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عالم السياحة:
Jordan Aviation الشركة االردنية للطيران

من  عدد  الى  رحالتها  بتسيير  للطيران  االردنية  الشركة  باشرت 
الدول العربية واالجنبية وباسعار تشجيعية ومخفضة .

 ، )جدة  السعودية  العربية  المملكة  الى  رحالت  الشركة  وسيرت 
المتحدة-الشارقة  العربية  االمارات  )دولة  والى  المنورة(  المدينة 
الى  العاملة  الشتوية  خطوطها  مع  بالتزامن  الكويت(  دولة  و   ،

)القاهرة ، شرم الشيخ ، اسطنبول ، والعراق – بغداد(.

تشغيل رحالت  قريبا  سيتم  انه  للطيران  االردنية  الشركة  واعلنت 
اضافة  القوقاز  في  مقشقال  ومدينة  )اوكرانيا-كييف(  الى  منتظمة 
الى اربيل والنجف في العراق في سعيها المتواصل لتوسيع شبكة 
خطوطها الجوية العاملة وفق رؤيتها التي تهدف الى ربط المملكة 
االردنية الهاشمية بعدد من العواصم العربية واالجنبية لزيادة عدد 
المسافرين من والى االردن بشكل ملحوظ عبر مطار الملكة علياء 

الدولي .
واالنضباط  المواعيد  بدقة  اشادة  لقيت  للطيران  االردنية  وكانت 
ملحوظ  بشكل  المسافرين  عدد  وزيادة  المسافرين  وخدمة  بالعمل 
على متن اسطولها الجوي من خالل التقرير الصادر عن المطارات 
ال3  في  المواعيد  دقة  نسبة  اليها حيث وصلت  التشغيل  يتم  التي 
تم  التي  الرحالت  عدد  اجمالي  من   98% الى  الماضيه  شهور 
الصادر  المسافرين  وشكاوي  رضى  تقرير  اشاد  .وكما  تشغيلها 
عن دائرة خدمات المسافرين والصادر بناء على نموذج الشكاوي 
طائرات  على  المسافرين  قبل  من  تعبئتها  يتم  التي  واألقتراحات 
وبين  السالمه  واجراءات  والخدمه  الطائرات  اطقم  بأداء  الشركه 
ان من اهم مالحظات المسافرين كان التغير األيجابي في عمليات 
الشركه خالل االشهر الماضيه والمتمثل بدقة المواعيد وتخفيض 
التي تعمل  الخطوط  التنافسيه على  الظروف  للتناسب مع  األسعار 
ألطقم  والخدمه  األداء  مستوى  تحسن  الى  اضافة  الشركه  عليها 
الضيافه الجويه والخدمات في المطارات األردنيه من قبل موظفي 
العاملين  او  الشركه  موظفين  من  كانوا  سواء  األرضيه  العمليات 

واألجهزه األمنيه في مطار الملكه علياء الدولي . .
ومما يشار اليه ان الشركة تقوم بتشغيل 12رحله اسبوعيه طيلة 
ايام األسبوع الى مطاري اسطنبول وصبيحه في تركيا و 3 رحالت 

)الشارقة  من  كل  الى  اسبوعيا  ورحلتين  القاهرة  الى  اسبوعيا 
وتنوي  وبغداد(  المنورة  والمدينة  وجدة  الشيخ  وشرم  والكويت 
الجهات  من  لكل  اسبوعيا  رحالت  ستة  الى  الرحالت  عدد  زيادة 
المذكورة علما بان االردنية للطيران عرضت اسعار تذاكر مخفضة 
دينار   21 ابرزها  كان  الثاني  تشرين  شهر  خالل  مسبوقة  وغير 
المطارات  ضرائب  اليها  يضاف  بحيث  الواحد  للمقطع  للتذكرة 
وشملت )جدة ، والمدينة المنورة ( اضافة الى عرضها سعرا مميزا 
للتذكرة الى تركيا يبلغ 155 دينار من خالل مكاتب البيع والسياحة 
المعتمدة.و 109 دينار اردني الى كل من الكويت والشارقه وبغداد 

على المقطع الواحد شامال ضرائب المطارات .
وتعد الشركة االردنية للطيران اول شركة طيران مملوكه بالكامل 
للقطاع الخاص في العالم العربي تاسست في العام 1998 وتشغل 
اسطوال مكونا من 14 طائرة مملوكة بالكامل لها من طراز بوينغ 
وايرباص وبكافة االحجام كما انها تمتلك مركزا لصيانة الطائرات 
يعتبر االحدث في العالم العربي فيما يعمل باقسام وادارات الشركه 
في  األردنيه  السواعد  من  موظف  الف  من  يقارب  ما  المختلفه 
شاب   150 عن  يزيد  ما  الى  اضافة  والتخصصات  المهن  مختلف 
وشابة التحقوا في الدورات التدريبيه لتأهيلهم للعمل في قطاع النقل 
الجوي وفي دوائر العمليات والصيانه والخدمات اآلرضيه التابعه 
دورها  وتؤدي   ..2019 العام  بداية  مع  للطيران  االردنيه  للشركه 
بحيث  االردنيه  المجتمعيه  والمسؤوليه  الوطني  األقتصاد  تجاه 
تصنف من اهم الشركات الرائده في قطاع الخدمات الوطنيه على 

