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 مديـر التحرير: علــــي العمايـــــــــرة

بعد الرتاجع  الن�شاط،  �شابق عهده من  اإىل  العقار  باآمال عودة قطاع  االإن�شائية  املواد  اأ�شعار  النفط، وانخفا�ص  اأ�شعار  ينبئ الرتاجع يف 
والتباطوؤ الذي اأ�شاب القطاع يف االأ�شهر االأخرية.

فبعد م�شتويات قيا�شية بلغتها اأ�شعار احلديد واال�شمنت، جتاوز معه �شعر احلديد 1100 دينار للطن الواحد، وبلغ فيه �شعر طن اال�شمنت 
114 دينارا، ها هي االأ�شعار تنخف�ص من جديد، مل�شتويات و�شلت اإىل الن�شف بالن�شبة للحديد.

هذا الو�شع دفع باجتاه عودة بع�ص امل�شتثمرين يف قطاع االإ�شكان، الذين عزفوا عن امل�شي يف اال�شتثمار يف القطاع نتيجة ارتفاع الكلف، 
التي انعك�شت على اأ�شعار البيع، وبالتايل الطلب على الوحدات ال�شكنية يف االأردن.

لكن ال�شورة لي�شت وردية مبجملها، فانخفا�ص اأ�شعار احلديد واال�شمنت، لي�ص كافيا من وجهة نظر امل�شتثمرين، اإذ اأن اأ�شعار 400 من 
املواد االإن�شائية التي ارتفعت نتيجة الزيادة يف اأ�شعار النفط عامليا واالرتفاع يف اأ�شعار املحروقات، ما زالت تراوح مكانها.

ويف حال انخف�شت هذه االأ�شعار اأي�شا، فهل الطلب على العقار بو�شع �شحي، مبعنى اأن احلاجة للتمّلك املقرتنة بالقدرة على اإيجاد التمويل 
املالئم ال تزال قائمة؟؟

االإجابة الق�شرية لهذا الت�شاوؤل ال، فالطلب يف تراجع، رغم اأن االأ�شعار يف انخفا�ص، و�شط م�شرية ت�شحيح �شعري اأ�شاب االأرا�شي اأوال، 
وها هو يلقي بظالله �شيئا ف�شيئا على اأ�شعار ال�شقق، مما خّلق حالة ترقب يف ال�شوق ال ي�شتطيع اأحد التنبوؤ بطولها.

اأو الت�شدد يف الت�شهيالت التي تتبعها  اأح�شن حاالته، وال�شبب هو التمويل،  اأن الطلب لي�ص يف  اإال  اأن الكلف باجتاهها لالنخفا�ص  فرغم 
البنوك التجارية يف متويل ال�شكن.

رمبا عك�شت خطوة البنك املركزي بخف�ص االحتياطي النقدي االإلزامي على الودائع مبقدار 1% لت�شبح 9%  بدال من 10% ما يتيح للبنوك 
بح�شب تقديرات م�شرفية �شيولة قدرها 180 مليون دينار، وما تبعها من تعديل بع�ص بنود تعليماته للبنوك للتخفيف من �شروط االقرتا�ص 
و�شداد القرو�ص، كتمديد الفرتة املمنوحة لتغطية ح�شابات اجلاري مدين والتي كانت حتددها التعليمات بثالثني يوما، لت�شبح 90 يوما، 
حتركا لوقف التباطوؤ املتوقع يف االقت�شاد، لكن قطاع العقار الذي ي�شّغل نحو 30 قطاعا اقت�شاديا اآخر، رمبا يحتاج خلطوات اأخرى من 

جديد. من  القطاع  اإىل  احلياة  واإعادة  املتاحة،  ال�شيولة  حجم  "املركزي" لتح�شني 

تراجع أسعار احملروقات..هل يعيد الزخم لقطاع العقار؟!

aliamaireh@yahoo.com
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حتليل اقت�شــــــــــادي

املحلل د. جواد العناين يوؤكد �شر�رة التحرك 
للرت�يــج لبيئة ال�شتثمار املناف�شة يف اململكة

د.العناين: االأزمة املالية العاملية �شتلغي الطلب الأغرا�ض امل�شاربة 

الأغرا�ص  العقار  على  الطلب  باختفاء  يتمثل  العاملية،  املالية  االأزمة  ظل  يف  العقار  لقطاع  �شيناريو  العناين  جواد  الدكتور  االقت�شادي  املحلل  ير�شم 
امل�شاربة.

ويتناول الدكتور العناين – يف حديثه لـ "الن�شامى" - وجهة نظره حول قطاع العقار يف االأردن، واآثار االأزمة املالية العاملية على االقت�شاد االأردين، يدعو 
فيه اإىل عدم القبول بالو�شع الراهن، املتمثل برتاجع االأداء االقت�شادي لدول اخلليج، رئة االأردن االقت�شادية، بل يطالب بالتحرك والرتويج لبيئة االأردن 

اال�شتثمارية، التي و�شفها بـ "املناف�شة" يف ظل االأزمة، بف�شل اال�شتقرار واالأمان اللذين تتمتع بهما اململكة.

يف تقييمه ل�شوق العقار، يقول الدكتور العناين اأنه ويف مفهوم ال�شعر العادل الذي يتنا�شب مع قدرات النا�ص والراغبني يف ال�شراء، فقد ح�شل يف الفرتة 
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االأخرية، ارتفاع كبري يف االأ�شعار وكان اأكرث من اأن يربر بارتفاع التكاليف، 
�شواء احلديد اأو اال�شمنت اأو املواد امل�شتوردة من اخلارج، اأو اأجور العاملني 

يف القطاع.

العقار، بحيث  الطلب على  �شوف ت�شقل  العاملية  املالية  االأزمة  اأن  ويرى 
تلغي جزءا مهما من الطلب الأغرا�ص امل�شاربة وحتقيق الربح ال�شريع، قبل 
ا�شتكمال بناء ال�شكن امل�شرتى، وكذلك �شيتحول الطلب اإىل طلب فعلي من 

قبل الراغبني بال�شراء اأو ا�شتثماره يف االإيجار.

ويعتقد اأن اأ�شعار املنازل �شتهبط قليال خا�شة واأن كلف البناء قد بداأت 
ترتاجع، وخا�شة مادتي احلديد واال�شمنت وبع�ص املواد امل�شتوردة، مما 
�شيمنح فر�شة لكثري من االأ�شر اجلديدة يف االأردن ل�شراء م�شاكن باأ�شعار 

معقولة.

ويوؤكد الدكتور العناين اأن امل�شكلة احلالية هي م�شكلة متويل، فالراغبون 
باحل�شول على قرو�ص ل�شراء املنازل يجدون عنتا من قبل بع�ص امل�شارف، 
اأما لعدم رغبة هذه امل�شارف يف املخاطرة يف هذا القطاع، اأو اأنها تطلب 

�شمانات كثرية قد تفوق قدرة امل�شرتي على تقدميها.

ويدعو اإىل تنظيم القطاع عن طريق النظر يف �شيا�شات البنك املركزي 
وامل�شارف، لتاأمني مزيد من ال�شيولة وخا�شة الأ�شحاب احلاجة احلقيقية 
لل�شكن، م�شريا اإىل اأن جاللة امللك يرى اأن اأحد اأهم مكونات �شبكة االأمان 

االجتماعي هو م�شروع "�شكن كرمي لعي�ص كرمي".

وي�شري كذلك اإىل اأنه من غري املعقول اأن يكون القطاع العام متحفزا لتقدمي 

قرو�ص مي�شرة الأ�شحاب احلاجة اإىل ال�شكن، يف الوقت الذي يبتعد فيه 
القطاع اخلا�ص عن هذه الغاية.

ل  ويبني اأن قطاع االإ�شكان يف االأردن بحاجة اإىل درا�شة لتقييم الطلب املف�شّ
وامل�شاحات  املطلوبة،  الوحدات  عدد  حتديد  يتم  بحيث  امل�شاكن،  على 
على  اأحيانا  االإنفاق  االقت�شاد  �شيجّنب  مما  متويلها،  وو�شائل  ومواقعها 
م�شروعات �شكنية ال طلب عليها، مما يخلق �شعورا باأن هناك اأزمة فائ�ص 
عر�ص بامل�شاكن، اأو اأن هناك اأزمة فائ�ص طلب على م�شاكن مرغوبة، ولكن 
ال�شوق ال يوفرها، لذا فاإن الربط بني مكونات الطلب ومكونات العر�ص على 
االإ�شكان هو الذي يجعل اال�شتثمار يف هذا القطاع جمديا ماليا واجتماعيا 

وهند�شيا.

ويلفت اإىل اأن املنازل يف االأردن جيدة من حيث طريقة البناء، واأنها تبنى 
الأزمان طويلة يف الوقت الذي نرى فيه املنازل يف بع�ص الدول االأخرى ال 

تدوم طويال.

وي�شري الدكتور العناين اإىل تغيريات اإجتماعية يف االأردن، قد توؤثر على 
ال�شنوات  خالل  االأ�شرة  حجم  تراجع  منها  العقار،  على  الطلب  طبيعة 
املا�شية، فبعد اأن كان معدل االأ�شرة الواحدة 6.5 فرد، فقد اأ�شبح االآن 5 
اأفراد، وال�شبب يف ذلك تراجع حجم االإجناب والتاأخر يف الزواج، واالأهم 

من ذلك ارتفاع ن�شبة الطالق، اإىل جانب انتهاء ع�شر االأ�شرة املمتدة.

يف  العقار  قطاع  يف  بداأت  اأنها  بالقول  العاملية،  املالية  االأزمة  ويتناول 
االقت�شادي من  ن�شاطه  يعترب  العقار  قطاع  الأن  نظرا  املتحدة،  الواليات 
اأقوى الن�شاطات االقت�شادية ب�شبب تاأثريه القوي على جممل القطاعات 
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االقت�شادية االأخرى، لذا فاإن الرتاجع فيه وخا�شة اإذا كان �شريعا، �شيوؤدي 
الواليات  يف  ح�شل  ما  بال�شبط  وهذا  االقت�شاد،  يف  �شريع  تراجع  اإىل 

املتحدة.

وي�شيف اأن اأول املتاأثرين من تراجع ن�شاط العقار كان القطاع امل�شريف 
يكون  االإنتاجي  القطاع  الرتاجع يف  اأن  ال�شوق، حيث  اأربك  واملايل، مما 
عادة بطيئا، وخ�شية النا�ص منه بطيئة، لكن اإذا حدث تراجع يف القطاع 
اإىل �شحب  اأحيانا  تقود  اإرباك وفزع،  فاإنه يخلق حالة  واملايل،  امل�شريف 
ما  وهو  والبور�شات،  املالية  ال�شندات  يف  اال�شتثمارات  وت�شفية  الودائع 
حدث يف اأمريكا ثم انتقلت عدواه اإىل اأوروبا وال�شرق االأق�شى واالأ�شواق 

املالية الكبرية يف العامل.

ال�شوق  اإىل  انتقاله  ولكن  االأردن حمدود،  االأزمة على  اأثر هذه  اأن  ويبني 
االأردين ياأتي عرب طريقني، االأوىل من خالل احلالة النف�شية للم�شاربني يف 
البور�شة، الذين يتاأثرون يوما بيوم مبا يجري يف اأ�شواق البور�شات العاملية، 
وهو خوف واهم ال ي�شتند اإىل وقائع عاملية، الأن البور�شات االأردنية لي�ص لها 

عالقة بالبور�شات العاملية.

– فهو ياأتي عن طريق دول  – بح�شب الدكتور العناين  اأما االأثر الثاين 
اخلليج خا�شة، حيث يعتمد االأردن على اخلليج والعالقة االقت�شادية مع 
هذه املنطقة ب�شكل كبري، ال �شيما اإذا علمنا اأن حوايل 70% من دخل االأردن 

بالعمالت االأجنبية ياأتي من م�شادر خليجية.

ويتابع بالقول اأنه ومن هنا فاإن تاأثري االأزمة املالية العاملية على االقت�شاد 
دول  اقت�شاديات  على  العاملي  االقت�شاد  تراجع  لتاأثري  ثانوي،  االأردين 

اخلليج، وهي النقطة التي يجب االهتمام بها ومراقبتها.

ويتوقع الدكتور العناين اأن يتاأثر قطاع العقار اخلليجي، وبالتايل تتاأثر كل 
قرارات ال�شركات اال�شتثمارية العقارية يف اخلليج ب�شاأن ا�شتثماراتها يف 
االأردن والدول العربية االأخرى، مع احتمالية ظهور م�شكالت يف بالدها، 

تلهيها اأو تقلل من رغبتها باال�شتثمار خارج دولها.

ويوؤكد اأن على االأردن اأال يقبل بهذه النتيجة، بل عليه التحرك فورا، والرتويج 
حلالة اال�شتقرار التي ت�شهدها اململكة، والفر�ص املتوفرة لدى االأردن ب�شكل 
اأف�شل من كثري من دول العامل، والقدرة العالية على امت�شا�ص ال�شدمات، 
حيث اأن امليزة الن�شبية يف االأردن حت�شنت من جهة جاذبية اال�شتثمار يف 

ظل االأزمة.

اأثـــــر االأزمــــــة علــــى االأردن ثانـــوي ونف�شــي فـــــي معظمـــــه
حتليل اقت�شــــــــــادي
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حتليل اقت�شــــــــــادي

يثري مو�شوع ازدهار القطاع العقاري واأثر هذا االزدهار على نه�شة 
ترابط  يف  الفر�شية  �شحة  حول  متفاوتة،  اآراء  الوطني  االقت�شاد 

"النه�شة". "االزدهار" بـ 

وال�شيا�شي  االقت�شادي  املحلل  يقدم  "الن�شامى"،  لـ  حديث  يف 
الزدهار  املرتتبة  العواقب  عن  روؤيته  بدران  اإبراهيم  الدكتور 

العقار، مقّلال من �شاأن اأثر االزدهار يف "العقار" على النه�شة يف 
"االقت�شاد".

يقول بدران اأن �شوق العقار يف االأردن مزدهر، ولكن فيه �شيء من 
اأ�شبحت  التي  االأ�شعار  مب�شتوى  الهائلة  القفزة  ب�شبب  اخلطورة 
خارج اإمكانيات وقدرات املجتمع االأردين، وخا�شة الطبقة الو�شطى 

وحمدودي الدخل وموظفي احلكومة.

املحلل االإقت�شادي اإبراهيم بدران:

حملل �شيا�شي �اقت�شادي يتحدث عن "ازدهار العقار �عواقبه"

العقـــــار �شي�شبـــح �شلعــــة نــادرة قــد ت�شكـــل �شغــــوطا
�شيا�شيـــــة �اقت�شاديــــــة فـــــي املجتمــــــع

بــــدران: قفـــزات الأ�شعــــار فـــي امل�شاكـن 
باتـــت خــــارج قــــــدرات املــــواطـــن
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خالل  االأردن  يف  الفرد  دخل  يف  ال�شنوي  النمو  معدل  اأن  وي�شيف 
اأ�شعار  الزيادة يف  �شنويا، يف حني كان معدل  بلغ %3  املا�شية  ال�شنوات 
العقار اأكرث من 100% يف اآخر 5 �شنوات، مما يعني اأنه ومع مرور الوقت 
�شي�شبح العقار �شلعة نادرة �شعبة املنال، مما ي�شكل �شغوطا اجتماعية 

واقت�شادية معقدة.

اأو  �شوابط  دون  العقار  قطاع  ترك  عدم  يتطلب  الو�شع  هذا  اأن  ويوؤكد 
تكّد�ص  اإىل  يوؤدي  قد  العقار  اأ�شعار  ارتفاع  اأن  حيث  م�شبق،  تخطيط 
�شكاين  واكتظاظ  مهلهلة  اأحياء  ون�شوء  الرئي�شية،  املدن  يف  ال�شكان 
االإجتماعية  الناحية  من  االأمثل،  هي  تكون  ال  قد  خمتلفة،  اأماكن  يف 

وال�شحية واملجتمعية والنف�شية.

وي�شري بدران اإىل اأن االأموال املتدفقة من اخلارج ت�شاعد على رفع اأ�شعار 
العقار، مما يتطّلب نوعًا من ال�شوابط والتخطيط.

االآمن  املالذ  الأنه  عامة،  ظاهرة  العقاري  االزدهار  اأن  ويو�شح 
للم�شتثمرين، وهو اال�شتثمار الذي ال يتطلب خربة تكنولوجية اأو متابعة 
اإن�شاء ب�شيطة تنتهي عندما ينتهي  اأو  اأو معرفة، واإمنا هو عملية �شراء 
منه  يجعل  مما  وامل�شتثمرين،  للدخل  م�شدرا  العقار  وي�شبح  العمل 

فر�شة �شانحة للم�شتثمرين يف اأنحاء العامل.

وعن م�شاهمة النه�شة العقارية يف حتقيق االزدهار االقت�شادي، يوؤكد 
للغاية  متوا�شع  ب�شكل  ي�شاهم  العقاري  االزدهار  اأن  االقت�شادي  املحلل 
يف النمو االقت�شادي، الأن فر�ص العمل املتولدة منه حمدودة جدا، اإىل 
جانب توا�شع حجم ال�شلع واخلدمات النا�شئة عنه، ف�شال عن اأثره يف 

زيادة حجم امل�شتوردات ب�شكل كبري، كون مدخالت العقار من تركيبات 
اأن االقت�شاد ال  يعني  االأكرب منها م�شتوردة، مما  ومواد هي يف اجلزء 
يحقق منوا متوا�شال نتيجة للتو�شع العقاري، ولعل مدينة القاهرة منوذج 

على ذلك.

ويقول اأن القاعدة االأ�شا�شية هي اأن االقت�شاد ال ينمو اإال اإذا كان اقت�شاد 
البلد قائما على االإنتاج ال�شلعي واخلدمي، ولي�ص اقت�شاد املال والعقار.

اأثر �شلبيا على  اأن التو�شع العقاري غري املدرو�ص،  ويتابع بدران بالقول 
االأرا�شي الزراعية، ليتجه اأ�شحاب االأرا�شي اإىل بيعها، ب�شبب االأ�شعار 

املرتفعة من جهة، و�شاآلة املردود من العمل الزراعي.

ياأتي التو�شع  اأدى الأن  اأن غياب التخطيط املديني واال�شرتاتيجي  ويبني 
العمراين على جميع امل�شاحات التي كان من املفرت�ص اأن يخ�ش�ص جزء 
منها للمدار�ص واحلدائق واملراكز الثقافية، ومراكز الن�شاط الريا�شي 

واملنا�شبات.

ويقول اأن هذا االزدهار اأدى اإىل تكّد�ص العمارات الواحدة تلو االأخرى، 
مما اأفقد املدن الرئات اخل�شراء التي ميكن اأن تتنف�ص من خاللها.

العا�شمة،  واأمانة  البلديات  به  تقوم  اأن  يجب  كان  الذي  الدور  ويوؤكد 
القادمة، الأن  لل�شنوات  باملحافظة على م�شاحات كافية خلدمة املجتمع 
االأرا�شي التي ت�شتخدم يف اإن�شاء العقار، ال ميكن الرجوع عنها، بعد اأن 

ت�شبح ملكا الأ�شحابها.









ملـــــــف العــــــــدد

م�شت�شفـــى ابــن الهيثــــم
مركــز طبــي متطــّور �شمــن املقاييــ�ض العامليــــة
م�شت�شفـــى ابــن الهيثــــم

مركــز طبــي متطــّور �شمــن املقاييــ�ض العامليــــة

جامعـــة العلــــوم التطبيقيــــــة.. 
�شــــــــرح تعليمــــــي ينمــو يومــا 

بعــد يــــــوم

مدار�ض االحتاد...
االإن�شــان ثـــروة وطنيــة واأ�شا�ض 

قــــــوة املجتمـــــــــع
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ملف العدد

الّتميز  درجات  اأعلى  اإىل  ي�شل  الأن  الهيثم  ابن  م�شت�شفى  يتطلع 
يف  العاملية  الطبية  واملوا�شفات  املقايي�ص  �شمن  متطور  طبي  كمركز 
تقدمي اخلدمات ال�شحية عالية اجلودة يف كافة التخ�ش�شات الطبية 

للمر�شى من املواطنني االأردنيني واالأ�شقاء العرب.

التي  ال�شعارات،  اإىل  االرتكان  وعدم  العمل،  يتطلب  النجاح  والأن 
منذ  امل�شت�شفى  عمد  فقد  القمم،  اإىل  للو�شول  بال�شعي  اإال  تتحقق  ال 

وا�شتقطاب  املعدات،  باأحدث  التجّهز  اإىل   1996 عام  يف  افتتاحه 
املحلي،  الطبي  القطاع  اإىل  اخلربات  اأحدث  ونقل  الب�شرية،  الكوادر 

بح�شب مدير عام امل�شت�شفى هيثم اأبو خديجة.

امل�شت�شفى،  اأق�شام  اأبرز  الن�شامى  مع  مقابلة  يف  خديجة  اأبو  ويتناول 
خانة  يف  الهيثم  ابن  م�شت�شفى  ت�شع  التي  واملزايا  امل�شتقبلية،  وخطته 

متميزة بني امل�شت�شفيات يف االأردن.

اأبو خديجة: مركز االأع�شاب �شي�شعنا على راأ�ض قائمة امل�شت�شفيات يف االأردن

ا�شتثمار 50 مليون دوالر يف املركز بعامني وا�شتقطاب اخلربات والكوادر املوؤهلة

م�شت�شفـــى ابــن الهيثــــم..
مركــز طبــي متطــّور �شمــن املقاييــ�ض العامليــــة
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اأبرز مزايا امل�شت�شفى تتمثل بالعيادة الطبية اخلارجية  اأن  اإىل  وي�شري 
التي ت�شم نخبة من اأمهر االأطباء يف خمتلف التخ�ش�شات، واخلدمات 
االأجهزة،  اأحدث  وتوفر  امل�شت�شفى،  يقدمها  التي  العالية  التمري�شية 
م�شت�شفى  ويتطلع  االأو�شط.  ال�شرق  يف  متري�ص  غرف   3 اأحدث  منها 
اأخرى كال�شودان  التو�شع يف دول  اإىل  العام  الهيثم بح�شب مديره  ابن 
االأخرى،  لالأمرا�ص  وت�شخي�ص  والدة  كم�شت�شفيات  والبحرين،  وُعمان 

من منطلق نقل التميز الطبي االأردين اإىل البلدان العربية.

اجلراحة  ق�شم  وهي  الرئي�شية  امل�شت�شفى  اأق�شام  خديجة  اأبو  ويتناول 
اأمرا�ص  وق�شم  الباطنية  االأمرا�ص  وق�شم  البولية  وامل�شالك  العامة 
وجراحة القلب واالأوعية الدموية، وق�شم االأمرا�ص الن�شائية والتوليد، 
اجلراحية  والعمليات  واخلداج  واالأطفال  العيون،  وجراحة  وطب 
االخت�شا�ص  وعيادات  والطوارئ  الت�شخي�شية  واالأ�شعة  باأنواعها، 

وال�شيدلية. واملختربات 

العناية  كوحدة  تخ�ش�شية،  ومراكز  وحدات  عدة  على  يحتوي  كما 
املركزة،  القلبية  والعناية  وال�شرايني،  القلب  ق�شطرة  ووحدة  املركزة، 
وجراحة  اله�شمي،  اجلهاز  وتنظري  املركزة،  القلبية  العناية  ووحدة 
الدماغ واالأع�شاب، ووحدة ت�شحيح عيوب االإب�شار بالليزر والليزك، 
ووحدة االأخ�شاب والوراثة واملتطورة، وغ�شيل الكلى، ومركز التجميل 

ال�شعر. واإزالة 

العمليات اجلراحية: ق�شم 

ابن  م�شت�شفى  يف  اجلراحية  العمليات  ق�شم  اأن  خديجة  اأبو  يو�شح 
مزودة  ال�شاعة،  مدار  على  فعالة  عمليات  غرف  على  يحتوي  الهيثم 
اأثناء  للمري�ص  احليوية  الوظائف  ملراقبة  والتقنيات  االأجهزة  باأحدث 
العملية، اإىل جانب غرف عمليات جمهزة باأحدث التكنولوجيا الطبية 
مبا  واالأع�شاب  للدماغ  والطويلة  املعقدة  اجلراحية  العمليات  الإجراء 

املتطورة. امليكرو�شكوبات  فيها 

عمليات  الإجراء  متخ�ش�شة  غرف  على  كذلك  الق�شم  هذا  ويحتوي 
وال�شائل  والفاكو  القرنيات  زراعة  مثل  واملعقدة  العادية  العيون 
املخ�ش�شة  وامليكرو�شكوبات  االأجهزة  اأحدث  با�شتخدام  الزجاجي 
اأعلى  وعلى  بالكامل،  جمهزة  عمليات  غرف  عن  ف�شال  الغاية،  لهذه 
واجلراحة  )الباركن�شون(،  الرعا�ص  عمليات  الإجراء  امل�شتويات 
امل�شوبة ثالثية االأبعاد، اإ�شافة اإىل اجلراحات امل�شّوبة التخ�ش�شية، 
مثل جراحة القلب املفتوح واملناظري وجراحات الليزر بكافة اأنواعها.

وجترى يف الق�شم جراحات حديثة اأخرى، بح�شب املدير العام مل�شت�شفى 
ابن الهيثم، مثل جراحات التجميل، والتي ت�شمل �شفط الدهون، والليزر 
وعمليات �شد الوجه وجتميل االأنف وترميم الت�شوهات اخللقية، واحلروق 
واالإ�شابات، وجتميل الثدي والوجه، اإىل جانب جراحات البطن االأخرى، 

التو�شع اخلارجي يف ال�شودان وُعمان والبحرين لنقل التميز االأردين اإىل البلدان العربية
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باأنواعها  والعظام  الفقري  العمود  وجراحات  املعدة  حجم  وت�شغري 
واأكرثها تعقيدا، باإ�شراف طواقم طبية وفنية ومتري�شية واأجهزة عالية 

امل�شتوى.

امل�شت�شفى،  التي جتري يف  االأخرى  واملعقدة  املتقدمة  ومن اجلراحات 
بح�شب اأبو خديجة، عمليات الوجه والفكني واإعادة الرتميم، وعمليات 
رد وتثبيت ك�شور الوجه والفكني وعمليات اأورام قاع اجلمجمة، واأورام 
العني، وكذلك عمليات ت�شوهات ال�شفة االأرنبية وقبة احلنك اخللقية، 
واأع�شاء  االأ�شنان  وزراعة  اخللقية،  واالأذنني  اجلمجمة  وت�شوهات 

الوجه االأخرى.
وي�شم الق�شم كذلك وحدة انعا�ص حديثة ملراقبة اأجهزة ج�شم املري�ص 
تعمل  االأ�شرة  على عدد من  مبا�شرة، حتتوي  العمليات اجلراحية  بعد 
املواد  لتعقيم  املركزي  للتعقيم  وحدة  اإىل  باالإ�شافة  الوقت،  نف�ص  يف 

واالأدوات التي تعمل على نظام البالزما احلديث.

�ال�شرايني القلب  ق�شم 

اأن ق�شم القلب وال�شرايني منذ افتتاحه يف م�شت�شفى  اأبو خديجة  يبني 
الطبية،  االأجهزة  واأدق  باأحدث  جمهز  وهو   ،1996 عام  الهيثم  ابن 
القلبية  العناية  كما مت افتتاح خمترب ق�شطرة القلب وال�شرايني وق�شم 
كافة  لت�شمل  للمري�ص  املقدمة  اخلدمة  لتكتمل   ،).C.C.U( املركزة 

الفحو�شات الالزمة للت�شخي�ص والعالج وفق املوا�شفات العاملية.

وخمترب  للقلب،  اخلارجية  العيادات  من  يتكون  الق�شم  اأن  اإىل  وي�شري 
القلب غري االجتياحي، وتخطيط القلب الكهربائي، وخمترب الق�شطرة 
للقلب،  اخلارجية  العيادات  وق�شم  احلثيثة.   القلب  عناية  ووحدة 
يف  لهم،  االأولية  الفحو�شات  واإجراء  املر�شى  ملراجعة  خم�ش�ص 
اأوالها  اأجهزة،  عدة  به  تتوفر  االجتياجي  غري  القلب  خمترب  اأن  حني 
الكهربائي  التخطيط  جهاز  وهو  الكهربائي،  القلب  تخطيط  جهاز 
ومر�شى  امل�شت�شفى  يف  املوجودين  للمر�شى  وي�شتخدم  للقلب،  العادي 

العيادات.

هو  الهيثم،  ابن  م�شت�شفى  عام  ملدير  واحلديث  االأجهزة،  هذه  ثاين 
فوق  االأمواج  با�شتخدام  ذلك  ويتم  بال�شدى  القلب  ت�شوير  جهاز 
املري�ص  �شدر  على  يدوي  جم�ص  ا�شتخدام  على  يقوم  حيث  ال�شوتية، 
على  املوجات  انعكا�ص  بقراءة  يقوم  خا�ص  كمبيوتر  بجهاز  يت�شل 
اأ�شطح القلب و�شماماته، ويحولها اىل �شورة تلفزيونية يقوم بقراءتها 
الطبيب املخت�ص. وميكن من خالل اجلهاز معرفة حركة ع�شلة القلب 
خلل  وجود  واإمكانية  ال�شمامات  وحركة  و�شكل  بها،  ال�شعف  واأماكن 

فيها.

وي�شيف اأن اجلهاز الثالث هو جهاز فح�ص القلب بال�شدى عن طريق 
املريء، ويتم بوا�شطة اإدخال منظار عن طريق الفم اإىل املريء، حيث 
ال�شوتية.  فوق  املوجات  يعطي  الذي  املج�ص  املنظار  نهاية  يف  يوجد 
مفتوح،  كتاب  كاأنه  القلب  روؤية  اجلهاز  خالل  من  الطبيب  وي�شتطيع 
لتكون  ن�شبة  اأعلى  توجد  حيث  الي�شرى،  االأذينة  جيب  روؤية  ميكن  كما 
ميكن  كما  اجلهاز،  هذا  بوا�شطة  اإال  يظهر  ال  والذي  فيه،  اخلرثات 

بوا�شطة اجلهاز درا�شة و�شع ال�شمامات ب�شكل وا�شح جدا.

التدريجي، وفيه  الرابع فهو جهاز فح�ص اجلهد احلركي  اأما اجلهاز 
جهاز  على  التدريجي  بالرك�ص  يقوم  املري�ص  اأن  خديجة  اأبو  يو�شح 
اإىل  ال�شدر  من  تو�شيالت  بع�شر  م�شبقا  املو�شول   )Treadmill(
اجلهد،  اأثناء  للقلب  كهربائيا  تخطيطا  يعطي  خا�ص  كمبيوتر  جهاز 
التخطيط  على  طبيعية  غري  تغيريات  اأية  بقراءة  الطبيب  يقوم  حيث 
�شرايني  اأمرا�ص يف  اإمكانية وجود  وبذلك ميكن معرفة  اأثناء اجلهد، 
 ،)Arrhythmias( اأثناء اجلهد قابلية حدوث ال نظميات  اأو  القلب 

وهو فح�ص اآمن جدا، ون�شبة حدوث م�شاعفات له �شئيلة للغاية.

هو  االجتياحي  غري  القلب  خمترب  يف  االأخري  اجلهاز  اأن  ويقول 
Signal Averaged ECG، وهو جهاز حديث ودقيق جدا،  جهاز    
املر�شى  للتعرف على  الهامة  االإجتياحية  االختبارات غري  واأ�شبح من 
 Ventricular( خطري  بطيني  نظم  ا�شطراب  حلدوث  املعر�شني 
تكبري  اجلهاز  ا�شتخدام  خالل  من  وميكن    .)Arrhythmias
والتي هي   ،)Late Potentials( امل�شماة املتاأخرة  القلبية  النب�شات 
الـ  مركب  نهاية  يف  توجد  عال  تردد  ذات  طبيعية  غري  قلبية  اإ�شارات 
املر�شى  على  يدل  التغيريات  هذه  ووجود   ،)QRS – Complex(
الذين يعانون من اأمرا�ص قلبية تركيبية، والذين يزداد لديهم احتمال 

.)Ventricular Tachycardia( حدوث ت�شارع بطيني

ويتناول مدير عام م�شت�شفى ابن الهيثم املخترب الثالث يف ق�شم القلب 
وال�شرايني، وهو خمترب الق�شطرة، بالقول اأن الق�شم الذي افتتح مطلع 
وهو  للق�شطرة  جهاز  اأحدث  به  ويتوفر   ،1997 عام  من  االأول  ت�شرين 
)Siemens Multistar( اأو )Multimodality( متعدد االأغرا�ص 
والوظائف، حيث ميكن بوا�شطته عمل كافة اأنواع الق�شاطر يف اجل�شم 
ق�شطرة  املحيطية،  الدموية  االأوعية  ق�شطرة  القلبية،  الق�شطرة  مثل: 

االأوعية الرئوية، وق�شطرة اأوعية الدماغ الداخلية واخلارجية. 

�شرايني  يف  خا�شة  �شبغة  حقن  على  القلبية  الق�شطرة  فكرة  وتقوم 
ديناميكية  �شورة  الإعطاء  عليه  ال�شينية  االأ�شعة  ت�شلط  حيث  القلب، 
اأماكن  على  التعرف  يتم  خاللها  ومن  ال�شرايني،  يف  الدم  حلركة 
املخت�ص  الطبيب  ي�شتطيع  وبالتايل  ومقداره،  ال�شريان  يف  الت�شيق 
البالون  طريق  عن  ال�شريان  فتح  من  �شي�شتفيد  الذي  املري�ص  حتديد 
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عملية  اإىل  يحتاج  الذي  املري�ص  اأو  الق�شطرة،  اإجراء  عرب  ال�شبكة  اأو 
املت�شيقة. ال�شرايني  لتبديل  جراحية 

عناية  وحدة  هو  وال�شرايني  القلب  ق�شم  يف  الرابع  اجلزء  اأن  وي�شيف 
خدمة  اأجل  من  ومنظمة  مريحة  بطريقة  بنيت  التي  احلثيثة،  القلب 

املري�ص وراحته، حيث تتكون من �شتة اأ�شرة مت عزلها عن بع�شها.

�حدة تنظري اجلهاز اله�شمي

جهزت  حيث   ،1997 عام  اله�شمي  اجلهاز  تنظري  وحدة  افتتاح  مت 
االأطباء  كبار  اإ�شراف  وحتت  العاملية،  واملعايري  االأ�ش�ص  اأحدث  وفق 
واالخت�شا�شيني املميزين يف هذا املجال، مما ي�شاهم يف اإجراء كافة 
الدقيقة  اجلراحية  غري  العالجية  والتداخالت  الت�شخي�شية  العمليات 

وال�شفلي. العلوي  اله�شمي  للجهاز 

يف  تتوفر  خديجة،  اأبو  يقول  االخت�شا�شيني،  يف  التميز  جانب  اإىل 
وت�شخي�شه،  فح�شه  يتم  ما  لتوثيق  حديثة  ت�شوير  جتهيزات  الوحدة 
ال�شور  اأو  املدمج  القر�ص  اأو  بالفيديو  الت�شوير  طريق  عن  وذلك 

الفوتوغرافية امللونة عالية اجلودة. 

وي�شيف قوله اأن اإجراءات التنظري التي ميكن عملها يف الوقت احلايل 
العلوي  اله�شمي  للجهاز  الت�شخي�شي  التنظري  ت�شمل  رئي�شي،  وب�شكل 
اله�شمي  للجهاز  العالجي  والتنظري  ع�شر،  واالإثني  واملعدة  للمريء 
بوا�شطة  )القرح(  مثل  النزيف  م�شادر  عالج  ت�شم  التي  العلوي، 

النازفة  واملعدة  املريء  دوايل  وعالج  احلقن،  اأو  احلراري  التخثري 
بالربط املطاطي اأو احلقن، وتو�شيع ت�شيقات املريء املختلفة بوا�شطة 
للمدى  تغذية  اأنبوب  وو�شع  وال�شبكات،  املو�شعة  االأنابيب  اأو  البالون 
وا�شتئ�شال  املنظار،  مب�شاعدة  البطن  جدار  عرب  املعدة  يف  البعيد 
اجلهاز  منظار  بوا�شطة  البنكريا�ص  تكي�شات  بع�ص  وعالج  اللحميات، 

اله�شمي العلوي، واإخراج اأي اأج�شام غريبة مت بلعها باخلطاأ.

كذلك،  عملها  ميكن  التي  التنظري  اإجراءات  تفا�شيل  �شرد  ويتابع 
)القولون(  الغليظة  لالأمعاء  الت�شخي�شي  التنظري  ت�شمل  اأنها  مو�شحا 
ونهاية االأمعاء الدقيقة )اللفائفي(، حيث يتمثل ت�شخي�ص )القولون( 
احلقن،  اأو  احلراري  التخثري  بوا�شطة  النزيف  م�شادر  عالج 
بالربط  للبوا�شري  اجلراحي  غري  العالج  و  اللحميات،  وا�شتئ�شال 

املطاطي عرب املنظار.

بتلوينها  والبنكريا�ص  ال�شفراوية  للقنوات  الت�شخي�شي  التنظري  اأما 
ومن  امل�شب،  �شق  واحتمال  �شعاعيا  وت�شويرها  املنظار  عرب  بال�شبغة 
الهيثم، في�شمل  ابن  التي يجريها م�شت�شفى  املتعددة  التنظري  اإجراءات 
ال�شفراوية  للقنوات  العالجي  التنظري  امل�شت�شفى،  عام  مدير  بح�شب 
والبنكريا�ص، �شق امل�شب ال�شتخراج احل�شوات من القناة ال�شفراوية، 
وو�شع االأنابيب اأو ال�شبكات يف القنوات ال�شفراوية لعالج اأي جروح اأو 
فتحات ممكن اأن تنتج من العالج اجلراحي، وتو�شيع ت�شيقات القنوات 
م�شب  ت�شيقات  بع�ص  وعالج  عربها،  ال�شبكات  اأو  االأنابيب  وو�شع 

القنوات.
الأخذ  الهوائية  للق�شبات  منظار  اإجراء  الوحدة  هذه  يف  يتم  كما   
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العينات يف حال وجود التهاب اأو ورم، وعمل غ�شيل للق�شبات يف حال 
بع�ص  يف  الغريبة  االأج�شام  واإزالة  مرتاكمة،  واإفرازات  �شوائل  وجود 
احلاجة  دون  املو�شعي  بالتخدير  الكبد  من  خزعة  واأخذ  احلاالت، 

لتنومي املري�ص يف امل�شت�شفى.

