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المحافظات االحتياط االستراتيجي للتنمية
رئيـــس التحريـــر : علـــــي عمايــــرة

في السياسات االقتصادية، غالبا ما يتم التعامل مع المحافظات بوصفها من األطراف غير أنها في قاموس جاللة الملك 
عبداهلل الثاني هي الرافد األساس واالحتياط االستراتيجي، في كونها وسيلة التنمية الشاملة وهدفها.

والتنمية الشاملة ال تتوقف عند جدول االقتصاد، ونسيج المجتمع، وإنما تتصل بما يتحقق في التنمية الثقافية والتنوير 
كعنوان  وقدراته  اإلنسان  تنمية  على  يقوم  الرهان  أن  ذلك  الحديثة  التكنولوجيا  على  باالنفتاح  المعرفة  وتوطين 

استراتيجي للنهضة والتطور.

 ومن هذا المنطلق جاء إعطاء فكرة الالمركزية وتفويض السلطات إلدارات المحافظات التابعة للدولة للتسريع في ايجاد 
المجتمع  بما يحقق رفاء  الحديث  المحلي  المدني  المجتمع  وإدارية تساهم في رفد وتنمية  اقتصادية وسياسية  حلول 

بأكمله.

والواقع فإن المحافظات تمثل االحتياط البشري واإلنتاجي لالقتصاد الوطني وأن مثل هذا التوجه يحقق مزايا تنموية 
تقاسم  عبر  االجتماعي  والتقدم  االقتصادي  النمو  تحقيق  أجل  من  والموارد  الطاقات  كل  تعبئة  أساس  على  وإدارية 

متوازن يتصل بالتخطيط والتمويل واإلنجاز وإدارة الخدمات والمرافق التنموية.

ومما يؤكد نجاعة الفكرة ، تنوع الموارد واإلمكانيات في المحافظات التي تحقق التنمية الشاملة والمتكاملة، وهو ما 
يحتاج إلى شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والعام لقراءة الخارطة اإلنتاجية الطبيعية والسياحية والبشرية  وتوفير 

فرص التدريب والمهارات الالزمة لتحقيق الكفاءة االنتاجية.

 وفي سياق الدراسة التكاملية، فإن على القطاع الخاص والعام النظر إلى مكونات الكفاءة بانها  تقوم على توفر البنى التحتية والبناء التنظيمي وكفاءة اإلدارة المحلية ، كما تقوم 
على كفاءة االتصاالت والمواصالت واأليدي العاملة، وبناء نظام معلومات، والعناية بالتعليم األساسي والتعليم العالي.

 وتحتاج أيضا بشكل عام إلى برامج توعوية تستهدف مختلف شرائح المجتمع لتعزيز مشاركتهم في التنمية المحلية ومراجعة التشريعات وقوانين البلديات بما يضمن تفعيل الشراكة 
مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والعام لخدمة التنمية المحلية، ووجود نظام للمكافأة والمحاسبة، كما تحتاج إلى إعداد خطط ومشاريع تستند إلى الدراسات العلمية 

والجدوى االقتصادية وتنعكس على المجتمع والسكان والمكان بالرفاء والفائدة.

ربما يكون من المهم العودة للتاريخ في هذا المقام، للتأكد من أن سهول حوران كانت سلة الحنطة لألمبراطورية الرومانية في قديم الزمان ، وكذلك استعادة ما تؤكده أدبيات 
السياحة أن األردن متحف لآلثار.

هذان عنوانان إثنان فقط يمكن التوقف عندهما لقراءة اإلمكانيات التي تتوفر عليهما المحافظات إلعداد خططها التنموية واكتشاف امكانياتها االنتاجية والطبيعية.

لقد جاءت زيارات جاللة الملك للمحافظات والقرى واألرياف والبوادي لتوكيد رؤاه بأنها تمثل االحتياط االستراتيجي للتنمية هدفًا ووسيلة، وهو نهج اختطه جاللته منذ تسلمه لسلطاته 
الدستورية واكده في جل منطوقه السامي.

فهل نترجم ذلك ؟
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التنوع  سياسة  إتباع  لالستثمار  األولى  األردن  شركة  اعتمدت 
في طبيعة االستثمارات والمشاريع التي تدخل فيها، وذلك على 
 2009 عامي  خالل  حصلت  التي  االقتصادية  المتغيرات  ضوء 
مشاريع  في  لالستثمار  التوجه  الشركة  قررت  حيث  و2010، 
مجدية اقتصاديًا وإعادة ترتيب وهيكلة استثماراتها بما يتوافق 
األولى  األردن  شركة  وتوقعت  الحالية.  المرحلة  معطيات  مع 
لالستثمار وعلى لسان رئيس مجلس إدارتها محمد خير العبابنة 
بدء تعافي االقتصاد األردني من تبعات األزمة المالية العالمية مع 
بداية عام 2011 وتحسن أوضاع القطاع العقاري خالل النصف 
الثاني من العام الحالي متأثرًا بتخفيض رسوم تسجيل العقارات 
رسوم  من  السكنية  للوحدات  المعفاة  المساحة  مقدار  وزيادة 

المملوكة  العقارات  بيع  مدة حظر  تخفيض  جانب  إلى  التسجيل 
من قبل الشركات واألفراد غير األردنيين.

شركة  هي  لالستثمار«  األولى  »األردن  إن  العبابنة  ويقول 
 150 مقداره  بالكامل  مدفوع  برأسمال  عامة  مساهمة  أردنية 
مليون دينار، يساهم فيها بشكل رئيس بيت االستثمار العالمي 
المال،  رأس  من   %45 بنسبة  التابع  )جلوبال/الكويت(وصندوقه 
إضافة إلى مساهمات عديدة من قبل بعض الشركات اإلقليمية 

ٍمن دولة الكويت واإلمارات العربية المتحدة، ودولة قطر.

وخالل حديثه لـ«النشامى« أكد العبابنة انه نظرا لألزمة المالية 

»األردن األولى لالستثمار«...التوسع 
والتنوع في المشاريع االستثمارية

العبابنة: استثمارات الشركة محليا تشكل 60% من 
محفظة الشركة واألجنبية %40

ملـــــــف العـــــــدد
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عصفت  اقتصادية  أزمة  إلى  بعد  فيما  تحولت  والتي  العالمية 
المحلي  الصعيد  نتائجها على  والتي كان من  العالم  بجميع دول 
إحجام البنوك عن تمويل المشاريع االستثمارية خاصة العقارية 
فرص  وخلق  العقارية  األصول  قيم  تدني  إلى  أدى  مما  منها 
األولى لالستثمار«  لذلك فان »األردن  استثماريه جديدة مغرية، 
أصبحت تتطلع إلى بناء شراكه إستراتيجية مع جهات متخصصة 
الحالية  القيم  تدني  من  لالستفادة  العقاري  التطوير  مجال  في 
و خلق قيمة مضافة للممتلكات من األراضي و العقارات لتحقق 
مع  ومواءمتها  االستثمارات  هذه  على  الممكنة  العوائد  أقصى 
وأكد رئيس مجلس  السوق،  الحالية في  الظروف  و  المستجدات 
توسيع  إلى  المقبلة  المرحلة  خالل  تتطلع  الشركة  أن  اإلدارة 
فرص  دومًا  تستكشف  فإنها  لذلك  االستثمارية،  مجاالتها 

االستثمار الجديدة والمشاريع الواعدة. 

في المقابل انتقل العبابنة للحديث عن طبيعة وأنواع استثمارات 
األول  أساسيين:-  شقين  إلى  تنقسم  أنها  ليشير  الشركة، 
السوق  في  استثمارات  والثاني  المحلية  السوق  في  استثمارات 

الخارجية. أما محليا فان استثمارات الشركة تشكل حوالي %60 
ما  األسهم  في  االستثمار  يشكل  حيث  الشركة،  محفظة  من 
نسبته 56% و االستثمار في العقارات ما نسبته 44% من إجمالي 

استثمارات الشركة.

وقد تنوعت استثمارات الشركة لتشمل القطاع المالي والخدمي 
والصناعي، ففي القطاع المالي، تمتلك الشركة حوالي 15% من 
في  إستراتيجية  أخرى  وحصة  األردني،  التجاري  البنك  رأسمال 
العقاري في  للقطاع  بالنسبة  أما  واعدة،  إسالمي  تمويل  شركة 
المملكة، فقد توزعت استثمارات الشركة على ثالثة محاور، أولها 
)التأجير(،  والثابت  المستمر  الدخل  ذات  العقارات  في  االستثمار 
دينار،  مليون   18 بقيمة  عقارية  تأجير  محفظة  بتملكها  وذلك 

وبعائد تأجيري اليقل عن 9% سنويًا.

فهو  الشركًة،  إدارة  مجلس  رئيس  وبحسب  الثاني  المحور  أما 
األردن  شركة  استطاعت  حيث  العقاري،  التطوير  في  االستثمار 
األولى المباشرة بتشييد مبنى تجاري مميز في منطقة العبدلي 

الدخل الشامل للشركة يقفز إلى 11,16 مليون دينار خالل النصف 
األول من عام 2010 بالرُغم من انعكاسات الركود االقتصادي
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التي سوف تصبح القلب النابض للوسط التجاري لمدينة عمان، 
والتي من المتوقع أن تشهد حركة تجارية و سياحية نشطة في 
تبلغ  بحيث  عام،  بشكل  واألردن  خاص،  بشكل  عمان  العاصمة 
مساحة المبنى التقريبية 20 ألف متر مربع، ويقع المشروع في 
منطقة مميزة في قلب مشروع تطوير العبدلي، ويتكون المبنى 
من 4 طوابق لمواقف السيارات تحت األرض، و 6 طوابق مجهزة 
ويقع  بالمعارض،  خاص  طابق  إلى  إضافة  المواصفات،  بأعلى 

المبنى على شارع رفيق الحريري مقابل البولفارد مباشرة.

كما تمتلك الشركة مجموعة من قطع األراضي في مواقع مميزة 
البحر  في  سويمة  منطقة  في  ارض  قطعة  منها:  المملكة  في 
مشروع  إقامة  الشركة  تدرس  حيث  دونمًا،   53 مساحتها  الميت 
خدمي سياحي عليها، يعود بالمنفعة على كافة القطاعات التي 
تتواجد في المنطقة، مشيرا إلى أن المشروع سيعمل على توفير 
عشرات فرص العمل، إضافة إلى ذلك فإن الشركة تمتلك أرضا 
أخرى  وأراضي  دونمًا،  بمساحة 154  الطنيب  منطقة  في  أخرى 
إجمالية  بمساحة  مأدبا  محافظة  من  بالقرب  حواره  منطقة  في 

قدرها 373 دونما.

والمحور الثالث فهو االستثمار في الشركات العقارية، حيث تمتلك 
األردن األولى حوالي 3% من رأسمال شركة تعمير األردنية القابضة.

اإلقليمية،  الخارجية  االستثمارات  أن  العبابنة  أكد  المقابل  في 
أسواق  على  وتتوزع  االستثمارية،  محفظتها  من   %40 تشكل 
في  انه  الى  مشيرا  وفلسطين،  العربية  واإلمارات  الكويت  دولة 
من  عدد  في  باالستثمار  األولى«  »األردن  قامت  الكويت  دولة 
)التمويل  منها  عدة  مجاالت  وفي  العامة،  المساهمة  الشركات 
اإلسالمي، والعقارات، والصناعة(، وفي اإلمارات، وبالتحديد في 
إمارة دبي، فقد تركزت استثمارات الشركة على القطاع العقاري 
نظرًا للطفرة العقارية التي شهدتها في الفترة السابقة، أما في 
القطاع  في  باالسثمار  الشركة  قامت  فقد  الفلسطيني،  السوق 

العقاري باعتباره أحد القطاعات األساسية في سوق فلسطين.

بها  يمر  التي  الصعبة  االقتصادية  للظروف  نتيجة  أنه  وقال 
المحلية  القطاعات  مختلف  على  بدورها  انعكست  والتي  العالم، 
وخاصة العقارية، فقد ارتأت إدارة الشركة ضرورة إعادة تقييم 
في  وأهدافها  الشركة  مصالح  يخدم  بما  الحالية  استثماراتها 
األزمة  تداعيات  استمرار  االعتبار  بعين  آخذة  المقبلة،  المرحلة 
المالية – االقتصادية العالمية حتى نهاية العام الحالي 2010 ، 
واستمرار التشدد في آلية وشروط التمويل في القطاع المصرفي.

االولى  األردن  لشركة  العام  المدير  تطرق  اخرى  جهة  من 
لالستثمار سامر سنقرط، إلى طبيعة األزمة المالية– االقتصادية 

العالمية ومدى تأثيرها على السوق المحلي.

وقال ان السبب الرئيسي لنشوء األزمة المالية العالمية هو افتقار 
القطاع المصرفي من خالل قيامه بعمليات التمويل الى دراسات 
للمشاريع،  المناسب  التمويل  ومنح  التعامل  كيفية  تحدد  علمية 
حيث كان باديًا انفتاح القطاع المصرفي خالل السنوات الماضية 
تمويلي  حجم  على  االستثمارية  و  العقارية  الطفرة  فترة  إبان 
عنه   نتج  الذي  األمر  واقعية،   دراسات  إلى  االستناد  دون  ضخم 
بطبيعة الحال  ظهور حالة من التضخم الشديد في قيم األصول 
انهيار األسواق  المرتفعة، والذي أدى بدوره إلى  نتيجة للسيولة 

المالية العالمية وتدني قيمة األصول العقارية. 

وأضاف إنه نتيجة إلى جميع تلك األسباب، فإن القطاع المصرفي 
المحلي احتجب عن التمويل بكافة أنواعه وأشكاله     ، ألنه لم 
اإلقراض  آلليات  األفضل  المعادلة  إيجاد  اآلن   وحتى  يستطع  
من  للمستفيدين  أو  العقاري  التطوير  لشركات  سواء  الجديدة 
عدم  نفسه  الوقت  في  متوقعا  سكنية،  وحدات  لتملك  األفراد 
عودة القطاع المصرفي إلى استخدام نفس الفكر التمويلي الذي 
انتهجه في السابق وزيادة التحفظ و التحوط عند منح التسهيالت 
المصرفية، ودعا سنقرط المصارف المحلية إلى إجراء الدراسات 
العلمية واالقتصادية قبل الدخول في عمليات تمويل المشاريع، 
حيث فرض النظام العالمي الجديد الذي تشكل على ضوء األزمة 
تدفع  تمويلية جديدة  آليات  إيجاد  العالمية  االقتصادية   – المالية 

ملـــــــف العـــــــدد
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منها،  العقارية  وخاصة  القطاعات،  كافة  في  االستثمار  بعجلة 
وبالتالي النهوض والتوسع من جديد.

لالستثمار  األولى  األردن  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  أفاد  كما 
بعد  أرباحًا صافية  الشركة حققت  أن  عبابنة؛  السيد محمد خير 
من  األول  للنصف  أردنيا  دينارا   8,328,382 مقدارها  الضريبة 
دينارًا   11,164,873 بلغ  شاماًل  دخاًل  و   2010 الحالي  العالم 
أردنيا  دينارا   11,800,681 بلغت  خسارة  صافي  مقابل  أردنيًا 

للفترة ذاتها من العام الماضي بتحسن نسبته %170.

حيث بلغ صافي حقوق الملكية 89,793,339 دينارا أردنيا في 
المالية   للسنة  أردنيا  دينارا  مقابل 78,628,466  األول  النصف 
الشركة   موجودات  إجمالي  وبلغ   ،2009/12/31 في  المنتهية 
الحالي  العام  من  األول  للنصف  أردنيا  دينارا   115,830,911

مقابل 104,679,458 دينارا أردنيا للسنة المالية المنتهية في 
.2009/12/31

و   )%  22,4-( مقابل   %  )7,6( الموجودات  على  العائد  بلغ  كمـا 
كذلك العائد على حقوق الملكية )9,3%( مقابل ) 29,8%( مقارنة 
إلى  للسهم  الدفترية  القيمة  ارتفعت  حين  في  ذاتها  الفترة  مع 

600 فلس مقارنة مع 520 فلسا لفترة المقارنة ذاتها.

بإعادة دراسة  الشركة حاليًا تقوم  أن  السيد عبابنة  وأفاد كذلك 
مع  تماشيًا  ذلك  و  ومفصل  دقيق  بشكل  الحالية  استثماراتها 
مع  يتناسب  بما  المنطقة  في  الراهنة  االقتصادية  األوضاع 
القائمة و  معطيات السوق إلى جانب تقييم أوضاع االستثمارات 
العائد  تعظيم  على  تعمل  جديدة  استثمارية   فرص  أي  دراسة 

على حقوق المساهمين.

سنقرط: يجب إيجاد آليات تمويلية جديدة تدفع 
بعجلة االستثمار في قطاع العقار
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ملف العدد

حازت جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا على جائزة أحسن اختراع لعام 
2010 التي ترعاها وتنظمها جامعة فيالدلفيا، في الوقت الذي تستمر 
العالمية  الجامعات  مع  التعاون  لتعزيز  المبحثات  باجراء  الجامعة  فيه 

خاصة في كل من امريكا وماليزيا.

اشرف  الدكتور  لعام  لهذا  بجائزته  فاز  الذي  االختراع  فكرة  وتتلخص 
االتصاالت  هندسة  قسم  في  مساعدا  أستاذا  يعمل  الذي  الطاهات، 
بالجامعة، بتصميم طرق مبتكرة لقياس القنوات الالسلكية )الخلوية( 
وتكنولوجيا  االتصاالت  أنظمة  في  الستخدامها  النطاق  العريضة 
بعده  وما  الرابع  الخلوي  الجيل  من  والمستقبلية  الحديثة  المعلومات 
مشتركي  من  مجموعة  االختراع  يمكن  حيث  وكفاءتها،  سعتها  لزيادة 
الالسلكية   للقناة  الترددي  الطيف  استعمال نفس  الخلوية من  الشبكة 

في آن واحد. 

كما يسخّر النظام سلسلة رموز صممت خصيصا لهذا الغرض لتسهل 
واحد  آن  في  المشتركين  من  لعدد  الالسلكية  القنوات  قياس  عملية 
وبفعالية متميزة، حيث أن البرنامج التشغيلي المبني على هذا االختراع  
كليا  يعتمد  الشبكة  أداء  أن  كما  كامال،  بالنظام  المتحكم  العقل  يمثل 

عليه.

وتكمن أهمية هذا االختراع محليا̋ و دوليا̋ في أنه يلبي النمو المتواصل 
الوسائط  تطبيقات  إلى  إضافة  والصوتية،  المرئية  االتصال  سبل  في 
المتعددة  في أجهزة الحاسوب التي أصبحت مرتبطة عن طريق شبكات 

موقعيه أو شبكة االنترنت. 

االتصاالت  على  المتزايد  العالي  الطلب  مع  متزامنا  االختراع  هذا  وجاء 
مع  التطبيقات  تلك  دمج  الطبيعي  من  كان  لذلك  والنقالة،  الالسلكية 

»األميرة سمية للتكنولوجيا« 
تفوز بجائزة أحسن اختراع لعام 2010

االستثمــــار فــــي التعليــــم

غصيب: الجامعة تسعى الستحداث مزيد من التخصصات في 
مستوى البكالوريوس والماجستير
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مباحثات لتعزيز التعاون مع 
الجامعات االمريكية والماليزية 

تقنيات صناعات االتصاالت الالسلكية وخصوصا الخلوية منها، علما أن 
التطور المستمر في تلك التطبيقات المرئية والصوتية الرقمية يتطلب 
نقلها بسرعات عالية بواسطة الشبكات الخلوية مما يترجم في صورة 

عملية إلى قنوات ترددات اعرض بكثير من المستخدمة حاليا.
 

الشبكات  تلك  لمشغلي  والمتوفر  المالئم  الترددي  الطيف  أن  وبما 
محدود نسبيا وأسعار هذه الذبذبات باهظة الثمن، فان ذالك يترجم إلى 
التكلفة على  الخلوي وارتفاع في  محدودية في سعة نظام االتصاالت 
المستفيد النهائي من هذه الخدمات وهم المواطنين والمؤسسات، لذا 
جاء هذا النظام الجديد ليمثل حال مثاليا لزيادة سعة شبكات االتصاالت 
عالية.  وبكفاءة  عملية  بطريقة  الترددي  الطيف  واستخدام  الالسلكية 
وهنالك أمثلة عملية كثيرة في مجال االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات 
يمكن ان تستفيد هذا االختراع إضافة إلى االتصاالت الخلوية منالجيل 

الرابع فما بعد.

مع  مباحثات  للتكنولوجيا  سميّة  األميرة  جامعة  اجرت  اخرى  جهة  من 
العديد من الجامعات العالمية بهدف تعزيز ودعم التعاون فيما بينها.

فقد استقبل رئيس جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا الدكتور هشام 
غصيب رؤساء جامعات كل من جامعة جورج ميسون األمريكية الدكتور 
توماس  الدكتور  األمريكية  بريدجبورت  جامعة  ورئيس  ميرتن،  أالن 
من  تعتبر  التي  الصناعية  سالنغور  جامعة  من  وفدا  الى  اضافة  وارد، 

احدى الجامعات العريقة في ماليزيا.

أهم  العالمية  الجامعات  رؤساء  استقباله  خالل  غصيب  د.  واستعرض 
بين  به  يحتذى  مثاال  باتت  قد  الجامعة  إن  وقال  الجامعة،  إنجازات 
يمارسون  الجامعة  طالب  أن  مضيفًا  الريادة  روح  دعم  في  الجامعات 
الحرية المنظمة والمسؤولة في َأجواء علمية مميزة، مؤكدا في الوقت 
نفسه  إن نجاحات الجامعة في المجاالت األكاديمية لن تقف عائقا أمام 

السير في مجال األبحاث العلمية. 

في  وطلبتها  الجامعة  أكاديميو  عليها  حصل  التي  الجوائز  إلى  وأشار 
مسابقات علمية تمت على المستويين المحلي والعالمي. 

وأضاف خالل استقباله رئيس جامعة جورج ميسون األمريكية الدكتور 
رفد  نواة لصناعة معرفة تسهم في  الجامعة ستبقى  إن  أالن ميرتن، 
عملية التنمية محليًا، وإقليميا ، وعالميًا، منوها إلى إنها تخطط إلطالق 
المشتركة مع جامعات في بلجيكا،  النوعية  الماجستير  عدد من برامج 
في  ميسون  جورج  جامعة  مع  التعاون  إلى  داعيا  وأمريكا،  وبريطانيا، 
والتسويق  المحاسبة،  مجال  في  مشتركة  جديدة  تخصصات  إطالق 

وغيرهما. 
  

من ناحية أخرى، رحب رئيس جامعة جورج ميسون األمريكية الدكتور 
بالتعاون  االستمرار  في  رغبة  مبديًا  المشترك  بالتعاون  ميرتن  أالن 
سميّة  األميرة  جامعة  بها  تتميز  التي  الطيبة  السمعة  مستذكرًا  البناء 
ان  إلى  مشيرا  أمريكا،  في  األكاديمية  األوساط  في  للتكنولوجيا 
إطالق  يسهل  مما  األكاديمي  مستواهما  في  متشابهتان  الجامعتين 

المزيد من التعاون في المجاالت كافة. 

  
كما وأكد د.غصيب خالل لقائه نائب رئيس جامعة بريدجبورت األمريكية 
الدكتور توماس وارد، إن برنامج تبادل الطلبة الذي تطبيقه الجامعة مع 
جامعات أوروبية وأمريكية ناجح بكل المقاييس وذلك الن الجامعة تتبع 
نفس المناهج الدراسية التي تتبع في أرقى جامعات العالم ولما يتميز 

به طلبتها من كفاَءة عالية باللغة االنجليزية.

أكاديمية  تعاون  عالقات  بإقامة  ترحب  سميّة  األميرة  جامعة  إن  وقال 
مستوى  في  مشتركة  برامج  وإطالق  الطلبة،  تبادل  إلى  ترمي 

البكالوريوس والدراسات العليا.

يمثل جامعة  ماليزيًا من والية سالنغور  أكاديميا  استقباله وفدًا  ولدى 
الدكتور  الوالية  العالي في  التعليم  وزيرة  برئاسة  الصناعية  سالنغور 
من  مزيد  الستحداث  تسعى  الجامعة  أن  غصيب  د.  أكد  علي،  حليمة 
تمت  أن  بعد  والماجستير  البكالوريوس  مستوى  في  التخصصات 

الموافقة على رفع قدرتها االستيعابية للطلبة.

أردنية  معرفة  لصناعة  نواه  تكوين  الى  تسعى  الجامعة  أن  وأضاف 
وعربية تساهم في رفد التنمية محليًا، وإقليميا، وعالميا.

وقدم د. غصيب عرضًا موجزًا عن مسيرة الجامعة التي تميزت بتركيزها 
على نوعية خريجيها، مضيفا أنها ترتبط بعالقات تعاون أكاديمية مع 
إلى  داعيا  واآلسيوية،  واألمريكية،  األوروبية،  الجامعات  من  العديد 
إقامة عالقات تعاون مع جامعات ماليزية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى 
أن رئيس مجلس أمناء الجامعة سمو األميرة سميّة قد أكدت ترحبيها 
بإقامة عالقات مميزة مع جامعات في ماليزيا والباكستان بصورة خاصة.

 
من ناحيتها، قالت الدكتورة علي إنها بصدد البحث في إمكانية التعاون 
الصناعة  تخدم  مجاالت  في  للتكنولوجيا  سميّة  األميرة  جامعة  مع 
والبيئة، إضافة إلى توثيق التعاون من خالل البعثات التعليمية والتعاون 
األمثل  االستغالل  إلى  ودعت  المعرفة.  تبادل  في  يسهم  لما  العلمي 

لرأس المال البشري لجلب أكثر منفعة ممكنة.

وجرى نقاش مطول شمل مختلف مجاالت التعاون لتشمل تبادل الطلبة 
عقد  إلى  إضافة  مشتركة،  ودراسات  مشاريع  وإقامة  واألكاديميين، 
مذكرة  توقيع  على  الطرفان  اتفق  حيث  مشتركة،  ومؤتمرات  ندوات 

تفاهم مشتركة في وقت قريب. 



18

ملف العدد

النصف  لغاية  العاملة  الصناعية  المدن  في  اإلستثمار  حجم  بلغ 
االول من العام 2010 ما قيمته 1473,55 مليون دينار، موزعة 
على 507 شركة صناعية، في الوقت الذي بلغ حجم إستثمارات 
مليون   75 حوالي  الحالي  العام  من  ذاتها  للفترة  الخليج  دول 
دينار، توزعت على القطاعات ) الدوائية ، الغذائية ، البالستيكية 

،  الهندسية والمعدنية (.

عامر  المهندس  الصناعية  المدن  لمؤسسة  العام  المدير  وقال 
المجالي أن المدن الصناعية وفرت اكثر من 29 ألف فرصة عمل  

في مختلف المجاالت والقطاعات الصناعية ، حيث تشكل العمالة 
بالنسبة  أما  الكلي،  العمالة  ما نسبته 68% من مجموع  المحلية 

للعمالة الوافدة شكلت ما نسبته %32.

العاملة  الصناعية  المدن  الصادرات في  ان حجم  الى  واشار  كما 
حتى نهاية النصف االول من العام الحالي 2010  بلغ ما قيمته 

459,31 مليون دينار.
الموقر  »مدينة  المجالي  اكد  الجديدة،  المؤسسة  وحول مشاريع 
الصناعية« التي تبعد حوالي 23 كم  شرقًا عن موقع مدينة عبد 
المدينة  هذه  وتمثل  كم،   40 عمان  وعن  الصناعية  الثاني  اهلل 
الجديد  بالمنظور  الصناعية  المدن  بناء  في  جديدة  محطة 

1473.55 مليون دينار حجم اإلستثمار 
في »المدن الصناعية« للنصف االول

المجالي: المؤسسة تقدم مجموعة من الحوافز للمستثمرين 
ضمن مدنها بهدف تعزيز نشاطهم الصناعي

الفــــــرص اإلستثماريــــــــة
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والمتطور والتي تعتبر امتدادًا لمدينة عبداهلل الثاني الصناعية، 
للمملكة  الصناعية  الخارطة  مخرجات  مع  متوافقة  جاءت  والتي 

ووقوعها ضمن المناطق المخصصة الحتضان الصناعات.

كما تعتبر مدينة صناعية صديقة للبيئة، حيث شارفت المؤسسة 
والبالغ  منها  األولى  المرحلة  أعمال  تنفيذ  من  اإلنتهاء  على 
مساحتها 1178 دونم من إجمالي المساحة الكلية البالغة 2500 
من  القريب  بموقعها  تمتاز  حيث  العام،  هذا  نهاية  قبل  دونم 
العربية  والمملكة  بالعراق  األردن  يربط  الذي  الدولي  الطريق 
السعودية، مشيرا الى انه تم المراعاة في تطويرها وفق أحدث 
التصاميم، إذ ستضم إلى جانب المساحات المخصصة للصناعة، 
ومنطقة  العمال،  ومساكن  اللوجستية  للخدمات  واسعة  مرافق 

حرة، وقطاعا للصناعات التكنولوجية.

وأشار الى انه تمّ فتح باب الشراء واالستئجار لألراضي والمباني 
الصناعية في  مدينة الموقر، مستفيدة من قربها من مدينة عبد 
ثاني  ستكون  حيث  المميز،  موقعها  ومن  الصناعية  الثاني  اهلل 
مدينة صناعية تنشئها المؤسسة في محافظة العاصمة، وستتبع 

نظام التطوير تبعا للتوزيع القطاعي داخل المدينة.

