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العقـــــار.. ســـــوق المستقبـــــل
رئيـــس التحريـــر : علـــــي عمايــــرة

أكثر  ومن  األردن،  في  واإلنتاجية  التجارية  الفعاليات  أنشط  من  األردن  في  العقارية  السوق  تعد 
الحاجات الحيوية اتصااًل بالجمهور، وهي سلعة تتصف بـ »اآلمان« وصغر حدود المغامرة، فهي كما 

يقول المثل الشعبي: »ال تشرق وال تغرب«.

 وتأتي أهمية السوق العقارية أيضًا في كونها من المناشط  ومصادر الثروة التقليدية، تقوم في 
فلكها عشرات الصناعات اإلنتاجية والنشاطات الخدمية، وتستوعب آالف العاملين من المستويات 
والعربية  المحلية  واالستثمارات  األموال  رؤوس  الستقطاب  فضاء  تشكل  كما  المختلفة،  الفنية 

والعالمية.
يقام في دبي  الذي  األردني في سيتي سكيب دبي  العقارات  أهمية مشاركة قطاع  تأتي  من هنا 
في مطلع شهر اكتوبر ، لتوكيد حيوية القطاع بالحضور العربي واإلقليمي، وتتيح للعاملين في 
القطاع مراكمة الخبرات والمقارنات والمقايسات مع األسواق المضارعة، كما تتيح فتح أفاق جديدة 
الدخل  لخدمة  والصناعية  السياحية  أخرى، ومنها:  العالقة مع قطاعات  العقارات، وتشبيك  لسوق 

الوطني.
ويعود  العالمي،  االقتصاد  في  االنكماش  منذ  ملحوظًا  نموًا  األردنية  العقارية  السوق  سجلت  لقد 
بفائدة  خزينة  سندات  إصدار  تحفيز  وخطة  الحكومة،  ومساهمة  المصارف،  من  لتمويل  الفضل 
به  يتمتع  الذي  االستقرار  عن  واألجانب،  فضاًل  العرب  للمستثمرين  تسهيالت  وتقديم  منخفضة 

األردن. 
وكان من نتيجة ذلك أن سجلت المبيعات ارتفاعًا في األسعار بنسبة تتراوح بين 1 ٪ و 3 ٪ ، فيما قفزت االيجارات الى 4 ٪. بلغت إيرادات دائرة األراضي 

والمساحة خالل النصف األول 201.2 مليون دينار، بزيادة نسبتها 7٪ مقارنة بالنصف األول من عام 2007.
وقدر حجم القطاع من إنشاء أو بيع بـ 2.9 مليار دوالر سنويا مع توقعات بارتفاع الرقم إلى 4 ماليين دوالر خالل عامين.

بينما قدرت حاجة األردن السنوية من المساكن بـ 40 الف وحدة، أنتج منها خالل العام الماضي أقل من 50 في المائة من المطلوب.
ومع أن سوق العقارات األردنية تراجعت  بمعدالت طفيفة في الربع األول من هذه السنة، مقابل استقرار بعض القطاعات لجهة اإليجارات والقيمة، إال 
أن السوق لم تفقد روح المبادرة والحيوية، وسجل السوق استقطابًا للرساميل العربية، حيث تعد االستثمارات الكويتية ثاني أكبر مالك العقارات من 

غير األردنيين في السنوات الماضية.
ويتوقع متابعون أن يرتفع العدد اإلجمالي لحاجة األردن السنوية من الوحدات العقارية، البالغة 40 ألف شقة الستيعاب الطلب الناجم عن ازدياد أعداد 

السكان لتلبية الطلب المتنامي من المغتربين األردنيين. 
وبلغ عدد عقود الشقق المباعة واألراضي للمستثمرين غير األردنيين 4810 عام 2009، منها 1889 للشقق و2921 لألراضي، وصلت قيمتها السوقية 
ة  إلى 271 مليون دينار بارتفاع نسبته 35 في المئة مقارنة بعام  2008.  واحتلت الجنسية العراقية المرتبة األولى في مجموع 1400 مستثمر، والجنسّي

الكويتية المرتبة الثانية بمجموع 1219 مستثمراً، والجنسية السعودية ثالثة بمجموع 402 مستثمر.
إن المشاركة في سيتي سكيب ال تتوقف عند ما يمكن أن يتحقق للقطاع من مردود مادي، بل يتصل األمر أيضًا بالتأسيس للمستقبل الذي يمكن أن 

تكون عليه السوق في الخريطة العربية والعالمية.
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تظهر  متنوعة،  وسياحية  عقارية  مشاريع  لألمالك  دبي  لألردن 
المدرك  الوطني  الحسّ  من خالل مواصفات وأهداف مشاريعها 
لألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وتؤكد على وعي واضح 
بكيفية اختيار المناطق التي تحقق من خاللها أهدافها التنموية. 

ومن ضمن مشاريع الشركة العمالقة مشروع دبين السياحي، 

صديٍق  استثماري  سياحي  مشروع  أول  كونه  اهميته  وينعكس 
للبيئة في منطقة دبين، وأضخم المشاريع التي تشهدها منطقة 
لألمالك،  دبي  األردن  شركة  بتنفيذه  تقوم  حيث  األردن؛  شمال 
المتخصصة في  األردن دبي كابيتال  االستثماري لشركة  الذراع 

االستثمار السياحي والعقاري.

تجــارب عقاريــــة جديــدة تقــدم مـــن 
خاللهـــا األردن دبـي لألمــالك قيمــــة 
واضحــة للمسيــرة التنمويـة في األردن

الخالـــدي: ستعمــل مشاريعنــا علــى تنمية القطاع 
العقــاري والسياحــي وجـذب االستثمار إلى المنطقة

ملـــــــف العـــــــدد
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المؤسسة  مع  استراتيجية  بشراكة  يقام  الذي  المشروع  ويهدف 
العامة للضمان االجتماعي، إلى تحفيز السياحة الصديقة للبيئة، 
اإلقليمي،  المستوى  على  السياحية  األردن  بمكانة  واالرتقاء 
إضافة إلى إبراز مكانة منطقة دبين وشمال األردن على خارطة 
لموقع  والتنموي  البيئي  الجانبين  مراعاة  مع  المحلية،  السياحة 

االستثمار. 

الوجهات  على  التنوع  إضفاء  السياحي  دبين  مشروع  شأن  ومن 
كموقع  دبين  منطقة  إبراز  إلى  إضافة  األردن،  في  السياحية 
سياحي وكنز وطني، فيما سيعزز من قدرة قطاع السياحة على 

المساهمة في تنمية االقتصاد الوطني األردني.

لألمالك  دبي  األردن  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وبحسب 

الخالدي  ناصر  والعقاري،  السياحي  االستثمار  في  المتخصصة 
بالمعايير  االلتزام  تم  فأنه  لـ«النشامى«  حديثه  خالل  أكد  الذي 
المشروع؛  تنفيذ  العالم خالل  المتبعة حول  البيئية  والمواصفات 
ألفضل  بتبنيها  ومعروفة  رائدة  مؤسسات  مع  التعاقد  تم  فقد 
على  وتسويقه  لتنفيذه  للبيئة  الصديقة  المستدامة  الممارسات 
السياحية،  للمنتجعات  أمان«  »مجموعة  منها  العالمي،  الصعيد 
وشركة  المشروع،  وتشغيل  إدارة  في  كشريك  ستعمل  التي 
»عمون األردنية لإلنشاءات«، والتي تم التعاون معها للبدء بتنفيذ 

المرحلة األولى منه. 

دبين  منتجع  مشروع  يجذب  أن  المتوقع  من  أنه  الخالدي  وقال 
السياحة األجنبية إلى شمال المملكة، بفضل المواصفات العالمية 
والمزايا المتعددة التي يتمتع بها، باإلضافة إلى أنه سيعمل على 

الخواجـــا: نقـــل وإعــادة زراعــــة األشجــار ضمــــن مشــــروع 
دبيــن إنجـاز استثمـاري وبيئـي مهمّ وغير مسبوق في المملكة
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تشجيع السياحة الداخلية في المملكة، فيما سيساهم في تعزيز 
البيئة االستثمارية والسياحية األردنية. 

كما وأشار إلى أن الشركة قامت بإجراء دراسة مستفيضة حول 
المشروع، خلصت إلى أن مشروع دبين السياحي سوف يتمكن من 
تحقيق نقلة نوعية في المشاريع السياحية الضخمة في األردن، 
مؤكدًا في الوقت نفسه أن السياسة المتبعة في الشركة تقتضي 
فيها  الدخول  تنوي  التي  المشاريع  حول  مسبقة  دراسات  بإجراء 

فيما يتعلق بقدرة المشروع على النجاح والمنافسة.

وعن مرحلة تسويق المشروع، قال الخالدي أن الشركة حريصة 
على تبني الطريقة المناسبة لتسويق المنتجع بما يليق بحجمه؛ 
Aman Resort؛  أمان  شركة  مع  باالتفاق  الشركة  قامت  حيث 
والتشغيل،  التسويق  مجال  في  متخصصة  عالمية  شركة  وهي 
للمشروع،  والترويجية  التسويقية  المهام  مباشر  بشكل  لتتولى 
إضافة إلى إدارته بما يليق بمواصفاته العالية، وذلك حرصًا على 

ضمان استدامة المشروع وتحقيق األهداف المرجوة منه. 

وفيما يتعلق باالسباب التي دفعت الشركة الختيار منطقة دبين 
بالتحديد إلنشاء هذا مشروع، أشار الخالدي أنه قد وقع االختيار 
جديرة  المنطقة  هذه  أن  الشركة  لمست  أن  بعد  المنطقة  على 
أن شمال  بمزايا طبيعية وجمالية كثيرة، كما  وتتمتع  باالهتمام 
األردن لم يحظ باهتمام مطوّري المشاريع بالقدر الذي يستحقه، 
لذلك فإن هذا المشروع سيكون األول من نوعه في منطقة دبين، 
للسياحة  سيتيح  مما  ككل،  المملكة  شمال  في  الريادة  وصاحب 
كافة  ويمنح  والنمو،  االزدهار  على حد سواء  واألجنبية  الداخلية 

التمتع  فرصة  األجانب  والسياح  المحليين  المواطنين  من  الزوار 
بتجربة سياحية فريدة من نوعها. 

وجماليتها،  دبين  غابات  تمتلكها  التي  الطبيعة  سحر  أن  وأضاف 
إضافة إلى الهدوء والسكينة التي تتمتع بها المنطقة بعيدًا عن 
من  فيها  االستثمار  على  الشركة  قد شجع  المدينة،  حياة  صخب 

خالل إنشاء هذا المشروع الريادي الضخم.
واستطرد الخالدي قائال أن مشروع دبين السياحي سيكون له دور 
بالمنطقة  والنهوض  المستثمرين  أنظار  لفت  في  وفعال  كبير 
بشتى الجوانب، مشددا على دور هذا المشروع في إحياء المنطقة 

على المستوى االقتصادي واالجتماعي التنموي.
 

دبي  »األردن  انشائها  على  تعكف  التي  األخرى  المشاريع  وحول 
العديد  في  بالدخول  قامت  الشركة  أن  الخالدي  بيّن  لألمالك«، 
أحياء  منها شركة  األخرى  واالستثمارية  السياحية  المشاريع  من 
عمان التي قامت بشراء ما نسبته 57٪ منها؛ حيث وجدت توافقًا 
في توجهاتها االستثمارية والتنموية؛ إذ تهدف بأعمالها إلى إبراز 
األصالة والعراقة التي تتمتع بها األحياء القديمة في عمان؛ من 
خالل إعادة إحياء عدد من األحياء القديمة في منطقة الدوار األول، 

مع األخذ بعين االعتبار حماية التراث الثقافي لتلك األحياء. 

هذا إلى جانب مجموعة من المشاريع التي ال زالت قيد التصميم 
الشركة  تعتزم  حيث  الميت(؛  )البحر  زارة  مشروع  تضم  والتي 
مساحتها  أرض  على  نوعه  من  فريد  متكامل  منتجع  تطوير 
للضمان  العامة  المؤسسة  مع  بالشراكة  م2(،   452.000(
حين  في   ،٪70 تمتلك  لألمالك«  دبي  فـ«األردن  االجتماعي؛ 
تمتلك المؤسسة 30٪ من المشروع الذي يتضمّن إنشاء فنادق 

ملـــــــف العـــــــدد
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سياحية من فئة خمس وست نجوم، باإلضافة إلى إنشاء عدد من 
السكنية، بهدف تأسيس مجتمع متداخل مكوّن  والشقق  الفلل 

من مالكي المنازل والسياح. 

الذي  الطبيعة  سحر  بإبراز  لألمالك  دبي  األردن  اهتمام  وحول 
لما  المنطقة  تلك  اختيار  إلى  الخالدي  أشار  رم،  وادي  به  تنفرد 
أهم  من  وقربها  استثنائية،  صحراوية  طبيعة  من  به  تتميز 
المستويين  على  المعروفة  األردنية  والسياحية  األثرية  المواقع 
إذ تعتزم  والبتراء؛  العقبة،  أبرزها مدينة  والعالمي، من  المحلي 
الشركة تأسيس المنتجع األول الذي سيقام بمواصفات عمرانية 
وسياحية عالية المستوى في قلب الصحراء األردنية؛ حيث يتمّثل 
السياحة  حركة  تنشيط  بهدف  سيقام  منتجع  في  المشروع  هذا 
الواقعة  الصحراء  السياح على زيارة  المنطقة، وتحفيز  في تلك 

في جنوب األردن.

وبخصوص االستثمار في مشروع مدائن الشروق، أشار الخالدي 
ما   2008 عام  في  امتلكت  لألمالك  دبي  األردن  شركة  ان  الى 
شركة  وهي  الشروق؛  مدائن  شركة  أسهم  من   ٪30 نسبته 
تطوير استثمارات كبرى تشرف على مشروع »موارد« في مدينة 
الزرقاء، ويعد مدائن الشروق من أبرز المشاريع التي تقام ضمن 
مشروع مدائن الشرق، ويهدف إلى توفير مرافق سكنية تختلف 
االستثمارية  وقيمتها  العصرية  بحّلتها  وتتميز  مساحاتها  في 

العالية.   

كما واكد عن قيام األردن دبي لألمالك بامتالك ما نسبته ٪1.8 
من حصص سرايا العقبة؛ وهو مشروع تنموي ضخم في مدينة 

العقبة الساحلية.

الخالدي  أشار  الشركة،  تنفذها  التي  التجارية  المشاريع  وحول 
إلى مشروع عقاركو، الذي يتمثل في برج للمكاتب التجارية التي 
االستراتيجي  الموقع  أبرزها  المستوى  عالية  بمواصفات  تتمتع 
أنشطة  تتوسط  والتي  عمّان،  في  العبدلي  منطقة  في  الكائن 
األعمال التجارية الحيوية، بحيث يتكون البرج الذي يعد من أعلى 
المنطقة، من 11 طابقا و5 طوابق  الموجودة في تلك  المباني 
لخدمة  مصمم  مكتب   100 ويوفر  السيارات،   لمصاف  أخرى 

مختلف االحتياجات التجارية.
 

تقديم  في  المتخصصة  النسر  شركة  عن  الخالدي  تحدث  كما 
العقار،  وإدارة  المشاريع  إدارة  منها  مختلفة  عقارية  خدمات 
وخدمات تنمية المشاريع التجارية. وتقدم شركة النسر خدماتها 
إلى مشاريع  إضافة  لألمالك،  دبي  األردن  لكافة مشاريع شركة 

شركات أخرى متعددة. 

التنفيذ، أكد  الذي أصبح في مراحل  وبالعودة إلى مشروع دبين 
المدير العام لمشروع دبين السياحي المهندس نضال الخواجا أن 
الشركة قد التزمت باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ 
العالمية،  البيئية  والمواصفات  المقاييس  أفضل  وفق  المشروع 
الغطاء  طبيعة  على  بالحفاظ  االهتمام  االعتبار  بعين  األخذ  مع 

النباتي والثروات الحرجية المحيطة بالمنطقة.

الخواجا  أكد  الجانب،  اتخاذها في هذا  التي تم  الخطوات  وضمن 
الحيوي  المشروع  لهذا  البيئي  األثر  لتقييم  دراسة  إجراء  تم  أنه 
والمهم في المنطقة، وتمت الموافقة عليه من قبل وزارة البيئة، 
وبينت هذه الدراسة أن عدد األشجار التي ستتأثر من جراء إقامة 
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مشروع دبين السياحي يصل إلى حوالي 202 شجرة، مشيرا انه 
أسترالية  شركة  مع  بالتعاقد  الشركة  قامت  السياق،  هذا  وفي 
الحفاظ  مجال  في  متخصصة  شركة  وهي  سنغافورة،  مقرها 
األشجار  تلك  نقل  التعاون  هذا  ضمن  سيتم  حيث  البيئة؛  على 

وإعادة زراعتها للمحافظة عليها.

سنة  من  أكثر  منذ  بالعمل  باشرت  األسترالية  الشركة  ان  وقال 
المخصصة  المنطقة  المختارة ضمن  ونصف، وتم نقل األشجار 
إلقامة المشروع إلى مناطق أخرى؛ حيث يعد  نقل وإعادة زراعة 
األشجار في دبين للحفاظ على غطائها النباتي إنجازا استثماريا 

وبيئيا مهمّا وغير مسبوق في المملكة.

وفي نفس السياق، أشار الخواجا إلى أنه تم نقل ما يقارب 100 
يزال  وال  المشروع،  حدود  ضمن  أخرى  أماكن  إلى  أخرى  شجرة 

العمل جاريا ويتوقع أن يستمر حتى نهاية شهر أيلول المقبل. 

والحفاظ  األشجار  نقل  عملية  أن  من  الرغم  وعلى  أنه  وأضاف 
عليها مكلفة جداً، إال أن الشركة حرصت على اتخاذ هذه الخطوة 

التزاماتها المهنية والوطنية، كما أنه من المتوقع أن يتم  ضمن 
في  مؤكدًا  المشروع،  نهاية  حتى  شجرة   500 يقارب   ما  نقل 
الوقت نفسه أن جميع األشجار التي تم نقلها من موقع المشروع 
بصورة  وتنمو  جيدة،  حالة  في  حوله  أخرى  ومواقع  أماكن  إلى 

طبيعة، ويتم العناية بها بالشكل المالئم.

أرض  على  يقع  السياحي  دبين  مشروع  ان  بالذكر  الجدير  ومن 
مساحتها 250 دونمًا، وبتكلفة بلغت إلى اليوم 65 مليون دينار،  
تم  جناحا  ثالثين  على  يحتوي  واحدًا  فندقًا  المشروع  ويتضمن 
الفندق  يضم  كما  العالمية،  المواصفات  ألعلى  وفقًا  تصميمها 
العديد من المطاعم السياحية الداخلية والخارجية، وناديا صحيا، 

ومسبحا، وقاعات لالجتماعات، ومكتبة للمطالعة.

كما ويتضمن المشروع 24 فيال بمساحة 700 متر للفيال الواحدة 
طعام،  وغرفة  نوم،  غرف  وثالث  مسبح،  على  منها  كل  تحتوي 

وغرفة جلوس، إضافة إلى المرافق الخدماتية األخرى.

هذا وقد تم تقسيم مشروع دبين السياحي ضمن مرحلة التنفيذ 
إلى عدة مراحل؛ ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من المرحلة األولى 

منه مع نهاية العام المقبل 2011. 

جانب من الن�ساطات التي تقوم بها �سركة الأردن دبي لالأمالك �سمن مبادرة مدر�ستي يف منطقة دبني
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عبـــاس: الشــــركة تضـم اليوم 
تحــــت لوائهــــا العديـــد مــن 
الشركـــات الشقيقـــة والتابعــة

الخليجيـــون«  »المقاولــون 
...عنــوان التكامــل وااللتــزام فـــي العمــل

مشــــروع العــــــــدد
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تأسست فى عام 1988، لتصبح اآلن واحدة من الشركات الرائدة 
فى مجال المقاوالت فى اإلمارات العربية المتحدة، شعارها االلتزام 

بالتقدم و التميز فى مجال عملها.

شركة المقاولون الخليجيون التي أخذت على عاتقها انجاز مشاريع 
في  االستمرار  مبدأ  على  عملها  في  اليوم  تعتمد  الكبرى  البناء 

اكمال الخلفية القوية للعمل وانشاء معرفة بناء محلية واسعة و 
المهندس  العام  مديرها  بحسب  منحها  مما  غنية،  أجنبية  تجربة 
حلمي عباس جذورًا عميقة وزاخرة بالمصادر وساعدها على اتمام 

اهدافها خالل سنوات عملها.
تقدمها  التي  الخدمات  لـ«النشامى«  حديثه  خالل  عباس  ويقول 
المدنية،  والهندسة  والزراعة،  الري  من  تتنوع،  الشركة  وتوفرها 

»المقاولــون الخليجيــون«
...عنـوان التكامـل وااللتــزام فـي العمــل

مشــــــروع العـــــــــدد

عبـــاس: الشركــــة تضـــم اليــــوم تحــــت لوائــــها 
العديـــد مــــن الشــــركات الشقيقـــــة والتابعــــة
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الرى،  االمطار،  مياه  المياه،   ( أنابيب  وخطوط  المبانى،  وتشييد 
الصرف الصحى، و الغاز(، وصوال الى االنشاء الصناعى، واالنشاء 
البحرى، والتجهيزات الكهربائية، والتجهيزات الميكانيكية، اضافة 

الى تجهيزات اآلالت الموسيقية.

وبناء على امتداد سنوات الخبرة لدى الشركة استطاعت ان تحصد 
مع  تماشيًا  تاتي  التي  العالمية  والشهادات  االمتيازات  من  العديد 
أكد  العليا،  واإلدارة  العليا  السلطات  بها  اوصت  التى  السياسات 
الخليجيون« قامت بتطبيق برنامج ضمان  »المقاولون  ان  عباس 
الجودة طبقًا لمعايير االيزو 9001-2000، مما أدى الى حصولها 
على شهادة االيزو فى منتصف عام 2001، ونظام ادارة الجودة 
المدنية  المقاوالت  خدمات  »لتقديم  مؤهل  بالشركة  الخاص 

االلكتروميكانيكية و الصرف الصحى. 

سنوات  خالل  انجازاتها  رقعة  وانتشار  عملها  لتطور  نتيجة  وقال 

خبراتها، فقد تراكم عن »المقاوون الخليجيون« قائمة من العمالء 
ممن يشار لهم بالبنان على صعيد دولة االمارات العربية المتحدة 
 NPCC ، او المنطقة والعالم، حيث تضم القائمة شركات النفط
ZADCO ، GASCO، ادارة الخدمات االجتماعية و المبانى التجارية، 
االدارة العامة لالشغال العسكرية، وزارة االشغال العامة، بلدية ابو 

ظبي، وغيرهم من العمالء من المؤسسات الحكومية والخاصة.

 2000-9001 االيزو  مواصفات  مع  تماشيا  انه  الى  واشار 
وسياساته، فان شركة المقاولون الخليجيون استطاعت تنفيذ جميع 
التزماتها وفق اعلى المواصفات العالمية وتنفيذ جميع مشاريعها 
وفقًا لشروط العقد واحتياجات العمالء التى يمكن تطبيقها، بحيث 
قامت بتجميع المعرفة والخبرة المعروفة بالسوق، من أجل توفير 
خدمات متخصصة وفعالة فى جميع المراحل وتطبيقها في جميع 

مراحل عملها.

