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أخبـــــــــــــــار

السامية بالموافقة على تشكيل حكومة جديدة  الملكية  صدرت االرادة 
برئاسة سمير الرفاعي خلفا لحكومة المهندس نادر الذهبي.

نادر  حكومة  من  وزيرا  بينهم 13  وزيرا  الجديدة 28  الحكومة  وضمت 
الذهبي، حيث تم استحداث في التشكيلة الوزارية منصبين لنائب رئيس 
نايف  الثاني  المعشر فيما عين في  الدكتور رجائي  االول  الوزراء شغل 

القاضي، اضافة الى منصبه كوزير للداخلية.

وكان جاللة الملك عبداهلل الثاني قد كلف سمير الرفاعي تشكيل الحكومة 
الجديدة، حيث شدد في كتاب تكليفه السامي على قيام الحكومة الجديدة 
اعترى  ما  ومعالجة  وتقدم،  إنجازات  من  تحقيقه  تم  ما  على  بالبناء 
المسيرة من ثغرات واختالالت، من خالل عمل برامجي مؤسسي، ينطلق 
وفق خطة عمل واضحة ومعايير إنجاز وأداء يضمن التقدم نحو ترجمة 
الرؤية اإلصالحية التحديثية إلى واقع ملموس، تنعكس أثاره االيجابية 

على كل مناحي الحياة، ويوفر حياة آمنة كريمة للمواطن.

عملية  في  نوعية  خطوات  اتخاذ  ضرورة  على  التكليف  كتاب  وشدد 
أردن  لبناء  حتمية  ضرورة  تعتبر  التي  التطويرية  التحديثية  اإلصالحية 
االقتصادي  اإلصالح  أعتبر  حيث  المزدهر،  المستقر  اآلمن  المستقبل 
أولوية لما له من أثر مباشر على حياة المواطن وانه لن يحقق أهدافه إذا 
لم يقترن بإصالح سياسي يضمن أعلى درجة من المشاركة الشعبية في 
صناعة القرار، عبر مؤسسات قادرة فاعلة تعمل بشفافية وموضوعية 
على تعظيم االنجاز والتصدي للقصور والتقصير والخلل وفقا للدستور 

والقانون. 

السامي اهمية كبيرة للسياسة االقتصادية، حيث   التكليف  وأولى كتاب 
كان لألوضاع اإلقليمية والدولية آثارها السلبية على االقتصاد الوطني، 
لذلك أكد ان على الحكومة بذل أقصى جهودها لتطوير األداء االقتصادي 
تحمي  واضحة  خطط  ضمن  والعمل  للموارد،  المثلى  اإلدارة  وضمان 
العالمية وتمكنه من  االقتصاد الوطني من تداعيات األزمة االقتصادية 

تحقيق أعلى مستويات النمو. 

الكفيلة  والمالية  االقتصادية  السياسات  بلورة  من  بد  ال  انه  وأشار  كما 
بزيادة تنافسية االقتصاد الوطني، وضرورة أن يشمل برنامج الحكومة 
االقتصادي خطوات وإجراءات تحقق التوازن بين اإلمكانات المالية والطلب 
والنقدي،  المالي  االستقرار  على  والمحافظة  الحكومي،  اإلنفاق  على 
التشريعات االقتصادية،  الذاتية، وتطوير  الموارد  وتعزيز االعتماد على 
إلى  يؤدي  بما  المحافظات  بين  التنموي  التوازن  درجات  أعلى  وتحقيق 
تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة ومحاربة الفقر والبطالة، 
مؤكدا انه ال بد من العمل على حماية الطبقات الفقيرة، وتقوية أدوات 

العمل المؤسسي لرعاية المحتاجين. 

ومن بين االمور التي شدد كتاب التكليف السامي عليها موضوع االستمثار 
ألنه يشكل أحد أهم مقومات النجاح االقتصادي ويسهم في توفير فرص 
العمل وجذب التكنولوجيا الحديثة وتطوير قدرات القوى العاملة، حيث أكد 
على ضرورة تطوير البيئة االستثمارية والعمل بشكل مكثف على جذب 

االستثمار األجنبي. 

ودعم  األردني  المستثمر  عمل  لتسهيل  مدعوة  الحكومة  أن  وأكد 
المعيقات  معالجة  ذلك  في  بما  فئاتهم،  بكل  األردنيين  األعمال  رجال 
طرح  إجراءات  وتحديث  المشاريع  تمويل  آليات  وتطوير  البيروقراطية 
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العطاءات، بما يضمن مشاركة جميع المستثمرين فيها بشفافية وعدالة. 

وأشار انه ال بد من القيام بكل ما يلزم من إجراءات تشريعية وتنظيمية 
لضمان سالمة الجهاز المصرفي وحيويته، وتحصينه ضد تداعيات األزمة 
تطبيق  في  االستمرار  الحكومة  وعلى  العالمية،  والمالية  االقتصادية 
السياسات المستهدفة تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث يقوم 

بدوره كامال في المسيرة التنموية. 

كما واكد على ضرورة أن تركز السياسة 
االقتصادية الحكومية على تحقيق األمن 
الغذائي والمائي وتلبية احتياجات المملكة 
بعيد  التخطيط  الطاقة، عبر  من مصادر 
القادرة  الكبيرة  المشاريع  وإقامة  المدى 
على تلبية االحتياجات المتنامية. ولتحقيق 

أفضل النتائج الممكنة.
 

والغذاء  الماء  مشاريع  تداخل  ضوء  وفي 
والطاقة، فان على الحكومة أن تضع األطر 
درجات  أعلى  تضمن  التي  المؤسسية 
هذه  في  المشاريع  إدارة  في  التنسيق 
القطاعات واالستثمار فيها، وخصوصا في 
مشاريع الطاقة البديلة، والتنقيب عن الغاز 
وجر  النووية،  والطاقة  الزيتي،  والصخر 

مياه الديسي، ومشروع ناقل البحرين. 

هذه  في  االستثمار  يواكب  أن  بد  ال  انه  التكليف  كتاب  في  وجاء  كما 
قطاع  وخصوصا  التحتية،  البنية  لتطوير  مواز  عمل  الكبرى  المشاريع 
االتصاالت وشبكات الطرق، واستكمال اإلجراءات المتعلقة بإنشاء سكة 
الحديد الوطنية، ليكون األردن مركزا إقليميا للنقل، ولتطوير إمكانيات 

التكامل والتعاون مع الدول العربية المجاورة. 

كما دعا كتاب التكليف السامي بان يكون موضوع توفير السكن الكريم 
للمواطنين في مقدمة أولويات الحكومة، وعليه فإن المطلوب المباشرة 
اطلقت  التي  لعيش كريم«  مبادرة »سكن كريم  بدراسة جميع جوانب 
في 2008 ووضع الخطة الالزمة لمعالجة الثغرات وإزالة المعيقات التي 
تواجه إتمامها، وتحديدًا في ما يتعلق بآليات التمويل، من أجل تطويرها 

وتنفيذها ضمن جدول زمني محدد.  

السامي  التكليف  كتاب  على  رده  في  الوزراء  رئيس  تعهد  المقابل  في 
الواحد و »على اساس برامج وخطط  الفريق  بان تعمل حكومته بروح 
محكومة بجداول تنفيذ زمنية محددة ووفق معايير انجاز معلنة وقابلة 

للقياس«.

وشدد الرفاعي ان عام 2010 سيكون 
سيتم  كما  السياسي،  االصالح  عام 
من  االقتصادي  الجانب  على  التركيز 
والكفاءة  الخبرة  ذوي  من  فريق  خالل 
قاعدة  توسيع  على  سيعملون  حيث 
صمام  باعتبارها  الوسطى  الطبقة 

االمان.

إدارة  على  ستعمل  الحكومة  ان  وقال 
التي  بالشمولية  اإلصالحية  البرامج 
منجزات  على  والبناء  النجاح  يتطلبها 
في  الحكومة  ستبني  حيث  الوطن، 
توصيات  على  وسياساتها  خططها 
بما يحقق  الوطنية وستنفذها  األجندة 
التنمية الشاملة المستدامة التي وضعت 

من أجلها.

وأكد ان الحكومة ستبذل أقصى جهودها 
العالمية  االقتصادية  األزمة  تداعيات  ضد  الوطني  االقتصاد  لتحصين 
وتطوير ادائه, وضمان اإلدارة المثلى للموارد، حيث ستعمل على تطوير 
بتحقيق  الكفيلة  االقتصادية  السياسات  وبلورة  االقتصادية  التشريعات 
األهداف االقتصادية المأمولة, وزيادة تنافسية االقتصاد الوطني, والحفاظ 

على التوازن بين اإلمكانات المالية والطلب على اإلنفاق الحكومي. 

كما واكد ان الحكومة ستعمل وفق خطط محكمة لمعالجة عجز الموازنة, 
والحفاظ على االستقرار المالي والنقدي, وتعزيز االعتماد على الموارد 
بين  التنموي  التوازن  تحقيق  إلى  طاقاتها  بكل  وستسعى  الذاتية، 
المحافظات, وتقوية الطبقة الوسطى, ومحاربة الفقر والبطالة, وستفعّل 

األطر المؤسسية لحماية الشرائح الفقيرة ورعاية المحتاجين.

الرفاعي: الحكومة 
ستعمل وفق خطط 

محكمة لمعالجة عجز 
الموازنة والحفاظ 

على االستقرار المالي 
والنقدي
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قــرار ملكــي صائــب.. فرصتنــا فـي التقـدم والنهـوض
رئيـــس التحريـــر : علـــــي عمايــــرة

قرار جاللة الملك عبداهلل الثاني بحل مجلس النواب الخامس عشر،  وصدور اإلرادة السامية تكليف 
دولة الرئيس سمير الرفاعي تشكيل حكومة، تشير إلى أن مرحلة المراجعة قد بدأت.

وقرار جاللة الملك يمثل ما كان يطالب به الناس في السر والعلن، وأن الملك يعرف مشاعر شعبه 
وما يحسون به أكثر مما يعرف ممثلوهم عنهم.

وكان القرار الملكي فيتو« األكثرية الصامتة« بالتصويت على سحب الثقة بعد أن تأكد أن المجلس 
استنفد وظيفته ودوره، ولم يعد يحقق ما في وجدان الشعب وال يقترب من أدنى درجات طموحهم، 

أو يحقق أحالمهم، فكان »الحل« هو آخر العالج.
القرار الملكي لم يكن فجأة، بل جاء بعد حديث لجاللته في عيد الفطر المبارك عن إرادة للمراجعة 
الذي  السامي  والحديث  واالقتصادية،  والثقافية  واإلجتماعية  السياسية  الحياة  مناحي  كل  تطاول 
خاطب فيه الشعب كان مقتضبًا، وعميقًا في آن معًا، يستند إلى قراءة سابرة وعميقة للحراك الداخلي 

وتجليات العوامل الموضوعية العربية والعالمية  التي تحيط بنا.
وكانت أكثر العوامل التي ألقت بظاللها القاتمة على المنطقة هي األزمة االقتصادية العالمية التي 

زادت من خوف المواطن وقلقه.
والمؤسساتية   البرامجية  على  بالتركيز  المراجعة  في  جاللته  رؤى  السامي  التكليف  كتاب  وجسد 
لمواجهة ظالل األزمة التي كان من المتوقع أن يلتفت إليها ممثلو الشعب، وان يدرجوها على سّلم 
أولوياتهم، وكان ينبغي أن يلتفتوا إلى واقع الناس ومعاشهم، ويشكلوا فريقًا لمواجهة األزمة باقتراح 
التشريعات والرقابة التي تفتح آفاقًا للنشاط االقتصادي، وتجعل من الوطن بؤرة للحياة، وهو ما كان 

يتطلب من الجهة التشريعية رقابة وشفافية لتعزيز  وسائل المحاسبة ، غير أن واقع الحال كان يقول غير ذلك، فقد أنشغل النواب في خدمة مصالحهم 
الضيقة إلى الدرجة التي نسوا معها دورهم التمثيلي لمصالح األمة، وعطلوا دورهم الرقابي والتشريعي ، بمعنى أن المجلس قد حكم على دورته 

بالجمود.
لقد أظهرت الدراسات واستطالعات الرأي أن الثقة بالمجلس في دورته سالفة الذكر كانت متدنية ولم يشعر معها المواطنون أن المجلس يقوم بأدواره 

الدستورية والرقابية والتشريعية ومساءلة الحكومة واإلشراف على اإلنفاق العام.
وأظهرت الدراسات أن تشريعات اقتصادية مهمة ظلت معلقة، ومنها مشاريع قوانين الضريبة واالستثمار والعمل وغيرها، األمر الذي أخرّ معالجة 
التشوهات التي تكتنف بعض المفاصل االنتاجية ، والتشريعات التي تسهل استقطاب االستثمارات الخارجية وتمنحه الثقة وتشجع رأس المال المحلي 
على زيادة نشاطاته، ولم يستطع المجلس السابق معالجة االنكفاء في غير ذلك من المجاالت، فكانت اإلرادة الملكية ذات بعد شمولي إلعادة تنظيم 
الحياة السياسية واالقتصادية وفق برامج قابلة للقياس االنتاجي والزمني، وهي رؤية تنطلق باألساس من ضرورة اإلصالح مقترنة بالتنمية والتنوير.

لقد أراد جاللة الملك للمراجعة أن تنطلق من بوابة البرلمان، بإعادة النظر في قانون االنتخاب وارتداداته اإلدارية وتطوير اإلجراءات االنتخابية بتوسيع 
فكرة الالمركزية كوسيلة لتعميق المشاركة وصنع القرار، وتطوير األداء الحكومي بتحمل المسؤولية لمواجهة التحديات باجتراح تشريعات وبرامج 

يمكنها معالجة االختالالت االقتصادية وانعكاساتها االجتماعية.
وخالصة القول أن برامج الحكومة االقتصادية، وتطوير التشريعات واإلصالح ستكون متغير نجاحها، وفرصتنا في التقدم والنهوض.
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ستي سكيب

اإلستثمار  في التأمين

االستثمار في القطاع المصرفي

76 األعرج : »لبنان والمهجر«..
عنوان القوة المالية في القطاع المصرفي

االستثمار في القطاع المصرفي









أبو سمرة: العمل بنسبة الحافالت 
إلى سيارات الركوب المتوسطة 

خطر يهدد القطاع

»ســارية« 
نموذج للخبرة والمهنية العالية في تأجير الحافالت

ملــــــف العــــــــدد
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األسطول  حجم  حيث  من  الحافالت  تأجير  شركات  أكبر  من  تعتبر 
واالستثمار في البنية التحتية ورأس المال وعدد العاملين باألردن، حيث 
يبلغ رأسمال الشركة المدفوع 4 ماليين دينار في حين يصل حجم رأس 
المال العامل إلى ضعف المبلغ، كما وان رحلتها في السوق المحلي بدات 
المؤسسات  لنخبة من  الحافالت  في عام 2003 بتقديم خدمات تأجير 

العامة والخاصة على حد سواء .

الشركة األردنية للحافالت »سارية« ال تقف اهدافها عند هذا المستوى 
إلى  ليصل  زيادة أسطولها  للشركة خطة طموحة تشمل  ان  فقط بل 
125 مركبة في نهاية العام المقبل 2010، اضافة الى تغزيز دخولها 

الملكة  مطار  خط  بتشغيلها  الشركة  بدأته  والذي  العام  النقل  قطاع 
علياء الدولي منذ عام 2007، كما وان للشركة فرعًا في مدينة العقبة 
يخدم بشكل أساسي سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة اضافة 

الى نخبة من الشركات العاملة هناك .

وفي مقابلة لـ«النشامى« مع رئيس مجلس إدارتها معروف أبو سمرة، 
تأجير  بالتميز في قطاع  اإلستمرار  ًعلى  حاليا  الشركة تحرص  أن  أكد 
نوعية  هو  منافسيها  عن  »سارية«  يميز  ما  ان  الى  مشيرا  الحافالت، 
زبائنها من الشركات المعروفة والمتميزة وصاحبة الريادة في قطاعاتها، 

وكذلك نوعبة الحافالت المستخدمة في أسطولها.

»ســارية« ...

أبو سمرة: العمل بنسبة الحافالت إلى سيارات 
الركوب المتوسطة خطر يهدد القطاع

نموذج للخبرة والمهنية العالية في تأجير الحافالت

ملـــــــف العـــــــدد
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انه  ابو سمرة  أشار  األردن،  الحافالت في  تاجير  وحول مستقبل قطاع 
الكبرى  المحلي والمشاريع  التي يشهدها االقتصاد  النهضة  على ضوء 
المنفذة والمزمع تنفيذها على المدى القريب فان مستقبل هذا القطاع 
»مطمئن ويبشر بالخير«، كون قطاع النقل في األردن أضحى من أهم 
القطاعات المحلية، لكن في المقابل هنالك بعض المعيقات والتحدايات 

التي تواجهه.

تأجير  قطاع  وفي  والمعيقات  التحديات  من  الكثير  هنالك  ان  وقال 
الحافالت ابرزها واخطرها تحديد نسبة سيارات الركوب المتوسطة إلى 
قطاع  تهدد  فانها  الشركة  باسم  تسجيلها  يمكن  والتي  الحافالت  عدد 
التأجير بشكل عام وتمنع توسعه، ذلك أن هذه النسبة يجب أن تترك 
لظروف السوق وحاجاته، مشيرا في الوقت نفسه ان هذه النسبة منعت 
منها  الهامة  القطاعات  من  لعديد  خدماتها  تقديم  من  التأجير  شركات 
فيه   اإلستثمار  يتطلب  والذي  المثال  على سبيل  المدارس  )نقل طالب 

سيارات الركوب المتوسطة بنسبة أكبر بكثير من الحافالت(.

ًلشركات  عائقا  يكون  سوف  المعادلة  بهذه  العمل  استمرار  أن  وأضاف 
التأجير في هذا القطاع ومهددا حقيقيا لوجودها في المستقبل، مشيرا 
ان  اال  »سارية«  خدمات  على  الطلب  إرتفاع  من  الرغم  وعلى  انه  الى 
 )  1 :  2 ( بما ال يتجاوز  المتوسطة  الركوب  إلى  الحافالت  تحديد نسبة 
يشكل العائق الرئيسي لتوسع الشركة التي بدأت مزاولة أعمالها بعشر 

حافالت وتطورت فيما بعد لتمتلك حاليا 96 مركبة مختلفة األحجام.
 

وكشف أبو سمرة أن الشركة بصدد تجهيز حافالت صغيرة خاصة فقط 
نقل  مجال  ًلدخول  جاهدة  الشركة  وتسعى  كما  األعمال  رجال  بخدمة 
حتى  أو  إليها  المشار  النسبة  تعديل  بعد  والجامعات  المدارس  طالب 

إلغائها .

وتوقع أبو سمرة أن يشهد قطاع تأجير الحافالت رواجا ً وتطورا ً الفتا، 
ذلك الزدياد أعداد الشركات الراغبة في اإلستئجار والتخلص من أعباء 
تشغيل حافالتها الخاصة، كما وأن دخول العديد من الشركات اإلقليمية 

زيدان: بعثرة الصالحيات وضعف الرقابة ابرز اسباب تراجع 
مستوى خدمات النقل
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البنية  كبيرة في  بتنفيذ مشاريع  والبدء  المحلي  السوق  الى  واألجنبية 
التحتية وغيرها تساهم في زيادة الطلب على خدمات تأجير الحافالت، 
كما وان الرتفاع أسعار المحروقات دورًا ايضا في تنشيط هذا القطاع، 
بدوره  الذي  الخاصة  للمركبات  الشركات  إقتناء  كلف  ارتفاع  خالل  من 

سيعمل على زيادة الطلب على خدمات شركات التأجير.

في المقابل أكد مدير عام الشركة األردنية للحافالت »سارية«  أسعد 
تاجير  لإلستثمار في هذا قطاع  داعيا  أبو سمرة،  إليه  ما ذهب  زيدان  
مشيرا  الترخيص،  هذا  بنود  بعض  وتحديث  تعديل  شريطة  الحافالت 
أنه بالرغم من »حداثة« هذا القطاع في األردن إال أن الفرصة ثمينة في 
الوقت الراهن لإلستثمار فيه، حيث بلغ عدد شركات التأجير المرخصة 

إلى ) 19 ( شركة تمتلك ما قارب)350( مركبة .

من  العديد  على  سلبا  أثرت  والتي  العالمية  المالية  األزمة  أن  وقال 
زيادة  خالل  من  القطاع  هذا  تنشيط  في  ساهمت  األردنية  الشركات 
الطلب على خدمات التأجير، حيث عمدت الشركات الكبرى بشكل خاص 
وزبائنها  موظفيها  نقل  خدمة  أن  وجدت  عندما  نفقاتها  تخفيض  إلى 

تتوفر في السوق وبكلفة مناسبة.

وعلى الرغم من النجاح والتطور الذي حققه قطاع تأجير الحافالت في 

المملكة، إال أن األمر وبحسب زيدان ال يخلو من بعض المعيقات وأبرزها 
ومزاحمتها  النقل  في  الخاصة  المركبات  »إستخدام  الخاص  النقل 
لقيادة  المؤهلين  السائقين  أعداد  في  النقص  إلى  إضافة  للشركات«، 
حافالت ومركبات النقل العام، وضعف الدعم وإرتفاع بدالت اإلستثمار 
أدى  ان  كل ذلك  الى  العام دون غيرها، مشيرا  النقل  لبعض خطوط 
إلى إنخفاض مستويات الخدمة المقدمة واتجاه المواطن إلى اإلستغناء 

واإلستعاضة عنها باستخدام المركبات الخاصة.

وقال »ان األردن يعد من أعلى النسب في استخدام المركبات الخاصة 
ان  حيث  الحافالت،  وبخاصة  العام  النقل  مركبات  لمستخدمي  وأدناها 
العام ودائرة  جميع الدراسات التي قامت بها هيئة تنظيم قطاع النقل 
أعداد  زيادة  وان  كما  ذلك،  تؤيد  الكبرى  عمان  أمانة  في  العام  النقل 
إضافي  دليل  هو  األخيرة  السنوات  في  المملكة  في  الخاصة  المركبات 

على تدني مستويات الخدمة«.

إستثمارًا  يتطلب  العام  النقل  اإلستثمار في قطاع  أن  إلى  زيدان  وتابع 
في البنية التحتية أوالً ، وضرورة توفير الدعم الحكومي له بالتشريعات 
لتعزيز الثقة باإلستثمار فيه، إضافةً  إلى تعزيز المنافسة واإلبتعاد عن 

تركيز واحتكار تقديم خدمات النقل العام.

الشركة بصدد تجهيز حافالت خاصة لخدمة رجال األعمال

ملـــــــف العـــــــدد
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على  العام  النقل  قطاع  تنظيم  هيئة  إصرار   ً مجددا  زيدان  وانتقد 
استمرار العمل بنسبة الحافالت إلى سيارات الركوب المتوسطة الممكن 
قدرة  بالحد من  النسبة  التأجير، حيث تسببت هذه  لشركات  ترخيصها 
الى  مشيرا  خدماتها،  وتوسيع  أسطولها  تعزيز  على  التأجير  شركات 
والعامة على حد سواء  الخاصة  الشركات  واحتياجات  الطلب  أن طبيعة 
إلى الطبيعة الجغرافية للعاصمة بشكل خاص أدى إلى وجود   ً إضافة 
طلب على سيارات الركوب المتوسطة )الكوستر( وبنسبة 85% مقابل 
15% نسبة الطلب على الحافالت، واألمر طبعاً  عائد إلى أعداد العاملين 
اإلرتفاع  إلى   ً إضافة  سكناهم،  مناطق  وتنوع  الخاصة  الشركات  في 
 ً مقارنة  تشغيلها وصيانتها  وكلفة  الحافالت  في  اإلستثمار  الكبير في 

بسيارة الركوب المتوسطة.

وكشف ان نسب مشاركة سيارات الركوب المتوسطة في الحوادث عند 
الشركة »سارية« غير موجودة على الرغم من امتالك الشركة لـ )56( 
نسب  في  اإلرتفاع  عن  الحديث  »ان  مؤكدا  متوسطة،  ركوب  مركبة 
مشاركة سيارات الركوب المتوسطة في الحوادث عائد إلى نمط القيادة 

وأخطاء السائق وفي بعض األحيان«.
 

أي  على  الحصول  تستطع  لم  الحافالت  تأجير  شركات  أن  وأضاف 
الركوب  سيارات  إلى  الحافالت  عدد  نسبة  تثبيت  حول  منطقي  تبرير 
اإلزدحامات  من  التخوف  يكون  أن  نفسه  الوقت  في  نافيا  المتوسطة، 
كون  القرار  هذا  وراء  المركبات  تلك  ترخيص  عن  الناتجة  المرورية 
نسبة المركبات المتوسطة والمسجلة في شركات التأجير ال تتعدى %1 
المركبات، كما وأنه ال يُـعقل شراء حافلة )ال يوجد  بالمئة من مجموع 

عليها طلب في سوق التأجير( بمبلغ ال يقل عن 130 الف دينار من أجل 
ترخيص سيارتي ركوب متوسطة، منوها الى انه يصبح من المستحيل 
الهدر  الظروف وهذا  التأجير في ظل مثل هذه  استمرار عمل شركات 

الغير مبرر في الموارد.

بتعزيز  التأجير  شركات  تقم  لم  عام  من  أكثر  ومنذ  أنه  زيدان  وتابع 
تكون  سوف  بها  العمل  استمرار  أثار  وأن  النسبة  لتلك   ً تبعا  أسطولها 

»كارثية« لى القطاع في المستقبل القريب .
وتطرق زيدان إلى موضوع بعثرة صالحيات النقل، فعلى سبيل المثال 
فإن خط مطار الملكة علياء الدولي يعاني من سوء في توزيع المهام 
والصالحيات بين وسائط النقل العاملة وهي ) تكسي المطار - باص 
المطار - شركات تأجير السيارات - شركات النقل السياحي المتخصص 
المركبات  من  العديد  عمل  إلى   ً إضافة   )... الحافالت  تأجير  شركات   -
الخاصة التي تعمل من منطقة الدوار السابع  باتجاه المطار وبالعكس 

.

وقال إن بعثرة الصالحيات في مطار الملكة علياء الدولي بين أكثر من 
الخطوط  أكثر  من  المطار  أن يصبح خط  إلى  أدى  ثالث جهات رسمية 
تعرضا للفوضى واإلعتداء على المشغلين على الخط المذكور، مشيرا 
الى ان إلقاء المسؤولية كاملة  على إدارة السير في ضبط المخالفات 
واإلعتداءات ليس من العدل ذلك أن تنظيم عمل كافة الجهات في مطار 
الملكة علياء الدولي ليس مسؤولية إدارة السير وحدها، كما وان غياب 
الرقابة والمتابعة من الجهات صاحبة الصالحيات األخرى يساهم بشكل 

كبير في هذه الفوضى.
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وفد عسكري سوداني يطلع 
على منجزات »المدن الصناعية«

المجالي يرعى ندوة حول »النظام األردني 
لضمان ائتمان الصادرات«
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عامر  المهندس  األردنية  الصناعية  المدن  مؤسسة  عام  مدير  أكد 
من  يطور  أن  الماضي  العقد  خالل  استطاع  األردن  أن  المجالي 
تتناسب مع  اإلقتصادية وأن يؤسس لمرحلة  استراتيجياته وسياساته 
الى  خبراته  لنقل  األردن  استعداد  مبديا  العالمية،  المستجدات  كافة 

جميع البلدان العربية.

وقال خالل إستقباله الوفد العسكري الرسمي السوداني برئاسة العقيد 
كافة  بإطالع  دومًا  يرحب  األردن  أن  الكباشي  طه  األمين  الحقوقي 
ال  المجاالت  بشتى  اإلقتصادية  التطورات  مختلف  على  العربية  الدول 
سيما في مجال المدن الصناعية التي تميزت وأصبحت نموذجًا يحتذى 

به في المنطقة ككل.

إلطالع  ثمينة  فرصة  تشكل  الزيارة  هذه  أن  المجالي  واعتبر 
السودانيين على منجزات مؤسسة المدن الصناعية األردنية في مجال 
الحالية  ومشاريعها  الصناعية  المدن  وتسويق  وتطوير  وإدارة  بناء 
والمستقبلية، مشيرا الى انه سبق وأن إستفادت عدة دول عربية من 
التجربة األردنية في هذا المجال منها ليبيا وسوريا واليمن والسعودية 
وفلسطين والجزائر وغيرها، مبديًا إستعداد المؤسسة إلثراء المسيرة 
وتبادل  الجانبين  بين  الخبرات  تبادل  من خالل  السودان  في  التنموية 

الزيارت وتوقيع العديد من اإلتفاقيات الثنائية. 

 المؤسسة مستعدة لنقل تجربتها الناجحة
الى جميع البلدان العربية

وفد عسكري سوداني يطلع 
على منجزات »المدن الصناعية«

مشــــــروع العـــــدد
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والحوافز  األردنية  اإلستثمارية  بالبيئة  الكباشي  أشاد  جانبه  من 
المقدمة للمستثمرين في مختلف القطاعات ومنها القطاع الصناعي، 
يعد  الصناعية  المدن  مجال  في  األردنية  التجربة  واقع  أن  إلى  مشيرًا 
التي ستأخذ منحى جديدًا  العربية  الصناعة  مثااًل يفتخر به في مجال 
العالم  دول  منها  تعاني  التي  الظروف  ظل  في  خاصة  أكثر  ورواجًا 

نتيجة األزمة االقتصادية العالمية.

لزيارة  األردنية  الصناعية  المدن  لمؤسسة  دعوته  الكباشي  ووجه 
المدن  مجال  في  السودانية  التجربة  واقع  على  واإلطالع  السودان 
إتفاقيات  من  العديد  لعقد  الترتيب  حاليًا  يجري  أنه  منوها  الصناعية، 
التعاون بين الجانبين األردني والسوداني في المجال الصناعي سيعلن 
إلى  مشيرًا  الترتيبات،  كافة  إتمام  لحين  القريب  المستقبل  في  عنها 
أنه سبق وأن البلدين قد وقعا العديد من اإلتفاقيات في مجال النقل 
البحري وعدد من المشاريع الصناعية إضافة إلى المزيد من الشراكات 

خالل الفترة األخيرة.

الزيارة استمع الوفد إلى إيجاز عن دور مؤسسة المدن  وعلى هامش 
الصناعية ومشاريعها الحالية والمستقبلية وواقع التجربة الناجحة لها 
بزيارة  الوفد  قام  كما  عامًا،  ثالثين  من  أكثر  مدى  على  تمتد  والتي 

لمكتب خدمات المستثمرين واطلع على آلية عمل مكتب الخدمات الذي 
يمثل النافذة اإلستثمارية لكافة المستثمرين.

الصناعية  الثاني  عبداهلل  مدينة  في  الدائم  المعرض  الوفد  زار  كما 
بجولة  الوفد  وقام   ، المدينة  تنتجها  التي  الصناعات  أبرز  على  وإطلع 
ميدانية في مدينة عبداهلل الثاني ابن الحسين الصناعية شملت عدداًَ 

من المصانع فيها.

األردنية  الصناعية  المدن  مؤسسة  عام  مدير  رعى  اخرى   جهة  من 
القروض  لضمان  األردنية  الشركة  عقدتها  التي  التعريفية  الندوة 
اهلل  عبد  مدينة  في  الصادرات(  ائتمان  لضمان  األردني  )النظام  حول 
الثاني الصناعية في سحاب بحضور نائب رئيس جمعية المستثمرين 
في  اإلهتمام   وأصحاب  الصناعيين  المستثمرين  من  وعدد  األردنية 

مجال إئتمان الصادرات.  
  

وقال المجالي أن موضوع تنمية الصادرات الوطنية وتنميتها قد حظي 
بإهتمام واسع في اآلونة األخيرة وأخذ يتصدر إهتمام كافة السياسات 
الحركة  على  كبرى  أهمية  من  له  لما  واإلستثمارية  اإلقتصادية 

اإلستثمارية بكافة اقطابها وأشكالها.

