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رئيـــس التحريـــر : علـــــي عمايــــرة

الكلمة السامية لجاللة الملك عبداهلل الثاني في افتتاح مجلس األمة في الدورة العادية لمجلس النواب 
السادس عشر مثلت عنوانًا مهمًا للمرحلة المقبلة، وبرنامج عمل للحكومة .

وفي الوقت الذي شكلت  منهجًا  للنظر في العالقة بين السلطات، فقد عبرت عن مراجعة للمرحلة السابقة 
حملت معها خالصات تمثل عالمات الطريق شموعًا منيرة.

السياسي  الواقع  حلل  األجيال،  تطلعات  عن  فيها  وأعرب  المستقبل،  حلم  عن  الكلمة  في  جاللته  عبر 
واالقتصادي، وتوقف عند التحديات ، وبث العزيمة في الجميع.

كلمة جاللته ندت عن تفاؤل القائد وطموح الشباب وحكمة الشيوخ بيقين  أن الغد والمستقبل سيكون إلى 
جوار المخلصين للوطن الذين يضيفون إلى اإلنجاز معنى اإلبداع والمسؤولية.

 
 ركز جاللة الملك في كلمته السامية على العمل الجماعي والمشاركة وتهيئة الشروط والمناخات القادرة 

على خلق شروط النهضة على كافة الصعد، االقتصادية واالجتماعية والتشريعية  والسياسية.

 وأكدا جاللته في الوقت ذاته على النهج اإلصالحي التحديثي كعنوان للمرحلة ووسيلة وهدف للتقدم، وهو نهج ال يتوقف على ديمومة الحوار، حسب، 
وإنما يترجم الحوارات إلى برامج عمل قابلة للتطبيق، وتعود على األمة بالخير والنفع.

دعا جاللته في كلمته إلى المسؤولية الجماعية لترجمة العناوين الوطنية المهمة، مركزًا على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو 
ما يمكن أن ينسحب على القوى والقطاعات اإلنتاجية العامة والخاصة، بتضافر جهود القطاع الخاص والعام لحماية المكتسبات ومضاعفة المنجزات 

بما هي عناوين وطنية تتطلب دور الجميع لبناء المستقبل والغد  المشرق، وتعزز االنتماء، فاالنتماء هو المعادل الموضوعي  للمسؤولية واإلنتاج.
 

كانت كلمة جاللته في منتهى الوضوح والدقة والشفافية والصراحة، في دعوة الحكومة لاللتزام  بالعمل وفق منهجية تحدد مسيرة التنمية الشاملة 
بتحسين األداء، وهي دعوة عامة وخاصة بالمعنى الذي يترجم فيه الجميع فكرة المسؤولية إلى نطاق العمل.

الصف  والطالب في غرفة  المصنع  العامل في  تنسحب على  بل  والقضائية، حسب،   التشريعة  أو  التنفيذية  السلطة  تتوقف عند  ال  فالمسؤولية   
والمدرس، والطبيب والصحفي، والعاملة في الحقل والطبيبة ، والمسؤولية ال تتوقف عند الخيارات االنتقائية التي تنحاز إلى معرفة الحقوق، بل 

تكتمل في المعرفة الحقة للواجبات،  ألن اإلصالح منظومة سياسيـة اقتصادية، وإدارية اجتماعية متكاملة.

جاللته أكد في الكلمة السامية التي هي عنوان عمل الحكومة للمرحلة المقبلة على النقاط الرئيسة التي تتعلق بحلقات االقتصاد واالنتاج ومعاناة 
الناس، وأكد جاللته على أن ضرورة  مواكبة اإلصالح االقتصادي لإلصالح السياسي وتحسين األداء االقتصادي أولوية رئيسيـة النعكاسه المباشر 
على مستوى معيشة المواطن من خالل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة واإلسكان والتعليـم، وتوفير السكن المالئم، 

ومواصلة تطوير وبناء المراكز الصحية والمدارس، باإلضافة إلى تطوير الخدمات البلدية، ودعم الحركة الثقافية.

هذه العناوين التي تربط بين السياسي واالقتصادي مهمة لتعزيز ثقة المواطن..  ذلك أن أي إصالح ال يلتفت في منهجه إلى الشمول يظل قاصرًا، 
فضاًل على أن ربط اإلصالح السياسي باإلصالح االقتصادي يشكل ضمانة لتطوير وحماية الطبقة الوسطى التي تنعش االقتصاد الوطني.

كلمة جاللة الملك في افتتاح مجلس األمة.. برامج عمل
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10

ملف العدد

صدرت اإلرادة الملكية السامية بالموافقة على تشكيل الحكومة 
اليمن  الحكومة  أدت  حيث  الرفاعي،  سمير  برئاسة  الجديدة 

الدستورية امام جاللة الملك عبداهلل الثاني.

سمير  الوزارء  رئيس  كلف  الثاني  عبداهلل  الملك  جاللة  وكان 
الرفاعي بتشكيل حكومة جديدة تواصل تنفيذ الخطط والبرامج 
التي  الملكية  التوجيهات  لترجمة  السابقة  الحكومة  بدأتها  التي 

احتواها كتاب التكليف السامي.

التنمية  مسيرة  ودفع  العمل  ضرورة  على  التكليف  كتاب  وشدد 
في  الحكومة  بانجازات  أشاد  حيث  األمام،  إلى  الشاملة  الوطنية 
الكثير من المجاالت, في الوقت الذي أكد فيه أن الطريق ما زالت 

طويلة مما يستوجب االستمرار في العمل, وفق منهجية برامجية, 
علمية, شفافة, لتحقيق جميع األهداف المطلوبة.

التاكيد  يجب  األولويات  من  جملة  السامي  التكليف  كتاب  ووضع 
تحسين  على  العمل  مواصلة  إلى  الحكومة  دعا  حيث  عليها، 
من  ترفع  التي  الواضحة,  والخطط  البرامج  عبر  االقتصاد,  أداء 
االستثمارات,  وتجذب  وإنتاجيته,  األردني  االقتصاد  تنافسية 
شريحة  وتوسع  العمل,  فرص  توجد  التي  المشروعات  وتطلق 

الطبقة الوسطى, وتحارب الفقر والبطالة.

ويستدعي هذا االستمرار في عملية التحديث التشريعي, وتطوير 
الفساد,  أشكال  جميع  ومحاربة  الرقابة  وآليات  العامة  اإلدارة 
وتأهيل وتدريب القوى البشرية، مشيرا انه ال بد في هذا السياق 
الموازنة, من  الذي تم في تقليص عجز  اإلنجاز  البناء على  من 

الملك يعهـد للرفاعــي بإعــادة 
تشكيــل الحكومـــة الجديـــدة

أخبـــــــــــــــار

الرفاعـــي: الحكومـــة ملتزمــة بالعمــــل علـــى ضبــط عجــــز 
الموازنــــــة ولـــن نتــردد فـــي اتخــــاذ القــــرارات الصعبــــة
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من  الفضلى  الفائدة  تحقق  ناجعة,  مالية  اعتماد سياسات  خالل 
الموارد.

الشاملة  اإلصالح  عملية  في  االستمرار  أن  التكليف  كتاب  واكد 
خيار استراتيجي، مشيرا إلى أن وتيرة اإلصالح لم تسر بالسرعة 
غير  وُأخضعت  واآلخر,  الحين  بين  وتباطأت  فتعثرت  المطلوبة, 
الوطن  أفقد  مما  الخاصة,  والمصالح  الضيقة,  للحسابات  مرة 

فرصا كثيرة.

مجلس  إلى  المؤقت  االنتخاب  قانون  إرسال  ضرورة  على  واكد 
من  عليه  يلزم  ما  وإدخال  لدراسته  االستعجال,  بصفة  النواب 
بحيث  المرحلة,  وطبيعة  الوطن  مصالح  مع  تنسجم  تعديالت, 

يستقر هذا التشريع الرئيسي في الحياة السياسية.

إنجاز  على  التشريعية  السلطة  مع  التعاون  من  بد  ال  وأنه  كما 
قانون الالمركزية, لتمكين المواطنين من القيام بدور أكبر في 

صناعة مستقبلهم, وتحديد أولوياتهم التنموية.

البنــــــاء علــــى اإلنجــــاز الـــــذي تــــم فـــي تقليـــــص 
عجــز الموازنــــة مـــن خـــالل اعتماد سياسات مالية ناجعة

تحقيــــق التنميــــة السياسيــــة شـــرط لنجـــــاح كـــــل 
جـــــــوانب اإلصـــــالح االقتصاديـــــــة واالجتماعيـــــــــة

وفي ضوء ذلك، فقد تم تكليف الحكومة بإجراء مراجعة شاملة, 
تفضي إلى إزالة كل المعيقات التي تحول دون التقدم في تنفيذ 

إستراتيجية اإلصالح والتطوير والتحديث.

العمل  مواصلة  الحكومة  على  ان  التكليف  كتاب  في  وجاء  كما 
إلى  اإلصالحية  الرؤية  بترجمة  الكفيلة  البيئة  إيجاد  أجل  من 
واقع يعيشه المواطن، فتحقيق التنمية السياسية, بما يزيد من 
جوانب  كل  لنجاح  شرط  القرار,  صناعة  في  الشعبية  المشاركة 

اإلصالح االقتصادية واالجتماعية األخرى.

وأشار كتاب التكليف السامي أن للسلطة التشريعية دورًا دستوريًا 
السلطتين,  بين  التعاون  الوطنية، ويشكل  المسيرة  رئيسيًا في 
وفق الدستور والقوانين, متطلبا أساسيا للنجاح، وعليه فال بد من 
بناء شراكة حقيقية مع مجلس النواب, بحيث تمارس السلطتان 
دوريهما الدستوريين بتعاون وتكامل, من دون تغول سلطة على 

أخرى, أو تعكير العالقة بحسابات المصالح الخاصة.

 وعليه فقد تم توجيه  الحكومة إلى التوافق مع مجلس النواب 
أسس  لتوضيح  والقوانين,  الدستور  إلى  ترتكز  عمل,  آلية  على 
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بروح  الجميع  يعمل  وبحيث  السلطتين,  أعضاء  بين  التعامل 
الفريق, لخدمة االهداف الوطنية.

ومن بين االمور التي شدد كتاب التكليف السامي عليها هي نعمة 
مؤسسات  جميع  على  واجب  عليها  فالحفاظ  واالستقرار،  األمن 

الدولة, ومسؤولية مجتمعية ال تهاون فيها.

سيادة  لضمان  الجهود  أقصى  تبذل  أن  الحكومة  على  وأن  كما 
العدالة  تضمن  التي  السياسات  وإتباع  الجميع,  على  القانون 

المجتمعية وتحفظ كرامة األردنيين وحقوقهم.

وعليه ال بد من اتخاذ كل الخطوات الالزمة لتطوير الجهاز القضائي 
وتطوير  أدائه  لتحديث  إمكانيات,  من  يلزمه  ما  وتوفير  ودعمه 
قدراته لتبقى السلطة القضائية, أنموذجا في تحقيق العدالة بين 

الناس وفي النزاهة واالستقاللية.

كل  تقديم  في  االستمرار  ضرورة  التكليف  كتاب  في  وجاء  كما 
واألجهزة  المسلحة  القوات  الالزم لضمان جاهزية وتطور  الدعم 

األمنية، تدريبا وتسليحا, وتوفير أفضل سبل العيش لمنتسبيها.

وأولى كتاب التكليف السامي اهمية كبيرة للقضية الفلسطينية، 
حيث نوه الى إن رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من 
الوصول إلى حقه في العيش بحرية في دولته المستقلة والقابلة 

للحياة على ترابه الوطني مصلحة إستراتيجية أردنية.

الدولية,  العالقات  كل  توظيف  الحكومة  على  ان  فقد شدد  لذلك 
الشعب  لمساندة  جهود,  من  وسعها  في  ما  كل  بذل  ومواصلة 
الفلسطيني, ودعم مسيرته إلنهاء االحتالل وبناء مؤسسات دولته.

على  رده  في  الرفاعي  سمير  الوزراء  رئيس  تعهد  المقابل  في 
كتاب التكليف السامي بترجمة ما ورد في كتاب التكليف الى برامج 
تنفيذية، وفق آلية توفر ما يلزم من معايير لقياس االداء وضمان 
وخصوصا  الدولة,  مؤسسات  جميع  مع  كاملة  وبشراكة  االنجاز, 
ببناء شراكة حقيقية معها على  تعهد  التي  التشريعية,  السلطة 

اساس االلتزام بالدستور والقوانين.

في  وسنمضي  الصعبة،  القرارات  اتخاذ  في  نتردد  »لن  وقال 
إلى  االلتفات  دون  ومن  اإلصالحية،  اإلستراتيجية  وفق  المسيرة 
الحسابات الضيقة، أو السماح ألصحاب المصالح الخاصة بإعاقتها«.

وأضاف أن »الحكومة ستبدأ فور توليها مسؤولياتها عملية المراجعة 
الشاملة الزالة المعيقات امام مسيرة االصالح«.

عجز  ضبط  على  بالعمل  الحكومة  التزام  الوزراء  رئيس  وأكد 
الموازنة, باعتباره تحديا البد من التصدي له, الن تفاقمه سيؤدي 
الى ضرر كبير باالقتصاد الوطني, مبينا ان الحكومة ستتعامل مع 

هذه االولوية بكل جدية, و«ستتخذ القرارات الصعبة التي تفرضها 
مصلحة الوطن والمواطن«.

الحزبي  العمل  تفعيل  الحكومة  نية  الرفاعي  أكد  المقابل  في 
وتطوير  والثوابت،  والقوانين  الدستور  الملتزم  البرامجي 
التشريعات المرتبطة بالحريات العامة وحقوق اإلنسان، والناظمة 
المهني  المدني وتطوير صناعة اإلعالم  المجتمع  لعمل منظمات 
بحرية  لدورها  اإلعالم  وسائل  ممارسة  وضمان  المحترف، 
ممارسات  من  وأفرادًا،  مؤسسات  المجتمع،  وحماية  واستقاللية، 
خاطئة لبعض من وسائل اإلعالم التي تسيء للوطن وتعتدي على 

حقوق الناس وسمعتهم.

وجدّد التزام الحكومة إرسال قانون االنتخاب الموقت إلى مجلس 
النواب إلدخال ما يلزم عليه من تعديالت تنسجم مع مصالح الوطن 
انجاز  على  التشريعية  السلطة  مع  والتعاون  المرحلة،  وطبيعة 

قانون الالمركزية.

كل  »وبذل  الفلسطيني  للشعب  الداعم  االردن  موقف  وأكد  كما 
جهد ممكن لرفع الظلم عنه، وإنهاء االحتالل وتلبية جميع حقوقه 
باعتباره  واالستقالل  الدولة  في  حقه  خصوصًا  المشروعة، 

مصلحة إستراتيجية أردنية«.

إنجـــــاز قانــــون الالمركزيـــــة لتمكيـــــن المواطنيــن مـــــن 
القيــــــام بـــــدور أكبـــــر فـــــي صناعـــــة مستقبلهــــم

المضـــــــــي قدمـــــــــا فـــــي برامــــــج اإلصــــــالح
 االقتصــــــــــادي والمالـــــــــــي

أخبـــــــــــــــار
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4.8% معدل التضخم للسبعة
أشهــر األولــى مــــن 2010 

فريحــــات: ارتفـــاع الصــــــادرات 
18.5% والمستـــــــــوردات %8.6 
خـالل األشهـــر السبعــــة األولــى
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بلغ معدل التضخم للسبعة أشهر األولى من العام الحالي 4,8%، في 
الوقت الذي ارتفعت  فيه الصادرات الوطنية 18,5% والمستوردات 

بنسبة 8,6% خالل األشهر السبعة األولى العام 2010.

وقال المدير العام لدائرة االحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات 
انه وبناء على التقرير الشهري للدائرة، فقد بلغ معدل التضخم في 
)التضخم(  المستهلك  إلى أن متوسط أسعار  األردن والذي يشير 

للسبعة أشهر األولى من هذا العام 4,8 بالمئة.

االرتفاع  هذا  في  ساهمت  التي  السلعية  المجموعات  أبرز  ومن 
بالمئة,   13,2 بنسبة  أسعارها  ارتفعت  التي  النقل  مجموعة 

بالمئة,   3,6 بنسبة  أسعارها  ارتفعت  التي  االيجارات  ومجموعة 
 6,3 بنسبة  أسعارها  ارتفعت  التي  والدواجن  اللحوم  ومجموعة 
بالمئة, ومجموعة السكر ومنتجاته التي ارتفعت أسعارها بنسبة 
أسعارها  ارتفعت  التي  واالنارة  الوقود  ومجموعة  بالمئة,   16,6
السلعية  المجموعات  أبرز  من  كان  حين  في  بالمئة,  بنسبة 7,0 
بالمئة,  االتصاالت بنسبة 4,6  أسعارها مجموعة  انخفضت  التي 
ومجموعة االلبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 2,2 بالمئة, ومجموعة 
الزيوت والدهون بنسبة 1,4 بالمئة, ومجموعة الثقافة والترفية 

بنسبة 1,2 بالمئة.

المستهلك  أسعار  متوسط  ارتفاع  إلى  أشار  التقرير  أن  وأضاف 
بحوالي 6,1 بالمئة لشهر تشرين أول 2010 مقارنة بنفس الشهر 
من عام ,2009 وكان من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت 

4.8% معدل التضخم للعشرة
أشهــر األولــى مــــن 2010 

فريحـــات: دائـــرة االحصـــاءات العامـــة تتوخـــى الدقــة
بنتائجهــــــا االحصائيـــــــة وفــــق مقاييـــس عالميــــة

مشــــــــروع العـــــــــدد
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 49,6 بنسبة  الخضراوات  مجموعة  من  كل  االرتفاع  هذا  في 
بالمئة, ومجموعة النقل بنسبة 9,6 بالمئة, ومجموعة االيجارات 
بنسبة 4,7 بالمئة, ومجموعة التبغ والسجائر بنسبة 14,3 بالمئة, 
ومجموعة التعليم بنسبة 5,9 بالمئة. في حين انخفضت أسعار 
 6,3 بنسبة  االتصاالت  مجموعة  التالية:  السلعية  المجموعات 
بالمئة, ومجموعة الحبوب ومنتجاتها بنسبة 2,9 بالمئة, ومجموعة 
االلبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 1,1 بالمئة, ومجموعة الثقافة 

والترفية بنسبة 1,1 بالمئة.

وعلى المستوى الشهري, ارتفع متوسط أسعار المستهلك لشهر 
تشرين أول 2010 بنسبة 1,0 بالمئة, مقارنة مع شهر أيلول الذي 

سبقه.

االرتفاع  هذا  في  ساهمت  التي  السلعية  المجموعات  أبرز  ومن 
مجموعة الخضراوات التي ارتفعت أسعارها بنسبة 10,7 بالمئة, 
بالمئة,   1,4 بنسبة  أسعارها  ارتفعت  التي  التعليم  ومجموعة 
 0,9 بنسبة  أسعارها  ارتفعت  التي  والدواجن  اللحوم  ومجموعة 
بالمئة, ومجموعة االلبان ومنتجاتها والبيض التي ارتفعت أسعارها 
ارتفعت  التي  ومنتجاته  السكر  ومجموعة  بالمئة,   1,6 بنسبة 
المجموعات  أبرز  بالمئة. في حين كان من  أسعارها بنسبة 2,3 
التي  الطبية  العناية  مجموعة  أسعارها  انخفضت  التي  السلعية 
انخفضت اسعارها بنسبة 0,8 بالمئة, ومجموعة التوابل ومحسنات 
ومجموعة  بالمئة,   0,9 بنسبة  اسعارها  انخفضت  التي  الطعام 
 0,1 بنسبة  اسعارها  انخفضت  التي  والمفارش  والسجاد  االثاث 

بالمئة.
المنتجين  السعار  القياسي  الرقم  ان  فريحات  اكد  المقابل  في 
الزراعيين ارتفع خالل الشهور التسعة االولى من هذا العام بنسبة 
15,3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي, حيث بلغ 
الرقم القياسي 113,1 مقارنة مع 98,1 للفترة نفسها من عام 

2009.

وقال ان التقرير الشهري الصادر عن الدائرة حول أسعار المنتجين 
الزراعيين، أشار الى أن من أبرز المحاصيل التي ساهمت في هذا 
بالمئة,   68,2 بنسبة  أسعارها  ارتفعت  التي  البندورة  االرتفاع: 
 9,2 والزهرة  بالمئة,   18,5 والفاصوليا  بالمئة,   45,1 والخيار 
بالمئة, والكوسا 6,3 بالمئة. وشهدت أسعار محاصيل الفلفل الحلو 
والموز والباذنجان والفلفل الحار انخفاضًا في أسعارها بما نسبته 

7,9 بالمئة, 7,4 بالمئة, 4,3 بالمئة, 1,5 بالمئة على التوالي.

المنتجين  ألسعار  القياسي  الرقم  ارتفاع  إلى  التقرير  أشار  كما 
مع  مقارنة   2010 أيلول  لشهر  بالمئة   88,4 بنسبة  الزراعيين 
التي  المحاصيل  أبرز  وكانت  الماضي,  العام  من  الشهر  نفس 
ساهمت في هذا االرتفاع كل من: البندورة التي ارتفعت أسعارها 
بنسبة 420,6 بالمئة, والخيار 163,0 بالمئة, والفاصوليا 80,8 
والفلفل  بالمئة,   65,5 والدراق  بالمئة,   66,5 والزهرة  بالمئة, 
والباميا 35,8  بالمئة,  الجاف 38,5  والبصل  بالمئة,  الحلو 39,6 
بالمئة,   17,5 الصفراء  والذرة  بالمئة,   33,4 والكوسا  بالمئة, 
والتفاح  بالمئة,   8,9 والجوافة  بالمئة,   12,7 النخيل  ومنتجات 
8,8 بالمئة, والباذنجان 4,7 بالمئة, والعنب 2,5 بالمئة. وشهدت 
انخفاضًا  والفجل  والموز  الحار  والفلفل  الليمون  أسعار محاصيل 
في أسعارها بما نسبته 32,1 بالمئة, 25,0 بالمئة, 21,6 بالمئة, 

15,9 بالمئة على التوالي.

وعلى الصعيد الشهري, ارتفعت أسعار المنتجين الزراعيين لشهر 
أيلول 2010 مقارنة مع شهر آب الذي سبقه بنسبة 35,1 بالمئة, 
 178,0 الزراعيين  المنتجين  ألسعار  القياسي  الرقم  بلغ  حيث 

4% انخفـــاض أسعــار المنتجيــــــن 
الصناعييــــن فـــي سبعــة أشهـــر
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العام  من  آب  لشهر   131,8 مع  مقارنة   2010 أيلول  لشهر 
مجموعة  أسعار  ارتفاع  عن  رئيسي  بشكل  ذلك  ونتج  نفسه, 
ومن  بالمئة.   33,1 النسبية  أهميتها  تشكل  والتي  السلع  من 
أهم المحاصيل التي ارتفعت أسعارها: البندورة بنسبة 296,0 
بالمئة, والزهرة 56,6 بالمئة, والدراق 19,9 بالمئة, والبصل 
الجاف 9,9 بالمئة, والباميا 3,4 بالمئة, في حين انخفضت أسعار 
كل من محاصيل الليمون ومنتجات النخيل والتفاح والباذنجان 
والفلفل الحار والفاصوليا والموز والفلفل الحلو والخيار والكوسا 
والذرة الصفراء والعنب والجوافة والفجل بما نسبته 46 بالمئة, 
36,2 بالمئة, 27,3 بالمئة, 24,4 بالمئة, 21,9 بالمئة, 19,4 
بالمئة, 17,6 بالمئة, 17,4 بالمئة, 17,2 بالمئة, 14,7 بالمئة, 
7,8 بالمئة, 7,4 بالمئة, 2,7 بالمئة, )2,0 بالمئة(, على التوالي 

وبأهمية نسبية بلغت 66,9 بالمئة.

المنتجين  ألسعار  القياسي  الرقم  انخفض  االثناء  هذه  في   
الصناعيين بنسبة 4,0 بالمئة للتسعة أشهر االولى من العام 

الحالي 2010 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009.

وقال المدير العام لدائرة االحصاءات العامة أنه وبحسب التقرير 
االنخفاض  هذا  فإن  الصناعيين،  المنتجين  أسعار  حول  الشهري 
جاء نتيجة انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0,3 بالمئة 
الصناعات  وأسعار  بالمئة,   82,5 النسبية  أهميتها  تشكل  والتي 
االستخراجية بنسبة 20,0 بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 
11,0 بالمئة, في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 0,9 بالمئة 

وتشكل أهميتها النسبية 6,5 بالمئة.

المنتجين  أسعار  ارتفعت  فقد  الشهري,  المستوى  على  اما 
 2010 العام  من  أيلول  لشهر  بالمئة   1,6 بنسبة  الصناعيين 
مقارنة بشهر آب الذي سبقه, وقد نجم ذلك بشكل رئيسي عن 
ارتفاع أسعار الصناعات االستخراجية بنسبة 8,6 بالمئة, وأسعار 
الصناعات التحويلية بنسبة 0,3 بالمئة, وأسعار الكهرباء بنسبة 

1,4 بالمئة.

 2010 عام  من  أيلول  لشهر  الصناعيين  المنتجين  أسعار  أما 
مقارنة بالشهر نفسه من عام ,2009 فقد ارتفعت بنسبة 0,6 
بالمئة , وقد نجم ذلك بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار الصناعات 
التحويلية بنسبة 5,7 بالمئة, وأسعار الكهرباء بنسبة 2,1 بالمئة, 
 19,3 بنسبة  االستخراجية  الصناعات  أسعار  إنخفضت  حين  في 

بالمئة.

االسمدة  صنع  الفرعية  المجموعة  سلع  أسعار  أن  االشارة  تجدر 
والمركبات االزوتية قد ساهمت بما مقداره 206,9 بالمئة تقريبا 
من مجمل االنخفاض للتسعة أشهر االولى من عام 2010 مقارنة 
مع الفترة نفسها من عام ,2009 بينما ساهم النشاط الفرعي 
كاستخراج المعادن الكيميائية واالسمدة بما نسبته 96,1 بالمئة 

من مجمل االنخفاض لنفس الفترة.

إلى ذلك أصدرت دائرة االحصاءات العامة تقريرها الشهري حول 
كميات االنتاج الصناعي والذي يشير إلى انخفاض الرقم القياسي 
العام لكميات االنتاج الصناعي للتسعة أشهر االولى من عام 2010 

بنسبة 3,9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام .2009

إنتاج  كميات  انخفاض  عن  نتج  التراجع  هذا  ان  فريحات  وقال 
أهميتها  تشكل  والتي  بالمئة   6,1 بنسبة  التحويلية  الصناعات 
بالمئة  بنسبة 4,6  الكهرباء  إنتاج  بالمئة وكميات  النسبية 82,5 
والتي تشكل أهميتها النسبية 6,5 بالمئة. في حين ارتفعت كميات 
تشكل  والتي  بالمئة   32,9 بنسبة  االستخراجية  الصناعات  إنتاج 

أهميتها النسبية 11,0 بالمئة.

كما يشير التقرير أيضًا إلى انخفاض الرقم القياسي العام لشهر 
أيلول من عام 2010 بنسبة 6,6 بالمئة مقارنة بشهر آب الذي 
سبقه. وقد نتج هذا التراجع عن انخفاض كميات إنتاج الصناعات 
التحويلية بنسبة 5,6 بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 82,5 
بالمئة والتي تشكل  الكهرباء بنسبة 21,1  إنتاج  بالمئة وكميات 
إنتاج  كميات  ارتفعت  حين  في  بالمئة.   6,5 النسبية  أهميتها 
الصناعات االستخراجية بنسبة 0,6 بالمئة والتي تشكل أهميتها 

النسبية 11,0 بالمئة.
االنتاج  لكميات  القياسي  الرقم  ارتفاع  بين  التقرير  ان  وأضاف 
الصناعي لشهر أيلول من عام 2010 بنسبة 2,1 بالمئة بالمقارنة 
مع نفس الشهر من عام2009، وقد نتج هذا النمو بسبب ارتفاع 
كميات إنتاج الصناعات االستخراجية بنسبة 96,2 بالمئة وكميات 

ارتفــــاع أسعــــار الخضـراوات 
10.7% لشهـــر تشريـــن أول

مشــــــــروع العـــــــــدد
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إنتاج الكهرباء بنسبة 12,8 بالمئة. في حين انخفضت كميات إنتاج 
الصناعات التحويلية بنسبة 3,0 بالمئة.

في المقابل أشار المدير لعام لدائرة االحصاءات العامة إلى ارتفاع 
عام  من  األولى  السبعة  األشهر  خالل  الوطنية  الصادرات  قيمة 
2010 بنسبة مقدارها 18,5%، وانخفاض قيمة المعاد تصديره 

بنسبة )27,5%( مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2009. 

كما ارتفعت قيمة المستوردات بنسبة 8,6% خالل األشهر السبعة 
الوطنية  الصادرات  قيمة  بلغت  وقد  عام 2010، هذا  األولى من 
2405,4 مليون دينار، في حين بلغت قيمة المعاد تصديره 446,8 
مليون دينار، وبلغت قيمة المستوردات 6127,1 مليون دينار خالل 

األشهر السبعة األولى من عام 2010.

قيمة  بين  الفرق  يمثل  والذي  التجاري  الميزان  في  العجز  أما 
مليون   3274,9 بلغ  فقد  الكلية،  الصادرات  وقيمة  المستوردات 
دينار باألسعار الجارية، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خالل األشهر 
مقارنة   %9,4 مقدارهــا  بنسبة   2010 عام  من  األولى  السبعة 
مع الفترة ذاتها من عام 2009. وعليه، فقد وصلت نسبة تغطيه 
الصادرات الكلية للمستوردات 46,6%، في حين كانت نسبة تغطية 
الصادرات الكلية للمستوردات 46,9% للفترة ذاتها من عام 2009، 

مما يشير إلى إنخفاض مقداره )0,3( نقطة مئوية. 

الصـادرات  تغطية  نسـبة  بلغت  فقد  الشهري،  المستوى  وعلى 
الكلية للمستوردات 45,9% خالل شـــهر تموز من عام 2010، في 
حين كانت تغطية الصادرات الكلية للمستوردات للشهر نفسه من 
عام 2009 ما نسبته 34,1%، مما يشير إلى إرتفاع مقداره 11,8 

نقطة مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي ألبرز السلع المصدرة والمستوردة، 
ومحضرات  وتوابعها  األلبسة  من  الصادرات  قيمة  ارتفعت  فقد 
الصيدلة واألسمدة والخضار والبوتاس الخام، فيما انخفضت قيمة 

الصادرات من الفوسفات الخام. أما المستوردات السلعية.
واآلالت  الخام  البترول  مستوردات  في  ارتفاعًا  سجلت  فقد 
واللدائن  وأجزائها،  والدراجات  والعربات  وأجزائها  اآللية  واألدوات 
اآلالت  من  المستوردات  قيمة  انخفضت  حين  في  ومصنوعاتها، 

واألجهزة الكهربائية وأجزائها والحديد ومصنوعاته.

