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رئيـــس التحريـــر : علـــــي عمايــــرة

المحلية  االقتصادات  لتنشيط  تمثل فرصة  وتباين رسائلها  وتنوع غاياتها  أنواعها  المعارض في مختلف  أن  المؤكد  من 
واإلقليمية والعالمية.

وتتيح مثل هذه المعارض الفرصة لرجال األعمال ومديري الشركات تبادل الخبرات، وكثير من منظري االقتصاد يطلق 
عليها صناعة المعارض ، فهي تمثل فرصة للمعرفة من خالل ما يقام في إطارها من مؤتمرات تمنح رجال األعمال والتجار 
لتعزيز وتنمية نشاطاتهم  المستجدات في مجال تخصصاتهم، وكذلك تمنحهم دفعة قوية  آخر  الفرصة لإلطالع على 
وتخلق لهم مزيدًا من العالقات التجارية مع نظرائهم من التجار ورجال األعمال المشاركين باإلضافة إلى ما توفره من 

فرص لالستثمار والتبادل التجاري.

كما تتيح المعارض، ومنها : أبو ظبي »ستي سكيب«، فرانكفورت، إكسبو، وسواها، تتيح للمؤسسات الصناعية اختبار 
منتجاتها، وبناء شبكة من العالقات مع المؤسسات المشابهة، وتستطيع خالل ذلك معرفة الرأي العام للمستهلك، غير المهم 
هي الفرصة التي توفرها المعارض لنقل التكنولوجيا الحديثة، واألهم من ذلك ما تتيح للمؤسسات من قياس قدرتها 

اإلعالمية.

وعندما نتحدث عن اإلعالم فإننا ال نبالغ في القول، وال نحمله ما ال يحتمل، بل نؤكد بدهية أن اإلعالم هو الحامل األساس 
للتسويق، بل هو التسويق نفسه، ومن هنا تأتي أهمية المعارض.

وفي الحديث عن اإلعالم فمن المهم القول إنه لم يعد يسير وفق مجريات القرن الماضي الذي كانت فيه الشركات والمؤسسات بقراءة حاجات المستهلكين، بل أخذ اإلعالم 
دورًا جديدًا إلعادة هندسة حاجات المستهلك باالرتقاء بوعيه وثقافته التي تنسجم مع روح العصر بما تمتاز من رفاه.

وتلعب  المعارض العالمية إلى ذلك دورًا مهمًا في بناء االقتصاد للدول النامية فكثيرة هي المعارض العالمية التي تقام على أراضي الدول العربية والنامية تسهم في ردم 
الفجوة الرقمية الهائلة، فالخبرات العمالقة في الدول المتقدمة التي ترافق إقامة المعارض يمكن أن تضيف معلومات وطرقًا جديدة من اإلبداع واالبتكارات للدول النامية.

هذه المعارض التي تشارك فيها مئات المؤسسات ويأتي إليها آالف الصناعيين والتجار والخبراء وشركات اإلعالن والمؤسسات الصحفية بكل أنواعها المرئية والمكتوبة 
والمسموعة تمثل سوقًا كبيرًا اللتقاء العالم بكل لغاته ومعارفه ومفاهيمه وعاداته وتقاليده، وأذواقه في الطعام والشراب، ويمد شريان الحياة في عدد من القطاعات الخدمية 

في البلد المنظم، وليس أولها قطاع الفنادق والسياحة والنقل وأسواق الصناعات التقليدية.

صحيح أن األزمة االقتصادية العالمية وامتداداتها المستمرة، انعكست على حجم  المعارض وقيدت  طموحاتها إال أنها نشطت من جانب آخر ديناميات  االبتكار اليجاد حلول عبر 
حوارات جادة للنهوض وتسريع عجلة اإلنتاج، وربما يكون ذلك هو  أحد أهم أهداف المعارض.

وليس من قبيل البذخ أو الرفاه غير المبرر أن تزداد إسالة المال على مثل هذا النشاط في ظل الركود نتيجة األزمة العالمية، ولنا أن نمثل على أهمية المعارض، الثابتة أو 
المتحركة بمدينة المعرفة في السعودية، حيث يرى كثير من االقتصاديين أن الميزة األساسية لمثل هذه األسواق على الصعيد المحلي هو امتصاص البطالة التي تتفشى 
في أوساط الشباب تحديدًا، فضاًل عن كون مثل هذه المدن بما تمتاز من تخطيط شمولي تكون مهيئة لحل الكثير من المشكالت االجتماعية، ومنها: السكن والمواصالت 

والمرافق، حيث تقام على شكل مجمعات واسعة.

ويمثلون على ذلك بمشروع المراكز الخدمية المرتبطة بمدينة المعرفة في المملكة العربية السعودية التي تقوم على مساحة 4 ماليين و800 الف متر مربع، بينما تبلغ 
المساحة االجمالية لمباني هذه المدينة الرائدة ثمانية ماليين وثمانمائة الف متر مربع، تشمل مائتين وخمسين الف متر مربع من المساحات المكتبية، وأربعة آالف محل 

تجاري، وثالثين الف وحدة سكنية وهي احد المشاريع االقتصادية الكبيرة التي تساهم بشكل كبير في تنمية  االقتصاد السعودي.
 ويبلغ حجم االستثمار في المدينة نحو 25 مليار ريال ويتوقع أن توفر عشرين الف فرصة عمل جديدة، وصممت لتستوعب 200.000 نسمة من 

سكان وزوار المدينة المنورة. 

المعــــارض.. تبـــادل الخبـــــرة والمنفعـــــة
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ملف العدد

تعتبر من انجح الشركات العاملة في قطاع التأمين األردني والتي 
الظروف  رغم  االنجازات  وتحقيق  ادائها  على  الحفاظ  استطاعت 
االقتصادية الصعبة المتزامنة مع اندالع االزمة المالية االقتصادية 

العالمية.

الشركة األردنية اإلماراتية للتأمين م. ع. م. تسعى اليوم لتكون 
من  األردني  التأمين  قطاع  في  عاملة  شركات  خمس  أكبر  من 
حيث حجم األقساط في نهاية العام القادم، حيث تعتمد الشركة 
المواطن  ثقة  على  عبدالجواد  عالء  العام  مديرها  وبحسب 
المكتسبة التي عملت إلى حد كبير في ثبات ادائها خالل السنوات 

القليلة المنصرمة.

عبــدالجــواد: الشركــة استطاعت الحفاظ على أدائها 
وتحقيق اإلنجازات رغم الظروف اإلقتصادية الصعبة

موضــــــوع الغــــــــــالف

»األردنيــة اإلماراتيــة للتأميـــن«...
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ويبدأ عبدالجواد الحديث خالل لقائه مع »النشامى« بالحديث عن 
ابرز الميزات التي تمتلكها الشركة، وهي عديدة وتنال بحمداهلل 
استحسان المواطنين. فالشركة تسعى من خالل التميز فى اداء 
خدماتها أن تنال رضى المواطن والمستهلك، واستطاعت بشهادة 
من  تكون  أن  الشركات  من  غيرها  أو  مباشر  جمهور  من  الجميع 

األوائل في هذا التصنيف.

ويضيف عبدالجواد بأن ثقة المواطن بالشركة ساعدت على ثبات 
األزمة  اندالع  التي شهدت  الماضية  السنوات  ادائها خالل  وتطور 
قطاع  في  األعلى  هي  نمو  نسبة  حققت  حيث  العالمية،  المالية 
التأمين األردنية العاملة وبنسبة بلغت 90% خالل العام  شركات 

.2010

كما أن الشركة تتميز بكادرها المؤهل، فهي اليوم تمتلك كفاءات 
الخبرات المشهود لهم على مستوى القطاع،  من افضل اصحاب 
حيث ساهم هذا الكادر المؤهل على تعزيز المنافسة والوصول 
بالشركة إلى أعلى مراتب التميز أداء وخدمة، وأسفرت عن قطف 

أولى ثمارها خالل العام 2010.

وكشف عبدالجواد عن طموح الشركة بالوصول إلى مرتبة أكبر 

خمس شركات عاملة في القطاع من حيث حجم األقساط في نهاية 
العام 2012، معتمدين لتحقيق ذلك على االنجازات التي حققتها 

الشركة والسمعة الطيبة التي اكتسبتها وثقة المواطنين بها.

وينتقل مدير عام الشركة األردنية اإلماراتية للتأمين للحديث عن 
دور هيئة التأمين واداء الشركات العاملة بالقطاع في ظل استمرار 

تأثير االزمة المالية االقتصادية العالمية، ويقول:

ان هيئة التأمين لعبت دورا مهما في تنظيم قطاع التأمين األردني 
الذي أصبح من أكثر األسواق تنظيما على مستوى الوطن العربي، 
كما أصبحت تجربة االتحاد األردني لشركات التأمين وهيئة التأمين 
مرجعا لكثير من األسواق التأمينية في الدول المجاورة بشكل عام 

والخليجية بشكل خاص.

ولكن، وفي مقابل االنجازات التي حققتها هيئة التأمين األردنية، 
إال أن هنالك بعض نقاط الخالف والمآخذ على الهيئة في تطبيق 

التأميـــن اإللزامــــي اجحـــاف بحـق 
الشـــــركات والمواطنيـــــن معـــــا.
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بعض التشريعات والقوانين خاصة في ظل الظروف االقتصادية 
الصعبة التي يعاني منها قطاع التأمين والذي يعتبر من أهم ركائز 

االقتصاد الوطني.
 

هو  القطاع  في  العمل  معيقات  ابرز  ان  إلى  عبدالجواد  ويشير 

بسعر  التأمين  شركات  على  للمركبات  االلزامي  التأمين  فرض 
اجحاف بحق كل من شركات  التأمين  النوع من  محدد، وفي هذا 
التأمين والمواطنين على حد سواء، كونه يعمل على تحديد حجم 
هيئة  تعمل  أن  ضرورة  إلى  مشيرا  المواطن،  تجاه  المسؤولية 
التأمين على تحرير األسعار أسوة بكافة أنواع التأمينات األخرى، 

موضــــــوع الغــــــــــالف
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نتيجة  األسعار  في  المغاالة  من  الحكومي  التخوف  أن  ومؤكدا 
التأمينات األخرى  أنواع  الغالبية من  أن  التحرير ليس مبررا حيث 
وتحسنا  االسعار  مستوى  في  انخفاضا  بأسعارهاشهدت  المحررة 

في مستوى الخدمة، وهذا ما يطمح إليه كل مواطن.

وفي المقابل، أشار المدير العام على أن قوة المنافسة في سوق 
التأمين األردني تعتمد بصورة مباشرة على األسعار وليس على 
مستوى الخدمات، مؤكدا على أهمية دور المواطن بإ دراك نوعية 
الخدمة التي ستقدمها لهم الشركة التي سيختارونها والتي تحظى 
بثقة وسمعة ومصداقية عالية باإلضافة إلى مركزها المالي القوي 
الذي يخولها الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وعدم االنجراف وراء 
تدني األسعار الذي سينعكس مستقبال بتدني مستوى الخدمات 

المقدمة مسفرا عن تكبد المواطن أموال مضاعفة.

وأكد عبدالجواد بأن الشركة تقوم اليوم بطرح كافة أنواع البرامج 
قاعدة  توسيع  الى  دوما  وتتطلع  الحياة،  تأمينات  عدا   التأمينية 
المنافسة،  الشركات  بين  متقدمة  مرتبة  الى  للوصول  عمالئها 
مشيرا الى ان الشركة ستركز في عملها على زيادة االرباح الفنية 
دون أن يؤثر ذلك على مستوى الخدمة المميز الذي توفره لعمالئها.

وحول اثر االزمة المالية االقتصادية العالمية، فقد أكد عبدالجواد 
بأن التأثير واضح وانعكس على العديد من أنواع التأمينات بالتراجع 

في مستوى األقساط وخاصة التأمينات الهندسية وتأمينات النقل 
النظر  إعادة  في  رئيسي  دور  لألزمة  فكان  وجوا(،  بحرا  )برا، 
التأمين،  كلفة  ضمنها  ومن  للشركات  التشغيلية  الكلف  بأسعار 
األمر الذي دفع ببعض الشركات لالنجراف وراء التأمينات االدنى 

سعرا دون مراعاة مستوى الخدمة.

على  صعبا  سيكون   2011 الحالي  العام  بأن  عبدالجواد  وأشار 
حالة  استمرار  ظل  في  خاصة  عام  بشكل  األردني  االقتصاد 
أن  بد  وال  السابقين،  العامين  في  السوق  شهدها  التي  الركود 
قطاع التأمين ليس بمعزل عن باقي القطاعات التي نالت نصيبها 
من تداعيات األزمة المالية العالمية. وأضاف بأن عائد االستثمار 
لشركات التأمين يعتبر من أساس ارباح هذه الشركات، لذا فإنه 
بالشركات  سيلحق  فإنه  العوائد  هذه  انعدام  او  تراجع  ظل  في 
السنوات  خالل  الشركات  من  للعديد  حصل  كما  كبيرة  خسائر 

الماضية.

التأمين  شركات  بين  االندماج  أهمية  على  العام  المدير  وشدد 
يعاني  التي  األزمة  تداعيات  لتجاوز  المطروحة  الحلول  كأفضل 
بعض  تقديم  ذلك  وتشجيع  لتسهيل  مقترحا  القطاع،  منها 
الحوافز كاالعفاءات و تخفيض الضرائب ومنح التراخيص لبعض 
انواع التأمينات التي لم تكن ضمن التراخيص السابقة للشركات 

المندمجة وخاصة التأمين على الحياة.





التــرك: نسعـــى لتحويـــــل مدينــة 
العقبة إلى مقصد سياحــي ووجهـــة 
لألعمـــال علــــى البحـــــر األحمــــر

... العقبـــة«  »تطويــــر 
تسعى لخلق الفرض اإلستثمارية والترويج للمنطقة 
لتحقيــق التطويــر والتشغيل وإدارة المرافق العامة

مشـــــــروع العـــــــــدد
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تأسست في عام 2004 كشركة مملوكة بالكامل للدولة استكماال 
منطقة  إلى  العقبة  لتحويل  والتشريعي  المؤسسي  لإلطار 
الناجعة في قطاعات  اقتصادية خاصة وبهدف جذب االستثمارات 

السياحة والخدمات الترويحية والمهنية اللوجستية والصناعات. 

شركة تطوير العقبة، بحسب رئيسها التنفيذي محمد الترك تقوم 
االقتصادية  العقبة  لمنطقة  المركزية  التطوير  شركة  بصفتها 

مهمة  وماليًا،  فنيًا  المؤهلة  الشركة  كذلك  وبصفتها  الخاصة 
تسريع تنفيذ المخطط الشمولي لتطوير العقبة بطريقة تكفل 
خالل  من  المنطقة  رؤية  وتحقيق  والتكاملية  الشاملة  التنمية 
العام  القطاعين  بين  المشترك  واالستثمار  الشراكة  تفعيل 

والخاص 

ويقول الترك لـ«النشامى« أن شركة تطوير العقبة تعمل وفق 
منهجية تطوير ودينامكية حديثة تتوافق مع اطر اإلدارة المتبعة 
في القطاع الخاص، واستنادا ألفضل الممارسات الدولية وبذات 

التـــرك: شركة 
تطوير العقبة تعمل 
وفق منهجية تطوير 

ودينامكية حديثة 
تتوافق مع اطر اإلدارة 

المتبعة في القطاع 
الخاص

مشــــــروع العــــــــــدد

... العقبـــة«  »تطويــــر 
المســـــؤولة التنفيذيــــــة  الجهـــــة 
العقبـــــة مدينــــة  تطويـــــر  عــــــن 



17

الوقت تؤسس وترسخ معاني الحاكمية الرشيدة من خالل التفعيل 
األمثل للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وبما يحافظ على 
حقوق الدولة بالكامل ويعظم إيرادات الدولة واالستثمار ويخفف 
عبء التمويل الرأسمالي المطلوب إلدامة وإعادة تأهيل وتوسعة 

البنية التحتية على الخزينة. 

حثيثة  وبخطى  تسعى  العقبة  تطوير  شركة  فان  الصدد  وبهذا 

تحويل  بهدف  المنطقة  في  االقتصادية  القطاعات  كافة  لخدمة 
العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة وبما يضمن رفع كفاءة األداء 
التطوير  لتحقيق  للمنطقة  والترويج  االستثمارية  الفرص  وخلق 
والتشغيل وإدارة المرافق العامة إستنادًا ألفضل الممارسات الدولية 
وبما يسرع تحويل العقبة لمقصد سياحي واستثماري ولوجستي 
عالمي على البحر األحمر و كبوابة لوجستية هامة لخدمة المشرق 
العربي  والمشرق  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  وربط  العربي 

بالمغرب العربي في شمال افريقيا. 

ويستمر الرئيس التنفيذي بشرح آلية عمل الشركة، ليقول أنها 
تعمل من خالل أربعة محاور رئيسية هي توفير المستثمر ببنية 
إيجاد  المنافسة وعلى مستوى عالمي،   الوسائط  المتعدد  النقل 
والصناعات  اللوجستيات  لقطاعات  عالمية  وفوقية  تحتية  بنية 
العقاري  التطوير  وإعادة  التطوير  مشاريع  وإطالق  والخدمات، 
الدجاجة والبيضة: إيجاد  اإلستراتيجية، و كسر ما يسمى بحلقة 

العوامل الممكنة لألعمال. 

ويقول أن منطقة العقبة االقتصادية الخاصة تعد مركزًا رئيسًا 
للنقل متعدد الوسائط من خالل شبكة متطورة من الطرق البرية 
قطاع  مشاريع  تشكل  ولذلك  التحتية  والبنى  والجوية  والبحرية 
النقل جزءًا حيويًا هامًا من خطة متكاملة لتطوير منطقة العقبة 
االقتصادية الخاصة من قبل شركة تطوير العقبة، والعمل كمحفز 
والممكنة  الرافدة  العوامل  تهيئة  طريق  عن  االقتصادي  للنمو 
للنمو االقتصادي، من خالل تيسير الربط بين اإلنتاج واالستهالك 
الكفاءة  ورفع  االقتصادية  الكفاءة  وتحسين  التصنيع  وتشجيع 

وجذب السياحة. 

الشركــــة ملتزمـــة بتنفيـــــذ مشــروع ميناء العقبــــــة 
الجديـــد دون أي تأخيـــر وبكلفـــة 540 مليـــــون دوالر
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وبهذا الصدد فان ميناء العقبة هو جزء من األصول اإلستراتيجية 
التي تمتلكها شركة تطوير العقبة في منطقة العقبة االقتصادية 
الخاصة والتي تشمل أيضا مطار الملك الحسين الدولي ومجموعة 
الشركة  تتولى  حيث  اإلستراتيجية،  المواقع  ذات  األراضي  من 
مسؤولية إدارة وتطوير هذه الموجودات والمرافق العامة وخدمات 
من  عدد  إطالق  خالل  من  وذلك  المنطقة،  في  التحتية  البنية 
كبرى المشاريع اللوجستية والتي تعد لبنة أساسية لدعم قطاع 
النقل والرامية إلى تحديث وتحسين وتوفير المزيد من الفرص 
هذه  مثل  بحجم  فقط  ليس  االرتقاء  وبالتالي  المنافسة  وزيادة 
الخدمة  مستوى  وتحسين  والكفاءة  بالنوع  بل  ال  االستثمارات 

المقدمة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة. 

وأبرز االمثلة على ذلك استقطاب االستثمارات لتطوير ميناء العقبة 
نظرًا ألهميته كبوابة للعقبة والمملكة على البحر األحمر، مشيرا 
الى أن هذه المشاريع ستلعب دورًا بالغ األهمية في رفد وخدمة 
السوق األردني على اعتبار أن العقبة هي المنفذ البحري الوحيد 
لألردن إلى جانب خدمة منطقة الهالل الخصيب وربط دول مجلس 
شمال  في  العربي  والمغرب  العربي  والمشرق  الخليجي  التعاون 
إفريقيا والمساهمة في الجهود المبذولة في مشاريع إعادة إعمار 

العراق. 

مناجم  شركة  مع  وقعت  العقبة  تطوير  شركة  ان  الترك  ويشير 
  2010 الماضي  العام  من  آذار  نهاية  في  األردنية  الفوسفات 
الجديد،  الفوسفات  ميناء  وبناء  وتطوير  وإدارة  لتشغيل  اتفاقية 
وذلك انطالقا من دورها في تطوير الموجودات و المرافق العامة 

وخدمات البنية التحتية في المنطقة.

وتشمل االتفاقية تطوير وتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وإدارة 
ميناء الفوسفات الجديد على أساس مبدأ البناء والتشغيل والنقل 
 Common( ولمدة 30 عاما وعلى أساس االستخدام العام )BOT(
المعتمد  الشامل  المخطط  مع  يتفق  وبما   ،)User Terminal
الدولية في هذا  الممارسات  العقبة، وطبقا ألفضل  للموانئ في 
الشأن، حيث تصل الكلفة اإلجمالية للمشروع حوالي 240 مليون 
والبدء  البناء  أعمال  االنتهاء من  يتم  أن  والمتوقع  أمريكي،  دوالر 

بالتشغيل في منتصف عام 2012.

ويقول أن هذه االتفاقية تعد من أهم االتفاقيات لتطبيق برنامج 
التطوير وإعادة التأهيل للمرافق المينائية، ووفق المعايير والخطط 
الموضوعة من قبل شركة تطوير العقبة، والتي تتحقق بالشراكة 
مع القطاع الخاص لتضمن تخفيف عبء الدولة في تمويل اإلنفاق 
المرافق  وتوسعة  وتطوير  تأهيل  إلعادة  المطلوب  الرأسمالي 
والممارسات  والمعايير  األسس  أفضل  وعلى  المختلفة  المينائية 

العالمية«.

شركة  مهام  مع  انسجاما  الجديد  الفوسفات  ميناء  تطوير  ويأتي 
تتبنى  والتي  للموانئ،  التحتية  البنى  تطوير  في  العقبة  تطوير 
تحويل  بهدف  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكات  تحفيز 
منطقة العقبة إلى بوابة لوجستية، وبوابة للنقل المتعدد الوسائط 
متطلبات  لخدمة  االستيعابية  القدرة  رفع  في  ستسهم  والتي 
االقتصاد  وخدمة  األوسط،  الشرق  لمنطقة  والتصدير  االستيراد 

الوطني.

 2010 الماضي  العام  وخالل  العقبة  تطوير  شركة  وقعت  كما 
لالستثمار  المهندسين  مرجان  شركة  مع  وتطوير  بيع  اتفاقيتي 
والتطوير العقاري المملوكة بالكامل لنقابة المهندسين األردنيين 
متعدد  مشروع  الى  اضافة  المهندسين،  مرجان  مشروع  إلنشاء 
المهندسين«،  مرجان  »مشروع  اسم  عليه  أطلق  االستخدامات 

والذي يقع في منطقة متعددة االستخدامات شمال مدينة العقبة.

4 محـــــاور رئيسيـــــــــة 
تعتمـــدها الشركـــة فــي 
العمــل لتحقيــق االهداف

مشــــــروع العــــــــــدد
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وسيقام المشروع و الذي تبلغ قيمته حوالي 100 مليون دينار على 
مساحة أرض تبلغ400 ألف متر مربع، بحيث يشمل على شقق 
سكنية للمهندسين، ومباني تجارية، ومجمعات، ومخازن، ومراكز 
ومؤتمرات،  معارض  وقاعة  المهندسين،  تدريب  ومركز  أعمال، 
طبية  ومجمعات  وطالبات،  طالب  وسكن  نجوم،  و4   3 وفنادق 
ومختبرات، ومجمعات أعمال ، ومناطق خضراء، ومنطقة مطاعم 

ومخابز ومقاهي، ومواقف سيارات.

العقبة  ميناء  مشروع  بتنفيذ  العقبة  تطوير  شركة  وتلتزم  كما 
الجديد دون أي تأخير سواء من خالل التعاون المحتمل فيما بين 
التنفيذ  خالل  من  أو  األخرى  والشركات  العقبة  تطوير  شركة 

المباشر للمشروع من قبل شركة تطوير العقبة. 

تطوير  في  يمكن  العقبة  تطوير  شركة  واجب  ان  الترك  ويقول 
ميناء العقبة الجديد بما يكفل تعزيز موقع وسمعة منطقة العقبة 
االقتصادية الخاصة كمركز سياحي وخدمي متميز في المنطقة 
وتمكينها من المساهمة بشكل فاعل في تطوير اإلقتصاد األردني 
معنية  العقبة  تطوير  شركة  أن  الى  مشيرا  العموم،  وجه  على 
بضمان نجاح هذا المشروع الذي يعتبر من المشاريع التي تتمتع 
بأولوية وطنية قصوى، بما يضمن اإلنهاء والتشغيل ضمن المدد 

أراضي  تسليم  لغايات  حددتها  قد  الحكومة  كانت  التي  الزمنية 
الميناء الرئيسي لشركة المعبر الدولية التي تتولى تطوير وتنفيذ 

مشروع )مرسى زايد(.

أرصفة  تضم  مرافق  من  الجديد  الميناء  مشروع  وسيتألف  هذا 
بضائع الدحرجة )الرورو( والبضائع العامة، و ميناء الحبوب، إضافة 
إلى ميناء للخدمات البحرية، مؤكدا انه من المتوقع أن تصل التكلفة 

التقديرية للمشروع حوالي 540 مليون دوالر.
 

ميناء  مشروع  تنفيذ  ذلك،  وراء  من  الهدف  أن  الى  الترك  وأشار 
العقبة الجديد باستخدام أفضل الوسائل المتاحة بما يكفل تحقيق 
عالمية  مواصفات  ذات  بحري  ميناء  إنشاء  وهو  المنشود  الهدف 
المطلوبة والتقليل قدر اإلمكان من األعباء  الزمنية  المدة  ضمن 

المالية التي سوف يرتبها هذا المشروع على خزينة الدولة.  