ومن مشاريع المؤسسة المستقبلية، أكد المجالي وجود مدينتين 
على  ستقام  التي  الصناعية«  مادبا  »مدينة  االولى  صناعيتين 
مساحة إجمالية تبلغ 500 دونمًا  وبكلفة تقديرية تتجاور تتجاوز 

20 مليون دوالر.

وإدارة  تطوير  مجال  في  خليجي  استثمار  اول  المدينة  وتعتبر 
المؤسسة  وقعت  حيث  المملكة،  في  الصناعية  المدن  وتسويق 
الشركة  ستقوم  حيث   ، الكويتية  لالستثمار  صروح  شركة  مع 
بإنشاء وتطوير موقع المدينة وفق أحدث المواصفات الصناعية 
الصناعات  أهم  تكون  وسوف  األساسية،  البنية  شبكات  وتوفير 
المستقطبة لهذه المدينة الصناعات التقنية ، الصناعات الدوائية 

والصناعات الطبية الخفيفة .

اما المدينة اللثانية فهي »مدينة الزرقاء الصناعية« التي يعتبر 
إنشاءها ضمن خطط ومشاريع المؤسسة الطموحة الرامية إلى 
التوسع األفقي والعمودي في إقامة المدن الصناعية بهدف توزيع 

كافة مكتسبات التنمية الشاملة على محافظات وألوية المملكة.

وطرحت المؤسسة عطاءا دوليا إلدارة وتطوير وتسويق المرحلة 
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ملف العدد

إجمالي  من  دونما   840 مساحتها  البالغة  المدينة  من  األولى 
المساحة الكلية للمدينة البالغة 2470 دونم. ويتضمن مشروع 
مدينة الزرقاء الصناعية بنية تحتية عالية المستوى وبمواصفات 
عالمية تسهم في رفع جودة الصناعة ودعمها، إضافة إلى توفير 
الصناعية  الخدمات  كافة  وتوفير  الصناعية  المباني  تجهيز  و 
والمساندة،  الرئيسية  الخدمات  تأمين  تكفل  التي  واللوجستية 
عدة  على  للمؤسسة  المملوكة  المساحات  باقي  تطوير  وسيتم 

مراحل.

وقال يأتي طرح عطاء مدينة الزرقاء الصناعية إلستقطاب مطور 
من القطاع الخاص بعد التجربة الناجحة التي قامت بها المؤسسة 
الصناعية،  مادبا  ومدينة  الدولية   الصناعية  العقبة  مدينة  في 
وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية والهادفة إلى تمكين 
وزيادة دور القطاع الخاص في العملية التنموية الشاملة، لما لهذا 
القطاع من دور حيوي اليمكن اإلستغناء عنه في إدارة وتطوير 

المشاريع في شتى المجاالت.

على  الزرقاء  محافظة  في  سيكون  المدينة  موقع  أن  وأضاف 
المجاورة  الدول  من  بالعديد  األردن  يربط  الذي  الدولي  الطريق 
المدينة 30 كيلومتر فقط عن  تبعد  العراق وسوريا، حيث  مثل 
الحرة، و390  المنطقة  الزرقاء، و18 كيلومتر عن  مركز مدينة 

كيلومتر عن منطقة العقبة.

وأشار المجالي الى ان مؤسسة المدن الصناعية توفر العديد من 

الفرص االستثمار، فالمتاحة منها هي مدينة عبد اهلل الثاني ابن 
جنوب  عام 1984  في  أنشأت  التي  الصناعية/ سحاب،  الحسين  
أول واكبر تجمع   العاصمة عمان في منطقة سحاب، وهي  شرق 
صناعي منظم في المملكة بلغت مساحتها اإلجمالية 2530 دونما.

الحسن  مدينة  تعتبر  التي  إربد   / الصناعية  الحسن  ومدينة 
اقليم  إربد، معلما اقتصاديا هاما، والتي تقع في  الصناعية في 
الشمال ضمن محافظة اربد، وهي أول منطقة صناعية مؤهلة 
مساحة  على   1991 عام  تأسيسها  تم  العالم،  مستوى  على 
إجمالية بلغت 1178 دونما، وأقيم فيها أول مركز إبداعي وهو 

مركز االبداع االردني، الحتضان واالفكار الريادية واإلبداعية.

مدينة  في  استثمارية  فرص  الصناعية  المدن  وتوفر  كما 
التي  الكرك،  محافظة   / الصناعية  الثاني  اهلل  عبد  بن  الحسين 
اهلل  عبد  بن  الحسين  مدينة  افتتحت   2000 عام  في  انشأت 
عمان،  العاصمة  جنوب  الكرك،  محافظة   في  الصناعية  الثاني 
منطقة  ثاني  دشنت  قد  مؤهلة،  صناعية  منطقة  ثاني  وتعتبر 
 1856 بلغت  اجمالية  بمساحة  المؤسسة،  في  مؤهلة   صناعية 
من  الجنوبي  الجزء   في  وقوعها  بسبب  أهميتها  وتأتي  دونما، 
للطريق  ولمحاذاتها  الصناعية،  نشاطاته  كافة  المملكة،لتغطي 

السريع الذي يربط بين مدن الشمال والجنوب.

مدينة  تحظى  بدورها  التي  الدولية،  الصناعية  العقبة  ومدينة 
تجربتها  به  تنفرد  لما  كبيرة،  بأهمية  الدولية  الصناعية  العقبة 

الفــــــرص اإلستثماريــــــــة
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النجاح  عوامل  كافة  لتوفيرها  األوسط،  الشرق  مستوى  على 
للمشاريع الصناعية، وكونها أضحت مدينة صناعية مؤهلة تقع 

في قلب منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

وقد أنشئت على مساحة 2750 دونما، وتعد رابع مدينة صناعية 
الفريدة  التجارب  من  واحدة  تعتبر  أنها  كما   ،2003 عام  أنشئت 
القطاع  مع  شراكاتها  أولى  وكانت  الصناعية،  المدن  لمؤسسة 
المؤسسة  توجه  لتجسد  والتسويق،  والتطوير  باالدارة  الخاص 
للشراكة مع هذا القطاع، وتتميز بموقعها المقابل لمطار الملك 
الميناء  لهذا  مدننا  اقرب  وهي  العقبة،  ميناء  في  الدولي  حسين 

الحيوي.  

وقدم المجالي لمحة عن تاريخ مؤسسة المدن الصناعية األردنية 
بمشاركة  عامة  مؤسسة  بانها  ليقول   ،1980 عام  انشات  التي 
من كال القطاعين العام والخاص وتتمتع باستقالل مالي وإداري، 

وتقوم بتنفيذ مشاريعها بتمويل ذاتي.

وتعتبر مؤسسة المدن الصناعية إحدى روافد االقتصاد الوطني 
المشاريع  واحتضان  استقطاب  في  الرئيسة  الجهات  ومن 
في  الخاص  القطاع  مع  وثيق  بتنسيق  عملت  اذ  االستثمارية. 

ترويج األردن كبيئة أعمال مالئمة ومتميزة لالستثمار. 

للمدن  الشمولي  المفهوم  وفق  تعمل  المؤسسة  ان  وأضاف 

الصناعية وخدمات البنية التحتية المتكاملة وتوفير اراض مطور 
ومبان صناعية جاهزة لخدمة المستثمرين، وقد حازت المؤسسة 
خبرات  بفضل  االردن  في  الصناعية  للمدن  كمطور  الثقة  على 
كرست لتقديم األفضل وحصلت على شهادة الجودة ISO اضافة 

الى عدة جوائز وشهادات تقدير محلية ودولية. 

وتقدم المؤسسة للمستثمرين مجموعة من الحوافز ضمن مدنها 
ومن  الصناعي،  نشاطهم  بتعزيز  المساهمة  بهددف  الصناعية 
اهمها قطع أراضي مطورة ومخدومة باإلضافة إلى مباني نمطية 
جاهز، وحزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية و شبكات الطرق 
النافذة  مبسطة من خالل  وإجراءات عمل  المساندة،  الخدمات  و 
االستثمارية الواحدة، وأسعار معقولة للخدمات من مياه وكهرباء، 

وإمكانية االستئجار أو التملك لألراضي والمباني.
كما وتوفر أسعار بيع وبدالت إيجار منافسة لألراضي و المباني 
خالل  من  العالمية  األسواق  الى  الوصول  وسهولة  الجاهزة، 
المؤهلة  الصناعية  المدن  وتتيح  العديدة،  التجارية  االتفاقيات 
وبدون  جمارك  بدون  األمريكية  األسواق  إلى  للتصدير  الفرصة 

عمالة مدربة ومؤهلة وبأجور منافسة. حصص التجارة، و 
ويتابع المجالي قائال ان من ضمن مجموعة الحوفز التي تقدمها 
األردني،  العمل  المؤسسة، ظروف عمل مناسبة تتالئم وقانون 
بتملك  الحق  والسماح بتشغيل األيدي العاملة األجنبية، و 
عوائد  تحويل  وحرية  األجنبي،  للمستثمر  المشروع  كامل 

االستثمار إلى الخارج، اضافة الى حماية الحصص والملكية.
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بين  بمشاركة   1997 عام  في  تأسست  عامة  مساهمة  شركة  هي 
القطاع العام والخاص بإدارة وتشغيل األسواق الحرة على الحدود البرية 
والبحرية، هدفها عكس الصورة الجمالية والحضارية لألردن، بما يتماشى 

مع النهضة االقتصادية التي تشهدها المملكة.

شركة األسواق الحرة األردنية التي تعتبر بوابة األردن للعالم الخارجي 
وحلقة التواصل وواجه المملكة من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى 
الغرب لدى زوارها، فهي وبحسب رئيسها التنفيذي هيثم المجالي فانها 
تسعى الى تنفيذ التوجهات الملكية السامية في تشجيع االستثمار وخلق 
البيئة االستثمارية المناسبة ليصبح األردن مركزا استثماريا جاذبا لمنطقة 

الشرق األوسط وعلى كافة المجاالت والقطاعات خاصة السياحية منها.

الشركة  عمل  طبيعة  المجالي  استعرض  لـ«النشامى«  حديثه  وخالل 
على  موزعة  سوقا   11 إلى  تصل،  التي  لها  التابعة  االسواق  ومجموع 
مناطق جابر بواقع سوقين، والرمثا )سوق واحد(، وجسر الشيخ حسين 
واحد(،  )سوق  والكرامة  أسواق(،   3( الملك حسين  واحد(، وجسر  )سوق 

العقبة  واحد(، وميناء  إيالت )سوق   – العقبة  والعمري )سوقين(، ومعبر 
)سوقين(، وعمّان )سوق واحد(، إلى جانب سوق متواضع للبيع في الجملة 

في مدينة العقبة.

وكون األردن دولة اضحت اليوم تعتمد على قطاع السياحة بشكل رئيس 
في النهوض باقتصادها، حيث يساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة 13 
لها  األردنية«  الحرة  »االسواق  فان  االجمالي،  المحلي  الناتج  في  بالمئة 
دور كبير في المساهمة برفد السياحة لألردن، كونها مصادر جاذبة في 
تقديم الخدمة العالمية للمسافرين، حيث تشهد االسواق حركة مكثفة 
نتيجة  تحولت  المسافرين  مع  مميزة  عالقة  بناء  خاللها  من  استطاعت 

لجودة الخدمة المقدمة الى عالقة عمادها االساسي الثقة.

ويضيف المجالي ان سياسة التسعير بالشركة تتم وفق منظومة اسعار 
االسعار  تكون  بحيث  الموردين  مع  وبالتنسيق  مدروس  وبشكل  دولية 
المنافسة لالسواق في المنطقة وليس بالضرورة ان تكون سلع وبضائع 

االسواق المجاورة من نفس المنشأ.

الفـــــــرص اإلستثماريـــــــة

المجالي: سياسة التسعير للشركة تتم وفق منظومة دولية 
ومنافسة لالسواق في المنطقة

»األسواق الحرة األردنية«... 
التعاون االمثل بين القطاعين العام والخاص
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ونتيجة لتطور التكلنوجيا في العالم والتي اصبحت اليوم محل استعمال 
العام  في  الشركة  قامت  فقد  والمسافرين،  المواطنين  لدى  مباشر 
الماضي 2009 بتطبيق تكنولوجيا متقدمة وهي الربط االلكتروني ما 
البرية والبحرية  المنافذ  ادارة الشركة وجميع االسواق على جميع  بين 

بالتعاون مع شركة االتصاالت االردنية.

ويوضح المجالي أن األسواق الحرة األردنية هي شركة إلدارة وتشغيل 
السوق في  إلى  البرية والبحرية باإلضافة  الحدود  الحرة على  االسواق 

عمّان لخدمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة.

ويقول أن سوق الشركة في عمّان يخدم كذلك األجانب غير المقيمين 
في األردن، والذين يأتون بقصد الزيارة، مشيرا الى انه وخالل سنوات 
عمر الشركة الـ13، قامت الشركة بفتح أسواق حرة على كافة المراكز 
كافة  وتخدم  الجوار  بدول  المملكة  تربط  التي  والبرية  الحدودية 

المغادرين والقادمين على حد سواء من خالل هذه المراكز.

وحول الجهات التي يتم معها التعاون، يشير الرئيس التنفيذي لشركة 
بين  ما  ومثمرًا  كبيرًا  تعاونًا  هناك  أن  إلى  األردنية   الحرة  االسواق 
األسواق الحرة والجهات األمنية المتواجدة على الحدود، وكذلك الجمارك 

األردنية، والذي لها الدور الكبير في نجاح مسيرة األسواق.

ويؤكد أن التعاون الكبير يأتي من باب األهمية التي تحظى بها األسواق 
الحرة، والتي ال تقل أهمية عن أهمية الحدود والمعابر، في كون األسواق 

والحدود والمعابر هي واجهة الوطن، وعامل جذب سياحي مهمًا للوطن.

من  أن  المجالي  أكد  الشركة،  عمل  تواجه  قد  التي  المشاكل  حول  اما 
المساحات،  قلة  هي  الحرة  األسواق  تواجه  كانت  التي  المشاكل  أهم 
والمخصصة إلقامة األسواق، مما شّكل عائقا أمام توسّع الشركة في 
حينه، حيث ونتيجة للزخم في عدد المسافرين )القادمين والمغادرين( 
من  بالطلب  الحرة  األسواق  شركة  االمر  دفع  فقد  جابر،  حدود  من 
إلنشاء  مربع  متر   )2000( عن  تقل  ال  مساحة  تخصيص  الحكومة 

سوق حرة واحدة تخدم المغادرين والقادمين، ولكن تعّذر الحصول على 
الموافقة على هذه المساحة، أجبر »األسواق الحرة« على إنشاء سوقين 
المغادرين  لتخدم  لذلك،  خصصت  التي  المساحات  حسب  متواضعين 

والقادمين.

الحكومة  من  بالمطالبة  استمرت  الحرة«  »األسواق  إدارة  أن  ويضيف 
وبالفعل  المسافرين،  لخدمة  الطموح  تلبي  أكبر  مساحة  بتخصيص 
خصصت الحكومة مساحة 1000 متر مربع، للمغادرين و400 متر مربع 
بمواصفات   2004 عام  في  افتتاحه  وتم   ،2003 عام  في  للقادمين، 
عالمية، حيث يتم توفير نسبة كبيرة من احتياجات المسافر في هذين 

السوقين.

وحول عملها في العقبة، أشار المجالي الى ان »األسواق الحرة األردنية« 
العقبة  منطقة  في  كاملة  استثمارية  بيئة  لخلق  العمل  في  مستمرة 
االقتصادية الخاصة، حيث تخطط دائما لنباء وتأسيس المراكز التجارية 
المواطنين  كافة  تخدم  جاذبة  مراكزا  لتكون  المنطقة،  داخل  الكبيرة 
لها ان تصبح  التي يخطط  المنطقة  العقبة، وبما يليق بسمعة  وزوّار 

اجمل المناطق السياحية في منطقة الشرق االوسط.

ويؤكد المجالي أن الشركة مستمرة بتقديم أفضل الخدمات، عبر تطوير 
المملكة،  الذي تشهده  التطوّر  لتتواكب مع  والتقنية  الداخلية  األنظمة 
مع  إلكترونيا  األسواق  كافة  بربط  الماضية  السنوات  قامت خالل  حيث 
كافة  أداء  مراقبة  في  أو  آنيا،  المعلومات  بتناقل  سواء  الشركة،  إدارة 

األسواق وبشكل آلي، وبما يهدف في النهاية لتعظيم المبيعات.

الجانب  على  دائما  عملها  في  األردنية«  الحرة  »االسواق  وتركز  كما 
الحمالت  من  العديد  اطالقها  خالل  من  وذلك  السواقها  التسويقي 
الترويجية التي كان لها االثر الكبير في تسويق األردن خارجيا انه بلد 
استثماري من الطراز الرفيع،  وهو ماعكسه اإلقبال الكبير الذي تشهده 
األسواق الحرة في عمّان والعقبة وعلى المعابر الحدودية للمملكة من 

قبل األردنيين والزوار العرب واألجانب.

تطبيق تكنولوجيا الربط االلكتروني ما بين إدارة الشركة وجميع االسواق
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تأسس في عام 1981 كمنظمة عربيّة فكريّة غير حكوميّة في أعقاب 
وصانعي  المفّكرين  من  بمبادرة  عشر  الحادي  العربيّ  القمّة  مؤتمر 
القرار العرب وفي مقدمتهم  رئيسه و راعيه األمير الحسن بن طالل، 

متخذا من العاصمة عمّان مقرًّا ألمانته العامة.

»منتدى الفكر العربي« الذي يسعى إلى بحث الحالة الراهنة في الوطن 
العربيّ وتشخيصها، وإلى استشراف مستقبله، وصياغة الحلول العمليَّة 
إلى  المفضي  للحوار  حُرّ  منبر  توفير  طريق  عن  الممكنة،  والخيارات 
بلورة فكر عربيّ معاصر نحو قضايا الوحدة، والتنمية، واألمن القومي، 

والتحرر، والتقدم. 

وقدم المنتدى العديد من اإلسهامات المهمة والمتميزة في الحياة العقليّة 
الدكتور  االستاذ  العام  امينه  بحسب  أصبحت  والتي  المعاصرة  العربيّة 
ل معالم بارزة في رؤى الفكر والثقافة لتقدُّم هذه  همام غصيب تشكِّ
األمّة ومستقبلها، مستلهما في ذلك نُبل رسالته وأهدافه المستمدَّة من 
رؤية شاملة وعميقة لقضايا الوطن العربيّ ومتطلبات نهضته وتقدُّمه. 

العربي  الفكر  تكوين  في  اإلسهام  إلى  العربيّ  الفكر  منتدى  ويهدف 
المعاصر وتطويره ونشره وترسيخ الوعي واالهتمام به، ال سيما ما يتصل 

منه بقضايا الوطن العربيّ األساسية، والمهمات القومية المشتركة، في 
إطار ربط وثيق بين األصالة والمعاصرة، و دراسة العالقات االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية في الوطن العربيّ، وتدارسها مع مجموعات الدول 
الحوار  تعزيز  بهدف  النامية،  والدول  اإلسالمية  الدول  سيما  ال  األخرى، 

وتنشيط التعاون، بما يخدم المصالح المتبادلة.

كما ويهدف لإلسهام في تكوين نظرة عربية علمية نحو مشكالت التنمية 
فعااًل  إسهامًا  يحقق  بما  الدولية،  والمؤسسات  المنتديات  تعالجها  التي 
في صياغة النظام العالمي، ويضع العَالقات الدولية على أسس عادلة 
الفكر  قادة  بين  الجسور  وبناء  االقتصادي،  التكامل  ويخدم  ومتكافئة، 
وصانعي القرار في الوطن العربيّ، بما يخدم التعاون بينهم في رسم 
السياسات العامة، وتأمين المشاركة الشعبية في تنفيذها، اضافة الى 
العربي  الوطن  أقطار  بشؤون  المتعلقة  المستقبلية  بالدراسات  العناية 

وعَالقاتها الدولية.
 

ويعمل المنتدى على تحقيق أهدافه عن طريق عقد الحوارات »العربيّة 
العربيّة« التي تتناول مناقشة أهم الموضوعات التي تهم العالم العربيّ 
ويشارك فيها أعضاء المنتدى، إضافة إلى نخبة من الخبراء واألكاديميين، 
فيها  يتكون  حيث  الدولية«،  »العربيّة  الحوارات  عقد  على  ويعمل  كما 
من  اما  عرب،  وأكاديميين  وخبراء  المنتدى  أعضاء  من  العربيّ  الطرف 
من  المراكز  أو  المعاهد  أو  الهيئات  إحدى  فيكون  المقابل  الطرف  يمثل 

مختلف الدول والتجمّعات العالمية.

لقـــــــــــــاء العــــــــــــدد

منتدى الفكر العربي..... 
اإلنمـــاء واإلنتمـــاء العربـــــي

غصيب: نساهم في تكوين وتطوير فكرعربي 
معاصر وترسيخ الوعي واالهتمام به
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كما ويعمل المنتدى على القيام بالبحوث والدراسات االستراتيجية التي 
تشمل الدراسات العلمية لفرق بحثية متخصصة حول القضايا الكبرى 
المطبوعات  اصدار  الى  اضافة  ومستقباًل،  حاضرًا  العرب  تواجه  التي 
الخاصة التي توثق كل نشاط من األنشطة المذكورة أعاله )الحوارات 
يقوم  حيث  االستراتيجية(،  والبحوث  العالمية،  والحوارات  العربيّة، 
بإصدار مجلة  مرة كل شهرين بعنوان المنتدى باللغة العربيّة، ومجلة 
فصلية إلكترونية باللغة اإلنجليزية، بهدف تعريف األفراد والمؤسسات 
بخالصة الحوارات والندوات والمؤتمرات التي يعقدها المنتدى، إضافة 

إلى نشر مقاالت وترجمات تهم المثقف والمواطن العربيّ.

ويعتمد المنتدى في تمويله على رسوم األعضاء العاملين والمؤازرين 
إلى  إضافة  واألصدقاء ومساهماتهم؛  األعضاء  وتبرعات  )مؤسّسات(، 

ريع وقفيته المتواضعة. 

عاملة،  »عضوية  بين  ما  غصيب  بحسب  المنتدى  عضوية  وتتنوع 
العاملة  العضوية  تضم  حيث  الشرف«.  وعُضوية  مؤازرة،  وعُضوية 
نخبة من الشخصيات العربيّة المتميزة، التي تؤمن بالمنتدى وباألهداف 
مجموعة  تضم  فانها  المؤازرة  العُضوية  اما  أجلها،  من  أنشىء  التي 
من أبرز المؤسسات والمجالس العربيّة المتفتحة التي تؤمن إداراتها 
بالعمل وبالفكر العربيّ المشترك، في المقابل يقوم مجلس األمناء 
لألفراد والمفكرين من غير األعضاء العاملين الذين يحققون منجزات 
دراسية رائدة ومساهمات ملحوظة في الميادين اإلنمائية وفي خدمة 

القضايا المصيرية القومية بمنح عُضوية الشرف .

ويتطرق غصيب خالل حديثه الى رؤية منتدى الفكر العربي، فيقول 
ان رئيس المنتدى وراعيه االمير حسن بن طالل حدد خالل االجتماع 
بين  1981/3/15-13  ما  الفترة  في  عقد  الذي  للمنتدى  التأسيسي 
غايتين اساسيتين يجب ان يحققها  وهما االولى »تتضمن ايجاد األفكار 
بأولويات  ترتبط  التي  العملية  المواقف  عليها  تبنى  التي  والتصورات 
العربي  المواطن  »توعية  فهي  الثانية  الغاية  أما  العربية«  المنطقة 
وحتى  لها   دعامة  المواطن  يصبح  حتى  االفكار  بهذه  القرار  ومتخذ 
يتحول من متلق لألفكار الى متفاعل معها، كذلك حتى يعتمد صاحب 
تواجه  التي  المشكالت  الى  النظر  في  العملي  األسلوب  على  القرار 
الوطن، مشيرا في الوقت نفسه ان الهندف الرئيسي للمنتدى هو »دعم 

المسيرة العربية تداعيا لدعم اإلنماء وترسيخ االنتماء«. 

ويستعرض االمين العام انجازات المنتدى، حيث يقدم لمحــــة موجزة 
 ،)1990-1981( عمره  من  االولى  سنوات  العشر  خالل  انجازاته  عن 
والندوات  المؤتمرات  عبر  عربيا  حوارا   21 نظم  المنتدى  ان  ويقول 
وورش العمل جمعت الكثير من مفكري االمة وصانعي القرارات فيها، 
حيث شملت محاور مهمة منها التعاون العربي، والتعليم، واالقتصاد، 
العربي  واالمن  والتكنلوجيا،  والعلوم  واالعالم،  والتمنية،  والسياسة، 
في  االنسان  وحقوق  العالمي  اإلنساني  والنظام  العربي  والمجتمع 

الوطن العربي.

وعلى خط مواز نظم المنتدى خالل الفترة نفسها نحو 22 حوارا عربيا 
وأمريكا  إفريقيا  في  ومنتديات مشابهة  هيئات  مع  بالمشاركة  ودوليا 
الشمالية وأوروبا وجنوب شرق اسيا والصين واالتحاد السوفيتي السابق 

والدول االسكندنافية واليابان وألمانيا، اضافة الى حوار ألتباع االديان.

البحوث  برنامج  ضمن  المنتدى  انجز  الحوارات  هذه  جانب  والى 
تناولت  أبرزها  مهمة  دراسات  المستقبلية  االستراتيجية  والدراسات 

االمن القومي العربي واالمن الغذائي في الوطن العربي، وتقويم تجربة 
مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتعليم العربي في القرن الحادي 
تناول  فتم  الالستراتيجية  والدراسات  البحوث  اما في مجال  والعشرين، 
الحنوب  وحوار  واالسالمي  العربي  الجماعي  االعتماد  مثل  موضوعات 
الحنوب وهجرة العقول، وانتقال االيدي العاملة العربية، وسياسة التعليم 

في الوطن العربي.

ويضيف غصيب انه في عام 1997 قام المنتدى بعمل تقييم ألنشطته 
ومدى مطابقتها ألهدافه الموضوعة، فضال عن تقييم أنظمته وتعليماته 
ومراجعة  مطبوعاته  مستوى  ورفع  تمويله،  مصادر  وتوسيع  الداخلية، 

وضعه القانوني وشروط العضوية فيه.

وتميز عقد التسعينات ومطلع هذا القرن في نشاطات المنتدى بتطلعه 
عناوين  وتحديدا ضمن  المستقبلية،  التحديات  مع  التعامل  إلى ضرورة 
من امثلتها العولمة، منظمة التجارة العالمية، ومشروع الشرق االوسط 
االتصاالت،  وثورة  المعلوماتية  والثورة  المتوسطية،  العربية  والشراكة 
وتأكيد على دور المنتدى في الدبلوماسية الوقائية، والتحرك الصامت في 

استشراف األزمات ودراستها.

وحول مجلة المنتدى، اكد غضيب ان المجلة مستمرة في التطور وهي 
وتصدر  كما  واالنجليزية،  العربية  باللغتين  شهرين  كل  مرة  تصدر 
مما  واالستفادة  محتوياتها  الى  الرجوع  تيسر  للمجلة  دورية  كشافات 
ومتابعات في مخلتف  وتقارير  دراسات ومقاالت متخصصة  تنشره من 
الوحيدة  الوسيلة  المجلة تعتبر بمثابة  الى أن  الفكرية، مشيرا  الشؤون 
فيهم  بما  وافراد  الخارجي من مؤسسات  مع جمهوره  المنتدى  لتواصل 

األعضاء والباحثون ومراكز البحوث والدراسات.

وباالضافة الى انجارات المنتدى خالل ربع قرن، فال بد من االشارة الى 
المجتمع  للمنتدى تدخل في صلب عنايته بتفعيل قطاع  تجربة ناجحة 
بدأت  عربي  شباب  برلمان  بتهيئة  قام  حيث  الشباب،  وهو  اال  المدني 
المنتدى  بادر  والذي  االول  العربي  الشبابي  المؤتمر  في  تبرز  خطواته 
بعقده  تحت عنوان »الشباب العربي وتحديات المستقبل« في الفترة ما 
بين 5-6 نيسان 2004 بالتعاون مع الصندوق العربي للإلنماء االقتصادي 

واالجتماعي في الكويت.

كما ويستعرض االمين العام لمنتدى الفكر العربي ابرز نظرات المنتدى 
لصنع  حديثة  فكرية  مرجعية  بناء  الى  الحاجة  ومنها  االستشرافية 
)قوميا  العربي  النظام  في  التقصير  معالم  ورصد  العربي،  المستقبل 
وقطريا( في مواجهة تحديات العصر، ومخاطبة الشباب العربي، والعناية 
باالفكار والطروحات المتعلقة بامكانية ظهور قوى مجتمعية جديدة في 
االقطار العربية تتجاوز نمط تهميش القوى المدنية وتكون قادرة على 

تحقيق موازنة معقولة بين قوة الدولة وقوة المجتمع.

مجلة كل شهرين بعنوان المنتدى 
وباللغتين العربية واالنجليزية
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ملف العدد

تعتبر أحد اعمدة االقتصاد الوطني في قطاع الصناعة وذلك بفضل الخبرة 
التي تستند عليها في السوق والوظائف التي وفرتها، اضافة لمقدرتها على 
استقطاب اكبر شركات العالم التكنلوجية لتختار المملكة كمركز رئيسي لها 

في منطقة الشرق االوسط.

