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�شهد �شهر اأيار من العام احلايل ا�شت�شافة االأردن للجولة ال�شرق اأو�شطية اخلام�شة من فعاليات املنتدى 
االقت�شادي العاملي.

وعلى مدى ثالثة اأيام، �شهد املنتدى ح�شور اأكرث من 1400 �شخ�شية من قادة االأعمال وال�شيا�شة وممثلي 
موؤ�ش�شات املجتمع املدين، الذين التقوا واختلفوا يف وجهات النظر املختلفة حيال عدة ق�شايا تناولها 

املنتدى.

وكان مو�شوع اأثر االأزمة االقت�شادية العاملية على منطقة ال�شرق االأو�شط، والبحث عن حلول لهذه االأزمة 
هو العنوان الرئي�شي للمنتدى، لكن املنتدى مل يخرج بحلول عملية الأثر االأزمة على اقت�شاديات ال�شرق 

االأو�شط.

ورّكز منتقدو املنتدى على هذه النقطة، وهي عدم اخلروج بتو�شيات لتخفيف تداعيات االأزمة على 
املنطقة، فهل هذا مربر للحكم على جناح ا�شت�شافة االأردن للمنتدى يف ظل هذه الظروف؟!!

االإجابة الق�شرية ال، فاملنتدى مل ي�شكل يوما اإال من�شة يجتمع فيها قادة الراأي، يلتقون ويطرح كل منهم 
وجهة نظر، قد تتفق مع وجهات النظر االأخرى اأو تختلف معها، مبعنى اأن اخلروج بتو�شيات اأو حلول 

�شحرية جتاه اأي ق�شية لي�س من طبيعة املنتدى.

املنتدى �شهد كذلك، اإىل جانب اجلل�شات ال�شاخنة يف ال�شيا�شة واالقت�شاد، توقيع اتفاقيات عديدة ويف قطاعات خمتلفة، مل�شاريع كربى، فهل هذا ميثل 
جناحا اأردنيا جديدا وا�شتثمارات مل تكن على البال؟!!

من وجهة نظر معار�شي املنتدى، اأن هذه االتفاقيات التي جرى توقيعها معلنة ومعدة م�شبقا، فال متثل جناحا خارقا للمطبخ االقت�شادي احلكومي.

ويف املقابل، ميكن اعتبار االإعالن عن هذه االتفاقيات �شمن فعاليات املنتدى كـ "�شربة معلم"، حيث اأن اأنظار العامل تتجه اإىل البحر امليت، والزخم 
االإعالمي العاملي يويل املنتدى اأهمية خا�شة، ولعل الر�شالة التي مت اإي�شالها من خالل التوقيع على االتفاقيات يف البحر امليت واأمام عد�شات امل�شورين، 

باأن االأردن قادر على جذب اال�شتثمارات، ويف خمتلف القطاعات، رغم ظروف اأزمة وركود اقت�شادي عاملي هو االأ�شواأ منذ احلرب العاملية الثانية.

خال�شة القول، اأن املنتدى االقت�شادي العاملي، اأعاد احلياة اإىل البحر امليت، وملدة 3 اأيام، وقد ظهرت ثمار اآنية ال�شت�شافة االأردن للفعاليات من خالل 
حجوزات الفنادق وتن�شيط احلركة ال�شياحية والقطاعات امل�شاندة من نقل وغريها، لكن الثمار امل�شتقبلية �شتتبدى خيوطها تدريجيا بعد اأن تعاود العالقات 

واللقاءات التي ت�شّكلت خالل املنتدى اإىل الظهور جمددا بني اأ�شحابها.

هل استفاد األردن من استضافة املنتدى االقتصادي العاملي؟!!
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ميثل تلبية متطلبات مراحل النمو والتو�شع واالنطالق نحو امل�شتقبل اأحد 
االأهداف التي تتطلع �شركة النقليات ال�شياحية االأردنية "جت" لتحقيقها.

وت�شاعد مواطن القوة لدى ال�شركة، بح�شب رئي�س جمل�س اإدارتها منري 
ن�شار، يف متكني ال�شركة من اال�شتفادة من الفر�شة امل�شتقبلية املتاحة، 

ومن خالل الرتكيز على اجلودة والتطوير.

وهذه امل�شاعي التي تعمد "جت" لتحقيقها"، مكنتها خالل العام املا�شي 
اأرباحها  اإىل جانب منو يف  بلغت 11 مليون دينار،  اإيرادات  من حتقيق 

بن�شبة 15%، ف�شال عن قيامها باأعمال تطوير وحتديث وتو�شعة، �شتبقى 
ر�شيدا لها، لالعتماد عليه يف امل�شتقبل.

ويوؤكد ن�شار اأنه ال بد من ركائز ت�شتند عليها عملية التطوير، وهي توثيق 
وتعريف العمليات املختلفة الأ�شاليب النقل داخل ال�شركة، بحيث تكون مرتابطة 

ومتجان�شة، لتقليل حجم االرجتال والتخفيف من االجتهادات الفردية.

وي�شري اإىل اأن ذلك يعني باخت�شار تر�شيخ عمل موؤ�ش�شي، ال يعتمد على 
االأفراد واإمنا على طرق اإدارية موؤ�ش�شية.

امل�ستقبل نحو  النطالق  "جت".. 

ن�شـــــار : مواطــــن القــــوة لــــدى ال�شركــــة متكننـــا 
مــن الإ�شتفادة مــن الفــر�ص احلاليـــة وامل�شتقبليــة 

الرتكيز على اجلودة والتطور يف الأداء
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وي�شدد على اأن اجلودة يف العمل هي م�شوؤولية اجلميع، كما اأن مراقبة 
جودة العمليات مطلوبة من كل فرد داخل املوؤ�ش�شة.

ويو�شح ن�شار ركيزة اأخرى من ركائز العمل يف �شركة النقليات ال�شياحية 
االأردنية "جت"، واملتمثلة بالتح�شني امل�شتمر يف اأدائها.

ويف هذا املجال يبني اأن ال�شركة و�شعت درا�شة عملية لتحديث اأ�شطولها 
ا�شتخدام  عدم  اإىل  اأخريا  تخل�س  املقبلة،  اخلم�س  ال�شنوات  خالل 

حافالت عمرها اأكرث من 5 �شنوات يف اخلدمة.

ويوؤكد اأن جناح اأي برنامج الإدارة اجلودة يعتمد ب�شكل كبري على دعم 
اإدارة �شركة  اأن جمل�س  االإدارة، مو�شحا  العليا، ممثلة مبجل�س  االإدارة 
بكل  اجلودة  اإدارة  برنامج  تدعم  "جت"  االأردنية  ال�شياحية  النقليات 

قوتها.

العمالء، حيث  "جت"، حت�شني خدمة  ل�شركة  الرئي�شية  االأهداف  ومن 
كانت قامت باإدخال منط جديد، وهو االأول من نوعه يف ال�شرق االأو�شط، 
واملتعلق بخدمات الـ "VIP"، حيث دلت النتائج على اأن هذه اخلدمة 
قد جنحت جناحا باهرا نتيجة لتوفرها حيث �شجع طرحها املواطنني 

على ا�شتخدامها.

وت�شم االأهداف االأخرى، بح�شب رئي�س جمل�س اإدارة "جت"، زيادة التغطية 
اجلغرافية خلطوط النقل العام داخل اململكة وخارجها، وذلك بالتعاون مع 
وزارة النقل، ممثلة بهيئة تنظيم قطاع النقل العام، ف�شال عن قيام ال�شركة 
االآن باإعداد الدرا�شات الالزمة لربط جميع حمافظات اململكة بالعا�شمة 

عمان، من خالل نظام نقل برتددات منتظمة و�شاعات حمددة.

من جهته، ي�شري مدير عام "جت" مالك حداد اإىل اأن ال�شركة ب�شدد 
تعميم خدمة الـ "VIP"، داخل االأردن، كما تنوي التو�شع اإقليميا.

زيــــادة التغطيـــــة اجلغرافيـــــة خلطــــــوط 
النقـــــل العــــــام داخـــــل اململكـــة وخارجهـــــا
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�شياحي،  نقل  �شركة  اإن�شاء  لدرا�شة  ال�شركة  توجه  عن  النية  ويك�شف 
متخ�ش�س بخدمات رجال االأعمال داخل جمهورية م�شر العربية.

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

باالإ�شافة اإىل توفر خدمة حت�شري االأطعمة على احلافلة.

منت  على  احلقيقي  ال�شفر  مبتعة  اخلدمة  هذه  عرب  امل�شافرون  وي�شعر 
احلافالت اجلديدة والتي تت�شع ملجموعات تتكون من 8 اأ�شخا�س اأو من 
29 �شخ�شًا، حيث �شيتمكن الركاب من اال�شتمتاع باأطيب املاأكوالت اأثناء 
متابعة برامج التلفزيون اأو خالل ت�شفح االإنرتنت، واإحاطة امل�شافرين 
اإىل  فيها  يدخلون  التي  اللحظة  منذ  والفخامة  الراحة  تفا�شيل  باأدق 
اإىل  ب�شالم  و�شولهم  وحتى  ال�شابع  الدوار  يف  الفخمة  ال�شركة  قاعات 

وجهتهم.
والتي  واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  ما  احلقيقية  ال�شراكة  اأن  ويوؤكد 
التي �شتثمر يف تطوير قطاع  الثاين هي  نادى بها جاللة امللك عبداهلل 
اأخذ  على  اخلا�س  القطاع  ت�شجيع  خالل  من  االأردن،  يف  العام  النقل 
زمام املبادرة يف التطوير واإزالة املعوقات التي تواجه "النقل" من خالل 

القطاع العام.

واأخذت اخلطة اال�شرتاتيجية ل�شركة النقليات ال�شياحية االأردنية "جت" 
بعني االعتبار، كل املوؤثرات املتوقعة، ومنها املناف�شة والقوانني واملوردين 
على  تكون  باأن  ال�شركة  لتمكني  االقت�شادية   والظروف  وامل�شتهلكني، 
دراية مبا يجري حولها، واأن تزيد من مرونتها وقابليتها للتغيري لتبقى 

عند ثقة اجلمهور يف قطاعي النقل للركاب وال�شياحة.

والركاب،  ال�شياحي  النقل  قطاع  على  االقت�شادية  االأزمة  تاأثري  وحول 
احلايل  العام  بداية  منذ  تاأثر  ال�شياحي  النقل  قطاع  اأن  حداد  يقول 
الذي زاد  الركاب،  نقل  بعك�س قطاع  بن�شبة ترتاوح ما بني %20-%30، 
بنف�س هذه الن�شبة، نتيجة اهتمام ال�شركة بتغيري نظرة املواطنني جتاه 

ا�شتعمال احلافلة، بدال من ا�شتخدام وا�شطة النقل اخلا�شة.

ويو�شح اأن "جت" بداأت منذ مطلع العام احلايل بحملة ترويجية مكثفة 
"اخلا�شة" بني  اأكرث من  العامة  النقل  ا�شتخدام و�شائط  لتعزيز ثقافة 

اأو�شط املواطنني.
الفعاليات  جميع  قبل  من  م�شتقبلية  خطوات  اتخاذ  يتم  اأن  ويتوقع 
ال�شتقطاب  عمل  اآلية  بو�شع  الفعاليات  هذه  تبادر  بحيث  ال�شياحية، 
املجموعات ال�شياحية بالتعاون مع اجلهات احلكومية املعنية، وذلك عرب 
و�شع برنامج متكامل تكون االأردن مق�شدا �شياحيا مهما، ال جمرد ممر 

لالأفواج ال�شياحية املختلفة.

حـــــــداد : هدفنــــا هــــو تغييــــر نظــــرة املواطـــن 
نحو اعتماده على ا�شتعمال النقل العام يف تنقالته



15

وتدل املوؤ�شرات عن اأن الربع االأخري من العام احلايل �شي�شهد ارتفاعا 
جميع  بها  تقوم  التي  لل�شيا�شات  نتيجة  القادمني،  ال�شياح  عدد  يف 
تن�شيط  بهيئة  ممثلة  ال�شياحة  وزارة  مع  بالتعاون  ال�شياحية  الفعاليات 

قطاع ال�شياحة.

ويك�شف مدير عام �شركة جت عن اتفاق ما بني �شركات النقل ال�شياحي 
املتخ�ش�س، بدعم ال�شياحة الداخلية.

ويو�شح حداد اأن هذا الدعم يتمثل بتخفي�س االأ�شعار خالل فرتة ال�شيف 
للمواطنني االأردنيني، الإتاحة املجال اأمام هوؤالء املواطنني لزيارة خمتلف 
�شتبداأ  "جت"  االأردنية  ال�شياحية  النقليات  �شركة  اأن  موؤكدا  املواقع، 
حزيران،  �شهر  منت�شف  من  اعتبارا  املجال،  هذا  يف  االأوىل  باخلطوة 

عرب طرح برنامج الرحالت اليومية املنتظمة اإىل هذه املواقع.
وكان عام 2008 بالن�شبة ل�شركة "جت" ا�شتمرارًا ملرحلة التطور والتو�شع 
واإعادة بناء ال�شركة، حيث جتاوزت اإيرادات ال�شركة يف هذا العام 11 
وبياناتها   2008 ل�شنة  ال�شركة  اأعمال  نتائج  جاءت  وقد  دينار،  مليون 
املالية من�شجمة مع اأدائها املتنامي، حيث ارتفعت اإيرادات قطاع النقل 
بن�شبة  الركاب  نقل  قطاع  اإيرادات  زادت  كما   ،%41 بن�شبة  ال�شياحي 
45%، حيث حققت ال�شركة نتيجة لذلك اأرباحا بلغت 1.99 مليون دينار 
اإعادة  من الت�شغيل واالإيرادات االأخرى واالأرباح الراأ�شمالية )با�شتثناء 

تقييم االأ�شهم(، وبعد ال�شرائب واملخ�ش�شات، مقابل 1.8 مليون دينار 
لعام 2007، بارتفاع مقداره 195 األف دينار، ون�شبته %10.

وخالل هذا العام، قامت ال�شركة �شمن �شيا�شتها يف التطوير والتحديث 
امل�شتمر، ب�شراء خم�س ع�شرة حافلة كبرية، ومت جتهيزة اأربع منها خلدمة 
�شراء خم�س حافالت  العقبة، ف�شال عن  "VIP"، على خط عمان  الـ 

اأخرى �شغرية للعمل بنظام خدمة الـ "VIP" يف جمال النقل ال�شياحي.

منطقة  يف  اجلنوب  جممع  يف  اجلديدة  مكاتبها  ال�شركة  افتتحت  كما 
العام  مطلع  العقبة  الوحدات  خلط  الفعلي  الت�شغيل  وبداأت  الوحدات، 
املا�شي، ف�شال عن افتتاح مكاتبها اجلديدة يف كل من جممع ال�شمال 
– اإربد  عمان  خلط  الفعلي  الت�شغيل  وبداأت  اإربد،  ومدينة  – طرببور 

منت�شف عام 2008.

منطقة  املقر اجلديد يف  افتتاح  عام 2008،  ال�شركة يف  ن�شاطات  ومن 
"VIP"، على  الـ  الفعلي لرحالت  الت�شغيل  بداأت  وقد  ال�شابع،  الدوار 
هذه  تقدمي  يف  واالأوىل  الرائدة  ال�شركة  كانت  وقد  العقبة،  عمان  خط 
من  العادية  الرحالت  ت�شيري  اإىل  باالإ�شافة  واإقليميا،  حمليا  اخلدمة 

موقعها اجلديد منذ مطلع العام احلايل.

جـــت تعلـــــن عــن بـــدء ت�شغيــــل الرحــــالت ال�شياحيـــــة 
اليوميــــة اإلــــى خمتلـــف املناطق ال�شياحية داخل اململكة





جاللة امللك عبد اهلل الثاين
ي�شــــــع حجـــــر الأ�شـــا�ص مل�شـــــروع منيـــــة ال�شياحــــي

م�شــــــــروع العــــــــدد

منتـجـع منية ال�سيــاحي..  
يعيـــد غابات دبيـــــــن اإلـــــى الواجهــــــة
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و�شط غابات دبني �شمال اململكة، و�شع جاللة امللك عبداهلل الثاين يف 
لي�شبح  ال�شياحي،  دبني  منتجع  مل�شروع  االأ�شا�س  حجر  املا�شي  ني�شان 
منتجعا �شياحيا متكامال �شديقا للبيئة تنفذه �شركة االأردن دبي لالأمالك 

من خالل �شركة منية للمنتجعات املتخ�ش�شة.

ويرتجم امل�شروع روؤية �شاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين يف تعزيز 
يف  ال�شياحية  املناطق  اإحياء  على  والعمل  ال�شياحة  بقطاع  اال�شتثمار 
تنفذ يف  التي  اال�شتثمارية  امل�شاريع  اأ�شخم  امل�شروع  يعترب  كما  االأردن، 

�شمايل اململكة. 
ويهدف م�شروع منتجع دبني ال�شياحي اإىل االرتقاء مبكانة �شياحة االأردن 
على  االأردن  و�شمال  دبني  منطقة  مكانة  وتعزيز  عام  ب�شكل  االإقليمية 
خارطة ال�شياحة املحلية ب�شكل خا�س، مراعيًا اجلانبني البيئي والتنموي 

ملوقع اال�شتثمار. 
 

ويرتكز امل�شروع، على تقدمي جتربة �شياحية فريدة جاذبة لل�شياح واإبراز 
غابات جبل دبني كاأحد اأهم املواقع يف اململكة عامليا.

.
نا�شر  ال�شيد  لالأمالك  دبي  االأردن  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  واأكد   

مثالية  �شيغة  اإىل  التو�شل  اجل  من  بذلت  حثيثة  جهودًا  اأن   ، اخلالدي 
واجلوانب  البيئية  باجلوانب  العناية  بني  جتمع  للم�شروع،  ومتكاملة 

التطويرية واال�شتثمارية.
 

 وقال اأن امل�شروع ياأتي جت�شيدا للروؤية امللكية ال�شامية بتحقيق التنمية 
يف  االأردين  للمواطن  الكرمي  والعي�س  االجتماعي،  واالأمن  امل�شتدامة، 
على  االأردن  مكانة  تعزيز  يف  وامل�شاهمة  اململكة،  حمافظات  خمتلف 

خريطة ال�شياحة العاملية.
 

واأ�شار اخلالدي اإىل ال�شراكة االإ�شرتاتيجية مع جمموعة "اأمان" ك�شريك 
مثايل الإدارة امل�شروع وت�شغيله، والتي تعد من اأهم واأرقى ال�شركات العاملية 
يف جمالها من حيث الت�شنيف العاملي ومن �شاأنها دعم جهودنا لتطوير 

االأردن وترويجه عامليًا كبيئة مالئمة واآمنة لال�شتثمار وال�شياحة.
  

وبح�شب اخلالدي فاإن برناجما للتعاون مع موؤ�ش�شة نهر االأردن �شينفذ 
وحمافظة  خا�شة  دبني  منطقة  يف  املحلية  التنمية  برامج  تنفيذ  بهدف 
جر�س عامة لتعزيز جوانب احلفاظ على البيئة، ومتكني املجتمع املحلي 
من اال�شتفادة من مئات فر�س العمل التي �شيوفرها امل�شروع عرب التدريب 

منتـجـع منية ال�سيــاحي.. 
منتجـــع �سياحــــي متكامــــل �سديـــــق للبيئـــــة

اخلالدي: امل�سروع 
يراعي اجلوانب 

البيئية والتطويرية 
ال�ستثمارية

م�شـــــــروع العدد
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والتاأهيل مثلما �شيقدم ع�شرات البعثات الدرا�شية اجلامعية للطلبة، كما 
�شيقدم الربنامج الدعم ملبادرة مدر�شتي للعمل على تاأهيل املدار�س يف 

منطقة ال�شمال من خالل حت�شني البنى التحتية و برامج التعليم.

ويعترب امل�شروع مبثابة انطالقة حلزمة من امل�شاريع ال�شياحية الرائدة 
يف اململكة التابعة ل�شركة االأردن دبي لالأمالك، والتي تقوم على اإدخال 
مفهوم جديد من حيث اخلدمات ال�شياحية املقدمة والت�شميم العمراين 
املتناغم مع البيئة، كما يهدف ب�شكل اأ�شا�شي اإىل حتقيق عوائد ا�شتثمارية 
ت�شاهم يف دعم االقت�شاد املحلي، ودعم املجتمع املحلي من خالل توفري 

الكثري من فر�س العمل الأبناء املنطقة.

وي�شم امل�شروع فندقًا ب�شعة 30 غرفة �شيتم ت�شغيله من قبل �شركة اأمان 
العاملية وفلاًل �شكنية و مرافق خدمية م�شاندة تت�شم ت�شاميمها املعمارية 

بطابع ريفي و اأمناط عمرانية تتناغم مع املحيط البيئي. 
 

ال�شياحي  اال�شتثمار  عامل  يف  حتول  نقطة  امل�شروع  موقع  اختيار  وميثل 
والعقبة، يف حني جاء  امليت  البحر  تركز يف  الذي  االأردن،  العقاري يف 
معتدل  وجو  خالبة  طبيعة  من  "دبني"  به  متتاز  ما  لي�شتغل  امل�شروع 

لل�شياحة والرتفيه.
 

االأنباء  وكالة  االإيراين يف حديث اىل  البيئة خالد  وزير  اأكد  من جهته، 
االأردنية )برتا( اأن امل�شروع يتوافق مع املتطلبات البيئية، و من اجلدير 

بالذكر اأن ثمة �شمانات ُحددت حلماية غابات دبني والبيئة املحيطة.
واإيجاد  اال�شتثمار  وحتقيق  البيئة  حماية  بني  يوازن  امل�شروع  اأن  وقال 

فر�س عمل لالأردنيني و خا�شة اأهايل املنطقة.

املهمة  امل�شروعات  هذه  مثل  اأن  اخلطيب  مها  ال�شياحة  وزيرة  وقالت 
الوعي  العامل، خا�شة يف �شوء  مطلوبة من �شمن جمموعات كبرية يف 

العاملي باأهمية احلفاظ على البيئة.

لنماذج خ�شراء  نواة  امل�شروع  ي�شكل  ان  اأملها يف  وعربت اخلطيب عن 
املجتمع  تنمية  على  اأي�شا  يعتمد  الذي  ال�شياحي  املنتج  لتطوير  اأخرى 

املحلي. 

كما مت االإعالن، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة، تهدف اإىل 
و�شع االأ�ش�س واالأطر التي ت�شمن تنفيذ امل�شروع مبا يتوافق مع التزامات 
بيئية �شليمة  الطرفني بحماية الرثوة احلرجية يف املنطقة وفق معايري 
�شيقام  التي  املنطقة  يف  النباتية  الرثوة  على  يحافظ  ب�شكل  ومدرو�شة 
االأ�شجار  من  ممكن  عدد  اأقل  اإزالة  خالل  من  وذلك  امل�شروع،  عليها 
والعمل على نقل واإعادة زراعة ما اأمكن بالتعاون مع خرباء وخمت�شني 
يف  �شجرة   10.000 بزراعة  امل�شروع  اإدارة  تلتزم  كما  املجال،  هذا  يف 
بدورها  �شتخ�ش�س  والتي  الوزارة  مع  عليه  االتفاق  يتم  الذي  املوقع 
جلنة خمت�شة ملتابعة �شري العمل بامل�شروع و�شمان متا�شيه مع املعايري 

ال�شديقة للبيئة املتفق عليها.

جمموعة من احل�شور خالل افتتاح منتجع منية ال�شياحي
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م�شـــــــروع العدد

تعمل �شركة االأردن دبي لالأمالك يف جمال التطوير العقاري، وفق خطة 
تركز بالدرجة االأوىل على اال�شتثمار امل�شاريع ال�شياحية، متطلعة الأن متثل 

منوذجا اإيجابيا للنجاح.

ويعترب م�شروع دبني ال�شياحي يف حمافظة، باكورة ن�شاطات ال�شركة، فيما 
ت�شمل م�شاريعها االأخرى، م�شروع زارة يف البحر امليت، وم�شروع �شياحي 
اآخر يف وادي رم، باالإ�شافة ملا تقدمه خدمات عقارية خمتلفة، ت�شمل اإدارة 
اأو مب�شاريع غريها  بال�شركة،  اخلا�شة  للم�شاريع  العقار  واإدارة  امل�شاريع 

ملطورين اآخرين.

 – يقول الرئي�س التنفيذي ل�شركة االأردن دبي لالأمالك نا�شر اخلالدي 
يف حوار مع "الن�شامى" -  اأن الركيزة االأ�شا�شية لنجاح اأعمال ال�شركة 
تكمن بالثقة الكبرية مبتانة االقت�شاد االأردين، وبالبيئة اال�شتثمارية املثالية 

ملطوري اال�شتثمارات وامل�شاريع والفر�س االقت�شادية الواعدة فيه.

جاء م�شروع دبني ال�شياحي نابعا من توجيهات جاللة امللك عبداهلل الثاين 
بدعم وت�شويق البيئة اال�شتثمارية االأردنية ال�شيما ملناطق ال�شمال، والذي 

يتم تنفيذه من خالل �شركة منية للمنتجعات املتخ�ش�شة.

اخلالـــــــدي: الثقـــــــة مبتانــــــة القت�شــــاد الأردنــــــي 
الركيـــــــزة الأ�شا�شيــــــة للنجـــــاح

الأردن دبــــي لالأمـــــــالك.. 
منوذج اإيجابي للنجاح يف امل�ساريع ال�سياحية

اإحدى ور�شات العمل املقامة الأهايل منطقة دبني
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وخالل م�شاركة ال�شركة يف املنتدى االقت�شادي العاملي يف البحر امليت، 
وقعت "االأردن دبي لالأمالك" مذكرة تفاهم مع جمموعة فنادق "اإم جي 
اإم مرياج هو�شبيتاليتي"، لتاأ�شي�س فندق فاخر و�شط مدينة عمان، يت�شمن 

كذلك حمالت جتارية ومرافق ترفيهية وجمموعة من املطاعم الفاخرة.

وال تقت�شر جهود "االأردن دبي لالأمالك" على التطوير العقاري، اأو التنمية 
االقت�شادية، بح�شب اخلالدي، بل اأن هناك دورًا تنمويًا تقوم به ال�شركة 

انطالقا من م�شوؤوليتها االجتماعية.

وقد اختارت ال�شركة موؤخرا موؤ�ش�شة نهر االأردن لتفعيل دورها املجتمعي 
بال�شراكة مع هذه املوؤ�ش�شة الرائدة، وذلك لتنفيذ برامج التنمية املحلية 
يف منطقة دبني واملناطق املحيطة بها يف حمافظة جر�س، يف �شبيل اإحداث 
التغيري يف جوانب الرفاه االجتماعي واحلفاظ على البيئة ومتكني املجتمع.

وت�شمل هذه الربامج حماور التدريب والتعليم، ومتويل اجلمعيات التعاونية 
والهيئات املحلية لتنفيذ م�شاريع االإنتاج، اإىل جانب تبني عدة مدار�س يف 

منطقة دبني من خالل دعم مبادرة مدر�شتي.

بوجود  امللك،  روؤية جاللة  ت�شتلهم من وحي  ال�شركة  اأن  ويوؤكد اخلالدي 
اململكة،  يف  مب�شاريعها  امل�شي  يف  االأردن،  يف  لال�شتثمار  متاحة  فر�س 
اأف�شل ال�شبل ال�شتغالل كافة الفر�س املتاحة، ومبا ينعك�س  والبحث عن 

اإيجابا على الوطن واملواطن. وفيما يلي ن�س احلوار: 

رامية  بروؤية  الأردين  ال�شوق  يف  لتعمل  لالأمالك  دبي  الأردن  تاأ�ش�شت   
لإحداث تغيري ملمو�ص واإدخال مفهوم جديد لال�شتثمار العقاري، حدثنا 

عن ال�شركة واأهدافها والقطاعات التي ترتكز اأعمال ال�شركة فيها.

�شركة االأردن دبي لالأمالك هي �شركة م�شاهمة عامة اأردنية مدرجة يف 
�شوق عمان املالية وتعمل يف جمال التطوير العقاري بكافة جماالته؛ حيث 
تركز بالدرجة االأوىل على اال�شتثمار يف امل�شاريع ال�شياحية الهادفة اإىل 
الرتويج لالأردن على م�شتوى عاملي كوجهة �شياحية فريدة  امل�شاهمة يف 

وبالتايل تعزيز البيئة اال�شتثمارية يف االأردن. 

وناأخذ على عاتقنا تاأدية الدور الفاعل لتو�شيع وتنمية قطاعي العقارات 
وال�شياحة من خالل اإبراز الفكر والت�شميم العمراين االأردين الإنتاج عقار 
يجمع ما بني اأرقى املوا�شفات العاملية والهوية االأردنية، وي�شع االأردن يف 
مقدمة دول املنطقة من حيث التناف�شية والفرادة متطلعني اإىل اأن منّثل 
هذا  يف  والرواد  امل�شاريع  مطوري  يحفز  الذي  للنجاح  اإيجابيًا  منوذجًا 
باالإجنازات  وملئ  زاهر  م�شتقبل  نحو  اتخاذ خطوات جادة  على  املجال 

الأردننا احلبيب.

ما هي امل�شاريع التي تعتزمون اإقامتها يف الأردن، وهل �شتتو�شعون باأعمالكم 
يف دول املنطقة؟

تتميز امل�شاريع التي تندرج �شمن خمططاتنا با�شتهدافها ملناطق منت�شرة 
يف خمتلف اأنحاء اململكة ولها موا�شفات جمالية عالية واأهمية جغرافية 
اأطلقناه  والذي  ال�شياحي يف حمافظة جر�س  دبني  م�شروع  وجاء  كبرية، 
من  كل  م�شاريعنا  ت�شمل  كما  امل�شاريع،  هذه  باكورة  ليعد  بنجاح  موؤخرًا 
م�شروع زارة يف البحر امليت، وم�شروع �شياحي اآخر يف منطقة وادي رم، 
تقدمي خدمات  لالأمالك على  االأردن دبي  نقوم يف  اإىل ذلك،  باالإ�شافة 
عقارية خمتلفة ت�شمل اإدارة امل�شاريع واإدارة العقار للم�شاريع اخلا�شة بنا 

وم�شاريع غريها ملطورين اآخرين. 

اأما بالن�شبة لتو�شعنا يف اأعمالنا، فرنكز كافة جهودنا وخرباتنا اليوم يف 
اململكة، فيما  تقام داخل  االأردن من خالل م�شاريع حملية  �شبيل خدمة 
يتوافق مع توجهاتنا وروؤيتنا اال�شتثمارية التي ت�شع يف املقدمة امل�شاهمة 
ب�شكل فاعل يف رفد االقت�شاد املحلي واإبراز ما ميكن اأن يثمر عن الطاقات 
التغيري  اإحداث  نوؤمن بقدراتها غري املحدودة على  التي  ال�شابة  االأردنية 

املن�شود نحو االأف�شل. 

يف ظل الأزمة املالية والقت�شادية التي يواجهها العامل، ما هي التدابري 
التي اتخذمتوها للحفاظ على منو اأعمالكم يف ال�شوق الأردين؟

تكمن الركيزة االأ�شا�شية لنجاح اأعمالنا يف ثقتنا الكبرية مبتانة االقت�شاد 
االأردين، وبالبيئة اال�شتثمارية املثالية املهياأة ملطوري اال�شتثمارات وامل�شاريع 
والفر�س االقت�شادية الواعدة الكامنة فيه، ومن هذا املنطلق قمنا بال�شري 
الزمنية  بثبات ودون تراجع ووفق اجلداول  املو�شوعة  العمل  وفق خطط 
املحددة، واأخذنا بعني االعتبار متابعة جمريات ال�شوق ودرا�شة تطوراته 
لتجنب اأية خ�شائر، فيما مكننا من ال�شري على خطى ا�شرتاتيجية �شليمة 
معتزين مبا منلكه من كوادر ب�شرية موؤهلة ومبدعة واأ�ش�س ا�شتثمارية قوية، 
بعيدًا عن التاأثر بحالة االإرباك وردود الفعل ال�شلبية املبالغ فيها لتداعيات 
االأزمة. وبالرغم من اأن القطاع العقاري قد واجه كغريه من القطاعات 
اأثرت على  التقلبات بن�شب متفاوتة والتي  اأو  مرحلة من عدم اال�شتقرار 
ن�شب التداول العقاري يف ال�شوق كما ت�شببت يف تراجع الطلب على املنتجات 
العقارية كنتيجة لرتاجع القدرة ال�شرائية وانخفا�س يف ن�شب ال�شيولة، اإال 
اأعماله  وموا�شلة  املرحلة  القطاع على جتاوز هذه  بقدرة  يقني  على  اأننا 
والعودة لفرتة االنتعا�س التي كان قد �شهدها، باالعتماد على امل�شوؤولية التي 
نحملها يف تعزيز تناف�شية القطاع وتنميته، ومدفوعني باجلهود الكبرية 
املنا�شبة  اخلطط  وو�شع  احللول  الإيجاد  االأردنية  احلكومة  تبذلها  التي 

للخروج من حالة الرتاجع الراهنة.     
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القطاع  يف  م�شاريعكم  كاأحد  ال�شياحي  دبني  م�شروع  موؤخرًا  اأطلقتم 
ال�شياحي، حّدثنا عن روؤية امل�شروع وعن اأهدافه.

جاء م�شروع دبني ال�شياحي نابعًا من توجيهات 
جاللة امللك عبد اهلل الثاين بدعم وت�شويق البيئة 
ال�شمال،  ملناطق  ال�شيما  االأردنية  اال�شتثمارية 
امل�شاريع  من  حلزمة  االنطالق  نقطة  لي�شكل 
النوعية التي نخطط الإقامتها وتتميز باالبتكار 
دبي  االأردن  يف  م�شاريعنا  اأحد  وهو  واحلداثة، 
�شركة  خالل  من  تنفيذه  يتم  الذي  لالأمالك 
ُمنية للمنتجعات املتخ�ش�شة. واأثمرت جهودنا 
اأواخر ني�شان  بحمد اهلل يف اإطالق امل�شروع يف 
املا�شي بنجاح، وقد زادنا فخرًا بامل�شروع اأننا قد 
حظينا ب�شرف الدعم والرعاية امللكية ال�شامية 
من �شاحبي اجلاللة امللك عبداهلل الثاين وامللكة 

رانيا العبداهلل. 

االأردن  مبكانة  االرتقاء  اإىل  امل�شروع  ويهدف   
العامل  اإىل  دبني  غابات  وتقدمي  ال�شياحية، 
كواحدة من اأجمل املواقع الطبيعية اخلالبة، ويعد 
املنتجع االأول من نوعه على م�شتوى املنطقة، ملا 
يتمتع به من مزايا من حيث الت�شغيل والت�شميم 
امل�شروع  ويتكون  املميز،  االإ�شرتاتيجي  واملوقع 
من فندق ب�شعة 30 غرفة، وفلل �شكنية ومرافق 
املعمارية  ت�شاميمها  تت�شم  م�شاندة  خدمية 
بطابع ريفي واأمناط عمرانية تتناغم مع املحيط 
البيئي. وتبلغ م�شاحة البناء الكلية للم�شروع 20 
األف مرت مربع، وتقع على اأر�س م�شاحتها 248 
األف مرت مربع، وتبلغ كلفة امل�شروع التقديرية 50 

مليون دينار اأردين. 

وحر�شًا على اأن يتمتع امل�شروع باأف�شل املوا�شفات 
اخلدمية يف جمال املن�شاآت ال�شياحية والبيئية، 
تعاقدنا مع جمموعة اأمان للمنتجعات ال�شياحية 
 ،www.amanresorts.com((
جمال  يف  الرائدة  ال�شركات  اأبرز  من  وهي 

العامل،  يف  اخلا�شة  ال�شياحية  املنتجعات  اإدارة 
العامل  مناطق  اأكرث  يف  واملنتجعات  الفنادق  اأرقى  على  بعملها  وتتميز 

خ�شو�شية.

�شاركتم يف املنتدى القت�شادي العاملي الذي عقد موؤخرًا يف البحر 
امليت، حدثونا عن هذه التجربة ونتائجها.

االأردن  مكانة  على  يوؤكد  الذي  العاملي  احلدث  هذا  يف  بامل�شاركة  نعتز 
املثالية كمركز حيوي لعقد اللقاءات الدولية الكربى، ولقد حفزتنا النظرة 

امل�شتقبلية املتفائلة التي �شادت خالل املنتدى بالن�شبة مل�شتقبل 

اقت�شاديات دول املنطقة، واحلر�س احلقيقي وامل�شرتك لدى امل�شاركني 
من اخلرباء والقادة االقت�شاديني االإقليميني والعامليني على بذل اجلهود 
ملواجهة التحديات الناجتة عن االأزمة املالية التي طالت معظم القطاعات 

االقت�شادية يف العامل. 

توقيع اتفاقية ادارة منتجع منية مع �شركة اأمان العاملية

توقيع مذكرة تفاهم بني االأردن دبي لالأمالك و اأم جي اأم هو�شب�شليني خالل املندى االقت�شادي
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وا�شتجابة لت�شجيع جاللة امللك عبداهلل الثاين املعّظم لتاأ�شي�س �شراكات 
اإقليمية وجذب اال�شتثمارات وتعزيزها واإيجاد الفر�س التي من �شاأنها رفد 
م�شرية التنمية، قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع جمموعة فنادق (اإم جي اإم 

مرياج هو�شبيتاليتي )MGM Hospitality، لنقوم مبوجبها بتاأ�شي�س 
فندق فاخر يف و�شط مدينة عمان با�شم )MGM Grand( ، ليتميز 
مبوا�شفات عاملية راقية، كما �شيت�شمن حمالت جتارية ومرافق ترفيهية 

وجمموعة من املطاعم الفاخرة. و�شنقوم باالإعالن عن مراحل امل�شروع 
وتطوراته اأواًل باأول.

تولون  اأنكم  اإىل  منا�شبة  من  اأكرث  يف  اأ�شرمت 
من  املحلي  املجتمع  بخدمة  خا�شة  عناية 
خالل اأعمالكم يف ال�شوق الأردين، ما هي اأبرز 

ن�شاطاتكم بهذا اخل�شو�ص؟
العميق،  الوطني  باحل�س  �شعورنا  منطلق  من 
وانتمائنا احلقيقي لهذا البلد والأبنائه و بتوجيه 
الثاين،  عبداهلل  امللك  اجلاللة  �شاحب  من 
نحو  لالأمالك  دبي  االأردن  يف  ن�شعى  فاإننا 
متكني املجتمع املحلي وتعزيز برامج امل�شوؤولية 
االجتماعية املبنية على االحتياجات االأ�شا�شية 
للمجتمع االأردين، بهدف حتقيق م�شتوى معي�شي 
اأف�شل للمواطن. وقد اخرتنا موؤ�ش�شة نهر االأردن 
معها؛  بال�شراكة  الدور  هذا  لتفعيل  بالتحديد 
بتاأ�شي�س  "ُمنية"  �شركة  خالل  من  قمنا  اإذ 
املوؤ�ش�شات  اأهم  من  كونها  املوؤ�ش�شة  مع  �شراكة 
التي متتلك معرفة عميقة باحتياجات املناطق 
املختلفة يف اململكة، يف خطوة ت�شعى اإىل تنفيذ 
برامج التنمية املحلية يف منطقة دبني واملناطق 
املحيطة بها يف حمافظة جر�س، يف �شبيل اإحداث 
التغيري يف جوانب الرفاه االجتماعي، واحلفاظ 

على البيئة، ومتكني املجتمع.