والتشغيل  الشمولي  المخطط  تنفيذ  حلقة  لتطوير  واستكماال 
واإلدارة لميناء العقبة، أكد أن  شركة تطوير العقبة قامت، بالبدء 
ونظام  المينائية  المعلوماتية  المنظومة  إنشاء  مشروع  بتنفيذ 
حيث  األمريكي،  اإلنماء  الوكالة  من  وبدعم  السفن  حركة  خدمة 
يأتي تنفيذ المرحلة األولى من هذا المشروع الريادي في المنطقة 

إطــــالق مشـــــروع توسعـــــة مينـــــاء 
الحاويــــات بتكلفــــة 235 مليـــــون دوالر
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من خالل شركة Global Defense Solutions )GDS(، التي وقع 
عليها االختيار كأفضل العروض لتنفيذ دراسة الجدوى االقتصادية 
للمشروع  حيث يشمل جميع الجهات المعنية في منطقة العقبة 
هذا  لنتائج  الحقيقي  المالك  تعتبر  والتي  الخاصة،  االقتصادية 

المشروع.

وكفاءتها،  االستيعابية  الموانئ  قدرة  لزيادة  المشروع  ويهدف 
وتسهيل إجراءات النقل والتجارة، وتطوير سلسة النقل ابتداءًا من 
للمياه اإلقليمية األردنية، وتسهيل  السفن عند دخولها  استقبال 
االصطفاف،  نافذة  وبرمجة  السفن  وإرشاد  القطر  عمليات  كافة 
والتخليص  والمعاينة  والمناولة  العمليات  إجراءات  وتسهيل 
الجمركي، وبرمجة احتياجات أسطول النقل البري لنقل البضائع 
عبر ميناء العقبة، ودعم مجاالت السالمة واألمن البحري وحماية 

البيئة البحرية.

المستمر من قبل شركة  التزام  إلى  المشروع  بهذا  البدء  ويشير 
تطوير العقبة على تحسين وتطوير أداء ميناء العقبة.

السفن  وصول  وتسهيل  تقديم  على  المشروع  هذا  يعمل  كما 
اآلمنة،  والبيئة  األقل  التكلفة  حيث  من  للعمالء  الربحية  وزيادة 
ليصبح ميناء العقبة واحدا من أهم الموانئ الرائدة في المنطقة 

لممارسة األعمال التجارية الفعالة.

واستكماال لسلسلة نجاحات وانجازات شركة تطوير العقبة عملت 
إلدارة  بي  أي  ام  شركة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  على  الشركة 
المرافق في تشرين األول عام 2010 ، حيث ستقوم شركة تطوير 
العقبة وشركة ام أي بي إلدارة المرافق بتأسيس شركة مشتركة 
إلدارة المرافق والمنشآت، حيث تقدم الشركة خدمات ذات مستوى 
مشيرا  القطاعات،  مختلف  من  العقبة  ومشاريع  لمرافق  عالمي 
الى أن الخدمات المقدمة تشمل استشارات إدارة المرافق، األمن 
العامة، وتنسيق  الصيانة  الحشرات،  النظافة، مكافحة  والحماية، 
الخدمات  وتقديم  الطاقة  إدارة  تنظيم  والحدائق،  المواقع  وإدامة 

للمرافق الشاطئية وللمسطحات المائية وغيرها. 

ومن أبرز االنجازات التي تحققت خالل العام الماضي، أطالق الملك 
عبد اهلل الثاني مشروع توسعة ميناء الحاويات، مؤكدًا أن المشروع 
هدف إلى زيادة طول الرصيف الحالي في ميناء العقبة للحاويات 
بواقع 460 مترا إضافيا ليصبح حوالي واحد كيلو متر بتكلفة تصل 
الى 235 مليون دوالر، ورفع القدرة االستيعابية السنوية للميناء 

إلى 1.6 مليون حاوية واستقبال 5 بواخر حاويات في وقت واحد.

كما دشن الملك عبد اهلل الثاني رافعتين جسريتين أدخلتهما شركة 
ميناء حاويات العقبة للخدمة حديثا بتكلفة 18 مليون دوالر لرفع 
كفاءة وقدرة الميناء على استيعاب نمو الطلب المتزايد على خدمات 

ميناء الحاويات.

اعمالها  تنتهي  التي  الحاويات  ميناء  توسعة  من  الشركة  وتهدف 
مينائي  اقتصادي  مرفق  أكبر  تطوير  الى   ،  2013 العام  مطلع 
المالحية  الخطوط  من  العديد  استقطاب  وتعزيز  للمملكة  حيوي 
العالمية للموانئ األردنية مما يؤدي الى رفع الطاقة االستيعابية 
الستقبال ومناولة بضائع المملكة وزيادة كفاءة التشغيل وتعزيز 
قدرات ميناء الحاويات للوصول بميناء الحاويات الى مراتب الجيل 

70.2 مليـــون دينــــــار 
أربـاح البنــــك نهايـــــة 
ايلــــول بارتفـاع %43.8

مشــــــروع العــــــــــدد
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الخامس من الموانئ المطورة عالميا ورفع سوية أنشطة القيمة 
األنشطة  في  جدد  ومشغلين  مستثمرين  واستقطاب  المضافة 

البحرية المرافقة.

وتمثل شركة ميناء حاويات العقبة نموذجا للشراكة بين القطاعين 
تي«  ام  بي  »اي  و  العقبة  تطوير  بشركة  ممثلة  والخاص  العام 

لمحطات الحاويات الدولية.

اضافة الى ذلك فقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، 
أنها تعمل جاهدة على تسريع وتيرة استقطاب االستثمارات في 
خالل  من  التحتية  والبنية  العقاري  التطوير  مجال  في  المنطقة 
الخاصة  االقتصادية  العقبة  لمنطقة  الشمولي  المخطط  تنفيذ 
البنية  وتجهيز  وتسويقها  المنطقة  رؤية  بتحقيق  والمساهمة 
والمنشآت  األراضي  وتطوير  العامة  المرافق  وخدمات  التحتية 

وتوفير الخدمات العامة .

كما و توفر شركة تطوير العقبة العديد من الفرص االستثمارية 
والخدمات  والسياحة  والتعليم  العقاري،  التطوير  قطاعات  في 
اللوجستية، اضافة الى غيرها من المجاالت والتي تسعى الشركة 
لتنفيذها وبالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تدعم الشركة كافة 
االستثمارات بجميع فئاتها، وذلك لتحويل مدينة العقبة إلى مقصد 

سياحي ووجهة لألعمال وبوابة لوجستية على البحر األحمر .

وأشار الى أن الشركة نجحت في استقطاب العديد من االستثمارات 
والفرص االستثمارية أهمها توقيعها العديد من االتفاقيات إلقامة 
التي تقع  اليمنية  مشاريع عقارية متنوعة في منطقة مرتفعات 
المناطق  إحدى  وتعتبر  العقبة  مدينه  جنوب  كم   10 بعد  على 

الفريدة. 

وتتميز هذه المشاريع بإطاللة مميزة على البحر األحمر و بقربها 
الفرص  وتتضمن  المتعددة  والمرافق  التحتية  البنية  خدمات  من 
السكنية  والشقق  والفلل  والمنتجعات  الفنادق  فيها  االستثمارية 

والمناطق التجارية والترفيهية والجامعات ومدينة إعالمية

البنية  خدمات  كافة  توفير  على  العقبة  تطوير  شركة  وعملت 
التحتية وشبكة طرق حديثة لمنطقة األعمال الجديدة والتي تقع 

في المنطقة الشمالية من مدينه العقبة.

لقربها  االستراتيجي  بموقعها  الجديدة  األعمال  منطقة  وتتميز 
من مطار الملك حسين الدولي وإحاطتها بالمبنى الجديد لسلطة 
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ومستشفى األمير هاشم بن 
عبدا هلل الثاني والبنك العربي والجامعة األردنية وجامعة البلقاء 
األراضي  مساحات  تتراوح  حيث  األمريكية،  والمدرسة  التطبيقية 
المتاحة لالستثمار ما بين 5000 متر مربع إلى 10 أالف متر مربع 
مراكز  منها  متعددة  مجاالت  في  مربع  متر  ألف   30 إلى  وتصل 

تجارية، معارض، فنادق، بنوك ومجمعات مكاتب.
 

مساحات  تتراوح  والتي  االستخدامات  متعددة  منطقة  وتعد  كما 

األراضي المتاحة لالستثمار ما بين 5000 متر مربع ومضاعفاتها 
حيث توفر شركة تطوير العقبة كافة خدمات البنية التحتية في 
المنطقة حيث أن هذه المنطقة محاطة االن بعدة مشاريع منها 
مراكز تجارية وإسكانية وتعليمية صناعات خفيفة وتخزين مثل 
للمشاريع  العقبة  المهندسين وشركة  األردنية ومرجان  الجامعة 

الوطنية العقارية )2( ومدينة العقبة الصناعية الدولية. 

وفنادق  تجارية  مراكز  المتاحة  االستثمارية  الفرص  وتتضمن 
المنطقة  في  وتتوفر  ومعارض  للمؤتمرات  وقصرًا  ومكاتب 

الخدمات األساسية والضرورية 

العقبة تعمل على طرح فرصة  أن شركة تطوير  الترك  وكشف 
خالل  من  والمؤتمرات،  للمعارض  مركز  إلنشاء  استثمارية 
دعوة المستثمرين الغتنام هذه الفرصة، مشيرا الى أن األرض 
العقبة  لمدينة  الشمالي  المدخل  عند  تقع  للمشروع  المخصصة 

على أرض مساحتها 200 ألف متر مربع.

ضمن  مختلفة  بمساحات  األراضي  قطع  تخصيص  وسيتم  كما 
المشروع وتشمل مراكز تجارية وبنوكًا وهيئات حكومية ومكاتب 

وكالء السياحة باإلضافة للعناصر الرئيسية للمشروع.

ويشير الترك الى أن الشركة حرصت على تطبيق مبادئ التنمية 
المستدامة في عملها انطالقا من إدراكها بالمسؤولية االجتماعية 
التنمية  خطط  بدعم  ولتساهم  بالعقبة  عاتقها  على  الملقاة 
لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، حيث قامت بتأسيس 
في  يكمن  دورها  أن  أدركت  والتي  االجتماعية  المسؤولية  دائرة 
معيشة  مستوى  تحسين  على  تساعد  نوعية  مشاريع  تمويل 

المجتمع وتنمية الموارد البشرية واالستثمار باإلنسان.

وركزت الشركة من خالل هذه الدائرة على عدة محاور رئيسية من 
شأنها االرتقاء بالمجتمع المحلي االولى محور التنمية المستدامة، 
الخاص في دعم ومساندة المجتمعات المحلية من خالل تمويل 
االجتماعية  التحتية  البنية  لتحسين  تنموية  لمشاريع  مبادرات 

واالقتصادية وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. 

العقبة  تطوير  شركة  عملت  فقد  التعليم،  هو  الثاني  والمحور  
التعليم بما يضمن تحسينها  على دعم الخدمات األساسية منها 
المقدمة،  التعليمية  الخدمات  لرفع وتحسين مستوى  وتطويرها 
كما عملت على االهتمام بالثقافة والرياضة والشباب بالعقبة من 
مشيرا  بالعقبة،  متنوعة  وثقافية  رياضية  نشاطات  دعم  خالل 
الى أن الشركة تقوم بحمالت رمضانية سنويًا من خالل تقديم 
الجمعيات  مع  والتعاون  العمل  خالل  من  للمحتاجين  المساعدات 
احتياجاتهم  يخدم  بما  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الخيرية 

الحقيقية.



اإنطالقــة �اثقــة .. بر�ؤيـة ع�صريـــة



ملــــــف العــــــــدد

“العقبة االقتصادية الخاصة”..
10 سنـــــوات مـــــن العطــــاء

صقــر: 58 مليــــون دينــار إجمالـي 
إيـــرادات السلطـــــة فــــي 2010
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مركز  خلق  نحو  االنطالق  نقطة  لتشكل  حرة  كمنطقة  أنشئت 
إقليمي متطور في موقع استراتيجي من الشرق األوسط يكون 
والمتعددة  المتكاملة  االقتصادية  التنمية  حلقات  من  حلقة 
والخدمات  الترفيهية  والخدمات  السياحة  تشمل  والتي  األنشطة 
المهنية والنقل متعدد الوسائط والصناعات ذات القيمة المضافة 
وهي بذلك توفر فرصا استثمارية  على مستوى عالمي في هذا 

الموقع المنافس والذي يتميز بمستوى معيشي متقدم.

منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ورغم انجازاتها التي حققتها 

خالل العشر سنوات الماضية، مازالت اليوم بحسب رئيسها محمد 
صقر تحتاج الى الكثير من العمل، وان الحاجة أصبحت ملحة إلى 
التي تساهم في دفع  النظر ببعض األنظمة والتشريعات  إعادة 
مسيرة المنطقة وتؤسس لحراك اقتصادي نامي في المستقبل 
بما ينسجم مع المنافسة التي تشهدها األسواق االستثمارية في 
مختلف دول العالم، مؤكدًا أن المناخ اآلمن والمستقر الذي تعيشه 
المملكة هو احد ضمانات استمرار تدفق االستثمار للمنطقة وهو 

يعد بمستقبل أفضل للمنطقة .

خالل  عمدت  السلطة  أن  لـ«النشامى«  حديثه  خالل  صقر  ونوه 
العام الماضي 2010 إلى  اتخاذ  عدة إجراءات لرفع كفاءة تحصيل 

صقــــــر: 58 مليـــــــون دينــــــار إجمالـــــي
إيــــــرادات السلطـــــة فــــــي 2010

ملــــــــف العـــــــــدد

“العقبة االقتصادية الخاصة”..
تقديم حزمة للتسهيال لينجذب المستثمرين
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المستثمرين  لتشجيع  التسهيالت  من  حزمة  وتقديم  اإليرادات 
المعمول  التشريعات  وتعديل  المستحقات  لدفع هذه  والمكلفين 
بها بما يتوافق مع تقديم الخدمات بشكل أفضل وبما يتماشى 
مع التطورات االقتصادية في ضوء أالزمة المالية العالمية ، حيث 
النفطية  المشتقات  تخزين  على  المترتبة  البدالت  خفض  تم 
العالمية  الشركات  من  ممكن  عدد  اكبر  لجذب  وذلك  والسيارات 

لالستثمار داخل المنطقة.

وحول أبرز انجازات السلطة خالل العام الماضي 2010، اكد صقر 
العام  خالل  المحافظة  في  المستحدثة  العمل  فرص  صافي  أن 
الماضي 2010  بلغ حوالي ثالثة آالف فرصة عمل بالمقارنة مع 
)402( فرصة استحدثت  عام 2001 وارتفعت حصيلة السلطة 
 12 حوالي   2010 عام  نهاية  في  لتصبح  المبيعات  ضريبة  من 
مليون دينار مقارنة مع حوالي مليون ونصف المليون دينار  عام 

2001 وبنسبة نمو بلغت %716 .

ممارسة  من  المحصلة  إاليرادات  قيمة  إجمالي  أن   إلى  وأشار 
العام 2010   بلغ حوالي 58 مليون دينار في  السلطة ألعمالها  
فيما بلغت قيمة البضائع الواردة للمنطقة  حوالي )2( مليار دينار 
تم إدخال ما قيمته )426( مليون دينار لغايات االستهالك والبيع 
في  تخزينه  تم  دينار  مليار   )1.5( قيمته  »ما  و  المنطقة  داخل 
بطريق  منها  وإخراجه  السلطة  عليها  تشرف  التي  المستودعات 

الترانزيت و إعادة التصدير خارج المنطقة  الخاصة . 

كما وتضاعفت قيمة البضائع المصدرة أكثر من 10 أضعاف حتى 

نهاية عام 2010 بالمقارنة مع عام 2001 والمستوردة ارتفعت 
المساحات  2001.أما  عام  مع  بالمقارنة  تقريبًا   %290 بنسبة 
العام  شـهد  فقـد  الخاصة  االقتصادية  المنطقة  لدى  المرخصة  
فيما   2001 العام  مع  بالمقارنة   %437 بنسبة  ارتفاعًا    2010
سائح  ألف   500 حوالي  الماضي  العام  في  العقبة   مدينة  أم 
وتم إشغال حوالي مليون ليلة سريرية في نفس العام مقارنة 

بحوالي 800 ألف ليلة خالل العام 2009 . 

ويؤكد رئيس سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة أن أهم 
المشروعات المستقبلية التي تتطلع السلطة إليجادها في العقبة  
ومحور  العالي  التعليم  محور  هما  أساسيين  بمحورين  تتمثل 
الصحة معتبرا استكمال هذين المحورين تتويجا لجهود المنطقة 
واالستثمار  للعيش  مناسبة  بيئة  خلق  إلى  الهادفة  المتكاملة 
والسياحة، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان استمرار السلطة في 
استثمارية  أسواق  إلى  للوصول  الهادفة  اإلستراتيجية  سياستها 
أهمية  تولي  كما  االستثمار  من  المزيد  لجلب  العالم  في  جديدة 
خاصة الستكمال المشروعات االستثمارية  المقامة في المنطقة 
الخاصة باعتبارها ذات قيمة مضافة عالية على االقتصاد المحلي 
تسعى  كما  عام  بشكل  الوطني  االقتصاد  وعلى  العقبة  في 
للتحول  العقبة  في  التجارية  األعمال  لتشجيع  حاليا  السلطة 
لموقعها  نظرا  اإلقليم  مستوى  على  متقدم  تجاري  مركز  إلى 
الجغرافي المميز وما تتمتع به من مزايا وفرص استثمارية واعدة 

في هذا المجال .

على  تغفو  مدينة  العقبة  كانت  سنوات  عشر  وقبل  انه  ويقول 
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من  المملكة  مستوردات  خاللها  من  يمر  األحمر  البحر  شاطئ 
الوطن  صادرات  بعض  مينائها  عبر  ويصدر  والمنتجات  البضائع 
تكون  أن  للعقبة  أراد  آنذاك  ملكيا  حلما  لكن  العالم،  دول  إلى 
مدينة ذات شان في المجال االقتصادي واالجتماعي عبر تحويلها 
إدارتها سلطة تمتلك  اقتصادية خاصة تشرف على  إلى منطقة 
صالحيات واسعة في شتى المجاالت وتنظم أعمالها مجموعة من 
التي تهيئ لجذب االستثمار وتساعد على  القوانين والتشريعات 
التنمية  االقتصاد ودفع مسيرة  لتحريك عجلة  توطين االستثمار 
دخل  على  تعيش  طويال  ظلت  التي  المنطقة  في  االقتصادية 

سياحي محدود يأتيها بشكل متقطع غير دائم .

الخامس عشر من شهر شباط من عام 2001  انه منذ  وأضاف 
التي  الخاصة  المنطقة  في  تدور  والتطوير  البناء  ماكينة  بدأت 
منقطع  وعريبا  محليا  استثماريا  اندفاعا  التأسيس   منذ   شهدت 
النظير ساهم في تدفقه ما وفرته المنطقة من مزايا استثمارية 
منها  األموال  وأنظمة ضريبية ميسرة وحرية في حركة رؤوس 

عليها  موقع  استثمارات  تحقيق  الى  أوصلها  الذي  األمر  واليها 
إلى ما يقارب 18 مليار دوالر   ومنشئة وفي طور اإلنشاء وصل 
بعضها اكتمل واآلخر قارب على االنتهاء، وهذا ما جعل المدينة 
يعيقه  لم  متزايدا  اقتصاديا  نموا  تشهد  الخاصة  والمنطقة 
سوى األزمة المالية العالمية التي اندلعت في أرجاء العالم لكن 
المنطقة سرعان ما تعافت من تلك العثرة وعادت وتيرة األعمال 

فيها من جديد .

على  المنطقة  قدرة  من  واثقا  المنطقة  يدير  الذي  صقر  وأكد 
الن  الوطني  االقتصاد  وتيرة  دفع  وعلى  انشائها   غايات  تحقيق 
المستقبل  في  الوفير  بالخير  يبشر  الواقع  ارض  على  تحقق  ما 
خاصة وان المشروعات العمالقة التي انتشرت في أرجاء المنطقة 
ستوفر آالفا من فرص العمل ألبناء المنطقة وسكان اإلقليم ما 
يعني أن فلسفة اإلنشاء باتت تؤتي ثمارها خاصة وان المخطط 
لالستثمارات  مسارات  تحديد  على  حرص  للمنطقة  الشمولي 
المختلفة تزامنا مع تطوير منظومة لوجستية كان أهمها ميناء 
ليصبح  المملكة  الوحيد في  بالميناء  الذي نهض  العقبة  حاويات 
في ظرف بضع سنوات من أكثر موانئ اإلقليم تطورا ويضاهي 

الموانيء العالمي المتخصصة في مجال النقل بالحاويات.

بات  الوطن  الذي كان من اصغر مطارات  الدولي  المطار  أن  كما 
التي  التطويرية  المشروعات  بعد سلسلة من  كبير  ينمو بشكل 
مع  الطائرات  أنواع  مختلف  استقبال  على  قادرا  ليكون  أهلته 
إتباع سياسة األجواء المفتوحة التي ضاعفت من قدوم الطائرات 

العارضة التي تقل السياح من مختلف دول العالم . 

وقال صقر أن هاجس تنمية وتطوير المجتمع المحلي في العقبة 
اهتمام  محط  كان  المستدامة  التنمية  صناعة  في  وإشراكه 
السلطة،  على  للقائمين  الثاني  عبداهلل  الملك  جاللة  وتوجيهات 
لذلك فان مجلس المفوضين ركز على هذا المحور الحيوي  فشهد 
ببرنامج  تمثل  المجتمع  بحاجات  متزايدا  اهتماما  الماضي  العام 
لـ   الجامعي  التعليم  فرصة  وفر  الذي  الجامعي  للتعليم  العقبة 
272 طالبًا خالل العام الحالي من أبناء المجتمع المحلي كبعثات 
الجامعي  للدعم  برنامج  استحداث  تم  فيما  سنوات  أربع  لمدة 
الجامعي على رسوم 45  الطالب  الذي  يحصل بموجبه  الجزئي 
ساعة جامعية معتمدة يستفيد منه هذا العام 200 طالب وطالبة 

.
التنموية  الوحدات  مشروع  بدعم  ساهمت  السلطة   أن  ويضيف 
البشرية  للتنمية  الهاشمي  األردني  الصندوق  قبل  من  المنفذ 
والذي يستهدف تنفيذ برامج تنموية في منطقة الديسه والريشة 
والقويرة  وطورت السلطة  مبادرة »العقبة لعيش كريم »  التي 
تهدف إلى القضاء على الجوع في مدينة العقبة والقرى المجاورة 
لألسر  الكريم  العيش  وتوفير  فيها  المعيشة  مستوى  ورفع  لها 
بالمدينة  شهريا  أسرة   500 يقارب  ما  دعم  يتم  حيث  العفيفة 
من خالل أسواق تكايا الخير التي تم افتتاحها إلعطاء المنتفعين 
من  يريده  ما  المنتفع  يختار  حيث  الكريم  التسوق  متعة  فرصة 
السوق بناء على بطاقة ممغنطة ترتفع قيمتها الشرائية بارتفاع 
شهرية  غذائية  طرود  توفير  إلى  باإلضافة  األسرة  أفراد  عدد 
للعائالت المنتفعة بالقرى حيث يصل عدد المنتفعين بالقرى إلى 

)327( أسرة شهريا .

اضافة الى ذلك فقد قامت السلطة بإنشاء مركز العقبة للتدريب 
والشخصية  العملية  المهارات  اصحاب  من  المدربين  تخريج  الى 
لتساعدهم على االلتحاق بالوظائف والمهن المطلوبة في سوق 
العمل في محافظة العقبة، حيث أن الطاقة التدريبية للمركز تبلغ 
350 متدربًا في العام الواحد، مشيرا الى أن هذه الخطوة جاءت 
العمل  الباحثين عن  للمساهمة في تدريب وتأهيل ورفع كفاءة 
من أبناء المجتمع المحلي من حملة شهادة الثانوية العامة وكليات 
المجتمع والجامعات واألشخاص الراغبين في التدريب من سكان 

محافظة العقبة.

ملــــــــف العـــــــــدد

التعليــــم العالـــي والصحـــة أهم 
المشاريــع المستقبلية التي تتطلع 
السلطــــة إليجادهـــا في العقبـــة
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»المـــروى«..
الميــاه المعدنيـــة الطبيعيــة

في  المصانع  أفضل  من  تعتبر  المعدنية  للمياه  المروى  مصانع 
الشرق األوسط، بتجهيزات عالية سواء من حيث البناء والتجهيز، 

وطرق التكييف والتعقيم. 

وشيدت مصانع المروى على مساحة 3 آالف متر مربع في قصر 
للمياه  المروى  لشركة  المبيعات  مدير  بحسب  فهي  الحالبات،  
زراعية  بأرض  محاطة  المصري،  خليل  واالستثمار  المعدنية 
أردني  برأسمال  مربع،  متر  مليون  2ر1  امتداد  على  مثمرة 
العالمية، وتجهيزات  سعودي مشترك، وبتقنيات من شركة بتلر 
وآالت أوتوماتيكية وأجهزة المختبر والرقابة من أفضل المصادر 
األوروبية واألميركية العريقة في مجال تكنولوجيا تصنيع وتعبئة 

المياه المعدنية.

أنها تأتي من نبع قصر  أبرز ما يميّز مياه »المروى«  ويقول ان 
وجودتها،  نقائها  قمة  في  المصانع، وهي  إلى  مباشرة  الحالبات 
الضرورية  والفلور  واألمالح  المعادن  عناصر  على  ومحتوية 
تدخل  بدون  والتعقيم  الفلترة  عمليات  في  لتدخل  لإلنسان، 
العناصر الكيمائية للمحافظة على مذاق المياه المعدنية الطبيعي 
المجال، ضمن  التقنيات في هذا  أحدث  باستخدام  وذلك  الفريد، 
الشركة  إلى مستودعات  ذلك  بعد  لتنقل  المعقمة،  المصانع  جو 

الضخمة، استعدادا للنقل والتحميل.

أنها  حيث  االحتياجات،  كافة  تناسب  »المروى«  عبوات  وان  كما 
الصنف  الحتواء  عالميا  بها  المصرح   PET مادة  من  مصنعة 
والمروى  ليتر(،   0.25( المروى  تبدأ من كوب  وبأحجام  الغذائي، 
والنوادي  المطاعم  في  لالستعمال  المالئمين  ليتر(،   0.3( ميني 
والكوفي شوب، وعبوات 1.5 ليتر و0.6 ليتر، لالستعمال المنزلي 

والخارجي، والعبوات االقتصادية المميزة بحجم 6 ليتر و8 ليتر، 
باإلضافة إلى العبوة الكبيرة بحجم 19 ليتر.