االجهزة  أنواع  بتسويق مختلف  تعنى  التي  واوالده  الخليلي  درويش  شركة 
الكهربائية من انتاج شركة »LG«، تمتد خبرتها الكثر من 20 عاما وضعتها 
في مصاف الشركات المنافسة، فهي وبحسب كل من رئيس مجلس ادارة 
مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة المهندس 
أسامة الخليلي، والمدير العام لشركة درويش الخليلي وأوالده خليل الجخيم 
فان الشركة تتميز عن نظيراتها بمعرفتها الكبيرة باحتياجات السوق والعمل 
على تزويده بما يحتاجه من المنتجات فضال عن تمكنها بفضل هذه الخبرة 

من بناء شبكة توزيع رائدة وتأسيس عالقة ثقة مع العمالء والزبائن.

الهندسية  للصناعات  األوسط  الشرق  مجمع  شركات  )إحدى  هي  فالشركة 
وااللكترونية والثقيلة( الوكيل الحصري لمنتجات »LG« في األردن، ويعتبر 
خدمة ما بعد البيع من ابرز ما يميز عمل الشركة عن باقي الشركات االخرى، 
مراكز   5 ولها  فراعا  حوالي 13  اليوم  تمتلك  واوالده«  الخليلي  فـ«درويش 
تاجر وموزع في مختلف  اآلف  وتتعامل مع 4  لها  تابعة  البيع  بعد  ما  خدمة 
انحاء المملكة، ساهمت بمجملها في رفد السوق بالمنتجات التي يحتاجها، 
كما وتتعامل الشركة مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين والتي تشمل 13 
موقعا داخل المملكة موزعة على مختلف المحافظات لدعم القطاع العسكري 

والمتقاعدين.  

اإللكترونية  االجهزة  من  منتجاتها  تنوع  على  تعتمد  الشركة  فسياسة 
صناعاتها  تجاوزت  حيث  البيع«،  بعد  »ما  خدمة  وخاصة  للعمالء  وخدماتها 

مرحلة »التجميع« لتنتقل الى التصنيع المتكامل. 

للصناعات  األوسط  الشرق  مجمع  شركات  عن  بالحديث  الخليلي  ويبدأ 

»LG«.. عالمة عالمية
ترسخــت فــي الســوق األردنــية

اإلستثمار في قطاع اإللكترونيات

الخليلي: التوجيهات الملكية ساعدت االقتصاد على مواكبة حركة 
التطور وجلب المستثمرين
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الهندسية وااللكترونية والثقيلة التي تنضوي تحت مظلتها شركة درويش 
الخليلي وأوالده، ليقول بانها نتيجة لما تملكه من خبرات عملية واسعة امتدت 
التي  الى أكثر من 20 عاما في األردن مكنها على تحقيق أرقى االنجازات 
تطمح اي شركة الوصول اليها في عالم الحركة الصناعية االلكترونية، مما 

ساعداها على جذب رأس المال األجنبي وتوفير العديد من فرص العمل.
 

فالشركة تاسست عام 1988، وتم ادخال شركة »LG« لـ«الشرق االوسط 
الصناعية« في عام 1992، حيث تحولت بعد أربع سنوات الى شركة مساهمة 
عامة تحت مسمى »مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية 

والثقيلة«.

ويشير الخليلي إلى أن الشركة أصبحت اليوم تمتلك عددا كبيرا من الموظفين 
يناهز  1800 شخص في الوقت الذي يبلغ رأسمالها 100 مليون دينار، كما 
يقدر قيمة مجموع عملياتها حوالي 45 مليون دينار سنويا، حيث بات المجمع 
يحتل المرتبة االولى في القطاع منذ عشر سنوات سواء في التميز أو مواكبة 

التطور التكنلوجي أو تقديم أفضل المنتجات في السوق العالمي.

ويقول بان العامل االساسي الذي ساهم بشكل مباشر في استقطاب الشركة 
العالمية »LG« الى السوق األردني، سمعة األردن في االوساط العالمية سواء 
كانت السياسية منها ام االقتصادية التي تطورت بشكل كبير جدا منذ تولي 
الملك عبد اهلل الثاني سلطاته الدستورية، حيث عمل على تحقيق النهضة 
االقتصادية في األردن التي ساهمت في استقطاب االستثمارات والمستثمرين 

والشركات العالمية للدخول الى السوق المحلي. 

وأكد ان المجمع كان على ثقة بأن فكرة ادخال واستقطاب شركة »LG« الى 
كبيرة  نتائج  ولها  ناجحة  خطوة  ستكون  األردنية  االقتصادية  الحياة  داخل 
بالكوادر  يتمتع  الذي  الوطني  االقتصاد  دعم  في  واسع  بشكل  ستساهم 

المؤهلة والقادرة على تحويل التحديات الى فرص.

وأشار الخليلي ان االقتصاد األردني حقق العديد من االنجازات والتطور الكبير 
الذي يشار له بالبنان ونال اعجاب العديد من دول العالم مما ساعد بشكل 
الملكية عملت  التوجيهات  ان  الصناعية، مؤكدا  االستثمارات  كبير في جلب 
على توفير البيئة المالئمة والجاذبة لالستثمار، حيث عملت التوجيهات الملكية 
السامية بقيادة الملك عبد اهلل الثاني بتغير نهج األردن االقتصادي بشكل 
جذري ليستطيع مواكبة حركة وتطور العالم، فقد تم تعديل بعض قوانين 
اقليمي  مركز  الى  المملكة  لتحول  االنطالق  نقطة  كانت  التي  االستثمار 
متخصص وواسع،  االمر الذي نال االعجاب واالهتمام من قبل المستثمرين 
االجانب والعرب على حد سواء حيث ضمنوا توفر البيئة األمثل الستثماراتهم 

في األردن.

وقال أن األردن لم يعان من االزمة بشكل مباشر بل تأثر بتداعياتها، لذلك 
من الطبيعي ان يتأثر السوق المحلي بهذه االزمة خاصة في عمليات التصدير 

سواء للشركات الصناعية أو تحويالت المغتربين التي تحرك السوق.

الجخيم على طرح  الخليلي واوالده خليل  وأتفق مدير عام شركة درويش 
الخليلي لالزمة المالية العالمية ومدى تأثيرها على االقتصاد األردني واداء 
عافيته خصوصا مع عودة  الوطني سيستعيد  االقتصاد  أن  ليؤكد  الشركة، 
البنوك الى منح القروض بالتدريج وتخفيف التشدد على التسهيالت، مشيرا 
الى ان العوامل االساسية والسياسات التي تم فرضها وتطبيقها في االقتصاد 

األردني عملت على تخفيف وطأة وآثار األزمة المالية العالمية.

ويقول  أن توجيهات ورؤى الملك عبد اهلل الثاني عملت على تأسيس اقتصاد 

المالية  االزمة  بوجه  الوقوف  مكنه  سليم  اساس  على  مبني  قوي  أردني 
العالمية والتخفيف من وطأتها، كما مكن االقتصاد الوطني في حجز موقع 
والنامية، حيث عمل على وضع  الناشئة  الدول  االقتصادات  هام جدا ضمن 

المملكة على خارطة االقتصاد العالمي.

واستعرض الجخيم ميزات شركة درويش الخليلي واوالده التي تضعه في 
تتميز  الشركة  ان منتجات  أشار  االخرى، حيث  الشركات  باقي  المقدمة عن 
شعارها  من  يعتبر  الذي   »Healthcare« الصحية  العناية  نظام  بوجود 
في  هي  والعميل  الزبون  صحة  وضع  ان  الى  مشيرا  المميزة،  وخدماتها 
قائمة أولويات الشركة، ضاربا مثال حول منتجاتها من المكيفات التي تعمل 
واألمراض  للعفونة  المسببة  الميكروبات  وقتل  الشوائب  كافة  سحب  على 
الجو  تدفئة  على  يعمل  هواء  منقي  على  احتوائه  جانب  إلى  والجراثيم، 

وتنقيته من كافة الميكروبات ويزيد األكسجين في المكان.

اضافة الى ذلك فان من اهم وابرز ميزات الشركة  توفيرها خدمة ما بعد 
البيع التي استطاعت من خاللها الشركة كسب ود ووالء الزبائن، فالشركة 
قادرة للوصول الى العميل بأسرع وقت ممكن لصيانة المنتج، كما وان اعتماد 
الشركة على شبكة توزيع كبيرة من معارض منتشرة في كافة انحاء المملكة 
أتاح لها إمكانية الوصول إلى كافة الزبائن وتلبية احتياجاتهم من األجهزة 

الكهربائية والتقنية بسرعة ودون تأخير. 

الجخيم : خدمات ما بعد البيع 
أكسبت الشركة ثقة المواطن





المعرض شهد إقباال كبيرًا
من الزوار والمهتمين

»سيتي سكيب جدة 2010« ....
التاكيد على قوة سوق العقار السعودي

صفقات عقارية تجاوزت 2،4 مليار دوالر

ملحق لتغطية فعاليات 
 سيتــــي سكيـــــب جــــدة
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اختتم مؤخرا معرض »سيتي سكيب جدة 2010«، الذي يعد أكبر 
حدث متخصص في مجال االستثمار والتطوير العقاري في المملكة 
المستثمرين  من   100 من  أكثر  بمشاركة  السعودية  العربية 
والمطورين العقاريين وموفري الخدمات الذين عرضوا خدماتهم 
ومنتجاتهم ضمن صاالت عرض رئيسية تمتد على مساحة إجمالية 

تقدر بـ 10 االف متر مربع.

واستطاع المعرض الذي بلغ عدد زواره نحو 10 آالف زائر وشهد 
مليار   2,4( ريال  مليار  قيمتها 9  توقيع صفقات عقارية تجاوزت 
كان  حيث  السعودية،  في  العقارية  السوق  واقع  تجسيد  دوالر(، 
التطوير  ومشاريع  االستثمارية  الفرص  بحث  بهدف  انطلق  قد 

العقاري السعودي، حيث ساهمت  المحتملة والقائمة في القطاع 
كبريات شركات التطوير في المنطقة الغربية إضافة إلى شركات 
بإثراء  فيه  شاركت  التي  الشرقية  والمنطقة  الرياض  مدينة  من 
استراتيجية  وخطط  مشاريع  عن  الكشف  خالل  من  المعرض 

لتطوير الوحدات السكنية في السعودية.

وبحث القائمون على المنتدى والمعرض صياغة وتعزيز العالقات 
في  القرار  صناع  مع  والتواصل  والحاليين،  الجدد  الشركاء  مع 
شركات االستثمار والتنمية المؤسسية على مستوى العالم، إضافة 
إلى مناقشة المسائل األساسية المؤثرة على االستثمار والتنمية 
العقارية في السعودية، إضافة إلى تجمع لمحترفي العقارات من 

السعودية ومختلف أنحاء العالم.

»سيتي سكيب جدة 2010« ....
التاكيد على قوة سوق العقار السعودية

موضـــوع السيــــولة سيطــــر علـــى المعـــرض 
وأّثـــر علــى حركــــة عــــرض المشاريــــع

سيتـــــي سكيـــــب جـــــدة
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وعكس ><سيتي سكيب جدة 2010<< حيوية القطاع العقاري 
وأسواق البناء في المملكة، حيث توفر مدينة جدة وحدها عديدا من 
الفرص االستثمارية والتنموية من خالل خطتها االستراتيجية لبناء 
نحو مليون وحدة سكنية بحلول 2030، كما يجري التخطيط لوضع 
استراتيجية وطنية تفتح مزيدا من فرص اإلسكان ألصحاب الدخل 
المتوقع أن تحدث هذه الخطوة  المنخفض والمتوسط، حيث من 

طفرة أخرى في القطاع العقاري. 

ويأتي هذ الحدث الضخم استكماال لبرنامج إعادة التطوير المحلي 
الوسطى  المناطق  كافة  وشمل  عامًا   20 مدى  على  امتد  الذي 
والتاريخية من مدينة جدة التي تعتبر ثاني أكبر مدينة في المملكة 
فضاًل عن كونها بوابة الحرمين الشريفين، حيث استقطبت الدورة 
االفتتاحية في العام الماضي أكثر من 80 شركة عارضة من 40 

دولة وشهدت حضور ما يزيد على 8,900 زائر إقليمي ودولي. 

><هناك  مرواها  ديب  جدة(  سكيب  )سيتي  معرض  مدير  وقال 
العقارات  قطاع  بنمو  المتعلقة  اإليجابية  التوقعات  من  كثير 
السعودي خالل العام الجاري، وذلك نظرًا لمتانة اقتصاد المملكة 
عن  فضاًل  السكنية  الوحدات  على  الطلب  في  المتزايد  واالرتفاع 
التمويل الحكومي لمشاريع تطوير البنى التحتية الرئيسية، حيث 
مثل ><سيتي سكيب جدة 2010<< منصة موحدة تجمع كل 
الفرص الواعدة في مجال االستثمار والتطوير العقاري في مختلف 

أنحاء السعودية، بهدف االستفادة إلى أقصى حدّ ممكن من مرونة 
السوق العقارية المحلية، مشيرا الى ان أهمية هذا الحدث جاءت 
للتطوير  رائدًا  نموذجًا  تعتبر  التي  جدة  مدينة  في  يقام  كونه 
العقاري، حيث شهدت أخيرًا خططا شاملة إلعادة التطوير للحفاظ 
على مكانتها كمركز تجاري وثقافي مهم على المستويين المحلي 

واإلقليمي<. 
في الوقت نفسه، سجل الوسطاء حضورهم بشكل كبير، وذلك 

للبحث عن عروض عقارية متنوعة، تميزت أغلبها بأنها مشاريع 
أراض، أكثر المنتجات المحببة للعقاريين، حيث أشار سالم العدوان 
تحت  العقاريين  يجمع  سكيب«  »سيتي  أن  إلى  العقاري  الوسيط 
والمنتجات  العروض  ترويج  على  يساعد  مما  وهو  واحدة  مظلة 
العقارية المختلفة، حيث أشار إلى أن األراضي هي أفضل عرض 

من الممكن تروجيه بشكل سريع لعدة أسباب.

اإلجراءات  أسهل  تعتبر من  األرض  بأن  األسباب  العدوان  ولخص 
العقاري تسعى إليجاد  التطوير  البيع، كما أن شركات  في عملية 
لمساتها في المباني واألبراج، على عكس ما إذا كان العرض عبارة 
وقال  الشركة.  مواصفات  مع  متطابقا  يكون  ال  فقد  مبنى،  عن 

المعرض عكس حيوية القطاع العقاري 
وأسواق البناء في السعودية
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إن »حركة العروض بطيئة نوعا ما وذلك بسبب الحاجز النفسي 
الذي يعيشه العقار بسبب الركود العالمي، واألزمات، وهو ما جعل 

)الكاش( عزيزا على قلب المستثمر«.

وسيطر موضوع السيول على معرض »سيتي سكيب«، في الوقت 
موضوع  تأخذ  باتت  المشاريع  أغلب  أن  مسؤولون  فيه  أكد  الذي 
مدينة  ما حدث في  وذلك في ظل  الجدية،  السيول على محمل 

جدة إبان نهاية العام الماضي.

في الوقت نفسه، أشار خالد الضبعان الخبير العقاري في محافظة 
جدة إلى أن العروض العقارية للمنتجات المختلفة موجودة، ولكن 
إعادة  إلى  بحاجة  الذي  األمر  وهو  األسعار،  ارتفاع  عليها  يغلب 
المستوى  عند  األفراد  استمرار مدخوالت  النظر، خاصة في ظل 

نفسه. 

وبرر الضبعان ارتفاع األسعار بنتيجة المتغيرات في أسعار مواد 

البناء، إضافة إلى ارتفاع أسعار األراضي، األمر الذي يحول بين 
توازي األسعار بين العرض وقدرة الطلب على شغل المعروض 

من العقارات.

من جهته، قال موفق الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة »سقيفة 
الصفا« لتسويق وإدارة العقارات، إن ارتفاع أسعار األراضي يعتبر 
حاجزا كبيرا أمام استمرار التطوير العمراني، مشيرا إلى أنه من 
الضروري إيجاد حلول لمشكلة ارتفاع أسعار األراضي في محافظة 

جدة.

ودعا الهاشمي إلى ضرورة تحصيل زكاة على األراضي البيضاء في 
المحافظة، إضافة إلى فتح مخططات جديدة، وبالتالي ستساهم 
ستكون  وبالتالي  األسعار،  ارتفاع  مشكلة  عالج  في  الحلول  تلك 

األسعار منخفضة على المستهلك النهائي.

في الوقت الذي عرضت فيه شركة »مدينة المعرفة االقتصادية« 

سيتـــــي سكيـــــب جـــــدة

المطالبة بتعزيز العالقات مع الشركاء والتواصل مع 
صناع القرار على مستوى العالم
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المنورة، وبدأت  المدينة  الضخم في  مشروعها 
استعرض  المشروع،  منتجات  تسويق  في 
المعرفة  »مدينة  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
االقتصادية« طاهر باوزير المشروع بالتفصيل، 
تم  الذي  األولي  الطرح  متحصالت  أن  حيث 
ريال  مليار   1,02 إلى  يصل  بما  فيه  االكتتاب 
تطوير  في  ستستخدم  دوالر(  مليون   266(
البنية التحتية، مشيرا الى انه سيتم البدء فيه 

خالل الفترة المقبلة.

»مدينة  مشروع  في  االستثمار  حجم  ويبلغ 
المعرفة االقتصادية« بالمدينة المنورة نحو 30 
اكتمالها،  حتى  دوالر(،  مليارات   8( ريال  مليار 
وتقام على مساحة تصل إلى 4,8 مليون متر 
المساحات  من  مربع  متر  ماليين  و9  مربع، 
ألف   120 نحو  يقطنها  أن  ويتوقع  المبنية، 
نسمة، في حين يتوقع أن يبلغ عدد الزوار الذين 
الساحات  أو  الفنادق  في  إما  استيعابهم  يمكن 
نحو 20 ألف شخص. إلى ذلك، يوفر المشروع 
نحو 20 ألف وظيفة في مختلف المجاالت التي 
سكنية،  وحدة  ألف  و30  المدينة،  ستوفرها 

و1200 من المحالت التجارية.

من جهته، قال عايض القحطاني رئيس شركة 
فرصة  كان  المعرض  إن  العقارية  »سمو« 
مناسبة لمعرفة توجهات السوق العقارية خالل 
الفترة المقبلة، التي تدعو إلى التفاؤل، مشيرا 
معرفة  في  ساهم  سكيب«  »سيتي  أن  إلى 
وذلك من خالل  المستقبلية،  السوق  احتياجات 
زوار  مع  »سمو«  شركة  سجلتها  التي  اآلراء 

المعرض.
وأكد القحطاني أن السوق العقارية السعودية 

وأن  واقعي،  طلب  على  المبني  الحقيقي  بالدعم  تتميز  تزال  ال 
وما  العقارية  السوق  معرفة  زيادة  في  أيضا  ساهم  المعرض 
العقارية  الوحدات  الطلبات على مختلف  تنامي  تحتاجه، في ظل 
السكنية، وهو أمر في حاجة إلى تركيز أكبر من قبل المطورين 

العقاريين.

ولفت إلى أن العقار مرشح للحركة مع بدء الموسم المقبل العقاري، 
الذي  الفطر،  عيد  وبعد  المبارك،  رمضان  شهر  مع  تتزامن  التي 
تتحرك فيه العقارات بشكل كبير، مرشحا نمو العقار في النصف 
الثاني من العام الحالي 2010، خاصة في حال تم إقرار الرهن 

إيجاد سيولة  البنوك السعودية نحو  العقاري، خاصة مع تحركات 
التمويل  الذي سينتج عن منظومة  اإلقراض  للتمكن من  واسعة 
والرهن العقاري، موضحا أن السوق العقارية شهدت إنشاء عدد 
إضافة  األخرى  هي  ستشكل  التي  العقاري  التمويل  شركات  من 

كبيرة للسوق العقارية في المملكة.

جدة  سكيب  ><سيتي  فعاليات  هامش  على  أقيم  قد  وكان 
2010<<، ><المؤتمر السنوي للتطوير واالستثمار العقاري في 
السعودية<< تحت شعار ><الشفافية، نماذج االستثمار والشراكات 
المستقبلية<<، بمشاركة أكثر من 40 متحدثا من كبار الرؤساء 

التنفيذيين لمناقشة أبرز القضايا المؤثرة في القطاع العقاري.
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اختتمت فعاليات معرض سيتي سكيب ابوظبي 2010، بنجاح على 
الرغم من استمرار تداعيات االزمة االقتصادية العالمية والسحابة 

البركانية التي تسببت بشلل المالحة الجوية في قارة أوروبا.

نجاحًا  حقق  فقد  فيه،  والمشاركين  المعرض  منظمي  وبحسب 
لعاصمة   2030 التحتية  البنية  خطط  بسبب  وذلك  باهرًا، 
مناطق  تطوير  الى  تهدف  التي  المتحدة  العربية  االمارات  دولة 
العالمية  سكنية وتجارية عالمية المستوى الستقطاب القطاعات 

والمؤسسات المالية.

وقال مدير مجموعة سيتي سكيب في الشركة المنظمة للمعرض 

آى آى آر الشرق األوسط كريس سبيلر »أن أبوظبي تعد اآلن واحدة 
من أكثر أسواق العقارات أهمية في العالم«.

وأضاف »كما هو الحال مع صناعة العقار على المستوى العالمي، 
سكيب  سيتي  وأن  المجال  هذا  في  تحديات  تواجه  أبوظبي  فان 
والعوائد  الفرص  مكامن  وتحديد  لتقييم  مواتية  فرصة  سيكون 

طويلة المدى لالستثمار العقاري«.

األوسط  الشرق  في  العقار  سوق  في  »النمو  قائال  سبيلر  وتابع 
نموا  السوق  هذا  يشهد  أن  المتوقع  من  ولكن  ما،  حد  الى  تباطأ 
قويا خصوصا في النصف الثاني من العام. وهذا سيشمل بوضوح 
الطويلة  والعمراني  العقاري  للتطوير  أبوظبي  خطة  مساهمة 

»سيتي سكيب أبوظبي2010« يحقق 
النجاح رغم الصعوبات

مشاركة أردنية ضعيفة انحصرت في 
هيئة المناطق التنموية

سيتـــــي سكيـــــب أبــو ظبــــــي
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المدى والتي تبلغ تكلفة تنفيذها نحو 200 مليار دوالر . 

عام  استقبلت  أبوظبي  في  العقاري  التطوير  شركات  أن  وأضاف 
العقارية  المشاريع  على  التركيز  خالل  من  حذر  بتفاؤل   2010
تسليم  بجداول  وااللتزام  التكاليف  ضبط  وادارة  المستدامة 
المشاريع في األوقات المحددة في اطار التزامها بخطط التطوير 
مشيرا   ،2030 أبوظبي  لخطة  والمستقبلية  الحالية  العمراني 

أكثر  تفاصيل  تعلن عن  الشركات سوف  الكثير من هذه  أن  الى 
لمشاريعها العقارية خالل معرض سيتي سكيب. 

يعد  الذي   »2010 أبوظبي  سكيب  »سيتي  الحدث  في  وشارك 
األضخم من نوعه في الشرق األوسط ما يزيد على 250 شركة 
عارضة من 36 دولة، وضم أكثر من 70 فعالية تشمل عددا من 
الندوات واللقاءات اضافة إلى مؤتمر رئيسي يتحدث خالله قرابة 
160 خبيرا متخصصا من 25 دولة حول القضايا التي تخص قطاع 

االستثمار والتطوير العقاري.

السوق  أن  المعرض  في  المشاركين  من  عدد  أكد  المقابل  في 
عقارية  فرصًا  تقدم  الراهن  الوقت  في  العربية  العقارية 
المالية  واستثمارية حقيقية، في وقت تشهد فيه تأثيرات األزمة 

العالمية انحسارا في ظل تحسن الطلب.

واعتبر المشاركون أن معرض سيتي سكيب أبوظبي “ناجح بجميع 
المعايير” من خالل عرضه مشاريع حقيقية وحصول اتفاقات على 

عمليات بيع واجتماعات فاعلة بين العارضين والمشاركين.

وبلغ عدد المشاركات العربية في المعرض 25 مشاركة من 8 دول 
عربية وهي السعودية التي تعتبر أكثر تمثيال بنحو 7 مشاركات، 

وتليها األردن والكويت والبحرين بأربع مشاركات لكل منها ولبنان 
ومصر بمشاركتين لكل منهما ومشاركة واحدة للسودان وواحدة 

أخرى لقطر.

وانعقد بموازاة سيتي سكيب أبوظبي 2010 مؤتمر سيتي سكيب 
الذي ركز في مناقشاته على التغيرات في أسواق العقار العالمية 
الشفافية  شملت  أخرى  رئيسية  ومواضيع  الماضي  العام  خالل 
في  شارك  حيث  المشاريع،  وتسليم  االستثمار  واستراتيجيات 
المؤتمر أكثر من 120 متحدثا من 25 دولة يمثلون أكبر األسماء 

في قطاع التطوير واالستثمار العقاري. 

ومتابعة لهذا الحدث المكرس للمتخصصين والعاملين في قطاع 
االستثمار و التطوير العقاري، كان لـ«النشامى« التواجد والمشاركة 

في المعرض.
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سيتـــــي سكيـــــب أبــو ظبــــــيملف العدد

هيئة المناطق التنموية تعرض الفرص 
االستثمارية

فقد شهد معرض )سيتي سكيب أبوظبي 2010( مشاركة أردنية 
»خجولة« انحصرت في هيئة المناطق التنموية وعدد من الشركات 
األردنية، حيث ركز المعرض على الفرص واالستثمارات الواقعية 
المنطقة  في  العقاري  واالستثمار  التطوير  قطاع  يوفرها  التي 

والعالم.

وعرضت الهيئة خالل مشاركتها الفرص اإلستثمارية المتاحة في 
والتعريف  المملكة،  محافظات  في  الموجودة  التنموية  المناطق 
المعرض  وفر  حيث  تقدمها،  التي  اإلستثمارية  والحوافز  بالمزايا 
والمؤتمر فرصة للحصول على أحدث المعلومات والبيانات الخاصة 
والحلول  التطورات  أحدث  إلى  العالمية، إضافة  االستثمار  بفرص 

المقترحة حول مختلف التحديات التي يواجهها القطاع العقاري.

وجمع المعرض في دورته  الرابعة الذي افتتحة رئيس ديوان ولي 
عهد أبوظبي الشيخ حامد بن زايد آل نهيان تحت سقفه مستثمرين 
الهيئات  من  وعددا  ومصممين  ومهندسين  عقاريين  ومطورين 
الحكومية وكبار صانعي القرار المعنيين بتصميم وبناء المشاريع 
العقارية في القطاعين العام والخاص من مختلف دول المنطقة 

والعالم.

»المعبر الدولية« تستعرض مشروع 
 مرسى زايد في العقبة

وعرضت شركة »المعبر الدولية لالستثمارات« اثناء مشاركتها في 
الذي  العقبة  زايد في مدينة  الضخم مشروع مرسى  الحدث  هذا 
استحوذ على قدر عاٍل من االهتمام خالل المعرض، حيث زار ولي 
عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جناح الشركة حيث 

تلقى شرحًا وافيًا حول آخر تطورات المشاريع في األردن والمغرب 
وليبيا. 

وأزاحت شركة المعبر خالل المعرض الستار عن هويتها الجديدة 
والتي تجسد رؤيتها الرامية إلى إرساء وجهات عصرية متميزة في 
المحلية  والمجتمعات  الحكومات  مع  التحالف  خالل  من  المنطقة، 
والمطورين ضمن إطار يقوم على نموذج عمل عصري بتطلعات 

وأبعاد مستقبلية. 

وقال العضو المنتدب لشركة المعبر الدولية لالستثمارات يوسف 
تراث  من  ونجاحاتها  استراتيجياتها  الشركة  »تستمد  النويس 
وثقافة وقيم أبو ظبي التي عززت مكانتها كشريك رائد لتحقيق 
سعداء  ونحن  العالمي.  االقتصادي  المناخ  ظل  في  خاصة  النمو 
مختلف  في  شكلها  تأخذ  بدأت  وقد  المعالم  لمشاهدة  للغاية 
مشاريعنا وهي توفر بيئة مستدامة ومجدية اقتصاديًا وتساهم 
يتعلق  لما  فيها  تقام  التي  للدول  االقتصادي  النمو  تفعيل  في 
بالشركاء والمجتمعات المحلية على حد سواء. ونتطلع قريبًا نحو 
األردن فضاًل عن  زايد في  العمل في مشروع مرسى  بدء  إعالن 

اإلعالن عن تفاصيل مشروع عبدون الجديد في عمّان«. 

وعلى صعيد ذي صلة، كشفت شركة المعبر النقاب عن موقعها 
الجديد، www.almaabar.com الذي يبرز الهوية الجديدة للشركة، 
ويلقي الضوء على اإلنجازات العديدة التي تم تحقيقها فضاًل عن 
والمستثمرين من  المصالح  التواصل مع مختلف أصحاب  تعزيزه 
الشركة  العالم، حيث جاء ذلك في وقت تحرص فيه  أنحاء  كافة 
على إضفاء قيمة وفرص إلى الدول التي تستضيف مشروعاتها 
وعالية  مبتكرة  مشروعات  تقديم  عبر  الجديدة  األسواق  وكذلك 

الكفاءة والمعايير. 
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لقطات من معرض
»سيتي سكيب أبو ظبي 2010« ....





