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ال يحتاج اأي قطاع اقت�شادي يف اململكة خلطة اإنقاذ كما يحتاجه القطاع العقاري، الذي ت�شبب باالأزمة 
املالية العاملية، وكان اأكرب �شحاياها. فالقطاع  العقاري رافد اأ�شا�شي لالقت�شاد الوطني، قد يختلف 
البع�س على حجم القيمة امل�شافة له يف االقت�شاد الوطني، اإال اأنه ال اأحد ي�شتطيع اأن ينكر الدور الذي 
تلعبه النه�شة العقارية يف اأي بلد. فاأي م�شتثمر يجد يف االأردن البيئة االآمنة ال�شتثماره، ال بد له من موقع 
ملبا�شرة ن�شاطه يف اأي قطاع، وهذا املوقع اأو املبنى ال بد اأن يوفره م�شتثمرو العقار عرب مبان حديثة ترتقي 
لطموحات هذا امل�شتثمر. قطاع التجزئة كذلك، يحتاج ملحال وجممعات جتارية ت�شتوعب الن�شاط الذي 

يحمله هذا القطاع، وهنا تربز اأهمية العقار.

ويف جمتمع فتي كاملجتمع االأردين، تربز احلاجة ال�شنوية املتنامية للوحدات ال�شكنية للمواطنني كواحدة 
من عوامل قوة قطاع العقار، حيث ال يعقل اأن ينتهي الطلب على ال�شكن يف يوم من االأيام.

لل�شياحة اأي�شا مكانة مهمة عند احلديث عن العقار، فتوفر الرتفيه واملرافق التي تدعم هذا الرتفيه، 
واملتمثلة يف العقار ال�شياحي، ترد على منتقدي م�شاهمة قطاع العقار يف التنمية االقت�شادية. وتتداخل 
اأنواع العقار هذه مع ال�شرائح التي ت�شتهدفها، �شواء كانت متدنية الدخل اأو من ذات الدخل املتو�شط، اأو 
املتو�شط املرتفع اإىل ذات الدخل املرتفع اإىل العقار الفخم، موفرة خيارات ونوعيات خمتلفة من العقار.

كل ذلك يعك�س االأهمية التي يكت�شبها قطاع العقار يف النمو االقت�شادي، ال �شّيما واأن العقار يعترب حمركا 
رئي�شيا لـ 50 قطاعا اقت�شاديا خمتلفا، �شواء ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر. والقت�شاد خدماتي كاالقت�شاد 

االأردين، تتعزز اأهمية العقار اأكرث واأكرث عند احلديث عن اأي خطط حتفيز للنمو.

وقد تبدو اأي فكرة لدعم قطاع العقار كاخلو�س يف �شيناريو "الدجاجة اأم البي�شة؟ اأيهما جاء اأوال"، فم�شاعدة ال�شركات على اإمتام م�شاريعها بت�شهيالت 
اإ�شافية، قد ال يخدم ال�شق الثاين من املعادلة، وهو الطلب على هذه امل�شاريع، الذي تباطاأ اأي�شا ل�شح ال�شيولة، اأما امل�شاعدة على حتفيز الطلب، عرب دعم 

املقرت�س الفرد اأو طالب العقار، فال تخلو من م�شكلة نق�س املعرو�س، يف ظل احلديث عن اإرجاء اأو توقيف م�شاريع عقارية.

وال يختلف اإثنان على اأن بع�س مطّوري العقار غالوا يف توقعاتهم، وت�شوروا اأن الطلب على منتجاتهم العقارية �شيبقى مرتفعا، ففكر بع�شهم مبنتج عقاري 
"خيايل" اأو "غري منطقي" يف �شوق �شغري احلجم كال�شوق االأردين، اعتمادا على فوائ�س النفط التي وّفرت �شيولة عائمة يف املنطقة خالل ال�شنوات 

االأخرية، حتى بات بع�س هذه امل�شاريع حربا على ورق، مع انح�شار �شنوات "الطفرة".

ولكن، العديد من امل�شاريع االأخرى �شهدت طلبا حقيقيا، ب�شبب روؤيتها "املنطقية" لل�شوق ومقدرته على ا�شتيعاب منتجاتها، فهذه امل�شاريع وامل�شتثمرين فيها 
بحاجة خلطة انقاذ اأو حتفيز، �شّمها ما �شئت، لتعود العجلة االقت�شادية اإىل الدوران، وينه�س اقت�شادنا تدريجيا.
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ملف العدد

لتو�شعة  التجارية  لال�شتثمارات  واالإمارات  االأردن  اأبعاد  �شركة  تتطلع 
ا�شتثماراتها يف امل�شتقبل القريب، عرب درا�شة اأف�شل الفر�س اال�شتثمارية 

املتاحة.
والعقاري، يك�شف رئي�س  التعليمي  القطاع  ا�شتثماراتها احلالية يف  فمع 
لتنفيذ  طموحة  خطة  عن  العناين  جواد  الدكتور  ال�شركة  اإدارة  جمل�س 
م�شاريع �شياحية و�شحية و�شناعية، مبا يخدم االقت�شاد الوطني، ويعود 

بالفائدة على امل�شاهمني فيها.

ال�شركة وخطتها  العناين واقع  الدكتور  "الن�شامى" يتناول  لـ  يف حديث 
مليار  بكلفة  �شياحي  م�شروع  باإقامة  التفكري  راأ�شها  وعلى  امل�شتقبلية، 
دوالر على املرتفعات املطلة على البحر امليت اأو العقبة اأو �شمال اململكة.

واالإمارات  االأردن  اأبعاد  �شركة  عن  باحلديث  العناين  الدكتور  ويبداأ 
لال�شتثمارات التجارية، باأنها �شركة م�شاهمة عامة تاأ�ش�شت عام 2007، 
لغايات اإقامة واإن�شاء م�شاريع االإ�شكان واالعمار بكافه اأنواعها وغاياتها 

الدكتور العناين: خطة طموحة لإقامة م�شروع �شياحي بكلفة مليار دولر

اأبعــــــاد الأردن والإمــــــارات
ت�شاعــــــف راأ�شمالهــــــا فـــــي هــــــذا العام 2009
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ال�شكنية والتجارية وال�شناعية واال�شتثمارية وغريها وبيعها بدون فوائد 
ربويه و/اأو تاأجريها، و�شراء وبيع وا�شتجار وتاأجري االأرا�شي وا�شتغاللها 
وتطويرها لالأغرا�س التي حتقق غايات ال�شركة دون اأن يكون من حقها 

االجتار بها.

العقارية،   امل�شاريع  وتطوير  اإدارة  كذلك  ت�شمل  الغايات  اأن  وي�شيف 
واال�شترياد والت�شدير، وجتارة املركبات وقطع غيارها، ومتلك االأموال 

املنقولة وغري املنقولة لتنفيذ غايات ال�شركة، والتاأجري التمويلي.

ا�شتثمارية  فر�س  بناء  يف  تتمثل  لل�شركة  االأ�شا�شية  الوظيفة  اأن  ويوؤكد 
امل�شاريع،  بهذه  خا�شة  �شركات  اإن�شاء  ثم  ومن  االأردن،  داخل  مقنعة 

العقبة  جامعة  م�شروع  يف  احلال  هو  كما  االأم،  ال�شركة  فيها  ت�شاهم 
للتكنولوجيا.

اأن تعمد ال�شركة اإىل م�شاعفة راأ�شمالها خالل الربع االأول من  ويتوقع 
عام 2010، لتتمكن من تو�شعة اأعمالها ون�شاطاتها يف ال�شوق االأردين، 
بحيث اأن مربر الزيادة هو م�شاريع ال�شركة ونتائج اأعمالها، ولي�س جمرد 

توفري التمويل للم�شاريع.

ال�شركة  واأرباحها، ف�شتقوم  ال�شركة  اأنه كلما حت�شنت موجودات  ويقول 
بزيادة راأ�شمالها تبعا لذلك، مراعية ا�شتفادة امل�شاهمني القدامى وفتح 

فر�شة ا�شتثمارية جمدية اأمام امل�شاهمني اجلدد.

م�شاريع عقارية وتعليمية قائمة و�شياحية و�شحية و�شناعية �شمن املخططات
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وعن م�شاهمي ال�شركة، يقول الدكتور العناين اأن "اأبعاد االأردن واالإمارات 
براأ�شمال  اأردين-اإماراتي،  ا�شتثمار  نتاج  هي  التجارية"  لال�شتثمارات 
م�شرح به يبلغ 10 ماليني دينار، حيث ميلك امل�شتثمرون االأردنيون %53 

من راأ�س املال، فيما ميلك االإماراتيون الن�شبة الباقية.

اخلليجية  ال�شركة  بني  تتوزع  ال�شركة  يف  احل�ش�س  اأن  ويو�شح 
الدويل  التجاري  والبنك   ،%30 بن�شبة  االإماراتية  العامة  لال�شتثمارات 
رئي�س  حيدر،  بن  عمر  وحممد   ،%10 بن�شبة  العقارية(  تكامل  )�شركة 
م�شاهمني  جانب  اإىل   ،%7 تبلغ  م�شاهمة  وبن�شبة  البنك،  اإدارة  جمل�س 
من االأردن هم الدكتور �شالح جاد اهلل، املدير التنفيذي ملجموعة اأوربت 
بن�شبة 2.5%، والبنك التجاري االأردين بن�شبة 2%، ورئي�س جمل�س االإدارة 

)الدكتور جواد العناين( بن�شبة 2.5%، باالإ�شافة لعدد من امل�شاهمني.

وهي  واالإمارات،  االأردن  اأبعاد  �شركة  م�شاريع  العناين  الدكتور  ويتناول 

جامعة العقبة للتكنولوجيا، وم�شروع الفارابي، وم�شروع طلولة.
ويقول اأن "اأبعاد" قامت بالتعاون مع م�شتثمرين اأردنيني باإن�شاء "جامعة 
قامت  واال�شتثمار،  للتعليم  العقبة  �شركة  قبل  من  مملوكة  العقبة"، 
موقع  اتفاقية  هي  االأوىل  اتفاقيتني،  العقبة  تطوير  �شركة  مع  بالتوقيع 
اجلدوى  ودرا�شة  اجلامعة  م�شروع  تفا�شيل  تقدمي  مت  وفيها  اجلامعة، 
اجلدول  مع  امل�شروع،  بها  �شينفذ  التي  الزمنية  واملدة  واملخ�ش�شات 
البالغة  االأر�س  بيع  الثانية  االتفاقية  ت�شمنت  حني  يف  للتنفيذ،  الزمني 
م�شاحتها 500 دومن، و�شروط نقل امللكية اإىل �شركة العقبة للتعليم التي 

ت�شاهم بها "اأبعاد" بن�شبة %15.

وي�شيف اأن اجلامعة التي يتوقع اأن يبداأ التدري�س فيها يف العام اجلامعي 
ت�شم  بحيث  �شنوات،   7 خالل  الكاملة  بطاقتها  �شتعمل   2011/2010
والهند�شة،  املعلومات،  وتكنولوجيا  االأعمال،  درا�شات  هي  كليات،  عدة 

والتقنية الطبية، والتدريب.

ملف العدد
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نف�س  يف  منوذجية  مدر�شة  اإقامة  فكرة  "اأبعاد" اأدخلت  اأن  اإىل  وي�شري 
موقع اجلامعة، حيث �شتوفر املدر�شة تعليمًا متميزًا، ت�شهم بتلبية الطلب 
االقت�شادية اخلا�شة  العقبة  النموذجي يف منطقة  التعليم  على  املتوقع 

التي جذبت م�شتثمرين عربًا واأجانب من مناطق خمتلفة من العامل.

عقاريني  م�شروعني  يف  كذلك  تعمل  ال�شركة  اأن  العناين  الدكتور  ويبني 
لغايات ال�شكن يف منطقة ناعور، االأول وهو م�شروع الفارابي وامل�شتهدف 
اأ�شحاب الدخل املرتفع، والثاين وهو م�شروع طلولة واملوجه للطبقة  به 

املتو�شطة.
ويبداأ احلديث عن م�شروع الفارابي مو�شحا اأنه يبعد عن منطقة الدوار 
ال�شابع نحو 14 كيلومرتًا، وي�شم 50 فيال تقام على م�شاحة 50 األف مرت 

مربع، وي�شم مناطق خ�شراء مب�شاحات ت�شل اإىل 24 األف مرت مربع.

وي�شم امل�شروع – بح�شب رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة – 5 مناذج من 
اأر�س متباينة امل�شاحة، موؤكدا اأن  الفلل، مب�شاحات خمتلفة وعلى قطع 
مل�شتوى  مواكبة  امل�شروع  يف  الت�شطيبات  تكون  اأن  على  "اأبعاد" حتر�س 
ال�شركة  ا�شم  تعك�س  التي  والثقة  وامل�شداقية  املعيارية  الت�شاميم 

وامل�شتثمرين فيها. 

ويقول اأن النموذج االأول منها مقام على اأر�س م�شاحتها 1.2 األف مرت 

مربع، ومب�شاحة بناء تقّدر بحوايل 914 مرتا مربعا موزعة على طابقني، 
وروف وت�شوية.

مرت  األف   1.1 م�شاحتها  اأر�س  على  مقام  الثاين  النموذج  اأن  وي�شيف 
تبلغ 768 مرتا مربعا موزعة على طابقني، وروف  بناء  مربع، مب�شاحة 
اأر�س م�شاحتها 800  وت�شوية، يف حني �شتقام فلل النموذج الثالث على 
اإىل نحو 654 مرتا مربعا موزعة على  بناء ت�شل  مرت مربع، ومب�شاحة 

طابقني، وروف وت�شوية.

ويبني اأن النموذجني الرابع واخلام�س للفلل مقامة وفق النظام املتال�شق 
مع فيال اأخرى على قطعة اأر�س واحدة م�شاحتها 950 مرتا مربعا، حيث 
للنموذج  بالن�شبة  البناء فيهما ما بني 516 مرتًا مربعًا  ترتاوح م�شاحة 
يف  فيال  كل  احتواء  مع  اخلام�س،  للنموذج  مربعًا  مرتًا  و522  الرابع، 

النموذجني على طابقني وروف وت�شوية وحديقة.

طلولة،  م�شروع  – فهو  العناين  الدكتور  – بح�شب  الثاين  امل�شروع  اأما 
املقام يف منطقة ناعور كذلك، على اأر�س م�شاحتها 67 األف مرت مربع، 
فيال   213 وي�شم  منها،  مربع  مرت  األف   36 اخل�شراء  امل�شاحة  ت�شكل 

بثالثة مناذج، متباينة امل�شاحة، موزعة على طابقني وروف.

فيها 335  البناء  ي�شم 17 فيال، م�شاحة  االأول  النموذج  اأن  اإىل  وي�شري 
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تبلغ  بناء  الثاين 84 فيال مب�شاحة  النموذج  مرتا مربعا، يف حني ي�شم 
اأمتار مربعة، ومنوذج ثالث ي�شم 112 فيال، تبلغ م�شاحة ن�شفها   210

210 اأمتار، فيما تبلغ م�شاحة البناء يف الن�شف الثاين منها 200 مرت.

ويوؤكد كذلك اأنه �شيتم مراعاة تنفيذ امل�شروع مبوا�شفات عالية، �شواء من 
حيث املن�شاأ اخلر�شاين اأو الت�شطبيات الداخلية واخلارجية، والتمديدات 

العامة، لتوفري كافة و�شائل الراحة للراغبني يف متّلك فلل يف امل�شروع.

ورغم االأزمة املالية العاملية، واآثارها على خمتلف القطاعات االقت�شادية، 
اإال اأن الدكتور جواد العناين، يوؤكد اأن ال�شركة مهتمة بتو�شعة ا�شتثماراتها 

�شمن خطتها امل�شتقبلية.
وال�شحية  ال�شياحية  بامل�شاريع  اهتمام  لديها  "اأبعاد"  اأن  ويو�شح 
اآخر يف  اأن تتخذ بعدا  ال�شياحية يجب  امل�شاريع  اأن  وال�شناعية، موؤكدا 

االأردن، بتطوير م�شاريع كبرية بدال من امل�شاريع املقامة ب�شكل فردي.

البحر  املناطق املطلة على  تتطلع لالجتاه نحو  ال�شركة  اأن  ويك�شف عن 
دون  اململكة،  �شمال  اأو  اخلا�شة،  االقت�شادية  العقبة  منطقة  اأو  امليت، 

ال�شياحي املحتمل، الذي  التفا�شيل، عن هذا امل�شروع  تقدمي مزيد من 
ومالعب  ريفي  وناد  ريا�شية  ومالعب  و�شقق  و�شاليهات  فلل  �شي�شم 
واأماكن ترفيه، ومراف تعليمية  جولف ومركز ت�شّوق، وفنادق ومطاعم 

على �شكل كلية للفندقة، وبكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار دوالر.

فهي  م�شتقبال،  لتنفيذها  ال�شركة  تتطلع  التي  ال�شحية  امل�شاريع  اأما 
بح�شب رئي�س جمل�س االإدارة، تتمثل باإقامة م�شت�شفى خارج عمان، يوفر 
االأ�شا�شية يف مناطق حتتاج ملثل هذه اخلدمات، ال  ال�شحية  اخلدمات 
�شّيما املناطق باجتاه طريق املطار، التي حتتاج لهذه اخلدمات يف ظل 

وجود م�شاريع اإ�شكانية متعددة هناك.

وي�شري اإىل اأن "اأبعاد" لديها تفكري باإقامة م�شاريع �شناعية بعد االنتهاء 
من تنفيذ "ال�شياحية" و"ال�شحية"، وفق خطة تقوم على اال�شتفادة من 
فكرة اإقامة املناطق ال�شناعية �شمن املناطق التنموية التي اأطلقت يف 

املفرق واربد، وفق روؤية جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني.

ملف العدد
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تثري االزمة املالية التي اجتاحت الواليات املتحدة االأمريكية، وتاأثرت بها اأ�شواق 
العامل يف اأوروبا ورو�شيا و�شرق اآ�شيا وال�شرق العربي، الكثري من الق�شايا على 

امل�شتوى الدويل وعلى امل�شتوى الوطني.

اأي  اأهم هذه الق�شايا بالن�شبة للدول النامية التي حتاول النهو�س هي:  ولعل 
اقت�شاد تريد؟

وبطبيعة احلال فاإن االأمر ال يتعلق باجلانب االإيديولوجي، ولكن باجلانب العملي 
التطبيقي، اإذ اأن الكثري من الدول النامية، ورمبا نحن منها، وقع حتت وهم 

اإمكانية النهو�س والتقدم واملنعة االقت�شادية، من خالل

وال�شريفة  التمويل  �شناعة  على  يعتمد  اقت�شاد  اأي  والعقار،  املال  اقت�شاد   
واالجتار بالعقار، وهو ما جنده ظاهرا بقوة يف بع�س املراكز املالية.

واحلكومات  وال�شناديق،  واملوؤ�ش�شات  لالأفراد  مغريا  التوجه  هذا  اأ�شبح  وقد 
لبناء ثروة مالية كبرية خالل فرتة زمنية ق�شرية، وقد �شاعد على هذا االجتاه 

ثالثة عوامل رئي�شية.

االأول: النظام املايل العاملي العوملي بكل ما فيه من �شراكات وت�شابك بيوت املال، 
والبنوك والبور�شات واأدوات التمويل املختلفة، مما جعل املال و�شناعة املال تربز 

بقوة ك�شيء قائم بذاته.
الثاين: وجود فوائ�س مالية �شخمة نتيجة ارتفاع اأ�شعار البرتول واملواد االأخرى، 
ت�شويق  على  وقدرتها  ال�شناعية،  للدول  الهائلة  االإنتاجية  لالإمكانات  ونتيجة 

اأخذت  الفوائ�س  وهذه  املمكنة،  الت�شهيالت  بكل  العامل  اأ�شواق  يف  منتجاتها 
يف الرتاكم من جهة، والبحث عن فر�س ا�شتثمارية �شريعة وم�شمونة، وقليلة 
املال  اأعطى عمليات  اأخرى، وهذا  الدخول واخلروج من جهة  املتاعب و�شهلة 

والعقار فر�شا مغرية للغاية.

يف  كانت  �شواء  احلديثة،  االإنتاجية  امل�شاريع  تتطلبها  التي  اجلهود  الثالث: 
اخلدمات  اأو  الطاقة  اأو  التكنولوجيا،  عالية  الزراعة  اأو  املتقدمة  ال�شناعات 
الكربى، والفرتات الزمنية الطويلة املرتبطة بها، االأمر الذي يعد مغريا واأحيانا 

ممكنا للم�شتثمرين اجلدد.

ومع هذا ال بد من القول باأن تطور املراحل االقت�شادية لدى الدول ال�شناعية، 
جتري قراءته، بتاأثري االإعالم املايل التجاري، بطريقة خاطئة، مما اأدى اإىل 
ت�شكيل �شور م�شّوهة اأو غائمة لدى الدول النامية حول ما يجري هناك، وتراءى 
للكثريين من ال�شيا�شيني واالقت�شاديني واالإعالميني، اأن املرحلة االقت�شادية 

التي ي�شلها املجتمع املتقّدم، تلغي املراحل ال�شابقة وحتل حمّلها.

وبالتايل، حني نتحدث عن "املال" يف االقت�شاد العاملي، يرتاءى للبع�س اأنه ميكن 
اأن نقيم اقت�شادنا الوطني على اأ�شا�س التعامل باملال باعتباره �شلعة، وباعتباره 
�شناعة، وقادرًا على حت�شيل املال مبا�شرة دون الدخول يف العمليات االإنتاجية 

التقليدية كالزراعة وال�شناعة والتجارة والتكنولوجيا واخلدمات.

اإىل %70  ت�شل  ويجدونها  ال�شناعية  الدول  اإىل اخلدمات يف  ينظرون  وحني 
من الناجت املحلي االإجمايل وت�شاوي بالن�شبة للواليات املتحدة االأمريكية مثال 
ما يقارب من 10 اآالف مليار دوالر، ويف اأوروبا ما يقارب من 6.5 اآالف مليار 

اقت�ضـــاد املـال والعقــار.. اأو اقت�ضاد الإنتاج؟

اإن اجلـــــزء املايل هو قمـــــة 
الهـــــــــرم القت�ضـــــادي، 

وهــــو الزيــــــت الذي يتخلل 
كل اأجزاء اقت�ضــــاد، ليجعله 

قابــــال للحركــــــة والنطـــــالق

حتليــــــل اقت�شـــــادي

بقلم: الدكتور اإبراهيم بدران
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اإىل ما يقرب من 265 مليار دوالر، يقولون ملاذا ال  دوالر، ويف �شوي�شرا ت�شل 
خلف  والرك�س  واالإرهاق  التعب  من  بدال  خدمات؟  اقت�شاد  اقت�شادنا  يكون 

ال�شناعة والزراعة وغريها!!

وحني ظهرت تكنولوجيا املعلومات فاإن البع�س دعونا الأن نركز على تكنولوجيا 
املعلومات ونن�شئ اقت�شاد تكنولوجيا املعلومات.

وهذا بطبيعة احلال وهم تقع فيه الدول، واإن كان من حق االأفراد اأن يختاروا 
املجال الذي يريدونه يف تنمية ثرواتهم، وهنا ي�شبح دور الدولة بالغ االأهمية 
يف ت�شجيع االأفراد واملوؤ�ش�شات على اال�شتثمار يف امل�شاريع االإنتاجية ال�شلعية 
واخلدمية من زراعة و�شناعة وغريها، الأن االقت�شاد الذي ال يقوم على قواعد 

اإنتاجية كبرية ورا�شخة ومتنامية يكون عر�شة لل�شقوط عند كل زهرة.

اأزمة مالية واإع�شار  اإن ما يجري يف الواليات املتحدة، هو بالدرجة االأوىل، 
االأمريكية  امل�شتوردات  الأن حجم  اأخرى،  ودول  اأوروبا  به  تاأثرت  هائل،  مايل 
هائل جدا، وي�شل اإىل 1732 مليار دوالر، ولكن القواعد االإنتاجية يف ال�شناعة 
والزراعة والتكنولوجيا واخلدمات االأمريكية، ال زالت قائمة وم�شتقرة، فيما 

تبلغ ال�شادرات االأمريكية 907 مليار دوالر.

اإن اجلزء املايل هو قمة الهرم االقت�شادي، وهو الزيت الذي يتخلل كل اأجزاء 
اقت�شاد، ليجعله قابال للحركة واالنطالق، ومن هنا، فاإن خطة االإنقاذ التي 
اأقرها الكونغر�س االأمريكي بـ 700 مليار دوالر، هي خطة مالية واإنقاذ مايل، 

حتى ال يتحّول االإع�شار من مايل اإىل اقت�شادي.

كانت  احلديث،  واخلدمي  ال�شلعي  االإنتاج  يف  قوة  اأكرث  الدولة  كانت  وكلما 
اأ�شرع، وهذا يعني اأن  قدرتها على جتاوز االأزمة اأكرب، وفر�شتها يف اخلروج 

على الدول النامية اأن ت�شتفيد من جتربة االأزمة احلالية يف االإطار التايل:

اأوال: عدم االن�شياق وراء اإغراءات وجاذبية وعموالت اقت�شاد املال والعقار، الأنه 
اقت�شاد ه�س للغاية وت�شعب ال�شيطرة عليه.

فهي  االإنتاجية،  امل�شاريع  نحو  املمكنة  الو�شائل  وبكل  اال�شتثمار  توجيه  ثانيا: 
الركيزة االأ�شا�شية الأي اقت�شاد قوي، فاالإنتاج ال�شناعي للفرد يف �شوي�شرا )اأم 
املال وامل�شارف( ي�شل اإىل 13 األف دوالر �شنويا، واالإنتاج الزراعي 502 دوالر 
�شنويا، مقابل 435 دوالرًا لالإنتاج ال�شناعي، و181 دوالرًا للزراعي يف بلد كبري 

مثل م�شر.

ثالثا: اإن الثقة املفرطة يف النظام امل�شريف واملايل املحلي والدويل، والتي ال تقبل 
النقد اأو الفكر اجلديد، اأو الت�شحيح اأو التطوير غري مربرة، وينبغي التعامل 
مع االقت�شاد واملال، من منطلق احلاجة اإىل كل االأفكار واالإبداعات ولي�س من 

منطلق اأن كل �شيء معروف لدى االإدارة.

رابعا: اإن اال�شتثمار اخلارجي غري املتوازن يف اأ�شواق املال وم�شتقاتها املختلفة، 
اأن  يحمل خطورة كبرية على االقت�شادات الوطنية وخا�شة ال�شغرية، ويكفي 
نذكر هنا اأن ما يزيد عن 80% من اأموال قرو�س الرهن العقاري يف اأمريكا هي 

اأموال وافدة من اأوروبا وال�شرق االأو�شط و�شرق اآ�شيا.

والعلم  )بالعقل  احلكومة  تدخل  عدم  يعني  ال  احلر  االقت�شاد  اإن  خام�شا: 
واخلربة( يف ت�شحيح م�شارات املوؤ�ش�شات الكربى، مبا فيها البنوك اخلا�شة ومبا 

فيها رواتب وامتيازات املدراء، وبغ�س النظر عن االأرباح التي يعلنون حتقيقها

وال�شفافية  املرونة  اإطار من  الوطنية يف  والرثوات  املنتجات  اإن حماية  �شاد�شا: 
ال�شمانة  العاملي( هو  النظام  املتوا�شل )ولي�س جمرد االن�شياق يف  والت�شحيح 

احلقيقية لـ "�شالمة" االقت�شاد واخلروج من االأزمات ورفاهية املجتمع.

اقت�ضـــاد املـال والعقــار.. اأو اقت�ضاد الإنتاج؟
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وجهـــــــــة نظــــــــر

بقلــم: ح�شيـن ن�شـوان
االقت�شاد  اإن  زكريا  فريد  د.  هندي  اأ�شل  من  االمريكي  املفكر  يقول 
وال�شيا�شة يلعبان دورًا يف التحوالت العاملية ب�شكل اأكرب من الثقافة، التي 

عدها يف املرتبة الثالثة .

وهو يتفق مع منظري االقت�شاد الكال�شيكيني على اختالف اجتاهاتهم 
الراأ�شمالية واال�شرتاكية، يف منحه لالقت�شاد املرتبة االأوىل يف التحوالت 
الكربى، ويختلف معهم يف اإيالء ال�شيا�شة دورًا بارزًا، ذلك اأن �شابقيه 

عدوًا ال�شيا�شة من العوامل التابعة، ولي�شت االأ�شا�شية.

املهم اأن و�شعه للثقافة يف املرتبة الثالثة بعد ال�شيا�شة ي�شري اىل التعامل 
مع الظاهرة الثقافية من منظور �شطحي ينطلق من التعامل مع النتائج 
دون قراءة االأ�شباب، ودون النظر اىل الثقافة بو�شفها جمموعة من القيم 

املحكومة مبنظومة تت�شل بالفكر الذي يحرك االقت�شاد وال�شيا�شة.
�شلعة  بو�شفها  اإليها  ينظر  التي  الظاهرة  ت�شليع  من  ينطلق  خلل  وهو 
اإليه  ي�شتند  الذي  الفكر  اأن  وميكانزماته، مبعنى  ال�شوق  باإيقاع  تتحرك 
زكريا ينطلق من ثقافة تعظم ح�شور العر�س والطلب، وترد كل الظواهر 

االإن�شانية اىل جذر االقت�شاد.

الثقايف جلهة  ال�شوق والفعل  اأن ثمة فرقًا، بل فريقًا بني حركة  والواقع 
املجال الزمني، واحليوي والب�شري، وبينت الدرا�شات اأن للن�شاط الثقايف 

مثريات ودوافع ال تت�شل باآلية ال�شوق، واإن كانت تبدو كذلك.

تزداد  والثقايف  الفني  الطابع  ذات  الن�شاطات  اأن  الدرا�شات  واأكدت 
بعافيته  يت�شل  ومبا  االإن�شان،  بوجود  تت�شل  التي  االأحداث  مع  حيويتها 
وطماأنينته اأو بروز ما يهدد هذا الوجود، وبكيفية ما ، فاإن الن�شاط اإن 
كان يبدو اقت�شاديا، اأو مرتبطا بال�شوق، اإال اأنه يخالفه متاما، حيث اأن 
واخل�شارة،  والربح  والطلب،  والعر�س  باحلاجة  حمكوما  يكون  ال�شوق 
بينما الظاهرة الثقافية تندى عن قاعدة وجودية وفل�شفية كما ف�شرها 
اأداة االإن�شان للدفاع عن حياته، واآلية ملقاومة املوت  باأنها  ارن�س في�شر: 
اخللود  رغبة  اىل  ي�شري  مبا  الوجودي  بالتحدي  ترتبط  فهي  والغياب، 

والنف�شية  البيولوجية  احلاجات  توفري  معها  وتكون  الفناء،  ومقاومة 
تت�شل  حاجة  وهي  الثقافية،  املنظومة  ل�شبكة  مت�شمنة  واالجتماعية 

بالوجدان اجلمعي لالأفراد.

رمبا تكون احداث غزة االأخرية من اكرث ال�شواهد اقناعا ، واثبتت خطل 
تلك املقولة، حيث عانت االأ�شواق من اجلمود والك�شاد والقلق، بينما 
دبت �شرايني احلياة يف غالبية حقول الثقافة و�شنوف الفنون، وجتلى 
للمتابع اأن الن�شاط الذي دفع يف االإبداع روحه ينطلق من اح�شا�س ال 
يت�شل بالعر�س والطلب، اأو احلاجة البيولوجية، ومل يكن دافعه ا�شباع 
احلاجات االأ�شا�شية اأو الثانوية، واإمنا كان ينطلق من ال�شعور بالدفاع 
عن فكرة احلياة وهو يراها تهدر على �شا�شات الف�شائيات، ويت�شدى 
للموت الذي ميالأ االر�شني، املوت الذي يتمثله جمعيا ويذكره بالفناء ، 
ومن هنا ميكن تف�شري االإيقاع البطئ واجلمود الذي القى بظالله على 

االأ�شواق، ون�شط ظاهرة الثقافة .

اإن االمثلة التي �شاقها املفكر االأمريكي من خالل ا�شتنتاجات للتحوالت 
التي اعقبت احلرب العاملية االأوىل والثانية، واحلروب القرو�شطية مل 
قي�شت مبقاربات  التي  النتائج  عند  وقفت  بل  االأ�شباب،  اأم�شكت  تكن 
تهيمن  التي  ال�شوق  قوانني  من  مقوالته  غالبية  يجرتح  الذي  الراهن 
عليها النظريات الراأ�شمالية املعا�شرة، التي مل تعد تلتفت اىل ايقاع 

النب�س االإن�شاين يف توج�شه واأحالمه وتخوفاته واآماله.

من هنا فاإن الت�شنيف الذي اجرتحه د. زكريا ميكن اأن يقبل على وجه 
و�شداده  واقعيته  اأن  اال  االأكادميي،  الدر�س  البحثي الغرا�س  الرتتيب 

وتاريخيته حتتاج اإىل كثري من الدالئل.

والدليل على ذلك اأن �شركات االإعالن الكربى وو�شائل االعالم، تلجاأ 
الفرد لقبول منتجها، دون احلاجة لدرا�شة حاجاته  اىل تغيري ثقافة 

املختلفة.

huna58@yahoo.com

اإنعكا�شــــات الأحـــداث 
وتاأثيـــرها علــــى

اأولـــــــويــات ال�شـــــــوق



�ضركة الإطاللة لالإ�ضت�ضارات الهند�ضية )بانوراما(..
 عقـــــد ون�ضــــف مـــــن التطــــــّور

45% مــــن جممـــــل اأعمــــال املكاتـــــب الهند�شيـــــة 
ال�شت�شاريـــــــــة الأردنيــــــــة هــــــي ت�شديــــــــريــة

ا�شتثمــــــار مميــــــــز

www.panorama-architect.com
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الهند�شية  الت�شاميم  يف  متخ�ش�شة  ك�شركة   1994 عام  يف  تاأ�ش�شت 
واإجراءات الدرا�شات والبحوث، تتطّلع لالرتقاء ملرتبة متقدمة يف ال�شوق.

ال�شركة  واقع  "االإطاللة"  عام  مدير  يتناول  "الن�شامى"  لـ  حديثه  يف 
وتطلعاتها امل�شتقبلية، ونظرته اإىل �شوق العقار يف االأردن يف ظل االأزمة 

املالية العاملية.

يقول املهند�س غو�شه اأن �شركة االإطاللة تاأ�ش�شت عام 1994، فيما تخت�س 

�شمن جماالت عملها يف الت�شميم املعماري واالإن�شائي والكهروميكانيكي، 
والتخطيط احل�شري  والت�شميم  الداخلي،  والت�شميم  امل�شاريع،  واإدارة 

وتن�شيق املواقع، والهند�شة القيمية، والدرا�شات واالأبحاث.

وي�شيف اأن ال�شركة اليوم، وبعد 15 عاما من تاأ�شي�شها متكنت من تطوير 
نف�شها، حتى باتت �شركة ا�شت�شارية م�شنفة لدى نقابة املهند�شني ودائرة 
العطاءات احلكومية، ك�شركة �شمن املرتبة االأوىل، بف�شل جمموعة من 
"اأ�شرار النجاح"، بح�شب و�شفه، متّثلت يف امل�شداقية، وتقدمي اخلدمة 

غو�شه: الأردن مركز مهم لت�شدير اخلدمات الهند�شية يف املنطقة

ا�شتثمــــار مميـــــز

�ضركة الإطاللة لال�ضت�ضارات الهند�ضية )بانوراما( .. 
عقــــــد ون�ضــــف مــــن التطـــــّور
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45% من جممل اأعمال املكاتب الهند�شية ال�شت�شارية الأردنية هي ت�شديرية
والفنية،  الهند�شية  الكفاءات  وا�شتقطاب  �شورها،  باأف�شل  الهند�شية 

وا�شتخدام اآخر التكنولوجيا احلديثة.

جمموعة  يديرون  وفني،  ومهند�شة  مهند�شا   45 ي�شم  كادرها  اأن  ويبني 
اأعمال ال�شركة يف اأ�شواق االأردن و�شوريا والعراق وال�شعودية.

وب�شاأن املبادئ الرئي�شية التي مّكنت "االإطاللة" لالنطالق يف اأفق النجاح، 
يقول املهند�س غو�شه اأن الفكر املعماري يلعب دورا اأ�شا�شيا يف اال�شتثمار 
العقاري، حيث يكون للمعماري مهمة ترجمة االأفكار واملبادئ الهند�شية 
من روؤو�س اأقالم وتوجهات اإىل عنا�شر هند�شية وفراغات معماري تلبي 
احتياجات امللتقى �شمن منظومة متكاملة، مو�شحا اأن ال�شركة تعمل وفق 
هذه املنظومة بدءا من درا�شة احتياجات ال�شوق والفئة امل�شتهدفة والفكر 
اأو الر�شالة املعمارية �شمن منظومة البيئة العمرانية املحيطة،  املعماري 

اإذ اأن الت�شميم الهند�شي لي�س جمرد فن م�شمت بل هو ر�شالة اإن�شانية 
ح�شرية.

وعن الطراز املعماري ال�شائد يف االأردن، يو�شح اأن عمان لها طابع مميز 
ارتفاع  يحدد  الذي  االأبنية  نظام  ووجود  احلجر  مادة  ا�شتخدام  ب�شبب 
االأبنية باأربعة طوابق، اإ�شافة اإىل الطبيعة اجلبلية املميزة للمدينة، مما 
جعل ملدينة عمان �شخ�شية متميزة حتاكي االأبعاد االإن�شائية واالجتماعية 

واالقت�شادية لالإن�شان واملواطن االأردين.

ويقول اأن ت�شميم املنازل بات يعتمد ب�شكل اأكرب على التقنية احلديثة اأكرث 
من اعتماده على العمارة البيئية، وذلك الأ�شباب منها التو�شع العمراين 
ووجود تقنيات ت�شاعد على اإيجاد البيئة املناخية املنا�شبة لالإ�شكان، حيث 
املحدد  البيئة هي  اأن جنعل  العادية  ال�شكنية  امل�شاريع  ن�شتطيع �شمن  ال 

االأ�شا�شي.
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وي�شيف املهند�س غو�شة اأنه وب�شكل عام، فاإن م�شاكن مدينة عمان لها 
خ�شو�شية من�شجمة مع البيئة من حيث ا�شتخدام مواد العزل واالرتفاع 
ون�شبة ال�شبابيك اإىل الواجهات، وحتت منط عام هو منط حو�س البحر 

االأبي�س املتو�شط.

يف  غو�شه  املهند�س  عمد  فقد  االأخرية،  االآونة  ويف  اأنه  اأن  اإىل  وي�شري 
امل�شاريع التي قام بت�شميمها اإىل االأخذ بعني االعتبار احللول البيئية 
املدينة  تخطيط  اأ�شا�شي يف  الأنها عن�شر  امل�شتدامة  التنمية  ومو�شوع 

احلديثة.
ويتحدث مدير عام "االإطاللة" عن البناء العمودي يف االأردين، بالقول 
اأن هذا النمط من البناء حمدود يف اململكة، حيث تتمّيز مثال مدينة 
عمان باأن املباين فيها ال تزيد عن اأربعة طوابق، داعيا اإىل احلفاظ على 

هذه اخل�شو�شية، وم�شيدا بوجود املخطط ال�شمويل الذي مت فيه حتديد 
مناطق لالأبنية املرتفعة، ومنح امل�شممني وامل�شتثمرين حرية الت�شميم.

ويوؤكد اأن االأردن مركزا مهما لت�شدير اخلدمات الهند�شية يف املنطقة، 
حيث ت�شّكل هذه الن�شبة 45% من اإجمايل اأعمال املكاتب اال�شت�شارية 
االأردنية، حيث اأن �شمعة املكاتب وكفاءتها جعلها مركزا مهما يف العمل 

اال�شت�شاري العربي �شواء اخلليجية اأو املنطقة املجاورة اأو اأفريقيا.

وي�شري اإىل اأن خريجي اجلامعات االأردنية ذوو كفاءة عالية، وموؤهلون 
واخلطط  االأكادميية  الربامج  ب�شبب  وذلك  املحلي،  ال�شوق  يف  للعمل 
بالتعاون مع  تقييما دائما وم�شتمرا  التي جتري  للجامعات،  الدرا�شية 

القطاع اخلا�س ونقابة املهند�شني.

م�شاريــــــع ال�شركــــــة تنت�شـــر يف العــــــراق وال�شعوديــــــة و�شوريــــا 
اإلـــــــى جانـــــب ال�شــــــوق املحلــــــي

ا�شتثمــــار مميـــــز
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اللجان امل�شرتكة ما بني القطاع االأكادميي  اإىل وجود العديد من  ويلفت 
التي تعترب  االأردنيني،  والقطاع اال�شت�شاري حتت مظلة نقابة املهند�شني 

االإطار املو�شع ملمار�شة املهنة باالأردن.

ويتناول املهند�س غو�شه اأثر االأزمة املالية العاملية على القطاع اال�شت�شاري 
منظومة  من  متكاملة  حلقة  هو  القطاع  هذا  عمل  اأن  موؤكدا  الهند�شي، 

التطوير العقاري.

ولكّنه يدعو لال�شتفادة من هذه املرحلة بعملية التقييم، حيث اأن هذا القطاع 
قد ت�شخم واأ�شبح يدار من قبل بع�س ال�شركات بطريقة المنهجية وغري 
مبني على درا�شات علمية.ويقول اأن هذه الفرتة جيدة لـ "اإعادة التقييم" 

واإعادة القطاع اإىل م�شاره ال�شحيح �شمن منهجية علمية تواكب متطلبات 
ال�شوق واحلاجة اال�شتثمارية.

اأن  والركود االقت�شادي، متوقعا  النمو  تقع �شمن حلقة  االأزمة  اأن  ويبني 
ت�شتمر االأزمة ب�شورتها املت�شائمة حتى الربع الثالث من العام احلايل، ثم 

تبداأ بالتح�شن التدريجي املبني على اأ�ش�س مهنية بنهاية العام.

وي�شري اإىل اأن االقت�شاد االأردين �شيتاأثر حتما باالأزمة املالية التي �شهدتها 
معظم دول العامل، ولكن بدرجة حمدودة، ب�شبب العديد من ال�شوابط يف 

االأردن التي حتكم النظام امل�شريف ومتويل العقارات والقرو�س.

الفر�س  زيادة  لالأردن، من خالل  اإيجابيا  يكون  قد  االأثر  اأن  اإىل  ويلفت 
اال�شتثمارية العربية يف االأردن، من حيث ا�شتقرار اأ�شعار العقارات ووجود 
بيئة مالية منا�شبة من حيث ال�شمانات املالية والنظام امل�شريف املحافظ، 
ف�شال عن اأن هبوط اأ�شعار النفط اأدى اإىل انخفا�س اأ�شعار املواد اخلام من 

احلديد واال�شمنت واالأملنيوم والنقل مما �شيقود لرتاجع كلف البناء.

وعن التطلعات امل�شتقبلية ل�شركة االإطاللة، يقول مديرها العام اأن ال�شركة 
تتطلع لفتح اأ�شواق خارجية اإ�شافية، اإىل جانب اأ�شواق العراق وال�شعودية 

و�شوريا التي تعمل فيها االآن.
ويبني اأنها تتطلع كذلك لفتح جماالت هند�شية جديدة وخا�شة يف جمال 

املميزة  اخلدمة  ونوعية  م�شداقية  على  املحافظة  مع  التحتية،  البنية 
التي تقدمها ال�شركة، م�شريا اإىل اأن اأهم امل�شاريع التي مت تنفيذها من 
العامني االأخريين تتمثل يف م�شت�شفى فاروق يف منطقة  ال�شركة يف  قبل 
ال�شليمانية/العراق، وجامعة قا�شيون/�شوريا، ومنتجع �شاحل اجلزيرة/
الفرن�شية،   AS �شركة   مع  بالتعاون  العقبة  فلل  م�شاريع  امليت،  البحر 

اإ�شافة اإىل العديد من امل�شاريع اال�شتثمارية العقارية املتعددة اال�شتعمال.
وبني م. غو�شة اأن عمل ال�شركة متميز يف ت�شميم اجلامعات، امل�شت�شفيات، 
واملجمعات  ال�شياحية،  والفنادق  املنتجعات  البنوك،  ال�شكنية،  ال�شواحي 
احلرمني  خادم  مدينة  يف  كرمي  �شكن  م�شروع  اىل  باال�شافة  التجارية، 
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ال�شريفني حيث مت ت�شميم حوايل 2000 وحدة �شكنية �شمن هذا امل�شروع.

واأن مبادرة �شكن كرمي لعي�س كرمي والتي اأطلقها �شاحب اجلاللة امللك عبد 
اهلل الثاين الإيجاد ال�شكن املالئم واملنا�شب للمواطن االأردين كانت خلطة 
مميزة يف التخطيط االإ�شكاين من حيث التفاعل وامل�شاركة بني القطاعني 
العام واخلا�س وذلك ان القطاع العام يف فرتة معينة قد ان�شحب من عملية 
االإنتاج ال�شكني ولكن من خالل هذه املبادرة عاد له دور جديد يف تاأمني 
ال�شكن املالئم لذوي الدخل املحدود وهو مطلب اأ�شا�شي يف حياة املواطن 

من حيث �شبكة االأمان االجتماعي له.

ال�شركة  اأن  الهند�شية  لال�شت�شارات  اإطاللة  �شركة  عام  مدير  ويقول 

م�شروع خادم احلرمني  على  واالإ�شراف  املخططات  باأعداد  قامت  قد 
ال�شريفني بالزرقاء والذي �شيتم اجناز 2000 وحدة �شكنية منه �شمن 

اأعمال املرحلة االأوىل.

وقد مت االعتماد على املالئمة بني املتطلبات الوظيفية والنواحي احلالية 
جنبا اإىل جنب الهند�شة القيمية واجلوانب االقت�شادية وذلك ان اإيجاد 
معادلة ت�شمن ال�شكن املالئم مبا حتتويه من جوانب جتميلية وت�شكيلية 
وهند�شية واقت�شادية هي معادلة بحاجة اإىل ت�شافر جهود جميع القطاعات 

العاملة يف قطاع االإ�شكان.

ا�شتثمــــار مميـــــز

م�شـــــروع �شكـــــن كريــــم لعيــــــ�ش كريــــم اإجنــــــاز نفتخــــر بــــــه









32

م�شــــــــروع العـــــــدد

مدائـــن النــــور لال�ضتثمــار والتطويــــر العقـــــاري
قــــــادرة علـــــــى جتـــــاوز  تداعيــــــات الأزمــــــة

عرمــو�س: احلكومة مدعـــوة لدرا�ضة و�ضع 
�ضركات العقار ورفــــع وتيـــــــرة ن�ضاطـــها

تنفيذ  يف  العقاري  والتطوير  لال�شتثمار  النور  مدائن  �شركة  مت�شي 
الوطني  االقت�شاد  على  العاملية  املالية  االأزمة  تاأثريات  رغم  م�شاريعها 

ككل، وقطاع العقار حتديدا.

كمال  العام  ومديرها  عرمو�س،  اأحمد  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  ولرئي�س 
وواقع  العقار،  قطاع  على  االأزمة  تاأثريات  حول  نظر  وجهة  العواملة 

ال�شركة يف ظل هذه التداعيات.

ويوؤكد عرمو�س والعواملة يف حديثهما لـ "الن�شامى" قدرة ال�شركة على 
جتاوز تداعيات االأزمة العاملية، ب�شبب عدم مغاالة ال�شركة يف م�شاريعها، 
اأكدا  لكنهما  ال�شابق،  يف  منها   %38-%30 بني  ما  ت�شويق  يف  وجناحها 
اأهمية درا�شة احلكومة لواقع ال�شركات يف القطاع، الذي يدور يف فلكه 

50 قطاعا اآخر ح�شب و�شفهما.

والتطوير  لال�شتثمار  النور  مدائن  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ويقول 
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العقاري اأحمد عرمو�س اأن االأزمة االقت�شادية التي مير بها العامل، اأثرت 
على قطاع العقار يف خمتلف اأنحاء العامل بن�شب متفاوتة.

كان  ولكن  حمدودا،  يكن  مل  االأردين  ال�شوق  على  التاأثري  اأن  وي�شيف 
بدرجة اأقل مما هو حا�شل يف دول جماورة، حيث ت�شخم هناك باأحجام 

تفوق القدرة اال�شتيعابية لتلك االأ�شواق.

ويعود  املواقع،  خمتلف  يف  امل�شاريع  تنفيذ  يف  تباطوؤًا  هناك  اأن  ويبني 
ال�شبب اإىل ت�شدد القطاع امل�شريف االأردن يف منح الت�شهيالت للمطّورين 
العقاريني، حتت اإدعاء اأن حمافظ هذه البنوك قد و�شلت اإىل ال�شقوف 
العليا )البالغة 20% تقريبا من حجم الت�شهيالت( يف جمال الت�شهيالت 

العقارية.

لتخفيف  ال�شقوف،  هذه  حجم  برفع  املركزي  البنك  عرمو�س  ويطالب 
اآثار االأزمة املالية العاملية ولتحريك القطاع العقاري، الذي يدور بفلكه 
اأكرث من 50 قطاعًا اآخر، االأمر الذي ينعك�س �شلبا على عجلة االقت�شاد 

املحلي وت�شغيل االأيدي العاملة.

وطنية  اإ�شرتاتيجية  �شمن  ال�شركات  و�شع  لدرا�شة  احلكومة  ويدعو 
للمحافظة على وترية العمل يف القطاع.

ويوؤكد اأهمية درا�شة حالة جميع ال�شركات، واأن ال تقت�شر على �شركات 
امل�شوؤولية  ذات  اأو  اخلا�شة  امل�شاهمة  ال�شركات  دون  عامة  م�شاهمة 
اإداري،  اأو  مايل  ع�شر  من  تعاين  ال  ال�شركات  هذه  اأن  حيث  املحدودة، 
ولكن تعاين من عدم قيام اجلهاز امل�شريف االأردين بتقدمي الت�شهيالت 

الالزمة لها ال�شتكمال م�شاريعها.

على  عرمو�س  نظر  وجهة  مع  العواملة  كمال  ال�شركة  عام  مدير  ويتفق 
اأن �شوق العقار يف و�شعه احلايل يف حالة حذر وي�شهد حالة ت�شحيح، 
موؤكدا اأن ال�شوق لن ي�شهد اأي ن�شاط ما مل يقوم اجلهاز امل�شريف بدعم 

املطّورين وامل�شرتين.

العواملـــة: حــذر يف �ضوق العقار 
وم�ضاريعنـا فــي العبدلـي والعقبة 
والزرقاء قيد التنفيذ ح�ضب اخلطة 
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امل�شريف وعدم دعم احلكومة  اأنه يف حالة عدم حتّرك اجلهاز  ويقول 
للقطاع اخلا�س من خمتلف ال�شركات، ف�شي�شهد ال�شوق اإيقافا اأو تاأجيال 

للعمل واالإجناز.

وحول تاأثر م�شاريع �شركة مدائن النور ودرجة تاأثرها يف االأزمة، يوؤكد 
اأن ال�شركة ما�شية يف تنفيذ هذه امل�شاريع وفق اخلطة املر�شومة، وبدون 
اأي تاأخري، حيث تقوم بتنفيذ م�شاريع مدرو�شة، ف�شال عن جناحها يف 

الفرتة املا�شية بت�شويق 30%-38% من م�شاريعها.

وي�شري اإىل اأن ال�شركة اأي�شا تنّفذ جزءا كبريا من املبادرة امللكية "�شكن 
بقدر  الربحية  ال�شركة مبنظور  اإليه  تنظر  الذي ال  لعي�س كرمي"،  كرمي 

امل�شوؤولية االجتماعية والوطنية.

مدائن  �شركة  ا�شتثمارات  اأن  العواملة  يقول  امل�شاريع،  باقي  وعن 
 SEASCAPE منتجع  مثل  العقاري،  والتطوير  لال�شتثمار  العقبة 

)�شي�شكيب( فهو يف عملية التنفيذ.

ويو�شح اأن املنتجع قام بعد التعاقد مع �شركة تطوير العقبة ل�شراء قطعة 

اأر�س، مب�شاحة 54 األف مرت مربع،الإن�شاء امل�شروع املتمثل بالفلل ال�شكنية 
الفاخرة ذات اإطاللة بحرية خالبة جلميع الفلل، وارتفاع ن�شبة املناطق 

اخل�شراء فيما ملا يزيد عن 70% من امل�شاحة االإجمالية للم�شروع.
ويقول اأنه مت املبا�شرة يف االأعمال االإن�شائية، وقد مت ما بيع ما جمموعه 
30% من حجم امل�شروع، اأثناء م�شاركة ال�شركة باملعر�س العقاري يف اأبو 

ظبي.

الت�شاميم  تكون  اأن  على  العقبة  مدائن  �شركة  من  وحر�شا  اأنه  ويوؤكد 
الهند�شية ذات طابع معماري مميز فقد مت التعاقد مع �شركات متخ�ش�شة 
لها خربة وا�شعة يف ت�شميم مثل هذه امل�شاريع حيث مت اعتماد ال�شركة 
الفرن�شية الدولية  )Architecture Studio(  والتي تعد من 

اأكرب �شركات الت�شاميم الهند�شية العاملية لتنفيذ الت�شميم.

مدائن  �شركة  خالل  من  عمان،  العا�شمة  يف  ال�شركة  م�شروع  ويتناول 
العا�شمة"  "مدائن  اأن  العقاري، مو�شحا  والتطوير  العبديل لال�شتثمار 
الو�شط  تعترب  التي  العبديل،  منطقة  يف  ال�شركة  م�شاريع  بتطوير  تقوم 
قيام  خالل  من  وذلك  عمان،  للعا�شمة  واالأحدث  اجلديد  التجاري 
بارتفاع  وعمارة  طابقا،  وع�شرين  اثنني  بارتفاع  برج  بتطوير  ال�شركة 

م�شــــــــروع العـــــــدد
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املدخل  على  مربع  مرت  األف   31 تتجاوز  بناء  مب�شاحة  طوابق،  ثمانية 
الرئي�شي مل�شروع العبديل )بوابة �شارع النابل�شي(.

تعكف  فيما  امل�شروع،  يف  احلفر  عمليات  من  االنتهاء  مت  اأنه  ويو�شح 
البنايات  اأن هذه  مبينا  واملقاولة،  التنفيذ  درا�شة عرو�س  ال�شركة على 
اجتماع وخدمات  وقاعات  فاخرة  حتتوي على مكاتب وحمالت جتارية 
التعاقد  ال�شركة على  �شيارات ومرافق، موؤكدا حر�س  خمتلفة ومواقف 
املجال  هذا  يف  املتخ�ش�شة  العاملية  الهند�شية  ال�شركات  كربى  مع 
وا�شعة  خربة  ذات  وهي  الفرن�شية،   )Architecture Studio(
مع  ممكنة  بناء  م�شاحة  اأكرب  با�شتغالل  قامت  حيث  املجال،  هذا  يف 

املحافظة على ال�شكل اخلارجي ليكون عن�شر جذب يف امل�شروع. 

يف  القائم  الزرقاء،  يف  النور  مدائن  �شركة  م�شروع  اأن  العواملة  ويبني 
مدينة خادم احلرمني ال�شريفني �شمن م�شاركة ال�شركة يف مبادرة �شكن 

كرمي لعي�س كرمي، فقد بو�شر العمل باإن�شاء 2000 �شقة.

اإىل  يهدف  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  مدينة  م�شروع  اأن  ويو�شح 

متكاملة  �شكنية  عمرانية  بيئة  خلق  واإىل  ع�شرية،  �شكنية  مدينة  اإن�شاء 
بخدماتها ومرافقها وفق موا�شفات ومعايري دولية، �شاماًل بذلك احلدائق 
واملتنزهات والنوادي ودورالعبادة، باالإ�شافة اإىل املدار�س واملراكز ال�شحية 
واالجتماعية والثقافية واالأ�شواق التجارية، وُي�شكل امل�شروع منطقة حيوية 
ت�شتوعب  اأن  ويتوقع  عالية،  ا�شتثمارية  وبقيمة  اال�شتخدامات،  متنوعة 
املدينة اجلديدة ما ال يقل عن ن�شف مليون ن�شمة يف عام 2025، حيث 
�شيتم تنفيذ امل�شروع البالغة م�شاحته 2500 هكتار على 6 مراحل متتالية، 
بدءًا بامل�شروع الريادي والذي ي�شكل 10% من م�شاحة امل�شروع االإجمالية اأي 
مب�شاحة 250 هكتار، م�شريا اإىل اأنه مت االنتهاء من اأعمال البنية التحتية 

للم�شروع الريادي وفقًا ملتطلبات املخطط الهيكلي.

ويبني العواملة اأن "مدائن النور" ا�شتثمرت يف هذا امل�شروع من خالل 
اإحدى  لتكون  العقاري،  والتطوير  لال�شتثمار  ال�شروق  مدائن  �شركة 
�شركات مدائن النور بامل�شاركة مع �شركة االأردن دبي كابيتال لال�شتثمار، 
حيث بداأت ال�شركة مب�شروعها )مدائن ال�شروق( �شمن م�شروع مدينة 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز بهدف توفري بدائل �شكنية متنوعة لنخبة 
من الباحثني عن الراحة وال�شكون واال�شتقرار يف بيئة �شحية ومنوذجية 

مب�شاحة بناء تقارب 300 األف مرت مربع.
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الأزمـــــة الإقت�شاديــــة

العاملية  املالية  االأزمة  اأثر  عن  رقمية  توقعات  اإعطاء  املبكر  من  رمبا 
ثّمة موؤ�شرات تباطوؤ متهد الطريق حلالة  على االقت�شاد االأردين، لكن 

العام. االقت�شادي  الو�شع  "ت�شاوؤم" اإزاء 

لنتائج  التوقعات  توؤ�شر  املتوقع يف عام 2009،  التباطوؤ االقت�شادي  ومع 
الت�شخم،  تتعّلق برتاجع معدالت  االأزمة،  اإيجابية لهذه  ميكن اعتبارها 

وانخفا�س العجز يف احل�شاب اجلاري.

انتهجها  "هيكلية"،  اإيجابيات  مع  املختلطة،  التوقعات  هذه  وترتبط 
االأردن قبل اندالع فتيل االأزمة، والتي يتوقع اأن حتمي االقت�شاد االأردين 
املحروقات،  عن  الدعم  رفع  مثل  الطويل،  املدى  ويف  االأزمة،  فرتة  يف 
و�شراء جزء من ديون نادي باري�س، واإمتام معظم م�شاريع اخل�شخ�شة 

يف فرتة االزدهار االقت�شادي.

وقد بداأ االأردن يتاأثر �شاأنه �شاأن كل دول العامل بتداعيات االأزمة املالية 
العام على  لكن االجتاه  االقت�شادي،  الن�شاط  تباطوؤ يف  املالية، حمدثة 

املدى الطويل يبدو اإيجابيا، ال الأن االأردن يعي�س يف جزيرة منف�شلة عن 
العامل، ولكن ب�شبب ر�شوخ العديد من العوامل التي من �شاأنها احلفاظ 

على االقت�شاد.

فهل االأردن قادر على تخفيف تداعيات االأزمة املالية العاملية واال�شتفادة 
من اإيجابياتها؟!

بداية، ال بد من االإ�شارة اأن التباطوؤ والنمو هما من التحديات الدورية 
التي تظهر يف الدورة االقت�شادية بني حني واآخر، اإذ ال يتوقع اأن ي�شتمر 

النمو بنف�س الوترية اإىل االأبد.

ويتوقع اقت�شاديون اأن ترتاوح ن�شبة النمو يف االأردن العام احلايل ما بني 
وبكل  الن�شب  هذه  لكن  املا�شي،  العام   %5.2 من  مرتاجعة   %3.5-%3
حال �شتكون اأعلى من التوقعات للنمو يف دول اخلليج العربي، با�شتثناء 
قطر، علما باأن دول اخلليج العربي �شت�شتخدم الفائ�س النفطي لديها يف 

ال�شنوات املا�شية للحفاظ على ن�شب النمو االقت�شادي يف دولها.

هل ن�ضتطيع تخفيف تداعيات الأزمة املالية 
العامليــــة وال�ضتفــــادة مـــن اإيجابياتها؟!
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الوترية  �شتعود  بل  االأبد،  اإىل  يبقى  لن  اأخرى  مرة  التباطوؤ  هذا  لكن 
 ،2010 عام  يف   %4 للتجاوز  تدريجيا،  االقت�شادي   النمو  اإىل  الن�شطة 

واأعلى من ذلك من ال�شنوات التي تليها.

برتاجع  يتمثل  العاملية  املالية  االأزمة  لتداعيات  الثاين  ال�شلبي  اجلانب 
املحلي  الناجت  حجم  من   %10 من  اأكرث  ت�شكل  التي  اال�شتثمارات  حجم 
تعترب  التي  اال�شتثمارات  هذه  متثله  مما  اأهمية  لذلك  وما  االإجمايل، 
اال�شتثمارات  �شّيما  ال  االأردن"،  يف  الرئي�شية  النمو  حمركات  "اإحدى 

اخلليجية والعراقية يف قطاعي العقار وال�شياحة يف الفرتة املا�شية.

