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د�صن جاللة امللك عبداهلل الثاين حزمة م�صاريع �صحية وتعليمية وتنموية 
يف لواء ال�صوبك واأر�صى جاللته حجر الأ�صا�س مل�صروع اإ�صكان مطل ال�صوبك 
اإيذانا ببدء العمل بتنفيذ مبادرة " �صكن كرمي لعي�س كرمي " والتي تت�صمن 
بناء اأكرث من 100 األف م�صكن يف خمتلف مناطق اململكة يف غ�صون خم�س 

�صنوات. 

اأمر  �صاملة  خطة  �صياق  يف  اليوم  تد�صينها  مت  التي  امل�صاريع  تلك  وتندرج 
جاللة امللك بتنفيذها للنهو�س بواقع اللواء وحت�صني حياة مواطنيه.

واأوعز جاللة امللك خالل زيارته اإىل ال�صوبك الذي يقطنه 15 األف مواطن 
م�صكنا   328 بناء  ي�صمل  الذي  املطل  م�صروع  بتنفيذ  الإ�صراع  ب�صرورة 
والنتهاء من تنفيذه قبل نهاية العام احلايل ليوفر ال�صكن ال�صحي املنا�صب 
لأبناء ال�صوبك من الع�صكريني واملدنيني وذوي الدخل املحدود..بالإ�صافة 

اإىل تاأمني �صكن وظيفي للعاملني يف وزارتي ال�صحة والرتبية والتعليم.
واأكد جاللة امللك..اأنه ب�صورة التحديات وال�صعوبات التي تواجه اللواء،

ǺǭƘǂǲǩƗ

وقال.."�صنعمل معا من اأجل التخفيف من هذه ال�صعوبات..واليوم افتتحنا 
واقع  لتح�صني  اأفكار  لدينا  يكفي..يوجد  ل  ذلك  لكن  امل�صاريع  من  جملة 

ال�صوبك اقت�صاديا واجتماعيا".

" يجري  لعي�س كرمي  " �صكن كرمي  العمل مببادرة  اأن  و�صدد جاللته على 
مبنتهى اجلدية و�صي�صمل العديد من مناطق اململكه.

وي�صتمل م�صروع املطل والذي يتخذ موقعا متميزا على اإحدى روابي ال�صوبك 
على موا�صفات وت�صاميم تراعي ال�صتفادة من البيئة املحيطة وتقليل تكلفة 
البنية التحتية وال�صتفادة من الظروف البيئية واملناخية وتقليل اعتمادها 

على الطاقة با�صتخدام اأنظمة عزل متطورة. 

و�صوقا  وم�صجدا  وا�صرتاحات  للجلو�س  واأماكن  ومالعب  حديقة  ي�صم  كما 
جتاريا ومركز تدريب ومدرجا مك�صوفا وقاعات متعددة الأغرا�س ومقهى 

انرتنت و�صاحة عامة ومواقف �صيارات.
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اجلاهز،  البناء  نظام  اعتمد  ريادي  مل�صكن  منوذجا  جاللته  و�صاهد 
ويجري درا�صة اإمكانية تعميم هذا النموذج على باقي مناطق وحمافظات 

اململكه.

ويف �صياق حر�س جاللة امللك على توفري �صبل العي�س الكرمي لأبناء وبنات 
من  مببادرة  نفذ  والذي  اجلاهزة  الألب�صة  م�صنع  جاللته  افتتح  الوطن 
البطالة  ن�صبة  و�صلت  التي  ال�صوبك  لفتيات  عمل  فر�س  لتوفري  جاللته 
بينهن اإىل حوايل 82 باملائة .  ومع اأن امل�صروع وفر فر�س عمل لنحو 80 
فتاة يف مرحلته الأوىل..اإل اأن جاللة امللك اأمر بتو�صعة امل�صنع مل�صاعفة 

عدد العامالت فيه.

وتخ�صع فتيات ال�صوبك الالتي يعملن يف امل�صنع اإىل مرحلة تدريبية على 
تدفعه  دنانري   110 مقداره  �صهري  راتب  على  ويح�صلن  اخلياطة  مهنة 
مرحلة  امتام  حلني  �صهرا   18 ملدة  امل�صتثمر  مع  منا�صفة  العمل  وزارة 

التدريب..ومت اإ�صراك الفتيات بالتاأمني ال�صحي وال�صمان الجتماعي . 

وقال املدير التنفيذي ل�صركة اجلمل ـ مالكة امل�صنع ـ ب�صام حمادين..اأن 
امل�صنع "هو اأول م�صروع ا�صتثماري واقت�صادي يف ال�صوبك يعك�س التزام 
يف  التنموية  العملية  من  جزءا  وحتملها  الجتماعية  مب�صوؤوليتها  ال�صركة 

الوطن".

املناطق  يف  العمل  على  اخلا�س  القطاع  لت�صجيع  امل�صروع  فكرة  وجاءت 
معي�صة  م�صتوى  حت�صني  يف  ي�صاهم  اقت�صادي  ن�صاط  خلق  بهدف  النائية 

املواطنني من خالل خلق فر�س عمل واأن�صطة جتارية مرافقه.

وكان فريق من الديوان امللكي الها�صمي توىل مهمة التن�صيق مع اجلهات 

اجلاهزة.. لالألب�صة  م�صنع  لإن�صاء  امل�صتثمر(  العمل،  )وزارة  املعنية 
عبد  امللك  �صندوق  با�صم  وت�صجيلها  الأر�س  قطعة  توفري  اإىل  بالإ�صافة 
هنجر  بناء  تكلفة  الها�صمي  امللكي  الديوان  للتنمية،وحتمل  الثاين  اهلل 
مب�صاحة 500 مرت الذي يعترب م�صروعا رياديا �صيتم تعميم فكرته على 

باقي مناطق اململكه. 

اأن�صاأته اخلدمات الطبية  وافتتح جاللة امللك مركز طبي ال�صوبك الذي 
لي�صم  دومنا   )50( مب�صاحة  اأر�س  قطعة  على  جاللته  من  باأمر  امللكية 
و  �صغرى  عمليات  وغرفة  اأ�صرة   )6( ب�صعة  والطوارئ  لالإ�صعاف  ق�صما 
10 عيادات اخت�صا�س من طب عام و جراحة وباطنية ون�صائية واأطفال 

وعيادات اأ�صنان وخمتربات وغرفة اأ�صعة و�صيدلية وقاعات انتظار.

امللك  جاللة  اأمر  متطور  ولدة  لق�صم  املواطنني  حاجة  �صوء  ويف 
اأف�صل اخلدمات  ليقدم  ال�صحي  املركز  للولدة �صمن  با�صتحداث ق�صم 

لأبناء املنطقه. 

واملعدات  بالأجهزة  وتزويده  املركز  تاأثيث  مت  امللك  جاللة  من  وباأمر 
الطبية الالزمة وزود ب�صيارة اإ�صعاف حديثة ويتوىل املركز تقدمي خدماته 

للع�صكريني واملدنيني على حد �صواء.

كما افتتح جاللته مدر�صة �صميح دروزه الأ�صا�صية والتي مت بناوؤها بتربع 
يف  وامل�صاهمة  الجتماعية  امل�صوؤولية  اإطار  يف  دروزه  �صميح  ال�صيد  من 

عملية تطوير العملية الرتبوية وحت�صني البيئة التعليميه.

ويعك�س التربع الذي قدمه دروزه ال�صراكة احلقيقية بني القطاعني العام 
واخلا�س وادراك موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س مل�صوؤولياتها الجتماعية جتاه 

املجتمع املحلي . 
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 مديـر التحرير علي العمايرة

          جت�صد مبادرة جاللة امللك "�صكن كرمي لعي�س كرمي" الهتمام امللكي بتاأمني م�صتوى معي�صي مالئم لأبناء الوطن.

          فبعد اأن كان تاأمني امل�صكن حلما ورديا يراود الكثريين من ال�صرائح القت�صادية املتو�صطة والدنيا، ب�صبب الرتفاعات املتتالية 
يف اإيجارات واأ�صعار العقارات، جاءت املبادرة امللكية لتعيد الأمور اإىل ن�صابها، وتتيح لالأردين عي�صا كرميا يف �صكن كرمي..

املبادرة امللكية تن�صجم مع كتاب التكليف ال�صامي حلكومة املهند�س نادر الذهبي، باأن يكون عام 2008 عاما لالإ�صكان، فهي تقوم على 
اإن�صاء 100 األف وحدة �صكنية على مدى 5 �صنوات با�صتثمارات ت�صل اإىل 7 مليارات دولر. 

          جاللة امللك مل�س الواقع الذي يعاين منه املواطن الأردين، فاحلاجة ال�صنوية لالأردنيني تقّدر بـ 50 األف وحدة �صكنية و�صط         
تزايد يعززه النمو ال�صكاين وارتفاع حجم ومعدلت الأ�صر يف اململكة..

          ح�صة عّمان من هذه الوحدات ال�صكنية 20 األف يف العام الواحد، لكن املبادرة جاءت لت�صمل 23 م�صروعا يف خمتلف اأنحاء 
اململكة، لتوؤكد اأن مكت�صبات التنمية، من وجهة النظر امللكية، هي عامة، ول تقت�صر على مراكز املدن الرئي�صية..

وا�صعة من  �صريحة  تاأمني  والقت�صادي، عرب  الجتماعي  الأمن  لتعزيز  املبادرة، جاء  لهذه  امللكي  التوجيه  اأن  اأحد  يخفى على  ول 
املواطنني بامل�صاكن املالئمة يف جميع املحافظات �صمن خطة خم�صية اأدرجت �صمن خطة حكومية، تبداأ العام اجلاري باإن�صاء 20.5 

األف وحدة �صكنية لالأردنيني من ذوي الّدخل املحدود واملتو�صط.

          وكما اأبدع الأردن باإر�صاء قواعد ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س يف خمتلف الن�صاطات القت�صادية، فلن تخرج هذه 
املبادرة عن الن�س اإطالقا، و�صتكون منوذجا اآخر يعتد به عند احلديث عن �صراكة القطاعني..

ويف جمال الإ�صكانات بالذات، كانت النجاحات ظاهرة يف العديد من امل�صاريع، فاحلكومة متار�س دورها بتوفري الأرا�صي التي متلكها 
للقطاع اخلا�س، الذي يقوم بدوره بتطوير هذه الأرا�صي اإىل م�صاريع.. والأمثلة متعددة..

ميزة اأخرى تربز بني املزايا املتعددة لهذه املبادرة.. فاإطالقها ياأتي قبل عامني من البدء بتفعيل قانون املالكني وامل�صتاأجرين، الذي 
�صيكون الهّم ال�صاغل للمواطن واحلكومة على حد �صواء..

          مع الأيام، �صتتك�صف تفا�صيل اآليات تنفيذ املبادرة، و�صيح�صل املواطن الأردين على ال�صكن املالئم.. فالعي�س الكرمي ل يقوم 
اإل على �صكن كرمي..
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اأطلق جاللة امللك عبداهلل الثاين اأواخر �صباط املا�صي املبادرة الوطنية 
لال�صكان يف م�صعى لتعزيز الأمن الجتماعي والقت�صادي عرب تاأمني 
�صريحة وا�صعة من املواطنني بامل�صاكن املالئمة التي �صتنه�س يف جميع 

املحافظات �صمن خطة خم�صية تبداأ العام احلايل. 
مبنطقة  للموؤمترات  احل�صني  مركز  يف  القاها  كلمة  يف  جاللته  وقال 
القطاعات.. خمتلف  من  مواطن   2500 من  اأكرث  اأمام  امليت  البحر 

القادمة  اخلم�س  لل�ّصنوات  الأردن  يف  ال�صّكاين  الواقع  "درا�صات  اأن 
اأظهرت لنا اأن الأمن الجتماعي والقت�صادي اأولوّية ملّحة، وت�صتدعي 

توفري ال�ّصكن الكرمي للعديد من الأ�صر الأردنيه".

كرمي"  لعي�س  كرمي  "�صكن  ا�صم  عليها  اأطلق  والتي  امللكية  املبادرة 
اأدرجت �صمن خطة حكومية متتد خلم�س �صنوات ان�صاء 100 الف �صقة 
املواطنني  من  الآلف  ملئات  �صقة   20500 بان�صاء  احلايل  العام  تبداأ 
والقّوات  العام،  القطاع  وموّظفي  واملتو�صط  املحدود  الّدخل  من ذوي 

امل�صّلحة، والأجهزة الأمنّية، واملتقاعدين الع�صكريني واملدنيني. 
واأكد جاللته.. "اأنا على اطالع تام بق�صايا وم�صاكل املواطنني خا�صة 

"عاملي  باأنه  جاللته  و�صفه  والذي  الأ�صعار  وارتفاع  بالغالء  املت�صلة 
وخارج �صيطرتنا وارادتنا ". 

وقال.."اأنا اأعرف الهموم وامل�صاكل التي يعاين منها املواطن، واأعرف 
اأحالمه وطموحاته واأعرف اأن مو�صوع الغالء وارتفاع الأ�صعار، وق�صّية 
الإ�صكان هي اأكرث املوا�صيع اأهمّية، وم�صدر قلق ومعاناة لأبناء وبنات 

هذا الوطن. 
واأ�صاف جاللته قائال.. "من خالل خدمتي يف اجلي�س العربي وزياراتي 
وجولتي امليدانية يف كل اأنحاء اململكة تعّمقت لدّي اخلربة، واملعرفة 
احلقيقية باأحوال الّنا�س واحتياجاتهم. واأكد.." اأننا ل ميكن اأن نتخلى 
كاّفة  با�صتخدام  املواطنني،  حماية  يف  ودورنا  واجبنا  عن  نرتاجع  اأو 
ال�صلبية  الآثار  من  -للّتخفيف  واملتاحة  املمكنة  القت�صادية  الو�صائل 

للغالء وارتفاع اأ�صعار املواد الأ�صا�صّية- يف حياة الّنا�س". 
الوطن  هذا  حا�صر  جتاه  امل�صوؤولية  اأّن  يف  قناعته  عن  جاللته  وعرب 
م�صوؤولية  هي  م�صريتنا  تواجه  التي  الّتحديات  ومواجهة  وم�صتقبله 
م�صرتكه..موؤكدا اأن كل مواطن وكّل مواطنة يف هذا البلد يتحّمل جزءًا 

من هذه امل�صوؤوليه. 

جاللــــة �مللـــك عبــد�للـــه �لثانـــي يطلــق مبــــادرة
 "�شكـــن كـريــم لعيـ�ش كــريـــم"  

ǺǭƘǂǲǩƗ
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لعي�س  �صعار" �صكن كرمي  التي حملت  يت�صل مببادرة ال�صكان  وفيما 
كرمي "اأكد جاللة امللك احلر�س على اأن تكون تكلفة ال�صقق يف متناول 
الفئات والأ�صر امل�صتفيدة من املبادرة وتتنا�صب مع اإمكانياتها.. موجها 
جاللته احلكومة اإىل تنفيذ املبادرة بال�ّصرعة املمكنة وتوفري الأرا�صي 
والبنية الّتحتّية، واإن�صاء نافذة متويلّية لت�صهيل متليك املواطنني للم�صاكن 
التي �صيتم اإن�صاوؤها. وكان جاللة امللك وّجه احلكومة يف خطاب العر�س 
اأن  ..م�صددا جاللته على  الإ�صكان  مل�صاريع  العام عامًا  يكون هذا  باأن 

جوهر املبادرة يكمن يف ت�صافر اجلهود الر�صمية والأهليه. 

امللك  جلاللة  والتقدير  ال�صكر  عن  الذهبي  نادر  الوزراء  رئي�س  وعرب 
عبداهلل الثاين على تف�صله باطالق هذه املبادرة والتي تاأتي مكرمة ملكية 
�صامية ت�صاف اىل مكارم جاللته العديدة والتي �صتدخل البهجة وال�صرور 

للعديد من ال�صر الردنية يف كل اأرجاء الوطن . 

وقال رئي�س الوزراء..نلتقي اليوم يف هذا ال�صباح الأردين البهي لنطلق 
مرحلة عنوانها العمل والجناز اقتداء بنهج جاللة امللك عبداهلل الثاين 
التوا�صل والعمل امليداين الهادف اىل خدمة الإن�صان  ابن احل�صني يف 
الأردين ، حمط اهتمام القائد ورعايته املو�صولة الهادفة اىل خري اأبناء 
ال�صعب الأردين ورفاهه. واأكد الذهبي..اأن جاللة امللك عبداهلل الثاين 
اأ�ص�س لنهج يف العمل هو دوما النربا�س الذي نهتدي به وهو ما ن�صعى يف 
احلكومة اىل تطبيقه وغايته النبيلة رفع م�صتوى معي�صة وحياة املواطن 
املقرتن  ب�صرورة الجناز  منها  واميانا  اأن احلكومة  اأكد  كما  الأردين. 
بالإرادة والعزمية لن تاألو جهدا لرتجمة مكارم جاللته الإن�صانية النبيلة 
ويف مقدمتها الدعوة التي اأطلقها جاللته لتمكني ذوي الدخل املحدود 

من متلك امل�صكن ال�صحي املنا�صب.   

واأعلن الذهبي التزام احلكومة التام بتطبيق توجيهات جاللته ال�صامية 
وما اأمر به جاللته يف خطاب العر�س ال�صامي بافتتاح الدورة العادية

للحكومة من ان عام 2008 �صيكون  ، وتوجيهاته  الأمة  الأوىل ملجل�س   
العام  القطاع  ت�صتهدف دعم موظفي  ملكية  روؤية  الإ�صكان �صمن  عام 
بعطائهم  متيزوا  الذين  الأمنية،  والأجهزة  امل�صلحة  القوات  ومنت�صبي 
وولئهم واإخال�صهم،واملتقاعدين واملواطنني من ذوي الدخل املحدود..

مبينا اأن احلكومة و�صعت برناجما تنفيذيا ملكرمة جاللته ال�صامية التي 
جت�صد تكرمي القائد لالإن�صان الأردين وتقديره جلهود املخل�صني يف بناء 

الوطن وحماية م�صريته ومنجزاته واأمنه وا�صتقراره. 

اأن  بينت  احلكومة  اأعدتها  التي  الدرا�صات  الوزراء..اأن  رئي�س  واأو�صح 
وحدة  األف   )45( بحوايل  يقدر  للمملكة  ال�صكنية  احلاجة  متو�صط 
�صكنية �صنويًا، ت�صكل ن�صبة حاجة ال�صريحة امل�صتهدفة من الأ�صر- التي 
رواتبها حوايل )300( دينار- )66%( من هذه احلاجه.. يبلغ معدل 

مبينا اأنه واإذا اإعتربنا اأن ن�صبة من هذه الأ�صر �صتكون اإما موؤمنة ذاتيًا 
مب�صكن خا�س و اإما غري م�صتعدة لت�صديد اأق�صاط مبا يقارب ثلث دخلها 
ف�صنخل�س اإىل اأن ال�صريحة امل�صتهدفة من هذه الأ�صر ت�صكل حوايل %45 
من احلاجة ال�صكنية للمملكة اأي اأن على احلكومة تلبية احلاجة ال�صكنية 

لهذه ال�صريحة امل�صتهدفة ببناء حوايل 20 األف وحدة �صكنية �صنويًا. 

واأ�صار رئي�س الوزراء اىل اأن الدرا�صات بينت اأنه وعلى الرغم من ارتفاع 
حجم الإ�صتثمار يف جمال قطاع الإ�صكان، اإل اأن معظمه موجه اإىل فئات 
الدخول العالية واملتو�صطة، حيث اأن الأعباء املالية على �صريحة الدخول 
املحدودة واملتدنية جعلتها غري قادرة على القرتا�س ب�صبب ارتفاع كلفة 

التمويل وعدم توفر ال�صمانات الكافيه. 

وبني..اأن اآلية التنفيذ التي و�صعتها احلكومة بالتعاون مع القطاع اخلا�س 
تقوم على تقدمي اأرا�س جمانا متتلكها اخلزينة لإقامة هذه امل�صاريع، 
اإ�صافة اىل حتملها كلفة ربطها ب�صبكات البنية التحتية واإدارتها بهدف 
متكني �صرائح ذوي الدخل املحدود من متلك امل�صكن ال�صحي املنا�صب 
العدالة  مبداأ  وحتقيق  عاتقهم  على  امللقاة  املالية  الأعباء  وتخفي�س 
وامل�صاواة بني �صرائح املجتمع وذلك من خالل توحيد معايري ال�صتفادة 

واأ�صكال الدعم احلكومي . 

احلكومة  و�صعتها  التي  التنفيذية  اخلطة  الوزراء..اأن  رئي�س  واأ�صاف 
للمبادرة امللكية ت�صتمل على مرحلتني ، الأوىل �صتبداأ خالل عام 2008 
وتت�صمن املبا�صرة بتنفيذ بناء )20500( �صقة تقام على اأرا�س متلكها 
املوؤ�ص�صة العامة لالإ�صكان والتطوير احل�صري ، معظمها مزود بخدمات 
البنية التحتية ويف خمتلف حمافظات اململكة، واأرا�س حكومية �صمن 
مدينة خادم احلرمني ال�صريفني و منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صه. 

تنفذ  �صكنــية  وحدة  األف   )100( بناء  على  �صت�صتمل  الثانية  واملرحلة 
�صنويًا،  وحدة  األف   20 بواقع  اأي  القادمة،  اخلم�س  ال�صنوات  خـــالل 
�صيكون 75% منها �صمن مـدن �صكنية متكاملة اخلدمات يف حني �صيتم 
توزيع 25% على جميع األوية املمـلكة، حيث تلتزم احلكومة بتخ�صي�س 
قطع اأرا�س تابعة للخزيـنة بامل�صاحات الالزمـة لهذه املدن والتجمعات يف 

الألوية ووفق اخلطط الإ�صرتاتيجية املو�صوعه. 
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اأكد جاللة امللك عبداهلل الثاين، خالل تروؤ�صه جانبا من جل�صة جمل�س 
الوزراء، �صرورة اإتخاذ مزيد من الإجراءات لتنفيذ الربامج الهادفة اإىل 

حت�صني الظروف الجتماعية والقت�صادية للمواطنني. 

نوعية  حت�صني  عام  هو   2008 عام  يكون  اأن  املطلوب  "اإن  جاللته  وقال 
اخلدمة املقدمة للمواطنني". 

توفري  عام  هو  احلايل  العام  اأن  �صابقا،  اأكدنا  لقد  جاللته  واأ�صاف 
التخفيف  الإ�صهام يف  يعني �صرورة  ما  وهو  للمواطنني،  املالئم  ال�صكن 
اأنه  اإىل  يواجهونها. م�صريا جاللته  التي  التحديات  اإزاء  املواطنني  على 
اإ�صكاين  برنامج  لإطالق  الالزمة  اخلطط  الوزراء  رئي�س  مع  �صيبحث 

مالئم ي�صتفيد منه ذوو الدخل املحدود وقطاع وا�صع من املواطنني. 

جراء  املواطن  يتحملها  التي  املعاناة  حجم  اأدرك  "اإنني  جاللته  وقال 
العديد من التحديات مثل الفقر والبطالة وارتفاع الأ�صعار، وهي م�صاكل 
كبرية حتتاج حللول عملية". موؤكدا جاللته اأن على راأ�س األوياتنا حت�صني 
هذه  مع  تعاملوا  الذين  للمواطنني،  والقت�صادي  الجتماعي  الواقع 
للتحديات  اإدراكهم  يعك�س  امل�صوؤولية،  بح�س عال من  ال�صعبة  الظروف 

التي تواجه الأردن. 

العمل اجلدي لتح�صني  املواطن على احلكومة  اأن من حق  واأكد جاللته 
اإىل  جاللته  داعيا  الواقع.  اأر�س  على  تقدمها  التي  اخلدمات  م�صتوى 

الإ�صراع بتنفيذ امل�صاريع التنموية احليوية يف خمتلف حمافظات اململكة، 
والتي ت�صهم يف تخفيف الأعباء على املواطنني. 

واأعرب جاللته عن ثقته بقدرة احلكومة على التعامل مع التحديات بروح 
عالية من امل�صوؤولية واإيجاد احللول للم�صاكل املختلفة. داعيا الوزراء اإىل 
جمالت  يف  �صيما  ل  التنموية  والربامج  امل�صروعات  اإجناز  يف  الإ�صراع 

التعليم والنقل واملياه وال�صحة. 

وعرب جاللة امللك عن ارتياحه لتوا�صل الوزراء مع املواطنني يف مواقعهم 
يقت�صي  املكاتب حني  للعمل خارج  الوزراء  اأ�صجع  "اإنني  وقال  املختلفة. 
الأمر ذلك، واأن يتعاملوا مع املواطنني على اأر�س الواقع وي�صمعوا منهم 

ب�صكل مبا�صر". 

واأ�صار جاللته اإىل تقديره مل�صتوى التعاون وال�صراكة بني ال�صلطتني التنفيذية 
والت�صريعية، والذي نتج عنه اإجناز حزمة من الت�صريعات ال�صرورية. 

ويف هذا الإطار، وجه جاللته احلكومة للعمل مع الربملان لإقرار حزمة من 
الت�صريعات املتعلقة بتطوير احلياة ال�صيا�صية والجتماعية. م�صريا يف هذا 
ال�صدد اإىل �صرورة الإ�صراع يف اإجناز قوانني حماية حقوق املراأة والطفل. 

وا�صتمع جاللته اإىل اإيجاز قدمه عدد من الوزراء حول امل�صاريع والربامج التي 
جرى تنفيذها، وكذلك اخلطط امل�صتقبلية لوزاراتهم، يف جمالت الزراعة 

والرتبية والتعليم والنقل والتخطيط والعمل وال�صحة والطاقة والعدل.

�مللــــك يتـــر�أ�ش �جتماعــــًا ملجلــــ�ش �لــــــوزر�ء
حت�شيـــن  عـــــام  هــــــو   2008 عـــــام  �مللـــــك: 
للمــو�طنيـــن �ملقــدمــــة  �خلــدمــــة  نوعيــــة 
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اأجرى جاللة امللك عبداهلل الثاين وجاللة امللك حممد ال�صاد�س مباحثات 
البلدين  الثنائية بني  العالقات  تناولت �صبل تطوير وتعزيز  يف مراك�س 
وم�صتجدات الو�صاع الراهنة يف املنطقة. واأكد الزعيمان حر�صهما على 
متتني اأوا�صر التعاون امل�صرتك خا�صة يف املجالت القت�صادية وال�صتثمارية 

وال�صيا�صية مبا يخدم م�صلحة ال�صعبني ال�صقيقني الردين واملغربي. 

واأبدى الزعيمان حر�صهما على تفعيل وتطوير التفاقات الثنائية املرتبطة 
باجلوانب القت�صادية والتجارية وادامة التن�صيق امل�صرتك حيال الق�صايا 

التي تهم البلدين ال�صقيقني والمتني العربية وال�صالمية. 

اإىل  الرامية  للجهود  الردن  دعم  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  واكد 
التو�صل اإىل حل �صيا�صي لق�صية ال�صحراء املغربية، مبا يخدم حتقيق 

الأمن وال�صتقرار يف دول �صمال اإفريقيا. 

وتطرقت املباحثات اىل م�صتجدات الأو�صاع الراهنة يف املنطقة واجلهود 
املبذولة لدفع عملية ال�صالم..حيث اكد جاللتاهما دعم البلدين لل�صعب 
الفل�صطيني وم�صاندتهما جلهود ال�صلطة الفل�صطينية يف عملية التفاو�س 

لل�صعب  امل�صروعة  احلقوق  اعادة  اىل  و�صول  ال�صرائيلي  اجلانب  مع 
الفل�صطيني ويف مقدمة ذلك اقامة الدولة الفل�صطينية امل�صتقلة.

 وو�صع جاللة امللك اأخيه عاهل املغرب ب�صورة الت�صالت واللقاءات 
التي اأجراها جاللته اأخريا مع قادة الدول واجلهات الدولية ذات ال�صلة 
التفاو�س بني  ال�صالم ودفع عملية  بهدف ح�صد الدعم جلهود حتقيق 
ودائمة  وعادلة  �صاملة  ت�صوية  اىل  و�صول  وال�صرائيليني  الفل�صطينيني 

للق�صية الفل�صطينية ا�صتنادا اىل قرارات ال�صرعية الدولية.

وبح�صور جاللة امللك عبداهلل وجاللة امللك حممد ال�صاد�س، وقع الردن 
واملغرب ثالث اتفاقيات م�صرتكة لتعزيز التعاون وال�صراكة ال�صرتاتيجية 
يف ميادين املناف�صة، وانعا�س ال�صادرات، وتبني �صراكات ا�صرتاتيجية يف 

م�صاريع م�صرتكة كربى. 

وتبادل  البلدين،  بني  التجاري  التبادل  تطوير  اىل  التفاقات  وت�صعى 
التنموية  امل�صروعات  وتنفيذ  ال�صتثمار  جمال  يف  امل�صرتكة  اخلربات 

الكربى، والرتقاء بواقع العالقة القت�صادية.

�مللك يحر�ش على متتني �لعالقات �لأردنية �ملغربية

ǺǭƘǂǲǩƗ
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ت�صري توقعات اإىل اأن  حجم ال�صتثمار يف القطاع العقاري يف الأردن 
ال�صنوات  خالل  دولر(  مليار   28.5( دينار  مليار   20 اإىل  �صريتفع 
اخلم�س املقبلة، يف حني يقدر حجم مبيعات الأرا�صي بنحو 3 مليارات 

دينار �صنويا.

اإجمايل  من   %50 ن�صبته  ما  على  عمان  العا�صمة  ا�صتحوذت  وقد 
ال�صنوات  خالل  قيمتها  قدرت  والتي  اململكة  يف  املقامة  امل�صاريع 
ا�صتقطبت  حني  يف  دولر،  مليار   13 عن  يزيد  مبا  املا�صية  اخلم�س 
بلغ حجمها  اإجمالية  ا�صتثمارات  العقبة القت�صادية اخلا�صة  منطقة 

7 مليارات دولر.

ويوؤكد خمت�صون اأن القطاع العقاري "ل يزال  يحمل فر�صا ا�صتثمارية 
مهمة  من �صاأنها ا�صتقطاب العديد من ال�صركات ال�صتثمارية العقارية 
الكربى" وذلك يف �صوء اجلهود الرتويجية التي يقودها جاللة امللك 
ومنو  م�صتدامة  تنمية  حتقيق  يف  امل�صاعدة  اأجل  من  الثاين  عبداهلل 
وخالل   ، ملواطنيه  �صعبه  لأبناء  اأف�صل  معي�صي  وم�صتوى  اقت�صادي 
زياراته للعديد من الدول الغربية والعربية مل يتواَن جاللته عن �صرح 

ǺǭƘǂǲǩƗ
مزايا القت�صاد الردين وعوائد ال�صتثمار يف اململكة بنف�صه.

واأوىل جاللته اهتماما ورعاية للعديد من املوؤمترات القت�صادية �صواء 
تلك  التي عقدت يف اململكة اأو خارجها وكان من ثمار هذا الهتمام 
واملتابعة احلثيثة جلاللته ان بداأت كربى ال�صركات العقارية العربية 
ال�صنوات  خالل  الأردن  ف�صهد  تباعا  اململكة  اىل  بالتوافد  واخلليجية 
الثالث املا�صية "طفرة عقارية  تاريخية" حيث قدرت معدلت النمو 

يف هذا القطاع مبا يزيد عن 40% �صنويا. 

وتعزز امل�صاريع وفق القائمني عليها بيئة ال�صتثمار يف الأردن ويعك�س 
املناخ ال�صتثماري يف اململكة واأجواء الأمن وال�صتقرار التي ينعم بها 
اليجابية يف  النمو  توقعات  التي حققها  القت�صادي  النمو  وملوؤ�صرات 

امل�صتقبل.

القطاع  ي�صكل  ان  العقارية،  مزايا  �صركة  اأ�صدرته  تقرير  ويتوقع 
ال�صنوات  خالل  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  املائة  يف   15 العقاري 

اخلم�س املقبلة.

كلفة املوقعطبيعة امل�صروعال�صركةالعدد
ال�صتثمار

جن�صية 
تنفيذ وانتهاء راأ�س املالامل�صتثمرين

امل�صروع

الأردنية للتعمري 1-
»تعمري«

�صاحية الندل�صية

عمان 
،الزرقاء، 
البحر امليت

2
اأردينمليار دينار

300
مليون دينار

2012 -2005

اجليزة
منتجع البحر امليت

اآيلة بارك بالزا
م�صاريع الزرقاء
م�صاريع امل�صتى

-2
بيت املال لالدخار 

وال�صتثمار 
لالإ�صكان »بيتنا »

الو�صط تنظيم موقع بيتنا
اجلديد 
للعا�صمة

5ر1 مليار 
20 مليون اأرديندينار

2006- 2010دينار ميجا مول
اأبراج بيتنا

-3
العبديل 

لال�صتثمار 
والتطوير

تطوير م�صروع منطقة 
العبديل

قلب العا�صمة 
عمان

5ر1 مليار 
دولر

اأردين ،اإماراتي 
،�صعودي

3ر39 مليون 
2006-2010دينار

بيان القاب�صة 
م�صروع املدن 

امللكية 

مرج احلمامالقرية امللكية

410 مليون بحريني ، كويتي 2 مليار دولر 
2005-2008 دولر  الدوار بوابة الأردن

ال�صاد�س  
البحر امليت املنتجع ال�صحي امللكي 

�صرايا الأردن” 
للتطوير العقاري

�صرايا العقبة
مدينة �صاحلية مقامة 
حول بحرية ا�صطناعية

و�صط مدينة 
العقبة

7ر955 مليون 
دولر 

اأردين

و�صعودي

362مليون 
دولر

50 الف دينار 
2009-2005

�صرايا البحر امليت
فنادق ووحدات �صكنية 

وحمالت جتارية
500 مليون البحر امليت

دولر

�صاطئ البحر جممع �صكني وترفيهياعمار الأردن4-
امليت

500 مليون 
50 الف  اأرديندولر

دينار

-5
العقارية التجارية 

ال�صتثمارية 
»عقاركو«

عمان، البحر �صكني – جتاري
امليت، العقبة

350 مليون 
5ر7 مليون اأرديندولر

دينار

العا�صمة م�صاريع �صكنية وجتاريةالديرة6-
عمان

300 مليون 
25 مليون اأرديندولر

2006-2008دينار

امل�صروعات 7-
الكربى العقارية

م�صروع برج مايل
400مليون عمانم�صروع فندقي ترفيهي

دولر
كويت ، بحريني 

، �صعودي
108 مليون 

دولر

-8
ال�صرق العربي 
لال�صتثمارات 

العقارية

مركز جتاري متكامل 
وفلل �صكنية ومدينة 

�صكنية
146 مليون عمان

10 ماليني اأرديندينار
دينار

104 مليون العبديلاأبراج جتارية و�صكنيةدبي لالن�صاءات9-
غري معلناإماراتيدينار

-10

مدائن النور
م�صاريع �صكنية ، 
وجتارية وترفيهية

عمان، 
الزرقاء، 

العقبة
تتجاوز 200 
6ر6 ماليني اأردينمليون دينار

2005-2025دينار
مدائن ال�صروق
مدائن العا�صمة
مدائن العبديل 

مدائن العقبة

-11
الأر�س الدولية 

لال�صتثمار 
والتطوير العقاري 

100 مليون الزرقاء �صكني 
20 مليون اأردين دينار 

2006-2009دينار 

100 مليون البحر امليت منتجع واحات النخيل �صما الأردن 12-
-----30 األف دينار اأردين دولر 
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وفيما يلي عر�س لبرز امل�صاريع التي �صتقام يف اململكة:

كلفة املوقعطبيعة امل�صروعال�صركةالعدد
ال�صتثمار

جن�صية 
تنفيذ وانتهاء راأ�س املالامل�صتثمرين

امل�صروع

الأردنية للتعمري 1-
»تعمري«

�صاحية الندل�صية

عمان 
،الزرقاء، 
البحر امليت
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اأردينمليار دينار

300
مليون دينار
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اآيلة بارك بالزا
م�صاريع الزرقاء
م�صاريع امل�صتى

-2
بيت املال لالدخار 

وال�صتثمار 
لالإ�صكان »بيتنا »

الو�صط تنظيم موقع بيتنا
اجلديد 
للعا�صمة

5ر1 مليار 
20 مليون اأرديندينار

2006- 2010دينار ميجا مول
اأبراج بيتنا

-3
العبديل 

لال�صتثمار 
والتطوير

تطوير م�صروع منطقة 
العبديل

قلب العا�صمة 
عمان

5ر1 مليار 
دولر

اأردين ،اإماراتي 
،�صعودي

3ر39 مليون 
2006-2010دينار

بيان القاب�صة 
م�صروع املدن 

امللكية 

مرج احلمامالقرية امللكية

410 مليون بحريني ، كويتي 2 مليار دولر 
2005-2008 دولر  الدوار بوابة الأردن

ال�صاد�س  
البحر امليت املنتجع ال�صحي امللكي 

�صرايا الأردن” 
للتطوير العقاري

�صرايا العقبة
مدينة �صاحلية مقامة 
حول بحرية ا�صطناعية

و�صط مدينة 
العقبة

7ر955 مليون 
دولر 

اأردين

و�صعودي

362مليون 
دولر

50 الف دينار 
2009-2005

�صرايا البحر امليت
فنادق ووحدات �صكنية 

وحمالت جتارية
500 مليون البحر امليت

دولر

�صاطئ البحر جممع �صكني وترفيهياعمار الأردن4-
امليت

500 مليون 
50 الف  اأرديندولر

دينار

-5
العقارية التجارية 

ال�صتثمارية 
»عقاركو«

عمان، البحر �صكني – جتاري
امليت، العقبة

350 مليون 
5ر7 مليون اأرديندولر

دينار

العا�صمة م�صاريع �صكنية وجتاريةالديرة6-
عمان

300 مليون 
25 مليون اأرديندولر

2006-2008دينار

امل�صروعات 7-
الكربى العقارية

م�صروع برج مايل
400مليون عمانم�صروع فندقي ترفيهي

دولر
كويت ، بحريني 

، �صعودي
108 مليون 

دولر

-8
ال�صرق العربي 
لال�صتثمارات 

العقارية

مركز جتاري متكامل 
وفلل �صكنية ومدينة 

�صكنية
146 مليون عمان

10 ماليني اأرديندينار
دينار

104 مليون العبديلاأبراج جتارية و�صكنيةدبي لالن�صاءات9-
غري معلناإماراتيدينار

-10

مدائن النور
م�صاريع �صكنية ، 
وجتارية وترفيهية

عمان، 
الزرقاء، 

العقبة
تتجاوز 200 
6ر6 ماليني اأردينمليون دينار

2005-2025دينار
مدائن ال�صروق
مدائن العا�صمة
مدائن العبديل 

مدائن العقبة

-11
الأر�س الدولية 

لال�صتثمار 
والتطوير العقاري 

100 مليون الزرقاء �صكني 
20 مليون اأردين دينار 

2006-2009دينار 

100 مليون البحر امليت منتجع واحات النخيل �صما الأردن 12-
-----30 األف دينار اأردين دولر 
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جن�صية املوقع طبيعة امل�صروع ال�صركة العدد
امل�صتثمرين 

كلفة 
ال�صتثمار 

راأ�صمال 
تنفيذ وانتهاء امل�صروع ال�صركة 

155 مليون اأردين عمان اأبراج جتارية و�صكنية الحتاد لتطوير الأرا�صي13-
دينار  

45 مليون 
2010دينار 

متليك لال�صتثمار والتطوير 14-
اأردينعمان برج جتاري+قرية �صكنية العقاري 

25 مليون ---- 
-----دينار 

الأردن لتطوير امل�صاريع 15- 
ال�صياحية

تال بيه :جممعات �صكنية 
اأردين العقبة مغلقة 

+م�صري 
350 مليون 

دينار 
23 مليون 

--------دينار 

جتاري ، �صكني ، �صياحي تطوير العقارات 16- 
، طبي 

 عمان، 
العقبة ، 

دبي 
100 مليون اأردين كويتي 

دينار 
50 مليون 

غري حمدد دينار 

العقبةمنتجع �صياحي و�صكنيواحة اآيلة17- 
بحريني، 
�صعودي 
اأردين 

2ر1 مليار 
دولر 

5ر68 مليون 
------دينار 

املتكاملة لتطوير الأرا�صي 18- 
50 مليون اأردينعمان �صكني ، جتاري ، �صناعي وال�صتثمار 

دينار 
12 مليون 

-------دينار 

جتاري ، �صكني العقارية الأردنية للتنمية 19- 

عمان، 
وتطوير 

قرية �صامل 
يف �صحاب 
وجر�س،و 
ال�صلط 

30 مليون غري حمدد اأردين 
---------دينار 

التجمعات ال�صتثمارية 20-
300 مليون اأردين عمان�صكني ، �صناعي املتخ�ص�صة

دينار
5ر20 مليون 

------دينار 

اعمار للتطوير وال�صتثمار 21-
العقاري

م�صروع اأبراج اعمار ، 
م�صروع روابي امل�صقر

عمان – 
100 مليون اأردين البحر امليت 

دينار 
12 مليون 

---------دينار

ميثاق لال�صتثمارات 22- 
العقارية

�صكنية جتارية ت�صتهدف 
20 مليون اأردين عمانكافة فئات الدخل،

دينار 
5ر7 مليون 

-------دينار 

-23
ربوع الأردن للتطوير 

35 مليون اأردين عمانمدينة �صكنية العقاري
دولر

3 ماليني 
2006-2007دينار

150 مليون اأردين العبديلاأبراج داماك العقارية24-
دولر 

5 ماليني 
--------دينار 

العقبة للم�صاريع الوطنية 25-
العقارية 

جممع �صركة تطوير العقبة 
للمخازن و ال�صناعات

وامل�صروع ال�صمايل+ اأبراج

العقبة  
والعا�صمة 

عمان 
اأردين ، 
كويتي 

100 مليون 
دينار 

26 مليون 
--------دينار 

  العا�صمة ا�صكانية وجممعات جتارية العرب للتنمية العقارية  26-
282   مليون اأردين عمان 

دينار 
40  مليون  

2006-2009دينار 
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ق�صاء  التنمية يف  ملرحلة جديدة من  الثاين  امللك عبداهلل  اأ�ص�س جاللة 
للمنطقة خالل عام 2008  �صمويل  اإعداد خمطط  بالإعالن عن  الأزرق 
اأن حت�صن  اإنتاجية من �صاأنها  وافتتاحه م�صاريع تعليمية و�صحية واأخرى 

الواقع املعي�صي فيه. 

واأمر جاللته خالل لقائه مبمثلني عن الق�صاء بدرا�صة جدوى تنفيذ م�صروع 
م�صنع امللح وتخ�صي�س ن�صبة من الأرباح للمجتمع املحلي. 

وقال جاللته..انه على اطالع بوجود تاأخري يف عملية تنفيذ امل�صنع بعد 
اأن وجه احلكومة العام املا�صي لإعادة تاأهيله ..موؤكدًا جاللته اأنه �صيوجه 

�صندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية لدرا�صة جدوى تنفيذ امل�صروع. 
ووجه جاللته احلكومة بدرا�صة ت�صوية اأرا�صي الزرق للمواطنني وبناء ثالث 
مدار�س جديدة يف الزرق ال�صمايل واجلنوبي وحت�صني اخلدمات التعليمية 

وال�صبابية والبنية التحتية يف املنطقه.

 واأ�صاف جاللة امللك..اأنه يدرك الظروف املعي�صية ال�صعبة وخا�صة فيما 
يتعلق بارتفاع معدلت الفقر يف منطقة الأزرق ..م�صريًا جاللته اىل اأنه 
بعث بفريق من الديوان امللكي الها�صمي خالل ال�صهور املا�صية لال�صتماع 

اإىل هموم واحتياجات الأزرق. 

وقال.."احلمد هلل اأجنزنا بع�س امل�صاريع املهمة يف جمال التعليم وال�صحة 
وامل�صاريع الإنتاجيه". 

وقال جاللته.."�صاأتبنى متابعة امل�صاريع يف ق�صاء الزرق الذي تبلغ م�صاحته 
حوايل 3500 كم، ويقدر عدد �صكانه بنحو 9950 ن�صمه. 

المان  �صبكة  مببادرة  امل�صمولة  املناطق  �صمن  الزرق  ق�صاء  ويندرج 
الجتماعي امللكية التي تهدف اىل انعا�س املناطق القل تنمية واحداث نقلة 
نوعية يف اخلدمات املقدمة للمواطنني وتزويد مناطقهم مب�صاريع مدرة 

للدخل للحد من م�صكلتي الفقر والبطاله. 

وا�صتمع جاللته اىل الطروحات التي قدمها اأبناء الأزرق حول واقع منطقتهم 
من النواحي التعليمة وال�صحية والتنموية ،والذين اأكدوا على �صرورة انهاء 
م�صكلة ت�صوية الرا�صي وحت�صني اخلدمات ال�صحية والتعليمية وحت�صني 

�صبكة الطرق التي تربط الق�صاء بباقي حمافظات اململكه. 