ايمانهــا المطلــــق بموظفيهـــا وامكانياتهــــا 
جعلهــا فـي المرتبــة االولــى فـي دولـة االمـارات
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كما وعملت الشركة خالل سنوات عملها في السوق على تكريس 
اهدافها  من  المزيد  وتحقيق  مكانتها  لتعزيز  مصادرها  كافة 
التي  المعدات واآلالت  اليوم تستخدم احدث  المرجوة، لذلك فانها 
مليون دوالر( فى   14( مليون درهم  بأكثر من 50  قيمتها  تقدر 
يقدر  الموظفين  من  ضخما  كادرا  تتضمن  كما  االستبدال  قيمة 

باكثر من الف موظف على قائمة رواتبها.

وكشف عباس انه وبناء على تراكم خبرتها التي امتدت عبر سنوات 
بها  تقوم  التى  النشاطات  مجال  التساع  ونتيجة  الطويلة  عملها 
الشركة، استطاعت »المقاولون الخليجيون« ان تضم تحت لوائها 
العديد من الشركات الشقيقة والتابعة، منها شركة الخليج لحفر 
االنفاق التي تتميز بتقنية تسمح للطريقة غير التدميرية لخدمات 
البناء بين 400 مم و 2400 مم فى دولة قطر، وشركة صناعات 
منتجات بنياس الخرسانية )لتصنيع المواسير الخرسانية من 400 

انابيب  )لتصنيع  للمواسير  االتحاد  ومصنع  مم(،   2400 الى  مم 
HDPE/ MDPE البولى ايثيلين(.

جميع  بين  المرموقة  ومكانتها  اليوم  الشركة  موقع  فان  لذلك 
النجازاتها  نتيجة  جاء  انما  المقاوالت  في  المتخصصة  الشركات 
التي حققتها على مدى السنوات السابقة، التي جاءت باالستناد إلى 
جملة متكاملة من مبادىء العمل عملت على وصول »المقاولون 
االمارات  دولة  في  المقاوالت  شركات  مصاف  الى  الخليجيون« 

العربية المتحدة.

وأكد ان سر نجاح الشركة يكمن في جملة المبادىء التي تنتهجها 
في العمل والتي يمكن تلخيصها بداية في سعيها بالدرجة االولى 
السير قدما والوقوف دائما في مصلحة العمالء وتلبية مطالبهم 
رضا  مدى  لقياس  نتيجة  جاء  الشركة  حققته  الذي  النجاح  كون 

مشــــــروع العـــــــــدد

تستخــــدم أحـــــدث المعــدات واآلالت التــــي تقــــدر 
قيمتــها بأكثـــر مـن  14 مليون دوالر فى قيمة االستبدال



23



24

مشــــــروع العـــــــــدد

العمالء، من ثم الى ايمانها المطلق بموظفيها وامكانياتهم التي 
تعتبرها »راسمالها«، وصوال الى سمعة الشركة، كل هذه المبادىء 
واوصلتها  الشركة  تمتلكها  التي  االصول  اهم  شكلت  والعناصر 
شركات  بين  المجال  هذا  في  والرائدة  االولى  المكانة  للتبوء 

المقاوالت في دولة االمارات.

وبحسب  الشركة  فان  السابقة  العناصر  تلك  جميع  على  وبناء 
مديرها العام، تؤكد التزامها التام بدءًا من المواصفات الجوهرية و 
الحرفية للعقود التى تقوم بتوقيعها، وصوال الى القواعد و المبادىء 
الشركة على  المقاوالت، وذلك كون  التى تحكم مجال  االخالقية 
دراية تامة بان استمرار نجاحها يعتمد بالكامل على ذلك االلتزام. 

وعليه فان شركة المقاولون الخليجيون اليوم تفخر بجودة االعمال 
كافة  فى  التميز  بتحقيق  كاماًل  التزامًا  وتلتزم  تقدمها،  التى 
المشاريع التى تقوم بانجازها، وهو ما اوصلها ان تكون في الوقت 

الحالي األفضل بين الشركات المنافسة ال األكبر.

التى  النشاطات  فى  االبداع  عنصر  لتحقيق  دائمًا  تسعى  فهي 
لمتطلبات  افضل  حلول  الى  للوصول  وبالسعى  بانجازها،  نقوم 

مشاريعها، وذلك لثقتها بأن المقدرة على االستمرار بالنجاح تعتمد 
الشركة من  اثبتته  ما  بابداع، وهو  العمل  االول على  المقام  فى 

خالل جميع انشطتها ومشاريعها.

لفريق  الدعم  كافة  تقدم  الخليجيون«  »المقاولون  فان  ولذلك 
اعتبار  يمكن  حيث  الجماعي،  او  الفردي  للعمل  كان  سواء  عملها 
الشركة  لمصلحة  جهودهم  كافة  بتكريس  موظفيها  التزام 
وبذلهم القصى ما يملكون من قدرات وطاقات من اجل تحقيق 
نجاح للشركة مقارنة مع شركة اخرى، من اهم العوامل المسببة 

لنجاحات الشركة.

وأشار عباس الى أن »المقاولون الخليجيون« تعتبر أرباحها التى 
هذه  خالل  فمن  للشركة،  افضل  مستقبل  لبناء  اساسا  تحققها 
مصادرها،  وزيادة  رأسمالها  توسيع  تستطيع  المتحققة  االرباح 
عليهم،  والحفاظ  كفاءة  ذوى  اشخاص  جذب  على  ومساعدتها 
الذين  االشخاص  مشاركة  على  تقوم  الشركة  سياسة  ان  حيث 
ساهموا فى تحقيق االرباح العتبارها بأن هذا هو مفتاح االنجازات 

المستقبلية.
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الوزني: الشركة تميزت بالتنوع 
في استثماراتها الذي عمل على 

التقليل من المخاطر

»دارات« ... القــدرة علــى االستمرار في 
االنجاز رغم الظروف االقتصادية الصعبة
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التنويع  على  تعتمد  سياسة  تنتهج  ممن  القالئل  الشركات  من  تعتبر 
في االستثمارات، االمر الذي مكنها من تحقيق التميز في العمل وجعل 

منها شركة ريادية في األردن خالل فترة زمنية قصيرة.  

»دارات األردنية القابضة« هي شركة مساهمة عامة بدأت أعمالها في 
عام 2008، برأس مال 15 مليون دينار )11 مليون من المؤسسين، و4 
المخاطرة  التقليل من  الى  مليون باالكتتاب(، عمل تنويع استثماراتها 
وتعدد مصادر رأس المال، كما أنها وبحسب رئيسها التنفيذي الدكتور 
خالد الوزني فقد زادت من قاعدة شركائها وعمالئها كمًا ونوعًا، وفتح 
لها أسواقًا جديدة، وحتم عليها التنويع في خبرات ومؤهالت موظفيها، 

داخل  وللخبرات من  للمعرفة  وتبادل  أيجابية  تعددية  ثقافة  مما خلق 
وخارج الشركة.

متطلبات  كافة  تحمل  الشركة  ان  أكد  لـ«النشامى«،  حديثه  وخالل 
قدرتها  تثبت  ان  استطاعت  حيث  والحاكمية،  للعمل  الرشيدة  القواعد 
االقتصاد  فيه  يواجه  التي  الظروف  في  حتى  اإلنجاز  على  الكبيرة 
العالمي التحديات الكبرى، مشيرا الى ان مسيرة الشركة مستمرة في 

تحقيق االنجازات المتتالية.
األردنية  »دارات  تساعد  التي  العوامل  من  العديد  هناك  ان  وقال 
القابضة« على تحقيق المزيد من االنجازات، أهمها تنوع استثماراتها، 
واقتناص  للغاية،  مدروسة  بطريقة  االستثمارية  القرارات  واتخاذ 

الوزنــــي: الشركـــــة تميــــزت بالتنــــوع فـــــي 
استثماراتها الذي عمل على التقليل من المخاطر
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»دارات« ... القــدرة علــى االستمرار في 
االنجاز رغم الظروف االقتصادية الصعبة
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الفرص  هذه  كانت  لو  حتى  االبتكار  على  تنطوي  التي  الفرص 
بالمخاطر. محفوفة 

والتفكير  القرارات،  في  والشفافية  المدروس،  النمو  ان  وأضاف 
بين  المطلق  والتعاون  التنفيذية،  واإلدارة  اإلدارة  لمجلس  المنفتح 
»دارات«،  في  بها  تتمتع  أخرى  نجاح  عوامل  جميعها  العمل،  فرق 

وتجعلها واثقة من النجاح في المستقبل.  

ويركز الوزني خالل حديثه على عامل التنوع في االستثمارات التي 
الذي وبحسب رأيه  المتتالية،  االنجازات  الشركة في تحقيق  تعتمده 
تخطيها،  الشركات  تستطيع  قلما  عديدة  تحديات  طياته  في  يحمل 
فاحتواء التنوع ليس باألمر السهل، فهنالك تحديات في إدارة الوقت 
لدى الموارد البشرية، وصهر االستثمارات المتنوعة في بوتقة مالية 
االستثمارات  تطور  ومتابعة  القابضة،  الشركة  لدى  واحدة  وإدارية 
الذين  الموظفين  المتنوعة وتقييمها، وإيجاد لغة خطاب واحدة بين 
يحملون خبرات متنوعة ويعمل كل منهم في مجال مختلف، اضافة 
فيه،  االستثمار  الشركة  تود  قطاع  لكل  الجدوى  دراسات  إجراء  الى 
وفعالة  حديثة  اتصال  وسائل  إيجاد  وحتمية  المواقع  تعدد  وإلى 

للربط بين الموظفين في جميع الشركات والمشاريع.

فتجربة التنوع التي تقودها »دارات« بنجاح، وتتخطى فيها التحديات، 
النجاح، فمن  المزيد من  هي تجربة ريادية يفتخر بها، تدفعها نحو 
خالل هذه السياسة استطاعت الشركة تحقيق العوائد المالية الجيدة 
بحيث استطاعات تحقيق االرباح من خمس شركات تابعة لها، وأربع 

عالمات تجارية ريادية، واستثمارين تجاريين.

من جهة اخرى ينتقل الوزني للحديث عن الشركات التابعة لـ«دارات«، 
ليشير ان الشركة تستثمر من خالل شركات تابعة مملوكة لها كليًا 

أو جزئيًا وفي عدة قطاعات اقتصادية. 

مفاهيم  وطرح  المتنوع،  االستثمار  في  تتمثل  رؤيتها  ان  وقال 
من  استثماريًا  نموذجًا  منها  تجعل  نجاح  قصص  وتحقيق  مبتكرة، 
الطراز األول، فمجاالت عمل الشركة تشمل التطوير العقاري، وإدارة 
العقار، واالستشارات وبناء القدرات، وخدمات التأمين، وخدمات ادارة 
المشاريع، والفنادق والسياحة، ومواقع التسوق )الموالت(، والتكييف 

المركزي، واألثاث وغيرها.
واالعتماد  غاياتها،  تنوع  في  تتمثل  »دارات«  قوة  نقاط  ان  واضاف 
أصحاب  من  اإلدارة  وفريق  البشري  رأسمالها  توظيف  حسن  على 
االستثمارية  المحافظ  بين  رأسمالها  وتوزيع  واالختصاص،  الخبرة 
المناسبة، والدخول في شراكات استراتيجية لتطبيق أفضل المعايير 

الدولية في مجاالت استثمارها، حيث استطاعت أن تحقق العديد من 
النجاحات رغم حداثة تأسيسها، فلم تكن فقط قادرة على الصمود 
تقود  أن  استطاعت  بل  فقط،  العالمية  المالية  األزمة  وجه  في 

استثمارات جديدة في وقت تعثرت فيه كثير من القطاعات. 

ويستعرض الوزني أهم الشركات التابعة، والعالمات التجارية التي 
بالحديث  ليبدأ  استثماراتها،  أهم  الى  اضافة  »دارات«  عليها  حصلت 
العقارية، وهي  دارات  اهمها شركة  التي من  التابعة،  عن شركاتها 
لها  االستثماري  الذراع  وتعتبر  القابضة  لدارات  بالكامل  مملوكة 
النمو  في  القطاع  هذا  به  يسهم  لما  العقاري،  التطوير  مجال  في 

االقتصادي وتوفير فرص العمل.
إنشاء  لتشمل  تتعدد  العقارية  دارات  شركة  غايات  بان  ويقول 
هذه  تحقق  التي  النشاطات  وممارسة  العقارية،  المشاريع  وتطوير 
إستراتيجية  شراكات  في  والدخول  جديدة  شركات  إنشاء  من  الغاية 
مجال  في  العاملة  والشركات  واألراضي  المشاريع  وتملك  إلنشاء 
ذات  المشاريع  وإدارة  وتخريج  بتأهيل  والقيام  العقاري،  التطوير 

العالقة، كل ذلك ضمن رؤية للوصول بمشاريع الشركة ومنتجاتها 
ونموذجًا  واالبتكار  اإلبداع  على  مبنيًا  معلمًا  تكون  ألن  العقارية 

المحلية والدولية.  لالستثمارات 

حوالي  مساحتها  أرض  على  تطويره  يتم  الذي  عمان  ريف  مشروع 
وبيتا  مزرعة   51 على  ويحتوى  دونم(،   300( مربع  متر  ألف   300
 300-100 بين  ما  مساحتها  مختلفة  هندسية  نماذج  بأربعة  ريفيا 

متر مربع، وتتراوح مساحة المزارع بين 4-6 دونم تقريبًا. 

مدينة  من  كيلومترا   17 حوالي  بعد  على  عمان  ريف  ويقع مشروع 
أبو نصير في شمال عمان، وفي قرية جبه التابعة لمحافظة جرش، 
حيث تحفه اشجار البلوط ويتوسطه منطقة حرجية تصل مساحتها 

نحو مليون متر مربع.

الشركة تستثمر من خالل شركات 
تابعة مملوكة لها كليًا أو جزئيًا 

وفي عدة قطاعات اقتصادية
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ومرافق  بخدمات  سيتمتعون  عمان  ريف  قاطني  ان  الوزني  ويقول 

متكاملة، حيث يتوفر مساحات فسيحة للتنزه، ونادي وملتقى ترفيهي 

ترفيهية  ومرافق  رياضية  ومرافق  تجارية  محالت  على  يحتوى 

الحدائق  وتنسيق  الحراسة  و  الصيانة  خدمات  وتتوفر  كما  لألطفال، 

المشتركة وغيرها.

لالستشارات«  »دارات  شركة  ايضا  التابعة  االخرى  الشركات  ومن 

وهي مملوكة بالكامل لدارات األردنية القابضة، وتقدم مجموعة من 

الخدمات االستشارية في الجوانب المالية واإلدارية واالقتصادية، ومن 

المال  أسواق  حول  المستفيضة  والتحليالت  واألبحاث  الدراسات  خالل 

المتنوعة  الخدمات  إلى  باإلضافة  المختلفة،  االقتصادية  والقطاعات 

في مجال تطوير األعمال واالستثمار في األسواق المحلية واإلقليمية. 

عدة  في  نوعية  استشارية  خدمات  تقدم  الشركة  ان  الوزني  ويقول 

مجاالت للقطاعين الخاص والعام، وبشكل أساسي في مجال دراسات 

اإلداري  والتطوير  اإلستراتيجية،  والخطط  اإلجراءات،  هندسة  إعادة 

للقرارات  واالجتماعي  المالي  األثر  ودراسات  والتشريعي،  والمالي 

تطوير  مجال  في  االستشارات  إلى  باإلضافة  العامة،  والسياسات 

وتنظيم  الجدوى،  ودراسات  االستثمارية  الفرص  وتقييم  األعمال، 

وإدارة الموارد البشرية والتدريب، وإعادة البناء المؤسسي، اضافة الى 

إقامة المعارض والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة.

التابعة،  »دارات«  شركات  عن  بالحديث  التنفيذي  الرئيس  ويستمر 

بأن  ليقول  التأمين«،  لخدمات  »المتميزة  شركة  عن  بالحديث  لينتقل 

القطاعات  من  يعتبر  كونه  جاءت  التامين  قطاع  في  االستثمار  فكرة 

النشيطة في األردن، وهناك طلب متزايد على مختلف أنواع التأمين ال 

التأمين  سيما الطبي. وقد شجع هذا النشاط على التوسع في أصناف 

المقدمة ودخول المزيد من الشركات األجنبية.

القطاعات  في  استثماراتها  زيادة  على  دارات  من  وحرصًا  انه  ويقول 
)المتميزة  خاصة  مساهمة  شركة  تأسيس  فكرة  جاءت  الخدمية، 
من  يتم  جددا،  أو  مرخصين  تأمين  وسطاء  تضم  التأمين(  لخدمات 
البوالص  أنواع  مختلف  على  لالطالع  للعمالء  الفرصة  إتاحة  خاللها 
التأمينية  الخدمات  واختيار  المحلي  السوق  في  المعروضة  التأمينية 
 ٪37 حوالي  تبلغ  حصة  »دارات«  تملك  حيث  وحاجاتهم،  تتالءم  التي 
الخبراء  من  المستثمرين  من  مجموعة  يملك  بينما  الشركة  هذه  في 

في مجال التأمين ٪63.

وتتلخص غايات الشركة الجديدة بـ : الوساطة والتوزيع لجميع منتجات 
تأمينية  خدمات  تأمينية،  استشارات  التأمين،  إعادة  وساطة  التأمين، 
والمنتجات  البرامج  توزيع  الطبي،  التأمين  خدمات  إدارة  مساندة، 
البنكية، تمثيل شركات التأمين والبنوك وشركات الوساطة التأمينية، 
كما وأن أنواع التأمينات المقدمة تشمل: تأمين النقل )البحري والبري 
والجوي(، تأمين الحريق واألضرار األخرى، االئتمان، و التأمين الطبي.

بنسبة  لـ«دارات«  التابعة  الشركات  إحدى  فهي  »الحدس«  شركة  اما 
ملكية 50٪، فهي تقوم بتطوير مستودعات البحر األحمر في مدينة 
تخدم  التي  بالمشاريع  المدينة  في  استثماراتها  وتتركز  العقبة، 
أن غاياتها االستثمار في  الى  والتجارية، مشيرا  الصناعية  القطاعات 

األراضي والمنشآت وتقديم الخدمات اللوجستية والمساندة. 

والتخزين،  التجارية  لالستخدامات  متاحة  األحمر  البحر  فمستودعات 
 60 منها  كل  مساحة  مستودعًا،   84 المستودعات  عدد  يبلغ  حيث 
 11.041 تبلغ  كلية  على مساحة  وتقع  أمتار،   6 بارتفاع  مربعا  مترا 
مدينة  ضمن  ومخدوم  آمن  استراتيجي  بموقع  تمتاز  كما  مربع،  متر 
العقبة الصناعية الدولية، ومباني خرسانية حديثة وبمواصفات عالية 
إمكانية  مع  مريح،  تصميم  و  والحراري،  المائي  العزل  مثل  الجودة، 

إضافة خدمات أخرى.

من الشركات التابعة شركة »أجياد« التي تمتلك »دارات« 37.5٪ من 
تقوم  حيث  المحدودة،  المسؤولية  ذات  المالية  لألوراق  أجياد  شركة 
عالية،  مهنية  معايير  ضمن  متكاملة  مالية  خدمات  بتقديم  الشركة 
االستشارات  وتقديم  المالية،  الوساطة  غاياتها  أهم  ان  الى  مشيرا 
المالية والمصرفية لألفراد والمؤسسات التجارية، باإلضافة إلى شراء 

وتملك األسهم، والسندات واألوراق المالية.  

مجموعة  عن  أعلنت  الشركة  أن  الى  الوزني  أشار  المقابل  في 

الشركاء  مع  اتفاقياتها  توقيع  الشركة  أنهت  أن  بعد  المشاريع  من 

التي  المشاريع  لهذه  التجارية  العالمة  ومالكي  االستراتيجيين 

الشركة أعلنت عن مجموعة من 
المشاريع بعد أن أنهت الشركة توقيع 
اتفاقياتها مع الشركاء االستراتيجيين
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عند  تقف  ال  التي  للشركة  االستثمارية  والسياسة  لتتواءم  تأتي 

شركاء  انتقاء  خاللها  من  الشركة  تحاول  بل  معين  اقتصادي  قطاع 

بين  الترابط  بأهمية  منها  ايمانا  القطاعات  مختلف  في  استراتيجيين 

القطاعات وتقديم خدمات متكاملة. 

وقال الوزني أن دارات القابضة تملكت 53٪ من شركة األصالة وهي 

الوكيل الحصري والوحيد لشركة )LG( العالمية في األردن فيما يتعلق 

في  منتجاتها  األصالة  شركة  تقدم  حيث  التجاري  المركزي  بالتكييف 

والعقارية  التجارية  المشاريع  من  للعديد  المركزي  التكييف  مجال 

أكاديمية  ومن خالل  األصالة  تتميز شركة  كما  والسكنية،  والسياحية 

المتخصص  التقني  التدريب  تقديم  على  بقدرتها  فيها  التدريب 

للعاملين فيها وللفنيين في عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، 

الكوريين  الخبراء  والتقني من  الفني  بالدعم  األصالة  وتحظى شركة 

من شركة )LG( وهي الشركة المالكة للعالمة التجارية. 

دارات  شركة  أنهت  العالمية،  الوكاالت  على  الحصول  مجال  وفي 

الركن  شركة  تأسيس  إجراءات  الدولية  أمواج  وشركة  القابضة 

أرماني،  لشركة  الحصرية  التجارية  الوكالة  على  للحصول  االيطالي 

واالكسسورات  المنزلي  األثاث  من  أرماني  منتجات  ببيع  يتعلق  فيما 

المنزلية ومنتجات أرماني من الشوكالته ومنتجات أرماني من الزهور. 

أطلقت  القابضة  األردنية  دارات  شركة  ان  الى  الوزني  واشار  كما 

وبالتعاون مع شركة جلوب ويليامز انترناشونال شركة مشتركة تحت 

اسم ')جلوب ويليامز األردن'( لتبدأ أعمالها رسميًا في السوق المحلي. 

تقدم  شركة  أول  لتكون  انبثقت  األردن«  ويليامز  »جلوب  ان  وقال 

متكاملة  حزمة  وتقدم  األردن،  في  المتكاملة  العقار  إدارة  خدمات 

خبرة  من  مستفيدة  الدولية،  المعايير  ضمن  العقار  إدارة  خدمات  من 

مكتبا   17 عن  يزيد  فيما  انترناشونال  ويليامز  جلوب  األم  الشركة 

السوق  وإفريقيا، في وقت يشهد فيه  أوروبا وآسيا  في عدة دول في 

األردني نشاطا ونموا في قطاع التطوير العقاري، يجعل من توفر مثل 

والمرافق.  المنشآت  نجاح  ديمومة  أمرا ضروريا يضمن  الخدمات  تلك 

لذا، تسعى الشركة لالرتقاء بمستوى إدارة العقار في األردن من خالل 

تقديم الحلول المتكاملة لمؤسسات القطاع العام والخاص المحلية.

