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جمعية وكالء السياحة والسفر االردنية تقيم حفل 
استقبال على شرف الملكية االردنية

عالم السياحة:
امس  مساء  االردنية  والسفر  السياحة  وكالء  جمعية  اقامت 
فندق  في  االردنية   الملكية  شرف  عل  استقبال  حفل  الموافق22/4/2019 
السيد  السياحة  لوزارة  العام  االمين  عطوفة  وبحضور  عمان   كمبنسكي 
عيسى قموه ورئيس جمعية الفنادق االردنية السيد عبد الحكيم الهندي وكبار 
موظفي الملكية االردنية ،ومالكي ومدراء شركات ومكاتب السياحة والسفر 

االردنية ورؤساء المؤسسات السياحية -الفنادق-المطاعم واعالميين
وكان في االستقبال رئيس مجلس ادارة الجمعية  السيد محمد سميح واعضاء 
ارتجالية  كلمة  في  سميح  محمد  الجمعية  رئيس  رحب  ،حيث    ، المجلس 
العالقات  تعزيز  على  الجمعية   وحرص  حرصه  مبديا  بالضيوف  موجزة 
التاريخية بين وكالء السياحة والسفر والناقل الوطني -الملكية- وامله في  
السياحة والملكية، كما  لتوفير اجواء عمل  وتعاون تضمن مصالح وكالء 
قدم الشكر لمدير الملكية التنفيذي السيد بيشلر وكوادر الملكية وادارتها ، 
الجمعية  فيها  موجزه شكر  كلمه  في  بيشلر  السيد  التنفيذي  المدير  وتحدث 
وادارتها وقد وصف فيها وكالء السياحة والسفر بالشركاء مبديا في حديثه 
للتعاون  مريحة  اجواء  التواصل وخلق  االردنية على  الملكية  ادارة  حرص 
التفاهمات  لجنة  بدوره  شكر  كما  االردنيين،  السياحة  ووكالء  الملكية  بين 
للوصول الى حلول مرضية تضمن للوكالء والملكية بآن واحد ،كما تحدث 
االمين العام عيسى قموه بهذه المناسبة شاكر الجمعية وادارتها ومعربا عن 
سروره بحضور الحفل مؤكد على استمرار الوزارة على دعم وتأييد حلول 
التوافق  لخدمة صناعة السياحة والسفر واالقتصاد الوطني ، كما بين في 
كلمته موجزا للتحسن الواعد وغير المسبوق للنمو السياحي في االردن ، 
الملكية كناقل وطني  بين  الجهود والتواصل  لتظافر  بالدعوة  مختتما حديثه 
وزمالئهم وكالء السياحة والسفر مقدما شكره الدارة الجمعية وادارة الملكية 
االردنية،ويجدر بالذكر ان الحفل ساده اجواء احتفالية  بمشاركة موسيقات 

الجيش حيث قدمت الحانها الجميلة والوطنية 

عالم السياحة:محليات
اصحاب  الخشمان,  محمد  الكابتن  البارز  ,والسياسي  االعمال  رجل  ناشد 
اتجاه  االنسانية  مسؤولياتهم  أعينهم’  نصب  يضعوا  بأن   , االموال  رؤوس 
شريحة كبرى من المواطنين , والعمل للتخفيف من معاناتهم وخاصة شريحة 

محدودي الدخل , وخصوصا ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك
الحكومة في طلبها  الفيسبوك, خطوة  له على  ,في منشور  الخشمان  وثمن 
من تأجيل االقساط المترتبة على المواطنين, في شهر رمضان بدون ترتيب 

اية فوائد اضافية .
الخطى  بنفس  السير  الخاص,  والقطاع  التمويل  مؤسسات  من  وطالب 
ايضا  المؤجره  المواطنين, كذلك طالب من اصحاب أألمالك  والتخفيف عن 

النظر بتخفيض قيمة األيجارات الى ما ال يقل عن %50 لشهر ايار .
ودعا الخشمان , وهو صاحب ايادي بيضاء, وأعمال خير كثيرة, بأن يكون 
هناك المزيد من التراحم, من قبل اصحاب الحقوق الماليه, وتأجيل مطالباتهم 

لما بعد عيد الفطر السعيد .
وقال :ان اتخاذ مثل هذه الخطوات من قبل الجميع, انما يدل على مستوى 
التكافل والتراحم بين ابناء المجتمع األردني ,حفظ اهلل األردن وهذا الشعب 