تجـــــار يطالبـــــون الحكومــــة إشراكهـــم فـــي أي 
قــــــرار مستقبلـــــــي حــــول ســــوق السيـــــارات

السيــــارات ســــــوق 
فـــــرض بعــــد  كبيــــــرا  انتكاســــــا  يشهــــــــد 
الهايبـــــرد السيــارات  علــى  ضريبـــــة خاصــــــة 

تحليل إقتصادي لقطاع
ســـــوق السيارات



44

ســوق السيارات يشهد انتكاسًا كبيرًا بعد 
فرض ضريبة خاصة على السيارات الهايبرد

اضافة  قديمة  ام  )الوكالة(  جديدة  كانت  سواء  السيارات  سوق  يشهد 
الى السيارات الهجينة تراجعا ملحوظًا في االقبال على بعضها وركودا 
في بعضها االخر، وذلك بفعل العديد من العوامل االقتصادية العالمية 

اضافة الى بعض القرارات الحكومية التي اثرت سلبا على السوق.

فقد ترك قرار الحكومة بفرض ضريبة خاصة على السيارات الهجينة 
االقبال  كان يالقي  ان  بعد  السيارات  النوع من  اسواق هذ  االرباك في 

الكبير من قبل المواطنين، مما دفعها للتراجع من حيث المبيعات خالل 
ان تالقي هي االخرى  )البنزين( قبل  الماضية لصالح سيارات  الفترة 

المصير نفسه .

على  االقبال  ان  المحلي  السوق  في  سيارات  وكالء  اصحاب  أكد  فقد 
السيارات الجديدة )الوكالة( شهد على غرار السيارات الهجينة تراجعًا 
حادًا في المبيعات بلغ حوالي 70%، نتيجة تشدد غالبية البنوك في منح 
العالمية،  المالية  االزمة  وتداعيات  السيارات،  شراء  لغايات  القروض 

منع الزجاج الملون اّثر على أثمان السيارات التي 
ارتفعت نتيجة تغيير الزجاج

ســــــــوق السيــــــــارات
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الوقود  اسعار  ارتفاع  الى  اضافة  للمواطن،  الشرائية  القوة  وضعف 
وتقلبها. 

ونتيجة لتلك العوامل التي كان لها االثر الكبير في تراجع حجم مبيعات 
السيارات بشكل عام، اال ان القرارات الحكومية االخيرة كان لها السبب 
الرئيسي في هذا التراجع نتيجة لالرباك الذي احدثه في السوق خاصة 
لدى  المفضل  هو  النوع  هذا  كان  ان  بعد  الهجينة،  السيارات  على 

المواطنين ويشهد عليه اقباال منقطع النظير.

فقد اجمع عدد من تجار وأصحاب معارض السيارات ان حركة البيع بعد 
فرض الضريبة الخاصة على السيارات الهجينة »الهايبرد«  اتجهت نحو 

الركود  يسود  ان  وقبل  االمر،  بادىء  في  »البنزين«  العادية  السيارات 
السوق باكمله وبكافة انواع السيارات.

انه يشهد  الهايبرد على  السيارات  التجار في وصف حالة سوق  وذهب 
الضريبة  الحكومي في فرض  القرار  »انتكاسا« ملحوظا، فبعد صدور 
على هذا النوع من السيارات فقد عمل على زيادة الطلب على سيارات 
هذا  اقتناء  على  االقبال  بات  حيث  بالمئة،   50 تجاوزت  بنسب  البنزين 
النوع من السيارات ال يتجاوز 1 بالمئة من مجمل عمليات البيع في سوق 

السيارات.
ونتيجة لحالة االرباك وضعف االقبال التي يشهدها سوق السيارات، فقد 
طالب التجار الحكومة والجهات المعنية ضرورة اطالعهم عن اي قانون 

تكدس السيارت الهجينة في المعارض نتيجة 
لضعف االقبال
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سيتاثر  من  اول  كونهم  الجانب،  هذا  في  مختص  مستقبلي  قرار  او 
بتبعاته ويلحق الضرر بالتاجر، كـقانون منع التظليل األسود او الملون 
تأتي  السيارات  من  الكثير  ان  نفسه  الوقت  في  مبينين   ، الزجاج  على 
من منشأها بهذه الصورة، والقرار الصادر يفرض تغييرها مما يكلف 
يزيد من  الذي  األمر  دينار  بما ال يقل عن 1800  الزجاج  تغيير  التجار 

ثمن المركبة على المشتري.

تشهد  الهايبرد  سيارات  أسواق  ان  الى  المعارض  مالكي  أحد  وأشار 
أكثر  أصبح  باألسواق  العرض  وان  بمبيعاتها،  واضحة  انتكاس  حالة 
هذا  اقتناء  على  المواطنين  اقبال  لشدة  فنتيجة  انه  وقال  الطلب،  من 
المزيد  استيراد  الى  التجار  دفع  االمر  بادىء  في  السيارات  من  النوع 
مما  عليها،  ضريبة  بفرض  الخاص  الحكومي  القرار  صدرو  قبل  منها 
عمل على تراجع االقبال عن اقتنائها من قبل المواطنين ومن ثم الغاء 
السيارات  في  تكدسا  سبب  ما  وهو  الحالي،  الوقت  في  شرائها  فكرة 
بالمستودعات والمعارض، مشيرا في الوقت نفسه ان القرارات العديدة 

واالخيرة سببت بـ«انحدار« السوق وأثرت على مساره بشكل كبير.

واضاف »ان األسواق حاليا تحتوي على اآلالف من سيارات الهايبرد التي 
أصبح  الضريبة  بعد  ولكن  عليها،  الضريبة  قبل فرض  المملكة  دخلت 
ان  مشيرا  شرائها،  عن  والتجار  المواطنين  من  واضح  عزوف  هناك 
الضريبة  فرض  بعد  ولكن  رخيصة،  اقتصادية  عملية  سيارة  الهايبرد 
عليها أصبحت باهظة الثمن، إذ يضاف على المشتري نحو 55  بالمئة 
على قيمة السيارة األمر الذي يؤدي الى زيادة تفوق توقعات المشتري 

وإمكانياته مما يجعله يعدل عن قرار الشراء«.

كما واشار ان االشاعات غير صحيحة التي صدرت ايضا حول عدم توفر 
قطع السيارات الهايبرد، عملت بدروها ايضا الى تخوف المواطنين على 
بصيانة  مختصة  أماكن  الحالي  الوقت  في  يتوفر  انه  مؤكدا  اقتنائها، 
سيارات الهايبرد وتوفير قطعها وبأسعار تنافسية جيدة للجميع، موضحا 
ان هذا النوع من السيارات »الهايبرد« يأتي من المصنع مباشرة للوكيل 

باألردن وإذا كانت تحتوي على أي خلل فانه ال يتجاوز 2 بالمئة.

التي  الفترة  خالل  انه  السيارات  تاجر  تجار  أحد  بين  أخرى  جهة  ومن 

االردن هي أول بلد شرق أوسطي استقبل سيارات 
الهايبرد ضمن أجواء السوق المفتوح

ســــــــوق السيــــــــارات
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االقبال على السيارات الجديدة )الوكالة( شهد على غرار 
السيارات الهجينة تراجعًا حادًا في المبيعات بلغ حوالي %70

السيارات  على  خاصة  ضريبة  بفرض  الحكومي  القرار  اصدار  سبقت 
الهجينة، استورد التجار ما يزيد عن 1700 سيارة من هذا النوع، وأالن 
هي تنتظر السماح لها بالدخول لألسواق لكن بالسعر الجديد، حيث باتت 

اليوم جاثمة في المعارض نتيجة عدم مقدرة المواطن على شرائها.

الهايبرد  سيارات  استقبل  أوسطي  شرق  بلد  أول  هي  االردن  ان  وقال 
ضمن أجواء السوق المفتوح، لكن دائما يتم اتباع سياسة تسهيل اقتناء 
ان تالقي  المملكة، وبعد  الى  ادخالها  يتم  ان  بعد  سلعة معينة جديدة 
االقبال من قبل المواطنين وتصبح محط اهتمام واقبال كبيرين منهم 
تقوم الحكومة بفرض الضرائب عليها مما يسبب االرباك في االسواق 

ويعود بالضرر الكبير على التجار بالدرجة االولى.

السيارات  الى تكدس  اليوم اضافة  الذي يواجهه  الهم األكبر   وبين ان 
من  األسود  الزجاج  ذات  السيارات  منع  هو  المعارض،  في  الهجينة 
من  تأتي  السيارات  هذه  من  الكثير  ان  حيث  الترخيص،  او  االستيراد 
المصنع على حالها، مشيرا ان تغيير زجاج هذه السيارات سيكلف الكثير 

من االموال التي ستضاف على ثمنها مما سيرفع من سعرها وهو ما ال 
يرغيه المواطن، االمر الذي سيلحق الضرر بالتجار.

واشار ان المعارض تقوم باستيراد السيارات مباشرة من المصانع في 
الخارج وال تلجأ الى الشركات المحلية نظرا لفرق السعر بينهما، موضحا 
ان كثير من السيارات المستوردة تكون صفاتها حسب منشأها وتغيير 
هذه الصفات في المملكة مما يزيد من سعرها، لذلك فان خسائر التجار 
الضريبة  فرض  بعد  من  »الهايبرد«  الهجينة  لمركبات  والمستوردين 

الخاصة كبير وتقدر بالماليين.

في المقابل دعا تجار سيارات ممن يقومون بعملية استيراد السيارات، 
الحكومة إلى إعادة النظر في قرارها االخير والمتمثل في فرض ضريبة 

خاصة على السيارات الهجينة.

واكدوا ان فرض ضريبة خاصة على السيارات المهجنة تقدر بنحو %55 
ستدفع بعض المستوردين ومراكز صيانة السيارات المهجنة بالعزوف 
السابق  المجال، ال سيما وأنهم كانوا يدفعون في  العمل في هذا  عن 
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ما نسبته 2% من قيمة تخمين السيارة كرسوم، في حين ارتفعت هذه 
المحرك أي  أن يكون لحجم  التخمين، دون  إلى 55% من قيمة  النسبة 

عالقة بتحديد نسبة الرسوم.

ووصف رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان قرار فرض 
بحق  بـ«المجحف«   %55 بنسبة  الهجينة  السيارات  على  خاصة  ضريبة 
اعادة  الى  الحكومة  داعيا  المستثمرين،  و  السيارات  معارض  اصحاب 

النظر في هذا القرار. 

واكد رمان ان فرض ضريبة خاصة على السيارات المهجنة ستنعكس 
على اداء سوق السيارات بشكل سلبي والذي بدوره سيعمل على عزوف 
سيدفعها  التي  فالضريبة  السيارات،  هذه  استيراد  عن  المستوردين 
على  المفروضة  للضريبة  تقريبا  موازية  باتت  الهجينة  على  المواطن 

سيارات البنزين .

الهجينة سيحد من  السيارات  أن فرض ضريبة خاصة على  الى  واشار 
استيرادها ولكن بطريقة غير مباشرة، مشيرا الى ان العمل بهذا القرار 
وجود  لندرة  السيارات  لهذه  المالكين  المواطنين  صالح  في  يصب  ال 
مراكز صيانة لهذه السيارات بعد عزوف هذه المراكز عن العمل في هذا 

المجال النخفاض كمياتها في المملكة بعد العمل بالقرار .

السيارات  المعارض سيرفعون اسعار  الكثير من اصحاب  ان  الى  ولفت 
الهجينة التي تم التخليص عليها في وقت سابق، مشيرا الى ان االردن 
سوق حر واليوجد ضوابط تحتم عليهم البيع باسعار قديمة قبل صدور 

القرار، لذلك فان هذا االمر يعود الى مزاجية صاحب المعرض.

وقال صاحب معرض السيارات حول قرار فرض الضريبة بانه مجحف 
بحق قطاع السيارات وان سريان هذا القرار سيعكس حالة ركود على 
السيارات  هذه  صيانة  ومراكز  المستوردين  وعلى  عام  بشكل  القطاع 

بشكل خاص.

هذا وتتميز السيارات الهجينة التي نالت القبول واالقبال الشديدين لدى 
المواطن االردني بعدة صفات، فهي تعمل بمحرك يعمل على البنزين 
وتتمتع  حركة،  طريق  عن  الطاقة  يشحن  كهرباء  مولد  إلى  باإلضافة 
وتوفر  كما   ،%25 إلى  تصل  بنسبة  الوقود  توفير  على  هائلة  بقدرة 

خدمات ما بعد البيع باإلضافة إلى إعفائها بشكل كامل من الجمارك. 

الكبيرة  بطاريتها  شحن  لحين  البنزين  على  تعمل  الهجينه  والسيارات 
المرفقة بها، لينفصل عندها المحرك الميكانيكي تلقائيًا ويعمل بقوة 
الكهرباء التي تم توليدها خالل الرحلة , وهي عبارة عن سيارة تعمل 
عن طريق مصدرين للقوة يعني بأنها سيارة كهربائية و محرك احتراق 

داخلي.

ســــــــوق السيــــــــارات
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عمان 10 مارس 2010 – صدر عن بنك عودة ش. م. ل. تقرير 
والقطاعية  اقتصادية  الماكرو  األوضاع  عن  جديد  اقتصادي 
توازن  »متطلبات  عنوان  تحت  األردن  في  والمالية  والمصرفية 
المالية العامة: تحديات أساسية لالقتصاد األردني«، وذلك ضمن 
وشمال  األوسط  الشرق  لمنطقة  االقتصادية  التقارير  سلسلة 
إفريقيا التي يصدرها بنك عوده. ويتناول التقرير أهم التطورات 
االقتصادية في العام 2009 ويناقش التوقعات االقتصادية للعام 

 .2010

لقد أظهر االقتصاد األردني في الواقع عالمات تباطؤ في خضم 
العالم  تاريخ  في  العالمية  االقتصادية  األزمات  أسوأ  من  واحدة 
بالقيم  الحقيقي  القطاع  تباطأ  عودة،  بنك  فوفق  المعاصر. 
العالمية،  األزمة  اندالع  بعد  الخارجي  الطلب  تراجع  مع  الفعلية 
من  العديد  بفضل  وذلك  الركود  حالة  تجنب  استطاع  أنه  غير 
محركات النمو الداخلية. فاألوضاع السياسية واألمنية المستقرة، 

تحسين  إلى  هدفت  التي  التحفيزية  االقتصادية  والسياسات 
الهيكلية،  اإلصالحات  إلى بعض  باإلضافة  الداخل،  السيولة في 
ساهمت جزئيًا في التخفيف من انعكاسات األزمة المالية العالمية.

 
وذكر التقرير أن االقتصاد األردني كان قد تأثر بتداعيات األزمة 
العالمية عبر عدة قنوات خارجية مرتبطة بانكماش محركات النمو 
الخارجية خالل العام 2009، ذكر منها انخفاض الصادرات بنسبة 
االستثمارات  تراجع  العالمية،  التجارة  النكماش  كنتيجة   %19,4
األجنبية المباشرة من 1,9 مليار دوالر إلى 1,2 مليار دوالر في 
التحويالت  انخفاض  اإلقليمي،  المستوى  السيولة على  ظل شح 
اإلقليمي،  االقتصادي  التباطؤ  بسبب   %5,2 بنسبة  المالية 
وانخفاض اإليرادات السياحية بنسبة 1% في ظل تراجع اإلنفاق 

السياحي على المستوى العالمي.

عن  بمنأى  ما  نوعًا  بقي  األردني  المصرفي  القطاع  ولكن   

اإلستثمـــــار فـــي القطــــاع المصرفــــي

تقرير اقتصادي جديد لبنك عودة عن 
االقتصاد األردني

بيــــان صحفـــــي
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الرغم  على  وذلك  العالمية،  المالية  لألزمة  المباشرة  التداعيات 
الموجودات  إن  التسليفات.  نوعية  على  السلبية  التأثيرات  من 
المجمعة لدى المصارف المحلية قد نمت بنسبة 7,3% في العام 
2009، وحفز ذلك النمو بشكل أساسي نمو ودائع العمالء بنسبة 
12,1%. كما اتجه المودعون بشكل متزايد نحو الودائع بالدينار 
إلى االستفادة  األردني وذلك في سياق تحويالت ضخمة هدفت 
من فروقات معدالت الفائدة، ما ولد ارتفاعا في احتياطيات البنك 
المركزي إلى مستوى قياسي تجاوز 11,7 مليار دوالر في العام 
العام  في   %2,1 تتجاوز  ال  بنسبة  التسليفات  نمت  كما   .2009
العام 2008، وذلك في  نمو نسبته 15,6% في  2009، مقابل 

سياق خفض الرافعة االقتراضية في المنطقة وحول العالم.
 

من  وبالرغم  األردني،  االقتصاد  أن  عوده  بنك  تقرير  وقال 
يقارب 8% سنويًا خالل  ما  االقتصادي من  النمو  تباطؤ متوسط 
قد  الماضي،  العام  في   %3 حوالي  إلى  الماضية  األربع  السنوات 
تجنب الوقوع في فخ الركود بسبب الدعم الكبير لمحركات النمو 
الداخلية. فقد اعتمدت سياسات مهمة لمواجهة التقلبات الدورية، 
معدالت  )كخفض  النقدية  بالسياسة  تتعلق  تدابير  على  مبنية 
الفائدة المرجعية أربع مرات وخفض االحتياطي اإللزامي وضمان 
الودائع(، إضافًة إلى تدابير أخرى تتعلق بالسياسة المالية )تحفيز 
أن  حين  وفي  هذا  مالءمة(.  أكثر  ضريبية  سياسات  مع  اإلنفاق 
االقتصاد  في  السيولة  على  إيجابًا  انعكست  قد  التدابير  هذه 
ال   2010 للعام  التوقعات  فإن  نسبيًا،  صعب  عام  خالل  األردني 
موازنة  أن  خصوصًا  والضبابية،  الغموض  بعض  يشوبها  يزال 
المتفاقمة  المتطلبات  ظل  في   2010 للعام  وضعت  متقشفة 
لضبط أوضاع المالية العامة، بعد أن قاربت نسبة الدين العام إلى 
المالي  العجز  المحلي اإلجمالي عتبة 70% وناهزت نسبة  الناتج 

إلى الناتج المحلي اإلجمالي زهاء 8% خالل العام الماضي.
 

تعتمد   2010 للعام  النمو  توقعات  فإن  عوده،  بنك  تقرير  وفق 
إقليميًا وعالميًا،  النهوض االقتصادي  إلى حد كبير على عالمات 
ولكنها تعتمد أيضًا على عوامل داخلية مثل إطالق موجات جديدة 
من القروض المقدمة من قبل المصارف العاملة في األردن وذلك 
بعد التدهور النسبي في نوعية التسليفات خالل العام الماضي، 
وبدء أو متابعة المشاريع اإلنمائية تحت رعاية كل من القطاعين 
الخاص والعام، إضافًة إلى تأثير السياسات المالية الجديدة على 
النقد  صندوق  توقع  السياق،  هذا  ضمن  واالستثمار.  االستهالك 
الدولي مؤخرًا أن يبلغ معدل النمو الحقيقي في األردن نسبة %4 

للعام 2010 وأن يبلغ معدل التضخم نسبة 4% خالل السنة.
 

لدى النظر في توقعات العام 2010، يقول بنك عودة أن تحليل 
والمخاطر  القائمة  والفرص  السائدة  والضعف  القوة  نقاط  أبرز 
نقاط  بين  فمن  السياق.  هذا  في  نفسه  يفرض  المحتملة 
البالد،  في  واألمني  السياسي  االستقرار  التقرير  ذكر  القوة، 
في  الحديث  التراكم  المالئم،  والتشريعي  المؤسساتي  اإلطار 
الرقابة  إلى  إضافًة  المركزي،  البنك  لدى  األجنبية  االحتياطيات 
المتبعة من  والحذرة  المحافظة  الصارمة والسياسات  المصرفية 

قبل المصارف.

 على صعيد نقاط الضعف، يعاني األردن من عدة عوامل سلبية، 
واحدة  )وهي  الجاري  الحساب  في  الكبير  العجز  نسبة  أبرزها 
العام  خالل  النسبي  التحسن  من  الرغم  على  النسب  أعلى  من 
الماضي(، تأثر البالد بتقلبات أسعار النفط عالميًا، العجز المالي 
الملحوظ وارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي، 
كلفة المعيشة المرتفعة في عمان كونها واحدة من أغلى المدن 
في المنطقة، وشح التسليف المصرفي في ظل مناخ من التباطؤ 

الماكرو اقتصادي. 

على صعيد الفرص، ذكر التقرير مشاريع البنية التحتية الكبيرة 
المطار  تشييد  أبرزها  القريب،  المستقبل  في  أو  حاليًا  المطلقة 
الجديد، مشروع العبدلي الحديث، مشروع العقبة الكبير، مشروع 
سكك الحديد الطموح، مشروع الطاقة النووية ألغراض سلمية، 
المشاريع  السياحية. هذه  المشاريع  من  متزايد  عدد  إلى  إضافًة 

الضخمة، على الرغم من احتمال أن تواجه تحديات تمويلية في 
العامة، من شأنها خلق فرص  المالية  ظل حاجات ضبط أوضاع 
االستثمار  بيئة  على  واضحة  بصمات  وترك  كبيرة  استثمارية 

بشكل عام.
 

األفق  في  تكمن  التحديات  من  عددًا  فإن  المخاطر،  صعيد  على 
الناجمة  بالتأثيرات  أساسي  بشكل  مرتبطة  وهي  التقرير.  وفق 
عن األزمة المالية العالمية، الضبابية حول استمرارية االختالالت 
المانحة  الجهات  للدعم من  النسبي  التالشي  العامة،  المالية  في 
الضغوط  تزايد  ظل  في  البطالة  معدل  ارتفاع  الخارجية، 
االجتماعية، إضافًة إلى فرضية تردي األوضاع السياسية واألمنية 

في المنطقة.
 

هذا وفي حين أن جميع هذه المخاطر تمثل تحديات جدية، خلص 
التحديات  القائمة تفوق  الكبيرة  الفرص  أن  إلى  التقرير بالقول 
المحتملة في األفق. غير أنه ليس من المرجح أن يشهد األردن 
في المستقبل المنظور نفس وتيرة النمو االقتصادي القوي التي 
شهدتها فترة ما بين عامي 2003 و2008، حتى في ظل فرضية 
النمو  متوسط  إن  أخيرًا،  العامة.  للمالية  اآلمن  الهبوط  سيناريو 
 2014-2010 الفترة  خالل   %5 زهاء  يبلغ  أن  المتوقع  السنوي 
حال  في  مرجحًا  سيناريو  يعتبر  الدولي،  النقد  صندوق  وفق 
على  جمة  مالية  ضغوطات  وغياب  اإلقليمي  االستقرار  استمرار 

مدى السنوات المقبلة.
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اوصى المشاركون في المؤتمر الثامن والعشرين لالتحاد العام العربي 
العداد  خبرة  بيت  تكليف  الميت،  البحر  في  اعماله  اختتم  الذي  للتأمين 
دراسة لتحديد اثر األزمة المالية العالمية وتداعياتها على قطاع التأمين 
ازمة  اي  لمواجهة  للقطاع  واضحة  توجهات  واقتراح  العربي  العالم  في 
جديدة ولتفادي الهزات االرتدادية العنيفة لالزمة المالية من خالل تحقيق 

التكامل االقتصادي العربي.

وتنمية  آمن  اقتصاد  العربية,  التأمين  شعار  تحت  انعقد  المؤتمر  وكان 
شاملة، حيث افتتحه مندوبا عن جاللة الملك عبداهلل الثاني رئيس الوزراء 
سمير الرفاعي بمشاركة اكثر من 1600 شخصية تأمينية من 46 دولة 

عربية وعالمية.

االتحاد  رئيس  برئاسة  التوصيات  مناقشتهم  خالل  المشاركون  واقترح 
رؤوف  الخالق  عبد  لالتحاد  العام  واالمين  الحديد  جواد  الدكتور  العربي 
التطورات  لدراسة  االتحاد  قبل  من  عليا  استراتيجية  لجنة  تشكيل 
التأمين  لقطاع  المختلفة  السيناريوهات  ووضع  العالمية,  االقتصادية 

العربي لمواجهة المرتدات لمختلف أنواع األزمات.

ودعوا الى اعطاء االولوية لشركات اعادة التأمين العربية قبل اللجوء الى 
األسواق األجنبية، كما تمت دعوة هيئات الرقابة التأمينية اليجاد صيغة 
معينة العتماد الشركات العربية، حيث تم التأكيد خالل اعمال المؤتمر 
هذا  في  العربية  األسواق  قدرات  تنمية  أهمية  ايام  ثالثة  استمر  الذي 
المجال من خالل تعبئة الطاقات االكتتابية الوطنية والعربية في مجال 

اعادة التأمين.

مؤتمر االتحاد العام العربي للتأمين 
يدعو لتحويل التحديات الى فرص

المؤتمـــــر العربـــي للتأميــــن

توصيات بتكليف بيت خبرة لدراسة اثر األزمة المالية على 
قطاع التأمين العربي
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العام  لالتحاد  تأميني عربي  بنك معلومات  بانشاء  المشاركون  واوصى 
والذي  التأمين  لشركات  األردني  باالتحاد  مقره  يكون  للتأمين  العربي 
يتحمل تكاليف هذا المركز, على أن يتولى بنك المعلومات اعداد الدراسات 
واستكشاف  االستراتيجيات  ورسم  لتخطيط  الالزمة  البيانات  وتوفير 

الحاجات التأمينية للمجتمع العربي.

واكدوا على ضرورة استمرار أسواق التأمين العربية في تحديث تشريعات 
التأمين,  على  للرقابة  العربية  الهيئات  خالل  من  بينها  فيما  والتنسيق 

بالتنسيق مع االتحاد العام العربي للتأمين.

وطالب المشاركون في زيادة االهتمام بمنتجات التأمين التكافلي باعتبار 
أنها تتالءم مع رغبات شريحة كبيرة من شعوب المنطقة, ووضع هيئات 
الرقابة التأمينية تعليمات خاصة بالتأمين االسالمي في ظل زيادة عددها 

الى 70 شركة في الدول العربية.

اضافة الى ذلك اشاروا الى ضرورة االهتمام برفع مستوى الوعي التأميني 
رقعة  واتساع  نمو  في  الفعال  العنصر  باعتباره  التسويق  خالل  من 
المستفيدين من وثائق التأمين, والى تطوير المهارات البشرية للعاملين 
في الشركات مع التأكيد على ضرورة دعم خطة استكمال معهد التأمين 
العربي بسورية ليساهم في توفير الكوادر االدارية والفنية والتسويقية 

لصناعة التأمين العربية.

ودعوا الى زيادة حجم االستثمارات البينية العربية, كأحد أدوات تحقيق 
واألشخاص. األموال  العربي وتحرير حركة رؤوس  االقتصادي  التكامل 

خاصة  الصحي(  والتأمين  الحياة  تأمينية  تغطيات  ترويج  على  والعمل 
الحافز  تمثل  الطبقة  هذه  أن  باعتبار  المتوسط,  الدخل  ذات  للطبقات 
األساسي للنمو االقتصادي وذلك في ضوء ما تتمتع به منطقتنا العربية 
تأثرا  الدول االخرى االكثر  أكثر استقرار مقارنة مع  اقتصادي  من مناخ 
للطبقات  التأميينية  التغطيات  انواع  بجميع  االهتمام  وزيادة  باالزمة, 

المتناهية الصغر.

كما واوصى المشاركون بضرورة استمرار سياسة اعادة هيكلة شركات 
التأمين العربية ورفع الحدود الدنيا لرؤوس أموالها وتحفيز االندماج لخلق 
كيانات تتمتع بمراكز مالية متينة قادرة على مواجهة التحديات وتنمية 

قدراتها التنافسية في األسواق المحلية واالقليمية والدولية.

وضع  في  الوطنية  التأمين  وجمعيات  اتحادات  دور  أهمية  على  واكدوا 
القواعد الفنية وتحديث أساليب تسعير الخدمات التأمينية.

وخالل الجلسة التي خصصت لمناقشة التوصيات أكد المدير عام هيئة 
رقابية  جهات  وجود  عدم  ظل  في  انه  الهندواي  باسل  الدكتور  التأمين 
في الدول العربية تشرف على تصنيف الشركات تتم االستعانة بجهات 

خارجية.

واضاف ان االزمة المالية العالمية كشفت وجود ثغرات رقابية في شركات 
التصنيف اال ان الخلل ظهر بشكل مباشر في موضوع المشتقات المالية 
الذي ما زال غير متعمق في شركات التأمين في المنطقة العربية، مشيرا 
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الى التوجه العالمي نحو اعادة هيكلة الرقابة على المؤسسات المالية في 
ظل وجود قناعة بضرورة وضع ضوابط وقواعد لعمل شركات التصنيف.

واوضح اعتماد شركات اعادة التأمين العربية واعطائها االولوية من قبل 
شركات التأمين يجب ان يتم وفق اسس مالية وتجارية مع ضرورة العمل 
على تحسين ادواتها المالية لتكون بمستوى متقدم وحصولها على دعم 

كبير.

في المقابل بين رئيس االتحاد العربي للتامين الدكتور جواد الحديد ان 
تدني اقساط التأمين العربية يعود الى تشرذم الجسم التاميني العربي، 
غير  منافسة  الى  تؤدي  منها  الصغيرة  وخاصة  الشركات  كثرة  ان  حيث 
صحية وتقلل من قدرة الشركات على اتخاذ خطوات للتحوط من اي ازمات 
ميثاق  بتوقيع  معالجته  تتم  قد  االمر  هذا  ن  مشيرا  خسائر,  تحقق  قد 
شرف بين شركات التأمين يقضي بعد وضع حد لالقساط التأمينية الى 

مستويات قد تؤدي الى افالس شركات اخرى في السوق.
انتهاج هذا  انه في االردن تم  الحديد  التأمينات االجبارية بين د.  وحول 
االسلوب في القطاع الصحي، حيث تم توقيع اتفاقية بين اتحاد شركات 

التأمين ونقابة االطباء لهذه الغاية.