جاللة �مللك ياأمر بتح�شني و�قع �خلدمات يف �لزرق  جن�صية املوقع طبيعة امل�صروع ال�صركة العدد
امل�صتثمرين 

كلفة 
ال�صتثمار 

راأ�صمال 
تنفيذ وانتهاء امل�صروع ال�صركة 

155 مليون اأردين عمان اأبراج جتارية و�صكنية الحتاد لتطوير الأرا�صي13-
دينار  

45 مليون 
2010دينار 

متليك لال�صتثمار والتطوير 14-
اأردينعمان برج جتاري+قرية �صكنية العقاري 

25 مليون ---- 
-----دينار 

الأردن لتطوير امل�صاريع 15- 
ال�صياحية

تال بيه :جممعات �صكنية 
اأردين العقبة مغلقة 

+م�صري 
350 مليون 

دينار 
23 مليون 

--------دينار 

جتاري ، �صكني ، �صياحي تطوير العقارات 16- 
، طبي 

 عمان، 
العقبة ، 

دبي 
100 مليون اأردين كويتي 

دينار 
50 مليون 

غري حمدد دينار 

العقبةمنتجع �صياحي و�صكنيواحة اآيلة17- 
بحريني، 
�صعودي 
اأردين 

2ر1 مليار 
دولر 

5ر68 مليون 
------دينار 

املتكاملة لتطوير الأرا�صي 18- 
50 مليون اأردينعمان �صكني ، جتاري ، �صناعي وال�صتثمار 

دينار 
12 مليون 

-------دينار 

جتاري ، �صكني العقارية الأردنية للتنمية 19- 

عمان، 
وتطوير 

قرية �صامل 
يف �صحاب 
وجر�س،و 
ال�صلط 

30 مليون غري حمدد اأردين 
---------دينار 

التجمعات ال�صتثمارية 20-
300 مليون اأردين عمان�صكني ، �صناعي املتخ�ص�صة

دينار
5ر20 مليون 

------دينار 

اعمار للتطوير وال�صتثمار 21-
العقاري

م�صروع اأبراج اعمار ، 
م�صروع روابي امل�صقر

عمان – 
100 مليون اأردين البحر امليت 

دينار 
12 مليون 

---------دينار

ميثاق لال�صتثمارات 22- 
العقارية

�صكنية جتارية ت�صتهدف 
20 مليون اأردين عمانكافة فئات الدخل،

دينار 
5ر7 مليون 

-------دينار 

-23
ربوع الأردن للتطوير 

35 مليون اأردين عمانمدينة �صكنية العقاري
دولر

3 ماليني 
2006-2007دينار

150 مليون اأردين العبديلاأبراج داماك العقارية24-
دولر 

5 ماليني 
--------دينار 

العقبة للم�صاريع الوطنية 25-
العقارية 

جممع �صركة تطوير العقبة 
للمخازن و ال�صناعات

وامل�صروع ال�صمايل+ اأبراج

العقبة  
والعا�صمة 

عمان 
اأردين ، 
كويتي 

100 مليون 
دينار 

26 مليون 
--------دينار 
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ǺǭƘǂǲǩƗ
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وتعزيز  تطوير  على  الأردن  حر�س  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  اأكد 
عالقاته مع العراق يف �صتى امليادين، وخا�صة يف املجالت القت�صادية 

والتجارية، مبا يخدم امل�صالح امل�صرتكة للبلدين وال�صعبني ال�صقيقني. 

واأكد جاللته خالل ا�صتقباله يف الديوان امللكي الها�صمي، وزير املالية العراقي 
بيان جرب الزبيدي، دعم الأردن وم�صاندته للجهود املبذولة لتحقيق الوفاق 

الوطني العراقي، و�صول اإىل بناء العراق الآمن واملوحد وامل�صتقر. 

وجرى خالل اللقاء الذي ح�صره رئي�س الديوان امللكي الها�صمي د. با�صم 
الراهنة  التطورات  الك�صا�صبة، بحث  د. حمد  املالية  ووزير  عو�س اهلل، 

العراقيني  وحدة  اأن  امللك  جاللة  اأكد  حيث  العراقية،  ال�صاحة  على 
وتكاتفهم، هي ال�صبيل للت�صدي لكافة التهديدات التي تواجه العراق. 

مع  العالقات  تعزيز  على  العراقية  احلكومة  حر�س  الزبيدي  واأعرب 
الأردن، ل �صيما يف املجالت القت�صادية والتجارية وال�صتثمارية. لفتا 

اإىل اأهمية تفعيل التعاون بني القطاع اخلا�س يف البلدين. 

اخلا�س  القطاع  دعوة  على  بالده  حر�س  العراقي  املالية  وزير  واأكد 
انتعا�صا  املرحلة  هذه  يف  ي�صهد  الذي  العراق  يف  لال�صتثمار  الأردين 

اقت�صاديا كبريا يف القطاعات كافة.

جاللة �مللك يوؤكد على تطوير وتعزيز �لعالقات مع �لعر�ق    

و�شحية طبيعية  معدنية  ملياه  �ملميز  " �ملروى" �ملذ�ق 
تعترب م�صانع املروى للمياة املعدنية من اف�صل امل�صانع املتميزة يف ال�صرق الو�صط حيث ميتد بناء 
امل�صانع املقامة يف منطقة ق�صر احلالبات على اأر�س مب�صاحة 3000 مرت مربع حماطة بار�س زراعية 
اأردين �صعودي م�صرتك وبتقنيات �صركة  مثمرةعلى امتداد مليون ومائتي الف مرت مربع براأ�س مال 
بتلر  العاملية لن�صاء امل�صانع من حيث البناء والتجهيز وتكييف وتعقيم اجلو الداخلي لكافة املرافق 
كما مت انتقاء التجهيزات والآلت الأتوماتيكية واجهزة املخترب والرقابة من اف�صل امل�صادر الوروبية 

والمريكية العريقة يف جمال تكنولوجيا ت�صنيع وتعبئة املياة املعدنية .

ومت تاأهيل الكوادر الب�صرية املحلية من مهند�صني وفنيني وعمال على ايدي اف�صل اخلرباء العامليني 
لتحقيق اق�صى درجات احلرفية يف ت�صنيع وتعبئة املياه. 

ǺǭƘǂǲǩƗ

ǺǭƘǂǲǩƗ
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يف ظل ت�صارب اأدوات التحليل املايل املختلفة، يقع امل�صتثمرون يف حرية من 
اأمرهم جتاه امل�صدر اأو التحليل الذي يجب ان ي�صدقوه؛ وبالتايل يتبعونه..

فال�صواد الأعظم من املحللني يتفقون على ان مكررات الربحية وال�صعر 
يف  يعد  ال�صركات  لبع�س  التوزيعات  وعائد  لل�صوق  الدفرتية  للقيمة 

م�صتويات جيدة ومغرية لل�صراء. 

حدوث  او  الربحية  تباطوؤ  ا�صتمرار  هو  الوحيد  التخوف  اأو  التحفظ  اإن 
 2008-2007 املنظور  امل�صتقبل  خالل  ال�صركات  ربحية  منو  يف  تراجع 
والذي ومن وجهة نظري �صعب احلدوث على املديني املتو�صط والبعيد 

ǺǭƘǂǲǩƗ

يف  لل�صركات  الراأ�صمايل  لالإنفاق  نتيجة  بعده(،  وما   2007 )اأواخر 
اأو  التجهيز  حتت  م�صاريع  يف  العمل  بدء  اأو  الإنتاجية  الطاقات  زيادة 
ابتكار منتجات  اأو حتى  قائمة  ل�صركات  وا�صتحوذ  اأ�صواق جديدة  فتح 

وخدمات جديدة والأمثلة يف ال�صوق كثرية. 

ولكن احلرية تقع بتجاهل امل�صتثمرين، وخا�صة الأفراد لهذه العوامل 
عام،  ب�صكل  �صلبي  ا�صتثماري  مزاج  تبني  يف  املتعاملني  وا�صتمرار 
وخ�صو�صا ما يثار جتاه اأخبار الطروحات الأولية والإدراجات اجلديدة 
تدعيم  يف  ت�صاعد  اإ�صافية  اأموال  �صخ  عن  الإحجام  يف  ي�صهم  مما 

م�صتوى الأ�صعار احلايل. 
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ونتيجة لذلك يطل علينا اأرباب املدر�صة الفنية يف التحليل بقراءة مغايرة 
يف بع�س الأحيان عما ي�صوقه املحلل املايل املعتمد يف حتليله على املدر�صة 
الأ�صا�صية، وان ال�صر وراء انتقاء الأ�صهم الرابحة هوالعتماد على عدة 
اأدوات قبل اتخاذ اأي قرار ا�صتثماري، فيما ي�صتخدم التحليالن الأ�صا�صي 

والفني معًا يف انتقاء الأ�صهم. 

على  التعرف  يف  اجلهد  من  املزيد  بذل  امل�صتثمر  على  يجب  لذلك 
التحليالت الأ�صا�صية لل�صركات، وان �صعر ال�صركة يف ال�صوق يتنا�صب مع 
التاأكد ان هذه الأ�صهم يف حالة فنية جيدة،  هذه الأ�صا�صيات، ومن ثم 

وان التوقيت مالئم لل�صراء. 

وال�صوؤال هل اأو ملاذا يجب القيام بكل ذلك؟؟ والإجابة بكل ب�صاطة هو ان 
لي�س كل �صركة تتمتع باأ�صا�صيات جيدة على م�صتوى ميزانيتها او قائمة 
دخلها يكون �صعرها يف ال�صوق جيدا فرمبا بالغ ال�صوق يف التفاوؤل جتاه 
م�صتقبل ال�صركة ومت تداولها باأكرث مما ت�صتحق فال يجب ال�صتعجال يف 

ال�صراء والنتظار حتى ي�صحح ال�صعر.

القت�صادية  العوامل  اإىل  بالنظر  الكبري  اجلهد  املحللني  بع�س  يويل 
اأكرث  اأخرى  عوامل  اإىل  النظر  ح�صاب  على  املالية  بالأ�صواق  املحيطة 

اأهمية وتوؤثر ب�صكل اأقوى يف م�صار اأ�صواق الأ�صهم.

والتكنولوجيا  النرتنت  فقاعة  انفجار  قبل  حدث  مبا  ذلك  ويذكرين   
كون  على  من�صبا  املحللني  تركيز  كان  حيث  احلايل  العقد  بداية  يف 
العاملي متنا�صني معدلت  التكنولوجيا متثل تغيريا جذريا يف القت�صاد 
وان  القطاعات،  خمتلف  يف  ال�صركات  جميع  لها  تخ�صع  التي  النمو 
ثم  ال�صتقرار  ثم  الطفرة  ثم  البداية  مبرحلة  متر  الناجحة  ال�صركات 

التباطوؤ والهبوط. 

اكرب  منو  بفر�س  تتمتع  والنرتنت  التكنولوجيا  �صركات  ان  ف�صحيح 
اإطار املخاطر  التقليدية، ولكن يجب ان يح�صب ذلك يف  ال�صركات  من 
امل�صاحبة لهذا النوع من ال�صتثمار ويف ظل فر�صيات منو واقعية وعدم 

اإعطاء �صورة م�صللة بان معدلت النمو العالية �صت�صتمر يف امل�صتقبل. 
اإ�صراف  ب�صكل عام من  اأ�صواق اخلليج  الأمثلة كذلك ما حدث يف  ومن 
للنمو  كمحفزات  املحلية  وال�صيولة  البرتول  اأ�صعار  ارتفاع  ا�صتخدام  يف 
يف اقت�صادات الدول اخلليجية وتاأثري ذلك على منو القيم الراأ�صمالية 
النفطي  القطاع  ان  اأولهما  رئي�صيتني؛  حقيقتني  متجاهلني  للبور�صات 
ب�صكل  الدولة  �صركات متلكها  تلك  لن  اخلليجية  البور�صات  مغيب عن 
�صيادي، وثانيهما الإفراط يف توقع معدلت النمو لل�صركات املدرجة على 

املديني الق�صري واملتو�صط. 

م�صار  حتديد  يف  املف�صلية  املعلومة  الإرباح  منو  ميثل  نظري  وجهة  من 
اأقل درجة يف  اأخرى  اإغفال عوامل  يعني ذلك  ل  ولكن  الأ�صهم،  اأ�صعار 

الأ�صواق  ال�صائدة يف  املقولة  لل�صوق، حيث ان  العام  الأهمية مثل املزاج 
اأكرث  ت�صبح  احلقيقية  قيمتها  من  باأقل  واملقيمة  اجليدة  الأ�صهم  باأن 
جاذبية يف موجات الهبوط التي ت�صيب الأ�صواق بني وقت واآخر ول تنجو 

منها حتى الأ�صهم اجليدة. 

كما ذكرنا �صابقا، فاإن الأ�صهم ذات الأ�صعار املغرية لل�صراء ت�صبح اأكرث 
اإغراء لل�صراء عند موجات الهبوط اأو الت�صحيح لذلك يجب بذل جهد 
امل�صتثمرين فيه  ال�صوق وحماولة معرفة اجتاهه و�صلوكات  كبري لقراءة 
وخ�صو�صا يف الأ�صواق النا�صئة اإذا ما قارناها بالأ�صواق املتقدمة، ذلك 
اتخاذ  يف  الفردية  طابع  عليه  يغلب  النا�صئة  الأ�صواق  يف  ال�صتثمار  ان 
القرارات، اإل ان ذلك يثري حنق الأكادمييني املقتنعني بكفاءة الأ�صواق 
اأمر ع�صوائي ول ميكن العتماد على  اأ�صعار الأ�صهم هو  وباأن التغري يف 

التحركات التاريخية والجتاهات احلالية يف قراءة م�صار ال�صوق. 

تنتقل  الأ�صواق  ان  ا�صتنتاج  ميكنه  املختلفة  الأ�صواق  لأداء  املتابع  ولكن 
بني الكفاءة وعدم الكفاءة، مبعنى ان الأ�صواق تخطئ يف ت�صعري الأوراق 
املالية يف بع�س الأوقات ولي�س يف جميع الأوقات، لذلك جند ان الكثري 
من الدرا�صات الأكادميية احلديثة ركزت على قراءة �صلوك امل�صتثمرين 
يف حماولة لفهم املوؤثرة على القرارات ال�صتثمارية، وي�صمى هذا املجال 

بال�صلوك املايل.

للتاأمل  املتعاملني  ودفع  م�صتمر  ب�صكل  التنظري  حماولة  ان  هنا  ويت�صح 
يف هيكليه ال�صوق او كفاءته او حتى انتقاد امل�صرعني فيه لي�س الطريق 
ال�صحيح لفهم ال�صوق بل هو عك�س ذلك متاما لأن املنظر يجعل امل�صتثمر 
يبداأ باإلقاء اللوم على قرارات غريه او حقائق ثابتة ل ميكن تغيريها حول 
ال�صوق ولي�س قرارات امل�صتثمر نف�صه هو.  لذلك يجب اأن ميلك امل�صتثمر 
قراري دخوله وخروجه من ال�صوق بنف�صه بناء على معطيات ال�صوق وعلى 

�صوء قراءته لتاأثري هذه القرارات ل اإ�صاعة الوقت بانتقادها.

اإىل  امل�صتثمر  يحتاج  املالية،  التحليالت  تباين  مع  اأنه  القول  خال�صة   
املالية، وخ�صو�صا  التحليالت  مع  التعاطي  حتديد طريقته اخلا�صة يف 
اأو  وان �صحتها  موؤ�ص�صة معينة  اأو  ل�صخ�س معني  روؤية  اأنها جميعا متثل 
احتمالية حدوثها من عدمه هي م�صاألة ن�صبية، وان الربح يف الأ�صواق يتم 
باأكرث من طريقة ب�صبب تعدد الفر�س من جهة واختالف اأوقات حدوثها 

من جهة اأخرى.

اأو �صماع   لذلك ادعو امل�صتثمرين اإىل البتعاد عن العاطفة عند قراءة 
وال�صواب  للخطاأ  القابل  الحتمال  اإطار  يف  وو�صعها  املالية  التحليالت 
يتحدثون  الذين  املحللني  عن  والبتعاد  منها  عقالنية  الأكرث  وترجيح 
النفعال  ل  احلياد  يتطلب  التحليل  ان  حيث  الأ�صواق،  عن  بانفعالية 

وا�صتجالب العواطف.
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�مللكة تزور مكاتب موؤ�ش�شة فينكا يف زيزيا

فينكا  موؤ�ص�صة  افتتاح مكتب  العبداهلل يف  رانيا  امللكة  �صاركت جاللة 
خالل  امللكة  جاللة  تبذلها  التي  للجهود  ثمرة  جاء  زيزيا،الذي  يف 
العديد  معي�صة  م�صتوى  حت�صني  يف  امل�صاهمة  الدولية،بهدف  زيارتها 

من العائالت الردنية. 

فينكا  موؤ�ص�صة  ادارة  جمل�س  اع�صاء  احد  وب�صفتها  جاللتها  وكانت 
بنوك  حملة  اإطالق  نيويورك  يف  املا�صي  ايار  يف  تراأ�صت  قد  العاملية 
يف  لها  مكاتب  بفتح  رغبتها  عن  وقتها  اعلنت  التي  للموؤ�ص�صة  القرية 
الردن تقديرا لدور جاللتها يف تنمية املجتمعات املحلية، واميانا بان 
متويل امل�صاريع �صغرية ي�صاعد يف اطالق القدرات النتاجية للماليني 
حول العامل من خالل اعطائهم الو�صائل لتحويل الفكار اجليدة اىل 

اعمال

ويف لقاء جلاللتها مع امل�صوؤولني يف مكاتب فينكا جرى احلديث حول 
برامج املوؤ�ص�صة التي فتحت مكاتبها ر�صميا يف 18 ت�صرين ثاين وا�صبح 
لديها حاليا ثالثة فروع يف العبديل، وحطني والزرقاء وقد بدئ العمل 

ǺǭƘǂǲǩƗ

يف مكتب زيزيا بداية العام احلايل. و�صيفتتح الفرع اخلام�س يف دير 
عال بهدف توفري خدمات مالية لكرث من 60 الف �صخ�س يف 10 قرى 

يف املنطقة. 
 

فرع  خدمات  م�صتفيدي  من  عدد  مع  احلديث  جاللتها  تبادلت  كما 
يف  و�صاهمت  لهم،  قدمت  التي  امل�صاعدات  حول  زيزيا  يف  املوؤ�ص�صة 
حت�صني م�صتوى معي�صة وعائالتهم، ويف الوقت نف�صه خلق مناخ اف�صل 

للمجتمع للمجتمع باأكمله.

اإبراهيم �صالح  بقالة  زارت جاللتها  املوؤ�ص�صة  ملكاتب  تفقدها  وعقب 
بالو "اأبو ها�صم" الذي ا�صتفاد من قرو�س فينكا لتطوير بقالته التي 

يعمل بها مع زوجته. 
 

وي�صع برنامج التمويل ملوؤ�ص�صة فينكا يف الردن روؤو�س الموال مبا�صرة 
م�صاريع  اقامة  من  يتمكنوا  املنخف�س حتى  الدخل  ا�صحاب  ايدي  يف 

�صغرية، وم�صاعدتهم وحت�صني امل�صتوى املعي�صي لعائالتهم.  
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 ويعترب فينكا /الردن الربنامج الثاين لفينكا العاملية التي تفتتحها 
يف منطقة ال�صرق الو�صط بعد فينكا/افغان�صتان. 

 
�صكره  �صكوفيلد عن  روبرت  فينكا  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  واعرب 
جلاللة امللكة لتفانيها يف م�صاعدة فينكا لتحقيق ر�صالتها ومهمتها. 

 
لح�صار  طويلة  فرتة  منذ  الرغبة  لديها  الدولية  فينكا  ان  وقال 
تقدمي  على  الرتكيز  مع  املنطقة،  اىل  ال�صغري  التمويل  خدمات 
اخلدمات لل�صرائح ال�صكانية التي ل ي�صلها مقدمو خدمات التمويل 

ال�صغري الخرين.  
 

وا�صاف ان جاللة امللكة تدعم منذ فرتة طويلة جهود فينكا للو�صول 
ل�صحاب الدخل املحدود يف دول العامل النامي. 

 
من  الوىل  الثالثة  ال�صهر  خالل  ب�صرعة  الردن   / فينكا  وتو�صعت 
عملها، بتوزيع اكرث من 2000 قر�س �صغري. ومعظم القرو�س التي 
للن�صاء يف دللة  قدمتها هي قرو�س جماعية، وقدمت 98%ى منها 

وا�صحة على ان املراأة ت�صارك يف حت�صني حياة العائلة يف الردن.  
 

وتقدم فينكا / الردن الن اربع جمموعات من القرو�س وهي قر�س 
والقرو�س  فردية،  قرو�س  وثالثة  الن�صاء  من  ملجموعة  الت�صامن 
ال�صغرية، وقرو�س بدء م�صاريع ال�صباب والقرو�س املكفولة. جميع 

املرابحة،  قرو�س  او  جتارية  كقرو�س  اما  تقدم  الفردية  القرو�س 
وميكن للعمالء اخذ قرار منهجية القر�س الذي يف�صلون، قرو�س 
املرابحة والتي تقوم على املبادئ ال�صالمية، وتخطط فينكا الردن 
لالن�صمام للعديد من الربامج الخرى لل�صبكة يف تقدمي الئتمان/

احلياة، والتاأمني العجز الدائم.

وجاللتها ع�صو يف جمل�س ادارة فينكا العاملية وترتاأ�س حملة بنوك 
عميل  مليون  حوايل  خلدمة  تهدف  والتي  للعمل  الدعوة  يف  القرية 
الذين  تخدم  بنك  األف   100 تاأ�صي�س  خالل  من   2010 عام  بحلول 
وافريقيا  الو�صط  ال�صرق  يف  يوميا،  دولر   2 من  اقل  على  يعي�صون 

واوروبا واآ�صيا واآ�صيا الو�صطى وامريكا الالتينية. 
 

القرو�س  متويل  جمال  يف  رائدة  عاملية  منظمة  فينكا  وتعترب 
ال�صغرية التي تقدم اخلدمات املالية لأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية 
وبناء  عمل،  فر�س  لإيجاد  وم�صاعدتهم  املنخف�س  الدخل  وذوي 
ولكرث  فينكا  التزمت  وقد  املعي�صي.  م�صتواهم  وحت�صني  ال�صول 
الئتمان  توفري فر�س  الفقر من خالل  من ع�صرين عاما مبحاربة 
والدخار. وحاليا تعمل لتحقيق منوذج اعمال متميز ومتكامل يتقبل 
املنح وال�صتثمار. وتتخذ املنظمة من وا�صنطن مقرا لها ا�صافة اىل 
مكاتب يف 21 دولة، وتخدم اكرث من 680 الف عميل لتكون بذلك 

الكرث انت�صارا و�صمول يف �صبكات متويل القرو�س ال�صغرية.
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رانيا  امللكة  جائزة  ل�صوؤون  العبداهلل  رانيا  امللكة  جاللة  متابعة  �صمن 
للجائزة جرى  التوجية  للجنة  اجتماعا  تراأ�صت جاللتها  املتميز  للمعلم 

خاللة بحث خطة عمل اجلائزة ال�صرتاتيجية لل�صنوات القادمة. 
 

واعربت جاللتها عن ارتياحها ل�صري عمل اجلائزة وانت�صارها كاداة من 
ادوات جتذير التميز يف مدار�س اململكة. 

 
والقطاع  والتعليم  الرتبية  وزارة  ت�صم ممثلني عن  التي  اللجنة  واعلنت 
اقرارها  جاللتها  مكتب  عن  وممثلني  ربحية  غري  وموؤ�ص�صات  اخلا�س 
جائزة با�صم املدير املتميز �صيتم التح�صري لها خالل هذا العام على ان 

يتم اطالق دورتها الوىل يف العام القادم. 
 

تي�صري  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزير  ح�صرة  الذي  الجتماع  وخالل 
ال�صرتاتيجية  اخلطة  عنا�صر  اجلائزة  مديرة  ا�صتعر�صت  النعيمي 
التي ت�صتهدف الرتقاء مبوؤ�ص�صة اجلائزة لت�صبح مركزا بحثيا وقاعدة 
معلوماتية وطنية عن املعلمني تكون مرجعا للباحثني والدار�صني وطالب 

الدرا�صات العليا. 
 

كما مت بحث �صبل ن�صر جناحات املعلمني املتميزين وتعزيز توفري فر�س 
التنمية املهنية للفائزين باجلائزة واعادة درا�صة اجلدول الزمني لها.  

للجنـــة         �جتماعــا  تتـــر�أ�ش  ر�نيـــا  �مللكـــة 
�ملتميـــــــز �ملعلــــــــم  جلائــــــــزة  �لتوجيــــة 

ǺǭƘǂǲǩƗ
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املراة  حققتها  التي  اخلطوات  العبداهلل  رانيا  امللكة  جاللة  ابرزت 
الردنية والعربية يف املجالت القت�صادية وال�صيا�صية وحتقيق التقدم يف 

املجتمعات املدنية. 

 
واكدت جاللتها يف وا�صنطن خالل الن�صاط الذي اقامته موؤ�ص�صة المم 
املتحدة ومنظمة ال�صوات الفاعلة مبنا�صبة اليوم العاملي للمراأة، على 
احلاجة اىل النهو�س باملراأة يف العامل وحتقيق ا�صتثمار اكرب بقدراتها 

وامكاناتها. 
 

وامام ح�صد من �صيدات وا�صنطن حتدثت جاللتها عن جتاربها ال�صخ�صية 
مع املراأة الردنية والعربية، وا�صارت اىل التغيري الذي تراه خالل جولتها 
يف الردن واملنطقة العربية من ناحية زيادة حجم م�صاركة املراأة يف كافة 
املجالت خا�صة القت�صادية وال�صيا�صية رغم وجود العديد من التحديات.

اىل  املغرب  اىل  لبنان  من  املنطقة  يف  زياراتي  خالل  جاللتها  وقالت 
دبي ارى الن�صاء العربيات يلعنب ادوارًا  متنامية يف املجتمع كطبيبات 
الجتاه  يف  ي�صري  العربي  العامل  ان  اىل  مبينة  ومعلمات  وحماميات 

ال�صحيح ذلك ان الن�صاء القياديات يف تزايد م�صتمر. 
 

كافة  �صالح  هو يف  املراأة  ال�صتثمار يف  باأن  وذّكرت جاللتها احل�صور 
قطاعات املجتمع.

وقالت باأن الن�صاء العامالت ل ميلكن القدرة الف�صل على دعم ا�صرهن 
جمتمعاتهن  يف  والنمو  النتاجية  تعزيز  يف  ي�صاهمن  ولكن  وح�صب، 

وبلدانهن.  
 

وعربت جاللتها عن �صعادتها باطالق مبادرة جديدة ملنظمة ال�صوات 
الفاعلة حتمل عنوان "حتالف تغيري الواقع لال�صتثمار يف قيادة املراأة" 

بهدف حت�صني و�صع املراأة. 
 

واطلقت املنظمة حملة مبنا�صبة اليوم العاملي للمراأة حتت �صعار "الن�صاء 
قديرات" و�صت�صاهم يف تعريف والهام وتدريب وتقوية الن�صاء القياديات 

يف الدول النامية والعامل، اىل جانب التعريف بقيمة قيادة املراأة.  
 

ال�صراكة  رئي�س  فريفري،  ميالن  احلملة  مبوؤ�ص�صة  رانيا  امللكة  وا�صادت 
العاملية لال�صوات الفاعلة، و�صركائها. 

 
وتعترب موؤ�ص�صة ال�صوات الفاعلة منظمة غري ربحية تعمل لتمكني الن�صاء 

القياديات حول العامل وزيادة قدرة املراأة على ايجاد عامل اف�صل.
 

وعملت موؤ�ص�صة ال�صوات الفاعلة على تدريب وتوجيه اكرث من 5 اللف 
امراأة قيادية نا�صئة يف اكرث من 150 دولة يف ا�صيا وافريقيا واورا�صيا 
وامريكا الالتينية وال�صرق الو�صط منذ عام 1997. وعملت هوؤلء الن�صاء 

على تدريب 100 الف امراأة وفتاة يف جمتمعاتهن املحلية.  

�مللكة ر�نيا تربز �جناز�ت �ملر�ة �لردنية و�لعربية

ǺǭƘǂǲǩƗ
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بقلم م. نضال قاقيشبقلم حسني نشوان
ثالثيـــن  مـــن  اكثــــر  قبــــــل 
العربــي  جملـــة  يف  قــرات  عاما 
الذاكــــرة  لت�صعـــف   - مقالــــة 
ان  ال   - �صاحبهـــا  ا�صتح�صـــار 
بيـــت الق�صيـــد، هــــو ان الكاتــــب 
يف  ال�صتثمار  بني  مقارنة  عقـــد 
الذهب ال�صود)البرتول(، واملادة 
الخرية،   ان  وقال  الرمادية، 
ويق�صد بها  ق�صرة الدماغ �صتكون م�صدر ثروة ال�صعوب، ونبع ثرائها 
الذي ل ين�صب ، ودعا الكاتب وقتذاك العرب اىل اللتفات لال�صتثمار 

يف البداع.
 

"املادة  اهمية  ازدادت  الف�صاء،  مديات  وات�صاع  العوملة  ع�صر  يف 
الرمادية"، بازدياد اهمية اقت�صاد املعرفة، وبدا من الوا�صح ان ات�صاع 
"امليديا"، وات�صالها مبختلف جمالت النتاج قد عزز اهمية الثقافة 

والفنون كمفردتني مهمتني لدعم  ال�صتثمار.

الت�صويق  امناط  وتغري  ال�صواق،  وانفتاح  التقني،  التقدم  عمل  لقد 
على دفع �صناعة الثقافة اىل �صلم اولويات الدخل القومي يف عدد من 
الدول، ومن بينها ان �صناعة ال�صينما الهندية املتحققة من �صادرات 
الأفالم تبلغ 10 مليارات روبية، ف�صال عن حقوق التلفزيون الف�صائي 
التذاكر  �صباك  يف  دولر  مليار  من  اكرث  �صي�صبح  فاإنه  واملو�صيقى، 
فيما  تنتجها،  التي  الفالم  �صوق  من  املائة  يف   73 وللهند  �صنويا. 
الأفالم ت�صتهلك منطقة اآ�صيا واملحيط الهادي الن�صبة الباقية، وتقدر 
اليرادات يف الوقت احلايل بقيمة 3.1 مليار دولر. اما دخل ال�صينما 
الهوليودية فهو ي�صل اىل ارقام فلكية. وهي هوليوود ل متّثل �صوى قّمة 
جبل اجلليد، الأكرث ظهورًا يف نزعة ترمي بثقلها على النتاج العاملي 

املرئّي وامل�صموع لل�صيطرة على النتاج املعومل.

�صحيح ان �صناعة الثقافة او حتى مفهوم ال�صناعة الثقافية يف البالد 
التوعية،  فكرة  يتجاوز  ان  ميكن  الذي  املفهوم  اىل  يرتق  مل  العربية 
والتثقيف، ال ان عجلة ال�صوق العاملي ل ميكن ان تتوقف عند املعادلت 

ال�صاكنة.

ولعل لغة الأرقام توؤكد لنا ذلك فقد  بلغت مبيعات اأجهزة الكمبيوتر يف  
منطقة ال�صرق الأو�صط واأفريقيا واأوروبا 60 مليون جهاز  العام 2004 ، 
وان  عدد م�صتخدمي اأجهزة الكمبيوتر ال�صخ�صي يف العامل يف ازدياد، 
.وي�صل   2010 بحلول  مليار   1.3 اإىل  العدد  ي�صل  اأن  املتوقع  من  اإذ 
حجم �صوق  تقنية ال�صبكات يف ال�صرق الأو�صط اإىل 6.9 مليار دولر، 

ومن املتوقع اأن يزداد هذا الرقم العام 2008 اإىل 13 مليار دولر.

ملحوظًا  ارتفاعًا  العامل  ي�صهد 
عامليًا،  النفط  اأ�صعار  يف  ومربكا 
جميع  على  اأنعك�س  الذي  الأمر 
على  فارتفعت  احلياة،  مناحي 
واملواد  ال�صلع  جميع  اأثرها 
على  �صلبًا  اأثر  والذي  الأ�صا�صية 
وتركه  اليومية  املواطن  حياة 
والتخبط  الرتباك  اأثر  حتت 
بداأت  بحيث  املالية،  اأموره  يف 

مالمح التغري على منط احلياة تظهر جليًا على اجلميع. 

مت  حيث  املوا�صيع،  هذه  ملعاجلة  خطوات  الأردنية  احلكومة  خطت   
الدعم  ورفعت  النفطية  امل�صتقات  اأ�صعار  عام 2008 حترير  بداية  يف 
املجتمع  من  و�صرائح  لفئات  املبا�صر  للدعم  وتوجهت  عنها  بالكامل 
الأردين حتتاج لهذا الدعم ملواجهة اأعباء ذلك الرتفاع غري امل�صبوق.

التكاليف  ارتفعت  ي�صلم من ذلك حيث  والرتويج مل  الإعالن  وقطاع   
والأ�صعار جلميع خمرجات الإعالن والرتويج.

 ومن املالحظ ، اأن زخم الإعالنات والرتويج انخف�س بن�صبة ت�صل اإىل 
25% مقارنة بالعام املا�صي خالل �صهر كانون الثاين و�صباط من العام 
اآذار احلايل لي�صل اإىل معدلت  احلايل، ثم عاد لريتفع خالل �صهر 
بدرا�صة  معنية  كانت  الفرتة  تلك  اأن  واعتقد  املا�صي،  العامل  تقارب 
عاد  ثم  ح�صل،  الذي  الرتباك  وحل  ال�صدمة  وامت�صا�س  الرتفاع 

لياأخذ قوته واندفاعه مرة اأخرى.

اأن هناك متغريات كثرية ح�صلت و�صتح�صل على بع�س  اإىل  اإ�صافة   
اإزالة  مت  حيث  اخلارجية  الآرمات  مثل  والإعالن،  الرتويج  خمرجات 
بع�س  اأو   ، الأر�صفة  على  تركيبها  ومت  الأ�صطح  على  الآرمات  جميع 

اجلزر الو�صطية، الأمر الذي اأنعك�س على تكاليفها كمًا ونوعًا.
 وهناك عامل مهم علينا اأن ناأخذه دائمًا بعني العتبار وهو اأن معظم 
والإعالن  للرتويج  املر�صودة  املخ�ص�صات  ترفع  ل  والبنوك  ال�صركات 

مبقدار الرتفاع احلا�صل.

  اإذ اأن بع�صها يبقي املخ�ص�س كما هو، والبع�س الآخر يزيده مبقدار 
ل يتنا�صب مع الرتفاع بالأ�صعار الذي و�صل اإىل 25% عام 2008.

الأعوام  خالل  الإعالن  قطاع  على  اأثره  �صيرتك  الرتفاع  هذا  اإن    
القادمة، وقد يكون هناك تراجع كبري يف التفاق الإعالين والرتويجي 
 ،  %30 اإىل  ت�صل  قد  بن�صبة  علية  هو  مما  اأقل  الإنفاق  ي�صبح  بحيث 
لأن هناك اأولويات حتتم على هذه ال�صركات عدم زيادة خم�ص�صات 
الرتويج والإعالن بن�صبة تقابل ارتفاع الأ�صعار لأن هذا الأمر اأ�صبح له 
اأولوية كبرية ملواجهة ارتفاع تكاليف املعي�صة وتوجيه تلك املبالغ لرفع 

رواتب موظفيها ودفع اأرباح م�صاهميها.   
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يعترب الأمن وال�صتقرار من اأهم العوامل التي ي�صعها امل�صتثمر يف ح�صبانه، 
قبل الإقدام على اأي خطوة ا�صتثمارية يف اأي بلد يف العامل.

وملّا كان "الأمن وال�صتقرار" من النعم التي حباها اهلل اإىل الأردن، وباهتمام 
وحر�س اأكيدين من لدن جاللة امللك عبد اهلل الثاين باأن يبقى الأردن واحة 
اأمن وا�صتقرار كجاذب رئي�صي لال�صتثمار يف اململكة الأردنية الها�صمية، كان لـ 
"الن�صامى" حديث مطّول مع �صخ�صية اأمنية كان لها دور بارز يف قيادة اأحد 
العيطان،  املتقاعد حممد ماجد  الركن  اأول  الفريق  الأردنية،  الأمن  اأجهزة 

ليتناول اأبرز مفا�صل العالقة بني الأمن وال�صتقرار والبيئة وال�صتثمارية..

يقول العيطان اأن جاللة امللك عبد اهلل بن احل�صني يقود وبكل اهتمام حملة 
اإ�صالح جدية ومت�صارعة لبلده و�صعبه، تتمثل بثالثة حماور هامة جدا كما 

يراها جاللته وهي املحور ال�صيا�صي واملحور القت�صادي واملحور الجتماعي.

وي�صيف اأن جاللته يرى اأن هذه املحاور الثالثة �صيكون لها دور كبري زاهر على 
الأردن، توؤدي مبجملها اإىل دولة تعي�س حياة كرمية مزدهرة لل�صعب الأردين، 
وهو يدرك متاما اأن امل�صاكل الرئي�صية التي يعاين منها الأردن تتمثل يف الطاقة 
بجميع عنا�صرها واملاء والفقر والبطالة، لذا فاإن جاللته ي�صل الليل بالنهار 

ǺǭƘǂǲǩƗ
�صاعيا وراء تذليل هذه امل�صاكل والتقليل من حدتها على �صعبه.

ويتابع.. لو نظرنا اإىل املحاور الثالثة لوجدنا اأنها تعتمد على عدة عنا�صر 
ياأخذ  والذي  وال�صتقرار  الأمن  واأولها  لها،  التحتية  البنى  اأهم  من  تعترب 

اهتماما خا�صا من لدن جاللته.

ويبني العيطان اأن الأمن وال�صتقرار يف اململكة الأردنية الها�صمية يعود اإىل 
ثالث ركائز اأ�صا�صية، اأهمها القيادة الها�صمية الفّذة، حيث اأن هذه القيادة 
را�صخة وثابتة تعود اإىل موروث ديني اإ�صالمي وعربي قومي ووطني اأردين.

فاملوروث الديني الإ�صالمي، فجدهم النبي حممد عليه ال�صالة وال�صالم، 
علي  بن  احل�صني  ال�صريف  جدهم  اإىل  فمرده  القومي  العربي  املوروث  اأما 
طيب اهلل ثراه، الذي اأتى اإليه العرب من كل �صوب عندما اأمّل بهم الكرب 
فن�صّبوه ملكا على العرب، واأطلق الر�صا�صة الأوىل ر�صا�صة الثورة العربية 
الكربى، حيث حرر العرب من الظلم واجلور الذي كان يحيط بهم، فيما 
الأول  اهلل  عبد  ال�صهيد  املوؤ�ص�س  اجلد  اإىل  الأردين  الوطني  املوروث  يعود 
القد�س  ثرى  على  وامل�صت�صهد  الأردنية،  اململكة  اأ�ص�س  الذي  احل�صني،  بن 

ال�صريف.
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هذا املوروث، واحلديث للعيطان، جعل من حكم الها�صميني حكما را�صخا ثابتا 
اأمن وا�صتقرار اململكة الأردنية  اأ�صا�صيا يف  اأو دان، ويلعب دورا  ل ينكره قا�س 
اأما العن�صر الثاين يف اأمن وا�صتقرار الأردن فهو ال�صعب الأردين،  الها�صمية. 
ال�صعب الطّيب وامل�صياف، واملنتمي واملخل�س لقيادته ووطنه، والداعم واملنت�صر 

لأخوته واأ�صقائه من العرب وامل�صلمني.

وي�صري اإىل اأن العن�صر الثالث يتمثل باأن لالأردن، بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين 
بن احل�صني، جي�صا مدربا وجمهزا باأحدث املعدات، يدافع عن �صياجه بكل �صجاعة 

واإخال�س، يرفده اأجهزة اأمنية كفوؤة وموؤهلة حتافظ على اأمنه وا�صتقراره.

ويو�صح العيطان اأن الأمن وال�صتقرار املبني على هذه العنا�صر يعترب اجلاذب 
احلقيقي والرئي�س لال�صتثمار يف اململكة، وهو اخلطوة الأوىل التي ركز عليها 
جاللته ملا لها من تاأثري كبري على الراحة النف�صية للم�صتثمرين عربا اأو اأجانب 

على اأموالهم وم�صاريعهم.

ويوؤكد اأن جاللة امللك يرى اأن املواطن الأردين املوؤهل واملدرب يعترب اأي�صا رافدا 
اأيد عاملة  على  امل�صتثمر من احل�صول  يتمكن  لكي  لال�صتثمار،  م�صجعا  اآخرا 
ماهرة ومدربة وجمهزة، من خالل جتهيز الكوادر التي يجب اأن يكون لها دور 
يف ا�صتقبال ال�صتثمار باأنواعه واملحافظة عليه، وبالتايل �صتحتفظ هذه الأيدي 
العاملة الأردنية بخربات جديدة فنية وتكنولوجية اكت�صبتها من خالل عملها 

ووظائفها املختلفة.

ويقول كذلك اأن جاللته مل ين�س اأن جذب ال�صتثمار يحتاج اإىل ت�صريعات وقوانني 
م�صجعة للم�صتثمرين، فقام بتعديل الت�صريعات والقوانني ومنحهم الت�صهيالت 
ال�صرورية، مما حدا بامل�صتثمرين اإن�صاء امل�صاريع وامل�صانع يف اململكة بكل راحة 
وي�صر، ف�صال عن اهتمام جاللته بالبنية التحتية التي حتتاجها هذه امل�صاريع، 

من طرق وموا�صالت وات�صالت، بحيث يوؤّمن لهم اجلو املنا�صب مل�صاريعهم.

جاللة  توجيهات  مع  ومت�صيا  العيطان،  بح�صب  العام،  الأمن  جهاز  �صارع  كما 

امللك اإىل اإن�صاء وحدة ت�صجيع ال�صتثمار، التي تقوم با�صتقبال امل�صتثمر، وجتهيز 
معامالته املتعلقة بالأمن، من خالل مكتب واحد، وخالل ن�صف �صاعة فقط، بعد 
اأن كانت هذه املعامالت جتري يف عدة  دوائر من دوائر الأجهزة الأمنية، وتاأخذ 

�صهرا كامال على الأقل حتى يتم اإجنازها.

امل�صتقبل  ذات  ال�صياحية  ال�صناعة  على  اقت�صاده  يعتمد يف  الأردن  اأن  ويقول 
الزاهر، ملا يوجد يف الأردن من اأماكن �صياحية عاملية وتاريخية، ول اأدل على 
ذلك من فوز البرتا باإحدى العجائب ال�صبع، اإ�صافة اإىل املغط�س يف غور الأردن، 
الذي يحج اإليه م�صيحيو العامل، ناهيك عن ال�صياحة العالجية، لتوفر الكفاءات 
العامل،  يف  م�صتوى  واأعلى  اأحدث  وفق  املجهزة  وامل�صت�صفيات  العالية،  الطبية 
معتربا هذه ال�صياحة رافدا اقت�صاديا مهما وجاذبا للمملكة، ي�صاعدها جنبا 
اإىل جنب ال�صياحة التعليمية، حيث جتذب اجلامعات الأردنية اأعدادا كبرية من 

الطلبة العرب والأجانب مبختلف تخ�ص�صاتها وجمالتها العلمية.

وي�صيف اأن الكوارد الب�صرية املدربة واملوؤهلة يف جميع املجالت والتخ�ص�صات، 
واملناخ اجليد يف الأردن بف�صوله الأربعة اجلميلة، والأمن وال�صتقرار وال�صعب 
الأردين امل�صياف كلها تلعب دورا هاما واأ�صا�صيا يف جذب ال�صتثمار، وبالتايل 

تكون حملة ال�صالح القت�صادي التي يقودها جاللته قد جنحت..

ويوؤكد العيطان باأن هناك م�صاريع قادمة �صيكون لها دور كبري اأي�صا يف حت�صني 
البنية التحتية، وتوفري الحتياجات ال�صرورية للبلد، كالطاقة واملياه، ومن هذه 
امل�صاريع قناة البحرين التي �صتوفر طاقة كهربائية، و�صتمّكن كذلك من حتلية 

املياه، لتوفر بحدود 400 مليون مرت مكعب �صنويا لالأردن.

وي�صدد على اأن جعل منطقة العقبة القت�صادية منطقة حرة كاملة يف امل�صتقبل، 
�صيكون خطوة اأخرى �صرتى النور قريبا، وكذلك احل�صول على الطاقة النووية 

خالل الأعوام القادمة، �صيجعل من الأردن واحة اقت�صادية ناجحة.

وي�صري العيطان اإىل اأن هذا الإ�صالح القت�صادي �صيكون له مردود كبري وداعم 
لالإ�صالح الجتماعي كذلك.