أما الكوادر البشرية في المصانع، فقد تم تأهيلها من مهندسين 
لتحقيق  العالميين،  الخبراء  أفضل  يد  على  وعمال  وفنيين 
جانب  وإلى  المياه.  وتعبئة  تصنيع  في  الحرفية  درجات  أقصى 
أيضا  »المروى«  تعنى  التصنيع،  عملية  تفاصيل  بأدق  اهتمامها 
المعدنية  للمياه  المروى  شركة  تتميز  حيث  مستلكيها،  بخدمة 
كافة  لتغطي  النقل  سيارات  من  الواسع  بأسطولها  واالستثمار 
مناطق المملكة، بالعبوات المختلفة من المياه المعدنية المميزة، 
ومحالت  البقاالت  كافة  في  المياه  إيجاد  من  المستهلك  ليتمكن 

السوبرماركت والمخازن التجارية الكبرى.

خدمة  تقدم  المروى  أن  المصري  أكد  الشركة،  خدمات  وحول 
من  واسعة  شبكة  تغطية  على  اعتمادها  خالل  من  زبائنها 
والفنادق  واألفراد  المؤسسات  من  الدائمين  المشتركين 
تجهيزهم  عبر  السكنية،  والمجمعات  والمكاتب  والمستشفيات 
 19 لعبوات  الدولي  واالستبدال  مجانا،  والتسخين  التبريد  بجهاز 
ليترا بما يتوافق مع احتياجاتهم، فضال عن امتالك نظام تزويد 

الطوارئ الذي يعمل على مدار 24 ساعة.

المصـــــري: مصانعنــــا 
تعتبــــر األفضـــل

فــي الشـــرق األوســــط
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تطلعــــــات

بقلم سامر سنقرط

مدير عام شركة األردن األولى لالستثمار

مازال المستثمرون في األردن يعانون من تعدد مرجعيات االستثمار 
و كثرة الجهات المطلوب مراجعتها الستكمال ترخيص مشاريعهم 
االستثمارية، و بالرغم من أن الحكومة تضع في سلم أولوياتها 
مرجعيات  تعدد  أن  اال  االستثمار،  إجراءات  تسهيل  و  تبسيط 
الجهات الناظمة للعملية االستثمارية ما يزال يضع عدة عوائق و 
صعوبات من شأنها تعقيد عملية االستثمار وعملية استقطاب و 

جذب االستثمارات االجنبية و توطين االستثمارات االردنية.

لكن مشروع قانون االستثمار الجديد يهدف الى اختزال خطوات و 
اجراءات ترخيص المشاريع و تبسيط و تسهيل تلك االجراءات من 
تكون مؤسسة  الموحده، بحيث  االستثمارية  النافذة  انشاء  خالل 
تشجيع االستثمار هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن ترويج االردن 
التسهيالت  تقديم  و  االقتصادية  القطاعات  بجميع  استثماريًا 
مشروع  أن  حيث  االستثمارية،  النافذة  خالل  من  للمستثمرين 
في  الضعف  نقاط  معظم  يعالج  سوق  الجديد  االستثمار  قانون 
هذه  في  المفوضيين  عدد  زيادة  مثل  االستثمارية  النافذة  عمل 
الموافقات  اصدار  على  العمل  و  التراخيص  تسهيل  و  النافذة 
للمفوضين  الصالحيات  النافذة  مباشرة وكذلك منح  عن طريق 
قيمة  زيادة  بهدف  النافذة  لعمل  القانوني  االطار  توفير  و 
الجديدة  المشاريع  استقطاب  و  المباشرة  االجنبية  االستثمارات 
بحيث تعود المملكة إلى سابق عهدها لتحتل مراكز متقدمة في 

قائمة ترتيب الدول االكثر تنافسية في العالم.

هيكلة  بإعادة  يتعلق  فيما  األخيرة  الحكومة  مبادرة  بأن  والشك 
قانونية  مظلة  ضمن  توحيدها  و  االقتصادية  المؤسسات  بعض 
المحفزة لالستثمارات  الصحية  البيئة  تهيئة  واحدة سيعمل على 
المحلية و الجاذبة لالستثمارات األجنبية، حيث سيتم إعادة هيكلة 
في  االستثمار  ترويج  و  بتشجيع  المعنية  المؤسسات  المؤسسات 
توحيد  و  دمج  و  بينها  فيما  االدوار  ترتيب  و  تنسيق  و  المملكة 
المهام المتشابهة بينها، وذلك بهدف الحد من تعدد المرجعيات و 
القوانين الناظمة للعملية االستثمارية الى جانب توحيد الحوافز 
االستثمارية بين المناطق الجغرافية و إلغاء تعدد الجهات المروجة 

لالستثمار.
وفي موضوع ترويج االستثمارات االجنبية و تحفيز االستثمارات 
التركيز  االستثمارعلى  تشجيع  مؤسسة  تعمل  سوف  الوطنية، 
على استهداف فرص استثمارية محددة في القطاعات ذات القيمة 

المضافة العالية و أهم القطاعات االستثمارية فيها، بهدف وضع 
اهتمامات كل  تتناسب مع  التي  الترويجية  و  التسويقية  الخطط 

مستثمر و حسب القطاعات و األهمية االستراتيجية لها.

توجيه  و  بإرشاد  كذلك  االستثمار  تشجيع  مؤسسة  وستقوم 
القطاعات  في  المجدية  االستثمارية  الفرص  إلى  المستثمرين 
االقتصادية الواعدة باالضافة الى خدمات التسجيل و الترخيص 
الى جانب التنسيق مع جميع الجهات المعنية باالستثمار و يشمل 
ذلك السفارات و البعثات الدبلوماسية في األردن و الخارج بهدف 

المشاركة في الترويج لالستثمار في المملكة.

الغاء  الجديد  االستثمار  تشجيع  قانون  يشتمل  أن  المتوقع  ومن 
بما  وذلك  السابقة،  الضريبية  باالعفاءات  المتعلقة  الحوافز 
يتماشى مع التعديالت التي طرأت على قانون الضريبة المؤقت 
على  المفروضة  الضريبية  النسب  تخفيض  بموجبه  تم  الذي  و 
الجمركية  االعفاءات  بقيت  كما  االقتصادية،  القطاعات  معظم 
من  المستوردات  على  االقتصادية  القطاعات  بها  تتمتع  التي 

الموجودات الثابتة.
تفعيل  اعادة  في  االستثمار  تشجيع  لمؤسسة  النجاح  نتمنى 
البيروقراطية  االجراءات  إزالة  و  االستثمارية  النافذة  ودور  أداء 
التسويقية  الجهود  توحيد  بهدف  المستثمرون  منها  يعاني  التي 
القطاعات  مظلة  توسيع  و  األردن  في  لالستثمار  الترويجية  و 
االقتصادية المشمولة باالعفاءات لكي تشمل جميع القطاعات و 
بما يتماشى مع اجواء السوق المفتوح وتحرير االقتصاد، علمًا بأن 
قانون االستثمار الجديد يتضمن تلك البنود ويسمح للمستثمرين 
بكامل  استثماراتهم  عوائد  و  أموالهم  رؤوس  بإخراج  االجانب 

الحرية إلى بلدانهم األصلية و بأي عملة يريدون.

نحــو بيئــــة
استثماريــــة محفـــزة
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وجهـــة نظــــر

بقلــم: حسيـــن نشـوان

ليس من شيء يمكن أن يضر بالمجتمع واالقتصاد كما يمكن أن 
على  تؤثر  التي  األمراض  من  كثيرون  يعده  الذي  الفساد،  يفعل 

تقدم البنى االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية.
 

الموقع  من  اإلفادة  أو  المشروع،  غير  بالكسب  الفساد  ويعرف 
لتحقيق مكاسب بغير وجه حق. ويصفه البعض بـ« السرطان« . 
الذي  استعصت سبل عالجه والوقاية منه ومكافحته لفرط حجمه 

وقوته.

اللغويون عرفوا الفساد بأنه ضد الصالح، والمفسدة ضد المصلحة، 
أما في االصطالح فيعرف بأنه: استغالل أو إهمال للقانون للحصول 

على مكاسب مادية أو معنوية على حساب األفراد أو المجتمع .
وال يتوقف الفساد عند المالي، بل يطال مختلف مرافق النشاطات 

اإلنسانية التي ال تتحقق عبرها العدالة والمساواة.

والواقع أن الفساد قد استشرى في كثير من المؤسسات، ومفاصل 
الدول، ما عده كثير من الدارسين، مؤشرًا خطيرًا ينبئ عن مالمح 

تفكك الدولة.

وخطورة األمر أن الفساد غدا مؤسسة قوية لها »جيوشها«، التي 
تضعف برامج التنمية وتحول دون التقدم، واألخطر من ذلك أنها 
تنشر سلوكات تقلل من الحماسة للعمل وبذل الجهد واإلخالص 

والمثابرة ، وتحل مكانها سلوكات »الفهلوة« والكذب والتعطيل.

كما يؤدِّي الفساد إلى تشويه القرارات االقتصادية، ويحول دون 
العقبات  العام، ولذلك يعتبر الفساد أحد أهم  موضوعية اإلنفاق 
أمام النشاط االقتصادي، ويؤثِّر سلبًا على دوائر األعمال واالستثمار 
اآلخرين  ثقة  يضعف  الفساد  انتشار  وأن  االقتصادي،  والنمو 
باقصادات الدول التي تتفشى فيها مثل هذه الظاهرة وتسبب لها 
للمساس  القيمة  انتشار هذه  استغالل  لآلخرين  وتتيح  الخسائر، 

بقضايا سيادية تتصل باألمن الغذائي والسياسي، وسواهما.

ونتيجة لسهولة الكسب والثراء الفاحش يطور ممن يقومون بذلك 
سلوكات استهالكية شكالنية واستعراضية باذخة، وهو ما يخلخل 
قيم اآلخرين وثقتهم، أو ميلهم لمشاعر الحسد، كما يتيح الثراء 
إلى تورطات سلوكية ليست إنتاجية تتصل بصرف المال في أوجه 

المتعة واللذة.

التي  السوق  قيم  غذتها  قد  الفساد  سلوكات  أن  باحثون  ويفسر 
أعلت من قيمة المال على حساب كل القيم اإلنسانية، وأن األزمات 

االقتصادية قد ساهمت بصورة أو بأخرى في خلخلت القيم.

والمشكلة أن للفساد أوجهًا كثيرة فهو ظاهرة متشعبة الجوانب، 
وقضايا  المسؤول،  يمارسه  قد  كما  البسيط  الموظف  يمارسه 
الفساد كما تظهره المعطيات الواقعية ال ترتبط بالضرورة بالعوز 

المادي أو بالتنشئة اإلجتماعية.

علماء  يذكر  سوسيولوجي  منطلق  من  الظاهرة  تحليل  ولدى 
االجتماع، أن كل نظام إجتماعي يحاول أن يؤدي مجموعة وظائف 
معينة إضافة إلى التكوين عن طريق التنشئة اإلجتماعية والمراقبة 
بوسائل الضبط اإلجتماعي لتحقيق نوع من التكامل والتماسك، إال 
أنه في مسار تطور المجتمع تحدث اختالالت وظيفية في قطاعات 
متعددة قد تؤدي إلى درجات متفاوتة من االنحرافات كما قد تصل 

إلى حد أزمة النظام االجتماعي.

ومن أسباب ذلك أن التطور التاريخي لنموذج التنمية أفرز صراعات 
أن تستحوذ على جزء  تريد  فئات مختلفة  بين  على عدة أصعدة 
من مصدر القرار لتستفيد من الريع لصالح زبائنها، ومنه تظهر 
األمر  السلطة، وهو  آليات  أن تسيطر على  مصالح فئوية تحاول 
الذي يؤدي بدوره إلى وقوع التناقض بين المهام داخل األنظمة 
الفرعية والمصالح الموضوعية لألشخاص، ومنه تنحرف عن األداء 

الوظيفي.

على  باالعتماد  تتم  أن  يمكن  ال  الفساد  مكافحة  فإن  هنا  ومن 
المناسبة  اآلليات  وإيجاد  األوضاع  الحمالت األخالقية، بل بمعاينة 
التشريعات  في  النظر  إعادة  ومنها  الفساد،  أشكال  لمحاربة 

والقوانين، والهياكل الوظيفية والمحاسبة.

لمثل  مناخات  توفر  أن  يمكن  الدولة  أن هشاشة  القول  وخالصة 
ظاهرة الفساد،  ومثال على ذلك أن الدول التي تتنازعها الصراعات 
جائت في المراتب األولى حيث حّل العراق في المرتبة 179 إلى 
وفق  عشرة  من   1.3 درجة  على  حصل  أن  بعد  ميانمار  جانب 
الدول  بين  الثانية  المرتبة  في  ليأتي  الدوليّة،  النزاهة  مقاييس 
حصلــــت  التي  الصومــــال  فقط  تليه  العالم،  في  فسادًا  األكثر 

علــى 1.0.
huna58@yahoo.com

الفســــاد
وهشاشــــة االقتصــاد
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إستثمــــــار مميــــز

»مدائــــن النـــــور«...
الوفــــاء وااللتــــزام بالعهــــود

العواملـــة: الشركــــــة ملتزمـــــة 
بانجـــــاح المبــــادرة الملكيـــــــة 
»سكــــن كريـــم لعيــش كريـــم«
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ملف العدد

هي احدى الشركات الكبرى التي قامت بتنفيذ المبادرة بالمبادرة 
التي أطلقها جاللة  السامية )سكن كريم لعيش كريم(  الملكية 
الملك عبد اهلل الثاني، حيث أخذت على عاتقها بذل كافة جهودها 

ووضع جميع خبراتها النجاحها.

قامت  العقاري«،  الحضري  والتطوير  لالستثمار  النور  »مدائن 
البناء في مشروع  اعمال  على  بالتركيز  الماضية  السنوات  خالل 

كبيرا  اهتماما  الشركة  أولت  حيث  كريم،  لعيش  كريم  سكن 
به، وعملت على تطبيق كافة القوانين والتعليمات الخاصة بهذا 
المشروع بشكل تام، حيث اكد رئيسها التنفيذي كمال العواملة انها  
عملت على تذليل كافة الصعوبات وتجاوز جميع التحديات خاصة 
تلك التي فرضتها االزمة المالية – االقتصادية العالمية من أجل 
المستفيدين  الى  به  تعهدت  ما  وتسليم  الملكية  المبادرة  انجاح 

وبأعلى المواصفات.

»مدائـــــن النـــــور«...
الوفـــاء وااللتـــزام بالعهـــود

العواملـــــة: مدائن النور التزمت بتطبيق كافة 
القوانين والتعليمات الخاصة بمشروع سكم كريم

استثمــــــــار مميــــــــــز
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وقال خالل حديثه لـ«النشامى« ان المبادرة جاءت بهدف تحقيق 
القطاع  لموظفي  الكريم  السكن  توفير  في  الملك  جاللة  رؤية 
المحدودة  الدخول  وذوي  والمتقاعدين  والعسكريين  العام 
والمتدنية في كافة أنحاء المملكة، ومن هنا يمكن يكمن اهمية 

انجاحها بكافة الوسائل.

بداية  منذ  عاتقها  على  اخذت  النور  مدائن  شركة  ان  وأضاف 
خبرتها  جميع  ووضع  به  تعهدت  ما  بكافة  االلتزام  البناء،  اعمال 
في هذا المشروع، حيث استخدمت مواد البناء التي تمتاز باعلى 
المواصفات كما وانها كانت تسير وفق النهج الذي رسمته وحددته 
مؤسة االسكان والتطوير الحضري و تحت مظلة أجهزتها الفنية 

و الهندسية.

وتابع العواملة قائال ان الشركة ملتزمة بتسليم كافة مشاريعها 
وفق والجدول الزمني الموضع والذي حددته، مشيرا الى ان جميع 
كريم«  ليش  كريم  »سكن  المشروع  ضمن  الواقعة  االسكانات 
المشروع  وراء  من  الهدف  مع  يتناسب  وبشكل  بالجودة،  تمتاز 
وهو توفر السكن الكريم لمئات اآلالف من المواطنين من ذوي 

كل  انجاز  وبعد  المقابل،  في  لكن  والمتوسط.  المحدود  الدخل 
مشروع هناك بعض المالحظات التي يتم رصدها سواء من قبل 

الشركات المطورة او من قبل المواطنين.

وقال أن جميع المالحظات التي رصدها المستفيدون من المشروع 
تم اخذها على محمل الجد ومعالجتها، حيث انحصرت في بعضها 
حول موقع االسكانات البعيدة عن الخدمات العامة مثل المدارس 
والمستشفيات والمراكز الصحية واالسواق التجارية، كذلك عدم 
مثل  البلدية  الخدمات  للمشروع  التابعة  المناطق  بعض  وصول 
اعمال النظافة، وذلك لعدم وجود الجهة المسؤولة عن المشروع 
في الموقع، االمر الذي دفع الحكومة الى اتخاذ القرارات المناسبة 
رغبة  مع  تتالءم  التي  الحلول  وتوفير  المشاكل  هذه  لمعالجة 

المستفيد وترضي المواطنين.

أكد  االسكان،  مشاريع  بها  نفذت  التي  بالجودة  يتعلق  وفيما 
العواملة انها تختلف من مشروع الى أخر، لكن في المجمل فان 
التي حددتها  بالمواصفات  التزموا  المطورين  المستثمرين  أغلب 

مؤسة االسكان.

جميــــع مدخــــالت البنـــــاء التــــي نفــذتها الشركــــة 
تمـــــت وفـــق اعلــــــى المواصفــــــــات والجــــــــودة
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وقال ان مدائن النور ارتأت القيام برفع هذه المواصفات حفاظًا 
على مدخرات المواطنين، »فمدخرات المواطنين تعتبر مدخرات 
الشركة ضمن  أخدتها  التي  المشاريع  فان جميع  لذلك  للوطن«، 
المواصفات  اعلى  كريم هي ضمن  لعيش  كريم  مشروع سكن 

وتتمتع بجودة عالية.

أقل  مواصفات  ذات  بناء  مواد  استخدام  الى  تلجأ  لم  فالشركة 
بهدف زيادة هامش الربح لديها، بل استخدمت اعلى المواصفات 
الملكية  المبادرة  بهذه  االرتقاء  بهدف  وذلك  جودة،  واكثرها 
السامية وانجاح مشروع سكن كريم لعيش كريم بكافة الطرق.

النور  مدائن  شركة  ادارة  مجلس  رئيس  أستعرض  جانبة  من   
لالستثمار والتطوير العقاري احمد عرموش مراحل بناء مشروع 
سكن كريم لعيش كريم، حيث تم تنفيذه على ثالث مراحل، تم 
تسليم المرحلتين االولى والثانية، اما الثالثة فانه العمل جار على 
تسليمها، وهي تتضمن 660 شقة سكنية، منقسمة الى جزئين 

االول يتكون من 332 شقة والثانية من 328 شقة.

الحرمين  خادم  مشروع  في  تنفيذه  تم  ما  ان  عرموش  وقال 

استثمــــــــار مميــــــــــزملف العدد

الشريفين ضمن المبادرة الملكية السامية في محافظة الزرقاء 
العاصمة  واسكانات في  بناء  اعمال  تنفيذه من  يتم  ما  يضاهي 
عمان، من حيث الجودة في المواد المستخدمة، مؤكدًا في الوقت 
نفسه ان جميع مدخالت بناء الشقق خضعت جميها للفحوصات 
الالزمة وطابقت المواصفات المطلوبة و إجتازت جميع الفحوصات 

المخبرية من قبل الجمعية العلمية الملكية. 

مدينة  في  الملكية  المبادرة  تنفيذ  اعمال  ان  عرموش  وأضاف 
لعيش  كريم  سكن  مشروع  ضمن  الشريفين  الحرمين  خادم 
كريم، ناحجة من جميع الجوانب وكل المقاييس، مشيرا الى انه 
في حال ظهور اية عيوب في االسكانات فانه سيتم القيام باعمال 
الواقعة  االسكانات  هذه  فجميع  فوري،  بشكل  الالزمة  الصيانة 
عام  لمدة  صيانة  فترة  الى  تخضع  الملكية  المبادرة  هذه  ضمن 
كامل، تبدأ من تاريخ استالم المستفيد، مع العلم ان هناك بعض 

المواد المكفولة لعشرة اعوام و بعضها االخر الى 15 عامًا.

 وآخيرًا أكد العواملة انه ال بد من وقفة تقيم للمراحل التي تم 
استمرار  تكفل  التي  االستراتيجية  ووضع  المشروع  في  انجازها 

نجاحها وتكرارها عدة مرات.
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»األردن دبي« تفتتح مشروع الشقق 
المخدومة األول Heritage House لألمالك

اإلستثمــــار فـــي العقــــــار

الخالـــــدي:  الشقـــــق 
المخدومة تتميز بموقعها 
االستراتيجي الكائن فـي 
شــــــــــارع الرينبـــــــو

أعلنت شركة األردن دبي لألمالك عن افتتاح أول مشروع للشقق 
المخدومة تقوم عليه ضمن مشروع »أحياء عمان«؛ حيث يحمل 
المشروع اسم Heritage House، ويقع في منطقة الدوار األول 

في عمان. 

دبي  األردن  مشروع  ضمن   Heritage House شقق  وتأتي 
لألمالك والذي سيتضمن ثالثة فنادق أخرى ال زالت قيد التنفيذ.

لشركة  التنفيذي  الرئيس  الخالدي،  ناصر  المهندس  وبين 
مخدومة  شقق  من  يتكون  المشروع  أن  لألمالك  دبي  األردن 
المحاط  الرينبو  شارع  في  الكائن  االستراتيجي  بموقعها  تتميز 
اإلطاللة  إلى  باإلضافة  هذا  مختلفة،  وثقافية  ترفيهية  بأماكن 

الرائعة التي ينفرد بها المشروع التي تكشف شرق وغرب مدينة 
عمان. 

بمساحات  مخدومة  شقة  عشرة  خمس  على  المشروع  ويشتمل 
ومركز  لالستقبال  بصالة  المشروع  تزويد  تم  كما  مختلفة، 
لألعمال في الطابق األرضي. هذا ويعد التصميم المريح، وحسن 
عن  يميزه  ما  أهم  للزوار  المقدمة  المُضافة  والقيم  الضيافة، 
من  للنزالء  ستتوافر  التي  المميزة  الخدمات  جانب  إلى  غيره، 
المالبس،  وتنظيف  الفندقي،  التدبير  وخدمات  اإلفطار،  بوفيه 
اصطفاف  وخدمة  األمن،  خدمات  الشقق  توفر  كما  واإلنترنت، 
السيارات، وغيرها من خدمات الضيافة التي تضمن راحة النزالء 

وخدمتهم بالشكل األمثل.
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ملف العدد

فنية  أرباحا    2010 الماضي  العام  األردنية  التأمين  شركة  حققت 
بلغت 4 ماليين دينار في الوقت الذي بلغ صافي أرباحها 3.1 مليون 

دينار بعد الضرائب والرسوم.

وقال المدير العام للشركة عماد عبد الخالق انه بحسب البيانات المالية، 
الماضي  العام  خالل  للشركة  االجمالية  التامين  اقساط  بلغت  فقد 
سبقه  الذي  العام  عن  بالمئة   7 مقدارها  بزيادة  دينار  مليون   42.75
2009، علما بأن نسبة زيادة اقساط التأمين التي حققتها الشركة في 

األردن بلغت 11 بالمئة.

وأضاف انه رغم الظروف االقتصادية الصعبة والمنافسة غير المنطقية، 
فقد حافظت شركة التأمين األردنية على مستوى ادائها وحققت نتائج 
جيدة، حيث بلغت حصة الشركة من أقساط التامين في السوق المحلي 

9 بالمئة.

وقال عبد الخالق ان قطاع التأمين في األردن يشهد منافسة غير صحيحة 
وخاصة في مجال التسعير، وهذا يضع عالمات استفهام ضخمة حول 
مصير هذا القطاع وقدرته على االستمرار في خدمة االقتصاد الوطني.

تصنيف  وكاالت  أعرق  احدى  وهي    A.M. Best شركة  أن  الى  وأشار 
بتصنيف   2010 الماضي  العام  خالل  قامت  الرائدة  العالمية  التامين 
مستقر   +bbb درجة  الى  األردنية  التأمين  لشركة  األئتمانية  القدرة 
المالية  القدرة  تصنيف  على  أكدت  حين  في   ،)2009 عام  في   bbb  (

للشركة بدرجة ++B  مستقر )++B جيد في عام 2009(.

تقديم  في  المتميز  واالداء  العالية  المهنية  نتيجة  التصنيف  هذا  وجاء 
على  والحفاظ  واالقليمي،  المحلي  المستويين  على  التامينية  خدماتها 
الظروف وخاصة في ظل االزمة االقتصادية  االداء تحت كافة  مستوى 
العالمية التي كان لها أثر سلبي على تصنيف العديد من شركات التأمين 

في العالم.

الذي تحتله الشركة في مجال عملها  المركز  التصنيف  وأضاف ان هذا 
في األردن من حيث نتائجها الفنية ومالءتها المالية وسياستها االكتتابية 

حيال المخاطر مصحوبًا كل ذلك برأسمال قوي.

قدرتها  مستوى  رفع  خالل  من  انه  حيث  قويًا،  عاماًل  يشكل  وانه  كما 
التوسع  أمام  الباب  يفتح  وخارجيًا  محليًا   بها  الثقة  ويغزز  التنافسية 

االقليمي كونها حصلت على هذا التصنيف.

وأشار عبد الخالق ان الشركة تمكنت من تجديد اتفاقيات إعادة التأمين 
للعام الحالي 2011 مع أفضل شركات إعادة التأمين العالمية وبشروط 
الطرفين،  مصالح  يحقق  وبأسلوب  السابقة،  المعاهدات  من  أفضل 
مشيرا الى ان ذلك عائد الى المستوى العالي من المهنية التي تتميز به 
الشركة والمصداقية التي تعاملت بها مع معيدي التأمين منذ تأسيسها، 

االمر الذي ولد الثقة بينها وبينهم.