واكد ان اعادة هيكلة شركات التأمين هو توجه لدى االتحاد ولكنه ليس 
ملزما للشركات مبينا ان االندماج يحتاج الى حوافز من قبل حكومات الدول 
التي تمثلها الشركات كون االندماج له كلفة مالية وتقع هذه المسؤولية 
على هيئات الرقابة على التأمين في تلك الدول لتحقيق المنفعة لتلك 

الشركات وتشجيعها على االندماج بما يحقق المصلحة االقتصادية.

وكانت جلسات المؤتمر الذي اعتبر اكبر تجمع تأميني عربي وعالمي يعقد 
للمرة الثالثة في االردن ويهدف الى تحويل التحديات الى فرص بتوطيد 
أمن االقتصاد العربي وتعميق جذورها وحمايتها لتحقيق التنمية الشاملة 
والمستدامة، قد امتدت على مدار ثالثة ايام افتتحت بكلمة لرئيس االتحاد 
التأمين في  ان صناعة  أكد فيها  الحديد  التأمين جواد  االردني لشركات 
الى  بها  لالرتقاء  العمل  من  الكثير  الى  بحاجة  زالت  ما  العربي  العالم 

مصاف الصناعة التأمينية العالمية.

وقال ان االمر يتطلب النهوض باعتبارات ثقافية تتعلق بالنظرة العامة 
وتسويقها  المنتجات  عرض  في  علمية  واكثر  افضل  وبجهد  للتأمين, 
لتصبح  يكفي  بما  المستهلكين  من  واالقتراب  الحقائق  من  سياق  في 
مصالحهم في التأمين تنافس مصالح العاملين فيه, حيث ما زال الوعي 
الفرد  حصة  تعكسه  ما  وهذا  العربية  المنطقة  في  ضعيفا  التأميني 
المؤسسات  في  عمل  آليات  انتاج  إعادة  الى  تحتاج  حالة  وهي  المتدنية 
التأمينية تحقق اختراقا في مجال درء المخاطر التي تحيط بالمؤسسات 

واالفراد. 

وانعكاساتها  العالمية  االقتصادية  باالزمة  تأثرت  المنطقة  ان  واضاف 
بصورة مباشرة وغير مباشرة, في مظاهر مختلفة حين ارتفعت اسعار 
البترول الى 80 دوالرا للبرميل ثم هبطت الى 37 دوالرا لتستقر على 
نتائج  حمل  سيعاود  الذي  المعقول  السعر  وهو   )85-75( بين  ما  سعر 

ايجابية على منطقتنا المنتجة للنفط, وبالتالي, على جميع الدول العربية 
لندفع مجددا الى االسراع في تسهيل انسياب االموال واالستثمارات التي 
ال يمكن ان تبقى حبيسة في زمن اقتصادي يطلبها ويحرص على ادامة 

سياسة اقتصاد السوق واالنفتاح وتعظيم االستثمار.

وكشف ان التحدي المباشر امام الحالة الجديدة في حركة المال وانتقاله 
الفائضة عن  إيجاد سبل استثمار األموال  التفكير والعمل على  يتطلب 
الحاجة من الدول التي تملك الفائض الى الدول التي تعاني العجز من 
اجل االستثمار النافع والتكامل الضروري, خاصة في ظل أحجام الخسارات 
الناتجة عن توجيه االستثمارات توجيها رئيسيا نحو الدول الصناعية مع 
إغفال فرص االستثمار المجدية حيث تتوق التنمية الشاملة إلى استقبال 

رؤوس األموال الضرورية لها. 

المتطور تفرض وجود  االقتصاد  الجديدة في مجال  المعطيات  ان  واكد 
من  توفره  بما  العربي  االقتصاد  حاجات  تلبي  متطورة  تأمين  صناعة 
اغطية الحماية واالمان, وتحفظ مكتسباته وتعزز من قدرته على مواجهة 

التحديات, سيما تأثره بالتطورات االقتصادية العالمية وما استجد منها.

المنطقة  اوضاع  وتشخيص  للحوار  فرصة  يشكل  المؤتمر  ان  واشار 
حيث  العربية,  الدول  في  التأمين  صناعة  مجال  في  خاصة  االقتصادية 
والمواكبة,  والمواءمة  والتثقيف  والتوعية  الجهد  من  المزيد  الى  تحتاج 
لينسجم ذلك مع متطلبات المرحلة الراهنة وما يشهده االقتصاد العربي 
مالية طاحنة,  ازمة  اعقاب  يأتي في  تقلبات وما يحتاجه من تطور  من 

هزت الكثير من الثوابت والمعطيات في اسس اقتصاديات السوق. 

ان  بسيسو  اشرف  للتأمين  العربي  العام  االتحاد  رئيس  أكد  جانبه  من 
المؤتمر انعقد في خضم ظروف ومعطيات تحيط بالمنطقة جراء تداعيات 
واالقتصاديات  المالية  باألسواق  عصفت  والتي  العالمية  المالية  األزمة 
العالمية، حيث واجهت صناعة التأمين العالمية العديد من التحديات جراء 
هذه األزمة والتي تأثرت أسواق التأمين العربية من تبعات هذه األزمة 
اقل بكثير من القطاعات المالية والمصرفية األخرى, ومع ذلك فان االمر 
يتطلب تفعيل األسواق وشركات المنطقة من حيث الحوكمة المؤسسية 

وإدارة المخاطر, الشفافية واإلدارة المهنية. 

الحالي  العصر  والتطوير كونهما سمة  التحديث  االتحاد هدفه  ان  وبين 
مع  تتفاعل  أن  من  العربية  واألسواق  الشركات  ستمكن  التي  والنواة 
سياق  في  وذلك  والعالمية,  اإلقليمية  األسواق  في  العملية  المتغيرات 
على  االتحاد  عمل  حيث  والعولمة,  االقتصادي  لالنفتاح  السائد  التوجه 
زيادة وتيرة التنسيق والتعاون مع االتحادات والجمعيات التأمينية اإلقليمية 

والدولية.

واستعرض اهم انجازات االتحاد خالل الفترة الماضية حيث تم وبالتعاون 
مع الهيئة المصرية للرقابة المالية واالتحاد المصري لشركات التأمين, 
التوصل إلى اتفاق يعمل بموجبه بتوفير مقر جديد وحديث لألمانة العامة 
لالتحاد, حيث من المتوقع االنتقال إلى هذا المقر الجديد في المستقبل 

المؤتمـــــر العربـــي للتأميــــن
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القريب, كما تم رفع مستوى التواصل والترابط مع منتدى الهيئات العربية 
لإلشراف والرقابة على أعمال التأمين والذي تمخض باالتفاق على توقيع 
مذكرة تفاهم بين الطرفين, كما تم االتصال والتنسيق مع مؤسسة النقد 
بطاقة  اتفاقية  إلى  السعودية  بانضمام  يتعلق  فيما  السعودي  العربي 
التأمين الموحدة لسير المركبات عبر البالد العربية )البطاقة البرتقالية(, 

حيث اكدت رغبة السعودية لالنضمام إلى هذه االتفاقية.

ومن المتوقع إتمام اإلجراءات القانونية الالزمة في اقرب وقت, األمر الذي 
الحركة  انسياب  االتفاقية وتسهيل  بهذه  العمل  رفع مستوى  من شأنه 

والتنقل بين الوطن العربي كافة. 

ان  رؤوف  الخالق  عبد  للتامين  العربي  لالتحاد  العام  االمين  قال  بدوره 
المرحلة الراهنة تتطلب تحقيق االلتزامات المستحقة عليها، االمر الذي 
لالقتصاد  االمان  العربية  الدول  بين  التعاون  من  مزيد  ضرورة  يؤكد 
تعيشها  التي  النهضة  ان  حيث  االقتصادية  التنمية  عجلة  لدفع  العربي 
المجتمعات العربية منذ منتصف القرن العشرين ال يمكن ان تستمر بدون 
توفير رؤوس االموال من خالل الفائض من االنتاج بعد االستهالك او ما 
يعرف بتوفير التمويل باالقتراض وهنا تبرز اهمية التأمين في المحافظة 
على التأمين لدوره بتوفير ضمانات لرأس المال واستمراره في اداء دوره 
له  يتعرض  قد  عما  تعويضه  خالل  من  القومي  االقتصاد  في  الحيوي 
من هالك كلي او جزئي جراء حادث مغطاة تأمينيا مما يؤدي الى حالة 
االستقرار لعناصر االنتاج من رأس المال او قوى عاملة او المنتفعين من 

عملية االنتاج.

واضاف ان صناعة التأمين تأثرت باالزمة، حيث قامت الدول العربية باعداد 
خطط تستهدف تحفيز النشاط االقتصادي المتضرر واستمرت شركات 
لم  كما  والمؤسسات  للمشروعات  التأمينية  الحماية  توفير  في  التأمين 
تتأخر اي شركة عن اداء االلتزامات المستحقة عليها مما يتطلب مزيدا من 

التعاون العربي في هذا المجال وزيادة الوعي بالخدمات التأمينية.

للنمو  مرتفعة  معدالت  تحقيق  في  يساهم  التأمين  قطاع  ان  واشار 
االقتصادي كون هذا القطاع يتضمن مجموعة عناصر منها ان معدالت 
النمو السكاني المتسارعة وحاجاتها الى استثمارات لتطوير البنية التحتية 
وبالتالي فإن الطلب يرتفع على التأمين لتغطية هذه االستثمارات, التوجه 
والمسؤوليات,  الطبي  مثل  الفروع  لبعض  التأمين  الزامية  فرض  نحو 

توفير منتجات التأمين التكافلي وغيرهما تساعد على رفع معدل الكثافة 
التأمينية وتزايد مساهمة التأمين في الناتج المحلي االجمالي.

من جهة اخرى اكد المشاركون في جلسات العمل لليوم الثاني العمال 
مؤتمر االتحاد العام العربي للتأمين في دورته الثامنة والعشرين على 
ضرورة ان تأخذ صناع التأمين التغيرات السياسية واالقتصادية والمناخية 
بالتركيز على خلق برامج تأمينية  العالم بعين االعتبار  التي تطرأ في 

جديدة وزيادة الوعي الشعبي بالخدمات التأمينية. 

وقال رئيس مجلس ادارة شركة البركة للتكافل االردنية الدكتور محمد 
واالقتصادية  السياسية  العالمية  الساحة  على  المستجدات  ان  الحاليقة 
منها تفرض على صناع التأمين االهتمام بهذا الجانب واالستعداد لمرحلة 

عصام عبد الخالق/ الرئيس التنفيذي لشركة الشرق العربي للتأمين
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جديدة والتركيز على الفرص والتحديات التي قد يفرضها الواقع الجديد 
حيث ان االحداث السياسية تنعكس على النمو االقتصادي للدول وبالتالي 

على االعمال التأمينية.
واوضح خالل جلسة العمل التي حملت عنوان المستجدات العالمية في 
صناعة التأمين وقياس واقع التأمين العربي منها  ان المنطقة العربية 
رغم التباين في خصائص دولها خاصة من حيث معدالت النمو االقتصادي 
النفط وتتربع  العالم من  انتاج  انها تعد منطقة مهمة كونها نصف  اال 
على اكبر احتياطي العالم من الطاقة وهي منطقة مسيسة كونها تعاني 
الفلسطينية( وبعضها  )القضية  من اضطرابات سياسية بعضها مزمن 
مع  اخيرا  التي طرأت  المستجدات  الى  اضافة  )العراقية(  مثل  مستحدث 

ايران بسبب البرنامج النووي. 

وقال ان قطاع التأمين قد يكون من اقل القطاعات التي تأثرت باالزمة 
المالية العالمية التي بدات على مستوى الشركات ثم انتقلت الى مستوى 
البعض بوجود بوادر لالنتعاش من االزمة ولكن لم يكن  الدول وشعر 
اليونان  في  حدث  ما  وبدليل  لالزمة  االرتدادية  بالهزات  اهتمام  هناك 
مؤخرا وتدخل الجهات المانحة الدولية النقاذ اقتصاد اليونان للمحافظة 
على استراتيجية الدول االوروبية واستقرار اليورو, حيث قلصت تلك الهزة 
فرص التفاؤل واعادت االزمة الى االذهان والتوقعات تشير الى امكانية 

حدوث هزات ارتدادية اخرى.

اي تطورات جديدة في  لمواجهة  التأمين  استعداد شركات  وتساءل عن 
المنطقة في ظل زيادة التوترات من اعمال العنف والقتل واالمراض في 
وزيادة عمليات  المنطقة  السياسي في  التوتر  الى  اضافة  الدول  غالبية 
ان  او ما شابهه خاصة  القرصنة وكيف ستتعامل في حال حدوث حرب 
نفط  من  بالمئة   35 نقل  عن  مسؤولة  المنطقة  في  المائية  الممرات 

العالم.
الفوائض  من  استفادت  ولبنان  االردن  مثل  الدول  ان بعض  الى  واشار 
المالية التي نتجت عن ارتفاع اسعار النفط في الفترة الماضية في اقامة 
مشروعات استثمارية انعكست ايجابا على معدالت النمو االقتصادي ونتج 
التأمينية خاصة  الخدمات  االقبال على بعض  زيادة في حجم  ذلك  عن 
االسالمية, اضافة الى ان بعض الدول العربية انضمت الى اتفاقية التجارة 
العالمية ووقعت اتفاقيات تجارة حرة من العديد من الدول حيث اضطرت 
تلك الدول الى تحديث تشريعاتها لتنسجم مع روح تلك االتفاقيات حيث 

نشات هيئات رقابية في قطاع التأمين في مختلف دول العالم.

واكد انه رغم من التطور الذي شهدته بعض القطاعات مثل البنوك اال 
ان قطاع التأمين في العالم العربي لم يستطع ان يواكب تلك التطورات 
التأمين  ان  تأمينية جديدة تجذب عمالء جددا في حين  منتجات  ويخلق 
االسالمي ينمو بشكل ملحوظ مشيرا الى التأمين الزراعي الذي ما زال ال 

يحظى باهتمام من قبل شركات التأمين رغم اهميته.

من  العربي  العالم  في  التأمين  تواجه  التي  المعيقات  اهم  واستعرض 
والوازع  التعليم  بمستوى  يرتبط  والذي  التأميني  الوعي  ضعف  اهمها 
اقبال  يوجد  ال  كما  العربية,  الدول  في  االقتصادي  والتطور  الديني 
على التأمينات الفردية, كما ان معظم الشركات تعاني من نقص في 
الكفاءات وبرامج التطوير والتدريب للكفاءات البشرية اضافة الى نقص 

الخبرات التسويقية لعمليات وخدمات التأمين.

ودعا الى ضرورة االهتمام بتأسيس شركات اعادة تأمين عربية ودعم 
وتشجيع  واضحة,  اسس  وفق  تعمل  كانت  اذا  خاصة  حاليا  القائمة 
الشركات على االندماج خاصة الصغيرة منها لتشكيل كيان واحد قادر 

جمال عبد الحسين/ مدير عام اإلتحاد العربي الدولي للتأمين

المؤتمـــــر العربـــي للتأميــــن
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الشركات  مع  والمنافسة  والمنطقة  العالم  التطورات في  على مواجهة 
االخرى مشيرا الى وجود 350 شركة تأمين عربية, كما اقترح تأسيس 
على  يستحوذ  كونه  للسيارات  االلزامي  بالتأمين  تعنى  واحدة  شركة 
معظم نشاطات شركات التأمين وتشكيل لجنة استراتيجية عليا تدرس 

تلك التطورات وتقترح اليات لمعالجتها.

وخالل الجلسة طرح رئيس االتحاد االردني لشركات التأمين الذي ترأس 
الجهات  توحيد  الحديد تساؤال حول جدوى فكرة  الدكتور جواد  الجلسة 
نقاش  ودار  االوروبية  التجربة  غرار  على  والتأمينية  المالية  الرقابية 
موسع بين المشاركين على هذه الفكرة حيث كانت الفكرة دمج الجهات 

الرقابية باستثناء الرقابة على البنوك.

رؤوف  الخالق  عبد  للتأمين  العربي  لالتحاد  العام  االمين  وتساءل  كما 
التأمين لدى الشركات االجنبية على حساب  عن سبب االهتمام باعادة 
العربية رغم انه لم يسجل يوما ان شركة اعادة تأمين عربية قصرت 
بلغت  الماضي  العام  التأمين  اقساط  ان  كما  التزاماتها,  تسديد  في 
العربية  الشركات  مليارات دوالر  اعادتها 4  ما يستحق  مليار دوالر   18
الى  دائما  االتحاد يدعو  ان  اشار  بالمئة منها, كما  لم تحصد سوى 10 
االندماج بين شركات التأمين لتكوين كيانات كبيرة قادرة على مواجهة 

التحديات اال ان االمر اختياري بالنسبة للشركات. 

شركة   - األوسط  والشرق  أفريقيا  لمنطقة  التنفيذي  المدير  وتحدث 
إعادة التأمين األلمانية ميونخ ري كريستيان كروت في جلسة حوارية 
بعنوان تحويل التحديات الى فرص متاحة في صناعة التأمين العربية 
عن األزمة االقتصادية العالمية وآثارها التي هزت العالم، مؤكدًا أنه ال 
قد  العربية  االقتصادات  أن  مشيرًا  انتهت,  بأنها  االفتراض  ألحد  يمكن 
تمكنت من التعامل بصورة جيدة معها, مثبتة بذلك مرونتها الواضحة 
أبدى تفاؤله  الوقت نفسه  أنه وفي  الغربية. غير  مقارنة باالقتصادات 
تجاه بوادر االنتعاش االقتصادي التي بدأت تظهر على بعض الشركات

المناخي  التغير  الخالق عن  عبد  ادارها عماد  التي  الجلسة  وتحدث في 
الذي يختبره العالم, مؤكدًا أن الخبراء يراقبون هذه الظاهرة باهتمام 
كبير منذ عقود, وأنها تنبئ بازدياد كبير وغير مطمئن البت في درجات 
الحرارة, األمر الذي يبرز مخاطر عدة في المشهد المناخي في العالم, ال 

سيما في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

واشار الى الفيضانات التي شهدتها منطقتا عسير ونجران في السعودية 
مؤخرًا كأمثلة على طبيعة اآلثار الناجمة عن التغير المناخي, مشيرًا إلى 
الخسائر العظيمة في األرواح والممتلكات التي تكبدتها السعودية, وغير 

ذلك كاألعاصير التي شهدتها سلطنة عُمان قبل ثالث سنوات.
واكد ضرورة التركيز على توعية الشعوب وتسليط الضوء على أنشطة 
إلى تقديم حلول ومنتجات متنوعة,  الهادفة  التأمين  الشركات  وأعمال 

تساهم في مواجهة المخاطر والتغيرات التي تشهدها المنطقة.

واضاف ان ادارة المخاطر في شركات التأمين يجب ان تحظى باهتمام 
كبير لدى ادارات الشركات خاصة فيما يتعلق بالحوكمة واعطاء حوافز 

السوق مع ضرورة  زيادة حصتها في  للعاملين الن هذا سيساهم في 
التركيز على التسويق واالستفادة من البنوك لنشر الخدمات التأمينية 
الجديدة واالنترنت والخدمات االلكترونية المختلفة مؤكدا ضرورة ان ال 

يكون التأمين هو الضحية لنقص التمويل.

واشار ان اهم اولويات السوق تطوير عمليات االكتتاب عكس التحديات 
الحلول  بمستوى  االرتقاء  مع  جديدة  خدمات  الى  القطاع  تواجه  التي 
على  تساعد  التي  المتجددة  الطاقة  حلول  نحو  والسعي  المطروحة, 

تقليل التكاليف على الشركات.
  

وعقدت خالل المؤتمر عدة ورشات عمل تناولت الشروط الدولية الجديدة 
بها  العمل  التأمينية  األسواق  غالبية  بدأت  التي  البضائع  لنقل  المعدلة 
مطلع العام الحالي 2010 والتي تهم شريحة واسعة من المؤسسات ذات 
النشاطات اإلقتصادية والتجارة العالمية من بنوك ومصدرين ومستوردين 

وشركات نقل وتخليص إضافة الى شركات التأمين وإعادة التأمين.

كما عقدت ورشة لمناقشة التجربة اللبنانية في التأمين عبر المصارف 
لتبحث  عشرة  الثانية  العمل  ورشة  خصصت  كما   ،Bancassurance
وزيادة  السوقية  الحصة  زيادة  آليات  جديد:  لمستقبل  جديدة  بداية 
الربحية من خالل استخدام التجارة االلكترونية, وورشة عمل حول إعادة 
التأمين بحثت فوائد تنوع معيدي التأمين نظرًا لما تشكله اتفاقيات إعادة 
التأمين من أهمية في عمل شركات التأمين المباشر, كما تم تخصيص 
في  التأمين  وإعادة  التأمين  شركات  بين  التعاون  لبحث  العمل  ورشة 
التأمين الطبي واإلقبال  التأمين الطبي نظرًا لتزايد أهمية فرع  أعمال 
تناقش  عمل  ورشتي  تخصيص  وتم  عالميًا,  التأمين  هذا  اقتناء  على 

األولى موضوع تجاوز توقعات العمالء.

اضافة الى ذلك خصصت ورشة ورشة تتناول موضوع اإلبداع في سوق 
التأمين، كون إرضاء عمالء شركات وتلبية مطالبهم وتحقيق توقعاتهم 
التي  المؤسسات  مختلف  هدف  هو  التأمين  شراء  على  اقدامهم  عند 
ترتكز في نشاطها على عمالئها, وبالنظر ألهمية التعاون بين شركات 
القنوات  أهم  باعتبارها  التأمينية  التغطيات  لتسويق  والبنوك  التأمين 
زيادة  آليات  جديد:  لمستقبل  جديدة  بداية  لبحث  وورشة  التسويقية، 
الحصة السوقية وزيادة الربحية من خالل استخدام التجارة االلكترونية.

توجت  حيث  المشاركة،  الشركات  بين  ثنائية  جلسات  المؤتمر  وشهد 
بتوقيع االتحاد االردني لشركات التأمين 4 اتفاقيات تعاون عربية تهدف 

الى تطوير سوق التأمين االردني. 

جواد  التأمين  لشركات  االردني  االتحاد  رئيس  بين  اتفاقيتان  ووقعت 
حديد مع رئيس الجمعية االماراتية للتأمين صالح الظاهري ومع رئيس 

االتحاد الفلسطيني للتأمين محمد الريماوي. 
المصري  االتحاد  مع  مماثلتين  اتفاقيتين  مؤخرا  وقع  االتحاد  وكان 

للتأمين واالتحاد السوري لشركات التأمين.

تطوير  الى  تهدف  االتفاقيات  ان  صحافية  تصريحات  في  حديد  وقال 
والتشريعات  والخبرات  المعلومات  وتبادل  للتأمين  االردني  السوق 

الناظمة لعمليات التأمين والتطبيقات الفنية وتبادل الدراسات.
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موجة التصحيح بين
التحليالت المالية والفنية

لحظة  متوقعة في كل  كانت  التصحيح هذه  أن موجة  الرغم من  على 
نتيجة الصعود الماراثوني بدون توقف خصوصًا في شهر أكتوبر الماضي 
حيث ارتفع مؤشر السوق 25% وبتداوالت غير مسبوقة في تاريخ األسواق 

إال أن حالة الهبوط أثارت العديد من المخاوف لدى المتعاملين. 

والسؤال الذي بات حديث قاعات التداول منذ األسبوع الماضي: هل تستمر 
موجة التصحيح وتفقد األسواق مكاسب الشهر الماضي أم تتوقف عمليات 

البيع وتعود األسعار إلى التحسن؟ 

حتى اآلن ووفقًا إلحصائيات هيئة االوراق المالية ال تزال األسواق محافظة 
العام بنسبة نمو تقدر بنحو 35% منها %25  على مكاسبها منذ مطلع 

تحققت في شهر أكتوبر لوحده. 

توقعات  إزاء  والفنيين  الماليين  المحللين  أراء  بين  واضح  تباين  يظهر 
إلى  األسواق  عودة  يتوقعون  األول  الرأى  فأصحاب  المقبلة،  المرحلة 
مجموعة  إلى  ذلك  في  ويستندون  الجاري  األسبوع  منتصف  االرتفاع 
على  الفائدة  أسعار  خفض  في  المركزي  البنك  استمرار  أهمها  عوامل 
لالقتصاد  القوي  والنمو  األسهم،  جاذبية  من  يزيد  مما  اإليداع  شهادات 

اإلردني، والتوقعات بارباح قياسية 

 
ويرى التحليل الفني أن السوق اذا ما هبطت االسعار فإنها ستواصل بعد 
ذلك عملية التصحيح، ذلك أن تخطي هذه الحدود سيدفع المستثمرين 
وليس المضاربين فقط إلى سلوك الفرار الجمعي وإلى التسابق على 

التسييل، األمر الذي قد يؤدي إلى المزيد من التراجع في أداء األسواق. 

اإلعادة  يعيد نفسه وهذه  التاريخ  أن  الفني على فكرة  التحليل  ويقوم 
عندما  الفزع  ينتابهم  الذين  للمتعاملين  النفسي  السلوك  على  مبنية 
االنخفاضات في  تتواصل  أن  بالبيع خشية  المؤشرات ويقومون  تتراجع 

محاولة منهم كي يسلموا بما تبقى من مكاسبهم. 

ولكن فهم هذه الحقائق من قبل المستثمرين وخصوصًا الفهم الواعي 
لمعنى التحليل الفني سيجنب السوق االنزالق في فخ التسليم للتحليل 
المستوى  ليس على  المالي  التحليل  الفني وحده دون مراعاة معطيات 
التحليل  مستوى  على  وأساسًا  أيضا  وإنما  فحسب  لالقتصاد  الجزئي 

االقتصادي الكلي أيضًا. 

متوسطة  االستثمارية  الروح  لديهم  ممن  المستثمرين  أوصي  لذلك 
وطويلة األجل عدم الجزع والتوقف عن اتباع سلوك الفرار الجمعي الذي 

تحليـــــــل إقتصـــــادي

المحلل المالي واالقتصادي : 
محمود خالد سليمان سليمان      
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بأن  تفيد  األساسي  التحليل  مؤشرات  كل  ألن  المضاربون  به  يتسم 
السوق ستواصل مكاسبها األشهر القادمه. 

السوق  تعاود  أن  ترجح  المالية  األساسية  المؤشرات  فإن  المقابل  في 
التحسن التدريجي بعد عدة أيام من االستقرار األسبوع الجاري لتعاود 
االرتفاع ربما قبل نهاية هذا األسبوع خصوصًا بعد إعادة الفائض من 

االكتتاب إلى المكتتبين. 

كبار  توقع  بفعل  حدث  قد  األسواق  شهدتة  الذي  التسييل  وكان 
االكتتابات  في  المعتاد  يفوق  لألسهم  عالي  تخصيص  المستثمرين 
خصوصًا  كبيرة  تسيل  بعمليات  للقيام  دفعهم  الذي  األمر  السابقة 

المحافظ االستثمارية. 

كما قام األفراد أيضا بالتسييل لشراء األسهم ذاتها من البنوك الضامنة 
تبع ذلك موجة أخرى من التسييل قام بها المضاربون األمر الذي أدى 
المحللون  يتوقع  بينما  التراجع  استمرار  توقع  إلى  الفنيين  بالمحللين 

الماليون عكس ذلك بحدوث تحسن واضح. 

المتدنية  المستويات  التجميع عند  إلى  المستثمرين  فأن عودة  وطبعًا 
التي بلغتها األسعار في إقفال األسبوع الماضي سيكون تدريجيا مما 

يعني توقع حالة استقرار نسبي ربما عودة لالرتفاع مجددًا. 

كما اوكد  مع الرؤية السابقة، مضيفًا بأن الهبوط الذي تمر به األسواق 
مرحلة مؤقته قصيرة المدى تحاول فيها السوق والمستثمرون استعادة 
توازنهم مرة أخرى وسوف يعقبها طفرة جديدة ربما تكون أقوى مما 

شهدته السوق فى السنوات الماضية)2005(. 

حيث استند في تحليلي هذا إلى عوامل عدة منها التخفيضات المتتالية 
ألسعار الفائدة على شهادات اإليداع التى يقوم بها البنك المركزي وذلك 

للتخفيف من حدة المضاربات على السوق ككل. 

وكذلك االتجاه نحو فك االرتباط بين الدينار والدوالر والذى قد يدفع 
فإن  ثم  ومن  األسهم  أسواق  إلى  األجنبية  االستثمارات  من  بالعديد 
صافي االستثمار األجنبي قد يشهد ارتفاعًا تدريجيًا خالل شهر ديسمبر 
المقبل إضافة إلى أن أسعار األسهم قد وصلت لمستويات منخفضة إلى 

حد ما وأعادت مكررات الربحية إلى مستويات جاذبة. 

 
كما يدعم هذا الرأي أيضًا أن االسواق عادة ما تشهد في الشهر األخير 
من العام )ديسمبر( حركة تعامالت أكثر سخونة من بقية شهور السنة 
بسبب نهاية العام المالي وقرب إعالن الشركات عن أرباح العام ككل 

وإقرار توزيعات األرباح سواء كانت نقدية أو أسهم مجانية. 

ومن هذا المنطلق يتوقع أن تسجل األسواق في شهر ديسمبر ارتفاعات 
قوية في أحجام التداوالت وقفزات سعرية في أسعار األسهم مدعومة 
بعودة المضاربين لألسواق حيث يلجأون إلى نشر الشائعات عن توقعات 

أرباح الشركات وتوزيعاتها على المساهمين. 