8ر1  اإىل  و�شل  االأردن  يف  املبا�شرة  االأجنبية  اال�شتثمارات  حجم  وكان 
امل�شاعي  بف�شل  وذلك  االونكتاد،  لتكرير  وفقا   ،2007 عام  دوالر  مليار 
جانب  اإىل  املا�شية،  الفرتة  يف  اال�شتثمارية  البيئة  لتح�شني  احلكومية 
بقاء االأردن املالذ االآمن لال�شتثمار �شمن "دول �شرق املتو�شط"، نتيجة 

اال�شتقرار ال�شيا�شي.

بـ   تو�شف  التي  العامل،  يف  ال�شائدة  احلالية  االئتمان  ظروف  ظل  ففي 
دول  املغامرين يف  امل�شتثمرين  �شهية  انخفا�س  اإىل جانب  "املت�شددة"، 

املنطقة، ترّجح تراجع اال�شتثمارات يف االأردن.

العاملي،  االقت�شاد  ب�شعف  يتاأثر  اأي�شا  بداأ  االأردن  يف  ال�شياحة  قطاع 
تاريخه،  القطاع يف  اأف�شل �شنوات  االأردن �شهد يف عام 2007  اأن  رغم 
عوائد  منو  جانب  اإىل  ال�شبع،  الدنيا  عجائب  مب�شابقة  البرتا  فوز  بعد 
قطاع ال�شياحة بن�شبة 22% يف الربع االأول من عام 2008، اإال اأن تراجع 
اأولويات االإنفاق لدى املواطنني يف معظم دول العامل، قاد اإىل تراجع هذا 
اأن يرتاوح هذا الرتاجع ما بني 40%-50% عّما  توقعات  الن�شاط و�شط 

كان عليه يف عام 2008.

و�شتتاأثر ال�شادرات بتداعيات االأزمة املالية العاملية كذلك، ب�شبب عامل 
مهم هو تراجع الطلب يف ال�شوق االأمريكي، اأكرب �شريك جتاري لالأردن، 
قطاع  يف  يرتكز  ومعظمها  االأردن،  �شادرات  من   %25 ي�شتوعب  والذي 
والتي  املوؤهلة،  ال�شناعية  املناطق  يف  ت�شنيعها  يتم  التي  املن�شوجات، 

ت�شكل 17% من حجم ال�شادرات الكلي.

االأزمة  ب�شبب  كذلك  �شتتاأثر  اخلارج  يف  االأردنيني  العاملني  حتويالت 
االأردنيني  املغرتبني  واأن معظم  العاملي، خ�شو�شا  والتباطوؤ االقت�شادي 
تاأثرت  متواجدون يف دول اخلليج العربي، وحتديدا يف ال�شعودية، التي 

اقت�شادياتها جمعيها بالتباطوؤ العاملي.

وبح�شب تقارير �شندوق النقد الدويل، يعمل 600-700 األف اأردين يف 
اخلارج، بلغ جمموع حتويالتهم 2.57 مليار دوالر يف عام 2007، �شّكلت 

ما ن�شبته 20% من الناجت املحلي االإجمايل.

ورغم اأن حتويالت العاملني التي تعترب ذات ثقل على �شعيد "احل�شاب 
اجلاري" �شترتاجع، اإال اأن العجز يف احل�شاب اجلاري الذي ارتفع من 
17.4% يف عام 2007، اإىل 26% يف عام 2008، �شيرتاجع اإىل ما دون 

من   %20 ت�شكل  التي  النفط  اأ�شعار  تراجع  ب�شبب   ،2009 عام  يف   %20
فاتورة م�شتوردات االأردن، وانخفا�س اأ�شعار القمح التي يحل االأردن يف 

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

بـ  و�شفه  ميكن  مما  الوحيد  امل�شتفيد  اجلاري"  "احل�شاب  يعترب  وال 
"اإيجابيات" االأزمة املالية العاملية، فمعّدل الت�شخم الذي جتاوز 12% يف 
عام 2008، نتيجة �شعود اأ�شعار ال�شلع الغذائية والنفط يف الن�شف االأول 
من العام، يتوقع اأن يرتاجع اإىل 8%-9% العام احلايل، على اأن يعود يف 

العام املقبل اإىل م�شتوياته ال�شابقة عند %6.

هيكلية" من  "اإيجابيات  بـ  االأردين  االقت�شاد  يتمتع  ذلك،  جانب  واإىل 
�شاأنها دعم االقت�شاد االأردين اأكرث واأكرث يف االأزمة ويف املدى الطويل.

ومن هذه االإيجابيات، منح برنامج التخا�شية اأولوية خالل فرتة ازدهار 
االقت�شاد، اإىل جانب �شراء االأردن جزء من ديونه لنادي باري�س مطلع 
العام احلايل، مما خّف�س ن�شبة الدين اخلارجي من 46.8% من الناجت 
من  الثاين  الن�شف  يف   %28.47 اإىل   ،2007 عام  يف  االإجمايل  املحلي 

عام 2008.

كما �شي�شاعد قرار رفع الدعم عن املحروقات وال�شلع، الذي كان ي�شّكل 
نحو 10% من االإنفاق احلكومي، والذي اتخذ يف �شباط من العام املا�شي، 
يف خف�س عجز املوازنة من 6.2% من الناجت املحلي االإجمايل يف عام 
املحلي  الناجت  من   %5.5 اإىل  الدويل،  النقد  �شندوق  ح�شب   ،2007
املوازنة  قانون  م�شروع  يف  احلكومة  توقع  مع   ،2008 عام  يف  االإجمايل 

و�شول هذا العجز اإىل 4.6% من الناجت املحلي يف عام 2009.

و�شاهمت متانة اجلهاز امل�شريف بف�شل ال�شيا�شات املتحفظة والرقابية 
النظام  ا�شتقرار  يف  املا�شية،  الفرتة  يف  املركزي  البنك  اتبعها  التي 

امل�شريف يف االأردن.

عند  العاملة  غري  الديون  معدل  ا�شتقرار  اإىل  ال�شيا�شات  هذه  واأدت 
م�شتوى 4%، وارتفاع معدل ال�شيولة اإىل 138%، وبقاء معدل املوجودات 

اإىل الودائع عند اأقل من %80.

و�شتطغى العوامل النف�شية لالأزمة املالية العاملية على اأي حترك م�شريف 
املركزي  البنك  يعمد  اأن  يتوقع  فيما  الت�شهيالت،  يف  الت�شدد  لتخفيف 

االأردين الذي ترك اأ�شعار الفائدة دون تغيري، الحتواء الت�شخم.

ومن املزايا االأخرى التي ال بد من االإ�شارة اإليها ارتفاع ن�شبة ال�شباب يف 
االأردن، الذين يعتربون "وقودا للتنمية"، وعامال من �شاأنه تعزيز النمو 
فر�س  توفري  ومت  طاقاتهم  توجيه  اأح�شن  اإن  امل�شتقبل،  يف  االقت�شادي 

العمل لهم.

الوطني،  اقت�شادنا  على  اأثرت  العاملية  املالية  االأزمة  االأحوال،  كل  يف 
و�شتوؤثر عليه، لكن تبقى مقدرتنا على التعامل مع االأزمة واال�شتفادة من 

اإيجابياتها وتقليل �شلبياتها العامل االأبرز يف املعادلة.
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املجلــ�س الأعلـــــى  للعلـــوم والتكنولوجيا .. 
مظلـــــــة البحـــــث العلمـــــي فـــــــي الأردن

البطيخـــــي: نتطلــــــــع لبنــــــــاء القـدرات العلميـــــــة 
والتكنولوجيــــة الوطنيـــــة وتطويــــرها ب�شكــــل م�شتمـــــر

ان�شيء يف عام 1987، لبناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية ت�شهم يف حتقيق 
والتطوير  العلمي  البحث  باأهمية  الوعي  زيادة  خالل  من  التنموية  االأهداف 
�شمن  والبحثي  العلمي  الن�شاط  وتوجيه  له  املنا�شب  املايل  الدعم  وتقدمي 

اأولويات وطنية تن�شجم مع التوجهات التنموية.

املجل�س االأعلى  للعلوم والتكنولوجيا، الذي تاأ�ش�س كذلك بهدف اإن�شاء املراكز 
البحثية املنا�شبة كلما دعت احلاجة اىل ذلك، ومتثيل اململكة يف الن�شاطات 
العلمية والتكنولوجية عربيًا واإقليميا ودوليًا، بح�شب اأمينه العام الدكتور اأنور 
العاملية يف  باملقايي�س  االأردن قدرات متميزة  اأن يحقق  اإىل  يتطلع  البطيخي، 

لقـــــــــاء العــــــــــدد

من  اال�شتفادة  وتعظيم  والواعدة،  املتقدمة  والتكنولوجيا  العلوم  جماالت 
تطبيقاتها يف التنمية االإقت�شادية واالجتماعية.

يف حديثه لــ "الن�شامى" يتناول اأمني عام املجل�س االأعلى للعلوم والتكنولوجيا 
�شالحيات املجل�س، واأن�شطته، واملراكز التي تقع حتت مظلته.

ويبداأ الدكتور البطيخي باحلديث عن �شالحيات املجل�س بالقول انها ت�شمل 
اأولوياتها  وحتديد  اململكة  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  العامة  ال�شيا�شة  اإقرار 
وو�شع  وتقييمها،  تنفيذها  ومتابعة  عنها  املنبثقة  واخلطط  الربامج  وو�شع 
اململكة  يف  والتكنولوجية  العلمية  االإمكانات  لتنمية  املنا�شبة  االإ�شرتاتيجية 
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و�شــع واإقـــرار ال�شيا�شــة العامـــة للعلـــوم والتكنولوجيــا فــــي اململكــــة 
وحتديـــــد اأولــــــوياتهــــــا وو�شــــــع الربامــــــج ومتابعتهــــــا وتقييمهـــــا

وتهيئة املناخ العلمي املنا�شب لذلك، ورعاية موؤ�ش�شات ووحدات البحث العلمي 
والتكنولوجية  العلمية  البحوث  لدعم  الالزم  التمويل  وتاأمني  والتكنولوجي 

واخلدمات والن�شاطات العلمية والتكنولوجية يف اململكة.

وي�شيف اأن ال�شالحيات وامل�شوؤوليات ت�شمل كذلك االإ�شهام يف توفري واإعداد 
والتكنولوجي،  العلمي  البحث  ملوؤ�ش�شات  الفنية  واالإمكانات  الب�شرية  القوى 
املعتمدة  العلمية  املراكز  يف  توافرها  الواجب  واملتطلبات  ال�شروط  وحتديد 
واملعايري  االأ�ش�س  واإقرار  وتطويرها،  املراكز  دعم هذه  على  والعمل  واملتميزة 
واخلدمات  والربامج  للبحوث  املايل  الدعم  مبوجبها  املجل�س  يقدم  التي 
والن�شاطات العلمية والتكنولوجية مبا يحقق اأهداف ال�شيا�شة الوطنية يف هذه 
امليادين، اإىل جانب متثيل اململكة لدى املوؤ�ش�شات والهيئات العربية واالإقليمية 
وعقد  والتكنولوجي  العلمي  والتعاون  التكنولوجيا،  بالعلوم  املعنية  والدولية 
االتفاقيات املتعلقة بالبحث العلمي والتكنولوجي مع اجلهات املحلية والعربية 

واالإقليمية والدولية والتن�شيق معها.

ال�شالحيات  هذه  �شمن  والتكنولوجيا  للعلوم  االأعلى  املجل�س  ويتطلع 
وامل�شوؤوليات، حتقيق ر�شالته، التي يوجزها الدكتور البطيخي ببناء القدرات 
العلمية والتكنولوجية الوطنية والعمل على تطويرها ب�شكل م�شتمر، من خالل 
لدعم  الالزم  التمويل  التطبيقي،وتاأمني  العلمي  البحث  باأهمية  الوعي  زيادة 
الن�شاطات العلمية والتكنولوجية والت�شبيك بني الباحثني واملوؤ�ش�شات البحثية 
التكنولوجيا  توطني  على  ودوليا،والعمل  واإقليميا  حمليا  واخلدمية  واالإنتاجية 
الوطنية  االأهداف  ي�شهم يف حتقيق  املختلفة مبا  نواحي احلياة  وتوظيفها يف 

يف هذه املجاالت.

باملوؤ�ش�شات  االهتمام  زيادة  ت�شمل  حيث  متنوعة،  املجل�س  اأهداف  اأن  ويقول 
العلمية والتكنولوجية وم�شاريع البحث والتطوير والت�شويق التجاري لنتائجها، 

الوطنية،  والتكنولوجيا  العلوم  ن�شاطات  لدعم  فاعلة  مببادرات  والقيام 
تطبيقات  على  والرتكيز  متميزة،  وطنية  وتكنولوجية  علمية  قاعدة  وبناء 
التكنولوجيات املتقدمة يف املجاالت املختلفة، والت�شبيك مع خمتلف املوؤ�ش�شات 
العلمية  االفكار  )حتويل  االبداع  حلقة  وتعزيز  والعاملية،  الدولية  واملنظمات 
والتكنولوجية ونتائج البحث والتطوير اىل منتجات واأعمال جتارية(، وتعزيز 

وتطوير العالقات مع موؤ�ش�شات البحث العلمي الوطنية واالقليمية والدولية.

وعن اأهم ن�شاطات االأمانة العامة للمجل�س االعلى للعلوم والتكنولوجيا، يو�شح 
اأمني عام املجل�س باأن االأمانة تعمل على متابعة تنفيذ جميع قرارات املجل�س 
والتكنولوجية،  العلمية  بالن�شاطات  واخلا�شة  والتكنولوجيا  للعلوم  االأعلى  
اأي�شًا تنفيذ وتن�شيق ن�شاطات خمتلفة ت�شهم يف رفع �شوية القطاعات  وتتابع 
هذه  ت�شتمل  حيث  والتكنولوجية،  العلمية  الزاوية  من  املختلفة  االإقت�شادية 
الن�شاطات يف العادة على م�شروعات وبرامج يتم تنفيذها مببادرة ومتويل من 

االأمانة العامة للمجل�س اأو بتمويل من هيئات وموؤ�ش�شات دولية.

ويلخ�س اأهم  ن�شاطات االمانة العامة بداية باإقرار ال�شيا�شة الوطنية للعلوم 
املنبثقة  واخلطط  الربامج  وو�شع  اأولوياتها  اململكة وحتديد  والتكنولوجيا يف 
االإ�شرتاتيجية  االأعلى   املجل�س  تبنى  وقد  وتقييمها،  تنفيذها  ومتابعة  عنها 
اإىل جانب م�شروعات البحث  العلمية والتكنولوجية للفرتة )2010-2006(، 
لدعم  بندا  �شنويا  موازنته  يف  االعلى  ملجل�س  يخ�ش�س  حيث  والتطوير، 
والتطوير،  للبحث  الوطنية  لالأولويات  وفقا  اختيارها  يتم  بحثية  م�شروعات 
كافة  فيها  ت�شارك  املدعومة  امل�شروعات  نتائج  ملناق�شة  ور�شات عمل   وتنظم 
وتوزيعه  امل�شروع  بنتائج  اخلا�س  التقرير  ن�شر  يتم  ثم  ومن  املعنية،  اجلهات 

على املخت�شني وعلى املوؤ�ش�شات الوطنية ذات العالقة.

العلمي  االأ�شبوع  تنظيم  البطيخي،  الدكتور  االأخرى، بح�شب  الن�شاطات  ومن 

واخلا�س،  العام  القطاعني  من  من  وا�شعة  �شريحة  مب�شاركة  �شنويا  االأردين 
باالإ�شافة لتاأ�شي�س عدد من القطاعات الفنية يف االمانة العامة، هي )قطاع 
تكنولوجيا املعلومات، قطاع الهند�شة، قطاع العلوم ال�شحية والطبية، قطاع 
العام  التعليم  قطاع  الزراعة،  قطاع  والبيئة،  املياه  وقطاع  النانوتكنولوجي، 
والتعليم العايل، وقطاع العلوم االن�شانية واالجتماعية(، باالإ�شافة اإىل اإدارة 
التكنولوجي  والتطوير  البحث  وا�شرتاتيجيات  مبادرات  دعم  م�شروع  تنفيذ 
العلمية  واالبداع الذي بداأ يف ني�شان من عام 2007 بهدف  تعزيز القدرات 
وتوجيها  واالإبداع  البحث  ن�شاطات  رفد  خالل  من  االأردنية  والتكنولوجية 
البحوث  نطاق  �شمن  االأردن  دمج  وت�شريع  اخلا�س  القطاع  احتياجات  نحو 

االأوروبية. 

  ويتابع د. البطيخي متناوال الن�شاطات، ومنها �شندوق دعم البحث العلمي 
ال�شناعات  دعم  بهدف   1994 عام  يف  اأن�شئ  الذي  ال�شناعة  يف  والتطوير 
من حيث  نوعيًا  تطويرًا  يحقق  والتكنولوجيا مبا  العلوم  ا�شتثمار  االأردنية يف 
وحت�شني  وتطويرها  املنتجات  وجودة  ال�شناعية  واالإدارة  االإنتاج  عمليات 
على  االأردنية  ال�شناعات  وت�شجيع  االأردنية،  لل�شناعات  التناف�شية  القدرات 
احل�شن  جائزة  اإىل  اإ�شافة  نتائجه،  من  واالإ�شتفادة  والتطوير  البحث  دعم 

التي  للجهود  تقديرا    1995 عام  انطلقت يف  التي  العلمي،  للتميز  بن طالل 
يبذلها �شمو االأمري احل�شن بن طالل يف دعم م�شرية العلوم والتكنولوجيا يف 
االأردن، و متنح اجلائزة للموؤ�ش�شات الوطنية التي ت�شهم من خالل االإجنازات 

االأكادميية والعلمية اأو التكنولوجية، يف تطوير التعليم والتدريب.

و�شع  وكذلك  املعامل،  وا�شحة  علمية  �شيا�شة  و�شع  اأن  الدكتور  ويو�شح 
يتطلب  ال�شيا�شة،  هذه  اأهداف  بتحقيق  الكفيلة  واخلطط  اال�شرتاتيجيات 
لها  اإعداد قاعدة معلومات دقيقة واح�شائيات واقعية  يتم االعتماد على  اأن 
والتدريب،  الفنية،  )اخلدمات  والتكنولوجية  العلمية  باالحتياجات  عالقة 
والبحوث والدرا�شات( للموؤ�ش�شات املختلفة، لذا جاء دور املجل�س يف درا�شة 
االإحتياجات واالإمكانات العلمية والتكنولوجية لتحقيق هذه االأهداف، يف حني 
ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  لدعم  الوطني  ال�شندوق  يف  املتمثل  االآخر  الن�شاط  اأن 
واملتو�شطة، الذي اأن�شئ يف عام 2001، جاء كثمرة ن�شاطات التعاون االأردين 
ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  دعم  بهدف  ال�شناعية  التنمية  جمال  يف  – الياباين 
يحقق  مبا  والبحثية  والتكنولوجية  العلمية  اخلدمات  اإ�شتغالل  يف  واملتو�شطة 

تطورًا نوعيًا يف اأعمالها .
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وح�شانة  للتكنولوجيا  الوطني  التجمع   2002 عام  يف  اأن�شاأ  املجل�س  اأن  ويقول 
االأعمال،  بهدف اإيجاد البيئة املالئمة لتطوير ومنو املوؤ�ش�شات املبنية على املعرفة 
جناح  فر�س  وزيادة  اخلا�س  القطاع  يف  والتطوير  البحث  ن�شاطات  وت�شجيع 
املوؤ�ش�شات النا�شئة، وم�شاعدة الرواد يف حا�شنات االأعمال وت�شهيل ح�شولهم 
اإن�شاء  على اخلدمات االإدارية والفنية الالزمة ولربطهم بالتمويل، اإىل جانب 
الوحدة املركزية الأبحاث ومراقبة البيئة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون يف 
عام 2004 بهدف توفري و�شيلة جلمع البيانات ب�شكل م�شتمر حول نوعية املياه من 

اأجل حت�شني عملية اتخاذ القرار يف قطاعي املياه والبيئة.

وي�شيف اأن مو�شوع املياه كان حا�شرا لدى اأعمال املجل�س، حيث جاءت ال�شبكة 
اال�شالمية للمياه، التي اأن�شئت عام 1987 بقرار من اللجنة الوزارية الدائمة 
للتعاون العلمي والتكنولوجي التابعة ملنظمة املوؤمتر اال�شالمي )الكومي�شتيك(، 
املجاالت  يف  للعاملني  جماين  تدريب  على  االأع�شاء  الدول  ح�شول  بهدف 
واحل�شول  املمولة،  ال�شبكة  وبرامج  ن�شاطات  يف  وامل�شاركة  للمياه،  املختلفة 
املائية،  بامل�شادر  املتعلقة  املحلية  امل�شكالت  درا�شة  يف  ال�شبكة  خربات  على 
واخلربة با�شتعمال املياه وادارتها يف املناطق التي تعاين من �شح يف م�شادر 
املياه، وا�شت�شارة خرباء ال�شبكة يف مو�شوع معاجلة املياه واعادة ا�شتعمالها، 

ويخ�ش�س املجل�س �شنويًا جزء يف موازنته لدعم هذه ال�شبكة.

عدة  والتكنولوجيا  للعلوم  االأعلى  املجل�س  ي�شم  البطيخي،  الدكتور  وبح�شب 
مراكز حتت مظلته، مبوجب قانون املجل�س الذي يتناول �شالحيته يف اإن�شاء 

مراكز بحث علمي وتكنولوجي تابعة له.

ويبني اأن اأوىل هذه املراكز، هو املركز الوطني لتنمية املوارد الب�شرية، الذي 
من  االأردنية  الب�شرية  املوارد  تنمية  يف  االإ�شهام  بهدف   1989 عام  يف  اأن�شئ 
اأداء النظم التعليمية والتدريبية ملواكبة متطلبات التنمية، اإىل  خالل تطوير 
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جانب املركز الوطني لل�شكري والغدد ال�شم واالأمرا�س الوراثية الذي تاأ�ش�س 
يف عام 1996 بهدف القيام باأعمال التدريب والتاأهيل والتطوير والبحث يف 

جماالت ال�شكري والغدد ال�شم واأمرا�س الوراثة.

الطاقة  لبحوث  الوطني  املركز  ي�شم حتت مظلته كذلك  املجل�س  اأن  ويو�شح 
الذي اأن�شئ يف عام 1998، بهدف تنفيذ ن�شاطات البحث والتطوير والتدريب 
يف  الطاقة  ا�شتخدام  كفاءة  ورفع  واملتجددة  اجلديدة  الطاقة  جمال  يف 
القطاعات املختلفة، باالإ�شافة اإىل املركز الوطني للتكنولوجيا احليوية الذي 
تاأ�ش�س يف عام 2003 لغاية  اإدخال تقنيات حيوية اقت�شادية لالأردن والبلدان 
على  معلومات  بنك  املجال يف  العاملني يف هذا  ربط  اإىل  باالإ�شافة  املجاورة 
االإنرتنت قابل للتحديث، اإىل جانب املركز االأردين الأبحاث وحوار ال�شيا�شات 
املدين  املجتمع  م�شاركة  تعزيز  بهدف   2004 عام  يف  اأن�شئ  الذي  الوطنية 
العلمي  بالتحليل  القيام  خالل  من  العامة  الق�شايا  وخدمة  العام  ال�شاأن  يف 

الر�شني لتلك الق�شايا ولل�شيا�شات املتعلقة بها.

اآخرين، هما  اأن�شاأ كذلك مركزين  املجل�س  اأن  اإىل  البطيخي  الدكتور  وي�شري 
مركز بحوث وتطوير البادية االأردنية، الذي تاأ�ش�س كربنامج يف عام 1992، 
قبل ان يتم حتويله اإىل مركز يف عام 2004 بهدف تنمية اإقليم البادية االأردنية 
�شمن اطار التنمية امل�شتدامة بربط اقت�شاديات البادية االأردنية باالقت�شاد 
ل�شكان  نوعية احلياة  املن�شوده، وحت�شني  التنمية  تعزيز  �شبل  وبيان  الوطني، 
املركز  اإىل  باالإ�شافة  لديهم،  التقليدي  احلياة  بنمط  امل�شا�س  دون  البادية 
االقليمي لالأمن االن�شاين الذي مت تاأ�شي�شه يف عام 2000، كموؤ�ش�شة م�شتقلة 
غري ربحية ت�شعى اىل تعزيز الوعي بق�شايا االمن االن�شاين من خالل االبحاث 
�شيا�شية عملية يف  تو�شيات  وتي�شري عملية احلوار حول  والتدريب  التطبيقية 
وباك�شتان،  اأفغان�شتان  اىل  باال�شافة  افريقيا  و�شمال  االو�شط  ال�شرق  بلدان 
بهدف رفع م�شتوى الوعي بق�شايا االمن االن�شاين لدى املتخ�ش�شني و�شناع 

القرار على امل�شتوى املحلي واالقليمي والدويل.

زيادة الهتمام باملوؤ�ش�شات العلمية والتكنولوجية وم�شاريع البحث والتطوير 
واإطــالق املبادرات الفاعلــة لدعم ن�شاطات العلــوم والتكنولوجيا الوطنيــــــة
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الوحــــدة ال�شتثماريــــة لل�شمـــان الجتماعي... 
ال�شتثمــــــار ل�شمـــــــان م�شتقبـــــل الأجيــــــــــــال

فار�ش �شرف: تقييم الأداء املايل للوحدة ل يقام يف فرتة زمنية ق�شرية

"اال�شتثمار  روؤية  متبنية  االجتماعي  لل�شمان  اال�شتثمارية  الوحدة  تعمل 
جمدية  عوائد  حتقيق  هدفها  ر�شالة  وفق  االأجيال"،  م�شتقبل  ل�شمان 
ملواجهة  الالزمة  ال�شيولة  وتوفري  امل�شتثمرة  االأموال  على  وم�شتمرة 
منو  يف  وامل�شاهمة  االجتماعي  ال�شمان  مل�شرتكي  امل�شتقبلية  االلتزامات 

االقت�شاد الوطني واعتماد اأف�شل املعايري الدولية يف االأداء اال�شتثماري.

لل�شمان  الوحدة اال�شتثمارية  "الن�شامى" يوؤكد رئي�س هيئة  لـ  يف حديثه 
املايل  االأداء  تقييم  اأن  �شرف  احلميد  عبد  فار�س  ال�شريف  االجتماعي 
للوحدة ال يقام يف فرتة زمنية ق�شرية، بل على فرتات زمنية طويلة، كون 

طبيعة ا�شتثمارات الوحدة، تكون ا�شرتاتيجية.

ويبداأ �شرف باحلديث عن �شيا�شة اال�شتثمار يف الوحدة اال�شتثمارية لل�شمان 
االجتماعي، بالقول اأنها تقوم على مرتكزات وتوجهات اأ�شا�شية من اأهمها 
اال�شتثمار طويل االأجل، والتوزيع املنا�شب لالأ�شول �شمن م�شتويات خماطر 
وجتنب  املوؤ�ش�شية،  واحلاكمية  اال�شتثماري،  القرار  وا�شتقاللية  مقبولة، 
امل�شاربة كل ذلك بهدف حتقيق عوائد جمدية وم�شتمرة وتوفري ال�شيولة 
الالزمة ملواجهة االلتزامات امل�شتقبلية ملنتفعي املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان 
االجتماعي وامل�شاهمة يف منو االقت�شاد الوطني من خالل اعتماد اأف�شل 

املعايري الدولية يف اإدارة اال�شتثمار.

حمافظ  عدة  على  تتوزع  اال�شتثمارية  الوحدة  موجودات  اأن  وي�شيف 
اأدوات ال�شوق النقدية، وال�شندات، والقرو�س، واالأ�شهم،  رئي�شية ت�شمل: 

واال�شتثمارات العقارية ومتويل امل�شاريع.
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موجودات الوحدة تنمو 188% يف 6 �شنوات م�شجلة 4.6 مليار دينار
مالية  نتائج  حققت  االجتماعي  لل�شمان  اال�شتثمارية  الوحدة  اأن  ويوؤكد 
متميزة حيث بلغ العائد على معدل املوجودات حوايل 13% �شنويا والذي 
اال�شتثمارية  ال�شناديق  مع  مقارنة  املتحققة  العوائد  اأف�شل  من  يعترب 

واملوؤ�ش�شات املالية وامل�شرفية . 

حيث  �شنوات،   6 يف    %188 بحوايل  منت  الوحدة  موجودات  اأن  ويبني 
يف  مليار   4.6 اإىل  لت�شل   2003/1/1 يف  كما  مليار   1.6 من  ارتفعت 

.2008/12/31

وينوه بان حوايل 87% من الزيادة يف حجم املوجودات هو حم�شلة االأرباح 
  IFRS والنمو يف قيمة االأ�شول وذلك وفقا ملعايري االإبالغ املايل الدولية
التي تتبعها الوحدة يف اإعداد البيانات املالية اخلا�شة بها، م�شريا اإىل اأن 
الفوائ�س املوردة من ال�شمان االجتماعي خالل تلك ال�شنوات وقد �شكلت 

13% من الزيادة يف موجودات الوحدة.

اأثر االزمة املاليعة العاملية على ا�شتثمارات الوحدة، يوؤكد ال�شريف  وعن 
�شرف اأن الوحدة اال�شتثمارية تعترب �شندوقا ا�شتثماريا طويل االأجل وعليه 
فان تقييم االأداء املايل لها يجب اأن ال يتم على اأ�شا�س فرتة زمنية ق�شرية 

بل على مدد زمنية اأطول.

ويقول اأنه ونتيجة للظروف االقت�شادية ال�شائدة وتداعيات االأزمة املالية 
العاملية فقد تاأثرت الوحدة �شاأنها �شاأن ال�شناديق اال�شتثمارات واملوؤ�ش�شات 
املالية حمليا وعامليا اإال اأن ن�شبة تاأثرنا كانت اأقل ن�شبيا وذلك بف�شل قيام 
الوحدة باإتباع �شيا�شة ا�شتثمارية تقوم على مرتكزين اأ�شا�شني هما التوزيع 

املنا�شب لالأ�شول �شمن م�شتويات خماطر مقبولة، وجتنب امل�شاربة. 

ويو�شح اأن الوحدة اال�شتثمارية حتتفظ با�شتثمارات ذات �شيولة عالية يف 
اأدوات ال�شوق النقدي وت�شكل ما ن�شبته حوايل 8% من اإجمايل املوجودات 
اإ�شافة اإىل وجود ا�شتثمارات يف �شندات اخلزينة والتي ت�شكل ما ن�شبته 

حوايل %13. 

ويعتقد رئي�س هيئة الوحدة اال�شتثمارية لل�شمان االجتماعي اأن هذه الن�شب 
ايجابيا يف  و�شت�شاهم  احلالية  الظروف  وخ�شو�شا يف  ومقبولة  منا�شبة 
اغتنام الوحدة للعديد من الفر�س اال�شتثمارية اجلديدة واملجدية والتي 

ت�شاهم يف منو االقت�شاد الوطني يف ظل هذه الظروف .

ويبني اأن الوحدة تخ�شع للعديد من االأدوات الرقابية الداخلية واخلارجية 
ومن اأهمها جمل�س اإدارة ال�شمان االجتماعي وهيئة اإدارة الوحدة والتدقيق 

الداخلي واخلارجي وديوان املحا�شبة.
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املوؤ�ش�شـــــة العامــــة لل�شمـــــان الجتمــــــــاعي ..
ركـــــــــــن الأمـــــــــان الجتمــــــــاعي لالأجيــــــال املتعاقبــــــة

ركنًا  تكون  اأن  بهدف    ،1978 عام  االجتماعي  لل�شمان  العامة  املوؤ�ش�شة  اأطلقت 
لالأمان االجتماعي لالأجيال املتعاقبة، واأن تتو�شع مظلتها مع الوقت لت�شمل جميع 
اأبناء الوطن ، واأن تتو�شع �ُشبل احلماية التاأمينية لت�شمل لي�س فقط تاأمني ال�شيخوخة 
االأمومة  وتاأمني  ال�شحي  التاأمني  اأي�شًا  ولكن  العمل  واإ�شابات  والوفاة  والعجز 

والبطالة واملنح العائلية.

وعملت املوؤ�ش�شة -  بح�شب مديرها العام الدكتور عمر الرزاز – على اإطالق م�شروع 
جديد لقانون ال�شمان االجتماعي لريتفع مب�شتوى احلماية واخلدمات التي نذرت 
املوؤ�ش�شة نف�شها لها ويوفر الدعم للموؤمن عليه عندما ي�شبح بحاجة فعلية لهذا 
الدعم لعدم قدرته على العمل وكذلك توفري احلياة الكرمية لورثته يف حال وفاته. 

يف حديثه لـ "الن�شامى"، يتناول الدكتور الرزاز الغاية التي من اأجلها جاء م�شروع 
لوجود  اإىل احلاجة  ودعت  ا�شت�شرت  التي  والظواهر  االجتماعي،  ال�شمان  قانون 

قانون ع�شري يحمي املوؤمنني واالأجيال املتعاقبة.

مل  االجتماعي  لل�شمان  جديد  قانون  م�شروع  اقرتاح  اأن  الرزاز  الدكتور  ويو�شح 
ياأت من فراغ، واإمنا جاء نابعا من امل�شوؤولية االجتماعية للموؤ�ش�شة العامة لل�شمان 

االجتماعي.

التاأميني  النظام  يف  ثغرات  من  التجربة  عنه  تك�ّشفت  ما  �شوء  يف  اأنه  وي�شيف 
القائم، مما يحتم العمل على معاجلتها ل�شمان ا�شتمرارية عمل املوؤ�ش�شة ونظامها 
التاأميني، وكذلك من منطلق اإيالء ال�شاأن االجتماعي االأهمية التي ي�شتحقها، حيث 
تقوم املوؤ�ش�شة مبراجعة دورية �شاملة للخدمات والتاأمينات التي تقدمها بهدف رفع 

م�شتوى احلماية االجتماعية املقدمة للم�شرتكني والأبناء املجتمع ككل.

ومن هذا املنطلق، يتابع مدير عام موؤ�ش�شة ال�شمان االجتماعي قوله، كانت مبادرة 
املتغريات  يتواكب مع  لل�شمان االجتماعي  املوؤ�ش�شة القرتاح م�شروع قانون جديد 
االقت�شادية واالجتماعية، ويلبي طموحات ال�شمان يف تعزيز مبداأ احلماية والعدالة 
والتكافل االجتماعي بني اجليل الواحد واالأجيال املتعاقبة، ويحافظ على دميومة 

وا�شتمرارية النظام التاأميني.

وي�شري اإىل اأن م�شروع القانون اجلديد ت�شمن عددا من التعديالت ال�شرورية املعّززة 
تو�شعة مظلة  اأهمها  املن�شودة من  التوجه، وتدعم فر�س وجماالت احلماية  لهذا 
ال�شمول بال�شمان بهدف تغطية فئات جديدة يف املجتمع مثل العاملني حل�شابهم 
اخلا�س وربات املنازل، وكذلك اإ�شافة تاأمينات جديدة �شرورية كتاأمني االأمومة 

وتاأمني التعطل عن العمل والتاأمني ال�شحي.

ويوؤكد اأن م�شروع القانون جاء حلماية اأ�شحاب الرواتب التقاعدية من خالل ربط 
الراتب التقاعدي بغالء املعي�شة �شنويا، اأو ما ي�شمى بـ "الت�شخم"، بحيث يتم زيادة 
رواتب املتقاعدين �شنويا وفقا ملعدل الت�شخم ال�شائد، بهدف احلفاظ على القدرة 

ال�شرائية لهذه الرواتب وحمياتها من التاآكل يف ظل ارتفاع كلف املعي�شة.

حاليا  املطبقة  للتاأمينات  دعما  جاء  القانون  م�شروع  اأن  الرزاز  الدكتور  ويبني 
املتدنية  الرواتب  الأ�شحاب  وحماية  عمل،  واإ�شابات  ووفاة  وعجز  �شيخوخة  من 
واملحدودة، والتخفيف من بع�س �شروط اال�شتحقاق لتحقيق املزيد من احلماية مثل 
تخفي�س مدة اال�شرتاك املت�شلة لغايات ا�شتحقاق راتب الوفاة الطبيعية من 12 

ا�شرتاكا اإىل 6 ا�شرتاكات.

وينوه اإىل اأن من اأهم التعديالت التي ت�شمنها م�شروع القانون معاجلة ظاهرتني 
�شلبيتني هما ا�شت�شراء التقاعد املبكر ب�شكل حاد جدا، بحيث اأ�شبح يف ال�شنوات 
القليلة املا�شية قاعدة ولي�س ا�شتثناءا بخالف ما يح�شل يف معظم دول العامل، مما 

اأخذ ي�شتنزف اأموال ال�شمان ب�شكل ملحوظ.

ويلفت اإىل اأن الظاهرة الثانية هي ظاهرة االرتفاع غري املنطقي لبع�س الرواتب 
التقاعدية، مما اأخل فعال مببداأ التكافلية ومبفهوم احلماية والعدالة االجتماعية.

وي�شري اإىل اأنه ولتحقيق املزيد من العدالة والتكافل االجتماعي، فقد مت اقرتاح و�شع 
�شقف لالأجور بحيث ال يتجاوز االأجر اخلا�شع لل�شمان مبلغ الـ 5 اآالف دينار، بهدف 
حماية حقوق امل�شرتكني الذين يدعمون الرواتب التقاعدية املرتفعة من جانب، ومن 
جانب اآخر حماية حقوق املتقاعدين واالأجيال املتعاقبة من خالل �شمان دميومة 

النظام التاأميني.

الـــــرزاز: ربط الراتب التقاعدي بالت�شخم 
�شنويا حلماية القوة ال�شرائية للمتقاعدين
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ا�شتثمــــارات متعــــددةوجهـــــــــة نظــــــــر

الأردن دبــي كابيتــال .. 
تتبنى ا�ضرتاتيجية التنوع القطاعي يف ال�ضتثمارات

تعتمد االأردن دبي كابيتال يف ا�شتثماراتها على التنوع القطاعي كاأحد االأ�ش�س 
اال�شرتاتيجية التي ترتكز عليها اأعمال ال�شركة، ومنذ اأن تاأ�ش�شت ال�شركة مت 
حتديد القطاعات الرئي�شية التنموية التي �شت�شتهدف ب�شكل رئي�شي من قبل 

االأن�شطة اال�شتثمارية لها يف االأردن.

الرفاعي،  �شمري  كابيتال  دبي  االأردن  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  وبح�شب 
والتطوير  املالية،  واخلدمات  التحتية،  والبنية  الطاقة  قطاعات  حتديد  مت 

العقاري، كقطاعات م�شتهدفة يف ا�شتثمارات ال�شركة يف االأردن.

ويتناول الرفاعي يف حديثه لـ "الن�شامى" ا�شتثمارات "االأردن دبي كابيتال" 
يف اململكة والبيئة اال�شتثمارية يف االأردن، وتاأثر اململكة بتداعيات االأزمة املالية 

العاملية.

يف  املرونة  على  احلفاظ  اإىل  ت�شعى  كابيتال  دبي  االأردن  اأن  الرفاعي  يقول 
بها بح�شب  التي تقوم  الواعدة لالأ�شول اخلا�شة  حتديد عمليات اال�شتحواذ 
حتمل  جديدة  قطاعات  اأية  يف  الفر�س  با�شتهداف  وتقوم  املتاحة،  الفر�س 
التو�شع  ا�شتمرارية  �شمان  �شبيل  يف  عمدت  حيث  واالزدهار،  للنجاح  فر�شًا 
متكامل  ب�شكل  امل�شتهدفة  القطاعات  هذه  يف  عمودية  �شركات  تاأ�شي�س  اإىل 
ا�شتثماراتها  ترتكز  والتي  لالأمالك  دبي  االأردن  �شركة  وهي  ومتخ�ش�س، 
املالية  لال�شتثمارات  دبي  واالأردن  العقاري،  والتطوير  ال�شياحة  قطاع  على 
وتخت�س باال�شتثمار يف ال�شركات التي تقدم خمتلف اخلدمات املالية كالبنوك 
ال�شتثمارات  دبي  واالأردن  املتخ�ش�س،  التمويل  و�شركات  التاأمني  و�شركات 

الطاقة والبنية التحتية.

ويو�شح اأن االأردن دبي كابيتال دخلت اإىل ال�شوق االأردين يف وقت �شهدت فيه 
ال�شيولة  تدفق  زيادة  جمرد  من  اأكرث  تعني  �شاملة  اقت�شادية  نه�شة  اململكة 
تزخر  التي  اال�شتثمارية  الفر�س  تنوع  على  موؤ�شرا  يعترب  فيما  املنطقة،  يف 
بها اململكة وبروز �شل�شلة من امل�شاريع الناجحة التي تربهن على القوة التي 

الرفــــــاعي: ل نعتـزم اإلغـــاء اأي
 مــ�ضــــروع يف الأردن والــــدور

 احليوي للم�ضتثمرين اإنعا�س ال�ضوق

االقت�شادية  وامل�شاريع  املبادرات  اإىل  اإ�شافًة  الوطني،  االقت�شاد  بها  يتميز 
التي اأطلقها ودعمها �شاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم، باالإ�شافة 
املنفتح  القيادي  للفكر  انعكا�شًا  جاءت  والتي  امل�شتقرة  ال�شيا�شية  البيئة  اإىل 

واملتوازن لقيادتنا وحكومتنا الر�شيدة.

ويوؤكد ثقة ال�شركة احلقيقية بال�شوق االأردين، حيث ال نعتزم اإلغاء اأي م�شروع؛ 
اإمياننا بامل�شوؤولية الكبرية والدور احليوي الذي يقع على عاتقنا  من منطلق 
التي  الهائلة  باالإمكانات  اإمياننا  جانب  اإىل  ال�شوق،  اإنعا�س  يف  كم�شتثمرين 
يج�ّشدها االقت�شاد االأردين، والقوانني والت�شريعات االأردنية التي تقدم الكثري 
من احلوافز، االأمر الذي يجعل من بيئة اال�شتثمار املحلية موؤهلة ب�شكل كبري 

للمناف�شة على ال�شعيد االإقليمي.

وي�شري اإىل اأن تداعيات االأزمة العاملية واآثارها على اأ�شواق و�شركات العامل يف 
االأ�شهر القليلة املا�شية فاقت التوقعات، لذا ال ن�شتطيع اأن جنزم مدى �شررها 
النهائي على القطاعات كافة، وبالتايل ال حلول �شافية وجذرية حاليًا وهذا ما 
ي�شتدعي اأخذ احليطة واحلذر والتمّعن يف القرارات املتخذة، فهي مرحلة من 

التحديات ال بد من املرور بها.

املوؤ�ش�شات  على  قيودًا  و�شع  املركزي  البنك  اأن  الرفاعي،  يقول  االأردن،  ويف 
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املالية،  قوتها  على  واحلفاظ  حلمايتها  املا�شية  االأخرية  ال�شنوات  يف  املالية 
وي�شيف اأنه ومبا اأن امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية االأردنية ترّكز ا�شتثماراتها 
ال�شوق االأردنية ولي�س يف االأ�شواق اخلارجية، فاإن ال�شرر الذي  ال�شخمة يف 
�شيما  ال  والتفاوؤل،  لالطمئنان  يدعونا  مما  ن�شبيًا  �شيكون  ي�شيبها  اأن  ميكن 
عندما ننظر اإىل البنى التحتية القوية اإىل جانب توفر القوى الب�شرية املحلية 
يربز  حيث  االأردن  يف  االأكرب  الرثوة  نعتربها  التي  املبدعة  والعقول  املوؤهلة 
التوجه نحو العمل با�شتمرار على تطويرها ومتكينها مبا يتوافق مع امل�شتجدات 

االقت�شادية لت�شيري العجلة االقت�شادية بال�شكل االأمثل. 

دبي  االأردن  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  يقول  العقار،  قطاع  على  االأثر  وعن 
كابتيال اأننا مدركون لتباطوؤ ن�شاط القطاع العقاري يف االآونة االأخرية ب�شبب 
اأثر  مما  ال�شراء  على  املواطنني  قدرة  تراجعت  حيث  االقت�شادية؛  االأزمة 
على القدرة االإنتاجية للم�شتثمرين، كما �شهد التداول العقاري انخفا�شًا لن 
ن�شتطيع اأن ننكره، متوقعا اأن ي�شتمر هذا الو�شع للفرتة املقبلة، مع تفاوؤله باأنه 
لن يطول الأن االأردن قد متكن من اأن مييز نف�شه ببناء اأ�ش�س ا�شتثمارية متينة 

والرتكيز على ا�شتثمارات متنوعة.

يف  ال�شياحي  منية  م�شروع  ومنها  كايتال،  دبي  االأردن  م�شاريع  اأبرز  ويتناول 
دبي  لالأردن  اال�شتثماري  الذراع  لالأمالك،  دبي  االأردن  م�شاريع  اأحد  دبني، 
 – ال�شياحي  واال�شتثمار  العقاري  التطوير  قطاعات  يف  املتخ�ش�س  كابيتال 
والذي �شتقوم جمموعة اأمان باإدارته وت�شغيله، بالقول اأن امل�شروع جاء نابعًا 
من توجيهات جاللة امللك عبد اهلل الثاين بدعم وت�شويق البيئة اال�شتثمارية 

ل�شمال االأردن. 

املعايري  اأرفع  مراعاة  على  البداية  منذ  كابيتال  دبي  االأردن  حر�س  ويوؤكد 
العاملية املتبعة لدى القيام با�شتثمار تنموي بهذا احلجم، والتزامها باأن تكون 
حماية البيئة املحيطة يف املنطقة هي الركيزة االأوىل واالأخرية لهذا امل�شروع، 
اجلمعية  منها  املعنية  اجلهات  مع  البيئية  اجلوانب  كافة  درا�شة  مت  وبالفعل 
امللكية حلماية الطبيعة ووزارة البيئة وغريهم من ذوي العالقة واالخت�شا�س، 
طبيعة  مع  يتعار�س  ولن  �شليمة  بيئية  اأ�ش�س  على  �شيقام  اأنه  على  يوؤكد  مما 
املنطقة باأي �شكل، ال �شيما اأن جمموعة اأمان �شت�شع فيه خرباتها العاملية يف 

هذا املجال. 

ويتحدث عن اال�شتثمار يف �شوق امل�شارف االإ�شالمية بالقول اأنه �شوق مفتوح 
مل�شنا  وقد  عالية،  مهنية  اأ�ش�س  على  املبنية  �شيما  ال  الطموحة  امل�شاريع  اأمام 
والتي  االإ�شالمية  امل�شرفية  االأدوات  على  االأردين  ال�شوق  يف  متناميًا  طلبًا 
الحتياجات  ومالءمتها  لكفاءتها  عاملي،  م�شتوى  على  وا�شعًا  انت�شارًا  تالقي 
امل�شرفية  االأدوات  يناف�س  ب�شكل  وال�شركات  االأفراد  من  وا�شعة  �شريحة 

التجارية التقليدية.
بنك  يف  �شخم  اإماراتي  اأردين-  حتالف  خالل  من  ا�شتثمرنا  لقد  وي�شيف 
االإمناء ال�شناعي عن طريق زيادة راأ�س ماله، بحيث نتملك مع �شركائنا يف 
�شركة م�شك لال�شتثمار ما ن�شبته 52% من راأ�س مال البنك اجلديد، وذلك 
تقّدم  عاملية  مبعايري  اإ�شالمية  م�شرفية  كموؤ�ش�شة  اإطالقه  اإعادة  بهدف 
حزمة متكاملة من املنتجات املتوافقة مع ال�شريعة االإ�شالمية لل�شوق االأردين 
التحالف كل من دبي  ي�شم  االإ�شالمي"، حيث  االأردن دبي  "بنك  ا�شم  حتت 
انرتنا�شيونال كابيتال وبنك دبي االإ�شالمي و�شركة االأردن دبي لال�شتثمارات 
املالية، ذراعنا اال�شتثماري يف جمال اخلدمات املالية والتي ت�شارك باحل�شة 
لها  ا�شتثمار  اأ�شخم  يعد  فيما   ،)%60( املال  راأ�س  زيادة  حتالف  من  االأكرب 

والثالث يف هذا املجال.

وي�شتعر�س ا�شتثمار االأردن دبي كابيتال يف قطاع الطاقة، الذي بداأ بتاأ�شي�س 
ا�شت�شارات  �شركة  وهي  التحتية،  والبنية  الطاقة  ال�شتثمارات  دبي  االأردن 
واإدارة  وتطوير  متويل  جمال  يف  كبرية  قدرات  متتلك  اإقليمية  وا�شتثمارات 

االأ�شول يف ا�شتثمارات الطاقة والبنية التحتية. 

التنموية  الفر�س  من  االإفادة  على  الرفاعي،  بح�شب  حاليًا،  ال�شركة  وتركز 

حيث  املنطقة،  يف  امل�شتقبلي  للتو�شع  خططها  جانب  اإىل  االأردن  يف  املتاحة 
تت�شمن  جماالت  يف  التحتية  والبنية  الطاقة  ال�شتثمارات  دبي  االأردن  تعمل 
توليد الطاقة، وخدمات كفاءة الطاقة/الطاقة املتجددة، واأن�شطة نقل وتوزيع 
وامل�شاريع  واملياه،  والنقل،  والغاز،  البرتول  وتوزيع  نقل  واأن�شطة  الطاقة، 

البيئية. 

وي�شري اإىل اأن االأردن دبي ال�شتثمارات الطاقة والبنية التحتية  دخلت قطاع 
التي متلكت ح�شة  للطاقة  العربية  اإنارة  �شركة  تاأ�شي�س  الكهرباء من خالل 
51% من �شركة توليد الكهرباء املركزية )CEGCO( فيما ميثل اأول عملية 
ا�شتثمارات  واأ�شخم  واملنطقة  االأردن  الطاقة يف  توليد  خ�شخ�شة يف جمال 
االأردن دبي كابيتال حتى اليوم، اإىل جانب اال�شتحواذ على ح�شة من اأ�شهم 
�شركة خدمات اإدارة الطاقة الدولية EMS، كما اأ�ش�شت �شركة كهرباء اململكة 
ال�شتثمارات الطاقة بال�شراكة مع �شركة التخ�شي�س القاب�شـة الكويتية و�شركة 
امل�شتثمرون العرب املتحدون، والتي بدورها ا�شتحوذت على 100% من �شركة 

.)IDECO( و54.5% من �شركة كهرباء اإربد ،)EDCO( توزيع الكهرباء

ويبني الرفاعي اأن ا�شتثمار االأردن دبي كابيتال يف قطاع العقار يتم من خالل 
والتطوير  ال�شياحة  قطاع  على  ا�شتثماراتها  وترتكز  لالأمالك  دبي  االأردن 
يف  املنت�شرة  ال�شياحية  امل�شاريع  من  عدد  تنفيذ  على  �شنقوم  اإذ  العقاري؛ 
العاملية  اأمان  جمموعة  وت�شغيل  اإدارة  حتت  اململكة  من  خمتلفة  مناطق 
اأولها  ال�شياحية  واملنتجعات  الفنادق  م�شغلي  اأبرز  اأحد   ،AmanResorts
�شيكون امل�شروع ال�شياحي يف منطقة دبني �شمال اململكة، اإ�شافة اإىل م�شاريع 
االإ�شكانية يف  وامل�شاريع  ال�شركة يف عمان  اأ�شول  التجارية وتطوير  املجمعات 

مدينة خادم احلرمني ال�شريفني يف الزرقاء.

يف  امل�شاهمة  تت�شمن  امل�شتقبلية  لالأمالك  دبي  االأردن  خطة  اأن  ويقول 
�شتعمل  التي  املناطق  عن  اجلغرايف  موقعها  يختلف  التي  العقارية  امل�شاريع 
ال�شركة فيها مبا�شرة وذلك تنفيذًا ال�شرتاتيجية ال�شركة لال�شتثمار يف كافة 
املنتجعات  كم�شاريع  اخلا�س  الطابع  ذات  كامل�شاريع  العقارية،  القطاعات 
روؤية  املتكاملة، وم�شاريع �شكن ذوي الدخل املحدود واملتو�شط؛ والتي جت�ّشد 
جاللة امللك عبداهلل الثاين يف تاأمني ال�شكن الكرمي لكل مواطن يف اململكة، 
وتنفيذًا اللتزامنا بتوفري جمموعة وا�شعة من اخلدمات التي ت�شب يف منفعة 

املجتمعات املحلية.

�شركة  اأبرزها  م�شاريع  عدة  خالل  من  الدور  بهذا  تقوم  ال�شركة  اأن  ويبني 
العقاري  الرهن  متويل  يف  متخ�ش�شة  �شركة  اأول  "االأردن"،  للتمويل  اأمالك 
ومنها  املحدود.  الدخل  لذوي  االإ�شكان  متويل  على  �شتعمل  والتي  االأردن،  يف 
اأي�شًا ا�شتثمارنا يف مدائن ال�شروق لال�شتثمار والتطوير، والتي تقوم بتطوير 
م�شاريع اإ�شكانية باأ�شعار منا�شبة للجميع يف مدينة خادم احلرمني ال�شريفني 
قرى  اإ�شكان  مل�شروع  امللكية  املبادرة  يف  امل�شاهمة   جانب  اإىل  الزرقاء،  يف 

املعلمني لتوفري 35 األف وحدة �شكنية حتت �شعار "�شكن كرمي لعي�س كرمي".

ويك�شف عن اأن ال�شركة يف عام 2008 مل حتقق اأهدافها فح�شب، بل جتاوزت 
�شركاتنا  دور  عّززنا  حيث  اهلل؛  بحمد  وم�شاهمينا  �شركائنا  توقعات  كل 
العمودية من خالل املهام وامل�شاريع التي تتوالها كل منها، وال تزال طموحاتنا 

تقودنا اإىل املزيد من امل�شاريع. 

ويوؤكد اأن ال�شركة تتطلع اإىل م�شتقبل اأف�شل نبني فيه على النجاح املتحقق منذ 
تاأ�شي�س ال�شركة، �شواء من خالل خلق فر�س ا�شتثمارية جديدة اأو ا�شتك�شاف 
الفر�س املتاحة والدخول فيها اأو عرب تو�شيع اأعمالنا ب�شكل حيوي يف جماالت 
على  لنبقى  االأردن،  يف  واالجتماعية  والت�شريعية  املالية  كاخلدمات  اأخرى 
خطى وروؤية جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم، ولن�شاهم يف اإحداث التغيري 

االإيجابي املن�شود على كافة االأ�شعدة. 

منتجع منية ال�ضياحي اإنطالقة حلزمة من امل�ضاريع ال�ضياحية الرائدة يف �ضمال اململكة
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املالية  االأزمة  اأن  الزعبي  ب�شار  كورب  عرب  �شركة  عام  مدير  قال 
التي مير بها العامل تتطلب تكاتف جميع القطاعات مبا فيها اجلهات 

احلكومية ممثلة بالبنك املركزي لتخفيف تداعيات هذه االأزمة.

كل  �شملت  االأزمة  هذه  تداعيات  اأن  "الن�شامى"  لـ  الزعبي  وقال 
اقت�شاديات العامل، و�شربت كافة القطاعات وبدرجات متفاوتة.

واأ�شاف اأن اأثر هذه االأزمة على قطاع العقار �شيكون اأكرب من غريه 
من القطاعات يف االأردن، يف ظل ت�شدد البنوك يف منح الت�شهيالت.

للبنوك  جديدة  تعليمات  خالل  من  بالتدخل  املركزي  البنك  ودعا 
يعترب  الذي  القطاع،  لهذا  التمويل  ن�شبة  بزيادة  ت�شمح  التجارية، 

ال�شريان الرئي�شي يف دفع عجلة االقت�شاد.

مو�شوع  اإىل  اأو�شع  ب�شورة  بالنظر  احلكومة  اأي�شا  الزعبي  حث  كما 
دعم �شركات العقار امل�شاهمة العامة واخلا�شة حتديدا، النت�شال هذه 

ال�شركات من تداعيات االأزمة.

وقال اأن �شركة عرب كورب اأخذت بالتو�شع يف حجم ا�شتثماراتها، و اأن 
العقاري  التطوير  ال�شركة هي قطاع  ت�شتثمر فيها  التي  القطاعات  اأهم 
املايل  والقطاع  متميزة،  وجتارية  و�شكنية  عقارية  م�شاريع  خالل  من 
اأمان، والقطاع  ن�شبة  من بنك االإحتاد وكذلك �شركة  من خالل متلك 

التعليمي، باالإ�شافة اإىل القطاع ال�شناعي.

متلكها  عرب  كورب  عرب  ل�شركة  اجلديد  اال�شتثمار  اأن  اإىل  واأ�شار 
يف  نوعية  نقلة  �شّكل  �شابقا(  امل�شتى  )مدينة  ال�شناعية  العرب  ملدينة 
اإ�شرتاتيجية ال�شركة نحو اال�شتثمار يف م�شاريع ذات قيمة م�شافة عالية، 
تنعك�س اإيجابا على امل�شاهمني عرب حتقيق اأرباح �شنوية متتالية، وتعود 
فر�شة  األف   25 بتوفري  توقعات  و�شط  الوطني،  االقت�شاد  على  باملنفعة 
عمل وجذب ا�شتثمارات بحجم 400 مليون دوالر خالل ال�شنوات اخلم�س 

املقبلة.

الزعبـــي : الأزمــــة العامليــــة تتطلب تكاتف 
جهود خمتلـف اجلهــات الر�شميــة والأهليـــة

مدير عام �شركة عرب كورب لال�شتثمارات

وجهـــــــــة نظــــــــر
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ال�شتثمار يف العقار

وقعت �شركة دارات االأردنية القاب�شة اتفاقية �شراكة ا�شرتاتيجية مع 
�شركة جلوب ويليامز لتاأ�شي�س �شركة م�شاهمة خا�شة يف االأردن تقوم 

بتقدمي خدمات متكاملة يف جمال اإدارة العقار.

ووقع االتفاقية كل من الدكتور خالد الوزين، الرئي�س التنفيذي لدارات 
وبيرت �شوفاتزي�س الرئي�س التنفيذي جللوب ويليامز بح�شور املهند�س 

ثابت الور رئي�س جمل�س اإدارة دارات.

ال�شركة،  راأ�شمال  من   %40 "دارات"  �شتملك  االتفاقية،  ومبوجب 
ال�شركة  تعنى  بحيث  الباقية،  الن�شبة  ويليامز  جلوب  تتملك  فيما 
العقار  اإدارة  خدمات  من  متكاملة  حزمة  بتقدمي  تاأ�شي�شها  املزمع 
�شيتم  دول  ثالث  يف  اإقليميا  التو�شع  اإمكانية  مع  بداية،  االأردن  يف 
ال�شركة  �شتقدمها  التي  اخلدمات  ت�شمل  بحيث  الحقًا،  حتديدها 
والتدوير،  واالأمن،  باحلدائق،  والعناية  الفنية،  ال�شيانة  اجلديدة 
واأعمال الرتميم والدهان، وخدمات الطعام، وخدمات توفري الطاقة، 

والنظافة والتعقيم وغريها.  

يف  اال�شرتاتيجية،  وال�شراكة  االتفاقية  اأهمية  الور  املهند�س  واأكد 
جلوب  �شركة  تعترب  حيث  االأردن،  يف  العقار  اإدارة  مب�شتوى  االرتقاء 

ويليامز من اأكرب ال�شركات العاملية يف هذا املجال.

يف  العقار  اإدارة  خدمات  يف  اال�شتثمار  اأن  الوزين  الدكتور  قال  بدوره، 
اخلدمات  تقدم  التي  لل�شركات  ال�شوق  الفتقار  للغاية  �شروري  االأردن 
دولية،  معايري  �شمن  اخلدمات  هذه  لتقدمي  املا�شة  وللحاجة  املتكاملة 

فهي من اأهم عوامل دميومة جناح املن�شاآت واملرافق. 

اململكة  التنفيذ يف  قيد  الكربى  امل�شاريع  العديد من  اأن هناك  واأ�شاف 
ترغب  والتي  حاليًا  املوجودة  الكربى  واملرافق  املوؤ�ش�شات  من  والعديد 
باحل�شول على خدمات ممتازة يف هذا املجال، و قد اأبدت هذه اجلهات 
توقيع  قبل  اجلديدة  ال�شركة  خدمات  على  احل�شول  يف  بالغًا  اهتمامًا 
الراغبني يف الدخول باال�شتثمار  العديد من  اإىل  باالإ�شافة  العقد. هذا 

يف هذه ال�شركة.

ولها   1999 عام  ا�شرتاليا  يف  تاأ�ش�شت  ويليامز  جلوب  �شركة  اأن  يذكر 
مكاتب وفروع يف اأوروبا واآ�شيا وجنوب افريقيا واالأمريكيتني. وهي تقدم 

خدمات مل�شاريع وموؤ�ش�شات �شخمة، حكومية وخا�شة.

