


مقدمة
ركيزتنا  إنه  شعارًا.  يكون  أن  مجرد  من  بكثير  أكبر  لنا  بالنسبة  فهو  "أمنية"،  في  عليه  نحن  ما  لّخص  "انتمي"، 

األساسية كمؤسسة وطنية راسخة، وهو إيماُننا الدائم ووالُءنا الذي ال يتزعزع تجاه المجتمع الذي نعمل ألجله.
منذ انطالقتها وضعت أمنية صوب عينها، أن تكون أداة تحّول ثقافي في المجتمع، ففي كل قرار اتخذناه أو 
بوضع  بدءًا  حولنا،  من  لواقع  اإليجابي  التغيير  أحدثنا  أنفسنا،  على  وضعناه  التزام  وكل  إليه،  سعينا  هدف 
التكنولوجيات المتقدمة بين أيدي الجمهور، وانتقاًال إلى تطوير الُبنى التحتية للقطاعات الرئيسية، وصوًال إلى 
امتداد  على  اإليجابي  التغيير  في  شركاؤنا  أطلقها  التي  واإلنسانية  االجتماعية  المبادرات  من  العديد  دعم 

المملكة.
االنتماء، ويكشف عن جوهر  تعبيرنا عن  يتجلى  وأثره؛ فمن خالله  العطاء  بقوة  الوقت، نحن نؤمن  في نفس 
إنسانيتنا، ومنه ننطلق لنبدأ برؤية أحجار الزاوية التي تحدد معالم الطريق على مسار التنمية: التعليم واالبتكار 

والفنون والصحة وغيرها الكثير. 
بهذه الرؤية الثاِقبة، نصل إلى فهم عميق للدور الذي علينا القيام به حيال مستقبل عالمنا.

في الصفحات التالية، نشارك معكم قطع من هذا النسيج الجميل، الذي قمنا بحياكته خالل السنوات الماضية، 
خطواتنا  تكون  أن  في  األمل  ويحدونا  كشركة.  قيمنا  وجوهر  نحن،  من  صورة  يعكس  أن  نأمل  نسيج  وهو 
المتواضعة التي مضينا بها للمساعدة في تغيير الحياة لألفضل، ستكون مصدر إلهام لآلخرين الذين يسعون 

إلى السير على ُخطانا.

مع خالص تحياتي،

زياد شطارة
الرئيس التنفيذي لشركة أمنية
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للتعليم ...
ننتمي

تمهيد الطريق
القتصاد المعرفة
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نؤمن في أمنية بأن التعليم حق جوهري أساسي، يجب توفيره لجميع شرائح المجتمع، ومن هذا المنطلق 
ُيعد صندوق دعم الطالب بالجامعات األردنية الرسمية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أحد 
مساهمي شركة أمنية وبنسبة 4 بالمئة من أسهم الشركة؛ وهدفه تقديم قروض ومنح للطالب بالجامعات 

األردنية الرسمية غير المقتدرين ليتمكنوا من إكمال دراستهم الجامعية.

التعليمية  رحلتهم  إكمال  المحتاجين  للطلبة  تسمح  التي  الدراسية  المنح  واسعة من  مجموعة  نقدم  كما 
جامعة  مثل  مؤسسات  عدة  مع  شراكات  في  السنين  مر  على  ودخلنا  أحالمهم.  لتحقيق  قدمًا  والمضي 
من  وغيرها  أكاديمي  وكينغز  الزيتون  شجرة  تحت  ومبادرة  الواعدة،  األيدي  وجمعية  التقنّية،  الحسين 

المؤسسات الكبرى لتقديم المساعدة والقروض والمنح الدراسّية آلالف الطّالب.

حق أساسي للجميع
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"مع الدعم السخي من الجهات المانحة مثل أمنية، نحن قادرون على االستمرار في توفير تجربة تعليمية استثنائية 
لطلبتنا على الصعيد الوطني تبني جسور الثقة وُتسّخر إمكاناتهم اإلبداعية وُتشجعهم على أن يصبحوا قادة 

الغد."- معالي السيد باسم خليل السالم، رئيس مجلس األمناء في مدرسة كينغز أكاديمي.

مختلف  في  الموهوبين  للطالب  منبرًا  أكاديمي  كينغز  مدرسة  تعتبر   ،2007 العام  في  تأسيسها  منذ 
ومتنوعة  ومتطورة،  منفتحة  بيئة  توفير  خالل  من  التعليم،  تعريف  إعادة  في  دورها  خاصة  الحياة،  مناحي 
يقودها اإلبداع. لذا فإننا في شركة أمنية نؤيد هذا المسعى النبيل، ونقوم على رعاية برنامجًا مخصصًا 
للمنح الدراسية في مدارس كينغز أكاديمي الذي يقدم بدوره مساعدات مالية جزئية وأخرى كاملة لعدد كبير 

من الطلبة من كافة أنحاء المملكة.