�شــر�يا �لعقبـــة
الفخامة الع�صرية والطراز العمراين القدمي
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ال�صتثمارات  من  بالعديد  اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة  تزخر 
ذات ال�صمعة العاملية، ولكن م�صروعا واحدا عاملي الطراز يت�صدر �صاحة 

التميز يف املنطقة.

ذلك  هو  ال�صاحلية،  املدينة  قلب  يف  الواقع  العقبة...  �صرايا  م�صروع 
والفخامة  القدمي،  العمراين  الطراز  بني  باملزج  يتمّيز  الذي  امل�صروع 
الع�صرية.. م�صيفا لبت�صامة ثغر الأردن، م�صحة اأخرى من اجلمال..
اأو م�صحات اأخرى، عرب اإعالن مدير عام �صركة �صرايا العقبة "�صادي 

رمزي" املجايل، نية ال�صركة التو�صع يف املدينة.

"روؤية جاللة امللك لأردن ع�صري، وحر�صه على توفري البيئة املثالية 
امل�صروع"،  على  اإقدامنا  يف  لنا  الدافع  كانت  الأردن،  يف  لال�صتثمار 
يقول املجايل، وي�صيف عندما يلم�س امل�صتثمر حر�س راأ�س الدولة على 
ناجح،  ا�صتثمار  على  مقبل  باأنه  ي�صّلم  لالأردن،  الأموال  روؤو�س  جذب 

فيم�صي بثقة يف م�صروعه..

ي�صتعر�س املجايل يف حديثه لـ "الن�صامى" مزايا البيئة ال�صتثمارية يف 
الأردن، داعيا لتعزيز هذه البيئة وتطبيق ما ت�صمنته روؤى جاللة امللك.. 
ويتناول كذلك م�صروع �صركة �صرايا العقبة.. وعالقتها مع ال�صركة الأم 

�ملجالــي: توجيهــات جاللــة �مللك ر�شمــت طريــق �لزدهــار �لقت�شـــادي
ǺǭƘǂǲǩƗ
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يف  ال�صتثمار  نحو  م�صتقبلية  ودرا�صات  تطلعات  عن  "�صرايا"..كا�صفا 
وادي رم ورمبا البرتا..

يف  ال�صتثمار  مزايا  با�صتعرا�س  العقبة  �صرايا  �صركة  عام  مدير  يبداأ 
الأردن، من وجهة نظر ال�صركة امل�صتثمرة يف الأردن مباليني الدنانري، 
اأبرز  هي  ال�صتثمار  بدعم  عبداهلل  امللك  جاللة  جهود  اأن  بالقول 
توجيهات  وي�صدر  م�صتقبلية،  نظرة  املزايا، حيث ميتلك جاللته  هذه 
بهذه  التم�صك  واخلا�س  العام  القطاعني  داعيا  مر�صومة،  باجتاهات 
التوجيهات، و�صلوك منهجها كطريق عام للعمل، �صاربا مثال على ذلك 
واأخذت  لها  وجهنا جاللته  التي  القت�صادية اخلا�صة،  العقبة  منطقة 

بالزدهار والتطور.

ويو�صح اأن هذه التوجيهات يجب اأن ترتافق مع دور ي�صطلع به القطاعان 
امل�صتثمرين  ناحية  من  بالعمل  امل�صوار،  هذا  وتكملة  واخلا�س  العام 
النظر  يعيد  اأن  فيجب  العام  القطاع  اأما  العام،  القطاع  مع  والتعامل 
الزدهار  يف  ك�صركاء  اإليهم  والنظر  امل�صتثمرين  خلدمة  بالإجراءات 

القت�صادي يف الأردن.

وي�صيف اأن اهتمام القيادة الها�صمية بعدم التاأخري على اإجناز متطلبات 
العقبات،  لتذليل  ال�صامي  التكليف  كتاب  يف  ودعوته  امل�صتثمرين، 

والتاأكيد  لال�صتثمار،  جاذبا  مكانا  الأردن  جعل  على  الدائم  واحلر�س 
وتوفري  لال�صتثمار،  جاذبة  اأردنية،  ت�صريعية  بيئة  خلق  اأهمية  على 
نافذة واحدة للم�صتثمرين، وتوجيهات جاللة امللك للحكومات املتعاقبة  
ب�صرورة الهتمام بالبنية التحتية، وت�صهيل الإجراءات جعل من البيئة 

ال�صتثمارية يف الأردن منوذجا لدول املنطقة.

ويتناول املجايل امليزة التي يعتز بها الأردن، والتي مّيزته بال �صك يف 
منطقة م�صطربة.. ويقول اأن الأمن وال�صتقرار اللذين ينعم بهما الأردن، 
منحاه ميزة كونه اأكرث دول العامل اأمنا، وعلى كافة امل�صتويات، مما جعل 
الأردن دولة قوانني وموؤ�ص�صات، فيها نظام ق�صائي نزيه، وتتيح احلرية 

يف نقل الأموال للم�صتثمرين.

هذا اجلهد امللكي مل يكن مقت�صرا على منطقة دون اأخرى يف الأردن، 
الألفية  العقبة القت�صادية اخلا�صة مطلع  فقد �صهدنا اطالق منطقة 
وال�صرق  واجلنوب  ال�صمال  اأخرى يف  تنموية  مناطق  تبعها  ثم  الثالثة، 

والغرب، يقول املجايل.

تابعه جاللة  ملكيًا،  اإل همًا  يكن  التنمية مل  تعميم مكا�صب  اأن  ويوؤكد 
اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة  جذبت  اأن  فكان  �صخ�صيا،  امللك 
ا�صتثمارات باأكرث من 8 مليارات دولر يف �صبع �صنوات، رغم اأن اخلطة 

كانت جذب 6 مليارات دولر يف 20 عاما..

�لبنـــاء كلــف  �رتفــاع  مـــن  �لأكبـــر  حتّملنـــا �جلانـــب 
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اأما مزايا ال�صتثمار الأخرى، من وجهة نظر املجايل، فتتمثل يف العوامل 
الطبيعية التي يتمتع بها الأردن، كاملوقع اجلغرايف والذي يتو�صط البلدان 
املجاورة، حيث يعترب الأردن ملتقى الطرق من قدم الزمان بالإ�صافة اإىل 
املناخ باختالف اأنواعه يف الأردن، واملناطق الأثرية واملواقع ال�صياحية 
والدينية اجلاذبة، كالبرتا وجر�س ووادي رم والعقبة واملغط�س، واأخف�س 

بقعة على �صطح الأر�س..البحر امليت.

ويقّر بوجود بع�س الأمور التي ت�صتوجب التطوير والتحديث، مع �صرورة 
يلبي  الذي  التطور  تتما�صي مع  التي ل  الإجراءات  بع�س  التخل�س من 
احتياجات امل�صتثمرين، موؤكدا اإمكانية جتاوز هذه العراقيل واملتمثلة يف 
طريقة التعامل ما بني القطاعني العام واخلا�س، وحمدودية ال�صراكة 

الفاعلة يف هذه العالقة اأحيانا.

ملحوظ  تطور  يف  الأردن  يف  القت�صادي  الو�صع  عام  ب�صكل   .. ويقول 
وذلك ما نلم�صه على اأر�س الواقع من الأرقام القت�صادية والنظر بالعني 

املجردة للم�صاريع التي تنه�س يف كافة مناطق اململكة.

اأن  مو�صحا  الأردن،  العقبة" يف  "�صرايا  جناح  ق�صة  املجايل  ويتناول 
"�صرايا" هي �صركة رائدة يف قطاع ال�صياحة وال�صفر، ت�صتثمر يف تطوير 
الفخمة  ال�صياحة  الوجهات  تطوير  عرب  املمتلكات،  واإدارة  العقارات 

ووجهات،  م�صاريع  عدة  �صرايا  ومتلك  الراقية.  باخلدمات  ورفدها 
فرغم اأن م�صروعها الريادي الأول الآن هو �صرايا العقبة، اإل اأنها متلك 
بالإ�صافة اإىل ذلك م�صروع جزر �صرايا يف اإمارة راأ�س اخليمة يف الإمارات 
العربية املتحدة، و�صرايا بندر ج�صة يف �صلطنة ُعمان، و�صرايا اأكتاو يف 
كازاخ�صتان، و�صرايا �صوت�صى يف رو�صيا، مع قرب اإطالق م�صروع �صرايا 

البحر امليت يف الأردن.

ويو�صح اأن روؤية �صرايا الذي و�صفها بـ "العاملية"، تتمثل بتغطية كافة 
التنا�صق  ب�صكل يخلق  والبحر واجلو،  الرب  �صواء يف  للزبائن  اخلدمات 
والتناغم بني كل هذه امل�صاريع واخلدمات التي ترفدها، فكان اأن اأن�صاأت 
"�صرايا" �صركة �صرايا للطريان و�صرايا ريلتي، بالإ�صافة اإىل �صل�صلة من 
اخلدمات التي �صتطلقها �صرايا م�صتقباًل خلدمة كافة م�صاريع ووجهات 

�صرايا.
 

وب�صكل عام يقول املجايل اأن البيئة ال�صتثمارية يف الأردن دفعت �صرايا 
للدخول يف ال�صتثمار، فكان اأول م�صرع بداأته �صرايا يف العقبة، فيما �صتعززه 

م�صتقبال انطالقا من اإميانها بالو�صع ال�صتثمار العقاري يف الأردن.
 

ف�صركة �صرايا العقبة اأعلنت عن م�صروعها يف اأيار من عام 2005، ومت 
و�صع حجر الأ�صا�س له يف كانون الثاين 2006، والآن قطعت ال�صركة باعا 
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الواقع،  اأر�س  والتقدم على  الإن�صاء  امل�صروع من حيث  تنفيذ  جيدا يف 
وبكلفة تزيد عن املليار دولر.

ويتكون امل�صروع، بح�صب املجايل، من 4 فنادق رئي�صية وفندقي بوتيك 
بعدد غرف 1200 غرفة فندقية، اإ�صافة اإىل مركز للموؤمترات وحديقة 
مائية اإىل جانب ناد �صاطئي و�صوق �صرايا يعك�س اأ�صلوب احل�صارة العربية 
القدمية وخا�صة يف منطقة بالد ال�صام، مع 770 وحدة �صكنية اأخرى من 
خمتلف الأحجام من اجلراند فلل والفلل والتاون هاو�صز وال�صقق خمتلفة 

الأحجام واملوا�صفات لتلبي خمتلف الأذواق والرغبات.

�صكنية  مدينة  باإن�صاء  قرارا  العقبة  �صرايا  �صركة  اتخاذ  عن  ويك�صف 
للموظفني و�صتكون �صعتها 3500 موظف وهي قابلة للتو�صع، عازيا ذلك 
اإىل التوقعات باأن يحتاج م�صروع �صرايا العقبة 7500 موظف من م�صغلني 
وداعمني وخدمات اإ�صناد، بالإ�صافة اإىل امتالك منطقة يف مدينة العقبة 
ال�صناعية الدولية لإن�صاء خمازن للم�صروع وم�صاغل وعمل مغ�صلة رئي�صية 

للم�صروع وميكن تخدم بقية القطاعات.

�صركة  من   %30 حوايل  متتلك  الأم  �صرايا  �صركة  اأن  املجايل  ويو�صح 
البنك  مثل  عريقة  ملوؤ�ص�صات  فهي  الباقية  احل�صة  اأما  العقبة،  �صرايا 
العربي وموؤ�ص�صة ال�صمان الجتماعي و�صركة تطوير العقبة كموؤ�ص�صني 

لهذا امل�صروع، بالإ�صافة اإىل م�صتثمرين اآخرين من الأفراد.

ولأن احلفاظ على اخلربة من متطلبات ال�صتثمار الناجح، يقول مدير 
عام �صركة �صرايا العقبة اأن ال�صركة "�صرايا" تدير م�صروع �صرايا العقبة 
ب�صكل عام من ناحية اإدارة الت�صميم واإدارة تنفيذ امل�صروع حتى افتتاح 
امل�صروع، مما مينح ال�صركة الأم خربة ترفد عربها م�صاريعها الأخرى، 
الأمر الذي يعترب اأمنوذجُا يف الإدارة وال�صتغالل الأمثل للموارد املتاحة 

وتوظيف اخلربات املكت�صبة وال�صتفادة من التجربة.

اأن ال�صركة يف طور  ويتناول املجايل ا�صتثمارات �صرايا العقبة، بالقول 
عن  �صيعلن  العقبة،  يف  اأخرى  ا�صتثمارات  لإقامة  الأولية  الدرا�صات 
ال�صركة قطعة من الأر�س م�صاحتها 17  تفا�صيلها لحقا، حيث متلك 
دومنا، اإىل جانب قطعة اأر�س اأخرى ذات م�صاحة كبرية يف العقبة �صيتم 

تنفيذ م�صروع عليها لحقا، وفقا ملخططات ال�صركة.

ويك�صف مدير عام �صركة �صرايا العقبة اأن هناك تطلعات لدى ال�صركة 
للتو�صع يف منطقة وادي رم والدي�صي، مع درا�صة اإمكانية ال�صتثمار يف 

منطقة البرتا  لحقًا.

وعن توجه ال�صركة ل�صريحة املواطنني ذوي الدخل املرتفع، يوؤكد املجايل 
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املرتفع، من منطلق  الدخل  ل�صريحة ذوي  العقبة" اجتهت  "�صرايا  اأن 
اإميانها باأن التخ�ص�س يرتقى بالأداء نحو تقدمي املنتج الأف�صل، ومن هنا 
فاإن هناك العديد من ال�صركات يف الأردن اجتهت  اإىل �صرائح خمتلفة من 
العمالء من ذوي الدخل املحدود واملتو�صط،  يف حني تخ�ص�صت �صرايا يف 
اإبداع ما تقدمه من منتج يعرف باملنتجعات متعددة ال�صتخدام، ودخلت 
يف �صراكات مع البنك العربي لتقدمي الت�صهيالت املالية ملن يرغب يف 

ال�صتمالك يف م�صروع �صرايا العقبة على �صبيل املثال. 

وي�صري اإىل النه�صة العقارية يف الأردن، وارتفاع كلف البناء، بالقول اأن 
كلف البناء يف �صوء الت�صخم زادت يف ال�صنوات الأخرية مبا يزيد عن 

30%، مع عدم ات�صاح الروؤية بعد لأثر اآخر ارتفاع لأ�صعار املحروقات.

لكن املجايل يوؤكد اأن ال�صركة ملتزمة مبا وعدت به زبائنها، ومبا تعهدت 
به اأمام جاللة امللك، وما وّقعت عليه من عقود مع �صركة تطوير العقبة، 

باأن يتم تنفيذ امل�صروع مع حلول نهاية عام 2009.

العقبة" قررت  "�صرايا  اأن  اإل  الكلف  اأنه ورغم هذا الرتفاع يف  ويقول 
رفع اأ�صعار الوحدات ال�صكنية املفرو�صة بالكامل والتي مل تبع يف امل�صروع، 
بن�صبة 5%، وهي ن�صبة اأقل من ن�صبة الزيادة يف كلف قطاع الإن�صاءات اأما 
الوحدات التي مت بيعها وهي ت�صكل 41% من جمموع ما مت طرحه للبيع، 

فلم يتم تغيري على اأ�صعارها.
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يف كل موقع من مناطق اململكة ال�صياحية لها مو�صع، وا�صتثماراتها يف ازدياد، حتى غدت متلك اأكرب �صبكة فندقية يف الأردن، ويف اأبرز املواقع 
ال�صياحية.

ففي العا�صمة وعّمان، والبحر امليت، والبرتا، والعقبة، انت�صرت فنادق �صركة زارة لال�صتثمار، بح�صب مديرها العام �صالح الرفاعي، حتى غدت 
ال�صركة متلك 2000 غرفة، يتوقع اأن ترتفع اإىل 2500 غرفة بنهاية عام 2008، ت�صّكل مبجموعها حوايل 33% من غرف فنادق اخلم�س جنوم 

يف اململكة.

وور�صة العمل يف عامل التمّيز ل تنتهي، كما يقول الرفاعي، وي�صيف اأن "زارة" التي عك�صت نتائجها املالية اجليدة يف عام 2007، ما�صية يف 
خطط التحديث والتطوير مب�صاريعها القائمة، مع ت�صييد اجلديد منها، لنقّدم لل�صياحة الأردنية مرافق مبوا�صفات عالية واإدارة عاملية.

ǺǭƘǂǲǩƗ
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الأردن،  يف  القت�صاد  واقع  ا�صتعرا�س  عرب  حديثه  الرفاعي  ويبداأ 
بقوله اأن اأي اقت�صاد يف العامل له �صلبيات واإيجابيات، اإل اأن اإيجابيات 
القت�صاد الوطني تتمثل بوجود التزام كامل يف ال�صالحات الهيكيلية، 

للربنامج الذي مر عليه اأكرث من عقد من الزمن.

تتمثل  وا�صحا،  فيها  اللتزام  كان  التي  ال�صالحات  هذه  اأن  ويقول 
على  القائمة  ال�صوق،  اقت�صاديات  مبادئ  من  الكثري  لتبني  بالجتاه 
اأ�صعار  حترير  اآخرها  كان  والتي  ال�صلع،  اأ�صعار  من  العديد  حترير 

امل�صتقات النفطية.

الوطني،  القت�صاد  يف  مهما  اعتربه  ثانيا  عن�صرا  الرفاعي  ويتناول 
قطاع  كثريا  به  يتاأثر  الذي  والأمني،  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  يف  يتمثل 
ال�صياحة ب�صكل خا�س، معتربا اأن ال�صياحة هي �صناعة ال�صالم، مما 
وما  والأمني  ال�صياحي  ال�صتقرار  اأهمية  على  وا�صحة  دللة  يعطي 

يعك�صه ذلك على الن�صاط ال�صياحي.

العالقات  هي  الأردين،  القت�صاد  بها  يت�صف  ميزة  اأهم  اأن  ويقول 
اجلهود  بف�صل  العامل،  دول  مع  الأردن  بناها  التي  املميزة  الدولية 
الكبرية التي يبذلها جاللة امللك عبداهلل الثاين يف هذا املجال، والتي 

اأدت اإىل ترويج الأردن عامليا.

هذا  متّكن  لو  باأنه  يعرتف  اخلا�س  القطاع  اأن  اإىل  الرفاعي  وي�صري 
القطاع من الرتويج ل�صركاته وموؤ�ص�صاته بنف�س الطريقة التي ا�صتطاع 

فيها جاللته ترويج الأردن، ف�صريتقي القطاع اإىل اآفاق عالية.

ويوؤكد اأن الأردن يتمتع كذلك باإدارة اقت�صادية ح�صيفة، ويدار القطاع 
اخلا�س القت�صادي بكفاءة عالية، مما مّكن من توفري مناخ اقت�صادي 
دول  ومعظم  املنطقة  فيه  متر  زالت  وما  مرت  الذي  الوقت  يف  منا�صب 

العامل باأزمات متتابعة، كان العديد منها موؤملا.

ويو�صح الرفاعي اأن الأردن ا�صتطاع املحافظة على احتياطي نقدي مريح 
من العمالت الأجنبية رغم الظروف القت�صادية التي مر بها والتي كان 
من اأ�صعبها ارتفاع اأ�صعار الطاقة وما يعك�صه ذلك على نزف احتياطيات 

اململكة من العمالت ال�صعبة.

زارة  �صركة  عام  مدير  اأي�صا  فيتناولها  بال�صلبيات،  يتعلق  فيما  اأما 
املنح  على  والعتماد  العالية،  باملديونية  تتمثل  اأنها  ويقول  لال�صتثمار، 
الإجمايل،  املحلي  الناجت  من  الأردين  الفرد  ح�صة  وتدين  اخلارجية 

بالإ�صافة اإىل ارتفاع ن�صب الفقر والبطالة.

ول يتفق الرفاعي مع القائلني باأن من �صلبيات القت�صاد الأردين املوقع 
له  لالأردن  بالن�صبة  اجلغرايف  املوقع  اأن  يرى  حيث  للمملكة،  اجلغرايف 
اإيجابيات وخا�صة يف ظل الأو�صاع ال�صيا�صية والأمنية يف عدد من الدول 
املجاورة كالعراق وفل�صطني، الأمر الذي جعل من الأردن مركزا اإقليميا 
الدول  ب�صبب عدم مقدرة  والجتماعات،  املوؤمترات  متخ�ص�صا جلذب 

املجاورة على ا�صت�صافة هذه املوؤمترات.
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طيلة  اململكة  فنادق  يف  الإ�صغال  ن�صب  حت�ّصن  عرب  بذلك  وي�صت�صهد 
اأيام ال�صنة، وب�صكل خا�س الفنادق من فئة اخلم�س جنوم يف العا�صمة 

ومناطق اجلذب ال�صياحي كالبحر امليت والعقبة.

ويوؤكد الرفاعي اأن دور جاللة امللك يف و�صع الأردن على خارطة القت�صاد 
وال�صياحة العاملية كان بارزا على الدوام، حيث متّكن جاللته من جعل 
الأردن حمطة من حمطات املنتدى القت�صادي العاملي، عرب ا�صت�صافة 

فعاليات املنتدى مرتني كل ثالث �صنوات يف منطقة البحر امليت.

عن  باحلديث  لال�صتثمار  زارة  �صركة  عام  مدير  ينطلق  هنا،  ومن 
ال�صركة املتخ�ص�صة بال�صتثمارات ال�صياحية، والتي تعترب اأكرب �صركة 

م�صتثمرة يف هذا القطاع.
واأهدافها  قاب�صة،  �صركة  وهي  "زارة"  غايات  اأن  الرفاعي  ويو�صح 
اأموالها  واإدارة  والفندقي،  ال�صياحي  القطاع  يف  بال�صتثمار  تتمثل 
على  والعمل  لغاياتها  امل�صابهة  ال�صركات  اأموال  روؤو�س  يف  وامل�صاهمة 
يخدم  ميا  التابعة،  والعقارية  واخلدمية  الفندقية  �صركاتها  متويل 

اأهداف ال�صركة الأم.

ويتابع مدير عام �صركة زارة يف اإبراز ق�صة جناح ال�صركة بالقول اأن 
 ،1994 عام  من  الثاين  الن�صف  يف  تاأ�ص�صت  لال�صتثمار  زارة  �صركة 
براأ�صمال بلغ اآنذاك اإىل 125 مليون دينار، ومتلك �صركة زارة حاليا 
جمموعة من فنادق اخلم�س جنوم تتوزع على خمتلف مناطق اململكة.

ففي عّمان، واحلديث للرفاعي، متلك ال�صركة كال من فندقي الأردن 
انرتكونتننتال وجراند حياة، ومركز زارة، وبرج حياة لل�صقق الفندقية، 
املوفنبك، ويف  ومنتجع  فندق  ال�صركة  امليت متلك  البحر  ويف منطقة 
العقبة متلك اأي�صا فندق ومنتجع املوفنبك، اإىل جانب فندق اآخر يتم 
اإن�صاوؤه حاليا �صمن م�صروع تال بي �صيطلق عليه ا�صم جاز تال بي، ويف 

البرتا متلك "زارة" فندق موفنبك البرتا، وفندق قلعة النبطي.

ال�صتة حوايل 2000  ال�صركة  لفنادق  الإجمالية  ال�صعة  اأن  اإىل  وي�صري 
تالبي  جاز  فندق  افتتاح  بعد  العدد  هذا  و�صريتفع  فندقية،  غرفة 
الكلي حوايل 2500  املجموع  ليبلغ  نهاية عام 2008،  يتم  اأن  واملتوقع 
غرفة، مما مّكن من رفع ح�صة "زارة" من جمموع الغرف الفندقية 

يف اململكة من فئة اخلم�س جنوم اإىل حوايل %33.

وفيما يتعلق بنتائج اأعمال ال�صركة زارة، يقول الرفاعي  اأن عام 2007 
كان عاما مميزا من عمر ال�صركة على كافة الأ�صعدة، �صواء من حيث 
مل�صتثمري  العوائد  حيث  من  اأو  املايل  الأداء  حيث  من  اأو  الإجنازات 

وم�صاهمي ال�صركة.

بلغ   2007 عام  يف  لل�صركة  الت�صغيلية  الإيرادات  جمموع  اأن  ويو�صح 
دينار  مليون  6ر44  جمموعه  مبا  مقارنة  دينار،  مليون  2ر58  حوايل 
�صايف  بلغ  كما   ،%30 ن�صبته  بلغت  بارتفاع  اأي   ،2006 املالية  لل�صنة 
الإيرادات الت�صغيلية حوايل 2ر21 مليون دينار مقارنة بـ 7ر14 مليون 
دينار ال�صنة املالية 2006، اأي بزيادة بلغت ن�صبتها 44%، مما انعك�س 
اإيجابيا على �صايف اأرباح ال�صركة لت�صل اإىل حوايل 2ر7 مليون دينار.

ويتوقع الرفاعي اأن ي�صتمر حت�صن الأو�صاع الت�صغيلية للقطاع الفندقي 
املايل  الأداء  ي�صهد  اأن  يتوقع  حيث   2008 احلايل  العام  اململكة  يف 

لل�صركة حت�صنًا ملحوظًا يفوق ما �صهده عام 2007.

اأن عام 2008  ال�صركة  يقول مدير عام  امل�صتقبلية،  زارة  وعن تطلعات 
�صي�صهد ا�صتكمال تنفيذ "زارة" لفندقها الواقع �صمن م�صروع تال بي على 
ال�صاطئ اجلنوبي خلليج العقبة، والذي يبلغ عدد الغرف فيه 450 غرفة، 

واملتوقع افتتاحه للت�صغيل التجاري خالل الربع الأخري من العام احلايل.

ƞøøøøǾǮǩƘǕ ƝƷƗƳƒƛ ƞøøøǖƕƗƷ ƞøøøǾƭƘǾƽ ǠøøøøǝƗƸǭ

الرفاعي يقدر إجناز املستثمرين النشامى وطرحها ملواضيع اإلستثمار
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لتحديث  برنامج  بانتهاج  حاليا  تقوم  ال�صركة  اأن  الرفاعي  ويو�صح 
وتطوير مرافق العديد من فنادقها حيث �صيتم حتديث اأحد الأجنحة 
الهامة يف فندق الأردن انرتكنتننتال والتي ت�صمل حوايل 100 غرفة، 
وحتديث وتو�صيع قاعات الجتماعات ومنطقة الرتا�س ومدخل الفندق 
ليت�صنى للفنادق املحافظة على القدره التناف�صية بني فنادق اخلم�س 
اململكة على مدى  واأ�صخم فنادق  اأقدم  باعتباره من  جنوم يف عمان 

العقود الثالثة املا�صية.

عمان،  حياة  فندق جراند  املرافق يف  بع�س  �صيتم حتديث  اأنه  ويبني 
تت�صمن عددا من الغرف والقاعات الرئي�صية، وحميط الفندق وبع�س 
املطاعم، اإىل جانب حتديث فندقي موفنبيك العقبة والبرتا اللذين قد 

م�صى على افتتاحهما ما يزيد عن ثماين �صنوات.

املنا�صبة  الإجراءات  لال�صتثمار" �صتتخذ  "زارة  اأن  الرفاعي  ويوؤكد   
لل�صروع يف تنفيذ املرحلة الأوىل من م�صروعها يف منطقة راأ�س اليمنية 
على ال�صاطئ اجلنوبي خلليج العقبة، حيث �صتطّور ال�صركة قطعة من 
الأر�س تبلغ م�صاحتها حوايل 630 دومنا مطلة على ال�صاطئ يف منطقة 
واخلدمية  ال�صياحة  املن�صاآت  من  جمموعة  اإقامة  عرب  اليمنية،  راأ�س 
اإطاللة  ذي  املوقع،  وطبغرافية  يتنا�صب  مبا  والتجارية  والعقارية 

املعمارية  اللم�صات  اإ�صفاء  من  �صتمكن  والتي  ال�صاطئ،  على  املميزة 
الرائعة على مكونات هذا امل�صروع.

بع�صها  عن  اأجزائه  ف�صل  ميكن  ل  متكامل  كل  التمّيز  عامل  ولأن 
ا�صتثماراتها  اأن تغطي  اإىل  البع�س، فلم تعمد �صركة زارة لال�صتثمار 
فح�صب،  جنوبه  اإىل  �صماله  من  الأردن  يف  ال�صياحية  املناطق  معظم 
ومرافق  خدمات  بتاأمني  ال�صركة  قامت  بل  العام،  مديرها  يقول  كما 
اأو  التجارية  املراكز  اأو  املعار�س  حيث  من  �صواء  لفنادقها،  م�صاندة 
اخلدمية الأخرى كمركز املعار�س يف فندق حياة عمان ومركز زارة 

التجاري وال�صوق التجاري يف فندق الأردن انرتكنتننتال.

وبنف�س معيار التمّيز، يو�صح الرفاعي اأن تاأمني مرافق �صياحية ب�صبغة 
عاملية، ل يكفي ل�صمان التمّيز، فالإدارة لها �صاأن يف عامل اخلدمات 
جميع  تدار  اأن  ال�صاأن  هذا  يف  زارة  �صركة  ارتاأت  حيث  ال�صياحية، 
ك�صركة  املتخ�ص�صة  العاملية  الإدارة  �صركات  كربى  قبل  من  فنادقها 
ال�صوي�صرية،  موفنبك  و�صركة  العاملية،  حياة  و�صركة  النرتكنتننتال، 

و�صركة كمبن�صكي الأملانية، يف �صبكة فنادقها املختلفة.
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التي  "اأكوافينا"،  النقية  ال�صرب  مياه  اأخريا  الأردين  ال�صوق  ا�صتقبل 
انطلقت كمنتج عاملي يف عام 1994، متمتعا بذات اجلودة التي يحظى 

بها املنتج العاملي.

الثلج  �صركة  منتجات  من  كواحدة  طرحت  ،التي  "اأكوافينا"  ومتتاز 
وال�صودا والكازوز الأردنية، مبوا�صفاتها العاملية، التي تلبي احتياجات 
املواطن الأردين من مياه ال�صرب النقية، وفقا ملدير عام ال�صركة طارق 

ال�صّقا.

والكازوز  وال�صودا  "الثلج  منتجات  اإىل  �صت�صاف  التي  "اأكوافينا" 
التي  ماك�س،  وبيب�صي  ومريندا  اآب  و�صفن  بيب�صي  وهي  الأردنية" 
ال�صركة  �صمعة  على  �صتحافظ  الأجهزة،  باأحدث  الأردن  يف  ت�صنع 
يف  عاملية  مبوا�صفات  منتج  طرح  عرب  فيها،  امل�صتهلك  وثقة  العاملية، 

اجلودة والطعم، كما يرى ال�صقا.

ويعرب ال�صقا عن فخره باإطالق منتج اأكوافينا يف الأردن، �صيما واأن 
املنتج لقي جناحا باهرا منذ اإطالقه عام 1994 يف الوليات املتحدة 

والأ�صواق الأوروبية والآ�صيوية، وحديثًا يف الأ�صواق العربية.

توفر  ال�صركة  فاإن  الأردنية  ال�صوق  املنتج يف  وباإطالق هذا  اأنه  ويقول 
نقية  �صرب  مياه  للم�صتهلك  لتقدم  العامل،  يف  التنقية  اأنظمة  اأحدث 

تتميز مبوا�صفات عاملية على م�صتوى اجلودة والطعم اأي�صًا.

ويو�صح ال�صقا يف عر�صه لكافة جوانب املنتج اأن "اأكوافينا" هي مياه 
املوا�صفات، وهو ما يجعل مياه  تنقيتها طبقًا لأعلى  تتم  الطبيعة  من 
اأنواع  �صائر  بني  املتحدة  الوليات  يف  الأوىل  املرتبة  "اأكوافينا" حتتل 
على  ت�صتحوذ  كما   ،PET بال�صتيكية   املعباأة يف عبوات  ال�صرب  مياه 
بع�س من اأكرب احل�ص�س ال�صوقية يف كل من م�صر والكويت والإمارات 

وُعمان اإىل جانب دول �صرق اآ�صيا.

ت�صتخرج  غالبًا  واأفريقيا  الأو�صط  ال�صرق  يف  اأكوافينا  مياه  اأن  ويقول 
من اآبار طبيعية حتت الأر�س ومن ثم متر ب�صبع مراحل تنقية متطورة 
جدًا ت�صمى بــــ  Hydro 7  وتت�صمن هذه العملية اإزالة الأمالح غري 
م�صبوق،  غري  رائع  بطعم  تتمتع  مبياه  لتنتهي  والتعقيم  فيها  املرغوب 
والفلرتة  الأولية  الت�صفية  هي  مراحل  �صبع  التنقية  عملية  وتتخلل 
بالكربون والأ�صعة فوق البنف�صجية والأ�صموزية العك�صية وفلرت الت�صفية 

الكاملة وفلرت الت�صفية الكاملة الثاين اإ�صافة اإىل التعقيم بالأوزون.  

وعن املراحل التي متر بها مياه ال�صرب "اأكوافينا" منذ ا�صتخراجها 
يقول  العاملية،  املوا�صفات  اأرقى  وفق  معباأ،  منتج  اإىل  الو�صول  وحتى 

ال�صقا اأنها عملية �صارمة متر يف �صبع مراحل.

الأول  الفلرت  يقوم  وفيها  الأولية،  الت�صفية  فهي  الأوىل  املرحلة  اأما 
ترى  التي  اجلزئيات  من  بدءا  املياه،  يف  ال�صغرية  ال�صوائب  بت�صفية 

بالعني املجردة اإىل تلك التي يقل حجمها عن ذلك بخم�س مرات.

ǺǭƘǂǲǩƗ
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وتتمثل املرحلة الثانية "الت�صفية بالكربون"، بقيام فلرت الكربون بعزل 
على  توؤثر  اأن  املمكن  من  التي  ال�صغرية،  الع�صوية  اجلزيئات  واإزالة 
طعم املياه، يف حني يتم تعري�س املنتج يف املرحلة الثالثة اإىل "ال�صوء 
احلاد"، عرب موجة من ال�صوء الالزمة للق�صاء على اأية مواد ع�صوية 

موجودة طبيعيا  فيها.

وت�صتخدم املرحلة الرابعة وهي "الأ�صموزية العك�صية" ال�صغط وفلرتا 
املياه،  يف  الذائبة  ال�صلبة  املواد  جمموع  من   %98 لإزالة  الدقة  فائق 
الذائبة  ال�صلبة  املواد  اإجمايل  الذائبة  ال�صلبة  املواد  ويقي�س جمموع 
الكربونات  ومنها  املليون،  من  باأجزاء  وتقّدر  املياه،  يف  املوجودة 
والنرتات  والفو�صفات  والكربيتات  والكلوريدات،  والبيكربونات 
والكال�صيوم واملغني�صيوم وال�صوديوم والبوتا�صيوم واحلديد واملنغنيز.

ويخ�صع املنتج يف املرحلة اخلام�صة ل�صتخدام فلرت الت�صفية الكاملة، 
من  مرت  حجما  اأ�صغر  �صوائب  اأية  بالتقاط  الفالتر  فيه  تقوم  الذي 
اإىل املرحلة ال�صاد�صة التي ي�صتخدم  مرحلة الت�صفية الأولية، و�صول 

فيها فلرت ت�صفية كامل ثان، جلعل املياه نقية و�صافية متاما.

يتم   ، لل�صقا -  – واحلديث  التنقية  ال�صابعة من مراحل  ويف املرحلة 
عند  الفعالية  �صديد  معقما  غازا  يعترب  الذي  بالأوزون،  املياه  تعقيم 
�صخه يف املياه، ويتم اإنتاجه بالأك�صجني، حيث يتحّول هذا الغاز بعد 
انهاء مهمته اإىل اأك�صجني دون اأن يرتك اأي اأثر، ومبا ي�صمن احل�صول 

على مياه اأكوافينا النظيفة والنقية.

لكن اجلودة ل تنتهي عند ذلك ،وفقا ملدير عام �صركة الثلج وال�صودا 
التعبئة، التي تتميز   والكازوز الأردنية، حيث ي�صل املنتج اإىل مرحلة 
من  وهو  معقمة،  مغلقة  بيئة  �صمن  يتم  وتعبئتها  العبوات  نفخ  باأن 

املقايي�س املعتمدة يف جميع مراحل التنقية والتعبئة لهذا املنتج.

ويعترب ال�صقا اأن تقدمي "اأكوافينا" اإىل ال�صوق الأردين يعد خطوة اإىل 
الأمام يف م�صرية ال�صركة، موؤكدا احلر�س على تقدمي الأف�صل متا�صيًا 

مع حاجات امل�صتهلك الأردين.
اخلطط  فاإن  التنقية،  عملية  اكتمال  عند  تنتهي  ل  اجلودة  اأن  وكما 
تنتهي كذلك،  ل  الأردنية  والكازوز  وال�صودا  الثلج  ل�صركة  امل�صتقبلية 

فحجم ا�صتثمار ال�صركة يف الأردن، بح�صب مديرها العام، البالغ 100 
ال�صتثمارية  البيئة  منطلق  من  بل  م�صادفة،  ياأت  مل  دينار،  مليون 

اجلاذبة يف الأردن، ودرجة الأمان يف الأردن.

الأردنية"  والكازوز  وال�صودا  "الثلج  ا�صتثمار  تركها  التي  الآثار  وعن 
يف الأردن، يوؤكد ال�صقا اأن خلق فر�س العمل، ودفع م�صرية القت�صاد 
الوطني، ونقل اخلربة العاملية، وتزويد ال�صوق مبنتجات ت�صاهي ما هو 
موجود يف اأكرث دول العامل تقّدما، يعترب من اأهم اآثار ا�صتثمار ال�صركة 

يف الأردن.

الثلج  �صركة  اأن  على  ال�صقا  ي�صدد  لل�صركة،  امل�صتقبلية  النظرة  وعن   
وال�صودا والكازوز الأردنية موؤمنة بتطوير الأردن، حيث ت�صتثمر مببالغ 
�صخمة نظرا لدرجة الأمان وال�صتقرار التي يتمتع بهما الأردن، موؤكدا 
يلبي  ال�صتثمار، وطرح منتجات جديدة ومبا  ال�صركة مبوا�صلة  رغبة 

رغبات اجلمهور.

ويقول اأن م�صنع ال�صركة العاملية يف الأردن، ورغم كونه واحدا من 60 
م�صنعا اآخرا تابعا لل�صركة على م�صتوى ال�صرق الأو�صط، اإل اأنه يحظى 
�صاأنه �صاأن باقي امل�صانع باملتابعة، حر�صا على تقدمي منتجات يثق بها 

املواطن الأردين.
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قاد ارتفاع اأ�صعار النفط مل�صتويات قيا�صية، اإىل تاأثر العديد من القطاعات 
اأ�صعار  على  اأنعك�س  مما  اإنتاجها،  كلف  يف  �صعود  مبوجات  الأردن  يف 
املنتجات واخلدمات املقّدمة للمواطن من جهة، واأداء هذه القطاعات من 

جهة اأخرى..

فيالدلفيا،  جامعة  رئي�س  وم�صت�صار  بدران،  اإبراهيم  القت�صادي  املحلل 
عن  للبحث  احلكومة  ويدعو  عامليا،  النفط  اأ�صعار  ارتفاع  اأ�صباب  يو�صح 

م�صادر للطاقة البديلة، لتخفيف الأثر املحلي من الرتفاعات العاملية..

ويقول بدران اأن ارتفاع اأ�صعار النفط لها خم�صة اأ�صباب رئي�صية هي:
1. ازدياد الطلب على النفط وخا�صة يف اإطار حتولت ال�صناعية ال�صخمة 

يف ال�صني والهند بالدرجة الأوىل وغريها من البلدان
منتجي  الدولر  قيمة  تراجع  يدفع  حيث  الدولر  �صعر  وتراجع  تدهور   .2

النفط اإىل تعوي�س هذا الرتاجع برفع الأ�صعار.
ال�صرق  يف  وخا�صة  خمتلفة  مناطق  يف  الإقليمية  ال�صيا�صية  التوترات   .3
يف  ال�صتثمار  على  امل�صتثمرين  اإقبال  من  يحد  مما  واأفريقيا  الأو�صط 

العمليات النفطية
 30 من  اأكرث  اإىل  معظمها  يعود  حيث  العامل،  يف  التكرير  من�صاآت  قدم   .4
�صنة ومل يتم جتديدها الأمر الذي جعل ال�صغط عليها كبريا ويتطلب ذلك 
ا�صتثمارات جديدة تقّدر بحوايل 300 مليار دولر، اإذا ما اأراد التعوي�س عن 

هذا التاأخري
5. التغريات املناخية واختالف درجات احلرارة �صواء للربودة اأو احلرارة 

الأمر الذي ي�صتدعي اإىل ا�صتهالك مزيد من الطاقة.

ǺǭƘǂǲǩƗ
ويو�صح اأن هذا الرتفاع متوقع اأن ي�صتمر، خا�صة واأن تطوير م�صادر بديلة 
للطاقة ما زال بطيئا، ومعدلت النمو يف ال�صني والهند ت�صل اإىل 20% و%10 

�صنويا على التوايل، مما يعني ازدياد الطلب، وتاأثري ذلك على الأ�صعار.

املحدود  الدخل  النامية ذات  الدول  يقع على  الأكرب  الأثر  اأن  بدران  ويبني 
والذي ل ميكنها من مواجهة الأ�صعار املرتفعة للنفط، الأمر الذي من �صاأنه 
خلق �صغوط اقت�صادية، ويوؤثر على كلف الإنتاج يف الدول النامية ال�صغرية 

ويدخلها يف ماآزق تنموية معّقدة.

ل  واأنها  واملوارد،  الإمكانيات  حمدودة  النامية  الدول  حكومات  اأن  ويتابع 
ت�صتطيع دعم امل�صتقات النفطية اإل يف حدود �صيقة جدا، وذلك لعدم قدرتها 
على حتّمل اأعباء الدعم، فعلى �صبيل املثال كل ارتفاع يف �صعر النفط مبقدار 
دولر واحد للربميل ي�صاوي بالن�صبة لنا يف الأردن 40 مليون دولر �صنويا، 
لة  اإذا ا�صتمر ملدة عام يعني يف املح�صّ اأن ارتفاع 10 دولرات للربميل  اأي 
التعامل  احلكومة  ت�صتطيع  ل  مبالغ  كلها  وهذه  �صنويا،  دولر  مليون   400
معها، وبالتايل فاإن ت�صحيح الأ�صعار هي عملية اإجبارية غري مرغوبة ولكن 

احلكومة تدخلها م�صطرة لعدم اإمكانية مواجهة ارتفاع الأ�صعار.

عاتقها  على  ي�صع  بل  الأ�صعار،  برفع  تكتفي  ل  باأن  احلكومة  بدران  وينّبه 
�صواء  حملّية  بدائل  تكون  للطاقة،  بدائل  تطوير  يف  جوهرية  م�صوؤولية 
كانت تقليدية اأو جديدة، وعدم ال�صتخفاف يف البدائل لأن توفري 1% من 
ا�صتهالك الطاقة يف الأردن يعني 30 مليون دولر �صنويا، وهذه مبالغ كبرية 

بالن�صبة لالقت�صاد الأردين.
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اأن  اقرتح  متخ�ص�صة،  م�صتقلة  موؤ�ص�صة  باإن�صاء  كذلك  احلكومة  ويطالب 
يكون م�صّماها "املوؤ�ص�صة الوطنية حلفظ الطاقة"، لكي تقوم هذه املوؤ�ص�صة 
بدرا�صة البدائل واحللول الهند�صية والتكنولوجية التي ميكن اأن تخفف من 
اإىل  توؤدي  وبالتايل  القت�صادي  الأداء  على  التاأثري  دون  الطاقة  ا�صتهالك 

تخفي�س الفاتورة ال�صنوية على املواطن واملوؤ�ص�صات واملجتمعات املحلية.

بدرا�صة  املقرتحة  املوؤ�ص�صة  تقوم هذه  اأن  املمكن  اأنه من  اإىل  بدران  وي�صري 
وحتليل واختيار املواد والآلت امل�صتهلكة للطاقة والتي ي�صتوردها الأردن، لكي 
تعطي هذه امل�صتوردات عالمات تبني مدى كفاءة ا�صتخدامها للطاقة حيث 

يتخذ املواطن قراراته على �صوء هذه املعلومات.

ويقول اأن هناك املئات من امل�صائل الفنية التف�صيلية وذات الطبيعة الهند�صية 
ت�صتطيع  ل  والتي  الطاقة،  ا�صتهالك  يف  توؤثر  التي  الدقيقة  والتكنولوجية 

احلكومة التعامل معها دون ال�صتعانة مبثل هذه املوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة.

�صيرتتب  دينارا،   50-45 املوظفني مبقدار  رواتب  على  الزيادة  اأن  ويو�صح 
عليها 200 مليون دنيار على اخلزينة، حيث اأن كل زيادة مبقدار 10 دنانري 
على رواتب املوظفني تعني 50 مليون دينار �صنويا على اخلزينة، وبالتايل فاإن 
زيادة 40 دينار �صهريا تعني 200 مليون دينار �صنويا للحكومة وهذه بطبيعة 
احلال اأعباء كبرية على اخلزينة ول ميكن حتّملها اإل مب�صقة وح�صن تدبري 

و�صيا�صات حكيمة.