ال�شناعية الكلية  �حدة 

جدا  حديثة  معاجلة  وحدة  اأنها  خديجة  اأبو  يقول  الوحدة  هذه  عن 
الكلى  ق�شور  ملر�شى  تعوي�شي  كعالج  خ�شي�شا  اأعدت  ومتطورة، 
الزوار  من  املر�شى  جميع  ال�شتقبال  جمهزة  وهي  واحلاد،  املزمن 
وال�شياح العرب واالأجانب، وذلك ح�شب موا�شفات اجلمعية االأوروبية 
االخت�شا�شيني،  االأطباء  من  نخبة  باإ�شراف  الكلى،  غ�شيل  ملر�شى 
اإ�شافة اإىل طاقم متري�شي موؤهل ومتخ�ش�ص يف املعاجلة واالإ�شراف 

الكلية ال�شناعية. اأجهزة  على 

حديثة  مركزية  مياه  معاجلة  وحدة  من  تتكون  الوحدة  اأن  ويو�شح 
معزولة  ال�شناعية  للكلية  املياه  معاجلة  اأجهزة  اأحدث  فيها  ي�شتخدم 
يف غرفة خا�شة، باإ�شراف مهند�ص مياه متخ�ش�ص، ح�شب املوا�شفات 

العاملية.

مركز جراحة الدماغ �الأع�شاب

الدماغ  جراحة  مركز  اأن  الهيثم  ابن  م�شت�شفى  عام  مدير  ويو�شح 
االأجهزة  باأحدث  املزودة  االأع�شاب  عيادات  ي�شم  واالأع�شاب 

الت�شخي�شية ال�شرورية، مثل الرنني املغناطي�شي )MRI(، وتخطيط 
الدماغ واالأع�شاب والع�شالت وغريها، م�شري اإىل اأن املركز هو ال�شابع 
بوا�شطة  واالأع�شاب  الدماغ  اأورام  ملعاجلة  العامل  م�شتوى  على  ع�شر 
 ،)Radiosurgery By Gamma – Knif( نايف  اجلاما  اأ�شعة 
 ،)Steriotactic Surgery( االأبعاد اإىل اجلراحة ثالثية  باالإ�شافة 
الكي  بوا�شطة  )الباركن�شون(،  الرعا�شي  ال�شلل  مر�شى  ومعاجلة 

وزراعة املحفز الكهربائي.

وي�شيف اأن املركز جترى فيه العمليات املعقدة الأورام قاع اجلمجمة، 
املجال  هذا  يف  واملتخ�ش�شة  املتطورة  واالأجهزة  املعدات  تتوفر  حيث 
داخل غرف العمليات، كامليكرو�شكوب اجلراحي، والتخطيط الع�شبي 
ومعاجلة  االأبعاد  ثالثية  جراحة  وكذلك  الع�شبية،  اجلراحة  اأثناء 
مر�شى الرعا�ص (الباركن�شون(، باالإ�شافة اإىل عمليات اأورام النخاع 
الفقري  العمود  تثبيت  من  املعقدة  الفقري  العمود  وعمليات  ال�شوكي 

وزراعة البالتني وال�شفائح املعدنية االأخرى.

املعقدة  العمليات  من  العديد  باإجراء  يقوم  املركز  اأن  كذلك  ويبني 
اإليه من دول عربية  والنادرة على م�شتوى العامل حلاالت معينة حتّول 
حمليا  امل�شتوى  وعايل  موؤهل  طبي  فريق  خالل  من  خمتلفة،  واأجنبية 
عالج  يف  احلديثة  للتقنيات  االأطباء  ا�شتخدام  عن  ف�شال  وعربيا، 
اأ�شعة اجلاما نايف يف مركز عّمان  اأورام الدماغ واالأع�شاب بوا�شطة 

للجاما نايف املوجود يف م�شت�شفى ابن الهيثم.

االأع�شاب،  مركز  يف  للم�شت�شفى  جديدًا  ا�شتثمارًا  اأن  عن  ويك�شف 
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يف  االأول  املركز  يف  ليكون  ي�شعه  دوالر،  مليون   50 اإىل  ت�شل  بتكلفة 
حيث  املتقدمة،  الدول  م�شت�شفيات  مع  ارتباطه  مع  االأو�شط،  ال�شرق 
ي�شعى امل�شت�شفى ليتبواأ املركز االأول بني امل�شت�شفيات يف االأردن خالل 
وقدرات  خربات  من  االأع�شاب  مركز  �شي�شمه  ما  خالل  من  عامني، 

ب�شرية، واأجهزة وتخ�ش�شات نادرة.

العيون ق�شم 

الرائدة  امل�شت�شفيات  من  الهيثم  اإبن  م�شت�شفى  اأن  خديجة  اأبو  ويوؤكد 
اأول ق�شم  تاأ�شي�ص  االأردن، حيث مت  العيون يف  يف جمال طب وجراحة 
مركز  على  يحتوي  الق�شم  هذا  وكان   ،1996 عام   للعيون  متكامل 
االأردن،  يف  الب�شر  لت�شحيح  جهاز  اأول  و�شم  الب�شر،  لت�شحيح 
اأجهزة طبية حديثة تخدم جراحات العيون يف خمتلف  اإىل  باالإ�شافة 

التخ�ش�شات.

اأهَلته  �شمعة  اكت�شب  الهيثم  اإبن  م�شت�شفى  يف  العيون  ق�شم  اأن  ويقول 
ب�شبب  وذلك  العاملي،  امل�شتوى  على  امل�شابهة  املراكز  اأكرب  ملناف�شة 
اأحدث  توفر  اإىل  باالإ�شافة  عليه،  طراأ  الذي  والفني  االإداري  التطور 
من  علمية  طبية  وفود  وا�شت�شافة  املجال،  هذا  يف  الطبية  االأجهزة 
اإىل  باالإ�شافة  امل�شمار،  هذا  يف  التقدم  اإىل  دفعت  واأمريكا  اأوروبا 

العملية. والور�شات  العلمية  الندوات 

امل�شت�شفى،  العيون يف  ق�شم  ي�شمها  التي  والعيادات  املراكز  وي�شتعر�ص 
واالإبيليزك،  والليزر  الليزك  بوا�شطة  الب�شر  ت�شحيح  مركز  وت�شمل 
وال�شائل  ال�شبكية  وعيادة  االأطفال،  عيون  اأمرا�ص  ت�شخي�ص  وعيادة 
ال�شبكية،  ت�شوير  ووحدة   ،)Vitro-Retinal Clinic( الزجاجي 
 ،)Cataract Clinic( للعني االأمامي  والق�شم  ال�شاد  اأمرا�ص  وعيادة 
 ،)Glaucoma( الزرق(  )داء  العني  �شغط  ارتفاع  اأمرا�ص  وعيادة 
الب�شرية،  ال�شاحة  فح�ص  جهاز  بوا�شطة  الطبي  الت�شخي�ص  وعيادة 

وق�شم تقييم وظائف ال�شبكية والع�شب الب�شري.

اأن مركز ت�شحيح الب�شر يقدم اخلدمات العالجية التي من  ويو�شح 
�شمنها: العالج باالأك�شيمر ليزر لت�شحيح الب�شر لكافة درجات ق�شر 
وطول النظر واالإ�شتجماتزم، كما يتم زراعة احللقات يف حالة القرنية 
 ،Pachy Meter بوا�شطة   القرنية  �شماكة  قيا�ص  ويتم  املخروطية، 
 Corneal Wave و   Orbiscan بوا�شطة  القرنية  ت�شوير  يتم  كما 
Front وTotal Wave Front  التي تعد من اأحدث الطرق لت�شوير 
االأطفال،  عيون  اأمرا�ص  ت�شخي�ص  عيادة  تعنى  فيما  الدقيق،  القرنية 
بت�شخي�ص وعالج ومتابعة  التي تهتم  العيادات  اأهم  اإحدى  التي تعترب 

حاالت اأمرا�ص العيون لدى االأطفال وت�شخي�ص وعالج اأنواع احلول.

 ،)Vitro-Retinal Clinic( اأما عيادة ال�شبكية وال�شائل الزجاجي
وعالج  بت�شخي�ص  فتقوم  الهيثم،  ابن  م�شت�شفى  عام  ملدير  واحلديث 
الناجتة  ال�شبكية  ال�شبكية وال�شائل الزجاجي �شواًء اعتالالت  اأمرا�ص 
اللطخة  واأمرا�ص  ال�شبكية  انف�شال  حاالت  اأو  ال�شكري  مر�ص  عن 

الق�شم  هذا  اأن  مبينا  ت�شخي�شها،  وطرق  اأنواعها  بكافة  ال�شفراء 
اأحدث  مواكبة  مع  والعالجية  الت�شخي�شية  االأجهزة  باأحدث  جهز 
طرق العالج والتدخل اجلراحي الأمرا�ص ال�شبكية وال�شائل الزجاجي 
اأمرا�ص  من  اأو  ال�شيخوخة  عن  الناجتة  ال�شفراء  اللطخة  واأمرا�ص 
اأخرى باأجهزة ليزر حديثة، اإ�شافة اإىل عالج اعتالل ال�شبكية الناجت 
وجود  عن  ف�شال   ،)Argon Laser( بالليزر  ال�شكري  مر�ص  عن 

الفلوري�شني. ال�شبكية، با�شتخدام مادة  وحدة ت�شوير 

 Cataract( للعني  االأمامي  والق�شم  ال�شاد  اأمرا�ص  عيادة  اأما 
Clinic(، فت�شتمل بح�شب اأبو خديجة على جميع العمليات التقليدية، 
واإزالة  �شغرية  فتحة  اإحداث  بوا�شطة  جترى  التي  العمليات  وكذلك 
ال�شوتية  فوق  باملوجات  العد�شة  تفتيت  بعد  ال�شفط  بوا�شطة  العتامة 
يف  التداخل  وقلة  الوقت  بق�شر  العملية  هذه  تتميز  اإذ   ،)Phaco(
اأن�شجة العني، ويخدم هذه العيادة اأجهزة حديثة لقيا�ص درجة العد�شة 
املزروعة )Biometry(، وكذلك جهاز ال�شونار  )B-Scan(  للتاأكد 

من عدم وجود اأي تلف داخل العني اأو انف�شال �شبكي.

الزرق(  )داء  العني  �شغط  ارتفاع  اأمرا�ص  عيادة  اأن  وي�شيف 
حيث  العني  �شغط  ارتفاع  وعالج  بت�شخي�ص  تهتم   ،)Glaucoma(
واملتابعة،  والعالج  للت�شخي�ص  االأجهزة  باأحدث  العيادة  هذه  جهزت 
فيما تتوفر يف عيادة الت�شخي�ص الطبي بوا�شطة جهاز فح�ص ال�شاحة 
 Visual Field(الروؤيا جمال  لتقييم  االأجهزة  اأحدث  الب�شرية 
من  وال�شبكية  الب�شري  الع�شب  تاأثر  حالة  يف  خا�شة    )Analyzer
ارتفاع �شغط العني اأو يف حالة وجود اأورام خلف العني، وذلك ملتابعة 

تطور املر�ص والتايل حتديد نوعية العالج.

وي�شري اإىل اأن ق�شم تقييم وظائف ال�شبكية والع�شب الب�شري، توجد 
والع�شب  ال�شبكية  اأع�شاب  وقدرة  عمل  لتقييم  فح�ص  اأجهزة  فيه 
 VEP(  الب�شري التي تعمل على ا�شتقبال ونقل ال�شورة اإىل الدماغ
ERG &(، كما تتم يف امل�شت�شفى عمليات زراعة القرنيات، وتركيب 
وتقييم  وفح�ص  التجميلية،  الال�شقة  والعد�شات  اال�شطناعية  العيون 
قوة االإب�شار، وذلك حتت اإ�شراف خمت�شني وذوي الكفاءات العالية.

�حدة الإخ�شاب �الوراثة املتطورة

يف  املتطورة  والوراثة  االإخ�شاب  وحدة  اإن�شاء  اأن  خديجة  اأبو  ويقول 
ابن  م�شت�شفى  ومراكز  الأق�شام  نوعية  اإ�شافة  لي�شكل  جاء  امل�شت�شفى 
الطرق  اأحدث  يواكب  متطورا  طبيا  مركزا  منه  جعلت  والتي  الهيثم، 
ما  اأف�شل  ا�شتخدامه  اإىل  اإ�شافة  والعالجية،  الت�شخي�شية  التقنية 

تو�شلت اإليه التكنولوجيا الطبية يف جماالت الطب املختلفة.

ويوؤكد اأن مركز االإخ�شاب وامل�شاعدة على احلمل ي�شاهي يف م�شتواه 
حيث  االإجناب،  وطب  العقم  جمال  يف  العاملة  العاملية  املراكز  اأف�شل 
يف  ومدرب  الكفاءة،  عايل  ومتري�شيا  وفينا  طبيا  طاقما  املركز  ي�شم 
تقنيات  جمال  يف  وا�شعة  خربة  ولديه  العاملية،  الطبية  املراكز  اأف�شل 
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كالتلقيح اال�شطناعي  الزوجني،  العقم عند  االإخ�شاب وعالج  اإجراءات  باأحدث  القيام  القدرة على  ولديه  والوراثة،  امل�شاعدة على االخ�شاب 
)IUI(، واالإخ�شاب خارج اجل�شم )IVF(، واحلقن املجهري )ICSI(، وغريها من التقنيات امل�شاعدة على احلمل.

اأّهله ليكون خمتربا حتويليا الإجراء الفحو�ص  العاملية، مما  التقنيات  اأحدث  للوراثة، جمهزا وفق  اأن الوحدة ت�شم خمتربا متطورا  اإىل  وي�شري 
واالأمرا�ص  املتكررة،  واالإجها�شات  العقم،  حاالت  يف  الدم  يف  الوراثية  الفحو�شات  املخترب  يجري  حيث  وخارجه،  االأردن  داخل  من  الوراثية 
اآخر التطورات  اأن وحدة االإخ�شاب تواكب  الهيثم  ال�شرطانية. ويو�شح مدير عام م�شت�شفى ابن  الوراثية االأكرث �شيوعا، وبع�ص حاالت االأورام 
اأن  حيث  االإجناب،  على  القدرة  و�شعف  العقم  حاالت  وعالج  ت�شخي�ص  يف  احلديثة  التكنولوجيا  ا�شتخدام  هو  حيوي  جمال  يف  وامل�شتجدات 
خمتربات االإخ�شاب والوراثة جمهزة ب�شكل يجعلها قادرة على اإعطاء نتائج للفحو�شات الهرمونية والوراثية ب�شرعة ودقة متناهية، مما �شاعد 
بالعقم  العالقة  ذات  االأخرى  املر�شية  واحلاالت  احلمل،  على  امل�شاعدة  لتقنيات  تخ�شع  التي  للحاالت  والدقيقة  ال�شحيحة  املتابعة  يف  كثريا 

والوراثة.

مكتب �شوؤ�ن املر�شى العرب

للعناية  العرب  املر�شى  �شوؤون  مكتب  امل�شت�شفى  اأن�شاأت  حيث  العرب،  املر�شى  من  زّواره  يغفل  مل  الهيثم  ابن  م�شت�شفى  اأن  خديجة  اأبو  ويو�شح 
الطبية  التقارير  ا�شتقبال  ت�شمل  املكتب  يقدمها  التي  اخلدمات  اأن  ويبني  ال�شديقة.  واالأجنبية  ال�شقيقة  العربية  الدول  من  الوافدين  باملر�شى 
للمر�شى العرب والرد عليها بعد درا�شتها من قبل ا�شت�شاريني متميزين وخالل �شاعات معدودة، و تقدير التكلفة العالجية واإر�شالها للمري�ص 
لالإطالع عليها قبل ح�شوره للعالج، و اإح�شار املري�ص من واإىل املطار وترتيب اإجراءات دخوله للم�شت�شفى، وتاأمني ال�شكن للمرافقني وباأ�شعار 
االأردن،  يف  العرب  للمر�شى  جمانية  وترفيهية  عالجية  برحالت  والقيام  لهم،  ال�شفر  تذاكر  وحجز  جمانا،  املر�شى  اإقامات  وجتديد  منا�شبة، 
اأهله، واالإطمئنان على حالة بع�ص  اإقامته يف امل�شت�شفى و�شواًل اإىل  وتوفري جميع و�شائل الراحة واملعلومات واخلدمات الالزمة للمري�ص خالل 

املر�شى العرب عن طريق زيارتهم يف بلدانهم، باالإ�شافة لعقد اتفاقيات تعاون ناجحة مع عدد كبري من املوؤ�ش�شات واجلهات العربية.

توطني  على  العرب  االأ�شقاء  وم�شاعدة  ال�شقيقة  العربية  البلدان  اإىل  االأردين  الطبي  التميز  نقل  على  الهيثم  ابن  م�شت�شفى  حر�ص  على  ويوؤكد 
وعقد  عمان  يف  الطبية  كوادرهم  وتدريب  العربية،  الدول  يف  الهيثم  ابن  مل�شت�شفى  فروع  اإقامة  خالل  من  وذلك  بلدانهم،  يف  وتطويره  العالج 

حما�شرات وور�شات عمل حتت اإ�شراف كبار االأخ�شائيني االأردنيني يف الدول العربية ال�شقيقة.

ملف العدد
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يف منطقة �شفا بدران �شمن حدود اأمانة عمان الكربى وعلى ار�ص م�شاحتها )356( دومنا �شيد �شرح علمي كبري، منا وازدهر حتى بات معلما 
ح�شاريا بارزا لي�ص على م�شتوى االأردن فح�شب بل على م�شتوى ال�شرق االأو�شط كذلك.

جامعة العلوم التطبيقية، التي احتفلت يف ت�شرين االأول من عام 2008 با�شتقبال فوجها ال�شابع ع�شر، ت�شتوعب يف مبانيها، بح�شب رئي�ص جمل�ص 
اإدارتها  احلاج عبد اهلل اأبو خديجة نحو 8 اآالف طالب يف 10 كليات ت�شم 28 تخ�ش�شا خمتلفا.

جامعـــة العلــــوم التطبيقيــــــة.. 
�شــــــــرح تعليمــــــي ينمــــو يومــــا بعــد يــــــوم

اأبو خديجة: 8 اآالف طالب يف 10 كليات ت�شم 28 تخ�ش�شا 
وبرنامــــــج ماج�شتيـــــــر واحـــــــدًا

مركز املوؤمترات العربي دّرة مرافق اجلامعة االأحدث يف ال�شرق االأو�شط
تخريج 14 فوجا �شم اأكرث من 16 األف �شخ�ض

اال�شتثمار يف التعليم
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يف حديثه لـ "الن�شامى"  يلقي رئي�ص جمل�ص اإدارة جامعة العلوم التطبيقية 
احلاج عبد اهلل اأبو خديجة ال�شوء عن ن�شاأة اجلامعة وتطورها، ونظرتها 
اإىل جانب ما و�شفه بدّرة هذه املرافق  امل�شتقبلية، ومرافقها املختلفة، 

العربي". املوؤمترات  "مركز 

التطبيقية"  "العلوم  ن�شاأة  اإىل  بالعودة  اأبو خديجة حديثه  ويبداأ احلاج 
ت�شرين   19( يف  طلبتها  من  االأول  الفوج  ا�شتقبلت  اجلامعة  اأن  بالقول 
االأول 1991(، فيما باتت اليوم ت�شم ع�شر كليات هي " االآداب والعلوم 
االإن�شانية "  و " احلقوق "  و " االقت�شاد والعلوم االإدارية " و " الهند�شة 
" و " ال�شيدلة " و " العلوم الطبية امل�شاعدة " و " تكنولوجيا املعلومات 
" ويبلغ  " الفنون والت�شميم  " و  " التمري�ص  " و  " و"العلوم االأ�شا�شية 
اإىل  تخ�ش�شا،   )28( الكليات  هذه  تدر�شها  التي  التخ�ش�شات  عدد 
جانب عمادة ل�شوؤون الطلبة واأخرى للبحث العلمي والدرا�شات العليا ، 

حيث تقدم املاج�شتري يف املحا�شبة.

وي�شيف اأنه يقوم بالتدري�ص يف اجلامعة عدد مميز من ذوي الكفاءات 
العلمية يف خمتلف التخ�ش�شات بلغ عددهم عام 2008/2007 )317( 

منهم )249( من حملة الدكتوراه.

ابتعاث  برنامج  ت�شمل  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  تطوير  خطط  اأن  ويوؤكد 
للح�شول على درجتي املاج�شتري والدكتوراه يف جامعات مرموقة حيث بلغ 
عدد املبعوثني على ح�شاب اجلامعة حوايل )47( حتى نهاية عام 2007 . 

وعن اعداد الطلبة  امللتحقني باجلامعة  يبني احلاج ابو خديجة اأنه يلتحق 
باجلامعة  )8000( طالب و طالبة وهم ينت�شبون ملا يقارب )50( بلدا 
عربيا واإ�شالميا واأجنبيا وهناك مكتبة اجلامعة التي جتاوز ر�شيدها من 
الكتب العلمية و االأدبية )120( األف كتاب وفيها ن�شبة عالية من الكتب 
العلمية باالإجنليزية يف احدث طبعاتها، وت�شرتك املكتبة بنحو )1200( 
دورية علمية باللغتني العربية واالإجنليزية كما ت�شرتك يف قاعدة بيانات 
فيها  للطلبة  و  التدري�ص  تتيح الأع�شاء هيئة  والتي     Ebsco عاملية هي 
قاعدة  اإىل  باالإ�شافة  اإلكرتونية   ودورية  جملة   )1200( اإىل  الدخول 
Emerald وكذلك قاعدة Ebrary " كتب + دوريات " وكذلك قاعدة  

Arab Law Info  اخلا�شة  بكلية احلقوق.

جمل�ص  رئي�ص  بح�شب  االآن،  حتى  التطبيقية"  "العلوم  خرجت  وقد 
وثمامنائة   األفًا  ع�شر  �شتة  عن  اأفرادها  عدد  زاد  فوجا   )14( اإدارتها، 
طالب وطالبة من خمتلف الكليات والتخ�ش�شات، وفق نظام تعتمد فيه 
"ال�شاعات املعتمدة"، يف حني اأن احلد االأدنى لعدد ال�شاعات املعتمدة 

اال�شتثمار يف التعليم
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�شاعة   )12( الثاين   و  االأول  الدرا�شيني  الف�شلني  من  اأي  يف  امل�شجلة 
لعدد  االأعلى  فاحلد  ال�شيفي  الف�شل  اأما  �شاعة   )18( االأعلى  احلد  و 

ال�شاعات امل�شجلة هو )9( �شاعات . 

ويو�شح اأن نظام الدرا�شة يف اجلامعة بني على نظام ال�شاعات املعتمدة 
اإجباريني و ف�شل درا�شي  )النظام االأمريكي( �شمن ف�شلني درا�شيني 
�شيفي اختياري ويتميز التدري�ص يف اجلامعة بربط النظرية بالتطبيق يف 
جميع التخ�ش�شات، وقد خ�ش�شت اجلامعة للتدريب التطبيقي �شاعات 
معتمدة اإلزامية ال يتخرج الطالب حتى يح�شل عليها وتتعاون اجلامعة 
امل�شانع  اإىل  باالإ�شافة  واالأهلية  احلكومية  املوؤ�ش�شات  من  العديد  مع 

وامل�شت�شفيات والفنادق وغريها يف تنفيذ برنامج تدريب نوعي . 

ويوؤكد اأن جامعة العلوم التطبيقية راعت اأن تكون بيئة اجلامعة مثالية 
للتدري�ص، واإىل ممار�شة االأن�شطة الالمنهجية، عرب مبان متعددة تبلغ 
م�شاحتها الكلية حوايل )120( األف مرت مربع كما يوجد مالعب و�شاحات 
مك�شوفة ملمار�شة العاب التن�ص االأر�شي وكرة القدم وكرة الطائرة وكرة 
ال�شلة باالإ�شافة اإىل االأن�شطة املوجودة يف جممع الن�شاطات كالبولينغ و 

العاب الدفاع عن النف�ص وكمال االأج�شام و حمامات البخار وال�شاونا، 
ف�شال عن توفري املختربات العلمية وامل�شاغل واملرا�شم التي يزيد عددها 
عن )160( خمتربا وم�شغال ومر�شما باالإ�شافة اإىل متحف االأع�شاب يف 

كلية ال�شيدلة.

ويبني رئي�ص جمل�ص اإدارة جامعة العلوم التطبيقية اأن اجلامعة ت�شم يف 
الطلبة  لرئا�شة اجلامعة وت�شجيل  اأكادميية ومبنى  ثمانية مبان  حرمها 
باالإ�شافة اإىل مبنى املكتبة  وعمادة �شوؤون الطلبة )جممع الن�شاطات( 
اجلامعة  مطاعم  ومبنى  اخلطرة  املواد  وم�شتودعات  احليوان  ومبنى 
العربي  املوؤمترات  ومركز  اجلامعة  وم�شجد  الريا�شية  احل�شني  و�شالة 
تت�شع  والتي  امل�شقوفة  الريا�شية  والقاعة  االأوملبي  القدم  كرة  واإ�شتاد 
االأك�شاك  اإىل  باالإ�شافة  متحركة  مدرجات   على  متفرج   )7000( لـ 

املنت�شرة بني كليات اجلامعة ومرافقها.

وهو  "درة مرافق اجلامعة"،  بـ  و�شفه  ما  اىل  ابو خديجة  وينوه احلاج 
التطبيقية  العلوم  جامعة  حرم  يف  يقع  الذي  العربي   املوؤمترات  مركز 
اخلا�شة مو�شحا اأن املركز يحتوي على قاعة ا�شتقبال كبرية وقاعة اأخرى 
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لكبار الزوار وقاعة اجتماعات م�شغرة تت�شع لـ )30( �شخ�شًا جمهزة 
باأحدث االأجهزة ال�شمعية واملرئية يف العامل ، وميكن م�شاهدة ما يحدث 
تت�شع  قاعة  على  يحتوي  كما  العك�ص  اأو  الكربى  القاعة  فعاليات يف  من 
الأكرث من   )700( �شخ�ص جمهزة باأحدث اأجهزة العرو�ص ال�شينمائية 
ذات ال�شوت املج�شم دولبي ديجيتال ونظام ال�شراوند و�شا�شة لل�شينما  
مب�شاحة )10م X 6 م(  واأنظمة ال�شوت DST/SDDS  احلديثة اأما 
امل�شرح فيحتوي على كافة التجهيزات امل�شرحية احلديثة يف العامل من 
اأنظمة ال�شوت واالإ�شاءة ذات التحكم من داخل غرفة خا�شة اأو بوا�شطة 
�شا�شة متحركة واإمكانية اإن�شاء جميع اأ�شكال الديكورات امل�شرحية وذلك 
والرتجمة  للتلفزيون  املبا�شر  النقل  اإمكانية  مع  م�شرح  خ�شبة  الأكرب 

الفورية لثالث لغات. 

العامة  اخلدمات  من  العديد  اجلامعة  توفر  ذلك  جانب  اإىل  ويتابع، 
لطلبتها كالبنك و الربيد و مراكز بيع الكتب و القرطا�شية و الت�شوير 
باالإ�شافة اإىل وجود اكرث من مطعم و حمل جتاري كما ت�شم اجلامعة 
تاأ�شرية  على  احل�شول  مهمة  اجلامعة  تتوىل  و  حرمها  داخل  م�شجدا 

الدخول و االإقامة للطالب غري االأردين .

وحول العالقات االأكادميية للجامعة  يقول احلاج ابو خديجة ان اجلامعة 
ع�شو يف احتاد اجلامعات العربية واحتاد اجلامعات االإ�شالمية واالحتاد 
الدويل للجامعات ورابطة املوؤ�ش�شات العربية االأوروبية واملنظمة العربية 
ثقافية  بعالقات  اجلامعة  وترتبط  والت�شجيل  القبول  عن  للم�شوؤولني 
والعربية  االأجنبية  اجلامعات  من  العديد  مع  وتعاون  تواأمة  واتفاقيات 

مما ي�شهل على الطلبة موا�شلة درا�شتهم العليا. 

وي�شتعر�ص رئي�ص جمل�ص اإدارة جامعة العلوم التطبيقية اأبرز اإجنازات 
اإدارة  ق�شم  اأن  بالقول  العلمي،  و  االأكادميي  امل�شتوى  على  اجلامعة 
بني )18(  اململكة من  م�شتوى  على  االأوىل  املرتبة  على  االأعمال ح�شل 
جامعة يف امتحان الكفاءة اجلامعية للف�شل الثاين  2008/2007، كما 
بني  من  اململكة  م�شتوى  على  الثانية  املرتبة  على  الت�شويق  ق�شم  ح�شل 
)12( جامعة يف امتحان الكفاءة اجلامعية للف�شل االأول 2008/2007، 
وح�شل ق�شم العلوم املالية وامل�شرفية على املرتبة الثانية على م�شتوى 
للف�شل  اجلامعية  الكفاءة  امتحان  يف  جامعة   )16( بني  من  اململكة 
اخلام�شة  املرتبة  على  املحا�شبة  ق�شم  ح�شل  2008/2007،كما  االأول 
على م�شتوى اململكة من بني )17( جامعة يف امتحان الكفاءة اجلامعية 
على  الت�شويق  ق�شم  من  طلبة  وح�شل   ،2008/2007 االأول  للف�شل 
املراكز : االأول و الثاين و الثالث يف امتحان الكفاءة اجلامعية للف�شل 

االإ�شالمية  ال�شريعة  ق�شم  من  طالبان  ح�شل  كما   ،  2008 /2007 االأول 
على املركزين االأول والثاين يف امتحان الكفاءة اجلامعية للف�شل االأول 
2008/2007 ، اإىل جانب ح�شول طالب من ق�شم هند�شة الربجميات على 
املركز الثاين يف امتحان الكفاءة اجلامعية للف�شل االأول 2007/ 2008  ، 
اخلام�ص  و  الثالث  املركزين  على  ال�شيدلة  كلية  من  طالبني  وح�شول 
االأول 2008/2007، فيما جاءت  للف�شل  الكفاءة اجلامعية  يف امتحان 
اجلامعة يف املركز االأول لربنامج اإدارة االأعمال بني اجلامعات االأردنية 
اخلا�شة و املركز الثاين على م�شتوى اجلامعات االأردنية و بفارق نقطة 
لتقييم �شندوق احل�شني لالإبداع  االأول وفقا  واحدة عن �شاحب املركز 
الذي كانت  الوقت  الربيطانية )QAA (، يف  التفوق ووكالة اجلودة  و 
�شهادة  على  حت�شل  التي  االأوىل  اجلامعة  التطبيقية"  "العلوم  فيه 
االأيزو يف التعليم العايل و البحث العلمي يف املنطقة، كما كانت اأف�شل 
جامعة اأردنية خا�شة يف البحث العلمي وفقا لدرا�شة املنظمة االإ�شالمية 

لالأبحاث و العلوم و التكنولوجيا لعام 2006 .

اال�شتثمار يف التعليم
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مدار�س الحتاد...
الإن�شان ثـــر�ة �طنية �اأ�شا�س قوة املجتمع

اأبو خديجة:نتطلع للتو�شع يف فرع العقبة �الربامج الأجنبية

توؤمن باأن االإن�شان ثروة وطنية واأ�شا�ص تقدم الب�شرية وقوة املجتمع، فرّكزت 
منذ تاأ�شي�شها على �شقل االإن�شان، معرفة وقيما ومثال و�شلوكا واأ�شلوب تفكري، 

دون اإغفال اأهمية عن�شري التمّيز واالإبداع.

يف  واالأكادميية  االإدارية  الكوادر  خربة  اإىل  ارتكنت  التي  االحتاد،  مدار�ص 
�شرحها الرتبوي التعليمي، ح�شبما يقول مديرها العام حممد اأبو خديجة، 
الذي ي�شيف باأنه ومنذ مولدها عام 1993 وهي ت�شهد جناحا تلو النجاح، 
واأينعت  عودها  ،اأ�شتد  ال�شماء  يف  وفرعها  ثابت  ا�شلها  مباركة،  ك�شجرة 

ثمارها، فخّرجت اأجياال ي�شار اإليهم بالبنان.

وي�شتعر�ص اأبو خديجة يف حديثه لـ "الن�شامى" عن مدرا�ص االحتاد، ودورها 
يف رفد ال�شوق باالأجيال املبدعة، وواقعها احلايل، وطموحها امل�شتقبلي.

تاأ�شي�شها  ا�شتطاعت ومنذ  املدار�ص  ان  ويو�شح مدير عام مدار�ص االحتاد 
يف عام 1993 ان حتقق  العديد من االجنازات  الهامة كان ابرزها  النجاحات 
املذهلة يف امتحان الثانوية العامة التي حققتها االحتاد خالل م�شريتها وحتى 
يومنا هذا.." فعلى �شبيل املثال ح�شل 2652 طالبا على معدل 90% فما فوق حتى 
عام 2005. اما على �شعيد  االوائل   يف مملكتنا احلبيبة فكان ن�شيب مدار�ص 
االحتاد 62 طالبا وطالبة من الع�شرة االوائل يف الفرع العلمي وطالبة واحدة يف 

الفرع االدبي وطالة يف الفرع املعلوماتية."

وي�شيف ابو خديجة ان مدار�ص االحتاد احتلت  املركز االول على م�شتوى اململكة 
يف الفرع العلمي يف ال�شنوات 1996، 1997، 2001، 2002، 2003، 2005، 3006 

وفرع املعلوماتية  2006.
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االحتاد  مدار�ص  حققت  "االحتاد"،   عام  ملدير  واحلديث  عام 2008،  ويف 
جناحات مبهرة  اذ ا�شتطاع خم�شة من طلبتها احل�شول على مراكز متقدمة 
�شمن الع�شرة االوائل على م�شتوى اململكة وكانوا هوؤالء الطلبة من الغرا�ص 

التي منت وترعرعت يف ربوع مدار�ص االحتاد.

" تتمثل ر�شالتنا باعداد الطالب املوؤمن  وعن ر�شالة مدار�ص االحتاد يقول 
مواجهة  على  والقادر  والعلم  باالميان  وامل�شلح  واأمته  ومليكه  ووطنه  بدينه 
الكفوؤتني  واالدارية  التدري�شية   بالهيئتني   ا�شتعنا  ولهذا   الع�شر،  حتديات 
واحدث النظريات الرتبوية والتعليمية واآخر ما تو�شلت اليه تكنولوجيا التعلم، 

وذلك للو�شول – بعون اهلل- لغد م�شرق."

اىل  الرو�شة  مرحلة  من  التعليمية  املراحل   كافة  االحتاد   مدار�ص  وت�شم 
اال�شا�شي ومرحلة الثانوية بفروعها ،والعلمي واملعلوماتي للبنني، ا�شافة اىل 

العلمي، االدبي واملعلوماتية للبنات. وكذلك املنهاج الربيطاين.

وحول  توجه املدر�شة لتدري�ص  الربامج االجنبية يبني اأبو خديجة:  اننا نوؤمن يف 
مدار�ص االحتاد بحق اأبنائنا يف عاملية التعلم باآفاق  وا�شعة يف بيئة  متما�شكة 
القيم والهوية دون انغالق وتع�شب.. فمدار�ص االحتاد من االأول االبتدائي 
لغاية الثاين ع�شر هي )مدر�شة ثانوية غري خمتلطة(  كما ان ال�شمعة الطيبة 
تا�شي�شها وحتى االن ومتيز طواقمها االدارية  ملدار�ص االحتاد عرب �شنوات 
والتعليمية والفنية..  كل هذه العوامل  �شجعتنا يف االحتاد اىل تدري�ص الربامج 
االجنبية حيث مت اعتماد مدر�شة االحتاد كمركز من مراكز تدري�ص الربنامج 
الربيطاين عام )2006 ( من قبل اجلهات املخت�شة، كوزارة الرتبية و التعليم، 

 Cambridge كامربدج  وجامعة  الربيطاين/عمان،  الثقايف  واملركز 
.  Edexcel Board لندن  ، وجامعة   Board

وب�شاأن نظام الثانوية الربيطانية: )G.C.E – I.G.C.S.E ( يو�شح 
اأنه نظام عاملي يعادل التوجيهي االأردين ويتميز مبرونته العالية حيث يتقدم 
الثاين  العا�شر حتى  الطلبة للربنامج على مدار ثالث  �شنوات من ال�شف 
املواد الأكرث من مرة  اإعادة  الطلبة يف احل�شول على فر�شة  وي�شتمر  ع�شر 
لغايات النجاح اأو رفع العالمات للتميز واحل�شول على املقاعد الدرا�شية يف 
اجلامعات املحلية والعاملية املتميزة على م�شتوى العامل عند ا�شتكمال عدد 
املواد املطلوبة للربنامج لغايات املعادلة كما يوؤهل الربنامج طالبه للح�شول 
على منح درا�شية على م�شتوى العامل بناًء على امل�شتوى االأكادميي وال�شخ�شي 

املتميز للمتقدمني .  

يتيح الربنامج االجنبي فر�شة  بالقول..  ويتناول ميزات الربنامج االجنبي 
االلتحاق باجلامعات املحلية والعاملية بكافة براجمها وتخ�ش�شاتها وح�شب 
يف  الطالب  حق  الربنامج  يحفظ  كما  الدرا�شة  اثناء  الطالب  له  خطط  ما 
العامة  الثانوية  طلبة  جانب  اىل  االردنية  اجلامعات  مقاعد  على  التناف�ص 
االردنية مع احتفاظهم بحقهم يف التناف�ص على الن�شب املئوية املخ�ش�شة 
للربنامج االجنبي. ا�شافة اىل ان هناك ميزات اخرى للربنامج تكمن يف 
يت�شم الربنامج  املهارات واملعارف املختلفة كما  الطلبة يف  تطوير امكانات 
الثانوية على مدى ثالثة اعوام من  مبرونة عالية من خالل فر�شة معادلة 

.)AS+A2( اىل احلادي والثاين ع�شر )O.L( العا�شر

اعتماد مدار�س الحتاد كمركز للربامج التعليمية الأجنبية

ملف العدد
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وي�شري اإىل اأن مدار�ص االحتاد تقوم حاليا باعتماد برنامج اكادميي متقدم 
اجلامعات  وبرعاية  عالية  وامكانات  ومناهج  وتدري�ص  درا�شة  مبعايري 
الربيطانية للمرحلة اال�شا�شية حيث يت�شلم الطالب يف نهاية كل عام منها 
�شهادة باجنازه عاما من الربنامج ثم �شهادة باجناز املرحلة بعد انتهائها.

ويك�شف عن قيام مدار�ص االحتاد حاليا باإعداد بناء حديث ذي موا�شفات 
غرفًا  ي�شم  م2   29000 م�شاحتها  اأر�ص  وعلى  م2   11000 مب�شاحة  عالية 
�شفية حديثة وخمتربات علمية وحا�شوب �شمن م�شتويات متقدمة بجانب 
املكتبات املدر�شية للمراحل املختلفة ولكل طابق واالإمكانات الريا�شية من 
م�شبح مغلق و�شاالت ومالعب و�شاحات ريا�شية مغطاة ومك�شوفة مفرو�شة 

باأحدث التقنيات و�شاالت عر�ص ومطاعم .