 المصدّر األردني يتمكن بفضل توفر الضمان من زيادة صادراته إلى الدول 
التي يتعامل معها وولوج أسواق جديدة عن طريق منح تسهيالت بالسداد
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أشكال  ايجاد  األردن عملت على  العالم ومنها  دول  أن مختلف  وأضاف 
من  ممكن  قدر  أكبر  إلى  والدخول  صادراتها  زيادة  شأنها  من  عدة 
األسواق اإلقليمية والمحلية لتسويق منتجاتها مع ضمان كافة إجراءات 
التصدير وبُعدها عن المخاطر التي قد تلحق بها ومن هذه اإلجراءات 
حقوق  ضمان  بموجبه  يتم  والذي  الصادرات«  إئتمان  ضمان  »نظام 
المصدر لجزء من قيمة صادراته في حال تعذر سداد المستلم األجنبي 

لقيمتها.

الوطنية  الصادرات  دعم  في  جهودها  وضمن  الحكومة  أن  الى  واشار 
لدعم  صمم  والذي  الصادرات  ائتمان  لضمان  األردني  النظام  أنشأت 
وتشجيع جهود المصدرين األردنيين على تنمية صادراتهم بما يؤدي 

إلى تحسين الميزان التجاري األردني وتوفير العمالت األجنبية.

كافة  أولت  قد  األردنية  الصناعية  المدن  مؤسسة  بأن  المجالي  واكد 
اإلجراءات  من  جملة  ضمن  إهتمامها  جل  لها  التابعة  اإلستثمارات 
والسياسات التي تكفل توفير كل ما يحتاجه المستثمر بما ينسجم مع 
التوجهات الملكية في دعم وإستقطاب اإلستثمارات المحلية واإلجنبية 

دليل  هو  اللقاء  هذا  أن  مشيرا  األردنية،  اإلستثمارية  للبيئة  وتعزيزًا 
المستثمرين  وجمع  اللقاءات  عقد  في سبيل  تبذلها  التي  الجهود  على 
بأصحاب القرار من كافة المؤسسات اإلقتصادية لتبادل وجهات النظر 

واإلستماع لكافة اآلراء بما فيه مصلحة بلدنا وإقتصادنا.

القروض  الشركة األردنية لضمان  ومن جانبه قال مساعد مدير عام 
النظام  تطوير  إلى  إنشائها  منذ  تسعى  الشركة  أن  الرشدان  مهند 
يساعد  بما  المحلية  والمبيعات  الصادرات  ائتمان  لضمان  األردني 
مشيدا  والخارجية،  المحلية  مبيعاتهم  زيادة  في  األردنيين  المنتجين 
والشركة  األردنية  الصناعية  المدن  مؤسسة  بين  التعاون  بعمق 
اإلقتصاد  على  بالنفع  ويعود  المستثمرين  مصلحة  الى  يفضي  الذي 

الوطني.

من جهة اخرى قال مستشار ضمان ائتمان الصادرات الدكتور عبداهلل 
حيلوز أن أي شركة صناعية تسعى إلى تسويق منتجاتها في السوقين 
المحلي أو الخارجي، كما ويسعى التاجر المحلي وكذلك المستورد إلى 
الحصول على احتياجاته من السلع والخدمات من أي مكان في العالم 

مشــــــروع العـــــدد
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حرية  ظل  في  ممكنا  ذلك  أصبح  انه  الى  مشيرا  الشروط،  بأفضل 
التجارة الدولية وسهولتها، مما زاد من حدة المنافسة بين المصدّرين 

للسلعة نفسها من مختلف دول العالم.

فيها  تتوفر  أن  يجب  المنافسة،  إطار  في  تدخل  سلعة  اي  أن  وأضاف 
في  وتسهيالت  المنافس  والسعر  بالجودة  تتلخص  شروط  ثالثة 
الجودة  ومستوى  األسعار  تقاربت  أو  تساوت  إذا  أنه  مشيرا  السداد، 
بين أكثر من مصدر للسلعة نفسها فإن زيادة التسهيالت في السداد 
من  احتياجاته  استيراد  يفضل  أن  للمستورد  الرئيسي  الدافع  يشكل 
مصدر دون غيره من المصادر، إاّل أن منح التسهيالت قد يكون محفوفا 
استالمه  إمكانية عدم  تتمثل في  والتي  للمصدّر،  بالنسبة  بالمخاطر 

قيمة صادراته في موعد السداد ألي سبب من األسباب. 
واشار حيلوز الى أن الشركة األردنية لضمان القروض توفر الضمان 
في  المتمثلة  التجارية  المخاطر  من  خطر  أي  ضد  األردنية  للصادرات 
استالم  أو رفضه  السداد  امتناعه عن  أو  إعساره  أو  المستورد  إفالس 
التجارية، والمتمثلة  المخاطر غير  المشحونة، وأي خطر من  البضاعة 
في إلغاء سلطات القطر المستورد لترخيص االستيراد أو وقفه أو عدم 
تجديده أو منعها إدخال البضاعة المشحونة أو عدم موافقة السلطات 
المختصة في القطر المستورد على تحويل قيمة البضاعة المشحونة 
استالم  عدم  حالة  وفي  التحويل.  على  الموافقة  منح  في  التأخر  أو 

المصدّر المضمون قيمة صادراته أو مبيعاته المحلية نتيجة ألي خطر 
من   %90 بنسبة  تعويضا  الشركة  له  تدفع  المضمونة  المخاطر  من 

قيمة خسارته.

كما وبين أن المصدّر األردني يتمكن بفضل توفر الضمان من زيادة 
صادراته إلى الدول التي يتعامل معها وولوج أسواق جديدة عن طريق 
منح تسهيالت بالسداد، دون اإلصرار على فتح اعتماد مستندي، وكذلك 
يمكنه الحصول على قيمة صادراته من أحد البنوك التجارية بشروط 
مناسبة بفضل توفر الضمان ودون الرجوع عليه في حالة عدم السداد 

من قبل المستورد، وكذلك الحال بالنسبة لمبيعاته المحلية. 

زيد  الصادرات  ائتمان  ضمان  إدارة  مدير  أكد  متصل  صعيد  وعلى 
الضمان  بنظام  شمولها  تم  التي  الصادرات  قيمة  مجموع  أن  الكايد، 
لدى الشركة األردنية لضمان القروض قد زاد على 500 مليون دوالر، 

وأن هناك قرابة 28 شركة قدمت على بوالص تأمين صادرات.

التعامل مع 180 بوليصة منها ما هو مخصص للتجارة  وقال أنه تم 
الصناعية  الشركات  أن  الى  مشيرا  الخارجي،  للتصدير  أو  المحلية 
على  وقدرته  لفاعليته  نظرا  الصادرات  إئتمان  نظام  نحو  اتجهت  قد 

الحماية بدل اإلعتمادات المستندية التي كانت متبعة في السابق.
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العواملة: افتتاح مول خاص 
لمنتجات المجموعة في صويلح، 

وآخر قريبا في مرج الحمام

مجموعــــة رتـــــاج
رائدة تصنيع المالبس النسائية في المملكة

لقــــــــاء العــــــــدد
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المجموعة تمتلك عالمات تجارية عالمية متنوعة 
تناســب جميـــع األذواق والشرائــح المختلفـــة

تعتبر من ابرز الشركات األردنية التي تعتمد على قدراتها الذاتية في 
قطاع  في  االساسي  استثمارها  الى  اضافة  فهي  والتسويق،  االنتاج 

االلبسة فان لها استثمارات اخرى عديدة في قطاعات اخرى حيوية.

خمس  مظلتها   تحت  تنضوي  التي  لإلستثمار  العالمية  رتاج  مجموعة 
شركات متخصصة في مجاالت استثمارية عديدة ومتنوعة في عدد من 
من  منتجاتها  لتسويق  خاصة  موالت  تمتلك  اليوم  اصبحت  القطاعات، 

االلبسة حيث تم افتتاح المول األول في منطقة صويلح باسم رتاج مول 
الحمام شامال  مرج  منطقة  في  آخر  مول  النشاء  دراسة  هناك  أن  كما 

لمنتجات المجموعة ومواد تسويقية أخرى.
العالمية  رتاج  لمجموعة  العام  والمدير  االدارة  مجلس  رئيس  وبحسب 
 1995 عام  اعمالها  بدأت  المجموعة  فان  العواملة  محمد  لإلستثمار 
كشركة تضامن، وفي العام 2004 بدأت بتأسيس شركات ذات مسؤولية 
دينار،  مليون   20 براسمال  انطلقت   2008 عام  بداية  ومع  محدودة،  
شعارها هو السعي لتلبية جميع رغبات المجتمع فيما يتعلق بالتصاميم 

العواملـة: مول 
صويلح باكورة 
لمــوالت أخرى 
فـي محافظـات 

المملكـة .

لقـــــــــاء العـــــــدد



27

و االسعار والنوعية، مشيرا ان لها عدة عالمات تجارية كل واحدة منها 
تخاطب شريحة معينة من المجتمع.

رتاج  مجموعة  استثمارات  لـ«النشامى«  حديثه  في  العواملة  ويتناول 
قطاع  في  الخصوص  وجه  وعلى  المملكة  في  لإلستثمار  العالمية 

االلبسة ومدى تأثير االزمة االقتصادبة العالمية على نشاطاتها.

ان االستثمار في قطاع االلبسة  يمكن وصفه بـ«الجوهري«  ويقول 
لديها  يتوفر  النه  وذلك  للمجموعة،  واالبرز 
هذا  في  والتفوق  للتميز  الكاملة  الحلقات 
»االقمشة«،  الخام  المادة  وهي  التخصص 
على  العمل  الى  اضافة  التصنيع،  وجودة 
عدة  تاسيس  تم  انه  مشيرا  العمالء،  خدمة 
هذا  في  التقدم  و  التفوق  لضمان  شركات 

المجال.

ويوضح بان مجموعة رتاج العالمية لإلستثمار 
تضم تحت مظلتها خمس شركات متخصصة 
ومختلفة  متنوعة  استثمارية  مجاالت  في 
والعقارات،   ، االلبسة  وهي  القطاعات 
المجوهرات و االحجار الكريمة، حيث ساعدها 
والحصول  التكامل  تحقيق  في  التنوع  هذا 
االولى  المراتب  منحتها  تنافسية  ميزة  على 
في القظاعات التي تستثمر بها ال سيما قطاع 

االلبسة.

الخمس   الشركات  العواملة  ويستعرض 
لإلستثمار  العالمية  رتاج  لمجموعة  التابعة 
االقمشة،  لتجارة  الوحدة  شركة  وهي 
و  االلبسة،  لتصنيع  الوحدة  مصنع  وشركة 
شركة روافد لتجارة االلبسة، وشركة راسيل 
االلكترونية  التجارة  وشركة  االلبسة،  لتجارة 

)Hijabyonline.com(، شركة رتاج للتصفية 
وتم افتتاح فرعها األول في صويلح.

ويبدأ العواملة بالحديث عن »الوحدة لتجارة 
شركة  عن  عبارة  انها  بالقول  االقمشة« 
  2006 عام  تاسست  محدودة  مساهمة 
وتزاول اعمال استيراد االقمشة ولوازم انتاج 

اوروبية   و  اسيوية  دول  عدة  من  الملبوسات 
ليتم بيعها داخل السوق المحلي اضافة الى االسواق العربية المجاورة، 
مشيرا الى انه يتم استخدام الجزء االكبر من المستوردات في عمليات 

التصنيع الداخلية للمجموعة.

بدايات  مع  انشاؤه  تم  فقد  االلبسة«،  لتصنيع  الوحدة  »مصنع  اما 

الطاقة  المجموعة، حيث ان عامل  عام 2008 لضمان جودة منتجات 
االنتاجية للمصنع تكرس  فقط لمنتجات الشركة، مشيرا الى انه تم 

تزويد المصنع بعمالة ماهرة في مجال التصميم والخياطة.

وينتقل العواملة للحديث عن »شركة روافد لتجارة االلبسة الجاهزة« 
عمليات  تمارس  انها  ليؤكد  المجموعة  شركات  ضمن  الثالثة  وهي 
عام  بشكل  النسائي  بالقطاع  المتخصصة  الجاهزة  الملبوسات  بيع 
اعمالها من خالل  تمارس  الشرعية بشكل خاص، حيث  والملبوسات 

من  المنتجات  وتسوق  »روافد«،  للشركة  المملوكة  التجارية  العالمة 
الشركة  أن  نفسه  الوقت  في  مؤكدا  والتجزئة،  الجملة  قطاع  خالل 
الهاشمي  تملك لغاية االن خمسة محالت تجارية في كل من مدينة 

الشمالي، الزرقاء، الرمثا، وإربد، والبقعة.
المجموعة  ادراة  ان  فيقول  االلبسة«،  لتجارة  راسيل  »شركة  اما 

شعار المجموعة جودة المنتج وتصاميم 
مبهرة ألصحاب الذوق الرفيع
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وحرصا منها على تلبية رغبات جميع الشرائح االجتماعية، فقد انشأت 
المالبس  لتقدم  »راسيل«  التجارية  العالمة  تملك  التي  الشركة  هذه 
االسالمية الصحاب الذوق الرفيع ولمن يبحث عن التميز في التصميم 
فروع  اربعة  افتتاح  تم  انه  موضحا  الموضة،  ولعالم  للحداثة  المواكب 
و  الشمالي  الهاشمي   ، اربد  الشركة في كل من  لتقديم منتجات هذه 

الزرقاء  وجبل الحسين وصويلح. 

ويقول ان انتاج هذه الشركة ال يقتصر فقط على االردن و انما يمتد 
الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  مثل  اخرى  عربية  دوال  ليشمل 
الجزائر  العاصمة  في  للشركة  مملوكة  موالت  يوجد  حيث  الشعبية، 
أن  إلى  ومشيرا  االلبسة،  من  المتميزة  االردنية  الصناعة  فيها  تعرض 

الشركة تمتلك لغاية اآلن في مدينة الجزائر خمسة فروع.
 

االلكترونية«  التجارة  لـ«شركة  حديثه  في  العواملة  وتطرق 
المكونة  الشركات  ضمن  من  الخامسة  وهي   )Hijabyonline.com(

لمجموعة رتاج العالمية للإلستثمار.

المجموعة  ادارة  ايمان  من  انطالقا  جاءت  انشائها  فكرة  ان  ويقول 
الوطني،  االقتصاد  لصالح  االقتصادية  العولمة  فوائد  »لتجيير« 
متخصصة  لتكون    2008 عام  بداية  في  الشركة  تأسست  حيث 
بتصدير  المساهمة  الى  االولى  بالدرجة  تهدف  االلكترونية،  بالتجارة 
كافة  الى  خاص  بشكل  الشركة  ومنتجات  عام  بشكل  االردن  منتجات 

موقـــع  باطالق  تجسدت  اعمالها  باكورة  ان  الى  مشيرا  العالم،  دول 
المنتجة من قبل  الشرعية  بااللبسة  المتخصص   ،Hijabyonline.com
شركات المجموعة، مبنيا انه سيتم اطالق عدة مواقع الكترونية اخرى 
متخصصة لبيع المنتجات االردنية المختلفة، باإلضافة الى شركة خاصة 
التجارة  المملوكة في مجال  لتقديم اإلستشارة والدعم لجميع شركات 

اإللكترونية والتسويق عبر اإلنترنت.

انه  العواملة  اكد  االلبسة،  صناعة  قطاع  في  لالستثمار  تقييمه  وحول 
التي  المستثمرين واالموال  التي تجذب  القطاعات في األردن  من أهم 
اسم  وايصال  نشر  في  وتساهم  كما  المحلي،  االقتصاد  ترفد  بدروها 

المملكة األردنية الهاشمية الى كافة دول العالم.
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يعاني  العواملة  انه وبحسب  اال  األردن  االلبسة في  نجاح قطاع  ورغم 
من بعض الصعوبات والمعيقات ابرزها افتقار السوق المحلي للعمالة 
النسائية،  خاصة  االلبسة  صناعة  في  والمتخصصة  الجاهزة  االردنية 
اضافة الى ارتفاع كلف االنتاج بسبب ارتفاع المواد الخام من بلد المنشأ 
التي يتم االستيراد منها، مما يحد من الميزة التنافسية للمنتج االردني 

سواء في السوق المحلي او االسواق الخارجية.

اما فيما يتعلق بالجوانب االستثمارية االخرى 
لمجموعة رتاج العالمية لإلستثمار، أكد رئيس 
انه  للمجموعة  العام  والمدير  االدارة  مجلس 
تم تاسيس شركة تعنى باالستثمار في كل 
واالحجار  والمجوهرات،  العقارات،  قطاع  من 

الكريمة تسمى )شركة رتاج لالستثمار(.

حديثه  في  العواملة  ينتقل  اخرى  جهة  من 
العالمية  االقتصادية  االزمة  تداعيات  الى 
االلبسة،  بقطاع  الحقته  التي  الضرر  ومدى 
الكبير  االثر  تركت  االزمة  تداعيات  ان  ليقول 
على هذا القطاع الحيوي كما حصل في جميع 
األردن  على  تأثيره  ولكن  االخرى،  القطاعات 
ويمكن  الدول  بعض  من  اقل  بنسة  كان 
من  يعتبر  األردن  الن  بـ«البسيط«،  وصفه 
بشكل  االستيراد  على  تعتمد  التي  البلدان 
عام، لكن في المقابل كان النخفاض أسعار 
ايضا  تأثر  الذي  العالمية  االسواق  النفط في 
باالزمة االثر االيجابي على االقتصاد الوطني 
عملت  التي  االنتاج  كلف  انخفاض  حيث  من 
للمنتج  التنافسية  القوة  زيادة  على   بدروها 

االردني.

االستفادة  استطاعت  المجموعة  ان  واضاف 
من االزمة االقتصادية العالمية وتداعياتها، 
كمية  وزادت  انشطتها  توسعت  حيث 
ان  السابق، مشيرا  أكبر من  انتاجها بشكل 
وفر  الماضية  السنوات  خالل  االدارة  حسن 
استخدامها  تم  نقدية  أمواال  للمجموعة 

بالمنفعة  سيعود  الذي  االمر  التوسعة  عمليات  في  السليم  بالشكل 
وتحقيق االرباح للمجموعة في السنوات المقبلة.

وحول أهداف مجموعة رتاج العالمية لإلستثمار، أكد العواملة ان شعار 
للوصول  تسعى  التي  والحدود  واهدافها  تطلعاتها  مدى  يبين  الشركة 

موديـــالت متعـــددة ومتنوعــــة 
تناســـب كافــة شرائــح المجتمـــع

اليها في المستقبل، فشعارها هو »ان السماء هي حدودنا«.
 ويقول أن لكل مرحلة يوجد لها أهداف خاصة بها تحددها الظروف، ومن 
الثالث  خالل  المجموعة  تحقيقها  على  تعمل  التي  االهداف  هذه  جملة 
االلبسة تسعى  انه على صعيد قطاع  ايجازها  المقبلة يمكن  السنوات 
اليجاد سلسة متكاملة من منتجات االلبسة النسائية تغطي مختلف مدن 
المملكة، اما على صعيد القطاعات االستثمارية األخرى، فان المجموعة 

تسعى للتوسع في قطاع التجارة االلكترونية اليصال المنتجات االردنية 
المختلفة الى كافة ارجاء العالم.

  
وبين العواملة انه سوف تصبح المجموعة الوكيل الحصري لعدة وكاالت 

عالمية معروفة بقطاع األلبسة النسائية.
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من  تعبر  وبوابة  بالبنان،  له  يشار  علميا  وصرحا  منبرا  تعتبر 
خاللها االجيال حاملين معهم حضارة االجداد و موروث االباء و 

آمال  االمــة الى مستقبل يعد بمزيد من الرفعة.

لتكون  التطور  عن  وتبحث  المستقبل  الى  دائما  تنظر  والنها 
في  وتطبيقها  ونقلها  المعرفة  على  الحصول  في  سباقة 
ابتكار  في  الحديثة  المدارس  ابرز  من  اليوم  أصبحت  األردن، 

النظم الدراسية وتخريج الطالب االكفاء.

المعلم  دور  على  وتشدد  تؤكد  التي  الحديثة  النظم  مدارس 
التي  النجازاتها  نتيجة  اليوم  أضحت  والمعرفة،  العلم  رسالة  نشر  في 
حققتها خالل السنوات الماضية شريكا مهما في بناء األردن من خالل 

تحديد مستقبل اجياله. 

وبحسب المديرها العام الدكتور مصطفى العفوري فان قطاع التعليم 
والخاص،  العام  القطاعان  هما  مهمين  جزئين  من  يتكون  األردن  في 
التعليم في األردن يشهد تنافسا بين  مبديا استغرابه ممن يقول بان 

التعليم الخاصة والعام.

وقال خالل مقابلة مع »النشامى« ان التعليم الخاص وجد ليساعد في 
شريكا  يتعبر  فهو  وبالتالي  العام  التعليم  في  الحاجات  بعض  تغطية 
على  الواجب  ومن  األردن،  في  التعليم  بمستوى  النهوض  في  اساسيا 

دعمه  ثم  ومن  واستيعابه  ذلك  تفهم  المملكة  في  القطاعات  كافة 
لتحقيق اهدافه النه بالنتيجة النهائية سيعود بالخير والمنفعة والنماء 
على الطالب من جهة من خالل تزويدهم بالعلم والمعرفة والوسائل 
المتقدمة، والموظفين والمعلمين من جهة اخرى بزيادة فرص العمل 

فيها وتحسن وضعهم المعيشي واالقتصادي.

ويتطرق العفوري الى الدور الذي لعبه قطاع التعليم الخاص في المملكة 
ان  ليؤكد  األردن،  في  والتعليم  للتربية  قدمها  التي  النوعية  واالضافة 
المدارس الخاصة بمعظمها تقدم كل ما توفره وتقدمه مدارس القطاع 
العام من جاحات اساسية يتطلبها التعليم، مشيرا انه في نهاية المطاف 
نفس  لتحقيق  ويسعى  والطالب،  االبناء  رعاية  في  بقوم  الجميع  فان 
الدولة  صناعة  في  تساهم  اجيال  بانشاء  السامية  والغايات  االهداف 

الحديثة.

مدارس النظم الحديثة...
بوابــة العبــور ألجيــال المستقبــل

العفوري: القطاع الخاص 
هو شريك اساسي في 

عملية النهوض بالمستوى 
التعليمي في األردن

إستثمـــــار  مميــــــز
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القيم  نفس  غرس  الى  تسعى  والعامة  الخاصة  المدارس  ان  وقال 
والمبادىء، كما وانها تنمي وتتبنى نفس المثل، لكن ما يميز التعليم 
الخاص انه يستخدم بعض االساليب االضافية غير متوفرة في بعض 
االوقات في المدارس العامة، ابرزها االستخدام االوسع للتكنلوجيا في 
برامج التعليم من خالل توفير االجهزة التكنلوجية والوسائط التعليمية 
الخدمات  توفير  على  الكبيرة  القدرة  الى  اضافة  الحديثة،  االضافية 
الالمنهجية واالنشطة االضافية الداعمة بسهولة وتميز، مؤكدا في الوقت 
والتربوية  التعلمية  الكفاءات  توفير  على  الخاص  القطاع  قدرة  نفسه 
المتميزة في مكان واحد من خالل قدرته على تحسين مستوى الرواتب 

واالجور بما يالئم ويواكب المرحلة االقتصادية وبصورة ملحوظة.

حركة  فيها  يكون  عام  كل  في  مستمر  وبشكل  انه  العفوري  واكد 
والخاص  العام  القطاعين  بين  واالتجاهات  الفئات  كافة  ومن  متبادلة 
المكونين لقطاع التعليم في األردن، وهو أمر طبيعي يحدث في جميع 
الدول نتيجة لعدة اعتبارات اهمها الرغبة في تحسين االجور واالوضاع 
أو  المدرسة  بها  تتواجد  التي  المنطقة  دور  ان  الى  اضافة  المادية، 
عوامل  فجميعها  اخرى  الى  منطقة  من  واالنتقال  الطالب  أو  الموظف 
عام، مشيرا  االتجاهين في كل  بين  التنقل  استمرار حركة  الى  تؤدي 
الى ان المعسكرين العام والخاص في قطاع التعليم ليس منافسين بل 

مكملين لبعضهما البعض.

وحول موقع مدارس النظم الحديثة بين المدارس الخاصة في األردن، 
أكد العفوري انها تشغل موقعا متفدما بين زميالتها من مدارس القطاع 
النتائج، حيث ان مستوى النجاح في  الخاص بالمملكة وهو ما تعكسه 
ومن  الطليعة،  في  هي  ونتائجها  مرتفع  المدرسة  في  العامة  الثانوية 
في  بسخاء  باالنفاق  تقوم  فالمدرسة  العام  االنفاق  مستوى  جانب 
الى  اضافة  التكنلوجية،  ام  منها  التعليمية  كانت  سواء  المجاالت  كافة 
االنفاق على االنشطة الداعمة، اما على مستوى الرواتب واالجور فان 
كادر الرواتب في مدارس النظم الحديثة يعتبر من المستويات الجيدة 
والمتقدمة، وهذه االمور جميعها تشكل ابرز نقاط التفوق لديها وهو 

ما يمزها عن زميالتها.

الثانوية العامة باالضافة الى تطبيق  وقال ان التميز الالفت في نتائج 
التربية والتعليم خاصة  المدارسة الطرق الحديثة التي تفرضها وزارة 
على  الطالب  اقبال  زيادة  في  كبير  وبشكل  منها، ساهمت  التكنلوجية 

التسجيل في مدارس النظم الحديثة.

في  المتميزين  بالطلبة  المدرسة  قبل  من  الكبير  االهتمام  وان  كما 
والرياضة  الفنون  وحقول  االبحاث  ومشاريع  العامة  المعرفة  مجاالت 
واآلداب وحصول الكثيرين منهم على حوافز وخصومات ومنح دراسية 
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هذا  المدرسة،  وسمعة  صورة  تحسين  على  عملت  جميعها  مجزية، 
حيث  االنجاز،  هذا  في  ساهمت  مساعدة  عوامل  وجود  الى  باالضافة 
والمجتمع  األهل  مع  التواصل  جسور  مد  إلى  المدراس  سعي  يعتبر 
جميع  في  المدرسة  اسم  انتشار  في  ساهم  أمرا  ومؤسساته  المحلي 
وضع  في  المتواصل  سعيها  وان  كما  األردن،  في  التعلمية  المؤسسات 
البرامج التدريبية المستمرة للمعلمين، جميعها عوامل ساعدت في رفع 
مستوى وسمعة المدارس في المملكة االمر الذي عمل على زيادة اقبال 

الطالب وأولياء امرهم على تسجيل ابنائهم فيها.  

الظروف  الحديثة في ظل  النظم  لمدارس  المستقبلية  االهداف  وحول 

من  فيه  المستقبل  في  ان  العام  مديرها  أكد  الحالية،  االقتصادية 
متفائلة  بعين  الحديثة  النظم  مدارس  تنظر  حيث  الكثير،  المتغيرات 

يحدوها االمل في بناء جيل قادر على استيعاب العالم الجديد.

وقال انه في مدارس النظم الحديثة نظرت ومازالت تنظر لألحداث التي 
تحصل في العالم، كما وانها تبذل الجهد الكبير وتعمل من أجل ترك 
بصمة وموقع لها ضمن هذه االحداث، مشيرا ان المدرسة تنظر وتتابع 
أحدث ما يتوصل اليه الشرق والغرب في قطاع التعليم، حيث تحرص 
المعرفة وتوظيفها في  واقتناء  ان تكون سباقة في نقل  الحرص  كل 

األردن.

إستثمـــــار  مميــــــز
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قائمة مستأجري  إلى  انضمام شركة »إس بي إكس«  ليمتلس  اعلنت 
“الجاليريا“ في مشروعها »وسط المدينة جبل علي«. 

وقال نائب المدير التنفيذي لمنطقة الشرق األوسط في ليمتلس صالح 
التي  األعمال  لعدد متزايد من مختلف  “الجاليريا“ مقرا  أمين »أصبحت 
تشمل الخدمات المالية واالتصاالت والمواد الغذائية والهندسة والتجميل 
وأسلوب العيش والعمارة. وإذ نتطلع إلى الترحيب بمزيد من الشركات 
وتجار التجزئة في المستقبل القريب، فإننا ننتهز هذه المناسبة لنتقدم 

بالتهاني إلى شركة »إس بي إكس« على افتتاح مكاتبها الجديدة.«
ومن جهته قال المدير العام لشركة »إس بي إكس« في منطقة الشرق 
في  تواجدها  رقعة  توسيع  إلى  شركتنا  »تتطلع  ملكي  بشير  األوسط 
الشرق األوسط، وانتقالنا إلى “الجاليريا “ خطوة في هذا االتجاه، حيث 
ولهذا  العالمي  النمو  في  كبيرة  بحصة  األوسط  الشرق  سوق  يساهم 

فإننا واثقون بأن خطوتنا هذه ستزيد من الفرص المتاحة أمامنا.« 
ويبلغ عدد موظفي »إس بي إكس« في “الجاليريا “ 45 موظفا من بين 
1200 موظف يعملون في “الجاليريا “ لحساب شركات مثل إريكسون، 

كرافت فودز، لوريال، ستاندرد تشارترد بنك، بلوم بنك، برماستيليسا 
غارتنر وشركات أخرى. 

إكس« هي من ضمن 500  بي  فإن شركة »إس  بالذكر  الجدير  ومن 
الشركات  وأنجح  أكبر  فيها  تندرج  التي  »فورتشن«  قائمة  على  شركة 
العالمية، كما أنها واحدة من الشركات العالمية والمحلية التي استأجرت 
مقرا لها في أبراج مكاتب “الجاليريا “ ذات الدرجة األولى والتي تعتبر من 

أكثر المكاتب جاذبية في دبي من ناحية الموقع والجودة. 

والمساكن  المكاتب  فيها  تتوفر  مبان  ثمانية  من   “ “الجاليريا  وتتألف 
نافورات  و  خضراء  مساحات  تتوسطها  واالستجمام،  التجزئة  ومرافق 
وبرك مائية وأماكن متعددة لالسترخاء ومدرج يتسع لثالثمائة شخص، 
أو  بالسيارة  ظبي  وأبو  دبي  من   “ “الجاليريا  إلى  الوصول  يسهل  كما 
الحالي  الوقت  يتوفر في  تبعد بضع خطوات، حيث  التي  المترو  محطة 
في  جاهزة  فستصبح  السكنية  الوحدات  أما  للتأجير  تجارية  مساحات 

صيف العام المقبل 2010.

ملكي: »تتطلع شركتنا إلى توسيع رقعة تواجدها في الشرق 
األوسط، وانتقالنا إلى “الجاليريا “ خطوة في هذا االتجاه

»ليمتلس« تعلن انضمام  »إس بي إكس« 
إلى قائمة مستأجري »الجاليريا«  

أخبــــــــار العقـــــــار
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عبدالسالم  شادي  المهندس  تعيين  العقبة   تطوير  ادارة  مجلس  قرر 

العام  بداية  من  ابتداءا  العقبة  تطوير  لشركة  تنفيذيا  رئيسا  المجالي 

في  وعين  استقالته  قدم  الذي  فاخوري  عماد  للمهندس  خلفا  المقبل 

وقت الحق وزيرا لتطوير القطاع العام ووزير دولة للمشاريع الكبرى.

الجامعة   ،  The Citadel في  الجامعية  دراسته  أكمل  المجالي  وكان 

الرياضيات  مجال  في  البكالوريوس  شهادة  على  وحصل  العسكرية 

والعلوم العسكرية، ومن ثم حصل على شهادة الماجستير في هندسة 

البرمجيات من جامعة جورج واشنطن في الواليات المتحدة األمريكية. 

