
 
 
 

 راجي حتر
    ستدامةالل التنفيذيرئيس ال
 
 
 

تم  2001كموظف في قسم تكنولوجيا المعلومات. وفي عام  1991إلى أرامكس في عام السيد حّتر انضم 
 تعيينه في منصب مدير عالقات العمالء من الشركات، بحيث ساعد على ترسيخ مفهوم الفريق في أرامكس.

االستدامة الذي نجح  منصب مدير المشاريع، وشارك في تأسيس وقيادة فريق 2006في عام  السيد حّترشغل 
الذي يعتبر األول من نوعه في و ، ذلك العاماالستدامة من أرامكس في ممارسات في تطوير أول تقرير حول 

أرامكس عن  ، قاد السيد حتر الفريق المسؤول عن إصدار أول تقرير لشركة2010وفي عام  المنطقة بأسرها.
 البصمة الكربونية.

 
وتماشياً مع التزام الشركة بقيادة قطاع االستدامة، وفي إطار مساهمتها في مبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة، 

لقيادة استراتيجية االستدامة الطموحة  2008في عام الستدامة الرئيس التنفيذي لمنصب السيد حّتر بتم تعيين 
السيد وكجزء من مهامه، قام . تعزيز نموذج األعمال المستدامة بالكامل في الشركةوالتي تهدف إلى رامكس أل

بتأسيس فريق االمتثال في أرامكس، وتطوير برنامج االمتثال بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، مما حّتر 
 سمح ألرامكس بتلبية جميع متطلبات االمتثال الخاصة بالجهات المعنية.

 
عضوًا ناشطًا في فريق اإلدارة العالمي للشركة، ولديه معرفة واسعة السيد حّتر ذلك، يعتبر وباإلضافة إلى 

 بالممارسات المؤسسية وفهم عميق لتوجهات السوق الحالية والمستقبلية.
 
في عضوية مجلس إدارة مؤسسة "رواد التنمية"، وهي مبادرة إقليمية تندرج ضمن إطار السيد حّتر يشارك و 

عضو في مجموعة العمل الخاصة أيضاً (. وهو www.ruwwad.netالمسؤولية االجتماعية للشركات )برنامج 
مبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة، وعضو في مجموعة العمل الخاصة بالمبادئ  بحقوق اإلنسان ضمن

http://www.ruwwad.net/


وهو أيضًا عضو في اللجنة التوجيهية لمبادرة "رعاية المناخ"  العشرة لمبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة.
بادرة العالمية إلعداد التقارير وعضو في مجموعة القيادة المؤسسية للم(، GRI) عداد التقاريرة إلالعالمي المبادرةو 

ونائب  ورئيس مجلس إدارة مبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة في األردن.حول إعداد التقارير المتكاملة؛ 
 بنيه الخضراء وعضو مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي.ردني لألرئيس المجلس األ

 
( COP17السابعة عشر لمؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ )وقد شارك السيد حّتر كمتحدث في كل من الدورة 

في العاصمة القطرية، الدوحة؛ والدورة الثالثة والعشرون لمؤتمر األمم المتحدة لتغير  2012التي أقيمت في عام 
في مدينة بون األلمانية. وباإلضافة إلى ذلك، فهو مراقب على  2017( التي أقيمت عام COP23المناخ )
هدف إلى تعزيز االستجابة العالمية لخطر تغير المناخ، وقدرة البلدان على التعامل ذي يالاريس للمناخ اتفاق ب
 ه.مع آثار 

 
وكجزء من شغفه تجاه االستدامة والتقليل من مخاطر التغير المناخي، يقود السيد حتر استراتيجية أرامكس 

ن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من عمليات لتحويل أسطولها بالكامل إلى سيارات كهربائية بهدف الحد م
إدخال هذه المركبات إلى أسطول أرامكس في العاصمة  2017الشركة التشغيلية، وقد تم بالفعل في العام 

طاقة ثالث محطات األردنية، عّمان. باإلضافة إلى ذلك، قاد السيد حّتر مشروع شركة أرامكس لبناء وإطالق 
 شركة في األردن واإلمارات العربية المتحدة.شمسية لتشغيل عمليات ال

 
( في العلوم المالية واالستدامة من جامعة كمبريا MBAيحمل السيد حّتر درجة الماجستير في إدارة األعمال )

 في المملكة المتحدة.