وت�شم مدار�ص االحتاد  باال�شافة اىل مدر�شة الربامج االجنبية  مدر�شة 
 ، منوذجية  �شفية  غرف  على  املبنى  يحتوي  حيث  طارق  البنني/  ثانوية 
وخمتربات علمية حديثة، وخمتربات حا�شوب وم�شبح اوملبي وم�شرح يت�شع 
الرو�شة) رو�شة  العامة،  املبنى كذلك االدارة  لـ 650 �شخ�شا، كما ي�شمل 
االحتاد( والتي حتتوي على غرف �شفية ومالعب منا�شبة وم�شبح  خا�ص 
لالطفال وتتوافر فيها جميع االلعاب واملرافق املطلوبة وم�شادر التعلم، وقد 

جرى حتديثها وفق موا�شفات عاملية اي�شا.

علمية  وخمتربات  وا�شعة  قاعات  فيها  فيتوافر  البنات  ثانوية  مبنى  اما 
لـ  حديثة ، خمتربات حا�شوب وم�شبح اوملي وم�شرح منوذجي جمهز يت�شع 
500 �شخ�ص، وقاعات مغلقة م�شاحة 2150 م2 و�شاحات مك�شوفة مب�شاحة 
2150م2 باال�شافة اىل الغرف ال�شفية واالدارية ومكتبة منوذجية وقاعة 

ها�شمية وم�شلى.

م�شاحتها  ار�ص  على  مقام  طوابق  �شبعة  من  يتكون  املبنى  اأن  اإىل  وي�شري 
10000م2 يتوافر فيها كذلك خمتربات علمية حديثة وت�شم ت�شعة خمتربات 
االأجهزة  حتتوي على، خمترب االأحياء "BIOLOGY" الذي ي�شم احدث 
التي ت�شاعد على اإجراء التجارب املتعلقة مبادة االأحياء، وخمترب الكيمياء   
فيه  وجترى   ، االأبخرة  خزانة  على  يحتوي  الذي   "CHEMESTRY"
 "PHESIEOLOGY"  التجارب املتعلقة مبادة العلوم، و خمترب الفيزياء
الذي يحتوي هذا املخترب على تلفاز ي�شتخدم يف جتارب مادة الفيزياء، و 
مبادة  املتعلقة  التجارب  لعر�ص  خمترب العلوم  "SCIENCE" وي�شتخدم 
يحتوي  الذي   "GEOLOGY" لــــ خمترب اجليولوجيا  العلوم، باالإ�شافة 

على جهاز بروجكرت)ال�شبورة ال�شوئية( لعر�ص ال�شفافيات املختلفة.

التح�شري،  املبنى كذلك، بح�شب مدير عام مدار�ص االحتاد، غرف  وي�شم 
التي ت�شمل غرفة حت�شري التجارب الفيزيائية، وحتتوي على جميع االأجهزة 
الفيزيائية احلديثة، وغرفة حت�شري التجارب الكيميائية، التي حتتوي على 
بالكيمياء  املتعلقة  واالأجهزة  واالأدوات  الكيميائية  واملواد  الزجاجيات  جميع 
واحتوائه على عينات حيوانية حمفوظة، وغرفة اللوحات العلمية التي حتتوي 

على اللوحات العلمية واخلرائط اجلغرافية والطبيعية والتي يتم ا�شتخدامها 
يف املنهاج الدرا�شي، كما وحتفظ فيه اأعمال الطلبة العلمية، وغرفة التلفاز 

مل�شاهدة االأفالم الوثائقية والعلمية ومتابعة املحا�شرات العلمية .

خمتربات  ومنها  مرافق،  من  البنات  مدار�ص  مبنى  ي�شمه  ما  ل  ويف�شّ
احلا�شوب وت�شم ثمانية خمتربات موزعة ح�شب املراحل الدرا�شية، ويحتوي 
كل خمترب منها على )ثمانية ع�شر( جهازًا من اأحدث االأجهزة، وم�شبح ذو 
العامة مدفاأً �شيف و�شتاًء ويتم  اأوملبية جمهز لعوامل ال�شالمة  موا�شفات 
تغري املاء فيه ب�شكل دوري مع اإ�شافة املواد املعقمة، وت�شرف عليه معلمات 
موؤهالت يحملن اإجازة االإنقاذ،وتقام فيه العديد من الن�شاطات واالأندية 
ال�شيفية، وم�شرح منوذجي جمهز باأحدث املوا�شفات واملوؤثرات ال�شوتية 
باالإ�شافة اإىل ابتعاده عن الغرف ال�شفية ويت�شع حلوايل )500( �شخ�شًا 
وهو مكيف وتقام فيه العديد من الفعاليات واالأن�شطة املدر�شية املختلفة، 
واالإطالع  للقراءة  واملعاجم  واملراجع  الكتب  من  اإعدادًا  وت�شم  املكتبة 
واإعداد االأبحاث والتقارير املدر�شية، وتتمتع مب�شاحات وا�شعة، ويقام فيها 
املعار�ص الف�شلية، وقاعات مغلقة و�شاحات مك�شوفة باالإ�شافة اإىل الغرف 
الدوام  اأثناء  الدينية  لل�شعائر  الطلبة  ملمار�شة  واالإدارية،وم�شلى  ال�شفية 

املدر�شي.

ويوؤكد اعتزاز مدار�ص االحتاد بالقاعة الها�شمية، التي جاءت من منطلق 
واأحياًء  وطالباتها  طالبها  لدى  للوطن  االنتماء  تعزيز  يف  املدار�ص  اإميان 
لرتاثنا وتذكريًا ببطوالت اأجدادنا، حيث حتتوي القاعة على �شور للمغفور 
له باإذن اهلل امللك احل�شني بن طالل رحمه اهلل و�شور جلاللة امللك عبد 
اهلل الثاين بن احل�شني حفظه اهلل ورعاه،ومعرو�شات من االألب�شة الع�شكرية 
كما يوجد عيادة طبية جمهزة وحتت اإ�شراف طبيبة عامة وطبيبة اأ�شنان 
غرفة  جتهيز  مت  طالبها  على  االحتاد  مدار�ص  من  وحر�شا  وممر�شة، 
انتظار للطالب غري امل�شرتكني باملوا�شالت مكيفة �شيفًا و�شتاًء ريثما ياأتي 
اأولياء اأمورهم الإي�شالهم اإىل بيوتهم .باالإ�شافة اإىل غرفة املو�شيقى وت�شم 
ويتم  مو�شيقى  معلمة  عليها  وت�شرف  املو�شيقية  واالأدوات  االأجهزة  اأحدث 
فيها تدريب الطالبات امل�شاركات يف املنا�شبات املختلفة، وغرفة التدريب 
اليومية  واالأعمال  والفنية  املهنية  االأعمال  كافة  اجناز  فيها  ويتم  املهني 

ال�شرورية للمدر�شة.  

وباالإ�شافة اإىل ذلك، ت�شم مدار�ص االحتاد فرعا لها يف العقبة، يتاألف من 
مبنيني منف�شلني واحد للبنني واأخر للبنات مب�شاحة اإجمالية ) 2000 م 2( 

وعلى ار�ص  م�شاحتها ) 125000 م 2 ( ، ومق�شف مدر�شي.

ابو خديجة ان .. طموحنا ميتد  القادمة.. يقول  االإدارة  وحول طموحات  
للربامج االجنبية االخرى مثل  القادمة ملزيد من االعتماد  خالل االعوام 
برنامج SAT االمريكي والدبلومه الدولية IB، ا�شافة اىل ان  م�شروع 

التو�شعة ملدار�ص االحتاد يف مدينة العقبة  خالل العام 2008/ 2009
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افتتاح اأ�شطوريم�شروع العدد

حفــــــل اأ�شطــــــوري الفتتـــــاح منتجــــــع 
اأتالنتــــــ�ض بجــــزر النخلــــــة فـــي دبــي

يومني  مدى  على  "االأ�شطوري"  بـ  و�شف  حفال  دبي  اإمارة  �شهدت 
اأفخم  اأحد  يعد  الذي  "اأتالنت�ص"  منتجع  افتتاح  مبنا�شبة  مبنا�شبة 

منتجعات العامل ، الذي بلغت تكلفته ملياري دوالر.

"النخلة"  جزر  و�شط  دوالر  مليون   20 كلف  الذي   - احلفل  واأقيم 
نارية  األعاب  خالله  واأطلقت  العربي،  اخلليج  مياه  يف  ال�شناعية 
تكلفت وحدها ما يزيد على 10 ماليني درهم اإماراتي ، وانطلقت اإىل 
م�شافات كبرية ، حيث تفوق يف قوتها ما اأطلق يف حفل افتتاح اأوملبياد 
بكني مبقدار �شبعة اأ�شعاف ، ما دعا م�شوؤولني يف دبي و�شيوف احلفل 

لو�شفه بـ "حفل القرن".

االأول  احلفل  وهو   ، مينوغ  كايلي  العاملية  البوب  مغنية  احلفل  واأحيت 
ارتدت  وا�شتمرت فقرتها ملدة �شاعة   ، االأو�شط  ال�شرق  لها يف منطقة 

خاللها ف�شتانا اأ�شود من ت�شميم الفرن�شي ال�شهري جان بول غوتي.

كما �شاركت يف اإحياء احلفل االأمريكية �شامانثا رون�شون ، فيما قدمت 
جنمة بوليوود الهندية بريانكا �شوبرا فقرة غنائية.

وقالت ال�شركة املنظمة للحفل اإن عدد احل�شور زاد على األفي �شخ�شية 
اأوبرا  االأمريكية  الربامج  مقدمة  بينهم   ، العامل  وم�شاهري  جنوم  من 
ولينزي  ثريون  و�شارليز   ، جوردان  مايكل  ال�شلة  كرة  والعب  وينفري 
لوهان وماري كيت ويل�شون وبيرتا نيمكوفا واأجيني�ص دين ودمي �شرييل 
با�شي وجون اأبراهام ومي�شا بارتون وروبرت دي نريو وجانيت جاك�شون 
وبيبا�شا  جوردن  ومايكل  يورك  ودوقة  كوت�شينكو  وغو�شا  زينتا  وبريتي 

با�شو اإىل جانب جنم التن�ص ال�شابق بوري�ص بيكر.

"نخيل"  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  �شليم  بن  اأحمد  �شلطان  واأو�شح 
االإماراتية اأن هذا احلفل يعد تد�شينا جلزر "النخلة" ال�شناعية التي 
اأقامتها يف مياه اخلليج العربي وت�شم م�شروعات عقارية عمالقة على 
راأ�شها منتجع "اأتالنت�ص". ي�شار اإىل اأن املنتجع هو االأ�شخم من نوعه 
يف ال�شرق االأو�شط وي�شتمل على 1539 غرفة وبع�ص االأحوا�ص ال�شمكية 

التي ت�شم ع�شرات االآالف من خمتلف اأنواع الكائنات البحرية.
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م�شــــروع العــــــــدد

اأكبــــــر مـــــول جتـــــاري فـــــي الأردن �"اأجمكــــــان" 
�"اللوؤلــــــــــــوؤة" درة م�شاريـــــــــــع "الأر�س"

الأر�س القاب�شــــــــة... 
ا�شتثمــــارات تـزيــــد عــــن 6 مليــــارات د�لر
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�شركة االأر�ص القاب�شة اآمنت بالفر�شة الواعدة التي يقدمها اال�شتثمار يف 
فل�شطني واختارت اأن يكون م�شروع "اإر�شال �شنرت" من اأبرز م�شاريعها يف 
الوطن العربي، حيث بادرت ال�شركة باال�شتثمار يف االأرا�شي الفا�شطينية، 
يف حني كان امل�شتثمرون يخرجون من هناك بح�شب مدير عام ال�شركة 

با�شل �شعيد.

يف م�شاريع االأر�ص "اجلريئة"، �شطرت ال�شركة عدة اأمثلة للنجاح، والتو�شع 
تلو التو�شع، فكانت م�شاريعها يف االأردن وال�شعودية وقطرو االمارات كذلك، 

لتقدم اأروع �شور االإجناز، تتناولها "الن�شامى" يف هذه املقابلة.

فل�شطني،  يف  القاب�شة  االأر�ص  �شركة  م�شروع  عن  باحلديث  �شعيد  يبداأ 
وهو م�شروع تطوير منطقة االإر�شال، املت�شمن تطوير و�شط جتاري جديد 
ملدينتي رام اهلل والبرية، على م�شاحة اأر�ص تقّدر بحوايل 50 دومنًا، حتيط 

بها حديقة عامة مب�شاحة ت�شل اإىل 150 دومنًا.

خم�شة  وفندق  و�شكنية،  جتارية  اأبراجا  �شعيد،  بح�شب  امل�شروع  وي�شمل 
جنوم، يتوقع اأن يكون بعد انتهائه متنف�شا الأهل مدينة رام اهلل وما حولها، 

مع احتفاظ امل�شروع مبيزة كونه االأول من نوعه يف ال�شفة الغربية.

الأر�س القاب�شــــــــة... 
ا�شتثمــــارات تـزيــــد عــــن 6 مليــــارات د�لر

�شعيد: م�شر�ع "اإر�شال �شنرت" اأ�شخم م�شر�ع عقاري يف فل�شطني

م�شــــــروع العـــــدد
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ويوؤكد اأن كلفة امل�شروع �شتزيد عن 250 مليون دوالر تعمل على اأن�شائه 
�شركة االأر�ص منا�شفة مع �شندوق اال�شتثمار الفل�شطيني، حيث مت و�شع 
الت�شميم النهائي ال�شتقطاب امل�شتثمرين للم�شاهمة يف امل�شروع، الذي 

اعتربه "مفتاحا لتعمري فل�شطني".

"اإر�شال �شنرت" �شيلبي  وي�شري مدير عام �شركة االأر�ص اإىل اأن م�شروع 
املوا�شفات  امل�شاريع ذات  وامل�شتوى من  النوع  لهذا  فل�شطني  احتياجات 
العالية جدا، حيث �شيعمل امل�شروع الذي ميثل "منطقة ذكية" خمدومة 
وترفيهي  جتاري  وو�شط  االأجانب،  للم�شتثمرين  كمق�شد  تكنولوجيا، 

جديد يف املنطقة.

ويلفت �شعيد لوجود تعاون لوج�شتي مع البلديات و�شلطة الكهرباء للبدء 
باأعمال البنية التحتية ملنطقة االإر�شال.

ويتناول مدير عام �شركة االأر�ص القاب�شة م�شاريع ال�شركة يف االأردن، 
واملتمثلة با�شتثمارها يف مدينة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل 
يف  اال�شتثمار  حجم  اأن  مو�شحا  الزرقاء،  مدينة  قرب  العزيز  عبد  بن 
املدينة يقّدر باأكرث من 350 مليون دوالر يف املرحلة االأوىل، حيث ي�شمل 
اأكرب  اىل  باالأ�شافة  جتارية،  وجممعات  �شكنية  وعمارات  فلاًل  امل�شروع 

مول جتاري )مدينة مول( خارج العا�شمة.

وي�شري اإىل اأن املول البالغة كلفته 120 مليون دوالر يقع على م�شاحة 45 
األف مرت مربع، بني مدينة الزرقاء ومدينة خادم احلرمني ال�شريفني.

للمدنية  التجاري  الو�شط  تطوير  على  كذلك  تعمل  ال�شركة  اأن  ويو�شح 
اجلديدة بال�شراكة مع تعمري االأردنية ومدائن ال�شروق من خالل �شركة 

العقاري". للتطوير  "املها 

ويلفت اإىل اأن "االأر�ص" ب�شدد ت�شليم الوحدات ال�شكنية التي مت التعاقد 
يف  جاهزة  �شتكون  احل�شري،  والتطوير  االإ�شكان  ملوؤ�ش�شة  بيعها  على 

منت�شف كانون االأول.

وي�شتعر�ص �شعيد م�شروع ال�شركة يف ال�شعودية، وهو م�شروع "اأجمكان"، 
واإبداعًا على االإطالق،  اأجمل مكان، باعتباره امل�شروع االأكرث متيزًا  اأي 
حيث ميزج بني اجلمال الطبيعي واالأ�شالة يف منطقة من اأف�شل مناطق 

ال�شكن بيئيًا و�شحيًا، قرب احلي الدبلوما�شي وجامعة امللك �شعود، وعدد 
حنيفة،  وادي  على  اإطاللته  اإىل  اإ�شافة  الكربى،  احلكومية  املواقع  من 

الذي �شوف يكون البوابة ال�شحرية للدخول اإىل "اأجمكان".

وي�شيف اأن امل�شروع �شي�شم كذلك خدمات اأخرى، تتمثل يف فندق راق 
يف الوادي يجمع جمال الطبيعة ال�شاحرة مع واحات ال�شحراء و اأي�شًا 
على  كلم   1 بطول  متتد  التي  الوادي  جلادة  املبهرة  االنطالق  بنقطة 
امل�شروع  موقع  مع  املتناغمة  اجلميلة  املناظر  عار�شة  ال�شريع  الطريق 

املميز �شمال غرب الريا�ص.

ت�شمل  دومنا،   1845 م�شاحة  على  ميتد  "اأجمكان"  م�شروع  اأن  ويلفت 
و74  كبرية،  م�شاحات  على  ق�شور  الفردي،  للتملك  خا�شة  م�شاحة 
جنوم.  خم�ص  وفندق  فاخرة،  �شقق  و  الوادي،  على  مطلة  فخمة  فيال 
بالريا�شة  القيام  تتيح  االأخ�شر" التي  "الوادي  باملكان منطقة  ويحيط 

واال�شتجمام واال�شرتخاء.

و بح�شب �شعيد، فاإّن البنية التحتية املتطورة لالأعمال يف  اأجمكان، توؤمن 
لل�شركات م�شاحة 174 األف مرت مربع من املكاتب احلديثة ذات اال�شتعمال 
املتعدد، اإ�شافة اإىل اأجنحة لالإقامة. وتعترب واحة االأعمال املزودة بكافة 

اخلدمات مركزًا مهمًا لتكون مقر قيادة ورئا�شة ال�شركات.

اأنه  اإىل  م�شريا  دوالر،  2.5مليار  عن   يقل  ال  مبا  امل�شروع  قيمة  ويقّدر 
مت حجز م�شاحات كبرية من االأرا�شي، حيث اأن ال�شركة تقوم بت�شويق 

االأر�ص للم�شتثمرين.

وهو  القاب�شة،  االأر�ص  ل�شركة  كذلك  مهمًا  م�شروعًا  �شعيد  ويتناول 
"جزيرة اللوؤلوؤة" يف قطر، الذي يقع مبا�شرة يف جزيرة داخل  م�شروع 
ا�شتثمار  االأوىل بحجم  املرحلة  �شكنيا يف  برجا  ويتكون من 17  البحر، 

يبلغ 6.9 مليار دوالر.

بدولة  "بريليتا"  م�شروع  يف  كذلك  ت�شتثمر  ال�شركة  اأن  بالقول  ويتابع 
قطر، وهو اأي�شا م�شروع يت�شمن حدائق ومناطق خ�شراء وفلل وو�شائل 

حماية اآمنة، بقيمة اإجمالية تقدر بثمنمائة )800( مليون  دوالر.

اأكبــــــر مـــــول جتـــــاري فـــــي الأردن �"اأجمكــــــان" 
�"اللوؤلــــــــــــوؤة" درة م�شاريـــــــــــع "الأر�س"
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ا�شتثمــــار مميـــــزم�شروع العدد

دار االإدارة.. العودة اإىل الريف
حديقة لكل قرية تعك�ض دور القطاع اخلا�ض 

يف التنمية وامل�شطبة باكورتها

زاهدة : مل�شة اأندل�شية بعيدا عن �شخب املدينة يف فلل امل�شرة

العودة اإىل الريف : 
احلوا�شر  تاأ�شي�ص  خطوات  اأوىل  املدن  اإىل  الريف  من  االجتاه  مّثل 
وتو�شعها والنهو�ص بها، حتى باتت هذه احلوا�شر مكتظة تن�شد من يقرع 

اجلر�ص يف �شبيل هجرة معاك�شة، تخفف ال�شغط عنها.

دعوات العودة اإىل الريف، كانت انطلقت منذ زمن بعيد، لكن ما عززها 
الثورة التي ح�شلت يف قطاع االت�شاالت واملوا�شالت، حتى بات العامل 
مكان  من  االنتقال  يف  واالن�شيابية  ال�شرعة  بف�شل  �شغرية،  قرية  كاأنه 

الآخر.

ويف االأردن، بعد اأن اكتظت عّمان بقاطنيها، انتهج بع�ص مطوري العقار 
نهجا ين�شجم مع "االبتعاد عن املركز"، ب�شبب انخفا�ص اأ�شعار االأرا�شي 
يف اأطراف املدينة عنها يف قلبها، وما لذلك من اأثر على �شعر العقار، 

وقدرة متّلكه، لكن �شركة واحدة حملت يف ر�شالتها هدفا يحيي االأرياف، 
اإىل  "العودة  لـ  دعوة  من  الر�شالة  هذه  ت�شّمنته  مبا  األقها،  لها  ويعيد 

الريف".

تاأ�شي�س دار الإدارة : 
�شنوات،  ب�شع  قبل  تاأ�ش�شت  التي  العقاري،  للتطوير  االإدارة  دار  �شركة 
عماد  التنفيذي  رئي�شها  بح�شب  الريف"،  اإىل  "العودة  �شعار  حملت 
زاهدة، فكان اأن اأبدعت يف م�شاريعها املتعددة، وعلى راأ�شها فلل امل�شرة، 

التي يجري تناولها يف هذا احلديث لـ "الن�شامى".

يبداأ زاهدة باحلديث عن تاأ�شي�ص ال�شركة، بالقول اأن �شركة دارة االإدارة 
تطوير  ن�شاطاتها  وت�شمل   ،2005 عام  يف  تاأ�ش�شت  العقاري  للتطوير 
امل�شاريع العقارية وتقدمي منتج عقاري �شمن مفاهيم تطويرية حتاكي 
احتياجات ال�شوق املحلية وتوفر حلوال عملية ملختلف الغايات اال�شتثمارية 
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وال�شكنية واخلدمات املرتبطة بها، وقد جنحت ال�شركة يف تطوير وبيع 
العديد من امل�شاريع.

العقارية،  وامل�شاريع  االأرا�شي  تطوير  يف  ال�شركة  خدمات  اأن  وي�شيف 
العقارات،  وت�شويق  و�شراء  للم�شاريع،  االقت�شادية  اجلدوى  ودرا�شات 
وت�شغيل  اإدارة  وخدمات  لالأرا�شي،  وطبوغرافية  م�شاحية  ودرا�شات 

امل�شاريع وخمتلف اخلدمات التطويرية.

اأن ال�شركة ت�شم فريق عمل متخ�ش�شًا ي�شم كوادر موؤهلة يف  ويو�شح 
اإ�شراف رئي�ص هيئة املديرين  خمتلف االأق�شام ومراحل التطوير، حتت 

�شامل بن اأحمد النعيمي والرئي�ص التنفيذي.

الر�ؤية �الر�شالة :
وتتلخ�ص روؤية ال�شركة، بح�شب زاهدة، يف ريادة قطاع التطوير العقاري 
االأردين، والتفرد بتقدمي حلول اإ�شكانية مميزة، عرب تطوير م�شاريع يف 
خارج  احل�شرية  الفعاليات  ونقل  الغنية،  الطبيعة  ذات  املدن  �شواحي 
يف  تناف�شية  قيمة  باأعلى  منتج  وتوفري  الريف،  اإىل  املدن  ازدحامات 

اجلودة وال�شعر.

ويبني اأن ر�شالتها تتمثل يف اإقامة م�شاريع عقارية نوعية توفر منتجات 
وامل�شاحات  الراقي  البناء  بني  اجلمع  خالل  من  باخل�شو�شية  تتميز 
اخل�شراء وو�شائل الرتفيه، �شمن ملكيه خا�شة وطرح مفاهيم تطويرية 
لالأرا�شي، وتخطيط امل�شاريع املغلقة واملنتجعات لتوفّر فر�شا ا�شتثمارية 

واعدة، وبتنّوع يلبي خمتلف احلاجات والرغبات.

ال�شوق  يف  حدثت  التي  وال�شريعة  الكبرية  التغريات  اأن  زاهدة  ويوؤكد 
املحلي واالإقليمي خالل ال�شنوات القليلة املا�شية واملتمثلة بالنمو الكبري 
هذه  نحو  والتوجه  العقارية  اال�شتثمارات  ودخول  العقاري  القطاع  يف 
امليدان من خمتلف اجلهات، باالإ�شافة اإىل تواجد العديد من املوؤ�ش�شات 
التي تعمل يف جمال التطوير العقاري ومن خمتلف امل�شتويات واالأحجام.

النواحي  خمتلف  يف  وتاأثريها  القطاع  ح�شور  من  عامة  حالة  خلق 
االقت�شادية واالجتماعية يف اململكة، كما اأن الزخم العقاري اال�شتثماري 

رفده باملنتجات العقارية التقليدية تارة و�شبه التقليدية تارة اأخرى.

وي�شري اإىل اأن هذا الزخم، دفع �شركة دار االإدارة لتعزيز روؤيتها ومنهجية 
امل�شاكل  لتتجاوز  الريف،  يف  نوعية  عقارية  م�شاريع  تقدمي  نحو  عملها 
التي ظهرت مع هذا النمو من ارتفاع مذهل الأ�شعار العقارات، واكتظاظ 
امل�شاريع يف مناطق حمددة ترتكز يف و�شط عّمان واملدن الرئي�شية، اأو يف 
املناطق ال�شاحلية، وهذه الروؤيا ت�شاعد على توزيع اال�شتثمارات العقارية 

مبا يخدم املجتمعات املحلية.

النفراد �التميز : 
ويوؤكد اأن "دار االإدارة" ما�شية بنهجها يف توفري وحدات عقارية لكافة 
كما  واجلودة،  ال�شعر  يف  التناف�شية  من  عالية  درجة  على  االأغرا�ص 
ر�شا  ومينحهم  توقعاتهم  يفوق  مبا  لعمالئها  خدماتها  تقدمي  توا�شل 

منقطع النظري.

ويو�شح اأن ميزات ال�شركة التناف�شية تتمثل باالجتاه �شماال عندما يتجه 
درجة  وعلى  منا�شبة  واأ�شعار  حيوية،  م�شاريع  واإقامة  جنوبا،  اجلميع 
ودقة  مبتكرة  مفاهيم  �شمن  عقارية  ومنتجات  التناف�شية  من  عالية 
والتزام باملواعيد وتوفر خيارات التمويل �شمن برامج م�شجعة بالتعاون 

مع موؤ�ش�شات متخ�ش�شة ووجود كوادر موؤهلة وحمرتفة.

ويلفت زاهدة اإىل اأن اأبرز م�شاريعها احلالية "فلل امل�شرة" و"م�شريف" 
واملهنية  للم�شداقية  ال�شركة  انتهاج  اأن  موؤكدا  طليطلة"،  و"منتجع 
العالية كانت نتيجتها قائمة عري�شة من العمالء على درجة عالية من 

الوالء ومن خمتلف دول العامل.
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امل�شاريع �املبادرات : 
لكل  حديقة  مبادرة  اأطلقت  العقارية  االإدارة  دار  �شركة  اأن  اإىل  وي�شري 
وموؤ�ش�شات  اخلا�ص  القطاع  قدرة  يف  اإميانها  من  انطالقا  اأردنية  قرية 
املجتمع املدين يف تقدمي امل�شاهمة والتعاون مع القطاع العام يف اإجناز 
واإجناح م�شاريع التنمية املحلية يف اأرياف وقرى وبوادي اململكة، خا�شة 

املجتمعات االأقل حظا من برامج التنمية.

اأنه وح�شب روؤى دار االإدارة يف تعزيز برامج التنمية  احلكومية  ويقول 
حديقة  مبادرة  ال�شركة  اأطلقت  فقد  ال�شكنية،  التجمعات  هذه  وتطوير 
لكل قرية لتعزيز انتماء واعتزاز قاطني هذه املناطق بوطنهم الكبري من 
جهة ويف املحافظة على �شالمة وحياة اأطفالها من حوادث الطرق وذلك 
وطاقاتهم  مواهبهم  على  التعبري  يف  �شملهم  جتمع  حدائق  وجود  لعدم 

واإبداعاتهم.

هذه   تطبيق  باكورة  اأن  االإدارة  دار  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  ويو�شح 
االأول  امل�شروع  هي  امل�شطبة  اأطفال  حديقة  تكون  باأن  متّثلت  املبادرة 
عمان  باب  بلدية  مع  وبالتعاون  املا�شية  االأ�شهر  يف  تنفيذه  بداأ  والذي 

خلدمة ورعاية اأطفال واأبناء امل�شطبة.

وزارة  خطط  مع  متكاملة  جديدة  روؤية  االإدارة" تطرح  "دار  اأن  ويقول 
ال�شوؤون البلدية يف التنمية من خالل تطوير االأرياف من خالل الت�شجيع 
على التمّلك وال�شكن يف �شواحي العا�شمة عمان متبنية �شعار العودة اإىل 
الريف، مو�شحا باأن الهجرة نحو املدينة يف بداية ت�شكل املدن الكبرية 
من  وغريها  واخلدمات  العمل  فر�ص  توفر  حيث  من  مربراتها  كانت 
العا�شمة عمان،  وباالأخ�ص  املدن  نحو هذه  اآنذلك  التي دفعت  العوامل 
�شيما  ال  ال�شكنية  الوحدات  اأ�شعار  وارتفاع  ازدحامات  فاإن  اليوم  اأما 
يف  املدن  جمتمعات  على  �شعبا  واقعا  اأوجدت  االأخرية  ال�شنوات  خالل 

توفر امل�شكن املالئم.

ويوؤكد بالقول اأنه من هنا ظهر توجه باقتناء هذه امل�شاكن يف ال�شواحي 
املدينة  مركز  �شخب  عن  بعيدا  جميلة  طبيعية  مواقع  و�شمن  الهادئة 
واأ�شعار وحداتها ال�شكنية املرتفعة ن�شبيا، م�شريا اإىل اأن اأهايل االأرياف 
احل�شرية  الفعاليات  هذه  من  جزء  نقل  يف  تتمثل  مكا�شب  �شيحققون 
ت�شاهم  واجتماعية  اقت�شادية  تنمية  لتحقيق  ال�شواحي  اإىل  املدن  من 
التحتية  للبنى  واإيجاد فر�ص عمل وتطوير  يف تطور القرى حول عمان، 

واإنعا�ص للمتاجر يف القرى واختالط اإيجابي بني اأهل املدينة والريف.

وكان اأول م�شروع لدارة االإدارة يف ال�شواحي م�شروع فلل امل�شرة يف بريين 
�شروت،  يف  لالأيتام  قرية  ببناء  االإمارات  من  حم�شن  �شيقوم  وثانيها 
اأخرى يف بلدية باب عمان �شتعود  واخلطط قائمة االآن الإقامة م�شاريع 

بالنفع على اأهايل املنطقة، بح�شب زاهدة.

متميزة  عمرانية  ت�شاميم  ذات  فلل  اأنها  بالقول  امل�شرة  فلل  وي�شف 

ا�شتثمــــار مميـــــزم�شروع العدد

امل�شرة  منطقة  يف  الواقعة  اخل�شراء  الريفية  الطبيعية  مع  ومن�شجمة 
�شمال عمان، مب�شاحة كلية 96 دومنا مق�شمة اإىل 19 قطعة، وتتميز الفلل 
اخلدمات  بكافة  ومزودة  بالبناء  االأندل�شية  واللم�شة  والفخامة  بالرقي 

لتنعم باأجواء من الهدوء والرفاهية والراحة.

�شمال  يف  الواقعة  والعالوك  امل�شرة  منطقة  يف  يقع  امل�شروع  اأن  ويو�شح 
عمان على  بعد 18 كيلومرت من مدينة اجلبيهة الرتويحية، كما ميتاز 
بات�شاله بجميع مناطق العا�شمة وبقربه من املدن الرئي�شية وببعده عن 

�شخب املدينة وازدحامها . 

 ، وهي مطلة   ، 4 دومنات  م�شاحتها  تقع على قطعة  فيال  كل  اأن  ويقول 
وحماطة بغابات البلوط واال�شجار املثمرة والتي حر�شنا على ان ال نقطع 

اي �شجرة خالل تنفيذ امل�شروع.

ا�شوارًا جميلة  ت�شمل  االر�ص  �شراء  امل�شروع عند  اأن حمتويات  وي�شيف 
ووجود   ، جميعا  الفلل  وحرا�شة  االمن  حلفظ  مركزية  وبوابة   ، مغلقة 
نخبة من املهند�شني الزارعيني للعناية باحلديقة، وتوفر �شوارع جلميع 
القطع ، وتقدمي ت�شاميم جمانية اأندل�شية فريدة باأعلى معايري اجلودة 
يف البناء بت�شطيبات متميزة كاملة للفيال التي يتم اختيارها �شواء من 

منوذج ا�شبيلية، ومنوذج قرطبة ، ومنوذج غرناطة.

االر�ص  اختيار  وبعد  اأنه  حيث  البناء،  اإمكانية  كذلك  امل�شروع  ويتيح 
املنا�شبة ، يجري توقيع عقد ودفع 20% عند حجز االر�ص والباقي عند 
الت�شجيل بدائرة االرا�شي ، وتوفري فريق فني من املهند�شني مع املقاول 
بدل  البناء فقط و%15  تكاليف  دفع  ال�شاري مقابل  للبناء ح�شب رغبة 

اإدارة واإ�شراف . 

توقعات مب�شرة باخلري : 

ويتوقع زاهدة اأن ي�شهد �شوق العقار يف االأردن نه�شة يف االأ�شعار اأكرب مما 
هو عليه االآن يف ال�شنوات القادمة، وذلك مقارنة بالدول املجاورة، حيث 

اأن اأ�شعار العقار يف االأردن منخف�شة اإذا ما قورنت بالدول املجاورة.

عوامل  اإىل  ي�شري  مرتفعة،  مل�شتويات  االأ�شعار  و�شول  عدم  جانب  واإىل 
اجلذب املتوفرة يف بيئة اال�شتثمار يف اململكة، كعنا�شر موؤهلة للنهو�ص 
يف قطاع العقار، مثل املوقع واملناخ املميز لالردن، وكذلك اجلانب املهم 
واالأ�شا�شي اأمام اأي م�شتثمر وهو االأمن واال�شتقرار ووجود قوانني ت�شريع 
يف  به  والنهو�ص  العقاري  اجلانب  تطور   يف  ي�شاهم  ومبا  لال�شتثمار، 

االأعوام املقبلة.

العقار  قطاع  على  كبري  تاأثري  لها  لي�ص  العاملية  املالية  االأزمة  اأن  ويقول 
وتراجع  حمليا،  م�شتثمرة  االأردنية  االأموال  معظم  اأن  حيث  االأردين، 

البور�شة �شيدفع من جديد لال�شتثمار يف اجلانب العقاري.
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قطاع  يف  لطموحها  العنان  فاأطلقت  اختارته  ن�شيب،  ا�شمها  من  لل�شركة 
العقار، وباتت واحدة من ال�شركات الرائدة يف هذا القطاع احليوي.

ذراع  طموحها،وهي  مع  ا�شمها  تطابق  حدود"،  "بال  وترجمتها  ليِمتِل�ص 
يف  اكت�شبتها  التي  خربتها  تنقل  العاملية"،  "دبي  ل�شركة  العقاري  التطوير 

ال�شوق االإماراتي، اإىل غريها من دول العامل.

ويف االأردن، دخلت ليِمتِل�ص ال�شوق االأردين معلنة عن ا�شتثمار فريد "اأبراج 
يف  لل�شركة  االإقليمي  املدير  حطب  اأبو  بهاء  لل�شيد  وفقا   ، عمان"  �شنايا 
منطقة امل�شرق العربي وتركيا ، برجني من 50 طابقا، ي�شمان 500 وحدة 

�شكنية، با�شتثمار حجمه 300 مليون دوالر.

والأن حدودها ال تنتهي، فقد اعترب امل�شوؤول يف ال�شركة يف حديث لـ "الن�شامى"، 
مقدمة  ي�شكالن  بحيث  اململكة،  يف  اأعمالها  باكورة  "الربجني"  م�شروع 

مل�شاريع عقارية و�شياحية اأخرى يعلن عنها يف وقت قريب.

اأنها  مو�شحا  العقارية،  ليِمتِل�ص  �شركة  عن  ملحة  باإعطاء  حطب  اأبو  ويبداأ 
اإحدى �شركات دبي العاملية، وذراعها الدويل، الذي يهدف الإخراج اخلربات 

التي اكت�شبتها يف دبي اإىل الدول العاملية ودول اجلوار ب�شكل خا�ص.

وي�شري اإىل اأن ال�شركة تو�شعت يف منطقة ال�شرق االأو�شط يف دول ال�شعودية 
واالأردن، اإىل جانب عدة م�شاريع يف دول عربية مل تعلن بعد.

ليِمتِل�س .. طموح بال حد�د

اأبو حطب: �جودنا يف الأردن ا�شرتاتيجي �طويل الأمد

ا�شتثمــــار مميـــــز
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ليِمتِل�س �ترجمتها "بال حد�د" 
تطابــق ا�شمهــا مـع طموحها

م�شر�ع "الربجني" باكورة 
اأعمالهــــا فـــي اململكــــة

وعن اختيار ال�شوق االأردين، يقول اأنه جرى درا�شة �شوق العقار يف االأردن، 
من �شمن دول متعددة اأخرى، مو�شحا اأن اأ�شباب اختيار االأردن جاء ب�شبب 
اأمام  واأ�شا�شيا  مهما  عامال  اعتربه  الذي  اململكة،  يف  ال�شيا�شي  اال�شتقرار 

امل�شتثمر.

اأن النمو االقت�شادي امل�شتمر الذي ي�شهده االأردن، اإىل جانب وجود  ويتابع 
ال�شنوات  يف  العقار  اإىل  حتتاج  التي  االأردين  املجتمع  من  كبرية  �شريحة 
�شوق  على  الطلب  يدعم  مما  منهم،  ال�شباب  فئة  �شيما  ال  املقبلة،  الع�شر 

العقار يف اململكة، عززت من اأ�شباب اختيارال�شركة  لل�شوق االأردين.

ويوؤكد اأن طبيعة املناخ يف االأردن اإىل جانب املوقع اجلغرايف املتميز، يلعبان 
دورا اأ�شا�شيا يف دعم �شوق العقار ب�شكل عام، والتي جتعل، اإذا ما اأ�شيفت 
معززة  عوامل  كلها  اجلن�شيات،  من  خمتلفة  لفئات  التملك  حرية  منح  اإىل 
جن�شيات  وجذب  م�شاريعه  ت�شويق  امل�شتثمر  على  ي�شّهل  مما  العقار،  ل�شوق 

خمتلفة اإىل االأردن.