وبالنسبة ألبرز الشركاء في التجارة الخارجية، أكد فريحات ان قيمة 
التجارة  منطقة  لدول  واضح  بشكل  ارتفعت  الوطنية  الصادرات 
الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة 
األمريكية، وكذلك  المتحدة  الواليات  أمريكيا ومنها  الحرة لشمال 
اإلتحاد  ودول  الهند،  ضمنها  ومن  العربية  غير  اآلسيوية  الدول 

األوروبي ومن ضمنها ايطاليا.

كما وارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة 
النفط  يمثل  الذي  السعودية  من  وخاصة  الكبرى  العربية  الحرة 
ومن  العربية  غير  اآلسيوية  والدول  منها،  المستوردات  معظم 
ضمنها الصين الشعبية. ودول اإلتحاد األوروبي ومن ضمنها ألمانيا، 
في المقابل انخفضت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة 

الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الواليات المتحدة األمريكية.   

من جهة اخرى أكد فريحات أن نسبة األسر التي تستخدم السخان 
الشمسي بلغت حوالي 12% من مجموع األسر الكلي, كما بلغت 
المساحة الكلية للسخانات المستخدمة حوالي 500 ألف متر مربع.

وقال ان التكلفة المترتبة على تركيب السخان الشمسي تبلغ ما 
يقارب 400-500 دينار, وذلك لتلبية حاجة عائلة أردنية مكونة 
من 5 أفراد, حيث يمكن استرداد التكلفة خالل 4 سنوات من بداية 
تركيبه واستخدامه, وذلك من خالل الوفر الكبير في قيمة فاتورة 

الطاقة المنزلية.

ويبلغ متوسط اإلنفاق السنوي على استخدام السخان الشمسي 
تملك  التي  األسر  عدد  بلغ  حيث  دينار,  مليون   4,113 يقارب  ما 
سخانًا شمسيًا 123386 أسرة, ومتوسط تكلفة تركيب السخان 
االفتراضي  العمر  متوسط  أما   , دينارًا  يقارب 450  ما  الشمسي 

للسخان الشمسي فيبلغ 13,5 سنة.

قيمة  في  كبير  توفير  الشمسي  السخان  استخدام  على  ويترتب 
بنسبة  المياه  تسخين  في  والمستخدمة  المنزلية  الطاقة  فاتورة 
ثاني  غاز  إنبعاث  الحد من  الفاتورة,  إجمالي  إلى 70% من  تصل 
للبيئة  صديقًا  الشمسي  السخان  يعتبر  حيث  الكربون  أوكسيد 
خالل  من  لألفراد  الصحية  الشروط  وتأمين  للبيئة(,  ملوث  )غير 
درجة حرارة مقبولة للغسيل واالستحمام, وعدم وجود أية مخاطر 
مرتبطة بالحريق أو االنفجار المرافق الستخدام المشتقات النفطية 
أو حصول صعقة كهربائية في حال استخدام الكهرباء )األمان التام 
من أخطار الغاز والكهرباء(, وتأمين المياه الساخنة بكميات وفيرة 
من خالل كبر حجم خزان الماء الساخن, حيث يعطي مياهًا ساخنة 
يوميًا تعادل حجم الخزان بحرارة حوالي 600 مئوية, والمحافظة 
الساخنة ودفئها ألطول فترة ممكنة, والخدمة  المياه  على حرارة 

الطويلة دون متاعب.

وأضاف ان العمر االفتراضي للسخان الشمسي يبلغ 12 سنة قابلة 
للزيادة إلى 15 سنة -إذا تم إجراء الصيانة الالزمة له بين فترة 
وأخرى- مقارنة بعمر السخانات التقليدية األخرى التي قد تصل 
في المتوسط إلى 5 سنوات, ويعمل السخان الشمسي حتى في 

الطقس الغائم.

وأشار فريحات ان أبرز معيقات تركيب وانتشار السخان الشمسي 
مع  مقارنة  البداية  في  التركيب  تكلفة  إرتفاع  هي  المملكة  في 
الالزمين من قبل  والتمويل  الدعم  األخرى, وعدم وجود  األجهزة 
الحكومة للتشجيع على إستخدامه, عدم وجود مساحة كافية على 
السطح في أغلب المباني العامودية لتركيبه, عدم اإلهتمام الكافي 
بصيانة السخان الشمسي حيث يحتاج إلى صيانة داخلية مرة كل 
2-3 سنوات وذلك لتنظيفه من الكلس والذي قد يؤدي إلى التلف 
كلما  األتربة  من  المجمعات  سطح  تنظيف  الى  اضافة  السريع، 

تجمعت وإستبدال األلواح الزجاجية في أسرع وقت حال تكسرها.

السخان  المختص في تركيب  الماهر  العامل  كما وان عدم توفر 
بالمشاريع  بالطريقة الصحيحة وخصوصًا فيما يتعلق  الشمسي 
والمساحات الكبيرة مثل التجمعات السكنية وبرك السباحة, ووجود 
بعض األنواع الرديئة والمنتشرة في األسواق يتعبر من معيقات 

انتشار السخان الشمسي.
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13.8 مليــــون دينـــــار
 أربــــاح بنـــــك االتحـــــاد 

لنهايـــة الربـــع الثالـــث

موضـــــــوع الغــــــــالف

سلفيتـــي: األزمـــــة الماليــــة بــدأت باالنحســـار والنتائـــــج 
الماليـة المحققــة ارتكــزت علــى العمليــات األساسيــة للبنـك

العام  من  األولى  اشهر  للتسعة  االتحاد  بنك  أرباح  ارتفع صافي 
بعد  البنك  ارباح  بلغت  حيث  بالمئة،   29 بنسبة    2010 الحالي 
الضريبة 13,85 مليون دينار مقابل 10,73 مليون دينار لنفس 

الفترة من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك االتحاد عصام سلفيتي ان النتائج 
المالية أشارت الى ارتفاع أرباح البنك قبل الضريبة للربع الثالث 
العام ما مقداره 19,66 مليون دينار مقابل 15,25 مليون  من 
دينار للفترة ذاتها من العام الماضي 2009 بنمو مقداره 4,41 

مليون دينار.

وأظهرت النتائج نموا ايجابيا في صافي ايرادات الفوائد والعموالت 
التي حققها بزيادة مقدارها 6,77 مليون دينار أو ما نسبته 20 
بالمئة لتبلغ 41,19 مليون دينار مقارنة بـ 34,42 مليون دينار 

خالل الفترة نفسها من عام 2009.

شهور  التسعة  خالل  المحققة  المالية  النتائج  ان  سلفيتي  وأكد 
للتسعة  االساسية  البنكية  العمليات  تنمية  على  ارتكزت  االولى 
سياسته  بمتابعة  البنك  استمرار  مع   2010 للعام  االولى  اشهر 
التسهيالت  لمحفظة  المخصصات  ببناء  والحصيفة  المتحفظة 

وبمبلغ 6,65 مليون دينار.
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الديون  وأزمة  دبي  ديون  كأزمة  العالمية،  المالية  األزمة 
األوروبية، وظل الجهاز المصرفي األردني سندا قويا لالقتصاد 

الوطني.

اندالع  فترة  خالل  عمدت  األردنية  البنوك  أن  سلفيتي  واكد 
االزمة المالية العالمية الى استثمار موجوداتها وفق السياسات 
والتعليمات التي حددها البنك المركزي والمتوافقة مع المعايير 
الدولية على صعيد الموجودات المحلية أو الموجودات الخارجية، 
لذلك حافظت على ادائها الجيد والذي انعكس على االرباح التي 

حققتها  لغاية الربع الثالث من العام الحالي 2010. 

حصيفة  مصرفية  سياسات  تنتهج  األردنية  البنوك  أن  وقال 
تكفل لها الحفاظ على مواقف مالية متوازنة، بما يضمن عدم 
األعظم  الجانب  تشكل  والتي  لديها  المودعين  أموال  تعريض 
من أموالها ألية مخاطر، مشيرا الى ان أموال المودعين طوال 

الفترة الماضية لم تتعرض ألي مخاطر أو خسارة.

الصدمات  استيعاب  على  قدرته  اثبت  القطاع  هذا  فان  لذلك 
االوقات  في  الصائبة  القرارات  اتخاذ  في  وسرعته  واالزمات 
الصعبة والحرجة، حيث تميز اداء البنوك المحلية باالنضباط في 
إدارة األصول  المالية وااللتزام التام بتعليمات البنك المركزي.

كما وأشار سلفيتي الى أن الجهاز المصرفي األردني لم يحجم 
عن إقراض جميع القطاعات، ولكنه عمل على زيادة في درجة 
أمر طبيعي وتصرف سليم  التسهيالت وهذا  تحفظه في منح 
لمنع حدوث وتكرار ما حدث في العديد من البنوك العالمية التي 

انهارت خالل السنوات الماضية.

وبلغ إجمالي موجودات البنك حتى نهاية التسعة شهور االولى من 
التسهيالت  محفظة  بلغت  كما  دينار،  بليون   1,48 الحالي  العام 

االئتمانية 697 مليون دينار وودائع العمالء 872 مليون دينار.

 – المالية  االزمة  تداعيات  تخطي  استطاع  االتحاد  بنك  ان  وقال 
التي  المرحلة  خالل  قام  حيث  كبير،  بنجاح  العالمية  االقتصادية 
اعقبت اندالع االزمة بمراجعة خطط أعماله الحالية والمستقبلية 
سوق  في  تواجده  تأكيد  إلى  هدفت  واضحة  إلستراتيجية  وفقًا 
وهو  سواء،  حد  على  واألفراد  للشركات  المصرفية  الخدمات 
تحقيق  في  واالستمرار  االزمة  وجه  في  صموده  في  ساهم  ما 
االنجازات، كما وقام البنك ايضا بتطوير أنشطته المصرفية من 

خالل بناء عالقات جديدة مع المؤسسات.

وحول خطط البنك المستقبلية، أكد سلفيتي ان البنك سيستمر 
المتميز  فاداؤه  وضعها،  التي  االستراتيجية  أهدافه  تحقيق  في 
نحو  بقوة  الدفع  على  سيعمل  صعوبته  رغم  العام  هذا  خالل 

تطبيق البرنامج التنفيذي الموضوع للبنك لالعوام المقبلة.

التنافسي في  تعزيز موقعه  االتحاد سيعمل على  بنك  ان  وقال 
وهادفة  حديثة  بيع  وأساليب  برامج  تطبيق  طريق  عن  السوق 
وكفاءة  مستوى  وتحسين  التوسعية  الخطط  تحقيق  الى  تؤدي 

وتنوع الخدمات المقدمة للعمالء من قطاع الشركات واالفراد.

واضاف ان البنك سيتجه الى سوق التجزئة المصرفية عبر ايجاد 
منتجات متميزة في هذا المجال، كما ويسعى الى توسعة رقعة 
حيث  المملكة،  مناطق  كافة  لتشمل  خدماته  وتقديم  تواجده 
المملكة  محافظات  مختلف  في  فروعه  عدد  زيادة  على  سيعمل 

بهدف تقديم خدمات أفضل لعمالء البنك.

في المقابل أكد سلفيتي ان اداء القطاع المصرفي األردني بشكل 
عام خالل العام الحالي 2010 كان جيدًا، بحيث استطاعت أغلب 
االقتصادية  الظروف  مع  بنجاح  التعامل  من  والمصارف  البنوك 

الصعبة التي احاطت وأثرت على عملها.

وجه  في  الصمود  استطاع  األردني  المصرفي  القطاع  ان  وقال 
الحصيفة  للسياسات  كنتيجة  العالمية،  المالية  األزمة  تحديات 
على  المحافظة  على  عمل  حيث  الكبيرة،  بالمسؤولية  وشعوره 

مدخرات وودائع المواطنين.

وأضاف ان هذا القطاع وبالرغم من التباطؤ االقتصادي واألوضاع 
االقتصادية الصعبة التي تشهدها المملكة، اال ان جميع المؤشرات 
أظهرت سالمة وضعه وتعافيه مقارنة بأوضاع األجهزة المصرفية 

في العديد من الدول األخرى.

يتمتع  انه  اليوم  أثبت  األردني  المصرفي  الجهاز  أن  الى  وأشار 
باداء مسؤول وواع خالل األزمات، ويمتلك عناصر القوة والربحية 
االئتمانية  السياسات  وحصافة  الممارسات  وسالمة  والكفاءة 
ان  الوقت نفسه  المؤسسي كافة، مؤكدًا في  بالتحكم  وااللتزام 
لمراجعة  األردنية  للبنوك  فرصة  شكلت  العالمية  المالية  األزمة 
رأس  وكفاية  المخاطر  الدارة  وسياساتها  االئتمانية  سياساتها 
بقي  حيث  المخصصات،  ورصد  المتعثرة  الديون  وادارة  المال 
تلت  التي  األخرى  األزمات  عن  بعيدًا  األردني  المصرفي  الجهاز 









مارتــــو: البنــك اعتمــد سياسات 
حذرة في االستثمار محليًا وخارجيًا 
خّففـــت مــن حـــدّة أثـار األزمـة

 ... بنــــك االسكــــان 
الممتــــازة والسمعــــة  الجيــــد  األداء 

لقـــــــــاء العـــــدد
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متميزا   اداءًا  العام  هذا  والتمويل  للتجارة  االسكان  بنك  سجل 
وإنجازات جيدة، رغم استمرار الظروف التي فرضتها األزمة المالية 
العالمية، وما كان لها من آثار وتداعيات سلبية على أسواِق المال 

واقتصاديات مختلف دول العالم.

فقد تمكن البنك وبحسب رئيس مجلس ادارته الدكتور ميشيل 
كافة  على   ،2010 العام  خالل  الجيّد  األداء  مواصلة  من  مارتو 

نفسه  الوقت  في  مؤكدا  ادارية،  ام  كانت  مالية  سواء  الجوانب 
اعتزازه بالمالءة المالية للبنك وبمتانة قاعدته الرأسمالية وسالمة 

وجودة المحافظ االئتمانية واالستثمارية لديه.

وخالل لفائه مع »النشامى« أكد مارتو ان بنك االسكان بنظر إلى 
المستقبل بأمل وطموح، حيث سيعمل على تعزيز انتشاره محّليًا 
وفي الخارج، خاصة في االماكن التي يتواجد بها خارج المملكة، 
مشيرا الى ان البنك قام في اآلونة األخيرة باالستحواذ على بنك 

األردن الدولي/ لندن.

مارتـــــو يؤكــــد اعتــــزازه بالمـــالءة الماليــــة 
للبنــــك وبمتانــــــة قاعدتـــــه االستثماريــــــة

لقـــــــــاء العــــــــــدد

بنك االسكان ...
الممتــــازة والسمعــــة  الجيــــد  اإلداء 
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وفيما يلي نص الحوار:

* ما هو تقيمكم الداء البنك حتى نهاية الربع الثالث؟

- حقق البنك نتائج جيدة خالل الشهور التسعة األولى من العام 
وقبل  المخصصات  بعد  الصافية  األرباح  بلغت  حيث   ،2010
في  دينار  مليون   72,9 مع  مقارنة  دينار  مليون   96,1 الضريبة 

الفترة المماثلة من العام الماضي، أي بنمو مقداره 23,2 مليون 
دينار وبما نسبته %31,8.

كما بلغت األرباح الصافية بعد المخصصات وبعد الضريبة 70,2 
المماثلة  الفترة  في  دينار  مليون   48,8 مع  مقارنة  دينار  مليون 
العلم بأنه قد تم استدراك كامل  أي بزيادة نسبتها 43,8%، مع 

المخصصات المطلوبة بموجب تعليمات البنك المركزي.

وقد أظهرت البيانات المالية زيادة مجموع الموجودات بنسبة %7,3 
لتصل   2009 أيلول  شهر  نهاية  في  عليه  كانت  ما  مع  مقارنة 

إلى 6,1 مليار دينار في نهاية شهر أيلول 2010، وزادت أرصدة 
ودائع العمالء بمبلغ 354 مليون دينار لتصل إلى 4,5 مليار دينار، 
وارتفعت محفظة التسهيالت االئتمانية بمبلغ 77,5 مليون دينار 
لتصل إلى 2,5 مليار دينار، كما وان البنك يحتفظ بنسبة سيولة 
عالية بلغت 185%، وبمعدل كفاية رأسمال مرتفع بلغت نسبته 
22,5%، وهي تزيد عن النسبة المقررة من لجنة بازل البالغة %8 

وعن النسبة المقررة من البنك المركزي البالغة %12. 

ونتائج  وفلسطين،  البحرين  من  كل  في  البنك  فروع  نتائج  أما 
خالل  حققت  فقد  والجزائر،  سورية  من  كل  في  التابعة  البنوك 
هذه الفترة نموًا جيدًا في األرباح والودائع والقروض والتسهيالت 

االئتمانية. 

وقد جاءت هذه النتائج المتميزة نتيجة السياسة الواعية والمتوازنة 
حيث  من  اإليرادات  مصادر  مع  التعامل  في  البنك  اعتمدها  التي 
األمان  لدرجة  إغفال  دون  مردودها  مستويات  ومراعاة  تنويعها، 
فيها، ومن جهة أخرى فقد سعى البنك إلى ضبط وترشيد عناصر 
الكفاءة  مؤشر  تحسن  حيث  وإدارية«،  »تشغيلية  لديه  اإلنفاق 

استحـــوذ علـــى بنــــك األردن الدولـــي/ لنــــــدن  
من خـالل امتــالك نسبــة 63.75% مــن رأسمالـــه
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)نسبة المصاريف إلى إجمالي الدخل(.

* على ضوء االداء المتميز لبنك االسكان، أين تصنف موقعه
بين غيره من البنوك األردنية؟

- البنك يتبوأ مواقع متقدمة داخل السوق المصرفي المحلي بعدة 
فروع   104 عددها  البالغ  الفروع  شبكة  منها  ومؤشرات،  معايير 
الصراف اآللي  وبحصة سوقية بلغت حوالي 16% وشبكة أجهزة 
البالغ عددها 178 جهازًا وبحصة سوقية بلغت حوالي 17%، إضافًة 
إلى أن البنك يحتل مركز الصدارة في عدد بطاقات الفيزا والفيزا 

إلكترون المصدرة للعمالء بحصة سوقية بلغت 23,2% و29% على 
مؤشرات  بعدة  وقيادية  متقدمة  لمراكز  احتالله  وكذلك  التوالي. 
أخرى )مؤشر الموجودات بحصة سوقية نسبتها 14,1%، والودائع 
بحصة 15,4%، والقروض والتسهيالت االئتمانية بحصة %11,9(.

ويذكر أن البنك شهد خالل العام 2010 إضافة ثالثة فروع وثالثة 
مختلف  في  جغرافيًا  الممتدة  فروعه  شبكة  إلى  جديدة  مكاتب 
إلى توسيع  الحالية  المرحلة  البنك في  المملكة، ويسعى  مناطق 
شبكة فروعه محليًا من خالل افتتاح عدد من الفروع والمكاتب في 

بعض المواقع والمناطق التجارية والسكنية الهامة. 

* هل هنالك من خطط توسعية للبنك في مجال
خدمات األفراد والمؤسسات؟

والمنتجات  الخدمات  من  مجموعة  يقدم  االسكان  فبنك  نعم،    -
المصرفية المتطورة، مستندًا في استهدافها وتنفيذها إلى نتائج 
دراسات وبحوث، للوقوف على احتياجات العمالء وتوقعاتهم، ومن 
ثم العمل على تلبيتها وتقديمها لهم بجودة عالية » كما وكيفًا »، 
للحصول على رضاهم والمحافظة على ثقتهم باعتبار أن ذلك أحد 

أبرز اهتماماتنا.

وفي هذا المجال قام البنك بتوفير حلول متنوعة ومتكاملة تواكب 
تطلعات العمالء األفراد، وتقديمها لهم بأسعار تنافسية عبر قنوات 
متعددة تتناسب مع متطلباتهم بما في ذلك اإللكترونية منها، دون 
إغفال للخدمات التي تقدمها الفروع ومراكز الخدمة الخاصة بكبار 
العمالء، ومن هذه الخدمات: القروض الشخصية، وخدمات بطاقات 
تقديمها  ووسائل  المالية  والحواالت  المختلفة،  بأنواعها  االئتمان 
التقليدية والحديثة، عالوة على إدارة أكبر برنامج جوائز لحسابات 
التوفير على مستوى األردن والتي يصل عددها إلى ما يزيد عن 

300 ألف حساب.
أما في قطاع المؤسسات والشركات )Corporate(، فقد تم العمل 
القطاع  هذا  لعمالء  المقدمة  الخدمات  تطوير  على  وباستمرار 
الشركات  العمالء من  مع  األمد  بناء عالقات قوية وطويلة  بهدف 
والمؤسسات » المحلية واإلقليمية »، ومن هذه الخدمات: تقديم 
واإلقليمية  المحلية  االقتصادية  والمشاريع  للقطاعات  التمويل 
التجمعات  خالل  من  أو  المباشر  باإلقراض  متعددة  مالية  بصيغ 
 Microfinance البنكية، إضافة إلى صيغ اإلقراض صغير القيمة 
والقيام  الحجم،  اإلنتاجية صغيرة ومتوسطة  المشاريع  لعدد من 
بخدمات تمويل عمليات التجارة الخارجية، وتقديم خدمات التأجير 
التمويلي من خالل الشركة التابعة التي يملكها البنك » الشركة 

المتخصصة للتأجير التمويلي ».

* كيف يواجه البنك التحديات الكبيرة 
والمنافسات الشديدة التي تحيط فيه؟

- أثبت البنك قدرته على العمل وسط بيئة تنافسية شديدة، ويعود 
ذلك إلى سمعته الممتازة، وإلى متانة وقوة مركزه المالي وقاعدة 
وانتشاره  الكبيرة  المحلية  فروعه  وشبكة  الكبيرة،  رأسماله 
الخارجي المدروس واعتماده خدمات مصرفية متجددة ومتطورة 

70.2 مليـــون دينــــــار 
أربـاح البنــــك نهايـــــة 
ايلــــول بارتفـاع %43.8

لقـــــــــاء العــــــــــدد
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بما  لديه  التنافسية  القدرة  تعزيز  في  ساهم  ذلك  كل  للعمالء 
تحقق معه حصة سوقية متقدمة بأنشطة البنك الرئيسية.

وينظر بنك االسكان إلى المستقبل بأمل وطموح، حيث سيعمل 
على تعزيز انتشاره محّليًا بافتتاح المزيد من الفروع والخدمات مع 
المحافظة على مستوى تقديمها، كما يتطلع إلى تعزيز انتشاره 
األردن  خارج  بها  يتواجد  التي  االماكن  في  خاصة  الخارج،  في 
البنك الى  )فلسطين والبحرين وسورية والجزائر(، كما ويسعى 
التوسع والتواجد في دول جديدة بعد دراسة جدوى هذا التواجد، 
واالطمئنان إلى مدى  كفاية الموارد الالزمة لها »خاصًة البشرية 

منها ». 

االستحواذ  األخيرة  اآلونة  في  تم  أنه  اليه  االشارة  تجدر  ومما 
 Jordan International Bank  لندن  / الدولي  األردن  بنك  على 
البالغ  البنك  هذا  رأسمال  من   %63,75 نسبة  امتالك  خالل  من 
20 مليون جنيهًا استرلينيًا »عند االستحواذ«، والذي تم في هذه 
وسيتم  استرلينيًا،  جنيهًا  مليون   35 إلى  رأسماله  رفع  المرحلة 
إلى 50 مليون جنيهًا استرلينيًا خالل سنتين قادمتين مع  رفعه 

المحافظة على نسبة االستحواذ )%63,75(.

التي تركتها  السلبية  االثار  بنجاح مع  التعامل  البنك  * كيف اسطاع 
االزمة المالية العالمية على المحافظ االستثمارية واالئتمانية؟

- باعتبار أن بنك اإلسكان له حضوره ضمن منظومة مؤسّسات 
االقتصاد المحلي والدولي، فقد كان من الطبيعي أن تطال آثار 
العالمية بعض مطارح االستثمار فيه، وجاء األثر  المالية  األزمة 
وعلى  الخارجية  األسواق  في  االستثمار  محافظ  على  واضحًا 

محافظ اإلقراض في السوقين المحّلي واإلقليمي.

وقد كان حجم األثر هامشيًا قياسًا بحجم تلك االستثمارات. ومما 
خّفف من حدّة أثار األزمة، السياسات الحذرة التي يعتمدها البنك 
عمل  إجراءات  واعتماد   ،« وخارجيًا  محليًا   « االستثمار  إدارة  في 
استثمار،  بأي  للدخول  كأساس  المخاطرة  درجة  باالعتبار  تأخذ 
إضافة إلى تنويع تلك االستثمارات وتعددها وتوزيعها الجغرافي.

الالزمة  المخصصات  أخذ  وتم  المالية  باألزمة  البنك  تأثر  لقد 
في حينه، وقد تعافى جزء كبير من محافظ االستثمار في العام 
 « البنك  لدى  مصنّفة  االستثمارات  معظم  كون  ولكن   ،2009
على  مباشرًة  ايجابيًا  التحسّن  أثر  انعكس  فقد  للبيع،  متوفرة 
حقوق الملكية، دون أن تتأثر بذلك اإليرادات وذلك عماًل بمعايير 

المحاسبة الدولية.

أما بالنسبة لمحفظة القروض فقد تم التعامل معها أيضًا بحسٍّ 
عاٍل من المسؤولية، وتم استدراك المخصصات بمبالغ تزيد عما 
باالعتبار  آخذين  الدولية.  والمعايير  الرقابية  السلطات  تتطلبه 
بأّن مبالغ المخصّصات المستدركة ليست خسارة متحّققة وإنما 
تحوط لتغطية مخاطر قد تحصل، ويمكن عودتها لإليرادات في 

حال زواِل أسبابها.

الحكيمة  السياسات  إلى  اإلشارة  المجال  اإلنصاف في هذا   ومن 
من  بالحد  أثر  لها  كان  األردني  المركزي  البنك  يتبناها  التي 
ساهمت  حيث  األردن،  في  البنوك  مختلف  على  األزمة  تداعيات 
االئتمانية،  التركزات  بنسب  المتعلقة  والتعليمات  الضوابط 
والنموذج المتحفظ الستثمارات البنوك في الحدّ من تأثُّر البنوك 

األردنية بهذه األزمة في حينه. 

منح  في  البنوك  قبل  من  تشدد  فرضت  العالمية  المالية  االزمة   *
التسهيالت، ما تعليقكم على ذلك؟

في  المخاطر  زيادة  إلى  العالمية  المالية  األزمة  تداعيات  أدّت   -
منح  في  نسبيًا  للتحّفظ  البنوك  دفع  الذي  األمر  االئتمان،  سوق 
إلى  تفتقد  التي  المعامالت  وخصوصًا  االئتمانية،  التسهيالت 
عنصر األمان لعدم توافر الضمانات الكافية للسداد، إضافة إلى 
أن حرية البنوك في منح التسهيالت مرتبطة بعدد من العوامل 
والظروف  السيولة  توافر  ومدى  المركزي  البنك  تعليمات  أهمها 
المحيطة بالسوق، حيث أثر ذلك على حجم اإلقراض خاصة في 

نهاية عام 2008 وعام 2009 وبدايات 2010.

ألسواق  النشاط  وإعادة  اإلقراض  على  القيود  من  وللتخفيف 
اإللزامي  النقدي  االحتياطي  نسبة  تخفيض  تم  فقد  االئتمان؛ 
من  المزيد  ضخ  في  ساهم  مما  المركزي،  البنك  من  المقررة 

السيولة.

رصيد  إجمالي  ارتفاع  إلى  المرحلة  هذه  في  الواقع  ويشير 
التسهيالت االئتمانية بمبلغ قدره 695 مليون دينار خالل الشهور 
عام  دينار  مليون   273 مقابل   2010 العام  من  األولى  التسعة 
زاد  فقد  »بالذات«  العقار  لقطاع  الممنوح  االئتمان  أما   ،2009
خالل الشهور التسعة األولى من عام 2010 بمقدار 574 مليون 
نسبته  ما  أو  دينار  مليون   289 مقابل   %22 نسبته  ما  أو  دينار 
13% عام 2009. وفي هذا إشارة واضحة إلى أن المقولة المشار 

إليها في السؤال ليست دقيقة.

أن  حددت  المركزي  البنك  وتعليمات  قانون  أن  ذكره  يجدر  ومما 
ودائع  إجمالي  من   %20 عن  العقارية  القروض  نسبة  تتجاوز  ال 
البنك بالدينار األردني وليس من حجم التسهيالت، وذلك بهدف 
بأن  علمًا  واستخداماتها.  األموال  مصادر  توافر  بين  المواءمة 
في  األردني  المصرفي  القطاع  لدى  اإلنشاءات  قروض  نسبة 
الودائع  إجمالي  بلغت 18,6% من  العام 2010  أيلول من  نهاية 
أمام  زالت مفتوحة  ما  إقراض  أن هناك فرص  بمعنى  بالدينار. 
القروض العقارية، لكن ضمن شروط تضمن للبنوك عدم تعثر 

تلك القروض وسدادها في األوقات المناسبة.









العفـــوري يستعـــرض أهـــم 
وأبرز التحديــــات التـــي تواجــــه 

قطـــاع التعليـم في األردن

... الحديثــــة«  »النظـــم 
التعليميــة اآلمنــة فـــي األردن البيئـــة 

استثمـــــار مميـــــــز
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االعتماد على طاقم متميز من المعلمين والكفاءات اإلدارية 
في  راغبين  نخبة  طالب  الى  إضافة  القيادية،  المهارة  ذات 

التعلم يعتبر من ابرز ما يميزها عن المدارس االخرى.

العام،  هذا  السبق  لها  كان  التي  الحديثة«  النظم  »مدارس 
في  واألوائل  المتفوقين  الطالب  من  كبيرًا   عددًا  فخرجت 

وبحسب  اليوم  هي  المملكة،  مستوى  على  العامة  الثانوية 
مديرها العام الدكتور مصطفى العفوري اضحت عنوانُا بارزًا 

ومثاال يقتدى به في مجال االستثمار الناجح بقطاع التعليم.

من  جملة  على  العفوري  شدد  لـ«النشامى«  حديثه  وخالل 
بواقع  للنهوض  بها  العمل  يجب  التي  والمطالب  االهداف 

... الحديثــــة«  »النظـــم 
البيئة التعليمية اآلمنة في األردن

استثمــــــــار مميـــــــــز

العفــــوري: يجـــــب 
تشكيل لجنة خاصــة 
بالمعلميـــن تهتــم 
بشؤونهــم وتحمــي 

مصالحهــــم
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مــــن الضــــــروري إجـــــراء مراجعــــة 
شاملـــــة لواقــــع المنــاهج التعليميــة

الهام  دوره  وديمومة  استمرار  ولضمان  األردن  في  التعليم 
المتمثل بتخريج الكفاءات سواء كانت من الطالب أو المعلمين 
على حد سواء، مؤكدًا في الوقت نفسه ان تطوير هذا القطاع 
سيشجع طالب الجامعات على الدخول بشكل أكبر في هذا 
بالغة وتأثير على  لما له من أهمية  المجال والتخصص به 

المجتمع بشكل عام.