شؤون  تفهم  في  طويال  وباعا  واسعة  عملية  خبرة  المجالي  ويمتلك 

سرايا  لشركة  عاما  مديرا  كان  حيث  العقاري،  والتطوير  االستثمار 

العام  المدير  الى  اضافة  بيه«،  »تاال  لمشروع  تنفيذيًا  ورئيسًا  العقبة، 

لشركة »ترانس جوردان«.

ومن الجدير بالذكر ان المجالي كان عضوا في مجلس مفوضي سلطة 

منطقة العقبة االقتصادية الخاصة و مفوض اإليرادات والجمارك.

المجالـــي رئيســـا تنفيذيــا
لـشركة«تطويــر العقبــة«

أخبــــــار العــــــــدد



39

تطلعــــــات وآراء

بقلــم: خليل الجخيم

الكساد  زمن  منذ  عالمية  مالية  أزمة  أسوأ  اندالع  على  مر  واكثر  عام 
ثم  األمريكية  المتحدة  بالواليات  أواًل  ابتدأت  التي   1929 سنة  الكبير 
والخليجية  واآلسيوية  األوروبية  الدول  لتشمل  العالم  دول  إلى  امتدت 
باالقتصاد  مباشرة  اقتصادها  ترتبط  التي  النامية  الدول  الى  اضافة 
األمريكي، للتتحول فيما بعد الى أزمة اقتصادية عالمية اصابت مفاصل 

الحياة االقتصادية لعديد من دول العالم بالشلل التام.

فكان من تداعياتها ان العديد من البنوك والشركات العالمية انهارت أو 
أغلقت أبوابها ومنها من صمد الى حد انفق جميع ما يملك من اموال 

ساعده على الصمود ليبدأ رحلته من جديد.

ولعل تداعيات االزمة التي أثرت سلبا بشكل كبير على جميع مفاصل 
من  آخر  الى  قطاع  من  اختلفت  للدول،  االقتصادية  الحياة  ومرتكزات 
القطاعات المكونة لالقتصاد الكلي ألي دولة، فمن المعروف انها أول ما 
ابتدأت بضرب قطاع العقارات بما كان يعرف بـ »أزمة الرهن العقاري« 
البنوك  قطاع  لتصيب  انتقلت  ثم  االمريكية  المتحدة  الواليات  في 

والمصارف لتتسبب فيما بعد بالخلل في النظام االقتصادي العالمي. 

وفيما يتعلق بقطاع االلكترونيات واالجهزة الكهربائة يمكن القول بانه 
كان االقل تأثرا بتداعيات هذا االعصار العالمي لعدة اسباب اهمها عدم 
اتصاله بشكل مباشر بمسببات االزمة المالية، اضافة الى عدم استغناء 

المستهلك عنه كونه يعتبر من أساسيات ومكونات معيشته.

لمجمع  التابعة  الشركات  أحدة  هي  الخليلي  درويش  شركة  ان  وبما 
الشرق االوسط والمتخصصة في هذا القطاع وتعنى بشكل مباشر في 
العالمة  من  المجمع  لمنتجات  البيع  بعد  ما  وخدمات  التسويق  عمليات 
التاجرية العلمية »LG«، فانني استطيع القول أن تأثير االزمة المالية- 
االقتصادية العالمية على قطاع االلكوورنيات واألجهزة الكهربائة بشتى 

انواعها، كانت االقل تأثرا بهذه األزمة.

بديهيات  من  بل  ال  أساسيات  من  تعتبر  األجهزة  هذه  فان  جانب  فمن 
حياة المواطن في العصر الحديث، فال يخلو منزل في الوقت الراهن من 
ثالجة أو شاشة تلفاز أو مكيفات، لذلك فانه من الطبيعي ان يحافظ 
الخدمات  أخر فان نوعية وجودة  القطاع على حيويته، ومن جانب  هذ 
شجعت  القطاع  هذا  في  المتخصصة  العالمية  الشركات  تقدمها  التي 
التنافس فيما بينها وكانت النتيجة في نهاية المطاف لصالح المستهلك 
الذي حصل على كل ما هو جديد ويواكب المرحلة وبما يالئم احتياجاته 

وقدراته، مما حافظ على بقاء نسبة اقتناء هذه األجهزة على معدالتها 
السابقة.

في  واالستقرار  الحلول  ايجاد  في  ساهم  مما  فانه،  ذلك  الى  اضافة 
تمركز  االزمة هو  لعوائق ومطبات هذه  الشركة دون تعرضها  عمل 
عملها في األردن، وذلك لما يتمتع به من جهاز اقتصادي قوي مبني 
للشركة  واالستقرار  الراحة  عوامل  جميع  وفرت  سليمة  أسس  على 
االزمة  تداعيات  مع  التعامل  استطاعت  حيث  المنافسة،  والشركات 
على  وعمل  ومتطور  علمي  بشكل  العالمية  االقتصادية  المالية- 

الخروج منها باقل الخسائر مقارنة مع الدول االخرى.

ولعل خبرة الشركة التي امتدت ألكثر من 20 عاما جعلها تتميز عن 
مثيالتها من الشركات المنافسة بتفهمها الحتياجات السوق وتزويده بما 
يحتاجه من المنتجات الكهربائية خاصة تلك الصديقة مع البيئة التي 
 ،»Healthcare« تراعي الصحة، من خالل وجود نظام العناية الصحية
رائدة  توزيع  شبكة  بناء  من  الخبرة  هذه  بفضل  تمكنها  عن  فضال 
وتأسيس عالقة ثقة مع العمالء والزبائن ساهم في االبقاء على ثقة 
المستهلك وعمل على كسب ثقة الآلخرين مما ساهم بشكل مباشر 
على  عدم تراجع ارباح الشركة خالل 2009  الذي توقع وأصاب التوقع 
لتصبح  الشركة  اقتصاديا، حيث مكن  الصعوبة  بالغ  عاما  يكون  بان 

الرائدة في صناعة التقنيات االلكترونية واالجهزة الكهربائية.
 

لذلك فانه وبناء على جميع المعطيات التي سجلتها الشركة في هذا 
رهان  تكسب  ان  استطاعت  الشركة  بأن  نقول  أن  نستطيع  العام 
2009 بكل ثقة وهو ما يمكنها من المسير قدما في تنفيذ خططها 
التي رسمتها في العام المقبل 2010 خاصة بعد بدء انقشاع غيوم 

االزمة المالية العالمية واستقرار االقتصاد العالمي.

تحدي عام 2010
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»سيتي سكيب دبي 2009« .. الجدية في 
التحدي لتجاوز األزمة العالمية

»تطوير العقبة« الراعي الفضي
 لـ »سيتي سكيب دبي 2009«

»المناطق التنموية األردنية« 
تستعرض البيئة االستثمارية في األردن

»الشرق العربي« 
تكشف عن مشروعها الجديد 

بكلفة 30 مليون دوالر

»تطوير معان« تكشف عن تفاصيل المنطقة 
باعتبارها أحد أهم االستثمارات المستدامة 

امانة عمان: مطورو عقارات ابدوا رغبة 
بتطوير عدد من مشاريع االمانة في وادي 

عبدون

»ليمتلس«: تمت الموافقة المبدئية للحصول 
على تمويل الستئناف تنفيذ »سنايا عمان«

»مدائن النور« تكشف عن مشروعها 
الجديد في عمان بمشاركة األمانة

»نخيل« شاركت في الفعاليات دون 
مشاريع جديدة

ملحـــق خـــاص لسيتـــي سكيـــب دبـــــي
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ملحـــق سيتــــي سكيـــب

مشاركـــــة فعالــــة للشركــــات األردنيـــــة فـــــي المعـــــــرض

من المشاريع المعروضة

سلظة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

امين عمان الكبرى م. عمر المعاني

من المشاريع المعروضة

محمد الترك مدير عام منطقة معان التنموية

من اليسار صالح الكيالني والسفير األردني بدبي جمال الشمايلة وشادي المجالي

مدير عم شركة مدائن النور كمال العواملة يتصفح النشامى في المعرض
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مشاركـــــة فعالــــة للشركــــات األردنيـــــة فـــــي المعـــــــرض

من المشاريع المعروضة

يزن الشريدة/ أمانة عمانم. أروى الحياري/ شركة منطقة البحر الميت التنموية

من اليسار هاني عرابي وأمين عمان عمر المعاني ومعن سميحات وكمال العواملة

شركة تطوير العفبة

هيئة المناطق التنموية من المشاريع المعروضة
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»ستي سكيب دبي 2009« .... الجدية 
في التحدي لتجاوز األزمة العالمية

تحت ترقب المتخصصين والمهتمين بالمجال االستثماري العقاري والمالي 
وفي ظل ظروف األزمة المالية واالقتصادية التي يمر بها العالم، عقدت 
فعاليات النسخة الثامنة من معرض ستي سكيب دبي 2009 في محاولة 
ان يسهم في إعادة بذرة ثقة المستثمر لصناعة العقار مرة أخرى في 

المنطقة.

»الركود« هو  بات مصطلح  فانه  العالمي  االقتصادي  التراجع  وفي ظل 
طوال  كان  الذي  فالحدث  دبي2009«،  سكيب  لـ«سيتي  االبرز  العنوان 
السنوات الماضية قبلة المستثمرين والزوار، شهد تراجعا كبيرا هذا العام 

حيث غابت عنه األحداث والشركات الضخمة.

الجديدة،  والمشاريع  لإلعالنات  المعرض،  افتقد  فقد  مراقبين  وبحسب 
الثلث  بين  ما  عددهم  تراجع  الذين  المشاركين  على  الترقب  وسيطر 
والنصف وانخفض زواره بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي 2008 في 
حين انخفض عدد الشركات العارضة من 340 الى 218 شركة، ما دفع 
المنظمين إلى تقليص مساحته، كما وغاب النشاط اإلعالمي والتصريحات 

الصاخبة من أرجاء المعرض كما كان معتادا عليه في السابق.

دورة هذا  دبي  انعكست على  التي  العالمية  المالية  األزمة  وقد طاردت 
العام من المعرض حيث تم الغاء او تاجيل 476 مشروعا عقاريا وسكنيا 
وتجاريا في المعرض وذلك بحسب تقرير ستي سكيب لرصد المشاريع 
حول دبي،  لكنه في المقابل اشار الى ان دولة االمارات العربية المتحدة 
تبقي على معدالت مرتفعة من انشطة البناء والتشييد عبر كل القطاعات 

غياب المضاربين »والركود« العنوان االبرز للمعرض

ملحـــق سيتــــي سكيـــب
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حيث تصل القيمة االجمالية للمشاريع في االمارات الى 900 مليار دوالر.
هذا  المعرض  في  بقوة  األردني  القطاع  شارك  فقد  العادة  هي  وكما 
العام من خالل مشاريع تابعة ألمانة عمان الكبرى، والمناطق التنموية 
التي تضم كاًل من مناطق معان والمفرق واربد وعجلون والبحر الميت 
التنموية، اضافة الى مشاركة العقبة من خالل جناح ضم شركة تطوير 
العقبة وسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، كما وشارك ايضا في 

المعرض شركة راية للتطوير واالستثمار.

في المقابل زار ممثلون من القطاع الخاص األردني لبحث فرص تعاون مع 

مستثمرين عرب واجانب، حيث تمكنت شركة 
من  العقارية  لالستثمارات  العربي  الشرق 
الحصول على موافقة مبدئية من مستثمرين 
للدخول في مشروع متعدد االستخدام يقام 
على اطراف العاصمة عمان بكلفة تقدر 30 

مليون دوالر.

التنفيذي  المجلس  افتتحه ولي عهد دبي -رئيس  الذي  المعرض  وكان 
بدبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد شهد وقبل انطالقته 
عودة شركتي »نخيل« و«إعمار« المملوكتين إلمارة دبي، للمشاركة بعد 
مع  قرارهما،  عن  تعودا  أن  قبل  فيه،  المشاركة  عدم  نيتهما  كانت  ان 
االعالن بعدم تقديم مشاريع جديدة بحجة »التركيز« على تلك القائمة 

حاليا.

وعلى الرغم من تراجع المساحات المخصصة للمعرض بنسبة تتراوح 
بين 20 و30 % مقارنة بالدورات السابقة، حيث تجاوز عدد العارضين في 
سيتي سكيب دبي 2008 ألف عارض، إال أن »األمل« كان يراود المنظمين 

في أن تحققه الدورة الجديدة في ظل الصعوبات التي تواجه العقارات.
وعن تقييمه للدورة الثامنة من المعرض قال العضو المنتدب للشركة 
المنظمة لسيتي سكيب روهان مرواها، إن أنظار المراقبين والمستثمرين 
والمطورين العقاريين من أنحاء العالم كانت  تترقب أكثر من أي وقت 
السوق  في  التطورات  آخر  لمتابعة   2009 دبي  سكيب  سيتي  مضى 

العقارية في المنطقة وبقية دول العالم.

وأكد أنه على الرغم من تأثيرات األزمة االقتصادية العالمية وتداعياتها 
على القطاع العقاري في مختلف مناطق العالم، فإن سيتي سكيب واصل 
العالم  لتعريف  وشفافة  قوية  منصة  توفير  في  الرئيسي  دوره  لعب 
تبني  على  العمل  وتعزيز  المنطقة  في  المهمة  العقارية  بالتطورات 
إجراءات وحلول تسهم في معالجة الصعاب والتحديات التي تواجه قطاع 

االستثمار والتطوير العقاري فيه.

المشاركة األردنية في اضخم حدث 
عقاري في المنطقة
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السوق  وثوابت  اساسيات  عودة  العام  هذا  المعرض  »لقد شهد  واضاف 
وصغار  المضاربين  غياب  شهد  فقد  دبي،  سكيب  ستي  دورة  خالل 
المستثمرين، كما ولم نالحظ اي مظاهر او صفقات غير واقعية لمشاريع 
عقارية بل تعامل الجميع بمهنية وشفافية عاليتين تجاه مختلف االمور 
والقضايا التي تهم القطاع العقاري في المنطقة«. ومتابعة لهذا الحدث 
التطوير  و  االستثمار  قطاع  في  والعاملين  للمتخصصين  المكرس 
العقاري، كان لـ«النشامى« التواجد والمشاركة في المعرض، حيث قامت 
برصد المشاركة األردنية والمشاريع التي تم عرضها والكشف عنها فضال 
عن إلقاء الضوء على معرض ستي سكيب دبي وآراء الشركات األردنية 

المشاركة فيه.

 

»تطوير العقبة« الراعي الفضي لـ 
»سيتي سكيب دبي 2009«

لمنطقة  المركزية  التطوير  شركة  العقبة،  تطوير  شركة  شاركت 
العقبة االقتصادية الخاصة كراٍع فضي إلى جانب سلطة منطقة العقبة 

االقتصادية الخاصة في المعرض بغية تسويق القطاع العقاري في مدينة 
العقبة اضافة الى عرض الفرص االستثمارية والتعريف باالنجازات التي 

تم تحقيقها. 

 وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 
معالي المهندس حسني أبو غيدا »إن المشاركة الواسعة والفعالة لسلطة 
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة في المعرض 
عامة  العربي  المال  لرأس  األردن  يوليه  الذي  االهتمام  تأتي في سياق 
االقتصادية  التنمية  تحقيق  في  المساهمة  اجل  من  خاصة  والخليجي 
الفرص  من  واالستفادة  الخاصة  االقتصادية  العقبة  لمنطقة  الشاملة 

االستثمارية المتنوعة والواعدة التي توفرها«. 

 من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس عماد 
العقبة في معرض سيتي سكيب  فاخوري »إن مشاركة شركة تطوير 
مدينة  في  الفريدة  العقارية  االستثمارية  بالبيئة  التعريف  بهدف  تأتي 
أمام  العديدة  العقارية  الفرص االستثمارية  الضوء على  وإلقاء  العقبة، 
شركات  وتجارب  خبرات  على  واالطالع  والدوليين،  العرب  المستثمرين 

التطوير العقاري في المنطقة«.

فرصًا  توفر  الخاصة  االقتصادية  العقبة  منطقة  إن  فاخوري  وأوضح 
العالمية  االقتصادية  الظروف  ظل  في  حتى  وقيّمة  ثمينة  استثمارية 
التي  الدقيقة  والتطويرية  التنظيمية  الخطط  بفضل  وذلك  الصعبة، 
أمن  من  األردن  به  يتمتع  ما  جانب  إلى  لها  رسمت 
درجة  على  استثمارية  وبيئة  اقتصادي  واستقرار 
الجدوى  يعزز  مما  والجاذبية  التنافسية  من  عالية 
منطقة  في  االستثمارية  للمشاريع  االقتصادية 

العقبة االقتصادية الخاصة«. 

من  جملة  العقبة  تطوير  شركة  حققت  وقد 
االنجازات في مجال التطوير العقاري توّجت بتوقيع 
شركة  مع  عقاري  تطوير  اتفاقية  على  الحكومة 
المعبر الدولية لالستثمار اإلماراتية، والتي حصلت 
موقع  تطوير  حقوق  على  المعبر  شركة  بموجبها 
المحيطة  والمنطقة  العقبة  في  الرئيسي  الميناء 
به، إلنشاء مشروع مرسى زايد والذي سيسهم في 
احد  إلى  للعقبة  الشمالي  الكورنيش  تحويل موقع 
أهم المقاصد اإلستراتيجية للسياحة واألعمال في 
التنفيذ  قيد  أخرى  إلى مشاريع  باإلضافة  المنطقة 
على  فاخوري  أكد  حيث  الشمالي،  الشاطئ  في 
اإلستراتيجية  االقتصادية  العالقات  تعميق  أهمية 
عام  بشكل  العربية  اإلمارات  ودولة  األردن  بين 

وعاصمتها أبو ظبي بشكل خاص. 

شركة  جهود  ضمن  المشاريع  هذه  »تأتي  وأضاف 
منطقة  لسلطة  تطويري  كذراع  العقبة  تطوير 
المخطط  تنفيذ  في  الخاصة  االقتصادية  العقبة 
القطاعين  الشراكات بين  المعتمد للمنطقة من خالل تحفيز  الشمولي 
العام والخاص والتي تمثل أساس عمل شركة تطوير العقبة مما يعزز 

جاذبية االستثمار في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة«.

ملحـــق سيتــــي سكيـــب
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والترفيه  لألعمال  بوابة  إلى  العقبة  لتحويل  المبذولة  جهودها  وضمن 
الهالل  لمنطقة  وبوابة  األحمر  البحر  على  واللوجستيات  والسياحة 
الخصيب، توفر شركة تطوير العقبة فرصًا استثمارية للمطورين العرب 
واألجانب لالستثمار في المشاريع العقارية التي تم إطالقها في منطقة 
التطوير  مجاالت  في  جديدة  مشاريع  إلطالق  جديدة  أراضي  أو  العقبة 
العقاري السياحي والتجاري والسكني واللوجستي المتعدد االستعماالت 

والصناعات الخفيفة. 

كما وتوفر شركة تطوير العقبة فرصًا استثمارية متعددة في المشاريع 
السكنية كالقرى العمالية ومناطق المساكن الخضراء إلى جانب الفرص 
االستخدامات  ومنطقة  المركزية  األعمال  منطقة  في  المتاحة  العديدة 
كقصر  أخرى  مجاالت  في  االستثمار  إمكانية  إلى  إضافة  المتعددة، 
والتطوير  الترفيه  والفنادق ومناطق  العقبة  والمؤتمرات في  المعارض 
فرص  جانب  إلى  الصناعي  والقطاع  باللوجستيات  المتعلق  العقاري 
إدارة المرافق المختلفة، حيث تم إطالق مدينة مانشين هيلز السياحية 
في العقبة من خالل اتفاقية وقعتها الشركة مع شركة تعمير األردنية 
القابضة، والتي يقع المشروع ضمن منطقة تطوير تضم ثالث فعاليات 
والمدينة  الجامعية،  القرى  السكني/السياحي،  االستخدام  هي  رئيسة 
اإلعالمية، هذه المنطقة تعد جزءًا من الساحل الجنوبي لمنطقة سياحية، 
تم تحديدها في العام 2002 ضمن المخطط الشمولي األولي لمنطقة 

العقبة االقتصادية الخاصة. 

في  األساسي  العنصر  وهو  الدولي،  الحسين  الملك  مطار  ويمثل  كما 
شبكة النقل والمواصالت المتعددة األغراض في العقبة، أحد أبرز الفرص 
االستثمارية المتاحة بما يضمه من مجاالت االستثمار العقاري المتعلقة 
وأكاديميات  والسكنية  والسياحية  والتجارية  المالحية  االستخدامات  في 

الطيران واللوجستيات الجوية.

»المناطق التنموية األردنية« 
تستعرض البيئة االستثمارية 

للمناطق  الرئيسين  المطورين  مع  التنموية  المناطق  هيئة  استعرضت 
التنموية في األردن والممثلين بمناطق معان، المفرق، اربد، البحر الميت 
وجبل عجلون التنموية البيئة اإلستثمارية واإلعفاءات واالمتيازات في تلك 
المناطق، وذلك خالل مشاركتهم األولى في معرض سيتي سكيب دبي 

. 2009

التنموية  المناطق  أنموذج  لتقديم  التنموية  المناطق  مشاركة  وتأتي 
والفرص االستثمارية المتاحة في المملكة والتأكيد على الدور الهام الذي 
وتعزيز  االستثمارات  اجتذاب  نحو  األردن  في  التنموية  المناطق  تؤديه 
القدرة االقتصادية في المملكة وتهيئة بيئة استثمارية متطورة لألنشطة 

االقتصادية.

الكيالني  التنموية صالح  المناطق  وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة 
»إن مشاركة الهيئة والمناطق التنموية في سيتي سكيب دبي وللمرة 
وفي  المملكة  في  لالستثمار  متميزة  فرص  تقديم  الى  هدفت  االولى 
اللوجستية،  الخدمات  الصناعي،  القطاع  تشمل  متعددة  قطاعات 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والرعاية الصحية، والتطوير العقاري 
والسياحي والسياحة البيئية، حيث تتجلى هذه الفرص في ثالث مناطق 
التي  التنموية  المناطق  الى  واربد، إضافة  والمفرق  قائمة وهي معان 

أعلنت مؤخرًا في البحر الميت وجبل عجلون«.

اإلستثمارية  البيئة  إبراز  إلى  مشاركتنا  خالل  من  وقمنا  »كما  وأضاف 
كبار  مع  والتواصل  المناطق،  تلك  في  واالمتيازات  واإلعفاءات 
المؤسسات  الى  إضافة  واالستشاريين،  والمطورين  المستثمرين 
كرس  الذي  المعرض  في  المشاركة  االستثمارية  والهيئات  الحكومية 

لخدمة صناعة العقار«.

الحكومية  المؤسسة  تمثل  التنموية  المناطق  هيئة  أن  إلى  ويشار 



48

األردن  في  التنموية  المناطق  وإدارة  وتنظيم  إطالق  عن  المسؤولة 
وتنميتها، وتقدم الهيئة خدمة المكان الواحد للمستثمرين في المناطق 
الحكومية،  والمعامالت  اإلجراءات  إنجاز  على  تعمل  بحيث  التنموية، 
وتسهيل متطلبات اإلستثمار بسرعة وكفاءة في مكان واحد، وتمكين 
المستثمرين من االستفادة من حزمة من الحوافز واالمتيازات واإلعفاءات 

الضريبية والجمركية.

المناطق  المملكة خمس مناطق تنموية تحت مظلة هيئة  وتعمل في 
التنموية، تتضمن منطقة الملك الحسين بن طالل التنموية، وتغطي 
مساحة تبلغ 21 كم مربعًا، على مقربة من المعابر الحدودية لكل من 
سوريا، العراق والسعودية، األمر الذي جعلها تتميز بموقعها الجغرافي 
االستراتيجي لإلنتاج الصناعي والنقل، ومركزًا اقليميًا للتبادل التجاري 
المطار،  وبمحاذاة  والعالم،  المنطقة  انحاء  جميع  من  البضائع  وحركة 
وخط سكة الحديد الذي سيتم إنشاؤه مستقباًل. وتقدم المنطقة فرصًا 
و  اإلسكانية  والخدمات  واللوجستي،  الصناعي،  القطاع  في  استثمارية 

التجارية. 

وتقوم  المملكة،  في  محافظة  أكبر  في  التنموية  معان  منطقة  وتقع 
على غنى المنطقة بالموارد الطبيعية بما في ذلك البازلت، والكاولين 
وعلى  السعودية  الحدود  من  بالقرب  بموقعها  تتميز  كما  والسيليكا، 
والعراق.  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  أسواق  إلى  المؤدية  الطريق 
محاور  أربعة  من  وتتكون  مربعة،  9كم  تبلغ  مساحة  المنطقة  تغطي 
الروضة  وهي  البعض،  لبعضها  مكملة  ولكنها  غاياتها  في  مختلفة 
الصناعية، والمجتمع السكني، ومركز تطوير المهارات، وواحة الحجاج. 

وتقع منطقة إربد التنموية على مقربة من عدد من الجامعات الرائدة 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  األوسط  الشرق  في 
والرعاية الصحية، وتقدم فرصًا استثمارية في مجال الصناعة الخدمية 
)تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(، والرعاية الصحية، والبحث العلمي 

والتطوير، والخدمات اإلسكانية والتجارية المتعددة.

بجمالها،  تتميز  شواطئ  على  التنموية  الميت  البحر  منطقة  تقع  كما 
وتقدم  فرصًا استثمارية في مجال التطوير العقاري والسياحي والبيئي 
وفي مجال السياحة العالجية. وتمتد المنطقة على حوالي 40 كم على 
الجبال  بها  وتحيط  الميت  للبحر  والشرقي  الشمالي  الشاطئ  إمتداد 
حيث  الشمال،  إلى  األردن  نهر  وادي  شرق  إلى  المنحدرة  والتضاريس 
والمرافق  والفندقة،  السياحة  قطاع  في  االستثمارية  الفرص  تتركز 
والمنشآت البيئية، والمرافق الترفيهية والمنتجعات والمطاعم، ومراكز 

المؤتمرات والمعارض.

 ، عجلون  محافظة  في  التنموية  عجلون  جبل  منطقة  تقع  حين  في 
وتمتد   ، الزيتون  وبساتين  الصنوبر  غابات  وتتوسط  المملكة،  شمال 
فوق  مترًا   1239 ارتفاع  على  دونم   2200 حوالي  تبلغ  مساحة  على 
بتعدد  التنموية  عجلون  جبل  منطقة  تتميز  و  البحر،  سطح  مستوى 
الفرص اإلستثمارية و المستوحاة من طبيعتها الخضراء و مناخها الذي 
ال يضاهى، وتتيح المنطقة العديد من الفرص االستثمارية في مجال 
التطوير  ومشاريع  والمنتجعات،  الفنادق  البيئي،  و  السياحي  التطوير 

العقاري، والمرافق الترفيهية والخدمات.

ملحـــق سيتــــي سكيـــب
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»تطوير معان« تكشف عن تفاصيل 
المنطقة

شاركت شركة تطوير معان – المطور الرئيس لمنطقة معان التنموية- 
في مؤتمر ومعرض ستي سكيب دبي 2009.

وتأتي مشاركة شركة تطوير معان في المعرض ضمن مشاركة هيئة 
محطة  باعتباره  األردن  في  التنموية  المناطق 

الصعيدين  على  مهمة  وتجارية  اقتصادية 
الدولي واإلقليمي، وكونه نقطة التقاء هامة 
والمستثمرين  العقاري  القطاع  رواد  تجمع 
أهم  واستعراض  النظر  وجهات  لتبادل 
التطورات والخبرات مع المشاركين، فضاًل عن 
مناقشة العديد من القضايا الهامة والتحديات 
التي تواجه المطورين والمستثمرين ووضع 

استراتيجيات للتصدي لها.

خالل  ومن  معان  تطوير  شركة  وقامت 
المعرض  ضمن  لها  المخصص  الجناح 
التنموية  معان  منطقة  محاور  باستعراض 
األربعة، كما عملت على تسليط الضوء على 
تشهدها  التي  والتطورات  المستجدات  أهم 
لتمكين  الحالية  الفترة  خالل  المنطقة 
مفصلة  لمحة  على  الحصول  من  المهتمين 
والحوافز  ومشاريعها  المنطقة  عن  وشاملة 
عليها  الحصول  يمكنهم  التي  االستثنائية 

واالستفادة من مزاياها.

الرئيس  قال  المشاركة  هذه  على  وتعليقًا 
الترك  التنفيذي لشركة تطوير معان محمد 
الحدث  هذا  من  جزءًا  نكون  أن  »يسعدنا 

القرار  وصناع  الخبراء  من  المشاركين  من  نخبة  يجمع  الذي  الضخم 
والعارضين والمهتمين. وإننا في شركة تطوير معان سعينا من خالل 
مشاركتنا في معرض ستي سكيب دبي إلى استعراض أهم التطورات 
كما  بدء،  منذ  قياسية  فترة  خالل  بلوغها  استطعنا  التي  واإلنجازات 
منطقة  ضمن  المستدامة  للتنمية  حقيقي  أنموذج  تقديم  واستطعنا 

معان التنموية«.

وتعتبر منطقة معان التنموية باكورة المشاريع التنموية لشركة الجنوب 
على  يمتد  يقام  ضخم  مشروع  عن  عبارة  وهي  والتطوير،  لإلعمار 
المجتمع  أربعة محاور متكاملة هي  ليتألف من  مساحة تقارب 9 كم2 

السكني، الروضة الصناعية، مركز تطوير المهارات وواحة الحجاج.

للحركة  إقليميًا  محورًا  تكون  أن  إلى  التنموية  معان  منطقة  وتهدف 

هويتها  إبراز  عن  فضاًل  المهني،  للتدريب  مميزًا  ومركزًا  الصناعية 
للحجاج  بارزًا  دينيًا  معلمًا  كونها  والتاريخية  الحقيقية  اإلسالمية 

والمعتمرين أثناء طريقهم إلى بيت اهلل الحرام. 

الحوافز  من  العديد  توفر  التنموية  معان  منطقة  بأن  يذكر  ومما 
األكثر  الوجهة  يجعلها  مما  والمالية  واإلدارية  والقانونية  االستثمارية 
جذبًا للمستثمرين، حيث وصلت قيمة االستثمارات حتى اآلن ما يقارب 

110 مليون دينار.

»راية« تشارك في معرض سيتي 
سكيب دبي 2009

القت مشاركة شركة راية المتخصصة في التطوير واالستثمار العقاري 
نالت  حيث  كبيرًا،  نجاحًا  الضخم  العقاري  الحدث  هذا  في  األردن  في 
المشاريع والخبرات العقارية التي قدمتها الشركة في المعرض إعجاب 

جميع الحضور والزوار. 

التي  العقارية  المشاريع  راية بهدف عرض  وقد جاءت مشاركة شركة 
تقوم بها في األردن وفي منطقة العقبة بالتحديد، باإلضافة إلى خلق 

فرص استثمارية في قطاع العقار مع المستثمرين العرب والدوليين.
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امانة عمان الكبرى تعرض الفرص 
االستثمارية

شاركت امانة عمان الكبرى في معرض ستي سكيب دبي 2009 للمرة 
االولى عرضت فيها فرصا استثمارية تتراوح نحو 7 فرصة، حيث القت 

االستحسان واالهتمام من قبل المستثمرين.

وقال مدير المشاريع الخاصة في أمانة عمان الكبرى بشار حدادين ان عددا 
من مطوري العقار العرب قد أبدوا اهتماما واضحا بالمشاريع والفرص 

االستثمارية والتنموية خاصة تلك ستقام في مشروع وادي عمان.

وحول تقييمه للمشاركة في المعرض اكد حدادين ان مشاركة االمانة 

هي االولى وجاءت كنوع من التعرف واالستطالع، حيث استطاع 
من  مجموعة  مع  المثمرة  اللقاءات  عقد  االمانة  عمل  فريق 
في  األردن  بزيارة  سيقومون  الذين  العرب  العقارات  مطوري 
القريب، مشيرا الى ان أمانة عمان الكبرى ستشارك بشكل أوسع 

في فعاليات »ستي سكيب دبي« في العام المقبل 2010 .