برامج  وتنفيذ  اإيجاد  االتفاقية  هذه  وتت�شمن 
عدة  خالل  من  وثقافية  واقت�شادية  اجتماعية 
حماور رئي�شية، اأهمها التدريب والتعليم، حيث 
�شتقدم "ُمنية" منحًا درا�شية وتدريبية لعدد من 
اأبناء املنطقة من طالب الثانوية العامة لتمكينهم 
من موا�شلة التعليم العايل يف اجلامعات واملعاهد 
البيئية،  والدرا�شات  واملحا�شبة،  وال�شياحة،  الفنادق،  اإدارة  جماالت  يف 
للمهارات  تدريبية  منح  بتوفري  �شنقوم  كما  التخ�ش�شات.  من  وغريها 
االأ�شا�شية كاللغة االإجنليزية واحلا�شوب وغريها. و�شتقدم هذه املنح الأبناء 
املنطقة مع اإعطاء االأولوية لطالب املنطقة امل�شتفيدين من �شندوق االأمان 

توقيع اتفاقية امل�شوؤولية املجتمعية مع موؤ�ش�شة نهر االأردن

اإحدى ور�شات العمل املقامة الأهايل منطقة دبني
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لالأيتام و �شندوق املعونة الوطني و�شندوق الزكاة.   ومن املحاور الرئي�شية 
اأي�شًا ما يتعلق بامل�شاريع االإنتاجية، حيث �شتقدم �شركة "ُمنية" التمويل 
و�شتكون  االإنتاج،  م�شاريع  لتنفيذ  املحلية  والهيئات  التعاونية  للجمعيات 
اجلمعيات هي املالكة لهذه امل�شاريع التي �شت�شتخدم املوارد املحلية، مثل 
منتجات الزيتون واحلرف اليدوية والزراعة، و�شتكون قادرة على ت�شويق 
منتجاتها، و�شتعطى االأولوية للم�شاريع التي ت�شجع ال�شياحة وتعزز البنية 

التحتية مثل املتاجر واالأ�شواق. 

من جهة اأخرى، �شتقوم �شركة "ُمنية" ومن خالل دعم مبادرة مدر�شتي، 
بتبني عدة مدار�س يف منطقة دبني وما حولها، حيث �شتقوم بتح�شني البنية 
التحتية للمدار�س مع العمل على تطوير برامج لتعزيز نوعية التعليم وبيئته 

من ناحية حتقيق �شروط املدار�س ال�شليمة وال�شحية وتطوير اأدوات التعليم 
وكذلك تدريب املعلمني على القيام بواجباتهم من خالل اكت�شاب مهارات 

اإ�شافية تدعم خرباتهم ال�شابقة يف هذا املجال.

ما هي خططكم امل�شتقبلية وما هي امل�شاريع الأخرى التي تنوون اإقامتها؟

نتطّلع دائمًا ال�شتغالل القاعدة اال�شتثمارية القوية التي اأ�ش�شناها وامل�شي 
قدمًا يف اأعمالنا التي لن تتوقف عند مرحلة معينة؛ اإذ نوؤمن باأن العمل 
اجلاد وامل�شتمر هو الذي �شي�شمن لنا النجاح و�شيمكننا من ترجمة االأقوال 
اإىل اأفعال والطموحات اإىل واقع ملمو�س، لذا فقد و�شعنا ن�شب اأعيننا اأن 

ن�شتلهم من قيادة جاللة امللك ما يحب اأن يرى االأردن عليه يف امل�شتقبل. 

كلمة خالل افتتاح منتجع منيه يف دبني
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مدير عام �سرايا العقبة �سادي رمزي املجايل: 

�سركـة بحجم "�سرايـا" ل ميكن اأن يكون يف 
قــامو�سها مفردات اإلغــاء تعهـداتـها بتغييـر 
الوجهـة ال�ستثـمارية ال�سيـاحــية يف الأردن

تنتهــــي مــن اأعمـــال البنيــــة التحتيــــة مل�شروعهــــا

ا�شتثمــــــــــار مميـــــــــز

�شــــــرايا العقبــــــة
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ا�شتثمــــار مميـــــز

رغم االأزمة املالية العاملية واأثرها على القطاع العقاري، وتاأجيل العديد 
من امل�شاريع، اإال اأن �شركة بحجم "�شرايا" ال ميكن اأن يكون يف قامو�شها 
يف  ال�شياحية  اال�شتثمارية  الوجهة  بتغيري  تعهداتها  اإلغاء  مفردات 

االأردن.
بح�شب  العقبة"،  "�شرايا  يف  التحتية  البنية  اأعمال  اأنهت  فال�شركة، 
لنحو  بيع  عمليات  اأمتت  حني  يف  املجايل،  رمزي  �شادي  العام  مديرها 
60% من الوحدات ال�شكنية يف امل�شروع، وتتطلع لت�شليمه وفق ما تعهدت 

به �شابقا يف عام 2012. 

اإعالمية،  جولة  هام�س  على  "الن�شامى"،  لـ  ب�شراحة  حتدث  املجايل، 
تخفيه،  �شيء  فال  العقبة"،  "�شرايا  بها  متتاز  التي  ال�شفافية  عك�شت 

وهياكل املباين اخلارجية قد اأو�شكت على االنتهاء.

اأن م�شروع �شرايا العقبة ي�شري وفق اخلطة املر�شومة له،  واأكد املجايل 
واأن العمل على قدم و�شاق مبا يتنا�شب مع طبيعة العمل املطلوب، ال �شيما 
واأن "�شرايا العقبة" تعمل على جت�شيد وعدها يف تطوير وجهة �شياحية 

فخمة متعددة اال�شتعماالت يف و�شط مدينة العقبة.

االأ�شهر  اأ�شعارها يف  التي تراجعت  البناء  انخفا�س كلف مواد  اأن  وقال 
االأخرية يعترب حمفزا اأكرب للت�شريع يف االإجناز والتنفيذ.

امل�شروع  التحتية يف معظم مرافق  البنية  اأعمال  ا�شتكمال  اأنه مت  وبني   
ال�شكنية،  والوحدات  الفنادق  ملعظم  اخلارجية  الهياكل  اأعمال  وانتهاء 
يف  املقرر  بدوره  ليقوم  ا�شتكماله  حتى  فيه  العمل  ا�شتمرار  اإىل  الفتًا 

اإنعا�س مدينة العقبة �شياحيًا وا�شتثماريًا.
اأنها  حيث  املبيعات  حجم  على  بظاللها  األقت  العاملية  االأزمة  اأن  وقال 

املجايل: بيع 60% من الوحدات ال�شكنية ول اأثر لالأزمة العاملية على ا�شتكمال 
امل�شروع والنتهاء من »الهياكل اخلارجية« ملعظم فنادق امل�شروع ووحداته ال�شكنية

�سرايــا العقــبة 
تنتهــي مـن اأعمــال البنيــة التحتيــة مل�سروعــها
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الوحدات  من   %60 يقارب  ما  بيع  حيث  تتوقف  مل  لكنها  انخف�شت 
ال�شكنية يف امل�شروع، مو�شحا اأن ن�شبة املواطنني االأردنيني من اإجمايل 
امل�شرتين �شّكلت 80% تقريبا، معتربا اأن ذلك اإجنازا يعك�س ثقة املواطن 

يف امل�شروع.
ال�شياحية  �شرايا  وجهات  اأوىل  هو  العقبة  �شرايا  م�شروع  اإىل  واأ�شار 
على  االأردنية  العقبة  مدينة  من  الغربي  الطرف  يف  ويتمركز  الرائدة، 
يف  امل�شروع  يقع  حيث  �شاطئية،  بحرية  حول  ويقام  ال�شمايل،  ال�شاطئ 
اإىل  باالإ�شافة  االأحمر  للبحر  ال�شمايل  ال�شاطئ  موقع متميز مطل على 

بحريته ال�شاطئية التي يبلغ طولها 1.5 كيلومرتًا. 

وبني اأن املخطط التطويري للم�شروع الذي يتاألف من حوايل 634 األف 
من�شاآت  ي�شم  اأمريكي،  دوالر  املليار  تفوق  وبتكلفة  تقريبا،  مربع  مرت 
�شكنية فاخرة، واأماكن خم�ش�شة للت�شوق، ومطاعم، ومتاجر، ومقاهي، 
جنوم  اخلم�س  فئة  من  فنادق  خم�شة  اإىل  باالإ�شافة  م�شائية،  واأن�شطة 
جمريا  وهي  العاملية  ال�شيافة  �شركات  كربى  �شتقوم  بوتيك  وفندقي 

و�شتاروود وNikki Beach بت�شغيلها. 

تت�شمن  ترفيهية  ون�شاطات  مرافق  عدة  اأي�شًا  امل�شروع  يت�شمن  كما 
ومدرجًا  جمريا،  قبل  من  ت�شغل  التي  وادي"  "وايلد  املائية  احلديقة 
ريا�شيًا  وجممعًا  "الرمال"،  �شاطئ  ونادي  لالأطفال،  وناديًا  خارجيًا، 

والعديد من املرافق االأخرى، بح�شب املجايل.

والتي  االأعمال  خدمات  ملرافق  توفريه  امل�شروع  مييز  ما  اأهم  اأن   واأكد 
ومكاتب  �شخ�س،   2000 حلوايل  يت�شع  الذي  املوؤمترات  ق�شر  ت�شمل 

�شواطئ  على  نوعها  من  وفريدة  متكاملة  جتربة  جميعا  ت�شفي  اأعمال 
ومكاتب  "امللتقى"،  ا�شم  املوؤمترات  ق�شر  على  يطلق  حيث  العقبة، 
"ديوان ال�شرايا"، �شمن روؤية تتمثل بتطوير م�شروع لتلبية رغبات �شكان 
العقبة، والزوار ورجال االأعمال واالأجانب الذين يبدون اهتماما متزايدًا 

بهذه املنطقة ال�شياحية. 

واأ�شار اإىل اأن "�شرايا العقبة" رفعت راأ�س مالها اإىل 335 مليون دينار 
ديون  اأي  ال�شركة  على  يوجد  ال  حيث  امل�شروع،  تنفيذ  مواكبة  اجل  من 

حتى االآن.

ونفى املجايل يف ال�شائعات عن توقف العمل يف امل�شروع اأو ح�شول تاأخري 
اجلدول  بح�شب  االإكمال  موعد  اأن  اإىل  الفتًا  االأعمال،  من  االنتهاء  يف 

الزمني ال يزال عام 2012، متعهدًا االلتزام به. 

ال�شكنية يف  يت�شلموا وحداتهم  باأن  الزبائن  لبع�س  كان  الوعد  اأن  وقال 
والت�شميمات  الطق�س  حال  منها  الأ�شباب  تاأخري  ح�شل  ولكن   ،2009
وتذبذب كلف البناء �شعودا وهبوطا، مما اأحدث بع�س التعديالت على 

االأ�شعار وطريقة العمل والتعامل مع املقاولني". 

وبني اأنه مت اإنهاء االأعمال اخلر�شانية لبع�س الفنادق مثل فندقي املنارة 
واالإلكرتوميكانيك، ومت  الق�شارة  باأعمال  البدء  العقبة وقد مت  ووي�شنت 
اأي�شًا البدء باأعمال الت�شطيب لغرفها التجريبية، يف حني مت االنتهاء من 
اأعمال  بناء الهياكل اخلارجية، ويجري العمل حاليًا يف تقطيع الطوب 

بالن�شبة لباقي فنادق امل�شروع.
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ا�شتثمــــار مميـــــز

"�شرايا  اأبرز ما مت اإجنازه يف اأعمال البنية التحتية يف  وتناول املجايل 
العقبة"، مو�شحا اأنه مت اإنهاء اأعمال اإن�شاء حمطة الكهرباء املخ�ش�شة 
للم�شروع واإحراز تقدم كبري يف اأعمال اإن�شاء كوا�شر االأمواج، مع جريان 

العمل يف �شق جميع الطرق داخل امل�شروع. 

ال�شكنية،  الوحدات  لبع�س  اخلارجي  الهيكل  اأعمال  اإنهاء  مت  اأنه  وبني 
كاجلراند فلل والفلل مع املبا�شرة يف اأعمال تقطيع الطوب فيها، بينما 
يف  حاليًا  ونعمل  هاو�شز  للتاون  اخلارجي  الهيكل  بناء  يف  العمل  يجري 
تقطيع الطوب، كما يجري العمل يف بناء الهيكل اخلارجي لل�شقق وهو 

يف مراحل متقدمة. 

ويحتوي م�شروع �شرايا العقبة على العديد من الوحدات ال�شكنية املوؤثثة 
بالكامل، وهي م�شممة وفق طراز معماري حديث. وت�شم هذه الوحدات 
و90  هاو�شز،  تاون  جراند  و94  فيال،  و51  فيال،  جراند   12 ال�شكنية 
اخلان،  و�شقق  لوفت�س  و82  �شقة،  و376  هاو�شز،  تاون  الرتا�س  جاردن 

باالإ�شافة اإىل 50 دوبلك�شات نادي ال�شاطئ. 

واأكد اأن "�شرايا العقبة" تتطلع الأن تكون جزءًا وحمفزًا لهذا االزدهار 
مع  وبال�شراكة  القريب،  امل�شتقبل  يف  العقبة  مدينة  اإليه  �شتوؤول  الذي 
املوؤ�ش�شني  العقبة  �شرايا  �شركاء  اأن  حيث  واخلا�س،  العام  القطاعني 
لهذا امل�شروع هم: �شرايا االردن،  موؤ�ش�شة ال�شمان االجتماعي والبنك 
العربي و�شركة تطوير العقبة باالإ�شافة اإىل عدد اآخر من امل�شتثمرين من 

ال�شركات واالأفراد.

وتنفيذ  بناء  يف  اجلودة  معايري  اأعلى  ولتحقيق  اأنه  اإىل  املجايل  واأ�شار 
"�شعودي  ل�شركة  احل�شري  االعتماد  مت  فقد  العقبة،  �شرايا  م�شروع 
اأوجيه"، ذات اخلربة الكبرية يف تنفيذ امل�شاريع ال�شخمة ووفقًا الأحدث 
"�شرايا" جزءًا من  االإن�شاء، ف�شال عن كون  واأرقى تكنولوجيا هند�شة 
ت�شمل  لزبائنها  اأخرى  اإ�شافية  خدمات  تقدم  القاب�شة" التي  "�شرايا 
اخلا�شة،  والطائرات  الرتفيه،  ت�شمل  التي  وال�شفر  ال�شياحة  خدمات 
التي  االأخرى  اخلدمات  من  والعديد  الليموزين،  و�شيارات  واليخوت، 

ت�شمن عربها تقدمي جتربة �شاملة ومتكاملة لزبائنها.

وعن اخلطة امل�شتقبلية لـ "�شرايا العقبة"، بني مدير عام ال�شركة اأنها 
التدريب املهني  تاأهيل مركز  باإعادة  ت�شمل بع�س اال�شتثمارات كالقيام 
يف العقبة والقيام باإعادة تطوير نادي اليخوت امللكي بالتعاون مع �شركة 

اليخوت". العقبة" و"نادي  "تطوير 

القطاعات،  جميع  و�شتطول  طالت  العاملية  املالية  االأزمة  اأن  اإىل  ولفت 
ولكن  وا�شح،  ب�شكل  تاأثريها  يلم�س  – مل  اهلل  – وبحمد  االأردن  ولكن 
هناك طابع احلذر، والذي يعد طبيعيا بالن�شبة الأي م�شتثمر اأو �شركة، 
لي�س يف قطاع العقار فح�شب الذي قد يكون اأكرث القطاعات تاأثرا، ولكن 

يف �شتى اال�شتثمارات.

الثالث  الربع  نهاية  مع  بالتال�شي  العاملية  االأزمة  تبداأ ظروف  اأن  وتوقع 
ومطلع الربع الرابع من العام احلايل، يتحول فيه التباطوؤ على املنتجات 

العقارية اإىل طلب وا�شح �شواء كان عقارا �شكنيا اأم جتاريا.
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اأخبــــــــار العقــــــار

هـــــل تذيـــب حــــرارة ال�سيـــــــف
جمــود التباطوؤ يف قطاع العقار؟!!

يعّول مطورو العقار يف االأردن على �شيف �شاخن يذيب جمود التباطوؤ 
االأزمة  تداعيات  ب�شبب  تراجع  حالة  يف  ميّر  الذي  العقار،  قطاع  يف 

العاملية. املالية 

وطوال االأ�شهر املا�شي، وحتديدا منذ الربع االأخري من العام املا�شي، 
احلذر  الرتقب  من  حالة  �شادت   ،2009 عام  من  االأول  الثلث  حتى 
وو�شطاء  االأرا�شي  وجتار  االإ�شكان  جمال  يف  امل�شتثمرين  اأو�شاط  بني 
وكذلك  الداخلية  االقت�شادية  االأو�شاع  لتطورات  االأردن  يف  العقارات 
االإقليمية، لتلم�س حال �شوق العقارات واالأرا�شي خالل مو�شم ال�شيف 

الذي بات يقرتب اأكرث فاأكرث.

ت�شحيح  حلالة  امل�شاحب  "اجلمود"  اإىل  هذه  الرتقب  حالة  واأدت 
�شعري، ال يعرف اأحد متى وعند اأي حد �شتنتهي، حيث تراجعت حركة 
و%52  ال�شقق  ملعامالت   %44 بن�شبة  العا�شمة عمان،  العقار يف  تداول 
ارتفعت  فيما  احلايل،  العام  من  االأول  الثلث  يف  االأرا�شي  ملعامالت 
بن�شبة  وتراجعت  اململكة  حمافظات  يف  ال�شقق  ملعامالت   %22 بن�شبة 

52% ملعامالت االأرا�شي خارج عمان يف نف�س الفرتة. 

رغبة  وغابت  امل�شرتون،  اختفى  املتجمد،  اأو  الراكد  ال�شوق  هذا  ويف 
الباعة عن اإجراء تخفي�شات حادة على االأ�شعار و�شط غياب ملحوظ 
للتمويل امل�شريف، مما عزز  ال�شغط على االأ�شعار ونف�شية امل�شتثمرين 
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على الرغم من حال عام من الرتاجع يف اأ�شعار العقارات يف الدول 
املحيطة وباقي دول العامل نتيجة االأزمة املالية العاملية و�شح ال�شيولة 

التمويل امل�شريف.  وانعدام 

انخفا�ص الكلف ل يكفي!!

البناء  مواد  باأ�شعار  املرتبطة  والنقل،  البناء  كلف  انخفا�س  يفلح  ومل 
والنفط على التوايل، بن�شبة جتاوزت 50%، يف التاأثري الكبري على االأ�شعار 
التي فقدت بع�شا من قيمتها ولكنها مل تبلغ 20% يف اأغلب االأماكن، مع 
تراجع وا�شح يف اأ�شعار "اأرا�شي امل�شاربات" جنوب عمان و�شرقها، حيث 

و�شلت ن�شبة االنخفا�س يف االأ�شعار اإىل 50% اأو اأكرث بقليل.

واأدت حالة الرتقب هذه اإىل تاأجيل قرارات ا�شتثمارية ملطّوري العقار 
اأو االأفراد، حيث ف�شلت كل جهة الرتيث حتى يت�شح نور من اآخر نفق 
االأزمة، حيث جاءت ت�شريحات "غري ر�شمية" بتاأجيل م�شاريع عقارية 
امليت،  والبحر  والعقبة  عمان  دوالر، يف  مليارات   3 على  يزيد  بحجم 

فيما كانت م�شاريع اأخرى طموحة، بقيت حبي�شة االأدراج حتى االآن.

العقاري يف اململكة بن�شبة 33% يف اال�شهر  التداول  وانخف�شت قيمة 
العقاري  الن�شاط  تباطوؤ  ب�شبب  احلايل  العام  من  االوىل  االربعة 
توجهات  وتغري  العاملية  واالقت�شادية  املالية  االزمة  تداعيات  كاأحد 

االردنيني نحو العقارات.

 2009 ني�شان  بنهاية  دينار  مليار   1.3 العقاري  التداول  قيمة  وبلغت 
مقابل 1.9 مليون دينار بنهاية ني�شان 2008، فيما بلغت قيمة التداول 
باقي  ويف  دينار  مليون   942 احلايل  العام  من  االول  للثلث  عمان  يف 
العام املا�شي بلغت يف عمان  املحافظات 367 مليون دينار، بينما يف 

1371 مليون دينار مقابل 616 مليون دينار يف باقي املحافظات.

تدخل حكومي 

اأطلقت احلكومة خطة حتفيز للنمو االقت�شادي، عرب اإ�شدار م�شودة 
الدخل  �شريبة  من  للفرد  االإعفاء  حد  يرفع  موحد،  �شريبة  لقانون 
األف دينار لدخل الفرد وزوجه، اإىل جانب  األف دينار، و24  اإىل 12 
عامة  ن�شبة  و�شع  مت  حيث  ال�شركات  على  ال�شريبة  ن�شب  هيكلة 
 %25 القطاعات وفر�س �شريبة مقدارها  12% على جميع  مقدارها 
من  وغريها   ، التمويلي  والتاأجري  التاأمني  و�شركات  البنوك  على 
ال�شركات املالية و�شركات االت�شاالت و�شركات التعدين )ا�شتك�شاف 

وا�شتخراج وا�شتغالل خامات النفط والفو�شفات والبوتا�س(.

واألغى م�شروع القانون ر�شومًا على دخل ال�شركات املفرو�شة كر�شوم 
ومثلها   ،%1 وبن�شبة  االأردنية  اجلامعات  قانون  ح�شب  ا�شافية 
التعليم  قانون  مبوجب  مفرو�شة  اأي�شا  و%1  والتقني  املهني  للتدريب 

وقانون التعليم العايل والبحث العلمي.

كما اأدى تفهم احلكومة الآثار التباطوؤ الذي مير على قطاع العقارات 
من  �شل�شلة  يف  للتفكري  لدفعها  ب�شكل  االقت�شاد  على  وتاأثريه 
االإجراءات لت�شهيل احل�شول على التمويل كذلك يف تن�شيط الطلب، 
نق�س  مواجهة  اإىل  تهدف  جديدة  خطة  تنفيذ  احلكومة  تعتزم  اذ 
ال�شيولة لل�شركات العقارية بعد ت�شدد البنوك يف منح القرو�س على 

اأثر تداعيات االأزمة املالية العاملية.

�شحفية  ت�شريحات  يف  املعلنة   – التحفيز  خطة  نقاط  اأبرز  ومن 
تباع  منخف�شة  بفائدة  احلكومة  قبل  من  خزينة  �شندات  اإ�شدار    -
ال�شيولة  اإىل  حتتاج  التي  العقارية  لل�شركات  موجهة  املركزي  للبنك 
ال�شركات  مل�شاعدة  املال،  راأ�س  يف  ك�شريك  دخولها  طريق  عن 
حتفيز  يف  ي�شاهم  ب�شكل  ال�شيولة  نق�س  من  تعاين  التي  العقارية 

القطاع العقاري وا�شتكمال متويل عدد من م�شاريعه اال�شتثمارية. 

كما بداأت دائرة االأرا�شي وامل�شاحة يف االأردن بتقدمي ت�شهيالت جديدة 
للم�شتثمرين العرب واالأجانب الراغبني بتملك العقار يف البالد ت�شجيعا 

للتداول يف هذا القطاع الذي تاأثر بتداعيات االأزمة املالية العاملية. 

بعد  امل�شتثمرين  قبل  من  العقارات  متلك  على  املوافقة  وقررت 
احل�شول على املوافقة االأمنية فقط، بدون احلاجة ملوافقات اجلهات 
االأخرى املعتمدة من قبل، وذلك بهدف تق�شري الفرتة الزمنية التي 
الت�شجيل من خالل تاليف االزدواج يف حت�شيل  اإجراءات  ت�شتغرقها 

املوافقات خ�شو�شا عند ال�شراء وعند ترخي�س امل�شروع. 

وكانت اإجراءات متلك االأجنبي للعقار يف اململكة ت�شرتط اأن يحتفظ 
به ملدة ثالث �شنوات قبل اأن يحق له بيعه ل�شمان اأن تكون الغاية من 
امتالك العقار لال�شتثمار ال للمتاجرة اأو امل�شاربة وهو حدث خالل 

املا�شية. ال�شنوات 

عدم التوازن بني العر�ص والطلب

من  ال�شنوية  االأردن  حاجة  االإ�شكان  قطاع  م�شتثمري  جمعية  تقدر 
من  اأقل  املا�شي  العام  خالل  منها  اأنتج  وحدة،  اإلف   40 بـ  امل�شاكن 
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ال  باأن  توقعات  و�شط  البناء،  مواد  اأ�شعار  الرتفاع  املطلوب  من   %50
وقف  جراء  �شكنية  وحدة  اإلف   18 احلايل  العام  يف  االإنتاج  يتعدى 
اإىل   ،%10 اإىل  التي ت�شل  الفائدة  اأ�شعار  وارتفاع  البنوك  التمويل من 

جانب �شعف الربامج التمويلية وحمدوديتها. 
 

عاما   30 اإىل  و�شلت  ملدد  العقاري  االإقرا�س  يف  البنوك  تو�شع  فبعد 
اإىل  اأدى  ما  وت�شديدها  اإلغاء عرو�شها  اإىل  املالية  االأزمة  بفعل  عادت 

تراجع الطلب ب�شكل ملحوظ. 

التي  املناطق  يف  خ�شو�شا  كبرية  هزة  اإىل  تعر�شت  كذلك  االأر�شي 
�شابقا،  ذكرنا  كما  املا�شيني  العامني  خالل  حادة  م�شاربات  �شهدت 
وامتناع  احلالية  باالأ�شعار  البيع  من  كبرية  �شريحة  امتناع  و�شط 

امل�شرتين عنها ترقبا النخفا�شات اأكرب. 

بال�شيولة  باالحتفاظ  ال�شراء رغبة  اأو  البيع  وتعك�س حالة اجلمود على 
املتاحة، التي �شتعود اإىل احلركة جمددا مع بوادر انتعا�س القطاع. 

ترقب حلول ال�شيف

ترقب  االأردن  واالأرا�شي يف  بالعقارات  التي متر  الركود  ويرافق حالة 
قبل  من  مو�شمي  ن�شط  بطلب  يرتبط  والذي  ال�شيف  ف�شل  حللول 
االأردنيني العائدين من اخلارج اأو امل�شطافني وامل�شتثمرين وخ�شو�شا 

من دول اخلليج. 

اإىل  الن�شاط  ال�شيفي  املو�شمي  الطلب  يعيد  اأن  العقار  مطورو  وياأمل 
�شعف  يوؤدي  باأن  البع�س  توقعات  رغم  االأردين،  العقاري  القطاع 
االأ�شعار  على  ال�شغط  اإىل  اخلليجيني  اأو  االأردنيني  من  �شواء  الطلب 

يف دورة اأخرى.

يف  العقاري  الن�شاط  اإىل  الزخم  عودة  من  املت�شائم  الطرف  ويقلل 
يف  االأردنيني  العاملني  حتويالت  تراجع  من  خماوف  و�شط   ال�شيف، 
الوظائف  على  الطلب  وتراجع  العاملية  املالية  لالأزمة  نتيجة  اخلارج 

العاملني. وت�شريح  اجلديدة 
اخلليجيني  امل�شتثمرين  من  كثري  منها  عانى  التي  اخل�شائر  اأدت  وقد   
العقاري ب�شكل  اإىل تراجع الرغبة يف اال�شتثمار  بلدانهم باالإ�شافة  يف 
جديد  انخفا�س  وترقب  النفط،  اأ�شعار  وانخفا�س  الثقة  لرتاجع  عام 
يف  تراجع  اإىل  جمتمعة  �شتوؤدي  التمويل  يف  نق�س  يرافقه  لالأ�شعار 
اأنها  رغم  االأردنية  العقارات  �شوب  املوجهة  واال�شتثمارات  االأ�شعار 

ظل  يف  حتى  املا�شية  ال�شنوات  خالل  للقيمة  جيدا  خمزنا  �شكلت 
االأزمات ال�شيا�شية واالأمنية التي مرت على املنطقة. 

     ماذا بعد؟!!

االأزمة  يف  عليه"  و"املجني  "اجلاين"  باأنه  العقار  قطاع  يو�شف 
العاملية، ولذلك يتوقع اأن يجني قطاع العقار ثمار اأي نه�شة اقت�شادية 

. م�شتقبلية
اإىل  التباطوؤ  اإىل  واالزدهار  الرواج  بني  تتابع  االقت�شادية  والدورات 

الركود، لكنها ال بد واأن تعود مرة اأخرى اإىل م�شتويات االنتعا�س.

والكرة االآن يف ملعب مطوري العقار، فبوادر االنتعا�س باتت هي �شمة 
 60 م�شتوى  من  مقرتبة  النفط  اأ�شعار  و�شعود  العاملية،  املال  اأ�شواق 
دوالرا للربميل، يب�شر بفوائ�س نفطية جديدة، �شتقود بدون �شك – اإن 
ا�شتمرت -  اإىل تدفق اال�شتثمارات اخلليجية التي وجدت يف العقارات 

واالأرا�شي يف ال�شنوات املا�شية مالذا لتوظيف ا�شتثماراتها.

عند  االإنتاج  م�شتويات  على  االإبقاء  يحتاج  النه�شة  لهذه  واال�شتعداد 
تقدمي  مع  الكلف،  يف  الرتاجع  وا�شتغالل  االأقل،  على  االأدنى  حدها 
العقارية  الربح على املنتجات  الت�شحيات، عرب تخفي�س هام�س  بع�س 

املا�شية.

اأخبــــــــار العقــــــار
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االأردنية  لدارات  التابعة  ال�شركات  )اإحدى  العقارية  دارات  وقعت 
يتم  االإن�شائية  للمقاوالت  البيت  اأعمدة  موؤ�ش�شة  مع  اتفاقية  القاب�شة( 
املرحلة  من  االأول  للجزء  اخلارجية  واالأعمال  االأبنية  تنفيذ  مبوجبها 

االأوىل من م�شروع ريف عمان.

امل�شروع يف قرية جبه يف جر�س، حيث  توقيع االتفاقية يف موقع  وجرى 
الرئي�س التنفيذي ل�شركة دارات العقارية، د. خالد الوزين، و مدير عام 
موؤ�ش�شة اأعمدة البيت، املهند�س نهاد علي ال�شاحلي.  بح�شور املهند�س 

ثابت الور رئي�س جمل�س اإدارة �شركة دارات االأردنية القاب�شة.

على  العطاء  واإحالة  االتفاقية  " توقيع  اأن   الوزين  قال  التوقيع،  وعقب 
الفنية  الناحية  من  ال�شركة  لتاأهل  نظرًا  جاء   البيت  اأعمدة  موؤ�ش�شة 

واملالية، ولقيامها بتنفيذ م�شاريع م�شابهة يف عدد من مناطق اململكة".

ريف  م�شروع  من  االأوىل  املرحلة  من  االأول  اجلزء  االتفاقية  وتغطي 
عمان، بحيث يحتوى هذا اجلزء على ع�شر مزارع وبيوت ريفية ويحتل 
اأعمال  ما م�شاحته 2000 مرت مربع من امل�شروع، و�شط توقعات باإنهاء 

البناء لهذا اجلزء مع نهاية العام احلايل.

"دارات العقارية تتخذ اجراءات من �شاأنها �شمان  اأن   واأو�شح الوزين 
�شركات  مع  بالتعاقد  م�شبقًا  قمنا  حيث  التنفيذ،  وح�شن  املنتج  جودة 
باإن�شاء  قمنا  كما  والت�شميم،  الهند�شي  ولالإ�شراف  امل�شاريع،  الإدارة 

والتوا�شل  امل�شروع  �شري  ومتابعة  املبيعات  عمليات  الإدارة  دائم  مكتب 
مع املجتمع املحلي، هذا ومت اعتماد اأنظمة توفري الطاقة مثل ا�شتخدام 
الطاقة ال�شم�شية يف كافة البيوت واملرافق و عزل املباين بطريقة توفر 

حوايل 60% من الطاقة امل�شتهلكة."

وعن ن�شبة االجناز يف ريف عمان، اأكد اأن دارات العقارية تلتزم بتطوير 
م�شروع ريف عمان الذي بدئ العمل فيه يف �شهر اأيلول من عام 2008 
�شمن االإطار الزمني املحدد، حيث مت اإجناز كامل اأعمال البنية التحتية 
من طرق و�شبكة ت�شريف مياه االأمطار، و�شبكة املياه الداخلية، وال�شياج 
حول املزارع، كما مت بيع 50% من املرحلة االأوىل من امل�شروع والتي تبلغ 

24 وحدة.

يذكر اأن ريف عمان هو اأحد م�شاريع دارات العقارية ويتم تطويره على 
اأر�س م�شاحتها حوايل 300 دومن، حيث  يقع امل�شروع على بعد حوايل 17 
كيلو مرتًا من �شمال مدينة عمان، يف قرية جبه يف جر�س ويحتوى على 
51 بيتًا ريفيًا باأربعة مناذج هند�شية خمتلفة م�شاحتها ما بني 250-100 

مرتًا مربعًا،  وترتاوح م�شاحة املزارع بني 4-6 دومن تقريبًا.

و�شيتوفر يف امل�شروع خدمات متكاملة: م�شاحات للتنزه، ونادي وملتقى 
ومرافق  ريا�شية  ومرافق  ومطاعم  جتاري  �شوق  على  يحتوى  ترفيهي 
وتن�شيق  واحلرا�شة  ال�شيانة  خدمات  و�شيتوفر  لالأطفال،  ترفيهية 

احلدائق امل�شرتكة، والربط على �شبكة االنرتنت وغريها.

دارات واأعمــــدة البيــــت توقعـــــان 
اتفاقيـــة لتنفيــذ اأبنيـــة ريف عمــان

الوزين: اإجناز كامل 
اأعمال البنية التحتية يف 
امل�سروع وبيع 50% من 

املرحلة الأوىل منه

اأخبــــــــار العقــــــار





ال�ســركات املحليـة توؤكد اأن قطاع العقار ما زال ينب�س 
باحلياة رغم تداعيات الأزمـــة املاليــــــــة العامليـــــــة

59 �سركة وموؤ�س�سة تعر�س 75 م�سروعا يف 
    PropertyLink 09

ملف خا�ص لتغطية فعاليات معر�ص
Property link
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معر�ص Property Linkملف العدد

العقارية  اال�شتثمارات  وموؤمتر  معر�س  يف  وموؤ�ش�شة  �شركة   59 �شاركت 
اأكدت  م�شروعا،   75 نحو  لتعر�س   ،PropertyLink09 الرابع 

خاللها اأن قطاع العقار االأردين ال يزال ينب�س باحلياة.
الوزراء  رئي�س  انتدب  اإذ  ر�شمية،  برعاية  واملعر�س  املوؤمتر  وحظي 
عالء  املهند�س  واالإ�شكان  العامة  االأ�شغال  وزير  الذهبي  نادر  املهند�س 
الذي عقد يف عمان  واملوؤمتر  املعر�س  فعاليات  انطالق  لرعاية  بطاينة 

لل�شنة الرابعة على التوايل.

وبح�شب ال�شركة الراعية، فقد جاءت فعاليات املوؤمتر واملعر�س لتعريف 
امل�شتهلكني واالأطراف االأخرى من م�شتثمرين حمتملني ووكالء عقاريني 

بواقع التطوير العقاري يف االأردن و املنطقة.

وبخالف ال�شنوات املا�شية، فقد اكت�شب املعر�س يف دورته للعام احلايل 
العقار حتديات جمة،  اإذ جاء يف وقت يواجه فيه قطاع  اأهمية خا�شة، 
املوؤ�ش�شات  فاغتنمتها  العاملية،  املالية  االأزمة  تداعيات  عن  جنمت 

وال�شركات امل�شاركة كفر�شة الإثبات وجودها.

59 �سركة وموؤ�س�سة تعر�س 75 م�سروعا يف 
    PropertyLink 09



41

امل�شوؤولني  وكبار  للخرباء  ملتقى  املوؤمتر  �شكل  املعر�س،  مع  وبالتوازي 
والتنفيذيني املعنيني بهذا القطاع احليوي، حيث ا�شتعر�شوا من خالل 
اال�شتثمار  وفر�س  العقار  واقع  اإىل  ومتنوعة  متعددة  نقا�شات  حلقات 

امل�شتقبلي فيه والتحديات التي تواجهه.

واأكد املهند�س البطاينة، اأن املوؤ�شرات احليوية لالقت�شاد االأردين ت�شري 
االقت�شادية  االأزمة  جراء  ج�شيمة  اأ�شرار  من  تعاين  ال  اململكة  اأن  اإىل 
العاملية، فيما ال يزال كبار املطورين االقت�شاديني يرون يف االأردن مق�شدا 
ا�شتثماريا اآمنا يتمتع با�شتقرار �شيا�شي واأمني وت�شريعي  ا�شتطاع جذب 

املليارات لال�شتثمار يف عمان والعقبة والبحر امليت وغريها.

وقال اأن احلكومة ما�شية يف �شن وتطوير القوانني والت�شريعات اجلاذبة 
وجذب  الوطني  باالقت�شاد  الثقة  تعزيز  �شاأنها  من  والتي  لال�شتثمار 

اال�شتثمارات وحفز النمو.

من جهته قال املهند�س عمر املعاين اأمني عمان اإن اأمانة عمان الكربى 
نقل  ت�شتهدف  االأمد  بعيدة  �شمن خطة  التطويرية  امل�شاريع  ما�شية يف 
اإىل امل�شتقبل االأف�شل لتكون يف م�شاف املدن االأجمل والأكرث  العا�شمة 
اإىل ال�شراكات املثمرة  جاذبية وراحة لل�شكن والعمل واال�شتثمار.  ونوه 
العقارية  امل�شاريع  لتنفيذ  املتخ�ش�شة  وال�شركات  املطورين  كبار  مع 

احليوية التي تنفذها االأمانة.

ال�ســـركات املحليــــة توؤكـــــد اأن قطــــاع العقـــــار 
مـــــا زال ينبــــ�س باحليــــــاة

رغـــــم تداعيــــات الأزمـــــة املاليــــة العامليــــــة

املهندس عالء البطاينة/ وزير األشغالاملهندس عمر املعاني/ أمني عمان
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ملف العدد

ملفاهيم  وتبنيها  االأمانة  �شلكته  الذي  النهج  اأن  واأ�شاف   
االأبراج  نحو  اجلديد  كالتوجه  االإن�شاءات،  يف  جديدة 
اأمانة  اإعالن  بعد  مدرو�شة  علمية  منهجية  على  باالعتماد 
عمان عن اخلطة ال�شمولية للعا�شمة قد عمل على موا�شلة 

القطاع لنموه على وترية منا�شبة.

واأ�شار اإىل اأن االأمانة واملوؤ�ش�شات املعنية قد �شعت يف �شوء 
هذا الواقع اإىل و�شع �شورة هذا القطاع املزدهر واملتنامي 
يف اإطارها لكي تت�شح الروؤية اأمام امل�شتهلك وامل�شتثمر واأي 
بالتفاعل  ت�شمح  نافذة واحدة  اآخر مهتم من خالل  طرف 
بني  وما  جهة،  من  واملطور  امل�شتهلك  بني  من  املبا�شر 

املطورين و�شركائهم املحتملني من جهة اأخرى.

املوؤ�شرات  بع�س  با�شتعرا�س  اجلمهور  املعاين  وطماأن 
االإيجابية، وقال اأن اأمانة عمان اأ�شدرت يف ال�شهور القليلة 
املا�شية حوايل 250 موافقة مبداأية ونهائية، لبناء م�شاريع 
تدر�س  اأنها  كما  عمان،  العا�شمة  يف  خمتلفة  ا�شتثمارية 
وعقارية،  ا�شتثمارية  ل�شركات  طلب   100 من  اأكرث  حاليا 

تاأمل يف انهاء معامالتها قريبا. 

اأمانة  تلقت  التي  اال�شثمارية  امل�شاريع  كافة  اأن  اإىل  ونوه 
عمان طلبات ب�شاأنها يف الفرتة االأخرية ترتاوح م�شاحاتها 
بني 10 اآالف مرت مربع، و150 األف مرت مربع، وت�شمل مباين 
متعددة اال�شتخدامات، من املتوقع اقامتها يف املناطق ذات 

الكثافة ال�شكانية العالية.