اأعباء  لتخفيف  بجدية  فيها  احلكومة  تنظر  اأن  بد  ل  بدائل  بدران  ويطرح 
املعي�صة، وذلك من خالل الهتمام بالقت�صاد الجتماعي وت�صجيع �صناديق 
ذلك  وغري  الوظيفي  الإ�صكان  برامج  وتو�صيع  التعاونيات  واإن�صاء  الدخار 
من برامج اأ�صبحت احلكومة مطالبة بقوة اأن ت�صجعها وت�صاهم فيها ل اأن 

تعتربها جمرد اختيار ل عالقة لها به.

ويوؤكد اأن مو�صوع الأ�صعار والذي ي�صغل بال املواطن يتطلب �صيا�صة فاعلة من 
احلكومة لتقييم البدائل، ومنع الحتكار والتفاو�س عند ال�صرورة مع بالد 
املن�صاأ، وتغيري بالد املن�صاأ اإذا كان ذلك من �صاأنه اأن يخّف�س وطاأة الأ�صعار 

على املواطن،

ويقول بدران اأنه مع الت�صليم باأن ارتفاع الأ�صعار هي ظاهرة عاملية وت�صمل 

فاعلة  تكون  اأن  الأ�صعار يجب  الزيادة على  اأن  اإل  واخلدمات،  ال�صلع  كافة 
يف  احلكومة  دور  على  التاأكيد  مع  منا�صب،  تف�صيلي  وب�صكل  يجري  مبا 
حمل  لتحّل  الوطنية  ال�صناعات  وت�صجيع  املواطن  واإنتاجية  الإنتاج  زيادة 
الكتفاء  من  اأو�صع  مدى  لتحقيق  الزراعة  وتطوير  امل�صتوردة،  ال�صناعات 
الإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�صيب  زيادة  على  العمل  اأي  الغذائي، 
املوجة  هذه  ملواجهة  جاء  عمل  لأي  الفقري  العمود  هو  يبقى  كبرية  ب�صكل 

العاملية املعقدة.
اآثاره  – مل يلم�س املواطن  – بح�صب املحلل القت�صادي  النمو  اأن هذا  اإل 
الرواتب  اأن  حيث  ال�صعار،  وارتفاع  الجور  ثبات  ب�صبب  التغري  يف  كثريا 
والعقارات  املالية،  ال�صتثمار يرتكز يف قطاع اخلدمات  كون هذا  تزد،  مل 
زيادة  اإىل  توؤدي  ول  جديدة  عمل  فر�س  توفر  ل  بطبيعتها  التي  والأ�صهم، 
دخول ال�صرائح العري�صة من املواطنني ، مما يف�صر بقاء م�صتويات البطالة 

عند معدلتها يف الأردن 14%، وا�صتقرار دخل املوظف.
اأن الأهم من جمرد منو القت�صاد عاما بعد عام هو  واأكد الدكتور بدران 
الإقليمية  الأ�صواق  دخول  من  وخدمات  �صلع  من  القت�صاد  منتجات  متّكن 
والدولية واملناف�صة فيها، مما �صيزيد من حجم ال�صادرات، ويوفر املزيد 
من فر�س العمل، م�صريا اإىل جتربة ال�صني والهند وتايلند يف هذا املجال.

وحث احلكومة واملوؤ�ص�صات ذات العالقة واأ�صحاب الفكر القت�صادي على 
العمل على توجيه ال�صتثمار  وامل�صاريع وعلى  البداع والبتكار يف الربامج 
ال�صلع  تنتج  التي  الإنتاجية  امل�صاريع  نحو  الأجنبي  اأو  العربي  اأو  املحلي 

واخلدمات القابلة للت�صدير.
وقال اأن النظرة اإىل النمو القت�صادي يجب اأن تكون يف العمق ولي�س مبجرد 

الأرقام ال�صطحية التي يظهرها الأداء القت�صادي.
الأرقام  مع  دائما  تقراأ  اأن  يجب  القت�صادي  النمو  اأرقام  اأن  قال  كما 
بن�صبة 12% يف ال�صعار اجلارية  النمو القت�صادي  اأن  الجتماعية، مبعنى 
ت�صخم  بن�صبة 3%، مع  �صكاين  واملتزامن مع منو  الثانية %7،  ال�صعار  ويف 
باأكرث  الفرد  ن�صيب  يف  كبرية  حقيقية  زيادة  اىل  يوؤدي  ل  ذاتها،  بالن�صبة 
من 5، 3% اىل 4% �صنويًا مما يعني اأن م�صاعفة الدخل حتتاج اإىل ع�صرات 
من  مبزيد  املو�صوع  اأخذ  املعنية  اجلهات  على  يحتم  الذي  الأمر  ال�صنني، 

الهتمام.
بجهود  يقوم  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اأن  اإىل  بدران  الدكتور  واأ�صار 
وي�صعى  الأردن،  اإىل  والدولية  العربية  ال�صتثمارات  وم�صنية جلذب  كبرية 
م�صتقرة  جاذبة  ا�صتثمارية  بيئة  الأردن  جلعل  وحما�س  اإخال�س  بكل 
وجمزية للم�صتثمر بكل ما يلزم من اأمن وا�صتقرار وحريات وق�صاء وقوانني 

وت�صريعات وغري ذلك.
واأكد اأن جهود جاللة امللك يجب اأن تقرتن بجهود املوؤ�ص�صات والأفراد وقادة 
اأن تغري  الراأي، حتى تثمر هذه اجلهود وت�صل اإىل مبتغاها، حيث يتوجب 
اإدارات الدولة وموؤ�ص�صاتها الر�صمية من طريقة التفكري لديها وتعترب نف�صها 
اأو  عليه  مت�صلطا  اأو  اأمامه  ل عائقا  والأجنبي  الوطني  ال�صتثمار  يف خدمة 
وال�صفافية  بالنزاهة  اللتزام  اأهمية  عن  ناهيك  عليه،  الو�صاية  فار�صا 

والبتعاد عن الف�صاد.
متحركة  قاعدة  اإىل  بحاجة  امللكية  اجلهود  اأن  على  بدران  الدكتور  و�صدد 
واإىل   ، واخلربات  والكفاءات  الدوات  من  متطورة  ومنظومة  البيانات  من 
قوائم من امل�صروعات التي يحتاجها امل�صتثمر، م�صريا اإىل اأنه ما مل تتوفر 
مثل هذه البيانات فاإن اجلهود الطيبة التي يقودها امللك ل توؤتي اأكلها كما 

ينبغي ويف الوقت املنا�صب.
على  القادرة  املتطورة  الأردنية  العمالة  اإىل  امل�صتثمرين  حاجة  اإىل  واأ�صار 
الت�صنيع  ومتطلبات  العمل  وامللتزمة يف  التكنولوجيا احلديثة،  مع  التعامل 
احلديث، مبا يفر�س على املوؤ�ص�صات ذات العالقة اإعادة النظر يف برامج 
التاأهيل والتدريب والتعليم اجلامعي، حتى ت�صبح خمرجات هذه املوؤ�ص�صات 

متوافقة مع ما يتطلبه امل�صتثمر.
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يواجه القت�صاد الأردين حتديا كبريا خالل العام احلايل، ي�صفه بع�س املتفائلني 
بـ "املوؤقت"، فيما يبالغ البع�س يف ت�صاوؤمهم، معتربينه "واقعا" �صي�صطر الأردنيون 

للتعاي�س معه يف امل�صتقبل.

القدومي  مكتب  عام  مدير  القدومي،  فوؤاد  املهند�س  ي�صري  الواقع،  هذا  وعن 
الهند�صي اإىل اأن ارتفاع اأ�صعار النفط عامليا �صيكون له انعكا�س �صلبي ي�صمل جميع 
القطاعات، �صواء كانت العقارية اأو ال�صناعية اأو الزراعية ب�صورة عامة، واأن يلقي 

بظالله على اأ�صعار العديد من ال�صلع التي يتفاعل ويحتاجها املواطن.

ويو�صح املهند�س القدومي، وهو امل�صرف على م�صاريع �صركة اآفاق لالإ�صكان، اأن 
القطاع العقاري �صيتاأثر ب�صورة مبا�صرة، �صاأنه �صاأن العديد من القطاعات.

ويقول اأن ارتفاع اأ�صعار الأرا�صي واملواد اخلام التي تدخل يف قطاع العقار مثل 
احلديد وال�صمنت، التي تعتمد يف اإنتاجها ب�صكل كبري على امل�صتقات النفطية، 

اأ�صبح اأمرا حتميا يف اأثره على قطاع العقار.

وي�صيف اأن هذا القطاع يف الأردن تاأثر موؤخرا ب�صورة كبرية، حيث مل�صت اأطراف 
القطاع املتعددة ارتفاع احلديد وال�صمنت وكذلك الأرا�صي، بات معها املواطن 
الأردين يعاين ب�صكل كبري من امتالك بيت يوؤمن به اأ�صرته، وذلك ب�صبب ارتفاع 
اأ�صعار ال�صقق والتي ت�صاعفت اأ�صعارها، الأمر الذي منع املوظف الب�صيط الذي 

يرتاوح معدل راتبه ال�صهري بني 200-300 دينار من امتالك بيت.

ويبني املهند�س القدومي اأن ذلك يعود اأي�صا اإىل الإقبال ال�صديد والكبري من 
العرب على �صراء هذه ال�صقق، والذي تزامن اأي�صا مع قدرتهم على دفع مبالغ 
كبرية كقيمة لهذه ال�صقق، رغم النه�صة العقارية التي ت�صهدها اململكة والتو�صع 

العمراين وبناء املدن ال�صكنية من قبل العديد من مطّوري العقار يف اململكة.

التجار  قبل  من  وا�صحا  ا�صتغالل  هناك  اأن  اإىل  ذاته  الوقت  يف  ي�صري  لكّنه 
وامل�صتثمرين يف زيادة اأ�صعار العقار ب�صكل خا�س، داعيا احلكومة لو�صع مراقبة 
وو�صع عقوبات  القطاعات،  امل�صتثمرين يف خمتلف  على  ومتوا�صلة  م�صتمرة 
�صديدة على من يتالعب بالأ�صعار مبا ي�صمن حياة كرمية للمواطن وخا�صة الفئة 

الب�صيطة التي ت�صرّي حياتها يوما بيوم.

ويوؤكد اأن �صل�صلة الرتفاع يف اأ�صعار جميع املنتجات، التي مّرت عرب عدة موجات، 
بحاجة اإىل مراجعة تامة وكاملة، اأو اإعادة النظر يف زيادة رواتب املوظفني اأو رفع 

املعونة ملن هو عاجز ويتلقى الدعم ال�صهري من جهات حكومية.

ويقرتح املهند�س القدومي اأن تتو�صع احلكومة يف اإقامة الأ�صواق املوازية لكبح 
جماح الحتكارات، من قبل بع�س التجار وال�صركات التي ترفع اأ�صعارها باأكرث 

بكثري من ن�صبة الرتفاع احلقيقي العاملي.

ويتناول واقع ال�صتثمار يف الأردن، بالقول اأن ال�صتثمار يجب اأن ي�صاهم يف         

بنف�س  له  الكرمية  احلياة  ويحفظ  الأردين  للمواطن  املعي�صي  امل�صتوى  رفع 
الوقت، اإذ اأن هناك متطلبات كثرية واأعباء متعددة تواجهها اأي عائلة كانت 

كاملتطلبات اليومية التي يحتاجها البيت اأو اأفراد الأ�صرة كالتعليم.

رواتب  على  احلكومة  اأعلنتها  التي  الزيادة  اأن  القدومي  املهند�س  ويقول 
املوظفني هي معقولة، وميكن اأن يتما�صى معها املواطن اإذا اأح�صن التدبري، 
اإذ ل ميكن اأن نحمل احلكومة فوق طاقتها، حيث اأن هذه الزيادة جاءت وفق 

درا�صة تتنا�صب مع ما باإمكان حتّمله من قبل خزينة الدولة.

وي�صيف اأن الأردن دولة م�صتهلكة للنفط، ل منتجة له، لذا فاإن اقت�صادها 
"ع�صب الطاقة"، وتتاأثر كذلك  يتاأثر ب�صورة مبا�صرة نتيجة ارتفاع اأ�صعار 

كافة املنتجات التي تعتمد على الطاقة ب�صكل كبري يف اإنتاجها.

ويوؤكد املهند�س القدومي اأن جهود جاللة امللك عبداهلل يف جذب ال�صتثمار 
اإىل الأردن لقت �صدى كبريا على امل�صتوى العاملي، وخا�صة يف ظل ال�صتقرار 

الأمني والذي يتمتع به الأردن يعك�س العديد من الدول.

وي�صري اإىل املزايا الأخرى للبيئة ال�صتثمارية يف الأردن، كموقع اململكة يف مكان 
متو�صط للدول، وما يتيحه ذلك من �صهولة يف الت�صدير، اإىل جانب و�صوح 
القوانني والت�صريعات التي تخدم امل�صتثمر، وكذلك توفر الأيدي العاملة وخا�صة 
الفنية املوؤهلة القادرة على تنفيذ العمل املطلوب الذي يحتاجه اأي م�صتثمر، 
ومنها �صوق العقار الذي يحتاج لأيدي عاملة كثرية، لفتا اإىل الت�صهيالت التي 
تقّدمها وزارة العمل كذلك بالن�صبة لالأيدي العاملة الأجنبية يف منح الإقامة 

وت�صاريح العمل.

ويبنّي املهند�س القدومي مزايا اأخرى يتمتع بها الأردن، والتي تتمثل باملناخ 
املعتدل، وتعدد الأماكن ال�صياحية، مو�صحا اأن منطقة البحر امليت اأ�صبحت 
اإىل جانب  املنطقة متتاز مبناخ خا�س،  ال�صياحية كون  بال�صتثمارات  مليئة 

وجود املغط�س فيها والذي يعد معلما دينيا اأمام الأوروبيني.

ǺǭƘǂǲǩƗ
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"التفاوؤل" بازدهار  اأن  اإل  الأردن،  العقاري يف  الن�صاط  تباطوؤ يف  ثّمة 
الن�صاط مرة اأخرى، يف دورة �صعود جديدة، هي ما يتوقعه نائب رئي�س 
املهند�س  العقاري  والتطوير  لال�صتثمار  الديرة  �صركة  اإدارة  جمل�س 

حممود ال�صعودي .

–معاجلة  "الن�صامى"  لـ  حديثه  يف   – ال�صعودي  املهند�س  وي�صرتط 
الت�صّوهات التي ت�صيب ال�صوق اليوم، والتي اأدت لرتاجع ن�صاط العقار يف 

عام 2007 مقارنة بال�صنوات ال�صابقة، لتحقيق هذه الطفرة.

اإىل منو ون�صاط عقاري يف اململكة  املوؤ�صرات والأرقام ت�صري  اأن  ويقول 
يتوزع على الأمناط املختلفة من امل�صاريع، ال�صكنية والتجارية وال�صياحية 

والزراعية.

ويعزو رغبة املواطن الأردين بالتمّلك ك�صبب رئي�صي وراء ازدهار قطاع 
العقار يف ال�صنوات ال�صابقة، اإىل جانب بع�س القوانني، كقانون املالكني 
وامل�صتاأجرين، وال�صفعة، ومتّلك غري الأردنيني، بالإ�صافة اإىل الأحداث 

العاملية كعوامل اأخرى م�صاندة يف منو القطاع.

اإنتاج  يف  تراجعا  �صهد   2007 عام  اأن  اإىل  ال�صعودي  املهند�س  وي�صري 
وت�صويق الوحدات ال�صكنية التي تزيد م�صاحتها عن 150 مرتا مربعا، 
ب�صبب فر�س ر�صوم الت�صجيل على هذا النوع من ال�صقق، وارتفاع كلف 
اأدى  اإىل �صعف ما كانت عليه عام 2005، مما  البنوك  الإقرا�س من 
العجز  لتغطية  لظهور م�صاريع مدن جديدة موّجهة من قبل احلكومة 

احلايل يف ال�صوق.

ويو�صح اأنه ويف ظل حاجة اململكة لـ 200 األف وحدة �صكنية خالل الأعوام 
الثالثة املقبلة – بح�صب الدرا�صات – فاإن دور احلكومة والقطاع اخلا�س 
يربز للعمل بتنفيذ توجيهات جاللة امللك عبد اهلل الثاين بالتو�ّصع خارج 
العا�صمة، وخدمة املحافظات التي ل تزال اأ�صعار الأرا�صي فيها �صمن 

املعدل املقبول.

املهند�س  يوؤكد  احلكومة،  اأقرته  الذي  التمويلي  التاأجري  قانون  وعن 
ال�صعودي اأن القانون يعطي فر�صة لل�صباب ا�صتئجار بيت وفق احتياجاتهم، 

ينتهي بتمّلك هذا البيت، �صمن معادلت تنا�صب كافة �صرائح املجتمع.

ويقول اأن القانون املطبق يف كثري من الدول املتقدمة يعاين من تف�صريه 
من قبل بع�س الدوائر احلكومية يف غري الغاية التي اأن�صئ من اأجلها، 

وذلك بتحميل معامالت التاأجري التمويلي ر�صوما اإ�صافية.

ل القطاعان  ويف هذا ال�صاأن يو�صح املهند�س ال�صعودي اأنه يف حال تو�صّ
كثريا من  فاإن  القانون،  لتطبيق هذا  اآلية مرنة  لو�صع  واخلا�س  العام 

ال�صباب ذوي الدخل املحدود �صيجدون فر�صة منا�صبة للتمّلك.

ويوؤكد اأن جوهر القانون يهدف لتمكني املواطن من متّلك �صقة ح�صب 
احتياجاته يف اأي مرحلة من حياته، بعيدا عن ثقافة العمر.

وي�صري املهند�س ال�صعودي اإىل اأن الأردن يتميز مبعدل منو �صكاين عال، 
فيما تتميز طبيعته ال�صيا�صية واملناخية بالقدرة على جذب وا�صتقطاب 
اإدارة �صركة  روؤو�س الأموال ل�صتثمار، لذا، يو�صح نائب رئي�س جمل�س 
الديرة لال�صتثمار والتطوير العقاري، اأن اأي تخطيط م�صتقبلي يجب اأن 

ياأخذ بعني العتبار حاجة الأردن الفعلية والتي تتنامى ب�صكل م�صتمر.

ويقول "اإذا كان هناك تراجع يف الن�صاط العقاري، فهو موؤقت، اإذ يتم 
تاأجيل احلاجة لل�صكن ولي�س اإلغاوؤها"، متوقعا اأن ي�صهد عام 2009 طفرة 

عقارية جديدة يف الأردن.

تعالج  التي  باإجراءات احلكومة  "كل ذلك مناط  قائال  ي�صتدرك  لكّنه 
اخللل، كما عاجلته اإبان تراجع الن�صاط العقاري يف عام 1998 ب�صبب 
الذي  بالزدهار  تعديلها  �صاهم  التي  والأنظمة،  القوانني  جمموعة من 

�صهدته القطاع يف ال�صنوات الأخرية".
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عن  املنبثقة  ال�صتثمارية،  امل�صاريع  اأحد  للغازات،  رم  م�صنع  ميثل 
املجموعة الأردنية الكويتية، ذات ال�صتثمارات املتعددة يف الأردن.

ويتطّلع امل�صنع بداية اإىل تلبية احتياجات ال�صوق املحلي من احتياجاته 
من الغازات املتخ�ص�صة، بح�صب الرئي�س التنفيذي للم�صنع �صعيد 

اجلعربي، متهيدا لدخوله عامل الت�صدير اإىل الأ�صواق املجاورة.

وتن�صجم اأهداف اإن�صاء امل�صنع مع الهدف الأ�صمى للمجموعة الأردنية 
الكويتية، بح�صب اجلعربي، من حيث توفري فر�س العمل، ونقل اخلربة 
اإىل ال�صوق الأردين، ورفد القت�صاد الوطني مبا يوؤدي لتجاوزه حمنة 

ارتفاع اأ�صعار النفط.

كانت  له،  امل�صتقبلية  والتوقعات  للغازات،  رم  م�صنع  لواقع  ونظرا 
هذا  فكان  للم�صنع،  التنفيذي  الرئي�س  مع  حا�صرة  "الن�صامى" 

اللقاء..

يقول اجلعربي اأن فكرة اإن�صاء م�صنع رم للغازات لل�صناعات الغازية 
العام،  امل�صروع يف نف�س  بتنفيذ  املبا�صرة  ليتم  بداأت يف عام 2005، 
وبتكلفة بلغت 25 مليون دينار يف منطقة الق�صطل، على م�صاحة اأر�س 

تبلغ 20 دومنا، فيما غطت م�صاحة البناء 20% من م�صاحة الأر�س، 
مو�صحا اأن امل�صنع ملك للمجموعة الأردنية الكويتية.

وي�صيف اأن امل�صنع �صيقوم باإنتاج الغازات ال�صناعية والطبية باأ�صكال 
حيث  الالزمة،  الغازات  من  بكميات  املحل�س  ال�صوق  لرفد  خمتلفة، 
يقوم امل�صنع باإنتاج غازات طبية للم�صت�صفيات، وغازات اأخرى تلبي 
كافة احتياجات القطاع ال�صناعي، من خالل ما يتوفر يف امل�صنع من 

معدات حديثة وباأعلى املوا�صفات العاملية، وبخطوط اإنتاج متنوعة.

ويو�صح اأن الإنتاج �صيقت�صر يف البداية على تزويد ال�صوق املحلي، فيما 
يتطلع امل�صنع �صمن خطته امل�صتقبلية اإىل الت�صدير اخلارجي، للدول 

العربية املجاورة.

وعن الدافع وراء اإن�صاء امل�صنع، يو�صح الرئي�س التنفيذي للمجموعة 
الأردنية الكويتية امل�صتثمر الكويتي يف املجموعة، وهو �صركة التربيد 
والأك�صجني التي تعمل على م�صتوى ال�صرق الأو�صط، ولديها م�صانع 
للغازات يف معظم الدول، ارتاأى اإن�صاء م�صنع متخ�ص�س يف الأردن، 
يقوم باإنتاج الغاز لرفد ال�صوق املحلي الأردين بداية، والأ�صواق املجاورة 

يف مرحلة لحقة.
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�صيغطي  الإنتاج  اأن  يبني اجلعربي  للم�صنع،  الإنتاجية  القدرة  وحول 
بداية جزءا من احتياجات ال�صوق املحلي، عرب رفد ال�صوق ببع�س اأنواع 
الغازات غري املتوفرة حمليا، على اأن يتم يف مرحلة لحقة م�صاعفة 

الإنتاج للت�صدير.

ويقارن م�صنع رم للغازات مع مناف�صيه، م�صريا اإىل اأن امل�صنع �صيكون 
مناف�صا بجودة عالية مع باقي امل�صانع، كونه م�صنع حديث من حيث 
املعدات املتوفرة فيه، اإىل جانب امتالكه اخلربة الفنية العالية املتمثلة 

بال�صريك الكويتي، الذي ميتلك م�صانع مماثلة يف عدة دول عربية.

باجلودة،  مقارنة  ومعقولة  منا�صبة  �صتكون  الأ�صعار  اأن  اإىل  ويلفت 
ومتقاربة مع الأ�صعار املوجودة يف ال�صوق املحلية.

ويقول اأن امل�صنع �صي�صم يف بدايته 100 موظف، يف مرحلته الأوىل، 
ومن كافة الدرجات وخمتلف فئات العمال واملتخ�ص�صني، يف حني �صتكون 
الفئات الغالبة يف امل�صنع من اأ�صحاب التخ�ص�صات الهند�صية واملحا�صبية 
املجموعة  اأهداف  مع  ين�صجم  ومبا  املحلية،  العمالة  ومن  والربجمية، 

الأردنية الكويتية يف توفري فر�س العمل لأبناء الوطن.
ويبني اجلعربي اأن هذه الكوادر �صيتم تدريبها يف اخلارج مبدئيا، على اإدارة 

وت�صغيل امل�صنع، مبا ي�صمن النجاح والتقنية العالية لهوؤلء العاملني.

وحول ارتفاع اأ�صعار النفط عامليا وتاأثري ذلك على ال�صوق املحلية، يقول 
اأن ذلك �صيوؤثر على ارتفاع اأ�صعار املنتجات املحلية املختلفة، نتيجة تاأثرها 

ب�صورة اأو باأخرى، نتيجة ارتفاع اأ�صعار الكهرباء واملياه واملحروقات.

وي�صري اإىل اأن الزيادة التي اأقرتها احلكومة للموظفني ل ميكن احلكم 
عليها من بداية الأمر، حيث نحتاج لفرتة زمنية متو�صطة حتى ت�صتقر 

الأ�صعار يف كافة القطاعات.
مب�صتوى  وربطها  الرواتب،  زيادة  يف  النظر  لإعادة  احلكومة  ويدعو 

غالء املعي�صة، حتى يتمكن املواطن من جمابهة هذا الغالء، الذي طال 
خمتلف القطاعات، واأ�صاب جميع �صرائح املجتمع.

كما يدعو اجلعربي احلكومة لأن تعمل على املتابعة امل�صتمرة ل�صبط 
الأ�صعار، ل�صمان عدم مغالة التجار يف الزيادة، حتت غطاء اأي ارتفاعات 

يف اأي قطاع، عرب اإيجاد اآلية حكومية للمتابعة ودرا�صة الأ�صعار.

ويو�صح اأن امل�صنع هو اأحد م�صاريع املجموعة الأردنية الكويتية، التي 
متتلك العديد من امل�صاريع يف قطاعات خمتلفة.

ويك�صف اأن املجموعة الآن ب�صدد الإعالن عن م�صروع طبي، �صيحدث 
نقلة نوعية يف جمال الفحو�صات املخربية على م�صتوى ال�صرق الأو�صط، 

فيما �صتكون عمان هي املركز لهذا امل�صروع.

وت�صم ا�صتثمارات املجموعة �صركات: رم للغازات، والق�صطل لل�صناعات 
الإن�صائية، واجلرب لالإ�صكان، واجلديدة للتقنيات واملعدات الطبية، ورم 
للبحث والتطوير العلمي، ورم للدرا�صات والأبحاث العلمية، واملختربات 
وتركيب  والإعالن،  للدعاية  واجبد  والتاأهيل،  للمعايرة  ورم  الن�صطة، 
يف  الغازية  لل�صناعات  ورم  ال�صياحية،  واخلدمات  امل�صانع،  وتاأهيل 
�صوريا، واملياه الطبية واملعدنية يف م�صر، ورم للبحث العلمي يف م�صر.

ويو�صح اجلعربي اأن املجموعة الأردنية الكويتية ال�صتثمارية، �صت�صتفيد 
من الأجواء امل�صّجعة لال�صتثمار يف الأردن، والت�صريعات الناظمة للعملية 
ال�صتثمارية، والدعم الذي يلقاه امل�صتثمر من قبل جاللة امللك عبداهلل 

الثاين.

وي�صري اإىل اأن الأردن يتمتع اإىل جانب هذه املزايا، مبوقعه ال�صرتاتيجي، 
املتو�صط لدول اجلوار، اإىل جانب وجود الكفاءات املوؤهلة للعمل، ف�صال 

عن نعمة الأمن وال�صتقرار.
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تعد موؤ�ص�صة املناطق احلرة ذراعا ا�صتثماريا منوذجيا للحكومة، يوفر 
فر�س العمل، ويجذب ال�صتثمارات، ويرفد اخلزينة بفائ�س اأمواله.

مديرها  بح�صب  املوؤ�ص�صة  باتت  قائمة،  حرة  منطقة   29 خالل  فمن 
زالت  ل  فيما  عمل،  فر�صة  األف   24 توفر  قطي�صات،  حممود  العام 
التكنولوجية يف  التطورات  اإن�صائها، تواكب  رغم م�صي 32 عاما على 

اخلدمات املقدمة.

ولأهمية هذه املوؤ�ص�صة يف القت�صاد الوطني، كان لـ "الن�صامى" لقاء 
وخططها  وتاريخها،  املوؤ�ص�صة،  واقع  فيه  تناول  العام،  مديرها  مع 

امل�صتقبلية..

يعود قطي�صات اإىل بدايات تاأ�صي�س املناطق احلرة يف الأردن، بالإ�صارة 
اإىل اأنها تعود اإىل عام 1973، عندما مت تاأ�صي�س اأول منطقة حرة يف 
مدينة العقبة، لينجم عن جناح هذه التجربة، �صدور قانون موؤ�ص�صة 
يف  احلرة  املنطقة  اإن�صاء  اإثرها  ليتم   ،1976 عام  يف  احلرة  املناطق 

الزرقاء.

ويقول اأن موقع املنطقة احلرة ا�صرتاتيجي، اإذ يقع على اخلط الدويل 
ميزة  اإىل  م�صريا  والعراق،  وال�صعودية  �صوريا  مع  الأردن  يربط  الذي 
بني  ما  الربي  والنقل  الرتانزيت،  لتجارة  ال�صرتاتيجي  الأردن  موقع 
املغرب  وحتى  العربي،  اخلليج  ودول  واأوروبا  وتركيا  ولبنان  �صوريا 

العرب عرب اخلط البحري يف العقبة.

متعددة  جمالت  مع  تتعامل  الزرقاء  يف  احلرة  املنطقة  اأن  وي�صيف 
لالأن�صطة التجارية، مثل النقل التجاري، والن�صاط اخلدمي لال�صتثمار 
مثل التخلي�س، ف�صال عن كون الزرقاء اأكرب �صوق لتجارة ال�صيارات يف 
منطقة ال�صرق الأو�صط، مو�صحا اأن م�صاحة املنطقة احلرة تبلغ 5500 

دومن، وهي م�صغولة بن�صبة ت�صل اإىل %95.

�صحاب،  يف  احلرة  املنطقة  اإن�صاء  بعد  فيما  جرى  اأنه  بالقول  ويتابع 
اإن�صاء  تالها  دومنا،   70 م�صاحتها  والبالغة   ،%100 بن�صبة  امل�صغولة 

املنطقة احلرة يف مطار امللكة علياء الدويل، امل�صغولة بالكامل اأي�صا.

املنطقة  خلدمة  الكرك  يف  احلرة  املنطقة  اإن�صاء  مت  اأنه  ويو�صح 
ال�صناعية هناك، وهي م�صغولة بن�صبة 35%، اأما اآخر منطقة حرة مت 
اإجناز  مت  حيث  الكرامة،  يف   – قطي�صات  بح�صب   – فتقع  اإن�صاوؤها 
 500 تبلغ  م�صاحة  على  املنطقة  هذه  من  والثانية  الأوىل  املرحلتني 
و700 دومن على التوايل، فيما تبلغ م�صاحة املرحلة الثالثة 800 دومن، 

م�صريا اإىل اأن ن�صبة الأ�صغال يف املراحل املنتهية تبلغ حوايل %40.

ويوؤكد مدير عام موؤ�ص�صة املناطق احلرة اأن هذه املناطق �صتكون واعدة 
ولها م�صتقبل للتجارة مع العراق، واإعادة اإعماره.

اأن املوؤ�ص�صة اجتهت للتعاون مع القطاع اخلا�س لإن�صاء مناطق  ويبنّي 
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حرة خا�صة، حيث بلغت حوايل 40 منطقة حرة خا�صة، حتت مظلة 
قانون موؤ�ص�صة املناطق احلرة واإ�صرافها.

وي�صري قطي�صات اإىل اأن عدد املناطق احلرة العاملة حاليا يبلغ 29 
منطقة عاملة حاليا، اإىل جانب 11 اأخرى حتت الإن�صاء، مو�صحا اأن 
املناطق احلرة ذات ا�صتثمارات واأن�صطة متعددة، تعدينية ل�صناعات 
مل�صانع  واأخرى  وال�صيليكا،  وال�صلفوكيماويات  والبوتا�س  الربومني 
ومتوين  الطريان  وتدريب  الطائرات،  و�صيانة  و�صناعة  الأدوية 
الطائرات، والأ�صواق احلرة يف املطارات واحلدود واملعابر، واملدن 
والكيماويات  الألب�صة  ل�صناعة  حرة  مناطق  جانب  اإىل  الإعالمية، 

واملناطق ال�صياحية.

ويربز دور املناطق احلرة يف القت�صاد الوطني، مو�صحا اأنها وّفرت 
حوايل 24 األف فر�صة عمل، منها 15 األف يف املناطق احلرة العامة، 

و9 اآلف يف املناطق احلرة اخلا�صة.

ا�صتثمارية �صواء كانت  املناطق احلرة هي مناطق جذب  اأن  ويقول 
الدول  من  تتنوع  التي  والأجنبية،  والعربية  املحلية  الأموال  لروؤو�س 

الأمريكية والأوروبية والآ�صيوية.

�صناعات  هي  احلرة  املناطق  يف  املوجودة  ال�صناعات  اأن  وي�صيف 
ت�صديرية، بلغ عددها نحو 182 عقدا ا�صتثماريا، وهي ت�صدر اإىل 

خمتلف دول العامل مثل كندا والوليات املتحدة وا�صرتاليا.

وي�صري اإىل اأن قيمة الب�صائع الداخلة واخلارجة من املناطق احلرة 
بلغ حوايل 6ر2 مليار دينار يف عام 2007، بزيادة بلغت حوايل 300 
احلرة  املناطق  موؤ�ص�صة  اأن  مو�صحا   ،2006 عام  عن  دينار  مليون 
اخلزينة  وترفد  ونفقاتها،  اإيراداتها  تغطي  م�صتقلة  موازنة  لديها 

بالفائ�س املايل.

الناجحة  املوؤ�ص�صات  من  احلرة  املناطق  موؤ�ص�صة  قطي�صات  ويعترب 
على م�صتوى العامل العربي، �صواء من حيث الكفاءات واخلربة التي 
حجم  حيث  من  الثانية  املرتبة  يف  تاأتي  فيما  موظفوها،  بها  يتمتع 

ال�صتثمارات، بعد منطقة جبل علي احلرة يف دبي.

املوؤ�ص�صة تعنى بتطوير  اأن  امل�صتثمر، فيو�صح  الت�صهيل على  اأما عن 
حيث  الإجراءات،  يف  احلديثة  التكنولوجيا  وا�صتخدام  الإجراءات 
ي�صتطيع  خاللها  من  التي  الإلكرتونية"،  "البوابة  خدمة  تقّدم 

امل�صتثمر اجناز عمله من مكتبه.

ويف نف�س املجال، ي�صيف اأن املوؤ�ص�صة اأن�صاأت كذلك النافذة الواحدة 
يف مديرية ال�صتثمار، لخت�صار الوقت واجلهد، ف�صال عن عملها 
يف تاأهيل املوظفني من خالل خطة تدريبية، �صواء يف دورات تدريبية 

داخلية اأو خارجية.

وعن درجة الأمن يف املناطق احلرة، يو�صح مدير عام املوؤ�ص�صة اأنه 
اأمني على مدار  باإن�صاء مركز  اإجراءات الرقابة والأمن،  مت تعزيز 
اإلكرتونية  مراقبة  كامريات  تركيب  على  جار  العمل  فيما  ال�صاعة، 
ال�صتثمار  اأمن  على  للمحافظة  ال�صاعة  مدار  على  �صيطرة  وغرفة 
اأمواله  على  مطمئنا  امل�صتثمر  يكون  بحيث  احلرة،  املناطق  داخل 

وا�صتثماراته اأينما تواجد.

لال�صتثمار  العامة  للعالقات  مديرية  اإن�صاء  مت   اأنه  اإىل  وي�صري 
خطة  خالل  من  احلرة  املناطق  موؤ�ص�صة  تقوم  حيث  والرتويج، 
وملنتجاتها،  احلرة  املناطق  داخل  لال�صتثمار  بالت�صويق  ترويجية 
بالتعاون مع موؤ�ص�صة ت�صجيع ال�صتثمار، ومكاتبها املنت�صرة يف دول 
املرئي  والإعالم  الأردنية  ال�صفارات  خالل  ومن  العربي،  اخلليج 

وامل�صموع واملوؤمترات الإقليمية والدولية.

تبادلها  �صيتم  احلرة  املناطق  يف  الأردنية  التجربة  اأن  ويو�صح 
على  الإطالع  خاللها  يتم  املقبل،  اأيار  يف  يعقد  اإقليمي  موؤمتر  يف 
الأردنية،  التجربة  عر�س  مع  احلرة،  للمناطق  الناجحة  التجارب 
اإىل جانب التوقيع على اإقامة احتاد عربي للمناطق احلرة باإ�صراف 
ا�صت�صافة مقر  الأردن طرح  نية  العربية، كا�صفا عن  الدول  جامعة 

هذا الحتاد.











76

متثل دار وائل للن�صر م�صدرًا وا�صعًا من م�صادر ن�صر املعرفة والثقافة والعلم، قاطعة العهد على نف�صها بالتقيد التام بن�صر كل ما هو نافع ومفيد 
وجديد.

تاأ�ص�صت دار وائل للن�صر عام 1996وهي امتداد متوا�صل ملكتبة وائل التي اأن�صئت عام 1990، والتي �صكلت منذ ذلك احلني اإ�صهاما يرثي العلم 
واملعرفة، عرب ن�صرها جمموعة من الإ�صدارات املتميزة باأبعادها الأكادميية والعلمية والثقافية، مبا يلبي احتياجات الباحثني واملثقفني وطالبي 

العلم.

واتخذت الدار منهجًا خا�صًا بها، يو�صحه ال�صيد وائل اأبو غربية باأنه يتمثل بالتخ�ص�س بن�صر الكتاب اجلامعي والأكادميي فقط، والذي يخ�صع 
بالكتاب مادًة  بالعتناء  نف�صها عهدًا  الدار على  ن�صرها، وقد اتخذت  املنوي  الكتب  والعلماء يف نف�س تخ�ص�س  املفكرين  العديد من  لتحكيم 
ومو�صوعًا واإخراجًا و�صكاًل، وذلك بجهود ما يزيد عن األف من الأ�صاتذة حملة �صهادات الدكتوراه وعدد من العلماء والوزراء والأمناء العامني 

والق�صاة واملفكرين الأردنيني والعرب من خمتلف الدول العربية.

وتتخذ دار وائل للن�صر �صعارها )علم ينتفع به( من حديث ر�صول اهلل عليه اأف�صل ال�صالة والت�صليم ) اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإل من ثالث 
: �صدقة جارية، اأو علم ينتفع به، اأو ولد �صالح يدعو له(، فكان �صعار الدار هو )علم ينتفع به( حيث حر�صت الدار على اللتزام باأخالقيات 
هذه املهنة، والتي تعد من اأخطر واأهم املهن لأنها م�صدر وا�صع ومهم يف ن�صر املعرفة والثقافة و العلم، �صواء للدول العربية اأو الإ�صالمية على 

حد �صواء.

ومن هذا املنطلق اتخذت دار وائل للن�صر على نف�صها عهدًا بالتقيد التام بن�صر كل ما هو نافع وجديد، ويف توجه جديد تعمل الدار على احل�صول 
على اأذون من دور الن�صر العاملية لرتجمة اأمهات الكتب العلمية والأكادميية، كما حتر�س الدار على امل�صاركة الفعالة يف جميع املعار�س العربية 
والعاملية بغية ن�صر وتبادل العلم والثقافة بني خمتلف الدول العربية، حيث ت�صارك الدار باأكرث من خم�صة ع�صر معر�صًا دوليًا للكتاب يف  العام 

ومبعظم العوا�صم العربية.
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وي�صتعر�س اأبو غربية م�صرية دار وائل للن�صر منذ عام 1996، والتي �صلكت منهجًا خمتلفًا يف معايري ن�صر الكتاب العربي، فحر�صت واهتمت اأ�صد 
الهتمام بنوعية الكتاب املن�صور بحيث ي�صكل اإ�صافة نوعية للكتب املوؤلفة يف هذه املجالت، وقد بلغ اإنتاج الدار من الكتب 800 كتاب خالل 12 
عامًا، لت�صاهم يف تنمية الفكر والإبداع يف الثقافة العربي، وتكمل حلقة هامة من حلقات املكتبة العربية يف العديد من احلقول العلمية كما يف 
الإدارة، نظم املعلومات الإدارية، الت�صويق، املحا�صبة، القت�صاد، الرتبية وعلم النف�س وعلم الجتماع، الآداب واللغويات، اجلغرافيا، ال�صريعة، 

القانون، ال�صيا�صة، احلا�صوب، العلوم ، الريا�صة، ال�صياحة والفندقة، اأدب الأطفال والعديد من املو�صوعات العامة الأخرى.

اإدارة  ويت�صلح مدير عام دار وائل للن�صر باخلربة الكافية لإدارة الدار، فهو ابتداء حا�صل على البكالوريو�س من اجلامعة الأردنية تخ�ص�س 
اأعمال واقت�صاد وهو ع�صو احتاد النا�صرين الأردنيني، وع�صو احتاد النا�صرين العرب، وع�صو املجمع العربي للملكية الفكرية، وع�صو اللجنة 
العربية حلماية امللكية الفكرية يف احتاد النا�صرين العرب، وع�صو جلنة حماية امللكية الفكرية يف احتاد النا�صرين الأردنيني، وع�صو يف العديد 
من املوؤ�ص�صات و الحتادات العربية الأخرى املتخ�ص�صة ب�صناعة الكتاب، بالإ�صافة لنتخابه وممار�صته للعمل الإداري كع�صو هيئة اإدارية يف 

احتاد النا�صرين الأردنيني يف دورات �صابقة.

ويقع املقر الرئي�صي لدار وائل للن�صر يف �صارع اجلمعية العلمية امللكية مقابل البوابة ال�صمالية للجامعة الأردنية وهو ما �صهل عملية التوا�صل 
مع نخبة من الطلبة والأ�صاتذة اجلامعيني واملثقفني وعموم القراء، ويوؤكد مدير عام دار وائل للن�صر اأن ال�صتثمار يف الدار ل ميكن مقارنته 
بال�صتثمارات العقارية وال�صناعية الأخرى، ل باملردود املادي ول بحجم توفري فر�س العمل، اإمنا مردوده الأ�صا�صي هو املردود املعنوي الذي 

ي�صاهم يف حتريك عجلة البحث العلمي وهو الأهم بالن�صبة لل�صيد اأبو غربية من اأي مردود اآخر. 

وبخالف ما هو معروف عن دور الن�صر وطرق عملها التقليدية يف الت�صويق، فقد اهتمت دار وائل للن�صر- بح�صب مديرها العام اأبو غربية- بعملية 
الت�صويق اللكرتوين للكتب، من خالل املرا�صلة املكثفة لأع�صاء هيئات التدري�س والقراء ودور الن�صر يف خمتلف الدول  واجلامعات العربية وذلك 
عن طريق النرتنت اأو من خالل لقائهم باملعار�س الدولية اأو من خالل زيارات ميدانية للجامعات العربية واللتقاء باأع�صاء الهيئات التدري�صية 
لطالعهم على كل ما هو جديد، كما تقوم الدار باإدراج الكتاب على املوقع اللكرتوين اخلا�س بها www.darwael.com مرفق معه 

نبذة عن كل كتاب، ومن ثم مرا�صلة املهتمني بالكتاب واإخطارهم ب�صدوره كل ح�صب تخ�ص�صه.

اأثرت على  اأن موجه ارتفاع الأ�صعار  اأبو غربية واقع القت�صاد يف الأردن واأثره على التوزيع والت�صويق لدى دار وائل للن�صر، مو�صحًا  ويتناول 
ارتفاع تكلفة طباعة الكتاب، وتكلفة �صحنه من واإىل خارج الأردن،  اإل اإن دار وائل للن�صر ت�صامنا مع الطالب والقارئ يف اآن واحد لن تقوم برفع 
اأ�صعار كتبها يف الوقت احلايل، رغم اأن زيادة اأ�صعار الورق عامليًا، وزيادة اأ�صعار ال�صحن قد اأدت اإىل زيادة تكاليف الإنتاج بن�صبة ل تقل عن %20 
)ع�صرون باملائة(، ولكن باملقابل فاإن ا�صتمرار ارتفاع كلف الإنتاج �صيجرب يف النهاية كل النا�صرين ومالكي ال�صحف واملجالت اإىل رفع اأ�صعارها 

لتجاوز هذه الأو�صاع ال�صعبة.

ويرى اأبو غربية اأن دار وائل للن�صر لتفتح قلبها قبل عقلها لكل من اأراد اأن ي�صحح م�صرية ن�صر العلم ترى الدار اأنها لفرحة غامرة اأن تتوا�صل 
مع علماء هذه الأمة نحو ن�صر كتاب العلمي النافع، لتوطيد وتر�صيخ مفهوم )علم ينتفع به(.
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ت�صمل تاأثريات حترير اأ�صعار املحروقات معظم القطاعات التي يتكّون 
منها القت�صاد الأردين، وبداأت كرة الثلج تكرب يف تاأثريها لت�صمل يف 

اأثرها القطاع التعليمي.

وبعك�س ما يعتقد البع�س باأن ارتفاع الكلف لن ي�صمل القطاع التعليمي، 
يقول مدير عام مدار�س النظم احلديثة م�صطفى العفوري، اأن نفقات 

املدار�س �صرتتفع، و�صت�صطر املدار�س لعك�صها على ر�صوم اللتحاق بها.