مستوى المملكه والشرق األوسط 
Jordan Aviation الشركة االردنية للطيران

االردنية  للطيران تربط المملكة بالدول العربية والعالمية 

رئيس واعضاء مجلس االدارة ومدير عام شركة 
الكهرباء االردنية والعاملين فيها

يهنئون  صاحب الجاللة الملك
 عبداهلل الثاني والشعب االردني 

بمناسبة عيد العمال

شركة الكهرباء االردنية

البوتاس  شركة 
تحقق  العربية 
نموًا   150%
األرباح  في 
من  التشغيلية 
بيع  عمليات 
البوتاس  وانتاج 

في الربع األول
حققت  الشركة 
قياسية  أرقامًا 
تاريخية في الربع األول من العام 2019 على مستوى 
اإلنتاج بلغت )635( ألف طن، مقارنة مع )597( ألف 

طن لنفس الفترة من العام الماضي
موحدة  صافية  أرباحًا  العربية  البوتاس  شركة  حققت 
الربع  التعدين في  الضريبة والمخصصات وعوائد  بعد 
دينار  مليون   )38.5( بلغت   2019 العام  من  األول 
مقارنة مع )25.7( مليون دينار لنفس الفترة من العام 
رئيس  %50.وقال  نسبته  بلغت  بارتفاع  أي  الماضي 
جمال  السيد  العربية  البوتاس  شركة  إدارة  مجلس 
الصرايرة أن إرتفاع األرباح في الربع األول من العام 
الحالي جاء بشكل رئيسي من األرباح التشغيلية لشركة 
نمت  والتي  البوتاس  مادة  بيع  من  العربية  البوتاس 
الحليفة  الشركات  أرباح  بأن  وأضاف   .150% بنسبة 
وباألخص شركة برومين األردن لعبت دورًا هامًا حيث 
نمت بشكل مضاعف وبنسبة %95 عن الفترة المماثلة 

من العام الماضي.
قياسية  أرقامًا  حققت  الشركة  بأن  الصرايرة  وبّين 
تاريخية في الربع األول من العام 2019 على مستوى 
اإلنتاج بلغت )635( ألف طن، مقارنة مع )597( ألف 

طن لنفس الفترة من العام الماضي.
لرقم  الوصول  من  أيضًا  تمكنت  الشركة  بأن  وأضاف 
بوصول  المبيعات  مستوى  على  آخر  تاريخي  قياسي 
كميات البوتاس المباعة الى )629( ألف طن في الربع 
كما   .8% نسبته  بلغت  وبنمو   2019 العام  من  االول 
اسعار  ارتفاع  الى  اضافة  القياسية  المبيعات  ساهمت 
 17% بنسبة  الشركة  إيرادات  نمو  في  البوتاس  بيع 
في الربع األول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ومن جهته قال الدكتور معن النسور الرئيس التنفيذي 
فإنه  العالمية،  األسمدة  منظمة  وبحسب  أنه  للشركة 
تحت  لكن  و  األسمدة  إستخدام  ينمو  أن  المتوقع  من 
البيئة  موضوع  سيلعب  حيث  مختلفة  أنماط  و  شروط 
تحديد  في  هامًا  دورًا  لألسمدة  المثلى  اإلستخدامات  و 
هذا  يبلغ  أن  ويتوقع  المستخدمة.  الكميات  و  األنواع 
من  طن  مليون   1,3 يعادل  ما  أو   2% حوالي  النمو 
النتائج  هذه  أن  بالذكر  الجدير  سنويًا.ومن  البوتاس 
أنه  حيث  أردنية،  وكوادر  بسواعد  جاءت  المميزة 
البوتاس  شركة  في  لحصته  الكندي  الشريك  بيع  ومع 
ممثلة  أردنية  ادارة  الشركة  ادارة  أصبحت  العربية، 
أن  بعد  وذلك  التنفيذيين،  والنواب  التنفيذي  برئيسها 
كانت محصورة بممثلي الشريك الكندي بحكم اإلتفاقية 

الصرايرة :البوتاس تحقق  أرقامًا قياسية تاريخية في الربع األول 
العام 2019

العربية الدولية للفنادق توزع ارباح بنسبة %6 وتقر بياناتها المالية 
-باجتماع هيئتها العامة