األخير من  الشهر  االستثمار في  المحافظ وصناديق  يعمد مدراء  كما 
العام إلى زيادة حجم استثماراتهم في هذا الشهر دون غيره ألسباب 
أهمها حتمية تحقيق أرباح أفضل في الشهر األخير تعوض أية خسائر 
أرباح أعلى  الماضية إضافة إلى إظهار  قد تكون تحققت في الشهور 

بنهاية العام. 

ويزيد من أهمية ذلك أن كافة المحافظ االستثمارية منيت خالل العام 
 %40 من  بأكثر  المال  اسوق  هبوط  بسبب  فادحة  بخسائر  الماضي 

خالل العام 2006 لذلك سيكون مدراء المحافظ أكثر حرصًا على عودة 
السوق إلى التحسن خالل المرحلة المقبلة أماًل في أداء أفضل. 

كما اشير إلى نقطة هي في غاية األهمية عندما اقول »أن أدوات التحليل 
المالي في األسواق، سواء منها أدوات التحليل األساسي أم الفني،هي 
بحد ذاتها غير قاطعة، وليس لها مدلوالت. وبالتالي فإن المحلل المالي، 
حتى ولو كان مؤهال وخبيرا، فإن من غير الممكن الوثوق بالتحليالت 

واالستنتاجات التي يقدمها أو يصل إليها بنسبة مائة بالمائة«.

في  يكمن  :«الحل  اقول  المشكلة  هذه  تتطلبه  الذي  بالحل  وبرايي 
والمبادئ  باألسس  والتقيد   ، العلمي  التحليل  على  االعتماد  ضرورة 
المالية  النتائج  كانت  لو  حتى  المالية،  باألسواق  لالستثمار  األساسية 
غير حاسمة. فالذي يعتمد على التحليل العلمي،يحقق نتائج مقبولة 
على المدى المتوسط والبعيد. أما الذي يعتمد على المغامرة والمقامرة، 
على  أرباحا  حقق  ولو  حتى  البعيد  المدى  على  خسائر  يتكبد  فسوف 

المدى القريب«.

واضيف لألنظمة واإلدارة بالتأكيد على نقطة هامة أخرى هي أنه »في 
أية عملية اقتصادية، ربما تكون استنتاجات المحللين صحيحة أو ربما 
المحلل  منها  ينظر  التي  الزاوية  األمر هو  في  والمهم  تكون خاطئة، 
إلى المسألة التي يريد تحليلها. ففي كل تحليل هناك أكثر من عامل، 
وقد يعتمد المحلل بشكل أكبر على عامل دون اآلخر، لذلك فإن مسألة 
طريقة  على  كبيرة  بدرجة  وتعتمد  أيضا،  نسبية  هي  والغلط  الصح 

التحليل والعناصر المعتمدة فيه«.
أن المتتبع لمهنة التحليل المالي في سوق األسهم ، يالحظ أن طفرة 
األسهم في عام 2005 ترافقت مع طفرة في عدد المحللين الماليين. 
وبالتالي  ماليين،  محللين  وطفرة  أسهم،  طفرة  هناك  »كانت  واكرر 
هذه  على  جديدين  كانوا  الماليين  المحللين  معظم  أن  الجزم  يمكن 
المهنة، ولم يكن لديهم الخلفية العلمية أو الخبرة المطلوبة ألسس 

هذه المهنة«.

حيث »إن اللوم األكبر، يقع على المؤسسات اإلعالمية بشتى أنواعها، 
هؤالء  الختيار  حرفية  ضوابط  تضع  لم  وألنها  بذلك،  ساهمت  ألنها 

المحللين«.

وفي تصوري للحل اقول، »الحل يكمن في أن يكون لجميع المحللين 
أو  لديهم مرجعيات عمل  أن يكون  أو  بها،  تراخيص رسمية ومعترف 
مرجعيات مهنية تستطيع متابعتهم في حالة إخاللهم بأصول التحليل. 
ففي الوقت الراهن، يظهر محللون على قناة فضائية ما حاملين أسم 
محلل مالي أو محلل فني، دون أن يستطيع أحد محاسبته على ما يقدمه 
من تحليل، حتى ولو كان تحليله يسبب ضررا لعدد كبير ممن يستمعون 

إليه، طبعا مع ضرورة مراعاة حق إبداء الرأي االستثماري«.

 
بأخالقيات  المهن  فيه كل مهنة من  تتمتع  أن  الذي يجب  الوقت  وفي 
سلوك  مدونة  مع  للتوافق  بها،  وااللتزام  اتباعها  يجب  عامة  وقواعد 
فإن  تنظمها،  التي  والتشريعات  والقوانين  األنظمة  مع  وأيضا  المهنة 
من  يعد  األسهم  أسواق  في  المالي  التحليل  مهنة  بأخالقيات  االلتزام 
أهم األولويات لما ينطوي عليه هذا االلتزام من مخاطر على المستثمر 

والمحلل معا.

وهناك في الدول الغربية قوانين من شأنها أن تعرض المحلل المالي 
أو مصدر التوصيات إلى المقاضاة من قبل المتضررين، أو أن يتم إدراج 
المحلل المالي واالستثماري أو مدير المحفظة في قائمة تشهير أو أن 
يدرج اسمه على ما يسمى بالقوائم السوداء إن هو أخل بأصول المهنة.
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»كابيتال بنك«... القدرة على 
مواكبة المستجدات االقتصادية

االستثمار في القطاع المصرفي

3,5 مليون دينار أرباح البنك خالل الربع االول

السالم: النتائج اإليجابية التي حققها البنك
تعكس قدرته على التأقلم مع كافة األوضاع االقتصادية

أكد المدير العام لـ كابيتال بنك هيثم قمحية تفاؤله بمستقبل االقتصاد 
األردني ككل والقطاع المصرفي بشكل خاص، كونه يقوم على بنى 
تحتية قوية ويعمل تحت قيادة البنك المركزي األردني، في الوقت الذي 
لتبلغ  االول  الربع  البنك خالل  أرباح  ارتفاع  المالية  البيانات  فيه  أشارت 

3,5 مليون دينار.

وخالل حديثه لـ »النشامى«، كشف قمحية أن القطاع المصرفي بشكل 
واألكثر  األشمل  بمفهومها  المخاطرة  بتغطية  االهتمام  إلى  اتجه  عام 
تعمقًا الخاصة في تمويل بعض المشاريع التي تأثرت أكثر من غيرها 

في األزمة العالمية.

وقال ان ثقافة المخاطر أصبحت جزءا ال يتجزأ من ثقافة البنك وعلى 
اإلئتمانية  الدراسات  إعداد  لدى  وباألخص  اإلدارية  المستويات  كافة 
اواإلستثمارية للبت فى قرارات تمويل المشاريع، ومن األدلة على ذلك 
فيها  والتي شاركت  العقارية  المشاريع  لتمويل  البنكي  التجمع  قروض 
البنوك  أن  على  قويًا  مؤشرًا  تعد  التي  مؤخرًا،  األردنية  البنوك  غالبية 
العقاري  القطاع  ألن  نظرًا  بتعمق  بالمشاريع  المحيطة  المخاطر  تقيم 

من القطاعات التي تراجعت بقوة بعد األزمة العالمية. 

البنوك لعالوة المخاطر لم يكن عشوائيًا  كما وان ارتفاع درجه تقييم 
التي  بالمشاريع  تحيط  التي  المخاطر  تقييم  أساس  على  مبني  إنما 
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المخاطر  لدوائر  وأصبح  كما  ومساندتها،  لدعمها  البنوك  تهدف 
ومراجعة اإلئتمان فى القطاع المصرفي دور فعال بشكل أوضح من 
التي  للمخاطر  للتحوط  ارتفاع وتيرة االهتمام بوجهة نظرهم  خالل 
قد تطرأ، واهتمام اإلدارات برفد هذه الدوائر بالخبرات المطلوبة التي 

تعتبر من التخصصات النادرة االن.

اضافة الى تعليمات البنك المركزي االخيرة فيما يتعلق بطلب البنوك 
رفع  فى  ساهمت   2 بازل  لتعليمات  الثاني  المحور  بتطبيق  اإللتزام 

وتيرة التحوط للمخاطر.

واضاف قمحية ان إدارات البنوك تدرك تماماًً أن تفادي الخطر بالكامل 
الدروس  وأن  عائد،  أى  تحقيق  من  البنك  يمكن  ولن  مستحيل  أمر 
المستفادة من األزمة العالمية  والتي ترجمت بالمنهجية التي اتبعتها 
البنوك فى تحليل المخاطر بهدف التعرف على وجود الخطر وقياسه 
المناسب  التعويض  على  الحصول  من  والتأكد  اثاره  تقليل  ومحاولة 
لمواجهته، ال بد وأن تبقى دائمًا فى األذهان وعدم تجاهلها بعد انتهاء 

األزمة وبدء دورة الرخاء واالنتعاش االقتصادي. 

وأشار المدير العام ان المرحلة المقبلة سيكون عنوانها التفاؤل، وقال 
»نحن متفائلون بمستقبل االقتصاد األردني ككل والقطاع المصرفي 
بشكل خاص، كونه يقوم على بنى تحتية قوية، ويعمل تحت قيادة 
القرارات،  اتخاذ  في  بحكمته  يُعرف  الذي  األردني  المركزي  البنك 
القوة  ونقاط  المحلي  السوق  لتوجهات  والمُدركة  الواعية  وسياساته 
الكامنة فيه، والتي ستمكن القطاع المصرفي من التقدم بأعماله«، 
مؤكدا ان البيئة االستثمارية المحلية مليئة بالفرص الواعدة المحفزة 

على النمو والتطور.  

ان  قمحية  أكد  الحالي،  العام  منتصف  لغاية  بنك  كابيتال  اداء  وحول 
البنك استمر في تحقيق النمو في االرباح منذ بداية العام، الذي جاء 
نتيجة لالهتم المتواصل بتطوير أعمال البنك على مختلف األصعدة، 

االمر الذي يبشّر بأن هذا العام سيكون مليئًا باإلنجازات الجديدة.

والوضع  العالية  السيولة  نسبة  على  المحافظة  البنك  استطاع  كما 
مختلف  مواجهة  من  ومّكنه  به  تمتّع  لطالما  الذي  القوي  المالي 

التقلبات والتحديات االقتصادية.  

ونثق  البنك،  في  العامل  المتمكن  اإلداري  بالفريق  نعتز  »إننا  وقال 
المالي  القطاع  على  تطرأ  التي  المستجدات  مواكبة  على  بقدرتنا 
يلبي  ما  وتبني  والعالمي،  المحلي  المستويين  على  والمصرفي 
مبادئ  مع  وبالتماشي  عالية  بمهنية  األردني  المواطن  احتياجات 

الحوكمة التي وضعت وفق المعايير الدولية«.

خليل  باسم  بنك  كابيتال  إدارة  مجلس  رئيس  أشار  اخرى  جهة  من 
السالم ان صافي أرباح البنك  خالل الربع االول من العام الحالي بلغ 
3,5 مليون دينار مقابل 3 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2009 

محققًا بذلك نمو بنسبة %18.
 

من  المتأتي  االيرادات  صافي  في  نمو  تحقيق  من  البنك  تمكن  فقد 
دينار  الفوائد 8,7 مليون  ايراد  بلغ صافي  بواقع 15%، حيث  الفوائد 
مقابل 7,6 مليون دينار، ونما إجمالي الدخل بنسبة 4,5 % ليصل الى 
11,2 مليون دينار مقابل 10,7 مليون دينار لنفس الفترة من العام 
الماضي 2009، كما وإرتفع إجمالي الموجودات بمبلغ 33 مليون دينار 

أي ما نسبته 3,1 % عن بداية العام.

وقال السالم بأن النتائج اإليجابية التي حققها البنك خالل الربع االول 
من العام تعكس قدرته على التأقلم مع األوضاع االقتصادية الراهنة 

وتحقيق معدالت نمو في كافة المؤشرات المالية.

سوق  تحريك  على  العام  بداية  منذ  بادر  البنك  بأن  أيضا  بين  كما 
االعالنية  الحمالت  اولى  البنك  قاد  حيث  لألفراد،  الموجه  االقراض 
لتمويل القروض السكنية و القروض الشخصية والتي تلبي احتياجات 

كافة شرائح المجتمع.
وأشار الرئيس بأن محكمة البداية قد قضت برد ثالث دعاوي مقامة 
 35 الى  مجموعها  يصل  والتي  االفق  مجموعة  قبل  من  البنك  ضد 

مليون دينار مما سينعكس ايجابا على نتائج البنك للعام الحالي.  

الذي  اجتماعها  في  بنك  لكابيتال  العامة  الهيئة  بأن  السالم  وأضاف 
عقد في نهاية نيسان، قد أقرت توزيع أسهم مجانية على المساهمين 
بنسبة 13,4% من رأس المال وبمبلغ إجمالي يعادل 17,720 مليون 
من  االنتهاء  حال  دينار  مليون   150 إلى  المال  رأس  ليصل  دينار 

االجراءات الرسمية لذلك. 

 Capital وأشار الى أن مؤسسة التصنيف الدولية كابيتال إنتيليجنس
Intelligence في تقريرها عن كابيتال بنك الذي صدر خالل كانون 
الثاني من العام 2010 عادت لتؤكد تصنيف البنك االئتماني بدرجة
أرفع  بين  متقدمة  مكانة  في  بنك  كابيتال  وضع  الذي  األمر   ،BBB

البنوك تصنيفًا في األردن.

قمحية: التفاؤل باالقتصاد األردني
عنوان المرحلة المقبلة
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»مجموعـــة رتـــاج« ..
المعنى الحقيقي للتنوع في االستثمار

بدأت اعمالها عام 1995 كشركة تضامن، ومن ثم انطلقت مع بداية 
لتلبية  »السعي  شعار  حاملة  دينار،  مليون   20 براسمال   2008 عام 
التخصصات وبأسعار منافسة تتالئم  المجتمع« في كافة  جميع رغبات 

مع قدرة المواطن األردني المالية.

مجموعة رتاج العالمية لإلستثمار التي تعتبر ومن خالل اإلستناد لمدى 
قوة واهمية مشاريعها الضخمة، اضافة الى سمعتها الطيبة في السوق، 
من انحج الشركات العاملة في األردن، حيث تمتلك من الميزات الكثير 

التي تضعها في مصاف الشركات العمالقة، فهي بحسب رئيس مجلس 
الشركات  من  العديد  تمتلك  العواملة  محمد  العام  ومديرها  ادارتها 

المتخصصة واالولى على صعيد المملكة في تخصصاتها.

استثماراتها  بتنوع  الخاصة  المتميزة  لسياستها  ونتيجة  فالمجموعة 
وادارتها الناجحة، استطاعت تجاوز جميع االزمات االقتصادية التي كانت 
ناجمة عن االزمة المالية – االقتصادية العالمية، االمر الذي تطلب ادارة 
من نوع خاص مكنها من الصمود وتحقيق االنجازات خالل هذه الفترة 
الوطني والتقليل من  اليوم تساهم في دعم االقتصاد  الصعبة، فهي 
البطالة، حيث باتت من اهم الشركات التي تعمل على توظيف العمالة 

المحلية.

العواملة: نمتلك شركات هي األولى على صعيد 
المملكة في تخصصاتها

اإلستثمـار فــي تصنيع المالبس
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الشركات  واهم  ابرز  لـ«النشامى«  حديثه  خالل  العواملة  ويستعرض 
آخر  عن  بالحديث  ليبدأ  لإلستثمار،  العالمية  رتاج  لمجموعة  المكونة 
مشاريعها، وهو إنشاء مول ثان جديد تم افتتاحه  مؤخرا في منطقة 

تالع العلي بالقرب من مركز الضمان االجتماعي لشمال عمان.

الزبائن،  يناسب  الذي  الجيد  بالموقع  يمتاز  الجديد  المول  ان  ويقول 
طوابق  ثالثة  من  يتكون  حيث  طوابقه،  بين  الشاسعة  والمساحات 

مساحة كل منها 400 متر مربع.

الفاخرة،  والتصاميم  الديكورات  باحدث  تجهيزه  تم  المول  أن  ويضيف 
الماركات  ذات  البضائع  أرقى  الضخمة  الثالثة  طوابقه  بين  ويضم 
العالمية من المالبس التي تتناسب مع مختلف الفئات واالعمار، اضافة 
العالمية  الماركات  ذات  االطفال  العاب  لبيع  الى وجود قسم متخصص 
والمحلية المعروفة، كما ويمتاز المول الجديد بطرح كافة البضائع ومن 
مع مقدرة  تتناسب  التي  باالسعار  والماركات  واالصناف  االنواع  مختلف 
المواطن األردني المالية، مؤكدًا أن أسعار المول ستكون »منافسة جدًا« 

مقارنة مع الموالت االخرى.

ونتيجة لما تتميز به شركة رتاج العالمية لالستثمار من امكانيات يفتخر 
استثماراتها  التقف  حيث  باالستثمارات،  التنويع  سياستها  من  فان  بها، 
ضخمة،  اخرى  مشاريع  الى  يتعداها  بل  المشاريع  من  واحد  نوع  على 
المدنية  شمس  شركة  بانشاء  العواملة  وبحسب  الشركة  قامت  حيث 
لتجارة االلعاب والمتخصصة لالطفال، حيث تم افتتاح الفرع االول في 
منطقة طبربور بمساحة واسعة وببضائع متنوعة تتانسب مع مختلف 

االعمار والفئات.

االطفال  العاب  بانتاج  متخصص  مصنع  بتأسيس  الشركة  وقامت  كما 
)Soft Toyes(، على أشكال شخصيات كرتونية مشهورة ومحبوبة لدى 
االطفال مثل سبايدر مان وبن تن ومكي ماوس اضافة الى العديد من 

الشخصيات الكرتونية االخرى المشهورة عالميا.

الى  االلعاب  من  انتاجه  ببيع  يقوم  المصنع  هذا  ان  العواملة  ويقول 
فيه  العاملين  عدد  يبلغ  حيث  والعالمية،  والعربية  المحلية  االسواق 
أحدث  المصنع  ويستخدم  المحلية،  العمالة  من  جميعهم  عاماًل   30

التكنولوجيا والمواد في صناعة هذه االلعاب.

شركة  لالستثمار،  العالمية  رتاج  لشركة  العديدة  المشاريع  بين  ومن 
رتاج النظمة السالمة العامة والتي مهمتها تجهيز المصانع والمجمعات 
الى  اضافة  المركزية،  والتدفئة  الحرائق  بأنظمة  المختلفة  التجارية 
للمواصفات  وفقًا  والسالمة،  باالمن  الخاصة  المعدات  وتقديم  توفير 

والتعليمات التي تعتمدها ويطلبها الدفاع المدني في بناء لكل منشأة.

لالستثمار،  العالمية  رتاج  لشركة  الضخمة  المشاريع  تلك  الى  اضافة 
أكد رئيس مجلس ادارتها ومديرها العام ان هناك الكثير والعديد من 
الشركات التابعة لها، حيث تضم الى جانب هذه الشركات عددًا آخر، مثل 
)شركة الوحدة لتجارة االقمشة، شركة روافد لتجارة وصناعة االلبسة، 
شركة راسيل لتجارة االلبسة والتي مقرها الجزائر، اضافة الى شركة 
المجموعة  أن هذه  الى  االلكترونية(، مشيرا  للتجارة  الين  اون  حجابي 
من الشركات تعد األولى في المملكة والمتخصصة في المجاالت التي 

تعمل بها.
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»ياسر مول« ....متعة التسوق 
والتنزه معا

أكد عزمه على توفير جميع السلع االستهالكية والتموينية بشكل 
مستمر وبأسعار منافسة ومغرية تتالءم مع طبيعة المرحلة التي 
ما زالت فيها تداعيات االزمة المالية – االقتصادية العالمية تلقي 

بظاللها على االقتصاد الوطني.

»ياسر مول« الذي يجمع جودة السلع المعروضة ومتعة التسوق 
معا، ها هو اليوم وبحسب مدير عام شركة الحسامي واخوانه/ 

ياسر مول »ياسر العبادي« يتعهد بتقدم كل ما هو جديد من مواد 
المواطن  متناول  في  بأسعار ستكون  استهالكية  وسلع  تموينية 
األردني خاصة من ذوي الطبقة الوسطى، الذي بات اليوم يرزخ 

تحت ضغط اقتصادي ضخم.

المالية  االزمة  بان  لـ«النشامى  حديثه  خالل  العبادي  ويقول 
الذي  االمر  الوطني،  االقتصاد  على  كبير  بشكل  أثرت  العالمية 

استثمـــــــــارات متنوعـــــــــــة

العبادي: تعهدنا بعدم رفع أسعار بعض المواد 
االستهالكية التي تهم المواطن



69

المعيشة  كلف  فارتفاع  المواطن،  معيشة  طبيعة  على  انعكس 
الناتج عن زيادة االعباء االقتصادية وزيادة الضرائب المفروضة 
وغالء االسعار، جميعها عوامل دفعت ادارة »ياسر مول« بضرورة 
التعامل مع هذه المتغيرات بجدية تامة، حيث عمدت على طرح 
الطبقة  ذوي  من  المواطن  خاللها  من  يستطيع  التي  العروض 

الوسطى الدخول الى المول والتبضع والشراء.

وأضاف ان االزمة المالية العالمية التي تحولت الى أزمة اقتصادية 
الذي  االمر  كبيرا،  الوطني  االقتصاد  على  تاثيرها  كان  كبرى، 
للمواطنين،  والمعيشية  االقتصادية  الحياة  انعكس على طبيعة 

حيث باتت اليوم الشغل الشاغل وحديث المواطنين كل يوم.

الحالي  العام  ان  الى  التوقعات  أشارت  لقد  قائال  العبادي  وتابع 
2010 سيكون امتدادًا للعام الذي سبقه 2009 والتي تأثرت من 
خالله اقتصاديات العديد من الدول واصيبت بعضها بالشلل التام، 
لذلك فان العام الحالي سيستمر فيه التأثر بتداعيات االزمة التي 
لم تنته، متوقعًا ان يشهد االقتصاد العالمي انتعاشُا أكبر مما هو 
حاصل ويعود فيه النشاط االقتصادي من جديد مع  بداية العام 

المقبل.
 

وعلى ضوء الواقع االقتصادي الصعب فان »ياسر مول« تعهد بان 
اصحاب  المواطنين  من  معينة  طبقة  على  حكرا  زواره  يكون  ال 
المواطن  يشارك  بأن  الوطني  واجبه  دفعه  بل  المرتفع،  الدخل 
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استثمـــــــــارات متنوعـــــــــــة

االستهالكية  المواد  طرح  خالل  من  الحياة،  هموم  البسيط 
والتموينية بكافة انواعها بأسعار تشجيعية منافسة، واضافة الى 

التعهد بعدم رفع االسعار.

االرخص  هي  بأسعار  السلع  كافة  يوفر  مول«  »ياسر  ان  وقال 
مقارنة بالموالت االخرى، فهو لم يلجأ الى رفع سعر أي من المواد 
االستهالكية التي تهم المواطن بشكل أساسي على النقيض من 
الموالت االخرى، موكدًا في الوقت نفسه حرص ادارة المول على 
المجتمع  استهالكية وتموينية تهم  يلزم من مواد  ما  توفير كل 

المحلي بمختلف شرائحه وباسعار في متناول الجميع.

وأضاف العبادي انه ومن خالل الشعار الرئيسي الذي يحمله المول 
ما  بكل  المواطنين  امام  ملتزما  سيكون  فأنه  االوفر«،  »ونبقى 
يقدمه، فهو يطرح في اسواقه كافة السلع التي يحتاجها المواطن 
ومن شتى االصناف وذات المصادر المختلفة باسعار مناسبة هي 

االرخص مقارنة بالموالت االخرى.

توفير  يعمل فقط على  »ياسر مول« ال  ان  العام  المدير  ويؤكد 
في  حاليا  يتجه  اهتمامه  انما  فقط  والتموينية  الغذائية  المواد 
توفير وطرح المواد المنزلية التي باتت تلبي كل ما يلزم اصحاب 
المنازل، اضافة إلى توفير المالبس بشتى انواعها ومن مختلف 
لالطفال،  او  نسائية  ام  رجالية  كان  سواء  واالحجام  المصادر 

المتطلبات  بكافة  لتزويده  توسعته  تم  االلبسة  قسم  ان  مشيرا 
خاصة النسائية منها، اضافة الى االحتياجات التي تراعي االطفال.  

اقبال  وشدة  الكبير  لألهتمام  نظرا  انه  الى  العبادي  ويشير 
اولت  المول  ادارة  فان  التموينية،  المواد  قسم  على  المواطنين 
لالعتناء  فريقا  كبيرًا، حيث شكل  اهتمامًا  فيه  النظافة  موضوع 
على  متواصل  بشكل  نظافته  استمرار  على  والوقوف  بالقسم 

مدار الساعة، خاصة في قسمي اللحوم وااللبان.

واعداد  شريحة  التساع  نظرا  قامت  مول«  »ياسر  ادارة  ان  وبين 
اماكن مخصصة  بتوفير  يوميا  المول  يزورون  الذين  المواطنين 
للسيارات، حيث عمدت على توفير كراجات لسيارات الزبائن في 
الطابق االرضي يتسع الى 400 سيارة، وهو ما مكن الزوار من 
التي  االزدحام  حاالت  من  وتأمينها  سياراتهم  على  االطمئنان 

تحصل أمام المول.

كما وأولت ادارة المول موضوع متطلبات السالمة العامة اهتماما 
كبيرًا، حيث راعى المجمع خالل تشييده متطلبات السالمة العامة 
من بنائه ادراجًا للطوارئ واجهزة االنذار المبكر واالبواب المقاومة 
للحريق، اضافة الى اجهزة االطفاء بواسطة الخراطيم والطفايات 
اليوم يجد في التسوق  الزائر لـ«ياسر مول«  اليدوية، لذلك فان 

متعة التنزه مع االطمئنان على ممتلكاته وسالمته العامة.
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اقتصاديـــــــــــات

استيتية: نهدف إلى بناء 
روابط مالية بين القطاع 

الخاصّ و المصادر
التمويلية

إلى  تهدف  ربحية  غير  أردنية  مؤسسة  هو  األعمال  تطوير  مركز 
المساهمة في التنمية االقتصادية من خالل تقديم المساعدة للشركات 
في المجاالت اإلدارية،  اإلنتاجية و التصديرية. كما يهدف المركز أيضا 
األسواق  في  نجاح  و  بقوّة  تنافس  حتى  الشركات  هذه  تمكين  إلى 
اإلقليمية والدوليّة. من جهة أخرى يتطلع المركز إلى خلق فرص عمل 

مميزة لمنتفعيه.

انطلق مركز تطوير األعمال منذ عام 2005 وذلك بالتعاون مع العديد 
من الداعمين و الشركاء 

و مزودي الخدمات، و ها هو اليوم يقوم بإطالق مختلف المبادرات في 
مشاريع  من  العديد  إدارة  إلى  باإلضافة  األعمال  تطوير  خدمات  قطاع 

التنمية اإلقتصادية لعدد من الجهات المانحة.

جهوده  تطوير  من  تمكن  المركز  أّن   »النشامى«  لـ  استيتية  يقول  و 
على  التطور  ذلك  ترجم  قد  و  األخيرة،  السنوات  خالل  ملحوظ  بشكل 
أرض الواقع من خالل تحقيق انجازات مميزة، حيث يقدم مركز تطوير 
التي تساعد  المبادرات  و  المشاريع  األعمال خدماته من خالل عدد من 
التحديّات  غمار  خوض  على  الحجم  المتوسطة  و  الصغيرة  الشركات 
الفرص  استغالل  إلى  باإلضافة  اإلنجاز،  أعلى من  و تحقيق مستويات 
بالمنافسة، كما تمتد خدمات  الحافلين  في قطاعي األعمال والصناعة 
في  جديدة  عمل  فرص  إيجاد  و  خلق  في  المساهمة  لتشمل  المركز 
شراكات  بناء  على  مستمر  بشكل  المركز  ويعمل  المحّلي.  السوق 
أكبر  على  الفائدة  تعميم  بهدف  وذلك  والعام  القطاعين  بين  حقيقية 

عدد من المستفيدين في شتى محافظات المملكة

يتم  والتي  المركز،  خدمات  أّن  للمركز  التنفيذي  الرئيس  أّكد  كما 
تتنوّع  المانحة،  الجهات  مشاريع  من  لعدد  إدارته  خالل  من  تنفيذها 
تقديم  تسهيل  و  المشاريع  تنفيذ  أهمّها  مختلفة  مجاالت  لتشمل 
ترويج  و  الحجم، تصميم  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  الخدمات 
تعزيز  المنطقة،  و  األردن  في  والصادرات  األعمال  تطوير  خدمات 
المنح  و مشاريع  برامج  إدارة  و  الدوليّة،  التعاقدات  و  األعمال  روابط 
التي تستهدف تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، و ذلك 

باإلمتثال الكامل لمعايير المانحين وشروط إدارة البرامج. 

إدارة مراكز  الالزمة لتسهيل  المركز خدمة االستشارات  كما و يقدّم 
المسار  تطوير  مبادرات  إدارة  إلى  إضافة  األعمال،  تطوير  خدمات 

مركز تطوير األعمال ..
دعم التنمية االقتصادية المستدامة  من خالل 

تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة
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المهني و برامج بناء القدرات مع التركيز على حديثي التخرج من الشباب 
األردني والرياديين وسيدات األعمال. 