الخدمات،  العديد من  الخدمات تقدم  الوزني أن جلوب ويليامز  ويقول 

مكافحة  والتعقيم،  النظافة  الفنية،  الصيانة  والحماية،  األمن 

أعمال  والترحيل،  النقل  أعمال  التدوير،  بالحدائق،  العناية  القوارض 

خدمات  الى  اضافة  الطعام،  خدمات  بيئية،  خدمات  والدهان،  الترميم 

بنوك  من  واسعة  عمالء  قاعدة  لديها  انها  الى  مشيرا  الطاقة،  توفير 

وشركات وسفارات ومشاريع تجارية وسكنية.

من جهة اخرى ينتقل الوزني للحديث عن أهم استثمارات شركة دارات 

للتطوير  العقارية  أمواج  بالحديث عن شركة  ليبدأ  القابضة،  األردنية 

الصويفية، فهي شركة مساهمة عامة برأس مال  العقاري - جاليريا 

االستثمار في  إلى  تهدف  منه ٪10،  دارات  دينار مساهمة  مليون   30

القطاع العقاري التجاري. 

اسم  تحت  التجارية  المراكز  اكبر  من  واحد  بتطوير  امواج  وتقوم 

 )Mall( وترفيهيا  تجاريا  مركزا  يتضمن  والذي  الصويفية«  »جاليريا 

بمساحة بناء 114 ألف متر مربع وحجم استثمار 75 مليون دينار.

الهندسية  الشركة  في  استثمارات  لها  »دارات«  فان  ذلك  الى  اضافة 

حيث  ستونز،  سمارت  وكالء  االسمنتي-  والبالط  الحجر  لصناعة 

في  ستونز  سمارت  منتجات  طرح  في  الهندسية  الشركة  مع  تتشارك 

المنتجات  هذه  بطرح  الهندسية  الشركة  وتقوم  األردنية،  األسواق 

حصريًا في عدة دول في الشرق األوسط.  

بوسن  شركة  فهو  التجارية  العالمة  هذه  صاحب  ان  الوزني  ويقول 

ومقرها جنوب افريقيا، فمنتجات »سمارت ستونز« تشمل متعددة من 

البالط والحجر االسمنتي لألرضيات، الجدران، الحدائق، برك السباحة، 

واالستعماالت الداخلية في المنازل مثل المدافئ.

تعتبر الشركة من الشركات القالئل 
ممن تنتهج سياسة تعتمد على 

التنويع في االستثمارات





العواملـــة: األزمــة العالميـــة بدأ
 تاثيـــرها واضحـًا علــى القطـــاع 
العقـــاري خــــالل العــام الحالــي

»مدائن النور« ماضية في تنفيذ 
مشاريعها وبأعلى مواصفات الجودة

لقـــــــاء العــــــــدد
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لقـــــــــاء العــــــــــدد

والتطوير  لالستثمار  النور  مدائن  لشركة  التنفيذي  الرئيس  اكد 
بزيادة  المتمثل  األخير  الحكومة  قرار  أن  العواملة  كمال  العقاري 
بداًل  م2  إلى 150  الرسوم  من  المعفاة  السكنية  الشقة  مساحة 
من 120م2 سيكون لها االثر الكبير النعاش قطاع العقارات في 

المملكة.

وقال انه من الواضح أن هذه المزايا الجديدة التي قدمتها الحكومة 
سوف تمنح القطاع العقاري دفعة قوية نحو مزيد من النمو والذي 

عادة ما يترتب عليه نمو قطاعات أخرى رديفة.

وكانت الحكومة وفي إطار الجهود التي تبذلها لتحفيز القطاعات 
من  مجموعة  العقار  قطاع  بمنح  قامت  الواعدة  االقتصادية 

اإلعفاءات والمزايا تتمثل في زيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة 
من الرسوم إلى 150 م2 بداًل من 120م2، كما تم إلغاء شرط 
شراء الشقة من شركة إسكان، حيث يمكن الحصول على اإلعفاء 
بغض النظر عن البائع سواًء كان مواطنًا أو شركة، إضافة لذلك 

فقد تم أيضًا تخفيض رسوم نقل الملكية بما نسبته 50 بالمئة.

في المقابل توقع العواملة ان تعود البنوك التي بحسب رأيه اخطأت 
من  للمشاركة  العقار،  قطاع  دعم  في  المشاركة  عن  بتحفظها 
جديد في تحريك القطاع محليا خالل العام الحالي 2010 والعام 
االستمرار  في  العقارية  الشركات  دعم  خالل  من  سواء  المقبل، 
المواطنين  تمويل  خالل  من  أو  ومشاريعها  مخططاتها  بتنفيذ 
لتسهيل عليهم حركة شراء الشقق السكنية والعقارات واالراضي.

»مدائن النــــور« ماضية في تنفيذ 
مشاريعها وبأعلى مواصفات الجودة
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بالتوقف عن  الماضي 2009  العام  البنوك عمدت خالل  ان  وقال 
امداد وتمويل المشاريع االستثمارية خاصة العقارية منها، مما ادى 
الى تكدس االموال لديها دون تحريكها الذي بدروه انعكس سلبا 

على ادائها. 

وأشار أن المستثمرين ينظرون بتفاؤل كبير خالل المرحلة المقبلة 
العقار وعودته  انتعاش سوق  المقبل في  العام  بداية  خاصة مع 

للدوران من جديد، وذلك االستناد الى مؤشرات العام الحالي التي 
المعطيات  خالل  من  انه  نفسه  الوقت  في  مؤكدا  بالخير،  تبشر 
تأثيرها  انحسار  العالمية سيظهر  المالية  االزمة  االقتصادية فان 

على السوق المحلي مع نهاية العام الحالي 2010.

ساعدت  العالمية  االقتصادية   – المالية  األزمة  أن  الى  وأشار  كما 
على اختفاء المشاريع الخيالية غير قابلة للتنفيذ، مما مهد الطريق 
امام االستثمار في المشاريع الصغيرة االخرى التي بدأ العديد من 
المطورين واصحاب الشركات االهتمام بها وتنفيذها بأسرع وقت.

وكشف العواملة أن شركة مدائن النور لالستثمار والتطوير العقاري 
بدات منذ منتصف العام بالمباشرة في ثالثة مشاريع ضخمة تم 

ايقافها في 2009 لعدم وضوح الرؤية في حينها، وهي مشروع 
برج السالم بمنطقة العبدلي، ومشروع سيسكيب الواقع في مدينة 
العقبة والمكون من 74 فيال فاخرة بمنطقة المرتفعات اليمنية، 
اضافة الى مشروع أسواق المدائن بالمشاركة مع شركة تطوير 
العقبة، وكذلك مشروع فندق سياحي وشاليهات ومجمع للمطاعم 

في منطقة البحر الميت.
لالستثمار  النور  مدائن  شركة  ان  العواملة  أكد  اخرى  جهة  من 

المشاريع الضخمة بما  العقاري تسير قدما نحو تنفيذ  والتطوير 
يتناسب مع جميع شرائح المجتمع.

وقال أن الشركة قامت بتسليم المرحلة االولى من مشروع سكن 
تتكون من  الزرقاء، وهي مرحلة  لعيش كريم في مدينة  كريم 
700 شقة سكنية وفق احدث التشطيبات والمواصفات ذات الجودة 
العالمية، كما وسيتم تسليم المرحلة الثانية خالل ايلول المقبل 

ونفس المواصفات وعدد الشقق ايضا البالغة 700 شقة سكنية.

اما المرحلة الثالثة فسيتم تسليمها مع نهاية العام الحالي 2010 
ونفس عدد الشقق في المراحل السابقة البالغة 700 شقة سكنبة 

وفق احدث التشطيبات والمواصفات.

العواملة: األزمة العالمية بدأ تاثيرها واضحًا على القطاع 
العقاري خالل العام الحالي
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بنمـــــو نسبتـــــه %18 

2.3 مليار دينار حجم التداول في السوق 
العقارية خالل النصف األول من العام الحالي

استمرت حركة التداول العقاري في األردن في النهوض من جديد 
الذي ترك فيه  الوقت  الحالي، في  العام  االول من  النصف  خالل 
السكنية  الشقة  مساحة  بزيادة  المتمثل  االخير  الحكومة  قرار 
االبواب  120م2  من  بداًل  م2   150 إلى  الرسوم  من  المعفاة 
مفتوحة امام مزيد من النشاط خالل النصف الثاني من العام من 

خالل تحريك عمليات البيع والشراء. 

وبحسب اإلحصائيات الصادرة عن دائرة األراضي والمساحة فقد 
النصف  خالل  المملكة  في  العقار  سوق  في  التداول  حجم  بلغ 
األول من العام 2.337 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 18 ٪ 

مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009.

الحالي  العام  من  األول  النصف  خالل  الدائرة  إيرادات  وبلغت 

126.6 مليــــــون دينــــار إيــــرادات األراضـــــي 
والمساحـــــة فـــي اول ستــــة اشهـــــر

نظــرة علــــى ســــوق العقـــار
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126.665 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 1 ٪ مقارنة بالفترة 
نفسها من العام الماضي.

 21.962 الماضي  حزيران  شهر  خالل  الدائرة  إيرادات  وسجلت 
مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته 1 ٪ مقارنة بالفترة نفسها 

من العام الماضي.

خالل  المملكة  في  العقار  سوق  في  التداول  حجم  وبلغ  كما 
حزيران الماضي 593 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 31 ٪ 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

دينار  مليون   5.734 حزيران  لشهر  اإلعفاءات  قيمة  وسجلت 
وبنسبة 20 ٪ من إيرادات الدائرة لهذا الشهر، كما وبلغت قيمة 
 2009/5/20 بتاريخ  الوزراء  مجلس  قرار  تاريخ  من  اإلعفاءات 
وقرار  والشقق.  األراضي  على  الرسوم  بتخفيض  والقاضي 
إجراء  على  ينص  الذي   2010/6/20 بتاريخ  الوزراء  مجلس 
تخفيضات إضافية لتنشيط سوق العقار خالل النصف األول فقد 

بلغت 21.225 مليون دينار.

مطـــــورون يشيــــدون بحزمـــــة اإلجــــراءات 
الحكوميــــــة لتحفيـــز النشــــاط العقــــاري 
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وبلغ عدد بيوعات األراضي لمستثمرين غير أردنيين خالل النصف 
األول 2114 معاملة منها 1033 معاملًة للشقق و108 معامالت 

لألراضي.

بالمرتبة  األول  النصف  بيوعات  في  العراقية  الجنسيّة  وجاءت 
بالمرتبة  الكويتية  والجنسيّة  مستثمرًا.   860 بمجموع  األولى 
السعودية  الجنسية  جاءت  فيما  مستثمرًا.   494 بمجموع  الثانية 

بالمرتبة الثالثة بمجموع 156 مستثمراًً.

أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضًا بالمرتبة 
 ٪  63 بنسبة  دينار  مليون   92.781 بلغ  استثمار  بحجم  األولى 
والجنسيّة  األردنيين.  غير  لبيوعات  السوقية  القيمة  حجم  من 
الجنسية  الثالثة  المرتبة  في  تلتها  الثانية  بالمرتبة  السعودية 

اللبنانية.

خالل  أردنيين  غير  لمستثمرين  األراضي  بيوعات  عدد  بلغ  فيما 
معاملة  منها 168  معاملة  الحالي 382  العام  شهر حزيران من 

للشقق و214 معاملة لألراضي.

بالمرتبة  حزيران  شهر  بيوعات  في  العراقية  الجنسيّة  وجاءت 
بالمرتبة  الكويتية  والجنسيّة  مستثمرًا.   142 بمجموع  األولى 
السعودية  الجنسية  جاءت  فيما  مستثمرًا.   137 بمجموع  الثانية 

بالمرتبة الثالثة بمجموع 23 مستثمراًً.

أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضًا بالمرتبة 
 ٪60 بنسبة  دينار  مليون   16.548 بلغ  استثمار  بحجم  األولى 
والجنسيّة  األردنيين.  غير  لبيوعات  السوقية  القيمة  حجم  من 
الجنسية  الثالثة  المرتبة  في  تلتها  الثانية  بالمرتبة  السعودية 

اللبنانية.

ارتفـــاع القيمـــة السوقيــــة لبيوعــــات غيــــر
األردنييـــــن بنسبــــــة %32

نظــرة علــــى ســــوق العقـــار
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توقعــــات بزيــــادة النمــــو فــــي ســــوق العقـــــار 
خــــالل النصـــــف الثانـــي

وبلغ إجمالي معامالت بيع العقار في المملكة خالل النصف األول 
من العام الحالي 41878 معاملة. توزعت على 15821 معاملة 
المحافظات  لباقي  معاملة  و26057   ٪38 وبنسبة  عمان  في 

بنسبة ٪62.

المملكة خالل شهر حزيران  العقار في  أما إجمالي معامالت بيع 
البيع  معامالت  عدد  بلغ  فيما  معاملة   8778 الحالي  العام  من 
بنسبة  معامالت   1704 الماضي  حزيران  شهر  خالل  بالوكاالت 

19 ٪ من عدد معامالت البيع.

الماضي  الشهر  خالل  المباعة  األراضي  مساحة  وبلغت 
)29873692( م2 لألراضي و)229714( م2 للشقق.

شانها  من  التي  القرارات  من  حزمة  اتخذت  الحكومة  وكانت 

ركود  من  يعاني  مازال  الذي  األردني  العقار  بقطاع  النهوض 
العالمية،  االقتصادية  المالية-  االزمة  بتداعيات  تاثره  نتيجة 
ساهمت باعادة الروح الى سوق العقار من جديد من خالل تحريك 

عمليات البيع والشراء.
 

اإلعفاءات  من  مجموعة  العقار  قطاع  بمنح  الحكومة  قامت  فقد 
من  المعفاة  السكنية  الشقة  مساحة  زيادة  في  تتمثل  والمزايا 
شرط  إلغاء  تم  كما  120م2،  من  بداًل  م2   150 إلى  الرسوم 
شراء الشقة من شركة إسكان، حيث يمكن الحصول على اإلعفاء 
بغض النظر عن البائع سواًء كان مواطنًا أو شركة، إضافة لذلك 

فقد تم أيضًا تخفيض رسوم نقل الملكية بما نسبته ٪50.
من جهة اخرى تباينت وجهات النظر حول مدى استفادة المطورين 
اإلجراءات  حزمة  من  اإلسكان  في  العاملة  والشركات  العقاريين 

الحكومية التي اتخذتها مؤخرُا.
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فقد أرجع عاملون في القطاع اإلنشائي ضعف النشاط العقاري في 
البنوك في إقراض المواطنين والمستثمرين  السابق إلى تشدد 
عقارية  شركات  ومالكو  مستثمرون  اعتبر  حيث  سواء،  حد  على 
أن جوهر المشكلة في سوق العقارات يكمن في تشدد المصارف 
بأيدي  السيولة  تقليل  إلى  أدت  التي  اإلقراض،  عمليات  تجاه 

الراغبين في الشراء، والتعامل بالعقار.

االستفادة  فترة  بتمديد  الحكومة  عقارية  شركات  مدراء  وطالب 
نهاية  حتى  العقاري  بالقطاع  المتعلقة  الحكومية  القرارات  من 
إنشاء  من  العقاري  التطوير  شركات  تتمكن  حتى   ،2011 عام 
أقل  أن  مبينا  التحفيز،  حزمة  من  واالستفادة  جديدة،  مشاريع 

مشروع يحتاج من 12 إلى 18 شهرا الكتماله.

على  العقاري  التحفيز  حزمة  إيجابية  على  مطورون  وأكد  كما 
العقاري،  النشاط  من  حالة  خلق  في  االيجابية  وآثارها  السوق، 
اإلجراءات  تلك  تعزيز  من  بد  ال  أنه  نفسه  الوقت  في  مشددين 
بحزمة من اإلجراءات المساندة، من خالل تخفيض أسعار الفائدة 
منح  في  البنوك  قطاع  قبل  من  مرونة  وإبداء  البنوك،  قبل  من 

التسهيالت المالية للشركات واألفراد على حد سواء.

واشاروا الى أنه في ظل اإلعفاءات والمزايا التي اكتسبها القطاع 
العقاري من خالل خطة التحفيز الحكومي للقطاع، التي اشتملت 
من  المعفاة  الشقة  مساحة  كزيادة  المزايا،  من  الكثير  على 
الرسوم إلى 150 مترا مربعا، بدال من 120 مترا مربعا. وإلغاء 
الشقة من شركة »إسكان«. وتخفيض رسوم نقل  شرط شراء 
قوية  دفعة  العقاري  القطاع  سيُمنَح   ،٪50 نسبته  بما  الملكية 
باتجاه تحقيق مزيد من النمو، الذي سينعكس على عدد كبير من 
القطاعات االقتصادية المساندة أو الرديفة األخرى، متوقعين في 
الوقت نفسه أن يشهد النصف الثاني من العام الحالي حالة من 

النشاط الملحوظ. 

اإلسكان،  قطاع  في  المستثمرين  من  اخرون  حذر  المقابل  في 
السكنية  البنكية  التسهيالت  منح  في  البنوك  وتشدد  تأخر  أن 
للمواطنين سيؤدي حتما إلى زيادة التباطؤ في سوق العقار في 
المملكة، االمر الذي سيسبب فائضًا بالشقق المعروضة للبيع أو 
اإليجار، في الوقت الذي قام العديد من المستثمرين في القطاع 

العقاري بتاجيل مشاريعهم لعدم توفر السيولة.

نظــرة علــــى ســــوق العقـــار
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ملف العدد

والسيارات،  النقل  قطاع  في  المتخصصة  الشركات  احدى  هي 
هدفها االول واالخير التوسع في الدول العربية ومن ثم االنتقال 

الى العالمية.

ذاتية  تمتلك في جعبتها سيرة  التي  التجارية  الصافي  مجموعة 
مليئة باالنجازات، فانها وعلى ضوء ما حققته من نجاح في كل 
المتحدة  العربية  االمرات  ودولة  السعودية  العربية  المملكة  من 
ادراتها  اليوم وبحسب رئيس مجلس  البحرين، ها هي  ومملكة 
الدخول  نيتها  رسميا  أعلنت  الصافي  شيخ  بن  اهلل  عبد  محمد 

لالستثمار في األردن لتكون بذلك المملكة اولى دول منطقة بالد 
الشام التي تصلها استثمارات الشركة بعد ان كانت حكرًا في دول 

الخليج العربي.

وقال أنه على ضوء التسهيالت التي قدمت في األردن للشركة، 
فاننا نسعى اليوم الى فتح مكتب في المملكة بعدد سيارات يبلغ 

100 سيارة من نوع لموزين.

وأكد انه بناء على التوقعات والدراسات التي تشير الى ان تداعيات 

»مجموعة الصافي«/ السعودية 
تستعد للدخول باستثماراتها للسوق األردنية

الصافي: األردن من أهم دول المنطقة والمجموعة 
تعتزم إستثمارا مميزا فيها

أخبــــــــــــار عربيــــــــــــة
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نهاية  مع  باالنحسار  العالمية ستبدأ  االقتصادية  المالية-  االزمة 
العام الحالي ومن ثم يعود االقتصاد العالمي الى طبيعته مطلع 
العام المقبل 2011، فان هذا يدفع بالشركة الى استغالل هذه 
الظروف والتوسع في نشاطها واعمالها ابتداءا من الدول العربية 

كافة من ثم االنتقال الى باقي دول العالم.

وقال ان االزمة المالية العالمية اثرت على اقتصاديات دول العالم 
سيطرة  الى  دفع  مما  الشلل،  من  بنوع  واصابتها  العربية  ومنها 
وعلى  لكن  استثمارية،  مشاريع  في  الدخول  من  الخوف  حالة 
المقبل،  العام  مطلع  االزمة  هذه  انحسار  ببدء  التوقعات  ضوء 
فان الشركات ستقوم بدورها باستغالل هذه الفرصة للعودة من 
جديد والدخول والمنافسة من جديد في هذه االسواق، مشيرا ان 
األردن هو من اهم دول المنطقة اقتصاديا لذلك سيتم التركيز 
عليه كونه محط انظار واهتمام الكثير من الخبراء ورجال االعمال 
العالميين، فهو يشهد انتعاشا سياحيا كبيرا واستثمارات سياحية 
فيه  يقام  كما  القائمة،  العقارية  المشاريع  الى  اضافة  ضخمة، 
اكبر حدث اقتصادي عالمي »دافوس«، االمر الذي يدفع بالشركة 

للدخول بسرعة الى هذه السوق الكبيرة.

وحول بداية عمل الشركة، اكد الصافي ان المجموعة بدأ عملها 
وبداية  رحلتها  خطوات  في  اولى  كمرحلة  الدمام  مدينة  في 
االسم  بعد  فيما  لتصبح  باالنجازات  والمليء  الطويل  مشوارها 
الكبير في عالم تأجير السيارات، ولتصل خدماتها عدد من الدول 
العربية، مشيرا الى ان االمجموعة تعمل اليوم في الوطن العربي 

تحت مسمى موحد هو »الصافي«.

وقال ان عمله في قطاع النقل بدأ مع والده في عام 1985، من 
خالل العمل في توزيع االطارات في المملكة العربية السعودية 
ومن ثم دفعه ما اكتسبه من خبرة في هذا المجال الى الدخول 

لالستثمار في قطاع تاجير السيارات حينها داخل مدينة الدمام.

وأخذ  االنجازات  من  العديد  حقق  السنوات  مرور  مع  انه  وأضاف 
بالتوسع واالنتشار، مما دفعه في عام 1998 للدخول واالستثمار 
في قطاع سيارات لموزين »التكسي«، مؤكدًا انه استطاع تغطية 

رفع  الى  اضافة  السعودية،  العربية  المملكة  محافظات  جميع 
السعودية  في  لمجموعته  التابعة  التأجير  سيارات  من  اسطوله 
الى 3500 سيارة، والى 500 سيارة لموزين »تكسي« تعمل في 

قطاع النقل تحت أسم موحد »الصافي«.

وبعد االنتهاء من تغطية السوق السعودية بالكامل، اكد الصافي 
انه قام باالنتقال الى سوق عربية أخرى والدخول لالستثمار فيه 
حيث استطاع ان يحقق النجاح في فترة سريعة، حيث قام باختيار 
أولى  لتكون  دبي  امارة  خاصة  المتحدة  العربية  االمارت  دولة 

محطاته االستثمارية خارج المملكة العربية السعودية.

وقال ان بداية مشواره الناجح في امارة دبي كان بافتتاح مكتب 
لتأجير السيارات يحتوي على 40 سيارة ومن ثم التوسع ليرتفع 
 4 الى  االمارة  نفس  في  افتتاحها  تم  التي  المكاتب  اعداد  فيه 
مكاتب، ومن ثم ليقفز عدد السيارات الى 400 سيارة لموزين، 
وشجعه  دفعه  دبي  امارة  في  الباهر  لنجاح  هذا  ان  الى  مشيرا 
إمارة  السابقة وهي  امارة اخرى ال تقل اهمية عن  للدخول في 
أبو ظبي حيث افتتح مكتبا تابعا لمجموعته فيها وبعدد سيارات 

بلغ 60 سيارة.

