




























































































































 

 

#دور المؤسسة االقتصادية واالجتماعية للمتقاعدين العسكريين  

 والمحاربين القدماء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس التنفيذي  المجلس االعلى 

 يراسه رئيس الوزراء -
 
وزير  يضم في عضويته -

والمدير العام   الدفاع
  ورئيس هيئة االكان 

المشتركة ومدراء االمن  
العام والمخابرات والدفاع  

  3المدني ومدير الدرك و
شخصيات مدنية من  

الخبراء في مجال االقتصاد  
 واإلدارة العامة

يراسه المدير العام  -
 للمؤسسة  

 
األمناء  يضم في عضويته -

العامون لوزارات 
المالية,الصناعة,التنمية  
,االشغال, الزراعة واحد  

بنك  نواب محافظ ال
من كبار الضباط  5المركزي 

المتقاعدين, ضابط مالي  
من القيادة العامة  

ومختصان مدنيان من خبراء  
اإلدارة واالقتصاد  

 والمحاسبة والهندسة  

 :مقدمة

  ١٩٧٤أنشئت المؤسسة بموجب قانون خاص عام 

لرعاية شؤون المتقاعدين العسكريين وتوفير فرص 

عمل مناسبة لهم وألبنائهم بالتنسيق مع الجهات 

 المعنية 

 

اعتبرت المؤسسة ومن خالل قانونها دائرة رسمية 

عامة ترتبط بدولة رئيس الوزراء وزير الدفاع وتتمتع 

 بالشخصية االعتبارية ولها استقاللها المالي واإلداري 

 

في االتحاد العربي للمحاربين  والمؤسسة عضو

القدماء وضحايا الحرب وكذلك عضو في االتحاد 

 العالمي للمحاربين القدماء

 األهداف العامة للمؤسسة:

أ . تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمتقاعدين العسكريين 

وذويهم ضمن اإلمكانيات المتاحة ، والمساهمة في التنمية الوطنية في 

 . عيةالمجاالت االقتصادية واالجتما

 

ب . استغالل واستثمار خبرات المتقاعدين العسكريين وتأهيل 

المتقاعدين في كافة المجاالت وخاصة تكنولوجيا المعلومات لتمكينهم 

  . من االنخراط في المجتمع المدني في مجال األعمال

 

ج . عقد االتفاقيات مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المانحة 

ك لتوفير الدعم المالي المشاريع وأسواق الجمعيات األخرى والبنو

التعاونية ، وتقديم التسهيالت المالية للمتقاعدين العسكريين لسد 

 احتياجاتهم

 

د . المساهمة في غرس الروح الوطنية وتنمية الحس الوطني لدى طلبة 

 . المدارس من خالل برامج التدريب الوطني الطلبة المدارس

 

عمل مناسبة للمتقاعدين في كافة التخصصات  ه . خلق وتوفير فرص

 داخليا وخارجيا

 

تملك وإدارة المشاريع والشركات ) كمشاريع مساهمة عامة  . و

 للمتقاعدين( وبما يتالءم مع األهداف التنموية الوطنية الشاملة

 

 التنموية ز . استحداث الفروع واإلدارات الالزمة لتنفيذ المشاريع واألهداف

 التنظيم واالدارة

 االنتساب والعضوية:

االنتساب للمؤسسة اختياري ولكافة الرتب من  

المسلحة بكافة فروعها  المتقاعدين من القوات 

 واألجهزة األمنية االخرى 

 التعاون مع القوات المسلحة االردنية/ الجيش العربي

 
ترتبط مؤسسة المتقاعدين العسكريين بالقوات المسلحة األردنية 

واألجهزة األمنية ارتباطا وثيقا من خالل عضوية قادتها في المجلس 

 األعلى للمؤسسة 

 

وبما إن المتقاعدين العسكريين هم الرديف المؤهل والمدرب للقوات 

وبتوجيهات من القيادة  -العاملة فقد أولت القيادة العامة للقوات المسلحة

االهتمام من مؤسسة المتقاعدين العسكريين الرعاية و -الهاشمية 

  :خالل

 التعاون في توفير فرص العمل

 