و يقول استيتية أن أهداف المركز متنوعة ، حيث تشمل رفع تنافسية 
الشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم، تطوير و تنمية الصادرات، دعم 
المتوسطة و الصغيرة الحجم، إلى جانب  التنمية المستدامة للشركات 

تعظيم االستفادة من اتفاقيّات التجارة الحرة.

مالية  بناء روابط  إلى  أيضا  األعمال يسعى  أّن مركز تطوير  و يضيف 
بين  و  جهة  من  التمويليّة  المصادر  و  الخاص  القطاع  شركات  بين 
اإلدارة  تدريب  وإلى  أخرى،  جهة  من  األكاديمي  القطاع  و  القطاع  هذا 
األدائية،  كفاءتها  رفع  و  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  في  الوسطى 
واالستفادة من الخبرات الوطنية، و توظيف و تدريب حديثي التخرج من 
الجامعات األردنية ، و خلق فرص عمل إضافة إلى اإلستجابة للفرص 

المتاحة في السوق.

إلى  إضافة  المركز  أهداف  جملة  من  و  أنّه  قائال  استيتية  يستطرد  و 
األسواق  إلى  المحليّة  الشركات  وصول  تسهيل  على  العمل  ماذكر 
مشيرا  األسواق،  تلك  في  المستوردين  مع  ربطها  خالل  من  العالمية 
مثل  األساسية  المفاهيم  من  لعدد  الترويج  في  المركز  دور  إلى  أيضا 
المعايير  و  المهنية  السالمة  قواعد  و  االجتماعية،  المسؤولية  مفهوم 
المؤسسات  خبرات  من  اإلستفادة  وفي  جهة  من  البيئية  و  الصحية 

التعليمية المتخصصة محليا و دوليا من جهة أخرى. 

كما تطرق استيتية إلى أّن المشاريع التي يتبنّاها مركز تطوير األعمال 
حول  أفكار  و  مبادرات  مجموعة  عن  عبارة  هي  تحقيقها  إلى  ويسعى 
تطوير أعمال الشركات، فمثال نجد مشروع »تطوير« يهدف بدوره إلى 
زيادة تنافسية الشركات األردنية الصغيرة و المتوسطة الحجم محليا، 

إقليميا وعالميا. 

و يقول أّن » تطوير« هو مشروع تنمية اقتصادية، ممول من الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية USAID  و مدار من قبل مركز تطوير األعمال 
BDC ، الهدف األساسي للمشروع هو رفع تنافسية  الشركات األردنية 
والبرامج   الخدمات  العديد من  الحجم من خالل  المتوسطة  و  الصغيرة 
مساعدة   « الحجم«،  المتوسطة  و  الصغيرة  الشركات  »دعم  وهي 
»الشراكة  للتصدير«،  السريع  الطريق  ،«برنامج  األعمال«  جمعيّات 
مع الجامعات العالمية« ، »ربط الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم 
ليس  و  أخيرا  و  البيئة«،  و  الطاقة  مبادرة  األكاديمي«،  القطاع  مع 
الجامعات  من  التخرج  حديثي  تدريب  و  لتوظيف  مهارات  »برنامج  أخرا 

األردنية«. 

يوضح  ما  ،وحسب  المتوسطة«   و  الصغيرة  الشركات  »دعم  فبرنامج 
و  فنيّة  خدمات  شكل  على  مالية  منح  تقديم  على  يعمل  استيتية، 
تسويقيّة مثل: )وضع خطط العمل و االستراتيجيّات، تحليل و تقييم 
األسواق، بناء قدرات اإلدارة الوسطى، تطوير المنتج و عمليّات اإلنتاج، و 
المساعدة في دخول أسواق جديدة، و بناء الروابط و الروابط العكسية، 

إضافة إلى تنمية و تطوير الصادرات.
أمّا برنامج مساعدة جمعيّات األعمال فيعمل على تعزيز االستمرارية 

الذاتيّة لهذه الجمعيّات ودعم أنشطتها الموجهة لألعضاء والتي تشمل 
وإلى  التدريبية  البرامج  إلى  باإلضافة  كالمعارض  التسويقية  الخدمات 
األعمال  جمعيّات  فعاليّات  تعزيز  على  يعمل  كما  الصادرات،  ترويج 
القطاعات  ومواكبة  للتطور  الالزمة  والوسائل  باألدوات  وتزويدها 

المختلفة.

وينتقل الرئيس التنفيذي لمركز تطوير األعمال في حديثه عن خدمات 
مشروع تطوير إلى برنامج«الطريق السريع للتصدير« اّلذي يعمل على 
تمكين الشركات األردنية من الوصول إلى األسواق العالمية و المنافسة 
الروابط بينها و بين مثيالتها المستوردة  فيها بنجاح، من خالل إنشاء 
في األسواق الدوليّة، إضافة إلى اإلستفادة من إتفاقيّات التجارة الحرّة 
في زيادة الصادرات إلى الواليات المتحدة األمريكية و األسواق األوروبية 

و تطوير نوعيّتها. 

أّن  استيتيّة  يقول  العالميّة«  الجامعات  مع  »الشراكة  برنامج  حول  و 
تشاركها  و  والخبرات  المعلومات  تبادل  دعم  إلى  يهدف  البرنامج  هذا 
واإلدارة  األعمال  سيّدات  و  رجال  تدريب  وإلى  العالمي  المستوى  على 
الوسطى وأصحاب األعمال العائليّة من خالل دورات تتناسب و الشريحة 
هذا  يتطّلع  كما   ، التعليميّة  الجامعات  كوادر  خالل  من  المستهدفة 
البرنامج أيضا إلى تعزيز السلوك الريادي و القيادي لدى سيّدات األعمال 
من خالل برنامج تدريبي و إرشادي مكّثف في جامعات عالميّة، وإلى 
ربط الشركات الصغيرة و المتوسّطة األردنية بمستشارين مختصّين 
في مجال تطوير األعمال من حملة شهادة الماجستير من خالل برنامج 
»مستشار و النجاح«، إضافة إلى تقديم منحة تدريبيّة مكّثفة للحصول 
على شهادة في الدراسات الدوليّة من جامعة ثندربيرد/ الواليات المتحدة 
األمريكية إلى خريجي برنامج مهارات لتوظيف و تدريب حديثي التخرج 
من الجامعات األردنيّة و هو ما يعرف بمبارة »مهارات قادة المستقبل«.

القطاع  مع  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  ربط  برنامج  أمّا 
األكاديمي يسعى بالدرجة األولى إلى بلورة أسلوب عملي للتعاون بين 
الصناعة و القطاع األكاديمي، وتأسيس برامج دعم للربط بين أساتذة 
الجامعة من جهة وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، 
مبادرة  فإّن  المقابل  في  التطوير،  و  البحث  عمليّات  دعم  إلى  إضافة 
»الّطاقة والبيئة« تهدف إلى نشر الوعي بأساليب توفير الّطاقة ومعايير 
حماية البيئة، من خالل إيجاد و تطبيق المعايير األفضل لذلك و أيضا  

من خالل الترويج ألساليب التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة.

برنامج  إلى  بالتطرق  »تطوير«  مشروع  عن  حديثه  استيتية  يختتم  و 
مهارات لتوظيف و تدريب حديثي التّخرج من الجامعات األردنية، الذي 
التّخرج، وخلق  يهدف إلى توفير فرص مميّزة لتطوير قدرات حديثي 

فرص عمل، و توفير تدريب عملي على أيدي ممارسين محترفين.

ويقول أّن هذا البرنامج يتم تنفيذه من خالل سبعة محاور هي: »مهارات 
الجامعيّة«،  مهارات  »مادة  الروّاد«،  مهارات  العمل«،  أثناء  التدريب 
»مهارات قادة المستقبل«، »مهارات ذوي االحتياجات الخاصّة«، »مهارات 

التعليم االلكتروني« و أخيرا » مهارات وظيفتي«.
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استثمـــــــارات متنوعــــــــةملف العدد

ميسي  ليونيل  الحالي  للعام  العالم  في  قدم  كرة  العب  أفضل  انضم 
إلى قافلة نجوم بيبسي لكرة القدم والمتضمنة الالعبين ريكاردو كاكا، 
وفرانك المبارد، وأندريه ارشافين، وديديه دروجبا، وفرناندو توريس،  
وتيري هنري، ومايكل باالك، للمشاركة في الحملة العالمية اإلعالمية 
للرسم   2010 لعام  القدم  لكرة  العالمية«  »بيبسيكو  لشركة  الجديدة 

على األجسام.  
ديديه  اإلنجليزي  تشيلسي  فريق  ونجم  العاج،  ساحل  العب  وعلق 

هذه  في  المشاركة  بيبسي  شركة  مني  طلبت  »عندما  قائاًل  دروجبا 
إلضفاء  كوسيلة  واستعمالها  األجسام  على  للرسم  المبتكرة  الفكرة 

الحيوية على الحملة اعتقدت أنها فكرة مميزة وملهمة ».   
األردن«  »بيبسي  في  والتسويق  المبيعات  عام  مدير  قال  جانبه  من 
مهند صالح »أن الصور التي يتم رسمها على األجسام تضفي مظهرًا 
حديثًا على وسائل التعبير التقليدية التي يتم اتباعها، كما أنها تظهر 

»الشغف العالمي« الذي يكنه العبونا العالميون لهذه اللعبة.«

نجوم بيبسي لكرة القدم يشاركون في حملة 
بيبسي للرسم على األجسام
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تعتبر احدى شركات االستثمار ذات راس المال العربي المشترك اذ تعود 
ملكيتها الى شريكين سعودي وأردني اللذين قاما بانشائها وفق احدث 
النظم والتقنيات العالمية، ايمانا منهم باهمية تضافر الجهود واالمكانات 
بين ابناء االمة الواحدة لخلق واقع مزدهر تنعكس آثاره االيجابية على 

الوضع االقتصادي العربي ككل.

تجربتها  من  استفادت  التي  واالستثمار  المعدنية  للمياه  المروى  شركة 
ان  استطاعت  الشرقية،  الشمالية  الصحراء  عمق  في  ورحلتها  وخبرتها 
في  ويحفر  المألوف  يتجاوز  ووعيًا  األشياء،  لماهية  عميقًا  وعيًا  تبلور 

الصخر، لتحقيق إبداع من نوع مختلف وبرائحة ولون مختلفين أيضًا.

فهي وبحسب مديرها العام ظاهر احمد عمرو تؤمن بأن النجاح يخلقه 
فهي  الثانوية  والعوامل  المحيطة  البيئة  وأما  الصلبة،  وإرادته  اإلنسان 
ليست سوى مكمالت لنجاح إرادة اإلنسان، وال يمكن لها أن تصنع نجاحًا 

مهما ارتفعت درجة مساهمتها من نسبة حجم االستثمار الكلي.

في  تلخيصها  يمكن  الشركة  رؤية  أن  لـ«النشامى«  حديثه  يقول خالل 
خمسة بنود رئيسية هي الجودة، وتنمية المجتمع المحلي، وحماية التراث 
والبيئة، ودعم القطاع األهلي، واالستثمار العربي المشترك، فالشركة 
تؤمن بأن النجاح يخلقه اإلنسان، وإرادته الصلبة، وأما البيئة المحيطة 
وال  اإلنسان،  إرادة  لنجاح  مكمالت  سوى  ليست  فهي  الثانوية  والعوامل 
يمكن لها أن تصنع نجاحًا مهما ارتفعت درجة مساهمتها من نسبة حجم 

االستثمار الكلي.

من هنا ارتأت شركة المروى أن تخلق معادلة تفاعلية بينها وبين البيئة 
لمختلف  والعطاء  والتفاعل  والتناغم  المشاركة  خالل  من  المحيطة، 
أن  على  عهدًا  نفسها  على  المروى  شركة  قطعت  لذا  المجتمع.  أطياف 
تلتزم بخمسة مبادئ أساسية لتكون نبراسًا يحكم مسار الشركة، األول 
المحافظة على الجودة، والثاني المحافظة على التراث واألصالة، و المبدأ 
الثالث تنمية المجتمع المحلي، والرابع البعد اإلنساني، اما المبدأ الخامس 

فهو نموذج االستثمار العربي األردني.

اما على صعيد مصانع المروى، فأشار عمرو الى أنها شيدت المصانع على 
مساحة 3 آالف متر مربع في قصر الحالبات، محاطة بأرض زراعية مثمرة 
مشترك،  سعودي  أردني  برأسمال  مربع،  متر  مليون  2ر1  امتداد  على 
وبتقنيات من شركة بتلر العالمية، وتجهيزات وآالت أوتوماتيكية وأجهزة 
المختبر والرقابة من أفضل المصادر األوروبية واألميركية العريقة في 

مجال تكنولوجيا تصنيع وتعبئة المياه المعدنية.

الحالبات  قصر  نبع  من  تأتي  أنها  »المروى«  مياه  يميّز  ما  ان  ويقول 
على  ومحتوية  وجودتها،  نقائها  قمة  في  وهي  المصانع،  إلى  مباشرة 

في  لتدخل  لإلنسان،  الضرورية  والفلور  واألمالح  المعادن  عناصر 
للمحافظة  الكيمائية  العناصر  تدخل  بدون  والتعقيم  الفلترة  عمليات 
أحدث  باستخدام  وذلك  الفريد،  الطبيعي  المعدنية  المياه  مذاق  على 
التقنيات في هذا المجال، ضمن جو المصانع المعقمة، لتنقل بعد ذلك 

إلى مستودعات الشركة الضخمة، استعدادا للنقل والتحميل.

أما الكوادر البشرية في المصانع، فقد تم تأهيلها من مهندسين وفنيين 
وعمال على يد أفضل الخبراء العالميين، لتحقيق أقصى درجات الحرفية 
من سيارات  الواسع  بأسطولها  تتميز  فهي  المياه،  وتعبئة  تصنيع  في 
المياه  من  المختلفة  بالعبوات  المملكة،  مناطق  كافة  لتغطي  النقل 
المعدنية المميزة، ليتمكن المستهلك من إيجاد المياه في كافة البقاالت 

ومحالت السوبرماركت والمخازن التجارية الكبرى.

وأكد المدير العام ان »المروى« تقدم خدمة زبائنها من خالل اعتمادها 
المؤسسات  من  الدائمين  المشتركين  من  واسعة  شبكة  تغطية  على 
عبر  السكنية،  والمجمعات  والمكاتب  والمستشفيات  والفنادق  واألفراد 
تجهيزهم بجهاز التبريد والتسخين مجانا، واالستبدال الدولي لعبوات 
تزويد  نظام  امتالك  احتياجاتهم، فضال عن  مع  يتوافق  بما  ليترا   19

الطوارئ الذي يعمل على مدار 24 ساعة.

وتناسب عبوات »المروى« كافة االحتياجات، حيث أنها مصنعة من مادة 
PET المصرح بها عالميا الحتواء الصنف الغذائي، وبأحجام تبدأ من كوب 
المروى )0,25 ليتر(، والمروى ميني )0,3 ليتر(، المالئمين لالستعمال 
ليتر،  و0,6  ليتر  وعبوات 1,5  والكوفي شوب،  والنوادي  المطاعم  في 
لالستعمال المنزلي والخارجي، والعبوات االقتصادية المميزة بحجم 6 

ليتر و8 ليتر، باإلضافة إلى العبوة الكبيرة بحجم 19 ليتر.

»المروى«...
المياه النقية ذات الجودة العالية 
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رأي

بقلــم: حسيـــن نشـوان

لم تعد األغنية مجرد هواية تقوم على الحماسة والهواية والصوت 
والموسيقي، بل غدت صناعة ثقيلة تعود بعدد من المنافع، وغدت 
وسيلة  أصبحت  ذلك  كل  وفوق  القومي،  الدخل  في  مهمًا  جزءًا 
وأساليب  والطبيعة  المكان،  للسياحة وجماليات  للترويج  إعالمية  
حياة الشعوب وفنونهم كنوع من السياحة الثقافية التي تدر دخاًل 

حقق ارتفاعًا الفتًا في العقود األخيرة.

لم يتوقف األمر في األغنية على جمال الصوت، بل أفادت األولى 
من صناعة السينما التي ساهمت في تحويل الغناء  إلى مشاهدات 
جمالية تثري فضاء الصوت وتضيف بعدًا حسيًا للموسيقى واللحن 

والمفردات.

وفي سياق هذا التطور في عرض األغنية مع انتشار الفضائيات 
نشط الفنانون  في البحث عن األماكن ذات الطبيعة الجميلة، التي 
تتناسب مع حكاية األغنية، ودخل المطربون في منافسة واسعة 
تلك  وتنوعت  األغنية،  فكرة  لتعميق  مبتكرة  مشاهد  لتقديم 
المناطق بين الصحراء والبحر والمناطق الجبلية، وبعضهم ذهب 
الختيار مناطق ذات طبيعة رومانسية بتقديم مشاهدات من جنوب 

شرق أسيا التي تمتاز بجماليات غاباتها وجبالها.

وتحولت مناطق األماكن التي احتضنت تصوير بعض المسلسالت 
واألفالم السينمائية ومنها: باب الحارة وكثير من األعمال التركية 
إلى مراكز استقطاب للسياحة التي تدر دخاًل كبيرًا، وكذلك المواقع 
مبالغ  الفنانون  لها  يرصد  والتي  فيها،  األغاني  تصوير  تم  التي 

طائلة.

وشهدت صناعة الفيديو كليب في السنوات األخيرة ارتفاعًا باهظًا 
المطربين  بين  المنافسة  الشتداد  نظرًا  والتكاليف،  األسعار  في 
صورة  أجمل  في  أنفسهم  إظهار  إلى  يسعون  الذين  والمطربات 
تركيز  عن  فضال  المعجبين،  من  ممكن  عدد  أكبر  جذب  بهدف 
شركات اإلنتاج على انتشار األغاني عبر الفيديو كليب، وعرضها 
على الشاشات الفضائية العربية  لكسب الماليين من خالل الرسائل 
المحمولة التي يرسلها المشاهدون لطلب بث الفيديو كليب الذين 
نغمات  إلى  باإلضافة  الهاتفية،  واالتصاالت  بمشاهدته،  يرغبون 
األغاني أو الفيديو كليبات التي ترسلها القنوات عن طريق الهاتف 
مكاسب  والفنان  المُنتجة  والشركة  للشاشة  يحقق  ما  المحمول، 

هائلة.

اللبنانية نانسي عجرم  ومن األمثلة على ذلك تحضيرات الفنانة 
بوصفها   2010 المونديال  كليب  فيديو  في  مشاركتها  لتصوير 
مليون  قرابة  انتاجه  كلف  الذي  الكليب  هذا  في  العربي  الصوت 

ونصف المليون دوالر بإمضاء المخرجة ليلى كنعان.

وتم تسجيل االغنية بمناسبة كأس العالم لكرة القدم في جنوب 
افريقيا بطلب من الفيفا وبرعاية كوكاكوال.

تواصل التصوير  على مدار شهر كامل حيث صورت اجزاء الكليب 
افريقيا  وجنوب  والبرازيل  والبرتغال  الدنمارك  اوروبا:  دول  بين 

ولبنان و واميركا. 

عدد  ووصل  دوالر  المليون  قاربت  ضخمة  االنتاجية  العمل  كلفة 
افراد طاقم العمل الذى يظهر فى الفيديو الى اكثر من 500 فرد 

من جميع الدول التى تم التصوير فيها.

وبلغت  تكلفة أحدث فيديو كليب للفنانة هيفاء وهبي ألغنية »إنت 
أعلى  المليون جنيه تقريبًا، وهي  تاني« نحو من مليون ونصف 

تكلفة ألغنية أنتجت في العام 2009.

 موقع »مكتوب« ذكر أن شركة »روتانا« لإلنتاج الفني رصدت 400 
ألف دوالر إلنتاج كليب »يا جت يا راحت« للمطرب المصري محمد 

فؤاد. 
كما رصدت 350 ألف دوالر لكليب »ده اللي عندي« الذي صــوّر 

بين لندن والقاهرة، للمطربة أنغام من إخراج أحمد المهدي. 

التونسي  للمطرب  بيك«  »ضاقت  أغنية  كليب  فيديو  تكلفة  أما 
الشتا«  »آخر  وكليب  دوالر،  ألف   450 بلغت  فقد  الرباعي  صابر 

للفنانة اللبنانية أليسا 350 ألف دوالر.

عبر  الصور  إيصال  مهمًا من وسائل  الصورة جزءًا  أصبحت  لقد   
إمكانات فنية وتكنولوجية متطورة، كما أصبحت األغنية صناعة 
مهمة، يؤكدها كلف االنتاج والعوائد التي توفرها، وهو ما يشير 
الفيديو  إنتاج  تكلفة  أن   إلى  أشار  الذي  برس«  موقع«دي  إليه 
كليبات الخاصة ألغاني الفن في العالم العربي تقارب 16 مليار 

دوالر سنويًا.
huna58@yahoo.com

األغنيــــة ...
صناعــــة ثقيلـــــة.
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كأس العالم لكرة القدم في جنوب إفريقيا.. 
استثمــــارات وأربـــاح فلكيـــة

الكرة، بل غدا  الذي يعشق  الجمهور  أنظار  العالم محط  لم يعد كأس 
والتجارية،  والصناعية  الخدمية  القطاعات  من  الكثير  اهتمام  محور 
ومحل اهتمام شركات الدعاية واإلعالن والفضائيات وصناعة المالبس 
واألعالم ، ولم يقتصر األمر عند ذلك بل حازت على اهتمام الحرفيين 

وبائعي التحف والباعة المتجولين.

اقتصاديات  في  االنفراج  بأمل  قبلها  وما  المسابقات  موسم  ويرتبط 
العالم، وهو ما يأمله ويعبر عنه الناس في مختلف أصقاع األرض.

الكأس  وثمن  الفوز،  لمجرد  كثيرين  عند  يتوقف  ال  االهتمام  ومرد 
)أربع  كاملة  لدورة  به  ويحتفظ  الفائز  عليه  يحصل  الذي  الذهبي 
للمنظمين  أرباح  من  يتحقق  لما  وإنما  فحسب،  هذا  ليس  سنوات(، 

والدولة المستضيفة والشركات .

التسعة  إلى خانة  العالم  وكان معهم حق، فقد وصلت  »أرباح كأس 
أصفار، وكانت األرباح في دورة جنوب إفريقيا بالمليارات .. ولم يتحقق 
مثل هذه األرباح للفيفا من قبل ، حيث  بلغت عوائد االتحاد من تنظيم 

البطولة هذا العام أكثر من ثالثة مليارات دوالر.

عائدات بث المونديال  3.3  مليار دوالر 

اقتصاديــــات كــأس العالــــــمملف العدد
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وهذا ما صرح به رئيس االتحاد الدولى لكرة القدم جوزيف بالتر من 
 2010 للعام  أفريقيا  جنوب  في  أقيمت  التي  الكونية  البطولة  خالل 
بمشاركة   32فريقا من جهات األرض  في  الفترة من 11 حزيران و11 
تموز في  البطولة التاسعة عشرة بين بطوالت كأس العالم، وحصلت 
فيها  إسبانيا باللقب للمرة األولى على حساب هولندا بعد فوزها بهدف 

مقابل ال شيء.

الدولي  كأكبر  الكرنفال  )الفيفا( في  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  خرج 
المستفيدين والرابحين من تنظيم بطولة كأس العالم 2010 بجنوب 
الفيفا وجنوب  إلى جانب  الرابحين  أكثر  أن  أفريقيا، وهناك من يقول 
في  ضخت  التي  البضائع  عن  كناية  الصين«،  في  »صنع  هي  إفريقيا 
الكرنفال العالمي وتحديدا »آلة الفوفوزيال التي تعتبر آلة مفضلة عند 

مشجعي كرة القدم.
 

الفيفا الرابح األكبر

جنوب  وأيضًا  البطولة،   تلك  تنظيم  من  األكبر  الرابح  يعتبر  الفيفا 
أفريقيا التي خرجت من البطولة بجمع ما انفقت على تنظيم البطولة 
نحو  راند،  مليار   38 من  يقرب  ما  صرفت  بعدما  العالم  في  األهم 
5,29 مليار دوالر مستفيدة من البنية التحتية التي قامت بها استعدادا 

للبطولة . 

لم  تقتصر االنعكاسات االقتصادية للحدث علي بناء المالعب والمردود 
السياحي وبيع التذاكر وما إلي ذلك من تبعات مباشرة، وإنما كان حجم 
افريقيا  العالم في جنوب  التي صرفت في نهائيات كأس  االستثمارات 
هي األعلى في تاريخ كأس العالم، وتجاوزت التوقعات بكثير، لحكومة 

تعاني من مشاكل مالية وديون ثقيلة.

تسريع وتيرة التنمية

النفقات لم تكن مجرد قيمة ضائعة ومهدورة، بل ساهمت  لكن تلك 
التنمية  في خلق العديد من األنشطة التي عملت على  تسريع وتيرة 
السياحة  أبرزها  ولعل  المضيف،  بالبلد  واالجتماعية  االقتصادية 
التنمية االقتصادية حيث يؤثر  التي  تلعب دورًا أساسيا في  الرياضية 
رواجها بشكل مباشر على اقتصاد ورواج الصناعات واألنشطة الناجمة 
الرياضي  بالحدث  المرتبطة  والسلع  الخدمات  على  فاإلنفاق  عنها، 
الوافدة  والجماهير  المشاركة  الرياضية  للفرق  بالفندق  اإلقامة 
اإلنفاق  هذا  عن  يتفرع  المختلفة،  الجنسيات  من  لفرقها  المناصرة 

سلسلة أخرى من اإلنفاق ومنها: 

والطعام  المبيت  على  اإلنفاق  يشمل  والذي  الفندقية:  الخدمات   -
والغسيل واالتصاالت وسائر الخدمات التي يتطلبها السائح. 
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-  الرحالت السياحية داخل الدول السياحية من وكالء السياحة والسفر 
على اختالف أنواعها. 

-  خدمات المطاعم السياحية، دخول المتاحف.  
-  وسائل النقل السياحي المختلفة، الجوي والبحري والبري 

 - اإلنفاق على المشتريات من المصنوعات التقليدية اليدوية. 

خاصة  الرياضية  السياحية  الحركة  تدفق حجم  زاد  كلما  انه  وال شك   
العام  اإلنفاق  زاد  الدولية  أو  المحلية  سواء  الرياضية  التظاهرات  أثناء 
على السلع االستهالكية وبالتالي إلى ارتفاع معدالت االدخار مما ينشط 
بالطريق  سواء  السياحة  بصناعة  المتصلة  والخدمات  الصناعات  هذه 

المباشر أو غير المباشر.

لصناعات  ا  هذه  في  العمل  نطاق  اتساع  اإلنفاق  ذلك  عن  ويتولد 
المسلم  ومن  السياحة،  بصناعة  والمتصلة  بها  المرتبطة  والخدمات 
جديد  إنفاق  عنه  يولد  جديد  استثمار  كل  أن  االقتصاد  نظرية  في  به 
فرص  خلق  على  تعمل  الرياضية  فالسياحة  جديدة،  دخوال  فينشئ 
عمالة متعددة سواء في القطاع السياحي نفسه مثل شركات السياحة، 
المطاعم، الفنادق، شركات النقل السياحي، محالت بيع الهدايا، محالت 
بيع المصنوعات التقليدية اليدوية.. أو في المجال الرياضي كتبادل أو 

شراء الالعبين والمدربين بين األندية الرياضية المختلفة.

السياحة الرياضية

الدول  من  كثير  في  أجريت  التي  الدراسات  من  عدد  نتائج  خالل  من 
السياحية األوروبية واألميركية حول مدى تأثير السياحة الرياضية على 
األخيرة على  قدرة هذه  السياحية  الدراسات  العديد من  أكدت  العمالة، 

امتصاص العمالة.

إلى  يؤدي  الفنادق  االستثمار في  أن  المكسيك  دراسة في  أكدت  فقد   
في  آخر  قطاع  أي  في  االستثمار  من  اكبر  بمعدل  عمالة  فرص  توفير 

االقتصاد المكسيكي. 

يخلف  فندقية جديدة  بناء غرفة  أن  إلى  أجريت  التي  الدراسات  وتشير 
ثالث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، لذلك فإن األمر يتطلب زيادة 
تلك  خاصة  السياحية  المناطق  لتطوير  الالزمة  الموارد  تخصيص 
المتعلقة بالمناسبات الرياضية المحلية، القارية أو الدولية التي تتمتع 
بمزايا طبيعية ومناخية مثل الشواطئ من خالل الرياضات الشاطئية، 
والجزر والمناطق الصحراوية مثل الراليات كرالي الجزائر، السعودية... 
على  الخاص  القطاع  تحفيز  وأن  الجبال،  تسلق  كمنافسات  والجبلية 
العمالة  فرص  من  يضاعف  المناطق  هذه  في  السياحي  االستثمار 
الجديدة ويحول هذه المناطق النائية إلى مناطق جاذبة للعمالة لسكان 

المجتمعات المحلية.



83

في  لالستثمار  جديدًا  فتحًا  يعد  موسمي،  كنشاط  الرياضية  والسياحة 
والمهرجانات  األنشطة  من  العديد  اقتراح  ويمكن  العربية،  البلدان 
والمسابقات التي من شأنها تنشيط السياحة الرياضية، وخصوصًا في 
العقية، ورم والبتراء، ومن بينها الرياضات المائية وتسلق الجبال، وهي 
خالل  من  المباشرة  وغير  المباشرة  العمالة  فرص  من  تزيد  أنشطة  
والمشروبات  الغذائية  الصناعات  مثل  األخرى  القطاعات  مع  تكاملها 
والتجهيزات  والتأمين  المصارف  وقطاع  الفندقي  األثاث  وصناعة 
الرياضية والتدريب الرياضي الذي يعمل على إكساب فرد معين مهارة 

ومعرفة جديدة.
   