حتتوي  �شكنية  اأبراج  اأنها  مو�شحا  الثنائية" ،  "االأبراج  حطب  اأبو  ويتناول 
على مراكز ت�شوق مميز وبخدمات عالية.

فيما  مرت،   200 عن  يزيد  بارتفاع  طابقا   50 حوايل  من  الربجني  ويتكون 
يحتوي الربجان اأي�شا على 500 وحدة �شكنية، وبتكلفة اإجمالية تبلغ حوايل 

300 مليون دوالر.

وي�شري اإىل اأنه مت مراعاة املوا�شفات العاملية وال�شديقة للبيئة يف الربجني 
الأول مرة يف االأردن، معربا عن اأمله يف اأن يكون هذا امل�شروع مثاال يحتذى 

من حيث املوا�شفات البيئية يف اململكة.

حتقق  باأنها  عنها،  يتحدث  التي  البيئية"  "املوا�شفات  عنا�شر  ويو�شح 
العادمة  املياه  تكرير  واإعادة  الربجني،  يف  املياه  ا�شتهالك  يف  تر�شيدا 
التكنولوجية  التقنيات  اأحدث  ا�شتخدام  مع  الري،  الأغرا�ص  وا�شتخدامها 
من   %30 توفري  على  �شتعمل  والتي  الكهربائية،  الطاقة  وتوليد  لرت�شيد 

الكلية للربجني. الطاقة 

ويبني اأنه جرى ا�شتخدام املواد ال�شديقة للبيئة، والتي توفر رفاهية وعي�ص 
اأف�شل ل�شكان الربجني.

مربع،  مرت  األف   10 تبلغ  الربجني  �شمن  الواقع  ال�شوق  م�شاحة  اأن  ويقول 
وي�شم حمالت جتارية عاملية، ومطاعم ذات م�شتوى رفيع، تهدف اإىل جذب 

وال�شياح لهم. ال�شكان 

مفتوحة  خ�شراء  كبرية  م�شاحات  وجود  امل�شروع  مييز  ما  اأبرز  اأن  وي�شيف 
اأمامهم،  مريحة  اأجواء  خلق  اإىل  تهدف  والتي  وال�شياح،  املواطنني  اأمام 
ال�شعي  تعزيز  عن  ف�شال  امل�شروع،  اإىل  وح�شارية  جمالية  مل�شة  وت�شيف 

املتمثل يف احلفاظ على البيئة.

 25 ارتفاعها  يبلغ  اأدراجا  �شي�شم  الربجني  و�شط  اأن  اإىل  اأبو حطب  وي�شري 
�شواء  حد  على  واملواطنني  لل�شياح  ميكن  رائعة،  اإطاللة  ذات  وهي  مرتا، 

ال�شعود اإليها، واال�شتمتاع يف املناظر املتاحة من اأعلى الربجني. 

ويو�شح اأن ليِمتِل�ص اأعلنت مبدئيا عن اإطالق هذين الربجني، كاأول م�شروع 
حجم  زيادة  اإىل  ال�شركة  تتطلع  اإذا  االأخري،  لي�ص  لكنه  االأردن،  يف  لها 

ا�شتثماراتها يف اململكة يف املدى القريب.

ويوؤكد اأن وجود ليِمتِل�ص يف االأردن هو وجود ا�شرتاتيجي طويل االأمد، ت�شعى 
ال�شياحي  اجلانب  يف  �شواء  اململكة،  يف  با�شتثماراتها  للتنويع  ال�شركة  فيه 
الحقا  عنها  �شيعلن  التي  امل�شتقبلية  امل�شاريع  ت�شيف  بحيث  العقاري،  اأو 

لل�شركة، بعدا جديدا لل�شوق العقاري االأردين.

ليِمتِل�ص  �شركة  يف  وتركيا  ال�شام  بالد  ملنطقة  االإقليمي  املدير  وتناول 
اململكة  ت�شهده  الذي  الت�شخم  اأن  بالقول  االأردين،  االقت�شاد  واقع  العقارية 
هو م�شكلة عاملية ال حملية، موؤكدا اأن من الطبيعي اأن يتبع الطفرة العقارية 
ال�شركة  اإىل  ذاته  الوقت  يف  الفتا  ت�شخم،  فرتة  عام  ب�شكل  واال�شتثمارية 

راعت ذلك يف خططها وم�شاريعها احلالية اأو امل�شتقبلية.

اأن م�شاحات ال�شقق �شتكون وا�شعة، ووفق ما يتطلبه ال�شوق االأردين،  ويبني 
اإىل  اال�شتوديو،  من  امل�شاحات  فيه  ترتاوح  لل�شوق،  اأجريت  درا�شة  ح�شب 

ال�شقة ذات الغرفتني، والثالث غرف واالأربع.

ويوؤكد اأن �شركة ليِمتِل�ص العقارية مقتنعة يف نقل اخلربة اإىل االأردن، حيث 
ميثل م�شروعها اأول ا�شتثمار لها خارج االإمارات كبناء.

"اأبي  لـ  واحلديث  االأردن،  يف  ال�شركة  خا�شتها  التي  التجربة  هذه  ويف 
كل  كانت  حيث  تذكر،  م�شاكل  اأو  �شعوبات  اأي  ال�شركة  تواجه  مل  حطب"، 
املوؤ�ش�شات والهيئات ترحب يف اال�شتثمار، وخا�شة اأمانة عمان، حيث كانت 
�شهل  عليها  واحل�شول  وا�شحة  متطلباتها  وكانت  اإيجابي،  ب�شكل  داعمة 
بتنفيذ  والبدء  ب�شرعة،  االإجراءات  اإجناز  ال�شركة  على  �شعل  مما  وب�شيط، 

امل�شروع.
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لقطاع  احلكومة  ذراع  احل�شري  والتطوير  لالإ�شكان  العامة  املوؤ�ش�شة  متثل 
االإ�شكان، عملت خالله على اإحداث ال�شراكات مع القطاع اخلا�ص، وابتداع 
االآليات املختلفة لتمكني ذوي الدخول املحدودة واملتدنية من امتالك ال�شكن 

املالئم.

يف حديث لـ "الن�شامى"، تتناول مدير عام املوؤ�ش�شة العامة لالإ�شكان والتطوير 
املالئم  ال�شكن  توفري  �شناء مهيار، جهود احلكومة يف  املهند�شة  احل�شري 

لالأردنيني، ودرة هذه اجلهود املتمثلة يف مبادرة "�شكن كرمي لعي�ص كرمي".

تقول مهيار اأن املبادرة امللكية "�شكن كرمي لعي�ص كرمي" جاءت لتحقيق روؤية 
جاللة امللك عبداهلل الثاين يف توفري ال�شكن املالئم ملوظفي القطاع العام 
اأنحاء  كافة  واملتدنية يف  املحدودة  الدخول  وذوي  واملتقاعدين  والع�شكريني 
اململكة، يف ظل االرتفاع الكبري يف االأ�شعار الذي ي�شهده االأردن وكافة دول 
اأثر مبا�شر ووا�شح على املواطنني يف حتقيق  العامل، وما لهذا االرتفاع من 

طموحاتهم يف امتالك ال�شكن املالئم.

وت�شيف اأن احلكومة اأوكلت اإدارة وتنفيذ هذه املبادرة ال�شامية اإىل املوؤ�ش�شة 
العامة لالإ�شكان والتطوير احل�شري، حيث تقوم املوؤ�ش�شة بدورها بو�شع خطة 
متتد خلم�ص �شنوات تت�شمن متكني 100 األف مواطن من الفئات امل�شتهدفة 

من متّلك وحدة �شكنية مالئمة، وو�شع اآليات التنفيذ املنا�شبة لتحقيق ذلك.

وتو�شح اأن من هذه االآليات بناء التجمعات ال�شكنية متكاملة اخلدمات، حيث 
قامت املوؤ�ش�شة بتوقيع مذكرة تفاهم مع جمعية امل�شتثمرين يف قطاع االإ�شكان 
االأردين، ومبوجبها مت توقيع 13 اتفاقية مع م�شتثمرين الإن�شاء ما يزيد عن 11 

األف �شقة �شكنية �شمن املرحلة االأوىل من تنفيذ املبادرة.

اأنها ت�شمل كذلك ال�شراء  اآليات التنفيذ بالقول  وتتناول مهيار حديثها عن 
املبا�شر للوحدات ال�شكنية، واإعطاء اخليار للمواطنني ل�شراء وحدات �شكنية 
لتوفري  والبلديات  االأمانة  مع  بال�شراكة  اأو  قائمة  اإ�شكانية  م�شاريع  �شمن 
وحدات �شكنية، اإ�شافة اإىل قيام املوؤ�ش�شة بالبناء املبا�شر للوحدات ال�شكنية 

يف املناطق البعيدة.

املوؤ�ش�شة العامة لالإ�شكان �التطوير احل�شري
ذراع احلكومة لقطاع الإ�شكان

اال�شتثمار يف العقار

مهيار: "�شكن كرمي لعي�س كرمي" حتقق ر�ؤية جاللة امللك يف توفري ال�شكن املالئم
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احل�شري،  والتطوير  االإ�شكان  موؤ�ش�شة  عام  ملدير  واحلديث  ذلك،  جانب  اإىل 
تقوم املوؤ�ش�شة بتوفري قطع اأرا�ص �شكنية خمدومة ومدعومة �شمن م�شاريعها 
ال�شكنية املوزعة يف خمتلف مناطق اململكة لالأ�شر التي ترغب بالبناء امل�شتقل، 
الذين  للمواطنني  واملدعومة  املي�شرة  ال�شكنية  القرو�ص  لتوفري  باالإ�شافة 

ميتلكون اأرا�ص �شكنية مالئمة وتنطبق عليها �شروط اال�شتفادة من املبادرة.

وتقول اأن املوؤ�ش�شة تقوم كذلك بتاأهيل املواطنني لال�شتفادة من هذه املبادرة، 
حيث مت يف املرحلة االأوىل ا�شتقبال ما يقارب 200 األف طلب، ومتت حو�شبتهم 
ليتم اختيار املوؤهلني من خالله �شمن اأ�ش�ص ومعايري وا�شحة و�شفافة، بحيث 
التاأهيل لل�شقق وللمحاور االأخرى مثل االأرا�شي املخدومة وبرنامج دعم  يتم 

التمويل االإ�شكاين بناء عليها.

ال�شكنية  الوحدات  ال�شنوية من  االأردن  اأن حاجة  اإىل  املهند�شة مهيار  وتقّدر 
ال�شكاين،  النمو  عن  ناجتة  األف   32 حوايل  منها  وحدة،  األف   45 بحوايل 
وتخفيف معدالت االكتظاظ يف امل�شاكن، وا�شتبدال امل�شاكن الهام�شية والتاآكل 
ال�شنوي للم�شاكن املقبولة، يف حني اأن احلاجة الباقية فهي الوحدات ال�شكنية 
املوجهة اإىل قدامى امل�شتاأجرين و�شد العجز ال�شابق من تلبية احلاجة ال�شكنية، 

وتخفيف االكتظاظ يف بع�ص االأحياء املزدحمة وخا�شة يف عّمان والزرقاء.

وت�شري اإىل اأن حاجة ذوي الدخل املحدود واملتدين تقرتب من ثلثي احتياجات 
االأردن ال�شنوية من ال�شكن، اأي حوايل 30 األف وحدة �شكنية �شنويا. وتو�شح 
اأنه بعد درا�شة واقع ال�شوق االإ�شكاين واأخذ املبادرة امللكية ال�شامية لالإ�شكان 
اأن يكون ن�شيب املحافظات منها حوايل 20  املتوقع  فاإنه من  االإعتبار،  بعني 

األف وحدة �شكنية، اأي ما يعادل 45% من اإجمايل احلاجة ال�شكنية.

خالل  تراوح  احل�شري  والتطوير  لالإ�شكان  العامة  املوؤ�ش�شة  اإنتاج  اأن  وتوؤكد 
ال�شنوات ال�شابقة بحوايل 1500 وحدة �شكنية �شنويا، جميعها موجهة لذوي 
اإىل  اإ�شافة  اململكة،  وحمافظات  مدن  خمتلف  يف  واملتدين  املحدود  الدخل 
اإنتاج املوؤ�ش�شة بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص من خالل تنفيذ امل�شاريع املوجهة 
اأن هذه امل�شاهمة منا�شبة يف متكني هذه الفئات من  اإىل هذه الفئات، حيث 
احلاجة  تلبية  يف  اخلا�ص  القطاع  دور  وتفعيل  الكرمي،  ال�شكن  اإىل  الو�شول 

ال�شكنية لفئات املجتمع املختلفة.

ال�شكن  على  من احل�شول  املواطنني  لتمكني  ت�شعى  املوؤ�ش�شة  اأن  على  وت�شدد 
توفري  ت�شمن  اإ�شكانية  و�شيا�شات  اإجراءات  عدة  تطبيق  خالل  من  املالئم 
ق�شائم االأرا�شي ال�شغرية والتي تقع �شمن مقدرة املواطنني املادية، وتعديل 
مع  والتعاون  مي�شرة  �شروط  �شمن  االأجل  طويل  التمويل  وتوفري  الت�شريعات 

البلديات وكافة اجلهات املعنية بالقطاع.

وتتناول املهند�شة مهيار ال�شراكات التي انخرطت بها املوؤ�ش�شة العامة لالإ�شكان 
والتطوير احل�شري، بالقول اأن املوؤ�ش�شة دخلت يف �شراكات حقيقية مع القطاع 
الإنتاج  املنظم  اخلا�ص  القطاع  حتفيز  يف  احلكومة  توجهات  �شمن  اخلا�ص 
ما  توقيع  مت  حيث   ،2000 عام  منذ  املجتمع  �شرائح  لكافة  املالئمة  امل�شاكن 
يزيد عن 52 اتفاقية �شراكة الإنتاج ما يقارب 10 اآالف قطعة اأر�ص خمدومة، 
وحوايل 25 األف �شقة �شكنية، باالإ�شافة اإىل االتفاقيات املوقعة �شمن مبادرة 

�شكن كرمي لعي�ص كرمي.

املدن  اإن�شاء  اإىل  ال�شراكة  م�شاريع  خالل  من  توجهت  املوؤ�ش�شة  اأن  وتو�شح 

ال�شكنية متكاملة اخلدمات، والتي تلبي احتياجات الفئات امل�شتهدفة وباأ�شعار 
يف  املجد  مدينة  اأبرزها  ومن  االأجل،  طويلة  متويلية  برامج  �شمن  معقولة 
الزرقاء والتي تقام على اأر�ص م�شاحتها 2000 دومن، ب�شراكة مع �شركة تعمري 
اأر�ص م�شاحتها 3000 دومن  االإماراتية ومدينة اجليزة يف جنوب عمان على 
وب�شراكة مع ال�شركة االأردنية للتعمري. وعن م�شاألة متويل العقار، توؤكد مدير 
املوا�شيع  اأكرث  من  اأنها  احل�شري  والتطوير  لالإ�شكان  العامة  املوؤ�ش�شة  عام 

اأهمية يف متكني املواطن من احل�شول على ال�شكن �شمن اإمكانياته املادية.

كافة  مع  �شعت  االإ�شكان،  لقطاع  الر�شمية  املظلة  كونها  املوؤ�ش�شة،  اأن  وتقول 
عملية  تعرت�ص  كانت  التي  املعوقات  من  العديد  اإ�شالح  اإىل  املعنية  اجلهات 
التمويل االإ�شكاين، والتي كان من اأبرزها اإن�شاء ال�شركة االأردنية الإعادة متويل 
االإقرا�ص طويل  ومكنتهم من  للبنوك  ال�شيولة  وفرت  والتي  العقاري،  الرهن 

االأجل، وت�شجيع اأ�شواق الرهن العقاري الثانوي واأ�شواق التاأجري التمويلي.

وت�شيف اأن املوؤ�ش�شة عمدت كذلك لتوقيع عدة اتفاقيات مع البنوك واملوؤ�ش�شات 
اإلغاء  اأو  وتعديل  م�شاريعها  من  للم�شتفيدين  املي�ّشرة  القرو�ص  لتوفري  املالية 
بع�ص الت�شريعات التي حتد من االإقرا�ص طويل االأجل، اأو التناف�شية يف تقدمي 

القرو�ص االإ�شكانية.

عام  منذ  تقوم  والتطوير احل�شري  لالإ�شكان  العامة  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  وت�شري 
2000 باإدارة برنامج لدعم التمويل االإ�شكاين موجه اإىل ذوي الدخل املحدود 
طريق  عن  الفائدة  ن�شبة  احلكومة  تتحمل  حيث  العام،  القطاع  موظفي  من 
اآالف  ا�شتفاد من هذا الربنامج حتى االآن حوايل 6  التخا�شية، حيث  عوائد 

مواطن.

وعن التوقعات ب�شاأن قدرة االأردنيني يف امل�شتقبل على متّلك ال�شكن املالئم، 
تبدي املهند�شة مهيار تفاوؤلها بامل�شرية االقت�شادية التي يرعاها جاللة امللك 
عبد اهلل الثاين، وروؤيته يف اقت�شاد اأردين مزدهر، مما �شينعك�ص على الو�شع 
على  املح�شلة  ويف  ال�شرائية،  مقدرته  وعلى  االأردين،  للمواطن  االقت�شادي 

قدرته على متّلك امل�شكن املالئم.

وتقر مدير عام املوؤ�ش�شة العامة لالإ�شكان والتطوير احل�شري بارتفاع اأ�شعار 
االأ�شعار  الرتفاع  نتيجة  املا�شية،  الفرتة  يف  كبري  ب�شكل  البناء  وم�شتلزمات 
املتزايد الذي ي�شهده االأردن وكافة دول العامل، ب�شكل فاق املقدرة ال�شرائية 
للمواطن االأردين، وانعك�ص على قدرته يف حتقيق طموحاته المتالك امل�شكن 

املالئم.

كرمي  "�شكن  امللكية  املبادرة  جاءت  فقد  الظرف،  هذا  و�شمن  اأنه  وتوؤكد 
املحدود  الدخل  ذوي  �شريحة  من  للمواطنني  دعما  لعي�ص كرمي" وم�شمونها 
واملتدين، حيث تنباأت املبادرة هذه الظروف، واأثرها على االأمن االجتماعي 

واالقت�شادي، وجاءت لتوازن بني اإمكانيات املواطنني وقدرتهم على التمّلك.

ارتفاع  اتفاقيات راعت على احلالتني،  ياأتي �شمن  امل�شاريع  تنفيذ  اأن  وتقول 
عملية  يف  تدخل  التي  االأ�شا�شية  املواد  على  التنفيذ،  اأثناء  االأ�شعار  وهبوط 
البناء، لت�شمن املوؤ�ش�شة تنفيذها لهذه املبادرة بكل مرونة و�شفافية ل�شمان 
و�شول الفئات امل�شتهدفة منها اإىل ال�شكن والعي�ص الكرمي، كمار اأرادها جاللة 

امللك عبداهلل الثاين لهذه الفئة من املواطنني االأردنيني.
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معالـي الدكتــور ح�شني اأبو غيدا

�شلطـــة منطقـــة العقبــة
 القت�شاديـة اخلا�شــة..
حتّول ثغر الأردن البا�شم
 اإلـــى مق�شـد ا�شتثمــاري

 ��شياحـــــي

لقـــــــاء العــــــــدد

اأبــــــو غيــــدا: نعمــــل علــــــــى 
حتقيـــق ر�ؤيــــة جاللــــة امللـــك

فــــــــــــــي تنميـــــــــة العقبـــــة 
�القــــــــرى املجــــــــــا�رة
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لقـــــــــــاء العـــــــدد

�شلطة منطقة العقبة القت�شادية اخلا�شة.. 
حتّول ثغر الأردن البا�شم اإىل مق�شد ا�شتثماري ��شياحي

ا�شتثماري  مق�شد  اإىل  العقبة  لتحويل  العقبة  منطقة  �شلطة  تاأ�ش�شت 
و�شياحي عاملي على البحر االأحمر �شمن بيئة ا�شتثمارية مناف�شة عامليا 
املخطط  مع  يتنا�شب  ب�شكل  املتاحة  املوارد  ا�شتخدام  كفاءة  ت�شمن 

ال�شمويل للمنطقة واأرقى املعايري الدولية.

يف  امللكية  الروؤية  حتقيق  على  ال�شلطة  عملت  املا�شية  ال�شنوات  خالل 
منطقة  �شلطة  مفو�شي  جمل�ص  رئي�ص  يقول  حولها،  وما  املنطقة  تنمية 
العقبة االقت�شادية اخلا�شة املهند�ص ح�شني اأبو غيدا، وي�شيف اأن العمل 

ما�ص على حتقيق روؤية جاللة امللك بال�شورة االأمثل.

يتناول املهند�ص اأبو غيدا يف حديث لـ "الن�شامى" واقع ال�شلطة، وجماالت 
عملها يف القطاعات املختلفة. يقول املهند�ص اأبو غيدا اأن منطقة العقبة 
اأن�شئت عام 2001 كاإحدى املبادرات االقت�شادية  االقت�شادية اخلا�شة 
من  معفاة  منطقة  كونها  مبوجبها  العقبة  متيزت  للحكومة،  اجلريئة 
الر�شوم اجلمركية ومعظم ال�شرائب باالإ�شافة لكونها منطقة ا�شتثمارية 

متعددة القطاعات.

االنطالق  نقطة  لت�شكل  جاء   كمنطقة حرة  املنطقة  اإن�شاء  اأن  وي�شيف 
نحو اإن�شاء مركز اإقليمي متطور يف موقع ا�شرتاتيجي من ال�شرق االأو�شط 
يكون حلقة من حلقات التنمية االقت�شادية املتكاملة واملتعددة االأن�شطة 
والنقل  املهنية  واخلدمات  الرتفيهية  واخلدمات  ال�شياحة  ت�شمل  والتي 
توفر  بذلك  وهي  امل�شافة  القيمة  ذات  وال�شناعات  الو�شائط  املتعدد 
فر�شًا ا�شتثماريًة على م�شتوى عاملي يف هذا املوقع املناف�ص الذي يتميز 

مب�شتوى معي�شي متقدم.

اأبو غيــــدا: نعمــــل علــــى حتقيق 
ر�ؤيــــة جاللــــة امللـــك

فــــــــــــــي تنميـــــــــة العقبـــــة 
�القــــــــرى املجــــــــــا�رة

على  االأردن  لو�شع  طموحة  خطة  بتنفيذ  �شرعت  احلكومة  اأن  ويبني 
االقت�شادية  العقبة  منطقة  اإن�شاء  لياأتي  العاملي،  االقت�شاد  خارطة 
لتكون  االإ�شرتاتيجية  هذه  �شمن  الرئي�شية  املبادرات  بني  من  اخلا�شة 
بكونها  تتميز  االقت�شادية  االأن�شطة  متعددة  ا�شتثمارية  تنموية  منطقة 
منطقة حرة معفاة من الر�شوم اجلمركّية ومعظم ال�شرائب، ف�شال عن 
اإدارية عالية  اأنظمة  ا�شتثمارية مب�ّشطة من خالل تطبيق  بيئة  ت�شميم 
الفعالية والتعامل من خالل نافذة ا�شتثمارية واحدة وذلك بهدف جذب 
اال�شتثمارات وزيادة م�شاركة القطاع اخلا�ص يف جميع اجلوانب املتعلقة 

باإدارة هذه املنطقة وتنميتها.
وي�شري اإىل اأن العقبة توفر فر�شا ا�شتثمارية متعددة يف موقع ا�شرتاتيجي 
على البحر االأحمر مب�شاحة تقدر بـ 375 كلم مربعًا ت�شمل ال�شاحل االأردين 

27 كلم واملوانئ البحرية االأردنية ومطارا دوليا .

ويوؤكد اأن �شلطة منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة تتمتع با�شتقاللية مالية 
واإدارية، وهي املوؤ�ش�شة امل�شوؤولة عن اإدارة املنطقة وتنظيمها وتنميتها.
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ويف �شعي من �شلطة منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة اإىل مّد امل�شتثمر 
فقد  غيدا،  اأبو  املهند�ص  يقول  والفعالة،  ال�شريعة  وامل�شاعدة  بالدعم 
ا�شتحدثت نافذة ا�شتثمارية واحدة خا�شة بامل�شتثمرين، توؤمن �شتى اأنواع 
اإجراءات  بف�شل  االأعمال  �شعيد  على  احلاجات  كافة  وتلّبي  اخلدمات 
ال�شلطة  اأطلقت  كما  االقت�شادية،  االأن�شطة  وترخي�ص  لت�شجيل  مب�شطة 
وهي   )ERPS( املوؤ�ش�شات وت�شريح  ت�شجيل  )نظام  اإلكرتونيًا  برناجمًا 
حائزة على �شهادة ISO  يف جماالت العمل والت�شجيل والت�شريح. فتقت�شر 

عملية ت�شجيل اأي �شركة يف املنطقة على خطوات �شهلة مبا�شرة.

وتدير �شلطة منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة، بح�شب رئي�ص جمل�ص 
االأردنية،  الوطنية  واملنف�شلة عن اجلمارك  �شوؤون اجلمارك  مفو�شيها، 
العقبة  امل�شتثمرين يف  مع  متعاونة  مب�شطة  ا�شتثمارية  بيئة  فقد مت خلق 
واخلدمات  ال�شلع  واإي�شال  املعي�شة  م�شتوى  ورفع  االأرباح  زيادة  بهدف 
بكفاءة. وتتمتع املوؤ�ش�شات امل�شجلة بن�شبة منخف�شة ثابتة ل�شريبة الدخل 

واإعفاءات من كافة ال�شرائب على امل�شتوردات اإىل املنطقة.
وعن اجلانب ال�شياحي يف عمل ال�شلطة، يقول املهند�ص اأبو غيدا اأن العقبة 
تعترب منطقة مرغوبة من جميع الفئات العمرية، حيث يتوفر فيها كل ما 
تطلبه من راحة وا�شتجمام، كما تعترب هذه املدينة البحرية بجوها املثايل 
على مدار ال�شنة؛ حار ومنع�ص �شيفًا، دافئ ومريح �شتاًء، تعترب منتجعًا 

يلبي رغبات اجلميع ويف جميع الف�شول.

اأن يفكر بها الزائر متوفرة يف  اأن جميع الن�شاطات التي ميكن  وي�شيف 
العقبة، فمن الريا�شات املائية املثرية اإىل االإبحار والغط�ص اأو حتى التمتع 
اأو  البدو،  واأعرا�ص  اجلمال،  ركوب  مثل  املثرية  ال�شحراوية  بالن�شاطات 

الرحالت اال�شتك�شافية يف مدينة البرتا.

وي�شري اإىل اأن احلياة املائية يف العقبة واحدة من اأجمل املناظر الطبيعية يف 
العامل، بوجود نظام بيئي مائي يحتوي على اأكرث من 140 �شنفًا من ال�شعب 
املرجانية، وعدد ال يح�شى من اأ�شناف االأ�شماك امللونة والنادرة واملوجودة 

فقط يف مياه العقبة.

ومل تغفل املدينة كذلك توفري جزء من الثقافة العربية والرتاث ال�شعبي 
للزائرين، بح�شب رئي�ص جمل�ص مفو�شي �شلطة منطقة العقبة االقت�شادية 
املحلية  واملطاعم  باملدينة  املحيطة  امل�شاجد  بني  تتوفر  حيث  اخلا�شة، 
وال�شعبية التي تفوح منها روائح املاأكوالت التقليدية، باالإ�شافة اإىل املو�شيقى 

العربية امل�شهورة التي تنبعث من كل �شارع. 
ويوؤكد اأن لع�شاق التاريخ مكان كذلك يف العقبة، حيث ت�شمن املنطقة مواقع 
تثبت وجود االإن�شان قبل ما ال يقل عن 5500 �شنة يف هذه املنطقة، وان 
دل ذلك على �شيء، اإمنا يدل على اأهمية املوقع اال�شرتاتيجي التي تتمتع 
به العقبة، فهي تعترب نقطة التقاء بني الطرق الربية والبحرية التي ت�شل 

اآ�شيا، اأفريقيا واأوروبا.

اأهم املواقع االأثرية يف العقبة والتي تعود اإىل القرون  اأن من  اإىل  وي�شري 
الو�شطى، املوقع الذي مت اكت�شافه حديثًا، والذي يعتقد باأنه اأقدم كني�شة 
يف العامل حتى االآن، باالإ�شافة اإىل املدينة االإ�شالمية اأيال، وقلعة ترجع اإىل 
الع�شر اململوكي ومتحف �شغري قليل ال�شهرة والذي كان منزل ال�شريف 

ح�شني بن علي، اجلد االأكرب جلاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم.

العقبة  ملنطقة  ال�شياحية  امليزات  من  اأن  غيدا  اأبو  املهند�ص  ويو�شح 
ال  حيث  الدنيا،  عجيبة  البرتا،  مدينة  من  قربها  اخلا�شة  االقت�شادية 
حتتاج من الزائر �شوى �شاعتني فقط هي الوقت الالزم للو�شول اإىل املدينة 
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الوردية من العقبة، حيث عامل اجلمال الوردي ال�شامت، باالإ�شافة لوقوع 
املدينة ال�شاحلية على بعد 40 دقيقة من وادي رم، حيث اجلبال ال�شاهقة 

وال�شحراء ال�شاحرة.

ويوؤكد اأن مدينة العقبة تتمتع بجمال طبيعة اأخاذ، حيث جتمع ما بني البحر، 
ال�شحراء واجلبال يف مكان واحد، مما يجعلها مكانًا فريدًا ومتميزًا عن 
غريه، حيث متتزج حمرة ال�شماء مع زرقة البحر ووقت الغروب، خمبئًا 

حتت �شطحه حياة بحرية مفعمة باالألوان.

اأما املطاعم ال�شعبية املحلية املنت�شرة يف اأنحاء العقبة، واحلديث للمهند�ص 
اأبو غيدا، فتقدم اأ�شكااًل واأ�شنافًا متنوعة من املاأكوالت العربية والعاملية، 
كما اأن منطقة و�شط البلد ومنطقة ال�شوق، والعديد من املجمعات التجارية 

احلديثة توفر لك العديد من خيارات الت�شوق، وبدون �شريبة مبيعات.

ويبني اأن العقبة تعترب كذلك مكانًا مثاليًا لعقد املوؤمترات العاملية وعطالت 
واإجازات ال�شركات، حيث اأن زائر املدينة �شواء قدم اإىل العقبة للعمل اأو 
املتعة، �شيكون اأمامه الكثري للقيام به وروؤيته واال�شتمتاع به، مبا ي�شمن 

التخل�ص من امللل وال�شاأم وباأف�شل واأقل االأ�شعار.

للزائر  وترتك  وده�شة،  جمااًل  االأماكن  اأكرث  من  هي  العقبة  اأن  ويعترب 
جمددًا،  اليها  بالعودة  وتغريه  طويلة  لفرتة  خميلته  يف  تبقى  ذكريات 
مما يجعلها مالذا يق�شده ال�شياح من جميع اأنحاء العامل، وواحة و�شط 

ال�شحراء، بل واأكرث من ذلك.

ومل تغفل �شلطة منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة البعد البيئي، يقول 
املهند�ص اأبو غيدا، وي�شيف، اأن الهدف االأ�شا�شي من اإن�شاء مفو�شية �شوؤون 

العمل واالآليات  اأطر  البيئة داخل املنطقة وتطوير  البيئة هو تقييم حالة 
ال�شرورية للمحافظة على البيئة واإقامة عالقة جيدة مع املجتمع املحلي 
واملنظمات املحلية والدولية ذات العالقة باملحافظة على البيئة اإ�شافة اإىل 
االإ�شهام يف دفع عملية التنمية امل�شتدامة من خالل املوازنة مابني املتطلبات 

اال�شتثمارية واحلفاظ على املوارد البيئية املوجودة لالأجيال القادمة.

ويبني اأن ال�شلطة اأن�شاأت بالتعاون مع املفو�شية االأوروبية خمتربات الغذاء 
والدواء، حيث تتطلع ال�شلطة الأن ت�شبح خمتربات العقبة الدولية - بن 
حيان مركزًا عامليًا متميزاً، ي�شارك فى احلفاظ على �شالمة الغذاء والبيئة، 
وي�شاهم يف حت�شني امل�شتوى النوعي حلياة االأفراد، اإ�شافة اإىل قيامه بت�شهيل 
املجاورة  واملنطقة  االأردن  العقبة،  والب�شائع يف منطقة  التجارة  ان�شياب 
ويوؤكد اأن �شلطة منطقة العقبة االقت�شادية متار�ص دورها االجتماعي على 
اأكمل وجه، وتعتربه جزءا ال يتجزاأ من عملية التنمية، حيث ي�شطلع املجتمع 
بلعب دور حيوي يف حتويل املنطقة اإىل حمور االأعمال واملحطة الرتفيهية 

العاملية على �شفاف البحر االأحمر. 

ويقول اأن �شلطة منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة تهدف يف هذا ال�شدد 
اإىل تنمية القدرة امل�شتدامة وتعزيز اإنتاجية املجتمع بف�شل روؤية تنموية 
ب�شرية من خالل تطوير �شيا�شات وا�شرتاتيجيات للتنمية االجتماعية على 

�شعيد التعليم والرتبية وال�شحة والبيئة واحلد من الفقر. 

وي�شيف اأن العملية التنموية يف مدينة العقبة والقرى املجاورة تتج�شد يف 
نه�شة اجتماعية اقت�شادية �شاملة مت�ص حياة كل فرد من اأفراد املجتمع، 
وتعتمد ا�شرتاتيجيات وخطط تنمية م�شتدامة �شاملة تهدف اإىل رفع م�شتوى 
معي�شة الفرد من خالل متكينه وتنمية قدراته باعتباره نواة املجتمع وبذرة 
التنمية االأ�شا�شية خللق جمتمع يتمتع مبزايا احلياة الع�شرية مع احلفاظ 

على اأ�شالته وعراقته.

لقـــــــــــاء العـــــــدد
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37 تريليــون د�لر مـــن التدفقـــات النقديــــــة 
امل�شتقبلية ما تزال متاحة لقت�شاديات املنطقة

القت�شـــاد  الهيكليــة" تدعــم  "الإيجابيات 
الأردنـي يف فرتة الأزمة �على املدى الطويل

كرث احلديث يف االآونة االأخرية حول مدى قدرة اقت�شاديات منطقة ال�شرق 
االأو�شط و�شمال اأفريقيا على البقاء قوية، وعلى موا�شلة م�شار منوها يف 
على  االأزمة  �شتحملها  التي  االآثار  جانب  اإىل  العاملية،  املالية  االأزمة  ظل 

االقت�شاد االأردين. 

اأ�شا�شيات جوهرية  ورغم اأن املنطقة تتمتع بقاعدة اقت�شادية متينة مع 
قوية، اإال اأن �شندوق النقد الدويل اأ�شدر موؤخرا تقديرات معدلة ملختلف 

املوؤ�شرات االقت�شادية وملختلف دول العامل، حيث مت اإجراء تخفي�ص كبري 
يف التوقعات ال�شابقة لنمو االقت�شاديات االأكرث تقدمًا يف العامل.

تلك  الكثري من  باأن  القول  حّد  اإىل  الدويل  النقد  تقرير �شندوق  وذهب 
االقت�شاديات �شوف ي�شهد ركودًا يف الربع االأخري من هذا العام ويف عام 
2009، يف حني اأن هناك اقت�شاديات اأخرى �شتحقق معدالت منو طفيفة 

جدا. 
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وطبقًا لتقرير التوقعات االقت�شادية العاملية ل�شندوق النقد الدويل والذي 
ن�شره يف �شهر ت�شرين االأول، فقد بلغ منو جمموع الناجت املحلي االإجمايل 

املقدر لالقت�شاديات املتقدمة جمتمعة %0،1.  

وباملقارنة مع ذلك، فاإن التوقعات اخلا�شة بنمو الناجت املحلي االإجمايل 
ملنطقة اخلليج، وعلى نطاق اأو�شع ملنطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا، 
لعام 2009 مازالت قوية، حيث تقدر مبعدل 6،6% و 5،9%، على التوايل، 
وهذا ما ي�شع املنطقة على قمة منحنى النمو لالأ�شواق النا�شئة االأخرى، 
مما يعك�ص مرونتها يف وجه االأزمات اخلارجية، حتى باملقارنة مع االأ�شواق 

النا�شئة. 
 

املتزايد  الدور  ذلك  للمنطقة  املميزة  االقت�شادية  اخل�شائ�ص  ومن 
لال�شتهالك اخلا�ص يف تنامي وحتفيز الن�شاط االقت�شادي، والذي يلقى 
االإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ح�شة  بنمو  التوقعات  من  قويًا  دعمًا 
من  االأول  العقد  هذا  اأوائل  يف   %3 مع  )باملقارنة   2008 لعام   %5 اإىل 
االألفية اجلديدة(، مما يعك�ص �شعود وعمق الطبقة املتو�شطة كقوة دافعة 

لال�شتهالك يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا. 

وحيث اأنه من املتوقع للت�شخم اأن يعتدل يف الربع االأخري من عام 2008 
وخالل عام 2009 )من املتوقع له اأن ينخف�ص بالن�شبة لدول اخلليج من 
من  اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  وبالن�شبة  اإىل %10،   %11،5
14،4% اإىل 12،7% يف عام 2009(، ويف االأردن اإىل 8%-9%، فاإن هذا من 
�شاأنه اأن يعيد حتفيز االإنفاق اال�شتهالكي بعد اأن �شهد تباطوؤًا موؤقتًا هذا 

العام، كما �شيخفف من اآثار انخفا�ص �شادرات املنتجات ال�شلعية. 
 

ومازال من املتوقع لعر�ص النقد مبفهومه الوا�شع يف منطقة ال�شرق االأو�شط 
و�شمال اأفريقيا اأن يظهر منوًا قويًا لي�شل اإىل 21،6% يف عام 2009، االأمر 
التحتية  البنية  م�شروعات  لتمويل  الكافية  ال�شيولة  توافر  �شيكفل  الذي 

وخطط التو�شع. 

فالنظم املالية يف دول منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا اأكرث متانة 
وذلك  االأخرى،  النا�شئة  والدول  املتقدمة  الدول  يف  مثيالتها  من  بكثري 
بف�شل �شاآلة تعر�شها ملخاطر االأ�شواق العاملية واالأ�شول العالية املخاطر، 
واالأهم من ذلك تركيزها على االأن�شطة امل�شرفية االأ�شا�شية مع تطبيق 

معايري ائتمانية ر�شينة. 

وهذا ما يتجلى بو�شوح من خالل انخفا�ص معدل القرو�ص غري العاملة 
اإىل  واإ�شافة  االأخرى،  العامل  باأ�شواق  دول اخلليج( مقارنة  )وخا�شة يف 
ذلك، فاإن من املقدر الإجمايل فوائ�ص احل�شاب اجلاري لدول اخلليج اأن 
و 312 مليار دوالر يف عام  اأمريكي يف عام 2008  تبلغ 368 مليار دوالر 
2009، وهذا بدوره يكفل اأي�شًا توافر ال�شيولة الكافية، ويجعل تاأثري االأزمة 

احلالية على االإنفاق احلكومي �شئياًل جدًا. 
 