فان  االماراتي،  السوق  في  الكبير  والتوسع  النجاح  ضوء  وعلى 
بلغت  امارة  كل  في  لمجموعته  التابعة  والسيارت  المكاتب  عدد 
بلغت  الشارقة بعدد سيارات  امارة  التالي، مكتبا في  النحو  على 
بعدد 70 سيارة، ومن  الخيمة  آخر في رأس  70 سيارة، ومكتبًا 
ثم مكتبًا في امارة الفجيرة بعدد 60 سيارة، وامارة عجمان بعدد 

سيارات بلغ 40 سيارة، وامارة أم القيوين بعدد 40 سيارة.

ويقـــول الصافي انه وبعد النجاح الذي حققه في كل من المملكة 
ذلك   فأن  المتحدة،  العربية  االمارات  ودولة  السعودية  العربية 
بمنطقـــــة   مجموعته  نشاطات  توسيع  في  لالستمرار  شجعه 
النقل  قطاع  في  استثماراته  بتوجيه  قام  حيث  العربي،  الخليج 
الــــى مملكة البحرين، وذلك بعد ان قدمت له كافة التسهيالت، 
بلــــــــغ  سيارات  بعدد  المنامة  العاصمة  في  مكتبا  افتتح  حيث 

150 سيارة لموزين.
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”مجموعة العتيبة« ... االسم الجامع 
لـ 24 شركة ناحجة في أبو ظبي

المجاالت  تمتلك 24 شركة متنوعة ومتعددة االستثمارات ومن مختلف 
والقطاعات، حيث نتيجة لنجاحاتها واالنجازاتها الباهرة اصبحت تعتبر من 

اضخم الشركات العاملة في دولة االمارات العربية المتحدة.

مجموعة شركات العتيبة والتي تتخذ امارة أبو ظبي مقر لها، ها هي اليوم 
وبحسب نائب رئيس مجلس ادارتها المهندس حسام عبد الحميد فانها 
نتيجة لقرائتها الصحيحية لواقع الحياة االقتصادية وسياستها التي اتبعتها 
لمواكبة حركة التطور والتغير في العالم، فانها تتعهد باستمرار تحقيق 
االنجازات والتوسع في العمل على النقيض من الشركات التي توقفت او 

انسحبت من السوق نتيجة تأثرها بشكل كبير باالزمة المالية العالمية.

االزمة  اندالع  بداية  لـ«النشامى«  حديث  خالل  الحميد  عبد  ويستعرض 
عليها كونها شكلت  التركيز  يحاول  التي  العالمية  االقتصادية   – المالية 
االقتصادية  والحياة  المعامالت  وطبيعة  نمط  لتغير  محوريا  مفصال 

العالمية.
ويقول انه بدأت أزمة مالية عالمية في ايلول 2008 والتي اعتبرت األسوأ 
من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929، فقد ابتدئت أواًل بالواليات 
األوروبية  الدول  ليشمل  العالم  دول  إلى  امتدت  ثم  األمريكية  المتحدة 
والدول اآلسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي ترتبط اقتصادها 

مباشرة باالقتصاد األمريكي.

أحدثته  وما  وغير مسبوقة  كاملة  أنها عاصفة  أثبتت  األزمة  ان  واضاف 
من اضطرابات مالية أثر أيضا على االقتصاد الحقيقي، وأدت إلى حدوث 
التمويل  مؤسسات  كانت  حيث  النطاق،  واسعة  اجتماعية  اضطرابات 
األصغر في الدول النامية األقل تأثرا باألزمة العالمية بسبب أنها ال تشكل 
الصدمات  مع  بمرونة  التعامل  على  قدرتها  إلى  باإلضافة  واحدة  كتلة 

الخارجية.

واعتمدت البنوك والمصارف هذا النهج في ظرف اتسم بنمو غير مسبوق 
لقطاع العقار وانخفاض هام لنسب الفوائد المعمول بها، األمر الذي أدى 
بأعداد كبير من األمريكيين إلى حد القناعة أن الفرصة جد مواتية لشراء 
مسكن، لكن ومع االرتفاع المفاجئ لنسب الفوائد في األسواق المصرفية 
األمريكية، وجد عدد كبير من األمريكيين أنفسهم عاجزين عن تسديد 
قروضهم، وأزداد عددهم مع مرور األشهر ليخلق جوا من الذعر والهلع 

في أسواق المال وفي أوساط المستثمرين في قطاع العقار.

أكثر من  المخاطر  العالية  القروض  المختصة في  البنوك  وقد تضررت 
غيرها من ارتفاع نسب الفوائد، وتأثيرها على أوضاع المقترضين ذوي 

الدخل المتواضع. 

عبد الحميد: الشركة استمرت في النجاح رغم 
تداعيات االزمة المالية العالمية

اإلستثمـــــار فـــي القطــــاع المصرفــــي
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قرر مجلس إدارة شركة تطوير العقبة تعيين محمد الترك رئيسا 
تنفيذيا للشركة خلفًا لـ«شادي رمزي« المجالي، الذي كان مجلس 

اإلدارة قبل استقالته نهاية شهر تموز الماضي.

جاء ذلك الحقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين الترك ممثال 
عن الحكومة في مجلس إدارة شركة تطوير العقبة.

وشغل محمد الترك مناصب عديدة في القطاعين العام والخاص 
مكنته من اكتساب خبرات كبيرة في مجاالت الصناعة واالقتصاد 
العقاري واالستثمار والبناء، حيث عمل رئيسًا تنفيذيًا  والتطوير 
الملك  صندوق  )مجموعة  والتطوير  لألعمار  الجنوب  لشركة 
في  وعضوًا  معان  تطوير  وشركة  للتنمية(  الثاني  اهلل  عبد 

لجنة االستثمار في مؤسسة تشجيع االستثمار، وقبل انضمامه 
الهامة  الوطنية  المؤسسات  من  مجموعة  لدى  عمل  للشركتين 
التحليل  و  االستثمار  و  الصناعة  مجاالت  في  العاملة  والشركات 

المالي.

وتعليقًا على تعيينه بهذا المنصب، قال الترك »إن النجاحات التي 
حققتها شركة تطوير العقبة في السابق مميزة، لكن التحديات 
قادمة، فشركة تطوير العقبة وبالتعاون مع المؤسسات والدوائر 
الخاصة  االقتصادية  العقبة  منطقة  في  القطاعات  كافة  في 
الملك  التحديات، لنحقق رؤية جاللة  ستمكننا من مواجهة هذه 
عبد اهلل الثاني لمنطقة العقبة والتي ستعود بالنفع على مدينة 
بشكل  األردني  الوطني  االقتصاد  وعلى  خاص  بشكل  العقبة 

عام«.

»التــــرك« رئيســــًا تنفيذيــــًا
لشركـــــة تطويـــــر العقبــــة

أخبــــــــــــارملف العدد
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الحريري يّطلع على سير العمل

اكتمال أعمال المرحلة األولى من مشروع 
محطة العبدلي للتدفئة والتبريد المركزية

المركزية  للطاقة  األردنية  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  اطّـلع 
تقدّم  على  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  الحريري  الدين  بهاء  الشيخ 
سير العمل في محطة العبدلي للتدفئة والتبريد المركزية األولى 
بتزويد كافة مباني مشروع  التي ستقوم  األردن  من نوعها في 
العبدلي بكامل إحتياجاتها من  التجاري لمدينة عمان -   الوسط 

التدفئة والتبريد بواسطة شبكة مركزية.

واستمع الشيخ بهاء الدين الحريري إلى إيجاز من مدير الشركة 
حول آخر التطورات ومستجدات األعمال، حيث شهد اكتمال أعمال 
المرحلة األولى من المشروع، فقد تمّ االنتهاء من أعمال تركيب 
المعدّات للمرحلة األولى من المحطة، كما وتم المباشرة بأعمال 

الفحص والتشغيل.

أخبـــــــــــــار العقــــــــــــار
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وتبلغ القدرة التشغيلية للمحطة 52.500 طن تبريد و110.000 
كيلو واط تدفئة، بحيث تعمل المحطة على نظام تبريد وتسخين 
كافة  داخل  الموجودة  الحراري  التبادل  محطات  خالل  من  الماء 
مباني مشروع العبدلي، ويعمل على هذا المشروع الضخم طاقم 

عمل أردني متميز من مهندسين وعمال.

المركزية  والتدفئة  التبريد  أنظمة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
تعتبر  المركزية  للطاقة  األردنية  الشركة  قبل  من  المستعملة 

مقارنتها  عند  الطاقة  بتوفير  تقوم  أنها  حيث  للبيئة،  صديقة 
غاز  بإستعمال  تقوم  أنها  كما  مبنى،  لكل  المستقلة  باألنظمة 
تبريد طبيعي ليس له أي تأثيرات سلبية على الطبيعة. باإلضافة 

إلى ذلك ال يتم إستخدام المياه خالل أعمال التشغيل. 
التلوّث  مستويات  من  التخفيف  على  النظام  هذا  يساعد  كما 
المنفصلة،  األنظمة  عند  الموجودين  واالنبعاثي  الضوضائي 
مشروع  مباني  كافة  في  إضافية  مساحات  النظام  هذا  ويوّفر 

العبدلي يمكن استغاللها لخدمات أخرى.
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الحكومة تمنح قطاع العقار مجموعة 
من اإلعفاءات والمزايا

زيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم
إلى 150 م2 بداًل من 120م2

النهوض  شانها  من  التي  القرارات  من  حزمة  الحكومة  اتخذت 
الذي مازال يعاني من ركود نتيجة تاثره  العقار األردني  بقطاع 
بتداعيات االزمة المالية- االقتصادية العالمية، حيث من المتوقع 
ان تؤثر ايجابا على السوق وتقوم بانعاشه واعادة الروح اليه من 

جديد من خالل تحريك عمليات البيع والشراء.
 

فقد اكد وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور إن الحكومة وفي 

الواعدة  االقتصادية  القطاعات  لتحفيز  تبذلها  التي  الجهود  إطار 
قامت بمنح قطاع العقار مجموعة من اإلعفاءات والمزايا تتمثل 
في زيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى 150 
م2 بداًل من 120م2، كما تم إلغاء شرط شراء الشقة من شركة 
إسكان، حيث يمكن الحصول على اإلعفاء بغض النظر عن البائع 
سواًء كان مواطنًا أو شركة، إضافة لذلك فقد تم أيضًا تخفيض 

رسوم نقل الملكية بما نسبته 50 بالمئة.

أخبـــــــــــــار العقــــــــــــار
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دفعة  العقاري  القطاع  تمنح  المزايا سوف  أن هذه  الواضح  ومن 
قوية نحو مزيد من النمو والذي عادة ما يترتب عليه نمو قطاعات 

أخرى رديفة.

بانها  العقار  بقطاع  الخاصة  االخيرة  الحكومة  قرارات  وتتلخص 
تتضمن العديد من اإلعفاءات والمزايا وهي:

أ - إعفاءات الشقق:

1- اإلعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية 
المفروزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة وبغض 
المسكن  أو  الشقة  مساحة  تزيد  ال  أن  بحيث  البائع،  عن  النظر 

المنفرد عن 150م2 غير شاملة الخدمات.

2- إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن 150م2 غير 
رسوم  إلى  ذلك  عن  الزائدة  المساحة  تخضع  للخدمات  شاملة 

التسجيل المخفضة والمبينة في البند ب أدناه ولغاية 300م2.

3- إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن 300م2 فان 
كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل 

المخفضة والمبينة في البند ب أدناه.

ب - إعفاءات األراضي:

الواردة في  النسبة  بالمئة عن  إلى 50  البيع  1- تخفيض رسم 
البند 1/أ، ب من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل األراضي 

وذلك لألراضي الخالء والمزروعة فقط.

2- تخفيض رسم البيع المنصوص عليه بالبند 1/ج من الجدول 
بدال  بالمئة   2.75 إلى  األراضي  تسجيل  رسوم  بقانون  الملحق 

من 5 بالمئة وذلك لألراضي الخالء والمزروعة فقط.

بالمئة من  للجامعات بنسبة 50  الرسوم اإلضافية  3- تخفيض 
النسبة المنصوص عليها في أحكام المادة 4 من قانون الرسوم 

اإلضافية للجامعات وذلك لألراضي الخالء والمزروعة فقط.

النسبة  من  بالمئة   50 بنسبة  العقار  بيع  ضريبة  تخفيض   -4
لألراضي  وذلك  العقار  بيع  ضريبة  قانون  المادة3  في  الواردة 

الخالء والمزروعة فقط.

ج - يبدأ العمل بهذا القرار ابتدءًا من تاريخ 2010/6/20 وينتهي 
العمل به في نهاية دوام يوم 2010/12/31 .

تخفيض رسوم نقل الملكية %50
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»سرايا العقبة« ترفع رأسمالها
إلى 547.7 مليون دينار

العادي  اجتماعيها  مؤخرا  العقبة  سرايا  لشركة  العامة  الهيئة  عقدت 
العقبة  سرايا  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  برئاسة  العادي  وغير 
إلى عدد من  اإلدارة، اضافة  علي قوالغاصي، وبحضور أعضاء مجلس 
المساهمين الذين يمثلون ما يزيد على 85 بالمئة من رأس مال الشركة.

 وتم خالل االجتماع العادي للهيئة العامة مناقشة تقرير مدققي الحسابات 
للسنة المالية المنتهية في 31 كانون األول 2009 وإقرارها باإلجماع.

على  الموافقة  العادي.  غير  العامة  الهيئة  اجتماع  خالل  تم  حين  في 
توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال بمبلغ 300 مليون دوالر 
أو ما يعادل 212.7 مليون دينار، ليصل رأس مال شركة سرايا العقبة 
إلى 773 مليون دوالر أو ما يعادل 547.7 مليون دينار، وذلك بالقيمة 

أخبـــــــــــــار العقــــــــــــار

خالل اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي
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االسمية البالغة دينارًا أردنيًا واحدًا لكل سهم.

وتم اإلعالن خالل االجتماع عن تغطية زيادة رأس المال بالكامل من قبل 
مؤسسي الشركة الرئيسيين. اضافة إلى عدد من المساهمين.

ويشار أن مشروع سرايا العقبة هو أولى وجهات سرايا السياحية، ويقع 
على الشاطئ الشمالي لمدينة العقبة، ويشمل المشروع تطوير مخطط 
رئيسي يتألف من حوالي 634 ألف متر مربع تقريبا. ويقام حول بحيرة 
شاطئية تزيد امتداد الواجهة البحرية لخليج العقبة بمقدار 1.5 كيلومتر. 

فيما تفوق تكلفة المشروع المليار دوالر.

وستقوم شركة جميرا. المتخصصة في مجال الضيافة والمنشآت الفخمة. 
بتشغيل بعض من هذه الفنادق اضافة إلى تشغيل الحديقة المائية وايلد 

وادي وإدارة الجراند فلل. والفلل.

كما ستقوم شركة فنادق ومنتجعات ستاروود العالمية بتشغيل الفنادق 
لمدينة  الفندقية  السعة  زيادة  مما سيساهم في  المشروع  األخرى في 

العقبة بأكثر من 1.100 غرفة فندقية.

سرايا(.  )سوق  للتسوق  مختلفة  مرافق  على  المشروع  يشتمل  كذلك 
الرياضية.  والمالعب  الشاطئ.  ونادي  المائية.  الحديقة  مثل  والترفيه 
اضافة إلى العديد من مرافق للنشاطات الثقافية والترفيهية مثل مركز 

المؤتمرات والمدرج الخارجي.

مشروع سرايا العقبة هو أولى وجهات سرايا السياحية، 
ويقع على الشاطئ الشمالي لمدينة العقبة
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بقيمة  قرض  إتفاقية  القابضة  األردنية  تعمير  شركة  وقعت 
األندلسية  للشركة  التابعة  شركتها  لصالح  دينار  مليون  5ر22 

للمنتجعات السياحية والمشاريع اإلسكانية.

وقام البنك األردني الكويتي بتنظيم وإدارة القرض وبمشاركة 
البنك  األردني،  التجاري  البنك  األردني،  األهلي  البنك  من  كل 

العربي، بنك اإلسكان للتجارة والتمويل وبنك المال األردني. 
التنفيذي  الرئيس  األردنية  تعمير  شركة  عن  التوقيع  وحضر 
للشركة ورئيس مجلس اإلدارة  المهندس خالد الدحلة، وأعضاء 

الدحلة،  وهيثم  زوايدة  شفيق  و  الصراف،  نبيل  اإلدارة  مجلس 
فيما حضر عن البنك األردني الكويتي رئيس مجلس اإلدارة عبد 
الكريم الكباريتي والمدير العام محمد ياسر األسمر ونائب المدير 
األهلي  البنك  وعن  مكحل،  توفيق  المصرفية  المجموعة  العام 
البنك  وعن  عوض،  مروان  الدكتور  التنفيذي  الرئيس  األردني 
وعن  حديد،  الدكتورجواد  التنفيذي  الرئيس  األردني  التجاري 
البنك العربي محمد موسى، وعن بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 
العام  المدير  األردني  المال  العام عمر ملحس وعن بنك  المدير 

هيثم قمحية.

أخبـــــــــــــار العقــــــــــــار

قرض تجمع بنكي بقيمة 5ر22 مليون 
دينار لصالح »تعمير القابضة«

تموياًل لالعمال المتبقية في مشروع ضاحية األندلسية 
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الكباريتي أثناء حفل التوقيع: »تعتبر هذه التجربة 
سابقة في تاريخ الجهاز المصرفي األردني

وجاءت هذه االتفاقية تتويجا للجهود التي قامت بها الحكومة من 
للشركات  التمويلية  االحتياجات  لدراسة  المشكلة  اللجنة  خالل 
برئاسة الشريف فارس شرف رئيس الوحدة االستثمارية للضمان 
المحلية  اللجنة بدراسة أوضاع الشركات  االجتماعي، حيث قامت 
التي تقدمت بطلب تمويل بنكي من خالل اللجنة. وجاءت توصيات 
اللجنة ايجابية بخصوص طلب شركة تعمير األردنية مما يعتبر 
لمشاركة  المجال  أفسح  ومما  المالي  وضعها  متانة  على  شهادة 

هذه البنوك القيادية في اتفاقية التجمع البنكي .

المتبقية في مشروع  األعمال  لتمويل  القرض  وسيستخدم هذا 
المرافق  إلى  ضاحية األندلسية من أعمال بنية تحتية باإلضافة 
االتفاقية ضمن مجموعة من  تأتي هذه  كما  والفلل،  الترفيهية 
بها شركة تعمير  التي تقوم  الخطوات والشراكات اإلستراتيجية 
كافة  الستكمال  المطلوبة  السيولة  لتأمين  القابضة  األردنية 

مشاريعها.

هذه  »تعتبر  التوقيع  حفل  أثناء  الكباريتي  الكريم  عبد  وقال 
التجربة سابقة في تاريخ الجهاز المصرفي األردني، حيث اجتمع 
هذا الكم من البنوك لمواجهة موضوع محدد خارج عن سيطرة 
القطاع  فاثبت  عامة،  الوطني  واالقتصاد  بل  والبنوك  الشركة 
المصرفي رغم التحديات قدرته على تحويل التحدي إلى فرص«. 

تدرك  األردنية  تعمير  »إن شركة  الدحلة  خالد  م.  قال  جانبه  من 
حجم المسؤولية الملقاة عليها في الفترة المقبلة من أجل انجاز 
مشاريعها، فهي شركة فتية وبرغم ذلك فهي ذات تجربة ناضجة«. 

في  المميزة  المشاريع  من  األندلسية  ضاحية  مشروع  ويعد 
 588 على  ويحتوي  بالكامل  مسور  مشروع  أول  انه  إذ  المملكة 
فيال ومرافق خدمية ورياضية وترفيهية من بينها نادي ترفيهي 
بمساحة 7000 متر مربع وحدائق ومساحات خضراء بمساحة 60 
دونما، حيث تبلغ نسبة إنجاز المشروع ما يقارب 80٪ بشكل عام 

وقد تم تسليم مجموعة من فلل المشروع لمالكها.
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»األميرة سمية للتكنولوجيا« تحصل 
على المرتبة 9 في مسابقة علمية دولية 

التاسعة  المرتبة  للتكنولوجيا على  حصلت جامعة األميرة سميّة 
على مستوى العالم في مسابقة دولية متخصصة بالبرمجة تحت 
 »IEEEXTREME Programming Competition 3.0« عنوان 
الكهربائيين  المهندسين  معهد  العالمية/  المؤسسة  اجرتها  التي 

واإللكترونيين. 

لجميع  ممثله  فرقة  وعشرون  سبعمئة  المسابقة  في  وشارك 

جامعات العالم التي تعنى بتدريس تكنولوجيا المعلومات لطلبتها، 
من  الفائز  للتكنولوجيا  سميّة  األميرة  جامعة  فريق  تألف  حيث 
الهور، وأحمد الطحان من قسم  الطلبة مكسيم شوابكة، وأحمد 
علم الحاسوب في كلية الملك الحسين لتكنولوجيا المعلومات في 

الجامعة. 

ويعتبر هذا الفوز تتويجا للجهود الكبيرة التي تبذلها رئيس مجلس 
أمناء الجامعة األميرة سميّة بنت الحسن، وإدارتها ممثلة برئيسها 
األستاذ الدكتور هشام غصيب، وأعضاء هيئة التدريس في قسم 

اإلستثمـــــار فـــي التعليـــــم

أقامت مركزا اقليميا للتدريب بالتعاون مع شركة صينية

د.غصيب : المركز يثري صناعة المعرفة وسيقدم 
الدعم لمسيرة الجامعة التعليمية 
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على  المعلومات  لتكنولوجيا  الحسين  الملك  كلية  الحاسوب/  علم 
مختلف المستويات.

من جهة اخرى أشاد الدكتور هشام غصيب بإقامة مركز اقليمي 
للتدريب في هندسة االتصاالت في الجامعة بالتعاون مع الشركة 

الصينية هواوي لالستثمار في التكنولوجيا. 
 

الشركة الصينية ان هذا  وأكد د. غصيب خالل استقباله لممثلي 
التقنية  المهارات  بناء  في  الجامعة  دور  بدعم  سيقوم  المركز 
المتقدمة وتحسين فرص العمل لدى الطلبة، كما وسيقدم الدعم 
الكبير لمسيرة الجامعة في تحسين نوعية التعليم فيها ويسهم في 
تطوير المهارات، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة ادخال برامج 

التدريب ضمن مساقات التدريس.

من ناحيته قال مدير مكتب شركة هواوي في عمان ليو دانتنج إن 
اقامة المركز االقليمي للتدريب في الجامعة سيكون مفيدًا، حيث 
سيقدم خدمات تدريبية للعاملين والطالب على المستوى المحلي 

واإلقليمي. 

لتكون  للتكنولوجيا  سميّة  األميرة  جامعة  اختيار  تم  انه  وأضاف 
مقرًا للمركز لما تتمتع به من سمعة طيبة على المستويين المحلي 

والعالمي والدائها االكاديمي الرفيع.