نرى في "أمنية" أن التعليم حجر األساس للتنمية المجتمعية، ونؤمن بأن االقتصاد القائم على المعرفة، 
هو الركيزة التي تطلق العنان للتقدم، نظرًا إلى أنه يوفر بيئة مواتية لالبتكار وريادة األعمال ومستقبل عماده 
إلى  دخوله  وتسريع  التعليم  قطاع  لدعم  وخبراتنا  ومواردنا  طاقتنا  تسخير  وراء  وقف  ما  وهو  الشباب، 

المستقبل الرقمي.
بعد استكمال تنفيذ مشروع عطاء نظام الربط اإللكتروني، وهو أكبر مشروع وطني تابع للوزارة بالتعاون مع 
التابعة  هيئة االتصاالت الخاصة في القوات المسّلحة – الجيش العربي، قمنا بتزويد المدارس والمواقع 
لوزارة التربية والتعليم بخدمات اإلنترنت اآلمن مجانًا، إذ استفاد أكثر من 1.3 مليون طالب ونحو 100 ألف 

معلم وإداري في وزارة التربية والتعليم من هذه المبادرة وبما يشمل:

• 2769 مدرسة
• 43 مديرية

• 69 مبنى إداري
• 1.3  مليون طالب
• 100 ألف موظف

تغيير حياة الطلبة

دعم الرؤية الملكية
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"عبر الدعم المقدم من شركاء مثل أمنية، تمّكنُت من توفير التعليم المتقدم، لشريحة واسعة من الطالب في جميع 
أنحاء المملكة، ومساعدتهم على تخطي التحديات، واكتشاف وإطالق مواهبهم الكامنة." - رزان خلفة، سفيرة أمنية 

للتعليم 

استنادًا إلى أساليب التعليم المعاصرة التي تساعد الطالب على تخطي العقبات واكتشاف سبل جديدة للتعّلم، أصبح 
"كرفان رزان" مثاًال ُيحتذى به في مجال التعليم الحيوي في األردن، ليعد مثاًال لنتائج إدخال اإلبداع في عملية التعليم.

 اّتبعت مبادرة "كرفان رزان"، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، مسارًا مميزًا مع الطالب في مختلف المناطق في 
المملكة، األمر الذي فتح لهم األبواب لالستفادة من نظام فريد من نوعه أثبت قدرته على تحويل مسار تطورهم 

التعليمي. وألجل ذلك كله، فإننا نفتخر في أمنية بدعمنا المستمر لهذه الجهود النبيلة.

كرفان األمل
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"ستبقى أمنية شريًكا أساسًيا في هذا الجهد المبذول لألطفال في معانقة عوالم الدهشة في الفنون واآلداب." - 
روان بركات، مؤِسس مؤسسة رنين

 
بالنسبة لروان بركات، فإنها تؤمن بأن التعليم الجيد حق لجميع األطفال، ومن هنا أسست مؤسسة رنين التي تسعى 
إليجاد منظومة تعلمية متكاملة تركز بشكٍل أساسي على تنمية مهارة االستماع لدى األطفال في ظل هيمنة وسائل 
والبصرية  السمعية  الفنون  توظيف  على  تعمل  كما  لديهم،  التواصل  مهارات  تضعف  قد  التي  المرئية  االتصال 

واألدائية في المناهج التدريسية وتطوير قدرات الطفل والعاملين معه على حد سواء.
وتعتبر رنين نافذة مثالية لدخول عالم األدب، إذ توّفر الكتب الصوتية التي ُتعد تجربة رائعة ومميزة تأخذ المستمعين 
األطفال إلى عوالم من الدهشة والتجارب الثرّية، وسط تأثيرات صوتية درامية وموسيقى أّخاذة تذهل المستمعين 

وُتلهمهم. 

كمشروع رائد؛ دعمت أمنية تأسيس مكتبة مسموعة في إحدى المدارس، باإلضافة إلى تدريب عدد من المعلمات 
لتنفيذ جلسات استماع تفاعلية للطلبات في المدرسة.

تخطي الحواجز
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 "وفرت أمنية لي كعضو إداري في فريق أمنية للشباب أولى الخطوات المهنية المناسبة وأفضل فرص التدريب، 
رفيعة،  عمل  وتجربة  مميز  عمل  فريق  بوجود  االتصاالت،  ميدان  في  العالمية  التكنولوجيات  أحدث  خاللها  قدمت 
استطعُت البناء على ما قدمته أمنية إلكمال مسيرتي الوظيفية، وهو ما ينطبق على قصص نجاح أخرى ألعضاء فريق 

أمنية للشباب."– قيس العزب، ضابط العمليات في فريق أمنية للشباب

تأسس فريق أمنية للشباب Youth Unit في العام 2014 إيمانًا مّنا بأهمية الشباب ودورهم الفاعل في إحداث 
التغيير اإليجابي والتنمية.

تركزت جهودنا طيلة السنوات األربع الماضية على توفير فرص عمل للطلبة الجامعيين خالل فترة دراستهم بهدف 
تحفيزهم وتوجيه طاقاتهم نحو العمل والرفع من مستواهم وإعدادهم لتحمل مسؤولياتهم المستقبلية وتأهيلهم 

وتدريبهم لالنخراط في سوق العمل بعد التخرج.

كما أتحنا في أمنية فرصًا واسعة لطلبة الجامعات الراغبين باالنضمام لفريقنا، والعمل مع موظفينا عن قرب في 
المشاركة  خالل  من  أو  لهم  خاصة  وحدة  خالل  من  أو  المشتركين،  خدمات  مركز  مثل  واألقسام  الدوائر  من  العديد 

باألنشطة والفعاليات التي تقيمها الشركة في مختلف محافظات المملكة.

Youth Unit فريق أمنية للشباب
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احترام الرأي والرأي اآلخر، والحوار المسؤول في ظل الثورة الرقمية والتواصل االجتماعي عبر اإلنترنت، وتعزيز اآلداب 
الرقمية دفعنا في أمنية أن نتعاون مع مؤسسة أندلسية إلطالق "المسابقة الوطنية للمواطنة الرقمية".