اأما دارات فقد تاأ�ش�شت يف بداية عام 2008 يف االأردن ك�شركة م�شاهمة 
عامة ت�شتثمر يف قطاعات عدة من خالل تاأ�شي�س �شركات تابعة مملوكة 
كليًا اأو جزئيًا اأو من خالل امتالك اأو امل�شاهمة يف �شركات قائمة تعمل 
�شناعية،  مالية،  اقت�شادية:  قطاعات  عدة  �شمن  نوعية  جماالت  يف 

جتارية، زراعية، عقارية، �شياحية، وخدمية

اتفاقية �شراكة ا�شرتاتيجية بني "دارات القاب�شة" و"جلوب ويليامـز ال�شرتالية"
لتــــــاأ�شيــــــــ�ش اأول �شــــركــــــة خدمـــــات اإدارة العقــــــار املتكاملـــــــة فــــــي الأردن
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ال�شتثمـــار يف العقـــــــــار

منتجـــع قريــــة العائلــــة.. 
عـــ�س فــــي قلــــب الطبيعة

زاهــدة: 40 مليــون دينـار ال�ضتثمــار فــي املنتجـع

دار  �شركة  عليه  ت�شرف  الذي  العائلة،  قرية  منتجع  م�شروع  يج�ّشد 
االإدارة، روؤية ال�شركة يف توزيع مكا�شب التنمية، وعدم ح�شرها يف املدن 

الرئي�شية، وترك االأرياف عر�شة لهجرة اأبنائها نحو حوا�شر املدن.

امل�شرف واملطل على  ا�شمها لطبيعة موقعها  "م�شريف" جاء  ف�شاحية 
دار  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  بح�شب  البهية،  الطبيعية  املناظر  اأجمل 

 40 با�شتثمار  جاءت  زاهدة،  عزت  عماد  العقاري  للتطوير  االإدارة 
مليون دينار، لتوؤكد فر�س اال�شتثمار يف "ال�شواحي" وما يعك�شه ذلك 

من تنمية فيها، وتخفيف لل�شغط على البنى التحتية يف املدن.

الطبيعية"،  قلب  يف  "ع�س  بـ  زاهدة  و�شفها  التي  م�شريف،  �شاحية 
التنفيذي يف �شركة دار  الرئي�س  "الن�شامى" مع  كانت مو�شوع مقابلة 

االإدارة، اإىل جانب غريها من املوا�شيع.
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يقول زاهدة اأن "دار االإدارة" ت�شتثمر يف عدة م�شاريع، مبواقع خمتلفة 
عن  ف�شال  بالزمان"،  املكان..لتنعم  "نطور  �شعار  رافعة  اململكة،  يف 
واملجمعات  وال�شكنية  الزراعية  االأرا�شي  ت�شويق  على  بالعمل  قيامها 
املختلفة، ويف عدة مواقع وخا�شة يف �شمال وغرب العا�شمة، التي تتميز 

باملرتفعات واالأ�شجار واملياه والهواء النقي واالإطالالت اجلميلة.

بالعمل معهم مبا�شرة  ال�شركة حتر�س على ر�شا زبائنها،  اأن  وي�شيف 
من  لنتمكن  العاملية،  املعايري  اأف�شل  على  معتمدين  حقيقية  ب�شراكة 
باختيار  ال�شركة  تقوم  حيث  العقارية،  اخلدمة  م�شتويات  اأعلى  تقدمي 
منا�شبة  قطع  اإىل  بفرزها  وتطويرها،  االأردن  يف  االأرا�شي  اأف�شل 
الحتياجاتهم، ثم  توفري خدمات ال�شوارع، والكهرباء، واملاء والهاتف، 

لتكون جاهزة للتمّلك ب�شعر منا�شب فورا.
 ،2005 تاأ�ش�شت يف عام  العقاري  للتطوير  االإدارة  دار  �شركة  اأن  ويبني 
وت�شمل ن�شاطاتها تطوير امل�شاريع العقارية وتقدمي منتج عقاري �شمن 
وتوفر حلوال عملية  املحلية  ال�شوق  احتياجات  مفاهيم تطويرية حتاكي 
وقد  بها،  املرتبطة  واخلدمات  وال�شكنية  اال�شتثمارية  الغايات  ملختلف 

جنحت ال�شركة يف تطوير وبيع العديد من امل�شاريع.

ويتناول يف حديثه م�شروع منتجع م�شريف، بالقول اأن املنتجع مطل على 
م�شاحة  على  ممتدا  طالل،  امللك  �شد  وبحريات  وعجلون  دبني  جبال 
العا�شمة  من  كيلومرت   21 بعد  وعلى  مبهرة،  اإطاللة  ذات  دومن،   100
من  وبالقرب  جر�س،  مدينة  باجتاه  عمان،  باب  م�شارف  على  عمان، 
ال�شارع  عن  واحد  كيلومرت  �شوى  يف�شلها  ال  فيما  فيالدلفيا،  جامعة 

الرئي�شي الذي يربط العا�شمة مبدن ال�شمال.

وي�شف املنتجع بـ "ع�س يف قلب الطبيعة"، يف اإ�شارة اإىل ما يحيط به من 
مناظر طبيعية، م�شريا اإىل درجة اخل�شو�شية التي تتيحها الفلل الواقعة 
التي  امل�شّور اخلا�س، مرورا باحلديقة  املنتجع  بدءا من  املنتجع،  �شمن 

متنح اخل�شو�شية واالطمئنان، واجلل�شة اخلارجية امل�شرفة.

وي�شيف اأن املنتجع يتكون من ق�شمني، ق�شم للغرف الفندقية واالإقامة، 
مبا يقرب من 300 غرفة، وق�شم للجانب الرتفيهي الذي ي�شم امل�شابح 
واحلدائق،  واملطاعم  التغذية،  وعيادات  واالأ�شواق  الريا�شية  واملراكز 
مع اأجنحة وا�شعة وفلل، و�شي�شم اأي�شا قاعات للموؤمترات واالحتفاالت 

اأطفال. وح�شانة 

فيما  دينار،  مليون   40 يزيد عن  املنتجع  اال�شتثمار يف  اأن حجم  ويبني 
املحافظ يف  العربي  املواطن  تلبية حاجات  به  الروؤية اخلا�شة  تت�شمن 

بيئة راقية، مبوقع متميز قريب من العا�شمة.

بالدرجة  حمافظًا  بكونه  تتمثل  امل�شروع  طبيعة  اأن  اإىل  زاهدة  وي�شري 
واآخر  والفتيات،  بالن�شاء  خا�س  ترفيهي  جناح  يوجد  حيث  االأوىل، 
للرجال، وي�شم برك �شباحة و�شالونات جتميل، وغرف امل�شاج والبخار 

وال�شاونا واجلاكوزي، وكافة اخلدمات.

يخدم  بحيث  املنطقة،  يف  نوعه  من  االأول  هو  املنتجع  هذا  اأن  ويوؤكد 
املواطن االأردين وال�شائح العربي واالأجنبي بنف�س الوقت.

حيث  تامة،  بعناية  لل�شاحية  الرئي�شي  املخطط  اإعداد  مت  اأنه  ويو�شح 
ف�شال  التنّزه،  ومناطق  اخل�شراء  وامل�شاحات  الوا�شعة  الطرق  تتوفر 
عن �شبكات املياه والكهرباء واالت�شاالت باالإ�شافة ملواقف ال�شيارات، 
جانب  اإىل  ال�شاعة،  مدار  على  وال�شيانة  االأمن  خدمات  تقدمي  مع 

توفري خدمات العناية باحلدائق باملزروعات.

على  العائد  ارتفاع  ب�شرعة  املتمثلة  امل�شروع  ميزات  زاهدة  ويتناول 
من  وقربه  فيه،  ورائد  مميز  تطويري  مفهوم  وتبني  اال�شتثمار، 
العا�شمة والعديد من امل�شاريع ال�شياحية الرائدة، واإطاللته، واأ�شعاره 
دار  �شركة  قبل  من  واإدارته  والطبيعية،  امل�شّور،  وجمتمعه  املنا�شبة، 

االإدارة للتطوير العقاري.

وعن االأ�شباب التي دفعت �شركة دار االإدارة للتطوير العقاري، اإىل اختيار 
امللك  �شد  وبحرية  دبني  املطلة على جبال  املنطقة  منتجع م�شريف، يف 
ال�شعار  من  انطالقا  جاء  اأنه  لل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  يو�شح  طالل، 
الذي حتمله ال�شركة بـ "العودة اإىل الريف"، اإ�شافة ملا يتيحه "االبتعاد 
عن املركز"، من انخفا�س اأ�شعار االأرا�شي يف اأطراف املدينة عنها يف 

قلبها، وما لذلك من اأثر على �شعر العقار، وقدرة متّلكه.

العقاري  التطوير  قطاع  ريادة  يف  تتمثل  ال�شركة،  روؤية  اأن  اإىل  وي�شري 
م�شاريع  تطوير  عرب  مميزة،  اإ�شكانية  حلول  بتقدمي  والتفرد  االأردين، 
احل�شرية  الفعاليات  ونقل  الغنية،  الطبيعة  ذات  املدن  �شواحي  يف 
خارج ازدحامات املدن اإىل الريف، وتوفري منتج باأعلى قيمة تناف�شية 

يف اجلودة وال�شعر، فكان اأن ان�شجم منتجع م�شريف مع هذه الروؤية.

وزارة  خطط  مع  تن�شجم  االإدارة"  "دار  لـ   جديدة  روؤية  اإىل  ويلمح 
ال�شوؤون البلدية يف تطوير االأرياف عرب الت�شجيع على التمّلك وال�شكن 

يف �شواحي العا�شمة.

كانت  الكبرية  املدن  ت�شكل  بداية  يف  املدينة  نحو  الهجرة  اأن  ويقول 
لكن  االأرياف،  من  اأكرث  املدن  واخلدمات يف  العمل  فر�س  بتوفر  تربر 
اليوم فاإن ازدحامات وارتفاع اأ�شعار الوحدات ال�شكنية ال �شيما خالل 
توفر  يف  املدن  جمتمعات  على  �شعبا  واقعا  اأوجدت  االأخرية  ال�شنوات 
من  العك�شية"  "الهجرة  ظاهرة  على  ال�شوء  لت�شّلط  املالئم،  امل�شكن 

املدن اإىل االأرياف.

و�شمن  الهادئة  ال�شواحي  يف  امل�شاكن  باقتناء  التوجه  بالقول  ويوؤكد 
مواقع طبيعية جميلة بعيدا عن �شخب مركز املدينة واأ�شعار وحداتها 
ال�شكنية املرتفعة ن�شبيا، ظهر يف ظل الرتّكز الن�شبي لل�شكان يف املدن 
التحتية،  البنى  على  بال�شغط  مت�شببا  "ال�شواحي"،  ح�شاب  على 
م�شريا اإىل اأن اأهايل االأرياف �شينعمون مبا و�شفها "مكا�شب التنمية" 
املتمثلة يف نقل جزء من الفعاليات احل�شرية من املدن اإىل ال�شواحي 
حول  القرى  تطور  يف  ت�شاهم  واجتماعية  اقت�شادية  تنمية  لتحقيق 
للمتاجر يف  واإنعا�س  التحتية  للبنى  واإيجاد فر�س عمل وتطوير  عمان، 

القرى واختالط اإيجابي بني اأهل املدينة والريف.
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العبدلـــــي يرحـــــب ببنـــــك HSBC فـــــي 
الو�ضـــــط اجلديــــــد ملدينـــــة عمــــــان

العبديل-  م�شروع  يف  له  كبري  فرع  فتح  عن   HSBC بنك  اأعلن 
الو�شط اجلديد ملدينة عمان، بعد توقيعه اتفاقية مع جمموعة اإدجو  
مالكي م�شروع االإتريوم )The Atrium( يف العبديل، بحيث 
  HSBC بنك  تاأجري  االأمد  طويلة  االتفاقية  هذه  مبوجب  يتم 

م�شاحة جتارية باالإ�شافة اإىل مكاتب.

وتقع بناية االإتريوم  يف موقع ا�شرتاتيجي يف قلب م�شروع العبديل 
بحيث ميكن الو�شول اليها �شريا على االقدام كما وهي على مقربة 
من مراكز الت�شوق اال�شا�شية يف م�شروع العبديل كال�شوق املركزي 

ومرافق  مراكز  يت�شمنان  اللذين  العبديل  وبوليفارد  التجاري 
خارجية وداخلية للرتفيه ويوفران جتربة ت�شوق فريدة يف عمان .

الرئي�شة  علقت  اجلديد،  الفرع  افتتاح  عن  احلديث  �شياق  ويف 
التنفيذية لبنك  HSBC االأردن كارين اآدمز قائلة: "اننا يف غاية 
وانه  خا�شة  العبديل  م�شروع  يف  لنا  جديد  فرع  لتد�شني  احلما�س 
الفرع  و�شي�شكل هذا  االردن،  لنا يف  ال�شتني  الذكرى  مع  يت�شادف 
�شيغري  الذي  املعلم  هذا  من  كوننا جزءًا  لنا مبجرد  م�شافة  قيمة 
خريطة مدينة عمان و�شيجمع ما بني مرافق جتارية و�شكنية وفنية 

ثقافية وترفيهيه خمتلفة".

ال�شتثمـــار يف العقـــــــــار
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واأ�شافت  "ان بنك HSBC يتطلع دائما اىل تقدمي خدماته ب�شكل 
العبديل  م�شروع  فرعنا يف  اأن  من  متاأكدون  ونحن  لزبائنه،  مميز 
وجود  باأن  اإميانها   عن  معربة  بذلك"،  القيام  على  �شي�شاعدنا 
يف  ال�شحيح  باالجتاه  اأ�شا�شية  خطوة  العبديل  م�شروع  يف  البنك 

اإ�شرتاتيجيتنا للتو�شع يف اململكة ب�شكل عام وعمان ب�شكل خا�س".

من جهته قال نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة ادجو عمرمنيب 
امل�شري: "اإننا فخورون بالرتحيب ببنك مميز مثل HSBC الذي 
با�شر اأعماله يف االردن منذ عام 1949 بنجاح منقطع النظري، وان 
قرار البنك بالتو�شع يف العبديل ال�شارة هامة لنا، ويوؤكد اأن امل�شروع 

�شي�شبح مركزًا اأ�شرتاتيجيًا لالعمال يف املنطقة". 

وقد مت بيع املرحلة االوىل من م�شروع العبديل - التي ت�شل م�شاحة 
مل�شتثمرين  باأكملها  مربع-  مرت  مليون  من  اأكرث  اإىل  فيها  البناء 
حمليني و اإقليميني، كما قام امل�شتثمرون من جانبهم ببيع عدد كبري 
من الوحدات ال�شكنية والتجارية. وبناء على اخلطى ال�شريعة التي 
باأن  ثقة  على  العبديل  م�شروع  ادارة  فاإن  حاليا  امل�شروع  ي�شهدها 

املرحلة االوىل من امل�شروع �شتكون مكتملة يف موعدها عام 2010.
واأكد الرئي�س التنفيذي مل�شروع العبديل املهند�س جمال عيتاين: "اأن 
الزمني  اجلدول  ح�شب  التطوير  يف  قدمًا  ما�شي  العبديل  م�شروع 

املعد له دون اأي تاأثري جذري ب�شبب االأزمة العاملية." 

يف  العريقة  البنوك  من   HSBC بنك  اإن  قائاًل:"  واأ�شاف 
العامل وان قرارهم بافتتاح فرع لهم يف العبديل لينبع من روؤية 
ا�شرتاتيجية ثاقبة. لقد اأعلنا موؤخرا عن ان�شمام ثماين ماركات 
عاملية �شمن جمموعة اأزاديا، ال�شركة اللبنانية الرائدة يف جمال 
اإدارة و ت�شويق العالمات التجارية العاملية، اإىل بوليفارد العبديل، 
وها هو بنك   HSBC ين�شم اليوم الينا، االمر الذي يجعلنا 
روؤيتنا  لتحقيق  ال�شحيحة  ن�شري على اخلطى  اأننا  متاأكدين من 

لغد اأف�شل." 

العبديل  م�شروع  يف  املهمة  اجلوانب  احد  ان   ": عيتاين  وبني 
والذي �شي�شتوعب عند اإكتماله حوايل 90،000 �شخ�س يوميًا ما 
بني �شكان و زوار و عاملني فيه، تتمثل يف كون امل�شروع م�شممًا 
خلدمة قطاع االأعمال وخا�شة قطاع البنوك، ويف هذا امل�شمار 
البنكية  املوؤ�ش�شات  من  العديد  مع  حاليا  جارية  املحادثات  فاإن 
اإداراتها العامة باالإ�شافة اىل  الرائدة يف االأردن حلجز مقرات 
فروع لها يف قلب م�شروع العبديل" من اجلدير بالذكر اأن م�شروع 
العبديل يعترب اأ�شخم م�شروع يف العا�شمة االأردنية عمان، واأكرث 
موفرا  املختلفة،  االقت�شادية  القطاعات  على  تاأثريا  امل�شاريع 
اأعلى التقنيات التكنولوجية والفر�س اال�شتثمارية املتعددة. كما 
يحظي امل�شروع باإعجاب ودعم من اأعلى امل�شتويات يف القطاعني 

العام واخلا�س يف داخل االأردن وخارجه. 
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ال�شتثمــــار يف العقـــار

اأعمــال  اأول  اإجنــاز  مــــن  "ليمتليــ�س" تقتــــرب 
اأر�ضيـــــة فــــــي م�ضـــــروع الو�ضــــل وتعيـــــــّن 
مديــــــــراً تنفيذيــــــــاً للت�ضميــــم والتخطيــــــط

اجل�ضمي: امل�ضروع يدمج بني الأ�ضالة واحلداثة معاً

ك�شف م�شوؤولون يف �شـركة ليِمتِلي�س باأن اأعمال الرتبة يف املرحلة االأوىل 
من م�شروع الو�شل الذي تنفذه ال�شركة، بالقرب من مدينة الريا�س تبلغ 
تكلفته 12 مليار دوالر اأمريكي،  قد اأجنزت تقريبا، حيث ي�شتخدم يف 
متهيد  من  النهائية  املراحل  اإطار  يف  ومعدة  اآلية   400 من  اأكرث  املوقع 

االأر�س واإزالة املخلفات. 
وتغطي املرحلة االأوىل من امل�شروع املكّون من جممع متعدد اال�شتعماالت، 

310 هكتارات و�شتت�شمن 8500 م�شكن تت�شع حلوايل 35.000 �شخ�س 
باالإ�شافة اإىل م�شاجد ومكاتب وفنادق ومرافق جتزئة ومرافق تعليمية، 
يربط بينها جميعا نظام موا�شالت مريح و�شديق للبيئة �شيج�شد فل�شفة 

ليِمتِلي�س جلهة ت�شهيل التنقل للنا�س ولي�س لل�شيارات. 
جمل�س  لدول  االإقليمي  ليِمتِلي�س  مدير  اجل�شمي،  ال�شالم  عبد  وقال 
م�شروع  بني  مثالية  توليفة  مبثابة  الو�شل  م�شروع  "�شيكون  التعاون: 
وجممع  التقليدية  ال�شعودية  الثقافة  على  للحفاظ  خ�شي�شا  م�شمم 
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حديث وم�شتدام �شينتج عنه ا�شتحداث ع�شرات االآالف من فر�س العمل. 
اأنه اأول م�شروع تقوم به ليِمتِلي�س يف اململكة العربية ال�شعودية حيث توؤدي 
الزيادة ال�شكنية ال�شريعة اإىل طلب هائل على م�شاكن جديدة، علما اأن 

مدينة الريا�س وحدها حتتاج �شنويا اإىل 50.000 م�شكن جديد." 
عند  و�شي�شم  مراحل،  خم�س  على  الو�شل  م�شروع  بناء  يتم  باأن  ويتوقع 
و300  �شخ�س،   200.000 من  الأكرث  تت�شع  م�شكن   55.000 اكتماله 
هكتار من امل�شاحات اخل�شراء املفتوحة، و55 م�شجدا، و8 مراكز ت�شوق، 
الفنادق مع مرافق موؤمترات، ومكاتب، ومدار�س، وجامعة  والعديد من 

وم�شت�شفى.
كما تقوم ليِمتِلي�س بزيادة تواجدها املوؤ�ش�شي يف اململكة العربية ال�شعودية، 
مبنا�شبة تنفيذ حملتها املعروفة با�شم "الن�شيج االإن�شاين" التي كانت قد 
والتي  املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  يف  املا�شي  اأكتوبر  يف  اأطلقتها 
هدفها  م�شاريع  ليِمتِلي�س  بها  تبتكر  التي  الكيفية  على  ال�شوء  ت�شلط 
حت�شني طريقة العي�س وم�شممة حول الب�شر، من خالل ت�شمني العن�شر 
العجالت  ال  القدمني  على  التنقل  يكون  بحيث  املدن  االإن�شاين يف حبكة 
مما يخفف االزدحام فال يق�شي النا�س وقتا طويال عالقني يف االختناق 

املروري بل مي�شون اأوقاتهم يف ما يحبونه  اأو ما يعود عليهم بالنفع. 
من جهة اأخرى، اأعلنت ليِمتِلي�س اأن دوغال�س كيلبو قد التحق بال�شركة 

كمدير تنفيذي للت�شميم والتخطيط.
املعمارية  الهند�شة  �شنة يف   35 من  الأكرث  بخربة متتد  دوغال�س  ويتمتع 
ال�شم�شية  املعمارية  الهند�شة  يف  رائدا  يعترب  كما  احل�شري  والت�شميم 
وامل�شاريع العقارية امل�شتدامة ذات اال�شتعماالت  وو�شائل الدخل املتعددة 

والتي تتوفر فيها �شهولة التنقل واملوا�شالت. 
تومبان  لكلية  ال�شابق  العميد  هو  كيلبو  الربوفي�شور  اأن  بالذكر  واجلدير 
اأنه  كما  ميت�شيغان،  والتخطيط احل�شري يف جامعة  املعمارية  للهند�شة 
درا�شات  عدة  وموؤلف  بقدراته  معرتف  ومعلم   وحما�شر  خبري  اأي�شا 
ذلك  والتخطيط احل�شري مبا يف  املدنية  الهند�شة  وكتب عن  ومقاالت 

امل�شائل البيئية.
وقال كيلبو بهذه املنا�شبة: "اأنا معجب بروؤية ليِمتِلي�س واأتبنى هذه الروؤية 
متميزة  تطوير  م�شاريع  خالل  من  النا�س  حياة  حت�شني  اإىل  الهادفة 
وم�شتدامة، وجل طموحي اأن اأ�شارك يف التو�شل اإىل جمتمعات متما�شكة 
وقابلة للعي�س ذات تكلفة معقولة، تكون تتويجا الأف�شل منجزات الهند�شة 
املعمارية والت�شميم احل�شري. لكن قول هذا اأ�شهل من عمله اإذ توجد 
ومبتكرة  مذهلة  معمارية  بهند�شة  تت�شف  م�شاريع  على  عديدة  اأمثلة 

وم�شاريع قائمة على تخطيط ح�شري/بيئي ممتاز، لكن نادرا ما يجتمع 
االأمران يف م�شروع واحد." 

وب�شم دوغال�س اإىل �شفوفها، توؤكد ليِمتِلي�س على �شعيها لالرتقاء بفن 
الت�شميم املجدي من حيث التكلفة واملبتكر وامل�شتدام اإىل م�شتويات غري 

م�شبوقة. 
املتوازن  اال�شتعمال  فيها  يوجد  التي  املجتمعات  و�شريكز دوغال�س على 
والتي  الطاقة،  ا�شتهالك  يف  توفري  اإىل  توؤدي  التي  واملباين  لالأرا�شي 
تتوفر فيها درجة كافية من الكثافة لتكون يف الوقت نف�شه مالئمة للم�شاة 
مع توفر خدمة املوا�شالت العامة، مما يج�شد فل�شفة ليِمتِلي�س يف تاأمني 

التنقل للنا�س ال ال�شيارات.  
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العقبة  زايد" يف  "مر�ضى  الإماراتية" تنّفذ  "املعرب 
با�ضتثمـــــــار ي�ضـــــل اإلـــــى 10 مليـــــارات دولر

اأعلنت �شركة املعرب االأردن للتطوير العقاري، اململوكة من قبل �شركة 
املعرب الدولية لال�شتثمارات/اأبوظبي عن م�شروع "مر�شى زايد" يف 

العقبة بكلفة ا�شتثمارية ت�شل اإىل 10 مليارات دوالر.

وجاء هذا  االإعالن خالل احتفال اأقيم حتت رعاية رئي�س الوزراء 
املهند�س نادر الذهبي ، وبح�شور رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة اأحمد 
املنتدب  والع�شو  الغفلي،  عيد  �شعيد  الرئي�س  ونائب  ال�شايغ،  علي 
والنواب  واالأعيان  الوزراء  من  عدد  اإىل  باالإ�شافة  النوي�س  يو�شف 
ورئي�س واأع�شاء جمل�س مفو�شي �شلطة منطقة العقبة االقت�شادية 
يف  االأعمال  ورجال  امل�شوؤولني  وكبار  ال�شفراء  وبع�س  اخلا�شة 

اململكة.

ويعد م�شروع مر�شى زايد البالغة كلفة تطويره االإجمالية حوايل 10  
مليارات دوالر اأمريكي من اكرب واأهم امل�شاريع العقارية وال�شياحية 
يف الأردن واملنطقة ككل، حيث يهدف اىل تطوير ثالثة ماليني ومئتي 
األف مرت مربع من االأرا�شي وبواجهة بحرية جديدة ملدينة العقبة 

بطول كيلومرتين.

البحرية  للواجهة  التحتية  البنية  املعرب من تطوير  �شركة  و�شتجعل 
االأغرا�س،  متعدد  لال�شتخدام  وموؤهلة   �شاحلة  بيئة  للم�شروع 
واأ�شواق جتارية  �شكنية  اأبراج  واإىل جوارها   �شتنت�شر عليها   حيث 
ومرافق ترفيهية واأحياء �شكنية متكاملة وفنادق ومنتجعات �شياحية 

وجممعات لالأعمال.

ال�شتثمـــار يف العقــــــــار
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ومتثل منطقة املارينا الدائرية واملحاطة باالأبراج ال�شكنية واملرافق 
والقوارب  لليخوت  مرا�س  على  وحتتوي  امل�شروع  نواة  ال�شياحية 
ال�شياحية وترتبط بها  قناة مائية حتيط بها  فلل وفنادق ومطاعم 
ومقاٍه باالإ�شافة اإىل مركز لالأحياء املائية )اأكواريوم( بوابة دخول 
و معلما �شياحيا وفق اأرقى وحمطة حديثة للبواخر ال�شياحية لتكون 

املوا�شفات العاملية.

و�شينفذ امل�شروع على عدة مراحل مرتبطة مبواعيد ا�شتالم ال�شركة 
اأعمال  تنفيذ  يف  املبا�شرة  املقرر  ومن  احلكومة  من  لالأرا�شي 
من  االأول  الن�شف  خالل  للم�شروع  االأوىل  للمرحلة  التحتية  البنية 
امل�شوحات  اأعمال  باجناز  حاليًا  ال�شركة  تقوم  حيث  القادم  العام 
بامل�شروع  اخلا�شة  الهند�شية   واملخططات  الفنية  والدرا�شات 
العقبة االقت�شادية اخلا�شة واجلهات   بالتن�شيق مع �شلطة منطقة 

املعنية . 

وكانت �شركة املعرب قد اأبرمت اتفاقية مع احلكومة يف العام املا�شي 
قامت مبوجبها ب�شراء قطع اأرا�شي مب�شاحة 3.2 مليون مرت مربع 
املحيطة  واالأرا�شي  الرئي�شي  امليناء  ت�شمل موقع  العقبة  يف منطقة 
�شكني  م�شروع  واإن�شاء  تطوير  لغايات  دوالر  مليون   500 مببلغ  به 
امل�شروع  اأرا�شي  ت�شلم  اأن  على  االأغرا�س  متعدد  و�شياحي وجتاري 
على ثالث مراحل اأولها يف �شهر حزيران القادم ، واملرحلة الثانية 
يف �شهر اأيلول من هذا العام، واملرحلة الثالثة يف �شهر اآذار 2013 
تتم  اأن  بعد  وذلك  الرئي�شي  امليناء  عليها  يقع  التي  لالأرا�شي  عام 

عملية بناء موانئ بديلة يف جنوب العقبة.

امل�شروع  هذا  اأن  النوي�س  يو�شف  لل�شركة  املنتدب  الع�شو  وقال 
يختزل عدة م�شاريع حتمل طموحات املوؤ�ش�شني وتطلعات االأردنيني 
يف اململكة ب�شكل عام والعقبة ب�شكل خا�س، وتربهن على الرغبة 
اإىل  والوقوف  ال�شقيق  االأردن  اقت�شاديات  دعم  يف  ال�شادقة 
جانبه واالإميان باأن البيئة اال�شتثمارية يف هذا البلد ال�شقيق بيئة 
ممتازة وواعدة، قادرة اأن حتمل الطموح اال�شتثماري واأن ترتجم 

كل غرا�شه اإىل ثمار مبا يعود بالنفع على اجلميع.  

من جهته، قال املهند�س ح�شني اأبو غيدا، رئي�س جمل�س مفو�شي 
�شلطة منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة  اإننا نحتفل باالإعالن 
عن م�شروع من اكرب جناحات العقبة متيزًا وال ياأتي متيزه فقط 
لعالقة  تتويج  الأنه  ولكن  العقبة  االأكرب حجمًا يف  اال�شتثمار  الأنه 
اأخوة مميزة تربط بني دولة االإمارات العربية ال�شقيقة و اململكة 
االأردنية الها�شمية وقد جاءت املبادرة املباركة بتتويج فكرة هذا 
امل�شروع  على هذا  زايد  ال�شيخ  له  املغفور  ا�شم  باإطالق  امل�شروع 
ال�شيخ  ل�شمو  الذكرى  يف  االأوفر  واحلظ  الن�شيب  للعقبة  ليكون 

زايد.

لال�شتثمارات  الدولية  املعرب  �شركة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
تاأ�ش�شت عام 2007 من قبل اأهم �شت �شركات ا�شتثمارية يف اأبو 
لال�شتثمارات  ورمي  ومبادلة  العقارية  و�شروح  الدار  وهي  ظبي 
ورمي الدولية والقدرة القاب�شة ولها م�شاريع قيد التنفيذ يف كل 

من اخلليج العربي وال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا.
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يكون  لن  االأردن عاما  البنوك يف  �شاأن معظم  �شاأنه  بنك االحتاد  يواجه 
الك�شاد  منذ  مالية  اأزمة  اأ�شواأ  يف  العاملي  االقت�شاد  مبرور  يت�ّشم  �شهال، 

العظيم عام 1929.

ويعي البنك، بح�شب رئي�س جمل�س اإدارته ع�شام �شلفيتي، اأن عام 2009 
لن يكون ك�شابقه من حيث الن�شاط والنمو يف ظل االأزمة املالية العاملية، 
لكنه يتطلع ملواجهته، م�شيفا اأن الفرتة احلالية مالئمة اأكرث من ذي قبل 

لقيام اندماجات بني البنوك.

ويتناول يف حديث لـ "الن�شامى" واقع البنك وال�شوق امل�شريف االأردين يف 
ظل االأزمة املالية العاملية، واخلطط امل�شتقبلية لبنك االحتاد.

على  العاملية  املالية  االأزمة  اآثار  حديثه  بداية  يف  �شلفيتي  وي�شتعر�س 
االقت�شاد، م�شتبعدا اأن يكون لالأزمة اأثر كبري على نتائج البنوك يف عام 
2008، لعدم انفجار االأزمة اأ�شال يف العامل اإال يف وقت متاأخر من العام 

املا�شي.

ويتوقع اأن يكون التاأثري اأكرب يف نتائج عام 2009، بعد التدابري التي اتخذتها 
البنوك يف الت�شدد يف منح الت�شهيالت يف الفرتة االأخرية، لدرء اأي خماطر 

قد توؤثر على اجلهاز امل�شريف االأردين نتيجة االأزمة.

وي�شري اإىل اأن بنك االحتاد لالدخار واال�شتثمار حقق النمو امل�شتهدف يف 
البنك، رغم  بها  يتمتع  التي  القوة  يعك�س  خطته خالل عام 2008، مما 

االأزمة املالية العاملية.

بنــــك الحتــــــاد.. 
منـــــو فـــــي 2008 وتــــــــــرّقب لعـــــام 2009

ال�شتثمار يف القطاع امل�شــــريف

�ضلفيتي: الظرف مالئم اأكرث من ذي قبل لقيام اندماجات بني البنوك
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اأعلنت مطلع عام 2008، يتطلع  وبح�شب اخلطة امل�شتقبلية للبنك التي 
الودائع  جمال  يف  للبنك  ال�شوقية  احل�شة  م�شاعفة  اإىل  "االحتاد" 
اإىل   18 من  البنك  فروع  عدد  وزيادة   ،2012 عام  بحلول  والت�شهيالت 
44، ومبا ميكن من حتقيق �شايف اأرباح مبا ال يقل عن 3 اأ�شعاف امل�شتوى 

احلايل لالأرباح، ومع املحافظة على نوعية املحفظة االئتمانية.

على  االأوىل  بالدرجة  �شيعتمد  اخلطة  هذه  حتقيق  اأن  �شلفيتي  ويو�شح 
تطوير القدرات الب�شرية يف البنك، ومبا يرتقي للطموحات التي يتطلع 

اإليها بنك االحتاد.

غري اأن رئي�س جمل�س اإدارة بنك االحتاد يلمح اإىل �شعوبة حتقيق منو يف 
ن�شب منو الودائع والت�شهيالت، ب�شبب املناف�شة ال�شديدة بني البنوك يف 

االأردن.

الرقم  الـ 20 م�شرفا، حيث يثري هذا  االأردن  البنوك يف  ويتجاوز عدد 
عادة جدال بني املراقبني حول ت�شبع ال�شوق امل�شريف وخدماته حاليا، اأو 

اإمكانية منح رخ�س جديدة مل�شارف اأخرى.

اخلدمات  معظم  حاليا  تقّدم  االأردنية  البنوك  اأن  اإىل  �شلفيتي  وي�شري 
املعروفة يف العامل لعمالئها، مما يجعل ال�شوق يف و�شع تناف�شي �شديد، 
ي�شّعب احل�شول على ح�ش�س اإ�شافية �شواء يف الت�شهيالت اأو الودائع.

ويتوقع اأن ت�شتمر حالة الت�شدد يف الت�شهيالت حتى منت�شف عام 2009، 
كردة فعل من قبل البنوك على ما يجري يف العامل من تداعيات لالأزمة، 

وحتى تت�شح ال�شورة اأكرب على القطاعات االقت�شادية املختلفة.

وبعدها، يتحدث رئي�س جمل�س اإدارة بنك االحتاد، �شتبداأ البنوك العودة 
تدريجيا ملنح الت�شهيالت بدءا من القطاعات ال�شناعية والتجارية حتى 

ت�شمل فيما بعد خمتلف القطاعات ال�شناعية.

ويوؤكد اأن ارتفاع اأ�شعار الفائدة يف االأردن يف االأ�شهر االأخرية كان حتميا 
يف  كانت  كما  مرتبطة  حاليا  واالأ�شعار  الت�شخمية،  ال�شغوط  من  للحد 

ال�شابق مع ال�شوق امل�شريف العاملي.

ويف هذا ال�شدد يتوقع كذلك اأن يراعي البنك املركزي االأردين اأ�شعار 
االقت�شادي،  الركود  جماح  لكبح  العامل،  يف  حاليا  املنخف�شة  الفائدة 
منت�شف  الفائدة  اأ�شعار  االأردين" خلف�س  "املركزي  يعمد  اأن  مرّجحا 

عام 2009.

تخ�شع  اأنها  يقول  للعمالء،  البنوك  من  التجارية  الفائدة  اأ�شعار  وعن 
للمناف�شة بني البنوك ب�شكل اأ�شا�شي.

ال�شغرية  خ�شو�شا  البنوك،  بني  لالندماج  دعوته  �شلفيتي  ويجدد 

واملتو�شطة منها، الإن�شاء بنوك اأكرب، ويقول اأن الفرتة احلالية هي اأكرث 
مالءمة لالندماج بني البنوك ال�شغرية لت�شكيل حلقة م�شرفية اأكرب.

اأكرب  حوافز  الإعطاء  واحلكومة  املركزي  للبنك  توجه  عن  عن  ويك�شف 
للبنوك للقيام باندماجات، مو�شحا اأن قيام هذه االندماجات �شيخفف 
من حدة املناف�شة بني البنوك ويوجد موؤ�ش�شات مالية بنكية بحجم اأكرب، 

وتطرح خدمات اأكرث وبحجم اأكرب.

اأن تكون  يتوقع �شلفيتي  للبنك،  ل�شنة 2008  املالية  النتائج  اإعالن  وقبل 
منوا  البنك  يحقق  واأن  جيدة،  املا�شي  العام  يف  االحتاد  بنك  نتائج 

ملحوظا يف خمتلف املوؤ�شرات،

ويتوقع اأن يكون اأداء البنك يف عام 2009 جيدا، لكن لي�س بذات النمو 
باتت �شمة  التي  والتحّوط  نتيجة احلذر  املتوقع حتقيقه يف عام 2008، 
االقت�شادية  الظروف  وب�شبب  عام،  ب�شكل  امل�شريف  القطاع  يف  بارزة 

العاملية.

وي�شري اإىل اأن اأهم ما مييز بنك االحتاد الذي تاأ�ش�س عام 1991 حتت 
العمل  واأجواء  املوظفني،  انتماء  هو  العربية"،  املالية  "املوؤ�ش�شة  ا�شم 

املريحة، مما ينعك�س دوما على م�شتوى االأداء وحتقيق ر�شا العمالء.

وينّوه اإىل اأن اإدارة البنك ت�شعى دوما اإىل ا�شتقطاب العنا�شر اجليدة، 
�شقل  على  ذلك  عقب  البنك  يعمل  حني  يف  املميزة،  ال�شمات  ذات 
مهاراتهم يف دورات تدريبية م�شتمرة على يد مدربني اأكفاء، ذوي خربة 

وا�شعة، وقدرات عالية.

ويتناول اخلطة امل�شتقبلية للبنك، م�شريا اإىل اأن بنك االحتاد يتجه اإىل 
املجال،  متميزة يف هذا  اإيجاد منتجات  امل�شرفية، عرب  التجزئة  �شوق 
بهدف  اململكة،  حمافظات  خمتلف  يف  فروعه  عدد  لزيادة  ي�شعى  كما 

تقدمي خدمات اأف�شل اإىل عمالء البنك.

يف  فرعا   12 بواقع  حاليا،   18 من  فروعه  عدد  البنك  يزيد  اأن  ويتوقع 
البنك، وحجم  انت�شار  قاعدة  تزيد من  املحافظات،  باقي  و6 يف  عمان 
اخلدمات التي يقدمها، مو�شحا اأن الفروع اجلديدة �شتتوزع يف خمتلف 

حمافظات اململكة.

للبنك،  الفروع �شيكون �شمن خطة تو�شع طموحة  اأن رفع عدد  ويو�شح 
املقبلة،  الثالث  ال�شنوات  خالل  فرعا   40 اإىل  فروعه  عدد  فيها  ي�شل 
مع تطّلعاته بفتح فروع خارج االأردن، مبا فيها فل�شطني، وال�شعي دائما 

الإيجاد فر�شة دمج مع اأي موؤ�ش�شة بنكية اأخرى.

�ضلفيتي: الظرف مالئم اأكرث من ذي قبل لقيام اندماجات بني البنوك

توقع تخفيف الت�ضدد يف الت�ضهيالت منت�ضف العام احلايل
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ال�شتثمار يف القطاع امل�شــــريف

البنـــك التجـــــاري الأردنـــــي 
مــا�س فـــي خطـــط التو�ضـــع وال�ضتثمــــــار

الأ�ضدي: التوا�ضل مع العمالء وتلبية املتطلبات 
امل�ضرفيــــة للع�ضر اجلديــد منهجنا يف العمــــل

مي�شي البنك التجاري االأردين يف خطط التو�شع واال�شتثمار، �شمن �شيا�شته 
يف البحث عن الفر�س وجماالت التو�شع اجلغرافية واالإقليمية املالئمة.

وميار�س البنك �شمن �شعيه يف التو�شع، بح�شب م�شاعد مديره العام الدكتور 
الدائم مع  التوا�شل  "التجاري االأردين" يف  االأ�شدي، يف ظل منهجية  حممد 

العمالء وتلبية كل املتطلبات املالية وامل�شرفية للع�شر اجلديد.

نظره جتاه  ووجهة  البنك،  واقع  "الن�شامى" عن  لـ  االأ�شدي  الدكتور  يتحدث 
املالية  االأزمة  اآثار  واأبرزها  االأردن،  يف  امل�شريف  القطاع  تهم  التي  الق�شايا 

العاملية على القطاع.

النظام  على  العاملية  املالية  االأزمة  اأثر  عن  باحلديث  االأ�شدي  الدكتور  ويبداأ 

امل�شرفية  املنظومة  من  جزء  النظام  هذا  اأن  بالقول  االأردين،  امل�شريف 
العاملية، وال يعي�س اأبدا مبعزل عما يدور يف فلكها، لذا من الطبيعي اأن يتاأثر 
بهذه االأزمة، ولكن بدرجة منخف�شة باملقارنة مع الدول املجاورة، م�شريا اإىل 

اأن دول اخلليج العربي كانت االأكرث تاأثرا باالأزمة املالية العاملية يف املنطقة.

يف  البنوك  ا�شتثمارات  ن�شبة  ي�شبط  االأردين  املركزي  البنك  اأن  وي�شيف 
االأ�شواق املالية العاملية وبور�شة عمان، كما يحدد ن�شبة االإقرا�س مقابل الرهون 
العقارية، وهو ما كان له االأثر االإيجابي بحماية القطاع امل�شريف من اإع�شار 
العقارية"  "الرهون  ب�شبب  االأوىل  �شرارتها  اأطلقت  والتي  العاملية،  االأزمة 

والعجز عن �شداد املواطنني لقرو�شهم يف الواليات املتحدة االأمريكية.

اإىل  تعمد  بل  الت�شهيالت،  يف  تت�شدد  مل  االأردن  يف  البنوك  اأن  اإىل  وي�شري 
العمل �شمن �شيا�شة وا�شحة ومدرو�شة يف جمال منح الت�شهيالت، وتوزيعها 
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28 فرعا حمليا قائمة واثنان حتت الإن�ضاء 
و3 فــي رام اللــــه وطولكــــرم ونابلـــــ�س

على القطاعات االقت�شادية املختلفة، وبدرجة اأخف للقطاعات التي حتمل 
درجات اأعلى من املخاطر.

وال  امل�شارف،  لدى  الت�شهيالت  حجم  يف  تراجع  يوجد  ال  اأنه  على  وي�شدد 
الودائع حيث حتقق التوازن يف كل منهما يف الن�شاط امل�شريف االأردين.

املدى  يف  الوطني  االقت�شاد  على  العاملية  املالية  االأزمة  اأثر  اأن  اإىل  ويلفت 
بدوره  والذي  عام،  ب�شكل  االقت�شادي  الن�شاط  تباطوؤ  يف  يرتكز  الق�شري 

ينعك�س على القطاع امل�شريف، املرتبط ارتباطا وثيقا بحلقات االقت�شاد.

ويوؤكد كذلك اأن من االآثار االأخرى كان احلذر من قبل االأفراد واملوؤ�ش�شات 
يف التعامل مع ال�شيولة اخلا�شة، نتيجة �شح ال�شيولة يف ال�شوق اأ�شال، والذي 

كان اأحد االأ�شباب الرئي�شية يف هذا التباطوؤ.

اآثار االأزمة، يتمّثل  اأن للبنوك االأردنية دورًا رئي�شيًا يف التخفيف من  ويبني 
يف  االأموال  توظيف  ويف  الت�شهيالت،  منح  يف  مدرو�شة  �شيا�شات  بتنفيذ 

جماالت متنوعة، دون تاأثري اأي عوامل اأخرى على هذه القرارات.

وعن توقعاته الجتاه اأ�شعار الفائدة يف امل�شتقبل، يرى الدكتور االأ�شدي اأن اأ�شعار 
الفائدة على الودائع والقرو�س �شت�شهد انخفا�شا يف امل�شتقبل، لت�شجيع ا�شتثمار 

ال�شيولة النقدية يف م�شروعات تنموية ذات عائد اأكرب من الفوائد.

ويف هذا املجال، يلفت اإىل اأن توفر ال�شيولة يرتجم ب�شكل اأو باآخر اإىل طلب على 
ال�شلع واخلدمات، مما ين�ّشط من الدورة االقت�شادية، ويقود لتحقيق النمو.

الندماج  موؤيدة  نظرة  وجهة  االأردين  التجاري  البنك  عام  مدير  ومل�شاعد 
اأكرب  بنك  عنه  ينجم  ال�شحيح  االندماج  اأن  بالقول  االأردن،  يف  امل�شارف 

واأقوى، واأكرث قدرة على تقدمي اخلدمات امل�شرفية.
وي�شري اإىل اأن الفرتة احلالية مالئمة جدا لقيام اندماجات، والنهو�س ب�شكل 
اأكرب بالواقع احلايل للقطاع امل�شريف يف االأردن الذي ي�شم 23 م�شرفا يف 

الوقت احلايل.

ويتناول واقع البنك التجاري االأردين، مو�شحا اأن البنك يعترب من البنوك 
املتو�شطة احلجم بني امل�شارف االأردنية، لكّنه يف ور�شة عمل دائمة للتطور 
امل�شرفية  االحتياجات  تلبي  تقدمي خدمات  �شبيل  واال�شتثمار، يف  والتو�شع 

لالأفراد واملوؤ�ش�شات يف ال�شوق املحلي.

ويقول الدكتور االأ�شدي اأن البنك اأن�شاأ يف نهاية عام 2008 مركزا متخ�ش�شا 
من  االئتمانية  احتياجاتهم  لتلبية  وال�شغرية،  املتو�شطة  ال�شركات  خلدمة 
متويل واإدارة �شيولة، فيما يتطّلع "التجاري االأردين" لفتح مركزين اآخرين 

اأحدهما يف �شمال اململكة واالآخر يف جنوبها.

ملا  البنك  اهتمام  حمط  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  قطاع  اأن  ويوؤكد 
ميّثله من حمّرك قوي واآمن لالقت�شاد االأردين، حيث اأن غالبية ال�شركات 

يف االقت�شاد املحلي هي �شركات �شغرية ومتو�شطة احلجم.

ويبني كذلك اأن البنك التجاري االأردين اأن�شاأ يف مطلع العام احلايل دائرة 
و�شمن  البنك،  لعمالء  تاأمينية  خدمات  تقدمي  بهدف  امل�شريف،  التاأمني 
البنكية  اخلدمات  وتقدمي  عمالئه  كافة  اإىل  للو�شول  الرامية  �شيا�شته 
و جمهز خلدمة  متدرب  احرتافية من خالل طاقم عمل  بكل  وامل�شرفية 

عمالئه اأينما كانوا وتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.

ويلفت اإىل اأن البنك ما�س يف التو�شع واالنت�شار وانه �شيرتجم ال�شيا�شات 
واخلطط االإ�شرتاتيجية املو�شوعة وفق منهجية التوا�شل الدائم مع العمالء 
وتلبية كل املتطلبات املالية وامل�شرفية للع�شر اجلديد، للم�شاهمة يف دفع 

عجلة التنمية واالزدهار االقت�شادي يف اململكة.

ويك�شف عن اخلطط التو�شعية للبنك التجاري االأردين، واملتمثلة يف التو�شع 
يف فتح الفروع، حيث �شيتم افتتاح فرعني جديدين يف املفرق والر�شيفة.

�شيا�شة  نتيجة  اجلديدين  الفرعني  هذين  �شيفتح  البنك  اأن  اإىل  وي�شري 
التو�شع اجلغرايف التي ينتهجها، والتي تاأتي بعد درا�شة هذه املناطق، وبيان 

مدى حاجتها لفروع للبنك التجاري االأردين فيها.

ويذكر اأن البنك التجاري االأردين ميتلك 28 فرعا يف االأردن، موزعة على 
كافة املحافظات يف اململكة، اإىل جانب 3 فروع قائمة يف فل�شطني، تقع يف 

رام اهلل وطولكرم ونابل�س.
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ال�شتثمار يف القطاع امل�شــــريف

كــابيتــال بـنـك ..
يتطلع اإىل تو�ضعة اأعماله واأن�ضطته يف امل�ضتقبل القريب

يتطلع كابيتال بنك اإىل التو�شع يف امل�شتقبل القريب، عرب فتح 6 فروع جديدة 
يف عام 2009، مع اجتاهه للرتكيز على خدمات اال�شتثمار التي يقدمها البنك 
عن طريق ذراعه اال�شتثماري، كابيتال لال�شتثمارات، واال�شتفادة من ال�شوق 

العراقي النا�شئ عرب ملكيته لـ 60% من البنك العراقي الوطني.

حتققت  اإجنازات  على  قمحية،  هيثم  العام  مديره  بح�شب  البنك،  و�شيبني 
بن�شبة  االأرباح  فيه  منت  الذي   ،2008 عام  ومنها  املا�شية،  ال�شنوات  خالل 
16.6% وزادت فيه املوجودات اإىل 984 مليون دينار، يف م�شعاه للتطّور والنمو 

يف �شوق تزدحم بـ 23 بنكا قائما، وثالثة اأخرى حتت التاأ�شي�س.

يف حديثه لـ "الن�شامى"، يتناول قمحية اآثار االأزمة املالية العاملية على القطاع 

االآن،  القطاع  واقع  جانب  اإىل  املبا�شرة"،  "غري  بـ  و�شفها  والتي  امل�شريف، 
ويك�شف عن اخلطط امل�شتقبلية ونتائج البنك املالية يف عام 2008.

االردن  يف  امل�شريف  بالقطاع  حلق  الذي  االأثر  عن  باحلديث  قمحية  ويبداأ 
خمتلف  على  بظاللها  األقت  االأزمة  اأن  بالقول  العاملية  املالية  االزمة  نتيجة 
اأي�شا باأن جميع  االقت�شاديات العاملية ويف مقدمتها الدول الكربى، وال �شك 

الدول قد تاأثرت اأو �شتتاأثر بهذه االأزمة ولكن بن�شب متفاوتة. 

لالأردن  بالن�شبة  االأردن  امل�شريف  القطاع  على  االأزمة  تاأثريات  اأن  وي�شيف 
التي  النقدية احل�شيفة  ال�شيا�شات  كانت حمدودة وغري مبا�شرة، كون  فاإن 
البنوك  اإدارات  ن�شوج  اإىل  باالإ�شافة  االأردين  املركزي  البنك  اإدارة  تتبعها 

قمحـيــة: تـاأثيـرات الأزمــة املـاليــة العــــالـمـيـة 
حـتى الآن حمـــدودة وغيــــر مبـــا�ضرة
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املحلية  والتعليمات  باملعايري  والتزامها  للمخاطر  اإدارتها  وفعالية  املحلية 
والدولية كان لها الف�شل االأكرب يف دعم ا�شتقرار اجلهاز امل�شريف االأردين 

وزيادة مناعته. 
مبا�شرة،  غري  حمدودة  تاأثريات  االآن،  حتى  العاملية،  لالأزمة  اأن  ويوؤكد 
اقت�شرت على تاأثر حمافظ البنوك االإ�شتثمارية باالإنخفا�س الذي �شهدته 

اأ�شواق املال املحلية والعاملية.

البنوك يف  لقطاع  املالية  النتائج  على  املالية  االأزمة  تاأثري  يتمثل  اأن  ويتوقع 
املديني الق�شري واملتو�شط، يف �شعف الطلب ب�شكل عام، وقدرة القطاعات 
البنوك  جتاه  بالتزاماتها  والوفاء  ديونها  �شداد  على  املختلفة  االإقت�شادية 
املحلية، باالإ�شافة اإىل اخل�شائر املمكن اأن حتققها البنوك من ا�شتثماراتها 
يف االأ�شواق املالية رغم اأن �شوق االأ�شهم االأردين كان اأقل املتاأثرين مقارنة 

مع باقي االأ�شواق العربية واالأقليمية.

املا�شية،  القليلة  االأ�شهر  يف  االئتمانية  الت�شهيالت  تراجع  اأن  قمحية  ويرى 
كان نتيجة لتباطوؤ االقت�شاد الوطني باالإ�شافة اىل ت�شدد البنوك االأردنية يف 
منح الت�شهيالت حتى يتبني لها مدى تاأثري هذه االأزمة املالية على القطاعات 

وبهدف  االأردين  االإقت�شاد  يف  املختلفة 
املالءة  ون�شب  ال�شيولة  م�شتويات  دعم 

املالية. 

جميع  اأن  فيقول  الودائع،  عن  اأما 
اأن الودائع بالدينار  اإىل  املعطيات ت�شري 
ت�شهد  زالت  ما  البنوك  لدى  االأردين 
منوا م�شتمرا حيث ارتفعت مبقدار 945 
نهاية  وحتى  حزيران  منذ  دينار  مليون 
املا�شي،  العام  من  الثاتي  ت�شرين  �شهر 
مقابل تراجع االأيداع بالعمالت االأجنبية 
مبقدار 337 مليون دينار مما يدل على 
االأردين  امل�شريف  بالنظام  الثقة  زيادة 
وبالدينار كوعاء اإدخاري ومالذ اآمن.    

اأن  يتوقع  بنك  كابيتال  عام  مدير  لكن 
ي�شتمر ت�شدد البنوك يف منح الت�شهيالت االأئتمانية يف ال�شتة االأ�شهر االأوىل 
من هذا العام اإىل حني اأن تت�شح ال�شورة بالن�شبة الأداء االإقت�شاد االأردين 

ككل ومدى تاأثر كل من القطاعات الفرعية على حدة.

 2009 عام  من  االأول  الربع  ي�شهد  اأن  يتوقع  الفائدة،  اأ�شعار  اجتاه  وعن 
ن�شب  على  للمحافظة  البنوك  من  حماولة  يف  الفائدة  اأ�شعار  يف  ا�شتقرارا 
الربع  الفائدة يف  اأ�شعار  بتخفي�س  االأردنية  البنوك  تقوم  اأن  �شيولتها، على 
تن�شيط  اإىل  دائما  ي�شعى  الذي  املركزي  البنك  لدعوات  ا�شتجابة  الثاين 
اأن  بعد  وخ�شو�شا  النقدية  ال�شيا�شة  اأدوات  با�شتخدام  املحلي  االإقت�شاد 
اأ�شعار  على  جوهرية  بتخفي�شات  واالقليمية  العاملية  البنوك  معظم  قامت 

الفائدة. 

وحول قدرة القطاع امل�شريف يف االأردن على مواجهة لالأزمة املالية العاملية، 
فيعتقد قمحية اأن النظام امل�شريف االأردين يعترب من اأف�شل النظم املعمول 
بها يف املنطقة واأن االن�شباط والتفاعل بني البنك املركزي والبنوك االأخرى 
�شي�شمن توفري ال�شيولة والتمويل باالإ�شافة اإىل املحافظة على اال�شتقرار يف 

وجه هذه التحديات. 

ثالثة  اإىل  باالإ�شافة  بنكا،   23 املرخ�شة  االأردنية  البنوك  عدد  اأن  ويقول 
الوطني  ظبي  اأبو  بنك  وهي  قريبا،  ال�شوق  تدخل  اأن  يتوقع  جديدة  بنوك 
ن�شبة  كبري  العدد  هذا  اأن  معتربا  االإ�شالمي،  دبي  وبنك  الراجحي  وبنك 
لعدد ال�شكان، االأمر الذي جعل البنك املركزي يطمح اإىل  جتميع البنوك 
موؤ�ش�شات  لت�شبح  املال  لراأ�س  االأدنى  اإجراءات مثل رفع احلد  عن طريق 

كربى قوية ومتينة ماليا وفنيا قادرة على التناف�س حمليا وعامليا. 

لكنه ي�شتدرك قائال اأنه وعلى الرغم من مزايا االندماج هذه والتي تخلق 
تكاماًل يف اخلدمات املقدمة و توؤدي اىل تخفي�س يف كلف االأموال، اال اأن 
وجود بنوك �شغرية ي�شب يف م�شلحة بع�س ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة 
خدمات  توفري  ي�شمن  الذي  املناف�شة  عن�شر  لوجود  امل�شتثمرين  و�شغار 

اأف�شل للعمالء.

وي�شري اإىل اأن نتائج البنك يف عام 2008 
"كابيتال  خاللها  متكن  جيدة،  كانت 
االأرباح  يف  منو  ن�شبة  ت�شجيل  بنك" من 
قيمة  و�شلت  كما   ،%16.6 اإىل  و�شلت 
املوجودات اإىل 984 مليون دينار حمققة 
الذي  الوقت  نف�س  بن�شبة 4.7% يف  منوا 
 %18.2 بن�شبة  امللكية  حقوق  فيه  منت 
لت�شل اإىل 195 مليون، ف�شال عن حتقيق 
�شايف  يف  جدا  جيدة  منو  ن�شبة  البنك 
 %19.3 بلغت  االإئتمانية  الت�شهيالت 
بن�شبة  العمالء  ودائع  يف  منو  قابلها 

 .%11.4

بح�شب  امل�شتقبل،  يف  البنك  ويتطلع 
مديره العام، اإىل تو�شيع �شبكة فروعه عرب افتتاح 6  فروع جديدة خالل 
خدمات  �شمولية  وزيادة  البنك  عالقات  تقوية  اإىل  باالإ�شافة   ،2009 عام 

البنك وتطوير اأنظمته البنكية واأنظمة اإدارة املخاطر. 

العام احلايل  اأي�شا خالل  "كابيتال بنك" �شيقوم  اأن  ويك�شف قمحية عن 
ذراعه  طريق  عن  البنك  يقدمها  التي  اال�شتثمار  خدمات  على  بالرتكيز 
اال�شتثماري، كابيتال لال�شتثمارات، والتي تت�شمن ادارة املوجودات ومتويل 

ال�شركات وخدمات الو�شاطة يف االأ�شواق املحلية والعاملية.

ويوؤكد اأن ملكية60% من البنك العراقي الوطني �شي�شع "كابيتال بنك" يف 
موقع جيد لالإ�شتفادة من هذا ال�شوق يف امل�شتقبل القريب.

منـــو الأربــاح بن�ضبـــة 
16.6% واملوجودات 
ت�ضجــل 984 مليــون 
دينــــار وزيادة حقوق 
امللكـيـة بــــ %18.2
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142 مليون دينار اأرباح بنك الإ�ضكان للتجارة والتمويل 
قبـــــل ال�ضريبـــــة ال�ضنــــــة املا�ضيـــــة

مارتو: نتطلع اإىل عام 2009 بكل ثقة واأمل ملوا�ضلة الأداء اجليد يف 2008

�شرح الدكتور مي�شيل مارتو رئي�س جمل�س اإدارة بنك االإ�شكان للتجارة والتمويل 
اأن النتائج االأولية اأظهرت اأن البنك متكن من موا�شلة االأداء اجلّيد خالل العام 
2008. وقال اأن ذلك يت�شح ذلك من خالِل حتقيِق اأرباح �شافية قبل ال�شريبة 

بلغت 142 مليون دينار ُمقابَل 154.5 مليون دينار حتققت يف ال�شنة ال�شابقة.

وبلغت اأرباح "االإ�شكان للتجارة والتمويل" بعد ال�شريبة 101.3 مليون دينار يف 
عام 2008 ُمقابَل 111.5 مليون دينار يف العام 2007، م�شريا اإىل اأن االنخفا�س 
يف االأرباح جاء ب�شبب االأزمة املالية العاملية والتقلبات يف اأ�شواق املال ومالم�شتها 
�شات ا�شتثنائية  لبع�س موجودات حمفظة اال�شتثمار، حيث مت ا�شتدراك خُم�شّ

ب�شبب هذه االأزمة. 

واأعرب الدكتور مارتو عن اأمله يف مبالغ كبرية من هذه املُخ�ش�شات يف حال اأن 
عادت االأ�شواق اإىل حالتها الطبيعية.

ومن الدالالت االإيجابية على قّوة اأداء البنك اإرتفاع جمموع املوجودات بن�شبة 
8% عن نهاية العام ال�شابق و�شواًل اإىل 5.4 مليار دينار يف نهاية العام 2008، 
وارتفاع ودائع الُعمالء بن�شبة 8% لت�شل اإىل 3.8 مليار دينار، وارتفاع حمفظة 
الت�شهيالت االئتمانية املُبا�شرة بال�شايّف بن�شبة 21% لت�شل اإىل 2.3 مليار دينار، 
وتر�شيخ القاعدة الراأ�شمالية القوّية حيث بلغ جمموع حقوق املُلكية 911 مليون 
ن�شبة كفاية  بلغت  البنك، حيث  لدى  املالّية  املالءة  رات  موؤ�شِّ دينار. كما منت 
ة للدخل  راأ�س املال 23% يف نهاية العام 2008، وحت�شنت نوعية املوجودات املدرَّ

وتراجعت ن�شبة القرو�س غري العاملة من 3.2% يف العام 2007 اإىل 2.2% يف 
العام 2008. 