4 ماليين دينـــــار أربـــــاح
»التأمين األردنية« الفنيــــة فـي 2010

اإلستثمـار فــي التأميــــــن

عبد الخالــق: هذه النتائج 
جــــــاءت رغــم الظـــروف 
االقتصاديـــــة الصعبــــة 
والمنافسة غير المنطقية
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»القــــدس للتأميــــن«.... 
اســـم وخدمـــات تستحـــق الفخـــر

المصري: 900 الف دينار أرباح الشركة في العام الماضي

األردني،  التأمين  العاملة في قطاع  الكبرى  الشركات  احدى  هي 
الحتالل  اهلها  مما  المواطنين  ثقة  الطويلة  خبرتها  اكسبتها 

مراكز متقدمة بين العديد من الشركات المنافسة. 

باسمنا  »نفخر  شعار  تحمل  والتي  للتأمين  القدس  شركة 
مجلس  رئيس  ونائب  العام  مديرها  وبحسب  فانها  وخدمتنا«، 
لكسب  اهلتها  الميزات  من  العديد  تمتلك  المصري  زياد  ادارتها 

ثقة شريجة كبيرة من المواطنين.

تتميز  الشركة  ان  »النشامى«  مع  حديثه  خالل  المصري  وقال 
المميزة  التأمينية  الخدمات  توفير  في  الكامل  بالتزامها  اليوم 
خالل  من  الموطنين،  ورغبات  تطلعات  تلبي  والتي  والمتطورة 

برامجها المطروحة وطريقة تعاملها مع العمالء والمحافظة على 
حقوق المؤمنين وحملة الوثائق.

كما وتتميز »القدس للتأمين« بتوافر الكوادر المؤهلة والمدربة 
جميع  تقديم  على  تعمل  التي  العمل،  في  العالية  الكفاءة  ذات 
انه  الى  مشيرا  وجه،  أكمل  وعلى  المطلوبة  التأمينية  الخدمات 
عناصر  تعتبر  والتي  الشركة  تمتلكها  التي  لالمتيازات  ونتيجة 
الماضي  للعام  المالية  ادائها ونتائجها  انعكس على  قوتها، فانه 
فالشركة  الملكية،  حقوق  على  العائد  حيث  من  وذلك   ،2010

حققت صافي أرباح بعد الضريبة بلغ حوالي 900 الف دينار.

في المقابل تطرق المصري خالل حديثه على عمل هيئة التأمين 

اإلستثمـار فــي التأميــــــن
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واالنجازات والتحديات التي يجب العمل على حلها خالل الفترة 
القطاع  في  العاملة  الشركات  استمرار  لضمان  وذلك  المقبلة، 

في تحقيق االنجازات.

وقال في البداية يجب تحديد ما هو طبيعة عمل هيئة التأمين، 
وتنظيميًا فقط،  رقابيًا  الهيئة  وعمل  دور  يكون  أن  يجب  حيث 
فهي هيئة تنظيمية وليست ادرية كما كانت تعتقد من واجبها 

ادارة كفة شركات التأمين.

فهيئة التامين كانت في وقت سابق تتعامل مع الشركات على 
الذي  االمر  كافة،  التأمين  شركات  تداير  التي  السلطة  انها 
تنحصر  وظيفتها  فان  لذلك  االساسي،  نظامها  مع  يتناقض 

فقط في الرقابة وتنظيم عمل الشركات العاملة في القطاع.

ويؤكد المصري، أنه اضافة الى ذلك فان دور الهيئة يجب أن ال 
يكون تشريعيًا، فالتشريع يحتاج الى الخبرة الكافية وهي التي 

ال تملكها خاصة وأن عمر الهيئة 15 عامًا.

هذا  أن  أكد  حيث  االلزامي،  التامين  مسألة  المصري  وتناول 
الموضوع هو جديد – قديم في نفس الوقت، والحل الوحيد في 
اتجاه  السوق  الهيئة االبقاء على فرضه هو تحرير  حال قررت 
أن ال يقل عن  التأمين، بحيث  االلزامي، وتحديد سعر  التامين 

120 دينارًا للمركية الخصوصية. 

االلزامي،  التأمين  سوق  تعويم  حال  في  انه  المصري  ويقول 
العمل  يجب  بل  بالكامل،  مفتوحًا  يترك  ال  ان  الضروري  فانه 

على تحديد أسعاره للشركات.

وأستعرض المدير العام االنجازات هيئة التأمين، التي كان لها 
العديد من االجراءات االيجابية، وقال أن الهيئة بدأت في األونة 
  2010 الماضي  العام  من  اشهر  الستة  في  وبالتحديد  االخيرة 
بتعزيز  قامت  حيث  القطاع،  وخدمة  دعم  في  فعال  دور  بلعب 
التعاون مع الشركات العاملة في السوق وتفهم مطالبهم، كما 
وبين  بينها  فيما  االستشارات  تبادل  آلية  تطوير  على  وعملت 

الشركات العاملة في القطاع.

الهيئة  كانت  االيجابيات  هذه  خالل  ومن  انه  المصري  ويقول 
جميع  بين  التنافسية  الثقافة  تعزيز  في  فعال  بدور  تقوم 
التأمينات  المتواصلة في مختلف  الدورات  الشركات، وفي عقد 
دوليين  خبراء  باستقطاب  وذلك  الشركات،  هذه  لموظفي 

يمتلكون الخبرة الطويلة في قطاع التامين بمختلف انواعه.

انها لم تعمل على تصويب  ايجازها   الهيئة، فيمكن  اما مآخذ 
الى  ينظر  والذي  المحلي  للمجتمع  التامين  شركات  صورة 
الشركات نظرة سلبية، من خالل نشر الدعاية االعالمية للهيئة، 

كما وانها لم تقم بتحقيق طلبات ورغبات شركات التامين في 
ان  التامين، حيث  برامج  تأمينية لجميع  ان يكون هناك توعية 
الفكر السائد لدى العديد من المواطنين ان شركات التأمين هي 

شركات لالحتيال.

شركات  بين  المنافسة  طبيعة  عن  بالحديث  المصري  وينتقل 
كبيرة  منافسة  انها  الى  ليشير  السوق،  في  العاملة  التأمين 
ولمصلحة  بااليجاب  يعود  االمر  وهذا  وشدتها،  بقوتها  وتتميز 

المواطن.

فان  االزامي  التأمين  سوق  تحرير  تم  حال  في  انه  ويقول 
هو  مما  اوسع  بشكل  ستزداد  الشركات  جميع  بين  المنافسة 
حاصل حاليا، وكلما ارتفعت حدة المنافسة بين الشركات العاملة 

في القطاع فانه سيعود بالمنفعة لصالح المواطن المؤمن.

وحول طبيعة تأثير االزمة المالية العالمية على قطاع التأمين 
في المملكة، أكد المصري ان تأثيرها كان بشكل »غير مباشر«، 
فالقطاع تأثر سلبا بهذه االزمة كما حصل في سائر القطاعات 

االخرى المكونة لالقتصاد الوطني.

ويقول انه لم يتم لمس تأثير واسع وكبير على عمل شركات 
التقليدية  خاصة  التأمينات  من  فالعديد  المملكة،  في  التأمين 
والصادرات،  والمستوردات  والممتلكات  السيارات  كتامين  منها 
ولم  حاله  على  اداؤهم  بقي  فقد  البحري،  التأمين  الى  اضافة 
قبل  كانت  التي  السابقة  الوتيرة  بنفس  عمله  واستمر  يتغير 

اندالع شرارة االزمة المالية العالمية.  

وانحصر  مباشر،  كان بشكل غير  األزمة  تأثير هذه  فان  لذلك 
للعديد  الخصومات  تقديم  الشركات  من  العديد  شروع  في 
ظل  في  متوقع  تأثير  وهو  للمواطن،  التأمينية  البرامج  من 
جميع  اصابت  التي  االزمة  وطبيعة  االقتصادية  الظروف  هذه 

القطاعات االقتصادية االخرى.

واكد المصري أن هذه االزمة كشفت جوانب الضعف في عمل 
التي  المطالب  من  العديد  برزت  حيث  األردني،  التأمين  قطاع 
يجب العمل على تنفيذها وتطبيقها خالل الفترة المقبلة ومن 
ابرزها اندماج مجموعة من الشركات العاملة في قطاع التأمين 

مع بعضها البعض.

المالءات  تحسين  على  ستعمل  الخطوة  هذه  أن  الى  وأشار 
اتجاه  الثقة  المواطن  تمنح  وبالتالي  التأمين  لشركات  المالية 
هذه الشركات، وسينتج عنها شركات قوية قادرة على المنافسة 

وااليفاء بااللتزامات المالية المترتبة عليها. 
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ملف العدد

في  التأمين  مجال  في  الرائدة  الشركات  من  واحدة  تعتبر 
على  التأمين  خدمات  من  متكاملة  باقة  تقدم  إذ  األردن، 
الحياة، التأمين الصحي، والتأمين على المركبات، التأمين ضد 
الحرائق، والتأمين على المنشآت، التأمين ضد مسؤولية الغير 

والتأمين على الحوادث العامة.

»شركة النسر العربي للتأمين« التي تأسست في عام 1976، 
هي وبحسب مديرها العام يعقوب سبيال هدفها توفير كافة 

صنفها  حيث  العميل،  متطلبات  مع  تتالءم  التي  الخدمات 
االتحاد األردني للشركات بالمراتب المتقدمة ما بين شركات 

التأمين، وذلك نتيجة لنتائجها المالية.

وقال خالل حديثه مع »النشامى« أن من أبرز ما يميز شركة 
النسر العربي للتأمين عن غيرها من الشركات االخرى في 
السوق األردني، تقديمها للعديد من الخدمات وطرح البرامج 

التأمينية التي تتناسب مع المجتمع المحلي وتواكب العصر.

»النسر العربي للتأمين« ... 
الطمأنينــة والوفـــاء بااللتـــزامات

سبيــــــال: نتميـــــز بخدماتنـــــا وبرامجنـــــا التــــي تتنــــاسب 
مــــــع المجتمــــع المحلــــي وتـــــواكب الحداثــــة

اإلستثمـار فــي التأميــــــن
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على هيئة التأمين العمل مباشرة 
علــى تحريــــر التأميــن االلزامي

كما وانها عضوًا في مجموعة البنك العربي وهذا يمنح العميل 
الطمأنينة في كافة جوانب معامالته مع الشركة خاصة في 
المالية منها، االمر الذي يفرض على الشركة االلتزام بكافة 

برامجها التأمينية والقيام بواجبها بما يرضي المواطن.

وخالل حديثه أشاد سبيال بدور هيئة التامين األردنية الفعال 
في ادارة القطاع خالل السنوات القليلة الماضية، خاصة في 
جانب الرقابة على الشركات العاملة في القطاع، واهتمامها 
ندوة حول  آخره عقدها  والذي كان  الجانب،  الكبير في هذا 

نتائج التفتيش الميداني على الشركات.

والرقابة  المتابعة  في  االستمرار  الهيئة  على  ان  وقال 
ستجبر  حيث  التامين،   شركات  على  الميداني  والتتفتيش 
تشرعها  التي  والتعليمات  بالبرامج  االلتزام  على  الشركات 
االول  المرجع  تعتبر  الهيئة  فان  ذلك  الى  اضافة  الهيئة، 
والرئيسي للمواطنين في حال قرروا تقديم الشكاوى بحق 
احدى الشركات، األمر الذي يجعل جميع شركات التأمين تدفع 

باتجاه االلتزام بتعهداتها وبرامجها التي تطرحها.

كما وتقوم الهيئة بعقد العديد من الدورات والخدمات التي 
تعود بالمنفعة على القطاع، حيث يمكن وصف جهودها في 
مساعدة القطاع باألكبر من اتحاد شركات التأمين الذي لم 
يقدم الخدمات المطلوبة منه والتي ترقى بهذا القطاع المهم.  

التأمين،  هيئة  على  المآخذ  بعض  هناك  المقابل  في  لكن 
ويشير سبيال أن من أهمها تسرعها في اصدار بعض القرارات 
والتشريعات، اضافة الى حداثة دروها الرقابي، مشيرا الى ان 
الهيئة تم انشاؤها قبل 14 عامًا، ولم تقم بتنظيم حمالت 
التفتيش والرقابة ميدانيًا على الشركات العاملة في القطاع 
بداية  منذ  بذلك  القيام  عليها  وكان  فقط  عامين  قبل  اإل 

نشأتها.

كما وانه من المطلوب منها في الوقت الحالي وبشكل فوري، 
العمل على تحرير التأمين االلزامي كبقية التأمينات االخرى، 
ألن فرض هذا النوع من التأمين فيه »اجحاف« واضح بحق 

الشركات العاملة في القطاع.

في المقابل انتقل سبيال بالحديث عن تأثير االزمة المالية – 
االقتصادية العالمية على قطاع التأمين بشكل عام وشركة 

لم  االزمة  ان  ليقول  خاص،  شكل  للتأمين  العربي  النسر 

تترك اي قطاع من القطاعات المكونة لالقتصاد األردني اال 

تأثر  التي  القطاعات  التأمين هو احد هذه  واصابته، وقطاع 

بتداعيات هذه االزمة.

التامين  قطاع  في  العاملة  الشركات  اغلب  طالت  فاالزمة 

كان  للتامين«  العربي  »النسر  على   تأثيرها  لكن  األردني 

التي  والخدمات  بها  المواطنين  ثقة  الى  يعود  محدودًا وهذا 

تقدمها، مما انعكس ايجابًا على نتائجها المالية.

ودعا سبيال ضرورة التوجه سريعًا نحو تطبيق االندماج بين 

الصعيرة  للشركات  الفرصة  إلتاحة  كافة،  التأمين  شركات 

العاملة في القطاع تحسين قوتها وتثبيت موقعها في السوق، 

اضافة الى تحقيق االستقرار في وضعها المالي خاصة في 

ظل الظروف االقتصادية الحالية.

الشركات  المطالبات نحو دمج  ان تلقى  العام  المدير  وتوقع 

القبول لدى الكثير من الشركات العاملة في السوق خاصة 

تلك الناجحة منها. 
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4 مالييـــــن دينــــار أربــــاح
»االتحاد العربي الدولي للتأمين«

قبــــل الضريبـــة فــي 2010 

الحسيـــــن: النتائـــــج الماليـــــة تشيـــــر إلــــى مــــدى 
قوتهـــا ومكانتهــا في الســوق واستقرارها المالي واالداري 

تجاوزت أرباح شركة االتحاد العربي الدولي للتامين قبل الضريبة 
فيه  بلغ  الذي  الوقت  في  دينار،  ماليين   4 الماضي  العام  خالل 
صافي أرباح الشركة حوالي 3.7 مليون دينار مقابل 217915 

دينارًا للعام الذي سبقه 2009.

 2010 اول  كانون   31 حتى  الشركة  ايرادات  مجموع  وارتفع 

ليبلغ حوالي 11 مليون دينار مقارنة مع 7 ماليين دينار للفترة 
ذاتها من العام الذي سبقه 2009، حيث ارتفع صافي االقساط 
المكتتبة خالل العام الماضي الى 12.5 مليون دينار مقابل 7.1 

مليون دينار للفترة ذاتها في 2009.

موجودات  مجموع  ارتفع  فقد  للشركة،  المالية  البيانات  وبحسب 

اإلستثمـار فــي التأميــــــن
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الشركة حتى 31 كانون أول 2010 لتبلغ حوالي 23.4 مليون 
دينار  في 2009، في  مليون  دينار، مقارنة مع حوالي 14.8 
خالل  بلغت  التي  االستثمارات  مجموع  فيه  ارتفع  الذي  الوقت 
دينار مقابل حوالي 10.1  مليون  الماضي حوالي 16.4  العام 

مليون دينار لنفس الفترة من العام الذي سبقه 2009.

وقال المدير العام لشركة االتحاد العربي الدولي للتامين جمال 
عبد الحسين ان النتائج المالية

جيدة  كانت  الشركة  حققتها  التي  النمو  نسب  أن  الى  تشير 
منها  يعاني  التي  الحالية  االقتصادية  الظروف  ظل  في  خاصة 

االقتصاد الوطني وقطاع التأمين بشكل خاص.

لتعنى  األردن،  في  عاما   35 قبل  تأسست  الشركة  ان  وأضاف 
بشؤون التأمين في مختلف القطاعات، وقد استطاعات بناء خبرة 
المختلفة، حيث  التأمين  أعمال  األردني، في  السوق  متميزة في 
للتأمين،  الدولي  العربي  االتحاد  وشركة   ،1976 عام  ومنذ  انه 
تطوي النجاح تلو النجاح في مختلف انواع التأمينات سواء كانت 
والمركبات،  الهندسي،  والتأمين  الممتلكات،  وتأمين  البحرية، 

والحريق والحوادث العامة، والتأمين الطبي.

وأكد أن الشركة استطاعت تحقيق النتائج المالية الجيدة مقارنة 
الذي يؤكد قوة  العاملة في السوق، االمر  بالعديد من نظيراتها 
الشركة في السوق واستقرارها االداري والمالي، حيث استطاعت 

تجاوز آثار االزمة المالية – االقتصادية بنجاح وبخطى ثابتة.
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254 ألــــف دينـــار أربــــاح 
»اليرمـوك للتأميــن« فـي 2010

الماضي  العام  خالل  للتامين  اليرموك  شركة  ارباح  صافي  بلغ 
قيمة  فيه  ارتفعت  الذي  الوقت  في  دينار  الف   254.074
موجوداتها لتبلغ 13.6 مليون دينار مقارنة مع 13.2 مليون دينار 

لعام 2009.

اليرموك  شركة  حققت  فقد  للشركة  المالية  البيانات  وبحسب 
للتأمين أداءا جيدًا خالل العام الماضي 2010، فقد حققت ارتفاعًا 
مليون   3.1 مقابل  دينار  مليون   3.4 لتبلغ  ايراداتها  في مجموع 
اقساط  اجمالي  بلغ  حيث   ،2009 سبقه  الذي  العام  خالل  دينار 
مقابل  دينار  مليون   7.3 حوالي   2010 للعام  المكتتبة  التامين 

5.4 مليون دينار لعام 2009.

أبو  علي  حسن  للتأمين  اليرموك  لشركة  العام  المدير  وقال 
الراغب ان النتائج المالية للشركة تشير الى قدرتها على التعامل 
التي تواجهها، حيث استطاعت تجاوز عام هو  الظروف  مع كافة 
2010 الذي أعتبر من اصعب االعوام اقتصاديا كونه كان امتدادًا 

لألزمة المالية - االقتصادية العالمية.  
أزمة  الى  تحولت  والتي  المالية  االزمة  تداعيات  أن  وأضاف 
ومنها  القطاعات  كافة  على  سلبًا  اثرت  العالمية  االقتصادية 
قطاع التأمين، حيث أصابت بشكل مباشر المحافظ االستثمارية 
المرتبطة  الهندسية  التأمينات  الخصوص  وجه  وعلى  للشركات 

على  سلبًا  بدوره  انعكس  مما  والعمرانية،  الهندسية  بالمشاريع 
الى  الحال  بطبيعة  وادى  المالية  االسواق  في  المتداولة  االسهم 

الحاق الخسائر االستثمارية والمالية.  

لكن الشركة استطاعت تحقيق نتائج ايجابية مقارنة مع العديد 
الثقة  يعطي  ما  وهو  القطاع  في  العاملة  االخرى  الشركات  من 

للشركة في عملها للسنوات المقبلة.

واكد أن شركة اليرموك للتامين ستعمل ضمن خطة عملها للعام 
2011، الحفاظ على ادائها المتميز وتحقيق المزيد من االنجازات 
التأمينية  الخدمات  تقديم  على  والعمل  ارباحها  في  وزيادة 
يواكب  وبشكل  المرحلة  متطلبات  مع  تتناسب  التي  المتطورة 

حركة التطور العالمية.

شركات  بين  ما  االندماج  عملية  أهمية  على  الراغب  أبو  وشدد 
التأمين  قطاع  اداء  على  كبير  ايجابي  أثر  من  له  لما  التأمين، 
األردني، مؤكدًا ان هذه الخطوة ستعمل على خلق مراكز مالية 
االزمات  مع  أكثر  التكيف  خاللها  من  تستطيع  للشركات  قوية 
ومتطلبات الوضع االقتصادي الذي بات اليوم غير مستقر ويتغير 

بشكل مستمر.

أبــــو الراغـــب: الشـــركة 
ستعمل على زيادة أرباحها 
وخدماتها التأمينــــة فــي 
المرحلــــــة المقبلــــــــة
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3.1 مليون دينار أرباح
»الشرق العربي للتأمين« في 2010

الضريبة  بعد  للتأمين  العربي  الشرق  شركة  أرباح  صافي  بلغ 
الماضي 3.1 مليون دينار بنسبة نمو  العام  والمخصصات خالل 

بلغت 34.8 بالمئة عن العام السابق 2009.

وقد أظهرت النتائج المالية الختامية للشركة تحقيق الشركة نموًا 
ماليين   4 بلغت  حيث  الضريبة،  قبل  الشركة  أرباح  صافي  في 
الذي سبقه، في  العام  بالمئة عن  بلغت 27  نمو  بنسبة  دينار،  
الوقت استطاعت الشركة تحقيق نمو في حجم األقساط المكتتبة 
خالل العام الماضي 2010 بنسبة 20 بالمئة، إذ بلغت األقساط 
المكتتبة 53.3 مليون دينار مقارنة مع 44.5 مليون دينار أردني 

للعام 2009 .

مليون   19.96 لتصل  المساهمين  حقوق  صافي  وارتفعت  كما 
نمو  بنسبة   2009 العام  في  دينار  مليون   16.9 مقابل  دينار 
ارتفع  فقد  الشركة  موجودات  مجموع  أما  بالمئة،   17.5 بلغت 
ايضا ليصل إلى 51.5 مليون دينار مقارنة مع 41.5 مليون دينار 

بنسبة نمو بلغت 24 بالمئة عن عام 2009.

مليون   13.5 من  ارتفعت  فقد  الفنية.  للمخصصات  وبالنسبة 
دينار إلى 19.9 مليون دينار في العام 2010 بنسبة نمو بلغت 
المتداولة واإلستثمارات  الموجودات  بالمئة. فيما بلغ مجموع   47
النقدية ما نسبته 46  والودائع  النقد  45.5 مليون دينار يشكل 
في  النقدية  التحصيالت  بلغت  كما  الموجودات.  هذه  من  بالمئة 

العام 2010 مبلغ 46 مليون دينار.

عصام  للتأمين  العربي  الشرق  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
األرقام  فاقت  الشركة  حققتها  التي  النمو  نسب  أن  الخالق  عبد 
التقديرية المستهدفة، وقد عزز ذلك رفع درجة تصنيف الشركة 
من قبل وكالة التصنيف العالمية A.M. Best لتصبح )B++( مع 

منظور مستقر.

وأضاف ان الشركة حققت خالل العام الماضي قفزة نوعية بكل 
الشركة  والتنوع في محفظة  التوازن  المقاييس من حيث درجة 
التأمينية، إذ تجاوز مجموع األقساط المتحققة في فرعي تأمين 
الحريق والحوادث العامة 12.7 مليون دينار، فيما ركزت الشركة 
خالل العام على أنواع التأمين المتخصصة التي تحتاج إلى معرفة 

فنية متقدمة وعالقات متينة مع معدي التأمين العالميين.

في  ومهما  طوياًل  شوطًا  قطعت  الشركة  أن  الخالق  عبد  وأشار 
مجال أنظمة المعلومات التي تسهل من سير العمل في الشركة، 
الشركة  في  واألقسام  الدوائر  من  عدد  بتطوير  الشركة  وقامت 
المعلومات  دائرة  مثل  أعمالها  حجم  في  الكبير  للنمو  استجابة 
)Data Bank(. ودائرة التأمين المصرفي واألعمال غير المباشرة 
اضافة إلى دائرة خدمة ورعاية العمالء وقسم التسويق الهاتفي 
للحفاظ  األهمية  غاية  في  جوانب  تعد  والتي   Telemarketing

على المركز السوقي المميز الذي تحتله الشركة اليوم.

اإلستثمـار فــي التأميــــــن

عبد الخالـــق: النتائـــــج 
الماليـة للشركــة تشيــر 
انهـا حققـت قفزة نوعية 

بكــــل المقاييـــس



53



54



55

إستثمـــــارات متنوعـــــة

»شركة الكربونات األردنية«...
األولى في انتاج كربونات الكالسيوم الطبيعي

حول  دولة   35 من  ألكثر  انتاجها  من  بالمئة   90 بتصدير  تقوم 
العالم من ضمنها كافة الدول العربية، اضافة الى دول جنوب شرق 
وأمريكا  أوروبا  الى  الشحنات  وبعض  افريقيا  وغرب  أسيا وشرق 

الالتينية.

في  الشركات  أوائل  من  تعتبر  التي  األردنية  الكربونات  شركة 
األردن إلنتاج أجود وارقى أنوع كربونات الكالسيوم، تمكنت بسبب 
توسع عملها واستخدامها للتقنيات الحديثة من زيادة انتائجها من 
10 االف طن في عام 1980 الى 400 الف طن في الوقت الحالي.

ويقول رئيس مجلس ادارة شركة الكربونات األردنية ايمن حتاحت 
أن الشركة تأسست في عام 1979 على يد المرحوم عبد الكريم 
الوقت  ذلك  ومنذ  البارزين،  الصناعيين  أحد  وهو  حتاحت،  بشير 

وهي شركة خاصة موقعها في عمان.

الستغالل  وطنية  شركة  الى  السنين  مر  على  الشركة  وتحولت 
المواد الخام المحلية، وتوفير فرص العمل للعمالة المحلية، اضافة 
حجم  في  الزيادة  نتيجة  للمملكة  الصعبة  العمالت  ادخالها  الى 

صادراتها.

ويشير حتاحت الى أن الشركة تختص في مجال تعدين وصناعة 
والنقاوة  الجودة  مواصفات  بأعلى  الكالسيوم  كربونات  وتصدير 
انتاج نعومات مختلفة من بودرة  التسليم، حيث يتم  والدقة في 
كربونات الكالسيوم الطبيعي والمعالج تناسب الصناعات المتعددة 

وحسب حاجتها.