واالستفادة من الخبرات األكاديمية والتقنية للمتقاعدين في شتى 

 المجاالت كمدربين ومحاضرين 

 

ومستشارين في معاهد ومدارس القوات المسلحة األردنية الجيش 

العربي والجامعات األردنية وكذلك في جيوش الدول الشقيقة في 

 لتدريب واإلدارة مجاالت ا

 

 وإعطاء المؤسسة األولوية في بعض العقود واالتفاقيات المبرمة

 

وتزويد األسواق التجارية للمؤسسة بالبضائع عن طريق المؤسسة 

 االستهالكية العسكرية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

المشاركة مع   الخدمات العامة  التجارة  الصناعة  الزراعة 
 القطاع الخاص  

مزرعة األبقار -1
 والدواجن في الخالدية 

 
مزرعة انتاج -2

الحمضيات في الباقوره 

دونمات  ١١٠بمساحة 
 تقريبا 

 
مشاريع تربية -3

 األسماك والنحل 
 

ادارة معصرة الزيتون -٤

 وبيع منتجاتها

لمجمع المهني ا-١
لتصنيع األثاث المعدني 

والخشبي وبيع 
المنتجات باألقساط 

 الميسرة 

 
مشغل لصيانة وتعبئة -2

 طفايات الحريق 
 

شركة المقاوالت -3
 واإلنشاءات 

 

مصانع زين للمياه -٤
 والعصائر

مویل وبيع السلع ت-١
االستهالكية 

والكهربائيات والسيارات 
واألراضي وأجهزة 

ف الحاسوب والهوات

 بالتقسيط الميسر 
 

 تجارة األسلحة-2

 شركة الحج والعمرة -١
 

مشاريع النقل العام ) -2
 تكسي المطار ( 

 

مشاريع خدمات النقل -3
واإلنارة والتزويد اإلداري 

للجيوش الصديقة عند 
اشتراکها بالتمارين 

المشتركة مع القوات 
 المسلحة األردنية 

 

دائرة األمن والحماية -٤
الحراسة لتقديم خدمات 

للشركات والمؤسسات 
المختلفة وتعتبر من أكبر 

الدوائر في المؤسسة 

 ٦٠٠٠ويعمل به حوالي 
 متقاعد

قوم المؤسسة بممارسة ت

عدد من النشاطات 

المختلفة وفي كافة 

المجاالت مثل المقاوالت 

والتعهدات والتعاون مع 

القطاع الخاص في بعض 

األعمال التجارية كما 

المؤسسة في تساهم 

عدد من الشركات 

وبالشراكة مع القطاع 

الخاص وال سيما التعليم 

اكاديمية حيث تم انشاء )

 البلقاء اإللكترونية(

 

 العسكريينالجمعيات التعاونية للمتقاعدين 

بدأت فكرة إنشاء جمعيات تعاونية للمتقاعدين  ❖

بالتنسيق والتعاون العام  2٠٠٤العسكريين عام 

مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي تولت 

تقديم الدعم المادي والفني للمشاريع والمبادرات 

 التي تولت إدارها الجمعيات التعاونية 

  :التي تهدف بالنهاية إلى

 يةخدمة المجتمعات المحل

وتوفير فرص عمل وتعزيز اإلنتاجية بين المتقاعدين 

العسكريين والحد من الفقر والبطالة على 

 مستوى المملكة

جمعية موزعة  ١١3بلغ عدد الجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكرین  ❖

على كافة محافظات المملكة وتعمل بإدارة ذاتية من أعضائها ) 

تقاعدين عسکریين ( وتحت مظلة مؤسسة المتقاعدين وتدير هذه م

الجمعيات عددا من األسواق التجارية والمشاريع الصغيرة واألعمال 

 : التجارية األخرى ومنها مايلي

 