العظيم بوحدته الوطنيه اينما وجد.
ومن خالل هذه الرسالة االنسانية السامية,وما تحمله من معان عميقة كبيرة 
, فإن الخشمان ’ يقول ان شهر رمضان هو شهر التكافل والتعاضد والتراحم 
بين الناس , وهو مناسبة , للتخلي بالصبر ,’ وتجسيد معنى الوحدة والتكافل 
, وقيم التأخي من خالل مساعدة الفقراء ومحدودي الدخل, وتخفيف العبء 

عنهم, وبث االمل, والفرحة في نفوسهم, الستقبال شهر رمضان الكريم

الكابتن محمد الخشمان يبادر بدعوة اصحاب رؤوس 
االموال لتحمل المسؤولية االجتماعية واالنسانية  

تنشيط السياحة تشارك في معرض سوق السفر 
العربي دبي    

عالم السياحة:

الملتقى”  العربي ”  تشارك هيئة تنشيط السياحة في معرض سوق السفر 
)Arabian Travel Market( والذي ينطلق في إمارة دبي اليوم ولغاية 

األول من شهر أيار للعام الحالي .
ويركز المعرض على صناعة فرص العمل والتعاون بين القطاعات السياحية 
العالمية  الطيران  خطوط  شركات  بين  المشترك  التعاون  وآلية  الدولية 
السياحية  والفنادق  والسفر  السياحة  ومكاتب  منها  الخليجية  وخصوصًا 
واسعة  إعالمية  تغطيات  ضمن  وذلك  المختص  السياحي  الشأن  وأصحاب 

إقليميًا وعالميًا.
واشار المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات قائاًل 
في هذا الشأن: “يعد السوق الخليجي من أهم األسواق السياحية نظرًا ألنه 
و  كبير  سوق  وكونه  بالمنطقة  المحيطة  السياسية  باألوضاع  التأثر  قليل 

مصّدر للسياحة بشكل كبير.
واضاف عربيات يعّد األردن من أهم وجهات السياحة التي تمتلك المقومات 
به  تحظى  لما  الخليجي  السوق  من  السواح  الستقبال  المؤهلة  السياحية 
السياحي  للمنتج  وثراء  وتنوع  عالية  ووصولية  ثقافي  قبول  من  المملكة 

وطقس معتدل طوال العام وخدمات طبية وعالجية متطورة.
وبين ان هيئة تنشيط السياحة تهدف من خالل مشاركتها في هذا المعرض 
إلى زيادة الوعي العام حول المنتج السياحي األردني وتسليط الضوء على 
أهمية المملكة األردنية الهاشمية في مجال السياحة لما تمتلكه من مقومات 

سياحية تدل على الموروث الثقافي والحضاري الكبير.
واضاف بقوله كما وتركز الهيئة من خالل مشاركتها على اظهار مدى تنوع 
التجارب السياحية التي تلّبي متطلبات السائح الخليجي خالل زيارة األردن، 
وبحث آلية تسويق األردن سياحيًا من خالل برامج سياحية متنوعة تشمل 
السياحة العائلية والعالجية والسياحة الثقافية والتاريخية وسياحة االستجمام 
وسياحة المغامرة وسياحة األعمال والمؤتمرات المختصة في األردن.وقال 
الهيئة أيضًا على التسويق للمهرجانات والفعاليات السياحية  ايضا ستركز 
المدرسية  العطل  بالتزامن مع  الصيف  المملكة خالل فصل  في  التي ستقام 
هيئة  تقيمه  الذي  األردني  الجناح  ضمن  الرسمية.وتشارك  األعياد  وعطل 
تنشيط السياحة ثالثة عشر شركة سياحية مختصة يمثلون مكاتب السياحة 
وتشارك  كما  المملكة،  في  السياحي  اإليواء  ومنشآت  والفنادق  األردنية 
بأهم  للتعريف  كذلك  األردني  الجناح  ضمن  للتطوير”  أيلة  واحة  “شركة 
وتطوراته.وسيتم  العقبة  مدينة  ضمن  األردني  السياحي  المنتج  مستجدات 
على هامش اللقاءات المجدولة دعوة كبار مكاتب السياحة والسفر العاملين 
في دول مجلس التعاون الخليجي ومن شتى أنحاء العالم إلى تبادل اآلراء 
القطاع  من  المملكة  ممثلي  مع  المشتركة  التسويقية  والخبرات  واألفكار 
السياحي وحّثهم على العمل المشترك مما سيساهم في زيادة أعداد القادمين 

من السوق الخليجي تحديدًا إلى األردن ومن شتى أنحاء العالم.