ورغم اأن اأ�شعار النفط قد �شهدت انخفا�شًا حادًا من اأعلى م�شتويات لها 
بلغتها يف وقت �شابق من هذا العام، اإاّل اأنها مازالت اأعلى اإىل حّد معقول 

من امل�شتويات املقدرة يف امليزانيات العامة. 

فالواقع هو اأن متو�شط �شعر برميل النفط املقدر يف ميزانية ال�شنة املالية 
2009/2008 لدول اخلليج هو 47 دوالرًا اأمريكيًا للربميل.  

 واإذا نظرنا اإىل مدى اأطول، نرى اأن ال�شرق االأو�شط يختزن ح�شة تزيد 
عن 60% من االحتياطيات النفطية العاملية املوؤكدة، وتبلغ 742 مليار برميل، 
وهذه االحتياطيات، اإذا ما مت تقييمها ب�شعر 50 دوالرًا اأمريكيًا للربميل، 
فهذا يعني �شمنيًا اأن هناك ما يزيد عن 37 تريليون دوالرًا اأمريكيًا من 
قبل  من  الغتنامها  متاحة  مازالت  التي  امل�شتقبلية  النقدية  التدفقات 

اقت�شاديات املنطقة يف امل�شتقبل. 

وهذه التدفقات النقدية تعادل يف الواقع حوايل 88% من القيمة الراأ�شمالية 
لل�شوق العاملي كما يف نهاية اأيلول 2008. 
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 وتبلغ احتياطيات العمالت االأجنبية حاليًا اأعلى م�شتويات تاريخية لها يف 
معظم دول منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا، وحتى خارج منطقة 
و�شعها  قوة  يزيد من  الذي  االأمر  واملغرب،  وم�شر  االأردن  مثل  اخلليج، 

االقت�شادي ويجعلها اأكرث قدرة على جتاوز وتخطي االأزمة احلالية. 

وي�شري املحللون اإىل اأن االأردن �شيتاأثر �شاأنه �شاأن كل دول العامل باالأزمة 
املالية، و�شيتباطاأ الن�شاط االقت�شادي فيه، لكنه لن ينهار، مو�شحني اأن 
التحديات االقت�شادية الدورية تظهر بني حني واآخر، اإذ ال يتوقع اأن ي�شتمر 

النمو بنف�ص الوترية اإىل االأبد.

ويوؤكدون اأن االجتاه العام لالقت�شاد االأردين على املدى الطويل اإيجابي، 
رغم االأزمة العاملية.

اأن تبلغ ن�شبة النمو االقت�شادي يف العام املقبل  وبح�شب املحللني، يتوقع 
اإىل  ارتفاعها  تعاود  اأن  العام احلايل، على  3.5%، مرتاجعة من %5.2 

4.3% يف عام 2010.

لكن املحلّلني يوؤكدون اأن ن�شب النمو املتوقعة يف االأردن �شتكون اأعلى مما 
�شيكون الو�شع عليه يف كل دول اخلليج با�شتثناء قطر، حيث �شت�شتخدم 
دول اخلليج العربي الفائ�ص الذي حققته خالل ال�شنوات املا�شية للحفاظ 

على ن�شب النمو.

ويبني املحللون اأن ظروف االئتمان احلالية ال�شائدة يف العامل، والتي تو�شف 
"املت�شددة"، اإىل جانب انخفا�ص �شهية امل�شتثمرين املغامرين، ترّجح  بـ 

تراجع اال�شتثمارات يف االأردن.

ال�شوق  تاأثر  ب�شبب  كذلك،  تراجعها  املحللون  فيتوقع  ال�شادرات،  اأما 
ال�شوق  اأن  مو�شحني  باالأزمة،  لالأردن،  جتاري  �شريك  اأكرب  االأمريكي، 
االأمريكي ي�شتوعب 25% من �شادرات االأردن، ومعظمها يرتكز يف قطاع 
املن�شوجات، التي يتم ت�شنيعها يف املناطق ال�شناعية املوؤهلة، والتي ت�شكل 

17% من حجم ال�شادرات الكلي.

الناجت  من  من %17.4  اجلاري  احل�شاب  يف  العجز  ارتفاع  اإىل  ويلفتون 
املحلي االإجمايل يف عام 2007، اإىل 26% يف الناجت املحلي االإجمايل العام 
احلايل، لكّنهم توقعوا اأن يرتاجع هذا العجز اإىل 19% من الناجت املحلي يف 
عام 2009، و12% يف عام 2010، ب�شبب تراجع اأ�شعار النفط التي ت�شكل 
يحل  التي  القمح  اأ�شعار  وانخفا�ص  االأردن،  م�شتوردات  فاتورة  من   %20

االأردن يف املرتبة 23 على م�شتوى العامل من حيث اال�شترياد لهذه املادة.

معدل  تراجع  اإىل  والقمح،  النفط  اأ�شعار  لرتاجع  نتيجة  املحللون  ويتوقع 
الت�شخم يف االأردن، من 13.8% يف عام 2008، اإىل 8.5% يف عام 2009، 

واإىل 6% يف عام 2010.

وقالوا اأن حتويالت العاملني، التي يتوقع اأن ترتاجع بفعل التباطوؤ االقت�شادي 
العاملي، �شتبقى موؤثرة يف احل�شاب اجلاري، بف�شل تواجد معظم املغرتبني 
اأن  البنك  ال�شعودية، حيث يتوقع  االأردنيني يف دول اخلليج، وحتديدا يف 

يتباطاأ النمو يف هذه الدول، ولكنها �شتحافظ على النمو.

يف  اأردين  األف  يعمل 700-600  الدويل،  النقد  �شندوق  تقارير  وبح�شب 
اخلارج، بلغ جمموع حتويالتهم 57ر2 مليار دوالر يف عام 2007، �شّكلت 

ما ن�شبته 20% من الناجت املحلي االإجمايل.

ويتوقع املحللون اأن يتاأثر قطاع ال�شياحة يف االأردن من �شعف االقت�شاد 
العاملي يف العام املقبل، رغم اأن االأردن �شهد يف عام 2007 اأف�شل �شنوات 
القطاع يف تاريخه، بعد فوز البرتا مب�شابقة عجائب الدنيا ال�شبع، اإىل جانب 

منو عوائد قطاع ال�شياحة بن�شبة 22% يف الربع االأول من العام احلايل.

اإال اأن املحللني يوؤكدون اأن بع�ص "االإيجابيات الهيكلية" �شتدعم االقت�شاد 
االأردين يف فرتة االأزمة، ويف املدى الطويل.

التخا�شية  برنامج  اإعطاء  فهي  املحللني،  بح�شب  االإيجابيات،  هذه  ومن 
االأردن جزء من  �شراء  اإىل جانب  االقت�شاد،  ازدهار  اأولوية خالل فرتة 
ديونه لنادي باري�ص مطلع العام احلايل، مما خّف�ص ن�شبة الدين اخلارجي 
من 46.8% من الناجت املحلي االإجمايل يف عام 2007، اإىل 28.47% يف 

الن�شف الثاين من عام 2008.

ويبني املحللون اأن رفع الدعم عن املحروقات وال�شلع، الذي كان ي�شّكل نحو 
10% من االإنفاق احلكومي، �شي�شاهم يف خف�ص عجز املوازنة من %6.2 
من الناجت املحلي االإجمايل يف عام 2007، ح�شب �شندوق النقد الدويل، 
اإىل 5.5% من الناجت املحلي االإجمايل يف عام 2008، مع توقع احلكومة يف 
م�شروع قانون املوازنة للعام املقبل و�شول هذا العجز عند 4.6% من الناجت 

املحلي يف عام 2009.

وي�شريون اإىل اأن ارتفاع نفقات املوازنة بن�شبة 18% يف عام 2009، �شي�شع 
احلكومة اأمام حتد كبري خلف�ص النفقات، ويجعل من حتديد عجز املوازنة 
عند 4.6% العام املقبل اأمر فيه الكثري من التفاوؤل، متوقعني اأن يبقى هذا 

العجز عند 5.5%، بف�شل الزيادة يف النفقات، وتباطوؤ االقت�شاد.

اأ�شعار  خف�ص  الذي  االأردين  املركزي  البنك  يعمد  اأن  املحللون  ويتوقع 
الفائدة مبقدار ن�شف نقطة مئوية، وخف�ص من حجم احتياطيات النقد 
االإلزامي اإىل 9% الحتواء الت�شخم، اإىل تخفي�ص اأ�شعار فائدة اتفاقيات 

اإعادة ال�شراء، من 6% اإىل %4.

وي�شيدون مبتانة اجلهاز امل�شريف بف�شل ال�شيا�شات املتحفظة، والرقابية 
ا�شتقرار  اإىل  اأدت  والتي  املا�شية،  الفرتة  املركزي يف  البنك  اتبعها  التي 
اإىل  ال�شيولة  وارتفاع معدل  العاملة عند م�شتوى %4،  الديون غري  معدل 

138%، وبقاء معدل املوجودات اإىل الودائع عند اأقل من %80.

فاالآثار رمبا تكون يف جزء كبري منها نف�شية، كما ح�شل يف بور�شة عّمان 
التي خ�شرت 7 مليارات دينار ، بانخفا�ص قيمتها ال�شوقية من 35 مليار 
من  االأول  ت�شرين  بنهاية  دينار  مليار   28 اإىل   2008 اأيلول  بنهاية  دينار 
نف�ص العام، اإال اأنها تبقى خ�شائر ب�شبب العوامل النف�شية، ال ب�شبب عوامل 

مو�شوعية يف االقت�شاد االأردين.

خال�شة االأمر، ال يعي�ص االأردن يف جزيرة منعزلة عن العامل، وهو �شيتاأثر 
حتما باالأزمة املالية العاملية، لكن االإجراءات التي اتخذتها احلكومة يف 
وقت االزدهار، �شتجنب االقت�شاد الوطني اآثار �شرر كبري قد ياأتي على 

منجزات عدة �شنوات.
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مما ال �شك فيه ان االزمة املالية العاملية �شتوؤثر على جيوب النا�ص، وتقلل 
من هام�ص الربح للقطاعات املختلفة، وت�شيب االإيرادات ب�شرر ،  وكذلك 

�شتوؤثر على كفة امليزان املقابلة، وهي ال�شادرات .

اال ان هذه املعادلة تت�شم بامليكانيكية، ب�شبب انها تقوم بقراءة انتقائية او 
حتيزية لعن�شر واحد من عنا�شر ال�شوق، وهو املال، دون ان تلتفت اىل 

العامل االجتماعي والثقايف، والنف�شي.

رمبا يكون للم�شتغلني يف الثقافة والفنون احلق يف تخوفهم من االرتدادات 
يعملون  الذي  القطاع  العاملية على   املالية  االأزمة  اأن ترتكها  التي ميكن 
فيه، �شواء اكان متعلقا بالن�شر ام ال�شينما ام امل�شرح، وكذلك ما يت�شل 

بفنون اجلرافيك والت�شميم.

وينبع خوفهم من ان هذا القطاع غالبا ما يرتبط بالدعم الذي توفره 
الغرافيك  بفن  يت�شل  مبا  االعالن  او  املحلي،  للمجتمع  احلكومات 
لتقلي�ص  االحزمة،  ت�شد  عندما  احلكومات  ان  ويعتقدون  والت�شميم، 
والفن،  الثقافة  �شناعة  �شتت�شر هو  التي  القطاعات  اول  فاإن  النفقات، 
ما  اول  فاإن  وكذلك  وغريها،  وامل�شرح،  والت�شكيل،  الن�شر،  دور  ومنها 

ي�شيب التقنني عند ال�شركات الكربى هو تقلي�ص نفقات االعالن.

وبالفعل فقد ظهرت اأول تداعيات االأزمة املالية على االأعمال الت�شكيلية، 
قيمة  ن�شف  على  احل�شول  يف  للمزادات  كري�شتي  قاعة  اخفقت  فقد 
احلد االأدنى املتوقع ملجموعة من االأعمال الفنية يعود تاريخها اإىل اأواخر 

القرن التا�شع ع�شر والقرن الع�شرين.
و�شجلت قاعة املزادات يف نيويورك 47 مليون دوالر فقط بدال من 104 
اأجرى  الذي  مزادها  يف  للقيمة  اأدنى  كحد  متوقعة  كانت  دوالر  ماليني 

الليلة املا�شية.

وبعك�ص الفن الت�شكيلي فان �شناعة ال�شينما، تنتع�ص وقت االزمات، فقد 
اأثبت "الفن ال�شابع" على مر ال�شنني امتالكه مناعة قوية من االأزمات 

االقت�شادية اخلانقة التي �شهدها العامل.

على  االإقبال  ون�شبة  التذاكر،  �شباك  دخل  بارتفاع  اخلرباء  وي�شت�شهد 
ال�شاالت بعد االنهيار الذي �شهدته وول �شرتيت عام 1929، حيث ازداد 

بن�شبة 58 باملئة مقارنًة بال�شنة التي �شبقتها.

القومية  اجلمعية  رئي�ص  قال  »التاميز«  �شحيفة  ن�شرتها  مقابلة  ويف 
ال  االأرقام  اإن  فيثيان،  جون  املتحدة  الواليات  يف  امل�شارح  الأ�شحاب 
تكذب؛ فخالل العقود االأربعة املا�شية �شهدت هذه البالد �شبع �شنوات 
خم�ص  يف  انتعا�شا  حققت  ال�شينما  ان  غري  االقت�شادي،  الركود  من 
ارتفعت  عندما   ،2001 العام  يف  كانت  ال�شنوات  تلك  واأقوى  منها، 

اإيرادات �شبابيك التذاكر يف اأمريكا بقيمة 650 مليون دوالر. 

العاملية، اال ان قطاع االنتاج  ال�شينما  الذي يبديه �شناع  التفاوؤل  ومع 
واملخرجني  الفنانني  من  عدد  اعرب  فقد  تخوفه،  يخف  مل  امل�شري 
واملنتجني امل�شريني، وهو اكرب القطاعات االنتاجية العربية التي تزيد 
كلفة �شناعة واإنتاج اأفالمها عن 500  مليون جنيه �شنويا، منطلقني من 
فر�شية، ان االزمة املالية العاملية اذا كان لها تاأثري علي جيوب النا�ص 
اأما  ب�شرر ،   االإيرادات  ت�شيب  قد  اأنها  املوؤكد  فمن  اأرباحهم  وحجم 
اإذا كانت هذه االأزمة تن�شب فقط علي ال�شادرات ف�شتكون ايرادات 
ال�شينما بعيدة عن منطقة اخلطر ،  متوقعني  اأن تقل عملية بيع االأفالم 

للخارج وانخفا�ص ايرادات التوزيع اخلارجي .

رمبا تكون هذه القراءات دفرتية، او نظرية، او هي حت�شبات حتوطية 
لراأ�ص املال، اال ان القراءة تفتقد الحد العنا�شر املهمة التي ال تت�شل 
ذلك  من  واالهم  والثقايف،  النف�شي  العامل  وهو  احل�شابات،  بدفرت 
احلد  منطقتي  يف  تزدهر  بالندرة  تت�شف  ك�شلع  فالفنون  الندرة، 

املطلق، حد الرفاه، وحد االزمة، ولكل �شلعة مناخها.

تداعيـــات االأزمــــــة املاليــــــة
العامليــــة علـــى الفنــــــون

huna58@yahoo.com

اراآء
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واملهارة  والطاقة  القوة  جيل  الأنه  واالإنتاج؛  العمل  جيل  هو  ال�شباب  جيل 
واخلربة، فال�شاب يفكر يف بناء اأو�شاعه االقت�شادية واالجتماعية، باالعتماد 
واخلريجني  الكفاءات  ذوي  �شيما  ال  واالإنتاج،  العمل  خالل  من  نف�شه،  على 
اأم�شوا ال�شطر املهم من حياتهم يف الدرا�شة والتخ�ش�ص، واكت�شاب  الذين 
البطالة  من  ال�شباب  من  املاليني  ع�شرات  يعاين  كما  العملية،  اخلربات 
تعليمهم  م�شتوى  لَتدين  لديهم،  توافر اخلربات  التاأهيل وعدم  نق�ص  ب�شبب 

واإعدادهم من ِقَبل حكوماتهم اأو اأولياء اأمورهم. 

العمل  عن  العاطلني  من  املاليني  ع�شرات  هناك  اأن  االإح�شاءات  وتوؤكد 
واحلاجة  الفقر  من  يعانون  وبالتايل  ال�شباب،  من جيل  العامل  اأنحاء  كل  يف 
وتكوين  الزواج  عن  تاأخرهم  اأو  ال�شحية،  اأو�شاعهم  وتخلف  واحلرمان، 

االأ�شرة، اأو عجزهم عن حتمل م�شوؤولية اأ�شرهم.

التي  ا هي م�شكلة الهجرة، وترك االأهل واالأوطان  اأي�شً ومن م�شاكل البطالة 
لها اآثارها ونتائجها ال�شلبية، كما لها اآثارها االيجابية، وال�شبب االأ�شا�ص يف 
توافره  وعدم  املال،  اإىل  االفتقار  هو  العمل،  العاطلني عن  بني  امل�شاكل  هذه 
ل�شد احلاجة.  اإن تعطيل الطاقة اجل�شدية ب�شبب الفراغ، ال�شيما بني ال�شباب 
اأن  اإىل  يوؤدي  الطاقة،  تلك  لت�شريف  املجال  وال يجد  املمتلئ طاقة وحيوية، 

ترتد عليه تلك الطاقة لتهدمه نف�شًيا، م�شببة له م�شاكل كثرية. 

وتتحول البطالة يف كثري من بلدان العامل اإىل م�شاكل اأ�شا�شية معقدة، رمبا 
�شد  توجه  واالنتقام  والعنف  التظاهر  فحاالت  احلكومات،  ببع�ص  اأطاحت 
احلكام واأ�شحاب روؤو�ص االأموال، فهم امل�شوؤولون يف نظر العاطلني عن م�شكلة 

البطالة. 

 وقد حلل االإ�شالم م�شكلة احلاجة املادية والبطالة حتلياًل نف�شًيا، كما حللها 
حتلياًل مادًيا؛ من ذلك ما روي عن ر�شول اهلل- �شلى اهلل عليه و�شلم- قوله: 

ا�شتقرت".  قوتها  اأحرزت  اإذا  النف�ص  "اإن 

وما �شبق يك�شف العملية التحليلية للعالقة بني اجلانب النف�شي من االإن�شان، 
وبني توافر احلاجات املادية، واأثرها يف اال�شتقرار والطماأنينة، واأن احلاجة 
والفقر ي�شببان الكاآبة والقلق وعدم اال�شتقرار، وما ي�شتتبع ذلك من م�شاكل 
واآالم  الدم،  و�شغط  وال�شكري،  اله�شمي،  اجلهاز  كاأمرا�ص  معقدة؛  �شحية 

اجل�شم، وغريها.

اإن عجز املجتمع عن توفري فر�ص عمل لل�شباب يرتتب عليه مواقف �شلبية يف 
االنتماء للوطن، ومن ثم ال�شخط على املجتمع ناهيك عن حاالت االنحراف 
ال�شباب،  ت�شغيل  مب�شاكل  والوعي  االهتمام  زيادة  يتوجب  لذلك  والتفكك، 

وال�شيما من واقع االعرتاف املتزايد بحجم م�شاكل بطالة ال�شباب واأبعادها

البطالــــــة تهــــدد املجتمعــــات 
باآفــــــات املــــــــد العوملــــــــــي

اأخبــــار اإقت�شادية

املحلل املايل واالقت�شادي حممود خالد �شليمان �شليمان

ن�شب البطالة يف العامل للعام 2006 ) الن�شب املئوية( .
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 التي تتطلب اأمناطا متميزة من التدابري العالجية ف�شال عن اأن ال�شباب لي�شوا 
جميعهم فئة ذات م�شتوى واحد من التعليم واملهارات، وبالتايل فان عدم التفريق 
يوؤدي اإىل حمظور مهم يتلخ�ص يف  ال�شباب والت�شغيل بوجه عام قد  بني ت�شغيل 
الفرعية  ال�شباب  التي متيز خمتلف جمموعات  وال�شرورات  اإغفال اخل�شائ�ص 

مما قد ي�شفر عن �شياغة برامج تف�شل يف الو�شول اإىل اأكرث ال�شباب ت�شررا. 
�شرورة  ال�شباب.  بطالة  م�شكلة  ملعاجلة  نهج  اتباع  ينبغي  تقدم  ما  ومبقت�شى 
مع  فاعلية  اأكرث  ب�شكل  وبراجمها  ال�شباب  ت�شغيل  �شيا�شة  تكامل  على  االإ�شراف 
�شيا�شات التعليم، ومبا ي�شهم يف احليلولة دون انتهاج �شيا�شات تربوية/ تعليمية 
بع�شها  مع  تتناق�ص  اأو  بينها  فيما  تتناق�ص عمليا  ت�شغيلية  ا�شتخدامية/  واأخرى 
املهنية  ال�شباب  احتياجات  بال�شرورة  التعليمية  املناهج  تراعى  وبحيث  البع�ص، 
وجتنب قدر االمكان ال�شيا�شات التعليمية والرتبوية املفرطة يف اجلانب النظري 

التي ال ت�شهل اندماج ال�شباب يف عامل العمل بعد تخرجهم من الدرا�شة.

ورمبا  واالقت�شادية  واالجتماعية  والعقلية  النف�شية  اأ�شبابها  الدرا�شة  ولرتك    
ال�شحية اأحيانا، كما اإن للت�شرد الناجت عن اال�شطهاد ال�شيا�شي وعدم اال�شتقرار 
االأمني دوره الكبري يف ترك الدرا�شة وانت�شار االأمية، وثمة �شبب مدر�شي ي�شاهم 
يف االإرغام على ترك الدرا�شة من قبل البع�ص من الطلبة وهو �شوء تعامل االإدارة 

اأو املدر�شني مع الطالب اأو الطالبة.

اإن الطالب الذي يعي�ص م�شكلة نف�شية رمبا كان �شببها االأ�شرة و�شوء تعامل االأبوين 
االأبناء  �شياع  اإىل  توؤدي  التي  الطالق  م�شاكل  اأو  بينهما  امل�شتمرة  امل�شاكل  اأو 
وت�شجيعهم  حثهم  واإهمال  الأبنائهم  رعايتهم  وعدم  االآباء  تق�شري  اأو  وت�شردهم 

وعدم توفري الظروف الالزمة ملوا�شلة الدرا�شة.

 اإن كل تلك امل�شاكل ت�شاهم يف ترك عدد من الطلبة الدرا�شة وفقدان الدافع نحو 
موا�شلتها. كما ان ان�شراف ذهن الطالب عن الدرا�شة وارتباطه باأ�شدقاء ال�شوء 
اأو اأ�شدقاء فا�شلني يدفعونه نحو اللهو اأو اللعب اأوالعبث اأو املمار�شات ال�شيئة التي 

توؤدي اإىل تدمري م�شتقبله ورمبا اجلناية عليه. 

ولعل من االأ�شباب املهمة لرتك الدرا�شة ب�شورة ا�شطرارية اأو التوقف عن اإكمالها 
هو الفقر، فالعائلة الفقرية ال ت�شتطيع اأن توفر النفقات الالزمة لدرا�شة االأبناء، 
مما ي�شطر الطالب اإىل ترك الدرا�شة يف فرتات مبكرة وهو مل ي�شتوف الق�شط 

الكايف منها ليتوجه اإىل العمل وك�شب لقمة العي�ص.

اإن كل تلك امل�شاكل واأمثالها بحاجة اإىل درا�شة علمية وو�شع احللول لها من قبل 
الدولة واالأ�شرة واملجتمع واملدر�شة.  البطالة م�شكلة اقت�شادية، كما هي م�شكلة 
واالإنتاج النه  العمل  ال�شباب هو جيل  و�شيا�شية، وجيل  واأمنية  واجتماعية  نف�شية 

جيل القوة والطاقة واملهارة واخلربة. 

نف�شه  على  باالعتماد  واالجتماعية  االقت�شادية  اأو�شاعه  بناء  يفكر يف  فال�شباب 
من خالل العمل واالإنتاج ال �شيما ذوي الكفاءات واخلريجني الذين ام�شوا ال�شطر 
املهم من حياتهم يف الدرا�شة والتخ�ش�ص واكت�شاب اخلربات العملية. كما ويعاين 
الكثري من ال�شباب من البطالة ب�شبب نق�ص التاأهيل وعدم توفر اخلربات لديهم، 
تدين م�شتوى تعليمهم واإعدادهم من قبل احلكومة واأولياء االأمور، عدم ت�شجيع 
احلكومة لهم، قلة الوظائف املطروحة يف �شوق العمل، رغبة القطاع اخلا�ص على 

ت�شغيل االأجانب بدال من املواطنني ومنهم ال�شباب، وغريها من االأ�شباب.

وي�شعرون  الذات،  تقدير  يفقدون   ( العمل  عن  العاطلني  من  كبرية  ن�شبة  اإن   

بالف�شل، واإنهم اقل من غريهم، كما وجد اإن ن�شبة منهم ي�شيطر عليهم امللل(، 
كما تعيق البطالة عملية النمو النف�شي بالن�شبة لل�شباب الذين ما زالوا يف مرحلة 
النمو النف�شي، كما وجد اإن القلق والكاآبة وعدم اال�شتقرار والتوتر النف�شي يوؤدون 

اإىل ازدياد ن�شبة اجلرمية كالقتل واالعتداء بني هوؤالء العاطلني. 

اإن كل ذلك يوفر جليل ال�شباب وعيا لقيمة العمل وفهما عميقا الإخطار البطالة، 
واالإنتاج  بالعمل  ال�شخ�شية  والكرامة  املادية  الكفاية  توفري  اإىل  يدعوهم  مما 
واالبتعاد عن البطالة والك�شل. ومن اأوىل م�شتلزمات العمل يف ع�شرنا احلا�شر 
هو التاأهيل احلريف واملهني واكت�شاب اخلربات العملية. فالعمل ميالأ الفراغ وينقذ 
ال�شباب من االأزمات النف�شية ويلبي له طموحه يف توفري ال�شعادة وبناء امل�شتقبل.

النف�شي  للتكوين  احل�شا�شية  �شديدة  املهمة  املراحل  من  ال�شباب  مرحلة  تعد 
واجل�شدي لالإن�شان، فهي فرتة منو مطرد ون�شاط متزايد حتتاج اإىل غذاء �شليم 
من حيث النوع والكم. ويذكر بع�ص خرباء التغذية هذه املرحلة باأنها اآخر فر�شة 
لالإن�شان ليبني ج�شما �شليما يعينه باقي اأيام حياته، والن عواقب النظام الغذائي 

غري املتوازن ال تظهر اإال يف فرتة الحقة من حياته.

فاالهتمام ب�شحة ال�شباب واملراهقني يوؤدي اإىل التقليل من االإ�شابة باالأمرا�ص 
وبالتايل تقلل ن�شبة الوفيات من ال�شباب، التقليل من عبء االإمرا�ص يف امل�شتقبل، 

وغريها من العوامل. 

 واأ�شبح العمل مع ال�شباب على اأ�شا�ص تخ�ش�شي واحدا من االجتاهات الرئي�شية 
�شقل  ت�شتهدف  والتي  واملجتمعات،  البلدان  غالبية  يف  طريقها  ت�شق  بداأت  التي 
وتاأهيلها  والعملية  العلمية  واخلربات  املهارات  واإك�شابها  ال�شبابية  ال�شخ�شية 
ال�شباب  القادة  وتدريب  امل�شتجدات  ال�شليم مع  تكيفها  املطلوب ل�شمان  التاأهيل 
يف خمتلف امليادين املجتمعية، لكن ما يجب االإ�شارة له هو اأن هوة وا�شعة كانت 
الفقرية  البلدان  يف  وال�شباب  املتقدمة  البلدان  يف  ال�شباب  بني  قائمة  زالت  وال 
الكافية  والربامج  اخلطط  توفر  وعدم  املالية  بالقدرات  تتعلق  الأ�شباب  النامية 
اأ�شباب داخلية تتعلق باملوروث العقائدي  اإ�شافة اإىل  للتاأهيل والتن�شئة والرتبية، 
واالجتماعي وطبيعة القيم والعادات والتقاليد وتركيبة املجتمع والعائلة وم�شتوى 

االنفتاح االجتماعي وطبيعة النظم ال�شيا�شية القائمة.

الفقرية  البلدان  يف  ال�شباب  دور  من  لتحد  العوامل  تلك  كل  ت�شافرت  حيث   
وتدين  ال�شحية،  العناية  و�شوء  كالبطالة،  ال�شباب  اأو�شاط  يف  االأزمات  وتفاقم 
امل�شتوى املعي�شي، ونق�ص املوؤ�ش�شات الراعية ومراكز الرتويح والرتفيه. وهذا ال 
واأزمات رغم  يعانون من م�شاكل  والغنية ال  املتقدمة  الدول  ال�شباب يف  اإن  يعني 
ال�شباب  يعانيه  نوع خمتلف عما  من  ولكنها  واخلدمات  االإح�شائيات  الوفرة يف 
يف الدول الفقرية. وخالل العقدين االأخريين وب�شبب التطورات العلمية والتقنية 
الهائلة وثورة االت�شاالت واالنرتنت والف�شائيات ودخول العامل يف مرحلة العوملة 
كمنظومة ثقافية �شيا�شية اقت�شادية اجتماعية تعك�ص حتالف القوى الراأ�شمالية 

العاملية العمالقة، تفاقمت اأزمات ال�شباب اأكرث فاأكرث يف البلدان النامية. 

واملركبة  املتوارثة  االأزمات  عن  متولدة  مزدوجة  اأزمة  من  يعاين  ال�شباب  وبات 
والف�شائيات  االنرتنت  القادمة عرب  التاأثريات  ناجتة عن  واأخرى  اأ�شال  القائمة 
والتي تعك�ص ثقافة ومفاهيم جمتمعات اأخرى غربية تتحدث عن رفاهية خيالية 
ن�شبة ل�شباب البلدان الفقرية مما يهدد ال�شباب يف البلدان باأزمات جديدة جراء 

املد العوملي. 
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الدرامـــــا.. جتمـــــع مليــــارات امل�شاهديـــــن 
حــــول ال�شا�شـــات �توفــر ا�شتثمارات طائلــــة

تــــوقعــــــات تطـــــــّور ال�شناعـــــــة الدراميـــة 
�ال�شينمائيـة بف�شـل العوملـــة �ثـورة الت�شالت

ت�شكل الدراما واالعمال التلفزيونية وال�شينما جماال وا�شعا لال�شتثمار، 
االأخرية،  االآونة  يف  االأموال  روؤو�ص  من  الكثري  خالله  من  ا�شتقطبت 
�شّخرت لتنفيذ اأعمال �شخمة جذب الكثري من امل�شاهدين على ال�شا�شة 

ال�شغرية و�شبابيك التذاكر.

الكرة  ن�شف  ي�شاهدها  التي  الهندية  واالفالم  "تايتنك،  فيلم  وكان 

اقت�شــــــــــاديات

حظيت  قد  احلارة،  باب  م�شل�شل  ومنها  العربية،  واالعمال  االر�شية، 
الدراما  اإليها  اأ�شيفت  ما  اإذا  والتي  االجزاء،  غالبية  مبتابعة كبرية يف 
للمنتجني،  بالن�شبة  للربح  مدّرة  اأبوابا  مبجتمعها  �شّكلت  الرتكية، 

واملحطات الف�شائية ودور ال�شينما.

ومع ان �شركات االنتاج متيل اىل عدم الك�شف عن الكلف، واالرباح، اال 
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فيلم تايتانيك يحقق 2 مليار د�لر �الهند ترتبع على عر�س النتاج ال�شينمائي العاملي

ان ح�شبة البث ميكن ان تقود اىل توقعات االرباح الطائلة التي يوفرها 
، وثورة  التقنيات احلديثة  انت�شار  الدراما، وخ�شو�شا مع  اال�شتثمار يف 

االت�شاالت يف القرن الع�شرين، وحقبة االألفية الثالثة.

ظهرت  والعربية،  العاملية  الف�شائية  للمحطات  الوا�شع  االزدياد  ومع 
احلاجة ملحة ومتزايدة لالعمال والربامج الدرامية، لتلبية احتياجات 
الكم الهائل من املحطات التي  و�شل عددها اىل اكرث من 300 ف�شائية 

عربية، تبث على مدار 24 �شاعة.

و�شّكل هذا العدد الكبري من املحطات فر�شة لل�شوق، يف ظل حاجة هذه 
املحطات اإىل خط اإنتاج كبري، وهو ما حرك ال�شوق الذي كان يقوم على 
الهواية واجلهود الفردية، واالإنتاج املو�شمي اىل االعمال ال�شخمة التي 

تلبي �شره الف�شائيات.

ومما دفع مبثل هذه ال�شناعة اىل طاقتها الق�شوى، تالزمها مع �شوق 
االعالن الذي ظل يتحرك مع بو�شلة االعمال الناجحة واجلماهريية.

من  االأول  الن�شف  العربية يف  املنطقة  االإعالين يف  االإنفاق  وزاد حجم 
من  مرتفعا   ،2007 عام  من  الفرتة  نف�ص  عن    %23 بن�شبة   2008 عام 

مقارنًة 3.05 مليار دوالر اإىل 3.4 مليار دوالر.

و لعب التقدم التقني يف االت�شال، وات�شاع حاجات اال�شتهالك الرتفيهي، 
و�شوق االعالن، اىل حتوالت مهمة يف انتاج الدراما والربامج التلفزيونية، 

واالعمال الفنية، ان كان جلهة الكم ام النوع.

 وعلى �شعيد الكم فان الهند ترتبع على عر�ص االنتاج ب�شناعة نحو 1000 

فيلم �شنويا، وهو ي�شكل خم�شة ا�شعاف ما تنتجه امريكا، التي ينق�شم 
انتاجها بني هوليوود 80 فيلما واملوؤ�ش�شات االخرى 100 فيلم، بينما تنتج 
الكلي  انتاجها  فان  العربية  ال�شينما  اما  �شنويا،  فيلم  ال�شني نحو 100 

بالكاد ي�شل اىل ما تنتجه الهند يف عام واحد.

وفيما ترتاوح كلفة الفيلم الهندي من 2،5 اىل 15 مليون دوالر فان الفيلم 
االمريكي ترتاوح كلفته بني 30 اىل 200 مليون دوالر، ف�شال عن القيمة 
التي ت�شاف للموازنة الت�شويقية التي تزيد على 60 مليون دوالر، وقد مت 
�شرف نحو 100 مليون دوالر على املواد الت�شويقية لفيلم تايتنك الذي 

قيل ان االختيار االول لت�شوير م�شاهده كان �شيتم يف ميناء العقبة.

لالأرقام  حتطيما  االأفالم  كاأكرث  مبكانته  حمتفظا  "تايتنك"  ظل  وقد 
القيا�شية، وال يوازيه يف ذلك �شوى قليل من االأفالم .. فهو اأكرث االأفالم 
كلفة، 200 مليون دوالر، ح�شل فيها املخرج جيم�ص كامريون ن�شبته من 
اإكمال  اأجل  وبارامونت من  فوك�ص  �شركتي  مع  عليها  اتفق  التي  االأرباح 
عن  الكلفة  ارتفاع  ب�شبب  اإكمالها  ال�شركتني  رف�ص  بعد  الفيلم  ت�شوير 

القيمة املحددة يف العقد.

يف  �شواء  ال�شينمائي  التاريخ  مدى  على  دخال  االأفالم  اأكرث  اأنه  كما   
اأمريكا، 600  مليون و779 األف دوالر، وخارج اأمريكا،  مليار و 54 مليون 

دوالر اأمريكي، ويف كليهما،  مليار و 835 مليون دوالر اأمريكي .

وهو من  اأكرث االفالم تر�شيحا يف االأو�شكار بجانب فيلم " كل �شيء عن 
حواء " باأربعة ع�شر اأو�شكارا .. كما اأنه ي�شم اأحد اأكرب مواقع وور�شات 
هذا  يف  ُبذل  فما  ال�شينمائي،  التاريخ  يف  عليه  ا�شتملت  وما  الت�شوير 
الفيلم من معدات وجم�شمات وموؤثرات م�شنوعة خ�شي�شا لهذا الفيلم 

هو اأمر يفوق الو�شف. 
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التي  ال�شناعة  من  النوع  هذا  تطور  اىل  امل�شتقبلية  التوقعات  وت�شري 
على  املتوقع  ومن  والف�شاء،  واالت�شاالت  وا�شواقها،  بالعوملة  ارتبطت 
�شعيد �شناعة ال�شينما الهندية ان  العام 2015 قفزة كبرية ت�شل اىل 
دخل 50 مليار �شنويا بزيادة 40 مليار عن دخلها احلايل الذي يبلغ 10 

مليار دوالر.

جمهور  الهندية  ال�شينما  يتابع  حيث  فلكية،  ارقاما  امل�شاهدة  وتغطي 
عر�ص   500000 حتقق  اذ  االر�شية،  الكرة  �شكان  عدد  ن�شف  ي�شاوي 

يومي، وي�شاهدها 3.5 مليار �شخ�ص.

اإن كثري من القنوات الف�شائية التي تقوم على التخ�ش�ص، ت�شكل �شوقا 
مهما ال�شتهالك  ال�شناعة ال�شينمائية، اإذ ترتاوح العرو�ص اليومية بني 6 
اإىل 12 فيلما توزع على غالبية دول العامل، وبع�شها مبئات واآالف الن�شخ، 
عدا عن تطور �شناعات موازية مثل ال�شي دي، والدي يف دي، التي توزع 
باملاليني من الن�شخ، ونقل الر�شائل من امل�شاهد واملقاطع املو�شيقية على 
وال�شينمائية اىل درجة  الدرامية  ال�شناعة  نقل  ما  تلفون اجلوال، وهو 

مغرية لروؤو�ص االموال لال�شتثمار يف هذا القطاع. 

اقت�شــــــــــاديات

وتبلغ تكلفة  تاأ�شي�ص القنوات  الف�شائية وفق اإح�شائية اأجراها املخرج 
العراقي قا�شم حول قناة نظامية مبوا�شفات قيا�شية داخل اإ�شبانيا ثالثة 
ماليني دوالر تكلفة معدات الت�شوير واملونتاج واإيجار املوقع على القمر 

اال�شطناعي ورواتب املنت�شبني.

ل�شراء  دوالر  ماليني  �شبعة  من  يقرب  ما  اإىل  �شنويًا  البث  ويحتاج   
الربامج اجلاهزة واإنتاج الربامج الوثائقية واالإخبارية وال�شيا�شية التي 
تغطي مبجموعها �شاعات البث مع االإعادة، من برامج ذات قيمة وثائقية 
نوعية، لي�شبح الرقم االإجمايل للميزانية يف ال�شنة االأوىل ع�شرة ماليني 

دوالر، ويف ال�شنوات الالحقة �شبعة ماليني دوالر. 