فعلى �صبيل املثال، واحلديث ملدير عام مدار�س النظم احلديثة، تتجه 
املدر�صة لتطبيق براجج التعليم الإلكرتوين فيها، ومزج اأ�صاليب وو�صائل 
التعليم التقليدية مع الأ�صاليب التكنولوجية، وهذا الو�صع لن يتاأتى اإل 

برفع الر�صوم لال�صتثمار بهذه امل�صاريع.

وي�صري العفوري اإىل اأن اأثر حترير الأ�صعار قد بداأ بالفعل من قبل ثالثة 

اأ�صهر، و�صمل ذلك جميع ال�صلع وكثري من اخلدمات، فيما يتوقع اأن يوؤدي 
حترير اأ�صعار املحروقات اإىل انعدام ال�صيطرة على اأي �صلعة اأو خدمة 

با�صتثناء 10-15 �صلعة قامت احلكومة بتحديد اأ�صعارها موؤخرا.

ويو�صح اأنه وبعد زيادة احلكومة لرواتب القطاع اخلا�س ح�صب �صرائح 
املوظفني، فاإن القطاع اخلا�س �صيقوم بزيادات مماثلة ب�صكل اأو باآخر 
على رواتب موظفيه، ولكي يتم تغطية هذه الزيادات ل بد من زيادة ثمن 
ال�صلعة اأو اخلدمة واملتمثلة يف املدار�س اخلا�صة، بتكلفة التعليم وتكلفة 
اخلدمات واللوازم من قرطا�صية وكهرباء وماء وحمروقات �صواء للتدفئة 

اأو للنقل.

ويت�صاءل العفوري..هل نت�صور مقدار الزيادة يف اإنفاق هذه املوؤ�ص�صات 
لتلبية متطلباته، يف حال مل ترفع الر�صوم؟!

ولكّنه يعرب عن اأمله يف تتحّمل املدار�س اخلا�صة جزءا من هذه النفقات 
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بدل اأن تقوم بتحميلها جميعا لأولياء الأمور، واأن ل تلجاأ ل�صتغالل الو�صع 
يف و�صع هوام�س للزيادة مبالغ فيها بحجة رفع الأ�صعار.

اجلادة  الدرا�صة  القرار  واأ�صحاب  للحكومة  دعوته  العفوري  ويجدد 
ملا تقّدمه املدار�س اخلا�صة من خدمة وطنية تخفف الكثري عن كاهل 
عليها  ن�س  والتي  التعليم  م�صوؤولية  عبء  حتمل  يف  الأردنية  الدولة 
الد�صتور الأردين �صراحة، بحيث ت�صعى اجلهات املعنية للتخفيف من 
الن�صبة ال�صريبية العالية املفرو�صة على املدار�س، والتي قد تنعك�س يف 
حال تخفيفها على الأق�صاط بالإ�صافة ل�صرورة اإعفاء املواد التعليمية من 
ال�صرائب واجلمارك والتي تكون املدار�س بحاجة ما�صة اإليها للنهو�س 

بالعملية التعليمية.

وي�صيف باأنه ل يجوز حتميل احلكومة احلالية ول حتى ال�صابقة وزر عملية 
رفع الأ�صعار هذه، حيث باتت هذه احلكومات تتعامل مع اأمر واقع، داعيا 
ملحا�صبة امل�صوؤولني الذين ف�صلوا بتنفيذ ال�صرتاتيجيات والتوجيهات التي 
و�صع خطوطها الرئي�صية جاللة امللك عبداهلل الثاين، واملتمثلة ب�صرورة 

تنمية القت�صاد الوطني املعتمد اعتمادًا كليًا على م�صادرنا الذاتية.

ويت�صاءل عن م�صري هذه التوجيهات وال�صرتاتيجيات ومن قام بالتنفيذ، 
ف�صال عن ال�صتثمارات الإنتاجية، التي بذل جاللته جهدا دوؤوبا يف �صبيل 

ا�صتقطابها.

ويو�صح العفوري اأن جاللة امللك يوؤمن باأهمية ال�صتثمارات، حيث ا�صتقبل 
جاللته غري مرة م�صتثمرين و�صركات عاملية، مما يبعث ر�صالة اإىل كل 
من ت�صلموا مراكز ومنا�صب قيادية عّما اأبدعوا من قوانني وت�صريعات 
وم�صلكيات ت�صجع هوؤلء امل�صتثمرين، وعن مقدرتهم يف احلفاظ على 

امل�صتثمرين يف الأردن.

ويتوقع مدير عام مدار�س النظم احلديثة باأن حجم الزيادة التي �صتطراأ 
على كلف القطاع التعليمي �صتكون بحدود 5%-20%، ويقول اأنه يف جميع 
دول العامل وعلى اإطالقها يتم دعم املوؤ�ص�صات التعليمية اخلا�صة لي�س 
فقط باإعفائها من ال�صرائب والر�صوم ولكن مبعونات مادية �صواء نقدية 
اأو م�صتلزمات، اإل اأن املدار�س اخلا�صة يف الأردن ل حتظى باأي نوع من 
اأنواع الدعم �صواء كانت للموؤ�ص�صات اأو لالأفراد، بل تقوم املدار�س بدفع 

كافة الر�صوم وال�صرائب �صاأنها �صاأن اأي �صركة جتارية عادية.

وفيما يتعلق مبدار�س النظم احلديثة ي�صري العفوري اإىل اأن هناك توجها 
التعليم  وو�صائل  اأ�صاليب  ومزج  الإلكرتوين  التعليم  ق�صية  يف  �صريعا 
التقليدية مع الأ�صاليب التكنولوجية املتمثلة يف دعم ال�صفوف بالألواح 
الإلكرتونية واأجهزة احلا�صوب واأجهزة عر�س البيانات وتدريب كوادر 

املدر�صة على ا�صتخدام هذه الو�صائل والطرق.

ويبني اأن هناك اإجنازات كبرية حتققت يف املرحلة الثانوية حيث ح�صل 
64 طالبا وطالبة على معدلت فوق 90% فيما ح�صل على معدلت %80 

فما فوق اأكرث من 65% من طلبة املدار�س.



80



81



82

طارق ال�صريف، رجل اأعمال م�صري وم�صتثمر يف جمال اخلدمات املكتبية، اآمن اأن ال�صتثمار بالعلم، من اأرفع اأنواع ال�صتثمار.

املنت�صرة يف  العلم  املوؤ�ص�صة واحدة من منارات  لتكون  املكتبية،  للخدمات  لتاأ�صي�س موؤ�ص�صة طارق  باملبداأ، دفعه  ال�صريف  اإميان 
عّمان.

10 �صنوات خلت من ال�صتثمار يف الأردن، يقول ال�صريف، والبيئة ال�صتثمارية يف اململكة يف حت�ّصن م�صطرد، حر�س خاللها على 
التقانة يف العمل، وال�صدق يف التعامل مع الزبائن، كاأ�صا�س للنجاح.
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ويرى ال�صريف اأن الو�صع القت�صادي يف الأردن يف ازدهار ملحوظ مقارنة مع جميع الدول العربية املجاورة والأجنبية. 

هذا الو�صع حلظه عن قرب �صاحب موؤ�ص�صة طارق للخدمات املكتبية، فهو ي�صتثمر منذ 10 �صنوات يف الأردن، فعمل على تاأ�صي�س املوؤ�ص�صة، 
املعنية اخلدمات املكتبية التي تهم الباحثني والدار�صني والطلبة الذين ما زالوا على مقاعد الدرا�صة.

البيئة  وا�صحة يف خلق  كانت  الدول،  كافة  ال�صتثمارات من  الأردن وجذب  ت�صويق  الثاين يف  امللك عبداهلل  اأن جهود جاللة  ال�صريف  يقول   
ال�صتثمارية اجلاذبة، ليحتل الأردن بف�صل هذه اجلهود موقعا رئي�صيا على خارطة ال�صتثمار العاملية.

وعن املناخ ال�صتثماري يف الأردن يقول ال�صريف اأن احلكومة الأردنية تب�ّصط كافة الإجراءات اأمام امل�صتثمر العربي والأجنبي، وحتّفزه على 
التطوير والتو�صيع يف جمال ال�صتثمار دون و�صع اأي نوع من العراقيل، م�صتلهمة من روؤية جاللة امللك الداعمة لال�صتثمار.

قاعدة  لتو�صيع  له  وحافزا  للم�صتثمر،  جمديا  �صيكون  والأنظمة  القوانني  وح�صب  ال�صحيحة  بال�صورة  ا�صتغل  اإذا  ال�صتثمار  اأن  اإىل  وي�صري 
ا�صتثماراته، وبالتايل خدمة �صرائح اإ�صافية يف املجتمع.

تعمل موؤ�ص�صة طارق للخدمات املكتبية، بح�صب موؤ�ص�صها، على تقدمي كافة اخلدمات التي يحتاجها الطالب، كالت�صوير والطباعة بكافة اأنواعها 
والكتب اجلامعية املعتمدة يف منهاج اجلامعات والقرطا�صية مبختلف اأنواعها، اإ�صافة اإىل ن�صر الكتب التي تخدم فئة كبرية من املوؤلفني يف 

اإي�صال نتاجهم البحثي اإىل كافة ال�صرائح من املجتمع املحلي.

تنمية  يف  النهاية  يف  ت�صب  كونها  ال�صتثمارات،  اأنواع  اأرفع  من  الباحثني،  ومتطلبات  العلم  يف  ال�صتثمار  اأن  ال�صريف  يوؤكد  املجال  هذا  ويف 
املجتمعات، التي تعد ع�صب النمو القت�صادي يف اأي دولة.

ويو�صح اأن هذا النوع من ال�صتثمارات يحتاج اإىل خربة ومعرفة تامة، واأن لي�س مبقدور اأي �صخ�س اأن يخو�صه يف ظل وجود متطلبات اأ�صا�صية 
تنّمي روح ال�صتثمار، وجتذب اأكرب عدد من املهتمني له.

اأ�صا�صي لإجناحه،  العمل متطّلب  التقانة يف  اأن  املواعيد، مو�صحا  والدقة يف  وال�صرعة  املتطلبات، كاجلودة  بع�صا من هذه  ال�صريف  ويتناول 
واملتمثل ب�صكل كبري يف جودة الطباعة وتنفيذها يف الوقت املطلوب مع اللتزام يف املوعد املحدد مع العميل.

واإن كان عمل موؤ�ص�صة طارق للخدمات املكتبية اقت�صر يف الفرتة املا�صية على تقدمي ما يحتاجه الطالب من خدمات، اإل اأن الفرتة املقبلة 
�صت�صهد تو�صعا، وتقدمي خدمات اإ�صافية تخدم املوؤلفني.

ويو�صح ال�صريف، اأن املوؤ�ص�صة عمدت اأخريا اإىل تو�صعة ن�صاطاتها من خالل العمل كـ "دار ن�صر" بداأت باإر�صاء قواعدها يف الفرتة املا�صية.

ويقول اأن موؤ�ص�صة طارق للخدمات املكتبية تتطّلع اإىل التو�صع ب�صكل كبري يف هذا املجال، مبا يخدم �صريحة كبرية من املوؤلفني، وي�صمن اإي�صال 
جهودهم اإىل اأكرب فئة من املهتمني �صواء الباحثني اأو الدار�صني.

وي�صدد ال�صريف على اأن ارتباط ال�صتثمار بهدف اأ�صمى هو خدمة العلم، �صينعك�س يف النهاية مل�صلحة امل�صتثمر وطالب العلم، رغم �صعوبة 
املوازنة بينهما اأحيانا، وطغيان اإحداها على الأخر ، مما يحّتم العمل بكامل اجلهد للو�صول اإىل "التوازن".
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بني  الأكادميي  التمّيز  كتاب  يف  ا�صمها  حفر  من  فيالدلفيا  جامعة  متّكنت 
اجلامعات الأردنية، بف�صل ما تتمّتع به اجلامعة من مزايا بني نظرياتها من 

اجلامعات.

واملراكز  الحتادات  من  العديد  يف  بع�صويتها  اجلامعة  متّيز  على  فعالوة 
تنت�صر  التي  العامل، وامل�صاحات  الطيبة على م�صتوى  ال�صمعة  الأكادميية ذات 
 8 ت�صم  اجلامعة  فاإن  الالاأكادميية،  والأن�صطة  التدري�صية،  القاعات  عليها 
كليات حتوي 27 تخ�ص�صا، وي�صع منها العلم عرب300 ع�صو هيئة تدري�س يف 
خمتلف التخ�ص�صات العلمية واملعرفية، بطاقة ا�صتيعابية تبلغ 8 اآلف طالب 

وطالبة، فيما ت�صم عدة مراكز علم ومعرفة متميزة.

وتعمل جامعة فيالدلفيا على اإعداد الطالب ملواجهة متطلبات ال�صوق بالتميز 
الإبداع  طاقات  اإطالق  عرب  الإجناز،  يف  واملهارة  املناف�صة  على  والقدرة 
الكفاءات  ذوي  من  تدري�س  هيئة  لأع�صاء  ا�صتقطابها  خالل  من  والتحدي، 
العالية وتركيزها على املهارات اللغوية واحلو�صبة والنرتنت ومهارات التعليم 

يف كافة التخ�ص�صات املوزعة على الكليات الثماين.

كلية  اجلامعة  ت�صم  والتمري�س،  واحلقوق  ال�صيدلة  كليات  جانب  واإىل 
الآداب والفنون تخ�ص�صات اللغتني العربية والإجنليزية واآدابها، والت�صميم 
العلوم  كلية  ت�صم  فيما  اإجنليزية،  لغة  �صف  ومعلم  والداخلي  اجلرافيكي 
وامل�صرفية،  املالية  والعلوم  املحا�صبة  8 تخ�ص�صات هي  وامل�صرفية  الإدارية 
واإدارة الأعمال والت�صويق، واإدارة امل�صت�صفيات والإدارة الفندقية وال�صياحية، 

وعلم املكتبات واملعلومات، واإدارة النظم و�صبكات الأعمال.

واحلا�صوب  وامليكانيك  الكهرباء  يف  تخ�ص�صات   6 الهند�صة  كلية  وت�صم 
املعلومات  تكنولوجيا  كلية  حتتوي  كما  والعمارة،  والت�صالت  وامليكاترونك�س 
وهند�صة  احلا�صوب،  وعلم  احلا�صوبية،  املعلومات  اأنظمة  تخ�ص�صات 

الربجميات وعلم احلا�صوب التطبيقي، ونظم املعلومات الإدارية.

واإىل جانب املرافق يف الكليات املختلفة، يعمل اأع�صاء هيئة التدري�س يف �صتى 
ومتجددة،  غنية  جامعية  بيئة  وفق  واملعرفية،  العلمية  التخ�ص�صات  حقول 
توؤمن بالتفاعل املبا�صر مع الهيئة التدري�صية وحداثة املواد التعليمية واملرافق 

وال�صبكات الإلكرتونية واملختربات والن�صاطات الالمنهجية.

وو�صعت اجلامعة ن�صب اأعينها تطبيقات التكنولوجيا ملواكبة الطرق الع�صرية 
 2000 من  اأكرث  لتوفري  فيالدلفيا  جامعة  اإدارة  عمدت  حيث  التدري�س،  يف 
ات�صالتهم  فيها  الطلبة  ميار�س  اإنرتنت  حمطات  عدة  وّفرت  كما  حا�صوب، 
اإ�صافية  تدريب  برامج  عن  ف�صال  الإلكرتوين،  بريدهم  على  ومرا�صالتهم 
 )ICDL( للح�صول على ال�صهادة الدولية لقيادة احلا�صوب من اليون�صكو

.)MSCE( و�صهادة اأكادميية �صي�صكو و�صهادة مايكرو�صوفت

احلديثة  الأجهزة  ذات  املختربات  من  متطورة  مبجموعة  اجلامعة  وتزخر 
واملعدات املتنوعة وامل�صاحات الرحبة، كما متنح اجلامعة درجة البكالوري�س 
والآخر  �صباحي  اأحدهما  درا�صيني  برناجمني  وفق  التخ�ص�صات،  معظم  يف 
فيما  الإجنليزية،  واللغة  احلا�صوب  علم  يف  املاج�صتري  درجة  وتوفر  م�صائي، 

ت�صرتك بالتعّلم الإلكرتوين مع موؤ�ص�صة فينك�س يف الوليات املتحدة.

ويف بادرة تعك�س اهتمام اجلامعة بالبحث العلمي، وت�صجيعها الإبداع والبتكار، 
فقد خ�ص�صت جامعة فيالدلفيا جوائز �صنوية لأح�صن كتاب موؤلف، واأح�صن 
كتاب مرتجم، واأح�صن اخرتاع، واأح�صن برجمية حا�صوب، واأح�صن عمل فني، 

كما متتاز بعدة ن�صاطات ل منهجية.

ومتتاز جامعة فيالدلفيا اأي�صا باهتمامها بالن�صاطات الالمنهجية يف املجالت 
الريا�صية والفنية والثقافية، من خالل ال�صالت الريا�صية واملالعب، وقاعات 

املو�صيقى، والر�صم والفنون الت�صكيلية وامل�صارح املختلفة.

ǬǾǪǖƢǩƗ Ǽǝ ƷƘǮƦƢƽȃƗ

ǺǭƘǂǲǩƗ
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اأنه  على  عملها  اإىل  والأبحاث  للدرا�صات  العربية  الأهلية  املجموعة  تنظر 
ا�صتثمار يف القدرات الب�صرية، وتاأهيلها ل�صوق العمل.

والطالبات  للطلبة  الفر�س  توفري  يف  مبا�صر  ب�صكل  اخت�صا�صها  فعرب 
للتح�صيل العلمي العاملي، وتاأهيل وتدريب مهارات الطلبة باللغة الإجنليزية، 
يقول رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة �صمري اأبو ح�صان، ت�صهم املجموعة برفد 

�صوق العمل من باحتياجاته من املوؤهلني.

املكتب  ح�صان،  اأبو  بح�صب  موؤ�ص�صتني،  مظلتها  حتت  املجموعة  وت�صم 
البي�صاوي للدرا�صات والأبحاث واملركز العاملي للغات، اللذين �صاهما عرب 
الكوادر  تاأهيل  عامل  يف  رائدة  كموؤ�ص�صة  ا�صمها  حفر  يف  عمرهما  �صنوات 
اأ�صعار  بتحرير  الأخرى  ال�صتثمارات  �صاأن  �صاأنها  �صتتاأثر  لكنها  الب�صرية، 

املحروقات.

اأي جمال كان، ويخدم املواطن ب�صكل  اأي ا�صتثمار يف  اأن  اأبو ح�صان  ويرى 
املحروقات،  اأ�صعار  بتحرير  وا�صح  ب�صكل  �صيتاأثر  بحياته،  ويتعلق  خا�س، 
دولة  الأردن  واأن  خ�صو�صا  املجتمع،  يف  احلياة  جمالت  كافة  �صاأن  �صاأنه 
بالأ�صعار  احلياة"  "ع�صب  ب�صراء  وتقوم  له،  منتجة  ل  للنفط  م�صتهلكة 

العاملية.

الأمر  الأثر،  بعيدا عن هذا  يكون  لن  التعليمي،  اأن قطاع اخلدمات  ويقول 
الطالب،  فاتورة  رفع  على  التعليمية  اخلدمات  موؤ�ص�صات  �صيدفع  الذي 
نتيجة ارتفاع كلف الكهرباء واملاء واملحروقات عليها، يف ظل حترير اأ�صعار 

املحروقات وربطها بالأ�صعار العاملية.

وي�صيف مدير عام املكتب البي�صاوي ومركز اللغات العاملي اأن الزيادة التي 
و�صعتها احلكومة نتيجة ارتفاع �صعر النفط عامليا ل توازي الت�صخم املتوقع 
بعد حترير الأ�صعار، لكّن ذلك ل يعني نهاية العامل، حيث اأنه على اجلميع 
على  قدرة اخلزينة  املحنة، يف ظل عدم  �صركاء يف جتاوز هذه  يكونوا  اأن 

زيادة رواتب املوظفني بنف�س الن�صبة التي تواكب هذا احلجم من الرتفاع.

اململكة  يف  املعي�صي  امل�صتوى  تكاليف  ارتفاع  مو�صوع  ح�ّصان  اأبو  ويتناول 
اأن  ويقول  الب�صرية،  الكوادر  بتاأهيل  املتخ�ص�صة  املجموعة  نظر  من وجهة 
وموجة  عامليا،  النفط  اأ�صعار  بزيادة  مرتبط  غري  املعي�صة  تكاليف  ارتفاع 
اأن  يف  تكمن  الأ�صا�صية  امل�صكلة  اأن  بل  فح�صب،  ال�صلع  يف  الأ�صعار  ارتفاع 
العام واخلا�س  القطاعني  الإدارية يف  للوظيفة  املدى  ال�صرتاتيجية طويلة 

غري �صليمة ومبنية على قواعد غري مدرو�صة.
ويو�صح رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة الأهلية العربية للدرا�صات والأبحاث 
وحت�صري  وتاأهيل  بتدريب  معنية  موؤ�ص�صة  توجد  ل  اأنه  بقوله  الفكرة  هذه 
الأول  اليوم  منذ  عالية  بكفاءة  للعمل  وال�صابات اخلريجني حديثا  ال�صباب 
لعمله، �صواء يف القطاع اخلا�س اأو العام، مما �صينعك�س اإيجابا اأو �صلبا على 
�صّلم الرواتب الذي �صيتم تعيني فيه اخلريجني يف موؤ�ص�صات القطاعني العام 

واخلا�س على حد �صواء.

 ويقّدم اأبو ح�صان حلول لنق�س اخلريجني املوؤهلني، وذوي الرواتب املتدنّية، 
بدعوته احلكومة اإىل اإن�صاء موؤ�ص�صة تعنى بتاأهيل اخلريجني ليخو�صوا خربة 
احلياة العملية، اأو اأن تفر�س وزارة التعليم العايل على اجلامعات احلكومية 
واخلا�صة كمتطلب اأ�صا�صي للطالب يف ف�صل التخرج كور�س اأو دورة تاأهيلية 

ت�صاعده يف العمل الفعلي الذي يواجهه على اأر�س الواقع بعد التخرج.

للغات  العاملي  واملركز  للدرا�صات  البي�صاوي  املكتب  اأن  ح�صان  اأبو  ويقول 
للتح�صيل  والطالبات  للطلبة  الفر�س  توفري  يف  مبا�صر  ب�صكل  يخت�صان 
العاملية،  واجلامعات  املعاهد  اأ�صهر  ويف  التكاليف،  باأقل  العاملي  العلمي 
باللغة  الطلبة  مهارات  وتدريب  بتاأهيل  مبا�صر  ب�صكل  كذلك  يخت�س  كما 

الإجنليزية والكتابة والقراءة واملحادثة.

وعالوة على دوره يف التاأهيل، واحلديث لرئي�س املجموعة الأهلية للدرا�صات 
 )IELTS( الـ  امتحان  لعقد  معتمد  للغات  العاملي  املركز  فاإن  والأبحاث، 
من قبل املجل�س الثقايف الربيطاين، كما اأن املركز معتمد لعقد امتحان الـ 
اللغات  يف  املتخ�ص�صة  الدورات  العديد  عقده  عن  ف�صال   ،)TOEFL(
ال�صاملة،  الكمبيوتر  ودورات  القانونية،  وامل�صطلحات  والعربية  الفرن�صية 
 ،)C++( والـ )HTML( والـ ،)ICDL( واملتخ�ص�صة واملتطورة مثل الـ

وغريها من الربامج املتخ�ص�صة.

ويوؤكد اأبو ح�صان كذلك اأن املكتب البي�صاوي، ومنذ اأكرث من 17 عاما، هو 
املكتب املمثل والوكيل جلميع اجلامعات ال�صرتالية احلكومية، مو�صحا اأن 
الإتقان يف العمل، اأو�صل "املكتب البي�صاوي" للحفاظ على حق التمثيل هذا 

طول هذه الفرتة.

ǺǭƘǂǲǩƗ
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تعترب �صركة التاأمني الأردنية اأكرب �صركة يف قطاع التاأمني من حيث راأ�س 
املال، الذي يبلغ 30 مليون دينار، كما تتمّيز ب�صعة انت�صارها يف ال�صوق.

اأن  اإل  املا�صية،  ال�صنوات  النمو القت�صادي الذي حتقق خالل  ورغم 
املدير العام لل�صركة الأردنية للتاأمني عماد عبد اخلالق يرى اأن هناك 
فر�صا اقت�صادية اأكرث، مقرتحا اإن�صاء قانون ا�صتثمار جديد ع�صري 

كمطلب اأ�صا�صي لتحقيق هذا الهدف.

مو�صحا  امل�صتقبلية،  وخططها  ال�صركة  واقع  اخلالق  عبد  ويتناول 
حتقيق اأرباح بقيمة 6ر2 مليون دينار يف عام 2007، وتطّلعها ملوا�صلة 

عملها يف موقع متقّدم يف ال�صوق.

الهيكلية  ال�صيا�صات  اأن  الأردنية  التاأمني  �صركة  عام  مدير  ويقول 
و�صيا�صات القت�صاد الكلي بالإ�صافة اإىل التدفقات ال�صخمة لروؤو�س 
الأموال اإىل اململكة، لعبت دورا هامًا خالل ال�صنوات القليلة املا�صية 

يف تقوية اأداء القت�صاد الأردين.

اأ�صعار  ارتفاع  يف  املتمثلة  ال�صلبية  ال�صدمات  رغم  و  اأنه  اإىل  وي�صري 
النفط والأو�صاع الإقليمية غري امل�صتقرة، اإل اأن النمو كان ن�صطًا وظل 
الت�صخم يف م�صتويات متدنية وا�صتمر الدين العام بالرتاجع وو�صلت 

الحتياطات اإىل م�صتويات مرتفعة.

ب�صكل  ي�صري  الأردن  يف  املايل  الو�صع  حت�صن  اأن  اخلالق  عبد  ويوؤكد 
عام اإىل زيادة الإيرادات )حت�صيالت ال�صريبة العامة على املبيعات 
حيث  املحروقات  عن  الدعم  برفع  احلكومة  قرار  واإىل  والدخل(، 

عو�صت الإنفاق على النقل والأمن وعالوات الأجور.

وعن راأيه يف اأداء قطاع التاأمني، يبنّي اأن قطاع اخلدمات املالية والتاأمني 
عام  من  الأوىل  الت�صعة  الأ�صهر  خالل  مطلقة  منو  ن�صبة  اأعلى  حقق  
2007، بلغت 7ر12% وفقا للبيانات ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات 
العامة، عازيا ذلك  اإىل الهتمام املتزايد يف بور�صة عمان والقت�صاد 
الأردين ب�صكل عام، خ�صو�صًا من قبل امل�صتثمرين العرب والأجانب، 
حيث �صهدت الفرتة املا�صية دخول حمافظ ا�صتثمارية اأجنبية كبرية 

رفعت من قيمة ملكية الأجانب لالأ�صهم،.

التاأمني حتديدًا قد  ن�صاط قطاع  تو�صع  اأن  ويقول عبد اخلالق كذلك 
يعود اإىل زيادة ن�صبة الأق�صاط ب�صبب ارتفاع عدد ال�صيارات، حيث قدر 
ن�صبة الزيادة يف تاأمني ال�صيارات بـ15%، اإ�صافة اإىل التو�صع يف تاأمني 
امل�صاريع ال�صكنية والعقارية التي �صهدت مثل هذه الإمكانيات الكبرية 

النمو.

الهيكلية  البنية  تقوية  على  تاأ�صي�صها  ومنذ  داأبت  الهيئة  اأن  وي�صيف 
التناف�صية  القدرة  مفهوم  لتعزيز  وذلك  التاأمني  ل�صركات  واملالية 

ǺǭƘǂǲǩƗ
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بينها من جهة وملواجهة ما يطراأ على القطاع من م�صتجدات ت�صريعية 
واأنظمة  ت�صريعات  عدة  اأ�صدرت  حيث  اأخرى،  جهة  من  واقت�صادية 
التاأمني  �صركات  لراأ�صمال  الأدنى  احلد  نظام  منها  القطاع  لتنظيم 
وتعليمات هام�س املالءة؛  تت�صمن قدرة �صركات التاأمني على التقيد 
على  قادرة  تكون  حتى  والر�صملة  ال�صيولة  باملالءة،  املتعلقة  باملعايري 
الوفاء بالتزاماتها املادية جتاه حملة الوثائق، اأ�صحاب احلقوق العالقة 
لديها، معيدي التاأمني والو�صطاء كما اأن وجود هذه املعايري �صوف تزيد 

من ثقة امل�صاهمني العمالء بال�صركات التي ينتمون اإليها.

البيئة ال�صتثمارية يف  اإيجابيات و�صلبيات  اأبرز  ويتناول عبد اخلالق  
ت�صجع  ا�صتثمارية  بيئة  اإيجاد  من  متكن  الأردن  اأن  مو�صحا  الأردن، 
امل�صتثمرين على ال�صتثمار يف الأردن، عرب  اإيجاد ت�صريعات مالئمة 
الأحكام  تنفيذ  قانون  ال�صتثمار،  قانون  تتمثل يف  الأجنبي  للم�صتثمر 
الأجنبية وقانون الوكالء والو�صطاء التجاريني اإ�صافة اإىل عقد العديد 
من التفاقيات مع الدول املجاورة ودول العامل وخلق بنية حتتية منا�صبة 
للم�صتثمر، منها اتفاقية التجارة احلرة بني الأردن والوليات املتحدة 
والتي دخلت حيز التنفيذ يف 2001 لي�صبح الأردن رابع دولة توقعها 
عام  يف  العاملية  التجارة  منظمة  اإىل  الأردن  وان�صمام  اأمريكا،  مع 
2000، واإن�صاء املناطق التنموية اخلا�صة واملناطق احلرة التي �صمحت 
امل�صتثمرين  دور كبري يف جلب  له  كان  بها، مما  بالعمل  للم�صتثمرين 
وخلق حوافز عمل لهم ومن بينها منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة 
الر�صوم  من  باإعفاء  تتمتع  القطاعات  ومتعددة  حرة  تنموية  كمنطقة 

وخف�س لل�صريبة. 

احلرة  املناطق  يف  تقام  التي  والأجنبية  املحلية  ال�صركات  اأن  ويقول 
من  اإعفاءات  منها،  واإعفاءات  مزايا  بعدة  كذلك  تتمتع  عام  ب�صكل 
�صريبة الدخل واإعفاء الب�صائع التي يتم ا�صتريادها يف املنطقة احلرة 
واإعفاء  املبيعات  و�صريبة  ال�صترياد  ور�صوم  اجلمركية  الر�صوم  من 
راأ�س  حتويل  وحرية  والر�صوم  ال�صرائب  كافة  من  املنطقة  �صادرات 

املال امل�صتثمر والأرباح التي مت حتقيقها. 

وي�صري عبد اخلالق اإىل اأن القوانني الأردنية �صمحت بتواجد ال�صركات 
الأجنبية لال�صتثمار يف الأردن لي�س فقط يف املناطق احلرة بل اأي�صا يف 
كافة اأنحاء اململكة من خالل اإن�صاء مكاتب اإقليمية عاملة اأو غري عاملة 
لها داخل اململكة اأو ب�صراكة مع �صركات اأردنية و يف حالت ا�صتثنائية 

بتواجدها ب�صكل م�صتقل بعد ح�صولها على املوافقات الالزمة لذلك.

الت�صريعية  البيئة  لتطوير  الأردنية  التاأمني  �صركة  عام  مدير  ويدعو 
اأنه على الرغم من التطور الكبري الذي طراأ على  لال�صتثمار، ويقول 
ال�صيا�صة ال�صتثمارية يف الأردن يف ال�صنوات املا�صية، اإل اأن هناك عدة 
حماور  رئي�صية يجب اأن تتبناها اجلهات ال�صتثمارية الأردنية لتح�صني 
املناخ ال�صتثماري يف اململكة وتو�صيع قاعدته وهي و�صع م�صروع قانون 
على  واأثرها  ال�صركات  وحوكمة  و�صموًل،  تطورًا  اأكرث  جديد  ا�صتثمار 
املوؤ�ص�صية  والهيكلية  املال  راأ�س  ومو�صوع  ال�صتثماري،  الأداء  حت�صني 
لكافة الأجهزة املعنية بال�صتثمار بالإ�صافة اإىل اأهمية م�صاركة القطاع 

اخلا�س يف ت�صهيل عملية الإ�صالح ال�صتثماري وتطويره.

اأن �صايف  التاأمني الأردنية، مو�صحا  اأداء �صركة  ويتناول عبد اخلالق 
ربح ال�صركة بلغ بعد املخ�ص�صات وال�صريبة نحو 6ر2 مليون دينار يف 
عام 2007 مقابل حوايل 2ر1 مليون دينار يف عام 2006، وبلغ جمموع 
دينار  مليون  املا�صي حوايل 4ر61  العام  نهاية  ال�صركة يف  موجودات 
جمموع  بلغ  فيما   ،2006 العام  يف  دينار  مليون  8ر48  حوايل  مقابل 
حقوق امل�صاهمني يف نهاية العام املا�صي نحو 6ر35 مليون دينار مقابل 

نحو 5ر28 مليون دينار يف العام 2006.

من  �صركة  اأكرب  اأنها  بالقول  الأردنية،  التاأمني  �صركة  مزايا  ويو�صح 
حيث راأ�س املال يف �صوق التاأمني الأردين، وهي غنية عن التعريف اإذ 
اأردين، بالإ�صافة اإىل مقدرة ال�صركة  يبلغ راأ�صمالها 30 مليون دينار 
با�صتمرار  واحلر�س  الأخطار   لتفادي  متحفظة  �صيا�صة  اإتباع  على 
على اإبقاء حجم املحفظة حتت ال�صيطرة، وذلك للمعرفة امل�صبقة من 
خطورة زيادة املحفظة ع�صوائيًا، الأمر الذي يجعل هدفنا هو حتقيق 

الأرباح الإكتتابية ولي�س زيادة الإنتاج على ح�صاب النتائج. 

الفنية  للفروع  الأرباح  التميز، و�صل �صايف  نتيجة هذا  اأن  اإىل  وي�صري 
بلغت  منو  بن�صبة   ،2007 ل�صنة  اأردين  دينار  مليون  3ر3  عن  يزيد  ما 

2ر%6.

اأما اأبرز الربامج التاأمينية التي تطرحها ال�صركة، فيو�صح عبد اخلالق 
باأنها برناجما �صحتك كنز )بطاقة اخل�صومات( وبرنامج امل�صاعدة 

على الطريق الذهبي والبالتيني حيث نالت اإعجاب ور�صى زبائننا.

ويتوقع مدير عام �صركة التاأمني الأردنية ارتفاع اأق�صاط التاأمني بن�صبة 
ال�صكانية  الزيادة  ب�صبب  وذلك  �صنوات،  للخم�س  �صنويًا   %15-10
الكبرية املرتقبة يف املنطقة، وكذلك النمو القت�صادي ال�صريع وانفتاح 

الأ�صواق وزيادة الوعي التاأميني بني املواطنني.
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تتطلع �صركة التاأمني العامة العربية لال�صتفادة من النمو الذي ي�صهده قطاع التاأمني 
التاأمينية..  اأعمالها  حجم  وزيادة  ال�صركة  ن�صاطات  والعامل،بتو�صعة  الأردن  يف 
ويوؤمن يعقوب �صواحلة مدير عام ال�صركة بالتخ�ص�س،حيث يدعو �صركات التاأمني 

لال�صتثمار، ولكن مع الرتكيز على عملها الأ�صا�صي يف اأن�صطة التاأمني.

اإىل  العربية  العامة  التاأمني  �صركة  التاأمني،ونظرة  �صركات  واقع  بني  وما 
القطاع،كانت هذه املقابلة مع مدير عام �صركة التاأمني العامة العربية. ويرى 
�صواحلة اأن رفع روؤو�س اأموال �صركات التاأمني اإىل اأكرث من 8 ماليني دينار،له 
انعكا�س اإيجابي على اأداء �صركات التاأمني،اإذا كان يتما�صى مع حجم الأعمال 

ونوعية الأخطار املكتتب بها ويعزز الحتياطيات وهام�س املالءة.

لي�س  التاأمني  �صركات  بني  دمج  عمليات  ح�صول  احتمال  اأن  ويقول 
م�صتبعدا،خ�صو�صا لدى ال�صركات التي كانت ول زالت ت�صعى اإىل عملية دمج 
التحليلة  النظرة  اأن  وي�صيف  الكربى.  ال�صركات  قئات  من  �صركة  عنها  ينتج 
امل�صتقبلية ت�صتدعي من ال�صركات تطوير اأو�صاعها الفنية واملالية والإدارية،الأمر 
اأو متو�صطة  الذي يتطلب موارد كبرية قد ل تتوفر لدى �صركة واحدة �صغرية 

احلجم.

ويوؤكد اأن الدعوة اإىل الندماج يجب اأن تالقي دعما من الهيئات الرقابية،اإما 
على �صكل حوافز �صريبية اأو غري �صريبية،اإىل جانب القناعة التامة لدى جمال�س 

اإدارة ال�صركات التي تدعم هذا التوجه.

اأن  العربية  العامة  التاأمني  �صركة  عام  مدير  فيه  يرى  الذي  الوقت  ويف 
ال�صتثمارات وعوائدها عن�صر اأ�صا�صي من عنا�صر جناح اأي �صركة تاأمني،ورافد 

ǺǭƘǂǲǩƗ
لأرباحها،ومعزز لقدرتها التناف�صية،اإل اأنه يدعو للرتكيز على اأعمال التاأمني 
وحتليل خماطر ال�صتثمار وخماطر ال�صوق،مع البتعاد عن امل�صاربة يف ال�صوق 
املايل،وتوزيع ال�صتثمارات ما بني ا�صتثمارات ق�صرية الأجل،ومتو�صطة وطويلة 
الأجل،ومبا يتما�صى مع متطلبات ال�صركة امل�صتقبلية وقدرتها املالية وال�صيولة 

املتوفرة.

وي�صري �صواحلة اإىل اأن معظم �صركات التاأمني املبا�صر يف الدول العربية تعتمد 
ب�صكل كبري على �صركات الإعادة العاملية،ملا لها من مميزات وا�صحة تتمثل 
يف املالءة املالية والت�صنيف العاملي واخلربة التي بنتها هذه ال�صركات على 
الأجنبية يف جمال اخلدمات  ال�صركات  العتماد على  العقود،اإىل جانب  مر 

التاأمينية امل�صاندة كالو�صطاء والكتواريني وم�صوي اخل�صائر.

املدى  يف  العاملي  الت�صنيف  على  للح�صول  العربية  الإعادة  �صركات  ويدعو 
الق�صري لكي ت�صتطيع زيادة ح�صتها لي�س فقط من �صركات التاأمني العربية،بل 
احل�صول على ح�ص�س من ال�صركات الأجنبية،اإىل جانب تطوير وتنمية مهارات 
العاملني لديها فنيا وت�صويقيا،وا�صتقطاب كوادر موؤهلة لتتمكن ال�صركات من 
الت�صعري ب�صكل مناف�س،وا�صتيعاب مبالغ تاأمني اأعلى يف ظل مناف�صة قوية مع 
�صركات الإعادة العمالقة التي نتجت عن طريق الندماجات وال�صتحواذات 

التي ح�صلت يف �صوق الإعادة العاملي.

وعن تطلعات �صركة التاأمني العامة العربية،يقول مديرها العام اأنها تتمثل بزيادة 
اأف�صل اخلدمات التاأمينية للعمالء،وتنويع  احل�صة ال�صوقية لل�صركة،وتقدمي 
املحفظة التاأمينية وال�صتمرار يف حتمل م�صوؤولياتها جتاه املجتمع،من خالل 

ت�صجيع ودعم بع�س الن�صاطات الثقافية والإن�صانية.
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بداأت ك�صركة تاأمني متو�صطة احلجم، لكن واعدة بطموح اإدارتها التي بلغت 
بها مراتب متقدمة، يف �صوق ترتفع فيه حدة املناف�صة.

برباعة،  معها  التعامل  تتطلب  لكّنها  القول،  حيث  من  �صهلة  جناحها  اأ�صرار 
كيف ل وهي ترمي يف النهاية للح�صول على ر�صى العميل.

املا�صي،  العام  ت�صعينات  منت�صف  انطلقت  التي  للتاأمني،  العربية  املجموعة 
باتت تقارع اليوم كربى ال�صركات، بح�صب مديرها العام وجدي عبد الهادي، 

حتى باتت تلبي خمتلف احتياجات القطاعات التاأمينية واملوؤِمنني.

اأن  ويقول  للتاأمني،  العربية  املجموعة  تاريخ  با�صتعرا�س  الهادي  عبد  ويبداأ 
ملكية  يف  دينار،  ماليني   5 يبلغ  براأ�صمال   1996 عام  يف  تاأ�ص�صت  املجموعة 
تعود باأغلبيتها ل�صركة املجموعة العربية للتاأمني )ARIG( حتى عام 2004.
ل�صالح  ب�صيطة  ح�صة  بقاء  مع  اأردين  راأ�صمال  دخل   2004 عام  يف  ويتابع.. 
 10 حاليا  بلغ  حتى  تدريجيا،  بالزدياد  املال  راأ�س  بعدها  ليبداأ   ،)ARIG(

ماليني دينار.

الكاملة للعمالء بربامج  ال�صركة حري�صة على تقدمي اخلدمة  اأن  اإىل  ويوؤكد 
تاأمني ت�صمل جميع القطاعات، وتلبية كافة احتياجات املواطن.

والإجناز  املعاملة  �صدق  يف  �صعارها  هو  ال�صركة  جناح  �صر  اأن  اإىل  وي�صري 
ال�صريع، ومبا يتما�صى مع التطور ال�صريع الذي ي�صهده العامل عموما، والأردن 

على وجه اخل�صو�س.

ويقارن عبد الهادي بني الأرقام التي حققتها ال�صركة يف عام 2007 بتلك التي  
�صّجلتها يف 2006، موؤكدا اأن هذه الأرقام �صهدت حت�صنا ملحوظا بني العامني 

يف خمتلف املجالت.

بحيث   %12 مبعدل  زيادة  حتقيق  مت  التاأمني،  اأق�صاط  حيث  ويو�صح..من 
جتاوزت الـ 10 ماليني دينار، ف�صال عن حتقيق ربح ت�صغيلي بواقع 5ر1 مليون 
دينار يف 2007، مقارنة بحوايل مليون دينار للعام الذي �صبقه، وبن�صبة زيادة 

بلغت %45.

ن�صبة  حققت  ال�صركة  اأن  للتاأمني  العربية  املجموعة  �صركة  عام  مدير  ويوؤكد 
ربحية عالية من حيث الأداء ال�صتثماري العام املا�صي، حيث بلغت 700 األف 

دينار مقابل خ�صارة متحققة مبقدار 4ر1 مليون دينار لعام 2006.

اأن  يو�صح  للتاأمني،  العربية  املجموعة  ل�صركة  امل�صتقبلية  التطلعات  وب�صاأن 
ال�صركة ت�صعى اإىل موا�صلة النجاح والتقدم، عن طريق املحافظة على العمالء 
على  واحلر�س  اجلدد  العمالء  ل�صتقطاب  وعموديا  اأفقيا  والتو�صع  احلاليني 

تقدمي نف�س امل�صتوى الذي تنتهجه ال�صركة.

وي�صري اإىل اأن �صوق التاأمني الأردين ي�صهد مناف�صة حادة جدا، تتوزع بني 29 
�صركة تاأمني على ح�صة �صوقية ل تتنامى بنف�س اآلية تزايد املناف�صة.
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اإجنازه  مت  ما  على  البناء  عرب  الأردن،  يف  التاأمني  قطاع  يف  رائدة  ك�صركة  احتلتها  التي  املكانة  لتعزيز  للتاأمني  العربي  ال�صرق  �صركة  تتطلع 
والتخطيط املنهجي للم�صتقبل.

– بالتكّيف مع الظروف التي متر بال�صوق، والتي تنعك�س بالتايل على الربامج  – بح�صب مديرها العام ع�صام عبد اخلالق  وتوؤمن ال�صركة 
التاأمينية التي تقدمها.

فمع الرتفاع املتوقع يف الأ�صعار الناجمة عن حترير �صوق املحروقات يف الأردن، واحلديث لعبد اخلالق، �صرتتفع الكلف الت�صغيلية على ال�صركات 
وب�صكل اأ�صا�صي على التاأمني الإلزامي لل�صيارات، مما �صيدفع نحو ارتفاع اأ�صعار خدمات التاأمني.