هدفت المسابقة إلى تشجيع المعلمين والطالب على حد سواء على استخدام التكنولوجيا بشكل إيجابي ومسؤول. 
وتوجيه المعلمين لزيادة الوعي بين الطالب حول السلوك المالئم والمسؤول عند استخدام وسائل ومواقع التواصل 
عند  اإليجابي  األخالقي  المحتوى  وإثراء  والمعلمين  الطالب  بين  الرقمية  اآلداب  تعزز  التي  والتدابير  االجتماعي، 
استخدام شبكة اإلنترنت، وتحفيز وتعزيز األخالق وبناء جيل المواطنة الرقمية. استفاد من هذه المبادرة الوطنية 30 

معلمًا، فاز منهم 5 معلمين في نهاية المسابقة، وبالطبع لهؤالء المعلمين أثر على الجيل القادم.

التكنولوجيا محّرك التطّور
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وقفّية التعليم
المجتمع  لمختلف فئات  تعليمية  توفير خدمات  والتعليم في  التربية  وزارة  لدعم جهود  باستمرار  أمنية  نسعى في 
ومنها دعم إطالق أول وقفّية خيرية تعليمية تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية من خالل بناء المدارس ومرافقها 
وغرف رياض األطفال واإلضافات الصّفية، باإلضافة إلى صيانة المدارس والمساهمة في نفقات اللوازم المدرسية 

والتغذية المدرسية، وتغطية تكاليف طباعة الكتب المدرسية، وجمع التبّرعات الستكمال مشروع تدفئة المدارس.
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ننتمي
لالبتكار ...

احتضان جيل 
من المبدعين
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إلى  للوصول  االبتكار واألعمال  عالمّي  بين  الُهوة  بجسر   The Tank األعمال  لريادة  أمنية  "لقد سمحت لي حاضنة 
المعرفة والخبرة الالزمة لالرتقاء بفكرة مشروعي الصغير إلى مستوى آخر."

 Kenndah محمد شخاترة، مؤِسس شركة - 

بدأنا في أمنية في عام 2014 رحلة طويلة المدى إلعادة تعريف ما يعنيه أن تكون ريادي أعمال ناشئ في األردن؛ 
وقمنا بإطالق حاضنة أمنية لريادة األعمال – The Tank - بهدف توفير منصة مفتوحة ونشطة ُتمّكن أصحاب 
المشاريع الناشئة في األردن من الحصول على التوجيه والدعم حول كيفية دفع نماء أعمالهم الناشئة، واالستفادة 

من شراكاتنا المتنوعة عبر مختلف برامج مسّرعات األعمال والشركاء الداعمين لهذا المسعى. 

باإلمكانات  يعُج  مكانًا  لكونه  نظرًا  اختياره  تم  والذي  لألعمال،  الملك حسين  المشروع من مجمع  هذا  وانطلقنا في 
اإلبداعية التي يقودها شبابنا األردني الطموح.

ومنذ إنشائها، ساعدت حاضنة أمنية لريادة األعمال "The Tank" العديد من الشركات الناشئة في تطوير وتسويق 
أفكارها على نطاق عالمي، سواء بعقد ورش عمل قائمة على تبادل المعرفة التي نظمتها مع خبراء على مستوى 
الناشئة التي تتطلع إلى تمويل عملياتها، كما  عالمي أو من خالل فرص التواصل التي قدمتها للشركات األردنية 

قامت بإطالق أول برنامج ومختبر يدعم الريادة في "إنترنت األشياء IoT" في المملكة.

وتستمر ورش العمل في الحاضنة بالتطور بشكل يومي، لتشمل التقنيات واالتجاهات التكنولوجية الرئيسية التي 
تحدد مستقبلنا مثل: "البلوك تشين"، والتكنولوجيا المالية "الفينتك"، والذكاء الصناعي، والتجارة اإللكترونية، وغيرها 

الكثير.

وتشمل الخدمات المتكاملة في حاضنة أمنية لريادة األعمال "The Tank" ما يلي:
• االستشارات                        • تطوير األعمال

• التسويق                          • التشبيك
• تسهيل التمويل والتسويق الدولي       • مساحات مكتبية

• تسهيل إجراءات الترخيص ومعامالت اإلعفاءات الضريبية والجمركية

ونفتخر أننا استطعنا من خالل حاضنة أمنية أن نحقق اإلنجازات التالية:

• أكثر من 3000 مستفيد كل عام
• أكثر من 120 حدث سنويًا

• 20 شركة ناشئة مدعومة سنويًا
 MWC18 مشاركة 18 شركة أردنّية ناشئة في الجناح األردني للمؤتمر العالمي للهواتف المتنقلة •

مالذ قادة الغد
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حرصنا في أمنية على االنفتاح على أحدث التطورات العالمية في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة 
فاعلة في ُكبرى الفعاليات واألحداث على الساحة الدولية.

 MWC19و MWC18 وتعد أمنية شريك استراتيجي لدعم الجناح األردني في المؤتمر العالمي للهواتف المتنقلة
الذي تنظمه جمعية شركات تقنية المعلومات األردنية - إنتاج.

وتأتي أهمية مشاركتنا في هذا المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المتنقلة، والذي يعقد سنويًا في برشلونة، نظرًا 
ألنـــه يعـــد أكبر وأضخم منصـــة في العالم لشـــركات االتصـــاالت وتكنولوجيا المعلومات وشـــركات صناعـــة الهواتف 

المتنقلة.

وعلى مدار األعوام الســـابقة، قمنا بدعم مشـــاركة 18 شـــركة ريادية أردنية في المؤتمر إليماننا بضرورة فتح الفرص 
الكافية أمامها للتشـــبيك والتســـويق الدولي وأهمية اطالعها بكل ما هو جديد من توجهات عالمية. باإلضافة إلى أن 
المؤتمر يعد منصة هامة لتعريف الشركات الدولية المشاركة بمستوى التقدم والتطور الذي يعايشه قطاع االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات األردني.