سوقا  ٤5األسواق التجارية ومحالت بيع التجزئة والتي بلغ عددها  -١

 ن يعمل فيها عدد ال باس به من المتقاعدين العسكريي

 مشاريع زراعية كتربية األغنام والمواشي واالتجار بها  -2

 مشاريع اإلنشاءات كمصانع الطوب والبالط وغيرها  -3

مشاريع خدمات عامة كإنشاء وإدارة صاالت األفراح والمناسبات  -٤

   وتوفير لوازمها

 مشاريع تكنولوجيا كمختبرات الحاسوب واللغة االنجليزية -5

 

 المشاريع والشركات: 

تدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين عددا من المشاريع والشركات التي  

 : تعمل في مجاالت عديدة من اهم هذه المجاالت

 : دور المؤسسة في تنمية المجتمع المحلي

 

 أ . توفير قروض بدون فوائد لمنتسبي المؤسسة

 رحالت عمرة في كل عام ورحلة حج 3تسيير  ب .

 ج . تسيير رحلة حج للمسيحيين إلى الديار المقدسة في بيت لحم 

 د . تكريم أوائل طلبة الثانوية العامة بالمحافظات من أبناء المتقاعدين العسكريين 

 االهتمام بنوادي الضباط المتقاعدين و إقامة االحتفاالت في المناسبات الوطنية ه .

 ز . إنشاء صندوق التكافل االجتماعي 

ح . الحد من ظاهرة البطالة في صفوف المتقاعدين العسكريين وأبنائهم وتشغيل 

 الراغبين منهم في الوظائف المتاحة

 



 

 

 مركز الملك عبد هللا الثاني للتصميم والتطوير 

King Abdullah 11 design and development bureau 

KADDB) ) 

 : مقدمة

صدرت اإلرادة  1999آب  24مدنية مستقلة في  \مركز الملك عبد هللا الثاني للتصميم والتطوير: هو مؤسسة عسكرية

حلول مثلى في المجاالت الدفاعية و التجارية   لتوفيرتحت مظلة القوات المسلحة األردنية  بتأسيسهالملكية السامية 

المركز من قبل هيئة مديرين معينة بإرادة ملكية سامية  اريدلألردن بشكل خاص ومنطقة الشرق األوسط بشكل عام و

المركز بموازنة مستقلة من موازنة وزارة الدفاع باإلضافة للدخل الذي يتحقق للمركز من خالل بيع   تمويلويتم 

 منتجاته داخل وخارج األردن 

 : المهمة

 التكنولوجيا لتلبية احتياجات المستخدم تصميم وتطوير وتعديل األنظمة الدفاعية واألمنية باستخدام 

 :  األهداف

توفير اإلمكانات والقدرات المحلية من مهندسين وفنيين إليمان المركز أن العنصر البشري هو األساس للنجاح في -أ

 تحقيق األهداف 

 توفير الحلول المثلى من األنظمة الدفاعية لتلبية متطلبات القوات المسلحة واألجهزة األردنية  -ب

 تسويق وترويج المنتجات والحلول الفنية في األسواق العالمية  -ج

 توطيد العالقات التجارية مع الشركات والمؤسسات األجنبية واإلقليمية  -د

 :التصميم والتطوير 

 أ(اإلمكانيات:

 التصميم والتطوير: -1   

 التصميم الميكانيكي  -أ

 رسم المجسمات الهندسية  -ب

 كانيكية  تصميم الهياكل والمجموعات المي -ت

 تصميم األنظمة اإللكترونية  -ث

 إجراء قياسات عالية الدقة لإلشكال الهندسية المختلفة  -ج

 تصنيع النماذج األولية  -ح

 تحليل قوى اإلجهاد والتشبيه الديناميكي  -خ

 تصميم البرمجيات  -د

 الفحص والتقييم  - 2   



 

 

علما بان مختبر األسلحة والذخائر معتمد دولية من قبل   \فحص األسلحة والذخائر حسب المعايير العالمية -أ

ومعتمد بن قبل القوات المسلحة األردنية منذ عام   ۲۰۰۹منذ عام   ( UKAS)مؤسسة االعتماد البريطانية