ويقول أن كربونات الكاليسوم تستخدم كمادة مائلة او ناشرة أو 
والبالستيك  الدهانات  أساسية في صناعات متعددة مثل صناعة 
والزجاج والخزف والورق والمطاط والمبيدات الحشرية والصناعات 

الدوائية والمعاجين وغيرها من الصناعات المختلفة.

وتنتج شركة الكربونات األردنية اليوم ما يقارب عن 23 نوعًا من 
عالية  بمواصفات  والمعالجة  الطبيعية  الكالسيوم  كربونات  مادة 
الجودة لتغطية الصناعات الكيماوية المختلفة، كما وتمتلك الشركة 
االحتياطي  ويبلغ  الحديثة  واألجهزة  باألليات  مزودة  خاصة  مقالع 

الموجود من كربونات الكالسيوم النقية 10 ماليين طن.

المملكة  في  االولى  كانت  الشركة  ان  حتاحت  أكد  المقابل  في 
وذلك   1997/5/27 في   9002 األيزو  شهادة  على  الحاصلة 
الجودة،  لنظام  المستمر  التحسين  بضرورة  العليا  ادارتها  لوعي 
وقامت بتجديدها والحصول على شهادة ) ISO 9001.2000 ( في 
فعالية  باستمرار  الشركة  مستوى  تطوير  أجل  من   2003/4/3

األداء واإلنتاجية.

وقال ان الشركة ممثلة بادارتها العليا من المدير العام والكادر الفني 
والمحافظة  بالجودة  الخاص   النظام  بتطوير  ملتزمة  واالداري، 
األفضل،  الى  دائما  واالرتقاء  اليه  وصلت  الذي  المستوى  على 
والسالمة  الصحة  وإدارة  البيئة  إدارة  نظامي  تطبيق  تقرر  حيث 
و                                                 )ISO 14001.2004( شهادتي  على  الحصول  وتم  المهنية 

.SEQ 18001  ( حسب النظام العالميOHSAS (

حتاحــت: نقـــوم بتصديـر %90 
مــن انتــاج الشركـة ألكثــر من 

35 دولــــة حــول العالــم
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تعتبر من الشركات المتكاملة في عملها، والمتخصصة في صناعة 
الفنادق  وأثاث  والمكتبي،  التعليمي  األثاث  المتخصص  األثاث 
واألبنية الجاهزة والهناجر واألبواب المتخصصة والمقاومة للحريق 

وغيرها.

تعرف  ال  التي  واالستثمارات«  لالعمال  معاني  شركات  »مجموعة 
الجمود في العمل بل تسعى جاهدة الن يصل انتاجها الى كافة 
االسواق، فهي وبحسب رئيسها التنفيذي جاك اندوني فان حدود 
عملها ال يقف فقط على رفد السوق المحلي بمنتجاتها فقط بل 
يتعداها الى االسواق العربية المجاورة والعالمية، كما وأنها تعتمد 
على التنوع في اإلنتاج، لذلك فان هذه السياسة ساعدتها لتحمل 

االثار السلبية لتداعيات االزمة لمالية العالمية.

وقال اندوني خالل حديث لـ«النشامى« ان األزمة المالية العالمية 
القت بظاللها على األقتصاد األردني كما هو الحال في أغلب دول  
 2010 الماضي  العام  خالل  االقتصادي  االداء  كان  حيث  العالم، 

بطيئا، وأثرت سلبًا على مختلف القطاعات خاصة تلك التي تعتمد 
للتخفيف  البدائل  وايجاد  العمل  الى  دفعها  مما  المجموعة  عليها 
من حدة تداعيات االزمة المالية والتي تحولت فيما بعد الى أزمة 
اقتصادية من خالل زيادة توجهها ودخول منتجاتها الى العديد من 

االسواق الخارجية وزيادة جهودها في التصدير.

التركيز  على  المجموعة  عملت  الماضي  العام  في  انه  ويضيف 
 - المالية  باالزمة  تأثرًا  االقل  كانت  التي  األسواق  الستهداف 
االقتصادية العالمية مثل سورية وامارة أبو ظبي، وقطر، والكويت، 
والتي  النفطية  الدول  من  تعتبر  الدول  هذه  ان  حيث  والعراق، 

تحوطت لالزمة بشكل جيد وكان تأثيرها عيها ضعيفًا.

وقال أن التوجه الى هذه االسواق شهد منافسة كبيرة بين العديد 
من الشركات، وذلك بسبب تواجد هذه الشركات في هذه االسواق 
في محاولة منها لتعويض النقص وانخفاض نسبة المبيعات في 
تلك  لجميع  ونتيجة  أنه  الى  مشيرا  االعتيادية،  واسواقها  دولها 

»مجموعة معاني لألعمال واالستثمارات«... 
العمـــــل فــــي  واإلحترافيـــــة  التكامـــــل 

إستثمـــــارات متنوعـــــة

اندونــي: التنــوع فــي 
المنتجــــات والتوجـــه 
للتصديـر عمـــل علــى 
التخفيــف مـــن حــدة 
االزمـــــة العالميــــــة
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انتــــــاج جيــــل جديـــد مــــن األبنيــــة المعدنيــة 
الخفيفــة الستخدامهـا فــي المشاريــع االسكانيــة

العوامل الصعبة التي شابت عمل المجموعة خالل العام الماضي 
2010 فانه انعكس سلبا على مبيعات التي تراجعت، االمر الذي 

انعكس بدروره على هامش الربح.

للشركة،  المستقبلية  الخطط  حديثه  خالل  اندوني  ويستعرض 
اضافة الى االنجازات التي حققتها خالل االعوام الماضية.

ويقول ان الشركة تنبهت حينما وضعت خطط عملها المستقبلية، 
المحدود،  الدخل  ذوي  من  خاصة  المجتمع  شرائح  كافة  لتشمل 
حيث واكبت التطور الصناعي الحاصل عالميًا وعملت على تطوير 
والوضع  السوق  واحتياجات  طبيعة  مع  يتالءم  بما  صناعاتها 
بانتاج  المجموعة  شركات  أحدى  بدأت  حيث  الراهن،  االقتصادي 
جيل جديد من األبنية المعدنية الخفيفة والتي يمكن استخدامها 
في المشاريع االسكانية لذوي الدخل المحدود، اضافة لبناء الفلل 
الطوابق  بناء  في  المنتج  هذا  ويصلح  كما  المختلفة،  والمزارع 
المباني  تلك  الثقل على  المباني بحيث ال تسبب  االضافية على 

القائمة.  

العالمية  الريادة  صاحبة  اليوم  اضحت  المجموعة  وان  كما 
حصلت  حيث  للحريق،  المقاومة  الخشبية  األبواب  صناعة  في 

المجموعة على الشهادات العالمية في هذا التخصص.

ويضيف ان الشركة تعمل على تعزيز التنوع في منتجاتها، والتي 

ساعدها على التصدي لتداعيات االزمة المالية العالمية، حيث تقوم 
والمكاتب  التعليمية  للمؤسسات  يلزم  ما  كل  بصناعة  الشركة 

والشركات الكبرى والفنادق بأعلى المواصفات.

اما حول النظرة والمشاريع المستقبلية للمجموعة خاصة في ظل 
ومؤشرات  بوادر  أن  اندوني،  فأكد  الحالية،  االقتصادية  الظروف 
العام الحالي 2011 مطمئنة من حيث زيادة المشاريع المطروحة 

والقائمة خاصة في الدول التي تستخدمها الشركة.

االسواق  في  لمنتجاتها  تسويقية  حملة  المجموعة  وأطلقت  كما 
العالمية، حيث بدأت المجموعة تحصد ثمار هذه الخطوة المهمة 
خاصة أن الشركة لها باع طويل في العمل بالعديد من االسواق 
الشركات  من  الشديدة  المنافسة  رغم  واالجنبية  العربية  والدول 

األخرى.

بدعم  جاء  انما  انجازات،  الشركة من  ما حققته  ان  اندوني  وأكد 
الدعم  يلزم من  ما  التي قدمت كل  والتجارة  الصناعة  وزارة  من 
في  لإلرتقاء  الداعية  جهودها  الى  اضافة  األردنية،  للصناعات 
العالقات التجارية بين الدول المجاورة والعالمية، داعيًا في الوقت 
نفسه الحكومة الى اإلبقاء على هذا الدعم والنهج المطبق والذي 
يعود  بما  منتجاتها  في  التوسع  الى  االستثمارية  الشركات  يدفع 

بالمنفعة والنتائج االيجابية لالقتصاد الوطني.
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9 مليـــــــارات دوالر 
االستثمــارات الكويتيـة في األردن

دوالر  مليارات  تسعة  نحو  األردن  في  الكويتية  االستثمارات  حجم  بلغ 
لغاية نهاية شباط الماضي.

وقال السفير الكويتي في عمان الدكتور حمد الدعيج، أن العالقة االخوية 
التي تربط قيادة البلدين في االردن والكويت هي الميزة االساسية التي 

اسهمت في تطور العالقة ومتانتها. 

وأضاف ان البيئة اآلمنة والجاذبة وكذلك التسهيالت المميزة التي تقدمها 
ومقصدا  لالستثمار  جاذبا  مناخا  االردن  من  جعلت  األردنية  الحكومة 
االقتصادية،  المشاريع  مختلف  في  للدخول  الكويتيين  للمستثمرين 
مؤكدا أن ثمة لقاء قريبا سيجمعه مع المستثمرين الكويتين في األردن 

لتدارس االوضاع والظروف التي تخص استثماراتهم.

وبين ان لدى السفارة توجيهات من الشيخ صباح االحمد الصباح للعمل 
والتعليمية  االقتصادية  المجاالت  في  االردن  مع  العالقات  تطوير  على 
والتربية والثقافية والصحة التي تمثلت بارسال المرضى لتلقي العالج 
من  ملحوظا  نشاطه  بدأ  الذي  السياحي  المجال  جانب  الى  االردن،  في 

خالل استقطاب االردن لمزيد من السياح الكويتيين.

خريجي  ان  الدعيج  الدكتور  قال  االردن  في  التعليمي  الجانب  وعن 
المهنية  الصورة  عكسوا  الكويتيين  الطلبة  من  االردنية  الجامعات 
والكفاءة بما اكتسبوه من مخرجات تعليمية عالية الجودة استفادت منها 

المؤسسات الكويتية الحكومية والخاصة التي التحقوا بها بعد تخرجهم، 
مؤكدا ان الجامعات االردنية تحقق سمعة عالية على مستوى المنطقة، 

فضال عن انها تحظى بثقة الشعب الكويتي.

الكويت  ابناء  اليوم نحو 3700 طالب وطالبة من  انه يوجد  واشار الى 
على مقاعد الدراسة الجامعية في االردن، وان هذا العدد مرشح للزيادة.

الدكتور  قال  المقبلة  الفترة  السفارة في  تقيمها  التي  االنشطة  وحول 
الدعيج سيكون هناك برامج احتفالية متكاملة تقيمها السفارة بمناسبة 
سمو  لتولي  الخامسة  والذكرى  التحرير  وذكرى  للبالد  الوطني  العيد 

الشيخ صباح االحمد سلطاته الدستورية.

واشار الى ان النشاطات االحتفالية التي تستمر لمدة اسبوع اعتبارا من 
وانشطة  وندوات  محاضرات  على  وتشتمل  اذار،   2 ولغاية  شباط   26
فلكلورية ومشاركات تربوية ولقاءات تجمع وزيري التربية والتعليم في 
البلدين، موضحا ان تلك الفعاليات سيقدمها خبراء ومفكرون كويتيون 
كويتية  لمؤسسات  تمثيلية  صفة  يحمل  من  منهم  عال  مستوى  على 

معتبرة.

والمشاركة  والتعليم  المرأة  عن  ستتحدث  النشاطات  تلك  ان  وبين 
الشعبية في الحكم واالقتصاد والسياسة وتاريخ الكويت قبل 50 عاما، 
عمان  جامعة  منها  االردنية  الجامعات  من  عدد  في  معظمها  وستعقد 
التطبيقية  والعلوم  والزيتونة  واالسراء  والتكنولوجيا  والعلوم  االهلية 
الى  اضافة  والزيتونة  وفيالدلفيا  والزرقاء  االوسط  والشرق  والبتراء 

جامعة اليرموك.

إستثمـــــارات متنوعـــــة





المجالي: حجم االستثمار تجاوز 2 
مليار دوالر خالل العام الماضي

استثمـــــارات كبـــرى ..

»المــــدن الصناعيـــــة«... 
نقطة مضيئة في االقتصاد األردني
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»المدن الصناعية«... 
تقوم بوضع دراسات تتناسب مع الرؤية المستقبلية 
في تحويلهــا مــن مؤسســـة عامــة إلـــى شركــة

تتناسب  الحالي 2011، وضع دراسات  للعام  أبرز مشاريعها  من 
مع الرؤية المستقبلية في تحويلها من مؤسسة عامة الى شركة، 
حيث ستمنح هذه الخطوة المؤسسة العديد من المزايا والحركة 
والجرأة في اتخاذ القرارات، وتقديم االفضل للمشتثمرين اضافة 

الى جلب العديد من االستثمارات المتنوعة.
االنجازات  من  العديد  حققت  التي  الصناعية«  المدن  »مؤسسة 

الكبيرة على صعيد االقتصاد الوطني، فهي اليوم وبحسب مديرها 
العام عامر المجالي تسعى جاهدة الى التحول الى شركة بهدف 
الشرق  مستوى  على  متميزة  للمؤسسة  تسويقية  خطط  وضع 

االوسط تستهدف دول لم تتأثر كثيرا باالزمة المالية العالمية.

وقال المجالي خالل حديثه لـ«النشامى« أنه تم مؤخرًا إقرار قانون 
الواقع  أرض  على  فعلية  ترجمة  يعد  والذي  التنموية  المناطق 

المجالـــــي: المؤسســـة تسعــى جاهــدة للتحـول إلى شركة 
بهــدف وضـــع خطــط تسويقيـة تستقطب استثمارات كبرى

استثمــــــــارات كبــــــــــرىملف العدد
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االقتصادي  الوضع  تعزيز  بهدف  الثاني  عبداهلل  الملك  لخطط 
توحيد  على  يعمل  سوف  والذي  األردن  في  االستثمارية  والبيئة 

المرجعيات االستثمارية.

وبموجب القانون الجديد، فان المدن الصناعية التابعة لمؤسسة 
في  التنموية  المناطق  ضمن  تعتبر  األردنية  الصناعية  المدن 
المملكة، حيث سيحصل المستثمرون الراغبون في االستثمار في 
المدن الصناعية على حوافز وامتيازات، تتمثل بـ 5% ضريبة على 
الدخل المتأتي من النشاط االقتصادي داخل المناطق التنموية، 
وصفر% ضريبة المبيعات على السلع والخدمات التي يتم شراؤها 

أو استيرادها لغايات ممارسة النشاط االقتصادي.

ومن ضمن الحوافز االخرى التي تقدمها المؤسسة، انه ال رسوم 
جمركية على جميع المواد والمعدات واآلالت والتجهيزات الداخلة 
في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث المشاريع في المناطق التنموية، 
المناطق  داخل  للمؤسسة  المتحقق  الدخل  على  ضرائب  وال 
التنموية أو خارج المملكة، اضافة الى انه ال ضرائب على توزيع 
الضرائب  تكون  بحيث  الشركات،  في  والحصص  األسهم  أرباح 
على الدخل المتحقق للمؤسسة داخل المناطق التنموية أو خارج 

المملكة صفرًا%.

باإلضافة إلى ذلك، قامت هيئة المناطق التنموية بتوفير مكتب 
بإنجاز  القانون  بموجب  يقوم  والذي سوف  الواحد  المكان  خدمة 
االستثمار  متطلبات  وتسهيل  الحكومية  والمعامالت  اإلجراءات 
التراخيص  الخدمات  وأبرز هذه  واحد  مكان  في  وكفاءة  بسرعة 
في  بما  العمل  وتراخيص  الشركات  وتسجيل  للشركات  الالزمة 
ذلك التأشيرات واإلقامة وتصاريح العمل واإلجراءات والموافقات 

ذات الصلة.

تصنيعها  يتم  التي  المنتجات  جميع  أن  الى  المجالي  ويشير 
الجمركية  الرسوم  من  معفية  الصناعية  المدن  مؤسسة  في 
والضريبية وتصديرها، وهذه نقطة رئيسية يتم استثمارها في 
تسويق المدن الصناعية التي تضمها في المؤتمرات والمعارض 
فرص  من  العديد  توفير  الى  المؤسسة  وتسعى  كما  العالمية، 

العمل لألردنيين بما يساهم في الحد من البطالة.

وينتقل المجالي للحديث عن انجازات مؤسسة المدن الصناعية 
اإلستثمار  حركة  أن  الى  ليشير   ،2010 الماضي  العام  خالل 

العديد  حققت  الماضي  العام  نهاية  حتى  الصناعية  المدن  في 
موزعة  دوالر،  ملياري  عن  زاد  االستثمار  فحجم  االنجازات،  من 
وبلغ حجم  على 522 شركة صناعية في 5 مدن صناعية، كما 
صادراتها ما يزيد عن الملياري دوالر، حيث وفرت هذه الشركات 

حوالي 33 ألف فرصة عمل.

ويشير الى أن من أبرز المدن الصناعية التي تضمها المؤسسة، 
مدينة الموقر الصناعية، حيث سيكون لها استثمارات جديدة خالل 

المرحلة المقبلة.

اتفاقية  مؤخرا  الصناعية  المدن  مؤسسة  وقعت  لقد  وقال 
االستثمار الثاني مع الشركة التقنية الدولية للصناعات المعدنية 
مدينة  في  لديهم   جديدة  إنتاج  خطوط  وإضافة  التوسع  بهدف 
دينار  مليون   120 يبلغ  كلي  إستثمار  وبحجم  الصناعية  الموقر 
قاباًل للنمو ليصل إلى 200 مليون دينار مستقباًل والذي سيعمل 

على توفير 1000 فرصة عمل.

وأضاف أن قرار توسع هذا االستثمار هو انعكاس للمزايا والحوافز 
المقدمة من قبل مؤسسة المدن الصناعية االردنية للمسثتمرين 
في مدنها الصناعية وبشكل خاص في مدينة الموقر الصناعية، 
كما أن قرار منح حوافز إضافية تشجيعية إلستقطاب اإلستثمارات 
القدرة  لزيادة  يأتي  الصناعية  الموقر  مدينة  في  الصناعية 
في  يساهم  بما  اإلستثمار  جذب  فعالية  وزيادة  لها  التنافسية 
منح  حيث   ، فيها  الصناعية  الحركة  وبدء  المدينة  هذه  إشغال 
مجلس إدارة المؤسسة االستثمارات الصناعية خالل هذه السنة 
مع  األراضي  وإيجار  بيع  أسعار  بتخفيض  تتمثل  إضافية  حوافز 

إمكانية التقسيط خالل هذه المدة وبدون فوائد .

المدن  مؤسسة  قبل  من  المقدمة  والحوافز  للمزايا  ونظرا 
وبشكل  الصناعية  مدنها  في  للمسثتمرين  االردنية  الصناعية 
خاص في مدينة الموقر الصناعية، قامت الشركة باجراء دراسات 
االردن  في  الموجودة  االستثمار  منظومة  ان  لها  وتبين  عديدة 
الموقر  مدينة  في  المتوفرة  والمزايا  والحوافز  عناصرها  بكافة 
وعليه  المجاورة،  الدول  مع  مقارنة  االفضل  تعتبر  الصناعية 
االستثمار  حجم  ليصبح  مشروعها  في  بالتوسع  الشركة  قررت 
للمشروع 120 مليون دينار قاباًل للنمو ليصل إلى 200 مليون 
دينار مستقباًل بدال من 100 مليون دينار ويشتمل على 5 مراحل 
في حين كانت دراسات الجدوى التي تم اعدادها سابقا للمشروع 
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المؤسســــة تسعـــى للتحـــول إلــى شركــة مــن أجــل 
تطويـــــــر أدائهــا وجلــب المزيــد مــن المستثمريــن

، كانت تشتمل على 3 مراحل فقط وستعمل على توفير قرابة 
1000 فرصة عمل.

وتابع المجالي قائاًل، لقد كان توجه الشركة في البداية هو اقامة 
انعكاسا  ولكن  الصاج،  روالت  صناعة  في  متخصص  مشروع 
الدراسات  وعمل  الموافقات  أخذ  وبعد  لديهم  التوسعية  للخطط 
المتعلقة باألثر البيئي سوف يكون المشروع متخصصًا في صهر 
معادن عديدة، ليس الحديد فقط، بل ايضا النحاس وااللمنيوم 
مساحة  في  التوسع  الحال  بطبيعة  تطلب  والذي  والرصاص 

االرض وإقامة المشروع الذي يعتبر األول والوحيد في األردن.

الجانب  أعطت  الثاني  اهلل  عبد  الملك  رؤية  أن  المجالي  ويقول 
المراحل،  كافة  في  العمل  اولويات  من  االكبر  الحيز  االقتصادي 
المعيشة  تكاليف  زيادة  من  المواطن  حماية  على  مؤكدًا حرصه 
وتركيزه على ترسيخ العدالة وخاصة في مجال توزيع مكتسبات 

التنمية، وعزز من ذلك دعم جاللته للكثير من المبادرات الوطنية 
الهادفة الى تلمس احتياجات الوطن والمواطن ودراسة  واللجان 
الصناعية  بالمدن  تمثلت  ومتطلباتها  واألقاليم  المناطق  اوضاع 

العاملة التالية:-

مدينة عبداهلل الثاني ابن الحسين الصناعية/ عمان

أنشأت في العام 1984 جنوب شرق العاصمة عمان في منطقة 
سحاب، وهي أول وأكبر تجمع  صناعي منظم في المملكة بلغت 
مساحتها اإلجمالية 2530 دونمًا، واشتملت هذه المدينة على بنى 
تحتية وفوقية متكاملة خدمات أساسية ومساندة ، يطابق أعلى 
المواصفات الدولية للمدن الصناعية، األمر الذي جعلها نموذجية 
حيث  اإلستثمارات،  من  كبيرة  لمجموعة  وشاملة  تصميمها،  في 
باإلضافة  المصنفة،  العشرة  الصناعية  القطاعات  جميع  تضم 
بالعراق  األردن  يربط  الذي  السريع  الطريق  على  وقوعها  إلى 
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والسعودية، وقربها من المطار وأهميتها التاريخية كونها أول 
مدينة صناعية تم إنشاؤها في األردن، وقد عزز هذا كله من 
باقي  في  يحتذى  نموذجًا  لتصبح  بالكامل،  مساحتها  إشغال 

المـدن الصناعية التي تنشأ في األردن.

 مدينة الحسن الصناعية / إربد
وتعتبر مدينة الحسن الصناعية في إربد، معلمًا اقتصاديًا هامًا، 
يسهم بتغطية إقليم شمال األردن الواسع، ويحقق توازنًا في 
صناعية  منطقة  أول  وهي  الناهضة،  الصناعية  المدن  توزيع 
على   1991 عام  تأسيسها  تم  العالم،  مستوى  على  مؤهلة 
مساحة إجمالية بلغت 1178 دونمًا، طوّر منها 1005 دونمات، 
الريادية  األفكار  الحتضان  إبداعي  مركز  أول  فيها  وأقيم 
مؤسسة  مشاريع  ثاني  وهي  الحقًا،   له  سأتطرق  واإلبداعية 
المدن الصناعية، وثاني أكبر مدينة من حيث حجم االستثمار، 
علما بانه يتوفر حاليا اراضي ومباني صناعية مطورة بمساحات 

مختلفة تلبي كافة احتياجات الصناعيين.

مدينة الحسين بن عبد اهلل الثاني الصناعية / 
محافظة الكرك

عام  الصناعية في  الثاني  عبداهلل  بن  الحسين  مدينة  افتتحت 
مؤسسة  تكون  الهام  اإلنجاز  وبهذا  الكرك،  بمحافظة   2000
في  مؤهلة  صناعية  منطقة  ثاني  دشنت  قد  الصناعية  المدن 
تم  حيث  دونمًا،   1856 بلغت  إجمالية  مساحة  على  المؤسسة 
منذ  المدنية  هذه  عمل  انطلق  وقد  منها،  دونمًا   786 تطوير 
تأسيسها، وتأتي أهميتها بسبب وقوعها في الجزء الجنوبي من 
المملكة، لتغطي كافة نشاطاته الصناعية، ولمحاذاتها للطريق 
السريع الذي يربط بين مدن الشمال والجنوب، ونظرا لموقعها 
يتوفر  بانه  علما  العقبة،  لميناء  المؤدي  الدولي  الطريق  على 
اراضي ومباني صناعية مطورة بمساحات مختلفة تلبي  حاليا 

كافة احتياجات الصناعيين.

مدينة العقبة الصناعية الدولية

تعتبر  أنها  كما  أنشئت عام 2003،  مدينة صناعية  رابع  وتعد 
التجارب الفريدة لمؤسسة المدن الصناعية، وكانت  واحدة من 
أولى شراكاتها مع القطاع الخاص باالدارة والتطوير والتسويق، 
وتتميز  القطاع،  هذا  مع  للشراكة  المؤسسة  توجه  لتجسد 

بموقعها المقابل لمطار الملك حسين الدولي في ميناء العقبة، 
مدينة  في  الوحيد  األردن  لميناء  الصناعية  المدن  أقرب  وهي 

العقبة. 

المؤسسة  خطط  الخطط  عن  بالحديث  المجالي  وينتقل 
البناء  سياسة  انتهجت  المؤسسة  أن  ليؤكد  المستقبلية، 
الوسائل  لتطوير  الدؤوب  العمل  مع  تحقق  ما  على  والتطوير 
واإلمكانات في التوسع اإلفقي والعمودي للمدن الصناعية لما 

لها من تأثير إيجابي على التطوير اإلقتصادي واإلجتماعي.