يقول عبد اخلالق اأن الفرتة القادمة �صت�صهد طرح برامج تاأمينية جديدة تلبي حاجة املواطن وال�صوق مبا يخدم امل�صلحة العامة ويتنا�صب مع 
الظروف الراهنة.
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وي�صيف اأن الربامج التاأمينية املزمع طرحها تندرج مع خطة ال�صركة 
 ،%20 بن�صبة  بنحو   املقّدرة  احلالية  منّوها  ن�صبة  على  املحافظة  يف 
املتمثلة بزيادة عدد املوظفني، وفتح فروع  التو�صع  وا�صرتاتيجيتها يف 
اأخرى يف عّمان خلدمة اجلمهور يف كافة املواقع، اإىل جانب احل�صول 

على تاأمني احلياة، وتثبيت موقعها ك�صركة رائدة يف الأردن.

ويقول اأن ارتفاع اأ�صعار النفط عامليا �صينعك�س على ارتفاع اأ�صعار جميع 
ال�صلع، ومبا فيها الربامج التاأمينية وخا�صة يف التاأمني على املركبات، 
وذلك لرتفاع كلف الت�صليح والقطع من املن�صاأ، الأمر الذي �صي�صاهم 

يف رفع الكلف الت�صغيلية لل�صركات.

ال�صركات  �صتعك�صه  الكلف  يف  الرتفاع  هذا  اأن  اخلالق  عبد  وي�صيف 
على براجمها التاأمينية، لتوا�صل البتكار وتقدمي املنتجات التي تخدم 

املواطن الأردين.
اأنها  يقول  التي  ال�صحي،  التاأمني  اأ�صعار  ذلك  على  مثال  وي�صرب 
�صرتتفع خا�صة واأن امل�صت�صفيات اخلا�صة قامت برفع اأ�صعارها اعتبارا 

مطلع العام احلايل.

وي�صري على اأن ارتفاع الأ�صعار على كافة املنتجات هو ظاهرة عاملية، 
مل يكن الأردن بعيدا عنها يف ظل ارتفاع النفط وجتاوز الربميل، اإىل 

اأكرث من 100 دولر، وارتفاع اأجور العمالة.

ويقول عبد اخلالق حول الزيادة التي اأعلنتها احلكومة للمواطنني خطوة 
جيدة ولكن رمبا لن تكون كافية يف ظل حترير اأ�صعار املحروقات، التي 

تعترب حاجة ملحة للمواطنني كالكاز والغاز الديزل والبنزين.
وينبه كذلك اإىل �صرورة تكاتف اجلهود احلكومية يف مراقبة الأ�صعار 
على التجار، حتى ل تكون موجات الرفع خا�صعة لأمزجة وج�صع بع�س 
ال�صعبة  املواطن  لظروف  ملراعاة  تهدف  حكومية  كم�صووؤلية  التجار، 

حتى يت�صنى له العي�س بكرامة.

مع  �صيتكّيف  الأردين  املواطن  اأن  بالقول  اخلالق  عبد  وي�صتدرك 
الظروف الراهنة، واأنه مدرك لالرتفاع العاملي وحقيقة ارتفاع اأ�صعار 

النفط التي تتاأثر بها كافة الدول غري املنتجة للذهب الأ�صود.

�صعبة  القت�صادية  الظروف  تكون  اأن  يتوقع  اخلالق  عبد  اأن  ورغم 
ب�صبب ارتفاع الأ�صعار، ولكنه يوؤكد اأن هناك ظروفًا اقت�صادية اإيجابية 
عا�صتها يف اململكة يف ال�صنوات الأخرية، �صتخفف من تداعيات ارتفاع 

الأ�صعار.

م�صتوى  على  وخا�صة  اقت�صادية  طفرة  يف  متر  اململكة  اأن  ويقول 
حجم  وارتفاع  التحتية  البنى  يف  كال�صتثمار  ال�صخمة  امل�صاريع 
على  اأخف  الأ�صعار  ارتفاع  اأثر  من  جتعل  قد  الأجنبية،  ال�صتثمارات 

املواطن والقت�صاد الوطني.

على  الإيجابية  الظروف  تطغى  اأن  يف  اأمله  عن  اخلالق  عبد  ويعرب 
البطالة،  من  واحلد  العمل  فر�س  لتوفري  يقود  ومبا  الأ�صعار،  غالء 
وتقليل ن�صب الفقر يف اململكة، كما اأ�صار جاللة امللك يف كتاب التكليف 

ال�صامي حلكومة نادر الذهبي.

ويدعو مدير عام �صركة ال�صرق العربي للتاأمني كافة الأطراف للتعاون 
الغنم  يف  �صركاء  اجلميع  معتربا  الأ�صعار،  ارتفاع  جتاوز  �صبيل  يف 

والغرم، وكل ح�صب درجة م�صوؤوليته.
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واحد  ا�صم  وكالهما  نبيل،  منتجات  اأو  الغذائية،  لل�صناعات  النبيل 
الغذائي،  الت�صنيع  والتميز يف عامل  كاملة يف ح�صاب اجلودة  لعالمة 

بخربة متتد اإىل 60 عاما.

فال�صركة الرائدة تختار موادها الأولية وفق اأعلى املوا�صفات العاملية، 
بح�صب مديرها العام نبيل ر�ّصام، وتعتمد كذلك اأعلى درجات املهنية 

وامل�صوؤولية يف خطوط اإنتاجها الت�صعة.

اأما م�صاهتمها القت�صادية، فال تقت�صر على خلق اأكرث من 370 وظيفة، 
اأو القيمة امل�صافة لعامل الت�صنيع الغذائي يف الأردن فح�صب، بل امتد 
لدى  معتمدا  الغذائية" م�صّدرا  لل�صناعات  "النبيل  لتكون  ن�صاطها، 

العديد من دول العامل، وكربيات املطاعم العاملية، كما يقول ر�ّصام.

وي�صيف اأن اجلودة يف الت�صنيع، واحلر�س على ال�صالمة، والأمانة يف 
العمل، بالإ�صافة اإىل اختيار املواد الأولية بعناية وفق اأعلى املوا�صفات 

والتي  العذائية،  لل�صناعات  النبيل  �صركة  مييز  ما  اأهم  هي  العالية، 
منحت ال�صركة �صمعة طيبة وب�صمات وا�صحة يف ال�صوق.

تهتم  ال�صركة  اأن  بل  ر�ّصام،  يوؤكد  ذلك،  على  يقت�صر  مل  التمّيز  لكن 
�صركاء  معتربتهم  الطويلة،  اخلربة  وذات  املوؤهلة  الب�صرية،  بكوادرها 
يف العمل، وموفرة لهم كل احتياجاتهم، من الرواتب املجزية والتاأمني 
ال�صحي وال�صمان الجتماعي، حتى غدت العالقة بني جميع موظفيها 
عالقة اأ�صرية مرتابطة انعك�صت على احلر�س باأن يكون املنتج مميزا، 

وينال ر�صا ورغبة جميع الأذواق من كافة �صرائح املجتمع.

طريقة  ميزة  الغذائية  لل�صناعات  النبيل  �صركة  عام  مدير  ويتناول 
الت�صنيع، مو�صحا اأن املنتجات متر يف خطوط اآلية حديثة وفق اأعلى 
املوا�صفات، اأّهلت امل�صنع للح�صول على �صهادتي الآيزو 2000:9001 
ال�صبط احلرجة( من  ونقاط  املخاطر  والآيزو 22000 )نظام حتليل 
قبل �صركة لويدز العاملية، بالإ�صافة اإىل ح�صولها على عالمة اجلودة 

الأردنية التي ت�صمن مطابقة املنتج ملوا�صفات اجلودة الأردنية.
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م�صاحة  على  منت�صرة  اإنتاج،  خطوط   9 ي�صم  نبيل  م�صنع  اأن  ويقول 
900 مرت مربع، ت�صمل خطا ينتج جميع اللحوم املربدة مثل الرو�صتات 
اأنواع  جميع  ينتج  وخطا  وغريها،  والنقانق  واحلب�س  والدجاج  اللحم 
املتعددة  الأنواع  لت�صنيع  الكبب، وخطا  اأنواع  املح�صيات مثل خمتلف 
من الهامبورجر والكباب والكفتة، وخطا لإنتاج كل منتجات الدجاج، 
وخطا لإنتاج ال�صمبو�صك والبيتزا بكافة الأنواع والأحجام، اإىل جانب 
اأنواع  جميع  لإنتاج  وخط  اله�صة،  املعجنات  اأنواع  جميع  الإنتاج  خط 
الأكل اجلاهز ومن خمتلف الأكالت العاملية، وخط لإنتاج الأكل املربد 

واملخ�ص�س لأ�صحاب احلمية.

وفيما يتعلق بكمية الإنتاج للم�صنع، يو�صح ر�صام اأن امل�صنع ينتج ما 
يعادل 24 طنًا يوميا، يتم ت�صدير ن�صفها، فيما يبقى الن�صف الآخر 
خا�صة  منتجات  لتجهيز  عاملية  اتفاقيات  وجود  مع  املحلي،  لل�صوق 
ملطاعم عاملية، وفنادق وم�صت�صفيات، اإىل جانب جتهيز وجبات طعام 

الطائرات.

الغذائية، وفقا  اإليها �صركة نبيل لل�صناعات  التي ت�صدر  ومن الدول 
ولبنان  وم�صر  اخلليج  دول  وكافة  وا�صرتاليا  اأمريكا  العام،  ملديرها 

والعراق، و�صط توقعه بدخول الأ�صواق الأوروبية يف وقت قريب.

التفاقيات  اإىل  ال�صركة،  الت�صدير من  اإمكانيات  اإت�صاع  ر�ّصام  ويعزو 
عبداهلل  امللك  جاللة  جهود  بف�صل  الأردن،  بها  يرتبط  التي  الدولية 

الثاين، والتي �صاعدت يف و�صول املنتج الأردين اإىل ال�صوق العاملي.

ويقول اأن جميع منتجات نبيل املربدة واملجمدة خالية من اأي اإ�صافات 
�صناعية، ويتم توريدها بو�صائل نقل متخ�ص�صة، تكفل يف النهاية و�صول 
املنتج اإىل امل�صتهلك، بجودة عالية، ومب�صتوى �صحي وفق املوا�صفات 

واملقايي�س العاملية.

ويوؤكد مدير عام �صركة نبيل لل�صناعات الغذائية اأن ال�صركة �صتوا�صل 
درا�صات  على  املبنية  الت�صويقية،  الأفكار  وتطوير  حتديث  يف  ريادتها 
كافة  تالئم  التي  املنتجات  لتقدمي  النهاية  يف  تهدف  عميقة،  �صوقية 

الأذواق.

اإىل  ويتطلع  املطلوب  النجاح  اإىل  و�صل  نبيل  م�صنع  اأن  ر�ّصام  ويقول 
قاعدة من اخلربة  اإىل  امل�صتقبل، م�صتندا  وزيادة اجلودة يف  التو�صع 

تعود لـ 60 عاما يف جمال ت�صنيع اأجود املواد الغذائية.

ويو�صح اأن النجاح الذي حتقق ل يعني الوقوف عنده، بل يحّفز "نبيل 
اإىل ما حتقق،  اأو�صع، ت�صيف  لل�صناعات الغذائية" لالنتقال ملراحل 
وتر�ّصخ مكانة ال�صركة يف القت�صاد الوطني، �صواء يف توفريها لـ 370 
وظيفة لذوي الخت�صا�صات يف جمال املواد الغذائية، اأو نقل اخلربة 
العاملية اإىل ال�صوق الأردين، اأو رفع حجم ال�صادرات الوطنية، الناجمة 

عن ات�صاع قاعدة ال�صركة الت�صديرية.
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تفخر ال�صركة الوطنية للدواجن بامتالكها حلقة اإنتاج متكاملة تبداأ فيها 
الرحلة من البي�صة،وتنتهي اإىل تزويد ال�صوق باحتياجاته من الدواجن.

فال�صركة التي تزّود ال�صوق بخم�س احتياجاته من الدواجن،مل تاأل جهدا 
يف احلفاظ على م�صتوى عال من اجلودة والنظافة،يف تطوير اأ�صولها،حتى 

باتت متلك م�صلخا فريدا من نوعه على م�صتوى ال�صرق الأو�صط.

واأ�صاب منتجات ال�صركة من الدواجن ارتفاعا يف الأ�صعار �صاأنها �صاأن 
الكثري من القطاعات الأخرى،ي�صري اإليها مدير عام ال�صركة الوطنية 
للدواجن فخري اأبو �صامل،يف هذه املقابلة،تلك الأ�صباب التي عزاها اإىل 

عوامل حملية وعاملية.

يتناول اأبو �صامل مربرات ارتفاع اأ�صعار الدواجن،مو�صحا اأ�صبابه بارتفاع 
اأ�صعار الأعالف بن�صبة 100% يف عام 2007 عّما كان عليه الو�صع يف عام 

2006،حيث اأن اأكرث من 80% من كلفة الدواجن هي كلف اأعالف.

ويتابع "مل تكن اأ�صعار الأعالف هي التي ارتفعت فح�صب،بل اأن كلف 
ال�صحن ارتفعت كذلك وباأكرث من ثالثة اأ�صعاف يف ال�صنوات الثالث 
الدول  من  الطن  يف  دولرا   30 من  التكلفة  هذه  زادت  الأخرية،حيث 
امل�صّدرة )اأمريكا والربازيل والرجنتني( يف عامي 2004 و2005،لت�صبح 

الآن 100 دولر تقريبا".

اأما فيما يتعلق بارتفاع اأ�صعار النفط عامليا وم�صتقاته حمليا،فيوؤكد اأنها 
اأدت اأي�صا لرتفاع الكلف،حيث زادت تكلفة تدفئة الطري الواحد من 100 
فل�س يف املزارع النموذجية اأو ما تعرف بـ "املزارع املغلقة"،لت�صبح الآن 

200 فل�س للطري الواحد.

املحلية  الأ�صباب  اأن  للدواجن  الوطنية  لل�صركة  العام  املدير  ويخل�س 
25ر1  بني  ما  الدجاج  من  الواحد  الكيلوغرام  تكلفة  رفعت  والعاملية 
ال�صابقة  التكلفة  كان  فل�صا   850 –  800 مع  دينار،مقارنة  – 30ر1 

للكيلوغرام الواحد من اأر�س املزرعة.

وي�صتعر�س اأبو �صامل مزايا ال�صركة الوطنية للدواجن،بقول اأن ال�صركة 
مزارع  يف  التفريخ  بي�س  اإنتاج  من  تبداأ  متكاملة،  اإنتاج  بحلقة  تتمتع 
الأمهات،اإىل الفّقا�صات التي تنتج الطري ذا اليوم الواحد،الذي ير�صل 
اإىل مزارع الدجاج الالحم،حتى ي�صل وزنه اإىل احلجم املطلوب،ليتم 
التكامل  ينتهي  ول  ال�صركة.  اململوك من  امل�صلخ  اإىل  بعد  فيما  اإر�صاله 
عند ذلك،واحلديث ملدير عام ال�صركة،بل اأن ال�صركة الوطنية للدواجن 
لديها اأي�صا م�صنع لالإعالف،يقوم باإنتاج العلف النباتي اخلايل من اأي 

مدخل اإنتاج حيواين،لي�صاف اإىل �صل�صلة التكامل يف ال�صركة.

لديها  للدواجن  الوطنية  اأن  اإىل  بالإ�صارة  التكامل  عن  حديثه  ويتابع 
م�صلخ يعترب من اأحدث امل�صالخ يف الوطن العربي،وبطاقة اإنتاجية ت�صل 
اإىل 6 اآلف طري يف ال�صاعة،كما يحتوي امل�صلخ ذاته على معدات تقوم 
بنزع الأح�صاء من الدجاج ب�صكل اآيل،وتف�صلها عن ج�صد الدجاجة،دون 
اأن  حيث  النظافة  من  عالية  التلّوث،وبدرجة  من  نوع  اأي  اإحداث 
الطبية  الرقابة  اإىل 16 لرتا،مع  املياه ت�صل  الواحد من  الطري  ح�صة 
قبل  من  م�صتمر  طبي  لإ�صراف  املزارع  جميع  تخ�صع  املتوا�صلة،حيث 

اأطباء بيطريني خمت�صني.

ويوؤكد اأبو �صامل اأن ال�صركة ملتزمة مع زبائنها بتقدمي كافة اخلدمات، و توفري 
كافة الكميات املطلوبة،  م�صريا اإىل اأن اإنتاج الوطنية للدواجن ميثل حوايل 
20% من ا�صتهالك اململكة،مع اإمكانية زيادة الإنتاج ح�صب الطلب واملبيعات.

ǺǭƘǂǲǩƗ



101



102

تعترب جمموعة حجازي وغو�صة، ال�صم الأ�صهر يف الأردن يف عامل ال�صناعة 
والتجارة يف الأردن، بف�صل ما تتمتع به من قاعدة �صناعية وا�صعة �صملت 

خمتلف القطاعات.

احلمراء  واللحوم  احلية  املوا�صي  باأنواع   1985 عام  يف  بداأت  فاملجموعة   
والع�صائر  الغذائي  والت�صنيع  التجارة  لت�صمل  تتطّور  اأن  قبل  والبي�صاء، 
ال�صناعة  قطاع  يف  الرائدة  ال�صركات  �صّجل  يف  ا�صمها  حفرت  والأثاث، 

والتجارة الأردين، بح�صب رئي�س جمل�س اإدارتها ع�صام حجازي.

وقد تو�ّصعت املجموعة خالل �صنوات عملها الـ 23، وا�صتّد عودها، لتتمكن 
ال�صهرة  بنيت على  من احل�صول على وكالت عاملية مرموقة متخ�ص�صة، 
التي حققتها املجموعة يف ال�صوق، اإىل جانب "التنويع" يف عملها فتعززت 

مكانتها وقويت يف ال�صوق بح�صب حجازي.

اأن املجموعة حجازي وغو�صة ت�صم اإىل جانب نواتها �صركة  يقول حجازي 
بدر  وموؤ�ص�صة  الغذائية،  لل�صناعات  املراعي  موؤ�ص�صة  وغو�صة،  حجازي 
لل�صناعات  ال�صهد  و�صركة  العاملية،  الحتاد  ومزرعة  واللحوم،  للموا�صي 
�صركات  جانب  اإىل  والهدايا،  للمفرو�صات  ال�صرق  كنوز  و�صركة  الغذائية، 
و"ات�س/جي"  م�صر"  "انرتنا�صونال  هي  املجموعة  لن�صاط  داعمة  اأخرى 
ال�صني، و"اأجنو�س الربازيل" و"جالدينو اأرغواي" و"اإل اإ�س اإ�س ا�صرتاليا" 

و"بلو اآي�س" لل�صحن.

ويبداأ رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة بتناول ق�صة جناح املجموعة، انطالقا 
من نواتها �صركة حجازي وغو�صة بالقول اأن ال�صركة بداأت يف عام 1985 ، 
من خالل توفري كافة اأنواع املوا�صي احلية، وخمتلف اأنواع اللحوم احلمراء 
تلبي  مناف�صة،  وباأ�صعار  متمّيزة  بنوعيات  املجّمدة،  والأ�صماك  والبي�صاء 

كافة احتياجات املجتمع.

التوزيعية،  قنواتها  وات�صاع  ال�صوق،  يف  لل�صركة  القوي  الو�صع  اأن  وي�صيف 
اللحوم )الأغنام  لأنتاج  �صاعدها يف احل�صول على وكالت عاملية متميزة 
والأبقار( مثل وكالة اللحوم النيوزيلندية )ppcs(، وكذلك وكالة الأ�صماك 

الأرجنتينية لكربى ال�صركات.

ويو�صح حجازي اأن هذه املكانة دفعت ال�صركة لتخاذ جملة من الإجراءات، 
تدعم و�صعها القوي، حيث عمدت لتوفري م�صتودعات �صخمة لتخزين اللحوم 
املجمدة ب�صعة تخزينية ترتاوح ما بني )5000ـ  10000( طن يف عّمان واملنطقة 
احلرة يف العقبة والزرقاء، لدعم ن�صاطها، مع اأ�صطول حديث من ال�صيارات 

للنقل والتوزيع اإىل كافة اأنحاء اململكة.

ويتابع �صرد اإجراءات "حجازي وغو�صة"  لتعزيز ن�صاطاتها، واملتمثلة بدعم 
باأ�صعار  اللحوم  هذه  توفري  يف  والع�صكرية  املدنية  ال�صتهالكية  املوؤ�ص�صات 
منا�صبة وجودة متميزة طوال العام، مما يخدم كافة �صرائح املجتمع وحتديدًا 
هذا  وا�صعة يف  وذات خربة  مدربة  بيع  كوادر  وتوفري  املحدود،  الدخل  ذوي 

املجال، وعرب منافذ ت�صويقية ومعار�س متخ�ص�صة يف كافة املحافظات.

ويقف حجازي عند املحطة الثانية يف م�صرية املجموعة، واملتمثلة مبوؤ�ص�صة 
دعم  على  القائم  املجموعة  مبداأ  اأن  بقوله  الغذائية،  لل�صناعات  املراعي 
الن�صاط التكاملي لأعمالها، بعد القيام بدرا�صات اجلدوى ل�صناعة اللحوم، 
دفعها لتاأ�صي�س موؤ�ص�صة املراعي لل�صناعات الغذائية مع بدايات عام 1990، 
امل�صّنعة  اللحوم  اأنواع  كافة  توفري  بهدف  للمجموعة  �صناعيًا  رافدًا  لتكون 

احلمراء والبي�صاء والأ�صماء بطاقة اإنتاجية ت�صل اإىل 20 طنًا يوميا.
وت�صم ال�صركة – بح�صب رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة -  خطوط اإنتاج متعددة 
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هي اللحوم املجّمدة وامل�صّنعة، وت�صم البيف برجر والكفتة والكباب وغريها، 
واللحوم املرّبدة واملدخنة، وت�صم املرتديال وال�صجق وال�صالمي، واملعّجنات 
وت�صم �صمبو�صة خ�صار وحلمة والبيتزا، والالن�صون باأنواعه وبعبوات خمتلفة، 

كالالن�صون البقري ولن�صون دجاج مراعي، ولن�صون اأنوار القد�س.

بكربى  ال�صتعانة  مت  اأنه  بقوله  امل�صنع،  اإن�صاء  تفا�صيل  حجازي  ويتناول 
العلمية  الأ�صاليب  اأحدث  وفق  املجال،  هذا  يف  والعاملية  الدولية  ال�صركات 
والتكنوجلية، حيث مت جتهيزه مبخترب ل�صبط اجلودة والنوعية للرقابة على 
املنتوج من كافة اجلوانب، كما مت جتهيز امل�صنع بكوادر فنية وخربات متميزة 

يف هذا املجال.

ويوؤكد اأن اجلودة وال�صمعة الطيبة التي حظيت بها املوؤ�ص�صة يف ال�صوق املحلي، 
"املراعي" يف ت�صدير منتجاتها اإىل العديد من دول العامل، ومنها  جنحت 
وال�صودان واجلزائر  والعراق وم�صر  ولبنان  و�صوريا  العربي  منطقة اخلليج 

وليبيا وغينيا وا�صرتاليا ونيوزيلندا.

ويف �صعي املجموعة لتطوير ن�صاطها يف املنطقة، وتوفري املخزون الإ�صرتاتيجي 
بتاأ�صي�س  بداية عام 1995  اأنها عمدت  يقول حجازي  العام،  للمملكة طوال 
منطقة حرة خا�صة يف العقبة/القويرة بحجٍم ا�صتثمار يزيد عن 10 ماليني 

دينار.

وانطلقت "موؤ�ص�صة بدر للموا�صي واللحوم" بهدف توفري كافة اأنواع اللحوم 
احلية والطازجة واملجمدة على مدار العام، الأمر الذي �صاهم يف احلفاظ على 
توازن الأ�صعار وعدم ارتفاعها يف ال�صوق املحلي، مبا يتنا�صب مع كافة �صرائح 

املجتمع، كما اأدى امل�صروع لدعم كافة اأ�صواق املنطقة، بح�صب حجازي.

ويربز رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة مكونات موؤ�ص�صة بدر للموا�صي باللحوم، 
تنقية  وحمطة  املتطّور،  وامل�صلخ  النموذجية،  واملزارع  احلظائر  يف  واملتمثلة 
حديثة هي الأوىل يف املنطقة، وم�صنع ملعاجلة املخّلفات للحفاظ على بيئة 
العلفية،  اإنتاج اخللطات  وامل�صران، ووحدة  �صليمة، ووحدة معاجلة اجللود 
وم�صتودعات حديث لتخزين اللحوم املجمدة بكافة اأنواعها، يخدمها اأ�صطول 
واإىل كافة  املوا�صي احلية من م�صادرها  لنقل  البواخر احلديثة  �صخم من 

املنافذ الت�صويقية.

لكن املجموعة مل تقف عند كل ذلك، بل ا�صتثمرت ووّفرت فر�س عمل لأبناء 
الوطن، كما يقول حجازي، ويو�صح اأن املجموعة اأ�ص�صت كذلك مزرعة الحتاد 
العاملية، �صعيا منها لتوفري حلوم الأغنام والعجول الطازجة يف امل�صلخ التابع 
لأمانة عمان الكربى وم�صالخ املحافظات لي�صهل توفريها للراغبني يف العمل 

بهذه التجارة مبواقع منا�صبة.

و�صاأنها �صاأن باقي �صركات املجموعة، واحلديث لرئي�س جمل�س اإدارتها، فقد 
اإن�صاء  مع  والتخزينية،  الفنية  الإمكانيات  باأف�صل  الحتاد  مزرعة  جتّهزت 
معالف وم�صارب منوذجية ومعاجلة بيطرية م�صتمرة مدعمة بكفاءات مدربة 
الذي  امل�صروع  �صليمة من كافة اجلوانب، يف  للحفاظ على موا�صي  وموؤهلة، 
تبلغ طاقته ال�صتيعابية 100 األف راأ�س غنم، و10 اآلف راأ�س عجل، يف منطقة 

ال�صليل.

ولأن "التنويع" عنوان عمل املجموعة، بح�صب حجازي، فقد ارتاأت اأن يتنّوع 

ن�صاطها لي�صمل جمالت اأخرى خلدمة امل�صتهلك باأحدث اأنواع التكنولوجيا، 
�صراب  لإنتاج  والقائمة  املتخ�ص�صة  امل�صانع  اأحد  �صراء  على  اأقدمت  حيث 
ال�صعري والع�صائر وامل�صروبات الغازية مع بداية عام 2005، فكان اأن ان�صمت 

حتت مظلة املجموعة �صركة ال�صهد لل�صناعات الغذائية.

وي�صتعر�س حجازي مالمح ال�صركة اجلديدة بالقول اأن م�صنعها الواقع يف 
اجليزة يعمل بامتياز من اأكرب ال�صركات العاملية، وعلى م�صاحة تقّدر بـ 30 
دومنًا، و�صط اهتمام املجموعة منذ البداية بتطوير خطوط اإنتاجه والرقابة 
على اجلودة وتدعيمه بكوادر وخربات موؤهلة، وعينها على الأ�صواق املحلية 

والعاملية بحكم الإمكانيات الفنية الكبرية والإنتاجية املتوفرة.

وكان "التنويع" حا�صرا يف �صركة اأخرى من �صركات املجموعة، بح�صب رئي�س 
جمل�س اإدارتها، وهي �صركة كنوز ال�صرق للمفرو�صات والهدايا، مب�صاحة قدرها 
12 األف مرت مربع، ليكون معر�صها الواقع يف املدينة الريا�صية بعّمان الأكرب 

يف اململكة.

اأف�صل  لتقدمي  ديكور  ومهند�صي  فنية  بكوادر  املعر�س  تزويد  مت  اأنه  ويقول 
الت�صاميم التي تتنا�صب مع كافة الأذواق، مع مراعاة التكنولوجيا احلديثة 
واملوديالت الع�صرية وتعدد النوعيات التي تلبي احتياجات خمتلف �صرائح 

املجتمع.

م�صادر  وتعدد  لل�صركة،  واملو�صع  الدويل  الن�صاط  اأن طبيعة  ويوؤكد حجازي 
التوريد فيها، فقد اأ�ص�صت املجموعة �صركات اأخرى داعمة لن�صاطها وتقدمي 
ال�صني،  و"ات�س/جي"  م�صر"  "انرتنا�صونال  هي  للعمالء  خدمة  اأف�صل 
ا�صرتاليا" و"بلو  اإ�س  اإ�س  اأرغواي" و"اإل  الربازيل" و"جالدينو  و"اأجنو�س 
اآي�س" لل�صحن، حيث حققت هذه ال�صركات جناحات كبرية يف تطوير اأ�صلوب 

العمل واخلدمة املقدمة من كافة اجلوانب.
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اإن �صركة تاأمني القرو�س ال�صكنية "داركم" هي اأول �صركة متخ�ص�صة 
يف التاأمني على القرو�س ال�صكنية يف الأردن، وتهدف لتاأمني املوؤ�ص�صات 
ال�صكنية  للقرو�س  املقرت�صني  �صداد  الإقرا�صية  �صد  خماطر عدم 

املمنوحة لهم.
 

 10 2007براأ�صمال  عام  من  الثاين  الربع  يف  داركم  تاأ�ص�صت  وقد 
ماليني دينار اأردين، وباإ�صراف من ) �صركة كندا لالإ�صكان والتمويل 

العقاري( التابعة للحكومة الكندية.

اأما منهجية عمل "داركم"، فيلخ�صها مدير عام ال�صركة ال�صيد و�صيم 
وائل زعرب باإتاحة الفر�صة للمواطن الأردين للح�صول على م�صكنه 
والتي متتد  الأجل  �صكنية مي�صرة وطويلة  املنا�صب من خالل قرو�س 

فرتة �صدادها اإىل 30 عاما.

م�صتوى  على  نوعها  من  �صركة   اأول  هي  "داركم"  اأن  زعرب  يقول 
لتقدمي  املحلية  الإقرا�صية  للموؤ�ص�صات  املجال  �صتتيح  حيث  اململكة، 
و  اأعلى  متويل  بن�صب  ال�صباب  فئات  من  للمقرت�صني  �صكنية  قرو�س 
باأ�صعار فائدة اأقل وفرتات �صداد اأطول. وبحيث تكون النتيجة اأق�صاط 

�صهرية تعادل الإيجار.

وي�صيف اأن اأكرب امل�صاهمني يف "داركم" هم �صركة امل�صتثمرون العرب 
"تعمري"  للتعمري  الأردنية  وال�صركة   ،%)34  ( متلك  التي  املتحدون 
والتي متلك )23 ( %، وباإ�صراف من �صركة كندا لالإ�صكان والتمويل 
ال�صنوية 6 مليارات  العقاري، وهي �صركة حكومية تتجاوز تعامالتها 

دولر كندي وتاأمينات �صارية املفعول  ت�صل اإىل 200 مليار دولر.

ويوؤكد زعرب اأن البيئة ال�صتثمارية اجلاذبة التي يتمتع بها الأردن، اإىل 

املقومات  ابرز  تعد  لال�صتثمار،  املعززة  والقوانني  الت�صريعات  جانب 
ا�صتثماراتهم داخل  لإقامة  واملوؤ�ص�صون  امل�صاهمون  اعتمد عليها  التي 
اململكة م�صريا اإىل اأن ال�صركة ت�صتعني بخربات تقنية حملية واأجنبية 

عالية امل�صتوى. 

ويف ذات ال�صياق، يوؤكد اأن فكرة تاأ�صي�س ال�صركة انبثقت من الإميان 
العميق و الثابت، ب�صرورة حتقيق روؤى جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن 
التنمية  ينعمون مبنجزات  الأردنيني   احل�صني املعظم يف جعل جميع 
احلقيقية وال�صاملة، والتي ت�صعى "داركم" لإبرازها وحتقيقها ،لتعود 

بالنفع على كافة ال�صرائح يف املجتمع الأردين دون ا�صتثناء.
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اأن  "داركم" على  ال�صكنية  القرو�س  تاأمني  �صركة  عام  مدير  وي�صدد 
تنطلق  التنمية، حيث  م�صرية  فاعال يف  �صريكا  نف�صها  تعترب  ال�صركة 
يف مهمتها الأ�صا�صية اإىل تاأمني وحماية الأفراد املقرت�صني واملقر�صني 
فر�س  زيادة  اإىل  القريب  املدى  وعلى  ت�صعى  كما  �صواء،  حد  على 
يف  مبكرة،  �صن  يف  اخلا�صة  منازلهم  على  احل�صول  يف  الأردنيني 
ظل التحدي املتمثل بارتفاع متو�صط عمر الفرد الأردين القادر على 

ا�صتمالك منزله اإىل 44 عاما.

وي�صري اإىل اأن وجود �صركة تقدم خدمة التاأمني على القرو�س ال�صكنية 
وبالتايل  املال  راأ�س  للبنوك تخفي�س هام�س كفاية  يتيح  اأن  �صاأنه  من 

زيادة م�صادر الأموال املتاحة لال�صتثمار وحتقيق عوائد اأعلى.

ويوؤكد زعرب يف طرحه لأليه عمل "داركم"، على اأن ال�صركة �صت�صاهم 
يف تقليل املخاطر التي تتحملها البنوك من جهة، وتعزز فر�س ح�صول 
اأخرى، خ�صو�صا  ال�صباب على قرو�س �صكنية طويلة الأجل من جهة 
ما  اإىل  �صي�صل  الأردن  يف  ال�صكان  عدد  اأن  اإىل  ت�صري  التوقعات  اأن 
يزيد عن 6 ماليني ن�صمة عام 2010، واأكرث من 10 ماليني ن�صمة يف 
ال�صباب  من  املجتمع  �صكان  ن�صف  من  اأكرث  اأن  مبعنى   ،2034 العام 
يدعم التوجه لإن�صاء �صركة تعمل جنبا اإىل جنب مع البنوك املحلية و 

املوؤ�ص�صات الإقرا�صية يف توفري امل�صكن املنا�صب لكل مواطن.

"داركم" �صوف يكون لها  ال�صكنية  تاأمني القرو�س  اأن �صركة  ويو�صح 
دور مهم ينعك�س على املواطن وقطاع البنوك واملوؤ�ص�صات الإقرا�صية  
والقت�صاد الأردين وذلك من خالل حتقيق التنمية الجتماعية لكافة 
واملحدودة  املتو�صطة  الدخول  لذوي  املحلي، وبخا�صة  املجتمع  �صرائح 
وحت�صني الو�صع القت�صادي املحلي من خالل تخفي�س  خماطر عدم 
الإقرا�صية  املوؤ�ص�صات  اإقبال  من  يعزز  مما  ال�صكنية  القرو�س  �صداد 
على تقدمي  قرو�س �صكنية ب�صروط مي�صرة و بالنتيجة حتقيق الفائدة 

للبنوك ب�صكل خا�س واملوؤ�ص�صات الإقرا�صية ب�صكل عام.

على  قائمة  ال�صركة  ل�صيا�صة  العري�صة  اخلطوط  ان  زعرب  ويقول 
حتقيق املنفعة املتبادلة بني البنوك املحلية واملوؤ�ص�صات الإقرا�صية من 

جهة وكافة ال�صرائح املجتمع املحلي من جهة اأخرى.

التعاون مع �صركة كندا لالإ�صكان والتمويل العقاري، يرى مدير  وعن 
عام �صركة"داركم" اأن التعاون ياأتي كذلك �صمن �صيا�صة ال�صركة يف 
اإر�صاء الأ�ص�س ال�صحيحة التي متهد اأمام حتقيق حلم كل عائلة اأردنية 

بامتالك منزلها اخلا�س بها.

ويقول اأن اجلانب الكندي يدرك و "داركم" مدى اأهمية الدور الذي 
والقت�صادية يف  الجتماعية  التنمية  الإ�صكان يف حتقيق  قطاع  يلعبه 
الذي  والهام  الكبري  الدور  جيدا  الكندية  احلكومة  تعي  الأردن،كما 

يلعبه الأردن يف �صبيل تطوير احلياة الجتماعية ملواطنيه ، وكذلك يف 
تعزيز مناحي ال�صتقرار والزدهار لكافة اأرجاء املنطقة.

وي�صري اإىل اأن دخول "داركم" اإىل ال�صوق �صيعمل كذلك على التخفيف 
من اأثر تطبيق مقررات  بازل 2 والتي ومبجرد تطبيقها �صت�صعف من 

قدرة الأفراد على متلك ال�صقق ال�صكنية .

ن�صبة  على  قيود  – بو�صع  لزعرب  – وفقا    2 بازل  مقررات  وتتعلق 
انه  وحيث  ال�صكني  التمويل  لأغرا�س  البنوك  تعتمدها  التي  التمويل 
من املتعارف عليه اأن البنوك تعتمد عند منح القرو�س ال�صكنية مبلغا 
العقار وهذا طبعا للحد من  للقر�س وبن�صبة حمددة من قيمة  معينا 
وهذا   . املتعرثة  الت�صهيالت  قيمة  تقلي�س  وحماولة  التمويل  خماطر 
يعني اأن الدفعة الأوىل املطلوبة �صوف تكون مرتفعًة وت�صكل عائقا اأمام 

من يريد احل�صول على قر�س �صكني.

اإل اأن "داركم"، كما يقول مديرها العام ومن خالل الفكرة التي تقوم 
للبنوك  الفر�صة  �صتوفر   ، للبنوك  ال�صداد  بتقليل خماطر عدم  عليها 
ت�صتفيد  و�صوف  كما  املخاطر،  م�صتوى  بنف�س  اأعلى  متويل  ن�صب  ملنح 
باأنها �صتخف�س متطلبات  ال�صكنية  التاأمني على القرو�س  البنوك من 
املركزي  البنك   بداأ  والتي   2 بازل  ملقررات  تبعا  املال  راأ�س  كفاية 

بتطبيقها منذ بداية العام احلايل.

من  �صيقل�س  "داركم"،  اإن�صاء  �صيرتكه  الذي  الأثر  اأن  زعرب  ويقول 
اأبدت  العقارية،التي  ال�صركات  على   2 بازل  مقررات  تاأثريات  حجم 
تخوفها من تطبيق هذه املقررات والنعكا�صات ال�صلبية لها على قطاع 

العقار.

مقررات  مبوجب  البنوك  عمل  روؤيا  حدد  املركزي  البنك  اأن  ويو�صح 
ون�صبة  الإقرا�س  معيار  على  للتمويل  معايري  عدة  �صملت  التي  بازل2 
القرو�س  على  التامني  معيار  جانب  اإىل  العقاري،  والرهن  التمويل 
ال�صكنية حيث قام البنك املركزي ومبوجب هذه املعايري بتحديد ن�صب 

جديدة تتعلق باأوزان املخاطر الرتجيحية للتمويل العقاري.

اأقل من  البنك  املقدمة من  التمويل  ن�صبة  باأنه ويف حال كانت  ويتابع 
وفقا  البنك  لدى  ي�صنف  التمويل  هذا  فاإن   ، العقار  قيمة  80%من 
ملقررات بازل 2 بالقر�س املوؤهل  من حيث املخ�ص�صات وكفاية راأ�س 
املال ويف حال زادت ن�صبة التمويل عن 80% فان القرو�س تعترب غري 
موؤهلة، هذا الأمر �صيزيد من كلف التمويل على امل�صارف مما يوؤثر 

�صلبيا على قدرة املواطن يف احل�صول على منزل.

هذا ويوؤكد زعرب ان داركم �صوف يكون لها دور كبري يف ت�صهيل عملية 
احل�صول على القر�س ال�صكني املقدم من البنوك، الأمر الذي ي�صاعد 

ال�صباب على امتالك منزل اأحالمهم عند عمر اأقل.
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اأبدعته  ال�صياحي،  ال�صتثمار  من  عاملا  اخل�صراء،  القرية  بوابة  متثل 
املوؤ�ص�صة يف م�صاريعها املختلفة، والتي كان اآخرها م�صروع منتجع بوابة 

القرية اخل�صراء ال�صكني يف منطقة البحر امليت.

يف  واملميزة  الكبرية  وجناحاتها  خربتها،  اإىل  ا�صتندت  فاملوؤ�ص�صة 
م�صاريعها ال�صابقة، والتي حازت على ثقة العمالء، ب�صبب �صدق املعاملة 
و�صرعة الإجناز، يف امل�صاريع التي تلبي الحتياجات والرغبات لفئات 
خمتارة بعناية من املجتمع، ثم انطلقت اإىل منتجعها اجلديد بح�صب 

مديرها العام جمدي اأبو جابر.

وعلى بعد 700 مرت تقريبا من البحر امليت، يقول اأبو جابر، يقع م�صروع 
منتجع بوابة القريبة اخل�صراء ال�صكني، ليج�صد ر�صالة املوؤ�ص�صة وروؤيتها 
املنتجع  كونه  املجال،  هذا  يف  للموؤ�ص�صة  متميزا  وعنوانا  الواقع،  على 

ال�صكني الأول من نوعه يف الأردن واملنطقة.

ي�صيف اأبو جابر، اأن الأردن يزخر بالإمكانيات ال�صياحية الوا�صعة، التي 
تفتح املجال وا�صعا لال�صتثمار بها، يف ظل التنّوع باملزايا ال�صياحية يف 

اململكة، بني املواقع التاريخية والدينية والرتفيهية والعالجية.

ويبني اأن هذه الإمكانيات واكبها نه�صة اقت�صادية يف ال�صنوات الأخرية، 
جذبت اإليها ال�صتثمارات العقارية وال�صياحية من خمتلف اجلن�صيات.

ويوؤكد اأبو جابر اأن ما ا�صماه بـ "الطفرة العقارية" مل تاأت اإىل الأردن 
بعد، عازيا ذلك اإىل الفوائ�س املالية لدى امل�صتثمرين العرب، الناجمة 

عن ارتفاع اأ�صعار النفط مل�صتويات قيا�صية.

ويقول اأنه يف ظل و�صول �صعر برميل النفط اإىل حدود 100 دولر للربميل 
يف عام 2007، مع وجود املناخ ال�صتثماري اجلاذب يف الأردن، �صتدفع 

امل�صتثمرين العرب اإىل اململكة، وخا�صة يف ال�صتثمارات العقارية.

ويو�صح اأبو جابر اأن ال�صتثمارات العقارية تكون ذات درجة عالية من 
الآمن  ال�صتثماري  املناخ  مع  تزامنت  فاإذا  امل�صتثمرين،  لدى  الأمان 
الذي يت�صف به ال�صوق الأردين، فاإنه �صي�صهد نه�صة �صاملة يف ال�صنوات 

القليلة القادمة.

ويبنّي اأن ال�صوق مل ي�صل درجة الت�صّبع بعد، فهناك امل�صاحات الوا�صعة 
لال�صتثمار ال�صياحي، والأفكار املتعددة، والطلب النامي، وروؤو�س الأموال 

الباحثة عن كل ذلك.

القرية  بوابة  الت�صويق يف موؤ�ص�صة  – بح�صور مدير  اأبو جابر  ويتناول 
ال�صتثمار  غمار  املوؤ�ص�صة  دخول  – دوافع  جابر  اأبو  حممد  اخل�صراء 

ال�صياحي العقاري يف الأردن.

ويقول اأن املوؤ�ص�صة تعترب نف�صها جزءا ل يتجزاأ من موؤ�ص�صات الوطن، 
فكان ل بد اأن ت�صع ال�صتثمار يف اململكة على راأ�س اأولوياتها.

ǺǭƘǂǲǩƗ
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امللك،  روؤية جاللة  القرية اخل�صراء" اتخذت من  "بوابة  اأن  وي�صيف 
املتمثلة بالرتويج لال�صتثمار يف الأردن، نربا�صا لها للم�صي مب�صاريعها 

املتعددة يف اململكة.

ويوؤكد اأن حر�س جاللة امللك، وثقته بقدرة القت�صاد الأردين على النمو، 
وجذب روؤو�س الأموال وّلدت الدافع لدى امل�صتثمرين باأن ا�صتثمارهم يف 

الأردن، هو ا�صتثمار منا�صب يف املكان املنا�صب.

ويقول اأبو جابر، اأن ا�صتثمارات املوؤ�ص�صة واجهت يف البداية �صعوبات، 
تكون متوقعة عادة يف اأي بيئة ا�صتثمارية، كالروتني وبطء الإجراءات من 
اجلهات املختلفة، واجلدوى القت�صادية، والبحث عن التمويل املالئم، 
القرية  "بوابة  اأن  اإل  ا�صتثمار،  اأي  تواجه  التي  العوامل  من  وغريها 

اخل�صراء" متّكنت من جتاوز هذه ال�صعوبات بثقة.

وي�صيف اأن جتاوز ال�صعوبات مل يكن طموحا بحد ذاته، بل كان مرحلة 
اخل�صراء"  القرية  "بوابة  لـ  الريادة  عامل  اإىل  لالنطالق  منها،  بد  ل 
كموؤ�ص�صة نّفذت م�صاريع قوية جذبت اإليها النتباه لتكاملها وا�صتمالها 

على خدمات متعددة للمجتمع.

ويربز اأبو جابر اأحدث ا�صتثمارات املوؤ�ص�صة، املتمثلة يف منتجع بوابة القرية 
اخل�صراء ال�صكني، الذي اعتربه عالمة فارقة يف عامل ال�صتثمار ال�صياحي، 

لكونه اأول منتجع املنتجع ال�صكني الأول من نوعه يف الأردن واملنطقة.