القطاع  ُم�شتوى  على  االأعلى  هي  �شيولة  مُب�شتويات  يحتفظ  البنك  زال  وما 
امل�شريف االأُردين، كما بلغت ُح�شة البنك من ال�شوق امل�شريّف املحلّي %15.3 
مبوؤ�شر اإجمايّل املوجودات، و16.4% من اإجمايّل ودائع الُعمالء، و13.5% من 

اإجمايّل الت�شهيالت االئتمانّية املُبا�شرة. 

واأكد الدكتور مارتو اأن جمل�س اإدارة بنك االإ�شكان لال�شتثمار والتمويل يتطلع اإىل 
ال�شنِة املالّيِة احلالية بُكل ثقة واأمل، مثّمنا دعم جمل�س االإدارة الدائم واأُ�شرة 

البنك ممثلة باالإدارِة التنفيذية وكافة العاملني على تفانيهم يف العمِل. 

من جانبه قال �شكري ب�شارة الرئي�س التنفيذي اأن البنك اأثبت مقدرته يف عام 
ال�شرائب  قبل  الت�شغيلية  االأرباح  وتنمية  م�شتدامة  اأرباح  حتقيق  على   2008
واملخ�ش�شات، كما �شهد تكثيفًا من التوا�شل مع الُعمالء قوبل باملزيد من الثقة 
يف بنك االإ�شكان، وانعك�س ذلك يف منّو وترية ن�شاط البنك وحجم اأعماله على 

�شتى امل�شتويات واالأ�شعدة.

مبيزانية  مدعومًا  وتركيز  بجهد  يعمل  البنك  اإدارة  فريق  اأن  ب�شارة  واأ�شاف 
نة، و�شمن منظومة اأعمال فّعالة ومركزة، واأننا يف بنك االإ�شكان ملتزمون  حم�شّ
باأن ُنقدم لعمالئنا اأف�شل اخلدمات واأن ن�شتمر بالتوا�شل معهم وتقدمي وتطوير 

املُنتجات التي ُتلبي احتياجاتهم على الدوام.

منـــــو موؤ�ضــــرات املـــــــالءة املاليـــــة 
للبنـــــــك وال�ضيــــــولة هـــي الأعلـــــى 
فــــــي القطــــــاع امل�ضرفـــــي الأردنـــي

ال�شتثمار يف القطاع امل�شــــريف
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ا�شتثمـــــار حـــــــر

موؤ�ض�ضــــة املــــدن ال�ضناعيــة.. 
منوذج لل�ضراكة بني القطاعني العام واخلا�س

املجايل: 1.4 مليار دينار حجم ا�ضتثمارات 502 �ضركة يف 4 مدن ال�ضناعية

تعترب موؤ�ش�شة املدن ال�شناعية التي تاأ�ش�شت عام 1980 منوذجًا لل�شراكة الناجحة 
والفاعلة بني القطاعني العام واخلا�س، كما تعترب اأول موؤ�ش�شة متخ�ش�شة ورائدة 

يف جمال اإن�شاء وتطوير املدن ال�شناعية يف االأردن.
 

وتوفر املوؤ�ش�شة – بح�شب مديرها العام املهند�س عامر املجايل -  جملة متميزة 
ال�شناعية  امل�شاريع  من  جتعل  والتي  للم�شتثمرين  واالإعفاءات  احلوافز  من 

ق�ش�س جناح جديدة تن�شم اإىل تاريخ املوؤ�ش�شة.
 

"الن�شامى" واقع  لـ  وي�شتعر�س مدير عام موؤ�ش�شة املدن ال�شناعية يف حديثه 
ودعم  امل�شتثمرين  جذب  يف  ودورها  امل�شتقبلية،  وتطلعاتها  وروؤيتها  املوؤ�ش�شة، 

االقت�شاد الوطني.
 

يقول املهند�س املجايل اأن روؤية املوؤ�ش�شة تنطلق نحو خلق بيئة متجددة حا�شنة 
باإقامة مدن �شناعية متطورة  تتمثل ر�شالتها  ال�شناعية، فيما   لال�شتثمارات 

داعمة لالقت�شاد الوطني، وتوزيع مكا�شب التنمية على االأقاليم، وتعزيز ال�شراكة 
مع القطاع اخلا�س، اإ�شافة اإىل االلتزام باملوا�شفات القيا�شية البيئية.

 
ويو�شح اأن املوؤ�ش�شة تقدم حزمة متكاملة من االإعفاءات واالإمتيازات لال�شتثمارات 
ال�شناعية تتمثل باإعفاء كامل من �شريبتي الدخل واخلدمات االجتماعية ملدة 
على  ال�شريبة  من  ودائم  كامل  واإعفاء  لالإنتاج،  مبا�شرتها  تاريخ  من  �شنتني 
االأرا�شي )امل�شقفات(، واإعفاء اأو تخفي�س على معظم الر�شوم البلدية باالإ�شافة 
اإىل حزمة احلوافز واالإعفاءات التي يقدمها قانون ت�شجيع اال�شتثمار االأردين، 
املحلية  التنظيم  البلديات وجلان  املوؤ�ش�شة متتلك �شالحيات  اأن  اإىل  واإ�شافة 
واللوائية للح�شول على جميع الرتاخي�س الالزمة من "املدن ال�شناعية" تعزيزًا 

ملفهوم النافذة اال�شتثمارية الواحدة. 
 

 ويتابع �شرد املزايا التي ي�شتفيد منها امل�شتثمرون ، مو�شحا اأن املوؤ�ش�شة توفر 
قطع اأرا�ٍس ومباين �شناعية جاهزة ذات تكلفة معقولة، وتقدمي اأ�شعار مناف�شة 
لالأرا�شي واملباين ال�شناعية اجلاهزة، و�شبكة متكاملة من الطرق وخدمات 
الطرق  مبحاذاة  ا�شرتاتيجية،  مواقع  و  عالية،  ومبوا�شفات  التحتية  البنية 
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الرئي�شة واملنافذ احلدودية، والو�شول اإىل اأكرث من 25 �شوقًا دولية من خالل 
اتفاقيات التجارة احلرة.

 
وعن عدد املدن التي اأن�شاأتها موؤ�ش�شة املدن ال�شناعية يف االأردن، يقول املهند�س 
املجايل اأن املوؤ�ش�شة اأن�شاأت حتى االآن 5  مدن �شناعية يف خمتلف اأقاليم اململكة، 

اإىل جانب 3 اأخرى قيد االإن�شاء.
 

ل بالقول اأن مدينة عبداهلل الثاين ابن احل�شني ال�شناعية/ عمان اأن�شئت  ويف�شّ
املدينة عام 1984 كاأول م�شاريع املوؤ�ش�شة يف العا�شمة عّمان، وهي اأول واأكرب جتمع 
�شناعي يف اململكة وذلك باحتوائها على اأكرب عدد من ال�شركات ال�شناعية، وتبلغ 
م�شاحتها االإجمالية 2500دومن م�شغلة بالكامل تقريبًا، وتتميز املدينة بوقوعها 
على الطريق ال�شريع الذي يربط االأردن بالعراق وال�شعودية وقربها من املطار، 
وت�شم املدينة 374 م�شنعًا، وفرت  13األف فر�شة عمل، وو�شل حجم اال�شتثمار 

فيها اإىل 980 مليون دينار اأردين.
 

وي�شري اإىل مدينة احل�شن ال�شناعية يف اربد، التي اأن�شئت عام 1991،  كثاين 
م�شاريع املوؤ�ش�شة، حيث اعتمدت كمنطقة �شناعية موؤهلة QIZ عام 1998، 
مب�شاحة اإجمالية تبلغ 1180 دومنًا م�شغل منها 60%، وت�شم 108 م�شانع، كما 
وفرت املدينة 21 األف فر�شة عمل، يف حني و�شل حجم اال�شتثمار فيها اإىل 245 

مليون دينار. 
 ويتناول كذلك م�شرو ع مدينة احل�شني بن عبداهلل الثاين ال�شناعية يف الكرك 
التي تاأ�ش�شت عام 2000، كاأول مدينة �شناعية يف حمافظات اجلنوب مب�شاحة 
اإجمالية تبلغ 1860 دومنًا، وتعرب مدينة �شناعية موؤهلة، ، حيث ت�شم املدينة 10 
م�شانع، ووفرت ما يزيد عن 3 االآلف فر�شة عمل، وو�شل حجم اال�شتثمار فيها 

اإىل 32 مليون دينار اأردين.
 

ويبني اأن امل�شروع الرابع هو مدينة العقبة ال�شناعية الدولية، التي تاأ�ش�شت عام 
2003 يف العقبة، مب�شاحة اإجمالية تبلغ 2750 دومنًا، وت�شم 5 م�شانع، وفرت 

حوايل 250 فر�شة عمل، بحجم ا�شتثمار و�شل اإىل 3.5 مليون دينار. 
 

وبح�شب مدير عام موؤ�ش�شة املدن ال�شناعية، فاإن املدينة ال�شناعية اخلام�شة 
هي مدينة معان ال�شناعية، التي بداأت عملها يف الن�شف الثاين من العام 2005، 
وتقع مبحاذاة طريق حيوي يربط االأردن بالدول املجاورة، وتوجد مبحافظة معان 

التي تعترب غنية بعدد من اخلامات الطبيعية، وتبعد 100كم عن ميناء العقبة. 
 

ويو�شح باأن "املدن ال�شناعية" لديها حاليًا عدد من املدن ال�شناعية التي تعمل 
على تنفيذها كم�شاريع م�شتقبلية يف خمتلف حمتفظات واألوية اململكة ويو�شح 
باأن مدينة املوقر ال�شناعية متثل امل�شاريع امل�شتقبلية، وهي قيد االإن�شاء حاليًا، 
على م�شاحة اإجمالية تبلغ  2500 دومنا، يتم تطوير املرحلة االأوىل منها مب�شاحة  
1000 دومن، متوقعا االنتهاء من اإجنازها وت�شليمها يف الن�شف الثاين من العام 

القادم.

واأ�شار املهند�س املجايل باأن املوؤ�ش�شة قد اأقرت قبل فرتة وجيزة جمموعة من 
احلوافز والتخفي�شات يف مدينة املوقر ال�شناعية ت�شل اإىل 36% لبيع االأرا�شي و 
40% لالإيجار لت�شجيع وزيادة القدرة التناف�شية للمدينة، حيث مّت تخفي�س اأ�شعار 
البيع من 50 دينارا للمرت املربع ح�شب ال�شرائح وامل�شاحات املباعة لت�شل يف 
حدها االأدنى اإىل 32 دينارًا للمرت املربع، اإ�شافة اإىل تخفي�س بدالت االإيجارات 

لت�شل اإىل 3 دنانري للمرت املربع من اأ�شل 5 دنانري للمرت املربع. 

واإعترب املجايل اأن اإجراءات التخفي�س وملدة حمدودة �شمن املدينة �شي�شهم يف 
ت�شكيل نواه ا�شتثمارية يف مدينة املوقر وتكون قاعدة جلذب ا�شتثمارات اأخرى 
باأن ت�شتقطب هذه املدينة خالل اخلم�س �شنوات االأوىل من  م�شتقباًل متوقعا 
الت�شغيل العديد من االإ�شتثمارات التي �شتوفر ما يزيد عن )7000 ( فر�شة عمل 

يف كافة املجاالت االإدارية والفنية.

وي�شري اإىل مدينة املوقر متتاز مبوقعها القريب من الطريق الدويل الذي يربط 
االأردن بالعراق واململكة العربية ال�شعودية، ومت املراعاة يف تطويرها وفق اأحدث 
الت�شاميم، اإذ �شت�شم اإىل جانب امل�شاحات املخ�ش�شة لل�شناعة، مرافق وا�شعة 

للخدمات اللوج�شتية، ومنطقة حرة، وقطبا لل�شناعات التكنولوجية.
 

ياأتي  والذي  ال�شناعية،  الزرقاء  مدينة  م�شروع  هو  الثاين  امل�شروع  اأن  ويبني 
�شمن خطط وم�شاريع املوؤ�ش�شة الطموحة الرامية اإىل التو�شع االأفقي والعمودي 
ال�شاملة على  التنمية  كافة مكت�شبات  توزيع  ال�شناعية بهدف  املدن  اإقامة  يف 

حمافظات واألوية اململكة.
 

ويقول اأن امل�شروع يت�شمن بنية حتتية عالية امل�شتوى ومبوا�شفات عاملية ت�شهم 
يف رفع جودة ال�شناعة ودعمها، اإ�شافة اإىل توفري و جتهيز املباين ال�شناعية 
اخلدمات  تاأمني  تكفل  التي  واللوج�شتية  ال�شناعية  اخلدمات  كافة  وتوفري 
الرئي�شية وامل�شاندة، و�شيتم تطوير باقي امل�شاحات اململوكة للموؤ�ش�شة على عدة 

مراحل.
 

وي�شري اإىل موقع املدينة �شيكون يف حمافظة الزرقاء على الطريق الدويل الذي 
يربط االأردن بالعديد من الدول املجاورة مثل العراق و�شوريا، حيث تبعد املدينة 
30 كيلومرت فقط عن مركز مدينة الزرقاء، و18 كيلومرتًا عن املنطقة احلرة، 

و390 كيلومرتًا عن منطقة العقبة. 
 

اأما امل�شروع الثالث، بح�شب املهند�س املجايل، فهو م�شروع مدينة ماأدبا ال�شناعية، 
الذي يعترب اأول ا�شتثمار خليجي يف جمال تطوير واإدارة وت�شويق املدن ال�شناعية 
يف اململكة، حيث وقعت املوؤ�ش�شة مع �شركة �شروح لال�شتثمار الكويتية اتفاقية 
اإن�شاء واإدارة وت�شويق املدينة على م�شاحة 500 دومن وبكلفة تقديرية تتجاوز 20 

مليون دوالر.
 

ا�شتقطاب  تتوقع  ماأدبا  مدينة  حول  �شروح  �شركة  درا�شات  اأن  اإىل  وي�شري 
ا�شتثمارات �شناعية تتجاوز قيمتها 250 مليون دوالر متخ�ش�شة يف ال�شناعات 

املتطورة ك�شناعة اأنظمة تكنولوجيا املعلومات والطبية ومنتجات البحر امليت.
 

وفيما يخ�س املوؤ�شرات االقت�شادية االإجمالية للمدن ال�شناعية يو�شح املهند�س 
املجايل اأن حجم اال�شتثمار يف املدن ال�شناعية بلغ لغاية �شهر ت�شرين اأول من 
عام  2008 قرابة  1.4 مليار دينار موزعة على 502 �شركة �شناعية يف 4 مدن 

�شناعية.
 

وي�شري اإىل اأن �شادرات هذه ال�شركات بلغ نحو 663 مليون دينار، يف حني وفرت 
الذي  النجاح  الذي يعك�س مدى  االأمر  األف فر�شة عمل؛  ال�شركات حوايل 38 

حتققه املوؤ�ش�شة.
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يعمل املركز الوطني للتكنولوجيا احليوية على حتويل البحث االأ�شا�شي 
اإىل تطبيقي ثم اإىل اإنتاج اقت�شادي، بخالف املراكز العادية.

للتكنولوجيا  الوطني  املركز  رئي�س  يتناول  "الن�شامى"،  لـ  حديثه  يف 
اأ�شامة اخلالدي واقع العلم يف العامل العربي  احليوية االأ�شتاذ الدكتور 
واأبرز  املركز  عمل  اآلية  اإىل  باالإ�شافة  االأجنبي،  العامل  مع  مقارنة 

م�شاريعه.

يقول االأ�شتاذ الدكتور اخلالدي اأن واقع العلم يف العامل العربي مرتاجع 
حمدود،  االإخرتاع  براءات  عدد  اأن  حيث  املتقّدم،  العامل  مع  قيا�شا 
املوجود منها ال يتحّول اإىل تكنولوجيا ثم اإنتاج، باالإ�شافة اإىل اأن ات�شال 
الباحثني العرب مع االإنتاج االقت�شادي �شبه مفقود، ف�شال عن اأن بع�س 
االأ�شا�شي  العلمي  للبحث  الباحث  تفّرغ  على  ترّكز  اجلامعات  قوانني 
ال�شرف، فيما ال يرى املجتمع العربي مبا فيه احلكومات اأي فائدة من 

العلم.

اخلالدي: العلم يف العامل العربي مرتاجع قيا�ضا مع العامل املتقّدم

"الوطني للتكنولوجيا احليوية".. 
حتويل البحث الأ�شا�شي اإىل تطبيقي فـ "اإنتاج اقت�شادي"
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وي�شيف اأن ما يعك�س �شعف االهتمام بالعلم يف العامل العربي هو اأن اأكرث 
من 95% من املراجع يف املقاالت العلمية العربية هي مراجع اأجنبية، يف 
اأن اأكرث من 95% ممن يرجعون اإىل املقاالت العربية هم اأجانب،  حني 
كما اأن العامل العربي هو االأقل متويال للعلم من اأي مكان يف العامل، حتى 
يف الدول الفقرية، فيما يزداد امل�شروف على البحث العلمي يف االأبنية 

واالأدوات ولي�س على البحث نف�شه.

املعرفة  لزيادة  العلم هو  باأن  والتكنولوجيا  العلم  الفرق بني  اإىل  وي�شري 
العلم  على  معتمدة  منظومة  هي  التكنولوجيا  اأن  حني  يف  االإن�شانية، 

واملهارة الإنتاج �شلعة اأو خدمة ذات مردود اقت�شادي.

ويبني االأ�شتاذ الدكتور اخلالدي اأن املركز الوطني للتكنولوجيا احليوية 
مهتمه حتويل ما اأمكن من البحث االأ�شا�شي اإىل بحث تطبيقي ثم اإىل 

اإنتاج اقت�شادي، مما يحّفز زيادة االنفاق على البحث العلمي.

بنك  وت�شكيل  باخلريات،  البدء  على  تقوم  املركز  عمل  اآلية  اأن  ويو�شح 
باحثا، مع خربات  االآن 160  يبلغ  االأ�شخا�س  ي�شم عددًا من  معلومات 
حمددة ما اأمكن، اإىل جانب اأكرث من 100 من االأجهزة اخلا�شة، وكل 
�شلك �شمن منهج التفكري اجلماعي يف قراراته، عرب اجتماعات ع�شف 
ذهني، وت�شكيل جلان م�شغرة، وتقدمي اقرتاحات، والتفكري ثم اتخاذ 

قرار جماعي.

املقرر  للم�شروع  مبدئية  جدوى  حتديد  على  تقوم  االآلية  اأن  اإىل  وينّوه 
لة،  مف�شّ جدوى  درا�شة  اإىل  و�شوال  له،  �شغري  دعم  تقدمي  ثم  دعمه، 

ي�شار بعدها اإىل اإن�شاء �شركة.

وموؤ�ش�شته  الباحث  يعطي  عقد  وفق  يكون  املقّدم  الدعم  اأن  اإىل  ويلفت 
مموال  �شي�شبح  املركز  اأن  اإىل  م�شريا  مدخول،  اأي  من  ق�شما  واملركز 

لنف�شه يف امل�شتقبل.

وي�شري رئي�س املركز الوطني للتكنولوجيا احليوية اإىل ارتفاع التكاليف، 
حيث اأن االأجهزة امل�شتخدمة هي غالية الثمن، فيما يعمل املركز �شمن 

موقع اإلكرتوين، وعرب التعاون مع البلدان العربية والعامل.

ويتناول االأ�شتاذ الدكتور اخلالدي امل�شاريع التي جرى العمل عليها من 
قبل املركز الوطني للتكنولوجيا احليوية، بدءا ب�شركة امل�شادات احليوية 
وحيدة الن�شيلة، التي تاأ�ش�شت باال�شرتاك مع اجلامعات والعلماء واملجل�س 
االأعلى واجلمعية العلمية امللكية والقطاع اخلا�س، بهدف حتقيق االإنتاج 
على  االأوىل  بالدرجة  يعتمد  امل�شروع  جناح  اأن  اإىل  م�شريا  الرخي�س، 

اإيجادات م�شادات جديدة كليا.

ويقول اأن املركز عمل كذلك على م�شروع عزل الفريو�س امل�شبب الأنفلونزا 
الفريو�س  امل�شروع متّخ�س عن عزل  اأن  اإىل  امل�شتوطنه، م�شريا  الطيور 
وحتديد خريطته اجلينية، واالتفاق مع �شركة اإنتاج االأم�شال احليوانية 
على اإنتاج مطعوم، ومو�شحا اأي�شا اأن االتفاق ين�س على توزيع ح�ش�س 

من املبيع بني الباحث واجلامعة واملركز وال�شركة.

وي�شيف اأن املركز عكف على اإعداد عدة م�شاريع زراعية، تتمثل باإنتاج 
اإنتاجه طوال ال�شنة، باالإ�شافة اإىل اإنتاج  عكوب بال �شوك، مع اإمكانية 
نخيل يحتاج اإىل ماء اأقل، الذي مت اإثباته، ف�شال عن اإنتاج ماعز �شامي 

با�شتعمال ماعز حملي حلمل االأجنة.

ومن امل�شاريع االأخرى بح�شب رئي�س املركز الوطني للتكنولوجيا احليوية، 
م�شدر  اأكرب  يعترب  اخلبز  اأن  مو�شحا  اخلبز،  بروتني  حت�شني  م�شروع 
البلدان الفقرية، يف حني ينق�شه الالي�شني، يف حني عمل  للربوتني يف 
امل�شروع على اختيار �شاللة من اخلمرية تنتيج الالي�شني بكميات كبرية، 

واإدخال جني الالي�شني وبع�س االأحما�س االأمينية االأخرى.

ويلفت اإىل اأن املركز عمل اأي�شا يف م�شروع م�شادات االأج�شام ال�شغرية 
وتعريف  االإن�شانية،  اخلاليا  من  اأج�شام  م�شادات  وتوليد  اجلمال،  يف 

كامل لنوعني من امل�شادات اجلديدة.

ويو�شح قيام املركز مب�شاريع طبية خمتلفة تتمثل يف اإنتاج االأترفريون يف 
نبات التبغ، وتاأثري اأوراق الزعرور على الكل�شرتول، مع املتفرقات االأخرى 
الـ  بدرا�شة  الزيتون  زيت  يف  الغ�س  الكت�شاف  تدريبية  دورة  تقدمي  مثل 
�شد  مياه  لتنقية  تقنيات جديدة  ا�شتعمال  تدريبية يف  ودورة   ،DNA

امللك طالل، واإدخال فحو�س جديدة للفطريات ال�شامة يف االأطعمة.

م�شاريع زراعية وطبية وعلمية خمتلفة
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ي�شكل مركز بحوث وتطوير البادية االأردنية �شرحا علميا يهدف اإىل حت�شني 
نوعية احلياة 

التنمية  التقليدي لديهم، وحتقيق  البادية دون امل�شا�س بنمط احلياة  ل�شكان 
امل�شتدامة ل�شكان هذه املناطق.

ويعمل املركز – بح�شب رئي�شه املهند�س حممد �شهبز – �شمن حماور علمية 
يف اإدارة امل�شادر الطبيعية يف البادية، نظرا ملا تتمتع به البادية من اأهمية يف 

اأبعادها االقت�شادية واالجتماعية وال�شيا�شية والبيئية.

وتطوير  بحوث  مركز  واقع  �شهبز  املهند�س  "الن�شامى" يتناول  لـ  حديثه  يف 
وخطته  والن�شاطات  واملهام  يلعبه  الذي  الدور  حيث  من  لالأردن،  البادية 

امل�شتقبلية.

اأهمية كربى  للبادية  تكمن  اأنه  "البادية" بالقول  اأهمية  ويبداأ باحلديث عن 
بالن�شبة لالأردن من حيث البعد االقت�شادي واالجتماعي ال�شيا�شي والبيئي، 

حيث تعترب منطقة واعدة يف جماالت التنمية االقت�شادية واالجتماعية.

وي�شيف اأن املحافظة على "البادية" ت�شاهم يف اإيقاف الت�شحر ويف احلفاظ 

االأردنية )%85(  البادية  ت�شكل  النباتي واحليواين حيث  التنوع احليوي  على 
من م�شاحة اململكة الغنية باملوارد الطبيعية من معادن ومياه جوفية ومواقع 

اأثرية ومراع طبيعية واأرا�س زراعية منا�شبة للزراعة ولرتبية املا�شية. 

ويبني اأن برنامج بحث وتطوير البادية االأردنية تاأ�ش�س عام 1992 بروؤية من 
املجل�س  رئي�س  املعظم  طالل  بن  احل�شن  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  قبل 
للعلوم  االأعلى  املجل�س  بني  ما  االتفاق  مت  حيث  والتكنولوجيا،  للعلوم  االأعلى 
يف  م�شرتكة  كمبادرة  الربيطانية  امللكية  اجلغرافية  واجلمعية  والتكنولوجيا 
العلوم والتكنولوجيا لدرا�شة البادية ال�شمالية ال�شرقية االأردنية بالتعاون مع 
الربيطانية،  درهام  جلامعة  التابع  البحار  وراء  ملا  والبحوث  التنمية  مركز 

الذراع التنفيذي للجمعية اجلغرافية امللكية الربيطانية.

ويبني اأن م�شاحة املرحلة االأوىل للربنامج يف البادية ال�شمالية ال�شرقية تقّدر بـ 
11210 كيلو مرتات مربعة اأي ما يعادل )12.5% من م�شاحة االأردن(، وت�شم 

)35( جتمعًا �شكانيًا يقطنها ما يقارب 18 األف ن�شمه.  

عام  اأول  كانون  يف  بداأت  فقد  �شهبز،  املهند�س  بح�شب  الثانية،  املرحلة  اأما 
2004 ، حيث  مت رفع الربنامج اإىل مركز وطني مغطيًا جميع البادية االأردنية 

مركز بحوث وتطوير البادية الردنية .. 
التنمية امل�ضتدامة

�شهبز:خطة املركز البحثية تعمل �شمن حماور علمية يف اإدارة امل�شادر الطبيعية يف البادية
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التعرف على التجمعات ال�شكانية يف البادية وال�شبل املثلى للتعامل معها وتاأهيلها

�شمن ال�شالحية القانونية يف النظام رقم 35 لعام 2006، يكون فيها املركز 
واالأداء  االإجناز  للتميز يف  والتكنولوجيا، وذلك  للعلوم  االأعلى  للمجل�س  تابعا 

منذ تاأ�شي�شه.

يف  البادية  برنامج  حققها  التي  النجاحات  على  بنى  املركز  اأن  اإىل  وي�شري 
الفرتة من عام 1992 حتى عام 2004، �شاهمت مبجملها يف حتقيق التنمية 

الوطنية يف هذه املناطق احليوية.

مف�شلة  درا�شات  باإجراء  واملتمثلة  البادية  برنامج  اإجنازات  وي�شتعر�س 
والتعرف على  ب�شكل �شمويل ومتكامل،  االأردنية  بالبادية  تعنى  التي  للق�شايا 
التجمعات ال�شكانية يف البادية وال�شبل املثلى للتعامل معها يف اإطار تنمية هذه 
التجمعات وا�شتدامة ا�شتقرارها، وتوفري قاعدة معلومات �شاملة عن البادية 

من حيث ال�شكان واملوارد املختلفة ومعوقات تطويرها.

علمية  كوادر  تاأهيل  �شهبز، يف  املهند�س  بح�شب  البادية،  برنامج  �شاهم  كما 
وفنية متخ�ش�شة مبجاالت لها عالقة بالبادية، واإن�شاء �شبكة ات�شال وطنية 
اجلافة  واالأرا�شي  البادية  تنمية  عن  وامل�شوؤولة  العاملة  للموؤ�ش�شات  ودولية 
واملت�شحرة ميكن اال�شتفادة منها يف تفعيل جهود التنمية التكاملية وامل�شتدامة 

على امل�شتوى الوطني. 

ويوؤكد اأن مركز بحوث وتطوير البادية االأردنية يهدف اإىل التنمية امل�شتدامة 
الوطني  باالقت�شاد  االأردنية  البادية  اقت�شاديات  بربط  االأردنية  البادية  يف 
ربطًا متينًا، باالإ�شافة اإىل حت�شني نوعية احلياة ل�شكان البادية دون امل�شا�س 

بنمط احلياة التقليدي لديهم. 

ولتحقيق هذه الغاية، يقول رئي�س مركز بحوث وتطوير البادية االردنية، يتوىل 
من  والدرا�شات  البحوث  اإجراء  يف  تتمثل  ومهام  اأعمال  بعدة  القيام  املركز 
التنمية  اأجل تطوير وا�شتغالل املوارد الطبيعية وتوجيه هذه البحوث لغايات 
االقت�شادية واالجتماعية والثقافية وال�شياحية يف البادية وتقدمي اال�شت�شارات 
ب�شاأنها، وتدعيم التعاون العلمي يف جماالت عمل املركز مع اجلهات الر�شمية 
واملحلية واالإقليمية والدولية املعنية بالبادية، وذلك باإجراء البحوث والدرا�شات 

امل�شرتكة  وعقد اتفاقيات وبرامج تنفيذية وتبادل الباحثني واخلرباء.

عن  البادية  منطقة  يف  الب�شرية  املوارد  بتنمية  كذلك  يعنى  املركز  اأن  ويبني 
للباحثني  متخ�ش�شة  تاأهيل  وبرامج  وتدريبية  درا�شية  دورات  تنظيم  طريق 
االأرا�شي  وتطوير  تنمية  جماالت  يف  واملهتمني  املحليني  وال�شكان  والعاملني 
واللقاءات  والندوات  املوؤمترات  واإقامة  البادية(،   ( اجلافة  و�شبه  اجلافة 
العلمية  واملوؤمترات  االجتماعات  يف  وامل�شاركة  الدرا�شية  واحللقات  العلمية 

واملحلية والدولية املرتبطة باأهدافه.

والبحوث  الدرا�شات  بتوثيق  �شهبز،  املهند�س  بح�شب  اأي�شا،  املركز  ويقوم 
املجالت  واإ�شدار  ون�شرها،  املركز  بعمل  العالقة  ذات  والبيانات  واملعلومات 
البحوث  ودعم  واإجراء  االإعالمية ح�شب احلاجة،  واملواد  العلمية  والدوريات 
والدرا�شات والتجارب الإقامة امل�شاريع الريادية واملتعلقة بتطوير موارد البادية 

واالإ�شراف عليها، واإن�شاء جمال�س/ جلان ا�شت�شارية خلدمة اأغرا�س املركز.

وامل�شاهمات  امل�شاعدات  توفري  اأي�شا  املركز  مهام  من  اأن  اإىل  وي�شري 
والدولية  واالإقليمية  املحلية  والهيئات  املنظمات  من  للمركز  والفنية  املالية 
الريادية  وامل�شاريع  املنظومات  وتطوير  والدرا�شات  البحوث  دعم  لغايات 
ال�شيا�شات  �شياغة  يف  امل�شاهمة  جانب  اإىل  املختلفة،  وم�شتوياتها  باأنواعها 
وتطوير  نقل  عن  ف�شال  العالقة،  ذات  والدولية  الوطنية  واال�شرتاتيجيات 

وا�شتحداث التكنولوجيا املالئمة لتنمية البادية.

اأ�شا�شها  واملتمثلة يف عدة جماالت  املركز،  ن�شاطات  املهند�س �شهبز  ويتناول 
البحث العلمي والربامج املرتبطة به.

الربامج  لتنفيذ  والدولية  املحلية  املوؤ�ش�شات  مع  يتعاون  املركز  اأن  ويقول 
البحثية التنموية. تركز هذه الربامج على الرثوة احليوانية، بتنمية املراعي 
والتعليم  كال�شحة  اخلدمات  اأداء  تعظيم  ذلك  يف  مبا  البدوية  واملجتمعات 

بالتن�شيق مع املوؤ�ش�شات ذات العالقة.

حيث  ن�شاطاته،  �شمن  التطبيقية  باالأبحاث  كذلك  يقوم  املركز  اأن  ويبني 
وامل�شاريع  والتعليم  وال�شحة  الفقر  )خارطة  الفقر  على  االأبحاث  هذه  تركز 
املوارد  �شواء  املوارد،  وعلى  املجتمعات(،  وتنمية  ال�شغرية،  والقرو�س 
اجلافة  االأرا�شي  يف  اجلديد  الزراعي  التوجه  املراعي،  )اأرا�شي  ال�شطحية 
وموارد املياه ال�شطحية(، واملوارد اجلوفية   )اإدارة املياه اجلوفية ودرا�شات 
الرثوه املعدنية(، باالإ�شافة للبحوث التطبيقية يف ال�شياحة وتت�شمن ال�شياحة 

البيئية ال�شحراوية، اإىل جانب الطاقة املتجددة وطاقة الرياح.

رئي�شه،  االردنية كذلك، بح�شب  البادية  ن�شاطات مركز بحوث وتطوير  ومن 
موا�شيع  يف  وامل�شوحات  بالدرا�شات  القيام  عرب  االأ�شا�شية،  االأبحاث  اإجراء 
للتملح  املقاومة  والنباتات  والرتبة،  احليوي،  والتنوع  املناخي،  والتغري  املياه، 

واجلفاف.

ويبني اأن املركز يعمل على بناء القدرات والتدريب، من خالل تطوير امل�شتوى 
وبرنامج  التطوعي،  العمل  برنامج  واإطالق  البادية،  �شكان  لدى  التعليمي 
التدريب الفني للمجتمعات، وبرنامج تطوير وماأ�ش�شة بناء القدرات واملعرفة 

املحلية.

يتطلع  االأردنية  البادية  وتطوير  بحوث  مركز  اإىل  �شهبز،  املهند�س  وي�شري 
الإجناز عدة اأهداف خالل ال�شنوات املقبلة.

ويلفت اإىل اأن املركز يرنو الإن�شاء مراكز ميدانية تابعة له يف البادية الو�شطى 
اإن�شاء اأو تدعيم ثالثة جتمعات قرى يف ال�شمال  ووادي عربة، باالإ�شافة اإىل 
مدر�شة  واإن�شاء  وامل�شتدامه،  ال�شاملة  التنمية  باأ�شلوب  واجلنوب  والو�شط 

تدريب املراعي، واإن�شاء مدر�شة موروث البادية.

ويبني اأن اخلطة امل�شتقبلية للمركز ت�شمل اأي�شا اإطالق برنامج ح�شاد مائي 
�شامل للبادية االأردنية يت�شمن ال�شدود واحلفائر، وتعزيز القيمة امل�شافة لدى 
املجتمعات البدوية باإن�شاء ال�شناعات امل�شاندة للرثوة احليوانية، واإن�شاء ع�شر 
حمميات رعوية باإدارة �شكانية حملية، واإن�شاء �شبكة �شياحة بيئية متطورة يف 

البادية االأردنية.



76

طبيا  �شرحا  والوراثة  ال�شّماء  والغدد  لل�شكري  الوطني  املركز  ي�شكل 
وتعليميا متخ�ش�شا يف واحد من اأكرث االأمرا�س املزمنة واالأكرث �شيوعًا 

يف االأردن.

مهم  بدور  املركز  ي�شطلع  العجلوين،  كامل  الربوف�شور  رئي�شه  وبح�شب 
يف عالج وتاأهيل امل�شابني يف املر�س، الذي حتّول اإىل وباء، ب�شبب كرثة 

االإ�شابات به يف االأردن والعامل.

يف  والوراثة  ال�شّماء  والغدد  لل�شكري  الوطني  املركزي  رئي�س  ويتناول 
وم�شارات  يقّدمها،  التي  املركز، واخلدمات  "الن�شامى" واقع  لـ  حديث 
التعليم الأطباء االأمرا�س الداخلية فيه يف مرحلتي الدبلوم واملاج�شتري 

الخت�شا�س املمر�شات والتخ�ش�س يف الغدد ال�شم وال�شكري.
يقول الدكتور العجلوين اأن فكرة املركز بداأت نهاية عام 1995 مع انتهاء 
اأول درا�شة عن �شيوع مر�س ال�شكري والتي اأظهرت اأن 25% من ال�شكان 
فوق �شن اخلام�شة والع�شرين م�شابون بهذا الداء، حتى تبلورت الفكرة 
ملكي  اأمر  �شدر  حتى  بو�شطن،  يف  جو�شلن  معهد  مع  بعام  ذلك  بعد 

بتاأ�شي�س املركز.

 وي�شيف اأن النظام اخلا�س باملركز �شدر يف ني�شان 1996، حيث حدد 
اأهداف املركز يف البحث العلمي، واخلدمة الطبية، والتعليم و التثقيف، 
ال�شحة،  وزارة  وهي  اإدارته،  مبجل�س  ت�شارك  التي  اجلهات  حدد  فيما 
االأردنية،  )اجلامعة  االأردنية  واجلامعات  امللكية،  الطبية  واخلدمات 

العجلــــــــوين:
 مــــــــــــــر�ش ال�شكــــــري 
حتــــــّول اإىل وباء و1.3 
مليــار دينـار كلفة عالج 

امل�شابيــــــــــن

املركـز الوطنـي لل�ضكـري والغــدد ال�ضّمــاء والوراثة.. 
ال�ضـــــــــرح الطبـــــــي والتعليمــــــي املتخ�ضـــــــ�س

العلــــــــــــــوم والتكنولوجيــــــــا
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التكنولوجيا،  و  للعلوم  االأعلى  واملجل�س  والتكنولوجيا(،  العلوم  جامعة 
واجلمعية االأردنية للعناية بال�شكري، وممثلون عن القطاع اخلا�س. 

ويلفت اإىل حتّول مر�س ال�شكري اإىل وباء، واأن اإح�شاءات املركز ت�شري 
غالبية  واأن  بال�شكري  م�شابات  احلوامل  ال�شيدات  من   %20 اإن  اإىل 
كلفة  تبلغ  حني  يف  فوق،  فما  عاما   25 من  اأعمارهم  ترتاوح  امل�شابني 
عالج مر�شى ال�شكري االأردنيني الذين و�شل 2.27 مليون �شخ�س بلغ 

1.3 مليار دينار وفق اإح�شائيات املركز الوطني لل�شكري.

للرعاية  متكامل  تنظيم  اقرتاح  يف  تتمثل  روؤية  للمركز  اأن  اإىل  وي�شري 
يف  الوراثة  و  ال�شم  والغدد  ال�شكري  الأمرا�س  املتخ�ش�شة  ال�شحية 
و  العامة  الطبية  املوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  واخلا�س  العام  القطاعني 
اخلا�شة يف اململكة االأردنية الها�شمية، على جانب التعاون مع القطاعات 
الأمرا�س  الطبية  الرعاية  م�شتوى  رفع  على  العالقة  ذات  واالأجهزة 

ال�شكري والغدد ال�شم والوراثة.

ويلفت اإىل اأن الروؤية تتج�شد اأي�شا يف اإجراء البحوث والدرا�شات العلمية 
وعالجها  النظام  هذا  باأحكام  امل�شمولة  االأمرا�س  اأ�شباب  لتجديد 
تاأثريها  من  احلد  بهدف  اململكة  يف  انت�شارها  طرق  على  والتعرف 
التعاون  اإىل  باالإ�شافة  وتقليل م�شاعفاتها �شمن برنامج وطني �شامل، 
مع املراكز واملعاهد العاملة يف هذا املجال بهدف االإطالع على خمتلف 
والعربية  املحلية  والندوات  املوؤمترات  خالل  من   وامل�شتجدات  البحوث 

والدولية.

والوراثة،  ال�شّماء  والعدد  لل�شكري  الوطني  املركز  روؤيا  تت�شمن  كما 
ذات  والبيانات  واملعلومات  والدرا�شات  البحوث  توثيق  رئي�شه،  بح�شب 
العالقة باأهداف املركز، وت�شجيع التعليم الطبي امل�شتمر لالخت�شا�شيني 
والعاملني يف هذا املجال للو�شول اإىل امل�شتوى املهني املطلوب، وت�شجيع 
التثقيف ال�شحي للمر�شى وذويهم واملواطنني لتحديد النموذج االأمثل 

للتعامل مع هذا املر�س.

متكامل  مركز  هو  لل�شكري  الوطني  املركز  اأن  العجلوين  الدكتور  ويبني 
اململكة  يف  الوحيد  املركز  وهو  وم�شاعفاته  ال�شكري  مبر�شى  للعناية 
مري�س  األف   25 واملتقدمة، حلوايل  املتكاملة  اخلدمة  هذه  يقدم  الذي 
�شنويا من خالل عدة عيادات متخ�ش�شة، هي عيادات ال�شكري و الغدد 
ال�شم، وعيادات الوراثة، وعيادة خا�شة للعيون، وعيادة خا�شة للقلب، 
وعيادة  ال�شكرية،  للقدم  خا�شة  وعيادة  لالأع�شاب،  خا�شة  وعيادة 

خا�شة للجهاز اله�شمي.

ويو�شح اأن املركزي يحتوي على عدة خدمات م�شاعدة هي خمترب يخت�س 
م�شاعفاتها  عن  الناجتة  واالأمرا�س  وال�شكري،  ال�شم  الغدد  باأمرا�س 
ويحتوي على اأحدث االأجهزة واملعدات، واملواد املخربية الالزمة و�شتوفر 
على  للتدقيق  املتخ�ش�شة  العاملية  املختربات  مع  االت�شال  اإمكانية  له  

�شحة النتائج املخربية و�شالمتها.

وي�شري اإىل املخترب يهدف اإىل متابعة ا�شتخراج النتائج اأثناء فرتة العالج، 
لغايات التقييم، واإجراء الفحو�شات الدورية الروتينية لغايات الوقاية، 
واالأطفال  احلوامل،  الن�شاء  حمدده  لفئات  متخ�ش�شة  خدمة  وتوفري 
حديثي الوالدة وحتى عمر )16( �شنة، ف�شال عن توفري املخترب خلدمات 
ا�شت�شارية لالأمرا�س الناجتة عن م�شاعفات هذه االأمرا�س مثل العيون 

القلب الكلى واالأع�شاب.

عملها  يخت�س  متخ�ش�شة،  �شيدلية  اأي�شا  ي�شم  املركز  اأن  اإىل  ويلفت 
عن  الناجتة  واالأمرا�س  االأمرا�س،  لهذه  املنا�شب  الدواء  بتوفري 
م�شاعفاتها ب�شكل م�شتمر من خالل تخزينه بطريقة منا�شبة، وكميات 
اأنواع  حتديد  على  �شتعمل  متخ�ش�شة،  تغذية  وحدة  جانب  اإىل  كافية، 
املواد الغذائية وكمياتها ملراجعي املركز لغايات الوقاية والعالج، وتوفري 
بع�س االأغذية املتخ�ش�شة ب�شكل م�شتمر وذلك من خالل تخزينها لدى 

املركز بطريقة منا�شبة وكميات كافية.

�شحي  تثقيف  وحدة  العجلوين،  الدكتور  بح�شب  املركز،  ي�شم  كما 
والريا�شي  ال�شحي  والتثقيف  التوعية  مهمتها  �شتكون  متخ�ش�شة، 
اأجهزة  اأحدث  فيها  و�شيتوافر  والعالج  الوقاية  لغايات  املركز  ملراجعي 
وباإجراء  للوارثة،  ال�شمعية واملرئية ف�شال عن خمترب  املعلومات  عر�س 
وخمترب  التال�شيميا،  مثل  املورثة  املواد  لتعيني  الالزمة  الفحو�شات 
اأبحاث يكون جمهزا بكافة االأجهزة ال�شرورية والداعمة الإجراء البحوث 
اأو  هرمونية  اأو  كيميائية  عنا�شر  من  بذلك  املرتبطة  املواد  ودرا�شات 

غريها.

ويقّدم ملحة عن اجلانب التعليمي يف املركز "تاآلف مع اجلامعة االأردنية" 
الوطني  املعهد  يف  واملاج�شتري  العايل  الدبلوم  برنامج  عن  وحتديدا 
طب  تخ�ش�شات  ت�شمل  اأنها  بالقول  والوراثة،  ال�شم  والغدد  لل�شكري 
خمت�س  فني  اأو  متري�س  وتخ�ش�س  وللماج�شتري،  للدبلوم  يف  ال�شكري 
بالقدم ال�شكرية يف مرحلتي الدبلوم واملاج�شتري، اإىل جانب متري�س اأو 
فني خمت�س بالتغذية ال�شريرية يف مرحلتي الدبلوم واملاج�شتري متري�س 
خمت�س بال�شكري اأي�شا، باالإ�شافة اإىل تخ�ش�س تثقيف �شحي خمت�س 

ملرحلتي الدبلوم واملاج�شتري.

كاملة  �شنة  ملدة  مهنية  درا�شة  من  يتكون  الدبلوم  برنامج  اأن  وي�شيف 
درا�شيتني  �شنتني  من  املاج�شتري  برنامج  يتكون  فيما  كامل،  وبدوام 
واخلربة  املبا�شر  والتعليم  العملية  الور�شات  اأ�شلوب  وي�شتعمل  كاملتني 
اأنه ي�شرف على هذه  اإىل  اإىل املحا�شرات، م�شريا  ال�شريرية باالإ�شافة 
الدرا�شة اأ�شاتذة متخ�ش�شون من اجلامعات االأردنية والعربية وخرباء 
الطلبة اخلربة  �شيعطي  املختلفة مما  عامليون متخ�ش�شون يف احلقول 

العملية املهنية بامل�شتوى العاملي.

 5 نحو  تبلغ  لل�شكري   الوطني  املعهد  يف  الدرا�شة  ر�شوم  اأن  اإىل  وينّوه 
اآالف دينار اأردين لل�شنة الواحدة، �شمن �شروط قبول تتمثل يف التفّرغ 
باملعهد  االلتحاق  طالب  يكون  ال  واأن  جيد،  عن  يقل  ال  ومعدل  الكامل، 

خماًل بجنحة اأو اأدب.

مـخـتبـرات ووحــدات مـتـخـ�شـ�شـة وبرنــامـجـــــا دبلــــوم ومـاج�شتيـــر
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ت�شكل موؤ�ش�شة عبداحلميد �شومان مظلة للبحث العلمي، واالإبداع االإن�شاين 
العربي وعامل بناء جل�شور احلوار والتوا�شل الفكري، وتوفري املعرفة العامة 
ون�شرها بكل ال�شبل املمكنة، توا�شاًل مع احللم الكبري للمرحوم عبداحلميد 
�شومان وح�شه الوطني برفعة اأمته العربية وقناعته مبا يجب اأن تبلغه يف ميادين 
العلم ومدارج التقدم. فاملوؤ�ش�شة ت�شعى، بح�شب مديرها العام ثابت الطاهر، 
املواطنني  العربي مبا يحقق م�شلحة  املجتمع  وتقدم  للم�شاهمة يف حتديث 

العرب جميعًا، عرب عدة و�شائل تناولها الطاهر يف حديثه لـ "الن�شامى".

يقول الطاهر اأن حكاية اإن�شاء البنك العربي، الذي يرعى موؤ�ش�شة عبداحلميد 
�شومان، حتمل يف ثناياها رموزًا كثرية، فهذا البنك الذي احتفل بالعيد ال�شبعني 
لتاأ�شي�شه يف عام 2000، بداأ م�شواره، بفرع �شغري وحلم كبري يف مدينة القد�س 
ليغدو واحدًا من اأكرب امل�شارف العربية والعاملية، ولتغطي فروعه اليوم قارات 

العامل ال�شت.

وي�شيف اأنه عندما بادر البنك العربي بتخ�شي�س جزء من اأرباحه ال�شنوية 
الإن�شاء موؤ�ش�شة عبداحلميد �شومان يف عام 1978، واأطلق عليها ا�شم موؤ�ش�س 
البنك العربي، كان ي�شعى اإىل اإيجاد مركز لتكرمي مبادىء هذا املوؤ�ش�س الرائد، 

ويف طليعتها االإميان العميق باأهمية بذل اجلهد لبناء االأر�شية للتقدم العربي، 
من خالل دعم االقت�شاد الوطني من جهة، واالعتناء اجلاد، يف الوقت نف�شه، 
بت�شجيع البحث العلمي والدرا�شات االإن�شانية، وذلك انطالقًا من القناعة باأن 
ال�شبيل اىل تطوير املجتمع العربي يكمن يف االعتماد على بناء قاعدة علمية 

والرتكيز على التنوير الثقايف يف اآن معًا.

ويبني اأن موؤ�ش�شة عبداحلميد �شومان �شكلت منذ اإن�شائها ظاهرة ثقافية علمية 
يف الوطن العربي، وتطورت هذه املوؤ�ش�شة بحيث غدت متثل موؤ�شرًا للدور الذي 
والفنون  والعلوم  الثقافة  دعم  جمال  يف  اخلا�س  القطاع  به  يقوم  اأن  ميكن 

واإ�شاعة الفكر العلمي الرامي اىل النهو�س باالأمة.

دعم  يف  االإ�شهام  على  �شومان  عبداحلميد  موؤ�ش�شة  عملت  هنا  ويقول..من 
البحث العلمي والدرا�شات االإن�شانية يف حماولة لتوفري �شبل النهو�س بالعلوم 
يف  والباحثني  العلماء  من  اجلديدة  االأجيال  ت�شجيع  يف  واالإ�شهام  والثقافة، 
االأردن ويف االأقطار العربية، من خالل تخ�شي�س جوائز �شنوية حلفزهم على 
االإنتاج، هذا اإ�شافة اىل توفري مناخات البحث الالزمة الإن�شاء مكتبة متطورة، 
واإتاحة نظم املعلومات ب�شورة ت�شهم يف اإي�شال الباحث بامل�شتجدات الكربى 

الطاهــــــر: حتديـــــــث وتقــــــّدم املجتمـــــــع العـــربـــــي 
اأبـــــــرز اأهــــــداف املـــوؤ�ض�ضـــــة

موؤ�ض�ضــــة عبــــداحلميـــد �ضومــــان..
دعـــم البحــث العلمــي والإبــداع الإن�ضانــــي

العلــــــــــــــوم والتكنولوجيــــــــا
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املت�شارعة يف ع�شر املعلومات العلمية والتقنية، وتتبع ما ين�شر من بحوث يف 
العامل العربي والعامل.

بالثقافة  مقابل  اهتمام  والباحثني،  والعلماء  بالعلم  االهتمام  هذا  رافق  وقد 
الذي  الثقايف  �شومان  عبداحلميد  منتدى  اأن  مو�شحا  الطاهر  يقول  والفكر، 
ترتاده فئات خمتلفة من املواطنني ي�شكل منربًا حرًا ي�شت�شيف اأبرز املفكرين 
والعلماء واملثقفني واملبدعني العرب، حيث ت�شتقطب ن�شاطات املنتدى الطاقات 

الفكرية االأردنية والعربية.

والثقافية  العلمية  اخلريطة  على  لها  م�شهودًا  مكانة  تتبواأ  املوؤ�ش�شة  اأن  ويوؤكد 
العربية، وتربطها عالقات تعاون وثيقة باملوؤ�ش�شات واملراكز الفكرية والعلمية 
واالأدبية يف الوطن العربي، فيما حتر�س املوؤ�ش�شة على دعم املوؤ�ش�شات والهيئات 
التعليمية، ومراكز االأبحاث، وعقد الندوات العلمية والبحثية، حيث قدمت الدعم 
الأ�شكال االإبداع املختلفة، �شواء عرب العالقة املبا�شرة باملبدعني اأو عرب العالقة 

باملوؤ�ش�شات واملراكز العلمية املماثلة يف االأردن والوطن العربي.

�شومان،  احلميد  عبد  موؤ�ش�شة  عام  مدير  يقول  ر�شالتها،  لتحقيق  �شعيها  ويف 
انتهجت املوؤ�ش�شة جملة اأ�شاليب علمية وثقافية تتوخى من خاللها اأي�شًا حتقيق 
اأهدافها، تتوزع بني دعم البحث العلمي والتوا�شل الفكري والثقايف وغري ذلك 

من االأ�شاليب يف جماالت العلم والثقافة.

اإىل  بادرت  املوؤ�ش�شة  اأن  يو�شح  العلمية،  العلمي واجلوائز  البحث  وب�شاأن دعم 
تقدمي خمتلف اأ�شكال الدعم للجامعات االأردنية واملوؤ�ش�شات العلمية يف �شعيها 
للقيام باأبحاث علمية تعود بالفائدة على املجتمع العربي، كما تقدم الدعم لعقد 
كثري من املوؤمترات والندوات العلمية املختلفة يف االأردن والوطن العربي، ف�شال 
اأبحاث  ومراكز  علمية  وروابط  ملوؤ�ش�شات وجمعيات  �شنويًا  دعمًا  تقدميها  عن 

خمتلفة.
وبخ�شو�س �شندوق عبداحلميد �شومان لدعم البحث العلمي، يقول اأن املوؤ�ش�شة 
اأن�شاأت عام 1999 ال�شندوق، الذي يهدف – ح�شب م�شماه -  اإىل دعم البحث 
العلمي وت�شجيعه يف اجلامعات واملوؤ�ش�شات واملراكز العلمية االأردنية، على اأن 
تكون هذه االأبحاث العلمية املر�شحة للدعم مندرجة �شمن االأولويات الوطنية 

للبحث العلمي ومتفقة مع �شيا�شة وتوجهات املوؤ�ش�شة يف الدعم العلمي.

وي�شري اإىل اأن موؤ�ش�شة عبداحلميد �شومان خ�ش�شت ومنذ العام 1982 اثنتي 
يف  اإ�شهامًا  �شومان  عبداحلميد  با�شم  ال�شبان  العرب  للباحثني  جائزة  ع�شرة 
العرب  العلماء  القادمة من  االأجيال  العربي، وت�شجيع   العلمي  البحث  ت�شجيع 

ال�شبان.

ويبني اأن املوؤ�ش�شة تعلن كل عام عن �شتة تخ�ش�شات علمية متنح فيها اجلائزة 
من اثني ع�شر تخ�ش�شا هي الفيزياء واجليولوجيا، الكيمياء، والعلوم الطبية، 
والريا�شيات وتكنولوجيا املعلومات، والعلوم البيولوجية وعلـوم البيئة، والعلوم 
الزراعية، والعلوم االإن�شانية )وت�شمل التاريخ واجلغرافيا، اللغات واآدابها، االآثار 
والعلوم  االإدارية،  والعلوم  وامل�شرفية  واملالية  االقت�شادية  والعلوم  والفل�شفة(، 
القانونية وال�شرعية، والعلوم النف�شية والرتبوية، والعلوم االجتماعية )وت�شمل 

علم االجتماع والعلوم ال�شيا�شية واالنرثوبولوجيا(، والعلوم الهند�شية. 

التي  للقد�س،  العاملية  �شومان  عبداملجيد  جائزة  عن  اأي�شا  الطاهر  ويتحدث 
اأن�شئت يف 1999 مبنحة من الفقيد الكبري عبداملجيد �شومان رئي�س جمل�س اإدارة 
البنك العربي الراحل، رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة عبداحلميد �شومان اآنذاك، 

تقديرًا للمكانة الكبرية ملدينة القد�س ولالأهمية البالغة للمدينة املقد�شة للعرب 
وامل�شلمني، وهي جائزة تقديرية متنح ملجموع االأعمال تقديرًا مل�شرية فكرية اأو 
اإ�شافة حقيقية  والتميز وذات  االأ�شالة  تتوافر فيها  او فنية  اأدبية  اأو  اأكادميية 
للمعرفة عن القد�س مو�شحا اأنه وبعد وفاة عبداملجيد �شومان مل يتخذ اأي قرار 

ب�شاأن هذه اجلائزة.

 وي�شري اإىل اأن املوؤ�ش�شة تخ�ش�س اأي�شا جائزة عبداحلميد �شومان ملعلمي العلوم 
يف املدار�س االأ�شا�شية والثانوية، وجائزة عبداحلميد �شومان للرتجمة، وجائزة 
القرن  م�شروع ح�شاد  على  عملها  ف�شال  االأطفال،  الأدب  �شومان  عبداحلميد 
الهادف اإىل تنوير القارىء العربي، بجملة املنجزات العلمية التي حتققت يف 
العامل  القرار يف  اأيدي املخت�شني و�شناع  نتائجه بني  الع�شرين، وو�شع  القرن 

العربي.

ويتحدث عن مكتبة عبد احلميد �شومان العامة، التي تاأ�ش�شت عام 1986 ان�شجامًا 
مع اأهداف املوؤ�ش�شة عبد احلميد �شومان املتمثلة بدعم البحث العلمي، حيث 
جرى تاأ�شي�س مكتبة ع�شرية ت�شم خمتلف اأ�شكال م�شادر املعلومات يف خمتلف 
فروع املعرفة لتوفري هذه امل�شادر للجمهور والباحثني، وذلك اإميانًا من املوؤ�ش�شة 
باأهمية الدور الذي تقوم به املكتبات يف حياة االأمم وال�شعوب، مع حو�شبة اأعمال 
املكتبة، وا�شرتاكها يف العديد من قواعد البيانات التي ت�شم اآالف الدوريات يف 
خمتلف فروع املعرفة، ف�شال عن اإقامتها عالقات تبادل مع العديد من املكتبات 

واملراكز العلمية والثقافية على امل�شتويات الوطنية والقومية والدولية كافة.

وي�شري اإىل اأن من اأهم املنجزات على �شعيد تنمية املجتمعات املحلية دعم اإن�شاء 
وتطوير املكتبات يف عدد من حمافظات االأردن بالتعاون مع بلدياتها، وكذلك 
دعم املكتبات يف فل�شطني بالتعاون مع بلديات املدن الرئي�شة فيها. اإ�شافة اىل 
ت�شيري مكتبة متنقلة يف خمتلف حمافظات اململكة بالتعاون مع وزارة الثقافة 

ومركز هيا الثقايف.

ويتناول الطاهر ن�شاطات املوؤ�ش�شة االأخرى كمنتدى عبداحلميد �شومان الثقايف، 
والعلمية،  الفكرية  امل�شاريع  اأ�شحاب  اأفكار  لتفاعل  املنا�شب  املناخ  يهيئ  الذي 
والذي يعترب عنوانًا ثقافيًا معروفًا يف االأردن و�شائر اأرجاء العامل العربي نظرًا 
الفكر  ق�شايا  االنفتاح على  اإىل  الرامية  املميز ملحا�شراته وجلهوده  للم�شتوى 

واالهتمام بالرتاث يف اآن معا. 

باإلقاء املحا�شرات واالإ�شهام  اأهمية املنتدى تتمثل باأن من يقوم  اأن  اإىل  وينّوه 
يف االأن�شطة املختلفة يف املنتدى هي �شخ�شيات فكرية وثقافية ومهنية مرموقة 
يف جماالت تخ�ش�شها من االأردن وخمتلف اأقطار الوطن العربي، حيث يتبنى 
املنتدى العديد من الن�شاطات والربامج، التي ت�شم : " حما�شرات االثنني " 
كل اأ�شبوع " وندوات �شهرية، اإ�شافة اإىل عقد الندوات املتخ�ش�شة وبرنامج " 
�شيف العام " باالإ�شافة اإىل ندوات ح�شاد القرن، التي تربزامل�شتجدات يف علوم 

املعرفة خالل القرن الع�شرين.

وي�شري كذلك اإىل اأن املوؤ�ش�شة داأبت خالل العقدين املا�شيني على ن�شر ودعم 
ن�شر عدد من الكتب العلمية والثقافية مبا�شرة، اأو بالتعاون مع موؤ�ش�شات اأخرى، 
العربية  االأفالم  وعر�س  ال�شينمائية  الثقافة  باإ�شاعة  االهتمام  اإىل  باالإ�شافة 
والعاملية املتميزة يف اأواخر العام 1989 �شعيا لتنويع ن�شاطاتها الثقافية، وت�شجيع 

تفاعل اأو�شع بني الثقافة العربية وغريها من الثقافات. 
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للم�شتخدمني  الهامة  البيانات  اإ�شدار  العامة  االإح�شاءات  دائرة  توا�شل 
والباحثني على حد �شواء، من منطلق دورها كذراع اإح�شائي للحكومة يف 
االأردن. وبح�شب مديرها العام الدكتور حيدر فريحات، فاإن "االإح�شاءات" 
معنية بتوفري البيانات االإح�شائية للمهتمني والباحثني للبناء عليها وحتليلها 

واتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

وخالل الفرتة االأخرية، اأطلقت دائرة االإح�شاءات العامة م�شروع جداول 
املدخالت واملخرجات لالقت�شاد الوطني، الذي يهدف اإىل اإحداث نقلة 
نوعية يف عملية جمع وتبويب البيانات االإح�شائية على امل�شتوى القطاعي 
ي�شاعد  مما  االقت�شادية  القطاعات  بني  العالقة  يف  التداخالت  وقيا�س 
ال�شيا�شات  يف حت�شني عملية اتخاذ القرار لدى �شانعي القرار ورا�شمي 

االقت�شادية يف �شتى املجاالت االقت�شادية.