الموقر  »مدينة  الطموحة،  المستقبلية  الشماريع  هذه  ومن 
الطريق  على  اإلستراتيجي  بموقعها  تتميز  والتي  الصناعية«، 
الدولي الذي يربط األردن بالعراق والمملكة العربية السعودية، 
الثاني  عبداهلل  مدينة  عن  فقط  كيلومترًا   24 تبعد  حيث 
الموقر،  لواء  مركز  عن  كيلومترًا  و12  سحاب  في  الصناعية 

وتبعد 340 كيلو متر عن ميناء العقبة.

522 شركة صناعية في 5 مدن 
صناعية، وفرت حوالي

33 ألف فرصــــة عمـــــل
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الكامل  اإلشغال  نتيجة  الصناعية  الموقر  مدينة  إنشاء  ويأتي 
وقد  سحاب،  في  الصناعية  الحسين  ابن  الثاني  عبداهلل  لمدينة 
مدينة  في  األولى  للمرحلة  التحية  البنية  أعمال  من  اإلنتهاء  تم 
الموقر بمساحة 1178 دونم، وقد قامت المؤسسة بتسويق هذه 
المدينة خالل فترة البناء وكانت النتائج ايجابية، حيث استطاعت 
قطاع  في  متخصصة  صناعية  مشاريع   9 استقطاب  المؤسسة 
وبحجم  واألسمدة  والهندسية  والمعدنية  الغذائية  الصناعات 
استثمار يقارب 162 مليون دينار، وستعمل على توفير ما يقارب 
المجاورة، وقد وصلت نسبة  المناطق  1500 فرصة عمل ألبناء 
تفتتح  لم  أنها  من  بالرغم   %23 األولى  المرحلة  في  اإلشغال 
رسميًا لغاية تاريخه، وتم استقبال العديد من طلبات االستثمار 

في المدينة مؤخرا وهي قيد الدراسة.

 2500 الصناعية  الموقر  لمدينة  اإلجمالية  المساحة  وتبلغ 
تجهيزها  يتم  تقريبًا  دونم   1178 منها  األولى  المرحلة  دونمًا، 
احتياجات  تلبي  أساسية  خدمات  ومجموعة  حديثة  تحتية  ببنية 
شبكات  وهي  بالعمل،  البدء  وتسريع  تسهيل  بهدف  المستثمر 
حديثة  واتصاالت  الشوارع،  وإنارة  والكهرباء  الداخلية،  الطرق 
محطة  إلى  إضافة  األمطار  مياه  وتصريف  صحي  وصرف 
إلى  المدينة  ستضم  كما  التصاميم،  أحدث  وفق  المياه  لمعالجة 
للخدمات  واسعة  مرافق  للصناعة،  المخصصة  المساحات  جانب 
اللوجيستية ومناطق حرة وقطبًا للصناعات االلكترونية وستتبع 
 Clustering نظام التطوير تبعا للتوزيع القطاعي داخل المدينة
المدينة  ستكون  حيث  للبيئة،  صديقة  مدينة  منها  يجعل  والتي 
االقرب للعاصمة عمان الحتضان الصناعات المبعثرة بين االحياء 
للمحافظة  االمثل  الحل  عمان وضواحيها وستكون  السكنية في 

على البيئة في شتى المجاالت.

إلى  قسمت  فقد  الصناعية  الموقر  مدينة  داخل  األراضي  أما 
وهذه  إقامتها،  المنوي  الصناعات  مختلف  تناسب  مساحات 
الطبية  الصناعات  االلكترونية،  الصناعات  تشمل:  الصناعات 
والدوائية، الصناعات الغذائية، الصناعات الكهربائية والهندسية، 
الورق والكرتون، الغزل والنسيج، الصناعات المعدنية والخشبية، 

الصناعات الكيماوية.

والتخفيضات  الحوافز  من  مجموعة  مؤخرًا  المؤسسة  أقرت  وقد 
البيئة  تعزيز  بهدف  وذلك  التكلفة،  تعادل سعر  محدودة  ولفترة 
فيها  االستثمار  حركة  تنشيط  آلية  ووضع  للمدينة  اإلستثمارية 
التنافسية،  وقدرتها  االستثمارية  بيئتها  تعزيز  في  يساهم  بما 

في ضوء األوضاع التي يمر بها اإلقتصاد العالمي وللتخفيف على 
المستثمرين الصناعيين نتيجة تبعات األزمة المالية العالمية.

»مدينة  للمؤسسة،  المستقبلية  المشاريع  من  ان  قائال  وتابع 
تبلغ 500  إجمالية  على مساحة  والتي ستقام  الصناعية«  مادبا 
دونم وبكلفة تقديرية تتجاور 20 مليون دوالر، و«مدينة الزرقاء 
الصناعية« التي تقع على بُعد حوالي  45 كيلو متر إلى الشمال 
إجمالية تصل  لتقام على مساحة  العاصمة عمان،  الشرقي من 
للطريق  المحاذي  أهميتها من موقعها  وتبرز  إلى 2475 دونمًا، 
الحدود  مع  يربطها  والذي  األزرق،  منطقة  إلى  المؤدي  الدولي 

األردنية العراقية القريبة من المنطقة الحرة في الزرقاء.

ويشار إلى أن محافظة الزرقاء تتمتع بكثافة سكانية كبيرة وحركة 
تجارية نشطة، ستسهم بتنشيط هذه المدينة وتزويدها باأليدي 
المدينة  ذلك سوف تشكل هذه  إلى  باإلضافة  العاملة،  والخبرات 

قاعدة للصناعات المبعثرة القائمة والجديدة في محافظة الزرقاء.

األردن،  في  االستثماري  بالمناخ  المجالي  أشاد  اخرى  جهة  من 
فتوجهات الملك نحو الخطط المستقبلية المرتكزة على إلصالح 
المقومات  كبير  األردن حجم  يمتلك  اإلقتصادي، حيث  والتطوير 
السيما العنصر البشري المؤهل والمثقف والمتحمس، وهذا من 

شأنه خلق بيئة إستثمارية جاذبة. 

على  االنفتاح  ميزة  من  يستفيد  أن  المستثمر  يستطيع  كما 
المفتوح،  الباب  وسياسة  التعامل،  وشفافية  العالمية،  األسواق 
اإلجراءات،  لتبسيط  الدائم  والسعي  المستثمر،  حماية  وقوانين 
وحل مشكالت المستثمر من خالل وحدة أمن االستثمار، باإلضافة 
إلى القوانين المرنة التي تعمل من أجل خدمة المستثمر، عالوة 
االتفاقيات  تؤمنها  التي  الكبيرة  اإلمكانات  من  االستفادة  على 
التالية التي وقعها األردن إقليميًا ودوليًا من أهمها انضمام األردن 
إلى منظمة التجارة العالمية WTO، وعضوية األردن في منطقة 
التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية التجارة الحرة بين األردن 
األردن  بين  الشراكة  واتفاقية  األمريكية،  المتحدة  والواليات 
واالتحاد األوروبي، واتفاقية األردن ورابطة الدول األوروبية االفتا 
التجارية، واتفاقية التجارة التفضيلية ما بين الدول األعضاء في 

منظمة المؤتمر اإلسالمي.

سنغافورة،  مع  الحرة  التجارة  اتفاقية  االخرى،  االتفاقيات  ومن 
الصناعية  المناطق  واتفاقية  المنشأ،  تراكمية  أغادير  واتفاقية 
إلى األسواق  الدخول  الـ QIZ ميزة  المؤهلة QIZ، ومنح منتجات 

األوروبية دون قيود أو جمارك، واتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.

استثمــــــــارات كبــــــــــرى
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و  باألقساط  البيع  خدمات  قدمت  التي  الشركات  أوائل  من  تعتبر 
 1983 سنة  تأسست  حيث  واالستهالكية  المعمرة  السلع  تمويل 
قدرة   برأسمال  المجال  هذا  في  الرائدة  الشركات  من  اآلن  وهي 

16.5 مليون دينار وبمحفظة تمويل تصل الى 33 مليون دينار.

شركة التسهيالت التجارية األردنية التي تقدم مجموعة متنوعة 
والعمومية   الخصوصية   المركبات  تمويل  أهمها  الخدمات  من 
والشاحنات  وتمويل العقارات والشقق السكنية و تمويل المشاريع 
منتشرة  فروع  العام  مديرها  وبحسب  لها  والمتوسطة،  الصغيرة 
في جميع مناطق العاصمة والمحافظات اهمها فرع الشميساني، 

المدينة الرياضية، الزرقاء ، الوحدات و فرع اربد.

خالل حديثه مع »النشامى« أكد: أن الشركة مقرها عمان/ األردن، 

المعمرة  السلع  تمويل  في  رائدة  شركة  أول  لتصبح  وتسعى 
واإلستهالكية.

الشركات  أكبر  من  واحدة  اليوم  أصبحت  الشركة  كون  أنه  وقال 
في  والسرعة  البساطة  تعتمد  فانها   ، المجال  في هذا  المنافسة 
انجاز المعامالت بعد دراسة جدية للمعطيات، وتمتاز أيضا بسرعة 
وقت  في  بالتقسيط  الشراء  و  البيع  طلبات  على  الموافقات  منح 
الراتب  تحويل  الكفيل  أو  العميل  على  يشترط  ال  بحيث  مبكر، 
كشرط مسبق وتوفر حرية اختيار مصدر السلع التي يرغب العميل 

بشرائها كما وتوفر الشركة فترات سماح لبدء األقساط.

لتغطية  تسعى  األردنية  التجارية  التسهيالت  شركة  ان  وأضاف 
معظم مناطق األردن، وذلك من خالل فروعها الخمسة المتواجدة 

في الشميساني، المدينة الرياضية، الزرقاء، الوحدات وفرع إربد .

»التسهيالت التجارية األردنية« 
... الرائدة في تمويل السلع المعمرة واإلستهالكية

157% ارتفـاع حجــم 
التسهيـالت التجاريـة 
المقدمــــة لغايـــــة 

2010/11/30
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الوضــــع االقتصـــــادي العالمي 
سوف يزداد سوءًا بسبب استمرار 
تأثــــره بتداعيــــــات االزمــــــة

التي  والخدمات  المنتجات  من  متنوعة  مجموعة  الشركة  وتقدم 
تشمل عدة مجاالت: البيع و الشراء بالتقسيط للسيارات الخاصة، 
الشراء  و  البيع  العمومية،  للسيارات  بالتقسيط  الشراء  و  البيع 
بالتقسيط  الشراء  و  البيع  والمقطورات،  للشاحنات  بالتقسيط 
التمويلي  التأجير   ، البيع و الشراء بالتقسيط للعقارات  لإلسكان، 
والمرابحة االسالمية، بطاقات االئتمان، األعمال التجارية والبيع و 

الشراء بالتقسيط لآلليات الثقيلة

الحديثة  التسهيالت  شركة  انجازات   ... أستعرض  حديثه  وخالل 
التي  التجارية  التسهيالت  حجم  بان  ليقول  الماضي،  العام  خالل 
 %157 حوالي  الى  وصل   2010/11/30 لنهاية  الشركة  قدمتها 
من حجم التسهيالت التي قدمت خالل عام 2009 و يعود السبب 
في هذه الزيادة الى تحسن وضع السوق بشكل عام باالضافة الى 

توسع الشركة بتقديم خدمات تمويلية جديدة.

وأضاف أنه وبناء على حجم االنجازات التي تحققت فان الشركة 
حجم  زادت  فقد   ،2010 عام  في  تحقق  ما  عن  بالرضا  تشعر 
أن  الى  مشيرا  الشركة،  أرباح  على  انعكس  الذي  األمر  مبيعاتها 
الشركة اعدت خالل هذا العام 2011 العديد من  الخدمات التمويلية 
الجديدة على اسس مدروسة والتي تم تطويرها، حيث ستنطلق 
من خالل حملة  تسويقية واسعة وقوية ، كما أنة تم استقطاب 
كادر مؤهل و على قدر عال من الخبرة األمر الذي سينعكس ايجابًا 

على األداء العام للشركة وخالل االعوام المقبلة.

لذلك فان الشركة ستقوم  خالل العام 2011  بطرح عدة منتجات 
جديدة في السوق بهدف توفير خدمات تمويلية لشرائح جديدة في 
السوق األردني، ومن هذه المنتجات خدمة البطاقات االئتمانية حيث 
ستكون شركة التسهيالت التجارية األردنية أول شركة تمويل في 
األردن تقدم خدمات تمويل باالضافة الى خدمة البطاقات االئتمانية 
والتي ستكون بالتعاون مع شركة ماستر كارد العالمية، كما ستقوم 
الصغر  متناهية  المشاريع  بتمويل  منتج مختص  الشركة بطرح 
بهدف دعم المجتمع المحلي على الصعيد االقتصادي و االجتماعي.

ويستمر المدير العام بالحديث عن أهم الخطط التوسع والتطلعات 
المستقبلية للشركة، ليؤكد انها تسعى حاليًا للتوسع في السوق 
السوري عن طريق افتتاح شركة مسقلة تقدم الخدمات التمويلية 
العام  من  االول  الربع  خالل  ذلك  و  السوري  السوق  في  للعمالء 

الحالي.

تشرين  في  التمويلي  للتأجير  شركة  بافتتاح  الشركة  قامت  كما 
االول من العام الماضي 2010 وبدأت بمزاولة عملها وتمويل عدة 
قطاعات أهمها القطاع العقاري،  وستبدأ في العام 2011 بحملة 
كما  للعمالء،  كامل  بشكل  بخدماتها  للتعريف  تهدف  تسويقية 
تقوم الشركة بتطبيق نظام اآللي خاص بالشركة يعتمد األسس 
الى  مشيرا  الشركة،  خدمات  جميع  تقديم  في  البنكية  والقواعد 
أنه تم التعاون مع شركة CCS في هذا المجال حيث تعتبر هذه 
الشركة من الشركات الرائدة في تطوير األنظمة الحاسوب الخاصة 

بالخدمات البنكية.
وحول تشدد الشركات والبنوك في منح التسهيالت خاصة الممنوحة 
لقطاع العقار، أكد ... أن بعض البنوك والشركات تتشدد نوع ما في 
منح التسهيالت، فاألزمة المالية العالمية والتي تحولت الى أزمة 
اقتصادية عالمية ألقت بظاللها على جميع اقتصاديات الدول ومنها 

االقتصاد األردني الذي هو ليس بمنآى عن االقتصاد العالمي، لكن 
كن تأثيرها بشكل غير مباشر.

وقال انه وبالرغم من قوة صدى هذه األزمة على بعض اقتصاديات 
االقتصاد  على  كبير  أثر  ذات  تكن  لم  أنها  اال  والعالم  المنطقة 
األردني، ولهذا كانت البنوك متحفظة في منح التسهيالت في بداية 
األزمة حتى ال تتاثر مراكزها المالية ولحين اتضاح الرؤية بمدى 

تاثر االقتصاد االردني بهذه األزمة.

الى  والشركات  البنوك  قبل  من  الممنوحة  التسهيالت  أن  وأضاف 
قطاع العقار لم تتأثر بشكل ملحوظ، لكن في المقابل فان السبب 
الرئيسي الذي أدى الى انخفاض التسهيالت العقارية هي ارتفاع 
دخل  في  الحاصلة  الزيادة  مع  يتناسب  ال  بشكل  العقارات  أسعار 
األفراد، األمر الذي أدى الى انخفاض الطلب على العقارات بشكل 

عام.

وينتقل ... بالحديث عن االزمة مدى تأثر الشركة والقطاع باالزمة 
االقتصاد  اداء  حول  والتوقعات  العالمية،  االقتصادية  المالية- 

الوطني  خالل المرحلة المقبلة.

يتأثر  لم  عام  بشكل  االفراد  قروض  على  الطلب  حجم  ان  وقال 
زيادة  وجود  لوحظ  ذلك  من  العكس  على  بل  القطاع،   هذا  في 
الماضيين  العامين  خالل  األفراد  قروض  قطاع  على  الطلب  في 

بالمقارنة مع حجم النمو في قروض الشركات.

العمالء  نسبة  زيادة  في  ظهر  االقتصادية  األزمة  تأثير  أن  اال 
المتعثرين، حيث قامت العديد من الشركات باالستغناء عن خدمات 
بعض الموظفين، األمر الذي انعكس سلبًا على االلتزام بتسديد 
االقساط مما دفع الشركات والبنوك الى التحفظ في منح القروض 

لألفراد بشكل عام.

من جهة اخرى توقع .... ان يزداد الوضع االقتصادي العالمي سوءًا 
لم  األمريكي  فاالقتصاد  االزمة،  بتداعيات  تأثره  استمرار  بسبب 
يظهر أي بوادر تحسن خالل الفترة المنصرمة، باالضافة الى ظهور 
و  اليونان  مثل  األوروبي  االتحاد  دول  بعض  ميزانيات  في  عجز  
ايرلندا مما ينذر بتعمق اآلثار السلبية لألزمة االقتصادية، كما وان 
هناك احتمال طلب بعض الحكومات األوربية لدعم البنك المركزي 
األوروبي لها  مثل ايطاليا و البرتغال، األمر الذي سيؤدي الى زيادة 
تطورات الضعف االقتصادى لالتحاد األوروبي، مشيرا الى أن جميع 
هذه المعطيات تدعو الى التحفظ و أخذ الحيطة و الحذر من الوضع 

االقتصادي العالمي بشكل عام في العام الحالي 2011.
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»جــــت«... الصدق واألمانة
في النقل السياحي ونقــل الركاب

تعتبر من أعرق شركات النقل السياحي في العالم العربي وأكثرها 
قوة وانتشارًا. فهي تسير يوميًا أربع رحالت إلى سوريا. وعشر إلى 
السعودية. ورحلة إلى كل من مصر ولبنان. في حين هي الناقل 
الوحيد الذي يربط االراضي االردنية باالراضي الفلسطينية عبر 

جسر الملك الحسين.

مسافر  مليون   2 حوالي  تنقل  التي  السياحي  للنقل  جت  شركة 
متعددة  مراكز  حداد  مالك  العام  مديرها  بحسب  توفر  سنويا، 
طبربور  السابع.  ماركا.  )العبدلي.  عمان  في  منها   5 للمسافرين 
والوحدات(. باالضافة إلى مراكز في العقبة وإربد وستفتتح قريبًا 

مركزا في الزرقاء.

فالشركة تعمل في النقل السياحي ونقل الركاب بين العديد من 
المدن والعواصم، وتوفر خدمات الـ VIP. حيث تنقل النسبة االكبر 
من الركاب بين العقبة وعمان عبر 40 رحلة. ولها يوميًا 50 رحلة 

إلى إربد. 

وكشفت حداد ان الشركة قامت باستمالك 85 دونما القامة اكبر 
مشروع استثماري سياحي على الطريق الصحراوي ما بين عمان 
المستقبلية  المشاريع  في  التوسع  اطار  في  ذلك  ويأتي  والعقبة 

التي تعمل عليها.

وقال حداد ان الشركة عندما تأسست بدأت رحالتها بأربع حافالت، 
وقد أخذت على عاتقها منذ ذلك الحين أن تشق طريقها بقوة نحو 
القمة، وقد بلغت مرادها، حيث وصل االن مجمع الحافالت المملوكة 
للشركة إلى أكثر من مائتين وثالثين حافلة مجهزَة بكل وسائل 

الراحة لتنقل المسافرين إلى وجهات محلية ودولية متعددة.

واضاف ان »جت« اليوم  تمتلك اسطواًل كبيرًا من الحافالت الحديثة 
أيدي  على  المنتظمة  الدورية  والصيانة  للمراقبة  تخضع  التي 

موظفين يتمتعون بمهارة عالية وخبرة كبيرة.

االستثمــــــار فــــي النقـــــــلملف العدد

حــــــداد: الشركــــــة ستنجـــــز مشـــــروعا استثمـــاريا
سياحيــــا علــــــى الطريـــــق الصحـــــــراوي
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وأشار حداد، الى ان الشركة قامت مؤخرًا بتقديم خدمات مميزة 
لعمالئها من خالل الجيل الجديد من الحافالت السياحية التي تم 
جديدة  أسس  على  مبنية  خاصة  نقل  بخدمات  لتقوم  شراؤها، 
الحافالت  السفر وتقسم هذه  الحقيقي لرفاهية  المعنى  تعكس 
لوجهة  راكبا مخصصة  لـ 29  تتسع  فخمة  حافالت  إلى قسمين: 
واحدة فقط )عمان العقبة عمان وحافالت فخمة تتسع ل 8 ركاب 

ومخصصة لخدمة كبار الشخصيات. السفارات ورجال االعمال.

خدمات  المستويات  أعلى  وفق  المصنَعة  الحافالت  هذه  وتقدم 
مميزَة تعكس الفخامة والرفاهية مشيرا ان ما تهدف اليه جت هو 
توفير مناخ مالئم للسفر عبر حافالتها المعدة وفق أعلى مستويات 
الخدمة لتلبي متطلبات جميع المسافرين وتؤمن لهم رحلة ممتعة 

مهما كان هدفها سواء للعمل أو للسياحة أو للزيارة.

اضافة الى ذلك فقد كشف المدير العام لـ »جت« أن الشركة ستطلق 
المسافرين  الطرق، ستجنب  لها على مختلف  تابعة  أمنية  نقاطا 
المختلفة على  االمنية  النقاط  والتفتيش في  التوقف  معها عبء 
مسبقًا  االنطالق  قبل  للحقائب  التفتيش  سيتم  حيث  الطرقات. 
في خطوة ستوفر الوقت والمشقة على المسافرين بالتعاون مع 

مديرية االمن العام.

من جهو اخرى استعرض حداد أبرز انجازات الشركة خالل العام 
الماضي 2010 ، ليؤكد انها قامت بشراء حافالت متنقلة العمال 
حافالت  وشراء  والجودة  الكفاءة  من  عال  مستوى  على  الصيانة 
والراحة  االمان  من  عال  مستوى  على   2011 موديل  جديدة 
واالستمرار في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بالتسهيل على 
االشقاء العراقيين من خالل مساهمة الشركة بالتعاون مع وزارة 
للقدوم  العراقيين  التأشيرات الشقائنا  اجراءات  لتبسيط  الداخلية 

الى االردن.

كما وبادرت شركة جت لتأمين مركز تدريب داخل الشركة لتأهيل 
الموظفين المتالك مهارات التواصل مع الزبائن ومهارات االتصال.

عمدت  فقد  االجتماعية،  لمسؤوليتها  ونتيجة  الشركة  أن  وقال 
لتوزيع الحقائب المدرسية ومعاطف الشتاء على الطلبة المحتاجين. 
وأيضًا وفي إطار المسؤولية االجتماعية للشركات ستضع مكتبة 
متنقلة تضم 50 كتابًا على متن الحافلة تحت شعار قارئ اليوم.. 
قائد الغد حتى نشجع عادة القراءة ونغني المواطنين لتصبح جزءا 

من تقاليدهم وعاداتهم خالل السفر.

باعمالها  النهوض  في  مستمرة  الشركة  ان  حداد  واوضح 
للنقل  »جت  حصلت  حيث  بالمملكة،  يليق  بشكل  واستثماراتها 
السياحي« على الجائزة الدولية لصناعة السياحة وهي اشارة الى 
التقدم الذي تتميز به الشركة، كما وقامت بتشغيل خط المثلث 

الذهبي العقبة - البتراء ورم- العقبة.

اما في اطار التعاون مع باقي القطاعات المكونة لالقتصاد الوطني، 
مبادرة  ضمن  زين  شركة  مع  وبالتعاون  قامت  الشركة  ان  فأكد 
التدوير،  اعادة  االردنية الطالق مشروع  البيئة  مدرستي وجمعية 
لمنح خصومات على  اورنج  اتفاقية مع شركة  توقيع  الى  اضافة 
خط اربد - عمان وتركيب اجهزة تتبع مسار حركة الحافالت وتم 

ربطه مع هيئة قطاع النقل العام والشرطة السياحية.

جاللة  لتوجيهات  تنفيذا  القطاع  دعم  الى  الحكومة  حداد  ودعا 
الملك متمنيا على الحكومة تلبية التوجيهات الملكية في تحفيز 
القطاع من خالل توفير الحوافز التشجيعية كاالعفاءات الضريبية 

والجمركية ومتابعة ظاهرة التكسي الخصوصي باالجرة.
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تسعى الى توسيع نطاق عملها ليشمل أكثر من تخصص، 
فهي تعمل جاهدة الى استغالل الفرص التي يوفرها األردن 

الخاصة تلك المتعلقة بتشجيع االستثمار.

الشركات  احدى  تعتبر  التي  التجارية  الصافي  مجموعة 
النقل والسيارات، لكن جديدها هو  المتخصصة في قطاع 

جدي  بشكل  العقارات  قطاع  في  واالستثمار  الدخول  نيتها 
وقوي في األردن بشكل خاص والدول العربية بشكل عام.

شيخ  بن  اهلل  عبد  محمد  ادراتها  مجلس  رئيس  ويقول 
الصافي ان المجموعة ستقوم باالستثمار في قطاع العقار 
التي  الشركات  اكبر  من  لتكون  دوالر  مليون   100 بمبلغ 

تستثمر في هذا السوق المهم باألردن والدول العربية.
المتعلقة  وأضاف ان مجموعة الصافي تستند في جهودها 

»مجموعــــة الصافــــي«... 
التنـــــــوع فــــي االستثمـــــارات

الصافــــــي : حرصنـــــا علــــى اإلستثمــــار فــــــي 
االردن كدولـــــة آمنـــــة وجاذبـــــة لإلستثمـــــارات

االستثمــــــار فــــي النقـــــــلملف العدد
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الى  العقار  قطاع  في  لالستثمار  كبير  بشكل  الدخول 
من  العديد  تمتلك  حيث  المجال،  هذا  في  الكبيرة  خبرتها 
االستثمارات المتنوعة في هذا الجانب، كما وان لها العديد 
»التعليم«،  بينها  أخرى ومن  االستثمارات في قطاعات  من 
مشيرا الى ان المجموعة تمتلك أكبر مدرسة تنتهج النظام 

البريطاني في التعليم بالمملكة العربية السعودية.