واستعرض المدير العام لمدارس النظم الحديثة أهم وأبرز 
والسبل  األردن  في  التعليم  قطاع  تواجه  التي  التحديات 
الكفيلة بمعالجتها، والنهوض بهذا القطاع المهم وتطويره 

بشقيه الحكومي والخاص على حد سواء.

وقال ان الواقع الحالي اليوم قد يتطلب تشكيل نقابة خاصة 
بالمعلمين، أو يستدعي تشكيل لجنة خاصة تهتم بشؤون 
المعلمين تحمي مصالحهم وتحسن من أوضاعهم، لذلك فان 

االزمة التي ظهرت مؤخرًا ما بين المعلمين والحكومة ممثلة 
ان تحل في بداياتها  لها  التربية والتعليم كان ال بد  بوزارة 
بالحوار واالستماع لمطالب المعلمين، وهو ما حصل حيث تم 

إعادة المعلمين ممن قامت الوزارة بفصلهم إلى وظائفهم.

لواقع  شاملة  مراجعة  إجراء  الضروري  من  بات  أنه  وأضاف 
المناهج التعليمية وبالتالي األهداف والغايات البعيدة المدى 
القبول  أسس  على  جذري  تعديل  يرافقها  أن  يجب  التي 

بالجامعات.

كما يجب االهتمام بشكل أكبر بمرحلة تنشئة الطالب التي 
االهتمام  ان عدم  العامة، وقال  الثانوية  الى  تسبق وصوله 
بمرحلة ما قبل الثانوية العامة يؤدي الى نتائج سلبية على 
عملية  هي  والتعلم  التعليم  عملية  كون  الطالب،  مستوى 
وتحديد  الطالب  شخصية  بناء  فيها  يتم  متكاملة  بنائية 
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مستواه العلمي لذلك فإنه ال يجوز قطع وفصل جميع تلك 
المراحل عن مرحلة الثانوية العامة، بل يجب ان تكون مكملة 
لها، مشيرا إلى أن جمبع المراحل التي يمر بها الطالب يجب 
ان تنصب نتائجها عند بلوغه مرحلة الثانوية العامة، بحيث 

يصبح الطالب مؤهاًل وناضجًا ومستعدًا لهذه المرحلة.

في  الحاصلة  االنقطاعات  ان  العفوري  الدكتور  وأضاف 
تراكم  على  وستؤثر  أثرت  العامة  الثانوية  قبل  ما  مرحلة 
المعلومات وتطور الخبرة، وهذا بطبيعة الحال سيؤثر سلبا 
على التحصيل العلمي لدى الطالب واالستفادة من المناهج 

واألهداف التي وضعت من اجلها.

على  الخاصة  المدارس  في  التعليم  تفوق  أسباب  وحول 
الحكومي  التعليم  أن  العفوري  أكد  الحكومية،  نظيراتها 
شهد خالل السنوات العشر الماضية تراجعًا ملحوظًا لحساب 

الخاص بسسب تراجع مستوى التعليم العام وضعف االهتمام 
الحكومي بالمدارس.

وقال انه لغاية أواسط الثمانينات كانت المدارس الحكومية 
تتفوق على الخاصة ألن العجز المالي الحكومي كان معقوال 
على  اإلنفاق  للحكومة  أتاح  مما  عليه،  السيطرة  ويمكن 
التعليم أكثر، بما يوازي ويفوق ما ينفقه القطاع الخاص، أما 
اليوم فقد شهد التعليم في القطاع الحكومي تراجعًا كبيرًا، 
فالبيئة التعليمية التي تشمل سالمة المرافق العامة ونظافتها 
وتوفير المعلمين األكفياء وتخريج الطالب المتفوقين فيها 
شهدت تطورا واسعًا في المدارس الخاصة وبشكل أسرع مما 

هو حاصل في المدارس الحكومية التي تسير ببطء شديد.

التعليم،  قطاع  تراجع  على  ساعدت  التي  العوامل  ومن 
إدارة  العمل على حلها، عدم االستقرار في  ومن الضروري 
هذا القطاع، فتغيير الوزراء المكلفين بقيادة وزارة التربية 

التعليــــم الحكومـــــي تراجـــع لحســاب التعليـــم 
الخاص لذلك يجب تشجيع االستثمار في هذا القطاع

استثمــــــــار مميـــــــــز
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والتعليم له االثر السلبي الكبير على العملية التربوية بشكل 
اليها،  الوصول  المطلوب  االنجازات  تحقيق  وسيعيق  عام، 
في  يستمر  أن  يجب  والتعليم  التربية  وزير  أن  إلى  مشيرا 
عمله مدة ال تقل عن 4 سنوات متواصلة، كي يتمكن من 
إضافة  القطاع  هذا  وادارة  للنهوض  متكاملة  خطة  تقديم 
والفترة  الفرصة  إعطائه  الى  يحتاج  فاألمر  تنفيذها،  إلى 
الزمنية الكفيلة بتنفيذ الخطة كونها بالغة األهمية ومهمتها 

الرئيسية النهوض بعملية التطوير البشري في المملكة.

بضرورة  الحديثة  النظم  لمدارس  العام  المدير  وطالب 
تحسين وضع المعلمين الحالي من كافة الجوانب سواء أكانت 
مادية أم اجتماعية، من أجل تحويل قطاع التعليم الى مهنة 
جاذبة للممارسة من قبل جميع الطالب وال سيما من اصحاب 
المعدالت العالية، حيث يجب العمل على استقطاب هذه الفئة 
من الطالب وتشجيعهم لإلقبال على التخصصات التعليمية 

في الجامعات والعمل على عودتهم من جديد لممارسة هذه 
الكفاءات  توفير  على  سيعمل  الذي  األمر  العظيمة،  المهنة 
المميزة من المعلمين كما كان في السابق ويعود بالمنفعة 

على العملية التعليمية بشكل عام.

ومن هنا تاتي أهمية االستثمار في التعليم، وقال العفوري 
هذا  في  االستثمار  وتسهيل  تشجيع  على  العمل  يجب  إنه  
القطاع شريطة أن يحقق التوازن ما بين االستثمار واآلليات 

الربحية من جانب وما بين التربية والتعليم وغاياتها األخالقية 
آخر، كون ذلك سيعمل على  والبنائية من جانب  والتربوية 
الخدمات  تقديم  على  القطاع  هذا  في  المستثمرين  حفز 
واالرتقاء بها بالشكل المطلوب وبنفس الوقت الحصول على 
منتج من الطالب يمتلك الخبرة والثقافة والكفاية لمواجهة 

متطلبات العصر الحديث.

يجـــب فـــرض أســس ومعاييــــر رقابيــــة لتنظيـــم 
قيمـــة الرســوم المدرسيـــة وطـــرق رفعها أو زيادتها
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يجب  التي  التعليم  في  الحديث  العصر  متطلبات  إن  وقال 
أن يتمتع بها المعلم متنوعة، أهمها القدرة على بناء الذات 
والقيادة والتعامل مع التكنولوجيا المتطورة ووسائل االتصال 
ذات  الخاصة  المدارس  تستطيع  حيث  الحديثة،  المختلفة 

اإلمكانيات الكبيرة توفيرها بسهولة.

وأضاف ان المدارس الخاصة توفر أعدادًا جيدة من الكفاءات 
التعليمية »المعلمين« وبسرعة وبنوعية عالية، إضافة الى 
المكلفة  والوسائط  والوسائل  للمناهج،  المرافقة  الخدمات 
من  فانه  ذكر  ما  على  وبناء  لذلك  العالية  االنتاجية  ذات 

الضروري العمل على تذليل كافة العقبات التي تمنع تسهيل 
االستثمار في هذا القطاع المهم من أجل النهوض به.

ما  ومدى  التعليم  في  االستثمار  أهمية  على  مثال  وخير 
العفوري  أكد  القطاع،  هذا  في  للعاملين  فرص  من  توفره 

النظم  مدارس  في  العاملين  المعلمين  من  عددًا  هناك  أن 
الى زمالء لهم  الماضية إضافة  الفترة  الحديثة قاموا خالل 
من الخارج بتأسيس مشروع تربوي ناحج في منطقة عمان 
الشرقية سيكون له بطبيعة الحال األثر االيجابي على قطاع 
التربية والتعليم في العاصمة، مشيرًا أن »النظم الحديثة« 
استطاعت سد مكان الخبرات التي خرجت منها بخبرات أخرى 

لزمالء لهم في المهنة.
 

ويستمر العفوري بالحديث عن السبل التي يجب األخذ بها 
من قبل القائمين والمسؤولين عن قطاع التعليم، ليؤكد انه 

بات من الضروري اليوم فرض أسس ومعايير رقابية لتنظيم 
رفعها  وطرق  الخاصة  للمدارس  المدرسية  الرسوم  قيمة  
الى  والتعليم تنبهت  التربية  أن وزارة  إلى  وزيادتها، مشيرا 

هذا االمر، وأصدرت قانونًا بهذا الخصوص في عام 2008.
وقال إنه على ضوء القانون الذي صدر في عام 2008 تم 

االعتمــاد علــى طاقــم متميــز مـــن المعلميـــن والكفاءات 
اإلداريـــة ذات المهــــارة القياديــة مـــن ابـــرز مـــا يميزنا

استثمــــــــار مميـــــــــز
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تشكيل لجنة متخصصة تضم مختلف الفئات ذات العالقة، 
المرتبطة  النظام والتعليمات  االنتهاء تقريبًا من وضع  وتم 
عام  بداية  مع  وتطبيقه  به  العمل  وسيبدأ  القانون،  بهذا 
2011-2012، األمر الذي سينعكس إيجابًا على أولياء االمور 
من خالل الحصول على الخدمات التعليمية التي يرغبون بها، 

إضافة إلى المدارس التي تراعي التميز والتفوق.

وكشف العفوري أن مدارس النظم الحديثة لن تقوم خالل 
إال  لديها  االقساط  رسوم  برفع  الجديد  الدراسي  الفصل 
المعيشة على  بنسبة بسيطة، وذلك نتيجة الرتفاع تكلفة 
المواطن، مشيرا إلى أن المدرسة لم تقم بزيادة اقساطها 
خالل العامين الماضيين، لكن وبناء على الظروف االقتصادية 
الحالية وارتفاع تكلفة المعيشة فان المدرسة مطالبة برفع 
أقساطها خدمة للمعلمين العاملين لديها، وعليه قررت رفع 

هذه االقساط ولكن بنسبة متواضعة. 

من جهة أخرى أكد المدير العام لمدارس النظم الحديثة أن 
السبب الرئيسي لتفوق المدارس منذ تأسيسها، كان بسبب 
اعتمادها  على طاقم متميز من المعلمين والكفاءات اإلدارية 
الجيدين  الطالب  إلى  إضافة  العالية،  القيادية  المهارة  ذات 
الراغبين بالتعلم مما أضفى على المدرسة  البيئة التعليمية 

اآلمنة والواعدة وانعكس على نتائجها المتفوقة.

وأشار إلى أن »النظم الحديثة« تنظر إلى المدارس الخاصة 
أهداف  تحقيق  في  المشترك  الهدف  أساس  على  األخرى 
التربية وبناء األجيال التي تصنع المستقبل المنشود، لذلك 
فان العالقة التي تربط جميع المدارس الخاصة في المملكة 

هي تكاملية وتقوم على مبدأ التواصل ال التنافس.

يجـــب اإلهتمــــام بشكــــل أكبـــر بمرحلـــــة تنشئــــة 
الطالب التــي تسبــــق وصولــه إلـــى الثانويـــة العامــة
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52 مليــون دينـــار أربــاح »االردني 
الكويتـــي« لنهايــة الربــع الثالــث

ارتفعت ارباح البنك األردني الكويتي قبل مخصصات الضريبة لنهاية 
الربع الثالث من العام الحالي إلى 52 مليون دينار في الوقت الذي بلغ 

إجمالي ودائع العمالء 1223 مليون دينار.

وقال رئيس مجلس اإلدارة عبد الكريم الكباريتي أن أرباح البنك قبل 
مقابل  دينار  مليون   51,96 بلغت  الماضية  أشهر  للتسعة  الضريبة 
41,87 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2009 محققة نسبة نمو 

قدرها %24,11.

وأشار الى أن أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي 2009 تضمنت 
مبلغ 10,4 مليون دينار تمثل أرباح بيع أسهم البنك في شركة الشرق 
العربي للتأمين وهو إيراد استثنائي وغير متكرر، وباستبعاد هذا المبلغ، 
فإن أرباح البنك الناتجة عن عملياته المصرفية األساسية في التسعة 
أشهر من هذا العام تكون قد حققت نسبة نمو تصل إلى 65% مقارنة 

مع أرباح نفس الفترة من العام الماضي.

بالمحافظة  التزامها  الفترة  هذه  خالل  واصلت  البنك  إدارة  أن  وأضاف 
آخذة  إدارتها  وحسن  واستثماراته  البنك  موجودات  وجودة  سالمة  على 
باالعتبار متطلبات النمو والوضع االقتصادي العام، منوها إلى أن التسعة 
أشهر المنقضية من العام قد أظهرت عالمات تحسن في عدة قطاعات 

على الرغم من أن األداء اإلقتصادي الكلي لم يتعافَ بعد بالكامل.

وتابع الكباريتي قائال إن البنك نجح خالل الفترة المنقضية من العام في 
المركز  قائمة  الرئيسيين في  البندين  المحافظة على متانة واستقرار 
المالي المتمثلين بالودائع والتسهيالت االئتمانية حيث بلغ إجمالي ودائع 
المباشرة  التسهيالت االئتمانية  العمالء 1223 مليون دينار فيما بلغت 

حوالي 1080 مليون دينار. 

كما وقام البنك باتخاذ عدة خطوات استراتيجية لغايات مواكبة تطورات 
الوضع اإلقتصادي مما رفع من كفاءته وإنتاجيته وخفض كلف األموال 
إقراض  عمليات  بتنفيذ  الفترة  البنك خالل  قام  ذلك  الى  اضافة  لديه، 
واتفاقيات تمويل مع عدد من المؤسسات والشركات المحلية مما أسهم 
في التخفيف من آثار ظاهرة ضعف الطلب على اإلئتمان وحافظ على 

تركيبة وأداء محفظة التسهيالت.

وأكد الكباريتي أن البنك األردني الكويتي سيواصل التزامه بدعم كافة 
االقتصاد  عجلة  تحريك  في  تسهم  التي  واالستثمار  االنتاج  قطاعات 
يتمتعون  الذين  عمالئه  جانب  إلى  بالوقوف  سيستمر  كما  الوطني 
بالمصداقية ولديهم اإلمكانيات الستئناف نشاطهم المعهود فور زوال 
وقت  في  آثارها  تنحسر  أن  يؤمل  التي  السائدة  والظروف  المعيقات 

قريب. 

اإلستثمـار فــي القطاع المصرفي

الكباريتـــي: البنــك قــــام 
باتخاذ خطوات إستراتيجيـة 
لمواكبــــــة التطــــــورات 
اإلقتصاديـــــة ممـــــــــــا 
رفــع مـــــن إنتاجيتـــــــه



45

16.2 مليــــون دينــــار 
أربـاح »األهلـي األردنــي« لنهايــة الربــــع الثالـــث

ارتفعت أرباح البنك األهلي األردني بنسبة 20% لنهاية الربع الثالث من 
العام الحالي رغم ارتفاع مخصصات تدني قيمة التسهيالت االئتمانية 
بعد  الصافية  االرباح  ارتفاع  للبنك،  المالية  البيانات  وبحسب  المباشرة 
الضريبة والمخصصات الى 2ر16 مليون دينار لنهاية الربع الثالث من 
العام الحالي مقابل 4ر13 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. 

مليون  7ر6  الى  ايلول  الى  تموز  من  للفترة  البنك  أرباح  ارتفعت  كما 
دينار مقابل 2ر5 مليون دينار للربع ذاته من العام الماضي.

االئتمانية  التسهيالت  قيمة  تدني  مخصصات  فان  البيانات،  وبحسب 
لفترة  دينار  مليون  8ر3  مقابل  دينار  مليون  2ر13  بلغت  المباشرة 
االردني  االهلي  البنك  رأسمال  ان  بالذكر  الجدير  ومن  ذاتها.  المقارنة 

يبلغ 110 ماليين دينار/ سهم.

ماليين  تسعة  الى  والتمويل  لالستثمار  االردني  البنك  أرباح  ارتفعت 
العام  من  الفترة  لذات   5,4 مع  مقارنة  الماضي  ايلول  نهاية  دينار 
7ر616  من  موجوداته  في  ارتفاعا  البنك  بيانات  وأظهرت  الماضي. 
مليون دينار حتى نهاية العام الماضي الى 3ر670 مليون دينار نهاية 

أيلول الماضي.

وارتفعت مصاريف البنك الى 6ر7 مليون دينار نهاية ايلول من العام 
الماضي الى 5ر13 مليون دينار في نهاية ايلول من العام الحالي، في 

9 مالييــــن دينـــــار
أربــــاح »االردنـــــي لالستثمـــــار والتمويــــل«

 لنهايـــــــة ايلـــــــول

دينار  الى 5ر26 مليون  إيراداته من 8ر14 مليون دينار  ارتفعت  حين 
لذات فترة المقارنة. وارتفع صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة من 
6ر299 مليون دينار في نهاية العام الماضي الى 8ر344 حتى نهاية 

ايلول الماضي.

األعمال  جميع  بتقديم  ويقوم  عام 1982  تأسس  البنك  ان  الى  يشار 
المتعلقة بنشاطه من خالل مركزه وفروعه داخل  المصرفية والمالية 

المملكة وعددها تسعة فروع والشركات التابعة له. 
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المصــري : البنــــــك 
يتمتــع بمركـــز مالي 
وائتمانــي قـوي مكنه 
مــن تحقيـق معـدالت 
نمــو متميـزة وتعزيـز 
موقعــــه التنافســــي

العام  من  الثالث  الربع  عن  عمان  القاهرة  بنك  ارباح  ارتفعت 
الحالي نسبة 31,7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، 
في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي موجوداته1802,1 مليون دينار.

المصري  خالد  عمان  القاهرة  بنك  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 
الثالث من عام 2010، أظهرت تحقيق  المالية للربع  النتائج  أن 
البنك صافي ربح بعد الضريبة بمبلغ 24,1 مليون دينار مقارنة 
محققا   2009 عام  من  المماثلة  للفترة  دينار  مليون   18,3 مع 
نموًا بنسبة 31,7%، فيما بلغ الربح قبل الضريبة للفترة 34,1 
مليون دينار بزيادة 32,8% عن نتائج الفترة من العام السابق.

التشغيلية،  مؤشراته  كافة  في  نموا  حقق  قد  البنك  بأن  وبين 
حيث ارتفعت صافي إيرادات الفوائد بنسبة 34,7% لتبلغ 55,4 
بنسبة  زيادة  العموالت  إيرادات  فيما حقق صافي  دينار،  مليون 
الدخل  إجمالي  بلغ  وقد  دينار.  مليون   14,6 إلى  لتصل   %13,2
العام  للفترة من  دينار  64,3 مليون  دينار مقابل  77,8 مليون 

السابق.

قوي  وائتماني  مالي  بمركز  يتمتع  البنك  بأن  المصري  وأشار 
مكنه من تحقيق معدالت نمو متميزة وتعزيز موقعه التنافسي، 
 30 في  كما  دينار  مليون  الموجودات1802,1  إجمالي  بلغ  فقد 
نمت  كما  العام،  بداية  3,2% عن  بارتفاع مقداره   2010 أيلول 
نسبته  وبما  دينار  مليون   71,2 بمبلغ  االئتمانية  التسهيالت 
جودة  على  المحافظة  مع  دينار  مليون   801 إلى  لتصل   %9,8

االئتمانية.  المحفظة 
العمالء  ودائع  استقطاب  في  قدرته  على  البنك  وحافظ  كما 
مليون   1274,9 العمالء  ودائع  بلغت  حيث  قاعدتهم  وتوسيع 
تمثل  مرتفعة  بنسب سيولة  يتمتع  البنك  ان  الى  دينار، مشيرا 

مصدر اطمئنان للجهات التي تتعامل مع البنك.

السياسة  بفضل  تحققت  النتائج  هذه  أن  المصري  وبين 
توسيع  على  والقائمة  البنك  يتبعها  التي  الحصيفة  االئتمانية 
والشركات  األفراد  تسهيالت  نحو  والتوجه  العمالء  قاعدة 
المتميزة، مؤكدا استمرار البنك في رفع مستوى كفاءة األعمال 

وتقديم الخدمات المصرفية األكثر تطورا. 

24 مليـــــون دينــــــار
أربـــاح »القاهــرة عمـــان« لنهاية الربع الثالث

اإلستثمـار فــي القطاع المصرفي
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ملف العدد

للنقل  الثاني  الدولي  المؤتمر والمعرض  المشاركون في  اوصى 
في الشرق االوسط الذي اختتمت اعماله في منطقة البحر الميت، 
التحديات  لمواجهة  الكفيلة  السبل  ايجاد  ضرورة  على  بالتأكيد 

التي تواجه القطاع.

وزير  الرفاعي  سمير  الوزراء  رئيس  عن  مندوبا  افتتح  قد  وكان 
حسين  الملك  قصر  في  المؤتمر  اعمال  البطاينة  عالء  النقل 

للمؤتمرات بالبحر الميت وبمشاركة عربية ودولية واسعة.

بأشكاله  النقل  قطاع  أن  االفتتاح  حفل  خالل  البطاينة  واكد 
االقتصادية  للتنمية  الرئيسي  العصب  يشكل  أصبح  المختلفة 
واالجتماعية في أية دولة وان تطور وتوسع أي قطاع اقتصادي أو 
اجتماعي يعتمد على مدى تجاوب قطاع النقل مع متطلبات ذلك 

التوسع .

من جانبه اكد امين عام وزارة النقل المهندس مهند القضاه نجاح 

وأمانة  األردنية  النقل  وزارة  مع  بالتعاون  انعقد  الذي  المؤتمر 
المعايير وذلك من خالل توسيع قاعدته هذا  الكبرى بكل  عمان 
المطروحة  المواضيع  او  المشاركة  حجم  حيث  من  سواء  العام 
على اجندته والتي ركزت على مناقشة تحديات قطاع النقل في 
منطقة الشرق األوسط واالستراتيجيات المطلوبة لالرتقاء بهذا 

القطاع الحيوي الهام. 

واضاف ان انعقاد الدورة االستثنائية لمجلس وزراء النقل العرب 
حكومات  اهتمام  وضوح  بكل  يؤكد  المؤتمر  اعمال  فترة  خالل 
الدول العربية بتسهيل حركة التنقل وخاصة بعد اعتماد مشروع 
االقتصادية  القمة  على  لطرحه  للنقل  كموضوع  البحري  الربط 
العام  مطلع  عقدها  والمقرر  الثانية  والتنموية  واالجتماعية 

المقبل.

العرب  النقل  خبراء  اللتقاء  فرصة  شكل  المؤتمر  أن  الى  ولفت 
بتوصيات  الخروج  بهدف  والمعرفة  الخبرات  وتبادل  واالجانب 

اختتــام أعمــال المــؤتمــر والمعــرض 
الدولي الثاني للنقل في الشرق االوسط

بالتأكيد على ضرورة التصدي للتحديات التي تواجه قطاع النقل

البطاينــــــة: يجــــب تفعيـــل  
التعـــاون العربـــي فــي مجال 
النقـــل وتخطـــي الصعوبــات

المؤتمــــر الدولــــي للنقــــــل
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في  النقل  قطاع  تواجه  التي  التحديات  لمواجهة  عملية  وحلول 
ترشيد  وضرورة  المحروقات  اسعار  تشهدها  التي  التغيرات  ظل 

استهالك الطاقة والمساهمة في الحفاظ على البيئة. 

عمل  جلسات  خالل  ومن  يومين  مدى  على  المؤتمرون  وبحث 
في  متنوعة  ومشاريع  حيوية  محاور  عدة  ومسائية  صباحية 
اللوجستية،  والخدمات  والجوي  والبحري  البري  النقل  قطاعات 
التمويل  وآليات  التحتية،  البنية  في  مشاريع  بحزمة  واالهتمام 
اموال  رؤوس  واستقطاب  المستثمرين  تشجيع  وسبل  المتاحة، 

الى المشاريع اإلستراتيجية. 

تطوير  في  الخاص  القطاع  دور  وتعزيز  إبراز  سبل  بحثوا  كما 
في  االستيعابية  الطاقة  رفع  مثل  النقل  لقطاع  التحتية  البنى 
الموانئ والمطارات، وتوسيع وصيانة شبكات الطرق والتكنولوجيا 
للسكك  الوطنية  الشبكة  الممارسات ومشروع  وافضل  المبتكرة 
الحديد االردنية اضافة الى تمويل مشاريع البنية التحتية للنقل 

والشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

رؤساء  بين  موسع  حوار  العمل  جلسات  من  جلسة  كل  واعقب 
الجلسات والمشاركين تضمن العديد من االسئلة واالجابات . 

في المقابل أشار وزير النقل عالء البطاينة إلى ضرورة تفعيل  
تقف  التي  الصعوبات  وتخطي  النقل  مجال  في  العربي  التعاون 
الحيوي خاصة وانه ال توجد سوى  التعاون  امام مثل ذلك  عائقا 
الركاب  نقل  وتنظيم  الترانزيت  مجال  في  عربية  اتفاقيات  اربع 
االمم  ضمن  اتفاقية   65 فيه  توجد  الذي  الوقت  في  والبضائع 

المتحدة على مستوى النقل البري فقط.

وقال البطاينة ان نجاح مؤتمر النقل االول عام  2008 كان دافعا 
لتوسيع قاعدة مؤتمر هذا العام سواء من حيث حجم المشاركة او 
المواضيع المطروحة على اجندة اللقاء والتي تركز  على  مناقشة 
تحديات قطاع النقل في منطقة الشرق  األوسط واالستراتيجيات 

المطلوبة لالرتقاء بهذا القطاع الحيوي الهام .

العرب  النقل  وزراء  لمجلس  االستثنائية  الدورة  انعقاد  ان  وذكر 
التي  الكبرى  االهمية  تاكيد على  المؤتمر هو  اعمال  فترة  خالل 
بعد  وخاصة  التنقل  حركة  لتسهيل  العربية  الحكومات  توليها 
اعتماد مشروع الربط البحري كموضوع للنقل لطرحه على القمة 
االقتصادية واالجتماعية والتنموية الثانية والمقرر عقدها مطلع 
على  لعرضها  الالزمة  الدراسات  إعداد  تم  حيث   المقبل،  العام 

االجتماع االستثنائي للمجلس .

للنقاش  المطروحة  المواضيع  ودراسة  انتقاء  تم  قد  انه  واكد 
بعناية، حيث تم تسليط الضوء على مواضيع مثل إدارة التحديات 
الطيران  واتفاقيات  للموانئ   المستدامة  التنمية  تواجه  التي 

النقل  مستقبل  على  وتأثيرها  األوروبي  االتحاد   مع  الشامل 
الجوي في المنطقة اضافة الى السالمة المرورية و األمن و دور 
أنظمة النقل الذكية في توفير حلول النقل المستدامة و البيئية.

الى ذلك اكد رئيس مجلس إدارة األردنية  للطيران الكابتن محمد 
القطاع  دور  على  للمؤتمر،  االستراتيجي  والشريك  الخشمان 
الخاص في تطوير البنى التحتية لشبكات النقل من خالل تعديل 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

مثل  تعزيز  في  للطيران  االردنية  تجربة  الخشمان  واستعرض 
في  الجوي  النقل  خدمات  توسيع  ضرورة  مؤكدا  الشراكة  تلك 

االردن بسبب ازدياد اعداد القادمين الى المملكة .

بين  الريادة  في  مكانتها  عززت  للطيران  االردنية  ان  اكد   كما 
الشركة  نجاح  بعد  السيما  والعالمية  االقليمية  الطيران  شركات 
تقديم  ومواصلة  العالمية،  االيوسا  لشهادة  الثالث  التجديد  في 
عملياتها،  لتطوير  خططها  يعزز  وبما  عالية،  بكفاءة  خدماتها 

وتوسيع نطاق تشغيل اسطولها ليصل الى محطات جديدة.

تعزيـــز دور القطـــاع الخـاص في 
تطوير البنى التحتية لقطاع النقل



2.6 مليــــون دينـــار 
صافـــي أربــاح »جــت« للربـع الثالـث

لفترة  صافية  ارباحًا  »جت«  األردينة  السياحية  النقليات  شركة  حققت 
التسعة اشهر المنتهية في 30 ايلول من العام الحالي  2,6 مليون دينار 
وبارتفاع  الماضي  العام  من  ذاتها  للفترة  دينار  مليون   1,074 مقابل 

مقداره 1,526 مليون دينار للربع الثالث و بنسبة %142.

المهندس  »جت«  األردينة  السياحية  النقليات  شركة  عام  مدير  وقال 
من  الثالث  الربع  نهاية  لغاية  للشركة  المالية  النتائج  أن  حداد  مالك 
العام 2010 أشارت الى ان اجمالي ايرادات الشركة بلغ 9,826 مليون 
دينار مقارنة مع 7,789 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 

وبارتفاع قدره 2,037 مليون دينار وبنسبة %26.

وأكد حداد أن الشركة نجحت في تجاوز تداعيات األزمة المالية العالمية 
على الرغم العديد من التحديات التي شابت الفترة السابقة، مشيرا ان 
النتائج المالية للشركة برهنت على قوة الشركة في السوق وتميزها 

في تقديم الخدمات المختلفة والتي تواكب حركة التطور العالمية.
 

االستمرار  المرنة  استراتيجيتها  وبفضل  استطاعت  »جت«  أن  أوضح 
الصناعة  هذه  في  والتميز  االحتراف  معايير  ألعلى  وفقا  العمل  في 

وزيادة  كبير  بشكل  مرافقها  توسيع  في  نجحت  حيث  المتخصصة، 
نفوذها وانتشارها في كافة المناطق وتقديم مختلف الخدمات، مؤكدًا 
والنتائج  االنجازات  تحقيق  في  الشركة ستستمر  ان  نفسه  الوقت  في 
عاتقها  اخذت على  المقبل 2011، حيث  العام  المرتفعة خالل  المالية 

االستمرار في مسيرة النمو والنجاح والتطوير.