وا�شافًة لالأن�شطة العمرانية يف ال�شهور االأربعة االوىل من 
العام احلايل، تابع املعاين، مت ا�شدار اأربعة اأالف رخ�شة 
)نهائية(، تغطي ما م�شاحته مليون و�شتمائة و�شبعون األف 
االف  ثالثة  مع  مقارنًة  املرخ�شة،  املناطق  من  مربع  مرت 
ومئة رخ�شة، وما م�شاحته مليون وخم�شمائة وت�شعون األف 

مرت مربع من نف�س الفرتة من العام املا�شي )2008(.  

للت�شميم  بي  �شركة  مدير  بنايوت  اأمين  اأ�شار  جهته  من 
واملعر�س   املوؤمتر   اإن  واملوؤمتر  املعر�س  منظمة  والت�شويق 
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يغطي هذا العام التطورات يف �شناعة التطوير العقاري يف 
االأردن وال�شرق االأو�شط، خ�شو�شا فيما يتعلق باآثار االأزمة 
املالية العاملية، م�شريا اإىل اأن البحث عن الفر�شة املنا�شبة 
وحتديد طريق امل�شتقبل هو التحدي االأكرب اأمام ال�شركات 

العقارية والقطاعات امل�شاندة.

وقال اأن من اجلوانب االإيجابية لالأزمة اأنها اأبرزت نقاط 
القوة يف الالعبني احلقيقيني يف ال�شوق، حيث ا�شتطاعت 
وتثبت جناعة  التحدي  اأن ت�شمد يف وجه  ال�شركات  هذه 
مناذج االأعمال و�شيا�شات اتخاذ القرار واختيار امل�شاريع 

التي تطبقها.

واأ�شار بهاء اأبو حطب، املدير االإقليمي ل�شركة ليميتل�س - 
وتركيا   العربي  امل�شرق  دول  يف  للموؤمتر-  املا�شي  الراعي 
اإىل اأهمية هذا املوؤمتر لعر�س واقع القطاع العقاري وفر�س 
حتديات،  من  يواجهه  وما  حاليا  فيه  املتاحة  اال�شتثمار 
واقع  عن  وا�شح  اإطار  يف  املوؤمتر  يف  امل�شاركني  ولو�شع 
خالل  العقارية  ال�شركات  عدد  زيادة  وان  خا�شة  القطاع 
ال�شنوات القليلة املا�شية قد يوؤثر على جودة امل�شاريع اإذا 
واأ�ش�س مدرو�شة الإطالق مثل تلك  مل تكن هناك �شوابط 

امل�شاريع العقارية.

 وا�شتعر�س �شالح الكيالين،  رئي�س جمل�س مفو�شي هيئة 
املناطق التنموية الدور الذي تلعبه املناطق التنموية اخلا�شة 
يف حفز منو قطاع العقار، كمكون رئي�شي ملثل هذه امل�شاريع 
االقت�شادية  االجتماعية  التنمية  حتقيق  ت�شتهدف  التي 

وحت�شني م�شتوى املعي�شة يف املناطق امل�شتهدفة. 
حكومية  كموؤ�ش�شة  التنموية  املناطق  هيئة  ر�شالة  واأوجز 
يف  التنموية  املناطق  واإدارة  وتنظيم  اإطالق  عن  م�شوؤولة 
االأردن وتنميتها، والتي تتلخ�س يف ا�شتقطاب اال�شتثمارات 
للمملكة  االقت�شادية  القدرة  وتعزيز  املبا�شرة،  االأجنبية 
من خالل حتقيق النمو االقت�شادي يف املناطق التنموية، 

واإيجاد بيئة ا�شتثمارية متطورة لالأن�شطة االقت�شادية.  

باإعالن  ملتزمة  التنموية  املناطق  اأن هيئة  الكيالين  واأكد 
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ملف العدد

2-3 مناطق تنموية جديدة خالل العام احلايل، لت�شاف اإىل مناطقها 
للتطوير  االدارة  دار  وعر�شت  واربد.  واملفرق  معان  يف  م�شبقا  املعلنة 
اىل  العودة  �شعار  حتت  االأندل�شية  الريفية  البيوت  م�شروعها  العقاري 

الريف من خالل جناحها يف املعر�س.

على  اطلعوا  الذين  املعر�س  زوار  قبل  من  كبريا  اإقباال  اجلناح  و�شهد 
اململكة  م�شتوى  رائدا على  تطويريا  الذي ميثل مفهوما  امل�شروع  مناذج 
ال�شمايل  امل�شروع يف مناطق ريف عمان  العربية ، حيث يقام  واملنطقة 
ويحتوي   ، عمان   / الرتويحية  اجلبيهة  مدينة  عن  كم   18 يبعد  والذي 
على عدة ت�شاميم معمارية ومناذج هند�شية لطراز اأندل�شي مب�شاحات 
تبداأ من 70 مرتا مربعا ، وتقام كل منها على م�شاحة تبداأ ب4000 مرت 
مربع باأ�شعار تبداأ من 50 األف دينار للمزرعة مع البيت الريفي االأندل�شي 

الواحد ، يف حني ياأخذ امل�شروع طابع ال�شاحية الريفية امل�شورة املخدومة 
بالكامل .

وقال عماد زاهدة الرئي�س التنفيذي ل�شركة دار االدارة للتطوير العقاري 
" ان م�شروع البيوت الريفية يطرح حال عمليا لال�شتثمار والرتفيه باأقل 
كلفة  ان  حيث  عمان  العا�شمة  من  القريبة  املزارع  المتالك  اال�شعار 
املزرعة والبيت الريفي املقام عليها يف متناول اجلميع ، يف الوقت الذي 
ي�شتطيع فيه القاطنون يف هذه املزارع الو�شول اىل م�شاكنهم يف عمان 

خالل اقل من 30 دقيقة " .

مل  املعر�س  اأن  مرجي  عزت  جمموعة  عام  مدير  مرجي،  با�شل  وراأى 
يحقق االأهداف املطلوبة منه يف تن�شيط �شوق العقار.

وقال اأن احل�شور كان �شعيفا يف املعر�س، كما اأن ال�شركات عر�شت على 
ا�شتحياء م�شاريع معلنة �شابقا، حيث جاءت م�شاركتها لدرء ال�شائعات حول 

توقف م�شاريعها اأو اإرجاء العمل فيها ب�شبب ظروف االأزمة العاملية.
بكثري،  اأكرب  املعر�س  يف  امل�شاركة  كانت  املا�شي  العام  اأن  مرجي  وبني 

املهندس عماد فاخوري/ الرئيس التنفيذي املهندس باسل مرجي/ مجموعة عزت مرجي
لتطوير العقبة
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وموؤمتر  معر�س  من  احلالية  الدورة  اأن  حني  يف  اأكرث،  كان  واحلما�س 
بروبريتي لينك مل تنجح كما كان متوقعا.

وناق�س امل�شاركون يف املوؤمتر عدة موا�شيع رئي�شية متعلقة بقطاع العقار 
يف االأردن واملنطقة.

 " عنوان  حملت  والتي  املوؤمتر  يف  االأوىل  النقا�شية  احللقة  وتناولت 
الأبرز  مراجعة  املالية"  االأ�شواق  انهيار  بعد  التالية  الفر�شة  االأردن- 
امل�شتثمرين، يتحدث فيها كل من وزير  املتاحة من وجهة نظر  الفر�س 
االإ�شغال العامة واالإ�شكان املهند�س عالء البطاينة، والرئي�س التنفيذي 
عمان  مدينة  ومدير  الن�شور،  معن  الدكتور  اال�شتثمار  ت�شجيع  ملوؤ�ش�شة 
مطارنة،و  بالل  ليميتلي�س  يف  امل�شاريع  مدير  و  غرايبة،  عمار  املهند�س 
تعمري  �شركة  يف  واملبيعات  الت�شويق  ل�شوؤون  التنفيذي  الرئي�س  نائب 

االأردنية القاب�شة املهند�س رامي عدوان.

ال�شرق  يف  العقار  الأ�شواق  حتليل  خاللها  فجرى  الثانية  اجلل�شة  اأما 
االأو�شط يف ظل حدوث تباطوؤ يف النمو االقت�شادي وتاأثريه على اأ�شواق 
املنطقة واأف�شل اخلطط الواجب تنفيذها لال�شتثمار يف االأردن ، وحتدث 
فيها كل من وزير ال�شناعة والتجارة املهند�س عامر احلديدي، ورئي�س 
والرئي�س  �شرف،  فار�س  االجتماعي  ال�شمان  يف  اال�شتثمارية  الوحدة 
م�شطفى،  حممد  الدكتور  الفل�شطيني  اال�شتثمار  ل�شندوق  التنفيذي 
الرئي�س  ونائب  كيالين،  عماد  االأردن  معرب  ل�شركة  التنفيذي  والرئي�س 

التنفيذي يف �شركة نوبلز العقارية حممد حبيب.

نظرة  االأردن:  يف  التنموية  املناطق  اإىل  الثالثة  اجلل�شة  وتطرقت 
املناطق  هيئة  يف  اال�شتثمار  �شوؤون  يف  املفو�س  فيها  ويتحدث  م�شتقبلية 
منطقة  تطوير  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س   و  ع�شفور،  �شامر  التنموية 
املفرق التنموية رامي الق�شو�س، والرئي�س التنفيذي ل�شركة تطوير معان 

حممد الرتك.
ال�شناعة  وزير  الوزراء  رئي�س  نائب  حتدث  الرئي�شية  اجلل�شة  ويف 
والتجارة اال�شبق الدكتور حممد احلاليقة عن املحركات اجلديدة التي 
�شتوؤثر اإيجابا على �شوق العقاري واجتاهات ال�شوق العقاري يف منطقة 

ال�شرق االو�شط.

عمان  اأمانة  عن  مو�شوعا  الرابعة  اجلل�شة  تناولت  الثاين،  اليوم  ويف 
عمان،  وادي  وم�شروع  العا�شمة  داخل  والنقل  التنظيم  حول  الكربى، 
االأمانة،  يف  ال�شمويل  املخطط  م�شروع  مدير  �شبحي  �شمري  مب�شاركة 
واملهند�شة  النقل،  ل�شوؤون  االأمني  م�شت�شار  ال�شمادي،  اأمين  والدكتور 

نورهان الكردي، رئي�شة ق�شم اال�شتثمار يف اأمانة عمان.

والفر�س  حرة  كمنطقة  "العقبة  مو�شوع  اخلام�شة  اجلل�شة  وتناولت 
عماد  املهند�س  العقبة  تطوير  �شركة  رئي�س  مب�شاركة  اال�شتثمارية"، 
فاخوري، ومدير عام �شركة �شرايا العقبة �شادي رمزي املجايل، ومدير 
عام �شركة م�شاريع االأردن للتطوير ال�شياحي مازن احلمود، ومدير عام 
�شركة مدائن النور كمال العواملة، ومدير عام �شركة العقبة للم�شاريع 

العقارية املهند�س اأحمد احلاليقة.

و�شهد اليوم االأخري من املوؤمتر عدة جل�شات، تناولت الهند�شة املعمارية 
امل�شتدامة واال�شتثمارات اخل�شراء: هل باالإمكان تداخل عملية حتقيق 
زيادة يف قيمة اأ�شول العقار وحتقيق عوائد مالية مع التطوير التقليدي؟ 
برئا�شة رئي�س امل�شاريع يف �شركة ليمتل�س بالل مطارنة، وجل�شة اأخرى 
عام  مدير  ويراأ�شها  العقار،  م�شاريع  على  املخاطر  تخفيف  كيفية  حول 
�شركة هاينز يف ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا يورجن هري، اإىل جانب 
وما ميكن عمله  العقارية،  االأزمات  املركزي يف  البنك  دور  جل�شة حول 
اإدارة االأ�شول، برئا�شة ال�شريك املوؤ�ش�س يف �شركة  وما يجب جتنبه يف 
التحليل  حول  بجل�شة  املوؤمتر  اختتم  فيما  االأعمال،  حللول  كورنر�شتون 
االإح�شائي لل�شوق العقاري يف االأردن، برئا�شة مدير عام �شركة اأ�شتيكو 

ح�شني ال�شفدي.

وحظي PropertyLink09 ، برعاية مميزة من القطاعيني العام 
واخلا�س، وبالتعاون مع كل من: اأمانة عمان الكربى، وموؤ�ش�شة ت�شجيع 
اال�شتثمار، و�شلطة منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة، وهيئة املناطق 

التنموية، و�شركة تطوير العقبة.

وقد رعى احلدث عدة �شركات ا�شتثمارية وعقارية بارزة متثلت ب�شركة 
اأعلنت هيئة املناطق التنموية ومنطقة  ليمتل�س ، الراعي املا�شي،  فيما 
معان التنموية ومنطقة امللك ح�شني بن طالل التنموية رعايتها للموؤمتر ، 
اإىل جانب رعاية فرعية من اعمار الدولية و اأمانة عمان الكربى. و�شملت 
 Cornerقائمة الرعاة الذهبيني على �شركة تطوير العقبة ، واأ�شتيكو و
Stone Real-Estate ،  اأما الرعاية الف�شية فقد تبنتها  �شركة 
و   ALUTARGET و    Century 21و لالإن�شاءات  دبي 

Lamar Heights.  ي�شار اإىل اأن �شحيفة اأمالك هي ال�شحيفة 
الر�شمية للحدث واإذاعة مزاج املحطة االإذاعية الر�شمية.

 Real و     MA و  اخلليجية   Property World جملة  اأما   
 Estate & Investment Middle East alaqariya
 Middle East و   Hills Advertising و   news
 Jordan و   North Africa Financial Net work
اإعالمي،  ك�شريك  جميعها   دخلت  فقد    Real Estate Guide

فيما كانت ORANGE مزود االنرتنت الر�شمى.
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لقـــــــــــاء العـــــــــدد

�سركـــــة البوتــــا�س العربيــــة
�سرح وطني ذو م�ساهمات اقت�سادية وجمتمعية كبرية

 اأبو حمور:
ح�شتنا يف ال�شوق العاملية

م�شمونة رغم الأزمة القت�شادية

مب�شاهمة  م�شرتك  عربي  م�شروع  اأول  العربية  البوتا�س  �شركة  تعترب 
احلكومة االأردنية وحكومات وموؤ�ش�شات متويلية و�شركات عربية.

قانون  بعامني �شدر  وبعد ذلك  ال�شركة يف عام 1956،  ت�شجيل  وقد مت 
م�شادر  وت�شويق  وت�شنيع  ال�شتغالل  لل�شركة  املمنوح  االمتياز  ت�شديق 

البحر امليت من البوتا�س واالأمالح ملدة مائة عام تنتهي يف عام 2058.

ووفقا لرئي�س جمل�س اإدارة "البوتا�س العربية" الدكتور حممد اأبو حمور، 
فقد بداأ العمل يف عام 1976 با�شتخدام نظام التبخري ال�شم�شي بوا�شطة 
املالحات، فيما متت املبا�شرة يف االإنتاج عام 1983 بطاقة اإنتاجية تبلغ 

1.2 مليون طن �شنويا، يف حني ت�شل اليوم اإىل حوايل 2 مليون طن.

اقت�شادية  جماالت  عدة  يف  العربية  البوتا�س  �شركة  م�شاهمات  وتربز 
وجمتمعية، بح�شب الدكتور اأبو حمور، و�شعت من ال�شركة ك�شرح بارز 

يف االقت�شاد الوطني.

املجتمعي  ال�شعيدين  لالأردن على  ال�شركة  تقدمه  ما  تلخي�س  وميكن 
على  احلر�س  خالل  من  البطالة  مكافحة  يف  واالقت�شادي  التنموي 
اإبقاء العاملني لديها ولدى �شركاتها التابعة، ورفع م�شتواهم املعي�شي، 
وت�شغيل عدد غري قليل من عمال املياومة، اإىل جانب تقدمي التربعات 
النقدية والعينية للمراكز الثقافية والريا�شية واالجتماعية والبلديات 
وال�شناديق  واالحتادات  اجلمعيات  ودعم  الفقر،  جيوب  ومكافحة 
ودعم  الطبيعة  وحماية  البيئة  وق�شايا  اختالفها  على  االجتماعية 

االأن�شطة ال�شبابية واملراأة.

وت�شاهم ال�شركة كذلك بزيادة دخل احلكومة املتمثل اأ�شا�شا يف ن�شيبها 
و�شريبة  التعدين  ور�شوم  ال�شركة،  راأ�شمال  يف  م�شاهمتها  اأرباح  من 
الأر�س  ال�شنوي  واالإيجار  الطرق  على  والر�شوم  املوانئ  ور�شوم  الدخل 
امتياز ال�شركة، باالإ�شافة لتوفري املزيد من العمالت االأجنبية للبلد من 
خالل ت�شدير املنتجات، مما ي�شاهم يف تعزيز م�شتوى االحتياطيات 
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ت�شـــــدير 90% مــن الإنتــــــاج املقـــدر بـ 2 مليـــــــــون طـن �شنـــويـــا
يف  التجاري  العجز  تقليل  يف  وي�شاهم  املركزي  البنك  لدى  االأجنبية 
من  املختلفة  االقت�شادية  االأن�شطة  وتفعيل  دعم  مع  املدفوعات،  ميزان 
خالل �شراء ال�شركة للكثري من احتياجاتها من ال�شوق املحلي يف مناطق 
تواجدها يف غور ال�شايف والعقبة ب�شكل خا�س، ويف باقي مناطق اململكة 

ب�شكل عام.
على  احلفاظ  يف  تتمثل  طموحات  لل�شركة  اأن  حمور  اأبو  الدكتور  ويقول 
وروؤى  خطط  تنفيذ  خالل  من  وتنميتها،  بل  حققتها  التي  املكا�شب 

م�شتقبلية، ال يعرت�شها معوقات تذكر.

وتتطلع ال�شركة للم�شي يف تنفيذ م�شاريع التو�شع لغر�س زيادة الطاقة 
الزيادة،  هذه  لت�شويق  تقليدية  غري  اأ�شواق  عن  والبحث  االنتاجية، 
م�شتوى  لتح�شني  تنظيمها  واإعادة  ال�شركة  هيكلة  عملية  وا�شتكمال 
املزيد  لتحقيق  املتميز  اأدائها  ا�شتمرار  ول�شمان  فيها،  العاملني  معي�شة 
من االجنازات، وتطوير االأمور املتعلقة بال�شالمة العامة من خالل و�شع 
واإعادة  االأداء،  كفاءة  زيادة  بهدف  للعاملني  والتدريب  التوعية  برامج 
وحتقيق  املايل  ال�شركة  مركز  تدعيم  جلهة  ال�شركة  ا�شتثمارات  هيكلة 
اإيرادات اإ�شافية لل�شركة، وتطبيق قواعد حوكمة ال�شركات بهدف تنظيم 
العالقات بني االأطراف املعنية وحتديد احلقوق والواجبات وامل�شوؤوليات 
فيما بينها، واتخاذ اخلطوات الكفيلة بتحقيق الرقابة الداخلية حر�شا 

على اأ�شول ال�شركة وتر�شيدا للنفقات.

وقد واجهت ال�شركة بع�س امل�شكالت – يوؤكد اأبو حمور – اأنها ال تتعلق 
التي  ال�شركات  بع�س  راأ�شمال  يف  ا�شتثماراتها  يف  بل  ن�شاطها  بجوهر 
ثبت عدم جدواها الحقا، يف حني تعمل ال�شركة على اإعادة هيكلة بع�س 

ا�شتثماراتها جلهة تدعيم مركزها املايل وحتقيق اإيرادات اإ�شافية.

من  العربية  البوتا�س  �شركة  تعترب  حيث  ال�شركة،  اإنتاج  على  وعودة 
مع  والتعاون  وبالتن�شيق  البوتا�س،  ملادة  املنتجة  التعدينية  ال�شركات 
املنتجني العامليني امل�شيطرين على اأ�شعار هذه املادة وعلى ت�شويقها فاإن 
ح�شة ال�شركة يف ال�شوق م�شمونة، اإذ تبلغ حوايل 2 مليون طن �شنويا من 

كمية االإنتاج العاملي والبالغة حوايل 55 مليون طن �شنويا.

عاملية  اأ�شواق  يف  ال�شركة  منتجات  ت�شويق  يتم  اأنه  حمور  اأبو  ويقول 
تقليدية ترتبط مع ال�شركة بعقود، ومن اأهم هذه االأ�شواق ال�شني والهند 
وماليزيا، يف حني متثل الكميات امل�شّوقة حمليا حوايل 10% من اإجمايل 

الكميات امل�شوقة.

وال يرى رئي�س جمل�س اإدارة �شركة البوتا�س العربية اأية انعكا�شات �شلبية 
تذكر على ال�شركة، عازيا ذلك اإىل اأن ح�شة ال�شركة من ال�شوق العاملي 
لبيع مادة البوتا�س تكاد تكون ثابتة، ومتثل ما ن�شبته 4%، وتباع باأ�شعار 
لغر�س  املادة  هذه  منتجي  بني  امل�شتمر  التن�شيق  العتبارات  جمزية 
مع  موقعة  االأجل  طويلة  عقود  لوجود  ونظرا  اأ�شعارها  على  احلفاظ 

امل�شتوردين الرئي�شيني لهذه املادة.

ويف الوقت ذاته، يوؤكد اأبو حمور اأهمية التن�شيق بني احلكومات العربية، 
للوقوف يف وجه االأزمة االقت�شادية العاملية.

ويو�شح اأن القمة االقت�شادية العربية التي عقدت يف الكويت مطلع العام 
احلايل، كانت اأول قمة اقت�شادية عربية على م�شتوى القادة والروؤ�شاء 
العرب، والتي �شكلت حتديا للح�شور نظرا لتزامن انعقادها مع االأزمة 
االقت�شادية العاملية يف ظل انخفا�س اأ�شعار النفط، واخل�شائر الفادحة 

لبع�س املوؤ�ش�شات والبنوك العاملية.

كما �شكلت القمة فر�س يف الوقت ذاته الإيجاد حلول للتخفيف من اآثار 
�شندوق  مع  والتن�شيق  التعاون  الدويل، من خالل  ال�شعيد  على  االأزمة 

النقد الدويل والبنك الدويل، واملوؤ�ش�شات الدولية املعنية.

على �شرورة  للرتكيز  فر�شة  القمة  �شكلت  فقد  العربي،  ال�شعيد  وعلى 
العربي  والعمل  العربية  العالقات  اآفاق  تقوية  اأجل  من  اجلهود  ت�شافر 
امل�شرتك وال�شري بخطوات جدّية نحو حتقيق التكامل االقت�شادي العربي 
من خالل اإن�شاء ال�شوق العربية امل�شرتكة واالحتاد اجلمركي والعمل على 
زيادة م�شتوى التجارة البينية بني الدول العربية وغري ذلك من الق�شايا 

املبنية على امل�شالح امل�شرتكة لهذه الدول.

وي�شري اأبو حمور اإىل اإطالق م�شّمى "قمة املواطن العربي" على القمة، 
بهدف ا�شتك�شاف اإمكانية ا�شتغالل موؤمتر القمة الآثار االأزمة االقت�شادية 
الدول  يف  لال�شتثمار  العربية  االأموال  روؤو�س  جذب  خالل  من  العاملية 
عربية  �شنادق  واإن�شاء  م�شرتكة  عربية  م�شاريع  يف  وتوظيفها  العربية 
ملكافحة الفقر والبطالة، ومبا ي�شب اأخريا يف م�شلحة املواطن العربي 
االجتماعية  واالأبعاد  واملعي�شية  احلياتية  اأو�شاعه  على  اإيجابا  وتنعك�س 

املتمثلة بحرية انتقال العمالة العربية بني الدول العربية.
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لقـــــــــــاء العـــــــــدد

العقبة القت�سادية اخلا�سة .. 
املق�ســـد ال�سياحــي وال�ستثمـــاري العاملــي

اأبو غيـــدا: البيئــة ال�ستثـمـارية املنــــاف�ســة 
جذبت روؤو�س الأموال يف خمتلف القطاعات

 2001 العام  يف  تاأ�ش�شت  التي  و  اخلا�شة  االقت�شادية  العقبة  منطقة  تعد 
مق�شدا ا�شتثماريا و�شياحيا عامليا حقق االرتقاء بامل�شتوى املعي�شي واالزدهار 

والرفاهية للمجتمع �شمن اإطار من التنمية امل�شتدامة وال�شاملة. 

وها هي املنطقة، بح�شب رئي�س جمل�س مفو�شيها املهند�س ح�شني اأبو غيدا، 
ت�شم اأكرث من 50 م�شروعا ا�شتثماريًا، يف 9 قطاعات حيوية، جاءت بف�شل 
لـ  حديثه  يف  ي�شتعر�شها  والتي  املنطقة،  يف  املناف�شة  اال�شتثمارية  البيئة 

"الن�شامى".
ويبداأ املهند�س اأبو غيدا بالقول اأن منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة تعترب 
التنموية،  ال�شيا�شات  من  العديد  بف�شل  والرتفيه،  لالأعمال  عامليا  مركزا 
التي خلقت البيئة اال�شتثمارية املناف�شة، وجذبت العديد من امل�شتثمرين يف 

خمتلف القطاعات.
الفر�س  من  العديد  تقدم  اخلا�شة  االقت�شادية  العقبة  منطقة  اأن  ويقول 

من  ومعفاة  ال�شرائب  خمف�شة  منطقة  لكونها  للم�شتثمرين  الذهبية 
اجلمارك، لتفر�س نف�شها على خارطة اال�شتثمار العاملية، ووجهة لل�شياح من 

خمتلف اأ�شقاع االأر�س.
 وي�شيف اأن �شلطة منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة تتطلع للو�شول باملنطقة 
اإىل م�شتوى متطور على ال�شعيد الوطني واالإقليمي و العاملي وذلك من خالل 
التميز باخلدمات املقدمة ومن خالل جاهزية البنى التحتية مما �شي�شاهم 
على جذب وتنفيذ اال�شتثمارات املتنوعة ودفع عجلة االقت�شاد الوطني،حيث 
 )2020-2001( املدى  ة  بعيد  اإ�شرتاتيجية  خطة  باعتماد  ال�شلطة  بادرت 

تغطي كافة الن�شاطات التنموية يف املنطقة.

وي�شتعر�س اأبو غيدا جملة القوانني واالأنظمة التي اأجنزتها احلكومة، والتي 
�شلطة  قانون  واأولها  االقت�شادية اخلا�شة،  العقبة  العمل يف منطقة  حتكم 
الدخول  تاأ�شرية  ونظام  وتعديالته،  اخلا�شة  االقت�شادية  العقبة  منطقة 
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اأكرث من 50 م�سروعاً ا�ستثمارياً يف 9 قطاعات متنوعة
والعمل واالإقامة يف منطقة العقبة االإقت�شادية اخلا�شة، ونظام اجلمارك يف 

منطقة العقبة االإقت�شادية اخلا�شة، ونظام متنزه العقبة البحري.

وي�شيف اأن القائمة ت�شمل كذلك نظام تنظيم ح�شابات املوؤ�ش�شة امل�شجلة 
وبياناتها املالية يف منطقة العقبة االإقت�شادية اخلا�شة ، ونظام تطوير واإدارة 
منطقة العقبة االإقت�شادية اخلا�شة، ونظام حماية البيئة يف منطقة العقبة 

االإقت�شادية اخلا�شة، ونظام تنمية منطقة وادي رم.

منطقة  ل�شلطة  املايل  النظام  كذلك  ت�شمل  باأنها  االأنظمة  تف�شيل  ويتابع 
يف  ترخي�شها  و  املوؤ�ش�شات  ت�شجيل  ونظام  اخلا�شة،  االإقت�شادية  العقبة 
منطقة العقبة االإقت�شادية اخلا�شة، ونظام �شريبة الدخل ملنطقة العقبة 
االإقت�شادية اخلا�شة، ونظام �شريبة مبيعات ال�شلع و اخلدمات يف منطقة 
العقبة االإقت�شادية اخلا�شة، ونظام تنظيم البيئة االإ�شتثمارية و تطويرها 
يف  تاأجريها  و  االأرا�شي  بيع  ونظام  اخلا�شة،  االإقت�شادية  العقبة  ملنطقة 
ل�شلطة  االأ�شغال  و  اللوازم  ونظام  اخلا�شة،  االإقت�شادية  العقبة  منطقة 
منطقة العقبة االإقت�شادية اخلا�شة، ونظام التنظيم االإداري ل�شلطة منطقة 
العقبة االإقت�شادية اخلا�شة، ونظام التنظيم و ترخي�س االإعمار يف منطقة 
العقبة االقت�شادية اخلا�شة، ونظام االإدخال املوؤقت للمركبات ملنطقة العقبة 
اإجراءات  حتديد   )75( رقم  تعليمات  جانب   اإىل  اخلا�شة،  االقت�شادية 

ترخي�س االأعمار و اأذونات االأ�شغال .

ويقول رئي�س �شلطة منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة اأن جملة القوانني 
واالأنظمة �شاهمت اإىل حد كبري يف و�شع االإطار القانوين للعمل، و�شياغة 
البيئة القانونية لال�شتثمار يف املنطقة، مما �شاهم بو�شع "العقبة" يف مقدمة 

قائمة ا�شتثمارات ال�شركات املحلية والعاملية.

وعن اال�شتثمارات يف منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة، يو�شح املهند�س 
الذهبي اأنها تق�شم اإىل ت�شعة قطاعات، هي امل�شاريع التجارية، والتعليمية 
)التخزينية(،  واللوج�شتية  والعقارية  وال�شناعية  وال�شحية  وال�شياحية 

وم�شاريع النقل )اخلدماتية( والتطويرية.

بارك  واآيلة  )�شكوك(،  مول  افينيو  كري�شتال  التجارية،  امل�شاريع  وت�شمل 
بالزا، والعقبة مول، وم�شروع منطقة املعار�س ، ودرمي مول، ومركز ال�شويخ 

التجاري، وم�شروع بوابة العقبة، وال�شيفوي، وال�شوق املركزي.

اإيالء االهتمام لهذا  اأن النه�شة التي �شهدتها املنطقة تطلبت  وي�شري اإىل 
النوع من امل�شاريع، لتقدمي خدمات عالية امل�شتوى ل�شاكني املنطقة وزوارها 

على حد �شواء.

ويو�شح اأن امل�شاريع التعليمية تتمثل يف اأكادميية الطريان امللكية االأردنية، 
املدار�س  وم�شروع  للطريان،  اآيلة  واأكادميية  الدولية،  العقبة  ومدر�شة 

االأمريكية، وم�شروع مدار�س االحتاد.

بامل�شتثمرين يف  االأردن متطّور، مما حدا  التعليم يف  اأن قطاع  اإىل  ويلفت 
العقبة  منطقة  اال�شتثمار يف  حلقات جناحه عرب  اكمال  اإىل  القطاع  هذا 

االقت�شادية اخلا�شة.

وحتظى امل�شاريع ال�شياحية، بح�شب املهند�س اأبو غيدا، باالهتمام االأكرب من 
امل�شتثمرين، للتمازج الكبري بني حتويل مدينة العقبة اإىل منطقة اقت�شادية 

خا�شة، وواقع املدينة ال�شياحي املتميز لها.

الدولية  املعرب  و�شركة  العقبة،  واحات  م�شروع  ال�شياحية،  امل�شاريع  وت�شم 
وم�شروع   ، ال�شياحي  باي  تاال  وم�شروع  احلايل(،  امليناء  منطقة  )تطوير 
العقبة،  انرتكونتيننتال  وفندق  االأحمر،  البحر  منتجع  وم�شروع   ، الق�شبة 
 ، تاال  ه�شاب  وم�شروع  دومينا،  وفندق  العقبة،   / اإن  الهوليدي  وفندق 
كيمبن�شكي،  وفندق  اآيال،  وم�شروع   ، ال�شكني  للتطوير  اليمنية  ومرتفعات 

و�شرايا العقبة .

�شحية  مل�شاريع  اخلا�شة  االقت�شادية  العقبة  منطقة  احت�شان  اإىل  وي�شري 
الع�شكري،  هيا  االأمرية  وم�شت�شفى  اجلديد،  اال�شالمي  امل�شت�شفى  ت�شمل 
وخمتربات العقبة الدولية )بن حيان(، التي �شاهمت مبجملها يف حت�شني 

البيئة ال�شحية يف املنطقة.

ويبني اأن القطاع االآخر الذي ا�شتقطب امل�شتثمرين كان القطاع ال�شناعي، 
ل�شناعة  البحر  و�شركة  الدولية  ال�شناعية  العقبة  مدينة  بوجود  واملتمثل 
املزايا  كل  ا�شتغالل  باب  من  ياأتي  التنويع  هذا  اأن  اإىل  الفتا  االأخ�شاب، 
املوجودة يف املنطقة، �شواء من �شبكة موا�شالت جيدة اأو كونها امليناء الوحيد 

يف االأردن.

اخلا�شة"  "العقبة  يف  العقارية  امل�شاريع  غيدا  اأبو  املهند�س  وي�شتعر�س 
هيلز  مان�شيون  وم�شروع  )راية(،  ال�شاطئية  البيوت  م�شروع  ت�شمل  والتي 

Mansion Hills، و�شيدونيا.

ويوؤكد اأن وجود امل�شاريع العقارية حيوي الرتباط النه�شة االقت�شادية يف اأي 
مكان يف العامل بالنمو يف قطاع العقار.

امل�شاريع  اأن  اإىل  االقت�شادية اخلا�شة  العقبة  �شلطة منطقة  رئي�س  وي�شري 
البيئة  كون  امل�شتثمرين،  باهتمام  كذلك  حتظى  والتخزينية  اللوج�شتية 
اال�شتثمارية مالئمة جدا يف املنطقة ل�شالح اإن�شاء هذا النوع من امل�شاريع، 
التجمع  و�شركة  و�شلفوكيم،   ،ALV اللوج�شتية  العقبة  قرية  ت�شمل  والتي 
الوطني للتجارة، و�شركة العقبة للم�شاريع الوطنية العقارية، و�شركة ميناء 

العقبة للخدمات البحرية، وميناء العقبة للحاويات، واأجيليتي .

وت�شم املنطقة كذلك، بح�شب املهند�س اأبو غيدا م�شاريع نقل / خدماتية، 
ت�شمل م�شروع الطريق ال�شاحلي / العقبة، ومبنى ال�شحن اجلوي، والبّداد 
والتي  ال�شاحنات،  �شاحات  وتنظيم  للطريان،  واالأردنية  اجلوية،  للمالحة 

ا�شتفادت من موقع العقبة كلحقة و�شل بني االأردن والعامل.

ويو�شح اأن �شلطة منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة مل تغفل اأهمية اجلانب 
التطويري يف امل�شاريع اال�شتثمارية، لت�شم قائمة امل�شاريع التطويرية م�شروع 
تطوير �شارع احلمامات التون�شية، وم�شروع الدرب، وم�شروع متنزه العقبة 

البحري، وم�شروع تطوير حي الكرامة.
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ا�شت
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بقلــم: ح�شيـن ن�شـوان

يعرب رجال االأعمال واملوؤ�ش�شات املالية واالقت�شادية عن روؤية جديدة يف 
خدمة املجتمع من خالل تاأ�شي�س الهيئات الثقافية، التي ت�شعى اإىل دعم 

فكرة التنوير يف الوطن العربي.

وينطلق مثل هذا الن�شاط من وعي يقوم على اأن اأركان الرقي االقت�شادي 
ال ميكن اأن تنه�س مبعزل عن  التحوالت االجتماعية، وهي نظرية جتد 
قبوال لدى خرباء االقت�شاد والتنمية الذين يقرون اأن التنمية تتجادل يف 

حزمة واحدة يرتابط فيها االقت�شادي بالثقايف مع االجتماعي.

ويرى خرباء التنمية اأن مثل هذه املوؤ�ش�شات وان بدا اأنها تقوم على اأ�شا�س 
اخلدمة املجانية، اإال اأنها ذات مردود كبري، �شواء اأكان ذلك من خالل 
اإبداعي  �شرط  من  توفره  مما  اأو   ، العاملة  لالأيدي  الت�شغيلية  قدراتها 
املجتمع  على  باملنفعة  تعود  التي  والدرا�شات  البحوث  وتقدمي  لالبتكار، 

واملوؤ�ش�شات نف�شها.

ويقول اخلرباء: اأن هذه االأفكار واالبتكارات ميكن اأن متثل عائدات مالية 
واقت�شادية، وان ما توفره املوؤ�ش�شات من مكتبات وبرامج وندوات، تغذي 
تن�شيط االأفكار والعقل واالإن�شان الذي يعد اأهم اأدوات التطور واأ�شاليبها، 

وهدفها.

العقود  يف  واملالية  االقت�شادية  املوؤ�ش�شات  عن  توالدت  فقد  هنا  ومن 
االت�شاالت  دور  وات�شاع  العوملة،  مفهوم  انت�شار  مع  االأخرية، وخ�شو�شا 

وثورة املعلومات  الكثري من الهيئات واملوؤ�ش�شات الثقافية.

ففي االأردن برزت موؤ�ش�شة عبد احلميد �شومان، ودارة الفنون"موؤ�ش�شة 
خالد �شومان"، البنك االأهلي، بنك القاهرة عمان، وهو التفات يت�شل 
االقت�شادية  باملوؤ�ش�شات  املنوطة  التنموية  وامل�شوؤولية  االجتماعي  بالدور 
للم�شاهمة يف تطور املجتمع، وهو اأمر كانت اأوروبا قد انتبهت اإليه منذ 

ع�شرات العقود، وا�شهم يف خلق حالة من التوازن االجتماعي.

ويف الكويت ظهرت موؤ�ش�شة �شعود البابطني، ويف دبي موؤ�ش�شة العوي�س، 
ويراأ�س  بريوت،  يف  براجمها  عن  اأعلنت  التي  العربي  الفكر  وموؤ�ش�شة 

جمل�س اإدارتها االأمري خالد الفي�شل.

ووفرت مثل هذه املوؤ�ش�شات الكثري من البنى التحتية لالأن�شطة الثقافية 
اإ�شدار  عن  ف�شال  ال�شينمائي،  العر�س  ودور  املكتبات،  ومنها  والفنية، 

لدعم  اجلوائز  من  العديد  ور�شدت  والدوريات،  والكتب  املعاجم 
احلركة االإبداعية، وتن�شيطها واالرتقاء بها.

جائزة  اأبرزها:  ومن  اجلوائز  من  عددا  �شومان  موؤ�ش�شة  وخ�ش�شت 
االأردنية،   الثانوية  و  االأ�شا�شية  املدار�س  يف  العلوم  معلمي  القد�س،  
جائزة للباحثني العرب ال�شبان، والرتجمة، واأدب االأطفال  التي تبلغ 

قيمتها مئات االآالف من الدنانري.

واملواد  الكتب  من  املقتنيات  عدد  على  �شومان  مكتبة  وحتتوى 
ال�شمعب�شرية واالإلكرتونية ما يزيد على118000  مادة، وما يزيد على 

ع�شرة اآالف جملد تخدم الطلبة والباحثني.