واشار الى األهمية اإلستثمارية التي يتمتع بها األردن  بالنسبة 
والفرص  المزايا  من  للعديد  نظرا  المستثمرين  الكثير من  الى 

المتوفر في المملكة .

»الشرق العربي« تكشف عن 
مشروعها الجديد

والعقارية  المالية  لالستثمارات  العربي  الشرق  شركة  كشفت 
بكلفة 30  متكامل  استثماري جديد  اقامة مشروع  تعتزم  انها 
مترًا  كيلو   20 يبعد  عمان  العاصمة  أطراف  على  دوالر  مليون 

وبالشراكة مع مشتثمرين عرب.

في  التوالي  على  الخامسة  مشاركتها  هامش  على  ذلك  جاء 
مجلس  رئيس  أكد  حيث    ،2009 بي  سكيب  ستي  معرض 
ادارة شركة الشرق العربي لالستثمارات المالية والعقارية معن 
التطوير  لعمليات  داعما  سيكون  الجديد  المشروع  ان  سحيمات 
المستقبلية التي ستقوم بها الشركة، مشيرا ان الشركة تسير 
وفق الخطط الموضوعة لها لخدمة المستثمرين الذين يقعون 

ضمن الشريحة الوسطى فما فوق.

وقال ان الشركة نجحت من خالل مشاركتها في المعرض الى 
استراتيجين في  للدخول كشركاء  اقناع مستثمرين عرب  كبير في  حد 
بعد  جاءت  النها  متميزة  الحالي  العام  مشاركة  ان  موضحا  مشروعها، 
أزمة الرهن العقاري العالمية، حيث ان الشركات كانت تسعى وتهدف من 
وراء مشارتها الى التعرف على كيفية تعامل الشركات العقارية مع هذه 

الظروف.
 واضاف »ان مشاركة الشركات العقارية في معرض ستي سكيب دبي 
السوق  في  العبا  البقاء  في  رغيتها  ولتاكيد  الذات  الثبات  كانت   2009

العقاري.

مدائن النور: مشروع جديد قرب 
عمان

عن  المعرض  في  مشاركتها  هامش  على  النور  مدائن  شركة  اعلنت 

ملحـــق سيتــــي سكيـــب
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مشروعها الجديد »مشروع تجاري« متكامل في العاصمة عمان بمشاركة 
امانة عمان الكبرى ، مشيرا ان »ستي سكيب دبي 2009« شهد اختفاء 
ممن  والمستثمرون  المشاريع  العقاري  السوق  في  وبقي  المضاربين 

يتمتعون بالنوعية والرؤية الواضحة والحقيقية. 
التنفيذي للشركة كمال العواملة ان الشركة حصلت على  وقال رئيس 
الموافقة المبدئية من امانة عمان القامة المشروع التي الذي يتالف من 
موافق سيارات وحديقة ندرة مائية، حيث ستساهم االمانة فقط بتوفير 
قطعة أرض، فيما ستقوم »مدائن النور« يتنفيذ المشروع وفق نظام 

.BOT

وحول طبيعة المشروع، اكد العوملة انه سيكون صديقا للبيئة وسيخدم 
وموافق  تجارية  مكاتب  ويضم  عمان،  في  الحيوية  المناطق  احدى 

سيارات وحديقة ندرة مائية.

مبادرة  من  شقة   700 تسليم  بصدد  الشركة  ان  أكد  اخرى  جهة  من 

سكن كريم لعيش كريم، كما وانتهت من أعمال الهيكل لنحو 1200 
شقة سيتم تسليمها في نيسان من العام المقبل، في المقابل أكد ان 
تنوي  الشركة  فان  سيستار  مشروع  بينما  قائما  مازال  سكيب  مشروع 
ايقافه، مشيرا انه تم احالة عطاء البنية التحتية للمشروع القائم على 

مرتفعات اليمنية حيث ستتم المباشرة في تنفيذه في الوقت القريب.
لكن هنالك  المشاريع  تنفيذ بعض  ابطأت  قد  النور«  »مدائن  ان  واكد 
مشاريع اخرى حيوية تعمل على تنفيذها خاصة وان 80% من تمويل 
زال  فما  العوملة  اكد  العبدلي،  في  مشروعها  اما  ذاتي،  هو  المشاريع 

في المخططات الهيكلية، مشيرا الى مفاوضات تجريها الشركة حاليا مع 
شريك استراتيجي لتحويل جزء من هذا المشروع الى فندق مما سيؤدي 

الى اجراء تعديالت على المخططات االنشائية للمشروع.   

ليمتلس: 
مشروع سنايا عمان قائم 

في  عمان  سنايا  مشروع  بتنفيذ  التزامها   على  ليمتلس  شركة  اكدت 
منطقة عبدون.

وقال مدير شركة ليمتلس االقليمي في المشرق العربي وتركيا/ ذراع 
هامش  على  حطب  ابو  بهاء  العالمية  دبي  لشركة  العقاري  التطوير 
مشاركته في المعرض، ان ما يعيق المشروع حاليا هو عملية التمويل 
ولكن الشركة بصدد الحصول على قرض من احد البنوك األردنية بعد 
يتم  ان  متوقعا  التمويل،  على  للحصول  الكافية  الضمانات  قدمت  ان 
بلورة هذا التمويل خالل الفترة المقبلة والبدء 

بتنفيذ المشروع قبل نهاية 2009.

التي  عبدون  منطقة  في  ليمتلس  برجا  ويقع 
الحضري  التطوير  خطة  صلب  في  تدخل 
من  ويتألف  الكبرى  عمان  امانة  تقودها  التي 
فخمة،  شقة   500 من  أكثر  يضم  طابقا   50
تصل  ساحة  فيضم  االرضي  المستوى  اما 
محالت  من  وتتألف  متر   1000 الى  مساحتها 
الترفيهية  للنشاطات  ومرافق  بالتجزئة  للبيع 
بباحة  البرجان   يرتبط  وكذلك  واالستجمام، 
خارجية مشتركة تصل مساحتها الى أكثر من 
»سنايا  مشروع  ويتألف  كما  مربعا،  مترا   560
و 500 شقة  أكثر من 50 طابقا  من  عمان«  
تتوفر فيه مساحات للبيع بالتجزية والستجمام 
تزيد عن 10400 متر مربع و 5600 متر مربع 
من المساحات الخضراء المفتوحة، اضافة الى حديقة بمناظر طبيعية 

مهندسة وبالزا خارجية مشتركة للمجمع بمساحة 1000 متر مربع.

من  المولدة  الكهربائية  الطاقة  عمان  سنايا  مشروع  يستخدم  وقال 
توفير  على  سيعمل  الذي  االمر  المياه،  استعمال  اعادة  وأنظمة  الهواء 
االستهالك بنسبة 30% اضافة للزجاج الموفر للطاقة، واالنوار العاملة 
بأجهزة استشعار ونظام التكييف المركزي، وأنظمة إدارة النفايات، حيث 

سيساهم ذلك في خفض تكاليف التشغيل«.
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الحدث  وهو    »2009 دبي  سكيب  »سيتي  معرض  فعاليات  اختتمت 
مستوى  على  العقاري  واالستثمار  التطوير  قطاع  في  المتخصص 
المنطقة والعالم والذي كان في السابق منصة لإلعالن عن مشروعات 

تطوير بمليارات الدوالرات أصغر حجمًا هذا العام.

في  العقاريين  والمطورين  والمهندسين  المستثمرين  كبار  وأجمع 
األردن من كال القطاعين العام والخاص ان المعرض انعقد هذا 

عليها  مر  التي  العالمية  االقتصادية  االزمة  تأثيرات  معه  حامال  العام 
فعاليات ستي سكيب دبي  ان  الى  اندالعها، مشيرين  عام كامل على 
السابقة  السنوات  في  عليه  كانت  عما  ومغايرة  ضعيفة  كانت   2009
لكن في المقابل شددوا في الوقت نفسه على ضوررة عقد مثل هذه 

المعارض ومشاركة األردن بشكل موسع فيه.

المطورين والمشاركين األردنيين في  وفيما يلي رصد الراء عدد من 
المعرض:

دعوات بتوسيع المشاركة في السنة المقبلة

تطلعـــــات وآراء مطـــــوري
العقــــار لمستقبــــل القطــــاع

ملحـــق سيتــــي سكيـــب
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اكد رئيس مجلس مفوضية سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 
المهندس حسني ابو غيدا ان المشاركة في معرض »ستي سكيب دبي 

2009« تعتبر خطوة ومحطة هامة في تسويق االستثمارات.

وقال انه يشعر بالرضى التام لمشاركته في هذا الحدث حيث شاهد من 
المعرض  في  المشاركة  األردنية  الشركات  اجنحة  لجميع  زيارته  خالل 
اهتماما كبيرا من قبل الزوار، مشيرا الى ان المشاريع األردنية بشكل خاصة 

واألردن بشكل عام يحظى باهتمام واحترام العديد من المستثمرين.

واشار الى ان سلطة العقبة تحرص دوما على المشاركة والحضور في مثل 
األردنية  المشاركة  ان تكون  العمل على  المعارض، مؤكدا ضرورة  هذه 
وبطريقة  واحد  وجناح  مقر  في  المقبلة  الدورات  في  الشركات  ولجميع 

واضحة للجميع.

في المقابل اشاد الرئيس التنفيذي السابق  لشركة تطوير العقبة المهندس 
عماد فاخوري بمستوى المشاريع المعروضة في »ستي سكيب دبي 2009« 

التي اكد انها »منطقية وبعيدة عن الخيال وضمن الطموح«.

واكد ان المعرض كان مغايرا لما كان يعرض في الدورات السابقة االمر 
الذي شكل محفزا امام المستثمرين، حيث كان لألزمة االقتصادية العالمية 
المعروضة  المشاريع  خالل  من  المعرض  فعاليات  على  الواضح  التأثير 

واالقبال الجماهيري سواء كان من قبل الوزارة او المستثمرين.

ووصف فاخوري المعرض بأنه عكس الصورة الحقيقية لما يمر به القطاع 
العقاري خالل هذه الفترة، مشيرا انه يجب االستمرار في اقامة مثل هذه 

المعارض للوقوف على اخر التطورات التي يشهدها القطاع.

ابو غيدا: مشاركة العقبة 
كانت خطوة هامة لتسويق 

االستثمارات

فاخوري: المعرض عكس الصورة الحقيقية لما 
يمر به القطاع العقاري

رغم  بـ«الجيد«  المعرض  على  الزوار  واقبال  المشاركة  غيدا  ابو  واعتبر 
القطاعات  بجميع  اقتصادية عصفت  ازمة  العالم من  يمر  التي  الظروف 
االكبر من هذه  والتأثر  االسد  له نصيب  كان  الذي  العقار  وخاصة قطاع 

االزمة.
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ويتفق مستشار رئيس االستثمار والتطوير العقاري في امانة عمان الكبرى 
يزن الشريدة مع رأي فاخوري في ان مشاركة الشركات في المعرض كانت 
»منطقية« في عرضها وطرحها للمشاريع بعكس الدورات السابقة التي 

كان فيها مبالغة كثيرة.

وفيما يتعلق بالمشاركة األردنية قال انها جاءت في وقت بالغ االهمية وذلك 
في محاولة لتسويق الشركات األردنية مشاريعها من جهة واستقطاب كبار 

المستثمرين لالستثمار في المملكة من جهة اخرى.

 city scape أما حول مشاركة أمانة عمان الكبرى والتي جاءت ألول مرة في
فأكد الشريدة انها كانت محط اهتمام العديد من الزوار وهدفت الى تسويق 

عدد من المشاريع التي ستقوم االمانة بتنفيذها في القريب العاجل.

وحول رأية في فعاليات المعرض لعام 2009، قال الشريدة انه كان باديا 
بشكل جلي وواضح تأثر المعرض بتداعيات االزمة االقتصادية العالمية وهو 

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مدائن النور لالستثمار والتطوير العقاري 
عقد  اجل  من  المستثمرين  لمخاطبة  كان  المعرض  ان  العواملة  كمال 
الشراكات وشراء حصص في المشاريع التي تم عرضها، حيث لم يكن 
دبي  سكيب  »ستي  وصف  نستطيع  لذلك  للجمهور،  مباشر  بيع  هنالك 
معقولة  كانت  فيه  المعروضه  والمشاريع  »نوعيا«  جاء  انه   »2009

وبعيدة عن الخيال.

مشيدا  جدا«،  »ممتازة  كانت  عام  بشكل  األردنية  المشاركة  ان  وقال 
بمشاركة امانة عمان الكبرى في المعرض رغم »تواضعها« والتي كانت 
بمثابة المشاركة االولى لها، حيث تامل في المستقبل ان تتوسع لتكون 
أكبر من حيث حجم المشاريع المعروضة وبما يتماشى مع معرض كبير 

مثل هذا.

واشار الى ان المشاركة بالنسبة لبعض الشركات العقارية الخاصة في 
المعرض انحصرت على حضور فعال للمدراء فقط، بهدف االستقصاء 
واالطالع على من بقي في السوق العقاري، كما وان االقبال كان »نوعيا« 

الشريدة: المشاركة هي االولى 
ألمانة عمان الكبرى

العواملة: المشاريع المعروضة 
كانت بعيدة عن الخيال 

والمشاركة األردنية مميزة

امر متوقع من وجهة نظر الجميع، حيث جاء اقبال الجماهير ضعيفا اذا ما 
تمت مقارنته بالدورات السابقة، مشيرا الى انه رغم الظروف التي احاطت 

في المعرض اال انه بدا واضحا تفاؤل المستثمرين للمرحلة المقبلة

واستقطب كبار رجال االعمال والمدراء التنفيذيين للشركات العاملة في 
القطاع حيث كان بارزا غياب صغار المتعاملين عنه.

بالمعرض  األردنية  الشركات  تنحصر مشاركة  ان  فكرة  العواملة  وأيد 
في السنوات المقبلة ضمن جناح واحد.

التنفيذي للشركة انها بصدد  النور« أكد الرئيس  وحول جديد »مدائن 
االعالن  سيتم  ضخم  مشروع  في  الكبرى  عمان  أمانة  مع  المشاركة 
عنه قبل نهاية 2009، مشيرا الى ان الجهتين وهما الشركة واالمانة 
هذا  من  الجدوى  مدى  عن  للبحث  الدراسات  اجراء  على  حاليا  تعكفان 
المشروع وعمل المخططات المبدئية، حيث سيكون ضمن منطقة أمانة 
ومميزا  متميزا  سيكون  المشروع  ان  نفسه  الوقت  في  ومؤكدا  عمان، 

على مستوى المملكة.

ملحـــق سيتــــي سكيـــب
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حرصت  االمانة  ان  المعاني  عمر  المهندس  الكبرى  عمان  امين  وبين 
على المشاركة في مثل هذه المعارض التي تعكس الصورة الحقيقية 
للقطاع العقاري، مؤكدا ان المشاركة األردنية بشكل عام كانت »فعالة 

وطيبة« وشهدت اقباال جيدا من قبل الزوار.

وقال المعاني في مقابلة مع رئيس تحرير مجلة المستثمرون النشامى 
ان وضع »ستي سكيب دبي 2009« رغم الظروف االفتصادية العالمية 

الصعبة التي احاطت به يمكن اعتباره بـ »الجيد جدا«.

الحدث  الكبرى في هذا  امانة عمان  الغاية من مشاركة  ان  الى  واشار 
كعاصمة  عمان  مدينة  بابراز  يتثمل  االول  رئيسيين  لهدفين  جاءت 
مؤهلة وعصرية يوجد فيها الكثير من المعالم الحيوية، حيث تعد من 
أكثر العواصم في العالم العربي حيوية، اما الهدف الثاني فهو لتسويق 
للتنفيذ امام المسثمرين  التي ستطرحها االمانة  العديد من المشاريع 
سواء في السوق العقاري ام في باقي القطاعات االقتصادية االخرى.

وقال المعاني ان »االمانة« تعمل حاليا على اعادة تأهيل وسط عمان 
الروماني  بالمدرج  مرورا  المحطة  شارع  من  الممتد  عبدون(  وادي   (
والساحة الهاشمية وبعض مباني االمانة سابقا وشارع طالل ومناطق 
الملكة  شارع  الى  وصوال  عبدون  ووادي  القيسية  وحي  عمان  أمانة 
الى  المشاريع  من  العديد  وطرح  جلب  خالل  من  وذلك  الدولي،  علياء 

المنطقة. 

واضاف ان مشروع تطوير وتاهيل وسط عمان سيكون بداية التحول 
االجتماعي واالقتصادي الذي تسعى الى احداثه االمانة، حيث تعتبر 
سياحية  معالم  لوجود  االول  الطراز  من  سياحية  المنطقة  هذه 
وتاريخية تعود للعصور القديمة مثل المدرج الروماني وجبل القلعة 
ومن  انه  مشيرا  أرضي،  بقطار  ربطها  يتم  ان  المتوقع  من  التي 
في  لتنفيذها  »االمانة«  تسعى  التي  المخططات  هذه  جملة  خالل 
مدينة عمان جاءت فكرة انه من الضروري المشاركة في هذا الحدث 

العالمي.  العقاري 

واكد المعاني ان امانة عمان الكبرى تقوم حاليا على تأسيس ذراع 
ان  الى  مشيرا  تطرحها،  التي  المشاريع  تنفيذ  يتولى  استثماري 
عديدة  محاور  من  انجازه  سيتم  عمان  لمدينة  الشمولي  المخطط 
ابرزها النقل العام حيث وضعت »االمانة« خطة عمل تنقسم الى 3 
الزخم والكم  التخفيف من  المستقبل على  محاور حيث ستعمل في 
على  تقدر  عمان  شوارع  تعد  لم  والتي  الخاصة  للسيارات  الهائل 
فيمثل  الشمولي  عمان  مخطط  من  الثاني  المحور  اما  استيعابها، 
من  كثير  في  االراضي  استعماالت  حدد  حيث  االراضي،  باستعمال 
االحتياجات  خاللها  من  ابرزت  دراسة  اجراء  بعد  بالمدينة  المناطق 

الصناعية والسكانية والتجارية اضافة الى  البيئة والنقل. 

المعاني: »االمانة« عرضت مشاريع تطوير 
وسط عمان للمستثمرين

  أمين عمان يتحدث لرئيس تحرير النشامى خالل مشاركة األمانة في المعرض
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العام لشركة األردن االولى لالستثمار هاني عرابي  المدير  ورأى نائب 

ان المعرض كان هذا العام ضعيفا ولكنه جاء كما كان متوقعا له من 

حيث نوعية المشاريع المطروحة، حيث لم تكن هنالك مشاريع جديدة 

الرئيسي  والمحور  االساس  وهو  المستهلك  وتخدم  تلبي  وحيوية 

للتطوير العقاري.

الوضع  من  المطورين  قلق  المعرض،  ضعف  اسباب  من  ان  وقال 

العالمية  االقتصادية  االزمة  تداعيات  ظل  في  الراهن  االقتصادي 

بقدرتهم على استكمال وتسليم الواحدات العقارية في الوقت المحدد 

كما هو معلن للزوار والمستثمرين.

واضاف ان المعرض والمشاريع المطروحة فيه كانت موجهة الستقطاب 

النظر  ربحية سريعة بغض  الى  الذي يسعى  العالمي فقط  المستثمر 

عرابي: المعرض لم يقدم اي جديد ولم يخدم 
المستهلك بل خدم المستثمر العالمي

الجماهيري  الحضور  ان  الى  اضافة  الجغرافية،  والمنطقة  الجودة  عن 

الجماهير  من  تعد  كانت  والتي  السابقة  الدورات  بعكس  ضعيفا  كان 

المهتمة بالقطاع واالستثمار به.

وبين عرابي ان ادارة المعرض »ستي سكيب دبي 2009« قررت عدم 

االفصاح عن الصفقات التي كانت تمت خالل مدة اقامة هذا المعرض 

والثبات  فقط  الجمهور  أمام  للعرض  مشاريع  عن  عبارة  اصبح  حيث 

الوجود والتواجد امام العامة.

في المقابل أكد عرابي رغم ما شهده »ستي سكيب« بدروته االخيرة اال 

انه مع اقامة مثل هذه المعارض للوقوف على مدى وأخر تطورات القطاع 

العقاري والى اي مدى تأثر باالزمة المالية- االقتصادية العالمية. 

في المعرض اال انه بدا واضحا تفاؤل المستثمرين للمرحلة المقبلة

ملحـــق سيتــــي سكيـــب
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»كئيبًا« هذا  بدا  المعرض  ان  الدباس  عماد  المعماري  المهندس  اشار 
العام، وقد غابت عنه األحداث الضخمة.

وقال ان هذا الحدث العقاري الذي كان طوال السنوات الماضية وجهة 
العقارات  حول  فيها  الطفرة  دارت  مدينة  في  والزوار  المستثمرين 
والخدمات المالية افتقد لإلعالنات والمشاريع الجديدة، وسيطر الترقب 
مقارنة  والنصف  الثلث  بين  ما  تراجع عددهم  الذين  المشاركين  على 
بالعام سبقه، مما دفع المنظمين إلى تقليص مساحته، وغاب النشاط 

اإلعالمي والتصريحات الصاخبة من أرجاء المعرض.

كما وان حجم المشاركة األردنية في المعرض كان »متواضعا« ولكنه 
في المقابل يعتبر مهمًا جدا هذا العام مقارنة مع العام الماضي، حيث 
لوحظ غياب مشاركة القطاع الخاص كما درجت العادة في المشاركات 
االستثمارية  المشاريع  من  العديد  هنالك  ان  العلم  مع  الماضية، 
العقارية  الشركات  من  عدد  الى  اضافة  األردن  في  حاليا  التنفيذ  قيد 

المطورة التي كان محبذا مشاهدتها ضمن هذا المعرض.

دورة هذا  دبي  انعكست على  التي  العالمية  المالية  األزمة  ان  واضاف 
العام طاردت المعرض حتى قبل انطالقه، وذلك بعدما أعلنت شركتا 
»نخيل« و«إعمار« المملوكتان إلمارة دبي، نيتهما عدم المشاركة فيه 
قبل أن تعودا عن قرارهما، مع التصريح بعدم تقديم مشاريع جديدة 

بحجة »التركيز« على تلك القائمة حاليا.

بحاجة  دبي  في  العقاري  القطاع  يكون  أن  الطبيعي  من  انه  واعتبر 
تراجعًا  فيه  األسعار  شهدت  أن  بعد  فيه،  العاملة  الشركات  لـ«تركيز« 
كبيرًا خالل األشهر الماضية بواقع قارب 40 بالمئة، حيث قال البعض، 

إنه يمثل »انفجار« الفقاعة العقارية.

اليوم،  األساسي  العامل  هو  الخوف  بأن  اعتقاده  الدباس  وابدى 
بسبب  جديدة  مشاريع  على  اإلقدام  العقارية  الشركات  تخشى  حيث 
تقديم  المصارف  تخشى  حين  في  التمويل،  وقلة  القائمة  التزاماتها 
بينما  السوق،  وجهة  اتضاح  وعدم  المخاطر  ارتفاع  بسبب  التمويل 
يفضل الكثير من المستثمرين االحتفاظ بالسيولة بين أيديهم عوض 

تجميدها في عقار.

ويضيف »هذا أمر طبيعي خالل األزمات المالية، ولكن ما يجري في 
دبي، وما ظهر خالل هذا المعرض، يشير إلى أن اإلفراط في تنمية 

نشاط ما دون االعتماد على قواعد منطقية له محاذيره«.

يشار إلى أن معظم الشركات المشاركة في معرض »سيتي سكيب« 
بدبي لهذا العام أحجمت عن تقديم مشاريع جديدة، واكتفت بإعادة 
فيها  االستمرار  نيتها  على  التأكيد  أو  القائمة،  مشاريعها  ترويج 
باستثناء شركة الدار العقارية ومشاريعها في جزيرة الريم في ابو 
ظبي وكذلك المشاركة السعودية )شركة سنايا وانجاز( والمشاركة 

األردنية من قبل هيئة مناطق التنموية في األردن.

ومن الجدير بالذكر أن معرض ستي سكيب دبي في دورته في عام 
جرى  دوالر،  مليار   300 بقيمة  مشاريع  عن  الكشف  شهد   2008
تجميد معظمها في وقت الحق، بما في ذلك ناطحة سحاب بارتفاع 

كيلومتر كانت شركة »نخيل« تعتزم العمل عليها. 

الدباس: المشاركة األردنية 
كانت متواضعة
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عقد  الذي  لالستثمار  االول  االردني  الدولي  المؤتمر  اعمال  اختتمت 
الميت بمشاركة 700 مستثمر من 20 دولة عربية  البحر  في منطقة 
إلى  اضافة  األردني  االقتصاد  وسالمة  قوة  بمدى  باالشادة  واجنبية 

تعديل الحكومة نظام تنظيم االستثمارات لغير االردنيين.

صناعة  غرفة  مع  بالتعاون  االستثمار  تشجيع  مؤسسة  المؤتمر  ونظم 
األردن وغرفة تجارة األردن وجمعية رجال األعمال األردنيين والمؤسسة 
األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية، حيث سلط الضوء على العديد 
القطاعات  مختلف  في  المملكة  في  المتاحة  االستثمارية  الفرص  من 
وتكنولوجيا  واالتصاالت  والنقل  والسياحة  كالصناعة  االقتصادية 
الدوائية,  والصناعات  الصحية  والرعاية  والزراعة  والطاقة  المعلومات 

والبنية التحتية. 

معن  الدكتور  االستثمار  تشجيع  لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  واعلن 
النسور في ختام المؤتمر عن تعديل الحكومة نظام تنظيم االستثمارات 

لغير االردنيين الذي سيتم بموجبه فتح االستثمار في عدد من القطاعات 
باالساس محصورة فقط  كانت  التي  االردنيين  المستثمرين غير  امام 

لالردنيين.

من  والتخفيف  المالية  االزمة  تداعيات  تجاوز  استطاع  االردن  ان  واكد 
هذا  في  الحكومة  اتخذتها  التي  االقتصادية  السياسات  بفعل  وطأتها 
المجال، مشيرا الى ان حجم االستثمارات االجنبية المباشرة بلغت 1,8 
ترليون دوالر في عام 2008 ثم انخفضت في 2009 الى 1,1 ترليون 
دوالر, حيث من المتوقع ان ترتفع في 2010 الى 1,4 ترليون دوالر, والى 
1,8 ترليون دوالر في العام 2011، مؤكدا ان انعقاد هذا المؤتمر جاء 
ادراكا لطبيعة تحديات المرحلة المقبلة ولجذب المستثمرين للقطاعات 

ذات القيمة المضافة العالية.

واعلن النسور ان المؤسسة ستعمل على تعديل الخارطة االستثمارية 
العام المقبل وتطوير  والتي حددت 75 فرصة استثمارية وذلك مطلع 

الحديدي: األردن يتمتع 
باالستقرار السياسي واألمني 
واالقتصادي وهو قادر على 

احتضان االستثمارات االجنبية

التأكيد على قوة االقتصاد األردني وقدرته على توفير بيئة استثمارية جاذبة

»المؤتمر الدولي االردني االول لالستثمار«
فرصة إعادة جلب االستثمارات إلى المملكة

المؤتمــر الدولـي لإلستثمــار
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خارطة االستثمارات في محافظات الجنوب.

عن  مندوبا  يومين  لمدة  استمر  الذي  المؤتمر  اعمال  افتتح  قد  وكان 
الضوء  سلط  حيث  الذهبي،  نادر  الوزراء  رئيس  الثاني  عبداهلل  الملك 
على العديد من الفرص االستثمارية المتاحة في المملكة في مختلف 

القطاعات االقتصادية.

عامر  المهندس  والتجارة  الصناعة  وزير  أكد  االفتتاح  حفل  وخالل 
ظل  في  االستثمارات  احتضان  على  قادرًا  أصبح  األردن  أن  الحديدي 
الناظمة  والتشريعات  الكلي  واالقتصاد  واألمني  السياسي  االستقرار 
للعملية االستثمارية،  وإشراك وتفعيل دور القطاع الخاص في العملية 
التنموية واالنفتاح التجاري على العالم، إضافة إلى توفر البنية التحتية 
المتميزة ووفرة الموارد البشرية المؤهلة، في ظل العديد من الحوافز 

االستثمارية.

واستعرض الحديدي المبادرات التنموية التي أطلقتها الحكومة مؤخرا 
في مجال الطاقة من خالل استغالل خامات اليورانيوم والصخر الزيتي 
والطاقة المتجددة من الشمس والريح, إضافة إلى مبادرة تطوير قطاع 

نقل السكك الحديدية عبر إنشاء شبكة محلية إقليمية كخطوة تهدف 
إلى تعزيز البنية التحتية لتشجيع التجارة البينية, واالستفادة من مركز 
األردن  وضع  من  ستعزز  الشبكة  هذه  ان  مشيرا  االستراتيجي  األردن 
الخاص  القطاع  داعيا  اإلقليمية.  النقل  حركة  في  محورية  كنقطة 
من  واالستفادة  المبادرات  هذه  في  االنخراط  إلى  واألجنبي  األردني 

الفرص االستثمارية التي ستوفرها هذه المبادرات.

وأكد الحديدي أهمية تعاون القطاعين العام والخاص في تعزيز مسيرة 
يتحمله  الذي  الكبير  الدور  الى  منوها  األردن  في  االقتصادية  التنمية 
القطاع الخاص األردني كجزء من المسؤولية االقتصادية الوطنية الى 
العربية  الدول  في  نظرائه  مع  إستراتيجية  شركات  عقد  في  المبادرة 
القطاعات االقتصادية  واألجنبية, إلقامة مشاريع مشتركة في مختلف 

في األردن.

المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع االستثمار الدكتور معن النسور قال 
نفذها  التي  االصالحات  خالل  من  نجح  االردن  ان  االفتتاح  حفل  خالل 
عبر تحديث أنظمته وتشريعاته وتأهيل موارده البشرية وتطوير البنية 
التقلبات  وطأة  من  الحد  في  الماضية  العشر  السنوات  خالل  التحتية 
االقتصاد  وتعزيز  العالمية,  المعطيات  تغير  عن  الناتجة  اإلقتصادية 
الذي  األمر  الدولية,  والتجارة  االستثمارات  أمام  الباب  وفتح  المحلي 
فترة  الحقيقي على  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  نمو مستمر  إلى  أدى 

ممتدة.

واشار ان االردن حقق معدالت النمو بالرغم مما شهدته المنطقة من 
عدم استقرار سياسي واقتصادي, وما يشهده العالم من أزمة اقتصادية 

تخفيف  من  الحكومة  تمكنت  حيث  عام.  مئة  منذ  قسوة  األكثر  تعتبر 
األمر  المواطنين,  حياة  مستوى  وعلى  األردني  االقتصاد  على  وطأتها 
المحيطة,  الظروف  التكيف مع  االقتصاد على  الذي يعكس قوة وقدرة 

حسبما شهدت عدد من الجهات االقتصادية العالمية.

وبين ان مؤشرات التنافسية العالمية الصادرة عن معهد االدارة الدولية 
أن مؤشرات  كما  والثالثين،  الرابعة  المرتبة  األردن في  )IMD( وضعت 
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قيادته  بفضل  توصل  األردن  ان  تشير  الدولية,  التقارير  حسب  األداء 
التغلب على  إلى  المحيطة,  المختلفة  للظروف  الواعية  وإرادته  الواثقة 
عدد من المعيقات التي تواجه قطاع األعمال واالستثمار, واستطاع في 

زمن قياسي قلب المعوقات إلى قصص نجاح.

إصالح  في  االستمرار  على  اليوم  تعتمد  الحكومية  السياسة  ان  واكد 
وتحديث التشريعات والمؤسسات واألنظمة وصوال إلى االقتصاد القادر 
على تحقيق أهدافنا التنموية الطموحة, وبحيث يصبح القطاع الخاص 
وتنفيذ  فعالية  بأقصى  االستثمارية  التمويالت  تخصيص  على  قادرًا 

أعقد المشروعات ذات القيمة المضافة العالية على أرض مملكتنا.