متيز  هو  اخل�صراء  القرية  م�صروع  مييز  ما  اأهم  من  اأن  وي�صيف 
اأن ذلك  والتملك به، معتربا  امل�صروع  ا�صتفادت من  التي  ال�صخ�صيات 
عن�صرا مكّمال للم�صروع، الذي مّنت ردود فعلهم عن جودة اخلدمات 

وتكامل ميزات امل�صروع.

ا�صتثمار  اأبو جابر تفا�صيل  املوؤ�ص�صة حممد  الت�صويق يف  ويتناول مدير 
املوؤ�ص�صة اجلديدة، مو�صحا اأنه منتجع �صياحي يتكون من خم�س عمارات 
جميع  تنا�صب  عال  م�صتوى  ذات  وت�صطيبات  متنوعة  بخدمات  متتع 

الأذواق، وتليق مب�صتوى منطقة البحر امليت ال�صياحية.

ويبنّي اأن املنتجع ي�صم 107 �صقق مب�صاحات خمتلفة، تبداأ من 50 مرتا 
مربعا لل�صقة الواحدة، حيث تتكون من غرفتي نوم و�صالة ومطبخ وحمام، 

تلبي احتياجات الراغبني بالتمّلك يف املنتجع ال�صكني.

ولأن م�صاريع بوابة القرية اخل�صراء م�صهورة بتكامل خدماتها، واحلديث 
ملدير الت�صويق، فاإن منتجعها يف البحر امليت ي�صم خمتلف احتياجات 
ال�صّكان من املرافق، كامل�صابح واملطاعم واملقاهي والأ�صواق التجارية، 
والأمن اخلا�س على مدار ال�صاعة داخل املنتجع وخارجه، ف�صال عن 
وجود نهر �صناعي داخل املنتجع، �صيكون فريدا من نوعه بني ال�صتثمارات 

الأخرى يف منطقة البحر امليت.

وعن الدوافع وراء ا�صتثمار "بوابة القرية اخل�صراء" يف منطقة البحر 
امليت، يقول مدير عام ال�صركة ومدير الت�صويق فيها، اأن نق�س املنتجعات 
وامل�صاريع ال�صياحية يف خمتلف مناطق اململكة يعترب الدافع الأول وراء 
هذا ال�صتثمار، مو�صحني اأن هذا النوع من ال�صتثمارات يختلف متاما 

عن ال�صتثمارات الفندقية املنت�صرة يف خمتلف املناطق يف الأردن.

البحر  "اإحياء منطقة  بـ  اأ�صمياه  ما  امللكي على  اأن احلر�س  وي�صيفان 
امليت"، واملتمثل برعاية وت�صجيع اإقامة العديد من املنتجعات ال�صياحية 
اأعوام  العاملي مرتني كل ثالثة  هناك، وا�صت�صافة املنتدى القت�صادي 
القرية  "بوابة  للموؤمترات، حّفزت  امللك ح�صني  ق�صر  وت�صييد  هناك، 

اخل�صراء" لإقامة منتجعها الفريد هناك.

ويوؤكدان اأن هذا احلر�س جذب اأنظار العامل اإىل منطقة البحر امليت، 
فكانت ال�صتثمارات تلو ال�صتثمارات اإىل املنطقة التي اأ�صبحت وجهة 

�صياحية مهمة على اخلارطة العاملية.

اأن  الت�صويق فيها  القرية اخل�صراء" ومدير  "بوابة  ويو�صح مدير عام 
جناح ال�صتثمار يف منطقة العقبة على البحر الأحمر، كان حمّفزا كذلك 
اأمام امل�صتثمرين للتوّجه اإىل البحر امليت، وال�صتثمار يف املنطقة القريبة 
من العا�صمة، وذات الأجواء اخلالبة، وامليزة الأ�صهر عامليا كونه اأكرث 

بقعة منخف�صة على �صطح الأر�س.

ال�صاخنة  املياه  كتوفر  امليت،  البحر  يف  ال�صتثمار  مزايا  ويتناولن 
وملوحتها، واحتوائها على عنا�صر طبية خمتلفة، وطينة عالجية فريدة، 
ف�صال عن وجود "املغط�س" كموقع ديني زاد احلركة ال�صياحية اإىل تلك 

املنطقة.
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"اأهل  و�صع �صمو الأمري علي بن احل�صني حجر الأ�صا�س مل�صروع مدينة 
القاب�صة  الأردنية  تعمري  �صركة  بتطويره  تقوم  الذي  ال�صكني  العزم" 
منطقة  يف  احل�صري  والتطوير  لالإ�صكان  العامة  املوؤ�ص�صة  مع  بالتعاون 
اجليزة جنوب مطار امللكة علياء الدويل، وذلك بح�صور رئي�س الوزراء، 
املهند�س نادر الذهبي، ووزير الأ�صغال العامة والإ�صكان، املهند�س �صهل 
املجايل، ووزير الزراعة، املهند�س مزاحم املحي�صن، وعدد من املعنيني 

من القطاعني العام واخلا�س والإعالميني.

حجم  يقدر  الذي  امل�صروع  عن  موجز  �صرح  اإىل  احل�صور  وا�صتمع 
ال�صتثمار فيه بحوايل 900 مليون دولر، م�صريا من خالله رئي�س جمل�س 
املدينة  اأن  اإىل  الدحلة   خالد  املهند�س  القاب�صة  الأردنية  تعمري  اإدارة 
يزيد عن 84  ما  ت�صتوعب  �صكنية  األف وحدة  �صتحتوي على حوايل 16 
األف مواطن اأردين، موؤكدا على انه �صيتم تطوير هذه املدينة �صمن اأعلى 
املعايري العاملية لت�صمل منظومة متكاملة من املرافق اخلدمية كاملدار�س 
واملالعب  واملتنزهات  واحلدائق  الطبية  واملراكز  التجارية  واملجمعات 

ومرافق الرتفيه.

وقال الدحله اأن امل�صروع جاء ا�صتجابة للروؤية امللكية يف تاأمني امل�صكن 
املنا�صب للعائالت من ذوي الدخل املتو�صط واملحدود �صمن بيئة ح�صرية 
منوذجية. كما اأو�صح الدحلة اأنه مت اعتماد ا�صم "مدينة اأهل العزم" لهذا 
اأن كان معروفًا مبدينة اجليزة ال�صكنية لتعك�س  امل�صروع الريادي، بعد 
اأهم مكونات الثقافة الأردنية املتمثلة يف الرغبة باإحداث التنمية  اأحد 

القت�صادية.  وخ�صو�صًا  املجالت  �صتى  يف  بالأردن  والنهو�س  ال�صاملة 
م�صيفًا اإىل اأن هذا امل�صروع يعترب منوذجًا حيًا لل�صراكة احلقيقية بني 
الذي  املعلمني"  "قرى  م�صروع  جانب  اإىل  واخلا�س،  العام  القطاعني 

تقوم ال�صركة بتنفيذه بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم.

الأكرب حجما يف  الإ�صكاين  امل�صروع  ال�صكنية  العزم  اأهل  مدينة  وتعترب 
اململكة، وتقام املرحلة الأوىل للم�صروع على ما م�صاحته 3 ماليني مرت 
مربع و�صيتم اجنازها يف العام 2012.  و ت�صم املرحلة الأوىل يف امل�صروع 
15.754 األف وحدة �صكنية �صمن 1961 مبنى �صت�صتوعب اأكرث من 84 
األف ن�صمة، عرب �صبعة مناذج لوحدات �صكنية معظمها �صقق مب�صاحات  
من80 اإىل 180 مرتًا مربعًا بالإ�صافة اإىل توفر فلل مب�صاحات 315 مرت 

مربع. 

جتارية  وحدات   2010 ال�صكنية  الوحدات  جانب  اإىل  املدينة  و�صت�صم 
اإىل   100 بني  ترتاوح  مب�صاحات  ومكاتب  حمالت  بني  بالت�صاوي  تتوزع 

200 مرتًا مربعًا. 

واملتو�صط  املحدود  الدخل  ذوي  من  الأ�صر  �صريحة  امل�صروع  وي�صتهدف 
وتقدم للم�صتفيدين وحدات �صكنية باأ�صعار تف�صيلية تتوافق واإمكاناتهم 
املادية، كما يقدم حلوًل متويلية مي�صرة بالتعاون مع عدة بنوك بنظام 
الرهن  تاأمني  �صركات  خالل  من  و  والإ�صالمية،  التقليدية  القرو�س 

العقاري.
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الروؤية امللكية حتولت اإىل فعل عملي ومن ثم اإىل اإجناز حقيقي، هذا 
ما ميكن قوله عن منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة التي ا�صتطاعت 
النهو�س بتلك الروؤية وجت�صيدها واقعًا على الأر�س، يتمثل بالعديد من 

الإجنازات يف فرتة زمنية قيا�صية. 

فقد مت اإطالق منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة عام 2001 بهدف 
ل�صتقطاب  مالئمة  اأعمال  بيئة  اإيجاد  خالل  من  الروؤية  تلك  حتقيق 
لالأعمال  وجهة  اإىل  العقبة  وحتويل  واملحلية،  الأجنبية  ال�صتثمارات 
والرتفيه على م�صتوى عاملي، وتعمل منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة 
كمنطقة تنمية اقت�صادية حرة ومنخف�صة ال�صرائب متعددة القطاعات، 

حتكمها بيئة اأعمال مي�ّصرة ونظام اإداري فعال.

من  القت�صادية  املنطقة  تقدمها  التي  ال�صتثمارية  الفر�س  وتتعدد 
ال�صياحية والرتفيهية واللوج�صتيات و�صائط النقل املتعددة،  اخلدمات 
اإىل ال�صناعات اخلفيفة وال�صناعات ذات القيمة امل�صافة، فهي تقّدم 
للم�صتثمرين 375 كم2 الكثري من الفر�س ال�صتثمارية بحزم حتفيزية 

جذابة بال�صتناد اإىل اأف�صل املمار�صات الدولية وبهدف زيادة الفاعلية 
الت�صغيلية للم�صتثمرين وتلبية جميع احتياجاتهم ال�صتثمارية.

وتخ�صع منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة اإىل اأنظمة وقواعد �صلطة 
اخلدمات  تقدمي  عن  امل�صوؤولة  اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة 
البلدية وتنظيمها واإدارتها داخل منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة، 
مما يجعلها فعليًا حمطة واحدة جلميع الحتياجات ال�صتثمارية، مبا 
فيها اإ�صدار الرتاخي�س والت�صاريح و�صهادات من�صاأ وطنية وت�صاريح 

الإقامة والتاأ�صريات.

وتدار منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة من قبل �صلطة منطقة العقبة 
م�صتوى  اإىل  باملنطقة  للو�صول  ال�صلطة  اخلا�صة،تتطلع  القت�صادية 
متطور على ال�صعيد الوطني والإقليمي و العاملي وذلك من خالل التميز 
باخلدمات املقدمة ومن خالل جاهزية البنى التحتية مما �صي�صاهم على 
جذب وتنفيذ ال�صتثمارات املتنوعة ودفع عجلة القت�صاد الوطني.حيث 
بادرت ال�صلطة باعتماد خطة اإ�صرتاتيجية بعيد ة املدى )2020-2001( 

تغطي كافة الن�صاطات التنموية يف املنطقة .

ǺǭƘǂǲǩƗ



111







114

حتمل �صركة وورث الأردن املتخ�ص�صة يف ق�صم الزيوت وال�صيارات ا�صما 
عامليا، قّدمت من خالله خدماتها املحلية بطابع عاملي.

ال�صم كبري، يقول مدير عام ال�صركة يف الأردن كارم كراد�صة، ولكن اخلربة 
التي اكت�صبتها ال�صركة الأردنية اليوم، يتيح لها خدمة ال�صوق املحلي باأعلى 

درجات اجلودة.

وتواجه ال�صركة �صاأنها �صاأن معظم القطاعات القت�صادية يف الأردن موجة 
حترير اأ�صعار امل�صتقات النفطية، والذي �صيوؤدي من وجهة نظر كراد�صة اإىل 

رفع اأ�صعار املنتجات املقدمة من ال�صركة.

ويوؤكد كراد�صة اأن الظروف القت�صادية احلالية ت�صع الأردن يف موقف 
�صعب ب�صبب ارتفاع اأ�صعار النفط التي جتاوزت 100 دولر للربميل، الأمر 
ذا يوؤثر على القوة ال�صرائية للمواطن الأردين، مما دفع احلكومة اإىل زيادة 
الرواتب للموظفني حتى يت�صنى له التكيف مع متطلبات احلياة، اإىل جانب 

اإلغاء الر�صوم اجلمركية على بع�س ال�صلع.

اأن  لكن يجب  الرتفاع،  اأثر  �صتقلل من  الإجراءات احلكومية  اأن  ويقول 
ي�صاحبها مراقبة حكومية لل�صوق، لتجنب عدم ا�صتغالل بع�س التجار 

املوقف ورفع الأ�صعار.

ويدعو كراد�صة التجار للت�صرف مبواطنة وم�صوؤولية يف ق�صية الأ�صعار، 
بحيث تكون الزيادة يف الأ�صعار منطقية وح�صب ن�صبة الت�صخم، وعدم 

اللعب يف قوت املواطن.

ويقول اأن �صركة وورث الأردن املنبثقة عن �صركة وورث العاملية ومقّرها 
الرئي�صي يف اأملانيا، قامت بوقت �صابق برفع اأ�صعار منتجاتها، وبن�صب قريبة 
اأ�صعار النفط وفرق �صعر  من الواقع ومبا يتنا�صب مع حجم الزيادة يف 
�صرف اليورو، الذي يعترب العملة الرئي�صية يف م�صتوردات ال�صركة، التي 

يكون م�صدرها اأملانيا والدول الأوروبية.

والتي تدخل يف �صناعتها م�صتقات  يتعلق مبنتجات �صركة وورث  وفيما 
البرتول، يو�صح كراد�صة اأن الأ�صعار اجلديدة ملنتجاتها م�صدرها ال�صركة 
الأم، مبا يتنا�صب مع ال�صعر العاملي الذي و�صل اإليه �صعر برميل النفط، 

والزيادة يف الكلف التي ترتبت على هذا الرتفاع.

كما اجتهت �صركة وورث اإىل زيادة رواتب املوظفني مبا يتنا�صب مع هذا 
الإرتفاع باأثر رجعي من مطلع هذا العام .

من  الن�صبة  هذه  على  مقدما  احلكم  ال�صعب  من  اأن  كراد�صة  ويرى 
الزيادة، وفيما اإذا كانت منا�صبة اأم ل، لأن م�صتقات املحروقات ل تقت�صر 
ا�صتخداماتها على التدفئة فقط، بل ت�صكل عن�صرا رئي�صيا يف ال�صناعة، 
ال�صلع  مئات  ارتفاع  على  �صعرها  ارتفاع  "مت�صل�صلة" يوؤثر  �صلعة  ومتثل 

الأخرى.

ويدعو مدير عام "وورث" الأردن �صناع القرار لإعفاء ال�صلع التي تدخل يف 
حياة املواطن اليومية، مع اإعادة النظر يف دعم كافة �صرائح املجتمع، ومبا 

يخدم خمتلف الفئات، ويو�صل الدعم اإىل املواطن ولي�س ال�صلعة.

ويتابع  كراد�صة قوله اأن دعم ال�صلعة خلق العديد من الت�صّوهات يف املوازنة، 
ومل يوؤت الغر�س املطلوب منه، اإذ اأنه يطال الغني والفقري معا، يف حني اأن 
دعم املواطن ي�صل مبا�صرة اإىل امل�صتفيد، مع حتّمل ال�صرائح الجتماعية 

الأقدر على الإنفاق، لأعباء ارتفاع الأ�صعار.

ويتوقع اأن يكون املواطن الأردين واعيا ومتفهما لآثار ارتفاع اأ�صعار م�صتقات 
النفط، لكنه يحّمل املواطن يف الوقت نف�صه جزءا من امل�صوؤولية تتطّلب منه 
درجة اأعلى من الوعي، يف حتديد اأولوياته، والرت�صيد يف ا�صتهالك الطاقة، 
وتقليل ا�صتخدام ال�صلع الكمالية خ�صو�صا امل�صتوردة منها، ب�صبب اأثرها على 

رفع ن�صب الت�صخم.
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تتبواأ موؤ�ص�صة ح�صني عطية للمقاولت مكانة رائدة يف عامل الإن�صاءات يف الأردن، 
بعملها لأكرث من اأربعة عقود يف الإن�صاءات..

فمنذ اإنطالقتها يف عام 1961، وموؤ�ص�صة ح�صني عطية للمقاولت تخطو بخطوات 
واثقة يف القطاع، ب�صعارها "اإجناز العمل من اللحظة الأوىل، وت�صليمه بالوقت 

املحدد"..

يقول رئي�س جمل�س اإدارة ال�صركة ومديرها العام ح�صني عطية ان املوؤ�ص�صة تاأ�ص�صت 
ك�صركة مقاولت متخ�ص�صة يف جمال البنايات والأعمال الكهروميكانيكية، واملياه 

وت�صريف املياه، واجل�صور وغريها من الأعمال ذات العالقة.

وي�صيف اأن ال�صركة تفخر باإجنازها عرب العقود املا�صية لعدة م�صاريع وخمططات 
يف كافة اأنحاء اململكة، بجودة عالية وتوقيت منا�صب، وب�صهادة زبائن ال�صركة من 

القطاعني العام واخلا�س.

ويبني اأن اإجناز "ح�صني عطية للمقاولت" مل ياأت عبثا، بل جاء بف�صل ما تتمتع 
به ال�صركة من خربة يف جمال الإن�صاءات، ومعداتها احلديثة، ومالءتها املالية 

التي تتيح لها الدخول يف م�صاريع كربى.

"اإجناز العمل من اللحظة الأوىل، وت�صليمه بالوقت  اأن �صعار ال�صركة  ويو�صح 
املحدد"، يدفع العاملني للقيام بواجبهم بجدية، وتوفري خدمات مب�صتوى عال 

من املهنية، وباأ�صلوب وتكلفة فّعالة.

وي�صري عطية اإىل اأن عدد موظفي ال�صركة الدائمني البالغ عددهم 690 موظفا 
من الإداريني واملهند�صني والفنيني يتمتعون مب�صتوى عال من الكفاءة والدراية 
موظفني  ل�صتخدام  ال�صركة  يدفع  اأحيانا  العمل  �صغط  اأن  اإىل  لفتا  بالعمل، 

اإ�صافيني ليزيد عدد املوظفني الكلي عن 1000 موظف.

هم  الب�صرية  كوادرها  باأن  توؤمن  للمقاولت  عطية  ح�صني  موؤ�ص�صة  اأن  ويوؤكد 
راأ�صمالها الثمني، مو�صحا اأن روح الفريق الواحد هو اجلو ال�صائد بني العاملني 
من خمتلف امل�صتويات الإدارية، مما انعك�س على انخفا�س معدل دوران العاملني 
يف ال�صركة، حيث اأن ن�صبة عظمى من املوظفني م�صى على عملهم يف ال�صركة 

اأكرث من 15 �صنة.

لل�صركة،  التحتية  البنية  للمقاولت  عطية  ح�صني  موؤ�ص�صة  عام  مدير  ويتناول 
قلب  يف  التجاري  املركز  يف  الواقع  الرئي�صي  املقر  اإىل  بالإ�صافة  اأنه  مو�صحا 
و�صاحات  املغطاة  املخازن  من  مربع  مرت  األف   40 ال�صركة  لدى  فاإن  عّمان، 
للخدمات  املرافق  األف مرت مربع من  اإىل 150  بالإ�صافة  املك�صوفة،  التخزين 

وور�صات العمل.

وعن الو�صع املايل يقول اأن راأ�صمال ال�صركة امل�صرح به واملدفوع البالغ مليون 
من  غريها  مع  اأو  وحدها  كربى  مب�صاريع  الدخول  يف  ال�صركة  ي�صاعد  دينار، 
ال�صركات، م�صريا اإىل اأن ال�صركة اأظهرت خالل ال�صنوات املا�صية منوا ثابتا، 

والتزاما كبريا جتاه عمالئها واملوّردين واملوؤ�ص�صات امل�صرفية.

ال�صركة ترتبط بعالقات جيدة مع عدد كبري من املوّردين،  اأن  ويو�صح عطية 
ومزّودي اخلدمات يف ال�صوقني املحلي والعاملي.

ويوؤكد كذلك اأن املوؤ�ص�صة دخلت ب�صراكات مع العديد من ال�صركات العاملية لأداء 
م�صاريع �صخمة ذات م�صالح متبادلة، ف�صال عن اأنها ترحب بالتعاون مع �صركات 
املقاولت وال�صركات ال�صناعية واملالية يف م�صاريع تتطلب خربة وقدرات معينة، 

اأو تلك التي تتطلب متويل خارجي اأو ترخي�س معني اأو نقل خربة.

ǺǭƘǂǲǩƗ



116

بلونه الأزرق، يجوب اأ�صطول �صركة النقليات ال�صياحية الأردنية "جت" 
اإىل  وا�صال  اأخرى  اأحيان  يف  احلدود  ويجتاز  وجنوبا،  �صمال  اململكة 

عوا�صم الدول املجاورة.

ومن اأربع حافالت متخ�ص�صة بالنقل ال�صياحي.. كانت البداية قبل اإثنني 
واأربعني عاما يف القد�س، اإىل ما يزيد عن مائتي حافلة اليوم يف عّمان، 
تعمل يف جمال النقل ال�صياحي والرحالت املنتظمة..فغدت "جت" اأكرب 

�صركة يف الأردن وواحدة من اأكرب ال�صركات يف املنطقة.

ومل تقف "جت" عند ذلك، فاملحافظة على القمة اأ�صعب من الو�صول 
اإليها، كما يرى مدير عام ال�صركة مالك حداد، بل اأقدمت ال�صركة على 
التحديث والتطوير كجزء من �صيا�صتها الرامية لإثبات و�صعها يف ال�صوق، 
وتوفري خدمات متميزة يف حافالت ذات درجة عالية من الأمان، ت�صمن 

راحة الركاب.

)جت(،  الأردنية  ال�صياحية  النقليات  �صركة  تاريخ  حداد  وي�صتعر�س 
مو�صحا اأن ال�صركة تاأ�ص�س عام 1966 يف مدينة القد�س، وبا�صرت عملها 
يف عّمان عام 1973، حيث كانت متتلك اأربع حافالت فقط م�صرية على 

خطوط النقل ال�صياحي.

ويقول اأن "جت" كانت اأول �صركة يف الأردن تعمل يف جمال خدمة ال�صياح 
الوافدين اإىل اململكة، وتدّرجت بالتو�صع اإىل اأن اأ�صبح لديها الآن ما يزيد 
اأ�صطول نقل  عن 200 حافلة، لتتبواأ املرتبة الأويل كاأكرب �صركة متلك 

�صياحي ونقل ركاب يف اململكة، ومن اأكرب ال�صركات يف منطقة ال�صرق 
الأو�صط.

ويتناول حداد الجتاهات واخلطوط التي تعمل عليها "جت"، بالإ�صافة 
اأنها ت�صمل رحالت  اإىل خدمات النقل ال�صياحي املتوفرة دائما، بقوله 
خطوط  جانب  اإىل  والقاهرة،  و�صوريا  ال�صعودية  اإىل  يومية  منتظمة 
منتظمة داخلية اإىل مدينة العقبة مبعدل 20 رحلة يوميا ذهابا واإيابا، 
ورحالت منتظمة يومية اإىل مدينة البرتا ومنطقة ماعني بالإ�صافة اإىل 

خدمة �صيوف الأردن عرب ج�صر امللك ح�صني.

مبعنى اآخر، واحلديث حلداد، فاإن اأ�صطول با�صات جت يجوب اململكة 
من ال�صمال اإىل اجلنوب يوميا، وي�صل اإىل اأبرز املناطق ال�صياحية، مع 

اخرتاقه احلدود اإىل دول اجلوار ال�صقيقة.

ويقّر مدير عام ال�صركة باأهمية التطوير والتحديث يف كل القطاعات، 
جت  �صركة  اأن  بالقول  اخل�صو�س،  وجه  على  الركاب  نقل  وقطاع 
اتخذت من روؤية جاللة امللك الداعية لرفع م�صتوى اخلدمات املقّدمة، 
املميزة  البا�صات  وهي  العام  للنقل  ا�صتحداث خدمة جديدة  فقد مت 
مكاتب  افتتاح  جانب  اإىل  احليوي،  العقبة  عمان  خط  على   )VIP(

جديدة لل�صركة يف عمان.

ويتابع حداد تو�صيحًا خلطط التطوير يف )جت(، بقوله اأن ال�صركة افتتحت 
لها مكتبا يف منطقة الوحدات وماركا ال�صمالية خلدمة ركاب منطقة عمان 

ǺǭƘǂǲǩƗ
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اجلنوبية و ال�صرقية  تفعيال لوجهة النظر املتعلقة بالذهاب اإىل املواطن 
يف موقعه. ويردف قائال اأن "جت" افتتحت كذلك خطا حيويا جديدا 
اعتاد  كالتي  منتظمة  ومبواعيد  عمان،  اربد  عمان  خط  وهو  لل�صركة 
عليها املواطن من ال�صركة، وبحافالت حديثة �صياحية ت�صاهي طموحات 

املواطن بالراحة واخلدمة املميزة.

و�صملت خطة التحديث – بح�صب حداد - �صراء حافالت نوع مر�صيد�س 
خلدمة املواطن وراحته، وجتهيزها كاملة وفق املوا�صفات الفنية احلديثة 
على  حتافظ  ومبحركات  والأمان،  ال�صالمة  �صروط  اأعلى  تراعي  التي 

البيئة ح�صب املعيار الأوروبي.

اأنه مت �صراء حافالت متميزة خلدمة رجال الأعمال و�صيوف  ويو�صح 
نظام  مرة  ولأول  اإدخال  وتت�صمن  والقادة  امل�صتويات  اأعلى  من  الأردن 
ال�صتاليت على احلافلة وربطه يف �صبكة النرتنت، ومبقاعد فخمة تعادل 

الدرجة الأوىل يف الطائرات.

ويتناول مدير عام �صركة جت اأبرز ما ميّيز ال�صركة عن باقي ال�صركات 
املناف�صة يف قطاع نقل الركاب، �صواء من نوعية احلافالت واملوا�صفات 
الفنية التي تتمتع بها، حيث اأن "جت" هي الوحيدة التي متتلك حافالت 
طابقني اأوروبية ال�صنع، اإىل جانب اخلدمة املميزة، والأهم من ذلك هو 

�صعار ال�صركة يف الدفة يف املواعيد الذي منحها الثقة لدى اجلمهور.

اأما يف جمال النقل ال�صياحي، فيوؤكد حداد متّيز "جت" اأي�صا من خالل 
وجود عدة حمطات داخل اململكة خلدمة احلافالت من النواحي الفنية، 
اإىل جانب نوعية احلافالت ونظام التاأمني ال�صامل على الركاب، معتربا 

اأن ذلك عامل مهم لدى ال�صياح الأجانب و�صيوف الأردن.
ظاهرة  ال�صياحي  والنقل  الركاب  نقل  قطاع  يف  املناف�صة  اإىل  وي�صري 
�صحية، �صاهمت على الدوام يف رفع م�صتوى اخلدمات املقّدمة للرّكاب 

من املواطنني وال�صّياح، موؤكدا اأن خدمات "جت" املميزة عطت ال�صركة 
مكانة مرموقة ومميزة لدى مكاتب ال�صياحة العربية والأجنبية، وعززت 

ثقة املواطن بخدماتها.

من  غريها  مع  "جت"  تقّدمها  التي  اخلدمات  اأ�صعار  مقارنة  وعن 
هي  اخلدمات،  من  نوعني  بني  ال�صركة  عام  مدير  يف�صل  ال�صركات، 

خدمة النقل الدويل والداخلي، وخدمة النقل ال�صياحي.

اأما خدمة النقل الدويل والداخلي، فيو�صح حداد اأن وزارة النقل ممثلة 
بالن�صبة  اأما  النقل،  اأ�صعار  حتدد  التي  هي  النقل  قطاع  تنظيم  بهيئة 
للنقل ال�صياحي فاإن ذلك يعتمد على التفاقيات مع املكاتب ال�صياحية، 
حيث تكون مدة التفاقية عامًا واحدًا على الأقل، وذلك للم�صاعدة على 
ا�صتقرار �صعر النقل ال�صياحي، حيث اأن الأفواج ال�صياحية يتم الرتتيب 

لقدومها قبل مدة ل تقل عن 3 اأ�صهر.

ومن ثوابت ا�صرتاتيجية �صركة جت برف�س التعامل مع ال�صائح الأجنبي 
الفر�صة  لإعطاء  اأردين،  و�صفر  �صياحة  وكيل  طريق  عن  بل  مبا�صرة، 
للوكالء املحليني بامل�صاركة بهام�س من الربح، نظري تعاقدهم مع الأفواج 

ال�صياحية الأجنبية.
بدوره يعترب م�صاعد املدير العام خلدون الديري �صركة جت الأوىل بني 
مناف�صيها وذلك ح�صب اإح�صائيات وزارة ال�صياحة والآثار يف نقل ال�صياح 

الأجانب والعرب والتجوال بهم داخل وخارج اململكة.
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ويو�صح اأن الإح�صائيات ت�صري اإىل اأن "جت" قامت بنقل حوايل 45% من 
اإجمايل اأعداد املجموعات ال�صياحية التي زارت الأردن عام 2007، مما 

يو�صح بال �صك علو كعب �صركة جت بني نظرياتها يف القطاع.

ويقول الديري اأن ارتفاع معدل اإ�صغال حافالت ال�صركة اليومي يف العام 
املا�صي اإىل ما ن�صبته 75%، ي�صري بال �صك اإىل جناعة خطط ال�صركة 

الت�صويقية والإدارية من جهة، وثقة املواطنني ب�صركة جت.

وي�صيف م�صاعد املدير العام اأن "جت" ت�صاهم بنقل عدد من احلجاج 
واملعتمرين من فل�صطينيي الداخل، مو�صحا اأنه كان لل�صركة باع طويل يف 

هذا املجال.

ومع دخول �صركات لتاأجري احلافالت للخدمة يف القطاع، وظهور بع�س 
عمليات امل�صاربة يف الأ�صعار – واحلديث للديري – فقد ارتاأت "جت" 
اإف�صاح املجال لهذه ال�صركات، ومت�صيا مع قانون املناف�صة ومنع الحتكار، مع 

تركيز "جت" على الهتمام بتوفري خدمة نقل املجموعات ال�صياحية.

ويتوقع الديري اأن ينعك�س حترير اأ�صعار املحروقات على اأداء �صركات نقل 
الركاب والنقل ال�صياحي ب�صكل عام.

ويقول اأن ارتفاع اأ�صعار املحروقات �صينجم عنه التاأثري وب�صكل ملمو�س على 
الكلفة الت�صغيلية للحافالت، مو�صحا اأن املحروقات ت�صكل ما ن�صبته %25-

30% من كلف امل�صّغلني، مما �صينعك�س بدوره على رفع الت�صعرية اخلا�صة 
باملجموعات ال�صياحية.

وي�صدد الديري اأن ارتفاع اأ�صعار املحروقات حمليا لن يكون ال�صبب الوحيد 
لرتفاع الكلف، بل اأن ارتفاع اأ�صعار النفط عامليا، وموجة الرتفاع املرافقة 
لذلك يف اأ�صعار املواد وال�صلع امل�صتوردة كقطع الغيار والزيوت، �صتكون اأي�صا 

�صبب يف ارتفاع الكلف.
اأما ال�صبب الآخر وراء ارتفاع الكلف، فاأ�صبابه ترتبط بتاأمني م�صتوى معي�صي 

جّيد ملوظفيها، ين�صجم و�صيا�صة احلكومة يف رفع الرواتب وحت�صني امل�صتوى 
املعي�صي للمواطنني، وذلك برفع اأجور ورواتب الكوادر العاملة يف جت. 
حيث اأن جمل�س اإدارة ال�صركة قد قرر منح ن�صبة 20% زيادة على رواتب 

موظفيها.

ويف هذا ال�صدد يوؤكد الديري، اأن الكوادر الب�صرية جزء ل يتجزاأ من اأ�صول 
ال�صركة التي تفخر بهم جت، والذين �صاهموا بولئهم وارتفاع انتاجيتهم يف 

الرتقاء مب�صتوى ال�صركة بني نظرياتها من ال�صركات يف القطاع.
وعن التطلعات امل�صتقبلية لـ "جت"، يو�صح الديري اأن ال�صركة اأخذت على 
عاتقها اللتزام بتقدمي املزيد من اخلدمات املميزة واملبتكرة والرفاهية يف 

جمال النقل �صواء للركاب اأو لل�صياحي.

ووفق هذا املبداأ، يبنّي م�صاعد املدير العام ل�صركة جت اأن ال�صركة �صتعمل 
على فتح مكاتب يف عمان الغربية خلدمة املواطنني بنوعية مميزة من 

احلافالت اإىل العقبة واربد.

للمواطنني  ت�صجيعية  حوافز  تقدمي  تدر�س  "جت"  اأن  الديري  ويعلن 
كال�صرتاك ال�صهري، اأو منحهم هدايا عينية، تطبيقا ملفهوم "ولء الزبائن" 

الذين تفخر "جت" بثقتهم فيها طوال �صنوات عملها.

ويوؤكد اأن رواد �صركة جت من كافة �صرائح املجتمع، فالطالب واملوظف 
والعامل وال�صغري والكبري ي�صتعمل خدمات "جت"، التي ل متيز اأي �صريحة 

عن اأخرى، فالكل �صركاء يف النجاح.
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بهذه  �صيتاأثر  والذي   ، اململكة  يف  الرائدة  الفنادق  اأحد  بالزا  كراون  فندق 
الإرتفاعات ، وملديره العام اأ�صامة م�صعود وجهة نظر يف ذلك ،  تناولها يف هذه 
املقابلة ، وموؤكدا فيها اأن الفندق ي�صري يف خطة التحديث ، لت�صفي اخلطة على 

فندق كراون بالزا �صورة جميلة تربز يف متوز املقبل 0

يبداأ م�صعود حديثه بتبيان اأثر حترير اأ�صعار املحروقات على القطاع ال�صياحي، 
وبالتاأكيد على اأن اإرتفاع اأ�صعار النفط عامليا واملحروقات حمليا ، اىل جانب 

اإرتفاع اأ�صعار الكهرباء واملاء والغاز ، تلقي بظاللها على قطاع ال�صياحة 0

ويو�صح اأن هذه العوامل �صتدفع القطاع ال�صياحي نحو زيادة اأ�صعار خدماته 
املقدمة متا�صيا مع الو�صع العام ، اىل جانب زيادة الرواتب للعاملني يف هذا 
القطاع حيث كان اأول فندق باململكة قام بزيادة املوظفني بنف�س املقدار التي 
اأو�صت به احلكومة الر�صيدة ح�صب التوجيهات امللكية ، حيث تتطلب الفنادق 
تغطية امل�صاريف التي جنمت نتيجة الإرتفاع يف الكلف ، ف�صال عن حاجتها 

اىل التحديث متا�صيا مع املتطلبات العاملية0

لكن مدير عام فندق كراون بالزا يوؤكد اأن اإدارة الفندق �صاأنها �صاأن اإدارات 
الفنادق الأخرى يف اململكة ، �صرتفع الأ�صعار بن�صب معقولة ، لتغطية بع�س من 
التكاليف التي اإرتفعت لأ�صباب عدة ، لفتا اىل الزائر �صيتقبل هذا الإرتفاع 
ان   ، الأردن  على  مقت�صرة  لي�صت  عاملية  اإرتفاعات  �صل�صلة  من  جزءًا  كونه 
الأ�صعار الدارجة يف الأردن تعد معقولة وتناف�صية واأقل من الأ�صعار املتعارف 
عليها يف الدول املجاورة  وت�صمح الأ�صعار العاملية برفع اأ�صعارنا اأ�صوة مبدن 

الدول املجاورة 0
وي�صدد على ان فندق كراون بالزا ما�س يف تنفيذ اخلطة ال�صاملة لتجديد جميع 
مرافقه ، من قاعات اإجتماعات وحفالت ومطاعم وغرف نزلء وردهة الفندق 

)اللوبي( ، وبدعم من مالك الفندق املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الإجتماعي0

واملتوقع   ، املا�صي  اأيلول  منذ  الفندق  ي�صهدها  التي  التحديث  ويتناول خطة 
انتهاوؤها يف متوز من العام احلايل ، مو�صحا انها ت�صمل زيادة حجم ردهة 
الفندق ، مع اإ�صافة مطعم جديد ، وجتديد غرف الفندق البالغ عددها 280 

غرفة على مرحلتني 0 

وي�صري اىل اأن عمليات التجديد يف �صاحات فندق كراون بالزا اخلارجية انتهت 
، مع حتديث جميع مطابخ  اأ�صوار ومواقف �صيارات جديدة  بناء  ، حيث مت 
الفندق ، وجتديد املطعم احللبي باإطاللة جميلة ، والإنتهاء كذلك من اإ�صافة 

مطعم جديد هو مطعم اجلاردينو للماأكولت اليطالية0 

ويوؤكد يل ان الفندق ب�صدد تقدمي املزيد من اخلدمة املميزة ل�صيوفه من اأجل 
رفع �صاأن القطاع ال�صياحي يف اململكة بني دول اجلوار ، مع حر�صه على تطوير 

الإن�صان جنبا اىل جنب مع خطط التحديث 0 

ويقول م�صعود ان اإدارة فندق كراون بالزا حتر�س على تدريب الكوادر الفنية 
الأردنية يف جميع اأق�صام الفندق ، لرفع كفاءتهم ، ومبا ي�صمن تقدمي امل�صتوى 

الذي تطمح اليه الإدارة ، ومبا يلبي رغبة جميع النزلء 0 

ǺǭƘǂǲǩƗ
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متثل ال�صركة الأردنية لال�صتثمار والنقل ال�صياحي "األفا" منوذجا رائدا 
يف ال�صتثمار بقطاع النقل ال�صياحي القائم على ال�صراكة يف التنمية،ل 

ال�صتثمار جلني الأموال..

من  عاما   13 رحلة  ال�صركة  اأهلها"،مت�صي  "للفخامة  �صعار  فتحت 
ال�صراكة يف التنمية القت�صادية،كما اأراد جاللة امللك عبداهلل الثاين 

لال�صتثمار اأن يكون،بح�صب مديرها العام �صفيق احلايك..

وخالل هذه الرحلة،�صاعفت ال�صركة من اأ�صطولها كما،وداأبت على اختيار 
حافالته وفق اأرقى املوا�صفات العاملية،لتحتل اليوم مكانة رائدة،،اأهلتها 
قطاع  دخلها،ورفد  م�صدر  وزيادة  ا�صتثماراتها  تنويع  على  تعمل  لأن 
النقل ال�صياحي باخلدمات واخلربات الالزمة،لإميانها باأن "الأمن على 

الطريق" هو جّل ما ي�صعى اإليه القطاع..

يقول احلايك اأن �صركة األفا تاأ�ص�صت اأواخر عام 1994،وبا�صرت عملها 
منت�صف العام التايل،بامتالكها اأ�صطول مكونا من 70 حافلة من خمتلف 
الأحجام،وذات املوا�صفات ال�صياحية العاملية وعالية اجلودة واخلدمات 

التي ترتقي للم�صتوى الذي يتطلع اإليه ال�صياح من خمتلف اجلن�صيات.
وي�صيف اأن ال�صركة بنت خالل ال�صنوات التي تلت �صنة النطالق يف تطوير 

نف�صها تدريجيا،حتى اأ�صبحت اليوم متتلك اأ�صطول نقل كبريًا ي�صل اإىل 
140 حافلة من خمتلف الأحجام واملوا�صفات ال�صياحية العاملية.

والنقل  لال�صتثمار  الأردنية  ال�صركة  لدى  ميزة  اإىل  وي�صري 
 SCANIA( نوع  من  حافالت  متتلك  �صركة  اأول  كونها  ال�صياحي،يف 
متتاز  ال�صنع،والتي  الأ�صل،اإ�صبانية  �صويدية  IRIZAR(،احلافالت 
باأرقى امل�صتويات العاملية،من حيث املقاعد وال�صالمة العامة التي تتمتع 

بها احلافلة،والتي هي حمط اهتمام ال�صائح.

مر�صيد�س  نوع  من  كذلك حافالت  ي�صم  ال�صركة  اأ�صطول  اأن  ويو�صح 
رغبات  تلبي  التي  العاملية  ال�صياحية  املوا�صفات  ذات   ،350 توريرفو 

وطموحات ال�صياح.

ويبني اأن فرتة اإن�صاء ال�صركة جاءت يف وقت تعّط�س ال�صوق للمناف�صة 
والنقل  الأردنية لال�صتثمار  ال�صركة  ال�صياحي،فاأخذت  النقل  يف قطاع 
وال�صياحي على عاتقها النهو�س بقطاع النقل ال�صياحي،الذي يعترب حلقة 

مهمة من حلقات �صناعة ال�صياحة يف اأي بلد.

ويتابع اأن تاأ�صي�س ال�صركة تزامن كذلك مع التدفق ال�صياحي الهائل على 
اململكة،عقب توقيع معاهدة ال�صالم الأردنية الإ�صرائيلية، يف ظل مناخ 

ي�صوده الأمن وال�صتقرار.

ǺǭƘǂǲǩƗ
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ويردف قائال اأن كل هذه العوامل،مع وجود املناطق ال�صياحية اجلاذبة 
البرتا،التي  الدينية،ومدينة  لل�صياحة  املهم  املغط�س  الأردن،كموقع  يف 
اأ�صبحت حمط اأنظار العامل بعد اختيارها كواحدة من عجائب الدنيا 
ال�صبع اجلديدة، ووجود مدن مثل جر�س والعقبة وغريها،�صاهمت كذلك 

يف النه�صة ال�صياحية الأردنية.

ويرى احلايك اأن اجلهود اجلبارة التي يبذلها جاللة امللك من اأجل دفع 
عجلة التنمية،وتقوية اقت�صاد الأردن هي حمط اعتزاز وافتخار لدى كل 
راأ�س  على  فاعلة،ت�صع  حكومة  وجود  على  جاللته  حر�س  اأردين،حيث 

اأولوياتها النهو�س مبختلف قطاعات الوطن القت�صادية.

ويقول اأن جاللة امللك داأب خالل الفرتة املا�صية واإىل الآن،على القيام 
بزيارات اإىل دول عدة من اأجل التعريف باملنتج الأردين،وت�صويقه من 
خالل عقد التفاقيات مع هذه الدول،مع �صعي جاللته الدائم جلذب 
امل�صتثمرين العرب والأجانب،وتاأكيده للحكومات املتعاقبة على تقدمي كل 

الت�صهيالت الالزمة للم�صتثمر.

وي�صري اإىل اأن دبلوما�صية جاللة امللك،�صاهمت بتخفيف العبء القائم 
اإقناع الدول الدائنة لالأردن بجدولة ديونها  على اقت�صاد اململكة،عرب 
امل�صتحقة على اململكة،و�صطب الفائدة امل�صتحقة على هذه الديون،مما 

�صاعد وب�صكل وا�صح على حت�صني واقع القت�صاد الأردين.

اأما يف قطاع ال�صياحة،فيقول احلايك اأن جاللة امللك عمل على تفعيل 
امل�صاركة اجلادة بني القطاعني العام واخلا�س،و�صاهم بت�صويق الأردن 
�صياحيا،بحيث اأ�صبحت مدينة البرتا من عجائب الدنيا ال�صبع اجلديدة 
واأن ما �صهده الأردن يف ال�صنوات املا�صية ما هو اإل ثمرة جهود جاللة 

امللك.

وعن تقييمه لأداء قطاع النقل يف اململكة،يوؤكد مدير عام ال�صركة الأردنية 
لال�صتثمار والنقل ال�صياحي  )األفا( اأن اإقرار قانون منع الحتكار وتفعيله 
قد اأ�صهم يف ظهور �صركات نقل �صياحي جديدة تناف�س ال�صركات الأخرى 

القائمة.

الأردنية  ال�صياحة  ل�صالح  هي  ال�صركات  هذه  بني  املناف�صة  اأن  ويقول 
كل  لل�صائح، يف ظل بحث  املقدمة  اإيجابا على اخلدمة  تنعك�س  بحيث 
�صركة عن تقدمي اخلدمة الأف�صل،اإذ عملت بع�س هذه ال�صركات على 
حتديث اأ�صطولها،من خالل ا�صتبدال حافالتها القدمية باأخرى جديدة 
وحديثة، بحيث اأ�صبح اأداء هذه ال�صركات يف ال�صنوات الأخرية اأف�صل من 

�صابقاتها ح�صب ا�صتطالعات الراأي.

وب�صاأن اأبرز ميزات �صركة األفا، يقول مديرها العام اأن ال�صركة متّيزت 
تر�صيخ  تاأ�صي�صها،على  ومنذ  حر�صت  باأنها  القطاع  يف  مثيالتها  عن 
عالقتها مع اجلهات العامة املخت�صة،والتجاوب معها مبا يعود بامل�صلحة 

العامة على قطاع ال�صياحة.