وحول واقع والنشاط السياحي في المملكة والتي كان لها االثر الكبير 
في انتعاش الطلب على الحافالت السياحية، اكد حداد أن قطاع السياحة 
اليوم بات واحدًا من أهم القطاعات في األردن، فالمملكة تعتبر مهدًا 
لمناخها  و  المميَز  لموقعها  عليها  توالت  التي  الحضارات  من  للعديد 

المالئم للسكن و المعيشة فيه.

واسعًا من  و نشاطًا  تواجه تطوَرًا كبيرًا  األردن  السياحة في  ان  وقال 
السياحة،  و  النقل  خدمات  و  الشركات  من  المقدمة  العروض  خالل 
كشركة  عريقة  لشركة  البد  كان  فقد  السياحي  التوسع  لهذا  ونتيجة 
جت أن تقود زمام المبادرة لتقديم خدماتها في نقل السياح سواء في 
الداخل أو الخارج إلى المواقع الساحية موفرة لهم أجواء مريحة وسفرًا 
الواقع  تعكس  مرَاة  بذلك  لتكون  و  الحديثة،  حافالتها  متن  على  َامنًا 
من  السياح  جذب  على  العمل  في  نشيطة  وأداة  األردن  في  السياحي 

الخارج وتنشيط السياحة المحلية في الداخل.

االستثمــــــار فــــي النقـــــــلملف العدد

حــــداد: الشركــــة استطاعــــت وبفضـــل استراتيجيتــــها 
المرنــــــة تجـــــــاوز االزمــــــــة الماليــــــة العالميـــــــة
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بطارســــة: الجامعــة تتطلــع 
إلضافة تخصصـــات جديـــدة فـــي 

البكالوريـــوس والماجستيــر

االستثمــار فــي قطــاع التعليـم

»األميــــرة سميـــة للتكنولوجيا«
تبحــث سبـــل تعزيــــز التعــــاون االكاديمـــي

مـــع عـــدد مـــن الجامعـــات العالميــة 

الحكومــــة التايوانيـــــة تهــــدي الجامعــــة مختبــــرًا متقدمـــــًا
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»األميـــرة سميــــة للتكنولوجيــا«
تبحـــث سبـــل تعزيــز التعـاون االكاديمـي
مـــــع عــــدد مــن الجامعــــات العالميـــة 

بحثت جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا سبل تعزيز التعاون االكاديمية 
مساعيها  اطار  في  وذلك  الدولية،  الجامعات  من  العديد  مع  والبحثية 
الجامعة في  امكانيات  الجامعات االجنبية بما يعزز  للتعاون مع  الدائمة 

مختلف المجاالت العلمية التي تقدمها.

التعاون والدعم ما بين جامعة  الذي تم بحث سبل تعزيز  الوقت  ففي 
األميرة سميّة للتكنولوجيا

الحكومة  قامت  فقد  األلمانية،  وُألم  كولومبيا  جامعتي  من  كل  مع 
التايوانية باهداء الجامعة مختبرًا متقدمًا.

واكد رئيس جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا الدكتور عيسى بطارسه 
خالل اجتماعه مع وفد من جامعة كولومبيا برئاسة الدكتور فييوسكي 
مدير  وبحضور  التطبيقية  والعلوم  الهندسة  كلية  عميد  مورا  بيفيا- 
أن  الجامعة،  عمداء  من  عدد  الى  إضافة  األردن،  في  كولومبيا  مركز 
الجامعات  ارقى  من  اليوم  باتت  للتكنولوجيا  سميّة  األميرة  جامعة 

بطارســــة: دراســــة إلطــــالق برامـــج مشتركــــة فــــي 
تخصصـات الطاقــة وأمـن الحاسـوب والهندســة الطبيـــة

الحكومــة التايوانيـــة تهـــدي الجامعـــة مختبــرًا متقدمـــًا

االستثمــــار فــي قطــاع التعليــــمملف العدد
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رفد عملية  والتحديث بغرض  التطور  إلى  دائمًا  األردنية، فهي تسعى 
التنمية محليًا، وإقليميًا، وعالميًا.  

وخالل اللقاء قدم د. بطارسة شرحًا موجزًا عن أهم انجازات الجامعة، ثم 
جرى نقاش شمل مختلف مجاالت التعاون في األمور البحثية واألكاديمية، 
حيث تم االتفاق على دراسة امكانية إطالق برامج مشتركة في العديد 
من التخصصات في مجاالت الطاقة، وأمن الحاسوب، والهندسة الطبية. 

جامعة  في  التطبيقية  والعلوم  الهندسة  كلية  عميد  شدد  جانبه  من 
بيفيا-مورا،  الدكتور  بيفيا- مورا  فييوسكي  الدكتور  برئاسة  كولومبيا 
على اهمية تطوير التعاون المشترك بين الجامعتين، وذلك لما تتمتع به 
جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا من مستوى أكاديمي عاٍل، حيث قدم 
منحا على شكل بعثات دراسية لألوائل من الطلبة على أن يتم تحديد 

آليتها مستقبالًُ.  

في المقابل اجتمع د. بطارسة مع مدير قسم الشؤون الدولية في جامعة 
ُألم األلمانية الدكتور رينولد لوكر، حيث قدم شرحًا عن انجازات الجامعة 
التي  التخصصات  المزيد من  اطالق  الى  الرامية  االكاديمية ومساعيها 
يحتاجها المجتمع،  إضافة إلى التعاون في المجاالت البحثية واألكاديمية 

مع جامعات أوروبية.  

مشاريع  اطالق  للتكنولوجيا  سميّة  األميرة  جامعة  رئيس  واقترح 
تشمل  العليا  الدراسات  مستوى  في  ُألم  جامعة  مع  جديدة  مشتركة 
مساقات في االلكترونيات ، والحاسوب واالتصاالت وغيرها، مشيرا إلى 
أن فتح المجال امام الطالب التمام دراستهم العليا في المانيا يسهم في 

نقل المعرفة ودمج الحضارات.

جعل  في  بدأت  قد  األلمانية  الجامعات  إن  لوكر  د.  قال  ناحيته  من 
التدريس في العديد من التخصصات منها الطب  اللغة االنجليزية لغة 
والهندسة، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة استغالل العلم في تطوير 

الصناعة.

وأشاد بالتعاون مع جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا من خالل إطالق 
برامج دراسية مشتركة، كما رحب بإنضمام خريجي الجامعة للدراسة 

في مستوى الماجستير والدكتوراه. 

سمية  األميرة  جامعة  التايوانية  الحكومة  أهدت  متصل  سياق  وفي 
عيسى  د.  الجامعة  رئيس  عبر  حيث  متقدمًا،  مختبرًا  للتكنولوجيا 
الوطنية  الصين  جمهورية  لحكومة  وتقديره  شكره  عن  بطارسة 
)تايوان( على هذا الدعم، مشيرًا إلى أن إهدائها الجامعة مختبرًا حديثًا 

يدعم دور الجامعة في مختلف المجاالت العلمية التي تقدمها.

وقال خالل لقائه الممثل المقيم للمكتب التجاري لتايوان في عمان اندرو 
تشانغ والوفد المرافق له، ان الحكومة التايوانية كانت قد قدمت العديد 
من المساعدات التقنية للجامعة منذ التسعينات من القرن الماضي مما 

ساعدها في الحفاظ على مستوى أكاديمي متقدم.

مع  للتكنولوجيا  سميّة  األميرة  جامعة  عالقة  بطارسة  د.  واستعرض 
جامعات تايوانية، مشيرا إلى إن هناك خطة لزيادة عدد طلبة الجامعة 
إلى 2500 طالب خالل سنتين ليتضاعف خالل السنوات الخمس لمقبلة.

ودعا إلى الحصول على مساعدة تايوانية في تصميم الدارات المتكاملة 
من أجل تمكين الجامعة من تصنيفها في المستقبل، مؤكدًا في الوقت 
المجال، كما طالب  تايوانية في هذا  التعاون مع شركات  نفسه أهمية 

بمنح خريجي الجامعة بعثات الستكمال دراستهم العليا.

الممثل  نائب  هونغ،  فولكان  التايواني  الجانب  عن  اللقاء  حضر  وكان 
المقيم، ون في ليو، السكرتير الثالث في المكتب، كما حضر اللقاء نائب 

رئيس الجامعة الدكتور مشهور الرفاعي وعدد من عمداء الجامعة.

ممتدحًا  المشترك  األكاديمي  التعاون  بتمتين  تشانغ  ناحيته، رحب  من 
كما  تأسيسها،  منذ  الجامعة  حققته  الذي  المميز  األكاديمي  المستوى 
ودعا بدروه رئيس مجلس أمناء الجامعة سمو األميرة سميّة إلى زيارة 
العالقات  تطوير  في  دفعة جديدة  ذلك سيقدم  أن  إلى  تايوان، مشيرًا 
التعليمية،  البعثات  منح  ليشمل  التايوانية  الجامعات  مع  األكاديمية 

وتبادل الطلبة، واألبحاث العلمية المشتركة.
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جامعــة الشــرق االوســـط ...
البيئـــــة المتميــــزة للتعليـــم

الصريـــــع: نعمــل علــى توفيـــر بيئــة خاصـة مــن 
خـالل استقطـاب نخبــة مـــن األساتـــذة المؤهليــن

تاسست في عام 2005 وكانت جامعة للدراسات العليا فقط، حيث 
بدأت في تقديم 13 تخصصًا على مستوى الماجستير، وذلك بعد 
قرار وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بايقاف برامج الدكتوراه 

في الجامعات الخاصة.

»جامعة الشرق االوسط« التي يبلغ عدد طالبها من الدراسات العليا 
بحيث  البكالوريوس،  تخصصات  في  طالب  و1400  طالب   900
التدريس،  هيئة  في  متفرغًا  عضوًا   127 تدريسهم  على  يقوم 
و30 مدرسا منهم برتبة استاذ و25 برتية استاذ مشارك، تعمل 
اليوم على توفير بيئة خاصة من خالل استقطابها نخبة مميزة من 
األساتذة المؤهلين، وتوفير الخطط الدراسية المعدة إعدادًا دقيقًا 

من خبراء مختصين، ومنهاجًا مدروسًا يربط بين الدراسة النظرية 
والواقع.

 
فان  الصريع  طالب  الدكتور  االستاذ  رئيسها  وبحسب  فالجامعة 
العمل  يتم  وطالبة، حيث  تبلغ 3000 طالب  االستيعابية  طاقتها 
خالل العام الحالي 2010 على رفعها الى أربعة االف طالب وطالبة 

وهو العدد المطلوب خالل االربع سنوات المقبلة.

ورؤيتها،  الجامعة  رسالة  ان  لـ«النشامى«  حديثه  خالل  وقال 
يمكن تلخيصه بان تكون مؤسسة وطنية متميزة محليًا وإقليميًا 
وعالميًا في التعليم والبحث العلمي وخدمة اإلنسانية، ورأسمالها 

االستثمــــار فــي قطــاع التعليــــم
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المادي والمعنوي مسخر لتعميق المعرفة لدى أساتذتها وطلبتها 
وخرّيجيها باعتبارها قوة للبقاء والنماء والرقي.

وأضاف ابرز اهداف الجامعة الذي تم على اساسه انشاؤها هو 
المرحلة  خالل  تركيزها  فان  لذلك  العمل،  في  التميز  تحقيق 
حيث  التعليم،  مخرجات  تقديم  في  التميز  تحقيق  هو  المقبلة 
الدراسية،  الخطط  الجامعة وبشكل مستمر في مراجعة  تقوم 
اضافة الى سعيها الدؤوب الستقطاب هيئة مدرسين متميزين 

في البحث العلمي.

الجامعات  باقي  عن  االوسط  الشرق  جامعة  يميز  ما  وان  كما 
تلك  خاصة  التخصصات  بعض  وتقديمها  توفيرها  االخرى، 
وادارة  والقانون  االعالم  مثل  العليا  الدراسات  لطلبة  المقدمة 
الجامعة  في  توفيرها  تم  التخصصات  هذه  أن  حيث  االعمال، 
لهذه  واالقليمي  األردني  السوق  حاجة  بينت  دراسات  على  بناء 

التخصصات.

واضاف الصريع انه عندما يتم التحدث عن التميز في الجامعة، 
سوق  في  نجاحه  ومدى  الجامعة  خريج  عن  التحدث  بد  ال  فانه 
تم  انه  الجامعة، مشيرا  ايجابا على سمعة  ينعكس  بما  العمل 
تخريج عدة دفعات من حملة المجاستير يحظون بسمعة مشرفة 

في سوق العمل.

األردني  العمل  سوق  في  الجامعة  خريجي  سمعة  ان  وقال 
واالقليمي تميزت بااليجابية مما يعكس درو الجامعة في صقل 

فكر الخريج ومهاراته التي يمكن توظيفها في سوق العمل.

بحيث  للطلبة  المميزة  الخدمات  توفر  الجامعة  ان  قائال  وتابع 
باجواء  االستمتاع  في  تساعدهم  التي  الخدمات  كافة  تشمل 
الجامعة  باحة  توفر في  النتائج، حيث  افضل  وتحقيق  الدراسة 
المطاعم ذات الصنف من الدرجة االولى ومرافق خدمية متميزة 
اضافة الى المالعب الكبيرة والعديد من النشاطات المتنوعة التي 

تراعي رغبة كل طالب وطالبة. 

ايضا  للطالب  وتوفر  التجاري،  والسوق  االستراحات  وتقدم  كما 
حركة النقل من والى الجامعة، ومركزًا لبيع الكتب، اضافة الى 

خدمات توفير البريد.

في المقابل قال رئيس جامعة الشرق االوسط االستاذ الدكتور 
طالب الصريع ان الرسوم الدراسية خاصة لطلبة الماجستير التي 
تفرضها الجامعة تأتي في »الوسط«، بحيث تم فرضها وتحديدها 
بناء على دراسة تلبي من خاللها مقدرة الطلبة وذويهم وتغطي 

التكاليف المطلوبة من هذه التخصصات ونفقاتها.

وأشار الى ان الجامعة تسعى جاهدة إلى زيادة اعداد طلبتها من 
الدول العربية والخليجية، حيث تعمل على استقطاب الطلبة من 
دول الخليج العربي خاصة من الكويت واالمارات العربية المتحدة 
تلك  حكومات  مع  االتفاقيات  توقيع  طريق  عن  وعمان  واليمن 
الدول، مؤكدًا في الوقت نفسه ان الجامعة تضم على مقاعدها 
الخليج  دول  من  وطالبة  طالب   200 على  يقارب  ما  الدراسية 
من  بدأت  التي  الزمنية  الفترة  مع  مقارنة  العدد  وهذا  العربي، 

خاللها الجامعة بالعمل تعتبر جيدة.

كما تقوم الجامعة بتقديم التسهيالت امام الطلبة الوافدين من 
خالل تسهيل برامجهم ودراستهم شريطة االلتزام الكامل بفترة 

ومدة الدوام الكاملة.
 

اضافة الى ذلك فان الجامعة وضمن مساعيها لتحقيق التميز على 
كافة االتجاهات، فانها تقوم بتوقيع االتفاقيات الخاصة مع العديد 

من الجهات العالمية خاصة الجامعات االمريكية والبريطانية.

رفــــــع القـــدرة االستيعابيـــــــة 
للجامعة إلى 4 آالف طالب وطالبة
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»العربيــــة المفتوحـــــة« .... 
الخبـــرة فــي مجـــال التعليــم العالـــي

بمبادرة ورعاية  أنشئت  تعليمي غير ربحي،  هي مشروع عربي 
العربي  الخليج  برنامج  رئيس  العزيز  عبد  بن  طالل  األمير  من 
المجال  إفساح  بهدف  اإلنمائية  المتحدة  األمم  منظمات  لدعم 

ألكبر عدد ممكن من طالبي التعليم العالي بالجامعات.

أبو  محمد  الدكتور  رئيسها  وبحسب  المفتوحة  العربية  الجامعة 

قديس الذي أكد ان للجامعة مجلس أمناء مشكاًل من العديد من 
الشخصيات البارزة والتي لها باع طويل وخبرة في مجال التعليم 
العالي في مختلف الدول العربية وعلى رأسهم الملكة رانيا العبد 
عبد  بن  طالل  واألمير  األمناء  لمجلس  المشارك  الرئيس  اهلل 

العزيز رئيس المجلس.

فلسفة  على  قائمة  الجامعة  رسالة  ان  لـ«النشامى«  ويقول 
التعليم المفتوح مع التركيز على النوعية وجودة المخرجات.

أبـــو قديـــس: الجامعـــة قائمـــة علــى فلسفـــة التعليـــم 
المفتوح مـع التركيــز علــى النوعيـــة وجــــودة المخرجــــات

االستثمــــار فــي قطــاع التعليــــمملف العدد
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الطلبة  لظروف  بمالءمته  المفتوح  التعليم  نظام  ويتميز 
أسلوب  بين  ما  يجمع  وأنه  والمكان،  الوقت  حيث  من  وقدراتهم 
التعليم  وأسلوب  المباشرة(  الصفية  )اللقاءات  التقليدي  التعليم 
في  تتمثل  التي  المباشرة  شبه  األساليب  وأيضًا  االلكتروني، 
تكــون  قد  والتــي  التفــاعلية  التعليمية  والنشاطات  المحاضرات 
 video( التلفزيونية  المؤتمرات  أو  االنترنت  شبكة  خالل  من 

conferencing( أو الحقائب التعليمية.

نفسها  هي  الجامعة،  في  القبول  أسس  أن  قديس  أبو  ويؤكد 
المعتمدة من مجلس التعليم العالي األردني للقبول في الجامعات 
الخاصة األردنية، ويمكن لحملة دبلوم كليات المجتمع بالتجسير 

في الجامعة.

الجامعة  في  المعتمد  النظام  فإن  المادية  الناحية  من  ويقول، 
مهنيًا  الطالب  ظروف  مع  التكيف  يؤمن  المفتوحة  العربية 
في  فيها  الدراسة  وتكاليف  ربحية  غير  فالجامعة  واقتصاديًا، 
الجامعة  أن  كما  سنويًا،  دينار   1000 تتجاوز  وال  الجميع  متناول 
وللطلبة  أكاديميًا  المتفوقين  للطلبة  دراسية  منح  بتوفير  تقوم 
غير القادرين من خالل صندوق الطالب الذي أنشئ لهذه الغاية، 
في  للطلبة  العمل  فرص  بتوفير  تقوم  فانها  ذلك  الى  اضافة 

مختبراتها ومكتبتها من خالل برنامج تشغيل الطلبة.

ويؤكد أبو قديس ان الجامعة بدأت عامها الدراسي 2011-2010 
قاعات  تحوي  جديدة  مبان  من  يتكون  الذي  الجديد،  الحرم  في 
قامت  حيث  اإللكترونية،  التجهيزات  بأحدث  مجهزة  ومختبرات 

الحكومة بالتبرع باألرض المقام عليها الحرم الجامعي الجديد.

فقد تم تحويل جميع القاعات الصفية فيها إلى قاعات تكنولوجية 
الكترونية أو ما يعرف بـ )E-Classrooms( بحيث تحتوي كل قاعة 
على العديد من أجهزة الحاسوب وأجهزة عرض الكتروني وانترنت 
في  الستخدامها  فيديو  لكــاميرات  إضـافة  سلــكي،  وال  سلـكي 
التــواصل المــرئــي »video conferencing« وبث أية محاضرات 

ولقاءات إلى أي مكان آخر.

كما تم تجهيز المرافق العامة بشاشات عرض )LCDs( وتجهيز 
وصوتي  مرئي  تواصل  أنظمة  من  الخدمات  بأحدث  المسرح 
وترجمة إدارية وتعليمية حديثة وبذلك تكون الجامعة استثمرت 
بالتكنولوجيا الحديثة من حيث البنى التــحتية والتجهيزات لتحقق 
الجامعة  ولتكون   )smart buildings( الذكية  المباني  مفهوم 
العربية المفتوحة أولى الجامعات في المنطقة العربية التي أولت 

التكنولوجيا الحديثة القدر المطلوب من االهتمام لتواكب التطور 
السريع والكبير في أعرق الجامعات.

ويشير رئيس الجامعة الدكتور محمد أبو قديس ان الجامعة على 
المستوى االكاديمي تتطلع خالل المرحلة المقبلة إلى استحداث 

تخصصات جديدة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

التقنيات  بأحدث  المجهز  الجديد  المبنى  هذا  بوجود  انه  ويقول 
سواء بنى تحتية أو تجهيزات، فإن الجامعة من ضمن إستراتيجيتها 
واستحداث  طرح  خالل  من  برامجها  في  التوسع  على  ستعمل 
البكالوريوس  لمرحلتي  تقليدية  ليست  جديدة  تخصصات 

والدراسات العليا.

وستعمل الجامعة على استقطاب المزيد من نخبة أعضاء الهيئة 
البحثية  العملية  إلثراء  األكاديميين  والمشرفين  التدريسية 
والتعليمية، مشيرا الى ان »العربية المفتوحة« تسعى إلى تعيين 
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ملف العدد

العالمية  الجامعات  أفضل  من  تخرجت  متميزة  مؤهلة  كوادر 
بتخريج  المتمثلة  ورسالتها  رؤيتها  تحقيق  لتستطيع  المرموقة 
كفاءات متميزة قادرة على النزول لسوق العمل بكل ثقة واقتدار، 
مؤكدا في الوقت نفسه انه يمكن تحقيق ذلك من خالل الرواتب 
هذه  لتتمكن  لعامليها  الجامعة  توفرها  التي  المجزية  والحوافز 

الكوادر من تقديم أقصى ما لديها للطلبة.

وكشف أبو قديس ان الجامعة العربية المفتوحة تقوم ببناء نظام 
باستخدام  التقليدي  والتعليم  االلكتروني  التعليم  بين  ما  خليط 

أفضل التقنيات الحديثة.

التعلم  عملية  في  الحديثة  واألساليب  الطرق  استخدام  إن  وقال 
الجامعات  أمام  األكبر  التحدي  وهو  ضرورة  أصبحا  والتعليم 
الخطط  حول  العالي  التعليم  مؤتمر  أكد  حيث  اآلن،  عام  بشكل 
والبرامج والذي عقد مؤخرًا على ضرورة تبنى األساليب الحديثة 
الغربية  الجامعات  أعرق  التعليم في  ومنها  والتعلم  التعليم  في 
فهو أسلوب تطبق فيه الجامعة احدث ما توصلت إليه تكنولوجيا 
في  الهائل  التطور  من  أحدثه  مما  مستفيدة  والتعلم  التعليم 

التقنيات  هذه  مع  الطلبة  ويتفاعل  والتواصل،  االتصال  وسائط 
الحديثة بكل ايجابية وارتياح. مما أدى بالنتيجة إلى تخريج طلبة 
تحفز  أنها  األساليب  هذه  ميزات  ومن  متميز،  ومستوى  بنوعية 
المطلوبة بنفسه وتكسبه  المعلومة  البحث وإيجاد  الطالب على 
مهارات إضافية مثل مهارات االتصال والتواصل واللغة واستخدام 
العملية وهذا ما هو بحاجة  التطبيقات  التكنولوجيا الحديثة في 
تخصصه  مجال  في  المعرفة  يمتلك  خريج  العمل  سوق  إليه 

والمهارات الالزمة لسوق العمل.

اليوم  المفتوحة  العربية  الجامعة  يميز  ما  ان  قديس  أبو  وأشار 
الجودة  لمعايير ضمان  الجامعات االخرى هو تطبيقها  باقي  عن 

البريطانية في كافة العمليات.

وقال انه ال بدَ من تطبيق معايير ضمان الجودة في كافة العمليات 
وضروري،  مهم  وهذا  البحثية  أو  اإلدارية  أو  األكاديمية  سواء 
لمعايير  تطبيقها  مدى  على  تعتمد  الجامعات  بين  فالتنافسية 
العالمية  الجامعات  وان  كما  عملياتها،  كافة  في  الجودة  ضمان 
تصنف بناء على تبنيها وتطبيقها ألنظمة ومعايير ضبط الجودة.

االستثمــــار فــي قطــاع التعليــــم
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و الجامعة العربية المفتوحة فإنها تخضع لمعايير االعتماد وضبط 
الجودة لهيئة االعتماد البريطانية للتعليم المفتوح وهي معتمدة 
الجامعة  أن  إلى  إضافة  الهيئة،  تلك  من  وخاصًا  عامًا  اعتمادًا 
التعليمات  وضع  تمّ  أن  بعد  محليًا  وخاصًا  عامًا  اعتمادًا  معتمدة 

ومعايير االعتماد العام والخاص للتعليم المفتوح في األردن.

البريطانية  الجامعة  وتخصصات  برامج  تطرح  الجامعة  وان  كما 
المفتوحة وتمنح شهادة مشتركة ما بين الجامعتين.

فقد اختارت الجامعة العربية المفتوحة طرح برامج وتخصصات 
الجامعة  مع  تعاون  اتفاقية  بتوقيع  اعتمادها  عززت  مدروسة 
البريطانية المفتوحة وحصلت بموجبها على ترخيص الستخدام 
المفتوحة  البريطانية  الجامعة  تعتمدها  التي  الدراسية  المناهج 
االنجليزية  واللغة  والحوسبة،  المعلومات  تقنيات  برامج  في 
وآدابها، وإدارة األعمال، ويترتب على ذلك منح شهادات مشتركة 

ما بين الجامعتين.

ويتم تدريس هذه البرامج باللغة االنجليزية مما يزيد من كفاءة 
على  الحصول  فرص  لهم  ويوفر  خريجيها  نوعية  من  ويحسن 
فرص عمل بشكل أفضل بعد تخرجهم أو يعزز وضعهم العملي 

لمن هم على رأس عملهم.

فإن  الجامعات  بقية  في  المتبع  الدراسة  لنظام  خالفًا  انه  كما 
 %25 حضور  طلبتها  على  تشترط  المفتوحة  العربية  الجامعة 
للتعليم  األردنية  االعتماد  معايير  حسب  وذلك  المحاضرات،  من 
المرئي  التواصل  خالل  من  فهي  المتبقية  النسبة  أما  المفتوح، 

.)video conferencing( والمسموع سواء عبر انترنت أو

لذلك فان الجامعة تمنح شهادتين االولى شهادة الجامعة العربية 
المفتوحة وشهادة الجامعة البريطانية المفتوحة.

ويقول أبو قديس ان شهادات الجامعة العربية المفتوحة مكافئة 
للشهادات التي تمنحها الجامعات األخرى، بحيث يستطيع الطالب 
أن يتابع دراسته العليا في أي جامعة بعد أن تم اعتماد تخصصات 
وهيئة  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  قبل  من  الجامعة 
أي  في  دراسته  مواصلة  يستطيع  انه  كما  األردنية،  االعتماد 

جامعة بريطانية أو غربية.
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في  فعالياته  للكتاب  عشر  الثالث  الدولي  عمان  معرض  اختتم 
العاصمة عمان، والذي نظمته وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى 

واتحاد الناشرين األردنيين.

آالف   »7« حوالي  تبلغ  مساحة  على  العام  هذا  المعرض  واقيم 
واألجانب  العرب  للناشرين  آالف   »3« منها  خصص  مربع،  متر 
العام  هذا  المشاركة  حجم  بلغ  حيث  المعرض،  في  المشاركين 
إلى 153 دار نشر محلية وعربية وأجنبية، فيما شاركت 340 دارا 
من خالل وكالء دور نشر عربية وأجنبية، وعلى مدار أسبوعين. 

وكان قد افتتح المعرض مندوبا عن جاللة الملك عبداهلل الثاني 
حيث  الدولي،  السيارات  معرض  في  شقم  نبيه  الثقافة  وزير 
التي  واألجنبية  العربية  النشر  دور  لعشرات  أجنحة  على  اشتمل 
واألدبية  الفكرية  اإلصدارات  عناوين  من  واسعة  قوائم  تضم 
وتلبي  النشر  ومعايير  بشروط  تلتزم  التي  والعلمية  والفنية 

حاجات الكبار واألطفال في المعرفة واالطالع.

وهدف المعرض الذي تنظمه وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى 
واتحاد الناشرين األردنيين إلى ترويج عادة القراءة وزيادة رقعة 

اختتــام معـــرض عمــان الدولـي
للكتــاب 2010  الثالــــــث عشــــر 

المعـــرض الــدولي للكتـــاب

اختيــــار الشاعــــر حيــــدر محمــــــود 
ليكون شخصية العام الثقافية للمعرض

بمشاركة 153 دار نشر محلية وعربية وأجنبية و340 دارًا من خالل وكالء
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توزيع الكتاب لدى شرائح المجتمع األردني باعتباره عنوانا على 
تقدم ورقي وازدهار حضارات األمم.

دائرة  تسهيل  هو  العام  هذا  معرض  في  المالحظ  من  وكان 
في  ومشاركتها  الكتب  من  كثير  لدخول  والنشر  المطبوعات 

المعرض رغم أنها كانت مصنفة ككتب ممنوعة في السابق.

وقال مدير دائرة المطبوعات والنشر عبداهلل أبو رمان إن الدائرة 
حرصت على تقديم الكثير من التسهيالت لدور النشر المشاركة 
حيث وفرت لها حرية عرض ما تختاره من مؤلفات ومطبوعات، 
ومن  شخصيًا  الوزراء  رئيس  من  سياسيًا  »قرارًا  أن  إلى  مشيرًا 
وزير الثقافة دعم توجه الدائرة في االنتقال إلى انفتاح أكبر مع 

الكتب وعدم اللجوء إلى المنع إال في أضيق الحدود«.

نقاشًا  تثير  التي  الكتب  دخول  بتسهيل  معنيون  »نحن  واضاف 
جديًا حول أية مواضيع، بما فيها األديان والجنس، أما الكتب التي 
تنحدر  التي  الرديئة  الكتب  لمنعها فهي  نلجأ  والتي  نتحدث عنها 

لمستوى الشتم الديني والمذهبي، والتي تثير الفتنة«.

ليكون  محمود  حيدر  الشاعر  اختاروا  قد  المعرض  منظمو  وكان 
شخصية العام الثقافية للمعرض إلى جوار برنامج ثقافي يضم 
نخبة من المثقفين الدكتور علي محافظة والدكتور عبد الحميد 
حمام من األردن ومن فلسطين الباحث سلمان ناطور، ومن اليمن 
الدكتور أحمد األصبحي، ومن لبنان الدكتور رضوان السيد، ومن 

السعودية الدكتور أبكر باقادر.

الثقافية  األنشطة  المعرض على مجموعة من  برنامج  واشتمل 
والفنية الموازية للفعاليات من بينها ندوات ومحاضرات وقراءات 
ومغربه  العربي  الوطن  مشرق  بين  اإلبداعي  التواصل  حول 
وآليات اإلصالح والتحديث في الوطن العربي وإشكاالته باالضافة 
الى أمسيات شعرية وقصصية لكتاب أردنيين وعرب من بينهم 
البستاني  وهشام  النسور  وبسمة  مقدادي  ومحمد  العتوم  مها 

والعراقية هدية حسين والسوري إبراهيم صموئيل.