ويؤكد الصافي أن المجموعة تمتلك في جعبتها سيرة ذاتية 
مليئة باالنجازات، فانها وعلى ضوء ما حققته من نجاح في 
كل من المملكة العربية السعودية ودولة االمارات العربية 
البحرين، تسعى للدخول الى كافة الدول  المتحدة ومملكة 
العربية االخرى خاصة تلك في بالد الشام مثل األردن وعلى 
التطور االستثماري في األردن  التخصصات، مستغلة  كافة 
وما يشهده من بيئة مشجعة لالستثمار اضافة الى مدى قوة 

قطاعه المصرفي وسالمة سياساته االقتصادية.

النقل  قطاع  في  متخصصة  وكونها  الشركة  أنه  وقال 
والسيارات، فانها وضعت في السابق خططًا لنقل خبراتها 
الى األردن، حيث قررت فتح مكتب في المملكة بعدد سيارات 

يبلغ 100 سيارة من نوع لموزين.

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

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

حينها داخل مدينة الدمام.

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

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

أسم موحد »الصافي«.

اكد  بالكامل،  السعودي  السوق  تعطية  من  االنتهاء  وبعد 
والدخول  أخر  عربي  سوق  الى  باالنتقال  قام  انه  الصافي 
فترة  في  النجاح  يحقق  ان  استطاع  حيث  فيه  لالستثمار 
المتحدة  العربية  االمارات  دولة  باختيار  قام  حيث  سريعة، 
خارج  االستثمارية  محطاته  أولى  لتكون  دبي  امارة  خاصة 

المملكة العربية السعودية.

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

تابع لمجموعته فيها وبعدد سيارات بلغ 60 سيارة.

االماراتي،  السوق  في  الكبير  والتوسع  النجاح  ضوء  وعلى 
كل  في  لمجموعته  التابعة  والسيارت  المكاتب  عدد  فان 
الشارقة  امارة  في  مكتب  التالي،  النحو  على  بلغت  امارة 
بعدد سيارات بلغت 70 سيارة، ومكتب آخر في رأس الخيمة 
بعدد 70 سيارة، ومن ثم مكتب في امارة الفجيرة بعدد 60 
سيارة، وامارة عجمان بعدد سيارات بلغ 40 سيارة، وامارة 

أم القيوين بعدد 40 سيارة.

من  كل  في  حققه  الذي  النجاح  وبعد  انه  الصافي  ويقول 
المملكة العربية السعودية ودولة االمارات العربية المتحدة، 
مجموعته  نشاطات  توسيع  في  لالستمرار  شجعه  فأنه 
العربي، حيث قام بتوجيه استثمارته في  الخليج  بمنطقة  
له  قدمت  ان  بعد  وذلك  البحرين،  مملكة  الى  النقل  قطاع 
المنامة  العاصمة  في  مكتبًا  افتتح  حيث  التسهيالت،  كافة 

بعدد سيارات بلغ 150 سيارة لموزين.
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»سوني إريكسون« تكشف عن 
»Xperia™ arc« الهاتف الجديد

الجديد  الذكي  الهاتف  عن  إريكسون«  »سوني  شركة  كشفت 
وتجربة  المتطورة  »سوني«  بتقنية  المزود   »Xperia™ arc«
من  نسخة  أحدث  خالل  من  المتعددة  الوسائط  في  استثنائية 
نظام التشغيل »Android™« »2.3«. ويعد »Xperia™ arc« هو 
األول ضمن جيل جديد من هواتف »Xperia« الذكية التي سيتم 

اإلعالن عنها في 2011.

روديجر  األوسط«  الشرق  إريكسون  »سوني  عام  مدير  وقال 

بإطالق  قوية  بداية   2011 الجديد  العام  بدأنا  »لقد  أودنباخ 
هاتفنا المتحرك الجديد »Xperia™ arc« ضمن تشكيلة هواتفنا 
الرائعة »Xperia™«. يجمع هذا الهاتف بين أحدث تقنيات ’سوني‘ 
مع تصميم فريد سيحظى بإعجاب المستخدمين. ويأتي كل ذلك 

.«‘™Android’ مجهزًا بأحدث نسخة من نظام التشغيل

الفريد  التصميم  بلغة  باالرتقاء   »Xperia™ arc« ويقوم هاتف 
التي أصبحت تشتهر بها »سوني إريكسون« لتصل إلى مستوى 
جديد. يتمتع الهاتف بمجموعة من الخصائص المتميزة منها خفة 

االستثمــــار فــــي قطاع اإلتصـــــاالتملف العدد

بتصميم يتميز بسمكه القليل وأحدث تقنية من »سوني«
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وزنه وسُمكه القليل للغاية، حيث يبلغ 8.7 ملم فقط في جزئه 
األكثر نحافة فضاًل عن شاشة متعددة تعمل باللمس أكثر اتساعًا 
يبلغ حجمها 4.2 بوصة، كما يتميز هذا الهاتف الذكي، الذي جاء 
منحنى  وبشكل  الجودة  فائقة  وخامات  مواد  باستخدام  ابتكاره 
رائع، باألناقة والقوة وصمم ليتناسب تمامًا مع أيدي المستخدمين. 
ويضم هاتف »Xperia™ arc« بداخله أفضل تقنية من »سوني«، 
حيث تقوم الشاشة الواقعية »Reality Display« المزودة بتقنية 
محرك برافيا المتنقل »Mobile Bravia® Engine« بتوفير تألقا 
الترفيه  تجربة  يعزز  مما  للغاية،  واضحة  وصورة  متميز  بصري 
بشكل عام. كما تقوم تقنية »سوني« »Exmor R™« لالستشعار 
 »2.4/f« المتنقل الحائزة على الجوائز والمجهزة بعدسة بفتحة
الجودة،  عالية  واضحة  صور  التقاط  إمكانية  على  بالمساعدة 
اإلضاءة  في  حتى   »HD« والوضوح الدقة  عالي  فيديو  وتسجيل 
المنخفضة. ويمكن مشاركة كافة الصور والفيديو بدرجة عالية 
الدقة والوضوح »HD« على جهاز التلفاز في غرفة معيشتك عن 

طريق وصلة »HDMI« المدمجة.

منصة  من  نسخة  بأحدث   »Xperia™ arc« إطالق  يتم  وسوف 
جوجل  خدمات  إلى  الوصول  إمكانية  يوفر  مما   ،»™Android«

المتعددة  والتطبيقات   »Google Mobile Services« المتنقلة 
 »™Xperia« هواتف  وتوفر   .»Android« سوق  على  المتاحة 
أفضل ترفيه راق يأتي على قمة الخصائص األساسية المزودة بها 
الهواتف الذكية، مثل التطبيقات، والخرائط، والبريد اإللكتروني، 

وإنترنت سريعة، البتكار تجربة الهاتف الذكي األكثر ترفيهًا.

 Xperia™« »ومن الخصائص الرئيسية لهاتف »سوني إريكسون
تمامًا  ومالئم  قوي،  الوزن،  خفيف  السُمك،  ليل  انه   ،»arc
 »Reality Display« واقعية  شاشة  على  ويحتوي  لالستخدام، 
متعددة تعمل باللمس أكثر اتساعًا يبلغ حجمها 4.2 بوصة مزودة 
 »Mobile Bravia® Engine« المتنقل  برافيا  محرك  بتقنية 

لضمان توفير أفضل تجربة للوسائط المتعددة والمشاهدة

لتساعد  للتنقل،   »™Exmor R« »سوني«  بتقنية  ويتميز  كما 
في  الفيديو  وتسجيل  الفوتوغرافية  الصور  أفضل  التقاط  في 
 8.1 إلى  تصل  بدقة  كاميرا  الى  اضافة  منخفضة،  إضاءة  ظل 
والوضوح  الدقة  عالي  فيديو  تسجيل  وإمكانية  ميجابيكسل 

.»HD«





االستثمار في قطاع السياحـــة

»كـــراون بــــالزا عمـــان«... 
الريــــادة فـــي العمـــل الفندقـــي األردنـــي

مسعــــود: أداء الفنــــدق خالل العام 
الماضــــي متميـــز وحقــــق زيــــادة 
فـــــــــي االربـــــــاح بنسبـــــة 33%



80

ملف العدد

خالل  المملكة  شهدته  الذي  السياحي  النشاط  ازدياد  أن  أكد 
تحقيق  على  عمل   2010 عام  في  وخاصة  الماضية  السنوات 

العديد من االنجازات لكافة الفعاليات العامة في قطاع السياحة.

االداء  حققت  التي  الفعاليات  أبرز  من  الفندقي  القطاع  وكان 
المتميز، خاصة تلك التابعة للضمان االجتماعي ومن بينها فندق 
كراون بالزا عمان، حيث حققت زيادة في االيرادات واالرباح خالل 
العام الماضي، ويعمل حاليًا على الحفاظ على مستوى االنجازات 

»كــــراون بــــالزا عمـــــان«...
عالمــة بـارزة في الخدمات الفندقيـة

مسعــــــود: مجموعــــة فنــادق إنتـــركونتيننتـــال 
حققــت نتــائج طيبـــة فـــي األشغـــــال واألربــــاح

االستثمار في قطاع السياحــــة
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التي حققها والمضي قدمًا في تحقيق المزيد هذا العام 2011.

فنادق  لمجموعة  العمليات  ومدير  العام/  مديره  ويؤكد 
إنتركونتيننتال في األردن وفلسطين أسامة مسعود خالل حديئه 
لـ«النشامى« ان بداية العام الحالي 2011 مبشرة بالخير فهناك 
العديد من المجموعات السياحية التي اتمت حجوزاتها عن طريق 
في  المؤتمرات  سياحة  انتعاش  ظل  وفي  انه  مشيرًا  الفندق، 
األردن فان العديد من الحجوزات المتعلقة بهذا النوع من السياحة 

ستعقد في الفندق على مدار العام.

وحول اداء فندق كراون بالزا عمان خالل العام الماضي 2010، 
أكد مسعود أن الفندق حقق ارباحا متميزة، فقد ارتفعت بنسبة 
33 بالمئة عن العام الذي سبقه 2009، ويجري العمل في الوقت 

االرباح  القياسية في  االرقام  الحالي على االستمرار في تحقيق 
ومضاعفتها مع نهاية هذا العام 2011.

التي  المتميز  األرداء  لمستوى  عائدة  النتائج  هذه  ان  ويقول 
اعتمدها اضافة الى مستوى الخدمات يقدمها للنزالء.

وينتقل مسعود للحديث عن مجموعة فنادق إنتركونتيننتال في 
فندق  عن  بالحديث  ليبدأ  الماضي،  العام  خالل  وادائها  األردن  
الذي القى رواجًا واقبااًل كبيرًا من قبل  الميت  البحر  إن  هوليدي 

السياح المحليين واالجانب.

فقد تميز »هوليدي إن البحر الميت« امتالكه ألكبر شاطىء على 
تلبي  المسابح تجاوز عددها 4  البحر »رملي، ذهبي« وعدد من 

افتتــــاح منتجـــــع كــــراون بـــــالزا
البحــــر الميــــت منتصـــــف العـــام
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مختلف االعمار، اضافة الى مسبح خامس مخصص لموسم الشتاء 
فندقية  غرفة   202 الفندق  يحتوي  حيث  الدافئة،  بمياهه  يمتاز 

بمواصفات عالمية.

اما فندق كراون بالزا البتراء، فقد حقق العام الماضي 2010 أعلى 
االقبال عليه فانه  افتتاحه، وبناء على مستوى   أرباح منذ  نسبة 
سيتم المباشرة باعمال التجديد بداخله لتشمل كافة مرافقه وذلك 
خالل شهر حزيران المقبل وتستمر لمدة عام كامل ، مشيرا الى 
أن هذه الخطوة تاتي في محاولة من الفندق مواكبة حركة التطور 

والحداثة المطلوبة في هذا القطاع.

فنادق  مجموعة  انجازات  عن  الحديث  مسعود  ويستمر 
إنتركونتيننتال، ليقول ان فندق إنتركونتيننتال حقق نتائج طيبة 
ونسب اشغال وأرباح مرتفعة خالل العام الماضي، وقد عمل جاهدًا 
يعتبر مؤشرًا  الذي  االمر  غرفه،  زيادة  الى  الماضية  الفترة  خالل 
سواء  الجنسيات  كافة  من  عليه  السياح  اقبال  زيادة  على  واضحًا 

المحليين أم االجانب.
وكشف مسعود خالل حديثه، انه سيتم تشييد منتجع كراون بالزا 

ملف العدد

البحر  منطقة  في  العالمة  الفنادق  أبرز  من  ليكون  الميت  البحر 
الميت.

وقال ان هذا المنتجع سيقع على مساحة 100 دونم ويحتوي على 
ناديًا صحيًا  يبلغ عددها 420 غرفة، بحيث يشمل  غرف فندقية 
للعالج  غرفة  و30  لالستجمام  مخصصة  مغلقة  مسابح  ثالثة  و 
الطبيعي، اضافة الى صاالت رياضية مغلقة ومتعددة األغراض، 
الصحي سيكون على مساحة 600م2  النادي  ان هذ  الى  مشيرا 

ويعتبر من أكبر النوادي الصحية في منطقة الشرق االوسط.

كما ويضم هذا المنتجع خمسة مطاعم ومسبحًا خارجيًا بمساحة 
مدفىء،  خارجي  مسبح  الى  اضافة  البحيرة،  أسم  تحت  400م2 
الى  تتسع  عالمية  مؤتمرات  وقاعة  الناعمة،  الرملية  والشواطىء 
مغطاة  داخلية  مواقف  الى  اضافة  واحد،  آن  في  شخص   1000
تتسع الى 300 سيارة، مؤكدا في الوقت نفسه أن المنتجع سيعمل 
وتلبي  التطور  مع حركة  يتالءم  بما  الخدمات  أفضل  توفير  على 
العام  منتصف  في  افتتاحه  متوقعًا  كامل،  بشكل  السائح  رغبة 

الحالي 2011 بحيث يكون أكبر فندق على شاطىء البحر الميت.

االستثمار في قطاع السياحــــة

منظر جمالي لفندق أنتر كونتينانتال العقبة
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»معارض فنادق قلعة العقبة«... 
صـــرح معمـــاري فـــريد فــي العقبــة

البيطـــــار: صالــــة عــــرض متعـــــدد االستخدامـــــات
بمساحـــة 7 االف متــــر مربــــع يتكــون مــن 4 طوابـق

يتواجد في مدينة العقبة الساحلية أكبر المعارض في المملكة، 
وبتصميم معماري متميز ومرتبط بتاريخ المدينة العريق.

مدخل  عند  مدخل  عند  العقبة«  »قلعة  معارض  مشروع  يقع 
مباشرة،  الشارع  وعلى  الحصراوي  الطريق  من  العقبة  مدينة 
تعود ملكيته الى شركة فنادق قلعة العقبة وهي شركة محلية 

في  تتركز  الحيوية  القطاعات  مختلف  في  استثمارات  عدة  لها 
القطاع السياحي والتجاري والخدمي.

بمواكبة  منا  ايمانا  البيطار  صالح  للشركة  العام  المدير  ويقول 
كمقصد  العقبة  تشهدها  والتي  الهائلة  االقتصادية  التطورات 
هذا  بانشاء  قمنا  محلي،  خاص  وكقطاع  وسياحي  استثماري 

االستثمار في قطاع السياحــــة
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مؤتمرات  لمركز  المنطقة  الحتياجات  تلبية  المعماري  الصرح 
والخدمات  المرافق  كافة  فيها  يتوفر  كبيرة  عرض  وصالة 

والتسهيالت التي يحتاجها المشروع.

خالل  من  جميال  أثرا  الزائر  في  يترك  المعرض  ان  ويضيف 
قلعة، حيث  والذي على شكل  فيها  تم تصميمه  التي  الكيفية 
المعرض  ان  الى  مشيرا  بعناية،  المعرض  واجهات  دراسة  تم 
راع في تشطيباته استخدام المواد ذات الجودة العالية األحوال 

الجوية المختلفة وتأثيرات اإلشعاع الشمسي.

ومن الناحية الجمالية، اكد البيطار ان شكل المعرض يعتبر من 
الجذب، كما ويمثل إطاللة جيدة ومتميزة، اضافة  أهم عوامل 
الى ذلك فانه يحتوى على عناصر متعددة ومختلفة المتطلبات 

من الناحية البيئية كاإلضاءة والتهوية.

وعلى صعيد متصل أكد  البيطار خالل حديثه لـ«النشامى« انه 
ونتيجة لزيادة النشاط السياحي الكبير في مدينة العقبة خالل 
السنوات الماضية والى مدى اهمية هذه المدينة على الخارطة 

فانه  عام،  بشكل  والمنطقة  خاص  بشكل  األردنية  السياحية 
يتولى  العقبة  فنادق  تأسيس جمعية  الماضي  العام  تقرر خالل 
على  العقبة  تنافسية  تعزيز  متهمتها  تكون  ادارتها،  مجلس 
كافة  مع  والتعاون  بالتنسيق  والعربية  العالمية  السياحة  خارطة 

الجهات ذات العالقة.
 

ويقول أن تأسيس جمعية فنادق العقبة، جاء بدعم من برنامج 
الوكالة  من  الممول  واالقتصادية  المجتمعية  للتنمية  العقبة 
العقبة  منطقة  سلطة  مع  وبالتعاون  الدولية  للتنمية  االمريكية 
االقتصادية الخاصة، هدفها الوحيد هو تنشيط الحراك السياحي 
هذه  في  الفندقية  قطاع  بواقع  النهوض  خالل  من  العقبة  إلى 
في  السياحية  المناطق  اهم  من  تعتبر  والتي  الساحلية  المدينة 

األردن ومنطقة الشرق االوسط.

كما وان تأسيسها جاء إيمانًا من قبل القطاع الخاص بقدرته على 
القطاع  على  االنفتاح  من  مزيد  نحو  الملكية  التوجيهات  ترجمة 
واالسهام  واالصالح  التغيير  ركب  قيادة  في  وريادته  الخاص 
فنادق  لحاجة  وتلبية  كله،  الوطن  في  الشاملة  التنمية  بمسيرة 
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المنافسة  ولتشجيع  مصالحها  عن  ويدافع  يمثلها  لمن  العقبة 
وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتنويعها.

اما  أبرز مهام الجمعية، أكد البيطار أن دورها ينحصر باالسهام 
وبقوة في الحراك السياحي إلى العقبة باالضافة إلى التوسع في 
برامج التسويق حول العالم الستقطاب االفواج السياحية والولوج 

إلى أسواق سياحية عالمية جديدة.

مع  وتعاونتها  عملها  تعزيز  على  ستعمل  الجمعية  ان  وقال 
تطوير  وشركة  االقتصادية  العقبة  منطقة  وسلطة  الحكومة 
العقبة ووزارة السياحة واالثار وغيرها من الهيئات الحكومية ذات 
العالقة. لتهيئة بيئة تجارية العضائها تستند الى خطط التوسع 

والنمو في المنطقة.

ومن بين ابرز خطط ومالمح استراتيجية جمعية فنادق العقبة، 
تنافسية  بيئة  بخلق  العقبة  فنادق  قيام  ضمان  على  العمل  هو 
برامج  وبناء  العقبة  فنادق  وترويج  ومراقبتها.  ونزيهة  شريفة 
ملموسة  اقتصادية  فرصة  توفير  على  والتركيز  للقدرات 
عدد  لزيادة  الوطنية  البرامج  في  المشاركة  العضائها من خالل 

السياح. ومدة االقامة وزيادة انفاق الزائر في العقبة.

كما وتنص استراتيجيتها على تحقيق القدرات التشغيلية والمالية 

واالعتماد على الذات خالل السنوات الثالث المقبلة. واجراء االبحاث 
والدراسات وعمل النشرات والتقارير المتعلقة بالصناعة. وضمان 
وصول برامج عمل الجمعية الى جميع الفعاليات السياحية الفادة 
القطاع بكامله وان يتم التركيز على الفنادق العاملة والمرخصة 

والمصنفة فقط.

وأكد البيطار أن الجمعية ستعتمد في تطبيق خططها واهدافها 
للتأكد  السياسات  صنع  في  والفاعلة  النشطة  المشاركة  على 
من ان أيًا من اعضائها غير محروم من الخدمات االساسية مثل 
والسياسات  االستثمارية  الحوافز  الشواطئ.  على  الدخول  ميزة 
الضريبية. وتأمين الجدوى التشغيلية والمالية للجمعية والوصول 
وتسويق  معقولة.  فترة  غضون  في  الذات  على  االعتماد  الى 
عال  بمستوى  تتمتع  كمؤسسات  وعرضهم  )الفنادق(  اعضائها 
مجلس  )مثل  المعنية  الجهات  مع  بالتعاون  تصنيفه  حسب  كل 
السياحة في مدينة العقبة( لضمان اندماج اعضائها في حمالت 

التسويق والترويج.

كما وستعمل على تقديم مجموعة من الخدمات العضائها التي 
والعمل  للجمعية.  والعينية  المالية  المساهمات  استمرار  تبرر 
بشكل مؤسسي لضمان االستمرارية على المدى الطويل. اضافة 
الى تحقيق الشفافية المالية التشغيلية واالستراتيجية الهميتها 

البالغة في استدامة الجمعية على المدى البعيد.

االستثمار في قطاع السياحــــة

منظر جمالي للمعرص من الداخل
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تقوم فكرة العالقات العامة على استثمار األفكار لتسويق الحاجيات، 
يقوم فريق ما، إلقامة العالقات الطيبة واستمرارها بين أعضائه، 
أو تحسين  للترويج لفكرة ما،  العام  الرأي  وبين مختلف قطاعات 

صورة، أو قياس رأي عام.

وتهدف العالقات العامة في أي مؤسسة أو منظمة خاصة أو عامة 
إلى تحقيق مجموعة من األهداف ، منها: إعالم الجمهور بسياسة 
بينة  على  يكونوا  حتى  منتجاتها  أو  خدماتها  أو  المؤسسة  تلك 
واطالع دائم، وذلك لتوثيق وتيسير التعاون البَنَّاء، نقل متطلبات 
دراستها  أجل  من  المؤسسة  إدارة  إلى  الجمهور  ورغبات  وأفكار 

وتلبيتها قدر اإلمكان.

واحتياجات  متطلبات  معرفة  إلى  العامة  العالقات  تسعى  كما 
أو  والترويجية،  الثقافية  النواحي  من  المؤسسة  في  العاملين 
استحقاق المكافآت والعمل على مساعدتهم في حل مشاكلهم، 
وتشجيعهم على المساهمة في النشاطات الفكرية واالجتماعية.، 
والمشاركة مع إدارات المؤسسة األخرى على إعداد المواد اإلعالمية 
ومنتجات  بأعمال  المتعلقة  والنشرات  الثقافية  والمطبوعات 
المؤسسة كإدارة التسويق أو اإلنتاج، أو اإلفراد، لتعريف الجمهور 

به.
.

المؤسسة  بين  االتصال  بتوثيق  المؤسسات  هذه  مثل  وتقوم 
والجهات أو المنظمات األخرى، أو بناء شبكة معلومات، واستخدام 
وسائل  مختلف  أو  المرئية  أو  المكتوبة  االتصال  وسائل  مختلف 

االتصال األخرى كالهاتف والبريد اإللكتروني وشبكة اإلنترنت.

متوسط دخل خبير العالقات يصل إلى  نحو 51960 دوالرًا.. 
وتحتل سابع أفضل مهنة في العالم.

إقتصاديــــــــــــات

شركــات العالقــات العامـة
إذ تــــدر المليــارات..
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ويتسع عمل مؤسسات العالقات العامة إلى مختلف مناحي الحياة 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية واإلعالمية. 

في المجال االقتصادي: 

اإلنفاق  ترشيد  و  اإلدخاري،  الوعي  وتشجيع  تنمية  على   تعمل 
الحكومي، ونشر الوعي التأميني، وتقديم اإلرشاد والتثقيف في 

مجاالت الصحة والزراعة والتغذية واألمن الصناعي.

وفي المجال اإلداري: 

تعمل على تشجيع مبادرات بعض اإلداريين لحل المشكالت التي 
قد تعرقل العمل، وتنشيط المناقشات الهادفة إلى التطوير اإلداري، 

ونقد اإلجراءات والقوانين التي تعيق حرية اإلبداع والعمل.

وفي المجال السياسي: 

اإلشاعات  ومحاربة  للجماهير،  االنتمائي  الشعور  تنمية  تقوم  
للمسؤولين  والسلبيات  األخطاء  نقد  المغرضة،   والدعايات 
األحداث  وبينت  للتغيرات،  الجماهير  وتعبئة  النصائح،  وتقديم 
واالحتجاجات في عدد من الدول العربية أن كثير من الزعماء العرب 

صورتهم  لتحسين  األجنبية  العامة  العالقات  شركات  إلى  يلجأوو 
معمر  العقيد  العرب،  الزعماء  بين  ومن  السياسية«تلميعها«، 

القذافي الذي حكم ليبيا نحو 42 عامًا.

تحوّل  عن  تفاصيل  البريطانية  غارديان«  »ذي  صحيفة  كشفت 
إلى  العامة  العالقات  شركات  خالل  من  لندن،  الضباب،  عاصمة 

عاصمة لتبييض السمعة، في مقابل جنيها ماليين الجنيهات.
األنظمة  إلى  المشورة  تقديم  إلى  الشركات  هذه  بعض  وعمدت 
األجنبية التي تعرضت سجالتها في قضايا مثل التعذيب والفساد 

وحرية التعبير للتحقيق من جانب الهيئات الدولية.

وبلغ  حجم األموال التي تضخها عمليات تبييض السمعة بـ 7 إلى 
10 مليارات جنيه استرليني في العام الواحد.

للعالقات  سي«  ال  بي  »شايم  شركة  أعمال  نمو  نسبة  وتبرز   
العامة، حجم تنامي السوق في بريطانيا. فقد حققت الشركة، التي 
يرأسها اللورد بيل، المستشار السابق لمارغريت تاتشر، 67 مليون 
جنيه استرليني، أي ما يعادل نصف دخلها في العام الماضي، نتيجة 
إبرامها عقودًا خارجية، محّققًة بذلك ارتفاعًا في إيراداتها بلغ 37 
في المئة مقارنًة بالعام 2008، وال سيما أن تكلفة العقد الواحد 

تقدر بمليوني جنيه استرليني.
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المشكلة أن هذه الشركات ال ترى أيّ ضرر في أن تُستخدم واجهة 
الشركة  أن  أو أشخاص متورطين، طالما  أنظمة  لتبييض صورة 
هذه  في  يرى  البعض  أن  من  الرغم  على  متورّطة«،  »ليست 
الممارسات مخالفة لمدوّنة سلوك المهنة، التي تنص على »رفض 
الذين تكون أنشطتهم غير  الزبائن  إلى  النصح  أو تقديم  العمل 

أخالقية أو غير قانوني«.