وقد  واملو�شيقى،  الب�شرية،  بالفنون  تعنى  الفنون  دارة  فان  وباملقابل 
نظمت العديد منها، وتبلغ مقتنياتها من االأعمال الفنية نحو 3 مليون، 
واإذا ما اأ�شيفت اإليها مقتنيات البنك العربي ف�شت�شل اإىل 8 ماليني 
ع�شرات  االأهلي  للبنك  الثقافية  الدائرة  اأ�شدرت  بينما  اأردين،  دينار 
املجلدات، وي�شتعد البنك االأردين الكويتي الفتتاح اجلالريي اخلا�س 

بالفنون الت�شكيلية.
اأما  موؤ�ش�شة جائزة البابطني لالإبداع ال�شعري التي مت  اإ�شهارها العام 
فهي  البابطني،  �شعود  العزيز  عبد  من  مببادرة  القاهرة  يف   1989
موؤ�ش�شة ثقافية خا�شة غري ربحية تعنى بال�شعر، ومتنح جوائز تبلغ يف 

جمموعها نحو 120 األف دوالر اأمريكي.
من  لعدد  جوائز  الثقافية  العوي�س  علي  بن  �شلطان  موؤ�ش�شة  ومتنح 
من  حقل  لكل  اجلائزة  قيمة  وتبلغ  متنوعة،  حقول  يف  املبدعني 
حقولها 120 األف دوالر اأمريكي، ويبلغ جمموعها نحو 600 األف دوالر 

امريكي..
والبحث  للثقافة  دعم  من  املالية  والهيئات   ، املوؤ�ش�شات  تقدمه  ما  اإن 
ي�شهم يف  انه  اإال  ومبا�شرة،  عيانا،  نتائجه  تظهر  ال  كان  وان  العلمي، 

تعزيز التنمية ال�شاملة التي تعود على اجلميع بالنفع.

huna58@yahoo.com

موؤ�ش�شات املال والقت�شاد 
مهد التنوير الثقايف

وجهــــة نظـــر
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العلوم والتكنولوجيا

م�سروع دعم مبادرات وا�سرتاتيجيات البحث والتطوير
التكنولوجي والإبداع )SRTD(.. عام ون�سف من الإجناز

يهدف م�شروع دعم مبادرات وا�شرتاتيجيات البحث والتطوير التكنولوجي 
خالل  من  االأردنية  والتكنولوجية  العلمية  القدرات  تعزيز  اإىل  واالإبداع 
رفد ن�شاطات البحث واالإبداع وتوجيهها نحو احتياجات القطاع اخلا�س 

وت�شريع دمج االأردن �شمن نطاق البحوث االأوروبية. 
وبتمويل يبلغ حجمه 4 ماليني يورو من قبل االحتاد االأوروبي، فقد بداأ 
بح�شب  ليعمل   ،2007 اأول  ت�شرين  يف  امل�شروع  هذا  تنفيذ  على  العمل 
مديرة وحدة ادارة امل�شروع الدكتورة رغدة زيد الكيالين، على ت�شريع 
بني  الت�شبيك  خالل  من  االأوروبية  البحوث  نطاق  �شمن  االأردن  دمج 
املجتمع  وربط  االأوروبيني  الباحثني  من  ونظرائهم  االأردنيني  الباحثني 

البحث  نتائج  ت�شويق  جتيري/  يف  وامل�شاهمة  ال�شناعة  بقطاع  البحثي 
والتطوير.

لتطوير  االأردنية  واملوؤ�ش�شة  والتكنولوجيا  للعلوم  االأعلى  املجل�س  ميول 
املجل�س  ي�شهم  حيث  امل�شروع،  فعاليات  بع�س  االقت�شادية  امل�شاريع 
املوؤ�ش�شة  ت�شهم  بينما  والتطوير،  البحث  م�شروعات  دعم  يف  االأعلى 
االأردنية لتطوير امل�شاريع االقت�شادية يف دعم متويل راأ�شمال االبتدائي 

لرواد االأعمال.
ي�شاند فريق وحدة اإدارة امل�شروع يف تنفيذ فعالياته جمموعة من اخلرباء 

االأوروبيني ، 

مديرة امل�سروع د. رغدة زيد الكيالين: الربنامج ي�ساهم 
يف ت�سريع دمج الأردن �سمن نطاق البحوث الأوروبية
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م�سروع دعم مبادرات وا�سرتاتيجيات البحث والتطوير
التكنولوجي والإبداع )SRTD(.. عام ون�سف من الإجناز

امل�شروع يف  ادارة  وحدة  فريق  قدرات  وتعزيز  بناء  دورهم يف  ويكمن 
العديد من االأمور الفنية باال�شافة اىل االأمور االدارية واللوج�شتية.

وبعد عام ون�شف من بدء املرحلة التنفيذية للم�شروع، تو�شح مديرته 
يوا�شل  اأن  على  امل�شتهدفة،  اخلطة  �شمن  نقاط  عدة  اإجناز  مت  اأنه 

امل�شروع عمله بنف�س الوترية التي بداأ فيها قبل عام ون�شف.
االأوروبيني  الباحثني  بتوعية  امل�شروع  �شاهم  اأعماله،  انطالق  ومنذ 
والتطوير  بالبحث  املعنية  االأوروبي  االإحتاد  من  املدعومة  بالربامج 
لتقدمي  املنا�شب  االأوروبي  ال�شريك  اإيجاد  يف  وم�شاعدتهم  واالإبداع 
مقرتحات م�شروعات م�شرتكة، وتدريب �شباط االإرتباط يف اجلامعات 
واملراكز البحثية على كيفية كتابة مقرتحات امل�شروعات �شمن برنامج 
العمل االإطاري ال�شابع )FP7( الذي يعد االأداة االأ�شا�شية لدعم البحث 
والتطوير واالإبداع يف اأوروبا. والذي تبلغ موازنتة 53 بليون يورو. هذا 
وقد اأن�شاأ امل�شروع 42 نقطة معلوماتية يف اجلامعات واملراكز البحثية 
ومت انتقاء �شباط ارتباط وفق معايري حمددة للعمل كحلقة و�شل بني 

وحدة اإدارة امل�شروع والباحثني يف اجلامعات واملراكز البحثية.

تدريب  على   SRTD م�شروع  يعمل 
بدورهم  ليقوموا  االرتباط  �شباط 
يف  العاملني  الباحثني  بتدريب 
بالذكر  اجلدير  ومن  موؤ�ش�شاتهم، 
الدورات  من  العديد  عقد  مت  قد  اأنه 
مقرتحات  بكتابة  املتعلقة  التدريبية 
امل�شروعات واالأمور املالية والتعاقدية 

اخلا�شة بها.
النقاط  بتزويد  كذلك  امل�شروع  قام 
باأجهزة كمبيوتر ون�شرات  املعلوماتية 
من  املدعومة  بالربامج  توعوية 

االإحتاد االأوروبي.
تهيئة  اإىل   SRTD م�شروع  ي�شعى   
من  االأعمال  لرواد  املنا�شب  املناخ 

وتوعية  االأعمال  حا�شنات  اإدارة  على  العاملني  قدرات  بناء  خالل 
التنمية  عجلة  دفع  يف  واأهميته  االإبداع  مبفهوم  االأردين  املجتمع 
لتطوير  االأعمال  حا�شنات  اإىل  التوجه  اإىل  وت�شجيعهم  امل�شتدامة 
اأفكارهم واخلروج باأعمال تخدم املجتمع املحلي. كما تطرق امل�شروع 
خطط  اإعداد  على  تدريبهم  خالل  من  املحت�شنني  قدرات  بناء  اإىل 
للم�شاركة  واإتاحة فر�س لهم  ال�شوق املحلي  العمل ودرا�شة احتياجات 

يف موؤمترات دولية لرتويج اأعمالهم. 

مت اإن�شاء حا�شنتي اأعمال جديدتني بقيمة 170000 يورو و�شمهما اىل 
�شبكة حا�شنات االأعمال االأردنية وهما: حا�شنة اأعمال ملتقى �شيدات 

للمبدعات  اخلدمات  تقدمي  على  هذه  االأردن.وتركز  واملهن  االأعمال 
من الن�شاء فقط، وحا�شنة اأعمال مدينة احل�شني بن عبداهلل الثاين 
االأعمال  احت�شان  على  احلا�شنة  هذه  وتركز  الكرك  يف  ال�شناعية 
املتخ�ش�شة يف جمال ال�شياحة وا�شتخدامات ودرا�شات اأمالح ومعادن 

البحر امليت.
وقد نظمت وحدة ادارة امل�شروع العديد من حمالت التوعية وقدمت 
ونظمت  واخلا�شة  العامة  اجلامعات  يف  بامل�شروع  للتعريف  عرو�س 

كذلك عددًا من ور�س العمل املتخ�ش�شة.
اأما الن�شاطات التي متت امل�شاركة بها – بح�شب الدكتورة زيد الكيالين 
- املهرجان التكنولوجي الوطني االأول 2008 ، وور�شة توعية حول دور 
ال�شغرية  واملوؤ�ش�شات  الوطني  االقت�شاد  دعم  يف  االإبداع  حا�شنات 
احل�شن  مدينة  يف  االأردين  االإبداع  مركز  بتنظيمها  قام  واملتو�شطة 
ال�شناعية، ومنتدى االأعمال البولندي االأردين اخلام�س، ور�شة عمل 
بعنوان " �شياغة براءات االخرتاع" واالأ�شبوع العلمي االأردين الرابع 

ع�شر والذي تقوم مدينة احل�شن العلمية بتنظيمه �شنويا. 
ومن اأبرز ن�شاطات امل�شروع  تقدمي 30 
رواد  لت�شجيع  ابتدائي  راأ�شمال  منحة 
االأعمال واملبدعني لتاأ�شي�س اأعمال يف 
حا�شنات االأعمال املختلفة يف االأردن 
اىل   5000 منها  كل  مقدار  يرتاوح 
ا�شتلمت  وقد  اأردين،  دينار   15000
مواعيد،  خم�شة  مدار  على  الطلبات 
كان اخرها �شهر 2009/3 وبلغ جممل 
مقرتحات   104 املقدمة  املقرتحات 
معايري  على  بناء  تقيمها  مت  وقد 
احلائزين  احت�شان  ليتم  حمددة 
االأعمال  حا�شنات  يف  املنح  هذه  على 

املختلفة.
اأن  الكيالين  زيد  الدكتورة  وتوؤكد 
منحة   30 كذلك  يقدم  امل�شروع 
مل�شروعات البحث والتطوير يرتاوح مقدار كل منها  5000 اىل 15000 
دينار اأردين ، حيث بلغ جممل املقرتحات املقدمة 142  وقد مت تقييمها 
من قبل جلنة علمية متخ�ش�شة. ومن اجلدير ذكره اأنه قد مت االعالن 
عن ح�شول 23 باحثًا على هذه املنح يف حفل تكرمي خا�س مت عقده 
العايل  التعليم  يف فندق كمبن�شكي / عمان حتت رعاية معايل وزير 
وبح�شور �شفري املفو�شية االأوروبية ال�شيد باتريك رينولد واأمني عام 
والباحثني  امل�شوؤولني  من  وعدد  والتكنولوجيا  للعلوم  االأعلى  املجل�س 
بحثية عديده  �شملت جماالت  الفائزة  امل�شاريع  اأن  ويذكر  االأردنيني. 
والغذاء،  الزراعة  النانوتكنولوجي،  ال�شحة،  البيئة،  الطاقة،  منها: 

تكنولوجيا االت�شاالت واملعلومات وغريها. 

تقدمي 30 منحة لدعم 
م�سروعات البحث 

والتطوير و30 منحة 
لت�سجيع رواد الأعمال 
واملبدعني مقدار كل 
منهما 15 األف دينار



54

العلوم والتكنولوجيا

املركز الوطني لبحوث الطاقة.. 
ذراع بحثي للمجل�ص الأعلى للعلوم والتكنولوجيا

الكباريتي: تقدمي خدمات وتنفيذ م�ساريع لتح�سني ا�ستخدامات الطاقة وفعاليتها

باأعمال  القيام  مب�شوؤولية  لينه�س  الطاقة  لبحوث  الوطني  املركز  اإن�شاء  جاء 
البحث العلمي والتطوير وكذلك رفع كفاءة ا�شتخدام الطاقة واإدارتها والتي 
البيئة من  وحماية  الوطني،  االقت�شاد  الكلفة على  تقليل  اإىل  توؤدي مبجملها 
الوطني  واالأمن  الذاتي  االكتفاء  اإىل  للو�شول  الطاقة  م�شادر  وتنويع  التلوث 

من م�شادر الطاقة.

يف حديث لـ "الن�شامى" يتناول رئي�س املركز الوطني لبحوث الطاقة املهند�س 
مالك الكباريتي، واقع املركز ون�شاطاته.

احد  يعترب  – الذي  الطاقة  لبحوث  الوطني  املركز  روؤية  اأن  الكباريتي  يقول 
االعلى  للمجل�س  التابعة  املتخ�ش�شة  والتكنولوجي  العلمي  البحث  مراكز 
املحلي  امل�شتويني  على  مركز مميز  اإن�شاء  على  تقوم    - والتكنولوجيا  للعلوم 
عرب  واخلا�شة،  احلكومية  املوؤ�ش�شات  لدى  عالية  م�شداقية  وذي  واالإقليمي 
ر�شالة تتمثل بتقدمي اخلدمات وتنفيذ امل�شاريع واإجراء البحوث والدرا�شات 
الفنية واالقت�شادية وتقدمي اال�شت�شارات يف جمال حت�شني وتنمية ا�شتخدام 

االقت�شاد  يف  الطاقة  ا�شتخدام  كفاءة  ورفع  واملتجددة،  اجلديدة  الطاقة 
االأردين، وزيادة التعاون وتعزيز االت�شال مع املوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة يف 

هذه املجاالت وبجهود موظفني مهرة وحمفزين.

با�شتغالل  تتمثل  م�شوؤوليات  عدة  املركز  اإىل  اأوكلت  الروؤية،  هذه  ولتحقيق 
امل�شادر املحلية للطاقة اجلديدة واملتجددة، مثل ال�شخر الزيتي واليورانيوم 
هذه  م�شاهمة  بهدف  واجلوفية،  واحليوية  ال�شم�شية  والطاقة  الرياح  وطاقة 

امل�شادر يف تلبية احتياجات اململكة من الطاقة.

كما يعنى املركز بتطوير و�شائل واإر�شادات وحوافز لتح�شني كفاءة ا�شتخدام 
البيئة  وحماية  الوطني  االقت�شاد  على  االإجمالية  الكلفة  لتقليل  الطاقة 
بحثية  وحمطات  ووحدات  خمتربات  وت�شغيل  اإدارة  عن  ف�شال  التلوث،  من 
وجتريبية لتطوير وا�شتغالل م�شادر الطاقة اجلديدة واملتجددة، وبيع الطاقة 

املولدة وامل�شتخرجة من هذه الوحدات واملحطات للجهات املعنية.
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لتطوير  وموؤمترات  وندوات  وتدريبية  درا�شية  دورات  كذلك  املركز  ويعقد 
الطاقة  م�شادر  ال�شتغالل  ال�شرورية  والعلمية  املحلية  واخلربات  االإمكانات 
اجلديدة واملتجددة، واإن�شاء بنك معلومات لت�شهيل اإجراء الدرا�شات والبحوث 
وربطه مع منظومة املعلومات الوطنية واأي جهة حملية اأو خارجية اأخرى معنية 

اأو ذات عالقة باأعمال املركز واأهدافه.

ويتناول الكباريتي اأبرز حماور عمل املركز يف خمتلف اأنواع الطاقة املتاحة.

اأوىل اأنواع هذه الطاقة هي طاقة الرياح، التي تعترب االأكرث جدوى اقت�شاديا 
واعتمادية �شمن تقنيات الطاقات املتجددة بعد الطاقة املائية، حيث �شهدت 
ال�شنوات االأخرية ت�شارعا يف تطور تقنية طاقة الرياح وازديادا يف عدد وحجم 

امل�شاريع اال�شتثمارية اإىل حد بعيد.

ويو�شح الكباريتي اأن اخلدمات التي يقدمها املركز يف هذا املجال تقوم على 
االأردن  يف  الرياح  طاقة  عن  ال�شرورية  املعلومات  وتوفري  والتطوير،  البحث 
ملراكز ومعاهد االأبحاث املختلفة وللقطاع اخلا�س، ف�شال عن تنفيذ امل�شاريع 

الريادية وتقدمي اال�شت�شارات الفنية.

يعني  الذي  الطاقة،  ا�شتهالك  تر�شيد  اأولوياته  �شمن  املركز  ي�شع  كما 
اال�شتخدام االأمثل للطاقة ورفع كفاءة ا�شتخدامها، واال�شتفادة منها بعقالنية، 
حيث يعترب �شناعة الطاقة ك�شلعة، من اأ�شعب ال�شناعات ومن اأكرثها تكلفة، 

اإذ تتميز عن باقي ال�شلع االأخرى بوجوب تدفقها با�شتمرار لكل امل�شتهلكني.

ويعترب تر�شيد ا�شتهالك الطاقة وحت�شني كفاءتها اإحدى الو�شائل الهامة للحد 
من الطلب املتزايد على الطاقة وتخفيف اأعبائها االقت�شادية، وذلك ل�شهولة 
و�شرعة تنفيذها وانخفا�س تكاليف تطبيقها مقارنة مع التكاليف املرتتبة على 

اإن�شاء حمطات جديدة للتزود بالطاقة.

ويو�شح الكباريتي اأن املركز الوطني لبحوث الطاقة يقدم خمتلف اخلدمات 
وينفذ العديد من امل�شاريع املتعلقة برت�شيد ا�شتهالك الطاقة وحت�شني كفاءة 
هذا  �شمن  وحملية  دولية  م�شاريع  عدة  تنفيذه  عن  ف�شال  ا�شتخدامها، 

املجال.

للمن�شاآت  جمانية  اأولية  درا�شات  اإجراء  املركز  يقدمها  التي  اخلدمات  ومن 
لرت�شيد  املمكنة  الفر�س  على  للتعرف  وامل�شت�شفيات،  والفنادق  ال�شناعية 
كافة  وحتليل  جمع  وت�شمل  التف�شيلية  الدرا�شات  واإجراء  الطاقة،  ا�شتهالك 
املعلومات والبيانات املتعلقة با�شتهالك الطاقة يف املن�شاأة املراد درا�شتها من 
يقوم  واالآن  للطاقة،  امل�شتهلكة  املعدات  ت�شغيل  الفواتري ومعدل  اأنواع  خمتلف 
امل�شتهلكة  االأ�شا�شية  النقاط  على  الالزمة  القيا�شات  باإجراء  الدرا�شة  فريق 
للطاقة وملدة زمنية قد ت�شل اإىل �شهر كامل، لتحديد كفاءة ا�شتهالك الطاقة 
مقارنة مع االإنتاج، و�شبل رفع هذه الكفاءة اإىل القيم املثالية، ومن ثم تقدمي 

تقرير مف�شل ي�شم تو�شيات لتحقيق الوفر.

ويقوم املركز اأي�شا بتنفيذ وتقدمي امل�شاعدة يف متويل م�شاريع تر�شيد ا�شتهالك 
البنوك  واأحد  حملية  �شركات  �شبع  مع  وبالتعاون  املركز  يقوم  حيث  الطاقة، 
م�شاركة  برنامج  طريق  عن  للطاقة  املوفرة  االأجهزة  وتركيب  �شراء  بتمويل 
الوفورات، ويعقد الدورات التدريبية وور�س العمل يف جمال تر�شيد ا�شتهالك 

الطاقة والطاقة ال�شم�شية احلرارية ملختلف القطاعات امل�شتهلكة للطاقة.

ويف حمور اآخر من ن�شاطات املركز الوطني لبحوث الطاقة، بح�شب رئي�شه، 
يعمل املركز على تطوير ال�شخانات ال�شم�شية، وذلك من خالل ا�شتغالل املواد 
املحلية يف ت�شنيعها، بحيث تكون ذات كفاءة عالية وتكلفة منخف�شة تناف�س 

ال�شخانات ال�شم�شية امل�شتوردة.

ذات  املوؤ�ش�شات  اإىل  املعرفة  ونقل  امل�شاريع  من  العديد  بتنفيذ  املركز  ويقوم 
وتاأثري  ال�شوق  حجم  حتديد  اإىل  تهدف  التي  الدرا�شات  واإجراء  العالقة، 
يف  واالجتماعي  االقت�شادي  امل�شتويني  على  ال�شم�شية  االأنظمة  ا�شتعمال 

االأردن.

على  تقوم  التي  ال�شم�شية"  "اخلاليا  باأنظمة  كذلك  الوطني  املركز  ويهتم 
حتويل �شوء ال�شم�س اإىل كهرباء لتغذية االأحمال الكهربائية.

ويبني الكباريتي اأن املركز يعمل على ت�شميم وتنفيذ و�شيانة اأنظمة اخلاليا 
ال�شم�شية  اخلاليا  فح�س  عن  ف�شال  املتعددة،  لال�شتخدامات  ال�شم�شية 
املعلومات  وتوفري  املركز،  يف  ومتطور  حديث  خمترب  خالل  من  ومكوناتها 
وا�شتخداماتها،  ال�شم�شية  واخلاليا  ال�شم�شي  االإ�شعاع  �شدة  عن  ال�شرورية 

وعقد الدورات التدريبية يف جمال اخلاليا ال�شم�شية وا�شتخداماتها.

كما يقوم املركز الوطني لبحوث الطاقة بعدة خدمات تتعلق بطاقة ال�شخر 
اأو  الكهرباء  لتوليد  املبا�شر  احلرق  طريق  عن  تقنياته  تطوير  مثل  الزيتي، 
جتريبية  م�شاريع  واإقامة  خمتلفة،  نفطية  منتجات  على  للح�شول  التقطري 
مراكز  مع  والتعاون  والدرا�شات  االأبحاث  واإجراء  خمتربات  وت�شغيل  وبحثية 
باإقامة  التي ترغب  لل�شركات  العلمي وتقدمي اال�شت�شارات واملعلومات  البحث 

م�شاريع جتارية يف االأردن.

ويعمل املركز الوطني لبحوث الطاقة على م�شاريع عدة يف الطاقة احليوية، 
من خالل جملة من اخلدمات تتمثل بالعمل على نقل تقنيات الطاقة احليوية 
ا�شتخداماتها  ون�شر  والوقود احليوي  والكتلة احليوية  بالغاز احليوي  املتعلقة 
لتحقيق فوائد بيئية وزيادة م�شاهتمها يف خليط الطاقة الكلي، ورفع القدرات 
الوطنية والتدريب من اأجل التنمية امل�شتدامة وزيادة الوعي ون�شر املعلومات، 
وبناء وحدات ه�شم الهوائية �شغرية لال�شتفادة من املخلفات احليوانية يف 
وتطبيق  املياه،  وت�شخني  احليوانية  احلظائر  وتدفئة  الكهرباء  لتوليد  املزارع 
احليوانية  الرتبية  ملزارع  الع�شوية  املخلفات  الإدارة  ال�شاملة  البيئية  االإدارة 

بهدف حت�شني الظروف البيئية وال�شحية للمزارع احليوانية .

الرياح وال�شم�ص وال�شخر الزيتي والطاقة احليوية اأبرز اهتمامات املركز
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وتت�شارع  راأ�شك  داخل  يرتفع  بال�شغط  فتح�س  املاء  يف  الغوا�شة  تنزلق 
�شطح  حتت  الغو�س  و�شك  على  فاأنت  نب�شك  وي�شطرب  اأنفا�شك 

املحيط.
يف  املاء  حتت  الت�شاري�س  وتبداأ  �شباحًا  الثامنة  ال�شاعة  الرحلة  تبداأ 
وم�شائد  واألغام  �شائكة  اأ�شالك  و  اأنابيب  هنالك  اأمامك.  الظهور 

متعددة.

املعلومات عن  الرد مع تدفق  ت�شتف�شر عن غوا�شتك وطاقمها فياأتيك   
�شرعة التيارات واجتاهها وعن �شغط الغاز وحركة االأمواج. اأنت ت�شافر 
معنا يف رحلة داخل دماغ مري�س جنري له عملية جراحية ال�شتئ�شال 
با�شتعمال  بفتح اجلمجمة  قمنا  ثم  املري�س  بتخدير  قمنا  دماغي،  ورم 

مثقاب كهربائي.

رفعنا عظام اجلمجمة وفتحنا االأغ�شية املحيطة بالدماغ وبداأنا ننزلق 
اإىل مياه املحيط حيث ال�شائل الدماغي الذي يحيط بالدماغ من اخلارج 
وميالأ جتاويفه من الداخل.الدماغ ينتج يوميًا ن�شف لرت من املاء الزالل 

مثل النبع يف واحًة غناء داخل التجاويف الدماغية.

الناحية  اليمنى وواحد على  الناحية  اأربعة جتاويف واحد على   هنالك 
الي�شرى ومن هناك ينتقل ال�شائل اإىل التجويف الثالث ومن ثم التجويف 
مثلما  بالدماغ  ال�شائل  يحيط  هناك  ومن  الدماغ  منت�شف  يف  الرابع 

يحيط البحر باجلزيرة.

بالدماغ يف �شالالت �شغرية متعددة لي�شب يف  املاء املحيط  يتجه هذا 
جمرى الدم الوريدي.

رحلــــة فـــي داخـــل دمـــــاغ

بقلم :د. اإبراهيم �شبيح 

العلوم والتكنولوجيا



57

من  ثانية  كل  املائية  الدورة  هذه  ت�شتمر  حياتنابحيث  مت�شي  وهكذا 
عمرنا: ماء يتدفق من النبع اإىل املجاري الدماغية اإىل امل�شاحة املحيطة 

بالدماغ ومن ثم اإىل الدورة الدموية.

الر�شد  اأجهزة  �شاعدتنا  الذي  الدماغي  الورم  عن  نبحث  االآن  نحن 
واملتابعة على حتديد مكانه ) الت�شوير املغناطي�شي، الت�شويب الثالثي 
االإبعاد الذي ي�شبه جهاز حتديد املوقع العاملي با�شتخدام حماور اك�س، 
واي، زد وجهاز املالحة الروبطي الذي ي�شبه جهاز املالحة يف الطائرة 
ومكان  املطار  مدرج  موقع  حتديد  على  ي�شاعد  الذي  اجلهاز  )وهو 

الطائرة يف ال�شماء(.

 مت حتديد مكان الورم ونحن نتجه اإىل هناك با�شتخدام املايكرو �شكوب 
لونه  اأ�شبح  الورم قد قام بعملية متويه بحيث  اأن  اجلراحي ولكن يبدو 
�شعوبة  من  تزيد  املائية  التيارات  الدماغية.  الت�شاري�س  ي�شبه  و�شكله 
احد  انفجار  احتمال  املحيط جتعل  مياه  ال�شغط حتت  وزيادة  االإجراء 
غرفة  على  ي�شيطر  التام  وال�شكوت  واحلذر  احلر�س  واردًا.  ال�شرايني 
العمليات ، املركبة ت�شري ح�شب املخطط يف غرفة العمليات وكل طاقمها 
على اأهبة اال�شتعداد، طبيب التخدير وم�شاعده،طاقم التمري�س،اجلراح 
وم�شاعده والكل يتابع العملية على �شا�شات املونيرت وال�شاعة على احلائط 

ت�شري اإىل الثالثة بعد الظهر.

يجب التفكري يف الورم وكاأنه جمرم حاقد يحتجز مري�شك.يجب ت�شعيد 
الورم  تكره  اأن  واإما هو. يجب  اأنت  فاإما  الورم  وبني  بينك  العداء  حالة 
كرهًا �شديداً وت�شعى لتحطيمه الأنه اإن مل تفعل ف�شوف يحطم مري�شك 
ويحطمك، تقوم با�شتفزاز الورم وتنظر مبا�شرة اإىل عيونه وتخربه انك 
واأ�شلحة م�شادة  الورم مبا ميلك من حت�شينات  تقتله. يحبطك  �شوف 

فهو ي�شتطيع اأن ينزف هنا وهناك فتزداد مهمتك �شعوبة.

 يفعل هو كل �شيء ملنعك من الو�شول اإليه فتجده ينت�شر داخل دهاليز 
الدماغ وجتده عندما حتا�شره قد اخذ بع�س الرهائن ملنعك من ا�شتهدافه 
وكاأنه  الرئي�شية  واالأع�شاب  واالأوردة  ال�شرايني  حول  نف�شه  يلف  وقتله. 
يقول لك :هيا ا�شتهدفني اإن ا�شتطعت فلن اترك رهائني و�شوف ميوتون 
معي اإذا هاجمتني. حت�س يف داخلك باإح�شا�س الفهد وهو يرك�س خلف 

فري�شته التي جتري اأمامه وتغري �شرعتها واجتاهها.

 يبقى الورم متفوقًا عليك كلما ا�شتمر الكر والفر فهو يتبع اإ�شرتاتيجية 
اإنهاك قواك فاأنت اإذا مل تقم بتفكيك اأ�شراره و دفاعاته خالل �شاعات 
ت�شطر للرتاجع وتركه وهذا هو اأق�شى ما يتمناه الورم: اأن ترتكه و�شانه 
ليحتل دماغ املري�س ويق�شي عليه. الفهد الزال يرك�س والتعب قد اخذ 
منه كل ماأخذ والفري�شة ما زالت تراوغ اأمامه.يزداد حقدك على الورم 

�شعف  نقطة  من  تنفذ  واأخريًا  عنادا  هو  ويزداد  ت�شميمًا  اأنت  وتزداد 
لديه وتنفذ اإىل داخله لل�شيطرة على مراكز التحكم فيه وتفكيك األغامه 
اأ�شبحت  اأنت قوة ويزداد هو �شعفًا وحت�س انك  وهدم دفاعاته. تزداد 
قليلة  لها منه. خطوات  فكاك  فري�شته فال  برقبة  الذي مي�شك  كالفهد 

ويبداأ تقطيع الفري�شة التي انقطع الدم والهواء عنها.

انعكا�س  يف  خطوة  تلو  خطوة  املاء  �شطح  اإىل  العودة  رحلة  االآن  تبداأ 
للخطوات التي متت عندما بداأنا الرحلة. حت�س بال�شغط داخل راأ�شك 
يقل تدريجيًا وتنف�شك يزداد ثباتًا وثقة.انتهت العملية وانتهت معها رحلة 
الغو�س حتت املاء. اأنت االآن على الياب�شة ومري�شك اأي�شا على الياب�شة 

ولكنه بحاجة لبع�س الوقت حتى يلتقط اأنفا�شه وي�شحو.
املري�س  ا�شتفاق  لقد  الليل.  منت�شف  يف  ع�شرة  الثانية  االآن  ال�شاعة 
الطبي  وتعب طاقمك  اأنت  تعبت  لقد  اأقاربه.  وتكلم مع  اأطرافه  وحرك 
ولكن الذي تعب حقًا هم اأقارب املري�س الذين كانوا يعدون الثواين وهم 
يف حالة انتظار وقلق وخوف �شديد. يزول االإح�شا�س بالتعب وحت�س اأنك 
البعيد فال يوجد �شيء يف هذه الدنيا يعطيك �شعادة  حتلق يف الف�شاء 
يعادل  �شيء  يوجد  وال  االآخرين  وجوه  على  تر�شمها  الذي  ال�شعادة  مثل 

ال�شعادة التي يح�شها االإن�شان عند اإمتامه لعمل مت اجنازه بدقة.

Email: ibrahimsbeihaz@gmail.com
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العلوم والتكنولوجيا

املركز الإقليمي لالأمن الإن�ساين.. 
تعـــــزيز الوعــــي بق�سايـــا الأمــن الإن�سانـي

النجار: ن�سعى للبحث عن �سراكات يف دول الإقليم
وتعزيز املفهوم بني اأو�ساط الأفراد

غري  م�شتقلة  موؤ�ش�شة  وهو  االإن�شاين،  لالأمن  االإقليمي  املركز  ي�شعى 
اأجندته من  وتطوير  االإن�شاين  االأمن  بق�شايا  الوعي  تعزيز  اإىل  ربحية، 
خالل البحوث التطبيقية والتدريب وتي�شري احلوار للو�شول اإىل تو�شيات 

عملية حول �شيا�شة �شوؤونه.

ويتطلع املركز، بح�شب رئي�شه الدكتور م�شلح النجار، اإىل تعزيز مفهوم 
يف  �شراكات  عن  البحث  جانب  اإىل  االأفراد،  لدى  االإن�شاين"  "االأمن 
املناطق التي يعمل بها، وين�شب اهتمام املركز عليها يف مناطق غرب 

اآ�شيا و�شمال اأفريقيا واأفغان�شتان وباك�شتان.

ودوره  املركز  فكرة  "الن�شامى"  لـ  حديثه  يف  النجار  الدكتور  ويتناول 
التقليدي،  االأمن  عن  وتفريقه  االأفراد،  بني  االإن�شاين  االأمن  تعزيز  يف 

واخلطط امل�شتقبلية للمركز.

غري  م�شتقلة  موؤ�ش�شة  باأنه  االإن�شاين  لالأمن  االإٌقليمي  املركز  عن  ويقول 
فيما  والتكنولوجيا،  للعلوم  االأعلى  املجل�س  مظلة  حتت  تعمل  ربحية 
جاء و�شف "اإقليمي" لها المتداد عملها يف �شمال اأفريقيا وغرب اآ�شيا 

واأفغان�شتان وباك�شتان.

يتم  االإن�شاين  االأمن  بق�شايا  الوعي  لتعزيز  املركز  �شعي  اأن  وي�شيف 
امل�شلح،  النزاع  هي  جماالت  اأربعة  ويف  التطبيقية،  البحوث  طريق  عن 

والهجرة الق�شرية، و�شيا�شة الدولة واملجتمع املدين، واإعادة االإعمار.
وي�شري اإىل اأن فعاليات املركز تت�شمن اإىل جوار البحث، تدريب االأفراد 
من اأكادمييني وباحثني وعاملني يف املجال، باالإ�شافة اإىل �شناع القرار، 
و�شياغة  امل�شتجدات  ملناق�شة  الفر�شة  اإتاحة  على  العمل  عن  ف�شال 

مبادرات يف جمال االأمن االإن�شاين.
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االأمن  ثقافة  ن�شر  هو  املركز  عمل  يف  االأ�شا�شي  اجلانب  اأن  اإىل  ويلفت 
يف  املركز  تاأ�شي�س  اأن  اإىل  م�شريا  االإقليم،  يف  املفهوم  وتعميم  االإن�شاين 
عمان الأن احلكومة االأردنية �شباقة على م�شتوى االإقليم كله يف تبني مفهوم 
االأمن االإن�شاين، اإىل جانب كون االأردن هو اأول دولة يف االإقليم وقعت على 

اتفاقيات االأمن االإن�شاين.

ويبني اأن االأردن با�شر اهتمامه مبفهوم تاأ�شي�س مركز خا�س باالإن�شاين يف 
فرتة مبكرة، وحتديدا يف عام 1999، مببادرة من �شاحب ال�شمو امللكي 
االأمري  �شمو  من  املركز  حظي  حيث  املعظم،  طالل  بن  احل�شن  االأمري 

بالرعاية الفكرية وبالدعم الدائم.

الدبلوما�شي  املعهد  مبنى  املركز يف  تاأ�ش�س  عام 2000،  ويف  اأنه  ويو�شح 
االأردين، وبداأ بن�شاط بحثي حول جماالت االأمن االإن�شاين، وهي جماالت 
كثرية ومت�شعة، ولكنها مت�س جميع نواحي حياة النا�س، وبدعم من احلكومة 
الكندية، ثم �شرع يف عام 2007 بتنفيذ خطته االإ�شرتاتيجية اجلديدة، يف 

حني يعمل االآن حتت مظلة "االأعلى للعلوم والتكنولوجيا".

االأمن  ي�شمل  االإن�شاين  االأمن  مفهوم  اأن  اإىل  النجار  الدكتور  وي�شري 
االقت�شادي والغذائي والثقايف واالجتماعي وال�شحي والتعليمي، وبالتايل 
فاإن املفهوم يحاول يف االأ�شا�س اأن يركز النظر باجتاه اأمن االأفراد ولي�س 
اأمن االأقاليم واحلدود اللذين ال تعار�س بينهما، ولكن الفكرة االأ�شا�شية اأن 

اأمن احلدود قد ال ي�شمن اأمن االأفراد، بل انه اأحيانا ي�شّكل تهديدا لهم.

وينوه اإىل اأن مفهوم االأمن االإن�شاين يطلق عليه االأمن، مقابل االأمن التقليدي 
الذي يهتم باأمن احلدود واالأقاليم، والذي اإذا اهتم باأمن االأفراد فاإنه يهتم 

باأمنهم ال�شخ�شي، اأي بالتهديدات على اأمنهم و�شالمتهم وم�شاحلهم.

وتناول رئي�س املركز االإقليمي لالأمن االإن�شاين اأهداف املركز بالقول اأنها 
تتمثل يف رفع م�شتوى الوعي بالق�شايا االإن�شانية لدى االأكادمييني والعاملني 
يف هذا املجال على امل�شتوى املحلي واالإقليمي والدويل، وبناء فريق قوي 
متعدد االهتمامات من الباحثني االأكادمييني القادرين على اإنتاج البحوث 
عالية امل�شتوي، التي تطور نظريات االأمن االإن�شاين، وتقّدم حلوال عملية 

لالأزمات االإن�شانية يف املنطقة.

وي�شيف اأن االأهداف ت�شمل كذلك قيام املركز بدور ملتقى يجتمع املهتمون 
للعمل فيه بروح الفريق ملناق�شة التهديدات الوا�شعة التي توؤثر على االأمن 
االإن�شاين، والقرتاح حلول علمية لها، اإىل جانب بناء منظومة معرفية ت�شمح 

ا�شرتاتيجية  لبلورة  املركز،  منجزات  من  باالإفادة  املنطقة  يف  للمهتمني 
بحوثهم التي قد يقوم املركز بتمويلها، وم�شاعدة الهيئات احلكومية وغري 
احلكومية يف املنطقة على ت�شميم الربامج وال�شيا�شات املتعلقة بالق�شايا 

االإن�شانية وتطبيقها، وتوفري تدريب يف املجاالت املتعلقة باالأمن االإن�شاين.

ويتحدث رئي�س املركز االإقليمي لالأمن االإن�شاين عن االأزمة املالية العاملية 
بالقول اأن االأزمة هي عامل اأ�شا�شي من عوامل التاأثري يف اأمن االأفراد، ومن 
ال�شهل ا�شتطالع عدد النا�س الذين خ�شروا يف وظائفهم يف العامل، وعدد 

النا�س الذين ال يتمكنون من تاأمني قوتهم اليومي، وغري ذلك.

فاإن مثل  وبالتايل  االأفراد،  اأمن  توؤثر يف  التداعيات  اأن كل هذه  وي�شيف 
هذه االأزمة االقت�شادية هي حمور اأ�شا�شي من حماور اهتمام مركز االأمن 

االإن�شاين.

اأن االأزمة االقت�شادية العاملية توؤثر يف عمل املركز من حيث  ويلفت اإىل 
قلة املوارد، و�شعوبة حت�شيل الدعم مل�شاريع املركز، وبالتايل ينعك�س على 

ن�شاطه.

ويك�شف عن تطلع املركز اإىل تعميم ثقافة االأمن االإن�شاين، وجعل امل�شطلح 
يجري على األ�شنة النا�س، حيث ت�شتهدف اإدارة املركز، عامة النا�س كما 
ت�شتهدف املثقفني، وخا�شة من موظفي الدولة، موؤكدا اأن االنت�شار هو دون 

الطموح.

حتمل  اإعالمية  الأداة  بحاجة  االإن�شاين  لالأمن  االإقليمي  املركز  اأن  ويبني 
ر�شالته، وتربز اأن�شطته وفعالياته، كما يحتاج اإىل تو�شيع فرق العمل اأكرث 
فاأكرث، حيث اأن هذه التو�شعة هي ما يتطلع اإليه املركز يف املرحلة القريبة 

املقبلة.

اأكرب، ومن  تو�شع مرهونة بحاجات مالية  اأن كل عملية  ويقول م�شتدركا 
اأجل ذلك، يبحث املركز عن موارد متويل من جهات تتبنى مبادئ املركز 

االإقليمي لالأمن االإن�شاين واأفكاره، لعل هذه اجلهود بداأت توؤتي اأكلها.

وي�شيف اأن املركز يحظى بدعم من احلكومة الكندية، واحلكومة اليابانية، 
وبع�س برامج االأمم املتحدة مثل املفو�شية العليا لالجئني، مبينا اأن املركز 
يف بحث دائم عن �شراكات اإ�شافية تو�شع دائرة عمله، حيث مل�س املركز 
بع�س التجاوب من موؤ�ش�شات ذات اهتمامات م�شابهة وم�شرتكة يف االإقليم 
كله، الذي و�شفه بـ "االإقليم الوا�شع"، فيما بداأ "االإقليمي لالأمن االإن�شاين" 

بالبحث عن �شريك اأو�شركاء يف م�شر ولبنان واجلزائر واملغرب.