يقول املدير العام لالإح�شاءات الدكتور فريحات اأن م�شروع هذه اجلداول 
ومكوناتها لها مغزى اقت�شادي تنموي بغاية من االأهمية حيث تعطي �شورة 

�شاملة عن االقت�شاد االأردين وتعامله مع العامل اخلارجي. 
ويبني اأن هذه اجلداول ت�شكل االأ�شا�س الكمي واملت�شق للح�شابات االقت�شادية 
على امل�شتوى الوطني وبهذا فهي تدعم وتكمل موؤ�شرات ح�شابات الدخل 
القومي وحركة املعامالت والت�شابكات بني خمتلف القطاعات واالأن�شطة 
�شمن االقت�شاد االأردين، والتدفقات اخلا�شة باملعامالت املالية والنقدية 
الهامة، والتي ميكن من خاللها حتديد ال�شيا�شات االقت�شادية واالجتماعية 

املثلى يف معاجلة الق�شايا االقت�شادية.

ت�شكل  الوطني"  لالقت�شاد  واملخرجات  املدخالت   " جداول  اأن  ويوؤكد 
والريا�شية  االإح�شائية  التحليلية  االأ�شاليب  الإعداد  االأ�شا�شية  الركيزة 
احلديثة لنماذج املدخالت واملخرجات لتحليل الروابط واالعتماد املتبادل 
بني خمتلف القطاعات االقت�شادية الهامة، وحتديد القطاعات الرائدة 

للتنمية يف االقت�شاد االأردين.

خالل  من  تربز  اجلداول  هذه  اأهمية  اأن  اإىل  فريحات  الدكتور  وي�شري 
ا�شتخدامها من قبل متخذي القرارات ورا�شمي ال�شيا�شات ومعدي الربامج 
التنموية، وكذلك من قبل الباحثني واملحللني االقت�شاديني يف القطاعني 
العام واخلا�س، اإ�شافة اإىل اأثراء ن�شاطات مراكز البحوث الوطنية والعاملية 

املتخ�ش�شة يف هذا املجال.

ويلفت اإىل اأن امل�شروع يهدف اإىل بناء م�شفوفة املدخالت واملخرجات على 
امل�شتوى الوطني والذي من املمكن تو�شيعه م�شتقباًل لي�شبح على م�شتوى 

املحافظات واالأقاليم.

الدوليني  اخلرباء  من  جمموعة  على  عمله  يف  يعتمد  امل�شروع  اأن  ويوؤكد 
واملحليني باالإ�شافة اإىل الكوادر املخت�شة يف دائرة االإح�شاءات العامة، 
الدائرة وحدة خا�شة �شمن  له  اأن�شاأت  �شنتني، حيث  وتبلغ مدته حوايل 
يف  املنطقة  يف  الرائدة  الدول  من  االأردن  يكون  وبهذا  الهيكلي،  اإطارها 
جمال بناء نظام املدخالت واملخرجات واعتمادها يف �شناعة القرارات 

وال�شيا�شات االقت�شادية.

فريحات: امل�شروع يحقق نقلة نوعية 
فـــــي جمــــــــع وتبــــويـــب البيانــــات 

علــــــى م�شتــــوى القطــاع

الإح�شــــــاءات العامــــــــة 
تطلـــــق م�شــــروع املدخـــالت واملخرجــــات

العلــــــــــــــوم والتكنولوجيــــــــا
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املركز  اإن�شاء  على  �شنة  ع�شرة  ثماين  قد م�شى  يكون  �شنة 2008  انتهاء  مع 
�شنة  يف  انطالقته  منذ  االأردن  خطا  وقد  الب�شرية،  املوارد  لتنمية  الوطني 
1990 خطوات كبرية يف جماالت تنمية املوارد الب�شرية، مب�شاهمة فعالة من 

املركز.

وكان للمركز اأي�شا، بح�شب رئي�شه الدكتور منذر امل�شري، اإ�شهامات مبا�شرة 
هدفه  خالل  من  اأي�شا،  العربي  امل�شتوى  على  الب�شرية  القدرات  تطوير  يف 
الرئي�شي الذي يرمي اإىل حت�شني املواءمة بني نتاجات برامج التدريب والتعليم 
من ناحية واملتطلبات التنموية من ناحية اأخرى، باالإ�شافة اإىل اال�شتمرار يف 

تقييم برامج التطوير للنظام التعليمي بكامله.

يف حديثه لـ "الن�شامى" يتناول الدكتور امل�شري اأبرز اإجنازات املركز الوطني 

لتنمية املوارد الب�شرية على �شعيد تنمية القدرات يف ال�شنوات االأخرية، �شواء 
يف االأردن اأو املنطقة.

يقول الدكتور امل�شري اأنه كان الإ�شرتاتيجية تنمية املوارد الب�شرية التي اأعدها 
املركز واقرها جمل�س الوزراء �شنة 1998 دور بارز ومهم يف حتقيق العديد 
من االإجنازات التي دعت لها هذه االإ�شرتاتيجية، فما نظام معلومات املوارد 
اإال  ال�شركاء  كافة  بالتعاون مع  املركز  وتنفيذه  بت�شميمه  قام  الذي  الب�شرية 

دليل وا�شح على هذا الهدف الذي دعت  له االإ�شرتاتيجية.

والتعليم  الت�شغيل  دعم  حمور  وبروز  الوطنية  االأجندة  حوارات  اأن  وي�شيف 
اأثارتها  التي  االهتمامات  من  كان  االأجندة  يف  والتقني  املهني  والتدريب 
يف  اخلا�س  القطاع  اإ�شراك  ب�شرورة  كذلك  طالبت  التي  االإ�شرتاتيجية 

امل�ضـري: �ضنوا�ضـل م�ضيـرة العطـاء يف تنمية العنـ�ضـر الب�ضــري

العلــــــــــــــوم والتكنولوجيــــــــا

املركــز الوطني لتنمية املوارد الب�ضرية
18 عـــــامـــــــا مــــــن تطويــــــر القــــــدرات
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عملية التمويل  والتخطيط والتنفيذ لق�شايا تنمية املوارد الب�شرية الوطنية، 
اأن �شندوق دعم التدريب والت�شغيل يقوم بامل�شاهمة يف توفري  اإىل  باالإ�شافة 

اأدوات التمويل لق�شايا تنمية املوارد الب�شرية الوطنية.

" تطوير  اإىل  نظامه  من  الثالثة  املادة  يف  جاء  كما  يهدف  املركز  اأن  ويوؤكد 
منذ  املركز  قام  حيث  الب�شرية"،  املوارد  تنمية  جمال  يف  الوطنية  القدرات 
اإن�شائه بتنفيذ العديد من امل�شاريع الوطنية واالإقليمية، ف�شال عن 199 درا�شة 
وبحثًا يف خمتلف املوا�شيع ذات العالقة، منها 130 باللغة العربية، و69 باللغة 

االإجنليزية.

التطوير  م�شروع  " اأنهى  الب�شرية  املوارد  لتمنية  الوطني  " املركز  اأن  ويبني 
تطوير  وم�شروع  دوالر،  مليون   440 كلفتها  البالغة   )2002-1989( الرتبوي 
بتكلفة 4.5  االأردنية )2002-1997(  املدر�شني يف اجلامعات  اإعداد  برامج 
 ( الفنية،  املهارات  طريق  عن  االقت�شادية  التنمية  وم�شروع  دينار،  مليون 
بـ 11 مليون دوالر  واملهني(  التقني  التعليم  لتطوير  االأردين  الكندي  امل�شروع 
 5 كلفته  البالغة  املنار(   ( الب�شرية  املوارد  معلومات  نظام  وم�شروع  كندي، 

ماليني دينار.

-2002( العايل  التعليم  تطوير  م�شروع  اأي�شا  اأنهى  املركز  اأن  اإىل  وي�شري 
يف  دوره  احلايل  العام  �شينهي  فيما  دوالر،  مليون   75 كلفته  البالغة   )2006
متابعة وتقييم املرحلة االأوىل من م�شروع تطوير التعليم نحو اقت�شاد املعريف، 
والذي انطلق يف عام 2003 بتكلفة 410 ماليني دوالر، بعد اأن اأنهى يف العام 

املا�شي م�شروع مر�شد معلومات املوارد الب�شرية الذي انطلق يف عام 2002.

و�شهد العام املا�شي اإطالق برنامج تقييم ومتابعة م�شتوى القرائية الهادف 
والكتابة  القراءة  قدرات   ( القرائية  عن  عالية  نوعية  ذات  معلومات  جلمع 
قاعدة  حت�شني  يف  �شي�شاعد  والذي  امل�شري،  للدكتور  وفقا  واحل�شاب(،  
�شنة،   )65-15( العمرية  الفئة  يف  لالأفراد  االأردن  يف  االأمية  عن  املعلومات 

واملتوقع انهاوؤه يف عام 2010 بكلفة 650 األف دوالر.

ويقول اأن عام 2008 �شهد اإطالق درا�شات تطور الطفل الهادفة للتعرف اإىل 
دالالت ال�شدق والثبات الأداة التطور املبكر وتكييفها لتنا�شب البيئة االأردنية، 
اململكة  يف  االأطفال  عند  للتعلم  اال�شتعداد  يقي�س  جديد  مقيا�س  وجتريب 
�شدق  من  التحقق  لغايات  وذلك  �شنوات،  عمرية خمتلفة )6-3(  فئات  من 

املقيا�س وثباته والبالغة كلفته 67 األف دوالر.

ويو�شح رئي�س املركز الوطني لتنمية املوارد الب�شرية اأن املركز �شاهم يف نحو 
6 م�شاريع اإقليمية، هي م�شروع التعاون بني الدول العربية ) م�شر، واالأردن، 
والتقني  املهني  والتدريب  التعليم  قطاع  يف  وفل�شطني(  ولبنان،  و�شوريا، 
يف  امل�شاركة  العربية  الدول  بني  التعاون  لتعزيز  الهادف   )2011-2003(
امل�شروع يف جمال التعليم والتدريب املهني والتقني ، ومتكني هذه الدول من 

حت�شني نظمها التعليمية والتدريبية عن طريق اال�شتفادة من التجارب العاملية 
للم�شاهمة يف زيادة مرونة الربامج التعليمية والتدريبية لتلبي حاجات �شوق 
مليون   2 بكلفة  للفرتة )2008-2004(  االأوىل  انتهت مرحلته  والذي  العمل، 

يورو .

ويبني اأن املركز اأنهى العام املا�شي م�شروع حتديث التعليم والتدريب املهني 
يف �شوريا الذي انطلق يف عام 2006، والهادف لتح�شني كفاءة وفاعلية التعليم 
وتطوير  املهني،  والتدريب  التعليم  اإ�شرتاتيجية  وو�شع  املهني،  والتدريب 
 2007 عام  يف  اأنهى  اأن  بعد  يورو،  ماليني   10 بكلفة  العمل،  �شوق  معلومات 
تدريبيا  دليال   )29( اإعداد  املت�شمن  للعراق،  تدريبية   اأدلة  اإعداد  م�شروع 
خبريًا   )31( وتدريب  املهني،  الثانوي  التعليم  يف  تخ�ش�شات   )9( تغطي 

عراقيًا على هذه االأدلة، والبالغة كلفته 231 األف دوالر.

التعليم  م�شروع   2008 عام  يف  ا�شتكمل  املركز  اأن  امل�شري  الدكتور  ويو�شح 
والتدريب لغايات التوظيف يف ع�شر دول مطلة على البحر االأبي�س املتو�شط 
والتدريب  التعليم  جودة  حت�شني  طريق  عن  التوظيف  فر�س  لزيادة  الهادف 

لغايات تلبية احلاجات اإىل املهارات يف القطاعات االقت�شادية االأ�شا�شية.

اأن املركز الوطني لتنمية املوارد الب�شرية �شي�شتكمل العام  اإىل  ويلفت النظر 
احلايل م�شروع االإطار الوطني للموؤهالت، الذي انطلق يف عام 2007 بهدف 
مع  ان�شجاما  اأكرث  وجعلها  والتدريب  التعليم  ومراكز  وبرامج  مناهج  تطوير 
احتياجات �شوق العمل، للقطاعني العام واخلا�س يف االأردن، وم�شر، وتون�س، 
واملغرب، بعد اأن كان اأنهى يف عام 2007 م�شروع الت�شنيف العربي املعياري 
ال�شادر عن منظمة  العربي  املهني  الت�شنيف  الهادف ملراجعة هيكل  للمهن 
العمل العربية �شنة 1989، وم�شميات االأعمال الواردة فيه واإ�شافة م�شميات 
الذي  القائمة  لالأعمال  التو�شيف  وتطوير  تو�شيفيها  مع  اجلديدة  االأعمال 
ولبنان  و�شوريا،  وم�شر،  االأردن،  يف  واخلا�س  العام  القطاعني  ي�شتهدف 

وفل�شطني والبالغة كلفته 230 األف يورو.

وي�شري اإىل اأن التوجهات امل�شتقبلية يف جمال تنمية املوارد الب�شرية يف االأردن  
املختلفة  والقطاعات  اجلهات  بني  التن�شيق  مبو�شوع  االهتمام   بتزايد  تب�شر 
املهتمة بهذه اجلوانب، فم�شروع اإن�شاء املجل�س االأعلى لتنمية املوارد الب�شرية 
اإطار  لو�شع  املركز  تبناه  الذي  التوجه  اأن  كما   ، املهمة  هذه  ليتوىل  جاء  قد 
وطني للموؤهالت التعليمية والتدريبية �شيكون له بال �شك دور فعال يف ق�شايا 
جودة نواجت النظام التعليمي والتدريبي، كما �شيدعم القدرة التناف�شية  على 

امل�شتويني العربي والدويل للموارد الب�شرية االأردنية.  

الب�شرية  املوارد  لتنمية  الوطني  املركز  باأن  ثقته  امل�شري  الدكتور  ويوؤكد 
�شيكون من االأركان االأ�شا�شية يف تعزيز جهود االأردن يف جماالت تنمية املوارد 
امللكي  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات  والعطاء  اخلري  م�شرية  ومتابعة  الب�شرية، 
االأمري احل�شن بن طالل رئي�س املجل�س االأعلى للعلوم والتكنولوجيا نحو اأردن 

مزدهر بقيادة �شاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني.

199 درا�شة وبحثًا  باللغتني العربية والإجنليزية و15 م�شروعــا يف اململكـة والــدول العــربية
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حـــداد: اندمـــاج امللكيــات الفرديـــة 
حلافــالت النقل العام متطّلب لتطوير 

ا�ضلوب عمل القطاع 

جـــت.. التمّيــز فــي اخلدمة



86

ال�شتثمـــار يف النقـــــل

جــت.. التميــّز فــي اخلدمــة

حـــداد: اندمـــــاج امللكيــــات الفرديــة حلافالت 
النقل العام متطّلب لتطوير ا�ضلوب عمل القطاع 

مفاجــــاأة لأهالــــي مدينــــة الزرقـــاء تعلـــن فــــي العـــدد القـــادم

الركاب  نقل  �شركات  من  جت  االأردنية  ال�شياحية  النقليات  �شركة  تعد 
رفد  على   1964 العام  يف  تاأ�شي�شها  منذ  عملت  حيث  اململكة،  يف  الرائدة 
اأفق  نحو  القطاعات  بهذه  ترتقي  وخدمات  بحلول  والنقل  ال�شياحة  قطاعي 
اأف�شل، ومتتلك ال�شركة اأ�شطواًل ي�شم اأكرث من 200 حافلة حديثة تعمل على 

ربط العا�شمة عمان بعدد من اخلطوط داخل اململكة وخارجها.

ال�شوق،  يف  املناف�شة  مواجهة  يف  لها  ك�شالح  التمّيز  �شعار  ال�شركة  وترفع 
وتداعيات االأزمة املالية العاملية على قطاع ال�شياحة.

يف  ال�شياحة  قطاع  تاأثر  حداد،  مالك  العام  مديرها  يتوقع  التي  فال�شركة، 

يف  ما�شية  العاملية،  املالية  االأزمة  تداعيات  من  ال�شياحي  والنقل  االأردن 
خطط التو�شع والرتكيز اأكرث على جودة اخلدمات التي تقّدمها ومن اأحدثها 
عرب  الواقع،  على  متيزها  "الن�شامى"  ر�شدتها  التي   ،"VIP" خدمات الـ 
الفخامة  فلم�شت  والعقبة،  عّمان  بني  اأوىل رحالتها  متنها يف  على  التجوال 
التي اأ�شفتها "جت" على رحالت امل�شافرين، وجناح الفكرة لدى �شركة نقل 

ركاب رائدة يف اململكة.

الواجب  واالإجراءات  القطاع،  واقع  عن  "الن�شامى"  لـ  حداد  ويتحدث 
اتخاذها لتخفيف تداعيات االأزمة، واآثارها على قطاع نقل الركاب كذلك، 
لتطوير  كمتطّلب  للحافالت  الفردية  امللكيات  الندماج  منه  دعوة  و�شط 

القطاع .
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احلكومة �ضاهمت يف تخفي�س اآثار الأزمة من خالل ت�ضريعات جديدة

ويقول اأن "جت" ك�شركة ناقلة للركاب حتاول تغيري املفهوم عند املواطنني، 
عرب اإبراز اإيجابية التنقل بحافالت نقل الركاب، وخا�شة بني املدن الرئي�شية، 
احلوادث  ن�شبة  وتخفي�س  النفط،  توفري  على  اإيجابا  �شينعك�س  الذي  االأمر 

املرورية، وذلك بتقدمي خدمة مميزة للمواطنني بحافالت مميزة.

بافتتاح خط عمان  بذلك، وذلك  االأوىل  بداأت اخلطوة  ال�شركة  اأن  وي�شيف 
والرفاهية  الراحة  درجات  باأعلى  متتاز  والتي   ،"VIP" بحافالت  العقبة 

واخلدمة املقّدمة .

داخل  ال�شركة  تعميمها على خمتلف خطوط  �شيتم  اأن اخلدمة  ويك�شف عن 
والتي  االأردن  ب�شورة  يليق  ب�شكل  ال�شياح  خلدمة  وكذلك  وخارجها  اململكة 

اأرادها �شيد البالد مثااًل يحتذى به . 

ت�شمل  للم�شافرين  املزايا  من  عددًا  تقدم   "VIP" الـ  خدمة  اأن  ويو�شح 
املاأكوالت وو�شائل الرتفيه واملقاعد املريحة، حيث تتميز احلافالت اجلديدة 
بوجود �شا�شات تلفاز وخدمة االإنرتنت وم�شغالت اأقرا�س مدجمة، باالإ�شافة 

اإىل توفر خدمة حت�شري االأطعمة على احلافلة .

حافالتنا  منت  على  احلقيقي  ال�شفر  مبتعة  �شي�شعرون  امل�شافرين  اأن  ويوؤكد 
�شخ�شًا،   29 من  اأو  اأ�شخا�س   8 من  تتكون  ملجموعات  تت�شع  والتي  اجلديدة 
برامج  متابعة  اأثناء  املاأكوالت  باأطيب  اال�شتمتاع  من  الركاب  �شيتمكن  حيث 

اأن حتيط اخلدمة اجلديدة  اإىل  االإنرتنت، م�شريا  اأو خالل ت�شفح  التلفزيون 
حتيط امل�شافرين باأدق تفا�شيل الراحة والفخامة منذ اللحظة التي يدخلون فيها 

اإىل قاعاتنا الفخمة يف الدوار ال�شابع وحتى و�شولهم ب�شالم اإىل وجهتهم.

توؤثر االأزمة االقت�شادية العاملية على ال�شركات العاملة يف قطاع  اأن  ويتوقع 
النقل عرب تخفي�س قدرة ال�شركات على �شراء احلافالت احلديثة، يف ظل 

اأ�شاطيلها. امل�شتقبلية لتحديث وتطوير  ال�شركات خلططها  اإيقاف جميع 

مواجهة  على  وقدرتها  ال�شركات  خمرج  اأن  حداد  يوؤكد  ال�شدد،  هذا  ويف 
االأزمة العاملية يتمثل بجدية التفكري حول اندماج امللكيات الفردية للحافالت 

�شمن �شركات موؤ�ش�شية قوية قادرة على الت�شغيل ب�شورة اأف�شل.

ويتوقع مدير عام �شركة جت اأن يكون الو�شع املايل لل�شركة جيدا على �شعيد 
ال�شياحي مبا  النقل  اإيرادات  انخفا�س  يتوقع  للركاب، يف حني  العام  النقل 

يقرب %30.

�شمن  التنقل  منط  على  الكبري  باالإقبال  فوجئت  ال�شركة  اأن  اإىل  وي�شري 
كان  االإقبال  اأن  حيث  اخلدمة،  هذه  اإىل  والنظرة   "VIP" الـ  خدمات 
كبريا منذ اليوم االأول الإطالق اخلدمة، حيث فاقت اأعداد الركاب توقعات 
اخلدمة  هذه  تو�شيع  يف  جديا  التفكري  اإىل  "جت"  حدا  مما  ال�شركة، 

وتعميمها على اخلطوط الداخلية واخلارجية والنقل ال�شياحي.
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ال�شهر  يف  بداأت  "جت"  االأردنية  ال�شياحية  النقليات  �شركة  اأن  ويبني 
مدينة  "VIP" يف  بالـ  خا�س  لل�شركة  موقع  بتنفيذ   2009 عام  من  االأول 
العقبة  منطقة  �شلطة  من  الالزمة  الرتاخي�س  على  احل�شول  بعد  العقبة، 

اخلا�شة. االقت�شادية 

ال�شاحلية  املدينة  يف  ومتطّور  حديث  مقر  بناء  يت�شمن  امل�شروع  اأن  ويو�شح 
حيث  من  ال�شلطة  موا�شفات  مع  ين�شجم  ومبا  مربعا،  مرتا   450 مب�شاحة 

اللون والتق�شيمات الداخلية للمبنى، وجودة اخلدمة املقّدمة للمواطن.

الذي  اخلط  هذا  جناعة  اأثبت  – اربد  عمان  خط  تقييم  اأن  حداد  ويقول 
اأنظار املواطنني يف حمافظة اربد وعمان العا�شمة، من حيث  اأ�شبح حمط 

نوعية اخلدمة.

وي�شيف اأن "جت" باتت تنقل يوميا ما معدله 1500 راكب عرب هذا اخلط، 
�شيتم  اأنه  اإىل  ب�شهادة اجلميع، م�شريا  اإىل جناح اخلط  موؤ�شرا  يعترب  مما 
اإدخال حافالت جديدة على هذا امل�شار نتيجة للطلب املتزايد على خدمات 

�شركة "جت" هناك.

ويك�شف مدير عام "جت" عن اأن ال�شركة تدر�س حاليا افتتاح مكتب لها يف 

جنــــاح منـــط التنقــــل )VIP( يدعــونا للتفكيـر 
بتو�ضعتـــها وتعميمها على كافة خدمات )جت(

ال�شتثمـــار يف النقـــــل
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تخفيف  يف  �شي�شاهم  والذي  العاليه  ال�شكانيه  الكثافه  حيث  الزرقاء  مدينة 
االزمات من واىل املحافظه �شمن خطه ت�شغيليه مدرو�شه وذلك بالتعاون مع 
امل�شغلني احلاليني يف املحافظه والذي �شتن�شر تفا�شيله يف االعداد القادمه 

. للن�شامى 

العاملية،  االأزمة  نتيجة  كبرية  بدرجة  تاأثر  ال�شياحي  النقل  قطاع  اأن  ويرى 
القادمة  ال�شياحية  االأفواج  الوح�شي على غزة، حيث تراجع حجم  والعدوان 

للمنطقة اإىل 30% عّما كان عليه يف االأعوام ال�شابقة لنف�س الفرته .

التوقعات  على  بناء  احلايل،  العام  خالل  االأزمة  هذه  ت�شتمر  اأن  ويتوقع 
العاملية وتداعيات االأزمة التي �شملت كل اقت�شاديات العامل تقريبا.

لالقت�شاد  املهم  الرافد  ال�شياحة،  قطاع  اأن  جت  �شركة  عام  مدير  ويبني 
االأردين، هو مر�ّشح ب�شكل كبري للتاأثر باالأزمة العاملية، مما ي�شتدعي احلاجة 

الإعادة هيكلة الطريقة التي تقّدم بها اخلدمات ال�شياحية يف االأردن.

العام  القطاعني  من  ال�شياحي  بال�شاأن  املعنية  اجلهات  كافة  لتعاون  ويدعو 
واخلا�س للخروج بخطة عمل متكاملة لتخفيف اآثار االأزمة العاملية، ينجم عنها 
ا�شتقطاب اأكرب عدد من ال�شياح، وذلك عن طريق تخفي�س االأ�شعار كحجوزات 

الفنادق، ور�شوم الدخول اإىل املواقع ال�شياحية، واملطاعم والنقل ال�شياحي.

كما �شكر ال�شيد مالك حداد احلكومه ممثلة مبعايل وزير ال�شياحه واالثار 
وكذلك  هيئة تن�شيط ال�شياحة لدورهم الكبري يف عملية تخفيف اآثار االأزمة، 
اأ�شواق جديدة مثل �شوق الهند وال�شني، وتقدمي كافة  عرب العمل على فتح 
مثل  ال�شادره  والتعليمات  القوانني  خالل  من  الدولتني  لهاتني  الت�شهيالت 
تخفي�س ال�شريبه العامه على املبيعات اخلا�شه بالفنادق ، وطالب مبعامله 

النقل ال�شياحي معامله الفنادق  بالن�شبه ل�شريبة املبيعات.

العرب،  ال�شياح  ا�شتقطاب  اإىل  االأردن  مبادرة  اأهمية  اإىل  كذلك  وي�شري 
اململكة  اأن  حيث  ولبنان،  و�شوريا  م�شر  وهي  املجاورة  الدول  من  وخا�شة 
بات  الدول مبعدالت كبرية، حيث  اإىل هذه  االأردن  �شّياح  �شنويا من  ت�شّدر 

االأردن الرقم االأول لدى هذه البلدان ال�شقيقة.

اخلارجي  امل�شتوى  على  ال�شياحة  ت�شجيع  خطوات  تن�شجم  اأن  اأهمية  ويوؤكد 
امل�شاهمة  يف  اأهمية  من  لذلك  ملا  الداخلية،  ال�شياحة  ت�شجيع  خطوات  مع 
واملرافق  الفنادق،  كبرية من  تخفي�شات  تقدمي  وذلك عرب  القطاع،  باإنقاذ 

ال�شياحية.

اأن  يوؤكد حداد  االأزمة،  ال�شياحي يف  النقل  �شركات  لعبته  الذي  الدور  وعن 
اإىل  و�شلت  تخفي�شات  بتقدمي  الطرح  هذا  اإىل  بادرت  ال�شياحية  ال�شركات 

20% على اأ�شعار خدماتها.

نطالب بتخفي�س �ضريبة املبيعات اأ�ضوة بقطاع الفنادق
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هيئـــة تنظيـــــم النقــــل العـــــــام 
ت�ضعــــى لالرتقـــــاء بقطــاع النقــل العام فــي اململكة

جماهد: نتطلع لتحقيق نظام نقل اآمن فّعال خلدمة كافة �ضرائح املجتمع بجودة عالية

يعترب قطاع النقل العام للركاب اأحد اأهم اأولويات خطط التنمية االقت�شادية 
واالجتماعية ق�شرية وطويلة املدى على حد �شواء. 

ونظرًا ملا يحتله هذا القطاع من اأهمية فقد مت خ�شخ�شة قطاع النقل العام 
واإن�شاء هيئة تنظيم قطاع النقل العام يف عام 2001 وذلك بهدف  يف االأردن 
خلق نظام نقل عام فعال ومتميز باأق�شى درجات االمان، وم�شتوى خدمة عايل 

اجلودة خلدمة �شرائح املجتمع كافة مبا فيها ذوي االحتياجات اخلا�شة.

علي  جميل  املهند�س  النقل  قطاع  تنظيم  هيئة  عام  مدير  "الن�شامى" التقت 
من  اأن�شئت  التي  الغايات  حتقيق  يف  الهيئة  جهود  عن  حتدث  الذي  جماهد، 
اأجلها الهيئة، واخلطط امل�شتقبلية والهادفة لتحقيق روؤيتها يف خلق نظام نقل 
عام ي�شمح للركاب بالتنقل من واإىل اأي مكان داخل اململكة وخارجها بكل �شهولة 

وفعالية واعتمادية.

ويبداأ املهند�س جماهد بالقول اأن قطاع النقل العام قطاع حيوي وهام، حيث 
ي�شتخدم و�شائط النقل العام للركاب يف اململكة حوايل مليوين ون�شف راكب 
يوميًا، فيما تتطلع الهيئة لنظام ي�شمح للركاب بالتنقل من واإىل اأي مكان داخل 

اململكة وخارجها بكل �شهولة وفعالية واعتمادية عالية.

اأن ر�شالة الهيئة تقوم على توفري نظام نقل عام للركاب اقت�شادي،  وي�شيف 
وم�شتدام، وعايل اجلودة، ونظيف، واآمن وفعال، ويلبي احتياجات وطموحات 
كافة �شرائح املجتمع احلالية وامل�شتقبلية، ويعطي قدرا عاليا من مرونة التنقل 
اإىل كافة االأماكن، ويخفف من االزدحام املروري، ويح�شن من امل�شتوى البيئي، 
ويعزز التطور االقت�شادي ويوؤدي باملح�شلة اإىل حت�شني ورفع امل�شتوى املعي�شي 

للمواطن.

وي�شري اإىل اأن القيم التي تتبناها هيئة تنظيم قطاع النقل العام للركاب تتج�شد 
يف التميز يف تقدمي اخلدمة، وال�شفافية يف التعامل، ودقة املعلومة، وحماية حقوق 
امل�شغل والراكب، وت�شجيع املناف�شة االيجابية، وحما�شبة االأداء، وتكافوؤ الفر�س، 

وحتقيق العدالة.

ويو�شح اأن قانون النقل العام للركاب رقم )39( لعام 2006 قد حدد اأهداف 
الطلب  وتلبية  عليه،  واالإ�شراف  العام  النقل  خدمات  بتنظيم  املتمثلة  الهيئة 
على خدمات النقل العام وتوفريها بامل�شتوى اجليد وبالكلفة املالئمة، وت�شجيع 
املناف�شة ومنع االحتكار يف قطاع النقل العام للركاب، وحتفيز اال�شتثمار يف قطاع 
النقل العام للركاب مبا يتفق مع اأهداف التنمية االقت�شادية واالجتماعية يف 

ال�شتثمـــار يف النقـــــل

تبني التكنولوجيا احلديثة وخطة طموحة 
تتيح التنقل داخل وخارج اململكة ب�ضهولة
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اململكة، اإ�شافة اإىل حتديد املوا�شفات وو�شع ال�شروط الالزمة لو�شائط النقل 
العام للركاب ومرافقه للمحافظة على البيئة وال�شالمة العامة، وامل�شاهمة يف 

حماية البيئة مع املوؤ�ش�شات واجلهات ذات العالقـة.

كذلك فلقد حدد قانون النقل العام للركاب مهام ت�شطلع الهيئة بها يف �شبيل 
حتقيق اأهدافها تتمثل يف تنفيذ ال�شيا�شات العامة للنقل العام، وحتديد �شبكة 
واي مدينة خارجها  اململكة وبني مدنها  وم�شاراتها داخل  العام  النقل  خطوط 
والتن�شيق  بامل�شاركة  العام  النقل  و�شائط  موا�شفات  وو�شع  املجل�س،  ومبوافقة 
مع اجلهات ذات العالقة، ومنح الرتاخي�س والت�شاريح والغاء اأي منها يف حال 
بالتن�شيق مع  العام  النقل  القانون، وحتديد مواقع مرافق  اأحكام هذا  خمالفة 
اأ�ش�س تنظيم االأن�شطة  اجلهات ذات العالقة واالإ�شراف على خدماتها، وو�شع 
اخلا�شة مبرافق النقل العام وادارتها، وحتديد اأجور النقل العام، ومراقبة و�شائط 
ومرافق النقل العام يف اململكة واعادة هيكلتها مبا يتنا�شب مع تطور احلاجة لها، 

ومتابعة تنفيذ اتفاقيات النقل العام املربمة بني اململكة والدول االأخرى.

و�شعت  قد  الهيئة  اأن  اإىل  جماهد  املهند�س  ي�شري  الهيئة،  اأهداف  ولتحقيق 
واالإجتماعية حيث  االإقت�شاديه  التنمية  اأهداف  تن�شجم مع  اإ�شرتاتيجية  خطة 
مت ترجمتها اىل م�شاريع �شمن عدة حماور عديدة لتح�شني م�شتوى اخلدمات 
الت�شريعات  وو�شع  العام،  النقل  خدمات  حت�شني  ت�شمل  للمواطنني،  املقدمة 
الهيئة  اأداء  وحت�شني  الطاقة،  ا�شتهالك  كفاءة  وحت�شني  اال�شتثمار،  وت�شجيع 

وجتذير ثقافة التميز.

وعن االجراءات التي اتخذتها هيئة تنظيم قطاع النقل العام يف التخفيف من 
حواث الطرق يف اململكة، يقول املهند�س جماهد اأن الهيئة تعمل للتخفيف من 
احلوادث من خالل خطة التحديث اال�شتبدايل ال�شطول النقل العام للركاب يف 
اململكة وو�شع ا�شرتاتيجية خا�شة للحد من احلوادث املرورية يف اململكة ا�شتملت 
على ثالثة حماور ا�شا�شية هي حمور تعليمات ا�ش�س و�شروط منح الرتاخي�س 
والت�شاريح للعمل على اخلطوط الدولية والرئي�شية والداخلية، وحمور املوا�شفات 
الفنية للحافالت ذات العالقة مبحور االمان على الطرق والتقليل من احلوادث 
املرورية، وحمور التوعية املرورية ل�شائقي و�شائط النقل العام من خالل و�شائل 
من  احلد  يف  للم�شاهمة  لل�شائقني  االر�شادية  الر�شائل  كبث  املختلفة  االعالم 

حوادث الطرق.

م�شتوى  لتح�شني  م�شاريعها  �شمن  العام  النقل  قطاع  تنظيم  هيئة  قامت  كما 
التك�شي  ل�شيارات  مواقف  باإن�شاء  العام،  مديرها  بح�شب  بالقطاع،  اخلدمات 
انظمة  وتطوير  احلافالت،  معلومات  بنظام  وتزويدها  العام  النقل  وحافالت 

التعقب عن بعد لو�شائط النقل العام وادخال اللوحات الرقمية. 

وي�شيف جماهد باأن الهيئة قد عملت كذلك على اإجراء الدرا�شات الفنية الالزمة 
العادة هيكلة مراكز االنطالق والو�شول احلالية، وا�شدار من�شورات لكافة امناط 
و�شائط النقل العام لتوعية كافة امل�شتفيدين من خدمات الهيئة، ومتابعة تنفيذ 
م�شروع ان�شاء مركز االنطالق املوحد ل�شيارات ال�شفريات اخلارجية، ومتابعة 

تنفيذ م�شروع ال�شكة اخلفيف ما بني مدينتي عمان والزرقاء.
 

ويوؤكد اأن الهيئة مل تغفل عن تطوير اآليات عملها، ومبا ين�شجم مع التطور التقني 
الذي مير به االأردن والعامل، حيث عملت الهيئة اإدخال تكنولوجيا املعلومات يف 
قطاع النقل العام من خالل تطوير قاعدة بيانات �شامله ومتكاملة عن قطاع النقل 
العام يف اململكة، كما مت تطوير نظام اإ�شدار تراخي�س مزاولة مهنة اأعمال النقل 
العام للركاب وت�شاريح و�شائط النقل لكافة امل�شغلني احلاليني اآليًا باال�شتناد اإىل 
املعلومات املخزنة يف قاعدة البيانات وقد مت تغطية ما ن�شبته 100% من جمموع 

امل�شغلني احلاليني العاملني يف القطاع خالل عام 2008.

وعملت الهيئة بح�شب مديرها العام، اإىل حو�شبة اأعمالها، واإجناز برجميات 
حديثة الأنظمة املعلومـات اجلغـرافيـة بهدف توفريها لكافة املواطنني وامل�شغلني، 
واإن�شاء نظام اأر�شفة اإلكرتونية جلميع وثائق امل�شغلني ومركباتهم، والعمل على 
اإن�شاء مركز النقل العام للمراقبة من اجل رفع �شوية اداء م�شغلي و�شائط النقل 
العام، واإدخال نظام البطاقة الذكية )Smart Card( لتح�شيل اأجور النقل 

العام يف احلافالت، واعتماد نظام التعقب عن بعد يف و�شائط النقل العام.

ويبني اأن هيئة تنظيم قطاع النقل عملت �شمن مواكبتها للتطور التكنولوجي على 
اإدخال اللوحات الرقمية يف احلافالت لبيان م�شارات اخلطوط، واإدخال نظام 
التعقب عن بعد يف حافالت النقل العام، وتطوير نظام املعلومات اجلغرافية 
حيث مت تنزيل عر�س ال�شوارع واملعامل الرئي�شية داخل منطقة حدود اأمانه عمان 
الكربى، وعر�س اخلرائط الرقمية على املوقع االلكرتوين للهيئة، وعمل خرائط 
با�شتخدام GIS للم�شاهمة يف حتديد املناطق التي ال تخدمها و�شائط نقل العام 

داخل حدود اأمانه عمان الكربى، وتطوير موقعها االإلكرتوين.

اجور  ب�شيا�شات  النظر  باإعادة  قامت  قد  الهيئة   باأن  املهند�س جماهد  ويوؤكد 
اململكة  يف  النفطية  وامل�شتقات  املحروقات  ا�شعار  متغريات  ظل  يف  الركاب 
والعمل على ربط معادةل احت�شاب االجور مبعدل الت�شخم مع مطلع عام 2009، 
وتقوم الهيئة اي�شًا بالعمل على تغطية الطلب على خدمات النقل العام يف كافة 
املحافظات باململكة من خالل طرح دعوات اال�شتثمار ولك بعد اجراء الدرا�شات 
الالزمة بهذا اخل�شو�س والتي على �شوءها يتم حتديد مدى احلاجة العفلية 
لو�شائط النقل يف كل حمافظة على حدة، هذا باال�شافة اىل اإجراء الدرا�شات 
الدرا�شات  واإجراء  التك�شي،  �شيارات  من  اململكة  على حاجة  للوقوف  الالزمة 

الالزمة للوقوف على حاجة اململكة من مكاتب و�شركات التاأجري.

ويتابع بالقول اأن الهيئة قد قامت بتفعيل العمر الت�شغيلي للمركبات العمومية 
وحتديث ا�شطول النقل العام �شمن ا�شرتاتيجية اال�شتبدال التحديثي، والتعاون 
مع اجلهات املعنيه لتحديد مواقف التحميل والتنزيل وتزويدها بالبنيه التحتيه 
الالزمة واعادة هيكلة مراكز االنطالق والو�شول، وامل�شي قدمًا مب�شروع اإجناز 
والذي  يهدف اىل  واملركبات  ال�شواقني  اإدارة ترخي�س  االلكرتوين مع  الربط 

تب�شيط االجراءات ويعزز توجه الهيئة نحو تطبيق احلكومة االلكرتونية. 

وفيما يتعلق مبراكز االنطالق والو�شول قامت الهيئة منذ ان�شائها بتفعيل املراقبه 
امليدانيه على و�شائط النقل العام ومرافقه من خالل اإن�شاء مركز النقل العام 
ويف  اخلطوط  على  للهيئة  التابعني  املراقبني  اأعداد  وزيادة  واملراقبة،  للتحكم 
املجمعات وفتح مكاتب جديدة للهيئة �شمن اقاليم اململكة من اجل تعزيز مبداأ 
الال مركزية يف العمل وت�شهيل تقدمي اخلدمات للمواطنني، كما مت العمل طرح 
دعوات ا�شتثمارالإدارة االن�شطة وتنظيم الدور يف املجمعات، اإىل جانب ذلك من 
ناحية التطوير املوؤ�ش�شي يف الهيئة فلقد مت تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة واإن�شاء 
وحدة خا�شة باإدارة امل�شاريع، وتعديل نظام موظفني الهيئة لرفع م�شتوى اداء 

العاملني يف الهيئة وتعزيز البناء املوؤ�ش�شي فيها نحو االف�شل.
وتتطلع الهيئة �شمن خططها امل�شتقبلية للم�شي بدورها يف امل�شاهمة يف رفع 
م�شتوى نوعية حياة املواطنني بخلق اأمناط جديدة يف قطاع النقل العام للركاب 
وتوفري خدمات نقل عام مبوا�شفات عالية اجلودة خللق �شريحة من املواطنني 
ممن يف�شلون ا�شتخدام و�شائط النقل العام للركاب بداًل من ا�شتخدام �شياراتهم 
اخلا�شة مما يوؤدي باملح�شلة اىل التقليل من ا�شتهالك الطاقة يف اململكة واحلد 

من حوادث الطرق.
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الأجنحــــة العـــربـيــــة 
حتتفــل بافتتاح �ضالة النتظـار اخلا�ضـة اجلديـدة

االنتظار اخلا�شة اجلديدين  و�شالة  مكاتبها  مقر  العربية  االأجنحة  افتتحت 
يف مطار ماركا املدين بح�شور نخبة من عمالئها املحليني واالقليميني ا�شافة 

ملجموعة من رجال االأعمال.

وقد �شّيدت قاعة االنتظار اجلديدة مب�شاحة 200 مرت مربع لتوفر للم�شافرين 
كما  االأعمال،  رجال  خلدمات  ا�شافة  الرتفيه  وو�شائل  الراحة  درجات  اأعلى 
تتميز مبوقعها اال�شرتاتيجي الذي ي�شمح للم�شافرين بالو�شول اىل طائراتهم 

بكل �شهولة و�شرعة نظرًا لقربها من املمرات و نقاط التفتي�س.

اأن �شالة  اأبو غزالة، مدير عام االأجنحة العربية   اأحمد  وبهذه املنا�شبة قال 
جميع  معها  وامل�شافرين  ال�شركة  لعمالء  �شتوفر  اجلديدة  اخلا�شة  االنتظار 
بالكفاءة يف  تتميز  اأجواء  لتلبي رغباتهم �شمن  اخلدمات احلديثة امل�شممة 

االأداء وتفي مبتطلبات جميع امل�شافرين.

طائرات  اأحدث  على  واحل�شور  ال�شيوف  اطالع  االحتفال  هذا  ت�شمن  وقد 
"بومبارديي" والتي تعترب من روّاد  اإىل  طائرات  باالإ�شافة  ال�شركة  اأ�شطول 
�شناعة الطائرات يف العامل،  كما مت تنظيم جولة فريدة عك�شت مهمة االأجنحة 
ال�شخ�شية  م�شافريها  ملتطلبات  املبا�شرة  اال�شتجابة  على  تركز  التي  العربية 

بالعمل على توفري اأق�شى درجات الراحة والرفاهية وال�شرية املقرونة باأداء 
اجلودة  مبقايي�س  ال�شركة  التزام  مدى  جليًا  يظهر  عالية  كفاءة  ذي  متفوق 

العاملية، احلماية التامة، واأخالقيات املهنة.

املزيد  ب�شم  العربية  االأجنحة  �شتقوم  والكبري  الهام  التو�شع  هذا  ومبوازاة 
من الطائرات اخلا�شة احلديثة اىل اأ�شطولها لي�شبح بذلك مكونًا من ع�شر 
خدمات  حاليا  تقدم  العربية  االأجنحة  فاإن  ذلك،  اإىل  وباالإ�شافة  طائرات، 
اال�شراف على الطائرات اخلا�شة بحيث ت�شهل على جميع عمالءها تخطيط 
وتنظيم رحالتهم بداأ من اإجناز اإجراءات ال�شفر واحلجوزات والتزود بالوقود 

وتقدمي الن�شرات اجلوية وو�شوال اإىل خدمة الليموزين.

ومن اجلدير بالذكر اأن االأجنحة العربية ابتداأت اأعمالها يف االأردن عام 1975 
كاحدى �شركات امللكية االأردنية لرحالت رجال االأعمال ثم قدمت فيما بعد 
وتنظم  العامل.  اأنحاء  وبقية  االأردن  يف  لعمالئها  اخلا�شة  الرحالت  خدمة 
اأرجاء  جميع  يف  الوجهات  من  العديد  اىل  رحالت  حاليًا  العربية  االأجنحة 
واملوا�شفات  املعايري  ذات  الطائرات  من  عددًا  اأ�شطولها  ي�شم  حيث  العامل 
على منت  بال�شفر  الراغبة  وال�شركات  االأعمال  رجال  العاملية خلدمة  التقنية 
�شركة  اأول  و هي  ال�شالمة  على جائزة  ال�شركة  وقد حازت  طائرات خا�شة، 

حت�شل على �شهادة االآيزو ISO- 9002 لعام 1994 ل�شمان اجلودة.

ال�شتثمـــار يف النقـــــل
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الكباريتي:
النتائـــــج تعكــــ�ش ثمــرة 
اجلهود لتطوير اخلدمات 

واملنتجــــــات 

 الأجنحـــــة العــــربيـــة 
ت�ضــــارك رويــال جــــت باإدارة طائــــراتها

ت�شالنجر  اتفاقية �شراكة الإدارة طائرة  العربية  االأجنحة  وقعت �شركة 
املتخ�ش�شة يف جمال  العاملية  "رويال جت" -ال�شركة  �شركة  605 مع 

الطريان اخلا�س ومقرها اإمارة اأبوظبي.

ووقع االتفاقية االأوىل من نوعها اأحمد اأبو غزالة املدير العام لالأجنحة 
"رويال  ل�شركة  التنفيذي  واملدير  الرئي�س  اأوهري  �شني  مع  العربية 
للطريان  االأو�شط  "ال�شرق  معر�س  فعاليات  هام�س خالل  على  جت"، 

اخلا�س" والذي اأقيم يف دبي.

و�شتن�شم الطائرة اإىل اأ�شطول االأجنحة العربية يف �شباط 2009 مما 
يعزز اأ�شطول ال�شركة من الطائرات متو�شطة احلجم. 

اإىل  اأبوظبي  مدينة  من  الطريان  على  بقدرتها  الطائرة  هذه  ومتتاز 
�شبع  يف  جنيف  اإىل  الريا�س  ومن  �شاعات  ثماين  من  اأقل  يف  لندن 

�شاعات، ومن جدة لربلني يف �شت �شاعات فقط وي�شل مدى طريانها 
اإىل  7460 كم )4027 نانومرت( ب�شرعة 0.80 ميل بحري.

واأكد اأبو غزالة اأن فريق "رويال جت" يتمتع باخلربة الكافية والكفاءة 
�شواء،  واملتو�شطة على حد  الكبرية  الطائرات  اإدارة  املميزة يف جمال 
معربا عن ثقته باأن هذه ال�شراكة اال�شرتاتيجية �شتقدم للعمالء اأف�شل 

ما تتمتع به ال�شركتني من خربات.

المعني  ا�شمني  بني  ما  االتفاقية  توقيع  اأن  اأوهري  اعترب  جهته،  من 
ورفع  لتطوير  جمددُا  �شركته  �شعي  الإثبات  فر�شة  الطريان  جمال  يف 
و  متطلباتهم  مع  لتتنا�شب  لعمالئها  املقدمة  اخلدمات  م�شتوى 
تطلعاتهم، موؤكدا ان منهجية عمل االأجنحة العربية تتنا�شب مع رويال 
ادارة  جمال  يف  االأف�شل  لتقدمي  دائما  ال�شركتان  ت�شعى  حيث  جت، 

الطائرات ل�شمان ر�شى العمالء. 
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تعترب �شركة اجل�شر العربي للمالحة من �شركات املالحة الرائدة يف املنطقة، 
نتائج  الذي ي�شاهم يف حتقيق  اإدارتها  العملية واحرتاف فريق  نظرًا للخربة 

باهرة. 

والعراق،  وم�شر  االأردن  حكومات  قبل  من   1985 عام  يف  تاأ�شي�شها  فمنذ 
بح�شب نائب مديرها العام املهند�س ح�شني ال�شعوب، وهي متثل حلقة الو�شل 
بني ال�شرق والغرب، مولية زبائنها وموظفيها الرعاية الكاملة، عرب ما تقّدمه 

من جملة خدمات ت�شاهي خدمات �شركات املالحة العاملية.

يتناول املهند�س ال�شعوب يف حديثه لـ "الن�شامى" تاريخ �شركة اجل�شر العربي، 

وروؤيتها وقيمها ومهامها، ومراحل تطّورها اإىل اأن و�شلت ما و�شلت اإليه اليوم 
من متّيز وتطّور.

يبداأ ال�شعوب باحلديث عن تاريخ ال�شركة، بالقول اأن �شركة اجل�شر العربي 
للمالحة هي نتاج االتفاق املتميز بني حكومات االأردن،و م�شر، والعراق، حيث 
دوالر  6 ماليني  قدره  مدفوع  براأ�شمال  عام 1985  الثاين  ت�شرين  اأن�شئت يف 

مق�شمة بالت�شاوي بني احلكومات ال�شريكة الثالث.

وي�شيف اأن راأ�شمال ال�شركة خ�شع لعدة زيادات، بداأت يف عام 2002 لي�شبح 
لي�شبح 18  املال  12 مليون دوالر، ثم متت زيادته جمددًا عام 2004  راأ�س 

اجل�ضــــــر العـربــــي للمالحـــة .. 
حلقــــــة الو�ضـــل بني ال�ضـــرق والغـــــرب

ال�ضعــوب: بداأنا ببــاخرات م�ضتـاأجـرة واليـوم
لدينا اأ�ضطولنا اخلا�س لنقل الركاب والب�ضائــع

ال�شتثمـــار يف النقـــــل
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6 بواخر حديثة قيمتها
تفوق 80 مليون دولر

مليون دوالر، ثم 30 مليون دوالر يف عام 2006 و40 مليون دوالر يف 2007، اإىل 
اأن اأ�شبح راأ�شمال ال�شركة 59 مليون دوالر يف عام 2008. 

ويوؤكد اأن روؤية �شركة اجل�شر العربي للمالحة اأن تكون ج�شرا يربط بني القارات 
.. واأبعد من ذلك، يف مهمة ترتكز باحلفاظ على معايري عالية للخدمة، واأن 

تكون موؤ�ش�شة رائدة يف اأعمال النقل واملالحة الدولية وخدماتها.

وال�شفافية،  بالعدالة  يت�شم  باأ�شلوب  االإدارة  يف  تتمثل  القيم  اأن  اإىل  وي�شري 
م�شوؤولة  ال�شركة  تكون  وان  الثقافات،  تبادل  مبداأ  على  ويقوم  واال�شتقامة، 
اخلدمات  تقدمي  خالل  من  الزبائن،  احتياجات  مع  تعاملها   يف  ومبدعة 
واملهارات  االأداء،  يف  املتوا�شل  التقدم  و�شمان   ، وتفانٍ  باحرتاف  املتميزة 
االإدارية، وااللتزام باالأمن وال�شالمة، واحلفاظ على البيئة، وتعيني موظفني 
على م�شتوى عاٍل من الكفاءة، وتدريبهم، وحتفيزهم، ومكافاأتهم، وتوفري بيئة 

العمل املالئمة لهم. 

ويبني اأنه ونظرًا للموقع اال�شرتاتيجي لكل من العقبة ونويبع، كونهما البوابتني 
الرئي�شتني بني الدول العربية يف كل من اآ�شيا واإفريقيا، فقد ُمنحت ال�شركة 
امتيازًا خا�شًا من قبل االأردن وم�شر لت�شغيل خدمة "خط العقبة – نويبع" 

لنقل امل�شافرين والب�شائع، واملركبات مبختلف اأنواعها. 
"اجل�شر  متلك  بينما  م�شتاأجرة،  ب�شفن  مهمتها  بداأت  ال�شركة  اأن  ويو�شح 
العربي للمالحة" اليوم اأ�شطولها اخلا�س املكون من �شت بواخر تقدر قيمتها 
باأكرث من 80 مليون دوالر، وتخطط لتعزيز قوة اأ�شطولها يف امل�شتقبل القريب 

تبعًا للتو�شع احلايل يف عملياتها. 

ويبني ال�شعوب اأن ال�شركة تدار من قبل فريق تنفيذي، يتم ت�شمية اأع�شائه 
من قبل جمل�س االإدارة املكّون من ت�شعة اأع�شاء موزعني بالت�شاوي على الدول 
الثالثة املوؤ�ش�شة وي�شميهم اأع�شاء اجلمعية العمومية امل�شّكلة من وزراء النقل 
يف الدول الثالث املوؤ�ش�شة، فيما يعني املجل�س من اأع�شائها مديرا عاما لل�شركة 

ونائبني له مبراعاة اأن يكون كل منهم ممثال الإحدى الدول الثالث املوؤ�ش�شة.

تتج�ّشد  للمالحة"  العربي  "اجل�شر  تقدمها  التي  اخلدمات  اأن  اإىل  وي�شري 
مينائي  بني  واحلافالت  وال�شاحنات،  لل�شيارات،  التجاري  النقل  خدمات  يف 
من  والعمرة  احلج  موا�شم  خالل  وامل�شافرين  احلجاج  ونقل  ونويبع،  العقبة 
م�شر و�شمال اأفريقيا اإىل ال�شعودية عرب خط العقبة –نويبع، ونقل امل�شافرين 
العقبة  بني  ال�شياحية  املجموعات  ونقل  ونويبع،  العقبة  بني  رحالت  يف  يوميًا 

ومنتجات جنوب �شيناء. 

ويتحدث نائب مدير عام �شركة اجل�شر العربي للمالحة عن اأ�شطول ال�شركة، 
بالقول اأنه اأ�شطول مكّون من �شت بواخر على م�شتوى عال يف جمال خدمات 
لل�شالمة البحرية ومعايري االإبحار االآمن  العاملية  النقل البحري، واملتطلبات 

حتت اإ�شراف طاقم بحري موؤهل.

لت�شجيع  االأ�شطول  اإىل  ان�شمت  )االأمرية(  ال�شريعة  الباخرة  اأن  اإىل  وي�شري 
بني  تتنوع  لها،  مثيل  ال  خدمات  متنها  على  ويقّدم  البيني،  ال�شياحي  النقل 
اجلوازات  من  ال�شفر  اإجراءات  واإنهاء  االأمتعة،  وزن  يف  بزيادة  ال�شماح 

واجلمارك ب�شهولة و�شرعة كبرية.

ويو�شح اأنه مت بناء االأمرية يف اإيطاليا يف حزيران عام 2003 خ�شي�شا ل�شركة 

اجل�شر العربي للماحة، ملواكبة تطور اأعمال ال�شركة، وحتقيق خدمة متميزة 
ولت�شجيع ال�شياحة البحرية، حيث تقدم جتربة �شفر فريدة وممتعة، من خالل 
لتلبية  امل�شتعد  وطاقمها  فيها،  احلرة  واالأ�شواق  الوا�شعة  ومطاعمها  قاعاتها 

احتياجات امل�شافرين. 

لـ 58  اأوىل، وتت�شع  اأنها حتتوي على 654 مقعدًا 48 منها مقعد درجة  ويبنّي 
�شيارة، اأو 10 حافالت و 18 �شيارة،  وتبلغ �شرعتها 40 عقدة يف ال�شاعة، حيث 

تر�شو على �شواطئ نويبع بعد اأقل من �شاعة من انطالقها من العقبة.

اأما الباخرة الثانية يف اأ�شطول �شركة اجل�شر العربي للمالحة، وفقا لل�شعوب، 
فهي باخرة كوين نفرتيتي، التي ان�شمت اإىل ال�شركة يف اأيار من 2007، تلبية 
للطلب املتزايد على خدمة القوارب ال�شريعة، وزيادة حركة الركاب على خط 

العقبة - نويبع، اإثر النجاح الباهر الذي حققته "االأمرية".

ال�شكل  يف  والتميز  اخلدمة  يف  نوعية  نقلة  هي  نفرتيتي"  "كوين  اأن  ويعترب 
وعالمة فارقة ل�شركة اجل�شر العربي للماحة عن ال�شركات النقلة من حيث 

تطّور االأ�شطول ليتواكب مع التطورات يف �شناعة النقل البحري.

�شيارة و6 حافالت،  لـ 170  وتت�شع  اأنها حتتوي على 580 مقعدا،  اإىل  وي�شري 
ومتتاز بفخامة �شاالتها ومقاعدها واأماكن الرتفيه، وتنفرد بعراقة ال�شناعة 
واجلودة العالية، وحتط على �شواطئ نويبع يف اأقل من �شاعة يف رحلتها من 

العقبة.

ويلفت اإىل باخرة ان�شمت حديثا اإىل اأ�شطول �شركة اجل�شر العربي للمالحة، 
وهي باخرة بريدج التي ان�شمت يف ني�شان 2008، ال�شتيعاب الطلب املتزايد 
 60 وبحمولة  نويبع   – العقبة  خط  على  وال�شيارات  ال�شاحنات  نقل  على 

�شاحنة.

واإىل جانب ذلك، يقول نائب مدير عام �شركة اجل�شر العربي للمالحة، هناك 
وال�شاحنات، وحتتوي  وال�شيارات  الركاب  بنقل  املتخ�ش�شة  باخرة �شهرزاد، 
على 133 كابينة و1420 مقعدا، وكراج يت�شع لـ 25 �شاحنة، والتي تتمّيز كذلك 

ب�شاالتها الفخمة واأ�شواقها احلرة.

ال�شيارات  بنقل  املتخ�ش�شة  بيال  باخرة  ي�شم  االأ�شطول  اأن  اأي�شا  ويبني 
والركاب وال�شاحنات، وحتتوي على 162 كابينة و 1354 مقعدًا، وكراج يت�شع لـ 
25 �شاحنة، وتتميز بقاعاتها الفخمة واملطاعم والكافترييات الوا�شعة واملكّيفة 
باخرة  اإىل  باالإ�شافة  امل�شافرين،  احتياجات  تلبي  التي  احلرة  واالأ�شواق 
ال�شو�شنة ال�شوداء املتخ�ش�شة بنقل املركبات والب�شائع وبحمولة 53 �شاحنة 

و76 م�شافرًا. 
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اأكــادميية الطيــران امللكية الأردنيـة 
فـــي مقدمـــة معاهــــد تدريـــب الطياريـــن والفنييـــن

الكابتـن اخلوالــدة:�شــراء 4 طائــرات يعكـــ�ش اهتمامنــا بالتطويــر والتو�شـــــع

تعترب ذات باع طويل يف جمال الطريان، اكت�شبت خالله اخلربة والقدرة على تاأهيل وتخريج طلبة طريان ومهند�شي �شيانة واإلكرتونيات، لبوا 
احتياجات ال�شوق االإقليمية بكفاءة.

اأكادميية الطريان امللكية االأردنية التي اعتمدت على اأ�شطول طائراتهـا احلديث و خمترباتهـا املتقدمـة وّاالتهـا ومعداتهـا احلديثـة، يف التدريب 
والتاأهيل، مما جعلها بح�شب مديرها العام الكابنت حممد اخلوالدة يف مقدمة املعـاهد لتدريب الطيـارين والفنييـن، االأمر الذي يوفـر لديهـم 

فر�س عمـل عديدة يف كافـة خطوط الطريان املحليـة والعامليـة.

يف حديث لـ "الن�شامى"، يوؤكد الكابنت اخلوالدة اأن العمل الدوؤوب ال بد واأن يوؤتي ثماره يف النهاية، بتخريج كفاءات يف مهنة ال حتتمل وجود اإال 
كفاءات موؤهلة.

ال�شتثمـــار يف النقـــــل
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يف  �شهدته  الذي  والتو�شع  اخل�شخ�شة  وبعد  االأكادميية،  اأن  اإىل  وي�شري 
على  على  الفنية  نور  امللكة  كلية  مع  بالتعاون  ح�شلت  االأخرية،  االأ�شهر 
اعتماد من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ومن خالل جامعة البلقاء 
التطبيقية لدرا�شة برنامج تكنولوجيا هند�شة الطريان يف جمال )هياكل 
التج�شري  اخلريج  الطالب  بامكان  ي�شبح  حيث  الطائرات(  وحمركات 

للجامعات املحلية واخلارجية للح�شول على درجة البكالوريو�س.
 

االأكادميية،  خريجي  اأمام  اأو�شع  جماالت  فتح  االعتماد  هذا  اأن  ويعترب 
الطريان  �شركات  فيها  تتو�شع  منطقة  يف  اأكرث،  عمل  بفر�س  لاللتحاق 
ب�شراء املزيد من الطائرات، وتزيد فيها املطارات، مما يتطلب توفري كوادر 

جديدة تقدم اخلدمة.

الدورات،  تقدمي  يف  املتخ�ش�س  االإقليمي  االأمن  مركز  وجود  اأن  ويوؤكد 
والوحيد من نوعه يف ال�شرق االأو�شط، ين�شجم مع خطط االأكادميية يف 

التميز واالنفراد كذلك بني نظرياتها.

الطريان  اأمن  دورات  ت�شمل  املركز  يقدمها  التي  الدورات  اأن  ويو�شح 
اأمن الطريان املدين، واأمن الربيد وال�شحن اجلوي،  االأ�شا�شي، ومدربي 
واإدارة اأمن الطريان املدين، ومدراء امن �شركات الطريان، وم�شريف اأمن 
املطارات، ومدققي ومفت�شي اأمن الطريان على امل�شتوى الوطني، ومراقبة 

اجلودة، واملدققني الدوليني.