بمدونة  تلتزم  المؤسسة  أن  »بورتالند«  شركة  باسم  ناطق 
السلوك، و«بالتأكيد ال توافق على أي أنشطة اتصاالت تعدّ غير 
فإّن  المهنية«،  الممارسة  مع  تتعارض  أو  أخالقية  وغير  قانونية 
تنافست  إذ  إيضاحات.  من  تقدمه  ما  مع  يتعارض  عملها  سجل 
الكازاخستانية  الشركة للفوز بعقد استشاري لمصلحة الحكومة 

المتهمة بانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان.

»هيل  لشركة  التنفيذي  الرئيس  اإلدارة،  مجلس  رئيس  أما 
الكازاخي،  بالعقد  الفوز  بدوره  حاول  الذي  تاف،  بول  ونولتون« 
فأكد أن أعمال شركته »تتّفق تمامًا مع القواعد المطبّقة محليًا 

ومدونات قواعد السلوك«.

خطورة  إلدراك  تكفي  الشركات  هذه  زبائن  قائمة  على  ونظرة 
الحكومة  لمصلحة  بوتينغر«  شركة«بيل  تعمل  حيث   مهماتها. 

السريالنكية.

الشركة  خدمات  على  للحصول  سريالنكا  في  النظام  لجأ  وكان 
إعدام خالل  المدنيين وتنفيذ عمليات  الجيش بقصف  اتهام  بعد 
التي    .2009 عام  التاميل  متمردي  ضد  للحرب  األخيرة  المراحل 
يمنح  برنامج  من  سريالنكا  إسقاط  إلى  األوروبي  االتحاد  قادت 
هذه  اعتماد  مقابل  األعضاء  الدول  ألسواق  التفضيلي  الوصول 

الدولة االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان.

كذلك اختيرت شركة  »بورتالند« لتقدم مشورات إلى الكرملين 
األخبار  مع  والتعامل  البريطاني  البرلمان  مع  العالقات  شأن  في 

السلبية في وسائل اإلعالم في المملكة المتحدة.

زامبيا،  في  النظام  تمثيل  اختارت  سي«  ال  بي  »شايم  شركة   
المشتبه فيهم  المتهم من جانب منظمات حقوق اإلنسان بإيواء 
بتهم اإلبادة الجماعية في رواندا، وبرر رئيسها: »أنا لست هيئة 
الرأي  نتبنى  فنحن  حجتهم،  إيصال  الناس  أراد  إذا  دولية،  أخالق 

القائل بوجوب أن نسمح لهم بذلك«.

العامة  العالقات  شركات  خدمات  من  نصيبها  العربية  وللدول 
الرئيس  إذ كشفت »الغارديان« عن اتصاالت أجراها  البريطانية. 
جانب  من  توقيف  بمذّكرتي  المطلوب  البشير،  عمر  السوداني، 
المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الحرب في إقليم دارفور، مع 

إقتصاديــــــــــــات
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شركتين للعالقات العامة لطلب المساعدة على تحسين صورته، 
بينهما شركة »بيل بوتينغر«، ووردت السعودية ضمن قائمة الدول 
التي تنال خدمات من هذه الشركات، واتهم القذافي بدفع الماليين 
من الدوالرات لشركة عالقات عامة بريطانية لتحسين صورته في 

اإلعالم الغربي والعربي.
 

خالل  حققت  باريس  أن  فرنسيون،  قضائيون  مسؤولون  وأعلن 
شهر آذار/ مارس، مع رجل أعمال لبناني بعد أن تم توقيفه في 
أن  وإعالنه  دوالر،  مليون  ونصف  واحد  وبحوزته  باريس  مطار 

المبلغ هو لتحسين صورة الرئيس الليبي معمر القذافي. 
وأوضح المسؤولون أنه تم توقيفه جاء لدى وصوله إلى المطار آتيا 
من ليبيا. وقال للمسؤولين في المطار أنه في فرنسا إلطالق حملة 

لتحسين صورة القذافي. 
 

الرئيس التنفيذي لجمعية مستشاري العالقات العامة في المملكة 
في  الظاهرة  هذه  نمو  أسباب  شرح  إنغام،  فرانسيس  المتحدة، 
بالده، مشيرًا إلى أن »الحكومات االستبدادية تدرك حاجتها إلى أن 
تكون أكثر تطورًا في الطريقة التي تعمل بها بداًل من مجرد أن 

تقول للناس كيف تعمل«.

وكانت تولت الجمعية وضع مدونة سلوك لشركات العالقات العامة، 
هذه  يطلبون  الذين  واألشخاص  األنظمة  عدد  في  زيادة  وجود 
الخدمات من »الكتلة الشيوعية السابقة« والصين، وهو ما يبرر 
بالنسة إلى النائب البريطاني، بول فارلي، أن »المزيد والمزيد من 
تمثيل  إلى  الشركات  تمثيل  من  انتقلت  العامة  العالقات  شركات 

البلدان، مهما كانت سجالتها«.
ريبورت«  وورلد  آند  نيوز  إس  »يو  مجلة  أجرتها   أحصائية  وفي 
المهن  بتقسّيم  قامت  فقد  دخاًل،  المهن  من  خمسين  أكثر  عن 
إلى خمسة قطاعات رئيسية: أولها األعمال التجارية، ثم الخدمات 
االجتماعية،  الخدمات  ثم  الصحية،  فالرعاية  اإلبداعية،  والمهن 

وأخيرًا التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

 جاء ترتيب المهن وفق مقاييس الدراسة ونتائجها على: المحاسب، 
اختصاصي  المالي،  المحلل  المالي،  المستشار  التأمين،  خبير 
العالقات  اختصاصي  االجتماعات،  ومنظم  مخطط  اللوجستيات، 
القيم على  الطيار،  التدريب،  المبيعات، اختصاصي  العامة، مدير 
الكازينو،  في  األلعاب  مدير  والفيديو،  األفالم  محرر  المتحف، 
اختصاصي  المترجم،  والتدفئة،  والتبريد  التكييف  أجهزة  تقني 

الملتيميديا.

الرياضي،  الكاتب المتخصص، المدرب  وفي اإلحصائية تال ذلك: 
المعالج  المدلك،  المعمل،  فني  األسنان،  صحة  اختصاصي 
الفيزيائي، اختصاصي البصريات، المساعد الطبي، تقني العالج 

الجسدي، مساعد تقني العالج الجسدي، تقني األشعة، الممرض، 
رجل  البيطري،  المدارس،  في  النفسية  الصحة  اختصاصي 
الدين، كاتب المحكمة، موجه التعليم، خبير إدارة الطوارئ، رجل 
اإلطفاء، اختصاصي شؤون الزواج واألسرة، الوسيط، االختصاصي 
االجتماعي، المخطط الحضري، مهندس المعدات الطبية، المهندس 
المدني، مهندس البرمجيات، خبير دعم برامج الكمبيوتر، محلل 
نظم الكمبيوتر، تقني الهندسة البيئية، خبير المياه، خبير األرصاد 

المناخي، محلل نظم البيانات والشبكات.

نمو  إلى  األميركي  العمل  إحصاءات  مكتب  تقديرات  وأشارت   
الفترة من 2008  المحاسبة والمراجعة بنسبة 22% في  وظائف 
السنوي  الدخل   متوسط  كان   2009 عام  وفي   ،2018 حتى 
للمحاسبين والمراجعين 60340 دوالرًا . وال 50% األفضل دخاًل 
بين المحاسبين جنوا أكثر من 104450 دوالرًا، في حين حققت ال 

10% األقل دخاًل 37690 دوالرًا.

 أما العائد المادي الوسطي لخبراء التأمين في عام 2009 كان في 
األميركي  العمل  لتقديرات مكتب  حدود 87210 دوالرات، ووفقًا 
نال  بينما  دوالرًا،   51950 من  أقل  دخاًل  األدنى   %10 ال  حققت 
والخريجون  دوالرًا،   158240 من  أكثر  دخاًل  األعلى   %10 ال 
الجدد الذين نالوا بكالوريوس في علوم تحليل المخاطر والتأمين 
بلغ  بينما  دوالر،   56000 نحو  من  تبدأ  رواتب  توقع  بإمكانهم 
متوسط األجور السنوي للمستشارين الماليين عام 2009 قرابة 
وال  دوالرًا،   33790 نالوا  دخاًل  األقل   %10 وال  دوالر،   68200
10% األعلى حققوا أكثر من 166400 دوالر . كذلك نال كثير من 
الماليين عالوات ومكافآت ضخمة، غير مدرجة في  المستشارين 
المذكورة. ووصل متوسط الدخل السنوي للمحلل  بيانات األجور 
 . أيار 2009  العالوات، كان نحو 73670 دوالرًا في  الذي يشمل 

وقد حققت األعلى دخاًل أكثر من 139350 دوالرًا.

كما لحظت الدراسة إيجابيات عديدة متعلقة بمهنة العالقات العامة، 
البكالوريوس، وفي عام 2009 كان  فهي ال تتطلب سوى درجة 
متوسط دخل خبراء العالقات العامة نحو 51960 دوالرًا، أما %10 
من اختصاصيي العالقات العامة  األقل دخاًل جنوا في 2009 أقل 
من 30520 دوالرًا، وحقق ال 10% األعلى دخاًل أكثر من 96000 

دوالر.
ومن خالل التقرير الذي قدمته المجلة فإن مهنة العالقات العامة 
لألفضل  السابع،  الموقع  على  وحصلت  األولى  المراتب  في  تقع 
الجامعي،  والتدريس  والهندسة  الطب  دخاًل، متقدمة  على مهن 
وهي إلى ذلك ال تحتاج في الدراسة إلى نفقات توازي ما يتكلفه 

دارس التخصصات األخرى.
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الدبــــاس: الشركــــة عــــززت 
أسطـــول طائراتها المخصصة لخدمة 

الخطــــوط بعيـــــدة المــــدى

أربــــاح  9,6 مليـــــون دينـــــار صافــــي 

األردنيـــــــة« »الملكيــــــة 
فــــــي 2010

خدمـــــات النقــل الجــــوي
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9.6 مليون دينار صافي أرباح 
»الملكيـة األردنيـة« في 2010

حققت الملكية األردنية خالل العام الماضي أرباحًا صافية بلغت  
عام  في  سجلت  دينار  مليون  بـ28.6  مقارنة  دينار  مليون   9.6

2009 وبانخفاض نسبته %66 . 

جميع  أن  اللوزي  ناصر  المهندس  اإلدارة  مجلس  رئيس  وقال 
خالل  ملحوظًا  نموًا  شهدت  للشركة  والتشغيلية  المالية  النتائج 
العام الماضي، ال سيما الزيادة التي طالت اإليرادات نتيجة النمو 

في أعداد المسافرين والرحالت بنسب جيدة ، الفتًا إلى أن السبب 
قيمة  ارتفاع  إلى  عائد  الصافية  األرباح  معدل  لتراجع  المباشر 
الفاتورة النفطية للشركة من 150 مليون دينار عام 2009 إلى 
203 مليون دينار في العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت %35 . 

تحقيق  من  الشركة  لتمكن  المجلس  ارتياح  عن  اللوزي  وأعرب 
نمو مضطرد في األداء العام للشركة سنة بعد أخرى واإلستغالل 
األمثل للموارد المتاحة بالرغم من التحديات والصعوبات البالغة 

اللـــــوزي: النمــو فــــي اإليــرادات نتيجــــة الزيــــادة
فــــــــي أعـــــداد المسافريــــن والرحــــالت

خدمــــــات النقـــــل الجــــــويملف العدد
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جرّاء  والعالمي  اإلقليمي  الجوي  النقل  صناعة  تواجهها  التي 
إلى  مشيرًا   ، المنافسة  وتيرة  وتزايد  المحروقات  أسعار  إرتفاع 
الخدمات  مستوى  على  الماضي  العام  خالل  طرأ  الذي  التحسين 
الجوية واألرضية المقدمة للمسافرين ومواصلة الشركة تحديث 
أسطول طائراتها والتوسع في شبكة الخطوط الجوية وتبسيط 

جميع إجراءات السفر من خالل تحويلها الى أنظمة اإللكترونية.

من جانبه قال المدير العام / الرئيس التنفيذي للملكية األردنية 
حسين الدباس، أن الشركة تمكنت خالل العام الماضي من تعزيز 
حصتها السوقية وزيادة عدد المسافرين المنقولين على طائراتها 
بنسبة 13% مقارنة بعام 2009 بالرغم من المنافسة المتزايدة 
وارتفاع عدد الطائرات العربية والعالمية العاملة من وإلى األردن 
، موضحًا أن اإليرادات ارتفعت تبعًا لذلك بنسبة 14% لتصل إلى 
685 مليون دينار مقارنة بـ 598 مليون دينار في عام 2009 . 

الوقود خالل عام 2010 بنسبة %35  ارتفاع فاتورة  أن  وأضاف 

الدبــــاس: الشركـــــة عــــززت أسطول طائراتها 
المخصصة لخدمة الخطوط بعيـــــدة المـــــــدى

ماليين   504 من  للشركة  التشغيلية  التكاليف  ارتفاع  إلى  أدى 
وبنسبة   2010 عام  دينار  مليون   603 إلى   2009 عام  دينار 
تراجع معدل  المباشر في  األثر  لها  والتي كان  بلغت %20  زيادة 
األرباح الصافية في العام الماضي ، الفتًا إلى أن الربح اإلجمالي 
دينار  مليون   82 حوالي  إلى   2010 عام  في  انخفض  للشركة 

وبنسبة تراجع بلغت %13 . 

عام  في  المتحققة  األرباح  تدوير  لعملية  نتيجة  أنه  إلى  وأشار 
 106 من  الشركة  في  المساهمين  حقوق  ارتفعت  فقد   2009
زيادة  وبنسبة  عام 2010  دينار  مليون  إلى 116  دينار  ماليين 
بلغت 9% ، كما ازدادت موجودات الشركة بمعدل 2% مرتفعًة من 
العام  إلى 385 مليون دينار في  376 مليون دينار عام 2009 

الماضي .

الملكية األردنية نقلت  على الصعيد التشغيلي بيّن الدباس أن 
بلغت  زياة  بنسبة  مسافر  ماليين  ثالثة  الماضي  العام  خالل 
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ملف العدد

ارتفاع معدل امتالء مقاعد  ، وذلك نتيجة  13% عن عام 2009 
كذلك   ،  %4 بلغت  زيادة  وبنسبة   %71 إلى   %68 من  الطائرات 
رحلة  ألف   39 حوالي  إلى  ليصل   %9 بنسبة  الرحالت  عدد  زاد 
الطيران  ساعات  وارتفعت   ،  2009 لعام  رحلة  ألف   36 مقابل 
الطائرات  متن  على  المنقولة  الشحن  وكميات   %7 بمعدل  أيضًا 

المخصصة للشحن وطائرات الركاب بنسبة %31 .

الملكية األردنية  التحديات الكبيرة التي واجهت  وأّكد الدباس أن 
خالل العام الماضي ما زالت تواجه الشركة وقطاع النقل الجوي 
في كل أنحاء العالم خالل عام 2011 وخصوصًا استمرار أسعار 
شركات  توقعات  تتجاوز  كبيرة  مستويات  إلى  باإلرتفاع  الوقود 
الطيران وموازناتها ، فضاًل عن المنافسة الشديدة بين شركات 
الطيران العاملة في منطقة الشرق األوسط والخليج العربي من 
حيث زيادة عدد المقاعد المعروضة وما ينتج عنها من انخفاض 

في أسعار التذاكر . 

وأشار إلى أن الملكية األردنية ستواصل خالل العام الحالي بذل 
أقصى جهودها لمواجهة تلك التحديات من خالل انتهاج سياسة 
الخدمات  مستوى  على  يؤثر  ال  وبشكل  النفقات  لضبط  فاعلة 
المقدمة للمسافرين وكذلك تعزيز مكانة الشركة وزيادة حصتها 

زيادة  تستهدف  جديدة  أسواق  عن  البحث  خالل  من  العالمية 
المحروقات  أسعار  الرتفاع  السلبية  اآلثار  من  والحد  اإليرادات 
من  للمنافسة  التصدّي  في  اإلستمرار  على  الحرص  مؤكدًا   ،
وتحديث  للمسافرين  المقدمة  الخدمات  تحسين  مواصلة  خالل 

األسطول وأتمتة إجراءات السفر في مختلف المراحل .

في  اإلنجازات  من  العديد  شهد   2010 عام  أن  الدباس  وأوضح 
مختلف الجوانب الرامية إلى مواصلة مسيرة التحديث والتطوير، 
المخصصة  طائراتها  أسطول  عززت  الشركة  أن  إلى  مشيرًا 
لخدمة الخطوط بعيدة المدى بطائرتين حديثتي الصنع من طراز 
أيرباص 330 لخدمة خطـوط الشركة مـن وإلى لنـدن وبانكوك 
في  الشبكة  من  جزء  تغطية  بهدف  وكوااللمبور  كونـغ  وهونـغ 
ظل تأخر استالم طائرات البوينغ 787 اإلحدى عشرة التي ستبدأ 

باإلنضمام تدريجيًا إلى األسطول اعتبارًا من عام 2013 . 

 175 إمبرير  طراز  من  حديثة  طائرة  أدخلت  الشركة  أن  وبيّن 
 195 إمبرير  طراز  من  أخرى  طائرات  سبع  جانب  إلى  لتعمل 
و175 على خدمة منطقة الشرق األوسط ، فيما تم في السنة 
في  الركاب  لمقصورات  شاملة  تحديث  عملية  إنجاز  الماضية 
على  العاملة   340 أيرباص  طراز  من  األربع  الشركة  طائرات 

خدمــــــات النقـــــل الجــــــوي
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جميع  شملت  ومونتريال  وديترويت  وشيكاغو  نيويورك  خطوط 
مقاعد  جميع  استبدال  فيها  بما  للطائرات  الداخلية  التفاصيل 
مسافر  بكل  خاصة  عرض  بشاشة  وتزويدها  السياحية  الدرجة 
من خالل استخدام نظام هو األحدث عالميًا للترفيه أثناء الرحالت 
األعمال  رجال  درجة  مقاعد  على  جوهرية  تعديالت  إضافة  مع 
الراحة  وسائل  أفضل  توفير  بهدف  الداخلي  الطائرة  وهيكل 

للمسافرين الى المسافات البعيدة . 

وقال أن الملكية األردنية ستدخل خالل عام 2011 و2012 سبع 
وأيرباص   320 أيرباص  الطرازين  من  الصنع  حديثة  طائرات 
321 تخصصها للعمل على الخطوط المتوسطة وقصيرة المدى 
هذين  من  األسطول  في  حاليًا  عاملة  طائرات  ست  مكان  لتحل 
الطرازين مع زيادة طائرة إضافية واحدة، وذلك في إطار التزام 
الشركة بمواصلة تحديث أسطولها وإدخال طرازات حديثة تلبي 

تطلعات المسافرين . 

وزاد أن شبكة الملكية األردنية توسعت خالل عام 2010 بإضافة 
زيادة  مع  وكوااللمبور  المنورة  المدينة  هما  جديدتين  نقطتين 
كبيرة في عدد الرحالت إلى الكثير من المدن التي يشهد السفر 
ظبي  وأبو  ودبي  وجدة  وبيروت  القاهرة  مثل  كبيرًا  طلبًا  عليها 

أكثر من 110  إلى  الشركة  تشغلها  التي  الرحالت  عدد  ليصل   ،
رحالت يوميًا ، كما أن الشركة عازمـة على افتتاح وجهة جديدة 
أخرى  ووجهة   ، المقبل  حزيران  من شهر  الثاني  في  برلين  إلى 
إلى الغوس في نيجيريا بعد استكمال الدراسات الالزمة للجدوى 

اإلقتصادية لهذه المحطة .

مجال  في  واصلت  األردنية  الملكية  أن  إلى  الدباس  وأشار 
المعلوماتية إدخال أنظمة جديدة تتيح للشركة تبسيط إجراءات 
خفض  إلى  الرامية  اإللكترونية  الحلول  أفضل  وتوفير  السفر 
التكاليف وتوفير السرعة والدقة في العمل واإلنسجام مع أحدث 
سيما  ال  الكبرى  العالمية  الطيران  شركات  لدى  مطبق  هو  ما 
شركاء الملكية األردنية األعضاء في تحالف oneworld العالمي 

للطيران . 

يذكر أن الملكية األردنية فازت بجائزة »شركة الطيران األفضل 
لعام 2010« والتي منحتها لها مجلة »أريبيان بزنس« العالمية 

الشهيرة في دبي خالل شهر تشرين الثاني من العام الماضي . 
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الدكتور  االجتماعي  للضمان  العامة  المؤسسة  عام  مدير  أكد 
السامية  الملكية  التوجيهات  على  وبناء  قامت  انه  النسور  معن 
بتعزيز سبل الحماية االجتماعية، لتوفير أقصى درجاتها للمواطن 

والحرص على ديمومتها.

وقال ان المؤسسة عمدت خالل العام الماضي على اجراء بعض 
التغيرات الخاصة بحماية الموطنين والتي من شانها تعزيز سبل 
ومرنة  فاعلة  سياسة  ايجاد  من  بد  ال  حيث  االجتماعية،  الحماية 
حصلت  التي  االقتصادية  المتغيرات  تراعي  االجتماعية  للحماية 
العالمية   االقتصادية   – المالية  االزمة  تركتها   التي  االثار  بسبب 

وانعكاسها على الواقع األردني.
وبين د. النسور أن مفهوم  الحماية االجتماعية، عبارة عن مجموعة 

من السياسات العامة التي تهدف الى تمكين االفراد واالسر من 
تعتبر  حيث  أثرها،  من  والتقليل  االجتماعية  المخاطر  مواجهة 
منظومة تحتوي على محارو أساسية كالصحة والتعليم والتشغيل 

والتأمينات االجتماعية والحد من الفقر.

واضاف ان الحماية االجتماعية بمفهومها تهدف الى حماية االفراد 
حدتها،  من  والتخفيف  واالقتصادية  االجتماعية  المخاطر  من 
والمساهمة في اعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، باالضافة 
الشعور  واضفاء  االقتصادية  التنمية  تحفيز  مساعدة  الى  الى 

باالمان واالستقرار االجتماعتي واالقتصادي.

تنفيذا  انه  االجتماعي،  الضمان  لمؤسسة  العام  المدير  واكد 
للتوجيهات الملكية السامية الداعية الى تعزيز الحماية االجتماعية، 
فقد قامت المؤسسة خالل الماضي بعمل العديد من االجراءات 

التي من شانها اصالح المنظومة الخاصة بالحماية االجتماعية.

النســــــور: المؤسســــة اصــــدرت قانـــونًا 
جديدًا شمل اعادة تعريـف المؤمـــن عليــــه

الخدمــــــات الحكوميــــــة

»مؤسسة الضمان االجتماعي« ... 
للمواطنيـــــن الشاملــــة  المظلــــة 
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وقال لقد شهد الصمان االجتماعي األردني العديد من االصالحات 
التي تمخض عنها اصدار القانون الجديد، حيث شملت اعادة تعريف 
االمر  العامل،  من  بدال  الطبيعي  الشخص  ليصبح  عليه  المؤمن 
المؤسسة من شمول فئات جديدة كانت مستثناة في  الذي مكن 
السابق كأصحاب العمل وربات المنازل والعاملين لحسابهم الخاص 

والشركاء المتضامنين في شركاتهم.

وبهدف ضمان المزيد من العدالة االجتماعية، فقد تضمن القانون 
الجديد اصالحات تهدف الى تضييق الفجوة بين الرواتب التقاعدية 
التقاعد  ظاهرة  توسع  حاالت  من  والحد  الفقيرة،  الطبقة  لصالح 
المهن  في  العاملون  وهي  محددة  فئات  على  واقتصاره  المبكر 

الخطرة.

المحاور  من  العديد  ايضا  شملت  االصالحات  هذه  ان  واضاف 
االجتماعي  بالضمان  الشمول  مظلة  توسعة  أهمها  والمشاريع 
مع نهاية عام 2008، ومشروع وطني يهدف الى تعزيز الحماية 
االحتماعية في المملكة من خالل شمول جميع المنشآت التي توظف 
عاماًل فأكثر بمظلة الضمان االجتماعي، اضافة الى ذلك فقد تم 
مع نهاية تشرين ثاني العام الماضي شمول المنشأت الصغيرة في 

10 محافظات وهي العقبة، إربد، معان، الكرك، الطفيلة، البلقاء، 
للوصول  المؤسسة  تسعى  حين  في  وعجلون،  جرش  المفرق، 

وشمول باقي المحافظات االخرى.

وبهذا الخصوص أكد ان عدد المنشآت الجديدة التي تم شمولها 
ضمن مشروع التوسعة لغاية تاريخه قد وصل الى 16 الف منشأة 

توظف ما يقارب 35 الف عامل.
في المقابل أشار د.النسور أن المؤسسة عملت على ربط الرواتب 
بآلية تلقائية لزيادتها  التقاعدية بالتضخم، حيث أصبحت تتمتع 
وبشكل سنوي على ضوء معدالت التضخم المتحققة في المملكة، 
االمر الذي سيحول دون تآكل القوة الشرائية لرواتب المتقاعدين 

في المستقبل. 

وشدد د. النسور على الحاكمية الرشيدة في المؤسسة التي تضطلع 
بدور اساسي على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي، مشيرا الى 
ان دورها لم يعد يقترن فقط بتقديم الرواتب التقاعدية بل ذهب 
ايجاد  في  والمساهمة  الوطني  االقتصاد  دعم  في  ليدخل  بعيدا 

الحماية االجتماعية بمفهومها  الشامل.

اجــــراء اصـــالحات لتضييـــق الفجــــوة بيــــن الرواتب 
التقاعديـــة لضمـــان المزيـد مــن العدالــــة االجتماعية