عرض  تخللها  الجلسات  من  العيديد  المؤتمر  هامش  على  وعقدت 
مختلف  وعلى  المملكة  في  الموجودة  االستثمارية  الفرص  من  العديد 
على  »نظرة  بعنوان  الجلسات  اولى  عقدت  حيث  والمجاالت،  القطاعات 
والتجارة  الصناعة  وزير  برئاسة  والتي عقدت  االردني«  االقتصاد  واقع 
عامر الحديدي تحدث فيها محافظ البنك المركزي الدكتور امية طوقان 
بين فيها ان األزمة المصرفية واإلقتصادية العالمية غيرت الدور الذي 
تلعبه البنوك المركزية، حيث ساعدت اإلجراءات الجريئة وغير التقليدية 

التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية باإلضافة إلى إجراءات التحفيز 
في  رئيسي  انهيار  احتواء  على  الصناعية  الدول  اتخذتها  التي  المالي 

اإلقتصاد العالمي.

لمواجهة  األردني  المركزي  البنك  اتخذها  التي  االجراءات  الى  واشار 
تحديات األزمة العالمية وللمحافظة على الثقة ولدعم اإلقتصاد حيث تم 
تخفيض سعر الفائدة أربع مرات وهي اآلن تقف عند 3 بالمئة خفض 

البنك نسبة االحتياطات اإلجبارية )نسبة كفاية رأس المال( على الدينار 
مئوية  نقطة  بمقدار  مرات  ثالث  األجنبية  العمالت  وإيداعات  األردني 

واحدة في كل مرة ليصل إلى 7 بالمئة.

في  العلي  سهير  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزيرة  أكدت  جانبها  من 
كلمتها أهمية الدور الريادي الذي يؤمل على القطاع الخاص أن يلعبه 
في االقتصاد األردني، كما  وتحدثت عن دور المساعدات الخارجية في 
األولوية,  ذات  التنموية  المشاريع  تمويل  خالل  من  التنموية  العملية 
األولويات  مع  يتوافق  وبما  األردن  في  االستثمارية  البيئة  وتحسين 

الوطنية كما حددها البرنامج التنفيذي.

فرص  توفير  في  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  أهمية  وأكدت  كما   
عمل، مشيرة الى ان الحكومة تعمل حاليا على إنشاء صندوقين لرأس 
هذين  أن  مبينة  األوروبي,  االستثمار  بنك  من  بدعم  المغامر  المال 
المشاريع  وتنمية  دعم  في  الحكومة  جهود  سيكمالن  الصندوقين 

الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه اشاد رئيس مجلس ادارة شركة بترولينك القابضة الكويتية 
االردن  انتهجها  التني  االقتصادية  بالسياسة  الزلزلة  يوسف  الدكتور 
لقيادة  االقتصاد  االعتماد على  الى  تحول  نجاحات عندما  والتي حققت 
حيث  للبلد,  واالزدهار  الرقي  اساس  االقتصاد  ان  ادرك  النه  السياسة 
استطاع االردن تحقيق حالة نادرة بين الدول العربية من خالل ايجاده 
وتوفير  للمستثمر,  الحماية  تؤمن  التي  القوية  التشريعات  من  قاعدة 

بنية تحتية جاذبة لالستثمار

استراتيجياته  تطوير  مجال  في  ثابتة  بخطى  يسير  االردن  ان  واكد 
االستثمارية حيث يملك كل االمكانيات ليكون قدوة لدول المنطقة في 

هذا المجال. كما يمتلك عقواًل بشرية.
 

كما وعقدت جلسة عمل بعنوان »منظومة االستثمار في االردن, الواقع 
االستثمارية  للبيئة  شامال  عرضا  فيها  المشاركون  قدم  والطموح« 
للعملية  الناظمة  والتشريعات  القوانين  تشمل  والتي  المملكة  في 
االستثمارية  المشاريع  اقامة  لتسهيل  المتخذة  واالجراءات  االستثمارية 

على ارض المملكة.

مؤسسة  عام  مدير  ترأسها  التي  الجلسة  في  المشاركون  وعرض 
تشجيع االستثمار الدكتور معن النسور انجازات مؤسساتهم وهيئاتهم 
والجاري  نفذتها  التي  االستثمارية  المشروعات  اهم  الى  متطرقين 

تنفيذها والى الفرص االستثمارية فيها.

مدير عام مؤسسة المدن الصناعية األردنية المهندس عامر المجالي قدم 
خالل ورقة العمل التي قدمها في جلسة التي عقدت بعنوان »منظومة 
اإلستثمار في األردن الواقع والطموح« لمحة موجزة عن مؤسسة المدن 
الصناعية األردنية والتي تأسست عام 1980 كأول مؤسسة متخصصة 
ورائدة في مجال إنشاء وتطوير المدن الصناعية في األردن حيث حققت 
مؤشرات اقتصادية إيجابية للمدن الصناعية حتى نهاية النصف األول 
من العام الحالي 2009 حيث بلغ حجم اإلستثمارات فيها ما قيمته حوالي 
مليار ونصف دينار مقارنة مع 1,4 مليار دينار مقارنًة بالفترة ذاتها من 
النصف  نهاية  حتى  الشركات  عدد  بلغ  حين  في   2008 الماضي  العام 
منشأه   502 مع  مقارنًة  صناعية  منشأه   511 الحالي  العام  من  األول 

المؤتمــر الدولـي لإلستثمــار
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صناعية للفترة ذاتها من العام الماضي 2008، كما وفرت المؤسسة ما 
يقارب 35 ألف فرصة عمل في مختلف المجاالت والقطاعات الصناعية, 
العمالة  بالمئة من مجموع  المحلية ما نسبته 63  العمالة  حيث تشكل 

الكلي, أما بالنسبة للعمالة الوافدة فتشكل ما نسبته 37 بالمئة.

فعاليات  في  المشاركين  األعمال  ورجال  المهتمين  المستثمرين  ودعا 
الصناعية  الزرقاء  مدينة  وادارة  تطوير  عطاء  في  للمشاركة  المؤتمر 
المرحلة  وتسويق  وتطوير  إلدارة  دوليا  عطاء  المؤسسة  طرحت  التي 
الكلية  المساحة  إجمالي  من  دونما   840 البالغة مساحتها  منها  األولى 
التي  الناجحة  التجربة  للمدينة والبالغة 2470 دونما, وذلك على غرار 

قامت بها المؤسسة في مدينة العقبة الصناعية الدولية.

تعكف  التي  الصناعية  الموقر  مدينة  أن  العمل  ورقة  خالل  وأضاف 
اإلنتهاء  على  األولى  مرحلتها  وستشارف  تنفيذها  على  المؤسسة 
وباألخص  العربية  الصناعية  اإلستثمارات  من  العديد  استقطبت 
الصناعات  تشمل  دينار  مليون   30 وبقيمة  السعودية  االستثمارات 

المعدنية والهندسية والغذائية.

معدل  القانون  ان  اكد  القضاة  اياد  الحرة  المناطق  عام مؤسسة  مدير 
تحويل  بهدف  النواب  مجلس  لدى  الموجود  التنموية  المناطق  لقانون 
المناطق الحرة الى شركة خاصة تحدد مهمتها كمشغل للمناطق الحرة 

تحت مظلة هيئة المناطق التنموية.

واستعرض اهم واجبات المناطق الحرة ومميزات االستثمار فيها والحوافز 
التي تمنحها التشريعات المختلفة للراغبين في االستثمار فيها.

االقتصادية  التنمية  الرئيس مفوض شؤون  نائب  الجلسة  وشارك في 
واالستثمارية في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الدكتور بالل البشير 
ورئيس مفوضي هيئة المناطق التنموية صالح الكيالني ورئيس الهيئة 
التنفيذية للتخاصية عبدالرحمن الخطيب وممثل لمركز الملك عبداهلل 

الثاني للتصميم والتطوير.

وشهدت الجلسة التي خصصت لمناقشة فرص االستثمار في المملكة 
بالقطاع السياحي عرض ابرز فرص االستثمار في هذا القطاع ومدى 

تنوع المناطق االثرية والترفيهية التي يتمتع بها األردن.

وتم النقاش باالستناد لالستراتيجية الوطنية للسياحة لالعوام 2004- 
المملكة,  السياحي في  القطاع  تعزز  التي  الخطوات  تحدد  التي   2010
وذلك بتبني القرارات التي تضمن تقديم تسهيالت واستثمارات حكومية 

بالشراكة مع القطاع الخاص.

وكان لقطاع العقارات نصيب من النقاش في المؤتمر حيث عقدت جلسة 
العقاري  بالقطاع  المملكة  في  المتاحة  االستثمار  فرص  حول  حوارية 
ترأسها وزير الشؤون البلدية المهندس شحادة ابوهديب الذي اشار الى 
العالمية  المالية  االزمة  ظل  في  تواجهه  التي  والتحديات  القطاع  واقع 
تمويلية  اساليب  عن  بالقطاع  المستثمرون  وبحث  كما  وتوقعاتهم، 

جديدة الحجام البنوك عنها.
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الدعم  تقديم  على  الحكومة  حرص  الذهبي  نادر  الوزراء  رئيس  اكد 
والتسهيالت الالزمة  لمشروع  العبدلي لحين  االنتهاء من تنفيذه، في 
لالستثمار  العبدلي  لشركة  التنفيذي  الرئيس  فيه  نفى  الذي  الوقت 
عمان  وسط  مشروع  يكون  ان  عيتاني  مهيب  األردن  في  والتطوير 
الجديد قد واجه مشاكل مادية او أوقفت اعمال البناء فيه على اثر األزمة 

االقتصادية العالمية.
 

وكان رئيس الوزراء قد قام بجولة ميدانية يرافقه رئيس مجلس إدارة 

الحريري  رفيق  الدين  بهاء  الشيخ  والتطوير  العبدلي لإلستثمار  شركة 
اطلع خاللها على سير العمل باعمال البناء في المشروع الذي يعد من 
وسط  انتهائه  بعد  ليشكل  المملكة   في  العقارية   المشاريع  اضخم 
العاصمة الجديد، حيث استمع الى ايجاز من الشيخ بهاء الحريري حول 
اخر التطورات ومستجدات اعمال البناء في المشروع الذي تقدر كلفته 

بنحو 5 مليارات دوالر.
 

الحكومة بهذا  الحريري عن شكره الهتمام  من جهته عبر الشيخ بهاء 

الحريري: المشروع جاء تتويجًا للرؤية الملكية ليضع مدينة عمان 
على الخارطة اإلقليمية والعالمية

الذهبي يتفقد سير العمل بمشروع »العبدلي« ويؤكد 
حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيالت الالزمة  

أخبــــــــار العقــــــار

افتتاح  بوليفارد العبدلي في الربع االخير من 2010  
واألبراج المرتفعة في 2012
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المشروع، مؤكدا ان مشروع العبدلي ياتي تتويجًا لرؤية الملك عبداهلل 
عامًة  واألردن  خاصًة  عمان  مدينة  تحظى  أن  أجل  من  وجهوده  الثاني 

بمستقبل واعد.
 

الخارطة  المشروع يساهم في وضع مدينة عمان على  وبين »إن هذا 
اإلقليمية والعالمية إذ يجعل منها مركز أعمال متطورًا ووجهة سياحية 
جاذبة لما تتضمنّه من معالم عصرية وحضارية بارزة، كما أنه جزء ال 

يتجزأ من حاضر المدينة النابض ومستقبلها الواعد«.

العبدلي- الوسط الجديد لمدينة عمان أضخم مشروع  ويعتبر مشروع 
في العاصمة وأكثرها تأثيرا على القطاعات االقتصادية المختلفة، حيث  
العالميين مركزا  المطورين  المشروع من خالل تعاونه مع أشهر  أوجد 
جديدا للمدينة يوفر من خالله أعلى التقنيات التكنولوجية وأساسا صلبا 

لألعمال والفرص االستثمارية.

المشروع  ان  اوضح  عيتاني  مهيب  العبدلي  لشركة  التنفيذي  الرئيس  

بدأ بلفتة كريمة من الملك عبداهلل الثاني ليكون مركزا حديثا للعاصمة 

ان  نفسه  الوقت  في  مؤكدا  العصر،  متطلبات  مع  يتماشى  بما  عمان 

المشروع وصل الى مرحلة متقدمة من االنجاز حيث سيستكمل الجزء 

المركزي من المرحلة األولى بحلول الربع األخير من العام المقبل  2010 

البوليفار،  ومنطقة مشروع  التجارية  البنايات  منطقة  عبارة عن  وهي 

اما األبراج الكبيرة فيتوقع االنتهاء من تجهيزها في العامين 2011 و 

2012  لتبدا عندها المرحلة الثانية من المشروع المتوقع انجازها مع 

نهاية 2014 او بداية 2015 .   

الحكومة االردنية للمشروع معربا عن  الذي تقدمه  كما واشاد بالدعم 
الذي  المشروع  لهذا  االردن  يقدمها  التي  التسهيالت  للخدمات  تقديره 
اكد انه سيكون مركز تجمع فريد ليس فقط في االردن وانما في كل 

المنطقة العربية.  

مادية  مشاكل  واجه  قد  المشروع  يكون  ان  عيتاني  نفى  المقابل  في 
او أوقفت اعمال البناء فيه على اثر األزمة االقتصادية العالمية، مؤكدًا 
عدم تعثر الشركة في أية  قروض من البنوك التي تتعامل معها، كما 

لم ينسحب أي مستثمر من المشروع.

جاء ذلك خالل جولة ميدانية نظمتها شركة العبدلي لالستثمار والتطوير 
أن  العيتاني  خاللها  من  أكد  المشروع،  على  لالعالميين  األردن  في 
االنجازات في مشروع العبدلي باتت واضحة وملموسة مع ظهور الصالت 
التي تجمع بين المشاريع المختلفة وأوجه التجارة والثقافة التي ستحول 

منطقة العبدلي إلى وجهة رئيسة .

من  بمزيد  المشروع  تقدم  مع  بالتجلي  العبدلي  روح  »بدأت  وقال 
اإلنجازات، لتقترب من غدوها مركزًا تجاريًا وسياحيًا جديدًا، فعند انتهاء 
وسط المدينة الجديد، فانه سيكون له أثر كبير على األردن، اقتصاديا 
واجتماعيا، بمنحه تجربة حياة حضرية فريدة من نوعها«، مشيرا الى 
األخيرة وبدأت مالمحه  اآلن في مراحله  العبدلي« اصبح  ان »بوليفارد 

بالظهور وأن العمل الفعلي قد انتهى. 

وقال »أصبح بوليفارد قاب قوسين أو أدنى من تحوله إلى القلب النابض 
للعبدلي، وسط المدينة الجديد ومصدر فخر لكل األردنيين«.
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الخالدي: المشروع سيكون الواجهة السياحية 
للمملكة ولمنطقة الشمال خاصًة

»منية للمنتجعات المتخصصة«
تبدأ بتنفيذ أكبر مشروع سياحي في المملكة

وقعت شركة مُنية للمنتجعات المتخصصة، إحدى شركات التطوير السياحي 
التابعة لشركة األردن دبي لألمالك، اتفاقية إنشاء مع شركة عمون األردنية 
لإلنشاءات وهي شركة مقاوالت مصنفة من الدرجة األولى والتي فازت 

بالعطاء الذي طرحته شركة مُنية في شهر حزيران الماضي.

المرحلة  بتنفيذ  بالبدء  عمون  شركة  تقوم  االتفاقية  هذه  وبموجب 
مشروع  أول  يعد  الذي  السياحي  مُنية  منتجع  مشروع  من  األولى 
المشاريع  للبيئة في منطقة دبين، وأضخم  استثماري صديٍق  سياحي 

االستثمارية التي تشهدها منطقة شمال المملكة.

دراسة متكاملة لمراعاة الجوانب البيئية 
والمحافظة على جمال الطبيعة

أخبــــــــار العقــــــار
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المهندس  لالمالك  دبي  االردن  لشركة  التنفيذي  الرئيس  ويقول 
على  يحتوي  متكامل  منتجع  في  يتمثل  المشروع  ان  الخالدي  ناصر 
والتي تتسم  المساندة  الخدمية  والمرافق  السكنية،  والشاليهات  الغرف 
المعمارية بطابع مميز وأنماط عمرانية تتناغم مع المحيط  تصاميمها 
البيئي، ومواصفات صديقة للبيئة، حيث سيتخلل تنفيذ المرحلة األولى 
فلل  ألولى  البناء  بأعمال  القيام  عمون  شركة  مع  بالشراكة  للمشروع 
المشروع، إلى جانب 30 من أجنحة الفندق الذي سيقدم لضيوفه خدمات 

تتميز بمواصفات عالمية عالية المستوى.  

وعّلق الخالدي على االتفاقية قائال »نحن سعداء بالبدء بتنفيذ أولى مراحل 
مشروع »مُنية« التي لطالما تطلعنا إليها، حيث تم اختيار شركة عمون 
لتنفيذ هذه المرحلة ال لقدراتها وخبراتها الواسعة في مجال اإلنشاءات 
فحسب، إنما للخطة التي اعتمدتها لتنفيذ المشروع والتي تتماشى مع 
جوهر المشروع الذي يراعي كافة الجوانب البيئية، فيما يدعم جهودنا 
الرامية إلى تقديم تجربة سياحية فريدة جاذبة للسياح من داخل وخارج 
الشمال  منطقة  وبالتحديد  للمملكة  الترويج  في  يساهم  فيما  األردن، 
كوجهة سياحية مثالية على المستوى العالمي، بما يتماشى مع توجيهات 
الملك عبداهلل الثاني بدعم وتسويق البيئة االستثمارية لشمال األردن، 
مؤكدين على مراعاة المشروع ألرفع المقاييس العالمية البيئية من أجل 

الحفاظ على الثروة الحرجية والغطاء النباتي لهذه المنطقة الخالبة.«
من جانبه قال المدير العام لشركة »مُنية« نضال الخواجا »جاء اختيارنا 
على  ليؤكد  المشروع  هذا  من  األولى  المرحلة  لتنفيذ  عمون  لشركة 
الوقت  وضمن  الدولية،  المعايير  ألفضل  وفقًا  المنتجع  ببناء  التزامنا 

دبين  منطقة  ترويج  في  طموحاتنا  مع  وتماشيًا  له،  المحدد  الزمني 
والمساهمة  المملكة،  في  الخالبة  الطبيعية  المواقع  أجمل  كإحدى 
المجتمعات  على  بإيجابية  والتأثير  األصيلة،  المحلية  الثقافة  إبراز  في 

المحلية المحيطة«.
 

قائاًل  بدور  إلياس  عمون  شركة  في  العام  المدير  تحدّث  المقابل  في 
في  وسبّاقة  رائدة  لكونها  وذلك  مُنية  شركة  مع  بالشراكة  »نعتز 
النواحي  التي ستطال بمزاياها مختلف  الشمال  إطالق أضخم مشاريع 

االقتصادية واالجتماعية، وإذ نتطّلع في عمون إلى البدء بتنفيذ أعمال 
البناء في مرافق المشروع، نأمل أن تشكل هذه الخطوة بداية للعديد 
تحقيق  عن  يثمر  فيما  مُنية  شركة  مع  المستقبلي  التعاون  أوجه  من 

تطلعاتنا المشتركة في تحفيز مسيرة االقتصاد المحلي«.

ويهدف المشروع الذي سيقام في قلب غابات دبين شمال األردن على 
أرض مساحتها 250 الف م2 بشراكة إستراتيجية مع المؤسسة العامة 
في  السياحية  الوجهات  على  التنوع  إضفاء  إلى  االجتماعي،  للضمان 
أبرز  وتتمثل  وكنز وطني.  دبين كموقع سياحي  وإبراز منطقة  األردن 
مميزات مشروع »منية« السياحي في اختيار »مجموعة أمان« للمنتجعات 
أهم  إحدى  تعدّ  المشروع؛ حيث  إدارة وتشغيل  السياحية كشريك في 
الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة المنتجعات السياحية الخاصة 
في العالم، والتي تتميز بأعلى مستويات الفنادق والمنتجعات في أكثر 

مناطق العالم خصوصية.
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ملف العدد

مؤسسات وشركات أردنية كبرى شاركت في الفعاليات

المعرض الدولي لإلنشاء والبناء 
والصناعات الهندسية...

فرصة الحياء قطاع اإلنشاءات المحلي

البطاينة: األردن ركز على االستثمار 
في البنية التحتية لمعالجة تداعيات 

االزمة العالمية

افتتح وزير االشغال العامة واالسكان المهندس عالء البطاينة 
مندوبا عن رئيس الوزراء المعرض الدولي لإلنشاء والبناء 
والصناعات الهندسية الذي اقيم في عمان، بمشاركة عدد 
من المؤسسات والشركات األردنية الكبرى ومن القطاعين 
العام والخاص، في محاولة الحياء وتنشيط قطاع االنشاءات 

من جديد.

ونظم المعرض بدعم وتنظيم من قبل وزارة األشغال العامة 
واإلسكان, والمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري, 
المستثمرين  وجمعية  األردنية,  اإلنشاءات  مقاولي  ونقابة 
الحكومية,  العطاءات  ودائرة  األردني,  اإلسكان  قطاع  في 
وأمانة عمان الكبرى, حيث يعتبر معرضا شامال بكونه يضم 
قطاعات التطوير العقاري والمقاوالت واإلنشاءات والصناعات 

الهندسية.

شكل  انه  اال  وزواره،  رواده  زخم  ضعف  من  الرغم  وعلى 
فرصة سانحة أمام المؤسسات والشركات األردنية للتعريف 
األردنية،  السوق  في  ومنتجاتها  مشاريعها  وطرح  بنفسها 
وممثلي  األعمال  رجال  استضافة   المعرض  استطاع  حيث 
الشركات اإلقليمية والمستثمرين والزبائن المحتملين، مما 
سيفتح الباب في المستقبل للتعاون بين كل من الشركات 

والمؤسسات األردنية.

سلبا  اثرت  العالمية  االقتصادية  االزمة  ان  البطاينة  وقال 
ان  واالنشاءات، مشيرا  العقارات  اساس على قطاع  بشكل 
االستثمار في البنية التحتية يعتبر من االمور الغاية باالهمية 
والمالية  االقتصاديية  االزمة  تداعيات  معالجة  طريق  في 
العالمية، مشيرا ان الحكومة ركزت ومنذ نشوب هذه األزمة 
على مشروعات البنية التحتية اضافة الى مختلف القطاعات 

االخرى.

يمثل  األردن  ان  ليؤكد  جاء  المعرض  هذا  اقامة  ان  واشار 
بشكل  المقاوالت  قطاع  في  لالستثمار  آمنة  وبيئة  قاعدة 

خاص والهندسي بشكل عام.

في  المشاركة  األردنية  الشركات  »النشامى«  ورصدت 

المعرض وأبرز مشاريعها التي تم الكشف عنها، اضافة الى استطالع ارائهم حول 
المعرض والمشاركة فيه.

تعمير األردنية القابضة
استعرضت شركة تعمير األردنية القابضة من خالل جناحها في المعرض مشاريعها 

أخبــــــــار العقــــــار
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الريادية والمتمثلة باألندلسية ومنتجع البحر األحمر وفلل الجاردنز، كما 
تمكن الزوار والمهتمون من االطالع على مميزات وتفاصيل هذه الوحدات 

مع توفر إمكانية شراء الوحدات السكنية في هذه المشاريع.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق والمبيعات المهندس رامي 
عدوان ان »هذه المشاركة تهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل مع مختلف 
من  المملكة  في  العقاري  التطوير  قطاع  في  والمؤثرة  العاملة  الجهات 
إنجاح  في  المساهمة  إلى  والمقاولين،  والنقابية  الحكومية  المؤسسات 
هذا الحدث الوطني، باإلضافة إلى عرض مشاريعنا ومنتجاتنا العقارية 

والتواصل مع المهتمين«.

مدائن النور
اكدت شركة مدائن النوار خالل مشاركتها في فعاليات المعرض انها بصدد 
المباشرة في الوقت القريب وقبل نهاية العام 2009 العمل بمشروعها 

»اسواق المدائن« وطرح مشروعها سي سكيب في العقبة.

وقال عضو مجلس ادارة الشركة المهندس كمال العواملة ان سوق العقار 
عانت  التي  الماضية  الفترة  خالل  »تصحيحية«  حركة  شهد  األردن  في 
دول العالم من االزمة االقتصادية العالمية، حيث تم استبعاد المشاريع 
»الخيالية« من السوق واعتماد المشارع المنطقية التي تلبي احتياجات 

السوق المحلي.

األرض الدولية
اكد مدير عام شركة األرض الدولية في األردن باسل سعيد خالل مشاركته 
في المعرض ان القطاع العقاري في األردن بدأ خالل الفترة االخيرة من 
العام 2009 يشهد بوادر تحسن بعد ان هبط الى مستويات كبيرة، حيث 

عادت حركة البيع من جديد لكن ليس بالزخم والحجم السابق.

وقال ان الشركة ستباشر بتشييد أكبر مول في األردن الواقع في مدينة 
الزرقاء الذي تبلغ مساحته 1700 متر مربع وبكلفة 200 مليون يدنار، 
كاشفا النقاب ان سلسلة كارفور العالمية ستستلم إدارة بيع التجزئة في 

المول عقب االنتهاء منه بعد 3 سنوات.

وحول مشروع اإلرسال الذي تنفذه الشركة في مدينة رام اهلل الفلسطينية، 
أكد انه تم المباشرة بعمل الحديقة المحيطة له، كما وسيتم العمل في 

المستقبل في األبراج السكنية والفنادق بعد استكمال مسألة التمويل.

بترا للصناعات الهندسية
بين مهندس التسويق في شركة بترا للصناعات الهندسية أحمد الخطيب 
ان المعرض اتاح للشركة فرصة التقاء زبائنها مباشرة واطالعهم على 
احدث التقنيات، كما وساهم في اطالع الشركة على الشركات المنافسة 

لها والمشاركة في المعرض.

مجموعة سدين
فعاليات  في  مشاركتها  خالل  مشاريعها  سدين  مجموعة  استعرضت 
الهندسية، حيث أكدت على  الدولي لإلنشاء والبناء والصناعة  المعرض 
استكمال  على  حاليا  تعمل  انها  الحوامدة  حسن  العام  مديرها  لسان 

مشروعها الحيوي »مبنى السفارة السعودية« في منطقة عبدون الذي 
مربع  متر  الف   40 بناء  ومساحة  دونما   15 أرض  مساحة  على  يقع 

وبالشراكة مع شركة سعودية.

فيالدليفيا للتوريدات العامة
اكد المدير التنفيذي لشركة فيالدلفيا للتوريدات العامة هيثم القيسي أن 
المعرض بدأ يعيد الثقة للنشاط الذي افتقده قطاع االنشاءات بعد مرور 
عام على االزمة االقتصادية العالمية، حيث رأى ان نسبة الحضور هذا 
العام زادت 5% عما شهده المعرض قبل عامين، مشيدا بمستوى الحضور 

سواء من قبل الزوار او من خالل الشركات المشاركة.

حلول األرض الذكية
هي المرة االولى التي تشارك شركة حلول األرض الذكية في المعرض 
بعرض  من خالله  قامت  الهندسية،  والصناعات  والبناء  لإلنشاء  الدولي 

منتجها االول »الطوب البيئي المضغوط«.

اتاح  المعرض  ان  الراغب  ابو  حمزة  الشركة  عام  ومدير  الشريك  وقال 
للشركة فرصة التواصل مع المختصين بقطاع االنشاءات، حيث عرضت 
مشروعها »الطوب البيئي المضغوط« الذي يمثل بديال مثاليا عن الطوب 
التقليدي المستخدم في االسواق، نظرا لتميزه بتقديم امكانيات هندسية 
الى تميزه  التقليدي، اضافة  الطوب  وبيئية أوسع وباسعار منافسة عن 

بالجودة والصالبة العالية.

واضاف ان الشركة تسعى الى تقديم من خالل منتجاتها الفريدة الحلول 
الهندسية الكاملة والصديقة للبيئة.

المنشآت الحديدية
 

عرضت شركة المنشآت الحديدية خالل مشاركتها في المعرض جناحها 
بطريقة استندت فيها على طبيعة عملها ونشاطها الرئيسي التي تقوم 

به.

وقال مدير تطوير المنتج في الشركة المهندس عبد اهلل أبو الريش ان 
طبيعة هذه المشاركة جاءت الظهار ما تمتلكه »المنشآت الحديدية« من 
مهارات وتطور اضافة الى فريق عمل متميز متخصص في دعم المنشآت 
مع  بالتواصل  والزوار  للحضور  فرصة  المعرض  قدم  حيث  الحديدية، 

الشركات واالطالع على منتجاتها.

موندو لإلنشاءات

والبناء  لإلنشاء  الدولي  المعرض  في  لإلنشاءات  موندو  شركة  شاركت 
الصناعي  النخيل  من  منتجاتها  ابرز  بعرض  الهندسية   والصناعات 

وأرضيات المالعب والحدائق.

وقال مديرها العام جورج موندو ان الشركة تعتبر الوحيدة المعتمدة من 
قبل االتحاد الدولي لكرة القدم »الفيفا« في تطوير المالعب في كل من 
لإلنشاءات«  »موندو  ان  الى  مشيرا  ومصر،  وفلسطين  وسوريا  األردن 
تمتلك فريق عمل مميزًا متكاماًل وذا خبرة محلية تراكمت منذ تخصص 

الشركة في العمل في األرضيات الرياضية منذ عام 1981.  
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وزير الطاقة الباكستاني يزور الجامعة
مذكرة تفاهم بين »االميرة سمية 

للتكنولوجيا« وجامعة امريكية

غصيب: سنعمل على تحقيق المزيد من التوسع، وطلبة الجامعة في ازدياد

وقعت جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا ممثلة برئيسها الدكتور هشام 
واين  فورت  بردو  جامعة  انديانا-  جامعة  مع  تفاهم  مذكرة  غصيب 

االمريكية ممثلة بنائب رئيسها لشؤون االبحاث الدكتور جهاد البياري.

والعلمية  االكاديمية  والتعاون  العالقات  تطوير  الى  المذكرة  ودعت 
التدريس  هيئة  اعضاء  تبادل  خالل  من  الجامعتين  بين  المتبادلة 
ندوات مشتركة  والعمل على عقد  بابحاث مشتركة،  والقيام  والطلبة، 
وتبادل المواد العلمية، اضافة الى تعزيز التعاون المشترك في كل ما 

يجلب منفعة مشتركة.  

ورحب غصيب باقامة عالقات تعاون اكاديمية مع نظيراتها االمريكية، 
تختلف عن غيرها من  للتكنولوجيا«  االميرة سمية  »جامعة  ان  وقال 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  في  متخصصة  بانها  الجامعات 

وااللكترونيات واالعمال.

المعرفة  الجامعة اضافة الى عملها في بناء نواة لصناعة  واضاف ان 
تسهم في رفد عملية التنمية المحلية فانها تعمل على تطوير البحث 
تمنح  للتكنولوجيا«  سمية  »االميرة  ان  مشيرا  ودعمه،  فيها  العلمي 
اليوم درجة البكالوريوس في علم الحاسوب والرسم الحاسوبي ونظم 

اإلستثمــار فــي التعليــــــم
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الجامعة هي الذراع االكاديمي لمدينة الحسن العلمية

المعلومات االدارية والهندسة االلكترونية وهندسة االتصاالت وهندسة 
الحاسوب وادارة االعمال اضافة الى درجة الماجستير في كل من علم 

الحاسوب وادارة البيئة وادارة االعمال.

واين  فورت  بردو  انديانا-جامعة  جامعة  رئيس  نائب  دعا  جانبه  من 
االكاديمي  التعاون  دعم  الى  البياري  جهاد  الدكتور  االبحاث  لشؤون 
الطلبة ودعم قيام بحث علمي مشترك بين  المتابدل من خالل تبادل 

الجامعتين.