الثالث  العمومي  اجتماعها  للفنادق  الدولية  العربية  الشركة  عقدت 
حضر  حيث  المعشر  نديم  م.  اإلدارة  مجلس  رئيس  برئاسة   واألربعون 
23 مساهم من  13 ، و  11 عضو من اصل  من اعضاء مجلس اإلدارة 
راس  من  سهم  مليون   27.7 والوكالة  باالصالة  يحملون   3006 اصل 
مال الشركة البالغ 32 مليون سهم بنسبة حضور بلغت %86 .ووافقت 
بنسبة  المساهمين  على  نقدية  ارباح  توزيع  على  اجتماعها  في  الهيئة  
عن  االدارة  مجلس  وتقرير   ، االجتماع  محضر  على  ،والمصادقة   6%
اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 31/12/2018 باإلضافة الى الخطة 
المستقبلية لعام 2019.وصادقت  على تقرير مدققي حسابات الشركة عن 
مجلس  اعضاء  ذمة  وابراء   ،  2018 عام  في  المنتهية  المالية  البيانات 
االدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم بحدود احكام القانون رئيس  مجلس 
نجوم  الخمس  فنادق  اداء  عن  كلمته  في  تحدث  المعشر  نديم  م.  االدارة 
في مدينة عمان والبحر الميت حيث قال ان نمو العرض من غرف فندية 

جديدة خالل السنوات الثالث الماضية كان أكبر من النمو في الطلب عليها 
الماضيتين،  السنتين  خالل  الجديدة  الفنادق  من  العديد  افتتاح  جراء  من 
الفنادق  ايردات  ارتفاع  بحجم  الفردية  الفنادق  ايرادات  انخفضت  فيما 
حوالي  عمان  لفنادق  األشغال  نسب  وكانت  ربحيتها  وانخفضت  الجديدة 
%54 فقط بينما كانت نسبة األشغال في فندق الشركة، ماريوت عمان 
لحين  الفنادق  بين  المنافسة  حدة  استمرار  المتوقع  ومن   72% حوالي 
تراجًعا  فنادقها  شهدت  فلقد  الميت  البحر  منطقة  األوضاع.أما  استقرار 
كبيًراعام 2018 من جراء استمرارية التراجع في آداء السوق الروسي، 
تنشيط  وهيئة  الميت  البحر  فنادق  مدراء  بين  اجتماعات  عدة  عقد  وتم 
السياحة والملكية األردنية واتفق على تخفيض سعر التذكرة ذهاًبا واياًبا 
للمجموعات السياحية كما سوف تقوم هيئة تنشط السياحة بدعم الكلفة 
الكلية للسائح الواحد وخصوًصا في ما يتعلق بالضرائب المدفوعة تكثيف 
كان  هذا  أثر  كان  الروسي. وعليه  للسوق  الموجهة  التسويقية  الحمالت 
آداء فندق ماريوت البحر الميت متواضًعا حيث ارتفع مجمل ايراد الفندق 
التشغيلية  الكلفة  في  االرتفاع  ومع   2017 مع  مقارنة   1,21% بنسبة 
حققته  ما  المعشر  %18,1.ووبين  بنسبة  الفندق  ايراد  مجمل  انخفض 
الشركة من ارباح حيث بلغت األرباح 456 ألف دينار عام 2018 و بلغت 
األرباح المدورة 3,3 مليون دينار ولكنه يحظر التصرف بمبلغ 4,1 مليون 
دينار من األرباح المدورة كما في 31 كانون أول 2018 واعلن عن توزيع 
من   6% يعادل  ما  أي  دينار  مليون   1,9 تبلغ  المساهمين  على  أرباًحا 
األرباح  من  تغطيتها  يتم  دينار  مليون   32 والبالغ  المدفوع  المال  رأس 
المدورة بعد اجراء مناقلة قيمتها 5 مليون دينار من االحتياطي االختياري 
كافة  نهاية حديثه  في  االدارة  المدورة.وشكر رئيس مجلس  األرباح  إلى 
ولعطائهم  وثقتهم  المستمر  لدعمهم  الشركة  في  والعاملين  المساهمين 

وجهودهم لتنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها مجلس االدارة

تراجع حاد للسياحة في سريالنكا
 بعد تفجيرات عيد الفصح الدامية

سريالنكا  في  السياحة  قطاع  تأثر 
بشكل كبير، وشهد تراجعا في معدالته 
وتجنب  الحجوزات  آالف  إلغاء  بعد 
التفجيرات  عقب  إليها،  السفر  السياح 
عن  أسفرت  والتي  فيها  االنتحارية 
وتراجعت  والجرحى.  القتلى  مئات 
الحجوزات في الفنادق بنسبة 186% 
في المتوسط خالل األسبوع الذي أعقب 
من  نفسها  بالفترة  مقارنة  الهجمات، 
أظهرت  حسبما  وذلك  الماضي،  العام 
فوروردكيز  مؤسسة  من  بيانات 

لالستشارات السياحية.

من جهته، قال، كيشو جوميز، رئيس 
مكتب السياحة بسريالنكا لـ “رويترز” 
الفنادق في شتى  اإللغاء في  إن معدل 
 70% المتوسط  في  بلغ  البالد  أنحاء 
العاصمة  وكانت  السبت.  يوم  حتى 

كولومبو أكثر المناطق تأثرا بذلك.
أبريل   21 في  سريالنكا  وهزت 
الماضي، بالتزامن مع االحتفاالت بعيد 
أودت،  قوية،  انفجارات   8 الفصح، 
وفق معلومات وزارة الصحة، بحياة ما 
بين 250 و260 شخصا. وتبنى تنظيم 

داعش مسؤولية هذه االعتداءات.