فضاء التكنولوجيا العالمية

|
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للرياضة والمغامرة ... 
ننتمي

دفع الرياضيين
صوب القمة
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الباحثين عن اإللهام والدافع  الرياضيين  الرياضية، وهناك عدٌد ال يحصى من  "األردن َمعين ال ينضب من المواهب 
الرياضي األردني أحمد أبو غوش،  لمواصلة أحالمهم. وهذا ما أتمنى تحقيقه من خالل شراكتي مع أمنية."- 

سفير أمنية للشباب والرياضة
 

األرقام  تحطيم  غوش  أبو  أحمد  يواصل  المستدامة،  للتنمية  الزاوية  حجر  باعتبارها  بالرياضة  الراسخ  إيمانه  يقوده 
القياسية العالمية، حيث سجل سلسلة من االنتصارات، شملت أول ميدالية ذهبية لألردن في دورة األلعاب األولمبية 

والتي حققها في ريو عام 2016، ليرفع اسم األردن عاليًا في المحافل الرياضية الكبرى.
 

طموحه وشغفه دفعنا في أمنية للشراكة معه وتعيينه سفيرنا للشباب والرياضة، وبما يدعم هدفنا في تعزيز دور 
الرياضة واللياقة البدنية على المستوى الوطني.

منذ عام 2017، حقق البطل األولمبي، أحمد أبو غوش وسفير أمنية للرياضة والشباب ثماني ميداليات ذهبية وثالثة 
ميداليات فضية بما فيها فضية بطولة العالم لعام 2019 وسبع برونزيات في مشاركات عالمية كبرى، ويحتل حاليًا 
المرتبة الثانية في األولمبياد وفي التصنيف العالمي. ويستمر أبو غوش في تدريباته ومشاركاته الدولية استعدادًا 

لتمثيل األردن في أولمبياد طوكيو 2020.

التايكواندو  الكبير الذي يلعبه المدرب في مسيرة نجاح الالعبين، قدمنا رعايتنا أيضًا لمدرب فريق  وإيمانًا منا بالدور 
الوطني، فارس العساف الذي حصل على لقب ثاني أفضل مدرب في العالم لدوره في أولمبياد ريو ومساعدته 

ألحمد أبو غوش الفوز بالميدالية الذهبية لألردن.

حينما تندمج القوة واالنضباط معًا
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في العام 2018، وّقعنا اتفاقية شراكة مع اللجنة األولمبية األردنية بهدف تحفيز وتشجيع الرياضة في جميع أنحاء 
المملكة واالستثمار في دعم المواهب الرياضية للوصول والمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، والمساهمة في 

تحقيق أحد أهم المحّركات األساسية في االستراتيجية الوطنية للجنة األولمبية التي أطلقتها مطلع العام 2017.

دعم المواهب األولمبية
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الجزيرة لكرة السّلة بهدف دعم  نادي  اتفاقية شراكة مع  السّلة األردنية من خالل  أمنية بدعم كرة  قمنا أيضًا في 
الشباب وتحفيز الكفاءات المحلية وتشجيع رياضة كرة السّلة في المملكة وإعادتها لرونقها.

من  كبيرة  لشريحة  بالنسبة  رياضة  مجرد  بكثير من  أكثر  األوسع، فهي  الجماهيرية  الشعبية  ذات  الرياضة  القدم،  كرة 
في  انخراطهم  أو  معين،  بفريق  المشترك  إعجابهم  خالل  من  إما  اليومية،  حياتهم  في  تتغلغل  أنها  إذ  األردنيين. 

المباريات الوّدية. 

في عام 2017، أعلنا في شركة أمنية رعايتنا الرسمّية إلثنين من األندية األكثر جماهيرية في عالم كرة القدم األردنية: 
الفيصلي والوحدات، اللذان عمال بشكل دؤوب لجعل الرياضة قوة تغيير إيجابي. وتضم رعاية أمنية استثمار أكثر من 

مليون دوالر سنويًا على مدار 5 سنوات.

"الساحرة المستديرة" في األردن

صقور السّلة
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والرياضة.  للشباب  كسفير  أمنية  مع  بالشراكة  "أتشرف 
أحالمهم  لجعل  األردني  الشباب  تشجيع  هو  هدفي 
 – حياتهم."  أساسيًا في  شيئًا  المغامرة  وجعل  حقيقة، 

المغامر األردني، مصطفى سالمة
 

ال يوجد تحدٍّ أكبر من صعود أعلى القمم الجبلية حول العالم، 
مصطفى  األردني  المغامر  حققه  ما  هو  اإلنجاز  وهذا 
شغفه  إلى  إضافة  للمغامرة  أيقونة  وباعتباره  سالمة. 
الدؤوب في اللياقة البدنية، تظهر رحلة سالمة قدرته على 
المثابرة وصوًال إلى النجاح، وتحفيز اآلخرين لاللتزام بتحقيق 
أحالمهم والتغلب على أية عقبات قد تعترضهم على مدى 
الطريق. إن رحلة صعود سالمة منذ بداياته المتواضعة في 
مخيم لالجئين الفلسطينيين في األردن تروي حكاية تصميم 
تعتبر مصدر إلهام لنا جميعًا. وسالمة الذي كان سفير أمنية 
للمغامرة والتحّدي، يعتبر بحق مثاًال يحتذى للشباب األردني، 

وقد أسهم دعم ورعاية أمنية في نجاحه ، فبعد تسلقه لقمة إيفرست وصل سالمة إلى القطب الشمالي في العام 
2014، ومن ثم إلى القطب الجنوبي في العام 2016، ليصبح من بين 16 شخصًا من حول العالم، ممن أكملوا تحدي 
في  وأسطورة  قدوة  يجعله  مما   2017 عام  السبعة في  القمم  يتسلق  عربي  وأول   ،"Explorers Grand Slam"

الرياضة األردنية.