قناة  لتاأ�شي�ص  االأمريكية  االإدارة  اأي�شًا  حددته  الذي  هو  الرقم  هذا 
احلرة املوجهة للعراق يف بداية تاأ�شي�شها، لكن الالفت للنظر اأن االإدارة 
االأمريكية نف�شها اأعلنت يف نهاية العام االأول لتاأ�شي�ص القناة اأنها اأنفقت 

�شبعة وثمانني مليونًا من الدوالرات على القناة. 

ويعمل يف القنوات نحو 100 موظف باملتو�شط بني فني واإداري وهند�شي 
ومقدم برامج ومرا�شل، ويقدر عدد العاملني من  فنانني وفنيني واإداريني 

10 ماليني د�لر تكلفة اإن�شاء حمطة ف�شائية 
�100 فر�شـــــة عمـــــــل باملتـــــــو�شط
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يف  تلفزيون جمهورية م�شر العربية نحو 38 األف موظف، ويف التلفزيون 
االأردين يزيد عن االألفي موظف.

القنوات الف�شائية يف منطقة  الت�شغيلي االإجمايل ملجموعة  ويبلغ الرقم 
اما  الدوالرات،  من  مليارًا  الع�شرين  جمموعه  يف  االأو�شط  ال�شرق 
الف�شائيات ذات القنوات املتعددة فقد ت�شل ميزانيتها ال�شنوية اإىل ربع 
مليار دوالر، والف�شائية الواحدة التي جتمع كل التخ�ش�شات قد تتجاوز 

ميزانيتها مائة مليون دوالر يف العام. 

طبيعة  اإىل  حول  قا�شم  ح�شب  الف�شائيات  ميزانية  ارتفاع  �شبب  ويعود 
الربامج التي اتخذت �شكل العر�ص والطلب اأكرث من كونها برامج ذات 
قيمة نوعية على امل�شتويني الفكري والفني اجلمايل، فلقد ارتفعت اأجور 
اأكرث  اإىل  مقدمي الربامج واملذيعني وب�شكل خا�ص اجلانب االأنثوي منه 
من ع�شرين األف دوالر يف ال�شهر حتى دخلت املذيعات ومقدمات الربامج 

يف �شوق "املزاد العلني". 

ومن املفارقات ان اأجور النجم ال�شينمائي تعادل ميزانية بع�ص االفالم 
 25 اىل   17 بني  االجور  تراوحت  حيث  احلاالت،  بع�ص  يف  عليه  وتزيد 
مليون دوالر عن الفيلم الواحد، ومن االمثلة االعلى اجرًا، توم هانك�ص، 

بريد بيت، نيكول كيدمان وجوليا روبرت�ص.

لقد بينت الدرا�شات ان ارتفاع الكلفة مل يقلل من حجم االنتاج، وامنا 
العربية، وهو ما  الف�شائيات  التناف�ص بني  ب�شبب  زاد االنتاج كما ونوعا 
االإنتاج  التحتية لالنتاج حيث  �شهدت مدينة  البني  التو�شع يف  ادى اىل 
مبارك  ا�شتديوهاتها  مبجمع  بجميع  ملحوظًا  ن�شاطًا  مب�شر  االإعالمي 
القنوات  الف�شائية  ت�شغل  حيث  املفتوحة،  الت�شوير  ومناطق  العاملي 
 ، "روتانا  قنوات  واأهمها  املجمع،  ا�شتديوهات  جميع  املختلفة  العربية 
معظمها  بنظام  تاجري  يتم  املحور..." التي   ، درمي   ، اجلزيرة   ، املجد 

العقود طويلة االأجل.

ا�شتديوهات   6 وجتهيز  اإعداد  يف  االإعالمي  االإنتاج  مدينة  بداأت  وقد 

علي  واملنتجني  الف�شائية  القنوات  من  املتزايد  الطلب  ملواجهة   جديدة 
حجز  ا�شتديوهاتها- التي مت تُاجريها بالكامل ـ حر�شًا علي ثبات وزيادة 

ايرادات املدينة ،  وبع�شها لفرتات حمددة. 

اأول  كعر�ص  العربية  للف�شائية  عربي  درامي  م�شل�شل  �شراء  كلفة  ان 
دوالر  األف  ب�شعر  الثانية  وللعرو�ص  للحلقة  دوالر  اآالف  ثالثة  بحدود 
اأو لع�شر ف�شائيات  اأن يعر�ص يف مائة ف�شائية عربية  اأمل  للحلقة على 
االأوروبي  اأو  االأمريكي  امل�شل�شل  اما  ح�شرًا،  واحدة  لف�شائية  اأو  عربية 
األفًا  تباع احللقة الواحدة ذات اخلم�ص واأربعني دقيقة بخم�شة واأربعني 

من الدوالرات.

وقد ادى ذلك اىل ما ي�شمى بور�شة  النجوم، حيث تقا�شى حممد �شبحي 
الواحدة،  احللقة  يف  جنيه  األف   45 جواد"،  بال  "فار�ص  م�شل�شل  عن 
"اأين  األف جنيه يف احللقة الواحدة من م�شل�شل  باأجر قدره 42  وي�شرا 
قلبي"، وو�شلت تكلفة امل�شل�شل  االإنتاجية اإىل ما يزيد على ع�شرة ماليني 

جنيه.

اما بالن�شبة لالعمال التاريخية والبدوية التي ينتجها املركز العربي يف 
االردن، وهو ينتج من  10  اىل 12 عمال  �شنويا،  فتبلغ نحو 24 مليون 
يف  وامنا   ، اخلال�ص  الدرامي  العمل  عند  يتوقف  ال  وهو  اردين،  دينار 
الفر�ص التي يوفرها ، حيث تبلغ اجور بيوت ال�شعر يف امل�شل�شل البدوي 
دينار  الف  اجور اخليول 250  تبلغ  بينما   ، اردين  دينار  الف  نحو 200 
ارين، ف�شال عن االزياء واخلياطة، واقامة الفنانني يف الفنادق وال�شفر 
والتذاكر والطعام ، وتبلغ كلفة ال�شاعة التلفزيونية يف البالد العربية نحو 
100 الف دينار بينما يف اوروبا وامريكا تت�شاعف اىل املليون دوالر، فيما 

ترتاوح كلفة العمل الدرامي بني 1.5 ملني اىل 3.5 مليون دينار.

وت�شكل االردن ب�شبب توفر املناطق املنا�شبة للت�شوير واملمثلني والفنيني 
مركز ا�شتقطاب ل�شركات االنتاج العربية حيث ينتج �شنويا نحو 25 عمال 
دراميا، يوفر دخال يتجاوز اخلم�شني مليون دينار لنحو 40 �شركة اإنتاج 

اأردنية.
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اقت�شاديـــــات

4 مليــــارات دينـــــار ر�ؤ��س اأمـــــوال 127 �شركــــة
�اأرباحها تتجا�ز 6ر1 مليار دينار حتى اأيلول املا�شي

خالل  املايل  عمان  �شوق  يف  املدرجة  ال�شركات  اأموال  روؤو�ص  ارتفعت 
ال�شهور الت�شعة االأوىل من العام اجلاري بن�شبة 4ر%15.

خالل  املالية  نتائجها  عن  اأعلنت  اأموالها  روؤو�ص  �شركة   38 رفعت  اإذ 
دينار  مليون  1ر537  مبقدار  اجلاري  العام  من  االأوىل  الت�شعة  ال�شهور 
لي�شبح جمموع روؤو�ص اأموال 127 �شركة 02ر4 مليار دينار مقابل 5ر3 

مليار دينار خالل ذات الفرتة من العام 2007.

اإذ  بن�شبة 8ر%18  البنوك  االأموال يف قطاع  روؤو�ص  الزيادة يف  وتركزت 
اجلاري  العام  من  الثالث  الربع  يف  بنكا   15 اأموال  روؤو�ص  جمموع  بلغ 
8ر1 مليار دينار مقارنة بـ 5ر1 مليار دينار خالل ذات الفرتة من العام 

املا�شي 2007 . 

وتعد جمموعة البنك العربي االأكرب من حيث راأ�ص املال الذي بلغ حتى نهاية 
اأيلول املا�شي 534 مليون دينار مقابل 356 مليون دينار يف ذات الفرتة من 

العام الذي �شبقه بارتفاع قدره 178 مليون دينار ون�شبته %50

وزادت ال�شركات العاملة يف   قطاع اخلدمات من جمموع روؤو�ص اأموالها 
مقداره  ما   2008 العام  من  الثالث  الربع  يف  بلغت  حيث   ،%16 بن�شبة 
3ر1 مليار دينار مقابل 2ر1 مليار دينار ، حيث قامت ال�شركة العقارية 
اال�شتثمارية برفع راأ�شمالها بن�شبة 3ر833% لريتفع من 5ر7 مليون دينار 
يف ال�شهور الت�شعة االأوىل من العام املا�شي 2007 لي�شل اىل 70 مليون 
دينار حتى اأيلول املا�شي، تلتها �شركة ال�شقر لال�شتثمارات واخلدمات 
دينار  مليون  4ر1  مقابل  دينار  ماليني  1ر4  راأ�شمالها  بلغ  التي  املالية 

وبن�شبة زيادة بلغت %200.
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ويف قطاع التاأمني قامت 7 �شركات عاملة يف ال�شوق املحلي برفع روؤو�ص 
اأموالها لي�شبح جمموع روؤو�ص اأموال 15 �شركة اأعلنت عن نتائجها املالية 
بـ 6ر143 مليون دينار خالل الربع  الربعية 8ر157 مليون دينار مقارنة 

الثالث من العام املا�شي 2007 وبن�شبة ارتفاع بلغت 8ر%9.

خالل  راأ�شمالها  رفعت  قد  للتاأمني  االأوروبية  العربية  املجموعة  وكانت 
العام 2008 بن�شبة 100% لي�شل اىل 8 ماليني دينار حتى اأيلول املا�شي، 
ماليني   8 اىل  لي�شل   %60 بن�شبة  للتاأمني  دلتا  �شركة  راأ�شمال  زاد  كما 
اأ�شبح راأ�شماله 6 ماليني  للتاأمني الذي  دينار، واالحتاد العربي الدويل 

دينار وبن�شبة زيادة بلغت %50.

واأظهرت النتائج املالية  لل�شركات املدرجة يف �شوق عمان املايل ارتفاع 
جمموع االأرباح ال�شافية لل�شركات خالل الربع الثالث من العام اجلاري 

لـ 127 �شركة بن�شبة 9ر%45 .

املالية 6ر1  نتائجها  اأعلنت عن  التي  ال�شركات  اأرباح  فقد بلغت جمموع 
مليار دينار مع نهاية اأيلول العام 2008، مقارنة بـ 1ر1 مليار دينار خالل 

ذات الفرتة من العام املا�شي 2007.

التي  االأرباح  جمموع  حيث  من  االأول  الرتتيب  يف  البنوك  قطاع  وجاء 
حتققت خالل فرتتي املقارنة اإذ بلغت حتى اأيلول املا�شي 9ر756 مليون 
   2007 العام  من  الثالث  الربع  يف  دينار  مليون  1ر644  بـ  مقارنة  دينار 

بزيادة مقدارها 8ر112 مليون دينار ون�شبتها 5ر%17.

واحتل قطاع ال�شناعة  املرتبة الثانية من حيث االأرباح املتحققة اإذ بلغت 
يف الربع الثالث من العام اجلاري 2008 ما جمموعه 7ر532 مليون دينار 
مقابل 8ر243 مليون دينار بارتفاع مقداره 9ر288 مليون دينار ون�شبته 

5ر%118

اأرباح  بلغت جمموع  الثالثة حيث  املرتبة   فيما جاء قطاع اخلدمات يف 
مقداره  ما  اجلاري  العام  من  الثالث  الربع  يف  حتققت  التي  القطاع 
الفرتة من  9ر226 مليون دينار مقابل 7ر161 مليون دينار خالل ذات 

العام املا�شي بارتفاع قدره 2ر65 مليون دينار ون�شبته 3ر40 %.

املتحققة  االأرباح  جمموع  ليبلغ  التاأمني،  قطاع  جاء  الرابعة  املرتبة  ويف 
حتى نهاية اأيلول املا�شي 9ر29 مليون دينار مقارنة بـ 7ر10 ماليني دينار  

بزيادة مقدارها 2ر19 مليون دينار ون�شبتها 3ر180 %.
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بقلــم: نا�شــــر خنفــــــر
ال يختلف اثنان على االأهمية التي يحظى بها قطاع النقل على ال�شعيد 
االجتماعي واالقت�شادي يف اأي بلد، والتي تزدهر مع ازدهار القطاع، 

وترتاجع مع انخفا�ص ن�شاطه.
 

النمو  بني  الربط  اأبعد من ذلك، عرب  اإىل  االقت�شاد  ويذهب خرباء 
واالأفكار،  واملوارد  النا�ص  بني  الروابط  و�شكل  وحجم  االقت�شادي 
االإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�شيب  بت�شاعف  م�شت�شهدين 
العاملي ع�شر مرات بني القرنني التا�شع ع�شر والع�شرين، بف�شل ثورة 

االت�شاالت والتوا�شل عرب و�شائل النقل العام.

على  االقت�شادية مب�شاعدته  التنمية  النقل يف  قطاع  م�شاهمة  وتربز 
ان�شياب  وت�شهيل  اال�شتهالك،  ومناطق  االإنتاج  مناطق  بني  الربط 
العمل  فر�ص  توفري  جانب  اإىل  اخلام،  واملواد  والب�شائع  االأفراد 

ل�شريحة كبرية من اأبناء املجتمع.

قطاع  يعترب  دول،  عدة  بني  متو�شطا  موقعا  يحتل  كاالأردن،  بلد  ويف 
كونه  عن  ف�شال  اجلوار،  لدول  �شريانا  املوقع  هذا  بف�شل  فيه  النقل 

ع�شبا ورافدا مهما خلزينة الدولة االأردنية.

غري اأن قطاع النقل يف االأردن من وجهة نظرنا، يواجه عدة معيقات، 
ال بد من جتاوزها، لت�شهيل مهمة �شركات القطاع للم�شاهمة يف النمو 

االقت�شادي يف اململكة.
ال�شبعينات  عقدي  يف  االأردين  الربي  النقل  قطاع  كان  اأن  فبعد 
الثمانينات من القرن املا�شي من اأقوى القطاعات يف ال�شرق االأو�شط 
التي  املعيقات،  هذه  وجود  ب�شبب  بالرتاجع  اأخذ  اأنه  اإال  واملنطقة، 
النه�شة  موؤ�شرات  واأن  �شّيما  ال  وجتاوزها،  عليها  الوقوف  يتوجب 

االقت�شادية يف االأردن بادية يف كل وقت.

قبل  من  له  الكايف  الدعم  غياب  القطاع  تواجه  التي  امل�شاكل  اأوىل 
من  يتمكنوا  حتى  فيه  للم�شتثمرين  مزايا  تقدمي  وعدم  احلكومة، 
حتديث اأ�شطول النقل التابع لهم، مع وجوب ت�شهيل مهمة واإجراءات 
اأ�شحاب ال�شركات الكبرية، ذات راأ�ص املال املرتفع، يف زيادة حجم 
ح�شب  االأردن  يف  الناقلني  وت�شنيف  القطاع،  هذا  يف  ا�شتثماراتها 

الدرجات، وح�شب اال�شتثمار.

النقل  وزارة  �شماح  النقل  قطاع  تواجه  التي  واملعيقات  امل�شاكل  ومن 
لالأفراد بتاأ�شي�ص �شركات نقل، ومتكينهم من احل�شول على الرتاخي�ص 

الالزمة ملزاولة املهنة، مما اأثر �شلبا على قطاع النقل الربي االأردين.

ورغم اأن ال�شوق مفتوح للمناف�شة، يثبت فيه من ي�شتطيع تقدمي خدمات 
يعيق  "االزدحام  اأن  تقول  العامة  القاعدة  اأن  اإىل  غريه،  عن  متميزة 
العديد من  اأن  القطاع احليوي، حيث  اإ�شعاف هذا  احلركة"، وبالتايل 
هذه ال�شركات راأت النور و�شط غياب من الرقابة املبا�شرة على اأ�شحاب 
ال�شركات  هذه  بني  �شديدة  مناف�شة  اأوجد  الذي  االأمر  ال�شركات،  هذه 
الب�شيطة، واأدى بالتايل لرتاجع يف االأ�شعار، وانخفا�ص م�شتوى اخلدمة 

املقدمة.

منطقة  �شلطة  اأنظمة  مرونة  من عدم  كذلك  النقل  �شركات  تعاين  كما 
مدينة  اإىل  ال�شاحنات  بدخول  يتعلق  مبا  اخلا�شة،  االقت�شادية  العقبة 
العقبة ومن ثم اإىل امليناء، لتلبية طلبات امل�شتوردين اأو التجار )اأ�شحاب 

الب�شائع( بكفاءة عالية.

�شاحنة،  بكل  تلحق  التي  امل�شاريف  حجم  زيادة  م�شكلة  كذلك  وتربز 
وزارة  قبل  من  مدرو�ص  غري  ب�شكل  وال�شرائب  الر�شوم  فر�ص  ب�شبب 
املوانئ،  وموؤ�ش�شة  اخلا�شة،  االقت�شادية  العقبة  منطقة  و�شلطة  النقل، 
اإىل جانب عدم اإ�شدار ن�شبة عادلة لزيادة اأ�شعار املحروقات، اأو الكلف 
املبا�شرة للنقل، ليتم عك�شها على اأجور النقل، مما �شيوؤدي حتما لرتاجع 

القطاع م�شتقبال، ب�شبب تاآكل اأرباحه.

كل  جهود  ت�شافر  يتطلب  واملعيقات  امل�شاكل  هذه  تاليف  على  العمل  اإن 
لعودة  النهاية  �شتوؤدي يف  احللول  باأن هذه  علما  النقل،  بقطاع  املعنيني 
الن�شاط يف القطاع، وتعزيز موقع االأردن بني دول اجلوار يف قطاع النقل، 

وبالتايل تعم الفائدة على اجلميع.

قطاع النقل االأردين 
واملعيقات الواجب اإزالتها

مدير عام �شركة املقاي�شة للنقل واال�شتثمار

اراآء
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اال�شتثمــار يف النقـــــــل

الأجنحة العربية.. 
اأ�شطــــــول يلبـــــي كافـــــة الحتياجــــــات

اأبـــــو غزالــــة: طائراتنـــا جمهـــــزة بكافـــــة 
اأ�شبــــاب الـــرفاهيـــــة �الأمـــــان

يعتمد الطريان اليوم على عوامل عدة، تقع يف مقدمتها درجة االأمان، ثم 
تتدرج اإىل الرفاهية والتكلفة املعقولة.

والرفاهية  االأمان  توفري  الطريان  �شركات  من  العوامل  هذه  وتتطلب 
اأحمد  العربية  االأجنحة  �شركة  عام  مدير  يقول  كما  لزبائنها،  والتكلفة 
اأبو غزالة، وي�شيف اأن ال�شركة التي يديرها تفخر باعتزاز يف العمل على 

�شمان توفر هذه العوامل من خالل اأ�شطول يلبي كافة االحتياجات.

ويتناول اأبو غزالة يف حديث لـ "الن�شامى" خم�شة اأنواع من الطائرات، 
التي ت�شتخدمها �شركة االأجنحة العربية يف رحالتها، عار�شا ميزات كل 

طائرة منها.

العربية  االأجنحة  �شركة  عام  مدير  يبداأ  التي  الطائرات،  هذه  اأوىل 
 ،)Hawker 800 XP( احلديث عنها، فهي الطائرة متو�شطة احلجم
العطالت  وق�شاء  العمل  للباحثني عن رحالت  اأنها خم�ش�شة  مو�شحا 



73

مت  النوع،  هذا  من  طائرتني  العربية  االأجنحة  متتلك  حيث  العائلية، 
جتهيزهما لتحقيق هذه الفائدة للزبائن.

وي�شيف اأن قمرة الركاب يف الطائرة توفر مزيجا من الراحة والفعالية، 
 8 ت�شتوعب  فخمة،  قمرة  يف  مريحة  جلد  مقاعد  من  تتيحه  ما  بف�شل 

ركاب.

وحيث اأن �شرعة الطائرة الق�شوى تبلغ 880 كليومرت يف ال�شاعة، مبدى 
طريان يبلغ 3890 كيلومرتًا، واحلديث ملدير عام �شركة االأجنحة العربية، 
فاإن باإمكان الطائرة بلوغ العا�شمة النم�شاوية فينا دون توقف، وهو ما ال 
اأنظمة  قد يتوفر يف غريها من الطائرات متو�شطة احلجم، ف�شال عن 

الرتفيه املختلفة التي يعّز نظريها يف الطائرات متو�شطة احلجم.

ويتابع حديثه عن النوع الثاين من طائرات االأجنحة العربية، وهي طائرة 
)King Air B200(، التي تدمج بني املقدرة واجللو�ص الفخم واملريح، 

مانحة م�شتخدميها اأكرث من جتربة الطريان.

اإىل  اليوم  النفاذ  الراكب  ي�شتطيع  الطائرة  وعرب  اأنه  غزالة  اأبو  ويقول 
اأ�شغر مطارات املنطقة، والتي تقّرب امل�شافر اإىل مق�شده النهائي، مما 

يوفر الوقت واملال.

الق�شرية يف  للرحالت  اأن طائرة )King Air B200( مثالية  ويعترب 
املنطقة، مثل �شرم ال�شيخ والعقبة وحلب وبريوت والعراق، ويقول اأن هذه 
الركاب  قمرة  توفرها  التي  التقنية  اأن  اإال  �شغر حجمها  ورغم  الطائرة 
الت�شلية  من  اأرحب  ف�شاءات  تتيح  م�شافرين،   7 ت�شتوعب  والتي  فيها 
والرتفيه والراحة، جعلت من مقاعدها اجللدية املريحة، واأجهزة الدي 

يف دي املرئية وامل�شموعة املتنقلة، ومركز الرتفيه املتكامل، وغريها.

اأما امل�شافرون الباحثون عن املرونة والراحة يف ال�شفر، فيقول مدير عام 
�شركة االأجنحة العربية اأن طائرة )Challenger 604( �شتكون حتما 

مالئمة للتنقل اإىل وجهات مثل لندن وروما وجنيف وني�ص وبانكوك.

كليومرت   7500 مل�شافة  للطريان  الطائرة  اإمكانية  ظل  ويف  اأنه  ويو�شح 
تقريبا، ي�شتطيع الراكب التنقل دون توقف ملدة 7 �شاعات وربع، اإىل اإي 

مكان تقريبا يف العامل.

ويو�شح اأن قمرة الركاب املريحة، توفر االطمئنان الالزم الإجناز االأعمال 
براحة لرّكابها، حيث ت�شتوعب 10 ركاب، وهي جمّهزة بهاتف، ومركز 

بيانات ودي يف دي مرئي وم�شموع، وغريها من و�شائل الرتفيه.

االإنتاجية  درجات  اأق�شى  ركابها  ملنح  الطائرة  جتهيز  مت  اأنه  ويوؤكد 
ترفيه  وجماالت  م�شاحات  من  كذلك  تتيحه  ما  عرب  واال�شرتخاء، 

خمتلفة.

 
اأنها  قائال   ،)Gulfstream G450( طائرة  اإىل  غزالة  اأبو  وي�شري 
ت�شتطيع  حيث  الطويلة،  العمل  رحالت  يف  منازع  دون  االأوىل  الطائرة 

الطائرة نقل 14 راكبا والطريان على ارتفاع 45 األف قدم، مبا يتيح لها 
اإمتام الرحالت املحلية والعاملية ب�شهولة كبرية.

ا�شتهالك  يف  والكفاءة  للطائرة  العايل  االأداء  خالل  ومن  اأنه  وي�شيف 
الوقود، فاإن الكلف الت�شغيلية للطائرة تنخف�ص، مما ينعك�ص على ميزة 
اأخرى من ميزات طائرات �شركة االأجنحة العربية وهي انخفا�ص كلف 

الت�شغيل.

االأجنحة  �شركة  معها  تتعامل  التي  االأخرى  الطائرات  �شاأن  و�شاأنها 
 )Gulfstream G450( اأن طائرة العربية، يقول مدير عام ال�شركة 

توفر كذلك جماالت للراحة، واال�شرتخاء واالإنتاجية.

ويوؤكد اأن الطائرة تعتمد اأي�شا على نظام روؤية متقدم خا�ص بطائرات 
)Gulfstream( وهو نظام )EVS( املخ�ش�ص للكامريات ذات تقنية 
الطائرة،  لكابنت  روؤية جيدة  نظام  يوفر  والذي  االأ�شعة حتت احلمراء، 

وبالتايل درجة اأمان اأعلى للركاب.

 ، Citation CJ1+ اأما الطائرة اخلام�شة، بح�شب اأبو غزالة فهي طائرة
التي �شمتها االأجنحة العربية اإىل اأ�شطولها موؤخرا، يف ظل تزايد الطلب 

على الطائرات اخلا�شة يف العامل يف االآونة االأخرية.

وي�شري اإىل اأن هذه الطائرة الفخمة واخلفيفة تعترب من االأف�شل مبيعًا 
يف العامل بني الطائرات اخلا�شة وهي توفر مزيجًا خا�شًا من الرفاهية 
الوثرية،  واملقاعد اجللدية  الوا�شعة  الداخلية  امل�شاحة  بجانب  والكفاءة 
رجال  من  جديدة  فئة  واحتياجات  رغبات  لتلبية  خ�شي�شا  م�شممة 

االأعمال والزبائن باأ�شعار منا�شبة.

وي�شيف اأن الت�شميم اجلديد ميتاز بخا�شية زيادة وزن التحميل، مما 
االأعمال  رجال  ورحالت  ال�شخ�شية  للرحالت  احللول  اأف�شل  يجعلها 
ق�شرية املدى، يف حني اأن �شمها الأ�شطول االأجنحة العربية ياأتي حتقيقًا 
من  لعمالئها  املقدمة  خدماتها  لتطوير  الهادفة  ال�شركة  ال�شرتاتيجية 
خالل توفري اأجواء فريدة لل�شفر باأعلى املقايي�ص وتو�شيع اأ�شطولنا الذي 

ي�شعى لتقدمي اأحدث الطائرات يف العامل".

ويتوقع مدير عام �شركة االأجنحة العربية ادخال طائرات اأخرى حديثة 
يف امل�شتقبل القريب مما �شريفع عدد طائرات االأجنحة العربية اىل 10 

طائرات بحلول عام 2009.

احلديثة  بالطائرات  اأ�شطولها  تعزيز  على  ال�شركة  اهتمام  يقف  وال 
اأخرى،  اهتمامات  اإىل  كذلك  متتد  بل  غزالة،  اأبو  بح�شب  واملريحة، 
"االإ�شعاف  على  بالرتكيز  تتمثل  خدماتها،  يف  م�شيئة  نقاطا  �شّكلت 
املناولة  خدمات  وتقدميها   ،"Medical Evacuation/اجلوي

)Handling( لل�شركة ولغريها من ال�شركات.

كما يبني كذلك اأن وجود طيارين يف اأكادميية الطريان امللكية االأردنية، 
االأكادميية يف  االعتماد على طواقم  العربية من  االأجنحة  �شركة  ميّكن 

تعزيز كوادر ال�شركة من الطيارين املوؤهلني باإمكانيات عالية.
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جت.. احللم اأ�شبح حقيقة

حداد: انطالق رحالت VIP مطلع عام 2009

�شعارها احللم اأ�شبح حقيقة، واالنتقال اإىل التمّيز هو طموح بداأت جتني 
ثماره، يف قطاع حيوي، ومهم يف االقت�شاد الوطني.

ال�شركة االأردنية للنقليات ال�شياحية "جت"، اأخذت على عاتقها حتقيق 
قطاع  ظروف  ظل  يف  �شعبة  اأنها  على  اإليها  البع�ص  ينظر  قد  �شعارات 

اال�شتثمــار يف قطاع النقـــــــل

هو  التمّيز  لكن  حداد،  مالك  العام  ملديرها  وفقا  امل�شتقرة،  غري  النقل 
التمّيز يف كل الظروف وعرب �شتى الو�شائل.

يتناول حداد يف حديث لـ "الن�شامى" خطوات ال�شركة يف حتقيق اأهدافها 
اإعالن مقر انطالق جت  اأخرى عن نية ال�شركة  التمّيز، ويعلن مرة  يف 
امل�شتثمرون  جملة  من  القادم  العدد  عرب  العقبة،  مدينة  من   VIP

الن�شامى.
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تخفيــــــ�س اأ�شعـــــار خـــــط عمــان – اربـــــد 
خلدمــــــة الطلبـــــــة اجلامعييـــــن

ويبداأ حداد حديثه بتاأكيد التزام �شركة جت يف تفعيل اأهدافها، واأهداف 
يف  للمواطنني  اخلدمة  بتوفري  للركاب،  العام  النقل  قطاع  تنظيم  هيئة 
عمان  منطقة  يف  لها  فرع  لفتح  ال�شركة  ارتاأت  حيث  تواجدهم،  اأماكن 

الغربية، وحتديدا يف منطقة الدوار ال�شابع خلدمة هذا الهدف.

الراغبني  املواطنني  خلدمة  لل�شركة  الفرع  هذا  متييز  مت  اأن  ويو�شح 
هذه  يف  التميز  حتقيق  اأن  موؤكدا  جت،  �شركة  حافالت  عرب  بالتنقل 
اخلدمة، تطّلب من ال�شركة درا�شتها من كل النواحي التي تخدم قطاع 
اململكة،  م�شتوى  على  النقل  �شوية  رفع  اأهمها،  ومن  االأردن،  يف  النقل 
واإدخال حافالت �شديقة للبيئة من نوع مر�شيد�ص، املجهزة باأحدث ما 
تو�شلت اإليه التكنولوجيا، ورفع م�شتوى كهرباء احلافلة اإىل 220 فولت، 

لتوفر خدمة ت�شخني املاأكوالت بوا�شطة املايكرويف املتوفر يف احلافلة.

ويبني كذلك اأنه جرى جتهيز احلافالت التي تت�شع لـ 29 راكبا، مبقاعد 
فاخرة ومتميزة لتمنح الراكب ال�شعور بالراحة واالأمان والرفاهية العالية، 
ف�شال عن جتهيز هذه املقاعد ب�شا�شة تلفزيونية، تتيح للراكب م�شاهدة 
لالأخبار،  قناتني  بواقع  تتوفر  التي  التلفزيونية،  القنوات  من  يرغب  ما 
مع  واالإجنليزية،  العربية  باللغتني  لالأغاين،  وقناتني  لالأفالم،  وقناتني 

قناة خا�شة بالقراآن الكرمي، واأخرى متخ�ش�شة لالأطفال.

الرئي�شي  املقر  وهو  ال�شابع،  الدوار  يف  املكاتب  جتهيز  مت  اأنه  ويقول 
ليتنا�شب   )Wi Fi( الال�شلكي باالنرتنت   ،VIP النطالق حافالت 
ا�شتخدام احلا�شوب يف  الركاب من  ولتمكني  املميزة،  مع هذه اخلدمة 
من  املطلوبة،  الراحة  و�شائل  بكافة  املكاتب  جتهيز  عن  ف�شال  املوقع، 

خدمات جمانية حلني انطالق احلافلة.



اال�شتثمــار يف قطاع النقـــــــل

مع  جمانا  للركاب  الرحلة  اأثناء  خفيفة  وجبة  تقدمي  �شيتم  اأنه  ويوؤكد 
درجة  على  مب�شيفات  احلافالت  تزويد  و�شيتم  اخلفيفة،  امل�شروبات 

عالية من الكفاءة.

اأنه �شيتم توفري 4 حافالت مبعدل 4  وعن خطة االنطالق، يقول حداد 
اأول  انطالق  يكون  اأن  على  وبالعك�ص،  العقبة  مدينة  اإىل  يوميا  رحالت 
رحلة اعتبارا من 2009/1/1، بحيث متثل هذه االنطالقة، مرحلة عمل 

جديدة لل�شركة ولهيئة تنظيم قطاع النقل العام.

على  تعمم هذه اخلدمة  اأن  اأمله يف  �شركة جت عن  عام  مدير  ويعرب 
جميع اخلطوط اخلارجية والداخلية بني املدن، �شواء عن طريق �شركة 

جت اأو عن طريق ال�شركات االأخرى.

االأثر  هذا  اأن  بالقول  حمليا  املحروقات  اأ�شعار  انخفا�ص  اأثر  ويتناول 
م�شاريف  وعلى  النقل،  ناحية  من  املواطنني  على  اإيجابيا  �شينعك�ص 
الوقود الذي ت�شتخدمه احلافالت، وامل�شاريف الت�شغيلية االأخرى، مثل 
الزيوت وقطع الغيار واالإطارات، حيث اأنها ال تزال مرتفعة، وهذا ي�شكل 

عبئا على تكلفة الت�شغيل، وبالتايل على اأ�شعار التذاكر.

ويوؤكد اأن ال�شركة تتطلع لت�شغيل حافالت الـ VIP مطلع العام 2009، 
اإمكانية  يف  �شتنظر  وعليه  اخلدمة،  لهذه  املواطن  تقبل  مدى  ودرا�شة 

زيادة عدد احلافالت من هذا النوع.

وي�شري اإىل خدمات اأخرى ل�شركة جت، تقوم خاللها �شركة جت يف نقل 
املواطنني من عّمان اإىل اربد وبالعك�ص، برحالت منتظمة منذ 6 اأ�شهر، 

جت تعلن انطالقة مكتب VIP من مدينة العقبة 
عرب امل�شتثمر�ن الن�شامى يف العدد القادم



بواقع رحلة كل ن�شف �شاعة، ف�شال عن توفري خدمة البطاقة الذكية، 
وبتخفي�ص ي�شل اإىل 15% خلدمة طالب اجلامعات االأردنية.

ويلفت اإىل اأن ال�شركة �شتقوم بحملة دعائية �شخمة لتعريف املواطنني 
باخلدمات املقدمة على خمتلف اخلطوط.

قبل  من  وا�شتح�شانا  جناحا  القت  اخلط  هذا  انطالقة  اأن  ويوؤكد 
املواطنني، من حيث توفر حافالت حديثة على اخلط.

ويدعو حداد احلكومة اإىل تب�شيط االإجراءات يف تقلبات اأ�شعار التذاكر 
قطاع  تنظيم  هيئة  بقرار  م�شيدا  املحروقات،  اأ�شعار  تقلبات  نتيجة 
اأو  املحروقات  ارتفاع  عند  النقل،  اأجور  لتعديل  �شيا�شة  بو�شع  النقل 

انخفا�شها.

البا�ص  يتكون   ،VIP با�شات   10 ال�شركة  امتالك  اإىل  كذلك  وي�شري 
متتاز  حيث  ال�شياحية،  لالأفواج  خم�ش�شة  مقاعد   8 من  منها  الواحد 

بالرفاهية العالية.

ويبني اأن ال�شركة تختار ال�شائقني حلافالتها ممن هم على درجة عالية 
يخ�شع  كما  الركاب،  مع  والتعامل  القيادة  حيث  من  االحرتاف،  من 
وعلى  �شالمته  على  االطمئنان  جانب  من  يوميا،  طبي  لفح�ص  ال�شائق 

�شالمة الركاب.

ويختتم حداد مقابلته مع "الن�شامى" باالإ�شارة عن اإعالن مقر انطالق 
جت VIP من مدينة العقبة، عرب العدد القادم من جملة امل�شتثمرون 

الن�شامى.

جرى جتهيز احلافالت مبقاعد فاخرة �متميزة 
لتمنــح الراكــب ال�شعــور بالراحة �الرفاهيــة
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ت�شكل �شرحا رئي�شيا يف عامل االإعالم االأردين، ب�شقيها ال�شحفي واالإداري، 
حتى غدت واحدة من اأبرز املوؤ�ش�شات الناجحة على م�شتوى الوطن.

"الراأي"،  الوطن  االأوىل يف  ال�شحيفة  ونواتها  االأردنية،  ال�شحفية  املوؤ�ش�شة 
العام  ملديرها  وفقا  البور�شة،  �شرب  الذي  الرتاجع  اإع�شار  وجه  يف  ثبتت 
اأدائها املايل القوي، الذي جذب امل�شتثمرين  نادر احلوراين، بف�شل �شالمة 

ال امل�شاربني يف البور�شة.

االأردنية  ال�شحفية  املوؤ�ش�شة  واقع  "الن�شامى" يتناول احلوراين  لـ  يف حديثه 
ال�شحافة  بها  تقوم  اأن  الواجب  واخلطوات  امل�شتقبلية،  وخططها  "الراأي"، 

املطبوعة يف ظل التطور التقني واالنت�شار الهائل لل�شحافة االإلكرتونية.

يقول احلوراين اأن املوؤ�ش�شة ال�شحفية االأردنية "الراأي" ا�شتطاعت اأن حتافظ 

االنحرافات  بالرغم من  املايل  ال�شوق  �شهمها يف  �شعر  وثبات  ا�شتقرار  على 
ال�شلبية احلادة التي تاأثر بها �شوق االأ�شهم خالل العام احلايل وحالة الرتاجع 
التي  واملالية  االقت�شادية  واالأو�شاع  الظروف  نتيجة  وتداولها  اأ�شعارها  يف 

�شادت، لي�ص يف االأردن وح�شب واإمنا يف املنطقة والعامل. 

ويوؤكد اأن التعامل احل�شيف والذكي للم�شتثمر هو الذي ي�شاعد على الثبات 
وعي  اإىل  ي�شتند  واإمنا  للم�شاربات،  لل�شهم  تداوله  يخ�شع  فال  واال�شتقرار 
لواقع املوؤ�ش�شة وقوتها املالية وحقوق امللكية يف ميزانياتها لل�شنوات ال�شابقة 

للتاأكد من �شالمة اأو�شاعها املالية وحقوق امل�شاهمني. 

ويبني اأن املوؤ�ش�شة تتمتع باحتياطي اختياري يبلغ 6 ماليني دينار قابلة للتوزيع 
اإ�شافة  دينار،  مليون   7.5 بلغ  ال�شركة  مال  راأ�ص  باأن  علما  امل�شاهمني  على 
اإىل احتياطي خا�ص قابل، اأي�شا، للتوزيع على امل�شاهمني يبلغ 5 ماليني دينار 

رئي�شــــي  �شـــــرح  "الـــــــراأي" .. 
فــي الإعـالم الأردنــي

اال�شتثمار يف االعــــــالم

احلوراين: ال�شحافة املطبوعة ل تزال حتتفظ مبيزة التنوع �العمق
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حتتفظ  وبذلك  دينار،  ماليني   5 عن  تزيد  ال�شابق  العام  من  مدورة  واأرباح 
املوؤ�ش�شة باأكرث من 16 مليون دينار قابلة للتوزيع على امل�شاهمني وهو ما ي�شكل 
ن�شبة 213% من راأ�ص مال ال�شركة البالغ 7.5 مليون دينار، مما ميّكنها من 
نتائجها  النظر عن  اإىل 100% ملدة عامني متتاليني بغ�ص  اأرباح ت�شل  توزيع 
�شهمها  بها، وهذا ما مييز و�شع  وثقة اجلمهور  املوؤ�ش�شة  يعزز موقع  ما  وهو 

ك�شهم ثقيل ب�شعر حقيقي يتمتع بالثبات رغم تقلبات �شوق االأ�شهم.