وتقّدم الكلية كذلك دورات متخ�ش�شة يف احلركة اجلوية ت�شمل مراقبة 
واإنقا�س  الرادار،  املطار، ومراقبة االقرتاب، ومراقبة املنطقة، ومراقبة 
للمراقبة  ميدانيني  مدربني  واإعداد  الطائرات،  بني  العامودي  الف�شل 
اجلوية، والبحث واالإنقاذ، وتاأكيد اجلودة يف جمال احلركة اجلوية، واإدارة 
نظام ال�شالمة، ودورات تاأ�شي�شية يف معلومات الطريان، واإيجاز ما بعد 
دليل  وا�شتخدام  الطريان،  معلومات  يف  اجلودة  نظام  واإدارة  الطريان، 

االت�شاالت  يف  ودورات  اجلوية،  الرقمية  واخلرائط  الطريان،  معلومات 
الثابتة و�شبكاتها.

االأردنية حتتفظ  امللكية  الطريان  اأكادميية  اأن  الكابنت اخلوالدة  ويو�شح 
ب�شبب  خا�س،  ب�شكل  العرب  الطلبة  قبل  من  فيها  للدرا�شة  بجاذبيتها 
العملية  الدورات  على  واالعتماد  التدري�س،  اأ�شلوب  يف  العالية  احلرفية 
املتقدمة، اإىل جانب بيئة االأردن اجلاذبة للم�شتثمر ولطلبة العلم واأوليائهم 

على حد �شواء.

ويلفت اإىل اأن الربامج الدرا�شية لدورات الطريان التجاري االآيل وهند�شة 
�شيانة الطائرات للعام احلايل ، حظيت با�شرتاك العديد من الطلبة  من 
الدول العربية ال�شقيقة والدول ال�شديقة، مما ر�ّشخ االعتقاد لدى اإدارة 
االأكادميية مبوا�شلة العمل على تطوير براجمها، مبا يتما�شى مع �شناعة 
يف  الراغبني  من  عدد  اأكرب  جلذب  براجمها  وتو�شعة  عامليا،  الطريان 

االلتحاق بهذا العمل.

امللكية  الطريان  اأكادمية  باأن  اخلوالدة  الكابنت  يبني  املجال،  هذا  ويف 
باال�شافة  ومتطورة،  حديثة  طائرات  اأربع  اأ�شطولها  اإىل  �شمت  االأردنية 
اىل طائرة ت�شبيهية نوع King Air متقدمة وقد مت ا�شافة برامج حمو�شبة 
متطورة للغة االجنليزية جلميع التخ�ش�شات )طريان: مرحل جوي، �شيانة 
الطائرات(، فيما متت املوافقة على �شراء طائرة نفاثه فعالة ال�شتخدامها 

يف جمال التدريب العملي )OJT( لطلبة هند�شة �شيانة الطائرات.

ويوؤكد اأن هذا التو�شع ومواكبة الربامج العاملية، ميّهد الطريق، لتحقيق 
الهدف االأ�شمى لالأكادميية، وهو اإن�شاء جامعة طريان، تكون �شرحا تعليميا 
اإقليميا وعامليا، ي�شاف اإىل �شل�شلة النجاحات التي حققتها االأكادميية طوال 

ال�شنوات املا�شية.
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ال�شتثمـــار يف النقـــــل

األـفـــــــا حتـقــق اأربــــــاحـــــا ت�ضغيــليــة
 قيـــــــــا�ضيـــة يف عـــــــــام 2008

احلـــايك: نتطلع لال�شتثمـار يف خطوط نقل داخلية وخارجية لرفد الإيرادات

ا�شرتاتيجية  تنفيذ  ب�شبب  املا�شي  العام  يف  قيا�شية  اأرباح  حتقيق  من  "األفا"  ال�شياحي  والنقل  لال�شتثمار  االأردنية  ال�شركة  متكنت 
جمل�س االإدارة التي ترجمت اإىل خطة عمل ومت تنفيذها لتحقق بزيادة االإيرادات وتخفي�س النفقات ، وعملها على رفد اأ�شطولها بـ 35 

حافلة جديدة من خمتلف االأحجام يف عام 2008.

�شتتاأثر  احلايك،  �شفيق  العام  مديرها  بح�شب  القطاع،  �شركات  باقي  �شاأن  �شاأنها  ال�شياحي،  النقل  جمال  يف  النا�شطة  ال�شركة  لكن 
بتداعيات االأزمة املالية العاملية، مما دفعها للتطلع لال�شتثمار يف خطوط نقل داخلية وخارجية لرفد اإيراداتها.

االأزمة  اأثر هذه  اإىل جانب  العاملية،  املالية  االأزمة  امل�شتقبلية يف ظل  ال�شركة وخططها  واقع  يتناول احلايك  "الن�شامى"،  لـ  يف حديثه 
على قطاع النقل ال�شياحي يف اململكة.

يقول احلايك اأن �شركات النقل ال�شياحي تعتمد ب�شكل كبري على ال�شياحة الوافدة، حيث ي�شكل الدخل الناجم من هذه ال�شياحة حوايل 

ال�شتثمـــار يف النقـــــل
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75% من دخل القطاع.

�شربت  التي  وتداعياتها  العاملية  املالية  االأزمة  اأن  وي�شيف 
العامل،  دول  ومعظم  واآ�شيا  واأوروبا  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
قبل  كثريا  يفكر  بات  الذي  الفرد،  اإنفاق  على  كبري  ب�شكل  اأثرت 
اأولويات هذا  تركيز  ب�شبب  العامل،  وجهة يف  الأي  لل�شياحة  ال�شفر 

الرئي�شية. االأ�شا�شية والتزاماته  النفقات  الفرد على 

بهذه  مبا�شرة  يتاأثر  مل  االأردين  االقت�شاد  اأن  رغم  اأنه  ويقول 
االأزمة، ب�شبب ا�شتقرار بلدنا الغايل بقيادة مليكنا املفدى و�شالمة 
امل�شارف  مع  له  كبرية  تداخالت  وجود  وعدم  امل�شريف  اجلهاز 
األقت  االأزمة  تداعيات  اأن  اإال  االأزمة،  فتيل  اأ�شعلت  التي  العاملية 

بظاللها على االقت�شاد االأردين.

على  الطلب  برتاجع  متثلت  لالأزمة  ال�شلبية  اجلوانب  اأن  وي�شيف 
من  بحالة  ينذر  مما  ال�شيولة،  �شّح  نتيجة  واخلدمات،  ال�شلع 

الركود العاملي، هي االأكرب منذ الك�شاد العظيم عام 1929.

ويبني اأن خطط حتفيز االقت�شاد الوطني ال بد واأن تاأخذ مداها، 
حيث  الت�شهيالت،  على  للقيود  امل�شارف  تخفيف  مع  بالتزامن 

االئتمان هو اأهم عامل من عوامل حتفيز االقت�شاد.

طلب  اإىل  يتحّول  لالأفراد  بالن�شبة  االئتمان  اأن  احلايك  ويوؤكد 
بطريقة  التحفيز،  يف  ي�شاهم  مما  واخلدمات،  ال�شلع  على  فعلي 
دول  عدة  يف  جرى  كما  احلكومة  تدخل  عن  بعيدا  مبا�شرة،  غري 

راأ�شمالية وعلى راأ�شها الواليات املتحدة.

وي�شري اإىل اأنه واإىل جانب التباطوؤ يف الطلب، فاإن االآثار ال�شلبية 
لالأزمة على االقت�شاد االأردين تتمثل برتاجع حواالت العاملني يف 
بها،  يعملون  التي  الدول  يف  االقت�شادي  التباطوؤ  نتيجة  اخلارج، 

ويف مقدمتها دول اخلليج العربي.

ويبني اأن االأردن اإحدى الوجهات ال�شياحية التي يق�شدها ال�شائح 
العاملي، والتي ت�شررت نتيجة الرتاجع يف ال�شياحة العاملية ب�شبب 
اململكة  يف  ال�شائح  اإقامة  تكلفة  ارتفاع  وب�شبب  جهة،  من  االأزمة 
االآن عّما كانت عليه اأواخر عام 2007 وبداية عام 2008، ف�شال 
عن تراجع �شرف اليورو اأمام الدينار، والذي كان �شببا اآخرا يف 
تراجع ال�شياحة يف االأردن، وتاأثره ب�شكل ملحوظ، وانعكا�س ذلك 

�شلبا على �شركات النقل ال�شياحي يف اململكة.

يف  ال�شياحي  النقل  قطاع  على  �شلبا  االأزمة  اأثر  يكون  اأن  ويتوقع 
االأردن ب�شكل ملحوظ، اإذ �شتنخف�س اإيراداتها مبا ال يقل عن %35 
احلايل،  العام  من  االأول  الن�شف  خالل  اأي  القريب  املدى  على 
عام  ب�شكل  ال�شياحية  ال�شناعة  قطاع  بقية  كذلك  �شيتاأثر  فيما 

نتيجة النخفا�س ن�شب االإ�شغال .

وعن التوقعات يف املدى املتو�شط، يقول احلايك اأنها غام�شة، وال 
اأحد ي�شتطيع اأن يتكهن متى ميكن اخلروج من هذه االأزمة.

احلجوزات  اأن  بالقول  القريب  املدى  يف  توقعاته  �شبب  ويو�شح 
ال�شياحية عادة تتم ب�شكل م�شبق وبوقت طويل ن�شبيا، يف حني اأن 
االأزمة العاملية ت�شببت باإلغاء حجوزات كانت منظمة الأن تكون يف 
امل�شبقة  اأن احلجوزات  العام احلايل، يف حني  االأول من  الن�شف 

يف الن�شف الثاين فهي متوا�شعة.

ال�شياحي  والنقل  لال�شتثمار  االأردنية  ال�شركة  عام  مدير  ويبدي 
ال�شوق،  حت�ّشن  حال  يف  عليه  الو�شع  �شيكون  عّما  حذرا  تفاوؤال 
هذا  خالل  تدريجيا  �شيكون  ح�شل  اإذا  التح�ّشن  اأن  اإىل  م�شريا 
ذات  الكبرية،  ال�شركات  على  املرتتبة  النفقات  يغطي  ولن  العام، 

املرتفعة. الت�شغيلية  النفقات 

العاملية ال يقع على عاتق  االأزمة  اأن مواجهة تداعيات  اإىل  وي�شري 
مرورا  احلكومة  من  بدءا  ككل،  القطاع  على  بل  بعينها،  �شركة 
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ال�شائح  اإقامة  تكلفة  تخفي�س  بالقطاع اخلا�س، حيث تربز حلول 
الفيزا،  على  املرتتبة  االأ�شعار  تخفي�س  خالل  من  االأردن،  يف 
على  وال�شرائب  بكاملها،  ال�شياحية  املواقع  اإىل  الدخول  وتذاكر 
ر�شوم الدخول واخلروج لتحفيز ال�شائح االأجنبي واملحلي والعربي 
املتعددة  ال�شياحية  املرافق  وزيارة  االأردن،  اإىل  القدوم  على 
واجلاذبة ملختلف �شياح العامل، وخا�شة يف ظل فوز البرتا كواحدة 

من عجائب الدنيا ال�شبع اجلديدة.

وعن ن�شبة االإ�شغال لدى �شركة األفا يف عام 2008، يوؤكد احلايك 
املتعددة،  بخدماتها  املا�شي  العام  خالل  متيزت  ال�شركة  اأن 
بتنفيذ  روؤيتها  ب�شبب  ال�شركة،  نتائج  على  اإيجابا  انعك�س  مما 
عمل،  خطة  اإىل  ترجمتها  مت  والتي  االإدارة،  جمل�س  ا�شرتاتيجية 
وجرى تنفيذها بتحديث اأ�شطولها تدريجيا ليتما�شى مع املناف�شة 
ت�شغيلية  اأرباح  حتقيق  عنه  جنم  الذي  االأمر  واملحلية،  العاملية 

لل�شركة. قيا�شية 

خمتلف  من  حافلة   35 اإدخال  �شهد  املا�شي  العام  اأن  ويقول 
االأحجام اإىل اأ�شطول ال�شركة، ف�شال عن بيع جزء من احلافالت 

باتت م�شتهلكة. التي 

اأوروبية عالية اجلودة  اأن هذه احلافالت تتمتع مبوا�شفات  ويبني 
والرفاهية من الداخل، ف�شال عن ال�شالمة العامة ومتّيز كوادرها 
اأف�شل  وعلى  بتمّيز،  ال�شياح  هوؤالء  لنقل  التام،  بالوعي  القيادية 

وجه، مبا يليق ب�شمعة االأردن �شياحيا.

ويو�شح اأن ال�شركة عملت اأي�شا خالل العام املا�شي على انتداب 
للم�شاركة بدورات تدريبية متخ�ش�شة، �شمن  عدد من موظفيها 
اأثر  له  كان  مما  االإداري،  التطوير  ا�شرتاتيجية  لتحقيق  �شعيها 

جيد على االأداء.

عاما  �شيكون   2009 اأن عام  "األفا" من  �شركة  عام  ويحّذر مدير 
�شعبا على اجلميع، نتيجة االأزمة املالية العاملية، ومبا فيها قطاع 
يكون  ما مل   ،%40 تزيد عن  بن�شبة  �شيتاأثر  الذي  ال�شياحي  النقل 
هناك توجهات جديدة من احلكومة، وتعاون من كافة القطاعات 
يعد �شريانا مهما ورئي�شيا لالقت�شاد  الذي  القطاع  الإ�شعاف هذا 

االأردين.

وتتطلع ال�شركة، بح�شب مديرها العام، لتنفيذ خططها اجلديدة 
على  تقوم  جديدة  اآفاق  فتح  �شيتم  حيث   ،2009 عام  خالل 
رديف  اإيراد  م�شدر  ت�شّكل  وخارجية،  داخلية  ركاب  نقل  خطوط 

لل�شركة،مبا متتاز به ال�شركة من �شمعة جميدة حمليًا واإقليميًا.

35 حافلة جديدة يف العام املا�شي وتطوير اأداء املوظفني
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اإن ظاهرة ارتفاع االأ�شعار لي�شت �شيئا جديدا وال تعد �شرا يف جميع الظروف لكنه 
تبداأ اخلطوة االأوىل مع ظهور وحدة تقلبات االأ�شعار اأو وجود اجتاه م�شتمر نحو 

هذه الزيادات0 

منت�شف  منذ  كم�شكله  تاأخذ حجمها  بداأت  الت�شخم ظاهرة قدمية  كان  وان 
ال�شبعينات  وذلك رمبا يرجع اإىل عدد  غري قليل من االعتبارات مثل  االرتفاع 
املفاجىء الأ�شعار البرتول اخلام 1974 وحتى 1979 انهيار النظام العاملي ، اأزمة 
الدوالر  ، تفجري  م�شكلة املديونية اخلارجية بدول اأمريكا الالتينية 1981 هذا 
باالإ�شافة اإىل التدهور الذي عم العامل ، اأحداث �شبتمرب 2001.واأ�شبحت ظاهرة 
الت�شخم من اأكرث الظواهر �شيوعا يف عاملا املعا�شر. بل اإن معدالت الت�شخم قد 
تباينت من �شنه اإىل اأخرى ومن فرتة اإىل اأخرى. فارتفعت يف بع�شها ارتفاعا 

حادا وانخف�شت يف البع�س االأخر. 

لكن مل يكن االنخفا�س الذي �شهدته ن�شبة الت�شخم يف بع�س ال�شنوات اأو الفرتات 
األزمنيه بدرجة تكفى لكبح جموح االجتاه الت�شاعدي امل�شتمر يف امل�شتوى العام 
لالأ�شعار على مدى اخلم�شني �شنه املا�شية على نهاية احلرب العاملية األثانيه وفى 
هذا ال�شدد فان االأرقام القيا�شية مل�شتوى املعي�شة ت�شري اإىل ارتفاع ال يقل عن 
100 % يف الفرتة ما بني نهاية احلرب العاملية الثانية وبداية ال�شبعينيات خالل 
25 عاما مت الو�شول اإىل 250 % يف الفرتة ما بني 1975 وحتى 1990 وذلك يف 

عدد من الدول ال�شناعية مثل الواليات املتحدة االأمريكية.

ويف الدول النامية جتاوزت معدالت الت�شخم كثريا هذه الن�شب، كما يف بوليفيا 
واالأرجنتني ونيكاراجوا يف اأمريكيا الالتينية ، حيث بلغت 318% و 395% و 432 % 

على الرتتيب خالل الفرتة ما بني 1980 – 1990.

ومن حيث االأهمية فقد حظي مو�شوع الت�شخم باهتمام الباحثني والدار�شني 
يف الفرتات االأخرية وبالرغم من ذلك مازال يف حاجة اإىل املزيد من الدرا�شة 
الدول  اإن  بينما تالحظ  الت�شخم  لك�شرة حدة  النامية  للدول  بالن�شبة  خا�شة 

املتقدمة حققت جناح ملحوظ يف هذا املجال وهى كثرية. 

مفهوم الت�شخم
 

لالأ�شعار  العام  م�شتوى  يف  االرتفاع  باأنه  الت�شخم  االقت�شاديني  بع�س  يعرف 
وانخفا�س قيمة النقود 

لكن هذا املفهوم يختلف وفق طروحات املدار�س االقت�شادية املختلفة، فاملدر�شة 
الكال�شيكية ت�شري اىل ان اال�شعار تتحدد بالتفاعل احلر بني العر�س والطلب 
لل�شلع واخلدمات، فمعادلة )في�شر( مثاًل تتلخ�س بكون امل�شتوى العام لال�شعار 

ي�شاوي كمية النقود املتداولة.

اما املدر�شة الكنزية فرتى ان الت�شخم يعني زيادة الطلب الفعلي عن العر�س 
املتاح لل�شلع واخلدمات، مبا يوؤدي اىل ارتفاع اال�شعار، وبالتايل على وفق هذه 
املدر�شة، فاأن الت�شخم يرتبط ارتباطًا بالتغريات يف كمية النقود، ويف ا�شعار 

الفائدة، ويف م�شتوى الت�شغيل يف اجلهاز االنتاجي الي بلد..

فيما تبني املدر�شة املارك�شية مفهومها على حتديد حركة ا�شعار ال�شلع واخلدمات 
، اي ان ارتفاع تكلفة انتاج ال�شلع واخلدمات يوؤدي اىل حدوث الت�شخم، وهو ما 
يريده ا�شحاب روؤو�س االموال دائما لرفع ارباحهم من خالل رفع اال�شعار ما 

يوؤدي اىل الت�شخم. 

الت�ضخـــم م�ضكلـــة الع�ضـــر

بقلم :حممود خالد �شليمان �شليمان        حملل مايل واقت�شادي
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كما اين اعتقد انه ال ميكن ان نف�شر الت�شخم باأنه ارتفاع اال�شعار فح�شب ، بل 
هو جزء من �شميم االزمة االقت�شادية العاملية الراهنة، واالزمات التي ميربها 
كل بلد ما، انه �شبب البطالة وازمة ال�شكن وارتفاع اجور النقل، وانخفا�س الغلة 
الزراعية والكوارث، والتخريب والتهريب واحلروب وهبوط �شعر النقد املحلي يف 

ا�شواق العملة، وتوقف النمو وتباطئه، وعدم اال�شتقرار والف�شاد.

كما ان االجتاه الوا�شع نحو اال�شتهالك، هو الذي ادى اىل خلق جمتمع اال�شتهالك، 
الذي هو جمتمع الت�شخم اي�شًا الرتباط احدهما باالآخر.. 

ويرجع هذا االرتباط ال�شباب عديدة، اهمها:

ال�شبب االول: وهو اكرث اال�شباب تقنية، لكنه لي�س اكرثها خطورة، فالت�شخم 
حتتفظ  ان  احل�شاب  هذا  ف�شروط  م�شطربًا،  االقت�شادي  احل�شاب  يجعل 
العنا�شر التي ين�شب عليها بقيمتها خالل الزمن، لكن قانون املجتمع املتحرك 

هو ان تغري اخلريات التي توؤلفه، قيمتها الن�شبية تدريجيًا.

وياأخذ هذا الت�شخم بالت�شارع طرديًا مع حجم اال�شتهالك، هذا االختالل املتزايد 
يف احل�شاب يولد حلقة ت�شخمية مفرغة على اعتبار ان امل�شاريع �شتحتفظ امام 
خطر العمليات الطويلة االمد املتزايدة الكربى بهوام�س ربح مرتفعة ارتفاعًا غري 

�شوي.. 

وهو مايكون م�شدرا جديدًا للت�شخم، اال ان اخطر نتيجة لالنحراف الت�شخمي 
يف احل�شاب االقت�شادي هو انه يوؤدي اىل غياب امل�شاريع الطويلة االأمد فالت�شخم 
ي�شجع على قيام امل�شاريع ذات املرور ال�شريع على ح�شاب امل�شاريع ذات االمد 

الطويل.

ال�شبب الثاين: يحد الت�شخم من �شوق االدخار الطويل، فالتوفري �شرط �شروري 
لنمو اال�شتثمارات اجلمعية او االجتماعية او ذات الن�شج االقت�شادي الطويل 
باالدخار  اال�شتثمار  ان حتويل  اليوم، يف حني  تناق�س م�شتمر  االجل، وهو يف 
الق�شري، يغذي هو االخر دائرة ت�شخمية مفرغة، وي�شجع اال�شتثمارات ذات 
الن�شج االقت�شادي الق�شري، لذا تعطى اولوية الفعالية االقت�شادية النتاج �شلع 
اال�شتهالك  بهدف  النوعية  رديئة  �شلع  انتاج  يف  ين�شب  واال�شواأ  ا�شتهالكية، 

ال�شريع، وبالتايل فالت�شخم يف ا�شتمرار وت�شاعد.

ان  ت�شخم( هو  اال�شتهالك) جمتمع  الذي يجعل من جمتمع  الثالث:  ال�شبب 
الت�شخم يغذي ما يطلق عليه اقت�شاد ال�شيطرة، وهذه ال�شيطرة جتعل املجتمع 
يحلم انها ت�شتطيع ان ت�شجع التجهيزات اجلمعية على ح�شاب ا�شياء الرفاه قليلة 
االهمية التي تبهر االنظار، لكن احلقيقة هي عك�س احللم فامل�شاريع امل�شيطرة 
هي التي متلك امكانية بيع �شلعها ب�شعر اعلى من كلفة االنتاج بف�شل االقناع 
ال�شيكولوجي واملناخ االيديولوجي العام. الذي يطبع بطابعه املجتمع، اما نظام 
اال�شعار فلم يعد يعك�س �شوى تع�شف ن�شب القوة امل�شيطرة، ورغم كل التحذيرات 

من م�شاوئ اال�شتهالك. 

مكافحة الت�شخم

 هناك اجراءات ملكافحة الت�شخم، ال�شيما يف الدول املتقدمة، بتنفيذ اجراءات 
يف ال�شيا�شتني املالية والنقدية،ومبوجبها حتدد م�شادر االيرادات وا�شتخدامها 
والفائ�س يف املوازنة والعمل على التقليل من حجم ال�شيولة املتاحة ورفع ن�شبة 
تتوىل  فيما  التق�شف..  اجراءات  من  وغريها  الكمالية  ال�شلع  على  ال�شرائب 
امل�شارف املركزية و�شع �شيا�شة نقدية باعتماد جمموعة من االدوات الكمية 

والنوعية املركزي يف تخفي�س 

وهناك حماوالت النهاء الت�شخم امل�شتمر، لكن البد من النظر اىل امل�شاكل التي 
يخلقها، فاأنهاوؤه ب�شربة واحدة، اذا مل يكن قد ا�شت�شعر به من قبل، قد يت�شبب يف 
خ�شائر مالية وا�شعة النطاق، وعقود طويلة االجل قد مت التعاقد حولها بتوقعات 
معينة بالن�شبة للت�شخم، كما توؤثر على اعداد كبرية من النا�س الذين يكونون قد 
ت�شرروا اوال من الت�شخم امل�شبق، ويت�شرون مرة اخرى من انهاء الت�شخم مرة 

واحدة.

يقلل من اكالف  االنتقالية، كما  الفرتة  ي�شهل  تدريجيا  الت�شخم  ان تخفي�س 
حتقيق منو حقيقي مبعزل عن الت�شخم.

ومع ذلك فاأن الكثري من هذه العملية يتوقف على ن�شبة ارتفاع الت�شخم، فاذا 
كان الت�شخم عاليًا جدًا ـ فاأن الو�شع يكون �شعبًا جدا) مثال العراق يف الو�شع 
الراهن( فاأن جميع امل�شاركني يف ال�شوق قد عدلوا من ترتيباتهم بحيث انهم قد 

اخذوا كل التغيريات باحل�شبان.

املالية  املوؤ�ش�شات  الن  قليلة،  كلفًا  يفر�س  �شوف  املفاجئ  الت�شخم  زوال  ان 
وغريها، تكون قد تاأقلمت مع تغيريات حادة يف ن�شبة الت�شخم، ويبدو ان مثل هذا 
التاأقلم ميثل ثمنًا رئي�شًا نتيجة الت�شخم العايل واملتغري. واالزالة التدريجية، يف 
بع�س االحيان، لي�شت جمدية، ب�شبب عدم توفر وقت كاف، ان الرقابة املبا�شرة 
على اال�شعار، �شواء اأكانت عامة او حمددة، اي على االيجارات او ا�شعار تبادل 

العمالت، يجب ان يتم و�شع حد لها يف احلال .

ال�شيا�شات النقدية واملالية امل�شادة للت�شخم

يف حالة ت�شخم التكاليف ميكن معاجلة م�شكلة الت�شخم بطريقه م�شابهه تبداأ 
باإتباع �شيا�شة انكما�شية قد تخلف اأثار خطرية وغري م�شوؤولة اأحيانا  فالزيادات 
يف االأجور النقدية قد ت�شتمر لفرتة من الزمن بالرغم من وجود م�شتويات عالية 
ن�شبيا من البطالة مع ا�شتمرار االأجور من خالل اأثرها على منحى العر�س الكلى 
يحدث انكما�س يف الدخل والتوظف ومن ثم تظهر امل�شكلة املزدوجة اإال وهى ) 
الت�شخم والبطالة معا ( مثل ارتفاع االأجور اإىل 30% وهو ارتفاع االأجور النقدية 
مما يرتتب علي  ارتفاع االأ�شعار باأكرث من هذه الن�شبة وان كان من وجهه نظري 
حل غري مر�شى حيث و�شل معدل الت�شخم يف االردن اإىل 5ر12% ويتوقع عام 
2010 اأن ي�شل 5ر18% اأي بزيادة مقدارها 6% عن اأخر اإح�شائية للمنظمات 

االقت�شادية العاملية. 

اأما بالن�شبة لل�شيا�شات املالية فان خف�س منو الطلب الكلى بالتايل ي�شرع من 
فلو  التكاليف  ت�شخم  �شغط  تزيد  البطالة  من  عالية  م�شتويات  اإىل  الو�شول 
فر�س عند م�شتويات دنيا من البطالة كلها فاأن ال�شيا�شات االقت�شادية لو فر�س 
البطالة االأ�شعار تزيد مبعدل  4% و 5ر3%  يف ال�شنة انخفا�س الت�شخم اإىل %2  

تزيد البطالة 6% اأو تنخف�س البطالة اإىل %3.

وخال�شة القول يكون ) العائد( كاالآتي اإذا حاول �شانعو ال�شيا�شة تخفي�س معدل 
البطالة اإىل م�شتوى اقل من املعدل الطبيعي فاإنهم قد ينجحون لبع�س الوقت، 
ولكن ما اأن يعدل العمال توقعاتهم املتعلقة باملعدل اأالأعلى اجلديد الت�شخم حتى 
تنتقل العالقة ق�شرية االأجل  ، ويتال�شى التبادل بني الت�شخم والبطالة وباملثل 
اإذا حاول �شانع ال�شيا�شة تخفي�س معدل الت�شخم فاإنهم �شوف يكللون بالنجاح 
العمال  اأن يعدل  الطبيعي وما  املعدل  يتجاوز موؤقتا  البطالة �شوف  لكن معدل 
توقعاتهم باملعدل االأدنى اجلديد للت�شخم حتى تنتقل العالقة ق�شرية االأجل 

وينخف�س معدل البطالة اإىل املعدل الطبيعي.
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تطلعــــــــــات واآراء

بقلم :هيثم املجايل

يرتبط مفهوم االأ�شواق احلرة ب�شكل وثيق مع النمو االقت�شادي ودرجة 
التطّور الذي و�شلته اأي دولة، ب�شكل بات معه التمّيز يف �شكل االأ�شواق 

ومنتجاتها معيارا من معايري التقييم يف التنّقل بني الدول.

املنت�شرة  تلك  على  احلرة  االأ�شواق  مفهوم  احلديث عن  يقت�شر  وال 
يف مطارات العامل، بل يندرج معها اأي�شا تلك التي تتواجد يف املنافذ 

الربية والبحرية.

وتهدف االأ�شواق احلرة دوما لتحقيق هدف نهائي هو راحة وا�شتمتاع 
بني  ال�شياحية  احلركة  ت�شجيع  على   اإيجابا  ينعك�س  ومبا  زوارها، 

البلدان، وبالتايل تعزيز اقت�شاديات الدول املختلفة.

وك�شركة م�شوؤولة عن اإدارة وت�شغيل االأ�شواق احلرة يف املنافذ الربية 
والبحرية، ميكن القول اأن �شركة االأ�شواق احلرة االأردنية لعبت دورا 
حموريا يف هذا ال�شدد يف االأردن، باأ�شواقها الـ 16 املنت�شرة يف �شمال 
الوطن وجنوبه، و�شرقه وغربه، باتت اأهميتها ت�شري جنبا اإىل جنب مع 

اأهمية املنافذ التي اأن�شئت يف خمتلف هذه اجلهات.

فال�شركة التي تاأ�ش�شت يف عام 1997 بالت�شارك بني القطاعني العام 
رفد  يف  احلرة  باالأ�شواق  املنوط  الدور  اأهمية  ا�شت�شعرت  واخلا�س، 
االقت�شاد الوطني القائم اأ�شا�شه على قطاع اخلدمات، فعمدت اإىل 

تطوير نف�شها �شنة بعد �شنة حتى و�شلت اإىل ما هي عليه اليوم.

االأردنية،  االأ�شواق احلرة  التي اعرتت م�شرية �شركة  امل�شاكل  فرغم 
من قلة امل�شاحات املخ�ش�شة الإقامة االأ�شواق، اإال اأن التعاون املو�شول 
مع اجلهات احلكومية، امل�شوؤولة عن املنافذ الربية والبحرية، �شاعد 
يف تذليل هذه العقبات، با�شتغالل اأكرب م�شاحة متاحة، اأو العمل على 
اإن�شاء اأكرث من �شوق يف نف�س املنطقة، كما هو احلال يف مركز حدود 

جابر �شمال اململكة يف �شنوات خلت.

وكما كان من املهم يف بلد كاالأردن يفتقر اإىل املوارد الطبيعية، االلتفات اإىل 
قطاع اخلدمات، جاءت �شركة االأ�شواق احلرة كجزء من هذا القطاع، لتعمل على 
تطوير نف�شها، وو�شع احتياجات الزبائن يف املرتبة االأوىل �شمن خططها، حتى 

متكنت من بناء عالقة مميزة مع امل�شافرين.

تلبية  على  االأردنية  احلرة  االأ�شواق  بقدرة  الثقة  واأ�شا�شها  العالقة،  هذه 
احتياجاتهم، عززها التزام ال�شركة بتوفري ب�شائع لديها من م�شادر عاملية ذات 

جودة عاملية، وباأ�شعار تقل عن مثيالتها من االأ�شواق احلرة.

كما عمدت ال�شركة اإىل اأمتتة عملياتها، حيث قامت بربط كافة االأ�شواق اإلكرتونيا 
مع اإدارة ال�شركة، �شواء بتناقل املعلومات اآنيا، اأو يف مراقبة اأداء كافة االأ�شواق 
وب�شكل اآيل، ومبا يهدف يف النهاية تعظيم املبيعات، ومراقبة احتياجات االأ�شواق 

اأوال باأول.
وت�شعد �شركة االأ�شواق احلرة االأردنية اليوم، وهي جتني ثمار �شيا�شاتها التي 
قامت بها على مدار �شنوات عمرها، يف �شبيل تعزيز املتعة والراحة لكافة زبائنها 

عند ت�شوقهم يف اأي من فروع ال�شركة املنت�شرة على امتداد الوطن.
ومن باب االلتزام بتوجيهات جاللة امللك ب�شرورة رفع امل�شتوى املعي�شي للمواطن، 
فقد عمدت �شركة االأ�شواق احلرة االأردنية اإىل تقدمي زيادات جمزية ملوظفيها، 
كيف ال وهم راأ�شمال جناح ال�شركة، ومداميك منوها وازدهارها بدًء من العام 

احلايل.
بقي اأن اأوؤكد اأن ما حققناه لغاية اليوم، لي�س غاية طموحنا، فقد تر�ّشخ لدينا 
اأف�شل اخلدمات،  اأن ال حدود للطموح، حيث �شت�شتمر ال�شركة بتقدمي  قناعة 
عرب تطوير االأنظمة الداخلية والتقنية لتتواكب مع التطّور الذي ت�شهده اململكة، 

وارتفاع عدد زّوارها.

الأ�شـــــــــــواق احلــــــــــرة 
الأردنيـــــــــة وخدمـــــــة 
الإقت�شـــــاد الوطنـــــــــي

الرئي�ش التنفيذي ل�شركة الأ�شواق احلرة الأردنية
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وقعت �شركتا االأ�شواق احلرة االأردنية وتطوير العقبة اتفاقية الإن�شاء م�شروع 
جتاري يكون يف امل�شتقبل القريب املركز الرئي�شي لالأعمال واالن�شطة املالية 

يف منطقة العقبة اخلا�شة.
 

ومبوجب هذه االتفاقية التي جاءت بال�شراكة مع القطاع اخلا�س، �شيتم ان�شاء 
دومنات  ع�شرة  م�شاحتها  اأر�س  قطعة  على  لالأعمال  متكامل  جتاري  مركز 
واقعة يف املنطقة ال�شمالية التجارية يف منطقة �شلطة العقبة اخلا�شة بكلفة 
25 مليون دينار، حيث �شي�شم جتمعا حيويا لقطاعي البنوك و�شركات التاأمني 
واال�شتثمار بكافة انواعه، كما و�شي�شم جمموعة من املباين املكتبية ومراكز 

لالأعمال والت�شوق.

ووقع االتفاقية كل من الرئي�س التنفيذي ل�شركة تطوير العقبة املهند�س عماد 
املجايل،  هيثم  االردنية  احلرة  اال�شواق  ل�شركة  التنفيذي  والرئي�س  فاخوري 
وذلك بح�شور رئي�س �شلطة العقبة االقت�شادية اخلا�شة املهند�س ح�شني اأبو 

غيدا.

الوقت  يف  لال�شتثمار" داعيا  جاذبة  "نقطة  ميثل  امل�شروع  اأن  املجايل  واكد 
العقبة خ�شو�شا  ال�شركات اال�شتثمارية ورجال االعمال لال�شتثمار يف  نف�شه 

يف جمال اخلدمات املتنوعة والتي حتتاجها املنطقة.

وقال انه �شيتم ا�شتقطاب ال�شركات العاملية لتوفري العالمات التجارية العاملية 
خلدمة اأهايل وزوار العقبة، معربا عن اأمله يف اأن يكون امل�شروع نقطة جذب 
لكافة الزوار من داخل اململكة وخارجها للتمتع بالت�شوق، حيث �شيوفر املركز 

كافة اخلدمات امل�شرفية واللوج�شتية باال�شافة اىل مبنى �شكني ومكاتب.

الذي  منا�شب"  "الوقت  يف  جاء  امل�شروع  هذا  اإقامة  اأن  اإىل  املجايل  واأ�شار 
يتنا�شب مع امل�شاريع التي مت تنفيذها يف املنطقة.

توزيع  يف  امللك  جاللة  وروؤية  تن�شجم  االتفاقية  اأن  التنفيذي  الرئي�س  وبني 
ي�شهم  اأن  يتوقع  حيث  فقط،  العا�شمة  يف  ح�شرها  وعدم  التنمية  مكا�شب 
توفري فر�س  اململكة، يف  اقت�شادية خا�شة يف  اأول منطقة  املقام يف  امل�شروع 
من  واهتمام  برعاية  حتظى  التي  املنطقة  لهذه  اال�شتثمارات  وجذب  العمل 

جاللة امللك، �شاأنها �شاأن باقي املدن االأردنية.

بدوره اأكد الرئي�س التفيذي ل�شركة تطوير العقبة املهند�س عماد فاخوري ان 
هذه االتفاقية جاءت لرفد ودعم كافة م�شتثمري املنطقة باخلدمات التجارية 
املختلفة ووفقا لال�ش�س واملعايري الدولية، وتنفيذا ال�شرتاتيجة ال�شركة لتطوير 

قطاع االعمال يف منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة.
 

وقال اأن االتفاقية ت�شاهم اإىل حد كبري يف حتويل املنطقة اىل مق�شد جتاري 
للم�شتثمرين يف قطاعات االأعمال واال�شتثمار والتجارة باال�شافة اىل ال�شياحة 

وذلك على م�شتوى عاملي على البحر االأحمر.

وحول طبيعة امل�شروع الذي جاء "مكمال" لدور ل�شركة يف تطوير منطقة العقبة، 
اأن �شركة تطوير العقبة تهدف كونها املطور الرئي�شي  اأكد املهند�س فاخوري 
والذراع اال�شتثماري احلكومي يف منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة اىل خلق 

بيئة ا�شتثمارية حيوية ومتكاملة تلبي كافة متطلبات امل�شتثمر يف املنطقة.

الرئي�شة  الثالث  الركائز  اأحد  يعترب  والتجارة  االأعمال  قطاع  اأن  اإىل  واأ�شار 
لال�شرتاتيجة اال�شتثمارية ل�شركة تطوير العقبة جنبا اىل جنب مع قطاعات 
وامل�شاريع  ال�شمويل  املخطط  يخدم  مبا  والتعليم  واللوج�شتيات  ال�شياحة 
واخلدمات  والنقل  وال�شناعة  ال�شياحة  قطاعت  يف  امل�شتقبلية  اال�شرتاتيجة 

والبنية التحتية والفوقية ملنطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة.

اتفـــــاقيـــــة بيـــــن "تطويــــر العقبــــة"و"ال�شــــواق احلـــرة الأردنيـــــة"  

لإن�ضـــــاء م�ضـــــروع جتــــــاري لالأعمــــــال
 بقيمــــــة 25 مليــــــون دينــــــار
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ال�شتثمــــار يف التعليــــم

تتطّلع مدار�س النظم احلديثة العتماد التكنولوجيا كم�شدر معرفة 
وتعّلم �شمن خطتها امل�شتقبلية، من منطلق اإميانها اأن الع�شر الذي 

نعي�س هو ع�شر التكنولوجيا.

يتاأثر  لن  االأردن  يف  التعليمية  ال�شياحة  قطاع  باأن  قناعته  ورغم   
مدار�س  عام  مدير  اأن  اإال  العاملية،  املالية  االأزمة  ب�شبب  كثريا 
النظم احلديثة الدكتور م�شطفى العفوري يرى اأن االأزمة �شتلقي 

بظاللها على قطاع التعليم، وحتديدا على حجم اال�شتثمار املتوقع 
يف التطوير.

ويف بداية حديثه لـ "الن�شامى"، ي�شتبعد العفوري حدوث تاأثري على 
العاملية،  املالية  االأزمة  ب�شبب  االأردن  يف  التعليمية  ال�شياحة  قطاع 
مقارنة  جدا  معقولة  درا�شية  ر�شوما  يتقا�شى  االأردن  اأن  باعتبار 
بغريه من الدول، باالإ�شافة اإىل انخفا�س تكاليف املعي�شة يف االأردن 

مدار�س النظم احلديثة ترنو لعتماد التكنولوجيا كم�ضدر معرفة وتعّلم

هناك خمـــاوف من
 تراجـــع حجـم 

ال�ضتثمــــارات علــــى 
التطــــويـــر فـــــي 

القطــــــاع

الدكتور العفوري: ل تاأثري ملمو�ضاً على ال�ضياحة 
التعليميـــة يف الأردن ب�ضبب الأزمــة العامليــة
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مقارنة مع الدول االأوروبية وكثري من الدول العربية.
االإيجابية  النتائج  بع�س  من  ي�شتفيد  قد  القطاع  هذا  اأن  اإىل  وي�شري 
لالأزمة، والتي يقع يف مقدمتها تراجع اأ�شعار املحروقات، بعد انخفا�س 

اأ�شعار النفط عامليا.

اأ�شباب،  لعدة  ارتفعت  التعليم  قطاع  يف  الت�شغيلية  التكلفة  اأن  ويقول 
قرطا�شية  من  الت�شغيلية  امل�شاريف  وكلفة  الرواتب  م�شاعفة  واأهمها 
واأدوات تعليمية ومياه وكهرباء واآخرها بند املحروقات والنقل، التي رغم 
اأنها ت�شاعفت يف العام املا�شي، فاإنها مل توؤثر باأكرث من 5%، وبالتايل فاإن 
تراجعها لن تقود اإىل خف�س يف تكاليف اخلدمات، خا�شة واأن الزيادة 

الكبرية يف الرواتب والقرطا�شية ما زالت على حالها بل وتزداد.

باأق�شاط  له  عالقة  ال  االأردن  يف  اأ�شا�شا  املدر�شي  الق�شط  اأن  وي�شيف 
باأ�شعار  الدرا�شة  اأق�شاط  لي�س منطقيا ربط  وبالتايل  البتة،  املوا�شالت 

املحروقات وتكاليف النقل.

اأما اأثر االأزمة على القطاع التعليمي، فيوؤكد العفوري اأن التاأثري �شيكون 
حتميا، ب�شبب اعتماد القطاع كليا كغريه على حت�شن م�شتوى دخل االأ�شرة، 
الذي بدوره يعتمد على احلراك العام للدورة املالية اال�شتثمارية، �شواء 
من حيث مدخالت االإنتاج من لوازم ومواد وتكاليف، اأو من حيث عدد 
الطالب وم�شتوى الر�شوم الدرا�شية وطريقة ت�شديدها وااللتزام باالآليات 

اخلا�شة بذلك.

ويو�شح اأن كل ما �شبق مرتبط بالو�شع االقت�شادي العام ال�شائد، والذي 
�شيرتاجع  وبعك�س ذلك  �شينمو معه،  التعليم  فاإن قطاع  اإن حت�شن ومنا 

على  االإنفاق  يف  تقلي�س  هناك  و�شيكون  القطاع،  هذا  يف  اال�شتثمار 
التطوير وخطط النهو�س.

ويف احلديث عن مدار�س النظم احلديثة، يقول  على الرغم اأنها تعترب 
من املدار�س حديثة العهد يف اململكة، اإال اأنها �شقت طريقها بثقة واقتدار 
كان من  �شواء  اأ�شما مرموقا  لها  وو�شعت  اململكة،  وطموح بني مدار�س 
خالل امل�شتوى االأكادميي الذي تقدمه لطلبتها، اأو اخلدمات واالأن�شطة 

الالمنهجية والتي تنعك�س على �شخ�شية الطالب فيها.

وي�شري اإىل اأن مدار�س النظم احلديثة ت�شم مدر�شة ثانوية كاملة للبنني، 
ومدر�شة ثانوية كاملة للبنات ورو�شة اأطفال، تتوزع على مبان ثالثة يف 

منطقة تالع العلي.

اأن املدار�س ت�شم كافة املرافق واخلدمات من �شاحات ومالعب  ويبنّي 
وخمتربات وقاعات وم�شارح جمّهزة باأحدث الو�شائل التعليمية واالألواح 
اأنواع  كافة  يف  طلبتها  احلديثة"  "النظم  ت�شرك  فيما  االإلكرتونية، 

الن�شاطات العلمية والثقافية والك�شفية والفنية والرتفيهية.

يف  واملتمثلة  للمدار�س،  اال�شرتاتيجية  اخلطة  عن  العفوري  ويك�شف 
م�شادر  من  رئي�شي  كم�شدر  االإلكرتوين  والتعليم  التكنولوجيا  اعتماد 

املعرفة والتعّلم، حيث توّظفها ب�شورة فاعلة.

وتو�شيع  تطوير  اإىل  كذلك  ت�شعى  احلديثة  النظم  مدار�س  اأن  وي�شيف 
قاعدة اال�شتخدام لهذه امل�شادر التكنولوجية، بناء على قناعتها االأكيدة 

باأن الع�شر الذي نعي�س هو ع�شر التكنولوجيا واالقت�شاد املعريف.
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مل ترتك االأزمة املالية العاملية قطاعا اإال وقد اأثرت فيه، حيث انت�شرت 
تداعيات هذه االأزمة لت�شمل خمتلف البلدان و�شائر القطاعات.

دور الن�شر، هي اإحدى هذه القطاعات التي تاأثرت يف "االأزمة"، بح�شب 
وائل اأبو غربية مدير عام دار وائل للن�شر، العتمادها ب�شكل كبري على 
اإنفاق امل�شتهلكني، متوقعا اأن تقود االأزمة اإىل تراجع حاد يف ن�شاط دور 
اأمانة  اأو  الثقافة  وزارة  قبل  من  �شواء  الر�شمي  الغياب  ظل  يف  الن�شر، 

عمان يف دعم دور الن�شر، وبالتزامن مع اإحجام املوؤ�ش�شات العربية عن 
دعم هذا القطاع احليوي.

دور  واقع  للن�شر  وائل  دار  عام  مدير  يتناول  "الن�شامى"،  لـ  حديثه  يف 
الن�شر يف االأزمة املالية العاملية، واحللول املقرتحة للخروج من االأزمة.

يقول اأبو غربية اأن االأزمة املالية العاملية �شيكون لها مردود �شلبي على 
معظم القطاعات االقت�شادية يف االأردن الأننا جزء من هذا العامل، ودور 

الأزمـــة املاليــة العــاملية تلقي بظاللها
علــــى دور الن�ضـــــر والتوزيــــــع

ال�شتثمــــار يف التعليــــم

اأبــو غربيـة: القطـاع من�ضــي مـــن الدعم احلكومي حمليـــا وعربيـا
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الن�شر �شتتاأثر حتما بهذه االأزمة، طاملا اأنها تعتمد ب�شكل كبري على اإنفاق 
الذين  هم  "الفقراء  اأن  هو  ال�شائد  العرف  اأن  اإىل  م�شريا  امل�شتهلكني، 
يقراأون"، مما يعني اأن تراجع مداخيلهم املنخف�شة اأ�شال �شيوؤثر على 

اإقبالهم على الكتب.

وي�شري اإىل تكاليف م�شاركة دور الن�شر يف املعار�س، والزيادة يف تكاليف 
ال�شحن رغم انخفا�س اأ�شعار النفط عامليا والذي مل ينعك�س على هذا النوع 
من التكاليف، وارتفاع اأجرة حجز االأجنحة، و�شعف االإقبال من اجلماهري 

كلها تعّمق من االأزمة التي تواجهها دور الن�شر. 

ويف هذا املجال، يقول اأن الدخل من املعار�س الذي ي�شكل تقريبًا ن�شف 
دخل النا�شر من التوزيع، حيث يقوم النا�شر يف اأغلب االأحيان بالبيع يف 
املعار�س نقدًا، ال بد واأن يتاأثر نتيجة الزيادة يف التكاليف، يف ظل عدم 

تغطية العوائد لهذه التكاليف.

ويبني اأن التكاليف الثابتة املرتفعة اأ�شال لدى دور الن�شر، حتّتم عليهم 
خف�س نفقات امل�شاركة يف املعار�س، وحتى خف�س النفقات الراأ�شمالية، 

مما يعني تراجع اإنتاج دور الن�شر، املتزامن مع انخفا�س الطلب.

املالية  "ماأزق" االأزمة  بـ  للن�شر ما و�شفه  وائل  وال يخفي مدير عام دار 
العاملية احلايل، واملتمثل بعدم القدرة على بيع منتجاتها ال�شابقة، التي 

ارتفعت اأ�شعارها نتيجة ارتفاع اأ�شعار الكلف يف ال�شابق.

حجم  خفف  ذكرها،  االآنف  االأ�شباب  نتيجة  االأ�شعار  ارتفاع  اأن  ويقول 
مبيعات دور الن�شر، واإنتاجها، مما خلق اأزمة حالية بعدم توفر ال�شيولة 

الالزمة لدور الن�شر، لتطرح املزيد من من�شوراتها واإنتاجها يف ال�شوق.

تاأثرا يف االأزمة  اأكرث القطاعات  "الثقافة" قد تكون من  اأن  اإىل  وي�شري 
املالية العاملية، ب�شبب غياب اجلهات الداعمة اأ�شال، مما يعني مواجهة 

هذا القطاع لالأزمة مبفرده، وتاأثره اأكرث من غريه من القطاعات.
 ويوؤكد اأبو غربية اأن من االأ�شباب االأخرى يف زيادة ال�شغوطات على دور 
الن�شر املتزامنة مع اآثار االأزمة املالية العاملية هي االنرتنت، اإذ اأن اعتماد 
و�شائل التوا�شل الع�شرية، اأكرث من االعتماد على الطرق التقليدية، يلقي 
بظالله على القطاع، حيث اأن "الكتاب االلكرتوين" بات ي�شتحوذ على 

معظم احل�شة يف ال�شوق، فيما متثل الكتب املطبوعة الن�شبة االأقل. 

واأمانة  ثقافة  وزارة  من  احلكومة،  للن�شر  وائل  دار  عام  مدير  وينا�شد 
واجلامعات  العايل  والتعليم  والتعليم،  الرتبية  ووزارة  الكربى  عمان 
الر�شمية واالأهلية، دعم قطاع دور الن�شر، الذي ي�شكل جزءا حيويا من 
احللقة االقت�شادية، من حيث عدد الوظائف واخلدمات التي يقدمها يف 
البحث العلمي، الإنقاذ هذا القطاع، عرب �شراء هذه املوؤ�ش�شات والوزارات 

جلزء من اإنتاج املبدعني.

اأبــو غربيـة: القطـاع من�ضــي مـــن الدعم احلكومي حمليـــا وعربيـا

الثقافـــة قد تكـــون اأكثـــر القطاعات تاأثــرا بالأزمـــة املاليـة العاملية
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كليــــــــة القــــــد�س .. 
حتافـــظ علـــــى عنا�ضــــر التمّيـــــز

العـــــدوان: اآثـــــار خفــــ�ش معـــدلت القبــــــول 
اجلامعيـة اأ�شــــــواأ مـــن اآثــــار الأزمـــــة املاليـــــة

من  نظرياتها  بني  متّيزها  عنا�شر  على  لتحافظ  اخلطى  القد�س  كلية  حتث 
كليات املجتمع، وعلى خمتلف امل�شتويات.

الدكتور  عميدها  يقول  االأجنبية،  الربامج  واإدخال  والتاأهيل،  التدريب  فمن 
م�شطفى العدوان، اإىل الن�شاطات الالمنهجية املتميزة، والتي تهدف اأخريا 
لتطوير م�شتوى الطلبة وتاأهيلهم ل�شوق العمل، الذي يعترب اأف�شل ا�شتثمار يف 

التنمية االقت�شادية.

وخططها  الكلية  واقع  "الن�شامى"  لـ  حديثه  يف  القد�س  كلية  عميد  يتناول 

وغريها  فيه،  واال�شتثمار  التعليم  قطاع  على  املالية  االأزمة  واآثار  امل�شتقبلية، 
من الق�شايا التعليمية.

ويعود الدكتور العدوان لبدايات تاأ�شي�س الكلية ويقول  اأن كلية القد�س تاأ�ش�شت 
عام 1980 على يد عدد من رجاالت الرتبية من املربني االأفا�شل بهدف رفد 
خمتلفة  جماالت  يف  واملهنيني  الفنيني  اخلريجني  من  بعدد  االأردين  ال�شوق 
اإدارة  مثل  تخ�ش�شات  بتدري�س  بداأت  حيث  العمل،  �شوق  حاجات  لتلبية 
خالل  الكلية  هذه  منو  ا�شتمر  وقد  االإجنليزية،  واللغة  واملحا�شبة،  االأعمال، 
عقد الثمانينيات حيث اأُ�شيف خاللها عدد من التخ�ش�شات فكان ال بد من 

ال�شتثمــــار يف التعليــــم
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امل�ضاهمــــة فـــي رفـــــع م�ضتـــوى الطـالب اأف�ضـــل 
ا�ضتثمـــــــار فـــــــي التنميـــــــة القت�ضاديــــــــــــــة

التو�شع يف املبنى يف اأول الت�شعينات. 
القد�س  كلية   االإقبال على  اأن  القرن  احلايل وجدنا  بداية  ومع  اأنه  وي�شيف 
تركيز على  جوانب  به من  تتمتع  وملا  �شمعة  طيبة،  لها من  ملا  كبريًا  اأ�شبح 
مهنية فنية ما  زال �شوق العمل بحاجة لها، مع ما  توفره بكفاءة عالية من 
اإن�شاء مبنى ي�شتوعب هذه  خمتربات  وم�شاغل ومرا�شم، لذا كان ال بد من  
امل�شاحبة  احلديثة   العلمية  والتقنيات  الطلبة   اأعداد  يف  املطردة  الزيادة  

للعملية التعليمية  برمتها. 

املطار  �شارع   على  اجلديد  الكلية  ملوقع  الناجح   االختيار  اأنه مت  اإىل  وي�شري 
جهاز    660 على  يحتوي  مربع  مرت  األف   38 بحوايل   م�شاحته  تقدر  والذي 
االأردن  خلدمة   مهياأ  مبنى  وهو  املجهزة،  املختربات   من  والعديد  حا�شوب 
والدول العربية حيث  امل�شاحات الرحبة التي تت�شع لهذه  التجهيزات املتطورة 
املوؤهل   ومواءمة  الطالب  تاأهيل  يف   فعليًا  ت�شاهم  التي  املميزة  والتقنيات  

العلمي مع حاجة �شوق العمل.
 

طريق  عن   وذلك  كبري  وب�شكل  االأكادميي  بكادرها  الكلية  اهتمام  ويوؤكد   
اختيارهم  يتم   حيث  املدر�شني  لكادر  واالأمثل  الدقيق  االختيار  يف  الرتكيز 
من خرية اخلرية، ونحر�س  دائمًا على اأن يكونوا من حملة  ال�شهادات العليا 
امتيازات عالية  اأننا  مننحهم  العالية، مع مالحظة  املهنية  وذوي اخلربات  
تتنا�شب مع  تلك املوؤهالت، باالإ�شافة لتوفري العديد من الدورات املتخ�ش�شة 

ملن يحتاج منهم بهدف تطوير اأدائهم  ورفع كفاءتهم.

للدرا�شة يف االأردن  العربي  اأن ما يجذب الطالب  العدوان  يوؤكد الدكتور  كما 
هو الربامج التي تطرح ونظام التعليم العايل يف االأردن الذي ي�شاهي التعليم 
اللغات  واإدخال  واملناهج  احلديثة  التخ�ش�شات  حيث  من  العاملي  العايل 
ومهارات احلا�شوب وغري ذلك، اإذا اأن نظام التعليم العايل االأردين م�شهود 

له بكفاءته العالية.

ويقول اأنه وباالإ�شافة لتوفر ميزة "الكفاءة"، يجب اأن ننظر اإىل كلفة التعليم 
التعليمي  م�شتواه  اإىل  باالإ�شافة  يتميز  فاالأردن  احلايل،  الوقت  يف  العايل 
املتقدم بانخفا�س كلفة التعليم فيه مقارنة مع الدول االأوروبية اأو اأمريكيا، اإىل 
جانب القرب املكاين فاالأردن جار للدول العربية يف اخلليج التي يف�شل فيها 
دولة عربية  اإىل  �شواء  واالإناث على حد  الذكور  اأبنائهم  اإر�شال  الطالب  اأهل 

جماورة وحمافظة. 

وال يرى اأن التعليم يف االأردن �شيتاأثر باالأزمة املالية خا�شة اإذا ما اأخذنا بعني 
العائالت  لدى  هو  كما  عربية  عائلة  لكل  مطلبًا  اأ�شبح  التعليم  اأن  االعتبار 

االأردنية التي تخت�شر من قوت  يومها لتوفري كلفة التعليم العايل الأبنائها.

وعند مدى ا�شتفادة القطاع التعليمي من تراجع الكلف، ي�شري الدكتور العدوان 
اإىل اأن كلفة التعليم ال تقت�شر فقط على ارتفاع كلف النقل، فهناك كلف على 
ميكن  وال  االأ�شعار  ارتفاع  ملواجهة  رفعها  مت  ومدر�شني  موظفني  رواتب  �شكل 
خمتربات  من  التدري�شية  العملية  الإدامة  كلف  جانب  اإىل  حاليا،  تخفي�شها 
وم�شاغل ومياه وكهرباء.. وغري ذلك الكثري الكثري، معتربا اأن كلفة النقل قد 

ال تتجاوز 8% من اإجمايل تلك امل�شاريف.
اإدامتها يف عمليات  نقل حديثة برتتب على  و�شائل  اإىل وجود  ويلفت كذلك   
ال�شيانة نفقات، فاإذا مت اإ�شافة كلفة ا�شتهالك هذه الو�شائل فاإن كلفة ارتفاع 

النفط ولو نق�شت اإىل الن�شف فاإنها لن تخف�س كلفة التعليم بنف�س الن�شبة.
 ويو�شح عميد كلية القد�س، اأن الكلية ورغم رفع رواتب العاملني لديها بحدود 
50 دينارًا لكل موظف ملواجهة الغالء ولالإبقاء على الكادر املتميز مما �شاعف 

علينا الكلف ال�شابقة، مل ترفع الر�شوم الدرا�شية على الطالب لتحميله تلك 
الكلف، اإذ اأن ما ح�شل هو رفع كلفة النقل فقط على الطالب ومل يتعدى ذلك 

لتحميله بقية الكلف.

وي�شتدرك قائال، ولكن عند انخفا�س كلفة النقل مت خف�س بدل النقل لكافة 
بل  املختلفة،  النقل  و�شائط  اأقرته احلكومة على  الذي  املعدل  وبنف�س  الطلبة 
 %10 بن�شبة  فخف�شناها   %7 بن�شبة  التخفي�س  قررت  احلكومة  اأن  اإذ  واأكرث 

واأعيد لكل طالب مبلغ ع�شرة دنانري. 

�شيئة  اآثار  لها  �شيكون  العاملية  املالية  االأزمة  اأن  يرى  العدوان  الدكتور  ولكن   
على قطاع التعليم اخلا�س يف االأردن، واململوك من قبل �شركات بداأت تفقد 

من اأر�شدتها الكثري مما قد يتطلب معه �شد االأحزمة.

 ويف الوقت ذاته يوؤكد على اأن ال�شيا�شات التعليمية املتبعة خا�شة فيما يتعلق 
بخف�س معدالت القبول اجلامعية اإىل 50% و55% الذي طبق مع بداية العام 
التعليم  قطاع  على  االأثر  اأ�شواأ  له  �شيكون   2009  -2008 احلايل  الدرا�شي 
اجلامعي املتو�شط، وقد ي�شل حركه هذا القطاع وتطوره بحيث ي�شعب عليه 
حمليا  واملهنية  التطبيقية  املجاالت  يف  العمل  �شوق  حاجات  مع  يتما�شى  اأن 
وعربيا، وبالتايل فاإن االأثر املبا�شر �شينعك�س �شلبا على  قطاعات التنمية كافة 
نتيجة لهذه ال�شيا�شة التي تدفع باجتاه مزيد من الطلبة اخلريجني اجلامعية 
ونق�س يف خريجي التعليم التقني التطبيقي، وبالتايل مزيد من البطالة يف 
العمل، وهذا هو اخلطر  �شوق  تلبية متطلبات  ونق�س يف  �شفوف اجلامعيني 

االأكرب الذي يجب النظر اإليه بعني فاح�شة.

االأول يتمثل  اأن هدفنا  القد�س، ويقول  امل�شتقبلية لكلية  ويك�شف عن اخلطط 
اأن  اإىل  باالإبقاء على متيزنا احلايل ككلية رائدة من كليات املجتمع، م�شريا 
عنا�شر هذا التميز متثل باإدخال تخ�ش�شات مهنية تطبيقية  يحتاجها �شوق 
االهتمام  اإىل  باالإ�شافة  معه،  والتوا�شل  حاجاته  متابعة   خالل  من  العمل 
بالطلبة  امللتحقني بهذه التخ�ش�شات  لتهيئتهم التهيئة املنا�شبة ل�شوق  العمل 

من خالل الرتكيز على  التطبيق العملي واملهارات.

اللغة  اإدخال مهارات   �شملت كذلك  اأنها  بالقول  التميز  �شرد عنا�شر  ويتابع 
االإجنليزية واحلا�شوب للطلبة، حيث مت توفري التدريب املجاين لطلبة الكلية 
اإىل  ICDL جمانا،  للح�شول على �شهادة  وتهيئة  ا�شتخدام احلا�شوب  على  
اتفاقيات مع  دول متقدمة يف  جماالت معينة لتطبيق براجمها   جانب عقد 
لدى الكلية، مثل برنامج SAE  من املدر�شة اال�شرتالية ال�شهرية  واملتخ�ش�س 
للغة    BELL بل  معهد  ومع  القطاع،  هذا  يف  وال�شورة   ال�شوت  هند�شة  يف 
اأيدي  على  االإجنليزية  اللغة   على  التدريب  للطلبة  يتاح   بحيث  االإجنليزية 
واخلارجي  املحلي  العمل  �شوق   ولوج  من  ميكنهم  مما  بريطانيني  مدر�شني  
بي�شر  و�شهولة، اإىل جانب اتفاق �شيتم الك�شف عنه يف وقت قريب للكلية مع 

�شركة عاملية يف جمال اإدارة الفنادق.