۲۰۱۰ 

 فحص اآلليات حسب المواصفات العالمية ومتطلبات المستخدم  -ب

 :ب( المشاريع الفنية

 والمجنزرة ة ب اآلليات المدول - 1     

 اآلليات الجوية والتي تعنى بالطائرات الخفيفة والطائرات المسيرة  - 2     

 اإللكترونيات والروبوتات  - 3     

 باألمن وأنظمة الحماية  متخصصةمشاريع  - 4     

 

 ( KIG ( KADDB Investment Group ) مجموعة كادبي االستثمارية

   2010في كانون الثاني عام  تأسستأ*

 م والتطوير والشركات التابعة له هللا الثاني للتصمي تعمل كذراع تجاري لمركز الملك عبد -1

تسعى المجموعة االستثمارية إلى تأسيس شراكات مع جهات عالمية وإقليمية متخصصة في المجاالت الدفاعية   -2

 الذخائر واألسلحة واألمنية حيث يشمل نطاق العمل الذي إلى 

تقوم المجموعة بدعم المستثمرين من خالل: *ب  

تقديم خدمات تسويقية وقدرات بحثية وصناعية عالية الجودة   -  

عالية رأس المال   ي الصناعية باإلضافة إلى المساهمة فيدب ي والمنشآت المتخصصة في منطقة كاتوفير األراض -

 وتسهيل كافة األمور اإلجرائية واللوجستية 

والتطوير من  " إدارة وتطوير استثمارات مركز الملك عبد هللا الثاني للتصميم ، مهمة مجموعة كادبي االستثمارية ج*
 خالل وضع السياسات و االستراتيجيات المالية واإلدارية الفعالة وزيادة العائدات من االستثمار"

 الشركات التابعة للمركز:

أ- منطقة كادبي الصناعية: حمنطقة صناعية حرة \ تبلغ مساحة المنطقة حوالي )3,8( مليون متر مربع\ حيث توفر 

 المنطقة بنية تحتية للشركات بمواصفات عالية وتقع على بعد ) 50 ( كم عن عمان

 ب- األردنية لحلول التصنيع والخدمات: تعمل على: 

    1- تصنيع اآلليات الثقيلة والمتوسطة ) المدولبة والمجنزرة ( 

    2- عمل األفرهول للمجموعات الرئيسية والفرعية كالمحركات وصناديق التروس  

    3- إعادة تصنيع وتحديث اآلليات العسكرية القديمة والخارجة من الخدمة 

     4- تصنيع الهياكل المعدنية 

  ج- الشركة األردنية لصناعة اآلليات الخفيفة:



 

 

 تنتج الشركة اليات خفيفة مصفحة لالستخدام الخاص ولألغراض العسكرية 

من هذه اآلليات : آليات الحماية المصفحة ، مركبات األمن الداخلي مثل الجواد ، مركبات الدوريات التكتيكية الطويلة و  
    المتوسطة المدى ، سيارات اإلسعاف ومركبات النظافة

  د- األولى لأللياف المركبة: 

تقوم بتصنيع منتجات الحماية الشخصية مثل خوذ مضاد للشظايا والرصاص وستر وقاية من الرصاص والطعن لكبار 
 الشخصيات ودروع للشرطة وبدالت نزع  

 ( CLS Jordan )ه- سي إل إس األردن  

تقوم الشركة باألعمال التالية : إعادة تصنيع وتركيب قطر الماكينات الصناعية واأللواح الكهربائية واإللكترونية ) 
محرکات ، مولدات ، سلفات ، بخاخات ، لوحات وصناديق تحكم وماتورا ت كهرباء ( ، تصنيع البدالت الكهربائية  

