فرا�س ابو قاعود وال��ذي اقيم
على م�سرح القناطر ان وزارة الثقافة ت�سعى لتحقيق ر�ؤى جاللة
امللك عبداهلل الثاين ب��أن تدخل اململكة املئوية الثانية واجلميع
�شركاء يف حالة التحديث ال�سيا�سي واالقت�صادي ويكون املجتمع
واملواطن منتجا وفق الكفاءة .

واك��دت النجار ان��ه ال ميكن �أن يتم التحديث ب��دون تفاعل
وت�شاركية اجلميع وعلى الثقافة ان تلعب دورا يف هذا التحديث،
م�شرية الى �أن �ألوية الثقافة تعمل �ضمن منهج ور�ؤي��ة �شمولية
تكاملية تخدم الوطن.
ولفتت الى ر�ؤية وزارة الثقافة التي تطل من الفحي�ص على
العامل العربي وفل�سطني �إذ ت�ؤكد على �أن الو�صاية الها�شمية على
املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية �ستبقى يف �ضمري ووج��دان كل
فعل ثقايف.
وق��ال رئي�س جلنة م��دن الثقافة يف ل��واء ماح�ص والفحي�ص
لعام � 2022سطام املجايل ان جلنة م��دن الثقافة يف اللواء تقدر
عاليا الدعم الذي توليه وزارة الثقافة احلا�ضنة احلقيقية لكافة
الأن�شطة الثقافية والراعية لرواد الثقافة واالدب والفنون.

ت�صوير :ا�شرف حممد ح�سن
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رعد التل
تتوالى ارتفاعات الأ�سعار عاملياً ب�سرعة كبرية ليبلغ
الت�ضخم ن�سباً قيا�سية مل يبلغها من قبل ،ال ينح�صر
ذلك على دول دون غريها ،بل تت�ساوى فيما بينها يف
ت��أث��ره��ا بهذه ال�ضغوط الت�ضخمية على ال��رغ��م من
اختالف م�سبباتها بني تلك البلدان.
ي�شري تقرير �آف��اق االقت�صاد العاملي الذي ي�صدره
� �ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال� ��دويل �إل ��ى �أن  15دول ��ة م��ن �أ��ص��ل
 34ي�صنفها التقرير على �أن�ه��ا اق�ت���ص��ادات متقدمة،
ك��ان معدل الت�ضخم مل��دة � 12شهرا حتى كانون الأول
(دي�سمرب) � 2021أعلى من .% 5
مل يقت�صر هذا االرتفاع الت�ضخمي على البلدان
الغنية ،فقد �ضربت الأ� �س��واق النا�شئة واالقت�صادات
ال�ن��ام�ي��ة م��وج��ة مم��اث�ل��ة؛ ح�ي��ث ت��واج��ه  78م��ن �أ��ص��ل
 109من الأ�سواق النا�شئة واالقت�صادات النامية �أي�ضا
معدالت ت�ضخم �سنوية �أعلى من  .% 5الواقع �أن هذه
احل�صة م��ن الأ� �س��واق النا�شئة واالق�ت���ص��ادات النامية
(� )% 71أ�صبحت �ضعف ما كانت عليه تقريبا يف العام
 .2020وعلى هذا فقد �أ�صبح الت�ضخم م�شكلة عاملية �أو
�شبه عاملية ،ح�سب تقرير �آفاق االقت�صاد العاملي.
الأردن لي�س مبعزل عن كل ذل��ك ،ف��الأرق��ام ت�شري
الى ارتفاع معدالت الت�ضخم بن�سبة  2.47باملائة خالل
�آذار (مار�س) املا�ضي ،مقارنة بال�شهر ذاته من ،2021
وارتفاع بن�سبة الت�ضخم خالل الربع الأول بن�سبة 2.29
باملائة مقارنة بالفرتة ذاتها من  .2021وبح�سب بيانات
دائرة الإح�صاءات العامة ،فقد �أ�سهمت يف هذا االرتفاع
جم�م��وع��ات اخل �� �ض��راوات وال �ب �ق��ول اجل��اف��ة وامل�ع�ل�ب��ة،
النقل ،واملطاعم والفنادق ،والزيوت والدهون ،والوقود
والإنارة.
و�أم ��ام ك��ل تلك االرت�ف��اع��ات امل�ط��ردة وامل�ستمرة يف
�أ��س�ع��ار امل�شتقات النفطية ال�ت��ي «ت�ن�ه����ش» م��ن دخ��ول

امل��واط�ن�ين ،وح�ي��ث مل يعد �أغلبهم ق ��ادرا على ت�أمني
متطلبات احلياة الأ�سا�سية ،ال ميكن �أن تقف احلكومة
دون �أي تدخل يحد من معاناة النا�س ويحفظ القدرة
ال�شرائية ملداخيلهم حتى ل��و ك��ان ذل��ك على ح�ساب
اخلزينة .لكن كيف �سيكون التعامل مع كل ما تعانيه
اخلزينة من حتديات مالية �أهمها العجز املايل الكبري
واملقدر �أن يزداد �أكرث مع زيادة �أ�سعار ال�سلع املدعومة
من احلكومة؟
هل �إعادة النظر يف �آلية الدعم املقدم من احلكومة
لتلك ال�سلع باتت �أم��راً �ضرورياً �أن يطرح للنقا�ش؟
ب�صورة يعاد بها توجيهه لي�ستهدف املواطنني الأردنيني
اب �ت��دا ًء (ح��ال�ي�اً ي�ستفيد �أي مقيم يف الأردن م��ن �أي
�سلعة مدعومة) ومن ثم ي�صار ال�ستهداف املواطنني
ذوي الدخول احل��دود ورب��ط مقدار الدعم مع مقدار
الدخول املت�أتية لهم بدال من الإبقاء على �صورة الدعم
احلالية الع�شوائية التي ال تفرق بني �أ�صحاب الدخل
املرتفع �أو املنخف�ض وبني امل�ستحق وغري امل�ستحق؟
هل ت�ستطيع اخلزينة زي��ادة روات��ب املوظفني مع
هذا العجز املتفاقم؟ �أو تخ�صي�ص املزيد من الأم��وال
لدعم املزيد من ال�سلع الأ�سا�سية؟ �أو تخ�صي�ص مبلغ
مايل مقطوع للمواطنني حتى نهاية هذا العام ملواجهة
موجة االرتفاعات املتالحقة يف الأ�سعار هو احلل؟ ال
�شك ب��أن خيارت احلكومة حم��دودة و�صعبة ومكلفة،
لكنها � �ض��روري��ة وم�ه�م��ة ج ��داً ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى الأم ��ن
املجتمعي ال ��ذي �أ��س��ا��س��ه الأم ��ن االق�ت���ص��ادي للدولة
الأردنية .هذه الأ�سئلة يجب الإجابة عنها �سريعاً من
خالل «خلية �أزمة اقت�صادية» ت�ضم احلكومة والقطاع
اخلا�ص واملخت�صني للقيام بدرا�سات �أث��ر �سريعة لكل
اخليارات االقت�صادية املتاحة ملواجهة «جائحة ارتفاع
الأ�سعار» احلالية.
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