"أعادت سباقات الكارتينغ تعريف حياتي بشكل واضح، فهذه الرياضة الحماسية تزرع الفرح، وتكافئ على الدوام من 
يستثمر فيها، ويسعدني أن أتشارك مع أمنية، لتشجيع اآلخرين على خوض هذه التجربة."- بطل الكارتينغ األردني، 

الطفل عبد الله الدسوقي
 

لطالما وضعنا في أمنية الرياضة والشباب على قائمة اهتماماتنا، ومن أبرز شراكاتنا في هذا المجال هي انضمام بطل 
الكارتينغ األردني الطفل عبد الله الدسوقي، ليكون أحد شركاء أمنية في مهمتنا للترويج للرياضة واللياقة البدنية 

على الصعيد الوطني. وذلك بالنظر إلى إسهامه الدؤوب في سباقات الكارتينغ في األردن بالرغم من صغر عمره. 
ويشمل التعاون مع الدسوقي - باإلضافة إلى رعاية العديد من

 سباقاته - الشراكة في عدد من المشاريع الموجهة نحو
  تشجيع الشباب األردني اليافع لجعل الرياضة 

                في ُصلب حياتهم اليومية.

القمم السبع وما بعدها

مضمار السرعة 
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للفن والثقافة ... 
ننتمي

االحتفال
بالذوق الرفيع

18



"ساعدتنا شراكتنا مع أمنية على تطوير وسائل التواصل مع الجمهور، وزيادة عدد 
الفعاليـــات الفنّيـــة والثقافية النوعية التي تســـاعد في نشـــر الفـــن كأداة تغيير 
مجتمعي، وتؤكد على أهمية الفن وقّوته في فتح آفاق جديدة للمســـتقبل." - 

رائد عصفور، مدير مسرح البلد 
 

بالنســـبة لنا في أمنية، يشـــكل الفن لبنة أساســـية للتنمية المســـتدامة، حيث 
يعمـــل كقّوة موّحـــدة تجمع الناس متجاوزة الحواجـــز االجتماعية والثقافية، ولهذا 
السبب سعينا باستمرار إلى االستفادة من قوة الفنون لتشجيع اإلبداع والتفكير 

المستقل وحرية التعبير.

أحد شـــركائنا الرئيســـيين في هذا المســـعى هو "مســـرح البلد" الـــذي يقّدم 
مســـاحة فنّية متعددة األغراض، تســـتضيف العروض المســـرحية والموسيقية 
والراقصة وعروض األفالم، واألعمال الدرامية والتبادل الفني. ويؤدون كل ذلك 
دعمًا للحركة الثقافية في األردن من خالل التعاون مع مجموعات الفنون األدائية 
والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة واألفـــراد الموهوبين علـــى المســـتويين المحلي 

والدولي.

وقد شـــمل برنامج الشراكة مع مســـرح البلد في السابق، رعاية مهرجان "بلدك" 
للغرافيتي السنوي، والذي يجمع الفنانين من كافة أنحاء العالم، للمضي صوب 
العاصمة عّمان وتزيين شـــوارعها، باإلضافة إلى اســـتضافة مهرجان موسيقى 
البلد، الذي يســـتمر مدة أســـبوع ليقدم باقة من موســـيقى فنانين من مختلف 

أنحاء المنطقة، باإلضافة لمهرجان "حكايا" للتركيز على أهمّية سرد القصص.

"عبر شـــراكات مثل تلك التي عقدناها مع أمنية، نواصل جهودنا في توفير مســـاحات للجمهور في تجربة عوالم الفن 
والموســـيقى المتنوعـــة، ما يؤدي إلى خلـــق المزيد من الفرص للفنانيـــن للتطور من جهة، ومن جهة أخرى يســـتمتع 

الجمهور بالمنتج الفني المقدم لهم."- فرقة حرقة كرت، سفيرة أمنية للفنون والثقافة 

عندمـــا يتعلـــق األمر بتخطي حدود الثقافات من خـــالل الفن، تعّد فرقة "حرقة كرت" األردنية من بين أكثر المشـــاريع 
إبداعـــًا وابتـــكارًا خالل العقود الماضية. إذ ابتكرت "حرقة كرت" نموذجًا فريدًا مزج بين الموســـيقى الشـــرقية والغربية، 

لتقدم موسيقى الشرق أمام الجمهور الغربي والموسيقى الغربية أمام الجمهور العربي.

       نفتخر في أمنية بدعمنا لفرقة "حرقة كرت" ومساعيها اإلبداعية، ومنحها لقب سفيرة أمنية للفنون والثقافة.