السائحين  ليس من جانب  اإلنفاق  نوعًا من  توفر  الرياضية  والسياحة 
الرياضيين أو غير الرياضيين كعائالت الرياضيين والمهتمين باألحداث 
والجمهور  والمناصرين  السياسة  ورجال  والصحفيين  الرياضية 
الرياضي الداخلي،  وإنما من قبل المستثمرين والدولة كاإلنفاق على 
والمنتجعات  اإلجازات  وقرى  الفنادق  مثل  السياحية  المشروعات  إنشاء 
الشاطئية ومدن األلعاب الترفيهية وكذلك اإلنفاق على مشروعات البنى 
العالقة،  ذات  الرياضية  والمركبات  العامة  الخدمات  ومرافق  األساسية 
وهذا اإلنفاق يؤدي إلى تنشيط الحركة االقتصادية بصورة ملموسة، 
وهو ما يمكن رصده في الحركة الناشطة التي تقوم بها قطر الستقبال 

البطولة الكونية العام 2022 .

عائدات نهائيات كأس العالم

إن ناتج النشاط السياحي هو قيمة بيع المنتج السياحي المباع إلى أعداد 
أخرى،  لدول  عادة  المنتمين  الرياضيين  غير  أو  الرياضيين  السائحين 
السياحية  رغباتهم  إشباع  نظير  الصعبة،  بالعمالت  يدفعون  والذين 

سواء كانت ثقافية أو ترفيهية أو علمية أو بيئية.

وتعتبر السياحة الرياضية مصدرا من مصادر الدخل، وتقاس أهميتها 
االقتصادية بحجم تأثيرها على ميزان مدفوعات الدول.

المالية  وزير  قال  فقد  إفريقيا  جنوب  في  العام  بطولة  صعيد  وعلى 
براقين جوردهان إن عائدات نهائيات كأس العالم لكرة القدم لالقتصاد 
القومي للبالد  ما يعادل  4,9  مليار دوالر وهو مبلغ يزيد علي المبالغ التي 
انفقتها جنوب افريقيا استعدادا الستضافة المونديال، وهو بالفعل ما 

تحقق في الجردة النهائية لميزان الواردات .

فقد حقق قطاع السياحة في جنوب أفريقيا مكاسب اقتصادية قوية من 
خالل كأس العالم ومشجعي كرة القدم، وتلقى االقتصاد دعمًا قويًا مع 
إقبال المشجعين لكرة القدم من الخارج، حيث ازدهر نشاط المطاعم 

والمقاهي.
العام 2002 قد  الذي بدأ في قفزاته  الرياضة  إن سوق االستثمار في 
ارتفع بسرعة صاروخية العام 2006 وتحديدا في ألمانيا الذي أدى إلى 
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المقاهي كانت متنفس األردنيين في هذا العرس الكروي

رفع توقعات  النمو اإلقتصادي بنسبة 0,5 % في قطاعات البنية التحتية 
والسياحة والخدمات األمنية التي تعد أكبر المستفيدين من هذا الحدث 
الرياضي العالم،  وحققت ألمانيا عائدات ال تقل عن عشرة مليار يورو، 
وإن ما تحقق من أرباح في جنوب إفريقيا يفوق بخمسين في المئة ما 

تحقق في كأس العالم بألمانيا.

البث التليفزيوني وريع االعالنات 

ولم تعد الكرة المستديرة مجرد اللعبة الشعبية األولي في العالم والكالم  
لجوردهان ولكنها أصبحت إحدى الصناعات المعاصرة التي تشارك فيها 
الدول والمؤسسات ورجال األعمال لتحقيق أرباح طائلة يأتي مردودها 
ولم  االعالنات ,   وريع  التليفزيوني  البث  حق  بيع  من  أساسية  بصورة 
ينس  ما تحصل عليه االتحادات الرياضية الوطنية والعالمية من عائدات 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أرباح  تبلغ  حيث  االرباح ,   هذه  من  ضخمة 
افريقيا  جنوب  مونديال  في  البث  وحقوق  واالعالن  الدعاية  من  الفيفا 
وصل  3,3  مليار دوالر أنفقت منها  2  مليار علي برامج التطوير والدعم 

المالي لالتحادات الوطنية ومبلغ 700  مليون دوالر الدارة المونديال في 
جنوب افريقيا وباقي المبلغ دخل خزينة االتحاد الدولي.

خبراء اقتصاديون يؤكدون ان المبالغ التقديرية ضختها الدورة الحالية 
لالقتصاد الجنوب افريقي )تعداده  44  مليون نسمة(، سوف يصل نحو 
ألف  إلى 500   للمونديال  الزائرين   2  مليار دوالر من خالل وصول عدد 
االقل  على  دوالر  آالف  المتوسط  4   في  منهم  أنفق كل  تقريبا  نسمة 

خالل فترة البطولة.

مونديال  أن   »الصحافة«  ل  قال  الفيفا  عام  سكرتير  فالك  جيروم   
الفيفا  حققته  عما  بنسبة %50   زاد  تجاريا  نجاحا  حقق  افريقيا  جنوب 
العالم على أرض  اقامة بطولة كأس  ان  في مونديال  2006  موضحا 
افريقية ألول مرة في التاريخ لم يمنع ,  أيا من شركات الفيفا االعالنية 

من وقف دعمها للبطولة . 
حققت  عام  2002  واليابان  كوريا  في  العالم  كأس  بطولة  وكانت 

مكاسب تقارب الـ 4  مليارات . 
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فرص عمل

في جردة حساب لميزان األرباح والنفقات نجد أن جنوب إفريقيا استثمرت 
كأس  تنظيم  أجل  من  يورو  مليون  وستمائة  مليارات  من خمسة  أزيد 
خصيصا  بناؤها  تم  جديدة  مالعب  عشرة  منها:  أراضيها،  على  العالم 
والتقليص من  االقتصاد  األول كان دفع عجلة  والهدف  التظاهرة  لهذه 
التي  افريقيا  جنوب  مجتمع  طبقات  مختلف  بين  االجتماعية  الفجوة 
تحتل المرتبة 129 بين 182 دولة حسب التقرير األخير لألمم المتحدة  

للتنمية البشرية. 

المالعب  بناء  على  كهذا  للحدث  االقتصادية  االنعكاسات  تقتصر  وال 
والمردود السياحي ومبالغ بيع التذاكر، وما إلى ذلك من تبعات مباشرة. 
ثمة العديد من األنشطة الجانبية ساهمت على حد متابعين  في تسريع 

وثيرة  التنمية االقتصادية واالجتماعية.

وحسب وزاراة االقتصاد والمالية والعمل في بريتوريا، فقد اتاح تنظيم 
»مونديال 2010« نحو  129 ألف فرصة عمل، من بينها 50 ألف عمل 

ورسوم  ضرائب  من  دوالر  مليار   2,5 مجموعه  ما  واستحصال  دائم، 
إضافية. 

وتشير الحسابات إلى أن كأس العالم في جنوب أفريقيا قد حقق أرباح ما 
يقرب من عشرة ماليين يورو، وأن إقامة الزائرين األجانب في الفنادق، 
ورحالت الطيران الداخلية، والرحالت، والهدايا التذكارية، وما إلى ذلك، 
قد حققت ما يقرب من 1,2 مليون يورو. وقد ازدادت عوائد مصاريف 
استخراج تأشيرات الدخول بنسبة 65% )حوالي 51,000 زائر في اليوم( 

خالل األسابيع الثالثة األول من شهر يونيو.

البطولة قد أعادت  الرئيسية هي حقيقة أن هذه  العوائد  وكانت  أهم 
وعالوة  والدولي.  الوطني  الصعيدين  على  أفريقيا  جنوب  إلى  الثقة 
على ذلك، فإن األعمال التجارية والمستهلكين داخل جنوب أفريقيا قد 

اكتسبوا الكثير من الثقة في االقتصاد المحلي.
 وتشير البيانات الصادرة من غرفة التجارة الجنوب أفريقية مؤخرًا إلى 
أن ‘مؤشر ثقة المستهلكين‘ قد ارتفع من 82 نقطة إلى 84,4 نقطة في 

الفترة ما بين حزيران واألسبوع األول من شهر تموز.
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وتتوقع حكومة جنوب أفريقيا أن السياحة خالل السنوات القادمة  والتي 
تعتمد على النمو بمقدار 8,2% في المنتج الداخلي سوف تستفيد كثيرًا 
من البطولة لقد أظهر كأس العالم لكرة القدم أمام المليارات من جميع 
أنحاء العالم ما يمكن أن تقدمه جنوب أفريقيا، ومنها السياحة على سبيل 

المثال.  

وتأكدت هذه النتائج من خالل العديد من الدراسات. حيث أظهرت دراسة 
الوجهات  أهم  أحد  كيب،  ويسترن  مقاطعة  حكومة  أجرتها  مسحية 
السياحية في جنوب أفريقيا، حول كأس العالم أن 98% من المستجيبين 
سوف يعودون إلى جنوب أفريقيا. وقد صرح ثلثا هذا العدد أنهم سوف 

يجلبون معهم أصدقاءهم وعائالتهم المقيمين معهم.

كما أظهرت دراسة أخرى أن أكثر من 92% من 774 شخصًا قد تم إجراء 
عند  أفريقيا  جنوب  بزيارة  يوصون  سوف  بأنهم  صرحوا  معهم  مقابلة 
عودتهم إلى أوطانهم. فضاًل عن أن 96% سوف يرغبون في العودة مرة 

ثانية. 
االستثمار الرياضي

قد ال يختلف اثنان أن االستثمار الرياضي أصبح جزءا مهما في المنظومة 
لرجال  االستثمارية  المحفظة  لتنويع  إغراء  يمثل  وأصبح  االستثمارية 
األعمال، إضافة إلى األهداف األخرى التي تخدمها . ولذلك فال عجب أن 
نرى أن حقوق البث التلفزيوني التي دفعتها شبكة سكاي التلفزيونية 

 1,8 على  تزيد   2013 إلى  لموسم 2010  اإلنجليزية  األندية  لبطولة 
عام  جنيه  مليون   200 تتجاوز  ال  كانت  بينما  استرليني،   جنيه  مليار 

1992 ولمدة خمس سنوات.

 )  ART ( قناة  على   ) الرياضية  الجزيرة   ( قناة  استحواذ  تكلفة  أن  كما 
وسبعمائة  مليارين  بلغت  التلفزيوني  البث  حقوق  على  وحصولها 
وخمسين مليون دوالر كما ذكرت صحيفة إخبارية قطر اإللكترونية  في 

خبر حصريّ لها.

وكانت االعالم والقمصان تباع بأسعار خيالية ألنها تحمل اسم مورينو 
أو غيره من الالعبين. 

وعشية المباريات  كانت محال مالبس الرياضة على جادة الشانزيليزيه 
بأسعار  الفرنسيين  الالعبين  أسماء  وعليها  القمصان  تبيع  الباريسية 

خيالية.
ألف   250 عن   تزيد  مبيعات  فرنسا  في  التلفزيونات  بائعو  حقق  كما 

جهاز تلفزيون إضافي بشاشة مسطحة لمتابعة المباراة.
المباراة،  لبث  يورو  مليون   120 فرنسا  في  للتلفزيون  األولى  القناة 
فيها،  والمشاركة  المباراة  بحسب  تختلف  البث  خالل  اإلعالنات  وأسعار 
وحسب الصحف الفرنسية تتضاعف اسعار اإلعالنات خالل البث اذا بقي 
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فماذا عن  لفرنسا  المباراة. هذا فقط  الفرنسي في  »األزرق«  الفريق 
بقية دول العالم من أوروبا الى الواليات المتحدة الى دول آسيا والدول 

العربية؟

وهناك ايضًا اختيار الشركات التجارية لنجوم اللعب في كرة القدم كما 
في كرة المضرب والرياضات األخرى التي دخلت أيضًا في خانة التجارة 

والصورة التجارية العالمية لصانعي اللباس الرياضي واألحذية.

الرياضية  والتجهيزات  المالبس  شركات  بين  التنافس  سياق  وفي   
واأللبسة  لألحذية  المعروفة  أديداس  شركة  حصلت   فقد  العالمية 
و  بينما حصلت  »نايك« على 9 فرق  لباس 12 فريقًا  الرياضية على 

»بوما« على سبعة.

أعباء كبيرة 

يرى بعض المحللين أن المونديال يوّلد خسائر اقتصادية ويسبب في 
استضافت بطولة  التي  فاليابان  المحلي،   االقتصاد  كبيرة  على  أعباء 
فاتورة  اليوم  تدفع  تزال  ما  الجنوبية  باالشتراك مع كوريا  عام 2002 
المادية  األرباح  بكثير  تفوق  العالم  لكأس  بنتها  التي  للمالعب  صيانة 
للمباريات التي جرت عليها. وبلغت الخسائر السنوية لتلك المنشآت ستة 

ماليين دوالر، تعوضها الحكومة من عوائد الضرائب .

في ألمانيا، فقد شهدت البالد خالل استضافتها لكأس العالم عام 2006 
إذ  التذكارية،  والمواد  والمشروبات  األغذية  مبيعات  في  كبيرة  طفرة 
هذه  اختفت  ما  سرعان  ولكن  دوالر،  مليار   2,6 إلى  المبيعات  ارتفعت 

الطفرة بمجرد انتهاء البطولة .   

في  الرياضية،  النتائج  من  أهمية  أكثر  للحدث  االقتصادية  الرهانات 
المردود  تقدير  لكن  المونديال.  ومداخيل  مردودية  خاصة  ذاتها  حد 
السياسية  القيادات  تتعمد  الحدث،  قبل  أنه،  فيه هو  ما  صعب وأصعب 
بهدف  المرتقبة، طبعًا  المداخيل  والمبالغة في تصوير  »نفخ«األرقام، 
شعبية  ومساندة  جماهيرية  تعبئة  على  والحصول  الحدث،  »تمرير« 

أكبر. 

الزوار عن نصف  عدد  زاد  التي  إفريقيا  بجنوب  العالم  كأس  دورة  في 
مليون سائح، طرحت  نحو 700 ألف تذكرة خالل شهري أذار ونيسان من 
العام  2009 وأعلن تقديم 120 ألف تذكرة بسعر مخفض للمقيمين 
في جنوب أفريقيا والسماح لنحو 40 ألف عامل – ممن شاركوا في بناء 
البطولة  عليها  ستقام  التي  المنشآت  من  وغيرها  الرياضية  المالعب 
دوالرا   80 بين  ما  التذاكر  سعر  تراوح  مجانا،  المباريات  بحضور   –
ولمباريات الدور األول في البطولة و900 دوالر لمباريات الدور النهائي، 
فيها  بما  الدوري،  على  دوالر  مليار   2 إلى   1,5 نحو  المصاريف  وبلغت 
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وصلت  »أرباح كأس العالم إلى خانة التسعة أصفار

700 مليون دوالر صُرفت في جنوب إفريقيا، ونحو1 مليار على برامج 
التطوير والدعم المالي لالتحادات الوطنية إلى جانب مشاريع أخرى . 

فرغم  العالم،  لكأس  االقتصادية  الكعكة  من  نصيب  لهم  الالعبون 
»المكانة«  بتلك  للفوز  بلده  وأهل  جمهوره  مع  يحرص  فريق  كل  أن 
الرياضية، وتحقيق المتعة المرتبطة بأن يحوز على كأس البطولة، فإن 
الالعبين يحرصون أيضا على الوصول - كأي صاحب حرفة مهنية - إلى 
هدف آخر يتمثل في »األجر المالي« المتحقق في نهاية المطاف، الذي 
يرتفع على قدر ما تبديه األقدام والرؤوس من مهارات توصل الفريق 

إلى يوم المباراة النهائية الحاسمة.

مكافأة مالية

في ألمانيا على سبيل المثال يتقاضى محترف كرة القدم مكافأة مالية 
االفتتاحية  الدورة  الفريق  تجاوز  ما  إذا  دوالر  ألف   25 تناهز  إضافية 
الفرق  التصفية بين  إلى مباريات  إذا وصل  ألفا  األولى، ويتقاضى 35 
الثمانية اأُلوَل، ومبلغ 60 ألفا عند الوصول إلى الدوري الرباعي، و70 
ألفا إذا ما تجاوزه إلى يوم الحسم في المباراة النهائية، وهنا يرتفع ثمن 

المشاركة في المباراة إلى 130 ألف دوالر، مع عالوة إضافية تبلغ 90 
ألفا في حال الفوز بالبطولة فعال.

احتماالت فوز فريقهم  االقتصادية على  الالعبين  استفادة  وال تقتصر 
بالبطولة أو التقدم ألحد أدوار التصفيات، فكل العب يسعى إلى تسويق 
يدفع  ناد  في  احتراف  عقد  على  والحصول  العالم  كأس  في  مهاراته 
يتفاوض  -الذي  العب  كل  أعمال  مدير  فيسعى  الدوالرات،  ماليين  له 
باسمه- للحصول على »أفضل الشروط« المالية والتجارية، واالستفادة 
البضاعة« بالماليين،  من الفرص السانحة، والتي قد تتمثل في »بيع 

وهي في هذه الحالة »مهارة قدمي الالعب الرياضي ورأسه«.

وليس هذه هي الفائدة الوحيدة، حيث تتنافس الشركات على تسجيل  
الشاشة  ليمأل  الفريق  أعضاء  قمصان  على  شعارها   ووضع  اسمها 
على  أو  العدسات،  عليهم  تُسّلط  عندما  العالم  أنحاء  في  الصغيرة 

مشاركة العب معروف في » فيلم دعائي«.
فعالم  أيضا؛  بسيطا  ليس  الدعاية  عبر  المتحقق  المالي  المصدر 
الرياضة عموما ينفق أكثر من ثالثة مليارات دوالر في قطاع الدعاية، 
من  مليارات  ثالثة  دخل  على  يزيد  مبلغ  وهو  الفيفا،  لتقديرات  طبقا 
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البشر األفقر من سواهم في الوقت الحاضر، كما يزيد أضعافا مضاعفة 
على ما ينفق في ميادين الدعاية لقطاعات قد تبدو ذات أهمية أكبر من 

»لعبة الكرة« مثل القطاعات الثقافية أو ميادين البحوث العلمية.

وسائل اإلعالم

إيراداتها من  األولى على  الدرجة  تعيش في  اإلعالم  وأصبحت وسائل 
يُتابع من بطوالت رياضية، وفي  ما  أثناء فترة بث  الدعائية  اإلعالنات 
النوادي  في  اإلداريين  المسؤولين  حوّل  ما  وهو  القدم.  كرة  مقدمتها 
الحديث  ويدور  األول،  الطراز  من  أعمال«  ورجال  »تجار  إلى  الرياضية 
التليفزيوني المباشرة  على »أرقام خيالية«.. وكانت قيمة حقوق البث 
الميالدية،  والسبعينيات  الستينيات  في  ماليين  بضعة  حدود  في 

فارتفعت حتى وصلت إلى المليارات .

من  انه  بالفعل  المحللين  بعض  إعتقد  ،فقد  سبق  ما  الى  وإستنادا 
المرجح ان تكون عائدات نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا سلبية 
وليس كما كان متوقعًا.وحسب التقرير المطول والمكون من 32 صفحة 
الخاص بنهائيات كأس العالم الذي نشره بنك االتحاد السويسري ،فان 
كاس  نهائيات  استضافة  مصاريف  كافة  تتحمل  قد  افريقيا  جنوب 

العالم، في حين ان الفوائد محدودة جدأ. والذي زاد الطين بلة في جنوب 
افريقيا هو ذلك االضراب الذي قام به العمال للمطالبة بزيادة أجورهم 
وانخفاض حاد في عدد السياح االجانب. حيث توقع الخبراء ان يصل عدد 

سياح االجانب لكأس العالم في جنوب افريقيا أقل من مليون سائح.

إذا من هو اكبر المستفيدين من كأس العالم جنوب افريقيا ؟ فهل هي 
العالم،  في  القدم  كرة  تحكم  التي  العليا  الهيئة  الفيفا  تعتبر  الفيفا؟ 
وتحافظ على عائدات ثابتة عن طريق حقوق البث التلفزيوني.وتشير 
البيانات الى انه في عام 2009، بلغت ارباح الفيفا حوالي 196 مليون 
وال  المالية،  االحتياطات  امريكي من  دوالر  مليار  يقرب من  وما   ، دوالر 
عجب ان وصفتها بعض وسائل اعالم رياضية بأنها اشبه بـ » مجلس 

ادارة شركة«.

ومن جهة اخرى ، فقد حلل بعض الشخصيات السياسية ذلك قائلين، ان 
تأثير نهائيات كأس العالم في جنوب افريقيا ال يقتصر فقط على كرة 
القدم العالمية ، بل حتى على االقتصاد العالمي حيث توقعت الشعوب ان 
كأس العالم سيدفع باالقتصاد في جنوب افريقيا خاصة والقارة االفريقية 
عامة. هناك كثير من الرابحين في الكرنفال العالمي، وأولهم الشركات 

الصينية، وشركات الطيران، الفضائيات واإلعالن. 
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شركة سليمان العمايرة...
التكامـــل فــي صناعة الدواجــن

بدايتها كانت كشركة تهتم في تجارة  تاسست في عام 1977، 
شركات  كبرى  من  اليوم  لتصبح  االعالف،  أنواع  وجميع  الحبوب 

صناعة الدواجن في األردن.

شركة سليمان العمايرة التي استمرت في بداية عملها بالتخصص 
في تجارة الحبوب أخذت بتطوير اعمالها وتوسيع نشاطاتها لتدخل 
مجاالت عديدة اهمها تربية الدواجن، فهي وبحسب  رئيس مجلس 
ادارتها سليمان العمايرة انشأت الشركة عددًا من المزارع خاصة 

تمتلك  حيث  المفرق،  محافظة  في  بلعما  منطقة  في  لألمهات 
أم  طير  الف   150 تبلغ  انتاجية  بطاقة  لالمهات  مزارع  الشركة 

النتاج ما يقارب 18 مليون صوص الحم سنويا.

وقال العمايرة خالل حديثه لـ«النشامى« ان في الشركة ما يقارب 
والهندسية  االدارية  الكوادر والتخصصات  70 موظفًا من جميع 
خدمة  في  تساهم  حيث  االخرى،  العمالة  الى  اضافة  والطبية 
الشبابية  والهيئات  الخيرية  الجمعيات  ودعم  المحلي،  المجتمع 

العمايرة: الشركة تمتلك مزارع لألمهات النتاج 18 
مليون صوص الحم سنويا

االستثمـــار فــي صناعــة الدواجــنملف العدد
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والتعليمية في المملكة، كما وتقوم الشركة بدعم مراكز البحث 
النهوض  في  بالمساهمة  االنخراط  من  كنوع  وذلك  العلمي 

بالحياة الثقافية والعلمية وكجزء من واجبها والتزامها الوطني.

قامت  حيث  باالنجازات،  حافلة  الشركة  عمل  مسيرة  ان  وأضاف 
في عام 1980 باولى خطواتها استيراد االعالف والمواد االولية 
الالزمة لها في عملها من جميع دول اوروبا، كما قامت في عام 
1990 بانشاء فقاسات النتاج الصيصان بطاقة بلغت 300 الف 
تبلغ  انتاجية  بطاقة  لتصبح  توسعتها  تم  حيث  شهريا،  صوص 

مليون صوص شهريا.

بتسويق  تقوم  الشركة  ان  الشركة  ادارة  رئيس مجلس  ويشير 
المنتج الى كافة المزارع الموجودة في المملكة، اضافة الى تصدير 

بيض التفريخ الى دول الجوار.

ويستمر العمايرة بالحديث عن مسيرة عمل الشركة، ليقول بانه 
في عام 2000 قامت بانشاء مصنع لالعالف بطاقة انتاجية تبلغ 

دينار،  مليون  بلغت نصف  اجمالية  الساعة وبكلفة  10 طن في 
بحيث يقوم المصنع بتزويد مزارع المملكة بأفضل أنواع االعالف.

وحول الخطط المستقبلية للشركة، اكد العمايرة أنها تسعى الى 
االنتاج، ولتحقيق  للدواجن لتكمل من خالله حلقة  انشاء مسلخ 
الذاتي  االكتفاء  وهي  الشركة  مسيرة  في  نقطة  اهم  بذلك 
القطاع، حيث من  المختص في هذا  العمل واالنتاج والعمل  في 
خالل نجاحها في العمل فانها تسعى بالنهوض بالمستوى العام 

وبسمعة قطاع زراعة الدواجن في المملكة.

وانتقل العمايرة خالل حديثه الى الوضع االقتصادي في المملكة 
الحيوي،  القطاع  هذا  على  العالمية  المالية  االزمة  تأثير  ومدى 
االخرى  القطاعات  من  كغيره  الدواجن  زراعة  قطاع  بان  ليقول 
بدوره  تأثر  والذي  للمملكة  الكلي  لالقتصاد  والمكونة  الموجودة 
بتداعيات االزمة المالية العالمية، لكن هذا التأثير كان بنسب اقل 

من غيره التي شهدتها القطاعات االخرى.
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»األمازون« ...الحداثة والتطور ينسجمان 
بالخبـــرة والكفــاءة فـي الصناعـات الخشبيـة

تتميز بتقديم الخدمات المتميزة للزبائن، خاصة خدمة ما بعد البيع 
لضمانة المنتج بعد التسليم، مستخدمة أفضل المواد الخام، حيث 

تستمد خبرتها التي جمعتها عبر 20 عامًا لخدمة الزبائن.

تصميم  في  المتخصصة  الخشبية  للصناعات  االمازون  شركة 
المطابخ وخزائن الحائط وغير من المنتجات، هي بحسب مديرها 
العام هيثم أبو شنب تستخدم االكسسوارات ومستلزمات التصنيع 
التي تمنح المنتج قيمة اضافية، ومن هنا تبرز مطابخ الشركة عن 

منافسيها في القطاع.

ويقول أبو شنب ان القطاع يشهد منافسة كبيرة بين العديد من 
الشركات الكبرى التي تمتلك الخبرة الكبيرة، اال ان »االمازون« لها 
من السمعة الطيبة الكثير تستطيع من خاللها الوقوف بقوة في 
وجه هذه المنافسة، حيث تقدم التنوع في منتجاتها اضافة الى 

العديد من الخدمات الفريدة خاصة خدمة ما بعد البيع.

ويبين ان الشركة تقوم بانتاج المطابخ بكافة انواعها من البلوط 
 ،B.V.C والـ والفورمايكا  البلوط  والكرز وقشرة   Maple وخسب 
وخزائن  فرنسا،  من  مستوردة  حائط  خزائن  كذلك  تقدم  كما 

أبو شنب: نبتعد عن التقليد في العمل ولدينا 
خطة طموحة للتوسع خارج المملكة

االستثمــار فــــي احتياجــات العقــارملف العدد
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الحمامات ومستلزمات المطابخ من طاوالت وكراسي وغيرها.

تبتعد  بانها  ليؤكد  الشركة،  ميزات  عن  لمحة  شنب  أبو  ويقدم 
والمنتج  الخام  المواد  اجود  وتستخدم  العمل،  في  التقليد  عن 
النهائي الفريد والذي ينال رضا الزبون دائما، كما وتقدم الشركة 
للزبائن، حيث تركز على خدمات ما بعد  خدمات »غير متوقعة« 
البيع لضمان المنتج بعد التسليم، مستخدمة أفضل المواد الخام 

الداخلة في صناعة المنتجات.

كما وتتميز الشركة بوجود خطوط انتاج تساعد في تلبية الطلب 
الموجود وتغطته في السوق، اضافة الى امتالكها معرضًا خاصَا 

يتم فيه عرض المنتجات بطريقة جاذبة.

وحول االسعار التي تقدمها »االمازون للصناعات الخشبية«، اكد 
أبو شنب أن أسعارها مقارنة مع جودة منتجاتها هي معقولة ال بل 
منافسة لما تقدمه الشركات االخرى، مشيرا الى ان زبائن الشركة 

هم من شريحة معينة من المجتمع.

وكشف أبو شنب ان الشركة وضمن خططها المستقبلية، فانها 

أو السوق  المجتمع  الى أكبر شريحة من  تسعى جاهدة للوصول 
األردني، عبر طرح المنتجات المتنوعة والعديدة من المطابخ التي 
تلبي حاجات المستهلك األردني، كما وتسعى الى التوسع واالنشار 

خارج المملكة عبر طرح منتجتها في أسواق الدول المجاورة. 

وحول طبيعة وواقع الحياة االقتصادية في المملكة، اكد أبو شنب 
انه جيد مقارنة مع الدول االخرى المجاورة او حتى العالمية وذلك 
االستثمارات  في جذب  الثاني  اهلل  عبد  الملك  لجهود جاللة  ثمرة 
ساهمت  حيث  واالجانب،  العرب  والمستثمرين  االموال  ورؤوس 
المشاريع االستثمارية التي تم استقطابها داخل األردن في التقليل 
من البطالة ورفع مستوى الجودة في المنتجات بما يعود بالمنفعة 

للمستهلك.

وأشار الى وجود بعض المالحظات السلبية على الواقع االستثماري 
في األردن الذي يجب الوقوف عندها والعمل على ايجاد الحلول لها، 
والقوانين »غير  التشريعات  ان هنالك بعض  أبو شنب  أكد  حيث 
بعض  وجود  الى  اضافة  المسثمرين،  امام  توضع  التي  واضحة« 
القوانين المتغيرة وغير ثابتة التي تشكل ارباكًا يحد من طموحات 

المستثمرين في توسيع مشاريعهم.