الأزمة املالية العاملية وتداعياتها القت�سادية حمور اهتمام املركز
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رغم  اأنه  اخلالق  عبد  عماد  االأردنية  التاأمني  �شركة  عام  مدير  قال 
الظروف االقت�شادية العاملية ال�شعبة التي كان لها تاأثري مبا�شر على 
منطقتنا، فقد حافظت ال�شركة على ن�شبة منو جيدة يف االإنتاج والنتائج 

الفنية املتحققة وهي غري م�شبوقة يف تاريخها.

و بلغ �شايف االأق�شاط املكتتبة 5.3 مليون دينار يف الربع االأول من عام 
2009، مقابل 4.6 مليون دينار للعام ال�شابق. 

عام  من  االأول  الربع  يف  دينار  مليون   6.5 االإيرادات  جمموع  بلغ  كما 
2009 مقابل 9.3 مليون دينار يف العام الذي �شبقه. 

واأكد عبد اخلالق اأن ال�شركة �شتتمكن من التعامل مع تقلبات االأ�شواق 

بنتائج  واخلروج   2008 عام  يف  معها  التعامل  ا�شتطاعت  كما  املالية، 
اإيجابية كتلك التي خرجت بها يف 2008، ومكنتها من اإطفاء اخل�شائر 

التي تعر�شت لها يف العام ال�شابق.
 

و بلغ �شايف ربح �شركة التاأمني االأردنية 1.6 مليون دينار بعد ال�شرائب، 
 40.6 من  امل�شاهمني  حقوق  زيادة  يف  املتحققة  االأرباح  �شاهمت  وقد 
مليون دينار بنهاية 2008 اإىل 42.6 مليون دينار بنهاية الربع االأول من 

العام احلايل.
 

وارتفعت موجودات ال�شركة من 64.4 مليون دينار يف عام 2008، اإىل 
69.3 مليون دينار يف الربع االأول من عام 2009.

التــــاأمـني الأردنـيـة 
حت�شـن التعـــامل مع تقلبـات الأ�شـــواق العـــاملية

ال�شتثمار يف التاأمني

عبد اخلالق: حافظنا على ن�شبة منو جيدة يف الإنتاج والأرباح رغم الأزمة العاملية
5.3 مليون دينار �شايف الأق�شاط املكتتبــة و1.6 مليــون الأرباح الفنيــة 



65

ال�شتثمار يف التاأمني



66

ال�شتثمار يف التاأمني

تقوم ر�شالتها على اأن تكون �شركة التاأمني املف�شلة يف االأردن، من خالل تقدمي 
العدالة  متيزها  التي  التكافلي  التاأمني  برامج  من  ومبتكرة  متكاملة  جمموعة 
ال�شوق  احتياجات  تلبي  التي  التاأمينية،  احلماية  درجات  واأعلى  وال�شفافية 
االأردين، بحيث يتم حتقيق ذلك يف بيئة عمل �شحية، ترتكز على اأعلى معايري 

التكنولوجيا وحتاكي تطلعات العمالء.

حفر  من  عمرها  حداثة  رغم  متكنت  التي  ال�شركة  هي  للتاأمني"،  "االأوىل 
علي  العام  املدير  يلخ�شها  روؤية  يف  االأردن،  يف  "التاأمني"  �شوق  يف  ا�شمها 
التاأمني  التاأمني و�شركات  اإليه �شركات  النموذج الذي تتطلع  باأن تكون  الوزين، 
التكافلي ب�شكل خا�س يف االأردن واملنطقة، وذلك بتحقيق اأف�شل قيمة لل�شركاء، 

مع االلتزام بكافة االأوقات مب�شوؤوليتها االجتماعية.
يف حديثه لـ "الن�شامى"املديرالعام علي الوزين، اإجنازات ال�شركة بعد عام من 

انطالقها.

ن�شبيا قبل جناحها يف احل�شول  ال�شركة قطعت �شوطا طويال  اأن  الوزين  وقال 
على اأوىل اإجازات التاأمني مطلع العام 2008، ب�شبب املتطلبات القانونية والفنية 
التي توجب عليها اإعدادها وتقدميها لهيئة التاأمني وللجهات الر�شمية االأخرى، 
اإجازات   8 على   2008 عام  من  ني�شان  نهاية  يف  ح�شلت  اأن  ال�شركة  لبثت  وما 

اأخرى مكنتها من اإ�شدار اأوىل وثائق التاأمني بعد ذلك ب�شهر.

الداخلية  واالأنظمة  ال�شيا�شات  باإعداد  ذلك  قبل  قامت  ال�شركة  اأن  واأ�شاف 
البنية  ذلك  يف  مبا  الرئي�شي  مقرها  جتهيز  اإىل  باالإ�شافة  العمل،  واإجراءات 
 ، تطوراً  واأكرثها  املوا�شفات  الأحدث  وفقاً   املعلومات  اأنظمة  وبرامج  التحتية 
كما قامت ال�شركة با�شتقطاب الكفاءات الب�شرية املوؤهلة والقادرة على ترجمة 
ر�شالة ال�شركة ومهمتها على اأر�س الواقع وتنفيذ اال�شرتاتيجيات وخطط العمل 

فقد  ذلك   اإىل  وباالإ�شافة  وجه.  اأكمل  على  االإدراة  جمل�س  قبل  من  املر�شومة 
متكنت ال�شركة من اإبرام اتفاقيات اإعاد التاأمني مع كربى �شركات اإعادة التاأمني 
 Munich( التكافلي  التاأمني  الإعادة  ميونخ  �شركة  بقيادة  بالعامل  التكافلي 
Re Retakaful(، مما مينح �شركتنا وعمالءها حماية تاأمينية من الدرجة 

االأوىل.

لل�شركة يف  الت�شغيلي  الن�شاط  تركز  الرغم من  وعلى  اأنه  العام  املدير  بني  كما 
ثالثة ماليني  قد جتاوزت  املكتتبة  االأق�شاط  اأن  اإال   ، العام  الثاين من  الن�شف 
دينار، �شكل فرع تامني املركبات ما ن�شبته 34 % ، والتاأمني الطبي 18 % ، فيما 
بلغت ن�شبة باقي اأنواع التاأمني االأخرى 45 % من اأعمالها، كما بلغ �شايف اأرباح 

الفرتة بعد ال�شريبة 1.38 مليون دينار. 

وك�شف عن قيام ال�شركة بتوزيع اأوجه ا�شتثمار اأموالها وفقا لل�شوابط ال�شرعية، 
من  جمموعة  ويف  االأرا�شي  يف  اال�شتثمار  على  للتاأمني"  "االأوىل  عملت  حيث 
نتائجها  على  اإيجابي  اأثر  له  يكون  اأن  يتوقع  مما  املختارة،  القيادية  االأ�شهم 

املالية.
ال�شركة  وباأن  املكتتبة  اأالأق�شاط  حجم  يف  منواً   �شي�شهد   2009 العام  باأن  واكد 
واأ�شاف  امل�شتثمر  املال  راأ�س  وحجم  يتنا�شب  الذي  موقعها  اأخذ  من  �شتتمكن 
باأن ال�شركة قد متكنت فعالً  من جتاوز االأق�شاط املكتتبة للعام 2008 مع نهاية 

ال�شهر الرابع من هذا العام.

اإن  املتوقع  من  التي  ال�شعبة  االقت�شادية  الظروف  من  الرغم  على  اأنه  وقال 
ي�شهدها هذا العام  اإال اأننا على ثقة بان االأداء لهذا العام �شوف يكون مر�شيًا ، 
كما اأننا نتطلع اإىل لعب دور هام  يف ال�شوق االأردين وتعزيز دور التامني التكافلي 

مبا يتنا�شب مع توقعات العمالء ويحقق الهوام�س الربحية امل�شتهدفة.

الأولـــــى للتاأميــــــن
 حتفـــــر ا�سمهــــا فـــي عالــم التاأميــن 

الوزين: 
نطمح باأن نكون منوذجا ل�سركات

 القطاع يف الأردن واملنطقة

3 ماليني دينار اأق�ساط التاأمني و 1.38 مليون دينار الأرباح
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2 مليون دينار �سايف الأرباح و33 مليون دينار املوجودات
للتاأمني قبل ال�شرائب 2.794 مليون دينار  اأرباح �شركة ال�شرق العربي  بلغت 

مقارنة مع 1.869 مليون دينار للعام 2007.

كما بلغت �شايف االرباح املحققة 2 مليون دينار مقارنة مع 1.46 مليون دينار 
للعام 2007 وبن�شبة زيادة %37.

اىل  لت�شل  املحلي  ال�شوق  يف  )ت�شغيلية(  فنية  ارباح  اف�شل  ال�شركة  وحققت 
3.464 مليون دينار مقارنة مع 1.858 وبزيادة ن�شبتها 86%، كما بلغت ربحية 

ال�شهم 18.2 %.

وقال مدير عام ال�شركة ع�شام عبد اخلالق ان ال�شركة قد حققت املرتبة االأوىل 
من حيث االأق�شاط املتحققة والتي و�شلت اىل 32.22 مليون دينار مقارنة مع  
بلغت 25% حيث عززت هذه  زيادة  وبن�شبة  للعام 2007  دينار  مليون   25.82

االأق�شاط �شدارة ال�شركة يف ال�شوق املحلي ولل�شنة الرابعة على التوايل. 

وبني اأن ال�شركة ا�شتطاعت م�شاعفة جهودها ال�شتقطاب احل�شابات املتو�شطة 
وال�شغرية احلجم، وذلك بالرتكيز على تقدمي الربامج التاأمينية املطورة لل�شوق 
ب�شرعة وبدقة متناهية، كما متكنت  باأ�شعار منا�شبة وتقدمي خدمات متميزة 
ال�شركة من اال�شتمرار يف خدمة اكرب حمفظة من تاأمني ال�شركات يف اململكة 
بقاعدة عمالئها فيما تقدم ال�شركة خدماتها يف التاأمني الطبي الكرث من 100 
من  اكرث  وميثلون  اوىل  بدرجة  تاأمينية طبية  بخدمات  يتمتعون  م�شرتك  الف 

2.480 �شركة من القطاعات االقت�شادية. 

 واأظهرت البيانات املالية ل�شركة ال�شرق العربي للتاأمني ارتفاعا يف موجودات 

وبزيادة  دينار  مليون  مع 27.830  مقارنة  دينار  مليون  ال�شركة اىل 33.234 
قدرها 19.5 %. 

كما ارتفعت حقوق امل�شاهمني اىل 14.4 مليون دينار مقارنة مع 12.5 مليون 
حقوق  على  العائد  ارتفع  حيث    ،%14.6 ن�شبتها  وبزيادة   2007 للعام  دينار 
امل�شاهمني لي�شل اىل 18% كما ارتفع العائد على موجودات ال�شركة بن�شبة %6 . 

دينار مقارنة مع 8.6  مليون  لت�شل اىل  10.8  الفنية  االحتياطات  وارتفعت 
مليون دينار للعام 2007 وبزيادة ن�شبتها %24 . 

وو�شل النقد والودائع البنكية اىل 18.4 مليون دينار مقابل 16.9 مليون دينار 
للعام  2007 وبن�شبة منو مقدارها %8 .  

 
وكانت "ال�شرق العربي للتاأمني" اأعلنت عن زيادة يف راأ�شمالها من 11مليون �شهم 
/ دينار اإىل 13 مليون �شهم/دينار وذلك من خالل توزيع اأ�شهم جمانية بن�شبة 
18.18%، وذلك لتقوية ال�شركة يف ال�شوق ومركزها التناف�شي وتعزيز املركز 
املايل موؤكدًا �شعي ال�شركة لت�شكيل جلنة ا�شتثمارية تعمل على اال�شتفادة من 
الفر�س اال�شتثمارية املتاحة وبالتايل تنويع ا�شتثمارات ال�شركة لتعظيم الفائدة.

  
ي�شار ان ال�شركة ح�شلت على اأعلى ت�شنيف ائتماين يف قطاع التاأمني يف اململكة 
لل�شنة الثالثة على التوايل من قبل وكالة AM.BEST ، حيث منحت هذه 
والوحيدة  االأوىل  ال�شركة  لتكون   ،  B+ GOOD الت�شنيف  ال�شركة  الوكالة 
يف اململكة التي حتظى بهذا الت�شنيف والثانية ع�شرة بني كافة �شركات التاأمني 
واإعادة التاأمني العربية، كما اأطلقت ال�شركة والأول مرة يف الوطن العربي خدمة 

التاأمني االلكرتوين . 

ال�ســـرق العــــربي للتاأميــــن 
حتقـــــق اأف�ســـــل اأربــــاح فنيـــة يف ال�سوق

عبد اخلالق: 
ال�شـركــة يف املرتبة 
الأوىل من حيـــــــث 
الأق�شاط املتحققة
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ال�شتثمار يف التاأمني

13 مليون دينار موجودات 
2008 للتاأمني" يف  الدويل  العربي  "الحتاد 

4.4 مليون دينار حجم ال�ستثمار لل�سركة للعام املا�سي

حققت �شركة االحتاد العربي الدويل للتامني اأرباح ت�شغيلية خالل العام 
املا�شي 2008 بلغت 235896 الف دينار يف حني بلغت اخل�شائر الت�شغيلية 

للعام الذي �شبقه 2007 حوايل 441390 الف دينار.

كما وبلغ حجم االق�شاط املكتبية خالل نف�س الفرتة حوايل 7 مليون دينار 
زيادة  بن�شبة  دينار  مليون  بلغت خالل عام 2007 حوايل 4.1  يف حني 

مقدارها 67.1 باملئة.

ويف تعليقه على النتائج املالية قال املدير العام ل�شركة االحتاد العربي 
الدويل للتاأمني جمال نزيه العبد احل�شني انه ال يوجد خماطر من املمكن 
ال�شركة  ان  م�شريا  مايل،  تاأثري  لها  يكون  وان  ال�شركة  لها  تتعر�س  ان 
الداخلية  دوار  العبديل/  منطقة  يف  ا�شتثماري  جممع  ببناء  با�شرت 

مب�شاحة 21500 مرت مربع.
 

جمموع  ارتفاع  اىل  لل�شركة  املالية  النتائج  ا�شارت  االثناء  هذه  يف 
مقابل  دينار  مليون   13 حوايل  لتبلغ  املا�شي  العام  خالل  موجوداتها 
ارتفعت  املقابل  يف   ،2007 �شبقه  الذي  العام  عن  دينار  مليون   10.07

 3.7 بلغت  حيث   2008 عام  من  الفرتة  نف�س  يف  املدفوعة  التعوي�شات 
مليون دينار يف حني بلغت يف العام الذي �شبقه 3.1 مليون دينار بن�شبة 

زيادة مقدارها 18 باملئة.

كما وبلغ �شايف حجم اال�شتثمار لل�شركة العام املا�شي حوايل 4.4 مليون 
دينار يف حني بلغ �شايف حجم اال�شتثمارات  للعام الذي �شبقه 4.3 مليون 

دينار بن�شبة زيادة مقدارها 3.36 باملئة.

حيث  املا�شي  للعام  ال�شركة  ارباح  على  �شلبا  املالية  االزمة  وعك�شت 
حققت خ�شائر بلغت حوايل 498956 الف دينار يف حني بلغت اأرباح عام 
2007 حوايل 1.3 مليون دينار، كما وانخف�س جمموع ايرادات ال�شركة 
دينار  مليون   5.7 مقابل  دينار  مليون   4.6 حوايل  لبيلغ  الفرتة  لنف�س 

ل�شنة 2007.

انها  ال�شركة  عام  مدير  اأكد  فقد  لل�شركة  امل�شتقبلية  اخلطط  وحول 
ورفع  العقاري  اال�شتثمار  اىل  جمال  يف  للعمل  للدخول  التوجه  ب�شدد 
اىل  ا�شافة  جدد  عمالء  ا�شتقطاب  طريق  عن  ال�شركة  اعمال  وتطوير 

رفع مهارات العاملني فيها.  

العبد احل�سني:
ال�ســركة تنـــوي الدخول

يف ال�ستثمار العقاري
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الأردنية  32 الف دينار اأرباح "العربية 
الول الربع  للتامني" يف 

عبد الهادي: ال�سـركة م�ستـمـرة يف حتقيـق الجنــازات 
رغم الزمـــة القت�ســادية العــاملــية

خالل  ال�شريبة  قبل  اأرباحًا  للتاأمني  االأردنية  العربية  املجموعة  حققت 
دينار  الف   88.553 حوايل  بلغت   2009 احلايل  العام  من  االول  الربع 

مقارنة53.963 الف دينار يف نف�س الفرتة من العام املا�شي 2008.

الفرتة  لنف�س  االكتتاب  ح�شابات  من  املحول  االكتتاب  اأرباح  وبلغت  كما 
الذي  العام  دينار عن  الف  دينار مقارنة مع 212.824  الف   262.646
اذار 2009   31 حتى  ال�شركة  اأرباح  بلغت  الذي  الوقت  يف  �شبقه 2008، 
حوايل 32.745 الف دينار مع 90.796 الف دينار خالل نف�س الفرتة عن 

العام املا�شي.

يف معر�س تعليقه على النتائج املالية لل�شركة لل�شنة املنتهية 2008 مقارنة 
االأردنية  العربية  املجموعة  لـ  العام  املدير  اأكد  فقد  �شبقه،  الذي  بالعام 
للتاأمني وجدي عبد الهادي ان قيمة املوجودات بلغت حوايل 14.6 مليون 
دينار مقارنة مع 15.7 مليون دينارعن �شنة 2007، يف االوقت الذي بلغ فيه 

حجم اال�شتثمار الراأ�شمايل لل�شركة 9.7 مليون دينار.
وا�شار ان خ�شائر ال�شركة للعام املا�شي بلغت 446 الف دينار مقابل ارباح 
بلغت حوايل 1.9 مليون دينار لعام 2007، يف الوقت الذي بلغت االأرباح 
الفنية لل�شركة  1.013 مليون دينار مقابل 1.5 مليون دينار لعام 2007 . 

يف هذه االثناء ا�شارت ال�شركة انها مازلت حتقق النتائج االيجابية رغم 
تداعيات االزمة املالية العاملية والتي اثرت على نتائج ال�شركات، موؤكدة 
العام 2009 رغم الظروف  تعتزم زيادة االنتاج يف  انها  نف�شه  الوقت  يف 
االقت�شادية العاملية ال�شعبة، كما وانها انتهجت �شيا�شة التدريب وحتفيز 
لالحتاق  موظفيها  من  كبري  لعدد  الدورات  بعقد  قامت  حيث  املوظفني 
بربامج تدريبية ودرا�شية من اجل احل�شول على ال�شهادات املهنية التي 

اعتمدتها هيئة التامني.
وبح�شب البيانات املالية لل�شركة، فقد بلغت جمموع االيرادات املتحققة 
للعام املا�شي حوايل 7.9 مليون دينار مع 9.3 مليون  من اال�شتثمارات 
دينار عن العام الذي �شبقه 2007، كما وتطور حجم االعمال ليبلغ اجمايل 
االأق�شاط املكتتبة للعام املا�شي حوايل 9.23 مليون دينار مقابل 10 مليون 
دينار للعام الذي �شبقه، يف الوقت الذي بلغ اجمايل التعوي�شات املدفوعة 

7.2 مليون دينار مقابل 5.6 مليون دينار ل�شنة 2007 .  
 

وحول اخلطط امل�شتقبلية ل�شركة املجموعة العربية االأردنية للتاأمني فقد 
اأكد عبد الهادي رئي�س جمل�س االدراة تبنى خطة عمل ت�شعى من خاللها 
اىل حتقيق جملة من االهداف باتباع جمموعة من ال�شيا�شات التي ت�شكل يف 
جمموعها برامج عمل وا�شحة لالإدارة، حيث تت�شمن اخلطة حتقيق عدد 
من االهداف اهمها العمل وال�شعي من اجل حتقيق ربحية عالية للنتائج 
الفنية واملتعلقة باعمال التامني املختلفة، وااللتزام بتقدمي خدمات تامينية 
ذات جودة عالية تلبي حاجات وتوقعات الزبائن، ا�شافة لال�شتمرار يف 

الن�شاط الت�شويقي لل�شركة.

يف  بامل�شاهمة  وذلك  االأردين  االقت�شاد  خدمة  اىل  ال�شركة  وت�شعى  كما 
تقدمي تغطيات تاأمينية جديدة ومتطورة، وحتقيق مكانة متقدمة لل�شركة 
من خالل زيادة ح�شتها يف ال�شوق، والتو�شع يف اال�شتثمار يف جماالت لها 
كوادر  تدريب  والتو�شع يف  التامني،  لن�شاط  م�شاندة  تكون  مرتفع  مردود 
ال�شركة يف كافة امليادين ، ا�شافة اىل تطوير �شيا�شة االئتمان ح�شب اف�شل 
كما  ال�شوق،  تاأمينية جديدة وطرحها يف  برامج  وايجاد  الدولية  املعايري 
الدعم  وتقدمي  املحلي  املجتمع  بن�شاطات  امل�شاركة  يف  ال�شركة  فوتهدف 

االزم يف هذا املجال ا�شافة لالنت�شار اجلغرايف داخلي وخارج االأردن. 
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العام  خالل  للتاأمني  الفرن�شية  االأردنية  ال�شركة  ايردات  جمموع  بلغت 
املا�شي 2008 حويل 10.9 مليون دينار مقابل 10.1 مليون دينار عن 

العام الذي �شبقه 2007.

ويف الوقت الذي بلغ فيه حجم اال�شتثمار املايل لل�شركة يف العام املا�شي 
18.1 مليون دينار فقد بلغت خ�شائرها خالل نف�س الفرتة 27.163 الف 

دينار مقابل اأرباح بلغت حوايل 2.4 مليون دينار يف 2007.

ان  زعرب  وليد  الدكتور  الفرن�شية  االأردنية  ال�شركة  العام  املدير  وقال 
كل  تعيني  على  موؤخرا  اجتماعها  خالل  وافقت  لل�شركة  العامة  الهيئة 
من �شركة االحتاد االإ�شتثمار املالية ع�شو جمل�س ادراة ، واأمين �شفيق 
"�شحي  ال�شركة  فرحان جميعان كع�شو جمل�س ادراة، م�شريا ان و�شع 

للغاية" على الرغم من تداعيات االأزمة املالية العاملية. 

وا�شاف انه مت رافع راأ�س مال ال�شركة يف �شهر �شباط من العام املا�شي 
2008 لي�شبح 9.1 مليون دينار املدفوع واملكتتب به، حيث مت احل�شول 

على موفقة هيئة االوراق املالية يف جل�شة 2007/12/26 على رفع راأ�شم 
ال�شركة لي�شبح 10 مالين دينار/ �شهم عن طريق االكتتاب العام.

يف املقابل اأرتفع �شايف التدفق النقدي الناجت عن عمليات الت�شغيل خالل 
العام املا�شي اىل 1.9 ملني دينار مقارنة مع 798.026 الف دينار عن 
نف�س  خالل  ال�شركة  موجودات  جمموع  وبلغت  كما  �شبقه،  الذي  العام 
ل�شنة  دينار  مليون  دينار مقارنة مع 21.3  مليون  الفرتة حوايل 20.7 

. 2007

وافق  االدراة  جمل�س  ان  زعرب  اأكد  لل�شركة  امل�شتقبلية  اخلطط  وحول 
على تبني جملة من االهداف منها تنويع اوجه ا�شتثمارات ال�شركة مبا 
التامني  ل�شركات  االأردين  االحتاد  مع  والتعاون  العوائد،  اأف�شل  يحقق 
وهيئة التامني مبا يفيد ال�شركة واملواطن، ا�شافة اىل تدعيم اخلدمات 
ملواجهة  ومتتينها  الفنية  االحتياطات  وتعزيز  والفنية  املهنية  امل�شاندة 
الظروف الطارئة، واال�شتمرار يف تطوير انظمة العمل وحتديث اأ�شاليب 
على  والعمل  واخلارجية،  الداخلية  الرقابة  ادوات  وتفعيل  املهام  تنفيذ 

اإعادة تنظيم وجتديد بنية ال�شركة وهيكلها االإداري.   

18.1 مليــــون دينــــار حـجـم ال�شتثمــار 
2008 لـ"الأردنية الفرن�شية للتامني" يف 

زعــــرب: و�شـع ال�شـــركة 
�شحي ونعمل على تنويع 
اأوجه ا�شتثمارات ال�شركة

رفــع را�ص مـــال ال�شـركــة اىل 9.1 مـليــــون دينــار

ال�شتثمار يف التاأمني
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ارتفعت ارباح بنك االحتاد للعام املا�شي 2008 اىل حوايل 15.6 مليون 
 2007، عام  دينار  مليون   13.7 مقابل  ال�شريبة  خم�ش�س  بعد  دينار 
فيما ارتفعت ارباح البنك قبل ال�شريبة اىل 21.1 مليون دينار مقابل 

19.3 مليون دينار لفرتة املقارنة ذاتها.

 وقال رئي�س جمل�س اإدارة بنك االحتاد ع�شام �شلفيتي اأن جميع الن�شب 
واملوؤ�شرات املالية لدى البنك �شحيحة مبا يف ذلك ن�شبة كفاية راأ�س املال 
والتي بلغت 23.23 باملئة يف نهاية العام مما ي�شع البنك يف فئة املالءة 

االأوىل راأ�س مال جيد ح�شب ت�شنيف البنك املركزي االأردين.

كما اأو�شح باأن ن�شب النمو املتحققة لدى البنك يف الودائع والت�شهيالت 
 2008 عام  خالل  االأردين  امل�شريف  القطاع  لدى  النمو  ن�شب  جتاوزت 
االأزمة  ظل  ويف  القطاع  هذا  ي�شهدها  التي  املناف�شة  �شدة  رغم  وذلك 

االقت�شادية العاملية التي بداأت يف الربع االأخري من عام 2008.

املر�شومة  االأهداف  جممل  اإجناز  من  متكن  البنك  اأن  اأكد  ذلك  اإىل 
للعام املا�شي والتي متحورت حول تطوير وحدات االأعمال لتحقيق النمو 
امل�شتهدف، وتطوير اإدارة املخاطر لتقوم مبهامها ح�شب اأف�شل املعايري 
امللكية،  حقوق  على  العائد  ولتعظيم  امل�شاهمني  حلقوق  حماية  العاملية 
وتطوير العمليات امل�شاندة مبجملها لرفع كفاءة وحدات االأعمال ودعمها 

لتحقيق اأهدافها يف تعظيم ح�شة البنك يف القطاعات امل�شتهدفة.
املتاأتي من  الربح  ا�شتمرار منو هام�س  للبنك  املالية  البيانات  واأظهرت 
العمليات امل�شرفية التقليدية للعام الثامن على التوايل، حيث منا �شايف 

الفوائد والعموالت املقبو�شة ليبلغ 39.4 مليون دينار مقابل 28.3 مليون 
دينار يف عام 2007.

واأ�شار رئي�س املجل�س اإىل ا�شتمرار البنك يف تطبيق خطته اال�شرتاتيجية 
بهدف تعزيز موقعه التناف�شي يف ال�شوق عن طريق تطبيق برامج واأ�شاليب 
بيع حديثة وهادفة توؤدي اإىل حتقيق اخلطط التو�شعية وحت�شني م�شتوى 

وكفاءة وتنوع اخلدمات املقدمة للعمالء من قطاع ال�شركات واالأفراد.

اجلغرافية  التغطية  قاعدة  تو�شيع  اإىل  الرامية  التفرع  خلطة  وتطبيقا 
للبنك وتعزيزا ل�شبكة الفروع �شيتم افتتاح 7 فروع جديدة خالل الن�شف 
االأخري من العام احلايل ا�شافة خلم�شة فروع اأخرى يف اململكة وخارجها 

�شيتم البدء باإن�شائها وجتهيزها ليتم افتتاحها يف العام املقبل.

اأرباح  بتوزيع  تو�شية املجل�س  للبنك على  العادية  العامة  الهيئة  ووافقت 
نقدية على امل�شاهمني بن�شبة 10 باملئة، كما �شادقت الهيئة على البيانات 
عام  امل�شتقبلية  واخلطة   2008/12/31 بتاريخ  املنتهية  لل�شنة  املالية 

.2009

راأ�س  زيادة  على  للبنك  العادية  غري  العامة  الهيئة  �شادقت  املقابل  يف 
املكتتب  املال  راأ�س  باملئة من  املال مببلغ 5 ماليني دينار وتعادل 5.26 
به وتوزيعها كاأ�شهم جمانية على امل�شاهمني ولي�شبح راأ�س املال البنك 

100 مليون دينار. 

بنك الحتاد يرفع راأ�سماله اإىل 100 مليون دينار 
15.6 مليـون دينار �سايف اأرباح و39.4 مليون "الفوائــد 

والعمـــولت املقبو�ســة"

�سلفيتي: النمو يف الودائع 
والت�سهيالت جتاوز ن�سب القطاع 

امل�سريف رغم املناف�سة
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البنك الأهلي يوزع 10% اأرباحاً نقدية
 و 5% اأ�سهماً جمانية على امل�ساهمني

املع�سر: البنك تعامل
 مبرونة مع تداعيات

 الأزمة العاملية

�شايف  البنك  االأردين حتقيق  االأهلي  للبنك  املالية  البيانات  اأظهرت 
ربح قبل ال�شريبة مببلغ 24.9 مليون دينار مرتفعًا عن اأرباح الفرتة 
نف�شها من العام ال�شابق بن�شبة 35.5% ، كما ارتفع اإجمايل موجودات 
البنك اإىل حوايل 2.106 مليار دينار حمققًا ن�شبة منو قدرها %6.6 

عن كانون االأول 2007.

منو  ن�شب  العمالء  وودائع  االئتمانية  الت�شهيالت  من  كّل  وحققت 
جيدة عك�شت الكفاءة العالية يف اإدارة املوجودات واملطلوبات وجودة 
)بال�شايف(  املبا�شرة  االئتمانية  الت�شهيالت  بلغت  وقد  التوظيف، 
حوايل 890 مليون دينار وبن�شبة منو 20.4% عن نهاية عام 2007، 
اإىل  لت�شل  النقدية  والتاأمينات  الودائع  فيه  ارتفعت  الذي  الوقت  يف 
1.570 مليار دينار بن�شبة منو قدرها 10.5% عن نهاية العام 2007 

.

وكمح�شلة لعمليات البنك الت�شغيلية للعام 2008 ارتفع �شايف اإيرادات 
 70 مقابل  دينار  مليون   81 ليبلغ   %16.6 بن�شبة  والعموالت  الفوائد 
مليون دينار يف نهاية العام 2007.وقد بلغ اإجمايل الدخل 90 مليون 

دينار �شّكل �شايف اإيرادات الفوائد والعموالت منه %90.

تقرير  االأردين،  االأهلي  البنك  ل�شركة  العادي  العامة  الهيئة  واأقرت 
على  الهيئة  ووافقت   ،2008 لعام  املالية  والبيانات  االإدارة  جمل�س 
تو�شية جمل�س االإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�شاهمني مبا ن�شبته 
10% من راأ�س املال بال�شايف بعد ا�شتبعاد اأ�شهم اخلزينة ، باالإ�شافة 
اخلزينة  اأ�شهم  ا�شتبعاد  بعد  املال  راأ�س  �شايف  من   %5 توزيع  اإىل 
انعقاد  يوم   2009/3/31 بتاريخ  االأ�شهم  حلملة  جمانية   كاأ�شهم 

الهيئة العامة.

وقال رئي�س جمل�س االإدارة الدكتور رجائي املع�شر اأن البنك ا�شتطاع 
اأن ي�شتجيب مبرونة مع التغريات العديدة التي طراأت يف عام 2008 
املال  اأ�شواق  على  الوا�شح  وتاأثريها  العاملية  املالية  لالأزمة  نتيجة 

والتقلبات احلادة يف االأ�شعار.  

بالنمو  ي�شتمر  واأن  جيدة  نتائج  يحقق  اأن  ا�شتطاع  البنك  اأن  وبني 
لرباجمه  اعتمدها  التي  الطموحة  لل�شيا�شة  نتيجة  االيجابي  واالأداء 

واملنبثقة من �شعار "قوة التغيري" الذي اأطلقه يف عام 2005. 

اأن  عو�س  مروان  العام  التنفيذي/املدير  الرئي�س  اأ�شار  جانبه  ومن 
االأرباح املتحققة تعك�س النمو امل�شطرد الأعمال البنك ، واأن اخلطوات 
على  وعملت  حقيقي  بتوازن  اأتت  االأردين  االأهلي  البنك  اتبعها  التي 
الربامج  ال�شوق، ف�شاًل عن  ومتطلبات  امل�شرفية  املتغريات  مواجهة 
املرتكز  البنك  نهج  من  كجزء  طرحها  مت  التي  اجلديدة  واملنتجات 
امل�شتمر  والبحث  املجتمع،  �شرائح  خمتلف  من  العميل  اإر�شاء  على 
املقدمة  املالية  م�شتوى جودة اخلدمات  لتعزيز  عن جماالت جديدة 
واخلا�شة باالأفراد وال�شركات الكربى واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة 

.

ال�شريبة يف عام  الربح قبل  البنك، فقد منا �شايف  بيانات  وبح�شب 
زاد  كما   ،2007 وبن�شبة 35.5% عن  دينار  مليون  اإىل 24.9   2008
ومنت   ،%6.6 وبن�شبة  دينار  مليار   2.106 اإىل  املوجودات  اإجمايل 
الت�شهيالت االئتمانية املبا�شرة اإىل 890 مليون دينار وبن�شبة %20.4، 
كما منت الودائع والتاأمينات النقدية اإىل 1.570 مليار دينار وبن�شبة 

.%10.5
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بلغت اأرباح كابيتال بنك ال�شافية 15.250 مليون دينار يف عام 2008 مقارنًة باأرباح 
عام 2007 التي بلغت 13.509 مليون دينار وبن�شبة منو بلغت %13.

اإيرادات الفوائد والعموالت مبا ن�شبته 21 % لي�شل اإىل 38.1  مليون  وارتفع �شايف 
دينار مقارنة مع 31.4 مليون دينار خالل عام 2007 لي�شكل �شايف الدخل من الفوائد 
والعموالت ما ن�شبته 90 % من اإجمايل الدخل الذي اإرتفع بن�شبة 2.1 % ليبلغ 42.2 

مليون دينار يف عام 2008 مقارنة مع 41.3 مليون دينار يف عام 2007 .

كما انخف�س اإجمايل امل�شاريف الت�شغيلية مبا فيها املخ�ش�شات بن�شبة 3.75 % لي�شل 
اإىل 22.5 مليون دينار مقارنة مع 23.4 مليون دينار خالل عام 2007.

وارتفعت موجودات كابيتال بنك بن�شبة 4.7 % لت�شل اإىل 984 مليون دينار مقارنة بعام  
2007  وارتفع حجم الت�شهيالت االئتمانية املبا�شرة )بال�شايف( من 497 مليون دينار 

اإىل 593 مليون دينار و بن�شبة منو بلغت %19.2 . 

واإىل جانب ذلك ارتفع اإجمايل ودائع العمالء من 476 مليون دينار يف نهاية عام 2007 
اإىل 530 مليون دينار لهذا العام، اأي ما ن�شبته   11.4%. مما يدل على ا�شتمرارية ات�شاع 

قاعدة عمالء البنك وزيادة الثقة به وتعزيز قدراته التناف�شية.

ويف اإطار خطة كابيتال بنك االإ�شرتاتيجية نحو االنت�شار املحلي وتنمية ح�شته من �شوق 
االئتمان وودائع العمالء وا�شتقطاب مزيد من العمالء من كافة القطاعات االقت�شادية، 
قال هيثم قمحية رئي�س جمل�س اإدارة كابيتال بنك اأنه متت املبا�شرة باأعمال جتهيز 3 
فروع جديدة للبنك يف مناطق دابوق وبيادر وادي ال�شري واملنطقة احلرة ويف الزرقاء 
ومن املتوقع اأن تبا�شر اأعمالها خالل الربع الثاين من عام 2009 هذا ويجري العمل 
حاليًا على اختيار مواقع اأخرى لن�شر �شبكة فروع لكابيتال بنك، باالإ�شافة اإىل ذلك مت 
اختيار خم�شة مواقع اأخرى يف مراكز الت�شوق الكبرية واملواقع احليوية ليتم و�شع اأجهزة 

ال�شراف االآيل اخلا�شة بكابيتال بنك بها.

واأ�شار قمحية اإىل اأن كابيتال بنك با�شر منذ بداية عام 2008 بتطبيق مقررات جلنة 
بازل )II( الحت�شاب ن�شبة كفاية راأ�س املال حيث بلغت الن�شبة 20.14 % يف نهاية عام 
 Capital( الدولية  الت�شنيف  موؤ�ش�شة  عادت  االإيجابي،  االأداء  لهذا  ونظرًا   2008،
لتوؤكد يف تقريرها عن كابيتال بنك ال�شادر خالل �شهر ت�شرين   )Intelligence
الثاين من عام 2008 ت�شنيف كابيتال بنك االئتماين بدرجة BBB، االأمر الذي و�شع 

كابيتال بنك بني اأرفع البنوك ت�شنيفًا يف االأردن، وزاد من ثقة البنوك املرا�شلة به.

كما حر�س كابيتال بنك على تعزيز جودة املحفظة االئتمانية، حيث بلغت ن�شبة الديون 
غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة 4.4 % من اإجمايل املحفظة، وهي اأقل من معدل 
ن�شبة الديون غري العاملة يف القطاع امل�شريف االأردين، هذا وقد حر�س كابيتال بنك 
على اقتطاع خم�ش�شات اإ�شافية مقابل حمفظته االئتمانية حيث بلغت ن�شبة تغطية 

املخ�ش�شات للديون غري العاملة حوايل  %70.22.

ويف اإطار اإدارة املوجودات واملطلوبات باأف�شل الطرق واملمار�شات بلغت ن�شبة ال�شيولة 
بالدينار االأردين لدى كابيتال بنك كما يف نهاية عام 2008 ما ن�شبته 131 % بحيث تتجاوز 
احلد االأدنى البالغ 70  % ح�شب تعليمات البنك املركزي االأردين، يف حني بلغت ن�شبة 

املوجودات ال�شائلة 28.3 % من اإجمايل املوجودات.

وفيما يتعلق باأداء �شركة كابيتال انف�شتمنت، اململوكة لكابيتال بنك، والتي متثل الذراع 
اال�شتثماري للبنك، فقد ا�شتطاعت ال�شركة جتاوز االنهيارات التي ح�شلت يف االأ�شواق 
املالية مع بداية الربع الرابع من عام 2008 وحققت ربحا �شافيًا بعد ال�شريبة و�شل اإىل 

2.7 مليون دينار مقارنة مع 2.3 مليون دينار مت حتقيقها خالل عام 2007.

اأما بالن�شبة لال�شتثمار يف امل�شرف االأهلي العراقي )NBI( والذي ميلك كابيتال بنك 
ما ن�شبته 59.2 % من راأ�شماله املدفوع والبالغ 25 مليار دينار عراقي )15.4 مليون 
دينار اأردين(، فقد حقق البنك ربحًا �شافيا و�شل اإىل 2.3 مليون دينار اأردين مقارنة 
مع 1.3 مليون دينار اأردين حققها امل�شرف خالل عام ،2007 االأمر الذي يدلل على 
�شحة قرارنا االإ�شرتاتيجي باإيجاد مو�شع قدم لكابيتال بنك يف ال�شوق العراقية الزاخرة 

بالفر�س اال�شتثمارية املجزية.