محمود  األردنيين  الناشرين  اتحاد  رئيس  استعرض  جهته  من 
جبر أهمية معرض عمان الدولي الثالث عشر للكتاب في تدعيم 
صناعة الكتاب في الوطن العربي، ولفت إلى اإلقبال الكبير الذي 

شهده المعرض، خاصة في اليومين األخيرين.

المعارض  تنظيم  على  وقدرته  األردني  الناشر  بنجاح  وأشاد 
إلى  مشيرا  المماثلة،  العربية  االتحادات  مع  وتعاونه  الدولية 
تنظيم  بمستوى  إعجابها  أبدت  المشاركة  الوفود  من  الكثير  أن 

المعرض.

أهم  أحد  العربي  المستوى  على  يعتبر  المعرض  إن  وقال 

وتحقيق  العربية  الثقافة  دعم  في  لدوره  الثقافية  التظاهرات 
شكال  العربي  بالكتاب  لالرتقاء  العرب  الناشرين  بين  التقارب 

ومضمونا وبما يخدم المبدع العربي.

عمان  وأمانة  الكتاب  دعم  في  الثقافة  وزارة  بدور  جبر  وأشاد 
المطبوعات  ومديرية  له  والترويج  المعرض  دعم  في  الكبرى 
والنشر في تسهيل عملية دخول الكتب العربية إلى المعرض ما 

اسهم في إنجاحه.

المعرض ست دور نشر عربية ومحلية  وكان االتحاد كرم خالل 
له  والترويج  نشره  في  ومساهماتها  الكتاب  دعم  في  لدورها 
باعتباره  محمود  حيدر  الشاعر  كرم  كما  العربي  المستوى  على 

شخصية المعرض لهذه الدورة.

للنشر،  الجليل  دار  العرض  في  المشاركة  النشر  دور  ابرز  ومن 
ودار فضاءات،  للنشر  قنديل  ودار  والتوزيع،  للنشر  الثقافة  ودار 
ومبدعون،  ناشرون  البداية  ودار  للنشر،  مجدالوي  روائع  ودار 
ودار  والتوزيع،  للنشر  المسيرة  ودار  للتوزيع،  اليرموك  ومركز 
ودار  والتوزيع،  للنشر  الحامد  ودار  وموزعون،  ناشرون  الفكر 

اسامة للنشر والتوزيع، اضافة الى دار وائل للنشر.

ودار  وموزعون،  ناشرون  المنهل  دار  المعرض  في  وشارك  كما 
كنوز المعرفة العلمية، ودار البركة للنشر والتوزيع ، ومكتبة راتب 
زهران  ودار  الكريم،  القرآن  على  المحافظة  وجمعية  العلمية، 
ودار  ناشرون،  عمان  وجبل  واالعالن،  والدعاية  والتوزيع  للنشر 
الشروق للنشر والتوزيع، ووزارة الثقافة، وشركة طالل ابو غزالة 
العربية  المملكة  وجناح  الكبرى،  عمان  وامانة  والنشر،  للترجمة 
السعودية »الملحقية الثقافية«، ومركز دراسات الشرق االوسط، 
الوحدة  دراسات  ومركز  العلمي،  للتقدم  الكويت  ومؤسسة 
العربية، والمكتبة االسالمية للنشر والتوزيع، ودار الشروق للنشر 
والتوزيع، ومكتبة ابن سينا للنشر، ودار البشير للثقافة، اضافة 
والتوزيع،  والنشر  للطباعة  البصائر  ودار  العربي،  الفكر  دار  الى 
ودار الفكر الجامعي، وشركة مكة للبرمجيات، والهيئة المصرية 

العامة للكتاب، ومكتبة مدبولي، والدار المصرية اللبنانية.

الدار  المعرض،  في  بتوكيل  المشاركة  النشر  دور  ابرز  ومن 
دار  العربي،  المؤرخ  دار  الفرقد،  دار  والتوزيع،  للنشر  العالمية 
الشمال للنشر والتوزيع، الدار العربية للنشر والتوزيع، دار السحاب 
دار  والتصدير،  والتوزيع  للنشر  الطالئع  دار  والتوزيع،  للنشر 
للفكر االسالمي،  العالمي  المعهد  للكتب،  العربية  الدار  مشارق، 
الجديد  دار  المشارق،  دار  العرب،  الكاتب  اتحاد  الحوارث،  دار 
دار  للثقافة،  فلسطين  مؤسسة  دار  والتوزيع،  والنشر  للطباعة 
االوائل للنشر والتوزيع، ودار الشرق، دار العلوم للنشر والتوزيع، 

اضافة الى دار المناهج للنشر والتوزيع.
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وجهـــة نظــــر

بقلــم: حسيـــن نشـوان

يفترض أن يمثل اإلعالن جزءًا من قيمة الكلفة التي تنطوي عليها 
السلعة بعناصر إنتاجها، سواء أكانت مادية أو معنوية.

في برامج المرشحين وشعاراتهم لم تعن الكلفة شيئًا، وتم ضخ 
واكتفى  لإلنتاج،  موضوعي  كمعادل  الفكرة  غابت  بينما  المال 

المرشحون بالصور الشخصية.

غابت  العناوين السياسية التي يظن معها المواطن أن المرشحين 
إلى  االفتقاد  هذا  وأن  والجغرافيا،  المكان  حس  إلى  يفتقدون 
غياب  عن  يكشف  بل  حسب،  األهمية  غياب  يخفى  ال  الجغرافيا 
درس التاريخ والفاعلية، وغاب درس الفيزياء الذي يتعلق باألواني 
المستطرقة، التي تعني قراءة التأثيرات التي تنشأ عن دول الجوار، 
ودول غير الجوار، وتأثر األحداث بالمجاورة الحقيقية الواقعية، أو 
المجاورة التي تتصل بالمصالح أو التي ال تتصل بالمصالح، وتأثير 
وما  واألزمات  والتكنولوجيا  المعلومات  وثورة  االتصالية  األنظمة 

تترك من تحديات على الوطن.

عددهم  وصل  الذين  المرشحين  برامج  عن  غابت  العناوين  هذه 
إلى نحو 900 مرشح، وغابت عناوين تتعلق باالقتصاد والثقافة 
والمرأة، وغابت معها متخيل االنجاز. وللحقيقة فإن العناوين التي 
القبة، لم تعرب عن  إلى  ، ومنهم من وصل  المرشحون  اختارها 
وعي حقيقي بالتحدي، ولم تندَ عن تحليل وقراءة سابرة للواقع 
وتحليل للوقائع واألحداث، وظلت في جلها مجرد شعارات عامة ال 

تؤمن من خوف وال تسمن من جوع.

وفي هذه العجالة محاولة لقراءة اإلعالن معرفيًا من وجهة اقتصاد 
الذهني  المخطط  يمثل  الشعار  أو  البرنامج  أن  والواقع  المعرفة. 
النظري للعمل باقتراحات تقوم على فكر معرفي ووعي ومنطق 

وخبرة لحل المشكالت والتحديات، ويمثل كلفة مالية ذات مغزى.

والواقع أيضًا أن أحدًا لم يشر ولو بالتلميح إلى رؤيته إلى  القضايا 
االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية، ليس من وجهة التحليل، 
بل من زاوية ما تشكل من مساحة وحجم في خريطة االهتمام 
واألولوية، وتمثل قيمة مضافة للكلفة اإلعالنية أو الفكرة كمقترح 

تنموي.

ربما هذا ما يقود إلى سؤال يتصل بصورة غير مباشرة إلى ما يمثل 
الفكر، والبحث ، وبصورة مبسطة وسيلة المعرفة في المنظومة 
القيمية االجتماعية والثقافية، وما يمثل في المؤسسات األكاديمية 

والهيئات التي تعني بالمعرفة.

نقاًل عن وسائل اإلعالم فقد قدرت الحملة االنتخابية للمرشحين 
بنحو 50 مليون دينار، وهو رقم قابل للزيادة بضعفين أو ثالثة 
وربما أكثر بكثير إذا ما حسبت األموال التي صرفت خارج حسبة 

اإلعالن الخالص.

هذا يعني أن الرافعة الوحيدة التي حملت الحمالت االنتخابية هي 
المال، وأن معاداًل موضوعيًا يتصل بالوظيفة الرئيسية للمرشح 
بالدور  تتصل  التي  والمعرفة  المعلومة  وهي  النواب  لمجلس 
التشريعي والرقابي قد غابت تمامًا، وأن األموال قد مثلت نوعًا من 
االستثمار الشخصي وليس االستعمال التنموي، حيث مثلت بعض 

النتائج وفق النتائج صفرًا، أو قيمة مفقودة.

إذن ما هو البديل. لقد فات بعض المرشحين أن االستثمار التنموي 
لتحقيق القيمة المضافة المعنوية أو المادية ينبغي أن تتعادل في 

طرفيهما الفكرة/ المعرفة ورأس المال، وطبعًا الجهد/ العمل.

الترويج  على  يقوم  اإلعالني  االستهالك  فإن  األول  الجانب  في 
عن  تجيب  ومعلومات  حقائق  على  تنطوي  فكرة،  أو  لسلعة 
التي تشكل  الحقائق  تلك  يوفروا  لم  المرشحين  أسئلة، وغالبية 
في المحصلة عناوين تنويرية تصب في التنمية، على اعتبار أن 

المعرفة هي اقتصاد.

والجانب الثاني أن اإلعالن يذكر بمنجز ما، سواء أكان اجتماعيا أو 
اقتصاديا، وكان من الممكن أن يتم توزيع األموال التي صرفت في 
الحمالت االنتخابية على مشاريع محلية/ إنتاجية تذكر بمشروع ما 

تحمل صاحب المبادرة.
في الحمالت االنتخابية ثمة معادالت تحتاج إلى إعادة النظر بالنسبة 
للمرشحين والناخبين تتجاوز القيمة المفقودة، ولو على الصعيد 

االقتصادي.

huna58@yahoo.com

القيمة المفقودة في اإلعالن
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هي أول جامعة خاصة في المملكة تأسست عام 1990م معتمدة 
العالمي وعضو  الجامعات  اتحاد  وخاصًا وهي عضو  عامًا  اعتمادًا 
العربية  الجامعات  اتحاد  وعضو  اإلسالمي  العالم  جامعات  اتحاد 

وعضو رابطة المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.

جامعة عمان األهلية وبحسب رئيسها الدكتور ماهر سليم، فانها 
إلى  باإلضافة  وعالمية  مع جامعات عربية  اتفاقيات  بعدة  ترتبط 
اتفاقيات إشراف أكاديمي يُقدّم من قبل المختصين في الجامعة.

يعاني  األردن  التعليم في  لـ«النشامى« قطاع  وقال خالل حديثه 
من جملة من التحديات والصعوبات باالضافة الى تداعيات االزمة 

المالية – االقتصادية العالمية، التي القت بظاللها وتأثيرها السلبي 
على قطاع التعليم، االمر الذي يستوجب من القائمين على القطاع 
وتحقيق  به  العمل  الستدامة  الكفيلة  الحلول  ايجاد  على  العمل 
وبما  االهمية،  في  البالغ  القطاع  هذا  في  االنجازات  من  المزيد 

تناسب مع الرؤية الملكية السامية.

وأكد أن سر تفوق جامعة عمان االهلية هو سعيها لتطبيق رؤيتها 
ورسالتها التي تبنتها منذ تأسيسها، فالجامعة اخذت على عاتقها 
االكفاء  الطالب  وتخريج  الثقافة  نشر  مسؤولية  تأسيسها  منذ 

القادرين على تحمل المسؤوليات وخدمة المجتمع المحلي.

وفيما يلي نص اللقاء:

»عمــــان األهليـــــة« ... 
الريــادة فــي قطـاع التعليــم األردنـي

سليـــــم: الجامعـــة اخــــذت علــى عاتقهــا مسؤوليــة
نشـــــر الثقافـــــة وتخــــــريـــــج الطـــــالب االكفــــــاء

االستثمــــار فــي قطــاع التعليــــم
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* كيف تصف تأثير االزمة االقتصادية العالمية 
على قطاع التعليم األردني؟

- لقد تركت األزمة المالية – االقتصادية العالمية تأثيرها الواضح 
كما  األردن  في  االقتصادية  الحياة  وجوانب  القطاعات  كافة  على 
حدث في سائر دول العالم، حيث تأثر قطاع التعليم بدروه بتداعيات 
العام  التعليم بشقيه  ان  الطاحنة، فكما هو معروف  االزمة  هذه 
والعرب  المغتربين  الطلبة  على  رئيسي  بشكل  يعتمد  والخاص 

القادمين من الدول المجارورة خاصة الخليجية منها.

لذلك فانه من النتائج السلبية التي خلفتها هذه االزمة، ان تراجع 
يكن  لم  المقابل  في  لكن  بالمملكة،  الدراسة  في  الراغبين  عدد 
فقط تأثير االزمة االقتصادية العالمية الجانب السلبي الوحيد الذي 
اثر على اداء القطاع التعليمي في األردن، بل كان هنالك مشكلة 
أخرى ساهمت بشكل كبير وزادت من حجم التحديات التي فرضها 
الواقع االقتصادي اليوم على القطاع، وهو ضعف الرؤية الشاملة 
من قبل مخططي التعليم، التي كانت من نتائجها ان أفرزت قرارات 
متفردة عملت على اعاقة الجامعات األردنية على استقطاب المزيد 
من الطلبة العرب وغيرهم للدراسة في المملكة، وذلك في ضوء 
استقطاب  على  المجاورة  الدول  قبل  من  المنافسة  حجم  ازدياد 

الطالب الخليجيين واالستثمار في قطاع التعليم.

القطاع  هذا  في  االستثمار  تشجيع  إلى  الدول  تلك  عمدت  فقد 
الحيوي، وزيادة اعداد الجامعات الخاصة فيها، ومن بين اهم الدول 
التي حققت عنصر المنافسة، جمهورية مصر العربية والجمهورية 
في  الخاصة  الجامعات  من  العديد  الى  اضافة  السورية  العربية 
الخليج، مما ضيق الخناق على الجامعات الخاصة األردنية، وعمل 
على هجرة العديد من الطلبة األردنيين والعرب على حد سواء الى 

تلك الجامعات خارج المملكة.

ومن هنا نشدد على ضرورة تطبيق رؤية جاللة الملك عبد اهلل 
الثاني الداعية الى زياة اعداد الطلبة العرب في األردن واالستثمار 
االهمية  بالغة  نقطة  فهذه  القطاع،  بهذا  والنهوض  التعليم  في 
السماح  خالل  من  وذلك  الواقع،  أرض  على  تجسيدها  ويجب 
وتشجيع الطلبة العرب بالدراسة في األردن، باالضافة الى اتاحة 
المحليين بالدراسة في جامعاتهم بدال من  الطلبة  امام  الفرصة 

السفر الى الدول المجاورة.

اضافة الى ذلك فانه من واجب المسؤولين والمشرفين على التعليم 
العالي األردني التركيز على نوعية التعليم العالي ومخرجاته التي 
يجب ان تتواءم مع متطلبات السوق العربي والعالمي واستحقاقات 

التطور الحاصلة بها.

لذلك فان األردن وبشكل عام تأثر بما حدث في دول الخليج التي 
بدورها تأثرت باالزمة االقتصادية العالمية، فعدد الطلبة القادمين 
الى الجامعات األردنية )الخاصة والحكومية( من تلك الدول تراجع، 
وفي حال استمر هذا التراجع دون احداث تنمية شاملة لهذا القطاع 
تعمل على تشجيع استقطاب الطلبة من خارج المملكة، فانه سؤثر 

بشكل سلبي على حركة التنمية والتطوير.

فمن الصعب على الجامعات لجامعات الخاصة األردنية عدم االعتماد 
على الطلبة القادمين من خارج المملكة، وحصر اعتمادها فقط في  

األردنية  السياسة  مع  يتنافى  ذلك  وان  كما  المحليين،  الطلبة 
على  وتشجيعهم  العرب  الطلبة  استقطاب  الى  الداعية  الوطنية 
الدرسة في المملكة، لما له من نتائج ايجابية مهمة على االقتصاد 

األردني.

* الرسوم التي تفرضها الجامعات الخاصة باهظة 
رغم تراجع الكلف، كيف تنظرون الى ذلك؟

- حقيقة ال يوجد أي تراجع في الكلف التعليمية على الجامعات، 
الجامعة  بادارة  المتعلقة  والمصاريف  ارتفعت  المعلمين  فرواتب 
أسعار  النخفاض  تأثير  هناك  ليس  فانه  لذلك  ايضا،  ارتفعت 
بعض الكلف على التكاليف االجمالية التي تتحملها الجامعات عدا 
تكلفة أسعار المحروقات التي تتقلب بين الحين واالخر وهي اليوم 
مستقرة على ارتفاع، كما وان الزيادة التي حصلت على الرواتب 

والعالوات فاقت بكثير التكاليف االخرى.

برفع  نقم  لم  االهلية،  عمان  جامعة  في  أننا  الى  التنويه  ويجب 
بتخفيض  قمنا  العكس  على  بل  واحدًا  دينارا  الجامعية  الرسوم 
التي  االقتصادية  الظروف  مع  تماشيا  الكليات  بعض  رسوم 
انعكست على المستوى المعيشي للمواطنين بسبب االزمة المالية 

– االقتصادية العالمية.

االزمـــــــة االقتصاديـــــة 
العالميـــة عملـــت علــــى 
تراجع اعداد الطالب العرب 
للجامعــــــات الخاصــــــة
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ملف العدد

* ما هو المعيار الرئيس الذي تنتهجه 
الجامعة لتحقيق االنجازات؟

- ان التعليم في جامعة عمان األهلية يتخذ اسلوبًا جديًا في التعامل 
وزارة  تقرها  التي  والسياسات  والتشريعات  القوانيين  جميع  مع 
التعليم العالي، وهو ما يساعد في تحقيق االستقرار في العمل، 
كما وان مجلس الجامعة ومجلس االمناء يعمل جاهدًا على خلق 
بيئة تعليمية سليمة، حيث تسعى الجامعة بشكل رئيسي على 
دور  وتجسيد  والشفافية  االكاديمية  الحرية  مفهوم  تكريس 
العلمي  والبحث  التعليم  مثل  االساسية  المجاالت  في  الجامعة 

وخدمة المجتمع.

* هذا ينقلنا للحديث عن االسباب التي وقفت 
وراء نجاح الجامعة منذ تأسيسها؟ 

للتطبيق  السعي  نتاج  إال  هو  ما  األهلية«،  »عمان  تميّز  إن   -
الحقيقي لدورها المستمد من رؤيتها ورسالتها وأهدافها، وتبنيها 
إلدارة الجودة الشاملة، فالجامعة اخذت على عاتقها منذ تأسيسها 
فاعلة  شراكة  وبناء  األعمال،  في  الريادة  ثقافة  نشر  مسؤولية 
بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني في القطاعات المختلفة 

الكفيلة بتحقيق التنمية بأشكالها كافة. 

التعليمية، وطرح  العملية  الجامعة عملت على تطوير  فإن  لذلك 
واستحداث البرامج الدراسية التي تتواءم مع االحتياجات الوطنية 
واالجتماعية واالقتصادية، وتحديث الخطط الدراسية وتطويرها 

لتكون مواكبة آلخر المستجدات المهنية. 

كما وعملت الجامعة على توظيف أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت والتواصل عن بعد واالتصاالت الالسلكية 
واألجهزة والمعدات والبرمجيات، لتعزيز العملية التعليمية التعّلمية 
التعّلم  لدعم  حديثة  منهجيات  فتبنت  الجامعة،  في  وتطبيقها 
وتحسين البيئة التعليمية، وبالتالي تحسين مخرجات التعّلم في 
اإللكتروني  للتعّلم  مركـزًا  أنشـأت  حيث  األهليـة،  عمان  جامعة 

 .Blended e-Learning يقـوم على منهجيـة التعلّـم المتمـازج

االتصاالت،  وسائل  وتنويع  الطلبة  إلى  الوصول  دائرة  ولتوسيع 
سعت الجامعة إلى إبرام اتفاقية مع مؤسسة متخصصة في التعّلم 
اإللكتروني وخاصة في توظيف تقنيات االتصاالت من خالل القمر 
االصطناعي والبث من خالله على قنوات فضائية تعليمية، وهذه 
هي القناة األولى الخاصة بالتعليم والتدريب االلكتروني وبالشراكة 
إلى  إضافة  العريقة  والغربية  العربية  الجامعات  من  العديد  مع 
جامعة عمان األهلية، بهدف تقديم تعليم وتدريب عصري يقود 

إلى شهادات علمية ومهنية معتمدة عالميًا.

االستثمــــار فــي قطــاع التعليــــم

الجامعـــــة قامـــــت بتخفيــــض رســــوم بعــــض
الكليـــــات تماشيــــــا مــــــع الظـــــروف االقتصاديــــة
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متكاملة  السلكية  اتصاالت  شبكة  بناء  نحو  الجامعة  اتجهت  كما 
تغطي جميع المباني ومعظم الحرم الجامعي بهدف إتاحة السبل 
أمام الطلبة الذين لديهم أجهزة حاسوب محمول للبقاء على اتصال 
أي  أو  اإللكتروني  التعّلم  كانت  سواء  المختلفة  الجامعة  بأنظمة 
شركات  مع  االتفاق  وتم  االنترنت،  مثل  أخرى  إلكترونية  خدمات 
تمّثل مزودي أجهزة حاسوب محمول )LABTOP( لتنفيذ مشروع 
من  االستفادة  من  الطلبة  جميع  لتُمّكن  طالب«،  لكل  »محمول 

شبكة االتصاالت الالسلكية. 

كما وتهدف الجامعة دوما إلى رفع مهارات عضو هيئة التدريس في 
مجال التدريس والبحث العلمي وحثه للقيام بدوره تجاه الجامعة، 
وخدمة المجتمع، وإكسابه مهارات استخدام وسائل التعّلم الحديثة 
وتطوير  واستخدامها،  والتعّلم  التعليم  تكنولوجيا  في  والجديد 
وسائل التقييم وتحليلها بشكل صحيح، فتبنت الجامعة سياسات 
واضحة في هذا المجال، تحققها من خالل مركز التنمية والتطوير 
األكاديمي واإلداري، كما وأن سياسة االبتعاث المتبعة في الجامعة 
بواجباته  للقيام  وتدعيمه  التدريسي  الكادر  رفد  إلى  حتمًا  تؤدي 

التدريسية وتطوير البحث العلمي. 

* ما هي النشاطات والبرامج التي توفرها الجامعة؟
- الجامعة لديها ثماني كليات، فهي تطرح برنامج البكالوريوس 

كما  للماجستير،  برامج  سبعة  الى  اضافة  تخصصات،  عدة  في 
وتقدم العديد من الدورات، والدبلوم التدريبي، وذلك ضمن رؤيتها 

الداعية الى خدمة المجتمع وتعزيز مفهوم التعليم المستمر.

وفرت  لذلك  االكاديمية،  بالناحية  ايضا  تهتم  الجامعة  وان  كما 
أعضاء هيئة تدريس أكفاء من الدول العربية واالجنبية المرموقة، 
باالضافة الى تجهيزها بأفضل المختبرات والمعامل المزودة باحدث 
فريد من  االلكتروني  للتعليم  وانشاء مركز  العالمية،  التكنلوجيا 
نوعه على مستوى المملكة مزود باالنظمة الحديثة، كما وقامت 
بانشاء مركز الدكتور أحمد سليم للتعليم االلكتروني، ومركز تحت 

.)video lonterncing( اسم

اضافة الى ذلك فان الجامعة تقوم بصرف حوالي 500 الف دينار 
التدريس في زيادة  العلمي، ودعم أعضاء هيئة  البحث  الغراص 
االكاديمية  المؤتمرات  جميع  حضور  وتواصل  واالجور،  الرواتب 
المختلفة سواء كانت العربية منها ام الدولية، كما وتقوم بتبني 
سياسة » االبتعاث« المتضمنة ارسال البعثات الدراسية للممتفوقين 
خاصة في التخصصات النادرة، فهنالك أكثر من 20 طالبا ارسلتهم 
الجامعة على نفقتها الخاصة لدراسة الدكتوارة في بريطانيا ودول 

اوروبا وأمريكا.

ضـــــرورة تطبيـــــق الرؤيــــة الملكيــــة الداعيـــــة 
الـــــى زيــــادة اعـداد الطلبــة العرب واالستثمــار فــي التعليــم
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ملف العدد

كما وتولي الجامعة من خالل نشاطاتها التي تقوم بها سنويا دعم 
اهتمامُا  تولي  فهي  واالمكانيات،  السبل  بكافة  المحلي  المجتمع 
المواطنين،  مع  والتواصل  المحلي  المجتمع  خدمة  في  كبيرًا 
المستورة،  العائالت  دعم  حمالت  من  للعديد  تنظيمها  خالل  من 
العديد من  الى  والمعنوي  المادي  العون  بتقديم  تقوم  فالجامعة 
كفالة  الى  اضافة  العام،  مدار  على  والمستورة  الفقيرة  العائالت 
أكثر من يتيم وفتح أكثر من 16 عيادة لمرضى السمع والنطق، 
محافظة  أبناء  الى  العام  مدار  وعلى  مجانا  خدماتها  تقدم  بحيث 
برنامح  في  الجامعة  وتشارك  كما  المحلي،  ومجتمعها  البلقاء 
الى رعايتها  مدرستي، وتدعم نشاطات مؤسسة السلط، اضافة 
الدعم  بتوفير  الخاصة  الخيرية  واالسواق  البازارات  من  للعديد 

للفقراء واليتامى ومرضى السرطان.

فقد قامت الجامعة بتوقيع مع مؤسسة الحسين للسرطان لتقديم 
العون المادي والمعنوي من خالل المتطوعين من طلبتها وهيئة 
كان  والتي  المتنوعة  االخرى  النشاطات  الى  باالضافة  التدريس، 
العالي  التعليم  لوزارة  الشهادات  لتصديق  مكتب  افتتاح  اخرها 
والبحث العلمي في جامعة عمان االهلية مجانا، تسهيال منها لكافة 
طلبة »عمان االهلية« والجامعات االخرى بتصديق شهاداتهم دون 

الذهاب الى الوزارة مباشرة.

* ماهي ابرز الخطط المستقبلية 
التي تسعى الجامعة الى تحقيقها؟

تنحصر  وشاملة،  كبيرة  مستقبلية  ونظرة  تطلعات  للجامعة   -
جديدة  تخصصات  طرح  خالل  من  التعليمية  العملية  تعزيز  في 
عدد  زيادة  الى  باالضافة  والعربي،  المحلي  السوق  حاجات  تلبي 
برامج الماجستير لكافة التخصصات وزيادة عدد البعثات الدراسية 

لألردنيين لنيل درجة الدكتوارة لسد التخصصات النادرة.

الريادية  المشاريع  دعم  انجاح سياسة  الى  الجامعة  وتسعى  كما 
المطلوب  الجامعة دورها  لتؤدي  التي تنفرد بها »عمان األهلية« 
خالل  من  السوق  مواجهة  على  قادرين  طلبة  تخريج  وهو  منها 
شركات مدعومة من الجامعة وآخرين، وذلك لمواجهة والحد من 
مشكلتي الفقر والبطالة، ودعما منها لمبدأ التنمية المستدامة، كما 
وتتطلع الجامعة الحصول على شهادة ضبط الجودة بعد حصولها 

على االعتماد الكامل.
االهلية  األستاذ رئيس جامعة عمان  نبذة شاملة عن  يلي  وفيما 

الدكتور ماهر سليم.

الدكتور سليم، حاصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء الحيوية 

االستثمــــار فــي قطــاع التعليــــم

يجـــــب التركيــــز علــــى نوعيــــة التعليــــم العالمـــــي 
ومخرجاتــــه بمــــا يتواءم مـــع متطلبـــات الســـــوق
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نتبنــــى سياســـــة » االبتعـــــاث« للممتفوقيــــن للحصـــــول 
علـــــى شهـــــادة الدكتـــوراة فــــي التخصصــــات النـــــادرة

على  وحاصل   ،1989/1988 عام  ايرلندا  في  دبلن  جامعة  من 
شهادة الدكتوراه الفخرية من الكلية الملكية من المملكة المتحدة. 

الفترة  وفي  سنتين،  لمدة  دبلن  جامعة  في  تخرجه  بعد  وعمل 
األهلية،  جامعة عمان  كأستاذ مساعد في  )1991-1998( عمل 
حيث أسس كلية الصيدلة والعلوم الطبية، وقد عمل رئيسًا للقسم 

ونائبًا للعميد وعميدًا بالوكالة خالل تلك الفترة. 

وتبوأ منصب مدير العالقات الخارجية واالستشارات العلمية بجانب 
أيضًا عميدًا  الفترة )1993-2005(، وعمل  الكلية في  عمله في 
الدراسات  لعمادة  وعميدًا   ،2003/2002 للعام  الطلبة  لشؤون 

العليا والبحث العلمي في الفترة )2005-2003(. 

كما وتم تعيينه من مجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي رئيسًا لجامعة عمان األهلية في عام 2005.   

وشارك الدكتور سليم منذ بداية مسيرته العملية بعضوية لجان 
الدراسية،  الخطط  )إعداد  لجان  مثل  داخلية  أخرى  لجان  وترأس 
تصميم وتجهيز المختبرات، ابتعاث الطلبة، تأديب الطلبة، اإلشراف 
التعاون العربي – األجنبي،  والتطوير( ولجان خارجية منها )لجنة 

المتحدة،  المملكة  في   )MBA( لبرنامج  واإلعداد  المشاركة  لجنة 
اللجنة األردنية الوطنية للتعليم والثقافة والعلوم، لجان اإلشراف 
أردنية(،  وكليات  االعتماد على عدة جامعات  معايير  على تطبيق 
وزارة  العالي في  التعليم  أيضًا في عضوية مجلس  كما وشارك 
األكاديمية ولجنة تطوير  واللجنة  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
التعليم العالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، باإلضافة إلى 
اللجنة الدائمة لمجلس التعليم العالي، واللجنة العليا إلدارة امتحان 
الكفاءة الجامعية والمجلس اإلستشاري لمحافظة البلقاء، ومجلس 
أمناء الكلية األردنية الكندية ومجلس إدارة نادي المدينة الرياضية، 

وعضو مجلس أمناء كلية الزهراء للبنات في سلطنة عُمان.  

اضافة الى ذلك ترأس عدة مؤتمرات عربية ودولية ولجان منظمة 
لها، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في عدة 
التحكيم  لجنة  عضوية  في  شارك  كما  وأجنبية،  عربية  جامعات 

لجامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا في ديسمبر 2007. 