الرحاحلة: زيادة رواتب متقاعدي الضمان بنسبة 
%2.74 وبكلفة سنوية )12( مليون دينار

السنوية  الزيادة  نسبة  عن  االجتماعي  للضمان  العامة  المؤسسة  اعلنت 
من  اعتبارًا   2.74% البالغة  االجتماعي  الضمان  متقاعدي  لرواتب 
1/5/2019.وقال مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة في مؤتمر 
صحفي ُعقد في المؤسسة بحضور عدد من كبار موظفي المؤسسة ورئيس 
الجمعية األردنية لمتقاعدي الضمان االجتماعي محمد عربيات لإلعالن عن 
هذه الزيادة بأنها استحقاق قانوني، حيث نص قانون الضمان االجتماعي 
التقاعد وراتب االعتالل بالتضخم أو  رقم 1 لسنة 2014 على ربط راتب 
بمعدل النمو السنوي لمتوسط األجور أيهما أقل وبسقف عشرين دينارًا حدًا 
أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة.وأضاف بأن معدل النمو في مؤشر 
األسعار للمستهلك )مقياس التضخم( لعام 2018 بلغ )%4.46( وفقًا لدائرة 
اإلحصاءات العامة، وأن معّدل النمو في متوسط األجور بلغ )2.74%(، 
حيث إّن متوسط أجور المؤمن عليهم المشمولين بالضمان االجتماعي لعام 
2017 بلغ )511( دينارًا، فيما بلغ لعام 2018 )525( دينارًا وفقًا لبيانات 
المؤسسة، وبالتالي فإن معدل نمو متوسط األجور هو )%2.74(، وبذلك 
بنسبة  االعتالل  التقاعد ورواتب  زيادة رواتب  تكون  أن  المؤسسة  قّررت 
)%2.74( حيث نص القانون بأن تؤخذ النسبة األقل، وسيكون سقف هذه 
بعشرين  قانونًا  المحدد  السقف  ربط  تم  أن  بعد  دينارًا،   )21.46( الزيادة 
دينارًا بنسبة التضخم، حيث كان السقف في العام الماضي )20.85( دينار.
وبّين الرحاحلة أن عدد المتقاعدين الذين سيستفيدون من هذه الزيادة بلغ 
بكلفة  الحياة، و)109( آالف وريث مستحق  قيد  )95600( متقاعدًا على 
لهذه  سنوية  إجمالية  وبكلفة  دينار،  ألف  و)14(  )مليون(  بلغت  شهرية 
الزيادة بقيمة )12( مليونًا و )44( ألف دينار، حيث بلغ متوّسط الزيادة 
التضخم السنوية لمتقاعدي  إلى أن زيادة  للمتقاعد )7.75( دينارًا.وأشار 
الضمان تشمل رواتب الشيخوخة والعجز الطبيعي الكلي والجزئي والعجز 
اإلصابي الكلي )العجز الناشئ عن إصابة عمل(، والوفاة الطبيعية، والوفاة 
اإلصابي  العجز  المبكر ورواتب  التقاعـد  رواتب  أما بخصوص  اإلصابية، 
هذه  أصحاب  من  متقاعد  كل  إكمال  عند  التضخم  زيادة  فتشملها  الجزئي 
الرواتب سن 60 عامًا بالنسبة للذكور و 55 عامًا بالنسبة لإلناث، أو في 
حال الوفاة، مشيرًا إلى أن )44305( متقاعدين مبكرًا سيحصلون على هذه 
الزيادة كونهم أكملوا سن الستين للذكور أو الخامسة والخمسين لإلناث، أو 
بسبب وفاة متقاعد المبكر، وأكد أن الزيادة المقررة سوف ُتصرف ضمن 
القادم.وأضاف الرحاحلة  أيار  رواتب متقاعدي الضمان االجتماعي لشهر 
1/5/2019 سيتم ربط  تاريخ  بعد  تقاعدي  بأن كل من يحصل على راتب 