وي�شري اإىل اأن امل�شتثمر املتابع لنتائج اأعمال ال�شركة خالل عدد من ال�شنوات 
ولغاية  االأعوام 2003  مالها خالل  راأ�ص  زيادات يف  اأجرت  املوؤ�ش�شة  اأن  يجد 
يعك�ص  دينار، مما  مليون  بدال من 4.5  دينار  مليون  اإىل 7.5  لي�شل   2006
منو  حتقيق  من  مكنها  وما  التطور،  على  املوؤ�ش�شة  وقدرة  الت�شغيلية  القوة 
م�شطرد يف االأرباح الت�شغيلية جتاوز راأ�ص مال ال�شركة مما حقق توزيعا عادال 
ب�شكل  اأ�شهمت  العوامل  هذه  وكل   ،%100 اإىل  و�شل  امل�شاهمني  على  لالأرباح 
فعال احلفاظ على �شعر ال�شهم بل وارتفاعه بن�شب واأرقام كبرية وحقيقية، 
رغم كل الظروف ال�شلبية الطارئة التي انعك�شت على مناخ ال�شوق، فاإن �شهم 
اإىل املالءة  اإ�شافة  اأ�شا�شي،  " بقي �شامدا وقويا ويعود ذلك ب�شكل  " الراأي 
احل�شة  يف  واملناف�شة  ال�شمود  على  قدرتها  االحتياطيات،  وحجم  املالية 

ال�شوقية لالإعالن واملبيعات التي تتمتع فيه بح�شة االأ�شد.

ومل يغفل احلوراين االإ�شارة كذلك اإىل اأن املوؤ�ش�شة ال زالت ت�شجل منوا ت�شغيليا 
بن�شب مرتفعة ميكنها من حتقيق �شايف ربح يعادل، بل يتجاوز، راأ�ص مالها 
على  الوقت  نف�ص  يف  وحتافظ   %100 ن�شبة  اإىل  ت�شل  �شنوية  اأرباح  وتوزيع 
يوؤكد  بدوره  وهذا  دينار،  مليون   16 والبالغة  ذكرها  ال�شابق  االحتياطيات 
ويو�شح �شبب ثبات قوة �شعر �شهمها يف ال�شوق املايل ل�شنوات قادمة واالبتعاد 

عن احتمالية تراجعه اأو هبوطه رغم اأي هزات ممكن حدوثها م�شتقبال.

ويوؤكد اأن املوؤ�ش�شة حر�شت خالل ال�شنوات االأخرية على تعزيز بنيتها املهنية 
�شواء على ال�شعيد االإعالمي اأو االإداري اأو الفني، وعمدت على زيادة كفاءتها 
واالإعالمي  ال�شحفي  التنوع  خالل  من  ال�شوق  حتديات  ومواجهة  االإنتاجية 
والتجديد امل�شتمر لبنيتها ال�شحفية واالإدارية مبا ي�شهم يف حتقيق االأهداف 

واخلطط التي ت�شعى الإجنازها.
    

ويرف�ص احلوراين القول اأن االإعالن ، واملق�شود هنا التجاري، ي�شكل ع�شب 
والتعليق  اخلرب  يف  هو  االإعالمي  العمل  ع�شب  اأن  ويقول  االإعالمي،  العمل 
واملعلومة وما يقدم للجمهور من حقائق ت�شاعده على روؤية الواقع يف جوانبه 
املختلفة ) ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية والثقافية .. ( ، اأما االإعالن 
باعتباره العن�شر االأهم يف العملية االإنتاجية  واأهم م�شادر متويل املوؤ�ش�شات 
االإعالمية ملا له من تاأثري بالغ االأهمية يف ا�شتمرار عملها وتطورها وحتقيق 

االأرباح للم�شاهمني.

الراأي  اأهمية يف حتديد موقع وموقف  التمويل  اأنه ولكون مل�شادر  اإىل  وي�شري 
داخلية  تاأثريات  اأي  عن  بعيدة  تكون  وحتى  االإعالمية  الو�شيلة  من  العام 
وخارجية ولتتمتع باال�شتقاللية وامل�شداقية، فقد حر�شت " الراأي " على اأن 
توجه جهودها و جزءا من اإنفاقها جلذب املعلن وجمهور امل�شتهلكني لالإعالن، 
على اعتبار اأن العالقة بني الطرفني جدلية، فكلما زاد حجم القراء زاد حجم 

االإعالن والعك�ص �شحيح.

ويقول "حتى تتمكن الو�شيلة االإعالمية من حتقيق هذه املعادلة ت�شعى " الراأي 

" للتجدد امل�شتمر من حيث االإخراج وا�شتقطاب االأقالم ذات الثقافة واملهنية 
رغبات  يحقق  مبا  املتنوعة  واالأخبار  اجلاذبة  واملقالة  اخلرب  وتقدمي  العالية 
القراء على اختالف اهتماماتهم وميولهم ويف املقابل نحن حري�شون يف اإطار 
وباأ�شلوب  املدرو�شة  واملنهجية  العلمية  باملعايري  االلتزام  على  االإعالن  تقدمي 

يحرتم عقل القارئ وذوقه واأخالقياته".

انت�شارها   " الراأي   " حققت   ، والفل�شفة  الروؤية  هذه  من  ويتابع..انطالقا 
الوا�شع لي�ص يف جمال االإعالن فح�شب واإمنا يف انت�شارها ك�شحيفة اأوىل يف 
من  ال�شوقية  ح�شتها  و  واخلارج  الداخل  يف  قرائها  باحرتام  حتظى  االأردن 
التوزيع تزيد عن 70% من اإجمايل الكميات املباعة. وحقق موقعها االإلكرتوين 
ن�شبة عالية من الزائرين و�شلت اإىل حوايل خم�شني مليون زائر �شهريا وهو 

ما يعك�ص ثقة اجلمهور بال�شحيفة.

ويوؤكد احلوراين ثقة املوؤ�ش�شة ال�شحفية االأردنية الكبرية بجمهورها وباملعلنني، 
حيث توؤكد االأرقام واالإح�شائيات التي جنريها يوميا وب�شكل دوري يف نهاية كل 
�شهر اأن الراأي ومنذ �شدورها وحتى االآن حتتل املرتبة االأوىل يف حجم االإعالن 
مقارنة مع ال�شحف ال�شقيقة. وتبلغ ح�شتها من �شوق االإعالن يف ال�شحافة 
االأردنية بن�شب ترتاوح بني 55% اإىل 60 % بالرغم من حجم املناف�شة و�شدور 

�شحف جديدة منذ عام 2004. 

على  للحفاظ   " الراأي   " تنتهجها  التي  االإ�شرتاجتية  ووفق  اأنه  اإىل  وي�شري 
زخم االإعالن واحل�شة ال�شوقية فاإن �شيا�شة ال�شحفية تتجه با�شتمرار نحو 
تطوير تقنيات االإعالن واأ�شاليب خماطبة اجلمهور مبا يحقق �شهولة و�شوله 
الت�شليل  اأو  االإ�شفاف  بعيدا عن  امل�شمون  اأو  ال�شكل  �شواء من حيث  للمتلقي 
والربامج  وكل اخلطط  ال�شعيد  هذا  على  لدينا خماوف  فلي�ص   ، املبالغة  اأو 
على �شعيد االإعالن تتجه نحو تعزيز العالقات املتبادلة بني اإدارة ال�شحيفة 
ودائرة الت�شويق واالإعالن من جهة  وبني جمهور املعلنني وامل�شتهلكني لالإعالن 
ممكنة  ن�شبة  اأعلى  وتنفيذ  العامة  العالقات  دائرة  بتو�شيع  اأخرى   جهة  من 
من االتفاقيات مع كربيات موؤ�ش�شات القطاعني اخلا�ص و الر�شمي واالأفراد، 
توؤكد  املا�شية  االأربع  ال�شنوات  خالل  ال�شوق  يف  املناف�شة  جمال  يف  وجتربتنا 
ال�شوقية من االإعالن  " ال زالت حتتل املرتبة االأوىل يف ح�شتها  " الراأي  اأن 

باالأرقام الن�شبية واملطلقة.

يقول  االإلكرتونية،  تلك  املطبوعة من  ال�شحافة  ت�شهدها  التي  املناف�شة  وعن 
ال�شحافة  م�شري  عن  احلديث  اأن  االأردنية،  ال�شحفية  املوؤ�ش�شة  عام  مدير 
على  االأخرية  ال�شنوات  االلكرتونية طغى يف  ال�شحافة  مناف�شة  اإزاء  الورقية 
ب�شبب  االإعالمية،  املحطات  من  الكثري  يف  ال�شحفية  واملنتديات  اللقاءات 
احلجم الهائل النت�شار املواقع واملدونات وال�شحافة االإلكرتونية واملخاوف التي 
اأثارتها لدى اأ�شحاب ال�شحف واملوزعني من مناف�شتها وخطف جمهورها، يف 
وقت بلغ عددها ما يزيد عن 70 مليون موقع يزورها ما يربو على 700 مليون 

زائر يوميا.

اأمريكا واأوروبا  اأن ال�شحافة املكتوبة قد تراجع قراوؤها وبخا�شة يف  ويو�شح 
وذلك  اإىل %9   %5 بني  تراوحت  بن�شب  العام 2005  ولغاية  العام 1995  منذ 
ل�شالح املواقع االإلكرتونية، م�شريا اإىل اأن 79 % من ال�شحف يف العامل باتت 

متلك مواقع ن�شر على ال�شبكة العاملية. 

ال�شحافة  تراجع  له  يبدو  املت�شارعة  التطورات  لهذه  املراقب  اأن  اإىل  ويلفت 

احلوراين: ال�شحافة املطبوعة ل تزال حتتفظ مبيزة التنوع �العمق
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�شعبًا  يبدو  العملي  الواقع  يف  حدوثه  ولكن  ممكنا،  الورقية  ل�شالح  املكتوبة 
املكتوبة  فال�شحافة  فريدة،  خا�شية  من  املكتوبة  الكلمة  به  تتمتع  ما  ظل  يف 
العاملية  لالأحداث  الوا�شعة  والتغطيات  التحليل  على  قدرة  من  به  تتميز  مبا 
وهي  والتعددية،  التنوع  ميزة  من  املرحلة  هذه  يف  تكت�شبه  ومبا  وتطوراتها، 
املناف�شة  حتديات  برغم  املكتوبة  ال�شحافة  بها  تنفرد  تظل  �شوف  خا�شية 
خ�شو�شية  على  حتافظ  �شوف  االلكرتونية،  ال�شحافة  �شوب  من  املقبلة 

كينونتها بني خمتلف و�شائل االإعالم القائمة وامل�شتحدثة. 

لكن مدير عام "الراأي" يوؤكد اأن على ال�شحافة املكتوبة اأن ال تقف متفرجة 
اأمام مثل هذا التحدي، واإمنا يجب اأن تخ�شع على الدوام ملزيد من التطوير 
فبع�ص  موقعها اخلا�ص،  �شيحافظ على  ما  وهو  وم�شمونا،  �شكال  والتحديث 
اخلرباء يربطون ا�شتمرار النمطني على خطني متوازيني، بحيث يتناف�شان دون 
اأن ي�شل اأحدهما اإىل احتالل امل�شهد االإعالمي كامال اأو احللول مكان الطرف 
منتوجها  وحت�شني  نف�شها  تطوير  على  الورقية  ال�شحافة  قدرة  مبدى  االآخر، 
مالية  اأعباء  من  تطرحه  وما  املتزايدة،  االإنتاج  تكاليف  ومواجهة  با�شتمرار، 
ثقيلة على ميزانياتها، وخا�شة ما تعلق منها بالتكلفة الباهظة للورق والطباعة 

والتوزيع، وهي تكلفة ال تدفع منها موؤ�ش�شات االإعالم االلكرتوين اأي �شيء.

اأن التطور التقني املذهل لالإعالم االإلكرتوين وتناف�شيته القوية  وي�شدد على 
ال�شحافة  وم�شتقبل  وجود  واملتو�شط،  الق�شري  املدى  تهدد يف  ال  واملتزايدة، 
الع�شر  حتديات  مع  والتكيف  للتطور  �شا�شع  مبجال  �شتحتفظ  التي  الورقية 
اجلديد  والتكامل بني ال�شحافة املكتوبة وو�شائل االت�شال احلديثة هي اأف�شل 
طريقة الإبقاء ال�شحافة املكتوبة حية وت�شاير القارئ واملجتمع، وهي مطالبة 
بال�شمود والتاأقلم مع العامل اجلديد، والرتكيز على متطلبات ورغبات القارئ 
وذوقه وم�شتواه الثقايف واملادي وتطلعاته وتوجهاته وميوله، ولذا يتوجب على 
الع�شر  اإىل م�شتوى  التغيري لرتقى  التعامل مع  بارعة يف  اأن تكون  ال�شحيفة 
واملناف�شة، ابتكارا واأ�شلوبا وفكرا وكتابة وت�شميما واإخراجا وطباعة وتوزيعا.

وعن اخلطط امل�شتقبلية لـ "الراأي"، يقول احلوراين اأن اخلطط االإ�شرتاجتية 
التي ت�شعى املوؤ�ش�شة لتحقيقها ت�شكل اأ�شا�شا للتطلعات امل�شتقبلية، وقد قطعنا 

ال�شحفية  الطباعية  التقنيات  تطوير  خا�ص  وب�شكل  وا�شعا  �شوطا  ذلك  يف 
نف�ص  ويف  املطلوبة،  اجلودة  ولتقدمي  املناف�شة  على  قادرة  لتكون  والتجارية 
وحتديث  تطوير  على  العمل  ا�شتمرار  االأهمية  من  الدرجة  وبنف�ص  الوقت 
االإدارية والفنية وال�شحفية الذي بداأنا به منذ ما يزيد عن خم�شة  كوادرنا 
ال�شعيد،  هذا  على  خططنا  نوا�شل  والزلنا  املرجوة  النتائج  وحقق  اأعوام 
واملوؤ�ش�شة ب�شدد ا�شتكمال م�شروعها يف حتديث املطابع ال�شحفية وفق اأحدث 
بناء  م�شروع  بداأت  قد  اأنها  اإىل  اإ�شافة  الطباعية  ال�شناعة  اإليه  تو�شلت  ما 
جممع املطابع التجارية الذي �شيكون �شمن اأف�شل واأحدث املوا�شفات العاملية 

ومواكبا للتطورات التقنية التي و�شلت اإليها املطابع يف العامل.

اأن املوؤ�ش�شة تاأخذ يف االعتبار تطوير كفاءاتها الفنية ب�شكل م�شتمر  وي�شيف 
وذلك من خالل الدورات التدريبية املتخ�ش�شة داخل وخارج االأردن، وت�شعى، 
املوؤ�ش�شة، على الدوام رفد كوادرها ال�شحفية بالدماء اجلديدة وفتح املجال 
اأمام االأقالم ال�شابة االأردنية والعربية وفتح �شفحات املنتج ال�شحفي ) الراأي 
ال�شيا�شي  الطيف  اأمام   ) للدرا�شات  الراأي  ومركز  وحامت  تاميز  واجلوردان 
والفكري والثقايف والراأي والراأي اأالآخر وبال�شرورة فاإن ذلك يتطلب االهتمام 

امل�شتمر بامل�شمون و ال�شكل.

ويوؤكد اأن املوؤ�ش�شة ال تاألو جهدا من اجل تطوير وحت�شني اأو�شاع العاملني و�شروط 
العمل واإيجاد املناخ ال�شحي واملنا�شب لعمل كوادرها وحتقيق اأعلى م�شتوى من 
االإنتاجية ون�شع ن�شب اأعيننا واهتمامنا العالقة مع القطاعات املعلنة مبا يتطلبه 
ذلك من تعزيز للعالقات معها و يحقق امل�شالح امل�شرتكة ويجعلنا قادرين على 

احلفاظ على موقعنا املتقدم يف ال�شوق االإعالين والتوزيع.

وت�شعى املوؤ�ش�شة ال�شحفية االأردنية كذلك، بح�شب احلوراين، لتحقيق اأو�شع 
انت�شار على �شعيد ال�شحافة االإلكرتونية من خالل تطوير موقع �شحيفة الراأي 
ومنرب الراأي الذي انطلق اعتبارا من بداية ت�شرين االأول 2008 لي�شكل قفزة 
نوعية وهي نافذة م�شرعة اأمام الراأي والراأي االآخر وتقدمي اخلرب والتغطيات 

لالأحداث والتحليالت يف حينه.  

اال�شتثمار يف االعــــــالم
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اراآء

مديــر عــام مكتـــب القد�مــي الهند�شــي ي�شيــــد 
بتنــاف�شيـــة البيئـــة ال�شتثماريــــة فـــــي الأردن

يف الوقت الذي تربز فيه االأزمة املالية العاملية، لتلقي بظاللها على خمتلف 
االأ�شواق وخمتلف القطاعات، يبقى قطاع العقار اخلا�شر االأكرب يف هذه 

امل�شاألة.

ورغم وجود بع�ص التفاوؤل من انتعا�ص قطاع العقار ب�شبب تراجع الكلف، 
بح�شب املهند�ص فوؤاد القدومي، مدير عام مكتب القدومي الهند�شي، اإال 

اأن ثمة موؤ�شرات �شلبية تلقي بظاللها على هذا القطاع.

�شركات  من  املتوقعة  النقدية  التدفقات  حجم  وانح�شار  الطلب  فرتاجع 
اال�شتثمارات اخلليجية، يقول املهند�ص القدومي، من اأبرز املعيقات التي 
تتمثل  اإيجابية،  اأخرى  عوامل  هناك  اأن  ي�شيف  لكنه  القطاع،  يواجهها 
باالأمان واال�شتقرار املتوفرين يف ال�شوق االأردين، جتعل منه اأبرز االأ�شواق 

جاذبة يف املنطقة.

وي�شيف اأنه ورغم االأزمة كذلك، اإال اأن البيئة اال�شتثمارية يف االأردن التي 
وجهة  اململكة  من  اأي�شا  تبقي  املا�شية،  ال�شنوات  عرب  مزاياها  تراكمت 

حمببة لدى امل�شتثمرين العرب.

ويوؤكد املهند�ص القدومي اأن جهود جاللة امللك عبداهلل يف جذب اال�شتثمار 
ظل  يف  وخا�شة  العاملي،  امل�شتوى  على  كبريا  �شدى  القت  االأردن  اإىل 

اال�شتقرار االأمني والذي يتمتع به االأردن يعك�ص العديد من الدول.
 

وي�شري اإىل املزايا االأخرى للبيئة اال�شتثمارية يف االأردن، كموقع اململكة يف 
مكان متو�شط للدول، وما يتيحه ذلك من �شهولة يف الت�شدير، اإىل جانب 
االأيدي  توفر  وكذلك  امل�شتثمر،  تخدم  التي  والت�شريعات  القوانني  و�شوح 
الذي  املطلوب  العمل  تنفيذ  على  القادرة  املوؤهلة  الفنية  وخا�شة  العاملة 

يحتاجه اأي م�شتثمر، ومنها �شوق العقار الذي يحتاج الأيدي عاملة كثرية.

ويبنّي مزايا اأخرى يتمتع بها االأردن، والتي تتمثل باملناخ املعتدل، وتعدد 

القد�مي: اأمان �ا�شتقرار ال�شوق 
الأردين اأبرز عوامل اجلذب

مليئة  اأ�شبحت  امليت  البحر  منطقة  اأن  مو�شحا  ال�شياحية،  االأماكن 
باال�شتثمارات ال�شياحية كون املنطقة متتاز مبناخ خا�ص، اإىل جانب وجود 

املغط�ص فيها والذي يعد معلما دينيا اأمام االأوروبيني.

التي  ال�شكنية  وال�شقق  االأرا�شي  اأ�شعار  يف  الت�شحيح  حركة  اأن  ويو�شح 
ذوي  من  املواطن  اأمام  املجال  �شتتيح  موؤخرا،  االأردين  ال�شوق  �شهدها 
الطبقة املتو�شطة اإىل امتالك العقار، لكنه ي�شري اإىل مع�شلة اأخرى تتمثل 

يف "التمويل".

وينتقد املهند�ص القدومي اإحجام البنوك عن تقدمي الت�شهيالت، رغم اأن 
ال�شوق االأردين بقي حاله اأ�شلم بكثري من اأ�شواق اأخرى يف املنطقة، غلبت 

عليها "امل�شاربات" يف ال�شوق، مما رفع �شعر العقار الأ�شعاف م�شاعفة.

ويقول "رغم وجود بع�ص امل�شاربة يف ال�شوق االأردين، ال �شّيما يف اأ�شعار 
االأرا�شي، اإال اأن قطاع العقار يف االأردن، يختلف كثريا عن نظريه من اأ�شواق 

املنطقة، التي ت�شررت جدا من املبالغة يف امل�شاربات يف تلك االأ�شواق".

ويدعو مدير عام مكتب القدومي الهند�شي لعك�ص الرتاجع يف كلف البناء 
على اأ�شعار العقار ب�شكل اأكرب، خ�شو�شا واأن اأ�شعار احلديد على �شبيل 
املثال انخف�شت اإىل ن�شف �شعرها تقريبا الذي بلغته منت�شف عام 2008، 

اإىل جانب تراجع اأ�شعار االأرا�شي التي ت�شكل نحو 40% من اأ�شعار ال�شقق.
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اال�شتثمــار يف قطاع االت�شـــــاالت

الربيـــد الردنـــي يواكـــب التطــــور 
عبــــر معاييـــــر حت�شيــــن نوعيــــة اخلدمــــة

عبيـــدات : بالرغــــم مــــــن املناف�شــــة نحـظـــى  
باعلـــى ن�شبــــة تعامــــل مـــــع املواطـــــن

يواكب الربيد االأردين التطّور الذي مير فيه العمل الربيدي يف العامل، يف 
تقدمي خدمات ع�شرية لل�شوق االأردين.

ال�شوق،  يف  الثمانني  تتجاوز  التي  االأردين  الربيد  عمر  �شنوات  فرغم 
ال�شركة،  اأن  اإال  اخلا�ص،  الربيد  �شركات  من  تواجهها  التي  واملناف�شة 
ن�شبة  باأعلى  بقيت حتظى  عبيدات،  علي  اأحمد  العام  مديرها  وبح�شب 

تعامل مع املواطن.

يف حديث لـ"الن�شامى"، يتناول عبيدات تاريخ الربيد االأردين، وواقعه، 
واخلطط امل�شتقبلية مل�شغل الربيد العام الوحيد يف اململكة.

ويبداأ مدير عام الربيد االأردين احمد علي عبيدات احلديث عن تاأ�شي�ص 
العمل الربيدي يف االأردن، بالقول اأن الربيد جاء مع انطالق عهد االإمارة، 
للمواطنني  تقدمي اخلدمات  قادرة على  موؤ�ش�شات  وجود  بد من  ال  كان 
اأحد  اإن�شاء  مت   1923 العام  ويف  اأرا�شيها،  على  الدولة  وجود  يعزز  مبا 
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اعتمــاد مكاتب البــريد كنافـــذه خدمــة لبعــ�س الد�ائر 
احلكومية خفف على املواطن الكثري من اجلهد �العناء 

اأهم املرافق امل�شاندة لعمل احلكومة وهو الربيد االأردين، بهدف متكني 
املواطنني من التوا�شل داخليا وخارجيا .

 
متوا�شع  ب�شكل  خدماته  بتقدمي  بداأ  الذي  االأردين  الربيد  اأن  ويو�شح 
�شائدة  كانت  لتقدمي هذه اخلدمات،"والتي  بدائية  و�شائل  معتمدا على 
يف ذلك الوقت" ،ومع ذلك فقد كان لهذه  الو�شائل"البدائية" تاأثري كبري 
على نوعية وجودة اخلدمة املقدمة للمواطن، حيث كانت الر�شائل توزع 
من خالل ا�شتخدام"اخليل" يف عمليات التوزيع، اأو من خالل املوزعني 
التوزيع  �شرعة  على  اثر  ما  االإقدام،  على  �شريا  ال�شوارع  يجوبون  الذين 
ميكن  معايري  اأية  من  اخلالية  اخلدمات  هذه  مل�شتوى  اإ�شافة  واالأ�شعار 

القيا�ص عليها لتح�شني نوعية اخلدمة .
 

اأن الت�شارع يف عجلة احلياة، والزيادة ال�شكانية املت�شاعدة  وي�شري اإىل 
الربيد  دخل  والعاملية،  املحلية  املجتمعات  على  تطورات  من  طراأ  وما 
االأردين يف مناف�شة �شديدة مع الربيد الدويل الذي �شهد نقلة نوعية على 
امل�شتعجل،  والربيد  ال�شريع،  بالربيد  متمثلة  الربيدية  اخلدمات  �شعيد 
والربيد اجلوي، والطرود، اإ�شافة اإىل دخول �شركات االت�شاالت الدولية 
ال�شوق االأردين، وفتحها خدمات جديدة تعترب مناف�شة للربيد يف جمال 
SMS، حتديا جديدا للربيد،  الر�شائل، حيث كانت الر�شائل الق�شرية 
احلا�شوب"االنرتنت"مما  اأجهزة  عرب  االت�شال  و�شائل  النت�شار  اإ�شافة 
دفع الكثري من العمالء اإىل اال�شتعا�شة عن خدمات الر�شائل الربيدية 

."E- mail" بالر�شائل عرب االمييل
 

ويتابع عبيدات.. وانطالقا من واقع التغيريات التي �شهدها �شوق الربيد 
العاملي والدويل، و�شرورة مواكبة االخرتاعات احلديثة يف جمال الربيد، 
اأحيان  يف  اخلدمات  هذه  مثل  توفري  عن  احلكومية  املوازنات  وعجز 
كثرية، اإ�شافة لتحول العامل اإىل قرية �شغرية حتتاج اإىل املواكبة الفورية 
الأحداثها، كان ال بد من اتخاذ القرار الذي يتيح للمخت�شني يف القطاع 
العام العمل وفق اآلية ال�شوق، وبذلك مت اإن�شاء �شركة الربيد االأردين عام 
2002 لتكون الوريث ال�شرعي لوزارة االت�شاالت والربيد والربق وباأ�شهم 
مملوكة بالكامل للحكومة مع املحافظة على تقدمي اخلدمات احل�شرية 

التي كانت تقدمها تلك الوزارة .
 

ويبني انه ا�شتجابة لهذا التحول كان ال بد من اأن تعمل ال�شركة الوليدة 
كانت  اإن  املتغريات  مع  ،وتتفاعل  ال�شوق  اآليات  تعتمد  ا�شرتاتيجية  وفق 
على �شعيد املناف�شة مع ال�شركات االأخرى العاملة يف االأردن اأو خارجه، 

باالأعمال  للقيام  املتخ�ش�شني  تعيني  وكذلك  الت�شعرية،  خالل  من  اأو 
و/ االأرباح  وتعظيم  التوزيع،  مبدة  وااللتزام  االأداء  وحت�شني  احلديثة، 
زيادة  على  ي�شاعد  مبا  والدرا�شات  والتخطيط  امل�شاريف  تخفي�ص  اأو 
عدد الزبائن املتعاملني مع ال�شركة، وذلك باعتماد الن�شاط الت�شويقي، 
اإجراء الدرا�شات االإح�شائية املقارنة للوقوف على االأرقام  اإ�شافة اإىل 
احلقيقية الأداء ال�شركة مبا ميكن �شانع القرار اال�شرتاتيجي من اتخاذ 

القرارات املنا�شبة .
 

الهيكلة  اإعادة  من  بد  ال  كان  التحول  عملية  مع  ان�شجاما  انه  ويوؤكد 
وطلب"  التجارية"عر�ص  القواعد  مع  يتالءم  مبا  الربيدي  واالإ�شالح 
يتم  بحيث  املقدمة  اخلدمات  توزيع  مع  املتطورة  احلديثة  واملحا�شبة 
ل�شالح  امل�شافة  القيمة  اإدخال  على  قائمة  حديثة  خدمات  اإدخال 
املختلط"املهجن"  الربيد  وخدمات  املالية  اخلدمات  ومنها  ال�شركة، 
والربيد الدعائي وامل�شاركة يف تنفيذ اآليات الدفع يف احلكومة االلكرتونية 
املحافظة على  االليكرتونية، مع  التجارة  امل�شرتاة عرب  للطرود  وكموزع 

اخلدمات ال�شمولية .
 

ويو�شح مدير عام الربيد االأردين انه يف  اإطار مواكبة التغيريات التي 
تطراأ ب�شكل دائم، اأ�شبح قرار التغيري اأمرا طبيعيًا اإذا ما اأح�شن التعامل 
يف  كل  واملنتجني  االأكفاء  املوظفني  على  حتافظ  اآلية  اعتماد  وفق  معه، 
وذلك  االأول،  مل�شاندة اخلط  لالإدارة  ثان  مع خلق خط  ومهنيته،  حقله 
داخليا  والور�ص  الدورات  يف  م�شاركته  من  واالإكثار  املوظف  بتدريب 
اآليات  وفق  احلقيقية  املناف�شة  لل�شركة  يتيح  الذي  االأمر  وخارجيا، 
ال�شوق، فالفرتة االنتقالية التي حتتم اختيار �شريك ا�شرتاتيجي حتتاج 
اإىل اإجراء بع�ص التعديالت على قانون الربيد املطبق حاليا مبا يتالءم 
نحو  احلكومة  توجهات  مع  ين�شجم  ومبا  ال�شوق،  واآليات  التغيريات  مع 

ت�شجيع مبداأ التخا�شية .

وي�شري اإىل اأن من اأوجه التطور الذي �شهده الربيد االأردين هو اعتماد 
احلكومة على املكاتب الربيدية لتقدمي خدماتها للمواطنني، مثل خدمة 
جتديد جواز ال�شفر وبطاقة االأحوال ال�شخ�شية و�شهادة امليالد اإ�شافة 
الوطنية  واملعونة  الر�شمية  باجلامعات  االلتحاق  طلبات  تقدمي  اإىل 
اإ�شافة  ال�شحي  والتاأمني  مواطن  لكل  وكمبيوتر  االإ�شكان  وطلبات 
امل�شاريع وخا�شة يف جمال  العديد من  لل�شراكة مع القطاع اخلا�ص يف 

القرو�ص ال�شغرية التي تقدمها بع�ص البنوك .
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بقلــم: عماد عبد اخلالق

ميثل راأ�شمال �شركات التاأمني اأهم موؤ�شر على مالءة ال�شركة 
وقدرتها على االإيفاء بالتزاماتها جتاه عمالئها.

ويعك�ص تو�شيع القاعدة الراأ�شمالية ل�شركات التاأمني االأمل بنمو 
القطاع وازدهاره، مل�شتويات اأعلى من امل�شتويات احلالية، وذلك 
من خالل التو�شع يف اال�شتثمارات من جهة، وطرح برامج اأكرث، 
والتعامل مع �شركات اإعادة تاأمني عربية وعاملية اأكرب ملواجهة 

متطلبات املرحلة القادمة يف ظل العوملة.

ر�شاميل  برفع  �شنوات  قبل  االأردنية  التاأمني  هيئة  خطوة  ولعل 
اإىل 10 ماليني دينار، ت�شب يف االجتاه ذاته، ومبا  ال�شركات 

ين�شجم مع مفهوم االقت�شاد احلر.

باالإدارة احل�شيفة، واخلدمات  املال  راأ�ص  واإذا ما اقرتن رفع 
حتقق  اإيجابية،  نتائج  حتما  �شتجني  ال�شركات  فاإن  املبتكرة، 

اأعلى م�شتويات الر�شا للعمالء وامل�شتثمرين على حد �شواء.

على  االأمثلة  اأبرز  من  واحدة  االأردنية  التاأمني  �شركة  ومتثل 
اذ  االأردن  يف  التاأمني  �شركات  اأداء  على  املال  راأ�ص  حجم  اأثر 
ان ال�شركة تعترب االكرب يف القطاع من حيث را�ص املال البالغ 
اال�شتثمارية  قاعدتها  تو�شيع  من  مكنها  مما  دينار  مليون   30

وامتدادها لت�شل اىل اال�شواق العربية املجاورة.

من  انتقائية  �شيا�شة  التباع  فر�شة  لل�شركة  املرتفع  املال  راأ�ص  اأتاح  كما 
على  با�شتمرار  واحلر�ص  التامني  معيدي  مع  والتعامل  االكتتاب  حيث 
لتحقيق  ال�شركة  وزيادة احتفاظ  ال�شيطرة،  املحفظة حتت  اإبقاء حجم 

اف�شل النتائج الفنية .

بلغ  فقد  ونتائجها  انتاجها  حجم  يف  منوًا  ال�شركة  ت�شهد  لذلك  ونتيجة 
دينار  مليون  6ر2  نحو  وال�شريبة  املخ�ش�شات  بعد  ال�شركة  ربح  �شايف 

يف عام 2007 .
3ر3  بلغت  حيث  النتيجة  هذه  يف  االكرب  االأثر  الفنية  لالرباح  كان  وقد 

مليون دينار وبن�شبة منو بلغت 2ر%6.

حوايل  اإىل  املا�شي  العام  نهاية  يف  ال�شركة  موجودات  جمموع  منا  كما 
4ر61 مليون دينار مقابل حوايل 8ر48 مليون دينار يف العام 2006، فيما 
مليون  نحو 6ر35  املا�شي  العام  نهاية  امل�شاهمني يف  بلغ جمموع حقوق 

دينار مقابل 5ر28 مليون دينار يف العام 2006.

لقد ا�شتبق جمل�ص االدارة متطلبات الهيئات الرقابية لرفع روؤو�ص اموال 
�شركات التامني وقام بزيادة را�ص مال ال�شركة وعلى فرتات خمتلفة حتى 
و�شل اىل 30 مليون دينار اأي ثالثة امثال متطلب هيئة التامني احلايل ، 
�شمن ا�شرتتيجية التو�شع والقدرة على اإ�شتثمار االموال املتوفرة لتحقيق 

نتائج تتنا�شب مع حجم را�ص املال.

راأ�ض املــــــال ع�شـــــــب
�شـــــــركات التاأميـــــــن

مدير عام �شركة التاأمني االأردنية

اال�شتثمار يف التاأميـــن
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عبد اخلالق: جهود العاملني �حر�س الإدارة �شاهمت بتحقيق هذه النتائج الإيجابية

بلغت اأرباح �شركة التاأمني االأردنية قبل ال�شريبة والر�شوم 15.6 مليون 
دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2008، مقارنة مع 3 ماليني دينار يف 

نف�ص الفرتة من عام 2007، وبن�شبة زيادة بلغت %420.

ويف الوقت نف�شه، بلغ جمموع �شايف اإيرادات اأعمال التاأمني لل�شركة 3.7 
مليون دينار بنهاية اأيلول 2008، مقارنة مع 2.6 مليون دينار بنهاية نف�ص 

ال�شهر من عام 2007.

ويف ت�شريحه على النتائج املالية لل�شركة يف الربع الثالث من عام 2008، 
ال�شركة  اأن  اخلالق  عبد  عماد  االأردنية  التاأمني  �شركة  عام  مدير  قال 
والتزامهم  العاملني فيها  االإيجابية بف�شل جهد  النتائج  وا�شلت حتقيق 
جتاه �شركتهم، وحر�ص االإدارة على تطبيق برامج التاأمني التي يتطلبها 

العلماء، بجودة عالية.

يف  املرموقة  مكانتها  تاأكيد  وا�شلت  االأردنية  التاأمني  �شركة  اأن  واأ�شاف 
ال�شوق، كونها االأوىل بني ال�شركات يف توزيعات االأرباح على امل�شاهمني، 

واالأوىل من حيث حجم االأق�شاط املكتتبة.

واأكد عبد اخلالق اأن ال�شركة تتطلع للحفاظ على هذه االإجنازات، مبزيد 
راأ�شمال  اعتربهم  الذي  العمالء،  االلتزام جتاه  العمل، ومزيد من  من 

جناح ال�شركة.

التاأمني  �شركة  اإيرادات  اإجمايل  بلغ  لل�شركة،  املالية  البيانات  وبح�شب 
االأردنية 16.9 مليون دينار بنهاية اأيلول 2008، مقارنة مع 4.8 مليون 

دينار بنهاية اأيلول 2007.

 35.7 من  االأردنية  التاأمني  �شركة  يف  امل�شاهمني  حقوق  جمموع  وزاد 
الربع  بنهاية  دينار  مليون   53.3 اإىل   ،2007 عام  بنهاية  دينار  مليون 

الثالث من عام 2008، وبن�شبة منو بلغت %49.

كانون  بنهاية  دينار  مليون   61.5 من  ال�شركة  موجودات  ارتفعت  كما 
منو  وبن�شبة   ،2008 اأيلول  بنهاية  دينار  مليون   79.2 اإىل   2007 االأول 
بلغت 29%، يف حني ارتفع جمموع ا�شتثمارات ال�شركة من 42.7 مليون 
دينار بنهاية عام 2007، اإىل 57.7 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من 

عام 2008.

15.6 مليــــــون دينـــــار اأربــــــاح التاأميـــــــن 
االأردنيــــــة بنهايــــــة اأيلــــــول 2008
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ال�شرق الأ��شط للتاأمني..ت�شاعف اأرباحها يف 9 اأ�شهر

اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  توا�شل  الأن  للتاأمني  االأو�شط  ال�شرق  �شركة  تتطلع 
واملنتجات التاأمينية لعمالئها، رغم االأزمة املالية العاملية.

ورغم اأن ال�شركة توؤمن – بح�شب مديرها العام الدكتور رجائي �شوي�ص – باأن 
"ال�شرق االأو�شط  اأن  اإال  اأي �شوق تاأمني يف العامل،  االأزمة لن تكون �شهلة على 
بنف�ص  خدماتها  تقدمي  يف  االأزمة،  اآثار  جتاوز  على  جاهدة  �شتعمل  للتاأمني"، 

امل�شتوى الذي اعتاد عليه العمالء.

ويتناول مدير عام �شركة ال�شرق االأو�شط للتاأمني يف ت�شريحات لـ "الن�شامى" 
واقع ال�شركة وخططها امل�شتقبلية، وحال �شوق التاأمني يف االأردن، واأثر االأزمة 

املالية العاملية على قطاع التاأمني يف االأردن.