من جهة اخرى استقبل رئيس جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور 
هشام غصيب وزير الطاقة الباكستاني الدكتور اشفاق أحمد.

الذراع  انها  الى  اشار  الذي  الجامعة  عن  موجزا  شرحا  غصيب  وقدم 
الجامعة  واهتمام  حرص  مؤكدا  العلمية،  الحسن  لمدينة  االكاديمي 
بتحقيق المزيد من التوسع وذلك بادخال تخصصات جديدة في مستوى 

البكالوريوس مثل النانوتكنولوجي واخرى على مستوى الدراسات العليا 
مثل ادارة االعمال وعلم الرسم الحاسوبي.

وقال ان االقبال على االنخراط في الدراسة بالجامعة ازداد بشكل كبير 
الى  المحلي والعالمي، اضافة  المستويين  الطيبة على  وذلك لسمعتها 
انه ال يوجد  الى  سرعة حصول خريجيها على وظائف مناسبة، مشيرا 

عاطلون عن العمل ضمن صفوفهم.

للتكنولوجيا  الباكستاني جامعة االميرة سمية  الوزير  امتدح  من جانبه 
لما حققته من انجازات  مهمة على المستوى االكاديمي، داعيا في الوقت 

نفسه الجامعة الى اقامة عالقات اكاديمية مع نظيراتها في باكستان.

وفي ختام اللقاء قدم الدكتور غصيب درع الجامعة الى الوزير الضيف، 
الدكتور  لالعمال  طالل  الملك  كلية  عميد  من  كل  اللقاء  حضر  حيث 

محمود القضاة، اضافة الى عميد شؤون الطلبة محمود حسن.
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ملف العدد

تعتبر من ابرز الجامعات األردنية التي تعتمد على ذاتها وسواعدها في 
التطور فهي تمتاز باستقالل يتيح لها التعامل مع كافة الظروف وتحقيق 
الدراسة  على   وتشجيعهم  الطالب  مساعدة  وضعت  حيث  االنجازات، 
وعنوان  شعار  السمحاء  االسالمي  الدين  تعاليم  الى  باالستناد  واالنجاز 
هدفها الرئيسي مما وضعها في خانة التميز والتألق بين جميع الجامعات 

المحلية.

 جامعة الزرقاء الخاصة  التي تأسست عام 1994  على بعد ستة كيلو 
مترات من مدينة الزرقاء، هي عضو في كل من اتحاد الجامعات العربية 

واالتحاد الدولي للجامعات، واتحاد جامعة العالم االسالمي، ورابطة الجامعة 
االسالمية، ورابطة المؤسسات العربية الحاصة للتعليم العالي، اضافة الى 
المنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل بالجامعات في الوطن 
العربي، وعضو فخري في المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية، 

وعضو في مجلس إدارة المحلس العربي لألنشطة الطالبية. 

من  الثاني عشر  الفوج  بتخريج  مؤخرا  الخاصة«  »الزرقاء  احتفلت  فقد 
والبالغ عددهم حوالي 1373 طالبا وطالبة تخرجوا من  الجامعة  طلبة 

ثماني كليات علمية، وذلك تحت رعاية األمير عاصم بن نايف. 

»الزرقاء الخاصة«..
عنوان للتكامل المعرفي في األردن

أبو شعيرة: شعار الجامعة مستند إلى تعاليم الدين االسالمي

اإلستثمــار فــي التعليــــــم
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وبحسب رئيس مجلس ادارتها الدكتور محمود ابو شعيرة فان الجامعة ال 
تقف أهدافها فقد عند إعداد جيل مدرب متعلم ومثقف فقط  بل تسعى 
والروحية  األخالقية  بالجوانب  معزز  أكاديميًا،  متفوق  جيٍل  تتويج  الى 
الرفيعة مرسخًة فيه مبادئ الكرامة واألمانة والشرف، حيث تسعى  إلى 
توفير التعليم بنوعيه لجميع طلبة الجامعة في مجاالت تخصصهم وعلى 

جميع المستويات.

الخاصة« من  »الزرقاء  ان  لـ«النشامى«  ابو شعيرة خالل حديثه  ويقول 
اكبر الجامعات األردنية وتعتمد على سواعدها في تصنيع مستلزماتها 
الفنيين  من  العديد  فيها  هندسية  مشاغل  خالل  من  واحتياجاتها 
الجامعة  مرافق  لمختلف  الصيانة  أعمال  جميع  إلنجاز  المتخصصين 
حيث  ولوازم،  أثاث  من  تحتاجه  بما  والدوائر  العمادات  وتزويد  ومبانيها 
تحتوي على محطة تحلية لتعقيم مياه الشرب وعلى بئر ارتوازي يغذي 
جميع أقسامها، اضافة محطة للمحروقات تؤمن المواد النفطية الالزمة 
لخدمة الجامعة ومركباتها وخدمة المسافرين على طريقها الصحراوي، 
فضالً  عن وجود مجموعة من المزارعين لإلشراف على مزرعة الجامعة 

وحدائقها وزراعتها بأشجار الزينة والورود والحوليات.

واضاف ان الجامعة ارتفعت مكانتها وأصبحت واحدًة من أرقى الجامعات 
المحلية واالقليمية، حيث استطاعت النهوض والتطور خالل فترة زمنية 
قليلة والتمتع بسمعة طيبة وعالقات مميزة مع مثيالتها من المؤسسات 
العلمية االخرى، منطلقة من مبدأ »تحقيق رسالة علمية ومهنية واضخة 

كما أرادها الملك عبد اهلل الثاني- منارًة لإلبداع في شتى المجاالت«. 
 

وإدراكًا منها ألهمية الشراكة والتعاون وتوثيق العالقات والصالت العلمية 
والثقافية، فقد وقعت  الجامعة بحسب أبو شعيرة عددا ًمن االتفاقيات 
العلمية مع الكثير من الجامعات العربية والعالمية العريقة، مشددا على 
دور الجامعة في دعم الجانب البحثي والمعرفي، حيث عقدت منذ تأسيسها 
أكثر من ثالثين مؤتمراً علميا، اضافة الى مساهمتها في دعم الكثير من 
المؤتمرات واألنشطة التي عقدتها المؤسسات العلمية المختلفة وبعض 

الجامعات األردنية واألجنبية. 

ويؤكد ان مسيرة وقصة نجاح الجامعة ال تقف عن هذا الحد بل انه تم 
اختيارها لتكون مقراً  لألمانة العامة لجمعية كليات الحاسبات والمعلومات 
العربية منذ منتصف عام 2007، إضافة  الجامعات  اتحاد  المنبثقة عن 
 « ACIT« الى انها تحتضن المؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا المعلومات
منذ عام 2000، مشيرا ان »الزرقاء الخاصة« ملتزمًة باكتشاف المعرفة، 
نحو  الطالب  وتطوير مستوى   “ المعلومات  وتبادل   “ الجديدة  والتقنيات 

األفضل لتكون األمة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

ويقول أبو شعيرة ان األهداف التي تم تأسيس الجامعة الجلها تستند إلى 
فلسفتها المنبثقة من العقيدة االسالمية والحضارة العربية واالسالمية، 
حيث تهدف التاحة الفرص التعليمية العليا في كافة التخصصات وميادين 
االسهام  الى  اضافة  والفنون،  واآلداب  والتطبيقية  االنسانسة  العلوم 
في تزويد المجتمع بالمتخصصين والخبراء في فروع العلوم المختلفة، 
وتطوير المعرفة في المجاالت المختلفة عن طريق القيام بالبحث العلمي 

وتشجيعه وتوظيفه في حل مشكالت التنمية.

تسعى  الخاصة«  »الزرقاء  ان  قائال  االدارة  مجلس  رئيس  ويستطرد 
لالهتمام بالبناء الفكري والثقافي لألمة مع االنفتاح الواعي على علوم 
األمم االخرى ولغاتها وثقافتها وتجاربها، اضافة للعناية بالحضارة العربية 
وترشيد  االمة  نهضة  بناء  في  دورها  وتفعيل  تراثها  ونشر  االسالمية 
بالجامعي  التدريس  في  العربية  باللغة  واالهتمام  االنسانية،  الحضارة 
والبحث العلمي والعمل على نقل المعرفة من مصادرها المختلفة الى 

اللغة العربية والسعي الجاد الى نشرها.

وتطرق أبو شعيرة خالل حديثه الى أبرز كليات واقسام الجامعة، ليشير 
أنها شرعت التدريس في بداية تأسيسها بـ6 كليات، كانت تشتمل على 
20 تخصصا ً و150 طالبًا وطالبة ليرتفع العدد مع مرور السنوات خالل 
عام 2008 / 2009 إلى 9 كليات، تضم 24 تخصصا، وً 6 آالف طالب 
ٍ وطالبة، مؤكدا ان »الزرقاء الخاصة« تضم اليوم  في ثناياها عددًا من 
والعلوم  االقتصاد  وكلية  واالداب،  الشريعة،  كلية  من  العريقة  الكليات 
التربوية،  العلوم  وكلية  المعلومات،  وتكنلوجيا  العلوم  وكلية  االدراية، 
التمريض، اضافة  المساندة، كلية  الطبية  العلوم  الحقوق، كلية  وكلية 

الى كلية الهندسة التكنلوجية.

كما ويشير رئيس مجلس االدارة الى أهمية وحدة المكتبة التي يصفها بـ 
»القلب النابض« و«الصرح الحضاري العلمي« للجامعة، التي تأسست منذ 
بداية انشاء الجامعة في مطلع عام 1994 لتاخذ على عاتقها مسؤولية 
خدمة الدراسات االكاديمية في الجامعة، ومتطلبات البحث العلمي، حيث 
ما  والبشرية  المادية  االمكانيات  من  المكتبة  لهذه  الجامعة  ادراة  هيأت 

يمكنها من اداء رسالتها.

المكتبات  البيانات  اقسام هي قسم  عدة  من  تتألف  المكتبة  ان  ويقول 
والتزود  والتصنيف،  كالفهرسة  الفنية  االجراءات  وقسم  االلكترونية، 
واالرشاد،  المرجعية  كالخدمة  المستفيدين  خدمات  وقسم  والتكشيف، 
البحث  وخدمة  المحلي،  المجتمع   وخدمة  الجارية،  واالحاطة  واالعارة، 
في قواعد البيانات وخدمة النسخ والتصوير، حيث توفر ثالثة مختبرات 
الحجز،  اآللية ورف  المكفوفين، واالعارة  الطلبة  انترنت، وقسم لخدمة 
الحرة  للمطالعة  وقاعة  االنترنت،  بخطوط  معززة  الدراسية  والخلوات 

واخرى للحوار، ومشغل لتجريب طلبة قسم المكتبات والمعلومات.

جمعية  اهمها  المهنية  المؤسسات  من  عدد  في  فاعل  عضو  والمكتبة 
المكتبات األردنية، والنادي العربي للمعلومات، واالتحاد العربي للمكتبات 
األردنية  الجامعات  مكتبات  وتجمع  البريطانية،  والمكتبة  والمعلومات، 
لطلبتها  المجانية  االستشارية  خدماتها  بتقديم  وتقوم  كما  الخاصة، 
من المجتمع المحلي، وتحرص على التواصل مع مكتبات وزارة التربية 
تتعلق  فيما  الثانوية  مدارسها  في  محاضرات  القاء  خالل  من  والتعليم 

بالمكتبات ودورها في العملية التعليمية.

الجامعة عضو في 8 منظمات 
واتحادات عربية واسالمية



74

خصومات لألردنيين واالجانب ممن يرشحهم 
سفراء الدول العربية واإلسالمية

ومن ابرز المزايا التي تضع »الزرقاء الخاصة« في خانة التميز والتألق ، 

يؤكد أبو شعيرة ان الجامعة وضعت جميع اهتماماتها لمساعدة الطالب 
وتشجيعهم على  الدراسة واالنجاز مستندة الى تعاليم الدين االسالمي 
الكريم  القران  لمن يحفظ  السمحاء، حيث فرضت خصم مقداره %50 
كامال، و 50% للذين تكون معدالتهم 90% فما فوق في امتحان الشهادة 
الثانوية العامة األردنية، 35% للذين تكون معدالتهم 90% فما فوق في 
امتحان الشهادة الثانوية العامة غير األردنية، و15% للطلبة الذين تكون 
معدالتهم 80% فما فوق واقل من 90% في امتحان الثانوية العامة غير 
األردنية، كما وقدمت الجامعة خصما مقداره 25% لكل طالب حصل على 
الترتيب األول في مجال تخصصه استنادًا إلى معدله الفصلي، وللطلبة 
الذين تكون معدالتهم80% فما فوق واقل من 90% في امتحان الشهادة 

الثانوية العامة األردنية.

الجامعة  في  الدارسين  لألشقاء  خصومات  الجامعة  منحت  المقابل  في 
بحيث يعطى الشقيق األول خصمًا مقداره 25%، ويعطى أي شقيق بعد 
الثاني خصمًا مقداره 35%، اضافة الى خصم لخمسة عشر من الطلبة 
المتفوقين رياضيًا وفق أسس معتمدة لذلك، ولخمسة من المستجدين 

يرشحهم  ممن  األردنية  غير  العامة  الثانوية  الشهادة  على  الحاصلين 
من  ولخمسة  األخرى،  الدول  في  واإلسالمية  العربية  الدول  سفراء 
المستجدين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة غير األردنية ممن 

يرشحهم السفير األردني في أي بلد لدراسة أي تخصص في الجامعة. 

من جهة اخرى وتتويجا النجازاتها في كل عام، احتفلت جامعة الزرقاء 
عددهم  والبلغ  الجامعة  طلبة  من  عشر  الثاني  الفوج  بتخريج  الخاصة 
حوالي 1373 طالبًا وطالبة تخرجوا من ثماني كليات علمية، وذلك تحت 

رعاية األمير عاصم بن نايف. 

وحضر الحفل الذي أقيم في 25 حزيران 2009 في مدينة األمير محمد 
للشباب أكثر من 20 ألف شخص على رأسهم محافظ الزرقاء ورئيس 
وقائد  المدني  الدفاع  ومدير  الزرقاء  محافظة  شرطة  ومدير  البلدية 
موسيقات األمن العام، إضافة الى كبار المسؤولين في الجامعة وأولياء 

أمور الطلبة وشخصيات رسمية وشعبية.

الجامعة  رئيس  اكد  عام،  الجامعة كل  بها  التي تحفل  المناسبة  وبهذه 
األستاذ الدكتور عدنان نايفة ان هذا الحفل هو فترة »حصاد كل عام« 
تحصد فيه الجامعة ثمار أحد أفواجها من مسيرتها العلمية الرائدة، مهنئا 
الى  أشار  التي  النجاح  أولى خطوات  اجتيازهم  على  وذويهم  الخريجين 
أنها »ستقودهم إلى عالم العلم والعمل« آماًل منهم أن يعكسوا رسالة 

الجامعة ونهجها في تحديات التعليم.

كما وأشار ان هذا الحفل ياتي استنادًا لتوجيهات الملك عبد اهلل الثاني 
واستكمااًل لمسيرته في البناء، مؤكدا أن جامعة الزرقاء كانت وستبقى 
الداعم الحقيقي لبناء األردن حيث تفتح ابوابها باستمرار لدعم المجتمع 

المحلي بكافة الروافد التي يحتاجها.

من جهة اخرى أصدرت جامعة الزرقاء الخاصة كتابها السنوي الثاني عشر 
للعام الجامعي 2009/2008، والذي يحتوي على صور لكبار المسؤولين 
من مجلسي اإلدارة  واألمناء وأعضاء مجلس العمداء ومجلس الجامعة، 
إضافة  إلى صور الطلبة الخريجين من كليتها الثماني )الشريعة، اآلداب، 
الطبية  العلوم  الحقوق،  اإلدارية،  والعلوم  االقتصاد  التربوية،  العلوم 

المساندة،التمريض،العلوم وتكنولوجيا المعلومات(.

كما يحتوي على صور ألبرز األنشطة التي عقدت في الجامعة خالل العام 
السابق والمرافق الموجود فيها، وعلى الهيكل التنظيمي وفلسفة الجامعة 

وأهدافها ومسيرتها خالل خمسة عشر عامًا على تأسيسها.

اإلستثمــار فــي التعليــــــم
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500 مصرف  أكبر  الئحة  على  يبرز  لبناني  أول مصرف  بكونه  يتميز 

 ،The Banker العالمية  للمجلة  وفقًا  الموجودات  العالم من حيث  في 

حيث افتتح اول فرع له في األردن عام 1994. 

بنك لبنان والمهجر حاز على جائزة أفضل مصرف في الشرق األوسط 

التصنيف من  يحوز على هذا  لبناني  أول مصرف  و هو   2009 للعام 

  ..)The Banker( قبل المجلة العالمية

الدكتور عدنان  األردن  والمهجر في  لبنان  لبنك  العام  المدير  وبحسب 

األعرج فأن البنك يعد من المصارف المستقرة والمحافظة، اضافة الى 

ارتفاع  األول  اساسيين  بعاملين  يمتاز  كما  المحدودة،  مخاطره  حجم 

مستوى جودة موجوداته واستثماراته، والثاني تمسكه بمبادىء العمل 

المصرفي السليم دون »الهرولة« وراء تحقيق نتائج سريعة والتركيز 

على السمعة وثقة العمالء في المقام األول.  

وفي مقابلة مع »النشامى« يتناول الدكتور األعرج في حديثه األزمة 

»لبنان والمهجر«..
عنوان القوة المالية في القطاع المصرفي

األعرج: البنك حقق نتائج نمو جيدة خالل الربع الثالث

االستثمار في القطاع المصرفي
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المصرفي  القطاع  على  تأثيرها  ومدى  العالمية  االقتصادية  المالية- 

والحياة االقتصادية في األردن. 

وبالتالي  االقتصاد بشكل عام  باديا على  االزمة كان  تأثير  ان  ويقول 

منها،  المصرفية  وخاصة  القطاعات  جميع  على  واضح  انعكاسه  فان 

حيث  من  باالزمة  تأثرت  بدروها  التي  الشركات  أوضاع  الى  اضافة 

ذلك  ادى  حيث  للنظر،  ملفت  بشكل  تراجعت  التي  والربحية  السيولة 

التعثر  نسبة  وارتفاع  البنوك  لدى  الديون  جودة  مستوى  تدني  الى 

هو  الطبيعية  النتيجة  فكانت  عام  بشكل  المصارف  في  األئتماني 

انخفاض في ربحية المصارف. 

الدخول  في  الشديد  المستثمرين  لحذر  نتيجة  انه  األعرج  وقال 

ذلك  أدى  القائمة  المشاريع  في  التوسع  في  والتريث  جديدة  بمشاريع 

الى انخفاض فرص دخول المصارف في تمويل هذه المشاريع، االمر 

المصرفية  الصناعة  في  المختصين  غير  من  مجموعة  ترجمه  الذي 

مشيرا  األئتمانية،  التسهيالت  منح  عن  والمصارف  البنوك  بأحجام 

الى ان تخوف وتشاؤم المستثمرين أثرت في نهاية المطاف على أداء 

المصارف وخاصة في عملة التمويل. 

لعملية  مخرجا  الحالي  الوقت  في  البنوك  تجد  لم  حال  في  انه  ونوه 

ليس  التاريخ  الى  واستنادا  فانه  االموال  وتشغيل  المشاريع  تمويل 

من السهل ايجاد مخرج سريع من أزمات األئتمان والتعثر التي تعاني 

البنوك، مشيرا الى ان المسألة صعبة وتحتاج الى وقت والعامل  منها 

المخاطر  لتحمل  معًا  والمستثمرين  البنوك  تعاون  هو  فيها  الحاسم 

المحسوبة وضمن المستوى المقبول. 

وقال ان أزمة األئتمان التي نشهدها في الوقت الراهن بدأت من خالل 

تخفيض  الى  بدوره  ادى  الذي  للبنوك  االئتماني  التعثر  نسبة  ارتفاع 

المصارف من عملياتها لتمويل بعض المشاريع االمر الذي دفع العديد 

الضرر  ان  حيث  أوتأجيلها،  الغائها  الى  المشاريع  على  القائمين  من 

أصاب الجهتين »البنوك والمستثمرين«، مشيرا الى انه ال بد من مرور 

مخرج  هنالك  يكون  لن  أنه  حيث  األزمة  لحل  الالزمة  الزمنية  الفترة 

سريع. 

توافقية  ايجاد صيغة  الزمن سيكون كفيال في  ان  قائال  األعرج  وتابع 

البنوك  على  سيطر  الذي  التخوف  إزالة  خالل  من  األئتمان  أزمة  وحل 

والمستثمرين وبالتالي الخروج تدريجيًا من األزمة. 

عن  المنبثقة  اللجنة  توصيات  والمهجر  لبنان  بنك  عام  مدير  وانتقد 
البنوك األردنية  لحل األزمة ويرى أن هذه التوصيات لن يكون  لها أثر 

واضح بالخروج من هذه األزمة.

االقتصادية  الظروف  ظل  في  المصرفي  القطاع  ألداء  تقييمه  وحول 
المصرفي في  القطاع  أداء  ان  األعرج  اكد  اليوم،  العالم  يعيشها  التي 
الجانب  في  يتمثل  األول  شقين  في  اختصاره  يمكن  الحالي  الوقت 
ان  حيث  جديد،  من  اقراضها  واعادة  الودائع  جمع   وهو  التشغيلي 
معظم البنوك حققت نموًا في جانب الودائع وتباطؤا شديدا في جانب 
بطبيعة  والنتيجة  االموال  لتوظيف  الفرص  توفر  لعدم  التسهيالت 
تأثير  في  فيتمثل  الثاني  الجانب  اما  األرباح،  في  انخفاض  هو  الحال 

حجم الديون المتعثرة التي ادت الى مضاعفة األزمة. 

األردني  االقتصاد  تأثر  من  الرغم  على  انه  األعرج  الدكتور  ويشير 
أئتمان،  أزمة  من  عنها  نتج  وما  العالمية  االقتصادية  المالية-  باألزمة 
إال ان اآلثار السلبية لم تكن كبيرة بسبب صغر حجم انكشاف األردن 
على المخاطر الخارجية، مؤكدا في الوقت نفسه ان بنك لبنان والمهجر 
على  ساعده  مما  محدودة  مخاطره  وحجم  المستقرة  البنوك  من  وهو 

تخفيف حدة تأثير األزمة العالمية على نتائجه. 

وقال ان نتائج البنك خالل الربع الثالث من العام الحالي أشارت وبشكل 
واألرباح  الودائع  مستوى  على  جيدة  نمو  معدالت  تحقيق  الى  واضح 
ونمو بدرجة أقل على مستوى التسهيالت، االمر الذي يشير الى مدى 

القوة المالية التي يتمتاز بها بنك لبنان والمهجر. 

األزمة االقتصادية 
العالمية أفرزت أزمة 
أئتمان والزمن كفيل 

بحلها
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1.37 مليار دينار
موجودات »االتحاد« حتى نهاية ايلول

سلفيتي: البنك تمكن من إنجاز مجمل األهداف
المرسومة رغم الظروف االقتصادية الصعبة

ارتفع مجموع موجودات بنك االتحاد خالل الربع الثالث من العام 2009 
ليبلغ حوالي 1,37 مليار دينار مقابل 1,13 مليار دينار لنفس الفترة من 

العام الذي سبقه 2008.

وبحسب البيانات المالية للبنك فقد أرتفع مجموع مطلوبات البنك حتى 
نهاية ايلول الماضي لتبلغ حوالي 1,14 مليار دينار مقابل 915,9 مليون 
المطلوبات  وارتفع مجموع  الماضي، كما  العام  الفترة من  لنفس  دينار 
وحقوق الملكية للبنك حتى 30 ايلول 2009 لتبلغ حوالي 1,37 مليار 

دينار مقابل 1,13 مليار دينار لفترة المقارنة ذاتها.

الى  المالية  البيانات  االيجابية، فقد أشات  نتائجه  البنك تحقيق  وواصل 
العام  من  الثالث  الربع  خالل  والعموالت  الفوائد  ايرادات  صافي  ارتفاع 
2009 لتبلغ حوالي 30,4 مليون دينار مقابل 29,2 مليون دينار للربع 
الثالث من العام الذي سبقه، كما وارتفع إجمالي الدخل حتى نهاية ايلول 
من العام الحالي ليبلغ حوالي 38 مليون دينار مقابل 34,8 مليون دينار 

لفترة المقارنة ذاتها من عام 2008.

لتبلغ  ايلول 2009  المنتهية في 30  أشهر  للتسعة  البنك  أرباح  وبلغت 
حوالي 10,7 مليون دينار مقابل 16,8 مليون دينار  حتى نهاية ايلول 

من عام 2008.

النتائج المالية، أكد رئيس مجلس ادارة بنك االتحاد  وفي تعليقه على 
عصام سلفيتي ان البنك تمكن من انجاز مجمل األهداف المرسومة والتي 
تمحورت حول تطوير وحدات األعمال لتحقيق النمو المستهدف وتطوير 
حماية  العالمية  المعايير  أفضل  حسب  بواجبها  لتقوم  المخاطر  ادارة 

لحقوق المساهمين ولتعظيم العائد لحقوق الملكية.

الظروف  ظل  في  االنجازات  أفضل  تحقيق  استطاع  البنك  ان  واضاف 
االقتصادية الحالية التي يعيشها العالم وخاصة قطاع البنوك والمصارف، 
حيث كان لتداعيات األزمة العالمية االثر الكبير في توقف النشاط والحياة 
االقتصادية لكثير من الدول ومنها األردن، لكن البنك استطاع في نهاية 
وأرقام  بأرباح  والخروج  المرحلة  طبيعة  مع  بايجابية  التعامل  المطاف 

متميزة على كافة االصعدة.

في  سيستمر  البنك  ان  سلفيتي  أكد  للبنك  المستقبلية  الخطط  وحول 
في  التنافسي  موقعه  تعزيز  خالل  من  االستراتيجية  أهدافه  تحقيق 
تؤدي  وهادفة  حديثة  بيع  وأساليب  برامج  تطبيق  طريق  عن  السوق 
الى تحقيق الخطط التوسعية وتحسين مستوى وكفاءة وتنوع الخدمات 
المقدمة للعمالء من قطاع الشركات واالفراد، مشيرا ان البنك سيتجه الى 
سوق التجزئة المصرفية عبر ايجاد منتجات متميزة في هذا الجال، كما 
ويسعى لزيادة عدد فروعه في مختلف محافظات المملكة بهدف تقديم 

خدمات أفضل الى عمالء البنك.

االستثمار في القطاع المصرفي
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23.2 مليون دينار أرباح »اإلسالمي 
األردني« الصافية في نهاية أيلول

ايلول 2009  الصافية حتى نهاية  البنك اإلسالمي األردني  ارباح  بلغت 
حوالي   23,2 مليون دينار بعد الضريبة .

التنفيذي  /الرئيس  األردني  اإلسالمي  البنك  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 
احمد  عدنان  البحرين  مملكة  ومقرها في  المصرفية  البركة  لمجموعة 
على   عامًا  ثالثين  خالل  االنجازات  من  العديد  حقق  البنك  ان  يوسف 
مباشرته للعمل المصرفي اإلسالمي، حيث عزز البنك قاعدته الرأسمالية 
باستكمال إجراءات رفع  رأسماله  من 81,25 مليون دينار/سهم إلى 100 
كما  المساهمين،  على  مجانية  أسهم  بتوزيع  وذلك  دينار/سهم  مليون 
وارتفعت حقوق الملكية في نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل 
إلى حوالي172مليون دينار مقابل  حوالي  161 مليون دينار كما  في 

2008/12/31بنسبة نمو بلغت %7.

وبين يوسف ان النتائج المتميزة التي حققها البنك   تتزامن مع تسلم 
  2009 لعام  األردن  في  إسالمية  مالية  مؤسسة  أفضل  لجائزة  البنك 

الممنوحة من  مجموعة مجلة
 )Global Finance(, األمريكية لمساهمة البنك في نمو التمويل اإلسالمي 
وتلبية حاجات العمالء مما جعله في مصاف البنوك اإلسالمية القيادية، 
الدولي  والبنك  الدولي  النقد  السنوية لصندوق  االجتماعات  وذلك خالل 
والتي عقدت في اسطنبول – تركيا، مؤكدًا على نجاح البنك اإلسالمي 
المصرفية  السوق  في  اإلسالمية  الصيرفة  تجربة  ترسيخ  في  األردني 

األردنية والعربية والعالمية.

من جهة أخرى قال نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي للبنك 
اإلسالمي األردني  موسى عبد العزيز شحادة أن موجودات البنك مضافًا 
إليها الحسابات المدارة ) حسابات االستثمار المخصص وسندات المقارضة 

وحسابات االستثمار بالوكالة ( كما في
9/30/ 2009 بلغت حوالي 2,388  مليار دينار مقابل  2,170  مليار 
بلغت 10% مما يؤكد استمرار  نهاية عام 2008 بنسبة نمو  دينار في 

تقدم البنك ونموه ليعزز موقعه في القطاع المصرفي األردني.

الحالي حوالي  العام  الثالث من  الربع  العمالء في نهاية  كما زادت ودائع 
مليار  دينار مقابل1,549  مليار   الى1,803  لتصل  دينار   مليون   254

دينار كما في 2008/12/31 وبنسبة نمو بلغت 16,4 % .

و بلغت ودائع العمالء مضافًا إليها الحسابات المدارة) حسابات االستثمار 
 30 في   ) بالوكالة  االستثمار  وحسابات  المقارضة  وسندات  المخصص 
أيلول2009 حوالي   2,068  مليار دينار مقارنة مع بيانات 2008/12/31 
من العام الماضي والبالغة  1,840  مليار دينار وبنسبة نمو وصلت إلى  

.% 12,4

وأضاف شحادة أن الزيادة في التسهيالت الممنوحة للعمالء  بلغت  في 
نهاية الربع الثالث من العام الحالي حوالي   120,4  مليون دينار لتصل 
نهاية  في  دينار  مليار  مقابل 1,124    دينار  حوالي  1,244مليار  الى 
عام 2008 بنسبة نمو بلغت 10,7 %   وذلك تماشيًا مع توجيهات البنك 

المركزي األردني باالستمرار في منح التسهيالت االئتمانية.

كما أظهرت مؤشرات البنك المالية أن حصة السهم من األرباح في30 
أيلول 2009 بلغت حوالي 23,2  %بعد الضريبة .

العمل  تجربة  تعميق  لمسيرته في  البنك   مواصلة  وأكد شحادة  على 
على  اإلسالمية  الشريعة  بقدرة   القناعة  معززا  اإلسالمي،  المصرفي 
والتشريعات  بالقوانين  وتقيده  العصر,  معطيات  مع  بفاعلية  التعامل 
والتفتيش  الرقابة  وأساليب  واألعراف  والتعليمات  والضوابط  والقواعد 
التي تخضع لها البنوك في المملكة مع العمل على تعميق وتطوير مبادئ 
في  واالستمرار  المخاطر  إدارة  وتطوير  عمله  في  المؤسسية  الحوكمة 

.  II تطبيق متطلبات بازل

شحادة: البنك اثبت قدرة الشريعة 
اإلسالمية على التعامل بفاعلية 

مع معطيات العصر
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73 مليون دينار 
أرباح »بنك اإلسكان« حتى نهاية أيلول 

نهاية  والتمويل حتى  للتجارة  اإلسكان  لبنك  التشغيلية  اإليرادات  بلغت 
دينار  مليون  دينار مقابل 200,6  مليون  ايلول 2009 حوالي  193,4 
في ايلول من عام 2008 بنسبة نقص مقدارها 3,6%. وأظهرت النتائج 
المالية أن أرباح البنك قبل الضريبة حتى 2009/9/30 بلغت 73 مليون 
دينار مقارنًة مع 126 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، أي 
بنقص مقداره 53 مليون دينار تقريبًا وبنسبة 42%، كما بلغت األرباح 
بعد الضريبة 48,8 مليون دينار مقابل 89,1 مليون دينار للفترة المماثلة 

من العام السابق أي بنقص نسبته %45 .  