وحضر اللقاء عميد شؤون الطلية الدكتور محمود حسن، وعميد 
بسام  الدكتور  الكهربائية  للهندسة  الثاني  عبداهلل  الملك  كلية 
الدكتور  الجامعة  في  االتصاالت  هندسة  قسم  ورئيس  كحالة، 
عمر العتوم، بمشاركة ممثلين هي شركة هواوي لالستثمار في 

التكنولوجيا وهما سيلفان ليوكوانشو وجونج شييو. 
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تعتبر    1996 سنة  تأسست  التي  والتوزيع«  للنشر  وائل  »دار 
فكانت   ،1990 سنة  أنشئت  التي  وائل  لمكتبة  متواصال  امتدادا 

منذ ذلك الحين اسهاما يثري العلم والمعرفة.

وبحسب مديرها العام وائل أبو غربية فان دار وائل للنشر والتوزيع 
اتخذت من األردن وفلسطين مركزا لها، لتكون متخصصة بنشر 

وتوزيع وبيع الكتب الجامعية، حيث استطاعت
األكاديمية  بأبعادها  المتميزة  اإلصدارات  من  مجموعة  نشرت 

والعلمية، ورفدت المكتبة العربية بما يقارب 900 عنوان تنوعت 
على علوم ومعارف ولغات شتى.

ويقول أبو غربية ان رؤية دار وائل للنشر والتوزيع تنطلق من 
عمق فلسفة الشريعة الغراء حول العلم والعلماء وما يرتبط بهما 
من وشائج وروابط تعمل على احياء روح العمل والتضحية في 
سبيل انشاء صرح علمي متكامل تجتمع فيه العلوم كلها لخدمة 
عملت  فانها  لذلك  به«،  ينتفع  »علم  الوجود  في  غاية  أسمى 
مستوى  على  لنشرها  وأقومها  الكتب  أنفع  انتقاء  على  جاهدة 

عالمنا العربي واالسالمي.

أبو غربية: دار وائل تتحرى في عملها دائما ان تكون 
كتبها ذات منفعة علمية للجميع

اإلستثمـــــار فـــي التعليــــــــم

حصلت على جائزة التميز في معرض الشارقة للكتاب 2009

»دار وائل« .... الريادة في نشر وتوزيع 
وبيع الكتب الجامعية
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رفدت المكتبة العربية بـ900 عنوان وقامت بتوزيع 
ونشر للعديد من العلماء العرب

أو  المقابل فان رسالتها أخذت على عاتقها تحمل دون كلل  في 
ملل رسالة عظيمة جدًا وهي نشر العلم وتبليغه وخدمة الكتاب 
»علم  مفهوم  وترسيخ  والشكلية  الجوهرية  جوانبه  جميع  من 
ينتفع به« الذي استمد من خطى الرسول االكرم محمد صلى اهلل 
عليه وسلم الذي قال »إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث، 

ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به«.

العلم  تيسير  األول  همها  يكون  أن  للنشر  وائل  دار  ارتأت  ولذا 
لطالبه وذلك عبر كوكبة من العلماء غايتهم الكبرى البعد العلمي 
والمعنوي، مشيرا الى ان »العلم للعلم ال ألي هدف دنيوي مادي« 

وما ذلك إال لتعزيز العالقة بين العالم والمتعلم. 

االساس  بالدرجة  جاءت  وائل  دار  اصدارات  ان  أبو غربية  ويؤكد 
في  المتنوعة  المستويات  ذات  الجامعية  المناهج  لحاجة  تلبية 
الجامعات العربية، فغطت كتبها إدارة األعمال، االقتصاد، التربية، 
واللغة،  األدب  الشريعة  القانون،  االجتماع،  علم  النفس،  علم 
الحاسوب،  والفندقة،  السياحة  الرياضة،  الجغرافيا،  السياسة، 
مجموعة  الى  اضافة  األطفال،  ومسرحيات  أدب  العلمية،  المواد 

مميزة من الموضوعات العامة.

وقال ان دار وائل للنشر والتوزيع قامت بنشر للعديد من العلماء 
علم  مجال  في  العالم  الحسن  إحسان  الدكتور  أمثال  العرب 
االجتماع، والدكتور مصطفى الزلمي العالم في مجال الشريعة، 
والدكتور عماد الدين خليل وهو من اساتذة الشريعة المعروفين، 
والدكتور حسن الذنون العالم في مجال القانون، والدكتور عمر 
الشيخ العالم في مجال التربوي، والدكتور عبد الباري درة المتميز 
في مجال االدارة، والدكتور خالد أمين عبد اهلل المتميز في مجال 
المحاسبة، والدكتور خالد الوزني االقتصادي المعروف، وكل من 
الدكتور غسان الجندي والدكتور محمد العلوان وهم من االساتذة 

المعروفين في القانون الدولي.

نشر  في  السباقة  كانت  والتوزيع  للنشر  وائل  دار  بأن  وأضاف 
هو  ما  كل  لفهم  القراء  تؤهل  جديدة  مواضيع  في  مصنفات 
ذات  كتبها  تكون  ان  عملها  في  تتحرى  انها  الى  مشيرا  جديد، 
آلراء  الكتاب  اختيار  عملية  تخضع  بحيث  للجميع،  علمية  منفعة 

المختصين وذوي العلم بالتخصص

العالم  فيه  أصبح  الذي  العصر،  هذا  في  انه  غرايبة  أبو  ويشير 
عبر  هائلة،  بسرعة  المعرفة  ألوان  فيه  تنتقل  صغيرة،  قرية 
وسائل االتصال المتقدمة، أصبحت مهمة الكتاب أكثر صعوبة، إذ 
صار من اليسير أن تتوفر المعلومات بطرق متعددة غير الكتاب، 
غير أن مهمة الكتاب زادت أصالة، وقد تعززت مكانته في تثقيف 
مخلصة  راسخة،  النشر  دور  أقدام  بذلك  وظلت  المجتمعات، 
الذي  الزاجل«  »الحمام  فهي  الكتاب،  خدمة  في  األصيل  لدورها 
يطير به من ُقطر إلى ُقطر فوق هذا الكوكب الذي يتلهف إنسانه 

إلى المعرفة. 

األصيلة  التوأمة  تلك  كبيرة في  البشرية  ثقة  تزال  ما  انه  وقال 
بين الكتاب وحواضنه العلمية »دور النشر« التي ال تألو جهدًا في 
التنافس في مجال انتقاء الكتاب، واختيار السبل الراقية في سبيل 
جذب القارئ إليه، إخراجًا و موضوعًا، إيمانًا منها برسالتها الخالدة 
الرامية إلى إثراء الفكر الجامعي، وتفعيل المنهج التثقيفي، فدار 
النشر األصيلة هي مرآة ألفكار أصحابها، ومنبر عاٍل ترتفع من 

فوقه رسالتهم، مقدمين من خالله خدماتهم الجامعية . 

من جهة اخرى أكد أبو غربية ان دار وائل للنشر والتوزيع حازت 
وعلى مدى مسيرتها القصيرة، العديد من التقديرات منها الدرع 
الذهبي للناشر المتميز والمبدع في معرض عمان لعام 2002، 
ودرع الرياديين األردنيين والتفوق الريادي من األمير الحسن بن 
طالل لعام 2004، ومؤخرًا جائزة أميز دار نشر عربية من األمير 
الدولي  الشارقة  الشارقة خالل معرض  القاسمي حاكم  سلطان 

للكتاب لعام 2009.

وكانت ابرز الجوائز التي حصلت عليها دار وائل للنشر والتوزيع 
العام  مديرها  بحسب  التي  الماضي،  العام  في  التميز«  »جائزة 
فازت بها على مستوى الوطن العربي في معرض الشارقة الدولي 
كريمة  بتوجيهات  أنشئت  سنوية  جائزة  وهي   ،2009 للكتاب 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  من 
األعلى لالتحاد حاكم الشارقة لتكريم الناشرين، وتسمى )جائزة 
الشارقة  معرض  مع  تتزامن  التي  النشر(  دور  لتكريم  الشارقة 

الدولي للكتاب.

الذين  المتميزين،  الناشرين  وتقدير  تكريم  إلى  الجائزة  وتهدف 
والعلوم  بالمعرفة  جديرة  بإصدارات  النشر  صناعة  يرفدون 

والتنوير والتطوير الفكري.
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خالل زيارته لمؤسسة المدن الصناعية

وفد فلسطيني يطلع على تجربة 
األردن في مجال المدن الصناعية

الفلسطينية برئاسة عبد  الصناعية  المناطق  زار وفد من هيئة 
التجربة  على  لإلطالع  الصناعية  المدن  مؤسسة  شتية  الرحمن 

األردنية في مجال المدن الصناعية.

الصناعية  المدن  إنشاء  في  وتميزه  األردن  بنجاح  شتية  وأشاد 
وتطويرها وجعلها نموذجا اقليميا وعالميا قد إنعكس على رغبة 
وتطبيقها  بالتجربة  لألخذ  الفلسطينية  الصناعية  المدن  هيئة 

اآلن  تعكف  والتي  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  اراضي  داخل 
مدن  ثالث  على  موزعة  صناعية  مدن  ثالث  في  الشروع  على 

فلسطينية.

المهندس  الصناعية  المدن  مؤسسة  عام  مدير  اكد  جانبه  ومن 
الى خدمة فلسطين  الدوام ينظر  األردن على  أن  المجالي  عامر 
كواجب ومسؤولية وأن المؤسسة لن تألوا جهدا في تقديم كافة 

خبراتها أمام األشقاء في سبيل إنجاح هذه التجربة.

أشار المجالي الى أن االردن إستطاع أن يضع نفسه على 
خارطة االستثمار العالمية بقوة وثبات

أخبــــار المـــــــدن الصناعيــــةملف العدد
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األسواق  لدخول  الرئيسية  البوابة  أصبح  األردن  أن  وأضاف 
العربية والدولية بفضل إرتباطه بالعديد من االتفاقيات الثنائية 
وعالقاته  الدولية  التجارية  المنظمات  الى  وإنضمامه  واالقليمية 

المميزة مع دول العالم.

على  نفسه  يضع  أن  إستطاع  االردن  أن  الى  المجالي  م.  وأشار 
خارطة االستثمار العالمية بقوة وثبات وتشهد المدينة الصناعية 
وجود العديد من االستثمارات التي أقيمت برؤوس أموال عربية 
وأجنبية وحققت الكثير من النجاحات ساهمت في دعم االقتصاد 

االردني وزيادة الصادرات االردنية الى الخارج.

الصناعي  الصناعية في خدمة االستثمار  المدن  واستعرض دور 
نمو  في  المؤهلة  الصناعية  المناطق  وأهمية  المملكة  في 

الصادرات االردنية الى األسواق االمريكية بشكل كبير وأكد بأن 
المرتكزات  أهم  من  تعتبر  الخدمات  وتحديث  االجراءات  تبسيط 
إدارة مدنها الصناعية بحيث  المؤسسة في  التي تعمل بموجبها 
يسر  بكل  واالنتاج  العمل  نحو  المستثمر  تفريغ  في  تساهم 

وسهولة.

المملكة  في  االستثماري  المناخ  عن  إيجاز  الى  الوفد  وإستمع 
وأهم االتفاقيات التي يرتبط بها االردن مع دول العالم والمزايا 
مركز  الى  باالضافة  الصناعية  المدن  في  المقدمة  والحوافز 
المدن، ثم دار  الذي تحتضنه هذه  االستثمار الصناعي ونوعيته 
حوار شارك فيه أعضاء الوفد حول مختلف قضايا االستثمار في 
جمعية  بين  التعاون  وآلية  المشاريع   إقامة  وإجراءات  المملكة 
لتعزيز  الصناعية  المدن  ومؤسسة  الفلسطينيين  االعمال  رجال 

تبادل الخبرات وتحقيق المصلحة المشتركة.
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»التجاري األردني«... 
6 سنوات من العطاء المصرفي

األردني،  المصرفي  القطاع  التي يعاني منها  المشاكل  أبرز  استعرض 
المالية-  االزمة  بتداعيات  القطاع  تاثر  طبيعة  عن  لمحة  قدم  حيث 

االقتصادية العالمية.

وبحسب الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك التجاري األردني الدكتور 
جواد الحديد الذي اكد أن البنك اليوم بات يسير بخطى ثابتة، فنتائجه 
العام  من  ذاتها  للفترة  ما  تجاوزت  العام  لهذا  سنوية  النصف  المالية 
الماضي، حيث دعا خالل حديثه مع »النشامى« البنوك الى منح حقوق 
الملكية مساحة ونسبة أكبر مما هو متعامل به لتحقيق عنصر االمان 

في القطاع المصرفي الذي بات الهاجس االول لدى البنوك المحلية في 
الوقت الحالي.

البنوك  على  الرسمية  الرقابية  السياسات  وبسبب  تاريخيًا  ويقول، 
ينقص  ال  أن  السليمة،  المالية  بالمؤشرات  التقيد  فيها  تشترط  التي 
الدولي  المعدل  بينما  الموجودات 12 ٪  المال عن معدل منسوب  رأس 
لنفس المؤشر كما تشترطه اتفافيات بازل وهي اتفاقيات يرعاها بنك 

التسويات الدولي عن ٪8.

ويضيف ان المطلوب من البنوك األردنية منح حقوق الملكية نسبة أكبر 

الحديد: على البنوك منح حقوق الملكية نسبة أكبر 
للمساعدة في توفير األمان المصرفي

اإلستثمـــــار فـــي القطــــاع المصرفــــي
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واوسع مما هو متعارف عليه دوليا، كونه سيساعد ويساهم في توفير 
عنصر األمان المصرفي وحماية المودعين، مشيرا الى أن هذه النسبة 

العالية تشكل ما يسمى بـ«الوسادة« التي تحمي من المخاطر.
 

واضاف ان الممارسات الدولية ال سيما في الواليات المتحدة االمريكية 
النسبة  اتفاقيات بازل بصورة عامة، حيث وصلت  لم تتقيد بشروط 
الى ٪3  البنوك االوروبية  اما في  الكبيرة ٪1.25،  البنوك  في بعض 
أحد  هذا  كان  حيث   ،٪0.75 الى  اخرى  حاالت  وفي  الملكية،  لحقوق 
المسموحة  الموجودات  كون  العالمية  المالية  االزمة  تفاقم  أسباب 
)القروض الرديئة( ادت الى شطب حقوق الملكية بسبب صغر حجمها، 
مما اضطر السلطات الرسمية الى ضخ اموال كبيرة الى البنوك وألكثر 
من مرة لمنع اشهار افالسها، فالسماح بسقوط بنك له بعد دولي كبير 
جدا يجعل االزمة تمتد الى خارج الواليات المتحدة االمريكية والى كل 
المتعاملين مع تلك البنوك الكبيرة، مشيرا الى انه لوال هذه االجراءات 

»االنقاذية« لكان العالم اآلن يمر في أزمة كساد اقتصادي عميقة.

ارتفاع  وبسبب  األردن  في  المصرفي  القطاع  ان  قائال  الحديد  وتابع 
ارتفاع  اي  المركزي  البنك  متطلبات  تجازت  وان  التي  الملكية  حقوق 
في  تساهم  حيث  وسطيًا،  يعتبر   ٪20 الى  المال  راس  كفاية  نسبة 
الذي  االمر  االخرين،  البنوك  ودائني  للمودعين  كبيرة  حماية  توفير 
على  االطمئنان  زاوية  من  المملكة  في  الرسمية  السلطات  سيجعل 

الوضع المصرفي األخذ بقرارات حماية المودعين.

في  الكبيرة  المصرفية  السيولة  الى  حديثه  في  الحديد  وينتقل 
يكون  العالم  في  تسقط  التي  البنوك  معظم  بأن  ليقول  األردن، 
فقط  وليس  السيولة  توفر  عدم  هو  لسقوطها  الرئيسي  السبب 
معدل كفاية رأس المال، وهذا عامل أمان لدى البنوك يجب الحفاظ 
المشروعة  االحتياجات  تلبية  في  االستمرار  مع  استمراريته  على 
البنوك  خاللها  من  تتأكد  سليمة  مهنية  معايير  وضمن  للمقترضين 

على اوضاع المقترضين.

استمرار  على  حريصة  البنوك  أن  ايضاح  من  بد  ال  انه  الى  وأشار 
االقراض الن هذا النشاط يشكل المصدر الرئيسي الرباحها، رافضًا 
في الوقت نفسه االتهامات الموجهة الى البنوك األردنية باالحجام عن 

عملية االقراض.

على  الموافقة  في  انتقائية  اكثر  أصبحت  المحلية  البنوك  ان  وقال 
القطاعات  في  سيما  ال  الالزمة  التسهيالت  ومنحها  القروض  طلبات 
يوازي  ال  بشكل  مصروفها  في  »االنتفاخ«  بعض  فيها  حصل  التي 
واليتناسب مع حجم الطلب عليها، ومن أهم هذه القطاعات، القطاع 
نسبيا  مشابه  بشكل  العالمية  المالية  باالزمة  تأثر  الذي  العقاري 
»الفقاعات  يعرف  بما  ظهرت  حيث  الدول،  من  العديد  مع  حصل  لما 
االراضي  أسعار  في  كبيرة  ارتفاعات  فيها  شهدت  التي  العقارية« 
واالنشاءات بما ال تبرره المعطيات االقتصادية االساسية، مشيرا الى 
أنه من غير المعقول مثال أن تكون فيه نسبة التضخم االسستهالكي 
بحدود 3-5٪ بينما ترتفع سعر العقار واالراضي بنسبة 100٪ خالل 
عامين، حيث ادى هذا االمر الى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن.

واضاف ان الحاصل مع سوق العقار واالراضي ينطبق ايضا على أسعار 
االسهم في سوق عمان المالي الذي ازداد بنسبة 100٪ في السنوات 
واألسهم  العقار  في  »الفقاعات«  هذه  أن  مؤكدا  االخيرة،  الثالث 
وهبطت  االراضي  أسعار  وانخفضت  العقارات  أسعار  تجمد  الى  ادت 

لالختالالت  التصحيحية  بالحركة  يعرف  ما  ما  وهو  االسهم،  أسعار 
الى أن ما حدث هو شبيه لما حدث في االسواق  االقتصادية، مشيرا 
القدرة على تصويب  أن  يعني  الذي  االمر  أقل،  لكن بصورة  الدولية 
هذه االختالالت والعودة الى دورة النمو االقتصادي من جديد اصبحت 

أقرب الى التحقيق مما هو حاصل في اقتصاديات دول اخرى.

الينك  أن  الحديد  اكد  األردني،  التجاري  البنك  الداء  تقييمه  وحول 
السوق منذ 6 سنوات،  العمل في  وبدأ  الحجم نسبيا  التجاري صغير 
لذلك فان ادائه خالل تلك الفترة يعتبر جيدا جدًا مقارنة مع العديد من 

البنوك االخرى المشابهة.

وقال أن البنك التجاري األردني وكونه الوريث لبنك األردن والخليج، 
ورث عنه العديد من المشاكل التي عانى منها البنك في السابق، حيث 
استطاع البنك التجاري اليوم معالجة جميع المشاكل السابقة، بحيث 
وصلت حقوق الملكية الى 92 مليون دينار بعد أن بدأ بـ 41 مليون 
عن  ناتجة  كانت  الزيادة  هذه  معظم  أن  الى  مشيرا  سنوات،   6 قبل 
رسملة االرباح، علما بان البنك قام بتوزيع االرباح الربع سنوات من 

اصل ست سنوات.

واضاف ان النتائج المالية للبنك خالل النصف االول من العام الحالي 
تشير الى عودة ارباحه الى معدالتها المرتفعة التي حققها خالل عام 
 2009 الماضي  العام  شهد  حيث   ،2007 سبقه  الذي  والعام   2008
البنوك  حال  هو  كما  التأثر  بسبب   ٪35 بنسبة  االرباح  في  انخفاضًا 

االخرى بتداعيات االزمة المالية- االقتصادية العالمية.

البنوك المحلية ال تحجم عن عملية 
االقراض لكن أصبحت أكثر انتقائية 

بالموافقة عليها
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بنــك اإلتحــــاد
قوة في األداء المصرفي والمحافظة على النمو

السلفيتي: البنك قام بتطوير أنشطته المصرفية 
من خالل بناء عالقات جديدة مع المؤسسات

استطاع بنك االتحاد تخطي تداعيات االزمة المالية – االقتصادية 
العالمية بنجاح، حيث استمر في تحقيق االرباح والنمو في نتائجه 

المالية.

خالل  السلفيتي  عصام  االتحاد  بنك  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 

األزمة  وجه  في  صموده  واصل  البنك  ان  لـ«النشامى«  حديثه 
األرباح  في  نموا  أظهرت  المالية  نتائجه  وأن  العالمية،  المالية 
زادت عن العام الماضي، متوقعا في الوقت نفسه االستمرار في 

تحقيق المزيد من النمو هذا العام والعام المقبل 2011.

اندالع  اعقبت  التي  المرحلة  خالل  قام  االتحاد  بنك  إن  واضاف 
الحالية  أعماله  خطط  بمراجعة  العالمية  المالية  االزمة 

اإلستثمـــــار فـــي القطــــاع المصرفــــي
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والمستقبلية وفقًا إلستراتيجية واضحة هدفت إلى تأكيد تواجده 
في سوق الخدمات المصرفية للشركات واألفراد على حد سواء، 
وهو ما ساهم في صموده في وجه االزمة واالستمرار في تحقيق 
االنجازات، كما وقام البنك ايضا بتطوير أنشطته المصرفية من 

خالل بناء عالقات جديدة مع المؤسسات.

االزمة  تداعيات  مع  المحلية  البنزك  وتعامل  تأثر  طبيعة  وحول 
تأثر  المصرفي  القطاع  ان  السلفيتي  اكد  العالمية،  المالية 
بتداعيات االزمة لكن بسنب أقل مما حصل في الدول المجاورة 
والعالمية نتيجة  للسياسة الحكيمة للبنك المركزي في ادارة كفة 

القطاع.

لكن في المقابل وعلى ضوء المتغيرات التي طرأت على القطاع، 
تم  التي  الدروس  على  بناء  المحلية  البنوك  السلفيتي  طالب 
نسبة  الملكية  حقوق  بمنح  االزمة،  هذه  من  منها  االستفادة 

أكبر، كونها ستساعد في توفير عنصر األمان المصرفي وحماية 
المودعين.

وحول سياسة االقراض، كشف السلفيتي ان البنوك المحلية لم 
توقف عملية االقراض لكن أصبحت اكثر انتقائية في الموافقة 

في  سيما  ال  الالزمة  التسهيالت  ومنحها  القروض  طلبات  على 
قطاع العقارات الذي كان له حصة االسد في التأثر باالزمة المالية  
األردن  في  العقارات  سوق  ان  الى  مشيرا  العالمية،  االقتصادية 
السنوات  خالل  فيه  مبالغ  بشكل  السريع  النمو  من  حالة  شهد 
الماضية االمر الذي دفع إلى حدوث ارتفاع كبير »غير مبرر« في 
أسعار االراضي واالنشاءات، لذلك فان البنوك ونتيجة لهذه االزمة 
منح  في  حريصة  كانت  فيها  النقدية  السيولة  على  وللحفاظ 
التسهيالت والقروض، ال بل كانت انتقائية في طبيعة اختيارها 

للمشاريع التي تقرر منتحها االموال.
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ملف العدد

 تنطلق الفرق الميدانية التابعة لدائرة اإلحصاءات العامة اعتبارًا 
لتنفيذ مسح نفقات  الموافق 2010/4/3  السبت  من صباح يوم 
ودخل األسرة 2010 والذي يستمر لمدة عام كامل، حيث يتم زيارة 

14000 أسرة في كافة مناطق المملكة.     
 