يرى الدكتور �شوي�ص اأنه وحتى االآن ال يوجد تاأثري مبا�شر لالأزمة املالية العاملية 
اأ�شعار االأ�شهم يف �شوق   التاأمني يف االأردن خارج نطاق  انخفا�ص  على قطاع  

االأوراق املالية ، وما يتبع ذلك من  انخفا�ص ا�شتثمارات ال�شركات.

 لكنه يف الوقت نف�شه ال يتوقع اأن متر هذه  االأزمة ب�شهوله على اأي �شوق تاأمني يف  
اأي مكان من العامل، مع التاأكيد اأن ال اأحد ي�شتطيع  اأن يقدر كيف �شي�شبح و�شع 

االأ�شواق بعد  �شنتني اأو ثالث.

وي�شري اإىل اأن هناك �شببني هما ابرز ما يعيق قطاع التاأمني يف  االأردن، االأول 
كرثة عدد ال�شركات، مما يبقي على حجم كل �شركة  حمدودا ن�شبيا والثاين قلة 
دخل  الفرد يف املتو�شط، مما يقلل من  م�شروف االأفراد على التاأمني حيث اأن 
احتياجات املواطن االأ�شا�شية لها  االولويه وبعدها ال يتبقى للتاأمني، على �شرورته 

، �شيء يذكر.

ويتناول الدكتور �شوي�ص النتائج املالية ل�شركة ال�شرق االأو�شط للتاأمني يف الت�شعة 
اأ�شهر االأوىل من هذا العام، موؤكدا اأن البيانات املالية تظهر اأن ال�شركة حققت 

ن�شبة منو بلغت  18% يف اأق�شاط التاأمني املكتتبة و126%  يف االأرباح املعلنة.

ويوؤكد اأن ال�شركة ت�شعى للمحافظة على  منجزاتها يف ظل االأو�شاع املالية العاملية 
اأنها  كما  املقبل،  العام   يف  االأو�شاع  بتلك  االأردين  ال�شوق   تاأثر  مدى  وتقدير 
�شت�شتمر يف تقدمي  اأف�شل خدماتها وبراجمها يف كل ما يحتاجه ال�شوق املحلي .

الدكتور �شوي�س: ما�شون يف تقدمي اأف�شل اخلدمات �الربامج لعمالئنا

اال�شتثمار يف التاأميـــن
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اال�شتثمار يف التاأميـــن

حوايل  ال�شريبة  قبل  للتاأمني  االأردنية  العربية  املجموعة  �شركة  اأرباح  بلغت 
883.5 األف دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2008.

األف   629.2 بحجم  واملخ�ش�شات  ال�شريبة  بعد  اأرباحا  ال�شركة  وحققت 
دينار، مقارنة مع 1.3 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2007.

فيما  ذاتها،  الفرتة  يف  دينار  مليون   7.2 املكتتبة  االأق�شاط  اإجمايل  بلغ  كما 
�شّجل جمموع اإيرادات "املجموعة العربية االأردنية للتاأمني" 6.4 مليون دينار 
بنهاية الربع الثالث من عام 2008، يف الوقت الذي بلغ فيه حجم التعوي�شات 

املدفوعة من ال�شركة 5.2 مليون دينار، بنهاية اأيلول من عام 2008.

ويف ت�شريح حول النتائج املالية، قال مدير عام ال�شركة وجدي عبد الهادي 
اأن " املجموعة العربية االأردنية للتاأمني" وا�شلت حتقيق االإجنازات مل�شاهميها 
وعمالئها على حد �شواء، بف�شل اجلهود احلثيثة التي بذلها املوظفون لالرتقاء 

ب�شركتهم اإىل م�شاف متقدمة.

واأكد اأن ال�شركة �شتوا�شل العمل يف �شوق التاأمني، بنف�ص الوترية التي انتهجتها 

التي  املتنوعة  التاأمينية  الربامج  طرح  بذلك  موا�شلة  املا�شية،  ال�شنوات  يف 
تواكب احتياجات العمالء.

عادة  اآثارها  تت�شم  العاملية،  املالية  االأزمة  اأن  ورغم  اأنه  الهادي  عبد  وبني 
برتاجع انفاق امل�شتهلكني، وتباطوؤ ن�شاط التاأمني، مما يلقي بظالله على اأداء 
ال�شركات يف القطاع، اإال اأن ال�شركة �شت�شعى للحفاظ على ما مت اإجنازه طوال 
على  والعمالء  وامل�شاهمني  االإدارة  اإليه  تتطلع  ما  لتحقيق  املا�شية،  ال�شنوات 

حد �شواء.

الربع  يف  ال�شركة  موجودات  حجم  ا�شتقر  لل�شركة،  املالية  البيانات  وبح�شب 
الثالث من عام 2008 عند 15.6مليون دينار، كان جمموع حجم اال�شتثمارات 

منها نحو 8.6 مليون دينار.

ويبلغ حجم راأ�شمال "املجموعة العربية االأردنية للتاأمني" امل�شرح به واملدفوع 
دينار،  األف   12.8 االإجباري  احتياطها  حجم  بلغ  فيما  دينار،  ماليني   10
جمموع  فيه  �شّجل  الذي  الوقت  يف  دينار،  األف   618.1 بحجم  واالختياري 

حقوق امل�شاهمني يف ال�شركة حوايل 14.5 مليون دينار.

عبــــد الهـــــادي:
 ما�شــــــون بتحقيـــــق 
اأف�شـــــل النتائج رغـم 
االأزمة املالية العاملية

اأربــــــاح دينـــــار  لـــــف  اأ  883.5
للتاأمني العربيةالأردنية  املجموعة 
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بنك الإمناء ال�شناعي ي�شبح "بنك الأردن دبي الإ�شالمي"

وقع حتالف م�شتثمرين اأردنيني واإماراتيني اتفاقيات اال�شتحواذ على %52 
من بنك االإمناء ال�شناعي وحتويله اإىل بنك اإ�شالمي ا�شمه "بنك االأردن 

دبي االإ�شالمي"، عرب زيادة راأ�شمال "االإمناء" بقيمة 72 مليون دينار.

ووقع االتفاقية �شمري زيد الرفاعي، الرئي�ص التنفيذي ل�شركة االأردن دبي 
التنفيذي  والرئي�ص  للمجموعة  املنتدب  الع�شو  الكمدة،  وخالد  كابيتال، 
االإمناء  بنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  عقل،  ومفلح  االإ�شالمي،  دبي  لبنك 

ال�شناعي، بح�شور حمافظ البنك املركزي الدكتور اأمية طوقان.

االإمناء  بنك  يف  باال�شتثمار  االأردين-االإماراتي  التحالف  و�شيقوم 
�شهم  بواقع 26 مليون  راأ�ص ماله  بزيادة  االكتتاب  ال�شناعي عن طريق 
اجلدد  ال�شركاء  جمموعة  تتملك  بحيث  اخلا�ص،  االكتتاب  طريق  عن 
52% من راأ�ص مال البنك اجلديد، وذلك بهدف اإعادة اإطالقه كموؤ�ش�شة 
املنتجات  من  متكاملة  حزمة  تقّدم  عاملية  مبعايري  اإ�شالمية  م�شرفية 
املتوافقة مع ال�شريعة االإ�شالمية لل�شوق االأردين حتت ا�شم "بنك االأردن 

دبي االإ�شالمي".

وي�شم التحالف دبي انرتنا�شيونال كابيتال وبنك دبي االإ�شالمي و�شركة 
االأردن دبي لال�شتثمارات املالية، الذراع اال�شتثماري لالأردن دبي كابيتال 
زيادة  من  االأكرب  باحل�شة  ت�شارك  والتي  املالية  اخلدمات  جمال  يف 
راأ�ص املال، فيما يعد اأ�شخم ا�شتثمار لها والثالث يف هذا املجال؛ حيث 
مع  للتمويل-االأردن" بال�شراكة  "اأمالك  �شركة  بتاأ�شي�ص  ال�شركة  قامت 
وم�شتثمرين  االجتماعي  ال�شمان  وموؤ�ش�شة  للتمويل" اخلليجية  "اأمالك 
يتما�شى  ومبا  العقاري  التمويل  اأنواع  خمتلف  لتقدمي  اآخرين  حمليني 
لال�شتثمارات  دبي  االأردن  ت�شاهم  كما  االإ�شالمية،  ال�شريعة  اأحكام  مع 
املالية يف ال�شركة "االأوىل للتاأمني" وهي اإحدى اأكرب �شركات التاأمني يف 
اململكة واملتخ�ش�شة بتقدمي التاأمني التكافلي املتوافق واأحكام ال�شريعة 

االإ�شالمية. 

ال�شناعي  االإمناء  بنك  حتويل  اأن  طوقان  الدكتور  قال  التوقيع  وعقب 
اإىل بنك اإ�شالمي يجيء تلبيًة للزيادة املتنامية يف الطلب على املنتجات 
الوطنية  االأجندة  يف  وردت  لتو�شية  تلبية  واأي�شًا  االإ�شالمية،  امل�شرفية 

اإىل م�شارف تقدم كافة اخلدمات  بتحويل موؤ�ش�شات االإقرا�ص املتخ�ش�شة 
.Universal Banks واملنتجات امل�شرفية اأو

واأكد الرفاعي اأن "االأردن دبي كابيتال" يتطلع من خالل ال�شراكة مع بنك دبي 
االإ�شالمي اإىل اال�شتفادة من خرباته يف القطاع امل�شريف االإ�شالمي والو�شول 
اإىل موؤ�ش�شة مالية متكاملة تعمل �شمن اأعلى املعايري واملقايي�ص العاملية وتوفر 
اأف�شل اخلدمات يف ال�شوق االأردين، وتكون مناِف�شة لي�ص فقط �شمن املوؤ�ش�شات 

املالية االإ�شالمية بل على م�شتوى القطاع البنكي االأردين ب�شكل عام.

اال�شتحواذ  اإىل هذا  االإ�شالمي" يتطلع  "بنك دبي  اأن  الكمدة  من جهته قال 
كحدث هام جلميع العاملني فيه؛ حيث تن�شجم متامًا مع ا�شرتاتيجية البنك 
نحو تو�شيع نطاق اأعمال وتقدمي منتجاته يف االأ�شواق التي ت�شهد طلبًا متزايدًا 

على اخلدمات امل�شرفية االإ�شالمية.

بدوره قال عقل ان قيمة ال�شفقة تقدر بنحو 72 مليون دينار و�شيتم املحافظة 
على حقوق امل�شاهمني القدامى حيث يعترب مالك ال�شهم يف يوم تنفيذ  ال�شفقة 
التي  االأ�شهم اجلديدة  اأن  اإىل  القدامى م�شريا  امل�شاهمني  الدفع من  وامتام 

�شيتم اإ�شدارها وتخ�شي�شها لل�شريك �شيتم معاملتها كاأنها اأ�شهم جديدة.

الرفاعي : الأردن دبي كابيتال" يتطلع من خالل ال�شراكة 
مع بنك دبي الإ�شالمي اإىل الو�شول اإىل موؤ�ش�شة مالية 
متكاملة تعمل �شمن اأعلى املعايري �املقايي�س العاملية 

اال�شتثمار يف القطاع امل�شريف
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اال�شتثمار يف القطاع امل�شريف

الكباريتي:
النتائـــــج تعكــــ�ض ثمــرة 
اجلهود لتطوير اخلدمات 

واملنتجــــــات 

البنـــــك الأردنـــي الكويتـــي يحافـــظ علــى 
ا�شتمراريــــــة النمــــو فــــي الربـــع الثالـــث 

اأن  الكويتي  االأردين  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الكباريتي  الكرمي  عبد  اأعلن 
نتائج البنك املالية عن الت�شعة �شهور املنتهية يف اأيلول  2008، اأعطت مزيدا من 
الدالالت على موا�شلة التطور والتقدم يف اأعمال البنك وارتفاع معدالت اأدائه 

وتعزيز موؤ�شرات منوه وربحيته. 

املوجودات مبلغ 2165 مليون دينار  اإجمايل  املالية، فقد جتاوز  للنتائج  ووفقا 
بزيادة قدرها 7.4% عن نهاية العام املا�شي، فيما زادت الت�شهيالت االئتمانية 
بال�شايف مببلغ 173.4 مليون دينار وو�شلت اإىل 1303 مليون دينار بنمو قدره 

15.3% عن نهاية عام 2007. 

كما ارتفع اإجمايل ودائع العمالء والتاأمينات النقدية اإىل 1357 مليون دينار يف 
اأيلول 2008 حيث زادت ودائع العمالء مببلغ 121 مليون دينار وبن�شبة %11.1 

عن نهاية العام املا�شي. 

واأظهرت البيانات املالية اأن اإجمايل ربح الفرتة بلغ 89.4 مليون دينار حمققا 
ن�شبة منو قدرها 32.24 % عن 30 اأيلول 2007، وقد �شكل �شايف اإيرادات الفوائد 
والعموالت ما ن�شبته 78.1 % منه، فيما بلغ ربح الفرتة قبل ال�شريبة 60.8 مليون 
دينار فيما بلغ الربح العائد مل�شاهمي البنك     )بعد ال�شريبة وحقوق االأقلية( 

40.66 مليون دينار بزيادة 21.8% عن نف�ص الفرتة من العام املا�شي. 

النتائج هي ثمرة اجلهود التي بذلت يف الفرتة املا�شية  اأن  واأو�شح الكباريتي 
العمالء  خدمة  يف  التميز  جوانب  على  والرتكيز  واملنتجات  اخلدمات  لتطوير 
وت�شخري التقدم  التكنولوجي والنقلة النوعية التي اأجنزها البنك يف هذا املجال 
لالرتقاء بو�شائل اإدارة االأعمال ولتقدمي اخلدمات واملنتجات مب�شتويات اأف�شل، 
اأن�شطته  اإ�شافة نوعية اإىل قاعدة عمالء البنك وحجم  اأ�شهم يف حتقيق  مما 

امل�شرفية االأ�شا�شية. 

من  واالإجنازات  النجاح  م�شرية  موا�شلة  على  البنك  بقدرة  ثقته  عن  واأعرب 
منذ   2008 عام  حملها  التي  التحديات  مع  وحكمة  بح�شافة  التعامل  خالل 
بداياته و�شوال اإىل االأزمة املالية العاملية الراهنة ومبا تتطلبه من وعي وحر�ص 

وا�شتعداد ملواجهة ارتداداتها التي قد تطال، ب�شورة اأو باأخرى، بع�ص القطاعات 
االقت�شادية املحلية. 

و�شدد الكباريتي على اأن املرحلة القادمة تفر�ص على النظام امل�شريف تر�شيد 
الرقابية  بال�شوابط  وااللتزام  الراأ�شمالية  قواعده  وتعزيز  االئتمانية  عملياته 
ليتمكن من امل�شاهمة يف حتييد اأو تخفيف اأية انعكا�شات �شلبية على االقت�شاد 

الوطني احلقيقي وفر�ص منوه. 

ويف هذا ال�شياق اأو�شح اأن �شيا�شة البنك يف تقوية قاعدته الراأ�شمالية قد مكنت 
البنك من تعزيز متانته املالية ورفع قدراته التمويلية، كما عملت �شيا�شات البنك 
املعتمدة الإدارة املخاطر والرتكيز على الن�شاطات البنكية االأ�شا�شية على حت�شني 

جودة االأ�شول ب�شكل كبري وحتقيق وتائر منو م�شتقرة. 

ونوه الكباريتي اإىل اأن البنك االأردين الكويتي كان من اأوائل البنوك التي اعتمدت 
العدالة يف  اإىل حتقيق  الهادفة  بنوده  املوؤ�ش�شية، وطبقت كافة  دليل احلاكمية 
معاملة كافة اجلهات ذات العالقة وال�شفافية واالإف�شاح عن و�شع البنك املايل 
واالإداري احلقيقي وامل�شاءلة يف العالقات بني جمل�ص االإدارة واالإدارة التنفيذية، 
االأخرى ذات  االإدارة واجلهات  وامل�شاهمني، وبني جمل�ص  االإدارة  وبني جمل�ص 
ال�شلة. واأ�شار اإىل اأن النظام املايل العاملي قد دخل يف حقبة جديدة عنوانها " 

ا�شتعادة الثقة باملزيد من ال�شفافية والنزاهة وامل�شداقية". 

واأ�شار اإىل الدعم امل�شتمر الذي يتلقاه البنك من �شركة م�شاريع الكويت القاب�شة 
بالكويت خا�شة بعد اأن اأ�شبح بنك برقان، الذراع امل�شريف للمجموعة، مالكا 
حلوايل 51% من اأ�شهم البنك االأردين الكويتي، معربا عن �شكره وامتنانه للجهود 
املو�شولة التي يبذلها البنك املركزي االأردين والهادفة اإىل االرتقاء باأداء البنوك 

االأردنية لتتما�شى مع اأف�شل املمار�شات واملعايري الدولية.   
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14.4 مليـــون دينـــار اربــاح بنـــك املوؤ�ش�شـــة 
العـــربيــــة امل�شـــرفيــــة )الردن(

اأعلن بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية )االأردن( عن حتقيقه اأرباحا �شافية 
قبل  ال�شريبة مع نهاية الربع الثالث مقدارها 14.4 مليون دينار بزيادة 

مقدارها 19% عن نف�ص الفرتة من العام املا�شي. 

وقد  �شهدت معظم بنود امليزانية وقائمة الدخل منوا مطردا خالل العام 
التوقعات  فاقت  متميزة  لنتائج  البنك  حتقيق  يف  �شاهم  مما  احلايل 

املر�شومة يف اخلطة ال�شنوية للبنك. 

وارتفعت معظم بنود قائمة الدخل خالل العام احلايل مقارنة مع نف�ص 
ال�شريبة  بعد  ال�شافية  االأرباح  ارتفعت  ال�شابق، حيث  العام  من  الفرتة 
الت�شغيلية  االإيرادات  بن�شبتها 9%، وقفزت  اإىل 9.4 مليون دينار بزيادة 
اإىل 26.9 مليون دينار بزيادة ن�شبتها 20%، وزادت االإيرادات من الفوائد 
والعموالت اإىل 18.6 مليون دينار بزيادة ن�شبتها 27%، وارتفعت االإيرادات 

من غري الفوائد والعموالت اإىل 8.3 مليون دينار بزيادة ن�شبتها %8

كما �شهدت معظم بنود امليزانية العمومية منوا مطردا خالل العام احلايل 
باملقارنة مع نهاية العام ال�شابق، حيث ارتفعت املوجودات اإىل 630 مليون 

دينار بزيادة بن�شبتها 5%، وزادت الت�شهيالت االئتمانية املبا�شرة اإىل 290 
مليون دينار بزيادة ن�شبتها 9%، كما قفزت حمفظة البنك من املوجودات 
املالية املتوفرة للبيع اإىل 128 مليون دينار بزيادة ن�شبتها 20%، وارتفعت 

حقوق امل�شاهمني اإىل 86 مليون دينار بزيادة ن�شبتها %11.

واأظهر حتليل اأداء البنك، اأن اأداء البنك �شهد خالل العام احلايل منوا 
ملحوظا يف خمتلف االأن�شطة امل�شرفية مما انعك�ص ب�شكل ايجابي على 
كافة املوؤ�شرات املالية، حيث ارتفعت ن�شبة العائد على حقوق امل�شاهمني 
لت�شل اإىل 15% فيما ارتفع العائد على موجودات البنك لي�شل اإىل %2، 
 II اأما معدل كفاية را�ص املال فقد و�شل اإىل 25% بح�شب متطلبات بازل
متجاوزا ب�شكل كبري الن�شبة املقررة بح�شب تعليمات البنك املركزي مما 
يعك�ص متانة الو�شع املايل للبنك، كما و�شل معدل ال�شيولة القانونية للبنك 
البنك  تعليمات  بح�شب  املقررة  الن�شبة  كبري  ب�شكل  متجاوزا  اإىل %124 

املركزي والبالغة %100. 

االيجابية  النتائج  هذه  اأن  للبنك  العام  املدير  ب�شوتي  �شيمونا  وقالت 
جاءت لتوؤكد على قدرة البنك على موا�شلة النمو وزيادة م�شادر الدخل 
االأمان  اأعلى درجات  املحافظة على  امل�شرفية مع  االأن�شطة  من خمتلف 
امل�شريف، وذلك ان�شجاما مع �شيا�شة البنك القائمة على التعامل ب�شكل 

متحفظ جتاه كافة اأنواع املخاطر.

واأ�شارت اإىل عدم وجود اأي اآثار �شلبية على البنك نتيجة االأزمة االقت�شادية 
ا�شتثمارات مرتبطة  اأي  البنك  العامل، حيث ال يوجد لدى  التي ي�شهدها 
باالأزمة االقت�شادية العاملية اأو �شندات الدين املغطاة برهونات عقارية، 

موؤكدة على متانة املركز املايل للبنك ومتتعه بن�شب �شيولة مرتفعة.

ب�شوتـــــي:
 نتائـــج البنـــك تعكـ�س قدرتـه
 علـــــــى مـــوا�شلـــــة النمــــو
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بنك الإ�شكان يوقع اإتفاقية متويل بقيمة  50 مليون 
دينــار ل�شركة املجمع الوطني املتكامــــل لل�شناعات

وقع بنك االإ�شكان للتجارة والتمويل و�شركة املجمع الوطني املتكامل لل�شناعات 
اتفاقية بقيمة 50 مليون دينار )ما يعادل 70 مليون دوالر(، لغر�ص توفري التمويل 
اجلزئي الإن�شاء م�شنع متكامل بقيمة �شمولية 118 مليون دينار )ما يعادل 165 
مليون دوالر(، خمت�ص بت�شنيع االأدوات املنزلية، مبا فيها الثالجات واملكيفات 

والغ�شاالت، وذلك �شمن اأف�شل املوا�شفات والتقنيات العاملية.

 ووّقع االتفاقية �شكري ب�شارة الرئي�ص التنفيذي لبنك االإ�شكان، واأ�شامة دروي�ص 
املتكامل  الوطني  املجمع  ل�شركة  العام  واملدير  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اخلليلي 
لل�شناعات . و�شُيمنح التمويل على اأ�شا�ص قر�ص متو�شـط االأجـل مببلـغ 32 مليون 
دينار )ما يعادل 45 مليون دوالر( اإ�شافة اإىل قر�ص ق�شري االأجل لدعم راأ�ص 

املال العامل بقيمة 18 مليون دينار )ما يعادل 25 مليون دوالر(.

 وعقب التوقيع، قال الرئي�ص التنفيذي لبنك االإ�شكان �شكري ب�شارة اأن امل�شنع 
و�شيتمتع  حاليًا،  القائمة  االأو�شط  ال�شرق  جممع  مل�شانع  مكمال  جاء  اجلديد 
مبيزة تناف�شية هامة جدًا من حيث املوقع اجلغرايف لالأردن لقربه من االأ�شواق 
امل�شتهدفة املجاورة مبا فيها دول اخلليج و�شمال اإفريقيا حيث تقدر االحتياجات 
اال�شتهالكية لالأ�شواق املعنية مبا ال يقل عن 25 مليون وحدة �شنويًا، وعند االنتهاء 
من اإن�شاء امل�شنع يف غ�شون 9 اأ�شهر من التوقيع �شيكون له اأثر اإيجابي ملمو�ص 
على ال�شاحة االقت�شادية وال�شناعة االإنتاجية املحلية وال�شادرات اإ�شافة اإىل 

توفري عددًا كبريًا من فر�ص العمل ال تقل عن 5000 فر�شة عمل.
 

ذاته،  بحد  هاماً  حدثًا  االتفاقية  هذه  توقيع  ُيعترب  االإ�شكان  بنك  اأن  واأ�شاف 
من حيث انه يرتجم عمليًا ثقتنا مبقدرة وجدارة القائمني على هدا امل�شروع 
اأثبتوها  على مدار قرابة ثالثة عقود واإجنازاتهم  وكفاءتهم  ال�شناعية التي 
الوا�شحة التي هي مو�شع فخر، كما انه يف ذات الوقت  يعرب عن ثقتنا بال�شناعة 
الوطنية وم�شتقبلها.  و�شتجدون دومًا بنك االإ�شكان �شريكًا �شلبًا بجانبكم كما 
�شيكون  اأي�شا حليفًا قويًا بجانب كل ما فيه م�شلحة ال�شناعة الوطنية ومبا ياأتي 

باخلري لبلدنا.

من جانبه قال اأ�شامة دروي�ص اخلليلي رئي�ص جمل�ص اإدارة/مدير عام املجمع 
الوطني املتكامل لل�شناعات " ن�شكر بنك االإ�شكان على هذا الدعم املتوا�شل 

مل�شريتنا، حيث ا�شتطعنا اأن نكرّب م�شروعنا ال�شناعي الذي بداأ فعليًا بت�شغيل 
2500 مواطن اأردين، حيث كان بنك االإ�شكان من ال�شّباقني يف دعم ال�شركة االأم 
)جممع ال�شرق االأو�شط( منذ تاأ�شي�شها، وها هو يعزز دعمه املتوا�شل للمجموعة 

بتمويله اجلديد مل�شنعنا. 

واأ�شاف اأن هذا امل�شروع يعترب مكّماًل للم�شانع احلالية فهو م�شنع متخ�ش�ص 
الت�شنيع  وفق طريقة  االأوتوماتيكية  والغ�شاالت  واملكيفات  الثالجات  ب�شناعة 
املتكاملة وهي ما تعرف بـ )CKD( حيث اأنه وفقًا لهذه الطريقة �شيتم ت�شنيع 
االأجهزة املنزلية من االألف اإىل الياء داخليًا و�شيتم االإكتفاء با�شترياد احلديد 
وحبيبات البال�شتيك من دول جماورة، و�شي�شاهم هذا ب�شكل كبري يف حت�شني 
كفاءة راأ�ص املال العامل وتقليل كلف ال�شحن وفرتة التوريد واأية م�شاريف اأو 

اأرباح كان يتم دفعها نتيجة االإ�شترياد.  

و�شيتم اإنتاج منتجات حتت اأ�شماء جتارية مملوكة لل�شركة، وبذلك يكون هناك 
اإحتياجات  تلبية  والتمكن من  �شوق  اأي  اإىل  الت�شدير  لل�شركة يف  حرية كاملة 
امل�شتخدمني هناك وفقًا حلاجاتهم ورغباتهم وطبيعة النمط املعي�شي واملناخي 
م�شتفيده بذلك من املوقع املتميز للمملكة االأردنية الها�شمية واإتفاقيات التجارة 
احلرة. وبني اخلليلي اأنه وحر�شًا على تو�شيِع �شريحِة امل�شتفيدين من ُمنتجاتها يف 
املجتمع املحلّي وتو�شيع �شادرات ال�شركة للخارج، فقد ارتاأى املجمع بناء ج�شور 
من التعاون مع �شرٍح م�شريٍف كبري كبنك االإ�شكان، ليكوَن التعاون م�شرتكًا ملا فيه 

خدمة االقت�شاد الوطني.

يذكر اأن اأرباح بنك االإ�شكان حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام بلغت قبل 
ال�شريبة وبعد املخ�ش�شات )128( مليون دينار وبن�شبة منو مقدارها )15(% 
مقارنة مع الفرتة املماثلة من العام املا�شي. كما بلغ �شايف الربح بعد ال�شريبة 

)96( مليون دينار وبن�شبة منو مقدارها )%17(.

وااللكرتونية  الهند�شية  لل�شناعات  االأو�شط  ال�شرق  جممع  يعترب  املقابل  ويف 
والثقيلة اكرب منتج وم�شنع وم�شدر لالدوات الكهربائية يف االأردن، وبحيث يبلغ 
راأ�شماله احلايل 100 مليون دينار واإجمايل موجوداته 367 مليون دينار يف نهاية 
عام 2007،  ويقوم بالت�شدير اإىل عدد من الدول املجاورة مثل ال�شعودية و�شوريا 
اإىل بع�ص الدول  ولبنان وفل�شطني وم�شر واملغرب وال�شودان وليبيا باالإ�شافة 

االأوروبية ، وي�شيطر على 75% من حجم ال�شوق االأردين.

اال�شتثمار يف القطاع امل�شريف
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بن�شبة منو 30% عن نف�ض الفرتة من العام املا�شي
25 مليون دينار اأرباح االأهلي بنهاية اأيلول 2008

قبل  ربح  �شايف  البنك  حتقيق  االأهلي  للبنك  املالية  البيانات  اأظهرت 
ارتفاع  وبن�شبة   ،2008 اأيلول  بنهاية  دينار  مليون   25 مبقدار  ال�شريبة 

بلغت 30% عن نف�ص الفرتة من عام 2007.

كما اأظهرت البيانات ارتفاع اإجمايل موجودات البنك اإىل حوايل 2.2 
مليار دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2008، وبن�شبة منو قدرها %16 

عن نف�ص الفرتة من عام 2007.

ن�شب منو جيدة  العمالء  وودائع  االئتمانية  الت�شهيالت  كل من  وحققت 
يف الربع الثالث، عك�شت الكفاءة العالية يف اإدارة املوجودات واملطلوبات 

وجودة التوظيفات.

االئتمانية  الت�شهيالت  �شايف  بلغ  فقد  للبنك،  املالية  البيانات  وبح�شب 
املبا�شرة حوايل 872 مليون دينار بنهاية اأيلول 2008، وبن�شبة منو بلغت 
العمالء  ارتفعت فيه ودائع  الذي  الوقت  اأيلول 2007، يف  22% عنها يف 
العام  من  الفرتة  نف�ص  عن   %16 بن�شبة   2008 الثالث  الربع  بنهاية 

املا�شي، م�شجلة 1.4 مليار دينار.

اأما ال�شيولة النقدية لدى البنك االأهلي، فقد بلغت ن�شبتها 134% ح�شب 
والتي  االأردين،  املركزي  البنك  من  املطلوبة  النقدية  ال�شيولة  معادلة 

تعترب من الن�شب املرتفعة بني البنوك االأردنية.

باأن  البنك  اأو�شح  العاملية، فقد  املالية  باالأزمة  االأهلي  البنك  تاأثر  وعن 
اأخذ  مت  يورو،  مليوين  بلغ  برذرز  ليمان  موؤ�ش�شة  ملخاطر  تعر�شه  كامل 

املخ�ش�ص الالزم لذلك، وهي من ال�شندات ذات اأولوية الدفع.

وقال البنك االأهلي اأنه ا�شتمر يف تبني منهجية التطوير والتغيري واإعادة 
العاملية  امل�شرفية  ال�شناعة  م�شتويات  اأف�شل  مع  تتوافق  التي  الهيكلة 
لتلبية احتياجات عمالء البنك كافة، من خالل طرح منتجات جديدة، 
قطاعي  وخا�شة  امل�شرفية،  للخدمات  املتقاطع  البيع  عمليات  وتكثيف 
يف  اأهمية  من  لها  ملا  احلجم،  ومتو�شطة  ال�شغرية  واملن�شاآت  االأفراد 
زيادة القدرة االإنتاجية، وفاعليتها يف الناجت املحلي االإجمايل، وتاأثريها 

االإيجابي يف تقلي�ص ن�شبة الفقر والبطالة.
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ا�شتثمارات متنوعــــة

�شــركة در�يــ�س اخلليلـــي �اأ�لده.. 
خدمــــات مــــا بعــــد البيــــــع

اجلخيـــم: �شبكــة التــوزيــع �تلبيـــة احتياجــات 
الزبائـــــن نقـــاط م�شيئـــة يف م�شيــــرة ال�شركــــة

تعترب �شركة دروي�ص اخلليلي واأوالده، اأحد اأعمدة االقت�شاد الوطني يف قطاع ال�شناعة، ال بف�شل اخلربة التي ت�شتند اإليها يف ال�شوق، اأو الوظائف 
التي وفرتها فح�شب، بل لقدرتها على نقل املعرفة اإىل ال�شوق االأردين.

فقد جلبت ال�شركة، التي متتد خربتها الأكرث من 20 عاما يف االأردن، خربة اإىل ال�شوق، بح�شب مديرها العام خليل اجلخيم، يف �شناعة االإلكرتونيات 
واالأجهزة الكهربائية، ذات التقنية العالية.
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اخلليلي  دروي�ص  �شركة  عام  مدير  ي�شتعر�ص  "الن�شامى"،  لـ  حديث  يف 
واأوالده واقع ال�شركة، 

بكافة  معنية  االأو�شط،  ال�شرق  جممع  ل�شركات  تابعة  اأنها  اإىل  باالإ�شارة 
العالمة  من  املجّمع  ملنتجات  البيع  بعد  ما  وخدمات  الت�شويق  عمليات 

."LG" التجارية العاملية

ويقول اأن اعتماد "دروي�ص اخلليلي واأوالده" على �شبكة توزيع كبرية، من 
معار�ص تنت�شر يف كافة اأنحاء اململكة، اأتاح لها اإمكانية الو�شول اإىل كافة 

الزبائن، وتلبية احتياجاتهم من االأجهزة الكهربائية والتقنية.

وي�شيف اأن اخلربة يف ال�شوق، ومعرفة احتياجات الزبائن، مّثلت "النقاط 
امل�شيئة" يف عمل ال�شركة، مما اأك�شبها الثقة العالية وال�شمعة الطيبة بني 

التّجار وامل�شتهلكني على حد �شواء.

اخلليلي  دروي�ص  ل�شركة  فارقة"  "ميزة  بـ  و�شفه  ما  اإىل  كذلك  وي�شري 
واأوالده، تتمثل يف خدمات ما بعد البيع، عرب الو�شول اإىل الزبون بوقت 
�شريع للقيام باأعمال ال�شيانة للمنتج، فك�شبت والء الزبائن جتاه منتجات 

جممع ال�شرق االأو�شط وخدمات ال�شركة.

ويبني مدير عام �شركة دوري�ص اخلليلي واأوالده اأن منتجات ال�شركة التي 
ومتتد  الكهربائية،  االأجهزة  اأنواع  خمتلف  ت�شم  ال�شوق  يف  طرحها  يتم 
واملكيفات،  وامليكرويف  والثالجات  باأنواعها  الغ�شاالت  لت�شمل  القائمة 

ك�شا�شات  التقنية  عالية  املنتجات  بع�ص  جانب  اإىل  وااللكرتونيات، 
واالأماكن  واملنازل  املكاتب  يف  اخلا�شة  الهواء  تنقية  واأجهزة  البالزما 

العامة، وغريها.

ويتطّرق اجلخيم اإىل واقع االقت�شاد االأردين يف ظل االأزمة املالية العاملية، 
بالقول اأن انخفا�ص اأ�شعار النفط عامليا اأدى اإىل هبوط يف االأ�شعار على 

كافة ال�شلع، يف وقت تتما�شى فيه احلكومة مع االأ�شعار العاملية.

وي�شري اإىل اأنه ورغم ذلك، فاإن االأزمة املالية العاملية اأثرت على الطلب 
يف خمتلف االأ�شواق وعلى العديد من ال�شلع، مما انعك�ص �شلبا على حركة 
ال�شنوات  يف  اأزمات  عدة  واجه  االأردين  االقت�شاد  اأن  موؤكدا  الت�شويق، 

املا�شية، لكن تكاتف اجلميع مّكن اململكة من جتاوز هذه املحن.
البنزين  اأ�شعار  واأوالده ثبات  ويف�شل مدير عام �شركة دروي�ص اخلليلي 
ذاته  الوقت  يف  موؤيدا  ال�شوق،  اأرباك يف  يحدث  ال  تخفي�ص، حتى  دون 
خف�ص اأ�شعار ال�شوالر والكاز، وما لذلك من انعكا�ص اإيجابي على الفئات 

املتو�شطة وذات الدخل املحدود.

من  االأردنيني  على  دافئا  ال�شتاء  ف�شل  جعل  ذلك  �شاأن  من  اأن  ويقول 
ال�شريحتني ذات الدخل املتو�شط واملحدود.

واالأدوات  االإلكرتونيات  �شناعة  على  النفط  اأ�شعار  انخفا�ص  اأثر  وعن 
الكهربائية، يو�شح اأن ذلك االأثر كان حمدودا، ب�شبب عدم اعتماد هذا 

النوع من ال�شناعات على الوقود ب�شكل كبري.
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ي�شكل يا�شر مول، املركز التجاري الرائد اململوك من امل�شتثمر يا�شر العبادي 
واخوانه، عالمة فارقة يف ع�شر املراكز التجارية يف االردن.

فاملركز الذي �شمل اأخريا خطة تو�شعة، بات اليوم مق�شدا للزبائن من منطقة 
التي  للت�شوق  املتعددة  اخليارات  بف�شل  بها،  املحيطة  واملناطق  ال�شري،  وادي 

يتيحها، وفقا للمدير العام يا�شر العبادي.

ويقول العبادي اأن خطة التو�شعة االأخرية ت�شمنت اإن�شاء طابق خا�ص باالأدوات 
املنزلية والكهربائية املتعددة ملختلف املاركات  ، مما منح زوار املول واملت�شوقني 

خيارات ت�شّوق جديدة.

وي�شيف اأن التو�شعة جنمت عنها زيادة يف الكميات املعرو�شة من خمتلف اأنواع 
العالمات التجارية املحلية والعاملية، التي يحتاجها الزبائن يف حياتهم اليومية.

ويبني اأن التوقعات كانت باأن توؤدي هذه التو�شعة اإىل زيادة االإقبال على يا�شر 
مول، وهذا ما كان، مما دفع اإدارة املول للتخطيط قبل ال�شروع يف عملية التو�شعة 

اإىل جتهيز مواقف �شيارات ت�شتوعب 500 �شيارة دفعة واحدة، خلدمة الطلب 
املتوقع على املول.

وي�شري العّبادي اإىل اأن اأ�شعار الب�شاعة يف يا�شر مول، معتدلة ومناف�شة يف ال�شوق 
اإذا ما قورنت مبا هو موجود يف مراكز جتارية اأخرى، والتي اإذا ما اأ�شيفت اإىل 
بع�ص احلوافز للزبائن، فاإنها تك�شب املول ميزة ن�شبية عن غريه من املراكز 

التجارية.

ويوؤكد اأنه يف الوقت الذي يربز فيه عامل "االأ�شعار" كاأكرب اأثر على املواطن، فاإن 
تخفي�شها عرب العرو�ص املتعددة، وتقليل هام�ص الربح �شيحمل اآثارا جيدة على 

نف�شية املواطن، وزيادة االإقبال على املول.

اإىل  االأردنية  التجارية يف  "يا�شر مول" املراكز  التجاري  املجمع  ويدعو مالك 
االرتقاء بخدماتها لتالئم احتياجات املواطنني، والرتكيز على النوعية اجليدة 

من املنتجات وال�شلع، والتي يجب اأن ال تنخف�ص م�شتوياتها حل�شاب االأ�شعار.

يا�شــــر مـــــــول..
خيـــــارات متعــــــددة للت�شــــــوق

العبادي: التو�شعة زادت من حجم 
االإقبال وخلقت بدائل للزبائن 
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