والماجستير  الدكتوراه  طلبة  على  اإلشراف  في  حاليًا  ويشارك 
وترؤسه  اإللكتروني  بالتعلم  الخاص  اهتمامه  إلى  باإلضافة 
اللجنة الخاصة بذلك، إلى جانب االهتمام بالنوعية وضمان الجودة 

والمشاريع الريادية.
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الذي  الوقت  في  االردن  في  العقاري  للسوق  االنتعاش  عاد 
نشاط  تحسن  ان  االقتصاديين  الخبراء  من  عدد  فيه  أكد 
البناء خالل الفترة الماضية مؤشر إيجابي حول أداء القطاع 
البنوك المحلية منافسة محمومة فيما  العقاري، حيث بدأت 

بينها في طرح عروض خاصة للقروض السكنية.

فقد بلغ حجم التداول في سوق العقار األردني خالل العشرة 
أشهر االولى من العام الحالي 1,5 مليار دينار بارتفاع بلغت 

نسبته 22 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

االراضي  دائرة  عن  الصادر  الشهري  التقرير  وبحسب 
والمساحة فقد بلغت االيرادات خالل العشرة أشهر االولى من 
العام الحالي 196,7 مليون علمًا بأن قيمة االعفاءات خالل 
العشرة اشهر االولى من العام الحالي قد بلغت 87,5 مليون 

دينار.

1.5 مليــــار دينــــار
حجـم التـداول العقـاري فـي عشـرة أشهــر

خبـــــراء: تحســــن نشــــاط البنــــاء مؤشــــر 
إيجابـــــي حـــــول أداء القطــــــاع العقـــــاري

أخبــــــــار العقــــــــــــار
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وبلغت إيرادات دائرة االراضي والمساحة خالل شهر تشرين 
قيمة  بأن  علمًا  دينار  مليون   19,5 الحالي  العام  من  االول 
إعفاءات شهر تشرين االول الماضي قد بلغت 13,1 مليون 
االراضي  إعفاءات  قيمة  دينار  مليون   4,375 منها  دينار 
وبنسبة 33 بالمئة و8,7 مليون دينار قيمة إعفاءات الشقق 

بنسبة و67 بالمئة.

وسجلت قيمة االعفاءات من تاريخ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 
االراضي  على  الرسوم  بتخفيض  والقاضي   2009/5/20
الذي   2010/6/20 بتاريخ  الوزراء  مجلس  وقرار  والشقق, 
العقار  لتنشيط سوق  إضافية  إجراء تخفيضات  ينص على 

وحتى االن 114 مليون دينار.

أردنيين خالل  العقارات لمستثمرين غير  وبلغ عدد بيوعات 
منها 1763  معاملة  العام 3619  االولى من  أشهر  العشرة 
معاملًة للشقق و1856 معاملًة لألراضي, قيمتها السوقية 
بالمئة   24 نسبته  بلغت  بارتفاع  دينار  مليون   258,672

العام السابق منها 139 مليون  مقارنة بالفترة نفسها من 
و119,780  للشقق  بالمئة  بنسبة 54  للشقق  دينار  دينار 

مليون دينار دينار لألراضي بنسبة 46 بالمئة لألراضي.

وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات العشرة أشهر االولى 
والجنسيّة  مستثمرًا,   1494 بمجموع  االولى  بالمرتبة 
الكويتية بالمرتبة الثانية بمجموع 732 مستثمرًا, فيما جاءت 

الجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع 317 مستثمراًً.

أيضًا  العراقية  الجنسيّة  جاءت  فقد  القيمة  حيث  من  اما 
بالمرتبة االولى بحجم استثمار بلغ 160,668 مليون دينار 
وبنسبة 62 بالمئة من حجم القيمة السوقية لبيوعات غير 
في  تلتها  الثانية  بالمرتبة  السعودية  والجنسيّة  االردنيين, 

المرتبة الثالثة الجنسية االمريكية.

أردنيين خالل  العقارات لمستثمرين غير  وبلغ عدد بيوعات 
شهر تشرين االول من العام الحالي 480 معاملة منها 202 

ارتفـــــــاع حركـــــــة بيـــــــع العقـــــــار فـــــي 
المملكـــــة بنسبـــــــة 18% والشقــــــــق %14
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السوقية  قيمتها  لألراضي,  معاملة  و278  للشقق  معاملة 
25,8 مليون دينار منها: 14,6 مليون دينار بنسبة 57 بالمئة 

للشقق, و11,2 مليون دينار بنسبة 43 بالمئة لألراضي.

االول  تشرين  شهر  بيوعات  في  العراقية  الجنسيّة  وجاءت 
بالمرتبة االولى بمجموع 196 مستثمرًا, والجنسيّة الكويتية 
بالمرتبة الثانية بمجموع 114 مستثمرًا, فيما جاءت الجنسية 

السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع 58 مستثمراًً.

أيضًا  العراقية  الجنسيّة  جاءت  فقد  القيمة  حيث  من  أمّا 
دينار  مليون   14,736 بلغ  استثمار  بحجم  االولى  بالمرتبة 
غير  لبيوعات  السوقية  القيمة  بالمئة من حجم  بنسبة 57 
في  تلتها  الثانية  بالمرتبة  السعودية  والجنسية  االردنيين, 

المرتبة الثالثة الجنسية االمريكية.

وبلغ إجمالي معامالت بيع العقار في المملكة خالل العشرة 
أشهر االولى من العام الحالي 73034 معاملة بارتفاع بلغت 

نسبته 18 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

شهر  خالل  المملكة  في  العقار  بيع  معامالت  إجمالي  أما 
معاملة   9010 بلغت  فقد  الحالي  العام  من  االول  تشرين 
بارتفاع بلغت نسبته 24 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 

العام الماضي.

وبلغ عدد معامالت البيع بالوكاالت خالل شهر تشرين االول 
من العام الحالي 1550 معاملة بنسبة 17 بالمئة من عدد 
معامالت البيع, علمًا بأن مساحة االراضي المباعة خالل هذا 
الشهر بلغت )32067054( م2 لألراضي و)325208( م2 

للشقق.

الشركات  احدى  عن  صادر  تقرير  كشف  االثناء  هذه  في 
المتخصصة في ادارة العقارات الى ان السوق العقاري في 
االردن شهد انتعاشا قويا مع تحقيق اداء جيد لقطاع المبيعات 

والتأجير منذ بداية العام.

تنافــــس محمــــوم بيــــن 
البنــــوك علــــى القروض السكنية

أخبــــــــار العقــــــــــــار
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وأكد التقرير ان اعالن عدد من البنوك مؤخرا توفير عروض 
تمويل عقاري - بعضها بسعر فائدة سنوي يتراوح بين 6 و 

6,5% لفترة بين 20-25 عاما- عزز من اداء السوق. 

وقال ان هناك نقصا في المعروض من الشقق الفاخرة في 
المواقع الراقية وان هناك طلبا واضحا على العقارات الممتازة 
الماضية،  الفترة  خالل  البيع  اسعار  ارتفاع  ذلك  على  يدل 
الفيالت انخفاضا ضئيال منذ االزمة  حيث شهدت اسعار بيع 
الفخمة  الفيالت  على  طلب  هناك  يزال  ال  فيما  االقتصادية 
والفيالت شبه المنفصلة في منطقتي عبدون ودابوق بسبب 

نقص المعروض. 

وحققت الشقق اكبر عائدات لها في منطقة الدوار الرابع حيث 
قفزت اسعار البيع بنسبة 6% بين الربع الثاني والربع الثالث 
الى 950 دينارا للمتر المربع. وبقيت عبدون في غضون ذلك 
اغلى منطقة للشقق مرتفعة بنسبة 5% في االشهر الثالثة 

الماضية الى 1050 دينارا للمتر المربع. 

المنوال نفسه حيث شهدت جميع  التأجير على  وغزل سوق 
او  السعري  المستوى  على  المحافظة  السكنية  المناطق 
تحقيق ارتفاع. وحققت منطقة الدوار الرابع اكبر المكاسب 
سنويا.  بالمتوسط  دينارا   3240 الى   %2 االسعار  بارتفاع 
وحافظت اسعار الشقق المتوسطة والدنيا على مستوياتها 

حيث امتصت آثار دخول وحدات جديدة للسوق.

من جهة اخرى اكد خبراء اقتصاديون أن التنافس بين البنوك 
في منح التسهيالت والقروض السكنية انعكس ايجابا على 
انتعاش سوث العقار خالل الربع الثالث من العام الحالي، االمر 
الذي سينعكس ايجابًا بدوره على النشاط االقتصادي ككل 
في المملكة، داعين في الوقت نفسه إلى مراعاة متطلبات 
المواطن األردني قبل التفرغ لمتطلبات المستثمرين الجانب.

بينها  فيما  محمومة  منافسة   بدأت  المحلية  البنوك  وكانت 
في طرح عروض خاصة للقروض السكنية, إذ تتراوح نسب 
عروضا  البنوك  طرحت  حيث  بالمئة،  بين 7,5-6,5  الفائدة 

1550 عـــــدد معامــــالت البيـــــع
بالوكـــــاالت فـــــي تشريــــــن االول
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ملف العدد

لقروض الشقق السكنية للمواطنين بتمويل يصل الى 80 
بالمئة من إجمالي سعر العقار, وأقساط ميسرة تصل فترة 
سدادها لغاية 25 عاما, اضافة الى ميزات اخرى، كما ودعت 
المواطنين الى اغتنام فرصة التخفيض على رسوم التسجيل 

وضريبة البيع على العقار والتي تصل لنسبة 50 بالمئة.

ويرى خبراء اقتصاديون ان المنافسة على طرح التسهيالت 
إلغراض تملك عقارات, ستحفز قطاع اإلسكان ويدفع بنموه 
بعد ركود وشكوى من تشدد البنوك في إقراض المواطنين 

خالل الفترة الماضية.

على  الفائدة  أسعار  البنوك  تخفيض  أهمية  الى  وشددوا 
النشاط  إيجابي على  الذي سيسهم بشكل  األمر  القروض, 
أن  أكدوا  المقابل  في  لكن  االقتصادي ككل،  لألداء  الفعلي 
البنوك مازالت حريصة في تقديم قروضها وتأخذ المخاطرة 

في عين االعتبار.

وقالوا إن إقدام البنوك على تقديم العروض وخفض نسبة 
تمويل  وشركات  بنوكًا  سيشجع  للتمويل  بالنسبة  الفائدة 
أخرى على خفض نسب الفائدة لديها بنسب أكثر بغية جذب 

المزيد من العمالء وتحقيق فوائد لها.

االول  تشرين  شهر  ظهرت  التي  المؤشرات  ان  الى  وأشاروا 
2010 تعطي مؤشرات ايجابية عن مستقبل القطاع العقاري، 
حيث أنه عندما بدأت الحياة التدريجية لالقتصاد في العالم 
وفي األردن تعود من جديد، بدأ النشاط العقاري بدوره في 
استعادة نشاطه لكن بشكل محدود وهو أمر طبيعي على 

الرغم من ان النمو كان أقل من المتوقع.

أن  عقارية  مكاتب  أصحاب  من  عدد  يبين  اخرى  جهتة  من 
هناك إقباال جيدا من قبل المستثمرين على شراء األراضي 
المخصصة ألغراض السكن وهو ما يدلل على ان القطاع في 
اتجاهه للنمو خالل الفترة المقبلة، مشيرين الى أن النشاط 

الحاصل في السوق في الوقت الحالي أقل من المتوقع.

ارتفــــــــاع القيمـــــــة السوقيـــــــة لبيــــــوعات 
غيـــــــــــر االردنييـــــــــــن بنسبـــــــــة %24

أخبــــــــار العقــــــــــــار
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االستثمــار فـــي القطــاع العقــــاريملف العدد

االستثماري  -الذراع  لألمالك  دبي  األردن  شركة  أطلقت 
االستثمارات  في  المتخصص  كابيتال  دبي  األردن  لشركة 
العقارية والسياحية- برنامج »النتائج السريعة«، بالتعاون 

مع مؤسسة نهر األردن، ومعهد النتائج السريعة.

رعاية  تحت  جرش  مدينة  في  عقد  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
ممثلي  من  عدد  وبحضور  الدباس،  رابحة  جرش  محافظ 

الهيئات المحلية وقادة المجتمع.
 

لشركة  التنفيذي  الرئيس  إفادة  حسب  البرنامج  ويمثل 
االردن دبي لألمالك المهندس ناصر الخالدي مبادرة جديدة 

دبين،  منطقة  في  االجتماعية  التنمية  تحقيق  إلى  تهدف 
من خالل تطوير القدرات القيادية ألبناء المنطقة، وإدارة 
بأسرع  النتائج  إلى  للوصول  المؤسسات  ودعم  البرامج 

وأفضل الطرق. 

وهي  السريعة،  النتائج  منهجية  على  البرنامج  ويعتمد 
المدة،  قصيرة  تنموية  مشاريع  تتبنى  منّظمة  منهجية 
القائمين  أمام  الفرص  وإتاحة  يوم،  المئة  يتجاوز  ال  بما 
والتخطيط ومساعدتهم  القيادة  قدراتهم في  لبناء  عليها 
بين  ما  البرنامج  يجمع  كما  طموحاتهم،  إلى  للوصول 
وإفساح  التغيير،  وإدارة  التنظيمية،  النفس  علم  ضوابط 
أفضل  لتحقيق  والمؤسسات  األفراد  قدرات  أمام  المجال 

النتائج الملموسة.

»األردن دبي لألمالك«
تطلق برنامج »النتائج السريعة« في دبين

الخالـــدي : برنامــــج النتائـــج السريعــــة يهـــدف الــى تحقيــــق 
التنمية االجتماعيـة وتطويـــر القــدرات القياديـــة البنــــاء دبيـــن



ملحـــق خاص لمعـــــرض

سيتي سكيب جلوبل »دبي« 2010«..
الصــــورة الواقعيــــة للقطـــاع العقـــاري العالمـــــي 

ركود سوق العقارات يسيطر على المعرض والتركيز ينصب على األسواق الناشئة
شركات التطوير العقاري تحجم عن إطالق مشاريع جديدة

وتركز على إبراز حجم األعمال المنجزة
المشاركة االماراتية شكلت حوالي 66% من إجمالي المشاركات في المعرض

مطورون: المعرض عكس اعتالل األداء العقاري في اإلمارات والعالم
86 شركة عقارية إماراتية تمثل 

نحو 66% من إجمالي المشاركات في المعرض
»سيتي سكيب دبي« شهد زيادة في عدد الزوار 10% للعام مقارنة بالعام الماضي

المشاركات العربية بلغت 12 شركة أبرزها الجناج المصري
»برج خليفة« و«جامعة زايد« يتصدران جوائز »سيتي سكيب«
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اختتمت فعاليات معرض »سيتي سكيب جلوبل 2010« والمعروف 
بـ«سيتي سكيب دبي« سابقا والذي اقيم في مركز دبي التجاري 
العالمي، واستمر على مدار أربعة أيام، بالتاكيد ان قطاع العقارات 
مازال تحت تأثير تداعيات االزمة المالية العالمية، حيث جسد ورسم 

هذا العام الصورة الواقعية لخارطة القطاع العقاري في العالم.

معرض سيتي سكيب دبي 2010، الذي يعد احد أهم المعارض 
الرائدة في مجال التطوير واالستثمار العقاري، هدف في نسخته 
التاسعة إلى إتاحة الفرصة لكبار المستثمرين اإلقليميين والدوليين 

والخبراء  الحكومية،  والهيئات  العقارية،  المشروعات  ومطوري 
األسواق،  الحاصلة في  التغيرات  آرائهم حول  لعرض  العقاريين، 
وتقديم مراجعات شاملة للمشاريع واالتجاهات والعوامل الرئيسية 
التي تقود االستثمار العقاري، حيث جسد واقع حال العقارات فى 
دبى ومنطقة الخليج، التي ألقت حالة الركود فى السوق بظاللها 
على المعرض وفعالياته الذى يعتبر المنصة الرئيسة لإلعالن عن 

إطالق المشاريع الكبرى فى المنطقة.

في  عقاري  تطوير  شركة   130 نحو  مشاركة  المعرض  وشهد 
المنطقة، منها نحو 86 شركة عقارية إماراتية تمثل نحو 66% من 

سيتي سكيب جلوبل »دبي« 2010«.. 
الصورة الواقعية للقطاع العقاري العالمي 

ركــــود ســـــوق العقــــارات يسيطــــر علــــى 
المعرض والتركيز ينصب على األسواق الناشئة

ملحـــق سيتـــي سكيــب دبــــي 
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إجمالي المشاركات في المعرض، فيما بلغت المشاركات العربية من 
خارج اإلمارات نحو 12 شركة، منها شركات من مصر والسعودية 
وسوريا، اضافة الى شركات من كندا وبريطانيا والواليات المتحدة، 
كما وعمد كبار المطورين إلى المشاركة في هذا الحدث الضخم 
كإعمار العقارية ونخيل ودبي للعقارات، بخالف أبوظبي، حيث لم 

تشارك شركتا الدار العقارية وصروح بالمعرض. 

هذا  في  للبيع  خليفة  برج  في  وحدات  العقارية  إعمار  وعرضت 
وسط  في  متفرقة  أماكن  في  وحدات  عرضت  وكذلك  المعرض، 
اقتصر  بينما  المكرمة،  بمكة  مشروعها  وفي  دبي  برج  مدينة 

حضور شركة نخيل على عرض المشاريع السابقة دون البيع. 

بطابع  العام  هذا   2010 غلوبال  سكيب  سيتي  معرض  واتسم 
الذي  المعرض  انطالق  تزامن  السابقة، فقد  دوراته  مختلف عن 
تستضيفه دبي سنويا ويجمع كبرى شركات التطوير واالستثمار 
العقاري، مع ظروف صعبة يعيشها القطاع العقاري في المنطقة، 

لذلك فإن األسواق الصاعدة استحوذت على اهتمام المشاركين. 

في  والنشاط  الحركة  وبطء  تواضع  العام  هذا  مالحظته  تم  وما 
العقاري  والتطوير  لالستثمار  غلوبال  سكيب  »سيتي  معرض 
بأنه   بوصفه  المراقبين  من  العديد  ذهب  الذي  االمر   »2010
»انعكاس منطقي لالنكماش الذي ضرب القطاع العقاري في كل 

أنحاء العالم بشكل عام وفي دبي بشكل خاص«.

يتعلق  للمعرض  عنوان  اختيار  المعرض  منظمو  تحاشى  فقد 
العقارية  االستثمارات  فرص  نحو  أنظارهم  واتجهت  بالمنطقة، 
في األسواق الناشئة التي ما زالت تشهد نموا في قطاعها العقاري، 
حيث شهد زيادة في عدد الزوار بنسبة 10% بالمئة مقارنة بالعام 

الماضي.

وكان المعرض خالل سنواته السبع األولى يشهد إقباال هائال، إال أنه 
وتحديدا في دورة العام الماضي بدأ يشهد تراجعا واضحا بالنسبة 
لما اعتاد عليه الزائرون في زمن النمو والطفرة، ولعل هذا التواضع 
كان واضحا في دورة هذا العام، حيث شمل هذا التواضع كل شيء، 
على  واقتصار  العارضين،  أعداد  في  وتراجع  جديدة،  مشاريع  ال 
قبل  أطلقتها  التي  لمشاريعها  الزمنية  بالجداول  الشركات  التزام 

شركــــات التطويــــــر العقـــــاري تحجـــم عن إطــالق 
مشاريـــــع جديــدة وتركـــز علـــى إبــراز حجــم األعـمال المنجزة
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والسوق  السعودية  السوق  التركيز على  الرغم من  األزمة، على 
المصرية وما تحمالنه من فرص استثمارية في هذا القطاع في 

ظل زيادة الشهية االستثمارية تجاه األسواق الناشئة.

وبينما تخلف عدد من الشركات المحافظة على وجودها، فضال عن 
عدد من الشركات العقارية التي لم تعد موجودة في األسواق نتيجة 
عواصف األزمة المالية العالمية، ال يخفي كثيرون من المطورين 
مالحظتهم المستوى المتواضع للمعرض مع التركيز على بعض 

الجوانب اإليجابية.

العام  أقل من  العام  العارضين في هذا  أن  المطورين  أحد  ويرى 
الماضي، لكنه يرى أن النخبة ال تزال موجودة و»هذا مؤشر جيد 
على أن الشركات تحاول أن تصرح وتكشف عما وصلت إليه في 
مشاريعها التي بدأتها، وهذا يعني مزيدا من المصداقية للقطاع 

الذي يحتاج إليها«.

وعلى الرغم من التراجع الواضح في عدد المشاركين، اال ان الكثير 
من الشركات العالمية حافظت على مشاركتها في المعرض، االمر 

الذي يعتبر  مؤشرًا جيدًا في ظل الظروف العالمية.

وكان قد افتتح المعرض وسط موجة من التفاؤل من المستثمرين 
من المنطقة والعالم بعد ظهور العديد من المؤشرات االقتصادية 
االيجابية خصوصا بعد االنتهاء من اعادة هيكلة ديون دبي العالمية 

في ايلول الماضي.

مرواها  روحان  سكيب  سيتي  لمعارض  التنفيذي  الرئيس  وقال 
االيجابية في  االقتصادية  االخبار  بالفعل فيض من  »كان هناك 
االسواق الصاعدة وخاصة في دبي مؤخرا عززت العوامل النفسية 

للمستثمرين«.

واضاف »رغم ان اعادة هيكلة ديون دبي العالمية البالغة 25 مليار 
دوالر بنجاح  كانت هي المحفز بال شك اال انه كانت هناك اخبار 
مشجعة وخاصة اصدار حكومة دبي لسندات بقيمة 1,25 مليار 
مرات  بأربع  حجمه  تجاوزت  اكتتابات  استقطب  الذي  وهو  دوالر 
الى  اضافة  التحتية،  البنية  في مشاريع  عوائده  تستخدم  وسوف 

العديد من االخبار االخرى التي تبعت ذلك«.

أحد  ال  أن  دبي«  سكيب  »سيتي  معرض  مدير  اعتبر  جانبه  من 
الزائر  أن  إلى  مشيرا  عالميا،  العقارية  األزمة  بتداعيات  يتأثر  لم 

المشاركــــة اإلماراتيــــة شكلــــت حــــوالي %66 
مـــــن إجمالــــي المشــــاركات فـــي المعــــرض

ملحـــق سيتـــي سكيــب دبــــي 
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يمكن أن يالحظ مشاركة عدد كبير من الشركات، باإلضافة إلى 
وفرنسا،  وبولندا،  في مصر،  عدة  إطالق مشاريع  إلى  االستعداد 
المعرض  في  مشاركة  دولة   30 »هناك  والمغرب،  والبحرين، 

تقابلها 180 شركة«.

ووفقا للمستثمر االمريكي البارز توم باراك وهو متحدث رئيسي 
في مؤتمر سيتي سكيب جلوبال لالستثمار العقاري والذي استثمر 
اكثر من 45 مليار دوالر في القطاع العقاري فإن االموال الذكية 
تتجه اآلن الى االسواق الصاعدة خاصة وان العديد منها فاق بأدائه 
أداء االسواق الناضجة مثل الواليات المتحدة واوروبا في السنوات 
االخيرة. وقال »تعاني العديد من الدول المتقدمة من المديونيات 
وعجز الميزانية مما يفاقم من مستويات مديونياتها، وهذه االوضاع 
لن تنقلب بين ليلة وضحاها بل تستغرق وقتا، ومن ناحية اخرى 
فإن االقتصاديات النامية ال تعاني من عجز ميزانيات وهي بالتالي 
ليست مثقلة بالديون مما يسمح القتصاداتها بالنمو بصورة اسرع 

وتعطي عوائد اعلى«.

مجلس  رئيس  تحدث  فقد  المعرض،  لجلسات  استعراض  وفي 
للعقارات  كابيتال  كولوني  لشركة  التنفيذي  والرئيس  االدارة 
آر،  جي  باراك  جى  توماس  بكالفورونيا  انجلوس  لوس  ومقرها 
خالل كلمته االفتتاحية الرئيسية، حيث قدم شرحا يبين فيه وجهة 
نظره حول عملية توجيه وادارة االستثمارات الدولية خالل األزمات 

واألوقات الصعبة.  

وقال باراك الذي يتولى ادارة استثمارات في اصول متنوعة تتجاوز 
النظام االقتصادي  قيمتها نحو 45 مليار دوالر، ان »المالحظ ان 
وأفريقيا  األوسط  والشرق  آسيا  مناطق  في  يسيطر  الرأسمالي 
وهذا ما يوفر لها مزايا تنافسية أكبر في مواجهة العالم النامي. 
كذلك يبدو ان عالم المال يعيش حالة محمومة خالل هذه الفترة 
لتحقيق عوائد استثمارية بأي شكل في ظل تدني أسعار الفائدة 
إلى الصفر وعدم االكتراث للمخاطر. في اعتقادي ان هذه الفترة 
تعتبر جيدة للتحلي بالصبر والتمسك بما في حوزتنا وان العالقات 
الشفافة والثقة ال بد ان تعودا من جديد للمساهمة في عودة الروح 

لالستثمار«.

مطـــــــورون: المعــــــــرض عكـــــــــس اعتــــــــالل
األداء العقـــــــــاري فـــــي اإلمـــــــارات والعالــــــــم
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البارز  العالمي  االقتصادي  االفتتاحية  الجلسة  في  كذلك  وشارك 
واالستاذ في وارلتون سكول ومقرها الواليات االمريكية المتحدة 
سام تشاندان ، حيث قدم تقييما حول امكانية الوصول إلى انتعاش 
اقتصادي مستدام على مستوى العالم اضافة إلى توقعاته بشأن 

التوجهات االقتصادية خالل الفترة المقبلة.   
 

تأخر  في  كبيرا  دورا  لعبت  العوامل  من  الكثير  ان  »أعتقد  وقال 
الفترة  خالل  العقارية  األسواق  مختلف  في  االسعار  انتعاش 
والقوانين  والسياسات  السيولة  انخفاض  ذلك  في  بما  الماضية 
الحكومية الخاصة بالقطاع العقاري اضافة إلى محدودية الفرص 
االستثمارية ذات العوائد المجزية وهو ما يعتبر أمرا ضروريا لعودة 

سوق العقار العالمي لكامل قوته«.

البارزين  العالميين  المتحدثين  المؤتمر عدد من  كما وشارك في 
كابيتال  إي  آر  بي  سي  شركة  ومؤسس  رئيس  بينر،  ايثان  مثل 
الهند،  لمورغان ستانلي  التنفيذي  المدير  نيك،  وناريش  بارتنرز 
برينسيبال  هيد  لغلوبال  المنتدب  العضو  تشينابي،  دي  وبريان 
كونج،  هونج  في  تشارترد  ستاندرد  في  استيت  ريل  فايننس 
وجان- ميشيل سكس، العضو المنتدب ورئيس االقتصاديين في 

ستاندرد اند بورس في فرنسا.  

قطاع  في  النمو  فرص  لمناقشة  خصص  فقد  الثاني  اليوم  اما 
ضوء  على  افريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  أسواق  في  العقارات 
االوضاع االقتصادية الحالية ومواكبة المنطقة لها مقارنة ببقية 
مناطق العالم، كما سلطت الجلسات تحديدا الضوء على الفرص 
مشاريع  في  خصوصا  المنطقة  دول  في  المحتملة  االستثمارية 
قطاعات الضيافة والبنية التحتية والعقارات السكنية اضافة إلى 

استعراض خيارات التمويل االسالمي.

ألوضاع  مقارنة  تشمل  اخرى  مواضيع  عدة  الثالث  اليوم  وناقش 
القطاع العقاري في األسواق الناشئة والنامية والمتقدمة والفرص 
استراتيجيات  وتحديد  المخاطر  معدلة  والعوائد  االستثمارية 

مستقبلية لمواجهة االزمات واألخطار.

قامت  التي  العارضة  والشركات  المشاركة  الدول  بخصوص  اما 
بعرض مشاريعها خالل ايام انعقاد المعرض فهي متنوعة، فقد 
شاركت حوالي 180 شركة من بينها 9 شركات مصرية تبدو أكثر 
الذى شهد مشاركة نحو 210 شركات  الماضى  العام  رشاقة من 
حساب  على  الكيف  عن  للبحث  العام  هذا  العارضون  لجأ  أن  بعد 
الكم فى محاولة لتجاوز تأثر األزمة المالية العالمية، اضافة الى 
86 شركة عقارية إماراتية تمثل نحو 66% من إجمالي المشاركات 

المعـــرض سلـــط الضــــوء علـــــى الفـــــرص 
االستثماريــــة المحتملــــة فــي دول المنطقـــة

ملحـــق سيتـــي سكيــب دبــــي 
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في المعرض، حيث عرضت مجسمات لمشاريع تم عرضها العام 
الفائت أو قبل عامين. 

للقاء  اإلماراتية  للمستثمرين والشركات  المعرض فرصة  وشكل 
إلى مساعدتهم على  إضافة  العالم،  أنحاء  نظرائهم من مختلف 
إعادة بناء الثقة بالقطاع العقاري، وذلك على ضوء الصعوبات التي 

يشهدها السوق. 

فشركة نخيل العقارية وجدت فى المعرض فرصة مناسبة لتعلن 
عن توصلها التفاق مع 90% من الدائنين إلعادة هيكلة الديوان بما 

يسمح للشركة بمعاودة االنطالق نحو اإلعمار.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة نخيل على لوتاه إن الشركة تتوقع 
أن تنتهى من السداد النقدى للدائنين التجاريين فى مطلع العام 
المقبل 2011 وأنها بصدد إصدار سندات بقيمة 6 مليارات درهم 

قبل نهاية العام الجارى.

الحاى  جمال  دبى  مطارات  مؤسسة  لرئيس  األول  النائب  وأعلن 
عن افتتاح مبنى جديد للمسافرين بمطار آل مكتوم الجديد بجبل 
علي فى شهر اذار المقبل. ومن جانبه، قال الرئيس اإلدارى لجونز 
النج السال لمنطقة الشرق األوسط بلير هاجكال، إن الطلب على 
المساحات المكتبية بات أقوى من العامين الماضيين، مشيرًا إلى 
أن حجم اإلشغال المكتبى من الفئة األولى ارتفع بنسبة 42% مما 
يضع دبى فى المرتبة الخامسة عالميًا من حيث المدن األسرع نموا 

فى المكاتب.

على  مترمربع  ألف   30 مساحة  على  امتد  الذي  المعرض  وركز 
فرص االستثمار التي يوفرها القطاع العقاري في األسواق الناشئة 
في ظل معدالت النمو الالفتة التي تحققها وتتفوق بها على أسواق 

متقدمة، مثل الواليات المتحدة وأوروبا.

فكانت مشاركة السوق االسيوي األبرز، ومن أبرزها من الصين 
الكبيرة  المشاركة  الى  المنطقة، اضافة  والهند، عدا عن شركات 

من مصر وتركيا. 

86 شركـــــة عقاريــــــة إماراتيـــــة تمثـــــل نحـــــو %66 
مـــــــن إجمالــــــي المشاركــــــــــات فـــــي المعــــــرض
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في  المستوى  رفيع  بوفد  العربية  مصر  جمهورية  شاركت  فقد 
فعاليات معرض سيتي سكيب غلوبال للتطوير واالستثمار العقاري، 
لعرض الفرص االستثمارية التي توفرها مشاريع التطوير العقاري 
في مختلف المناطق الرئيسية في مصر، في الوقت الذي بلغ فيه 
معدل نمو السكان الحالي فيها  إلى مليون نسمة والنمو العمراني 

بنسبة 1,6 في المائة سنويا. 