وي�صيف اأن �صركة األفا متتاز بعالقاتها مع القطاع اخلا�س،من مكاتب 
ال�صياحة وال�صفر،ف�صال عن التعاون مع �صركات النقل الأخرى،ويف اأي 

اجتاه ي�صب يف ال�صالح العام يف اململكة،معتربا اأن اأدوار ال�صركات تكمل 
بع�صها البع�س.

وي�صتعر�س ميزة اأخرى لل�صركة، هي حتقيق روؤية جاللة امللك،بتقدمي 
�صورة م�صرقة وم�صّرفة عن الأردن، عرب الرتكيز على العن�صر الب�صري، 
العامل الأبرز يف حتقيق هذا الهدف، حيث حر�صت ال�صركة على اختيار 
نخبة من ال�صائقني ممن يتمتعون بثقافة �صياحية جيدة وبخربة وا�صعة 
يف هذا املجال، واإملام ومعرفة ممتازة بطرق ومواقع ال�صياحة يف اململكة، 

ف�صال عن متتعهم بالأخالق احلميدة واخللق احل�صن.

ويوؤكد اأن تقدمي خدمات النقل ال�صياحي املتميزة ل يقت�صر على التجّهز 
باأحدث احلافالت فقط، بل ينطوي اأي�صا على كيفية التعامل مع ال�صائح 

والطريق واحلافلة باأعلى درجات الكفاءة.

وي�صري اإىل متّيز ال�صركة كذلك باأ�صطولها الكبري الذي داأبت على حتديثه 
�صمن  عاملية  واملتو�صطة،ومبوا�صفات  الكبرية  باحلافالت  واإمداده 

الإمكانيات املتاحة.

تعزيز  احلايك،اإىل  �صفيق  العام  مديرها  بح�صب  األفا،  �صركة  وتتطلع 
مركز ال�صيانة لديها،حيث اعتمدت األفا يف م�صرية منوها وتطوير اأدائها 
على تطبيق �صيا�صات وا�صحة يف تنويع اأن�صطة عملها، دفع باإدارة ال�صركة 
لإن�صاء مركز ال�صيانة فيها ومّده بكل ما يلزم من معدات واآلت وكوادر 
ب�صرية موؤهلة،لت�صتفيد من هذا ال�صرح عرب التعاقد مع �صركات نقل 
خمتلفة من اأجل تقدمي خدمة ال�صيانة، الإ�صالح من ميكانيك وكهرباء 

وتكييف وتربيد.

ويوؤكد اأن ال�صركة تتطلع كذلك اإىل اإيجاد خطوط منتظمة فّعالة لنقل الركاب 
داخل اململكة وخارجها،لتكون رافدا ي�صاهم يف زيادة الدخل لل�صركة.

مدينة  يف  ال�صتثمار  اأي�صا  تت�صمن  امل�صتقبلية  اخلطط  اأن  ويقول 
العقبة،حيث تدر�س ال�صركة الأردنية لال�صتثمار والنقل ال�صياحي )األفا( 
ال�صتفادة من الفر�س الواعدة يف مدينة العقبة،بت�صغيل مكتبها هناك 

وتو�صعته وتنويع م�صادر دخله مبا يخدم اأهداف وطموحات ال�صركة.
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تدخل اأكادميية الطريان امللكية الأردنية مرحلة التو�صع بعد متّلكها كلية امللكة نور الفنية للطريان املدين اأواخر العام املا�صي. وتواجه الأكادميية 
اأ�صعار املحروقات، والذي �صينعك�س على كلف  العام الكابنت حممد اخلوالدة، واملتمثل بتحرير  حتديا كبريا يف هذه الفرتة، بح�صب مديرها 

التدريب التي تتحملها الأكادميية.

لكن الكابنت اخلوالدة، الذي ي�صغل من�صب مدير عام كلية امللكة نور الفنية للطريان املدين كذلك، يوؤكد اأن الأكادميية لن تتجه لرفع اأ�صعار 
الدرا�صة على مقاعدها، لتغطية الرتفاع املتزايد يف الكلف، بل �صتتحمل هذه الكلف للحفاظ على م�صتواها العايل من التدريب، وتناف�صيتها بني 

نظرياتها من مدار�س الطريان العاملية.

وي�صري اإىل نية الأكادميية الدخول بقوة يف مرحلة التو�صع عرب طرح برنامج درا�صي متمّيز يتمثل باإعداد "م�صاعد طيار" يف عام واحد، يف ظل 
حاجة ال�صوق ال�صديدة لهذا النوع من الوظائف.

بعد حترير اأ�صعار املحروقات، تاأثرت خمتلف القطاعات القت�صادية برفع الأ�صعار، ومنها قطاع الطريان، الذي يعترب �صديد احل�صا�صية جتاه 
امللكية  الطريان  اأكادميية  عام  مدير  يتناول  القطاع،  يف  للعمل  املوؤهلة  الب�صرية  الكوادر  على  املتزايد  الطلب  ظل  ويف  الوقود..  اأ�صعار  ارتفاع 

الأردنية، هذه املرحلة، وخطط الأكادميية امل�صتقبلية يف ظل هذا الو�صع.
ويبداأ الكابنت اخلوالدة با�صتعرا�س مالمح مرحلة حترير اأ�صعار املحروقات، بالقول اأن حترير الأ�صعار وارتفاع �صعر برميل النفط عامليا يوؤثر 

على ارتفاع وقود الطائرات، الذي ي�صتورد من اخلارج وبتكاليف مرتفعة.

ǺǭƘǂǲǩƗ
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الطريان  مدار�س  يف  والتاأهيل  التدريب  خدمات  تقدمي  اأن  ويو�صح 
اإجمال، ويف اأكادميية الطريان امللكية الأردنية على وجه اخل�صو�س، 
يعني ق�صاء معظم الوقت يف الطريان كتدريب، الأمر الذي يعني ب�صكل 

كبري ا�صتهالك الوقود ذي ال�صعر املرتفع.

وقود  اأ�صعار  على  يقت�صر  ل  الأمر  اأن  كذلك  اخلوالدة  الكابنت  ويبني 
امل�صاريف  على  �صينعك�س  املحروقات  اأ�صعار  حترير  ولكن  الطريان، 

الالزمة للتدريب من وقود وكهرباء ومياه ورواتب ومهمات تدريب.

خالل  من  الكلف  ارتفاع  مواكبة  ت�صتطيع  ل  الأكادميية  اأن  ويوؤكد 
زيادة تكلفة التدريب لأننا �صن�صبح غري مناف�صني لالأ�صوق الأمريكية 
وال�صرتاالية واجلنوب اأفريقية، من حيث الأ�صعار، وبهذا ارتاأينا عدم 

رفع التكلفة على ح�صاب هام�س الربح املتاآكل.

ويعتقد الكابنت اخلوالدة اأنه اإذا مت الأخذ بعني العتبار ن�صبة الزيادة 
يف الكلف بالن�صبة للت�صخم، فيجب اأن تكون هذه الزيادة مقبولة.

وي�صتعر�س مدير عام اأكادميية الطريان امللكية الأردنية اآخر تطّورات 
الأكادميية، ويقول اأنه مت �صراء كلية امللكة نور الفنية للطريان املدين 
املطلوبة  الكوادر  كافة  بتدريب  معنية  وهي   ،2007 الثاين  ت�صرين  يف 

ملهنة الطريان املدين.

وي�صري اإىل اأبرز الربامج التي تقّدمها الكلية، واملتمثلة باإعداد �صباط 
مطارات  وهند�صة  جوية  واأر�صاد  جوية  مالحة  ورواد  جوية  مراقبة 
وات�صالت وكهرباء وال�صالمة اجلوية، وقواعد املركز الإقليمي ملنظمة 

الطريان الدولية لتدريب اأمن الطريان.
على  الكلية  تعمل  اخلوالدة،  للكابنت  واحلديث  ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة 
بالتعاون مع جامعة ما�صرتخت  الطريان  اإدارة  املاج�صتري يف  برنامج 
الهولندية، وقد مت تخريج فوجني لغاية الآن حيث تكون الدرا�صة عن 
بعد وت�صمل ح�صور 10 اأيام عمل كل ف�صل من ثالثة �صهور، يف فرتة 

درا�صة متتد اإىل �صنتني.

وتتطلع الأكادميية، وفقا ملديرها العام، لعمل برنامج تدريبي للطيارين 

جديد ومعتمد من منظمة هيئة الطريان املدين وبالتعاون مع مفو�صية 
هيئة الطريان املدين الأردين لعمل برنامج متكامل لتخريج طيارين 
عام  خالل  اخلطوط  يف  طيار"  "م�صاعد  وظيفة  يف  للعمل  جاهزين 

واحد من بدء التدريب.

وي�صتعر�س الكابنت اخلوالدة مالمح هذا الربنامج، باأنه يتمّثل بعمل 
ما يقارب �صاعة طريان حقيقية، وتعوي�س �صاعات الطريان بالتدريب 
الت�صبيهي على الأجهزة املوجودة يف الأكادميية، مو�صحا اأن التدريب 
بوينج،  اأو  اليربا�س  مثل  الكبرية  الطائرات  على  يكون  الت�صبيهي 
اإىل  وت�صبيهي،  �صاعة طريان عملي  اإىل 240  ل�صاعات ب�صل  مبجموع 

جانب نحو 700 �صاعة حما�صرات اأر�صية.

وي�صري اإىل الدوافع وراء تقدمي هذا الربنامج، واملتمثلة يف تزايد الطلب 
الإقليمية  الطريان  �صركات  اإقبال  ظل  يف  املوؤهلني،  الطيارين  على 
خالل  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  الطائرات  من  هائل  كم  ب�صراء 
ال�صنوات اخلم�س القادمة، اإىل جانب ازدياد حركة التنقل اجلوية يف 

العامل لكافة الأغرا�س، ال�صياحية والتجارية والدينية والعملية.

ويو�صح الكابنت اخلوالدة اأن ما ميّيز هذا الربنامج باأنه ق�صري املدة، 
اأن  متوقعا   ،%20-10 بن�صبة  الأخرى  الربامج  كلف  من  اأقل  وكلفته 
اإقبال كبريا وخا�صة من قبل �صركات الطريان  الربنامج  يالقي هذا 
العاملة والتي بحالة نق�س يف اإعداد الطيارين ب�صكل م�صتمر مع تزايد 

عدد الطائرات والرحالت.

وي�صري مدير اأكادميية الطريان امللكية الأردنية اإىل اأن الأكادميية تلتزم 
يف هذا الربنامج، وغريه من الربامج مبتطلبات هيئة الطريان املدين 
الرتاخي�س  كافة  تعتمد  بحيث  الدولية،  الطريان  ومنظمة  الأردين 
املوقعة على معاهدات  الدول  الأكادميية من قبل جميع  املمنوحة من 

منظمة الطريان الدولية.
ويوؤكد الكابنت اخلوالدة اأن ما مت اإجنازه فاق التوقعات، لكنه ل يغني 
جامعة  باإن�صاء  املتمثل  الرئي�صي  هدفها  نحو  الأكادميية  توّجه  عن 
و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  نوعها  من  الأوىل  تكون  طريان، 

اأفريقيا.
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بناء  امتدت لأكرث من 20 عاما، متكّنت خاللها من  بنت على خربة 
�صمعة طيبة بني خمتلف اأطراف �صناعة الإلكرتونيات من جهة، وبني 
التقنية  وذات  العادية  الكهربائية،  الأجهزة  اأنواع  خمتلف  م�صتهلكي 

العالية.

�صركة دروي�س اخلليلي واأولده، ارتكزت على خربة العقدين، فاأتقنت 
اليوم  العام خليل اجلخيم، حتى غدت  يقول مديرها  كما  العمل،  يف 

رائدة يف عملها، و�صرحا اقت�صاديا ي�صار اإليه بالبنان.

الوطن القت�صادي، كما يعتربها  ن�صيج  التي هي جزء من  واملوؤ�ص�صة 
اأ�صعار  حترير  باآثار  القطاعات  باقي  �صاأن  �صاأنها  �صتتاأثر  اجلخيم، 
املحروقات، لكّنها، واحلديث ملدير عام �صركة دروي�س اخلليلي واأولده، 
�صتتعا�صد مع موؤ�ص�صات الوطن الأخرى يف امت�صا�س اآثار ارتفاع كلف 

الإنتاج.

القت�صاد  اأن  بالقول  الأردين،  القت�صاد  واقع  بتناول  اجلخيم  ويبداأ 

على  �صيحافظ  املا�صية،  ال�صنوات  خالل  ملحوظا  منّوا  �صهد  الذي 
الناجمة  ال�صدمة  ميت�س  اأن  بعد  املقبلة،  الفرتة  خالل  جيدة  وترية 

عن ارتفاع اأ�صعار النفط.

واملرتبطة  الإنتاج  تكاليف  املوؤثرة على  العوامل اخلارجية  اأن  ويو�صح 
بارتفاع اأ�صعار النفط عامليا والزيادة يف اأ�صعار املواد الأولية، �صتتاأثر 
بها جميع ال�صناعات يف معظم مناطق العامل، اأما اجلزء الآخر من 
وال�صركات،  املوؤ�ص�صات  منه  جزءا  ف�صتتحّمل  التكاليف  يف  الرتفاع 
موظفيها  لدى  املعي�صة  م�صتوى  حت�صني  مع  تناف�صيتها،  على  للحفاظ 

الذين هم راأ�صمالها.

"امل�صيئة" يف م�صرية القت�صاد  بـ  اإىل نقطة و�صفها  وي�صري اجلخيم 
الأردين، واملتمّثلة باجلهود امللكية الدوؤوبة لو�صع الأردن على خارطة 
القت�صاد العاملي، والرتويج لالأردن يف كل حمفل ي�صله جاللة امللك.

ومن النعم التي يتمتع بها الأردن عن غريه من دول املنطقة، واحلديث 
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ملدير عام �صركة دروري�س اخلليلي واأولده، هي نعمة املوقع اجلغرايف 
املتو�صط، الذي جعل اململكة قريبة من اأ�صواق املنطقة، والذي عّززها 
وال�صعودية  والعراق  ولبنان  �صوريا  دول  مع  موا�صالت  �صبكة  وجود 
كلف  يف  النخفا�س  على  �صينعك�س  مما  م�صر،  وكذلك  وفل�صطني 

ال�صحن من واإىل هذه الدول.

اأنها  اإىل  اجلخيم  في�صري  الأردن،  يف  لال�صتثمار  القانونية  البيئة  اأما 
على �صوية عالية، وتوّفر الأمان للم�صتثمر، وتتيح الن�صيابية يف العمل، 
الذي  التمويل  لتوفري  جاهز  حديث  م�صريف  قطاع  وجود  اأن  حني  يف 

يحتاجه ال�صتثمار، يعترب ميزة ممتازة كذلك بالن�صبة لالأردن.

ويوؤكد اأن و�صوح ال�صرتاتيجيات والتقاء الأهداف والروؤى من خمتلف 
النمو  فر�س  من  جتعل  الوطني،  القت�صاد  يف  الفاعلة  الأطراف 

القت�صادي قائمة وواعدة �صواء العام احلايل اأو الفرتة املقبلة.
ويقول اجلخيم اأن اقت�صاد الأردن مّر بعدة اأزمات يف ال�صنوات التي 
خلت، لكّنه متّكن بف�صل تكاتف اجلميع جتاوز هذه املحن، متوقعا اأن 

ي�صهد العام احلايل التعا�صد ذاته الذي حدث يف ال�صابق.

ال�صركة،  واقع  واأولده  اخلليلي  دروي�س  �صركة  عام  مدير  وي�صتعر�س 
بكافة  وتعنى  الأو�صط،  ال�صرق  جممع  �صركات  اإحدى  اأنها  بالقول 

."LG" عمليات الت�صويق وخدمات ما بعد البيع ملنتجات جممع

 "LG" وي�صري اإىل اأن ال�صركة ل تدر�س احتياجات ال�صوق من منتجات
اأ�صواقا جديدة، من منطلق ا�صرتاتيجيتها  الكورية فح�صب، بل تخلق 

الت�صويقية باأن "العر�س يخلق الطلب".

واأولده  اخلليلي  دروي�س  �صركة  معار�س  �صبكة  اأن  اجلخيم  ويو�صح 
املنت�صرة يف اململكة، تتيح لل�صركة الو�صول اإىل كافة الزبائن، وعر�س 

خمتلف املنتجات اأمامهم.

ومن اأبرز مزايا ال�صركة دون غريها من ال�صركات يف اململكة، يو�صح 
التي  باخلربة  تتمثل  اأنها  واأولده  اخلليلي  دروي�س  �صركة  عام  مدير 
متتد اإىل 20 عاما يف ال�صوق، الأمر الذي منحها الثقة العالية وال�صمعة 

الطيبة بني التّجار وامل�صتهلكني على حد �صواء.

البيع،  بعد  ما  بخدمات  كذلك  تتميز  ال�صركة  اأن  اجلخيم  ويبني 
والو�صول اإىل العميل باأ�صرع وقت ممكن ل�صيانة املنتج، مما خلق ولء 

من الزبائن جتاه منتجات وخدمات �صركة دروي�س اخلليلي واأولده.

يف  طرحها  يتم  التي  واأولده  اخلليلي  دروي�س  �صركة  منتجات  اأما 
لكنها  تطول،  القائمة  اأن  بالقول  ال�صركة  عام  مدير  فيو�صح  ال�صوق، 
ت�صم خمتلف اأنواع الأجهزة الكهربائية التي ت�صمل الغ�صالت باأنواعها 
بع�س  جانب  اإىل  واللكرتونيات،  واملكيفات،  وامليكرويف  والثالجات 
الهواء  تنقية  واأجهزة  البالزما  ك�صا�صات  التقنية  عالية  املنتجات 
مدير  وغريها،ويبني  العامة،  والأماكن  واملنازل  املكاتب  يف  اخلا�صة 
�صركة  تطرحها  التي  املنتجات  هذه  جميع  ان  جخيم  ال�صركة  عام 
 health( نظام  على  حتتوي  جميعها  ال�صواق  يف  اخلليلي  دروي�س 
ال�صركة ملنتجاتها  ال�صحية وهو �صعار  العناية  caer ( ويعني اجهزة 

لعام 2008 .
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�صركة الثلج وال�صودا والكازوز الأردنية هي اإحدى ال�صركات املحلية، 
التي نقلت كل املزايا التي يتمتع بها ال�صم العاملي "بيب�صي" اإىل ال�صوق 

الردين

فيها  �صيء  كل  يرتبط  اأن  املحّتم  فمن  عاملية،  ال�صركة  تكون  فعندما 
وال�صودا  الثلج  �صركة  عام  ملدير  واحلديث   – فاخلربة  بالعاملية، 
مت  املنا�صب،  وال�صعر  واجلودة   – ال�صقا  طارق  الأردنية  والكازوز 

ت�صخريها خلدمة امل�صتهلك الأردين.

وملعادلة ال�صعر واجلودة والقيمة امل�صافة اعتبار خا�س لدى "بيب�صي"، 
ب�صكل طفيف،  اأو رفعها  ال�صوق،  الأ�صعار يف  تثبيت  التي حتر�س على 

رغم الزيادة يف الكلف، بح�صب ال�صقا.

عام  كل  الأردنية" جتري  والكازوز  وال�صودا  "الثلج  اأن  ال�صقا  ويقول 
درا�صة �صاملة على اأ�صعار منتجاتها، وحتر�س دائما على عدم التغيري 
ياأخذ  اأنه  امل�صتهلك  ي�صعر  بحيث  ال�صوق  ثباتها يف  و�صمان  بالأ�صعار، 

قيمة جديدة من املنتج.

يف  التعديل  بع�س  هناك  كان  عندما  وحتى  اأنه  بالقول  وي�صيف 
اخل�صومات جلهات معينة، كان التعديل خفيفا.

رغم  ال�صركة  منتجات  يف  ملمو�س  ارتفاع  هناك  يكون  لن  اأنه  ويوؤكد 
ارتفاع اأ�صعار النفط عامليا، ولكن – واحلديث لل�صقا -  مع ا�صتمرار 
ال�صنوات  يف  العبوات  بع�س  اأ�صعار  يف  النظر  اإعادة  ميكن  الرتفاع 
اأن ذلك الرتفاع ي�صمل زيادة تكاليف املواد اخلام  القادمة، وخا�صة 

واحلمالت الإعالنية واأجور الأيدي العاملة.

اأنه من املمكن  وي�صري ال�صقا يف حديثة ل"امل�صتثمرون الن�صامى" اإىل 
العمل على تعديل حجم عرو�س ال�صركة يف ال�صوق، كاإجراء من �صاأنه 
تاليف تعديل الأ�صعار على املنتجات، ومبا ين�صجم مع ارتفاع الأ�صعار 

عامليا.
ويوؤكد اأن املناف�صة يف �صوق امل�صروبات الغازية �صديد يف الأردن، لكن 
التي  بالقيمة امل�صافة  لتمييز نف�صها عن غريها  ت�صعى دائما  ال�صركة 
لرتفاع  "املتطّلب" نظرا  بـ  و�صفه  الذي  الأردين،  للم�صتهلك  تقّدمها 

امل�صتوى يف املنتج اأو اخلدمة التي تلبي احتياجاته.
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اأن املو�صوع  ال�صركة م�صوؤوليتها الجتماعية بقوله  ويتناول مدير عام 
الأردنية،  والكازوز  وال�صودا  الثلج  �صركة  لدى  باأهمية خا�صة  يحظى 

ووفق خطى تاأخذ بعني العتبار احتياجات املجتمع املحلي.

خطة  لها  ال�صركة  اأن  ال�صقا  يقول  امل�صتقبلية،  ال�صركة  تطلعات  وعن 
تو�صع �صنوية، يتم اإعادة النظر فيها بكل عام، مبا يتما�صى مع اأو�صاع 

ال�صوق املحلي والذي ينمو بطريقة ملمو�صة وفوق التوقعات.

املجاورة،  الدول  بع�س  اإىل  بالت�صدير  بداأت  ال�صركة  اأن  ويو�صح 
اأن  مبّينا  الغربية،  ال�صفة  اإىل  الب�صيطة  الكميات  وبع�س  والعراق 
وب�صورة مركزة على  كافة منتجاتها  التطوير على  �صتوا�صل  ال�صركة 

منتجات بيب�صي مريندا �صفن اأب.

خمتلف  يف  كبرية  اقت�صادية  نه�صة  ي�صهد  الأردن  اأن  ال�صقا  ويبني 
امللك  اأن جهود جاللة  العربي، حيث  الوطن  م�صتوى  وعلى  املجالت، 
عبداهلل الثاين بن احل�صني كبرية يف جذب روؤو�س الأموال لال�صتثمار 

يف اململكة.

راأ�س  على  امل�صتثمرين  ي�صعها  بعوامل  ميتاز  الأردن  اأن  وي�صيف 
و�صهولة  والت�صريعات  والقوانني  وال�صتقرار  الأمن  وهي  اأولوياتهم، 
يف  لالأردن  ال�صرتاتيجي  املوقع  جانب  اإىل  الأموال،  وحتويل  نقل 
اإىل  اأو حتى  ب�صهولة  اإىل دول اجلوار  الت�صدير  يتيح  والذي  املنطقة، 
ال�صياحية  املواقع  ووجود  املناخ،  اعتدال  عن  ف�صال  الأوروبية،  الدول 

الرتفيهية والتاريخية والدينية.
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�صناعة  يف  عريقا  ا�صما  الأ�صلي  �صاهني  العائالت  حمم�س  يحمل 
ريادة  يف  املحم�س  و�صع  م�صت،  لعقود  متتد  اململكة،  يف  املك�صرات 

�صناعة املك�صرات يف الأردن.

ومل يكن الو�صول اإىل هذه املرتبة �صهال  - بح�صب مدير عام حمم�س 
�صعار اجلودة يف عمله،  رفع  املحم�س  اأن  اإذ  �صاهني طه حمجوب-، 

فعززت ثقة امل�صتهلك باملنتجات املقّدمة.

اأن املحم�س لن يقف عند ذلك، وفقا ملحجوب، بل �صيبني على  غري 

موجة  فرغم  الأردين،  ال�صوق  يف  عمله  فرتات  خالل  اإجنازه  مت  ما 
الرتفاعات يف الأ�صعار، اإل اأن حمم�س �صاهني �صيطّور من عملياته، 

ومن بينها التخطيط لإن�صاء م�صنع متطور لإنتاج املك�صرات.

مع  املتبادلة  الثقة  اإىل  و�صل  قد  �صاهني  حمم�س  اأن  حمجوب  يقول 
الطويلة  الزمنية  الفرتة  بف�صل  الإدارة  اإليها  ترنو  والتي  امل�صتهلك، 
والتجربة الفنية يف حتمي�س واإنتاج املك�صرات باأنواعها، واإقبال كافة 
ال�صرائح من املجتمع على �صرائها وكذلك طلبها من الكثري من الدول 

العربية والأجنبية.
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اأنواعها،  مبختلف  املك�صرات  طالت  الأ�صعار  ارتفاع  موجة  اأن  ويبني 
بن�صبة  املك�صرات  على  اإ�صافية  مبيعات  �صريبة  فر�س  مع  خ�صو�صا 
16% مل تكن من قبل، اإ�صافة اإىل وارتفاع اأ�صعار املك�صرات من الدول 

املنتجة، وعلى راأ�صها الهند وال�صني واأفغان�صتان واإيران وم�صر.

دائما  داأبت  املحم�س  اإدارة  اأن  يقول حمجوب  �صاهني  وعن حمم�س 
على تقدمي اأف�صل اأنواع املك�صرات واأجودها، وذلك با�صترياد ال�صنف 
الأول واملمتاز من الدول املنتجة، ومراعاة ذوق املواطن بهام�س ربحي 

معقول وب�صيط يتنا�صب مع جميع �صرائح املجتمع.

متطور  م�صنع  اإن�صاء  على  تقوم  الإدارة  تدر�صها  خطة  عن  ويعلن 
التحمي�س  على  تعتمد  والتي  املك�صرات،  لإنتاج  الأ�صاليب  وباأحدث 
بالبخار والكهرباء والتعبئة املتقنة بعبوات خمتلفة الأحجام والأوزان، 
لتحافظ  الهواء  من  مفرغة  عاملية  مبوا�صفات  اأكيا�س  يف  وكذلك 
اأن  على جودة املنتج لفرتة زمنية طويلة ميكن الحتفاظ بها، موؤكدا 

التحمي�س والتعبئة �صتكون جميعها اآلية ويف كافة املراحل.

ول تقت�صر خدمات املحم�س على بيع املك�صرات – بح�صب حمجوب 
اأنواع  كافة  ت�صمل  لزبائنه،  اأخرى  خدمات  يقدم  امل�صنع  اأن  بل   ،-
وباأنواع  الطازجة  القهوة  وحتمي�س  وال�صكاكر  وال�صوكولته  الع�صائر 

خمتلفة كاخلليجية والعربية والفرن�صية وبنكهات خمتلفة.

اأي�صا ت�صكيلة كبرية وفريدة من البهارات امل�صكلة  اأن هناك  وي�صيف 
والزعرت بكافة اأنواعه، مع وجود �صنف خا�س ي�صنع يدويا من الزعرت 

البلدي.

التنّوع يف تقدمي املنتجات يهدف بالدرجة الأوىل  اأن  ويوؤكد حمجوب 
لال�صتجابة لكافة احتياجات الزبائن من املنتجات التي ميكن تقدميها 

من خالل املحم�س، بحيث يتحقق هدف ر�صا الزبائن.

اأ�صعار  مع حترير  املتوقع  والأثر  عامليا،  النفط  اأ�صعار  ارتفاع  ويتناول 
امل�صتقات النفطية يف الأردن، بتوقعه اأن يوؤدي ذلك اإىل ركود يف بع�س 

احللقات القت�صادية والتي لها ارتباط مبا�صر يف م�صتقات النفط.

عن  بعيدة  تكون  لن  الأردن  يف  العقارية  النه�صة  اأن  حمجوب  ويقول 
الأثر، اإذ اأن املواطن بداأ يلم�س تباطوؤ قطاع العقار، من خالل الثبات 

وهو  اإن�صائها  يف  دخل  التي  اخلام  املواد  ارتفاع  رغم  ال�صقق  اأ�صعار 
م�صتمر يف هذا املجال.

املواد  الأ�صعار من  الدائمة على معادلة  املراقبة  اإىل  ويدعو احلكومة 
امل�صتوردة، والتكلفة التي �صتنعك�س جراء ارتفاعها مبا يخدم املواطن 

وت�صهيل مهمة العي�س الكرمي له.

بني  التعاون  من  اأعلى  درجات  يتطلب  الو�صع  اأن  حمجوب  ويو�صح 
اإىل  املختلفة،  املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  اخلا�س  والقطاع  احلكومة 
ومرحلة  عاملية،  هي  الأ�صعار  ارتفاع  موجة  باأن  املواطن  تفّهم  جانب 

تتطّلب منا جميعا امل�صاركة يف جتاوزها.

�صيا�صية  هزات  مّرت  وقد  بخري،  الأردين  القت�صاد  اأن  ويوؤكد 
واقت�صادية كبرية يف املنطقة، جتاوزها الأردن ب�صالم، بف�صل الوعي 

والتخطيط املنهجي وعلى كافة امل�صتويات.
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قبل افتتاح فرعها الأول يف عّمان، يف متّوز من عام 2007، وجمموعة 
عبد ال�صمد القر�صي، اأو بيت العود والعنرب والعطور، توؤمن باأن ال�صوق 

الأردين واعد، وينتظر املزيد من الزدهار يف عامل ت�صويق العطور.

وتتطلع املجموعة – بح�صب تركي اأحمد القر�صي، املدير الإقليمي يف 
لأن   – ال�صعودية  العربية  اململكة  فروع  مبيعات  مدير  ونائب  الأردن 

تو�ّصع اأن�صطة اأعمالها يف الأردن، خالل الفرتة املقبلة.

ياأتي  العامل،  القر�صي على م�صتوى  التي حتتلها عطور  وب�صبب املكانة 
حوار "الن�صامى" مع مديرها الإقليمي يف الأردن، الذي يو�صح دوافع 
قدوم املجموعة اإىل الأردن، ونظرتها للبيئة ال�صتثمارية، وغريها من 

الأمور ذات العالقة بفن �صناعة العطور.

ويو�صح اأن �صركة عبد ال�صمد القر�س قررت فتح فرع لها يف الأردن 
ب�صاعة  ي�صتوردون  الذين  الأعمال  رجال  من  جمموعة  وجود  ب�صبب 

من

الأردنيني خا�صة احلجاج منهم على  اإىل جانب الطلب من  ال�صركة، 
منتجات القر�صي.

يف  مكتب  بفتح  قرارها  ح�صمت  املجموعة  اأن  قوله  القر�صي  ويتابع 
فعاليات  يف  املجموعة  جناح  �صهده  الذي  الكبري  الإقبال  بعد  الأردن 
القرية العاملية يف عام 2006، حيث قررت ال�صركة الأم فتح فرع كبري 

يف اململكة يلبي احتياجات ال�صوق الأردين الذّواق.

وي�صري اإىل اأن املجموعة بداأت بفرعها الأول يف الأردن يف ال�صويفية 
الذي افتتحته �صيف عام 2007، فيما تتطلع لفتح �صبعة فروع اأخرى 
هذه  جدوى  القت�صادية  الدرا�صات  تثبت  اأن  بعد  خمتلفة،  مواقع  يف 

الفروع.

ينعك�س  الأردين،  ال�صوق  بال�صتثمار يف  الأم  ال�صركة  التزام  اأن  ويبني 
والعطور  والعنرب  والعود  العطور  من  معينة  منتجات  بتخ�صي�س 
اأردنية مثل جر�س  اأ�صماء مواقع  لل�صوق الأردين فقط، وباأنواع حملت 

والبرتاء.

ت�صنيع  قطاع  يف  وا�صعة  خربة  متلك  املجموعة  اأن  القر�صي  ويقول 
العطور متتد لأكرث من 150 عاما، يف حني ميتد عمر ال�صم التجاري 

عاما.  75 والعطور" لنحو  والعنرب  العود  "بيت 
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كما  املواطنني،  قلوب  فدخل  الب�صاعة،  وجودة  التعامل  �صدق  �صعاره 
جذبهم للتجوال بني خمتلف اأنواع الب�صائع التي يطرحها لهم.

ويف خ�صم ال�صتثمارات باملراكز التجارية التي �صهدها الأردن خالل 
ال�صنوات املا�صية، ياأتي "يا�صر مول"، وفقا ملالكه يا�صر العبادي،لي�صكل 

اإ�صافة نوعية يف ال�صوق، وخدمة املواطنني يف منطقة وادي ال�صري.
التي نطرحها  الب�صاعة  التعامل وجودة  ال�صدق يف  النجاح هو  �صبب 
من  وم�صتمر،  دوري  ب�صكل  ومتابعتها  للعبادي،  واحلديث  ال�صوق،  يف 
العبادي  ويوؤكد  املواطن.  لحتياجات  وتلبيتها  �صالحياتها  مدة  حيث 
اأن "يا�صر مول" يويل جزءا كبريا من اهتمامه يف النظافة، والهدف 
توفري  عن  ف�صال  للزبائن،  والراحة  الر�صا  من  م�صتوى  اأكرب  حتقيق 
بال�صكل  العمل  ا�صتمرارية  ل�صمان  املوؤهلني  املوظفني  من  طاقم 

ال�صحيح.

التي حتد  املعيقات  "يا�صر مول" بع�صا من  يخفي مالك حمالت  ول 
من التو�صع ال�صتثماري يف عامل املراكز التجارية، وهي نق�س العمالة 
الأهداف  �صوب  العمل  طبيعة  من  اأحيانا  يعيق  الذي  الأمر  الأردنية، 

التي يرنو اإليها امل�صتثمرون.
اإبرة يف  الأردنية كالبحث عن  العمالة  البحث عن  اأن  العبادي  ويقول 
كومة من الق�س، ويف حال وجود هذا النوع من العمالة، فاإنها غالبا ما 

تكون غري موؤهلة لتقدمي خدماتها اإىل اجلمهور.

لكّنه يوؤكد اأن هذه الظاهرة غري عامة، اإذ اأن هناك اإقبال من البع�س 
للعمل يف املول، من اأبناء املنطقة، ومعظمهم من فئة ال�صباب املوؤمن 

باأن العمل خري من �صوؤال النا�س.

ويف  عموما،  اململكة  يف  التجارية  املراكز  قطاع  اأن  العبادي  ويو�صح 
بني  الوطي�س،  حامية  مناف�صة  ي�صهد  اخل�صو�س  وجه  على  عّمان 
املحالت  يف  التجزئة  بائعي  وبني  وبينها  نف�صها،  التجارية  املراكز 

الأ�صغر حجما.

ويبنّي اأن املراكز التجارية مل تعد مقت�صرة على فئة معّينة كما كان يف 
ال�صابق، بف�صل اعتمادها على ا�صترياد كمّيات اأكرب وتقدمي العرو�س 
الت�صّوق  حمطات  من  هامة  حمطة  جعلها  مما  للمواطنني،  املختلفة 

لديهم.

الأ�صعار  اأن  بالقول  مول،  يا�صر  يف  الب�صاعة  اأ�صعار  العّبادي  ويتناول 
مراكز  يف  موجود  هو  مبا  قورنت  ما  اإذا  ال�صوق  يف  ومناف�صة  معتدلة 

جتارية اأخرى.

�صاحب  ي�صيف  مول"،  "يا�صر  لـ  التناف�صية  امليزة  لي�س  ال�صعر  لكّن 
املحالت، حيث اأن املول يطرح بع�س احلوافز للزبائن، كخدمة اإ�صافية 

ت�صهد قبول لدى خمتلف فئات الزبائن.

دينار  وهي 1000  للعبادي،  واحلديث  اأ�صبوعي،  هو  ما  ومن اجلوائز 
�صيارة  اأن هناك جائزة كربى عبارة عن  اأ�صبوع، يف حني  كل  بنهاية 
وجمزية  اأخرى  جلوائز  بالإ�صافة  اأ�صهر،   6-4 من  متتد  فرتات  على 

ت�صجع الزبائن على الإقبال وال�صتفادة من هذه اجلوائز.
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رغم تاريخها الطويل يف ال�صوق الأردين،اإل اأنها تزداد ع�صرية يوما بعد 
يوم، بف�صل الإدارة احلكيمة واخلربة العاملية امل�صتقطبة فيها..

امل�صّغل  الثابت،  للهاتف  اأوراجن  الأردنية..ونواتها  الت�صالت  جمموعة 
الثابتة يف الأردن، هي املجموعة التي ترتدي كل  التاريخي لالت�صالت 

يوم حّلة احلداثة..

فاملجموعة التي ا�صتثمرت 65 مليون دينار يف �صبكات املجموعة، الثابتة 
واخللوية والنرتنت العام املا�صي، مما جعل من �صبكة املجموعة واحدة 
من اأهم �صبكات الت�صالت يف املنطقة، حيث تخدم اأكرث من 4ر2 مليون 

م�صرتك.

هذه اجلهود وال�صتثمارات يف ال�صبكة، مع جهود الإدارة العليا يف املجموعة 
�صاهمت  غ�صني،  ميخائيل  فيها  التنفيذي  الرئي�س  من�صب  يتبواأ  التي 
بنمو عدد م�صرتكي املجموعة بن�صبة 9ر14% يف عام 2007، لي�صل عدد 
امل�صرتكني اإىل  4ر2 مليون، ارتفاعا من 1ر2 مليون م�صرتك بنهاية عام 
2006، منهم 7ر1 يف وحدة اأوراجن خلدمات اخللوي، و7ر65 األف م�صرتك 

يف اأوراجن انرتنت، و1ر660 األف م�صرتك يف اأوراجن الثابت..

وجه،  باأكمل  الجتماعي  دورها  الأردنية  الت�صالت  جمموعة  ومتار�س 
اإذا بلغ جمموع ما قّدمته خالل العام املا�صي 4 ماليني دينار يف اإطار 
خالل  من  القطاعات،  خمتلف  ويف  الأردين،  املجتمع  جتاه  م�صوؤوليتها 

�صندوق الت�صالت الأردنية، وبدعم من �صندوق اأوراجن العاملي.

ومل يكن ال�صتثمار يف ال�صبكة، وزيادة قاعدة امل�صرتكني هي اأبرز �صمات 
 2007 عام  يف  املجموعة  ن�صاط  مّيز  ما  اأهم  اأن  بل  املن�صرم،  العام 
اإىل  الأردنية  الت�صالت  جمموعة  يف  التجارية  العالمات  توحيد  كان 

"اأوراجن".

وحداتها  حتّول  الأردنية  الت�صالت  جمموعة  "زبائن"  ا�صتوعب  وقد 
"اأوراجن"، مع ارتفاع يف �صقف توقعاتهم  العاملية  اإىل العالمة التجارية 
التجارية  العالمة  هذه  تتبّنى  التي  املجموعة  من  املقّدمة  للخدمات 
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لل�صوق  املجموعة  قبل  تقدمي خدمات مدجمة من  اإىل جانب  العاملية، 
الأردين.

وتتطّلع جمموعة الت�صالت الأردنية لأن توا�صل م�صرية الإجناز التي 
بداأتها يف ال�صنوات املا�صية، مو�صحا اأن املجموعة ت�صعى لتمييز نف�صها 
يف عام 2008، عن غريها من املناف�صني يف ال�صوق، ويف كل الوحدات 

التابعة لها، يف النرتنت والثابت واخللوي.

وتعترب املجموعة اإىل اأن العام احلايل �صيكون "عام ال�صباك الواحد"، 
اأي حمطة واحدة لتقدمي خدمات "الثابت" و"النرتنت" و"اخللوي".

الب�صرية  بالكوادر  خا�صة  اأهمية  الأردنية  الت�صالت  جمموعة  وتويل 
فيها، �صواء من حيث تاأهيلهم اأو حت�صني اأو�صاعهم املعي�صية.

الثاين  ت�صرين  يف  موظفيها  رواتب  تعديل  اإىل  املجموعة  عمدت  وقد 
الرواتب  اأ�صحاب  كان ن�صيب  اإىل %10،  و�صل  زيادة  املا�صي، مبعدل 
املتدنية القدر الأكرب من الزيادة، وذلك التزاما منها بتح�صني اأو�صاع 
يف  النفطية  امل�صتقات  اأ�صعار  حترير  اأثر  لتخفيف  املعي�صية،  موظفيها 

عام 2008. 

ومل يكن الهتمام من قبل املجموعة من�صبا على املوظفني وحدهم، بل 
تعداها لي�صمل ذلك الهتمام بعائالتهم، حيث ي�صتفيد من مظلة التاأمني 
ال�صحي الذي تطبقه املجموعة على موظفيها ما يقارب 14 األف فرد 
ال�صحي املطبق  التاأمني  اأن نظام  املوظفني، مبينَا  اأفراد عائالت  من 
بال�صتفادة  وعائلته  للموظف  ي�صمح  �صنوات  منذ  املجموعة  قبل  من 

الق�صوى منه وعلى نطاق وا�صع �صملت جميع اأرجاء اململكة.
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"عرب كورب"  اإىل  ا�صمها  العقارية  للتنمية  العرب  �صركة  تغيري  يعك�س 
ال�صتثمارية  ال�صركة  اإ�صرتاتيجية  على  املنهجية  والتو�صعات  التطورات 

طوال �صنوات عملها التي زادت عن الع�صر.

بح�صب  املا�صي،  القرن  ت�صعينات  منت�صف  تاأ�ص�صت  ال�صركة  وكانت 
دينار،  ماليني  66ر3  نحو  يبلغ  براأ�صمال  الزعبي،  ب�صار  العام  مديرها 
يف  املالية  وال�صتثمارات  العقارية  امل�صاريع  يف  الأموال  ا�صتثمار  بهدف 
الأردن واخلارج والقيام بجميع اخلدمات والت�صرفات املتعلقة بامل�صاريع 
"عرب  اإىل 40 مليون دينار، متّكنت  اليوم  العمرانية، لي�صل راأ�صمالها 
كورب" خاللها من ا�صتقطاب جمموعة من امل�صتثمرين ال�صرتاتيجيني 

البارزين.

للبحث  تهدف  اأنها  الزعبي  يقول  كورب"  "عرب  اأن�صطة  تو�صعة  وعن 
القت�صادية،  القطاعات  خمتلف  يف  املتاحة  القت�صادية  الفر�س  عن 
على  القادرة  وحدها  هي  املتعددة  الأن�صطة  وذات  الكربى  فال�صركات 

حتقيق هذا الهدف.

اخلليجية  ال�صركة  ت�صمل  التي  امل�صاهمني  كبار  قائمة  اأن  ويو�صح 
والإدارات  لال�صتثمار  اخلليج  واحة  و�صركة  العامة،  لال�صتثمارات 
واملجمدات،  الغذائية  املواد  لتوزيع  العاملية  الأردنية  وال�صركة  العقارية، 
الغد  عني  و�صركة  احلاويات،  ونقل  للخدمات  املتخ�ص�صة  وال�صركة 

"عرب  نوايا  لل�صك  يدعو  ل  مبا  تظهر  وال�صتثمارات،  العامة  للتجارة 
ال�صركة  لتحقيق قيمة م�صافة ل�صتثمارات  والرامية  كورب" التو�صعية، 

وم�صروعاتها.
ال�صركة  اأن  كورب،  عرب  �صركة  عام  مدير  يو�صح  ذاته،  ال�صياق  ويف 
انتهاجها  عرب  لديها،  الناجحة  ال�صتثمارية  الفر�س  عن  كذلك  تبحث 
"عرب كورب" يف �صركات كربى وقائمة  نهج التمّلك، حيث  ا�صتثمرت 

يف الأردن، وهي �صركة امل�صتثمرون العرب املتحدون .

املا�صي  العام  بنهاية  كورب  عرب  �صركة  نتائج  اأن  اإىل  الزعبي  وي�صري 
عائد  اأرباح  �صايف  حتقيق  من  ال�صركة  خاللها  متكنت  مميزة،  كانت 

مل�صاهمي ال�صركة مبقدار 1ر5 ماليني دينار.

روؤو�س  ال�صتثمار يف  اإىل  النوعية  النقلة  ال�صركة هذه  ويعزو مدير عام 
مبنية  م�صتفي�صة  درا�صات  على  بناء  وحليفة  تابعة  �صركات  عدة  اأموال 
على اأ�ص�س علمية ومهنية، تهدف لتحقيق عوائد ا�صتثمارية جمزية �صمن 
"عرب كورب" بن�صبة  اإيرادات  لتنمو �صايف  درجات خماطر مدرو�صة، 

88% يف عام 2007.

يف  بامل�صي  تتمثل  امل�صتقبلية  كورب"  "عرب  تطلعات  اأن  اإىل  وي�صري 
وتنويع  الأرباح،  من  امل�صاهمني  ح�صة  وتعظيم  التو�صعية،  ال�صيا�صة 

ال�صتثمارات يف القطاعات ذات اجلدوى القت�صادية العالية.
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