كابيتال بنك
يحقق 15.2 مليون دينار كاأرباح �شافية

قمحية: كابيتال بنك بني اأرفع 
البنـــوك ت�شنيفــًا يف الأردن



الإ�شتثمار يف قطاع النقل

"Challenger 605"
جــديــد الأجنحــة العربيـــة

اأبو غزالة: ان�شمام الطائرة اجلديدة 
لالأ�شطول ياأتي �شمن خطة التو�شع 

وتطوير اخلدمات
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"Challenger 605"
جديد "الأجنحة العربية"

اأبو غزالة: طائراتنا جمهزة باأعلى 
موا�شفات الرفاهية والأمان

ان�شمت  التي  الطائرات  اأحدث  و�شول  عن  العربية  االأجنحة  اأعلنت 
ال�شركة  اإىل  لت�شيف   ،"Challenger 605" الأ�شطولها وهي طائرة

ميزة تناف�شية جديدة يف �شوق الطريان يف املنطقة.

والفخامة،  احلجم  ات�شاع  بني  ما  اجلديدة  الطائرة  موا�شفات  وجتمع 

حيث تعترب طائرة "Challenger" االأحدث يف هذه الفئة والتي تت�شع 
لـ 12 راكبًا وهي جمهزة خلدمة عدة قطاعات خمتلفة من امل�شافرين. 

خا�س  ثوري  اإنتاج  اأحدث   "Challenger 605" طائرة  وتعترب 
باأ�شخم الطائرات اخلا�شة يف العامل وقد �شممت ا�شتجابة الحتياجات 

ومتطلبات قائدي الطائرات وكبار رجال االأعمال على حد �شواء. 
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وياأتي هذا الت�شميم اجلديد ليقدم لقادة قطاع االأعمال واحدة من اأكرث 
وخا�شة  اأجواًء مميزة  للم�شافرين  توفر  وهدوءًا حيث  راحة  الطائرات 
للعمل اأو اال�شتمتاع ب�شال�شة الطريان طوال الرحلة. وقد خ�شع ت�شميم 
هيكل الطائرة اىل العديد من االختبارات اخلا�شة الناجحة التي �شملت 
اأي�شًا املحركات وجميع االأجهزة املالحية لت�شل اىل هذا الت�شميم الذي 

يعد فريدًا من نوعه.
واأكد الرئي�س التنفيذي ل�شركة االأجنحة العربية اأحمد اأبو غزالة: "اإننا 
ن�شعر بالفخر الكبري لتقدمينا جتربة طريان جديدة ومثرية عرب طائرة 
عدد  ترفع  اجلديدة  االإ�شافة  هذه  اأن  كما   "Challenger 605 "
العربية اىل 10 طائرات، متا�شيًا مع خطط  االأجنحة  اأ�شطول  طائرات 
ال�شركة للتو�شع وتطوير خدماتها بهدف املحافظة على فل�شفة ال�شركة 

التي ترتكز على تقدمي وتوفري اأحدث اخلدمات جلميع العمالء". 

االأجنحة  اإدارة  وقال "اأن طائرة " Challenger 605" �شتعمل حتت 
العربية يف االأردن ودولة االإمارات العربية املتحدة".

بهذه  اأقيم  حفل  خالل   – العربية  لالأجنحة  التنفيذي  الرئي�س  وقّدم 
املنا�شبة - عر�شًا �شاماًلً للح�شور �شمل االطالع على الطائرة اجلديدة 
خطط  تنفيذ  يف  ال�شركة  اإ�شرتاتيجية  على  للتعرف  اإ�شافة  ومميزاتها 

التو�شع والتطور. 

رائدة   خطوة  العربية  االأجنحة  اأ�شطول  اىل  اجلديدة  االإ�شافة  وتعترب 
خلدمة زبائن ال�شركة. 

�شال�شة  بكل  الداخلية  اأجوائها  يف  بالعمل  اجلديدة  الطائرة  وت�شمح 
اأثناء ال�شفر الأي وجهة يف العامل مع ميزة الرحالت الطويلة من ال�شرق 
االأو�شط اىل اأوروبا، كما  ت�شتمل الطائرة اجلديدة على جميع التعديالت 
يف  الزبائن  خلدمة  اإح�شارها  على  ال�شركة  �شجعت  التي  والتح�شينات 

�شوق االأجنحة العربية.

ومن اجلدير بالذكر اأن االأجنحة العربية ابتداأت اأعمالها يف االأردن عام 
1975 كاإحدى �شركات امللكية االأردنية لرحالت رجال االأعمال ثم قدمت 
اأنحاء  وبقية  االأردن  يف  لعمالئها  اخلا�شة  الرحالت  خدمة  بعد  فيما 

العامل. 

وتنظم االأجنحة العربية حاليًا رحالت اىل العديد من الوجهات يف جميع 
املعايري  ذات  الطائرات  من  عددًا  اأ�شطولها  ي�شم  حيث  العامل  اأرجاء 
الراغبة  وال�شركات  االأعمال  رجال  العاملية خلدمة  التقنية  واملوا�شفات 
جائزة  على  ال�شركة  حازت  وقد  خا�شة،  طائرات  منت  على  بال�شفر 
ال�شالمة و هي اأول �شركة حت�شل على �شهادة االآيزو ISO- 9002 لعام 

1994 ل�شمان اجلودة. 
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ال�شتثمـــار يف النقـــــل

عمان،  با�شم  و�شميت  موؤخرًا،  جديدة  باخرة  �شراء  مت  اأنه  اإىل  وي�شري 
�شتقوم بالعمل على خط ظبا-�شفاجا مطلع حزيران املقبل.

وم�شر  االأردن  يف  النقل  وزراء  د�شنها  التي  املياه  حتلية  حمطة  وعن 
والعراق يف نويبع، يبني ال�شعوب اأن الغاية منها هي التاأكد من �شالمة 

املياه التي يتناولها العمال والراكبون على البواخر ونظافتها.

املحركات،  يف  امل�شتخدمة  املياه  على  ين�شحب  كذلك  االأمر  اأن  ويو�شح 
يف  تراجع  هناك  يكون  فلن  ونظيفة،  نقية  املياه  تكون  عندما  اأنه  حيث 

كفاءة املحركات، ويحافظ على �شالمة املعدات.

بواخر  انتظار  وقت  تخفيف  يف  كذلك  �شاعدت  املحطة  اأن  اإىل  وي�شري 
خالل  من  متاحة  االآن  املياه  اأن  حيث  باملياه،  للتزود  العربي  اجل�شر 
ويرفع  البواخر،  من  واخلروج  الدخول  �شرعة  اإىل  يوؤدي  مما  املحطة، 
بالتايل من عدد الرحالت، مما ينعك�س اإيجابا على زيادة  الت�شغيل يف 

امليناء.

ا�شمها ن�شيب كبري، حيث متكنت  للمالحة من  العربي  ل�شركة اجل�شر 
االأحمر،  البحر  يف  املالحة  حركة  على  دور  لعب  عمرها  �شنوات  خالل 

لتحتل موؤخرا ح�شة �شوقية موؤثرة فيه.

وقد ا�شتطاعت ال�شركة – بح�شب نائب مديرها العام ح�شني ال�شعوب 
– من اال�شتحواذ على ح�ش�س يف خمتلف عمليات النقل من واىل جميع 
املوانئ امل�شرية يف البحر االحمر، وبواقع 56% يف نقل ال�شيارات، و%88 
لنقل ال�شاحنات، و51% للركاب، عرب تقدمي خدمات تعدت فيه ال�شركة 

دورها من مفهوم النقل من الر�شيف اإىل الر�شيف.

ال�شركة،  تهم  ق�شايا  عدة  ال�شعوب  يتناول  "الن�شامى"  لـ  حديثه  يف 
يف  العربي  "اجل�شر  اإجنازات  اأبرز  م�شتعر�شا  البحري،  النقل  وقطاع 

عام 2008 وعلى خمتلف االأ�شعدة.
يتكون حاليا  اأنه  بالقول  ال�شركة  اأ�شطول  ال�شعوب باحلديث عن  ويبداأ 
من 7 بواخر، تتوزع بواقع وحدتني خم�ش�شتني لل�شحن، و3 بواخر لنقل 

الركاب وال�شيارات والب�شائع، وقاربني �شريعني.

اأ�سطول اإىل  "عمان" تن�سم 
 "اجل�سر العربي للمالحة" يف حزيران

ال�شعوب: لل�شركة دور 
�شامل تعدى مفهوم 

النقل من الر�شيف اإىل 
الر�شيف

ح�شة ال�شركة تزداد واإيراداتها الت�شغيلية ت�شجل ن�شف مليار دولر طوال �شنوات عمرها

ال�شتثمار يف قطاع النقل
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لتزويد  كو�شيلة  العربي  �شركة اجل�شر  اأ�شطول  وب�شاأن اخلطط العتماد 
ال�شركة  اأ�شطول  اأن  ال�شعوب  يوؤكد  يحتاجها،  التي  بالب�شائع  العراق 

جاهز للنقل من واإىل العراق اأي ب�شائع، و�شيكون باأعلى جاهزية.

وينوه اإىل اأن اعتماد ميناء العقبة اأي�شا عرب ت�شريح وزير النقل العراقي 
ر�شميا لنقل الب�شائع اإىل العراق، ي�شع �شركة اجل�شر العربي يف مواجهة 
املتوقع، مما جعلها يف جاهزية  الطلب  تلبية هذا  ا�شتحقاق مهم، وهو 

عالية للقيام بهذا الدور.

العربي"  "اجل�شر  اأ�شطول  با�شتعداد  ال�شركة،  جاهزية  على  ويوؤكد 
لتحميل الركاب امل�شريني الراغبني باأداء فري�شة احلج اأو العمرة بحرا، 
بعد ت�شريح وزير النقل امل�شري باأنه �شيكون هناك رفع جلزء من ح�شة 

ال�شركة يف نقل احلجاج واملعتمرين.
وفيما يتعلق بانعكا�س احلركة يف ميناء العقبة على االقت�شاد االأردين، 
اأي زيادة يف الطاقة  باأن  العربي  نائب مدير عام �شركة اجل�شر  يو�شح 
الت�شغيلية من واإىل ميناء العقبة، �شيكون لها اأثر وفائدة للميناء وتزيد 

من مدخوالته.

28.1 مليون دولر اأرباح 2008 
وحقوق امل�ساهمني ترتفع اإىل 103 ماليني دولر

م�شغل  وكل  امليناء،  يف  االأخرى  اجلهات  على  ين�شحب  ذلك  اأن  ويبني 
النقل عرب  الن�شاط يف حركة  زيادة  �شي�شتفيدون حتما من  الذين  فيه، 

"العقبة".
ويقول اأن اتفاق �شركة اجل�شر العربي للمالحة مع �شركة جت للنقليات 
رحالت  �شمن  والبحري  الربي  النقل  جمال  يف  للتعاون  ال�شياحية 
خالل  الركاب  انتظار  ملنع  ال�شيف  فرتة  خالل  القاهرة  اىل  منتظمة 
فرتات الذروة التي ي�شهدها اخلط يف موا�شم العمرة واحلج، �شي�شب يف 
م�شلحة الطرفني، و�شيخدم الركاب الراغبني بالتوا�شل مع م�شر بحرا 

عرب خطوط "اجل�شر العربي".

من  االأوىل  تعد  وفريدة  مميزة  خدمة  بتقدمي  "جت" متتاز  اأن  ويوؤكد 
عمان  خط  على  العمالء  كبار  خدمة  وهي  االأو�شط  ال�شرق  يف  نوعها 
العقبة- عمان ببا�شات حديثة، مزودة باأجهزة تلفاز مربوطة باالأقمار 
اال�شطناعية وب�شبكة ال�شتااليت ليكون الراكب على ات�شال مبا�شر باآخر 
ما ي�شتجد من اأخبار اأثناء فرتة الرحلة التي ت�شتغرق نحو اأربع �شاعات.

اأن  اإىل  ال�شعوب  ي�شري  ال�شركة،  ن�شاط  على  املالية  االأزمة  اأثر  وحول 
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االأزمة  اأدت  العامل، حيث  العربي للمالحة" لي�شت مبعزل عن  "اجل�شر 
اإىل تراجع يرتاوح ما بني 10%-15% يف نقل الركاب.

لتتو�شع   �شتوجه  اخلطط  اأن  القول،  يتابع  االأزمة،  تداعيات  ولتخطي 
�شركة اجل�شر العربي ملوانئ اأخرى جلذب ركاب اأكرث، موؤكدا اأن االأزمة 

�شتم�س كافة القطاعات مبا فيها النقل خالل املرحلة املقبلة.
اجنازات  للمالحة  العربي  اجل�شر  �شركة  عام  مدير  نائب  وي�شتعر�س 
واجنازاتها  ال�شركة  اأعمالها  نتائج  اأن  بالقول   ،2008 عام  يف  ال�شركة 
الريادة  لتحقيق  الواثقة  ال�شركة  م�شرية  على  توؤكد   2008 عام  خالل 
الكبرية  والنجاحات  االجناز  تلو  واالجناز  ال�شامل،  مبفهومها  البحرية 
والنهج  احلكيمة  ال�شيا�شات  بفعل  مت�شاعدة  منو  معدالت  وحتقيق   ،
خاللها  من  ال�شركة  تعمل  التي  اال�شرتاتيجية  والروؤية  ال�شليم  القيادي 
اعتمادا على امكاناتها وعنا�شر القوة الداخلية التي مكنتها من مواكبة 
التطورات واملتغريات املت�شارعة ، ومن خالل تبني خطط عمل مرنه  قادرة 
على التكيف مع الظروف املحيطة التي مكنت ال�شركة من ان حتدث نقلة 

نوعية وحتقق معدالت منو قيا�شية ملجمل اأعمالها وان�شطتها.

لل�شركة  الت�شغيلية  االإيرادات  اأن  مو�شحا  االإجنازات،  هذه  ل  ويف�شّ
�شهدت حتقيق رقم قيا�شي، بك�شر حاجز )80( مليون دوالر الأول مرة 
يف تاريخ ال�شركة، حيث مت حتقيق اإيرادات ت�شغيلية بلغت 85.8 مليون 
قد  ال�شركة  تكون  وبذلك   ،2007 عن   %30 مقدارها  منو  وبن�شبة  دوالر 
حققت اكرث من ن�شف مليار دوالر اإيرادات ت�شغيلية منذ التاأ�شي�س، مت 

حتقيق 49% منها يف الفرتة 2008-2004 .

دوالر،  مليون   28.1 م�شجلة   2008 يف  منت  ال�شركة  اأرباح  اأن  ويو�شح 
مقارنة مع 28 مليون دوالر يف عام 2007، و28.1 مليون يف عام 2006، 

و4.7 مليون دوالر يف عام 2003.

ويلفت اإىل اأن اإجمال املوجودات ارتفع يف عام 2008 لي�شل اىل )121( 
مليون دوالر وبن�شبة منو و�شلت اىل 17% مقارنة بـ 2007 ، مما يعك�س 
قوة اأداء ال�شركة املعززة ب�شيا�شة النمو الطبيعي كخيار ا�شرتاتيجي والتي 
الن�شاطات  لتمويل  املدورة  االأرباح  ا�شتثمار  طريق  عن  ال�شركة  تتبناها 

التو�شعية.
يف  النقل  وزراء  اإقرار  خالل  من  ال�شركة،  باأعمال  التو�شع  على  ويدلل 
راأ�شمال  رفع  على  احلايل  العام  من  اآذار  يف  والعراق  وم�شر  االأردن 
ال�شركة اإىل 66 مليون دوالر وذلك بتغطيتها من اأرباح ال�شركة، بعد اأن 

كان راأ�شمال ال�شركة 6 ماليني دوالر يف اآذار من عام 2003.

وبح�شب ال�شعوب فقد ارتفعت حقوق الدول امل�شاهمة اإىل 103 ماليني 
 2007 عام  مع  مقارنة   %11 بلغت  زيادة  وبن�شبة   ،2008 عام  يف  دوالر 
نتيجة النتائج املالية القوية لل�شركة، يف حني كانت حقوق امل�شاهمني 26 
مليون دوالر حتى عام 2003، يف حني زادت االأرباح املوزعة اإىل 15 مليون 
دوالر على الدول الثالثة بالت�شاوي العام املا�شي، مقارنة مع 9 ماليني 

يف عام 2005.

العقبة  خط  على  الركاب  حركة  زيادة  �شهد   2008 عام  اأن  اإىل  وينوه 
نويبع، كما متت حو�شبة اأعمال ال�شركة بالكامل باالجتاهني، ف�شال عن 
م�شاهمة ال�شركة يف تطوير وحتديث املوانئ، وقد قامت ال�شركة بزيادة 

بدالت اخلدمات املينائية اعتبارًا من مطلع عام 2010 وذلك للم�شاهمة 
يف تغطية تكاليف تطوير املوانئ.

وي�شري اإىل اأن ال�شركة متلكت مقرا لها يف عمان العام املا�شي، حيث مت 
االنتهاء من تنفيذ م�شروع جتهيز مقر ال�شركة يف عمان ، وقد مت مبا�شرة 
العمل من خالل هذا املقر اعتبارًا من  مطلع عام 2009 ، حيث يتكون 
ا�شتغالل  وقد مت   ، اأدوار  الثالثة  ميزانني  و  ار�شي  دور  البناء من  هذا 
الدور االأر�شي وامليزانني الإغرا�س ال�شركة ، و�شيتم ا�شتغالل االأدوار يف 

االإيجار ل�شركات كبريه تعمل يف املجال مما يوفر دخل لل�شركة. 

للمالحة"، بح�شب  العربي  "اجل�شر  لكل ذلك، فقد جنحت  وباالإ�شافة 
نائب مديرها العام، يف موا�شم العمرة واحلج، حيث كان لنجاح �شركة 
اجل�شر العربي للمالحة يف مو�شم العمرة اثر كبري يف تخ�شي�س ح�شة 
لل�شركة من حجاج بيت اهلل بلغت )12( الف حاج مت الول مرة �شفرهم 
عن طريق خط العقبة /نويبع وقد مت نقلهم ب�شالمة وب�شال�شة ودون اية 
معوقات ، مما �شيدفع باجتاه تخ�شي�س ح�شة لل�شركة من حجاج بيت 

اهلل يف االعوام القادمة باأذن اهلل .

بالن�شبة  والتحديث  ال�شيانة  عام  هو   ،2008 عام  اأن  ال�شعوب  ويعترب 
ل�شفن ال�شركة وخا�شة ال�شفن "بيال ، بالك اير�س ، االأمرية " وبتكلفة 
تعدت )7( مليون دوالر ، حيث مت تنفيذ برامج �شيانة �شاملة لال�شطول 
ادى اىل رفع  و�شراء قطع غيار مما  واإ�شالح  وتطوير  ت�شمنت حتديث 

كفاءة اال�شطول ودميومة عمله وجاهزيته الكاملة للموا�شم  .
على  والت�شهيل  ال�شركة  اعمال  دائرة  تو�شيع  ولغايات  اأنه  اإىل  وي�شري 
العربي، فقد مت اعتماد وكالء جدد  القادمني من دول اخلليج  الركاب 
يف اخلليج العربي )االمارات العربية املتحدة ، عمان ، البحرين ، قطر ، 
اليمن ، الكويت ( ، وقد قامت ال�شركة بالغاء الوكالة احل�شريه باململكة 
ال�شعودية اعتبارًا من منت�شف هذا العام حيث �شيتم احلجز بوا�شطة 
مبيعات  لزيادة  االلكرتونية  املعلومات  �شبكة  طريق  عن  وكيل  من  اأكرث 

ال�شركة .

العنا�شر  هذه  اأولت  حيث  الب�شرية،  املوارد  تغفل  مل  ال�شركة  اأن  ويوؤكد 
يف  خا�شا  احللم"  اهتماما  وحمققة  االجناز  "�شانعة  بـ  و�شفها  التي 
عام 2008  عن طريق تدريبها وتاأهيلها واال�شرتاك مبوؤمترات بحرية يف 

م�شر وعمان والعقبة وبربامج تدريبية خمتارة.

ويوؤكد اأن ال�شركة ا�شتطاعت بف�شل االداء املتميز والثقة الكبرية يف خط 
العقبة /نويبع مقارنة مع اخلطوط االخرى ان حتظى بالن�شبة االكرب يف 
خمتلف عمليات النقل من واىل جميع املوانئ امل�شرية يف البحر االحمر، 

وبواقع 56% يف نقل ال�شيارات، و88% لنقل ال�شاحنات، و51% للركاب.

وي�شدد ال�شعوب اأن دور ادارة �شركة اجل�شر العربي للمالحة قد تعدى 
�شامل  دور  اىل  الر�شيف  اىل  الر�شيف  من  النقل  يف  املح�شور  دورها 
ورعاية كاملة للركاب اثناء �شفرهم من نويبع اىل العقبة اىل ال�شعودية 
العقبة  ميناء  حدود  خارج  لهم  اخلا�شة  اخلدمات  وتقدمي  وعودتهم 

وميناء نويبع.

ال�شتثمار يف قطاع النقل
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متكنت �شركة املقاي�شة للنقل واال�شتثمار من حتقيق جناح باهر يف عملها العام 
املا�شي، رغم التحديات التي واجهت االقت�شاد االأردين ككل، وقطاع النقل على 

وجه اخل�شو�س، حيث حققت قفزة يف اإيراداتها واأرباحها على حد �شواء.

وال�شركة ما�شية – بح�شب رئي�س جمل�س اإدارتها – معروف اأبو �شمرة – بتحقيق 
املزيد من التقدم يف م�شاعيها وم�شاريعها الهادفة للتطوير والتنويع والتجديد 
املحلي،  ال�شوق  يف  حتتله  الذي  البارز  دورها  على  املحافظة  اأجل  من  امل�شتمر 

ومواجهات املناف�شة والتحديات يف ال�شوق ذاته.
ويبلغ حجم اال�شتثمار الراأ�شمايل لل�شركة حوايل 15.8 مليون دينار، فيما تتمثل 
غاياتها يف اال�شتثمار يف كافة القطاعات املالية وال�شناعية والتجارية والزراعية 
والعقارية وال�شياحية واخلدمات، وقد تركز الن�شاط الرئي�شي لها يف تقدمي كافة 
خدمات النقل حيث متتلك حاليا 267 را�س قاطر، و354 مقطورة، منها لنقل 
الب�شائع العامة واحلاويات واملثقالت والزيوت النباتية بوا�شطة ال�شاريج ونقل 

النفط وال�شيارات لو�شط الناقالت، فيما يبلغ عدد موظفيها 361 موظفا.

وعن الو�شع التناف�شي لل�شركة، يقول اأبو �شمرة اأن ال�شركة البالغ راأ�شمالها 12.1 
مليون دينار، تعمل يف �شوق تتعدد فيه �شركات النقل، وخا�شة ال�شركات التي تعمل 
بالعمولة وميتلكها جمموعة اأفراد، باالإ�شافة الرتفاع اأ�شعار النقل الرتفاع اأ�شعار 
املحروقات، واملناف�شة ال�شديدة بني ال�شركات للح�شول على العطاءات احلكومية 
واخلا�شة، وتركز النقل خالل عام 2008 داخل اململكة فقط، ويف قطاعات نقل 

التموين والفو�شفات والزيوت النباتية وال�شيارات.

بتقدمي خدمة مميزة،  باالنفراد  الظروف، متيزت  ال�شركة ويف ظل هذه  لكن 
بف�شل التنوع والتخ�ش�س الذي و�شعها يف خانة االإبداع.

ويف هذا املجال يقول رئي�س جمل�س اإدارة �شركة املقاي�شة للنقل واال�شتثمار، اأن 
ارباح ال�شركة خالل العام املا�شي بلغ حوايل 2.2 مليون دينار مقارنة مبليون 
دينار خالل عام 2007، مما دفعها لتكرمي م�شاهميها بتوزيع 7% كاأرباح نقدية 

عليهم، وذلك رغم الظروف املالية ال�شعبة التي يعاين منها القطاع ككل.

وتتطلع "املقاي�شة للنقل واال�شتثمار" اىل  زيادة وحتديث ا�شطول ال�شركة خالل 
عام 2009 من اجل االعتماد على ال�شاحنات اململوكة لل�شركة لتنفيذ اتفاقيات 
النقل املربمة مع الغري، ا�شافة اىل تقدمي مزيد من اخلدمات املتطورة يف قطاع 

النقل يف اململكة.

وبهذا ال�شاأن، يوؤكد اأبو �شمرة اأن ال�شركة ت�شعى اىل تطوير وحتديث البيئة الفنية 
واالنظمة االلكرتونية من خالل حتديث ا�شطول النقل وحتديث وتطوير النظام 
االلكرتوين لت�شهيل وحتديث ا�شدار ت�شاريح مرورا داخل منطقة ميناء العقبة 
من خالل ال�شبكة االلكرتونية داخل ال�شركة حتى يتم التوا�شل مع جميع ال�شائقني 

بكل ي�شر و�شهولة وايجاد ا�شواق خارجية جديدة.

الغاز امل�شال ورفع كفاءة  ال�شركة ت�شعى اىل الدخول يف قطاع  ويك�شف عن ان 
املوظفني وتطوير مهاراتهم من خالل مركز التدريب املوجود بال�شركة والعمل 
على تطوير وحتديث وتزويد ال�شركة بنظام الكرتوين للتوا�شل من خالل �شبكة 

االنرتنت.

وقفزت اإيرادات ال�شركة بوا�شطة ال�شاحنات اململوكة اإىل 12.4 مليون دينار يف 
عام 2008، مقابل 6.6 مليون دينار يف عام 2007، فيما بلغ �شايف االإيرادات 
املحققة من ال�شاحنات امل�شتاأجرة 1.7 مليون دينار العام املا�شي، مقارنة مع 327 
األف دينار يف عام 2007، لرتتفع االإيرادات اإىل 14.2 مليون دينار يف عام 2008 

مقارنة مع 6.9 مليون دينار يف عام 2007.

معروف اأبو �شمرة: جودة اخلدمة ومتيزها 
ردنــــا على املنــاف�شـة والظـــروف ال�شـــــعبة

املقاي�شـــة للنقـــل وال�شتثمــــار 
حتقق قفزة نوعية يف عام 2008

14.2 مليون دينار الإيرادات وتوزيع 7% كاأرباح نقدية على امل�ساهمني
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م�سوؤولية احلكومات يف ارتفاع الأ�سعار 

حتليل اقت�شادي

حممود خالد �شليمان �شليمان
 املحلل املايل واالقت�شادي

كان يخاجلني دائمًاً �شعور متناق�س بالن�شبة لعلم االقت�شاد، فمن ناحية كنت 
اأ�شعر باأن االقت�شاد وثيق ال�شلة باحلياة اليومية لالأفراد، وبالتايل، فاأن معظم 

النا�س على معرفة معقولة باملبادئ االأ�شا�شية لالقت�شاد. 

تتطلب  امل�شلحة  اأن  باالقت�شاد،  يعرفون  البيوت،  وربات  بل  العادي  فالرجل 
فاالإن�شان بطبيعته  االأ�شعار،  باأعلى  وبالبيع  االأ�شعار،  باأرخ�س  ال�شراء  حماولة 
يبحث عن م�شلحته، واالقت�شاد يتعامل مع م�شالح النا�س، وهم عادة اأدرى 

مب�شاحلهم. 

ومن هنا جاءت اإجابة اين�شتني – عامل الفيزياء امل�شهور- عندما �شئل

؟   ملاذا اختـــرت درا�شة الفيزيــاء ومل تتجه لدرا�شــة الفل�شفة اأو االقت�شاد مثاَلً
فاأجاب اأن الفل�شفة تبدو �شعبة ومعقدة، ولذلك فمن االأف�شل االبتعاد عنها، اأما 

االقت�شاد فانه بديهي ووا�شح وال يحتاج اإىل درا�شة!
 هذا عن �شعوري االأول عن علم االقت�شاد ، ولكني كنت اأجد نف�شي يف اأوقات 
اأن هناك نق�شًا �شديدا يف معرفة  ل�شعور مناق�س متامًا، وهو  اأخرى خا�شعًا 
امل�شوؤولني  العديد من  لدى  اأي�شا  بل  العامة  لدى  فقط  لي�س  االقت�شاد  مبادئ 
عن  معرفتهم  واأن  واملتنوعة،  الوا�شعة  اخلربات  ذوي  من  الكثريين  ولدى  بل 
التذكري  فاإن  واأحيانًا خاطئة متاماً، ولذلك  تبدو �شطحية  االقت�شاد كثريا ما 

باملبادئ االقت�شادية بني احلني واالآخر ال يبدو عبثا كامال.

واأ�شبح  كبري  ب�شكل  االإعالم  واأدوات  اأجهزة  تو�شعت  احلديث  الع�شر  ويف     
اأحدا املو�شوعات العامة التي ال  احلديث عن االقت�شاد وامل�شائل االقت�شادية 

تكاد تخلو �شحيفة اأو ن�شرة اإذاعية اأو حديث تلفزيوين من التعر�س لها. 

ويف بع�س االأحيان يكون احلديث االقت�شادي مناق�شًا اأو منافيًا للمبادئ االأولية 
امل�شتقرة يف علم االقت�شاد. وكان اأحد هذه االأمثلة ما راأيته موؤخرًا على اإحدى 

�شا�شات التلفزيون.
 

كنت اأ�شاهد اأحد الربامج التلفزيونية على قناة ف�شائية وحيث مت ا�شت�شافة اأحد 
الوجوه الالمعة يف علم االقت�شاد ويتمتع بقبول كبري لدى النا�س ف�شال عن 

ما ميلكه من �شهولة يف التعبري وو�شوح االأفكار، وهو ميثل كذلك اأحد النماذج 
االقت�شادية الناجحة يف قطاع االإعمال مع جتربة وا�شعة على امل�شتويني املحلي 
والدويل، ومع ذلك، ورغم هذه اخللفية امل�شجعة، فاأن بع�س تعليقاته يف االقت�شاد 

يف هذا اللقاء جاءت خمالفة اأحيانًا ملا هو م�شتقر يف مبادئ علم االقت�شاد.
 

�شاأل ال�شيد املحاور يف الربنامج - عن ظاهرة ارتفاع االأ�شعار يف العامل و�شكوى 
العامة من هذه الظاهرة. وجاء رد االقت�شادي م�شريا اإىل اأن هذه الظاهرة اإمنا 
ترجع اإىل زيادة الطلب يف االقت�شاد، وذلك نتيجة للزيادة ال�شكانية من ناحية 
ولدخول فئات كثرية من املواطنني اإىل اأمناط جديدة من اال�شتهالك من ناحية 
اأخرى. فارتفاع االأ�شعار اإمنا هو تعبري عن اختالل بني الطلب والعر�س وبالتايل 
فاإن احلكومات ال ت�شتطيع اأن تفعل �شيئًا اإزاء ظاهرة ارتفاع االأ�شعار. امل�شاألة هي 
طلب وعر�س. فكما اأن اأية �شلعة ترتفع اأ�شعارها عندما يزيد الطلب عليها، فان 
ارتفاع االأ�شعار ب�شكل عام هو نتيجة للعالقة بني الطلب والعر�س. فعند االغنياء 
ال فرق بني ارتفاع ثمن �شلعة وبني االرتفاع العام يف م�شتوى االأ�شعار. يف احلالتني 

االأمر متعلق بزيادة الطلب على العر�س. 

يف احلالة االأوىل هناك اختالل يف عالقة الطلب والعر�س يف �شوق �شلعة واحدة، 
ويف احلالة الثانية هناك اختالل عام يف معظم االأ�شواق. ولعل االقت�شادي اأراد 
اأن ينفي بذلك م�شوؤولية احلكومة عن ارتفاع االأ�شعار فهي تاأتي نتيجة ل�شلوك 
اال�شتهالك،  على  املتزايد  الإقبالهم  نتيجة  عليهم  تقع  فامل�شوؤولية  امل�شتهلكني. 

واحلكومة بريئة من هذا االأمر. 
فهل هذا �شحيح؟ وهل هذا هو ما تقوله املبادئ االأولية لعلم االقت�شاد؟ االإجابة 

ال�شريعة: ال.
 

 Fallacy of التعميم"  "ف�شاد  عليها  يطلق  منطقية  قاعدة  هناك 
Composition، واملق�شود بها اأن هناك حقائق ت�شدق على حالة كل فرد 
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على حدة وذلك دون ا�شتثناء، ومع ذلك فاإذا ت�شرف اجلميع على �شاكلة هذا 
الفرد، فان تلك احلقيقة ال تتحقق بالن�شبة لهم جمتمعني، رغم اأنها �شحيحة 

على كل منهم منفردًا. 

من  عديدة  �شفوف  بها  وا�شعة  قاعة  اإىل  انظر  ذلك،  على  مثاال  ولن�شرب 
يروا  لن  املقاعد اخللفية  اأن اجلال�شني يف  عليها. ال�شك  واجلال�شني  املقاعد 
من  بداًل  الكر�شي  على  منهم  فرد  اأي  وقف  اإذا  ولكن  وا�شح.  ب�شكل  املن�شة 
تتح�شن كثريًا. وهذا حقيقة ت�شدق على  للمن�شة  روؤيته  اجللو�س عليه، فان 

كل فرد من اجلال�شني.

 الوقوف على الكر�شي يعطي �شاحبه فر�شة اأف�شل لروؤية املن�شة. ومع ذلك 
فوق  اخللفية،  ال�شفوف  يف  كما  االأمامية  ال�شفوف  يف   ، اجلميع  وقف  فاإذا 
منهم.  الأي  الروؤية  تتح�شن  ولن  حتقق،  لن  ال�شابقة  النتيجة  فاأن  الكرا�شي، 
فنحن هنا ب�شدد مقولة حمققة اإذا طبقت على اأي فرد من اجلال�شني ولكنها 

ال ت�شلح اإذا اأخذ بها جميع االأفراد جمتمعني. 

اأنه بالن�شبة الأية �شلعة  وهكذا االأمر يف حالة ارتفاع االأ�شعار. فمن ال�شحيح 
على حدة يكون ارتفاع اأ�شعارها نتيجة لزيادة الطلب على هذه ال�شلعة. فهذه 
مقولة �شحيحة ت�شلح لكل �شلعة يف االقت�شاد. ولكن االنتقال من هذه النظرة 
فيما  ونقع  �شحتها،  املقولة  يفقد  جمموعة  يف  الكلي  االقت�شاد  اإىل  اجلزئية 

يعرف بف�شاد التعميم الذي اأ�شرنا اإليه. 
 

ولذلك فان مبادئ علم االقت�شاد متيز يف تناولها مل�شكلة االأ�شعار بني ارتفاع ثمن 
�شلعة وبني االرتفاع يف امل�شتوى العام لالأ�شعار. فتتناول ق�شية ارتفاع ثمن �شلعة 

منفردة فيما يعرف باالأ�شعار الن�شبية يف نظرية االأثمان اأو االقت�شاد اجلزئي.

االقت�شاد  نظرية  يدر�س يف  فهو  الت�شخم  اأو  االأ�شعار  العام يف  االرتفاع  اأما   
اجلزئي اأو االقت�شاد الكلي، فالتغيري يف االأ�شعار الن�شبية، اأي يف اأ�شعار �شلعة 
يف�شر  اأمنا  م�شتقرًا،  االأ�شعار  م�شتوى  بقاء  مع  ال�شلع  لباقي  بالن�شبة  واحدة 
بظروف الطلب والعر�س يف هذه ال�شلعة. اأما حيث يتعلق االأمر بامل�شتوى العام 
لالأ�شعار فاأن االأمر فيه ال يرجع اإىل جمرد اختالل يف ظروف الطلب والعر�س 
الن�شبية لل�شلع، واإمنا اإىل تغريات كلية يف االقت�شاد تتوقف على زيادة عر�س 

النقود املتداولة بن�شبة تزيد على الزيادة يف االإنتاج املتاح. 

من  كرثة  "ظاهرة  باأنه  االأ�شعار  زيادة  "الت�شخم" اأو  تعريف  جاء  هنا  ومن 
بني  اختالف  جمرد  لي�س  فاالأمر  كافية".  غري  �شلعًا  تطارد  املتداولة  النقود 
ال�شيولة  يف  التو�شع  هو  جديد  �شيادي  عن�شر  هناك  وامنا  وعر�س  طلب 
واملالية.  النقدية  ال�شلطات  عن  بعيدًا  يتم  اأن  ميكن  ال  اأمر  وهو  املعرو�شة، 
اأية دولة اإمنا ترجع اإىل  احلكومات  ولذلك فاأن م�شوؤولية ارتفاع االأ�شعار يف 
وهي  والنقدية،  املالية  ال�شيا�شات  اإدارة  عن  امل�شوؤولة  الأنها  االأوىل،  بالدرجة 

ال�شيا�شات التي يرتتب عليها زيادة املعرو�س من ال�شيولة املتداولة.
 

واإذا كان من الطبيعي اأن يزداد عر�س النقود املتداولة مع زيادة االإنتاج، فاأن 
فاالإنتاج  االأ�شعار.  م�شتوى  يف  عام  ارتفاع  اإىل  توؤدي  ال  النقدية  الزيادة  هذه 
فاأن  االإنتاج،  عنا�شر  على  املوزعة  الدخول  زيادة  اإىل  يوؤدي  وهو  اجلديد 

ي�شاحبها  �شوف  النقدية  الدخول  هذه  يف  للزيادة  نتيجة  الطلب  يف  الزيادة 
احلديث  اأما  االأ�شعار.  ترتفع  ال  وبالتايل  املعرو�شة،  ال�شلع  من  مقابلة  زيادة 
الدخول  زيادة  اإىل  عادة،  ي�شري،  فهو  لالأ�شعار  العام  امل�شتوى  ارتفاع  عن 
النقدية دون زيادة مقابلة يف االإنتاج وذلك بدخول عن�شر جديد، وهو �شخ 
�شيولة جديدة يف االأ�شواق من غري املنتجني. فاحلكومات من خالل �شيا�شتها 
املالية والنقدية تعمل على خلق �شيولة جديدة منقطعة ال�شلة بزيادة االإنتاج، 
وبالتايل ميكن اأن توؤدي اإىل اأ�شكال من الت�شخم. وي�شكل عجز املوازنة واأحيانًا 

اختالل موازين املدفوعات عنا�شر هامة للتاأثري يف عر�س النقود.     
 

ال�شيا�شات  اإىل  يعود  ال  قد  االأ�شعار  ارتفاع  اأن  اإىل  االإ�شارة  فتبقى  ذلك  ومع 
كاأن  بالعر�س  متعلقة  العتبارات  يرجع  قد  واإمنا  فقط،  واملالية  النقدية 
�شلعة  ثمن  فارتفاع  االقت�شاد.  يف  الداخلية  االختناقات  ببع�س  الو�شع  يتاأثر 
اإ�شرتاتيجية هامة مثل اأ�شعار الطاقة اأو حدوث كارثة طبيعية ميكن اأن تكون 
له تاأثريات كبرية على م�شتوى االأ�شعار ب�شكل عام. كذلك فاأن تزايد ال�شيولة 
االأ�شول  يف  امل�شاربة  ظاهرة  قيام  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  االأ�شواق  يف  املتوافرة 

وخا�شة العقارات واالأ�شهم، االأمر الذي يخلق مناخًا عامًا الرتفاع االأ�شعار .
 

وبذلك فلي�س دقيقًا متامًا القول باأن ارتفاع االأ�شعار يف العامل حاليًا اإمنا هو 
جمرد زيادة يف الطلب العام يف االقت�شاد. فال�شحيح اأن هذا يحدث غالبًا 
زيادة  اإىل  اأدت  التي  للحكومات  التو�شعية  واملالية  النقدية  لل�شيا�شات  نتيجة 
النقود يف  زيادة عر�س  لتطور  ننظر  اأن  يكفي يف هذا  وقد  النقدي.  التداول 
م�شر وازدياد حجم العجز يف املوازنة خالل ال�شنوات املا�شية،  حتى نعرف 
اأ�شباب ارتفاع االأ�شعار. كذلك لي�س �شحيحًا ما يقال باأن ارتفاع االأ�شعار هو 
ظاهرة عاملية. حقًا قد  ترتفع اأ�شعار �شلعة اأو اأخرى يف االأ�شواق الدولية، ولكن 
العامل يعرف حاليًا ومنذ عدة �شنوات ا�شتقرارًا كبريا يف م�شتوى االأ�شعار. فال 
الواليات املتحدة وال اأوروبا اأو اليابان اأو ال�شني والهند تعاين من الت�شخم، 
وحتى دول اأمريكا الالتينية فاإنها قد جنحت اأي�شًا يف ال�شيطرة على الت�شخم، 

بعد تاريخ طويل من الت�شخم اجلامح.  
 