راتبه بالتضخم في شهر أيار من العام القادم.
لتفاصيل اكثر زوروا موقعنا 

/http://www.tourismworld-seyaha.com

السياحة والسفر تؤجل اجتماع هيئتها العامة الى 
الرابع من رمضان لعدم اكتمال النصاب القانوني

إنشاء مكاتب متخصصة 
في سياحة المغامرات

كشف أمين عام وزارة السياحة واآلثار عيسى قموه، عن عزم الوزارة، 
قياسية  إيجاد مواصفات  والمقاييس،  المواصفات  بالتعاون مع مؤسسة 

وفنية لسياحة المغامرات قبل نهاية العام الحالي.
وأشار قموه، في تصريحات على هامش افتتاح منتدى االقتصاد العالمي، 
نظام  وتعديل  إعدادها  على  الوزارة  تعكف  جديدة  تعليمات  وجود  إلى 
مكاتب وكالء السياحة والسفر بهدف إنشاء مكاتب متخصصة في سياحة 

المغامرات ضمن شروط ومعايير محددة لمقدمي الخدمة ومتلقيها.
وبين قموه، أن الوزارة تسعى ألن يكون هنالك دليل متخصص في سياحة 
المغامرات لهؤالء األدالء من المجتمع المحلي وتنظيم العالقة التعاقدية 

بين مقدم الخدمة ومتلقيها، وفقا ليومية الغد.
وأشار إلى أن هذا النوع من السياحة له خصوصية وتفاصيل فنية مختلفة 
ليس فقط سياحة الوديان بل تشمل سياحة الممرات وسياحة المبيت وتسلق 
الجبال وركوب الدراجات الهوائية وسياحة الكهوف. ورجح قموه أن يتم 
القليلة  األشهر  خالل  التنفيذ  حيز  ودخولها  التعليمات  هذه  من  االنتهاء 
واألنظمة  التشريعات  إصدار  “الوزارة مسؤولة عن  قموه  المقبلة.وقال 
والقوانين المتعلقة بسياحة المغامرات وتشجيع انخراط المجتمع المحلي 
بتقديم خدمات اإليواء والضيافة لسياح هذا الطراز من السياحة”.وحسب 
قموه، يوجد حوالي 770 مكتب سياحة وسفر تمارس أعمالها في تقديم 
خدمات سياحية لزوار، ويوجد 15 مكتبا متخصصة في سياحة المغامرات 
االقتصادي  المنتدى  انعقاد  “إن  اإلحصائية.وقال  هذه  ضمن  ومرخصة 
العالمي في األردن للمرة العاشرة على التوالي، يعيد تثبيت وإبراز األردن 
لقطاع  االستثمارية  الفرص  وعرض  العالمية  السياحية  الخريطة  على 
العالجية  خصوصا  وتنافسية،  نسبية  مزايا  فيها  مجاالت  في  السياحة 
وسياحة المغامرات والسياحة الدينية وسياحة المؤتمرات، باإلضافة الى 
سياحة صناعة األفالم”.وبين قموه أن العديد من كبرى شركات اإلنتاج 
العالمية قامت، خالل الفترة الماضية، بتأسيس شركات لها في المملكة 
متخصصة بصناعة األفالم وإنتاجها مثل “ديزني” و”فوكس” و”بي بي 
سي”، مشيرا الى عرض دراسات لفرص استثمارية على هامش المنتدى 

في منطقة البحر الميت التنموية.
من  المنطقة  في  االستثمار  استقطاب  على  قادر  الميت  البحر  أن  وأكد 
ناحية خدمات اإليواء والطعام والشراب والترفيه ومدن التسلية والترويح 
السياحي، مبينا أنه يوجد في البحر الميت 16 منشأة فندقية وتحتوي على 
المقبلة  األربع  السنوات  الوزارة خالل  تسعى  إذ  فندقية؛  آالف غرفة   3
الى مضاعفة عدد الغرف الفندقية من خالل المخطط الشمولي ودراسة 
زوروا  اكثر  لتفاصيل  المتاحة  والمشاريع  للفرص  االقتصادية  الجدوى 

موقعنا 
http://www.tourismworld-seyaha.com/

رئيس واعضاء مجلس االدارة 
ومدير عام شركة الكهرباء 

االردنية والعاملين فيها

يهنئون  صاحب الجاللة الملك
 عبداهلل الثاني والشعب االردني 
بمناسبة حلول شهر رمضان 

المبارك
شركة الكهرباء االردنية