حديثة  تفصيلية  بيانات  توفير  إلى  عام  بشكل  المسح  ويهدف   
والدخل  اإلنفاق  وعالقة  واألفراد  األسرة  ودخل  إنفاق  تعكس 
االقتصادية  العوامل  مختلف  عالقة  وبيان  المتغيرات  بمختلف 

واالجتماعية بالدخل كالمهنة والمستوى التعليمي لرب األسرة.

باحث  قبل 200  المسح سينفذ من  أن  إلى  بالذكر  الجدير   ومن 
وباحثة من كوادر دائرة اإلحصاءات العامة وهم يقومون بتعليق 

هوية اإلحصاءات العامة على صدورهم عند زيارة األسرة.

قامت   فقد  المحدد،  الوقت  في  المسح  هذا  نتائج  نشر  ولضمان 
دائرة اإلحصاءات العامة بإعداد البرامج الحاسوبية الخاصة بإدخال 
حسب  الممكنة  بالسرعة  النتائج  واستخراج  ومعالجتها  البيانات 

جداول إحصائية معدة مسبقا لهذا الغرض.

المواطنين  فريحات  الدكتور حيدر  العام لإلحصاءات  المدير  ودعا 
للتعاون مع الفرق الميدانية التابعة لدائرة اإلحصاءات العامة من 
إنجاح  الجميع في  المعلومة الصحيحة مساهمة من  خالل إعطاء 
اإلحصاءات هو  التعاون مع موظفي  أن  الوطني وقال  الجهد  هذا 

دليل على المواطنة الصالحة والحس الوطني.

اإلحصاءات تنفذ مسح نفقات
ودخل األسرة

الخدمــــــات الحكوميـــــــــة

فريحات : يدعو المواطنين للتعاون مع الفرق الميدانية
للمساهمة في المعلومة الدقيقة
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طنًا   318 الى  الماضي  العام  خالل  المنتج  العسل  كمية  ازدادت 
بزيادة مقدارها 73٪ عن العام الذي سبقه 2008.

وقال المدير العام لدائرة االحصاءات العامة الدكور حيدر فريحات 
انه وبحسب تقرير الدائرة حول حول النتائج األولية لمسح المناحل 
العام  المنتج خالل  لعام 2009، فقد ارتفعت كمية شمع العسل 
الماضي بنسبته 54٪ مقارنة بعام 2008، حيث بلغت 2.5 طن 

مقابل 1.6 طن في عام 2008. 

في  كيلوغراما  من 53  المنتجة  اللقاح  حبوب  كمية  ارتفعت  كما 
عام 2008 إلى 385 كيلوغراما في العام الماضي 2009، أي بما 
نسبته  626٪ كما ارتفع إنتاج كل من طرود النحل، وملكات النحل 
بما نسبته  44.5٪ و14.8 ٪ على التوالي، حيث ارتفع إنتاج طرود 

النحل إلى 11651 طردا خالل العام الماضي مقابل 8063 طردا 
عام 2008، وارتفع إنتاج ملكات النحل من 5565 ملكة خالل عام 

2008 ليصل إلى 6388 ملكة في عام 2009.

وأشار التقرير إلى انخفاض عدد النحالين بنسبة 10.9٪ خالل عام 
من 1011  العدد  انخفض  حيث   ،2008 عام  مع  مقارنة   2009
نحاال خالل عام 2008 إلى 901 نحال في عام 2009، وقد صاحب 
ذلك انخفاض أعداد طوائف النحل بما نسبته 0.07٪ خالل العام 
النحل  طوائف  عدد  بلغ  حيث   ،2008 عام  مع  مقارنة  الماضي 
36971 طائفة خالل عام 2009 مقابل 39672 طائفة في عام 
إنتاج  2008، إال أن نسب االنخفاض هذه لم يكن لها تأثيرعلى 
العسل بسبب ارتفاع إنتاجية الطائفة من 4.6 كيلوغرام خالل عام 

2008 إلى 8.6 كيلو غرام خالل عام 2009، أي بما نسبته ٪87.

73 % نسبة زيادة كمية
إنتاج العسل في 2009
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» HSBC« يفتتح فرعه الجديد في 
مبنى »األتريوم« بالعبدلي

افتتح بنك HSBC فرعه الجديد داخل مبنى »األتريوم في موقع 
العبدلي )الوسط التجاري لمدينة عمان(. 

 HSBC مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  الجديد  الفرع  ودشّن 
القابضة ستيفن غرين، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة 
مجموعة Edgo )مالكة مبنى »األتريوم«( منيب رشيد المصري، 
العبدلي  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  بحضور  االحتفال  وجرى 

ومحافظ  الحريري  رفيق  الدين  بهاء  الشيخ  والتطوير  لالستثمار 
البنك المركزي معالي الدكتور أمية طوقان و امين عمان الكبرى 

المهندس عمر المعاني الذين حضروا كضيوف شرف.

في  لها  فرع  افتتاح  نيتها  عن  أعلنت   HSBC مجموعة  وكانت 
طويل  إيجار  عقد  على  بناء  األول 2008  كانون  في  »األتريوم« 

األمد مع مجموعة Edgo، مالكي هذا المبنى ومطوريه.

في  فيه  العمل  ينتهي  أن  المقرر  من  الذي  »األتريوم«  ويتمتّع 

غرين: افتتاح فرع البنك في العبدلي جاء ضمن 
خطة التوسع في األردن

االستثمار في القطاع المصرفي
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كانون األول المقبل، بموقع استراتيجي في قلب العبدلي – الوسط 
التجاري لمدينة عمان، حيث يطّل على مركزي النشاط الرئيسين 

في المشروع أال وهما البولفارد والسوق التجاري المركزي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة Edgo منيب رشيد المصري 
أهمية مشروع العبدلي في إيجاد مركز أعمال جديد ومتكامل كانت 
تفتقده عمان سابًقا، حيث من المتوقع أن يرفع مشروع العبدلي من 
مستوى األعمال في البالد ويحّفز على المزيد من االستثمارات من 

األردن والمنطقة على السواء. 

وأضاف أن بعد نظر مجموعة HSBC في التخطيط المبّكر لتكون 
حاضرة في محور األعمال الجديد في العاصمة عمان، فان افتتاح 
هذا الفرع للبنك ما هو إال تأكيد على أهمية المشروع وعلى التزام 
البنك تجاه األردن وانسجامًا مع قيم HSBC أن يكون »بنك العالم 
 Edgo مجموعة  التزام  على  نفسه  الوقت  في  مشددا  المحلي«، 
وإيمانها القويين باآلفاق والفرص التي يتمتع بها األردن، بما فيها 
شراكة Edgo مع الحكومة في إدارة وبناء المباني الجديدة لمطار 
الملكة عليا الدولي باإلضافة إلى العديد من المشاريع واالستثمارات 

التي تولتها المجموعة في المملكة طوال السنوات الـ53 الماضية.

 HSBC من جانبه أكد الشيخ بهاء الدين الحريري »إن قرار مجموعة

واسع  إيمان  وجود  على  دليل  هو  العبدلي،  في  لها  فرع  بافتتاح 
الضوء على  المناسبة  المشروع، كما وتلقي هذه  بمستقبل هذا 
كما  بالنظام  المتواصلة  الثقة  وعلى  األردني  االقتصاد  استقرار 
يظهر من توسع المجموعة نحو أحد أبرز المشاريع في العاصمة. 
لها  العبدلي مقرًا  المحلية والعالمية تتخذ من  الشركات  أن  وبما 
فإن مستقبل عمان يعد بالمزيد من االزدهار. و كما يظهر اليوم 

بوضوح، سيكون العبدلي قريبًا القلب النابض للعاصمة«.

ادارة مجموعة  HSBC ستيفن غرين  بدروه قال رئيس مجلس 
» ان بنك   HSBC يشعر بسعادة غامرة ليكون جزءا من منطقة 
العبدلي،  ونحن بصدد توسيع أعمالنا في األردن و نرى العبدلي 
جزءا هاما من هذا التوسع. و نقوم حاليًا بالمزيد من التوظيف ، 
وخدمة المزيد من العمالء، وإجراء المزيد من األعمال التجارية في 

األردن. ان بنك HSBC مفتوح لألعمال التجارية في األردن«.

وأضاف »ان التباين بين التاريخ الغني لهذه المدينة وعمان الجديدة 
التي يمثلها العبدلي يعتبر الفتا للنظر، بل هو شهادة لقيادة األردن 
ولمدينة عمان، حيث أنه تم الحفاظ على عمان القديمة جنبا إلى 

جنب مع نموها الحديث«.

الحريري: هذه المناسبة تلقي الضوء على 
استقرار االقتصاد األردني







84

االستثمار في القطاع المصرفي

نال بنك عوده مجموعة عوده سرادار جائزة »أفضل مركز لألبحاث في 
 Banker Middle الشرق األوسط للعام 2010« في حفل كبير برعاية

. East

وحضر الحفل التكريمي، الذي أقيم في فندق أبراج اإلمارات في دبي، 
المصارف  في  تنفيذيين  بارزة شملت مسؤولين  حوالي 200 شخصية 
اإلقليمية والمؤسسات المالية، حيث جاءت هذه الجائزة تقديرًا لجهود بنك 
عوده في مجال األبحاث، الذي باتت أبحاثه اليوم مرجعًا في بلدان منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 Banker لمؤسستي  التنفيذي  العام  المدير  قال  المناسبة،  هذه  في 
Middle East وCPI Financial نيكال رورديكس إّن »بنك عوده يبرز بين 
المؤسسات المصرفية القليلة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
التي تقدم أبحاثًا شاملة لمختلف االقتصاديات واألسواق ومصدري األوراق 

في المنطقة.«

األبحاث في مجموعة  االقتصاديين ورئيس قسم  قال كبير  من جانبه 
عوده سرادار الدكتور مروان بركات »إّن مثل هذا التقدير لجهودنا في 
مجال األبحاث إنما يعزز التزامنا بإمداد األسواق اإلقليمية بشكل مّطرد 
بأبحاث وتحاليل معمّقة وموثوقة تغّطي منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا بشكٍل عام.«

تعود انطالقة األبحاث لدى بنك عوده إلى نحو عشرين عامًا، حين أنشأ 
المصرف قسمًا خاصًا باألبحاث ذا تغطية واسعة وشاملة لدعم عمليات 
المدني  دوره  تعزيز  إلى  إضافًة  لديه،  الداخلية  االستراتيجي  التخطيط 

كمساهم رئيسي في توفير المعلومات واألبحاث في البالد. 

وقد اتسعت مروحة األبحاث بشكٍل سريع منذ ذلك الحين لتشمل عددًا 
وقد  العربي.  والخليج  األدنى  الشرق  منطقة  في  األسواق  من  كبيرًا 
أبرز  وفق  رئيسيًا  مرجعًا  المختلفة  عوده  بنك  تقارير  اليوم  أصبحت 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  والعالمية  اإلقليمية  المؤسسات 

أفريقيا وفي العالم عمومًا.

بنك عودة ينال جائزة
أفضل مركز أبحاث في الشرق األوسط
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وجهـــة نظــــر

بقلــم: حسيـــن نشـوان

سجلت أسواق الفن التشكيلي حجم مبيعات في السوق العالمية 
يزيد عن 20 مليار دوالر، ودخلت  اللوحة التشكيلية العربية إلى 
مضمار العالمية بتسجيل اسم  الفنان المصري محمود سعيد في 
ألف  و400  بمليونين  لوحته  بيعت  حيث  العالمية،  اللوحة  سوق 

دوالر وأخرى لصالح طاهر بمليون و200 ألف دوالر .
ويالحظ أن أكثر األحاديث التي تدور في أوساط الفنانين وأصحاب 
اللوحات من فورة،  العربية يذهب إلى ما تشهده سوق  الصاالت 

في األعوام القليلة الماضية.
وعلى الرغم من التراجع الذي أصاب سوق الثقافة والفنون، ومن 
العالمي  اللوحة  أن سوق  إال   ، الدرامي والسينمائي  اإلنتاج  بينها 

والعربي يسجالن انتعاشًا غير مسبوق.

وقد شهدت األعوام القليلة حراكًا ثقافيًا واسعًا،  واحتفت العديد 
من المتاحف والمعارض الفنية والبينالي باألعمال الفنية الموقعة 
المعرض  دبي(  )آرت  افتتاح   2007 عام  وشهد  عربية،  بأسماء 
المكرس للفن المعاصر وتبعها ثالث دور للبيع بالمزاد )كريستي، 

سوثبي وبون هامس( بافتتاح فروع لها في اإلمارات.  

لألعمال  العربية  السوق  في  يجدون  اللوحة  مقتني  أن  والواقع 
الفنية بأنها ما تزال بكرا، وأنها قابلة للتوسع من خالل فتح عدد 
المزادات  دور  شجع  ما  وهو  العالمي،  المزاد  ومراكز  فروع  من 

الرتياد هذه االسواق.

عن  انخفاضًا  سجلت  الفنية  واألعمال  اللوحات  أسعار  أن  صحيح 
األعوام السابقة، إال أن حجم المبيعات لم يكن كذلك، فقد سجلت 

نسبة مبيعات أكبر، وحققت بعض اللوحات مبالغ مضاعفة.

آرت«  »المودرن  فن  على  يتركز  االقتناء  مزاج  أن  ويبدو 
رياض  لألديب  اللوحات  من  مجموعة  وحظيت   لالنطباعيين، 
الريس كان من بينها لوحة للفنان السوري فاتح المدرس  حيث 
لم  وقت  في  أمريكي،  دوالر  ألف  بـ250  اللوحات  إحدي  بيعت 
تتجاوز سعر أعمال المدرس في حياته بضعة آالف من الدوالرات.

وقد ساهم النشاط الفني الذي وفرته المزادات ومنها دار كريستيز 
للمزادات بدبي في وضع اللوحة العربية عامة، والمصرية خاصة 
علي القائمة العالمية،  ومن جهة أخرى فقد أشعلت حرب أسعار 
سوق الفنون التشكيلية بين الفنانين المصريين، وجعلت بورصة 

الفن التشكيلي المصري ترتفع كثيرا، حيث تتراوح أسعار اللوحة 
المصرية لمشاهير من الفنانين مابين 80 ألف جنيه، إلى  300 

ألف جنيه.

وقد انعكس هذا النشاط على حركة الجاليريهات التي غدت تعد 
حيث  المقتني،  ومزاج  السوق،  غور  تسبر  قراءات  وفق  برامجها 
تركز على األعمال الكالسيكية وأعمال االنطباعيين ورواد الفن 

التشكيلي.

الجاليرهات ترى أن هناك عالقة قوية بين األحداث  بعض هذه 
السياسية في المنطقة والفورة الفنية، وتفسر االلتفات إلى الفن 
العربي وازدياد اهتمام الغرب بالثقافة والحضارة العربيتين بعد 
أحداث 11 سبتمبر )أيلول( 2001، في محاولة منه لفهم العالم 

العربي.

اللوحة  سوق  نشاط  في  سببًا  كان  الخليج  في  الثروة  فائض 
إلى  الفن  وتجار  الغربية  المزاد  دور  فقد  جذب  الفنية  واألعمال 
إلى  أدى  مما  العربي،  التشكيلي  للفن  الترويج  وبدأ  المنطقة، 

ارتفاع أسعار األعمال الفنية العربية إلي أرقام قياسية.

والعالقة  بالسياسة  تتصل  التي  العوامل  من  الكثير  وفرت  لقد 
بين الشرق والغرب، وفائض الثروة، ومنافسة الصاالت والفنانين 
ووجود فروع للمزادات العالمية، إلى االلتفات لسوق الفن العربي 
الذي يبشر نشاطه بحجم مبيعات واسع، فالفن التشكيلي العربي 
مؤهل من خالل كثير من األسماء والتجارب المهمة التي لم يتم 
اختبارها سابقًا في األسواق العالمية، غير أن محطة جديدة وصل 
إليها الفنان التشكيلي يحتاج معه  إلى حضور رأس المال باقتراح 

سوق عربية عالمية للوحة التشكيلية.

huna58@yahoo.com

سوق عربية عالمية
للوحة التشكيلية.
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ملف العدد

متعهدو الحفالت ونجوم الغناء يضعون ايديهم على قلوبهم هذا 
العام بعد أن شهدت الفضائيات مستويات دنيا من اإلعالن، متأثرة 
باصداء األزمة المالية العالمية التي تركت آثارها على كل شئ، 

وطاولت سوق الكاسيت، والحفالت الغنائية، وأجور الفنانين.

الى  دياب  عمرو  المصري  المطرب  ثروة  مجموع  وصل  وفيما 
»آرابيان  مجلة  نشرته  سنوي  تقرير  في  دوالر  مليون   38
ثروة  فان  المالية..  الشؤون  في  المتخصصة  بيزنس«األميركية 

الفنانة اللبنانية فيروز تصل إلى حدود الـ 34 مليون دوالر.

 وبينما يحتل الفنان هاني شاكر المرتبة الّثالثة بثروة تقدر ب32 
فقد  دوالر،  مليون   18 عجرم  نانسي  واللبنانية  دوالر،  مليون 
بـ  بعد رحيله قدر  ماليا  واردا  البوب مايكل جاكسون  حقق ملك 
100 مليون دوالر، فيما وصلت ثروته اإلجمالية إلى 600 مليون 
دوالر، وحققت المغنية العالمية مادونا ثروة نقدية وعقارات تقدر 

بـ 250 مليون جنيه استرليني نحو 400 مليون دوالر اميركي.

األزمـــة الماليـــة تلقــي
بظاللهــا علــى ســوق الغنـــاء

االستثمارات العربية في  صناعة الفيديو كليب بلغت 
16.4 مليار دوالر في منطقة الشرق األوسط. 

اقتصاديــــــــــــــات
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هذه الثروات الفلكية لم تمنع متعهدي الحفالت ونجوم الغناء أن 
يضعوا ايديهم على قلوبهم بعد أن شهدت الفضائيات مستويات 
بسبب  النفقات  تخفيض  الى  بعضها  وذهاب  اإلعالن،  من  دنيا 
األزمة االقتصادية العالمية التي تركت آثارها على سوق اإلعالن.

شبح الكساد واألزمة

ويبدو أن شبح الكساد واألزمة االقتصادية العالمية يلقي بظالله 
الداكنة على أسهم الغناء .

في  ملحوظًا  تراجعًا  يشهد  العام سوف  هذا  أن  متعهدون  وقال   
المرتفعة،  األجور  أصحاب  من  السيما  الطرب  بأهل  االستعانة 
والشركات  األعمال  رجال  غالبية  تراجع  البعض  عزا  حين  في 
الكبرى عن القيام بدور الرعاة هذا العام إلى األزمة المالية الحادة 

والطاحنة التي يعاني منها العالم بأسره.
قيمة  بتحديد  بالفعل  قاموا  المطربين   بعض  أن  من  وبالرغم 

الغناء إال أن ترجيحات وتكهنات العديد من  أجورهم سلفًا نظير 
بانخفاض  تتأثر  سوف  األرقام  هذه  أن  إلى  تشير  المتعهدين 
الطلب ومن ثم فإن أي مطرب سوف يحصل في رمضان 2009 

على أجر أقل كثيرًا مما كان يحصل عليه في األعوام السابقة.
 2008 الماضي  العام  شهدت  قد  المطربين  اجور  أن  والواقع 
غالبية  في  كبيرا  ارتفاعا  السنة  رأس  حفالت  في  وتحديدا   ،
بسبب  انخفاضا  يتوقعون  المتعهدين  ان  اال  العربية،  العواصم 
الماضي  العام  تحققت  التي  األرقام  وان  االقتصادية،  الحالة 

2008 لن تتحقق هذا العام.
 

وكان سجّل المطرب  عمرو دياب أجرا قيمته 650 ألف دوالر أي 
مايقرب من أربعة ماليين جنيه، معلنا تربعه وبفارق كبير عن 
حينما   1986 عام  منذ  التوالى  على   22 الـ  للعام  منافسيه  كل 

وصل لقمة الغناء العربى بألبومه ا«ميال«.

عمرو دياب يتربع على عرش الثروة بين النجوم العرب 
ب 38 مليون وتليه فيروز 34 مليون دوالر.
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وتوالت نجاحات عمرو دياب،  ولم يتراجع عمرو عن هذا المركز 
سوى مرتين اولهما للمطرب علي حميدة فى موسم رأس السنة 
عام 1988 بعد ''لوالكى'' والثانية لمحمد فؤاد منتصف التسعينات 
حينما صدر لالثنين البومان فى توقيت واحد وكان التفوق وقتها 

لمحمد فؤاد بألبومه''بودعك''.

وكان دياب رفع أجره عن الحفلة الواحدة إلى 750 ألف جنيه، نحو 
130 ألف دوالر، وهو مبلغ يفوق بكثير المبلغ الذي طلبه أقرب 
منافسيه تامر حسني. وطلب عمرو 300 ألف دوالر أجرًا في حال 

كانت الحفلة التي سيحييها في أوروبا أو الواليات المتحدة.
لمدة  بدبى  االنتاج  مدينة  في  حفل  احياء  عقد  وقع  دياب  وكان 
ثالث ساعات ويتقاضى عنه 87 الف دوالر، بواقع 29 الف دوالر 

عن كل ساعة غناء.

نجوم الغناء العرب

وكشف أحد متعهدي الحفالت بعض األرقام التي يتقاضاها نجوم 
الغناء العرب، فقال إن الفنان النجم محمد عبده تربع على عرش 
الفنانين من حيث األجور، فقد وصل أجره إلى 100 ألف دوالر في 

الحفل، ويليه كاظم الساهر بـ75 ألف دوالر.

ولم يتوقف األمر عند النجوم، بل تعداه الى المطربين الشعبيين، 
حيث وصل أجر المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة بعد النجاح 
الذي حققه آخر ألبوماته »ضربة معلم« الذي وزع 700 ألف نسخة، 
إلى أربعين ألف جنيه، ولم يكن أجره السابق يتخطى عشرة آالف 

جنيه ، أقل من ألفي دوالر. 

ووصل أعلى أجر للمطرب الشاب تامر حسني إلى 650 ألف جنيه 

ساعة من الطرب بـ 29 ألف دوالر في دبي.. وأربعة ماليين 
دوالر لقاء غناء  األسترالية كايلي مينوغ 60 دقيقة. 

اقتصاديــــــــــــــاتملف العدد
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مصري فيما يعادل 120 ألف دوالر تقريبًا،  اال أن المطرب الشاب 
قد ضاعف أجره الى أن وصل إلى 250 ألف جنيه نحو40 ألف دوالر.

ما  مصري  جنيه  ألف   250 إلى  وهبي  هيفاء  أجر  وصل  بينما 
يعادل 120 ألف دوالر، وكان أجرها أقل من أجر تامر، ووصل أجر 
نيكول سابا 120 ألف جنيه )24 ألف دوالر(، ووصل أجر حماقي 
في المرتبة الثانية بعد تامر إلى 400 ألف جنيه )80 ألف دوالر(.

حيث  مؤخرًا،  الحفالت  فى  أجره  صبرى  رامى  المطرب  ورفع  
يتقاضى عن حفل رأس السنة مبلغ 80 ألف جنيه .