الفن كأداة تغيير مجتمعي

االحتفال بالتراث الموسيقي
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"نفخـــر بشـــراكتنا مع أمنية. ســـمح دعمهم لنـــا بمواصلة أداء مهمتنـــا، في التعريف بالموســـيقى العربية 
وتشجيع أجيال بأكملها على التعبير عن أنفسهم من خاللها." رُسل الناصر، المدير العام ومؤِسسة جمعية 

تجّلى -

إن توفيـــر ســـاحات خصبة للفنانين وهـــواة الفنون، ُتعد من أهم الخطوات لتشـــجيع التعبير اإلبداعـــي، وهذا ما دفعنا 
للشـــراكة مع جمعية تجّلى للموســـيقى والفنون - وهي مؤسسة تركز على تنظيم فعاليات فنية مجانية، مستغّلة 
المعالم األكثر شـــهرة والتاريخية في العاصمة عّمان؛ فمن خالل هذه الشـــراكة نساعد على تهيئة بيئة صديقة للتعاون 

الفّني، وفي الوقت ذاته نمنح الجماهير فرصة تذوق الفن، بلمسة تاريخية تعزز فخرهم بتراث األردن.

"أتاحـــت شـــراكتي مع أمنيـــة الفرصة لمواصلة العمل على تحقيـــق ما أصبو إليه، وهو إحداث تغييـــر إيجابي من خالل 
الكوميديـــا. ولذا أتشـــارك مع أمنية في االلتزام بالتحول اإليجابي، وسأســـتمر في دعـــم مبادراتها المختلفة في هذا 

المجال."- الكوميدي األردني رجائي قواس، سفير أمنية
 

تنطـــوي الكوميديا على قـــدرة فريدة إللهـــام الحوارات 
وتغيير التفكير، ولهذا السبب استخدمها عدد ال يحصى 
مـــن الفنانيـــن لتشـــجيع التحـــّول االجتماعـــي. ونتيجـــة 
إليماننـــا القـــوي بهذا التأثيـــر، عقدنا شـــراكة مميزة مع 
الممثـــل الكوميـــدي األردني رجائي قـــواس – أحد 
ســـفراء أمنية، ليمّثل الشـــركة في عدد من المشـــاريع 

والمبادرات. 

الكوميديا كأسلوب للتغيير

غذاء الروح
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يقدم الفنان الفلســـطيني عمر كمال، أحد أبرز الفنانين الشـــباب العرب الملتزمين والمؤثرين في مجتمعهم، الفن 
بأســـلوب يثري القضايا االجتماعية، ويســـتوحي قوالبه الفّنية في إطار نمط موســـيقي مميز، نظرًا لتأثره بتجارب كبار 

الفنانين العرب.

قدمـــت أمنية حفًال موســـيقيًا للفنان عمر كمال على مســـرح المدرج الروماني بتنظيم مـــن جمعية أصدقاء مهرجانات 
األردن، ضمـــن جهود أمنيـــة لتعزيز موقع األردن على خارطة الفنون والثقافة على مســـتوى العالـــم العربي والعالم، 

واإلسهام بدور فاعل في تنشيط السياحة المحلية والدولية وجذب الفعاليات الموسيقية المرموقة.

على مدار ســـنوات أسهم مهرجان كرامة لحقوق اإلنسان في استعراض األثر الذي يتركه الفن، في التعريف ونشر 
مفاهيم حقوق اإلنسان ونشر الوعي حول الظروف الالإنسانية والتحديات التي تعيشها بعض الفئات حول العالم.

دعمنـــا في أمنية على مـــدار عامي 2016 و2017 إقامة مهرجان كرامة الذي عرض عشـــرات األفالم والمنتجات الفنية 
الراقية من عشرات الدول حول العالم وسّلطت الضوء على القضايا اإلنسانية األكثر إلحاحًا في العالم.

 من خالل دعمنا لهذا المهرجان، نقلنا أحد أهم رسائلنا الخاصة باحترام اإلنسان إلى المجتمع، باعتباره المحور األساس 
للتنمية، وألقينا الضوء على قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان ومشاكل تغّير المفاهيم المرتبطة بهذه الحقوق.

لغة الشعوب 

الفن لتعزيز حقوق اإلنسان
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للمجتمع ...
ننتمي

نحتفل
بفرحة العطاء
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ُينّحي شهر رمضان المبارك األنانية، ويحتضن الفؤاد الصورة األكبر، ويرى الفرد نفسه جزءًا من مجتمع أكبر، ومشاعر 
غامرة بالتعاطف مع الفئات األقل حظًا ومشاركة الخير والنعم مع بقية أفراد المجتمع.

لطالما آمّنا بهذه الرسالة العظيمة، وكانت المحّفز لنا إلطالق حملة "أمنية الخير" التي تعتبر المظّلة التي تندرج تحتها 
كافة برامج العطاء الرمضانية. 

المملكة من افطارات  أنحاء  الفئات األقل حظًا في جميع  التي تستهدف  السنوية على األساسيات  تتركز مبادراتنا 
الكريم. كما شهدت  الشهر  والراحة على وجوههم على مدار  الفرح  لرسم  وطرود غذائية وفعاليات خاصة مصممة 
برامجنا السابقة شراكة مع المؤسسات الخيرية الكبرى في األردن، بما في ذلك تكية أم علي، ومؤسسة الحسين 
SOS، ومن خالل هذه الشراكات قمنا باستضافة عدد كبير من االفطارات والفعاليات  للسرطان، ومؤسسة أطفال 

التي تركز على األطفال وتقديم الدعم للعائالت. 

عالوة على ذلك طالت نشاطات الحملة، تجديد المنازل وإنشاء أعمال صغيرة لألفراد والعائالت المحتاجة من أجل تأمين 
مصدر دخل مستدام لمعيشتهم، إذ تم إنفاق مئات اآلالف من الدنانير على مظّلة "أمنية الخير" منذ تأسيس الشركة 

في عام 2005 وحتى يومنا هذا.