بعد  األخرى  الشامل  الدخل  وبنود  للفترة  الربح  الشامل  الدخل  وبلغ 
الضريبة  73,1 مليون دينار مقابل 68,8 مليون دينار للفترة المماثلة 
من العام السابق وذلك نتيجة لتحسن أسعار تقييم االستثمارات الماليه،  
والتي ادت بدورها الى زيادة حقوق المساهمين بمبلغ 25 مليون دينار، 
نهاية  دينار في  مليون  الملكية 945  بلغ مجموع حقوق  النتائج  وبهذه 
دينار  مليار   5,7 الموجودات  مجموع  وبلغ  عام 2009.  من  الثالث  الربع 
نهاية  عن  دينار  مليون   223 مقدارها  بزيادة  أي   2009 أيلول  بنهاية 
العام الماضي، وزادت ودائع العمالء بمبلغ 351 مليون دينار عن نهاية 
العام الماضي لتصل إلى 4,1 مليار دينار، فيما انخفضت حجم محفظة 
مليون  بمبلغ مقداره 27   « بالصافي   « المباشرة  االئتمانية  التسهيالت 

دينار لتصل إلى 2,3 مليار دينار .

هذا باإلضافة إلى استمرار تنامي مؤشرات المالءة المالية الرئيسية لدى 
البنك ، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 23,4% في نهاية الربع الثالث 
من هذا العام مقابل 23% في نهاية العام 2008 وما زال البنك يحتفظ 
بمستويات سيولة هي األعلى على مُستوى القطاع المصرفي اأُلردني ، 
حيث بلغت نسبة السيولة 177% ، كما بلغت حصة البنك بمؤشر إجماليّ 
الموجودات 14,6%  من السوق المصرفيّ المحليّ ، و16,5% من إجماليّ 

ودائع العمالء ، و13,2% من إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة .

بنك  إدارة  مجلس  رئيس  بين  البنك  أرباح  تراجع  على  تعقيب  وفي 
أّن ذلك يعود بشكل  الدكتور ميشيل مارتو  والتمويل  للتجارة  اإلسكان 
رئيسي إلى السياسة المتحفظة التي يعتمدها مجلس اإلدارة في التعامل 
استمر  حيث  بالتعثر،  حالتها  توحي  التي  تلك  أو  المتعّثرة  القروض  مع 
البنك ببناء كامل المخصصات الالزمة لهذه القروض »حتى لو توفرت لها 
الضمانات الكافية«، وذلك من مبدأ الحيطة والحذر. اخذين باالعتبار بأن 
مبالغ المخصصات ليست خسارة متحققة وانما تحوّط لتغطية مخاطر قد 
تحصل، ويمكن عودتها لإليرادات في حال زوال أسبابها. ومما يؤّكد قوة 
البنك ومالَءتة المالية نسبة السيولة العالية التي يتمتع بها البنك والتي 
البنك بثقتهم ويؤّكد  الذين يعتز  الرئيسي ودائع العمالء  يعتبر رافدها 

حرصه على تقديم أفضل الخدمات لهم.

البنك  نتائج  أن  الدكتور مارتو  الخارجي جاء تعقيب  التواجد  وفي مجال 
في سورية استمرت بالمحافظة على درجة عالية من التميز، حيث زادت 

األرباح بنسبة 31% مقارنة مع األرقام المتحققة في الفترة المماثلة ، 
ومما تجدر اإلشارة اليه أن النمو بمعظم المؤشرات المالية لدى هذا البنك 
ما زالت األعلى بين المصارف السورية الخاصة ، ويتضح ذلك جليًا في 
المال وسالمة المحفظة االئتمانية وانخفاض نسبة  نسبة كفاية رأس 

القروض غير العاملة الى نسبة قريبة من الصفر . 

أما في فلسطين فقد جاَءت اإليرادات التشغيلية أفضل مقارنة مع الفترة 
المماثلة من العام الماضي .

وفي ختام حديثه أّكد د. مارتو على  اعتزاز البنك بمالءته المالية ومتانة 
قاعدته الرأسمالية وسالمة وجودة المحافظ االئتمانية واالستثمارية لديه 
تواجده تستهدف تعزيز هذا  أماكن  إستراتيجية بمختلف  وتبنيه خطط 
التواجد وتطوير وتنويع أساليب خدماته لمختلف العمالء . وبهذه المناسبة 
بتطبيق  األردني  المركزي  البنك  دور  عاليًا  مارتو  الدكتور  ثمن  فقد 
سياسات نقدية حكيمة تراقب عمل القطاع المصرفي في األردن بما نتج 

عنه سالمة بنيــان هذا القطاع .

اإلدارة  مع  الدائم  وتعاونه  اإلدارة  مجلس  دور  الى  باالعتزاز  نوّه  كما 
البنك بمساهميه خاصة  تربط  التي  المتميزة  العالقات  والى  التنفيذية 
المساهمين االستراتيجيين منهم والذين يملكون ما يزيد عن 94% من 
مجموع أسهم  رأس المال وشكر مواقفهم المتعاونة والداعمة للبنك . وفي 

ختام حديثه اّكد حرص البنك على ثقة عمالئه مودعين ومقترضين.
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أعلنت شركة تطوير العقبة عن نجاح إصدار أسناد قرض بقيمة إجمالية 
125 مليون دينار، بتاريخ استحقاق االول من تشرين االول لعام 2014 
وبسعر فائدة ثابت لألشهر الثالثين األولى مقداره 7,75% وبسعر فائدة 

متغير كل ستة أشهر لفترة الثالثين شهرًا المتبقية من عمر االسناد.

المالي  إنفست، بصفتها مدير اإلصدار والمستشار  إثمار  وقامت شركة 
األردن  تاريخ  في  األكبر  يعتبر  الذي  القرض  أسناد  وتسويق  بإدارة 
إلصدارات الشركات، كما قام البنك األردني الكويتي بدور »وكيل الدفع 
والتسجيل والحافظ األمين« لهذا اإلصدار بموجب االتفاقية المبرمة مع 
شركة تطوير العقبة لهذا الغرض والتي تم توقيعها في مقر شركة إثمار 
إنفست من قبل رئيس مجلس إدارة البنك األردني الكويتي عبد الكريم 
عماد  المهندس  العقبة  تطوير  لشركة  التنفيذي  والرئيس  الكباريتي، 
فاخوري، وبحضور كل من رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة 
االقتصادية الخاصة المهندس حسني أبو غيدا، ورئيس مجلس اإلدارة 

الرئيس التنفيذي لشركة إثمار إنفست فواز يوسف غانم.  

وبين رئيس مجلس إدارة البنك األردني الكويتي عبد الكريم الكباريتي 
أن قيام البنك بدور وكيل الدفع والتسجيل والحافظ األمين لهذا اإلصدار 
المملكة إضافة إلى  الذي يعتبر اإلصدار األكبر إلصدارات الشركات في 
مشاركته فيه، إنما يؤكد دور البنك كأحد الروافع األساسية في السوق 
التنمية  وتحقيق  االقتصادية  المسيرة  دعم  وفي  األردني  المصرفي 

واالزدهار. 

وقال إن هذا اإلصدار يعتبر بداية قوية على طريق تعزيز سوق ونشاط 
أسناد القروض في المملكة ويفتح المجال لمزيد من العمليات المشابهة 
التنموية  األهداف  ذات  الكبرى  المشاريع  تمويل  مجال  في  وخاصة 
واإلستراتجية، إضافة إلى ترسيخ مفهوم الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص لما فيه خير الوطن ورفعة االقتصاد الوطني.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس عماد 

»تطوير العقبة« تصدر أسناد قرض
بـ 125 مليون دينار

الكباريتي: االصدار يعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

االستثمار في القطاع المصرفي
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نجيب فاخوري »إن هذا 
كجزء  يأتي  اإلصدار 
شركة  عمل  خطة  من 
لتمويل  العقبة  تطوير 
االستثماري  البرنامج 
للشركة  والتطويري 
للخمسة أعوام المقبلة 
تطوير  وخصوصًا 
للموانئ  التحتية  البنى 
ضمنها  ومن  األردنية 
تطوير  في  المساهمة 
الجديد  العقبة  ميناء 
شركة  تعتمد  بحيث 
على  العقبة  تطوير 
وفق  الذاتي  تمويلها 
لتغطية  عملها  خطة 

هذا اإلصدار«.

وقال »إن شركة تطوير العقبة تعمل وفق خطة عمل طويلة األمد ونموذج 
مالي لعشر سنوات يحدث سنويًا ومبني على أساس منهجية االعتماد على 
قدرات الشركة التمويلية الذاتية واالستدامة المالية والشراكات مع القطاع 
الخاص وبأسلوب شفاف لتأمين متطلبات تمويل خطة عمل الشركة وبما 
المرافق اإلستراتيجية  العام والعاملين في هذه  الفوائد للقطاع  يعظم 
تطوير  شركة  تستقطبها  والتي  والتطويرية  االستثمارية  والمشاريع 
العقبة مقابل موازنة اإلبقاء على تنافسية المنطقة ومرافقها وتحقيق 
للدولة  تبقي  ضوابط  وفق  االستثماري،  للعائد  والمقبول  األدنى  الحد 

القدرة على الرقابة والتنظيم والتدخل«. 

لمخططات  استنادًا  عملها  خطة  تنفذ  العقبة  تطوير  شركة  ان  واضاف 
شمولية طويلة األمد ووفق منهجية تطوير ودينامكية حديثة تتوافق مع 
اطر اإلدارة المتبعة في القطاع الخاص من حيث تحقيق أعلى مستويات 
الوقت  وبذات  الدولية،  الممارسات  ألفضل  واستنادا  والكفاءة،  اإلنتاجية 
األمثل  التفعيل  خالل  من  الرشيدة  الحاكمية  معاني  وترسخ  تؤسس 
حقوق  على  يحافظ  وبما  والخاص  العام  القطاعين  بين  ما  للشراكة 
الدولة بالكامل ويعظم إيرادات الدولة واالستثمار ويخفف عبء التمويل 

الرأسمالي على الخزينة، حيث يأتي هذا اإلصدار ترسيخًا لهذا النهج«.

ونوه فاخوري إلى أن شركة تطوير العقبة بدأت أعمالها عام 2004 كالذراع 
التطويري لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة والحكومة استكمااًل لإلطار 
المؤسسي والتشريعي لتحويل العقبة الى منطقة اقتصادية خاصة بهدف 
والمهنية  الترفيهية  والخدمات  السياحة  قطاعات  في  االستثمارات  جذب 

واللوجستية والصناعات تحقيقًا لرؤية الملك عبداهلل الثاني للمنطقة.

وتمتلك شركة شركة تطوير العقبة  المؤهالت الفنية والمالية الالزمة 
لتسريع تنفيذ المخطط الشمولي لتطوير العقبة بطريقة تكفل التنمية 
ووجهة  لألعمال  ريادي  لمقصد  العقبة  وتحويل  والمستدامة  الشاملة 
سياحية مميزة للمثلث السياحي الذهبي لألردن )العقبة - البتراء – وادي 
تفعيل  خالل  من  األحمر  البحر  على  استراتيجية  لوجستية  وبوابة  رم( 

الشراكة واالستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، وتعد موانئ 
العقبة جزءًا من األصول االستراتيجية التي تمتلكها شركة تطوير العقبة 
في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة والتي تشمل أيضًا مطار الملك 
حسين الدولي ومجموعة من األراضي اإلستراتيجية، حيث تتولى الشركة 
للموانئ  الالزمة  التحتية  البنى  وتوسعة  تأهيل  وإعادة  تطوير  مهام 
للقطاعات  عالمية  وفوقية  تحتية  بنى  وتوفير  العقبة  ومطار  األردنية 
العقاري  التطوير  مشاريع  وإطالق  والخدمات  والصناعية  اللوجستية 
دعم  في  والمساهمة  لألعمال  الممكنة  العوامل  وإيجاد  اإلستراتيجية 

التمكين االجتماعي للمنطقة. 

في المقابل أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة االقتصادية 
الخاصة المهندس حسني ابو غيدا »ان البرنامج االستثماري والتطويري 
لشركة تطوير العقبة، والتي هي ذراع سلطة منطقة العقبة االقتصادية 
الخاصة، يعتبر من أهم أولويات المنطقة وهذا اإلصدار يشكل شهادة 
على النجاحات التي تحققها منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ويساهم 

على تسريع برنامج تطوير البنى التحتية في العقبة«. 

بدوره أشار الرئيس التنفيذي لشركة إثمار إنفست فواز يوسف غانم » 
بأن هذا اإلصدار قد القى إقبااًل شديدًا من قبل المستثمرين المحليين 
الشركة  وثقتهم بخطة  العقبة  المالي لشركة تطوير  الموقف  لصالبة 
المستقبلية، كما أن تميز وخبرة إثمار إنفست بإدارة إصدار السندات لعدد 
كبير من الشركات األردنية قد ساعد في تسويق هذا اإلصدار«، مشيرا 
الى ان إثمار إنفست التي تتمتع بكادر وظيفي مميز وذي خبرة واسعة 
إصدار  تشمل  والتي  االستثمارية  البنوك  خدمات  كافة  بتقديم  تقوم 
والحيازة  والدمج  الهيكلة  وإعادة  الشركات  وتقييم  واألسهم  السندات، 

وتوفير الخدمات المالية االستشارية.

فاخوري: الخطوة تحفظ حقوق الدولة وتخفف 
عبء التمويل الرأسمالي على الخزينة
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3 ماليين دينار 
أرباح »التأمين األردنية« لغاية الربع الثالث

من  الثالث  الربع  األردنية خالل  التأمين  موجودات شركة  مجموع  ارتفع 
العام 2009 لتبلغ حوالي 73,3 مليون دينار مقابل 64,6 مليون دينار 

لنفس الفترة من العام الذي سبقه 2008.

وبحسب البيانات المالية للشركة فقد ارتفع مجموع مطلوباتها حتى 30 
 23,9 مقابل  دينار  مليون   25,5 حوالي  لتبلغ   2009 العام  من  ايلول 

مليون دينار لنفس الفترة من 2008، في الوقت 
الذي حققت فيه الشركة ارباحا حتى نهاية ايلول الماضي بلغت حوالي 
العام  من  ايلول  نهاية  حتى  دينار  مليون   13,5 مقابل  دينار  مليون   3

الماضي.

الثالث  وفي الوقت الذي بلغ مجموع موجودات »التأمين األردنية« للربع 
من العام 2009 حوالي  18,5 مليون دينار مقارنة مع 29,1 مليون دينار 
المالية  الموجودات  أرباح  بلغ صافي  فقد  عام 2008،  من  الثالث  للربع 
 1,3 حوالي  الحالي  العام  من  ايلول  نهاية  حتى  للشركة  واالستثمارية 

مليون دينار مقابل 13,1 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وفي تعليقه على النتائج المالية، قال المدير العام لشركة التأمين األردنية 

عماد عبد الخالق ان الشركة واصلت تاكيد مكانتها المرموقة في السوق 
على الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة التي تسود العالم في الوقت 

الحالي.

والتي  العالمية  المالية  االزمة  اندالع  عام على  وبعدد مرور  انه  واضاف 
مفاصل  ضربت  شاملة  عالمية  اقتصادية  أزمة  الى  بعد  فيما  تحولت 
الحياة االقتصادية في العديد من دول العالم وخاصة الدول الكبرى، فمن 

الطبيعي ان يكون األردن قد تأثر بها وخاصة قطاع التأمين.

وأكد عبد الخالق ان شركة التأمين األردنية سوف تبقى الرائدة في السوق 
المحلي وتعمل على الحفاظ االنجازات التي تم تحقيقها منذ تأسيسها 
منذ عام 1951، مشيرا انها ستبقى متمسكة بالثوابت وبالمستوى الفني 

والمهني الرفيع الذي منح الشركة حضور محليا واقليميا وعالميا.

وحول الخطط المستقبلية للشركة أكد انها سوف ستركز في عملها على 
االنتاج بانتقائية ومهنية لتحقيق نتائج فنية مناسبة مع رأسمالها ونموها 
المتواصل، اضافة الى تحقيق المزيد من األرباح على مختلف المجاالت 

تمكنها من تحقيق أهدافها االستراتيجية.

عبد الخالق: الشركة ستواصل تأكيد مكانتها المرموقة 
في السوق وتعمل على تحقيق أهدافها االستراتيجية

اإلستثمــــار فــــي التأميـــــــن
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2.1 مليون دينار صافي أرباح »الشرق 
العربي للتامين« لغاية الربع الثالث

عبد الخالق: النتائج 
قياسية في تاريخ الشركة 
وتجاوزنا صعوبات االزمة 

االقتصادية العالمية

الربع  نهاية  حتى  أرباحا صافية  للتامين  العربي  الشرق  حققت شركة 
مليون   1,9 مع  مقارنة  مليون   2,1 حوالي  لتبلغ  لعام  هذا  من  الثالث 
دينار في نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت صافي األرباح 
قبل الضرائب 2,88 مليون دينار مقارنة مع 2,60 مليون دينار للسنة 

السابقة 2008 وبنسبة نمو مقدارها %11.

الثالث نموا بنسبة %42  الربع  المالية حتى نهاية  البيانات  وقد أظهرت 
 24,2 مع  مقارنة  دينار  مليون   34,4 إلى  لتصل  المكتتبة  لإلقساط 
الفنية 2,5 مليون دينار,  للعام 2008، كما بلغت اإلرباح  مليون دينار 
مقارنة مع 2,4 مليون دينار وبزيادة مقدارها 100 ألف دينارعن نفس 

الفترة من العام الماضي.

وزادت الموجودات بمقدار 7,6 مليون دينار خالل هذا الربع لتصل إلى 
العام  نهاية  مع  دينار  مليون   33,23 مع  مقارنة  دينار  مليون   40,85

السابق وبنسبة نمو مقدارها %23. 

كما أظهرت البيانات المالية ارتفاعا في حقوق المساهمين بمقدار 2,4 
مليون دينار لتصبح 16,82 مليون دينار مقابل 14,44 مليون دينار في 
نهاية عام 2008 وبنسبة نمو مقدارها 16%, كما وصلت االحتياطات 
الفنية إلى 14,3 مليون دينار وبزيادة نسبتها 32,6 % عن عام 2008 

وبزيادة مقدارها 3,5 مليون دينار.

كما وصلت الودائع البنكية إلى 19,34 مليون دينار وبزيادة مقدارها 
اإلصدار  ورسوم   %41 بنسبة  المقبوضة  العموالت  ارتفعت  و   ,%20
حسابًا   498 عن  يزيد  ما  إضافة  وتم   ,2008 عام  عن   %62 بنسبة 

جديدًا إلى حسابات الشركة.

الخالق   عبد  عصام  للتامين  العربي  الشرق  التنفيذي  الرئيس  وقال 
لقد تمكنت الشركة من تحقيق األهداف الموضوعة مسبقا، متجاوزة 
صعوبات األزمة المالية العالمية التي ألمت بالمنطقة والعالم، وتحقيق 
تاريخ  في  قياسية  تعتبر  والتي  المحلي  السوق  في  النتائج  أفضل 
الشركة منذ تأسيسها، مشيرا الى أن الشركة حققت اقساطًا إجمالية 
تجاوزت 34 مليون دينار، لتحافظ بذلك  الشركة على صدارة السوق 

المحلي من حيث اإلقساط المكتتبة.

تتمثل  الرابع  الربع  خالل  اإلستراتيجية  الخطة  أن  الخالق  عبد  وأكد 
في تجاوز نسبة النمو في األرباح الصافية لما مقداره 15% عن عام 

2008، إضافة إلى تحقيق األهداف الموضوعة خالل العام 2009.

اإلستثمــــار فــــي التأميـــــــن
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14 مليون دينار موجودات »المجموعة 
العربية األردنية للتامين« حتى نهاية ايلول

حافظت شركة المجموعة العربية األردنية للتامين على مجموع ايراداتها 
خالل الربع الثالث من العام 2009 والتي بلغت حوالي 6,4 مليون دينار 
مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت أرباح الشركة 
حتى 30 ايلول 2009 حوالي 238,118 الف دينار مقابل 629,256 الف 

دينار لنفس الفترة من 2008.

وبحسب البيانات المالية الصادرة عن الشركة فقد حافظت »المجموعة 
حوالي  بلغت  والتي  مطلوباتها  مجموع  على  للتامين«  األردنية  العربية 
بـ  مقارنة  الحالي 2009  العام  من  ايلول  حتى 30  دينار  مليون   14,6
31 كانون األول من عام 2008، كما وحافظت على مجموع موجوداتها 
التي بلغت حوالي 14,6 مليون دينار للربع الثالث من العام 2009 مقابل 

14,6 مليون دينار حتى 31 كانون االول 2008.

أبو  للتأمين زهير  العربية األردنية  المجموعة  العام لشركة  وقال مدير 
حماد، ان النتائج المالية للعام الحالي 2009  كانت ضمن التوقعات وهي 

االمثل في ظل الظروف االقتصادية التي يعيشها العالم.

االقتصادية   – المالية  االزمة  اندالع  على  عام  مرور  وبعد  انه  واضاف 

مؤكدا  اهدافها،  تحقيق  في  قدما  المضي  الشركة  استطاعت  العالمية 
التي  عهدها  على  ستبقى  للتأمين«  األردنية  العربية  »المجموعة  ان 
قطعته امام عمالئها باالستمرار في تقديم كل ما هو متميز من خدمات 

التأمين.

وتابع قائال ان الشركة ستواصل العمل في سوق التامين بنفس الوتيرة 
التي انتهجتها منذ تأسيسها والتي حققت النجاح، مواصلة طرح البرامج 
مشيرا  والمرحلة،  العصر  متطلبات  تواكب  التي  المتنوعة  التامينية 
الظروف  بسبب  للتوقعات  مطابقة  جاءت  العام  لهذا  المالية  النتائج  أن 
االقتصادية العالمية التي عملت على انخفاض وتراجع انفاق المستهلكين 
وتباطؤ نشاط التامين، متعهدا في الوقت نفسه بأن يشهد العام المقبل 

2010 مرحلة جديدة من تاريخ االنجاز والنجاح والتطور.  

واشار الى أن طبيعة االزمة االقتصادية العالمية استدعى الى ايجاد أساليب 
للمواجهة اثارها وذلك بالتعاون بين جميع الشركات تحت مظلة االتحاد 
األردني لشركات التأمين، من خالل الحفاظ على األسعار والشروط العادلة 

وتبادل الخبرات الفنية ومحاولة تدعيم توعية المواطنين التأمينية.

أبو حماد: استطعنا المضي قدما في تحقيق 
أهدافنا رغم األزمة االقتصادية العالمية 
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أرباح غير مسبوقة في التامين البحري 
لشركة االتحاد العربي الدولي

حققت شركة االتحاد العربي الدولي للتامين ارتفاعا لصافي ايراداتها 
الثالث من عام 2009 مقارنة بما  الربع  التامين حتى نهاية  في فروع 

حققته في العام الذي سبقه 2008.

لغاية 30  البحري  التامين  فرع  في  الشركة  ايرادات  بلغت صافي  فقد 
ايلول من عام 2009 حوالي 136882 الف دينار مقابل 96342 الف 

دينار لنفس الفترة من عام 2008.

العبد الحسين: النتائج المالية للشركة تؤكد انها 
كسبت تحدي عام 2009 الصعب

اإلستثمــــار فــــي التأميـــــــن
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لفرع  ايراداتها  صافي  في  ارتفاع  الى  للشركة  المالية  النتائج  واشارت 
بلغ مجموعه  الذي  العام 2009  الثالث من  الربع  السيارات حتى  تامين 
لعام  دينارًا   1072 مجموعه  ما  مقابل  دينار   الف   262389 حوالي 
2008، منها  115943 الف دينار تامين »ضد الغير« و 146446 الف 
دينار تامين »شامل«، في المقابل ارتفع صافي ايرادات الشركة لفرع 
لتبلغ حوالي 13317 الف  ايلول 2009  التامين على الحريق حتى 30 
دينار مقارنة 10570 دينار لنفس الفترة من العام الذي سبقه 2008.

كما وارتفع صافي ايرادات »االتحاد العربي الدولي للتامين« فرع التامين 
الطبي حتى الربع الثالث من عام 2009 لتبلغ حوالي 56859 الف دينار 
المقابل  عام 2008. في  الفترة من  لنفس  دينار  ألف  مقابل 16747 
تأمين  فرع  الشركة  ايردات  لصافي  تراجعًا  المالية  البيانات  أظهرت 
دينار   2368 حوالي  لتبلغ   2009 من  ايلول   30 لغاية  العامة  الحوادث 

مقابل 10787 الف دينارً للعام الذي سبقه 2008.

نزيه  جمال  للتأمين  الدولي  العربي  االتحاد  لشركة  العام  المدير  وقال 

ثابتة  بخطى  ويسير  جيد  للشركة  المالي  الوضع  ان  الحسين  العبد 
االزمة  تداعيات  رغم  لها  والمخطط  المرسومة  اهدافه  تحقيق  نحو 
االقتصادية العالمية، مشيرا ان الشركة مستمرة في تحقيق ما خططت 
المشاريع االستثمارية من خالل  له عبر السنوات السابقة وخاصة في 
مساحته  يبلغ  الذي  الداخلية  دوار  العبدلي/  منطقة  في  مشروعها 
12500 متر مربع، كما وقامت مؤخرا بادخال برنامج جديد يضاف الى 

قائمة فروع التامين التابعة للشركة وهو »تأمين السفر«.

 واضاف ان »االتحاد العربي الدولي للتأمين« نجحت في التعامل مع عام 
لالزمة  امتدادا  كان  كونه  صعبا  عاما  يكون  ان  له  توقع  الذي    2009
االقتصادية العالمية واصاب اقتصاديات العديد من دول العالم بالركود 
والتباطؤ الحاد، حيث استطاعت ان تحول ما فرضته هذه االزمة العالمية 
كسبت  الشركة  ان  القول  يمكن  لذلك  تحد،  الى  المحلي  السوق  على 
تحدي عام 2009  واثبتت قدرتها من خالل ما حققته من نتائج على 
بالشركات  مقارنة  االفضل  هي  بنتائج  والخروج  االزمات  من  التكيف 

المنافسة لها. 
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كلمــــات فــــي الصميـــــم

بقلــم: د. إبراهيم صبيح

كانت تلك عنوان أغنية شهيرة في بداية السبعينات من القرن العشرين 
, غنتها المطربة البريطانية الشهيرة لولو وقد تحولت االغنية فيما بعد 
إلى فيلم سينمائي قام بتمثيله الممثل األسمر سيدني بواتييه الحائز 

على جائزة االوسكار .
تدور كلمات األغنية حول حفلة التخرج من المدرسة حيث تخاطب طالبة 

أستاذها :

»لقد مضت أيام السهر وحان الوقت إلغالق الكتب ونسيان الدراسة في 
وراءنا  ونترك  المدرسة  نترك  نحن  ها  اإلمتحان.  األخيرةقبل  اللحظات 
صديقًا علمنا أن نميز بين الصح والخطأ وبين القوي و الضعيف. علمتنا 
تشكر  كيف  إذ  عليها  نشكرك  كيف  النعرف  عظيمة  أشياء  سيدي  يا 
إنسانًا رفعك بالعلم من الحضيض إلى قمم الجبال. صدقني يا سيدي 
أنك لو طلبت مني أن أحضر لك القمر أو أن اكتب لك على الغيوم في 
السماء فإنني سأحاول ولكن من المؤكد أنني لن أنجح. بداًل عن كل ذلك 

أستطيع أن اقدم لك قلبي وأقول : إلى استاذي مع محبتي ».
تنتهي كلمات األغنية و أنا أقول :

أتَْذُكرُ يا سيدي عندما قمت بتوزيع عناوين للمراسلة علينا نحن طالب 
الصف األول إعدادي . كان نصيبي يومها عنوان مراسلة لفتاة من مدينة 
كان هدفك  المتحدةاألمريكية.  الواليات  نيويورك في  بافالو في والية 
امامنا  لتفتح  اإلنجليزية  باللغة  رسالة  كتابة  طريقة  تعلمنا  أن  يومها 
و  تعلم حجم مشاعري  كنت  أنك  يقينًا  بد  ال  السحرية.  الكتابة  عوالم 
أنا صبي الزرقاء اليافع أكتب إلى فتاة في أميركا. دعني أقول لك أنني 
أحسست يومها أنني فقدت توازني و جاذبية أرضي فوق كوكب قمري 
ما جاءني  ما كتبت. سرعان  لتصحيح  إليك  أعود  ثم  أكتب  و  أكتب  وأنا 
من  كذلك  التي سميت  بافالو  مدينة  التي حدثتني عن  الفتاة  من  الرد 
سهول  في  ترعى  الكبيرة  الوعول  شاهدوا  عندما  الحمر  الهنود  قبل 
تلك المنطقة. أخبرتني الفتاة كذلك عن أبيها الطبيب وعن أمها أمينة 
ونهر  الكثيفة  الغابات  الفتاة  لي  وصفت  الصغير.  أخيها  وعن  المكتبة 
القريبة من منزلها. كتبت  نياجرا  األمريكي من شالالت  والجزء  نياجرا 
شباك  عند  تغرد  التي  والعصافير  منزلها  حديقة  عن  كذلك  الفتاة  لي 

غرفتها.

ُأسقط في يدي فلم أعلم ماذا أرد على تلك الفتاة في رسالتي. لجأت 
اليك فقلت لي : أخبرها عن أبيك سائق الشاحنة وعن أمك التي تغسل 
ثيابكم بيديها. أخبرها عن أخواتك وأخوانك الثمانية وكيف تنامون في 
االردن  نهر  عن  اخبرها  شباكها.  إلى  العصافير  تصل  ال  واحدة  غرفة 
العظيم الذي نزل ذكره في الكتاب المقدس وعن الزرقاء التي يتعانق 
فيها المسجد والكنيسة . آه يا سيدي كم جعلتني أحس بعظمة القليل 

الذي أملك وبعظمة التواصل مع أبناء العالم الذي نعيش فيه .

أتَْذُكرُ يا سيدي حصص اللغة اإلنجليزية والكتب التي كنتم تطلبون 
منا قراءتها ومناقشتها في الصف خارج المقرر الدراسي. يا اهلل كم 
أحببت شكسبير وحلم ليلة صيف و تاجر البندقية, و روميو و جوليت.

القريبة من مدينة  السخنة  إلى قرية  ذهبنا يومًا في رحلة مدرسية 
الزرقاء. لعبنا و قفزنا بين األشجار الكثيفة فوق الخضرة اليانعة على 
لنأكل  جلسنا  طالب  و  مدرسين  المياه.  المتدفق  الزرقاء  نهر  ضفاف 
كعائلة واحدة : الزيتون و الزعتر و الجبنة و البندورة و الخيار و خبز 
الطابون . أذكر أنك حملتني على كتفيك إللتقاط الصور التذكارية . 
ال زلت أحتفظ بتلك الصورة وعندما أنظر إليها أرى السعادة الغامرة 
في مالمح وجهي أما في مالمح وجهك فأرى إعتزاز وفخر والدٍ يحمل 

إبنه على كتفيه .

هل علمت كم زرعت في قلوبنا حب الرياضة و التنافس عندما كنت 
الطائرة  السلة و  القدم و  المدرسين تلعبون معنا كرة  أنت وزمالءك 
مواضيع  سيدي  يا  أتذكر   . الدراسية  الحصص  »الفرصة«بين  في 
المنفلوطي و  أبو القاسم الشابي و  المتنبي و  اإلنشاء و المعلقات و 

طه حسين .
التاريخ  لقصص  وحافظين  وباحثين  نقادًا  و  قراءًا  منا  خلقتم  لقد 

وجغرافيا الوطن العربي والعالم من حوله.