بالدرجة  احلكومات  م�شوؤولية  هي  لالأ�شعار  العام  امل�شتوى  وارتفاع  الت�شخم 
االأوىل، وهو يف حال مل يكن نتيجة الختناقات مفاجئة كارتفاع اأ�شعار الطاقة 
املالية  ال�شيا�شات  ف�شل  اإىل  عادة  يرجع  فاأنه  رئي�شي،  حم�شول  تدهور  اأو 
والنقدية للحكومات. وتن�س معظم قوانني البنوك املركزية يف العامل – على 
اإن م�شوؤولية حماية قيمة العملة الوطنية هي اأهم م�شوؤوليات البنوك املركزية. 

وت�شارك احلكومة يف هذه امل�شوؤولية من خالل مدى �شالمة �شيا�شتها املالية.
 

فلي�س  احلكومات،  م�شوؤولية  هي  االأ�شعار  ا�شتقرار  حماية  اأن  نقول  وعندما 
املق�شود طبعًا اأن تتدخل احلكومات بفر�س اأ�شعار اإجبارية اأو مالحقة التجار 
مما  باأكرث  ت�شر  الو�شائل  هذه  اأن  التجربة  اأثبتت  فقد  االأمنية.  باالإجراءات 
تفيد، واأنها توؤدي عادة اإىل ظهور ال�شوق ال�شوداء واالنحرافات. ولكن املق�شود 
هو اأن تتبع احلكومات �شيا�شات مالية حكيمة دون اإ�شراف مبالغ فيه بنفقات 
حكومية جتاوز االإيرادات ومع اتباع �شيا�شات نقدية يقظة ت�شبط االئتمان يف 

اأحوال املبالغة يف االإنفاق احلكومي وت�شجعه يف فرتات االنكما�س. 
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اأطلقت املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي حملة �شفري ال�شمان "مكتب 
البنك  مع  بالتعاون  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  يف  املتنقل"  ال�شمان 
ل�شمول  املوؤ�ش�شة  مبادرات  �شمن  للحملة  الراعية  اجلهة  ب�شفته  العربي 

االأردنيني املغرتبني يف دول اخلليج العربي مبظلة ال�شمان االجتماعي.

ا�شتحداثه  اجتماعي متنقل مت  ال�شمان مبثابة مكتب �شمان  �شفري  ويعد 
لرتجمة توجهات املوؤ�ش�شة لتعميم جتربة اال�شرتاك االختياري يف البلدان 
التي تتواجد فيها اجلالية االأردنية بكثافة ولتخفيف النفقات والعناء على 
املغرتبني بحيث يتم التوا�شل معهم يف اأماكن عملهم وكذلك توفري النفقات 
على املوؤ�ش�شة دون احلاجة الإقامة مكاتب دائمة لها يف تلك الدول كما ي�شمن 
�شمن  اخلليج  دول  يف  املغرتبني  االأردنيني  من  ممكن  عدد  اكرب  ت�شجيل 

اإجراءات مي�شرة ووا�شحة .

وقال الدكتور عمر الرزاز مدير عام املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي 
اأن اإطالق هذا امل�شروع ياأتي ان�شجاما مع الروؤى والتوجهات امللكية بخدمة 
وتوفري  خارجها  اأو  اململكة  داخل  �شواء  معه  والتوا�شل  االأردين  املواطن 

احلماية االجتماعية الإخواننا واأبنائنا املغرتبني . 

بهذه  حمطاتها  كثاين  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  املوؤ�ش�شة  واختارت 
اخلطوة نظرا للعالقات الطيبة مع ال�شقيقة دولة االإمارات العربية املتحدة 
التي اأر�شى دعائمها قائدا البلدين ال�شقيقني جاللة امللك عبد اهلل الثاين 

ابن احل�شني و�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد .

ياأتي  الوطن  اأبناء  من  الفئة  بهذه  املوؤ�ش�شة  اهتمام  باأن  الرزاز  واأ�شاف 
اأي�شًا ا�شتكماال لتوجهها اال�شرتاتيجي يف تو�شعة ال�شمول مبظلة ال�شمان 
اأ�شا�شية  دعامة  ب�شفتهم  وطنهم  لدورهم يف خدمة  وتقديرا  االجتماعي 
من دعائم االقت�شاد الوطني باالإ�شافة اإىل اأن البلدان التي يعملون فيها 
ال ت�شملهم باأنظمتها وت�شريعاتها التقاعدية والتاأمينية املعمول بها.  واأ�شار 
الرزاز اإىل اأن توفري احلماية االجتماعية للمغرتبني االأردنيني بتاأمني رواتب 
تقاعدية لهم عند عودتهم من رحلة االغرتاب بات �شرورة وطنية ملحة 
ل�شريحة اأردنية وا�شعة خا�شة يف دول اخلليج التي يبلغ عدد العمالة االأردنية 

فيها ما يزيد على )250( األف عامل .

واأ�شاف الرزاز باأن املوؤ�ش�شة اأنهت الرتتيبات الالزمة لهذا احلدث بالتعاون 
نوافذ  البنك  افتتح  حيث  احلدث  لهذا  الراعية  اجلهة  العربي  البنك  مع 
لل�شمان بفروعه يف دولة االإمارات وبا�شر فريق من املوؤ�ش�شة موجود حاليا 
يف دولة االإمارات بتدريب موظفي البنك على اإجراءات اال�شرتاك االختياري 
و�شروطه والنماذج امل�شتخدمة بحيث تتوىل نوافذ ال�شمان يف البنك ا�شتقبال 

طلبات اال�شرتاك االختياري من قبل املغرتبني.

"�شفري  واأبدت ال�شفارة االأردنية يف دولة االإمارات تعاونها التام مع فريق 
ال�شمان" الإجناح هذه املبادرة الوطنية وذلك من خالل التن�شيق مع اجلالية 
االأردنية واطالعهم على هذا امل�شروع.ويذكر اأن عدد العاملني االأردنيني يف 

دولة االإمارات العربية املتحدة ي�شل حاليا اإىل )50( األف �شخ�س عامل .

ل�سمول املغرتبني الأردنيني مبظلة ال�سمان
»ال�سمــان الجتمـاعي« يطلـق حملة 
»�سفـيـر ال�سمـــان« يف الإمـــــــارات

اأخبار اقت�شادية
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اأخبار املنتدى الأقت�شادي

حتت �شعار "تداعيات االأزمة االقت�شادية العاملية على ال�شرق االأو�شط - 
اإ�شرتاتيجيات نابعة من الداخل"، �شارك نحو 1300 �شخ�شية من كبار 
رجال ال�شيا�شة واالأعمال واملجتمع املدين من 80 دولة، يف اأعمال املنتدى 
اأيار من  االقت�شادي العاملي الذي ا�شت�شافه االأردن للمرة اخلام�شة يف 

العام احلايل.

االأزمة  على  التغلب  و�شائل  هي  رئي�شية،  ق�شايا  ثالث  املنتدى  وبحث 
وا�شتعادة النمو وجدول اأعمال بحثي وعلمي جديد، اإ�شافة اإىل التحوالت 
يف جمال اجلغرافيا ال�شيا�شية، فيما كانت تاأثريات الركود العاملي الناجم 
عن االأزمة االقت�شادية على منطقة ال�شرق االأو�شط حا�شرا تقريبا يف 

كافة اجلل�شات.

الثاين ، يف كلمة حث من  املنتدى جاللة امللك عبد اهلل  اأعمال  وافتتح 
خاللها اإ�شرائيل على االلتزام بال�شالم، م�شريا اإىل اأن كثري من ال�شا�شة 
يعتقدون اأن التعايف االقت�شادي يف ال�شرق االأو�شط ال ميكن حدوثه من 

دون اإحراز تقدم يف حل النزاع االإ�شرائيلي الفل�شطيني.

وعقد – على هام�س املنتدى- اجتماع قمة للدول ذات الدخل املنخف�س 
تعزيز  اإىل  امل�شاركني  �شعي  مع  الـ11"،  "جمموعة  عليها  يطلق  التي 

�شراكتهم ب�شكل اأكرب.

ال�شلفادور،  االإكوادور،  االأردن،كرواتيا،  ي�شم  الذي  التجمع  ويهدف 
باراجواي،  باك�شتان،  املغرب،  اإندوني�شيا،  هندورا�س،  جورجيا، 
و�شريالنكا، اإىل تخفي�س الديون املرتتبة على هذه الدول والتخفيف من 

الفقر ورفع م�شتوى املعي�شة ل�شكانها.

وح�شر جاللة امللك توقيع العديد من االتفاقيات – التي ا�شتغل خاللها 
مع  قر�س  اتفاقية  وهي   - امليت  البحر  على  االإعالمي  الرتكيز  االأردن 
م�شاهمة  لتمويل  لالإمناء  الفرن�شية  والوكالة  االأوروبي  اال�شتثمار  بنك 
ال�شتغالل  العاملية  �شل  مع  امتياز  واتفاقية  الدي�شي  مياه  يف  احلكومة 
لتنفيذ  والتطوير  اال�شتثمار  م�شاريع  �شندوق  واتفاقية  الزيتي  ال�شخر 
املرحلة الثالثة من مدينة امللك عبداهلل بن عبد العزيز واتفاقية �شراكة 
قوارب  الإنتاج  اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط  لل�شرق  وريفرهوك  كادبي  بني 
بحرية واتفاقية وقعتها منطقة معان التنموية بقيمة 32 مليون دينار مع 

املنتدى القت�سادي العاملي 
يبحث تداعيات الأزمة العاملية 

على اقت�ساديات ال�سرق الأو�سط يف البحر امليت
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�شنام للزجاج التابعة ملجموعة ا�س جي اأي، ومذكرة تفاهم بني جمموعة 
فندق يف  لتنفيذ  العقارية  دبي  االردن  و�شركة  ام مرياج  ام جي  فنادق 
عمان واتفاقية لدخول الوحدة اال�شتثمارية لل�شمان ب�شراكة ا�شرتاتيجية 
البحر  من  الوطني  املياه  نقل  م�شروعات  واطالق  اوبتمايزا،  �شركة  مع 
االأحمر وت�شنيع الطائرات واإن�شاء املباين الذكية و �شندوق انتل وح�شاد 

الطاقة ال�شم�شية.
للمنتدى  اخلتامية  اجلل�شة  خالل  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  و�شلم 
االقت�شادي العاملي، جائزة امللك عبداهلل الثاين لالإجناز واالبداع ال�شبابي 
الربعة من ال�شباب العرب من االردن وفل�شطني وال�شودان وم�شر، فازوا 
فر�س  وتوفري  التطوعي  العمل  روح  تعزيز  �شاهمت يف  م�شاريع  بها عن 
الفقرية  املجتمعات  وتنمية  االحتياجات اخلا�شة  وم�شاعدة ذوي  العمل 

من ا�شل 10 مر�شحني تاأهلوا للمناف�شة على اجلائزة.

وعرب رئي�س املنتدى الربوفي�شور كالو�س �شواب خالل اجلل�شة اخلتامية 
 ، العبداهلل  رانيا  امللكة  وجاللة  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بح�شور 
تعزز  انها  موؤكدا  اجلائزة  باطالق  امللك  جاللة  ملبادرة  تقديره  عن 
التكنولوجيا  قوة  وا�شتخدام  والبطالة  الفقر  معاجلة  الريادي يف  الدور 
وبناء ال�شراكات مع املجتمعات املحلية وامل�شاعدة يف ا�شتدامة الربامج 

وال�شراكة مع خمتلف القطاعات.

يف  املقبل  العام  �شيعقد  العاملي  االقت�شادي  املنتدى  ان  �شواب  واعلن 
موطنه  اىل  ليعود  ال�شاد�س  حممد  امللك  لدعوة  تلبية  املغربية  مراك�س 

الثاين يف االأردن عام 2011 .

ال�شباب  م�شاريع  تكاليف  بتغطية  تكفل  عبداهلل  امللك  جاللة  ان  وقال 
العرب الع�شرة الذين ناف�شوا على جائزة امللك عبداهلل الثاين لالإجناز 
واحد  كل  ح�شل  الذين  االربعة  الفائزون  فيهم  مبن  ال�شبابي  واالبداع 

منهم على مبلغ 50 الف دوالر.

والبطالة  الفقر  معاجلة  يف  الريادي  الدور  تعزز  اجلائزة  ان  واكد 
املحلية  املجتمعات  مع  ال�شراكات  وبناء  التكنولوجيا  قوة  وا�شتخدام 
وامل�شاعدة يف ا�شتدامة الربامج وال�شراكة مع خمتلف القطاعات. وخالل 
اجلل�شة اخلتامية، قدم �شواب �شكر وتقديره جلاللة امللك عبداهلل الثاين 

وجاللة امللكة رانيا العبداهلل لدعمهما للمنتدى .

وقدم �شواب �شكره وتقديره جلاللة امللك عبداهلل الثاين وجاللة امللكة 
روح  على  �شاد  الذي  والتزامهما،  للمنتدى  لدعمهما  العبداهلل  رانيا 
املنتدى. كما قدم �شكره للحكومة والت�شريفات امللكية والقوات امل�شلحة، 

ولل�شعب االردين، على ح�شن �شيافتهم.

وجاءت فعاليات هذا العام يف ظروف خا�شة، فعلى ال�شعيد االقت�شادي، 
بعد  االأو�شط،  ال�شرق  منطقة  يف  احل�شد  بهذا  لقاء  اأول  املنتدى  اعترب 
منذ  االأ�شواأ  بـ  و�شفت  التي  العاملية،  االقت�شادية  االأزمة  فتيل  اندالع 
احلرب العاملية الثانية، حيث عقد اجتماعاته يف ظل حالة عدم يقني مل 
ي�شبق لها مثيل يف ال�شرق االأو�شط، حيث يقرتن ماأزق االقت�شاد العاملي 

مع تقلب �شديد يف اأ�شواق الطاقة وتاآكل على نطاق وا�شع لقيم االأ�شول.
كونه  اأهمية خا�شة،  اأيار  امليت يف  البحر  املنتدى يف  اكت�شب عقد  كما   
اأ�شابيع من عقد قمة الع�شرين يف لندن، وبالتزامن  ياأتي بعد حوايل 6 
والهند  واأوروبا  املتحدة  الواليات  مالية يف  اإنقاذ  تطبيق خطط  بدء  مع 
وال�شني، اأثارت وال تزال تثري جدال حول الراأ�شمالية وال�شيا�شة احلمائية 

للدول يف ظل االقت�شاد احلر.

ويف ال�شق ال�شيا�شي، جاء عقد املنتدى بعد ب�شعة اأيام، من اإطالق جاللة 
امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني حتذيرا من حرب جديدة يف املنطقة، 

ما مل يتم ت�شريع م�شار املفاو�شات االإ�شرائيلية العربية.

يف  واقت�شاد  �شيا�شة  قادة  فيه  يجتمع  ح�شد  كاأول  كذلك  املنتدى  وجاء 
جديدة،  اإ�شرائيلية  حكومة  وانتخاب  غزة،  على  العدوان  بعد  املنطقة 

واإدارة اأمريكية جديدة.

العلمي  البحث  وتطبيقات  والتكنولوجيا،  العلوم  حمور  املنتدى  وبحث 
لتحقيق النمو االقت�شادي والتنمية امل�شتدامة يف منطقة ال�شرق االأو�شط، 
حيث �شيتم الأول مرة ا�شت�شافة عدد من العلماء من اأبناء املنطقة، الذين 
هاجروا اإىل اأمريكا واأوروبا واآ�شيا، لال�شتفادة من خربتهم والتفاعل مع 
قادة املوؤ�ش�شات العلمية يف �شبيل خلق �شراكات جديدة يف جمال العلوم 

واالأبحاث.

بحث  على  للرتكيز  الطاقة،  حول  خا�شا  لقاء  اأي�شا  املنتدى  و�شهد 
االأ�شعار،  يف  ال�شديد  التقلب  ظل  يف  الطاقة  واأمن  الطاقة  اإ�شرتاتيجية 
حيث �شيجمع هذا اللقاء وا�شعي �شيا�شات الطاقة يف العامل مع اخلرباء 
احلكوميني واالأكادمييني ملواجهة م�شتقبل ال�شناعة ، للرتكيز على اأمن 

الطاقة والطاقة البديلة.

الرئي�س  بريخو،  �شامر  املنتدى  يف  الرئي�شيني  املتحدثني  قائمة  و�شملت 
التنفيذي ل�شركة اأميك االإجنليزية، وت�شي جيه ون، نائب رئي�س جمل�س 
�شتكون  الذي  اجلنوبية،  كوريا  من  اأ�س،  اآند  اإي  كيه  اأ�س  �شركة  اإدارة 
اقت�شاديات  التي �شربت  االأزمة  عاي�شت  ال�شركة  كون  الفتة،  م�شاركته 
اآ�شيا يف العقد االأخري من القرن املا�شي، مما مينح الفر�شة لال�شتفادة 

من جتربتها يف ظل االأزمة احلالية.

و�شمت القائمة اأي�شا كال من ع�شام جناحي، رئي�س جمل�س اإدارة بيت 
التمويل اخلليجي، من البحرين، وكيفن كيلي، الرئي�س التنفيذي ل�شركة 

هايدريك اآند �شرتجلز، من الواليات املتحدة.

ال�شرق  يف  له  اجتماع  اأول  عقد  العاملي  االقت�شادي  املنتدى  اأن  يذكر 
عاملية  تظاهرة  اعترب  اإذ   ،2003 عام  امليت  البحر  منطقة  يف  االأو�شط 
اقت�شادية و�شيا�شية يف املنطقة، وكذلك عقد يف العامني 2004 و2005 
قبل اأن ينتقل يف العام 2006 اإىل �شرم ال�شيخ يف م�شر، ليعود يف العام 
يف  ال�شيخ  �شرم  يف  املا�شي  العام  عقد  فيما  امليت،  البحر  اإىل   2007

م�شر.

الأردن يوقــــــع اتفـــاقيــات ا�ستثمـار على هام�س اأعماله

ح�سور قيا�سي �سمل 1300 �سخ�سية من 80 دولة
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موؤ�س�سة التدريب املهني..
رفــــع مهـــارات القــــوى العاملـــة

احلبـــــا�شنــة: املوؤ�شـ�شـة تـدعـــم احتــيـاجـــات املجتمع
                   و�شــــوق العمــــل بالكفـــــاءات املهنـيـــــة

تتطلع موؤ�ش�شة التدريب املهني لتزويد �شوق العمل بقوى عاملة تتمتع مبيزة 
تناف�شية يف الكفايات واملهارات املهنية الالزمة للمناف�شة يف �شوق العمل 

حمليا ويف دول املنطقة. 

لتحقيق  التميز  اإ�شرتاتيجية  املوؤ�ش�شة  تتبنى  ذلك،  لتحقيق  �شعيها  ويف 
اأهدافها والتي تعني بتنظيم وربط العالقات بني خمتلف اأن�شطة املوؤ�ش�شة 
على مبادئ ومفاهيم امليزة التناف�شية وتوجيهها لتحقيق قيمة م�شافة يف 

الربامج التدريبية واخلدمات للم�شتفيدين ال ميكن للمناف�شني مماثلتها.

يف حديث لـ "الن�شامى" يتناول مدير عام موؤ�ش�شة التدريب املهني املهند�س 
ماجد احلبا�شنة واقع املوؤ�ش�شة وحماور عملها وخططها اال�شرتاتيجية.

يف  والتميز  بالريادة  تتمثل  املوؤ�ش�شة  روؤية  اأن  احلبا�شنة  املهند�س  يقول 
املهنية،  واملحالت  العاملني  وت�شنيف  املهني،  التدريب  خدمات  تقدمي 
و�شوق  املجتمع  الحتياجات  وفقا  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  ودعم 
العمل، فيما تقوم ر�شالتها على تدريب واإعداد قوى عاملة موؤهلة ومناف�شة 
يف التخ�ش�شات املهنية املختلفة ورفع كفاءتها  بناء على احتياجات �شوق 
العمل من خالل ت�شميم وتنفيذ وتقييم برامج التدريب وفقا الأعلى معايري  
اجلودة بامل�شاركة مع اأ�شحاب العمل وموؤ�ش�شات املجتمع املدين، والتدريب 
يف جمال تدريب املدربني وامل�شرفني وال�شالمة وال�شحة املهنية، وت�شنيف 
وطنية  مهنية    ملعايري  وفقا  املهن  ممار�شة  وحمالت  املهنيني  العاملني 
املوؤ�ش�شات  وتطوير  الإن�شاء  امل�شاندة  االإر�شاد  خدمات  تقدمي  و  معتمدة، 

ال�شغرية واملتو�شطة.

اأخبار اقت�شادية
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برامـــج تدريبيــة عــامـــة واأخـــرى متخـ�ســ�سـة
 تغطــي خمتـلـف قطــــاعـات اخلدمـــات والإنتــاج

وعالوة على ذلك، تتبنى املوؤ�ش�شة جمموعة من القيم تتمثل يف االنتماء 
للموؤ�ش�شة، والعمل بروح الفريق، وال�شفافية، ومتيز االأداء واإتقان العمل، 
والتدريب امل�شتمر، واملو�شوعية بالتدريب، واالإدارة باحلقائق، واملرونة 

واال�شتجابة للتغريات.

ويتوىل �شوؤون املوؤ�ش�شة واإدارة اأعمالها جمل�س اإدارة برئا�شة وزير العمل 
وع�شوية مدير عام املوؤ�ش�شة واأع�شاء ممثلني عن وزارات العمل والرتبية 
عام  مدير  اإىل جانب  والتخطيط،  واالإ�شكان  العامة  واالأ�شغال  والتعليم 

يعترب نائبا لرئي�س جمل�س االإدارة وجهاز تنفيذي.

وتتكون املوارد املالية ملوؤ�ش�شة التدريب املهني من االأموال املخ�ش�شة لها 
اأو  هبات  واأية  الأعمالها،  ممار�شتها  من  املتاأتية  والواردات  املوازنة،  يف 

م�شاعدات مالية ترد للموؤ�ش�شة ويقرر جمل�س الوزراء قبولها.

املوؤ�ش�شة تقدم عدة برامج تدريبية من  اأن  ويو�شح املهند�س احلبا�شنة 
ومواقع  اململكة  املنت�شرة يف خمتلف مناطق  خالل مراكزها ومعاهدها 

العمل بالتعاون مع القطاع اخلا�س.

اأوىل الربامج التدريبية هي برامج االإعداد املهني، وتق�شم اإىل ق�شمني، 
وهي الربامج املرتبطة بامل�شتويات املهنية، والربامج املرتبطة بامل�شتويات 

التدريبية.

يتم  تدريبية  برامج  باأنها  املهنية  بامل�شتويات  املرتبطة  الربامج  وتعّرف 
)مهني  االأ�شا�شية  العمل  مب�شتويات  لتمكينهم  املتدربني  اإعداد  فيها 
االأدائية  باملهارات  تزوديهم  يتم  املهارات(،وفيها  وحمدد  وماهر 
واملعرفية واالجتاهية، ف�شال عن ت�شمني هذه الربامج التدريبية املهمات 
اال�شتخدامية الالزمة التي متكنهم من االلتحاق بفر�س العمل ب�شهولة 
وي�شر، كمهارات االت�شال والعمل بروح الفريق واإدارة امل�شاريع واملهارات 

احلا�شوبية واللغة االإجنليزية الفنية املتخ�ش�شة.

التدريبية،  بامل�شتويات  املرتبطة  الربامج  ا�شتحداث  يتم  املقابل،  ويف 
وت�شم هذه الربامج قاعدة وا�شعة من املهارات والكفايات وت�شمل عماًل اأو 
اأكرث مما ميكن من حتقيق مزايا عديدة منها خا�شية التنفيذ، وخا�شية 
الت�شغيل التي متكن املتدربني من االلتحاق بفر�س العمل املتاحة يف �شوق 
العمل االأردين، وخا�شية التنظيم للح�شول على اإجازة مزاولة املهنة يف 

العمل املرغوب الذي ين�شجم مع ت�شنيفات �شوق العمل االأردين.

وال تقف موؤ�ش�شة التدريب املهني عند هذا احلد، بح�شب مديرها العام، 
اإذ تقدم برامج رفع الكفاءة الفنية، التي يلتحق بها العمال املمار�شون 
تخ�ش�شهم،  جمال  يف  الفنية  كفاءتهم  رفع  بهدف  العمل  �شوق  يف 

العمال  كفاءة  لرفع  تدريب  برامج  هي  الربامج  من  نوعني  ت�شم  حيث 
لرفع كفاءة  التدريب  وبرامج  الواحد،  املهني  امل�شتوى  املمار�شني �شمن 
العمال املمار�شني ومتكينهم من االنتقال من م�شتوى مهني اإىل امل�شتوى 

املهني الذي يليه وفقا ل�شّلم مهني اأعد لهذه الغاية.

كما تقّدم املوؤ�ش�شة برامج اأخرى كربامج التدريب امل�شتمر، اأو ما يطلق 
عليها الربامج التدريبية بدون م�شتوى، وبرامج خدمة املجتمع املحلي، 
وبرامج  املدربني،  تدريب  وبرامج  املهنية،  وال�شحة  ال�شالمة  وبرامج 

تدريب امل�شرفني، وبرامج تدريب ال�شواقني.

ويوؤكد املهند�س احلبا�شنة اأن املوؤ�ش�شة تنفذ براجمها يف خمتلف االأق�شام 
والكهرباء،  العامة،  امليكانيكية  وال�شيانة  املعادن  كت�شكيل  املهنية، 
ال�شخ�شية،  واخلدمات  وااللكرتونيات،  واالآليات،  املركبات  ،و�شيانة 
وتقنية املعلومات ،والنفط والبرتوكيماويات، والبيع واخلدمات التجارية، 
وال�شناعات الغذائية، و�شناعة احلرف التقليدية، والتكييف والتمديدات 
ال�شحية، والنجارة والتنجيد والديكور، والفندقة وال�شياحة، وال�شناعات 

الن�شيجية واجللدية، واالإن�شاءات، والطباعة والتجليد وغريها.

وتبني املوؤ�ش�شة اأي�شا برامج تدريب تن�شجم مع اأدلة الت�شنيف والتو�شيف 
التدريبية  واالحتياجات  العمل،  �شوق  وحاجة  املهني،  والتحليل  املهني، 

للعمال املمار�شني.

الربامج  ت�شميم  يف  تعتمد  املوؤ�ش�شة  اأن  احلبا�شنة  املهند�س  ويقول 
التدريبية  االحتياجات  ودرا�شات  العمل  اأ�شحاب  طلب  على  التدريبية 
ومتابعة اخلريجني التي جتري ب�شكل م�شتمر، وكذلك التغذية الراجعة 
من معاهد ومراكز التدريب املهني عن طريق املتابعة امليدانية للمتدربني 
يف �شوق العمل، من قبل اجلهاز الفني واللجان اال�شت�شارية ملعاهد ومراكز 

التدريب املهني التي ي�شارك يف ع�شويتها اأع�شاء من �شوق العمل.

ويتم درا�شة الربنامج التدريبي املقرتح من قبل اللجنة الفنية املخت�شة 
ي�شارك يف ع�شويتهما  واللتني  الفنية،  االعتماد  قبل جلنة  واعتماده من 
وموؤ�ش�شات  واخلا�س  العام  القطاعني  من  االخت�شا�س  وذوو  اخلرباء 

املجتمع املدين.

وي�شري املهند�س احلبا�شنة اإىل اأن تنفيذ برامج موؤ�ش�شة التدريب املهني 
اأمناط، هي  وفق عدة  تنفيذها  بحيث ميكن  باملرونة  تت�شف  التدريبية 
والتدريب  املهني،  التدريب  ومعاهد  مراكز  داخل  املوؤ�ش�شي  التدريب 
داخل املوؤ�ش�شة االإنتاجية واخلدمية، والتدريب امل�شرتك اأو ما يطلق عليه 

التدريب الثنائي يف موقع العمل ومعاهد مراكز التدريب معا.
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15.5 مليون دينار اإيرادات مدينة البرتا 
بعد فوزها بـ "عجائب الدنيا ال�سبع"

واملنافع  االآثار  بف�شل  العامل،  يف  منوًا  االأ�شرع  ال�شياحة  قطاع  يعترب 
االجتماعية  التنمية  وخطط  الدول،  القت�شاديات  يحملها  التي 

واالقت�شادية والثقافية يف �شائر البلدان.

ما  ويحرك  ينقل  القطاع  اأن هذا  اإىل  الر�شمية  االإح�شائيات  وت�شري 
يزيد عن 700 مليون �شائح كل عام، ويحقق حوايل 480 مليار دوالر 
لتوفريفر�س  باالإ�شافة  �شياحية عاملية،  �شكل مقبو�شات  �شنويًا على 

عمل حلوايل 135 مليون �شخ�س.

واالأردن، مل يكن بعيدا عن هذه ال�شناعة، التي ازدهرت ومنت عرب 
ال�شنوات املا�شية، بف�شل ما حباه اهلل للمملكة من تنوع �شياحي عّز 
مدينة  العامل،  عجيبة  راأ�شه  وعلى  العامل،  يف  اآخر  مكان  يف  نظريه 

البرتا.

ال�شياحة يف الأردن

جتعل  وطبيعية  وتاريخية  جغرافية  ومقومات  مبزايا  االردن  يتمتع 
االهداف  معظم  وتلبي  العام  ف�شول  جميع  يف  �شياحيا  بلدا  منه 
التي ين�شدها ال�شائح، حيث تتوافر االماكن الدينية واملواقع االأثرية 
وال�شحارى  والغابات  الطبيعية  والينابيع  وامل�شايف  وامل�شاتي 

وال�شواطئ.
وميكن اجمال انواع ال�شياحة يف االردن يف النقاط التالية: 

1- ال�شياحة الثقافية:

ح�شارات  ومعرفة  عليها  لالطالع  االثرية  املواقع  زيارة  وت�شمل 
الغابرة.  الع�شور  خالل  املنطقة  يف  عا�شت  التي  ال�شعوب  وتقاليد 
اأهمها  التاريخية واالأثرية يف االردن ومن  وهناك االآالف من املواقع 
واملدرج  قي�س  واأم  والرب�س،  الكرك،  وقلعة  وجر�س،  البرتا  مدينتا 
الروماين وكهف الرقيم الذي حدثت فيه ق�شة ا�شحاب الكهف التي 

ورد ذكرها يف القراآن الكرمي. 

2- ال�شياحة العالجية:

اجل�شمية  الراحة  على  للح�شول  املعدنية  الطبيعية  الينابيع  وتعني 
اأهمها �شواطئ  اال�شت�شفاء ومن  واأماكن  والنف�شية وزيارة امل�شحات 
يف  الكربيتية  واملياه  وعفرة  ماعني  وحمامات  امليت  والبحر  العقبة 

االأغوار وبخا�شة يف منطقة احلمة.
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باالأجهزة  املزودة  احلديثة  امل�شت�شفيات  من  العديد  االردن  يف  توجد 
واملعدات املتقدمة وي�شرف عليها اأطباء اردنيون متميزون يف مهاراتهم 
يف  اأكانوا  �شواء  العالجات،  انواع  كافة  يف  ومتخ�ش�شون  الطبية 
مائة  من  اكرث  �شنويا  االردن  وي�شتقبل  خا�شة،  ام  حكومية  م�شت�شفيات 
ونقل  لبع�شهم عمليات قلب مفتوح،  اأجريت  للعالج  الف مواطن عربي 

كلى وعالج عقم وغريها. 

3- ال�شياحة الدينية: 

العديد  االردن  يف  ويوجد   ، الدينية  التاريخية  االماكن  زيارة  وتعني 
ووادي  ومعان  الكرك  وبخا�شة يف مناطق  واالأ�شرحة  االأماكن  من هذه 
االردن، وال�شلط، مثل اأ�شرحة ال�شحابة جعفر بن اأبي طالب وعبداهلل 
بن رواحة وزيد بن حارثة وابو عبيدة بن اجلراح و�شرحبيل بن ح�شنة 

و�شرار بن االأزور ر�شي اهلل عنهم. 

4 - �شياحة ال�شطياف:

ان تنوع املناخ يف مناطق االردن نعمة من اهلل تعاىل، فكثري من ال�شياح 
يفدون اىل االردن لق�شاء عطلة ال�شيف يف اجوائه اخلالبة مثل اأحراج 
وجبال عجلون ودبِّني. كما ان اجلو يف العا�شمة لطيف ومنع�س خ�شو�شا 

يف املناطق اجلبلية حيث تتوافر احلدائق واملتنزهات. 

5- ال�شياحة الريا�شية: 

التزلج  مثل  املحببة  ريا�شاتهم  من  كثرية  اأنواعا  ال�شياح  ميار�س  حيث 
مناطق  يف  وخا�شة  الربي  وال�شيد  ال�شمك  و�شيد  وال�شباحة  املاء  على 

العقبة ووادي رم واالأزرق. 

6 - ال�شياحة ال�شتوية: 

الطبيعي  الدفء  اأماكن  يف  منه  جزء  او  ال�شتاء  ف�شل  ق�شاء  وت�شمل 
وخا�شة يف مناطق االأغوار والبحر امليت والعقبة.

�شناعة ال�شياحة يف الأردن

الناجت  يف  مهمة  ح�شة  ي�شكل  ال�شياحة،  من  املتاأتي  الدخل  كان  وملا 
املحلي االإجمايل يف االأردن، فقد حظي هذا القطاع باالهتمام من قبل 
احلكومات املتعاقبة، للتوا�شل حركة ال�شياحة يف اململكة عرب ال�شنوات 

املا�شية،

املوؤ�شرات  ال�شياحة منوا ملحوظا يف جميع  ويف عام 2008،�شهد قطاع 
التي تقيم اأداء هذا القطاع احليوي، حيث اأثمر هذا النمو عن زيادة يف 
حجم املقبو�شات ال�شياحية واملتمثلة بالدخل ال�شياحي املتاأتي من قطاع 

ال�شياحة.

وبلغ مقدار الدخل ال�شياحي خالل عام 2008 حوايل 2097 مليون دينار 
اأردنـي مقابل 1639 مليون دينار خالل عام 2007 اإي بن�شبة زيادة بلغت 

.%28

للمملكة  الواحد (  اليوم  الكلي ) �شائح مبيت وزوار  الزوار  ووو�شل عد 
بهدف الزيارة خالل عـام 2008 اإىل 7.1 مليون زائر مقابل ما جمموعه 

6.5 مليون زائر لعام 2007 اأي بن�شبة ارتفاع مقدارها حوايل )%9(.

و�شكلت ن�شبة �شياح املبيت من عدد الزوار الكلي ما ن�شبته  53 %  وكذلك 
�شياح  عــدد  بلغ  ن�شبته 47 %، حيث  ما  الواحد  اليوم  زوار  ن�شبة  �شكلت 
 2008 عام  خالل  البالد  يف  فاأكرث  �شياحية  ليلة  يق�شون  الذين  املبيت 
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ما مـجموعه 3.7 مليون �شائح مقابل  3.4 مليون �شائح لنف�س الفرتة 
من عام 2007 بن�شبة زيادة مقدارها 8.7 % ، اأما يف ما يتعلق بحركة 
زوار اليوم الواحد فقد بلغ عددهم خالل عام 2008 ما جمموعة 3.4 
مليون زائر مقابل 3 ماليني زائر لعام 2007 اي بن�شبة ارتفاع مقدارها 

 .%8.8

و�شكل عدد الزوار القادمني من الدول العربية خالل عام 2008 احلجم 
ال�شياح، حيث بلغ جمموعهم 4.8 مليون زائر، مقابل 4.5  االأكرب من 
مليون زائر لعام 2007 اي بن�شبة ارتفاع بلغت حوايل 6.9 % ، وبلغ عدد 
�شياح املبيت منهم خالل فرتة القيا�س من عام 2008 حوايل 1.8 مليون 

�شائح وبلغ عدد زوار اليوم الواحد حوايل 3 ماليني زائر.

وتعد مدينة البرتا، التي حلت الثانية من عجائب الدنيا ال�شبع اجلديدة 
بعد �شور ال�شني العظيم اثر م�شابقة عاملية اعلنت نتائجها يف احتفال 
اقيم يف مدينة ل�شبونة يف متوز من عام 2007، من اكرث املواقع ال�شياحية 

واالأثرية التي يق�شدها ال�شواح االجانب عند زيارتهم للمملكة.

مدينة البرتا

تقع البرتا امل�شهورة مبعابدها ومنازلها املحفورة يف ال�شخر الوردي على 
بعد حواىل 250 كلم جنوب عمان وهي من الرتاث العاملي.

كانت البرتا عا�شمة لدولة االنباط، التي دامت ما بني 400 قبل امليالد 
وحتى 106 م، والتي امتدت من �شاحل ع�شقالن يف فل�شطني غربا وحتى 

�شحراء بالد ال�شام �شرقا. 

ونظرا ملوقعها املتو�شط بني ح�شارات بالد ما بني النهرين وبالد ال�شام 
واجلزيرة العربية وم�شر، فقد اأم�شكت دولة االنباط بزمام التجارة بني 
اإليها  ت�شل  التجارية  القوافل  وكانت  و�شكانها  املناطق  هذه  ح�شارات 
حمملة التوابل والبهارات من جنوب اجلزيرة العربية واحلرير من غزة 
ودم�شق واحلناء من ع�شقالن والزجاجيات من �شور و�شيدا والاللئ من 

اخلليج العربي. 

مو�شى" الوردي،  "وادي  �شخر  يف  حفرت  باأنها  البرتا  مدينة  وتتميز   
اأن  ال�شائح  ي�شتطيع  الوردية، وهي مدينة متكاملة  باملدينة  �شميت  ولذا 
"اخلزنة" )بيت احلكم(  للمدينة، من  االأ�شا�شية  املعامل  كل  فيها  يرى 
اإىل املدرجات العامة التي بنيت لالحتفاالت واالجتماعات العامة، اإىل 
�شخرها  يف  املحفورة  اأهلها  بيوت  وحتى  العبادة،  واأماكن  "املحكمة" 

الوردي امللون. 

كما تتميز مبدخلها املحكم، فقد حفرت بني جبال �شاهقة �شلدة مع �شق 
�شيق "ال�شيق" تظهر على جنباته بقايا غرف احلر�س ومناطق املراقبة. 
مبنية  اأقنية  فيها  تتوزع  اإذ  الفريد،  املائي  بنظامها  البرتا  متيزت  كما 
املاء بفعل اجلاذبية من منابعه وعيونه  ان�شياب  ب�شكل هند�شي ي�شمن 

اإىل كافة املناطق احليوية يف املدينة.

وما زالت اآثارهم ت�شهد لهم بالعلم واملعرفة والعراقة بعد مرور اأكرث من 
األفي عام. 

اإنها دعوة لزيارة البرتا.

ي�شل الزائر اإىل قلب املدينة الوردية، ما�شيا على قدميه، اأو على ظهر 
جواد، اأو يف عربة جترها اخليول، عرب "ال�شيق" الرهيب. اإنه �شق هائل 
اأعاليه،  ال�شخري يف  ال�شقيف  اأن جانبي  للمرء  يخيل  األف مرت،  طوله 

وعلى ارتفاع 300 مرت، وكاأنهما يتالم�شان.