شهر الخير والعطاء
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"نحن فخورون وممتنون ألمنية كونها أحد شركائنا المؤسسين والداعمين. نوى هي منصة إلكترونية لتنمية ثقافة 
العطاء واألثر اإليجابي في المجتمع"- خالد أبو عجوة، مدير تنفيذي للعمليات في نوى

 تأسست "نوى"، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد بالشراكة مع القطاع الخاص، على فكرة بسيطة لكنها فّعالة، 
المحلي وتحدياته، وتشّجع  المجتمع  احتياجات  فالمشروع عبارة عن منصة على شبكة اإلنترنت، توفر معلومات عن 
الزوار على لعب دور - مهما كان حجمه - في المساهمة بالتحول اإليجابي. بالنظر إلى التزام شركة أمنية بإحداث تغيير 
في حياة األردنيين في كل مكان، فقد عقدنا شراكة مع "نوى" لدعم جهود القائمين على المبادرة في خلق عالم 
المتنّوعة ضمن  للمشاريع  المستمر  إلى دعمنا  باإلضافة  ألف دوالر سنويًا،   28 استثمارنا فيه  ويبلغ حجم  أفضل، 

منّصة "نوى".

تعزيز روح العطاء
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مساحات ترفيهية لألطفال
من المالحظ في األردن، وجود نقص في عدد الساحات الترفيهية العاّمة واآلمنة، ولذلك قررنا أن نكون في أمنية 

جزءًا من الحل . 

ومع تزايد الكثافة السكانية، أصبح من الضروري أن يتمكن األطفال والعائالت من الحصول على مناطق عامة آمنة 
ومفتوحة وبديعة، بحيث يمكنهم االستمتاع في الهواء الطلق دون تعرضهم ألي مخاطر تؤثر على سالمتهم. 

ولهذا السبب بذلنا في السنوات الماضية جهوًدا عظيمة لتجديد العديد من ساحات الترفيه لألطفال في جميع أنحاء 
عمر  أم  حديقة  جداريات  بتزيين  الثقافي  زها  مركز  مع  بالتعاون  قمنا  كما  الكبرى.  عمان  أمانة  رعاية  وتحت  المملكة، 
الفيصل/صويلح مع الفنان التشكيلي األردني "سهيل بقاعين" وتقديم لوحات إرشادّية وخدمة اإلنترنت في المركز 

التدريبي التابع للحديقة.
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حماية الموروث الطبيعي
"دعم شركة أمنية لمشروع القافلة الخضراء يظهر مدى التزامها بحماية الموروث الطبيعي الجميل في األردن. فعندما 
المؤسسات  من  يحصى  ال  عددًا  وتشجع  إيجابيًا  مثاًال  تضع  فإنها  بالتحرك  أمنية  مثل  كبرى  وطنية  مؤسسة  تقوم 

واألفراد اآلخرين على اتباع خطواتهم." - مريم الجعجع، مديرة العربية لحماية الطبيعة 

في عالم يتزايد فيه االهتمام بالتنمية البشرية على حساب الطبيعة، سعت أمنية إلى تشجيع التغيير اإليجابي بالبناء 
على روح العمل التطوعي التي تمتاز بها ثقافتها الداخلية. ولتحقيق ذلك، عقدنا شراكة مع المجموعة العربية لحماية 
الزيتون  أشجار  لزراعة  بمبادرة  أمنية  وشركاء  وأصدقاء  من موظفي  متطوع   100 مجموعة ضمت  وقامت  الطبيعة 

والحمضيات في العديد من المناطق الريفية في جميع أنحاء المملكة. 

زيادة  العام 2003،  الطبيعة في  لحماية  العربية  الجمعية  أطلقته  الذي  الخضراء  القافلة  برنامج  أمنية من خالل  تدعم 
الجائر وتحت شعار #ازرع_أمنية، وقد  الزحف العمراني والرعي  الناتج عن  الرقعة الخضراء والحد من معدالت التصحر 

ساهم هذا الدعم في زراعة 1000 شجرة.
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منذ احتفال المملكة باستقاللها في العام 1946، خدم في القوات المسّلحة األردنية، سياج الوطن المنيع والركن 
األساسي لالستقرار في المنطقة، عدد كبير من أبناء الوطن.

 
وعلى مر عقود طويلة، ضّحى عدد ال يحصى به من أعضاء قواتنا المسّلحة ، بأرواحهم فداء للوطن وللحفاظ على 
حريته وسالمته وأمنه، مما يدل على قيم الشرف والشجاعة التي وقفت بقوة في مواجهة الصعاب الكبيرة. ولذلك 
ارتأت شركة أمنية مواصلة دعم صندوق الشهداء التابع للقوات المسّلحة  األردنية، الذي تم تأسيسه لدعم أسر 

أبطالنا األشاوس ممن استشهدوا فداء للوطن. وقد ُخّصص ما مجموعه 211 ألف دوالر لدعم الصندوق.

ُتعد األم األردنية أيقونة بناء المجتمع ورسم مالمح المستقبل، وتكريمًا لجهودها العظيمة حرصنا خالل سنوات مضت 
على تنظيم عدد من االحتفاالت بمناسبة "عيد األم" منها حفل افطار خيري لجمعية الحنان لرعاية األرامل واأليتام 

والمستفيدات من خدمات المؤسسة وتوزيع الهدايا والزهور عليهن.