لقد علمتنا أنت وزمالءك أن نخاف اهلل ألنه يرانا و ال نراه و علمتمونا 
منكم  أخذنا   . سواسية  الناس  أن  و  محبة  الدين  أن  و  محبة  اهلل  أن 
إحترام الكبير و مساعدة المحتاج و تعلمنا منكم أن الفقر ليس عيبًا 
و  الوطن  حب  علمتمونا   . الكسل  و  الجهل  في  العيب  كل  العيب  بل 
الوالء للوطن و علمتمونا أن نسطع مثل نجوم السماء علمًا ومعرفهً.

إلى كل أساتذتي في مدارس صالح الدين األيوبي و وكالة الغوث و 
الزرقاء الثانوية و إليك يا استاذ حسن رمضان أقول:

هذا قلبي ُأقدمه لكم مع محبتي وتقديري.

To sir with love
إلى أستاذي مع محبتي
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االقتصــــاد والفنــــــون

بقلــم: حسيــن نشـــوان

على الرغم من االنهيار الحاد الذي تعرضت له سوق العقار في العالم 
ما تزال نشطة، وتبشر عن  المعارض  أن حركة  اال  وتحديدا في دبي، 

مستقبل واعد.

ميزان  كفتي  في  وضعهما  يعني  ال  مختلفين  سوقين  بين  المقارنة 
واحدة، الن لكل منهما دينامياته ومحركاته، غير أن المقارنة وفق ذلك 
تؤشر على متجهات السوق، وتؤشر بصورة من الصور على النشاطات 
اإلقتصادية التي بعثت فيها العولمة حيوية جديدة، ومنها سوق المعارض 
في سائر عناوينها، سواء أكانت المعارض الفنية أو الكتب أو الصناعات 

ومصادر التعليم والمعرفة أو وسائل االتصال وتقنياتها.

وقد نشطت مثل تلك المعارض كأسواق موسمية أو دورية في المناطق 
الحيوية،  في  بطء  من  تعاني  التي  والمناطق  الشرائية  القدرة  ذات 
بالتنقل  االسواق  بين  الحركة  تنشيط  على  تقوم  المعارض  وفلسفة 
والرحالت التي يقوم بها رجال االعمال ومديرو الشركات للتعرف على 

الجديد.
وعلى صعيد اللوحة ادى تحول الذوق العام الذي نشأ بعيدا عن التطور 
الطبيعي لفنون الصورة.. الى نشوء الصاالت الجديدة في اميركا لعرض 
لهذه  اوجدتهم  الذين  والنقاد  االقالم  عبر  واختياراتها  وذوقها  فنونها 
الغاية، وبات علينا التلقي فقط دون اي اعتبار لنوعية الفنون الموجهة 

اليناحسب الناقد السوري طالل معال. 
مجاالت  في  الصورة  تقنيات  بتطور  اللوحة  واجهتها  التي  فالتحديات 
الكمبيوتر والتلفزيون جعلت منها قالبا دون قلب ينبض مما ادى بنظارة 
اللوحة التقليدية ان يدفعوا بحماسهم الى المتاحف التي تحفظ االعمال 
االبداعية كشاهد قضى نحبه ثم استقر في ظالل القاعات بعد ان كانت 

الحركات الثقافية في العالم تنبض بتجارب 

ومما يزيد من حماسة الجمهور ما يقام على هامش المعارض الكثير 
المعرض  من  تجعل  التي  والورش  والثقافية  الفنية  النشاطات  من 
برنامجا كرنفاليا، يوفر المتعة والفائدة، ويوفر برنامجا سياحيا يحتاجه 

رجال األعمال.

هذه الفلسفة والنجاحات التي تحققت دفعت رؤوس األموال إلى االهتمام 
بتنظيم المعارض، ومن أبرز هذه المعارض كريستي بدبي الذي إقام 
أول مزاداته في الشرق األوسط عام 2006تحت عنوان »المزاد العالمي 
االعمال  وعرض  اإلمارات  أبراج  فندق  في  والمعاصر«  الحديث  للفن 
العربية والهندية واإليرانية وأعمال فنية لفنانين عالميين مثل بيكاسو 

وأندي ورل وغيرهما من مشاهير الفنانين.

 وبلغت مبيعات المزاد  2,3 مليارات دوالر عام  2005، بارتفاع نسبته 
بيوت  تاريخ  في  رقم  أكبر  هذا  ويعد  له،  السابق  العام  على   %33
المزادات العالمية التي يملكها فرانسوا بينول رجل األعمال الفرنسي، 
وهو ما يمنحه أفضلية على بيت مزادات سوثبي العمالق الذي بلغت 

مبيعاته     7 ,2 مليار دوالر.
وعلى صعيد معارض الكتب، فقد بلغت قيمة  مشتريات المؤسسات 
اكثر من  األخير،  الشارقة  والوزارات من معرض  الحكومية  والهيئات 
6 ماليين و342 ألف درهم في حين بلغت مشتريات المكتبات ودور 

الكتب نحو 13 مليونا و734 ألف درهم.
وبلغ مجموع مشتريات األفراد من الجمهور اكثر من 17 مليون درهم. 
الذي  المعرض  زوار  عدد  عن   فضال  درهم،  مليون   35 بمجموع 
شاركت فيه 900 دار نشر محلية وعربية وأجنبية وصل الى أكثر من 

228 ألف زائر.
و104  132جناحا  المحلية  النشر  دور  من  المشاركين  عدد  وبلغ   
عدد  وبلغ  وناشرًا  أجنبيا  جناحا  و28  العربي  الجناح  في  مشاركين 
المشاركات من خارج اإلمارات في الجناح العربي 602 دار نشر وفي 
الجناح األجنبي 226 دار نشر من 26 دولة في حين بلغت مشاركة 
دور النشر المحلية 104، وهو ما يمكن أن يتركه من أثر في تنشيط 

األسواق التجارية والخدمية.

اتجاهات األسواق في عصر العولمة تشير إلى انتعاش حركة تجارة 
المعرفة، وباتت المعارض هي أحد آلياتها الناجعة، وهي البوتقة التي 

تجتمع فيها كل األسواق، لتغدو سوق األسواق.

huna58@yahoo.com

اقتصاديات المعارض 
الفنية.. سوق األسواق
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بحسب نشرة االحصائية عن المكتب اإلحصائي األوروبي

األردن رقم 3 بين دول الجوار الجنوبية 
ألوروبا من حيث زيادة السكان

من  ألوروبا  الجنوبية  الجوار  دول  بين  الثالثة  المرتبة  األردن  احتل 
الزيادة الطبيعية للسكان في عام 2007 وذلك في مجال  حيث معدل 

المؤشرات السكانية والديموغرافية. 

ان  الدكتور حيدر فريحات  العامة  لدائرة االحصاءات  العام  المدير  وقال 
الخاصة  اإلحصائية  النشرة  مؤخرا  اصدر  األوروبي  اإلحصائي  المكتب 
الجوار  بدول  األوروبية مجتمعًة  الدول  حالة  تقارن  والتي  الجوار  بدول 

الشرقية )والتي تضم الجزائر، وأرمينيا، وأذربيجان، وبيالرس، ومصر، 
الجوار  وبدول  وأوكرانيا(  وتونس،  والمغرب،  ومالدوفا،  وجورجيا، 
وسوريا(،  المحتلة،  وفلسطين  ولبنان،  األردن،  تضم  )والتي  الجنوبية 
عام  في  األردن  لسكان  الطبيعية  الزيادة  معدل  ان  الى  اشارت  والذي 
العام  ذلك  السكان في  بلغ عدد  ألف مولود، حيث  لكل  بلغ 21   2007
الدول  بين  المرتبة  نفس  على  بذلك  محافظًا  نسمة،  مليون   )5,6(
الجنوبية، إال أنه ما زال منخفضًا مقارنة ببقية دول جوار أوروبا عمومًا، 

فريحات: 
المملكة حققت 

تقدمًا في 
تحسين الظروف 

المعيشية 
وتكنولوجيا 

المعلومات

الخدمـــــات الحكوميـــــــة
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الكثافة  الجنوبية من حيث  الدول  أقل  أنه يعتبر األردن من  الى  مشيرا 
السكانية.  

 28 معدله  ما  األردن  حقق  فقد  النشرة  وبحسب  انه  فريحات  واضاف 
واحدًة  درجًة  بذلك  منخفضًا   2007 عام  في  نسمة  ألف  لكل  مولودًا 
معدل  حيث  من  الثاني  المركز  بذلك  ومحتاًل   2000 األساس  عن سنة 
ثابتًا  الخام في األردن  الوفيات  المقابل بقي معدل  الخام، في  المواليد 
خالل السنوات 2000-2007، إذ بلغ 7 وفيات لكل ألف من السكان مما 
جعله في المرتبة السابعة بين الدول المجاورة ألوروبا والمرتبة األولى 

بين الجنوبية منها. 

 أما معدل وفيات األطفال الرضع، فقد سجل إنخفاضًا ملحوظًا في الفترة 
2000-2007 حيث انخفض بما مقداره 6 نقاط، وذلك بسبب التطور 
انخفض  كما  األخيرة،  اآلونة  في  األردن  شهده  الذي  والصحي  العلمي 
معدل اإلنجاب الكلي من 3,7 في عام 2000 إلى 3,6 في عام 2007.  
وإرتفع العمر المتوقع للحياة عند الميالد للذكور من 68 سنة في عام 
2000 إلى 70,8 سنة لعام 2007، بالمقابل ارتفع العمر المتوقع لإلناث 

من 71 سنة إلى 72,5 خالل الفترة 2000 -2007. 

الظروف  تحسين  في  واضحًا  تقدمًا  حقق  األردن  ان  فريحات  وقال 
المعيشية واالجتماعية لمواطنيه، ففي مجال توفر المياه ونظام الصرف 
الصحي في المنازل، فقد إنخفضت نسبة األسر التي ليس لديها مصدر 
مياه من 5,8% في عام 2000 إلى 2,6% في عام 2006، كما ارتفعت 

نسبة األسر التي توفرت لديها الكهرباء خالل تلك الفترة.

وتجدر االشارة ان األردن يعتبر من الدول المتقدمة في مجال تكنولوجيا 

المعلومات واستخداماتها، حيث احتل المرتبة الثالثة بين دول جوار أوروبا 
الواحدة،  التي تمتلكها األسرة  األرضية  الهواتف  من حيث عدد خطوط 
كما حاز على المرتبة األولى من حيث عدد مشتركي الهواتف الخلوية إذ 
بلغ ذلك العدد 842 مشتركًا لكل ألف نسمة في عام 2006 أي بنسبة 
من  شخصية  حواسيب  تمتلك  التي  األسر  نسبة  ازدادت  حيث   ،%84,2

9,8% في عام 2000 إلى 22% في عام 2006.

األوروبي  اإلحصائي  المكتب  عن  الصادرة  النشرة  ان  فريحات  واكد 
أشارت إلى أن األردن أصبح من الدول المتقدمة في مجال التعليم، حيث 
أن 97,3% من سكانه في عام 2006 قد أتموا التعليم االبتدائي، كما 

 2006 عام  في  العالي  التعليم  مرحلة  في  المتعلمين  عدد  وتضاعف 
مقارنة بعام 2000.  وكذلك الحال بالنسبة لمعدالت التعليم للبالغين 
 2006-2000 الفترة  في   %90 المعدالت  هذه  تجاوزت  فقد  والشباب 

وبتقدم واضح عن بقية الدول.

المحلي  الناتج  بلغ  فقد  لألردن،  واالقتصادي  المالي  الوضع  عن  أما 
مليون   )11388(  2007 لعام  األردن  في  الجارية  باألسعار  اإلجمالي 
يورو محتاًل بذلك المركز الرابع بين الدول الجنوبية المجاورة ألوروبا، 
للتكوين  الثابتة  باألسعار  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  النمو  معدل  أما 
-2000( الفترة  خالل   %3,9 بلغ  فقد  األردن  حققه  الذي  الرأسمالي 

2007( وأعلى منه لألسعار الجارية إذ بلغ %1,2.  

واكد المدير العام لدائرة االحصاءات العامة ان النشرة صنفت األردن من 
الدول التي تشهد انخفاضًا في القوة الشرائية نتيجة لـ«اهتالك« العملة 

المحلية التي يواجهها مقارنة باليورو خالل السنوات األخيرة.  
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ألسطولها  جديدة  إضافة  عن  مؤخرًا  العربية  األجنحة  شركة  أعلنت 

أسطولها  ضمن   »604  Challenger« طراز  من  أخرى  طائرة  بدخول 

الخاص وتحت إدارتها، والتي بدأت بتقديم خدماتها الفعلية رسميًا منذ 

شهر آب الماضي الى كل من العاصمتين عمان والقاهرة لتغطية كافة 

مناطق الشرق األوسط.  

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة األجنحة العربية أحمد أبو 

غزالة »لقد أصبح لعملية التطوير والتوسع في أسطولنا أثر واضح في 

وتوفير  الى وجهات جديدة  الوصول  اآلن  يمكننا  المقدمة حيث  خدماتنا 

الخدمة للمتطلبات التي تبرز بين الحين واآلخر لتلبية احتياجات وتوقعات 

عمالئنا في كل مكان، وسوف تساهم هذه اإلنجازات الجديدة في تحقيق 

ابو غزالة: تعزيز االسطول يهدف الستراتيجية 
التنويع تلبية الحتياجات العمالء

»األجنحة العربية« تعزز اسطولها 
 Challenger 604 بطائرة

اإلستثمـــــار فـــي النقـــــل
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األمر  منها وهو  المتوقعة  واإلنجازات  نعتمدها  التي  التنوع  استراتيجية 

الذي إبتدأت به تصوراتنا عام 1975 عندما إنطلقت خدماتنا ألول مرة«.

المضي  على  تحفزانا  اللتان  األداتان  هما  والتطور  النمو  »إن  وأضاف 

قدمًا في مخططاتنا على أرض صلبة، متطلعين لمستقبل أفضل وأكثر 

إشراقًا لألجنحة العربية بقدر كبير من الثقة«.

الطائرات  من  تعتبر  انها   »Challenger 604« طائرة  يميز  ومما 

Bombardier طراز   الفخمة وهي من سلسلة طائرات شركة  الخاصة 

»Challenger » والمزودة بأحدث وسائل الراحة وأكثر األجهزة المالحية 

العديد  خدمة  على  قادرة  يجعلها  ما  ركاب  لعشرة  تتسع  وهي  تطورًا، 

بفضل  العربية  األجنحة  فجعلت  المتنوعة،  المسافرين  شرائح  من 

مواصفاتها المميزة بذلك  صاحبة مجموعة من أكثر الطائرات المهنية 

الكبيرة مبيعًا في العالم والقادرة على تقديم رحالت مباشرة ولمسافات 

طويلة من الشرق األوسط وصواًل الى أوروبا.

ومن الجدير بالذكر ان شركة األجنحة العربية تعمل دائمًا على تقديم 

متطلباتهم  متابعة  خالل  من  ومسافريها  لعمالئها  الخدمات  أفضل 

الجديدة واإليفاء بها، ولذلك اضافت طائرة »Challenger 604« الخاصة 

في  العربية  األجنحة  قبل  من  المدارة  واألولى  المسافرين  لخدمة 

القاهرة، كما ويتوقع أن تنضم قريبًا أربع طائرات  العاصمة المصرية 

جديدة أخرى إلى أسطول األجنحة العربية. 

وبإضافة الطائرة الثانية »Challenger 604« الى أسطول الشركة، فإن 

المميزة  العربية تملك اآلن 10 طائرات خاصة تقدم خدماتها  األجنحة 

هذه  نوعيات  تتراوح  حيث  وأوروبا،  األوسط  الشرق  بين  ما  وتصل 

الرحالت ما بين تأدية مناسك العمرة والحج وحتى رحالت قضاء اإلجازات 

والزيارات السياحية الى مختلف دول المنطقة.
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ياسر مول .... يبقى االوفر

يعتبر من أكبر االسواق والموالت حجما في األردن، يتكون من ثمانية 
طوابق وبمساحة 27 الف متر مربع ويضم مستودعات ومحالت تجارية 
مدروسة  وهندسية  علمية  اسس  على  انشئ  مختلفة  نشاطات  ذات 

ومتطورة جدا.

الذي يحمل شعار »ونبقى االوفر« يطرح في اسواقه كافة  ياسر مول 
المصارد  وذات  االصناف  شتى  ومن  المواطن  يحتاجها  التي  السلع 

المختلفة باالسعار المناسبة واالرخص مقارنة بالموالت االخرى.

وبحسب مدير عام شركة الحسامي واخوانه/ ياسر مول »ياسر العبادي« 

العبادي:نسعى لتوفير كافة احتياجات 
المستهلك وباعلى مواصفات الجودة

استثمــارات متنوعـــة
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رواجا  وتلقى  نشطة  مازالت  لتجارية  الموالت  في  التسوق  حركة  فان 
كبيرا، ال بل تزداد مع مرور األيام وحلول المناسبات لمختلف الشرائح، 
مختلف  تواجهها  التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف  من  الرغم  على 

القطاعات في هذه المرحلة.

وقال العبادي خالل حديثه لـ«النشامى« ان ياسر مول يوفر كافة السلع 
الى  يلجأ  لم  وانه  كما  االخرى،  بالموالت  مقارنة  االرخص  بأسعار هي 
رفع سعر أي من المواد االستهالكية التي تهم المواطن بشكل أساسي 
على النقيض من الموالت االخرى المنافسة، مشيرا الى أن ادارة المول 
استهالكية  مواد  من  يلزم  ما  كل  توفير  على  الحرص  كل  حريصة 

وتموينية تهم المجتمع المحلي بمختلف شرائحه.

واضاف ان ياسر مول يسعى حاليا اضافة الى اهتمامه في توفير المواد 
االستهالكية الى التوسع في توفير وطرح المواد المنزلية التي باتت تلبي 
كل ما يلزم اصحاب المنازل، اضافة الى قسم االلبسة الذي تم توسعته 
لتزويده بكافة المتطلبات خاصة النسائية منها، اضافة الى االحتياجات 

التي تراعي االطفال.  

ويشير العبادي الى ان هنالك اهتمامًا واضحًا في قسم المواد التموينية 
وبشهادة الجميع ال يقل عن نظيره في قسم المواد االستهالكية، حيث 
كبير  بشكل  فيه  بالنظافة  واالعتناء  االهتمام  إلى  المول  ادارة  عمدت 

وعلى  متواصل  بشكل  نظافته  استمرار  على  للوقوف  فريقا  وشكلت 
مدار الساعة خاصة في قسمي اللحوم وااللبان، مؤكدا ان االمر يلقى 

اهتماما كبيرا من قبل زوار المول.

اماكن مخصصة  بتوفير  قامت  مول  ياسر  ادارة  ان  العام  المدير  وبين 
للسيارات، حيث عمدت إلى توفير كراجات لسيارات الزبائن في الطابق 
االطمئنان على  زواره من  االمر مكن  الى 400 سيارة،  يتسع  االرضي 

سياراتهم وتأمينها من حاالت االزدحام التي تحصل أمام المول.

العبادي ان  وعن توقعاته للمرحلة المقبلة وتطلعاته المستقبلية، أكد 
لجميع  الشاغل  الشغل  واصبحت  العالم  هزت  التي  االقتصادية  االزمة 
وبصورة   2010 عام  في  تستمر  سوف  فئاتهم  كافة  ومن  المواطنين 
»سيلمسها« جميع افراد المجتمع، متأمال بان يستطيع االقتصاد األردني 

والقطاعات المكونه له التعامل معها وتخطيها بنجاح.

الوزار  يخدم  ما  كل  تقديم  الى  دوما  تتطلع  مول  ياسر  ادارة  ان  وقال 
ونظيفة  آمنة  اجواء  وسط  التسوق  متعة  لهم  يوفر  وبما  والمواطنين 
العامة من  وبخدمات عالية، مشيرا ان المجمع يوفر متطلبات السالمة 
ادراج للطوارئ واجهزة االنذار المبكر واالبواب المقاومة للحريق اضافة 

الى اجهزة االطفاء بواسطة الخراطيم والطفايات اليدوية.
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بالتعاون مع »ليو بورنيت األردن«

»دهانات سايبس«
 تحيي تواجدها في األردن 

توزيع  شركات  أكبر  إحدى  وهي  سايبس،  دهانات  اختارت 
األردن،  في  تواجدها  إحياء  األوسط،  الشرق  في  الدهانات 
بمساعدة خبرات وكالة ليو بورنيت األردن المتعددة الجنسيات، 
منتجات  عن  وستعلن  النموّ  في  إستراتجيتها  ستدعم  التي 

الدهان المتفوقة لديها. 

مع  الدهانات،  أنواع  جميع  اإلقليمية  سايبس  شركة  وتنتج 
مصنع  ُأنشأ  حيث  والخدمات،  بالجودة  االلتزام  على  التركيز 
األردن عام 1977، ولها مصانع عديدة في كل من مصر، لبنان، 
بالتكنولوجيا  الشركة  ليبيا وسورية، كما واشتهرت  السعودية، 
الحديثة، والمنتجات االستثنائية، وااللتزام بالجودة والتميّز، مما 

سيساعدها في التأّلق مجددًا في سوق األردن.
 

ثمار  أولى  المبدعة  واألفكار  المفاهيم  تكون  أن  المتوّقع  من 
الشراكة بين ليو بورنيت األردن ودهانات سايبس بسبب تركيز 
األولى على اإلبداع، االبتكار، والتفكير الخالق في مجاالت عملها، 
المحلية مع  الوكالة من تواجد الشركة في السوق  كما ستعزز 
في  الروح  تبث  متكاملة  خطة  خالل  من  السوق  حصة  زيادة 

العالمة التجارية وتسلط الضوء على خصائصها المتميزة.

جمال  جويل  األردن  بورنيت  ليو  في  التنفيذي  المدير  وقالت 
»دهانات سايبس من أكبر وأقدم الالعبين في عالم الدهانات، 
واالبتكار  التكيّف  إلى  تحتاج  مجاالتها،  في  األولى  ولتبقى 
السبب،  أخرى. ولهذا  أية شركة تجارية  باستمرار، حالها كحال 
اختارت ليو بورنيت األردن لتقديم مستوى من النوعية تتميّز 

بالقدرة على تغيير السلوك اإلنساني«.
 

من جانبه قال مساعد المدير العام في شركة سايبس األردن 
وليو  الملوّن بين سايبس  التعاون  إلى هذا  علي بدير »نتطلع 
إلى  دفعة  التجارية  لعالمتنا  سيؤمّن  بأنه  نؤمن  الذي  بورنيت 
في  رائدة  تجارية  كعالمة  مكانتها  ويثبت  السوق  في  األمام 

األردن.

ومن الجدير بالذكر أن شراء اإلعالم لهذا التعاون سيتم بإدارة 
ستاركوم. 

»عبد الوالي المجالي وشركاه«.... 
سنوات من الخبرة في تقديم الطعام

المجالي: استراتيجية الشركة التسويقية 
أهلها للمنافسة في السوق

تأسست في عام 2004 ليكون واجبها تقديم مختلف الخدمات 
المستشفيات  لكافة  والشراب  الطعام  بمجال  تتعلق  التي 
المنزلي  التدبير  خدمات  الى  اضافة  والمطارات،  والمطاعم 

وخدمات الصيانة العامة للمباني والمؤسسات والشركات.

تقف  ال   )WECLENA( وشركاه  المجالي  الوالي  عبد  شركة 
تعني  التي  والشراب  الطعام  تقديم  عند  ونشطاتها  خدماتها 
عبد  العام  مديرها  بحسب  هي  بل  وتغذيته،  المواطن  بصحة 
المستشفيات  تنظيف  خدمة  تقدم  الى  تتعدى  المجالي  الوالي 
والفنادق والشركات، حيث يعتبر توسعة نشاطها لتشمل كافة 

انحاء المملكة أبرز طموحاتها في الوقت الحالي.

وقال لـ«النشامى« ان الشركة تسير وفق خطة عمل مدروسة 
استراتيجيها  باتجاها  ستسير  التي  االطر  وتحدد  لها  ومخطط 
والقدرات  الخبرات  مع  تتناسب  التي  المستقبل  في  التسويقية 
الذي  االمر  المنتج،  السوق ومن خالل جودة  واحتياجات  المالية 
قطاع  ان  الى  مشيرا  السوق،  في  للمنافسة  الشركة  يؤهل 
خدمات الطعام والشراب يعتبر من القطاعات المهمة والمكونة 

لالقتصاد األردني.

واضاف انه نظرا الهمية هذا القطاع في الوقت الحالي ونتيجة 
لتوسع الحياة العملية واالقتصادية معا فانه من الضروري ال بل 
الواجب دعم هذا القطاع، لما له من أثر كبير على رفد االقتصاد 
من  الوطني  االقتصاد  بدعم  يقوم  حيث  باالموال،  الوطني 
الدولة وبما  خالل االلتزام بما يترتب عليه من ضرائب لخزينة 
يقوم به من توفير للوظائف وتشغيل لأليدي العاملة األردنية 
لألجواء  توفيره  خالل  من  الطرق  بأفضل  عليهم  والمحافظة 

المناسبة والمريحة للعمل وخاصة من دخل مرتفع.

يمكن  انه  المجالي  أشار  القطاع،  بهذا  االرتقاء  سبل  وحول 
هذا  في  العاملة  الشركات  كافة  تنظيم  خالل  من  به  االرتقاء 
ألنه  اهمية  من  العمل  لهذا  لما  عليها  الرقابة  وتكثيف  القطاع 
العمل على  يجب  لذلك  والبيئة،  المواطن  وغذاء  يتعلق بصحة 
تصنيف الشركات حسب خبراتها وكفائها في العمل لمنع دخول 

ممن ليس هم أهل االختصاص على هذه المهنة.
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»حزب الحياة« يشارك في استقبال قافلة 
شريان الحياة لكسر الحصار على غزة

 )3( الحياة  شريان  قافلة  استقبال  في  األردني  الحياة  حزب  شارك 
المتوجهة الى قطاع غزة المحاصر بعد دخولها األردن قادمة من سورية، 
حيث  قامت بتوزيع مياه الشرب المعدنية على القافلة، كما وشاركت في 

اللقاء الذي اقيم في مجمع النقابات المهنية احتفاال بهذه المناسبة.
وثمن الحزب قرار الحكومة  بالسماح للقافلة بعبور األراضي األردنية 
متمنيا لها كل التوفيق و النجاح في سعيها على كسر الحصار المفروض 

على القطاع.
وجاءت مشاركة حزب الحياة األردني في هذا الحدث انطالقا من حملته 
التي  بدأها بالوقوف مع الفلسطينين المحاصرين في قطاع غزة تحت 

شعار »حيثما يكون الجرح نكون«.
من جهة اخرى شارك أمين عام حزب الحياة األردني ظاهر احمد عمرو 

في حفل تكريم للمعلمين والمعلمات الذي أقيم في صالة ماك ماجيك 
و بدعم من بعض المؤسسات األهلية في األردن .

أبو  غاندي  للحزب  اإلعالمي  الناطق  يرافقه  عمرو  العام  األمين  وقام 
شرار بتكريم ثالثة و ثالثون معلما ومعلمة بشهادات تقديرية وأوسمة، 
حيث شكرهم على التمييز و األداء الذي استحقوا عليه تكريم الملكة 

رانيا العبد اهلل لهم .
المعلمين  دور  فيها  ابرز  الحفل  في  كلمة  للحزب  العام  األمين  وألقى 
الريادي والتربوي في صناعة األجيال، كما وتبادل األحاديث الجانبية مع 
الخاص  التعليم  كمدير  الحفل  حضروا  الذين  الشرف  ضيوف  من  عدد 
الدكتور فايز السعودي ومدير تربية العقبة وبعض المديرات والمعلمات 

المتميزين.

أمين عام الحزب ظاهر عمرو :
الحزب ابرز دور المعلمون الريادي والتربوي في صناعة األجيال
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ملف العدد

»بيبسي« تعلن عن الفريق الفائز ببرنامج 
»مزّك مع بيبسي«

الفائز ببرنامجها الموسيقي  احتفلت شركة »بيبسي األردن« بالفريق 
األول من نوعه في المنطقة »مزّك مع بيبسي«.

وقامت الشركة خالل الحفل الختامي للبرنامج الذي أقامته في حديقة 
فندق الماريوت في عمان، باإلعالن عن فوز فريق »عالبييت« المشارك 
عن فئة العزف والغناء باللغة العربية، والذي مر بتجارب األداء وبجميع 
به  ونال  الفن  من  عاليا  مستوى  خالله  أظهر  بنجاح  المسابقة  مراحل 
إعجاب وتشجيع لجنة الحكم التي ضمت مجموعة من الفنانين المعروفين 
بفنهم الراقي والمحبوبين على المستوى العربي، كما حصل على أعلى 
نسب للتصويت من قبل الجمهور عبر الرسائل القصيرة وأعلى نقاط 

من قبل لجنة التحكيم؛ إذ بلغت النسبة التي حصل عليها 65 %. 

وقدمت »بيبسي« لفريق »عالبييت«  الفائز خالل االحتفال الذي تبعه 
حفل عشاء، جائزة مالية بقيمة 10 آالف دينار، إلى جانب فرصة مميزة 
على  مباشرة  الهواء  على  بّثها  سيتم  والتي  األولى،  أغنيته  لتسجيل 

مختلف اإلذاعات المحلية. 

وبهذه المناسبة عّلق المدير العام في بيبسي األردن تونجر اكجون قائاًل 
»نحن سعداء بالصدى اإليجابي الحماسي الذي أحدثه برنامج »مزك مع 
بيبسي« والذي جاء ليعكس اهتمامنا بالفن واإلبداع، وبطرح كل ما هو 
مبتكر على مختلف المستويات، ال سيما تلك المعنية باهتمامات وقضايا 
الشباب. ونهنئ بهذه المناسبة فريق »عالبييت« على الفوز الذي حققه 
التوفيق  كل  له  متمنين  المسابقة،  شهدتها  شديدة  منافسة  بعد  من 
والنجاح في مسيرته الفنية المستقبلية، كما نود هنا أن نعبر عن عميق 
تقديرنا لكافة المشاركين في لجنتي التحكيم من الفنانين المرموقين 
الذين كان لجهودهم التي بذلوها الدور اإليجابي في إنجاح البرنامج.«   

كاًل من هاني ضبيط  الذي يضم  »عالبييت«  فريق  أعضاء  تحدث  كما 
ببرنامج  وفوزهم  تجربة مشاركتهم  وأمير صالح، عن  ومؤيد موسى 
مع  »مزك  مسابقة  في  مشاركتنا  »أثرَت  قائلين:  بيبسي«  مع  »مزّك 
بيبسي« من تجربتنا الفنية لنرتقي بها إلى مستويات جديدة، ونشكر 
البرنامج األول من نوعه والذي لطالما كنا بحاجة  »بيبسي« على هذا 
إليه، حيث نعتبره بمثابة الفرصة الذهبية التي أتاحت لنا أبراز طاقاتنا 
الفنية وطموحاتنا التي لقيت اليوم االهتمام والدعم. ونتطلع من بعد 
هذا الفوز الذي نعتز به إلى إصدار أعمال فنية تالقي استحسان الجمهور 

الذي منحنا ثقته وصوت لنا، وتكون عند حسن ظن »بيبسي« بنا.« 

بيبسي«  مع  »مزك  مسابقة  إطالق  عن  أعلنت  قد  »بيبسي«  وكانت 
الواعدة  األردنية  المواهب  وتشجيع  اكتشاف  بهدف   ،2009 أيار  في 

العربية واألجنبية، وذلك من خالل  في مجالي العزف والغناء باللغتين 
منحهم فرصة فريدة إلبراز المواهب الموسيقية التي يتمتعون بها. 

وترأس لجنة التحكيم المخصصة للمواهب الموسيقية باللغة العربية 
جانب  إلى  مصطفى،  خالد  الفنان  ضمت  كما  المدفعي،  إلهام  الفنان 

مديرة التسويق في »بيبسي« ريماء الكاشف.

قدمت »بيبسي« لفريق »عالبييت«  
الفائز خالل االحتفال جائزة مالية 

بقيمة 10 آالف دينار

استثمــــارات متنوعـــــة