ويرى الدكتور العدوان اأن هذه  هي اأف�شل و�شيلة لدعم االقت�شاد  الوطني من 
خالل اال�شتثمار يف   الطلبة وتزويدهم باملهارات الالزمة لدخول �شوق العمل، 
�شيت�شلمونها  التي  املواقع  امل�شاهمة من خالل  فعليًا  ي�شتطيعون  الذين   فهم  
ومبا  عملهم،  جماالت  يف  واالإبداع  االقت�شادية  التنمية  عملية  بدفع  الحقًا 
ي�شاهم فعاًل باإعالء  �شاأن الوطن ورفعته وتطوره اإىل  االأمام بقيادة ح�شرة 

�شاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين حفظه اهلل.
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املجموعة الأهلية للدرا�ضات والأبحاث .. 
منـــــارة علـــــم فـــــي الأردن

االأردن،  يف  علم  منارة  واالأبحاث  للدرا�شات  االأهلية  املجموعة  تعترب 
بجناحيها اللذين ي�شمان املركز العاملي للغات الثقايف، واملكتب البي�شاوي 

للدرا�شات واالأبحاث.

وقد انتهجت املجموعة، بح�شب رئي�شيها التنفيذي �شمري اأبو ح�شان، نهج 
العلم، للم�شاهمة فيما تقدمه الدرا�شات واالأبحاث من نه�شة لالأمة.

يف حديث لـ "الن�شامى" يتناول اأبو ح�شان اأهمية مراكز الدرا�شات، والدور 
العاملي  "املركز  عرب  واالأبحاث  للدرا�شات  االأهلية  املجموعة  تلعبه  الذي 

للغات" و"املكتب البي�شاوي للدرا�شات واالأبحاث" يف االأردن.

يقول اأبو ح�شان انه اأ�شبح ملراكز البحوث والدرا�شات دور ريادي يف قيادة 
العامل واأ�شبحت هذه املراكز اأداة الإنتاج العديد من امل�شاريع اال�شرتاتيجية 
الفاعلة، حيث ازداد عددها يف دول العامل ال�شيما يف اأوربا واأمريكا وتنوعت 
تخ�ش�شاتها يف خمتلف امليادين ال�شيا�شية واالقت�شادية والعلوم االأخرى .

وي�شيف اأن عمل مراكز الدرا�شات تطور يف الدول املتقدمة بحيث اأ�شبحت 
م�شدرًا مهمًا يعتمد عليها يف توفري املعلومات املطلوبة التخاذ القرارات.

ويبني اأن االأردن واكب هذا االهتمام العاملي، فتاأ�ش�شت به العديد من مراكز 
الدرا�شات، ومنها املجموعة االأهلية للدرا�شات واالأبحاث، نظرا ملا تقوم به 

هذه املراكز من دور رئي�س يف النهو�س باالأمة.

اأبو ح�ضان: �ضلكنا دروب الدرا�ضات للم�ضاهمة بنه�ضة الأمة

ال�شتثمــــار يف التعليــــم
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ويتحدث عن املكتب البي�شاوي للدرا�شات واالأبحاث بالقول اأنه يف الوقت 
مع  مبا�شر  ات�شال  لها  اجلامعية  اخلدمات  مكاتب  فيه  تكن  مل  الذي 
لتاأ�شي�س  االأهلية  املجموعة  لدى  الفكرة  ظهرت  االأ�شرتالية  اجلامعات 
الراغبني  الطلبة  اأمام  جديدة  تعليمية  اآفاق  لفتح  البي�شاوي  املكتب 

مبتابعة حت�شيلهم العلمي.

اأن املكتب تاأ�ش�س يف عام 1991 خلدمة الطلبة االأردنيني والعرب  ويبني 
الراغبني يف متابعة حت�شيلهم العلمي يف اجلامعات العاملية املعرتف بها 
من وزارة الرتبية والتعليم العايل يف كافة التخ�ش�شات العلمية واالأدبية،  

مبختلف الدرجات العلمية.

وم�شاعدتهم  الطلبة  متابعة  على  املكتب  من  وحر�شًا  اأنه  اإىل  وي�شري 
داخل  له  مكاتب  بفتح  املكتب  قام  فقد  تواجههم،  التي  ال�شعاب  تذليل 
اجلامعات التي ميثلها، حيث اأ�شبح ميثل معظم اجلامعات االأ�شرتالية، 
والنيوزلندية، والقرب�شية، وامل�شرية املعرتف بها من قبل وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي االأردنية.

ويو�شح اأن اجلامعات من خمتلف الدول بادرت باإعطاء توكيالتها للمكتب 
البي�شاوي نتيجة لل�شمعة الطيبة التي يتمتع بها املكتب و مكانته املرموقة 

يف االأردن والوطن العربي.

وعن املركز العاملي للغات يقول اأبو ح�شان اأنه تاأ�ش�س يف عمان عام 1999، 

املجموعة  جناحا  واالأبحاث  للدرا�شات  البي�شاوي  مكتب  مع  لي�شبح 
االأهلية العربية للدرا�شات واالأبحاث.

لتهيئة  للغات  العاملي  املركز  تاأ�شي�س  ارتاأت  املجموعة  اأن  وي�شيف 
الطلبة وتوفري ما يحتاجونه من تقوية باللغة االإجنليزية قبل التحاقهم 
الوقت  وتوفري  التكلفة  تخفي�س  بهدف  وذلك  اخلارج  يف  باجلامعات 

با�شتخدام اأحدث النظم واأف�شل الو�شائل التعليمية احلديثة.

ي�شبح  بان  طموحة  روؤية  يحمل  للغات  العاملي  املركز  اأن  عن  ويك�شف 
والتدري�شية  التعليمية  اخلدمات  تقدمي  املنطقة يف  م�شتوى  على  الرائد 
بجودة عالية من خالل تطوير اأ�شاليب التدري�س واعتماد برامج تعليمية 
ذوي  من  جمموعة  تاأهيل  بهدف  االأكادميية  احلاجات  تلبي  جديدة 

اخلربة ليحققوا النجاح يف تخ�ش�شاتهم.

حمرتفة  خطط  �شمن  تندرج  العاملي  للمركز  الروؤية  هذه  اأن  ويوؤكد 
وطموحة باإ�شرتاتيجية تاأ�شي�س ذات قاعدة �شلبة يف االأردن تعتمد على 
منطقة  يف  امل�شتقبلي  التو�شع  بهدف  التعليمية  وجودته  املركز  �شمعة 

ال�شرق االأو�شط ككل.

وي�شري اإىل اأن متيز املركز العاملي، مل يجعله املركز املعتمد الوحيد لعقد 
امتحان IELTS بالتعاون مع املجل�س الثقايف الربيطاين فح�شب، بل مت 
اإذا يعترب هذان االمتحانان   ،  TOEFL IBT لعقد امتحان  اعتماده 

متطلبني رئي�شيني للدرا�شة يف االأردن واخلارج.
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هيئـة تنظيم قطــاع الت�ضــالت 
اأمام جملة من القرارات  والتعليمات يف 2009

القطــاع هو الأقل تــاأثرا بالأزمة 
املالية العاملية مقارنة مع غريه

اجليل الثالث �ضيطرح خدمات 
تطبيقات جديدة و�ضرعة فائقة يف 
احل�ضول على البيانات

تقف هيئة تنظيم قطاع االت�شاالت يف عام 2009 اأمام ا�شتحقاقات مهمة، يربز خاللها البناء على ما مت اإجنازه خالل ال�شنوات املا�شية للنهو�س 
بالقطاع، واإ�شدار جملة من القرارات والتعليمات خلدمة القطاع.

والهيئة التي منحت 24 رخ�شة فردية و54 فئوية حتى اأواخر العام املا�شي، �شت�شهد يف عام 2009 كذلك، عهد اخلطوات الفعلية يف خ�شخ�شة 
�شركة الربيد االأردين، مما ي�شع على عاتقها م�شوؤوليات اأكرب يتوقع مراقبون اأن جتتازها بنجاح.

ولكن  العامل  دول  القطاعات يف خمتلف  كافة  بتاأثريها  الراهنة طالت  العاملية  املالية  االأزمة  اأن  الهيئة  تقول  "الن�شامى"،  ا�شتف�شارات  على  وردا 
ب�شكل متفاوت، يف حني كان قطاع االت�شاالت اأقل تاأثرًا مقارنة مع بقية القطاعات، حيث يعترب اال�شتثمار يف قطاع االت�شاالت ب�شكل عام ا�شتثمار 
طويل االأجل ميتد بني ع�شرة اىل خم�شة ع�شر عامًا وبالتايل ي�شكل فر�شة اأف�شل لال�شتثمار لل�شركات التي تتوافر لديها ال�شيولة الالزمة عو�شًا عن 

اال�شتثمار يف القطاعات االأخرى والتي تاأثرت ب�شكل مبا�شر وكبري يف هذه االأزمة.
 

 ورغم حترير قطاع االت�شاالت الثابتة قبل �شنوات، اإال اأن ال�شوق ال زال ي�شهد �شيطرة �شركة واحدة، االأمر الذي دفع الهيئة ال�شتعرا�س جهودها يف 
حترير ال�شوق، موؤكدة اأنها التزمت ومنذ ن�شاأتها على تطوير �شوق االت�شاالت االأردين لي�شبح قادرًا على تلبية رغبات كافة اجلهات ذات العالقة من 
م�شتثمرين وم�شغلني وم�شتفيدين وتعزيز التناف�شية مبا يحقق م�شلحة اجلميع، ومن هذا املنطلق فاإنها تبذل كافة اجلهود لتطوير كافة القطاعات 

ومنها قطاع االت�شاالت الثابتة. 

�شركة  انفرادية  اإنهاء  مت  حيث  اململكة  يف  الثابتة  االت�شاالت  قطاع  حترير  جمال  يف  الهيئة  لعبته  الذي  الدور  اىل  الهيئة  ت�شري  املجال،  هذا  ويف 
االت�شاالت االأردنية يف بداية العام    2005، واأتيح املجال للمرخ�شني بتقدمي كافة خدمات االت�شاالت من خالل رخ�شة موحدة )فئوية اأو فردية( 
اأ�شا�س رخ�شة لكل خدمة، ونقل كافة املرخ�شني اىل نظام الرتخي�س اجلديد مما عزز املناف�شة  بداًل من نظام الرتخي�س القدمي امل�شتند على 

و�شجع على دخول م�شتثمرين جدد اىل القطاع.

ال�شتثمار يف قطاع الت�شالت
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اإ�ضــــدار 24 رخ�ضــــة فرديـــــة و54 فئويـــة حتى اأواخر العام املا�ضي 
وهاتــــــف جمانـــــي ل�ضتقبـــــال �ضكــــاوى املواطنيــــــن

اإن�شاء  على  قيود  اأي  يت�شمن  ال  احلايل،  الرتخي�س  نظام  اأن  وتقول 
وت�شغيل �شبكات االت�شاالت الثابتة اأو التكنولوجيا امل�شتخدمة فيها حيث 
االت�شاالت  �شبكات  وت�شغيل  اإن�شاء  الفرديني  املرخ�شني  جلميع  ميكن 
العامة با�شتخدام املوارد النادرة منوهني هنا اإىل اأن الهيئة منحت خم�س 
الال�شلكي  النفاذ  خدمات  لتقدمي  الرتددات  رخ�س  مرخ�شة  �شركات 
حيث  املفتوحة،  العطاءات  اأ�شلوب  خالل  من  العري�شة  للحزم  الثابت 
التحتية  البنى  وت�شغيل  اإن�شاء  من  ال�شركات  تلك  الرخ�س  هذه  متكن 

الالزمة لتقدمي هذه اخلدمات.  

وت�شري هيئة تنظيم قطاع االإت�شاالت اإىل اأنه وكما يح�شل يف معظم دول 
العامل يتجه امل�شرتكون اإىل االنتقال اإىل اخلدمات املتنقلة والتخلي عن 
خدمات الهاتف الثابت ب�شبب �شهولة ا�شتخدامها، وبالتايل من الطبيعي 

اإن ترتكز اال�شتثمارات يف القطاع االأكرث ا�شتهالكا.

وحول ال�شكاوى املتكررة من تراجع خدمات االنرتنت يف بع�س االأوقات 
قانون  من   )52( رقم  للمادة  وفقا  اأنه  تو�شح  ذلك،  يف  الهيئة  ودور 
االت�شاالت واملتعلقة مبراقبة املرخ�شني وحماية م�شالح امل�شتفيدين فاإن 
الهيئة ُتلزم كل مرخ�س له لتقدمي خدمة ات�شاالت عامة اأن ين�شئ ق�شمًا 
خا�شًا لتلقي �شكاوى امل�شتفيدين وامل�شرتكني ومعاجلتها، كما ن�شت على 
قبل  من  اإليها  املوجهة  ال�شكاوى  كافة  مبعاجلة  ال�شركة  التزام  �شرورة 

امل�شرتكني. 

ال�شركة، ح�شبما  ال�شكوى من قبل  تتم معاجلة  املقابل ويف حال مل  ويف 
للهيئة  ر�شمية  ب�شكوى  والتقدم  التوجه  للم�شرتك  ميكن  الهيئة،  ت�شيف 
ب�شكل �شخ�شي اأو عرب الفاك�س اأو عرب الهاتف املجاين )080022313(، 
حيث انه ويف حال ثبوت وجود تق�شري من قبل ال�شركة يف تقدمي اخلدمة 
عقود  مبوجب  ال�شركة  تلزم  الهيئةُ  فاإن  لديها،  فنية  داخلية  م�شاكل  اأو 
ال  املثال  �شبيل  على  ذلك  ي�شمل  اأن  على  امل�شرتك  تعوي�س  اال�شرتاك 
اأو  ب�شاعات  التعوي�س  اأو  اخل�شومات  اإجراء  اأو  نقدًا  التعوي�س  احل�شر 

�شعات اإ�شافية وح�شب طبيعة ال�شكوى.

وتبنّي اأن هناك عدة م�شببات توؤثر على م�شتوى جودة خدمات االإت�شاالت 
- مبا فيها خدمات االنرتنت- منها على �شبيل املثال االأحداث واملنا�شبات 
اخلدمة  مقدم  يكون  ال  والتي  اخلارجية  التاأثريات  اىل  اإ�شافًة  العامة، 
�شببًا لها اأو م�شوؤواًل عنها مثل االأ�شرار التي تت�شبب بها االأعمال االإن�شائية 
جلهات اأخرى اأو انقطاع الكوابل الدولية وباالأخ�س البحرية منها والتي 

تعترب اأحد اأهم و�شائل نقل االت�شاالت من واإىل اململكة. 
   

وحول توقعات الهيئة مبا �شيعك�شه دخول خدمات اجليل الثالث للهواتف 
اخللوية على تطوير قطاع االت�شاالت املتنقلة يف اململكة، تقول الهيئة اأن 
اأحدث  هي  املنطقة  يف  موؤخرًا  عنها  احلديث  طال  التي  اخلدمات  هذه 
االقت�شاد  على  ايجابي  اأثر  لها  و�شيكون  اخللوي  عامل  اىل  االإ�شافات 
�شابقا  تكن موجودة  وذلك من خالل طرح خدمات جديدة مل  االأردين 
مما يوؤدي حتما اإىل مزيد من املناف�شة، ومتكني امل�شتهلكني من احل�شول 
التفاعل  من  اأكرب  قدر  وبالتايل  فائقة  ب�شرعة  املطلوبة  البيانات  على 
والتوا�شل، باالإ�شافة اإىل تطبيقات جديدة مثل االت�شال املرئي، التجارة 
عري�شة  املتعددة  الو�شائط  خدمات  املتنقل،  الهاتف  عرب  االلكرتونية 

النطاق، مما يوؤدي اإىل تعظيم الرفاه االجتماعي للمواطن االأردين.
ومن املتوقع اأن ي�شهد العام احلايل ا�شتكمال خ�شخ�شة �شركة الربيد 
االت�شاالت  قطاع  تنظيم  هيئة  ت�شتعر�س  املجال  هذا  ويف  االأردين، 
وتكنولوجيا  االت�شاالت  وزارة  اأن  بالقول  العملية،  لهذه  ا�شتعداداتها 
املعلومات تعكف حاليًا على اإ�شدار قانون الربيد اجلديد املعدل واالنتهاء 
العام(،  من م�شروع خ�شخ�شة �شركة الربيد االأردين ) م�شغل الربيد 

وعليه �شوف يرتتب على الهيئة م�شوؤوليات والتزامات جديدة.

واالأنظمة  القانون  اأحكام  تنفيذ  مبراقبة  �شتقوم  الهيئة  اأن  وتو�شح 
والتعليمات ال�شادرة مبوجبه والتحقيق يف اأي خمالفة الأحكامه واتخاذ 
االإجراءات املنا�شبة ب�شاأنها، كما �شتعمل على تطوير اإطار تنظيمي فعال 
لقطاع الربيد، و�شتعمل على مراقبة تزويد اخلدمة الربيدية ال�شمولية 
مب�شتوى مالئم من اجلودة، كما �شتحر�س على ت�شجيع املناف�شة يف هذا 
القطاع والتاأكد من عدالتها باالإ�شافة اىل تطوير موؤ�شرات اأداء لقيا�س 
م�شتوى النمو يف ال�شوق الربيدي ب�شكل عام والنمو يف تقدمي اخلدمات 

الربيدية ب�شكل خا�س.

القرارات  من  جملة  الإقرار  االت�شاالت  قطاع  تنظيم  هيئة  وتتطلع 
والتعليمات خالل عام 2009، ي�شل عددها اإىل 19، وهي مراجعة كل من 
خطة الرتقيم الوطنية، وتعليمات نقل االأرقام الهاتفية ما بني امل�شغلني، 
ووحتديث تعليمات جودة خدمات االت�شاالت، اإىل جانب اإقرار التعليمات 
املتعلقة برتخي�س واعتماد جهات التوثيق االلكرتوين واملنبثقة عن قانون 
االإجراءات  وتعليمات   ،)2001( ل�شنة   )85( رقم  الكرتونية  املعامالت 

والتدابري االأمنية وال�شحية يف نقل البعائث الربيدية اخلا�شة.

اأ�شعار  حتديد  باأ�ش�س  خا�س  تنظيمي  قرار  اإقرار  الهيئة  تتوقع  كما 
وقرارات  تعليمات  واأي  االأردين   الربيد  ل�شركة  احل�شرية  اخلدمات 
الربيد  قانون  مبوجب  الحقًا  اإ�شدارها  الهيئة  على  يرتتب  قد  اأخرى 
اجلديد وحتديدا ما يتعلق برتخي�س م�شغل الربيد العام ) �شركة الربيد 
اإىل  احلايل،  اخلا�س  الربيد  م�شغلي  ترخي�س  نظام  وتطوير  االأردين( 
جانب اإ�شدار القرار التنظيمي حول اإر�شال ر�شائل اجلملة غري املرغوبة، 

وتعليمات ف�شل مكونات احللقة املحلية.

واإ�شدار  البيني،  الربط  تعليمات  مراجعة  على  كذلك  الهيئة  و�شتعكف 
بعد  االأ�شواق  يف  املهيمنني  املرخ�شني  حتديد  حول  تنظيمي  قرار 
احت�شاب  وتعليمات  احل�شابات،  ف�شل   ) )اأ�ش�س  وتعليمات  حتديدها، 
التعامل  باآلية  كلفة راأ�س املالWACC ( (، واإ�شدار قرار تنظيمي 

مع عرو�س االأ�شعار واخلدمات، وتعليمات جمع واإدارة البيانات.

كما يتوقع اأن ت�شدر الهيئة خالل العام احلايل تعليمات �شروط واإجراءات 
�شروط  وتعليمات  الال�شلكية،  امليكروفونات  وا�شتخدام/ت�شغيل  اإدخال 
واإجراءات اإدخال وا�شتخدام/ت�شغيل اأنظمة الهواتف الال�شلكية الرقمية 
التتبع،  اأجهزة  وت�شغيل  ا�شتخدام  وتعليمات   ،)DECT( املعززة 
انظمة  ت�شغيل  وتعليمات  الراديوية،  املواقع  وتعديل  اإن�شاء  وتعليمات 
وتعليمات ترخي�س  الرتددات،  ا�شتخدام وتخطيط  و�شيا�شة   ،RFID
الت�شكيل  وفق  تعمل  التي  ال�شوتي  االإذاعي  البث  حمطات  ترددات 

الرتددي )FM(، وتعليمات ترخي�س ترددات املحطات االأر�شية.
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البــــــريــــد الأردنـــــي
يك�ضــــــب ثقــــــة املـواطــــــــــن 

عبيـدات: جنحـنا بتحقيـق الأهداف الـواردة فـي اخلطة ال�ضتـــراتيجية

يتطلع الربيد االأردين لزيادة اإيراداته من اخلدمات التي يقدمها يف ظل ازدياد 
اأعداد املواطنني املتعاملني يف خدماته الربيدية واخلدمات التي يقدمها بالنيابة 

عن الغري.

جمال  يف  ملحوظا  تطورا  االأخرية  ال�شنوات  يف  �شهدت  التي  ال�شركة  وتاأمل 
اخلدمات املقدمة للمواطنني من خالل مكاتب الربيد املنت�شرة يف كافة اأنحاء 
اململكة والبالغ عددها 353 مكتبا بريديا، اأن حتقق نتائج اأف�شل من تلك التي 
النتائج كانت االأف�شل خالل الفرتة  اأن هذه  مت حتقيقها يف عام 2008، رغم 

االأخرية .

يف حديثه لـ "الن�شامى" يتناول مدير عام الربيد االأردين اأحمد علي عبيدات 
و�شع امل�شّغل التاريخي للخدمات الربيدية يف االأردن، ونتائجه املالية، وخططه 

امل�شتقبلية وغريها من املوا�شيع ذات العالقة بعمل واأن�شطة ال�شركة.
اخلطة  ت�شمنتها  التي  االأهداف  حتقيق  يف  جنح  الربيد  اأن  عبيدات  يقول 
اال�شرتاتيجية للعام 2009/2008 وحقق ارتفاعا يف اإيراداته املالية زادت عن 

11.5 املليون دينار.

اأن االإيرادات انعك�شت ايجابيا على االأرباح التي حتققت نهاية العام  وي�شيف 
فيها  العاملني  ال�شركة مبنح  قامت  دينار حيث  مليون  والبالغة 2.35  املا�شي 
مكافاأة مالية بواقع راتب �شهر لكل عامل ا�شافة اىل حتملها حوايل مليون دينار 

قيمة العالوة التي منحتها احلكومة للعاملني بالقطاع العام .

ويك�شف عن زيادات وتعديل على رواتب موظفي الربيد االأردين مع بداية ال�شهر 
الثاين من العام احلايل بحيث ال تقل الزيادة عن 20 دينارا ملوظفي الربيد كافة.

ال�شتثمار يف قطاع الت�شالت
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11.5 مليـــــــون دينــــــــار الإيـــــــرادات و2.35 مليــــون الأربــــــــاح يف 2008

الثاين  االأول من كانون  باأثر رجعي اعتبارا من  الزيادة مت �شرفها  اأن  ويو�شح 
احلايل وان ن�شبة الزيادة تختلف بني موظف واآخر بح�شب املوؤهالت واخلربات 
مع تركيزها على موظفي امليدان م�شريا اىل ا�شتثناء املدير العام ونائبه وروؤ�شاء 

الدوائر من هذه الزيادة .

تعزيز  على  املا�شي  العام  خالل  عملت  الربيد  اإدارة  اأن  اإىل  عبيدات  وي�شري 
ال�شراكة مع الدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية من اجل اعتماد مكاتب الربيد كنافذة 
لتقدمي اخلدمات احلكومية للمواطنني، حيث اأن الربيد يقدم 32 خدمة نيابة عن 

املوؤ�ش�شات الر�شمية والوطنية .

ويلفت اإىل اأنه مت توقيع اتفاقية مع الربيد ال�شعودي �شيتم تطبيقها مع مو�شم 
احلج املقبل تت�شمن قيام الربيد االأردين با�شتقبال قيمة الهدي واالأ�شاحي من 
احلجاج االأردنيني ليتم ت�شليمها اإىل الربيد ال�شعودي الذي �شيتوىل عملية الذبح 

للهدي نيابة عنهم خالل مو�شم احلج .

ويبني مدير عام الربيد االأردين اأن االتفاقيات املوقعة مع اجلوازات العامة حققت 
الغايات املرجوه منها من حيث تقدمي خدمة جتديد جوازات ال�شفر و�شهادات 
امليالد والبطاقة ال�شخ�شية من خالل املكاتب الربيدية مما وفر اجلهد والوقت 
اأخرى ومنها  اإجراء مباحثات مع دوائر ر�شمية  املواطنني كما �شجع على  على 
اإدارة الرتخي�س العتماد املكاتب الربيدية لتجديد رخ�س القيادة واملركبات عرب 
النافذة الربيدية م�شريا اإىل اأن التوقيع على االتفاقية �شيتم قريبا بعد اعتمادها 

من قبل الطرفني.

ويقول انه مت تعديل االتفاقية املوقعة مع �شندوق املعونة الوطنية كما ان الربيد 
يتعاون مع القوات امل�شلحة يف جمال تقدمي طلبات التجنيد لالأفراد كما يتوىل 
ا�شتالم طلبات القبول يف اجلامعات وطلبات �شكن كرمي لعي�س كرمي والتامني 
ال�شحي وكمبيوتر لكل مواطن اإ�شافة اإىل ا�شتقبال طلبات ديوان املظامل بعد ان 

مت توقيع اتفاقية مع الديوان موؤخرا .

وي�شري اإىل تعاون الربيد مع القطاع اخلا�س خ�شو�شا يف جمال توفري النافذة 
، كما ان  القاهرة -عمان  بالتعاون مع بنك  القرو�س ال�شغرية  الربيدية ملنح 
ال�شركة تعاونت مع القطاع اخلا�س يف جمال الربيد املهجن الذي مكن الربيد 
ولعدد  االجتماعي  لل�شمان  العامة  للموؤ�ش�شة  تقدمي هذه اخلدمه  االردين من 
من البنوك االردنية ا�شافة اىل تقدمي خدمة ت�شليم �شيكات دعم املحروقات 
واجلهد  الدولة  خزينة  على  املال  من  الكثري  توفري  اىل  ادى  الذي  للمواطنني 

والعناء على املواطن .

ويوؤكد عبيدات ان الربيد االردين احتل موقعًا متميزًا على م�شتوى العامل بح�شب 
واملتعلق  املتحدة  االمم  لهيئة  التابع  العاملي  الربيد  االحتاد  تقرير  اأظهره  ما 
املا�شي  العام  الذي �شدر  التقرير  ان  االأولوية م�شريا اىل  الدويل ذي  بالربيد 
اظهر ان االردن ح�شل على عالمة متقدمة يف �شرعة االجناز وهي 95.5 باملئة 
بح�شب التقييم ) ي +5 ( املعني باأوقات االإر�شال حيث تعترب هذه العالمة من 

اأعلى عالمات االأداء على امل�شتوى العاملي.

وعن خ�شخ�شة الربيد االردين يو�شح ان هذا القرار يعود للحكومة التي هي 
�شاحبة الوالية القانونية يف اتخاذه الفتا انه يف حال خ�شخ�شة الربيد فانه لن 
يتم اال�شتغناء عن املوظفني وال نقلهم من مواقعهم خالل اول �شنتني بح�شب 

تو�شيات اللجنة املخت�شة يف هذا املجال.

ويدعو الدوائر احلكومية اىل �شرورة االلتزام بكتاب رئي�س الوزراء الذي ين�س 
بهذه  اخلا�س  الربيد  وا�شتقبال  الإر�شال  االأردين  الربيد  اعتماد  �شرورة  على 
الدوائر م�شيدا بالدوائر واملوؤ�ش�شات التي اعتمدت الربيد االأردين ل�شنوات طويلة 

كناقل لربيد هذه املوؤ�ش�شات.

ويتوقع عبيدات ارتفاع اإيرادات الربيد االأردين للعام احلايل عن العام املا�شي 
ب�شبب ارتفاع عدد املواطنني املتعاملني مع الربيد ، اإ�شافة ملا طراأ من ارتفاع 
املقدمة  اخلدمات  ا�شعار  وتعديل   ، الربيدية  اخلدمات  اأ�شعار  على  ب�شيط 
للم�شتفيدين من �شندوق املعونة الوطنية وتعديل ا�شعار خدمة فاتورة الكهرباء 
برتخي�س  اخلا�شة  اجلديدة  للخدمة  نتيجة  ارباح  من  متوقع  هو  ما  وكذلك 

املركبات.
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ال�شتثمـــار يف التاأميـــــن

العام  يف  تاأ�شي�شها  بداية  منذ  للتاأمني  االأردنية  ال�شركة  عرفت 
اأمن  1951 بتم�شكها ال�شديد بامل�شتوى الفني واملهني الرفيع، مما 
لل�شركة دورا قياديا يف ال�شوق املحلي وح�شورا متناميا يف االأ�شواق 

االإقليمية.

ويرى مدير عام ال�شركة عماد عبد اخلالق اأن النمو االقت�شادي املحلي 
اأن  اإال  للنجاح،  كبرية  فر�شا  يزال  وال  اأتاح  املا�شية  ال�شنوات  خالل 
"املناف�شة ال�شديدة وغري ال�شحية" ال تزال هي التحدي االأكرب الذي 

تواجهه �شركات التاأمني العاملة يف ال�شوق املحلي -على حد تعبريه-.

التـــــاأميــــن الأردنيـــــــة
 6 عقـــــــــود مـــــــن التمّيـــــــز

عبـد اخلـالـق: ت�شدد �شركات اإعادة التاأمني �شيخف�ش من حجم اأعمال ال�شوق املحلي
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عبـد اخلـالـق: ت�شدد �شركات اإعادة التاأمني �شيخف�ش من حجم اأعمال ال�شوق املحلي

�شركات  الأداء  توقعاته  عن  "الن�شامى"  لـ  اخلالق  عبد  ويتحدث 
�شربت  التي  املالية  االأزمة  بعد  احلايل  العام  خالل  التاأمني 
اأيلول املا�شي، وخطط االأردنية للتاأمني   االقت�شاديات العاملية منذ 
العاملية  التاأمني  اإعادة  �شركات  ت�شدد  اآثار  م�شتعر�شا  امل�شتقبلية، 

على ال�شركات املحلية.

ويقول اأن �شركات اإعادة التاأمني العاملية فر�شت  �شروطا مت�شددة 
اأ�شعارها بن�شب مرتفعة يف اتفاقياتها مع �شركات  وجديدة لزيادة 
التاأمني العاملة يف ال�شوق املحلي يف �شوء  االأزمة املالية  العاملية، 
م�شريا اىل  اأن الطاقة اال�شتيعابية ل�شركات اإعادة التاأمني تناق�شت 
يف ظل خ�شائرها التي تكبدتها يف ا�شتثماراتها بعد االأزمة العاملية ، 
وانعك�شت  بو�شوح على ت�شددها فيما يتعلق باتفاقيات اإعادة التاأمني 

خالل العام املقبل. 

وي�شيف عبد اخلالق هذا "الت�شدد" �شيوؤدي اإىل انخفا�س يف حجم 
اأعمال �شركات التاأمني املحلية  ويرفع من حمى املناف�شة مما ي�شعها 
بني "نارين " اإحداهما يف مواجهة عمليات اإعادة التاأمني واالأخرى 
يف حماوالت هذه ال�شركات  موا�شلة الربحية والنمو واخلروج من 

اإمكانيات تاأثر ا�شتثماراتها.

الراهن  الوقت  تتحمل يف  لن  املحلي  التاأمني  :" �شوق  قائال  ويوؤكد 
�شلبيا  منوا  �شيحقق  القطاع  اأن  املالية" مبينا   االأعباء  من  املزيد 
والأول مرة نظرا لتعر�س ال�شركات املحلية ملناف�شة عالية وحتقيقها 
لن�شب ربحية ت�شغيلية منخف�شة مقارنة باالأ�شواق العربية املجاورة.
وي�شري اإىل اأن قطاع التاأمني ال زال يعاين من "الكرثة غري ال�شحية" 
التاأمني  اأ�شعار  على  �شلبا  يوؤثر  مما  التاأمني،  �شركات  عدد  يف 

النتائج  :" تظهر  وقال  والربحية،  ينعك�س على اخلدمات  وبالتايل 
التي يحققها  االأرباح  ال�شركات اىل من خالل  ال�شلبية لكرثة عدد 
العاملة  البنوك  بنك من  ربحية  تعادل  بالكاد  والتي  التاأمني  قطاع 

يف اململكة".
لذا -واحلديث لعبد اخلالق-  من  االأف�شل للقطاع يف املرحلة املقبلة 
التاأمني من خالل عمليات االندماج من 29  تقلي�س عدد �شركات 
�شركة اىل 15 �شركة، وتطبيق نظام النقاط املرورية وتاأ�شي�س بنك 

للمعلومات التاأمينية.

وينوه  اىل دور هيئة التاأمني االيجابي على �شناعة التاأمني يف االأردن 
من خالل دورها الرقابي ون�شر الوعي التاأميني واإ�شدار التعليمات 
يف  جيدة  اأرباحا  حققت  ال�شركة  اأن  مبينا   ، القطاع  هذا  لتطوير 
فروعها يف كل من اململكة العربية ال�شعودية ودولة االإمارات العربية 

املتحدة والكويت .

ح�شب  االأردنية،  التاأمني  قامت  ال�شعودي،  بال�شوق  يتعلق  وفيما 
عبد اخلالق، باحل�شول على رخ�شة مزاولة املهنة ل�شركة التاأمني 
يف  الدخول  بعد  �شعودية(   عامة  )م�شاهمة  التعاونية  العربية 
�شراكة مع �شركة التاأمني العربية/بريوت ونخبة من رجال االأعمال 
اىل  �شتتحول  ال�شعودية  يف  ال�شركة   فروع  اأن  مبينا  ال�شعوديني، 
ال�شركة اجلديدة والتي متتلك فيها التاأمني االأردنية ن�شبة 2ر%12 

من راأ�س املال البالغ 200 مليون ريال �شعودي.

وحول اخلطط امل�شتقبلية لل�شركة يبني اأن ا�شرتاتيجية ال�شركة لعام 
2009 هي الرتكيز على االإنتاج بانتقائية ومهنية لتحقيق نتائج فنية 
اأرباح  حتقيق  اىل  اإ�شافة  املتوا�شل  ومنوها  راأ�شمالها  مع  تتنا�شب 

ا�شتثمارية تدعم ربحها .

اندمـــاج �ضركــات التـاأمني �ضــروري 
ملواجهة تداعيــات الأزمة العــاملية
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هيئــــة التـاأميـــن الأردنيــــــة
تعـــر�س ا�ضرتاتيجيتها لالأعوام 2011-2009

د.الهنداوي: ن�ضعى لرفع ن�ضبة م�ضاهمة "التاأمني" 
فـــــي الناجت املحلي الإجمايل اإىل %10

ت�شعى هيئة التاأمني االأردنية يف خطتها اال�شرتاتيجية اإىل رفع م�شاهمة 
هذا القطاع احليوي يف الناجت املحلي االإجمايل اإىل على املدى املتو�شط 

اإىل ن�شبة  4 -6 %، وعلى املدى الطويل اإىل ن�شبة %10-8.

"الهيئة"  الهنداوي فقد طرحت  با�شل  الدكتور  العام  وبح�شب مديرها 
عددا من املبادرات الهادفة اإىل تعميق وتطوير قطاع التاأمني االأردين، 

مو�شحا اأن من اأبرز هذه املبادرات  توفري التاأمني على احلياة للعاملني 
يف الوزارات والدوائر احلكومية،  ومبادرة لتو�شعة مظلة التاأمني الطبي 
اخلا�س عن طريق �شركات التاأمني ل�شمول العاملني يف موؤ�ش�شات القطاع 

اخلا�س اخلا�شعة لل�شمان االجتماعي.

ل الأبرز  يف حديثه لـ "الن�شامى" يتناول الدكتور الهنداوي وب�شكل مف�شّ

ال�شتثمـــار يف التاأميـــــن



139

تهم  ق�شايا  عدة  جانب  اإىل  موؤخرا،  اإطالقها  مت  التي  اال�شرتاتيجية  حماور 
القطاع.

ويقول الدكتور الهنداوي اأن النمو والتطور النوعي الذي �شهده قطاع التاأمني 
على مدى الع�شر �شنوات تقريبًا هو اأمر اإيجابي وموؤ�شر على م�شاهمة  اأكرب 
الأق�شاط التاأمني يف الناجت املحلي االإجمايل، وذلك يف حال حتقيق تطلعاتنا 
م�شاهمة  رفع  اإىل  توؤدي  نوعية  نقلة  حتقيق  يف  ناأمل  بحيث  االإ�شرتاتيجية 
ن�شبة  4 -6 %،  اإىل  املتو�شط  املدى  االإجمايل على  املحلي  الناجت  القطاع يف 
وعلى املدى الطويل اإىل ن�شبة 8-10%،  ويف ن�شر وزيادة الوعي التاأميني وتفهم 
حلماية  املخاطر  �شد  واملمتلكات  االأ�شخا�س  �شمان  يف  التاأمني  قطاع  دور 
لدعم  وا�شتثمارها  وتنميتها  الوطنية  املدخرات  ولتجميع  الوطني  االقت�شاد 

التنمية االقت�شادية يف اململكة ب�شكل عام.

اأن  وبني  ال�شابقة  ال�شنوات  خالل  حتقيقها  مت  التي  االإجنازات  اإىل  وي�شري 
اإجمايل اأق�شاط التاأمني ارتفع مع نهاية عام 2008 باأكرث من ثالثة اأ�شعاف ما 
كان عليه عام 1999، كما بلغ معدل النمو  يف اإجمايل املوجودات اأي�شًا اأكرث 
من ثالثة اأ�شعاف ومعدل النمو يف حقوق امل�شاهمني تقريبًا اأربعة اأ�شعاف ما 
كان عليه عام 1999، كما وارتفعت ن�شبة م�شاهمة اأق�شاط التاأمني يف الناجت 
عام  نهاية  يف   )%2.54( اإىل   1999 عام   )%1.73( من  االإجمايل  املحلي 

.2008

يف  التاأمني  �شناعة  لتمكني  الالزمة  الو�شائل  لتوفري  �شعت  الهيئة  اأن  ويوؤكد 
اأن توؤثر ب�شكل ايجابي قي مفردات هذا االقت�شاد، حيث تقوم هيئة التاأمني 
م�شتويني  على  وذلك  الوطني  االقت�شاد  يف  التاأمني  �شناعة  دور  بتح�شني 
خمتلفني، فهي اإذ تعمل على ت�شجيع �شركات التاأمني لتنويع وتقدمي منتجات 
زيادة مبا�شرة  اإىل  يوؤدي  واحتياجاتهم مبا  املواطنني  تلبي متطلبات  تاأمينية 
يف حجم اإجمايل اأق�شاط التاأمني حمليا، فاأنها تغذي عنا�شر الناجت القومي 
اأما امل�شتوى الثاين والذي يتم  ب�شورة غري مبا�شرة، وهو تطوير  االإجمايل، 
موؤ�ش�شات التاأمني والكوادر التاأمينية مبا ميكنها من ا�شتثمار اإمكانياتها اأي�شا 

خارج حدود اململكة.  

وعن خطة الهيئة اال�شرتاتيجية لالأعوام 2009-2011 يوؤكد اأن اخلطة جاءت 
البيئة املالئمة  توفري  يكفل  واالإ�شراف عليه مبا  التاأمني  تنظيم قطاع  بهدف 
كفاءة  رفع  خالل  من  وذلك  الوطني،  االقت�شاد  يف  دوره  وتعزيز  لتطويره 
�شركات التاأمني ومقدمي اخلدمات التاأمينية امل�شاندة العاملة يف �شوق التاأمني 

االأردنية وحت�شني اأدائها. 

وي�شري اإىل اأن خطة عمل الهيئة  للعام 2009، ينبع من اإدراك الهيئة  الأهمية 
التعاون والتن�شيق لتحديد التوجهات امل�شتقبلية للهيئة مب�شاركة جميع القائمني 
على �شناعة التاأمني يف االأردن لتعزيز امل�شتوى املتميز الذي و�شل اإليه قطاع 
العام  القطاعني  بني  والتكامل  الت�شارك  باأهمية  الهيئة  من  واإميانًا  التاأمني، 
واخلا�س لتحقيق االأهداف الوطنية التي ت�شاهم الهيئة يف حتقيقها واملتمثلة 
بالتنمية االقت�شادية وتوفري احلماية االجتماعية، والتي ال تتحقق اإال بت�شافر 

وتكامل كافة اجلهود.

ويقول اأن التعاون والتن�شيق امل�شتمر وعلى مدى االأعوام ال�شابقة قد اأتى بثماره 
وفوائده لتعزيز دور قطاع التاأمني كمرفق هام من مرافق االقت�شاد الوطني 

ويف  الوطني  االقت�شاد  يف  القطاع  هذا  م�شاهمة  مدى  على  اإيجابًا  وانعك�س 
امل�شاهمة يف حتقيق اال�شتقرار املايل يف اململكة باعتبار قطاع التاأمني ركيزة 

اأ�شا�شية من ركائز االقت�شاد  باالإ�شافة اإىل القطاع امل�شريف.

وت�شمنت اأهم حماور اخلطة، بح�شب الدكتور الهنداوي، اأهداف هيئة التاأمني 
بتطوير  واملتمثلة   املوؤ�ش�شية،  واالأهداف  االإ�شرتاتيجية  والغايات  الوطنية 
االقت�شاد االأردين ليكون مزدهرًا ومنفتحًا على االأ�شواق االإقليمية والعاملية، 
وامل�شاهمة يف توفري احلماية االجتماعية، وا�شتندت هذه االأهداف على غايات 
والتحديث  والتطوير  التاأمني،  قطاع  وتطوير  تنظيم  ت�شمنت  اإ�شرتاتيجية 
اأطراف  بني  التوازن  على  املحافظة  اإىل  اإ�شافة  الداخلية،  الهيئة  الأعمال 

العالقة التاأمينية وتو�شعة التغطية التاأمينية ل�شرائح املجتمع املختلفة.  

وي�شري اإىل اأن الهيئة طرحت جمموعة من املبادرات، ومنها املبادرة املتعلقة 
بتوفري برنامج وطني لتاأمني اأخطار الزالزل، والذي تهدف الهيئة من خالله 
اإىل اإن�شاء �شندوق وطني لتاأمني تلك االأخطار، هذا وتعمل الهيئة حاليًا على 
ا�شتكمال االأطر الت�شريعية للم�شروع  ومناق�شتها مع االحتاد االأردين ل�شركات 
التاأمني واجلهات ذات العالقة. باالإ�شافة اإىل ما ذكر فقد قامت الهيئة بطرح 
مبادرة لتوفري التاأمني على احلياة للعاملني يف الوزارات والدوائر احلكومية،  
التاأمني  �شركات  طريق  عن  اخلا�س  الطبي  التاأمني  مظلة  لتو�شعة  ومبادرة 
ل�شمول العاملني يف موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س اخلا�شعة لل�شمان االجتماعي.

ويو�شح اأن هيئة التاأمني تهدف اإىل تعزيز  العمل املوؤ�ش�شي، و�شرورة توجيه 
الوطنية  االأهداف  بتحقيق  وامل�شاهمة  اأهدافها،  لتحقيق  فاعل  ب�شكل  الهيئة 
الوقت  وبنف�س  لذلك  الالزمة  املوارد  وتوفري  ال�شلة،  ذات  امللكية  واملبادرات 
الرتكيز على متلقي اخلدمة، وحتقيق اأف�شل النتائج والعمل ب�شفافية، طورت 
بو�شلة  تعترب  التي  روؤيتها  ت�شمنت  الغاية  لهذه  متكاملة  اإ�شرتاتيجية  الهيئة 
لتوجيه الهيئة وتعبريًا موجزًا لتطلعاتها امل�شتقبلية، كما ت�شمنت ر�شالتها التي 
بهدف  الربامج واخلطط  و�شع  الروؤية ومت  بتحقيق هذه  قيامنا  كيفية  حتدد 

تنفيذ تلك االإ�شرتاتيجية. 

وي�شري اإىل اأن هيئة التاأمني تبّنت �شيا�شة املحافظة على ا�شتقرار القطاع

 
اأغلبية االأطر الت�شريعية املنظمة  وتعزيز الثقة فيه، وذلك بعد اأن مت اإ�شدار 
تقدمي  يف  التاأمني  قطاع  موؤ�ش�شات  كفاءة  رفع  يف  دورها  وموا�شلة  للعمل، 

خدماتها وتعزيز تناف�شيتها

للتاأمني  اإقليمي  كمركز  االأردن  لرتويج  بجهودها  الهيئة  ا�شتمرار  على  ويوؤكد 
ملوؤ�ش�شات  جاذبة  ا�شتثمارية  بيئة  توفري  على  بالعمل  وذلك  لروؤيتها  حتقيقًا 
انطالقًا  خدماتها  لتقدمي  عاملية  تاأمني  �شركات  ال�شتقطاب  العاملية  التاأمني 
من االأردن، وتعزيز التعاون والتن�شيق مع الهيئات الرقابية على القطاع املايل 

حمليًا وهيئات الرقابة على اأعمال التاأمني اإقليميًا ودوليًا.

طــــــرح مبــــــادرات هادفـــــــة لتعميـــــق وتطــــــوير 
قطـــــــــاع التاأميـــــــــن الأردنـــــــــي
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العـربيـــــــة"  العــامــــــة  "التـاأميـــــن 
تتطلــع لزيــادة ح�ضتـهـا ال�ضوقـية رغـم الأزمـة العـاملية

�ضـواحلـة: �ضركـــات اإعــادة التــاأميـن �ضتلجـــاأ اإىل الت�ضـدد 
يف �ضيـا�ضـاتهـــا و�ضروطـهــا العــام احلـــايل

طبيعة  من  والدولية  االإقليمية  املخاوف  املا�شية  االأ�شهر  خالل  اإت�شعت 
العاملية  االقت�شادية  احلياة  مفا�شل  جميع  ا�شابت  التي  املالية  االزمة 
حافة  على  البنوك  وكبار  الدول  من  العديد  اقت�شاديات  وو�شعت 

االنهيار.

وال يبتعد كثريا قطاع و�شناعة التاأمني عن باقي القطاعات االقت�شادية 
العاملية،  باالحداث  مبا�شر  وغري  مبا�شر  ب�شكل  تاأثرت  والتي  االخرى 

بح�شب املدير العام ل�شركة التاأمني العامة العربية يعقوب �شواحلة.

"الن�شامى"  مع  مقابلة  خالل  �شواحلة  ي�شتعر�س  ال�شياق  هذا  ويف 
ع�شب  وت�شرب  ت�شيب  التي  العاملية  املالية  االزمة  ونتائج  م�شببات 
احلياة االقت�شادية يف دول العامل حاليا، وا�شفا اإياها بـ "االعنف" وانها 
جاءت كـ "نتيجة" طبيعية لزيادة ال�شيولة النقدية يف اال�شواق يف املرحلة 

ال�شابقة لالأزمة.

ويقول "مما ال�شك فيه ان االزمه املالية تعد من اعنف االزمات املالية 
التي متر بها اال�شواق خالل العقد احلايل وخ�شو�شا ما نتج عنها من 

نق�س حاد يف ال�شيوله والتي تعد املحرك اال�شا�شي لال�شواق".

ال�شتثمـــار يف التاأميـــــن
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فزيادة  �شببا"،  ولي�شت  "نتيجة  هي  احلالية  املالية  االزمة  ان  وي�شيف 
امل�شريف  القطاع  انهيار  �شبقت  التي  الفرتة  يف  املتوفرة  ال�شيولة  حجم 
فرتة  خالل  خيالية  حدود  اىل  النفط  ا�شعار  وارتفاع  العاملية  والبنوك 
قيا�شية بلغت فيها حاجز 147 دوالر، ادى بطبيعة احلال اىل ارتفاعات 
غري منطقية ال�شعار اال�شول من اال�شهم وال�شندات والعقارات باال�شافة 

اىل ارتفاع ن�شب الت�شخم يف عديد من دول العامل.

وي�شري �شواحلة اىل ان ما ت�شهده اال�شواق العاملية من حالة عدم ا�شتقرار 
وخا�شة بعدما  تراجعت ا�شعار النفط ب�شورة حادة وب�شكل خارج نطاق 
نظرية العر�س والطلب حيث هبط �شعر الربميل دون الـ38 دوالرًا، امنا 
عليها  ترتب  مما  العاملي  االقت�شادي  للو�شع  "ت�شحيحية"  حركة  هي 

هبوط حاد يف معظم اال�شواق املالية يف العامل واملنطقة.

خ�شو�شا  تثبت  او  تهداأ  ان  الت�شحيحية  احلركة  لهذه  بد  ال  اأنه  ويرى 
يف  الدوالرات  مليارات  ل�شخ  واالقليمية  الدولية  املبادرات  اطالق  مع 

اال�شواق، يف ا�شارة انه باالمكان احتواء االزمة املالية يف امل�شتقبل.

وحول مدى تاأثر قطاع التاأمني ب�شقيه املحلي والدويل باالزمة االقت�شادية 
�شناعة  ان  العربية  العامة  التاأمني  ل�شركة  العام  يوؤكداملدير  العاملية، 
مبا�شر  وغري  مبا�شر  ب�شكل  تتاأثر  ان  لها  البد  التاأمني  واعادة  التاأمني 
مبا يحدث، كون االزمة املالية �شببها الرئي�شي زيادة يف حجم ال�شيولة 
ال�شيولة  نق�س حاد يف  بعد اىل  فيما  ادت  والتي  لفرتة معينة  املمنوحة 

النقدية التي تعتمد عليها اقت�شاديات الدول وبالتايل �شناعة التاأمني.

لها  مالية  موؤ�ش�شات  هو  العام  مبفهومه  التاأمني  قطاع  ان  ويو�شح 
جمال  يف  ام  وال�شندات  اال�شهم  جمال  يف  اكانت  متعدده  ا�شتثمارات 
االرا�شي والعقارات، باال�شافة اىل انها ت�شمن اخطار مادية ميكن ان 
تتحقق يف اى فرتة من الزمن، لذلك يتوجب عليها ان تتمتع بقدر عايل 

من ال�شيولة ت�شاعدها يف الوفاء بالتزاماتها امل�شتقبلية .

يلجاأ  ان  �شواحلة  يتوقع  العاملية،  باالأزمة  التاأمني  قطاع  لتاأثر  ونتيجة 
معيدو التاأمني اىل "الت�شدد" من خالل اعتماد �شيا�شات و�شروط جديدة 

يف العام احلايل 2009 .

ويقول اأن �شناعة التاأمني واإعادة التاأمني تاأثرت يف االزمة املالية وا�شبح 
حيث  من  اكانت  حمافظهم  تقييم  اإعادة  التاأمني  معيدي  على  بالتايل 
النتائج الفنية املنتظرة ام من حيث كيفية ونوعية ا�شتثماراتهم، حيث 
ان تكلفة توفري طاقات ا�شتيعابية كبرية يتطلب تكلفة اعلى من ال�شنوات 
اعتماد  اإىل  التاأمني  معيدوا  يلجاأ  ان  املوؤكد  من  فانه  لذلك  ال�شابقة، 
�شيا�شات متحفظه و�شديدة عند توقيع او جتديد اتفاقيات اعادة التاأمني 

للعام احلايل 2009.

القدرة  العربية  االعادة  لـ�شركات  يكون  ان  ي�شتبعد �شواحلة  املقابل  يف 
الكافية على ت�شعري اتفاقيات االعادة وتويل دور القائد فيها، باال�شافة 
�شركات  عو�شا عن  االختيارية  اال�شنادات  وا�شعار  ال�شروط  اعداد  اىل 

التاأمني العاملية.
 

وبناء على ذلك ال يعتقد ان الطرفني قد قدما خالل ال�شنوات ال�شابقة 
للو�شول اىل �شراكة حقيقية تخدم م�شلحة الطرفني يف  دعما متبادال 
مبا�شر  ب�شكل  تعتمد  التاأمني  �شركات  تزال  ال  انه  م�شريا  املجال،  هذا 
على �شركات االعادة العاملية وخ�شو�شا تويل دور القائد وحتديد �شروط 

االتفاقيات .

ويعزز وجهة نظره بالقول اأنه ا�شبح بديهيا اأن يطرح املو�شوع يف نهاية 
ليعاد  التجديدات  فرتة  بعد  اهماله  او  تنا�شيه  يتم  ثم  ومن  عام  كل 
فيما بعد اىل طرحه من جديد يف العام املقبل، مت�شائال "ماذا قدمت 
�شركات االعادة العربية من ا�شافة اىل اال�شواق العربية من حيث ال�شعة 
اال�شتيعابية او ال�شروط املي�شرة ؟ وعّما قدمت �شركات التاأمني امل�شندة 

لدعم �شركات االعادة العربية لت�شبح قادرة على التناف�س؟

املا�شي  العام  يف  العربية  العامة  التاأمني  ل�شركة  املالية  نتائج  وحول 
2008،يوؤكد �شواحلة ان ن�شبة النمو يف اجمايل االق�شاط املكتتبة لل�شركة 
خالل العام املا�شي 2008  تراوحت ما بني 20-25 باملئة، م�شريا انها 
"جيدة" باملقارنة بحجم منو �شوق التاأمني االأردين، باالإ�شافة اإىل اأنها 
العام  بداية  يف  و�شعتها  التي  التقديرية  ال�شركة  موازنة  مع  تتما�شي 

املا�شي.

اأما بخ�شو�س خطط ال�شركة امل�شتقبلية فيوؤكد كذلك ان اهداف ال�شركة 
يف العام احلايل واالعوام املقبلة ترتكز على زيادة ح�شة ال�شركة ال�شوقية 
وتقدمي اأف�شل اخلدمات التاأمينية للعمالء، باالإ�شافة اإىل تنويع حمفظة 

ال�شركة وحتقيق ربحيه اأف�شل من الناحية الفنية واال�شتثمارية.

العام  لتحقيقها يف  ت�شعى  التي  ال�شركة  اهداف  ان من جل  اإىل  وي�شري 
والتدريب،  التاأهيل  حيث  من  الب�شري  بالعن�شر  االهتمام  هو  احلايل 
موؤ�ش�شة  الية  احلقيقي"  "الراأ�شمال  هو  الب�شري  العن�شر  ان  منوها 
الثقافية  الن�شاطات  ت�شجيع  اىل  باال�شافة  والنمو،  التقدم  هدفها 

واالن�شانية جتاه املجتمع املدين.
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الأولــــى للتــاأميـــــــن
 تدر�س خططا للتو�ضع اجلغرايف

تدر�س �شركة االأوىل للتاأمني خططا للتو�شع اجلغرايف عرب افتتاح العديد 
من الفروع يف خمتلف مناطق اململكة، تن�شجم وخطط ال�شركة يف طرح 

م�شاريع تاأمني م�شريف يف عام 2009.

ال�شركة يف عامي  تفاوؤال الأداء  الوزين،  ال�شركة، علي  ويبدي مدير عام 
2008و2009 رغم التبعات املتوقعة لالأزمة املالية العاملية على االقت�شاد 

االأردين ب�شكل عام وقطاع التاأمني ب�شكل خا�س.
لواقع  وروؤيته  تفاوؤله،  "الن�شامى" اأ�شباب  لـ  حديثه  يف  الوزين  ويتناول 
ال�شركة وقطاع التاأمني يف ظل االأزمة املالية العاملية، واخلطط امل�شتقبلية 

ل�شركة االأوىل للتاأمني.

 ويتوقع  الوزين اأن تظهر بع�س من اآثار االأزمة على االقت�شاد الوطني 

ال�شتثمـــار يف التاأميـــــن

الوزين: اأثر الأزمة العاملية �ضينعك�س على طلب اخلدمة التاأمينية ب�ضكل عام
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على  االأزمة  تبعات  اأن  ويقول  احلايل،  العام  من  االأول  الربع  خالل 
االقت�شاد االأردين مل تظهر ب�شكل وا�شح بعد، لكننا نتوقع ظهورها خالل 
على  �شينعك�س   االأزمة  اأثر  اإىل  م�شريا  اجلاري،  العام  من  االأول  الربع 

حجم الطلب للخدمة التاأمينية ب�شكل عام.

وكانت االأزمة املالية العاملية التي �شربت ال�شوق االأمريكي بداية، انتقلت 
وذلك  العربي  اخلليج  و�شلت  حتى  واالآ�شيوية،  االأوروبية  االأ�شواق  اإىل 
منت�شف اأيلول العام املا�شي، مما اأدى اإىل قيام  �شركات اإعادة التاأمني 
العاملية بفر�س �شروط مت�شددة وجديدة لزيادة اأ�شعارها بن�شب مرتفعة 

يف اتفاقياتها مع �شركات التاأمني العاملة يف ال�شوق املحلي.

الربحية  الهوام�س  تراجع  يف  ترتكز  لالأزمة  االأخرى  االآثار  اأن  ويبني 
ل�شركات التاأمني التي �شتظهر جليا وب�شكل وا�شح يف ميزانيات ال�شركات 
اال�شتثمارات  ربحية  تراجع  ب�شبب  التاأمني  معيدي  وت�شدد   ،2008 لعام 

بن�شبة لهم.

ويتابع م�شتدركا "اأما على املدى املتو�شط اعتقد اأن العام 2009 �شيكون 
من اأقل االأعوام منوا اإذا ما قورن باالأعوام الت�شعة ال�شابقة التي �شهدت 

منوا مقداره %14. 

ويقول اأن انخفا�س معدالت ال�شيولة �شيوؤثر على كفاءة حت�شيل �شركات 
العام  يكون  اأن  اأتوقع  لذا  املتنوعة،  ا�شتثماراتها  على  وبالتايل  التاأمني 

املقبل 2009 االأ�شواأ بالن�شبة لل�شركات .

وي�شيف اأن ارتفاع كلفة اإعادة التاأمني �شتخلق �شعوبات على ال�شركات 
اأن ال�شركات تواجه حاليا  املحلية يف تغطية االأخطار الكبرية، مو�شحا 
�شغوطات من امل�شتهلكني لتخفي�س االأ�شعار، لكنه يوؤكد يف ذات الوقت 

اأن اأ�شعار التاأمني "لن ت�شهد انخفا�شا يذكر".

اأما على املدى البعيد، فيتوقع اأن تعود االأمور اإىل التح�شن التدريجي.

ويبني مدير عام االأوىل للتاأمني اأن  ربحية �شركات التاأمني الفنية تعتمد 
�شوق  منو  عدم  اأن  موؤكدا  املكتتبة،  االأعمال  حجم  على  رئي�شي  ب�شكل 
التاأمني بذات الوترية التي �شهدها يف االأعوام ال�شابقة �شيوؤثر �شلبا على 
ل�شركات  ال�شديدة  املناف�شة  ظل  يف  وخا�شة  لل�شركات  الفنية  الربحية 

القطاع.

ويرى الوزين اأن االندماج يعد احلل االأن�شب ملواجهة التحديات اجلديدة 
التي ي�شهدها قطاع التاأمني وقال:"  يعد االندماج  اأحد احللول الرئي�شية 
لتطوير قطاع التاأمني وال ينح�شر االندماج يف ال�شركات ال�شغرية اإمنا 
هو حل يتالءم مع تطلعات ال�شركات الكبرية وال�شغرية باعتبار اأن �شوق 

�شركات التاأمني يف االأردن ال يزال يفتقر اإىل �شركة "قيادية" .

اأعمال التاأمني تعترب  اأن العودة غلى االأ�ش�س الفنية يف اكتتاب  ويو�شح  
اأن  التاأمني يجب  االأزمة، وقال:" اأن �شركات  �شرورة ملواجهة تداعيات 
تتمتع ب�شيولة عالية و�شركات التاأمني التي ال متتلك هذه ال�شيولة �شوف 
املدينة  الذمم  دوران  معدالت  يف  الرتاجع  من  احلايل  العام  يف  تعاين 

املتوقعة .

دينار  مليون  7ر1  تبلغ  اأرباحا  للتاأمني  االأوىل  �شركة  حتقق  اأن  ويرجح 
خالل  املالية  وبياناتها  ال�شنوي  تقريرها  �شت�شدر  ال�شركة  اأن  مبينا   ،

الفرتة القلية القادمة.

مليون   6.5 تتجاوز  اأق�شاطا   2009 العام  يف  ال�شركة  حتقق  اأن  ويتوقع 
من  الرغم  على  اال�شتثمار  على  العائد  ذات  على  و�شتحافظ  دينار، 

ال�شعوبة املتوقعة للعام.