قمنا  حيث  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  الناشطات  األمهات  من  عددًا  المناسبة،  بهذه  احتفاالتنا  وشملت 
الهدايا والزهور.  الفرح وبمشاركة معزوفات لفرقة "حرقة كارت" وتوزيع  أجواء من  بمفاجأتهن واالحتفاء بهن وسط 
المعلمات  لكافة  الزرقاء،  للبنات محافظة  الشاملة  الثانوية  الظليل  تكريمي في مدرسة  احتفال  تنظيم  إلى  إضافة 
واألمهات بمشاركة فريق من موظفات شركة أمنية ومجموعة من اإلعالميات والفنانات األردنيات وسيدات رائدات 

ومؤثرات على مواقع التواصل االجتماعي.

وامتد احتفالنا بعيد األم إلى الشوارع، حيث قام فريق أمنية بتكريم األمهات وشراء هدايا لهن بشكل عشوائي وكذلك 
اللواتي  األمهات  بموظفاتها  عام  كل  في  أمنية  احتفاء  إلى  باإلضافة  ألمهاتهم،  لتقديمها  للشباب  الهدايا  شراء 

يشكلن قاعدة أساسية للشركة.

تحية إجالل ألرواح شهداء الوطن

عيد األم - أمهاتنا مصدر فخرنا
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SignCom

إطالق إبداعات ذوي اإلعاقات السمعية وتمكينهم من االندماج في المجتمع، يسهم في إحداث تغيير إيجابي يطال 
حياتهم اليومية وعلى مستوى المجتمع، وإيجاد الحلول المناسبة لهذه الفئة يوفر سبل حياة أفضل لهم ولذويهم.

ولهذا وّقعنا اتفاقية شراكة مع شركة لحن التجارية "SignCom"، بهدف تطوير نموذج أعمال قوي وقابل للتوسع 
ومرن إلدارة وتوفير خدمات الترجمة لذوي اإلعاقة السمعية عن طريق الفيديو VRI. الهدف النهائي لهذه االتفاقية هو 
زيادة مشاركة األشخاص الصم وضعاف السمع ودمجهم في المجتمع، وتم تفعيل هذه الخدمة في عدد من معارض 

أمنية وقد القت إقباًال مميزًا.
 

أثير الحياة
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umnicoin

"الدعم الموصول من قبل أمنية، يساندنا في مساعينا النبيلة، ولطالما كانت أمنية مبادرة لمساندة برامجنا وحمالتنا، 
وإطالقها برامج خاصة مثل برنامج الوالء Umnicoin، يظهر اهتمامها البالغ بأهداف المؤسسة والجهود التي نقدمها 

في الرعاية والخدمة الطبية." - نسرين قطامش مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان 

أطلقنا تطبيق برنامج الوالء umnicoin، الذي يفتح المجال أمام العمالء جمع النقاط واستبدالها بمكافآت عديدة أو 
إتاحة  إذ يعيد تعريف برامج الوالء من خالل  الرقمية،  الثورة  برنامج مصمم ليتماشى مع عصر  التبرع بقيمتها. وهو 
الفرصة لجميع عمالء أمنية للتبّرع بسهولة وبكبسة زر. وتضم قائمة المستفيدين حاليًا مركز الحسين للسرطان، تكية 
تنا، والهيئة الخيرية االردنية  أم علي، صندوق األمان لمستقبل األيتام، الجمعّية الملكّية للتوعية الصحّية، مبادرة همِّ

الهاشمية .

استنادًا إلى هذا البرنامج أطلقت أمنية عدة حمالت، شارك فيها اآلالف من العمالء وبمناسبات مختلفة منها شهر 
رمضان المبارك وعيد األضحى وشهر التوعية لسرطان الثدي وسرطان البروستات، حيث بادرت فيها أمنية بدفع دينار 

.umnicoin أردني لمؤسسات خيرية مقابل كل دينار يتبرع به العميل من خالل

نقاط لغايات نبيلة
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العجالت الخضراء
"نثمن جهود أمنية في مساندتنا في سعينا لتحقيق التنمية المستدامة والحد من األضرار البيئية وتوفير حياة كريمة 
ألطفال ذوي اإلعاقة في االردن. كل عمل يسهم به المجتمع كأفراد ومؤسسات يسهم في تحقيق أهدافنا األربعة 
الرئيسية: البيئية واإلنسانية والمجتمعية واالقتصادية ويسهم في تحقيق تغيير إيجابي في مجتمعنا. "- رائدة صبحا 

مدير عام القلوب المتحدة للتدريب البيئي - العجالت الخضراء.

نلتزم بتعزيز ثقافة االستدامة البيئية، ولذا نواصل دعمنا للمبادرات الخّالقة لمواجهة مشكلة إدارة النفايات الصلبة 
التي تعد إحدى أكبر المشاكل البيئية الُملّحة التي تواجه األردن.

منذ عام 2017، واصلنا دعمنا لمبادرة العجالت الخضراء "جرين ويلز"، وهي مبادرة خيرية ريادية شبابية غير ربحية 
للبيع لسد  قابلة  لمواد  الصلبة ومعالجتها وتحويلها  المخلفات  لتجميع بعض  المحّلي  المجتمع  للتضامن مع  تهدف 

احتياجات مرضى الشلل الدماغي.

الموظفين وعائالتهم.  الصلبة من استهالك  المخلفات  لتجميع  الشركة  أرجاء  كافة  أمنية حاويات خاصة في  نشرت 
بتوفير  وتمكينهم  الدماغي  بالشلل  المصابين  وخاصة  المحلي  المجتمع  في  اإلعاقة  ذوي  المبادرة  هذه  ريع  يدعم 

الوسائل الطبّية المساندة. 

لبيئة آمنة
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من  االجتماعية  المسؤولّية  في  استراتيجيتنا  سنواصل 
خالل التركيز على منّصاتنا األساسّية واالستكمال على 

ما حققناه في السنوات الماضية.