وتألف الوفد المصري من عدد من المسؤولين في هيئة المجتمعات 
العمرانية الجديدة ومجموعة كبيرة من شركات التطوير العقاري 
 ROOYA ومجموعة SODIC الرائدة في مصربما فيها مجموعة
باالضافة إلى يونايتد غلف بروبرتي، حيث عرض الجناح المصري 
المشاريع  من  كبيرًا  عددًا  مربع،  متر   800 مساحة  غطى  الذي 
العقارية المتوفرة في المناطق السكنية الجديدة المجاورة الواقعة 
مدينة  مشروع  مثل  القاهرة  لمدينة  والغرب  الشرق  جهتى  في 

الشيخ زايد والقاهرة الجديدة. 

وقال مدير عام المجموعة لمعارض سيتي سكيب كريس سبيلر 
السلبي  بالتأثير  علم  على  المصرية  الحكومة  ان  الواقع  »في 
التطور  على  القاهرة  مدينة  في  والسكاني  العمراني  لالزدحام 

إلى  دفعها  الذي  االمر  سابقة  سنوات  خالل  االقتصادي  والنمو 
تشجيع التوسع العمراني باتجاه جهتى شمال وجنوب القاهرة«. 

واضاف بأن هذه االستراتجية قد ساهمت لألسف في الحاق الضرر 
نتج عنه تطوير مشاريع  ان ذلك  إلى  الزراعية مشيرا  بالمساحة 
عمرانية جديدة على جانبي القاهرة بما فيها مدينة الشيخ زايد/ 6 
اكتوبر في الجهة الغربية والقطامية والقاهرة الجديدة في الجهة 

الشرقية.  

وتنطوي فكرة تطوير هذه المشاريع العمرانية على انشاء مجمعات 
الشرقية  الناحيتين  من  للقاهرة  مجاورة  عامة  ومرافق  سكنية 
غرب  أو  غرب  الواقعة  المناطق  في  للعاملين  توفر  لها  والغربية 
هذه  توفر  حيث  بسهولة،  والعيش  التنقل  حرية  القاهرة  وسط 
المتزايد  الطلب  تلبي  الحاضر حلوال عملية  الوقت  المجمعات في 
على الوحدات العقارية السكنية فيها خصوصا من فئة متوسطي 

الدخل القاطنين في القاهرة.

استقطاب  على  دبي  في  تواجده  خالل  المصري  الوفد  وعمل 
مستثمرين اقليميين او دوليين لالستفادة من الفرص االستثمارية 

»سيتــــي سكيــب دبـــي« شهــد زيــادة 10% فــي 
عدد الزوار للعـام الحالـي مقارنــة بالعــام الماضــي

ملحـــق سيتـــي سكيــب دبــــي 
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االستخدامات  متعددة  العقارية  المشاريع  مجموعة  توفرها  التي 
في  باضطراد  تتنامي  التي  الدخل  متوسطي  فئة  تستهدف  التي 
القاهرة والذين يتطلعون إلى االنتقال إلى مناطق خارج المدينة 

واالبتعاد عن االزدحام والتلوث. 

الجناح  في  مشاركتها  خالل   SODIC شركة  أكدت  المقابل  في 
لمشاريعها  خليجيين  مستثمرين  على  الحصول  سعيها  المصري 
العقارية متعددة االستخدامات التي تنوي تطويرها في الضواحي 
المجاورة للقاهرة من جهتي الشرق والغرب وتستهدف احتياجات 

متعددة لم يتم تلبيتها بعد في قطاع العقارات الحالية. 

ومن ابرز المشاركات في المعرض خالل دورته التاسعة هذا العام، 
في  المتخصصة  الغونز«  »كريستال  مجموعة  مشاركة  كانت 
صناعات البحيرات البلورية التي عرضت 50 مشروعا من ضمنها 
مشروع اكبر بحيرة بلورية في العالم الذي تنفذه في شرم الشيخ 

بجمهورية مصر العربية على شاطىء البحر األحمر.

وسيقام المشروع على مساحة 100 هكتار تشمل البحيرة البلورية 
الرئيسية بـ12 هكتار اضافة إلى 10 بحيرات  من المياه الصافية 
التي ستقوم الشركة بتنفيذها وسط الصحراء على ان يتم افتتاح 

اولى البحيرات في بداية 2011.

وقال مؤسس مجموعة كريستال الغونز فيرناندو فيشمان »يأتي 
مشروع بحيرة شرم الشيخ، الذي سيحتل المرتبة االولى في العالم 
بعد تنفيذه، في اطار تعاوننا مع شركة »غولدن بيراميدز بالزا« 
المملوكة من قبل عائلة الشربتلي. كذلك تمكنا من االتفاق على 
تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في قطاع السياحة بما فيها 
مع مجموعة  السياحية  الغردقة  مشروع خليج سوما في منطقة 
إلى 1,2 مليار دوالر  عامر وهو مشروع استثماري تصل تكلفته 

وسيتم تشغيله في 2012«.

اضافة إلى ذلك قامت مجموعة كريستال الغونز بعرض مجموعة 
التي تنفذها في عدة مناطق من  التطويرية  المشاريع  أكبر  من 
تقوم  التي  المشاريع  من  مشروعا  عن 50  حيث كشفت  العالم، 
بتنفيذها في منطقة الشرق األوسط بما فيها 12 مشروعا في 
مناطق في القاهرة وشرم الشيخ واالسكندرية بجمهورية مصر 

العربية.

وقال فيشمان »ستقوم كريستال الغونز بتوفير خبراتها ومنتجاتها 
العملية والفنية غير المسبوقة فنيا واقتصاديا من حيث امكانية 

المشــاركات العربيــة بلغــت 12 شركــة أبــرزها الجنـاج المصـري
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تساهم  التي  البلورية  للمياه  المنخفضة  الصيانة  وتكلفة  البناء 
والمدينة.  بالشاطىء  المحيطة  البيئة  نظافة  على  االبقاء  في 
التقنيات  وثورة في  ابتكارا جديدا  البلورية  البحيرات  وتمثل هذه 
الفنية الفريدة من نوعها في مجال توفير المياه الصافية المحيطة 

بالمباني«.

واضاف ان المرحلة االولى من مشروع دبي الغونز في داون تاون 
دبي والذي تبلغ تكلفته 1,2 مليار دوالر تقترب اآلن من االكتمال، 
مشيرا إلى ان مجموعته ستتولى القيام باعمال االنشاء والصيانة 
الفني للمشروع قبل نهاية 2010 قبل ان تتولى  الدعم  وتوفير 

مسؤولية االشراف على كافة مناطق المياه في المشروع العام.

وتابع قائال ان تصميم المشروع بتوفير بحيرات بلورية فريدة من 

نوعها تضفي مظاهر جمالية تحيط بالمباني والمشاريع العقارية 

السكنية والتي ساهمت في بيع نحو 80 في المائة منها، مشيرا 

إلى ان هذا المشروع يمثل جزءا من التعاون القائم مع مجموعة 

شوون العقارية إلى جانب مشاريع اخرى يتم التخطيط لتنفيذها 

في كل من باكستان وعمان.

بتنفيذ مشروع  اخرى تقوم مجموعة كريستال الغونز  من جهة 

»بحيرة البحر الميت« في االردن بالتعاون مع سما االردن والذي يقع 

بالقرب من البحر الميت، حيث يقام المشروع الذي تبلغ تكاليفه 

البحيرات  من  على مساحة 4,5 هكتار   ، دوالر  مليون  نحو 250 

يستقطب  ان  المتوقع  ومن  الصحراء  وسط  تقام  التي  البلورية 

شريحة واسعة من السياح من المنطقة والعالم.

»بـــــرج خليفـــــة« و«جامعـــــــة زايــــد« 
يتصــــــدران جوائـــــــز »سيتــــي سكيـــــب«

ملحـــق سيتـــي سكيــب دبــــي 
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تنفيذ عدد من  بدراسة  الحاضر  الوقت  المجموعة في  كما تقوم 
المشاريع في كل من المغرب وعمان والمملكة العربية السعودية.

توزيع جوائز سيتي سكيب غلوبل العقارية

االستخدام  مختلط  التجاري  »المشروع  بجائزة  خليفة  برج  فاز 
المعماري  للتصميم  جلوبال  جوائز سيتي سكيب  المنجز« ضمن 
في االسواق الصاعدة، كما فازت جامعة زايد بجائزة اختيار القطاع 

والتي يختارها زوار معرض سيتي سكيب جلوبال دبي 2010.

والسياحية  السكنية  المعمارية  والتصاميم  المشروعات  وهيمنت 
المستقبلية التي تحمل طابعًا بيئيًا مستدامًا على قائمة الفائزين 
بالجوائز، فقد فازت شركة تبانليجلو للتصميم الهندسي بجائزة 

طرابلس  )مركز  مشروعها  على  المنجزة  السكنية  المجمعات 
للمؤتمرات( الذي صمم ليعكس ما يحيط به من مسطحات خضراء 

في المدينة الليبية.

يربط  معلق  مشاة  جسر  وهو  هندرسون(  )امواج  مشروع  وفاز 
متنزه جبل فيبر بمتنزه تلة تيلوك بالنجا في سنغافورة بجائزة 
مشروع السياحة والسفر والمواصالت المنجز والذي وصفه عضو 
التخطيط في  التحكيم بيتر كالرك مستشار ورئيس لجنة  لجنة 

ملبورن باستراليا بأنه مشروع »ممتاز«.

للتصميم  اروالت  ايمر  شركة  المميزين  الفائزين  من  وكان 
المنجز  السياحي  المشروع  بفئة  فازت  التي  التركية  الهندسي 
السكني  المجمع  لمدينة صغيرة( وفئة  نموذجي  )متنزه  لمشروع 

المنجز عن مشروعها السكني )ماكسيمم هاوزز(.

المعــــــرض سلــــــط الضـــــــوء علــــــى الفــــــرص 
االستثمـــــــارية المحتملــــــــة فـــــي دول المنطقــــة
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ملف العدد

عقدا  تركية  وشركة  األردنية  الصناعية  المدن  مؤسسة  وقعت 
اإلستثمار  يعتبر  والذي  الصناعية  الموقر  مدينة  في  إستثماريا 
الثامن في المدينة بحجم إستثمار متوقع مقداره )5( ماليين دينار 
متخصص في الصناعات الغذائية اهمها مادة الشاي حيث سيعمل 

على توفير قرابة )50( فرصة عمل مختلفة. 

وفتيح  المجالي  عامر  المهندس  المؤسسة  عن  اإلتفاقية  ووقع 
دورماز عن الجانب التركي.

متانة  على  صريح  تأكيد  هو  اإلستثمار  هذا  بأن  المجالي  وأكد   

اإلقتصاد األردني وفاعلية القوانين اإلستثمارية فيه، مشيرا الى 
أن المؤسسة تعمل وعلى نحو مستمر لتطوير أداء عملها ضمن 
استرتيجية خاصة ينبثق منها خطط طويلة األمد ينبثق عنها نتائج 

وطنية ومؤسسية ناجحة .

الصناعية  الموقر  مدينة  في  الجديد  اإلستثمار  هذا  بأن  وأضاف 
الصناعي  للقطاع  المتنامي  األداء  إستمرارية  على  تأكيدًا  جاء 
كل  رغم  عام  بشكل  الصناعية  المدن  وفي  خصوصا  األردني 
العالمية واألوضاع اإلقليمية ويؤكد أفضلية  الظروف اإلقتصادية 
هذا القطاع اإلنتاجي في مواجهة المتغيرات اإلقتصادية وتخطي 

بحجـــــم 5 مالييــــن دينـــــار
استثمـــار تركــي كبيــر فــي الصناعات 
الغذائيــة بمدينــة الموقــر الصناعيــة

المجالـــــي: هــــذا اإلستثمـــــار تأكيــــد صريــــح 
علــــــــى متانـــــــة اإلقتصــــــــاد األردنــــــي

الفـــــــرص االستثماريــــــة
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األزمة  عن  نتجت  التي  الحالية  الظروف  ظل  في  خاصة  الصعاب 
القطاعات  مختلف  على  آثاراها  إنعكست  والتي  العالمية  المالية 
في  اإلستثمار  نحو  للتوجه  بارزًا  تحواًل  شكل  مما  اإلقتصادية، 
القطاعات الصناعية التي ستتصدر قائمة اإلستثمارات في المرحلة 

المقبلة.

األجدى  اإلستثمار  هو  الصناعي  اإلستثمار  أن  المجالي  وأكد  كما 
في ظل الظروف التي تجري حاليًا وأن مستقبل الصناعة مرتبط 
والضمانات  والحوافز  المزايا  عن  يبحث  الذي  المستثمر  برغبات 
كما أن اإلستثمار الصناعي له مردود طويل األمد، مشيرا الى أن 
المؤسسة تستقطب حاليا العديد من الطلبات اإلستثمارية الجادة 
ذات القيمة المضافة والتي تنظر الى اإلستثمار في المدن الصناعية 
كحافز ودعامة نجاح لها، مبينا أن نسبة اإلشغال في مدينة الموقر 
الصناعية بعد توقيع هذا اإلستثمار وصل إلى ما نسبته 24% من 
مساحة المرحلة األولى التي تم االنتهاء من اعمال البنية التحتية، 
حيث استقطبت المدينة العديد من االستثمارات المحلية والعربية 
والدولية، وتتركز هذه الصناعات  في القطاعات الغذائية والمعدنية 

واإلنشائية وغيرها.

وقال المجالي أن مؤسسة المدن الصناعية األردنية تسعى دوما 
نحو االرتقاء بالعمل والوصول الى أداء تنموي فعال ومتميز وعبر 
حزمة من اإلجراءات والسياسات والمحاور االقتصادية الرامية إلى 
تعزيز البيئة االستثمارية األردنية الجاذبة وتهيئة السبل الكفيلة 
بدعم إقامة المشاريع االستثمارية وضمان نجاحها واستمرارها في 
مدنها الصناعية، مشيرا في الوقت نفسه الى أن المؤسسة تمنح 
العمودي  التوسع  حرية  يعطيه  بما  المكان  إستقاللية  المستثمر 
واألفقي وأن قانون تشجيع اإلستثمار األردني قد أعطى الكثير من 

الحوافز لإلستثمارات وعلى إختالف جنسيتها.

وأشار إلى أن مدينة الموقر الصناعية  والتي انهت المؤسسة اعمال 
 )1178( تبلغ مساحتها  والتي  األولى  المرحلة  التحتية في  البنية 
الثالث من  الربع  ، قد باشرت ومنذ  دونما من أصل 2500 دونم 
العام الماضي بإستقطاب اإلستثمارات الصناعية ورغم تنوعها في 
مجاالت الخدمات التي تقدمها لإلستثمارات الصناعية وشموليتها 
وموقعها المميز على الطريق الدولي الذي يربط األردن بالعراق 
أقرت مؤخرًا مجموعة  المؤسسة قد  أن  إال  العربي،  الخليج  ودول 
 %40 و  األراضي  لبيع   %36 إلى  تصل  والتخفيضات  الحوافز  من 
ووضع  للمدينة  اإلستثمارية  البيئة  تعزيز  بهدف  وذلك  لإليجار، 
آلية تنشيط حركة االستثمار فيها بما يساهم في تعزيز بيئتها 
التنافسية، في ضوء األوضاع التي يمر بها  االستثمارية وقدرتها 
اإلقتصاد العالمي وللتخفيف على المستثمرين الصناعيين نتيجة 

تبعات األزمة المالية العالمية.

االستثمار  هذا  ان  دورماز  فتيح  الشركة   مدير  أشار  جانبه  من 
وقوانينه  األردن  بأن  المطلقة  القناعة  من  إيمانا  يأتي  الجديد 
اإلستثمارية ومزاياه اإلستثمارية وموقعه اإلستراتيجي، باإلضافة 
شكلت  قد  األردن  وقعها  التي  العديدة  التجارية  اإلتفاقيات  الى 

بمجملها المكان المناسب إلقامة هذا المشروع. 

وقال بأن مؤسسة المدن الصناعية إجتهدت كثيرا نتيجة لتراكم 
خبرتها الطويلة في خدمة مستثمريها وهذا كان أحد األسباب التي 
حفزت الشركة على اإلستثمار ضمن المدن الصناعية في األردن، 
حيث قامت بشراء )5000( م2 وسيتم البدء باألعمال فورأ وعلى 
فيما  أما   .2012 عام  منتصف  في  جميعها  تنتهي  مراحل  ثالث 
يتعلق بإختيار مدينة الموقر الصناعية إلقامة هذا المشروع، فأكد 
دورماز أنه وبعد دراسة معمقة واسس دقيقة جاء القرار بإقامة 
هذا االستثمار الكبير في هذه المدينة وذلك لتوفر البنية التحتية 

المطورة التي تملكها هذه المدينة من حيث توفر القدرة الكهربائية 
العالية الالزمة للمصانع، وتوفر المياه، ووجود محطة تنقية للمياه 
الصناعية، الى جانب توفر الخدمات االساسية والمساندة  المتمثلة 
بغرف صناعة، بنوك، مكتب عمل، أماكن للتخزين، وغيرها الكثير، 
اضافة الى اهم من ذلك كله توفر البيئة اآلمنة الستثمار الشركة. 

من  المقدمة  والقيمة  الكبيرة  التسهيالت  على  دورماز  وأثنى 
وباألخص  أي مشروع صناعي  الصناعية إلنجاح  المدن  مؤسسة 
األردن  في  لنا  مشروع  اول  يكون  بأن  نفخر  الذي  مشروعنا 

وباألخص في مدينة الموقر الصناعية.

دورمــاز: سيتم البدء باألعمال على 3
 مراحـــل تنتهــي في منتصف 2012
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ياســـر مـــول ... 
عنـــوان التســوق بأجـواء مريحــة وهادئة

استثمـــــارات متنـــــوعــــــة

العبـــــادي: سياستنـــــا هــــي عــــدم رفـــع أسعـــار المـــــواد 
االستهالكيـــة التـــي تهــــم المواطـــــن بشكــــل أساســـــي

المملكة،  في  شعبية  االكثر  االسواق  من  اليوم  بات  مول  ياسر 
نظرا لشدة اقبال المواطنين عليه وما يقدمه من مواد استهالكية 
مقدرة  مع  وتتالئم  تتناسب  تشجيعية  عروض  من  يطرحه  وما 

المواطن األردني.

والمحالت  المستودعات  جناحاته  في  يضم  الذي  مول«  »ياسر 
التجارية الضخمة، أخذ على عاتقه من بداية عمله بحسب مدير 
عام شركة الحسامي واخوانه/ ياسر مول »ياسر العبادي« توفير 

عليها  يعتمد  التي  االساسية  والتموينية  االستهالكية  المواد 
المواطن، ومن شتى االصناف ومختلف المصادر.

التي  السلع  اسعار  ان  لـ«النشامى«  حديث  خالل  العبادي  ويقول 
يقدمها المول دائما ما تكون في متناول ومقدرة المواطن، حيث 
االقتصادية  الظروف  االهتمام  بعين  واخذت  المول  ادارة  راعت 
للمواطن األردني ومقدرته المالية، لذلك فان أبرز ما يميز »ياسر 
واالسواق  بالموالت  مقارنة  االرخص  وأسعاره  عروضه  مول« 

التجارية االخرى.
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كانت  مول  ياسر  انشاء  فكرة  بدايات  أن  العام  المدير  ويؤكد 
العدسية  منطقة  في  ببقالة  القصة  بدأت  عندما   1977 منذ 
بين طريق فلسطين وعمان، ومن ثم توسع العمل في 1989 
حيث تم افتتاح سوبر ماركت صغير في منطقة البيادر، وتميز 
باالسعار الجيدة، وفي عام 2001 تم افتتاح مركز ياسر العبادي 
باالسعار  يتميز  الذي  )800م(،  بمساحة  للتسوق  وإخوانه 
والجودة، حتى جاء عام 2007 الذي تم االعالن فيه رسميا عن 
افتتاح ياسر مول وإخوانه بمساحة )2700 م( وبنفس االدارة 
بأرخص  السلع  توفير  التي تشدد على ضرورة  واالستراتيجية 

االسعار.

تتميز  التي  الملحمة  أهمها  االقسام،  العديد من  المول  ويضم 
اعلى  من  المتبلة  المنتجات  من  واسعة  تشكيلة  بتقديم 
شعار)  تحت  ذلك  كل  المقدمة،  والخدمة  والجودة  المواصفات 
بتوفير  بدوره  يتميز  الذي  االلبان  وقسم  صح(،  لحمتك  إشتر 
العالية  الجودة  ذات  واألجنبية  العربية  األجبان  أنواع  جميع 

والطازجة يوميًا.

كما ويضم المول قسم االسماك، حيث يقدم األسماك الخليجية 
والمصرية الطازجة يوميًا، وقسم الخضار والفواكة تحت شعار 
بتوفير  يقوم  حيث  المخبز،  وقسم  ودائما طازجة،  أوال  الجودة 
العربي واإلفرنجي والموالح والكيك، اضافة  الخبز  أنواع  جميع 

الى قسم المقبالت، والمنظفات، المحمص.

لدى  الشرائية  النزعة  يشبع  مول  ياسر  ان  العبادي  ويضيف 
العديد من المواطنين من خالل توفيره جميع المواد واالحتياجات 
االستهالكية والترفيهية، فهو يشهد نموًا واسعًا من خالل زيادة 
االقبال عليه، االمر الذي يشير الى مدى ثقة مرتاديه بالمنتجات 
واالسواق  الموالت  مع  مقارنة  يقدمها  التي  واالسعار  والسلع 

التجارية االخرى.

خالل  ازداد  مول  ياسر  على  المواطنين  اقبال  ان  الى  ويشير 
السنوات الماضية وأصبح يجمع جميع فئات المجتمع، ولم يصبح 
مرتادوه حكرًا فقط على طبقة معينة من المواطنين كما هو 
حاصل في االسواق التجارية االخرى. وشدد العبادي على حرص 
االرخص  هي  بأسعار  السلع  أصناف  كافة  توفير  على  المول 
مقارنة بالموالت االخرى، كما وان سياسته تتجه دائما الى عدم 
اللجوء لرفع سعر أي من المواد االستهالكية التي تهم المواطن 

بشكل أساسي على النقيض من الموالت االخرى المنافسة.

وأكد أنه وعلى الرغم من اهتمام ادارة ياسر مول على توفير 
الحالي  الوقت  في  يتجه  أنه  اال  االستهالكية،  المواد  كافة 
المنزلية  المواد  وطرح  توفير  في  أكبر  بشكل  التوسع  الى 
منها،  النسائية  خاصة  االلبسة  قسم  الى  اضافة  والكهربائية، 

اضافة الى االحتياجات التي تلبي حاجات االطفال.  

في المقابل كشف العبادي أن الموالت واالسواق التجارية في 
الوقت الحالي تتنافس فيما بينها بتقديم مختلف السلع وجودتها 
االسعار  عن  تبحث  اصبحت  حيث  تطرحها،  التي  واالسعار 
المعتدلة للمواد بهدف استقطاب عدد اكبر من المواطنين في 

المملكة مما ولد حالة من المنافسة في اسواق المملكة.

ويؤكد ان ما يميز ياسر مول عن غيره، ليس فقط ما يقدمه 
الخاص  واالسلوب  الخدمة  نوعية  بل  استهالكية،  مواد  من 
االدارة  والمستهلك، حيث حرصت  الزبائن  به مع  يتعامل  الذي 
على توفير جميع الخدمات المميزة اضافة الى عنصري االمان 
والرفاهية، بشكل يرضي العميل ويحقق جميع رغباته، مشيرا 
الى ان هذه الخدمات عملت على استقطاب المزيد من الزبائن 

الجدد، اضافة الى تشجيعه المستهلك على العودة من جديد.

العمرية، ومن خالل  فئتة  المواطن مهما كانت  أن  الى  ويشير 
المول فانه سيشعر براحة كبيرة، وذلك  تجواله والتسوق في 
التي  االقسام  وجمالية  الشاسعة،  ومساحته  حجمه  ضوء  على 
رغبة  تحاكي  خدمات  من  يوفره  ما  الى  اضافة  منها،  يتكون 
وجمالية  مثالية  باجواء  يشعر  سوف  فالمتسوق  المستهلك، 

مميزة.



100

2.3 مليــــون دينـــار صافـــي أربــاح
»التأمين األردنية« لنهاية الربع الثالث

بلغ صافي أرباح شركة التامين األردنية حتى نهاية الربع الثالث 
من العام الحالي حوالي 2,3 مليون دينار في الوقت الذي بلغت 

ارباحها قبل الضريبة للفترة ذاتها حوالي 2,5 مليون دينار.

وبحسب النتائج المالية للشركة للشهور التسعة من العام 2010، 
فقد ارتفع مجموع ايرادات الشركة ليبلغ حوالي 18,1 مليون دينار 
الماضي 2009،  العام  ذاتها من  للفترة  مقابل 18 مليون دينار 
االقساط  اجمالي  في  زيادة  تحقيق  الشركة  استطاعت  حيث 
المكتتبة لتبلغ حوالي 28,5 مليون دينار مقابل حوالي 27 مليون 
دينار لنهاية الربع الثالث من العام الماضي نتج عنها أرباح فنية 
االستثمارات  نتائج  أن  المالحظ  ومن  دينار،  مليون   3,8 بلغت 

المالية الزالت تلقي بظاللها على النتائج النهائية للشركة.

المالية الى ان مجموع موجودات الشركة لغاية  البيانات  وأشارت 
نهاية الربع الثالث من 2010 بلغت حوالي 67 مليون دينار، في 
الوقت الذي بلغ مجموع استثماراتها للفترة ذاتها من العام الحالي 

حوالي 47,5 مليون دينار.

التامين األردنية عماد عبد الخالق أن  العام لشركة  وقال المدير 
وعلى  المالية،  مالءتها  على  حافظت  الفترة  هذه  خالل  الشركة 
الى  الشركة  ادارة  عمدت  للعمالء، حيث  المقدمة  خدماتها  جودة 
متطلبات  مع  تتالءم  التي  واالجراءات  الخطوات  من  جملة  اتخاذ 
المرحلة والوضع االقتصادي العام الذي ما زال تحت تأثير تداعيات 

االزمة المالية- االقتصادية العالمية.

في  ساهمت  حيث  ضرورية،  كانت  الخطوات  هذه  أن  وأضاف 
واالستمرار  التنافسية  وقدرتها  الشركة  اداء  متانة  على  الحفاظ 
في تقديم الخدمات التأمينية المتطورة للعمالء، حيث استطاعت 
رغم  السوق  في  المرموقة  مكانتها  تأكيد  األردنية«  »التامين 

صعوبة التحديات المفروضة.
 

كافة  بتقدم  التزامها  ستواصل  األردنية«  »التامين  أن  وأكد 
والمضي  عالية،  ومصداقية  بمهنية  للعمالء  التأمينية  الخدمات 
قدما في تنفيذ برنامجها التنفيذي وخططها المستقبلية وتحقيق 

المزيد من النجاح لتحقيق أهدافها االستراتيجية. 

اإلستثمـار فــي التأميــــــن

عبـــد الخالــق: الشركــة 
قامت باتخاذ جملـة مــن 
االجـراءات التــي تتــالءم
مــع الوضــع االقتصـادي
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2.4 مليـــون دينــــار أربـــاح »الشرق 
العربــي للتأميــن« فـــي الربع الثالث

الضريبة  بعد  للتأمين  العربي  الشرق  شركة  أرباح  صافي  بلغ 
لغاية نهاية الربع الثالث من العام  2,4 مليون دينار مقارنة مع 
2,1 مليون دينار بنسبة نمو 12 بالمئة عن العام السابق 2009.

عصام  للتأمين  العربي  الشرق  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
عبد الخالق أن النتائج المالية للشركة أشارت الى انها قدمت أداء 
نتائج  تحقيقها  عبر  العام  هذا  خالل  المقاييس  بكل  استثنائيًا 
مليون   3,45 مقدارها  فنية  أرباحًا  حققت  حيث  متميزة،  مالية 
دينار خالل نهاية الربع الثالث من العام مقابل 3,21 مليون دينار 
في العام السابق، وارباحا قبل الضريبة بلغت  3,13 مليون دينار 

مقارنة ب 2,88 مليون دينار خالل عام2009. 

وأضاف ان الشركة استطاعت زيادة األقساط المكتتبة خالل هذه 
مليون  مع 34,3  مقارنة  دينار  مليون  بلغت  38,1  الفترة حيث 
دينار للعام 2009 بزيادة مقدارها 3,6 مليون دينار أردني بنسبة 
نمو بلغت 10,5 بالمئة عن العام السابق، كما زادت الموجودات 
في  دينار  مليون   41,5 مع  مقارنة  دينار  مليون   47,2 لتصبح 
نهاية العام السابق بنسبة نمو بلغت 13,5بالمئة، وزادت حقوق 
المساهمين لتصبح 19,3 مليون دينار مقابل 16,9 مليون دينار 

في نهاية العام السابق بنسبة نمو بلغت 13,5 بالمئة. 

لتصبح  الصافية  الفنية  االحتياطات  فيه  زادت  الذي  الوقت  وفي 
العام  نهاية  في  دينار  مليون   13,5 مقابل   دينار  مليون   17,2
السابق بنسبة نمو بلغت 27%، فقد بلغت الموجودات الثابتة 4,8 
مليون دينار بعد شراء المبنى الجديد مقابل 0,6 مليون دينار في 

نهاية العام السابق.

وقال عبد الخالق أن النتائج المالية التي حققناها خالل هذا العام 
تحقيق  الشركة  ستواصل  بحيث  والتميز،  بالعطاء  مليئة  جاءت 
المقبل  العام  األرباح خالل  كبير في  ونمو  فائقة  أداء  مستويات 
وما بعده، وهو ما يستند إلى الخطة اإلستراتيجية التي تعتمدها 
»الشرق العربي للتامين« لتعزيز عملياتها ودخول أسواق جديدة 

وطرح حزمة من منتجات وبرامج تأمينية مبتكرة ومتميزة. 

وأكد أن نمو أنشطة الشركة سيستمر بصفة مطردة على مدى 
االثني عشر شهرًا المقبلة. 

توسعة  في  تتمثل  الشركة  إستراتيجية  ان  الخالق  عبد  وكشف 
النطاق الجغرافي ألعمالها وتنويع مصادر الدخل وقائمة منتجاتها 
في  المتاحة  الفرص  من  لالستفادة  المجال  يتيح  بما  وخدماتها، 

أسواق التأمين.