 والقيام بأعمال بناء العينات وتصميم األنظمة 

( JAWS ) و- األردنية لتصميم األسلحة الخفيفة 

 تقوم الشركة بتصنيع وتجميع األسلحة الخفيفة  

 ز- جدارا للمعدات واألنظمة الدفاعية 

RPG 32( ۳۲ هاشم ) قوم الشركة بتصنيع ) قاذف الصواريخ المضاد للدروع  

 ح- الشركة األردنية لصناعة الذخائر والخدمات المساندة 

قوم الشركة بانتاج وتجميع الذخائر الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ومن مختلف األعيرة لتلبية متطلبات القوات المسلحة 

 واألجهزة األمنية باإلضافة إلى تسويقها إلى األسواق الخارجية  

 ط- الشركة األردنية المتقدمة التشكيل المعادن  

تقوم الشركة بتشكيل وخراطة مختلف أنواع المعادن باستخدام ماكينات محوسبة حديثة باإلضافة إلى تصنيع مختلف 

 قطع الغيار المطلوبة المختلف الصناعات لألسواق المحلية والعالمية 

 ي- الشركة العربية لألغذية الجاهزة: 

تم إنشاء الشركة لتقديم أغذية جاهزة للقوات المسلحة ضمن أفضل المواصفات العالمية وبحيث تكون صالحة  
 لالستخدام لمدة عامين من اإلنتاج 

 ك- الشركة األردنية لتصنيع األحذية الخاصة:

 تقوم الشركة بتصنيع أحذية ذات جودة عالية مثل حذاء الصحراء يتم تصنيعه باستخدام مواد متطورة  

 ل- الشركة األردنية الدولية للحماية: 

 تقوم بتقديم خدمات األمن والحماية للمؤسسات والدوائر الحكومية 

 م- معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة سوفكس: 

 يعقد المعرض مرة كل عامين، بإقامة المعارض العسكرية المختصصة و الندوات الخاصه 

 الخدمات التي يقدمها المركز للقوات المسلحة  

 أ- يعتبر المركز المستشار الفني للقوات المسلحة األردنية في كافة األمور المتعلقة بالمشتريات الدفاعية 



 

 

ب- التعاون مع القوات المسلحة األردنية في مجال الدراسات الفنية المتعلقة باألسلحة واألنظمة الدفاعية من تقييمها 

 قبل إدخالها للخدمة  

ج- تعديل وتطوير اآلليات الخارجة من الخدمة إلعادة استخدامها واالستفادة منها أو تسويقها للدول األخرى وبأسعار 
 مناسبة 

 المزايا والقدرات 

 1-يتمتع المركز باهتمام وتشجيع ودعم جاللة الملك 

2- عالقة المركز المميزة مع شريكه وعميله الرئيس القوات المسلحة األردنية والمبنية على الثقة المتبادلة والمصالح 
 المشتركة 

3- تميز القوى العاملة في المركز والتي يديرها فريق مؤهل ذو خبرة عالية باإلنتاجية العالية والقدرة على تطوير  

 النفس 

 4- تحقيق المركز لسمعة دولية رفيعة المستوى مكنته من تسويق منتجاته على الصعيدين المحلي واإلقليمي 

 دور المركز في تنمية المجتمع المحلي 

 أ-يساهم المركز في الكثير من المشاريع التنموية 

 ب-  يساهم المركز بدعم مشاريع البحث العلمي التي تقدم من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات

  ج- يقوم المركز برعاية ودعم األفكار والمشاريع المقدمة  من المخترعين األردنيين

 د- يقوم المركز بتقديم عدد من البعثات الدراسية للطلبة المتفوقين في أفضل الجامعات األردنية 

ه- من خالل التنفيذ الدقيق والمحافظة على جودة العالية لكافة منتجاته فقد قامت عدد من الشركات والمؤسسات  
 والهيئات الصناعية العالمية بعقد اتفاقيات الشراكة الصناعية مع المركز  

و- يقوم المركز بأخذ دوره الفاعل في توظيف واستثمار الطاقات األردنية الفاعلة من خالل توظيف ما يزيد عن 2500 

 موظف وتشكل نسبة المتقاعدين العاملين في المركز 25  % من مجموع الموظفين 

  

 