وعندما يقرتب ال�شيق من نهايته، فاإنه ينحني يف ا�شتدارة جانبية، ثم ال 
تلبث الظالل الغائمة اأن تنفرج فجاأة فرتى اأعظم امل�شاهد روعة ت�شبح 
والتي  الفريدة.  الكون  عجائب  اإحدى  اخلزنة،  اإنها  ال�شم�س.  �شوء  يف 
بارتفاع  االأ�شم،  اجلبل  واجهة  على  االأ�شم  ال�شخر  يف  االأيدي  حفرتها 

140 مرتا وعر�س 90 مرتا.

ويف و�شط املدينة، ي�شاهد الزائر على جانبيه مئات املعامل التي حفرها 
اإىل  باذخة،  ملكية  واأ�شرحة  �شاخمة،  هياكل  من  االإن�شان،  اأن�شاأها  اأو 
وكبرية،  �شغرية  بيوت  اإىل  متفرج،  لـ7000  يت�شع  الذي  الكبري  املدرج 
وال�شهاريج  املاء  قنوات  اإىل  االحتفاالت،  وقاعات  الردهات،  اإىل 
ذات  والبوابات  واالأ�شواق،  املزخرفة،  الدرج  �شفوف  اإىل  واحلمامات، 

االأقوا�س وال�شوارع واالأبنية.

ولكن البرتا ال تقت�شر على اآثار االأنباط وحدهم، اإذ ي�شتطيع الزائر اأن 
يعودان  اللذين  الب�شطة  وموقع  البي�شاء  ي�شاهد على مقربة منها موقع 
اإىل عهد االأدوميني قبل 8000 �شنة، كما ي�شتطيع الزائر اأن ي�شرح ب�شره 
والتي  العرب  تاريخ  يف  التحكيم  بحادثة  ا�شتهرت  التي  اأذرح  موقع  يف 

ت�شم بقايا معامل من عهد الرومان.

عجيبة الدنيا

للغرب، ومل  بالن�شبة  ُفقدت متاًما  البرتا قد  املا�شية، كانت  القرون  يف 
يكن العامل يعرف �شيًئا عنها خالل احلروب ال�شليبية، اإىل اأن ك�شفها 
يف  العربي  ال�شرق  اأقطار  يف  جتواله  خالل  بوركهارت  جوهان  الرحالة 

مطلع القرن التا�شع ع�شر.

ويف ع�شرينيات القرن املا�شي انطلقت اأعمال التنقيب يف املدينة مب�شاركة 
فرق بحث اأردنية واأجنبية ا�شتطاعت اأن متيط اللثام عن ذخائر املدينة 

املعمارية وعن تاريخها وخمزونها الثقايف.

االأردنية،  قبل احلكومة  اهتمام خا�شا من  املنطقة  �شهدت  وبعد ذلك، 
ف�شاغت الربامج املختلفة لزيارة ال�شياح، حتى متوز من العام املا�شي، 

الذي يعترب نقطة التحول يف تاريخ مدينة البرتا.

ففي هذا التاريخ،  اختريت مدينة البرتا االأردنية �شمن الئحة عجائب 
الدنيا ال�شبع "اجلديدة" التي مت التو�شل اإليها بعد عملية ت�شويت �شعبي 
مثرية للجدل ا�شتمرت عدة اأ�شهر، و�شارك فيها نحو 70 مليون �شخ�س 

من العامل.

العامل  خارطة  على  الوردية  املدينة  باتت  امل�شابقة،  بهذه  فوزها  ومنذ 
بن�شبة  �شائح  األف   581 حوايل   2007 عام  يف  زارها  حيث  ال�شياحية، 
زيادة بلغت 62% عن العام الذي �شبقه، فيما بلغ جمموع الر�شوم اكرث 

من 9 ماليني دينار.
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املدينة الوردية 
توفر 1500 
فر�شة عمل 

و813 األف زائر 
للمدينة العام 

املا�شي

ويف عام 2008،  و�شل عدد زوار املدينة الوردية نحو 813.3 األف زائر، 
اأي بن�شبة زيادة بلغت حوايل 40%  عن العام 2007.

ومن اأهم املوؤ�شرات التي تدل على النمو احلا�شل يف قطاع ال�شياحة هو 
الفنادق امل�شنفة يف اململكة  الفندقي ، حيث �شهد قطاع  االإيواء  موؤ�شر 
منوا" وا�شحا" خالل الفرتة كانون ثاين – ت�شرين ثاين من عام 2008 ، 
حيث ت�شري البيانات االأولية بان هناك ارتفاعًا بعدد النزالء بن�شبة %13 

وبلغ عدد النزالء يف عام 2008 نحو 2.3 مليون نزيل مقابل مليوين نزيل 
خالل نف�س الفرتة من عام 2007 وبلغ عدد الليايل الفندقية التي ق�شوها 
خالل  ليلة   )4،758،085( مقابل  �شياحية  ليلة   )5،109،687( حوايل 
نف�س الفرتة  من عام 2007 مبعدل اإقامة بلغ حوايل 3 ليايل لل�شائح كما 

ارتفع عدد الغرف امل�شغولة بن�شبة بلغت حوايل  7.3 %. 

وقد كان ملدينة عمان احل�شة االأكرب حيث بلغ عدد الليايل الفندقية التي 
  3.5 جمموعه  ما   2008 عام  من  القيا�س  فرتة  خالل  ال�شياح  ق�شاها 
الفرتة من عام  نف�س  ليلة خالل  مليون  ليلة فندقية مقابل 3.3  مليون 
2007 اأي بن�شبة زيادة مقدارها حوايل 4%، تلتها مدينة البرتا االأثرية 

حيث بلغ عدد الليايل الفندقية التي ق�شاها ال�شياح 553 األف ليلة فندقية 
مقابل 431 األف ليلة خالل نف�س الفرتة من عام 2007 اأي بن�شبة زيادة 
مقدارها 21%، يف وقت ا�شطرت فيه بع�س املكاتب ال�شياحية اىل الغاء 

او تاجيل بع�س رحالتها اىل البرتا لعدم توفر الغرف الفندقية.
فيها،  عمل  فر�شة   1500 نحو  الوردية  املدينة  وفرت  اليوم،  البرتا  ويف 
يف  خمتلفة،  عامله  اأيدي  ت�شغيل  مع  ال�شياحية،  الفنادق  يف  معظمها 

املكاتب ال�شياحية، واملطاعم، والنقل على الهجن وغريها. 

االأثرية  املواقع  زوار  كافة  يف  امللحوظة  الزيادة  نتيجة  اأثمرت  وقد 
وال�شياحية عن زيادة يف حجم االإيرادات التي حتققت من تلك املواقع 
حيث بلغت خالل عام 2008 ما جمموعة حوايل 19 مليون دينار اأردين 
بلغت  زيادة  بن�شبة  اأي   2007 لعام  اأردين  دينار  مليون   12 نحو  مقابل 
االإيرادات  تلك  االأ�شد من  البرتا ن�شيب  ، وقد كان ملدينة  حوايل %63 
ما  للبرتا  الدخول  تذاكر  ر�شوم  من  املتاأتية  االيردات  مقدار  بلغ  حيث 
اإجمايل  من   %82 ن�شبته  ما  �شكلت  وقد  دينار  مليون   15.5 جمموعة 

اإيرادات املواقع االأثرية وال�شياحية يف اململكة .
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اخلدمات احلكومية

�سندوق التنمية والت�سغيل.. 
بعــــد اقت�ســـادي وتنمـــــوي فاعــــــل

الغزاوي: تعزيز العمل احلر اأ�ســـا�س 
             حمـاربة الفـقــر والبطـــالـة

اإىل الريادة يف متويل امل�شاريع ال�شغرية  التنمية والت�شغيل  يتطلع �شندوق 
واملتو�شطة للفقراء والعاطلني عن العمل من كال اجلن�شني ليكون املوؤ�ش�شة 
البطالة  ظاهرتي  من  احلد  يف  م�شاركة  ن�شبة  اأعلى  حتقيق  على  االأقدر 
والفقر وتعزيز التنمية امل�شتدامة على امل�شتوى الوطني واال�شتمرار يف تقدمي 

اخلدمات بتميز لهذه الفئات والتفوق على تطلعاتها.

ويف هذا العمل، يقول مدير عام ال�شندوق علي الظاهر الغزاوي، اأن ال�شندوق 
ميار�س بعدا اقت�شاديا وتنمويا وفاعال، و�شعه يف الريادة بهذا البعد، وا�شعا 

ن�شب عينيه اأهمية تعزيز العمل احلر كاأ�شا�س يف حماربة الفقر والبطالة.
يف حديثه للن�شامى، يتناول مدير عام �شندوق التنمية والت�شغيل اأبرز ن�شاطات 

ال�شندوق، وبراجمه املختلفة، مثل جائزة امللك عبداهلل الثاين للعمل احلر 
والريادة، ف�شال عن ان�شمامه اإىل �شبكة اإدارة االأداء االجتماعي.

اأهم  من  احلر  العمل  جعل  يف  تتمثل  ال�شندوق  ر�شالة  اأن  الغزاوي  ويقول 
الو�شائل املتاحة للتخفيف من اأعداد الفئات الفقرية والعاطلة عن العمل ، من 
خالل تقدمي القرو�س املي�شرة والدعم الفني واالإداري، لتمكينهم من اإقامة 
م�شاريع �شغرية ومتو�شطة توفر لهم ولغريهم فر�س عمل منا�شبة، وتر�شيخ 
العاملني،  باحتياجات  والعناية  وال�شفافية  التعاون  وبناء روح  العدالة  مناخ 
تنمية  برامج  يف  وامل�شاهمة  لديهم،  املعنوية  وروح  الدافعية  تعزيز  بهدف 
املجتمع املحلي مبا يف�شي اإىل توطيد   متطلبات التنمية امل�شتدامة والرفاه 

االجتماعي.
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متويل مبا�سر لـ 36 األف م�سروع، خلقت اأكرث من 45 األف فر�سة عمل 
بقيمة 92 مليون دينار و16 مليون دينار كـ "متويل غري مبا�سر"

ويقدم ال�شندوق خدمات متويل امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، حيث يتم ذلك 
اإما بطريقة مبا�شرة وفق 9 برامج اأو غري مبا�شرة وذلك �شمن برناجمني 

اثنني.

ويتم التمويل يف الطريقة املبا�شرة الإقرا�س االأفراد وفقًا الآليات واإجراءات 
معّينة، من خالل مركز ال�شندوق اأو الفروع اأو النوافذ االإقرا�شية املنت�شرة يف 
حمافظات اململكة، وذلك لتح�شني م�شتوى الو�شول اإىل الفئات امل�شتهدفة، وقد 
زاد ال�شندوق خالل ال�شنوات الثالث املا�شية املواقع التي ميكن للمواطنني 
احل�شول على اخلدمة من خاللها بطريقة منظمة، جتمع بني احرتام وقت 
فروع   فتح  اإىل  ال�شندوق  لذا عمد   ، املوؤ�ش�شية  واالحرتافية  املواطن  وجهد 

ونوافذ عديدة خلدمة جميع الفئات امل�شتهدفة يف حمافظات اململكة.

مليون  حوايل 92  املبا�شر" بلغ  "االإقرا�س  متويل  حجم  اأن  الغزاوي  ويوؤكد 
دينار، لنحو 36 األف م�شروع، خلقت اأكرث من 45 األف فر�شة عمل.

اإن�شاء م�شاريع جديدة الإن�شاء م�شاريع مرخ�شة وم�شجلة  وميول ال�شندوق 
لتطوير  ومثلها  دينار،  األف   15-2 بني  ما  جديدة،  عمل  فر�س  ال�شتحداث 
على  للمحافظة  القائمة  امل�شاريع  لتعزيز  توجه  التي  القائمة،  امل�شاريع 
اإىل جانب متويل  دميومتها وفر�س عملها وا�شتحداث فر�س عمل جديدة، 
امل�شاريع الريادية التي توفر �شلعة )خدمة( جديدة وتوفر اأربع فر�س عمل 

فاأكرث وبواقع 50 األف دينار.

كما يتم متويل امل�شاريع اجلماعية ملجموعة من ال�شركاء الإقامة م�شروع �شغري 
اأو متو�شط، مبقدار 100 األف دينار للم�شروع، وم�شاريع متكني املراأة الريفية، 
من خالل متويل م�شاريعهن يف مناطق االأرياف والبادية واملخيمات وبواقع 
20 األف دينار، وم�شاريع متكني متقاعدي ال�شمان االجتماعي الهادفة اإىل  
حت�شني امل�شتوى املعي�شي لهم وذويهم  من خالل زيادة دخلهم وبتمويل يرتاوح 

ما بني 2-15 األف دينار.

وت�شمل مظلة ال�شندوق اأي�شا متويل االأق�شاط اجلامعية، لتغطية كلفة التعليم 
اجلامعي للطلبة املحتاجني والفقراء، ب�شقف اأعلى يبلغ 15 دينارًا، كما ت�شمل 
عمل  فر�س  وتوفري  دخلهم  م�شتوى  م�شاريع  متويل  عرب  املخيمات،  �شكان 
وبتمويل يرتاوح ما بني 500-2000 دينار، باالإ�شافة لتمكني �شكان مناطق 
املنزلية  وامل�شاريع  جديدة  اإنتاجية  م�شاريع  اإن�شاء  لتمويل  الفقر،  جيوب 
لل�شيدات، والتي ت�شاهم يف الت�شغيل الذاتي وحت�شن من م�شتوى معي�شتهم 

وب�شقف اأعلى يبلغ 10 اآالف دينار.

ويبني الغزاوي اأن قيمة متويل برامج االإقرا�س غري املبا�شر للم�شاريع امليكروية 
بلغ نحو 16مليون دينار.

وتتوزع على برنامج �شناديق االئتمان،  التي يتم مبوجبها متويل يقدم الإن�شاء 
اإقرا�شها للمواطنني  اإعادة  �شناديق ائتمان دوارة للجمعيات اخلريية ليتم 
يف املناطق الريفية بحدود )200-1000( دينار، وب�شقف متويل ي�شل اإىل 
100 األف دينار، اإىل جانب برنامج موؤ�ش�شات التمويل امليكروي، من خالل 
تقدمي قرو�س تقدم ملوؤ�ش�شات التمويل امليكروي MFIs، ليتم اإعادة اإقرا�شها 

وامل�شاريع    Start-up الفردية  امل�شاريع  اإن�شاء  على  لتتوزع  للمواطنني 
امليكروية الر�شمية وغري الر�شمية �شريطة متويل 30% من هذه القرو�س يف 

املناطق الريفية، وب�شقف يبلغ 1 مليون دينار لكل موؤ�ش�شة.

ويوؤكد الغزاوي اأن ن�شاطات ال�شندوق ال تقت�شر على "التمويل"، بل تتعداها 
اأي�شا اإىل التدريب والتاأهيل، والتاأمني  ال�شحي للمقرت�شني، والتاأمني على 
حياة كافة املقرت�شني، واإجراء درا�شات اجلدوى االقت�شادية للم�شاريع من 
مع  بالتعاون  املقرت�شني  ومنتوجات  خدمات  وت�شويق  وترويج  اإرادة،  خالل 

املوؤ�ش�شة اال�شتهالكية املدنية.

ومن االإجنازات التي يفخر بها �شندوق التنمية والت�شغيل بح�شب مديره العام 
الغزاوي، اإ�شرافه على جائرة”امللك عبد اهلل الثاين للعمل احلر والريادة“، 
التي �شدرت االإرادة امللكية ال�شامية باإن�شائها يف عام 2004 ، وقد اأحدثت 
اجلائزة نوعًا من الثقافة واالعتزاز بالعمل احلر وبهذا �شاهم ال�شندوق يف 

خلق ثقافات عمل �شحيحة واإيجابية يف املجتمع.  

الثاين  امللك عبد اهلل  الرت�شيح جلائزة  ا�شتقبال طلبات  ال�شندوق  وانهى 
للعمل احلر والريادة للدورة اخلام�شة لعام 2009 ، وقد تقدم للجائزة هذا 
العام )1222( م�شروعًا ، بقيمة متويلية بلغت )5.9( مليون دينار قدمت 
من ال�شندوق وموؤ�ش�شات التمويل امليكروي الو�شيطة املعتمدة : �شندوق املراأة 
وال�شركة االأردنية لتمويل امل�شاريع ال�شغرية ، وال�شندوق االأردين الها�شمي 
لتنمية املوارد الب�شرية ، حيث وفرت هذه امل�شاريع )2108( فر�شة عمل عند 
التاأ�شي�س ومنى راأ�شمالها لي�شل اىل )25( مليون دينار حاليًا ، ومنو فر�س 
العمل بها لت�شل اىل )3963( فر�شة موزعة على خمتلف حمافظات اململكة 

.

و�شتقوم جلنة التقييم امل�شكلة من قبل جمل�س اأمناء اجلائزة مبراجعة هذه 
الطلبات ، متهيدًا الختيار امل�شاريع الفائزة خالل احتفال يقام يف �شهر متوز 

من هذا العام.

واإ�شهاماتها  ال�شندوق  دور  جلي  ب�شكل  تظهر  التي  االأرقام  عن  وبعيدا 
"التنمية  بان�شمام  اجتماعيا،  بعدا  اأي�شا  عمله  اكت�شب  فقد  االقت�شادية، 
والت�شغيل" اىل �شبكة اإدارة االأداء االجتماعي، حيث يراعي ال�شندوق بعمله 

البعدين املايل واالجتماعي بالتوازي وال يغفل البعد البيئي.

اأن ال�شندوق تبنى يف عام 2008 ، مدونة  ويف هذا االإطار يقول الغزاوي، 
امل�شوؤولية االجتماعية ، حيث بداأ يف تطبيق مفهوم اإدارة االأداء االجتماعي 
لر�شد االآثار االقت�شادية واالجتماعية لقرو�شه، كما عمل على تدقيق االأداء 
االجتماعي لل�شندوق من قبل ال�شبكة العربية للتمويل االأ�شغر )�شنابل(، 
النظام  �شمن  االجتماعي  االأداء  قيا�س  ا�شتمارة  باإدخال  اأي�شا  و�شاهم 
الداخلي ملعلوماته وحو�شبتها على النظام االآيل، فيما يركز ال�شندوق على 
العمل مع ال�شركاء بهدف ا�شتمرار التطوير الداخلي على �شعيد اإدارة االأداء 

االجتماعي ملوؤ�ش�شات التمويل امليكروي. 
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موؤ�س�سة املدن ال�سناعية الأردنية 
.... اإجنـــازات ت�سابــــق الزمــــن

املجايل: 1.4 مليار دينار حجم ال�شتثمار  يف املدن ال�شناعية
حيًا  مثااًل  عقود  ثالثة  مدى  وعلى  االأردنية  ال�شناعية  املدن  موؤ�ش�شة  �شكلت 
املدن  وت�شويق  وتطوير  اإن�شاء  جمال  يف  واملتطور  املتميز  لالداء  وواقعيًا 
نحو  به  واالإرتقاء  الوطني  باالإقت�شاد  النهو�س  م�شوؤولية  فحملت  ال�شناعية، 

املكانة التي تليق به بتوزيعها ملكا�شب التنمية على خمتلف مناطق اململكة.

اململكة حتى  �شمال  املمتدة من  ال�شناعية  اإنت�شار مدنها  ومن خالل خارطة 
ان�شبت  احل�شني،  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  لتوجهات  وفقًا  جنوبه، 
تعلي  �شاملة  تنمية  اإىل  الهادفة  والتنمية  البناء  نحو  ال�شناعية  املدن  جهود 

بنيان الوطن وترعى املواطن وتتلم�س اإحتياجاته يف كافة اأرجاء اململكة. 

وعملت املوؤ�ش�شة، بح�شب مديرها العام املهند�س عامر املجايل، على تطوير 
يف  اال�شتثمارية  للبيئة  والرتويج  التنمية،  مكا�شب  وتوزيع  ال�شناعية،  املدن 
االجتماعية  بامل�شوؤولية  اللتزامها  باالإ�شافة  العمل،  فر�س  وتوفري  االأردن، 

والتنمية امل�شتدامة.

اأن حجم اال�شتثمار يف املدن ال�شناعية و�شل  ويك�شف املهند�س املجايل عن 
حتى نهاية عام  2008 قرابة  )1431.4( مليون دينار موزعة على )512( 
�شركة �شناعية يف 4 مدن �شناعية وبلغ حجم �شادراتها قرابة )781.92( 

مليون دينار، ووفرت هذه ال�شركات حوايل )38437( األف فر�شة عمل.

اخلدمات احلكومية
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512 �سركة يف 4 مدن �سناعية وفرت 38 األف فر�سة عمل

وت�شت�شرف موؤ�ش�شة املدن ال�شناعية االأردنية باإعتبارها اأحد دعائم االإقت�شاد 
بالعمل  االإرتقاء  نحو  بها  م�شتنرية  امللكية  والروؤى  التوجهات  من  الوطني 
والو�شول اىل اأداء تنموي فعال ومتميز وعرب حزمة من االإجراءات وال�شيا�شات 
واملحاور االإقت�شادية الرامية اإىل تعزيز البيئة االإ�شتثمارية االأردنية اجلاذبة 
جناحها  و�شمان  االإ�شتثمارية  امل�شاريع  اإقامة  بدعم  الكفيلة  ال�شبل  وتهيئة 

وا�شتمرارها يف مدنها ال�شناعية.
ويو�شح املجايل اأن املوؤ�ش�شة عملت من خالل عدة حماور، حققت فيها املوؤ�ش�شة 

تطورات تن�شجم مبجملها مع روؤى وتوجيهات القائد.

و�شمن جهودها لتطوير املدن ال�شناعية وتوزيع مكا�شب التنمية، فقد عمدت 
اإىل حت�شني  ت�شعى  اإ�شرتاتيجيات متكاملة  تبني  اإىل  املوؤ�ش�شة وعرب م�شريتها 
وتطوير اخلدمات يف مدنها ال�شناعية ورفع م�شتوى البنى التحتية لت�شل اإىل 
ال�شناعي  اال�شتثمار  خدمة  مرافق  كافة  وت�شتكمل  اجلودة  من  عالية  درجة 
اإقليميا  ال�شديدة  املناف�شة  ظل  يف  االأردن  تناف�شية  من  يعزز  متطور  باأ�شلوب 

وعامليا يف جمال جذب االإ�شتثمارات.

اململكة  واأقاليم  حمافظات  خمتلف  على  التنمية  مكا�شب  لتوزيع  �شعت  كما 
اإنطالقًا من التوجهات امللكية ب�شرورة تعميم الفائدة واالإ�شتفادة، وذلك من 
خالل التو�شع العمودي واالأفقي يف اإن�شاء املدن ال�شناعية يف خمتلف مناطق 
التنموية،  واأهدافه  االقت�شادي  الت�شحيح  برنامج  مع  يتفق  ومبا  اململكة، 
اأن�شاأت املوؤ�ش�شة حتى االآن 4 مدن �شناعية عاملة يف كل من حمافظات  فقد 
قيد  طموحة  م�شتقبلية  م�شاريع   3 اإىل  اإ�شافة  والعقبة  ومعان  والكرك  اربد 
التنفيذ و�شتبا�شر اأعمالها م�شتقبال يف كل من لواء املوقر وحمافظات ماأدبا 

والزرقاء.

ويف حمور اآخر، يقول املجايل، فقد �شعت املوؤ�ش�شة للرتويج للبيئة االإ�شتثمارية 
للبيئة  الرتويج  ب�شرورة  امللكية  التوجيهات  من  اإنطالقًا  وذلك  االأردنية، 
االإ�شتثمارية االأردنية يف اخلارج عربيًا ودوليًا واالإلتقاء بالفعاليات االإقت�شادية 
العربية ورجال االأعمال فيها، حيث قامت املوؤ�ش�شة بتنظيم حملتني ت�شويقيتني 

لكل من االإمارات وال�شعودية الإ�شتقطاب اال�شتثمارات ال�شناعية لالأردن.

واأقاليم  حمافظات  خمتلف  على  وانت�شارها  ال�شناعية  املدن  وجود  و�شاهم 
املنطقة  وبنات  الأبناء  العمل  فر�س  من  الكثري  توفري  على  العمل  يف  اململكة 
املجاورة لها باالإ�شافة اىل ما �شاهمت به املدينة من تن�شيط للحركة التجارية 

والعمرانية فيه ودخول اأبناء املنطقة يف جماالت ا�شتثمارية جديدة .

واإحياء  البطالة  ن�شب  والتقليل من  العمل  توفري فر�س  وهو  املحور،  وعن هذا 
التنموية  م�شاريعها  خالل  من  �شاهمت  املوؤ�ش�شة  اأن  املجال�س،  يقول  املناطق، 
من  كثري  ال�شناعي يف  والتطّور  الوطني  االقت�شاد  دعم  اإىل جانب  الطموحة 
اجلوانب الداعمة للنه�شة االجتماعية وفعاليات املجتمع املدين املحيط مبدنها.

ووقعت املوؤ�ش�شة على مذكرة تفاهم مع �شندوق التنمية والت�شغيل تهدف اىل 

تفعيل اأداء املوؤ�ش�شتني يف دعم اإقامة امل�شاريع ال�شناعية ال�شغرية واملتو�شطة 
يف املدن ال�شناعية التابعة للموؤ�ش�شة وت�شجيع املبادرات الفردية وتوفري فر�س 
التوا�شل مع فعاليات املجتمع املحلي  الوطن، كما حر�شت على  العمل الأبناء 
وامل�شاركة يف كافة املجاالت االجتماعية ودعم اجلمعيات اخلريية وامل�شاريع 
االإدارة عمل على  واأن�شاأت مركزا للحا�شوب يف مبنى  الثقافية واملهرجانات، 
اأبناء  من  ومهاراته  احلا�شوب  جمال  يف  ومتدربة  متدربا   )175( تخريج 
املجتمع املحلي وموظفي املوؤ�ش�شة والعاملني يف ال�شركات وامل�شانع القائمة يف 

املدن ال�شناعية التابعة للموؤ�ش�شة.

يف  دورها  ممار�شة  اإىل  االقت�شادية،  التنمية  يف  دورها  املوؤ�ش�شة  وجتاوز 
ال�شباب  ورعاية  االإبداعية  احلركة  دعم  خالل  من  االجتماعية،  امل�شوؤولية 

واأ�شحاب املواهب.

ويو�شح مدير عام موؤ�ش�شة املدن ال�شناعية اأن املوؤ�ش�شة قامت بتقدمي فكرة 
مراكز االإبداع يف املدن ال�شناعية لتكون �شاحبة الريادة يف هذا املجال االأمر 
يف  الفاعل  ودورها  ال�شناعي،  القطاع  خدمة  يف  الكبري  دورها  يعك�س  الذي 
حيث  العملية،  بالبيئة  االأردنية  واملعاهد  اجلامعات  يف  العلمية  البيئة  ربط 
اأ�ش�شت مركزًا لالإبداع يف مدينة احل�شن ال�شناعية، واآخر �شيقام خالل هذا 

العام 2009 يف مدينة احل�شني ال�شناعية بالكرك.

ويف خطوة ريادية ومتميزة تتمثل بو�شع حلول للتحديات البيئية قامت املوؤ�ش�شة 
مدينة  تنقية يف  باإن�شاء حمطة  اخلا�س  القطاع  من  م�شتثمرين  مع  بالتعاون 
احل�شن ال�شناعية يف اإربد، ملعاجلة واإعادة اإ�شتخدام املياه الزرقاء الناجمة 
هذا  اهمية  وتكمن  االإكيدر،  مكب  يف  طرحها  وجتنب  املالب�س  �شناعة  عن 
امل�شروع انه جاء يف مرحلة تواجه فيها املنطقة حتديات بيئية وال بد من و�شع 
االأمثل  اال�شتخدام  مفهوم  يعزز  الذي  االأمر  ملواجهتها،  �شاملة  ا�شرتاتيجية 
ملوارد االأردن املائية وحل م�شكلة املياه الزرقاء باال�شافة اىل انها وفرت على 
خزينة الدولة ما يقارب )12( مليون دينار كانت اخلزينة �شتتحملها الإقامة 

مثل هذه املحطة وت�شغيلها.

جلهود  نتيجة  جماالت،  بعدة  متيزت  املوؤ�ش�شة  اأن  املجايل  املهند�س  ويوؤكد 
العاملني فيها لتحقيق روؤى جاللة امللك، حيث مت اعتماد التجربة االأردنية يف 
جمال اإقامة واإن�شاء وتطوير املدن ال�شناعية كنموذج رائد، وقد �شعت العديد 
وعمان  اليمن  منها  واأذكر  التجربة  هذه  من  لال�شتفادة  ال�شقيقة  الدول  من 
واجلزائر وم�شر و�شوريا وال�شعودية والعراق ولييبيا، واعتربت املوؤ�ش�شة اأكرب 
موؤ�ش�شة وطنية ت�شاهم يف تطوير البنية التحتية ال�شناعية، كما ت�شم العدد 
االكرب من ال�شركات ال�شناعية الوطنية والعربية واالجنبية، واعتربت مثاال 
كموؤ�ش�شة متميزة  واخلا�س،  العام  القطاعني  لل�شراكة مابني  ناجحا ومميزا 
يف اأدائها وخدمتها وحا�شلة على ذهبية املركز االول  جلائزة امللك عبداهلل 
باالإ�شافة   ،2007-2006 لدورة  احلكومي  االداء  ومتيز  لل�شفافية  الثاين 
التنمية وخدمة كل االقاليم، وتنظيم  لدورها يف امل�شاهمة يف توزيع مكا�شب 

توزيع امل�شاريع ال�شناعية واحلد من تلوث البيئة.
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والتجـــــارة" "ال�سناعــــــة 
 تعكف على اإعداد اخلطط وال�سرتاتيجيات لتطوير القت�ساد

احلديــــدي: اإ�سرتاتيجيــــــة التجـــــارة 
اخلارجية تهدف لرفع ن�سبة النمو اإىل %8

و�شيا�شات  خطط  اإعداد  على  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  تعكف 
ت�شتند اإىل الربامج التنفيذية لالأجندة الوطنية، وتركز على تطوير 
وحتديث الت�شريعات لتالئم التزامات االأردن الدولية، وتركز على 

تطوير االقت�شاد الوطني.

ال�شناعة  وزير  بح�شب  حماور،  عدة  اال�شرتاتيجيات  وتتناول 
والتجارة، املهند�س عامر احلديدي، منها تتعلق بالتجارة الداخلية، 
من  وغريها  ال�شناعي،  والقطاع  اخلارجية،  بالتجارة  واأخرى 

املحاور، لزيادة تناف�شية االقت�شاد الوطني.

يف حديثه لـ "الن�شامى"، ا�شتعر�س الوزير احلديدي اآخر م�شتجدات 
ال�شناعي  بالقطاعني  للنهو�س  الرامية  وخططها  الوزارة، 

والتجاري.

اال�شرتاتيجية  عملها  وبرامج  الوزارة  خطط  ان  احلديدي  وقال 
-2007 لالأعوام  الوطنية  لالأجندة  التنفيذية  الربامج  اىل  ت�شتند 
على  واالنفتاح  االردين  االقت�شاد  تطوير  على  تركز  والتي   2009
ال�شنوي  التدفق  ا�شتيعاب  من  ومتكينه  والدولية  االقلمية  اال�شواق 

املتنامي لاليدي العاملة االردنية وتعزيز االدارة احلكومية.

اخلدمات احلكومية
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الت�شريعات  الوزارة تركز على تطوير وحتديث   وا�شاف ان خطط 
مبا يتالءم مع متطلبات االقت�شاد الوطني والتزامات االردن الدولية 
وتعزيز ال�شراكة مع القطاع اخلا�س وتفعيل �شيا�شة وعوملة االقت�شاد 
الوطني وزيادة القدرة التناف�شية للقطاع ال�شناعي وتطويره وتعظيم 
ا�شتفادة القطاع اخلا�س من اتفاقيات التعاون التجاري واتفاقيات 
املناف�شة ومنع  بيئة  وتعزيز  االردن  بها  يرتبط  التي  التجارة احلرة 
اال�شرتاتيجي من  واملخزون  اال�شعار  الرقابة على  وتعزيز  االحتكار 
من  اال�شرتاتيجي  املخزون  وتوزيع  ادارة  وتعزيز  اال�شا�شية  املواد 

القمح وال�شعري ا�شافة تعزيز اآليات حماية االنتاج الوطني.

ذات   واخلا�شة  احلكومية  اجلهات  مع  بالتعاون  الوزارة  وو�شعت 
اإر�شاد  كوثيقة  اخلارجية   للتجارة  وطنية  ا�شرتاتيجة  العالقة 
للقطاع احلكومي وقطاع االأعمال يف االأردن حول توجهات احلكومة 
واالأهداف التي ت�شعى  لتحقيقها يف جمال التجارة اخلارجية خالل 

ال�شنوات اخلم�س القادمة.

وا�شار  املهند�س احلديدي اىل ان اال�شرتاتيجية  تهدف اىل زيادة 
وخف�س  اىل )%8(  لي�شل  االجمايل  املحلي  الناجت  النمو يف  معدل 
�شايف امليزان التجاري لي�شل اىل )1،7( مليار دوالر وامل�شاهمة يف 
الراأ�شمالية خا�شة االجنبية منها بن�شبة  زيادة حجم اال�شتثمارات 
)35%( من الناجت املحلي االجمايل ا�شافة اىل امل�شاهمة يف خف�س 

ن�شبة البطالة وخلق فر�س عمل جديدة.

وتركز اال�شرتاتيجية ويف حمور التجارة الداخلية على تو�شيع وزيادة 
والزراعية،  ال�شناعية  ال�شلع  من  االردنية  ال�شادرات  يف  التنوع 
مكمل  موؤ�ش�شي  اطار  وان�شاء  اخلدمات  قطاع  تناف�شية  وتعزيز 
لل�شيا�شة التجارية ي�شاهم يف جذب اال�شتثمارات وتنويع ال�شادرات 
ويف حمور التجارة اخلارجية تركز على ادارة املفاو�شات التجارية 
املتعددة االطراف والثنائية مبا يتوافق مع اأهداف االجندة الوطنية 
التجارة  اتفاقيات  من  اال�شتفادة  وتعظيم  حتقيقها،  يف  وي�شاهم 

احلرة التي ترتبط بها اململكة.

واأعدت الوزارة اأي�شا �شيا�شة �شناعية وطنية بهدف تعزيز تناف�شية 
االقت�شادية  التنمية  عملية  م�شاهمته يف  وزيادة  ال�شناعي  القطاع 
ومتكينه من زيادة �شادراته اإىل االأ�شواق التقليدية وغري التقليدية 
م�شريا اىل انه مت اعداد اال�شرتاتيجية بالتعاون مع اجلهات املعنية 
من القطاعني العام واخلا�س بهدف تاأهيل وتطوير قطاع ال�شناعة 
االقت�شادي  واالنفتاح  العوملة  حتديات  جمابهة  من  ومتكينه 
الربامج  وحتديد  القطاع  لهذا  املتاحة  الفر�س  من  واال�شتفادة 

وامليزانيات املطلوبة لهذه الغاية.

لل�شيا�شة  العامة  املبادئ  تتمثل   ": والتجارة  ال�شناعة  وزير  وقال 
ال�شناعية الوطنية يف تعظيم م�شاهمة القطاع ال�شناعي يف التنمية 
ال�شناعي  القطاع  يف  املتاحة  العمل  فر�س  وزيادة  االقت�شادية 
الدعم  وتقدمي  لال�شتثمارات  جاذبة  بيئة  توفري  على  والرتكيز 
واحلوافز التي تخدم القطاعات ال�شناعية ب�شكل عام والرتكيز على 
ال�شناعات الت�شديرية وتطوير اآلية حديثة لل�شراكة بني القطاعني 

العام واخلا�س.

وا�شاف:" تركز ال�شيا�شة ال�شناعية التي تبلغ كلفتها اكرث من 114 
مليون دينار على مدار ثالث �شنوات من 2009 اىل 2011 على حماور 
وتنمية  واالإبداع،  والتطوير  والبحث  واملايل  الفني  الدعم  تقدمي 
واملقايي�س،  واملوا�شفات  والبيئة،  اال�شتثمار،  وت�شجيع  ال�شادرات، 

وال�شيا�شات والت�شريعات واالإجراءات احلكومية".
 

وعن اجنازات الوزارة قال احلديدي نفذت الوزارة يف جمال الرقابة 
بحق  خمالفات   )4109( وحررت  ميدانية  جولة   )1702( امليدانية 
التجار املخالفني منها)312(خمالفه ملحالت بيع اخل�شار والفواكه، 
)540( خمالفه مطاعم، )203( خمالفه للمخابز  و)29( خمالفه 
للحديد واال�شمنت وتلقى مكتب ال�شكاوي  )853( �شكوى ومت اتخاذ 
االإجراءات القانونية بحق املخالفني ا�شافة اىل حتديد مدى كفاية 
اململكة  يف  وال�شرورية  االأ�شا�شية  املواد  من  اال�شرتاتيجي  املخزون 

واإدخالها على برنامج املخزون اال�شرتاتيجي.

ومت ت�شجيل وتعديل و�شطب )69852( �شجاًل جتاريًا ملوؤ�ش�شات فردية 
 )171( وت�شجيل  جتاريا  ا�شما   )42482( و�شطب  وتعديل  وت�شجيل 
 )98( ت�شجيل  اىل  ا�شافة  جتاريني  ووكالء  جتارية  وكاالت  معاملة 

عقد تاأجري متويلي وار�شفة )209487( وثيقة.

�شهادة  اإ�شدار  اإجراءات  دليل  اعداد  مت  ال�شناعية  القطاعات  ويف 
املن�شاأ العربية وتعميمه على اجلهات ذات العالقة وتعزيز تناف�شية 
لدى  اخلا�شة  االقت�شادية  العقبة  ومنطقة  احلرة  املناطق  م�شانع 
بيع  منتجاتها يف ال�شوق املحلي حيث مت تعديل القوانني ذات العالقة 
بالتن�شيق مع دائرة اجلمارك واإ�شدار دليل قواعد املن�شاأ والت�شدير يف 

اإطار املنطقة اليورومتو�شطية باللغتني العربية واالجنليزية .

من  االإنتاج  وم�شتلزمات  مدخالت  من  مادة   )267( اإعفاء  مت  كما 
�شهادة   )14997( واجناز  املا�شي  العام  خالل  اجلمركية  الر�شوم 
من�شاأ يف عمان و)4610( �شهادة من�شاأ يف اربد واجناز )460( معاملة 
تاأهيل منتج والت�شدير بقيمة )872 مليون دوالر( خالل الفرتة من 

2008/1/1 ولغاية 2008/11/30.

اأو  مرة  الأول  م�شتورد  بطاقة   )  10492( الوزارة  ا�شدرت   كما 
التجديد يف مركز الوزارة واإ�شدار)61( رخ�شة ا�شترياد لالإطارات 
امل�شتعملة  الكهربائية  لالأجهزة  ورخ�س  التلبي�س  مل�شانع  امل�شتعملة 
واإ�شدار  دينارًا   )13916190  ( بقيمة  لل�شناعة  املجفف  واحلليب 
)1525( رخ�شة ت�شدير ملنتجات الطحني وال�شميد والربغل بقيمة 
)17879433( دينارًا ا�شافة اىل ا�شترياد)914897( طن قمح عن 
طريق البواخر وا�شترياد )50000( طن قمح برًا من �شوريا وا�شترياد  
)601588( طنًا عن طريق البواخر  ومتابعة بيع كمية )569000(طن 

�شعري وبيع كمية )165000( طن نخالة من خالل مراكز االعالف.

املهند�س  قال  واالقليمية  الثنائية  التجارية  االتفاقيات  جمال  ويف 
اتفاقية  على  االأوىل  باالأحرف  كندا  مع  وقع  االردن  ان  احلديدي 
من  الثالثة  اجلولة  اأعمال  ختام  يف  البلدين  بني  احلرة  التجارة 
للتعاون االقت�شادي مع  اتفاقيات  والتوقيع على  بينهما  املفاو�شات 
التفاو�س  ويجري  واالأرجنتني   املريكو�شور  ودول  الربتغال  من  كل 

لتوقيع اتفاقيات اخرى مماثلة مع عدة دول .
