عبــــد الخالـــق: الشركة 
ستواصــل تحقيق النمـو 
باألربـــــــاح فــي 2011 
ودخـول أسـواق جديـــدة
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»األردنيــة الفرنسيــــة للتأميــن« ... 
التفـــــاؤل فـــــي العمــــل

أكد ان شركات التأمين تعاني جملة من التحديات والصعوبات التي 
ما  الذي  الوقت  في  االنجازات،  تحقيق  دون  وتحول  عملها  تعيق 
زالت تداعيات االزمة المالية – االقتصادية العالمية تؤثر سلبا على 

الشركات العاملة في القطاع.

فقد طالب المدير العام للشركة األردنية الفرنسة للتأمين الدكتور 
حماية  في  أكبر  دور  بلعب  األردنية  التامين  هيئة  زعرب  وليد 
الشركات العاملة في القطاع، حيث دعاها للعمل على تحرير السوق 

والعمل بشكل يشابه ويتالئم مع طبيعة االقتصاد الوطني الحر. 

تحرير  التأمين  هيئة  على  أن  لـ«النشامى«،  حديثه  خالل  وقال 
البحري  مثل  التامينات  أعمال  بباقي  أسوة  السوق  في  العمل 
والنقل، الطبي، والحريق والمركبات، والطيران، الممتلكات، مشددًا 
في الوقت نفسه على ضرورة تشجيع المنافسة ما بين الشركات 
في جميع أنواع التامينات التي تطرحها، كون االقتصاد األردني هو 
اقتصاد حر يشجع العمل المفتوح والحر مما سيعمل على تعزيز 

المنافسة بين جميع الشركات العاملة في القطاع.
واضاف من أكبر المعيقات التي تواجه عمل شركات التامين األردنية 

هو موضوع التامين االلزامي الذي فرضته هيئة التامين األردنية.

وبناء على ذلك فقد أشار زعرب الى أنه يعارض رفع أسعار التامين 
التغطيات  مع  يتماشى  ال  االلزامي  التأمين  قسط  الن  االلزامي، 
الممنوحة للمواطن، وعليه فانه ال بد من تحرير العمل في السوق 

وجعل شركات التامين أكثر تنافسية مع بعضها البعض.

وفيما يتعلق بالنتائج المالية للشركة لغاية نهاية الربع الثالث من 
للتأمين  الفرنسية  األردنية  الشركة  أرباح  ان  زعرب  اكد  العام، 
متواضعة اسوة بباقي شركات التامين األردنية العاملة في القطاع 
بسبب استمرار تأثرها بتداعيات االزمة المالية – االقتصادية العالمية.

واضاف ان أرباح معظم شركات التأمين لهذا العام كانت متواضعة، 
كون عوائد استثماراتها لم تعد عليها باالرباح الكبيرة، وذلك بسبب 

استمرار تأثرها بتداعيات االزمة المالية العالمية.

الفرنسة  األردنية  الشركة  عمل  اساس  هو  التفاؤل  ان  واكد 
للتأمين، حيث سيتم العمل خالل العام المقبل 2011 على تحسين 
بعودة  التوقعات  ظل  في  االستثمار  وعوائد  عام  بشكل  االداء 
االنتعاش الى السوق واالقتصاد بشكل عام، وذلك لتحقيق الزيادة 

في االرباح.

زعــــرب: يدعــو هيئــة 
التأميـن إلـــى تحريـــر 
التاميــــن اإللــــــزامي 
وتعزيـــــز المنافســــة 
بيــــــــن الشركــــــات

اإلستثمـار فــي التأميــــــن
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403 الــــف دينـــار أربــــاح
 »األولى للتأمين« في الربع الثالث

بلغ صافي أرباح شركة األولى للتأمين بعد الضريبة لغاية نهاية 
الربع الثالث من العام 403,679 الف دينار في الوقت الذي حققت 

فيه أرباحا قبل الضريبة بلغت 557,529 الف دينار.

وقال المدير العام لشركة األولى للتأمين علي الوزني أن النتائج 
المالية للشركة أشارت الى انها قدمت أداء متوازنًا رغم الظروف 
أعلى  ضمن  الشركة  مرتبة  جاءت  حيث  الصعبة،  االقتصادية 
خمس شركات تامين من حيث تحقيق االرباح خالل الربع الثالث 

من هذا العام.

حيث  بااليرادات،  ارتفاع  تحقيق  استطاعت  الشركة  ان  وأضاف 
الحالي حوالي   العام  الثالث من  الربع  ايراداتها خالل  بلغ مجموع 
3,8 مليون دينار مقابل 2,2 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 
األقساط  زيادة  فيه  حققت  الذي  الوقت  في   ،2009 الماضي 
المكتتبة خالل هذه الفترة حيث بلغت 9,5 مليون دينار مقارنة 
الماضي  العام  ايلول من  لغاية 30  دينار  مليون  مع حوالي 7,3 

.2009

العام  من  الثالث  الربع  نهاية  لغاية  موجوداتها  مجموع  وبلغ  كما 
حوالي  بلغت  البنوك  لدى  وودائع  مليون،   29,1 حوالي  الحالي 

14,5 مليون دينار.
 

وقال الوزني انه ورغم الظروف االقتصادية الصعبة التي احاطت 
تحقيق  استطاعت  الشركة  ان  اال  األردني،  التامين  قطاع  بعمل 
االرباح المالية متجاوزة بذلك العديد من شركات التأمين االخرى، 
وثقة  االردني  السوق  في  الشركة  قوة  الى  يشير  الذي  االمر 

العمالء بها.

واضاف أن النتائج المالية للشركة كانت ضمن التوقعات والخطة 
التي رسمتها الشركة لنفسها لهذا العام، مشيرا الى انها ستعمل 
في  وستستمر  المقبل،  العام  خالل  أرباحها  زيادة  على  جاهدة 
السوق،  في  لعريقة  سمعتها  على  مستندة  االنجازات  تحقيق 
والتي  للشركة  العامة  االستراتيجة  في  قدما  السير  الى  اضافة 
االقتصادية  الظروف  رغم  الحالي  العام  خالل  نجاحها  اثبتت 

الصعبة. 

الوزنــــي: الشـــركـــة 
قدمـــت اداءًا متـــوازنًا 
رغم صعوبـة المرحلــة
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ملف العدد

تعتبر من أبرز شركات التأمين األردنية، التي تقدم مختلف 
على  جاهدة  وتعمل  المطلوبة  التأمينية  الخدمات  انواع 
التطور  حركة  تواكب  خدماتها  لتبقى  جديد  كل  اضافة 

العالمية في قطاع التامين.

برسوخ  تتميز  التي  للتأمين«  االوسط  الشرق  »شركة 
االقتصاديه،  االوضاع  مع  التكيف  على  وقدرتها  جذورها 
رجائي  الدكتور  التنفيذي  رئيسها  وبحسب  اليوم  هي  ها 

أعمالها  في  والنمو  االنجازات  تحقيق  واصلت  الصويص 
وتوفير خدماتها حتى باتت تحتل الصدارة والريادة في هذا 

القطاع. 

وقال خالل حديث لـ«النشامى« انه استنادا الى لغة االرقام، 
فان النتائج  المالية النصف سنويه للشركه جيده جدًا، حيث 
وصلت نسبة النمو في االقساط المكتتبه حوالي 18% وفي 
االرباح المعلنه بعد الضريبه 16% مقارنه مع الفترة ذاتها 

من العام الماضي.

»الشـرق االوسـط للتأمين«... 
الصــــدارة فـــي قطــــــاع التأميـــــن

الصويـــــــص: األزمــــــة الماليـــــــة العالميـــــــــة 
لـــم تؤثـــر علـــــــى القطــــــاع بشكــــل مباشــــــر

اإلستثمـار فــي التأميــــــن
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18% نمـــــــو االقســـــاط
المكتتبـــه للنصــــف األول

وأضاف أن هذه النسب المرتفعة تفوق بمعدالتها نظيرتها 
تميز  للشك  مجال  يدع  ال  بما  وتؤكد  السوق،  في  الحاصلة 
كافة  مع  التكييف  على  وقدرتها  جذورها  ورسوخ  الشركه 
االوضاع االقتصاديه، مشيرا الى أن الشركه أكدت صدارتها 
في مجال التأمين من خالل البنوك Bancassurance حيث 
العربي  المصري  العقاري  البنك  مع  جديدا  عقدا  وقعت 
البنك وفروعه  المختلفه من خالل  التأمين  لتقديم خدمات 
تقدم  اليوم  اصبحت  الشركه  فان  لذلك  المملكه،  في 
خدماتها التأمينيه من خالل: بنك عوده وبنك القاهره عمان 

وبنك HSBC والبنك العقاري المصري العربي. 

العالمية  االقتصادية   – المالية  االزمة  لتأثير  قراءته  وحول 
تأثيرها  األزمة كان  ان  الصويص  أكد  التأمين،  على قطاع 
بشكل غير مباشر كما وانه لم يكن هناك  تأثير سلبي كبير 
على حجم سوق التأمين االردني، لذلك فان اقساط التأمين 
العام  االولى من هذا  أشهر  الستة  ارتفعت خالل  االجماليه 
الماضي،  العام  من  ذاتها  الفترة  من  مقارنه   %12 بنسبة 
وهذا مؤشر واضح على عدم وجود تراجع في حجم االعمال 

التأمينيه.

في  السلبيه  المؤشرات  بعض  هناك  ان  أكد  المقابل  لكن 
النمو  معدالت  على  تأثير  لها  كان  عام  بشكل  االقتصاد 
المستهدفه في بعض قطاعات التأمين، مشيرا الى أن قطاع 
التأمين سيستمر خالل الفترة المقبلة بتقديم مختلف أنواع 
وتفاوت  فوارق   وجود  مع  السوق،  في  المطلوبه  التأمين 

باالداء من شركة الخرى.

وطريقة  التامين  شركات  تقدمها  التي  االسعار  وحول 
الشرق  لشركة  التنفيذي  الرئيس  كشف  عملها،  وأسلوب 
القطاع  في  العاملة  الشركات  جميع  ان  للتأمين،  االوسط 
للشركات  تسمح  ال  بحيث  التأمين  هيئة  لرقابة  تخضع 
كما  التأمين،  أنواع  من  نوع  أي  اسعار  رفع  على  باالتفاق 
الشديدة  فـالمنافسه  القطاع،  هذا  في  العمل  سير  وتنظم 
ايضا  ينطبق  ما  وهذا  القطاع  في  العمل  تحكم  التي  هي 

على تأمين السيارات الشامل. 

وأشار الى أن التعليمات االخيرة التي اصدرتها هيئة التأمين 
الخاصة بأسعار التأمين االلزامي، تم تطبيقه بشكل كامل 
من قبل الشركات، حيث الزمتها هذه التعليمات بزيادة حدود 
بتخفيض  والزمتها  كما  الهيئة  حددتها  بمبالغ  مسؤولياتها 
التأمينيه  السنة  عن  نتائجه  حسن  يثبت  لمن  االسعار 
السابقه، اضافة الى انها سمحت للشركات بزيادة اسعارها 
او  مسؤولياتها  حدود  زيادة  مقابل  الهيئة  حددتها  بنسب 
التأمينيه  السنه  خالل  حوادث  ارتكب  أنه  يثبت  من  مقابل 

السابقه.

المؤتمر  االردن  باستضاف  الصويص  أشاد  اخرى  جهة  من 
قصر  في  عقد  الذي  للتأمين  العربي  العام  لالتحاد  العام 

المؤتمرات في البحر الميت خالل شهر أيار الماضي. 

وقال ان االتحاد االردني لشركات التأمين استطاع ان يوفر 
بكل  ينجح  حتى  يلزمه  ما  جميع  الضخم  المؤتمر  لهذا 
المقاييس، االمر الذي انعكس على حجم المشاركة الهائل، 
حيث وصل عدد الحضور الى ما يجاوز 1600 شخص وهو 

ما لم يصل اليه أي من المؤتمرات السابقه لالتحاد. 

وأضاف ان هذا المؤتمر الذي انعقد في منطقة البحر الميت 
عالميا،  وأبرزها  السياحية  المناطق  أجمل  من  تعتبر  التي 
الدول  للمشاركين ومواطني  شكل فرصة كبيرة وحقيقية 
المملكة  في  السياحة  واقع  على  أكثر  للتعرف  المختلفة 
وزيارة المناطق السياحية واالثرية االخرى في األردن مثل 
زيارة »البترا« احدى عجائب الدنيا السبع، اضافة الى جرش 
وغيرها، االمر الذي سيساعد في ترويج األردن عالميا على 
على  بالمنفعة  يعود  وبما  لالستثمار  جاذبة  منطقة  انه 

القطاع بشكل عام.
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118.9   ألف دينــار أرباح »اليرموك 
للتأميــــن« لنهايــة الربــع الثالـث

أبو الراغـب : عملية االندماج ما بين الشركات اصبحت مطلبًا حتميًا 
وعلـــى هيئــة التأميــن دعمه ووضع األنظمة والتشريعات الالزمة

بلغ صافي أرباح شركة اليرموك للتأمين حتى نهاية الربع 
الثالث من العام الحالي 118,972 ألف دينار في الوقت الذي 

بلغت أرباحها قبل الضريبة 121,445 ألف دينار.

علي  حسن  للتأمين  اليرموك  لشركة  العام  المدير  ونحدث 
أبو الراغب عن النتائج المالية للشركة للفترة الممتدة منذ 

بداية العام الحالي 2010 ولغاية نهاية شهر أيلول ، بقوله 
إيراداتها  مجموع  في  زيادة  تحقيق  استطاعت  الشركة  أن 
 406 خسائر  مقابل  دينار  ألف   404 حوالي  لتبلغ  الفنية 
ألف دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، كما واستطاعت 
لتبلغ حوالي  المكتتبة  الزيادة في إجمالي األقساط  تحقيق 
6,1 مليون دينار لنهاية الربع الثالث من العام الحالي مقابل 

اإلستثمـار فــي التأميــــــن
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4,2 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2009 . وكان هذا 
ثمارًا لسياسة الشركة اإلنتاجية التي اتبعتها واستقطابها 
تأمينية  إدخال منتوجات  التي عملت على  الفنية  للخبرات 

جديدة .

مجموع  ارتفع  فقد  للشركة  المالية  النتائج  وحسب 
موجودات »اليرموك للتأمين« لغاية نهاية أيلول من العام 
دينار مقارنة مع  مليون  إلى حوالي 14,7  الحالي 2010 
13,2 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي 2009 .

ما  االندماج  أهمية  على  الراغب  أبو  شدد  أخرى  جهة  من 
اإليجابي  األثر  له  سيكون  حيث  التأمين،  شركات  بين 
الكبير على أداء قطاع التأمين األردني بشكل كبير ، بحيث 
خالله  من  تستطيع  للشركات  قوية  مالية  مراكز  سيخلق 
االقتصادي  الوضع  ومتطلبات  األزمات  مع  أكثر  التكيف 
الذي بات اليوم غير مستقر كما أن االندماج يشكل حماية 
لحقوق المساهمين وحملة بوالص التأمين باإلضافة إلى 
أنه يتيح لشركات التأمين القوة في العمل وتوسيع طاقتها 
السوق  في  والدخول  عليها  المؤمن  لألخطار  االستيعابية 
إلى  للوصول  الطريق  يمهد  الذي  األمر  مباشر  بشكل 
األهداف المطلوبة بطرق سليمة، حيث تتيح هذه العملية 
للشركات الجديدة »الحديثة« االستفادة من تجارب وخبرات 
االندماج أصبحت  فإن عملية  لذلك   ، العمل  سابقاتها في 
الحفاظ  اجل  من  اتباعه  يجب  ونهجًا  حتميًا  متطلبًا  اليوم 
أكدته  ما  وهذا   . التأمين  بقطاع  العمل  استقرار  على 
النتائج اإليجابية التي حققتها الشركات التي اندمجت عام 

. 1987

شركات  تعامل  طبيعة  عن  بالحديث  الراغب  أبو  وينتقل 
هي  وما  العالمية  المالية  األزمة  مع  األردنية  التأمين 
المتطلبات التي يجب توفرها في شركات التأمين ، خاصة 

تلك حديثة اإلنشاء .

وقال أن شركات التأمين يجب عليها أن تكون مستندة إلى 
يفرضها  التي  التحديات  جميع  لمجابهة   ، قوي  مال  رأس 
رأس  تمتلك  التي  فالشركات   ، الجديد  االقتصادي  الواقع 
أعباء األخطار  أن تتحمل  فإنها تستطيع  مال قويًا وكبيرًا 

التي تواجهها أو التي تتعرض لها ، وهي كثيرة هذه األيام.

في المقابل شدد على دور هيئة التأمين »البالغ األهمية« 
خاصة خالل هذه الفترة ، حيث برزت مدى أهميته خالل 
السنوات القليلة الماضية والتي اندلعت فيها األزمة المالية 
العالمية والتي بدورها تحولت إلى أزمة اقتصادية شاملة 
دول  لمعظم  االقتصادية  الحياة  مفاصل  جميع  ضربت 

العالم وإصابة بعضها بالشلل التام .

تنظيم  على  تأسيسها  منذ  قامت  التامين  هيئة  إن  وقال 
واألنظمة  القوانيين  إصدار  خالل  من  القطاع  وترتيب 
والتعليمات المنظمة لعمل شركات التأمين في المملكة ، 
بين  ما  العالقة  المسؤولة مباشرة عن  الجهة  تعتبر  حيث 

الشركات والعمالء وحماية حقوق الطرفين .
أن هنالك بعض  إال   ، الهيئة  أهمية هذه  لكن على ضوء 
بسبب  السنوات  هذه  خالل  تكشفت  والتي  عليها  المآخذ 
تأثر القطاع بتداعيات األزمة المالية – االقتصادية العالمية 
، وهو ميولها الواضح باتجاه العميل على حساب شركات 
القطاع  هذا  احتياجات  مراعاة  عليها  يجب  حيث   ، التأمين 
الحاق  على  ستعمل  التي  الشركات  »استنزاف«  ووقف 
الخسائر المالية بها ، كما وأن مطالبة وإصرار الهيئة على 
الشركات اكتتاب التأمين اإللزامي بأسعارها التي تفرضها 
والتي ال تتناسب مع األضرار التي تقوم الشركات تعويض 

عليها .

اتجاه  أكبر  دور  بلعب  التأمين  هيئة  الراغب  أبو  وطالب 
األنظمة  ، من خالل إصدار  القطاع  العاملة في  الشركات 
السوق  في  الشركات  أعمال  لضبط  الصادرة  والتعليمات 
إلى  مشيرًا   ، والفنية  المالية  امكانياتها  مع  يتناسب  بما 
والعمالء  الشركات  مصالح  حماية  على  سيعمل  هذا  أن 
طالب  قد  الموقر  الوزراء  مجلس  أن  إلى  باإلضافة   ، معًا 
بين  ما  لالندماج  الالزمة  التصورات  بوضع  التأمين  هيئة 
قادرة  أجل خلق شركات قوية  التأمين وذلك من  شركات 
متوازيًا  وحماية مصالحهم  للعمالء  الخدمات  تقديم  على 

ذلك مع تحقيق الربحية للمساهمين وحماية حقوقهم .
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على  العالمية  االقتصادية   – المالية  االزمة  تاثير  أن  أكدت 
على  االول  شقين  على  سيكون  األردني  التامين  قطاع 
المدى القريب والثاني على المدى البعيد، في الوقت الذي 
أشارت الى أن الشركة ستركز في عملها على زيادة اإلنتاج 

ألنواع التأمين ذات العائد الفني المجدي.

لشركة  العام  المدير  أكدت  »النشامى«  مع  لقائها  وخالل 
انه وبعد  للتامين د. النا بدر  العربية االوروبية  المجموعة 
مرور ما يقارب العامين على اندالع األزمة المالية العالمية، 
على  المباشرة  وغير  المباشرة  ونتائجها  تأثيرها  أن  اال 
فالمستوردات  باديًا،  مازال  األردني  االقتصادي  النشاط 
انخفضت التي بدورها أدت إلى إنخفاض أقساط التأمينات 

المجموعة العربية األوروبية للتأمين« .. 
شعارهــا التميــز واالستمـــرار في التقــدم

بــــدر: موجــــودات الشركـــة ثابـتـــة قويـــــة ولديهـــا مـــا 
يزيـــد عـــــن عشــــرة مالييــــــن دينـــــار فــــي البنـــــوك

اإلستثمـار فــي التأميــــــن
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جديدة،  إنشائية  مشاريع  طرح  وعدم  وتجميد  البحرية 
إضافة  الهندسية،  التأمينات  على  سلبًا  تأثيرها  وبالتالي 
تشكل  كانت  والتي  االستثمارات  على  العائد  إنعدام  إلى 

دعمًا ومساندة للعائدات الفنية.

وفيما يلي نص اللقاء:

* ما هو تأثير االزمة المالية العالمية على
قطاع التامين األردني؟

االزمة  هذه  تأثير  ان  الى  تشير  التوقعات  جميع  ان   -
وسيكون  محدودة  غير  لفترة  سيبقى  التأمين  قطاع  على 
القصير  المدى  على  اما  والبعيد،  القصير  المديين  على 
أنواع  لبعض  األقساط  بإنخفاض  تأثيرها  فسينحصر 
شركات  لمعظم  اإلجمالية  األرباح  وإنخفاض  التأمين 
 2010 لعام  النصف سنوية  النتائج  أظهرت  التأمين، حيث 
أن إثنتي عشرة شركة حققت أرباحًا متواضعة بينما خمس 
عشرة شركة منيت بخسائر، كما وأن نتائج إجمالي السوق 

كانت خسارة بمقدار 2ر1 مليون دينار بعد الضرائب.

خالل  من  سيكون  تأثيرها  فإن  البعيد  المدى  على  أما 
التركيز بشكل أكبر على األرباح الفنية على حساب أرباح 
وفي  الفرد،  دخل  مستويات  تراجع  وان  كما  االستثمارات، 
التباطؤ االقتصادي الذي يمر فيه األردن سوف يكون  ظل 
له األثر األكبر على اإلنفاق على خدمات التأمين وخصوصًا 
الفردية  المنتجات  وبعض  الفردية  الحياة  تأمين  منتجات 

األخرى غير اإللزاميـة.

التامين  شركات  تساعد  ان  يتوقع  التي  الجهة  فان  وعليه 
هذه  تداعيات  بوجه  والوقوف  المجابهة  على  األردنية 
االزمة الطاحنة، هي هيئة التأمين وليس االتحاد األردني 
لشركات التأمين، وذلك من حيث سن القوانين والتعليمات.

* وما تأثير االزمة على الشركة؟

-  إن وضع الشركة »المجموعة العربية االوروبية للتامين« 

من كافة النواحي خاصة المالية منها قوي على الرغم من 
الى  تحولت  والتي  العالمية  المالية  االزمة  تأثير  استمرار 
بالقوة  يتّسم  المالي  فالوضع  شاملة،  اقتصادية  أزمة 
البنوك يزيد عن  لدى  لديها نقد كبير  زال  والمالءمة، فما 
عشرة ماليين دينار، كما وتم مؤخرًا شراء بناية للشركة 
وحصلت  كذلك  مميز،  موقع  في  لها  الدائم  المقر  لنكون 
الشركة على تصنيف +BD من Standard & Poor للسنة 
التي  القوة  نقاط  على  أكدت  حيث  التوالي،  على  الثالثة 
والتقدم  التميز  التي استطاعت تحقيق  الشركة  بها  تتمتع 
شركات  وأفضل  أقوى  من  لتصبح  األردني  السوق  في 

التأمين.

لذلك فان الشركة تتمتع بسيولة عالية وكفاية رأس مال 

ستساعدها  قويـة  ثابتة  وموجودات  صحيحة  واحتياطيات 
من  المزيد  وتقديم  برامجها  في  قدما  المضي  على 

للعمالء. الخدمات 

* هل هنالك من برامج وخطط مستقبلية
للشركة؟ وضعتموها 

- نعم فالشركة ستركز في عملها على زيادة اإلنتاج ألنواع 
جديدة  منتجات  وطرح  المجدي،  الفني  العائد  ذات  التأمين 
في  واإلستمرار  األردني  السوق  متطلبات  مع  يتناسب  بما 
إلى  اإلنتقال  الى  اضافة  الحالـي،  الكادر  وتأهيل  تدريب 

المقر الدائم مطلع العام المقبل.

األزمـــــة الماليـــــة 
سينحصــــر تأثيـــرها علــــى 
القطــــاع علــــــى المدييــن 

القريـــــب والبعيــــد
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255 ألـــف دينـــار أربـــاح »التأميــن 
العامـــة العربيــــة« للربـــع الثالــث

بلغ صافي أرباح شركة التأمين العامة العربية لغاية نهاية الربع 
الثالث من العام 255 ألف دينار.

وقال المدير العام لشركة التأمين العامة العربية يعقوب صوالحة 
ان النتائج المالية للشركة للشهور التسعة االولى من العام 2010  
أشارت إلى تحقيق ارتفاع في مجموع االيرادات لتصل الى حوالي 
5 ماليين دينار مقابل حوالي 4,4 مليون دينار للفترة ذاتها من 
اجمالي االقساط  الماضي 2009، بحيث حققت زيادة في  العام 
 7,5 حوالي  مع  مقارنة  دينار  مليون   8,7 حوالي  لتبلغ  المكتتبة 

مليون دينار للربع الثالث من العام الماضي.

موجوداتها  مجموع  في  الزيادة  تحقيق  الشركة  واستطاعت  كما 
لغاية نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل الى حوالي 18,3 
ذاتها من  للفترة  دينار  مليون   16,9 مقابل حوالي  دينار  مليون 

العام الماضي 2009.

االزمة  مع  بنجاح  التعامل  استطاعت  الشركة  ان  صوالحة  وقال 

التأمين  قطاع  على  مباشر  بشكل  أثرت  والتي  العالمية  المالية 
مع  مقارنة  جيدة  مالية  ارباح  بتحقيق  نجحت  حيث  األردني، 
للشركة  الثقة  ما يعطي  السوق، وهو  اخرى عاملة في  شركات 

في عملها للسنوات المقبلة.

العربية  العامة  التأمين  شركة  عمل  وخطة  تطلعات  ان  واضاف 
واالستمرار  السوقية،  حصتها  بزيادة  تتمثل  المقبلة،  للمرحلة 
المحفظة  وتنويع  للعمالء،  التأمينية  الخدمات  أفضل  تقديم  في 
من  المجتمع،  تجاه  مسؤولياتها  تحمل  في  واالستمرار  التأمينية 

خالل تشجيع ودعم بعض النشاطات الثقافية واإلنسانية.

العام  خالل  المتميز  ادائها  على  الحفاظ  على  الشركة  وستعمل 
المقبلة  المرحلة  خالل  االنجازات  من  المزيد  وتحقيق  المقبل 
التأمينية  الخدمات  وتقديم  المالي  الصعدين  على  خاصة 
العربية« لالستفادة من  العامة  المتطورة، حيث تتطلع »التأمين 
النمو الذي يشهده القطاع في األردن والعالم، بتوسعة نشاطاتها 

وزيادة حجم أعمالها التأمينية.

صوالحـــــــة: الشــــــركة 
ستعمل علـى الحفاظ على 
أدائها المتميز واالستمرار 
فــــي تقديـــــم أفضـــل 
الخدمـــــات التأمينيـــــة

اإلستثمـار فــي التأميــــــن
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3.3 مليــون دينــــار أربـــاح »االتحـاد 
العربي الدولي للتأمين« للربع الثالث

بلغ صافي أرباح شركة االتحاد العربي الدولي للتأمين خالل الربع 
الذي  الوقت  في  دينار،  مليون   3,334 الحالي  العام  من  الثالث 
من  العديد  مع  مقارنة  متميزة  مالية  نتائج  الشركة  فيه  حققت 

الشركات التأمين االخرى.

للتأمين جمال  الدولي  العربي  العام لشركة االتحاد  المدير  وقال 
عبد الحسين ان النتائج المالية للشركة هذا العام اكدت انها من 
ارتفع  حيث  األردني،  السوق  في  العاملة  التامين  شركات  اقوى 
مجموع ايرادتها المتحققة منذ بداية العام ولغاية نهاية ايلول من 
العام الحالي لتبلغ حوالي 10,6 مليون دينار مقابل 5,2 مليون 
زيادة  استطاعت  بحيث  الماضي،  العام  من  ذاتها  للفترة  دينار 
مليون   12,2 الى  الفترة  هذه  خالل  المكتتبة  األقساط  اجمالي 
دينار مقابل حوالي 6,4 مليون دينار لنهاية الربع الثالث من العام 

الماضي 2009.

وواصلت الشركة تحقيق نتائجها المالية المتميزة، حيث استطاعت 
العام  من  الثالث  الربع  لغاية  موجوداتها  مجموع  زيادة  الشركة 
الحالي ليصل الى حوالي 23,8 مليون دينار مقابل 14,8 مليون 

دينار للفترة ذاتها من العام الماضي 2009.

وقال عبد الحسين أن النتائج المالية التي حققتها الشركة خالل 
هذا العام جاءت بشكل فاق التوقعات، بحيث احتلت شركة االتحاد 
التامين  بين مجموع شركات  االولى من  المرتبة  الدولي  العربي 
واداؤها  االكبر  المتميزة، فارباحها هي  المالية  نتائجها  من حيث 

الحالي  العام  من  االولى  التسعة  الشهور  خالل  االفضل  كان 
.2010

التأمينية  خدماتها  تقديم  على  الشركة  دأبت  لقد  قائال  وتابع 
الغير  المنافسة  عن  واالبتعاد  النظيفه  الجيدة  االخطار  بانتقاء 
شريفه واالستمرار على تزويد عمالء الشركة بالخدمات التأمينيه 
المميزة بالنوعيه رغم المنافسة الشديده في االعمال التأمينيه .

واشار الى ان الشركة ستستمر في تحقيق االنجازات على كافة 
االصعدة، وتقديم مختلف التامينات التي تتالءم مع حركة التطور 
النجاح  تحقيق  على  بقدرتها  دائما  تؤمن  فالشركة  العالمية، 

والتميز والتعامل مع الظروف التي تجابهها.
 

الدولي  العربي  االتحاد  لشركة  المستقبلية  الخطط  ان  وأكد 
وتقديم  الجيدين  العمالء  استقطاب  في  االستمرار  هو  للتأمين 
والسعي  األفضل  الخدمة  وتقديم  لهم  التامينيه  الخدمات  ارقى 
الذي  االمر  التأمين،  السريع في سوق  التطور  إلى مواكبة  دائما 
كما  المتزايدة،  األرباح  تحقيق  في  االستمرار  من  سيمكنها 
كفاءة  وتطوير  أعمالها  وتحديث  لتطوير  الشركة  وستسعى 
ومهارات موظفيها من خالل إعطائهم دورات متقدمة وتدريبهم 
تسعى  عام  بشكل  الشركة  ان  مشيرا  المهارات،  أفضل  على 

الشركة للبقاء في المقدمة باستمرار.

عبــــد الحسيــن: الشركــة 
كانـــت األولــى مــن حيـث 
تحقيـــق النتائــج المتميزة