 اما محمد منير الذى يحضر حفله  أكثر من 50 ألف شخص، و 
يتفاوت أجره من حفلة إلى أخرى داخل مصر، وبالمتوسط يحصل 
على 100 ألف جنيه عن الحفلة الواحدة بينما في الحفالت األخرى 

يحصل على ضعف هذا الرقم.

أو  المتحدة  بالواليات  تقام  حفلة  في  توفيق  إيهاب  حصل  بينما 
على  ينطبق  ما  وهو  دوالر  ألف   50 الى  أجريصل  على  أوروبا، 

المطرب مصطفى قمر.

ويفرض المطرب هاني شاكر سياجًا من السرية حول األجر الذي 
يتقاضى 100  أنه  المعروف هو  لكن  يحصل عليه داخل مصر، 

ألف دوالر عن الحفلة الواحدة خارج مصر. 

ووصل أجر نيكول سابا في مصر على 60 ألف جنيه مصري فيما 
وصل أجر شيرين نحو 30 ألف دوالر عن حفالت مصر و50 ألف 
ألف   65 إلى  أجرها  فوصل  وهبي  هيفاء  اما  الخارج،  في  دوالر 
الزغبي إلى 35  دوالر، وأصالة نصري الى 35 ألف دوالر ونوال 
ألف   35 الى   30 من  أجرها  رفعت  التي  حداد  وديانا  دوالر  ألف 
اعتمادهم على  الفنانين، هو  إجور  دوالر. ومما ساهم في رفع 
وهي  وغيرها،  واألعراس  الميالد  أعياد  مثل  الخاصة  الحفالت 

50 مطربا ومطربة يظهرون كل شهر في أغاني الفيديو كليب 
على المحطات المختلفة عبر أكثر من 15 قناة فضائية عربية.
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حفالت  ال يوجد فيها حساب أو سعر معين للمطربين أو المطربات 
الحفل،  وصاحب  المطرب  بين  اتفاق  هي  إنما  عادة،  يتقاضونه 
يحسبون  ال  إنهم  حيث  األثرياء؛  الحفالت  هذه  يقيم  ما  وعادة 
حساب بالتكلفة التي سيدفعونها لقاء استقطابهم ألحد النجوم.

ويرى متابعون أن الحفالت مثلها مثل أية سلعة، تخضع  للعرض 
والطلب الذي يحدد أجر النجوم، فهي ال تخضع لخبرة النجم أو النجمة 
لنوعية  أو  وصوته  موهبته  أو  الغناء  ألصول  وإتقانه  معرفته  أو 
األغاني التي يقدمها، ففي الحفالت العامة تخضع األمور لحسابات 
عدد  أكبر  يستقطبون  الذين  للنجوم  يدفعون  الذين  المتعهدين، 
من الجمهور القادر على دفع أثمان تذاكر الدخول، التي تكون عادة 

مرتفعة؛ وذلك لتحقيق المكاسب العالية لمنظمي الحفالت.

تغطية  على  قادرة  وباتت  الحفالت  إقامة  أساليب  تغيرت  وقد 
هذه  وأن  خاصة  للفنانين،  المرتفعة  واألجور  الكبيرة  النفقات 

الحفالت تقام في صاالت عالمية كبيرة تتسع ألعداد كبيرة من 
فخمة  أماكن  في  تقام  التي  الحفالت  فإن  وكذلك  المتفرجين، 

ترتفع أسعار التذاكر بها إلى مستوى عال.

وتستقطب الحفالت جمهورا معينا، من الفئات القادرة على الدفع، 
ثانوية  إيرادات  الحفالت على تحقيق  فضال عن مقدرة منظمي 
»سبونسر«  رعاة  استقدام  مثل  الحفالت،  هامش  على  أخرى 
من الشركات أو رجال األعمال أو الجهات التي ترغب في تقديم 
التي  األفكار  من  وغيرها  التجمعات،  هذه  مثل  في  الدعاية 

يستخدمونها لتعزيز مواقفهم المالية وتقويتها.

دراسات  اقتصادية لالستثمار في الغناء

االستثمارات  حجم  ان  حديثا  صدرت  اقتصادية  دراسة  كشفت 
في  دوالر  مليار   16.4 بلغ  كليب،  الفيديو  صناعة  في   العربية 

منطقة الشرق األوسط فقط. 

بعض المطربين المغمورين يدفعون لمحطات لعرض أغانيهم 
لينالوا الشهرة والنجومية السريعة.

اقتصاديــــــــــــــاتملف العدد
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الدراسة أعدها الدكتور أحمد حجازي أستاذ االقتصاد االجتماعي 
في جامعة الزقازيق، أكد فيها أن صناعة الفيديو كليب أصبحت 
تستحوذ على فكر رجال االستثمار وعقولهم بعد أن تحولت إلى 

سلعة مربحة تحقق لهم الماليين.
حركة  رصد  وأن  يتصاعد  كليب  الفيديو  إنتاج  أن  دراسة  وبينت 

األغاني المصورة في القنوات الفضائية.

 وكشفت الدراسة أن هناك نحو 50 مطربا ومطربة يظهرون كل 
شهر في أغاني الفيديو كليب على المحطات المختلفة عبر أكثر 
من 15 قناة فضائية عربية، وأن تلك القنوات تنتج مئات األغاني 
ودومينيل  وهبي  هيفاء  مثل  بالمطربات،  أكثر  وتهتم  شهريا 

حوراني وأليسا وروبي وسندريال. 

اإلنتاجية  الزيادة  هذه  وراء  المباشر  السبب  الدراسة  وأرجعت 
في األغاني، إلى األرباح الهائلة التي تجنيها الشركات من إنتاج 
الفيديو كليب، الذي أصبح أقرب إلى اإلعالن الذي يسبق السلعة 

كان  وكلما  المطربة،  أو  المطرب  هو  هنا  والسلعة  لترويجها 
غير  بشكل  أو  معلنة  غريزية  إيحاءات  وتضمن  ساخنًا  اإلعالن 
أرباحا  وحققت  أكثر  لنفسها  الترويج  في  السلعة  نجحت  مباشر 

ضخمة.

 كما أن القنوات المتخصصة ساعدت على زيادة االهتمام بأغاني 
مدار  على  تتواصل  التي  البث  ساعات  خالل  من  كليب  الفيديو 

اليوم كله. 

أي  دون  وأحيانا  تكلفة  بأقل  البث  ساعات  ملء  للمحطات  وتتيح 
الهدية نظير  األغاني على سبيل  لتلقيها عددا كبيرا من  تكلفة 

عرضها فقط. 

واهتمت الدراسة بالمطربين المغمورين واكتشفت أنهم يدفعون 
لبعض المحطات لعرض أغانيهم حتى ينالوا الشهرة والنجومية 
بعمل  الفضائية  المحطات  بعض  قيام  إلى  أدى  ما  السريعة 

مادونا تصل ثروتها إلى 250 مليون جنيه استرليني.
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في  وصلت  حيث  شاشاتها،  على  كليب  الفيديو  لعرض  تسعيرة 
بعضها إلى عشرة آالف جنيه نظير عرض األغنية ثالث مرات في 
اليوم. وأدى ذلك إلى اهتمام شركات إنتاج األغاني بإقامة قنوات 

فضائية غنائية لها.

انهيار سوق الكاسيت

الغنائية  الحفالت  بورصة  فإن  الكاسيت،  سوق  انهيار  ظل  وفي 
أسهم  فترفع  تحدث ضجة  أغنية  بالكامل بسبب  تتغير  واألفراح 
حفالت  غالبية  على  يسيطرون  مطربين   10 وهناك  الفنان، 
األفراح في مقدمهم سعد الصغير الذي يحيي على األقل حفلة 
في اليوم أي بمعدل 7 حفالت في األسبوع وقد يرتفع العدد إلى 
10 أو 15 حفلة في األسبوع تحديدًا في المواسم، وبعد صدور 

ألبومه ارتفع أجره إلى 8 آالف جنيه.
النجمة  ثروت  بلغت  العرب،  الطرب  نجوم  يملك  ما  وفي مجموع 

اللبنانية نانسي عجرم نحو 16 مليون دوالر حيث احتلت المركز 
الثامن في قائمة نشرتها الصحف حول ثروات الفنانين العرب.

أما الفنان اللبناني راغب عالمة فيملك 14 مليون دوالر وجاء بها 
العاشر  المركز  نجوى كرم في  بينما جاءت  التاسع.   المركز  في 
مصادر  أن  الصحافة  وبينت  دوالر،  مليون   13 بـ  ثروتها  وقدرت 
ثروة هؤالء النجوم هي في األساس من واردات بيع االسطوانات 
الرياض  وقالت صحف  إيرادات اإلعالنات، حسب صحيفة  وتليها 
لبنانية ان المطرب السوري الملقب بسلطان الطرب جورج وسوف 

هو اغني مطرب عربي، دون أن تذكر أرقاما .

مردود الغناء في الغرب.

االجانب  للمطربين  بالنسبة  اما  العرب،  للمطربين  بالنسبة  هذا 
فقد حققوا مبالغ طائلة تعد بالماليين كمردود لبيع االسطوانات 

في ظل انهيار سوق الكاسيت، فإن بورصة الحفالت الغنائية تتغير 
بالكامل بسبب أغنية تحدث ضجة فترفع أسهم الفنان
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الفنانين شهرة، مايكل  أكثر  الفنية، ولعل  وااللبومات والحفالت 
جاكسون،.....، ومادونا، باف دادي وكايلي مينوغ، تشوسي حوكنز 
، الشهير باسم )LOON(  ، الذي غير اسمه بعد إسالمه الى أمير، 
وتجاوزت مبيعات أشرطته سقف سبعة ماليين أسطوانة وكتبت 

52 أغنية متنوعة. 

وتتقاضى أميرة البوب األسترالية كايلي مينوغ مبلغ أربعة ماليين 
دوالر لقاء غنائها 60 دقيقة فقط خالل الحفل في  حفل االفتتاح 

الذي يقام في دبي.
 

مدينة  في  المولود   جاكسون  مايكل  البوب  ملك  ثروة  وقدرت 
بـ  فقيرة،  سوداء  عائلة  من   1958 األميركية  إنديانا  في  غراي 

600 مليون دوالر. 

بيع 26  التحول في حياته عام 1982 وتم وقتها  وكانت نقطة 

مليون نسخة في الواليات المتحدة األميركية و60 مليون نسخة 
أخرى في باقي بقاع العالم وتربع على المرتبة األولى في سباق 

األغاني في العالم لمدة 122 أسبوعا. 

وفاته  منذ  دوالر  مليون   100 نحو  جاكسون  كسب  وفاته  وبعد 
من خالل عقود لتنفيذ فيلم ومجموعة من المواد الدعائية، وهي 
ضعف ما حققه نجم الروك آند رول ألفيس بريسلي إنتاجه الفني 

نحو 55 مليون دوالر بعد مرور أكثر من 30 عاما على وفاته. 

وقدرت ثروة  مغنية البوب األميركية مادونا بـ 250 مليون جنيه 
يختا خاصا  وتمتلك  جنيه مصري،  مليارات   3 نحو  أي  استرليني 
بينما  وبريطانيا،  أميركا  في  قصور  وعدة  البحار  في  به  تنتقل 
تقدر قيمة قصورها بـ 24 مليون جنيه استرليني، وفي مدة 20 
سنة وصلت إلى قمة المجد والثراء بعد ان كانت تعيش تحت خط 

الفقر.

جاكسون كان يبيع  26 مليون نسخة من البوماته في أميركا 
و60 مليون نسخة في العالم.
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2.7 مليون دينار أرباح »التأمين 
األردنية«الفنية  خالل النصف االول

عبد الخالق: 
الشركة استطاعت 
تاكيد مكانتها رغم 
الظروف االقتصادية 

الصعبة

حققت شركة التأمين األردنية 2،7 مليون دينار أرباحا فنية حتى منتصف 
العام الحالي فيما بلغ صافي أرباح شركة التأمين األردنية قبل الضريبة 
1،300 مليون دينار في الوقت الذي بلغ مجموع ايراداتها 11.6 مليون 
دينار، ويعود التراجع في األرباح إلى خسائر استثماراتها في البورصة 

التي تأثرت باألزمة العالمية.

العام  بداية  منذ  بلغ مجموع موجوداتها  فقد  المالية،  البيانات  وبحسب 
ولغاية نهاية جزيران من العام الحالي 69.6 مليون دينار، حيث ارتفع 
فيها االستثمارات العقارية للشركة الى 16.6 مليون دينار مقابل 12.1 

مليون دينار لغاية الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال المدير العام لشركة التأمين األردنية عماد عبد الخالق ان الشركة 
الظروف  من  الرغم  على  السوق  في  المرموقة  مكانتها  تاكيد  واصلت 

االقتصادية العالمية التي فرضت العديد من التحديات الصعبة.

جميع  وضعت  والتي  الصعبة  االقتصادية  الظروف  هذه  أن  واضاف 
الشركات امام امتحان حقيقي كانت بسبب لألزمة المالية العالمية التي 
يمكن وصفها بانها »اعصار مدوي« ضرب العديد من الدول في العالم، 

بحيث لم يكن تأثيرها على الشركات فقط بل اصاب اقتصاديات العديد 
التامين  الريح، ومع ذلك فان شركة  العام ووضعها في مهب  من دول 
في  ونجحت  السوق  في  المرموقة  مكانتها  اثبات  استطاعت  األردنية 

تخطي الظروف الصعبة.

فمن المعلوم ان الخبرء صنفوا العام الحالي 2010 انه امتداد حقيقي 
وتحقيق  عملها  في  الثبات  على  الشركة  عملت  خالله  ومن  لالزمة 

االرباح، وهو ما اهلها لتخطي المراحل الصعبة واحدة تلو االخرى.

وأكد عبد الخالق انه ونتيجة لتداعيات االزمة المالية العالمية فانه بات 
مع  المملكة  في  العاملة  التامين  شركات  اندماج  بمكان  الضرورة  من 
األردنية  التامين  شركة  أن  نفسه  الوقت  في  مؤكدا  البعض،  بعضها 
على  الحفاظ  على  وتعمل  المحلي  السوق  في  الرائدة  تبقى  سوف 
أن  وأكد  كما   ،1951 عام  في  تاسيسها  منذ  حققتها  التي  االنجازات 
والمهني  الفني  وبالمستوى  بالثوابت   تمسكها  على  ستبقي  الشركة 

الرفيع الذي منح الشركة حضور محليا واقليميا وعالميا.

ومن ضمن خططها المستقبلية، أكد عبد الخالق ان تركيز عمل الشركة 
سينصب على االنتاج  بانتقائية ومهنية لتحقيق نتائج فنية تتناسب مع 
رأسمالها ونموها المتواصل، اضافة الى تحقيق ارباح استثمارية تدعم 

ربحها الفني وتمكنها من تحقيق أهدافها االستراتيجية. 
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صوالحة: الشركة 
استطاعت التعامل 
بنجاح مع الظروف 
الصعبة وتحقيق 

االرباح

156.811 ألف دينار أرباح »التامين 
العامة العربية« للنصف االول

التامين العامة العربية خالل لنصف االول من العام  بلغت أرباح شركة 
الحالي 156811 دينارا.

وقال مدير عام شركة التأمين العامة العربية يعقوب صوالحة أن مجموع 
موجودات الشركة ارتفع منذ بداية العام ولغاية 30 حزيران، ليبلغ حوالي 
17.9 مليون دينار مقارنة مع 16.8 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 

الماضي 2009. 

وفي تعليقه على النتائج المالية للشركة، أكد صوالحة ان هذه النتائج 
تشير الى أن الشركة جاءت من بين 11 شركة عاملة في قطاع التأمين 
العام 2010، وهذا يعكس  االول من هذا  النصف  االرباح خالل  حققت 

مدى ثقة المواطن بالشركة بمنتجاتها.

القطاعات  العديد من  على  أثرت  العالمية  المالية  االزمة  ان  قائال  وتابع 

االقتصادية منها قطاع التامين الذي اصابه الضرر الكبير خاصة للعديد 
من الشركات، لكن شركة التامين العامة العربية استطاعت ان تثبت امام 
التأقلم مع الظروف الصعبة والخروج باقل  زبائنها مدى مقدرتها على 

االضرار، ال بل تحقيق االرباح في وقت بالغ الصعوبة افتصاديا.
 

فالشركة التي تأسست في عام 1975 تقدم اليوم مجموعة متكاملة من 
التأمينات منها التأمين على الممتلكات، والتأمينات على النقل والتأمينات 
الهندسية وتأمينات الحياة، والتأمين الطبي داخل المستشفى وخارجه، 

اضافة الى التامين على المركباتً.

كما وتقدم الشركة مجموعة من منتجات التأمين المصرفي، بالتعاون مع 
البنك االهلي األردني الذي انشأ وحدة التأمين المصرفي من أجل توفير 

مستقبل مالي آمن لعمالء البنك.
 

ويقول صوالحة انه تم اطالق حزمة متنوعة خاصة بمنتجات التأمين عن 
طريق التأمين المصرفي تلبي كافة االحتياجات وتوفر الوسائل الفعالة 

التي تضمن حياة آمنة لألفراد والمؤسسات.



96

االستثمــــار في التأميـــــن

1.4 مليون دينار أرباح »الشرق العربي 
للتأمين« لغاية 30 حزيران

عبد الخالق: 
الشركة عملت على 
مضاعفة جهودها 

وقدمت برامج 
جديدة باسعار 

مناسبة

النصف  خالل  للتأمين  العربي  الشرق  شركة  أرباح  صافي  بلغ 
االول من العام الحالي 2010 حوالي 1.4 مليون دينار.

وبحسب البيانات المالية للشركة، فقد بلغت صافي أرباح الشركة 
مليون   1.5 حوالي   2010 حزيران   30 لغاية  التامين  داوئر  من 
الطبي،  التأمين  دائرة  أرباح  دينار صافي  منها 983826  دينار، 
و194949 دينار صافي أرباح دائرة تأمين السيارات، و128996 
و118369  النقل،  اخطار  ضد  تامين  دائرة  أرباح  صافي  دينار 
دينار صافي أرباح تأمين ضد الحريق، و162958 دينار صافي 

أرباح دائرة تأمين الحوادث العامة.
 

العام  االول من  النصف  الشركة خالل  وارتفع مجموع موجودات 
2010 لتبلغ حوالي 43.3 مليون دينار مقابل 41.5 مليون دينار 

للفترة ذاتها من العام الماضي 2009.

عصام  للتأمين  العربي  الشرق  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 

مجال  يدع  ال  بما  أكدت  للشركة  المالية  النتائج  أن  الخالق،  عبد 
للشك ان الشركة إستطاعت التحكم بالظروف االقتصادية التي 

احاطت بها واستمرت في تحقيق االرباح.

جيدة  نمو  نسبة  على  المحافظة  استطاعت  الشركة  أن  وأضاف 
باإلنتاج والنتيجة، حيث استطاعت مضاعفة جهودها إلستقطاب 
على  بالتركيز  وذلك  الحجم  والصغيرة  المتوسطة  الحسابات 
مناسبة  باسعار  للسوق  المطورة  التأمينية  البرامج  تقديم 

وتقديم خدمات متميزة بسرعة وبدقة متناهية.

AM.( ومن الجدير بالذكر أن وكالة التصنيف االئتمانية العالمية
  Stable ( رفعت النظرة المستقبلية للشركة من مستقرة )  BEST
( الى ايجابية )  Positive( لتكون الشركة االولى والوحيدة التي 
تنال تصنيف B + Good  للسنة الرابعة على التوالي، باالضافة 
إلى حصول الشركة على جائزة Euromoney((  كأفضل شركة 
عمان  أمانة  جائزة  على  الحصول  وكذلك  األردن،  في  تأمين 

الكبرى كأفضل مورد خدمة.
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84.396 الــف دينــار أربـــاح
»االتحاد العربي الدولي للتامين«

 خـــالل النصـــف األول

النصف  للتامين خالل  الدولي  العربي  االتحاد  أرباح شركة  بلغت 
الذي  الوقت  في  دينارا،   84396 حوالي   2010 العام  من  االول 

ارتفع فيه مجموع ايراداتها الى 4.3 مليون دينار.

االقساط  صافي  ارتفاع  فقد  للشركة،  المالية  البيانات  وبحسب 

نهاية حزيران 2010  ولغاية  العام  بداية  للشركة منذ  المكتتبة 
للفترة  دينار  مليون   3.4 مقابل  دينار  مليون   5.6 حوالي  ليبلغ 

ذاتها من العام الماضي 2009.

للتأمين  الدولي  العربي  االتحاد  وارتفع مجموع موجودات شركة 
لغاية النصف االول، حيث بلغ حوالي 17.2 مليون دينار مقارنة 

عبد الحسين: النتائج المالية جيدة والشركة ستبقى 
ملتزمة بتطوير خدمة األعمال

االستثمـــــار فــي التأميـــــنملف العدد
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مع 14.7 مليون دينار للنصف االول من العام الماضي 2009.

»االتحاد  ان  الحسين  عبد  نزية  جمال  الشركة  عام  مدير  وقال 
نتائجها  على  المحافظة  استطاعت  للتامين«  الدولي  العربي 
االيجابية التي حققتها، في الوقت الذي ما زال تأثير االزمة المالية 
القطاعات االخرى  الشركات وكافة  اداء  باديا على  االقتصادية   –

المكونة لالقتصاد األردني.

والتحديات  الصعوبات  كافة  رغم  ستستمر  الشركة  أن  وأضاف 
التي فرضها الواقع االقتصادي العالمي في استقطاب عمالء جدد 
اليهم  يعود  الذين  موظفيها  كفاءة  تطوير  على  بجد  العمل  مع 

الفضل باالنجازات التي وصلت اليها الشركة.

كفاءة  تطوير  في  سياستها  وضمن  الشركة  أن  الحسين  وتابع 
موظفيها فانها ستعمل على اعطائهم دورات متقدمة وتدريبهم 
على افضل المهارات لتضمن بقاءها في مقدمة شركات التامين 
العمالقة في األردن باستمرار، مشيرا ان »االتحاد العربي الدولي 
للتامين« ملتزمة في تطوير وتحديث أعمالها بما يليق بسمعتها.

 
للتأمين  الدولي  العربي  االتحاد  شركة  ان  بالذكر  الجدير  ومن 
في  التأمين  بشؤون  لتعنى  األردن  في  عاما   32 قبل  تأسست 
الممتلكات  وتأمين  البحري  التامين  وهي  القطاعات  مختلف 
اضافة  العامة  والحوادث  والحريق  والمركبات  الهندسي  والتامين 
للتأمين الطبي، وذلك لتبني خبرة متميزة في السوق األردني في 

أعمال التامين المختلفة.
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ارتفعت قيمة موجودات الشركة األردنية الفرنسية للتامين خالل 
النصف االول من العام الحالي 2010 حوالي لتبلغ حوالي 19.3 
العام  من  ذاتها  للفترة  دينار  مليون   18.5 مقابل  دينار  مليون 

الماضي 2009.

الدكتور  للتأمين  الفرنسة  األردنية  للشركة  العام  المدير  وقال 
الذي  الوقت  في  جاءت  للشركة  المالية  النائج  ان  زعرب،  وليد 
توقف  الى  أدت  عقود  منذ  اقتصادية  أزمة  أكبر  بالعالم  تعصف 

عجلة النمو االقتصادي في اغلب دول العالم.