تدر�س  حيث  جغرافيا  التو�شع  على  الوزين-   ح�شب  ال�شركة-  و�شتعمل 
خطة طموحة الفتتاح العديد من الفروع داخل اململكة وتو�شيع منافذها 
�شتعمل  التي  امل�شريف  التاأمني  مب�شاريع  االرتباط  خالل  من  التوزيعية 

على اإطالقها يف العام 2009.

انخفــا�س معـدلت ال�ضيــولـة �ضيــوؤثـر 
على كفـاءة حت�ضيــل �ضركات التــاأمني

الوزين: اأثر الأزمة العاملية �ضينعك�س على طلب اخلدمة التاأمينية ب�ضكل عام
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نف�س  على  لل�شري  للتاأمني  االأردنية  العربية  املجموعة  �شركة  ت�شعى 
منهجها الذي داأبت عليه يف ال�شنوات ال�شابقة، واملتمثل بتحقيق عائد 

ربحي معقول والعمل على حتقيق زيادات معقولة يف االإنتاج.

ويف عام �شعب، كما يتوقع مديرها العام وجدي عبد الهادي، �شتم�شي 
ال�شركة بتحقيق روؤيتها ور�شالتها، يف تقدمي خدمات تاأمني تلبي خمتلف 

احتياجات العمالء

يف حديثه لـ "الن�شامى" يتناول عبد الهادي واقع �شركة املجموعة العربية 
االأردنية للتاأمني، وخطتها امل�شتقبلية، ووجهة نظره الآثار ومظاهر االأزمة 

املالية العاملية، واأ�شاليب تخفيف اآثارها عرب التعاون بني خمتلف �شركات 
القطاع حتت مظلة االحتاد االأردين ل�شركات التاأمني.

العربية  "املجموعة  اأن  بالقول  ال�شركة  بدايات  عن  باحلديث  ويبداأ 
يف  التاأمني  �شركات  كربيات  كاإحدى   1996 عام  تاأ�ش�شت  االأردنية" 
االأردن، براأ�شمال م�شرح به ومدفوع قدره 5 ماليني دينار، فيما مّتت 
زيادته لي�شبح 10 ماليني دينار مب�شاركة من موؤ�ش�شات مالية ونخبة من 

رجال االأعمال وال�شناعة والتجارة.

وي�شيف اأن روؤية ال�شركة تتمحور على التمّيز بكفاءات االأفراد والعاملني 

عبـد الهـادي:
 اأ�شاليب كثرية للتعاون 
بني �شركــــات التـــاأمني 
حتت مظلــّة "الحتاد" 
للتعــاطـي مع الأزمـــــة

املجموعة العربية الأردنية للتاأمني 
مــا�ضيـــــــة فـــــي منهجـهــــــا

ال�شتثمـــار يف التاأميـــــن
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وامل�شاهمة  التاأمني  ب�شناعة  االرتقاء  اإىل  بدوره  �شينتهي  مما  فيها، 
بتطوير القطاع، و�شط طموح باأن تكون ال�شركة من ال�شركات القيادية 

يف ال�شوق.

لتلبية  دائما  وال�شعي  عمالئها  جتاه  االلتزام  اإىل  تهدف  اأنها  ويبني 
وباأ�شرع  العاملية  املعايري  �شمن  وجه  اأكمل  على  التاأمينية  احتياجاتهم 
واإن�شاء  العمالء  من  ممكن  عدد  اأكرب  خلدمة  واالنت�شار  ممكن،  وقت 

عالقات مميزة واإ�شرتاتيجية معهم.

فتتمثل  للتاأمني،  االأردنية  العربية  املجموعة  �شركة  ومقّومات  قيم  اأما 
بح�شب مديرها العام، على االحرتاف واالبتكار والتجديد، وروح فريق 
اإجناز  و�شرعة  العمالء  وخدمة  بها،  وااللتزام  الوعود  واحرتام  العمل، 
املعامالت، فيما تتج�شد ر�شالتها بالبقاء عند ح�شن ظن العميل والعمل 

على اإر�شائه من خالل تقدمي خدماتها التاأمينية بكافة فروعها.

عدة  ويف  للجمهور،  اخلدمات  من  جملة  تقّدم  ال�شركة  اأن  اإىل  وي�شري 
فروع تاأمينية، ت�شم التاأمني البحري وتاأمني املمتلكات، وتاأمني احلوادث 

العامة، وال�شيارات، والتاأمني على احلياة، والتاأمني ال�شحي.

البحري  والنقل  الب�شائع  ت�شمل  البحري،  التاأمني  خدمات  اأن  ويبني 
واجلوي والربي، والنقل بوا�شطة الربيد، وهياكل ال�شفن ومراكب التنّزه، 
الطبيعية  والكوارث  احلريق  اأخطار  �شد  التاأمني  ال�شركة  تقّدم  فيما 

وال�شرقة وخ�شارة االأرباح، �شمن فرع "تاأمني املمتلكات.

تقّدم  للتاأمني"  االأردنية  العربية  "املجموعة  اأن  الهادي  عبد  ويو�شح 
اأي�شا خدمات تاأمني احلوادث العامة، وت�شمل تاأمني العمال، واحلوادث 
االأموال  وتاأمني  االأمانة،  واإ�شاءة  الغري،  جتاه  وامل�شوؤولية  ال�شخ�شية، 
وجميع  الطبي،  االمتهان  و�شوء  املهني،  والتعوي�س  واملخزونة،  املنقولة 
اأخطار املقاولني، وجميع اأخطار تركيب االآالت واملكائن واملعدات واآليات 

املقاولني، وعطب املواد الغذائية يف مربدات التخزين.

التاأمني  ي�شمل  ال�شركة  تقدمه  الذي  ال�شيارات  تاأمني  اأن  اإىل  وينّوه 
واحلوادث  املدنية،  وامل�شوؤولية  الثالث،  الفريق  اأخطار  وتاأمني  ال�شامل، 
تقدميها  اإىل  اإ�شافة  لل�شيارات،  ال�شفر  وتاأمني  لل�شائقني،  ال�شخ�شية 
التاأمني على احلياة بجميع اأنواعه املوؤقت والثابت واملتناق�س، ف�شال عن 
التاأمني ال�شحي بامل�شاركة مع "مد نت"، الذي يعترب اأف�شل برنامج طبي 

متكامل يف االأردن وب�شعر مناف�س، وتاأمني ال�شفر لدى االحتاد االأوروبي 
واأمريكا وجميع دول العامل.

الذي  النهج  مبوا�شلة  تقوم  لل�شركة  امل�شتقبلية  اخلطط  اأن  اإىل  وي�شري 
�شارت عليه يف ال�شنوات املا�شية، من خالل حتقيق عائد ربحي معقول، 

مع حتقيق زيادات معقولة يف االإنتاج.

اآثار االأزمة املالية العاملية على قطاع التاأمني، يقول عبد الهادي  وحول 
اأن االأثر �شيكون من خالل خم�شة مظاهر، ثالثة منها مل تكن نابعة من 

االأزمة املالية العاملية ب�شورة مبا�شرة، بل نتيجة املخاوف.

وي�شيف اأن املظهر االأول يتمثل برتاجع اأولويات املواطن بالن�شبة للتاأمني، 
حني  يف  االأردن،  يف  التاأمني  خدمات  على  الطلب  ينخف�س  اأن  متوقعا 
�شيكون املظهر الثاين، عرب ردة فعل ال�شركات، يف حماولة تخفي�س كلفة 
وتقلي�س  عليها،  املوؤمن  اأو  املوجودات  كلف  خف�س  طريق  عن  التاأمني، 
�شعر التاأمني اإىل احلدود الدنيا اخلطرية، فيما يتج�ّشد املظهر الثالث 

بالتاأثري احلاد بالن�شبة الآلية التح�شيل املبا�شر والكامل من العميل، 

ويبني اأن املظهرين االآخرين يتمثالن بتاأثر ا�شتثمارات �شركات التاأمني 
كانت  بدايات عام 2008  اأن  العقاري، رغم  ال�شوق  اأو  املايل  ال�شوق  يف 
جيدة جدا، متوقعا اأن يكون عام 2009 �شعبا جدا على �شركات التاأمني 
وال�شركات االأخرى، ف�شال عن مظهر يربز بالتاأثريات التي �شتنتج عن 

االإرباكات التي متر بها بع�س كربيات �شركات اإعادة التاأمني العاملية.

من  اأن  اإىل  للتاأمني"  االأردنية  العربية  "املجموعة  عام  مدير  وي�شري 
ال�شعب مواجهة اآثار االأزمة املالية العاملية، نظرا لعاملية نطاقها، وتاأثر 

كل اقت�شاديات الدول بها.

ال�شركات  بني  للتعاون  كثرية  اأ�شاليب  هناك  اأن  م�شتدركا  يو�شح  لكّنه 
احلفاظ  التاأمني، من حيث  ل�شركات  االأردين  االحتاد  مظّلة  من خالل 
على االأ�شعار وال�شروط العادلة، وتبادل اخلربات الفنية وحماولة تدعيم 

توعية املواطنني التاأمينية.

ال�شناعية  القطاعات  قبل  من  التاأمني  خدمات  على  الطلب  وب�شاأن 
رغبتها  احتمالية  تزداد  اأن  الهادي  عبد  يتوقع  الكبرية،  والتجارية 
امل�شاكل  �شمن  ولكن  اأموالها،  روؤو�س  على  حفاظا  وذلك  بالتاأمني، 

املتوقعة.

جمــلة مـن اخلــدمـــــات للعمــالء ويف عـــدة فـــروع تـــاأمـينيــة
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�ضـــركة الحتــــاد العربــي الدولــي للتاأمني 
تخطــط لزيادة اإنتاج ال�ضركــــة من فروع التاأمينات املختلفة 

عبــد احل�ضـيــن: جتــــاوز الأردن الظـروف ال�ضعبــة 
يف 2008 بف�ضل املنعة التي يتمتع بها اقت�ضادنا

تعكف �شركة االحتاد العربي الدويل للتاأمني على درا�شة خطط من 
وباأ�شعار  املختلفة  التاأمينات  فروع  من  ال�شركة  اإنتاج  زيادة  �شاأنها 

مدرو�شة.

وتتطلع ال�شركة، بح�شب مديرها العام، جمال نزيه عبد احل�شني، 
على  بالفائدة  يعود  العبديل،  منطقة  يف  ا�شتثماري  جممع  لبناء 

م�شاهمي ال�شركة، على اأن ينتهي العمل به منت�شف عام 2010.
العربي  االحتاد  �شركة  عام  مدير  "الن�شامى" يتناول  لـ  حديثه  يف 
واقع  التاأمني  ل�شركات  االأردين  االحتاد  ورئي�س  للتاأمني  الدويل 

ال�شركة والقطاع، واأثر االأزمة املالية عليه، وخطط تطويره.

التاأمني  اإعادة  و�شركات  التاأمني  �شركات  اأن  احل�شني  عبد  ويقول 

ال�شتثمـــار يف التاأميـــــن
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التي  املخاطر  يف  �شراكة  هي  �شراكة،  بعالقات  بينها  فيما  ترتبط 
يكتتبون بها، و�شمن اتفاقيات �شنوية.

تاأمني  اأق�شاط  تت�شمن  واالتفاقيات  ال�شراكات  هذه  اأن  وي�شيف 
التاأمني  �شركات  حتقق  فيما  وغريها،  اأرباح  وعموالت  وعموالت 
و�شركات اإعادة التاأمني اأرباحا يف معظمها من اال�شتمارات الناجمة 

عن ت�شغيل االأق�شاط املكتتب بها.

من  ومتتلك  �شخمة  التاأمني  اإعادة  �شركات  اأن  ومبا  اأنه  ويو�شح 
االأموال الطائلة الكثري، فال �شك اأن لها ا�شتثمارات مالية عالية، قد 

تكون تاأثرت يف ظل االأزمة املالية العاملية.

ويتوقع عبد احل�شني اأن تعمد �شركات اإعادة التاأمني نتيجة لذلك اإىل 
و�شع �شروط قا�شية، وتخفي�س العموالت ورفع االأق�شاط، ورفع ن�شبة 

حتّمل �شركات التاأمني من املخاطر.

وي�شري اإىل اأن �شركات التاأمني يف االأردن �شهدت هذه الت�شرفات من 
قبل �شركات اإعادة التاأمني العاملية، عند جتديد اتفاقيات ال�شركات 
ملا  وب�شكل م�شابه  العام 2009،  العاملية مطلع  ال�شركات  املحلية مع 

جرى يف جميع االأ�شواق يف العامل.

ويلفت كذلك اإىل اأن تاأثر �شركات اإعادة التاأمني باالأزمات االأخرى 
كالكوارث الطبيعية مثال واحلروب والقر�شنة ينعك�س على ال�شركات 

وب�شكل غري مبا�شر.

على  العاملية  االأزمة  اأثر  خاللها  �شيمتد  التي  للفرتة  توقعاته  وحول 
قطاع التاأمني، يوؤكد مدير عام �شركة االحتاد العربي الدويل للتاأمني 
اأنها �شتمتد – بح�شب ت�شريحات مدير البنك الدويل – اإىل نهاية 
الذي  التاأمني،  قطاع  على  �شتنعك�س  االأزمة  اأن  موؤكدا   ،2009 عام 

قاله اأنه مرتبط ارتباطا كليا بها.

االأردين،  االقت�شاد  بها  يتمتع  التي  املنعة  اأن  احل�شني  عبد  ويبني 
وال�شيا�شات احلكيمة التي انتهجها االأردن بقيادة جاللة امللك عبد 
اهلل الثاين، �شاهمت بتجاوز االقت�شاد الوطني الظروف التي �شادت 
اأ�شعار  �شعود  نتيجة  املعي�شة  تكاليف  ارتفاع  من  املا�شي،  العام  يف 
النفط، وما لذلك من عالقة وارتباط باأ�شعار مواد كثرية وخمتلفة.

وي�شري اإىل اأن اأق�شاط التاأمني يف عام 2008 ازدادت عما كانت عليه 
يف عام 2007، مو�شحا اأن اأق�شاط التاأمني تزداد عندما يكون هناك 

اأدت جمتمعة  رفاه اقت�شادي، لكن وعي املواطنني واالأمن واالأمان 
اإىل زيادة االأق�شاط.

اأن ارتفاع حجم االأق�شاط لدى ال�شركات، يرفع من حجم  ويو�شح 
ومينحها  املالية،  مالءتها  من  بالتايل  يزيد  مما  لديها،  ال�شيولة 

مرونة اأكرث يف العمل يف ال�شوق.

ويلفت اإىل اأن االحتاد االأردين ل�شركات التاأمني يعمل على رفع �شوية 
ال�شركات العاملة يف القطاع، من خالل تقلي�س اخل�شائر التي تعاين 
منها �شركات التاأمني والناجمة عن حوادث ال�شيارات، مو�شحا اأن 
الن�شبة االأكرب يف اأق�شاط التاأمني يف االأردن ناجتة عن االكتتاب يف 

اأق�شاط ال�شيارات.

ويوؤكد اأن االحتاد االأردين ل�شركات التاأمني يعمل جنبا اإىل جنب مع 
هيئة التاأمني االأردنية لرفع �شوية ال�شركات، م�شريا اإىل اأن "الهيئة" 
الكاملة  الرقابة  حيث  من  ال�شركات،  اأداء  لتح�شني  الكثري  قّدمت 

وتطبيق املعايري واالأ�ش�س احلديثة لتح�شني اأداء هذه ال�شركات.

الإ�شافة  مت�شعًا  دائما  هناك  اأن  قائال  احل�شني  عبد  وي�شتدرك 
حت�شينات وتطويرات جديدة مع ما نحن فيه وما هو جديد يف عامل 

التاأمني.

مدير  يقول  بينها،  فيما  ال�شغرية  التاأمني  �شركات  اندماج  وعن 
عام �شركة االحتاد العربي الدويل للتاأمني ورئي�س االحتاد االأردين 
اأن اندماج ال�شركات فيما بينها لت�شكيل �شركات  ل�شركات التاأمني 
متو�شطة وكبرية من حيث املالءة املالية مهم لكنه يحتاج لت�شجيع 
ت�شجيعية  حوافز  تقدمي  عرب  االندماج،  على  لل�شركات  الدولة 

كاالإعفاءات ال�شريبية وغريها.

للتاأمني، يو�شح  الدويل  العربي  اأعمال �شركة االحتاد  وعلى �شعيد 
اأن ال�شركة تخطط لزيادة االإنتاج من فروع التاأمني املختلفة، ولكن 

باأ�شعار مدرو�شة.

ويبني كذلك اأن ال�شركة بداأت ببناء جممع ا�شتثماري لها يف منطقة 
اأن  متوقعا   ،2010 عام  من  االأول  الن�شف  خالل  ينتهي  العبديل، 

ينجم عن امل�شروع عائد جيد للم�شاهمني.

زيادة الإنتاج باأ�ضعار مدرو�ضة وبناء جممع ا�ضتثماري اأبرز خطط ال�ضركة
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عبــــد اخلالــــــق يجـــــــدد التاأكيــــــد علـــــى اأهميـــــــة اندمــــــاج 
�شركــــات التاأميـــــن ملواجهـــــة الظـــــروف احلاليـــة وامل�شتقبلية

جدد مدير عام �شركة ال�شرق العربي للتاأمني ع�شام عبد اخلالق التاأكيد 
اأن الوقت احلايل هو الوقت املنا�شب لقيام اندماجات بني �شركات  على 
حتديات  واأي  الراهنة،  العاملية  املالية  االزمة  تداعيات  لتخفيف  التاأمني 

م�شتقبلية.

وقال لـ "الن�شامى" اأن تداعيات االأزمة املالية العاملية قد بداأت فعال بالتاأثري 
على قطاع التاأمني، �شاأنه �شاأن القطاعات االقت�شادية االأخرى يف االأردن.

وبني اأن اأثر هذه التداعيات متثل باأن �شركات اإعادة التاأمني العاملية الكربى 
اأخذت تت�شدد يف رفع االأ�شعار على �شركات التاأمني املحلية، نتيجة الزدياد 

املخاوف العاملية وتعّمق اأثر االأزمة املالية على قطاع التاأمني العاملي.

على  التاأمينات  حجم  من  تقلل  اأخذت  املحلية  ال�شركات  اأن  اإىل  واأ�شار 
اإيرادات  على  �شلبا  اأثر  مما  االأ�شعار،  بتخفي�س  وتطالب  موجوداتها، 

�شركات التاأمني.

واأكد عبد اخلالق اأن اأثر االأزمة املالية العاملية على قطاع التاأمني 
�شتكون اأ�شد على ال�شركات �شغرية احلجم يف القطاع، لكن دون اأن 

يعني ذلك اأن ال�شركات لن تتاأثر.

وقال اأن راأ�شمال اأي �شركة هو العمود الفقري لها، مبعنى اأن حجم 
راأ�س املال �شيحدد حجم التاأثر بتداعيات االأزمة العاملية.

اأن  التاأكيد على  للتاأمني  العربي  ال�شرق  �شركة  وجدد مدير عام 
الوقت احلايل هو الوقت املنا�شب الندماج �شركات التاأمني فيما 
بينها ملواجهة الظروف ال�شعبة التي يعاين منها العامل والقطاع 

املحلي على وجه اخل�شو�س.

واأو�شح اأن االندماج وت�شكيل �شركات اأكرب حجمها مينح ال�شركات 
قدرة اأكرب على الوقوف يف وجه التحديات احلالية وامل�شتقبلية.

 االقت�شاد

وجهــــــة نظـــــــر
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"الكابـــالت الأردنيــــة احلديثــــة"
 ترفــــع راأ�ضمالهــــا اإلــى 40 مليـــــون دينـــــار

 JNC احلديثة  االأردنية  الكابالت  ل�شركة  العامة  الهيئة  اأقرت 
Cables  يف اجتماعها غري العادي الرابع رفع راأ�شمال ال�شركة من 
االكتتاب  طريق  عن  وذلك  دينار  مليون   )40( اإىل  دينار  مليون   )27(

خا�س مل�شاهمي ال�شركة ح�شب تو�شيات مفو�شية هيئة االأوراق املالية.

البيطار  الروؤوف  عبد  املهند�س  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأعلن 
املالية  ونتائجها  املتميز  اأدائها  على  املحافظة  من  متكنت  ال�شركة  اأن 
االيجابية خالل عام 2008، من خالل قدرتها على مواكبة  واالإنتاجية 
التغريات وامل�شتجدات يف عامل �شناعة الكابالت واالأ�شالك الكهربائية 
املالية  االزمة  رغم  العمالء  احتياجات  لتلبي  منتجاتها  وتنويع  لتطوير 

العاملية والهبوط احلاد الأ�شعار النحا�س عامليا . 

التناف�شية  قدرتها  رفع  ي�شاهم  مبا  ال�شركة  اأداء  بتعزيز  ثقته  واأكد 
باالأ�شواق املحلية واالإقليمية مما  يوؤدي لزيادة وحجم املبيعات وحتقيق 

العائد االمثل للم�شاهمني.

وبني البيطار اأن اأعمال التو�شعة الرابعة قد قاربت على االنتهاء  وبو�شر 
اال�شتعدادات االأولية للبدء قدمًا بالتو�شعة اخلام�شة مل�شنع ال�شركة ومن 

املتوقع اإكمالها خالل الن�شف االول من عام 2009.

وقال اأن التو�شعة �شتخدم م�شاهمي وعمالء ال�شركة على حد �شواء، ومبا 
يرتقي باأعمال �شركة الكابالت االأردنية احلديثة مل�شتويات اأعلى.

البيطــــار:
متكنــــا مــــن احلفاظ على
الأداء املتميــــــــز رغـــــم 
الأزمة املاليــــة العامليـــة

اأخبـــــــــار ال�شــــــركات
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حتمل وزارة العمل على عاتقها و�شع ال�شيا�شات التي من �شاأنها تنظيم �شوق 
امللك،  جاللة  لدى  االأكرب  االهتمام  احتل  الذي  البطالة،  من  واحلد  العمل 

وو�شفه غري مرة �شبح البطالة بـ "التحدي الوطني".

وجنحت �شيا�شات الوزارة بالتعاون مع ال�شركاء االجتماعيني واجلهات املعنية، 
البطالة من  �شبيكات، يف خف�س معدالت  الدكتور غازي  العمل  وزير  بح�شب 

خالل جمموعة من ال�شيا�شات، وامل�شاريع التي مت تطبيقها.
يف حديثه لـ "الن�شامى" ا�شتعر�س وزير العمل الدكتور غازي �شبيكات اإجنازات 

وزارة العمل خالل ال�شنوات الع�شر االأخرية.

اإىل  عام 2008 من %15.3  انخف�شت يف  االأردن  البطالة يف  ن�شبة  اأن  وقال 
االقت�شاد  ا�شتطاع  فيما  �شنوات،  ثمان  منذ  االأدنى  الن�شبة  وهي   %12.7
االقت�شادية  لل�شيا�شات  املا�شية  اخلم�س  ال�شنوات  خالل  اال�شتجابة  االأردين 
التي كانت �شببًا يف زيادة النمو االقت�شادي اإىل حدود 6 باملائة �شنويًا، وعملت 
و  بلغت يف عامي 2007  والتي  امل�شتحدثة  العمل  االآالف من فر�س  على خلق 

2008 نحو 70 األف فر�شة عمل لكل عام.

واأ�شار اإىل اأن الوزارة عملت على خم�شة حماور خالل الفرتة املا�شي، اأوالها 
حمور"هيكلة قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني"، مو�شحا اأنه مت اإعادة 
وحدة  هما  رئي�شيتني،  ووحدتني  مديريات   5 لت�شبح   العمل  وزارة  هيكلة 

وزارة العمــــــــل
 توفـــــــر 93 األــــــف وظيفــــــة فــــــــي 

الفتـــــــــــرة )2008-1998(

�ضبـيـكــــات: 
معدل البطــــالة يف الأردن
 تراجع العـــام املا�ضي اإىل
اأدنى م�ضتـوى يف 8 �ضنوات

اخلدمــات احلكوميـــــة
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48 مركز تدريب مهني تطرح 198 
تخ�ض�ضا حتى نهاية العام املا�ضي

القيام  اأجل  من  املراأة،  عمل  ووحدة  اال�شرتاتيجي،  والتخطيط  ال�شيا�شات 
باملهام املناطة بالوزارة على �شوء اإعادة هيكلة قطاع التعليم والتدريب املهني 
اأولوية خا�شة من  والتقني حيث مت اعطاء مو�شوع ت�شغيل وتدريب االردنيني 
املحافظات  يف  فرعية  ومديريات  متخ�ش�شة  مركزية  مديرية  اإن�شاء  خالل 

بلغت حتى االآن 7 مديريات.

املهني  التدريب  موؤ�ش�شة  هيكلة  اإعادة  م�شروع  تنفيذ  مبا�شرة  مت  اأنه  وبني 
والت�شريعات  ا�شرتاتيجياتها  تطوير  ي�شمل  ومبا  الدويل  البنك  مع  بالتعاون 
مع  والتعاون  ال�شراكة  عالقات  وتعزيز  براجمها  وحتديث  لعملها  الناظمة 
اأن  اإىل  م�شريا  العمل،  �شوق  ملتطلبات  ا�شتجابة  اأكرث  لتكون  اخلا�س  القطاع 
�شنة  ارتفع من 48  تخ�ش�شًا  املهني  التدريب  التخ�ش�شات يف مراكز  عدد 
1998 اإىل 198 تخ�ش�شًا �شنة 2008، فيما ارتفع عدد مراكز التدريب املهني 

من 33  مركزا �شنة 1998 اإىل 48  �شنة 2008.

اأكـد  لالأردنيني"،  عمل  فر�س  لتوفـري  والت�شغيل  "التدريب  حمــور  و�شمن 
الدكتور غازي  اأنه مت ت�شغيل 93634 باحثًا عن عمل من االأردنيني من خالل 
اإىل جانب  ال�شابقة،  �شنوات  الع�شر  لها خالل  التابعة  وامل�شاريع  العمل  وزارة 
العمل على اإعداد �شيا�شة الت�شغيل الوطنية، والبدء برتخي�س مكاتب خا�شة 
لت�شغيل االأردنيني يف داخل اململكة وخارجها اعتبارًا من عام 1999 حيث بلغ 
دول  يف  عماليني  م�شت�شارين  تعيني  عن  ف�شال  مكتب،   40 االآن  حتى  عددها 
على  واالإطالع  الدول  تلك  مع  العالقات  تطوير  بهدف  وم�شر  وليبيا  اخلليج 
فر�س العمل املتوفرة لالأردنيني يف اأ�شواق العمل هناك وحماية حقوق العاملني 

االأردنيني فيها.

وتدريب  ت�شغيل  فر�س  لزيادة  متعددة  مبادرات  تبنت  الوزارة  اأن  اإىل  ولفت 
االأردنيني والرتكيز على االإناث من خالل، اإن�شاء ال�شركة الوطنية عام 2007 
بالتعاون مع القوات امل�شلحة والقطاع اخلا�س بهدف تدريب  30 األف اأردين 

عاطلني عن العمل يف قطاع االن�شاءات.

ونوه اإىل اأن ال�شركة اأنهت تدريب 3 اآالف ملتحق وت�شغيل مثلهم يف ال�شركات 
�شمن الدفعة االأوىل، ومت ا�شتقبال الدفعة الثانية البالغة 3.5 اآالف ملتحق، 

كما قامت با�شتدعاء 3 اآالف متدرب جديد.

الت�شغيل  املحور، مثل م�شروع  نف�س  اأخرى �شمن  العمل م�شاريع  وزير  وتناول 
وفقًا  العمل  مواقع  يف  االأردنيني  ال�شباب  وت�شغيل  لتدريب  الوطني  والتدريب 
و  النائية،  الناطق  من  الفتيات  ت�شغيل  وم�شروع  العمل،  اأ�شحاب  الحتياجات 
والبطالة  الفقر  ن�شب  ذات  املناطق  يف  ال�شتااليت  االإنتاجية  الفروع  م�شروع 
املرتفعة وذلك لتدريب وت�شغيل 3.5 اآالف عامل وعاملة خالل العام احلايل، 
ودعم اإن�شاء ال�شركة الوطنية لت�شغيل االأردنيني يف القطاع الزراعي يف منطقة 

االأغوار الو�شطى بهدف ت�شغيل 1000 باحث وباحثة يف ال�شنة االأوىل.

تطوير  م�شروع  حيث  والفنادق،  ال�شياحة  قطاع  �شملت  امل�شاريع  اأن  واأو�شح 
ال�شياحة والفندقة واملنفذ من قبل وزارة العمل  التدريب والت�شغيل يف قطاع 
الدويل  لالإمناء  االأمريكية  الوكالة  ومب�شاركة  املهني  التدريب  وموؤ�ش�شة 
املهني يف  التدريب  لتطوير وحتديث  برنامج  اإطالق  اإذ مت   ،)  USAID(
قطاع ال�شياحة والفندقة وبهدف رفد قطاع ال�شياحة والفندقة باالأيدي العاملة 
املبا�شرة  جانب  اإىل  مالئمة،  تدريبية  تعليمية  بيئة  واإيجاد  واملوؤهلة  املدربة 
للمئات  التدريب  مراكز  ال�شياحية يف  للمهن  املطورة  التدريب  برامج  بتنفيذ 
من امللتحقني بهذه الربامج من الذكور واالإناث، حيث بلغ اإجمايل عدد الطلبة 
اإىل جانب  امللتحقني 1900 طالب وطالبة حتى �شهر ني�شان من عام 2008، 
البدء بتنفيذ م�شروع �شياحة )2( بالتعاون مع )USAID(، كما مت و�شع 

خطة عمل للم�شروع ملدة )4-5( �شنوات. 

وعمدت الوزارة، بح�شب الدكتزر غازي، اإىل تقدمي خدمات التدريب املجاين 
العمل،  اأ�شحاب  لدى  بال�شركات  واإحلاقهم  لتاأهيلهم  العمل  عن  للعاطلني 
وكذلك تقدمي خدمات املوا�شالت وامل�شاركة بال�شمان االجتماعي للملتحقني 
اجلدد من العمال يف هذه ال�شركات خالل فرتة التدريب، ويف م�شروع الفروع 
االإنتاجية تقدم وزارة العمل املباين الالزمة الإن�شاء هذه الفروع جمانًا ملدة 5 

�شنوات. 

حقوق  و�شمان  االجتماعي  واال�شتقرار  االأمن  حتقيق  حمور  اأن  اإىل  واأ�شار 
ال�شمان  مبظلة  اخلا�س  القطاع  يف  املوظفني  جميع  ب�شمول  يتعلق  العمال، 
املوؤ�ش�شة  خالل  من  واالأمومة  البطالة  تاأمني  نافذة  وا�شتحداث  االجتماعي، 

العامة لل�شمان االجتماعي.

 765737 االجتماعي  بال�شمان  امل�شمولني  عدد  بلغ  فقد  الوزير،  وبح�شب 
�شخ�شًا يف عام 2008 ارتفاعا من 350742 يف عام 1998.

بو�شع  قامت  اأن احلكومة  الدكتور غازي  بني  اال�شتثمار،  ت�شجيع  وبخ�شو�س 
ال�شيا�شات  من  جمموعة  تت�شمن:  لال�شتثمار  �شاملة  وطنية  اإ�شرتاتيجية 
االقت�شادية والقطاعية واالإ�شالحات الت�شريعية، وتوحيد املرجعية املوؤ�ش�شية 
واإيجاد  املالية،  املالية وغري  ت�شجيع اال�شتثمار، وحتديد احلوافز  يف موؤ�ش�شة 
االأ�شا�س الت�شريعي للنافذة اال�شتثمارية، وت�شهيل وتب�شيط اإجراءات الت�شجيل 
والرتخي�س للم�شاريع، وتنفيذ حزمة من املبادرات الهادفة اإىل زيادة القدرة 

على جذب روؤو�س االأموال االأجنبية واملحلية.

واربد  املفرق  يف  اخلا�شة  التنموية  املناطق  بتنفيذ  قامت  احلكومة  اأن  وقال 
وا�شتقطاب اال�شتثمارات واال�شتعجال  التحتية  البنية  تهيئة  ومعان من خالل 
يف اجناز الت�شريعات الالزمة لها، حيث مت اإن�شاء عدد من املناطق التنموية 
املتخ�ش�شة.  اال�شتثمارية  امل�شاريع  ال�شتقطاب  املجهزة  التحتية  البنى  ذات 
وقد راعت احلكومة يف حتديد تلك املناطق امليزات التناف�شية لكٍل منها بحيث 
ت�شعى للرتويج لها على اأ�ش�س مدرو�شة، وقد �شاهمت تلك املناطق ب�شكل كبري 
اأجنبية  ا�شتثمارات  ا�شتقطاب  طريق  عن  والدخل  الرثوات  توزيع  اإعادة  يف 

وحملية قادرة على خلق فر�س عمل الأبناء املنطقة.

مركزًا  اململكة  جلعل  املالئمة  البيئة  لتوفري  ت�شعى  احلكومة  اأن  اإىل  واأ�شار 
للخدمات امل�شاندة للدول يف املنطقة بحيث تاأ�ش�س خلدمات ا�شت�شارية فنية 
ومالية وقانونية ولوج�شتية باالإ�شافة اإىل خدمات اأخرى معتمدًة على الكفاءات 

العالية االأردنية .

وب�شاأن حمور تنظيم �شوق العمل االأردين، بني الدكتور غازي اأن الوزارة تتطلع 
وقابلة  وا�شحة  خطة  وو�شع  الوافدة،  العمالة  حمل  املحلية  العمالة  الإحالل 
وتطوير مهارات  املنازل،  العامالت يف  ا�شتقدام  اإجراءات  وتنظيم  للتطبيق، 

وقدرات مفت�شي العمل. 
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تطرح ال�شركة الوطنية للدواجن يف ال�شوق منتجاتها اجلديدة من حلوم 
الدجاج وغريه املطبوخة )برافو(، لتوا�شل م�شرية جناح امتدت الأكرث 
اللحوم،  منتجات  اأف�شل  بتقدمي  التزامها  بف�شل  اأعوام،  ع�شرة  من 

واأكرثها جودة.

الدواجن  ل�شركة  العام  املدير  بح�شب  )برافو(،  اجلديد  املنتج  وياأتي 
اأكرب  بتحقيق  ال�شركة  جلهود  ا�شتمرارا  �شامل  اأبو  فخري  الوطنية 
درجة من التكامل يف عملياتها االإنتاجية، والتزاما منها بتلبية رغبات 

واحتياجات امل�شتهلك االأردين والعربي املختلفة.

بـــــــرافـــــــو... 
جديـــــــد الوطنيــــــة للــدواجــــــــن

ال�شتثمار يف الت�شنيع الغذائي

اأبــــــو �ضــالـــــم: نــــــزّود ال�ضـــــوق الأردنــــي باحتياجاتـــه 
املتعـــــــددة مــــــن املنتجـــــات املبــــــردة واملجمـــــــدة
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يف مقابلة مع "الن�شامى" يتحدث اأبو �شامل عن �شعار ال�شركة اجلديد، 
ومنتجات "الدواجن الوطنية املختلفة".

يقول اأبو  �شامل اأن �شعار ال�شركة "برافو.. بب�شاطة اأطيب"، جاء الإميان 
الرائع،  بطعمها  بتفردها  واالألذ،  االأطيب  هي  منتجاتها  باأن  ال�شركة 
وجودتها العالية، ومواكبتها احتياجات الع�شر، لت�شهيلها عملية الطهي، 

وتوفري الوقت واجلهد الالزمني ملواقف اأكرث اأهمية.

وي�شيف اأنه وباالإ�شافة اإىل م�شاريعها املختلفة، متتلك ال�شركة الوطنية 
للدواجن اليوم م�شنعا لتح�شري وجتهيز اللحوم، مزّود باأحدث املعدات 
واالأجهزة اخلا�شة بهذه ال�شناعة، وي�شم واحدا من اأكرث خطوط االإنتاج 

توافرا حتت �شقف واحد يف االأردن وال�شرق االأو�شط.

ويوؤكد اأنه وبف�شل هذا امل�شنع، وامل�شاريع املتعددة، متّكنت ال�شركة من 
تزويد ال�شوق االأردين بعدد كبري من املنتجات املربدة واملجمدة املعلبة 

اللذيذة واملتميزة باأنواعها املتعددة.

امل�شنع من  يقدمه  للدواجن تفخر مبا  الوطنية  ال�شركة  اأن  اإىل  وي�شري 

املنتجات املربدة اجلاهزة للتقدمي املطابقة الأعلى معايري اجلودة، مثل:  
الرو�شتات، وال�شالمي، واملنتجات املجمدة املطبوخة كامال، مثل: برغر 
الدجاج وبرغر اللحم، وعدد كبري من اأ�شناف حلوم الدجاج بالقر�شلة 
متعددة  والدجاج  اللحم  الن�شون  معلبات  اإىل  اإ�شافة  وال�شكالوب، 
االأحجام، والتي تلبي احتياجات امل�شتهلك املختلفة، اإىل جانب ما تتيحه 
جتهيزات امل�شنع املميزة والفريدة من نوعها من اإمكانية اإنتاج اللحوم 

املقددة مبوا�شفاتها االأ�شلية والفريدة.

ويعترب اأبو �شامل اأن منتجات "برافو" املجمدة واملطبوخة كامال، االأوىل 
عدة  الت�شخني، مما مينحها  اإىل  �شوى  ال حتتاج  اأنها  االأردن، حيث  يف 
الت�شخني،  �شوى  حتتاج  ال  كونها  واجلهد،  الوقت  توفري  منها  ميزات، 
والتوفري يف الكمية، حيث اأن ت�شخينها ال يفقدها الوزن، واإىل اعتبارها 
و�شهلة  معقمة،  منتجات  كونها  طهيها،  دون  اأكلها  حال  يف  �شحيا  اآمنة 
وتعدد  للتذويب،  احلاجة  دون  التجميد،  حالة  من  ومبا�شرة  ت�شخينها، 
خيارات االإعداد وح�شب االأذواق، �شواء باملقالة اأو بالفرن اأو باملايكرويف، 
اإىل جانب كونها م�شمونة 100%، حيث اأن حلوم الدجاج امل�شتعملة هي 
نباتية،  كونها  �شمان  يعني  مما  للدواجن،  الوطنية  ال�شركة  اإنتاج  من 

ومذبوحة على الطريقة االإ�شالمية.
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..)LG( جممع ال�ضرق الأو�ضط
حتويل التحديات اإىل فر�س يف ظل الأزمة العاملية

اخلـليلـي: تنويع الإنتــاج اأداة لتـوزيع املخــاطر
التي قــد تنجـم ب�ضـبب الظــروف القت�ضـــــادية

ت�شعى �شركة جممع ال�شرق االأو�شط لل�شناعات الهند�شية واالإلكرتونية والثقيلة لتحويل التحديات التي يواجهها االقت�شاد االأردين يف ظل تداعيات 
االأزمة املالية العاملية اإىل فر�س، بوجود ذراعها الت�شويقي �شركة دروي�س اخلليلي واأوالده.

فرغم االأزمة العاملية وتداعياتها على االقت�شاد الوطني، يقول رئي�س جمل�س اإدارة جممع ال�شرق االأو�شط يف حديث لـ "الن�شامى"، اإال اأن ال�شركة 
عازمة على حتويل هذه االأزمة اإىل فر�س.

ال�شتثمار يف قطاع الإلكرتونيات
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خليل  واأوالده  اخلليلي  دروي�س  �شركة  عام  مدير  ي�شري  نف�شه،  الوقت  يف 
اجلخيم اإىل اأن اخلربة التي ت�شتند اإليها ال�شركة يف ال�شوق، والتي متتد 

الأكرث من 20 عاما توؤهلها للعب دور يف عملية التحويل هذه.

يقول اخلليلي اأن االأردن تاأثر بتداعيات االأزمة املالية العاملية �شاأنه �شاأن 
باقي اقت�شاديات املنطقة والعامل، لكن االأثر ناجم عن عوامل خارجية 

ولي�شت ذاتية.

وي�شيف اأن االأزمة يف االقت�شاد العاملي بداأت مبوؤ�ش�شات م�شرفية و�شركات 
يف  االقت�شاديات  كل  �شربت  �شيولة  اأزمة  اإىل  بعد  فيما  تطّورت  مالية، 
العامل، وقادت لتغيري يف الطلب على ال�شلع واخلدمات مما اأدى النكما�س 

االقت�شاد العاملي وركود يف خمتلف القطاعات.

ويبني اأن االأردن مل يعاين من االأزمة ب�شكل مبا�شر، بل تاأثر من تداعيات 
االأزمة، حيث اأن االقت�شاد االأردين لي�س مبعزل عن االقت�شاد العاملي، ال 
�شيما يف اأ�شواق الت�شدير بالن�شبة لل�شركات ال�شناعية، اأو يف حتويالت 
قطاع  تاأثر  عن  ف�شال  ترتاجع،  اأن  يتوقع  التي  اخلارج  يف  العاملني 

ال�شياحة.

وي�شري كذلك اإىل اأن الت�شدد يف منح الت�شهيالت من البنوك اأدى لتباطوؤ 
با�شتثمارات  البدء  على  االإنفاق  تراجع  حيث  الوطني،  االقت�شاد  يف 
جديدة، اأو تو�شعة اأخرى قائمة، اإىل جانب عامل مهم اآخر هو انخفا�س 

اإنفاق امل�شتهلكني.

ويبني اخلليلي اأن تراجع اإنفاق امل�شتهلكني ي�شر باالقت�شاد، حيث اأن هذا 
تراجعه  اأن  يعني  واخلدمات، مما  ال�شلع  على  اإىل طلب  يتحول  االإنفاق 

ي�شهم ب�شكل مبا�شر يف تباطوؤ االقت�شاد.

اأن �شناعات جممع ال�شرق االأو�شط �شتتاأثر حتما برتاجع الطلب  ويقول 
تواجه  التي  التحديات  لتحويل  ومدعاة  موؤقتا،  �شيكون  هذا  لكن  عليها، 

ال�شوق اإىل فر�س.

ويلمح اإىل اأن التنويع يف ال�شناعة الذي كان نهجا انتهجه جممع ال�شرق 
االأو�شط �شيكون بدون �شك اأحد االأ�شاليب ملواجهة االأزمة.

وال يخفي رئي�س جمل�س اإدارة �شركة جممع ال�شرق االأو�شط لل�شناعات 
تراجع  من  املجمع  ا�شتفادة  اإمكانية  والثقيلة  واالإلكرتونية  الهند�شية 
النفط  اأ�شعار  هبوط  عن  الناجم  املحروقات  اأ�شعار  وانخفا�س  الكلف، 
اأن  يوؤكد  لكنه  للم�شتهلك،  املنتجات  اأ�شعار  على  ذلك  وعك�س  عامليا، 

اال�شتفادة قد ال تكون كبرية.

بدوره، ي�شت�شهد خليل اجلخيم مدير عام �شركة دوري�س اخلليلي واأوالده 
اململوكة من قبل جممع ال�شرق االأو�شط لل�شناعات الهند�شية واالإلكرتونية 
والثقيلة، بالعوامل االأ�شا�شية يف االقت�شاد الوطني، والتي �شتخّفف بدون 

�شك من اآثار االأزمة املالية العاملية على االقت�شاد.

ويقول اأن االقت�شاد الوطني منا ب�شكل ملحوظ يف ال�شنوات االأخرية، واأن 
التباطوؤ يف النمو خالل عام 2009 لن يكون موؤثرا جدا، م�شريا اإىل اأن 
االقت�شاد �شي�شتعيد عافيته خ�شو�شا بعد اأن تعمد البنوك اإىل تخفيف 

الت�شدد يف الت�شهيالت.
الكلف، نتيجة  اأن الن�شف االأول من عام 2008 �شهد ارتفاعا يف  ويبني 

ارتفاع اأ�شعار النفط والزيادة يف اأ�شعار املواد االأولية، فتمكن االقت�شاد 
االأردين من جتاوز هذه املرحلة، باأن حتّملت املوؤ�ش�شات وال�شركات جزءا 

من هذه الكلف للحفاظ على تناف�شيتها.
وي�شري اجلخيم اإىل اأن الظروف احلالية، من تراجع الطلب هو حتدي 
مبوقع  اململكة  متتع  لكن   ،2008 يف  ارتفاعها  حتدي  عن  يقل  ال  اآخر، 
جغرايف متو�شط، والبيئة القانونية لال�شتثمار، وخربة اجلهاز امل�شريف، 
واحلر�س احلكومي على تذليل املعيقات اأمام ال�شناعيني ت�شّهل حتويل 

هذه التحديات اإىل فر�س. 
خارطة  على  االأردن  لو�شع  وم�شاعيه  امللك  جاللة  توجيهات  اأن  ويوؤكد 
االأردين  لالقت�شاد  هام  موقع  تاأ�شي�س  عن  اأثمرت  العاملي،  االقت�شاد 

�شمن االقت�شادات النا�شئة والنامية بثبات.
وي�شتعر�س مدير عام �شركة دروي�س اخلليلي واأوالده واقع ال�شركة، موؤكدا 
اأنها الذراع الت�شويقي ومزّود وخدمات ما بعد البيع ملنتجات جممع ال�شرق 

."LG" االأو�شط لل�شناعات الهند�شية واالإلكرتونية والثقيلة
الكهربائية  االأجهزة  اأنواع  خمتلف  بت�شويق  تعنى  ال�شركة  اأن  ويو�شح 
واملكيفات،  وامليكرويف  والثالجات  باأنواعها  الغ�شاالت  ت�شمل  التي 
ك�شا�شات  التقنية  عالية  املنتجات  بع�س  جانب  اإىل  وااللكرتونيات، 

البالزما وغريها.
التي متتد الأكرث من 20  واأوالده  اأن خربة �شركة دروي�س اخلليلي  ويبني 
عاما جعلها اأقدر من غريها على تفهم احتياجات ال�شوق، وتزويده مبا 
يحتاجه من املنتجات، ف�شال عن متكنها بف�شل هذه اخلربة، من بناء 

�شبكة توزيع رائدة، وتاأ�شي�س عالقة ثقة مع الزبائن.

بعد  ما  بخدمات  واأوالده  اخلليلي  دروي�س  �شركة  متّيز  اجلخيم  ويوؤكد 
البيع، م�شريا اإىل اأن ال�شركة قادرة على الو�شول اإىل العميل باأ�شرع وقت 

ممكن ل�شيانة املنتج، مما زاد من والء الزبائن ملنتجات ال�شركة االأم.

اجلخيم : ن�شتند خلربة تتجاوز الـ 20 عاما يف الت�شويق وخدمات ما بعد البيع
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ال�ضريف: ثبات ال�ضيا�ضة التحريرية امللتزمة بق�ضايا 
الوطن واملواطن اأهم ركائز النجاح

جت�ّشد �شحيفة الد�شتور التي مل تغب عن ال�شحافة االأردنية منذ اأكرث من 42 عاما، 
�شرحا رئي�شا يف االإعالم االأردين، زرع بذوره الرعيل االأول من رجاالت ال�شحافة يف 

اململكة، فباتت "الد�شتور" بحق "اأم ال�شحافة" االأردنية بال منازع.
فعند احلديث عن االإعالم، ي�شتذكر االأردنيون "الد�شتور"، التي اأر�شت قواعد العمل 
املهني ال�شحفي يف اململكة، ولعبت – اإىل جانب �شقيقاتها من موؤ�ش�شات االإعالم – 

دورا حموريا يف نقل ال�شورة امل�شرقة لالأردن اإىل اخلارج.

ال�شريف، كانت وما زالت مراآة  االأ�شتاذ �شيف  العام  و"الد�شتور"، بح�شب مديرها 
الوطن، وج�شرا يحمل هموم املواطن اإىل امل�شوؤول، ونافذة تطلع االأردنيني على املكانة 

الرفيعة التي بلغها اقت�شادنا و�شيا�شتنا، وخمتلف اأن�شطتنا اليومية.
يف حديثه لـ "الن�شامى" يتناول ال�شريف "الد�شتور" بني االأم�س واليوم، واملكانة التي 

و�شلتها بعد اأكرث من اأربعة عقود من العمل يف حمراب �شاحبة اجلاللة.

ال�شتثمــار يف العــــــــــالم

اأ�شكر االأخ االأ�شتاذ  "بداية،  "الن�شامى"، بالقول  بـ  ويبداأ ال�شريف حديثه باالإ�شادة 
لل�شعب  الن�شامى  امل�شتثمرون  جملة  تقدمي  يف  الرائع،  جهده  على  العمايرة  علي 
حمدد،  جمال  ويف  املتمّيز،  ال�شحفي  لالإبداع  حقيقي  كنموذج  والعربي،  االأردين 
اطلعت  فقد  والعقار،  واال�شتثمار  االقت�شاد  جمال  وهو  اأال  اإليه  نكون  ما  اأحوج  هو 
على االأعداد ال�شابقة ووجدت فيها منفعة كبرية وفائدة لكل من ميكن اأن يعنيه هذا 

القطاع الهام".

ال�شركة  اأن  مو�شحا  والن�شر/الد�شتور،  لل�شحافة  االأردنية  ال�شركة  عن  ويتحّدث 
ال�شحفّية هي اأقدم ال�شحف االأردنية التي ت�شدر جريدة الد�شتور منذ اأكرث من 42 
عامًا ب�شكل متوا�شل، ولذلك يعتربها كثريون باأنها اأم ال�شحافة االأردنية، واأكرثها 
اأو  عربيًا  اأو  االأوىل  بالدرجة  اأردنيًا  كان  �شواء  احلدث،  مع  وتواجدًا  وحتلياًل  عمقًا 
اقليميًا اأو عامليًا. ومن هنا اكت�شبت م�شداقيتها وات�شاع انت�شارها نظرًا الحرتامها 

لعقل وذوق القارىء االأردين يف كل مكان.

الأردنية ال�ضحافة  اأم  "الد�ضتور" .. 
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املركــــــز الفنـــــي نقطـــــة م�ضيئــــة يف تـــاريخ 
الطبــاعـــة يف الأردن وفـــي املنطقـــة العـربيـــة

االإ�شارة  الد�شتور ال بد من  التي حتققها  النجاحات  اأنه عند احلديث عن  وي�شيف 
اإىل اأهم اأ�شباب تلك النجاحات، والتي ياأتي يف مقّدمتها، ثبات ال�شيا�شة التحريرية 
امللتزمة بق�شايا الوطن واملواطن، واحرتامها لتطلعاته واآماله يف غد م�شرق با�شتمرار، 
حيث توىل اإدارة �شيا�شتها التحريرية وما يزال، نخبة من اأ�شاتذة وعمالقة ال�شحافة 
االأردنية الكبار، الذين مل تكن ت�شتهويهم كل اأموال الدنيا، لتغيري اأو تبديل �شيا�شتهم 
التحريرية. وقد دفعوا الأجل ذلك الكثري من وقتهم و�شحتهم ومالهم للحفاظ على 

م�شرية هذه ال�شحافة باالجتاه ال�شحيح.

التي تعرّب  الن�شر، فرتى يف الد�شتور كل االآراء  اأن هناك �شيا�شة متوازنة يف  ويوؤكد 
القّراء  جميع  اأ�شبح  بحيث  ولون.  اجتاه  من  وباأكرث  املواطن  وم�شاكل  ق�شايا  عن 
يعتربونها مثل الب�شتان الذي يحوي كل التنّوع بني جنباته. فاأقبلوا عليها بنهم �شديد 
قراءة واإعالنًا، ومع هذا مل يكن االإعالن هدفًا حقيقيًا وحيدًا ت�شعى له اإدارة هذه 
االإعالنية، فحق  واملادة  ال�شحفّية  املادة  ن�شر  توازن بني  فدائمًا هناك  ال�شحيفة، 
املواطن اأن يقراأ على االأقل 70 % من املادة املن�شورة يوميًا، بينما حق املعلن )وهو 

مواطن اأي�شًا( التمتع بالباقي كاإعالنات بحيث ال تزيد عن 30 %.

ويبني اأن الد�شتور متلك العديد من املكاتب ال�شحفّية واالإعالنية والتوزيعية يف كافة 
تقريبًا �شحفيون  العامل  اأنحاء  �شبكة مرا�شليها يف كافة  يدير  بينما  اململكة.  اأنحاء 
يكر�شون ن�شاطهم الدائم، من خالل مكاتب معتمدة �شحفيًا اأو مرا�شلني خا�شني يف 

خدمة الد�شتور وقارئها العزيز.

املالحق  من  العديد  تقريبًا  يومي  �شكل  يف  الد�شتور  مع  ت�شدر  اأنه  اإىل  وي�شري 
وال�شباب  واملراأة  واالأدب  والثقافة  والريا�شة  االقت�شاد  جماالت  يف  املتخ�ش�شة 
كل  بني  من  واخلا�شية  املّيزة  بهذه  الد�شتور  تنفرد  وتكاد  والتكنولوجيا،  والعلوم 

ال�شحف االأردنية جميعًا.

وينّوه ال�شريف اإىل لدى العودة اإىل بدايات "الد�شتور" قبل 42 عامًا، ومقارنة ذلك 
الواقع مع امل�شتوى التقني والفني والطباعي الذي و�شلت اإليه ال�شركة اليوم، ف�شوف 
نعلم علم اليقني اأن معظم اأرباح ال�شركة كانت تدّور ل�شالح تطوير املهنة ذاتها، الأن 

البقاء دائمًا لالأف�شل. 

ال�شركة من  التاريخ، وحتّولت  املّرات منذ ذلك  املال منا ع�شرات  راأ�س  اأن  ويو�شح 
وذلك  عامًا   23 قبل  عامة  م�شاهمة  �شركة  اإىل  حمدود  براأ�شمال  خا�شة  �شركة 
يف  م�شموعًا  �شوتها  يكون  اأن  تريد  والتي  املجتمع  �شرائح  من  �شريحة  اأكرب  لفائدة 
كافة املنابر، ف�شاهمت فيها كربيات ال�شركات الوطنّية االأردنية من بنوك وغريها 
ونقابات مهنّية باالإ�شافة اإىل املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي التي متلك 30 % 

من راأ�س مال ال�شركة.

والتقني،  الفني  واالإبداع  التطوير  جمال  يف  دائمًا  ال�شّباقة  هي  الد�شتور  اأن  ويوؤكد 
ب�شهادة اجلميع، اإذ متلك اأحدث املطابع يف منطقة ال�شرق االأو�شط، باالإ�شافة اإىل 
مرحلة ما قبل الطبع، حيث اأ�شبحت "ماأمتتة" بالكامل، وكذلك مرحلة ما بعد الطبع 
وبكل ما حتمله هذه الكلمة من معان، ف�شال عن امتالك ال�شركة مطابع جتارية، هي 
املجال، وقد  الد�شتور يف هذا  يتعامل مع  ب�شهادة كل من  واالأو�شع  واالأحدث  االأكرب 
الد�شتور  اأ�شبحت مطابع  والفنّية، بحيث  التجارية  االأق�شام  العمل داخل  مت تطوير 
املنطقة  ويف  االأردن  يف  الطباعة  تاريخ  يف  م�شيئة  نقطة  الفني  ومركزها  التجارية 

العربية.

وهي  االإجنليزية  باللغة  ناطقة  اأ�شبوعية  �شحيفة  الأهم  ال�شركة  ملكّية  اإىل  وي�شري 
�شحيفة ال�شتار THE STAR، وهي الوحيدة يف االأردن التي ت�شدر اأ�شبوعيًا 
وبانتظام منذ اأكرث من ربع قرن، خدمة لطموحات بلدنا ولنكون اجل�شر الذي يربطنا 
مع العامل اخلارجي، كما اإن موقع الد�شتور االلكرتوين هو االأف�شل واالأ�شرع واالأكرث 
العامل،  اأنحاء  كل  مواطن من  مليون  الن�شف  يقارب  ما  يوميًا  عليه  ويدخل  تنوعًا، 

العنكبوتية  ال�شبكة  نظام  على  تدخل  عربية  �شحيفة  اأول  هي  الد�شتور  كانت  حيث 
ومنذ العام 1993. 

ال  لكن،  م�شتحيلة،  واأحيانًا  �شعبة  البدايات  كانت  "نعم،  بالقول  ال�شريف  ويوؤكد 
يوجد م�شتحيل مع االإ�شرار وال�شمود والتحّدي، وحتقيق االأهداف"، وي�شيف "لقد 
تو�شعت مباين ال�شركة التي تقع يف اأحد اأهم �شوارع العا�شمة وهو �شارع امللكة رانيا 

العبداهلل، حيث تعد االأكرب واالأحدث واالأكرث تقنية يف املنطقة العربية".

وان  م�شتمرين،  وتفان  بكفاءة  وتديرها  مبانيها  جميع  متلك  ال�شركة  اأن  ويو�شح 
م�شروع املطبعة اجلديدة فقط، وهو اآخر املباين وامل�شتودعات امل�شافة لل�شركة يبلغ 
اأكرث من خم�شة اآالف مرت مربع، باالإ�شافة اإىل املباين االأخرى التي تناهز اأكرث من 
هذا الرقم، حيث تكاد تكون ال�شعة التخزينية ملواد ال�شركة من ورق واأحبار ومواد 
خام اأخرى، هي االأكرب يف �شارع ال�شحافة، فجميع مواد ال�شركة تخّزن فيها ول�شنا 

بحاجة اإىل م�شتودعات م�شتاأجرة اأخرى خارج هذه املنطقة.

ويبنّي اأن جمموع موجودات ال�شركة اأكرث من 18 مليون دينار باالإ�شافة اإىل القيمة 
املعنوية لل�شركة، وقد انعك�س هذا على �شهم الد�شتور الذي حافظ على الكثري من 
فاإن  لذلك  العاملي،  االقت�شاد  لها  يتعّر�س  التي  االقت�شادية  االأزمة  مكت�شباته رغم 
ال�شركة توّزع اأرباحًا نقدّية جمزية كل عام، باالإ�شافة اإىل االأ�شهم املجانية، مما دفع 

بامل�شاهمني للتم�ّشك باأ�شهمهم وحتقيق اأرباح نقدّية يف نهاية كل عام.

وي�شري اإىل اأن جمل�س االإدارة ي�شع كل عام، اأهدافًا م�شتقبلية ليتم حتقيقها يف نهاية 
ال�شنة، وت�شمل يف معظمها �شراء اآالت وعدد ومطابع وحتديث اأق�شام اأو بناء م�شاريع 
التقّيد بهذه اخلطط بن�شبة عالية  م�شاعدة للعمل ال�شحفي والتجاري، وعادة يتم 
البنوك  من  الر�شيد  االقرتا�س  مع  اأو  الذاتية،  ال�شيولة  توفـّـر  مع  خ�شو�شًا  جدًا، 

الآجال حمددة.

التوجه  ان  ال�شريف  يقول  الورقية،  لل�شحافة  االلكرتونية  ال�شحافة  مناف�شة  وعن 
احلديثة  االت�شال  و�شائل  ازدياد  ومع  عامليًا،  االلكرتونية  ال�شحافة  نحو  هو  العام 
املطبوعة  ال�شحافة  تتاأثـّـر  �شوف  عام،  ب�شكل  التقني  والتقّدم  االلكرتوين  والربط 

حتمًا. 

اأن املناف�شة يف منطقتنا العربية ما تزال حمدودة، و�شتبقى  لكّنه ي�شتدرك بالقول 
كذلك لفرتة طويلة من الزمن، ورمبا ت�شل هذه الفرتة الأربعة اأو خم�شة عقود من 
الزمن، بينما كل الدالئل ت�شري اإىل ت�شارع اأكرب يف وترية املناف�شة يف الدول الغربية 
عمومًا، حيث ت�شري بع�س الدالئل اإىل انهيار النظام الورقي هناك يف معّدل ال يزيد 

كثريًا عن عقدين فقط.

ويعزو هذه الفجوة بني الدول النامية عمومًا والدول املتقّدمة، اإىل اال�شتخدام االأكثف 
واملبا�شر واالأ�شرع للكمبيوتر واالنرتنيت يف تلك الدول عن بديالتها يف دول املنطقة 

العربية اأو الدول النامية.

اأ�شعار املواد اخلام وخ�شو�شًا الورق �شوف ي�شارع يف  اأن االرتفاع الهائل يف  ويوؤكد 
احتدام املعركة بني النظامني )الورقي وااللكرتوين( فال توجد تكاليف حقيقية يف 
من  حمدود  عدد  اإىل  الكرتونيًا  ت�شدر  التي  ال�شحيفة  وحتتاج  االلكرتوين  النظام 
ال�شحفيني وال حتتاج اإىل اأي نوع من اأنواع املواد اخلام التي ت�شتهلك اأكرث من 60 % 
من النظام الورقي حاليًا، منّوها اإىل اأن املعركة بني النظامني قائمة فعاًل، لكنها ما 
زالت عندنا يف مرحلة ج�س النب�س فقط، فيما �شتتو�شع وحتتدم اأكرث يف امل�شتقبل 
املنظور بعد اأن تت�شح الروؤية اأكرث وينق�شع ال�شباب ويتـّـ�شع عدد املتعاملني واملتعاونني 

على النظام االلكرتوين.

الأردنية ال�ضحافة  اأم  "الد�ضتور" .. 