باالزمة  تأثرا  القطاعات  ابرز  من  كان  التامين  قطاع  ان  واضاف 
مما  بتداعياتها،  التأثر  منها  الكثير  على  باديا  كان  حيث  المالية، 

ادلى الى تحقيق بعض الشركات ارباحًا متواضعة.

في  نتائجها  تحسين  على  ستعمل  الشركة  ان  زعرب  واكد 
يشهد  ان  المتوقع  من  ارباحها، حيث  من  المقبل وسترفع  العام 
كون   2010 الحالي  العام  نهاية  مع  تحسنًا  العالمي  االقتصاد 
جميع المؤشرات اكدت ان االقتصاد العالمي بدأ بالتعافي، االمر 
الذي يشير الى بدء انحسار االزمة المالية – االقتصادية العالمية 

وعودة االقتصاد العالمي الى سابق عهده مع بداية 2011.  

في  مستمرة  للتامين  الفرنسية  األردنية  الشركة  ان  واضاف 
تنويع اوجه استثمارها بما يحقق لها أفضل العوائد، حيث عمدت 
الشركة ومع انطالق الشرارة االولى لالزمة المالية العالمية على 
الطارئة،  الظروف  لمواجهة  وتمتينها  الفنية  احتياطاتها  تعزيز 

اضافة الى تدعيم الخدمات المساندة المهنية والفنية.

19.3 مليون دينار موجودات »األردنية 
الفرنسيـــة للتأميــن« للنصـــف االول

زعرب: عملنا على 
تعزيز االحتياطات 
الفنية لمواجهة 
الظروف الطارئة
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بلغ صافي أرباح الشركة األولى للتأمين للنصف االول من العام الحالي 
الضريبة  قبل  أرباحها  بلغت  الذي  الوقت  في  دينار،  ألف    457

549 الف دينار.

واكد المدير العام لشركة األولى للتامين علي الوزني ان الشركة 
حققت نموًا في إجمالي أقساط التامين المكتتبة منذ بداية العام 
نفس  مع  مقارنة   ٪37 إلى  نسبته  وصلت  حزيران   30 ولغاية 

الفترة من العام الماضي. 

من جهة أخرى استمر صندوق حملة الوثائق بتحقيق أداء إيجابي 
دينار  ألف  العام68  لهذا  األول  النصف  نهاية  مع  الفائض  بلغ  إذ 
العام  من  الفترة  لذات  دينار  ألف   57 بلغ  عجز  مع  بالمقارنة 

الماضي.

سيولة  نسبة  أظهرت  للشركة  المالية  البيانات  ان  الوزني  وقال 
قيمة  وبما  البنوك  لدى  والودائع  النقد  مجموع  بلغ  إذ  مرتفعة 
الموجودات  مجموع  من   ٪53 نسبته   ما  أي  دينار  مليون   15.1
والتي بلغت 28.5 مليون دينار. وقد بلغت حقوق الملكية 25.19 
فنية  مخصصات  بناء  من  الشركة  تمكنت  كما  دينار،  مليون 
صافية بقيمة 1.8 مليون دينار األمر الذي يمنح عمالء الشركة 

ومساهميها الثقة بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها. 

أما بالنسبة لألقساط المكتتبة، فقد ارتفعت من 4.1 مليون دينار 
للنصف األول من العام 2009 لتصبح 5.7 مليون دينار تقريبا ً 
وبنسبة نمو بلغت حوالي 37٪. مع محافظة الشركة على توازن 
المحفظة التأمينية إذ لم تتجاوز أقساط تأمين المركبات  35 ٪ 
وشكلت   ٪15 نسبته  ما  الطبي  التأمين  أقساط  بلغت  حين  في 
العامة األخرى ما نسبته 50٪ من إجمالي  التأمينات  باقي أنواع 

محفظة الشركة التأمينية.

475 الف دينار صافي أرباح »األولى 
للتأمين« للنصف االول

الوزني: البيانات 
المالية للشركة 
أظهرت نسبة 
سيولة مرتفعة
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وقعت اتفاقية تعاون مع األكاديمية اليمنية للطيران

األمير رعد يكرم
أكاديمية الطيران الملكية األردنية

كرم كبير األمناء األمير رعد بن زيد أكاديمية الطيران الملكية األردنية 
على  المتميزة  والمبادرات  األردني،  االقتصاد  خدمة  درعي  بتسليمها 

المستوى الوطني، اللتين منحهما الملتقى الوطني للتوعية والتطوير. 

وتسلم الدرع األولى رئيس مجلس إدارة األكاديمية محمد أبو غزالة فيما 
تسلم الثانية مديرها العام الكابتن محمد الخوالدة.

وقال الخوالدة إن األكاديمية حققت العديد من اإلنجازات على المستويين 
الثاني  عبداهلل  الملك  جاللة  توجيهات  بذلك  ملبية  والعربي  المحلي 
بالسعي نحو التطوير والتحديث والتدريب لتمكينها من أن تكون الصرح 

العلمي المتميز في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

طيار   3000 على  يزيد  ما  خرجت  تأسيسها  منذ  األكاديمية  أن  وبين 
و3500 فني صيانة طائرات من دول عربية وأخرى صديقة من اكثر من 
ثالثين دولة، مشيرا إلى أن األكاديمية تحتضن حاليا 240 طالب طيران، 

و800 طالب صيانة. 

أبرزها  ومن  اإلنجازات  من  الكثير  حققت  األكاديمية  إن  الخوالدة  وقال 
أحدث  على  الصيانة  وهناجر  والتدريب  والعمليات  اإلدارة  مباني  تجهيز 
أضافت  حيث  التدريب،  طائرات  أسطول  تجديد  تم  كما  المستويات 
التدريب،  ألغراض  فقط  مخصصة  نفاثة  طائرة  السطولها  االكاديمية 
مهارات  واكسابهم  النفاثة  الطائرات  على  التدريب  للفنيين  ليتسنى 

وخبرات الدراسة في هذا النوع من الطائرات.

كما وأشار إلى أن الشركة اشترت األجنحة العربية المتخصصة بخدمة 
فرعا  وفتحت  المدني  للطيران  الفنية  نور  الملكة  وكلية  األعمال  رجال 
ورخصت  العقبة،  بمنطقة  الدولي  حسين  الملك  مطار  في  لألكاديمية 
رجال  لخدمة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  الخليج  أجنحة  شركة 

األعمال. 

وحول الخطط المستقبلية لألكاديمية قال الخوالدة إنها تسعى إلى فتح 
اتفاق مع  إلى  أنها توصلت  إلى  المملكة، مشيرا  لها خارج  فروع جديدة 
جامعة البلقاء التطبيقية لتمكين كلية الملكة نور الفنية من منح الدرجة 
الجامعية األولى في مجال علوم الطيران اعتبارا من الفصل األول من 

العام الجامعي 2011/2010. 
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واألكاديمية  األردنية  الملكية  الطيران  أكاديمية  وقعت  اخرى  جهة  من 
اليمنية للطيران مؤخرا اتفاقية تعاون مشترك في مجال الطيران وهندسة 
أكاديمية  عام  مدير  وقعها  التي  االتفاقية  وتضمنت  الطائرات.  صيانة 
األكاديمية  ومدير  الخوالدة  محمد  الكابتن  األردنية  الملكية  الطيران 
اليمنية للطيران المهندس نجيب أحمد الحداد. تدريب المبتعثين الذين 
توفدهم األكاديمية اليمنية الستكمال برامج التدريب المتعلقة بصيانة 
الطيران وكذلك برامج تدريب  الطائرات والكترونيات  هياكل ومحركات 

الطيران للحصول على رخصة مزاولة مهنة في هذه المجاالت.

وأكد الحداد انه تم ابرام االتفاقية مع أكاديمية الطيران الملكية األردنية 
لطواقم  العالية  والكفاءة  المتميزة  والبرامج  الطويلة  للخبرة  بالنظر 
التدريب فيها. معربا عن أمله في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين 

خاصة في مجاالت الطيران المدني والنقل الجوي.
ومن جانبه أكد الكابتن محمد الخوالده عن سعادته لتوقيع هذه االتفاقية 
مع األشقاء اليمنيين. الفتا انها تشكل النواة الحقيقية للتعاون المشترك 

مرحلة  إلى  لتصل  نشاطها  توسيع  سيتم  والتي  اليمنية  األكاديمية  مع 
الشراكة بينهما.

التدريبية  الدورات  في  األردنية  الملكية  الطيران  أكاديمية  وتؤهل 
وطيار  آلي  تجاري  طيار  رخصة  على  للحصول  الدارسين  المتخصصة 
خطوط جوية ومدرب طيران ومرحلين جويين وأطقم الطيران. اضافة 
تأهيل  ودورات  الطيران  والكترونيات  طيران  هوائي  هيكل  دبلوم  الى 

تخصصية للمهندسين والفنيين.

طائرة  عشرين  من  مكون  طائرات  اسطول  على  االكاديمية  وتعتمد 
ذات محرك واحد ومحركين من انواع مختلفة إضافًة الى اجهزة طيران 
تشبيهي حديثة ومتطورة لتعزيز المقدرة والكفاءة لدى طلبة الطيران 
في مراحل التدريب المتقدمة. كما تضم مختبرات ومشاغل تدريب عملي 
هندسة  لطلبة  الطائرات  ومحركات  والمعدات  االجهزة  بأحدث  مجهزة 

صيانة الطائرات.

الخوالدة: تم إضافة طائرة نفاثة الى اسطول 
االكاديمية مخصصة للتدريب
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أضحت اليوم من ابرز شركات النقل السياحي في المملكة، فاهدافها ال 
تتوقف عند حدود معينه بل تبحث عن كل ما هو جديد في عالم النقل 

الستقطابه وتطبيقه.

باستمرار  تبحث  التي  »جت«،  األردنية  السياحية  النقليات  شركة 
مجلس  رئيس  وبحسب  اليوم  هي  ها  أدائها،  في  المستمر  بالتحسين 
إدارتها منير نصار مازالت تعمل على زيادة التغطية الجغرافية لخطوط 

النقل العام داخل المملكة وخارجها بما يلبي كافة الطلبات.

فالشركة تعتبر من االولى واكبر شركات النقل العاملة في األردن وذات 
السمعة الطيبة والمرموقة في الخارج، كانت قد بدأت أعمالها المتميزة 

قبل حوالي 42 عاما وهو تاريخ دخولها الى السوق.

ويقول نصار انه ونتيجة لمساعي الشركة في التوسع على الصعيدين 
أسطولها  لتحديث  عملية  دراسة  وضعت  فانها  والمهني،  الجغرافي 
خالل السنوات الخمس المقبلة، بحيث تخلص أخيرا إلى عدم استخدام 

حافالت عمرها أكثر من 5 سنوات في الخدمة.

على  والتطور  االنتعاش  لمدى  ونظرًا  الشركة  فان  اخرى  جهة  من 
القادمين  السياح  اعداد  الناجم عن زيادة  األردن  السياحي في  الصعيد 
الى المملكة واالهتمام المنقطع النظير من قبل الحكومة على دعم هذا 
القطاع الحيوي والمهم لالقتصاد األردني، فان االمر شجع الشركة الى 

»جت« ... 
المعنى الحقيقي للتنقل برفاهية

حــــــداد : التوجه إلنشاء شركة نقل سياحي
متخصص بخدمات رجال األعمال داخل مصر
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األزمة المالية العالمية دفعت 
المواطنين الستعمال الحافلة 
بدال من واسطة النقل الخاصة

الدخول في هذا السياق من خالل طرح العديد من الباصات المخصصة 
فقط لنقل السياح وطبقة رجال االعمال والمستثمرين داخل المملكة.

وقال ان »جت« ان الشركة دخلت مرحلة مفصلية من عمرها المهني، 
من خالل الولوج إلى عصر باصات الـ »VIP«، حيث قامت بشراء حافالت 
مميزة لتقديم خدمات مختلفة عن تلك التي تقدم بالشكل التقليدي، 
السياح  من  المملكة  وزوار  األعمال،  لرجال  مميزة  خدمات  هيئة  على 
بالدرجة  الموجودة  تلك  تعادل  لديهم  متميزة  بتوافر خدمات  الراغبين 

األولى في الطائرات.

األعمال  رجال  باصات  تقديم خدمات  انطلقت في  الشركة  أن  ويوضح 
الرفاهية  ومستوى  الخدمة  نوعية  حيث  من  عالمية،  بمواصفات 
أعماله عن طريق  مواصلة  له  يتيح  وبما  الراحة،  توفر كل سبل  التي 

الكمبيوتر.

من  فخمة  بمقاعد  تمتاز  أنها  نصار  اكد  الباصات،  هذه  ميزات  وحول 
الدرجة األولى، حيث يحتوي الباص على ثمانية مقاعد فقط، وبتجهيزات 
واألفواج  السياحة  مجال  في  والمتخصصة  األعمال،  لرجال  كاملة 
السياحية، مشيرا الى أن هذه الخدمة ستكون مخصصة لخدمة سياحة 
المؤتمرات الدولية كالمنتدى االقتصادي العربي، ومؤتمر الحائزين على 

جائزة نوبل.

من  عالية  درجة  على  الحديثة  الباصات  من  النوع  هذا  وتمتاز  كما 
الرفاهية، حيث يحتوي الباص على 29 مقعدا فاخرا، ونظام ساتاليت 
باقة  ضمن  يختارها،  التي  الفضائية  المحطات  مشاهدة  للراكب  يتيح 
مكونة من ثماني قنوات، اضافة الى أن كل مقعد يحتوي على شاشة 
عرض تتيح للراكب االستمتاع بكافة الخدمات والمواصفات الخاصة التي 

تتوافر بهذا النوع من الباصات.

 ،»VIP« الـ  خدمات  توفير  حققته  الذي  النجاح  ضوء  وعلى  انه  ويقول 
االمر الذي شجع  المواطنين على استخدامها، فأن الشركة بصدد تعميم 
هذه الخدمة داخل األردن، كما تنوي التوسع إقليميا، كاشفا النقاب عن 
بخدمات  نقل سياحي، متخصص  إنشاء شركة  لدراسة  الشركة  توجه 

رجال األعمال داخل جمهورية مصر العربية.

الحقيقي  السفر  بمتعة  المسافر سيشعر  فان  الخدمة  ومن خالل هذه 
 8 من  تتكون  لمجموعات  تتسع  والتي  الجديدة  الحافالت  متن  على 
أشخاص أو من 29 شخصًا، حيث سيتمكن الركاب من االستمتاع بأطيب 
اإلنترنت،  تصفح  خالل  أو  التلفزيون  برامج  متابعة  أثناء  المأكوالت 
التي  اللحظة  منذ  والفخامة  الراحة  تفاصيل  بأدق  المسافرين  وإحاطة 
وحتى  السابع  الدوار  في  الفخمة  الشركة  قاعات  إلى  فيها  يدخلون 

وصولهم بسالم إلى وجهتهم.

لشركة  الرئيسية  األهداف  الى  بالحديث  نصار  ينتقل  اخرى  جهة  من 
العمالء،  خدمة  وتطوير  تحسين  اهدافها  اهم  من  من  ليقول  »جت«، 
وزيادة التغطية الجغرافية لخطوط النقل العام داخل المملكة وخارجها، 
وذلك بالتعاون مع وزارة النقل، ممثلة بهيئة تنظيم قطاع النقل العام، 
جميع  لربط  الالزمة  الدراسات  بإعداد  اآلن  الشركة  قيام  عن  فضال 

بترددات  نقل  نظام  خالل  من  عمان،  بالعاصمة  المملكة  محافظات 
منتظمة وساعات محددة.

وحول طبيعة تأثير االزمة المالية – االقتصادية العالمية على القطاع، 
اكد نصار ان االزمة غيرت من نمط حياة المواطنين خاصة االستهالكية 
التي يستطيع من  البدائل  اليوم يبحث عن  المواطن  منها، حيث اصبح 
المالحظة  تمت  فانه  لذلك  التكاليف،  وباقل  يسر  بكل  اهدافه  تحقيق 
بان قطاع النقل السياحي كان االكثر تأثرا من خالل تراجع االقبال عليه 
الذي زاد بنفس هذه  الركاب،  المواطنين، بعكس قطاع نقل  من قبل 
النسبة، نتيجة اهتمام الشركة بتغيير نظرة المواطنين تجاه استعمال 

الحافلة، بدال من استخدام واسطة النقل الخاصة.

خطوات  اتخاذ  يتم  أن  يتوقع  فانه  االستهالك  نمط  لتغير  ونتيجة 
مستقبلية من قبل جميع الفعاليات السياحية، تقوم بالمبادرة بوضع آلية 
الحكومية  الجهات  مع  بالتعاون  السياحية  المجموعات  الستقطاب  عمل 
المعنية، وذلك عبر وضع برنامج متكامل تكون األردن مقصدا سياحيا 

مهما، ال مجرد ممر لألفواج السياحية المختلفة.
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يعتبر من المواضيع التي تستحق االشارة اليها ليس 
رجال  طبقة  من  اعتباره  يمكن  الشخص  ألن  فقط 

التي  المانيا  وخاصة  اوروبا  دول  في  المعروفة  واالقتصاديين  األعمال 
اإلسالمي  الدين  باعتناقه  قرارا  اتخاذه  في  بل  فقط،  جنسيتها  يحمل 

بعد سنوات من البحث والتقصي حول مفاهيم هذا الدين الحنيف.

اشتاين«  »وبلغراد  اسمه  سابق  وقت  في  كان  والذي  اشتاين«  »أحمد 
بلجيكا  في  عمالقة  مشاريع  وله  المانيا  في  كبرى  شركات   7 يمتلك 
واسبانيا وهونج كونج وتضم قائمة اعمال شركاته التي نفذتها مئات 
وبناء  األرض  تحت  التشييد  مجال  في  الناجحة  واالنجازات  المشاريع 

المخابىء والمستودعات االستراتيجية.

ان  االلماني،  الملياردير  واعمال  بشخصية  التعريفية  الورقة  وتتضمن 
شركاته السبع تضم اسطوال ضخما من المعدات تقوم نفس الشركات 

المصانع  احد  وهي  فابريك  ماشين  اشتاين  مصانع  في  بتصنيعها 
من   ٪80 من  أكثر  وتلبي  والتشييد  الحفر  معدات  تصنيع  في  الرائدة 
احتيجات السوق االلمانية من هذه المعدات، كما وان له براءات اختراع 
منها جراف اشتاين والسحاب الهيدروليكي ومصفاة تكرير البنتونايت، 
اضافة الى امتالكه امكانيات فنية وفريقا من الخبراء واساتذة الجامعات 
والمهندسين القادرين على التصدي ألية مشكلة فنية في مجال عمله 

حيث سيقيم فرعا لشركاته في دولة االمارات العربية المتحدة.

وحول كيفية واالسباب التي دفعته العتناق الدين االسالمي الحنيف التي 
اعلنها امام عضو المجلس األعلى حاكم والية الشارقة الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي، فقد أكد المهندس حسام عبد الحميد وهو 
احد االصدقاء المقربين من الملياردير االلماني ان عالقة أحمد اشتاين 
يمتلك  حيث  السعودية  العربية  المملكة  في  جدة  مدينة  في  باالسالم 

االستثمـــــار في 
)7( شــــركات 

كبــــــرى وأبـــــــراج 
عمـــالقـــــة فـــي 
بلجيكا واسبانيــــا 

وهونــج كونـــج

أكد أن حياته العملية تغيرت لألفضل بعد اعتناقة اإلسالم

رجل األعمال االلماني اشتاين صار أحمد 
سلطان بعد اعتناقه اإلسالم  في اإلمارات 

العربية ويؤسس الستثمـارات متنوعة

أخبــــــــار عالميـــــــــة
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شركة متخصصة في أعمال التشييد تحت األرض وبناء المستودعات 
التي مضت عليها  تواجده هنالك  له فرصة  االستراتيجية فقد هيأت 
المدة ومقارنته باالديان  للتعرف على االسالم خالل هذه  3 سنوات  

االخرى وخاصة المسيحية.

الصادقة في  الرغبة  لديه  أنه وجد  أكد  وبحسب صديق أشتاين فقد 
حينها  بتعريفه  قام  حيث  االسالم،  تعاليم  من  المزيد  على  التعرف 
على الداعية االسالمي الراحل الشيخ أحمد ديدات وتم عقد أول لقاء 
سفره  تاجيل  الى  أشتاين  دفع  الذي  االمر  لساعتين،  استمر  بينهما 
وقام  اللقاء  فيه  تم  الذي  اليوم  نفس  يصادف  كان  الذي  المانيا  الى 

حينها باالستفسار من الشيخ ديدات عن مسائل عديدة نخص الدين 
من  الكثير  وفي  واالجتماعية  الشرعية  االسالم  واحكام  االسالمي 
القضايا واالمور الحياتية، مشيرا الى ان اللقاء كان بمثابة فاتحة خير 

بالنسبة لـ اشتاين.

ويضيف أن أشتاين فاتح بعد اللقاء الشيخ ديدات حول كيفية اعتناقه 
على  والتعرف  بالتريث  نصحه  ديدات  أحمد  الشيخ  أن  إال  االسالم، 
المختصة في هذا  الكتب  العديد من  المزيد عن االسالم حيث منحه 
عن  قائما  االسالمي  بالدين  الدخول  في  قراره  يكون  حتى  المجال 

قناعة ودراية وايمان.

ويستطرد عبد الحميد ان أحمد أشتاين وجد في تعاليم الدين االسالمي 
المسائل  من  العديد  هنالك  كانت  حيث  واخالقه،  حياته  مع  يتوافق  ما 
)الديانة  المسيحية  عن  االلماني  االعمال  رجل  ذهن  في  العالقة 
لقاؤه مع  االمور، فكان  التعرف على حقيقة هذه  يريد  السابقة( وكان 
تأثر بشكل كبير  أن  بعد  بمثابة نقطة تحول في حياته  ديدات  الشيخ 
كتاب  من  المستمدة  الشيخ  من  عليها  حصل  التي  القيمة  بالمعلومات 
اهلل تعالى »القرآن الكريم« والسنة النبوية الشريفة االمر الذي شرح 

قلبه لالسالم.
ومع مرور السنين وااليام واستمراره في قراءة الكتب تعرف أشتاين جيدا 
على تعاليم االسالم، االمر الذي دفعه للسفر حينها الى دولة االمارات 

العربية المتحدة لرؤية صديقه عبد الحميد، وطلب رسميا الدخول في 
الدين االسالمي عن قناعة تامة وكان في وقتها على موعد للقاء الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حيث تم اقتراح إعالن اسالمه خالل 

هذا اللقاء.

بتوجيه  سيقوم  انه  أشتاين  أحمد  االلماني  االعمال  رجل  أكد  وعليه 
عقب  االسالم  في  للدخول  وأهله  وعائلته  وابنه  زوجته  الى  الدعوة 
عودته الى المانيا، مشيرا الى ان اسالمه لن يؤثر على مسيرته العلمية 
والعملية واالجتماعية في المانيا وذلك لما يتمتع به الناس هنالك من 

ديموقراطية وحرية في اعتناق االديان والمذاهب. 




